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بدون تردید واقعي كردن بيش از پيش خدمات مهندس��ی یكي از عمده ترین چالش هایي است 
كه نظام ساخت و ساز در كشور با آن روبه روست. با این حال نمی توان بهبود خدمات مهندسي 
در زمان حاضر را نس��بت به س��الهاي گذشته نادیده انگاشت .گواه بارز این ادعا عرض اندام دهها 
 بنای س��اختمانی در كوچه پس كوچه هاي شهرهاس��ت كه به ندرت فاقد بادبند یا بتن استاندارد 
كارخانه اي است.این پيشرفت چشمگير مرهون زحمات و تالشهای شگرف و مستمر مهندسان 
ناظر ساختمانهاس��ت؛ اما آنچه باید بر آن اذعان داش��ت آن اس��ت كه این مهم تنها آغاز حركت 
سرنوش��ت س��ازی است كه تا نيل به نقطه ایده آل آن فاصله بسياري پيش روست.هنوز تا زماني 
كه تمامی ساخت و سازها  درجای جای مناطق كشور بویژه بخشهای غير برخوردار تحت نظارت 
 مس��تمر مهندس��ان قرار گيرد راه ناپيموده بس��ياري باقی است و قطعا موانع بس��ياری در این راه  

فرا رویمان است .
در این ميان یكي از عواملي كه می تواند به افزایش رش��د كمي و كيفي ارایه خدمات مهندس��ي 
چه در ميان مهندس��ان و چه در نزد ارگانها و نهادهاي مس��وول كمك شایان توجهی كند ، توجه 
دقيق تر به مسووليتهاي خطير و قانوني مهندسان و جایگاه واقعی آنهاست بویژه آنكه مفاد قوانين 
مربوط  نيز مس��ووليت رعایت مقررات فني در س��اخت و س��ازها  را متوجه مهندسان پروانه هاي 
ساختماني می داند، به نحوي كه چنانچه نقایص و ایراداتي در احداث ساختمانی مشاهده شود كه 
به نظارت مهندسان در دوره ساخت معطوف گردد تنها اوست كه حتی با گذشت زمان قابل توجه 
باید پاسخگوي عملكرد خود باشد.نگاهي هر چند گذرا به پرونده هاي جاری محاكم قضایی در این 

خصوص، اهميت موضوع و آنچه بدان اشاره شد را بيش از پيش آشكار خواهد ساخت. 
جای گرفتن نام مهندس بر تارك هرعمارتی از یك س��وی در برگيرنده فرصت و از دیگر س��وی 
تهدیدی اس��ت كه نمی توان آن را از نظر دور داش��ت ؛ مجالي براي بروز خالقيتها و مس��ووليت 
شناسي مهندسان ، و چنانچه از نگاه ناظری امين بر چگونگی ساخت یك ساختمانی مغفول بمانيم 

خود عامل بالقوه اي است براي تهدید كيفيت ساخت و سازها.
كوتاه سخن آنكه در وهله نخست از عموم همكاران مهندس انتظارآن است آن هنگام كه مسووليت 
ارایه خدمات مهندسي در هر زمينه اي اعم از طراحي ، نظارت یا  اجرا را مي پذیرند مسووليتهاي 
حقوقي و قانوني خویش را مد نظر داشته و ارایه خدمات واقعي را  سرلوحه اعمال خود  قرار دهند 
تا ماحصل تالششان در توليد یك ساختمان كامل تبلور  یابد و بدینسان از  بروز تبعات گوناگون در 
آینده نيز  براي خود پرهيز و  اجتناب نمایند .دیگر آنكه از نهادهاي مسوول نيز  انتظار می رود امكان 
حضور مهندسان را در تمامی ساخت و سازها فراهم آورند تا دیگربار شاهد احداث ساختمانهاي بدون 

مجوز یا  بدون تعيين مهندسان ناظر و مجري مسوول در پروانه ساختماني در شهرمان نباشيم.
فراموش نكنيم صنعت ساختمان پس از نفت دومين صنعت كشور از حيث اهميت گردش نقدینگي 
است و  تمام بار كيفيت در این صنعت بر دوش ما مهندسان است ، پس بكوشيم خود را براي ایفاي 

نقشي هر چه پررنگ تر مهيا سازیم كه فردا  از آن متخصصان متعهد است . 
سردبير

فردا  از آِن متخصصان متعهد است
سرمقاله
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بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما

سروش اندیشه

مردی و کاری!
ــر دو کار باز می دارد. من یک  ــما را از ه پرداختن به کار دیگر، ش
ــی انقالب فرهنگی  ــورای عال ــت جمهوری، در ش وقت، زمان ریاس
جمله ای را از کتاب »سیاست نامه«ی خواجه نظام الملک نقل کردم. 
ــت. با این که  ــیار زیبا و فاخِر ادبی ماس این کتاب، یکی از متون بس
هفتصد، هشتصد سال از آن زمان می گذرد- دوره ی سلطان سنجر 
یا ملکشاه- در عین  حال انصافاً مطالبش همچنان تازه است و انسان 
ــی آن را می خواند، لذت می برد. به هرحال، یکی از توصیه هایی  وقت
که به شاهِ زمان خودش می کند، این است: »زنهار! مردی را دو کار 

مفرمایی؛ مردی و کاری!« 
راست می گوید؛ یک مرد، یک کار. البته خود خواجه نظام الملک ده 

تا کار داشته! ولی به قول سعدی:
جز به خردمند مفرما عمل             گرچه عمل،کار خردمند نیست

خردمند مدیریت می کند؛ اما عمل را به عهده ی دیگران می گذارد. 
ــال، »مردی و کاری«. به این نکته هم اهمیت بدهید؛ خیلی  به هرح

مهم است.
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استاندار خراسان رضوي در گفت و گو با طاق : گفتگـو

مشکل صنعت ساختمان کشور سنتي سازي است
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اشاره :
درست نيمه شهریور ماه امسال بود كه مصطفي محمد نجار وزیر 53 ساله كشور دولت دهم 
به تاالر آینه حرم رضوي رفت تا در اولين جلس��ه دولت دهم محمود صالحي رئيس مناطق 
آزاد كشور را به عنوان استاندار جدید خراسان رضوي معرفي كند. درست مثل همان حكایتي 
كه  4 سال پيش از آن یعني ششم مهرماه 84 براي  محمدي زاده در ساختمان استانداري رخ 
داده بود.صالحی سوابق دیگري را نيز در كارنامه خدمات خود به همراه داشت ،سوابقي چون 
ریاس��ت هيات مدیره اتاق تعاون مركزی ، قائم مقام وزیر تعاون، مدیرعاملي سازمان ميادین 

شهرداری تهران و... 
كمبود یك و نيم ميليوني مسكن در كشور، الزامات ساخت مسكن و بویژه بایدها و نبایدهاي 
مسكن مهر را بهانه اي براي گفت و گو با استاندار استان قرار دادیم كه ماحصل آن را  تقدیم 

حضورتان مي كنيم:

جناب آقای صالحی يكي از مهمترين و عمده ترين اقدامات انجام شده براي تأمين 
مسكن، در قالب طرح اجاره ۹۹ ساله با عنوان طرح مسكن مهر در دست اجراست كه 
دولت متعهد شده است آن را صددرصدعملي و اجرا كند.اگر اجازه بدهيد گفت و 

گويمان را با چالشهايی كه هم اكنون فرا روی اين طرح قرار دارد آغاز كنيم.
  مهمترین چالش در بخش مس��كن مهر كندي روند  اجراي  پروژه ها  در  اس��تان است  كه 
مي بایس��ت با اتخاذ تدابير  مناس��ب و همكاري و تعامل تمامي دستگاههاي ذیربط سرعت 
مناس��بتري  به خود  بگيرد .  البته در بخش فني نيز مي بایس��ت تمام بضاعت سازمان نظام 
مهندس��ي س��اختمان استان به كمك ا ین بخش آمده و  با  طراحي اصولي و ا جرا  و نظارت 
دقيق و استفاده از افراد صاحب صالحيت در هر بخش به گونه اي عمل گردد كه پروژه هاي 
مس��كن مهر بعنوان الگوي بخش رعایت مباحث مقررات ملي اس��تان مطرح و  به همگان 

معرفي شوند.
در اين راستا نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان را در ارتقای كيفيت ساخت و ساز 

ها با  توجه به وظايف قانوني آن چگونه ارزيابی می كنيد؟
در حال حاضر س��ازمان نظام مهندس��ي توفيقاتي در  زمينه ارتقای كيفيت ساخت و سازها  و  
اثر بخش��ي حضور  مهندس��ان در كنترل ساخت و سازها  داش��ته ولي مي بایست به صورت 
مشخص در زمينه ارتقاي هر چه بيشتر خدمات مهندسي و نظارت دقيق  بر  احداث ساختمانها  
و  همچنين ارتقاي  جایگاه و نقش مهندسي در  افكار عمومي جامعه و  رشد آگاهي عمومي 
نسبت به مقررات ملي ساختمان و  افزایش بهره وري  اقدامات جدي بعمل آورد .  البته در  نيل 
به این هدف همكاري تمامي دستگاههاي مرتبط و  مشخصات سازمان مسكن و شهرسازي 

و  شهرداریها  ضرورت  دارد .
برای ايفای نقش پر رنگ تر اين س��ازمان در كميسيونهاي  تصميم سازي استان چه 

راهكاری را می توانيد ارايه كنيد؟
سازمان نظام مهندسي بزرگترین تشكل مهندسي  استان بوده و  قطعاً  باید از  این پتانسيل 
علمي و  فني در جهت اتخاذ  تصميمات منطقي و  علمي در جهت رش��د  و  توس��عه اس��تان 
كمك گرفت. آنچه تأكيد شده و در حال حاضر نيز عملياتي گردیده ،  این است كه نمایندگان 
س��ازمان نظام مهندس��ي در اكثر شوراها  و كميس��يونهاي  تخصصي استان از جمله شوراي 
هماهنگی ترافيك اس��تان ، كميس��يون ماده پنج، ش��ورای فنی، كارگروه زیر بنایی اس��تان  

.....  ب��ه عن��وان عضو و صاحب نظ��ر  دعوت مي گردند و  در خصوص درخواس��تهاي جدید 
نيز  بررس��ي و مس��اعدت خواهد ش��د .  البته در این خصوص حضور پررنگ  و  تخصصي 
 س��ازمان در جلس��ات و مباحث و تعامل مثبت و اثر بخش با  بدنه تصميم گيري استان بسيار  

مي تواند بر  كيفيت  این همكاري اثر گذار باشد .
ركود ساخت و ساز به دليل تاثير مستقيمی كه بر روی زندگی مردم دارد قطعاً وجوه 
ديگر زندگی آنها را از خود متأثر خواهد ساخت كه افزايش نرخ بيكاري يكي از  
نمونه هاي آن است .نظام مهندسی ساختمان چگونه می تواند آثار و پيامدهای اين 

مهم را از ميان ببرد و يا آن را به حداقل برساند؟
اصواًل  هر صنعتي ممكن است در  زمانهایي دچار ركود شود كه قطعاً  به صورت مستمر نبوده 
و مجدداً  رونق  مي یابد .  اما  آنچه در  بخش خدمات مهندس��ي مي تواند گره گش��ا  بوده و  
سبب برون رفت از این شرایط  گردد  روي آوري مهندسان به تكنولوژیهاي جدید و خالفيت 
در امر ساخت و ساز است .  آنچه كه كشور ما  به شدت از آن رنج مي برد و مشكل آن نيز تنها  
به دست مهندسان قابل مرتفع  شدن است ، عدم ترویج فن آوري جدید در  صنعت ساختمان 
و  سنتي سازي است كه این موضوع  عالوه بر اتالف سرمایه هاي ملي كشور موجب كندي 

روند ساخت و  سازها  نيز  گردیده است .
ش��ما به روي آوري مهندس��ان به فن آوری های جديد اشاره كرديد .ممكن است 
به راهكارهاي علمي اس��تفاده از  اين فن آوريها در مسكن مهر هم اشاره ای داشته 

باشيد
بهترین فرصت جهت تحقق  ایده هاي جدید و  فن آوریهاي نو  در عرصه س��اخت و س��از  با  
پروژه هاي مسكن مهر  فراهم شده است. حجم  انبوه ساخت و ساز  كه در قالب مسكن مهر 
برنامه ریزي گردیده  و مكانيزم كنترلي و  نظارتي آن شرایط  را  برای ترویج  فن آوري هاي 
جدید فراهم كرده و به لحاظ مكانيزم هاي تش��ویقي  نيز در آئين نامه ها  و  دس��تورالعمل ها  
عنایت الزم ش��ده است. اكنون این جامعه مهندسي كشور  است كه مي تواند  از این فرصت 
استفاده  نموده و  با  شروع این فن آوري ها  از  پروژه هاي مسكن مهر  و  در ادامه در سایر 
ساخت و سازها  رسالت اصلي خود  را  در حفظ  سرمایه هاي ملي بجا  آورد .  البته این موضوع 

نياز به ارتقای فرهنگ عمومي جامعه و كمك به دستگاه هاي دیگر  و  رسانه ها  دارد .
در پايان اگر  توصيه و  سفارشی به جامعه مهندسي استان داريد خوشحال می شويم 

بشنويم
در هر جامعه اي متخصصان و  فرهنگيان بيش��ترین رس��الت را  در  ارتقاي فرهنگ و  درك 
جامعه از  موضوعات مرتبط هر بخش دارند .  در زمينه ساخت و ساز  نيز انتظار  این است كه 
جامعه مهندسي استان كه  بحمداهلل  دومين استان كشور  از جهت تعداد  مهندس مي باشند  
با  وجدان كاري و  رعایت تعهدات حرفه اي تالش نمایند كه از سرمایه هاي ملي كشور  به 
نحو  احسن بهره برداري شده و به گونه اي ساخت و سازها  شكل بگيرد  كه با  حداقل مصالح 
و مصرف بهينه شاهد طول عمر بسيار باال و كيفيت مناسب سازه ها  در بخش فني و معماري 
آنها  باشيم . قطعاً پافشاري مهندسان بر رعایت مشخصات فني و مقررات ملي ساختمان در 
همه بخشهاي آن سبب تحول در این صنعت شده و باید  به گونه اي عمل كنند كه فرصتهاي 
از دس��ت رفته  در طول س��نوات گذشته به زودي جبران شده  و با توجه به اینكه كشور ما  در 

شرایط زلزله خيزي شدید قرار دارد  دیگر شاهد حوادث غم باري در زلزله ها نباشيم . 
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نگاهی به ضرورت مقابله با خطرات ناشی از گازگرفتگی

قاتـل نامـرئی
گزارش

 جواد صبوحی
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حكايت ما و همسايه ديوار به ديوار 
آذربایجان ؛ همان همسایه دیوار به دیوار شمالی مان كه سال 2008 ميالدی یعني همان سالی 
كه بانك جهانی آن را برترین كش��ور از نظر اجرای برنامه  های اصالحات اقتصادی و در رتبه 
نخست اصالحات اقتصادی جهان جای داد اولين كشوري بود كه جمع  آوري بخاري هاي گازي 
ایراني را ش��روع كرد. آن روزها وزارت توسعه اقتصادي این جمهوري 9 ميليون نفری به بهانه 
عدم اس��تاندارد بخاري هاي ایراني، جمع  آوري آنها را از سطح مغازه ها و منازل مردم در دستور 
كار خود قرار داد و همين ، كافی بود تا اعتبار توليدات داخلی نزد دیگران به زیر سوال رود.بزعم 
بسياری پخش مكرر اخبار كشته شدن شهروندان ایراني در پي استفاده از بخاري هاي ساخت 
داخل در رس��انه ها یكي از علل عمده این رخداد بود.ادعایی كه چندان هم بی اس��اس نيست . 
این ادعا كه گازگرفتگي و مسموميت با مونو كسيد كربن هر سال 15 درصد افزایش مي یابد و 
پس از مسموميت ناشي از اعتياد و دارو سومين عامل مرگ و مير ناشي از مسموميت در كشور 
را به خود اختصاص داده است ، براحتی می تواند دل خارجی ها را خالی و نان صادر كنندگان 

داخلی را آجر كند.

فرهنگ سازي در سوز سرما
همزمان با برودت هوا و در پی آن داغ شدن 
بازار بخاري و وسایل گرمایشي ، موضوعی 
همچون مرگ در فصول س��رد آن هم در 
خواب، به  یكي از بحث انگيزترین حوادث 
دلخراشی تبدیل  می شود كه هر از چندگاه 
می توان اخبار آنرا در رسانه ها دنبال كرد. 
این حادثه مي  تواندعلل بس��ياري داش��ته 
باشد از جمله آن می توان به عدم استفاده 
ایمن از وس��ایل گرمایشي و نيز استفاده از 

وسایل گرمازاي غيراستاندارد اشاره كرد.
مهندس معراجي مدیر عامل ش��ركت گاز 
خراسان رضوی مهمترین علل بروز حوادث 
ناشي از گاز طبيعي را استفاده  از وسایل گاز سوز غير استاندارد و  گاه  فاقد ترموكوبل ، نشت 
از اتصاالت و شيلنگ هاي گاز و سيستم لوله كشي و نتيجتا تجمع گاز در محيط كه منجر به 
انفجار و آتش س��وزي مي گردد ، كوچك بودن فضاي منازل ، مجهز نبودن وس��ایل گاز سوز 
به سيستم اعالم خطر همچون سنسورهاي حرارتي و  اكسي پایلوت ) ODS ( ،  استفاده از 
وس��ایل گاز سوز فاقد دودكش و عدم رعایت استانداردهاي الزم در خصوص دودكش ها  می 
داند. وی می گوید : یكي از موارد مهم دیگری كه هم اكنون نيز به آن توجه نمي شود به دليل 
س��رد شدن دودكشها  است بگونه ای كه به علت تأثيرپذیري دودكش از هواي سرد بيرون از 
منزل ، س��رما در داخل دودكش نفوذ نموده و باعث س��نگيني هواي داخل دودكش مي گردد 
وهمين موضوع باعث پس زدن گازهاي حاصل از احتراق ) خصوصاً  گاز منو اكس��يد كربن (  
به فضاي منزل مي شود كه ممكن است حوادث منجر به فوت را  نيز در پی داشته باشد . به 
اعتقاد مهندس معراجي گاهی به دليل عدم دقت الزم در هنگام نصب دودكشهاي داخل دیوار 
، قطعات كاماًل  با  یكدیگر جفت و جور  نمي شود و شكاف بين دودكشها  باعث  ورود هواي 
سرد و  پس زدن گازها  به محيط منزل یا محيط كار می گردد.ضمن آنكه عدم رعایت ارتفاع 
الزم دودكش از پشت بام یا  مسدود شدن آن در هنگام ایزوگام مجدد پشت بام ها  یا  وجود 
هر نوع مانع فيزیكي  دیگر، عدم نصب كالهك H  بر روي خروجي دودكشها ، تغييرات در 
س��اختمان و عدم اجراي صحيح دودكشها  در طبقات اضافه شده ، تغييرات لوله كشي بعد  از 
تأیيد توسط مشترك و استفاده غير مجاز  از گاز ،  استفاده از اجاق گازهاي تك شعله در فضاي 

كوچك به عنوان وسيله گرمایي می تواند به بروز این حوادث كمك كند. 
وی ضمن آنكه فقراقتصادي مردم برای خرید و استفاده  از لوازم گرمایشي گاز سوز استاندارد 
یا  اصالح سيستم لوله كشي و مسير خروج  محصوالت احتراق را از دیگر علل تشدید حوادث 
ناش��ي از گاز  می داند به عدم آگاهي مردم نس��بت به خطرات گاز طبيعي و نيز گاز منو اكسيد 
كربن و ضرورت فرهنگ سازي و  اطالع رساني در این خصوص اشاره می كند و در پاسخ به 
اینكه نقش شركت گاز در جلوگيري یا كاهش حوادث ناشي از گاز چيست اظهار می دارد : » 
عليرغم اینكه شركت گاز به لحاظ قانوني پس از تحویل گاز به مشتركان خود مسووليتي ندارد 
ولي به لحاظ انسان دوستي و جلوگيري از صدمات و  لطمات جاني و مالي به  مصرف كنندگان 
گاز طبيعي برنامه هاي بسيار  متنوع  و گسترده اي را در چند سال اخير با هدف اطالع رساني 
، افزایش آگاهي هاي عمومي ، فرهنگ س��ازي و ....  از طریق  رس��انه ها ، مهد كودك ها  و  
مدارس ، مساجد ، فرهنگ سراها  ، خانه هاي فرهنگ ، محله ها ،  ادارات آموزش و پرورش و  

.....  در سطح ملي و  استاني به اجرا  گذاشته كه همين امر باعث كاهش 40 درصد  تلفات انساني 
در بخش مصرف كنندگان خانگي در سال 87  به نسبت سال 86  گردیده  است« .

قاتل كيست؟
با ش��روع فصل س��رما در هر هفته 4 یا پنج فقره مرگ ناشي از گازگرفتگي در كشور از سوي 
مراجع انتظامي و قضایي گزارش مي شود. مرگها و یا به عبارت بهتر قتلهایي كه براي هر كدام 
از آنها پرونده اي از سوي دادسراي امور جنایي تشكيل مي شود تا اگر فرد یا اشخاصي در بروز 
حادثه نقش داشته اند از سوي مراجع قضایي تحت پيگرد قرار گيرند و نهایتاً محاكمه و مجازات 
ش��وند، تا عدالت اجرا ش��ود. حال این سؤال مطرح مي شود كه تاكنون در پرونده هایي كه در 
رابطه با مرگهاي خاموش تشكيل شده است كارشناسان دادگستري كه در امر گازگرفتگي نظر 

مي دهند چه دستگاه یا افرادي را به عنوان مقصر قلمداد كرده اند؟
ولي ا... حس��يني، بازپرس ویژه قتل دادسراي امور جنایي تهران معتقد است: نگاهي به پرونده 
هاي قضایي در زمينه مرگهاي خاموش، نش��ان مي دهد كه كارشناس��ان دادگستري تاكنون 
فقط نصب كنندگان، مالكان منازل یا واحدهاي تجاري و استفاده كنندگان از این گونه وسایل 
گرمازا را مقصر قلمداد كردند و هرگز مؤسسه استاندارد و یا شركتهاي سازنده وسایل گرمازاي 
گازي را مقصر تشخيص نداده اند.این در حالي است كه مقصر اصلي در بروز حادثه گازگرفتگي، 
شركتهایي هستند كه به خاطر سودآوري بيشتر از نصب سنسور و یا ترموكوبل خودداري مي 

كنند و بخاریهاي غير استاندارد به بازار عرضه مي نمایند.
وي در خصوص مجازات افرادي كه در بروز حادثه گازگرفتگي منجر به مرگ مقصر ش��ناخته 
شوند، مي گوید: براساس ماده 616 قانون مجازات اسالمي، اگر قتل به واسطه بي احتياطي یا 
بي مباالتي یا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته و یا به واسطه عدم رعایت نظامات 
واقع شود از نوع غير عمد است. مرتكب )مسبب( باید به یك تا سه سال حبس و پرداخت دیه 

یك انسان كامل محكوم شود.
وي مي افزاید: اما تاكنون موردي نبوده كه ش��ركت یا مؤسس��ه اي به عنوان مقصر شناخته و 

محكوم به مجازات قانوني شود.

مرتضوی  معاون دادس��تان مش��هد نيز با 
اشاره به تشكيل كار گروهي در خصوص 
شناسایي علل و عوامل گاز گرفتگي و  ارایه 
راهكارهایي پيرامون آن با حضور نهادهای 
مرتب��ط با موضوع  از دو س��ال گذش��ته ، 
مهمترین علل موثر در گاز گرفتگي را عدم 
استفاده صحيح  از وسایل گاز سوز توسط 
مصرف كننده و بي احتياطي وي ، توسعه 
ش��بكه داخلي به طورغير استاندارد توسط 
لوله آب ، استفاده از شيلنگ هاي الستيكي 
معمولي براي گاز رساني ، استفاده از وسایل 
خوراك پزي گاز سوز غير استاندارد و غير مجاز روشن نگه داشتن خودرودر  پاركينگ با فضاي 
محدود ، دخالت افراد ناوارد در دستكاري دستگاههاي گاز سوز ، مسدود بودن مسير دودكشها 
، ایزوگام نمودن مس��ير دودكش ، عدم رعایت استانداردهاي نصب  دودكش در داخل و خارج 
از بنا ، نداشتن كالهك H  در  خروجي دودكشها ، عدم نظارت و  بازرسيهاي مستمر توسط 
مراجع مرتبط و  عواملی از این دست می داند و به اقداماتی كه از سوی دادگستری انجام شده 
اشاره كرده و می افزاید : یكي از اقدامات تأثيرگذار در این خصوص طرح بازبيني منازل مسكوني 
و  اماكن تجاري با  قدمت بيش از 5  سال با همكاري سازمان نظام مهندسي بوده است ، در 
این طرح از 1000 واحد مس��كوني و تجاري بازدید و نواقص و  ایرادات اس��تخراج  و  اطالع 
 رساني انجام شد . همين طرح در مدارس نيز در حال اجراست و  اجراي طرح  در كارگاههاي 
نيمه تمام ، اطالع رساني ها  در مناطق مختلف و از راه های مختلف از جمله انتشار بروشور ، 
تبليغات در صدا و سيما ، مطبوعات ، در پشت قبوض ، چهره به چهره ، برگزاري همایشهاي 
توجيهي ، باال بردن ميزان حساس��يت مردم نسبت به خطرات ناشي از گاز گرفتگي ، تذكرات 
جدي به مسووالن مرتبط و  نظارتهاي دقيق از  این حيث ، تشكيل منظم جلسات كارگروه گاز 
گرفتگي و شرح وظایف هر یك از دستگاه ها، بازدیدهاي ميداني از اماكن بطور سرزده دنبال می 
شود و بنظر مي رسد شهرستان مشهد بدليل  توجه به این مقوله با  نگرش و  رویكرد مشاركتي 

در كشور بي نظير عمل كرده است .
مرتض��وی در تبيين چگونگی برخورد با عوامل مؤثر در  بروز حوادث ناش��ی از گاز گرفتگی و 
برخورد قانوني با آنها می گوید :  » یكي از اقدامات دستگاه قضایي در این راستا  تعيين شعب 
ویژه تخصصي در خصوص برخورد با عامالن اصلي حوادث گاز گرفتگي مي باشد. البته جلسات 
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كارشناسي و  مشترك با  سازمان نظام مهندسي تشكيل و  راهكارهایي همچون آموزش ارایه 
گردیده  اس��ت همچنين در كنار برخورد قاطع و جدي ، علل و عوامل شناسایي و راهكارهاي 
پيشگيرانه و كنترلي آن تعيين و  به مرحله اجرا  رسيده  و یا در حال مطالعه در خصوص نحوه 

اجرا  مي باشد.«

نقش مهندسان و ساختمانها
به اعتقاد كارشناسان عامل نقص در وسایل 
گاز سوز سهمی كمتر از 2 درصد در حوادث 
ناشی از مسموميت توسط گاز را در بر می 
گيرد ضمن آنكه عامل نقص در ساختمان 
هم با سهمی حدود 25 درصد نيازمند توجه 
است اما بيشترین س��هم در وقوع حوادث 
مربوط به عامل انس��انی اس��ت كه با 73 

درصد باید مورد توجه ویژه قرار گيرد.
داود برات��ي، معاون حفاظت و پيش��گيري 
سازمان آتش نشاني در بررسی عوامل بروز 
اینگونه حوادث ، س��اختمان ها را اساس��ی 
تری��ن این عوامل می داند و می گوید : در 
زمان ساخت ساختمانها دودكش به درستي طراحي و نصب نمي شود، پس این پتانسيل خطر 
وجود دارد كه این س��اختمان ها در زمان استفاده از وسایل گرمایشي مثل انواع بخاري  ها، آب 
 گرم كن و... تلفات زیادي را در اثر نش��ت گاز منو اكسيد كربن ایجاد كنند. براتي با بيان این كه 
متاسفانه در كشور ما پيمانكاران و سازندگان اطالعات كافي در زمينه ساخت ندارند، مي  افزاید: 
همچنين مالك ساختمان هم عالقه اي به فضاهاي غير مفيد ندارد و اصرار دارد به جاي اینكه 
دودكش روي پشت بام و با قطر مناسب باشد، با قطر كمتر نصب شود تا دیوار هم ضخيم نشود 

و نماي ساختمان از بين نرود.
براتي با اشاره به این كه دودكشي كه باید تا بام ساختمان امتداد داشته باشد را امتداد نمي دهند، و 
در ساختماني كه به عنوان مثال 16 واحد مسكوني دارد و در هر واحد تعداد قابل توجهي وسایل 
گرمایشي وجود دارد، كانون هاي خطر نيزبه تعداد زیادي افزایش خواهند یافت در حالي كه در 

اغلب این ساختمان ها سيستم حرارت مركزي مثل رادیاتور وجود ندارد.
با این توضيحات ش��اید بتوان گفت یكی از مهمترین نهادهایی كه نقش��ی اساسی و جدی در 
پيش��گيری از وقوع اینگونه حوادث بر عهده دارد سازمان نظام مهندسی است .این مهم بویژه 
با كنترل و نظارت مهندس��ان ناظر بر چگونگی اجراي لوله كش��ي گاز شاخص تلفات ناشی از 
اینگونه از حوادث را تا حد چشمگيری كاهش خواهد داد . سيد خليل مهدیزادگان ؛ مدیریت گاز 
سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با تایيد این مطلب می گوید :» ایمني در لوله كشي گاز 
بر اساس نظارت صحيح بر اجراي آن بر طبق مقررات ملي ساختمان مبحث هفدهم مي باشد 
از وظایف عمده مهندس ناظر، نظارت بر كليه امور مربوط به لوله كشي گاز شامل: تأیيد نقشه 
هاي اجرایي و كنترل محاسبات، تأیيد مصالح مصرفي، تأیيد ابعاد موقعيت دودكش ها، تهویه 
وسایل گازسوز و در نهایت عمليات تزریق گاز است. عالوه بر این موارد حداقل 11 بند مطابق 
بند 17-1-6-3 مقررات ملي س��اختمان مبحث هفدهم از وظایف و مسووليت هاي مهندس 

ناظر در جهت جلوگيري از بروز حوادث مي باشد.«
وی همچنين به مجموعه فعاليتهایی كه این سازمان در راستای  جلوگيري یا كاهش حوادث 
ناشي از عدم استفاده صحيح از گاز طراحي و اجرا كرده است اشاره نموده و می افزاید :  مدیریت 
گاز سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان با نظارت مستمر بر فعاليت عوامل دخيل در اجرا و 
نظارت بر اجراي لوله كشي گاز فرآیندي را طراحي و به اجرا در آورده است كه تمام مراحل كار 
لوله كشي گاز از قبيل طرح، نقشه، محاسبه، اجرا، نظارت و بازرسي را - مطابق ماده 5 شيوه نامه 
اصالحي وزارت مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز - شامل مي شود. در این راستا مدیریت 
گاز سازمان با همكاري مهندسان ناظر گاز و دادستاني مشهد بازدید از 1000 واحد مسكوني را 
به عنوان نمونه آماري به منظور بررسي و كاهش حوادث ناشي از گاز در منطقه سيدي مشهد 
انجام داد كه نشان می داد متاسفانه حدود 42 درصد از منازل مسكوني فاقد دودكش و یاداراي 
دودكش مس��دود مي باشند .همين مساله ضرورت فرهنگ سازي بيشتري را مورد تاكيد قرار 
می داد.  در این راستا در 3 بيلبورد كه به صورت رایگان از سوی شهرداری مشهد در اختيار این 
س��ازمان قرار گرفت بخشی از هشدارهاي ایمني به هموطنان عزیز ارایه گردید. عالوه بر آن 
همایشي با عنوان » پيشگيري از وقوع گازگرفتگي« در هتل ميثاق مشهد برگزار شد كه یكي 
از نتایج مهم آن، طرح بازدید مجدد از تمامی اماكن مسكوني با قدمت بيش از 5 سال بود كه 

متأسفانه به دليل عدم تأمين بودجه مورد نياز هنوز اجرایي نشده است.
وی آگاهي بخشی و اطالع رساني به شهروندان از طریق آموزشگاه ها را با همكاري سازمان 
آموزش و پرورش از دیگر اقدامات در این خصوص دانست و خاطر نشان كرد : در این برنامه 
ضمن بازدید از صحت و سالمت لوله كشي و تجهيزات گاز آموزشگاه ها، نسبت به توزیع توصيه 

هاي ایمني بين دانش آموزان و ایراد سخنراني براي آنان نيز اقدام می شود.
مهندس مهدیزادگان مشكالت مربوط به ساختمان هایي كه فاقد پروانه بوده و اصول طراحي 
و ساخت آن ها بر اساس قوانين 20 گانه مقررات ملي ساختمان نمي باشد و نيز عدم هماهنگي 
بين مجري ساختمان با سایر بخش هاي نظارت در جهت اجراي صحيح دودكش ها ، پایين 
بودن تعرفه نظارت با مقایس��ه س��ایر اس��تان ها ، نبود آگاهي اكثر مجریان با مبحث هفدهم 
مقررات ملي ساختمان را از جمله چالشهای كاری مهندسان ناظر گاز در فرآیند نظارت بر این 

مهم ذكر می كند.
ما مسووليتی نداريم

بنا به گفته مدیر عامل شركت گاز، این شركت هيچگونه مسووليتي براي بازرسي از تجهيزات 
اختصاصي و داخلي  س��اختمان را  ندارد و این مش��ترك است كه موظف است در اجراي لوله 
كش��ي داخلي ، نصب تجهيزات مربوطه ، بهره برداري و  استفاده از گاز طبيعي استانداردها  و 
ضوابط فني و ایمني مربوطه را  رعایت كند.وی می گوید : چنانچه در محدوده واحد مشترك 
مصرف كننده حادثه اي منجر به خسارات مالي و جاني براي آن ملك یا  امالك مجاور گردد ، 
هيچگونه مسووليتي نخواهد داشت و همچنين در خصوص رعایت بند 17-6-3 مبحث هفدهم 
مقررات ملي ساختمان با  توجه به واگذاري امور تهيه ، نصب ، تعویض و تعمير كنتور و  رگالتور 
گاز به بخش خصوصي ) پيمانكار( مسووليت حسن اجراي كار برعهده پيمانكار مذكور بوده و 
مأمور نصب تجهيزات پيمانكار كه در هنگام برقراري جریان گاز در محل حضور دارد عالوه بر 

مسووليت خود ، نماینده شركت گاز استان خراسان رضوي نيز مي باشد .
تبعيض در فرياد  !

به باور مدیر عامل شركت گاز ، باید به موضوعاتی چون وقوع حوادث ناشي از گاز به ویژه حوادث 
مربوط به گاز گرفتگی ، آتش سوزي و  انفجار در بخش مصرف كنندگان خانگي با  توجه به 
افزایش هر ساله تعداد مشتركان گاز طبيعي در شهرها  و  روستاها  بيش از پيش توجه نمود و در 
كنار عمل به وظایف قانوني سازمانها  و دستگاههاي بازرسي ، نظارتي و اجرایي ذیربط ، تالش 
بيشتري در راستای مطالعه علمي ، بررسي تجزیه و تحليل عامل ریشه اي بوجود آورنده این 
گونه حوادث از طریق تعریف و  اجراي پروژه هاي پژوهشي و  تحقيقاتي ، برگزاري سمينارها،  
كنفرانس ها ، ميز گردها و  جلس��ات تخصصي صورت پذیرد. البته فرهنگ س��ازي و  اطالع 

رساني هم مي تواند كماكان داراي اثر پيشگيرانه باشد ولي كافي نيست .
معاون دادستان مشهد نيز معتقد است برغم همه این تالشها بحث گاز گرفتگي همچنان یكي از 
مقوالتی است كه بسياری از سازمانها نگاه جدي به آن ندارند ؛ شاید اگر یك قتل عمد صورت 
پذیرد همه نگاهها  را  به خود معطوف مي دارد و  لكن اگر قاتل نامرئي در آن واحد جان چندین 
انسان را بگيرد و  حتي در مطبوعات انعكاس یابد چندان براي شهروندان مهم جلوه نمي كند در 
حاليكه مساله بسيار حساس و  مهم است. بنابر این باید ضمن فرهنگ سازي ، اطالع رساني ، 
نظارت و بازرسي ، مشاركت بين دستگاههاي مرتبط نيزدر رأس امور قرار گيرد همچنين باید با  

دستگاههاي خاطي برخورد قاطع و جدي صورت پذیرد.
حرفي براي آخر ...

وقتي قرار است ، قرار ادامه حيات در سكوت شبهاي سرد را سرانگشتان غفلت جمعي مان رقم 
زند و و یا حتي  تصویر مبهم بودن در تصور موهوم برخي معنا پذیرد براحتي مي توان بار گران 
تكليف را از دوش ها برداشت... اینجاست كه دیگر ترس از عتاب ارقام ریز و درشت و خرد و 

كالن كسي را آزار نمي دهد.
مسموميت با گاز و تمام حاشيه هاي پيدا و پنهان آن درست وقتي تيتر مي شود كه باید بهاي 

فرصت هاي سوخته را پرداخت. 
براستي اگر مرگ ساالنه هزار نفر در اثر گازگرفتگي در  كشور نيز بهانه واكاوي سهل انگاري 
مدیران ، مسووالن و متخصصان حوزه هاي فني قرار نگيرد و خود  انگيزه اي براي پيشگيري 
و كاهش اینگونه حوادث نشود چه توجيهي براي عرض اندام نهادهاي تخصصي باقي خواهد 

ماند؟! 
بقول یكي از همين مدیران شهري شاید هيچ  گاه نتوان آمار تلفات و تعداد سوانح گازگرفتگي را 
به صفر رسانيد اما اگر تمامي بایدها به  خوبي رعایت شود ، سطح آگاهي مردم هم افزایش یابد و 

در اثر این توجهات تنها یك نفر هم نجات یابد، بازهم اتفاق بزرگي رخ داده  است....
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یادبود پنجم دی ماه سالروز واقعه زلزله بم



13 12

نگاهي دیگر به مرد پروژه شیشه اي

رقابت با گذشته خویش
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مهندس سيد مهدي درهمي پانزدهم خردادماه سال 1346 در یكي از محالت قدیمي مشهد 
دیده به جهان گش��ود.  وي از همان اوان كودكي تحت آموزه هاي پدرش ؛ دكتر س��يد وهاب 
درهمي از استادان برجسته دانشكده پزشكي كه تحصيالت حوزوي را نيز در حوزه علميه مشهد 
گذرانده و به چهار زبان فارس��ي ، عربي ، انگليس��ي و فرانسوي مسلط است قرار گرفت ضمن 
آنكه از تعاليم مادربزرگوارش نيز بي نصيب نماند. ایش��ان عالوه بر آن از همان دوران كودكي 
ع��الوه بر حضور در مجالس متعدد مذهبي در كالس هاي درس پدر بزرگ خود مرحوم آیت 
اهلل شيخ محمد كافي مهدوي نيز شركت مي جست و به آموختن قرآن ، تفسير و علوم دیني 

مبادرت مي ورزید.
درهمي پس از اخذ مدرك دیپلم در سال 1363 در هفده سالگي و موفقيت در كنكور سراسري 
وارد دانشگاه فردوسي شد تا در رشته مهندسي عمران ادامه تحصيل دهد. وي پس از گذراندن 
هفت ترم تحصيلي به جبهه هاي جنگ اعزام شد و با اتمام جنگ بار دیگر به دانشگاه بازگشت 
و تحصيالت دانش��گاهي خود را به اتمام رساند.او توانس��ت در دوره كارشناسي ارشد ، عنوان 

دانشجوي برتر دانشگاه را با معدل الف كسب كند.
عليرغ��م اینكه تمامي اعضاي خانه پدري مهندس درهمي تحصيالت عاليه بویزه در رش��ته 
پزش��كي و رشته هاي وابسته آن دارند او تصميم جدي اش را براي تحصيل در رشته عمران 
گرفت��ه بود چرا كه عمران و آباداني و ایجاد اث��رات ماندگار عمراني همواره براي او از اهميتي 

بسزا برخوردار بود.
سازمان نظام مهندسي یكي از بارزترین عرصه هاي تالش مهندس درهمي است .وي كه در 
سال 82 جوانترین عضو هيات مدیره سازمان در كشور شناخته مي شد، پس از آنكه به عضویت 
هيات رئيسه این سازمان در استان نيز انتخاب شد ، به عنوان دبير هيات رئيسه و معاون فني 
سازمان مشغول به كار شد و توانست با ایجاد حوزه معاونت فني مهندسي و یا معاونت فني و 
خدمات مهندسي در این سازمان ، فعاليتهاي مناسبي را در زمينه نظارت عاليه ، كنترل مظاعف 
، كنترل محاسبات و خدمات مربوط به دفاتر مهندسي دنبال كند. ساختار نخست حوزه معاونت 

فني و خدمات مهندسي  پس از چندي با تشكيل حوزه هاي مختلف تغيير یافت .
مهندس درهمي از 6 سال پيش تاكنون عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه خيام است و بنابر 

این حداقل باید در طول هفته 14 ساعت را به تدریس در این دانشگاه اختصاص دهد.
مهندس درهمي كه روزانه بطور متوسط 14 ساعت كار مي كند از ميان فعاليتهاي عمراني خود 
ساخت پيش گرم كن كارخانه سيمان مشهد، سازه  اي بتن آرمه 90 متري، كه در تابستان سال 
72 ساخته شده را سازه اي غرور آميز عنوان مي كند؛ ضمن آنكه طرح بزرگ ميدان شهدا را نيز 
یكي از بزرگترین پروژه هایي مي داند كه در دست انجام دارد چرا كه به باور او این طرح چهره 

مشهد را دستخوش تغيير مي كند .
مهندس درهمي با استناد به این تعبير شهيد دكتر بهشتي كه مي گوید ما شيفتگان خدمتيم 
نه تش��نگان قدرت معتقد است افراد فعال جامعه یا شيفتگان خدمت اند و یا تشنگان قدرت و 
در واقع این ش��يفتگان خدمت اند كه بيش از دیگران عزم خویش را براي خدمت به دیگران 
جزم كرده اند. وي با تاكيد بر اینكه هر فرد فعالي چون او كه در چند زمينه مش��غول فعاليت 
است باید مراقب باشد كه اسير هواي نفس و تمایالت نفساني نشود ، مي گوید : » نگران این 
هستم كه با فعاليتهایم به زیاده خواهي و فزون طلبي دچار شوم. » مهندس درهمي به شدت 
خود را نيازمند آموزش مي داند و از همين روس��ت كه بدون وقفه مشغول گذراندن دوره هاي 

آموزشي متعدد است.
او در عين آنكه مالزي با ساختمانهاي دوقلوي پترونانس اش كه مسيري خوب و آبرومند را براي 
توسعه پيش گرفته است تحسين برانگيز مي خواند اما در عين حال تاكيد مي كند الگویي را كه 
بتوان درداخل و خارج از او تقليد كرد سراغ ندارد از همين روي روش كارش را خود با بررسي و 
مطالعه به دست مي آورد و تقریبا مي توان گفت در جایي كه او فعاليت مي كند كاري كه انجام 

مي دهد هيچ شباهتي با كاري كه فرد قبل از او انجام مي دهد نيست. 
مهندس درهمي امروز بيش از همه در حال ارتقاي سطح دانش خود و رقابت كردن با گذشته 
خویش اس��ت ضمن آنكه مي كوش��د دانش مدیریت پروژه اي را كه هم اینك در دنيا از آن 
اس��تفاده مي شود بومي كند.او تالش مي كند تا آنچه را كه با عنوان مدیریت پروژه علمي به 
عنوان استاندارد جهاني پذیرفته شده است به راهبردهاي عملياتي در سيستم كاري خود تبدیل 
كند و اميد وار اس��ت جوانترها باور كنند كه آینده كش��ور جز با تالش بي وقفه و حتي طاقت 

فرساي متخصصان ساخته نمي شود.
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نگاهی از درون پروژه شیشه ای میدان شهدا در گفت و گو با مهندس درهمی گفتـگو

نمی خواهم  گل زن اول تیم باشم
جواد صبوحی، محمدتقی خسروی، مزدا نوبری
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مثل يک اشاره :
 CLARION : برند چند سيالبي ساده اي كه بروي تي شرت سياه این مرد جوان دوخته 
اند نه  به اندازه ایفل، سازه بلند قد پاریس یا برج های دوقلوی پتروناس كه حاال نماد آن كنار 
یكدیگر روي ميز كارش قرار گرفته اند شناخته شده است و نه ، در مقایسه با دو عمارت اخير 
سنخيت چنداني با حرفه او  دارد ، اما به همان اندازه كه شامقصود درشت وعينك آفتابي روي 
ميزش از همان ابتدا به ذهنت س��نجاق مي ش��ود مي تواند به ضرورت انعكاس بخشي از كار 

بزرگ این مرد در ذهن مخاطبت كمك كند.
مرد 42 ساله اي كه عين سربازي آماده هر از گاهي از دویدن در اتاق كوچكش هم نمي گذرد 
و پوشيدن جين و تي شرت را به كت و شلوار رسمي ترجيح مي دهد تا نكند مانع كار و تالش 
ش��بانه روزي اش شود فارغ التحصيل رتبه نخس��ت دوره كارشناسی ارشد دانشكده مهندسی 

دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مهندسی سازه است. بسياري از همكاران او كه در پروژه هایي 
چون توسعه كارخانه سيمان مشهد ، شركت خانه سازی ایران ، پروژه هزار واحدی غدیر مشهد 
و طرح بزرگ ميدان شهدا مشاركت داشته و دارند بيست و یك سال تالش و مدیریت تحسين 
برانگيزش را در طرحهای بزرگ عمرانی بخوبی به خاطر سپرده اند.بخش قابل مالحظه ای از 
توفيقات وی برآیند حضور مستمر در دوره هایی همچون دوره تخصصی بهينه سازی و كنترل 
مالی پروژه دانشكده مدیریت ليل فرانسه ، دوره مدیریت حرفه ای دانشگاه كارلتون كانادا ، دوره  
تخصصی ایزو 10004 موسسه QS سوئيس ، دوره آمادگی PMP در موسسه مدیریت پروژه 
آریانا ، دوره تخصصی ایزو 9001 نگارش 2008 توسط موسسه QS سوئيس و كارگاه آموزشی 

مدیریت پروژه EPC موسسه مدیریت پروژه آریاناست.
پروژه عظيم و احيای بافت فرس��وده ميدان ش��هدا برای او كه زندگ��ی در خانه هایی با بافت 
 فرس��وده و ش��كننده را نوع��ی زیس��تن در بالتكليفی و غن��ودن در چهار دیواری اس��فنجی
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  می داند مجال ذی قيمتی است تا با در آميختن تعهد و تخصص خود بی پروا از نقد ها و نظرها 
» پروژه  شيشه ای  اش« را تكميل كند ، كه به زعم وی » آدمي در موقعيت او در معرض دید 

و نقد دیگران است چرا كه خودش را در بوته سنگين نقد قرار داده است«. 
مهندس درهمی بی پيرایه تر از آنكه در همان برند روی لباس��ش ظاهر ش��ود ما را با لبخندی 
سرشار از اطمينان به نتيجه كارش می پذیرد.گفت  و گوی ما تنها انعكاسی ازتالش ارزشمندی 

است كه او و همكارانش با جدیت تمام دنبال می كنند:  

شما در جايی، از پروژه ميدان شهدا به عنوان پروژه شيشه ای ياد كرديد ، چرا ؟
ببينيد ، در  یك تقسيم بندی سازمانها به سه دسته تقسيم مي شوند : سازمانهای غاری شكل 
، كلبه ای و شيش��ه ای لذا در س��ازمانهای غاری شكل كار در تاریكی محض انجام مي گيرد 
بنابر این نه از بيرون و نه از داخل س��اختمان تصویر روش��نی از اتفاقاتی كه در سازمان رخ می 
دهد وجود ندارد و كليه اطالعات غير قابل رویت است، در تقسيم بندي كلبه ای افراد از داخل 
سازمان می توانند رخدادهایی كه در حال وقوع است را مشاهده كنند اما اتفاقات درون سازماني 
از بيرون قابل رویت نبوده و اطالعات در داخل سازمان باقي مي ماند،  و اما سازمان هاي شيشه 
اي كه من براي طرح ميدان شهدا از آن یاد كردم سازمانهایی هستند كه داخل و خارج آنها قابل 
 رویت است به طور كلي شيشه به دليل خاصيت شفاف بودن اتفاقات داخل و خارج آن یكدست 
مي باش��دطرح ميدان شهدا نيز در تقسيم بندي شيشه اي جاي گرفته چون هيچ چيزی قابل 
اختفا و یا مبهمي نه براي افراد درون سازماني و نه براي مردم عادي در این طرح وجود ندارد . 
در نتيجه هر كسی ، هرگونه اطالعی در مورد فرآیندهای سرمایه گذاری ، ميزان یا نوع سرمایه  
،نحوه زمان بندي ، برنامه ریزي و پيشرفت موارد اجرایي بخواهد مي تواند به راحتي از طریق 

افراد درون سازماني، جراید كثير االنتشار و روابط عمومي این مجموعه دریافت كند.

پروژه ميدان شهدا به دنبال تحقق چه اهدافی است و كداميک از اين اهداف محقق 
شده است؟

همانگونه كه شما هم اشاره كردید شاید بتوان گفت این طرح از جهت تنوع اهداف كليدی و 
مهم در كش��ور بی نظير اس��ت و هيچ طرحی وجود ندارد كه در چنين مقياس وسيعي اهداف 
متفاوت را به صورت همزمان دنبال كند.نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری یعنی عبور از 
قطعه ناكارآمد شهری و رسيدن به قطعه مقاوم كارآمد راهبردی كه دراغلب پروژه های بزرگ 
كشوربر اساس همين راهبرد عمل مي شود مثل پروژه بافت فرسوده پيرامون مسجد كبود تبریز، 
بافت های فرسوده شيراز و یا تهران و به طور كلي احياي بافت فرسوده آنقدر اهميت دارد كه 
مقدار زیادی از مصوبات مجلس شورای اسالمی و مصوبات هيات دولت را به خود اختصاص 
داده است. بافت فرسوده شهری دارای سه شرط همزمان است: اول ناپایداری یعنی بيش از 50 
درصداز س��ازه هاي آن غير مقاوم باشد ، دوم نفوذناپذیری یعنی بيش از 50 درصد مسيرهای 
آن نامناسب ، بن بست و یا داراي عرض كمتر از شش متربوده وسوم ریزدانگی به این معنا كه 
بيش از 50 درصد قطعات آن ریز دانه یعني كمتر از 200 متر مربع وس��عت داشته باشند.طرح 
ميدان شهدا نيز از یك منظر طرح بافت فرسوده است ، و نزدیك به 30 هكتار از شهر مشهد 
را از حالت ناكارآمد فرسوده به منطقه اي با كاربري باال و نوساز تبدیل می كند و از سوی دیگر 
به رفع اصلي ترین گره تاریخی ترافيك شهر مشهد اهتمام مي ورزد. 25 سال گذشته زماني 
 كه من در رش��ته مهندس��ی ترافيك تحصيل می كردم با استاد مربوطه این مساله را پيگيری 
م��ی كردیم و حل معضل ترافيك گلو گاه تش��رف به حرم رض��وي از آن زمان آرزوي دیرینه 

من وتمام ش��هروندان مش��هدي بوده اس��ت لذا با احداث زیر گذرهای سواره ، حلقه همسطح 
و تقویت خيابان های موجود ، به معضل ترافيك در این تقاطع مهم شهری همت گماشتيم.

در اینج��ا الزم اس��ت  اهميت ميدان ش��هدا به عنوان مركز مدنی تاریخ��ی و منحصر به فرد 
ش��هر مشهد را یادآور شوم به همين منظور كاركرد مدنی در طرح ميدان شهدا محوري ترین 
رویكرد آن محسوب مي شود به طوریكه در كميسيون ماده پنج مهمترین نقش ميدان شهداي 
مش��هد را تمرك��ز مدنی و اجتماعی معرفي كرده اند  لذا آنچ��ه در قالب عرصه ميدان در آمده 
اس��ت در واقع پاس��خی به این پرسش اس��ت كه چه باید كرد تا مدنيت درميدان شهدا حرف 
اول را بزند . بنابر دس��ت یابي به این هدف قرار ش��د اولين پالزاي دو طبقه جهان به عنوان 
حياط شهرمش��هد ميان شهرداري و تاالر شهر به عنوان اولين ميدان مدني كشور ایجاد شود. 
در واقع برای اولين بار در مش��هد رس��ما اقدام به ایجاد فضای شهری می كنيم اقدامی كه در 
س��ایر كشورهای دنيا سالهاس��ت كه در حال وقوع است ، حياط شهري یا پالزا در برخي نقاط 
دنيا بيش از صد س��ال قدمت دارد و دليل اصلي ش��كل گيري آن تقویت دیدارهاي چهره به 
چهره و حفظ پيوندهاي خانوادگي در دنياي صنعتي امروز اس��ت كه متاس��فانه در كش��ور ما 
مغفول مانده اس��ت اما این مس��اله در ميدان ش��هدا در حال تحقق است واميدواریم این نقطه 
آغازین به زودي به سایر كالن شهرهاي كشورمان تعميم یابد. ایجاد خيابان ها و مسيرهایی 
جدید و جدا كردن سواره از پياده با بيش از شانزده پل هوایی و تونل زیر زمينی باعث می شود 
عابر پياده در آرامش كامل و كامال جدا از مس��ير س��واره در محدوده ميدان تردد كند همچنين 
 با س��اخت پاركينگ های متع��دد در نقاط مختلف این ميدان در ش��رایط فعلی و كوتاه مدت 
 ظرفيت هاي حمل و نقل را ساماندهی كرده ایم وبه عبارتي دیگر تداخل سواره و پياده ،عدم تجمع 
وس��ایل نقليه وبرنامه ریزي باري، رفت وآمد آس��ان و توقف هاي مقطعي در نگاه كوتاه مدت 
پيش بيني شده است. در ميان مدت نيز با ایجاد سه پایانه اتوبوسرانی در شمالغرب ، شمالشرق 
و در جنوب ميدان ش��هدا موضوع حمل و نقل درون شهری را از طریق اتوبوس هاي شركت 
واحد ساماندهی می كنيم. عالوه بر این چهارده خط برون شهری كه در حال حاضر در پایانه 
شمالغرب فعاليت می كند كه از وضعيت مطلوبي برخوردارند. در بلندمدت نيز با طراحي عبور سه 
خط قطار شهری از زیر این ميدان سفرهاي درون شهري منطقه شهدا و حریم حرم را بهبود 
مي بخشيم الزم به ذكر است در حال حاضر در هيچ یك از طرحهای جامع حمل و نقل شهری 
كشور سه خط قطار شهري از یك نقطه عبور نمي كند و حال آنكه در ميدان شهدا هر كدام 
از سه خط ایجاد شده ایستگاه مجهز نيز دارد در نتيجه براي بلند مدت وافق بيست ساله از این 
گلوگاه پر تردد به عنوان نقطه بی نظير در مشهد و كشور یاد خواهد شد. از نظر ساختمانهای 
مهم شهری نيز در ميدان شهدا با احداث ساختمان توسعه شهرداری كه هم اكنون در حال با 
معماری زیبای داخلی و خارجی آن در حال بهره برداری است . این ساختمان در سال گذشته در 
پایش سازمان بهينه سازی مصرف انرژی به عنوان ساختمان ممتازشهر مشهد انتخاب و حایز 
كسب جایزه شد.ساختمان تاالر شهر در مقابل ساختمان توسعه شهرداری نيز با بيست هزار متر 
زیر بنا ساختمان بسيار مهمی است كه عالوه بر استقرار كاربران محلی وشوراي شهر كاربری 
های متنوعي مانند موزه ، نمایشگاه  و... را در بر می گيرد.از دیگر مواردي كه به رغم اهميت 
آن در نقاط مختلف دنيا در كشور ما مغفول مانده تاالر شهر )city hall( مي باشد كه در طرح 
ميدان شهدا احداث خواهد شد . یكي دیگر از جنبه هاي ضروري كالن شهر مذهبي كشورمان 
ایجاد جاذبه هاي گردشگري است به همين منظور  در طرح ميدان شهدا ساختمان هتل نرگس 
 رض��وی یك با 42 طبقه و بيش از 190متر ارتفاع و ح��دود 112هزار متر مربع زیر بنا احداث 
مي شود . كه ضمن داشتن امتيازبلندترین بنای شرق كشور استاندارد طراحی هتل 5 ستاره را در 
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كشور ارتقا خواهد داد .بطور یقين می گویيم كه ساختمان هتل نرگس رضوی یك دستاورد تازه 
در  استاندارد هتل سازی كشورمحسوب مي شود كه زائران و مجاوران زیادي را به خود جلب 
خواهد كرد گفتني است این ساختمان از امتيازات  ویژه اي از جمله البي در ارتفاع 150 متري 
و فضاي  سبز معلق در ارتفاع نيز برخوردار است. ساختمان پاركينگ طبقاتی توحيد نيز در طرح 
ميدان شهدا ساختمان مهمی است كه با بيش از هفتاد هزار مترمربع زیربنا و ظرفيت بيش از 
دو هزار دستگاه خودروعمال به بزرگ ترین پاركينگ طبقاتي كشور تبدیل می شود. همچنين 
گش��ایش محور صاحب الزمان نيزكه آرزوی دیرینه شهروندان مشهدي است است ان شا اهلل  
 در این طرح محقق خواهد شد، محوری كه مردم مشهد بيش از 40 سال انتظار گشودن آن را 
مي كش��ند  و به این ترتيب ش��ریان بسيار مهم و حياتی ش��هدا به بلوار سجاد متصل خواهد 
شد. جالب است بدانيد برای نخستين بار است كه یك خيابان و ساختمانهای اطراف آن بطور 
همزمان طراحی و اجرا می شود. زیرا همانگونه كه مستحضرید ما در مشهد خيابانهایی داریم 
كه آنقدر بدنه سازی هاي آن متفاوت است كه تصور مي شود این قطعات از پيش ساخته و با 
كمك جرثقيل حمل شده و كنار هم  قرار گرفته است.حتي از نظر روان شناختي نيز ساختمان 
هاي كوچك و بزرگ و ناهمگون حوصله افراد را سر می برد و موجب بروز تنش هاي اجتماعي 
مي شود  اما در محور صاحب الزمان با شكل گيري خط افق یكدست معماری و مبلمان شهری 
چشم نواز و استاندارد این مشكل نيز مرتفع مي شود. از نگاهي دیگر طرح ميدان شهدا بر ایجاد 
فضاي سبز شهري نيز تاكيد دارد و به همين منظور پارك هشت آباد در حاشيه خيابان توحيد 
قرار دارد بازسازي كرده و فضای سبز این منطقه را به لحاظ كمی و كيفی ارتقا می دهد . عالوه 
بر آن دهها ساختمان تجاری ، مسكونی و اداری و چندین ساختمان فرهنگی و مذهبی از جمله 
مس��جد حوض لقمان ، مس��جد یزدی آبادي ها ،مسجد محمدي ها ، مدرسه علميه آیت اهلل 
فاضل قاینی نيز از جمله پروژه هاي مهم دیگری است كه در این ميدان در حال احداث است 
با دید كل نگر این  طرح 300 هزار مترمربع عرصه ، بيش از 820 هزار متر مربع زیر بنا و بيش 
از یك هزار ميليارد تومان هزینه در برخواهد داشت. وي با بيان اینكه مسيری كه پيش روی 
ماست مسير دشواری است ادامه داد: ما اميدواریم بتوانيم این ماموریت بی نظير تاریخ مشهد را 
به سرانجام مطلوب  برسانيم. در حال حاضر نيز براي كسب رضایت مردمي هر قسمتی از این 
پروژه كه قابل بهره برداری می شود در اختيار مردم قرار می گيرد ، بنابر این اهداف طرح بزرگ 
ميدان ش��هدا به تدریج در حال تحقق است وهمگان بدانند كه اینجا كسی چيزی را از سر باز 
نمی كند  زیرا تمام تالش ما بر ایجاد بهترین اتفاقات در هر شرایطي است و كيفيت در زمان 

هدف اصلي مجموعه تلقي مي شود.

ظاهرا برخی از برنامه های اين پروژه از برنامه عقب است وتا جايي كه شنيديم برخی 
تا ۹ ماه عقب افتادگی دارد.اين تاخير برای چيست؟

در مناسبتها و جشن ها مردم ارزش كارهای زود هنگام را بيش از سایر زمان ها درك مي كنند، 
وقتی كه ما در عزاداری های پایان ماه صفر سال گذشته بدون اینكه اعالم كنيم تنها راه ورود 
به ميدان را برای مردم باز كردیم و هياتهای مذهبی كه مسير غرب به شرق حرم مطهر را كه 
در طول سالهای گذشته طی می كردند و به ميدان شهدا آمدند و با تعجب دیدند كه پلی جلو 
روي آنها باز ش��ده  كه بدون نياز به دور زدن ميدان مي توانند مس��تقيم به سمت حرم حركت 
كنند بی اختيار در فضاي عرصه  پخش شدند و به اجرای مراسم پرداختند.جالب است كه هيچ 
كس به آنها نگفته بود كه می توانند در عرصه ميدان مراسم مذهبی خود را برپا كنند اما آنها به 
طور غریضي این را دریافت كرده بودند.همانطور روز تولد حضرت فاطمه زهرا ) س ( هم كسی 

تصور نمی كرد جماعتی در این ميدان به پخش شربت و شيرینی مبادرت ورزند. درست است 
كه ما در مانور امداد زلزله وقتی می گفتيم كه در این ميدان امكان فرود بالگرد وجود دارد اسباب 
خوش��حالی جمعی فراهم آمد اما موارد خود جوش مردمی بيش از این براي ما مسرت بخش 
است.همچنين بازگشایي زود هنگام محور توحيد شيرازي چند روز مانده به ميالد امام رضا )ع( 
در خاطر همه ما نقش بسته اما در خصوص تاخير در برخي از پروژه ها باید بگویم، من در شروع 
مس��ووليتم درخواس��ت كردم كه برنامه زمان بندی انجام شود و برای فضاهای عمومی كه به 
استفاده عموم مردم در می آیدتاریخ را پایان سال 90 قرار دادیم ،این در حالي است كه  تمامی 
عمليات به گونه ای برنامه ریزی ش��ده كه كليه پروژه هاي عام المنفعه در پایان این س��ال به 
اتمام برسد و تنها تك بناهای غير عمومی به دليل ابعاد ویژه بنا  یا شرایط دشوار تحصيل حریم 
و تا پایان س��ال 90 قابل انجام نيس��ت كه در این بخش نيز برنامه زمان بندی سال 92 اعالم 
شده است. االن وضعيت ما رضایت بخش است ،یعنی ما طبق برنامه در حال حركت هستيم 
اما ممكن است قول ها و وعده هایی قبل از آن داده شده بوده كه اكنون براي ما مشكل ساز 
 ش��ده ، مثال فردی می گوید:در جایی گفته ش��ده تا سال 88 پروژه ميدان شهدا تمام می شود. 
من نمی دانم چه وقت و چه كسی این ادعا را كرده است اما من نسبت به این اظهار نظرها بی 
اطالعم و می توانم تعهدی نداشته باشم.در بخشهایی از این طرح ما موفق شده ایم از برنامه 
زمان بندی پيش بيفتيم . در زیرگذر غرب ميدان شهدا جلوتر از طرح زمان بندی حركت كردیم 
و اگر ان شاء اهلل اقدامات ما با توجه به در پيش بودن فصل سرما پيش برود اميدواریم زیرگذر 
ش��رقی ميدان ش��هدا نيز را تا پایان سال افتتاح كنيم و اگر این اتفاق بيفتد بطور محسوسی از 
برنامه جلومي افتيم. در عين حال در بعضی از قسمت ها هم عقب هستيم مثل عرصه ميدان 
شهدا كه چون نياز مند اجرایی با ایستگاه قطار شهري است معطل مانده است. در واقع وقتی به 
این ميدان نگاه می كنيدمتوجه مي شوید كه تمام قسمتهای ميدان به غير از  یك چاله بزرگ 
ساخته شده است و همين چاله متعلق به طرح قطار شهري است.قسمتهای دیگری از پروژه نيز 
به دليل تاخيراتی كه در تحصيل حریم اتفاق می افتد با كندی مواجه شده است. طرح ميدان 
شهدا تحصيل حریم را به شكل آبرومندانه ای پيش برده و خوشبختانه تعداد اعتراضات مردمي 
حداقل بوده است تا جایي كه شورای شهر و نمایندگان مجلس از این طرح ابراز رضایت كرده 
اند .البته این به این معنا نيس��ت كه تحصيل حریم ما را اذیت نكرده اس��ت . ما در این رابطه 
مشكالت سختی داشته ایم وبارها از دستگاه قضایی در این مورد كمك گرفته ایم اما مشكالت 
در وس��عت این طرح عظيم ملی كوچك به چش��م می آیند. در حال حاضردراین طرح بيش از 
1400 نفر مشغول به كارند و چنين عددی در برنامه های عمرانی شهر مشهد بی سابقه است و 
این مساله قدرت تحرك پروژه را تا حدی باال برده كه به محض اینكه تحصيل حریم بخشی از 

54 پروژه طرح ، آماده می شود عمليات اجرایی آن به سرعت آغاز می شود.

غير از قطار ش��هری كه كندی كار را باعث ش��ده و مباحث قبل از آن مثل تملک 
اراضی و مش��كالتی كه با برخی از سازمانها داش��تيد چه چالشهای ديگری را برای 

پيشبرد كار پيش روی داشته ايد؟ 
یكی از این مسایل تاسيسات زیربنایی است . اصوال در پروژه های بافت فرسوده این مشكل 
وجود دارد چون قرار اس��ت شما بخشی از ش��هر را كه قبال ساخته شده است بردارید و دوباره 
بسازید ،جمع آوري شریانهای زیربنایی مثل آب ، برق ، مخابرات و ...بسيار دشوار است. اولين 
كابل برق ، اولين خط لوله گاز وآب مشهد در این ميدان جایگذاري شده است. ضمن اینكه لوله 
آب 700 كه آب آشاميدنی بيش از نيم ميليون شهروند مشهد را تامين مي كند.یعنی اگر این 
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لوله را برای یك ساعت قطع كنيد نيم ميليون نفر از مردم شهر با قطعی آب مواجه می شوند.
خط گازی كه از این ميدان عبور می كند 20 پوند است و غير از آنكه اگر قطع شود نزدیك یك 
ميليون نفر بدون گاز خواهند ماند در اثر كوچكترین بی احتياطی خطرات بسياری را به دنبال 
خواهد داشت. بنابراین مساله تاسيسات زیربنایی این ميدان به یكی از مهمترین و دشوارترین 
موضوعات تبدیل شدكه برای رفع معارض و اجرای پروژه از یك سوی و برای ساماندهی در افق 
طرح از سوي دیگر مورد توجه كارشناسان قرار گرفت.  كار شناسایي این تاسيسات بسيار دشوار 
است لذا طرح ميدان شهدا یك مهندس مشاور توانمند و چندین پيمانكار را به خدمت گرفته 
است تا قبل از عمليات اجرایی كار شناسایی در جای جای پروژه انجام پذیرد. اینطور نيست كه 
اگر به سازمان آب مراجعه كنيد به شما بگویند تاسيسات آب در كجای ميدان است همچنين 
بعد از تش��خيص محل قرار گرفتن این تاسيسات ما اجازه نداریم بدون مجوز سازمان مربوطه 
آنها را تعویض كنيم و باید با سازمان مذكور هماهنگ شویم. ازدیگر مشكالت ما  مساله مهم 
مالكيت های وقفی است. امالك موجود در این ميدان ملكی و وقفی است. تعامالت بسياری 
ميان ما و اداره اوقاف در جریان است و با همكاری خوبی كه اوقاف كرده است این كار پيش 
می رود .البته كار دشوار است و گاهی این مساله حركت ما را با كندی همراه می كند. بخش 
 دیگری از مش��كالت ما به این موضوع بر می گردد كه ما در وس��ط شهر مشهد قرار داریم و 
نمی خواهيم خيابانها را مسدود كنيم و كار و زندگی مردم از جریان بيفتد لذا به طور پيوسته  رفت 
و آمد در شش خيابان بزرگی كه به ميدان شهدا وصل می شود ادامه می یابد.این كار مستلزم 
تعامل بسيار پيچيده ای ميان ما و سازمان ترافيك و راهنمایی و رانندگی است كه خوشبختانه 
در حال تحقق اس��ت.اصرار زیادی وجود دارد كه راه بسته نشود و اگر بسته شد در زمان بندی 
مشخص و كوتاه صورت گيرد. فراموش نكنيد كه این طرحی است كه دهها هزار نفر از داخل 

آن عبور می كنندلذا مشكالت اینچنيني در آن طبيعي است ونباید از آن هراسيد. 

امروز  پروژه ميدان شهدا  در حال شكل گيري است و  در آينده اي نزديک به اتمام 
خواهد رس��يد  اما  تا كنون چه فكري براي اليه هاي شهري بعد از اين پروژه شده 
است  ؟تأثير و تأثر پروژه ميدان شهدا  بر  بافت پيراموني خود  را چگونه بررسي 
كرده ايد  و چه تصميماتي براي آن داريد  هم اينكه نام شهدا   ياد آور بقاء  و  انتشار 

و جاودانگي در ذهن هر فردي است
موضوع بافت بالفصل دغدغه تمامی طرح های بافت فرسوده كشور است و همواره این بحث 
مطرح بوده است كه تكليف بافت بالفصل چه می شود. بعضی از پروژه های بافت فرسوده از 
این اتفاقات بگونه ای رخ می دهد كه اصال قابل تكرار نيست چون آنقدر دربرخی محدوده ها  
بارگذاری زیاد صورت گرفته كه اگر قرار باش��د همين اتفاق دو سه بار دیگر در كنار هم تكرار 
شود شهر قفل می شود. طرح ميدان شهدا در مساحت 30 هكتاری خود چون بارگذاری زیادی 
را انجام نداده است الگویی را پيش گرفته است كه این الگو می تواند قابل تكرار هم باشد.طرح 
ميدان شهدا مقداری كمتر از طرح تفصيلی مصوب قبل از خود بارگذاری كرده است و نه بيشتر 
بنابر این مدل توس��عه ای آن قابل ادامه دادن اس��ت  اما تهدید چگونگی تصميم گيری آینده 

برای این طرح وجود دارد.

م��ي تواني��د ابعاد  مختصري  از  بازتاب هاي  دانش مديري��ت و پروژه  را  در  اين 
طرح ذكر كنيد ؟

موضوع مدیریت اجرایي پروژه بزرگ ميدان ش��هدا آنقدر مهم شده است كه من را وادار كرده 
اس��ت ده ها دوره آموزش��ی متنوع داخلي و خارجي را بگذرانم تا این كار به درستي انجام شود. 
من  در این گفتگو وارد بحث تامين منابع مالي نشدم .اما پروژه ميدان شهدا در حالی مشغول 
به كار اس��ت كه ش��هرداري مش��هد براي گذران حوایج روزمره اش پول ندارد با این حال این 
 مساله كه  ما چگونه چنين پروژه اي را پيش مي بریم به سياست های متنوع تامين منابع مالی 
 برم��ی گ��ردد كه در طرح ميدان ش��هدا به كار گرفته ش��ده اس��ت. ما در ح��ال مدون كردن 
آموخته هایمان در حوزه منابع ، معماري ، بكارگيري مهندس��ان مش��اور متعدد ، مبلمان هاي 
شهري و... هستيم تا آنها را به سایرین آموزش دهيم و اميدواریم باادامه این روند شما به تدریج 
شاهد خروجي هاي با ارزشي در این زمينه باشيد. اینكه ما چگونه این پروژه را اداره مي كنيم 
در حالي كه عابران در حال عبور از آن هس��تند و س��واالتي از این قبيل پرسشهایي است كه 
براي همه آنها پاسخ داریم. چارت اجرایي عملياتي ميدان شهدا ، روش مدیریت نيروي انساني از 
موضوعاتي است كه مي توان در خصوص آنها به تفصيل سخن گفت .اگر كسي سوال كند كه 
» برون سپاري« به عنوان یك رویكرد مدیریتي  در طرح ميدان شهدا چگونه انجام مي شود 
من پاسخ خواهم داد در این طرح گروهي كه مشغول كار هستند حدود 1400 نفر می باشند كه  
تنها 55 نفر آنها نيروهاي مدیریت اجرایي طرح ميدان شهدا محسوب می شوند و بقيه كه در 
قالب 30 گروه مختلف به شكل مشاور ، پيمانكار ، كارگزار ، شخص حقيقي و حقوقي مشغول 
به  فعاليتند. معناي آن این است كه كمتر از 4 درصد افرادي كه در این پروژه هستند نيروهاي 

سورس هستند و بيش از 96 درصد آنها منابع بيروني یا آوت سورس می باشند.

چند سازمان در كشور وجود دارند كه توانسته اند نيروهاي خود را به اين رقم برسانند
  این برون س��پاري جزو سياستهاي كلي اصل 44 می باشد .همين موضوع است كه ما تاكيد 
مي كنيم اگر كسانی می خواهند این نكته را تجربه كنند بيایند و دستاوردهاي طرح ميدان شهدا 
را مرور كنند.طرح ميدان شهدا حرف هاي زیادي براي گفتن دارد ، اگر شهرداري مشهد باور كند 
كه چنين پروژه اي با موفقيت و كمترین خطا در حال  پيش روی است حتما با جسارت بيشتري 
پروژه هاي بزرگتر را شروع مي كند.یادمان باشد در شهر مقدس مشهد 2800 و در كشور بيش 
از 65 هزار هكتار بافت فرس��وده وجود دارد و طرح ميدان ش��هدا فقط 30 هكتارمساحت دارد. 
یعني شما در شهر مشهد یكصد بار و در كشور باید 2000 بار چنين طرحي را تكرار كنيد .بنابر 
این اصال تصور نكنيد كه اگر ما طرح ميدان شهدا را به جایي به درد بخور برسانيم كار مهمي 
كرده ایم. اگر مسير چنين اتفاقاتي در كشور ما باز شود و شهامت مدیران براي ورود به چنين 
طرح هایي افزایش یابد و نگرانی نمایندگان مجلس از اینكه چنين اتفاقي در حوزه انتخاباتي آنها 
 رخ دهد ، كاهش یابد آنگاه به هدف غایی نزدیك می ش��ویم. چنانكه اشاره گردید  بخشهاي 

 بي شماري از پروژه ميدان شهدا  با  شيوه  برون سپاري تخصصي به انجام مي رسد.
  

بعنوان  يک متخصص  و صاحب تجربه  چالش ها  و  فوايد  انتخاب اين ش��يوه در 
حوزه  مديريت پروژه  را  به گونه اي كه  قابل تعميم و  الگو پذيري  براي  ديگر 

پروژه هاي مشابه باشد  ذكر فرماييد          
این س��وال بسيار خوبي اس��ت چون برون سپاري كور و مطالعه نشده نه تنها فرصت نيست ، 
بلكه خود به یكي از جدي ترین تهدیدها براي مجموعه تبدیل خواهد شد. وقتي برون سپاري 
اتفاق مي افتد باید با لحاظ كردن ظرافتهایي رخ دهد كه سازمان منابع و منافع خود را فداي این 
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برون سپاري نكند. بنابر این داشتن تجزیه و تحليل دقيق از فعاليتهایي كه در آن برون سپاري 
 انجام مي شود براي ما جنبه كليدي دارد. ما در مجموعه خود این نكته را به عنوان یك اصل 
قرار داده ایم كه هيچ كاري را برون سپاري نمي كنيم مگر اینكه دقيقا جزیيات آن را بشناسيم و 
بدانيم كه این سيستم چه چيزي را  به چه كسی برون سپاري مي كند. ما تمام اتفاقاتي را كه در 
قالب برون سپاري به بخش خصوصي انجام مي شود با تمامي جزیيات آن بررسی می كنيم . 

حرف تلخ هم داريد ؟
آدمي كه در موقعيت من قرار مي گيرد ممكن اس��ت در برابر برخي مسایل خویشتنداري كند 
اما  تو كه نوش��م نئی نيش��م چرایی/ تو كه یارم نئی پيشم چرایی/ تو كه مرهم نئی زخم دلم 
را / نمك پاش دل ریش��م چرایی ؟  تقریبا بيس��ت – س��ي بار بي اختيار این شعر در مواجهه 
با مش��كالت به ذهن من مي آید. و یا این ش��عر كه:  هر كس به طریقي دل ما مي ش��كند/ 
 بيگانه جدا دوس��ت جدا مي شكند/ بيگانه اگر مي شكند حرفي نيست / از دوست بپرسيد چرا

مي شكند 
اینها همان حرفهاي تلخ اس��ت و آدمي در موقعيت من همواره در معرض دید و نقد دیگران 
اس��ت وگاهی اوقات باید مس��ووليت كاري را كه نكرده ام را نيز بپذیرم .بارها اتفاق افتاده كه 
 بخش دیگري خطا را مرتكب مي ش��ود ما زیر س��وال مي رویم و ما این س��واالت را تحمل 
 مي كنيم براي آنكه به نتيجه كارمان اعتقاد داریم .كار در كشور ما در محيطي بسيار سنگين انجام 
مي شود و غالبا سفره نينداخته را به سفره انداخته ترجيح مي دهند و اكثر افراد تصميم نگرفتن 
را به تصميم گرفتن ترجيح مي دهند، لذا در چنين شرایطی طرح ميدان شهدا سخت تر از آنچه 
باید باشد بر ما مي گذرد .انتظار نداریم كسي مشكالت ما را حل كند اما حداقل توقع مشكل 
آفریني هاي بي مورد را هم نداریم. بعضي از موفقيتهاي ما كه در خارج از مجموعه به شكل 
خيره كننده اي جلوه مي كند در درون مجموعه در ضریب معكوس ضرب مي شود و به سوي 
ما منعكس مي ش��ود. خالصه  اینكه من در آرزوي روزي هس��تم كه كاركردن آسانتر از امروز 
باش��د ، روزي كه تعداد مدیراني كه مي توانند به موفقيتهاي چشمگير برسند از انگشتان یك 
دس��ت تجاوز كند. من ترجيح مي دهم دفاع آخر تيمي باش��م كه هيچ كس به من پاس ندهد 
كس��ي نام مرا نداند و خبرنگار ورزش��ي هم بگوید توپ در اختيار شماره 12 است اما تيم ما در 
صدر جدول قرار گيرد. دوس��ت ندارم گل زن اول تيم باش��م تاج گل هم بر گردن من باشد اما 

تيم من در پایين جدول باشد.

و در پاي��ان اولي��ن جمله اي كه از پس از ش��نيدن  اين كلمات ب��ه ذهنتان مي آيد 
چيست؟

حرم مطهر امام هشتم ) ع (
افتخار مجاورت و امكان خدمتگزاري

 مشهد مقدس
 من بچه مش��هد هستم و این شهر را دوس��ت دارم. از این نقدها كه مشهد روستاي كوچكي 
اس��ت دوس��ت ندارم.من با تمامي وجود به آینده مشهد فكر مي كنم و آماده فداكاري هستم. 
بدون هيچ تعارفي مثل فردي كه در جبهه است براي آینده شهرم آماده فداكاري ام و حاضرم 

هر چه دارم بگذارم.
زندگي شهري و شهروندي

 تفاهم و تعامل و دوستي و مهرباني ، گذشت. در پروژه ميدان شهدا هم این اتفاق در حال رخ 
دادن است و گروههاي كاري ما نسبت به هم با گذشت اند .ما زندگي جمعي را در گذشت كردن 

و پایين آوردن توقعاتمان مي دانيم  و اميدواریم این حركت  در جامعه هم نهادینه شود.
معماري اسالمي 

متخصص آن نيس��تم .من به واژه مقابل     آن فكر مي كنم. به دو واژه، نخس��ت معماري غير 
 اس��المي و دیگر معماري ضد اس��المي .ای��ن دو خيلي با هم فرق دارد. آنچ��ه من را نگران 
مي كند معماري ضد اسالمي  یعنی بعضی معماری ها كه با ارزشهای اسالمی در تعارض است 
یا نفی كننده آن است . در طرح ميدان شهدا از اینكه مي بينم مساجد خوب و بناهاي مذهبی 

به بهترین نحو ساخته می شود راضی هستم.
ميدان شهدا

این ميدان را به عنوان خاطره جمعي ش��هر مش��هد می دانم .البته نمي توانم در خصوص این 
ميدان بي طرف باش��م. امام علي ) ع ( مي فرماید : وقتي چيزي را دوس��ت داري دیگر چشم 
هایت كور و گوش هایت براي شنيدن عيوب آن كرمي شود.من ميدان شهدا را امروز بيش از 
گذشته دوست دارم و می خواهم هر كسي كه در آینده از آن عبور مي كند فكر توسعه و عمران 

شهري در او تقویت شود.
مهندس 

نوكر مردم است و اگر این مساله را بپذیرد مي تواند ادعا كند مهندس است. من در مورد خودم 
اوال خدا را شاكرم .دوم معتقدم لطف زیادي به من شده است و خيلي از دعاهایم در مورد خودم 
مستجاب شده و به آفرینش خودم بدهكارم. من از توانایي هایي كه در اختيارم قرار گرفته براي 
اداي دیني كه دارم استفاده  مي كنم. در مهمترین موضوعي كه حضرت یوسف با پادشاه مصر 
داشتند خداوند مي فرماید : تا با هم همكالم شدند پادشاه گفت تو امروز در نزد ما آدم ویژه اي 
شده اي. هم به تو اعتماد زیادي پيدا كرده ایم و هم احساس مي كنيم آدم برجسته اي هستي. 
هم از مكنت برخورداري و هم مورد حمایت مایي. حضرت یوسف بالفاصله فرمود : اگر به این 
مساله رسيده اي كه مي تواني به من اعتماد كني خزانه را به دست من بسپار چون من هم آیين 
محافظت از این منابع را مي دانم و هم دانش اقتصادي دارم. بنابر این آن را به من بس��پار كه 
مملكت در بحران است.من نيز معتقدم وظيفه سنگيني بر دوشم گذاشته شده است و دانستن 

نظر دیگران برایم مهم است و سعي ام این است كه فرد موثر و به درد بخوري باشم.
 نظام مهندسي ساختمان 

مي تواند نقش موثر و جدي در ساماندهي و سرو سامان دادن به وضعيت مهندسان داشته باشد. 
بگذریم كه این نقش را در برخي مواقع پررنگ تر و در برخي مواقع كم رنگ تر اجرا كرده است. 

اما من به آینده نظام مهندسي خوشبين هستم.
نشريه و امروز ماهنامه ی » طاق «

 من نشریه طاق را خيلي دوست دارم.این نشریه را جدي بگيرید و كوتاه نيایيد. مالمت های ، 
مالمت گران را به جان بخرید و مراقب باشيد كه از انگيزه هایتان كم نشود.

مي ماند بهترين خاطره تان از كار در پروژه ميدان شهدا... 
خيلي وقتها پيش آمده اس��ت كه من و همكارانم خوشحال بوده ایم بویژه بازكردن زودهنگام 
خيابانهای توحيد و شيرازی، افتتاح زیرگذر غربي و كلنگ زدن زیرگذر شرقي من نمي توانم یك 
روز را از ميان این روزها برتر بدانم اما به دفعات موفقيتهایي در این ميدان موجب شور و نشاط 

در من و همكارانم شده است.
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تلنگــر

دعاي باران

خشكسالي امان مردم را بريده بود، چنانكه ديگر هيچ كاري را نمي توانستند انجام دهند. بزرگان شهر در جمعي كه داشتند به اين نتيجه رسيدند كه مردم شهر را جمع 
كنند و همگي دعاي باران بخوانند، واز خدا بخواهند كه با بارش باران آنها را از خشكسالي نجات دهد.

همه مردم در ميدان شهر جمع شدند و منتظر روحاني شهر بودند تا بيايد و دعاي باران را شروع كنند، باالخره روحاني آمد و رو به مردم كرد و گفت : تا به امروز 
نمي دانستم چرا ما از گرفتاري و خشكسالي نجات نمي يابيم ولي امروز با ديدن شما متوجه شدم ، چرا كه همه ما اينجا جمع شده ايم تا از كائنات بخواهيم بر ما باران 

نازل كند، ولي در جمع شما فقط همين دختر بچه اي كه اين جلو نشسته با چتر آمده واين يعني فقط يكي از ما به دعايي كه مي كنيم ايمان داريم .

پس بياييد به هر آنچه كه مي خواهيم و انجام مي دهيم ايمان داشته باشيم.
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به کدامین گناه کشته شد ...؟
یادبود پنجم دی ماه سالروز واقعه زلزله بم



طراحی بازرسی جوش در كليه استانداردها ، طبق انجمن جوشكاری آمریكا به شرح زیر است  
تعيين اینكه چه بازرسی ها و آزمونهای غيرمخربی مورد نياز خواهد بود ، به وسيله ویژگيهایی 
كه  مهندس طراح  ،  برای انواع سازه هایی كه نيازمند بازرسی می باشد تعریف ، معين و سپس 

درجه  بازرسی نيز مشخص خواهد شد .
بازرسيها ، مشمول حد پذیرش برای هر نوع  بازرسی غير مخرب نيز شده است .

تعيين سطوح آموزش ، تجربه و آزمونی كه بازرس باید طی كرده و طبق استاندارد جوشكاری 
تایيد صالحيت شده باشد . 

تعيين اینكه چه آیتمهای دیگری در مجموع بازرسی چشمی و بازرسی آزمونهای غير مخرب 
الزم اس��ت ، مانند دستورالعمل جوش��كاری ، تایيد صالحيت جوشكار و ملزومات حفظ نتایج 

گزارشها بر نتایج  بازرسيها .
یكی از بيش��ترین اش��تراكات در بين انواع گواهينامه های بين المللی بازرسی ، كه ناظر ارشد 
جوشكاری AWS-CWS با آن مواجه است ، تشابه گواهينامه بازرسی چشمی جوش اخذ 
شده از انجمن جوشكاری آمریكاAWS-CWI و گواهی سطح دو انجمن آزمون غير مخرب 
آمریكا) ASNT-NDT  VI(   می باش��د . این بازرس��ی ها ، به پش��توانه بخش گواهی 

صالحيت انجمن جوشكاری آمریكا AWS-QC1 تایيد و  پشتيبانی شده است .
بازرس چش��می جوش سطح دو مورد تایيد انجمن آزمون غير مخرب آمریكا یا بازرس جوش 
مورد تایيد انجمن جوشكاری آمریكا ، مسئول تضمين كيفيت)QA (  بازرسيهای چشمی اكثر 

قطعات ، قبل ، هنگام و بعد از عمليات جوشكاری است .
بقيه آزمونهای غير مخرب به پش��توانه گواهينامه های بين المللی مورد تایيد بخش آموزشی 
انجم��ن آزم��ون غير مخرب آمریكا ASNT-TC-1A  انجام می ش��وند . )  در آیين نامه 

جوشكاری ساختمانی ایران ) نشریه 228 ( نيز به آن اشاره شده است . (
مش��هورترین آنها پس از بازرس��ی چش��می عبارتن��د از :  مایعات ناف��ذ  ،  ذرات مغناطيس  ،  

آلتراسونيك  و  رادیوگرافی .
آزمونگر غير مخرب مورد تایيد انجمن آزمون غير مخرب آمریكا از اجزاء بخش كنترل كيفيت
QC محسوب شده و مسئوليتی در قبال بازرسيهای چشمی قبل ، هنگام و بعد از جوشكاری 

نخواهد داشت .
دسته بندی بازرسيها بر اساس بخش آموزشی انجمن آزمون غير مخرب آمریكا  به ترتيب از 

نظر سطوح عبارتند از :
   Level  I .1
  Level  II .2
 Level  III .3

: Level I
افرادی كه در این س��طح  تایيد صالحيت ش��ده اند می توانند در ارتباط با آزمون ،  راه اندازی 
تجهيزات و ارزیابی نتایج را  انجام دهند . اما فقط زیر نظر شخصی كه دارای گواهينامه سطح 

دو  یا  سه  باشد .

 : Level II
این ش��خص قادر به راه اندازی تجهيزات ، اجرای آزمون ، تفس��ير و ارزیابی نتایج بر اس��اس 
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اساس طراحی بازرسی جوش در کلیه استانداردها 
امید روح بخش  |  مهندس عمران

استانداردها ، زیر مجموعه استانداردها و مشخصات می باشد . این شخص همچنين باید قادر به 
آموزش و  راهنمایی فرد  دارای گواهينامه سطح یك باشد . 

: Level  III
این ش��خص صالحيت استقرار روش��ها و دستورالعملها ، تفس��ير  زیر مجموعه استانداردها ، 
مشخصات استانداردها و دستورالعملها می باشد . اشخاص دارای گواهينامه سطح سه مسئول 

خلق دستورالعملهای بازرسی و آموزش  ،  به عنوان مثال ، بهبود آموزش سطوح یك و دو .
ملزومات راهبری در برنامه آزمون غير مخرب در تمامی زیر مجموعه استانداردها ، استانداردها 

و مشخصات به عهده آنها است .
 ناظران  ارشد جوشكاری AWS-CWS  ، بيشترین برخورد را با آزمونگرهای سطوح دو ، 
به عنوان افرادی كه آزمونهای غير مخرب ، مانند : چشمی ، ذرات مغناطيس و دیگر روشهای 

بازرسی را انجام می دهند ، دارند .
 وظيفه آزمونگر سطح دو ، انجام آزمون و تفسير نتایج است .

 اگر جوشها مورد قبول واقع شد ، ناظر ارشد جوشكاری به اهداف خود رسيده است . اگر عيوبی 
در جوش آشكار شد ، آزمونگر سطح دو می تواند توضيحی در خصوص وضعيت و نوع عيب ، 

به ناظر ارشد جوشكاری ارائه دهد .
 او همچنين می تواند مشخصات محل عيوب را نيز اعالم كند و بنابراین  مانع به وقوع پيوستن 

عيوب بعدی شود .
در برخی موارد ، مهندس یا طراح نتایج ، ممكن است تصویب نتایج تایيد شده را نيز الزام كند. 
این بازرسی معموال  توسط بازرس بی طرف انجام می شود . استفاده از بازرس بی طرف بازتاب 
مطلوبی بر جوشكارها و ناظران ارشد جوشكاری ندارد ، اما در بيشتر موارد الزم است كه پيمانكار 

یا كارفرما این كار را توسط » عامل سوم « پوشش دهد .
در این مورد ،  ناظر ارش��د جوشكاری همكاری الزم را در خصوص بازرسی جوشهای آماده با 
عامل س��وم انجام می دهد كه در اكثر موارد ، این عمل موجب آس��يب  و وقفه در جریان كار 

خواهد شد .    
ای��ن عمل فرصتی اس��ت برای ناظر ارش��د درجهت تش��خيص نقاط ضع��ف و قوت كيفيت 

جوشكاریهای انجام شده .
زمانی كه بازرسی های عامل سوم انجام و عيوبی ظاهری و چشمی مشاهده نشد ، مشخص 
می شود كه بازرسيهای چشمی انجام شده قبل ،  هنگام و بعد از جوشكاری توسط ناظر ارشد 

صحيح انجام گرفته است .
اگر كيفيت جوشهای بازرسی شده مورد قبول واقع نشد ، ناظر ارشد و جوشكارها باید سطح كار 

خود را برای بازرسيهای بعدی ارتقاء دهند . 
اگر جوشها توسط آزمونهای زیر سطحی مانند آلتراسونيك یا رادیوگرافی بازرسی شوند ، برای ناظر 
ارشد ، كيفيت دستورالعمل جوشكاری و مهارت جوشكارها نيز در جوشكاری آشكار خواهد شد .

 AWS  : American  Welding Society 
 CWI  : Certified    Welding   Inspector
 CWS : Certified    Welding  Supervisor

ASNT: American  Society  Of  Non destructive  Testing
                                                                                                               NDT  : Non destructive  Testing
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عدم استفاده از درپوش در كپسولها، خوابانيدن كپسولها و خطر انفجار
استفاده از كپسول گاز بوتان به جای استفاده از كپسول گاز اكسيژن كه عالوه بر اینكه مقرون 
به صرفه نيست ، یك سوم حرارت مورد نياز برشكاری را تامين می كند.
نداشتن فشارسنج 
نداشتن گواهينامه سالمت و تاریخ  پرشدگی بر جداره كپسولها 

اس��تفاده از ورق زنگ زده  ، س��وراخ و بدون 
جوش ، جهت زیرسری تيرورق ساختمانی كه 
در حال نازك كاری است.

عدم قراگيری صحيح ستونها  بر  روی ورق  پایه  در  مجتمع ویالیی یك  طبقه و در نتيجه 
عدم تامين جوش مناسب

 اج��رای صحي��ح ج��وش تخ��ت در اتصال 
لب به لب

 اج��رای ج��وش گوش��ه  و  رعای��ت ضوابط 
آیين نامه ای

عدم مونتاژ و نصب صحيح سخت كننده های 
پای��ه دكل تبليغاتی و در نتيج��ه عدم تامين 
جوش مناسب

وجود  لوچگی ، حبس سرباره ، حفره و اشكال نامناسب خطوط جوش سخت كننده های بال 
در یك سازه بلند مرتبه در حال نصب

اجرای صحيح جوش گوشه در اتصال روی هم

عدم نصب صحيح زیرسریها در تير ورقها و در نتيجه عدم تامين جوش مناسب

برگشت صحيح جوش  بر  روی خط جوش و جلوگيری از به وجود آمدن چاله انتهایی

تميزكاری صفحات پایه ، قبل از انجام نصب 
ستون و بادبند
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كليات
ورقهای موجدار از حدود سال 1784 در ساختمانها استفاده شده و یكی از قدیميترین محصوالت 
فوالد سرد نورد شده می باشد.در حال حاضر انواع ورقهای موجدار با پوششهای متفاوتی توليد 
می ش��وند. اس��تانداردهای متعدد ورقهای موجدارعموما برای ساختمانها و سایر استفاده ها در 
دسترس می باشد.این ورقها بطور فراوانی در ساخت سقف و دیوارهای جانبی ساختمانها استفاده 
ميشود چرا كه این ورقها قوی، سبك و با قابليت نصب آسان می باشند.در بسياری از حاالت 
آنها بعنوان دیافراگم برشی جایگزین مهاربندی های مرسوم ميشوند تا باعث پایداری كل سازه 
و اعضای منفرد نظير تيرها و ستونها شوند.همچنين می توان از آنها جهت مهار جانبی خاك 
در گودبرداریها اس��تفاده نمود.در س��الهای اخير ورقهای موجدار در سيستم های كفسازی در 

ساختمانها و عرشه پلها استفاده شده است.
سيس��تم دال مركب فوالدی –بتنی یكی از اقتصادی ترین روش های س��اخت س��قف برای 
س��اختمانها ش��ناخته شده است. این سقف در مقایسه با س��قف های مرسوم در اسكلت های 
فوالدی ساختمانها از وزن كمتری برخوردار بوده و به ویژه با ساختمانهای ساخته شده از فوالد 
سرد یا گرم نورد شده نيز همخوانی دارد.این سيستم در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مورد 
ارزیابی قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه ش��ده مجاز اس��ت كه ضوابط مربوطه در 
مبحث دهم مقررات ملی س��اختمان آمده است .این سيستم از مقاطع مختلط دال بتن مسلح 
بر روی ورق های ذوزنقه ای كه به تيرها و شاهتيرهای فوالدی متصل ميشوند تشكيل شده 
است.عملكرد مختلط دال بتنی مسلح فوقانی و ورق فوالدی ذوزنقه ای تحتانی نقش بسزایی 
در تامين صلبيت سقف و رفتار مطلوب برشی آن خواهد داشت. در واقع عرشه فوالدی در این 
سقفها دارای چهار عملكرد می باشد: 1- بعنوان قالب ثابت بتن عمل ميكند 2- سكوی كاری 
 ب��رای رف��ت و آمدهای مختلف فراهم می نماید 3- دال مس��لحی در لنگرهای مثبت فراهم 

می آورد 4- تامين كننده مهار برای قاب فوالدی توسط عملكرد دیافراگمی می باشد.

شكل )1( نمایی از سقف كامپوزیت با عرشه فوالدی

جاگذاری و نصب عرش��ه های فوالدی در كس��ری از زمان الزم برای اجرای قالب چوبی یا 
فلزی سقفها صورت می گيرد ولذا تعجب آور نمی باشد كه جایگزین مناسبی بجای چوب در 
س��اختمانها با قاب فوالدی اس��ت. قابليت عمل مركب عرشه فوالدی توسط برجستگی ها یا 
فرورفتگی های شكل داده شده در جان عرشه یا توسط شكل عرشه  بدست می آید. تحقيقات 
با پشتيبانی »موسسه عرشه فوالدی«1  و »موسسه آهن و فوالد آمریكا«2  نشان داده است كه 
گل ميخ های برشی استفاده شده به منظور تامين عمل مركب تيرها به شدت باعث افزایش 
رفتار مركب عرشه فوالدی نيز ميشود. عملكرد دال عرشه های مركب بصورت دال یكطرفه 
می باش��د و دال توسط روشهای معمول طراحی بتن مسلح طراحی می گردد. تنها الزم است 
كه آرماتورهای افت و گاهی بس��ته به بارگذاری برای لنگر منفی روی تكيه گاه های داخلی 

تعبيه شود.

»موسسه عرشه فوالدی« تحقيقات گسترده و همچنين مطالعات دیگری را در ایاالت متحده 
و كش��ورهای اروپایی انجام داده اس��ت تا روش طراحی یكسان كه در كتاب »طراحی عرشه 
مركب« بيان شده است را ارائه كند. این كتاب شامل الزامات و توصيه های مربوط به مصالح  
طراحی ، اتصاالت و جزئيات س��اخت با اطالعات بيش��تر در مورد حالتهای خاص می باشد. از 
س��ال 1984 مهندسان همچنين ضوابط اس��تاندارد  ASCE برای »طراحی وساخت دالهای 
مركب عرشه فوالدی« را كه توسط كميته »عرشه فوالدی با بتن استاندارد« فراهم آورده شده 
است استفاده می كنند. در سال 1991 استاندارد ASCE بازبينی شده و به دو بخش جداگانه 
تقس��يم گردید: 1- » استاندارد طراحی سازه ای دالهای مركب ANSI/ASCE3 91« و 
2-» اس��تاندارد عملی در ساخت و نظارت دالهای مركب ANSI/ASCE 91« كه هر دو 

در سال 1992 توسط ANSI تصویب گردید.
در سال 1989 دستورالعمل طراحی SDI-LRFD برای تيرهای مركب و تيرهای با عرشه 
فوالدی تدوین گردید كه ش��امل تعداد زیادی جداول طراحی می باشد كه محدوده وسيعی از 
تركيبات تيرها ، عرشه ها و دال ها كه بعنوان تيرهای مركب با استفاده از ضوابط »دستورالعمل 
طراحی AISC LRFD« تحليل ميشوند را در بر می گيرد. سایر كشورها نيز همچون كانادا 
، س��وئيس ، بریتانيا و هلند دارای ضوابط مربوط به طراحی دالهای مركب با عرش��ه فوالدی 

ميباشند.
مطابق با SDI و بسياری از مراجع دیگر ور ق مصرفی در عرشه های فوالدی از جنس فوالد 
با حداقل تنش تسليم 275MP و از نوع گالوانيزه و یا پوشش پرایمری كه روی فوالد تميز 
وفسفاته شده پاشيده شده باشد )مشروط بر اینكه آنسوی ورق كه با بتن در تماس است باید غير 

پوششی یا گالوانيزه باشد( مشخص شده است.
ورقها با عرض مشخص بصورت رول وارد دستگاه رول فرمينگ شده و عمليات نورد سرد روی 
آن صورت ميگيرد و در طول دلخواه توليد ميگردد)شكل )2((. ليكن شكل مقطع ورق با توجه 
به كاربری آن و در SDI  یا مراجع دیگر متفاوت ميباشد.شكل )3( گونه های مرسوم مقاطع 
ورق در آمریكا را نشان ميدهد و شكل )4( یكی از گونه های جدید ورق انگليسی ميباشد كه 

دارای مشخصات بسيار مطلوبتر و رفتار مركب بهتر با بتن دال ميباشد.

شكل )2(  دستگاه رول فرمينگ در حال نورد ورق



شكل )3( گونه های مرسوم مقاطع ورق در آمریكا 

شكل )4(  گونه جدید ورق انگليسی

جداول محاسباتی تعيين شده برای ورقها بر اساس هندسه ورق می باشد و معموال جداول بر 
اساس حالت های استقرار ورق بصورت تك دهانه ، دو دهانه ، سه دهانه و باالتر ، با شمع بندی 
و بدون شمع بندی و برای ضخامتهای مختلف ورق و بتن دال تهيه و ارائه می گردند . بهترین 
حالت بكار گيری ورقها این است كه در صورت امكان یكپارچه روی سه دهانه یا حتی بيشتر 
نصب ش��وند ليكن از آنجایی كه دهانه های باربر ورقها معموال حدود 2 تا 3 برابر دهانه های 
س��قف كامپوزیت ميباشد لذا طول ورق برای حالتهای بيش از سه دهانه معموال ممكن است 

خيلی زیاد و به لحاظ اجرایی و حمل و نقل مشكل باشد.
ضخامتهای مشخص شده برای ورق در SDI  و سایر مراجع 0.8 ، 0.9 ، 1 ، 1.1 ، 1.2  و 1.5 
ميليمتر مشخص شده است. عرض تمام شده ورقها در چند تيپ ميباشد كه در مقاطع آمریكایی 

و اروپایی متفاوت است ، ليكن اغلب ورقها دارای عرض كمتر از 1m ميباشند. 
مراحل اجرا :

ابتدا ورقهای عرشه بصورت دسته ای توسط جرثقيل روی اسكلت قرار ميگيرند سپس عرشه 
فوالدی روی تيرهای اسكلت سقف پهن شده، توسط جوش الكتریك ، اتصال پيچ یا ميخ به 
اسكلت متصل ميشوند و هر شيت به شيت دیگر توسط پيچ ، پرچو یا جوش نقطه ای متصل 
ميگردد.پس از اتمام نصب ورقها مرحله نصب گل ميخها روی تيرها ميرسد.در تيرهایی كه در 
حد فاصل ابتدا تا انتهای ورق قرار دارند همواره گل ميخ از روی ورق به بال تير متصل ميگردد 
و در تيرهایی كه در ابتدا یا انتهای ورق قرار دارند بس��ته به وضعيت موجود و پهنای بال تير 

ممكن است گل ميخ مستقيما روی بال تير متصل شود. گل ميخ مورد نياز تير توسط مهندس 
طراح مشخص ميشود.

A

B

C



D
گل ميخ اس��تاندارد كه در مراجع نيز معرفی گردیده دارای مشخصات تعریف شده ميباشد كه 
توسط دستگاه STUD WELDING به روش ARC  STUD  WELDING به 

بال تير متصل ميگردد كه مراحل نصب آن در شكل زیر مشخص شده است .
 خرین مرحله تامين و اجرای بتن مسلح دال سقف ميباشد كه به دو صورت ميتوان آن را اجرا 
نمود.روش اول اجرای شبكه ميلگرد روی ورقهاست و بعد بتن ریزی كه مقدار ميلگرد مصرفی 
جز در موارد خاص بارگذاری مطابق SDI ، 0.00075 سطح مقطع خالص بتن دال و مطابق 
آیين نامه بریتانيا 0.001 سطح مقطع خالص دال بتنی تعریف شده است و معموال برای كنترل 
ترك خوردگی هرچه آرماتورها به سطح فوقانی نزدیكتر شود ) با رعایت حداقل پوشش آرماتور( 
نتيجه بهتر است.روش دوم استفاده از بتن پيش مسلح شده )بتن اليافی ( ميباشد كه در اینحالت 

نيازی به شبكه ميلگرد نمی باشد.
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نهایتا ميتوان به مزایای این سيستم سقف بطور اجمالی در ذیل اشاره نمود :
1- كاهش وزن مرده سقف 2-یكپارچگی و صلبيت دیافراگم سقف 3-افزایش فواصل تيرریزی 
4-صرفه جویی در ميزان مصرف فوالد اسكلت ، ميلگرد و بتن دال 5-سرعت و سهولت فوق 

العاده اجرا

مراجع:
1. طراحی سازه های سرد نورد شده فوالدی – دكتر رسول ميرقادری و مهندس عليرضا باقری صباغ

2. STEEL DECK INSTITUTE DIAPHRAGM DESIGN MANUAL 

(3rd Edition)

3. Design Manual for Composite Decks,From Decks and Roof 

Decks,Steel Deck Institue,Inc, Canton,Ohio

4. SDI MANUAL OF CONSTRUCTION WITH STEEL DECK

5. 2008 Design Manual and Catalog of Steel Deck Products

6.Drawn Arc Studwelding Catalog of TAYLOR  STUDWELDING 

SYSTEMS LIMITED



مقدمه
ب��ر خالف تصور عموم ، خلق معماری نه در جهت ارضاء مادی و نياز روزمرگی انس��ان بلكه 
فرصتی است برای بروز نيروهای تصور و تخيل و بيان آرمانهای ذهنی معمار در قالب فضاهای 
قابل زندگی . از این جهت است كه نياز های زندگی روزمره انسان ها در قالب فضاهای غنی 
ش��ده به تحقق می پيوندد و نمایانگر ضرورتهای معنوی و نمادین زندگی مردم می ش��وند . 
اندیشه ورزی هنرمند معمار در آنچه می آفریند به روشی نمایان است . شكل و فرم در كليت 
 كالبدیش مانند یك دژ هنری است و می تواند نماینده نوع اندیشه و تخيل و باورهای ذهنی

معمار باشد . معماری و هنر راهی است پایان ناپذیر كه هر چه جلوتر می روید، منظری گشاده تر 
و چشم اندازی دورتر را دربرابر رهرو این راه می گشاید و او را به رفتن بر می انگيزد . 

معماری مفهومی 
معماری به عنوان قاعده س��ه روش پيش��رفت دارد : به واسطه تئوری )علم نظری(، به واسطه 
تجربه و به واس��طه ایده و فكر . روش��های تئوری و تجربی صميمانه به هم پيوند خورده اند ، 
 چون هر دوی آنها راه های موثر ساختن و به وجود آوردن هستند . تئوری و تجربه راه حل ها و 
پاسخ های سواالت را جستجو می كنند ، آنها طرح ریزی های ثانویه هستند . از طرف دیگر 
معماری كانس��پچوآل طرح ریزی مقدماتی و اوليه است . معماری كانسپچوآل بيشتر تكنيك 

تحليل و مطرح كردن سواالت فلسفی است تا پاسخ به آنها .
با توجه به شرایط و زمينه های ایجاد شده در طی قرن بيستم ميالدی ، هنر مفهومی به عنوان 
نم��ادی از آزادی هنری در دهه های 70 و 80 مطرح ش��د. مجموع��ه تفكراتی كه در جهت 
هماهنگی و مشاركت »زبان« در كنار فرم هایی از دوران مدرن و معاصر عمل می كردند. هنری 
اساسا »فكری« و عقيدتی ، كه برای ارایه نظریات هنرمند تالش كرده و راهگشای خالقيت او 

دربرخورد با موضوعات مختلف شده است .
واژه مفهوم معادل دقيقی برای كانس��پت نيس��ت ، زیرا این كلم��ه در این جا معنایش ادراك 
مش��خص است و كاماًل مش��ابه امپرسيون )دریافت( فرانسوی اس��ت بنابراین » كانسپچوال 
آرشيتكچر« را نميتوان به »معماری مفهومی« ترجمه كرد . مفهوم مرحله ای از ادراك است 
كه پس از تصور ایده در ذهن ش��كل می گيرد . معنای دقيق كانسپچوال را باید در امپرسيون 
جست كه درك مبهم واحساس بی واسطه و بدون دخالت قوای عقالنی است .در واقع فهمی 
است كه به مرحله ادراك عقالنی و منطقی نرسيده ، فهمی است مبهم .كانسپت دليل و برهان 
نيست بلكه كانسپت ادراك فردی از چيزی است . مانند وقتی كه آدمی چند چيز را با هم بررسی 
می كند و سپس آنها را كنار هم می گذارد و یك ادراك و فهم از آن پيدا می كند ، این ميشود 

كانسپت .
نباید تصور كرد كه اثر هنری بدون اندیش��ه و ادراك و فهم عقالنی امكان ظهور پيدا ميكند 
. در واقع داعيه هنرمندان كانس��پچوال همين است كه معتقدند بدون آنكه ادراكات حسی آن 
ها به مرحله عقالنی برس��د ، صرفاً هنگامی كه این احساسات در حد مفاهيم قرار گرفته اند ، 
كار هنری انجام داده اند و چيزی خلق كرده اند و س��اخته اند ، البته هنرمند نمی تواند بدون 
هدف، اثری را خلق كند . اگر كسی بگوید اصاًل هدفی در كار نيست این حرف جایش درفلسفه

 

است . اما یك هنرمند نمی تواند چهار تا صندلی را روی هم بگذارد و اسمش را هنر مفهومی 
بگذارد ، باالخره فكری در سر داشته كه این ها را روی هم سوار كرده است و خالقيتی به كار 

رفته است تا اثری هنری خلق شود . 
: ميباش��د  دیگ��ر  فعالي��ت  دو  اس��ت ك��ه محص��ول  ای  پيچي��ده  فعالي��ت   خالقي��ت 

1- اختراع       2- تخيل 

1- اختراع 
اختراع یعنی بوجود آوردن و س��اختن چيزی كه از قبل وجود نداش��ته اس��ت . مرحله اول هر 
اختراعی مشاهده و جمع آوری اطالعات است . پس از تفكر در مورد این پدیده كه مرحله دوم 
اختراع است انسان به مرحله سوم ميرسد یعنی كشف )مرحله تجرید( و نهایتاً مرحله چهارم كه 

بازگشت به عينيت یا ساختن وسيله ای )مكانی( برای استفاده عملی است . 
در معماری و طراحی ما مرتباً با تعبير و معنا سر و كار داریم و تعبير در معماری چيزی نيست جز 
مشاهده آنچه كه توجه ما را به خود جلب كرده است ، فكر در مورد آن و كشف اصل موضوع 
مورد توجه در مرحله ای كاماًلتجریدی و در پایان بازس��ازی اصل كش��ف شده طبق قواعدی 

جدید .
اختراع زمانی اتفاق می افتد كه طراح مسيری جدید را برای حل مسائل عملكردی ، سازه ای 
و ... ابداع  كند . این وظيفه طراح است كه شرایط و موقعيت های معمولی را به موقعيت های 
خاص و استثنایی برای ایجاد اثری بدیع تبدیل كند . و قطعا در این كار ریسك بسياری وجود 

دارد .
كاردرناش��ناخته ترین زوایا طبعاً با چيزی كه »فيليپ جانس��ن« آنرا »ریسك« می نامد همراه 
اس��ت . ریس��كی كه به سهم خود در فرهنگ جامعه ما تاثير می گذارد و باعث تغيير و تكامل 
آن می شود . او می گوید :اگر در ساختمان سازی فقط به عملكرد ها یا به كميت ها بپردازیم 
و یا برعكس، س��اختمان های عجيب و غریب و بی س��ابقه بسازیم ، زیاد ریسك نكرده ایم و 
نقش خود را در تغيير تكاملی فرهنگ بازی نكرده ایم . جانسن توصيه می كند كه معمار باید 
به ریسك های خاص و  بی ریا تن در دهد . كاری كه تمام معماران بزرگ و البته هنرمندان 
ب��زرگ باره��ا در طول تاریخ انجام داده اند : رایت، لكوربوزی��ه، ميس ون در روهه، ميكل آنژ، 

شينكل و ...  . 
به دليل همين ابداع است كه آدمی در عرصه ی هنر و معماری به وجوه ربوبی مفهوم انسان 
دس��ت پيدا می كند . خالق صفتی اس��ت كه مخصوص خداوند است و پرتوی از آن در نيروی 
خالقه انس��ان متجلی می شود و صفت خالقيت را برای انسان به ارمغان می آورد .اگر انسان 
تنها موجودی است كه در مسير تكامل قرار دارد به دليل همين نيروی خالقيت است. وجه تمایز 
این نيرو با خالق مایشاء در این است كه پروردگار، جهان را از نيستی به وجود آورده اما انسان از 
آنچه هست چيزی جدید و نو می آفریند . پس آفرینش هنری با آفرینش هستی دارای نوعی 

تفاوت اساسی و در عين حال تشابه ویژه است . 

2— تخيل   
در طراحی تخيل به اندازه اختراع و ش��اید بيش از آن اهميت دارد . تخيل ، قدرت انس��ان در 
توليد فرم و ایده است . فرایند تخيل هدفمند نيست و از آغاز فعاليت و فایده ای عملی از تخيل 
انتظار نمی رود . تخيلی كه همواره در بند نياز ها و الزامات عملی باشد به خالقيت نمی انجامد.  
تخيل می تواند از نوع تصویری یا مجرد باشد . تخيل مجرد كه معنی پرورش یك ایده است 

می تواند به فرم تبدیل شود . 
در زمانی كه این تخيل به ایجاد تصویری در ذهن ما منجر شود ، عموماً دو مرحله تخيل تقليدی 
و تخيل خالق وجود دارد . در مرحله اول طراح چيزی را مجسم می كند كه از كنار هم قرار دادن 
خاطرات تصویریش به صورت جدید حاصل شده است این مرحله بستگی به آرشيو ذهنی فرد 

معماریمقاله ها

من فکر می کنم ، پس هستم       
» گذری کوتاه بر فرآیند مفهومی ایجاد معماری «
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از خاطرات و اتفاقات و چيزهایی دارد كه مشاهده كرده و تجربه نموده است . پس به عينيت و 
آنچه از قبل وجود دارد وابستگی تام دارد . در مرحله دوم تصاویر مرحله اول مورد تغيير و تفكر 
مجدد قرار گرفته و به عناصری مبدل       می شوند كه تنها در پروژه مورد نظر معنا داشته و به 

ساختمان یا شیء خارجی تعلق ندارد .
تخي��ل محصول پردازش دانس��ته ها و خاطرات تصویری و ق��رار دادن آنها در روابطی جدید 
اس��ت . تخيل در مرحله نهایی به تخيل خالق تبدیل می شود و این به معنای فاصله گرفتن 
از محفوظات ذهنی و ایجاد جهانی جدید از فرم ها و معانی اس��ت كه تنها در یك اثر هنری 
منحصر به فرد تبلور می یابند . تخيل   دامنه ای وس��يع و در حال گس��ترش دارد و وظيفه آن 

شكستن قالبهای موجود است .
این تخيل و اختراع نهایتاً سبب به وجود آمدن ایده ها و شكل گيری طرح می گردد اما پر واضح 

است كه در پس هر اندیشه ای معنی و مفهومی قرار دارد .

معنا و معماری 
اما چه عواملی معنای معماری را پدید می آورد ؟ این پرسش باید پرسش نخست هر نقد سزاوار 
درباره آثار معماری باشد .در حقيقت معنا از خالل عنصر معمارانه هم برای كاربردی معين و هم 
برای لذت از معماری نكته ای اساس��ی اس��ت .معنا اهميت قابل توجهی در ادراك دارد و یكی 
از مهمترین عوامل موثر در رفتار انس��انی و بدون ش��ك در احساس انسان مشاركت و دخالت 

دارد .
عناصر معماری معنا را در بر نمی گيرد ، اما بعضی چيزها كه توس��ط انس��ان برای آنها در نظر 
گرفته می شود یا به آنها نسبت داده می شود ، ممكن است كاًل توسط كسانی كه معماری را 
تجربه می كنند به حساب آورده شده و مورد توجه قرار بگيرد . شكل ها ، رنگ ها ، فضا ها و 
سایر عناصر و پدیده های معماری    رسانه هایی هستند كه معماران از خالل آنها با استفاده 
كنندگان از ساختمانهایشان ارتباط بر قرار می كنند  و بر روی درستی این ارتباط توجه و تمركز 

می كنند .
به اعتقاد ما نخستين عامل در نقد و ارزشيابی آثار معماری و سپس جستجوی معنای آن ، طرح      
)design(است . یك اثر معماری در مرحله نخست فقط در صورتی با معنا است كه طرحی 
اندیشيده و پسندیده داشته باشد . ميدانيم طرح معماری هم تابع مالحظات عملكردی است و 
هم با معيارهای هنری سنجيده می شود . اما برای دوری از درازی كالم در اینجا از مالحظات 
عملكردی سخنی به ميان         نمی آوریم و توجه ما بيشتر معطوف جنبه های هنری معماری 
است كه آن نيز عرصه ای بس وسيع دارد . از ميان عوامل بسيار كه پدید آورنده كيفيات هنری 

معماری است به دو عامل مهم اشاره می كنيم . 
نخست طرح معماری ؛ به بيان دیگر هر اثری در صورتی سزاوار ستایش است كه در طرح آن 
نكته تازه ای باز گشوده شده باشد یا كيفيتی متعالی و استادانه داشته باشد كه آنرا از آثار معماری 
نظير خود متمایز  كند . پاویون بارسلون ميس ون درروهه  از این نظر امتياز گرفت و به شهرتی 
جهانی رسيد كه در آن برای نخستين بار در عصر صنعت ، فضای بيرونی و درونی معماری به 

هم پيوند یافتند .
دومين نكته در رابطه با معنی ساخت معماری و همه اجزا و نكات مربوط به آن است . از ساخت 
معماری مراد ساختمان  construction و سازه  structureاست كه بيشتر طرز ساخت 
را می رساند . مصالح، جنس،رنگ و بافت آنها و سرانجام تبحر در ساختمان آنها یعنی با هم و 
بر هم س��وار كردن اجزای ساختمان است . ممكن است این شبهه بوجود بياید كه ساخت  در 

عرصه عملكردی معماری قرار دارد ، اما به راس��تی چنين نيس��ت . همه این عوامل در زیبایی 
 هنری معماری نقش موثر دارند و به معماری جاودانگی می بخشند.گفته ميس وندر روهه كه 
» الوهيت در اجزای ساختمان نهفته است« اشاره به همين نكته دارد یا شيوه ساخت گنبد مسجد 

جامع اصفهان كه آنرا به عنوان اثری جاودانه در آورده است از همين روست .

نتيجه
شكل گرفتن فضاي معماري ، پيوندي ناگسستني با ارزش هاي فرهنگي وقومي ، ویژگي هاي 
اقليمي ، تاریخ تحوالت اجتماعي و فرهنگي و فرهنگ ذخيره معمار دارد. یك اثر معماري امروز 
زایيده س��اختار ذهني هنرمند و پيوند با جهان هستي و تمامي رویدادها و تحوالت همه جانبه 
دوران معاصر است. معمار با دست آفریده خویش ، باید سخن از خود گوید و از زمانه خود ، از 
ژرفاي احساس و اندیشه خویش ، از هویت ملي و از باورها و سنت هاي پربار هنر و معماري 

سرزمين خویش . 
چشم با تكيه بر فرهنگ هنرمندمي بيند،  ذهن آنچه را كه دیده شده است به تحليل مي كشد و 
با احساس و عاطفه هنرمند مي آميزد و نهایتا انتخاب مي كند و باالخره دست ، با كمك گرفتن 

از دانش هاي فني و تكنيكي مي آفریند . 
روند آفرینش معماري ، مانند هر اثر هنري دیگر، با گذر از جهاني عيني به جهاني ذهني شكل 

مي گيرد. 
در حقيقت معمار در مسير شكل دادن به فضا ، متناسب با ویژگي هاي ذهني خویش و با توجه 
به س��نت ها و ارزش هاي فرهنگي و قومي و نيز با بهره وري از دستاوردها و تحوالت دوران 

معاصر ، هویت خویش را در فضاي غني شده جاري مي سازد . 
سنت ها ، مانند ریشه هاي درخت تناوري هستند كه سهم عمده اي از فرهنگ امروزي جوامع 
را تش��كيل مي دهند. اما ریش��ه هاي اصلي هر درخت كه در اعماق زمين و از چشم ها پنهان 
است، مایه حيات واقعي  درخت است. در سنت نيز این ریشه هاي اصلي به مثابه عناصر پویاي 
سنت باید مورد نگرش و مطالعه هنرمند و معمار راستين قرار گيرد، كه كاري است بس دشوار و 
تنها از عهده هنرمندان آگاه برآید و تنها این دسته از عناصر پویاي سنت هستند كه با آگاهي و 
توان ذهني هنرمند معمار، قابليت معاصر شدن پيدا مي كنندو مي توانند نيازهاي مردم زمانه مارا 
پاسخ گویند. و گرنه نگاه به عناصر ایستاي سنت كه تارو پود آنها از هم گيسخته است ، جز به 

بي هویتي و ناسازگاري با نيازهاي زندگي مردم زمان ما ، نمي انجامد . 
بهره گيري از آخرین دستاوردهاي تكنولوژیكي امروز و آگاهي از فلسفه هاي نو در هنرو معماري 
جه��ان باید به معماران ما ت��وان ذهني و نيروي مضاعفي در زنده ك��ردن ارزش هاي پویاي 

معماري گذشته و توجه به فرهنگ پر بار سرزمين ما را ببخشد. 
با توجه به آنچه گفته شد، هرچه در فضاهاي زیست انسان ، جلوه هاي گوناگون خالقيت هاي 
هنري امكان بروز بيشتری داشته باشند ، روند زندگي اجتماعي در شهرها و مناطق مسكوني 

سالم تر ، زنده تر ، با    نشاط تر  و سر شار از جنبه هاي فرهنگي و انساني خواهد بود . 
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مقدمه
توسعه جوامعه شهری و رشدجمعيت سبب شده است تا مرتفع سازی هر چه بيشتر مورد توجه 
بشر قرار گيرد در این راستا تامين خدمات تاسيساتی ساختمان قطعا با متدهای قدیمی امكان 
پذیر نيست و پيشرفتهای خارق العاده تكنولوژی راهكارهای جدیدی  فراسوی طراحان در همه 

زمينه ها گشوده است .گيرندههای تلویزیونی از جمله این تجهيزات می باشند.    
بنحویی كه در س��اختمان های��ی مانند هتل ها و برج های مس��كونی اگر بخواهيم برای هر 
گيرن��ده یك آنتن مجزا نصب نمایيم مش��كالت فراوانی اعم ازمحدودیت فضای پش��ت بام 
ب��رای نصب تعداد زیادی آنتن. اثر انعكاس��ی و القایی آنتن ها بر یكدیگر. هزینه باالی نصب 
آنتن برای تك تك گيرنده ها وانبوه س��يم كش��ی آنتن تا گيرنده و از بين رفتن زیبایی ظاهر 
س��اختمان و ایجاد جنگلی از آنتن ها از جمله مش��كالتی اس��ت كه روبرو ما قرار می گيرند.                                                                                                                                           

تجهيزات
استفاده از یك آنتن برای تمام گيرنده ها راهكاری مناسب و بی بدیل ميباشد ليكن چون سيگنال 
در یافت ش��ده توسط  یك آنتن برای تمام گيرنده ها كافی نخواهد بود لذا از تجهيزاتی برای 
افزایش مقدار سيگنال و توزیع آن بين گيرنده ها استفاده می كنيم.عملی كردن این راه كار با 
 MATV( )MASTER ANTENNA( استفاده از تجهيزات سيستم ها ی آنتن مركزی
 CATV(  )COMMUNITY(  انجام می پذیرد.   از این سيس��تم ها  به عنوان )TV
ANTENNA TV( نيز نامبرده می شود. یك سيستمMATV مجموعه ای از تجهيزات 
اوليه سيگنال تلویزیونی و تجهيزات پردازش و تقویت سيگنال و توزیع آن از طریق كابل های 
كواكسيال بين گيرنده های تلویزیونی است و هدف از برقراری آن مهيا كردن سطح سيگنال 
مناس��ب را برای هر گيرنده جهت دریافت تصویری با كيفيت قابل قبول می باشد. تجهيزات 

سيستم MATV به دو دسته اصلی  تقسيم می گردد: 
 )HEADEND equipment ( 1- تجهيزات ابتدایی تهيه سيگنال

این تجهيزات شامل آنتن و تقویت كننده فيلترها ، مبدل های فركانسی ، تله موج ها و
مچينگ ها می باش��د كه برای پردازش س��يگنال تلویزیونی و رساندن آن به اندازه و كيفيت 

مطلوب برای گيرنده ها به كار می روند . 
 )DISTRIBUTION equipment ( 2- تجهيزات توزیع سيگنال

شامل قطعاتی چون تقسيم كننده های انشعابی یا مقسم انتهایی )SPLITTER( و تقسيم 
كنن��ده   عبوری یا ميانی )TAP OFF( و مقاومت های انتهایی )TEMINATOR( و 
غيره برای تحویل س��يگنال به   گيرنده ها و جدا سازی ) ISOLOTION ( هر گيرنده از 

سيستم می باشد 

 : ) db ( دسی بل
مقدار سيگنال تلویزیونی را عموماً با واحد ميكرو ولت اندازه می گيرند و برای سادگی محاسبات 
 log) 20 = dbاستفاده می گردد كه مقدار آن از رابطه ) db ( وكم ش��دن اعش��ار از دسی بل

E2/E1(  محاسبه می گردد. 
در حقيقت دسی بل چند مرتبه بزرگ یا كوچك بودن سيگنال را نسبت به یك سطح مبنا نشان  
می دهد . در سيستم های MATV این سطح مبنا )E2 ( را برابر1000 ميكرو ولت ميگيرند 
لذا براي خروجي 1000 ميكرو ولت بهره برابر صفر دسي بل ميشود. تمام مقادیر ضریب تقویت 

آمپلی فایر ها  و افت های سيستم و مقادیر ایزوالسيون به db بيان می شود . در محاسبات بر 
حسب دسی بل به راحتی می توان مقادیر را جمع یا تفریق كرد. در ادامه بحث ما مبناي باال را 
در نظر ميگيریم.الزم به ذكر است در بعضي سيستمها ولتاژ مبنا)E2  ( را برابر یك ميكرو ولت 
ميگيرند و از رابطه log E1 20 = db  مقدار بهره را به دست مي آورند و بر حسب دبي ميكرو 
ولت بيان ميكنندكه براي ولتاژ خروجي )E1( یك ميكرو ولت مقدار بهره برابر صفر دبي ميكرو 
ولت بدست مي آید. در این صورت براي مقدار مبناي 1000 ميكرو ولت كه در حالت قبلي صفر 

دسي بل به دست مي آمد 60 دبي ميكرو ولت بيان ميشود.
 

MATV كابل های مورد استفاده در
در كابل كش��ی سيستم های MATV از كابل كواكسيال 75 اهمی استفاده می گردد . این 
كابل ها كه به آن ها كابل هم محور هم اطالق می شود دارای یك هادی مركزی از جنس 
مس می باشند كه وظيفه حمل سيگنال را به عهده دارد و یك شيلد به صورت بافته مسی كه 
دور كابل را گرفته واز اثر القا و تداخل روی سيگنال توسط عوامل خارجی جلوگيری می كند و 
امكان جذب مستقيم سيگنال توسط هادی مركزی را از بين می برد . برای اتصال كابل های 
كواكسيال به تجهيزات MATV از كانكتور های نوع F استفاده می گردد كه بسته به نوع 
كابل سایز آن انتخاب می گردد . كابل های مورد استفاده در سيستم MATV برای خطوط 
اصلی RG59 – RG11 – RG6 می باش��د كه تف��اوت آن ها در مقدار افت كابل به ازای 
طول مشخص می باشد . برای فواصل طوالنی بين چندین ساختمان و یا برای مواردی كه نياز 
به خاك كردن كابل باشد كابل  U/RG11 استفاده می گردد . در داخل ساختمان نيز معمواًل 
برای تمام مسيرها به طور یكسان كابل RG59 به كار می رود . برای اتصال پریزها به سيستم 
بين تپ آف و پریز و یا بين اسپليتر و پریز بسته به فاصله و تعداد پریزها ی مسير از كابل های 
2V-3C و 2V-5C/4  و 2V-5C اس��تفاده می گردد هرچه ضریب حرف C باالتر باش��د 

افت كابل كمتر است. 
 

MATV طراحی سيستم
الف : طراحی سيستم توزیع 

 ) HEAD END ( از آنجا كه افت سيس��تم توزیع آنتن مركزی در انتخاب تجهيزات اوليه
موثر است لذا باید ابتدا سيستم توزیع را طراحی و محاسبه نمود . قدم اول تهيه نقشه ساختمان 
و عالمت گذاری محل پریزها و محل آمپلی فایر است . نحوه توزیع كابل ها نيز از نظر عمودی 
یا افقی بودن نسبت به شكل ساختمان باید تعيين شود وسپس كابل های الزم تعيين شود . از 
كابل كشی طوالنی و كابل كشی زیگزاگ و حلقوی باید اجتناب كرد و كابل ها را حداالمكان 
به طور مستقيم كشيد . بعد محل تپ آف ها واسپليتر ها را تعيين می كنيم . طوالنی ترین كابل 
یا كابل با بيشترین تعداد تپ آف ها و اسپليتر ها را باید برای محاسبه افت سيستم درنظر گرفت. 
در صورت عدم اطمينان در مورد شاخه با بيشترین افت باید در چندین شاخه افت را محاسبه 

كرد وشاخه با بيشترین افت را انتخاب نمود .افت های سيستم توزیع:
1- افت كابل ها : مقداری از سيگنال در حين عبور از كابل كواكسيال افت خواهد كرد مقدار 
این افت به نوع كابل مورد اس��تفاده وفركانس سيگنال عبوری بستگی دارد در فركانس های 
باالتر افت بيشتری وجود خواهد داشت .  بهتر است افت كابل را برای باالترین فركانس موجود 

یا فركانسی كه ممكن است در آینده دریافت شود محاسبه نمود . 

بـــرقمقاله ها

 آشنایی با سیستمهای آنتن مرکزی
مهندس پوراصغر خمامی |مسئول آموزش انجمن صنفی برق خراسان رضوی
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2- افت اسپليتر ها )INSERTION LOSS(( : مقدار افت در اسپليتر عبارت است از مقدار 
ورودی بر حسب db منهای مقدار خروجی. به عنوان مثال این مقدار برای اسپليتر دو راه حدود 
db 3/5 وبرای اس��پليتر 4 راه حدود 6/5 الی 7/2 دس��ی بل خواهد بود . معمواًل كارخانجات 

سازنده مقدار این افت را برای فركانس های مختلف در جدولی ارائه می كنند .
3- اف��ت جداس��ازی ) ISOLATION LOSS ( )TAP LOSS( : ه��ر تپ آف برای 
ایزوالسيون گيرنده ها از یكدیگر سيگنال ورودی را مقداری كاهش می دهد وآن را به خروجی 
 25db فرعی می دهد این افت را افت جداسازی )ایزوالسيون ( می نامند مثاًل اگر یك سيگنال
به یك تپ آف با افت ایزوالسيون 23db اعمال شود در خروجی فرعی مقدار 2db سيگنال 

قابل دسترس خواهد بود . 
4- افت عبوری )Trough loss( INSERTION LOSS(( : هنگام عبور س��يگنال از 
داخل   تپ آف از ورودی اصلی به خروجی اصلی مقداری افت ایجاد می ش��ود كه باید مقدار 
آن را در محاسبات مد نظر قرار داد . مقدار این افت برای فركانس های مختلف فرق می كند 
وتوسط كارخانه سازنده جدولی ارائه       می گردد ولی معمواًل تپ آف های با مقدار ایزوالسيون 

باال افت عبور ی كمتری دارند . 
نحوه انتخاب تپ آف : باید در یك سيستم MATV تپ آف هایی انتخاب شود كه حداقل 
1000  ميكرو ولت را برای هر گيرنده تامين كند وایزوالسيون كافی بين گيرنده و سيستم جهت 
جلوگيری از تداخل ایجاد كند دریافت سيگنال بيش از 1000 ميكرو ولت ) صفر دسی بل ( به 
گيرنده آسيبی نمی رساند و بسياری از طراحان سيستم های MATV سطح خروجی های 
فرعی را تا db 10 نيز در نظر می گيرند . در طراحی سيستم افت ایزوالسيون آخرین تپ آف 
قبل از آمپلی فایر را در نظر می گيرند ودر صورت طوالنی بودن مسير بين تپ آف و دستگاه 
 تلویزیون باید افت كابل آن را نيز در نظر گرفت . در صورت اس��تفاده از تپ آف های دیواری 
) wall tap ( به علت كم بودن فاصله بين تپ آف و تلویزیون می توان از این افت    صرف 

نظر كرد . 

انتخاب آنتن : 
سه فاكتور اساسی باید در انتخاب آنتن در نظر گرفته شود : 

1- نوع آنتن                           2- بهره آنتن                        3- جهت آنتن 
نوع آنتن با توجه به تعداد و فركانس كانال های مورد در یافت تعيين می گردد. جهت آنتن نيز 
نسبت به فرستنده تلویزیونی تنظيم می شود. اگر تمام فرستنده ها یا تعدادی از آن ها در یك 
جهت باشند از آنتن پهن باند  )BROAD BAND ( استفاده می شود و اگر در جهت های 

متفاوت باشند از آنتن تك كانال استفاده    می گردد . انواع معمول آنتن ها عبارتند از : 
     VHF/UHF/FM     .    VHF/UHF    .     UHF    .       VHF

البته برای دریافت سيگنال FM بهتر است از آنتن جداگانه  FM استفاده می گردد .بهره آنتن 
یك مساله مهم است باید آنتن حداقل سيگنال db 0 رابرای ورودی آمپلی فایر مهيا نماید . در 
محل های با سيگنال ضعيف باید از آنتن با بهره و اندازه بزرگتر استفاده كرد . در صورتی كه باز 
هم سيگنال مناسب به دست نيامد مجبوریم از پری آمپلی فایر استفاده كنيم . جهت آنتن نيز 
باید به دقت تنظيم شود . اگر آنتن خوب تنظيم شده باشد نسبت سيگنال هایی كه با قسمت جلو 

آنتن دریافت می گردد به سيگنال هایی كه با عقب آنتن دریافت می گردد بيشتر خواهد بود .

بر آورد سطح سيگنال : 
تعيين دقيق سطح سيگنال برای طراحی صحيح سيستم مهم و اساسی است . لذا با استفاده از 
یك آنتن با بهره مشخص ) در صورت امكان همان آنتنی كه نصب خواهد شد ( و یك تلویزیون 
رنگی قابل حمل و نقل و یك ميدان سنج ميتوان مقدار سيگنال را در محل نصب آنتن تعيين 
كرد . در محل هایی كه سيگنال ضعيف است محل آنتن بسيار حساس است . ممكن است در 
یك محدوده 15 متری تفاوت های فاحشی در مقدار سيگنال وجود داشته باشد . ارتفاع آنتن 
نيز در مقدار سيگنال موثر است . ولی این مطلب را باید در نظر داشت كه هميشه ارتفاع باالتر 
باعث ایجاد سيگنال بيشتر نمی شود بلكه باید مناسب ترین ارتفاع را با آزمایش به دست آورد . 

ميدان سنج نيز برای اندازه گيری سيگنال دریافت شده برای هر كانال به كار می رود.این تست 
باید در چند جای س��ایت انجام گيرد و بهترین محل برای آنتن انتخاب گردد . در صورتی كه 
آنتن به دقت انتخاب شود حتی می تواند بعضی تداخل ها را از بين ببرد . با استفاده از تلویزیون 
رنگی می توان كيفت سيگنال را در هر كانال مشخص كرد ودر صورت وجود تداخل امواج اثر 

آن را روی تصویر مشاهده نمود . 
 : ) PRE AMPLIFIRE ( انتخاب پيش تقويت كننده

در محل هایی كه سيگنال ضعيف است ممكن است تقویت اوليه سيگنال الزم شود . در انتخاب 
پری آمپلی فایر باید چهار نكته را در نظر گرفت : 

1- پوشش باند فركانسی   2- بهره ) GAIN (    3- مقدار نویز     4- توان خروجی 
پری آمپلی فایر ها به صورت  UHF یا  VHF یا VHF/UHF ساخته شده اند بعضی از 
آن ها دارای مسدود كننده های موج FM هستند تا اگر دریافت FM باعث ایجاد نویز شود 
آن را بلوكه كنند . پری آمپلی فایر باید سطح سيگنال كافی برای آمپلی فایر توزیع را فراهم كند. 
هنگام استفاده از آمپلی فایرهای تك كانال هم ممكن است یك پری آمپلی فایر الزم شود . تا 
سيگنال كافی برای عمل كرد صحيحAGC فراهم گردد . مقدار نویز توليد شده توسط پری 
آمپلی فایر یا همان عدد نویز)noise figure ( نيز باید پایين باشد تا كيفيت سيگنال حفظ 
ش��ود . تغذیه پری آمپلی فایر كه در نزدیكترین فاصله از آنتن نصب ش��ده است از طریق یك 
منبع تغذیه در داخل ساختمان نيز ممكن است و پس از كاهش دادن ولتاژ به مقدار الزم توسط 
خطوط سيگنال به پری آمپلی فایر اعمال می شود . توجه كنيد بين منبع تغذیه و پری آمپلی 
فایر یك اسپليتر معمولی قرار ندهيد چون باعث اتصال كوتاه منبع تغذیه می گردد . از مبدل 

تطبيق امپدانس نيز نباید استفاده نمایيد .
پردازش و تركيب سيگنال : 

 عم��ل پ��ردازش س��يگنال توس��ط فيلترها – مس��دود كنن��ده ه��ا – تركيب كنن��ده ها و 
تضعي��ف كننده ها انجام می گي��رد . در صورت لزوم از مبدل فركانس UHF به VHF نيز 

می توان استفاده كرد .

انتخاب آمپلی فاير : 
در انتخاب آمپلی فایر باید 4 مورد را در نظر گرفت : 

1- فركانس و تعداد كانال های مورد دریافت 
2- افت كل سيستم 

3- نوع سيگنال ورودی 
4- قابليت خروجی ) مقدار خروجی (   

اگر كانال های هم جوار زیادی در یافت شود هر كانال برای جلوگيری از تداخل باید فيلتر شود 
و برای این منظور معمواًل از آمپلی فایرهای تك كانال  ) STRIP ( استفاده می گردد . مقدار 
ورودی به عالوه بهره تقویت كننده باید از افت كل سيستم بيشتر شود ومعمواًل db 6 نيز به 
ای��ن مقدار اضافه می كنند . آمپلی فایرهای تك كانال بعد از فيلتر كردن و بلوكه كردن تمام 
كان��ال های دیگر به كار می روند و دارای 2 نوع كنترل بهره اتوماتيك ) AGC ( و دس��تی 
هستند . كه نوع AGC در شرایط آب و هوایی و محيطی مختلف سطح سيگنال را ثابت نگه 
می دارند . آمپلی فایرها با ورودیUHF/VHF .  VHF   ساخته شده اند . در ضمن مقدار 
سيگنال ورودی به عالوه بهره تقویت كننده نباید از توان خروجی آمپلی فایر بيشتر شود . قابليت 
 یا مقدار خروجی آمپلی فایر مقداریست كه تقویت كننده بدون برش و یا مدوالسيون عرضی
می تواند تحویل دهد . بعضی از آمپلی فایرها دارای كنترل بهره و اعوجاج و نوسان وتضعيف 

كننده قابل تنظيم می باشند تا سطح سيگنال یكسانی را برای تمام كانال ها ایجاد كنند

منابع:
1( سایت فنی و تخصصی اشتهارد

2( بروشورهای فنی شركتهای اشپان وایكوزی
3( نشریه 110 سازمان مدیریت برنامه ریزی
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در سال هاي اخير همواره تمامي كارشناسان محيط زیست و اقليم شناسان نسبت به گرم شدن 
تدریجي كرة زمين و در نتيجه افزایش سطح آب اقيانوس ها بر اثر ذوب شدن یخ هاي قطبي 
هشدار داده اند و در همين باره نيز به دنبال ریشه یابي و ارائه راهكارهاي مربوط به آن بوده اند. 

در كش��ور ما نيز تجربة دهه هاي گذش��ته بویژه سال هاي اخير حاكي از تداوم كاهش متوسط 
ساليانه برودت هوا در زمستان و افزایش متوسط ساليانه دما در تابستان بود و بر همين اساس، 
تمام پيش بيني هاي منطقي حكایت از در پيش بودن زمستاني كم برودت در كشور داشت اما 

امسال، زمستان روي دیگري از خود نشان داد. 
كشور یكباره یخ زد و هم جا را سرماي شدید و استخوان سوز فرا گرفت. این اتفاقي بود كه در 
دیماه امسال رخ داد. ناگهان هوا سرد شد و برف بارید و همه جا با سفيد شد و بي آنكه بدانيم 
چه ش��ده است یخ زدیم. س��ال جاري سردترین سال در نيم قرن گذشته بوده است. مدیر كل 
پيش بيني سازمان هواشناسي گفته است كه:  تداوم سرماي زیر سفر درجة سانتي گراد در دوسوم 

از مناطق كشور طي پنجاه سال اخير بي سابقه بوده است. 
در بعضي از مناطق كشور بيش از 2 متر برف بارید و بعضي از استان ها از جمله اردبيل، دماي 
منفي 30 درجه را تجربه كردند. پس از شروع موج سرما كه دئو سوم از كل كشور را در بر گرفته 
بود بارها ركورد مصرف گاز شكسته شد و در آخرین آمار به تزریق روزانه 460 ميليون متر مكعب 

رسيد. از سوي دیگر تركمنستان به دليل بروز نقص فني گاز ایران را قطع نمود. 
مشكالتي كه امسال براي شهروندان ایجاد گردید بيشتر در ارتباط با ميزان مصرف گاز طبيعي، 
اتالف زیاد انرژي در ساختمان ها و یخ زدگي لوله هاي آب و فاضالب بود كه در ادامه به هر یك 

اشاره خواهد گردید. 
مصرف روزانه گاز در ایران بعد از آمریكا و روسيه باالترین ميزان مصرف گاز خانگي در دنياست. 
این در حالي اس��ت كه جمعيت آمریكا حدود 300 ميليون و جمعيت روس��يه نزدیك به 200 
ميليون نفر اس��ت. بنابراین ميزان مصرف گاز خانگي در ایران نسبت به آمریكا حدود4 برابر و 

نسبت به روسيه نزدیك به 3 برابر است. 
در رابطه با چرایي این مسئله مي توان به روش هاي مصرف گاز خانگي در كشور اشاره كرد، از 
جمله اینكه براساس آمارهاي موجود، مردم ما از جمله مردماني هستند كه از فضاهاي مسكوني 
بيش��تر به ازاي هر خانوار برخوردارند و متوس��ط فضاهاي مس��قف مورد استفاده در شهرها و 

روستاهاي ایران بسيار بيشتر از متوسط جهاني است. 
دیگر اینكه برآوردها حاكي  اس��ت كه دماي متوس��ط فضاي داخل اماكن مسكوني كشور در 

زمستان بين 25 تا 30 درجه سانتي گراد تنظيم مي شود. 
م��ردم ما عادت نموده اند كه تمامي فضاهاي مس��كوني را ب یك ان��دازه گرم نمایند و حتي 
اتاق هایي را كه ندرتاً از آن استفاده ميي شود را نيز گرم نگه مي دارند و از طرفي در زمستان و در 
داخل منزل از لباس هاي سبك و تابستاني استفاده مي نمایند در حاليكه با پوشيدن لباسي گرمتر 
و خاموش نمودن بخاري و یا بستن شير رادیاتور اتاق هاي بدون استفاده و یا حداقل كاهش دما 

در این فضاها مي توان به صرفه جویي قابل مالحظه اي دست یافت. 
اس��تفاده از شومينة گازي براي گرمایش ساختمان كه بيش از دو سوم از حرارت توليد شده را 
بدون اس��تفاده از طریق دودكش به هدر مي دهد نيز از جمله موارد اس��راف در مصرف سوخت 

مي  باشد. 
دیگ��ر اینك��ه در موع خرید بخاري گازي حتما به برچس��ب انرژي نصب ش��ده روي بخاري 
بایستي توجه نمود. بخاري ها و آبگرمكن هاي دارا بازده انرژي باالتر، مصرف كمتري نسبت به 
بخاري هاي و آبگرمكن هاي دیگر داشته و اقتصادي تر نيز مي باشند زیرا با مصرف گاز كمتري، 

حرارت بيشتري توليد مي نمایند. 
از دیگر معضالتي كه امسال و در اوج سرما در ساختمان ها و به خصوص ساختمان هاي عمومي 
از قبيل ادارات، مراكز آموزشي و درماني و یا هتل ها بروز نمود عدم كارایي تجهيزات گرمایشي 
در گرم نمودن ساختمان ها بود. در موقع محاسبه مقدار گرما و سرماي مورد نياز یك ساختمان 
براي فصول مختلف سال كه توسط مهندس محاسب تاسيسات انجام مي گيرد، مالك ميانگين 
درجة حرارت سردترین و گرم ترین روزهاي سال مي باشد كه هر چند سال یكبار توسط سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي و براس��اس مطالعات هواشناسي هر منطه منتشر مي گردد. حال اگر در 
انتخاب تجهيزات گرمایشي و سرمایشي، شرایط خاص و بحراني همچون سرماي امسال كه به 
ندرت اتفاق مي افتد لحاظ گردد، ظرفيت دستگاه ها افزایش زیادي یافته كه از لحاظ اقتصادي 
مق��رون به صرفه نخواهد بود و براي اینچنين مواقع خاص مي بایس��تي از تجهيزات گرمایي 

مكمل، حذف گرمایش فضاهاي بالاستفاده و پوشيدن لباس هاي گرمتر و غيره بهره برد. 

متاسفانه اكثر ساختمان هایي كه احداث مي گردند از نظر اتالف انرژي وضعيت نامطلوبي دارند 
كه البته در بخش مقررات ساختمان سازي ما هيچگونه كمبودي نداشته و بيشترین مشكالت 

به بخش اجرا بر مي گردد. 
سال ها از تدوین مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان كه به جزئيات و راهكارهاي صرفه جویي 
انرژي در ساختمان ها مي پردازد مي گذرد اما همچنان اجراي این مقررات در موقع ساخت و ساز 

نادیده گرفته مي شود. 
دیوارها، دربها و پنجره هایي كه با فضاي بيروني ساختمان در ارتباط مستقيم هستند تنها ساكنين 
را در مقابل باد و باران حفظ مي كنندو هيچ مقاومتي در مقابل ورود یا خروج گرما، سرما و حتي 

صدا به داخل ساختمان از خود نشان نمي دهند. 
متاسفانه بعضا دیده مي شود كه بدليل حضور كمرنگ مهندسين در ساخت و سازها، افرادي با 
كمترین اطالع از خصوصيات مقاومت حرارتي مصالح مبادرت به س��اختمان سازي نموده كه 
ضمن افزایش مصرف سوخت و انرژي الكتریكي در فصول گرم و سرد سال، آسایش و راحتي 

را نيز از ساكنين سلب مي نماید. 
افزایش هزینه هاي ناش��ي از عایقكاري حرارتي یا درب و پنجره هاي دو جداره با صرفه جویي 
مصرف سوخت و انرژي و نيز كاهش ظرفيت تجهيزات گرمایشي و سرمایشي از قبيل موتورخانه، 
پكيج، كولر و غيره كه قيمت كمتري را دارا مي باشند در بازه زماني كوتاه مدتي، جبران گردیده 

و بعد از آن براي مالكين منفعت خواهد داشت. 
ی��خ زدگي و تركيدگي لوله هاي آب، ناودان هاي آب ب��اران و حتي فاضالب در نقاط مختلف 
ش��هرها در زمستان سرد امسال از دیگر مش��كالتي بود كه تعدادي از شهروندان به آن دچار 

گردیدند. 
در صورتي كه تمامي این مشكالت با انجام تدابيري ساده و كم هزینه قابل پيشگيري بوده و 
در هنگام ساخت بنا باید به آن توجه نمود. عبور لوله هاي فني در عمقي پائين تر از تراز یخبندان 
منطقه، عایق نمودن لوله ها، اس��تفاده از لوله و اتصاالت داراي استاندارد و یا تایيدیه هاي فني، 
عبور لوله هاي عمودي از بين دیوارهاي مياني س��اختمان به ج��اي عبور از دیوارهاي خارجي 
كه امكان یخ زدگي بيش��تري دارد و عایقكاري لوله ها در زیر سقف و حتي داخل سقف كاذب 

پيلوت ها و پاركينگ ها از جملة این موارد مي باشد. 
طبعاً حضور یك مهندس یا تكنسين ساختمان و یا مشورت با افراد متخصص در موقع تهيه 
مصالح و اجراي لوله كشي، پایبندي به اجراي صحيح نقشه هاي تاسيسات، استفاده از مجریان و 
كارگران فني آموزش دیده از بروز هر گونه مشكل تاسيسات در طول عمر ساختمان جلوگيري 
نموده و یا به حداقل ممكن خواهد رس��اند ك��ه آن هم به نوع نگهداري و بهره برداري مربوط 

مي گردد. 
یخ زدگي لوله هاي آب كولر آبي در روي پشت بام با نصب یك عدد شير تخليه و یا سه راهي در 
بعد از شير تغذیة آب كولر و در پوش نمودن آن بگونه اینكه در پایان فصل بهره برداري از كولر 
با بستن شير تغذیه و باز كردن شير تخليه و یا در پوش سه راهي، آب تمام مسير تخليه شده و 

از ببار آمدن خسارت جلوگيري مي نماید قابل پيشگيري است. 
آیا براستي مبالغي كه صرف مقاوم سازي ساختمان ها براي مقابله با زلزله و نيز استحكام بيشتر 
بنا مي گردد یك هزینه اضافي است و یا نوعي سرمایه گذاري براي حفاظت جان و مال ساكنين 

ساختمان مي باشد؟
پس چگونه است كه براي عایق كاري حرارتي و اجراي اصولي تاسيسات كه آسایش، راحتي و 
سالمتي ساكنين را به دنبال داشته و از هزینه هاي مصرف برق، گاز و حتي آب مي كاهد سهل 

انگاري مي نمائيم. 
امسال و در اوج سرماي بي سابقه شهرونداني بودند كه در منازلي گرم و ایمن و بدون آنكه درجه 
حرارت وسایل گرمازاي خود را افزایش داده و یا دغدغة یخ زدگي لوله هاي تاسيسات را داشته 

باشند زمستان خود را گذارندند. 
این دس��ته از شهروندان با بهره گيري از تخصص و تجربة مهندسين و با هزینه اي معقول در 
عایقكاري دیوارها، سقف و كف، درها و پنجره ها و لوله هاي تاسيسات راه درست و منطقي را 
انتخاب نمودند و ضمن صرفه جویي در مصرف سوخت هاي فسيلي و انرژي الكتریكي معضالت 

ناشي از تعویض لوله هاي یخ زده را نيز به صفر رساندند. 
اميد است  كه ضمن یاد آوري تجربة امسال و در یك عزم ملي، اصول صحيح ساختمان سازي 

را دقيق اجرا نموده و زمستان هاي سرد را در آسایش و راحتي پشت سرگذاریم. 



احترامًا
با عنایت به اینكه اجراي دودكش ها در بس��ياري از ساختمان هاي مسكوني تجاري و صنعتي 
و همچنين عمومي نظير آموزش��ي و اداري با فشار گار 1/4 پ اس اي، دقيقاً مطابق با ضوابط 
و مقررات ملي ساختمان مبحث هفدهم و یا ضوابط شركت ملي گاز ایران انجام نمي گردند و 
این مهم ممكن اس��ت در زمان استفاده از وسایل گاز سوز منجر به خسارت هاي جاني و مالي 
ساكنان این ساختمان ها گردد، نكات ذیل جهت رعایت در اجراي دودكش هاي ساختمان هاي 
كه مالك تایيد یا عدم تایيد شبكه گاز رساني واحدهاي یاد شده مي باشد به اطالع مي رساند 
بدیهي اس��ت كه عواقب عدم توجه به این نكات متوجه مجریان ذیصالح، مهندس��ان ناظر و 

طراح، دفاتر مهندسي و سایر دست اندركاران مربوطه خواهد بود. 
1- در ساختمان هاي كه گرمایش آن ها با وسایل گاز سوز صورت مي پذیرد، هر وسيله گاز سوز 
بایستي داراي دودكش مناسب و مستقل بدون اشكال جهت تخليه گازهاي حاصل از احتراق 
به فضاي آزاد باشد لذا در اینگونه ساختمان ها اجراي دودكش در كليه اتاق هاي خواب، هال و 

پذیرائي و همچنين آشپزخانه الزامي مي باشد. 
تبصره: اتاق هاي خوابي كه مساحت آن ها كمتر از 9 متر مربع باشد به دليل غير استاندارد بودن 
نصب بخاري، اجراي دودكش الزامي نمي باشد. لذا نباید انشعاب گاز نيز براي آن اتاق ها در نظر 

گرفته شود. 
2- دودكش ها باید در داخل دیوارها اجرا گردند)مناسبترین دیوارها دیوارهاي داخلي مي  باشند( 
اجراي دودكش به صورت نمایان به خصوص در بيرون ساختمان ها غير استاندارد بوده و مي باید 
عایق شده و توسط دیوار دیگري پوشش داده شود ضمناً اجراي دودكش در داخل دیوار حمام ها 

به دليل نشت گاز منواكسيد كربن از دودكش به طور كلي ممنوع مي باشد. 
3- در ص��ورت عدم اطالع از نوع و ظرفيت مصرف كننده گازي بهتر اس��ت توجه ش��ود كه 
مناسبترین قطر داخلي براي دودكش شومينه ها، پكيج ها و آبگرمكن ها حداقل 15 سانتيمتر و 
قطر داخلي دودكش بخاري ها حداقل 10 سانتيمتر مي باشد)تمام موارد اشاره شد باال مربوط به 

مصرف كننده هاي گازي در سایزهاي استاندارد خانگي مي باشند(
4- انتهاي لوله خروجي كليه دودكش ها در پشت بام باید 60 تا 100 سانتيمتر از ارتفاع جانپناه و 
یا هر مانع دیگري كه در مجاورت آن ها باشدف باالتر بوده و از دیوارها جانبي حداقل به شعاع 
یك متر فاصله داش��ته و حتما به كالهك ضد باد )H( س��اخته شده از ورق گالوانيزه مرغوب 

نيز مجهز باشند. 
5- ابتداي لوله عمودي دودكش ها در داخل س��اختمان ها باید حداقل 30 س��انتيمتر از دریچه 
دودكش ها گودتر باشند به لذا در موقع نصب دریچه دودكش باید حتما دقت شود كه دریچه 30 
سانتيمتر باالتر از ابتداي لوله عمودي دودكش  نصب گردد تا در صورت سقط احتمالي اجسام 
خارجي و یا بخش��ي از بدنه به داخل دودكش موجب مس��دود ش��دن آن نگردد. ضمنا اجراي 
دودكش در سقف به طریقي كه طوقه دودكش مصرف كننده گازي نظير بخاري، پكيج هاي 
دیواري و آبگرمكن دقيقا در زیر ان قرار گيرد به دليل احتمال سقوط اجسام خارجي و مسدود 

شدن دودكش ممنوع مي باشد. 
6- قطر داخلي قطعات دودكش ها باید در طول كلي دودكش یكنواخت و سطح داخلي آن ها 

نيز صاف باشد. 
7- جن��س دودكش ها و مصالح بكار رفته در آن ها مي باید مطابق ضوابط ملي س��اختمان  در 

مبحث هفدهم باشد. 
8- دودكش ها باید حتي المقدور به صورت كاماًل مستقيم و یكسره اجرا گردند و در طول مسير 

نيز باید حتماً هوابند)دودبند( باشند و در صورت اجراي دودكش ها به صورت قطعاتي حتما باید 
از دودكش هاي نوع نر و ماده كه باعث دودبندي محل اتصال و عدم خروج گازهاي حاصل از 
احتراق مي شود استفاده نمود و حتي المقدور نباید قطعات دودكش ها را به صورت لب به لب اجرا 
كرد در آن صورت هرگز نباید اجزاي آن ها را با گچ ب هم متصل نمود و بهتر است با اتصاالت 
كارخانه اي و یا غالف فلزي و یا مالت ماس��ه سيمان و با استفاده از رابيتس به صورت لب به 

لب به هم متصل و دودبند گردند. 
9- اج��را و نصب دریچه دودكش در كنار درب ها نظي��ر درب هاي ورودي اتا، كمدهاي داخل 

اتاق ها در شرایطي كه درب ها رو به دریچه ورودي دودكش ها باز گردند ممنوع مي باشد. 
10- اجراي دودكش با فاصله افقي كمتر از 50 سانتيمتر از پنجره هاي داخلي به دليل احتمال 

چسبيدن پرده به دودكش و آتش گرفتن آن ممنوع مي باشد. 
11- براي كليه مصرف كننده هاي گازي در كليه طبقات یك ساختمان مي باید دودكش مستقل 

اجرا نمود. 
12- عبور دودكش از فضاي داخل س��قف هاي كاذب علي الخصوص حمام ها به دليل امكان 

پوسيدگي و نشت گاز منواكسيد كربن ممنوع مي باشد. 
13- اس��تفاده از دودكش ه��اي آكاردئوني نوع آلومينيومي یا فلكس��يبل به علت عدم امكان 

دودبندي مناسب در ابتدا و انتها و انقباض و انبساط آن خطرناك بوده و ممنوع مي باشد. 
14- در طول مسير دودكش ها حتي المقدور باید از اجراي دودكش به صورت افقي پرهيز نمود 
و در صورت اجرا نمودن بخشي از دودكش به صورت افقي، بخش عمودي آن دودكش حداقل 

باید سه برابر بخش افقي آن باشد. 
15- ساختمان هاي كه مجهز به سيستم گرمایشي شوفاژ خانگي و یا موتورخانه مركزي باشند 

اجراي حداقل یك دودكش در هال یا پذیرائي جهت گرمایش اضطراري، الزامي مي باشد. 
16- جهت هود آش��پزخانه ها مي باید لوله مناسب و مجزا تعبيه گردد، متصل نمودن خروجي 

هودها به دودكش ها به هر صورت ممنوع مي باشد. 
آزمایش  دودكش ها

براي اطمينان از صحت عملكرد دودكش ها سه آزمایش آسان ذیل توصيه مي شود. 
الف:  ساده ترین آزمایش هر دودكش دست زدن و لمس ابتدا و انتهاي خروجي آن است. سردي 
دودكش نشانه عدم عبور گازهاي سمي حاصل از احتراق وسيله گاز سوز و زنگ خطري براي 
شما مي باشد. وقتي وسيله گاز سوز كار مي كند بایستي دودكش داغ باشد و نوك انگشتان داغي 

آن را حس كند. 
ب: آزمایش بعدي اس��تفاده از ش��مع و یا ش��عله كبریت در محل دریچه و مبداء دودكش در 
اتاق)محل مصرف( مي باش��د. با قرار دادن كبریت روش��ن در ابتداي دریچه بایس��تي شعله به 
سمت داخل دودكش كشيده شود. این موضوع نشانه كار كردن و مكش مناسب دودكش و در 

صورتيكه تغييري در شعله ایجاد نشود نشان دهنده عدم مكش مناسب دودكش مي باشد. 
ج: هنگام خرید و یا اجاره خانه و قبل از وصل وسایل گاز سوز به دودكش، مسير دودكش ها را 
با یك وزنه و طناب محكم از پشت بام تا محل دریچه و مبدائ دودكش كنترل نمائيد تا از باز 

بودن آن كامال مطمئن شوید. 
گروه تخصصي مكانيك سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي

مدیریت گاز سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي
انجمن صنفي مهندسان مكانيك خراسان

انجمن صنفی مهندسان مکانیک خراسان رضوي مکانیکاطالعیه

قابل توجه کلیه مهندسان طراح ناظر و مجریان لوله کشي گاز 
واحدهاي مسکوني و تجاري و مسئولین دفاتر مهندسي و مجرین ذیصالح سطح استان خراسان رضوي
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یادبود پنجم دی ماه سالروز واقعه زلزله بم



در فصل سرما همه ساله یكي از تاسف بارترین اخبار رسانه ها اعم از گفتاري و یا نوشتاري فوت 
ناشي از گاز گرفتگي در اثر نشت گازهاي سمي حاصل ازاحتراق ناقص گاز در مصرف كنندگان 
گازي و یا به دليل  نقص دودكش ها و انتشار گا زهاي محصول احتراق گاز از پيكره و درزهاي 

آنها به محيط زندگي ميباشد. 
انبوه سازي و ایجاد ساختمانهاي مرتفع با واحدهاي كوچك ، الگو ساخت و ساز را از سطح به 
ارتفاع تغيير داده و باعث شده است كه انشعابات گاز جهت استفاده وسایل گاز سوز بداخل محل 
سكونت خانواده ها نقل مكان یابد . سيستم هاي گرمایشي و توليد آب گرم بدليل باز بودن كوره 
و ارتباط فضاي احتراق آنها با هواي فضاي مسكوني ، بازاء هر متر مكعب گاز مصرفي بيش از 
10 متر مكعب از هواي محيط زندگي را جذب مي كند تا گاز بسوزد و گرما ایجاد نماید ، این 
عمل در فضاي بسته مسكوني ایجاد خالء نموده و باعث مي شود بخشي از منوكسيد كربن و 
اكسيدهاي ازت ناشي از احتراق گاز ، جایگزین اكسيژن مورد نياز فضاي مسكوني گردد و هوا 
را آلوده كند . گاز منوكس��يد كربن كه قابليت تركيبي بسياري با هموگلوبين خون دارد مانع از 
رسيدن اكسيژن كافي به بافتهاي بدن بخصوص بافتهاي قلب و مغز و سيستم عصبي مي شود 

در نتيجه فعل انفعاالت مغزي را مختل وباعث قطع تنفس و ضربان قلب مي شود 
گازمنو اكسيد كربن ) co ( درافراد مسن كه دچار بيماریهاي تنگي  عروق باشند ، موجب نگروزو 
یا مرگ عضالت قلب و سكته هاي قلبي و مغزي مي شود . )علت مرگ بسياري از افراد مسن 

درزمستان مي تواند متأثر از همين گاز باشد( 
اكسيدهای ازت كه یكي دیگر از محصوالت احتراق مي باشند، پس از تنفس در بدن با بخار آب 
تركيب شده واسيد هاي سمي ازتيك و نيترو كه با هموگلوبين خون نيتروزآمين ، كشنده نسوج 

زنده و مخرب نسج ریه و مجاري تنفسي و یا كانستروژن كه سرطانزاست توليد مي كند
 متخصصين نيتروزآمين را علل نابودي بس��ياري از سلولهاي حساس در مغز و كليه دانسته و 
دليل ازدیاد بيماران مغزي و دیاليزي بدون ضایعه عفوني را ناشي از وجود این ماده مضردر بدن 

مي دانند. 
گازهاي سمي co  و Nox   موجود در محيط زندگي بهنگام تنفس با دم جذب خون شده ولي 
متاسفانه با بازدم از بدن خارج نمي گردند . خروج این سموم بناچار از طریق سيستمهاي كبدي 
و كليوي انجام ميگيرد كه در دراز مدت باعث از بين رفتن سلولهاي مغزي و اعصاب و قلب و 

كبد وكليه شده و مرگ زودرس را پدید مي آورد.
... بخاري هاي غير استاندارد و دودكش هاي ناقص ، شومينه هاي گازي ، اجاق گازهاي بدون 
هود و بخصوص بخاري هاي بدون دوكش ، باعث انتشار این گا زهاي سمي در محيط زندگي 
مي ش��وند بخاري هاي بدون دودكش كه به واقع صد در صد این گازها را به محيط زندگي 
تزریق مي كنند یكي از بدترین آنها مي باشند كه بایداز  استفاده از اینگونه بخاري ها در محيط 
بسته ، جدا پرهيز و ترتيبي اتخاذ نمود كه تمام اجاق گازها كه امروزه با رایج  شدن آشپزخانه 
هاي اپن )open( وارد فضاي بسته زندگي شده اند مجهز به هود ) هوا كش ( گردند تا از انتشار 

گازهاي سمي به محيط زندگي جلو گيري شود. 
براستي چرا ما كه مي دانيم در اثر سوخت نا قص وسایل گاز سوز غير استاندارد و اجراي ناصحيح 
دودكش ها چه اتفاقات ناميموني رخ مي دهد عبرت نمي گيریم؟ به چه دليل درعين آگاهي ، به 
خود و جامعه آسيب مي رسانيم ؟ چه اتفاق هاي نا ميمون دیگري باید رخ دهد تا متوجه شویم 
مشكل چيست و مسئوليت متوجه چه كسي است ؟ به راستي مشكل كجاست و چه  باید كرد 

تا این معضل براي هميشه حل گردد ؟ 
 مسئوالن اجرائي شركت گاز در مصاحبه هاي خود بي احتياطي شهروندان دراستفاده از وسایل 
گرمایش��ي و سيستم هاي غير اس��تاندارد را علت عمده این حوادث گاز گر فتگي مي دانند در 
حاليكه گزارش هاي كارشناسي سازمان آتش نشاني بخصوص در زمانيكه و سایل گرمایشي 
قربانيان حوادث گاز گرفتگي داراي نقص فني نبوده اند نظري مغایر با این تحليل را برابرافكار 

عمومي قرار مي دهند بطوریكه عمده ترین عامل افزایش  مرگهاي خاموش در ش��رایط سرد 
زمستان را افزایش ناخالصي در گاز خانگي و افزودن غير استاندارد اتانول به گاز ودر نتيجه نشت 
بيشتر گازهاي مونواكسيد كربن در فضاي خانه مي دانند كه البته مسئولين شركت گاز هم مورد 
فوق را رد كرده عنوان مي دارند كه تركيب گاز مرتباَ توسط كارشناسان مربوطه كنترل شده و 
ناخالصيهاي آن هميشه در حد استاندارد نگه داشته مي شوند.   معاون محافظت و پيشگيري 
س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ایمني تهران موارد مهم گاز گرفتگي را متوجه بخاري هاي 
دودكش دار منازل كه مش��تركان در نصب آنها اصول ایمن��ي را رعایت نكرده اند و  یا داراي 
دودكش نقص دار بوده اند مي داند  ضمناَ برخي از كارشناسان دادگستري علي رغم تمام این 
اظهار نظر ها عمده ترین علت حوادث گاز گرفتگي ومرگهاي خاموش را متوجه مهندسان ناظر 

دانسته و كوتاهي ایشان در انجام وظایف خود را ، دليل این اتفاقات ناگوار مي دانند. 
مهندسان ناظر نيز به نوبه خود ضمن رد این اتهام مجر یان را مقصر اصلي این اتفاقات ناگوار 

دانسته و خود را بري از هرگونه اتهام مي دانند.
ح��ال چرا ؟ براي اینكه در وقوع بس��ياري ازاین اتفاقات ناگوار، ابهام��ات زیادي وجود دارد كه 

براحتي قابل تحليل نمي باشند.

مجموعه ضوابط موجود از جمله قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، مباحث دوم و هفدهم 
مقررات ملی س��اختمان در بخش مسئوليتها، مسئوليت طراحي اوليه را بعهده مهندس طراح 
تاسيسات مكانيكی ساختمان كه باید درآن طرح حداقل قطر و ارتفاع دودكش و محل نصب 
وس��يله گاز س��وز را روي نقشه طراحي شده مشخص كند ، مي داند و نظارت را نيز از وظایف 
مهندس ناظر تاسيسات پروژه برشمرده لكن بررسی و كنترل مضاعف همه موارد را با توجه به 
اهميت آن از وظایف مهندس ناظر گاز برمی ش��مرد كه بطور خاص نظارت بر لوله كشی گاز 
س��اختمان بر عهده اوست. مبحث هفدهم در مورد مجري مي گوید مجري باید محل نصب 
وسيله گاز سوز  را طبق نقشه اجرا نماید و در موقع نصب وسيله گاز سوز، از امكان تامين هوا و 

تخليه محصوالت احتراق اطمينان حاصل نماید. 
مبحث هفدهم در انتها ، براي تكميل فرهنگ س��ازي و احس��اس مسئوليت بيشتر ، سه قشر 
دیگر را كه عبارت از سازندگان و سایل گاز سوز ، نصب كنندگان آن وسایل و استفاده كنندگان 
از آنها مي باش��ند، در این امر دخيل مي داند  بر طبق آن ضوابط ، س��ازندگان وسایل گاز سوز 
موظفند توليدات اس��تاندارد را بهمراه شرایط و دستور العمل هاي صحيح نصب آنها و الزامات 
مح��ل نصب ازجمله نوع تهویه و حداقل ابعاد فضاي نص��ب ، قطر و حداقل ارتفاع دودكش ، 
دفترچه دس��تور العمل راه اندازي و بهره برداري و رعایت  موارد ایمني را به همراه ليس��ت نام 
و آدرس نصابان ذیصالح آموزش دیده خود براي نصب و راه اندازي دس��تگاه ها به خریدار و 

نصاب تسليم نمایند .
نصابان وسایل گاز سوز، موظف به رعایت دستور العملهاي سازنده و ضوابط مقررات ملي بوده 

محمد حسن عباس نیا تهراني | رئیس انجمن صنفي مهندسان مکانیک خراسان رضويمکانیکمقاله ها

دودکش ها دغدغه امروز  مهندسان طراح ،
ــئولین  ــالح و مس ــان ذیص ــر و مجری ناظ
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و اج��ازه ندارند هيچگونه تغييري در نوع و محل مصرف كنن��ده گازي ایجاد  بنمایند ولي به 
صراحت عنوان مي دارد كه مس��ئوليت نهائي نصب وسایل گاز سوز و كنترل مجدد ومناسب 

بودن دودكش ها و مجاري تهویه لوازم گاز سوز به عهده ایشان مي باشد. 
این مبحث، صاحبان ملك را مسئول نگهداري و بهره برداري از سيستم لوله كشي گاز و وسایل 
گاز سوز، معرفي نموده  و موظف به رعایت دستور العمل هاي مربوطه دانسته است و اشاره دارد 
كه ایشان بهيچ وجه مجاز به تغيير در نوع وسيله گاز سوز یا محل نصب آن نيستند و هرگز نباید 
نسبت به محدود كردن تهویه و یا دستكاري در وضعيت دودكش ها اقدام نمایند و هرگونه تغيير 

ضروري را باید از طریق متخصصان مربوطه بانجام بر سانند . 
باید دانست كه آنچه در مبحث هفدهم آمده در واقع یك ایده آل و تا حدودي فرا فكني است. 
اعتق��اد داریم كه نمي توان این مش��كل بزرگ را بدی��ن  طریق حل نمود ، حتي اگر تمام این 
اركان ششگانه وظایف خود رابطوركامل و بدون نقص انجام دهند بازهم زوایاي پنهان دیگري 
وجود دارد كه به راحتي قابل حل نبوده و مي باید با فرهنگ  سازي مناسب در دراز مدت حل 

و فصل گردد.
می دانيم كه مجریان ساختمان ها اجرای دودكش ها را معمواَل زماني انجام مي دهند كه هنوز 
عمليات تاسيساتي آغاز نشده است و مهندس ناظر تاسيسات مكانيكي ساختمان و یا مهندس 
ناظر بر حسن اجراي لوله كشي گاز آن حضور  ندارند. لذا یك راه حل كار مطلع ساختن هر كدام 
از ناظران مس��ئول ساختمان در زمان به موقع خود است كه امكان نظارت برای آن ها فراهم 
شود. اجراي صحيح و  بدون نقص دودكش وسایل گاز  سوز اطمينان بخش ترین سر فصل 
موضوع حل مش��كل دفع محصوالت احتراق گاز از مصرف كنندگان گازي بشمار   مي آید و 
همين اجراي درست مي تواند موجبات سالمت هواي محيط زندگي را فراهم كند پس مي باید 

هميشه مورد توجه خاص باشد .
در مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان آمده است كه  دودكش مجرائي است با مقطع دایره 
و  یا چهار گوش كه جهت هدایت گازهاي محفظه احتراق دستگاه گاز سوز به بيرون ساخته 

مي شود و آن را دو نوع مي داند. 
1- دودكش ساخته شده كارخانه اي كه ویژه وسيله گاز سوز در كارخانه ساخته مي شوند.    

2- دودكش هاي فوالدي كه از ورق فوالدي گالوانيزه یا ورق فوالدي سياه در محل ساختمان 
ساخته مي شوند. 

بدنه داخلي دودكش هاي كارخانه اي باید صاف و صيقلي  باش��ند و  س��ر انتهائي هر یك از 
قطعات آنها باید بصورت فنجاني كه به راحتي مانند لوله هاي چدني فاضالب داخل هم رفته 

و ) شكل 1 ( دود بند گردند در صورتيكه چنين لوله اي موجودنباشد باید این حالت فنجاني را 
بصورت مصنوعي ایجاد نمود تا لوله هاي دودكش در یك راس��تا قرار گرفته و كاماَل دود بند 

شوند. ) شكل 2(
 بهترین نمونه این نوع دودكش ها ، دودكش هائي هس��تند كه اجزاي آنها از جنس آزبس��ت 
سيماني با مقطع دایره باشند مشروط بر اینكه بهنگام نصب بصورت كاماَل اصولي در  یك محور 
عمودي و بدون نقص روي هم سوار شده و بهم متصل گردند و بصورت    صد در صد دود بند 

گردند تمام دودكش ها باید داراي قدرت مكندگي كافي براي هدایت دود به خارج باشند.
مكشي كه در دود كش بوجود مي آید به عوامل زیر بستگي دارد :

1- ارتفاع  دودكش 
2- سطح مقطع دودكش 

3- درجه حرارت دود و گازهاي حاصل از احتراق و هواي خا رج 
4- جنس جداره دودكش 

 ميدانيم كه هرچه ارتفاع دودكش بيشتر باشد قدرت كشش بيشتر مي شود و در نتيجه سطح 
مقط��ع آنرا مي توان كمتر انتخاب نمود ، اختالف درجه ح��رارت دود و هواي خارج در مكش  
دودكش مؤثر بوده و با  زیاد شدن اختالف درجه حرارت ، كشش دودكش نيز بيشتر مي شود 

)فشار مطلوب مكش در دود كش ها 0/05 ميلي بار مي باشد (
براي آزمایش مكندگي دودكش ها مي توان روزنامه اي را لوله كرده و آن را آتش زد و شعله و 
دود مربوطه را به فاصله اي نزدیك به 15 سانتي متر از دهانه  دودكش نگهداشت در صورتيكه 
ش��عله و دود حاصل بخوبي و كاماَل بطرف دودكش كش��يده  شود و از آنجا  به  خارج هدایت 

گردد دودكش داراي مكش كافي مي باشد .
درجه حرارت و حجم دود و گاز هاي حاصل از احتراق به نوع سوخت بستگي دارد. مقدار حجم 

دود با ازاي هر 1000 كيلو كالري حرارت با توجه به انواع سوخت به قرار زیر است. 
چوب 413 متر مكعب در  ساعت 

زغال سنگ 313 متر مكعب در  ساعت
نفت و گازوئيل 2/1 متر مكعب در  ساعت 

معم��واَل قط��ر دودكش و ارتف��اع آن باتوجه به ظرفيت مصرف كنن��ده اي كه  به آن متصل 

 

مي شود تعيين ميگردد. 
سطح مقطع تقریبي دودكش را مي توان از فرمول هاي زیر محاسبه نمود:

1- براي سوخت ها ي مایع 

 ) شكل 2 ( ) شكل 1 (

 ) پ ( ) ب ( ) الف (



2- براي سوخت هاي جامد 
3- براي گازها 

كه در آنها                             

cm 2 سطح مقطع دودكش بر حسب = A
 kcal/h ظرفيت حرارتي وسيله گاز سوز بر حسب = Q

m ارتفاع معادل دودكش بر حسب  = H
) ارتف��اع مع��ادل دودكش ، برابر با طول قس��مت عم��ودي + نصف طول افقي مي باش��د(

دودكش ها به هنگام باران و باد ش��دید آسيب پذیر شده و عملكردشان مختل مي شود براي 
پيشگيري از این خطر احتمالي طراحان كالهك ضد  باد ) H   ( اچ مانند را براي نصب روي 

لبه انتهائي آن در روي بام طراحي نموده اند.   ) شكل 3 ( 
طبق ضوابط مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان انتهاي دودكش ها در پشت بام باید حداقل 
100 سانتي متر از سطح  بام بلندتر بوده و به طریقي مستقر شود كه از جوانب به شعاع 1  تا 3 
متر مانعي در مجاورت آن نباشد كه در غير آنصورت ارتفاع دودكش و كالهك آن از بلند ترین 

مانع ، باید 60 سانتي متر بلند تر باشد. 
 بسيار مشاهده مي شود كه قطر لوله هاي جانبي كالهك هاي ضد باد اچ گونه ، كوچكتر از 
قطر شاخه اصلي آن انتخاب ميگردد  و آن را از ورق هاي گالوانيزه نامرغوب و حلبي و یا اینكه 
از كالهك هاي سيماني و مصالح ساختماني مي سا زند كه همه آنها غير استاندارد و غير اصولي 
مي باشند بخصوص كالهك هاي حلبي كه  در كمتر ا ز یك سال زنگ زده و پوسيده شد ه 

و از سرویس خارج مي گردند. 
 باید دانس��ت كه در یك محدوده ابعادي و ظرفيتي ، قطر  یك دودكش با ارتفاع آن نس��بت 
معكوس دارد یعني هرچه ارتفاع بلند تر شود قطر آن كوچكتر مي شود ولي باید دقت داشت كه 
قطر هيچ  دودكشي نباید كمتراز 10 سانتي متر و ارتفاع آن كمتر از 3 متر باشد  در غير آنصورت 

دودكش هميشه ممكن است خطر ساز شود .
دودكش��ي كه بيش  از حد اس��تاندارد بلند  باشد به خودي خود نمي تواند دودكش قابل قبولي 
Co. Nox , H  كه جملگي از محصوالت احتراق مي 

2O, Co2. تلقي گردد چرا كه گازهاي
باشند از هوا سنگين ترند و به محض سرد شدن در دودكش نزول كرده و سدي  سرراه خروج 
محصوالت احتراق از دودكش ایجاد مي كنند لذا براي كارائي مناسبتر دودكش هاي بلند ، باید 
از اگزوس��ت فن و  یا وس��ایل گاز سوز فن دار) POWER ( استفاده نمود تا این محصوالت 
عالوه بر قدرت كششي دودكش ، در اثر توان مكشي و یا دهشي آنها به خارج هدایت شوند. 

گهگاه مشاهده مي شود كه مجریان ساختمانها بدليل ضخامت كم دیوارها و یا وجود بادبندها 
و یا حتي پلهاي سر راه عبور دودكش ها ، اندازه قطر دودكش را تقليل داده و یا  بهنگام عبور 
از پل افقي با ایجاد ش��كاف در  بدنه دودكش بخش��ي از بال تير آهن پل را به داخل دودكش 
هدایت كرده و عماَل جلوي خروج دود را سد ميكنند ، این كار بسيار خطرناك  بوده مي تواند 

عامل اتفاقات ناميموني باشد. 
باید توجه داش��ت ، كه كمترین قطر مفيد دودكش براي بخاري هاي معمولي تا )10000كيلو 
كالري در ساعت ( Cm 10 و براي آبگرمكن هاي فوري و زميني )60 گالني (  شومينه ها و 

پكيج هاي آپارتماني Cm 15 مي باشد و هرگز نباید كمتر از این مقدار باشد. 
- اتصال صحيح و دقيق لوله رابط دودكش و دریچه تعدیل نقش بس��يار مهمي در س��المت 
 و صحت عملكرد دودكش دارد جنس و محل نصب آن نيز حائز اهميت بس��يار زیادي اس��ت 
) لوله  رابط دودكش لوله اي است فلزي كه طوقه بدنه كوره مصرف كننده گازي را به دودكش 
 متصل ميكند ( جنس این لوله رابط باید از ورق فوالدي گالوانيزه مرغوب و یا سياه  به ضخامت
 )Flexible ( 1 مخصوص لوله بخاري باش��د و هرگز نباید از انواع آكاردئوني mm 0/5 تا
آلومينيمي كه در اثر حرارت یا سرد  و گرم شدن،  انقباض و انبساط زیادي  پيدا ميكنند،  استفاده 
گردد ، چرا كه ممكن است در نتيجه این حركت ها از بدنه وسيله گاز سوز و یا دودكش جدا شده 
و خطر آفرین شود . طول این لوله حتي االمكان باید كوتاه  بوده و در ارتفاع 100 تا 120 ساتني 
متر از كف تمام  شده به دودكش متصل گردد ضمناَ باید دقت نمود كه نقطه اتصال لوله رابط 
با دودكش نباید با كف دودكش هم تراز باشد بلكه باید حداقل سي سانتي متر از كف  دودكش 
باالتر انتخاب گردد تا در صورت ریزش احتمالي بخشي از بدنه دودكش یا افتادن جسم خارجي 
به داخل دودكش دهانه خروج  دود مسدود نگردد. محل ورود لوله رابط به دودكش نيز باید به 
گونه اي باش��د كه اواَل لوله  رابط براحتي از آن جدا نشود ثانياَ بيش از اندازه به داخل دودكش 

نرود تا مسير خروج دود مسدود گردد.
هميشه باید قبل از اتصال لوله رابط به دودكش از باز بودن دودكش و كافي بودن مكش آن و 
همچنين وجود كالهك ضد باد اطمينان حاصل نمود و سپس لوله رابط وسيله گازسوز را متصل 
و آنرا راه اندازي نمود چرا كه ممكن است بدالیل متعدد نظير عمليات ساختماني، عایق نمودن 

پشت بام و یا نزول قطعات خارجي و  یا حتي النه پرندگان دودكش مسدود شده باشد.
بهتراس��ت  دودكش ها را در پيكره دیواره هاي داخلي كه بدنه گرمتري دارند تعبيه نمود ولي 
در صو رت اجتناب ناپذیر بودن بدنه بيروني دود كش با ید حتماَ عایق بشود بخصوص زمانيكه 
بصورت  نمایان )اكسپوز( اجرا مي گردد كه در آنصورت عالوه بر عایق كاري دودكش با پشم 
 س��نگ روپوش دار ،  باید لوله دود كش را بابس��ت هاي كافي و مناسب و استاندارد به دیواره 

تكيه گاه مهار و ثابت نمود.
... این روزها بخاري هائي به بازار عرضه مي ش��ود كه  بنا به ادعاي توليد كنندگان آن نياز به 
دود كش ندارند . در واقع  این بخاري ها مجهز به سيس��تم هاي ایمني خاصي هستند كه در 
صورت افزایش بيش از حد گازهاي سمي نظيرگازهای  منو و دي اكسيد كربن در محيط زندگي 
و یا حتي كمبود اكس��يژن ،  خود به خو د خاموش ش��ده و از مدار خارج مي شوند ا ین بخاري 
 ها در هر صورت  براي محيط هاي در بس��ته و درزبندي نظير اتاق هاي خواب و بخصوص 
ساختمان هایي كه در آنها الزامات مبحث 19 مقررات ملي رعایت شده باشد مناسب نمي باشند 
و نباید مورد استفاده قرار گيرند بخصوص كه مي دانيم نشر محصوالت احتراق در محيط زندگي 

مي تواند آرام آرام سالمت انسان را به خطر اندازد.
جدول صفحه بعد، اثرات تنفس گاز منواكسيد كربن بر انسان را  نشان مي دهد.

طبق مبحث هفدهم مقررات ملي س��اختمان براي تامي��ن هواي تهویه واحتراق در فضاهائي 
كه دس��تگاههاي گاز  س��وز نصب مي ش��وند با ید نكات زیر رعایت شود حجم فضاي نصب 
دس��تگاههاي گاز سوز در محيط هائيكه با درزبندي معمولي مي باشند نباید كمتر از یك متر 
مكعب  براي هر 177 كيلو كالري در ساعت باشد و اگر این فضا و فضاي مجاور آن بازاء هر 
177 كيلو كالري در ساعت حجمي بيش از یك متر مكعب داشته باشند،  مي باید بين این دو 
فضا دو دهانه یكي بفاصله Cm 30 از س��قف و یكي دیگر Cm 30 از كف نصب نمود كه 
دهانه هر یك دست كم یك سانتي متر مربع به ازاء هر 38 كيلو كالري در  ساعت باشد ولي 

سطح هر یك از آنها نباید كمتر از 645 سانتي متر مربع  باشد.   ) شكل 3 (

1(

2(

3(
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 بای��د توج��ه نمود كه وحم��ام هاي مرتبط ب��ه اتاق هاي خ��واب فضا ي مجاور به حس��اب
نم��ي آیند و نبای��د براي تامين هواي احتراق از هواي آنها اس��تفاده نمود ، اس��تفاده از هواي 
فضاهائيك��ه در آن ه��ا گازهاي خطرناك و  یا بخار هاي قابل اش��تعال و  یا گردو غباروذرات 
 مواد جامد انتشار مي  یابد و همچنين موتورخانه هاي تبرید ، براي تامين هواي احتراق مجاز 
نمي باشد . اگر هر كدام از شرایط فوق مهيا نباشد باید هواي احتراق و تهویه ، از بيرون فضاي  
داخل تامين گردد ضمناَ باید دانس��ت كه نصب وس��ایل گازسوز پر مصرف ) بيش از 1/5 متر 
مكعب  در ساعت ( نظير پكيج و آبگرمكن فوري در واحدهاي كوچكتر از 60 متر مربع زیر بنا،  

ممنوع است مگر آنكه هواي مورد نياز جهت احتراق مستقيماَ از خارج تامين گردد.
در س��اختمانهائيكه در آنها الزامات مبحث نوزدهم رعایت شده و درزهاي هوا بند اجرا گردیده 
است ، موضوع فرق ميكند بدین ترتيب كه هواي الزم براي تهویه و احتراق باید حتماَ از خارج 

و به شرح  زیر تامين گردد.
1- دهانه باز شو باالیي براي ورود هوا  به فاصله 30 سانتي متر از سقف ایجاد و نصب مي شود.

2- سطح آزاد دهانه باید د ست كم یك سانتي متر مربع براي هر 116 كيلو كالري در  ساعت 
انتخاب گردد 

3- سطح مقطع كانال باید حداقل  برابر سطح آزاد دهانه دریافت هوا باشد و لي اگردر محيط،   
هواي كافي موجود باش��د باید هواي مورد نياز از داخل و خارج توأماَ تأمين نمود وعالوه بر آن 
الزم است یك دهانه اضافي دریافت هوا از خارج با سطح آزاد  12 سانتي متر مربع براي 194 

كيلو كالري در ساعت براي تامين هوا تعبيه نمود. 
 هواي تهویه واحتراق را مي توان از طریق مكانيكي نيز با رعایت نكات زیر تامين  نمود. 

1- مقدار هوائي كه توسط سيستم مكانيكي بداخل فضا براي تعویض هوا فرستاده مي شود باید 
براي هر 355 كيلو كالري بر ساعت یك متر مكعب باشد. 

2- سيستم نباید در فضاي نصب وسيله گاز سوز فشار منفي ایجاد كند. 
3- این سيستم و مشعل دستگاه باید با دستگاههاي مكانيكي ، اینترالك باشد تا به اتفاق قطع 

و یا وصل شوند. 
ضمناَ متذكر مي شود كه هيچگاه استفاده كننده و یا هر شخص دیگري ، عامداَ و یا اتفاقي نباید 
دریچه كانال ارتباط به فضاي آزاد را مسدود كند.  براي جلوگيري از این كار باید روي دریچه و 
یا كانال و یا حتي مجاور آن عبارت مخصوص) جریان هوا ، بهيچ وجه مسدود نشود( بصورت 

واضح و قابل رویت نوشته شود.
حال كه با مشكالت و همچنين كليه مسئوليت ها و ابهامات مربوطه آشنا شدیم ببينيم براي 

رفع آنها و اجرائي نمودن  راه حلها چه باید كرد ؟
1-  بپذیریم كه همه و همه ، مس��ئول یا غير مس��ئول مرتبط یا غير مرتبط ، دست اندر كار یا 
ناظر بر حسن انجام كار باید با یك عزم ملي بكوشيم تا فرهنگ صحيح انجام كار گاز كشي و 

استفاده از وسایل گاز سوز نهادینه  شود.
2-  رس��انه هاي عمومي اعم از نوشتاري و یا تصویري ، با پخش تيزرهاي تبليغاتي و اطالع 

رساني فرهنگي استفاده صحيح از وسایل گاز سوز را ترویج نمایند.
3- كارشناسان محترم  شركت گاز ، فرایند تصفيه وپاالیش گاز مصرفي را بارعا یت استانداردهاي 
مربوطه مورد  بررسي دقيق و كارشناسانه قرار داده و پس از فيلترینگ وكسب اطمينان كامل از 

سالم بودن گازمصرفي آن را به بازار مصرف عرضه نمایند.
4- هيئ��ت محترم چهار نفره اس��تانها با نگاهي منطقي و منصفان��ه ترميم نرخ خدمات فني 

مهندسي را دردستور كار خود قرار داده و كمك كنند كه نظارت ها دقيق انجام شود .
5- مس��ئوالن محت��رم قضائ��ي درمواقع اتفاقات ناگوار به جاي مس��ئول ش��ناختن عاجالنه        

مهندسان نا ظر بخصوص كسانيكه دخل و  تصرفي در انجام كار نداشته اند ، زمينه ای مهيا 
نمایند تا با مطالعه دقيق ، مسئوالن واقعي شناخته شوند و در عين حال ترتيبي  اتخاذ فرمایند تا 
ضمن  وضع قوانين اجباري ،  از طریق رسانه هاي جمعي ، فرهنگ صحيح انجام كار به اقشار 
مختلف مردم و دست اندر كاران آموزش داده شود،   تا اجراء،  استفاده و نگهداري اصولي این 

سيستم ها را فراگيرند.
6- مالكان پروژه به حقوق اوليه خود آشنا باشند و شروع كار هر مرحله از ساختمان را به موقع به 

ناظر ذیربط گزارش دهند و امكان نظارت صحيح و به موقع مهندسان را فراهم آورند.
7- طراحان ، مجریان ذیصالح و مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسي كارهاي مربوط به خود 
را برابر اصول و ضوابط مقررات ملي ساختمان انجام دهند و هرگز در این زمينه كوتاهي نكنند 

حتي اگر حق الزحمه ایشان دراندازه الزم نباشد.  
8- مهندس��ان ومعماران دس��ت اندر كار ساخت و سازها ، س��اختمان دودكش ها را با مصالح 
استاندارد و معرفي شده ، بطور سالم و كاماَل دودبند بنا كنند و بهيچ وجه به دالیل غير منطقي و 
یا بخاطر زیبائي ساختمان از سایز و ابعاد آنها نكاهند و همواره براي تامين هواي احتراق و تهویه 
فضاي نصب وسایل گاز سوز مالحظات الزم را معمول دارند و  خود را مسئول اصلي عواقب 
كار قلمداد نموده و كاررا دقيق و فني اجرا نمایند . اگردر این خصوص اطالع كافي نداشتند از 

متخصصين و همكاران آگاه خود كمك بگيرند. 
9-  توليد كنندگان وس��ایل گاز سوز بپذیرند كه در قبال توليدات خود مسئولند ، لذا  تمام هم 
و غم خود را مبذول نمایند تا  یك وسيله گاز رسوز ا یمن ، مطابق با استانداردهاي بين المللي 
 توليد گردد تا بش��ود آنرا به راحتي و  با رعایت دقيق دس��تور العملها و نكات ایمني و همچنين 

ضوابط مقررات ملي نصب و راه اندازي نمود.
10- سازندگان ، باید ضمن تهيه دستو ر العملهاي نصب ، نصابان ذیصالحي را آموزش داده و 

جهت نصب و راه اندازي توليدات خود به خریداران معرفي نمایند. 
11- نصابان ذیصالح  باید وسا یل گاز سوز را برابر دستورالعمهاي سازندگان و با رعایت كامل 
نكات ایمني ، نصب و راه اندازي نمایند و  نكات الزم را به خریدار تذكر داده و چگونگي استفاده 
صحيح و نگهداري سالم آنها را به وي گوشزد نمایند و ضمناَ خطرات استفاده نادرست از آنها 

را براي وي تشریح نماید.  
12- اس��تفاده كنندگان وسایل گاز سوز نيز باید بدانند كه سيستم هاي لوله كشي گاز و اجزاء 
آن سيستمي واحد و غير قابل تغيير بوسيله افراد فاقد صالحيت ميباشند،  لذا هرگز نباید غير 

مسئوالنه در آنها تغييري ایجاد نمایند در غير آن صورت مسئول عواقب سوء آن خواهند بود.
خالصه اینكه طراح كه اولين گام را بر ميدارد و مصرف كننده كه آخرین نفر در این مكانيزم  به  

شما ر مي آیند همه و همه مسئولند . 
مهندس طراح كه طرح  را ميدهد و براي تامين گرمایش ساختمان ظرفيت دستگاه گازسوز مورد 

نياز را محاسبه و قطر و ارتفاع دود كش آن را مشخص ميكند. 
 مجری س��اختمان و معماري كه مصالح دودكش را تهيه و دس��تور س��اخت آن را برابر طرح 
مي دهد ، بنائي كه آن را بنا ميكند ، مهندس ناظري  كه بر حسن اجراي آن نظارت مي كند،  
بویژه مهندسان بازرس و ناظر گاز كه باز بودن و مناسب بودن ابعاد و همچنين مكش آنها را 
براي اس��تفاده وسيله گاز سوز انتخابي تائيد مي نمایند ، اجزاي دودكش و بخصوص كالهك 
ضد باد آن را كنترل مي نمایند و اجازه اس��تفاده از آن را مي دهند ، س��ازندگاني كه وسایل گاز 
س��وز را مي س��ازند ، نصاباني كه آنها را نصب مي كنند ودر نهایت مصرف كنندگان ، هر یك 
 بخشي از این مسئوليت را به عهده  دارند پس همه در قبال كار خود مسئولند و  باید حافظ جان 
هم ميهنان خود باشند.  پس بيائيم دست به دست هم داده ، همكاري كنيم تا جامعه آسيب نبيند 

و انسانها از امكانات رفاهي خود بهره برند نه اینكه صدمه بينند.
كه انشاا... از این به بعد اخبار رسانه ها شامل خبرهاي خوش باشد نه غم انگيز.  آمين یا رب العالمين.

منابع:
1- مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان )آخرین چاپ( 

2- كتاب روش نوین طرح و محاسبه حرارت مركزی و تهویه مطبوع
3- نشریه شركت شوفاژكار با تيتر » مراقب هوای داخل منزل باشيد«

4- مقاله مرگ های خاموش در روزهای سرد )استخراج شده از سایت دنيای اقتصاد(

غلظت 
ppm

اثرات و عكس العمل ها مدت 

مركز اعصاب عكس العمل نشان مي دهد20 دقيقه5
تيزبيني و تيز هوشي انسان صدمه مي بيند8 ساعت30
سردرد خفيف اضافه مي شود 2 تا 4 ساعت100
فشار در پيشاني با سردرد جزئي گریبانگير مي گردد2 تا 4 ساعت 200
سر درد شدید ضعف و تهوع حادث مي شود 2 تا 4 ساعت 500
تيرگي رویت- ضربان شدید ، بيهوشي و تشنج هاي 2 تا 4 ساعت1000

متناوب پيش مي آید 
مرگ فرا مي رسد و انسان تلف مي شود 1 تا2 ساعت 2000

اثرات تنفس گاز منواكسيد كربن بر انسان
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یادبود پنجم دی ماه سالروز واقعه زلزله بم



مقايس��ه ميزان اختصاص فضاي ش��هري براي 60 شهروند با اس��تفاده از خودرو، 
دوچرخه يا اتوبوس

 نگاهي دقيق تر به تجربه شهرهاي جهان گویاي آن است كه مدیران با اولویت دادن به حركت 
وسایل حمل و نقل عمومي مشكل رفت و آمد مردم را در سطح شهر حل كرده اند. در چنين 
شهرهایي فضاي اختصاص داده شده براي اتوبوس ها و دیگر وسایل حمل و نقل عمومي به 
مراتب وسيع تر از معابري است كه در اختيار خودروهاست و مطمئنا اتوبوس ها به مراتب زودتر 
از خودروهاي شخصي به مقصد مي رسند. تراموا و مترو در خدمت حمل و نقل عمومي است 
و به دليل گران بودن بنزین و نيز پاركينگ هاي عمومي در شهرهایي مانند لندن مردم بسيار 
به ندرت از خودروهاي شخصي استفاده مي كنند. هزینه تاكسي در لندن تقریبا 10 برابر قيمت 
متروست و به همين دليل در برنامه روزانه بسياري از مردم جایي ندارد و اغلب شهروندان براي 

حمل و نقل در شهر از تراموا و مترو استفاده مي كنند. 
رشد جمعيت، به ویژه جمعيت شهرنشين كه در سالهای اخير  به حدود 46 ميليون نفر رسيده 
است و به عالوه رشد مالكيت خودرو و موتورسيكلت، مصرف فزآینده بنزین را تشدید مي نماید. 
مردم براي انجام فعاليتهاي خود از حدود 10  ميليون وسيله نقليه در كشور استفاده  مي كنند، 
كه برآوردی از مصرف روزانه 63 ميليون ليتر بنزین حاصل كاركرد  وس��ایل نقليه بنزین سوز 
این مجموعه ده ميليوني است . باید به این نكته مهم توجه داشت كه در سال 1306 روزانه 11 
هزار ليتر بنزین مصرف مي گردید و چهل سال بعد در سال 1346 به 2/33 ميليون ليتر رسيد 
واكنون  63  ميليون ليتر مصرف مي شود. با این روند سال 1404 به چه مقداربنزین  نيازمندیم 

ودهه هاي پس از آن چه خواهدشد ؟ 
كافي است تنها چند دقيقه زندگي هر روزمان در یك كالن شهر را با هم مرور كنيم . شهري كه 
فقط و فقط در انحصار خودروهاي شخصي است. ماشين هایي كه هر روز بر تعدادشان افزوده 
مي شود و بي هيچ نگراني و بدون پرداخت هيچ عوارضي راهي خيابان هاي شهر مي شوند. 
كار به جایي رسيده كه اجراي طرح هایي مانند طرح زوج و فرد كه با همه ایرادات به هر شكل 
راهي براي محدود كردن تردد خودروهاي ش��خصي به سود منافع جمعي است ، نقد عده اي 
را بر مي انگيزد ، تعرفه پاركينگ هاي مراكز خرید كه به 2000 هزار تومان مي رسد انتقادات 
دیگري را به راه مي اندازد و اگر خط ویژه اي در بزرگراه مي كش��ند از این س��و و آن سو فریاد 

بلند مي شود كه پس ما چه كنيم ؟ چرا راهمان را تنگ مي كنيد ؟ 
 

شاخصهاي تأثيرگذار بر كيفيت حمل و نقل عمومي
شاخصهاي گوناگوني بر كيفيت حمل و نقل عمومي و استقبال عمومي تأثيرگذارند كه اعم آنها 

در قالب موارد ذیل بيان ميگردد:
پوشش )سطح شبكه و بازه زماني ارائه خدمات(

دسترسي )به دیگر مدها از جمله پياده(
اطالع رساني )عمومي، حاالت عادي و خاص(
زمان )اعتماد پذیري، وقت شناسي، زمان سفر(

توجه به استفاده كنندگان)تنوع روش پرداخت كرایه، راهنمایي افراد، كمك به افراد خاص(

 مقدمه
ترافيك بدون تردید معضل شماره یك كالن شهر هاست و به گفته بسياری از شهروندان تا زمانيكه معضل ترافيك حل نشود از آرامش خبري نيست. اگرچه چنين است اما نگاهي به تجربه هاي 
سایر كشورها و نيز سياستگذاري مدیران شهري نشان مي دهد در اغلب كشورهاي جهان شهرداري ها در جستجوي راه هایي براي حل معضل حمل و نقل بوده اند. اگر به شهرهاي اروپایي 
سفر كنيد ، در پاریس و لندن و برلين بي تردید با خيابان هایي پر ترافيك هم مواجه مي شوید هرچند كه ترافيك در این شهرها هيچ گاه به اندازه شهري مثل تهران سنگين نخواهد بود اما در 
این شهرها شهروندان به دو دسته تقسيم مي شوند كساني كه از خودروي شخصي استفاده مي كنند و هزینه آن را مي دهند و البته در ترافيك هم مي مانند و كساني كه از وسایل حمل و نقل 

عمومي استفاده مي كنند و با سرعت به مقصد مي رسند.

ترافیکمقاله ها

کالنشهرها، تراکم ترافیک و حمل و نقل عمومي کارآمد
مهندس علي زایرزاده | کارشناس ارشد راه و ترابری 



راحتي )درون وسيله، درون ایستگاه(
امنيت )پيشگيري از وقوع جرم]سرقت[، توجه به روشنایي، حضور به موقع پليس، نقاط مشخص 

كمك رساني، نظارت(
تأثير بر محيط زیست )كنترل آلودگي هوا، آلودگي صوتي، سوخت، زیر ساختها(

واقعيت این اس��ت كه به دليل یك مشكل دیرینه تاریخي كه در فرهنگ بسياري از ما ریشه 
 دوانده ، درس��ت اس��تفاده كردن از تكنول��وژي را نياموخته ایم به ط��وري كه خودروهایي كه 
مي بایس��ت اس��باب و زمينه راحتي ما را فراهم آورند امروز بالي جانمان شده اند. مواجهه با 
معضل ترافيك كالن شهرها بيش از هر چيز نيازمند توجه به منافع عمومي و تاكيد بر آن در 
قبال منافع شخصي است . چرا باید افراد جامعه در گروه هاي مختلف به دليل تمكن مالي كه 
 دارند در خانواده به ازاي هر نفر یك ماشين داشته باشند اما فرزندان ما در هواي آلوده به انواع 

بيماري هاي تنفسي ، ناراحتي هاي قلبي و آلرژي مبتال شوند ؟ 
وقت آن رسيده كه شهرداریها و دولت همسو با یكدیگر و در قالب طرح و برنامه اي هماهنگ 
نقطه پایاني بر رفتارهاي غيرمسووالنه جماعتي بگذارند كه آسایش مقطعي خودشان را ولو با به 

خطر انداختن جانشان در طول زمان بر سالمت ميليون ها نفر ترجيح دهند. 

سيكل معيوب حمل و نقل شهري
ادامه روند فعلي در كشور منجر به ورود به یك چرخه معيوب مطابق شكل زیر خواهد گردید 
كه تنها راه برون رفت از آن س��رمایه گذاري در حمل و نقل عمومي و شكس��تن این س��يكل 

ناكارآمد است:
استراتژي افزايش استفاده از حمل و نقل عمومي

براي افزایش استفاده از حمل و نقل عمومي دو دسته استراتژي مستقيم و غير مستقيم وجود 
دارد كه به صورت زیر قابل بيان است:

 الف-استراتژیهاي مستقيم افزایش استفاده از حمل و نقل عمومي
1- قيمت گذاري )ميزان كرایه-نوع بليت-روش جمع آوري كرایه-ميزان یارانه(

2- اولویت دهي )حق تقدم-اولویت در تقاطعات(
3- الگوي خدمات )توس��عه خطوط-فاصله ایستگاه از مبدأ و مقصد-زمان سفر-ساعات كار-

اندازه ناوگان(
4- وضع قوانين و مقررات )كيفيت-عملكرد(

5- كيفيت خدمات )مشخصات وسيله-كيفيت ایستگاهها-سطح كيفي كاركنان(
6- اطالع رساني )تهيه-پخش عمومي-به روز رساني(

)Park&Ride 7- سایر )رویكرد یكپارچه سازي مدها-تسهيالت

ب-استراتژیهاي غيرمستقيم افزایش استفاده از حمل و نقل عمومي
1- مالكيت وسيله نقليه )وضع ماليات و محدود كردن مالكيت(

2- استفاده از وسيله نقليه شخصي)قيمت سوخت-آرام سازي ترافيك-محدودیت دسترسي-
قيمت گذاري معابر-وجود پاركينگ-هزینه پاركينگ-اعمال قانون در مورد تخلفات پاركينگ(
3- س��ایر موارد )اطالع رس��اني در خصوص وضع لحظه اي ترافيك-برنامه ریزي كاربریها-
دوركاري-خرید الكترونيك-س��اعات كاري غير ثابت-افزایش ظرفيت معابر-تقویت مدهاي 

دوچرخه و پياده(
افزایش هزینه هاي اس��تفاده از خودروي شخصي مهمترین راهكاري است كه زمينه كاهش 
استفاده از خودروهاي شخصي را فراهم مي كند با این همه اجراي موفقيت آميز این طرح منوط 
به توس��عه همزمان ناوگان حمل و نقل عمومي است به گونه اي كه شهروندان متقاعد شوند 
كه اگر از وسيله شخصي استفاده نكنند هم سفر 
درون ش��هري آرام و امني را در هر س��اعتي 
از روز تجربه خواهند كرد. براي تحقق چنين 
منظ��وري باید گره حم��ل و نقل را در كالن 
شهرها گشود و به وسایل حمل و نقل عمومي 
اولویت حركت داد. ميزان مالكيت سرانه خودرو 
در كشورها گویای واقعيت دیگری است. اگر 
در ایران برای هر 12 الی 13 نفر یك خودرو 
وجود دارد در بس��ياری از كشورهاي اروپایي 
برای هر 1/5 نفر یك خودرو وجود دارد و در 
آمریكا هر خانواده به طور متوسط 2/3 خودرو 
در اختيار دارد  ولی آن كشورها هيچ گاه با این 

ميزان ترافيك و تلفات روبه رو نيستند.
وضعيت فعلي در شهرهاي بزرگ بيانگر وجود 
حمل و نقل همگاني ناكارآمد است كه نتيجه 
آن، عدم استقبال شهرونداني است كه داراي 
توان انتخاب دیگري مي باشند. حتي آنهایي 
كه فقط  توان خرید وس��يله نقليه اي را ،  با 
كمترین ایمني و بيشترین توليد آالینده، دارند 
 با فكر اینكه مش��كل رفت وآمد ش��ان حل 
مي شود اقدام به خرید مي كنند. اما افزایش 
تعداد خودرو، نيازمند مدیریت بر عرضه و تقاضا بوده و درغير این صورت نيازمند فضاهاي بيشتر 
براي حركت و ایجاد خيابانها، بزرگراهها، پاركينگ و دیگر تسهيالت حمل ونقلي با هزینه هاي 
سرسام آور است و كمبود آنها نتيجه اش راهبندان، اتالف وقت، ناراحتي هاي روحي و رواني، 
مصرف بيهوده انرژي، ایجاد آلودگي هوا و صدا، تصادفات بيش��تر و بسياري معضالت وابسته 

به آن است.
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چكيده :
اهميت حفظ تعادل ميان نيازهای اجتماعی ،اقتصادی و محيطی حال آینده از طریق توس��عه 
انس��انی پایدارتغيير الگو و سرمشق را درنظام مدیریت توس��عه شهری بوجودآورده است . این 
دگرگونی با ورود مفاهيمی چون برنامه ریزی راهبردی وارتقای حكمروایی شهری و مشاركت 
شهروندان رخ داده است با نگاهی به فرآیند برنامه ریزی و مدیریت شهری در كشور و تحقيقات 
انجام ش��ده در این زمينه در چند دهه گذش��ته و نتایج عينی و ملموس آن در عرصه ش��هرها 
نش��انگر این است كه نظام شهرسازی ما در پاسخگویی به نيازهای كمی و كيفی شهروندان 
موفق نبوده است . بطوریكه نياز به راه حل اساسی بمنظور برون رفت از این وضعيت و گذر از 
نظام متمركز به غير متمركز را الزامی كرده است .تحوالت اخير در خصوص تغيير رویكرد تهيه 
طرحها از جامع به راهبردی باعث افزایش حساسيت در مورد بهبود مدیریت شهری شده است.
برنامه ریزی راهبردی به خودی خود جانشين مطمئنی برای برنامه ریزی سنتی)باال به پایين( 
نيست و این فرض به تنهائی برای توسعه پایدار كافی نمی باشد. تمركزدایی و اتكاء به جامعه 
مدنی و نقش مردم در اداره شهرها ، ایجاد نهاد مدیریت یكپارچه شهرها با نگرش حكمروایی 
شهری ، برقراری پاسخگویی منظم در نظام اداری بهمراه بكارگيری شاخص های اجتماعی ، 
اقتصادی ، زیست محيطی ، اقدامات مشاركت  طلبانه برای از حاشيه خارج كردن اقشار كنار 
مانده از تصميم گيری های محوری و توانمند سازی آنها و .. از ضرورت های پایداری توسعه 
در شهرهای ماست . در این مقاله با استفاده از روش مستندسازي و تحليل محتوی دست به 
مقایسه ویژگيهای مش��ترك دو موضوع در محيط كشور ما پرداخته ودرادامه كوشش گردیده 
 اس��ت تا با تاكيد بر اصالح س��اختار نظام مدیریت ش��هری به مفهوم مشاركت مردم ، دولت ، 
بخش های خصوصی وجامعه مدنی و ارتقای »حكمروایی شایس��ته شهری« با رویكرد جدید 
مبتنی بر تحوالت دانش شهر سازی »)رویكرد برنامه ریزی راهبردی( به عنوان كليد معمای 

توسعه همراه و استوار گردد .«
»مشاركت عمومی در تصميم سازی ، پاسخگو بودن ، عدالت و كارایی.«

همگی از یكطرف اصول اساس��ی حكمروایی شهری شایسته و از طرف دیگر مشخصه های 
برنامه ریزی راهبردی را تعریف می كنند و توس��عه پایدار محيطی ، اقتصادی و اجتماعی در 

گروتحقق آنهاست.
واژهای كليدی:

حكمروایی شایسته شهری ، برنامه ریزی راهبردی ، توسعه پایدار ، مشاركت ، جامعه مدنی 
مقدمه :

آنچه كه در بررسی فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران و نتایج آن بر كمتر كسی از شهروندان 
 عادی تا متخصصين شهرس��ازی پوشيده نيست ، اینس��ت كه نظام فعلی شهرسازی ما دچار

روزمره گی بوده و در پاس��خگویی به نيازهای كمی و كيفی ش��هر وندان با مشكالت اساسی 
روبروس��ت. این نظام دارای تنگناها و نارس��ایی های عمده قانونی ، س��اختاری ، تشكيالتي 
 و مدیریتی اس��ت . آلودگی محيط زیس��ت ، حاش��يه نش��ينی  و اسكان غير رس��می ، فقر ،
نابرابری های اجتماعی، بيكاری و تورم ، كمبود زیر ساخت ها ، ترافيك شدید ، ضعف خدمات 
رسا نی، تضييع هویت،سيمای نامطلوب شهری و ... و ا زهمه مهمتر سرعت رشد شهرنشينی 
كه با آن مواجهيم وبسياری چالش های دیگر محيط زندگی را برای شهروندان دشوار ساخته 
اس��ت.از طرف دیگر در كشورهای در حال توس��عه )از جمله ایران ( دولت های محلی و ملی 
دارای توان و امكانات محدودی برای تامين مسكن ، امكانات زیر بنایی و سایر خدمات را دارند 
و امروز ایجاد تحول در نظام مدیریت توسعه شهری به مفهوم مشاركت مردم ، جامعه مدنی و 
دولت در چارچوب حكمروایی شایس��ته شهری یك ضرورت است . از اواخر دهه 90 نهادهای 
بين المللی سياس��تگذاری اقتصادی،سياس��تی به نام» حكمروایی شایسته«را به عنوان پيش 
شرطی برای توسعه پایدار ذكركردند. در رهيافت های جدید توسعه ارتقای حكمروای شهری 

شهرسازیمقاله ها

برنامـه ریزی راهبـردی وحکمـروایی شایـسته شهـری
)ابزار تحقق توسعه پایدار شهری(
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 وتوانمند سازی آن شرط پایداری توسعه مطرح گردید واین كشورها نيازمند دست یابی به بينشی 
 عميق تر درباره راهيافتها وروش��ها وس��از كارهای گوناگون حكمروایی فعال واثر گذار هستند

) 2006وAmamooOtchere and ( . در زمان حاضر با توجه به گرایش عمومی برنامه 
ریزی و طراحی ش��هری در كشور های پيشرفته دنيا،از روش سيستمی وخطی به شيوه های 
راهبردی ومشاركتی،تغييراتی در شيوه های عملی بر نامه ریزی واجرای آنها بوجودآمدوآنها را 
انعطاف پذیر ساخت. این شيوه برنامه ریزی گامهای مهمی در راستای كاهش اختيارات دولتی 
به نفع نهادهای عمومی ومحلی وتوجه بيش��تر به نيازها و خواس��ته های شهروندان برداشت. 
پارادایم تفكر راهبردی در شهرسازی جهان مبتنی بر دموكراسی اجتماعی،مشاركت همگانی در 
تصميم سازی،پاسخگو بودن، كارایی وعدالت است كه بستر ساز تصميم گيری پایدار و اعتالی 
كيفيت محيط و توزیع متعادل ثروت و تسهيالت در جامعه شده است و به همين سبب برنامه 
ریزی محلی یكی ازضرورتهای حكمروایی ش��هری محسوب ميشود.همچنين تجربيات اخير 
سازمان ملل این دستآورد را داشته است كه برنامه ریزی راهبردی ابزار كليدی مطمئنی برای 
 حكمروای شایس��ته وتوسعه پایدار اس��ت نه برنامه ریزی سنتی متمركزو كهنه ازباال به پایين 
)  Reutersward  &Narang .2006(باتوجه به تحوالت اخير در خصوص تغيير رویكرد 
برنام��ه ریزی در كش��ور ما،از جامع به راهبردی،این موضوع باع��ث افزایش نقش آن در مورد 
ضرورت بهبود مدیریت شهری شده است.به عبارت دیگربكار گيری رویكرد راهبردی مستلزم 
تحول در روشها،تشكيالت وقوانين موجود شهرسازی ما وهمچنين انعطاف در تصميم سازی 

است كه متضمن منافع همه آحاد جامعه است ميباشد. 
طرح مسئله :

اهمي��ت حفظ تعادل ميان نيازهای اجتماعی و اقتصادی و محيطی حال و اینده و اس��تفاده از 
 بهينه از منابع كمياب رویارویی همه جانبه و منظم با مسائل اساسی و دستيابی به نتایج مناسب 
) تاكيد بر نحوه اجرا ،مش��اركت و نظارت ( از طریق توسعه انسانی پایدار،تغييرالگو و سرمشق 
جدیدی را در عرصه دانش شهرسازی و مدیریت شهری پدید آوره است .این تغيير الگو با ورود 
مفاهيمی چون مشاركت شهروندی و پاسخگویی ،عدالت و كارایی و مقتدرسازی ، در چارچوب 
حكمروایی شایسته شهری در نهایت به اعتالی كيفيت زندگی ساكنين شهرها منجر ميشود. 
در خصوص تحقيق حاضر، این مباحث درشرایط شهرهای كشور ما )ایران(،این سؤاالت مطرح 

هستند.                                                          
 1- ب��ا توج��ه به تحوالت اخيرو اس��تفاده از رویك��رد راهبردی در تهي��ه و اجرای طرحهای 
توس��عه و عمران ش��هری،آیااین رویكرد تناس��بی با ش��رایط فعلی جامعه ما، به لحاظ قوانين 

شهری،روشها،تشكيالت ومدیریت شهری و شرایط توسعه اقتصادی،اجتماعی و..دارد؟ 
2- چه راهكاری برای برون رفت از وضعيت فعلی نظام شهرسازی وایجاد بستر مناسب برای 
تحقق پذیری طرحهای توسعه شهری با رویكرد راهبردی می توان جستجونمود.كليد معماي 

توسعه مطلوب شهری در شرایط فعلی چيست؟                      
روش تحقيق :                                                                                                                   

بدنه اصلی تحقيق براساس روش مستند سازي و تحليل محتوي بوده ومتكی برتحوالت جدید 
دانش شهرس��ازی و فرآیند برنامه ریزی ش��هری در حوزه مبانی نظری ،ریشه یابی در دالیل 
عدم توفيق برنامه ها و مدیریت توسعه شهری در حوزه عملی است .بررسی موانع توسعه، علی 
الخصوص ضعف برنامه ریزی محلی و عدم وجود حكمروایی مناس��ب ش��هری و پس از آن 
تحليل و مقایسه ویژگيهای مشترك تفكر راهبردی و حكمروایی شایسته شهری، ارائه راهكارو 
پيشنهاد برای برون رفت از این وضعيت است .                                                     
*توسعه پایدار شهری، برنامه ریزی راهبردی ، حكمروایی شهری- مبانی و مفاهيم نظری    
1-1تعريف توسعه پايدار شهری                                                                                       

با توجه به مطالب و اسناد جدید بين المللی برخی از مهمترین تعاریف توسعه پایدار به قرار زیر 
است:

- توسعه پایدار عبارت است از پایداری اقتصادی اجتماعی محيطی در جوامع انسانی.                     
- توسعه پایدارعبارت است از تامين نيازهای اوليه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جوامع انسانی 
به شرط حفظ كيفيت وحفظ محيط زیست .                                                                                           

- توسعه پایدار عبارت است از بهبود زندگی درقالب زیست بوم های حمایت كننده.
درگزارش س��ازمان ملل متحد درباره سكونتگاهها) 1996(رهنمودهای راهبردی توسعه پایدار 

شهری به  شرح ذیل ارائه شده است. 
1-تمركززدایی درتصميم گيری وتقویت نهادهای محلی

2-تدوین واجرای برنامه های دستوركار 21واصالح همكاری بين بخشی
3-تشویق استفاده ازتكنولوژی غيرآالینده درسكونتگاهها

4-افزایش منابع مالی درسطح محلی برای پيشبردتوسعه پایدار
 دركنگره بين المللی ))آینده ش��هرهای قرن بيس��ت ویكم (()برلين-2000(ابعاداصلی توسعه 

پایدارشهری درهفت محوربه شرح ذیل مطرح وبررسی شده است.
1-اقتصاد شهری پایدار : كار و در آمد مناسب 

2-جامعه شهری پایدار : مسكن و یكپارچگی اجتماعی 
3-سكونتگاه شهری پایدار : مسكن مناسب برای همه 

4-محيط زیست شهری پایدار : حفظ زیست بوم ها 
5-دسترسی شهری پایدار : تحرك همراه با حفظ منابع 

6-زندگی شهری پایدار : ایجاد شهر سرزنده 
7-مردم ساالری شهری پایدار : توانمندسازی شهروندان 
1-2-تعريف برنامه ريزی راهبردی توسعه شهری 

برنامه ریزي راهبردی توسعه شهری رویكرد نوینی در برنامه ریزی و مدیریت توسعه و عمران 
شهری است كه با اتكا به اصول توسعه پایدار شهری بر ترسيم چشم انداز،تدوین اهداف توسعه، 
رویارویی همه جانبه و منظم با مس��ائل اساسی ش��هر )موضوعات كليدی و ساختاری شهر(، 
استفاده بهينه واثر بخش از منابع كمياب )حفاظت و اعتالی كيفيت محيط (و دستيابی به نتایج 
مناسب برای عموم )تاكيد بر اجراومشاركت( استوار است.) فرنهاد،1384(                                                                                                                   

1-3-ويژگی های برنامه ريزی راهبردی 
یكی از خصوصيات بارز این نوع برنامه ریزی دوری از برنامه ریزی متمركز ،آمرانه و خطی است . 
این امر ازیك طرف مستلزم تقسيم وظایف برنامه ریزی ميان سطوح مختلف مدیریت و تصميم 
گيری )ملی – منطقه ای و محلی (اس��ت واز طرف دیگر نيازمند مش��اركت و همكاری همه 
نيروهایی است كه در حيات شهر دخالت دارند .از این نظر برنامه ریزی ساختاری –راهبردی بر 

اساس امكانات نهادهای محلی –مشاركت مردمی استوار است . )مهدی زاده،1386(
بطور خالصه می توان گفت كه رویكرد مشاركتی هم به عنوان مبنای تصميم سازی و هم به 
عنوان شيوه ای برای دستيابی به فعاليت و همكاری مشترك درروند بهسازی در زندگی فردی 
و جمعی ،یكی از لوازم جامعه مدنی و برنامه ریزی دمكراتيك محس��وب می شود . البته نباید 
فراموش كرد كه تحقق مشاركت درعرصه های مختلف با موانع متعدد و مختلف روبروست و 
دستيابی به آن مستلزم فراهم كردن زیر ساختهای الزم از جمله قوانين مناسب ،آموزش و تبليغ، 

تشكلهای غير دولتی ،رشد دمكراسی و غيره است.)مهدی زاده،1386( 
دریك تحليل انطباقي ویژگی های برنامه ریزی راهبردی توس��عه ش��هری را مي توان بطور 

خالصه به این صورت باز تعریف نمود: 
درح��د امكان به تلفيق منافع فردی و جمعی ،ح��ال وآینده ،ودرنظرگرفتن تعامل ميان عوامل 
اقتصادی،اجتماعی ،زیست محيطی وكالبدی تاكيد دارد.                                                     

• برنامه ریزی راهبردی به تمایز وهمكاری متقابل ميان دوفرایند تصميم سازی وتصميم گيری 
قایل است .                                                    

• برنامه ریزی راهبردی  به عنوان نوعی فرایند مستمر – ونه توليد فرآورده نهایی- تلقی می شود. 
• برنامه ریزی راهبردی به جای روش خطی )وضع موجود-تحليل – طرح(براس��اس فرایند 
چرخه ای )پایين – باال-پایين ( استواراست.                                                                                         

• دربرنامه ریزی راهبردی تصميم و عمل یا برنامه و اجرا با هم ادغام شده و به صورت تعاملی 
و باز خوردی در نظر گرفته می شود.                                                                                         

• در برنامه ریزی راهبردی نقش مطالعات واطالعات پایه در جهت تصميم س��ازی اس��ت و 
بنابراین گزینش اطالعات و هدفمند بودن مطالعات یكی از اصول روش شناسی آن است .                          
• در برنامه ریزی راهبردی پيش بينی قطعی وجود ندارد و وضعيت آینده به صورت چشم انداز 
و با در نظر گرفتن گزینه های مختلف تصویر می شود و به طورمستمر در جریان زمان مورد 
بازنگری و اصالح قرار می گيرد .) فرنهاد،1386(                                                     

2- حكمروايی شهری ، تعاريف ومفاهيم نظری 
یكی از مهمترین مواردی كه باید به آن پرداخت این است كه چگونه ميتوان فرآیند اداره امور 
در س��طح ش��هری را در چارچوب نظری مورد بحث قرار داده تا دهه 1970 ، رس��م براین بود 
 كه به پایين ترین س��طح حكومت به عنوان »حكومت محلی « اش��اره شود ، به طوری كلی 
حكومت های محلی ماليات ها را جمع می كردند و یك سری خدمات محدود برای شهروندان 
فراهم می آوردند.تحت تاثير دیدگاههای كس��ب و كار و تجارت و اداره عمومی در دهه های 
1960 و 1970 ،آنچه كه به عنوان اداره امور ش��هری شناخته  می شد در دهه 1980 مدیریت  
ش��هری نام گرفت از دهه 1990 مقوله جدیدی راه خود را در س��مينارهای توسعه و مطالعات 
تحقيقاتی باز كرد این مقوله حكمروایی بود. كاربرد این واژه از اواخر دهه 1980 به خصوص در 
آفریقا آغاز شد . در سالهای  گذشته مدیریت شهری و حكمروایی به نادرست به عنوان مترادف 
یكدیگر به كار می رفتند ، در حالی كه مدیریت شهری فرآیند مدیریتی است  كه به ایجاد وحفظ 
زیر بناها وخدمات یك شهر می پردازد ، اما حكمروایی شهری فرآیند كامال سياسی است. این 
 فرآیند را مركز اسكان سازمان ملل به عنوان پاسخی كارآمد و موثر به مشكالت شهری تعریف 



 می كند این قابليت  را آن دس��ته ازحكومتهای محلی كه خصوصيت پاس��خگویی را دارند و 
وظایف  خود  را با همكاری جامعه مدنی به انجام می رس��انند ،می توا نند ارا ئه دهند ، چنين 
فرآیندی ازحكمروایی ش��هری به بهبود كيفيت زندگی شهروندان می انجامد. علت ورودواژه 
حكمروایی شهری را می توان گسترده شدن پيچيدگی زمينه كاری حكومت محلی دانست  و 
بنابراین ارتباط متقابل دولت و جامعه مدنی در مركز بحث حكمروایی شهری قرار می گيرد.              
حكمروایی شهری طبق تعریف برنامه اسكان سازمان ملل عبارت است از:                                 

»حكمروایی مجموعه ای از روشهای فردی و نهادی ، عمومی و خصوصی كه امور مشترك 
مردم را اداره می كند . حكمروایی فرآیندی مستمراست كه از طریق آن منافع متضاد یا متنوع 
را همساز نموده و اقدام مشاركتی اتخاذ می گردد. بنا به تعریف حكمروایی شهر نهادهای رسمی 
و همچنين س��رمایه اجتماعی شهروندان را در بر می گيرد »همچنين قراردادهای غير رسمی 
كه مردم و نهادها بر س��ر آن توافق نموده  درك می كنند به نفع آنهاس��ت مشمول می گردد. 

  )2006 . Narang & Reuters word(
در این برنامه حكمروایی شهری با اصول و قواعد زیر ترسيم شده است :

قابليت پای��داری ) sustainability( :یا رعایت تع��ادل در نيازهای اقتصادی ، اجتماعی و 
محيطی برای نسلهای فعلی ونسل آتی                                                                                      

* یارانه وكمك دولتی )itysubdir (: مسئوليت ها و همچنين منابع به كمترین سطح مناسب 
تخصيص یابد تا به كارایی و اثر بخشی برسد.

* عدالت)equity(: برابری دردسترس��ی به فرآیندهای تصميم گيری ونيازهای پایه زندگی 
شهری كارآیی)efficiency(، اثر بخشی درارائه خدمات ومدیریت منابع 

* شفافيت وپاسخگوبودن)transparency and accountability(:نه تنها موسسات 
دولتی بلكه بخش خصوصی وجامعه مدنی وتصميم گيران در مقابل تمام ذینفعان )اطالعات به 

طور آزادانه مستقيم وقابل فهم در دسترس باشد.(
 civic engagement(شهروندی ومشغوليت مدنی، مشاركت و مشغوليت ش��هروندان *
and citzenship( :  به طور مثال موثر بودن مشاركت همه ساكنين شهر در تصميم سازی 
ومشاركت شایسته عموم)كه بایدآگاهانه و سازمان یافته باشد. (                                                               

* امني��ت)ysecurit(: امنيت نه تنها برای انس��انها بلكه برای تم��ام موجودات زنده محيط 
زیست.

) 2006 . Narang & Reuters word(
1-3  اهداف حكمروايی شهری                                                                      

• اهداف كالن
- باز س��اخت جامعه مدنی برای تقویت واعتالی بيشتر س��ازمان ، نهادها وجوامع محلی   - 

كاهش فقر وجدایی گزینی اجتماعی ، قومی ، فرهنگی در شهرها                      
 - افزایش مشاركت ومداخله افراد وصاحبان منافع در فرآیندهای سياسی درون شهرها

• اهداف خاص)عملياتی(
- كاهش فساد

- بهبود كيفيت معاش وافزایش امكان زندگی برای همه شهروندان 
- حفظ دموكراسی 

- ایجاد فرصت وامكانات برای مردم به منظور نشان دادن خواسته ها وآمالشان در زندگی 
- اعتالی امنيت ، برابری و پایداری )كاظميان، 1386(                                                 

3- برنامه ريزی راهبردی وحكمروايی شايسته شهری
 )كليد معمای توسعه شهر(

• تمركز زدایی واتكاء به جامعه مدنی واجتماعات محلی برای اداره امور شهر، ایجاد نهاد مدیریت 
یكپارچه شهر ومنطقه برقراری پاسخ گویی منظم در نظام اداری همراه با بكارگيری شاخص 
های اجتماعی – اقتصادی و زیست محيطی ، اقدامات مشاركت طلبانه برای از حاشيه خارج 
كردن اقشار كنار مانده از تصميم گيریهای محوری ، پشتيبانی از مساعدت های غير متمركز و 
مردم ساالرانه نهادهای اداره شهرها و روستاها باهم ، راهكارهای پيش گفته ، فهرست جامعی را 
از آنچه برای شهر پایدار نياز است، به دست نمی دهند، ليكن بردامنه گسترده اقداماتی هماهنگ 
در عرصه های گوناگون داللت دارند. توس��عه شهری مطلوب، دستاورد اتكاء به اصل پایداری 

وبرقراری حكمرانی خوب است. )صرافی ، 1379(
تجربيات اخير برنامه اس��كان سازمان ملل این دس��تآورد را داشته است برنامه ریزی راهبردی 
ابزار كليدی مطمئنی برای حكمروایی شایس��ته ئ توس��عه پایدار است نه برنامه ریزی سنتی 
متمركز و كهنه از باال به پایين ،سازو كارالزم برای ضمانت توسعه پایدار شامل تقویت مدیریت 
اجرایی برنامه ریزی زیس��ت محيطی ورویكردهای جدید مدیریتی اس��ت. راهبرد عملی برای 
دستيابی به این امر پشتيبانی از قواعد ومعيارهای حكمروایی شایسته شهری وترویج فرآیندهای 
تصميم گيری فراگيراس��ت. تجربه عملی هابيتات رویكرد جدیدی را مبنی بر تغيير رویكرد از 

حكومتهای ارائه دهنده مس��تقيم كاالها و خدمات به رویكرد توانمند سازی برای حكمروایی 
شایس��ته ش��هری بيان می كند Habitatat.2((ای��ن رویكرد راعملی تری��ن راهبرد برای 
 دستيابی به سكونتگاههای انسان پایدار معرفی می كند. این اصل با یك راهبرد مهم مشخص
می شود .تمركز زدایی مسئوليتها و منابع به حكومت های محلی بازگشت به اصول دموكراتيك 
در سطح ملی و محلی و سوم ترغيب مشاركت جامعه مدنی همزمان با ترویج رشد اقتصادی و 

  ) 2006 .Narang & Reuters word(تهدیدهای ناشی از محيط زیست
از آنجایی برنامه ریزی راهبردی گزینشی ، اقدام محور، مشاركتی بوده با سرعت شهر نشينی 
مطابقت دارد . تامين توس��عه پایدار وعدالت اجتماعی ،ارتقاء كيفيت زندگی ومحيط شهری از 
پایه های برنامه ریزی راهبردی است. تمركز زدایی قدرت از حكومت مركزی به سطوح محلی، 
مش��اركت بخش خصوصی وجامعه مدنی و اعتقاد به خرد جمعی و افزایش مسئوليت پذیری 
بخش عمومی وشناسایی زمينه همكاری دولت و بخش خصوصی معيار هایی هستند كه در 
برنامه ریزی راهبردی و حكمروایی شایسته شهری مشترك هستند.                                                                                          

1-3  ويژگيهای مشترک برنامه ريزی  راهبردی و حكمروايی شايسته :    
برنامه ریزي راهبردي وحكمروایي شایس��ته ش��هري داراي ویژگيهاي مش��تركي هستندكه 
اتخاذ یك مكانيزم براي تحقق مشتركات آنها در تمامي مراحل تصميم سازي،تصميم گيري 

واجرادریك فرآیند مشاركتي براي ضمانت توسعه پایدارالزامي است.این الزامات عبارتند از:
مشاركت عمومی و مشغوليت مدنی:                                                                                    

مش��اركت مردمی س��نگ بنای رویكرد جدید برنامه ریزی و نشانه ای برجسته از حكمروایی 
شهری است. مشاركت زنان ومردان بنياد واساس حكمروایی شهری شایسته است . مشاركت 
همه ش��هروندان خصوصا زن��ان ، محرومين و... كه باید در فرآیند مش��اركت توانمند و قوی 

بشوند.                        
  عدالت اجتماعی : دسترسی همه اقشار آسيب پذیر خصوصا بيكاران ، زنان ، كودكان ، اقليت 
های قومی ،  نژادی و توان یابان به نيازهای ضروری زندگی ش��هری ، برای این منظور باید 
همه اعضای جامعه احساس كنند كه سهمی در آن دارند و ازجریان عادی جامعه كنار گذاشته 

نشده اند.     
پاسخگو بودن:                                                                                                          

پاسخگو بودن از جمله نيازهای اساسی برای حكمروایی شایسته به شمار می رود . پاسخگویی 
رابطه بين شفافيت عملكرد مسئولين محلی، پاسخگویی آنان در مقابل دولت مركزی ، مردم 

و جامعه مدنی . 
 2-3   تحليل پايداری شهر در دو سطح :                                                                             

آنچه كه مسلم است برنامه ریزی راهبردی  طراحی محور به تنهایی وبدون وجود یك حكمروایی 
شایسته  شهری قادر به ایجاد  شهری كه  دارای معيارهای  خوب شهری باشند نيست بدون 
شك دررویكرد جدید دانش شهر سازی وبرنامه ریزی راهبردی طراحی محور باید سه قلمرو 
دولت ،جامعه مدنی وبخش خصوصی به مشاركت بپردازند. الزمه رفع ناپایداری از بدنه شهری ، 
مستلزم پيوستگی نظام ،  تصميم سازی تصميم گيری و اجرا و رفع نا پایداری از بدنه نهادهای 
مدیریتی و برنامه ریزی شهری با كارآمد سازی ، اثر پذیری ومسوليت پذیری بيشتر در اداره امور 
شهروتفویض وظيفه است والزم است تحليل پایداری شهردر دو سطح زیر صورت گيرد .           
 الف- س��ازماندهی اجتماعی فرآیندها وایجاد ش��بكه هایی از بازیگ��ران متعدد وتالش برای 
بكار گيری افكارعمومی در جهت دهی به آینده حوز های محلی در چار چوب توسعه پایدار .                        
ب- تبادل نظر بر مبنای پایداری شهری بر اساس برنامه ها و اهداف مرتبط باآنها به گونه ای 
كه جوامع موجود وگرایشهای اجتماعی – اقتصادی وبوم شناختی آنها به سمت توسعه پایدار 

) Astleithner and hamedinger2003(. رهنمون شوند
3-3  اهم موانع استفاده از رویكرد برنامه ریزی راهبردی :

الف: موانع در محيط برنامه ریزی
- 1-تصدی گری واحدهای مركزی دولتی در امر برنامه ریزی 

- 2-عدم وجود مكانيزمهای مش��خص و قوانين الزم برای جلب مشاركت مردم و تشكلهای 
غير دولتی . 

- 3-عدم وجود نظام برنامه ریزی فضایی یكپارچه در سطح ملی،منطقهای،محلی 
- 4-عدم وجود مدیریت واحد برای مناطق كالنشهری.

 - 5-ع��دم وجود س��ازمان با مس��ئوليت انجام برنامه ریزی اس��ترتژیك برای كالنش��هرها
)بطور دائمی(

- 6-عدم اس��تقالل نهادهای محلی)شورای شهروشهرداریها( و محدود بودن حوزه اختيارات 
آنها.

- 7-ضعف تشكيالت شهرداریها و شوراها.
- 8-عدم تثبيت قانون گرایی در سطح كشور.



- 9-عدم وجود نهادهای غيردولتی متشكل بعنوان نمایندگان گروههای ذینفع.
- 10-ضع��ف فرهنگ ش��هروندی و عدم اط��الع كافی مردم از عملكرد و مس��ئوليت های 

شهرداری.
ب : موانع در فرآیند برنامه ریزی:جمع بندی :                                                                                                                 

1-ترس برنامه ریزان،مدیران و مجریان از مشاركت مردم.
2-فرآیند برنامه ریزی بكار گرفته شده جدی گرفته نشده است.

3-سيستم های برنامه ریزی،عدم موفقيت در برقراری رابطه ميان سيستم های برنامه ریزی با 
سيستم عملكردی و...)مرادی مسيحی 1384(

یافته ها:برنامه ریزی ومدیریت شهری در كشورهای در حال توسعه از جمله ایران با بحرانهای 
اساس��ی روبرو است گسترش اسكان غيررسمی، بن بس��ت رفت وآمد ، ازدیاد آلودگی محيط 
زیس��ت ، گرانی مسكن ، فقر ، بيكاری و تورم ،عدم استقبال از شهرهای جدید االحداث ... آیا 
همه اینها دليل آن نيس��ت كه بایدتوسعه شهری برپایه حكمروایی شایسته شهری در دستور 
كار قرار گيرد . نظریه حكمروایی شهری ،نگرشی نو در اداره شهر هائ است كه ضمن نظری 
بودن عملی هم هست  .به منظوربرون رفت از تنگناها و چالش هاي شهرنشيني جدیدوگذر از 
نظام متمركز به غير متمركز تحول در نظام مدیریت شهري، تحقق اصل حكمروایي شایسته 
شهري یك ضرورت است.یافته هاي این مقاله مبين این است كه با توجه به تهيه طرح هاي 
راهبردي بجاي طرحهاي سنتي در كشور باید شرایط تحول در روشهاي تصميم سازي، اصالح 
قوانين و تقویت جامعه محلي را دردستور كار جدي قرار دادو این امور جزو مهمترین بخش ها 
در برنامه ریزي راهبردي محسوب مي شود.بدیهي است این امر باید در بستر حقوقي و مدیریتي 
جوامع محلي بس��تر سازي شود.به عبارتي دیگربكارگيري رویكرد راهبردي مستلزم تحول در 
روش وتكنيك برنامه ریزي وپذیرش انعطاف و عدم قطعيت است.انعطاف در سطوح تصميم 
سازي كه متضمن منافع احاد جامعه است،نيازمند تحول دربستر قانوني و مدیریت شهري است.

در غير اینصورت محصول تصميم س��ازي چيزي به جز اس��ناد طرح هاي جامع قبلي نخواهد 
بود.همچنين در این مقاله تالش ش��د كه نشان داده شودكه برنامه ریزي راهبردي با رویكرد 
مشاركتي،گزینشي،اقدام محور خود ميتواند به شناسایي اولویت ها و تحرك منابع براي تحقق 
آنها كمك شایاني بكند. مشاركت عمومي درتصميم گيري توسعه،شفافيت وپاسخگویي تصميم 
گي��ران در مقابل ذینفعان و همچنين تخصيص عادالنه واس��تفاده از منابع ، همگي از اصول 
اوليه و مشترك رویكرد راهبردي و حكمروایي شایسته شهري بشمار ميروند.  در نگرش جدید 
مدیریت ش��هری ،ایجاد سازمان محلی ، افقی و فرا بخشی در جهت رسيدن به توسعه پایدارو 
جامعه مدنی و تقسيم وظایف بين حكومتهای مركزی ومحلی وصالحيت دار كردن شهر وندان 
از اصول اساسی محسوب ميشوند كه با نظام اداری مركزی ، عمومی وبخشی مغایرت دارد . با 
این توضيح درك نبوداین ظرفيت درنظام مدیریت شهری متمركز و سنتی كشورها جهت پاسخ 
گویی به شيوه جدید برنامه ریزی و مدیریتی بيش از پيش نمایان می گردد . در این ميان یكی 
از موارد مهم پس از تقویت سازمانهای محلی و ایجاد حكومت محلی طراحی و بهبود تماس 
و مش��اركت ميان حكومت محلی با بخش خصوصی وجامعه مدنی و تالش برای دربرگيری 
بازیگران و ذینفعان متعدد ش��هری است بنابراین شرط تحقق اهداف برنامه ریزی و مدیریت 

شهری ، حكمروایی شهری است. )الله پور، 1386(  
نتيجه گيري:

همانطوركه دیدیم ،اصول كلی برنامه ریزی راهبردی بر همكاری افراد محلی ومشاركت نزدیك 
شهروندان استوار است . در پارادیم حكمروایی شهری فرض بر این است كه برای رفع مشكالت 
مانند افزایش فقر ش��هری ، كاهش كيفيت محيط زیس��ت ، مصرف گرایی ،نابرابری نژادی ، 
اجتماعی ،اقتصادی باید س��ه قلمرو دوات ، جامعه مدنی وبخش خصوصی با شراكت یكدیگر 
به اقدام بپردازند. ضرورت این موضوع ، اگرچه در س��الهای اخير به انحاء مختلف مورد بحث 
وبررس��ی ق��رار گرفته ولی نكته مه��م و الزامی از ماحصل مباحث مطروحه این اس��ت كه در 
دستيابی جهت توسعه پایدار واهداف برنامه ریزی راهبردی تشكيل مدیریت یكپارچه شهری 
و كار بااختيارات الزم پيش ش��رط آنهاس��ت .براي تحقق این موضوع پيشنهاد ميشود در گام 
اول جهت جلب مش��اركت مردم ایج��اد واحد ویژه و مكان خاصي ب��راي عموم مردم حهت 
ارائه اطالعات،در یافت خواس��ته ها،نظرات و ش��كایات در شهرداري ها مناطق تشكيل گردد.
همچنين برگزاري و تشكيل جلسات با نمایندگان گروههاي مختلف و متخصصان در سطح 
مناطق براي همكاري در توسعه،این موضوع منجر به ایجاد شفافيت در مستندات برنامه ریزي 
و نهایتا ازدیاد مس��ئوليت شهروندان ميشود.ضمناً تش��كيل این كميته هاي مشورتي در تمام 
فرآیند تهيه،بررس��ي،تصویب،اجراو نظارت طرح الزم است.گام دوم »نهاد سازي« این رویكرد 
شامل تثبيت فرآیندو اقدامات اجرایي در یك دوره بلند مدت ميشودوبه زمان بيشتر و حمایت 
زیادتر از سوي مدیران محلي و ملي نياز دارد.»ایجاد سازمان تحقق پذیري واجرا«از مهمترین 
اركان برنامه ریزي راهبردي است كه حاوي تشكيالت فني در راهبري طرح است كه وظایف 

راهبري-مشاوره مردمي –مذاكره با سرمایه گذاران-پایش وبازنگري برنامه ریزي رابعهده دارد.و 
گام مهم بعدي تشكيل مدیریت واحد و استراتژیك شهري كه در واقع رهبري اقدام در تغيير را 
به عهده دارداست .در این سطح واگذاري تصدي همراه با حاكميت به شهرداري و شوراها یعني 
واگذاري مسئوليت توام با اختيارات به انان ،تقویت سازماني و انگيزش دروني براي تغييرضروري 
مي باشد.در این صورت است كه تحقق  حكمروایی شایسته شهری و برنامه ریزی راهبردی 
در شهر سازی عالوه بر نفع نياز های كمی ، زمينه ارتقائ كيفيت محيط و عدالت اجتماعی و 
هماهنگی بين منافع عمومی و خصوصی و هویت ملی و محلی و در یك كالم توسعه پایدار 
شهری را فراهم می آورد.تاكيد اساسی در نگرش این رویكرد و حكمروایی شایسته شهری در 
باره افزایش نقش مردم است وباید اینگونه باشد.                                                              
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مقدمه :
از » واگرام«  شانزليزه، خياباني كه حاال هر 100 متر مربعش  قيمتی باالتر از 1.5 ميليون دالر 
دارد تا محله » آنتوني « جایي در حومه پاریس با خانه هاي دانش��جویي اش ، خيلي ها مرد 
شيك پوشي كه همراه همسر و فرزندانش هومن و هيلدا غروب آفتاب مسير این خيابان ها را 
طي مي كردند مي شناختند ، به نشانه احترام كاله از سر بر مي داشتند و یا همچون مهندس 

پيررونالد ، دوست خانوادگي آنها ساعاتي ميهمانشان مي شدند.
 حاال اینجا پس از آن س��الها وقتي پش��ت در س��فيد رنگ منزلش در » اس��رار غربي« توقف 
مي كني باید بارها چهره نستوه مرد 76 ساله امروز را كه مدتي است با عارضه » واسكوليت« ، 
 این ميهمان ناخوانده  و 143 س��اله كنار آمده ، در ذهن مرور كني تا آنچه را كه از او و همت 

صادقانه اش شنيده اي بدرستي براي مخاطبت بيان كني. 
دكت��ر بهار وحدت همان مهندس پر تالش كه آوازه عش��قش به م��ردم از او تصویر بدیعي از 
جس��ارت و پش��تكار را در ذهنها خلق كرده اس��ت، دكتراي خود را از دانشگاه هنرهاي زیباي 
پاریس در سال 1346 اخذ نمود و پس از بازگشت به ایران تالش بسياري را در تاسيس شركت 
تعاونی كار به كاربست .بسياري از ساختمانهاي مقاوم شهر هنوز جاي سرپنجه هاي تدبير او 
را در خود دارند.همسرش دكتر توتونيان استاد برجسته ریاضي كاربردي دانشكده علوم دانشگاه 
فردوسي مشهد او را یار و پشتيباني صميمي و همكاران دیرین اش مردي خوش فكر، خوش 

پوش و امين مي شناسند.
دیدار ما و تني چند از مدیران سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي با ایشان و آنچه در این 

مالقات گذشت را دست مایه مطلب حاضر ساخته ایم كه تقدیم حضورتان مي كنيم :

آقای دكتر ، هنوز برخی از پرونده های قديمی سازمان نظام مهندسی و نقشه هايی 
كه قدمتی بيش از 15 س��ال دارند با امضا و مهر ش��ما و گروه بررس��ی نقشه های 
ساختمان همراه اند. مايليم در همين ابتدا از روزهای نخستی برايمان بگوييد كه سنگ 

بنای سازمان نظام مهندسی ساختمان گذاشته شد .
ببينيد ، آنروزها جمع كردن مهندسان گرد یكدیگر و تشكيل مجموعه ای كه بتواند به مطالبات 
صنفی و حرفه ای آنها پاسخ دهد كار چندان ساده ای نبود ، ضمن آنكه پيشنهاد تشكيل كانون 

مهندسين نيز از همان ابتدا با مخالفت روبرو شد و ما تنها توانستيم مجوز تاسيس شركت تعاونی 
كار را اخذ كنيم .تشكيل این تعاونی می توانست ضمن گرد آوردن مهندسان در محفلی صميمي  
بخشی از نياز ضروری خانواده های مهندسان را نيز با توجه به كمياب بودن برخی از مواد غذایی 
در آن روزها برطرف كند.برای مثال به خاطر دارم در آن مقطع تهيه مرغ برای بسياری از خانواده 
ها به مشكلی جدی تبدیل شده بود. این بود كه برای تهيه آن راهی  اتاق بازرگانی می شدم 
، مدتها به انتظار می ایس��تادم و حتی اگر پرونده شهرداری كسی به امضاء نياز داشت برای او 
امضای رایگان می كردم تا به این ترتيب بتوانم برای اعضاء كوپن مرغ تهيه كنم.این تازه اول 
راه بود ؛ پس از آن باید با وانتی امانتی به كشتارگاه مرغ می رفتم تا مرغها را ذبح كرده و بعد 
آنها را تحویل بگيرم .بعد از ذبح و پركنی مرغها از جيب خودم انعامی به كارگران می دادم و بر 

می گشتم، چون سازمان پولی برای این كارها نداشت .
همه این جزیيات را براي این مي گویم كه بدانيد خشت اوليه تشكيالت امروزین نظام مهندسي 
چگونه در 30 س��ال قبل گذاشته شد و با چه مشقاتي هسته اوليه تشكيالت سازمان با عنوان 

شركت تعاوني كار بنا گشت.
 اولين اقدامات فني... ؟ 

بله ، روزهای اولی كه به شهرداری می رفتيم اطراف ميدان شهدا عده ای ناآگاه می ایستادند و 
با حداقل پولی كه می گرفتند امضاء می كردند و تمام امضاهایشان پر می شد و دیگر چيزی به 
مهندسين نمی رسيد. من تالش زیادی كردم تا هر كسی بتواند تنها از سهميه خودش استفاده 
كند و دیگر امضای آنها مورد قبول واقع نشود. خالصه آنكه مراحل زیادی طی شد تا جایگاه 
و پایگاه مهندسينی كه واقعا تالش می كنند و زحمت می كشند حفظ شود. آن وقت عده ای 
برایم پيغام فرستاده بودند كه اگر بخواهی به كارهایت ادامه دهی ترا زیر ماشين خواهيم كرد.
همسرم گرچه از این تهدیدها نگران بود و گاهی نيز گله ای می كرد اما با این وجود او نيز به 

ادامه این كار عالقه مند بود.
گفتيد اين مسايل به چند سال قبل بر می گردد؟

سی سال قبل.من تنها می خواستم این وضعيت تغيير كند اما آنها تمام امضاهایشان را پيش 
فروش می كردند و سختي هایي كشيدیم تا پاي كنترل مضاعف نقشه ها كم كم به مراحل 

كار باز شود.

گفتگـو

جای پای عشق در خشت و نقشه
نشست صمیمانه طاق با دکتر بهار وحدت
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 پس همين تالش های ش��ما و امثال ش��ما بود كه باعث شد س��ازمان نظام مهندسي 
كم كم شكل بگيرد؟

همان روزها گروهی از ش��يراز آمدند تا با هم صحبت كنيم. اساس��نامه ما را دیدند و گفتند ما 
هم می خواهيم این كار را در شيراز شروع كنيم ، می خواهيم مهندسين را گرد هم جمع كنيم 
 چ��ه باید بكنيم ؟ به آنها گفتم امروز كه می بينيد دهها مهندس عالقه مند كناریكدیگر جمع 
شده اند برای آن است كه برای آنها امكانات فراهم كرده ایم.نه اینكه آنها را به شامی دعوت كنيد 
و ضمن آن بخواهيد عضو مجموعه شما شوند. خالصه آنكه همراهی این مهندسان سختكوش 
كار را به جایی رساند كه خوشبختانه امروز این وظيفه سنگين بر دوش شما سنگينی می كند و 
من نيز اميدوارم بتوانيد راههایی را كه پيدا شده است ادامه دهيد و بعد از چندی به اوج برسيد.

همس��رم گاهی كه از این همه كار خس��ته می ش��د می گفت تو تمام كارهایت را برای كار 
مهندس��ان گذاش��ته ای و دیگر نه به ما و نه به زندگی ات می رسی. نه تفریح و نه مسافرتی 
و نه دید و بازدید اقوامی ، صبح از منزل خارج می ش��وی و ش��ب خس��ته بر می گردی. اصاٌل 

 

می دانی بچه ات چند ساله است؟
همسرم هم تالش زیادي براي به ثمر نشستن آرمان ها و آرزوهایمان داشت و واقعاً او در این 
راه گذش��ت بس��يار زیادي كرد ، این خيلی مهم است كه نه تعطيالتی داشتيم و نه مسافرت و 
تفریحی . چشمداشت مالی هم در كار نبود .اصاًل این مسایل در ميان نبود.نقشه ها را مجانی 
امضا می كردم تا مایحتاج مهندسان را تهيه كنم.مقدار اندكی نيز كه درآمد داشتم صرف سازمان 
می كردم. مجبور بودیم پول اجاره س��اختمان را سر ماه از جيب خودمان پرداخت كنيم  .آنچه 
بود - هر چند ناچيز-  صرف شركت تعاونی كار كه بعدها تبدیل به سازمان نظام مهندسی شد 

می گردید .
آقای دكتر بهترين خاطره دوران زندگی تان مربوط به چه روزی است؟

هم��ان روزی كه رفتم تا ش��ركت مهندس��ی كار را ب��ه ثبت برس��انم. آن روز هم بدون هيچ 
چشمداشتي راهی تهران شدم.بارها پشت در اتاق وزیر و یا معاون وزیر صبورانه ایستادم.باالخره 
گفتند می توانيد همان شركت تعاونی كار را تاسيس كنيد.به شركت تعاون رفتم.آنقدر رفتم و 
آمدم و با همه آنها دوست شدم.تا باالخره توانستم شركت تعاونی كار را تاسيس كنم و توانستيم 
در زیر تابلو شركت تعاونی كار مهندسين را جمع و همه به اتفاق یكدیگر فعاليت كنيم. از صبح 

به اتاق بازرگانی می رفتم آنجا می ایستادم تا امكانات تهيه كنم. آنقدر پيگيري كردم تا تمام 
تجهيزات مربوط به مهندس��ی مثل راپيت و دوربين نقش��ه برداری را با قيمت تعاونی تحویل 

گرفتم.خدا می داند كه چقدر خوشحال شدم. 
به جامعه مهندسی چه توصيه ای داريد؟

همه برای یكدیگر باشند.همدیگر را دوست داشته باشند.نه اینكه بخواهند برای بزرگ نمایاندن 
خود شخصيت دیگران را زیر سوال ببرند.من اگر جناب آقای مهندس اخوان را بزرگ كردم در 
زیر پرتو ایشان می توانم خود را بزرگ جلوه دهم.من با جناب آقای مهندس بركاتی عزیز خيلی 

كار كردیم اما یكبار نشد بگویم » تو« ، می گفتم جناب آقای مهندس بركاتی عزیز من.
 شبی خواب دیدم رئيس جمهور شدم دنبال معاون می گشتم . مهندس بركاتی و آقای مهندس 

اخوان را انتخاب كردم .بسيار خوشحالم كه چنين افرادي در سازمان مشغول به كارند.
بسياري از ساختمانهایي كه شما در آن ساخت آنها مشاركت داشته اید همچنان پابرجاست و 

همين مساله نشان از نوعي آينده نگري در ساخت و سازهايتان مي دهد...  
بله ، به خاطر دارم ، وقتی همين دبيرستان شریعتی ) دبيرستان شاه رضا ( را می ساختيم و من 
مهندس ناظر آن بودم تنها برای س��اخت یك طبقه آن پول داشتيم . اولين بار فونداسيون آن 
را بگونه ای احداث كردیم كه بتوان بيش از 4- 5 طبقه بر روی آن ساخت.خوش��بختانه طي 
س��الهاي بعد كه بودجه تامين شد طبقات س��اختمان گسترش و توسعه یافت و این كار بدون 

كوچكترین مشكل فني انجام شد.
م��ن براي آنكه دیگران ه��م این تجربه ها را بياموزند و تكرار كنند ش��اگردانم را هم به كنار 
 س��اختمان در حال س��اخت می بردم تا پی كنی و پی س��ازی ، فونداسيون و اسكلت بندی  را
 ببينند ، عيوب ساختمان را برای آنها شرح می دادم تا آنها نيز از نزدیك چگونه كار كردن را بياموزند. 

گويا شما در سازماندهي راهپيمايي هاي مهندسان بر عليه رژيم شاه داشته ايد؟
بل��ه آن راهپيمایی اولين راهپيمایی در مش��هد بود كه از بيمارس��تان امام رض��ا ) ع ( به اتفاق 

مهندسان به راه انداختيم.
آقاي دكتر ، ما از مصاحبت با شما خسته نمی شويم. اميدواريم همچنان شاهد توفيقات 

روزافزون شما و خانواده گرامی تان در كمال صحت و سالمت باشيم .
من هم از شما كه لطف كرده و قبول زحمت كردید سپاسگذارم.
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 س��د هوور ،  س��د  عظيمي كه بر روي  رود كلورادو  واقع در 48  كيلومتري جنوب ش��رقي
الس و گاس ب��ا  ارتفاع��ي بيش از 220 متر ) از پایه ت��ا  رأس (  و  وزن تقریبي 6  ميليون و 
ششصد تن ، قرار دارد  و  از نوعي بتن مخصوص باال  ساخته شده و  فشاري بيش از 60000 

كيلو گرم  بر هر متر مربع از دیواره آن وارد  مي شود . 
مقدار بتني كه در این سد  بكار  رفته است ) 4357000  متر مكعب (  معادل ساختماني است به 
مساحت 100 فوت مربع و  ارتفاع  1600  تا  3200  متر ) ارتفاعي حدوداً  6  برابر  ارتفاع  برج 
ميالد(  همچنين با این مقدار بتن مي توان راه ارتباطي با  عرض 16 فوت  از سانفرانسيسكو  
به  نيویورك  احداث نمود .  عمليات احداث این سد  از سال 1933  آغاز گردید و با حجم بتن 
گذاري  156800  متر مكعب  در ماه ، سال 1936  این پروژه عظيم به  بهره برداري رسيد  .  
یكي از مواردي كه این سد  را  از دیگر سدها  متمایز مي كند ، استفاده از  بلوكهاي سيماني و  
یا  ستونهاي عمومي  در ساخت آن است كه داراي سایزهاي متفاوتي هستند  ، به این معني 
كه مثاًل  در  دیواره مخالف جریان آب س��د ، س��ایز  این بلوكها  60  فوت مربع  و  در  دیواره 

موافق 25  فوت مربع  است .
مواد  اصلي سازنده  سد  عبارتند از :  فوالد مقاوم  معادل 45 ميليون پوند ، دریچه تنظيم آب  
21670000  پوند ، صفحات فوالدي  و لوله هاي برون ریز  88  ميليون پوند ، لوله ها  و  ابزار 
آالت در حدود 1344  كيلومتر ، فوالدهاي ساختاري 18  ميليون پوند و  فلزت كاربردي متفرقه  

5300000 یوند ) هر پوند معادل 454  گرم  است (.
پيمانكار این پروژه ، قرارداد س��اخت آن را  در  آوریل 1931  به مدت هفت س��ال امضاء نمود 
كه البته عمليات بتن گذاري تا ماه  مي   1935 باتمام رسيد  و باقي فرآیند تكميلي آن  تا ماه  
مارس  1936  یعني زماني حدوداً  یكس��ال زودتر از موعد مقرر پایان یافت و س��د آماده بهره 
 برداري گردید .  دس��تمزد ماهيانه 21 هزار نفر افراد ش��اغل در ساخت این سد ، مبلغي معادل

500000  دالر پرداخت مي شد . آب پشت سد ، دریاچه زیبایي بنام ميد ) Mead ( خلق نموده 
كه پر شدن آن حدود 6 سال بطول انجاميده است .  

اما  با  نگاهي بازتر ، ش��كل گيري پلي در كنار این س��د  را  ميتوان مش��اهده نمود  كه دو سر 
آن در ارتفاع 900 پایي از س��طح رودخانه خروش��ان كلورادو  آرام آرام  و  اینچ به اینچ  در حال 
نزدیك شدن به یكدیگر هستند .  پلي كه ساخت و  اجراي آن هزینه اي معادل 160 ميليون 
 دالر  در پي خواهد داش��ت . این پل كه بخش��ي از بزرگراه ش��ماره 93  ایالت متحده امریكا

اس��ت ، جایگزین جاده پرپيچ و تابي كه از  روي س��د  هوور مي گذرد ، خواهد شد .  راه ارتباط 
جدی��دي بي��ن دو  ایالت آریزونا  و  نوادا . راه حلي مناس��ب كه در نهایت انجام آن به تصویب 
 رس��يد تا  مش��كل ترافيك ایجاد ش��ده در جاده قدیمي را  به علت وجود  سد  رخ  مي نمود را  
 حل  كند. طرفين قرارداد در این پروژه عبارتند  از  : س��ازمان احيا  و آبادس��ازي ایاالت متحده
 ،  ) FHWA ( سازمان حمل و نقل آریزونا ، مدیریت فدرال بزرگراهها ، ) مسئول سد هوور (

سرویس پارك ملي و سازمان حمل و نقل نوادا .
 در یك شاهكار مهندسي وزن پل ، بر روي دو  جرم  بتني كه از دو  سو  از صخره ها  بيرون

آمده اند ، حمل خواهد ش��د . در حال حاضر كابلهایي نيز براي  امنيت و  اس��تحكام پل هنگام 
عمليات ساخت در بدنه آن بكار رفته اند كه پس از پایان عمليات ، جدا سازي و  حذف خواهند شد. 
تا تاریخ آگوست 2009 ،  85 درصد از كار ساخت بخشهاي پایاني دو كمان كامل شد . پيش 
بيني بر  این اس��ت كه تا ماه  آگوس��ت  2010  س��اخت پروژه كامل ، و  در نوامبر همان سال 
افتتاح خواهد گردید . در سپتامبر سال 2006  به دليل طوفان در منطقه ، كابلهاي كششي موقت 
سيس��تم پاره ش��د  و  اجراي مجدد آن تا سال 2008  به طول انجاميد و  این حادثه باعث شد 
تا  كار اجراي پل به مدت 2  س��ال به تعویق افتد  و  افتتاح  آن زودتر از س��ال 2010  را  غير 

ممكن سازد .

از گوشه و کنار دنیا

سد هوور 
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حقـوقی

قانون مدني هر كش��ور محور اصلي نظام حقوقي آن كشور است كه همه قوانين مربوط به روابط قراردادي 
و خارج از قرارداد آن جامعه بر اس��اس آن پایه گذاري ش��ده است. معيارها و احكام قانون مدني حتي در امور 
كيفري نيز موثر است مخصوصاً در مواردي كه مسئوليت كيفري موجب مسئووليت مدني مي گردد معيارهاي 

پذیرفته شده در قانون مدني اعمال مي گردد. 
بسياري از ضوابط حقوق مدني در حقوق عمومي نيز مورد استناد است و به طور كلي مي توان گفت: مباني 
حقوقي كه در قانون مدني هر كش��ور منعكس اس��ت در همه رشته هاي حقوقي آن كشور بازتاب دارد و در 
حقيقت معيارها، ضوابط و احكام حقوق مدني همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقي هر 

كشوري در جریان است و این وظيفه خطير بر عهده قانون مدني است كه قلب این بدن به شمار مي آید. 
قانون مدني ایران ش��امل س��ه جلد در  دوره هاي شش��م ، نهم و دهم  قانونگذاري سابق ایران به تصویب 
نمایندگان مجلس شوراي ملي رسيده است . جلد نخست این قانون شامل  955  ماده در  18  اردیبهشت 
1307  و  جلد دوم آن كه شامل مواد 956  لغایت 1206 مي باشد در 28 بهمن و 21  اسفند ماه 1313  و  
در هفدهم ، نوزدهم و  بيستم فروردین ماه 1314  و  جلد سوم آن كه شامل مواد 1207  تا ماده 1335  مي 

باشد در 13 مهر و هشتم آبان 1314 به تصویب نمایندگان مجلس شوراي ملي سابق رسيده است .
پس از تصویب نهایي سه جلد قانون مدني ، الحاقات و  اضافات و  اصالحاتي قبل و پس از انقالب در آن 
صورت گرفته  اما از جمله معدود قوانيني است كه پس از نزدیك به 80 سال همچنان ساختار  اصلي خود 
را  حفظ كرده است و  این مهم محقق  نشده مگر به دليل قوت نگارش و پرداختن به تمام جوانب حقوق 

مدني و  شهروندي .
در واقع قانون مدني پس از قانون اساس��ي مهمترین قانون كش��ور بوده كه به دليل اهميت و  گستردگي و 
پرداختن به  حقوق و  تكاليف فردي و اجتماعي افراد جامعه به  ام القوانين مشهور شده  و  در صورت خالء 

قانوني در زمينه هاي دیگر مي توان به آن استناد كرد  لذا  آشنایي با آن از ضروریات اساسي است . 
اميد آن كه با آگاهي از حقوق و  تكاليف فردي و  اجتماعي خود ضمن ترویج فرهنگ قانونگرایي در جامعه 

از قانون گریزي در اجتماع جلوگيري نمایيم .
برخي از  مواد كاربردي قانون مدني در مهندسي ساختمان :

1-  اعتبار قراردادهاي خصوصي و از جمله قراردادهاي مهندسان و مالكان براي ارایه خدمات مهندسي :
ماده  10 :

قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را  منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صریح قانون نباشد 
نافذ  است .

2-  حدود مالكيت  یك مالك در زمين خود :
ماده  38  :

مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا  باال  رود و  همچنين است نسبت به زیر 
زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا  و  فراز گرفتن دارد مگر آنچه  را  كه قانون استثناء  كرده 

باشد .
3-  تعيين تكليف دیوار مشترك بين دو ملك : 

ماده  118  :
هيچ یك از دو شریك حق ندارد دیوار مشترك  را  باال  ببرد یا  روي آن بنا  سرتير بگذارد یا  دریچه و  رف 

باز كند یا هر نوع تصرفي نماید مگر با اجازه شریك دیگر 
4-  باز كردن بازشو  و  پنجره  از ملك خود به خانه همسایه :

ماده  133  :
كسي نمي تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز كند هر چند كه دیوار ملك مختصي  او باشد اما 
مي تواند از دیوار مربوط به خود  روزنه یا  شبكه باز كند و  همسایه حق منع او را  ندارد ولي همسایه هم مي 

تواند جلو  روزنه و  شبكه دیوار بكشد یا  پرده بياویزد كه مانع رؤیت شود .
5-  نقش عرف در عقد قراردادها  :

ماده   225  :
متعارف بودن امري در عرف و عادت بگونه اي كه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باش��د به منزله ذكر 

در عقد است 
6-  براي تعيين مقصر در تخلفات س��اختماني مس��ووليت انجام دهنده  تخلف بيشتر از  شركا  و همراهان 

است :
ماده  332   :

هر گاه یكنفر زمينه از ميان رفتن مالي را ایجاد كند و  دیگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسوول 
است نه مسبب مگر این كه سبب اقوي باشد  به نحوي كه عرفاً  اتالف مستند به او باشد .

آشنایي با  قانون مدني
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بهانه اصلی انجام این س��فر دگرگونی و انقالبی اس��ت كه در عرصه فناوری 
روشنایی در حال وقوع است.شاید این روزها كمابيش در مورد دیودهای نوری 
LED ی��ا   )Light Emitting Diode( مطالبي ش��نيده اید دیودهاي 
ن��وري فن��آوری جدیدی درنيمه هادی هاس��ت كه امروزه صنعت روش��نایی 
را تحت الش��عاع خود قرار داده اس��ت، از ویژگی های بارز این فن آوری می 
 توان به طول عمر بس��يار باالي المپ )تا ده س��ال ( ،  بازدهی نوری مناسب

 )با ش��اخص Lumen/watt بيش از 80( و نزدیك بودن به نور طبيعی روز 
)با شاخص CRIنزدیك به 100( اشاره نمود.  با دیگر مزایای فراوان این المپ 
ها  چه بسا در آینده ای نه چندان دور ،المپهای التهابی ، گازی و حتی المپ 

های كم مصرف امروزی را باید در موزه ها جست وجو كرد.
به هر حال با هدف جستار این فناوري جدید و بررسی زمينه های انتقال دانش 
فنی آن  به اتفاق سه تن از مدیران  ارشد صنعت برق خراسان و تهران راهی 

جنوب شرق آسيا شدیم.
بخش اول:كره جنوبی 

نيمه ش��ب 16 آبان ماه 88 ) 7 نوامبر2009 ( از تهران راهی دبی شدیم. پس 
از توقفی س��ه س��اعته در فرودگاه دبی پرواز در ساعت س��ه بامداد روز بعد به 
مقصد سئول انجام ش��د و پس از هشت ساعت پرواز خسته كننده در ساعت 
16 عصر)ب��ه وقت محل��ی( به فرودگاه بين المللی » اینچوون« وارد ش��دیم. 
 فضای فرودگاه برایم كامال آش��نا اس��ت و از س��فر قبلي ام در 5 س��ال پيش 
)س��فر قبلی ام به تاریخ June2004( تفاوت آش��كاری به چشم نمی خورد. 
فرودگاه اینچوون در فاصله 70 كيلومتری سئول قرار دارد و معروف است كه 
بخش عمده ای از س��ایت این فرودگاه مدرن و عظيم  با خش��ك كردن دریا 

بروی آب بنا شده است.
در ورودی بخش ایمگریش��ن فرودگاه  دوربين های كنترل سالمت مسافران 
وارد شده  به كره جنوبی جلب توجه می كند و آنفوالنزای نوع A بار دیگر همه 
را نگران می كند.البته این نگرانی دیری نمی پاید چرا كه نگرانی بزرگتری بروز 
می كند! هيچ كدام  كپی دعوتنامه شركت كره ای را همراه نداریم! برای دقایقی 

معطل می شویم و باالخره با نگرانی یكی یكی وارد گيت ها می شویم. 
مامور ایمگریش��ن با انگليس��ی نامفهومی  از من سئوال می كند چندمين بار 
اس��ت كه به كره جنوبی  س��فر می كنی؟پاسخ می دهم دومين بار. بالفاصله 
 شروع به ورق زدن پاسپورت می كند تا ویزای قبلی و تاریخ ورود و خروج سفر 
قبلی ام را چك كند.به او توضيح می دهم كه پاس��پورتم جدید است و ویزای 
 س��فر قبلی ام در پاس��پورت  قدیمی ام اس��ت،در حاليكه فرم تكميل ش��ده 
 )Arrival Card( م��را ب��ه دقت می خواند و ب��ه دنبال تناقضی بين آنچه 
 نوش��ته ام و اظهار می دارم می گردد، می پرس��د به چه منظوری به كره سفر
 ك��رده ام؟می گوی��م: برای تج��ارت. می پرس��د:تجارت در چ��ه زمينه ای؟ 
می گویم: در زمينه تجهيزات برقی.و به عنوان س��وال آخر نام كمپانی دعوت 
كننده را می پرسد و من نيز به او پاسخ می دهم. و باالخره كفایت پرس و جوها 

و مهرو تاریخ  ورود در گوشه ویزا نقش می بندد.
 ب��ه دنبال س��ایر همراهان می گردم . همه می آیند ب��ه جز یكی از همكاران 
تهرانی ، ظاهرا تناقضی وجود دارد و مامور مربوطه شماره تلفن فرد هماهنگ 

كننده كره ای را می خواهد تا تماس گرفته و مطمئن شود.
شماره تلفن » جان « به مامور ایمگریشن داده می شود اما جان جواب نمی دهد.و این یعنی دردسر!

 ظاه��را ش��ماره اش��تباه اس��ت! ب��ه مام��ور گي��ت مربوطه  كه س��خت گي��ر و ب��د عنق اس��ت توضيح 
می دهيم كه ما همه با هم هستيم و همه به جز این دوست تهرانی مهر ورود خورده ایم. اما قانع نمی شود و 
دوستمان را به اداره مهاجرت راهنمایی می كند و ...باالخره پس از حدود یك ساعت معطلی و مراجعه مجدد 

دوباره با جان تماس می گيرند و این بار جان پاسخ می دهد و این یعنی خالصی....
در س��الن خروج��ی مرد جوان��ی از هم��كاران جان در انتظار ماس��ت.به س��ایر همراهان م��ی گویم  كه 
 م��ی توان��م ح��دس بزن��م كه اس��م این ج��وان كره ای چيس��ت هم��ه متعجب م��ی پرس��ند چگونه؟

می گویم: اسم این جوان به احتمال پنجاه درصد كيم)Kim( و به احتمال سی درصد لی)Lee( ویا حداقل 
اسم او پارك )Park( است.

چون این اس��امی محبوبترین اس��امی در دو كش��ور كره ش��مالی و جنوبی اس��ت.یاد جوك��ی كه مترجم 
 قبل��ی آق��ای كيم در س��فر 5س��ال پي��ش برایم��ان تعریف ك��رد م��ی افتم و ب��رای همراه��ان تعریف 
می كنم:كه اگر در كره جنوبی شما سنگی را به سوی انبوهی از جمعيت پرتاب كنيد حتما آن سنگ به سر 

آقای كيم برخورد خواهد كرد! 
درفضای بيرون، معماری زیبای این فرودگاه بزرگ و بين المللی چشم نوازی می كند،سازه های فضایی و 
سقف هایی با پستی و بلندی و شيب مالیم معماری مدرنی را بوجود آورده است ، بروی سقف بيرونی یكی 
از سالنهای فرودگاه نمادی شبيه یك سفينه فضایی قرار گرفته كه القا كننده مفاهيمی همچون سرعت و 

فناوري است.
از معماری فرودگاه كه بگذریم ،چيزی كه توجه مان را به خود جلب می كند و در تصاویر ش��ماره1و2 نيز 
 دیده می شود خاموش بودن یك در ميان چراغهای پاركينگ فرودگاه است، گویا بحران انرژی به این جا نيز 

رسيده است با این حال روشنایی كافی برای محوطه پاركينگها فراهم است.
در همان لحظاتی كه منتظر رس��يدن ماش��ين بودیم  خودرویی آذین بندی شده كه بدنبال زوج كره ای به 
پاركينگ فرودگاه اینچوون آمده جلب توجه می كند،از فرصت استفاده می كنم و عكسی در كنار این خودرو 
می گيرم ،در همين حين پليس فرودگاه نيز سر می رسد و به راننده ماشين تذكر می دهد و از او می خواهد 
كه روبانهای تزیينی روی ماش��ين را بر دارد، گویا این موضوع خالف مقررات است. راننده هم سریعا بدون 

چانه زنی اطاعت می كند و روبانها را باز می كند.
حدود س��اعت 6 بعد از ظهر از فرودگاه به مقصد شهر پيون تك )piong tek( در نزدیكی سئول حركت  
می كنيم.نظم ترافيكی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی كامال مشهود است،نكته قابل توجه در  كره 
جنوبی روش��ن كردن چراغ خودروها در روز اس��ت اما اجباری نيست، ظاهرا روشن كردن چراغها در روز به 

کره جنوبی کشور فرصت های دیجیتال
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دليل فراهم كردن ایمنی بيشتر برای عابرین پياده و سایر خودروهاست،نكته دیگری كه جلب 
توجه می كند این اس��ت كه بيشتر خودروهای سواری شيش��ه دودی رنگ دارند )جای سردار 
رویانيان اینجا خالی است(. در برخی از جاده ها و خيابان ها نيز به جای آسفالت از بتن استفاده 
شده است  به هرحال در كشوری كه وارد كننده نفت است استفاده از بتن به جای قيرو آسفالت 
منطقی به نظر می رس��د، از پنجره خودرو ونی كه ما را به مقصد پيون تك می برد به اطراف 
با دقت بيشتری نگاه می كنم. اینچوون حاال خود به شهر بزرگی تبدیل شده است . اقليم این 
بخش از كره جنوبی ش��بيه استانهای ش��مالی حاشيه دریای خزر است و شهرك های متصل 
به هم فراوان به چشم می خورد در كنار هر زون صنعتی برج های مسكونی فراوانی همراه با 
امكاناتی نظير بيمارستان، مدرسه ، فروشگاه های بزرگ و اماكن تفریحی رفته رفته تبدیل به 

شهرهای بزرگ می شوند.
حدود ساعت 8 شب به هتل محل اقامتمان در شهر پيون تك می رسيم این شهر از همان دسته 

شهرهاست كه در كنار یك ناحيه صنعتی بزرگ، حال خود تبدیل به شهر بزرگی شده است.
 پ��س از اس��تراحت كوتاهی در هتل برای خوردن ش��ام به رس��تورانی درهمان نزدیكی هتل

می رویم.یكی از مشكالتی كه هر ایرانی مسافر كره با آن روبروست ، مشكل تهيه غذا اوال از 
نوع حالل و ثانيا مطابق ذائقه ما می باشد.

ازس��فری كه نوامبر2008به مالزی داش��تم به خاطرآوردم نشان سبز رنگ بزرگی كه وسط آن 
كلمه حالل )HALAL(نقش بسته بود .این عبارت بروی در  ورودی رستورانهایی كه غذای 
حالل سرو می كنند به چشم می خورد و این موضوع هميشه راهنمای ما برای پيدا كردن یك 
رستوران مناسب بود.اما در كره و خصوصا این شهر كه كمتر گذار توریست و غير كره ای ها به 

آن می افتد خبری از رستوران های حالل نيست.
 غذای اغلب كره ای ها غذای دریایی )Sea Food( و انواع س��بزیجات و چاش��نی هاس��ت.

كره ای ها تقریبا تمامی جانداران دریایی را تناول می كنند. از هشت پا و انواع حلزون تا الك 
پشت و قورباغه و مارماهی و حتی  انواع جلبك های دریایی.

 انتخاب ما برای ش��ام ماهی و ميگو اس��ت كه به سفارش جان ، آشپز آنها را برای ما سوخاری 
م��ی كند،چرا كه كره ای ها و ژاپنی ها  ماه��ی و ميگو و همه آن جانداران دریایی كه وصف 
آنه��ا رفت، آب پز ش��ده می خورند.تص��ور بفرمایيد غ��ذای دریایی آنهم آب پز ش��ده بدون 
نمك و ذره ای روغن همراه با س��بزیجات آب پز ش��ده،چه ش��ود! ! اما تصدیق می فرمایيد 
 س��المترین غذا)Healthy Food( بدون ذره ای چربی و كلس��ترول ونمك متعلق به این 

چشم بادامی هاست.

سه شنبه 10 نوامبر2009 طبق هماهنگی قبلی از شركت ENTEC بازدید كردیم،این شركت 
یكی از توليدكنندگان معتبر تجهيزات برقی در كشور كره جنوبی است كه عالوه بر توليد انواع 
سكسيونر و ریكلوزر و سوئيچ های تابلویی فشار متوسط و فشار قوی اخيرا به توليد دیودهای 

نوری پرتوان  )High Power LED(روی آورده است.
از آنجاكه این صنعت از تكنولوژی باالیی برخودار بوده و )High Tech(محسوب می شود با 
تردید از فرد همراهی كننده كه مدیر فروش شركت بود در خصوص اجازه فيلم برداری سوال 
كردم.و در كمال تعجب ایشان پاسخ داد كه مانعی ندارد لذا نهایت استفاده را برده و تعداد زیادی 

عكس و فيلم از مراحل توليد تهيه كردم.
قب��ل از اینك��ه  تجهي��زات خط توليد و تاسيس��ات جانبی آن توجه مرا به خ��ود جلب كند به 
 اتفاق س��ایر همراهان به نكته قابل تاملی برخوردیم، بيشتر كارخانجات در شهركهای صنعتی 
كره جنوبی برای س��الن توليد از س��ازه هایی صنعتی در چند طبقه استفاده كرده اند و كمتر از 
 سوله استفاده شده مگر در مواردیكه ماشين آالت سنگين در خط توليد باشد و یا به عنوان انبار 
سوله ای احداث شده باشد.این در حالی است كه در كشور ما سالن توليد حتما باید سوله باشد، 
 در صورتی كه بيشتر خطوط توليدی كه ماشين آالت سبك دارند می توانند در ساختمانهایی با 
سازه های صنعتی مقاوم و در طبقات متعدد با هزینه كمتر احداث شوند و از طرفی مشكالت 

عدیده تاسيسات سرمایشی و گرمایشی در سوله ها نيز به این ترتيب برطرف می گردد.
خ��ط تولي��د دیوده��ای ن��وری پرت��وان )High Power LED( و ی��ا SMD  ني��ز به 
 ش��كلی خطی و با دس��تگاههایی  تمام اتوماتيك در طبقات باالیی س��ازه صنعتی ش��ركت

ENTEC قرار گرفته است.
در عكسهای باال بخشی از ماشين آالت پيشرفته و نيز محصوالت توليدی این شركت نمایش 

داده شده است.

________________________________________
* مهندس وحيد باغيشنی مهندس برق و دارای پروانه اشتغال در گرایش تاسيسات الكتریكی با دوازده سال 
س��ابقه عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی می باشند. ایشان فارغ التحصيل 
 دانش��گاه فردوس��ی مش��هد بوده و بيش از چهارده س��ال س��ابقه كار اجرایی در زمينه تاسيسات الكتریكی و 

شبكه های توزیع و انتقال نيروی برق دارند.
وي در حال حاضر مدیریت دفتر مهندسی و نظارت شركت توزیع نيروی برق استان خراسان شمالی را برعهده 

داشته و در موسسه آموزش عالی دارالفنون به تدریس در گرایش توزیع نيروی برق مشغول می باشند.



وزیر مسكن: 
نظارت نظام مهندسی در ساخت و سازها ادامه می يابد

به گزارش خبرنگار مهر در كرمان، نيكزاد در جلسه شورای مسكن استان كرمان با تاكيد بر لزوم 
مقاوم سازی در امر ساخت و ساز و نظارت نظام مهندسی در این زمينه گفت: همچنان اعتقاد 
به نظارت نظام مهندس��ی در امر ساخت و ساز داریم و مهندسی و نظارت در این زمينه حذف 
نشده است. وی افزود: در بازدید از یك پهنه در شهرستان بم، در برخی ساختمانها شاهد اجرای 
شمع زنی بودیم در حاليكه در ساختمانهای مشابه این اقدام انجام نگرفته بود و به همين دليل 
نسبت به نظارت دقيق به خصوص در بحث مقاوم سازی تاكيد داریم. وی گفت: اگر باید این 
اقدام انجام شود چرا در همه ساختمانها صورت نمی گيرد یا اینكه شمع زنی نياز است كه باید 
در همه س��اختمانها باشد و اگر نيست چرا انجام می شود كه در این زمينه نظام مهندسی باید 
دقت بيشتری داشته باشد. نيكزاد گفت: نقش نظام مهندسی در این زمينه تنها نقش نظارتی 
است و نباید در زمينه عقد قرارداد با پيمانكار دخالت داشته باشد چون این مساله از نظر ما قابل 
قبول نيست. وی با اشاره به لزوم پرداخت تسهيالت مسكن بانكها در سال 87 گفت: پرداخت 
تس��هيالت بانكی در بخش مسكن در س��ال 88 تخصصی شده است و بانك مسكن در این 
زمينه خط اعتباری دارد اما بانكها باید در زمينه پرداخت تسهيالت مسكن مربوط به سال 87 
 به تعهدات خود در یك بازه زمانی مش��خص عمل كنند. وی تامين مس��كن و اش��تغال را از 
اساسی ترین نيازهای جامعه دانست و گفت: اگر این مشكالت حل شود بسياری از معضالت 
جوانان برطرف خواهد ش��د كه مسووالن باید در این خصوص تالش بيشتری به خرج دهند. 
نيكزاد افزود: تالش دولت در زمينه هموار كردن مش��كالت مسكن مهر متمركز شده است و 
در این زمينه مسووالن استانی نيز باید همكاری الزم را داشته باشند. وی افزود: اگر مجموعه 
مدیران اجرایی استان از مسكن مهر حمایت نكنند در نهایت كار خوب پيش نمی رود. نيكزاد در 
ادامه بر حل مشكالت بازسازی شهر بم و بروات تاكيد كرد و از تصویب اختصاص اعتبار برای 
تكميل بازسازی در بخشهای مسكن، تجاری و مراكز مذهبی در این شهر خبر داد. وی همچنين 
تاكيد كرد: برای اتمام بحث آوار برداری در این شهر نيز 12 كمپرسی و دو دستگاه لودر در اسرع 

وقت به مدت 15 روز در اختيار شهرداری های بم و بروات قرار گيرد.

معاون استاندارخراسان رضوي:
طرح جامع و تفصيلی مشهد تا پايان سالجاري به اتمام می رسد

معاون استاندار خراسان رضوي از اتمام طرح جامع و تفصيلی مشهد تا پایان سالجاري خبر داد.
معاون امور هماهنگی عمرانی اس��تانداری خراسان رضوی كه در جلسه هيئت مدیره سازمان 
نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی سخن مي گفت با بيان این كه مطالعات طرح جامع 
و تفصيلی كالن شهر مشهد تا پایان امسال به اتمام می رسد خاطر نشان كرد : مطالعات طرح 
جامع و تفصيلی ش��هر مش��هد برای یك برنامه 25ساله اجرایی توسط هشت مشاور در دست 

انجام است . 
سعيد حسين پور با اشاره به اینكه مشهد بعد از پایتخت، دومين شهری است كه ضمن انعقاد 
تفاهمنامه، طرح تفصيلی آن تهيه می شود، اظهار اميدواری كرد بازنگری طرح جامع و تفصيلی 
ش��هر مشهد س��ال 1389 انجام و براي اجرا تا اواخر سال آینده تقدیم شورای عالی معماری و 

شهرسازی شود . 
معاون استاندار خراسان رضوی محدوده طرح جامع شهر مشهد را 25 هزار هكتار عنوان كرد و 

گفت: این طرح با افق 25 ساله تهيه و تنظيم می شود. 
وی تعيين كاربری اراضی، نظام شبكه معابر، نظام توزیع خدمات و سمت و سوی توسعه شهر 
را از اهداف تهيه طرح جامع ش��هر مش��هد عنوان كرد و گفت: به دليل كلی بودن طرح جامع، 
نمی توان آن را اجرایی كرد و نياز به طرح تفصيلی اس��ت كه با ضوابط و مقررات به تفكيك 

پالك تدوین می شود. 
مهندس حسين پور ضریب تخریب ساختمان را در استان خراسان رضوی كمتر از 20سال بيان 
كرد و علت عمر كوتاه ساختمان را ورود افراد غير حرفه ای در ساختمان سازی و عدم شناخت 

مالكين از وضع موجود ساخت و ساز و ضوابط مسایل اقتصادی و شهرسازی دانست 
وی افزود: وجود س��اختمان با عمر طوالنی و با كيفيت و مقاوم نياز به فرهنگ س��ازی، برنامه 

ریزی ، الگو سازی ، مهندسی سازی و زیباسازی دارد . 
معاون اس��تاندار خراسان رضوی ساخت 110هزار واحد مسكن مهر در شهرها و 30هزار واحد 
روستایی مقاوم با زیر بنای هشت ميليون مترمربع در استان را از برنامه های مهم دولت دانست 
و افزود: این واحدها براساس مقررات ملی ساختمان و با تخصص و نظارت مهندسی مقاوم و 

زیبا ساخته می شود . 
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وی یكی از معضالت ترافيك شهر مشهد را كمبود پاركينگ و خودروهای عمومی ، اختالل در 
سيستم حمل و نقل بيشتر در مراكز متمركز خرید شهر عنوان كرد و از كميته ترافيك سازمان 
نظام مهندسی خواست با مشاركت سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری مشهد برای رفع 

مشكالت ترافيكی شهر مشهد جلسات كارگروه تشكيل دهند . 
مهندس حس��ين پور افزود: مش��هد به عنوان دومين كالنش��هر مذهبی جهان ساالنه ميزبان 
20ميليون زائر و مس��افر اس��ت ، كه زیر ساختهاي آن متناس��ب با نيازهای زائران و مسافران 

نيست . 
وی ادامه داد: 40درصد زائران از راه زمينی وارد مش��هد می ش��وند ، این در حاليس��ت كه تنها 
40كيلومتر آزادراه در این محور وجود دارد  كه 60درصد زائران از طریق آزادراه باغچه - مشهد 

وارد این شهر می شوند. 
معاون استاندار خراسان رضوی اظهار داشت : با توجه به كمبود آزادراه و بزرگراه در استان اخيرا 
طرح احداث آزاد راه مش��هد - قوچان و اجرای پروژه قطار مشهد - گرگان در دست مطالعه و 
قرارداد قرار گرفته است .محمدرضا قاسمی رئيس سازمان مسكن و شهرسازی خراسان رضوی 
نيز در این جلس��ه گفت: اختصاص ردیف بودجه دو هزار ميليارد ریال مس��تقل برای مشهد به 
عنوان بودجه زیارت باعث تحولی در زیرساخت های شهری در طرح های عمرانی و گردشگری 

این شهر خواهد شد . 
 رئيس س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان خراس��ان رضوی نيز در این نشس��ت خاطر نش��ان 
 ساخت : این سازمان تحوالت خوبی را در حمایت از مدیران شهری برای تبادل نظر در اجرای 

پروژه های عمرانی زیر ساخت اساسی شهر مشهد آغاز كرده است . 
محمدرضا اخوان عبداللهيان از تاسيس 16نمایندگی سازمان نظام مهندسی در شهرستانهای 
خراس��ان رضوی خبر داد و گفت: ایجاد دفاتر نظام مهندس��ی در ش��هرها س��اخت و سازها و 
طرحهای عمرانی را به سمت قانونمند سازی، مقاوم سازی ، كنترل و نظارت هدایت می كند . 
س��يدمهدی ميرفندرسكی عضو هئيت مدیره سازمان نظام مهندسی استان هم در این جلسه 
گفت : از سال 1995ميالدی كالنشهر مذهبی مشهد به عضویت سازمان مترو پليس درآمده 
و الزم اس��ت ش��اخصهای ویژه متروپليس در بخشهای حمل و نقل ، محيط زیست شهری و 

توریست در این كالنشهر به اجرا در آید. 
وی افزود : ایجاد خطوط ویژه اتوبوس��رانی ، اعطای كارت الكترونيكی به جای بليت و معرفی 
مناطق گردش��گری به جهانگردان در قالب توریس��ت س��بز از جمله این شاخصهای سازمان 

متروپليس می باشد. 
وی با اش��اره به این كه مش��اركت نهادهای مردمی و دولتی ب��ا بخش خصوصی مورد تاكيد 
متروپليس است   گفت : طرح ميدان شهدا ، تعریض خيابان شيرازی و احياي بافت های فرسوده 
به عنوان شاخصهای مشاركت نهادمردمی و بخش خصوصی به سازمان جهانی متروپليس ارایه 

شده است . 

ریيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي:
ماهيت دفاتر مهندسي ماهيتي حقيقي است 

ریيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي گفت: دفاتر مهندسي ماهيتي 
حقيقي دارند و قرار نيست این دفاتر از شكل حقيقي به حقوقي تبدیل شود. 

محمدرضا اخوان در گفت وگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجویان ایران)ایسنا( - منطقه 
خراس��ان، اظهار داش��ت: با توجه به ماهيتي كه دفاتر مهندس��ي دارند هرگونه تغييري كه در 
دستورالعمل این دفاتر از سوي متولي این امر یعني وزارت مسكن اتفاق بيفتد، هيچ گونه اشكالي 

را در ساختار آن به وجود نمي آورد. 
وي تصریح كرد: در ماده یك قانون نظام مهندسي مصوب مجلس شوراي اسالمي آمده است، 
تشكل هاي حرفه اي، صنفي و كال مهندسي یكي از عوامل مهم رسيدن به اهداف و خط مشي 
قانون نظام مهندسي است و همچنين در ماده 9 آیين نامه اجرایي این قانون آمده كه اشخاص 

حقيقي مي توانند به تاسيس این دفاتر بپردازند. 
وي عنوان كرد: دفاتر مهندسي ساختمان یا هر تشكل حرفه اي كه اشاره مي كنيم در راستاي 
كار گروهي مهندسي و در جهت روان سازي امور فني و ارایه خدمات مهندسي مناسب به مردم 
تش��كيل شده است كه دس��تگاه هاي نظارتي كه از سوي سازمان مشخص شده اند، نظارت و 

كنترل الزم را بر كار آنها دارند. 
وي اظهار داش��ت: انجمن دفاتر مدیران مهندس��ي س��اختمان اولين بار و براي الگو در استان 
خراسان رضوي و در سال 1381 عملياتي شد و شروع به فعاليت كرد كه اتفاقا با استقبال جامعه 
مهندسين و وزارت مسكن و شهرسازي رو به رو شد و این امر منجر شد تا طي دستورالعملي 

رسمي این دفاتر تاسيس و به كل كشور نيز ابالغ شود. 
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اخوان افزود: البته سازمان یك محدودیت كار و یك محدودیت درتعداد اعضا براي این دفاتر در 
نظر گرفته كه این امر باعث نظارت و كنترل بيشتر این دفاتر در جهت بهتر انجام دادن خدمات 

به مردم صورت گرفته است. 
ریيس س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان استان خراس��ان رضوي تصریح كرد: تمام روساي 
سازمان ها از همان ابتداي تاسيس این دفاتر از آنها حمایت كرده اند كه ما نيز موضوع حمایت 
از این دفاتر را در دستور كار خود قرار داده ایم و با توجه به این مساله 3 پيش اقدام به تاسيس 
مدیریتي به نام مدیریت تشكل هاي حرفه اي در سازمان كردیم كه كار آن حمایت، هدایت و 

نظارت بر دفاتر و تشكل هاي مثل دفاتر مهندسي و انجمن ها تعریف شده است. 
محمدرضا اخوان در ادامه اظهار داشت: مشكالتي كه در سطح این دفاتر وجود دارد را مي توان 
از دو بعد بررسي كرد كه اول به قوانيني كه در سطح این دفاتر وجود دارد، برمي گردد كه آیا این 
قوانين به شكلي هست كه پاسخگوي نيازهاي این دفاتر در جهت ارایه خدمات به مردم باشد 
یا نه و دیگر اینكه فرض كنيم این قوانين به خوبي تدوین شده باشد،حال باید ببينيم كه ارایه 

خدمت توسط این دفاتر و مهندسين به گونه اي هست كه رضایت مردم را كسب كند یا خير. 
وي با مثبت و روشن دانستن آینده دفاتر مهندسي افزود: اكنون به عنوان ریيس سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان مشكل خاصي را در این دفاتر نمي بينم و دیگر اینكه این دفاتر یك 
پتانس��يل بسيار عالي در استان است و ما حاضر نيستيم به هيچ عنوان به این پتانسيل خدشه 

وارد شود. 

از سوي مهندس عزیزیان ریيس هيأت مدیره شركت مهندسان مشاور قدس رضوي مطرح شد:
آمادگي آستان قدس رضوي براي انتقال تجربيات خود به متخصصان

آس��تان قدس آمادگي ارایه تجربيات توس��عه و مقاوم س��ازي حرم مطهر امام هشتم )ع(، به 
متخصصان را دارد. 

ریيس هيأت مدیره شركت مهندسان مشاور قدس رضوي كه بمناسبت 5 دي ماه ، روز ملي 
ایمني در برابر زلزله سخن مي گفت با بيان این مطلب افزود : آنچه كه در حرم مطهر انجام شده 
است از نظر مطالعه ، طراحي ، ساخت و ساز و اجراء داراي خصوصياتي است كه شاید بتوان گفت 

در كمتر مكاني با این وسعت مي توان مشابه اي مانند آن را سراغ داشت . 
وي تأكيد كرد: اقداماتي كه در ساخت و توسعه حریم حرم مطهر و نيز مقاوم سازي ابنيه قدیمي 
و احداث رواقهاي جدید مانند رواق امام خميني )ره( در سطح زمين و رواق دارالحجه  در سطح 
زیرین صحن انقالب  صورت گرفته با توجه به ش��رایط حرم مطهر، ماندگاري این كار براي 
دورانهاي مختلف، باعث شده است از نظر طراحي ، ساخت و ساز و اجراء، با آنچه در یك ساخت 

و ساز متعارف در خارج ازحرم مطهر صورت مي گيرد، تفاوت اساسي داشته باشد. 
مهندس عزیزیان افزود : در مقاوم س��ازي اماكن و ابنيه قدیمي اماكن متبركه باید همزمان با 
توسعه صحن ها و رواق ها ، به بحث مقاوم سازي اماكن و بناهایي كه شاید از قدمتي در حدود 
800 ساله برخوردار بودند نيز توجه مي شد و این موضوع باعث گردید عالوه بر رعایت استفاده 
 بهينه از زمان و فرصت در انجام این پروژه ها ، از مقاوم سازي بناهاي مجاور رواق هاي جدید 
) مانند مسجد گوهرشاد كه در جوار رواق امام خميني )ره( قرار دارد و یا مقاوم سازي ایوان سردر 

نقاره خانه و ایوان سردر ساعت صحن انقالب و...( غفلت نكنيم. 
وي افزود : توجه جدي مدیریت عالي آس��تان قدس به مقاوم س��ازي اماكن متبركه و دستور 
صادره از سوي ایشان، زمينه آغازمقاوم سازي اماكن متبركه حرم مطهر از سوي سازمان عمران 
وتوسعه حریم حرم مطهر را با همياري شركت مهندسان مشاور قدس رضوي و متخصصان و 

عالقمندان به امام هشتم ) ع ( فراهم نمود. 
وي گفت : شاید بتوان گفت آستان قدس تنهاترین نهادي است كه توانسته اقدامي چشمگير 
وبي نظير در زمينه مقاوم س��ازي اماكن متبركه و مذهبي با چنين وس��عت ، دقت ، كيفيت و 

كميت ، انجام دهد. 
عزیزیان اضافه كرد : مطالعات ، پژوهش ها و برنامه ریزي هاي انجام ش��ده در زمينه توس��عه 
حرم مطهر و مقاوم س��ازي اماكن متبركه باعنایات الهي ، الطاف حضرت رضا )ع( و با تالش 
متخصصان و كارشناسان ذیربط انجام شده و این موضوع خود بحث مهمي است، زیرا كه شاید 
یك طرح ، پروژه و یك اقدامي از نظر مطالعه ، بررسي و محاسبه مفيد و مثمر ثمر به نظر برسد 
اما در مرحله اجراء با مشكالت زیادي روبه رو شود كه  نهایتا امكان اجرا را نداشته باشد، ولي در 
مورد محاسبات ، مطالعات و بررسي هاي طرح توسعه حرم مطهر و مقاوم سازي ابنيه و اماكن 
مورد نظر ، با لحاظ نمودن دقت ، كيفيت ، كميت و رعایت اصل زمان و فرصت ، طرح هاي 

مصور و مطالعه شده وتهيه گردیده ، همگي به مرحله اجرا درآمده است. 
وي تاكيد كرد:بعد ازاتمام محاس��بات و مطالعات الزم مرحله  با توجه به خيل عظيم زائرین و 
مجاورین بخصوص در ایام و زمانهاي خاص مانند محرم ، صفر ، ایام تحویل سال ، اعياد و.... 
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سعي شد در اجراء ، روشي اتخاذ شود كه كمترین مزاحمتي براي تشرف زائرین به حرم مطهر 
ایجاد ش��ود ، ضمن اینكه زمان و فرصت هم در اجراي طرح توس��عه حرم مطهر رضوي)ع( از 

دست نرود . 
وي اف��زود : طرح ها ، محاس��بات ، مطالع��ات و روش هاي اجراي طرح توس��عه حرم مطهر 
حضرت رضا)ع( و مقاوم سازي اماكن متبركه در آن مكان مقدس، عالوه بر اینكه در نوع خود، 
دانش فني و تجربه جدید و بي نظيري، براي استفاده دیگران بوده است ، در بسياري از طرح 
ها و پروژه هاي عمراني ، مقاوم س��ازي و ایجاد و توس��عه ابنيه و اماكن ،  داخل و خارج كشور 
 مورد توجه متخصصان و  صاحب نظران علوم مهندس��ي ، شهرس��ازي ومعماري قرارگرفته و 
درخواست هایي نيز مبني بر بهره مند شدن از تجربيات و دانش فني آستان قدس رضوي در 

این زمينه وجود داشته است. 
مهندس عزیزیان خاطر نشان كرد :فعاليتهاي آستان قدس رضوي در طرح توسعه حرم مطهر 
و  مقاوم سازي اماكن و ابنيه موجود بعنوان یك سرمایه غني با برخورداري از دانش فني الزم 
و یك تجربه موفق ، نه تنها متعلق به این نهاد مقدس بلكه متعلق به ملت ایران است و همه 
متخصصان ، مهندسان ، معماران و اهل فن كه خواستار استفاده از این تجربه سودمند باشند ، 

مي توانند با مراجعه به این نهاد مقدس ، از این تجربيات مفيد استفاده نمایند . 
وي افزود : یكي از مهمترین مواردي كه در طرح توسعه حرم مطهر و مقاوم سازي اماكن متبركه 
لحاظ شده است ، توجه به مبناي طراحي و مقاوم سازي این اماكن مقدس بوده است كه سعي 
شده از نظر مشخصه هاي فني و مهندسي  پيش بيني هاي مربوطه انجام گيرد كه این اقدامات 
با نگرش به گستره زماني چند صد ساله  به عمل آمده است ، زیرا كه در طرح توسعه و مقاوم 
سازي حرم مطهر رضوي با توجه به عشق و عالقه زائرین به تشرف به این بارگاه مقدس كه 
هرساله بر تعداد آنان نيز افزوده مي شود،  به گونه اي باید تصميم گيري مي شد كه بحث توسعه 
و مقاوم س��ازي اماكن مزبور، با توجه به ش��رایط و ویژگيهاي آن و ماندگاري باال براي ساليان 

طوالني با پایداري و مقاومت مناسب، به انجام رسد.
در این جلسه دكتر محمود گالبچي استاد دانشگاه ، مشاور و عضو هيأت مدیره شركت مهندسان 
مشاور قدس رضوي نيز گفت  : مطالعات ، محاسبات ، ساخت و ساز و روش هاي اجرایي در 
طرحي همچون طرح توس��عه حرم مطهر امام رضا)ع( با این خصوصيات منحصر به فرد و با 
 ویژگي هاي انجام ش��ده بي نظير است و هم از نظر مهندسي و هم از نظر مدت زمان اجرای 

طرح ، مورد مشابهي در سطح جهان با این وسعت نمي توان براي آن پيدا كرد. 
دكتر پيمان همامي ، استاد دانشگاه و رئيس بخش سازه  شركت مهندسان مشاور قدس رضوي 
نيز دانش فني آستان قدس در اجراي این  پروژه عظيم طرح توسعه حرم مطهر و مقاوم سازي 
آن را به عنوان یك تجربه با ارزش دانست كه عالوه بر منحصر به فرد بودن در جهان ، توانسته 
است از مرزهاي علمي و فني مربوط به دانش مهندسي در این زمينه عبور كرده و تجربه علمي 

جدیدي را در اختيار مهندسان و متخصصان قرار دهد.

با حضور فعال سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي
شوراي فني استان خراسان رضوي مقام نخست كشور را كسب كرد

ش��وراي فني استان خراسان رضوي با حضور فعال سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان 
رضوي و س��ایر نهادهاي ذیربط موفق به كس��ب باالترین امتياز و حفظ مقام نخست در بين 

استانهاي كشور شد.
كسب این عنوان به استناد گزارش هاي منتشر شده از سوي دفتر نظام فني و اجرایي معاونت 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري كه همه ساله عملكرد فني استان را منتشر 

مي كند اتخاذ گردیده است.
 در پي انتشار این گزارش سعيد حسين پور، معاون امور عمراني استانداري خراسان رضوي با 
ارسال تقدیر نامه اي به مهندس محمد رضا رئيسي، رئيس پيشين سازمان نظام مهندسي استان 
خراسان رضوي از حضور فعال این سازمان در شوراي فني استان كه زمينه ارتقاي كمي و كيفي 

اجراي پروژه هاي عمراني در استان را فراهم كرده است تقدیر كرد.
شوراي فني استان باالترین مرجع فني براي اظهار نظر در خصوص پروژه هاي دولتي و عمراني 
در اس��تان مي باشد كه با حضور نمایندگان تمامي نهادها و سازمانهاي اجرایي استان تشكيل 

جلسه مي دهد و مصوبات آن براي كليه دستگاههاي اجرایي و دولتي الزم االجراست.
شایان ذكر است دفتر نظام فني اجرایي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري 
 نيز كه این گزارش را منتش��ر كرده اس��ت وظایفي چون بررس��ی و پيش��نهاد خط مشی ها و 
 سياس��ت های حاكم بر نظام فنی و اجرائی و بهره برداری در راس��تای اهداف و سياس��تهای 
برنامه های توسعه كشور و استقرار نظام فنی و اجرایی با همكاری سایر معاونت های سازمان و 

دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.
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طرح مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک شهر مشهد به اجرا در آمده ست

 ش��هردار مش��هد گفت : ط��رح مطالعات جام��ع حمل و نقل و ترافيك مش��هد در وس��عت 
250 كيلومترمربع این كالنشهر به اجراء در آمده است . 

سيد محمد پژمان روز یكشنبه در جلسه هيات مدیره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان 
رضوي افزود: در مرحله اوليه طرح آمارگيري مسافر و بار در دروازه هاي ورودي زميني ، ریلي 
و هوایي ، مبداء و مقصد خانوار و ورود زائرین به حرم مطهر رضوي انجام شد .به گزارش روابط 
عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراس��ان رضوي ، وي ادامه داد:مراحل بعدي طرح 
مربوط به ساخت مدل هاي حمل و نقل و پيش بيني وضعيت آینده ترافيك و شناسایي كمبودها 

و مشكالت حمل و نقل درون شهر مشهد است كه انجام خواهد شد. 
پژمان گفت:طرح مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك مشهد كه دو ساله است ، در سال آینده 
به اتمام مي رسد و نتایج این طرح كمك بزرگي در برنامه ریزي ترافيكي شهر مشهد محسوب 
مي شود. وي افزود: براي تقویت ناوگان حمل و نقل درون شهري مشهد امسال 500دستگاه 
اتوبوس جدید به خطوط اتوبوسراني افزوده شده و هم اینك دو هزار و 300 دستگاه اتوبوس در 
شبكه حمل و نقل عمومي تردد مي كنند . پژمان بودجه سازمان حمل و نقل ترافيك مشهد را 
20 ميليارد ریال عنوان كرد و گفت : امسال این بودجه را به 150ميليارد ریال افزایش داده ایم 
و با افزایش این اعتبار در مناطق پر رفت و آمد 75دستگاه پل هوایي عابر پياده و 15دستگاه پله 
برقي در این پل ها نصب و دوربين هاي كنترلي، تابلو و چراغ هاي راهنما و اصالح هندسي در 
تقاطع ها انجام شده است .وي افزود: با این حال 50 درصد شبكه معابر شهر مشهد همچنان 
با مشكل ترافيكي رو به رو است و وقت مردم در ترافيك به هدر مي رود و بنزین زیادي هم 

سوخت مي شود . 
او ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم حمل و نقل سریع راه اندازي كنيم و براین باوریم كه شهر مشهد 
با دو ميليون و 700 هزار نفر جمعيت و حضور بيس��ت ميليون زائر و مس��افر در سال با كمبود 

پاركينك و خوروهاي عمومي رو به رو است 
 شهردار مشهد گفت: بسياري از خيابان هاي اصلي شهر تبدیل به پارك طولي خودروها شده 
كه با این مش��كل یك س��وم شبكه معابر براي عبور و مرور غير قابل بهره برداري است . وي 
افزود: براي كاهش س��فرهاي زائد ش��هري مشهد ، طرح ایجاد شهر الكترونيك در دستور كار 
شهرداري مش��هد قرار گرفته است . پژمان گفت:براي این منظور شهرداري مشهد از شركت 
مخابرات خراسان رضوي در خواست اشتراك فيبرنوري كرد و نرخي كه مخابرات براي ایجاد 
ش��بكه فيبرنوري ش��هر الكترونيكي اعالم كرد، چهار برابر هزینه احداث آن بود . وي افزود: با 
احداث شهر الكترونيكي مشهد خانوارها و دستگاه هاي دولتي و خصوصي خدمات روزانه خود 

را از طریق اینترنت دریافت خواهند كرد. 
ریيس س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان خراس��ان رضوي هم در این نشس��ت گفت : این 
 س��ازمان در زمينه اهميت به تش��كل هاي حرفه اي، نظارت ،آموزش و بازآموزي رشته هاي 
مهندسي ، تمدید و ارتقاء پایه مهندسين در كشور یكي از استان هاي برتر كشور است . مهندس 
محمدرضا اخوان عبداللهيان افزود: سازمان نظام مهندسي با داشتن 12هزار مهندس در هفت 
رشته ساختماني در استان تعامل و همكاري خوبي با شهرداري ها ،سازمان مسكن و شهرسازي، 

دادگستري، استانداري و فرمانداري ها دارد . 
وي آمادگي این سازمان را در خصوص همكاري با شهرداري در خصوص طرح هاي ترافيكي 
و شهرسازي و بطور كلي مباحث شهري شهر مشهد مقدس اعالم كرد . رئيسي گفت : نگرش 
دولت به شهر مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوي ایران باید فراملي باشد و بودجه كالن براي 
طرحهاي عمراني ، شهرسازي ،گردشگري و اصالح فني حمل و نقل شهري در نظر گرفته شود. 
مدیر فني و نظارت بر ساخت و سازها و نایب دوم هيات رئيسه سازمان نظام مهندسي ساختمان 
خراس��ان رضوي هم در این نشس��ت گفت:در جهت افزایش كيفيت و مقاوم سازي ساختمان 
كارشناس��ان این مدیریت طي یك سال 25هزار مورد بازدید از پروژه هاي ساختماني با حجم 

پنج هزار پروانه با زیربناي پنج ميليون مترمربع را در شهر مشهدانجام دادند. 
مهندس حس��ن پورحسيني افزود: متاسفانه در برخي از پروژه هاي بزرگ ساختماني مشاورین 
آن غير بومي هستند و در مشهد ساكن نيستند و این باعث مشكالت عدیده در اجراء و نظارت 

ساخت و ساز مي شود .
كارشناس ارشد ترافيك و عضو هيات مدیره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي 
نيز در این جلس��ه گفت: بسياري از آلودگي هوای كالنشهرها و اتالف وقت مردم در رانندگي 
ناش��ي از ع��دم برنامه ریزي و فرهنگ س��ازي و آم��وزش و عادت دادن مردم در اس��تفاده از 
 خودروهاي عمومي است .مهندس منصوریان افزود: براي رفع ترافيك مشهد پادگان هاي نظامي 

درون شهري به خارج از شهر منتقل و كنارگذر شهر هر چه سریعتر به بهره برداري برسد . 
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معاون دادستان مشهد : 
نظام مهندسي ساختمان نياز به مديريت حقوقي قوي دارد

معاون دادس��تان مش��هد گفت : باید سازمان نظام مهندسي ساختمان به منظور دفاع از حقوق 
مهندسان خود مدیریت حقوقي قوي داشته باشد. 

س��يد امير مرتضوي روز پنجشنبه مورخ 12 آذر ماه سالجاري در همایش ایمني، پيشگيري و 
نكات حقوقي و نظارت گاز خانگي و تجاري س��ازمان نظام مهندسي ساختمان مشهد افزود : 
امروز بخشي ازمشكالت در این حوزه و در زمينه رسيدگي به جرایم و تخلفات مهندسان ناظر 

ناشي از نفود افراد متخصص و صاحب نظر در مباحث حقوقي این بخش است. 
وي اظهار داشت : ما در دفاع از حقوق افراد نياز به دفاع حقوقي و فني هر دو در كنار هم داریم. 
او با بيان اینكه متخصصان و كارشناسان یك بازوي دستگاه قضایي هستند ، افزود : همانگونه 
كه براي قضاوت در همه حوزه ها چون تصادفات، نظام پزشكي و مانند آن نياز به متخصصان و 

كارشناسان امر داریم در حوزه نظام مهندسي ساختمان هم این نياز احساس مي شود. 
مرتضوي با اشاره به برخي اختالفات ميان مالك و مهندس ناظر و نيز بروز برخي جرایم تصریح 
كرد : باید ميان قانون كار و نظام مهندسي تفاوت قائل شد و در واقع مفاهيمي چون كارفرما، 
مهندس ناظر، صاحب كار و پيمانكار و مالك به طور مشخص تعریف شده و جایگاه هر یك 
مش��خص باشد تا در هنگام رسيدگي به پرونده هاي این حوزه بتوان قضاوت صحيحي انجام 

داد. 
وي ب��ا اش��اره به اینكه هم اینك در این حوزه خالها و ابهامات زی��ادي وجود دارد ، گفت : از 
جمله این مباحث مدت مسووليت یك مهندس ناظر در زمينه یك ساختمان است كه مشخص 
نيست و هر یك از ما اعم از قاضي ، نظام مهندسي و مانند آن برداشت ها و تفسيرهاي خاص 

خود را داریم.
 معاون دادس��تان مشهد با تاكيد بر شناس��ایي خالهاي قانوني در این حوزه و افزوده شدن آن 
در قالب تبصره به قانون افزود : ما آمادگي داریم تا كمك كنيم این خالها و ابهامات پوشش 

داده شود.
 وي با اشاره به تبصره هفت ماده 100 قانون شهرداري ها ، گفت : هم اكنون آمار بسيار باالیي 

از آرا تخریب بنا در مشهد وجود دارد كه اجرا نشده است. 
او با بيان اینكه بخش زیادي از آنها مربوط به عدم نظارت دقيق و صحيح مهندسين ناظر به 

هنگام ساخت بنا است ، ادامه داد : 
پرونده هاي بس��ياري وجود دارد كه نشان مي دهد مهندسين ناظر نظارت جدي بر ساختمان 
نداشته و قوانين فني و اجرایي و استحكام بنا و مانند آن رعایت نشده و موجب شده تا كميسيون 

ماده 100 راي به قلع بنا بدهد. 
معاون دادستان مشهد بر برگزاري دوره هاي آموزشي براي تبيين این مقررات و مباحث جهت 
مهندسين ساختمان تاكيد كرد و گفت : باید نظام مهندسي به طور جدي به این مباحث بپردازد 

تا از بروز چنين مشكالت جدي جلوگيري كند. 
وي بحث فروش امضاها را از دیگر مشكالت در حوزه مهندسين ناظر ساختمان عنوان كرد و 

بر نظارت جدي نظام مهندسي و جلوگيري از این امر تاكيد كرد. 
ریيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراس��ان رضوي هم در این جلسه گفت : خراسان 
رضوي بویژه مشهد در پهنه زلزله خيزي باالیي قرار دارد و خطرات ناشي از آتش سوزي هاي 
حاصل از انفجار گاز و نيز تلفات جاني و خسارات مالي آن بعضاً از خطرات ناشي زلزله و تخریب 

ساختمان بسيار بيشتر است. 
محمد رضا اخوان عبداللهيان افزود : با شيوه نامه اي كه ميان مسكن و شهرسازي و شركت گاز 
امضا شده این بخش به صورت تخصصي دیده شده و بر اساس آن مهندسين داراي صالحيت 

حرفه ای در این بحث را به كار مي گيرند
یادآوري مي شود به جهت حمایت حقوقي از اعضا، سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان 
رضوي بزودی اقدام به انعقاد قرارداد ارائه مشاوره حقوقي با یكي از وكالي با سابقه پایه یك 

دادگستري نموده است.  

ساخت وساز روي پشت بام ها مجاز شد

وزیر مس��كن براي ارتقاي بازدهي سكونتي در داخل شهرها، به مالكان ساختمان هاي موجود 
اجازه داد در صورت دارا بودن استحكام سازه اي مناسب، یك یا چند طبقه روي آنها احداث كنند. 
علي نيكزاد در این باره به دنياي اقتصاد گفت: مجوز ساخت وس��از روي پشت بام  با 15 ميليون 
تومان وام بانكي به ازاي هر طبقه جدید همراه است، ضمن اینكه در این نوع خانه سازي، دغدغه 
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خرید یا تامين زمين مرتفع ش��ده است. پيش بيني مي شود طرح افزایش ارتفاع ساختمان هاي 
موجود بتواند رقيب سرس��ختي براي طرح مسكن مهر باشد بخصوص اینكه، اجراي اولي در 
درون شهرها، اما دومي در حومه در نظر گرفته شده است.البته وزیر مسكن این پيش بيني را رد 
كرده و گفته است: روند ساخت مسكن مهر در بسياري از استان هاي كشور از مرحله فونداسيون 
و اسكلت بندي عبور كرده و جاي نگراني نيست. نيكزاد تصریح كرد: ظرفيت افزایش طبقات 
س��اختمان هاي موجود محدود است، چون ساختمان هایي كه استحكام مناسب براي افزایش 
ارتفاع دارند تعدادشان زیاد نيست.نيكزاد در این راستا به سازمان هاي نظام مهندسي شهرهاي 
بزرگ اختيار داده براي ساختمان هایي كه استحكام سازه  شان مناسب است، اجازه احداث طبقه 
جدید روي آنها را صادر كند.به این ترتيب زمين به عنوان عاملي كه دو سال پيش كمبود آن در 
داخل شهرها باعث شد ساخت مسكن مهر درحومه تعریف شود، حاال با تصميم وزیر مسكن، از 
سر راه ساخت وسازهاي درون شهري برداشته مي شود، به طوري كه مجوز افزایش طبقات روي 
ساختمان هاي موجود در شهرهاي بزرگ كه معموال سازنده ها در این شهرها از كمبود یا گراني 
زمين رنج مي برند، یك امكان تازه  براي رونق ساخت وس��از تعبير مي ش��ود.بند دیگر از مجوز 
افزایش ارتفاع ساختمان هاي موجود به تخریب خانه هاي قدیمي مربوط مي شود. نيكزاد در این 
باره تصریح كرد: مالك هر ملك مسكوني قدیمي و فرسوده در شهرهاي كشور با تایيد نظام 
مهندسي، مي تواند نسبت به تخریب و نوسازي اقدام كند در این صورت براي ساخت هر واحد، 

15 ميليون تومان وام بانكي نيز اختصاص خواهد یافت.
رتبه های اول در مسكن مهر

وزیر مسكن كه مسووليت كميته پيگيري و حقيقت یاب در مسكن مهر را برعهده دارد، بعد از 
بازدید از پروژه هاي 99 ساله 15 استان كشور، با مقایسه واقعيت ها و گزارش هاي مكتوبي كه 
توس��ط سازمان مسكن استان ها تهيه شده، استان هاي شاگرد اول در این طرح ملي را معرفي 

كرد.
نيكزاد استان مركزي و ایالم را دو استان پيشرو در مسكن مهر دانست و گفت: در این دو استان، 

عملكرد به نسبت متقاضيان و همچنين مقایسه با سایر استان ها خوب بوده است.
نيكزاد پنج شنبه گذشته بعد از 15 ساعت بازدید از شهرها و روستاهاي استان مركزي ساعت 10 
ش��ب در جلسه شوراي تامين مسكن استان حاضر شد و گفت: آمارها مي گوید استان مركزي 
اول اس��ت، چون در این استان براي 70 درصد از پروژه هاي مسكن مهر، عمليات پي ریزي به 

اتمام رسيده است كه این رقم از متوسط كشوري باالتر است.
موافق افزایش وام 15 ميليوني هستم اما...

علي نيكزاد وزیر مسكن در جلسه شوراي تامين مسكن استان مركزي در پاسخ به درخواست 
یك مسوول استاني گفت: ما هم به نوعي موافق افزایش وام مسكن مهر تا سقف 20 ميليون 
تومان هس��تيم، اما باید این پيشنهاد بعد از بررسي در همه استان ها و طرح در هيات دولت به 

تصویب برسد.
به گزارش دنياي اقتصاد، وضعيت ساخت وساز در زمين هاي 99 ساله استان شاگرد اول )مركزي( 
به این شرح است: از 11 هزار واجد شرایط 10 هزار و 588 قرارداد ساخت انعقاد شده است كه از 

این تعداد براي 8 هزار و 512 واحد مسكوني پروانه ساختماني صادر شده است.
همچنين تاكنون فونداسيون 70 هزار واحد مسكوني ریخته شده و اسكلت بندي 2 هزار و 483 
واحد مسكوني به اتمام رسيده است. در حال حاضر سقف زني 2 هزار و 128 واحد نهایي شده و 
یك هزار و 439 واحد مس��كوني از مرحله سفت كاري عبور كرده اند كه از این تعداد 925 واحد 

مسكوني در مراحل پایاني نازك كاري هستند.
گفته مي شود اتحاد استانداري با سایر دستگاه هاي دولتي در این استان و پيگيري جدي سازمان 

مسكن، باعث شده نتایج مسكن مهر پيشرفت خوبي را نشان دهد. 
طبق گفته ریيس س��ازمان مسكن اس��تان مركزي، براي هر شهر از توابع استان، یك كميته 
مسكن مهر وجود دارد كه با اعزام هفتگي به شهرها مشكالت احتمالي تعاوني ها در موضوعاتي 
همچون وام، آب، برق، گاز، مصالح ساختماني، نظام مهندسي و شهرداري را رسيدگي كرده و 

براي حل آنها تصميم مي گيرد.

عقب ماندگي مسكن مهر در مشهد 

وزیر مسكن و شهرسازي از عقب ماندگي طرح مسكن مهر در مشهد پرده برداشت و اعتراف 
كرد از كسي كه كليد قفل پيشروي مسكن مهر را كشف كند تقدیر خواهم كرد. 

مهندس نيكزاد در حاشيه مراسم تودیع و معارفه رئيس سازمان مسكن و شهرسازي خراسان 
رضوي و در جمع خبرنگاران افزود: آنچه در رفع این عقب ماندگي سهم بسزایي دارد، تالش 

مضاعف استاندار و رئيس سازمان مسكن و شهرسازي است. 
وي با بيان اینكه تاكنون 161 ميليارد تومان تسهيالت براي طرح مسكن مهر در اختيار خراسان 
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رضوي قرار گرفته است، گفت: متأسفانه از این ميزان اعتبار فقط 9 درصد جذب شده است. 
وي نسبت به اعطاي تسهيالت به هر ميزاني كه استان بتواند جذب كند، اعالم آمادگي كرد و 
به تمامي متقاضيان مسكن مهر اطمينان خاطر داد كه هيچ مشكلي از بابت پرداخت تسهيالت 

بانكي نداریم. 
وزیر مس��كن و شهرسازي با این ادعا كه در هيچ نقطه از كشور و استان خراسان رضوي یك 
بانك مس��كن پيدا نمي كنيد كه از پرداخت تسهيالت به مسكن مهر امتناع ورزد، گفت: خط 

اعتباري 3 هزار و 500 ميليارد ریالي بانك مسكن در اختيار ما و ما در اختيار شما هستيم. 
به گفته وي، از ميان 70 شهر خراسان رضوي 57 شهر زیر 25 هزار نفر جمعيت دارند كه زمين 
موردنياز افراد متقاضي مس��كن در این ش��هرها آماده شده و پرداخت واحد 15 ميليون توماني 
ساخت این واحدها نيز با مشكل مواجه نيست.وي با بيان اینكه در 13 شهر باالي 25 هزار نفر 
جمعيت این استان نيز بيشترین تقاضا در مشهد وجود دارد، افزود: آمار حكایت از وجود 42 هزار 

متقاضي مسكن در مشهد است، اما تعداد ثبت نام كنندگان كمتر از این تعداد مي باشند. 
مهندس نيكزاد از فراهم شدن تمامي شرایط مسكن مهر در شهر جدید گلبهار خبرداد و گفت: 
در حال حاضر این آمادگي وجود دارد كه به هر سه متقاضي مسكن مهر در گلبهار یك قطعه 

زمين 150 متري واگذار شود. 
وي ادامه داد: براي این متقاضيان نقش��ه را به صورت رایگان تهيه مي كنيم و نظام مهندسي 
نيز قول داده حداكثر با دریافت 3 هزار تومان به ازاي هر مترمربع بر ساخت و ساز این واحدها 
نظارت كند.وي با بيان اینكه براي ساخت هر واحد نيز 15 ميليون تومان تسهيالت بانكي آماده 
پرداخت مي باش��د، افزود: با دریافت این وام براحتي مي توان مسكني ساخت و در آن سكني 
گزید.وزیر مسكن و شهرسازي همچنين از تدابير اندیشيده شده براي اصالح مسير ارتباطي شهر 

جدید گلبهار و مشهد خبرداد. 
مهندس نيكزاد در ادامه به تعاوني هاي مسكن مهر در گلبهار هشدار داد چنانچه این شركت 
تعاوني ها پس از گذشت یك ماه از دریافت زمين و انعقاد قرارداد شروع به ساخت مسكن نكنند، 

قراردادشان را لغو خواهيم كرد. 
وي همچنين به انبوه س��ازاني كه در گلبهار س��اختمانهاي نيمه تمام دارند نيز پيشنهاد كرد با 
واگذاري این واحدها به افرادي كه تاكنون از دولت تسهيالت دریافت نكرده اند و با پر كردن 

فرم »ج«، از تسهيالت 15 ميليون توماني به ازاي هر واحد بهره مند شوند. 
وزیر مس��كن و شهرسازي در خصوص پروژه مسكن مهر در اراضي »قرقي« با توجه به عدم 
اس��تقبال متقاضيان اظهار داش��ت: براي زیرسازي و رس��اندن امتيازات آب، برق، گاز، تلفن و 
آسفالت این اراضي از منابع در اختيار كمك شده و براي ساخت هزار واحد مسكوني با استفاده 

از فناوري نوین ) SLF ( با یك شركت قرارداد منعقد شده است. 
به گفته وي طبق این قرارداد مقرر شده براي ساخت هر مترمربع ساختمان 250 هزار تومان در 
نظر گرفته شود كه با احتساب هر متقاضي براي یك واحد 90 متري با 10 ميليون تومان سهم 
آورده مي تواند صاحب خانه شود.وي با اشاره به اینكه فناوري نوین باعث سبك و سریع سازي 
و پایين آمدن قيمت تمام شده مي شود، از كارگراني كه در این محدوده كار مي كنند خواست 

نسبت به مشاركت در مسكن مهر قرقي اقدام كنند. 
وزیر مس��كن و شهرسازي در ادامه ادعاي جایگزیني انبوه سازان به جاي شركت تعاوني ها را 
 رد كرد و گفت: تعاوني ها همچون گذشته كارشان را ادامه خواهند داد و ما هم از آنان حمایت 
مي كنيم و تسهيالت بانكي مورد نياز آنان را در اختيارشان مي گذاریم، اما در كنار آنان براي 
انب��وه س��ازاني كه عقد ق��رارداد با قيمت مقطوع و كيفيت و زمان مش��خصي منعقد كنند نيز 

تسهيالت 15 ميليون توماني به ازاي هر واحد را اعطا خواهيم كرد. 
در مراسم تودیع و معارفه رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، استاندار خراسان رضوي نيز در 

سخنانش به دو تشكر و دو تذكر بسنده كرد. 
دكتر صالحي از الگوگيري مهندسان ایراني با 7 هزار سال قدمت تمدني این كشور از كشورهایي 
با 200 سال سابقه تمدن انتقاد كرد و خواستار یك طراحي بومي مسكن با توجه به آموزه هاي 
دیني و معماري كهن ایراني شد. وي با بيان اینكه مسكن در ایران عالوه بر استحكام و زیبایي 
باید معرف فرهنگ و تمدن ایرانيان باشد، افزود: متأسفانه نه تنها این مسایل در ساخت و سازها 
توجه نمي شود، بلكه عمر مسكن نيز در ایران 30 تا 35 سال مي رسد، در حالي كه ساختمان 

سازي در بسياري از كشورها پس از 150 سال حرفي براي گفتن دارند. 
به گفته وي عمر پایين مسكن در ایران ثروت عظيم منابع طبيعي را تخریب مي كند، در حالي 

كه این منابع پس از 700 سال دوباره جذب طبيعت خواهند شد. 
وي از مس��كن به عنوان یك عامل بازدارنده در وقوع بسياري از آسيبهاي اجتماعي یاد كرد و 
گفت: با توجه به جوان بودن ایران تأمين مسكن باعث رونق ازدواج خواهد شد.وي همچنين بر 
رعایت آیين نامه ساختماني در ساخت و سازها تأكيد كرد و اظهار داشت: 90 درصد این استان 
روي گس��ل واقع شده، بنابراین رعایت این آیين نامه ضروري است.حجة االسالم والمسلمين 
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سبحاني نيا، رئيس مجمع نمایندگان استان نيز در این مراسم موازي كاري سازمانها در تأمين 
تأسيسات زیرساختي مورد نياز ساخت و سازها بشدت انتقاد كرد و گفت: باید تدابيري اندیشيده 
شود تا سازمانهاي مختلف نظير آب، برق، گاز و مخابرات در ارائه خدمات چندین بار براي كنده 
كاریها هزینه نكنند.وي همچنين بر تأمين نيروي انس��اني و استفاده از نيروهاي متخصص و 
متعهد در نمایندگي س��ازمان مسكن و شهرسازي شهرستانهاي استان خراسان رضوي تأكيد 
كرد.وي خواستار مساعدت سازمان مسكن و شهرسازي استان در واگذاري زمين به پروژه هاي 
دولتي در شهرستانها شد و اظهار داشت: بسياري از این پروژه ها به رغم تأمين اعتبار به دليل 
عدم تحویل زمين معطل مانده اند.مهندس توتونچي، رئيس سابق سازمان مسكن وشهرسازي 
خراسان رضوي نيز در گزارشي به عملكرد سه ساله خود در این سازمان پرداخت.وي از چگونگي 
دفاعيات این س��ازمان به نمایندگي دولت از امالك تصرف ش��ده در محاكم قضایي به عنوان 
اصلي ترین چالش پيش روي این سازمان یاد كرد.مهندس قاسمي، رئيس جدید سازمان مسكن 
و شهرسازي خراسان رضوي نيز طرح مسكن مهر و تسریع در اجراي این پروژه را اصلي ترین 

رسالت این سازمان برشمرد. 

ریيس نمایندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان كاشمر: 
مشكل اصلي ما دخالت افراد فاقد  صالحيت در امر ساخت وساز است

ریيس نمایندگي س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان كاشمر با تاكيد بر اینكه هدف از تشكيل 
نظام مهندس��ي احداث س��ازه هاي با كيفيت، علمي و فني در كشور است، گفت: افزایش آمار 
كيفي به جاي آمار كمي در ساختمان س��ازي بخش اعظم تالش هاي فعاالن نظام مهندس��ي 

ساختمان است. 
مهندس سيدرضا علوي در گفت وگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجویان ایران )ایسنا( _ 
منطقه خراسان، با اشاره به پيشينه فعاليت نظام مهندسي ساختمان در شهرستان اظهار داشت: 
قریب به 11 سال از شروع فعاليت نمایندگي نظام مهندسي در كاشمر مي گذرد كه در این سال ها 
براي عملياتي كردن قوانين سازمان كه در سال 74 به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسيده 

اقدامات موثري انجام شده است. 
وي بزرگ ترین مشكل مهندسان را در امر ساخت و ساز، دخالت و ورود افراد بدون صالحيت 
در امر ساخت و ساز عنوان كرد و گفت: این افراد همواره به عنوان مشكل بزرگي براي جامعه 
مهندسان مطرح بوده و آنان همواره خواسته اند كه در امر ساخت و ساز خود هم سرمایه گذار و 

هم مجري باشند. 
وي با بيان اینكه در شرایط فعلي كه ساخت و ساز از حالت درآمدزایي خارج شده  است، گفت: 
خوشبختانه این قبيل افراد خودبه خود از گردونه خارج شده اند چراكه مردم دیگر به دنبال بساز 

و بفروشي نيستند. 
علوي با تاكيد بر ضرورت ساخت و سازهاي اصولي گفت: خوشبختانه در شرایط فعلي مردم به 
جاي »بساز و بفروشي« به دنبال ساختن سازه هاي با كيفيت هستند كه این امر تنها از عهده 

مهندسان مجرب برمي آید. 
وي تصریح كرد: اكنون سرمایه گذاران و مردم عادي از دست اندركاران نمایندگي نظام مهندسي 
شهرس��تان و مهندس��ان جهت انجام كار ساخت و ساز با كيفيت مطلوب كمك مي خواهند از 
این رو شرایط فعلي بهترین موقعيت براي مهندسان است كه با ارائه كار خوب ضمن آن كه در 
راس��تاي خدمات رس��اني به مردم تالش مي نمایند به فرهنگ سازي جهت ساخت و سازهایي 

مطابق با اصول و قوانين ساختمان سازي و استانداردهاي موجود كمك مي كنند. 
ریيس نمایندگي س��ازمان نظام مهندسي كاشمر با توجه به لزوم احداث مسكن مقاوم مطابق 
با استانداردهاي ساختمان سازي به جایگاه مصالح نوین در ساخت و سازها اشاره و تاكيد كرد: 
شكل جدید بناهاي امروزي كه متناسب با نيازهاي بشر امروز است تنها به لحاظ طراحي متفاوت 
نيست بلكه شكل اجرا و نوع مصالح به كار رفته در بناها در متفاوت بودن بناهاي امروزي تأثير 

بسياري دارد. 
وي تصریح كرد: محيط زندگي آینده، وابسته به مسایلي از قبيل كمي استفاده از مصالح، پایداري 
و چرخه حيات برگش��ت پذیر محصوالت و مصالح و صرفه جویي در مصرف انرژي مي باش��د، 
عالوه بر این سالمت عمومي جامعه را شرایط كاري راحت و ایمن، محيط كار و زندگي پاكيزه 

و سالم تامين مي كند. 
وي خاطرنشان ساخت: صنعتي شدن، انعطاف پذیري در ساخت و ساز، استفاده از محيط شهري 
به طور منعطف، توسعه كيفي و توليد و ساخت سریع تر باعث ارزشمندترین شدن پول خواهد 

شد. 
علوي نگاه جدید به شيوه ساختمان سازي را معطوف به استفاده از مصالح جدید دانست و گفت: 
اگرچه تكنولوژي س��اخت و یا شيوه اجرا در استفاده از این مصالح هنوز غریب و ناآشناست اما 



خبرها

69 68

شناخت این مصالح جدید و كشف خصوصيات آن ها كمك موثري به ایجاد نياز به این مصالح 
در جامعه خواهد نمود.

ساخت و ساز با نظارت مهندسين باعث حفظ سرمايه هاي ملي مي شود

فرماندار تربت جام گفت :س��اخت و س��ازبا نظارت مهندس��ين و رعایت كنترل و مقررات ملي 
ساختمان باعث افزایش عمر ساختمان وحفظ سرمایه هاي ملي مي شود. 

امير كاللي در همایش  نمایندگي هاي شهرستان هاي نظام مهندسي خراسان رضوي افزود: 
اصول اوليه شهرسازي و معماري و ساخت زیست مردم در جامعه در اختيار مهندسان است. 

وي گفت : هر اندازه مهندسان روش ها و شيوه هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 
را در ساخت و سازها به درستي رعایت كنند، مسلما بناهاي مقاوم و ماندگاري بر جاي خواهد 

ماند . 
وي خواستار طراحي مدل معماري شهري براساس بافت بومي هر منطقه شد و اظهار داشت، 
فرمانداري ها بستر توسعه خدمات رافراهم مي كنند و باید توجه مهندسان با در نظر گرفتن بافت 

بومي و سليقه سنتي هرمنطقه اي باشد تا فرهنگ زیستي مردم حفظ گردد. 
فرماندار تربت جام گفت: در هشت برنامه شهرداریها، چهار مورد آن برنامه فني شامل طراحي و 
نظارت ، ساخت مسكن ،شهرسازي و ترافيك است كه توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان 

قابل اجرا است . 
 كالل��ي آمادگ��ي فرمانداري تربت جام را براي عضو كردن نظام مهندس��ي س��اختمان دركار

گروه هاي تخصصي شهرسازي ، مسكن و ترافيك این شهرستان اعالم كرد . 
در این جلس��ه ریيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي به موفقيت هاي این 

سازمان دراجراي دقيق قانون مقررات ملي ساختمان اشاره كرد . 
مهندس محمد رضا اخوان عبداللهيان گفت : این سازمان با داشتن 12هزار مهندس در هفت 
رشته ساختماني امسال دربين 30 استان جزء چهار استان برتر كشور در بخش نظارت و خدمات 

مهندسي از سوي وزارت مسكن و شهرسازي معرفي شده است . 
 وي افزود: به رغم توانمندي خوب نظام مهندس��ي درامر نظارت بر س��اخت و س��از و اجراي 
پروژه هاي شهرسازي و معماري و ترافيكي، متاسفانه بسياري از پروژه هاي شهري توسط افراد 

دارای صالحيت مهندسی و حرفه ای اجرا نمي شود . 
مهندس اخوان اظهار داشت: استانداري خراسان رضوي، شهرداري و شوراي اسالمي شهرمشهد و 
 مسكن و شهرسازی تعامل و همكاري بسيار خوبي با سازمان نظام مهندسي ساختمان دارند و در اكثر
كارگروه هاي تصميم س��ازي و كميته هاي تخصصي و فني نماینده نظام مهندس��ي حضور 

دارد. 
دبير اول شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كشور هم در این جلسه جایگاهواالي نظام 
مهندسي را تشریح و آمادگي این سازمان را در ارائه مشاوره در خصوص استحكام بناها اعالم كرد . 
مهندس محمدرضا اسماعيلي گفت : در بحث استحكامساختمان 60درصد مشكالت را پشت سر 
گذاشته ایم و كسي نگران ساخت و ساز فاقد استحكام نيست و ما به دنبال معماري پایدار هستيم . 
 وي با بيان اینكه در اجراي پروژه هاي ساختماني از مصالح و طرح هاي سنتي كمتر استفاده 
مي شود، افزود: متاسفانه در جانمایي ساختمان از نور طبيعي استفاده نمي شود و ساخت و سازها 

به سمت بهره گيري از انرژیهاي برقي و سوخت فسيلي پيش مي رود . 
اسماعيلي تصریح كرد : سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان آمادگي دارد در تمامي طرحهاي 

جامع شهرسازي و تفصيلي با شهرداریهاي سراسر كشور مشاركت و همكاري داشته باشد . 
دبير دوم سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي هم گفت: 140نفر كارشناس كنترل 
محاسبات و نقشه ها مدیریت خدمات نظام مهندسي استان در اجراي مقررات ملي ساختمان 

طي یكسال گذشته از 20هزار پروژه ساختماني بازدید كردند . 
مهندس حسن پورحسيني افزود: پارسال پنج هزار و 300 فقره پروانه ساختماني در شهر مشهد 

با زیر بناي حدود پنج هزار مترمربع صادر شد.

 فرودگاه مشهد نيازمند س��رمايه گذاری ۴50 ميليارد تومانی برای خدمات رسانی 
به زائران است 

مدیركل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: برای خدمات دهی به بيش از 30ميليون زائر در 
فرودگاه بين المللی شهيدهاشمی نژاد مشهد در افق 1404 باید ساليانه 30ميليارد تومان اعتبار 
به این فرودگاه اختصاص یابد. محسن اسماعيلی افزود: سال گذشته حدود 30هزار پرواز ورودی 
و خروجی به فرودگاه مشهد انجام شد و هم اكنون نيز به طور ميانگين روزانه 100پرواز ورودی 
و خروجی از 31فرودگاه داخلی و 22 فرودگاه خارجی به این شهر انجام می شود.وی ادامه داد: 
سال گذشته حدود 5 ميليون مسافر از طریق خطوط هوایی به مشهد وارد و یا خارج شدند و پيش 
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بينی ما این است كه تا 15 سال آینده در افق 1404 به 30ميليون زائر و مسافر در فرودگاه مشهد 
خدمات دهی شود.مدیركل فرودگاه های خراسان رضوی اظهار داشت: تحقق این امر عزم ملی 
می طلبد كه ردیف اعتباری جداگانه ای برای فرودگاه بين المللی شهيدهاشمی نژاد مشهد از 
سوی مجلس یا دولت اختصاص یابد.وی با بيان این كه در ایام مناسبتی روزانه 145تا150پرواز 
ورودی و خروجی به فرودگاه مشهد انجام می شود اضافه كرد: باید فضای پذیرش مسافر در 
زمان ش��لوغی ها و ازدحام س��فر فراهم شود.اسماعيلی افزود: هم اكنون ایجاد موقعيت پارك 
فرودگاه آغاز شده و 20درصد از آن در حال انجام است. مدیركل فرودگاه های خراسان رضوی 
با بيان این كه هم اكنون فضای ترمينال مسافری فرودگاه مشهد 10هزار مترمربع است، ادامه 
داد: مس��احت ترمينال مسافری فرودگاه مش��هد در افق سال 1404 باید به 120هزار مترمربع 
برسد كه تا سال آینده 60هزار مترمربع آن محقق می شود. وی با اشاره به اجرای طرح توسعه 
فرودگاه مش��هد، گفت: در صورت اختصاص 200ميليارد تومان اعتبار در یك مرحله این طرح 
طی 3 تا 5 سال به اتمام می رسد.اسماعيلی با اشاره به ضرورت احداث باند سوم برای پرواز و 
فرود هواپيماها در فرودگاه مشهد، افزود: برای رهایی مردم شهر مشهد از صدای هنگام پرواز 
یا فرود هواپيماها احداث این باند الزم است كه مطالعات آن انجام شده است. وی به افزایش 
تقاضای س��فر از شهرهای مختلف داخلی و خارجی با هواپيما به مشهد اشاره كرد و گفت: به 
علت نبود فضا برای پذیرش مسافر، امكان پذیرش پروازهای داخلی یا خارجی در ساعات مورد 

نظر آنان را نداریم.

تدريس صنعتی سازی ساختمان  برای نخستين بار در كشور 

به نقل از شركت مدیریت پروژه های ایران ، در پی توافق به عمل آمده ميان دانشگاه صنعتی 
خواجه نصيرالدین طوسی و شركت مدیریت پروژه های ایران ، شرایط الزم برای گنجاندن واحد 
فناوری های نوین صنعت ساختمان به دروس مقطع كارشناسی رشته مهندسی عمران دانشگاه 

خواجه نصيرالدین طوسی فراهم شد. 
بر اس��اس این گزارش این درس كه برای نخس��تين بار در ایران به عنوان واحد آموزش��ی به 
چارت آموزشی دانشگاه ها در رشته مهندسی عمران افزوده می شود، قرار است در قالب 2 واحد 

اختياری و به صورت سميناری به دانشجویان دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی ارائه شود. 
براس��اس برنامه ریزی های ش��ركت مدیریت پروژه های ایران و به دنبال ابراز تمایل برخی 
دانش��گاه های مطرح كشور، قرار اس��ت مذاكرات الزم برای تدریس این درس در دیگر رشته 

های مرتبط با صنعت ساختمان نيز صورت گيرد. 
واحد درسی فوق به گونه ای تعریف شده كه ارتباطی عميق ميان صنعتی سازی و دانشگاه را 
ایجاد می كند و در بردارنده موضوعات مورد اهميت در حوزه هایی نظير معماری، س��اختمان، 

مدیریت و دیگر صنایع وابسته به مهندسی عمران باشد.

ساختمانهاي مشهد شناسنامه دار مي شوند 

ریيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت : شناسنامه هاي فني و ملكي 
ساختمان هاي با زیربناي 800 متر مربع و یا داراي شش سقف در این شهر صادر مي شود. 

محم��د رض��ا اخ��وان عبداللهي��ان در گف��ت و گو ب��ا ایرنا افزود : شناس��نامه فن��ي و ملكي 
 س��اختمان سندي حاوي اطالعات فني وملكي س��اختمان است وتوسط نظام مهندسي صادر 

مي شود . 
به گفته وي ، این سند در كليه نقل و انتقاالت ساختماني به منظور اطالع مالكان و خریداران 

ساختمان ها از وضعيت و جزئيات آنها در اختيارشان قرار مي گيرد.
وي اظهار داش��ت : این طرح در مرحله نخس��ت براي ساختمان هاي داراي زیربناي 800 متر 
مربع به باال و شش سقف به اجرا در آید كه از شهریور سال 85 پروانه ساخت دریافت كرده و 
هزینه صدور شناسنامه را همان زمان پرداخت كرده اند همچنين داراي مجري داراي صالحيت 

از سازمان مسكن و شهرسازي هستند. 
وي ادامه داد : در صورت انطباق ساختمان ساخته شده با پروانه صادر شده ، از ابتداي سال 89 
مالكيني كه داراي شرایط الزم هستند مي توانند با مراجعه به نظام مهندسي در قالب دفترچه 
اطالعات ساحتمان و شناسنامه فني و ملكي از اطالعات ساختمان خود مطلع شوند و پس از 

صدور آن را دریافت كنند. 
مهندس اخوان عبداللهيان افزود : در شرایط كنوني چون اجرای آیين نامه سازندگان مسكن و ساختمان 
 را فقط در مشهد داریم   این طرح در محدوده ساختمان هاي باالي 800 متر مربع و شش سقف مشهد اجرا 

مي شود. 
 به گفته وي، س��اختمان هاي داراي این ویژگي ها كه هزینه صدور شناس��نامه را هم پرداخت 

خبرها
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كرده اند در مش��هد یك هزار و 500 مورد اس��ت كه درمرحله اول در صورت انطباق ساختمان 
احداث شده با پروانه ساخت صادره مشمول این طرح مي شوند. 

بازنشستگي »معاون كهنه كار« وزارت مسكن

خواجه دلویي با سابقه اي جهادي در زمان جنگ، در سال 67 به وزارت مسكن آمد و بعد از تجربه 
حرفه اي در حوزه هایي همچون مدیر عاملي سازمان عمران و بهسازي شهري، قائم مقامي وزیر 
و معاونت هاي مختلف وزارت مسكن، در سال 84 با تشكيل معاونت جدیدي با عنوان معاونت 
امور مسكن و ساختمان، مسووليت این حوزه را بر عهده گرفت. معاونتي كه علي نيكزاد آن را 

مغز متفكر وزارتخانه اش عنوان مي كند. 
بدین ترتيب خواجه دلویي سابقه همكاري با 5 وزیر مسكن )سراج الدین كازروني، عباس آخوندي، 

علي عبدالعلي زاده، محمد سعيدي كيا و علي نيكزاد( را در اختيار دارد.
در زمان وزارت محمد س��عيدي كيا، خواجه دلویي- معاون ارش��د- بخش زیادي از مس��ووليت 
س��نگين مسكن مهر را بر عهده داش��ت، جایي كه در اواخر عمر دولت نهم، به واسطه طرحي 
كه او تدوین كرد، تفاهم نامه اي بين وزارت مسكن و انبوه سازان براي ساخت  وساز مسكن مهر 

توسط انبوه سازان منعقد شد.
خواجه دلویي این اواخر نيز تفاهم نامه اي از طرف وزارت مس��كن با بانك صادرات امضا كرد تا 
این بانك عالوه بر تامين نقدینگي انبوه سازان، مستقيم وارد حوزه ساخت )در قالب پروژه هاي 

مشاركتي( بشود. 
منوچهر خواجه دلویي در مدتي كه از عمر دولت دهم مي گذرد، چندین مرتبه با سایت اطالع رساني 
دولت درباره پيش بيني آینده بازار مس��كن و روند قيمت ها در این بازار و همچنين درباره روند 
پيشرفت پروژه هاي مسكن مهر گفت وگو كرده كه بالفاصله رسانه هایي كه سخت دنبال اخبار 

این حوزه هستند، متن گفت وگو را از سایت دولت برداشت و عينا استفاده كردند.
آنچه برخي نزدیكان این معاون كهنه كار تازه بازنشسته درباره اش مي گویند، سعه صدر، خونسردي 

و گشاده رویي او در برخورد با مسائل است.
هرچن��د برخي احتمال مي دهند خواجه دلویي تجربه 25 س��ال و یك  ماه خود را مي خواهد در 
حوزه اي كه اكنون مدیر س��ابقش، محمد س��عيدي كيا در آن فعاليت مي كند، به كار بگيرد اما 

ظاهرا این طور نخواهد بود. 
منوچهر خواجه دلویي داراي مدرك تحصيلي مهندسي عمران شاخه راه  و ساختمان از دانشگاه 

فردوسي مشهد است.

معاون جديد وزير مسكن در حكمي، مهندس ابوالفضل صومعلو را به سمت معاون 
امور مسكن و ساختمان برگزيد

صومعلو پيش از این، عضو هيات مدیره و معاون امور امالك و حقوقي س��ازمان ملي زمين و 
مسكن بوده است.

علي نيكزاد در مراسم معارفه معاون جدید مسكن و ساختمان وزارت مسكن گفت: دغدغه ما 
 این اس��ت كه بر نياز فعلي و نيازهاي آینده تا س��ال 1392 كه به صورت صعودي افزایش پيدا 
مي كند، مدیریت ش��ود و انتظار این اس��ت كه معاونت امور مسكن و ساختمان این مسائل را 

تحليل و راهكار و برنامه ارائه كند.
نيكزاد تصریح كرد: معاونت امور مسكن و ساختمان مغز متفكر وزارت مسكن و شهرسازي است 

و من اعتقاد راسخ به آن دارم. 

مراس��م توديع و معارفه گروه هاي تخصصي دوره هاي چهارم و پنجم سازمان نظام 
مهندسي ساختمان خراسان رضوي

در آغاز این  مراسم مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان 
خراسان رضوي ضمن تبریك اعياد قربان و غدیر به خط مشي قانون نظام مهندسي و كنترل 
ساختمان در جلب مشاركت حرفه اي اعضاي سازمان اشاره كرد و گفت: هم اكنون این سازمان 
11920 نفر عضو در هفت رشته مهندسي ساختمان دارد، كه بر اساس ماده 2  و 16 قانون جلب 
مشاركت حرفه اي مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختماني و كارشناسي مسائل ویژه 

هر یك از رشته هاي تخصصي از وظایف گروه هاي تخصصي مي باشد.
وي ادامه داد: همچنين در ماده 80 در بند الف نيز آمده اس��ت كه گروه هاي تخصصي استان 
نظریات و پيشنهادات واصل شده را ضمن اعالم وصول كتبي به پيشنهاد دهندگان دسته بندي 
نموده، و در پایان هر ماه گزارش آنرا همراه اظهار نظر یا هرگونه پيشنهادي به نظام مهندسي 

استان ارسال مي دارند.
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رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان افزود: به منظور هماهنگي گروه هاي تخصصي 
دبير خانه با مدیریت سركار خانم معدنيان در سازمان فعال شده است كه این دبيرخانه نقش روان 
سازي، حمایت و پشتيباني از گروه هاي تخصصي 7 رشته سازمان دارد، و هر گونه پيشنهادات 

سازنده اي را پيگيري و جهت تصميم گيري به هيئت مدیره یا هيئت رئيسه ارائه مي دهد. 
مهندس اخوان نقش روابط عمومي، كميته نظام پيشنهادات، ماهنامه طاق را در اطالع رساني 

فعاليت هاي گروه هاي تخصصي تشریح كرد و خواستار ارائه پيشنهادات ارزنده شد.
در ادامه نيز مدیر هماهنگي گروه هاي تخصصي سازمان خواستار ارائه برنامه ریزي استراتژي از 
سوي گروه هاي تخصصي شد و افزود: آمادگي داریم هر دو یا سه ماه نشستي بصورت مشترك 

با همه گروه ها داشته باشيم.
خانم مهندس معدنيان افزود: ما از ارائه هر گونه پيشنهاد و انتقاد كه از سوي گروه ها مطرح شود 

استقبال مي كنيم و پيشنهادات را ارج مي نهيم.
در این جلس��ه دكتر غالمرضا بهار وحدت پيشكس��وت جامعه مهندس��ان و عضو سابق دوره 
هاي س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان خراس��ان از حض��ورش در جمع مهندس��ان ابراز 
خش��نودي كرد و افزود: امروز قلبم در جمع ش��ما ش��اد ش��د، روزي كه مي خواستم یك تنه 
گروه مهندس��ي س��ازمان نظام مهندسي را در ش��هر مقدس مشهد تأسيس كنم با مشكالت 
 فراواني روبرو ش��دم كه بس��ياري از دس��تگاه هاي اجرایي همكاري نمي كردند، خوشحالم و 
مي بينم جوانان مهندس پا به عرصه فعاليت گذاش��ته اند تا این س��اختمان ها ي مستحكم و 

مقاوم ساخته شود.
 وي ضمن قدرداني از مهندس اخوان ریاس��ت سازمان گفت: ایشان را من از زمان دانشجویي 
مي ش��ناختم. در پایان مراسم لوح تقدیر به اعضاي گروه هاي تخصصي دوره چهارم و احكام 

اعضاي گروه هاي تخصصي دوره پنجم اعطاء شد

بيانيه ششمين سال بزرگداشت روز جهاني شهرسازي 

دبيرخانه برگزاري روز جهاني شهرسازي متشكل از نهادهاي علمي، حرفه اي و دانشگاهي الزم 
مي داند از حضور پرشور و گسترده جامعه حرفه اي شهرساز، نهادهاي علمي و دانشگاهي و به 
ویژه همكاران ، دانشجویان در بزرگداشت روز جهاني شهرسازي تشكر و تقدیر نماید و اميد دارد 
كه این بزرگداشت در نيل به اهداف اصلي خود یعني شناسایي این حرفه به عموم و تجليل از 

بزرگان و پيشكسوتان و ارتقا آگاهي هاي دانشجویان عزیز موفق بوده باشد .
از آبان سال گذشته تا كنون كه شعار انتخابي سال قبل »مدیریت شهرسازانه ، تحقق پذیري 
طرح هاي شهري « توسط دبيرخانه اعالم شد، اقدامات و فعاليت هایي از ناحيه نهادهاي عضو 
دبيرخانه صورت پذیرفت كه شرح آن در سخنراني افتتاحيه امروز به تفصيل بيان شده است . 
براي سال جدید با توجه به مجموعه رخدادها و اتفاقات در حوزه هاي تخصصي و حرفه اي و 
نيز حوزه هاي اجتماعي ، سياسي كشور ، دبيرخانه شعار » شهرسازي ، قانون مداري و حقوق 
شهروندي « را پيشنهاد مي نماید و در این راستا با تاكيد بر بيانيه سال قبل و اهداف اعالم شده 

موارد ذیل را به آن اضافه مي نماید و با پيگيري همه جانبه خواستار تحقق آن مي شود .
1-جامعه شهرساز بر این اعتقاد است كه اتخاذ و اعمال هرگونه تصميم سياسي تاثير گذار بر 
سازمان فضایي نظام سكونتگاهي كشور ، به ویژه در حوزه جابجایي پایتخت، نيازمند مطالعه و 
بررسي كارشناسي عميق با تعامل سازنده با نهادهاي علمي و حرفه اي است . یادآوري مي شود 
دبيرخانه روز جهاني شهرساز بدون هيچگونه پيشداوري ، آمادگي خود را جهت بازبيني و تعمق 

و بررسي و سنجش اثرات و پي آمدهاي این تصميمات اعالم مي دارد .
2- جامعه شهرساز نگراني عميق خود را از سياست هاي مقطعي و یكجانبه اعالم شده در حوزه 
مسكن ، بدون توجه و درنظر گرفتن اثرات این گونه تصميمات بر شهرسازي اعالم مي دارد. 
نظرات اعالم ش��ده در زمينه افزایش تراكم ساختماني با اضافه شدن تعداد طبقات در بناهاي 
مس��كوني موجود بدون توجه به مالحظات شهرسازي و اجراي سياست هاي پشتيباني از زیر 
س��اخت ها و خدمات و تجهيزات ش��هري مي تواند به افول ارزش سكونتي و كاهش كيفيت 

محيط هاي شهري منجر گردد .
 3-جامعه شهرس��از بر لزوم اجراي قوانين شهرسازي كش��ور به ویژه احكام قانوني مندرج در
برنامه هاي پنج ساله توسعه توجه دولت و شهرداریها را به اعتال و تقویت حرفه شهرسازي بيش 

از پيش ضروري مي داند . 
4-جامعه شهرساز تاكيد دارد موضوع حكمراني محلي ، تقویت جایگاه شهرها ، حركت به سوي 
مدیریت یكپارچه شهري و واگذاري امور محلي به شهرداریها و دهياریها، راهبردي اساسي براي 

حل مسائل و مشكالت شهري ، شهرنشيني و شهرسازي كشور ما مي باشد .
5-چون گذش��ته تاكيد مي ش��ود هدایت متوازن كاربري اراضي شهري و تضمين دسترسي 
شهروندان كم درآمد به مسكن مناسب و ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي و تبدیل این 
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فضاها به مراكزي با كيفيت انساني مناسب مورد توجه و تاكيد عموم شهرسازان كشور است .
6-حرفه شهرسازي در خدمت به جامعه و براي تسهيل زندگي همه شهروندان فعاليت مي كند 
و استفاده از این حرفه جهت اعالم تصميمات غير كارشناسانه بصورت امري به مردم ، نكوهيده 

و ناپسند است .
7-جامعه شهرساز با استفاده منطقي از ابنيه و بافت هاي با ارزش شهري به صورت قطعي و نه 

توصيه اي، صرفا براي كاربري هاي عمومي و توسعه فضاهاي عمومي شهري تاكيد دارد .
8-جامعه شهرس��از خواهان آن اس��ت كه براي جلوگيري از نادیده گرفتن اصول و معيارهاي 
شهرسازي در كميسيون هایي چون كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها از حرفه مهندسان 

شهرسازي در تركيب آنها استفاده شود .
9-جامعه شهرساز معتقد است حل یك مساله شهري همچون ترافيك نباید منجر به تخریب 
و یا لطمه به هویت هاي اصيل شهري شود كه تبدیل خيابان ولي عصر به معبر اقدامي در این 
راس��تا مي باش��د . به بيان دیگر توسعه هاي شهري به ویژه توسعه معابر نباید منجر به نادیده 

گرفتن حقوق شهروندي گردد . 
10-با توجه به چالش هاي منفي و نادرستي كه اخيراً در زمينه عناوین فني مهندسان شهرساز 
پيش آمده است پيشنهاد مي شود همه نهاد هاي شهرسازي كشور براي دفاع از حرفه شهرسازي 

در مقابل جاه طلبي و انحصار طلبي حرفه اي نظام مهندسي دفاع كنند .
11-براي پيشگيري از فروش تراكم و تغيير كاربري به عنوان كسب درآمد شهرداري ها، تدوین 

سياست هاي تامين درآمد براي شهرداري ها ضرورت اساسي دارد .
12-اج��راي برنامه ری��زي در جهت ارتقاء كيفيت حمل و نقل عمومي از اولویت خاصي براي 

توسعه پایدار شهري برخوردار است .
13-جهت جلوگيري از تجاوز به اراضي ملي و حرایم ميراث فرهنگي و طبيعي ، تدوین سياست 

هاي دقيق و قاطع ضرورت دارد .
14-اس��تفاده ش��هروندان از فضاهاي عمومي س��الم با اختصاص پهنه هاي ویژه براي امور 
اجتماعي فرهنگي ، رفاهي در شهر با هدف امكان استفاده از محيط هاي زیستي سالم و عاري 

از نا هنجاري ها و آلودگي ها از ضروریات مي باشد .
در پایان جهت پيگيري تحقق این خواسته ها، دبيرخانه ستاد برگزاري روز جهاني شهرسازي 
متشكل از جوامع حرفه اي، نهادهاي علمي ، آموزشي و تحقيقاتي از سایر نهادهاي مدیریتي 
و رس��انه هاي عمومي دعوت به همكاري مي نماید. به اميد آنكه در س��ال آینده در برگزاري 
همایش بزرگ�داش���ت این روز ج�هاني ) 8 نوامبر ( گزارش ش��رح توفيقات حاصل ش��ده در 
دس��تيابي به این خواس�ته ها ارائ�ه ش���ود تا از این رهگذر رسالت حرفه اي شهرسازان كشور 

بيش از گذشته در جامعه شناخته شود . 

همايش »نگرشی بر آيين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله« برگزار شد 

دكتر س��يد محمود فاطمی عقدا ، معاون وزیر مس��كن و شهرسازی و رئيس مركز تحقيقات 
س��اختمان و مس��كن كش��ورمان گفت: با این كه مدت 22 س��ال از تدوین آئين نامه طراحی 
ساختمانها در برابر زلزله )استاندارد 2800 ایران( سپری می شود، اما همچنان نگران رویداد زلزله 
هس��تيم و این اصال شایسته كشور بزرگی به قدمت ایران نيست. وی موضوع اجرایی نشدن 
آئين نامه مذكور و یا عدم الزام به رعایت آن در طراحی ساختمان ها از نكات مهمی است كه 

باید مورد توجه قرار گيرد.

چهارمين همايش ملی » نگرشی بر آيين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله« افتتاح شد
 

این همایش 2 روزه به منظور تبادل آخرین اطالعات علمی و پژوهش های انجام شده در مراكز 
علمی- تحقيقاتی كشور و آشنایی با نقطه نظرات جامعه مهندسی و با تكيه بر اهدافی همچون: 
آش��نایی بيشتر با مشكالت و محدودیت های آیين نامه در اجرا، ایجاد ارتباط گسترده تر بين 
پژوهش��گران و دس��ت اندركاران ساخت و ساز، بررسی نقاط ضعف و قوت آیين نامه در بهبود 
عملكرد س��اختمان ها با توجه به زلزله های گذشته و نيز تبادل اطالعات علمی و یافته های 
تحقيقاتی پژوهشگران و جامعه مهندسی در خصوص استفاده از آیين نامه به منظور همفكری 

در تدوین ویرایش چهارم با حضور مهندسان، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد.
محمود فاطمی عقدا در افتتاحيه این همایش ضمن تقدیم پيام وزیر مسكن و شهرسازی رئيس 
افتخاری همایش، با بيان این كه در كشور زلزله خيزی مثل ایران باید بيش از پيش به ضوابط و 
مقررات ساختمانی و ایستایی سازه ها در برابر وقوع زلزله توجه داشته باشيم،گفت: نگرش های 
جدیدی در ویرایش چهارم »آیين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله« اعمال خواهد شد. 
موضوع اجرایی نشدن آئين نامه مذكور و یا عدم الزام به رعایت آن در طراحی ساختمان ها از 
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نكات مهمی است كه باید مورد توجه قرار گيرد. 
وی اظهار كرد: خاطره تلخ زلزله های ساليان اخير مانند زلزله های خراسان، رودبار، بم، زرند و 

لرستان نقش مهمی در تحكيم و بازنگری این آیين نامه داشته است. 
رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با بيان این كه مطمئنا باز هم در آینده شاهد وقوع 
زلزله های ش��دید در كش��ورمان خواهيم بود، افزود: لزوم توجه به این واقعيت كه ایران روی 
كمربند زلزله واقع شده است و ضرورت شناخت پدیده طبيعی زلزله و پی بردن به ویژگی های 
آن، برخورد مناس��ب و علمی و منطقی تر جامعه مهندس��ی كشور را طلب می كند. وی اضافه 
كرد: نكته مهم، لزوم آموختن زندگی در كنار پدیده زلزله و پذیرش این واقعيت است كه زلزله 
پدیده ای معمول در ایران می باشد و نباید وقوع آن را در نقاط مختلف كشور امری نادر تلقی 

كرد. 
فاطمی عقدا افزود: در كنار بحث تدبير و پيش بينی، ما باید هر لحظه آمادگی وقوع زلزله های 
شدید را داشته باشيم. وی با بيان این كه تنها یك راه برای مصون ماندن از پيامدهای احتمالی 
زلزله وجود دارد و آن هم مقاوم س��اختن س��ازه هاست به نحوی كه سازه ها توان ایستایی در 
 برابر زلزله های ش��دید را داش��ته باشند، گفت: آیين نامه طراحی س��اختمان ها در برابر زلزله 

) استاندارد 2800 ایران( در ویرایش چهارم با همين رویكرد تدوین خواهد شد. 
رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در ادامه گفت: یكی از اقدامات ضروری برای كشور 
كه در زمان حاضر ایجاد شده، مساله بهره گيری از فناوریهای نوین در بخش مسكن است و 
ویرایش سوم آئين نامه 2800 كه اكنون در اختيار همه قرار دارد، فاقد این موضوع است. وی 
افزود: اميدواریم فناوری های نوین س��اختمانی از این پس مطابق با ویرایش جدید آیين نامه 

طراحی ساختمان ها در برابر زلزله مورد تایيد واقع شوند. 
رئي��س مرك��ز تحقيقات س��اختمان و مس��كن در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود خاطر 
 نش��ان كرد: با این كه مدت 22 س��ال از تدوین آئين نامه طراحی س��اختمانها در برابر زلزله 
)اس��تاندارد 2800 ایران( سپری می شود، اما همچنان نگران رویداد زلزله هستيم و این اصال 

شایسته كشور بزرگی به قدمت ایران نيست. 
وی ادامه داد: بحث نياز كشور به توليد انبوه مسكن و صنعتی سازی و حركت به سوی سبك 
سازی از نكات مهمی است كه باید در ویرایش چهارم آئين نامه به آن توجه شود و پس از تدوین 

آن به تصویب هيات وزیران برسد. 
فاطمی عقدا یادآور شد: برخی از محققين و طراحان ساختمان ها براین اعتقادند كه آئين نامه 
كنونی 2800 موجب طراحی سنگين و افزایش هزینه های ساخت می شود و الزم است در این 

همایش دو روزه این دیدگاه ها مطرح و مورد بررسی قرار گيرد. 
وی گفت: كميته دائمی آئين نامه 2800 زلزله ایران در مركز تحقيقات ساختمان ومسكن بدون 
تعطيلی و هيچ گونه چشمداشت مادی با درایت كار خود را دنبال می كند و همواره پذیرای نقطه 

نظرات محققين و پژوهشگران جوان است. 
الزم به ذكر است در این همایش جلساتی هم به عنوان كارگاه های تخصصی در 7 گروه علمی 
به بحث و تبادل نظر در خصوص تجارب مطالعاتی و پژوهشی در زمينه های مرتبط با ضوابط 
استاندارد 2800 ایران می پردازند و از اعضای كارگروه های تخصصی برنامه بازنگری ویرایش 
چهارم آیين نامه یاد شده به عنوان هسته های علمی جهت برگزاری و هدایت این كارگاه ها 

دعوت به عمل آمده است. 

يكي از بزرگترين پاركينگهاي طبقاتي كشور در مشهد احداث مي شود

مدیر اجرایي طرح بزرگ ميدان ش��هدا از اجراي یكي از بزرگترین پاركينگهاي طبقاتي كشور 
در مشهد خبرداد

 سيد مهدي درهمي با اعالم این خبر گفت : پاركينگ طبقاتي توحيد از پروژه هاي ميدان شهدا 
است كه در محل سابق انبارهاي قند و شكر اجرایي مي شود.

وي افزود: طراحي این پاركينگ با زیربناي متجاوز از 60 هزار مترمربع در 8 طبقه و با ظرفيت 
نزدیك به 2 هزار خودرو به اتمام رسيده و آماده اجراست.

درهمي با اشاره به نياز مشهد نسبت به احداث هر چه سریعتر این پاركينگ اظهار داشت : به 
دليل طوالني بودن عمليات اجرایي و حجم باالي كار الزم اس��ت زمين كه مورد نياز سازمان 

بازرگاني نيست در اختيار شهرداري قرار گيرد تا عمليات اجرایي آن آغاز شود .
گفتني است طرح بزرگ ميدان شهدا شامل 47 پروژه است كه در سه بخش ميدان شهدا، هشت 

آباد و صاحب الزمان در حال اجرا مي باشد
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خانه سبز كره ای 

گروهی از مهندس��ان در كره جنوبی خانه ای طراحی كرده و س��اخته اند كه به گفته آنها نه به 
سوختهای فسيلی نياز دارد و نه گازهای گلخانه ای توليد می كند.

 به گزارش واحد مركزی خبر،این خانه كه سازندگانش آن را خانه »بدون گازهای گلخانه ای« 
ناميده اند ، كامال سازگار با محيط زیست است. 

بيشتر برق مصرفی این خانه با استفاده از توربينهای بادی و باطریهای خورشيدی تامين می شود. 
این ساختمان همچنين با جذب نور و گرمای روز آن را ذخيره می كند. 

دیوارها و پنجره های مخصوص این س��اختمان به گونه ای س��اخته شده است كه اجازه هدر 
رفت انرژی را نمی دهد. 

آب فاضالب و آب باران در این خانه تصفيه شده و مجددا مورد استفاده قرار می گيرد. 
دولت كره جنوبی از این طرح استقبال كرده است گرچه ساخت چنين خانه هایی پرهزینه است 

و تقریبا دو برابر بهای خانه های معمولی است.

تمبر اختصاصي نظام مهندسي در كرمان رونمايي شد

حميد بدیعي رئيس س��ازمان نظام مهندسي استان كرمان ظهر امروز در مراسم پرده برداري از 
تمبر اختصاصي نظام مهندسي در كرمان اظهار داشت: امروز براي مجموعه نظام مهندسي و 

همچنين براي اداره پست نخستين بار است كه از یك تمبر ویژه رونمایي به عمل مي آورند. 
وي خاطرنشان كرد: این تمبر، این پيام را دارد كه با رعایت مقررات ملي ساختمان مي توانيم عمر 

ساختمان را به چند برابر افزایش دهيم و این موضوع در اذهان شهروندان ماندگار مي شود. 
بدیعي با اشاره به پيام این تمبر به مسووالن تصریح كرد: این تمبر یادآور مي شود كه چند هزار 
مهندس عضو این مجموعه آماده خدمت گزاري و دفاع از سرمایه هاي عمومي شهروندان ایران 

اسالمي هستند. 
وي خاطرنشان كرد: تمبر ملي مقررات ساختمان در این استان نقش مي بندد و به همه مسووالن 
تالشگر كه با فعاليت هاي خود به دنبال این هستند كه سرمایه را به ثروت بدل كنند، پيام خاص 

و ویژه اي دارد. 
رئيس سازمان نظام مهندسي استان در پایان اظهار داشت: سازمان نظام مهندسي استان كرمان 

در زمينه چاپ این تمبر ملي پيشگام شده و افتخار آن نصيب این استان شده است.

افزايش تورم با ساخت و سازهای غير اصولی/ تكنولوژی روز فقط در 10 درصد ساختمانها

 رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور گفت: ساخت و سازهای اصولی و با تكنولوژی 
روز به توسعه پایدار و كاهش تورم كمك می كند.

در دومين روز كنگره بين المللی توسعه پایدار شهری كه در سالن اجتماعات دانشگاه بين المللی 
امام خمينی )ره( قزوین جریان دارد، جان تامپسون از انگلستان، وینسنت كيتيو از سازمان ملل 
متحد، ابراهيم جيده از قطر و رضا پور وزیری و محمد حسن ملك پوراز كشورمان در خصوص 

راهكارهای توسعه پایدار در جوامع شهری سخنرانی و مقاالت خود را ارائه می كنند.
محمد غرضی در حاش��يه كنگره بين المللی توسعه پایدار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر در 
قزوین گفت: توسعه پایدار نتيجه توسعه تكنيكی است كه كمك می كند تا با ارائه خدمات بهتر 

بتوان داده ها را بيش از گذشته ارتقا داد.
غرض��ی كاهش خدمات تخصصی و ارزان بودن آن را در افزایش اس��تفاده عمومی از اینگونه 
خدمات موثر دانست و افزود: اگر خدمات تخصصی گران باشد نمی توان به توسعه پایدار رسيد 
 زیرا رغبت مردم در اس��تفاده از آن كمتر می ش��ود و به همين دليل در بخش س��اختمان عمر 

سازه ها در كشور ما كمتر از متوسط جهانی است.
وی افزود: از دهه 70 به بعد اس��تفاده از تكنولوژی روز در ساختمان سازی كشور رایج شده اما 
س��رعت آن كند و تدریجی است و در حال حاضر تنها 10 درصد ساختمانهای ساخته شده در 

كشور از تكنولوژی روز بهره مند هستند.
رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور یادآور شد: اجرای مقررات ملی ساختمان در 20 
بند مجزا ش��امل مبحث 15، 16، 17 و 19 در خصوص صرفه جویی در انرژی، مقررات ملی 
آب، برق، فاضالب و مكانيك است كه در صورت اجرای آن می توان به استحكام و پایداری 

ساختمانها و افزایش طول عمر آنها كمك كرد.
غرضی معتقد اس��ت اگر كش��ور روند صنعتی ش��دن را قبول دارد باید در مسير ساخت و ساز 
صنعتی هم حركت كند و با جدی گرفتن اجرای مقررات ملی ساختمان و تربيت نيروی انسانی 
فعال و پر تحرك و دانش پژوه و مجری می توان به گسترش بهره مندی از تكنولوزی روز در 
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ساختمانها اميدوار بود.
وی خاطرنشان كرد: بخش وسيعی از تورم موجود در كشور نتيجه ساخت و سازهای غيراصولی 
اس��ت كه با كاهش عمر مفيد ساختمان و بخشهای داخلی مرتبط با آن شاهد افزایش هزینه 
بازسازی و تعمير، اصالح معایب فنی و خرید كاالهای بهداشتی مصرفی در ساختمانها هستيم.

غرضی گفت: عمر آسفالت در كشور سه سال، ساختمان حداكثر 30 سال و لوله كشی كمتر از 
20 سال است در حاليكه كشورهای با تورم یك رقمی ساختمانهای با عمر مفيد 100 سال دارند 

كه به كاهش تورم در كشورآنها كمك كرده است.
این مسئول اظهار داشت: به دليل عدم استفاده از تكنولوژی روز در ساخت وساز و بی توجهی به 
نظارت فنی ساختمانهای ساخته شده در كشور ما به نسل بعدی منتقل نمی شود و در صورت 

تحقق این امر باید هزینه هنگفتی صرف بازسازی، نوسازی و یا تجدید بنای آن شود.
وی تصریح كرد: برای طبقات پائين جامعه نيز باید خدمات متناسب داد و با كاهش متراژ زیربنا 

زمينه بهره مندی آنها را از خدمات روز فراهم كرد.
 رئيس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان كشور خاطرنش��ان كرد: اینكه گروه های كم درآمد
نمی توانند و یا نباید از خدمات فنی و تكنولوژی روز استفاده كنند فكر غلطی است و برعكس 
برای كاهش هزینه های مجدد در سالهای آتی افراد كم درآمد باید با استفاده از تكنولوژی روز، 
نظارت و دقت بيشتری در كيفی سازی ساختمانهای خود داشته باشند تا یك بار برای هميشه 

ساختمانی با متراژ كمتر اما مستحكم، كم هزینه و مدرن داشته باشند.
 غرض��ی گفت: ارزان ترین خدمات مهندس��ی در واقع گران تری��ن خدمات در دراز مدت تلقی 
می شود بنابرین باید جامعه را به سمتی هدایت كنيم كه دغدغه استفاده از خدمات مهندسی فنی 

اصولی و رعایت مقررات ملی ساختمان در فرهنگ جامعه نهادینه شود. 

رئيس شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كشور:
عمر مفيد ساختمان در ايران 30 سال است

سيدمحمد غرضي در مراسم رونمایي از تمبر اختصاصي سازمان نظام مهندسي در كرمان  اظهار 
داشت: هيچ جامعه اي بدون داشتن شبكه هاي خدمتي شكل اجتماعي به خود نمي گيرد، شبكه  

اجتماعي توانمند است كه بتواند اجتماع را به جامعه وصل كند. 
وي افزود: ارتباطات فرهنگي بدون ش��بكه امكان پذیر نيست، در كشوري مانند ایران شاید به 

لحاظ فرهنگي از هر نياز دیگري توسعه شبكه پست واجب تر است. 
غرضي تصریح كرد: پست بانك به لحاظ اقتصادي شبكه بسيار ثروتمندي است، منابع مالي 
پست بانك برخي كشورها مانند ژاپن از منابع بانكي آن كشور بيشتر است و این مهم باید در 

كشور ما نيز رشد یابد. 
وي خاطرنشان كرد: پست بانك مي تواند به صورت بسيار وسيع جلوي تورم را بگيرد و این مهم 

باید مورد توجه مسووالن مربوطه قرار گيرد. 
غرضي افزود: مقصود از شكل گيري پست بانك این بود كه بتواند نيازهاي مهم انساني از جمله 

از رفت و آمد بي مورد در استان ها جلوگيري كند. 
وي اظهار داشت: پست بانك ها باید ميليون ها تومان را در خود ذخيره كنند و در شبكه پست 

جاي دهد كه در پایان ذخيره ارزي با ارزشي ایجاد مي شود. 
وي افزود: خدمات پست باید به بخش خصوصي واگذار شود تا فعاليت هاي آن مطلوب تر شود. 
غرضي خاطرنشان كرد: این تمبر داراي پيام رعایت قوانين ساختماني براي چند برابر شدن عمر 
ساختمان هاس��ت و 4 هزار و 500 مهندس در استان كرمان آماده دفاع از سرمایه هاي عمومي 

مردم هستند. 
وي افزود: در دنياي امروزه جاده و راه آهن به عنوان ثروت ملي و ساختمان هایي با عمر 300 تا 
500 سال به عنوان ثروت منحصر به فرد محسوب مي شوند كه عمر مفيد ساختمان در كشور 

ما 30 سال است. 
غرضي با اشاره به اینكه 200 هزار مهندس در كشور وجود دارد كه تعداد آنها در دهه آینده دو 
برابر مي شود، گفت: در حال حاضر دولت در راستاي صرفه جویي انرژي براي دو جداره كردن در 

و پنجره ها یك هزار و 350 ميليارد تومان هزینه كرده است.

مبدع »اصالح الگوي مصرف سيمان« چهره ماندگار صنعت شد

ی��ك توليدكننده بت��ن آماده كه در س��ال جاري توانس��ت الگوي بهينه مصرف س��يمان در 
ساخت وسازهاي كشور را طراحي و به تصویب برساند و اكنون به عنوان چهره ماندگار صنعت 
معرفي شده درباره تاثير هدفمندشدن یارانه ها گفت: یارانه حامل هاي انرژي نوعي رانت پنهان 

اقتصادي است كه توليدكنندگان را در درازمدت تنبل مي كند.
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بتن آماده بيش��ترین مصرف را در بين س��ایر مصالح س��اختماني در ساخت مسكن دارد و این 
در حالي اس��ت كه توليدكنندگان در این رش��ته صنعتي رقابت س��ختي با یكدیگر دارند. علي 
اصغركيهاني توليدكننده بتن آماده در این باره گفت: در سال های اخير در زمينه اصالح الگوی 
مصرف س��يمان و استاندارد كردن توليد، توزیع و مصرف بتن آماده در كشور قدم های موثری 
برداشته و در این مدت كه بحث های گوناگونی درباره سيمان شكل گرفته بود، علم »اصالح 
الگ��وی مصرف س��يمان« را طراحي كرد و با همين روش رقابتي را در بحث س��يمان بوجود 
آورد. كيهاني كه به دليل 40 سال سابقه موفق در توليد مصالح ساختماني توانسته براي ایران 
فریمكو شركت متبوعش از سوي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي لوح واحد برتر كيفيت 
در س��طح ملي را اخذ كند و همچنين س��ه سال متوالي همين نش��ان را از سوي انجمن بتن 
ای��ران دریافت كند، به خبرنگار دنياي اقتصاد گفت: در حال حاضر مصوبه دولت براي رعایت 
استاندارد مصالح ساختماني در حال اجرا است كه این مصوبه مي تواند بازار ساخت وساز را هم از 
ناحيه كيفيت و هم از ناحيه هزینه تمام شده بهبود ببخشد. قانون رعایت استانداردهاي اجباري 
مصالح س��اختماني از سال گذشته با پيگيري هاي كيهاني مدیر عامل ایران فریمكو در دستور 
كار مسووالن دولت قرار گرفت. هم اكنون بواسطه اجراي این قانون، توليدكنندگان غيرمجاز 
مصالح س��اختماني تحت پيگرد قرار دارند. علي اصغر كيهاني در یكسال گذشته نقش موثري 
در كاهش قيمت مصالح ساختماني داشته به نحوي كه برابر گزارش سازمان حمایت از حقوق 
مصرف كنندگان بيش از 29درصد از كاهش قيمت فرآورده هاي بتني در س��ال گذشته مدیون 
این تالش ها بوده است. مدیر عامل ایران فریمكو در حال حاضر از جمله معدود توليدكننده هایي 
اس��ت كه از الیحه هدفمندكردن یارانه ها حمایت قاطع مي كند و معتقد است این سوبسيدها 
توليدكنندگان را تنبل كرده اس��ت تا نتوانند با رقباي خارجي وارد رقابت شوند. این توليدكننده 
براین باور اس��ت كه ارزان بودن انرژي حتي براي توليدكنندگان معلوم نيست كه درنهایت به 
سود مصرف كننده باشد. كيهاني تصریح كرد: یارانه ها، نوعي رانت پنهان نفتي هستند و همه 

انواع رانت به بيماري اقتصادي منجر مي شود. 

آمار رسمي از روند ساخت و ساز

بانك مركزي گزارشي درباره اوضاع ساخت مسكن در كشور منتشر كرده كه آمارهاي موجود 
در آن از كاهش ش��دید حجم عرضه به بازار مسكن طي دوسال آینده حكایت دارد. طبق این 
گزارش، صدور مجوز ساخت مسكن در كل مناطق شهري كشور، 43 درصد افت كرده است و از 
200 هزار واحد در بهار 87 به 113 هزار واحد در بهار 88 رسيده است. با فرض اینكه، این مجوزها 
بعد از دوسال تبدیل به واحد مسكوني شده و آماده عرضه به بازار مسكن شود، در این صورت 
وجود انبوهي از تقاضاي بدون پاس��خ در س��ال 90 كه گفته مي شود سال اوج تقاضاي مسكن 
است، بازار را با بحران جدیدي روبه رو خواهد كرد كه احتماال نتيجه اي جز التهاب قيمت ها به 

دنبال نخواهد داشت.
جدیدترین گزارش بانك مركزي درباره وضعيت ساخت مسكن در كشور نشان مي دهد صدور 
پروانه ساختماني در كل مناطق شهري طي سه ماه اول امسال 36/8 درصد كاهش پيدا كرده 
است. این رقم براي تهران و شهرهاي بزرگ نيز صورت خوشي ندارد. بطوري كه طبق اعالم 
بانك مركزي تعداد پروانه هایي كه در بهار امسال براي ساخت آپارتمان هاي مسكوني در پایتخت 

و شهرهاي بزرگ صادر شده به ترتيب 62/1 درصد و 44 درصد كاهش پيدا كرده است.
این گزارش رسمي كه از كاهش ميل به ساخت وساز حكایت دارد هشداري است به مسووالن 
نسبت به اینكه در دو سال آینده كشور با كمبود شدید عرضه در بازار مسكن روبه رو خواهد شد.

براساس گزارش بانك مركزي، در سه ماه اول امسال، 2 هزار و 576 فقره پروانه ساختماني در 
تهران، 7 هزار و 466 فقره پروانه در شهرهاي بزرگ و 34 هزار و 693 پروانه در مناطق شهري 

صادر شده است.
در این مدت، نه تنها تعداد ساخت وسازها كم شده است، بلكه ساختمان هاي جدید كوچكتر هم 
ش��ده است بطوري كه سطح زیربناي پروانه هاي صادر شده در كل كشور 41/7 درصد كاهش 

پيدا كرده است.
ساختمان هایي كه در بهار امسال براي تهران مجوز ساخت گرفته اند به لحاظ متراژ 47 درصد 
كوچكتر شده اند. سطح كل زیربناي همه ساختمان هایي كه در شهر تهران در این مدت مجوز 
ساخت گرفته اند 3 ميليون و 556 هزار مترمربع است. این رقم براي كل مناطق شهري و همچنين 

شهرهاي بزرگ به ترتيب 17 ميليون و 628 هزار مترمربع و 4 هزار و299 مترمربع است.
سهم تهران از ساخت   مسكن

به گزارش دنياي اقتصاد، شهر تهران اگرچه بيشترین حجم تقاضاي مسكن را به نسبت سایر 
شهرها در خود جا داده است، اما تنها 7 درصد از كل پروانه هاي ساختماني كه در بهار امسال در 

كل كشور صادر شده متعلق به تهران بوده است.
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در شهر تهران از كل مجوزهایي كه براي ساخت آپارتمان مسكوني در سه ماه اول امسال صادر 
ش��ده، 41 درصد مجوزها براي ساختمان هاي 4 طبقه، 49 درصد براي 5 طبقه و بيشتر و مابقي 
براي ساختمان هاي زیر 4 طبقه بوده است. همچنين در كل مناطق شهري بيشترین مجوزها 

براي آپارتمان هاي دو طبقه صادر شده است كه 34/7 درصد بوده است.
مجوز ساخت براي 113 هزار واحد

به گزارش دنياي اقتصاد در سه ماه اول امسال، طبق پروانه هاي ساختماني صادر شده و متراژ 
زیربناي موجود در پروانه ها، پيش بيني شده 113 هزار و 96واحد مسكوني در كل مناطق شهري 
ساخته شود این درحالي است كه در مدت مشابه سال قبل براي 199 هزار و 752 واحد مسكوني 
مجوز ساخت صادر شده بود. مقایسه این دو آمار از كاهش 43 درصدي در توليد مسكن حكایت 
دارد.در ش��هر تهران تعداد واحدهاي مسكوني كه در بهار امسال براي ساخت آنها مجوز صادر 
ش��ده 60 درصد كاهش پيدا كرده اس��ت بط��وري كه در این مدت براي 18 ه��زار و 439 واحد 
مس��كوني پروانه ساخت صادر شده اس��ت. در بهار پارسال براي 45 هزار و 653 واحد مسكوني 

پروانه صادر شده بود.
براساس گزارش بانك مركزي، در همين مدت در شهرهاي بزرگ نيز تعداد واحدهاي مسكوني 
كه مجوز س��اخت براي آنها صادر ش��ده 50 درصد كاهش پيدا كرده و به 25 هزار و 453واحد 

رسيده است. 

استفاده از »نانو« در حل مشكل ترافيک

امكان استفاده از تكنولوژی ایرانی نانو برای تسهيل حمل و نقل و حل مشكالت ترافيكی كالن 
شهرها فراهم شد.

به گزارش خبرگزاري مهر مجتبی صدیق در نشستی خبری از به كارگيری تكنولوژی نانو در 
حل مش��كل ترافيك ش��هر تهران و تسهيل حمل و نقل خبر داد و گفت: از این طریق امكان 
حل معضل ترافيك، كاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در وقت مردم حاصل مي شود.ریيس 
هيات مدیره شركت فانوس هوشمند پارس اظهار داشت: با توجه به سال اصالح الگوی مصرف 
و لزوم برنامه ریزی برای كاهش ميزان مصرف س��وخت و استفاده بهينه از انرژی، تحقيقاتی 
در این زمينه انجام شده است و با به كارگيری این تكنولوژی دسترسی مردم به نقاط مختلف 
ش��هر، رفع شلوغی ها و توسعه فرهنگ حمل و نقل در كنار بهبود قوانين راهنمایی و رانندگی 
حاصل مي شود.وی تصریح كرد: معضل ترافيك در كالنشهرها از مواردی است كه دستگاه های 
مسئول به دنبال حل آن هستند. در حال حاضر دستگاه های كنترل ترافيك و روش های حمل 
و نقل در كالنش��هرها جوابگو نيست و سيس��تم فعلی كاربرد زیادی ندارد.به گفته صدیق این 
سيس��تم در حال حاضر برای اجرا در ش��هر تهران حداقل نياز به 10 ميليون دالر هزینه دارد. 
هم اكنون در بس��ياری از كشورهای اروپایی و برخی كشورهای عربی این سيستم نصب و به 

كار گرفته مي شود

اطالعيه معرفي نماد 

دفتر امورمقررات ملي ساختمان با توجه به اعتبار و جایگاه قانوني مقررات ملي ساختمان و به 
منظور افزایش نفوذ و اعتبار این مقررات در بين جامعه، خاصه جامعه مهندسی كشور اقدام به 

طراحي و معرفي نماد مقررات ملي ساختمان مطابق تصویر زیر نموده است: 
آرم مقررات ملی ساختمان

هدف از طراحی و معرفی این نماد عبارت است از:
- هویت بخشی به مقررات ملی ساختمان 

- تحریك كاربران جهت توجه به مقررات وضع شده
- ارزش گذاری و اعتبار بخشی به مقررات ملی ساختمان

- توسعه و ترویج و نفوذ هر چه بيشتر مقررات ملی ساختمان در جامعه 
- ایجاد ارتباط بين افراد جامعه به ویژه جامعه مهندسی كشور

بنابراین اهداف، از سازمانها و نهادهای رسمی و دولتی، انجمن ها و تشكلهای حرفه ای، مراجع 
صدور پروانه، سازندگان، كارفرمایان، مهندسان و كليه دست اندركاران ساخت و ساز مطرح در 
ماده34 قانون نظام مهندس��ی وكنترل س��اختمان انتظار دارد بارعایت مقررات ملي ساختمان 
بر اعتبار و ارزش این نش��ان به عنوان نمادي از اهداف عاليه مقررات مذكور كه همانا ایمني، 

بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه  اقتصادي است، بيافزایند.

عظيم ترين پل كمانی جهان

سال ها است كه كشور آمریكا در ساخت پل های عظيم با معماری بی نظير و ساختار محكم، 

خبرها
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در دنيا پيشرو بوده است.
یكی از این پل های عظيم در ایالت مينسوتا كه نام سنت آنتونی فالز را بر خود دارد، به عنوان 

یكی از نمونه های سازه های عظيم مهندسی نسل جدید مورد تحسين قرار می گيرد.
بسياری از این پل ها حتی در برابر زلزله هم مقاومت باالیی دارند. اما شهر كوچك دبی با آمار 

باالی ساخت و سازی كه دارد اكنون از این نظر قصد دارد با آمریكارقابت كند.
دیگر تنها برج ها و آسمان خراش عظيم دبی به رقابت سازه های بلند دنيا نمی روند بلكه این 
امارت عربی است كه قصد دارد با ساخت پلی عظيم، نام خود را در حوزه دیگری از ساخت وساز 

در جهان به ثبت برساند.
كار ساخت بزرگ ترین پل كمانی دنيا در دبی از ماه آینده شروع می شود.

این پل با 12 الین عبوری، ظرفيت عبور همزمان بيش از 2000 وس��يله نقليه را در س��اعت 
دارد.

ارتفاع این پل 220 متر است و تا سال 2012 كار ساخت آن كامل می شود. این پل عظيم بعد 
از ساخته شدن بلند تر از پل جورج واشنگتن خواهد بود.

بلند ترين مسجد جهان

دست اندركاران ساخت برج دبی 20 ميليارد دالر برای ساخت آن هزینه كردند. 15 هزار كارگر 
نيز در ساخت این برج همكاری داشتند و هفت هزار و 500 مهندس از مناطق مختلف جهان 

بر بهره برداری از آن نظارت دارند. 
مرتفع ترین برج جهان در حالی در دبی افتتاح شد كه در باالترین طبقه آن، یك مسجد ساخته 
شده است. در طبقه آخر این برج 160 طبقه اي كه 600 متر ارتفاع دارد، مسجد بزرگی ساخته 

شده است و بيش از یك هزار نمازگزار را در خود جای خواهد داد.
این مسجد پس از افتتاح به عنوان مرتفع ترین مسجد درجهان به شمار می آید، زیرا مسجد برج 

دبی از مسجدی كه در طبقه 77 برجي در عربستان قرار دارد، در ارتفاع باالتري قرار دارد.
دست اندركاران ساخت برج دبی 20 ميليارد دالر برای ساخت آن هزینه كردند. 15 هزار كارگر 
نيز در ساخت این برج همكاری داشتند و هفت هزار و 500 مهندس از مناطق مختلف جهان 

بر بهره برداری از آن نظارت دارند.
گفتنی است، برج دبی بلندترین و مشهورترین برج جهان ناميده می شود.

المپي كه به قيمت خون انسان روشن مي شود!

طراحي انگليسي با هدف متمركز كردن افكار بر شيوه هاي نامناسب مصرف انرژي و تصحيح 
این شيوه ها المپي ابداع كرده است كه تنها با ریخته شدن مقداري از خون انسان درون حباب 

شيشه اي روشن خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، اگر براي هر بار روش��ن كردن چراغي به مقداري از خون شما نياز 

باشد، فكر مي كنيد چند بار در روز یا شب چراغها را روشن مي كنيد؟
این ایده تفكري اس��ت كه در پس ابداع المپهاي خوني قرار دارد. این المپ ها توس��ط مایك 

تامپسون طراح انگليسي ابداع شده است تا مصرف كنندگان انرژي را بيشتر به فكر وادارد.
در این ابداع ماده لومينول، ماده شيميایي كه از آن در علوم جرم شناسي براي ردیابي خون در 
صحنه هاي جنایت استفاده مي شود به عنوان ماده روشن كننده مورد استفاده قرار گرفته است. 

این ماده با آهن موجود در سلول هاي خون واكنش داده و درخششي آبي رنگ ایجاد مي كند.
براي روشن كردن این المپ در ابتدا باید مقداري پودر فعال كننده به آن افزوده شود سپس با 
شكستن قسمتي از حباب المپ و ریختن مقداري خون در حباب، المپ روشن خواهد شد. به 
اعتقاد تامپسون در صورتي كه مصرف انرژي به گونه اي براي انسان گران تمام شود، شاید بتواند 

به گونه اي متفاوت درباره آن تفكر كرده و نحوه استفاده آن را تغيير دهد.
بر اساس گزارش »الیو ساینس« و به گفته تامپسون كاربر براي استفاده از چنين المپي باید 
بسيار فكر كند و تنها در صورت نياز از آن استفاده كند، زیرا این المپ تنها یك بار و با كمك 
خون كاربر روشن خواهد شد. به این شكل افراد مي توانند عادتهاي نامناسب خود را در استفاده 

از انرژي تغيير دهند و قبل از به هدر دادن منابع محدود انرژي درباره آن بيشتر فكر كنند.

بلندترين ساختمان جهان 'سبز' می شود

سازندگان بلندترین آسمانخراش تكميل شده جهان، كه در تایوان است، تصميم گرفته اند این 
ساختمان را با موازین زیست محيطی منطبق كنند و اميدوارند كه برنامه آمریكایی«ال ایی ایی 
د«، )Leadership in Energy and Environment Design(، ط��رح پرهزینه 

آنها را تائيد و اعالم كند كه »تایپی 101«، بلندترین ساختمان »سبز« جهان است. 

بلند ترین مسجد جهان

عظيم ترین پل كمانی جهان
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»ال ایی ایی د«، پرشتاب ترین و بزرگترین برنامه بين المللی صدور مجوز برای ساختمان هایی 
است كه با توجه به نيازهای محيط زیست ساخته شده است. 

شركت همكاری های مالی تایپی، مالك آسمانخراش تایپی 101، درصدد است نزدیك به دو 
ميليون دالر روی این ساختمان خرج كنند تا مصرف برق و آب این ساختمان و همچنين ميزان 

گازهای گلخانه ای را كه به خاطر این ساختمان وارد محيط زیست می شود، كاهش دهد. 
در این س��اختمان از المپ هایی استفاده خواهد شد كه كم مصرف است و 10 هزار نفری كه 
در این س��اختمان كار می كنند ترغيب خواهند شد آشغال های خود را در ظرف های بازیافت 
جمع كنند و دس��تگاه تهویه را طوری تنظيم كنند كه دمای این س��اختمان همواره 26 درجه 

سليسيوس باشد. 
مستاجران ساكن این آسمانخراش همچنين ترغيب می شوند از وسایط نقليه عمومی استفاده 
كنن��د و خریدهای روزانه خود را از خيابان های اطراف انجام دهند تا ميزان رفت و آمد خودرو 

به این محل كمتر شود . 
 كات��ی یانگ، از مس��ووالن تایپی 101 می گوید كه اجرای این تغييرات باعث خواهد ش��د تا 

هزینه های اداره این ساختمان ساالنه 615 هزار دالر كاهش یابد. 
س��ازندگان تایپی101، كه در س��ال 2004 تكميل شد، اميدوارند این ساختمان با تغييراتی كه 

خواهد داشت، به نماد بين المللی نهضت سبز تبدیل شود. 
ارتفاع این آسمانخراش 509 متر است و 101 طبقه دارد. سيندی سوئی، گزارشگر بی بی سی 
در تایوان می گوید كه تایپی 101، كه به ساقه یك گياه بامبو شباهت دارد، یكی از دیدنی های 

جذاب جهان محسوب می شود. 
به گفته او ساختمان های بلند در سراسر جهان، همچون شهرهای عمودی اند كه برخی از آنها 
بزرگترین آلوده كنندگان محيط زیست در شهرها به حساب می آیند. تا كنون 3500 ساختمان 

در جهان به لحاظ محيط زیست ساختمان های برتر اعالم شده است. 
تغييراتی كه برای آس��مانخراش تایپی 101 اعالم ش��ده اس��ت در طی هجده ماه آینده اجرا و 

تكميل می شود.

پل سازی به سبک چينی!

قضيه از این قرار اس��ت كه چينی ها از 4 س��ال پيش، پروژه س��اخت پل معلق بزرگی به نام 
siduhe را در اس��تان hubei ش��روع كرده اند. ساخت این پل در حال اتمام است و قسمت 

كف پل هم به تازگی نصب شده است.
هنگامی كه ساخت این پل به اتمام برسد، بلندترین پل معلق دنيا محسوب خواهد شد. ارتفاع 
قسمت كف این پل تا سطح زمين، 650 متر است، یعنی بيشتر از ارتفاع آسمان خراش معروف 

ایمپایر استيت یا برج ميالد 435 متری!
ت��ا پيش از این پ��ل Royal Gorge با ارتفاع 321 متر، بلند ترین پل معلق دنيا محس��وب 

می شد.
اما سؤالی كه شاید به ذهن شما برسد، این است كه كابل های این پل چگونه از پایه ای به پایه 

دیگر كشيده می شوند.
در برج های معلق از روش های مختلفی برای كابل كشی استفاده می شود، مثال در ساخت پل 
معلق آبشار نياگارا از كایت استفاده شد یا در ساخت پل »آكاشی كایكو« از هليكوپتر استفاده 

شد.
اما چينی ها از روش منحصر به فردی برای كابل كشی استفاده كردند كه پيش از این هيچگاه 

استفاده نشده بود، موشك!
آنها كابل هایی به طول 975 متر را را به موشك می بستند و با شليك دقيق موشك ، كابل را 

به برج بعدی می رساندند!

  

پل سازی به سبك چينی!

خبرها
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