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اگر تقويم س��اليانه كش��ورمان را  ورق بزنيم در 365  روز س��ال تقريباً  روزي را  نمي بينيم 
كه مناس��بتي در آن نباش��د ، انواع بزرگداشتها  كه بعضاً  هفته اي به آنها  اختصاص يافته  با  
موضوعات مختلف ، فراوان به چشم مي خورد  . چنانچه تاريخچه تعيين اين ايام و  تقدم و  
تأخر  ورود هر مناسبت  به  تقويم  را  بررسي كنيم  به اين نكته ميرسيم كه پنجم اسفند يعني 
روز مهندس  يكي از  آخرين مناسبتهايي بود كه به تقويم كشور  اضافه شد ،  يعني شايد تا 
قبل از آن زمان كسي به ضرورت بزرگداشت مقام  مهندسين در كشور نرسيده  و  لزومي بر  
اين كار  حس نشده بود  و حتي در برهه اي تصميم به حذف اين روز از تقويم نيز گرفته شد 

. حال سئوال اين است : چرا ؟ 
نگاهي به  دور و برمان بيفكنيم : س��اختمانها ، جاده ها ،  پلها ،  س��دها ،  خطوط  انتقال ، 
تأسيسات عظيم توليد و توزيع برق ، آب ، گاز ، مخابرات ، نفت  و  ....  و  در يك كالم  تمدن 
بشري مرهون زحمات مهندسين و حاصل تالش عيني آنهاست .  در واقع اگر مهندسين را  از 
جامعه حذف كنيم زندگيي فراتر  از عصر حجر  نخواهيم داشت . حال با  وجود  اين اهميت  
به نظر ميرسد آن قدرشناسي كه بايد نسبت به خدمات مهندسين داشت و آن جايگاه كه بايد 
در نظام سياس��تگزاري كش��ور  از آن برخوردار  باشند ، چندان مطلوب و درخور  نبوده  است 
و  بهترين گواه و  دليل  بر  اين موضوع  تأخير و كم فروغ بودن روز  بزرگداشت مهندس و 

مهندسي است .
در تحليل اين جريان و  بررسي داليل بيروني و درون صنفي موضوع به مواردي برمي خوريم 
كه در كاستن از شأن و منزلت اين جايگاه مؤثر بوده است .  شايد اهم آنها  عبارت باشند  از :

1-  ضعف مفرط نظام آموزش عالي :  توسعه كمي نظام آموزش عالي كشور بسيار چشمگير 
است  و  امروزه تقريباً  كمتر شهر دور افتاده اي  را  ميتوان يافت كه در آن دانشگاهي !  تأسيس 
نشده باشد . اما  در كنار اين افزايش حجم ، نزول شديد كيفيت و محتواي آموزش عالي نيز 
به ش��دت به چشم مي خورد .  اگر روزي در كشور دانشگاه تهران و صنعتي شريف به چشم 
مي آمدند و  بس ، امروز دانش��گاههاي آپارتماني با  مس��احت 150 متر مربع فراوان به چشم 
مي خورد !  مدرك گرايي صرف ، توجه به كميت و  توليد  انبوه  فارغ التحصيل !  در رش��ته 
هاي مهندس��ي بدون ارزشيابي كيفيت متأسفانه امروزه  سياست آموزش عالي ما  شده است 
و  عجيب اينكه همه درد  را  مي دانند و  مي شناسند  ولي  به فكر درمان آن نيستند . حال ، 

جامعه نسبت مهندسين برآمده  از چنين دانشگاههايي  بايد چه ديدگاهي داشته باشد ؟
2-  س��اختار نظام  اقتصادي كش��ور و  مظلوميت  صنعت در آن : تفاوت ما با آلمان  فقط در 
يك جمله است :  ما  نفت داريم ولي آنها  هيچ ندارند . حال چرا  كشوري كه از ثروتهاي خدا 
دادي تقريباً  هيچ  ندارد از مرفه ترين كشورهاي دنياست  ولي ما ........   شايد يك دليل اين 
موضوع مظلوميت صنعت و  كارآفريني  و  مهندس��ي در كشورمان باشد ، شايد مجالي براي 
بروز خالقيتهاي مهندسين فراهم  نمي شود ، شايد قدر  نخبگان را  نمي دانيم و  با  اين قدر 

ناشناسي زمينه مهاجرتشان را  فراهم  مي آوريم ، شايد ....
3-  برخي عملكردها : در  اينجا  نياز به بيان  هيچگونه س��ختي نيست . مخاطب اين مقال 
جامعه مهندس��ي استان اس��ت  ،  بياييد خود كالهمان را  قاضي كنيم و  نحوه ارائه خدمات 

مهندسي را به مالكين و  متقاضيان در نظر بگيريم ....
و  سخن آخر ......

سخن آخر اينكه روز پنجم اسفند  براي ما  مهندسين روز  بازگشت به خود  است ،  روز  ارزيابي 
عملكرد و  بازنگري در مشي و مرام شغلي و كاري .  يادمان باشد اين خود مائيم كه  جايگاه 
رفيع و مطلوب بايس��ته را  در عينيت جامعه براي صنف خود  مي س��ازيم و  زنهار  اگر عملي 

داشته باشيم كه اين جايگاه را  خدشه دار  سازد . 

سردبير

چـرا  روزمهنـدس؟
سرمقاله



بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
 در دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان های

 نظام مهندسی ساختمان

سروش اندیشه

از آن زمانهايى كه بنده يادم مى آيد - از دوره ى جوانى و ارتباط ما 
با دانشگاه ها و دانشجوها و محيطهاى دانشگاهى - خوشفكرترين، 
متحرك ترين و فعال ترين عناصر دانشجويى در دانشكده هاى فنى 
و مهندسى و مراكز علمِى مربوط به مهندسى با شعب مختلفش، 
اجتماع داش��ته اند. اين را بگذاريم در كنار يك حقيقت ديگر؛ 
و آن، س��طح متوس��ط باالى ذهنى و هوشمندى نسل هاى ايرانى 
اس��ت، كه اين جزو چيزهاى مسلّم است و شعار و تبليغ نيست. 
ذهن و هوشمندى ايرانيان از متوسط ذهن و هوشمندى ملل جهان 
باالتر اس��ت؛ اين يك سخِن علمى و آمارى و تحقيق شده است؛ 
گذشته ى ما هم همين را نشان مى دهد؛ فرهنگ و تمدن ايرانى در 
ادوار مختلف، براى ملل دنيا يك شاخص برجسته و يك پرچم 
به حساب مى آمده. در دوره ى اسالمى هم ملتى كه توانست دانش 
و فلس��فه و علوم مختلف و روشهاى زندگى را از اسالم بگيرد و 
آنها را در چارچوب منطق هاى مستحكم پايدار كند و به دنيا ارائه 

دهد، عمدتاً ايرانى ها بوده اند؛ اين را ديگران هم قبول دارند. 
يك مجموعه ى ملِى هوش��مند و داراى اس��تعداِد وافر و سرشار 
را در نظر بگيريد؛ تقريباً مى شود گفت بهترين و هوشمندترين 
فرزندان خود را به بخشهاى فنى و مهندسى مى فرستادند. نتيجه 
چه بايد باش��د؟ آنچه انسان از چنين مجموعه يى - كه زبدگان و 
نخبگان و برگزيدگان ذهنِى يك كش��ور و يك ملتند - انتظار 

دارد، انتظار خيلى بااليى است.
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من ، ..................  با آگاهي كامل از نقش و تأثير مهندس��ي در س��ازندگي و 
توس��عه پايدار جهان ،  رفاه و آس��ايش انسان ، حفظ جهان هستي از آلودگي 
هاي زيست محيطي و تأمين شادي پايدار و  دراز مدت خود و ديگران ، اينك 
كه به عنوان مهندس خدمت خود را  آغاز مي كنم به پروردگار جهان و  انسان 

سوگند ياد مي كنم كه :
1- همواره در سراسر زندگي شغلي و حرفه اي و  اجتماعي خود  بدين سوگند 

وفادار باشم .
2- به انس��ان ، بعنوان يك موجود صاحب خرد و  ش��گفت انگيزترين پديده 
آفرينش بينديشم ، صديق و واقع بين بوده و  به هيچ اقدامي كه به انسان و 

انسانيت آسيب رساند، مبادرت نورزم.
3- دانش مهندسي و تجربه حرفه اي خود  را  كه ميراث مشترك بشري است 
، مغتنم دانسته و كوشش كنم تا آن را  به روز نگه داشته در حد توان خود به 

گنجينه دانش و تجربيات سودمند بشري بيفزايم .
4- ايران زادگاه من است كه در آن زاده و  پرورده شده ام ، كوشش خواهم كرد كه دين خود  را به  سرزمينم ، مردمانم ، نياكانم 

و آيندگان ادا كنم .
5- در طول زندگي حرفه اي خود تالش نمايم تا نقش مؤثري در توسعه پايدار كشورم داشته باشم .

6- در حد توان به دانش��گاه كه مربي علمي و فني من اس��ت و  به كساني كه پس از من در اين مكان مقدس بالنده خواهند شد 
خدمت نمايم .

7- سرمايه هاي هستي چون ماده ، انرژي ، محيط زيست و نيروي كار  را سرمايه هاي تمام بشر دانسته ، در حفظ ، كاربرد درست 
و  بهسازي آنها  كوشش نمايم.

8- در تمام فعاليتهاي مهندسي خود صداقت ، دقت ، نظم ، عدالت ، سرعت عمل ، حفظ منافع اجتماع و حقوق ديگران را  مراعات 
نمايم و  سالمت ، ايمني و آينده انسانها  را  مد نظر داشته ، نسبت به  آنان مهربان دلسوز و  متعهد باشم و همواره سود خويش را  
در منافع عام جستجو كنم ، رشوه خواري و ساير رذائل اخالقي را  طرد نموده و براي زحمات خود ارزشهاي مادي، در حد معقول 

و متعارف طلب كنم.
9- در تمام كوشش��هاي مهندس��ي خود ، از دانش روز و آخرين يافته هاي علمي و فني آگاه شوم و آنها  را  با  ابتكار ، خالقيت و 

نوآوري در طراحي ، برنامه ريزي و  اجرا به كار بندم.
10- در تم��ام كوشش��هاي مهندس��ي خود ، اس��تاندارد هاي حرف��ه اي را  مراعات نموده و تنها  در حيطه دان��ش و توانايي خود 
كار قب��ول كن��م و تنه��ا مدارك��ي را  امض��اء نماي��م كه ب��ه آنها احاطه فن��ي كام��ل دارم. در م��واردي كه من��ع قانوني و حق 
مالكي��ت اختصاص��ي وجود ن��دارد ، دانش خود را آزادان��ه و  به صورت رايگان منتش��ر نمودند و  در  اختيار ديگ��ران قرار دهم .

11- در  انجام وظايف حرفه اي محوله ، فردي متعهد ، مسئوليت پذير، مشاركت پذير و  رازدار  باشم .
12- محيطي پر از محبت و صفا  و عشق و عالقه به خدمتگزاري بي ريا  به مردم و  وطنم را  بوجود آورم و همكاران خود را بدون 

توجه به مليت ،نژاد ، مذهب ، جنسيت ، سن و عقيده دوست بدارم و  ارزشهاي انساني را  در خود  و در آنان پرورش دهم .
13- در كوشش��هاي مهندسي خود ، هميش��ه فردي متواضع بوده ، موفقيتهاي به دست آمده را  عالوه بر سعي و كوشش خود ، 

مرهون تالش همكاران و نظام آفرينش دانسته و  از آنان قدرداني و سپاسگزاري نمايم .
14- در تمام كوششهاي مهندسي خود جويا و  پذيراي نقد و اظهار نظر صادقانه همكاران بوده ، خطاهاي خود  را  اصالح نمايد و 
براي همكاري گروهي و  نقش ديگران ارزش قائل باشم و  از لطمه زدن به حيثيت ، شهرت ، دارايي يا اشتغال ديگران پرهيز كرده 

از  اقدامات بدخواهانه براي آنان خود داري كنم .
15- از كوششهاي فرهنگي و فعاليتهاي اجتماعي كه به منظور توسعه رفاه عمومي انجام مي گيرد ، استقبال نموده و در آنها شركت نمايم .

16- همكاران خود را تشويق به رعايت اصول اخالق مهندسي و  وجدان حرفه اي نمايم 

سوگند نامه مهندسي
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 مهندس محمدتقی خسروی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  در گفت وگوي اختصاصي با » طاق « گفت و گو

مـا توانسته ایم نام مقررات ملی را تثبیت کنیم
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اشاره:
درست از فرداي همان روزي كه هلندي ها در قرن شانزدهم عزمشان را جزم كردند 
تا واژه مهندس را براي س��ازندگان پلها وجاده  ها بكار ببرند ديگر كسي به رانندگان 
خودروهای نظامي » مهندس » نمي گفت.ش��ايد يكي از همان روزها بود كه ايراني 
ها هم ترجيح دادند به جاي آنكه اين واژه را مثل اعراب به مفهوم » اندازه » محدود 
كنند و هر كه هندسه بداند را مهندس بنامند ؛ از آن پس به كساني مهندس بگويند 
كه به يكی از علوم مهندسی آشنا باشد. حاال ديگر مهندسی ، به اعتبار همت تمامی 
آنها كه نامش��ان به تار و پود تالشی هدفمند برای عمران و توسعه پايدارجامعه گره 
خورده ، فراتر از واژه ای پر طمطراق به جايگاهی گرانس��نگ در جامعه تبديل ش��ده 
اس��ت. جايگاهی كه بقول مهندس غرضی همواره مورد تاييد بوده ؛ خواه مهندسانی 
كه س��د اعظم الدوله را س��اخته اند ، يا آن مهندسانی كه كاروانسراها را بنا كرده و يا 
مهندسانی كه جاده های قديم را ايجاد نموده اند و يا آنها كه ساختمانهای عظيم ملی 

را در طی تاريخ ساخته اند.
روز مهندسی را بهانه ای كرديم تا فارغ از ماندن در فراز و نشيب نامها ، يكبار ديگر 
دغدغه ها ، بايد ها و نبايد ها و چالشهای فراروی آن را از منظر رئيس سازمان نظام 

مهندسی تورق كنيم.
بس��ياری سيد محمد غرضي« 66 س��اله را پيش از آنكه در 21 آذرماه  86 حكم سه 
ساله اش را به عنوان رياست چهارمين دوره شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان 
و رئيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان از رئيس جمهور بگيرد با سوابق متعددی 
می شناسند. اما شخصيت غرضی زوايای ديگری نيز دارد كه كمتر درباره آن سخن 
گفته می  شود. غرضی درباره استانداری خوزستان كه اولين استانداری در زمان جنگ 
اس��ت  و نقش خود در شكل  گيری سپاه پاسداران انقال ب اسال می كمتر سخن گفته 
است. نقش كليدی او درشكل گيری و تشكيل سپاه پاسداران ، مقابله با نيروهای ضد 
انقالب در كردستان ، نمايندگی اصفهانی ها در نخستين دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی ، تصدی وزارت نفت و پست و تلگراف و تلفن بخش ديگری از سوابق كاری 
مهندس غرضی اس��ت.گفت و گوی صميمانه ما با رئيس سازمان نظام مهندسی در 

محل كار وی انجام گرفته است:
 طبقه دهم س��ازمان ملی زمين و مس��كن جايی اس��ت كه اين روزها غرضی در آن 

روزگار می گذراند.

آقاى مهندس ، 31 سال از پيروزى انقالب اسالمى گذشت ، مايليم در آغاز 
اين گفت و گو ارزيابى شما را از وضعيت ارايه خدمات مهندسى در اين سه 

دهه سپرى شده بدانيم ؟
 در ابتدای پيروزی انقالب اسالمی كمتر از بيست هزار مهندس در تمام كشور وجود 
داشت كه تمامی آنها در سيستم دولتی مشغول به كار بودند و احياناً اگر عده ای نيز در 
بخش خصوصی حضور داشتند  و يا خدماتی را ارايه می كردند ، در ساعات اضافی كار 
خود اين فعاليت را انجام می دادند. بنابر اين ، همه آنها پيمانكار ، مشاور و يا مهندسانی 
بودند كه در سيستم دولتی فعاليت می كردند. كار و عرضه خدمات در سيستم دولتی 
حامی دارد ؛ يعنی دولت از مامور خود حمايت می كند و بنابر اين پيشتر اگر خدماتی 
نيز به درستی انجام نمی شد آن خطا در بين جريانهای اداری مغفول می ماند.بهترين 
مثالی كه می توان در اينجا عنوان كرد مربوط به ش��بكه برق كشور است .  از حدود 
پنجاه س��ال پيش توسعه اين شبكه آغاز ش��د ، اما اين توسعه بقدری نامتوازن انجام 
گرفت كه در حال حاضر بيش از 40 درصد توليد انرژی در بخش نيروگاهها در شبكه 

از بين می رود ، عالوه بر اين بگونه ای اين شبكه نامتوازن توسعه پيدا كرده است كه 
وقتی قرار اس��ت امروز برای توزيع يارانه ها تمهيداتی انديشيده شود صدای اعتراض 
 ها در مجلس ش��نيده می ش��ود.چنانكه چندی پيش نماينده ای در صحن مجلس
می گفت : ش��ما می خواهيد عدم مديريت صحيح بر ش��بكه برق را از جيب مردم 

هزينه كنيد.
ظرف اين 30 س��ال از آن مقطع به مقطعی رس��يده ايم كه جامعه می تواند باور كند 
نبود مهندس��ی ش��بكه چقدر هزينه و بودن آن چه منافعی را در پی خواهد داشت و 
اينكه می داند چنين شبكه ای بايد تابع مقررات ملی باشد تا هزينه های آن كاهش 
يابد و همين مس��اله دستاورد بسيار بزرگی است. عالوه بر اين درك موضوعی چون 
 ضرورت بهينه سازی مدارس  و اينكه 84 هزار مدرسه ای كه در طی يك دهه از بين 
می رود و بايد از دوباره س��اخته شود و اينكه ضرورت پرداختن به آن در جامعه نضج 
يافته و توانسته است در مجلس شورای اسالمی و دولت مطرح شود و باالخره اينكه 
تع��داد زيادی از تحصيلك��ردگان ما خود را ملزم به رعايت مقررات می دانند و... همه 

تفاوت های  اساسی بين 31 سال قبل با امروز است.

مهندس و مهندس��ى جايگاه بااليى در كشور ما دارد. شما اين جايگاه را در 
پيشرفت كشور و نيل به اهداف انقالب اسالمى چگونه ارزيابى مى كنيد؟

جايگاه مهندسی همواره مورد تاييد بوده است و هر گاه كار خوبی انجام شده است همه 
از آن حمايت كرده اند. خواه آن مهندس��انی كه سد اعظم الدوله را ساخته اند ، يا آن 
مهندسانی كه كاروانسراها و جاده های قديم را ايجاد كرده اند و يا آنها كه ساختمانهای 
عظيم ملی را در طی تاريخ س��اخته اند .اما در اينكه آيا خدمات مهندسی نيز توانسته 
است جايگاه خود را در قدرت سياسی به دست آورد؛ جای ترديد وجود دارد ؛ يعنی به 
آن صورت كه حاكميت سياس��ی از آن استقبال كرده و ادعا كند كه اين خدمات بايد 
در قدرت سياسی وجود داشته باشد. هنوز مهندسان نتوانسته اند عرضه خدمات خود 
را در قدرت سياسی بنيادين و نهادينه كنند.چنانكه می بينيد هنوز ارزشهای مهندسی 
در سيس��تم حكومتی تعريف می ش��ود ؛ يعنی سدی را كه دولت احداث می كند و يا 
 لوله گازی كه احداث و يا چاه نفتی در سيس��تم حكومتی حفر می شود از آن تمجيد 
می شود.در سيستم حكومتی اين چيزها پايدار نمی ماند. ما می گوييم خدمات مهندسی 
در سيس��تم حكومتی وقتی در قدرت سياسی شريك شد و توانست سرمايه ها را به 
سوی توسعه نيروی انسانی سوق دهد ان وقت جايگاهش در جامعه تعريف شده است. 

فاصله ما تا رسيدن به اين نقطه  خيلی زياد است . 
سرمايه های عظيمی هزينه می شود حال آنكه طول عمر آن بسيار اندك است و در 
ظرف دو – سه دهه ديگر هيچ خبری از آن سرمايه های عظيم نيست. كافی است 
نگاهی به همين دانشگاه صنعتی شريف بيندازيد. اين دانشگاه در سالهای 44 – 45 
س��اخته شده اس��ت و امروز جز مخروبه ای از آن نمی بينيد. بقيه سيستم ما همگی 
اينگونه است ؛ يعنی هرچه هزينه می شود ظرف دو – سه دهه هزينه های نگهداری 
آن چندين برابر هزينه های توليد آن می ش��ود.من در اينجا حرف بس��يار زيادی با 
مهندسان دارم اما به همين نكته بسنده می كنم كه شما خادمان خوبی هستيد ولی 

هنوز توان ارايه خدمات خود را در سطوح سياسی نداريد.

اين مساله چه راهكارى دارد؟
آنچ��ه كه جريان اجتماعی به ما آموخته و انقالب به ما هش��دار داده اين اس��ت كه 
تشكل های مهندس��ی را بر مبنای اراده اشخاص و اراده جمع تعريف كنيم و آنها را 
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در برابرجري��ان هايی كه هزينه ها را افزاي��ش می دهند و تورم را ايجاد می كنند به 
ايستادگی تشويق كنيم ..سيستم اداری به هيچ وجه پاسخگو نيست چون اين سيستم 
در خصوص پذيرش خدمات دچار تنگناهای شخصی ، بروكراتيك و يا بودجه ای می 
شود . بنابر اين مجموعه مهندسان به اين نتيجه رسيده اند تا نظام های مهندسی به 
وجود بيايد . اين مجموعه در حال حاضر نهاد نسبتاً  تعريف شده ای است كه دولت و 
قوه مقننه از آن حمايت و موجوديت آن را تاييد می كند ، اما اينكه بخواهيم نهادينه 
بودن آن را مطرح كنيم عالوه بر زمان ، به اين بس��تگی دارد كه اين نهاد چقدر می 
تواند بصورت فطری رشد كند و چقدر می تواند از سيستم اداری فاصله بگيرد و يا خود 
را تثبيت كند اين كار .بقدری توسعه يافته است كه امروز نظام مهندسی ساخت و ساز 
، نظام مهندسی برق ، كشاورزی ، انفورماتيك ، و... ايجاد می شود و بيشترين پيام اين 

نظام ها اين است كه سرمايه در جايی هزينه شود كه باز گشت بهتری داشته باشد.

چقدر به بازنگرى قانون نظام مهندس��ى اعتقاد داريد؟ آيا اين قانون نياز به 
بازنگرى دارد؟

هر قانونی نياز به بازنگری دارد اما اين مساله به اين نكته بستگی دارد كه تا چه قدر 
توان نظام مهندسی باال باشد تا بتواند قانونی كه به فطرت نزديكتر باشد را به وجود 
بياورد. اگر قانون را بگونه ای تغيير دهيم كه بر عليه خود باشد و يا مثال كسانی بيايند و 
آنرا بگونه ای تغيير دهند كه موجوديت فعلی آن نيز از بين برود ، اين قانون ارزشی ندارد.

در توسعه اجتماعی صحبت بر سر اين موضوع است كه اگر جريان اجتماعی توانست 
حرف خود را به كرس��ی بنش��اند آن وقت قانونگذار نيز از آن تبعيت می كند در غير 
اينص��ورت قانونگذار نظر خ��ود را اعمال می كند كه معلوم نيس��ت با نظرات پديده 
هماهنگ باش��د.و ش��ما می بينيد كه در طی اين س��ه دهه در داخل مجلس صدها 
قانون به تصويب رس��يده كه چون با جريان فط��ری كار هماهنگ نبوده خود قانون 
به فراموش��ی سپرده شده است.قانون نظام مهندسی نيز چون به اعضاء متكی است 
فراموش نشده است تغيير قانون نظام مهندسی  و نزديك شدن آن به فطرت كار تنها 
از توان نظام مهندسی بر می آيد اما اگر آن را به دست بروكراتها بسپاريم حتماً آن را 

از بين خواهند برد.

شوراى مركزى در اين راستا و براى تغيير آن اقدامى انجام داده است؟
ما سعی كرده ايم اگر می خواهيم قانون را عوض كنيم اتحادی جمعی و تفوقی فكری 
داش��ته باشيم .بر همين اساس اين مس��اله بارها مورد بحث قرار گرفت و به اطالع 
رس��انی مناسبی تبديل ش��د اما وقتی به وزارتخانه ارايه گرديد كم و بيش به عكس 
آن تبديل ش��د .جريانهای دو سال گذشته بيانگر اين ادعاست ؛ اينكه شورای توسعه 
بگونه ای حرف می زند ، مجلس حرف ديگری را و دولت حرف ديگری را معنايش 
ان است كه توان ما برای اينكه حرف خود را به كرسی بنشانيم زياد نيست .از سويی 
ديگر جريان اجتماعی نظام مهندسی در حالي كه بايد حداقل فاصله را با دولت داشته 
باشد در مقام اجرا درست بگونه ای عمل می شود كه دولت بر آن مسلط می شود .در 
چنين شرايطی تغيير به هيچ وجه به نفع نيست . ما وقتی می توانيم اين تغيير را انجام 
دهيم كه حداقل در مجلسی كه 60 – 70 مهندس در آن حضور دارند اين نمايندگان 

از نظريات ما حمايت كنند.
 تغيير قانون وقتی مفيد است كه نظريات نظام مهندسی اعمال شود در غير اينصورت 

تغيير آن بی نتيجه است.

مهمترين چالشهاى پيش روى صنعت ساخت و ساز ، نظام مهندسى و جامعه 
بزرگ مهندسان را در چه مى بينيد؟

ما جزو جريانهای توسعه ای هستيم حال آن كه در برخی زمينه ها توسعه متوقف است 
؛ برای آنكه تورم همه منابع توسعه را می بلعد. توسعه به شكل فيزيكی و نه  به شكل 
نهادينه ، فنی و علمی شكل می گيرد، از همين روی تا وقتی جريان تورم وسيعتر از 
حقوق دريافتی افراد باشد اصال توسعه ای شكل نمی گيرد.اين گونه است كه ، نظام 
مهندس��ی را ب��رای گرفتن 5 هزار تومان برای هر متر مرب��ع طراحی و نظارت مورد 

سوال قرار می دهد. و می گويد:  اين مقدار گران است ، در صورتی كه قيمت سيمان 
نسبت به آن روز كه اين مقدار تعيين شده ده برابر شده است .كدام نيروی انسانی می 
تواند در چنين ش��رايطی رشد كند. اصال چه اتفاقی می تواند رخ دهد. چالش توسعه 
كش��ور تورم و چالش نظام مهندسی نيز تورم است كه باعث می شود نيروی انسانی 
به سوی تعالی حركت نكند و تنها به اين سوی می رود كه رزق بخور و نميری را به 
دست آورده و از ان طريق زندگی كند. اين مساله نه تنها در مورد نيروی انسانی نظام 
مهندسی بلكه در خصوص تمام افراد كه تورم توان آن را از بين می برد مصداق دارد.

عده اى از همكاران ما در سازمان نظام مهندسى معتقدند كه مسووليتهاى سازمان 
بس��يار زياد و اختيارات آن اندك است. تحليل شما در اين زمينه چيست؟

در ابتدای كار ، تعداد مقررات ملی س��اختمان اندك بود و به تدريج كه مقررات ملی 
توس��عه پيدا كرد و به بيس��ت و چند مبحث رسيد آن وقت اين مسووليت خيلی زياد 
شد. همكاران ما می گويند ما بيست و يك يا دو  فصل مقررات ساختمان داريم  اما 
الجزايری ها كه آن را از فرانس��وی ها اقتباس كرده اند 44 فصل مقررات ملی دارند. 
اين حرف كاماًل درستی است كه وظايف در برابر اختيارات بسيار سنگين و اختيارات 
بس��يار اندك اس��ت. دليل آن هم عدم رشد صنعتی جامعه است ؛ جامعه ای كه رشد 
صنعتی ندارد گمان می كند س��اختمان بنايی فيزيكی است كه با قرار دادن چند آجر 
ساخته می شود و هنوز هم به آن سرپناه می گويند كه نقش محلی برای استراحت 
و خواب افراد را ايفا می كند .كمتر ديده شده كه در ذهن مردم منزل ؛ محل آرامش 
، زندگی و سكونت  باشد. يعنی تمام نيازهای ان اعم از نيازهای فيزيكی و رواني آن 
توام با يكديگر در نظر گرفته ش��ود.چون جامعه به سوی صنعتی شدن گام برخواهد 
داشت آن وقت است كه ئمی توانيم بگوييم جامعه به سوی ساخت و تهيه ساختمانی 
می رود كه » زنده « باشد. ساختمان های امروز  نيازهای فيزيولوژيك ، بيولوژيك و 

انسانی را برآورده نمی كنند و هنوز نقش يك خوابگاه را دارند.

به نظر شما مقررات ملى ساختمان در ميان انبوه مدارك و مستندات مصوب 
فنى جايگاهى در خور خود را پيدا كرده است يا نه ؟

اين را هم جزو مسايلی بدانيد كه الاقل توانسته ايم زير ساخت هاي اصلي آن را در 
سطح جامعه فراهم كنيم. جا انداختن مقررات ملی ساختمان يك دهه طول كشيد تا 
اينكه بگوييم مقررات ملی خود امری واجب اس��ت. حتی هنوز هم در بين مهندسان 
و سياستمداران و شخصيتهای سطح باال در جامعه گروهی وجود دارند كه از مقررات 
بيزارند و گمان می كننند كه مقررات مانع اس��ت و گرفتاری ايجاد می كند. اين عده 
با شهر سازی مخالف اند ، نقشه برداری را اصال راه نمی دهند ، به مهندسان برق و 
مكانيك می گويند شما اصال به ساختمان چه كار داريد. ما تنها توانستيم آيين نامه 

2800 را زبانزد خاص و عام كرده و به تدريج نام مقررات ملی را تثبيت كنيم.

مقررات ملى در چه زمينه هايى مى تواند توسعه پيدا كند ؟
به نظر می رس��د بايد اس��تانی شود ؛ يعنی هر استان مقررات مربوط به خود را داشته 
باشد.تصور اينكه مقررات در شرايط آب و هوايي زير 30 درجه سانتي گراد با به اضافه 
50 درجه سانتي گراد يكسان است تصور اشتباهی است. نسل های جديد ، فكرهای 
نو و سرانه بهتر و توليد ناخالص بيشتری مورد نياز است  تا بتواند بين مقرراتی كه در 
سطح جهان وجود دارد و بين تمامی پروتكل هايی كه در زمينه ساختمان نوشته شده  
است  ارتباط بر قرار كند و به اين ترتيب بتواند بين زحماتی كه تمامی بشريت كشيده 
و مقرراتی را تصويب كرده است آنچه را كه مورد نيازش است را خود انتخاب كند.از 
اين روست كه می گوييم مقررات ملی توانسته است در اين دو سه دهه خود را مطرح 
كند؛ اما اينكه چه مقرراتی در چه منطقه ملی می تواند پياده شود بستگی به نيروی 

انسانی آن منطقه ای دارد كه جوانهای آن مشغول فعاليت اند.

اميدواريم اين اتفاق بيفتد.
بله ، اينگونه است كه ظرف اين سه دهه ساختمان تبديل به پديده ای شامل مقررات 
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می ش��ود. به همين نس��بت ظرف 30 سال آينده هر مقرراتی كه عملكرد آن صحيح 
نباشد از جامعه حذف و مقررات جديدی جايگزين آن خواهد شد.چون نيروی انسانی كه 
اين مقررات را اجرا می كند خود می داند كه بايد پاسخگوی نيازهای جامعه باشد. شما 
اگر مقرراتی ناسالم را اعمال كرديد قطعاً حذف خواهد شد.اجازه بدهيد به ذكر يك نمونه 
در اين خصوص اكتفا كنيم ؛ بيمارس��تان ش��ريعتی در اصفهان بنايی است كه پس از 
انقالب ساخته شده است اما مقررات در لوله گازی كه برای اين بيمارستان كشيده می 
شود اعمال نمی شود و در نتيجه پس از دو دهه تمام اين لوله ها از بين می رود.بررسی 
های نظام مهندس��ی س��اختمان بر اين مساله مهر تاييد می زند كه اين ساختمان به 
درستی حفاظت نشده است و وقتی موضوع را با رئيس بيمارستان در ميان گذاشته می 
شود پول هنگفتی برای تعويض اين لوله ها هزينه می شود.اين مساله به دليل آن است 
كه در زمان احداث اين ساختمان مقرراتی وجود نداشته است.در مورد برق و بتن و... نيز 
همين وضعيت وجود دارد.نتيجه آنكه ده – پانزده سال پس از آن چيزی جايگزين آن 
شد كه توانست جوابگو باشد و چون اين بار امضای مهندس طراح در زير آن ساختمان 
است به مسووليتی تبديل می شود كه بايد ده پانزده سال بعد نيز جوابگوی ان باشد.بنابر 
اين با توسعه درآمد جامعه ، توسعه نيروی انسانی و با تمديد مقررات حتما اين كار شكل 

جديدی به خود خواهد گرفت . اين مساله تابع رشد اجتماعی منطقه است.

س��ازمان نظام مهندسى در واقع خروجى هاى نظام آموزش عالى را در رشته 
مهندس��ى ساختمان تحويل مى گيرد و با تعريف و تنسيق ، روابط آنان را با 
كار ، اجرا و صنعت ساخت و ساز تلفيق و پيوند مى زند. آيا نظام آموزش 

عالى انتظارات موجود را در اين زمينه برآورده مى كند؟
آموزش عالی مثل ساير سيستم ها تقليدی است و تمام علمی را كه در جهان گسترش 
يافته به اين سيستم وارد كرده و آن را به سيستم اجتماعی تحويل می دهد . در بسياری 
موارد بين آنچه آموخته می شود با آنچه در عمل انجام مي شود تفاوتهايی وجود دارد ؛ 
مثال يك دهه طول می كشد تا مثال مهندس مكانيكی كه از دانشگاه  فارغ التحصيل 
ش��ده است بتواند آموخته های خود را مطابق نيازهای جامعه پياده كند و آن را با اين 
نيازها تطبيق دهد .به تدريج اين تفكر در حال تبيين است كه اگر قرار است مهندسی 
، برای جامعه خود مفيد باشد عالوه بر علوم دانشگاهی بايد تاييديه ای هم از سازمان 
نظام مهندس��ی در طی فرآيند كار داشته باشد.در حقيقت اين ، همان » PE«  است 
كه در كش��ورهای بزرگ پياده می ش��ود. در كش��ورهايی چون آمريكا مهندس فارغ 
التحصيل پس از مدتی كار ، در آزمون پي اي ش��ركت می كند تا مش��خص شود او 
بصورت مس��تند مهندس است. كسی كه در اين آزمون شركت كرده و در سطح بين 
 المللی ش��ناخته شده باشد به هر جای دنيا س��فر كند به او كار خواهند داد ولی به هر

 فارغ التحصيل دانشگاهی در هر نقطه دنيا كار نمی دهند لذا اين فاصله در كشور ما 
بيشتر است و اميدواريم نظام های مهندسی بتوانند بخشی از اين خال را پر كنند.

نظرتان در مورد نشريات سازمان مهندسى چيست ؟
خوشبختانه تعداد اين نشريات قابل مالحظه است.اما مشكلی كه وجود دارد اين است 
كه برغم اينكه به ش��كل چش��مگيری چاپ و توزيع می ش��ود به هيچ وجه از سوی 
خوانندگان نقد نمی شود. برای نمونه » شمس « توسط شورای مركزی نظام مهندسی 
كشور بصورت رايگان منتشر می شود اما در طی چند سال تنها يكی دو نقد به دفتر 
اين نشريه رسيده است ، مطالب آن بيشتر شكل تئوری دارد و كمتر كاربردی است و 
مهندسان نيز كمتر به اين منابع مراجعه می كنند.اميدواريم روزی اين نشريات بقدری 
رش��د پيدا كند كه بتواند به عنوان يك مرجع در كالس های درس تدريس ش��ود.اگر 
روزی به جای اينكه بگوييم استانی چنين نشريه دارد بگوييم اين نشريه مشكلی را به 
گونه ای حل كرده است ؛ مثال بتون زير آب را چگونه بررسی كرده و يا مساله جوش 
زير آب را چگونه حل كرده است و ... اگر اين نشريات به اين سطح برسد قابل اعتناست  
در غير اين صورت حتی وقتی مقاالت آن با هزينه های باال منتشر شود ارزش زيادی 
ندارد. البته تعداد اين نشريات به لحاظ كمی بسيار خوب است و همين كه عده ای در 
آن فعاليت می كنند و هر استانی نيز دارای يك نشريه است برای من بسيار با ارزش 

است. اما اميدوارم روزی نشريه ای تبديل به مرجع شود.

چه پيشنهادى براى اين مساله داريد؟
بهترين راه برای مرجع شدن يك نشريه اين است كه اشكاالتی را كه در امر ساخت 
و ساز در استانی وجود دارد را تحليل و نقد كند و كسانی را كه كارهای خوب را انجام 
داده اند به نظام مهندس��ی معرفی و در مقابل آنها كه كار خالف مقرراتي را عرضه 
كرده اند را مورد نقد قرار دهد.اينكه هر مهندس مكلف باش��د نشريه ای را بخواند و 
بداند كه اگر جايی قصوری صورت بگيرد در نشريه منعكس می شود و برای او دردسر 
می شود آن وقت است كه نشريه مخاطب خود را پيدا خواهد كرد.و راه برای فعاليت 
بيشتر كسانی كه كار خوبی ارايه كرده اند هموار می شود و هزينه ای خواهد بود برای 
 كس��انی كه نس��بت به كارهای خود بی تفاوت اند. آنچه باعث رشد و ارتقای جامعه 
می شود  اين است كه اگر كسی از فن و حرفه اش عدول كرد بداند كه مراقبی وجود 
دارد كه او را كنترل می كند. وجود روحيه نقادی ، نشريه را رشد می دهد اما اگر نشريه 
ای داشته باشيد كه در آن ادعا كنيد بگوييد همه چيز درست است و يا تمام مطالب آن 
آموزشی باشد زمينه رشد جامعه را فراهم نمی كند. اگر نشريه ای تنها بخواهد رعايت 
افراد و نظام مهندسی را بكند اما رعايت حال مردم را نكند رشد نمی كند.آن عاملي كه 
باعث رشد می شود اين است كه مردم ملجا و ماوايی داشته باشند در غير اينصورت 
آن عامل به كارمند دولت در يك اداره تبديل می شود كه اگر خالفی هم مرتكب شد 

حداكثر به او اخطار داده می شود.

در آس��تانه روز مهندسى هستيم. سالهاي  گذشته صحبت از حذف اين روز 
ب��ود. نظرتان در مورد اين روز و اينكه چگونه مى تواند زمينه رش��د نظام 

مهندسى را فراهم كند چيست؟
روز مهندس وابسته به روز نيست به فعل مهندسی وابسته  است. هر روز روز مهندس 
است .اگر هر روزمان روز مهندسی باشد آن وقت روز مهندسی هم روز خوبی است.

اما اگر بخواهيم برای خود تبليغ كنيم و جش��ن بگيريم هيچگونه تاثير اجتماعی به 
دنبال ندارد.وقتی صحبت از خدمتی می شود آن خدمت بايد مدافعی داشته باشد.اينكه 
خود فرد مدافع خود باشد ارزش اجتماعی ندارد.بايد ديگران مدافع او باشند. اگر روزی 
بيايد كه در آن روز غير مهندسان روز مهندسی را جشن گرفتند آن روز برای من روز 

مهندسی است.

در ماههاى پايانى دوره چهارم شوراى مركزى و رياست سازمان قرار داريم. 
ارزيابى تان از عملكرد شورا چيست؟

وزارت مسكن و شهر سازی در شكل گيری شورای مركزی اخير  هم در انتخاب 64 
نفر و هم در انتخاب اعضاء و هم در چالشهای پيش روی آن دخالت بسيار داشت. اين 
شورا تقريبا مورد توجه وزارتخانه قرار نگرفت. شورای توسعه جای شورای مركزی را 
گرفت و مش��كالت فراوانی به وجود آمد كه در اين دوره شورا بسيار مظلوم واقع شد 
و خدمات آن برای نظام های مهندسی معرفی نشد و اينكه دايما با وزارتخانه درگير 
بود . زحماتی كه شورای مركزی متقبل گرديد تنها برای دفع شر بود و خيری كه از 
آن رسيد اين بود كه قانون خود را احيا كرد و توانست هيات عمومی را تشكيل دهد ، 
بودجه هايش را تصويب كند و هيات های عمومی ساليانه اش را برقرار كند. اما اينكه 
بتواند به جريانی تبديل ش��ود كه در مقابل جريانهای غير فنی بايستد و كميته هايی 
داشته باشد تا در مقابل اتفاقاتی در جامعه رخ می دهد و به ضرر جامعه است قد علم 
كند چون قدرت سياسی با آن همراهی نمی كرد كار چندانی از پيش نبرد.بگونه ای 
كه وقتی س��اختمان ده طبقه ای در غرب تهران فرو ريخت تنها نكته ای كه نظام 
مهندس��ی توانست بر روی آن استناد كند آن بود كه مهندس ناظر در آنجا نبود و ما 
هم نتوانستيم جواب  شهردار تهران را بدهيم كه  : آقای شهردار اين ساختمان زمانی 
ساخته شده اس��ت كه قانون نظام مهندسی وجود نداشت شما برای دفع دخل مقدر 
اينگونه به نظام مهندسی حمله می كنيد و عاقبت شورای مركزی مظلوم و كار اجرايی 

هم غير فنی اعالم مي شود.
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در راستای برپایی جشنواره روز مهندس

مشارکت نهادهاي استان در برپایي جشنواره روز مهندس
گزارش
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اطالع جامعي از نحوه برگزاري اين جشنواره را در اختيار عالقه مندان قرار مي دهد.
اعضای دبيرخانه و سمت ايشان به صورت زير می باشد:

• رئيس افتخارى جشنواره: دكتر محمود صالحی )استاندار خراسان رضوی(
• رئيس جشنواره: 

مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان
• هيات رئيسه جشنواره:

مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان
)رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی(

مهندس محمد سميعی 
)رئيس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی خراسان رضوی(

مهندس حسين عباس نيا 
)رئيس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی(

مهندس محمد روحانی 
)رئيس سازمان بسيج مهندسين خراسان رضوی(

• دبير جشنواره :
 مهندس محمدرضا رئيسی

• مدير اجرايى جشنواره: 
مهندس علی سيفی

• شوراى راهبردى جشنواره:
اين شورا كه از نمايندگان ادارات و سازمانهای مرتبط در زمينه مهندسی در استان و 
برگزاركنندگان جشنواره تشكيل شده است، مسئوليت برنامه ريزی و تعيين خط مشی و 
مديريت دبيرخانه را به عهده دارد. برنامه های جشنواره پس از طرح در اين شورا و تاييد، 
اجرايی شده و توسط دبيرخانه پيگيری می شود. اعضای شورا به شرح جدول زير است.

همزمان با پنجم اس��فند ، روز بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي و روز مهندسي 
جشنواره بزرگ روز مهندسي سال 88 برگزار مي شود.

تدابير برگزاري اين جشنواره در سالجاري با رويكردي متفاوت از سنوات گذشته و با 
تشكيل دبيرخانه اي دايمي متشكل از روساي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان ، 
كشاورزي و منابع طبيعي ، معدن و رئيس سازمان بسيج مهندسين خراسان رضوي در 

محل سازمان نظام مهندسي ساختمان استان محقق گرديد.
جش��نواره ب��زرگ روز مهندس��ي در س��ال 88 در چه��ار مح��ور " بزرگداش��ت روز 
مهندس��ي و جاي��گاه مهن��دس در جامع��ه " ، " افتت��اح جش��نواره بن��اي برت��ر و 
اع��الم فراخ��وان عمومي " ، " نقش س��ازمان هاي نظ��ام مهندس��ي در آباداني و 
پيش��رفت كش��ور " و " تقدي��ر از مهندس��ان پيشكس��وت و معرفي ط��رح انتخاب 
مهن��دس نمون��ه مق��ارن ب��ا پنج��م اس��فندماه، روز مهن��دس برگزار مي ش��ود.

اين جشنواره مي كوشد با همكاري گسترده با تمامي نهادهاي فعال در زمينه مهندسي 
و مشاركت دادن انجمنها ،و كميسيونهاي فعال دراستان و گروههاي تخصصي مرتبط با 
رشته هاي مهندسي و نيز همكاري با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي زمينه ارتقاي 
توانمندي هاي مهندسي استان را به عنوان بخشي از استراتژي هاي خود دنبال كند.

راه اندازي س��تاد در دفاتر نظام مهندس��ي شهرستانهاي استان ، پيگيري محورهاي 
جشنواره و نيز اطالع رساني جامع روز مهندسي با رويكرد آشنايي جامعه با قابليتها و 
توانمندي هاي مهندسي استان به عنوان بخش ديگري از استراتژي هاي اين جشنواره 

اعالم شده است.
شايان ذكر است عالوه بر برنامه هاي اصلي اين جشنواره ، نمايشگاهي از توانمندي هاي 
مهندسي استان با هدف معرفي پيشرفتها و قابليتهاي مهندسي استان نيز برگزار خواهد شد.

پايگاه اطالع رساني جشنواره روز مهندسي نيز در آدرس هاي
www.5esfand.com   و    www.5esfand.ir

نماينده / نمايندگاننام اداره / سازمانرديف
مهندس مهدی حسينیاستانداری خراسان رضوی1
مهندس شراره معدنيانشهرداری مشهد2
مهندس مهدی قاسمیسازمان مسكن و شهرسازی خراسان رضوی3
مهندس محمد كاظمیسازمان جهاد كشاورزی خراسان رضوی4
مهندس حسين بهروان فربنياد مسكن انقالب اسالمی خراسان رضوی 5
مهندس محمد روحانیسازمان بسيج مهندسين خراسان رضوی6
مهندس حسين عباس نياسازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی7
مهندس محمد سميعیسازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی خراسان رضوی8

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی9
 مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان / مهندس محمدرضا رئيسی / 

 مهندس جواد آفاق اسالميه / مهندس محمدرضا اسماعيلی / مهندس حسن پورحسينی/ 
مهندس مهدی وكيلی / مهندس احمد اسدی / عباس اميريان / مهندس علی سيفی

نماينده: مهندس محمد روحانیديگر ادارات و سازمانهای فعال و مرتبط در زمينه مهندسی در استان10
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اشاره :
تفاوت چشمگير قيمت ساختمان هايی كه مقررات ملی مبحث 19 ساختمان در آن ها 
اجرا شده است ،خريدار را از خريد چنين ساختمان هايی باز می دارد حتی اگر به منزله 

چشم پوشی از آسايش، ايمنی و آينده خود باشد. 
يكی از مواردی كه امروزه در اجرايی كردن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مطرح 
اس��ت توجه به اين نكته اس��ت كه فرآيند ساخت و ساز يك فرآيند پيوسته بوده و در 
واقع مباحث مقررات ملی ساختمان به سان حلقه های يك زنجير ارتباط تنگاتنگی با 
يكديگر دارند و توجه و اهميت دادن به هر يك از مباحث مقررات ملی ساختمان عمال 

وقتی مثمر ثمر است كه در كنار آن به ساير مباحث نيز به همان اندازه توجه شود.
جاری كردن وجدان كاری و قبول مس��ووليت نه تنها در بين مسووالن بلكه در بين 
مردم و بهره برداران نيز از اهميت زيادی برخوردار است.نكته قابل تاملی كه متوليان 
نظارت بر كيفيت ساخت و ساز اميدوارند با ايجاد انگيزه های متنوع برای تحقق آن در 
ميان سازندگان واحدهای مسكونی به آن دست يابند.» جشنواره انتخاب بنای برتر« 

يكی از راهبردهای در نظر گرفته شده برای ايجاد چنين بستری است.جزييات برگزاری 
اين جشنواره موضوع گفت و گوی ما با خانم مهندس معدنيان مدير نظارت براجرای 
مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد و عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان رضوی است.
مهندس معدنيان از س��ال 1378 به عنوان كارشناس شهرسازی در شهرداری مشهد 
شروع به فعاليت نموده و در كارنامه كاری خود مسووليتهايی چون رييس اداره ضوابط 
و مقرررات شهرس��ازی ، معاونت منطقه 12 شهرداری ، شهردار منطقه 6 ، مديريت 

مشاركتهای كالن اقتصادی و دبيری كميسيون ماده 100 را تجربه كرده است.

به نظر شما بناهايى كه در كشور وجود دارند از حيث ساختار فيزيكى چه 
ويژگى هايى دارند؟

س��خن را بنام بزرگ معمار هس��تی آغاز ميكنم  در هر شرايطی كه بخواهيم شرايط 
معماری و س��اخت و ساز موجود در كشور را مورد نقد و بررسی قرار دهيم بايد فراز و 

درگفت وگو با مدیر نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان شهرداری مشهد

جشنواره انتخاب بنای برتر در روز مهندس کلید می خورد
گفت وگو
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نش��يب های دوران جنگ تحميلی، دوران سازندگی و نيز دوران ثبات را مدنظر قرار 
دهيم و بدون ترديد نوع بروز ساخت و ساز در شهر و كشور متاثر از ويژگی های اين 
سه دوره است. واقعيت ان است كه مدت زمان زيادی از مقطعی كه وارد مرحله كيفی 
سازی شده ايم نمی گذرد.از سويی با توجه به جوان بودن سازمان نظام مهندسی و با 
اميدواری به اينكه اين سرعت رو به رشد را افزايش دهيم بايد به جبران كاستی های 
موجود اميدوار باش��يم. اما درعين حال مشخصه هايی آثار تاريخی كه در معماری و 
شهرسازی شهرهايی چون اصفهان و مشهد جلوه گر است حاكی از استعداد و هوش 
معماران ما نسبت به ساير كشورهاست. الگوهايی كه شهر سازان شهرهای مهم دنيا 
نيز از آن بهره ها برده اند و همين الگوها ساخت و ساز آنها را نيز متعالی كرده است. 
يكی از نكاتی كه در دوره ای از دوران ساخت و ساز مغفول مانده و به درستی به آن 
پرداخته نشده جدی گرفتن مقررات ملی ساختمان است كه در جهت تضمين كيفيت 
ساخت و ساز در اختيار مهندسان قرار گرفته است.هم نوع نگارش اين مقررات و هم 
وضعيت ش��رايط موجود كه نظارت بر اجرای آن را طلب می كرده اس��ت باعث شده 
تا در اين زمينه مسير طوالنی نپيموده شده را ببينيم. متولی اصلی اين مقوله سازمان 
مسكن و شهرس��ازی است و مباحث مقررات ملی ساختمان نيز ارتباط مستقيمی با 
وظايف سازمان نظام مهندسی دارد و از سويی سازمان های مهندسی سراسر كشور 
ني��ز به فراخور مناطق بومی خود برنامه ريزی های متعددی برای آن دارند و نظارت 

هايی را اعمال می كنند.
اما س��ازمان های ديگری كه در كار ساختمان دخالت دارند نيز بايد تعلق خاطری در 
اين خصوص داشته باشند و با سازمان نظام مهندسی همراهی كنند. شهرداری در اين 
خصوص نقش موثری را ايفا می كند و در حقيقت س��رنخ های پاس��خگويی ساخت 
و س��از كه همان پروانه و پايان كار است وفق قانون به شهرداری ها سپرده شده اند 
و بنابر اين برای تحقق اين موضوع ش��هرداريها برنامه ريزی منس��جمی بايد داشته 
باشند. از همين روی شهرداری مشهد جزو يكی از نخستين شهرداری هايی است كه 
مديريت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان را ايجاد كرده است .در اين مديريت 
جديد امور مهندس��ين ناظر و بهينه سازی مصرف انرژی مبحث 19 فعال بوده اند و 
قرار است كه بقيه مباحث مقررات ملی ساختمان نيز با قوت بيشتری سمت و سوی 

اجرايی ييدا كند.
در حال حاضر ما بيش��تر به اس��تحكام بناهای خود پرداخته ايم و در اين ميان مشهد 
در زمينه محاس��به و نظارت عمران نس��بت به كالن شهرهای مختلف آمار خوبی را 
به خود اختصاص داده اس��ت.البته در مباحث شهرسازی و ترافيك و مقوالتی كه به 
 معماری مربوط می ش��ود به ميزانی كه در س��طح استحكام بنا پيشرفت داشته ايم ، 
پيش نرفته ايم . بخش شهرسازی و معماری را به كميسيون ماده 100و تدابير دولتی 
سپرده ايم ولی موضوع استحكام بنا را همچنان در يد قدرت مهندسان نگه داشته ايم.

فكر مى كنيد االن چه ضعفى در بناهاى ما ديده مى شود؟
شايد بتوان ساخت و سازهای موجود را در سه سطح درآمدی مشاهده كرد. ساخت و 
سازهايی كه در سطح يك درآمدی هستند معموال بهتر عمل كرده اند .در بسياری از 
بناهايی كه در اين سطح ساخته می شوندعالوه بر استحكام بنا و استفاده از مصالح 
اس��تاندارد، مبحث 19 مقررات ملی س��اختمان در جهت استفاده از جزئيات ، مصالح 
وتجهيزاتی كه به كاهش مصرف انرزی منجر ميشود نيز رعايت می شود و  مالكان 
 موضوعاتی چون كيفيت معماری و منظر ش��هری و  تع��داد پاركينگ را نيز رعايت 
می كنند .در سطح دو درآمدی موضوع استحكام بنا و كيفيت ساخت در صورتی كه 
مهندسان نظارت درستی را اعمال كرده و از سويی مالكان نيز اهميت آن را به درستی 
بدانند مورد تاكيد قرار می گيرد اما كيفيت طراحی و بصری در اولويت دوم اين گروه 
درآمدی اس��ت. متاسفانه در سطح سه درآمدی مشكالت زيادی وجود دارد و در اين 
 سطح ش��اهد ساخت و سازهايی هستيم كه با س��رعت زياد در حاشيه شهر صورت 
می گيرد . اولين علت آن نيز سطح پايين درآمدها ويا نوع برنامه ريزی اقتصادی شهر 
اس��ت . علت ديگر آن اين اس��ت كه صاحبان درآمدهای پايين نمی دانند كه همين 
درآمد اندك بايد به درستی هزينه شود و اگر نكاتی را برای افزايش امنيت ساختمان مد 
نظر قرار ندهيم هزينه ها و آسيب های جدی تری را شاهد خواهيم بود. اين موضوع 
نياز به فرهنگ سازی و ايجاد راهكارهای اقتصادی دارد عالوه بر آن بايد از اين قشر 
 كم درآمد حمايت نمود.طرح مس��كن مهر نيز با اولوي��ت دادن به همين نكات اجرا 
می ش��ود كه اميدواريم به نحو مطلوبی پيش برود تا ش��اهد كاهش ميزان ساخت و 

سازهای بی كيفيت حاشيه شهرها باشيم.
چه مساله اى باعث انتخاب بناى برتر و شكل گيرى جشنواره اى به اين نام شد؟

 در راستای ايجاد فرهنگ سازی در ميان اعضای جامعه و آگاهی بخشی عمومی و 
اينكه يك بنای مطلوب چه شرايطی دارد شورای شهر مشهد در 27 آذرماه 85 مصوبه 
ای را تصويب كرد كه به موجب آن شهرداری مشهد را موظف نمود در راستای انتخاب 
بناهای برتر مسكونی و تشويق آنها برنامه ريزی و اقدام كند.از آن تاريخ زمينه های 
مختلفی برای تحقق اين هدف مهيا شد و مصوبه شورای 4 نفره استان نيز در بيست 
و سوم دی ماه 87 دريافت شد كه به موجب آن چارتی در اين زمينه به تصويب رسيد 
كه ضمن آن ش��هرداری به عنوان دبير اين طرح ، و مس��كن و شهرسازی به عنوان 
رئيس معرفی ش��دند و شورايی به نام شورای راهبردی مركب از استانداری ، سازمان 
مسكن و شهرسازی ، شهرداری ، شورای شهر ، سازمان نظام مهندسی استان و بنياد 
مسكن انقالب اسالمی تشكيل وشهرداری موظف گرديد  اين طرح را اجرايی و آيين 
نامه فنی آنرا تهيه كند.اخيرا نيز مصوبه هيئت 4 نفره استان تاكيد كرده است كه اين 

طرح در روز مهندس افتتاح شود.
طبق اين آيين نامه دوكميته فنی و اجرايی پيشبرد آنرا برعهده دارند، تشكيل كميته 
فنی  بر عهده سازمان نظام مهندسی است  و شامل كارگروههای ايمنی استاندارد ، 
مصرف انرژی ، معماری ، تاسيسات برق و مكانيكی ، سازه و ژئوتكنيك ، شهرسازی 
و ترافيك  اس��ت و ش��اخص های بنای برتر در اين كميته ها تهيه و تدوين ميشود 
كه پس از تصويب در ش��ورای هماهنگی اجرايی می گردد. كميته اجرايی  برعهده 
شهرداری به عنوان دبير اين طرح  است . در حال حاضرهردو كميته اجرايی و فنی كار 
خود را آغازنموده اند و در روز مهندس اين جشنواره افتتاح می شود و  شاخص های 
 ساخت بنای برتركه در گروههای تخصصی سازمان نظام مهندسی مورد بررسی قرار 
گرفته اند پس از تصويب در شورای راهبردی به مردم ارايه خواهد شد . مهندسين ، 

مالكين و سازندگان پس از افتتاح جشنواره ميتوانند در اين طرح ثبت نام كنند.
سازمان نظام مهندسی بازديدهايی را از همان ابتدای شروع ساخت و ساز از بنای مزبور 
خواهد داش��ت تا در پايان س��اخت و در هنگام دريافت پايان كار كيفيت اين بنا مورد 

تصويب كميته فنی قرار گيرد و بتوانند آن بنا را در ارزيابی جشنواره شركت دهند.
آيا نمونه مشابه اين جشنواره در سطح كشور انجام شده است؟

تالش های پراكنده ای برای اين منظور در س��طح كش��ور انجام گرفته است ؛ مثال 
چندی پيش ش��هرداری قم در مقطعی نمای برتر شهر را انتخاب می كرد و يا تبريز 

طرحی با عنوان بنای اول در دست اجرا دارد.
بفرماييد برنامه زمان بندى جشنواره چگونه است؟

امس��ال در پنجم اسفندماه  همزمان با برگزاری مراس��م روز مهندس در سالن صدا 
وسيما  جشنواره انتخاب بنای برتر توسط جناب آقای مهندس پزمان شهردار محترم 
مشهد افتتاح خواهدگرديد و ثبت نام اين جشنواره نيز رسما آغاز خواهد شد.اما برنامه 
زمان بندی كه در آيين نامه اجرايی طرح مورد تاكيد قرار گرفته واميدواريم به لطف 
خدا هر سال با غنای بيشتری تكرارگردد به اين ترتيب است كه در سوم ارديبهشت 
 ماه هر س��ال مصادف با روز معمار و بزرگداش��ت ش��يخ بهايی فراخوان طرح اعالم 
می شود.پايان اين طرح پنجم دی ماه به مناسبت روز ملی ايمنی در برابر زلزله در نظر 
گرفته شده است . در فاصله ارديبهشت تا دی ماه طرح های نامزد شده مورد ارزيابی 
 ق��رار م��ی گيرند و چنانچه طرحی تا اين تاريخ پايان كار خود را دريافت كرده باش��د 
می تواند وارد مرحله ارزيابی از پنجم دی  تا پنجم اسفند  شود.پنجم اسفند مصادف با 
روز بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسی و روز مهندس زمان  اختتاميه اين طرح است 
كه به اين ترتيب ارزيابی طرح ها توسط هيئت داوران و برگزاری همايش اختتاميه در 

پنج اسفندماه  هرسال خواهد بود.
از جوايز جشنواره چيزى نگفتيد؟

به مهندسان ، مجريان و مالكان طرح های برگزيده اين جشنواره جوايز نقدی و نشان 
خواجه نصير الدين طوسی به همراه لوح تقدير تقديم می شود. البته اميدواريم بتوانيم 
جزييات جوايز اين جشنواره را در پنجم اسفندماه پس از  تصويب شورای هماهنگی 
به اطالع عموم برس��انيم.و بيش از همه اميدواريم اين طرح دس��تاوردهای مناسبی 
در معرفی ش��اخصهای بناهای با كيفيت و تشويق مردم در ساخت فضاهای زندگی 

مطلوب شهری داشته باشد. 
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اشاره:
»... تمام تالشم را براي ايجاد فضاي مناسب كاري فراهم مي كنم تا با كمك مردم و كاركنان شهرداري، شهري آباد بسازيم « .از همان صبح روز بيست و نهم ارديبهشت 
ماه سال 86 وقتی دوازدهمين عضو شوراي سوم شهر مشهد اين قول را به شهروندان شهرش داد و كليد شهر را تحويل گرفت . بسياری كه پيش از اين با تجربه حضور سيد 
محمد پژمان در سازمان نظام مهندسی ، مسكن و شهرسازی ، معاونت فنی و عمران استانداری خراسان رضوی و شهرداری منطقه ثامن آشنا بودند عهدی كه با آنها می بست 

را باور داشتند.
شهر  با  دغدغه های ريز و درشتش ؛ روند رو به رشد شهر نشينی ، ترافيك ، بافت كهنه و فرسوده و دهها مشكل اينچنينی عزم راسخی را می طلبيد تا در پرتو مديريتی كارآمد 

افق توسعه ای پايدار را  پيش روی همگان قرار دهد . 
اعضای هيئت مديره سازمان نظام مهندسی استان چندی پيش با دعوت از  مدير شهری كه روزی او نيز خود از ميان آنها برخاسته بود ضمن طرح مسايل متعدد شهری در 
جست و جوی راهی برای كاستن از معضالت موجود برآمدند.آنچه تقديم حضورتان می گردد برداشت تفصيلی اين نشست صميمانه است كه ارايه آن می تواند ضمن  اشاره به 

چالشهای فراروی مديريت شهری عزم متخصصان و خبرگان جامعه مهندسی را برای از ميان برداشتن چالشهای موجود بيش از پيش جزم كند.

شهردار مشهد در جمع هیئت مدیره نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي 

نظام مهندسي را جزیي از بدنه شهرداري مي دانم
گزارش
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نظام مهندسى و ارتقاى دانش فنى مهندسان
رئيس س��ازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در اين نشست با تاكيد بر نقش موثر 
مهندس پژمان در تاس��يس اين سازمان از تالشهای سازنده وی در اين راستا تقدير 
نمود. مهندس اخوان با ارزيابی موفق س��ازمان نظام مهندسی در ارتقای دانش فنی 
مهندسان بويژه در بخش آموزش اظهار داشت : شايد به جرأت بتوان گفت كه سازمان 
نظام مهندسی جايگاه نخست را در بخش آموزش و ارتقای مهندسان در كشور به خود 
اختصاص داده و تالش می كند اين آموزشها بويژه در موضوع فن آوريهای نوين به 
سوی كاربردی شدن گرايش يابد. وی همكاری اين سازمان با مراجع مسوول در زمينه 
كنترل و نظارت ساختمان و  بويژه طرحهای جامع و تفصيلی و نيز تعامل مناسب با 
شهرداری ، سازمان مسكن و شهرسازی و استانداری را در كنار حضور فعال نمايندگان 
اين سازمان در نهاد مطالعاتی طرح جامع و تفصيلی از ديگر توفيقات سازمان مهندسی 
دانست و در ادامه خاطر نشان كرد :  نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی نيز در 
قالب نظارت عاليه و نظارت مضاعف انجام می پذيرد. در خصوص قيمت گذاری در 
بخش كارشناسی فنی به قوه قضاييه اقدامات مناسبی انجام گرفته است؛ قوه قضاييه 
در بيشتر مواردی كه تشخيص آن از نظر فنی مشكل باشد از سازمان نظام مهندسی 
نظر خواهی ، استفسار و استعالم می كند كه اين مساله نيزجايگاه سازمان را در بعد 
فنی اش نشان می دهد. در موضوع مشاوران با حضور شهردار در شورای توسعه نظام 
مهندس��ی كشور مش��اوران در بخش خصوصی وارد شده اند و مسكن و شهرسازی 
و س��ازمان نظام مهندسی به راحتی هر مش��اوری كه دارای رتبه از سازمان مديريت 
بود می تواند تشخيص صالحيت ش��ود .مهندس اخوان با اشاره به انتظارات موجود 
 از س��ازمان نظام مهندس��ی گفت : اين انتظارات را می توان در سه بخش انتظارات 
مردم ، مسووالن و مهندسان تقسيم بندی كرد و همين مساله كار ما را خيلی مشكل 
كرده است اينكه بتوانيم كارها  را سهل و روان انجام بدهيم و  رضايت كامل را  طبق 

قوانين جلب كنيم.

پايتخت معنوى ؛ بودجه فراموش شده
مهندس رئيسی ؛ نيز در اين جلسه با بيان اينكه سازمان نظام مهندسی طی سه سال 
گذشته موضوع » مديريت واحد شهری » را در جلسات »عام شهری« مطرح نموده  
و بر همين اساس تصميم گرفته است كه سياستگزاريها به سوی اين مديريت سوق 
يافته و  شهرداری مسايل شهری را از قالب مديريت كالن پيگيری كند افزود : از دوره 
قبل دو موضوع اصلی شهرس��ازی و ترافيك در شهر مشهد دنبال شد. سازمان نظام 
مهندسی بر همين اساس توانسته است از بحث نظارتی گذر كرده و موضوع نظارت بر 

ساختمانها  را از مرز 60- 70  درصد  بگذراند .
عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسی حضور ساليانه  10 تا 20 ميليون زائر حضرت 
امام رضا )ع( در مشهد را فرصت مناسبی برای ارايه فرهنگ ساخت و ساز دانست و 
گفت : می توان به جای صدور فرهنگ س��اخت و س��از بهينه ، آن را در همين شهر 
بوج��ود آورد تا آنها خود اين فرهنگ را صادر كنن��د .قطعا اين هزينه صادرات آن به 
 مراتب ارزانتر اس��ت. وی به تاثير متقابل شهرس��ازی و ترافيك شهری اشاره كرد و 
افزود :  قطعاً موضوع شهرسازی برروی ترافيك شهر مشهد هم اثر خواهد گذاشت. 
برای رسيدن به ترافيكی روان بايد اقداماتی انجام شود كه بخشی از آن نيازمند جسارت 
باالس��ت .ضمن آنكه يكي از مشكالت فرا روی آن نيز موضوع بودجه است . وقتی 
شهر  را  به عنوان كالن شهر مذهبي و پايتخت معنوي معرفی می كنيم توقعات كشور 
، جامعه مسلمان و جامعه شيعه را افزايش مي دهيم بنابر اين بايد تمامی تالش خود را 
برای تامين بودجه مورد نياز شهر را براي رسيدن به اين پايتخت معنوي به كار بنديم. 
نمي توان يك نام را تعيين كرد و از آن طرف موضوع بودجه اش  را به  فراموشي  سپرد. 

ترافيك و اتالف منابع شهرى
مهندس منصوريان  ديگر عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسی نيز با بيان اينكه 
مش��هد همچون بسياری از كالن ش��هرهای ايران و جهان بسياری از منابع  خود را  
بخاطر مشكالت ترافيكي اش هدر مي دهد، وجود آلودگيهاي ترافيكي و هزينه هاي 
ناشي از تصادفات ، اتالف زمان در ترافيك ، مصرف سوخت اضافه و  ... پارامترهای 
متاثر از مسايل ترافيكي قابل اندازه گيري ياغير قابل اندازه گيري  را از عوامل ايجاد 
كننده اين اتالف بيان كرد و به  راهكاری كه نظام مهندسي مي تواند در كنار مديريت 

شهری براي برون رفت از اين حلقه تكراري كمك كند اشاره كرد و افزود : اولين نكته 
چگونگی بهبود سيس��تمهاي حمل و نقل شهري است. آموزش و  فرهنگ سازي ، 
مهندسي ترافيك  ، اجبار و  اعمال قانون نيز بخشهايي از مثلثي هستند  كه در بهبود 
سيس��تمهاي حمل و نقل بسيار مفيدند.برنامه ريزي های كوتاه مدت ، ميان مدت و  
بلند مدت مي تواند راه حل هاي سريع  و بلند مدت را براي اين مشكل پياده كند. وی 
مجري برنامه های بهبود حمل و نقل را دو  دس��ته استفاده كنندگان و  گردانندگان 
سيس��تم دانس��ت و افزود : در اينجا  حدود 20 سازمان يا ارگان وجود دارد كه بعنوان 
متولی يا مجری های برنامه ها  خود را محق می دانند و آشفتگی  يا عدم تقسيم كار 
ميان آنها باعث می ش��ود به مطلوبيت واقعی دس��ت نيابيم . وی كاستيهايی كه اين 
مجريان يا اين س��ازمانها با آن درگيرهستند را حوزه های آموزش ، مهندسی ،اعمال 
قانون دانس��ت و در عين حال خاطر نشان كرد : استفاده كنندگان يا  گردانندگان هر 
دو در س��ه حوزه آموزش ، مهندسی و اعمال قانون درگير مشكالت ناشی از نبود  يا 
نقص در قانون يا  عدم تحقق در قانون اند . مثاًل خروج پادگانها ، تكميل كنارگذرها  
يا قوانينی كه می تواند توسط مراجع قانون گذار به انجام برسد مواردی است كه در 
اين زمينه می توان به آن اشاره كرد. نبود ضمانت اجرايی طرحهای مصوبه ترافيكی ، 
تصويب كاربريهايی كه بدون توجه به تبعات ترافيكی آن  ممكن است تصميم گيری 
بشود ، سوء استفاده برخی از اصناف و حرفه ها مانند شكل گيری كاربريهای پزشكی 
يا  اداری در كنار بافتهای  مسكونی يا  برخی از معافيتهای مشكل زا مثل حذف ضابطه 
پاركينگ برای مساجد مصاديقی از موارد نقص در قانون است. منصوريان همچنين 
نبود شفافيت شرح  وظايف ارگانهای مرتبط  و از همه مهمتر عدم تعريف منابع پايدار 
برای  درآمدهای ش��هری كه شهرداری را مجبور می كند برای تأمين هزينه هايش  
به فروش تراكم يا  تجاريهای خطی  كه عماًل خس��ارات بلند مدتی كه به شهر وارد 
 می كند  را متاثر از نبود قانون دانس��ت كه  ش��هرداری و مجموعه ش��هر  ازآنها رنج 

می برد.
وی  با اش��اره به اينكه عدم  تناسب جرايم راهنمايی و رانندگی به نسبت كشورهای 
پيشرفته نيز از جمله عواملی است كه زمينه های بروز تخلف را بوجود می آورد تاكيد 
كرد : عدم استفاده از بودجه های ملی يا  اخذ مستقيم عوارض از زائرانی كه ورود آنها 
به ش��هر مستقيماً می تواند بروی  بحث ترافيكی تأثير گذار باشد .منصوريان ضمن 
تاكيد بر تعيين متولی ای برای برنامه ريزی اين كاستيها اضافه كرد: .مهمترين عوامل 
ابزار س��اماندهی ترافيكی ش��هرها عماًل در اختيار شهرداريها نيست ولی غالبا امكان 
برنامه ريزی آن توس��ط شهرداری وجود دارد و  با  توجه به اين موارد می توان برای 

نسل آينده شاهد بهبود سيستمهای ترافيك بود. 

ساخت پروژه هاي بدون پروانه 
» در س��ال گذشته حدود 25 هزار بازديد توس��ط كارشناسان مضاعف سازمان نظام 
مهندسی با  حجم ساالنه حدود  5 هزار پروانه  و  حدود  5 ميليون متر مربع  ساخت 
و ساز انجام گرفته است «  اين مطلب را نيز مهندس پور حسينی  در نشست هيئت 
مديره س��ازمان نظام مهندس��ي خراسان رضوي با شهردار مش��هد عنوان كرد.  وي 
همچنين با اشاره به تعامل مناسب اين سازمان با مديريت مقررات ملي  ساختمان و 
كميسيون ماده   100 شهرداري مشهد به مشكالت موجود در كنترل و نظارت اشاره 
ك��رد و گف��ت : .در حال حاضر كنترل و نظارت در پروژه های كوچك و  س��اخت  و 
سازهای شخصی  بر حسب  متراژ و طبقات انجام می شود . مشكل ما  بيشتر به  پروژه 
های نسبتاً بزرگی برمی گردد كه مالكان آنها بعضاً دولتی ، شبه دولتی و يا نهادهای 
نظامی اند ؛ پروژه هايی با 15 و  20  طبقه با متراژ 40 تا 60 هزار متر كه دس��تگاه 
نظارت يا مهندس طراح ،  محاسب و  نظارت آنها غالبا مشاورينی غير بومی هستند . 
وي خاطر نشان كرد : با  وجود كنترلهای انجام شده ، تعدادی از پروژه ها مشكالت 
عديده فنی و س��ازه ای دارند. بيش��تر دغدغه ما معطوف موضوعات فنی،  سازه ای 
،پايداری  و ايس��تايی پروژه است. پروژه هايی با طبقات خيلی زياد و متراژ خيلی باال 
كه پس از كنترل توسط كارشناسان ارشد  و استادان دانشگاهی معلوم مي شود داراي 
نقايص فراوان هس��تند اما در عين حال ساخته می شوند. پروژه هايی نيز وجود دارد 
كه حتی از شهرداری پروانه اخذ نكرده اند ؛ پروژه هايی با سطوح زياد كه به نهادهای 
غيرانتفاعی وابسته اند و حقوق  شهرداری در آنها پرداخت نشده و موضوع كنترلهای 

فنی آن انجام نشده است.
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توانمندي هاي سازمان نظام مهندسي
در اين نشست مهندس اسماعيلی ، نيز با اشاره به توانمندي هاي فنی و علمی سازمان 
نظام مهندسی وجود دارد ضرورت تشكيل اطاق فكر را به منظورحل مشكالت شهرها  
و بومی سازی اين مشكالت  را مورد تاكيد قرار داد و گفت : اكثر شهرسازان معروف 
دني��ا  كه به ايران آمده اند در مطالعات خود حداقل برای ش��هر تهران اقرار كرده اند 
كه نمی توانند مش��كل اين ش��هررا حل كنند ولی به هرحال برای آنكه ما وارث آن 
مشكالت نباشيم بايد بتوانيم با مديريتی نو اين مشكالت را حل كنيم. اگر نياز است 
كه ش��ورای ش��هر به كمك شهردار  بيايد و  از همين اآلن بگونه ای عمل كنيم كه 

مجموعه شورای شهر بگونه ای شكل بگيرد تا بتواند به شهرداری كمك كند.
وي موضوع مديريت ش��هری را با  توجه به وجود مرقد مطهر امام هش��تم ) ع ( نياز 
اين كالنشهر دانست و با بيان اينكه در تحقق اين مهم بايد از مديريت های مختلف 
كمك گرفت افزود :.ما با  دست خودمان شركتهای دارای رتبه بندی و توانمندمان را 
هم تبديل به امضاء فروش می كنيم .من خواهشم اين است كه هيئت چهارنفره بطور 
عاجل به اين موضوع توجه داشته باشند. از سويي بايد بستري را فراهم كنيم  تا نقش 
مهندسان معمار و شهرساز هم  در ارايه خدمات پر رنگتر باشد بايد دست به دست هم 
بدهيم تا راهكار و چاره ای برای درآمد مثبت بيابيم و آنگونه كه در تمام  دنيا  مرسوم 
است افراد خاصی را به شهرهای مختلف دنيا اعزام كنيم تا ببينند درآمد اين شهرها  از 
كجا  تأمين می شود و سپس آن را به عنوان يك الگو  و  راهكار اينجا  پياده كنيم. 

مسووليت خطير نظام مهندسي
در نشست صميمانه هيئت مديره سازمان نظام مهندسي خراسان پس از طرح نكات 
مختلف شهري ؛ مهندس سيد محمد پژمان شهردار مشهد نيز ضمن ابراز خرسندي 
از حضور در اين نشست به تبيين مسايل و مشكالت فراروي مديريت كالن شهري 
و چگونگي تعامل سازنده شهرداري مشهد و سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي 
پرداخت كه به لحاظ اهميت مباحث مطرح ش��ده مش��روح آن تقديم حضورتان مي 

گردد:   
برگزاری چنين جلس��اتی نيازبه تكرار دارد چون مباحث شهری بقدری زياد است كه 
نمی توان آن را در يكی دو موضوع خالصه كرد واگر ش��ما نيز موضوعات كلی تررا 
شناسايی و در خصوص آن بحث مي كنيد معنايش اين نيست كه ما مساله ديگری 
نداريم ؛ .هر كدام ازاين موضوعات نيازمند گفت و گوهای مفصل است تا بتوانيم آنها 
را تحليل كرده و بدانيم در چه وضعيتی هستيم و چرا به اين اوضاع و  احوال افتاده ايم 

و برای آينده چه بايد كرد. 
شما مسووليت خطير و سنگينی داريد تا بتوانيد درمقطعی كه فرصت كار يافته ايد و از 
سويي عليرغم كاستی های زياد اثرات مناسبي از خود بر جای بگذاريد . روزی امكان 
صحبت كردن از بعضی از موضوعات در همين شهر و در همين محافل تخصصی نبود 
ضمن آنكه زمينه و فرصتی نيز برای  اقدام بر روی آن وجود نداشت  ولی امروز ديگر 
بعضی از اينها كهنه شده ؛ و بقدری آنها را تكرار و تجربه كرده ايم  كه بايد حرفهای 
تازه ای را آغازكنيم . فعاليتهای مهندسی امروز با يك دهه قبل قابل مقايسه نيست؛ 
واقعاً روزی خجالت می كش��يديم و شرمنده بوديم از اينكه دراين شهر فعاليتهايی با 
عنوان كارهای مهندس��ی انجام می شود كه هيچ كسی نمی تواند از آنها  دفاع كند. 
خوشبختانه هم جهت مثبت است وهم بازده به دست آمده قابل قبول به نظر می رسد 
ولی همچنان مشكالت جدی وجود دارد كه زيبنده نظام مهندسی و مهندسان نيست. 
نمی توان پذيرفت هنوز با وجود ظرفيت ، تفكر و توان تخصصی ده - يازده هزار نفری 
مهندسان در اين شهر در بعضی از امور ابتدايی دچار مشكل باشيم .بايد اين دغدغه را 
عمومی و فرصت  الزم را  برای بهره گيری از نظرات فراهم كرد، امكان جمعبندی و 
تبديل به يك طرح و برنامه كردن و به اجرا  گذاشتن آنها را جدی گرفت تا بتوان از 

اين وضعيت فاصله گرفت.
در سفر اخير رياست جمهوری فرصتی دست داد تا دقايقی در گفت و گويی خصوصی 
بعضی از چالش��های موجود در س��ر راه مديريت ش��هری را با ايش��ان مطرح كنم. 
 اولين نكته اين بود كه 70 درصد جمعيت كش��ور در ش��هرها متمركز شده اند ، روند 
ش��هر نش��ينی هم  رو به افزايش است و در  تمامی دنيا  نيز همين موضوع  با شدت 
و ضعف كمتری وجود دارد. ميانگين شهرنش��ينی كل جهان 60 درصد و در كش��ور 

 ما نزديك به  70 درصد اس��ت و  پيش بينی می ش��ود طی يكی دو - دهه آينده به
90 درصد برس��يم .در دنيا نيز اين رقم به  80 درصد خواهد رس��يد؛ بنابر اين ، روند 
گذشته گواه بر آينده است . عوامل كند كننده  و تأثير گذار نيز كه بتوان با كمك آنها 
افراد را در نقاط س��كونتی و فعاليتی قبلی نگاه داشت چندان هم موثر نبوده است. در 
سه دهه ای كه در كشور برای محروميت زدايی ، توجه به مناطق محروم و روستاها  
هزينه گرديده اس��ت گامهای بلندی برداش��ته شده است ؛ بگونه ای كه امروز  ديگر 
تمامي روستاهای باالی 20خانوار از نعمت برق ، جاده ، آب آشاميدنی سالم  حمام ، 
مخابرات و.... برخوردارند اما با اين حال روند شهر نشينی كاهش نيافته است. حاال يا  
اين مساله را بدرستی درك نكرده ايم يا اينكه مردم تقاضايی بيش از اين موضوعات 
دارند .70 درصد جمعيت كش��ور در 1070 شهر استقرار دارند، حدود 80 تا 90 درصد 
 تحوالت اقتصادی اجتماعی فرهنگی آموزش��ی و سياس��ی كش��ور در شهرها  رقم
 می خورد. س��ئوال من از رئيس جمهور اين بود كه در حال حاضر چه فرد يا ارگاني 
برای موضوع شهر و شهرنشينی و مديريت شهر در كشور فكر می كند؟ آيا  يك متولی 
در كشور وجود دارد كه بگويد 70 درصد جمعيت كشور حدود 50 ميليون نفر در اين 
كانونها زندگی می كنند.چه كسی در كشور فكر می كند كه اين عده در چه وضعيتی 
هستند، مشكالت پيش روی آنها و چالشهايشان چيست. با روندی كه از گذشته سراغ 
داريم و با توقعات و  انتظاراتی كه پيش بينی می شود چه  وضعی  برای سالهای  آينده 
و  دهه های آينده اتفاق می افتد .  بعضی از اين اقدامات را  بايد امروز ش��روع كنيم 
تا در آن روز قادر باش��يم به آن نياز پاسخ داده و  آن مشكل را برطرف كنيم .اينگونه 
نيس��ت كه هر زمانی  كه با  مش��كل مواجه شديم همان موقع هم  فرصت و امكان 
پاسخگويی باشد.يكی از دو وزاتخانه فعال در حوزه شهر وزارت مسكن و شهرسازی 
است كه خود تصورمی كنند برای مسايل شهری فعاليت می كنند ؛ اما از 1070 شهر 
هفتصد شهر طرح جامع و تفصيلی ندارند ، بقيه هم يا طرح هايشان كهنه شده و به  
تجديد نظر نياز دارند يا  طرح جامع آن تهيه ش��ده اما به طرح تفصيلی تبديل نشده 
است ؛ مثال طرح جامع اولی كه در مشهد وجود داشت سال 70  پايان عمرش بود .در 
سال 67  طرح تجديد نظر در طرح جامع برای  بازنگری به مشاور ابالغ و سپس  تهيه 
شد و  در سال 72  اين تجديد نظر به تصويب رسيد اما  تا امروز طرح جامع به عنوان 
يك راهنما اصاًل  قابليت استفاده و اجرا  ندارد و برای  اجرايی كردن آن به طرحهای 
درش��ت تر نياز است و بايد تبديل به طرحهای تفصيلی و  بعد اجرايی شود. تا  امروز 
اين طرح به چيزی تبديل نشده است و حال كه به پايان عمر مجدد طرح جامع مشهد 
رسيده ايم ، شروع به تجديد نظر در طرح جامع كرده ايم اما به خاطر ضعف ساختاری 
هي��چ وقت پولی حتی برای تهيه طرحهای جامع به اندازه كافی تخصيص داده نمی 
ش��ود، بدليل آنكه متولی ندارد و جديتی در موضوع نيست . داشتن طرح و برنامه در 
مورد شهرها  و مناطق سكونتی با  اين درجه از اهميت؛ حتی اگر بگوييم برای منابع 
آن هم فكری نكرده ايم  ، ساز و كاری برای اجرای آن نداريم  و مديريت هايمان هم 
خوب نيست اولين انتظار برای اين شهرها هست.  حداقل بايد سندی برای اجرا وجود 
داشته باشد اما همين سند هم وجود ندارد. برای تهيه يك طرح جامع منابع كافی در 
اختيارتان نمی گذارند. شهرداری  مشهد در اين مرحله از آنجا كه قانون تهيه طرحهای 
تفضيلی  را به مديران شهر واگذار كرده است ، اين مسووليت و هزينه های آن را با  
تأسيس يك نهاد مطالعات پذيرفته است. برای اين منظور چند ميليارد تومان بودجه 
تأمين شده تا اين اسناد تهيه شود و مديران شهری طرحی نو ، بهنگام و قابليت انطباق 
با  شرايط و نياز تهيه كنندضمن آنكه امروز همزمان مشغول تهيه طرح تفصيلی نيز 
هستيم. من به آقاي رئيس جمهور گفتم وزارت مسكن اين كار را انجام نمی دهد چون 
اين وزارتخانه گرفتار شش و هشت خودش است . از سويي نيز با وجود يك طرح جامع 
و تفصيلی نمی توان سرنوشت شهر را رقم زد و شهر به چيزی  فراتر از آن نياز دارد. 
از ميان 6 - 7  معاونت  وزارت كشور نيز كه خود را متولی كار شهرداری ها هم می 
داند فقط يك معاونت اين كارها را انجام می دهد و هيچ كدام به اين قضيه وارد نمی 
ش��وند . بنابر اين كار اداره ش��هرها و برنامه ريزی برای آنها به همين ظرفيت و توان 
شهرداريها محدود شده است .غالب شهرداری ها هم اين توان را ندارند و اگر بتوانند 
 همان مشكالت روز مره شان اطراف خود را حل كنند كار بزرگی كرده اند . آنچه باقي 
مي ماند 6 - 7  كالنشهری است كه  اندكی  به اين موضوعات توجه دارند ، منابع كمی 
دارند ، چند متخصص كارآمد در اختيار دارند  .به ايش��ان گفتم اگر به همين كارهای 
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 موردی و جزيره ای كه  فكر می شود  راضی هستيد كه عده ای برای شهرها  تصميم 
مي گيرند ،آينده نگری و سپس فعاليت می كنند كه ما به عنوان متوليان اين بخش،آنرا 
كافی نمی دانيم.درعين اينكه كالنشهرها دبيرخانه ای را تاسيس كرده و با  تبادل نظر 
و تبادل تجربی فعاليتهای خود  را اصالح می كنند  ولی اصاًل وضع خوبی نيس��ت ؛ 
امروز  ش��هرداريها به دليل گرفتاريهايی كه برای اداره روز مره ش��ان دارند اصاًل قادر 
نيستند برای آينده خود فكر كنند . يك هزينه قطعی شده هميشه روی ميز شهرداران 
قرار دارد و درآمدهای احتمالی و  غير قطعی و  غير قابل تحقق فقط پيش روی ماست 
.كجای دنيا  ديده ايد  كه يك مديريت شهر بايد پاسخگوي كاری  سنگين و  جدی 
باشد در حالی كه هزينه هاش  قطعی ولی  در درآمدهاش محتمل است؟! اصاًل  امكان 
ن��دارد چنين جايی  را اداره ك��رد .ما  دايماً  منتظريم فردی بيايد ، پروانه ای بگيرد و 
پولی در  قلك  ما بيندازد بعد هم    يقه فردي كه تصميم گرفته قطعه زميني  را  آباد 
كند چند  خش��ت روی هم بگذارد س��رمايه گذاری كند  و به بهانه عمران و  آبادانی  
 برای خودش يا برای ديگران س��رپناه بسازد. را  بگيريم چون دست ما به جای ديگر 
نمی رسد باالخره بايد خرج شهر را همين چند نفری كه ساخت و ساز می كنند بدهند 
. هيچ نظامات  روشن ، مشخص و  با  پشتوانه ای برای مديران شهری وجود  ندارد. 
آيا می توان در پايان هرماه به كارگری كه شهر را  رفت و روب كرده ، راننده اتوبوسی 
كه  پش��ت فرمان نشس��ته ، آتش نشانی كه جان خود را به خطر  انداخته و... گفت : 
ببخشيد ، كسی مراجعه نكرده، پول هم نداده اند. در اين فضای مبهم مگر می توان 

شهرها  را مديريت كرد آنهم كالنشهرهايی با درجه حساسيت باال. 
من  حتی از رئيس جمهور  سئوال كردم اگر من پايان يك ماه زير بار اين هزينه ها 
بمانم آيا مرجعی در كشور وجود دارد كه پولی به ما قرض  بدهد. مردم هم به اينگونه 
مديريت شهری عادت كرده اند ؛ اينكه هزينه كمتری بدهند و از خدمات بيشتری بهره 
بگيرند و كمتر نيز مشاركت كنند . ما هم مردم را با همين سختی و امكانات عادت 
داده ايم و آنها ديگر خود در ميدان نيستند. در بسياری از مسايل دچار عقب افتادگی 
هستيم ؛ وقتی به كاسبی كه تصور می كنيم بيشترين بهره  را می گيرد می گوييم چه 

كمكی می كنی ؟ می گويد : هيچ !
70 درصد اقتصاد خدماتی اين اس��تان در اين ش��هر رقم می خورد اما مبالغی كه به 
شهرداري مي رسد بسيار جزيي است كه همان مقدار نيز به دست ما  نمي رسد.مردم 
در پرداخت عوارض همكاري كافي را ندارند،اين است كه ناگزير بايد ظرفيتهای قانوني 

را به شكلی جابجا و تبديل كرد. 

ترويج ضابطه فروشي در كشور
شهردار تهران رويه ناپسندي را در  دهه هفتاد ايجاد كرد و مسووالن كشوري هم به 
دلي��ل اينكه تصور كردند او با اين كار خود باري را از دوش مردم برمي دارد  و مقدار 
فشار توقعاتش را از روي نظامات دولتي كم مي كند تلويحا به اين مساله رضايت دادند 
و به اين ترتيب ضابطه فروشي در كشور رواج پيدا كرد، غافل از  اينكه هر چند ممكن 
اس��ت اين اتفاق در زمان خود نتيجه اي داشته باشد ولي هزاران خسارت در آينده به 
دنبال خواهد داش��ت و بروي رفتار ، عقايد و منش مردم و در همه ابعاد  زندگي تأثير 
مخرب می گذارد. وقتي قانون قابل تبديل ش��دن به پول و زير پا  گذاش��تن است و  
اف��راد م��ي بينند مي توان اين كار را كرد با خود می گويند چرا نبايد آن را انجام نداد. 
ما در بسياري از زمينه ها از اين بي قيدي ها ، نقض قوانين و مقررات ،بي حرمتي ها 
وبي حساب و كتابي ها رنج مي بريم و اين اتفاقات سهم عمده ای در شهرداری ها 
دارد . يكي از تبصره های قانون بودجه سال 62 اين بود كه شهرداريها بايد خود كفا 
شوند و دولت هم بايد بالفاصله اليحه اي را به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند 
و طی آن اليحه راههاي درآمدي پايدار را براي شهرداريها  شناسايي كرده و از آنجا 
درآمدهايي  را براي شهرداري ايجاد كنند تا شهرداري بتواند از آنجا ارتزاق كند .اين 
اتفاق تا امروز رخ نداده است و هر كسي به تناسب انصاف ، درك و تخصصش راه حلي 
را براي خودش در پيش گرفته و  قوانين و  مقررات شهرسازي از حرمت بااليي بعنوان 
قاعده و قانون اجتماعی برخوردار نيس��ت؛ درقانون مدني برای فردی كه آب دهانش 
را در محيط عمومي روي زمين بيندازد جريمه تعيين ش��ده اس��ت چون به بهداشت 
عمومي آسيب رسانده است ، اما آيا قوانين و مقررات شهرسازي و معماري كه حافظ 
 بسياري از اين خصوصيات براي زندگي بشري است نيز تا اين حد دقيق است ؟ امروز 

مي گويد كه چرا 40 درصد سطح اشغال ؟ مي گوييم  شما 100درصد سطح را  اشغال 
كنيد .ش��ما  اگر نور ، هوا  ، ديد منظر ، فضای تنفس و ... نمی خواهيد بس��يار خوب 
همه آن را به زيربنا ببريد. هر كدام از آنها يك پيام سالمتی به لحاظ روحی و روانی 
دارد و ما همه اينها  را  تبديل به پول كرده ايم . سطح بندي در تراكم ها  ذكر شده 
و گفته اند همه مردم نمی خواهند در يك وضعيت زندگي كنند ؛ فردی مي خواهد در 
محيطی آرام تر و با تراكم كمتر زندگی كند ، ديگری می تواند در محيط خيلي شلوغ 
هم زندگی كند ،ما هيچ حد و مرزي برای آن نگذاشته ايم .اگر در طرحهاي جامع و  
تفصيلي تقسيم كاربری ها را قرار داده ايم هم به خاطر دسترسي مردم به اين خدمات 
است و هم توزيع آن. برعكس در اجراي اين طرح جامع تفصيلي شايد ريشه بسياری 
از اين اتفاقات ناميمون بويژه  در حوزه حمل و نقل و  ترافيك مربوط به عدم اجراي 
طرحهاي جامع و تفصيلي است.  طبق برآورد ما در سال 86 برای تعريض و احداث 
معابر جديدی  كه در طرح تفصيلي ديده ش��ده است با فرض آنكه تمامی اين شبكه 
ها را در اختيار داشته باشيم و ميزان تراكم كاربري ها نيز جاي خودش را  داشته باشد  
به 8 هزارو  پانصد ميليارد تومان بودجه نياز داريم ؛ اما در همين سال بودجه ما 250 
ميليارد تومان بوده اس��ت. اين مقدار در سال 85 به سختی  168 ميليارد تومان بوده 
است و ما  آن را  به 280 ميليارد تومان در آن سال رسانديم . االن بودجه شهرداري 
600  ميليارد تومان اس��ت . اگر قرار باش��د كه اين پول را صرف هيچ كاری نكنيم و 
بگوييم شهر اصاًل هيچگونه هزينه ای ندارد و هيچ كار عمرانی هم نياز نخواهد داشت 
فكر مي كنيد چند سال وقت الزم است كه اين  امر ساده را انجام بدهيم ؟ باالترين 
ميزان موفقيت طرحهاي جامع و تفصيلي در كش��ور ما  ش��هر مشهد  است كه آنهم 

ميزان تحقق آن 30 درصد است. 
اينگونه نيس��ت كه براي اين موضوع مهم و جايگاه جدي در نظام اداري ، اجرايی و  
برنامه اي كش��ور كارهای موردي و جرقه اي و نقطه نقطه انجام ش��ود ،مثاًل فردی 
پيدا می ش��ود براي حمل و نقل كمی فكر می كند اينكه مثاًل چند دستگاه اتوبوس 
يا تاكسي خريداری كنيم و يا به  قطار شهري پول بدهيم در حالی كه بعضي گاهی 
اوقات مش��كل ما ناوگان نيست ؛ بسياري از سفرهايي كه انجام مي شود زائد است. 
وقتی ش��هر را توس��عه داده و مردم را از مراكز خدماتی  و از مركز ش��هر و كانونهای 
فعاليت دور كرده ايم بگونه ای كه مجبورند مس��يری طوالنی را طی كنند سفرهای 
زائد به وجود می آيد . شبكه معابر تنها براي عبور و مرور است نه براي پارك كردن . 
شما  فرض كنيد همين ميزان ظرفيتي كه خيابانها  دارند و تصور كنيم سه باند رفت 
و سه باند برگشت دارند - كه غالباً  اينگونه نيست-  يعنی شما هميشه شبكه هايتان  
يك سوم  ظرفيت موجود دارد كه غير قابل بهره برداری است. تازه حاال اغتشاشاتي 
ه��م كه در حركتها وجود دارد كه مثال رانن��ده ای كنار توقف می كند و  يك باند را 
اشغال می كند و يا كسانی كه دوبله توقف می كنند سرجاي خودش. يعني اگر يك 
باند را آزاد كنيم يك سوم به ظرفيتمان اضافه مي شود، يك مديريت فعال به ميدان 
بياوريم تا اغتشاش��اتي كه افراد  با  پارك دوبله خود بوجود می آورند از بين برود.در 
اينصورت مطمئن باشيد اتخاذ اين شيوه 50 درصد ظرفيت شبكه ما را افزايش خواهد 
داد. ولی چه كرده ايم ، اجازه داده ايم هركسي فعاليتش را در قالب سكونت و يا كار 
و  فعاليت آن مقداري كه مربوط به خودش است در بناي خودش صورت بگيرد و هر 
چي بدبختي و نكبت است را بيرون بريزد. چه اشكالي دارد در مركزي ترين نقطه شهر 
اجازه بدهيد بزرگترين مجتمع تجاري وجود داشته باشد .مشروط بر آنكه مشخص شود 
اينها  از كجا  بيايند ، به كجا  بروند و كجا  پارك كنند . بسياري از مشكالت مربوط 
به عبور مرور مربوط به پارك وسيله نقليه است . پاساژي احداث شده است ولي حتي 

يك جاي پارك براي صاحبان واحدهای تجاری تعبيه نكرده اند .

مديريت واحد شهري ، حرف زيبايي در مقام  نظر 
مهندسان شهرساز  بايد بر بحث تفكيك اراضي نظارت داشته باشند ، هم با  ضوابط 
كلي طرح جامع و تفصيلي انطباق بدهند و هم بر اين انطباق ضابطه كيفي س��ازي 
هم داشته باشند؛ امروز از قطعات مالكان بسياري از طرحهاي تفكيكي تهيه شده كه 
واگذار نش��ده اس��ت تقاضا مي كنم اين قطعات ريز را تجميع كنند . حتي بسياري از 
خيابانهاي با عرض كم كه دسترسی آن فقط برای  قطعات است را تجميع كنند آنها 
هم در اختيارشان بلوكهاي بزرگتر درست كنند با دسترسي به خيابانهاي بزرگتر و  بعد  
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بجاي ريز كردن اينها  با سطح اشغال مناسب يا  حتی كاهش سطح  اشغال بتوانند 
از ارتفاع استفاده كنند ، زميني كه قرار بوده است تبديل به  خيابان با عرض اندك و 
حياط های  كوچك كه به به زندگي كيفيت نمی دهد بشود  و يكپارچگي ايجاد كند 
تا بتوانند از آنها استفاده كنند .در حال حاضر اين نگاه را نسبت به همان اتفاقاتي كه 
رخ داده اس��ت اعمال مي كنيم. امروز  بر خالف  اين تصور  غلط كه حتي زمينی با 
عرض 10  متر را  تبديل به دو قطعه می كنند تا مش��تركاً  دو تا قس��مت جدا  داشته 
باشند به قطعات بزرگ امتيازات اضافه تر از حد متعارفي كه روي خود آن طرح طبق 
ضوابط به آن قطعات اختصاص پيدا مي كند  ارايه مي كنيم مي دهيم تا انگيزه آنها را 
به ريسك كردن كاهش داده و بتوانيم حداقل همين قطعات بزرگ باقيمانده را حفظ 
كنيم . ضمن اينكه در اين اتفاقات همزمان به خود آنها مي گوييم  بعضي از خدمات 
م��ورد احتياج آن مجتمع را مثل فضاي ورزش��ي و يا فضای تجمع و...  مد نظر قرار 
دهندكه هم آن امتيازی كه ما  به آنها می دهيم  خيلي سخت جلوه نكند و  هم اينكه 

كيفيت زندگيشان باال برود .
در مورد  بحث مديريت واحد شهري ، اين موضوع در مقام  نظر و  تئوري حرف زيبايي 
است و تصور نمی كنم هيچ عقل سليمي بپذيرد كه يك موجود  زنده و پويا را با اين 
همه  پارامترهاي حياتي به عنوان يك شهر به  دست عده زيادي سپرد تا هر كسي هر 
كاری در هر گوشه شهر خواست انجام بدهد.تجارب جهاني گواه اين است كه هميشه 
در همه شهرها  يك مديريت حاكم است نه تنها در حوزه هاي مستقيم خدمات شهري 
كه در بسياري از موضوعات ديگر حداقل بخاطر اينكه اين شهر بايد يك نظام فكري 
و نظام اجتماعي و  فرهنگي واحد  داشته باشد تا بتوانند تمام فعاليتهای انجام شده  را 
در يك راستا هم سو  كنند .اين مديريت در كشورما وجود ندارد .در مقام گفتگو حرف 
بسيارخوبی است ؛ اما  در اجرا می بينيد كه بايد اختيارات يك فرد يا سازمان را سلب 
كنيد ،كاهش و يا افزايش دهيد.اينها  با خصوصيات ، تمايالت و تقاضاهای مديران 
س��ازگاری ندارد . من تا  زمانی مس��وول هس��تم كه همه به من مراجعه می كنند و 
 اينجا  نشسته ام ،اگر قرار باشد نقش مرا كمرنگ كنيد عطای همه قضايا را به لقايش 
می بخش��م و می گويم الزم نيس��ت كس��ی اين كار را انجام دهد اصاًل  كسی كار 

 

نمی كند .در برنامه توسعه سوم وچهارم تأكيد بسياری بر كاهش تصدی گری دولت و 
واگذاری آن به شهرداريها شده است. شورای عالی اداری كشور 23 فعاليت را از جنس 
فعاليتهايی می داند كه بايد از دولت جدا شده و در  اختيار شهرداريها قرار گيرد، اما  تا 
امروز حتی يك مورد آن هم اتفاق نيفتاده است. بخشی از آن به اين بهانه است كه 
مثاًل می گويند شهرداريها اصاًل بضاعتی كه بتوانند خودشان را هم اداره كنند ندارند 
حاال می خواهيد فعاليتهای ديگر را هم  بر روی دوش آنها بگذاريد ؛ كاری كه اصاًل  
قادر به انجام آن نيستند . پس اين كار بر زمين مانده را چه كسی بايد انجام بدهد . اگر 
ما نظام تصميم گيری را مثاًل از حوزه قائم مقامی شورای شهر به عنوان استاندار خارج 
كرديم و به ش��ورا داديم ممكن است شوراها تصميمات نسنجيده ، بی كيفيت اتخاذ 
كنند ولی اين تكرار و تجربه می تواند به  بلوغ موضوع كمك كند .اگر قرار باش��د با  
ديدن كوچكترين اشتباه از كسی كه تا امروز  تخصص آن را نداشته  است برای انجام 
كاری فوری كار را از دستش بگيريم هيچ وقت اين بلوغ رخ نمی دهد .در اين موضوع 
مقداری هم ابهام وجود دارد ؛ اينكه مديريت واحد چييست ، آيا وقتی می گويند 23 
فعاليت ديگر بايد زير نظر ش��هرداری اداره شود ، فردا هم بايد گفت مثال شركت آب 
و فاضالب منحل و در مجموعه ش��هرداری تعريف شود.چندی بعد هم شركت برق 
 و چند س��ازمان ديگر به آن اضافه می شود و آن وقت اين مجموعه به غولی تبديل 
می گردد كه آدم را به  وحشت می اندازد . تصور روشنی هم از مديريت واحد  وجود 
ندارد ؛ تصورمی كنند مقصود ادغام اين سازمانهاس��ت در صورتی كه مديريت واحد 
يعنی اين سازمانها از يك مركز فرماندهی دستور بگيرند و به  يك مركز فرماندهی 
پاس��خگو باشند.جالب اس��ت بدانيد هنوز در داخل شهر مشهد  چهاريا  پنج دستگاه 
خدمات��ی فع��ال وجود دارند كه هر از گاه دل و روده  خيابانها  و  پياده روها  را بيرون 
می ريزند و هيچ يك از ما از وضع و حال آنها خبر نداريم .نمی دانيم سال  آينده كجا 
را آس��فالت می كنيم و آنها چه كار می كنند .ما  وظيفه مان اين اس��ت كه محلی را 
آسفالت كنيم  آنها وظيفه شان اين است كه پشت سر ما  به عشق سياهی آسفالت 
و رنگ جديدش بيايند و دل و روده آن را بهم بزنند . امروز اگر مسكن و شهرسازی 
تصميم می گيرد منطقه ای  را آماده سازی و تفكيك كرده و در اختيار تعاونی های 

مختلف قرار بدهد تا ساخت و ساز انجام بدهند ، هيچ نهاد ديگری احساس تعلق خاطر 
به آن نمی كند .سازمانهای ديگر می گويند ما فعاًل  نه وقت ، حوصله ، نه امكانات 
آن را در اختيار داريم . اينگونه است كه می بينيد ساخت و سازها تكميل می شود اما 
خبری از  آب و لوله كشی آن نيست .  من با  وزير كشور در جلسه ای صراحتا در اين 
خصوص صحبت كردم  و  به آقای رئيس جمهور هم گفتم شما  اصاًل  برای يكبار 
اين موضوع مديريت ش��هری را تجربه كنيد تا محاسن و معايبش مشخص شود .به 
ايشان گفتم 49 درصد سهام شركت آب و فاضالب مشهد متعلق به شهرداری است . 
چرا از همان روز اول 49 درصدش را به شهرداری داده اند ؛ بخاطر اينكه مديريت اين 
شركتها  را محلی كرده و به  كار مديريت شهری نزديك كنند ، ولی جالب است بدانيد  
با وجود همين گامهای بينابينی برداشته شده برای نزديك شدن به مديريت محلی و  
تقويت آن ، به محض تاسيس شركت آب و فاضالب با همين تركيب ، وزير نيرو از 
اختيارات س��هامداران ديگررا گرفت كه ديگر هيچكس در هيچ كاری دخالت نكند و 
همه اختيارات به وزير تفويض شد. اين است كه وقتی از هر كاری سوال می كرديد 
می گفتند  ما در جريان نيستيم ، آقای وزير گفته اند آن كار را چه كرده ايد می گفتند 
بخشنامه سراسری كرده اند. آخر قضاوت كنيد كجای درآوردن يك قطره آب از چاه و 
يا جمع كردن آن پشت يك سد موضوع ملی است كه  اگر شهری كوچك و يا يك 
روستا آب نداشته باشد و يا كيفيت آن مناسب نباشد بايد وزير نيرو  برود  جواب بدهد!  
اين ها موضوعات محلی است ؛ اينكه شما دايما می رويد آبراه ها را بعنوان يك قاعده 
كلی برای كل كشور يك جا كه پر آب است قيمتش يك گونه است جايی هم كه كم 
آب است قيمتش يك گونه و جايی كه آب آن كيفيت دارد گونه ای ديگر است تعيين 
می كنيد صحيح نيست. اجازه بدهيد مقامات محلی خود به اين نقطه تعادل برسند. آب 
دارند با هم ديگر می خورند توزيع می كنند  تقسيم می كنند و هر تعرفه ای هم كه می 
خواهند برای همديگر تعيين می كنند . حتی اين اتفاقات هم خالفش رخ داد .گفتم 
شما  كافی است 2 درصد از سهام شركت آب و فاضالب را از وزارت نيرو به  مديريت 
ش��هری هديه كنيد يا  اينكه پولش  را از ما  بگيريد . 51 درصد س��هام شركت آب و 
فاضالب متعلق به من مدير شهر شود اين مديريتش دست من است . 6500 كيلومتر 
بايد شبكه  فاضالب در شهر  احداث شود و  15 سال شهر درگير اين موضوع است 
اما هنوز به 1500 كيلومتر نرسيده است ، يعنی تنها يك چهارم كار انجام شده است 
تصور كنيد سه چهارم ديگر به  چقدر زمان نياز دارد . شهرداری آمادگی دارد مثل خيلی 
از كارهای ديگر مثال  50 يا صد ميليارد تومان از بانكی وام بگيرد ، اوراق مش��اركت 
بفروشد و ظرف يكی دوسال موضوع را خاتمه دهد. اما اين كار در اين نظامات قابل 
انجام نيست مفهوم مديريت واحد اين است و يا اينكه حداقل بگويند مرجع تصويب 
برنامه و بودجه اين موسس��ات شهرداری است انجام  اين اتفاقات در فكركسانی كه 
می خواهند كار را واگذار كنند نيس��ت.البته يك نگرانی هم برای ش��هرداريها وجود 
داشته كه تا به امروز خود آنها تمايلی برای دنبال كردن مديريت واحد نداشته اند و آن 
زمانی است كه مثال می گويند شركت آب و فاضالب خودشان ورشكسته و گرفتارند 
و درآمدهايشان پاسخگوی هزينه هايشان نيست شهرداری هم می گويد چرا بايد به 
دنبال مديريت واحد باشيم ما كه مثاًل  10 درجه زير صفرهستيم  چرا مجموعه ديگری 

را هم با خود همراه كنيم تا آن وقت به زير 20 درجه زير صفر برسيم  .
به هر حال با تحقق اين مديريت وضع موجود مطمئناً  دگرگون می شود .البته بخشی 
از دالي��ل عدم تحقق اين مهم ضعف  و ناتوانی ش��هرداريها و بخش��ی نيز به دليل 
نگرانی از عدم شناخت اين مسايل و مشكالت  است . بخش ديگری از آن به دليل 
مقاومتهای مختلف و نگرانيها  و توهماتی است كه بر روی نوع كار وجود دارد .ولی 
من معتقدم  نظام مهندسی بايد به اين موضوع  بپردازد ، درباره آن گفت و گو  كند و 

آنچه به نظرمی رسد برای حل كردن و گشايش آن ارايه دهد.

هنوز هم خيلى كمبود داريم
همانگونه كه طرح جامع مشهد در حال حاضر در حال تجديد نظر است طرح تفصيلی 
نيز در حال تهيه اس��ت .عالوه براين همزمان طرح جامع حمل و نقل و ترافيك  نيز 
در حال تجديد نظر اس��ت. چند ميليارد تومان هم هزين��ه می كنيم كه اين طرح را 
 ب��ه هنگام كرده و بتوانيم از نتايج علمی آن اس��تفاده واز آخرين  دس��تاوردهای اين 
حوزه ها استفاده كنيم . شما اين مسايل را در نشستها  با  تعامل ، همفكری و  استفاده 

19 18



از  نظرات مشاوران مطرح كنيد .در حوزه حمل و نقل هم كمك كنيد تا بتوانيم يك 
اسناد كيفی و محكمی داشته باشيم .در گام  بعدی و در اجرای آن بايد تالش كنيم 
ولی حداقل مطمئن ش��ويم كه يك طرح قوی مطالعات��ی و برنامه ای در اختيارمان 
هس��ت .ديگراينكه ببينيم آن اس��ناد چه اولويت بندی را مشخص می كنند تا آن را 
اجرا كنيم .ولی به دليل  اينكه يكی از موضوعات اساسی شهر را موضوع حمل و نقل 
و ترافي��ك می دانم تالش كرده ايم به اين موضوع بصورت جدی توجه كنيم گرچه 
اقدامات انجام شده با  نيازها  خيلی فاصله دارد ولی در اين راستا گامهايی برداشته شده 
است ؛  مثاًل سازمان حمل و نقل و ترافيك سازمانی مديريتی در زمينه ترافيك است 
ولی ما هنوز آن را به حداقلهای سخت افزاری و زير ساختی تجهيز نكرده ايم .هنوز 
اين سازمان تابلو توليد می كند تا در شهر تابلو به اندازه كافی باشد و مردم حداقل هم 
تابلو  ببينند وهم  بتوانند جهت های حركت را تش��خيص بدهند. شما  مشاهده می 
كنيد كه چقدر تابلو در ش��هر اس��تفاده  شده ولی هنوز هم خيلی كمبود داريم ؛ هنوز 
تابلو و چراغ كافی نداريم ، دوربين به اندازه كافی نصب نشده  و مركز كنترل ترافيك 
نيز خود هنوز كاماًل تجهيز نشده است. بنابر اين چگونه توقع داريم مركز قوی كنترل 
ترافيك داش��ته باش��يم تا بتواند ترافيك را كنترل كند . ما بودجه اين مركز را كه در 
هيچ زمانی از 2 ميليارد تومان بيشتر نبود تا هفت برابر افزايش داديم .گفته ايم برای 
سال آينده هرگونه امكاناتی در حوزه سخت افزاری نياز دارند در اختيار آنها قرار دهند. 
در تقاطعهايی كه چراغ الزم اس��ت دوربين ، تابلو  و يا شمارشگرقرار دهند  و يا خط 
كشی كنند و... هر چقدر پل هوايی الزم است برای عابر پياده نصب كنيم تا تداخل 
س��واره و پياده و آس��يب هايش را كاهش دهيم. در عرصه های ديگر هم قدمهايی 
برداشته ايم مثاًل اين كنار گذر حلقه و رينگ دور شهر اگر تكميل شود حركت را ساده 
تر خواهد كرد مثاًل در صد متری دور شهر خودروها  با سرعت  100 - 120 كيلومتر 
حركت می كنند. حال اگر بتوانند دور شهر نيز با همين سرعت بدون هيچ  مزاحمت 
و تداخلی حركت كنند هر كسی به حوزه مورد نظر خودش در داخل شهر نزديك می 
شود  از نقطه ای جدا شود و مثاًل  خودش را به آنجا  نزديك كند به جای اينكه تمام 
طول شهر را  از نقطه مركزی بگذراند و بعد باز برای خروجش هم خود را سريعاً  به 
اينجا  برس��اند از اين محدوده به محدوده ديگر  منتقل شود. كارهايی كه  انجام شد 
 اين اس��ت از ميدان ش��هيد فهميده كه تقاطعش را ساختيم  خيام و بعدهم تا  ميدان

امام حسين ) ع (  االن هم از ميدان فجر كارهايمان در حال اتمام است و ان شاءاله 
تا  پايان سال تا  ميدان شهيد عباسپور آن بخش هم وارد مدار ترافيكی می شود  و 
كارهای مش��اوره ای پيمانكار ميدان امام حس��ين نيز در حال اتمام است و به زودی 
پيمانكار آن شروع بكار خواهد كرد.در ميدان جهاد هم يك زيرگذر احداث می شود  . 
يك مش��كل ما در بحثهای ترافيكی داخل شهر مساله كاربريهای روی بدنه هاست 
ك��ه همه را بصورت غيرمجاز را  تبديل به تج��اری كرده اند يا  در جاهايی به خاطر 
همين عقب نشينی ها  پول نداريم به مردم بدهيم. مصوبه ای در كميسيون ماده 5  به 
تصويب رسيده است كه يك سوم مساحتی كه افراد عقب نشينی می كنند مساحت در 
مسيرشان را اجازه احداث تجاری بدهيم يا  معادل مساحت اينها  با 30 درصد  اضافه 
تر تراكم مسكونی به آنها  بدهيم . من از همان بدو ورودم به شهرداری با  دادن تجاری 
به ازای عقب نشينيها و حتی دادن تراكمهای اضافه برروی زمينهای ناقص باقيمانده 
به جديت مخالفت كرده ام .  گاهی به زمينی در همين شهر به طول خود قطعه ولی 
به عرض يك و نيم متر پروانه ساخت زمين داده اند ! اينها همه به دليل ناتوانی مالی 
و بد سليقه ای و  بی سليقه ای و بی توجهی بوده است .تقاطع غير همسطح ميدان 
اس��تقالل را ايجاد كرده ايم اما ابتدای خيابان ميالد اجازه داده ايم از صبح تا شب در 
مقابل ماهی فروش��ی ها ، مرغ فروشی ها  و گوشت فروشی ها به بهانه اينكه كمی 
اجناسش��ان را ارزانتر به مش��تريان خود عرضه می كنند كاميون ها  بار خود را تخليه 
كنند.شما هر كاری كنيد مردم نمی توانند از آن تنگه و گلوگاه وارد شوند. اينها اتفاقات 

بدی است كه ما  را  از كارمان بازداشته است .
كار ديگری كه برای كاس��تن از بار ترافيكی ش��هر انجام شده ، جدا سازی آزمايشی 
مسيرهای عبور وسايل نقليه است ؛ مثاًل در خيابان امام رضا )ع( و يا  بلوار ملك آباد 
بخشی را به وسايل نقليه عمومی اختصاص داده ايم .طرح اتوبوس های  بی ار تی  نيز 
برای ش��هر تهيه شده است كه به مقداری اعتبار نياز دارد كه اميدواريم ان شاء اهلل با 

شروع آن  حداقل بتوانيم حمل و نقل عمومی سريع را در سطح شهر ايجاد كنيم . 

 گامهايي بسوي دولت الكترونيك
برای الكترونيكی كردن كارها  در حال برداش��تن گامهای بزرگی هس��تيم تا بتوانيم 
مقداری اين تقاضا را هم مديريت كنيم هم در اين جابه جاييش خدماتی را به مناطق 
ببريم تا اينكه گرفتاری مردم كم شود ولی متاسفانه اينگونه نيست كه همه بخشها 
مددكار ما باش��ند. ايجاد شهر الكترونيكی ، دولت الكترونيكی توسط دولت برای آن 
است كه در وقت و هزينه ها ورفاه مردم صرفه جويی شود و توقع اين است كه نهاد 
های دولتی چنين خدماتی را داير كنند تا مردم بتوانند از آن اس��تفاده كنند.اما امروز 
كه من می خواهم خدمات الكترونيكی به مردم ارايه بدهم و از زيرس��اختها  استفاده 
كنم وقتی به سراغ شركت مخابرات می روم می گوييم به من بعنوان يك ابر سازمان 
بتوان��م خدماتم را  توس��عه بدهم . حاال می گويم بيايد مث��اًل به ما  از اين فيبرنوری 
اشتراك بدهيد. عددی كه برای اشتراك اعالم كرده اند چهاربرابر مقداری است    كه 
اگر من بخواهم تمام سطح شهر را با  فيبر نوری پوشش دهم و برای خود فيبر نوری 
اختصاصی داش��ته باش��م هزينه دارد.. می گويم شما منابع كش��ور را صرف و خرج 
زيرساختها  كرده ايد .هميشه می گوييم دولت هم بايد به مردم ياد بدهد زير ساختها  
را  دولت از منابع كشور ايجاد كند تا بقيه  مردم ياد بگيرند از جيبشان هزينه كنند و  
از اين  خدمات اس��تفاده كنند اينها از امور زيرساختی است. اگر من بتوانم از اين زير 
ساخت استفاده كنم فشارهای هزينه ای از روی دوش دولت برداشته می شود. رفت 
و آمدها و هزينه های سوخت و استهالك و  ... كاهش و آسايش مردم افزايش پيدا 
می كند كه رضايتمندی باصطالح رضايتمندی از مجموعه حاكميت است .با چه دليل 
4  برابر اين قضيه از ما  می خواهيد . می گويند  تعرفه ها همان اس��ت كه مصوب 
شده است. ا گر اين امكان فراهم شود بسرعت می توانيم آن را اجرا كنيم. االن ديگر 
ابالغ كرده ايم كه ديگر آستان قدس، اداره اوقاف ، اداره ثبت و  محاضر و حتی  نظام 
مهندس��ی ،استعالم   ، كاری كس��ب اطالعی اصاًل  هيچ مراجعه ای نداشته باشند . 
ما  بايستی امكان ارتباط با  سيستم يكپارچه  را  برای تك تك مهندسان مشاور خود 
فراهم كنيم  .چه اشكالی دارد كه ارباب رجوعی كه به من مراجعه می كند تا ملكی را 
برايش طراحی كنم به سيستم ارتباط پيدا بكنم آخرين اطالعات وضعيت ملك او را با  
نظر خود وی كسب كنم و همين جا هم كارهاش را انجام دهم و يك پرونده برايش 
درست كنم و فقط لحظه آخر برويم مرجعی آن را تأييد و ثبت كند.اما اين زيرساختها 
فراهم نيست من برای اينكه بتوانم توسعه ارتباط بدهم بايد از اين زير ساختها  استفاده 

كنيم كه اين زيرساختها  برای ما فراهم نيست . 
زمين��ی را ك��ه تفكيك می كنند خدماتی را  برای آن زمي��ن می گذارند يعنی زمين 
وقتی خام اس��ت زمين كم ارزش است مقداری از آن را  بعنوان خدمت كم می كنند 
باقيمانده اش را  با ارزش افزوده ويژه می فروشند ولی خدمات متعلق به همين قطعات 
اس��ت . من كه امروز می خواهم اتوبوس��رانی را اداره كنم اتوبوسش را  دولت 82/5  
درصد پولش را می دهد ، در بخش يارانه بليط به من كمك می كند  برای تعميرات 
به من كمك می كند، مقادير  بس��يار بزرگی از بودجه ش��هرداری  هزينه می كنم و 
روی ه��ر قطعه بليط 100 تومان 105 تومان به م��ردم يارانه می دهم  اما باز هم با 
مشكل مواجهم . امروز می گويم قطعه زمينی  را در الهيه كه با عنوان پايانه را بدهيد 
می خواهيم مردم منطقه ای كه شما برای سكونت به آنجا برده ايد را جابه جا كنند 
اتوبوس��ها  بجای اينكه كنار خيابان توقف كنند روی اين زمين بروند  . می گويند با 
پول كارشناسی روز پولش را  بدهيد  .از آنطرف دولت 82/5 درصد پول اتوبوس و پول 
بليط دارد می دهد  .اين زمين خدماتی است من 56/5درصد هر زمين برای كسی كه 
می خواهد سر سفره شهروندی بيايد بشيند بايستی خدماتی همراه خودش بياورد  شما  
خدمات گذاشته ای ، پولش را از باقيمانده زمين گرفته ای باز دوباره پول گرفتنت برای 
چيست؟ شركت آب منطقه ای مدعی است بر خالف قانون شهرداری كه مسيرهای 
داخل شهر متعلق به آب منطقه ای است می گوييم پس زحمت بكشيد از حريم اش 
حفاظت كنيد ، نظافت و  بدنه س��ازی بكنيد .می گويد نه ما كاری نمی توانيم انجام 
بدهيم شما  بگوييد  پليس ساختمانتان حفاظت كند بعد  بدنه سازی را هم خودتان 
كنيد نظافت هم كه جزو  وظايف ذاتی شماست . خوب الاقل ديگر شما  مداخله نكنيد 
می گويند نه  بيايد با  ما  قرارداد  ببنديد سالی چند صد ميليون تومان هم به ما پول 
بدهيد  تا اجازه بدهيم همين كارها را  انجام بدهيد. اينها  بال كه نيستند وبالند ؛ من 
س��اليانه 15 تا 20 ميليارد تومان صرف  بدنه س��ازی می كنم. در مناطق پايين شهر 
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جاي��ی مثل » دروی « كه در مس��ير رودخانه فاضالب عبور می كند .نيروهای ما با 
شرايط بسيار دشوار بدنه سازی می كنند بعد اينها می خواهند  اجاره اين كال  ها  را 

هر ساله از ما  بگيرند.
 

شهردار عضو شوراى ترافيك شهر نبود!
در بحث ترافيك هم االن مشكل مان در وهله اول مديريت ترافيك است كه ما  در 
مورد پاركينگ اعمال قانون و  اين طور مسائل تا  زمانيكه پليس زير نظر ما  نباشد از 
دست ما كاری بر نمی آيد . شما هر وقت به شمارشگر پاركينگ 20 طبقه » آلتون « 
ن��گاه می اندازيد می بينيد 400 - 500  جای  خالی وجود دارد ولی در همان خيابان 
ماشينها  همه دوبله و يا  زير تابلو  توقف مطلقاً  ممنوع پارك كرده اند. شما می خواهيد 

با  اين اوضاع و احوال مديريت چه كنيد ؟ 
مساله بعدی فرهنگ ترافيك است كه بايستی كار فرهنگی جدی صورت بگيرد. بر 
روی اين موضوع عالوه بر ما ، سازمانهای مختلف در قالبهای مختلف  كار می كنند 
ولی باز هم وضع خيلی آش��فته اس��ت .بخش قابل توجه آسيبها و صدمات روحی و 
جسمی از نحوه رانندگی غلط و سرعت باالست. می گويند اينجا شهر موانع است .همه 
موانع را بر می دارند.اينهمه سرعتگير ،  فتيله و  ...  برای چيست ؟ صحيح است اصاًل 
در معبر برای عبور مرور  ما  داريم به همكاران خود تاكيد می كنيم  كه حتی يك لبه 
هم در آسفالتها  نباشد تا خودروها يك تكان اضافه هم نخورند  ولی باز هم در كمترين 
فاصله سرعتگير نصب كرده ايم . دليلش اين است كه هيچ كسی به سرعت مجاز تن 

نمی دهد .تا  زمانی كه مردم باور نكنند نمی توان كاررا پيش برد .
در حوزه ناوگان هم شهر فعاًل شرايط بهتری از گذشته دارد. جالب است بدانيد مجموع 
اتوبوسهايی كه در طی دو دوره چهارساله شهرداران شورای قبل به ناوگان شهر اضافه 
شده است به 400  دستگاه نمی رسد در حالی كه در 9  ماهه نخست سالجاری 500  
دستگاه اتوبوس و كمتر از 3  سال گذشته بالغ بر 1100 دستگاه اتوبوس نو به ناوگان 
اين شهر اضافه شده است ؛ بگونه ای كه امروز 2300 دستگاه اتوبوس - كه معموال 
300 دستگاه  آن در تعميرگاهها و از كار افتاده اند - درشهر وجود دارد و  عمر متوسط 
اين ناوگان مان كاهش جدی داشته و به 5 سال و نيم  رسيده است در حاليكه قباًل 

متوسط  اين عمر باالی 12 يا 13سال بود .
در ط��رح جام��ع حمل و نقل و طرحهای ترافيكی از ش��ما كمك م��ی خواهيم . در 
مديريت ترافيك و مديريت تقاضا كمك می طلبيم گرچه خيلی از كارهايی كه می 
 خواهيم انجام بدهيم در حوزه ترافيكی چون بار اجتماعی دارد ميدان و فرصت  داده 
نمی ش��ود مثاًل تا يك هفته قبل ش��هردار عضو شورای ترافيك شهر نبود. مديركل 
پس��ت و  تلگراف عضو شورای ترافيك شهر و استان بود ولی  شهردار اين شهر كه 
بيش از 95درصد مس��ايل ترافيكی اعم از خيابانش ، آسفالتش ، خط كشی هايش ، 
مركز كنترل ترافيك ، و اتوبوس و تاكسی اش ، پايانه اش ، قطار شهری اش زير نظر 
اوس��ت در آن شوراعضو نبود در حالی كه  بايستی مديريت اين كار دست شهرداری 
باشد. برای گرفتن يك تصميم ساده بايد درخواست خود را به دبيرخانه ارايه دهيم ، 
دبيرخانه آن را برای بررسی در نوبت قرار می دهد .باوركنيد در طول سال دو سه جلسه 
ای بيشتر برگزار نمی شود . واقعا نمی توان مشكالت شهری پويا ، فعال و زنده با اين 
همه معضالت ترافيكی را  با  دو - سه جلسه در طول سال حل كرد. من بايد هر روز 
قدرت تصميم گيری داشته باشم. اين اختيار بايد همان جايی باشد كه مسووليتش باشد 

تا هر لحظه قادر باشم تصميم بگيرم  . 
در خصوص خروج پادگان لش��گر 77 از ش��هر به توافق رسيده ايم و در حال تدارك 
و جابجايی هس��تيم كه ان شاءاله مش��كل آن بزودی حل می شود . حل طرحهای 
ترافيكی مشكالت اجتماعی دارد ؛ مثاًل همين طرح محدوده ترافيكی مركز شهر كه 
می گوييد از زائر پول بگيريد و يا محدوديت ايجاد كنيد بعضی می گويند چرا مانع رفت 
و آمد زائر امام رضا ) ع ( به حرم می ش��ويد. اطراف حرم مطهر گنجايش محدودی 
دارد پ��س باي��د به اندازه گنجايش ترافيك اين منطق��ه را مديريت كرد تا زمانی كه 
نتوانيم اين مساله را مديريت كنيم  قادرنيستيم پاسخ ابهامات موجود را بدهيم. گاهی 
در زيرگذر حرم مطهر آنقدرازدحام و ترافيك ايجاد می ش��ود كه خودروها مدتها زير 
هوای  كثيف منتظر می مانند و طبعا باعث مشكالت تنفسی سرنشينان خودروها می 
 شوند. اين وضع زمانی بحرانی تر خواهد شد كه اتومبيلی دچار حريق شود و در پی آن 
 اتومبيل های ديگر نيز دچار حادثه شوند .تصور كنيد آتش گرفتن چند هزار خودرو  در 

اين زيرگذر  چه خساراتی ايجاد خواهد كرد. 

شما را جزو  بدنه شهردارى مى دانم 
روزی پاس��خ نامه های نظام مهندسی را سازمانهای ديگر براحتی نمی دادند  اما من 
امروز می خواهم بگويم من ش��ما را جزو  بدنه شهرداری می دانم پس هر كاری كه 
به خير و صالح مردم و در راستای ارتقای امور مهندسی  قابل اجراست در مجموعه 
شهرداری انجام دهيد . اين حرف نه شعار است و نه گزافه گويی و نه برای دل خوشی 
شماس��ت. ش��ما  موضوع اعضايتان را  چه به شكل انفرادی و چه به شكل اشخاص 
حقوقی توانمند كنيد تا ناچار نباشيد دايماً برای كنترل و نظارت بر اعضاء تمام انرژی 
ت��ان را صرف كنيد .ع��الوه بر اين كاری كنيد اين افراد ب��ا توانايی، وجدان كاری و 
آموزشهای ارايه شده خود را كنترل كنند  نه آنكه باز هم خود به عنوان دغدغه شما 
مطرح شوند. صرف انرژی اعضای هيئت مديره برای صرف اعضاء سازمان دور از شأن 
هر دو شماست. ما می خواهيم توسط شما هزاران اتفاق ديگر را بوجود بياوريم. اعضاء 
س��ازمان نيز بايد به عنوان سرداران و سربازان جبهه توسعه عمران و سازندگی عمل 
كنند. بايد با اتكا به توان و ظرفيت آنها به تغييرات و جهش های ويژه اميدوار باشيم 
.بنابر اين آگاهی و آموزش بدهيد ،  اختيارات را واگذار كنيد و از راههايی نيز كنترل ها 
و نظارت های دقيق و سيستماتيك را پيگيری كنيد .بگوييد شما مورد وثوق و اعتماد 
ما هس��تيد ، تخصص كافی ، تدبير كافی مديريت ، وجدان كاری داريد پس با خيال 
راحت كار كنيد . به كالن ش��هرها و اس��تانها  برويد و  زمام امور را به دست بگيريد 
راهبرد و نظر ارايه بدهيد .ورود ش��ما  در موضوعات كالن خيلی ارزش��مند است بايد 
زمينه های عملی و  اجرايی آن را هموار كنيد .اگر در مراجع و منابع تصميم گيری حق 
رأی نداريد ال اقل برای تصميم سازی حضور داشته باشيد ، ايده بدهيد و تصميمات 
صحيح بگيريد. .بايد بتوانيد برآيند و فكر بدنه مهندسی استان را استخراج و به عنوان 
نماينده افكار عمومی همه جا آنرا مطرح كنيد .اين فرصتها متعلق به شماست، اما اگر 
گرفتارهمين موضوعات دم دستی باشيد ظرفيت ها و فرصت هايتان به هدر می رود 
. تا زمانيكه انديشه ها و افكارشما  جاری وساری نشود مطمئناً  سياستهای خوب نيز 
جريان پيدا نمی كند و در غير اينصورت مردم نيز از خدمات كمی و كيفی مهندسی 

نصيب جدی نخواهند برد.
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ت عاشق مى خواهد
اين مملك

ش خواهد نمود .
تا قلبم می تپد برای اعتالی ايران و خدمت به مردم كشور تال

ش سی ساله می توان كشور ايران را تا اينجا صنعتی كرد كه بيشتر نيازمندی های مردم در ايران ساخته شود و تنها ساخته هايی از كشورهای ديگر خريده شود كه نشود در ايران آنها را ساخت يا ساختشان دشوار باشد .
با تال

گ مردم ايران زمين ، هندوستان و چين برسد ، تا از غارت كردن كشورهای غير صنعتی ... دست بردارند .
چند سده بايد بگذرد تا كشورهای صنعتی فرهنگشان به پايه فرهن

ت دارم .
ش را دوس

گ ايران زمين هستم . ايران زمين و مردم
من يكى از هزاران هزار ستايشگران فرهن

مرحوم استاد احمد حامى، پدر مهندسى ساختمان



اشاره:
مديريت فني و خدمات مهندسي سازمان يكي از واحدهاي فعال سازمان نظام مهندسی 
است كه همواره تالش بي وقفه ای را به منظور دستيابی به اهداف و انجام مسووليتهاي 

خطير خويش مبذول داشته است.
گر چه بر اساس قانون نظام مهندسي و  آيين نامه اجرايي آن ، بازديد مستقيم از ساختمانها  
و  كنترل نحوه ساخت و ساز  از  وظايف سازمان مسكن و شهرسازي بوده و سازمان نظام 
مهندسي تنها موظف به  كنترل  عملكرد  اعضاي خود  است اما واقعيت اين است كه در 
حال حاضر بيشترين كنترل مضاعف بر  روي ساخت و سازها  توسط واحد مديريت فني 
سازمان نظام مهندسی اعمال مي شود به گونه ای كه آمار های موجود حكايت از 20 هزار 

مورد بازديد كارشناسي ساليانه توسط اين مجموعه دارد.
حاصل اين همه تالش و  زحمت،  انبوهي از تجربيات فني - اجرايي  اس��ت كه گزيده 
 ای از آن در بخش سازه را در قالب اهم ايراداتی كه در بازرسی های كارشناسی به چشم 

می آيد تقديم حضورتان می شود: 
فونداسيون:

-  مهارنكردن وپيوند ندادن ديوارهای اطراف ساختمان به اسكلت باربر برای جلوگيری از 
جداشدگی وفروافتادن آنها.

-   نزديك بودن پيچ های مهاری)بولت( كف ستونها به لبه شالوده كه هنگام زلزله خطرساز ميباشد.
- عدم تراز بودن كف ستونها نسبت بهم.

- عدم تراز بودن صفحه ستونها هنگام گروت ريزی ,كه گاها موجب گروت ريزی بيش 
از اندازه خواهد شد.

- عدم رعايت ابعاد محاسباتی صفحه بيس پليت ونيز عدم رعايت آرايش بولتها طبق نقشه
- عدم تراكم مناسب خاكريزها

- پركردن پش��ت ديوارهای حائل با خاكی كه دانه بندی آن با مش��خصات داده شده در 
طرح مطابقت ندارد.

- ترانشه برداری با شيب زياد وناپايدار
- عدم اجرای سازه نگهبان بمنظور جلوگيری از ريزش خاك ديواره گودبرداری ونيز عدم 

مهاربندی ساختمانهای مجاور گود.
- عدم در نظر گرفتن پديده روانگرائی و سطح گوه لغزش ديواره خاكی در محاسبات شمع 
ونيز ديوار حائل .حتی اجرای نادرست سيستم نيلينگ در بدنه خاكی بمنظور جلوگيری از 
ريزش بدنه كه در صورت عدم در نظرگرفتن سطح گوه لغزش خاك موجب عدم كارائی 

اين روش ميگردد.
قالبندى :

- عدم رعايت درز ژوئن در س��اختمان واجرای بدون قالب ديوار برش��ی با تكيه بر ديوار 
همس��ايه كه در مواردی موجبات ايجاد خس��ارت به ساختمان همسايه از قبيل نم زدگی 
ديوار همسايه در اثر جذب آب بتن هنگام بتن ريزی ديوار برشی –ايجاد تنش فشاری در 
ديوار همسايه كه در مواردی بدليل استفاده از سيستم سازه بنائی  موجبات خسارات شديد 

به ساختمان مجاور شده است.
- آب بند نبودن قالبها كه به خروج شيره بتن وافت كيفيت آن منجر ميشود

- آغشته نكردن داخل قالب به مواد روغنی برای سهولت جدايی قالب از بتن.
- ناشاقولی اجزای قائم بدنه قالب –برون محوری تير در محل برخورد به ستون.

- عدم ايجاد پش��ت بند مناس��ب برای قابل فونداسيون ياتير ياستون كه موجبات بيرون 

زدگی بتن را بدنبال دارد.
- قالب برداری قبل از موعد وهنگامی كه بتن هنوز به ميزان كافی خود را به اصطالح نگرفته است.

- قالب برداری با ضربه واعمال فش��ار به بدنه وقطعات تازه بتن ريزی ش��ده كه موجب 
ترك ميگردد.

- برداشتن پيش از موعد پايه های اطمينان
- جامانده قطعات چوبی يا فلزی قالب در بتن

- عدم رعايت به اصطالح "رامكابستن"وتنظيم پای قالبها كه موجبات ايجاد نقطه ضعف 
در محل پای ستون خواهد شد

- برداشتن پايه های اطمينان قبل از موعد مقرر آئين نامه
آرماتوربندي:

- ع��دم رعايت اجرا با نقش��ه خصوص��ا در موارد رعايت فواصل- قطر- تعداد- ش��كل 
ميلگردها

- عدم رعايت جزئيات خم ونيز طول مهاری
- مهار نكردن كامل ميلگردهای اتصال اجزای س��ازه به يكديگر وعدم تامين پيوستگی

- قطع ووصل همه يا قسمت اعظم آرماتورهای اصلی در يك مقطع
 - عدم رعايت طول هم پوش��انی در آرماتورهای فونداس��يون- ديواربرشی –ستون وتير

)سازه های بتنی(
- عدم رعايت شعاع خم ميلگردهای قطور كه ممكن است به خودميلگردها ومهاری آنها 

لطمه بزند ويا باعث شكافت در بتن گردد.
- عدم دقت در آرماتوربندی دور بازشوهای ديواربرشی- دالها وپيش بينی نكردن ميلگرد 

مورب در گوشه های بازشو.
- تراكم بيش از حد آرماتورهای اصلی ونيز تقويتی در فونداسيون كه گاها موجب اشكاالت 

اجرايی خصوصا هنگام بتن ريزی وتراكم بتن صورت ميگيرد.
- عدم رعايت فواصل خاموتها ونيز رعايت تيرتيب چرخش قالب در خاموتها

- عدم رعايت فاصله بين آرماتورها وبدنه قالب بمنظور رعايت پوشش قانونی بتن
- عدم تثبيت ميلگردها به هم ونيز به قالب

- عدم رعايت خم كردن انتهای تنگها ومهاركردن آن در داخل بتن
- عدم رعايت طول خم برای آرماتورهای انتظار ونيز عدم رعايت طول محاسباتی  ونيز 

قطر محاسباتی ميلگرد انتظار در فونداسيون
بتن:

- بكاربردن مصالح سنگی نامناسب وعدم رعايت دانه بندی مناسب در تهيه بتن
- عدم رعايت اندازه اسالمپ در بتن ريزی ها وگاها افزودن غير موجه آب بمنظور افزايش 

كارائی بتن.
- عدم توجه به ضوابط بتن ريزی در شرايط  خاص آب وهوائی

 - عدم تراكم مناس��ب بتن ونيز استفاده نامناس��ب از ويبراتور در تراكم بتن كه موجبات 
كرمو شدن بتن را فراهم خواهد كرد

- عدم مراقبت مناسب ويا مراقبت نامناسب وناقص از بتن با وسايل وروشهای غير موثر
- پروراندن بتن با روشهای نامناسب 

- تسطيح وپرداخت عجوالنه بتن قبل از جايگيری مناسب بتن وتراكم نامناسب بتن كه 
موجب عدم جايگيری مناسب بتن را خصوصا در زير آرماتورهای افقی وبيرون بدنه)تيرها(

خواهد نمود.

با نگاهی اجمالی به عملکرد مدیریت فني و خدمات مهندسي سازمان نظام مهندسی

مهندس حسن پورحسینی )مدیریت فنی سازمان نظام مهندسی( |  مهندس سید فرشید غزنینی هاشمی

کنتــرل مضــاعف بــر  روي سـاخت و سـازهــا
گزارش
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- كيفيت بد بتن)بطور كلی(مانند ضعف مقاومت يا عدم يكنواختی
- عدم استفاده از بتن مناسب جهت مقابله با شرايط محيطی محل بتن ريزی.

- عمليات اجرايی در شرايط غير مجاز)در هوای سرد ويخ بندان- يا هوای گرم باالی 30 درجه(
- توجيه وتفس��ير واعمال تغييرات احتمالی نقش��ه های مصوب موجود در كارگاه بدون 

كسب نطر محاسب
- افزايش بارگذاری س��قف بدون تهيه محاسبات اصالحی ونقشه های اجرايی اصالحی

- تغيير كاربری ساختمان پس از گرفتن پايانكار سفتكاری
- انجام ندادن امور الزم جهت جلوگيری از عوامل طبيعی  مانند ضد زنگ وغيره

- عدم توجه به تراز بودن س��طح بتن س��قف ها يا تراز بودن بلوكهای سفالی ودر نتيجه 
افزايش بار مرده سقف در اثر پوكه ريزی اضافی جهت شيب بندی بام.

- پركردن داخل بلوكهای سيمانی ديوارها با خرده آجر بدون مالت
- عدم زدودن زنگ آرماتورها وقطع نكردن آنها با بتن آلوده پشتی در هنگام اجرا

- عايق بندی نامناسب قطعات در تماس با خاك
موارد جوش:

- عدم توجه به پخ زدن وآماده كردن جوش درزها كه به تقليل ظرفيت اتصاالت منجرمی شود.
- تميزنكردن گل جوش ودر نتيجه انجام پاسهای بعدی جوش روی محل دارای گل جوش

- عدم اجرای جوش كام در محلهای سوبل آهن با ورق
- عدم اجرای مناسب جوشهای كام در 90 درصد مواقع, وپرنكردن محل از جوش

- اجرای جوشهای سرباال وقطره ای در نقاط حساس
- عدم تامين طول جوش الزم در محل س��وبل محل اتصال تير به س��تون)عدم اجرای 

جوش ممتد در محل اتصال صفحه تقويت ستونها(
- عدم اجرای كامل جوش نبشی زيرتيردرسقف كامپوزيت در برخی مواقع

- جوشكاری تمام بدنه نبشی باالسری در اتصال تير به ستون درسقف كامپوزيت
- وجود پديده پاشش جوش ونيز برش undercutدر اكثر جوشها

- عدم رعايت طول كابل جوشكاری
- عدم تامين طول جوش مناسب وآئين نامه ای پای ستونهای ورقدار

- عدم اجرای جوش سراسری انتهای ورق تقويتی تحتانی تيرها
- عدم اجرای ورق تقويتی پای ستون سمت همسايه در برخی موارد

- جوش تير شمشيری راه پله به بادبندها
- عدم جوش كاری يا عدم تامين جوش مناسب ورقهای گاست پليت بادبنديها

- عدم استفاده از لقمه با فواصل مناسب در دستكها ونيز بادبندی ها
- عدم نفوذ كامل جوش
- كم بودن طول جوش

- كيفيت بد جوش)ناپيوسته ومتخلخل وگاهی سوراخدار(
- ترك خوردگی مناطق متاثر از جوش

- جوشكاری روی ضدزنگ
- عدم تنظيم بودن آمپر وولتاژ هنگام جوشكاری

اسكلت وسقف:
- عدم شاقولی ستونها هنگام زدن سقفها

- عدم اجرای وصله مناسب در تيرهای 2تكه ونيز ستونها 
- وجود فاصله بين 2ستون روی هم واتصال فقط با 2وصله بال يا جان

- عدم استفاده از ورق حداقل در تير های النه زنبوری در برخی پروژه ها
- استفاده از آهن آالت مستعمل در اسكلت سازه

استفاده از بادبندی های همگرا در نقشه واجرای بادبند واگرادر عمل
- استفاده از تركيب بادبندهای ضربدری وواگرا در طبقات روی هم

- عدم ادامه بادبند در همكف بدليل وجود مغازه های تجاری در همكف
- استفاده از ضربی در سقفها

- استفاده از اتصال خورجينی در برخی ساختمانها
- استفاده از بلوكهای پلی استايرن غير استاندارد بدون مجوز استاندارد الزم

- خيز مثبت تيرها در سقف كامپوزيت در اثر برداشتن زودهنگام پايه های اطمينان
- استفاده از بلوكهای شكسته در سقف موجب پرت بتن وسنگينی سقف ميشود

- استفاده از مصالح ضايعاتی برای ساخت ديوار
- استفاده از ديوار آجری 5سانت در ديوارهای محيطی 

- عدم اجرای قفل وبست مناسب در آجر های  بلوكی در تقاطع ديوارها
- عدم استفاده از نعل درگاهی در پنجره ها وآجرچينی روی پروفيل پنجره

- اجرای لوله خرطومی برق پس از اجرای گچ خاك وكندن ديوار
- در كفسازی با موزائيك وسنگ,درز انبساط در نظر گرفته نشود

- فضای بين كاشی وديوار بخوبی با مالت پر نشده
متفرقه:

- عدم هماهنگی نقشه های سازه- معماری وتاسيسات
- عدم توجه به نحوه نگهداری وانبار مصالح در كارگاه
عدم هماهنگی فعاليتهای مختلف در كارگاه ساختمانی

- عدم اجرای كار طبق برنامه زمانبندی مصوب دراكثر مواقع
- عدم رعايت موارد ايمنی در كارگاهها

- عدم اطالع از نحوه اجراوميزان درزهای ژوئن وساير درزهای اجرايی در ساختمانهای مختلف
- اعمال سليقه های برخی از مالكان در تغيير نقشه مصوب

- صدور پروانه ساختمانی برای مالكان طبق در خواست ايشان بدون اطالع از اينكه آيا از 
نظرمالی قادر به اجرای ساختمان طبق پروانه هستند يا اينكه  به راههای مختلف بلحاظ 
رعايت صرفه جويی بر خالف نظر مهندس��ان ناظر تغييراتی در نقش��ه اعمال مينمايند.

- اضافه زيربنا از قبيل پيشروی- افزودن طبقه- اجرای كنسولهای غير اصولی-  اجرای 
دستك تك. و عدم استفاده از دستك در برخی كنسولها....

- مشخص نكردن نوع مصالح مصرفی در نقشه ها ومدارك اجرايی 
- عدم هماهنگی بين نقشه واجرا وتفاوت در مقاطع وجزئيات مختلف كار

- ناقص بودن نقشه ها از قبيل مقاطع,جزئيات ونماهای الزم برای اجرا
- عدم كنترل نقشه ها ومدارك اجرايی قبل از اجرا وياكنترل سطحی غير دقيق آنها

- اجرای 2ساختمان در قالب يك پروانه بدون انجام تفكيك پروانه
- عدم استفاده از مهندسان نقشه بردار هنگام پياده سازی نقشه,كا در برخی موارد موجب 

اجرای نادرست پالن در عمل وتجاوز به حريم زمين مجاور ميشود
- - عدم انتخاب ماشين آالت مناسب برای گودبرداری وخاكريزی

- عدم حفاری الزم تا رسيدن به مقاومت كافی
- عمليات اجرايی ساختمانی با فواصل طوالنی نسبت به خاكبرداری ودر معرض عوامل 

طبيعی قرار داشتن زمين خاكبرداری شده
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عمرانمقاله ها

 معرفی ترکیبات بارگـــذاری  در طراحــی
 ساختمان های فوالدی مقاوم در برابر زلزله

دکترمحسن گرامی  |  استادیار و مدیر گروه پژوهشی فناوری های نوین دانشگاه سمنان
عباس سیوندی پور |  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه سمنان

چكيده:
با ورود نرم افزارهای طراحی ساختمان ها  به عرصه مهندسی عمران ، استفاده از آنها 
امری اجتناب ناپذير می باشد.يكی از اين نرم افزار ها برنامه ETABS است. يكی 
از مش��كالت اين نرم افزار نبود ضوابط بارگذاری و طراحی آيين نامه های داخلی در 
اين نرم افزار می باشد. اين امر بسياری از طراحان را برآن داشته است كه از ضوابط 
بارگذاری پيش فرض نرم افزار اس��تفاده كنند.استفاده از تركيب بارهای پيش فرض 
ن��رم اف��زار ETABS در برخی م��وارد موجب طراحی غير ايم��ن و در برخی ديگر 
موجب طراحی غير اقتصادی س��ازه می ش��ود.در اين تحقيق سعی بر اين شده است 
كه تركيب بارهای مورد نياز در طراحی ساختمان های فوالدی كه در آيين نامه های 
 طراح��ی و بارگ��ذاری داخل مانند آيين نامه طراح و اجرای س��اختمان های فوالدی

)مبحث دهم مقررات ملی س��اختمان(، آيين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 
)استاندارد 2800( و آيين نامه بارگذاری ايران )مبحث ششم مقررات ملی ساختمان( 
موجود می باشد،معرفی شوند.در واقع در اين تحقيق به معرفی 110 تركيب بار جهت 

طراحی يك ساختمان فوالدی همراه با طراحی فونداسيون آن پرداخته شده است. 
كلم��ات كلي��دی: طراحی لرزه ای ، تركيب بار ويژه ،س��اختمان ف��والدی ،نرم افزار 

ETABS ،استاندارد 2800

1-مقدمه
 ب��ا آمدن ن��رم افزار ه��ای طراحی س��اختمانی مانند ETABS تحلي��ل و طراحی 
ساختمان ها برای مهندسان ساده تر و دقيقتر شده است. نبود آيين نامه های طراحی 
داخ��ل در اين نرم افزار از يك طرف و پراكنده بودن و در بعضی موارد متفاوت بودن 
 تركيب��ات بارگ��ذاری در آيين نامه ه��ای مختلف طراحی و بارگذاری داخل س��بب 
می ش��ود كه بس��ياری از طراحان  از تركيب بارهای پيش فرض نرم افزار اس��تفاده 
كنند.اي��ن امر به دليل اينكه تركيبات بارگذاری آيين نامه های پيش فرض نرم افزار 
با تركيبات بارگذاری معرفی شده در آيين نامه های طراحی و بارگذاری داخل تفاوت 

دارد، در بعضی موارد موجب طراحی نادرست ساختمان می شود.
در اي��ن تحقيق آيين نامه های موجود در نرم افزار ETABS معرفی و تفاوت های 
اين آيين نامه ها در طراحی ساختمان های فوالدی بيان شده است. همچنين تمامی 
تركيب بارهای مورد نياز برای طراحی ساختمان های فوالدی )110 تركيب بار(كه در 

آيين نامه های طراحی و بارگذاری داخل موجود ميباشد، ذكر شده است.
برای طراحی سازه های فوالدی و معرفی تركيب بارها از آيين نامه های داخلی زير  

استفاده شده است:
- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان )آيين نامه طرح و اجرای ساختمان های فوالدی(

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان )آيين نامه بارگذاری(
- آيين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله)استاندارد 84 - 2800(

 ETABS2-معرفى آيين نامه هاى طراحى موجود در نرم افزار
 UBC و AISC امكان استفاده از 2 آيين نامه ETABS در نرم افزار س��اختمانی
برای طراحی سازه های فوالدی می باشد.در بخش های زير به برخی از ويژگی های 

اين آيين نامه های پرداخته می شود.
 UBC2-1-آيين نامه

آيين نامه UBC در حال حاضر يكی از معتبر ترين و معروف ترين آيين نامه های 
بارگذاری و طراحی س��ازه های ساختمانی می باشد. اين آيين نامه در زمينه ی ارائه 
ضوابط لرزه ای قاب های فوالدی ، بتنی و ديوار های برش��ی دارای ضوابط معتبری 

است كه بسياری از مهندسين از آن در طراحی استفاده می كنند.
اين آيين نامه در زمينه معيار های طراحی س��ازه های فوالدی و بتنی تقريباً به طور 
 كام��ل از آيين نامه ه��ای   AISCو ACI تبعيت می كند و فقط ضوابط لرزه ای 
وي��ژه ای عالوه بر معيار ه��ای طراحی ارائه می دهد.ضوابط لرزه ای آيين نامه های 
طراحی داخل و همچنين ضوابط طراحی سازه ها به روش حالت حدی در مبحث دهم 

مقررات ملی ايران )ويرايش 1387( منطبق با آيين نامه UBC می باشد.
برخی از ويژگی های اين آيين نامه در طراح ساختمان های فوالدی بوسيله نرم افزار  

ETABS به شرح زير است:
- اي��ن آيين نامه ضوابط لرزه ای مربوط به س��اختمان ه��ای فوالدی كه منطبق با 

پيوست دوم آيين نامه 2800 می باشد را كنترل می كند. 
- سيستم قاب خمشی با شكل پذيری متوسط برای آن تعريف نشده است.

-  ساختمان های طراحی شده توسط ضوابط اين آيين نامه به مراتب دست باالتر از 
ضوابط آيين نامه های ايران می باشد . 

 AISC 2-2-آيين نامه
 آيي��ن نام��ه AISC معيارهای طراحی اج��زاء را معرفی می كن��د و در زمينه رفتار 
لرزه ای و ضوابط لرزه ای ،استفاده از آئين نامه های معتبر را توصيه می نمايد. آيين 
نامه طراحی س��اختمان های فوالدی ايران در بخش طراحی ساختمان ها به روش 

تنش های مجاز در بسياری از ضوابط منطبق بر اين آيين نامه می باشد. 
برخی از ويژگی های اين آيين نامه در طراح ساختمان های فوالدی بوسيله نرم افزار  

ETABS به شرح زير است:
- ضوابط لرزه ای موجود در آيين نامه های طراحی ايران را كنترل نمی كند.

- بايد تركيب بارهای لرزه ای موجود در آيين نامه های ايران را برای نرم افزار معرفی كنيم . 
-  اين آيين نامه تنش مجاز را در1/33 ضرب می كند و بايد در تركيب بارها ضريب 

0/75 اعمال شود. 
با توجه به مطالب فوق توصيه می شود در طراحی ساختمان های فوالدی از آيين نامه 
 AISCاستفاده شود زيرا آيين نامه UBC اگرچه ضوابط لرزه ای آيين نامه2800  
را كنت��رل می كند ولی با وجود تركيب بارهای مختلف ديگری باعث غير اقتصادی 
طرح شدن ساختمان ها می شود .بنابراين بهتر است تمامی تركيب بارهای موجود در 



  AISCآيين نامه های ايران را برای نرم افزار معرفی شود و در طراحی از آيين نامه
استفاده گردد. 

3-تركيب بارهاى اصلى
تركيب بارهای اصلی طراحی ساختمان های فوالدی مطابق با بند 6-8-1آيين نامه 
بارگذاری ايران و بند 10-0-4-4 آيين نامه طراحی ساختمان های فوالدی )ويرايش 
1384( می باش��د.در تركيب بارهای زير اثر پيچ��ش اتفاقی موضوع بند4-10-3-2  
استاندارد 2800 )با خروج از محوريت مثبت و منفی(نيز لحاظ شده است .در صورتی 
كه اثر پيچش اتفاقی را در نظر نگيريم تركيبات زير به 6 تركيب بار كاهش می يابد. 

)1(  D    [COMBO1 ]  
         
)2(   D+L   [COMBO2 ] 
         
)3(   D+L±EQ   [COMBO3-14 ]       
      
)4(  D±EQ         [COMBO15-26 ]   
 

در تركيب بار های معرفی شده D معرف بار مرده ، L معرف بار زنده و EQ معرف 
بار زلزله می باشد 

تركيب بارهای اصلی معرفی ش��ده در بن��د 10-1-1-4 ويرايش جديد مبحث دهم 
مقررات ملی س��اختمان)1387( دارای تغييراتی نسبت به ويرايش قديم )1384( اين 
آيين نامه می باشد. در اين تركيب بارها اثر بار مرده به تنهايی )تركيب بار شماره 1( 

حذف شده است. 
در نگارش قبل آيين نامه مورد نظر هنگام كنترل تركيبات بار شامل آثار باد ، زلزله و 
دما ، تنش های مجاز به ميزان 33 درصد افزايش داده می شد،در حاليكه در نگارش 
جديد افزايش تنش مجاز حذف و تركيبات بار شامل اين آثار در عدد 0/75 ضرب می 
شود. البته چون آيين نامه انتخابی جهت طراحی ساختمان های فوالدی ، آيين نامه 
AISC می باش��د ، در نرم افزار ETABS تنش های مجاز به صورت خودكار 33 

درصد افزايش داده می شود.

)Chevron bracing( 4-تركيب بارها در طراحى مهاربند هاى ٧ و ٨
مطابق با بند 10-3-10-4 آيين نامه فوالد ايران)ويرايش 1384( اعضای مهاربندهای 
مورد نظر بايد برای 1/5 برابر نيروی زلزله طراحی گردند. بايد توجه داش��ت كه فقط 
اعضای مهاربند ها بايد برای 12 تركيب زير  طراحی شوند و تيرها و ستون ها نبايد 

برای تركيبات زير طراحی شوند.
)5( D+L±1.5EQ     [COMBO 27-38] 
   

5- تركيب بارها ى طراحى ستون ها ى خاص
در استاندارد 2800 تركيب بارهايی ويژه برای طراحی ستون هايی با مشخصات خاص 
ذكر ش��ده است كه در بخش های زير اين تركيب بارها همراه با ويژگی های ستون 

های مذكور آورده شده است.
5-1- زمانى كه ستون در محل تقاطع دو يا چند سيستم مقاوم باربر جانبى 

قرار ميگيرد و يا پالن ساختمان نامنظم است
در اين حالت مطابق بند2-1-4 استاندارد 2800 بايد صد درصد نيروی زلزله در هر امتداد 
با 30 درصد نيروی زلزله در امتداد عمود بر آن تركيب شود.بنابراين تركيب بارهای 3و4 به 
 صورت زير در می آيند، و ستون های مذكور بايد برای تركيب بارهای زير طراحی شوند.

)6(  D+L±EQ±0.3EQ   متعامد[COMBO 39-46] 

)7(  D±EQ±0.3EQ         متعامد[COMBO 47-55] 

    
 مطابق تبصره 2 بند2-1-4 استاندارد 2800 زمانی كه صد درصد نيروی زلزله
 با30درصد امتداد عمود آن تركيب می شود نيازی به در نظر گرفتن اثر پيچشاتفاقی
نيست.بنابراين تركيب بارهای 6و7 بدون در نظر گرفتن اثر پيچش اتفاقی می باشند.
با توجه به مطالب فوق س��تون های مشخص شده در ساختمان های زير بايد برای 

تركيب بارهای فوق طراحی شوند:
الف( س��تون های متصل به دو مهاربند در دو جهت متفاوت ، در ساختمان هايی كه 

سيستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در دو جهت مهاربند باشد)شكل 1(.
ب( كليه ستون ها ، در ساختمان هايی كه سيستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در هر 

دو جهت قاب خمشی باشد )شكل2(.
ج( در ساختمان هايی كه سيستم مقاوم در برابر بارهای جانبی يك جهت قاب خمشی 
و يك جهت سيستم مهاربندی می باشد، ستون های متصل به مهاربندها بايد برای 
تركيب بار زير طراحی شوند و ساير ستون ها نيازی نيست كه برای تركيب بار مورد 

نظر طراحی شوند)شكل3(.

ش��كل 1: پ��الن س��اختمان 
ف��والدی كه در هردو جهت از 
سيستم مهاربندی استفاده شده 

است.

س��اختمان  پ��الن  ش��كل2: 
فوالدی ك��ه در هر دو جهت 
از سيستم قاب خمشی استفاده 

شده است.

س��اختمان  پ��الن  ش��كل3: 
ف��والدی كه در ي��ك جهت 
از سيس��تم ق��اب خمش��ی و 
در جه��ت ديگ��ر از سيس��تم  

مهاربندی استفاده شده است.

5-2 زمانى كه تنش س��تون ها از 0.3Fy بيشتر مى شود و يا شكل پذيرى 
ساختمان متوسط يا زياد باشد

مطابق با بند 5- 1پيوست 2 آئين نامه 2800 و همچنين بند 10-3-6- 1مبحث دهم 
مقررات ملی س��اختمان ) ويرايش قديم و جديد( برای ساختمان های مقاوم در برابر 

زلزله  بايد تركيب بار خاصی را در نظر گرفت.
تركيب بار مورد نظر جهت طراحی ستون های مذكور از روابط زير حاصل می شوند:

الف(مبحث دهم مقررات ملى ساختمان ويرايش 13٨٧
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            )8(    
                  

ب(مبحث دهم مقررات ملى ساختمان ويرايش 13٨4

)9(    

ج(ویرایش سوم استاندارد 2800

)10(   

0Ù ضريب بزرگنمايی بارهای زلزله می باشد. در روابط فوق A برابر سطح مقطع ستون، Fa برابر تنش فشاری مجاز ستون ، Fy تنش تسليم فوالد و 
0Ù همراه با تركيب بارهای مورد نظر جهت طراحی ستون های ذكر شده در بخش 5-2 معرفی شده است. در بخش های زير ضريب 

0Ù 5-2-1 معرفى ضريب
0Ù نشان داده شده است، در طراحی ستون های سازه های فوالدی مقام در برابر زلزله و همچنين قاب هاي خمشي  ضريب بزرگ نمايی بارهای زلزله كه در آيين نامه ها با 
با شكل پذيري متوسط و زياد به كار  می رود. اين ضريب برای برآورده كردن مقاومت جانبی بيشتری از سازه و تخمين  ماكزيمم نيروهايی كه توسط حركت زمين در اجزاء آنها 
كه تحت اين بار همچنان خطی بمانند ، به كار مي رود. به طور كلی عوامل زيادی در تعيين ضريب مذكور تاثير گذارند.از جمله اين عوامل می توان به اضافه مقاومت سازه در 

نتيجه باز توزيع های نيروهای داخلی،محدوديت آيين نامه ای مربوط به تغييرمكان جانبی نسبی طبقات و سخت شوندگی كرنش اشاره كرد.

UBC جدول)1(:مقايسه سيستم های مختلف سازه ای در آيين نامه های طراحی ايران و  آيين نامه

0Ω Rضريب 

توصيف سيستم
UBC 2800

ویرایش2
2800

ویرایش3

مبحث 
دهم

1384

مبحث 
دهم

1387
UBC2800

مهاربند همگرا6 2/22/42/82/426/4
قاب ساده مهاربند واگرا2/82/82/82/8277

معمولی 2/822/83/22/84/55

قاب مقاوم خمشی متوسط2/82/82/83/22/87
ویژه2/842/83/22/88/510
قاب ویژه + دیواربرشی2/84/42/83/22/411

سیستم دوگانه

قاب ویژه + مهاربند واگرا2/842/83/22/48/510
قاب ویژه+ مهاربند همگرا2/83/62/83/22/46/59
قاب متوسط+دیوار برشی2/83/22/83/22/48
واگرا2/82/82/83/22/47 مهاربند  متوسط+  قاب 
همگرا2/82/82/83/22/47 متوسط+مهاربند  قاب 

س��ازه ه��ای م��ورد بحث در بارگذاری لرزه ای بايد برای مقاومت��ی فراتر از مقاومت مورد نياز كه از بارگذاری زلزله طراحی ش��وند.از رو آئين نامه ه��ای لرزه ای دنيا از جمله 
NEHRP,UBC طرح اين سازه ها را با ضريب افزايشی بارهای زلزله توصيه می كنند.

0Ω در ويرايش دوم آيين نامه 2800 برابر 0.4R در نظر گرفته شده بود ) مشابه  با ضوابط آيين نامه NEHRP ( كه اين ضريب به ماكزيمم عدد 4 هم می رسيد  ضريب 
ولی در ويرايش سوم برای  اين ضريب عدد ثابت 2/8 )مشابه با آيين نامه UBC( در نظر گرفته شده است.در آيين نامه طراحی ساختمان های فوالدی )ويرايش 1387( اين 

ضريب بين 2 تا2/8 متغير است.

5-2-2 معرفى تركيب بار مورد نظر
بر اساس نوع آيين نامه انتخابی برای در نظر گرفتن ضوابط لرزه ای در طراحی سازه های فوالدی )آيين نامه فوالد يا استاندارد2800( بايد از ضريب بزرگنمايی مربوط به همان 

0
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آيين نامه استفاده شود . تركيب بارهای معرفی شده در اين بخش بر اساس استاندارد 
2800 و همچنين حاكم بودن ضابطه بخش 5-1 می باشد.در صورتی كه بخش1-5 

حاكم نباشد، نيازی به اعمال 30 درصد نيروی زلزله در جهت متعامد نمی باشد.
تركيب بار مورد نظر برای زمانی كه تنش ستون ها از 0.3Fy بيشتر شود و يا شكل 

پذيری ساختمان متوسط يا زياد باشد،در دو بخش زير ارائه شده است.

الف (در نظر گرفتن فشار محورى براى طراحى ستون
تركيب بار اصلی مورد نظر جهت طراحی ستون های مذكور از رابطه زير بدست می آيد.

       )11( 
  D+0.8L±2.8EQ±0.3× )2.8EQمتعامد(     

تركيب بار  فوق مطابق بند5  - 1استاندارد 2800 و بند1 -6-3- 10آئين نامه فوالد 
0Ω ضرب می شوند و تركيب بار زير حاصل می شود. در ضريب

)12(         
0.782D+0.626L±2.19EQx±0.657EQy    [COMBO 56-70]                                               
ب( در نظر گرفتن كشش محورى )كشش پاى ستون( براى طراحى بلت ها

از رابطه ذكر ش��ده در قسمت ب بند 5-1 اس��تاندارد 2800 كه نشان دهنده كشش 
محوری می باشد برای طراحی بلت ها استفاده می شود.

)13(
0.85  D±2.8EQ±0.3×)2.8EQمتعامد(   
   

 ضرب ش��ود ك��ه تركيب بار  زير حاصل 
7.1
33.1 تركي��ب بار  فوق نيز بايد در ضريب

می شود:
)14(

0.667   D±2.19EQ±0.658EQتعامد       [COMBO 71-86]

با انتخاب آئين نامه AISC  و معرفی تركيب بارهای معرفی شده در بخش 5 گزينه
Special Seismic Load Effect  در نرم افزار كه برای معرفی ضرايب مربوط 

به تركيب بارهای ويژه برای طراحی سازه های مقاوم است، بايد غير فعال گردد.
همانطور كه قبال ذكر شد اگر در طراحی ساختمان از آئين نامه UBC استفاده شود 
نيازی به معرفی تركيب بارهای ويژه )تركيب بارهای موجود در بخش5 ( برای طراحی 
سازه های مقاوم نمی باشد، ولی بايد ضرايب مورد نظر در تركيب بارهای مذكور را را 

به نرم افزار معرفی گردد. 
 Special Seismic گزينه Defineبراي معرفي اين ضرايب بايد از منوي 
Load Effect را انتخاب شود. در پنجره باز شده در قسمت Rho Factor  
0Ω  ضريب Omega Factorعدد 1 ودر قسمت    و در قسمت عدد صفر وارد

گردد .

6- طراحى پى
در طراحی پی ساختمان بايد از نرم افزار SAFE استفاده شود و تركيب بارهای ارائه 
شده نيز برای نرم افزار مورد نظر می باشند. در اين نرم افزار برای طراحی پی بايد از 

آئين نامه ACI انتخاب گردد.

6-1 طراحى آرماتور هاى فونداسيون 
در طراحی آرماتور های فونداسيون بايد از آئين نامه ACI -318-99  استفاده 

كرد بر اساس اين آئين نامه تركيب بار زير برای نرم افزار معرفی می شود.

1.4D+1.7L±2.7EQ     [COMBO 87-98] 
)15(    
  

6-2 كنترل بلندشدگى )Uplift( پى
برای كنترل بلندشدگی پی بايد تركيبات زير در نرم افزار تعريف گردد .

  0.75)D+L±EQ(     [COMBO 99-110] 
)16(    
 

٧- نتيجه
استفاده از آيين نامه های پيش فرض نرم افزار ETABS در طراحی ساختمان های 
فوالدی به دليل اينكه تركيبات بارگذاری اين آيين نامه ها با تركيب بارهای معرفی 
شده در آيين نامه های طراحی و بارگذاری داخل تفاوت دارد، در بعضی موارد موجب 

طرح غير صحيح  ساختمان می شود.
ضواب��ط لرزه ای آيين نامه های طراحی داخل و همچنين ضوابط طراحی س��ازه ها 
ب��ه روش حالت حدی در مبحث دهم مقررات ملی ايران )ويرايش 1387( منطبق با 
آيين نامه UBC می باشد. ولی آيين نامه AISC معيارهای طراحی اجزاء را معرفی 
می كند و در زمينه رفتار لرزه ای و ضوابط لرزه ای ،استفاده از آئين نامه های معتبر 
را توصيه می نمايد.از جهتی مبحث دهم مقررات ملی س��اختمان در بخش طراحی 
ساختمان ها به روش تنش مجاز در بسياری از ضوابط منطبق بر اين آيين نامه می 

باشد. 
از اين رو در  طراحی س��اختمان های فوالدی به روش تنش های مجاز توصيه می 
شود كه از آيين نامه AISC استفاده شود و تمامی تركيب بارهای ذكر شده در آيين 
 نامه های طراحی داخل)مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800( را برای

 نرم افزار معرفی گردد، زيرا آيين نامه UBC اگرچه ضوابط لرزه ای آيين نامه2800  
را كنت��رل می كند ولی با وجود تركيب بارهای مختلف ديگری باعث غير اقتصادی 
شدن  ساختمان ها می شود.تركيب بارهای موجود در آيين نامه های طراحی داخل 

برای معرفی به نرم افزار  ETABS در اين تحقيق ارائه شده است.
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نگاه آغازينی كه اين نوش��تار بر آن بنياد ش��د ، مربوط به دورانی است كه گفته های 
بسياری از ميزان دوری يا نزديكی طرح بزرگ ميدان شهدا با مبانی و مفاهيم معماری 
اسالمی – ايرانی به ميان می آمد و من به واسطه چندين سال تدريس همين موضوع 
در دانش��كده های معماری و دلمش��غولی ديرينم در اين وادی ، كوتاه و اندك چيزی 
نوشتم و در گفتگويی با مهندس سيد مهدی درهمی – كه در شماره پيشين همين 
مجله به چاپ رس��يد - آنرا مطرح كردم ، هرچند كه به قامت بلند ويرايش ، چندان 
ويراسته و پيراسته شد كه شايد فرصتی دوباره پديد آورد ، برای نوشتنش به تفصيل . 
و اين نوش��تار ناچيز هم ، ميس��ر نمی ش��د مگر به پايمردی دوست عزيزم مهندس 
محمدتقی خسروی كه چندان خستگی ناپذير در هر ساعت و لحظه ای از شبانه روز 
تو را به نوشتن ترغيب می كند و خود دل و جان به كار آماده ساختن مجله » طاق « 
دارد كه شرم از لطف های بيكران و تالش بی پايانش كهولت و كسالت را از هر قلمی 

می ستاند و  می ربايد . و اما : 
ميدان ش��هدا سال های بسياری بود كه از مديران شهری تا دست اندركاران عرصه 
شهرسازی و معماری و از همه مهم تر شهروندان و زائران را با دغدغه ها و مصائبش 
درگير ساخته بود ، فقط كافی است چند سالی به خاطرات گذشته برگرديم و ترافيك 
بی س��امان و سيمای شهری آشفته و مغشوش آنرا در كنار تخريب لحظه به لحظه 

هنجارهای شهروندی به ياد آوريم . 
شايد هيبت دشواری ها و دغدغه هايش بود كه دست يازيدن به كار بزرگ ساماندهی 
آن را مدام به تاخير می انداخت ، تا به هر تقدير به لطف و نفس صاحب اين شهر – 
حضرت رضا عليه الس��الم- دست همت بلند شد به سامان دادن و هنجار بخشيدن 

دريچه ای رو به ملك ملكوتی آستان مقدسش . 
همزمان با آغاز اين طرح ، نوشتار ها بسيار شد و گفته ها بسيار تر كه نسبت و نسب 
اين طرح با مفاهيم و مبانی نهفته در تاريخ معماری اسالمی اين سرزمين در كجاست 

و چگونه است ؟
دوس��تانی ، يگانه ش��دن با مفاهيم ژرف و گسترده گس��تره معماری اسالمی را تنها 
بسنده كردن به صورت و ظاهر شكلی آن معماری می پنداشتند و عده ای - شايد از 
سر شتاب - در پاسخ به گروه نخستين تا نفی مبانی بنيادين و تعاريف ماهوی تاريخ 

معماری ايران زمين پيش رفتند . 
اين نوش��تار نه فرصت پرداختن به اين موضوع است ، نه قصد و بضاعت من در اين 
 زم��ان كه بحثی اين چني��ن ، فرصتی عظيم تر از صفحات مح��دود اين ماهنامه را 
می طلبد و گفتاری گسترده تر و بسيارتر را و نقطه آغاز گفتگويش هم ،   به پيش تر 

از اين طرح و جامع تر از يك يا چند پروژه معطوف می شود .
اما تنها به اين نكته بس��نده كنيم به تاكيد ، و باب نوش��تار خود را بگشاييم كه تاريخ 



معماری اين س��رزمين با ظهور و ورود فرخنده آيين اس��الم ، ورق های شكوهمند و 
درخشانی را در خاطرات خود گنجانده است كه به هيچ گفته ای و نوشته ای زدودنی 
نيس��ت و آفتاب و چراغی است كه هرگز خاموش��ی را بر آن راه نيست و از قضا رمز 
ماندگاری و پويايی و زندگی برقرار و مستدامش ، همين تن نسپردن به تكرار صورت  
ظاهر و هر لحظه نو ش��دن و تازه ش��دن ش��كل و قامت و جامه آن است چندان كه 
 چون از سرچشمه عشق حق ، مست و سيراب است پس هر لحظه سخنی تازه دارد و 

پنجره ای به جهانی تازه تر . 
 معماری اس��المی اين س��رزمين ، درس های بس��ياری دارد برای ما مردمان امروز ، 
درس ها و گفته هايی ژرف در گستره هايی گشوده و گشاده ، فارغ از تكرار و ماندن 

و رو به افق هايی جاويدان و بيدار و پوينده . 
يكی از بزرگ ترين مبانی و مفاهيم و درس ها و گفته های معماری سرزمين اسالمی 
ما مفهوم "بيكرانگی " و " پايان ناپذيری" است ، كه در ساحت معنايی آن ، صاحب 
 نظران فلس��فه اسالمی اقوال بس��يار دارند و اوراق بی ش��مار ، و از همين خاستگاه 
نيز ، بر قامت معماری ، جامه ای دوخته است ، آراسته و مزين . مفهومی كه در شكل 
 معماری خود را محدود به خطوط قاطع و قطعی جداكننده معماری از محيط پيرامون 
نمی كند ، مفهومی كه نهفته در جای- جای تاريخ اين معماری نشانه دارد . از خط 
آسمان تنيده و درهم بافته بنا با گستره پيرامون بگيريد تا انتشار خطوط نهفته در هندسه 
 ه��ر پ��الن كه گره در گره ، خويش را در ديگری می تابد و می تند تا ش��هر را چون 

بافته ای پيوسته تعريف كند .
و به گمانم امروز و در اين لحظه ، عجين شدن "طرح بزرگ ميدان شهدا " با مبانی 
و مفاهيم تاريخ معماری و شهرس��ازی ايران اسالمی ، در فرصتی تاريخی و حساس 

است كه اميد است فرو مگذاريمش و مگذريم .
اگر طرح ميدان ش��هدا در همين محدوده ای كه امروز بارها و بارها طرح و نقش��ه و 
 پ��الن حوزه عملياتی اش را ديده ايم تمام ش��ود و پيرام��ون آن به حال خويش رها 
گردد ، آنگاه ش��ايد لحظه ش��كوه كردن و ناليدن از ناديده گرفتن مبانی معماری و 

شهرسازی اسالمی پديد آيد . 
به نظر می رسد طرح بزرگ ميدان شهدا هرچه سريعتر بايد برای حوزه های پيرامونی 
خويش ، حريم ها و ضوابطی را تعريف كند تا بنيان پرجوش معنا و كالبد و كاركرد آن 
در قامت يك عرصه و ساحت شهری بالفاصله با ديواره ها و مقياس های خرد حاصل 

از بافت فرسوده پيرامونش به تصادم برنخورد و الكن و ناقص نماند . 
تعريف حريمی كه باز هم بر مبنای آموزه های تاريخ معماری سرزمين اسالمی مان 

تنها به كالبد و شكل ميدان كفايت نكند و بدان بسنده نشود . 
طرح بزرگ ميدان ش��هدا پيش از هر چيز نيازمند حريمی اس��ت تا گستره معنايی و 
مفهومی ساحت شهری را ابتدا به  ميان - گستره های ناحيه ای انتقال داده و سپس 
تعاريف محالت شهر را يك به يك هويدا سازد ، كه درشرايط حاضر پس از اتمام طرح 
بزرگ ميدان شهدا ، ديواره های اين مفهوم عظيم اجتماعی – جمعيتی را بالفاصله 
ديوار به ديوار خانه ها و محالت كوچك و واحدهای اجتماعی خرد خواهيم يافت كه 

فاصله بسيار بعيدی از منظر مقياس معنايی و كالبدی با مفهوم كنونی طرح دارند . 
همين ديدگاه در حوزه اقتصادی و سرمايه گذاری منابع شهری نيز ضرورت تعريف اين 
حريم را می طلبد ، جذابيت شايد ظاهری وابتدايی سرمايه گذاری بعد از اتمام طرح ، 
در حاشيه و همسايگی اين مجموعه عظيم ، چنانچه كنترل نشده و بی محابا و بدون 
توجه به اليه بندی های مبنايی و اصول حريم آن باشد هم خود به شكست خواهد 
انجاميد و هم فرصت های اقتصادی و سرمايه گذاری طرح را به چالش های مخاطره 
آميزی بر اثر فراوانی و تعدد فرصت ها و موقعيت ها خواهد افكند ، آموزه و درسی كه 
از جدا شدن راسته های بازار اصفهان پس از ميدان درخشان نقش جهان در چندين 

سو و چندين مسير به زيبايی و شكوهمندی و البته به آسانی ميتوان آموخت . 
فرصت اين نوشتار بی گمان اندك تر از آن است كه به تفصيل ، يكايك حريم های 
شهری الزم به تعريف آن را تبيين كنيم ، تنها با مثال هايی قطعا جسته-گريخته و 

البت��ه ناق��ص كه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی مطرح ش��د ، به رئوس الزم به 
تعري��ف برخی ديگر از اين حريم ها اش��اره ای مختصر می كنيم ؛ كه به زعم من ، 
ميدان شهدا در اين فرصت تاريخی و حساس كه طرح با سرعتی انصافا  قابل قبول 
در حال پيشرفت و رشد است و شمايل كلی آن پديدار می شود ، نيازمند آن است تا 

هرچه سريعتر به تعريف حريم های خود در گستره های زير بپردازد : 
1. تعريف حريم و اليه های جمعيتی و اجتماعی از كانون شهری به واحدهای كوچكتر 

بعدی ، مرحله به مرحله و گام به گام . 
2. تعريف حريم اقتصادی و سرمايه گذاری از مقياس كالن تا خرد و پرهيز جدی از تمركز 
فرصت های سرمايه گذاری دوباره و حتی كالن تر از خود در همسايگی ديوار به ديوارش .

3. تعريف سكانس ها و حريم های سازمان كالبدی – فضايی شهری كه توالی و سلسله 
مراتب مدون عبور از فضای ش��هری به مقياس های كالبدی خردتر را تعريف كند . 
4. تعريف حريم ها و اليه بندی سازمان بصری از عرصه ميدان تا گستره های پياپی 

و پی درپی بعدی آن .
5. تعريف مدون و تقس��يم بندی مش��خص اليه هايی كه ميزان كميتی اس��تفاده 
 از زمي��ن و فض��ا را معي��ن و ضابطه مند نمايد ، چ��را كه در ح��ال حاضر با عرصه 
 گسترده ای از ميدان روبروييم كه نسبت مشخص فضای پر و خالی آن به يكباره به تناسباتی 
ديگر گونه می رسد و بی گمان پديد آورنده آشفتگی های كيفی فضای شهری و نظام 

استفاده از زمين ، بعد از پايان خود خواهد بود . 
6. تعريف حريم كيفيت محيط شهری و عرصه های همگانی از تمركز اين كيفيت در 

ميدان بزرگ شهر تا مراحل بعدی پيرامون آن . 
7. تعريف حريم وضعيت مسكن در اين محدوده ، به گونه ای كه از يك سو سكونت 
گاه هايی بی واس��طه و بالفصل با اين ركن ش��اخص ش��هری نداش��ته باشيم و از 
 سوی ديگر با منطقه ای خالی از جمعيت ساكن روبرو نگرديم كه سرچشمه كاهش 

نظارت های اجتماعی و بسيار اتفاق های ديگر است . 
 8. تعريف حريم و حوزه های نظام ارتباطی و ميزان و چگونگی دسترسی های ورودی 
و خروجی در اين حوزه از ش��هر و چگونگی انش��عابات آن ، با توالی ، تفكر و منطق 

قاطع و پرداخته شده .
9. تعريف محدوده های مديريت ش��هری و نظارت و خدمات رسانی به اين طرح در 
هماهنگی با اليه های ديگر مديريت و خدمات رسانی شهری در حوزه های پيرامونش 

كه بی گمان ويژگيها و مناسبات جداگانه ای را دارا هستند . 
و در همين مسير ، باز هم می توان گفت و گفت كه صد البته به پژوهشی گسترده و 
پژوهشگرانی زبده نياز دارد و اين نوشتار اميد است كه تنها فتح بابی در اين وادی گردد 
. اما ذكر اين نكته ضروری و قطعی و قابل توجه اس��ت كه مقاله حاضر ذكر نقصان 
و عيب جويی از طرح فعلی نيس��ت ، بلكه توجه دادن به فرصتی است كه اين طرح 
بزرگ با پشتكار و جديت ستودنی دست اندركارانش در پيشبرد آن ، پديد می آورد تا 
هم داس��تان و هم راستای مبانی معماری و شهرسازی اسالمی ايران شويم . و صد 
البته ش��كی نيست كه وانهادن هر فرصتی ، قطعا نقصانی را پديد خواهد آورد ، پس 
عزم كنيم تا با تقدير از تالشی كه تا اين زمان انجام يافته ، اين فرصت را فرومگذاريم 

و مگذريم .  
ودر پايان نكته ای از منظری ديگر : چنانكه در مبانی و مفاهيم آسمانی اسالم ، نام 
مقدس " ش��هدا "، عجين با مفهوم جاودانگی اس��ت و حضورش��ان نفس استمرار و 
بيداری ، بر طرحی عظيم كه اين نام متبرك را بر پيشانی دارد مهر پايان نگذاريم و 
فرصت تداوم و تثبيت اين نام عظيم را بر ديگر پروژه های بزرگ اين شهر آسمانی ، 

فرو مگذاريم و مگذريم . 
فرصت تكرار ديگر بار نام مقدس"شهدا" و فرصت هم حكايت شدن با جوهره مفهومی 

معماری و شهرسازی اين سرزمين اسالمی را فرو مگذاريم و مگذريم . 
آری ، فرص��ت تعريف حري��م پيرامونی طرح بزرگ ميدان ش��هدا را فرو مگذاريم و 

مگذريم . 
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1( مقدمه : 
موضوع اتصال زمين در ساختمانها و شبكه های برق از مسائلي است كه ازبعد فني 
و كاربردي آنچنانكه بايد و شايد مورد توجه جدي دست اندركاران قرارنگرفته ويا اگر 
مواردی اجرا ش��ده  ، نظارت دقيقي بر چگونگي اجرا ، اندازه گيری مقاومت زمين ، 
نوع و نحوه زمين كردن بعمل نيامده اس��ت .ازاين رو دراين مقاله س��عي شده است 
باتكيه بر تجربيات وواقعيتهاي موجود و منابع محدود علمي – كاربردي انواع اتصال 
زمين وبخصوص اتصال زمين موجود در س��اختمانها و ش��بكه ها وهمچنين معرفي 
 روشهاي حفاظتي كه مي توانند ضريب اطمينان كافي در بهره برداري صحيح و امن از

شبكه هاي برقرساني را تأمين كنند بيان گرديده ودرپايان پيشنهادات اصالحي و در 
خور توجه بمنظور ايمن سازي وحفاظت درمقابل برق گرفتگي ارائه گردد  

هدف از احداث سيس��تم زمين و اصواًل زمين كردن مدارها و  تاسيسات ايجاد ايمني 
بوده كه خود شامل دو قسمت عمده مي باشد . ايمني افراد و ايمني تجهيزات ، بنابراين 
درطول عمر تأسيسات بايد شرايطي فراهم شودكه اين بعد ايمني پايدار مانده ، مشكل 

يا مسأله اي را براي دست اندر كاران ومجريان ايجاد ننمايد . 

2( زمين كردن الكتريكي :
زمي��ن كردن الكتريكي يعني به زمين وصل ك��ردن نقطه خنثي حقيقي يا مجازي 
ش��بكه هاي برق و تجهيزات برقی كه جزئي ازمدار الكتريكي ميباشند ، مانند زمين 
كردن مركز س��تاره سيم پيچي ترانس��فورماتور )نقطه خنثي حقيقي( ويازمين كردن 
ترانس��فورماتورهاي باسيم پيچي مثلث ازطريق بوبين نوترال )نقطه خنثي مجازي ( 

ويا نقطه خنثی برقگير . 
 اهميت نقطه زمين وقتي ظاهر مي ش��ود كه در مدارهای  برقی يك اتصال فاز به 

زمين بروز مينمايد .
دراين حالت جريان فاز معيوب ازطريق زمين به نقطه خنثي ترانسفورماتور برگشت داده 
مي ش��ود ومي توان باوسايل حفاظتي ارزان قيمت مانند فيوزها مدار اتصالي راقطع كرد. 
درصورتيكه نقطه خنثي به زمين وصل نش��ده باشد ، جريان اتصالي فاز بزمين بعلت 
عدم وجود مسير برگشت ناچيز وخيلي كمتر از جريان معمولي فاز بوده وفيوزهاي بكار 
رفته براي جريان نرمال مداررا قطع نميكنند ، اين امر موجب باال رفتن ولتاژ فازهاي 
سالم نسبت به زمين شده كه خود موجب بروز اشكاالتي در ايزوالسيون شبكه خواهد 
بود وبراي قطع مدار فاز معيوب درچنين سيستمي ناگزير به استفاده از وسايل حفاظتي 

گران قيمت خواهيم بود . 

3( زمين كردن حفاظتي : 
زمين كردن حفاظتي يعني اتصال به زمين كليه قطعات فلزي تأسيسات ودستگاههاي 
الكتريكي كه درارتباط مستقيم با مدار الكتريكي قرار ندارند ودرحالت عادي بايد بي 
برق باشند . اين كار بمنظور حفاظت اشخاص درمقابل برق گرفتگي ازاهميت خاصي 

برخوردار است . ممكن است دراين زمينه چند سؤال اساسي مطرح شود :
1- به جاي وصل بدنه فلزي دس��تگاه هاي الكتريكي به زمين چرا مبادرت به عايق 

بندي كامل نشود ؟!
درعمل معلوم مي گردد كه عايق بندي كامل تمام دس��تگاههاي الكتريكي و كف و 

ديوار ساختمانها غير عملي است و هزينه سنگيني در بر دارد . 

2- اگرنقطه خنثي ترانسفورماتور به زمين وصل نشود باتوجه به اينكه مسيربرگشت 
جريان درزمان اتصالي فاز به بدنه دستگاهها وجود ندارد آيا بازهم لزومي براي وصل 

بدنه فلزي دستگاههاي الكتريكي به زمين احساس ميشود ؟!
ظاهراً اينگونه بنظر مي رسد كه دراين حالت خطربرق گرفتگي وجودندارد ، ولي اگر 
درنقطه ديگري از همين شبكه )مدار( فاز ديگري بابدنه فلزي دستگاه يا زمين اتصال 
پيدا كند دراين حالت شخصي كه بابدنه فلزي دستگاه الكتريكي در تماس است تحت 
ولتاژ بين دوفاز قرار خواهد گرفت كه 1/73 برابر حالتي است كه درآن مركز ستاره به 

زمين وصل شده باشد . 
مالحظه مي گردد بهترين حفاظت انسان در برابر برق گرفتگي ناشي از اتصال فاز به 
بدنه دستگاههاي الكتريكي ، وصل بدنه فلزي آنها به زمين مي باشد كه در اثرآن ولتاژ 
بدنه هاي فلزي و زمين يكسان شده و عاملي براي پيدايش اختالف سطح الكتريكي 

خطرناك وجود نخواهد داشت . 

4( زمين حفاظتي :
هدف از زمين كردن حفاظتي جلوگيري از باقي ماندن ولتاژ تماس بيش از حد مجاز 
روي بدنه وسايل الكتريكي است عالوه بر اقدامات حفاظتي اوليه مانند دور از دسترس 
بودن و حفظ فواصل مجاز از قسمتهاي برقدار اصلي تأسيسات ميباشد. بهترين حالت 
آن اس��ت كه درطول شبكه اي كه داراي سيم نول + هادي حفاظتي مستقل از نول 
مي باش��د اين دو ازيكديگر جدا و درنقطه منبع بهم متصل و به زمين هدايت گردند 
ودرتمام نقاط مصرف بدنه دستگاههاي الكتريكي  به هادي حفاظتي وصل شده باشند 

كه به اين سيستم T.N.C.S مي گويند . 
منتهي ازآنجايي كه براي اجراي اين سيس��تم ازنقطه نظ��ر اقتصادي هزينه زيادي 
بايستي صرف شده ودرهمه جا شبكه هاي تكفاز بصورت سه سيمه و شبكه هاي سه 
فاز بصورت پنج سيمه علالوه بر سيم معابر بايستي طراحي واجرا شود عماًل مقرون 
به صرفه نميباش��د ، لذا باتوجه به اينكه ش��بكه هاي موجود درايران از نوع سيس��تم 
C.T.N ميباشد كه درآن سيم نول بعنوان هادي حفاظتي ونقطه خنثي مشتركاً بكار 
ميروداحتياج بدقت ورعايت نظم زيادي داش��ته والزم اس��ت شرايط آن چه از طرف 
شبكه توزيع و چه از طرف مصرف كننده ها بدقت رعايت شود زيرا در غير اينصورت 

حادثه سازخواهدبود.

5( مقاومت الكتريكي اتصال به زمين 
كل مقاومت الكتريكي نقطه خنثي ياهادي خنثي يك سيستم TN نسبت به جرم 
كلي زمين ،  نبايد از 2 اهم تجاوز كند .دو اهم مقاومت  ممكن است عالوه براتصال 
زمين پست يا نيروگاه ، ازطريق احداث اتصال زمينهاي مكرر در طول خطوط توزيع يا 

تقسيم يك سيستم  و وصل هادي خنثاي اين خطوط به زمين ، تأمين گردد . 
براي كاهش خطرات باقي مانده اتصالي ، الزم اس��ت الكترودهاي زمين مناس��ب را  
به س��يم نول وصل نمود تا اتصال فاز به زمين حتي االمكان به اتصال كوتاه تبديل 
ش��ود مقاومت زمين معادل يك يا چند الكترودي كه درنزديكي منبع تغذيه ياترانس 
وهمچنين در 200 متر انتهاي هر انشعاب قراردارد  نبايد از پنج اهم تجاوز نمايد . بهتر 

است در انتهاي شبكه وانتهاي انشعابات فرعي نول سيستم زمين گردد .

عباسعلی پورمحمد | نایب رئیس کمیته تخصصی برق سازمان نظام مهندسیمقاله ها

اتصال زمین در ساختمانها و شبکه های توزیع و
پیشنهادات اصالحی جهت بهبود سیستم حفاظتی 

بـــرق



ن��ول  جه��ت  تاسيس��ات  مطل��وب  ش��رايط   )6
اصالح��ي وپيش��نهادات  حفاظت��ي  سيس��تم  ك��ردن 

بابررسي ها و نتايج حاصله از رفتار شبكه ومطالعه سيستمهاي مختلف زمين موجود 
واستاندارد توصيه هاي ذيل پيشنهاد مي گردد . 

1-6( انتخاب سطح مقطع هاديها بين منبع تغذيه يا ترانسفورماتور در مصرف كننده 
ها بنحوي محاسبه شده باشد كه درصورت بروز اتصال كوتاه كامل درهرنقطه دلخواه 
شبكه بين يك هادي فاز باهادي نول يا با يكي از بدنه هاي متصل شده به آن حداقل 
جرياني معادل جريان قطع»Ia«نزديك ترين وسيله حفاظتي اضافه جريان به محل 
اتصالي برقرار ش��ود ، لذا محاسبه جريان اتصال كوتاه در هرقسمت تأسيسات جهت 
انتخاب صحيح فيوز و وسايل حفاظتي اضافه جريان وتعيين جريان قطع آنها الزامي 
اس��ت ، بدين منظور معمواًل براي هريك از وسايل حفاظتي ضريبي بنام K تعريف 
شده K ≤ 5≥ 1/25 كه معمواًل جريان اتصالي بايد حداقل برابر KIn باشد تا وسيله 
حفاظت��ي در زمان كوتاهي آنرا قطع نمايد درموردش��بكه هاي هوايي وكابلي ، براي 
وسايل حفاظتي موجود در جعبه تقسيم ها و فيوزهاي سرراه هادي هاي اصلي  شبكه 
توزيع ضريب  S = K.2 درنظر گرفته ميشود ولي براي تأسيسات مصرف كننده پس 
از كنتور يا مدار توزيع اصلي ضريب K معادل 2,5  يا 3,5  يا 5  مي باشد . اين ضريب 

براي كليدهاي خودكار )اتومات( K=1,25 مي باشد . 
2-6( سيم نول شبكه و يا ساختمان  تحت هيچ شرايطي نبايد فيوز داشته باشد چون 
به محض قطع شدن سيم نول درنقطه فيوز عالوه بر پتانسيل دار شدن مسير  برگشت 

ازنقطه فيوز به بعد امكان رينگ شبكه نول را ازبين مي برد . 
3-6( انتخاب فيوزها براس��اس جريان مجاز كابلها و سيمهاي شبكه ، كارغير علمي 
ونادرستي است و شيوه انتخاب فيوز مناسب همانطوريكه قباًل اشاره گرديد بايد مبتني 
بر جريان اتصال كوتاه در دورترين نقطه شبكه باشد . اين كار عماًل استفاده از ظرفيت 
كامل كابلها و سيمهاي شبكه را به شدت كاهش مي دهد كه براي حل اين مشكل 
وافزايش اس��تفاده از ظرفيت هادي هاي شبكه ناگزير هستيم درنقاط مختلف شبكه 
درطول شبكه از فيوزهاي ميان راهي استفاده نماييم و يااينكه بجاي فيوزازكليدهاي 

خودكار و رله هاي حساس استفاده نموده تاميزان بار انتقالي شبكه نيز افزايش يابد . 
4-6(  درصورتي كه درس��يمهاي ارت س��اختمان، ولتاژي بيش از پنجاه ولت در اثر 
اتصال��ي فاز به نول يا فاز به زمين ظاهر ش��ود ، ضروري اس��ت س��يمهاي ارت كه 
دردسترس ميباشد واحتمال تماس اشخاص باآنها وجود دارد با پوششي عايقي ايزوله  
شود ، دراين سيستم زمين كردن بدنه فلزي دستگاهها بدون اينكه بدنه آنها به سيم 
زمين ونول شبكه وصل باشد ممنوع بوده و محل اتصالي بطور كامل با پيچ ومهره يا 

لحيم و يابا رنگ الك پرشده باشد .
براين اساس هرگونه وسيله فلزی  بايد در محل نصب ،  زمين شوند وبا تدابير الزم 
و نصب الكترود ها و حلقه هاي كمربندي ولتاژ تماس و ولتاژ قدم را دراطراف پايه تا 

حد 50 ولت كاهش داد .
5-6(  مشتركين برق و مردم را بايد راهنمايي و آنها را مجاب نمود كه دستگاههاي 
الكتريكي خود را با شرايط ذكر شده زمين كنند وشرايط زمين كردن حفاظتي را رعايت 
نمايند . همچنين به آنها توصيه نمود كه به غير از فيوز زير كنتور از فيوزهاي باآمپراژ 
كم وبه تعداد زياد در مسيرهاي لوازم الكتريكي خود استفاده نمايند تا در صورت بروز 
 اتصالي فاز به بدنه دس��تگاههاي الكتريكي ، قطع س��ريع مدار معيوب ميسر گردد . 

) استفاده بهينه از قابليت قطع فيوزهای مدار فراهم گردد.(
6-6( هم اكنون به اجرا در آمدن تفاهم نامه مش��ترك شركت توانير وسازمان نظام 
مهندسی يكی از راهكارهای خوب و مثبت اين رويكرد است كه در مجموع به تقويت 
و اصالح سيس��تم زمين شبكه انجاميده و كمك موثری به حفظ ايمنی تاسيسات و 

جان مردم خواهد كرد.
٧( منابع و مآخذ :

1( استاندارد VDE0190  ،  VDE0100 و راهنمای مبحث سيزدهم »طرح و اجرای تاسيسات برقی« 
مقررات ملی ساختمان ايران 

2( منابع موجود در زمينه اتصال زمين و دستورالعملهای مربوطه در محدوده شركتهای برق منطقه ای 
تهران و خراسان 

CHARACTRISTICS)S.H.Armestrong( GROUNDING ELECTROD )3

در شرايطی كه امكان 
رسيدن مقاومت زمين 

چاه ارت در يك 
ساختمان به زير دو اهم  
ميسر نباشد می توان از 
همبندی در ساختمان 
به منظور هم پتانسيل 
نمودن تمام بدنه های 

فلزی مطابق شكل زير 
استفاده نمود .
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با عنايت به اينكه بعضاَ اجراي دودكشها در ساختمانهاي مسكوني ، تجاري ، صنعتي و  همچنين 
عمومي نظير آموزشي و اداري  با فشار psi 1/4 ، دقيقاَ مطابق باضوابط مقررات ملي ساختمان 
مبحث هفدهم و استانداردهاي مربوطه انجام نمي پذيرد و اين عدم توجه ممكن است در زمان 
استفاده از وسايل گاز سوز ، منجر به خسارتهاي جاني و مالي ساكنان اين ساختمانها گردد ، 
الزم ميداند نكات ذيل را جهت راهنمائي در اجراي صحيح دودكشها كه يكي از فاكتورهاي 

مهم در  تائيد يا عدم تائيد شبكه لوله كشي گاز ساختمانها مي باشد ، به اطالع برساند . 
بديهي اس��ت توجه به اين نكات موجب خواهد ش��د كه مجريان و ساير دست اندركاران امر 
ساخت و ساز ، دودكش ها را كه عامل بسياري از حوادث ناگوار مي باشند صحيح  اجرا و وسايل 

گاز سوز را بدون نقص ، نصب و راه اندازي نمايند. 
1- در ساختمانهائي كه گرمايش آنها با وسايل گاز سوز صورت مي پذيرد ، هر وسيله گاز سوز 
بايستي داراي دودكش مستقل و بدون اشكال جهت تخليه گازهاي حاصل از احتراق به فضاي 
خارج باشد لذا دراينگونه ساختمانها ، اجراي دودكش در كليه اتاقهاي خواب ، هال و پذيرائي 

الزامي است گذشته از آن نصب هواكش جهت تهويه هواي آشپزخانه ضروري مي باشد.
تبصره : اتاقهاي خواب كوچك كه مساحت آنها كم مي باشد به دليل حجم كم هوا درآنها ، 
نصب بخاري مجاز نمي باشد مگر آنكه تامين هواي الزم جهت احتراق از فضاي مجاور و يا 
خارج تامين شود بايد توجه داشت كه بطور كلي حجم فضاي محل نصب دستگاههاي گازسوز 
و فضاي مجاور آنها نبايد كمتر از يك متر مكعب براي هر 177 كيلو كالري در ساعت باشد    
2- دودكشها بايد در داخل ديوارها اجرا گردند ) مناسبترين ديوارها ديوارهاي داخلي مي باشند( 
اجراي دودكش به صورت نمايان به خصوص در بيرون ساختمانها ، غير استاندارد بوده و بايد ابتدا 
عايق شده و سپس با مصالح ساختماني پوشش داده شوند. اجراي دودكش در پيكره ديوار حمام 
به دليل احتمال نشت گاز منواكسيد كربن از دود كش بداخل حمام به طور كلي ممنوع مي باشد. 
3- در صورت عدم اطالع از نوع و ظرفيت مصرف كننده گازي بهتر اس��ت توجه ش��ود كه 
مناسبترين قطرداخلي براي  دودكش شومينه ها ، پكيج هاي آپارتماني و آبگرمكن ها حداقل 
15 س��انتيمتر و قطر داخلي دودكش بخاريها حداقل 10 سانتيمتر مي باشد )تمام موارد اشاره 

شده باال مربوط به مصرف كننده هاي گازي در سايزهاي استاندارد خانگي مي باشند ( 
4- انتهاي لوله خروجي كليه دودكش��ها در پشت بام بايد 100 سانتيمتر از ارتفاع جانپناه و يا 
60 سانتي متر از هر مانع ديگري كه  در مجاورت آنها باشد ، باالتر بوده و از ديوارهاي جانبي، 
به شعاع 3 متر فاصله داشته و حتماَ به كالهك ضد باد ) H ( ، ساخته شده از ورق گالوانيزه 

مرغوب نيز مجهز باشد.
5- ابتداي لوله عمودي دودكشها در داخل ديوار ساختمانها بايد حداقل 30 سانتيمتر از دريچه 
دودكشها گودتر باشند. لذا بايد توجه داشت در موقع نصب دريچه دودكش ، حتما دقت شود كه 
دريچه حداقل 30 سانتيمتر باالتر از ابتداي لوله عمودي دودكش نصب گردد تا در صورت ريزش 
احتمالي اجسام خارجي و يا بخشي از بدنه به داخل دودكش موجب مسدود شدن آن نگردد.
توضيح اينكه : اجراي دودكش درس��قف به طريقي كه طوقه دودكش مصرف كننده گازي ، 
نظير پكيجها و يا آبگرمكن هاي ديواري دقيقاَ در زير آن قرارگيرد ، به دليل احتمال س��قوط 

اجسام خارجي و مسدود شدن محل خروج دود اين وسايل ، استاندارد نمي باشد. 
6- قطر داخلي قطعات دودكشها بايد در طول كلي آن دودكش ها يكنواخت و سطح داخلي 

آنها نيز صاف و صيقلي باشد 
7- جنس دوكشها و مصالح بكار رفته در آنها مي بايد مطابق ، ضوابط و مقرات ملي ساختمان 
در مبحث هفدهم باشد. )مناسب ترين انواع دودكش هاي خانگي لوله هاي آزبست سيماني 

مرغوب مي باشند( 
8- دودكش��ها بايد حتي المقدور بصورت كاماَل مستقيم ويكسره اجرا گردند و در طول مسير 
نيز بايد حتماَ غير قابل نشت )دودبند ( باشند . درصورت اجراي دودكش بصورت قطعاتي حتمَا 
بايد از دودكشهاي لوله اي نوع نر و ماده كه باعث دودبندي محل اتصال و عدم خروج گازهاي 
حاصل از احتراق مي ش��ود استفاده نمود . قطعات دودكشها را هرگز نبايد به صورت غير هم 
محور روي هم قرار داد و به هيچ عنوان نبايد آنها را با گچ بهم متصل نمود براي اينكار بهتر 

است با اتصاالت كارخانه اي و ياغالف فلزي و يا مالت ماسه سيمان به صورت هم محور به 
هم متصل و صد درصد دود بند نمود 

9- محل هاي نا مناسب جهت اجراي دودكش ها 
الف - اجراي دودكش در كنار دربها ، نظير دربهاي ورودي ، كمدهاي داخل اتاقها در شرايطي 

كه  دربها روبه دريچه ورودي  دودكشها باز گردند ممنوع مي باشد.
ب- اجراي دودكش با فاصله افقي كمتر از 50 سانتيمتر از پنجره هاي داخلي به دليل احتمال 
چسبيدن پرده و يا خوردن درب پنجره به وسيله گاز سوز و يا دودكش و خطر  آتش سوزي و 

يا نشت منواكسيد كربن ممنوع ميباشد.
پ- عبور دودكش از فضاي داخل سقفهاي كاذب علي الخصوص حمامها به دليل امكان نشت 

گاز منواكسيد كربن ممنوع مي باشد.
ت- اس��تفاده از دودكش��هاي آكاردئوني نوع آلومينيومي يا فلكس��يبل ب��ه علت عدم امكان 
دودبندي مناس��ب درابتدا و انتها و انقباض و انبس��اط آن خطرناك بوده و ممنوع مي باش��د

ث- جهت هود آشپزخانه ها مي بايد لوله مناسب و مجزا تعبيه گردد ، متصل نمودن خروجي 
هودها به دودكش ها به هر صورت ممنوع مي باشد. 

10-  در اجراي دودكش��ها حتي المقدور بايد از اجراي دوكش بصورت افقي پرهيز نمود و در 
صورت اجبار در اجرا نمودن بخشي از دود كش بصورت افقي ، بهتر است بخش عمودي آن 

دودكش ، حداقل سه برابر بخش افقي آن باشد.     
11- ساختمانهائي كه مجهز به سيستم گرمايشي پكيج ) شوفاژ آپارتماني ( و يا موتور خانه مركزي 
باشند اجراي حداقل يك دودكش در هال يا پذيرائي جهت گرمايش اضطراري ، توصيه می شود.

 تذك��ر مه��م : در س��اختمانهائي كه به ص��ورت درزبندي و ب��ا رعايت مبحث 19 س��اخته 
ش��ده اند مي بايد از هواي بيرون براي تامين هواي مورد نياز احتراق وسايل گاز سوز استفاده 
گردد و به هيچ وجه نبايد در اينگونه س��اختمانها از بخاري هاي بدون دودكش اس��تفاده شود  
تبصره : بخاريهاي بدون دودكش تنها براي محيط هائي كه به هواي آزاد مرتبط هستند مناسب 

مي باشند ولي در هر صورت استفاده از آنها در ساختمانهاي مسكوني توصيه نمي گردد.
آزمايش دودكشها

براي اطمينان از صحت عملكرد دودكشها آزمايشهاي ذيل توصيه مي شود 
1-  ساده ترين آزمايش هر دودكش  وسيله گاز سوز روشن، دست زدن و لمس ابتدا و انتهاي 
خروجي دودكش آن است . سردي دودكش يك زنگ خطر و نشانه عدم عبورگازهاي سمي 
حاصل از احتراق وسيله گاز مي باشد لذا  بايد  توجه داشت كه ، وقتي وسيله گاز سوزي كار مي 

كند بايستي دودكش آن داغ باشد و نوك انگشتان حتماَ داغي آن را حس كند .
2-  آزمايش بعدي استفاده از شمع و يا شعله كبريت در محل دريچه و مبداء دودكش در اتاق 
) محل نصب ( مي باشد . با قرار دادن كبريت روشن در ابتداي دريچه دودكش بايستي شعله 
به سمت داخل دودكش كشيده شود . اين موضوع نشانه كاركردن و مكش مناسب دودكش 
اس��ت ولي در صورتيكه تغييري در مسير شعله ايجاد نشود نشان دهنده عدم مكش مناسب 

دودكش مي باشد .
تذكر مهم:  بويژه براي كس��انيكه مي خواهند براي اولين بار در ساختماني 

ساكن شده و يك يا چند وسيله گاز سوز را نصب و راه اندازي كنند.
قبل از وصل وسيله گاز سوز به دودكش ، مسير دودكش را با يك وزنه و طناب محكم از پشت 
بام تا محل دريچه و مبداء دودكش ، كنترل نمائيد تا از باز بودن آن كاماَل مطمئن ش��ويد ، 
آنگاه در پشت بام كالهك دودكش را در محل خود ثابت كرده و با يكي از آزمايش هاي فوق 
از صحت عملكرد آن دودكش ، اطمينان حاصل كنيد پس از آن وسيله گاز سوز مورد نظر را 

نصب و راه اندازي نمائيد.
ضمناَ بايد توجه داش��ت كه طبق مقررات ملي مبحث هفدهم ، تنها نصابان 
ذيصالح ، مجاز به نصب و راه اندازي وس��ايل گاز سوز مي باشند لذا بهتر 
است براي سالمت خود و خانواده ، نصب و راه اندازي وسايل گاز سوز را 
به ايشان بسپاريم .                                                                                                                                               

مکانیکاطالعیه 

قابـل توجـه کلیه مهندسان طراح ناظــر گـاز رسـاني 
ــتان خراسان رضوي و مشترکان گاز ــئوالن دفاتر مهندسي  و مجریان ذیصالح اس ــکوني و تجاري، مس واحدهاي مس

انجمن صنفی مهندسان مکانیک خراسان رضوي        

اصالحيه
 ضمن پوزش از خوانندگان گرامی به اطالع می رس��اند اطالعيه انجمن صنفی مهندس��ان مكانيك خراس��ان رضوی كه در صفحه34  ش��ماره 31 و 32 ) آذر و دی ماه 88 ( 
ماهنام��ه ط��اق ب��ه چ��اپ رس��يد ح��اوی ايرادات��ی ب��وده اس��ت ك��ه ب��ه همي��ن دلي��ل متن كام��ل اي��ن اطالعي��ه در اي��ن ش��ماره تقدي��م حضورت��ان می ش��ود.



دستور العمل  ايمن سازي  ساختمانها ومجتمع هاي مسكوني ، در برابر حريق 
با اجراى تاسيسات اطفاء 

گروه الف – ساختمانهاي مسكوني يك تاپنج سقف 
ساختمانها و يا مجتمع هاي مسكوني كه داراي يك تا چهار طبقه باالي پيلوت و  يا 
همكف  بوده و  واحدهاي تشكيل دهنده آنها كمتر از 8 واحد باشند مشروط بر اينكه 

زير بناي كل آنها از 1000 متر مربع بيشتر نباشد، در اين گروه قرار مي گيرند 
تاسيسات  مورد نياز : 

تاسيسات و سيستم هاي حفاظت و ايمني در برابر حريق اين گروه از ساختمانها بايد 
به شرح زير باشد 

1- در داخل هر يك از واحدها 
-نصب يك عدد كپسول 3 كيلو گرمي co2  با رعايت كليه مالحظات محل نصب 

الزامي است 
2- در پيلوت ها 

- نصب يك عدد كپسول 6 كيلو گرمي پودر خشك الزامي است 
3-  زير زمين ها  

در اين گروه از ساختمانها چنانچه در زير پيلوت ، زير زمين با كاربري پاركينگ احداث 
گردد،  اجراي سيستم اطفاء حريق اتو ماتيك نوع اسپرينكلر مطابق با استانداردهاي 

مربوطه الزامي ا ست 

در سال 1383 به منظور تدوين يك شيوه نامه مدون جهت اجراي صحيح و استاندارد 
ش��بكه  سيستم هاي اطفاء حريق ساختمانها و همچنين همسان  سازي شيوه هاي 
اجراي آنها به دعوت گروه تخصصي مكانيك سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي 
، با هماهنگي روس��اي محترم س��ازمان نظام مهندسي و س��ازمان آتش نشاني ،كار 
گروهي متش��كل از نمايندگان سازمان محترم آتش نشاني ، گروه تخصصي سازمان 
نظام مهندسي ، انجمن صنفي مهندسان مكانيك خراسان و عده كثيري از كارشناسان 
و خبرگان مهندسي مكانيك س��اختمانها ، بادبيري رئيس گروه تخصصي عهده دار 
تدوين آئين نامه و دس��تور العمل اجراي سيستم هاي اطفاء حريق ساختمانها شدند. 
فعاليت اين گروه بعد از چند ماه  تشكيل جلسه در سال 1384 به علت عدم همكاري 
مناس��ب زيرمجموعه ها و همچنين بواسطه  نبود پشتوانه قانوني و عزم كافي براي 
ادامه كار متاسفانه متوقف و موضوع مورد مطالعه آنها تا اوايل سال 86 مسكوت ماند ، 
در اين سال بدليل بروز برخي مشكالت اجرائي ، رياست محترم وقت  سازمان جناب 
آقاي مهندس رئيس��ي به درخواست متخصصان گروه تخصصي طي حكمي خطاب 
به روس��اي گروه و انجمن صنفي مهندسان مكانيك خراسان از ايشان خواستند تا با 
همكاري متخصصان سازمان محترم آتش نشاني براي حل مشكل جاري ، كار تدوين آئين نامه ياد شده و شيوه نامه  اجرايي آنرا مجدداَ پيگيري ودنبال نمايند ،  به همين 
منظور به دعوت رئيس گروه تخصصي وقت سازمان نظام مهندسي كار گروه جديدي متشكل از مهندسين فاطمه مهاجري مقدم  ، اعظم خسروجردي ، مرجان مهائي ، محمد 
تقي باقريان ، محمد متقين ، ابراهيم صالحي و تني چند از ديگركارشناسان زيربط تشكيل گرديد و طي مدتي نزديك به  يك سال و برگزاري دهها جلسه و مرور استانداردهاي 
معتبر جهاني نظير NFPA و B.S.  و ضوابط و مقررات سازمان آتش نشاني تهران بزرگ ، موفق به تدوين و ارائه پيش نويس آئين نامه و دستور العمل ايمن سازي ساختمان 

ها در برابر حريق گرديدند .
اواخر سال 1387 اولين ويرايش آئين نامه مورد نظر ، جهت بررسي و اظهار نظر متخصصين به رياست محترم سازمان نظام مهندسي خراسان تحويل گرديد ، ايشان نيز عين 
متن را به صالحديد هيئت رئيسه وقت سازمان  براي تصويب و ابالغ رسمي به  شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور ارسال داشتند كه متاسفانه هيچ پاسخي در تصويب 
و  يا رد آن از جانب شوراي مركزي دريافت نشد ، و به همين دليل كنترل نقشه هاي تاسيسات اطفاء حريق ساختمانها به واسطه نبود ضوابط مدون و فراگير كما في السابق  به 
صورت موردي و بعضاَ سليقه اي دنبال شد تا اينكه  سرانجام به خواست  شهردار محترم جناب آقاي مهندس پژمان  و توافق رئيس سازمان نظام مهندسي ، مقرر شد مطابق 
قانون ، كار كنترل نقشه ها و نظارت بر حسن اجراي تاسيسات اطفاء حريق ساختمانها به مهندسان مكانيك سازمان نظام مهندسي محول گردد، به همين دليل در آذر ماه سال 
جاري به دعوت رياست محترم سازمان نظام مهندسي جناب آقاي مهندس اخوان ، مهندسين خانم ها  فاطمه مهاجري مقدم ، ترانه مهاجري و آقايان : فرشيديان فر عضو هيئت 
مديره ، حسين كاشاني حصار عضو گروه تخصصي مكانيك  سازمان نظام مهندسي ،  محمد تقي باقريان كارشناس رسمي دادگستري ، محمد متقين كارشناس ، محمد سپهر 
مسئول بررسي نقشه هاي كميسيون فني تاسيسات مكانيك سازمان و ابراهيم صالحي دبير و محمد حسن عباس نيا تهراني رئيس انجمن صنفي مهندسان مكانيك خراسان ، 
ماموريت يافتند تا  باهمكاري مهندس رضا بشير) بعنوان هماهنگ كننده ( و مساعدت كارشناسان محترم سازمان آتش نشاني ، نسبت به باز نگري و تطبيق آئين نامه با ضوابط 

قانوني و جاري نمودن دستور العمل اجرائي فوق الذكر اقدام نمايند.
اعضاء اين گروه پس از دريافت احكام خود در مدت سه ماه و صرف بيش از 250 نفر ساعت وقت ، موفق به بازنگري و اصالح  آئين نامه به شرح ذيل گرديدند كه عين متن 
آن جهت مزيد اطالع مسئولين محترم استان و اظهار نظر صاحب نظران و متخصصان به نشريه طاق ، ارگان رسمي سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي سپرده شد تا قبل 

از جاري شدن ، مورد نقد و بررسي متخصصين مربوطه قرار گيرد و در صورت لزوم اصالح  شده و جهت اجراي رسمي آماده گردد.

مکانیکمقاله ها

دستـورالعمل ایمن سازي 
ساختمانها در برابر حوادث 
آتش سوزي ، اجـراو نصب 
تاسیسات اطفـــاء حریق 

گردآوري وتنظیم:  
محمدحسن عباس نیا تهراني 

 رئیس انجمن صنفي مهندسان مکانیک

4- در موتور خانه هاي مركزي 
- نصب كپس��ول پودر خشك با ظرفيت متناسب با زير بناي موتور خانه – كپسول 
آتش نشاني دي اكسيد كربن سه كيلو گرمي در مجاورت تابلوهاي برق با رعايت كليه 

مالحظات محل نصب الزامي است 
5- در موتور خانه هاي آسانسور 

نصب يك عدد كپس��ول دي اكس��يد كربن سه كيلو گرمي در محلي مناسب و قابل 
رويت و دور از صدمات فيزيكي الزامي است 

6- مالحظات الزم: 
-  بطور كلي محل نصب كپسو لهاي آتش نشاني بايد مكاني  مناسب ، قابل رويت 
 و دس��ترس س��اكنان و دور از نور مستقيم خورش��يد ، لوازم  و تاسيسات و تجهيزات 

گرما  زا و مصون از صدمات فيزيكي باشد 
 - كليه كپسولها مي بايد همواره آماده بكار بوده و مرتب تاريخ اعتبار آنها كنترل ودر 

صورت لزوم تعويض و يا  تجديد شارژ گردند .
7- لزوم آموزش ساكنان و آماده به كار بودن دائم سيستم اطفاء حريق  

- براي آماده بكار بودن و امكان استفاده بهينه از وسايل اطفاء حريق توسط ساكنان  ، آموزش 
چگونگي استفاده از وسايل و نگهداري آنها و همچنين كپسولهاي  اطفاء حريق  مي بايد 

همواره  در دستور كار مديران اين گروه از  ساختمانها باشد. 
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گروه ب – مجتمع هاي مسكوني 6 و يا ٧ سقف ، فاقد مولد برق اضطراري 
ويژه سيستم اطفاء حريق 

- كليه ساختمانها و  يا مجتمع هاي مسكوني داراي 5 تا 6 طبقه) باالي پيلوت ( در 
اين گروه قرار دارند 
تاسيسات مورد نياز 

تاسيسات اطفاء حريق و سيستم هاي حفاظت و ايمني مربوطه براي ساختمانهاي )گروه 
ب (  داراي 6 يا 7 سقف عالوه بر موارد ذكر شده جهت گروه الف الزاماَ بايد ، شامل 
تاسيسات اطفاء حريق نوع تر،تيپ هورزيل مطابق با استاندارد     B.S.5306   باشد

- براي  س��اختمانهاي داراي 7 س��قف ) 6 طبقه باالي پيلوت ( عالوه بر  سيستم تر 
اجراي لوله كشي سيستم خشك نيز الزامي است  

1- سيستم هاي آتش نشاني 
- طراحي محاسبه و اجراي شبكه آب آتش نشاني تر از نوع هوزريل با انشعابات 1 اينچ 
و جعبه هاي آتش نشاني مجهز به شيلنگ هاي الستيكي فشارقوي 3/4 اينچ و تامين 
فش��ار 2بار در  سر نازلها با دبي 8GPM براي ساختمانهاي اين گروه الزامي است 

2- مسئوليت طراحي سيستم اطفاء حريق
مسئوليت طراحي سيستم هاي اطفاء حريق اين گروه از  ساختمانها   بعهده مهندس 

طراح تاسيسات ساختمان مي باشد  
- مهندس طراح با توجه به نيازهاي فوق الذكر مي بايد هد و دبي پمپ و حجم منبع 
ذخيره آب آتش نشاني را بارعايت كليه ضوابط و مقررات مربوطه طراحي و محاسبه نمايد 

3- جنس لوله هاي آتش نشاني 
- جن��س لول��ه ه��اي ش��بكه آب آت��ش نش��اني ت��ر را م��ي ت��وان از ان��واع 
ف��والدي گالواني��زه وزن متوس��ط و ي��ا ف��والدي س��ياه وزن متوس��ط مطاب��ق 
DIN 2440 )نظي��ر لول��ه ه��اي مي��ان وزن توليدداخ��ل ( انتخ��اب نم��ود

توضيح اينكه: كليه لوله كشي هاي سيستم تر ) رايزرها( بايد بصورت توكار و در داخل 
داكت ها اجرا گردند 

4- حجم منبع ذخيره آب آتش نشاني و محل استقرار آن 
- براي ذخيره و تامين آب مورد نياز سيس��تم اطفاء حريق ، مي بايد منبع ذخيره آب 
به ظرفيت حداقل 5 متر مكعب در تراز خر پشته بام  با هماهنگي مهندسان سازه و 
معمار ساختمان ، محفوظ  در برابر تغييرات جوي و آسيب هاي فيزيكي ، خوردگي و  
يا يخ زدگي  تعبيه نمود ) يادآور مي شود كه چاههاي آب استخرها برابر مقررات ، منبع 

ذخيره آب آتش نشاني محسوب نمي شوند( 
 - بهتر است براي جلوگيري از راكد ماندن آب در اين نوع منابع ترتيبي اتخاذ گردد 
تا هر چند وقت يكبار  نزديك به 500 ليتر از آب منبع ،جهت مصارف بهداشتي و يا 

آبياري برداشت و سپس جايگز ين گردد
5- پمپ هاي آتش نشاني و محل استقرار آنها 

پمپ هاي آتش نش��اني حتي المقدور بايد درنزديك ترين فاصله از منبع ذخيره آب 
نصب گردند در  صورت اس��تقرار پمپ آتش نش��اني و  يا سيستم پمپاژ در پشت  بام 

بايد توجه داشت كه : 
كل سيستم و  شبكه لوله كشي ، سيستم پمپاژ بهمراه منبع ذخيره آب الزاماَ بايد در 
برابر تغييرات جوي ، خوردگي ،  يخ زدگي و ساير آسيب هاي احتمالي كاماَل محافظت 

گردند 
6- تجهيزات داخل واحدها 

- در داخل واحدهاي اين گروه مانند گروه الف ، نصب يك عدد كپسول دي اكسيد 
كربن 3 كيلو گرمي با رعايت كليه مالحظات ذكر شده الزامي است 

7- تجهيزات داخل راهروها و معابر عمومي و طبقات 
در داخل طبقات اين ساختمانها نصب تجهيزات ذيل الزامي است  :

- نصب يك عدد كپسول پودر خشك 6 كيلوگرمي با رعايت مالحظات ذكر شده بازاء 
هر دو واحد در هر طبقه ترجيحاَ در داخل جعبه آتش نشاني

- نصب جعبه آتش نشاني نوع هوزريل در هر طبقه 

- نصب كپسول هاي دي اكسيدكربن و پودر خشك 6 كيلو گرمي در پيلوت با رعايت 
كليه مالحظات الزم  

 بديهي اس��ت تعداد و نوع و محل كپس��ولها با توجه به  زير بناي ساختمان  توسط 
مهندس طراح تاسيسات اطفاء حريق تعيين مي گردد

8- تجهيزات داخل پاركينگ ها 
- در فضاي پاركينگ ها ، در صورتيكه پاركينگ در زير زمين و  يا همكف بصورت 
فضاي در بس��ته احداث شده باشد عالوه بر نصب كپسو لهاي اطفاء حريق ، اجراي 

شبكه اطفاء حريق آبي اتومات از نوع اسپرينكلر الزامي است .
9-  موتور خانه هاي مركزي 

در ص��ورت  طراحي موتورخانه مركزي بر اي مجتمع هاي گروه ب مانند  گروه الف 
نصب كپسول پودر خشك براي  موتورخانه ، كپسول دي اكسيد كر بن 3 كيلو گرمي 

در مجاو رت تابلوهاي برق الزامي است 
بديهي اس��ت كه تعداد كپسولها  بايد متناسب با فضاي موتور خانه و تعداد تابلوهاي 

برق تعيين گردد
10- موتور خانه آسانسورها 

- نصب كپسول دي اكسيد كر بن 3 كيلو گرمي در داخل اتاق موتو رخانه آسانسورها 
با رعايت كليه موارد و مالحظات ذكر شده قبلي الزم الزاميست.

11- جعبه هاي آتش نشاني 
- نصب جعبه هاي آتش نشاني در تمام طبقات در محل هاي قابل رويت و د سترس 

ساكنان الزامي است 
- ارتفاع نصب  جعبه آتش نشاني از كف تمام شده بايد 120 سانتي متر  باشد 

- طول شيلنگ اين جعبه ها بايد با ندازه اي باشد كه تا فاصله 6 متري دور ترين نقطه 
طبقه اي كه جعبه در آن نصب شده است پوشش داده شود 

- بديهي اس��ت كه تعداد و محل نصب جعبه هاي آتش نشاني با توجه به زير بناي 
ساختمان توسط مهندس طراح تعيين ميگردد

12- سيستم خشك 
- طراحي ، محاس��به و اجراي شبكه  لوله كشي سيستم خشك جهت آتش نشاني 
براي گروه ساختمانهاي 6 سقف )5 طبقه باالي پيلوت ( اختياري است ولي انجام آن 

براي ساختمانهاي 6 طبقه باالي پيلوت الزامي است  
 - در سيس��تم خش��ك  نصب يك شير تخليه آب در پائين تر ين قسمت لوله كشي 
) رايزرها ( ، و يك ش��ير اتومات تخليه هوا در  باالتر ين  قس��مت رايزرهاي ش��بكه 
خش��ك و نصب  يك ش��ير يك طرفه به همراه كوپلينگ   اينچ  قابل دسترس 
ماموران آتش نشان جهت تزريق آب از خارج ساختمان  الزامي است بديهي است كه 

اين شير ها و اتصاالت مر بوطه  بايد از انواع فشار قوي انتخاب گردند

گروه ج -  ساختمانهاي و يا مجتمع هاي مسكوني ٨ تا 10 سقف 
ساختمانهائيكه داراي 7 تا 9 طبقه  باالي پيلوت مي باشند جزو ساختمانهاي گروه ج 

محسوب مي شوند 
تاسيسات مورد نياز 

تاسيسات اطفاء حر يق و سيستم هاي حفاظت و ايمن  سازي مو رد نياز ساختمانهاي 
گ��روه ج ع��الوه  بر موارد ذكر ش��ده در دو گروه الف  و ب  ) نصب كپس��ول هاي 
آتش نش��اني و اجراي سيس��تم لوله كش��ي تر از نوع هوزريل ( ش��امل الزام اجراي 
ش��بكه لوله كشي سيستم خش��ك ، مستقل از شبكه لوله كشي سيستم  تر  مطابق 
با اس��تانداردهاي NFPA13مي باش��د عالوه بر آن در اين گروه از س��اختمان ها 
تامي��ن برق اضطراري از طريق مولد برق براي سيس��تم اطفاء حريق الزامي اس��ت

1- مسئوليت طراحي  
مس��ئوليت طراحي سيس��تمهاي اطفاء حريق ، محاسبات سايز لوله ها ، تعيين تعداد 
رايزرها ، دبي و هد پمپ ها ، ظرفيت منابع ذخيره آب ، انتخاب نوع و تعداد جعبه هاي 

آتش نشاني به عهده مهندس طراح تاسيسات ساختمان مي باشد 



- مهندس طرا ح تاسيسات اطفاء حريق ساختمان ، مي بايد با توجه به نيازهاي فوق 
الذكر ش��بكه هاي لوله كش��ي تر و خش��ك  را  طراحي و سپس هد و دبي ، پمپ و 
حجم ذخيره آب مورد نياز را با رعايت ضوابط و مقررات، طبق ا ستانداردهاي مربوط 

تعيين اعالم نمايد       
2- سيستم هاي آتش نشاني 

در اين گروه از ساختمانها :
-طراحي محاسبه و اجراي شبكه آب آتش نشاني از نوع تر ، تيپ هوزريل با انشعابات 
1 اينچ براي هر جعبه و جعبه هاي آتش نش��اني مجهز به ش��يلنگ الستيكي فشار 
ق��وي 3/4 اينچ ، تامين فش��ار 2 بار در  س��ر نازلها با دبي 8GPM الزامي اس��ت 
- طراحي محاس��به و اجراي ش��بكه آب آتش نشاني از نوع خشك تيپ فاير باكس 
اجراي رايزر  با انشعابات    اينچ براي هر فاير باكس ، نصب فاير باكس  مجهز  
 به ش��ير فلكه فش��ار قو ي   اينچ به همراه كوپلينگ   اينچ و شيلنگ پرلون
 اين��چ در داخ��ل و نصب يك ش��ير يك طرفه به همراه  كوپلينگ فش��ار قوي
 اينچ در خارج  ساختمان ، جهت امكان تزر يق آب توسط نيروهاي آتش نشاني 

الزامي است.
- طراحي ، محاس��به و اجراي ش��بكه اطفاء حريق اتو ماتيك از نوع اسپرينگلر براي 
پاركينگ هاي احداث شده در فضاهاي درب بسته  در زير  زمين و  يا همكف الزامي 

است
- در  ساختمانهاي اين گروه سايز لوله رايزرهاي شبكه تر آتش نشاني نبايد كمتر از 

 و شبكه خشك ، كمتراز 3 اينچ  باشد 
3- جعبه هاي آتش نشاني 

-جعبه آتش نش��اني ) هوزريل ( بايد در كليه طبقات در محل ها ي مناس��ب و قابل 
رويت و دسترس ساكنان و در ارتفاع 120 سانتي متر از كف تمام شده نصب گردند  و 
در  صورتيكه شير سيستم خشك هم در همان جعبه آتش نشاني تعبيه گردد انتهاي 

پائيني  جعبه بايد در ارتفاع 90 سانتي متر از كف تمام شده نصب گردد 
- طول شيلنگ جعبه هاي آتش نشاني بايد به اندازه اي انتخاب  گردد كه  تا فاصله 6 
متري دورتر ين نقطه محلي از  ساختمان را كه آن جعبه در آن قرار دارد، پوشش دهد 
- طول شيلنگ جعبه هاي آتش نشاني  نبايد  كمتر از 20 متر باشد مگر اينكه شعاع 

پوشش شيلنگ ، تا 6 متري آخرين نقطه محل نصب ، كوتاه تر باشد. 
 بديهي اس��ت كه  تعداد و نوع  اين جعبه ها با توجه به زير بناي س��اختمان ، توسط 

مهندس طراح ، تاسيسات ساختمان تعيين مي گردد.
4- شبكه لوله كشي خشك )آتش نشاني( 

- بمنظور امكان تغذيه ش��بكه خشك به وسيله خودروهاي حامل آب آتش نشاني ، 
الزم است در  خارج ساختمان در مكاني  قابل دسترسي مأموران آتش نشاني ، يك 

اتصال آتش نشاني با  كوپلينگ و شير يك طرفه  اينچ اجرا  گردد 
- سايز  لوله رايزرهاي عمودي شبكه خشك بايد حداقل ) 3 اينچ (   و  انشعاب  براي 

هر جعبه آتش نشاني   اينچ باشد
- در سيستم لوله كشي شبكه خشك براي هر جعبه آتش نشاني نصب شير فلكه فشار 

قوي   اينچ به همراه  كوپلينك   اينچ الزامي است  
توضيح اينكه : اين سيس��تم  در  ش��رايط عادي فاقد  آب بوده و  تنها  در ش��رايط  
اضطراري توس��ط خود روهاي حامل آب آتش نش��اني جهت تأمين آب براي  اطفاء 

حريق مورد بهره برداري قرار  ميگيرد 
 بايد  توجه داشت كه در  سيستم لوله كشي شبكه خشك نصب يك عدد شير تخليه 
آب در پايين ترين و  يك عدد شير  اتومات تخليه هوا  در  باالترين قسمت را يزرهاي 

شبكه خشك الزامي است 
بديهي است كه اين شيرها  بايد از انواع  فشار قوي بوده و  دست كم تحمل فشار كار 

سيستم  را  داشته باشند .
-  تاسيسات و  كليه تجهيزات و لوله كشي هاي سيستم اطفاء حريق  ، بايد در برابر 
احتمال  يخ زدگي در فصل سرما  و ساير آسيب ها نظير خوردگي ، به نحو  مطلوب  

محافظت گردند .
5- جنس لوله هاي آتش نشاني 

- جنس لوله هاي آتش نشاني ، جهت اجراي سيستم خشك بايد  از  انواع  فوالدي سياه مطابق  
با  DIN 2441  )برابر  لوله هاي سنگين وزن توليد داخل  ( با  اتصاالت جوشي باشد .

6- حجم منبع ذخيره آب و محل استقرار آن 
-حجم  ذخيره  آب  براي سيستم آتش نشاني  تر بايد  توسط مهندس طراح  محاسبه 
و تعيين گردد ولي در صورت وجود سيس��تم اطفاء حريق اتوماتيك نوع  اسپرينكلر ،  

ميزان آن نبايد كمتر  از 13500  ليتر  باشد 
- منبع ذخيره آب آتش نشاني تأمين كننده آب سيستم  تر  و  پمپ تامين فشار آب 

مربوط به آن ، بايد در محلي مناسب در پيلوت  و  يا  زيرزمين نصب گردند .
-ب��راي جلوگيري از راكد مان��دن آب در منابع ذخيره آب آتش نش��اني اين گروه از 
ساختمانها ، توصيه ميش��ود حداقل 20 درصد به حجم ذخيره منابع آب آتش نشاني 
اضافه گردد تا  براي مصارف  بهداش��تي و با  آبياري  مورد  اس��تفاده قرار گرفته  و  

مجدداً  جايگزين  گردد
-  توضيح  اينكه : طبق ضوابط و مقررات مربوطه ، استخرها  و  يا  چاههاي آب جزو  

منابع ذخيره آب آتش نشاني محسوب نمي شوند .
7- سيستم پمپاژ آب آتش نشاني 

- جهت پمپاژ  آب سيس��تم تر آتش نش��اني ، توصيه مي ش��ود از يك پكيج بوستر 
پمپ  كامل آتش نشاني  متشكل از تابلو  برق ، تجهيزات كنترلي  منبع  ديافراگمي 
و  ش��يرآالت مربوطه جهت تأمين فشار آب آتش نشاني استفاده  گردد  اين سيستم 
بايد با توجه به محاس��بات  هد و دبي براي پمپ مورد نياز ، توس��ط مهندس  طراح 

انتخاب گردد .
8- محاسبه ميزان آب دهي و تعيين فشار پمپ آتش نشاني 

-محاسبه ميزان آب دهي و  فشار پمپ  آتش نشاني ساختمانهاي گروه ج ، بايد  به طريقي 
صورت پذيرد كه فشار خروجي سر هر يك از نازل ها   2  بار  بوده و دبي آن 8GPM  باشد 
 بديهي است كه ارتفاع آب دهي  پمپ آتش نشاني در اين گروه بايد با توجه به  ارتفاع 
س��اختمان ، طول  مس��ير لوله كشي   ، قطر و جنس لوله  و تعداد اتصاالت مر بوطه  

تعيين گردد . 
9- كپسولهاي آتش نشاني و محل نصب آن 

-در اين گروه  از ساختمانها  مانند ساختمانهاي گروه  ب ، نصب كپسول پودر خشك 
6  كيل��و گرم��ي در هر طبقه ) بازاء  هر دو واحد يك ع��دد (  و  دو  عدد در پيلوت ، 
در محل قابل رويت و  دسترس��ي ساكنين ترجيحاَ  در داخل جعبه هاي آتش نشاني  

الزامي  است 
-نصب كپس��ول  دي اكس��يد كربن نوع س��ه كيلو گرمي  در  داخل واحدها ، اتاق 
تابلوهاي برق ،  موتورخانه ، آسانسورها  در محلي قابل دسترسي و  رؤيت  و  دور  از  
تأسيسات گرمايشي مانند  پكيج ، آبگرمكن ، گاز خوراك پزي و غيره   و  همچنين 

دور  از  نور مستقيم خورشيد   الزامي  است . 
بديهي است كه تعداد نوع  و تيپ كپسول ها  بايد  با توجه  به  زير بناي  محل نصب 

مشخص گردد 
-در موتورخانه هاي  مركزي نيز  مي بايد  كپسول پودر خشك ، متناسب با بزرگي و  

يا  كوچكي موتور خانه  به تعداد  و  وزن متناسب  تهيه و نصب گردد .
10- لزوم آموزش ساكنان و آماده بكار بودن دائم سيستم هاي اطفاء حريق 

- باي��د  توج��ه  داش��ت كه آماده به كار بودن و امكان اس��تفاده  بهينه از  ش��بكه و  
دس��تگاهها  و  تجهيزات اطفاء  حريق ساختمانها  در گروههاي مختلف الف و ب و 
ج  ميسر نمي شود مگر آنكه  آموزش چگونگي استفاده از تجهيزات اطفاء حريق به 
س��اكنان و همچنين  سرويس و  نگهداري متناسب و  مداوم توسط  افراد  ذيصالح 

همواره در دستور كار مديران اين ساختمانها باشد .
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 GPS)) Global Positioning System  سيستم تعيين موقعيت جهانی
اولين ماهواره GPS درفوريه 1978 پرتاب شد . وزن هرماهواره تقريباً / 2000 پاوند 
ودارای صفات آفتابی به پهنای f 17   می باشد . وقدرت فرستنده آن  50 وات ويا كمتر 
می باشد. هر ماهواره 2 سيگنال ارسال می كند: L1 و GPS . L2 های غير نظامی از 
فركانس L1: 1575.42MHZ اس�ت��ف��اده می كنند . هر ماهواره حدوداً 10 سال 
فعال می ماند وجايگزينی ماهوارها بموقع انجام وماهواره های جايگزين به فضا پرتاب 
می گردند . مسير گردش ماهوارها آنها را بين عرض جغرافيايی  60 درجه شمالی و60  
درجه جنوبی قرارمی دهد . اين امر به معنی آن است كه درهرنقطه از زمين ودرهرزمان 
می توان سيگنال های ماهواره أی را دريافت نمود. وهرچه به قطبهای شمال – جنوب 
نزديك شويم نيز همچنان ماهوارهای GPS را خواهيم ديد . هرچند دقيقاً در باالی 

سرما نخواهند بود واين در دقت وصحت عمل آنها در اين نقاط  تاثيرمی گذارد . 
.GPS. ابزاريس��ت جهت تعيين موقعيت نقاط. با توجه به پيشرفت های تكنولوژی 
GPS و استفاده از اين ابزار مهم در دنيا ، آگاهي از روشهاي مختلف تعيين موقعيت 
توسط اين سيستم ضروري بنظر مي رسد.دقت باالي اين سيستم و جهاني بودن آن 

دليلي بر استفاده از اين سيستم در علوم مختلف مي باشد.
  اين سيس��تم از س��ال 1983 با پرتاب نخس��تين ماهواره GPS آغاز بكار نمود. با 
روي كار آمدن سيس��تم GPS تمام سيس��تم های قبلي تعيين موقعيت ماهواره اي 
 N.N.S.S ، SLR ،LLR ،LONG-C،از قبيل دور بي��ن های بالس��تيك،داپلر
SECOR،، به تدريج از دور خارج شدند.GPS يك سيستم عملياتي و هميشه در 
حال آماده باش است كه در تمامي شرايط آب و هوايي دارای كارآيي مي باشد؛ زيرا 
فركانس امواجي كه توس��ط ماهواره هاي GPS ارسال مي شوند در حد گيگا هرتز 
است و شرايط آب و هوايي همانند  ،مه وباران و نزوالت جوي اثري روي اين امواج 
ندارند. اين سيستم در طول 24 ساعت شبانه روز فعال است ودر هر زمان ودر هر مكان 

كه الزم باشد مي توان توسط آن تعيين موقعيت كرد.

1. روشهاى تعيين موقعيت 
.به وس��يله گيرنده های سيستم GPS مي توان هم به روش مطلق و هم به روش 
نس��بي تعيين موقعيت كرد و براي تعيين موقعيت در هر ي��ك از دو روش فوق می 
توان از روش هاي ايس��تا )Static( ، متح��رك)Kinematics( و نيمه متحرك 

)Semi-Kinematics( استفاده كرد.
در روش مطلق ، موقعيت نس��بي نقطه نس��بت به يك نقطه مختص��ات دار معلوم 
))delta)X(,delta)Y(,delta)Z(( بدس��ت مي آيد. روش تعيين موقعيت نسبي 
به علت حذف خطاهاي سيس��تماتيك موجود در اندازه گيري هاي GPS از اهميت 
خاصي برخوردار اس��ت و براي انجام آن نياز به دو گيرنده GPS مي باش��دكه بطور 
همزمان ماهواره هاي مشترك را مشاهده و اندازه گيري نمايند. منظور از همزماني ، 
بدين معنی است كه شرايط اندازه گيري براي هر دو گيرنده مستقر در ايستگاه های 
استقرار، يكي با مختصات معلوم و ديگري با مختصات مجهول،يكسان باشد. از روش 
تعيين موقعيت نسبي با GPS اكثرا در كارهاي نقشه برداري و گسترش شبكه هاي 
ژئودزی استفاده مي شود.دقت تعيين مختصات مطلق با سيستم GPS در حال حاضر 
در بهترين حالت 3 ± متر مي باشد و دقت تعيين مختصات نسبي با اين سيستم در 

حد ميليمتر مي باشد.
در حال حاضر سيستم GPS شامل 28 ماهواره فعال است كه كل سطح كره زمين را 
بطور همزمان پوشش می دهند و در 6 مدار بيضي شكل با زاويه ميل 55 درجه نسبت 

به صفحه اس��تواي زمين به دور زمين می چرخن��د و در ارتفاع 20800 كيلومتری از 
سطح زمين قرار دارند.زمان يكبار چرخش ماهواره هاي GPS به دور زمين در حدود 
12 ساعت نجومي است. به عبارتي در هر 24 ساعت خورشيدي در طول شبانه روز 
ماهواره دوبار از افق يك محل مي گذرد.همان طور كه مي دانيم شبانه روز خورشيدي 
4 دقيقه از شبانه روز نجومي بيشتر است لذا در هر روز نسبت به روز قبل ماهواره 4 
دقيقه زودتر در افق يك محل ثابت طلوع مي كند. برای تعيين موقعيت x و y يا طول 
و عرض جغرافيايي )في و الندا( حداقل بايد 3 ماهواره در آسمان محل باشد.در صورتي 
كه مقدار پارامتر ارتفاع را نيز بخواهيم بايد از 4 ماهواره استفاده كرد. امروزه در بعضی 
مكان های ايران قادر به دريافت اطالعات تا 10 ماهواره می باشيم و حداقل به 4 تا 

5 ماهواره در هر زمان از شبانه روز و در هر مكان دسترسي داريم.
هر قدر تعداد ماهواره های قابل مشاهده بيشتر شود معادالت اساسی تعيين موقعيت 
بيشتر خواهند شد و بنابراين زمان الزم براي تعيين موقعيت يك نقطه كاهش يافته 
و دقت تعيين موقعيت نيز افزايش خواهد يافت.نكته مهمي كه مي بايست مورد توجه 
قرار گيرد اينست كه ارتفاعي كه GPS به ما مي دهدبا ارتفاع موجود در نقشه ها و 
اطلس ها فرق ميكند.ارتفاع GPS نسبت به سطح مبنايي بنام بيضوي است در حالي 
كه ارتفاع موجود در نقش��ه ها ارتفاع اورتومتريك مي باشدكه از سطح درياهای آزاد 

محاسبه مي گردد
هر ماهواره GPS بطور مستقل اطالعات زير را توسط آنتنهای تعبيه شده بر روی بدنه 

اش به زمين ارسال می نمايد:

1-  امواج حامل 
 MHZ 1500=f1 با فركانس )L1( موج حامل  :)الف
 MHZ 1200=f2 با فركانس )L2( موج حامل   :) ب

2-  كدهاى اطالعاتي )بصورت دودويي(
 MHZ 1,023=f ؛ ) C/A الف :  كدغير نظامي)كد

MHZ 10,23=f ؛ ) P ب :  كد دقيق )كد
MHZ 10,23=f ؛ )Y ج :  كد سري )كد

براي رس��ين به حداكثر دقت و كارآيي GPS توس��ط يك گيرنده بايد از گيرنده اي 
استفاده كرد كه هر دو موج حامل L1 و L2 و كدهاي فوق را دريافت نموده وقابليت 
آنتي اسپوفينگ )AS( داشته باشد؛ يعني بتواند كد سري Y را به يك كد P وبالعكس 

تبديل كند.

3-  پي��ام ماه��واره)Message( با فركان��س MHZ 1500=f كه حامل 
اطالعات زير مي باشد:

الف( اطالعات مدار ماهواره كه مربوط به موقعيت ماهواره مي شود.
ب ( اطالعات مربوط به زمان
ج ( اطالعات شماره ماهواره

د ( اطالعات مربوط به ضريب دقت آرايش هندسي ماهواره ها )الزم به ذكر است كه 
چنانچه ماهواره ها در افق منطقه مورد نظر باشند نه در باالی سر و يا اگرزاويه هر دو 
ماهواره با هم 120 درجه باشد تعيين موقعيت محل دارای دقت بيشتري خواهد بود.( 
مجموع��ه اطالعات فوق يعني امواج حامل،كدهاي اطالعاتي و پيام ماهواره ، همراه 
يكديگر توس��ط مدوالسيون فاز بسمت زمين مخابره شده و گيرنده های زميني كه 
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 De قابلي��ت ه��ا و انواع متفاوت��ي دارندضمن دريافت مجموعه فوق پ��س از عمل
Modulation هر بخش را براي منظور خاص خود مورد اس��تفاده قرار می دهد.

الزم به ذكر است كه بهترين و دقيق ترين گيرنده ، گيرنده ايست كه قابليت در يافت 
كليه اطالعات ذكر ش��ده در موارد س��ه گانه باال را داشته باشد و بتواند هر يك را به 
طرقي جداگانه دريافت كند و ارزان ترين گيرنده هم گيرنده ايس��ت كه تنها قابليت 
 CA و پيام ماهواره را دارد.الزم بذكر است كه كد C/Aكد، L1 دريافت موج حامل

فقط بر روی موج L1 مدوله ميشود ولي كد P بر روي هر دو موج وجود دارد.
در قسمت باال درباره بخش فضايي سيستم GPS صحبت شد؛حال به سراغ بخش 
كنترل زميني اين سيس��تم مي رويم : اين بخش شامل ايستگاههاي كنترل زميني 
است كه داراي مختصات معلوم هستند و موقعيت آنها از طريق روشهاي كالسيك 
 SLR تعيين فواصل بلند توسط كوازارها(و روش(VLBI  تعيين موقعيت نظير روش
))فاصله س��نجي ماهواره اي با امواج ليزر ( بدست آمده است. اين ايستگاه ها وظيفه 
تعقيب ومشاهده شبانه روزي ماهواره های GPS را بر عهده دارند . اين بخش بوسيله 
 )Polynomials( محاسبات رياضي پيچيده از طريق محاسبه معادله پلي نوميال
رياضی بطريق كمترين مربعات ، پارامترهاي مداري )افمريزها(و موقعيت ماهواره ها را 
نسبت به يك سيستم مختصات ژئودتيك ژئوسنتريك )مبدا سيستم مختصات تقريبا 

در مركززمين قرار دارد.( محاسبه مي نمايد. 
تعداد اين ايستگاههای زميني 5 عدد است كه ايستگاه اصلي با نام كلرادو اسپرينگ 
در آمريكا قرار داردو 4 ايس��تگاه فرعی ديگر در نقاط ديگر كره زمين مستقر هستند. 
آخرين بخش از سيس��تم GPS ، قسمت USER يا كاربران سيستم مي باشد كه 

خود شامل دو بخش است:
الف:  آنتن دريافت كننده اطالعات ارسالي از ماهواره ها 

ب :  گيرنده)پردازش كننده اطالعات دريافتي و تعيين كننده موقعيت محل آنتن
نرم افزار و ميكروپروسسور داخل گيرنده فاصله بين آنتن زميني تا ماهواره هاي مرتبط 
با گيرنده ه را تعيين مي كند سپس با استفاده از حداقل 4 ماهواره موقعيت X وY و 

ارتفاع محل استقرار آنتن يا همان گيرنده تعيين ميشود.
* نكته مهمي كه مي بايست مورد توجه قرار گيرد اينست كه ارتفاعي كه GPS به 
ما مي دهدبا ارتفاع موجود در نقش��ه ها و اطلس ها فرق ميكند.ارتفاع GPS نسبت 
به س��طح مبنايي بنام بيضوي اس��ت در حالي كه ارتفاع موجود در نقش��ه ها ارتفاع 
اورتومتريك مي باشدكه از سطح درياهای آزاد محاسبه مي گردد.مقدار اين اختالف در 

بيش ترين حالت در حدود 100 متر می باشد.
گيرنده های GPS به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند :

الف :  گيرنده های نظامي
ب  :  گيرنده های غير نظامي

گيرن��ده هاي غير نظامي فقط م��ي توانند افمريزهاي ارس��الي روی كد C/A را از 
ماهواره دريافت كنند ،لذا تعيين موقعيت مطلق توسط اين دسته از گيرنده ها ضعيف 
مي باشد.)در حدود 3 تا 5 متر(.اما گيرنده های نظامي كه اكثرا در اختيار ارتش آمريكا و 
كشورهاي عضو پيمان ناتو مي باشد قادر هستند كه پارامترهاي ارسال شده بوسيله كد 
P )پارامترهاي دقيق( را نيز عالوه بر كد C/A استفاده كنند. دقت تعيين موقعيت با 
چنين گيرنده هايي بسيار باالست و در حال حاضر استفاده از كد P وكد Y كه مشكل 
تر از كد P است صرفا در اختيار نظاميان آمريكايي مي باشد.البته از سال 2000 دقت 
سيس��تم GPS غير نظامي با توجه به حذف خطاي SA كه وزارت دفاع آمريكا آن 
را عمدا همراه ساير موج ها از ماهواره هاي GPS به سمت گيرنده هاي غير نظامي 

ميفرس��تاد ، دقت تعيين موقعيت با گيرنده های دستي معمولي به 3 تا 5 متر رسيده 
اس��ت.البته براي كارهاي دقيق ژئودزي و نقشه برداري با استفاده از گيرنده هاي دو 
فركانسه)تفاضلي( به شيوه تعيين موقعيت نسبي ميتوان به دقت در حد ميليمتر دست 
پيدا كرد. البته همين دقت 3 تا 5 متر گيرنده هاي دستي عادي هم نيازهاي عمومي 

ناوبری)كوهنوردي و….( را بخوبي تامين ميكند.
GPS نمونه اي از كاربردهاى سيستم

پيش بيني زلزله )در حال حاضر براي پيش بيني زلزله بيش از GPS 1200 در ژاپن 
نصب شده و همچنين فقط در اطراف شهر لس آنجلس آمريكا ،GPS 250 در حال 
اندازه گيري و فعاليت 24 ساعته هستند.( ، نقشه برداري ، كاداستر ، كنترل امور مربوط 
به حمل و نقل و ترافيك ، كنترل حركات تكتونيكي زمين ، كنترل جابجايي سدها و 
برج هاي بلند، پيش بيني وضع هوا )از طريق اندازه گيري ميزان انرژی موج فرستاده 
شده از سوي GPS پس از عبور از اليه هاي جو و ابرهاي موجود در منطقه مورد نظر( 
، ناوبری )زميني،هوايي،دريايي( ، هيدروگرافي)آبنگاري( ، تعيين موقعيت س��كوهاي 
دريايي نفتي،تعيين موقعيت جزيره هاي مرجاني، مين يابي ، SCAN كردن دريا ، 
بروز رساني سيستم هاي تعيين موقعيت اينرشيال ، استفاده جهت كنترل ماهواره هاي 

سنجش از دور)Remote Sensing( و…………..
مورد ذكر شده در باال بخشي از مجموعه كاربردهاي فراوان سيستم تعيين موقعيت 
جهاني)GPS(بود.البته روسها نيز سيستمي مشابه GPS با نام GLONASS دارند 
كه البته ازنظر كارآيي و توان عملياتي در حال حاضر به پاي سيستم GPS نمي رسد.

البته گيرنده هاي مشترك GPS-GLONASS در حال حاضر در بازار ايران يافت 
مي شوند.البته اتحاديه اروپا نيز در حال ساخت يك سيستم تعيين موقعيت ماهواره ای 
با نام گاليله ميباشد كه طبق پيش بيني ها تا سال 2008 آماده بهره برداری و استفاده 
 GPS عموم خواهد شد. طبق ادعای اتحاديه اروپا محدوديت هاي موجود در سيستم

در گاليله وجود نخواهد داشت.
دولت امريكا در خالل جنگ با عراق اقدام به فرستادن پارازيت بسمت گيرنده های 
غي��ر نظامي نموده بود .در چنين زمانهايي كه احتمال ارس��ال امواج پارازيت بر روي 
گيرنده هاي GPS مي رود به هيچ عنوان نبايد روی داده های ارائه ش��ده توس��ط 

گيرنده هاي غير نظامي حساب باز كرد.
  GPS بديهی است برای دستيابی به دقت هاتی باالتر در به كارگيری  گيرنده های

می بايست منابع خطا را در  اندازه گيری ها تصحيح نمود .
بطور كلی می توان اين منابع را در حالتی كه خطای عمدی SA )آنتي اسپوفينگ( غير 

فعال  و مشاهدات بصورت خام باشند را در جدول ذيل تقسيم بندی نمود .

مقدار خطا )متر(منبع خطا
GPS 0/5گيرنده

0/7تروپوسفر 
4يونسفر
2/1ساعت

2/1خطای مداری ماهواره در حالت غير دقيق ) افمريز(
1مولتی پت )چند مسيری(
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همانگونه كه مشاهده می شود مجموع خطاهای ناشی از تعيين موقعيت با GPS در 
حالت Singel معادل 10/4 می باشد كه در راستای تصحيح روشهای متعددی بكار 
گرفته می شود در بعضی از اين روشها اطالعات را بصورت همزمان تصحيح می كند 
) همانند WAAS , DGPS( و در بعضی از روشها پس از جمع آوری اطالعات ، 

تصحيحات مورد نياز را محاسبه و سپس آن را اعمال می كنند )پردازش ثانويه(
الزم بذكر است با توجه به موقعيت مختلف ايستگاه های مرجع و نيزنوع تجهيزات 
به كار گرفته ش��ده در ايستگاه ها، روش های مختلف ممكن است نتايج متفاوتی را 
ارائه دهند در صورتی كه به لحاظ تئوری حصول نتايج در همه روش��هامی بايس��ت 

يكسان باشد.

DGPS ) Differential GPS Positioning(.1
ب��ه منظ��ور بهبود دقتGPS با اس��تفاده از دو مركز كنترل و ايجاد ايس��تگاه های 
متعدد راديوئی تصحيحات DGPS را ارس��ال می كنند ايستگاه های راديوئی برای 
ارس��ال تصحيحات به گيرنده های GPS از فركانسهای مخصوص استفاده كه اين 

تصحيحات می توانند دقت های 1-5 در حالت تعيين موقعيت آنی فراهم نمايد .

در عمل اين فرايند كامال ساده می باشد . يك گيرنده GPS در حالت عادی موقعيت 
خود را با اندازه گيری طول مدت زمان رسيدن سيگنال از ماهواره به گيرنده ، محاسبه 
می كند . از آنجائی كه كوقعيت ماهواره ار س��ال كننده س��يگنال ، مدت زمان س��ير 
س��يگنال و همچنين سرعت سيگنال برای برای گيرنده مشخص می باشد ، گيرنده 
قادر خواهد بود فاصله كاذب خود تا ماهواره)شبه فاصله(را محاسبه نمايد . قبل از اينكه 
گيرنده GPS با اسفاده از اين فاصله موقعيت خود را محاسبه نمايد ، اين فاصله بايد 

تصحيح گردد .
يك ايس��تگاه راديوئی DGPS ش��امل يك گيرنده GPSمرجع )ايستگاه مبنا(می 
 باشد كه در ايستگاهی قرار می گيرد .گيرنده مبنا همان سيگنالهای GPSرا كه ساير 
گيرنده ها نيز دريافت می كنند ، دريافت كرده اما از آنجائی كه موقعيت آن به دقت 
معلوم می باشد ، می تواند با معادالت به روش معكوس ميزان تصحيح مختصات خود 
را محاسبه نمايد . مبنا طول مدت زمان دريافت سيگنال از ماهواره را محاسبه و آنرا 
با زمان اندازه گيری شده سير سيگنال مقايسه می كنند . تفاوت بين اين دو زمان به 
عنوان ضريب تصحيح خطا تلقی می شود . كه به محض محاسبه ضريب تصحيح 
خطا ،ايس��تگاه راديوئی آنرا برای گيرنده GPSزمينی ارس��ال نموده تا بر  اساس آن 

موقعيت خود را با دقت بهتری اندازه گيری نمايد.)تصوير شماره 1(

WAAS .2
سيس��تم WAAS توسط س��ازمان هوائی فدرال ايالت متحده تاسيس شد كه بر 
 WAAS خالف سيستم های  كمك ناوبری قديمی قديمی زمين مرجع ، سيستم
منطقه وس��يعی را پوشش می دهد . ايستگاه های مرجع زمينی در سطح وسيعی به 

منظور ايجاد يك ش��بكه ملی WAAS به همديگر متصل شده اند . موقعيت اين 
ايس��تگاه های مرجع زمينی قبال به دقت تعيين ش��ده و سيگنالها را از ماهواره های 
GPS دريافت داشته و هرگونه خطائی را مشخص می كنند. هر ايستگاه ، اطالعات 
را به يكی از دو ايستگاه مرجع اصلی )master( ارسال داشته تا اطالعات مربوط به 
تصحيح برای مناطق جغرافيائی مورد نظر محاسبه گردد.پس از انجام محاسبات ، يك 
پيغام تصحيح آماده و از طريق يك ايستگاه زمينی به يك ماهواره ارتباطی متصل به 
 WAAS ارسال می گردد. اگر چه سيستم )GEOSTATIONARY ( زمين
در ابتدا برای كاربران هوائی طراحی شد ، ولی امروزه لين سيستم در كشاورزی ،نقشه 
برداری ، حمل و نقل زمينی و موارد تفريحی به كار گرفته می ش��ود. از س��ال 2000 
سيگنالهای سيستم WAAS برای كاربردهائی كه زندگی بشر را به مخاطره نمی 
اندازد ، در دسترس می باشد . در حال حاضر ميليونها گيرنده GPS قابليت دريافت 

سيگنالهای WAAS را دارا می باشند . 
س��يگنالهای WAAS نيز همانند سيگنالهای GPS در مسير مستقيم ارسال می 
گردند . يك گيرنده GPS برای دريافن سيگنالهای WAAS می بايد در فضائی باز 

و بدون مانع نسبت به ماهواره مرجع خود قرارداشته باشد.
مقايسه دو روش تصحيح 

در روش DGPS  س��يگنالهای در منطقه كاری وس��يعی قابل دس��ترس می باشد 
منتها دقت اين تصحيحات در اترتباط مس��تقيم با فاصله گيرنده GPS تا ايس��تگاه 
راديوئی می باشد . طبق يك فرمول تجربی به ازای هز 160 كيلومتر يك متر خطا 
در تصحيحات ايجاد می ش��ود . بديهی اس��ت با دور شده گيرنده  GPS از ايستگاه 

خطا افزايش می يابد .
اما در روش WAAS در فضای باز خوب كار می كند با توجه به الزام ديد مستقيم 
هر نوع مانعی در ارتفاعی بيش از 15 درجه باالی افق می تواند ميزان دريافت سيگنال 
WAAS  را كاه��ش دهد ايجاد ارتباط و اتصال به يك ماهواره WAAS ممكن 

است در حدود 20 دقيقه طول بكشد .
سيستم و جهانی بودن آن دليلی بر استفاده از اين سيستم در علوم مختلف می باشد. 
اين سيستم از سال 1983 با پرتاب نخستين ماهواره GPS آغاز بكار نمود. با روی كار 
آمدن سيستم GPS تمام سيستم های قبلی تعيين موقعيت ماهواره ای از قبيل دور 
 ،N.N.S.S ،  SLR ،LLR ،LONG-C ،SECOR،بين های بالس��تيك،داپلر
به تدريج از دور خارج شدند.GPS يك سيستم عملياتی و هميشه در حال آماده باش 

است كه در تمامی شرايط آب و هوايی دارای كارآيی می باشد.

)تصوير شماره 1(



ش بج��وي 
ز گهواره تا گ��ور دان�

ص( در تصويري از 
ش رس��ول اك��رم )

تجل��ي فرماي
ك و 

پروفسور حسابي ، بنيان گذار دانشگاه پدر علم فيزي
مهندسي نوين ايران ، به عنوان نمونه اي بارز و  افتخار 
آفرين .... ش��ام ، در كنار تخت استاد ، سرد شده است  
اما  اين معلم فرهيخته، متعهد و  رنج كشيده، عليرغم 
ناراحتي شديد و پيشرفته قلبي، اطالع از  اخبار روز  را  
س 

س از خواندن روزنامه حاوي حسا
ضروري دانسته، پ

ترين وقايع سياسي ) توجه كنيم كه تصوير  حضرت امام 
)ره( در صفحه اول نشريه، ديده مي شود ( به  مطالعه 
دقيق مقاله اي علمي، حاصل نويافته اي پژوهش��ي ، 

پرداخته و  ساعاتي بعد ، به ديار باقي شتافتند.
ت 

ت حيا
دكتر حس��ابي در آخرين لحظا

هنگامي كه پزشكان و مسئولين بيمارستان  دانشگاه 
دريافتند معالجات روي قلب اس��تاد ديگر اثري ندارد ، 
ش قلب را، از  

آنژيوك��ت تزريق چند دارو  براي ادامه تپ
گ دست راست و  همچنين، آنژيوكت تزريق حاوي 

ر
قويترين تسكين دهنده درد ، در پزشكي آن روز جهان 
ك تأمين 

را  از دس��ت چپ  اس��تاد خارج كرده ، ماس��
اكس��يژن مورد نياز  بدن كه ديگر ريه هاي استاد قادر 
ب��ه تأمين آن نبود  برداش��تند و  تنها  به  باقي ماندن 
ش قلب  را  نشان 

ش گر ) سنسور ( هايي كه تپ
س��نج

مي داد ، اكتفا  نمودند .  ش��گفت آور  آن كه حتي  در 
چنين ش��رايطي دشوار  و  بس��يار  ناگوار  و  در كمال 
حيرت پزش��كان و  متخصصين بيمارستان ، پروفسور 
حسابي ، ادامه مطالعات علمي خود  را  بدون كمترين 

دغدغه اي ترجيح دادند.  



مقدمه :
گرافي��ك  محيطي اعم  از كليه  عالئم ، تابلوها و چراغ ها، از ش��كل ، رنگ ، طرح ، خط 

ونوشتار بهره  مي گيرد و اگر بر معيارهاي  صحيحي  استوار باشد مي تواند:
� به  فعاليت  اقتصادي  سرعت  بخشد.

� مردم  را از امكاناتي  كه  شهر در اختيارشان  مي گذارد آگاه  كند.
� ب��ه  رفع  نيازهاي  اجتماعي  م��ردم  از طريق ايجاد ارتباط با محيط اطراف  بوس��يله  

مشخص  كردن ، راهنمايي  و اطالع رساني كمك  كند.
� با ايجاد مناظر زيباي  بصري  در محيط، به  سالمت  ذهني  مردم  ياري  رساند.

عوامل  اصلي  بيان  در گرافيك  محيطي  عبارتند از:
- پوستر
- عالئم 

- تابلوهاي  بزرگراهها
- تابلوهاي  راهنمايي  و رانندگي 

- عالئم  نوراني )نئونها(
- تبليغات  روي  وسائل  نقليه 
- طراحي  محيطي  پارك ها

- طراحي  روبناها و رنگ هاي  حاصل  از آنها 
- طراحي  محل هاي  خدماتي  عمومي ، ايستگاههاي  اتوبوس ، باجه هاي  تلفن ، نيمكت ها و...

- طراحي  محيطي  مراكز فرهنگي  و تفريحي 
- طراحي  حجم هاي  تزئيني  در ميدان ها و پارك ها

- تابلوهاي  سردر فروشگاهها، مغازه ها، سينماها و كليه  سازمان ها و موسسات  دولتي  

و خصوصي 
- انواع  تابلوهاي  تبليغاتي  مانند: بيلبورد، چهاروجهي ، سه وجهي ، سه بعدي ، ديجيتالي 

از آنجا كه  همه  اين  عوامل  در محيط داخل  شهر انجام  مي گيرد. بنابراين  بايد بين  آنها 
و ش��هر، هماهنگي  ايجاد گردد و طراحان  گرافيك  محيطي  با مهندسين  شهرساز از 

نزديك ، تشريك  مساعي  داشته  باشند.
وجود تابلوهاي آگهي بويژه تابلوهاي تبليغاتي ومحيطي الزمه زندگي شهري است. 
بااين شرط كه به لحاظ جا و مكان نصب يا اندازه ، سطح و كيفيت به شكلي مناسب 
و مطلوب همراه با كاربري به كارگرفته شود. آنگونه كه بتواند به محيط زيبايي ببخشد 

و آزردگي چشمي يا دل آزردگي براي شهروندان نداشته باشد.
ديدگاه جامعه ش��ناختي برآن اس��ت كه در دنياي كنوني و همچنين درعلم اقتصاد، 
سرمايه ، توزيع و تبليغات هريك جايگاه خاص خود را دارند. در زمان حاضر تبليغات 
يك سوم كاركرد سرمايه را داراست. بنابراين كسي نمي تواند سرمايه و توزيع را بدون 

تبليغات درنظر بگيرد.
براس��اس همين نظريه نقش تبليغات اساسي اس��ت. منتهي دربازار اقتصاد، برخي را 
هميشه مي بينيم كه مي خواهند درتعارض با منافع جامعه و حقوق افراد صرفاً به نفع 
خود بهره برداري كنند. حتي اگر اين كار به قيمت مانع شدن از تأمين منافع ومصالح 

عموم يا درجهت ضرر جامعه و برهم خوردن »نظم عمومي « آن تمام شود.
برخي كارشناس��ان نيز معتقدند وقتي صحبت از حاكميت زيبايي درميان است الزمه 
اش برخورداري از قانون و قواعد مدون اس��ت. چون اگر ضوابطي مش��خص نباشد 
ياكس��ي جلوي پيش��روي دربي نظمي تابلوها را نگيرد، نتيجه اش اين مي شود كه 
آرامش و زيبايي محيط اطراف را بر هم مي زند و به بروز مش��كالتي چون »آلودگي 

بصري« مي انجامد.

ترافیکمقاله ها

تابلوهای تبلیغاتی و دغدغه های ترافیکی
بخش نخست | نقدی بر تلویزیون های بزرگ شهری

مهندس احسان جمشیدی | کارشناس ارشد راه و ترابری  



مشهد و ضوابط مالك عمل : 
يكي از مسائلي كه اين روزها زيبايي سيماي شهرهاي بزرگ كشور را برهم مي زند 
تعداد زياد تابلوهايي است كه بر روي نماي اصلي يا معماري ساختمانهاي شهر، آن 
هم به صورتي نامنظم قرار گرفته اس��ت. اين درحالي است كه امروزه دراين شهرها 
تابلوهايي با كاربريهاي مختلف ديده مي ش��ود كه از بي سروس��اماني دراين امر خبر 

مي دهد.
يكي از مظاهر نابس��اماني ش��هري كه در حال حاضر در سطح شهر مشهد مشاهده 
مي شود، بيلبوردها و تابلوهاي تبليغاتي مي باشند كه در بسياري از موارد ايمني وسايل 
نقلي��ه و عابرين را دچار مخاط��ره نموده اند. همانطور كه می دانيد يكي از مهمترين 
مس��ائل مربوط به حمل و نقل، ايمني كاربران سيس��تم حمل و نقل مي باش��د، زيرا 

سالمت و جان انسانها بر هر امر ديگري مقدم مي باشد. 
متاسفانه از آنجايي كه پيش از آغاز طراحي و نصب تابلوهاي تبليغاتي ضوابط مدوني 
تهيه نش��ده، در س��الهاي اخير با توجه به توسعه رقابت در عرصه هاي مختلف بويژه 
اقتصادي و اهميت ويژه امر اطالع رس��اني و تبليغات، تابلوهاي متعددي در س��طح 
ش��هر نصب گرديده اند كه بعضاً ايمني وس��ايل نقليه و عابرين را ش��ديداً دچار خطر 

نموده است. 
به دنبال توسعه بی رويه تابلوهای تبليغاتی اخيراً بعضی ارگانها اقدام به نصب تلويزيون 
های غول پيكر در سطح شهر نموده اند كه با توجه متحرك بودن تصاوير در صورتي 
كه از مس��ير سواره رو توسط رانندگان قابل رويت باشد، به شدت ايمني وسائل نقليه 
و عابرين را تحت تاثير قرار مي دهد. طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي كه در 
قالب مقررات ملي ساختمان ايران، مبحث بيستم، »عالئم و تابلوها« ارائه شده نصب 
تلويزي��ون مصداق بارز ناديده گرفتن اين ضوابط الزم االجرا بوده و از س��وی مراجع 
قانونی قابل پيگيری می باشد. برخی از اين بندهای مرتبط اين ضوابط )با ذكر رديف 

ضابطه مذكور در آيين نامه( در ادامه ذكر گرديده است:
20-٨-2 تابلو هاي غير مجاز

20-8-2-1 ه��ر نوع تابلو داراي نورپردازي كه موجب تابش نور مس��تقيم به داخل 
بناهاي اطراف خود شود، مگر آن كه تابلو مربوط به بناي مذكور باشد.

20-8-2-7 ه��ر نوع تابلويي كه به دليل مكان قرارگيري، موقعيت، اندازه، ش��كل 
يا رنگ موجب مس��دودكردن، معيوب كردن، محو و تضعيف كردن، مانع ش��دن يا 
مغشوش كردن منظر عالئم انتظامي و كنترل ترافيك يا هر عالمت يا وسيله ديگري 
شود كه توسط نهادهاي دولتي و عمومي نصب شده است و همچنين باعث اغتشاش 

عبور يا اشتباه در هدايت وسائل نقليه گردد.
20-10-5-3 حريم تابلو هاي تبليغاتي

در برخي خيابان ها و ميدان هاو فضاهاي ش��هري كه در ضوابط شهرداري ها مجاز 
ش��ناخته ش��وند، اجازه نصب تابلوي تبليغاتي داده مي ش��ود. حريم نصب تابلو هاي 

تبليغاتي طبق ضوابط شهرداري ها است.
20-12-2 نورپردازي در تابلوها

20-12-2-1 نورپردازي تابلوهاي معرف كاربري بايد توسط منابع نوري ثابت باشد 
كه از بيرون بر سطح تابلو بتابد و يا در داخل تابلو كار گذاشته شده باشد. اين نور نبايد 
مزاحمتي براي رانندگان و عابرين ايجاد نمايد. به هر صورت نور تابلوها نبايد در فاصله 

120 سانتي متري بيش از يك شمع بر فوت مربع شدت داشته باشد.
20-12-2-2 نورپ��ردازي تابلوها نبايد به گونه اي باش��د كه تابش مس��تقيم روي 
س��اختمان ها و كاربري هاي اطراف داش��ته باشد. ش��دت نور تابلوها در هر نقطه از 
معابر عمومي يا فضاهاي س��اختمان يا ملك مجاور نبايد بيش از يك شمع بر فوت 

مربع باشد.
20-12-2-3 نورپردازي تابلوهاي معرف كاربري و تبليغاتي به صورت چشمك زن و 
رقصان در مناطق مسكوني و در حاشيه بزرگراه ها ممنوع است. اين تابلو ها فقط بايد 

با نور ثابت نورپردازي شوند.
20-12-2-4 در مناطق تجاري و در ساير مناطق، تابلو هاي چشمك زن و رقصان، 

بنا به تأييد مسوولين اجراي مقررات تابلو ها مجاز است.
20-12-2-5 نصب تابلوي تبليغاتي نورپردازي ش��ده داراي چراغ هاي قرمز و سبز 
يا زرد در مجاورت تقاطع ها، به صورتي كه مانع كاركرد صحيح چراغ هاي راهنماي 

رانندگي گردد، ممنوع است.

20-12-2-6 نورپردازي تابلو ها نبايد به گونه اي باش��د كه موجب آزردگي و ايجاد 
مزاحمت براي همس��ايگان و منازل همجوار گردد. چنانچه بعد از صدور مجوز براي 
تابلويي معلوم ش��ود كه تابلوي مزبور باعث ايجاد مزاحمت مي ش��ود، بنا به دس��تور 
مسوولين اجراي مقررات تابلوها، مالك تابلو موظف است در اسرع وقت نسبت به تغيير 

تابلوي خود و رفع مزاحمت اقدام نمايد.
همانگونه كه مشاهده می شود تلويزيون های تبليغانی ناقض بسياری از مفاد اين آيين 
نامه الزم االجرا بوده كه بايستی از مراجع ذيصالح پيگيری های الزم صورت پذيرد.

همچنين ماده 106 ضوابط مجموعه قوانين راهنمايي و رانندگي نيز بر لزوم در نظر 
گرفتن وضعيت قرارگيری تابلوها نسبت به عالئم راهنمايی و رانندگی نكته قابل تاملی 

را گوشزد می نمايد:
ماده 106 � نصب آگهي يا عالمت يا تابلو يا وسايلي كه داراي شباهت با عاليم و يا 
تابلوهاي راهنمايي ورانندگي باشد يا ازآنها تقليد شود و يا منظور از آن هدايت و كنترل 
وسايل نقليه باشد و يا به طريقي باعث جلوگيري از ديدن عاليم و تابلوهاي راهنمايي 
ورانندگ��ي گردد و همچنين نصب چ��راغ هاي رنگي تبليغاتي در كن��ار چراغ هاي 
راهنمايي ورانندگي به طوري كه موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع است. مقامات 
صالحيت دار ميتوانند در صورت ديدن چنين اش��يايي ب��راي رفع آنها اقدام نمايند .

 نكاتى چند در خصوص نصب تلويزيونهاى شهرى:
 در خصوص نصب تلويزيونهای شهری ذكر نكاتی چند مفيد به نظر می رسد:

1- اصواًل مناسبترين محل جهت نصب تلويزيون های تبليغاتی، محل هاي تجمع 
عاب��ر پياده مانند پايانه ها )فرودگاه، راه آهن، ترمينال مس��افربري و ..(، ايس��تگاهها 
)ايستگاه هاي قطارشهري، پارك سوار و ..( ، مراكز تجاري بزرگ می باشد و اصراری 
بر مشاهده آن توسط سرنشينان خودروها نمی باشد. در كشورهای غربی نيز تلويزيون 
ها عمدتا به گونه ای نصب می ش��وند كه عمدتا در معرض ديد افراد پياده باش��ند نه 
سرنشينان خودروها. )معموال روی بدنه نماهای ساختمان های مرتفع نصب می شوند.(

2- به نظر می رسد مناظر و چشم اندازهای شهر ارزشی بيش از اين داشته باشد كه 
صرفا به داليل اقتصادی بخواهيم ش��هروندان را از آن مح��روم نموده و آنها را وادار 
نماييم در خارج از محيط های بسته و در فضای آزاد شهری نيز در بند دنيای مادی و 
تبليغاتی باشند و اجازه ندهيم لحظه ای ذهن آنها آرام باشد و حتی از ديدن آسمان و 

معدود مناظر طبيعی بی بهره باشند.
3- توجيه استفاده از تكنولوژی های نوين نيز نمی تواند دليل قابل قبولی باشد زيرا 
فضای كنونی تبلغاتی در دنيای غرب به واسطه قدرت مافيای تبليغات در غرب بوده 
وگرنه بر همگان مبرهن اس��ت كه تبليغات آنچنان عنصر حياتی نيست كه بخواهد 

بيش از اين فضای زندگی شهروندان را فرا بگيرد.
4- روشن بودن تلويزيون های تبليغاتی در شبها و نيمه شب ها نمونه ای بارز از تبليغ 
فرهنگ اسراف بوده و در شرايطی كه رعايت الگوی مصرف بيش از گذشته بر سر زبانها 
افتاده است، جالب است بعضا در اين تلويزيون ها تبليغ فرهنگ صرفه جويی می شود!

با توجه به بروز اين پديده در شهرهای بزرگ، شهرداری كالن شهرها در حال تهيه 
ضوابط تبليغات محيطی و س��اماندهی آن می باشند لكن به نظر می رسد نياز است 
وزارت مسكن و شهرسازی به پديده تابلوهای تبليغاتی و تلويزيونها )كه امروزه يكی از 
المان های شهری مهم و تاثيرگذار می باشند( در مبحث بيستم مقررات ملی ساختمان 
توجه مضاعفی نموده و ضمن بازنگری ضوابطی را به صورت ويژه در خصوص مكان 
يابی و طراحی تابلوهای تبليغاتی تدوين نمايد. در بخش��های بعدی اين نوشته سعی 
خواهد ش��د به پيش��نهاد ضوابط برای پاسخگويی به حداقل نيازها بپردازيم ، ضوابط 
مذكور مي تواند برگرفته از تجربيات س��اير نقاط دنيا  يا قوانين به فراموش��ي سپرده 

شده خودمان باشد.
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چكيده
بي ش��ك شهرهاي كهن ايراني داراي شخصيت و س��اختار با ارزشي در  معماري و 
شهرس��ازي خود بوده اند . نحوه تقسيم بندي فضاها و عناصر عملكردي در شهر از 
سلسله مراتب بي نظيري برخوردار بوده كه منجر به شكل گيري عرصه هايي متنوع 
و پويا در درون شهر مي گشته است . از جمله تقسيمات شهري موجود در شهرهاي 
كه��ن ايراني ك��ه داراي ارزش و ويژگيهاي منحصر بفردي براي س��اكنانش بوده را 
ميتوان تقس��يمات محله اي و توزيع عملكردي مناس��ب اجزاء آن و روابط اجتماعي 
جاري درون اين فضاها دانس��ت . محله ها در گذشته پايگاههاي اجتماعي قوي اي 
بودند كه نقش موثري در حيات شهرها ايفا مي كردند ، نقشي كه امروزه جايگاه خود 
را از دست داده و عموما تبديل به حوزه هايي خوابگاهي بدل گشته كه روابط اجتماعي 
و زندگي جمعي در آن رنگ باخته اس��ت بگونه اي كه حفظ حريم خصوصي افراد و 
توس��عه زندگي فردي ، منجر به جدايي گزيني ساكنين در محالت گشته است . لذا 
توجه به ارزشهاي ساختاري و عملكردي محله ها در گذشته بمنظور بازيابي مفهوم 
محله كهن ايراني هدف اصلي اين مقاله مي باش��د تا بواسطه بررسي شاخصه هاي 
محل��ة كهن ايراني در محالت امروزي بتوان راهكارهاي مناس��بي را جهت بازيابي 

مفهوم محله در آنها ارائه داد . 
كليد واژه : مفهوم محله ، عناصر سازنده محله ، محله سرشور 

مفهوم محله و ابعاد مختلف آن
محله مفهومي اس��ت از مسكن در رابطه با نيازهاي گروهي متجانس از نظر صنفي 
و ضوابط اجتماعي . محله بيش از هر واحد ديگر شهري در درون خود ، همبستگي 
و همساني قومي و طبقاتي دارد كه داراي حريمي مشخص  براي ساكنين خود مي 
باشد . محله مي تواند ابعاد گوناگوني به خود بگيرد كه باتوجه به مسائل گوناگون مي 
اوند ش��امل ابعاد اجتماعي كه دربر گيرنده روابط اجتماعي و حس مشاركت در داخل 
محله است . بعد اقتصادي و خدماتي محله كه دربرگيرنده خدمات اوليه و خودكفايي 
نسبي عموما در مكاني بنام مركز محله است . بعد سياسي � اجتماعي محله دربرگيرندۀ 
مش��اركت مردمي در حفظ و نگهداري محله است كه حس تعلق به محله را تقويت 
مي كند و بعد كالبدي محله دربرگيرنده كالبدي مناسب براي محله است و شامل ابعاد 
مطلوب محله ، تقسيمات محله ، بافت محله ، سيماي محله و ارتباط مناسب آن با 

شهر مي شود.
 

ساختار محله در گذشته 
شكل گيري فضاهاي ساخته شده محله هاي ايراني با تكامل تدريجي و در طول زمان 
از تمايالت و نيازهاي ساكنان به شيوه متكي بر آزاديهاي آن تاثير پذيرفته است ولي 

ساختار اصلي تمام آنها  داراي مشخصات مشترك كالبدي زير مي باشند:
1. بافت     2.   ش��كل     3 . مركز محله     4. اصول حاكم  بر  س��ازمان بصري  

محالت         5. دسترسي   )4( .
بافت محالت عموما بصورت پيوسته و شكل عمومي غالب آنها بصورت ارگانيك كه 
داراي فرمي متنوع و متعدد بوده  است. مركز محله درواقع همچون قلب محله عمل 
مي كند كه فضاهاي جمعي و تجاري و پاتوقهاي محلي در آن شكل مي گرفت و از 
نظر كالبدي در فضايي قرار مي گرفت كه بهترين دسترسي را براي همه اهالي فراهم 
آورد )4(.  در بافت قديمي شهرها  اصولي حاكم بوده كه باعث ايجاد پيوستگي فضايي 

و وحدت در بافت و افزايش حس تعلق شهروندان نسبت  به  مكان زندگي و شهرشان 
مي ش��ده  اين اصول ش��امل اصل محصور كردن فضا  ،  اصل ايستايي و پويا يي ، 
وجود  فضاهاي محصور ،  اصل وحدت  نما ، اصل تباين ، اصل مقياس و تناسب  و 

اصل قلمرو و سلسله مراتب را نام برد .)1( 
محله ها از لحاظ حجم و عناصر تشكيل  دهنده خود  بسيار  متفاوت بودند در واقع  
هر محله داراي مجموعه اي  از فضاها بود  كه به نوعي اس��تقالل  نس��بت به محل 
هاي ديگر مي داد  اين فضا ها  به  طور عمده شامل همه فضاهاي اصلي  شهر در 
ابعاد كوچكتر  از جمله بازار محلي ، مسجد ، مدرسه ، حسينيه ، حمام و ميدانچه هاي 

محلي مي شده اند. )5( 
محله ها گاهي اوقات توسط كساني اداره مي شدند كه يا از طرف مسئولين حكومتي 
منسوب مي شدند  و زير نظر آنها انجام وظيفه  مي دادند يا عوامل مذهبي و اجتماعي  
در تعيين آنها موثر بوده اند.تاثير عامل اخير منجر به پيروي افراد محله از ريش سفيدان 

و معتمدين محلي  ويا رهبران مذهبي مي شد. )2(

مریم ضیائي | سمیرا خرم | مهناز موسوي | دانشجویان کارشناسي ارشد طراحي شهري از دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات

شهرسازیمقاله ها

بررسي تحول مفهوم محله در بافتهاي سنتي شهرهاي ایران
)نمونه موردي: محله سرشورمشهد(

سمنان � مركز تاريخي شهر

گرگان � نمونه اي از ميدانهاي محلي در بافت قديمي



محله سرشور مشهد
محله سرش��ور يا سرسوق ) ابتداي بازار (  ، يكي از محالت مسكوني در بافت قديم  
شهر مشهد است كه  با وسعتي در حددو 74 هكتار در حوزه خدمات شهرداري منطقه 
8 مشهد و بخش جنوب غربي حرم مطهر قرار دارد كه ازجمله خيابانهاي با اهميتي 

نظسر امام رضا و خسروي نو از اطراف آن عبور مي كند . 
بافت محله سرشور در مقايسه با ساير قسمتهاي شهر الگوي سنتي خود را حفظ كرده و 
داراي شبكه اي ارگانيك و غير هندسي مي باشد كه از قرارگيري توده هاي ساختماني 
در ساختاري فشرده شكل گرفته است.نكته اي كه بسيار  در محله به چشم مي خورد 
تعريض معابر كه به تناس��ب نياز بافت به افزايش نفوذپذيري حركت سواره است كه  

باعث برهم خوردن تعادل فضايي و پيوستگي مكاني درون بافت شده است .

قدمت بناهاي موجود در محله به بيش از 30 س��ال مي رس��د كه كيفيت عمده ابنيه 
قابل نگهداري و يا مرمتي اس��ت . طي س��الهاي اخير باتوجه به ارزشهاي اقتصادي 
نهفته در اراضي مجاور مجموعه حرم ، شاهد احداث ساختمانهاي بلندمرتبه ) هتل ها 
و مسافرخانه ها ( با معماري مدرن و غير همگون با بافت مي باشيم كه در تضاد كامل 

با سيماي عمومي محله مي باشد ) 6( .
نف��وذ تاثي��ر خدمات زائرين به بافت باعث كم رنگ ش��دن فضاهاي جمعي و پاتوق 
محله ها گشته است به عبارتي غالب معابر محلي بافت مملو از حركت و رفت و آمد 
زائرين به سمت حرم و خيابانهاي اصلي مجاور محله شده است از اين رو شاهد محو 
ش��دن عرصه هاي عمومي با حوزه اي نيمه خصوصي و محلي مي باش��يم . كاسته 
ش��دن فضاها ي خودماني درون محله  تاثير بس��زايي بر ارزش و اعتبار عملكردي و 
اجتماعي مركز محله در بافت داش��ته است ، لذا ساختار عملكردي محله دستخوش 
تغييراتي بنيادين شده و جذب فعاليتهاي تجاري و اقامتي گشته است مي توان  گفت 
كاربري غالب بصورت واحدهاي مسكوني بوده و پس از آن كاربري تجاري – اقامتي  

بيشترين سهم را به خود اختصاص مي دهند .

 محله داراي يك محور خطي شمالي –جنوبي است كه در گذشته داراي رونق تجاري 
فراوان بوده )بازار سرشور( و اكنون تنها بخش شمالي آن فعال است . از نكات موجود 
در خصوصيات اجتماعي بافت مي توان به تداخل گروههاي اجتماعي زائرين و ساكنين 

و عدم تمايز فضايي آنها در بافت اشاره داشت .) 5(

 

يزد � نمونه اي از فضاهاي متباين 

نقشه كاربري اراضي در محله سرشور
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جمع بندي و نتيجه گيري 
باتوجه به اينكه بافتهاي  قديم و محله هاي موجود در آن با شرايط زندگي در دوران 
هاي گذش��ته ش��كل گرفته اند و نيازهاي زندگي امروز با گذشته تفاوت كرده است 
مسئولين سعي در ايجاد تغييراتي در اين گونه بافتها به جهت سهولت زندگي ساكنين 
در آن ميكنند اما مس��ئله اي كه در اينجا مطرح اس��ت نحوه برخورد با اينگونه بافتها 
و مي��زان مداخله در آن ها بايد به گونه اي ص��ورت گيرد كه كمترين صدمات را در 
س��اختار محله و هويت آن داش��ته باشد شايد بتوان عمده مشكالت موجود در محله 
سرش��ور كه منجر به كمرنگ شدن مفهوم محله كهن ايراني دانست را در موارد زير 

خالصه كرد : 
تعريضات شتابزده ، ساخت و سازهاي بدون نظارت و نا همخوان با بافت  	•
باعث كاهش انس��جام و همبس��تگي كالبدي و از بين رفتن شاخصه ها ي بصري و 

زيبايي شناسي با ارزش يك محله مي شود .
كمبود فضاهاي پارك اتومبيل در خيابانهاي اصلي باعث نفوذ وس��ايل  	•
نقليه به درون بافت  و  ازبين رفتن اولويت حركت پياده و ايجاد مزاحمت براي ساكنين 

شده  است.
عدم وجود نشانه هاي بصري و يادماني جهت كمك به افزايش خوانايي  	•

عناصر محله اي 
فقدان وج��ود فضاهاي فراقتي ، فضاهاي مك��ث و تعامالت اجتماعي  	•

بصورت پاتوقهاي جمعي و مركز محله اي متمركز
عدم سهولت دسترسي مناسب سواره به داخل بافت  	•

تنوع مصالح و فرم و ارتفاع در قس��متهاي نوس��ازي شده بافت سيماي  	•
محله را دچار دوگانگي كرده است

در نهايت باتوجه به شرايط موجود و بمنظور افزايش حس هويت محله اي راهكارهاي 
زير پيشنهاد مي گردد :

- مطالع��ات دقيق درخصوص ، خصوصيات و ش��اخصهاي باف��ت صورت گرفته و 
طرحهاي پيشنهادي بصورتي تنظيم شود كه كمترين آسيب را به بافت وارد آورد .

- ايجاد فضاها و محلهايي براي گذران اوقات فراغت ، نشستن و فعاليتهاي مشترك 
ميان تمام ساكنان جهت حفظ روابط اجتماعي موجود در بافت .

- ايجاد حريمهايي مش��خص بصورت نوارهاي سبز بين فضاهاي فراغتي _ اقامتي 
و ماطق مسكوني ، به جهت تمايز اين دوفضا و ايجاد فضايي كامال سكونتي كه در 

اختيار ساكنين قرار گرفته و وحدت و انسجام در آن افزايش يابد .

- تقويت بدنه هاي گذرهاي اصلي ، بازسازي و نوسازي بگونه اي كه با بافت كامال 
همخواني داشته باشد .

- در نظر گرفتن اصل محصوريت در محورهايي كه تعريض و نوسازي ساختمانها را 
همزمان به اجرا مي رسانند .

- ايجاد نش��انه هايي ش��اخص در محله به جهت افزايش خوانايي و جهت يابي در 
محدوده توسط افزايش كيفيت نماي مساجد

- ايجاد پاركينگهاي جمعي و مشخص ، براي ساكنين واحدهايي كه امكان دسترسي 
سواره به آنها وجود ندارد .

- افزايش كيفيت بدنه هاي بازار سرش��ور و ايجاد رونق واحدهاي قرار گرفته در اين 
راسته ، بوسيله امكان قرارگيري خدمات مهم محلي در حاشيه اين گذر مهم محلي .

- ساماندهي و تعريض مسيرهاي موجود در بافت بگونه اي صورت گيرد كه افزايش 
سرعت سواره را به دنبال نداشته باشد . 
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گزارش شماره 2-99-11-105-2 ، شهرداري مشهد ، گروه مهندسين مدبريت طرح اسوه 1385

نقشه حوزه هاي عملكردي محله باتوجه به موقعيت مكاني آن



به موجب مفاد قانون نظام مهندس��ي و كنترل س��اختمان و بويژه مواد  32  و  40  آن ،   اش��تغال به امور حرفه اي و  فني 
خارج  از  حدود  صالحيت و  توسط  افراد  فاقد  صالحيت ،  تخلف از قانون محسوب مي شود  و مجازات قضايي دارد .  از 
ديرباز معضل دخالت افراد  فاقد صالحيت در نظامات مالي  ارايه خدمات مهندسي باعث مي شده است تا  حق و  حقوقات 
مهندس��ان به ميزان استحقاقش��ان پرداخت نش��ده و عالوه بر  آن در بازار  رقابت ، تخفيفات  گاه غير منطقي نيز نسبت به 
تعرفه هاي مصوب خدمات مهندسي داده شود . تضييع حقوق مهندسين و  اعضاي دفاتر مهندسي از يك سو  و  عدم  ارايه 
خدمات مناس��ب مهندس��ي به مالكان ازسوي ديگر  باعث شده  است تا  قانونگزار در  مفاد متعددي از مبحث دوم مقررات 
ملي ساختمان  نظير مواد  2-5-5  و  16-3  حكم بر  قطع ارتباط مالي بين ناظر  و مالك داده و  سازمان نظام مهندسي را  

موظف به دريافت وجه از مالكان و  پرداخت آن به  ناظرين نمايد . 
با توجه به فوايد اجراي اين طرح ،  سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي  با  هماهنگي ساير نهادهاي شوراي  
سياستگزاري  استان از ابتداي سال آينده  نسبت به اجراي اين طرح  اقدام  خواهد كرد و بر همين اساس    از  ابتداي سال 
1389  كليه دفاتر مهندسي يا  ناظرين شخص حقيقي موظف خواهند بود هنگام مراجعه  مالكين به آنان از  دريافت هر گونه 
وجهي بابت نظارت از  آنان خودداري و مالكان را  به سازمان نظام مهندسي راهنمايی كنند . دفاتر مهندسي موظفند  نسبت 
به افتتاح حساب بانكي برابر  فرمي كه براي آنان  ارسال شده  يا  مي شود  اقدام نمايند تا  سازمان بتواند مبالغ  اخذ شده  از  

مالكان را   به حساب آنان واريز  نمايد .
الزم به ذكر  است برابر مصوبه كميته كارشناسي هيئت چهار نفره ،  80 درصد مبلغ حق النظاره  برابر تعرفه هاي مصوب 
در همان ابتدا و  بطور  يكجا  به  دفاتر مهندسي پرداخت و  مابقي مبلغ طي  دو  قسط  10 درصدي در پايان سفتكاري و  
پايان كار  بهره برداري پرداخت خواهد شد .ضمناً براي ساختمانهايي كه پروانه اخذ نموده ولي اقدام به ساخت ننمايند ، برنامه 

زمانبندي مربوطه تنظيم و  پرداختها  در  پايان مراحل برنامه زمانبندي مذكور  انجام خواهد شد 
سازمان نظام مهندسي آماده است تا جزييات بيشتر اين طرح را در اختيار همكاران خود و  مراجعين محترم قرار دهد.

حقـوقی

قطـع ارتبـاط مـالي مالک و  ناظر ؛ گامي در 
راستـای شفاف سازي نظـام ساخت و ساز

مهندس مهدی وکیلی | مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
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اشاره:
وقتی 19 سال پيش با تاسيس شركت عمران شهرجديد گلبهار قرار بر آن شد اين شهر جديد كه 35 كيلومتری با  مشهد فاصله دارد شكل بگيرد و  430,000 
نفر جمعيت را در خود جای دهد بسياری تحقق اين ايده را غير ممكن و يا دشوار می دانستند اما ديری نگذشت كه دغدغه های افزايش جمعيت در مشهد از يك 
سوی و افت و خيزهای تهيه مسكن بويژه برای اقشار كم درآمد و نيز فرصت تازه ای كه در قالب مسكن مهر پديد آمد انگيزه و افق تازه ای را برای سرمايه گذاران 
و نيز متقاضيان مسكن ايجاد كرد.انگيزه ای كه هر روز با ايجاد بسترهای نو در اين شهر بيشتر و بيشتر می شد و امروز با توسعه حضور تعاونی های مسكن مهر 
در اين منطقه ، اميد به توسعه گلبهار نيز بيش از 19 سال پيش در ذهن ها فزونی يافته است. اين ادعا را مهندس محمد رضا سعيدی مديرعامل شركت عمران 
شهر جديد گلبهار بيش از ديگران می تواند ثابت كند وی كه پيشتر مسووليتهای ديگری چون رياست سازمان مسكن و شهرسازی ، رياست مجتمع مهندسی 
همياران ، مديريت ستاد حوادث غير مترقبه استانداری خراسان رضوی و مديريت شهر جديد بينالود را تجربه كرده است به توفيق طرح مسكن مهر نيز اميد بسيار 

دارد .گفت و گوی ما با وی به انگيزه مروری بر آنچه  در اين منطقه در حال انجام است شكل گرفته است كه تقديم حضورتان می شود.

گفت و گو با مهندس محمدرضا سعیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید گلبهارگفت و گو
جـواد صبـوحی

توسعـه و عمـران گلبهـار ؛  گامهـایی رو به جلــو
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اگر موافق باش��يد گفت و گويمان را با نظر شما در خصوص ميزان توفيق 
طرح مسكن مهر شروع كنيم.

مسكن مهريكی از راه حل های قابل قبول برای پاسخگويی به خانواده های كم درآمد 
و فاقد مسكن است. اين طرح از جمله طرح های انقالبی و بسيار خوبی است كه می 
تواند در زمانی كوتاه به نياز حجم انبوهی از متقاضيان فاقد مسكن پاسخ دهد.چنانكه 
می دانيد هر س��اله حدود 600 تا 700 هزار ازدواج جديد در كش��ور ثبت می ش��ود و 
همين مس��اله نياز به مسكن جديد را در ميان خانوارهای ايرانی فاقد مسكن بيش از 
پيش مشخص می كند.بنابر اين اگر به اين  تقاضای انبوه ، پاسخگوئی متناسب ارائه 
نشود زمينه های افزايش و رشد بی رويه قيمت مسكن و در پی آن عدم تعادل منحنی 

عرضه و تقاضا در اين بخش ايجاد خواهد شد.
در اين طرح با حذف قيمت زمين كه عامل مهمی در ساخت و ساز به شمار می آيد و 
پرداخت مبلغ قابل توجه تسهيالت طوالني مدت كمك شايان توجهی در بهبود بهای 
مسكن خواهد كرد.عالوه بر اين دولت بايد در بخش ساخت مسكن نيز تا حد ممكن 
كمك كند تا با ارايه مصالح و اقالم انحصاری قيمت تمام شده مسكن را كاهش دهد 
و بتواند با توان و سبد اقتصادی خانوار هماهنگ شود.بنابر اين اهداف و برنامه هاي 

دولت در اين طرح با چنين رويكردی مناس��ب اس��ت اما بايد توجه داشت كه عالوه 
بر اقدامات دولت بايد مجريان اين طرح كه عمدتاً در تعاونيها و انبوه سازان متمركز 
مي باشد نيز همراه و همگام با دولت بتوانند با سرعت و يا همين حجم انبوه حركت 
كنند و از آنجا كه اين كار ، كار بزرگی است و تاكنون در چنين مقياسی ساخت و ساز 
اينگونه را تجربه نكرده ايم بايد توانمندی و هماهنگی بس��يار زيادی را در اجرای آن 
توسط مجريان بكار بست ؛ به عبارتی عالوه بر آنكه مجريان اين طرح بايد ساز و كار 
و ابزار اجرايی و مديريتی بااليی را برای اين موضوع تدارك ببينند ، نهادهای ذيربط 
نيز بايد بتوانند تعامل جدی با يكديگر داشته باشند تا اين طرح در چنين مقياسی به 
اهداف مورد نظر دست يابد ؛ يعنی نهادهای خدماتی كه بايد تاسيسات زيربنايی اين 
پروژه ها همچون شبكه های آب ، برق ، فاضالب ، گاز و تلفن و... را تامين كنند و 
نيز نهادهای اجرايی كه موظفند خدمات روبنايی همچون مدارس ، مراكز بهداش��تی 
و درماني ، تفريحی  ورزش��ی و.. آن را تدارك ببينند متناس��ب با ساز و كاری كه در 
اين طرح اجرا می شود امكانات مورد نياز اين جمعيت را تدارك ببينند كه اين مساله 
تخصيص حجم بس��يار زيادی از اعتبارات دولتی را می طلبد و الزم اس��ت تا تمامی 
دستگاههاي اجرائي مسوول در خصوص آن احساس مسووليت كرده و با جديت الزم 
اين كار را انجام دهند در غير اينصورت حتی با توجه به س��اخت واحدهای مسكونی 
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نمی توان انتظارات را خاتمه تلقي كرد . 
مسكن مهر در گلبهار چه مشخصه ها و ويژگى هايى دارد؟

گلبهار حجم قابل توجهی از مسكن مهر را به خود اختصاص داده است و از سهميه ای كه در خراسان وجود دارد حجم زيادی ؛ يعنی بالغ بر 30 هزار واحد مسكونی در اين شهر 
قرار دارد.بر اساس مصوبات دولت پاسخگويی به تقاضای كالن شهرها بايد در شهرهای جديد مجاور آنها متمركز شود.بنابر اين حدود 30 هزار واحد مسكونی در محدوده ای 
هزار هكتاری جايابی شده و آماده سازی آن آغاز گرديده است. آماده سازی همزمان هزار هكتاری زمين در كشور كم نظير است. تاكنون قرار داد  29 هزار و 92 واحد مسكونی 
منعقد شده و تعاونی ها زمين های مورد نظر را تحويل گرفته اند. ضمن آنكه برای  15هزار و 96 واحد پروانه صادر شده است و در قالب 155 تعاونی مشغول ساخت و ساز مي 
باشند . از تعدادی كه پروانه دريافت كرده اند 13 هزار و 470 واحد تجهيز كارگاه شده و 9 هزار و 749 واحد گود برداری و قالب بندی را انجام داده اند ، فوندانسيون 2 هزار واحد 
و  اسكلت بندی 656 واحد به اتمام رسيده و 172 واحد در مرحله سفت كاری است . 80 واحد از اين واحدهای مسكونی نيز نازك كاری شده و 54 واحد تا پايان سال به بهره 

برداران تحويل خواهد شد.

در اجراى طرح از حضور انبوه سازان هم استفاده كرده ايد؟
بله ، از تعدادی از انبوه سازان نيز دعوت شده است تا آنها نيز بتوانند همزمان با كار تعاونی ها كار ساخت و ساز در مسكن مهر را انجام دهند . تا امروز برای ساخت 5 هزار و 760 
واحد با حدود 24 انبوه ساز قرار داد منعقد شده است كه 1333 واحد آن تجهيز كارگاه شده است و 950 واحد آن نيز گودبرداری و آماده اجرای فوندانسيون هستند. عالوه بر اين 

تعاونيها نيز برطرف شده اند كه درساخت و ساز خود از مجريان ذيصالح و يا انبوه سازان حرفه اي استفاده نمايند .

اگر ممكن است در خصوص روال مطالعات و تهيه نقشه هاى اجرايي طرح هم توضيح بفرماييد؟
قبل از اختصاص زمين جهت طرح مسكن مهر ، محدوده اي به مساحت حدود 1000 هكتار ) مرحله دوم توسعه شهر جديد گلبهار ( جهت اين امر پيش بيني و به موازات ساير 
اقدامات مطالعات و بازنگري طرح تفصيلي و آماده سازي شامل تهيه نقشه توپوگرافي با مقياس 1/200 مطالعات و تهيه نقشه هاي اجرايي سيويل و دفع آبهاي سطحي و مطالعات 
و تهيه نقشه هاي اجرايي شبكه جمع آوري فاضالب – مطالعات و تهيه نقشه هاي اجرايي شبكه توزيع آب شرب و شبكه توزيع آب فضاي سبز و همچنين شبكه تامين و انتقال 

و توزيع گاز و شبكه توزيع برق و مخابرات باهماهنگي دستگاههاي مربوط انجام گرفت كه در جدول ذيل حجم فعاليتهاي پيش بيني شده و اجرا شده آمده است .

عالوه بر مطالعات واقدامات اجراي فوق به منظور برنامه ريزي و اجراي هماهنگ 30 هزار واحد مسكوني اقدام به مطالعات جرم گذاري كل سي هزار واحد گرديد و بر اساس 
آن ضوابط مقررات ساخت و نحوه استقرار ساختمانها در هر قطعه شخص تا به اين اساس هر تعاوني توسط  مشاور معماري مربوطه اقدام به طراحي معماري و محوطه سازي 

درصد پيشرفت فيزيكيحجم و كار اجرا شدهحجم و مقدار كارنوع فعاليترديف
100 درصد63 كيلومتر 63 كيلومتر عمليات خاكي خيابانها و پياده روها1
96 درصد62/4 كيلومتر 65 كيلومتر جدول آيلند ) جزيره ، خيابانها(2
20 درصد43/2 كيلومتر 216 كيلومتر جداول ، باغچه ها3
64 درصد73 كيلومتر 114 كيلومتر جويهاي روباز و سرپوشيده 4
30 درصد83355 متر مكعب277853 متر مكعب زير اساس خيابانها5
25 درصد34750 متر مكعب 139000 متر مكعباساس خيابانها 6
10 درصد119000 متر مكعب119000 متر مكعبآسفالت 7
35 درصد21350 متر طول 61000 متر طول مسيلهاي آب سطحي 8
91 درصد72 كيلومتر 79 كيلومتر اجراي شبكه توزيع آب شرب 9
95 درصد63/5 كيلومتر 67 كيلومتر اجراي شبكه دفع فاضالب 10
95 درصد73/15 كيلومتر 77 كيلومتر شبكه توزيع و انتقال گاز 11
95 درصد10/45 كيلومتر 11 كيلومتر شبكه برق موقت كارگاهها12
65 درصد39/6 كيلومتر 61 كيلومتر شبكه آب فضاي سبز 13
10 درصد------63 كيلومتر اجراي شبكه مخابرات 14
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هر قطعه نمايد . تمام تعاونی ها در اين پروژه از مشاوران صالحيت دار استفاده كرده 
اند و بعد از تصويب طرح های تهيه شده در كميسيون معماری و شهرسازی مسكن و 
شهرسازی ، تعاونی ها برای اخذ پروانه به شركت عمران مراجعه می كنند و در صورتی 
كه نقش��ه ها به تصويب كميسيون معماری شهرسازی مسكن و شهرسازی برسد و 
مهندسان ناظر از طريق نظام مهندسی اين نقشه ها را مهمور كرده و تاييد كرده باشند 
در آن صورت برای آنها پروانه صادر خواهد ش��د. در گام بعدی تاكيد ما اين است كه 
آنها بتوانند از مجريان ذی صالح اس��تفاده كنند. در اين مرحله نيز تعدادی از تعاونی 
ها از مجريان ذی صالح استفاده كرده و تعدادی نيز در صدد هستند تا در قالب انبوه 
سازان و يا پيمانكاران واجد صالحيتی كه رتبه داشته و ظرفيت خالی دارند ساخت و 

ساز خود را انجام دهند.

كار نظارت بر اين پروژه ها چگونه انجام مى شود؟
در حال حاضر دو گونه نظارت وجود دارد ؛ نظارتی كه توسط سازمان نظام مهندسی 
و مهندس��انی كه اين نقش��ه ها را امضا و تاييد كرده اند انجام می شود.عالوه بر اين 
يك نظارت عالی و كلی نيز ش��ركت عمران خود ، همچون ساير ساخت و سازهايی 
كه با پروانه در شهر شكل می گيرد انجام می دهد.اما توصيه ما اين است كه تعاونی 
های مسكن عالوه بر نظارتی كه سازمان مهندسی بر كار آنها دارد يك نظارت مستمر 
و دايمی نيز در كارگاه داش��ته باشند كه متاسفانه ساز و كار اين مساله بصورت جدی 
در تمامی تعاونی ها ايجاد نش��ده است اما همه در صدد هستند تا اين ساز و كار را با 

هماهنگی سازمان نظام مهندسی و مسكن و شهرسازی پياده كنند. 

 نظر تعاونى ها نسبت به سيستم پيشنهادى در پروژه گلبهار چيست؟
در حال حاضر تعدادی از تعاونی ها كه تخصص ، توانايی مناس��بی را دارند خود را با 
روال تعريف ش��ده از سوی ما س��ازگاری داده اند اما ممكن است برخی از تعاونی ها 
نيز تمايل به كاركردن به سيستم امانی و يا سيستم مديريت پيمان و... داشته باشند 
و ممكن است تمايلی برای به بكارگيری مجری نداشته باشند.بسياری از اين تعاونی 
ها تمايل دارند كه تكليفی در خصوص استفاده از مجری ذی صالح به آنها نشود.آنها 
معتقدند وجود اين مجری هزينه ای اضافی را بر آنها تحميل می كند.به نظر می رسد 
اگر اين مساله نيز بخوبی مديريت شود هزينه چندانی را بر تعاونی ها تحميل نمی كند 
؛ چرا كه در صورت صالحيت نداشتن مجری گرچه ممكن است هزينه ای بر پروژه 
تحميل نشود اما در عمل ممكن است اين مجريان با تخصص اندك خود منابع تعاونی 
را به درس��تی مصرف نكنند . با اينحال در س��ازمان نظام مهندسی بحث هايی برای 
جايگزين شدن اين ساز و كار وجود دارد در غير اين صورت ناگزيريم همان روالی را 

كه قانون مشخص كرده است اجرا كنيم.

تكنولوژى هاى مدرن ساخت و ساز چه جايگاهى در پروژه گلبهار دارند و 
چگونه مورد استفاده قرار گرفته اند؟

 تاكيد ما و وزارت مسكن اين است كه بايد از اين تكنولوژی ها در ساخت واحدهای 
مسكونی استفاده كرد.نخس��ت به دليل آنكه حجم اين كار وسيع است و رسيدن به 
برنامه پيش بينی ش��ده دولت منوط به بهره جس��تن از تكنولوژی های جديد است . 
استفاده از اين تكنولوژی ها سرعت ساخت و ساز و كاهش در هزينه ها را در پی دارد.

برای تشويق استفاده از اين تكنولوژی ها وامی را كه به ديگران پرداخت می شود در 

صورت استفاده از اين تكنولوژی ها 20 ميليون تومان افزايش می يابد . طبق اظهار 
نظری كه چندی پيش از س��وی وزير مسكن و شهرسازی اعالم گرديد احتماال اين 
وام تا س��قف 25 ميليون تومان قابل نيز افزايش خواهد يافت.ضمن آنكه به استفاده 
كنن��دگان  از  اين تكنولوژی يارانه ای نيز در كارمزد تس��هيالت بانكی تعلق خواهد 
گرفت. در اولين پروژه ای كه در گلبهار قبل از پايان سالجاری به بهره برداری خواهد 
رسيد از روش » قالبهای ماندگار » استفاده شده است ؛ روشی ماندگار كه با استفاده 
از اين روش تنها 50 هزار تومان در قيمت هر متر مربع صرفه جويی شده است.پروژه 
ای كه افتتاح خواهد شد 7 طبقه است و مركز تحقيقات ساختمان وزارت مسكن اجازه 
داده اس��ت كه تا 15 طبقه نيز از اين تكنولوژی استفاده شود.تمامی تكنولوژی های 
مورد استفاده بايد مجوز مركز تحقيقانت را كسب كنند تا بتوانند از سقف افزايش يافته 

تسهيالت بانكی استفاده نمايند.

با توجه به نامناسب بودن مسير ارتباطى شهروندان به اين منطقه ، مساله تردد 
و رفت و آمد به آن چگونه حل شده است ؟

ما هم قبول داريم كه جاده فعلی خطرناك و تردد و ترافيك وسايط نقليه در آن زياد 
اس��ت و اگر بخواهد اين حجم از جمعيت در اين مس��ير افزايش يابد نيز خود به يك 
معضل تبديل می شود.بنابر اين در اين منطقه قطار شهری پيش بينی شده كه خطی 
مطمئن و ايمن است. مطالعات مترو اين منطقه به اتمام رسيده و مسير آن ميخ كوبی 
و نقشه های اجرايی آن تهيه شده است و قبل از اتمام سالجاری آگهی تملك اراضی 
آن در روزنامه ها منتش��ر خواهد ش��د و عمليات اجرايی آن آغاز می شود و اميدواريم 
ظرف 5 سال بتوانيم مترو آن را مورد بهره برداری قرار دهيم سرعت اين قطار 160 
كيلومتر در ساعت يعنی سه برابر سرعت قطار درون شهری است .عالوه بر اين قرار 
داد مطالعات قطار درون شهری نيز با دانشگاه صنعتی اصفهان منعقد شده است تا به 

موازات اجرای طرح نخست بتوانيم از سيستم درون شهری نيز استفاده كنيم.
برای تكميل واحد های مسكونی در دست ساخت چه مدت بايد منتظر بود؟

برخی از پروژه ها پيشرفت خوبی دارد و شايد ظرف يكسال به بهره برداری برسد اما 
تعدادی از آنها كه از زمان بندی عقب تر هستند حداكثر ظرف يك سال و نيم به بهره 
برداری می رس��د و بنابر اين 18 ماه را می توان زمان معقولی برای به بهره برداری 

اين پروژه ها دانست.

به عنوان مدير پروژه گلبهار چالشهاى اين طرح را در چه ديديد؟
چالش��هايی كه در اين مس��ير وجود داشته كم نبوده اس��ت اما با تدبير ، هماهنگی و 
مديريتی كه در اين پروژه در س��طح ملی و اس��تانی وجود داشته برطرف شده است . 
مدتها بود خط اعتباری تس��هيالت مس��دود بود اما امروز اين مشكل حل شده است. 
عالوه بر اين مش��كالت اجرايی آن نيز رفع ش��ده اس��ت. حدود 70 درصد پروژه ها 
پيشرفت فيزيكی دارند. در تسهيالت زيربنايی 96 درصد شبكه فاضالب و 95 درصد 
شبكه آب شرب به اتمام رسيده و 65 درصد شبكه آب فضای سبز كامل شده است .

 تنها نكته ای كه می توان به آن اش��اره كرد اين است كه اگر خدمات مورد نياز اين 
طرح  دربخش زيربنايی و يا روبنايی تامين نشود چالش جدی را در اين مسير ايجاد 
خواهد كرد .می توان گفت در بخش زيربنايی مش��كل چندانی نداريم يعنی ش��بكه 
فاضالب آنها اجرا شده و بخشی از شبكه برق آنها بصورت موقت تامين شده است. 
شبكه گاز نيز در حال اجراست اما در خدمات روبنايی هنوز اقدام جدی صورت نگرفته 

است كه اميدواريم با تامين به موقع  اعتبارات اين مشكل حل شود.
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مقدمه :
همواره حجم عظيمي از سرمايه هاي ملي و نيروي انساني كشور صرف احداث پروژه 
هاي ساختماني و صنايع وابسته آن مي شود. هرگونه اختالل در اين بخش زمينه ساز 

مشكالت عديده اي خواهد بود كه باعث آسيب هاي جبران ناپذيري مي گردد .
با توجه به اهميت و تأثير قابل مالحظه اي كه اين بخش در توسعه و آباداني كشور 
دارد آگاهي از عوامل بروز اين مش��كالت، س��عي در رفع آنها و پيش��گيري از بروز 

اختالالت بيشتر مي تواند به عنوان يكي از مؤثرترين راهكارها پيشنهاد گردد .
كاهش حجم ساخت و ساز عالوه بر تأثير به سزايي كه در ركود اقتصادي جامعه دارد 

زمينه ساز بيكاري عده زيادي از توانگران ساختماني نيز خواهد شد .
اشاره ای گذرا به آمارهای مرتبط با ساخت و سازهای شهری می تواند به ما در دست 
يافتن به تحليلی جامع در خصوص وضع موجود ساخت و ساز در كشور و چالشهای 

فراروی آن كمك كند.
در گام نخس��ت آمار پروانه هاي صادره در س��الهاي 86، 87 و 1388 ارايه می شود و 
در گام بعد تحليلي از وضع موجود و چالش هاي پيش روي ساخت و سازهاي شهري 

انجام گرفته و در نهايت راهكارهايي جهت برون رفت از اين ركود ارايه خواهد شد .

جدول و نمودار پروانه صادره بر اساس تعداد پروژه ها

تعداد                                       
زمان

پروانه هاي 
صادره در سال 

٨6

پروانه هاي 
صادره در سال 

٨٧

پروانه هاي 
صادره در سال 

٨٨
158,2829,1516سه ماه اول سال
947,1323,1684سه ماه دوم سال
934,1528539سه ماه سوم سال

٧39,1 6٨0,3 039,6 مجموع
توجه: احتمال وجود اندكي مغايرت با توجه به نحوه ثبت در امور مهندسين ناظر وجود 
دارد. )تا سال 87 مبنا صدور برگه خروج از ظرفيت و سال 88  مبنا مهر سبز بوده است.(

تعداد كل پروانه هاي صادره در اين بازه زماني در سال ٨٧ نسبت به سال ٨6 
، 39 درصد كاهش، س��ال ٨٨ نسبت به سال ٨٧ ، 53 درصد كاهش و سال 

٨٨ نسبت به سال ٨6، ٧1/2 درصد كاهش داشته است.
جدول و نمودار پروانه صادره بر اساس متراژ پروژه ها

                                     )m2( متراژ           
زمان

پروانه هاي 
صادره در 

سال ٨6

پروانه هاي 
صادره در 

سال ٨٧

پروانه هاي 
صادره در 

سال ٨٨
143,319 281,108,1 189,1 ,651 سه ماه اول سال
305,487 350,576 537,066,1 سه ماه دوم سال
312,324 889,352 935,120,1 سه ماه سوم سال

٧60,130,1 520,03٧,2 123,3٧٧,3 مجموع
توجه: احتمال وجود اندكي مغايرت با توجه به نحوه ثبت در امور مهندسين ناظر وجود 
دارد. )تا سال 87 مبنا صدور برگه خروج از ظرفيت و از سال 88  مبنا مهر سبز بوده است.(

نمودار پروانه ها بر حسب گروه بندي ساختمانها

متراژ كل پروانه هاي صادره در اين بازه زماني در سال ٨٧ نسبت به سال ٨6 
، 40درصدكاهش، س��ال ٨٨ نسبت به سال ٨٧ ، 44/5 درصدكاهش وسال 

٨٨  نسبت به سال ٨6 ، 66/5 درصدكاهش داشته است.
با عنايت به گروه بندي ساختمانها در ساخت وساز هاي شهري مي توان نتيجه گرفت 
سياس��ت هاي كلي و اهداف اقتصادي گروه هاي چهارگانه بقرار زير مي باشد)طبقه 
بندي فقط از نظر تعداد طبقات ارائه شده است و از تقسيم بندي گروه ها با توجه به 

متراژ پروژه هاي صرفنظر شده است( :
گروه »الف« ) 1 و 2 سقف از روي شالوده( :

 اين گروه ساختماني جهت تامين مسكن اقشار كم درآمد بوده كه بيشتر در شهرستانها 
و شهرهاي كوچك و هم چنين حاشيه شهرهاي بزرگ احداث مي شوند اين دسته از 

ساخت و سازها جنبه سرمايه گذاري ندارند.
گروه ساختماني »ب« و بخشي از گروه ساختماني »ج«  ) 3 تا 7 سقف از نظر تعداد 

طبقات ( :
 اين گروه س��اختماني از نظر تعداد باالترين آمار را به خود اختصاص مي دهد كه در 
غالب سرمايه هاي كوچك بوده با تجميع چند سرمايه كوچك احداث مي شوند. در 
اين س��اخت و سازها عالوه بر اسكان صاحبان سرمايه ها، هدف سرمايه گذاري نيز 

دنبال مي شود.

مهندس محمدحسین خامنه باقري )مشاور رییس سازمان( |   لیلـي ربـاني

نگاهي به آمار ساخت و سازهاي شهري در سالهاي اخیر
گزارش
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گروه ساختماني»د« و قسمتي از گروه ساختماني »ج« ) از 8 سقف به باال ( :
اين گروه س��اختماني در زمره فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري بوده كه تاثير 

عمده اي در رونق اقتصادي جامعه و گردش مالي آن دارد.
با نگاهي به آمار ساخت و سازها در سال هاي اخير مشاهده مي شود ساخت و سازها 
از نظر تعداد و هم چنين متراژ سير نزولي داشته است پاره اي از داليل اين امر را مي 

توان بشرح زير بر شمرد.

1- در خصوص گروه ساختماني »الف« :
الف ( كاهش بنيه اقتصادي مالكان. 

ب( نوسان قيمت اقالم مهم ساختماني ) آهن ، ميل گرد ، سيمان ، آجر و ... (
ج( كمبود مصالح ساختماني در فصول كاري ساخت وساز ) آهن ، ميل گرد ، سيمان و.... (

د ( هزينه باالي اخذ پروانه شامل عوارض شهرداري و حق الزحمه هاي نظارتي
با عنايت به موارد مهم فوق ساخت و سازها از نظر تعداد و متراژ كاهش يافته و تعداد 
عمده اي از ساخت و سازها به صورت غير مهندسي و با كيفيت پائين ساخته مي شوند.

2- در مورد س��اختمان هاي گروه »ب«  عالوه بر علل فوق الذكر موارد 
ديگري چون: 

الف: عدم توجيه اقتصادي
ب: آينده مبهم و نامعلوم عرضه و تقاضا

ج: تغييرات سياست هاي پولي دولت
د : نوسان قيمت ها در مسكن 

ه : عدم وجود نيروي كارگري متخصص به تعداد مورد نياز
و : قوانين جاري شهرسازي وشهرداري كه پاره اي از آنها مانند نورگيرها ، حياط خلوتها 
، پيش آمدگيها ، عقب نشيني هاي جانبي سبب تخلف در ساخت و سازها شده و ضمن 
ايجاد نگراني در صاحبان پروژه ها به پرداخت جرايم سنگين منتهي مي شود. ) البته 

بعد از طي يك فرآيند طوالني (
ز : عدم ارائه خدمات الزم توسط مهندسين ناظر و مجريان قانوني

همانگونه كه اش��اره شد اين گروه ساخت و سازها بيشترين تعداد را داشته و بهترين 
روش جذب سرمايه هاي كم و سرگردان جامعه مي باشد.

در صورتيكه موانع فوق الذكر از س��ر راه اين دسته از ساخت و سازها برداشته شود و 
اميد اقتصادي در صاحبان سرمايه هاي كوچك بوجود آيد يكي از راههاي برون رفت 

از ركود ساخت وساز خواهد بود.
در اين خصوص الزم است قيمت محصوالت ساختماني براي يك دوره معين ثابت 
بوده و افزايش فقط در حد تورم قانوني باشد هم چنين قيمت مسكن نيز در همان دوره 

ثابت و فقط تابع تورم قانوني باشد.

3- در خصوص ساخت و سازه هاي گروه ساختماني »ج« و» د« :
عالوه بر عللي كه در مورد ساختمانهاي گروه الف و ب ارائه گرديد عوامل زير باعث 

كاهش در تعداد و متراژ ساخت و سازهاي شهري شده است.
الف ( عدم دسترسي به زمين هاي مناسب جهت اينگونه ساخت و سازها 

ب ( مشكالت قانوني تجميع زمينها و نبود فرهنگ الزم بين شهروندان جهت تجميع زمين 
ج ( عدم وجود تكنولوژيهاي نو مناسب با بلندمرتبه سازي

د ( عدم وجود قطعات پيش ساخت بمقدار كافي
ه (پائين بودن كيفيت ماشين آالت ساختماني 

و ( محدود بودن استفاده از تسهيالت به الگوي مصرف با متراژ پائين
ز ( باالرفتن هزينه ها و عوارض و حق الزحمه در متراژ هاي باال و س��نگيني جريمه 

تخلفات اجباري
ح ( وجود مشوق هاي ديگر جهت سرمايه گذاري با ريسك كمتر مانند سپرده گذاريها 

، اوراق مشاركت ، ارز ، طال و ...
ط ( مشكالت ترافيكي براي ساخت و سازهاي خارج از هسته مركزي شهرها 

ي ( عدم وجود آمار دقيقي از عرضه و تقاضا در مورد مسكن
ك ( عدم حمايتهاي مالي سازندگان اين گونه پروژه تا فروش و واگذاري ساختمان ها 

ل ( عدم حمايت هاي دولتي از سازندگان فوق الذكر .

با يادآوري اينكه اين دسته از ساخت و سازها فقط جنبه اقتصادي داشته و سازندگان 
آنها سرمايه داران جامعه بصورت شخص حقيقي يا حقوقي مي باشند با رفع مشكالت 
اش��اره شده ميتوان صاحبان س��رمايه هاي كالن را تشويق به ساخت و ساز نموده و 
به آنان اطمينان داد سرمايه گذاري در مسكن از ديگر بخشهاي سرمايه گذاري سود 

كمتري نداشته و باعث رونق اقتصادي خواهد شد .
نكته ديگري كه اشاره به آن ضروري به نظر ميرسد ، اين است كه سرمايه گذار بايد 
مطمئن باش��د براي خريد واحدهاي س��اخته شده متقاضي وجود خواهد داشت يعني 
سياس��ت هاي كالن بايد بگونه اي طراحي شود كه تسهيالتي نيز به خريداران ارائه 

شود و تسهيالت نبايد صرفاً به ساخت و سازها و سازندگان محدود گردد .

نتيجه :
رونق س��اخت و ساز يكي از ابزارهاي مهم ايجاد تحول اقتصادي مي باشد همچنين 
توجه ويژه به ساخت و سازهاي گروه ج و د سبب تحقق اين امر مهم و ضروري جامعه 
ميباشد ، لذا دولت مردان و سرمايه داران بايد با برداشتن موانع موجود و برنامه ريزي 
دقيق نسبت به رونق اقتصادي جامعه تالش نمايند . در پايان با ارائه يك مثال لزوم 

بازنگري در ايجاد تحول در ساخت و سازهاي شهري روشن خواهد شد .
مثال:  نيروي انساني مورد نياز و هزينه كارگري يك پروژه 600 متر مربعي در سال 

1388 به چه ميزان مي باشد؟  )بصورت تقريبي( 
•	در سال 1388 هزينه يك مترمربع ساخت وساز بطور متوسط 3,600,000ريال 
اين مبلغ هزينه كارگري و  در نظر گرفته مي شود. به طور تقريبي 30درصد  

70درصد مصالح مي باشد. 
حق الزحمه كارگري يك متر مربع: ) ريال/ مترمربع( 1,080,000 = 0/3 × 3,600,000

هزينه كارگري پروژه: )ريال(  648,000,000= 600  ×  1,080,000
اگر اجرا يك پروژه 600 متري 15 ماه بطول انجامد )با فرض 24 روز كاري در هر ماه( ، 

روزهاي كاري اجراء پروژه: )روز(  360 = 24× 15 
اجرت يك روز كار: ) ريال/ روز( 1,800,000= 360 ÷ 648,000,000

 اگ��ر يك گ��روه كاري ش��امل 1 اس��تاد كار و 2 كارگر س��اده با اج��رت روزي
550,000 ريال باشد، 

تعداد گروه هاي كاري در يك روز: 3 = 550,000 ÷ 1,800,000 
لذا به طور متوسط روزانه 9 نفر براي اجرا پروژه فعاليت خواهند نمود.

تعدادكارگراني كه در طول اين پروژه فعاليت دارند: )نفر كارگر(  3,240= 360 × 9                    
نيروي انس��اني مورد نياز براي اجرا يك پروژه 600 مترمربعي ش��امل سفتكاري، 
نازك كاري، در و پنجره س��از، آلومينيوم كار، نقاش، جوشكار و داربست بند و ... 

بطور تقريبي 240,3  نفر كارگر مي باشد. 
حال كاهش پروژه هاي سال 88 نسبت به سال 86 براي9 ماه اول سال : 

 )متر مربع(    2,246,363 =  1,130,760- 3,377,123 
تعداد پروژه هاي 600 متري كاهش يافته: 3,744 = 600 ÷2,246,363   

تعداد كارگران بيكار شده در 360 روز:   )15 ماه كاري( 12,130,560 = 3,240× 3,744  
بيكاري در هر روز 33,695نفر كارگر مي باشد.

كاهش گردش پول در 15 ماه: 
)ريال(  5,660,834,760,000 = 0/7 × 3,600,000 × 2,246,363 

كاهش گردش پول در 1 ماه:
 )ريال(  377,388,984,000 =  15 ÷ 5,660,834,760,000 
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بديهی ترين دليل ايجاد هر نهاد اجتماعی نيل به اهداف از پيش تعيين شده آن، بويژه از طريق تاثير بر افكار عمومی است.نهادهايی كه ارتباط خويش را با جامعه از ياد برده و 
تنها به تحقق نيازهای نخست سازمان خود می انديشند بيش از آنكه بر رفتار اجتماعی تاثير بگذارند، ناچار به تاثيرپذيری از ديگرانند.

سازمانهای فعال با شناخت نيازهای اجتماعی، اصولی را تدوين می كنند كه اجرای دقيق آن ضمن گسترش اهداف سازمانی ، به توسعه پايدار در تمامی شوون اجتماعی منجر 
خواهد شد، رسالتی كه سازمان نظام مهندسی نيز تالش كرده است همين مقصود را در قانونگزاری های حرفه ای خويش دنبال كند ؛ چنانچه ماده دوم از نخستين فصل قانون 
نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب اسفندماه  1374 مجلس محترم شوراي اسالمي اين مهم را با تكيه بر نكاتی همچون تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسالمی در 
معماری و شهرسازی، تامين موجبات رشد و اعتالی مهندسی ، ترويج اصول معماری و شهرسازی، رشد و آگاهی عمومی نسبت به آن و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها مورد 

تاكيد قرار داده است؛ نكاتی كه مصاديق عملی آن ، آنچنان كه بايد ، برغم  گذشت 14  سال از ابالغ قانون نظام مهندسی به داليل متعدد مورد عنايت قرار نگرفته است.
عالوه بر اين نيز بس��ياری از زوايای خدمات مهندس��ی مورد غفلت واقع ش��ده  و در طی سالها، متوليان دفاع از حقوق مهندسان ، ارتقای كيفی دانش و نظارت بر آنها از ارايه 
خدمات مطلوب به اين طيف از متخصصان جامعه ناتوان بوده اند . همين كافی است تا از قدرت تاثيرگذاري خدمات مهندسي در جامعه كاسته  شده و در عوض تاثير پذيری آن 

در برخورد با ساير نهادهای رسمی و غير رسمی بيشتر شود .
از آنجا كه بلوغ و رشد متوازن سازمانهای حرفه ای مرهون تعامل گسترده با نهادهای مختلف و گفتمان پياپی با مخاطبان و تاثيرپذيران از خدمات آنهاست ، ضرورت انتقال 
نيازهای اساسی ايشان برای تاثيرگذاری مطلوبتر بر مخاطبان از يك سوی و نهادهای مرتبط از ديگر سوی ضرورتی است اجتناب ناپذير كه دستيابی به آن جز با برخورداری از 

كانال ارتباطی مطمئن و هدفمند ممكن نيست.
 در عصری كه در نتيجه توسعه علوم و فنون، بقای عناصر اجتماعی، با دانش مهندسی عجين شده است، نبود ارتباط ميان فرد و سازمان، فرصت بهره مندی از سرمايه های

 فنی ، تجارب و آگاهی های علمی مهندسان را از ميان خواهد برد و ناگزير شبكه های متعدد غير رسمی به انگيزه كسب منافع مالی ، خالء و شكاف موجود را پر كرده و زمينه 
عدم اعتماد افكار عمومی را به كاركرد نظام رسمی و حرفه ای مهندسی فراهم می سازند.در چنين فضايی است كه بسياری نه تنها از تكرارعادت ساخت برجهای عظيم به روش 
هاي سنتي ابايی ندارند، كه آن را ساده ترين راه ممكن برای كاهش هزينه های ساخت مسكن معرفی می كنند. در چنين فضايی است كه مهندسی ، در تصوری غلط همطراز با 
مشاغل كاذب اما سودآور جامعه تلقی شده و بسياری می كوشند از زير بار تحميل هزينه های اجتناب ناپذير و ضروری آن حتی به بهای تهديد سرمايه هايشان شانه خالی كنند 
و از همين روست كه  آگاهی بخشی جامعه از حقوق خود در ساخت بناهای ايمن و زندگی در شرايط مناسب اجتماعی بر عهده رسانه ای حرفه ای، ويژه و تخصصی با لحاظ 
نمودن درجه اعتبار آن است ؛ رسانه ای كه نهايت اهداف خود را به استناد » سوگندنامه مهندسان« بر ترجيح دادن خدمت بر درآمد ، و منافع مردم بر تمايالت خويش قرار دهد  
رسانه ای كه دروازه بانان خبر آن طعم منافع معقول سازمانی را به طمع كسب سود بيشتر تخريب نكنند و صادقانه ، تنها و تنها بر اين رسالت پای محكم دارند تا نقش عوامل 

غير متخصص برون سازمانی نيز در فرآيند انتقال پيام  از ميان برود.
بهره مندی از ابزار فرسوده ، سنتی و نيز غير متناسب با متن و محتوا برای انتقال داده های اين علم ، هزينه های گزافی را بر ساختار جامعه هدف تحميل خواهد كرد. بنابراين، 
شناخت مهندسی ارتباط و چگونگی معماری و چيدمان  اطالعات در سبد نياز مخاطبان از سوی نظام مهندسی به عنوان گسترده ترين اجتماع مطلع مهندسی  با بيش از دويست 

هزار عضو ضرورتی است كه بايد به آن پرداخت و هيچ گاه از ياد نبرد.
سازمان نظام مهندسى نيز همچون بسيارى از نهاد هاي مدني كشور فاقد رسانه و تريبون ويژه و انحصارى خود است لذا براي آنكه صداي خود را به گوش 
جامعه و يا حتي همكاران خود برساند نيازمند استفاده از خبرگزاري ها ورسانه هاي متعددى است كه مالكيت و مديريت غالب آنها غيرخصوصى است. براي 
اثبات اين ادعا كافي است به اجالس هاي هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور كه در هر سال برگزار مى شود اشاره كنيم. وقتي اين نشست 
ها با حضور نزديك به 500 نفر از اعضاي هيات مديره  اين سازمان از30 استان در مركز يك استان برگزار مي شود، براي بازتاب آنچه در آن  گذشته است 

كدام  تريبون را بايد براى انعكاس آن انتخاب كرد؟
چرا جامعه مهندسان ايراني كه به موجب اهداف و خط مشى هاى سازمانى مورد تاكيد خويش وظيفه ارتقاى آگاهى عمومى را بر عهده دارد همچنان فاقد 
تريبون و رسانه موثر و فراگيرى است كه فارغ از چالش هاى انتقال پيام از سوى خبرگزاري هاي موجود صداي شفاف خود را به گوش مخاطبان خويش 

برساند؟ آيا زمان آن فرا نرسيده است كه به ايجاد رسانه اي مستقل و منحصر به خويش بينديشيم؟
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طي سه دهه اخير در پی حاد شدن مشكالت شهری، همچون آلودگی هاي زيست محيطي ، دشواری های آمد و شد ، نا امنی راهها ، بحران مراكز تاريخی شهرها وافت كيفيت 
فضاهای شهری ، مشكالت خريد ودسترسی به خدمات ، افزايشِ  فشارهای روانی و.... جنبش گسترده ای عليه حركت موتوری وكاهش تحركات پياده در جهان را پديد آورده 
و سبب گسترش فضاهای پياده در كشورهای پيشرفته شده است .اين جنبش به دليل آنكه بخش عظيمي از فعاليتها و خدمات در توده هاي ثابت شهري و در كنار رود خانه ِي 
جاري حركت عابرين پياده معنا پيدا مي كند ، نه تنها سيماي كالبدي شهرها را دستخوش تغيير كرده ، كه تغييرات نويني را در كيفيت زندگي شهري و رفتار اجتماعي و فرهنگ 
مردم ايجاد نموده و تاثير بسزايي بر بهبود تصوير ذهنيمان در شهرها گذاشته و از سويي برنامه ريزان وطراحان شهری را واداشته تا توجه جدي تر و ويژه اي به عابرين پياده داشته 
وبه تامين نيازهای او بينديشند و شايد از همين روست كه امروزه ديگر خيابان هاي سنگفرش شده ، خالي از اتومبيل هاي ريز و درشت ، با فروشگاه ها، رستوران ها ، قهوه  خانه 
 هاي روباز ، نيمكت  هاي بسيار  و خالصه خودنمايي فواره  ها و آبنماها در كنار فضاي سبز شهرهاي بزرگ ، شده اند يكي از راههاي تفريحات مردم در كشورهاي مدرن امروزي 

، شيوه اي از شهرسازي، كه تنوع، انرژي ، بهبود تعامالت اجتماعي ، نشاط و سرزندگي شايسته اي را  به مردم اين شهرها تزريق مي كند.
در همين راستا بهره جستن از تجربيات گرانسنگ ، در ديگر كشورها براي ما كه رويكرد قالب در شهرسازي مان همواره اولويت دادنِ  به سواره بوده ضرورتي است اجتناب ناپذير.

 گزارش س��فر حاضر نمونه اي اس��ت مثال زدني از مس��يرهاي پياده و الگوهاي حركتي عابران در ش��هرهاي » ريكا Rijeka « ،» زاگربZagreb«،» اُپاتياOpatija«و 
» پوالPula« در كشوركرواسي كه مي تواند به ارايه راهكارهايي در زمينه بهبود و اصالح اين مسيرها در كشور عزيزمان منجر شود.

اين تصوير، پياده راه مجاور ميدان  bana jelacic در مركز شهر زاگرب را نشان مي دهد. نصب پوستر به هنگام بازسازي ابنيه منجر به پنهان ماندن اغتشاشات بصري از 
قبيل داربستها و ...)نماي تمام نشده و خشن ساختمان( مي گردد.

در اين بخش از پياده راه ، حركت عابران استفاده كننده از خدمات حاشيه پياده راه و عابران عبوري بوسيله پله و مبلمان جدا گرديده است كه خود نمايي جذاب به اين مسير داده است.

پیاده راه ها ؛ سیمایي امن درکنار رودخانه جاري عابران
مهندس دالرام نفیسی | کارشناس شهرسازی                                 سفرنامه
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اين تصوير  پياده راه همجوار ميدان bana jelacic در س��مت ديگر خيابان اس��ت. همانطور كه 
مشاهده مي شود نكته چشمگير، عرض مطلوب راه بمنظور حركت پياده است. اين خيابان تنها به 
حركت پياده تعلق ندارد بلكه مسيري در همجواري پياده راه به حركت trainway   اختصاص داده 
شده است، ولي در عين حال عرض مفيد پياده راه براي حركت پياده و استفاده از خدمات و كاربري 
هاي مجاور پياده راه بس��يار مناسب و مطلوب است. همانطوركه مشاهده مي شود در اين پياده راه 
حركت عابران پياده كه تنها قصد عبور راه را دارند، از حركت ديگر عابران كه قصد تماشاي  ويترين 
مغازه ها يا استفاده از خدمات حاشيه پياده راه را دارند جدا گشته كه اين امر منجر به ايجاد نظم در 

الگوهاي حركتي عابرين پياده شده است.

تصويرسه مس��ير پياده ی بخشي از خيابان كورزو در مركز شهر ريكا را 
نشان مي دهد. اين مسير تنها به حركت پياده تعلق دارد و تنها در موارد 
اضطراري خودروهاي سواري از قبيل آمبوالنس يا پليس و ... حق تردد 
و  ورود به مسير را دارا مي باشند.كه از خيابانهايي فرعي اطراف تمهيداتي 

براي اين منظور در نظر گرفته شده است. 
حفظ و نگهداري مناس��ب كفپ��وش به گونه اي كه ع��اري از هرگونه 
فرورفتگ��ي يا برآمدگي هاي مزاحم با الگوهاي حركتي عابرين باش��د، 
باعث سهولت در حركت عابرين شده و كمك بسزايي به زيبايي مسير 
نموده اس��ت. قوس راه به ايجاد پويايي در مس��ير كمك كرده و حس 
 كنج��كاوي عابران را بمنظور كش��ف فضاهاي پنهان در پش��ت ابنيه 
برمی انگيزد و حركت را سرعت مي بخشد، همچنين هماهنگي ريتمهاي 
افق��ي و عمودي پنجره ه��ا و وروديها درجداره هاي س��اختماني، نكته 

چشمگيريست كه منجر به زيبايي مسير شده است.
 با حفظ و مستندسازي ابنيه ، بدون هيچگونه تغييري در شكل و شمايل 
ساختمانها عالوه بر زيبايي محيط، به حس تعلق خاطر شهروندان احترام 
گذاشته و آنرا حفظ كرده اند. به گونه اي كه مي توان با قدم زدن در مسير 

خيابان كورزو تاريخ شهر ريكا را ورق زد.
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در تصوير شماره 5، دروازه قديمي شهر Pula  را می بينيم كه اكنون  با 
تغييراتي كه در توسعه شهر رخ داده، حاال در مركز شهر قرار گرفته است 
ولي همچنان دروازه ورود به شهر قديمي است و يادآور اين خاطره تاريخی.

سخن آخ��ر :
حال كه دغدغه هاي متفاوت عصر حاضر از يك س��و و غفلت 
از جاذبه هاي بصري زندگي شهري از سويي ديگر امكان تعامل 
ميان افراد جامعه را از بين برده و يا كمرنگ نموده است ، ارايه 
الگوها و شيوه  هاي  نوين براي بازيابي آرامش روحي شهروندان 

از ضرورتهاي اوليه تغيير در بافت زندگي شهري است.
بازيابي و توسعه فضاي پياده شهرها و اصالح ساختار موجود، راه 
را براي تامين زندگي سالم اجتماعي شهروندان فراهم مي سازد. 
فراموش نكنيم،  داشتن شهري زيبا و مسيرهايي خاطره انگيز بمنظور 
 حركت پياده حق مسلم شهروندان است كه مي توانيم با توجه به
 نكته اي س��اده و الگو برداري در برخي زمينه ها از كشورهاي 

پيشرفته در اين مبحث به آن دست يابيم. به عنوان مثال : 
1- تجديد نظر در استانداردهاي آيين نامه پياده راهها و مسيرهاي 

پياده از قبيل :
الف(بازنگرى در آيين نامه ها و باال بردن حداقل عرض پياده راهها 
كه در آيين نامه هاى موجود، داراى كميتى مناسب و در خور نيست.

ب( باال بردن ضريب روشنايي مجاورت پياده راهها و مسيرهاي 
پياده با استفاده از ضوابط و استانداردها

2- حفاظ��ت از مي��راث فرهنگ��ي گذش��تگان و احت��رام به 
تاري��خ ش��هرهاي كش��ور عزيزم��ان، ن��ه بدينگونه ك��ه روز 
ب��ه روز آمار نش��انه هاي ش��هري ويران ش��ده را ب��اال ببريم.
3- اعم��ال قان��ون در زمين��ه بازس��ازي ابني��ه ب��ه ص��ورت 
به��ره  ك��م  وامه��اي  گرفت��ن  درنظ��ر  و  مستندس��ازي 
قديم��ى ابني��ه  بازس��ازي  جه��ت  در  ش��هروندان  ب��راي 

4- اعمال ضوابط بمنظور نصب پوستر به هنگام بازسازي نماهاي 
ابنيه در مجاورت مسيرهاي پياده و پياده راهها 

5- توجه و جانمايي مناسب مبلمان هاي شهري مجاور پياده راهها 
و مس��يرهاي پياده و دقت در هماهنگي شمايل آنها با فضاهاي 

مجاور و فرهنگ و تاريخ شهرها
6- دقت در انتخاب نوع كف پوش براي سهولت حركت پياده 

و در عين حال زيبايي مسيرهاي پياده و پياده راهها
٧- طراحي مس��يرهاي مايل و داراي قوس مناسب در بخشي از 
راهها و مسيرهاي پياده به هنگام آماده سازي اراضي كه منجر به 

ايجاد حس پويايي در راهها مي گردد.

اي��ن تصوير نمونه اي از س��اختمانهاي مجاور پي��اده راه خيابان اصلي 
مركز ش��هر Opatija  را نشان مي دهد . همانگونه كه بر روي نماي 
 س��اختمان نوشته شده است س��اخت آن به سال 1891 بر مي گردد كه 
مي توان به اهميت حفظ ابنيه ساختماني قديمي در كرواسي پي برد. آنچه 
بسيار در شهرها چشمگير است اهميت حفظ ميراث گذشتگان است كه 
شامل تمامي ابنيه اعم از كاربري هاي مختلف از قبيل مسكوني، اداري، 
فرهنگي و ... ، آثار تاريخي، فضاهاي س��بز، نشانه ها و مبلمان شهري، 
مسيرهاي پياده و مراكز شهرها و حتي دروازه هاي ورودي كه در تصوير 

5 به آن اشاره شده است.
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پرسيدم... ،
چطور ، بهتر زندگى كنم ؟
 با كمى مكث جواب داد :

گذشته ات را بدون هيچ تأسفى بپذير ،
با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

و بدون ترس براى آينده آماده شو .
ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اى انداز .

شك هايت را باور نكن ،
وهيچگاه به باورهايت شك نكن .

زندگى شگفت انگيز است ، در صورتيكه بدانى چطور زندگى كنى .
پرسيدم ،

آخر .... ،
و او بدون اينكه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :

مهم اين نيست كه قشنگ باشى ... ،
قشنگ اين است كه مهم باشى ! حتى براى يك نفر .

كوچك باش و عاشق ... كه عشق ، خود ميداند آئين بزرگ كردنت را ..
بگذارعشق خاصيت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با كسى .

موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ى پايان رسيدن ..
داشتم به سخنانش فكر ميكردم كه نفسى تازه كرد وادامه داد ... 

هر روز صبح در آفريقا ، آهويى از خواب بيدار ميش��ود و براى زندگى كردن و امرار معاش در 
صحرا ميچرايد ،

آهو ميداند كه بايد از شير سريعتر بدود ، در غير اينصورت طعمه شير خواهد شد ،
ش��ير نيز براى زندگى و امرار معاش در صحرا ميگردد ، كه ميداند بايد از آهو س��ريعتر بدود ، تا 

گرسنه نماند ..
مهم اين نيست كه تو شير باشى يا آهو ... ،

مهم اينس��ت كه با طلوع آفتاب از خواب بر خيزى و براى زندگيت ، با تمام توان و با تمام وجود 
شروع به دويدن كنى ..

به خوبى پرسشم را پاسخ گفته بود ولى ميخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به .... ،
كه چين از چروك پيشانيش باز كرد و با نگاهى به من اضافه كرد :

زالل باش ..... ،  زالل باش ...... ،
فرقى نمى كند كه گودال كوچك آبى باشى ، يا دريايى بيكران ، زالل كه باشى ، آسمان در توست

تلنگــر

زالل که باشی، آسمـان در توست...
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 شهر »مال مو« در كشور سوئد از جمله شهرهايی است كه برنامه های توسعه بسيار دقيقی در آن اجرا شده است. به طوری كه 
پس از بررسی های فراوان و دقيقی كه به وسيله معماران و شهرسازان اروپايی صورت گرفت، برج  Turning Torso )دومين 
برج بلند قاره اروپا( توسط »سانتياگو كاالتروا« معمار برجسته اسپانيايی طراحی شد و ساخت آن پس از سه سال در اواخر سال 

2005 ميالدی به پايان رسيد.
با آغاز پروژه س��اخت برج 55 طبقهTurning Torso، س��وئدی ها به ويژه مردم شهر مل مو بی صبرانه منتظر افتتاح و 
 West آغاز به كار اين برج 195 متری بودند. اين برج بلندترين ساختمان مسكونی كشور سوئد است كه در راستای طرح
Harbour  سوئد ساخته شد. اين برج با الهام از حركات طبيعی بدن انسان توسط كاالتروا، ابتدا در قالب يك مجسمه 
سنگی و سپس در قالب يك معماری(تكنولوژی سطح باال( طراحی شد و اكنون نيز همخوانی كاملی با بافت جديد اطراف 

يافته است. 
سانتياگو كاالتروا نقاش، مجسمه ساز و مهندس معمار زبردستی در طراحی ساختمان است كه دورانديشی او در پيش 

بينی سيستم سازه برج ها، مهمترين عامل موفقيت اوست. 
اين برج از 9 مكعب 5 طبقه تشكيل شد كه اين 9 مكعب با نود درجه چرخش، نمای منحصر به فردی را ايجاد كرده 
است. مكعب اول و دوم مخصوص دفاتر اداری- تجاری و بقيه مكعب ها مخصوص واحدهای مسكونی است كه 
البته سالن های ورزشی، استخر، جكوزی و تاالرهای پذيرايی هم جزء آنها است. طرح استثنايی اين برج تاكنون دو 
جايزه ويژه بهترين طرح معماری برج های مسكونی و يك جايزه بهترين طرح سازه بتنی را تصاحب كرده است. 
از آنجايی كه اين برج يكی از ساختمان های معروف جهان است، می بايست امكانات رفاهی مناسبی را هم در 
اختيار ساكنان خود قرار دهد؛ چرا كه اجاره 5 هزار يورو به ازای هر متر مربع يك واحد مسكونی يا تجاری اين 

برج امكانات خاصی را هم می طلبد. 
گرچه معمار اس��پانيايی با همكاری مشاوران خود، يك سيس��تم منطقی و مقاوم برای طرح اين شاهكار 
معم��اری های تك در نظر گرفته بود ولی بدون ش��ك اجرای س��ازه چني��ن برجی نيازمند تحقيقات و 

محاسبات علمی پيچيده يی است. 
اساس طراحی و سيستم سازه اين آسمانخراش براساس نتايج به دست آمده از آزمايش های دشوار 
»تونل باد« انجام شده روی ماكت اين برج در دانشگاه وسترن شهر انتاريو كانادا تعيين و سپس به 

وسيله مهندسان ارشد سازه طراحی و محاسبه شده است. 
طرح نخست، عبارت بود از يك فونداسيون حجيم بتنی به طول 30 متر و ضخامت 7 متر كه به 
وسيله ستون های ويژه يی به ارتفاع 18 متر بر پی اصلی اين برج قرار گرفته و به پايين ترين 
سطح آسمانخراش متصل شده است. اين ستون ها به منظور مقاومت در برابر فشارهای جانبی 

زمين توسط تيرهای بتنی به يكديگر متصل شده اند. 
در مركز اين فونداس��يون اس��تثنايی، يك سازه بتنی لوله يی ش��كل قرار دارد كه با قطر 
داخلی 11/5 متر به عنوان محور و هس��ته مركزی كل آسمانخراش به ارتفاع 195 متر 

قرار گرفته است. 
ضخامت ديواره اين س��ازه لوله يی ش��كل كه آسانسورها و راه پله اين برج را در خود 
جای داده و تحمل بار اصلی برج برعهده آن اس��ت، روی فونداسيون 3/4 متر و در 

باالترين نقطه برج 0/6 متر است. 
ك��ف تمامی طبقات برج كه ضخامت س��ازه يی كمتر از 30 س��انتی متر دارد، 
ب��ه ص��ورت يك ل��وح بتن��ی يكپارچه به هس��ته مرك��زی متصل اس��ت. 
از جمله كارهای حس��اس و پيچيده س��اخت اين آسمانخراش، اجرای نمای 
آن بود كه نيازمند دقت بسيار بااليی بود. نمای ساختمان متشكل از 2800 
پنجره و 3100 پانل آلومينيومی اس��ت كه در زمان طراحی نما، آزمايش 
های فراوانی در مورد ش��يوه به كارگيری آنها انجام ش��د كه نتيجه آن، 
ايجاد جداره يی مس��تحكم در براب��ر وزش بادهای تند، تبادل حرارت 
و جلوگيری از نفوذ صدا و رطوبت اس��ت. ضمن اينكه نحوه اتصال 
سازه فوالدی به سازه بتنی اين برج نيز توسط متخصصان دانشگاه 
وس��ترن دانش��گاه كانادا طراحی و شبيه سازی شد و با همكاری 
بهترين متخصصان اروپايی، امريكايی و كانادايی اين برج زيبا و 

استثنايی در سوئد بنا نهاده شد

از گوشه و کنار دنیا

آسمان خـراش چرخنـده

58



حقـوقی

يكي از قوانين بسيار مهم  و پركاربرد كه دامنه اجراي آن طيف وسيعي از فعاليتهاي روزمره  هر شهروند ايراني 
و منجمله مهندس��ان را  دربر مي گيرد ، قانون مس��ئوليت مدني است . اين قانون بسيار مختصر در 16 ماده و  
در س��ال 1339 به تصويب مجلس  قانونگزاري  وقت  رس��يده  و  امروز نيز  مرجع بسياري از  تصميم گيريها  
و  سياس��تگزاريهاي قواي س��ه گانه كشور مي باشد . از آنجا كه اطالع از اين قانون و ظرايف آن براي جامعه 
مهندسي فوق العاده ضروري است ، ضمن دعوت  كليه همكاران محترم  به مطالعه همه مواد آن ،  فرازهايي از 

چند بند كاربردي اين قانون را  به  اميد  استفاده  عموم مخاطبان طاق ذيالً مي آورد .       

 ماده 1 : هر كس بدون مجوز قانونی عمداً يا در نتيجهء بی احتياطی به جان يا سالمتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت 
تجارتی يا به هر حق ديگری كه به موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده لطمه ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادی يا معنوی 

ديگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
ماده 2 : دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد، جبران زيان را به 
صورت مستمری نمی شود تعيين كرد مگر آنكه مديون تأمين مقتضی برای پرداخت آن بدهد يا آنكه قانون آن را تجويز نمايد.

ماده 3 : دادگاه می تواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد: 
 1- هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كنندهء زيان به نحو موثری به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد.

 2- هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده كه صرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستی وارد 
كننده زيان شود.

 3- وقتی كه زيان ديده به نحوی از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت 
وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد.

ماده 4 : اگر در اثر آسيبی كه به بدن يا سالمتی كسی وارد شده و بدن او نقصی پيدا شود يا قوهء كار زيان ديده كم گردد و يا 
از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانی او بشود واردكنندهء زيان مسئول جبران كليهء خسارات مزبور است.

دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمری و يا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعيين می نمايد و 
در مواردی كه جبران زيان به طريق مستمری به عمل آيد تشخيص اينكه به چه اندازه و تا چه مبلغ می توان از وارد كننده 

زيان تأمين گرفت با دادگاه است .
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدنی به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق 

تجديدنظر نسبت به حكم خواهد داشت.
ماده 5 : در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليهء هزينه ها مخصوصاً هزينهء كفن و دفن می باشد، اگر مرگ فوری 

نباشد هزينه معالجه و زيان ناشی از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشی نيز جزء زيان محسوب خواهد شد.
ماده 6 : كسی كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالفت واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگری زيان وارد آورد مسئول 
جبران آن است شخصی كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسائل مختلف حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين 
رفتن باشد می تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه نمايد.
ماده 7 : كسی كه به حيثيت و اعتبارات شخصی يا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از كسی كه لطمه وارد آورده 
است جبران زيان مادی و معنوی خود را بخواهد .هرگاه اهميت زيان و نوع تقصيرايجاب نمايد دادگاه می تواند در صورت 
اثبات تقصير عالوه بر صدور حكم به خسارت مالی حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهی و درج حكم 

در جرايد و امثال آن نمايد.
ماده 8 : كارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجهء بی احتياطی 
خساراتی به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل 
آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهدهء اداره يا مؤسسهء 
مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتی كه برحسب ضرورت برای تأمين منافع اجتماعی طبق قانون 

به عمل آيد و موجب ضرر ديگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
ماده 9 : كارفرمايانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند كه از طرف كاركنان اداری و يا كارگران 
آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارده شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياط هائی كه اوضاع و احوال قضيه 
ايجاب می نموده به عمل آورده يا اينكه اگر احتياط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگيری از ورود زيان مقدور 

نمی بود كارفرما می تواند به واردكنندهء خسارت در صورتی كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.
ماده 10 : كارفرمايان مشمول مادهء 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيه آنان 

به اشخاص ثالث بيمه نمايند.
ماده 11 : در مورد مادهء 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زيانی وارد آورند متضامن مسئول جبران خسارات وارده هستند.

در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوهء مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
ماده 12 : كسی كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی يا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نيست مشروط 

بر اينكه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. 

آشنـایي بـا  قانـون مسئولیت مدنـي
مهندس مهدی وکیلی | مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
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مجموعه مقررات بيستگانه ملي س��اختمان كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي 
تدوين و  ابالغ گرديده است در تمامی ساختمانهاي در حال احداث  كشور الزم االجرا  
اس��ت .اين مقررات  از لحاظ فني و اجرايي تمامي اين مقررات داراي ارزش يكسان 
بوده و بايستي در  ساخت و سازها  مد نظر قرار گيرد اما درعمل گاه در اجراي بعضي 
از مباحث مقررات ملي دقت نظر كمتري صورت مي پذيرد كه همين مس��اله زمينه 

كاهش كيفيت ساختمان سازي را فراهم می سازد.
ضرورت توجه بيشتر به مبحث عايق بندي صوتي در ساختمانها  انگيزه برگزاری اولين 
سمينار آموزشي تخصصي مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ) عايق بندي صدا  
در ساختمان و  مهندسي صدا  (  از سوی سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان 

رضوي در 24  ديماه سالجاري شد.
در اين س��مينار كه با محورهايی چون مباني آكوس��تيك ساختمان ، اندازه گيريهاي 
آكوس��تيكي ؛ سيس��تمهاي نوين  اجراي جداره هاي خارجي ساختمان ؛ صدا  بندي 
ديوارها  و  سقفها و مهندسي صوت برگزار شد استادان و كارشناسان صوت و  صدا  به  
سخنراني هاي علمي در رابطه با  عناوين مرتبط با  سمينار  پرداخته و ضرورت توجه 

به محاسبات صوتي در نقشه هاي شهرداري را مورد تاكيد قرار دادند . 
مهندس هدايتي سرپرست بخش آكوستيك مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در  دو  
سخنراني جداگانه  به مباني آكوستيك در ساختمان و  نيز  راههاي افزايش صدا بندي 
در ساختمان پرداخت  و  با  ارايه جزييات اجرايي عايق بندي صدا ،  نكات كاربردي 

در  اين زمينه را  باطالع حاضرين رساند..
دكتر كاري عضو هيئت علمي و  مدير بخش طراحي محيط و  انرژي مركز تحقيقات 
ساختمان و مسكن نيز به ارايه مطالبی در خصوص سيستم هاي  نوين  اجراي جداره 

هاي خارجي ساختمان و  روشهاي عايقكاري پوسته خارجي ساختمان پرداخت.
مهندس آشنا يكی از ديگر از كارشناسان و  طراح عالي صوت شركت كننده در اين 
همايش بود كه تكنيكهاي مهندسي صدا  و  الكترو  آكوستيك  ونيز بخشی از  فن 

آوريهاي نوين در زمينه مهندسي را به حاضران معرفی نمود.
در بخش ديگري از اين نشس��ت مهندس اميري كارش��ناس انستيتو صوت ايران به 
تبيين روشهاي اندازه گيري و تخمين شاخص هاي آكوستيكي بمنظور طراحي بهينه 

سيستم صوت پرداخت  .
شايان ذكر است در  ابتداي اين سمينار مهندس اخوان عبداللهيان رئيس سازمان نظام 
مهندسي ساختمان خراسان رضوي به  رويكرد سازمان به اجراي دقيق و  اصولي همه 
مباحث مقررات ملي س��اختمان در سطح استان و  بخصوص شهر مشهد پرداخت و  
خواستار توجه طراحان ، مجريان و ناظرين ساختمان به كيفيت هرچه بيشتر ساخت و 
سازها  شد.  وی اظهار اميدواری نمود با  توجهی كه هيئت مديره سازمان به اجراي 
مقررات ملي دارد در آينده ش��اهد ساختمانهايي باشيم كه به دور ار هر گونه آلودگي 
صوتي و عدم ورود س��ر و صداهاي خارجي بتوان آسايش و  راحتي را  براي ساكنان 

آن به ارمغان آورد .
مهن��دس معدنيان ، عضو هيئت مديره س��ازمان مديريت نظارت ب��ر مقررات ملي 
س��اختمان شهرداري مش��هد نيز ديگر سخنران  اين سمينار  بودكه توجه به مباحث 
مقررات ملي بخصوص مبحث هجدهم را  از ديدگاه مقررات س��اخت و ساز  شهري 

مورد تاكيد قرار داد.
در حاش��يه اين سمينار ، ش��ركت كنندگان با آخرين تجهيزات و  فن آوريهاي نوين  

مهندسين صدا  و  نيز  جديدترين كتب در زمينه عايق بندي صدا  آشنا  گرديدند .
همچنين در  پايان س��مينار  نشستي تخصصي در  زمينه راهكارهاي  اجرايي شدن 

مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان برپا گرديد .

برگزاری اولین سمینارآموزشي تخصصي
 مبحث 18 مقررات ملی ساختمان 

عایق بندي و تنظیم صـدا

گزارش
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زلزله و خسارات ناشي از آن ضرورت برنامه ريزي براي ساخت بناهاي مقاوم را اجتناب 
ناپذير كرده است. در اين ميان براي كاهش خطرات ناشي از آن اين رخداد غير مترقبه 
طبيعي بايد ضمن تهيه طرح جامعي با بهره گيري از تجارب موفق  س��اير كش��ورها 
موضوعاتي همچون آموزش همگاني و گس��ترده مردم به منظور آشنايي با ماهيت و 
خطرات زلزله از سنين كودكي ، مقاوم سازي كليه ساختمانهاي موجود با اولويت سازه 
هاي استراتژيك ، آموزش تخصصي جامعه مهندسي با رويكرد مسكن ايمن در برابر 

زلزله را در دستور كار متوليان امور قرار داد.
آموزش همگاني و استفاده از ابزاري چون هنر نيز مي تواند به تحقق اين اهداف كمك 
 ش��ايان توجهي كند. شايد بتوان يكي از مصاديق تحقق يافته در اين راستا را برپايي 
" جشنواره بين المللي دو ساالنه كاريكاتور زلزله و مقاوم سازي " داشت كه به بهانه 25 
آذرماه ؛ روز پژوهش و روز ملي ايمني در برابر زلزله و سالگشت زلزله بم در خراسان 

رضوي برگزار گرديد.
اين جش��نواره با هم��كاري نهادهايي همچون دفتر بازس��ازي و حوادث غير مترقبه 
استانداري خراسان رضوي ، شهرداري مشهد ، سازمان مسكن و شهرسازي خراسان 
رضوي ، بنياد مسكن انقالب اسالمي خراسان رضوي ، نظام مهندسي استان خراسان 
رضوي ، پژوهشكده مقاوم س��ازي لرزه اي خراسان و مركز آموزش مهندسين خانه 

عمران شريف برپا شد.
ويژگي عمده جشنواره بين المللي دو ساالنه كاريكاتور زلزله و مقاوم سازي انتخاب آثار 
ارسالي را مي توان تعامل چهار داور هنري و شش  داور فني دانست كه در نهايت به  

انتخاب يازده اثر برگزيده  و منتخب انجاميد.
در پايان مهلت مقرر براي ارس��ال آثار در 9 آذرماه س��الجاري 539 اثر از 253هنرمند 
از 44 كش��ور جهان به دبيرخانه جش��نواره ارسال ش��د و داوران اين جشنواره پس از 
بررس��ي آثار ارسالي به دبيرخانه س��ه اثر ارسالي ابوالفضل محترمي و محسن اسدي 
از اي��ران و   Tekin Alp Gureken از تركي��ه را ب��ه عنوان آثار برگزيده براي 
 Anatoly دريافت جايزه جشنواره و هفت اثر رسول حبيبي ، هيرش بدري از ايران و
 Stankulov ، Victor Bogdanov ، Xiao Qiang Hou ، Ikhasan
Dwiono و   Bekti Widi Gunawan بترتيب از كش��ورهاي بلغارستان ، 
چين ، و اندونزي را به عنوان آثار برگزيده معرفي كردند. ضمن آنكه كاريكاتور عيسي 

قجاوند از ايران نيز به عنوان اثر منتخب داوران فني  جشنواره معرفي گرديد.
آثار ارايه ش��ده در اين جش��نواره از اول تا شش��م اس��فندماه در نگارخانه شهر ) خانه 
هنرمندان ( ، نگارخانه ميرك و محل برگزاري مراس��م روز مهندس در معرض ديد 
عالقه مندان قرار خواهد گرفت ضمن آنكه نمايش��گاهي از آثار برتر در ش��هرهاي 
مختلف و بويژه شهر زلزله زده بم برگزار خواهد شد و با اهداي آثار  و كتاب های اين 

جشنواره به  اين شهر، ياد جان باختگان اين حادثه نيز گرامي داشته خواهد شد.

برگزاري جشنواره بین المللي دوساالنه 
کاریکــاتور زلزلــه و مقـاوم سـازي

گزارش

آثار  برگزیده جشنواره

مهندس علی سیفی | دانشجوی دکترای سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران
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آثار منتخب جشنواره
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منتخب داوران فنی

آثار منتخب جشنواره
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خبرها

آماده سازي٨ /3٨هكتار زمين مسكن مهر شهر جديد بينالود پايان يافت
 مشهد - مدير عامل ش��ركت عمران شهر جديد بينالود گفت : عمليات آماده سازي
38/8هكتار زمين طرح ملي مس��كن مهر در اراضي اين ش��هر پايان يافت و تحويل 

سازندگان اتحاديه هاي مسكن مهر مشهد شد. 
عليرضا نقوي زاده در بازديد خبرنگاران از پروژه هاي زيرس��اخت مس��كن مهر شهر 
جديد بينالودگفت: اراضي اين ش��هر براي ساخت دو هزار و 350واحد مسكن مهر و 
انبوه سازي آماده شده است . وي افزود: زير اساس زمين هاي مسكن مهر شهر جديد 
جدول گذاري معابر به اتمام رس��يده ،90درصد شبكه آبرساني ،30درصد شبكه برق 
و 16درصد ش��بكه فاضالب انجام شده و براي گاز رساني نيز انتخاب پيمانكار انجام 
شده است . به گفته او، براي ساخت 2450واحد مسكوني مسكن مهر تفاهمنامه ميان 
اين مديريت، تعاون هاي مس��كن و بانك مسكن استان خراسان رضوي امضاء شده 
است . وي اظهار داشت : اين تفاهمنامه با شركت تعاوني مسكن خانه صنعت و معدن 
براي س��اخت 450واحد مسكوني و اتحاديه مهر مشهد به تعداد هزار واحد در زميني 
به مس��احت26/7هكتار انجام شده و براي ساخت هزار واحد 12/1هكتار زمين آماده 
شده است. مديرعامل شهر جديد بينالود ادامه داد : براي ساخت دو هزار و 460واحد 

مسكوني ديگر نيز با شش انبوه ساز به مرحله قرارداد رسيده است . 
نقوي زاده گفت : براس��اس برنامه وزارت مس��كن و شهرس��اري قرار است 9هزار و 
40واحد مسكن مهر در شهر جديد بينالود ساخته شود . وي افزود: در شهر جديد بينالود 
1075واحد مسكوني پروانه ساختماني صادر شده كه از اين تعداد 450واحد مربوط به 
مسكن مهر است و عمليات 92واحد آن در دو بلوك 46واحدي در دست ساخت است . 
وي گفت : با زيرساختهاي مناسب در شهر جديد بينالود تعاوني هاي مسكن ناجا ،ايران 
خودرو، خانه سازي مشهد ، معلمان بخش احمد آباد ،بانك صادرات واحد توليدي آسه 
آرد و پژوهش برا ي ساخت 1422واحد مسكوني قرار داد بسته اند . وي اظهار داشت : 
از هفت محله شهرجديد بينالود آماده سازي زمين هاي محالت يك ، دو ، پنج و شش 
پايان يافته كه شركت هاي خدمات رسان از قبيل آب ، برق ، گاز ، تلفن در اين چهار 

شهر خدمات به شهروندان ارائه ميدهند . 
نقوي زاده گفت : ش��هر جديد بينالود كه براي جمعيت سر ريز مشهد ساخته شده به 
عنوان قطب صنعتي و اش��تغالزا بنيانگذاري شده . وي افزود: در منطقه شهر صنعتي 
بينالود هم اينك 63واحد توليدي و صنعتي در حال احداث سوله هستند ، كه به تدريج 

تا سال آينده اين كارخانه ها به بهره برداري مي رسد. 
وي ادامه داد : براساس برنامه ريزي اين شركت فاز صنعتي شهر جديد بينالود اشتغال 
30هزار نفر در آينده نزديك فراهم كرده است . وي گفت : در شهر جديد بينالود هم 

اينك چهار هزار نفر ساكن هستند . 
ش��هر جديد بينالود با وسعت 3300هكتار براي اس��كان 135هزار نفر در 55كيلومتر 
جنوب غربي مش��هد در مسير جاده تاريخي ابريشم و در دامنه كوه بينالود واقع شده 
امكانات كالبدي اين شهر 11هكتار مسكوني و 2200هكتار صنعتي مي باشد ، و داراي 
خطوط ريلي و جاده اي در محور مش��هد - تهران - س��رخس - بافق - بندرعباس 

قرار گرفته است 

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور: 
1٧0 مدرسه كرج، »پي« ندارد! 

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور گفت: از 85 هزار مدرسه ساخته شده در 
كشور 52 هزار مدرسه بايد بازسازي و نوسازي شوند. 

به گزارش خبرنگار »شهري« ايسنا، مهندس سيد محمد غرضي در بيست و نهمين 
اجالس عمومي شوراي عالي استان ها كه در ساختمان قديم مجلس شوراي اسالمي 
برگزار شد، با اشاره به عمر كوتاه ساختمان هاي كشور افزود: زماني با سازمان نوسازي 
مدارس جنگ داش��تيم. طي س��ال هاي 62 تا 64 براي مدرس��ه سازي پول پرداخت 
كرديم، حال مي بينم از 510 مدرس��ه ساخته ش��ده در كرج، 170 مدرسه پي ندارد و 

آجرها را چيده و آمده اند باال! 
وي با تاكيد بر اين كه حال يقه ما را مي چسبند كه شما چه كرده ايد؟ ادامه داد: يكي 
از داليل ايجاد تورم، عمر كوتاه ساختمان سازي در شهرهاست، در حالي كه عمر اين 
س��اختمان ها در كش��ورهاي صنعتي چندين برابر ايران و حتي به 100 تا 200 سال 

مي رسد. 
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خبرها

رييس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان كش��ور با تاكيد بر اين كه ناگفته پيداست 
توانايي ايجاد محيط زندگي را نداشته ايم، تصريح كرد: 10 شهر در دنيا وجود دارد كه 
در آن ها تمدن طوري زاييده شده كه توانايي زندگي مستمر در آن جا وجود دارد و از 

آن ها تحت عنوان شهري زنده ياد مي شود. 
به گفته  غرضي، در خاورميانه تنها »اس��تانبول« در اين رده جاي مي گيرد، به طوري 
كه گفته مي شود اين شهر داراي 10 ميليون توريست است؛ اين در حاليست كه 160 
ميليارد دالر از اين ش��هر خارج و 100 ميليارد دالر به آن وارد مي ش��ود و بايد گفت 

شهري داراي تكنولوژي است كه خروجي آن بيشتر از ورودي اش باشد. 
به اعتقاد وي انسان هايي كه در شهرها زندگي مي كنند بايد بتوانند ظرف چند سال 
خود را از مرتبه انساني كم بهره به مرتبه اي پربهره برسانند تا بدين ترتيب خود و نسل 

بعدي را نجات دهند. 
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور افزود: اگر دائم به مردم گفتيم براي شما 
كار مي كنيم، با از بين رفتن ما، تمام اهداف پيش بيني ش��ده زمين مي خورد؛ اما اگر 
گفتيم در اين شهر چند تا مهندس، كارگاه فعال، نيروي انساني آموزش ديده، كارخانه و 
در نهايت توليد صورت مي گيرد و وجود دارد، داراي شهري زنده هستيم كه به حركت 

خود ادامه مي دهد و داراي تمدن است. 
غرضي در عين حال سرمايه اي را ماندگار دانست كه عالوه بر ارتقاي استعداد نيروي 
انساني، آن ها را از پله هاي پايين تر به مراتب باالتر سوق دهند كه در اين صورت چنين 

سرمايه اي ماندگار خواهد بود. 
وي با تاكيد بر اين كه ثروتي كه در آن تكنولوژي وجود نداشته باشد، ثروت به شمار 
نمي رود، اظهار كرد: در مكان هايي كه تعامل با نيروي انساني متخصص وجود داشته 
باش��د چنين تعاملي تبديل به ثروت مي شود، بنابراين نيروي انساني را بايد به سويي 
ببريم كه بيشتر از تخصصي را كه آموخته اند را به جامعه تحويل دهند. در اين صورت 

شهر حالت تمدن به خود گرفته و دائما بر ثروت آن افزوده مي شود. 
به گفته رييس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در شهر فاقد تمدن، مردمان 

فقير و بدون تخصص فراوان ديده مي شود. 
به گزارش ايس��نا، غرضي با تاكيد بر اين كه بايد در زمينه »توسعه« نيز حرفي براي 
گفتن داشته باشيم، عنوان كرد: با تزريق صرفا پول به جامعه توسعه ايجاد نمي شود. 

وي در ادامه س��خنان خود به نامه اي اشاره كرد كه در آن به چمران � رييس شوراي 
عالي اس��تان ها � پيش��نهاد ايجاد دبيرخانه مش��ترك و تبديل آن به »ستاد مشترك 

برنامه ريزي توسعه شهري« مطرح شده بود. 
الزم به ذكر اس��ت، در پايان اين جلسه غرضي نامه خود را به چمران تقديم كرد كه 
چمران، رييس شوراي عالي استان ها نيز در اين باره گفت: اين تعامل را پيش از اين با 
ساير سازمان ها داشته ايم و براساس آن نيز تفاهم نامه هايي نيز امضا و تعدادي از آن ها 
اجرايي ش��ده است؛ لذا از اين پيشنهاد استقبال مي كنيم تا با سازمان نظام مهندسي 

تعامل بيشتري داشته باشيم. 

بازديد از وسايل گاز سوز مدارس مشهد آغاز شد
بازديد از تأسيس��ات و تجهيزات وسايل گاز سوز 150 واحد آموزشي مقاطع ابتدايي و 
راهنمايي مدارس ناحيه 4 آموزش و پرورش مشهد از توسط مهندسان ناظر سازمان 

نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي آغاز شد. 
جانش��ين مديريت گاز اين س��ازمان در مراسم ش��روع اين طرح در يكي از مدارس 
مشهد گفت: بازديد از وس��ايل گازسوز مدارس مشهد با همكاري سازمان آموزش و 
پرورش استان و كارگروه پيشگيري از وقوع حوادث معاونت دادستاني توسط مهندسان 
مكانيك داراي پروانه اشتغال به كار و صالحيت مضاعف نظارت و بازرسي گاز به اجرا 

در آمده است.
مهندس مجيد تقوي افزود: اين بازديد به مدت 10 روز به طول مي انجامد و ناظرين 
ضمن بازديد از كليه تأسيسات، تجهيزات وسايل گاز، نكات ايمني و هشدارهاي الزم 
نس��بت به خطرات و حوادث ناش��ي از نشست گاز و اس��تفاده از وسايل گاز سوز غير 

استاندارد را به كادر مدرسه و دانش آموزان ارائه خواهند داد. 
وي ادامه داد: همچنين پوس��تر و بروشورهاي هشدار دهنده ايمني گاز كه به صورت 

طرح هاي گرافيكي تهيه شده در مدارس توزيع خواهد شد.
جانشين مديريت گاز سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي: نظير اين طرح 
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سال قبل با همكاري معاونت دادستاني مشهد در منطقه سيدي انجام شد و وسايل گاز 
سوز هزار واحد مسكوني نيز مورد بازديد كارشناسان ناظر اين سازمان قرار گرفت.

نگاه به زلزله بايد علمي شود
 مس��وول كميسيون آموزش، پژوهش و پروانه اشتغال شوراي مركزي سازمان نظام 
مهندسي ساختمان كشور گفت: بايد نگاه علمي جايگزين نگاه احساسي در مقوله زلزله 
ش��ود و به جاي ابراز احساسات نسبت به اين حادثه تلخ، با بهره گيري از شيوه هاي 

علمي از بروز آن جلوگيري كنيم. 
حميد بديعي در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اس��المي در بوش��هر افزود: جاي 
تاس��ف دارد كه هنوز با احس��اس به زلزله نگاه مي شود، بايد به اين پديده ها با نگاه 
علمي نگريس��ته ش��ود تا از اين طريق از بروز بسياري حوادث كه قابل كنترل است، 

جلوگيري شود. 
وي اظهار داشت: طراحان سازه ها بايد در كنار ساير رشته ها نظير معماري و تاسيسات 

سازه، نقش موثرتري در صنعت ساختمان داشته باشند. 
بديعي اضافه كرد: هنگامي كه به گذشته خود نگاه مي كنيم مي بينيم ساختمان هايي 
كه نسل هاي گذشته ما بنا كرده اند در برابر بسياري از حوادث مقاوم بوده اند اما امروره 
به مقاومت ساختمان ها توجه اي نمي شود. وي بيان كرد: شناسنامه فني حاوي تمام 
مراحل س��اخت و كنترل كيفيت ها و انجام آزمايش هايي اس��ت كه در طول پروژه 
مورد نياز است و اميدواريم در كنار سند مالكيت ساختمان ها سند مهم شناسنامه فني 
هر ساختمان جايگاه واقعي خود را در كشور و بين مردم پيدا كند. بديعي اضافه كرد: 
بيمه تضمين كيفيت نيز بر مبناي شناسنامه فني انجام مي شود و داشتن آن براي هر 
ساختماني الزم است. وي ادامه داد: اگر شهرداران در كل كشور براي ساختمان هاي 
بدون شناسنامه فني و بيمه تضمين كيفيت مجوز بهره برداري صادر نكنند، خريد و 

ساخت و ساز ساختمان با حساسيت بيشتري در بين مردم انجام خواهد شد. 
بديعي بيان كرد: هم اكنون 20 مبحث مقررات ملي ساختمان به همت وزارت مسكن 
و شهر سازي و همكاري همه صاحبنظران رشته هاي مهندسي مربوط به ساختمان 
تهيه و تدوين شده است. وي گفت: تعدادي از اين مباحث در كشور گاهي به صورت 
نس��بي و در برخي موارد مورد غفلت مس��ووالن و مردم واقع ش��ده اس��ت و يا مورد 
 كم توجهي قرار گرفته اس��ت. بديعي اظهار داش��ت: بايد از طريق رس��انه ها و انجام 
فعاليت هاي فرهنگي ميزان آگاهي مردم را در اين زمينه افزايش دهيم و همه كساني 
كه با مقررات دولتي آش��نا هستند در راستاي منافع ملي و عمومي تالش كنند. وي 
افزود: ساختمان يك ثروت ملي است، مردم، مسووالن و متخصصان نظام مهندسي 
وزارت مسكن و شهر سازي، شهرداري ها و بنياد مسكن بايد در تبديل سرمايه هاي 
خود به يك ثروت ماندگار كمك كنند و اميدواريم با يك نگاه عميق تر به آيين نامه 

ها و وظايف طراحي سازمان به جايگاه مطلوبي در كشور برسيم. 

مبدل حرارتي صفحه اي در مشهد ساخته شد
دس��تگاه مبدلهاي حرارتي صفحه اي براي نخس��تين بار در كشور به همت جمعي 
از اس��تادان دانشگاههاي مشهد براي مجتمع پتروشيمي مبين منطقه ويژه عسلويه 

طراحي و ساخته شد
 اس��تاد دانش��گاه فردوس��ي مش��هد و مج��ري گ��روه س��اخت مبدله��اي حرارتي 
 صفحه اي گفت: اين دستگاه با ظرفيت 2200مترمكعب در ساعت به ارتفاع سه متر و 
20س��انتيمتر ، عرض يك متر و طول چهار متر و به وزن 22تن با فشار 12 اتمسفر 

طراحي و ساخته شده است . 
انوشيروان فرشيديان فر افزود: جنس صفحات بستگي به سيال داخل مبدل دارد كه 
جنس آن فوالد ضد زنگ و نيكل و آلياژهاي نيكل است كه به راحتي تعويض مي شود. 
وي در خصوص عملكرد دس��تگاه مبدلهاي حرارتي صفحه اي گفت:وقتي دو جسم 
ب��ا دماهاي متف��اوت در مجاورت هم قرار مي گيرند، بين آنها پديده اي به نام انتقال 
حرارت صورت مي گيرد كه براساس اين پديده گرما از جسم با دماي بيشتر به جسم 

با دماي كمتر منتقل مي شود . 
به گفته وي دس��تگاه مبدل هاي حرارتي صفحه اي مورد تائيد سازمان بهينه سازي 
مصرف سوخت كش��ور و شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي 

صنايع پتروشيمي ايران )SPEC( قرار گرفته است . 
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 عضو هيات مديره س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان خراس��ان رضوي ادامه داد:
مبدل هاي صفحه اي نسل جديدي از مبدل هاي حرارتي است، كه در آن سيال هاي 
گرم و سرد بين صفحات شياردار جريان دارند ، به طوري كه سطح گسترده اي براي 

انتقال حرارت بوجود مي آيد . 
دكتر فرش��يديان فر اظهار داش��ت : مبدل ه��اي حرارتي صفح��ه اي كاربرد آن در 
 صنايع نفت ، گاز ، پتروشيمي ، دريايي ، داروسازي ، نساجي ، مواد غذايي ، گرمايش 
اس��تخرها ،جكوزي ، دوش ، كارخانه هاي قند و ش��كر ، خن��ك كاري روغن هاي 

هيدروليك ، سيستم هاي كندانسور و اواپراتور و آبگرم منازل مي باشد .

ساخت مجموعه چند رسانه اى سازمان نظام مهندسى
طرح س��اخت مجموعه اي چند رس��انه اي، با هدف ايجاد آموزشهاي مرتبط با نياز 
اعضاي سازمان و همچنين معرفي سازمان نظام مهندسی و شرح فعاليتها و خدمات 

آن در دستور كار سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی قرار گرفت.
در بخش��ی از شرح طرح س��اخت اين مجموعه كه با همكاری شركت ايده پردازان 
سينا تهيه خواهد شد آمده است : » سير جوامع بشري از مرحله سنتي به صنعتي  و 
پيشرفتهاي شگرف و عميق در علوم و فنون گوناگون، پيشرفت تكنولوژي و تاثيرات 
عميق آن در عرصه هاي مختلف فعاليتهاي نيروي انساني نياز به آموزش و بهسازي 
نيروي كار را ضروري ساخته است .با در نظرگرفتن اين نياز روز افزون و همچنين عدم 
دسترسي نيروي انساني به مراكز آموزشي، كمبود امكانات اقتصادي،كمبود آموزشگران 
مجرب و هزينه هاي زيادي كه صرف اجراي  آموزش هاي سنتي مي  گردد و همچنين 
نق��ش و جايگاه ويژه آموزش هاي الكترونيك در دنياي امروز، ضرورت بكارگيري و 
توسعه كاربردي اينگونه آموزش ها در راستای  ارتقای سطح دانش نيروي انساني بيش 

از پيش احساس مي گردد.«
همچنين در شرح اين طرح پيشنهاد شده است : اين مجموعه چند رسانه اي كه شامل 
بخش هاي اصلي آموزشهاي مرتبط با نياز اعضاي سازمان و معرفي سازمان و شرح 
فعاليت ها و خدمات ارايه گرديده توسط آن به اعضاء تهيه گرديده، در اختيار اعضاي 

سازمان و جامعه مهندسين قرار گيرد.
 ش��ايان ذكر اس��ت اج��راي اين طرح ش��امل هش��ت مرحله تعيي��ن موضوعات و 
سرفصل ها ، تحقيقات و جمع آوري اطالعات ،اصالح اطالعات و جمع بندي ، طراحي 
 ظاهري و برنامه نويس��ي نرم افزار، تهيه فيلم و عكس ، صدا گذاري متون ،  تدوين

فيلم ها و تكميل بخشهاي آموزشي و جايگزيني فيلم ها در نرم افزار مي باشد.

شهردار مشهد در مراسم افتتاح مسجد حوض لقمان در طرح بزرگ ميدان شهدا
شهردار مشهد در مراسم افتتاحيه اين مسجد ضمن تشكر و قدردانی از تمام كسانی كه 
در طراحی ، اجرا و پشتيبانی اين طرح سهيم بودند ، گفت  شايسته است در فرهنگ 
اسالمی چنين مساجدی با بهترين طراحی ، معماری ، اجراو تزئين و هنرنمايی ساخته 
شوند. چراكه مساجد پايگاه هايی هستند برای انتشار فرهنگ صحيح اسالمی و اين 
امر ميسر نمی شود مگر با وجود مساجدی كه از طراحی ، معماری و اصول شهرسازی 
روز بهره مند باشند. سيد محمد پژمان با اشاره به قدمت اين مسجد و اهميت وجود 
آن در ش��هر به عنوان نمادهای فرهنگ و مذهب اظهار داش��ت: بنای مساجد جديد 
بايد چنان با كيفيت باشد تا به عنوان ميراثی برای آينده باقی بماند.پژمان با اشاره به 
اهميت فعاليتهای عمرانی عنوان كرد : در ارزشمندی توسعه ، عمران و آبادانی هيچ 
شكی نيست اما ضرورت آن در بافت فرسوده زمانی آشكار می شود كه قسمتی از اين 
فعاليتهای به ثمر بنشيند و مردم بتوانند تفاوت اين فعاليت به ثمر نشسته را با بافتهای 
فرسوده اطراف آن مقايسته كنند. وی به شروع طرح بازسازی ميدان شهدا از سال 83 
اشاره كرد و بيان داشت : شروع اين پروژه هر چند برای شهروندان مشكالتی ايجاد 
كرده اما در نهايت پس از بهره برداری از پروژه های مختلف ، شاهد اثرات مفيد آن 
و هويت بخشی به شهر خواهيم بود. پژمان در ادامه افزود : هدف اصلی ما ، نوسازی 
مساجد قديمی در موقعيت خود آن بناست و در همين راستا عالوه بر مسجد حوض 
لقمان ، عمليات نوس��ازی مس��اجد ديگری در دست اقدام می باشد. در ادامه جلسه ، 
مدير اجرايی پروژه ميدان شهدا با اشاره به قدمت مسجد حوض لقمان گفت : پس از 
كارشناسی های انجام شده در باره اين مسجد ، نوسازی آن اغاز شد و هم اكنون به 
جای بنای قديمی و فرسوده مسجد حوض لقمان ، مسجدی با  پنج طبقه با امكانات 
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روز از قبيل مخزن ذخيره آب اضطراری برای مصارف آب در هنگام قطعی آب يا به 
هنگام آتش سوزی ، سيستم تهويه هوا، موتورخانه مركزی، برق اضطراری، سيستم 
اعالم حريق خودكار ، سيستم اطفاء حريق ، سيستم نورپردازی حرفه ای و دو سيستم 
صوت سنتی و حرفه ای برای پخش اذان و مراسم با هزينه ای بالغ بر 15 ميليارد ريال 
در زمينی به مساحت 360 متر و زيربنای يك هزارو 550 متر مربع بنا شده است. سيد 
مهدی درهمی با اشاره به اينكه مهمترين خدماتی كه در طرح ميدان شهدا اجرا می 
ش��ود ، طرح بازسازی مس��اجد است ، اظهار داشت : همزمان با اجرای طرح نوسازی 
مسجد حوض لقمان ، مساجد يزدی ها و محمدی ها نيز در حال اجراست و تالش بر 
اين است كه بناهای جديد با كيفيت در خور شان مساجد ساخته شوند .وی با اشاره به 
گستره سی هزار مترمربعی پروژه ميدان شهدا گفت : 54 پروژه در اين گستره در حال 
اجراست كه 920 هزار مترمربع با كاربريهای مختلف ايجاد خواهد شد و برای آن يك 

هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است . 

 4 برابر سرمايه ملى بخش ساختمان هدر مى ر ود
ايرج رهبر در اولين كنگره بين المللی مديريت حرفه ای مس��كن و س��اختمان افزود: 
مشغله زياد متخصصان مس��كن و دور شدن آنها در حين كار از مسائل تحقيقاتی و 
برنامه ريزی در امور مديريت ساختمان، باعث شده تا همواره از بحث كيفيت و كميت 

ساختمان دور شويم. 
وی با بيان اينكه نياز 1,5 ميليون واحد مس��كونی در سال، ايران را در زمره بازار بكر 
س��اختمان در دنيا قرار داده است، ادامه داد: متوسط عمر مفيد ساختمان در ايران 15 
تا 20 سال است در حاليكه در كشورهای غربی عمر متوسط ساختمان نزديك 100 

سال است. 
رهبر تصريح كرد: اگر اين 100 س��ال درس��ت و صحيح باشد معنی آن اين است كه 

چهار برابر سرمايه ملی در بخش ساختمان سازی هدر می رود. 
رئيس انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران گفت: اين همه نيروی انسانی در بخش 
مسكن در حال فعاليت هستند تا ساختمانهای كيفيت پايين توليد شود، پس بنابراين 
جا دارد كه متخصصان بخش مس��كن همزمان در حين كار با دانش��گاه ها و مراكز 

تحقيقاتی در ارتباط باشند. 
رهبر گفت: 35 درصد بودجه كش��ور در بخش مس��كن مصرف می شود اما آيا حيف 
نيست كه اين حجم باالی بودجه كشور در اختيار افراد غير متخصص در حوزه مسكن 

سپرده شود. 
وی ادامه داد: برای اينكه ساختمان سازی در كشور با علم روز پيش برود و عمر مفيد 
ساختمان ها نيز افزايش يابد بايد همزمان ارتباط دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتی با بازار 

كار و بالعكس وجود داشته باشد. 
احمد شربت اوغلی دبير اجرايی كنگره نيز گفت: كنگره بين المللی مديريت حرفه ای 
مسكن و ساختمان اين فرصت را به وجود می آورد كه با آخرين دستاوردهای فنی و 
مديريتی برای اجرای بهينه طرح های مسكن و ساختمان و اداره مناسب شركت های 

حوزه مسكن و ساختمان آشنا شويم. 
وی ادامه داد: بايد در كنار مديريت مدرن و علمی طرح های ساختمانی به چند موضوع 
ديگر مثل توجه به وضعيت اخالق حرفه ای و مس��اله تامين مس��كن مناسب برای 

حاشيه نشين ها و محرومين توجه داشت. 
به گفته وی، همفكری برای تهيه استراتژی های موثر به منظور ايجاد مسكن مناسب 
برای محرومين و آحاد جامعه بايد يكی از اولويت های كليه دس��ت اندركاران صنعت 

ساخت و ساز كشور باشد.

براى اولين بار در كشور در تونل توحيد از آسفالت رنگى استفاده شد
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران، مديرعامل 
شركت عالئم راهنمايی و فنی شهرداری تهران با اعالم اين مطلب  اظهار كرد: بعد از 
تكميل كارهای سازه ای، نوبت تعبيه ملزومات مورد نياز در مكان های مناسب است و 

در مورد تونل توحيد با دو هزار و 136 هزار متر طول نيز به همين ترتيب اقدام شد.
دكتر فضل ا... اسالمی افزود: طول مسير تونل توحيد با احتساب رمپ ها از ورودی ها تا 
خروجی های آن به سه كيلومتر می رسد كه برای هر تونل سه مسير جداگانه به وسيله 

خط كشی مشخص شده است.
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وی از اس��تفاده از آس��فالت رنگی با رنگ قرمز تيره در مسير اضطراری تونل توحيد 
برای نخستين بار در كشور خبر داد و تصريح كرد: اين مسير با خط كشی موسوم به 
اكستروژن كه خطوط برجسته ای است كه باعث حالت ويبره يا  لرزش وسيله نقليه در 

صورت انحراف از مسير اصلی می شود، از ساير مسيرها جدا شده است.
اس��المی از نوش��تار بر روی آسفالت كف تونل توحيد مانند حداكثر سرعت مجاز 60 
كيلومتر بر س��اعت، از ديگر اقدامات انجام ش��ده نام برد و اضافه كرد: عالوه بر اين 
خط كشی های داخل تونل و اطراف آن در مجموع40 كيلومتر است كه 30 كيلومتر آن 

در تونل و مابقی در معابر كناری و ورودی ها و خروجی ها صورت گرفته است.
وی با اشاره به نصب 50 تابلوی كنسولی بزرگ از جنس شبرنگ در مسيرهای منتهی 
به تونل توحيد، گفت: اين تابلوها در فاصله 500 متری، 250 متری و ابتدای ورودی ها 
واقع ش��ده و رانندگان با مشاهده تابلوی اول مسير خود را انتخاب می كنند،  با ديدن 
تابلوی دوم مسيرشان را تغيير می دهند و با رويت تابلوی سوم از انتخاب خود اطمينان 

حاصل می كنند.
مديرعامل شركت عرف ايران در پايان با بيان اين كه 6 هزار چشم گربه ای به منظور 
ايمن سازی تونل نوحيد نصب شده، خاطرنشان كرد: حجم عمليات صورت گرفته از 

سوی اين شركت در اين تونل 4 برابر عمليات مشابه در تونل رسالت است.

احكام اعضاى پنجمين دوره انتخابات نظام مهندسى استان تهران اعطاء شد
مراس��م اعطای احكام اعضای پنجمين دوره انتخابات نظام مهندس��ی استان تهران 
با حضور وزير مسكن وشهرس��ازی و اعضای هيات نظارت وبازرسی واعضای نظام 

مهندسی روز گذشته درمحل وزارت مسكن وشهرسازی برگزارشد. 
به گزارش ايلنا، علی نيكزاد گفت: نظام مهندس��ی بازوی پرتوان بدنه وزارت مسكن 
وشهرسازی است كه بايد با اهتمام به معماری ايرانی واسالمی در آبادانی كشور ايران 

كوشش كند. 
وزيرمسكن و شهرسازی نظام مهندسی تهران را الگوی مهمی برای كشور خواند و گفت: 
هرگام كه درساخت و ساز تهران برداشته شود به شعاع كل استانهای كشور بازتاب دارد. 
وی گفت: ضروری است اعضای نظام مهندسی اخالق حرفه ای را در دستور كار خود 
قرار داده تا اعتماد و اعتقاد عموم مردم را به جامعه مهندسين بيش از پيش جلب كنند. 
درادامه مهندس خواجه دلويی معاون س��ابق امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن 
نيز دراين مراسم درخصوص نحوه برگزاری اين انتخابات گفت: همزمان با برگزاری 
پنجمين دوره انتخابات هيات مديره س��ازمان نظام مهندس��ی درسراس��ر كشور اين 
انتخابات درتهران نيز برگزار شده و درپايان فرايند بررسی توسط هيات اجرايی وهيات 
نظارت صورت پذيرفت. وی افزود: با توجه به ارائه شكايت از سوی برخی اعضاء مبنی 
بر عدم انطباق نتايج با مفاد ماده 12 آيين نامه انتخابات نظام مهندسی اعتبارنامه ها 

ابالغ نگرديد تابررسی بيشتر صورت پذيرد. 
معاون وزير مسكن تصريح كرد: با استعالم از معاونت حقوقی رياست جمهوری مقرر 
شد نتايج انتخابات با تعداد اعضاء ورشته ها تطبيق داده شود و به تناسب اعضای هر 
رش��ته در داخل هر گروه اعضا انتخاب شد كه درنهايت تعداد25 نفر به عنوان عضو 

اصلی و7 نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. 
درپايان اين مراس��م ضمن اهدای احكام اعضای اصلی وعلی البدل س��ازمان نظام 

مهندسی استان تهران از هيات نظارت وهيات اجرايی انتخابات نيز تقدير شد. 
اسامی اعضای اصلی و علی البدل سازمان نظام مهندسی استان تهران عبارت است از: 

اعضاى اصلى: 
سيدمحمد غرضی، عباس احمد آخوندی، سيد مهدی هاشمی،علی تركاشوند، محسن 

بهرام غفاری،منوچهر شيبانی اصلی، عباس اكبرپور نيك قلب رشتی، اسماعيل نژاد 
.سعيد غفرانی ،عبد المجيد سجادی نائينی، جابرنصيری،محمدرضا عطرچيان ،جعفر 
بلبلی، ش��مس نوبخت دودران، بهنام امينی، اصغر ساعد سميعی ،مجيد پاكساز،داود 
مجدنيا ،فرزان ش��يروان بيگی، مهتاب ملكی، هوشنگ كاتب احدی، محمود مقدم، 

فرشاد اميرخانی، سيد محمد صادق موسوی خلخالی،مهدی بيات مختاری 
اعضاى على البدل : 

رامين حسنی ريوندی، سيدرضا امامی، قاسمی، غالمحسين پردلی، عسگر خسروی ، 
منصور صدری،سيمين حناچی 
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سايت اطالع رساني مركز تحقيقات و ساختمان راه اندازي شد 
همزمان با س��ي و يكمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي، سايت اطالع 

رساني مركز تحقيقات و ساختمان راه اندازي شد.
 اين گزارش مي افزايد: اين پايگاه با هدف استفاده بهينه از فناوري هاي نوين اطالع 
رساني و ارائه آخرين اخبار و اطالعات درباره فعاليت ها و اقدامات پژوهشي اين مركز 

راه اندازي و به بهره برداري رسيد.
 اي��ن اخبار در حوزه هاي مختلفي چون اخبار اين س��ازمان، اخبار ويژه، مس��كن در 
مطبوعات، فناوري هاي نوين س��اختماني، بانك هاي اطالعاتي و ... درحوزه صنعت 

وساختمان در اختيار جامعه فني و مهندسي كشور قرار مي گيرد.
 بر اس��اس اين گ��زارش در بخش هاي ديگر اين پرت��ال، معاونت ها و بخش هاي 
تحقيقاتي اين مركز معرفي شده اند.امكان نظر سنجي ، خريد اينترنتي، ارائه پيشنهاد 
و انتقاد، ثبت نام دوره هاي آموزشي و ... نيز در ايت پرتال براي كاربران فراهم شده 

است.
شايان ذكر اس��ت پرتال اطالع رساني مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به آدرس 

www.bhrc.ac.ir قابل دسترسي مي باشد. 

ساخت مجموعه چند رسانه اى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوي
طرح س��اخت مجموعه اي چند رس��انه اي، با هدف ايجاد آموزشهاي مرتبط با نياز 
اعضاي سازمان و همچنين معرفي سازمان نظام مهندسی و شرح فعاليتها و خدمات 

آن در دستور كار سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی قرار گرفت.
در بخش��ی از شرح طرح س��اخت اين مجموعه كه با همكاری شركت ايده پردازان 
سينا تهيه خواهد شد آمده است : » سير جوامع بشري از مرحله سنتي به صنعتي  و 
پيشرفتهاي شگرف و عميق در علوم و فنون گوناگون، پيشرفت تكنولوژي و تاثيرات 
عميق آن در عرصه هاي مختلف فعاليتهاي نيروي انساني نياز به آموزش و بهسازي 
نيروي كار را ضروري ساخته است .با در نظرگرفتن اين نياز روز افزون و همچنين عدم 
دسترسي نيروي انساني به مراكز آموزشي، كمبود امكانات اقتصادي،كمبود آموزشگران 
مجرب و هزينه هاي زيادي كه صرف اجراي  آموزش هاي سنتي مي  گردد و همچنين 
نق��ش و جايگاه ويژه آموزش هاي الكترونيك در دنياي امروز، ضرورت بكارگيري و 
توسعه كاربردي اينگونه آموزش ها در راستای  ارتقای سطح دانش نيروي انساني بيش 

از پيش احساس مي¬ گردد.«
همچنين در شرح اين طرح پيشنهاد شده است : اين مجموعه چند رسانه اي كه شامل 
بخش هاي اصلي آموزشهاي مرتبط با نياز اعضاي سازمان و معرفي سازمان و شرح 
فعاليت ها و خدمات ارايه گرديده توسط آن به اعضاء تهيه گرديده، در اختيار اعضاي 

سازمان و جامعه مهندسين قرار گيرد.
شايان ذكر است اجراي اين طرح شامل هشت مرحله تعيين موضوعات و سر فصل ها 
، تحقيقات و جمع آوري اطالعات ،اصالح اطالعات و جمع بندي ، طراحي ظاهري 
و برنامه نويسي نرم افزار، تهيه فيلم و عكس ، صدا گذاري متون ،  تدوين فيلم ها و 

تكميل بخشهاي آموزشي و جايگزيني فيلم ها در نرم افزار مي باشد.

ساختماني بدون دي اكسيد كربن
دانشمندان دانشگاه دانمارك با همكاري معماران، ساختماني براساس استفاده حداكثري 

از انرژي هاي سازگار با طبيعت طراحي كرده اند 
و نامش را هم »خانة روش��ن سبز« )Green Lighthouse( گذاشته اند. ساختن 

اين بناي استوانه اي شكل كمتر از يك سال طول كشيده است.
در اين خانه از برق خبري نيست؛ در عوض براي اين كه انرژي وسايل به كاررفته در 
آن تأمين شود، سلول هاي خورشيدي فراواني در سقف كار گذاشته شده است. سقف 

هم به منظور دريافت نور بيشتر از خورشيد با شيبي رو به جنوب ساخته شده.
پنجره هاي اين س��اختمان، با هم��ه پنجره هايي كه تاكنون ديده ايد ف��رق دارد. اين 
پنجره ها هوشمندند! يعني  به سايبان هايي مجهزند كه به نور خورشيد حساس اند و 
براي تنظيم مقدار گرمايي كه از تابش آفتاب وارد ساختمان مي شود، خودبه خود و به 

مقدار الزم باز و بسته مي شوند.
منظره اين بنا كه در دانش��كده علوم دانشگاه كپنهاگ برپا شده، بسيار ديدني است؛ 
مخصوصاً در شب ها كه نور بسيار زيادي از همه پنجره هاي آن به بيرون مي تابد، جلوه 
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اين ساختمان بيشتر مي شود.
نكته مهم درباره اين ساختمان اين است كه همه اين مزيت هاي به دست آمده ، به 
دليل شيوه معماري آن است و در آن از وسايل گران قيمت با فناوري پيچيده استفاده 

نشده است.
طراحان اين بنا معتقدند هواي سالم و بدون دي اكسيد كربن در ساختمان، براي افرادي 

كه به بيماري هاي تنفسي مانند آسم يا آلرژي مبتال هستند، بسيار مفيد است

نصب فواره هاى آب گرم در معابر شهرهاى ژاپن 
   در يكی از ش��هرهای ژاپن به منظور آب ش��دن برف سطح خيابانها و جلوگيری از 
ليزخوردن خودروها فواره های بس��يار كوچك آب گرم در س��طح خيابان نصب شده 

است. 
به گزارش ش��بكه تلويزيونی س��ی ان ان اين فواره های در برخی از خيابانهای شهر 
وانالوزن در ياماگاتای ژاپن در ساحل غربی ژاپن كار گذاشته شده است كه شاهد بارش 
برف به ميزان پانزده تا بيست سانتی متر بوده است. در واقع اين فواره ها به يك چشمه 

طبيعی آب گرم زيرزمينی متصل هستند. 

احداث پل خليج فارس با 600 ميليون يورو اعتبار 
پل خليج فارس با 2 هدف احداث خط ريلی و جاده ای با بودجه ای بالغ بر 600 ميليون 

يورو از سال آينده آغاز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، مهندس علی دهقان 
نصيری از برنامه ريزی و تصويب دولت برای احداث پل خليج فارس خبر داد و گفت: 
پل خليج فارس با 2 هدف احداث خط ريلی و جاده ای با بودجه ای بالغ بر 600 ميليون 

يورو از سال آينده آغاز خواهد شد. 
معاون بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز احداث پل خليج فارس با هزينه ای 
بالغ بر 600 ميليون يورو برای اتصال ش��بكه ريلی بندر شهيد رجايی به اسكله های 

مسافری و تجاری قشم خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، مهندس علی دهقان 
نصيری از برنامه ريزی و تصويب دولت برای احداث پل خليج فارس خبر داد و گفت: 
پ��ل خليج فارس با 2 ه��دف احداث خط ريلی و جاده ای ب��ا بودجه ای بالغ بر 600 
ميليون يورو از س��ال آينده آغاز خواهد شد. معاون بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم 
اظهار داش��ت: با هدف اتصال خط آهن بندر شهيد رجايی به اسكله های مسافری و 
تجاری قشم، 2 هزار و 200 متر پل توسط پيمانكاران داخلی، فايناس و مشاوره خارجی 

ايجاد خواهد شد. 
دهقان نصيری ادامه داد: با احداث پل خليج فارس كه خط ريلی بندر شهيد رجايی را 
به اسكله الفت در قشم وصل خواهد كرد، امكان جابجايی بيشتر مسافر، ورود و خروج 
كاال و همچنين بهره برداری از پل برای عبور دادن فيبر نوری، لوله های برداشت گاز، 
لول��ه های نفتی و موارد ديگر را فراهم می كند. وی تصريح كرد: برنامه ريزی برای 
طرحهای توسعه ای اسكله ها نيز از سال گذشته در قشم آغاز شده است كه می توان 

به اسكله بهمن با هزينه ای بالغ بر 12 ميليارد تومان در سالجاری اشاره كرد. 
اين مقام مسئول در سازمان منطقه آزاد قشم همچنين به طرح توسعه اسكله شهيد 
ذاكری اشاره كرد و گفت: برای اين بخش نيز در قالب تفاهم نامه ای با سازمان بنادر 
و دريانوردی و صرف اعتباری بالغ بر 16 ميليارد تومان انجام می شود. به گفته دهقان 
نصيری، در س��ال 87 عالوه بر ورود 110 هزار خودرو به قشم از طريق اسكله ها، 2 
ميليون و 200 هزار نفر مسافر نيز به جزيره وارد شده است. تعداد مسافرين جابجا شده 
در 10 ماه ابتدای س��الجاری از طريق اسكله های الفت و پهل نيز 2 ميليون و 200 

هزار نفر و خودرو ها نيز به 130 هزار رسيده است.

بازديد معاون وزير مسكن و شهرسازى از پروژه هاى طرح مسكن مهر  
معاون وزير مس��كن و شهرس��ازی و مدير عامل ش��ركت عمران و بهس��ازی ايران 
طی س��فری يك روزه به اس��تان خراس��ان رضوی از پروژه های طرح مسكن مهر 

شهرستانهای تربت حيدريه،كاشمرو مه والت بازديدبه عمل آورد.
احمد صادقی در جلسه شورای اداری شهرستان تربت حيدريه  گفت: دولت با سياست 
های تشويقی و تسهيالت ويژه سعی در تعادل بازار مسكن دارد تا اقشار آسيب پذير 
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بتوانند صاحب مسكن ش��وند.وی افزود: بحث عمران و بهسازی شهری از مقوالت 
مهم و اساس��ی اس��ت كه در رشد و توسعه شهری نقش بسيار موثری در بافت های 
فرس��وده و سكونت گاه های  غير رس��می دارد.وی افزود : در سال آينده برای بافت 
فرس��وده در جهت عمران و بهبود ش��هری و برای احداث 130 هزار واحد اعتباری از 
بافت های فرسوده شهری اختصاص خواهد يافت.وی در ادامه سفر خود از پروژه های 
طرح مسكن مهر در شهرستان كاشمر بازديد  نمود و از روند اجرا و پيشرفت آن ابراز 
خرسندی نمود و سپس  از پروژه بيمارستان  طرح مهر  عازم شهرستان مه والت  نيز 

بازديد به عمل آورد.
 

30 حادثه در 10 ماه 
تخريب غيراصولي ساختمان؛ چراهيچكس مانع نمي شود؟ 

تخريب غيراصولي ساختمان دو كارگر را به كام مرگ كشاند 
مرگ دلخراش يك كارگر در پي گودبرداري غيراصولي 

چند كارگر در پي تخريب يك ساختمان قديمي در... مجروح شدند 
ريزش ساختمان چند طبقه به دليل گودبرداري بناي مجاور در... 

اينه��ا اخباري اس��ت كه هر از گاه بخش��ي از صفحه حوادث روزنامه ه��ا را به خود 
اختصاص مي دهد. 

اين اتفاقات در پي اقدام خودسرانه برخي مالكان و يا پيمانكاران در حالي رخ مي دهد 
كه سازمان مسكن و شهرسازي، شهرداري و نظام مهندسي متولي نظارت بر ساخت 

و ساز و ساختمان هستند. 
اكنون اين پرسش مطرح است كه چگونه اين اقدامات جبران ناپذير به دور از چشم 

اين دستگاهها و گاه در خيابانهاي اصلي شهر رخ مي دهد؟ 
تخريب و گودبرداري ساختمان، ضوابط و دستورالعملهايي دارد كه بايد منطبق بر آن 
انجام شود، نه اينكه يك مالك ساختمان با دو يا سه كارگر و بنا اقدام به گودبرداري 
و تخريب ساختمان قديمي براي ساخت و ساز جديد كند و چنين حوادث دلخراشي 

را رقم زند. 

30 حادثه آوار طي 10 ماه 
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد مي گويد: طي 10 

ماهه امسال ريزش ساختمان در اين شهر 03 حادثه در پي داشت. 
آتشبار دوم حسن جعفري به خبرنگار ما مي افزايد: اين حوادث 6 فوتي و 51 مجروح 

در پي داشت كه 4 نفر نيز نجات يافتند. 
وي با بيان اينكه اين حوادث نس��بت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد كاهش دارد 
مي گويد: حوادث ناش��ي از ريزش س��اختمان در سال 78 هم نسبت به سال 68، 52 

درصد كاهش داشته است. 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد نيز با اشاره به 65 حادثه آوار و ريزش 
ساختمان در مشهد با 6 فوتي، 21 مجروح و 41 نجات يافته در سال 68 به خبرنگار ما 
مي گويد: اين شهر در سال گذشته نيز 24 حادثه با 3 فوتي، 04 مجروح و 71 نجات 

يافته مواجه شد. 
محمد هادي جاويد با اشاره به كاهش حوادث آوار و ريزش ساختمان در سال جاري 
اضافه مي كند: اين مس��أله نش��ان از افزايش دقت و كنترل بر تخريب و گودبرداري 

ساختمان هاست. 
عجله براي مرگ 

وي با بيان اينكه هر گونه تغيير و تحول ساختمان نظير تخريب، استحكام بنا و اخذ 
مجوز از ش��هرداري منوط است مي گويد: متأس��فانه گروهي از مالكان در يك اقدام 
عجوالنه و با هدف تسريع در كار، قبل از اخذ پروانه به تخريب ساختمان و گودبرداري 

اقدام مي كنند. 
وي اضافه مي كند: اقدام اين گروه باعث مي شود، افراد متخصص )مهندس ناظر( بر 

كار تخريب نظارت نداشته باشد كه اين مسأله حوادث ناخوشايندي را در پي دارد. 
وي با بيان اينكه مسؤوليت تبعات اين موارد، مستقيماً متوجه مالك است مي گويد: 
گه��گاه مواردي نيز وجود دارد كه مالك مجوز و پروانه كار را از ش��هرداري اخذ، اما 

تخريب و گودبرداري به حوادثي منجر شده است. 
جاويد يادآور مي شود: اين حوادث يا به دليل تخريب ساختمان از سوي مالك و بدون 
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اطالع و حضور مهندس ناظر اس��ت و يا اينكه مهن��دس ناظر دقت الزم را در زمان 
تخريب و خاكبرداري لحاظ نكرده است. 

الزامات تخريب 
معاون شهرس��ازي و معماري شهرداري مش��هد با بيان اينكه تخريب و گودبرداري 
ساختمان ها مراحل مختلفي دارد مي گويد: از جمله اين نكات مي توان به الزام تخريب 
و گودبرداري در روزهاي تعطيل و ساعاتي كه بار ترافيكي ايجاد نكند اشاره كرد. ضمن 
اينكه عدم رعايت اصول ايمني آس��يبهايي را متوجه س��اختمانهاي مجاور مي سازد. 
وي در اين باره كه نظارت بر تخريب ها وظيفه چه سازماني است مي گويد: شهرداري 
يك دستگاه مجري در حوزه ساخت و ساز ساختمان است، به عبارتي مجري ضوابط و 
مقررات است، اما سازمانهايي مانند مسكن و شهرسازي و شهرداري و نظام مهندسي 
نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر مؤظف هستند، لذا نقش اين دو سازمان در اين مقوله 
بايد پررنگ تر از شهرداري باشد، هر چند شهرداري نيز بعد نظارتي را دنبال مي كند. 

تخريب و گودبرداري هم جزو مراحل احداث بناست 
مدير آموزش س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان اس��تان نيز با بيان اينكه تخريب 
غيراصولي س��اختمان معضلي اس��ت كه در كل كش��ور وجود دارد مي گويد: مشهد 
نيز از اين امر مس��تثنا نيس��ت، اين در حالي است كه تخريب و گودبرداري ضوابط و 

دستورالعمل هاي قانوني دارد. 
مهدي وكيلي به خبرنگار ما مي افزايد: اين اش��كال در بس��ياري از شهرهاي كشور 
وجود دارد كه تخريب و گودبرداري را جزو مراحل احداث بنا و ساختمان نمي دانند و 
متأس��فانه شهرداري ها به مالكان اجازه مي دهند، بدون نياز به اخذ مجوز به اين امر 
اقدام كنند و به عنوان نمونه چندي پيش در مشهد چندين هزار مترمربع گودبرداري 
در پروژه اي بدون پروانه و حضور مهندس ناظر انجام كه البته خسارتهاي فراوان مالي 

به دنبال داشت. 
وي اضافه مي كند: طبق ضوابط اخذ پروانه توسط مالك، براي شروع عمليات ساخت 
و س��از و تخريب و گودبرداري الزم اس��ت، بنابراين شهرداري نبايد اجازه تخريب و 

گودبرداري به مالكان را بدون پروانه بدهد. 
وكيلي ادامه مي دهد: با اخذ پروانه مهندس ناظر طرح س��از، نگهبان، طرح حفاظت 

ساختمانهاي مجاور را ارائه تا گودبرداري و تخريب منجر به حادثه نشود. 
وي مي گويد: حساس��يت قضيه تا بدان جاس��ت كه بدانيم اكثر ساختمانهاي مشهد 
قديم��ي و فاقد اصول ايمني اس��ت، بنابراين حضور مهندس ناظر به هنگام تخريب 

ضروري است. 

رويه اي كه اعمال نمي شود 
وي با تأكيد بر اينكه شهرداري از تخريب ساختمانهاي فاقد پروانه بايد جلوگيري كند 
مي گويد: اين مسأله نظارت جدي تر شهرداري را مي طلبد و صدور پروانه بايد قبل 
از هر گونه عمليات ساختماني و گودبرداري دريافت شود، در حالي كه اكنون گاه اين 

رويه طي نمي شود. 
وي با بيان اينكه مالك به رعايت تمامي اقدامات ايمني تحت نظر مهندس ناظر به هنگام 
گودبرداري مكلف است اضافه مي كند: هر گونه سهل انگاري كه در اين رابطه كه به وارد 
شدن خسارتهايي به ساختمانهاي مجاور منجر گردد مسؤوليت آن متوجه مالك است. 
وي با اشاره به اينكه نظام مهندسي متولي نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر است مي 
افزايد: در صورتي كه ملك فاقد پروانه و حضور مهندس ناظر باش��د به لحاظ قانوني 
وظيفه اي متوجه سازمان نظام مهندسي نيست. بلكه وظيفه اصلي و قانوني متوجه 

شهرداري و مسكن و شهرسازي است. 
وكيلي دراين باره كه براي جلوگيري از تخريب چه بايد كرد؛ تصريح مي كند: اولين 
و مهمترين كار فرهنگ س��ازي و آش��نا كردن مردم با تبعات تخريب و گودبرداري 
غيراصولي و بدون اخذ پروانه است و در كنار آن شهرداري و نيز مسكن و شهرسازي 

بايد نظارت بيشتري بر تخريبها اعمال كنند. 
وي در اين رابطه كه تخريبهاي غيراصولي در مشهد روند افزايش يا كاهشي دارد مي 
گويد: با توجه به اينكه ساخت و سازها به لحاظ كيفي روند افزايشي دارد تخريب هاي 

غيراصولي نيز رو به كاهش است.
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 خانه ها هم صاحب جعبه سياه شدند
پژوهشگران ايتاليايی فناوری جديدی را توسعه دادند كه توانايی پيشگيری از فروپاشی 

ساختمان های قديمی و جديد را دارد. 
محققان دانشكده فنی مهندسی دانشگاه »سيه نا«، جعبه كوچكی شبيه به جعبه سياه 
هواپيماها را طراحی كردند. درون اين جعبه فناوری های پيشرفته ای مخفی شده اند كه 
توانايی پيشگيری از فروپاشی ساختمان ها را دارد. ساختمان هايی كه اين جعبه كوچك 
در آنها نصب می ش��ود به يك ش��بكه بی سيم وصل می شوند كه می تواند بزرگترين 

شبكه بی سيم شهری را بسازد. 
اين ش��بكه توانايی جمع آوری اطالعاتی در خصوص تاريخ تكامل و س��المت ده ها 
هزار س��اختمان مسكونی و تاريخی را دارد و در صورت بروز زلزله می تواند اطالعات 
دقيقی در خصوص قدرت مقاومت ساختمان در برابر لرزه های زلزله در اختيار مهندسان 

شهرسازی و كارشناسان ميراث فرهنگی قرار دهد. 
سرپرست اين تيم تحقيقاتی در اين باره توضيح داد: »برای كنترل يك ساختمان چهار 
طبقه به 15 حسگر نياز است كه در مورد ساختمان های نوساز می تواند در زمان ساخت 

در قسمت های مختلف بنا نصب شود.« 
اين فناوری نو Wsn )شبكه های حسگر بی سيم( نام دارد. 

فناوری Wsn درحال آزمايش بر روی بناهای شهر »سن جيمينيانو« است. در اين 
ش��هر 15 برج قرون وسطايی تحت مالكيت يونسكو وجود دارند. در اين آزمايش 10 
جعبه سياه Wsn روی برج »رونيوزا« نصب شد. اين برج 8 قرن قدمت دارد و ارتفاع 

ديوارهای آن 52 متر است. 
اين دستگاه ها كه در ابعاد يك پاكت سيگار هستند بدون اينكه به بنای تاريخی آسيب 

برسانند در قسمت های مختلف آن نصب شدند. 
اين دانش��مندان اظهار داش��تند: »فناوری های Wsn فرستنده هايی هستند كه در 
ميكرورايانه هايی در ابعاد چند س��انتيمتر مربع قرار گرفته ان��د. اين رايانه ها برای ارائه 
حجمی از اطالعات درباره پابرجايی، لرزه ها و حركات ناگهانی و همچنين تراوش آب از 
طريق سيستم های راديويی به واحد مركزی و ديگر جعبه های سياه متصل می شوند.«

افتتاح سريع ترين قطار دنيا در چين 
سريعترين قطار جهان با ميانگين سرعت 350 كيلومتر و حداكثر سرعت 394 كيلومتر 
در ساعت، در ماه گذشته در چين مورد بهره برداری قرار گرفت. كار ساخت اين خط 
آهن يك هزار و شصت و نه كيلومتری كه مركز چين را به كانتون واقع در جنوب اين 
كشور وصل می كند از سال 2005 آغاز شده بود. تلويزيون چين، با پخش تصاويری 
از اين قطار پرسرعت، اعالم كرد كه اين قطار قادر است اين مسير را در طی 3 ساعت 

طی كند كه اين زمان 7 ساعت كمتر از قطارهای سابق است.
ايجاد شبكه جديد قطارهای پرسرعت، بار ترافيكی در فاصله شهرهای كوآنگجو، يكی 
از مناطق عمده صنعتی در چين را كاهش می دهد. پكنگ در حال برنامه ريزی وسيعی 
برای توسعه خط آهن اين كشور است كه با اجرای اين طرح طول خط آهن چين از 
هشتادو شش هزار كيلومتر كنونی به يكصد و بيست هزار كيلومتر خواهد رسيد و پس از 
اياالت متحده امريكا، رتبه دوم در زمينه طول خط آهن در جهان را كسب خواهد كرد. 
ميانگين سرعت قطارهای ژاپن 243 كيلومتر و فرانسه 277 كيلومتر در ساعت است.
نخستين قطار پرسرعت در چين در سال 2008 و به هنگام بازی های المپيك مورد 
 بهره برداری قرار گرفته بود و اين قطار پرس��رعت جديد فاصله ش��هرهای پكنگ تا 
تين جيانگ را در مدت يك ساعت و نيم طی می كند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
اين قطار پرسرعت از ماه سپتامبر به منظور آزمايش، كار خود را آغاز كرده بود و از روز 

شنبه 26 دسامبر 2009 بطور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.
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