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ــی  ــازمان نظام مهندس ــا بیانگر مواضع و دیدگاه های س ــب مندرج الزام مطال

ساختمان و ماه نامه نیستند.
درج آگهی محصوالت تجاری به منزله تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان 

برای این محصوالت نمی باشد.

بیایید بیایید که گلزار دمیده ست
بیایید بیایید که دلدار رسیده ست

بیارید به یک بار همه جان و جهان را
به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده ست 

نشریه طاق ضمن تبریک سال نو، براي همه همکاران   
سالي سرشار از سربلندي و بهروزي را آرزو مي کند.



2

فهرست

و یکسال گذشت
سرمقاله

سروش اندیشه
نماینده محترم ولي فقیه و تولیت عظماي آستان مقدس رضوي در دیدار با اعضاي شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور:

نظام مهندسي همچون یک مجلس قانونگذار در رابطه با سازندگي است
بهاریه

رییس جمهور در آیین گرامیداشت روز ملي مهندسي

در گردهمایي روز مهندس در مشهد عنوان شد:

در سومین همایش مقررات ملي ساختمان مطرح شد:
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يا مقلب القلوب و االبصار
هر ساله در چنين روزهايي، آنگاه كه صداي گام هاي بهار آرام آرام به گوش مي رسد و آنگاه 
كه جهان و طبيعت، فصل رويش ها و نو شدن ها را تجربه مي كند، انسانها نيز همگام با اين 
حيات دوباره خود را براي استقبال از بهار آماده مي كنند، گرد و غبار از خانه برمي گيرند، براي 

تداركات و مؤونات عيد به تكاپو مي افتند و مهر ختام بر دفتر سالي كه گذشت مي نهند. 
زياد گفته اند و شنيده ايم كه بهار در اصل فصل نوشدن دلها و جان هاست و نه صرفاً طبيعت 
بي جان، خانه تكاني واقعي يعني خانه تكاني دل، حيات مجدد و نو شدن يعني تولد دوباره روح 

و روان انسان، آمادگي براي عيد يعني نگاهي به گذشته براي ترسيم درست آينده و . ...
در علم مديريت مي گويند توانمندي انسان به اين است كه از تهديدها فرصت بسازد و شكستها 
را پلي براي رسيدن به پيروزي قرار دهد، اينكه سالي ديگر از عمر گذشت و فاصله مان با اجل 
محتوم كمتر شد، اينكه بخشي از بزرگترين سرمايه مان يعني عمر از دست رفت، اينكه آرام 
آرام طراوت جواني رنگ باخته و پيري و ناتواني سراغمان را مي گيرد، همه و همه تهديد است 
اگر دس��ت خالي س��ال را به انتها برسانيم، بي آنكه توشه اي اندوخته يا حداقل اندرز و عبرتي 
نصيب خود ساخته باشيم، آري اگر اين چنين باشيم سزاوارمان باد كه مصداق » ان االنسان 
لفي خس��ر« قرار گيريم، پس بياييم اندكي در سالي كه گذشت و كارنامه اندوخته هايمان در 
اين يكسال انديشه كنيم، براي خوبيها خداي بزرگ را شكر و بابت كاستي ها و  سرپيچي ها، 
سبكسري ها و غفلت ها، رويگرداندن ها و غرق در زرق و برق دنيا شدن ها از آن مهربان پوزش 

طلبيم. 
آنگاه كه از شكست ها عبرت گيريم، آنگاه كه الاقل تالشمان براي بهبود مستمر باشد، آنگاه 
كه با طلب توفيق از او سالمان را آغاز كنيم، آنگاه مي توانيم اميد داشته باشيم زندگيمان پوچ و 

بيهوده و غرق در دنيا طلبي – همانند بسياري كه در اطرافمان مي زيند - نبوده  است. 
و آخر سخن اينكه : 

تو مگو ما را بدان شه بار نيست                                 با كريمان كارها دشوار نيست 
يا مقلب القلوب و االبصار يا مدبر الليل و النهار يا محول الحول واالحوال حول حالنا الي احسن الحال
اي بزرگ معبودي كه تغييردهنده قلبها و چشمها و حالها و حالتهايي، اي تدبير كننده گردش 

ايام، حال ما را هم به بهترين حالها تغيير ده. 
امين يا رب العالمين

..... و یک سال گذشت
سرمقاله

سردبي�ر
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رهبر انقالب اسالمی سياست های كلی نظام در امور »شهرسازی« را ابالغ كردند. پيش نويس اين سياست ها پيش از اين در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام تهيه و به محضر حضرت آيت اهلل خامنه ای تقديم شده بود. متن كامل اين سياست های ابالغی كه به عنوان راهنمای دستگاههای اجرايی، تقنينی و 

نظارتی، خط مشی و جهت گيری نظام را در بخش مذكور تعيين می كند، به شرح زير است:
1- مكان يابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزمينی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعايت معيارهای زيست محيطی و مراقبت از 

منابع آب و خاك كشاورزی، و ايمنی در مقابل سوانح طبيعی و امكان استفاده از زيرساخت ها و شبكه شهری.
2- تعيين ابعاد كالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاكيد بر هويت ايرانی-اسالمی و با رعايت مالحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 

امنيتی، حقوق همسايگی و امكانات زيربنايی و الزامات زيست محيطی و اقليمی.
3-  هماهنگ سازی مقررات و ايجاد هماهنگی در نظام مديريت تهيه، تصويب و اجرای طرح های توسعه و عمران شهری و روستايی.

4- تأمين منابع پايدار برای توسعه و عمران و مديريت شهری و روستايی با تاكيد بر نظام درآمد- هزينه ای و در چارچوب طرح های مصوب.
5- حفظ هويت تاريخی در توسعه موزون شهر و روستا با احياء بافت های تاريخی و بهسازی يا نوسازی ديگر بافت های قديمی.

6-   جلوگيری از گسترش حاشيه نشينی در شهرها و ساماندهی بافت های حاشيه ای و نامناسب موجود.
7-   تقويت و كارآمد كردن نظام مهندسی.

8-  ايمن سازی و مقاوم سازی محيط شهری و روستايی.
9-  رعايت هويت تاريخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محيط شهری بويژه شهرهايی از قبيل قم و مشهد.

10- سطح بندی شهرهای كشور و جلوگيری از افزايش و گسترش بی رويه كالن شهرها.

11- رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلوالن در طراحی فضای شهری و اماكن عمومی.

سـروش اندیشـه
ابالغ سیاست های کلی نظام در امور »شهرسازی« و »مسکن« 
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اشاره :
برگزاري نخستين جلسه شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كشور در يازدهم اسفند ماه سال جاري در مشهد 
مقدس فرصت مغتنمي را براي شركت كنندگان در اين نشست فراهم ساخت تا ضمن بهره مندي از فيوضات 
معنوي در جوار مضجع شريف حضرت ثامن الحجج عليه آالف التحيه و الثنا، از نقطه نظرات و ديدگاه هاي مديران 
عالي استان بويژه نماينده محترم ولي فقيه و توليت عظماي آستان مقدس رضوي در استان بهره مند گردند.
در ابتداي اين ديدار كه در تاالر اماكن متبركه رضوي  ودر فضايي روحاني و با حضوردكتر صالحي استاندار 
خراسان رضوي،  مهندس سيد مهدي هاشمي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور،  دكتر علوي قائم 
مقام توليت آستان قدس رضوي،  مهندس عزيزيان مدير عامل سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي،  مهندس 
حسين پور معاونت عمراني استانداري،  مهندس ابوالفضل صومعه لو معاون مسكن و امور ساختمان وزارت 
مسكن واعضاي شوراي چهارم و پنجم و برخي روساي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان كشور برگزار شد؛ 
آيه اهلل واعظ طبسي وظيفه مهم سازمان نظام مهندسي را نهادينه كردن فرهنگ اسالمي در معماري و شهرسازي 

عنوان كرد.   
آنچه پيش روي داريد مشروح سخنان ايشان است كه تقديم حضورتان مي گردد: 

نظام مهندسي همچون یک مجلس قانونگذار در رابطه 
با سازندگي است

نماینده محترم ولي فقیه و تولیت عظماي آستان مقدس رضوي در دیدار با اعضاي شوراي مرکزي 
نظام مهندسي ساختمان کشور:

متأسفانه اش��كاالت زيادي در امر 
معم��اري ما در گوش��ه و كنار به 
چش��م ميخورد و اي��ن در حوزه  
مس��ؤوليت س��ازمان محترم نظام 
مهندسي اس��ت و انتظار اين بنده  
حقير اس��ت ك��ه انش��اءاهلل اين 
تشكيالت متفكر و مغز متفكر اين 
سياستها را انتقال بدهد و دنبال بكنند 
و به خوبي انش��اءاهلل اجرا بش��ود.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
بنده هم مجدداً خدمت برادران و خواهران عزيز خير 
مقدم و خوش آمد عرض ميكنم و از بذل لطف شما 
تشكر مي كنم و خوشحالم از اين كه زمينه  اين ديدار 

با لطف ويژه  استاندار محترم فراهم آمد.
بدون ش��ك تشكيل نشس��ت ها و محافل علمي و 
مشورتي در اين س��رزمين مقدس در جوار مضجع 
ش��ريف حضرت رضا )عليه السالم( آثار و بركات و 
توفيقات خاصي به دنبال خواهد داشت. اميدواريم اين 
نشانه هاي آماده شدن براي برداشتن گام هاي بلندتر 
و توفيقات بيشتري ]كه[ با توجه به مباني ارزشي و 
فكري اسالم در زمينه  سازندگي و مهندسي كشور 
داش��ته باشيم ]را[ اين جلسه و نشست شما در شهر 

مقدس مشهد به خوبي نشان بدهد.
...

نظ��ام م��ا، يك نظام اس��المي اس��ت. الزمه  نظام 
اسالمي اين اس��ت كه ما در تمامي آنچه مورد نياز 
ي��ك مديريت يك جامعه اس��ت، يك امت و ملت 
است، مبناي حركت ما اس��الم و فرهنگ اسالمي 
باش��د. اقتصاد ما، سياس��ت ما، دفاع ما، تهاجم ما، 
تجارت و بازرگاني ما، نظام پولي و بانكداري ما، نظام 
مهندسي ما، برنامه هاي س��ازندگي ما، برنامه هاي 

توسعه  ما، همه و همه بايد متأثر از فرهنگ ديني ما و مباني اعتقادي ما باشد. 
همه جا بايد اين پيام را ببينيم. 

ب��ه نظر م��ن به خوبي مي توان در ي��ك معماري اصيل، اس��تاندارد، علمي و 
مهندسي فرهنگ ديني و فرهنگ اسالمي را در معرض قضاوت افكار عمومي 
نس��ل هاي مختلف قرار داد. امروز بناي مسجد جامع گوهرشاد كه مربوط به 
تقريباً 650 س��ال قبل يا بيشتر اس��ت، دو مدرسه  باال سر و مدرسه  پريزاد كه 
ما در طرح توسعه  آستان قدس تأكيد داشتيم كه اين دو بنا بماند و ماند، شما 
آث��ار معماري دوره  تيموريان را مي بينيد. فرهنگ آن ها، نگاه آن ها به جهان و 
هستي، جهان بيني آن ها، تفسير آن ها از جهان در آن معماري به خوبي خودش 

را نشان مي دهد. 
امروز بدون ش��ك فرهنگ اسالمي همه  مكتب ها و فرهنگ ها را به چالش 
كشيده، به خاطر برتري و امتياز اين فرهنگ و هويت آن و اصالت آن. بنابراين 

ما همه جا بايد پرچم دين، پرچم اسالم، پرچم انقالب 
اس��المي و ارزش هاي دين��ي را ]و[ پرچم فرهنگ 
ق��رآن را ب��ه اهت��زاز در بياوريم. همه  نش��انه هاي 
پاي بندي يك ملت به مباني فكري و اعتقادي اش 
بايد در همه  روابط مديريت ما ملحوظ بشود و رعايت 
بشود. اين نكته بسيار مهمي است كه شما برادران 

عزيز و استادان محترم بدان توجه كنيد. 
خوش��بختانه سازمان نظام مهندس��ي � همين طور 
ك��ه فرمودند � در حكم يك پارلمان و يك مجلس 
قانونگذار در رابطه با امر ايجاد بناها و س��اختمان ها 
و امر س��ازندگي است. همه  معيارها، همه  مالك ها 
گذشته از اين كه بايد يك معمار، يك مهندس نسبت 
به استحكام بنا، نسبت به آسيب پذير نبودن يك بنا در 
برابر حوادث طبيعي بايد فكر بكند و اين فكر را منتقل 
بكند به كساني كه اجرا كننده  اين تفكر و سياستند، 
در ن��وع معماري هم بايد به اين اصل كه مهم ترين 
اس��ت، بايد به آن توجه بش��ود. متأسفانه علي رغم 
اين ك��ه از چند س��ال قبل اين موض��وع در مجامع 
مختلف تصميم گيري و سياست گزاري و فرهنگي 

نظام مطرح اس��ت، اما هنوز م��ا مي بينيم در عمل 
درست به اين اصل توجه نشده و رعايت نمي شود. 
گمانم حدود 5 س��ال قبل بود يا بيشتر كه در جلسه 
مجمع ]تش��خيص مصلحت نظام[ ه��م درباره  اين 
امر يادآوري ش��د و يك سري سياست هايي هم كه 
در حوزه  مس��ؤوليت مجمع بود كه بايد خدمت مقام 
معظم رهبري مي رفت، آن ها هم به تصويب رسيد. 
تصور من اين است كه مقام معظم رهبري هم قبول 
فرمودند، تصويب فرمودند و براي اجرا ابالغ فرمودند. 
اما عرض مي كنم متأسفانه اشكاالت زيادي در امر 
معماري ما در گوشه و كنار به چشم مي خورد و اين 
در حوزه  مس��ؤوليت سازمان محترم نظام مهندسي 
اس��ت و انتظار اين بنده  حقير است كه انشاءاهلل اين 
تشكيالت متفكر و مغز متفكر اين سياست ها را انتقال 
بدهد و دنبال بكنند و به خوبي انش��اءاهلل اجرا بشود. 
جاي خوشحالي است، يعني معمواًل اين جوري است 
ك��ه اگر امروز بحمد اهلل دور از مبالغه، اكثر قريب به 
اتف��اق مديران ما، چه كس��اني كه يك مجموعه را 
رهبري و هدايت مي كنند يا كساني كه زير مجموعه 
حساب مي شوند، با همين فكر كار مي كنند، با همين 
نگاه و ديدگاه كار مي كنند. همه ش��عارهايي هم كه 
داده مي شود به وسيله مديريت اجرايي نظام و كشور 
و ديگر س��ازمان ها، بيانگر همين واقعيت است. اما با اين همه اگر آن مديري 
كه در رأس هدايت مي كند و برنامه ها و سياس��ت ها را انتقال مي دهد، خود 
پاي بند و مقيد و مراقب اين سياس��ت هاي اصولي نظام باشد، به طور طبيعي 
تأثير بسزايي و بيشتري در زير مجموعه خواهد داشت و خوشبختانه امروز در 
رأس اين تشكيالت كليدي و مهم برادر عزيز ما، جناب آقاي مهندس هاشمي 
حضور دارند كه با همان توضيحي كه جناب آقاي استاندار بيان كردند، با يك 
س��ابقه و پيشينه  درخشان انقالبي و ارزشي امروز در رأس اين سازمان مؤثرند 
و اميدواريم انشاءاهلل با تالش برخوردار از ايمان و صداقت و صفاي دل شماها 
ما در اين موضوع بسيار مهم هم بتوانيم يك كشوري، استاني، شهرستان هايي 
بسازيم كه هر بينندهاي آمد با هر فكري، با هر اعتقادي، با هر فرهنگي بتواند 
پيام فرهنگي اين بناها را انش��اءاهلل با خودش همراه داش��ته باشد و به عنوان 

الگويي به ياري خدا به كار بگيرد.
...

خوش��حال هم مي شويم اگر نقدي، اگر پيشنهادي، 
اگر تجربه اي دوس��تان و برادران ما در اين زمينه ها 
دارند، در اختيار س��ازمان مديريتي آستان قدس هم 
قرار بدهند، ما اس��تقبال مي كنيم و استفاده خواهيم 
كرد. انشاءاهلل همواره مشمول لطف و توجه و عنايت 
ويژه حضرت باشيد. آن توصيه اي هم كه ما به همه  
مديران و مس��ؤوالن كشور داريم، به آقايان هم اين 
توصيه را باز داشته باشيم. تصميم بر اين باشد و بنا را 
بر اين بگذاريد كه اقاًل در ماه يك يا دو بار فقط براي 
عرض سالم و احترام به آستان مقدس حضرت رضا 
]عليه السالم[ مشرف بشويد. صبح ميآييد و بالفاصله 
بر ميگرديد. »ُزر و انصرف*«.  آن وقت آثار اين ادب 
را، آثار اين ارتباط فكري و عاطفي را انشاءاهلل در همه  

زمينه هاي كاري و زندگي خواهيد ديد.

خوشبختانه امروز در رأس اين تشكيالت 
كليدي و مهم برادر عزيز ما، جناب آقاي 
مهندس هاشمي حضور دارند كه با همان 
توضيحي كه جناب آقاي اس��تاندار بيان 
كردند، با يك سابقه و پيشينه  درخشان انقالبي 
و ارزشي امروز در رأس اين سازمان مؤثرند 
و اميدواريم انشاءاهلل با تالش برخوردار از 
ايم��ان و صداقت و صفاي دل ش��ماها ما 
در اين موضوع بسيار مهم هم بتوانيم يك 
كشوري، استاني، شهرستان هايي بسازيم كه 
هر بيننده اي آمد با هر فكري، با هر اعتقادي، 
با هر فرهنگي بتواند پيام فرهنگي اين بناها 
را انش��اءاهلل با خودش همراه داشته باشد و 
به عنوان الگويي به ياري خدا به كار بگيرد.

امروز بدون ش��ك فرهنگ اسالمي همه  
مكتب ها و فرهنگ ها را به چالش كشيده، 
ب��ه خاطر برتري و امتي��از اين فرهنگ و 
هويت آن و اصالت آن. بنابراين ما همه جا 
بايد پرچم دين، پرچم اسالم، پرچم انقالب 
اس��المي و ارزش��هاي ديني را ]و[ پرچم 
فرهنگ ق��رآن را به اهت��زاز در بياوريم. 
همه  نشانه هاي پاي بندي يك ملت به مباني 
فكري و اعتق��ادي اش بايد در همه  روابط 
مديريت ما ملحوظ بشود و رعايت بشود. 
اين نكته بسيار مهمي است كه شما برادران 
* زيارت كن و برگرد.عزيز و اس��تادان محترم بدان توجه كنيد. 
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اضطراب خوش آيند اسفند و بي تابي پرستوها از فصلي تازه كه مي رسد از راه .
بازشدن چشم خمار زمين از خوابي چند ماهه و برتن كردن جامه رنگين درختان و دويدن شور و بيداري  زير پوست سپيدار و ناربن ها.

آبرنگ بنفش � آبي ابرهاي فرورديني و گاه باران و گاه نسيم، هم آواز ترانه بال چلچله ها و رنگارنگي دشت مشوش از شقايق و نسرين .
همراه اين شوق شورانگيز، دوان دوان قواره كردن جامه هاي تازه و ديدن برق چشم كودكي كه كفش هاي نو خريده ي نوروزش را، با اقتدار به دست گرفته است، 

گويي تمام جهان به سخاوت ، بر او ارزاني است ...
آه! ايكاش هنوز كودك بوديم، كودكيم هنوز شايد ، فرقي هم نمي كند، شقيقه هايمان كه سفيد شد باز هم نوروز، نوروز است شتاب براي گذشتن و ورق خوردن 
چند صفحه باقيمانده از تقويم اسفند، چند بار جابه جا كردن و آراستن سررسيد سال نو و نوشتن مبارك و مقدس » بسم اهلل « در اولين صفحه تقويم به خط خوش.
در خلوت پرشتاب روزهاي آخر سال انبوه پرشمار كارهاي ملزم به اتمام بر سرمان ريخته است و مدام با خود مي گوئيم كه از آغاز سال، ديگر كارها را به فردا 

نمي اندازيم، ديگر آشفته تن ، كار نخواهيم كرد و آسيمه سر نخواهيم بود.
قول مي گزاريم به خلوت و عهد مي بنديم با خودمان تا همه چيز به سامان باشد و بر سامان بگردد.

به حافظ تفأل مي زنيم و مي خوانيم : "عالم پير دگر باره جوان خواهد شد" و پيرانه سر، عهد به جواني مي كنيم، به نشاط، به دانايي، به آگاهي، به شور، به شعور، 
به الله ، به گل و بهار ، به فروردين ... .. اما ...!

اما چند نوروز گذشت و چند عهد با نسترن ها و فروردين بستيم كه روز نو، روزگار را نو كنيم و نكرديم؟
من اينجا از نوروز و بوي باران هرگز نخواهم گفت كه واژه هايم هرچه باشند، در پيشگاه زيبايي بهار خجلت آورند و مايه شرمساري.

من هيچگاه از آنچه آدمي در خلوت خويش بر سفره هفت سين عهد مي كند ، نخواهم نوشت، كه اينچنين نوشتن اندازه و جايگاه من نيست ، من اما هر نوروز 
بعد از آن كه دعاي تحويل سال رامي خوانم و بوسه اي بر جلد قرآن مي گذارم و تفألي به حافظ مي برم، به دست بوسي بزرگترهايم  از خانه به خيابان مي آيم، 

خياباني كه همه رنگ بهار دارد ، جز خانه ها و معماري هايش كه هنوز زمستاني و سردند و يخ بسته.
من هر نوروز غمگين مي شوم كه چرا رخت و خانه تكانديم اما معماري هايمان نزديك به صدسال است كه به نوروز، حيات و انديشه و جانشان نو نمي شود و 

مهندسي ما، خانه تكاني نمي كند و سر از خواب زمستاني بر نمي كشد و گل و الي مانده از زمستان از رخساره شان زدوده نمي شود !
ما مي مانيم و پنجره هايي كه رو به شكوفه ها و ياسمن گشوده نمي شوند ، ديوارهايي كه جوانه هاي انديشه بر پايشان شكفته نمي شود و درهايي كه رنگ نو نگرفته 
اند و خانه هايي كه در اندرون تازه شده اند اما در بيرون، نه !  اين خانه ها ، از نشاط بهار ما مي كاهند و از دست افشاني خويش در جشن نسترن ها دريغ مي كنند.

دل ساختمان هاي ما و چشم معماري ما ، چند بهار و چندين فروردين است كه رخت نوروزي به تن نمي كند و بخت بهروزي به ارمغانمان نمي آورد .
نوروز هر سال در مشهد، وقتي جمعي، به حساب و شمار نيامده ، در صحن بارگاه امام هشتم از آن گرداننده شب ها و روزان مي خواهند كه حالشان را به " احسن 
حال" برگرداند و عيدي و بركت خويش را از نفس فرزند پيامبر مي گيرند و مبارك و متبرك به خانه و اقامت گاه خويش باز مي گردند در خيابان هاي پيرامون آن 
حرم عشق و بر در و ديوار ساختمان هاي شهر گرداگرد آن حرم، آيا باز رنگي از بهار و تبرك و تازگي انديشه و خرد مي بينند؟ يا هنوز حديث سرما جاري است و 

فرتوتي به جاي مانده از زمستان نقش ديوار و ساختمان هاي ماست ؟
آيا نوروز به معماري ما سر مي كشد و بهار بر شاخ و تنه هاي مهندسي ساختمان هاي ما جوانه و برگ و گل مي آورد ؟ ما چه بذري در هر سال كاشتيم تا بهارمان 

پرشكوفه و دامن افشان از شقايق شود؟
... اين بهار بياييم اما عهدي دگر كنيم ...

حول حالنا الي احسن الحال ... آمين !

بهاریه
ای بهار همچنان تا جاودان در راه ...*

مهندس مزدا نوبري

* بيتي از شعر پيغام | دفتر شاهنامه زنده ياد اخوان ثالث
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» ايران اس��المی در مقطع كنونی يك كارگاه بزرگ س��ازندگی است. « اين 
مطلب شايد كليدی ترين بخش سخنانی بود كه رئيس جمهور كشورمان در 

آيين گراميداشت روز ملی مهندس در سالن غدير وزارت كشور بيان داشت.
مهندسي؛ دانش عام و حاكم بر همه علوم 

محمود احمدی نژاد پنجم اسفندماه پس از تلنگری به پيشرفت های علمی كشور 
در حوزه هايی چون هوا-فضا، بيوتكنولوژی و نانوتكنولوژی، بهسازی مسكن 
روس��تاها، گسترش سازندگی در كش��ور را مرهون انديشه، طراحی، تالش و 

فداكاری جامعه مهندسی كشور دانست.
به باور رئيس قوه مجريه سطح پيشرفت های صورت گرفته به حدی است كه 
برخی اوقات، بعضی آمارها و عددها برای بسياری از افراد غيرقابل باور می شود 

و برای بيرون از ايران كه حتما غيرقابل تصور است.
محمود احمدی نژاد رشته تمامی فعاليتهای مهندسی را به هر گونه نگاه عالمانه 
در عالم هستی گره زد و گفت: هر كار درستي كه در عالم انجام شده تحت يك 
نظام مهندسي قرار دارد، مهندسي در حقيقت به معناي داشتن فكر نظام مند، 
هدفمند، برنامه ريزي و طراحي عالمانه و عمل بهينه است؛ جامعه اي كه همه 
زندگي آن بر مبناي دانش و برنامه ريزي و عمل مهندس��ي باش��د موفق تر 
است.مهندسي دانش عام و حاكم بر همه علوم است هر كس بخواهد بهترين 
اس��تفاده را از علم ببرد نيازمند نگاه مهندسي به آن علم و عرصه هاي مرتبط 
آن علم اس��ت. حتي در علوم انس��اني هم اگر از روش مهندسي استفاده شود 
موفق تر خواهد بود فيلسوفان و پزشكان ايران زمين هم با نگاه مهندسي وارد 
اين حوزه ها شدند. امروز نيز به توانمندی مهندسان ايرانی باور داريم؛ مهندسان 

ايرانی در سالهای گذشته ثابت كرده اند » می شود و می توانيم.«
دوران افتخار آميز

رئيس دهمين دولت جمهوری اسالمی ايران در بخش ديگری از سخنان خود 
فصل هايی از كتاب سازندگی كشورمان را تورق كرد و برای مقايسه دوران های 

تاريخی تصاويری ذهنی و افتخارآميز مهندس��ان و متخصصان ايرانی را ارايه 
داد.او گفت: س��ه دوره س��ازندگي ماندگار، همه جانبه و گس��ترده در سرزمين 
ايران اتفاق افتاده است؛ دوره اول، قبل از اسالم بود كه در اين دوره با طراحي 
ش��بكه هاي بسيار دقيق آبرساني و نظام مهندسي متناسب با طبيعت حداكثر 

استفاده را از پتانسيل هاي طبيعي برده و نيازهاي خود را تامين مي كردند.
دوران صفويه دوره دوم س��ازندگي بود. سازندگي همه جانبه و گسترده اي در 
اين دوره در سرزمين ايران اتفاق افتاد و بخش وسيعي از ميراث فرهنگي امروز 
از جمله توزيع آب به روشي خاص، كاروانسراها، تاسيسات، معماري و تجهيزات 

پزشكي كه نتيجه زحمات مهندسان آن دوران است. 
سومين دوره سازندگي ماندگار در ايران، دوران پس از انقالب اسالمي است. در 
طول 32 سال گذشته حجم خدمات مهندسان ايراني قابل مقايسه با دوره هاي 
گذشته نيست بلكه فراتر است حتي هيچ روستايي در كشور نيست كه در آن 

اثري از خدمات مهندسان وجود نداشته باشد. 
يك نرمش و دستگرمی برای يك جهش بزرگ

احمدی نژاد به توفيقات كش��ور در خصوص مس��كن مهر و توانمندی باالی 
مهندسان كشورمان اشاره كرد و گفت: زمانی كه با قيمت جهشی مسكن كه 
موجب فش��ار آمدن به مردم شد روبرو شديم، گروهی برای حل ريشه ای اين 
مشكل بحث مسكن سازی را مطرح كردند، در حالی كه برخی ها باور نمی كردند 
بتوان سالی دو هزار مسكن روستايی را بازسازی و يك ميليون مسكن شهری 

ساخت، اما گروهی از مهندسان ايستادند و ساختند. 
وی افزود: همه كارهايی كه انجام شده، افتخارآميز است اما اينها نرمش و آماده 
ش��دن برای جهش بزرگ اس��ت چرا كه جايگاه ايران در جهان بسيار باالتر از 
چيزی است كه اآلن قرار داريم. ما ملتی نيستيم كه با كشتن ساير ملت ها جای 
آنها بنشينيم و نامی بر خود بگذاريم بلكه موقعی كه ديگران چيزی نداشتند، ما 
خيلی چيزها داشتيم و بس��ياری از علوم، فناوری ها و دانش ها مرهون تالش 

گزارش

ــازندگی در کشور مرهون  ــترش س گس
اندیشه و فداکاری جامعه مهندسی است

مهندس محمد تقي خسروي، جواد صبوحي

رئیس جمهور در آیین گرامیداشت روز ملی مهندسي
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دانشمندان و متخصصان ما است.
احمدی نژاد در عين آنكه به تمامی اين توفيقات اشاره می كرد اين فعاليت ها را 
يك نرمش و دستگرمی و آماده شدن برای يك جهش بزرگ دانست و گفت: 
تمام اقدامات افتخار آفريني كه در سه دهه گذشته در بخش هاي مختلف كشور 
صورت گرفته براي جامعه مهندسي جنبه آماده شدن براي جهش هاي بزرگ 
داش��ته است چرا كه جايگاه ايران در جهان بسيار باالتر از آن چيزي است كه 
امروز در آن قرار داريم ملتي كه ريش��ه دار بوده و سابقه چند هزار ساله دارد از 

اين ظرفيت برخوردار است كه به قله هاي باالتري دسترسي پيدا كند. 
رئيس جمهور كش��ورمان جهش و دس��تيابي به اين قله ه��اي بلند را نيازمند 
كار مهندس��ي دانست كاری كه بايد همه دانشگاهيان و دلسوزان كه پشتوانه 
فعاليت هاي مهندسي كشور هستند در رساندن ايران به قله هاي پيشرفت در آن 
مشاركت كنند. وي گفت با وجود همه فعاليت های عظيم صورت گرفته تازه به 
ابتدای خط مسابقه رسيده ايم و بايد برای ساختن ايران آستين باال بزنيم؛ انتظار 
می رود همه دانشگاهيان، پژوهشگران و دلسوزان كه پشتوانه كار مهندسی در 

كشورهستند، ايران را به نقطه اوج و قله ها برسانند. 
رئيس جمهور كشورمان شرط رسيدن ايران به قله هاي پيشرفت را در گرو بهره 
گيري از روش و الگوهاي بومي دانس��ت و تاكيد كرد كه تنها مسير پيشرفت 
راهي نيست كه ديگران آن را ترسيم كرده اند؛ تقسيم بندي دنيا به توسعه يافته، 

در حال توسعه و فقير اشتباه و استعماري و سلطه گرانه است. 
به زعم رئيس جمهور اين تقسيم بندی استعماری و برگرفته از فرهنگ سلطه 
طلبی است. وی به تجربه سفرش به يكی از كشورهای آفريقايی برخوردار از 
غنی ترين معادن دنيا اشاره كرد و گفت: رئيس جمهور آن كشور به من گفت 
كه غربی ها حتی نقشه معادن كشورمان را به ما نمی دهند و زمانی كه من به 
آنها پيشنهاد دادم كه ايران آماده است نقشه ای از ذخاير معدنی را به شما هديه 
بدهد، بسيار استقبال كردند. آنها انسان های باهوشی هستند كه در فقرمطلق 
نگه داشته شده اند و غربی ها در ميان آنها دعوا درست می كنند تا از آنچه در 

اطرافشان می گذرد؛ بی خبر باشند.
وی س��پس برای آنكه اين بخش از سخنانش باز هم ملموس تر باشد با ذكر 
تش��بيهی در اين خصوص گفت: اگر مسير و ريل پيشرفت يك طرفه باشد و 
لوكوموتيوي كه جلوتر در حركت است، مسير و هدف را تعيين كند آنهايي كه 
در پشت سر قرار دارند هيچ گاه امكان ندارد كه به لوكوموتيو جلويي برسند از 

اين رو نيازمند ترسيم الگوهاي بومي در مسير پيشرفت هستيم. 
وي افزود: بايد قله هاي پيش��رفت را خودمان ترسيم كنيم و در چنين صورتي 
ريل گذاري و مسير و سرعت حركت در اختيار خودمان خواهد بود و مي توانيم 

قله هاي باالتري را هدف گذاري كنيم. 
محمود احمدی نژاد بازگش��ت به الگوي اس��المي – ايراني را نيز ضرورت و 
دغدغه ای برای فعاليت در عرصه مهندسی دانست.وی آنگاه با تبيين معنای 
اين دو الگو گفت: الگوي اس��المي بدين معناس��ت كه اسالم متعلق به همه 
بشريت است و به قبيله و گروه خاصي تعلق ندارد و حقيقت ناب اسالم توسط 
انسان كامل در آينده عرضه خواهد شد. توجه به عدالت، پاكي، احترام به خانواده 
و فداكاري براي ديگران در فرهنگ اس��المي ملت ايران داراي ارزش است و 
ما بدنبال حاكم بودن چنين ارزش هايي در جامعه هستيم در حالي كه زندگي 

غربي ها با غارت فرهنگ، هويت و ثروت ديگران اداره مي شود. 
وي خاطر نش��ان كرد: الگوي ايراني هم بدين معناس��ت كه با استعداد، هنر، 
مديريت و توانمندي ايراني كش��ورمان را بسازيم و در اين مسير البته از همه 

تجربيات ديگران استفاده مي كنيم اما آن را با مدل ايراني منطبق مي كنيم. 
دولت آماده همكاری با مهندسان

رئيس جمهور كش��ورمان باز هم در بخش ديگری از س��خنانش بر اين نكته 
تاكيد كرد كه بايد ايران را با انديشه، همت، اراده، توان و روش ايراني بسازيم 
و اين وظيفه جامعه مهندسي كشور است و اينكه هر دست، انديشه و قدمي در 
هركجاي ايران بايد در كنار توجه به ارتزاق شخصي نگاهي به ساختن ايران 
نيز داشته باشند.وی برای اينكه بر مصاديق اجرايی اين گفته خويش نيز تاكيد 
كند از آمادگی مجموعه ای كه متولی آن است برای همراهی با مهندسان گفت 

و اينكه: نظام مهندسي در هر بخشي از عمران و آباداني كشور آماده حضور و 
مشاركت باشد دولت آمادگي دارد كه اداره آن بخش را به نظام مهندسي واگذار 

كند و انتظار اين است كه همه خود را مسوول اداره كشور بدانند. 
وي افزود: نظام مهندسي فقط براي دفاع از حقوق صنف خودشان نيست بلكه 
ظرفيت و سرمايه ملي است كه مي تواند در طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني 

و صنعتي مشاركت داشته باشد. 
دكتر احمدي نژاد با اش��اره به اينكه براي سال آينده يك جهش سازندگي در 
انتظار كشور است، گفت: براي بخش كشاورزي در سال آينده 10 هزار ميليارد 
تومان بودجه اختصاص يافته و 47 هزار ميليارد تومان مجموع بودجه عمراني 
كشور است و عالوه بر منابع معمول 30 هزار ميلياردتومان نيز براي پشتيباني 

از صنعت، كشاورزي، توليد و اشتغال اختصاص يافته است. 
وی بازسازی 200 هزار مسكن روستايی و ساخت يك ميليون مسكن شهری 
در طول يكسال توسط مهندسان ايرانی را اقدامی بزرگ خواند و خاطرنشان كرد: 
در زمان اوج گيری قيمت مسكن در چهار سال قبل، برخی معتقد بودند بايد با 
كلنگ زدن س��اخت 10 هزار واحد مسكونی اجاره به شرط تمليك وضعيت را 
مديريت كنند اما من س��ئوال كردم كه اين راه حل؛ مشكل را برای چه مدت 

زمانی حل خواهد كرد؟ 
رئيس قوه مجريه؛ مشكل تامين مسكن را مشكلی 50 ساله عنوان كرد و گفت: 
در آن مقطع گفتم كه بافت های فرسوده را احيا كنيد، طرح های عقب افتاده را 
به اتمام برسانيد و بايد آن قدر ساختمان بسازيم كه عرضه مسكن به طور قابل 

توجهی افزايش يابد؛ گروهی از مهندسان ايرانی گفتند كه می شود و ساختند.
وی اظهار اميدواری كرد تا روزی فرا برسد كه رده های مديريتی كشور در اختيار 
مهندس��ان درجه يك كشور قرار گيرد و البته اكنون در حال حركت در چنين 

مسيری هستيم.
» كوچك همه مهندسان كشور هستم«

» كوچك همه مهندسان كشور هستم« ؛ احمدی نژاد اين جمله را پس از آنكه 
به پاس اجرای طرح تحول اقتصادی اش لوحی را از سوی مهندسان دريافت 
كرد و مورد تقدير قرار گرفت خطاب به مهندسان گفت.رئيس جمهور در اين 
جشنواره با شعار » توانمندی مهندسی كشور در خدمت طرح تحول اقتصادی« 
برگزار شد 12 لوح تقدير را به 12 مهندس تقديم كرد كه از ميان 32 مهندس 
برگزيده كشوری به ساختمان خيابان فاطمی وزارت كشور آمده بودند. لوحی كه 
بر روی آن نوش��ته بود: » به پاس تالش مس��تمر جنابعالی در مسير بالندگی، 
توسعه و پيشرفت كشور و به عنوان مهندس منتخب هشتمين جشنواره روز ملی 
مهندسی اين لوح سپاس به شما تقديم می گردد. اميد است همواره با تالش و 
جديت در جهت تحقق آرمانهای حضرت امام )ره( و منويات مقام معظم رهبری 

گامهای موثرتری در مسير تمدن واالی ايرانی اسالمی برداريد.« 
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حاشيه مهمتر از تيتر
يكی از نقاط بارز در زندگی شغلی و حرفه ای سيد مهدی هاشمی؛ رئيس جديد شورای مركزی سازمان نظام مهندسی كشور برخورداری از تجربه ارزشمند مديريتی 

در حوزه های مختلف است و همين نكته وی را از بسياری از مديران متمايز می سازد.
بخش قابل مالحظه ای از اين تجربه معطوف فعاليتهای مديريتی و اجرايی است. از جمله اين سوابق می توان به عضويت در كميته انقالب اسالمی و سپاه پاسداران 
از سال 1357، معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت كشور، رياست ستاد تبصره 13 و سازمان شهرداريها و دهياريهای كشور، رياست فدراسيون تيراندازی كشور و 
مبحث 2 مقررات ملی ساختمان، معاونت وزير راه و ترابری، رياست شوراي حمل و نقل و ترافيك، سرپرستي و مديريت شركت واحد اتوبوسراني تهران، سرپرستی 

وزارت كشور و معاونت امور مناطق شهرداری تهران اشاره كرد.
از س��ويی ديگر مهندس هاش��می را بس��ياری از رزمندگان و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس بخوبی می شناس��ند. 113 ماه خدمت در جبهه های جنگ، 3 بار 
مجروحيت و 50 درصد جانبازی تنها فصلی از دفتر خدمات وی در اين عرصه است. وی همچنين عالوه بر آنكه عضويت و فرماندهی يگان های مختلف سپاه 
پاسداران در مناطق عملياتی را عهده دار بوده مدتی نيزبه عنوان مدير پروژه، مجری و مشاورطرح های مختلف وزارت دفاع در زمينه های دفاعی،  فرهنگی، ورزشی 

و مسكونی و نيز معاونت مهندسی نيروی مقاومت بسيج مشغول فعاليت بوده است.
سردار هاشمی پس از دفاع مقدس عزم خويش را برای حضور در جبهه آموزش و تحقيق جزم نمود. رياست هيات مديره های شركت های مختلف مشاور و عمران 
دولتی، عضويت در ش��ورای مركزی و دبير جامعه مهندس��ين بسيجی)سازمان بسيج مهندسين(، فرماندهی مهندسی نيروی انتظامی ، تدريس در مركز آموزش 

مهندسی سپاه و مشاركت در پروژه های تحقيقاتی و پژوهشی دانشگاه امام حسين )ع( و وزارت دفاع بخشی از اين حضور است.
عضويت و همكاري با مراكز علمي و انجمن هاي مربوطه و شركت در كنفرانس هاي علمي را نيز بايد به سوابق علمی وی افزود.مهندس هاشمی همچنين عالوه 
بر عضويت در تشكلها و مجامعی همچون نظام مهندسي استان تهران و كشور، شورايعالي معماري و شهرسازي، شوراي مركزي سازمان بسيج مهندسين كشور، 
كميسيون زير بنايي دولت، شورايعالي مسكن كشور، شورايعالي ترافيك كشور، ستاد هماهنگي و امور ايمني، كميسيون ايمني راههاي كشور،ستاد حوادث كشور، 
ستاد مديريت بحران شهر تهران و نظام مهندسي استان تهران با دانشگاهها و مراكز مختلف پژوهشی و تحقيقاتی همچون انجمن بتن ايران، پژوهشگاه زلزله، 

پژوهشگاه سوانح، پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري، شورايعالي نقشه برداري و مركز آسيايی كاهش خطر پذيري لرزه اي همكاری داشته است.
همكاري به منظور ارايه طرح هاي توسعه شهري جديد تهران بويژه طرح جامع ) طرح راهبردي – ساختاري توسعه و عمران شهر تهران (، همچنين طرحهاي 

تفصيلي مناطق شهري را نيز بايد به اين مجموعه افزود.
 مهندس هاشمی در حوزه فرهنگ و رسانه نيز فعاليتهای چشمگيری داشته است. مدير مسوولی روزنامه شهروند، ماهنامه شهرداريها و ماهنامه اطالع رساني و 
آموزشي دهيارها،  فصلنامه علمي و پژوهشي مديريت شهري فصلنامه تخصصي – فرهنگي ايمني، فصلنامه تخصصي پسماند، فصلنامه تيرانداز، ويژه نامه مديريت 

استراتژيك و مديريت اسالمي و همچنين عضويت درهيئت تحريريه نشريه نظام مهندسي استان تهران را نيز بايد به سوابق فرهنگی وی افزود.

گفت وگو 

هیچ چیزي فراتر از قانون نیست
مهندس احمد اسدي | مهندس محمدتقي خسروي
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 مشغله شما زياد است با وجود اين همه مشغله چه 
شد كه تصميم گرفتيد در انتخابات هيات مديره و 

سپس شورای مركزی شركت كنيد؟
 من در حال حاضر مشغله زيادی ندارم؛ قبل از ورود 
به صحنه انتخابات تنها مس��ووليت اصلی ام رئيس 
فدراس��يون تير اندازی بوده اس��ت و تقريباً بيش از 
يكسال و نيم است كه از مسووليت هاي دولتی جدا 
شده ام. مس��ووليت اصلی من در اينجا بوده، ضمن 
آنكه عضويتم در هيات مديره نظام مهندسی استان 
تهران زم��ان زيادی را از م��ن نمی گيرد.فعاليتهای 
تحقيقات��ی و مطالعات��ی ام در راس��تای فعاليتهای 
مهندسی انجام مي پذيرد.در عين حال اصرار برخی 
از دوستان آن بود كه در اين عرصه حضور پيدا كرده 
و به پيشرفت نظام مهندسی كشور كمك كنم همين 
موض��وع يكی از داليلی بود كه باعث ش��د به اين 

عرصه نيز وارد شوم.

 درحكم رئيس جمهوری به شما مطالبي همچون ضرورت ايجاد توانمندي 
در جامعه مهندسي، توجه و بهره برداری از دانش فنی مهندسان، ارتقای 
كيفيت و بهينه س��ازی ساختمان، كمك به گسترش فناوری های نوين، 
توسعه ش��هري معماری ايراني - اسالمی مورد تاكيد قرار گرفته است. 
حداقل در دوره سه ساله حضورتان در اين عرصه چه مواردی از مطالب 

مذكور را جزو اولويتهای برنامه هايتان قرار خواهيد داد؟
 اولويت نخست و اصلی من "اجرای قانون" است.اجرای قانون در همه مسايل 
وجود دارد و ش��ايد ضرورتي ديگر كه بخواهيم قبل از توجه به اجراي قانون 
آن را مدنظر قرار دهيم وجود نداش��ته باش��د. شايد بيش از 85 درصد نيازها و 
ضرورتهای موجود جامعه مهندسی كشور در قانون نهفته است. طبعاً نكاتی كه 
از س��وی مقام معظم رهبری و رئيس جمهور از ما مطالبه می شود اولويتهای 
قانون را برايمان تبيين و ترسيم می كند و بايد اين مهم را در اولويت فعاليتهای 
خود قرار دهيم.بنابر اين هيچ چيزی فراتر از قانون نيست.اميدواريم با توجه به 
اينكه مهندسی يكی از نيازها و گرانبهاترين سرمايه های ما است؛ بتوانيم هر 
چه سريعتر سرمايه های انسانی بالقوه بسياری را كه در اختيار داريم در سطح 
كش��ور بالفعل كنيم. چنانكه مي دانيد در مهندسی، صنعت ساختمان سرآمد 
و برجس��ته تر از ساير بخش هاست.بايد بتوانيم صنعت ساختمان و كار فنی و 
مهندسی را به عنوان پيشتازترين فعاليت مهندسی در كشور به نمايش بگذاريم 
و اين توانمندی و پتانسيل را احيا كرده و عالوه بر اين ركودی را كه به داليل 

مختلف در دوره ای دچار خال شده بود مجدداً شكوفا و احيا كنيم.

 قانون نظام مهندس��ی س��اختمان در سال 74 
تصويب شد.نكته ای كه آن موقع وجود داشت 
آن بود كه اين قانون در يك دوره ده ساله مجددا 
مورد بازبينی قرار گيرد تا مشخص شود كه آيا 
بر اس��اس مقتضيات فعلي به نيازهاي روز پاسخ 
مي دهد يا نه؟ در حال حاضر به نظر می رس��د 
بخش قابل توجهی از اين قانون همگام و همسان 
با اين نيازهاس��ت. اما در مبحث مقررات ملی و 
آيين نامه ها ضرورت اين بازنگري وجود دارد.
با توجه به تاكيد شما بر موضوع قانون مي توان 
انتظار داشت اين بازنگري در دوره سه ساله آتي 

تحقق پذيرد؟ 
ما زمانی می توانيم از بازنگری قانون صحبت كنيم 

ك��ه آن قان��ون را اجرا كرده باش��يم و معايب آن را 
بدانيم.البته بخشی از مقررات ملی در دست بازنگری 
اس��ت و ما نيز در آن مشاركت داريم.من هم بيش 
از يك س��ال قبل مس��ووليت اين كار را در موضوع 
مبحث دو عهده دار ش��ده ام ولی شايد بتوان گفت 
نظام مهندسی س��اختمان كشور كمترين مشاركت 
را در بحث بازنگری مقررات ملی س��اختمان داشته 
اس��ت.اميدوارم با توجه به اينكه من عضو ش��ورای 
تدوين مقررات ملی ساختمان هستم و در اين شورا 
از همفكري برخي از دوس��تان نيز استفاده مي كنيم 
بتوانيم در اجرا و بازنگری فعاليت هايي داشته باشيم.

 قاعدتاً برای اجرای اين قانون چهار ارگان مهم 
مي توانند چرخه تكاملی اجرای آن را ش��امل 
ش��ود و اين ارگانها ه��م؛ معاونت امور عمرانی 
اس��تانداری ها، سازمان های مسكن و شهرسازی، 
ش��هرداری ها و سازمان نظام مهندسی مي باش��ند. چه بايد كرد كه اگر 
نقصانی در فعاليتهاي اين چرخه و نشست های اين بزرگواران بويژه در 

استانها بوده است حل شود؟
ببينيد، قوانين و مقررات موجود ما به لحاظ اينكه قوانين و مقرراتی انسانی است 
و انسان نيز جايز الخطاست؛ نقص ها و مشكالتی دارد.ضمن آنكه ساليق نيز 
در تدوي��ن و اجراي آن دخيل بوده اس��ت.به همين دليل بايد تالش كنيم تا 
در س��ايه تعامل و هماهنگی،صميميت و رفاق��ت، در چارچوب قانون اين كار 
را تس��هيل كرده و سرعت ببخشيم. نهادهاي مختلف آنقدر نقاط مشترك در 
قانون با يكديگر دارند كه فرصتی برای پرداختن به نقاط افتراق و اختالف آن 
در زمانهای كوتاهی كه در اختيار داريم، نخواهيم داش��ت.البته تمامی نهادها با 
اين موضوع مرتبط هستند و بايد مردم نيز نسبت به اين موضوع توجيه و همراه 
ش��وند در عين حال الزم است تا دست اندركاران مذكور را در تعامالت مثبت 
و در جلسات مكرری كه خواهيم داشت با يكديگر همدل و همراه كنيم. طبعًا 
كس��ی نمی تواند بگويد من مخالف اجرای قانون هستم ولی ممكن است در 
اجرای آن س��اليق مختلفی اجرا شود.بايد از نقاطی شروع كنيم كه مشترك 
اس��ت و اختالفی ندارند.چه كسی در سطح كش��ور مخالف ايمني است؟ چه 
كسی مخالف مقاوم سازي است؟ چه كسی مخالف شهرسازی كارآمد و بهينه 
اس��ت؟ چه كسی مخالف اجرای قانون است؟ ما در بخشی از موارد در ابتدا از 
نقاط اختالف صحبت می كنيم و همين مساله تبديل به پاشنه آشيل می شود 
و موضوع به حاش��يه می رود.اگر به دنبال اجرای نقاط مش��ترك باشيم، نقاط 
اختالف نيز به س��رعت كشف می ش��ود و مراجع تصميم گيری برای حل آن 

نظر خواهند داد.

 جای خالی كارشناس��ان روابط عمومی كه به 
موضوعات نظام مهندسی مسلط باشند در نظام 
مهندسی استان ها و بويژه شورای مركزی مشاهده 
می شود. اين واقعيت وجود دارد كه اين شورا فاقد 
يك سخنگو و روابط عمومی شايسته و توانمند 
است كه نقاط قوت و ضعف و سازمان را بداند و 
بعنوان بازوي توانمند هيات مديره و رئيس شورا 
انجام وظيفه نمايد. حال آنكه وجود يك رسانه 
فراگير، خبرگزاری و يا نشريه تخصصی با وجود 
200 هزار عضو نظام مهندسی می تواند فرهنگ 
س��اخت و س��از ايرانی – اس��المی را در جامعه 
توسعه دهد و تريبوني براي وصول مطالبات به 

طبعاً نكاتی كه از سوی مقام معظم رهبری و 
رئيس جمهور از ما مطالبه می شود اولويتهای 
قانون را برايمان تبيين و ترسيم می كند و 
بايد اين مهم را در اولويت فعاليتهای خود 
قرار دهيم.بنابر اين هيچ چيزی فراتر از قانون 
نيست.اميدواريم با توجه به اينكه مهندسی 
يكی از نيازها و گرانبهاترين سرمايه های 
ما است؛ بتوانيم هر چه سريعتر سرمايه های 
انسانی بالقوه بسياری را كه در اختيار داريم 

در سطح كشور بالفعل كنيم.

متاس��فانه ام��روزه يك��ی از مهجورترين 
صنوف و نظامات در س��طح كشور، نظام 
مهندسی اس��ت.آنگونه كه مردم از نظام 
پزش��كی اطالعات دارند از نظام مهندسی 
اطالعات ندارند.نظام مهندس��ی در كشور 
معرفی و شناخته نشده است و اين رسالت 
وظيفه تمامی مسووالن و دست اندركاران 
بويژه بخش روابط عمومی و رسانه را بيش 

از پيش كرده است.
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حق سازمان و اجرايي شدن برخي بند هاي قانون 
كه مغفول مانده باشد. برای اين موضوع مهم چه 

برنامه ای داريد؟
ب��ه نكته صحيحی اش��اره كرديد.متاس��فانه امروزه 
يك��ی از مهجورترين صنوف و نظامات در س��طح 
كشور، نظام مهندسی است.آنگونه كه مردم از نظام 
پزش��كی اطالعات دارند از نظام مهندسی اطالعات 
ندارند.نظام مهندس��ی در كش��ور معرفی و شناخته 
نشده اس��ت و اين رسالت وظيفه تمامی مسووالن و 
دس��ت اندركاران بويژه بخش روابط عمومی و رسانه 
را بيش از پيش كرده اس��ت.البته در اين مهم رئيس 
نظام مهندسي نقش قابل مالحظه و تعيين كننده اي 
دارد تا اينكه يك روابط عمومی خوبی برقرار كند.من 
با آنكه چندان عالقه مند نيستم كه شخص حقيقی 
ام چهره شده و شناخته شود ولی به لحاظ جايگاه و 
وظيفه مسووليتی كه داشته و دارم از ابتدای مسووليت 
ام اين موضوع را در دس��تور كار خود قرار داده ام.در 
اين مدت با همكاران نشريه شمس جلسه داشتم و 
تقاضاهای مختلف رسانه برای گفت وگو و بازديد را 
پذيرفته ام.عالوه بر اين، نشستي را نيز با رسانه ملی 
خواهيم داش��ت تا نحوه تعامل با رسانه ملی را مورد 
بررسی قرار دهيم.در ضمن بازديدی كه از خبرگزاری 

ايسنا داشتم اين گله مطرح گرديد كه چرا نظام مهندسی هيچ گونه تعاملی با 
رسانه ها ندارد در صورتی كه خبرگزاری ها می توانند مطالبات جامعه تخصصی 
و غير تخصصی را به نظام مهندسی منتقل كنند.اينها فرصتهايی است كه در 
يك جاده دوطرفه ايجاد می ش��ود.هم رسانه ها بايد به اين موضوع توجه كنند 
و هم نظام مهندسی بايد زمينه اين تعامل دو سويه را فراهم كند و من تصور 
می كنم در اجرای اين هدف كمترين مشكل را با رسانه ها خواهيم داشت.همين 
گفت وگوی بين ما و شما با وجود مشغله بسيار زياد نشان دهنده اين است كه 

به اين ادعای خود اعتقاد داريم.

 اميدواريم با حمايت شما شاهد ايجاد يك خبرگزاری متعلق به سازمان 
نظام مهندسی باشيم.

امي��دوارم. ولي تصور می كنم با يك سياس��تگذاری 
واحد در اين خصوص ش��اهد تعامل مناس��بی بين 
نشريات سازمان نظام مهندسی باشيم تا اين نشريات 
نيز تكميل كننده هم باش��ند.اميدوارم بتوانيم شاهد 

تحقق اين كار در دوره پنجم باشيم.

 يكی از كارهای مناس��بی كه ام��روزه دنبال 
می شود موضوع هدفمند كردن يارانه هاست.طبعًا 
نظام مهندسی يكی از بخشهايي است كه می تواند 
به اجرای اين مس��اله كمك كند. اينكه سازه و 
ساختماني ساخته شود كه عمر كمتر از 15 سال 
داشته باشد مغاير با هدفمندي يارانه هاست.عالوه 
بر اين موضوعاتی همچون اس��تفاده از مصالح 
استاندارد بجاي مصالح نامرغوب و غير استانداردو 

جلوگي��ری از ورود آهن و مصالح بی كيفيت 
و.... موضوعاتی است كه می تواند به هدفمندی 

كمك كند. نظر شما چيست؟
اج��ازه بدهيد ابتدا گالي��ه ای از هم��كاران خودم 
داشته باشم. اين عزيزان در موضوع هدفمند كردن 
يارانه ها كم سرمايه گذاری كرده اند.بويژه در مراحل 
اوليه ای كه اين نطفه ش��كل می گرفت اين ضعف 
حضوركاماًل مش��هود و ملموس بود. گرچه در ادامه 
كار اين حضور بيش��تر ش��د.موضوع اثرات هدفمند 
كردن يارانه ها در بخش مسكن و ساختمان و اينكه 
اين موضوع چه تبعاتی را در موضوع س��اختمان و 
مسكن در پی خواهد داشت جزو آخرين موضوعاتی 
بود كه مطالعات آن انجام ش��د و به مسووالن ارايه 
گرديد.حال آنكه بخش مسكن و ساختمان يكی از 
حوزه هايی است كه فرابخشی عمل می كند و تاثيرات 
بسياری در بخش های صنعتی و اقتصادی كشور و 
ني��ز در موضوعاتی همچون اش��تغال، درآمدزايي و 
حفظ ثروتهای ملی دارد.اما اين موضوع مغفول واقع 
ش��ده و چندان مورد توجه قرار نگرفته بود.گرچه در 
اواخر كار اين موضوع مطرح شد وتوانست تا حدی 
تاثيرات خود را برای مس��ووالن روشن كند و مورد 
توجه قرار دهد؛. اميدوارم با هوشمندی و ذكاوتی كه 
وجود دارد از مطالعات انجام گرفته و نتايج اتخاذ ش��ده بخوبی استفاده شود تا 
با كمترين مشكل در اين بخش مواجه شويم.اگر به اين مشكل بخوبی توجه 
نش��ود طيف وسيعی از جامعه از اين موضوع آسيب خواهند ديد اما چنانچه به 
اين طيف كه تاثير گذاری بسياری در تعيين قيمت و هزينه مسكن كه اصلی 
ترين هزينه سبد هر خانوار است توجه شود، می تواند به بهترين شكل ممكن 

پاسخ دهد. در غير اينصورت دچار مشكالت اساسی خواهيم شد.

 ببخشيد! خيلی از آيتم ها زمان بر خواهد بود، مثال اينكه بگوييم موضوع 
غير متخصصان در ساخت و ساز ريشه كن مي شود و يا مصالح غيراستاندارد 
وارد و استفاده نخواهد شد آيا براي اينكه اطمينان از ايجاد روند مناسبي 
براي اين موضوع داش��ته باشيم؛ اين موارد مي 

تواند منجر به ايجاد يك سند ملي شود؟ 
حتماً. نظام مهندسی كشور محوری ترين سازمان 
تخصصی در س��طح كشور است كه در واقع ما بايد 
اين مطالبه را از دستگاههای اجرايي داشته باشيم و 
من فكر می كنم اين بس��تر و زمينه برای انجام اين 
كار فراهم است و بايد پيگيری شود.طبيعي است كه 
تا وقتي نوزادي گريه نكند ش��يري به او داده نمي 
ش��ود. اميدوارم كه اين مطالب��ه به روش صحيح و 
اصولی از دستگاههای زيربط خواسته شود و تصور 
می كن��م آنها نيز همكاری خوب��ی را در اين زمينه 
خواهند داشت و اگر اين مساله از سوي ما و يا آنها 
تحقق نپذيرد جامعه ما دچار مشكالتی شده و از آن 
متضر خواهد شد.اميدوارم اين كار بخوبی انجام شود 
و ما به عنوان نظام مهندس��ی و صنعت ساختمان 
بتوانيم در توسعه و بسط عدالت نقش اساسی را ايفا 

 بايد ت��الش كنيم ت��ا در س��ايه تعامل و 
در  رفاق��ت،  و  هماهنگی،صميمي��ت 
چارچوب قانون اين كار را تس��هيل كرده 
و سرعت ببخشيم. نهادهاي مختلف آنقدر 
نقاط مش��ترك در قانون با يكديگر دارند 
كه فرصتی برای پرداختن به نقاط افتراق 
و اخت��الف آن در زمانه��ای كوتاهی كه 
در اختي��ار داريم، نخواهيم داش��ت.البته 
تمامی نهادها با اين موضوع مرتبط هستند و 
بايد مردم نيز نسبت به اين موضوع توجيه و 
همراه شوند در عين حال الزم است تا دست 
اندركاران مذكور را در تعامالت مثبت و 
در جلس��ات مكرری كه خواهيم داشت با 

يكديگر همدل و همراه كنيم

ازديداري كه از خبرگزاری ايسنا داشتم اين 
گله مطرح گرديد كه چرا نظام مهندس��ی 
هيچ گونه تعاملی با رسانه ها ندارد در صورتی 
كه خبرگزاری ها می توانند مطالبات جامعه 
تخصص��ی و غي��ر تخصصی را ب��ه نظام 
مهندسی منتقل كنند.اينها فرصتهايی است 
كه در يك جاده دوطرفه ايجاد می شود.هم 
رسانه ها بايد به اين موضوع توجه كنند و هم 
نظام مهندسی بايد زمينه اين تعامل دو سويه 

را فراهم كند 
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كنيم. 
جامعه مهندسی كشوراز جمله جوامع خبره در سطح 
كش��ور است كه می تواند به خوبی به رشد و توسعه 
كشور كمك كند؛ اما جايگاه خود را پيدا نكرده است. 
من نمی خواهم به داليل آن اشاره كنم.همين مساله 
گاه باعث شده است كه اين جامعه بزرگ مورد ظلم 
و يا غفلت قرار گيرد. يكی از اش��كاالتی كه در افواه 
و افكار عمومی وجود دارد موضوع تخلفات مهندسی 
اس��ت كه در حقيقت بيش از آنچه كه واقعيت دارد 
جو روانی ايجاد كرده است.مثاًل ما در طی سالجاری 
حدود 700 پرونده از اس��تانها در خصوص تخلفات 
داشته ايم و اين آمار در مقايسه با طيف گسترده ای 
كه مشغول ارايه خدمت و تالش صادقانه با حداقل 
دس��تمزد هستند بسيار ناچيز اس��ت. البته تخلف و 
داشتن پرونده در شورای انتظامی هم زياد است ولی 
بايد بخشی از جامعه مهندسی كه صادقانه و متعهدانه 
به كار می پردازد بخوبی مورد توجه قرار گيرد و از آن 
تقدير شود نه آنكه تخريب گردد.اين موضوع نيز به 
اطالع رس��انی صحيح و ايجاد شناخت صحيح نياز 
دارد تا همه بدانند اين طيف متخصص جامعه چگونه 

تالش می كنند.

 يكی از موضوعات مهم طرح مسايل در شورای 
مركزی است.وقتی مدير يت و تجربه ای جديد 
به هر بخش��ی وارد می شود بسياري انتظار دارند 

اگر نواقصی ازقبل وجود داشته است يا مسايل جديدي مطرح مي گردد، 
به آن نواقص فقط در صحن علني شورا پرداخته شود. رويكرد شما در 
خصوص اختصاص س��طح شوراي مركزي براي مشكالتي كه از سطح 

استانها براي رسيدگي مي رسد چگونه است؟
طبعاً اگر ما كار خود را مهندس��ی نكنيم نبايد توقع داش��ته باشيم ديگران به 
ما با ديد مهندس��ی برخورد كنند.امروزه هر كاری را كه می خواهند نظام مند 
و قانونمند پيش ببرند می گويند بايد اين كار را مهندس��ی كرد.ما نيز بايد كار 
خود را مهندس��ی كني��م؛ يعنی چنانچه كار خود را نظ��ام مند و اصولی پيش 
نبريم نمی توانيم از ديگران انتظار داش��ته باش��يم.ما می خواهيم ضمن اينكه 
در چارچوب نظامات و ش��يوه نامه ها كار را پيش ببريم، يك بازنگری داش��ته 

باش��يم و كار را سيس��تمی پيش ببري��م و اج��ازه 
ندهي��م س��اليق چن��دان دخالتي داش��ته باش��ند.

 زحم��ات زي��ادی در دوره قبل در خصوص 
اجرای ماده 27 كشيده شده است تا دستگاههای 
دولتی از حضور اين كارشناسان استفاده كند اما 
هنوز در تحقق آن با مشكل مواجه هستيم.برای 

اين موضوع چه برنامه ای داريد؟
 من اجازه می خواهم پرس��ش ش��ما را اصالح كنم.
هدف ما چيست؟ هدف ما توليد كار برای مهندسان 
اس��ت و يا هدف كار مهندس��ی اس��ت؟ قطعاً كار 
مهندسی است. اش��كالی كه در سطح جامعه وجود 

دارد اين است كه كار بطور ناقص مهندسی می شود.
يا بهتر است بگوييم كار مهندسي انجام نمي شود و 
يا كار مهندسي اندكي انجام مي پذيرد.دغدغه ما اين 
نيست كه برای مهندسان شغل ايجاد كنيم اينگونه 
نيست؛ دل ما به حال سرمايه های اين كشور و جان 
مردم می سوزد. امروزه يكی از مشكالت اصلی ما در 
جامعه موضوع ترافيك و آلودگی محيط زيست است.
اما واقعاً مهندس��ان ترافيك چقدر در تهيه و اجرای 
طرح های ترافيك��ی نقش دارند؟ ما به دنبال اجرای 
كار كارشناس��ی هس��تيم و می گوييم كار به دست 
افراد كاردان و كارشناس باشد.اگر از متخصصان در 
اجرای كار استفاده نشود دچار خسران می شويم.حتی 
اگر دهها برابر تعداد فعلی كارش��ناس داشته باشيم 
باز هم برای تامين نيازمندی هايمان به متخصصان 
بيشتری نياز داريم چه برسد به اينكه از همين تعداد 
موجود نيز به درستی استفاده نمی كنيم.ماده 27 و يا 
33 نيز بر همين مساله تاكيد دارد. اگر واقعاً محاسن 
و معايب كار را مش��خص و احصا كرده و به مردم و 
مس��ووالن بگوييم كه اگر از اين كارشناس استفاده 
شود چه اهدافی تامين خواهد شد و در صورت عدم 
استفاده از آنها چه آسيبهايی خواهيم ديد مشكالت 
امروز را نخواهيم داشت. يكی از داليل پايين بودن 
عمر ساختمانها در كشور ما اين است كه آنگونه كه 
الزم است از مهندس��ان متخصص نظام مهندسی 
استفاده نمی شود و يا مهندسان ما چندان زير بار اين 
مسووليت نمی روند.اين كار پر مسووليتي است. بايد عدالت در خصوص كسی 
كه در زمينه ای تحصيل كرده و علمی را كس��ب ك��رده و می خواهد آن را در 
راستاي پيشرفت جامعه استفاده كند برقرار شود.عالوه بر اين ما بايد به عنوان 
يك محور و ام القری خدمات مهندسي را به ديگر كشورها منتقل كنيم و اين 
توقع از ما وجود دارد. بايد مركزی برای ارايه بهترين شكل و نوع كار مهندسی 
باشيم تا توانمندی های مهندسان معرفی شود و بتوانند خدمات خود را به ديگر 
كش��ورهای ديگر صادر كنند. ان شاء اهلل اين كار نيز در قالب كاری نظام مند 
قابل انجام است و ما بايد از اين تفرق موجود كه برخی از نخبگان و مهندسان 
به دليل نبود بستر مناسب در داخل كشور و يا به دليل نشان دادن درباغ سبز به 
آنها از كشور ربوده مي شوند ممانعت كرده و بتوانيم به درستی از آنها در داخل 

و خارج استفاده كنيم.

 اولين جمله ای كه با شنيدن اين واژه به نظرتان 
می رسد؟ امام رضا) ع (؟ 

امام رضا ) ع ( برای كش��ور ما نعمت بزرگی است و 
شايد اولين جمله ای كه به ذهن ما می رسد موضوع 
والي��ت و واليتمداری باش��د.ما در كش��ور خود از 
موضوع واليت و واليتمداری نعمات زيادی را كسب 
كرديم.يكی از محورهای اصلی انقالب ما و اقتدارما 
و توانمندی ما در سطح دنيا به دليل واليتمداری مان 
بوده است و از امامت و راهبری صحيحی برخوردار 
بوده ايم و اميدواريم اين امام عزيز همچنان ضامن 

رشد و عزت و پيروزی كشور باشد.

طبع��اً اگر ما كار خود را مهندس��ی نكنيم 
نبايد توقع داشته باشيم ديگران به ما با ديد 
مهندسی برخورد كنند.امروزه هر كاری را 
كه می خواهند نظام مند و قانونمند پيش ببرند 
می گويند بايد اين كار را مهندسی كرد.ما 
نيز بايد كار خود را مهندسی كنيم؛ يعنی 
چنانچه كار خود را نظام مند و اصولی پيش 
نبريم نمی توانيم از ديگران انتظار داشته باشيم

يكی از داليل پايين بودن عمر ساختمانها در 
كشور ما اين است كه آنگونه كه الزم است 
از مهندسان متخصص نظام مهندسی استفاده 
نمی شود و يا مهندسان ما چندان زير بار اين 
مسووليت نمی روند.اين كار پر مسووليتي 
اس��ت. بايد عدالت در خصوص كس��ی 
ك��ه در زمينه ای تحصيل كرده و علمی را 
كسب كرده و می خواهد آن را در راستاي 
پيشرفت جامعه استفاده كند برقرار شود.

عالوه بر اي��ن ما بايد به عنوان يك محور 
و ام القری خدمات مهندس��ي را به ديگر 
كشورها منتقل كنيم و اين توقع از ما وجود 
دارد. بايد مركزی برای ارايه بهترين شكل 
و نوع كار مهندسی باشيم تا توانمندی های 
مهندسان معرفی شود و بتوانند خدمات خود 

را به ديگر كشورهای ديگر صادر كنند
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ارايه سبك معماري ممتاز خراساني
محمود صالحي ميهمان برجسته اين نشست كه سال گذشته نيز دعوت دست 
اندركاران برپايي مراس��م گراميداش��ت روز مهندس را بي پاسخ نگذاشته بود 
خطاب به شركت كنندگان در اين نشست گفت : مهندسان ساختمان با داشتن 
توانمندي و ظرفيت هاي باال، بايد يك سبك معماري ممتاز خراساني، به جامعه 
مهندسان كشور و دنيا ارايه دهند. استاندار خراسان رضوي در ادامه افزود: امروزه 
قضاوت ها به محض ورود به مكاني بر اساس موقعيت و شكل ظاهري انجام 

مي شود كه نشان دهنده فرهنگ و تاريخ محل است.
محمود صالحي با بيان اينكه خراسان به عنوان كانون توجه ايرانيان و جهانيان 
در قرون گذشته بوده است، تصريح كرد: بسياري از كشورها هيچ سابقه تاريخي 
در احداث بنا هاي ممتاز و يا معماري برتر از گذشته ندارند، ولي در حال حاضر 
با روش هاي مهندسي به احداث سبك هاي تاريخي بنا ها روي آورده اند؛ اما ما 
با وجود پيش��ينه قوي احداث بنا هاي تاريخ��ي ماندگار، از فرصت هاي موجود 

استفاده نمي كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه بايد تفكر مديران، مهندس��ي گونه باش��د، افزود: در حال 
حاضر برخي از استانداردها در ساختمان ها رعايت مي شود، ولي كافي نيست. به 

گفته وي، عمر ساختمان ها در ايران30سال و در شهر مشهد25سال است.
وي اظهار داشت: ساختمان هاي ماندگار از گذشته به عنوان شناسنامه هويت 

گزارش

پیشنهاد تشکیل اتاق هاي فکر و ایده پردازي 
ــي ــود وضعیت جامعه مهندس براي بهب

فاطمه شوشتري 

در گردهمایي روز مهندس در مشهد عنوان شد :

پنجمين روز از آخرين ماه هر س��ال بهانه اي مي ش��ود تا به پاس بزرگداشت 
مهن��دس نامدار طوس و س��تاره درخش��انی كه روزي در اف��ق تاريك مغول 
درخش��يد، از مهندسان سختكوش كشور نيز تقدير گردد.روز مهندس در عين 
آنكه فرصت تقدير از پاسداران عمران و سازندگي است فرصتي براي تعميق 
معماري وجدانهاي به يادمانده در ميان ميراثي اس��ت كه عطر آن از چهره نم 

خورده كاهگل ها تا دل خاك تفتيده همچنان به مشام مي رسد.
 روز مهندس امسال نيز اعضاي جامعه مهندسي گرد هم آمدند تا ضمن برپايي 
همايش ها و جشنواره هاي ويژه اين روز عزم خويش را براي ادامه راه سازندگي 

و عمران بيش از گذشته جزم كنند.
مركز تربيت معلم ش��هيد بهشتي مش��هد نيز ميزبان 1000 نفر از مهندسان 
رش��ته هاي ساختمان، كشاورزي و معدن و سازمان بسيج مهندسين با حضور 
استاندار خراس��ان رضوي و مديران اجرايي بود كه به اين بهانه گرد هم آمده 
بودند. يكي از تفاوتهاي چشمگير گردهمايي امسال در استان خراسان رضوي با 
سال هاي گذشته برگزاري نخستين جشنواره انتخاب »بناي برتر« بود كه طي 
آن با انتخاب 10 بناي برتر از شهر مشهد، اعتبار نامه اي به مالكان و مديران 

اجرايي اين بنا ها اهدا شد.
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معماري ايراني و اسالمي ما محسوب مي شود كه افزون بر استفاده از آن ها به 
عنوان ميراث هاي فرهنگي در جذب گردش��گر، باي��د به عنوان الگويي براي 
مهندسان در راستاي استفاده بهينه از منابع، امكانات و نحوه عملكرد گذشتگان 

مورد استفاده قرار گيرد. 
صالحي ادامه داد: توجه به مبلمان شهري و زيبايي ظاهري شهرها در معماري 
و شهرسازي بايد مورد توجه سازمان نظام مهندسي ساختمان قرار گيرد و به 
دليل جلوگيري از هدررفت منابع و امكانات از فعاليت افرادي كه داراي تجربه 

كافي نيستند جلوگيري به عمل آيد. 
وي همچني��ن با اظهار تاس��ف از اينكه چ��را با وجود اين همه دانش��گاه، با 
گذشت950سال هنوز نتوانسته ايم فردي مانند خواجه نصيرالدين طوسي داشته 
باشيم، گفت: براي سال هاي آينده بايد انتخاب بهترين ها در جهتي پيش رود كه 
فردي مانند خواجه نصيرالدين طوسي تحويل جامعه داده شود.استاندار خراسان 
رضوي به مهندسان توصيه كرد در جهت استفاده صحيح از مصالح و منابع در 
ساختمان ها اقدام نموده و براي ساخت ساختمان با عمر باال برنامه ريزي كنند.
وي همچنين با اش��اره به تعداد باالي عضو مهندس��ان در سازمان هاي نظام 
مهندس��ي، تاكيد ك��رد: چرا بايد با ظرفيت هاي موجود ب��از هم نيروهاي غير 
متخصص در دس��تگاه ها به كار روند. صالحي در اين بخش از س��خنانش با 
مخاطب قرار دادن رئيس جهاد كشاورزي استان از نبود مهندسان متخصص 
در اي��ن نهاد انتقاد كرد. به گفته وي باي��د تمام فارغ التحصيالن بخش هاي 
مختلف صنعت، معدن و كشاورزي در رشته هاي مرتبط خود مشغول به فعاليت 

باشند. 
وي همچنين از ميان رفتن معدن ها در انفجارهاي غير اصولي را مورد نقد قرار 
داد و افزود: وجود معادن متنوع غني در خراس��ان رضوي يكي از ظرفيت هاي 
اس��تان است و نبايد اجازه داد كه چنين اتفاقاتي رخ دهد و بايد با برنامه ريزي 

دقيق در راستاي بهره برداري از آن تالش كرد. 
اين مقام مسوول همچنين براي بهبود وضعيت موجود جامعه مهندسي پيشنهاد 
كرد: اتاق هاي فكر و ايده پردازي در استان تشكيل شود و در تمامي شاخصه هاي 

نظام مهندسي كشاورزي، معدني و ساختمان به نخبه پروري اقدام شود.

نهادينه شدن اصالح مصرف در ساختمان با هدفمند سازي يارانه ها
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي كه رياست جشنواره 
برتر را نيز بر عهده داش��ت، در ادامه مراس��م روز مهندس با گريزي به س��ال 
تاسيس سازمان و تعداد عضوهاي اين نهاد، گفت: برگزاري 34 دوره آموزشي، 
12 همايش تخصصي و 6 همايش از جمله برنامه هاي امسال بوده است كه با 

سياست ارتقاي برنامه هاي نوين برگزار شده است.
مهندس محمدرضا اخوان، نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي مهندسان را از 
مهم ترين فعاليت هاي س��ازمان دانس��ت و گفت: در طي 10ماه12هزار و 39 
بازديد انجام شده است. به گفته وي، ارتقاي كيفيت طرح هاي مسكن مهر در 
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قالب برنامه ريزي براي3هزار و 200مسكن انجام شده است.
وي همچنين به چند دستور استاندار در سال گذشته براي افزايش بهره وري از 
نيروهاي مهندس اشاره كرد و افزود: افزايش طول عمر ساختمان، مقاوم سازي 
و استاندارد سازي ساختمان و افزايش ارتقاي محيط كه از تاكيدات استاندار در 

روزمهندس سال گذشته بود تا به امروز قدم هاي موثر و خوبي برداشته ايم.
به گفته وي در اين راس��تا كميس��يون مصالح اس��تاندارد تش��كيل شده و با 
ارزيابي هاي صورت گرفته، فهرست مصالح استاندارد در اختيار مهندسان قرار 

گرفته است.
مهندس اخوان در اين جش��نواره به تهيه شناسنامه فني و ملكي براي مالكان 
ساختمان ها اشاره كرد و افزود: اين شناسنامه ها با شناسه هايي نظير اطالعات 

ملكي، شخصي و فني تهيه شده است و در اختيار مالكان قرار خواهد گرفت.
وي همچنين به روحيه خالق در مهندس��ان ايراني اشاره كرد و اظهار داشت: 
مي توان با اين انديش��ه خالق و دس��ت هاي توانمند ايراني خالق را ساخت. 
رئيس س��ازمان نظام مهندسي اس��تان در بخشي از سخنان خود همچنين با 
اشاره به هدفمندسازي يارانه ها، گفت: با ارتقاي بهره وري از منابع ملي اصالح 

مصرف در بخش هاي مختلف ساختمان نهادينه خواهد شد.

مشهد در آستانه خيزش
در ادامه مراس��م روز مهندس، ش��هردار مش��هد با رويكردي انتقادي از نحوه 
اجراي مقررات ملي ساختمان اظهار نارضايتي كرد و گفت: با گذشت دو دهه 
از تصويب مقررات ملي س��اختمان، واقعا جاي تاسف دارد كه هنوز در مرحله 

مقدماتي اجراي اين مقررات هستيم.
سيد محمد پژمان تاكيد كرد: بايد برخوردها جدي تر شود و حتي اگر ضرورت 
دارد روش هاي جديد را جايگزين كنند. وي همچنين از ضعف در حوزه معماري 

و شهرسازي نيز انتقاد كرد و افزود: با وجود فعاليت هاي مهندسي در مشهد و 
استان، هنوز نتوانس��ته ايم در اين عرصه حرفي براي گفتن داشته باشيم و با 

شرايط معقول فاصله زيادي داريم. 
وي ادامه داد: اين نگراني حتي در نزد عالي ترين مقام كشور، يعني مقام معظم 
رهبري هم وجود دارد كه ما چرا نبايد يك معماري روش��ن، دقيق و با اصالت 
داش��ته باشيم. وي يادآور ش��د: حرف ما اين نيست كه معماري ما بايد تكرار 

معماري هاي گذشته باشد بلكه معتقديم بايد از آن بهتر باشيم.
وي همچنين در صحبت هاي خود مشهد را در »آستانه خيزش« توصيف كرد 
و گفت: به عنوان شهردار از همه مهندسان در همه عرصه ها دعوت مي كنيم تا 
در اين تغيير تحول شهري سهيم باشند، چرا كه مشهد نيازمند يك كار وسيع 

ساختماني است.
پژمان ادامه داد: نبايد اين طور باش��د كه وقتي عده اي براي رفع مش��كالت 
ابتدايي خود به مهندسان روي مي آورند، مهندسان حتي در بخش هاي ابتدايي 
دچار ضعف هاي كهنه و قديمي باشند. وي به عنوان نمونه به بخش كشاورزي 
اشاره اي كرد و گفت: اگر در اين عرصه مي بينيم هنوز بهره وري آب مصرفي 
در كش��وري خش��ك مانند ايران، فقط 35 درصد اس��ت، اين مشكل را بايد 
مهندسان حل كنند. وي همچنين داليل مهاجرت روستاييان را نيز نبود طرح 
هاي مهندسي دانست وافزود: نه تنها در اين بخش ها بلكه در بهره برداري از 

معادن هم دچار مشكل هستيم.

بناهاي بدون نما و رنگ؛ آشفتگي بصري شهروندان
همچنين در ادامه اين مراسم، معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد به 
انتخاب بناهاي برتر در اين شهر اشاره كرد و گفت: شوراي عالي بناي برتر در 
شهرداري مشهد با همكاري استانداري و سازمان نظام مهندسي استان تشكيل 
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شد و كارشناسان از 350 مكان مورد نظر بازديد به عمل آوردند.
مهن��دس هادي جاويد هدف از انتخاب بن��اي برتر را ايجاد و ارتقاي فرهنگ 
عمومي ش��هروندان ب��راي س��اخت و س��ازهايي مق��اوم و دانس��ت و افزود: 
س��اختمان هاي آجري، بدون نما و رنگ باعث آش��فتگي بص��ري و نازيبايي 
كالنش��هر مشهد مي شود و به علت تكرار و تعدد ديدار روزانه بر اخالق، رفتار 
و اعصاب شهروندان، اثر نامطلوب مي گذارد. به گفته وي براي شهري همانند 
مشهد بايد قوانين و مقرراتي تدوين شود كه افزون بر ايمني، سازندگان بناها 

ملزم شوند حداقل زيبايي را براي بناهاي در حال ساخت خود ايجاد كنند. 

كمك و تعامل بسيج مهندسين و دولت 
همچنين در ادامه اين نشس��ت رئيس جامعه بسيج مهندسي خراسان رضوي 
با اشاره به فعاليت دهساله اين سازمان، تصريح  كرد: سازمان بسيج مهندسين 
با نزديك به ده سال فعاليت در استان خراسان رضوی توانسته است با جذب 
حدود پنج هزار نفر از بهترين ، مومن ترين و وفادارترين مهندس��ان توانمند ، 
جايگاه ممتازی را در عرصه های استان به خود اختصاص دهد كه اكنون شاهد 
حضور اي��ن خوبان در عرصه های مديريت��ی كالن واكثريت اعضای هيئت 
مديره وهيئت رئيس��ه س��ازمانهای نظام مهندسی استان باشيم و امروز بسيج 
مهندسين به فرموده مقام معظم رهبری محل حضور مومن ترين باوفادارترين 
وب��ی ادعاتري��ن افراد در راس��تای خدمت هرچه بيش��تر به مردم می باش��د.

وی خاطر نش��ان كرد : اين س��ازمان در اس��تان دارای ش��انزده كانون بسيج 
مهندسين فعال می باشد كه مهندسان می توانند در سطح سيزده شهرستان به 
عضوي��ت اين نهاد مقدس درآمده و با آرمانهای انقالب وامام راحلمان عهد و 

پيمان مجدد ببندند.
روحانی افزود : جامعه مهندس��ان كش��ور در طول دفاع مقدس بيش از 1400 

ش��هيد مهندس را تقديم انقالب اسالمی نموده است كه 165 مهندس شهيد 
آن از ميان مهندس��ان استان خراسان رضوی می باشند.شهيد مهندس آقاسی 
زاده رتبه اول دانشگاه تورنتو كانادا ، شهيد مهندس رضوی سردار جهادی فاتح 
خرمشهر،شهيد طرحچی جوان مبتكرخستگی ناپذير، مهندس شريف الحسينی 
ش��هيد مهندس ساجدی وشهيد مهندس قاس��م عليخانی از جمله اين شهدا 

می باشند.
رئيس بسيج مهندس��ين خراسان رضوي اضافه نمود : اعضای سازمان بسيج 
مهندس��ين كه اكثري��ت آن از رزمندگان ، ايثارگران وجانب��ازان دفاع مقدس 
می باشند اميدوارند بتوانند ادامه دهندگان راه اين سبقت گيرندگان راه مجاهدت 

خداوند متعال می باشند.
وی س��پس به مهمترين اقدامات بسيج مهندسان در سال جاری اشاره كرد و 
گفت : پذيرفتن مبحث نظارت وبازرسی ازمسكن مهردرسطح استان درقالب 
سيزده شهر از مهمترين اقدامات بسيج مهندسان است .بر اين اساس نمايندگان 
بسيج مهندسان گزارشهای هفتگی پيشرفت فيزيكی مسكن مهر را در سامانه 
ثبت می نمايند و اين گزارش ها مورد بهره برداری سازمان مسكن وشهرسازی 
استان و درنهايت وزير مسكن وشهرسازی قرار می گيرد. عالوه بر اين برگزاری 
دو همايش بزرگ اس��تان ب��ا عناوين فناوريهای نوين در صنعت س��اختمان 
وهمايش مديريت راهبردی انرژی باهمكاری معاونت های اس��تانداری ودفتر 
فنی استانداری،سازمان مسكن وشهرسازی و نظام مهندسی ساختمان وديگر 

سازمانهای مرتبط از ديگر فعاليتهای اين نهاد است.
وی اظه��ار اميدواری كرد اين نهاد بتواند دول��ت را در اجرای اين طرح بزرگ 

ياری نمايد. 

ش��ايان ذكر اس��ت در اين مراس��م، به مالكان و مجريان 10بناي برتر كه در 
اس��فندماه سال گذشته اقدام به معرفي بناي خود در مشهد كرده بودند، اعتبار 
نامه اي اهدا شد. اين 10 بنا شامل: مسجد حوض لقمان واقع درميدان شهدا 
به لحاظ برتربودن در زمينه  معماري و شهرسازي، ساختمان مسكوني واقع در 
بولوار دانش آموز و برج مسكوني آرميتاژ به لحاظ برتربودن در زمينه سازه، برج 
باران در زمينه تاسيس��ات و صرفه جويي انرژي، پروژه هتل درويش در زمينه 
س��ازه معماري و شهرسازي، شركت س��رمايه گذاري و عمران سارا در زمينه 
معماري و شهرس��ازي، برج تجاري سجاد در زمينه سازه، پروژه طرح مجد در 
زمينه معماري شهرسازي و تاسيس��ات و صرفه جويي، پروژه وصال در زمينه 
تاسيسات و صرفه جويي و ساختمان توسعه شهرداري مشهد به لحاظ برتربودن 

در زمينه سازه به عنوان بناهاي برتر سال 89 معرفي شدند.
همچنين به پنج نفر از مالكان س��اختمان كه اصول قانون مقررات ملي 
ساختمان را رعايت كرده بودند،شناسنامه فني ملكي ساختمان اهدا شد 
و از 5 مهندس در رشته هاي ساختمان،كشاورزي و معدن از جمله آقاي 
مهندس كامران رييس 3دوره )12سال( سازمان نظام مهندسي ساختمان 
خراسان رضوي و همچنين از خانواده مهندس شهيد قاسم شيرعلي نيا كه 
فارغ التحصيل دانشگاه ابوريحان تهران بود و در زمان اسارت به شهادت 

رسيد نيز در پايان مراسم روز مهندس، قدرداني شد. 
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اشاره: 
سومين همايش مقررات ملی ساختمان صبح روز سه شنبه بيست و ششم بهمن 
ماه سالجاری در هتل المپيك تهران آغاز به كار كرد. اين همايش با محوريت 
آسيب شناسی مقررات ملی ساختمان با حضور وزير مسكن و شهرسازی، رئيس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان، رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی 
ايران، معاونان و مديران كل وزارت مسكن و شهرسازی و سازمانهای تابعه از 
جمله ش��ركت عمران شهرهای جديد، بنياد مسكن انقالب اسالمی، سازمان 
ملی زمين و مسكن، مس��ووالن وزارت كشور، معاونان عمرانی استانداری ها، 
رؤسای سازمان های مس��كن و شهرسازی، شهرداران مراكز استانها، اعضای 
هيات مديره س��ازمان های نظام مهندسی و كانون كاردان های فنی ساختمان 
استانها و 800 نفر از اعضای تشكلها، سازمانها و جامعه مهندسی دست اندركار 

صنف ساختمان برگزار گرديد. 
در اين مراسم از رؤسای دستگاه های برتر در حوزه رعايت مقررات ملی ساختمان 

توسط وزير مسكن با اهدای لوح و نشان تقدير بعمل آمد.

معماری اسالمی – ايرانی را دريابيد
وزير مسكن و شهرسازي هدف از رعايت مقررات ملی ساختمان را اطمينان از 
ايمنی، بهداشت، آسايش، بهره دهی مناسب، صرفه اقتصادی در راستای حفظ 
منافع كسانی كه از كااليی به عنوان ساختمان استفاده می كنند دانست.مهندس 
نيكزاد گفت: ما در خصوص رعايت مقررات ملی ساختمان با سه محور؛ دولت، 
س��ازندگان و متخصصان و مردم مواجه ايم.خوش��بختانه دولت توانسته است 
آنچه مورد نياز است را انجام دهد. وظيفه دولت انجام مباحث حاكميتی است. 
تا آنجا كه من اطالع دارم در حال حاضر دولت سرمايه گذاری الزم را از محل 
بيت المال برای آنچه مورد نياز اجرای ساختمان و پروژه های عمرانی بزرگ در 
مباحث بزرگ آبی، خاكی و ساير پروژه هاست انجام داده و اين راه را نيز متوقف 
نكرده است. هنوز متخصصان، متفكران و بزرگانی كه اين مقررات را نوشته اند 
جهاد علمی خود را در اين عرصه بسيار ارزشمند انجام می دهند.موضوع ديگر 
مربوط به مجريان و متخصصان است. كشور تركيه 60 هزار واحد مسكونی در 

شهر پرند می سازد. بعضی ها از اين موضوع گاليه كردند و اين گاليه از مبادی 
نظارتی ش��روع ش��د. اين گاليه و اعتراض دوستان سبب شكر گذاری من به 
خدای قادر متعال شد. چون وقتی می خواستيم سازمان نظام مهندسی را در يك 
استان افتتاح كنيم بايد روزها به دنبال متخصص می گشتيم. ما امروزه قادريم 
خدمات فنی مهندس��ی س��اختمان خود را در عرصه های عمران و آبادانی،به 

كشورهای ديگر صادر كنيم.
شما مهندس، پيمانكار، انبوه ساز، كارگر، تكنسين، ناظر و طراح در اختيار داريد 
پس اگر پروژه ای را سراغ داريد كه در عرصه های مختلف قرار است اجرا شود 
و مجبوريم از متخصصان خارجی اس��تفاده كنيم بگوييد كه ما هم در جريان 

قرار بگيريم.
وی با اهميت خواندن آموزش، آگاهی، اس��تفاده از دانش فنی روز گفت: بايد 
هم��واره در پی تحقق رعاي��ت اخالق حرفه ای در عرصه های مختلف اعم از 
اجرا، نظارت و طراحی باش��يم.از سويی ديگر مردم نيز بايد بپذيرند كه رعايت 

مقررات ملی ساختمان به نفع آنهاست.
وزير مس��كن و شهرس��ازی خاطر نش��ان كرد: با بيمه های تضمين كيفيت 
س��اختمان مردم بايد به اجرای مقررات ملی س��اختمان تشويق شوند،البته در 
س��اختمانهای بزرگ سازندگان حرفه ای، مهندسان مش��اور و ناظران به اين 

مقررات عمل می كنند.
وی دولت، مجريان و مردم را اضالع مثلثی دانست كه می توانند ضمن كار با 
يكديگر سبب ارتقای اهداف مقررات ملی ساختمان در مباحث مختلف شوند. 

نيكزاد ادامه داد: سازندگان ساختمانهای بزرگ كاماًل حرفه ای اند.كسانی نيز 
كه نظارت می كنند اعم از مهندسان مشاور و ناظران افراد حرفه ای، خوشنام 
و صاحب نام و دارای تعهد اخالقی در مبحث حرفه ای خود هستند اما عمده 
ساخت و سازهای ما مربوط به ساختمانهای كوتاه مرتبه است كه مشكالتی را 

برای ما به وجود می آورد. 
نيكزاد به فرآيند ساخت و توليد مسكن مهر و مشكالت فرا روی آن اشاره كرد و افزود: 
در راه صنعتی سازی در وزارت مسكن و شهرسازی از حيثيتمان مايه گذاشته ايم.
ساخت يك ميليون واحد مسكن جزو آرزوهاي ما بود. رئيس جمهوري در سال 

گزارش

نظام مهندسی به معماری ایرانی-   اسالمی 
بیش از گذشته بها دهد

درسومین همایش مقررات ملّی ساختمان مطرح شد:
جواد صبوحي | مهندس محمدتقي خسروي
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84 وعده دادند كه ساالنه 20 هزار واحد مسكوني در روستاها بسازيم كه اين 
كار در كشور انجام شده و امسال 600 هزار واحد مسكوني كه 300 هزار واحد 

آن درمراحل مختلف قرار دارد، در حال ساخت است. 
در برنامه سوم توسعه 81 هزار واحد مسكوني در روستاها بازسازي شد. در حال 
حاضر در كشور 800 هزار واحد مسكوني در شهرهاي باالي 25 هزار نفر، 250 
هزار واحد مس��كوني در شهرهاي جديد، 150 هزار واحد در شهرهاي زير 25 
هزار نفر و 100 هزار واحد نيز در بافت  فرسوده مي سازيم ضمن اينكه از يك 

ميليون و 200 هزار واحد 270 هزار واحد براي خود مالكان است. 
وی گفت: چندی پيش زلزله ای در كرمان به مقياس 6/5 ريش��تر رخ داد كه 
ميزان شدت آن به زلزله 6/8 ريشتری بم خيلی نزديك بود ؛ اما اينبار به دليل 

همين مقاوم سازی شاهد حداقل خسارت در اين منطقه بوديم.
نيكزاد در ادامه اضافه كرد: برخی می گويند چرا ش��ما ش��هرهای جديد را آباد 
می كنيد. هر كس الفبای مهندس��ی را بدان��د می داند كه حضور در بافت های 
فرس��وده دميدن روح در جسم بی جان است. وقتی به درون بافتهای فرسوده 
شهرها می رويد مسايل اجتماعی حاكم بر آنها باعث شرمندگی ما می شود اما 
بايد احياي بافت هاي فرسوده براي دارندگان اين بافت ها توجيه اقتصادي داشته 
باشد. بدون داشتن توجيه اقتصادي نمي توان تنها با شعار بافت هاي فرسوده را 

احيا كرد. 
وی همچنين افزود: در مسكن مهر هيچ قراردادي را بدون رعايت مبحث 19 
قبول نكرده اي��م. چنانچه نظام فني اجرايي را تغيير دهيم مي توانيم 1/5 برابر 
كاري ك��ه تاكنون انجام داده ايم را انجام دهيم. پس می توان مباحث مقررات 

ملی را رعايت كرد و اين به عزمی ملی نياز دارد. 
اگر می خواهيم مش��كل مسكن كشور حل شود بايد 50 ميليارد تومان هزينه 
كنيم. برخی می گويند چرا وامهای آنچنانی داده می شود. من می گويم چرا نبايد 
داده نش��ود.برخی می گويند چرا زمين رايگان به مردم می دهيد. من می گويم 
چرا زمين رايگان به مردم ندهيم. هم می خواهيم مش��كل مسكن حل شود، 
سوداگری نشود، زمين خواری نشود و زندگی بر مردم تنگ نشود از سويی پولی 
هم نمی دهيم. من از بانك مس��كن، مركزی و ساير بانكها تشكر می كنم.11 

هزار و 500 ميليارد تومان در عرض 16 ماه تسهيالت قرض الحسنه پرداخت 
كرده اند. اگر همين همت را بانك های ديگر داشتند مشكلی نبود. 

وزير مس��كن و شهرس��ازی بار ديگر يادآور ش��د: دولت كار خود را انجام داده 
اس��ت و در عين حال بايد تالش كند ت��ا از علم روز دنيا عقب نيفتد.ما دارای 
كشور بزرگ و انسانهای باهوشی هستيم.همكاران ما در جامعه نظام مهندسی 
و جامعه فنی و اجرايی، مش��اوران، پيمانكاران انسانهای متدين، متخصص و 
عاش��ق ايران اند.غالب مردم ما اين موضوع را باور دارند اما وقتی اين پروژه ها 
به سطحی می رسد كه هر كسی می تواند جای مهندس بنشيند و اظهار نظر 
كند اوضاع تغيير می كند. متاسفانه عموم ساخت و سازها كوتاه مرتبه است بايد 
فك��ری به حال آن كرد. من بر خالف ديگ��ران كه توپ را به زمين يكديگر 
می اندازند می گويم اگر قرار است مقررات ملی رعايت شده و توجيه اقتصادی، 
آسايش، بهداشت و ايمنی داشته باشد بايد اعمال قانون كرد و با كسی تعارف 

نداشت و اگر كسی خطايی مرتكب شد بايد آنرا منعكس كرد.
وی خطاب به دس��ت اندركاران مس��كن مهر گفت: به خدا قس��م آقايانی كه 
وارد انبوه س��ازی مسكن شده ايد دعای خير مردم بر سر شماست چون مردم 
می دانند شما با سود اندك و با تمام وجود و حيثيت و سرمايه تان وارد شديد و با 

سود اندك و مقدار انبوه كارتان را انجام می دهيد تا آنها صاحبخانه شوند. 
وی در ادام��ه ضمن تقدي��ر از برگزاری دو بار آزمون ارتقای پايه اعضای نظام 
مهندسی خواهان توجه بيش از پيش به متوليان با اخالق در حوزه ساخت و ساز 
شد و گفت:  چه خوب است شهرداران شهرها ضمن برپايی مراسمی در طول 
سال به گچكاران، طراحان و ناظران با وجدان لوح وجدان اعطا كنند تا شاهد 

ترويج ارزش های اخالقی در ميان متوليان ساخت و ساز باشيم.
وزير مسكن و شهرسازی در خاتمه ضرورت پاسداشت معماری اسالمی و ايرانی 
را مورد تاكيد قرار داد و خطاب به مهندس��ان س��ازمان نظام مهندسی گفت: 
ش��ما كه حركت خوبی را در خصوص تس��ريع س��اخت و ساز و شكل گيری 
نظامات مهندسی در رشته های هفتگانه انجام داده ايد بياييد و به معماری ايرانی 
اسالمی بيش از گذش��ته بها بدهيد. گرچه ابتدا الزم است دولتی ها اين كار را 

انجام دهند.معماری ايرانی اسالمی مطالبات همه مسووالن و مردم است. 
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20مبحث مقررات ملی ساختمان به روز می شود
مدير كل مقررات ملي س��اختمان و رئيس اين هماي��ش در ابتدا ضمن ارايه 
گزارشی از روند اجرا و مقررات ملی ساختمان در كشور ضرورت رعايت مقررات 

ملی ساختمان را مورد تاكيد قرار داد و به آسيب شناسی آن پرداخت. 
دكتر غالمرضا هوايی با بيان اينكه 20 مبحث مقررات ملی ساختمان در حال 

20 مبحث مقررات ملی ساختمان به روز می شود
مدير كل مقررات ملي س��اختمان و رئيس اين هماي��ش در ابتدا ضمن ارايه 
گزارشی از روند اجرا و مقررات ملی ساختمان در كشور ضرورت رعايت مقررات 

ملی ساختمان را مورد تاكيد قرار داد و به آسيب شناسی آن پرداخت. 
دكتر غالمرضا هوايی با بيان اينكه 20 مبحث مقررات ملی ساختمان در حال 
به روز شدن است، گفت: در سال گذشته 5 مبحث از اين مقررات به روز شده 
اس��ت. در حوزه ترويج مقررات ملی ساختمان در 10 استان همايشی محلی با 
حضور مسووالن برگزار شد و مسايل هر استان مورد بررسی قرار گرفت. صدور 
شناسنامه فنی ملكی را گسترش داديم و در حوزه صنعتی سازی به فناوری های 

نوين پرداختيم.
وی اف��زود: ه��م اكنون ميانگين رعايت مقررات ملی س��اختمان به 75 تا 80 
درصد رسيده و طرح مسكن مهر هم نقش مهمی در رسيدن به اين رشد داشته 

است.
مدير كل مقررات ملی ساختمان با بيان اينكه در گذشته اين مقررات حتی در 
شهرهای بزرگ كشور نيز چندان شناخته شده نبود گفت: با تالش مسووالن و 
مهندسان شاهد پيشرفت قابل مالحظه در اجرای مقررات ملی ساختمان هستيم 
بگونه ای كه امروزنگرانی از بابت اجرای مقررات ملی ساختمان در كشور وجود 
ن��دارد. دكتر هوايی به فعاليت های انجام ش��ده در ح��وزه ترويج مقررات ملی 
ساختمان نيز اشاره كرد و اظهار داشت: تالش شد با تهيه برنامه های تلويزيونی، 
برگزاری دوره های آموزشی و همايش های استانی، مقررات ملی ساختمان بيش 

از پيش ترويج شود.
رعايت مقررات در س��اخت و سازها در يك سال اخير 10 درصد افزايش يافته 
است. وی هدف از برگزاری سومين همايش مقررات ملی ساختمان را آسيب 
شناسی اجرای مقررات ملی ساختمان و ارزيابی صحيح از اجرای آن دانست و با 
تاكيد بر اينكه برگزاری چنين همايش هايی تاثير مثبتی بر ارتقای سطح رعايت 
مقررات در س��اخت و س��ازها دارد،  ادامه داد: هر سال كه از برگزاری همايش 
مقررات ملی س��اختمان می گذرد به نكات جديدی از ضعف ها پی می بريم و 

برای اصالح آنها اقدام می كنيم. 

 همگی بايد به قوانين مقيد باشيم
مهندس هاشمی رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان نيز برگزاری سومين 
همايش مق��ررات ملی س��اختمان را آغاز تالش جدي��د در كار مقررات ملی 
ساختمان سازی كه يكی از نمادها و ويژگی های ارزش گذاری و توانمندی های 
هر جامعه و كشور است دانست و گفت: يكی از شاخص های اصلی توانمندی 
و ارزش��مندی قانون در جوامع مختلف پايبندی به قوانين و مقرراتی است كه 
در كش��ورهای مختلف تدوين و اجرا می شود و ميزان قانونمند بودن مديران، 
مجريان و مردم كشورها مويد پيشرفته بودن آن كشورهاست. در كشور ما نيز 
توانمندی های ما از گذشته بويژه در مباحث عمرانی و معماری و ساختمان سازی 
زبانزد خاص و عام بوده و نش��ان دهنده فرهنگ ديرينه و پايدار در زمينه های 
مختلف اس��ت. وی افزود: ارزش هايی كه امروز به آن افتخار می كنيم ميراث 
گذشتگان ماست. اين توانمندی ها نشان دهنده آن است كه از گذشته تاكنون 
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چقدر به مباحث ايمنی، بهداش��ت و كيفيت زندگی توجه كرده ايم. بايد سعی 
كنيم ركود مقطعی كه در اين توانمندی ها ايجاد شده را به سرعت جبران كنيم.
مهندس هاشمی بخشی از مشكالت امروز را متاثر از تحوالت سياسی و اقتصادی 
رخ داده در كش��ور دانست.به باور وی اين مشكالت طبيعی است ولی بايد به 
س��رعت آن را جبران كرد. وی خاطرنش��ان كرد: بايد به مرحله ای برسيم كه 
بيش از پيش و حتی بهتر از قبل توانمندی های خود را به نمايش بگذاريم اگر 
می خواهيم شان ملت مسلمان و ايران اسالمی را حفظ كرده و توانمندی هايمان 
را نشان دهيم بايد خود را به اصول، مبانی و قوانين و مقررات و آيين نامه ها و 

دستورالعمل هايی كه در سطح جامعه وجود دارد پايبند كنيم.
رئيس سازمان نظام مهندس��ی در ادامه يادآور شد: بستر و زيرساخت فعاليتها 
در جوام��ع مختل��ف حركت با برنامه اس��ت و اي��ن برنامه ري��زی و هدايت، 
پشتيبانی و نظارت كار مجموعه های سياستگذار و ستادی است.خوشبختانه در 
تمامی عرصه ها از قوانين و مقررات خوبی در كش��ور برخورداريم. بايد متناسب 
با فرهنگ و آداب و رس��وم و ادبيات كشور خود و متناسب با جغرافيا و شرايط 
محيطی كشور خويش اين مقررات را تهيه و ابالغ می كرديم.امروزه اين مقررات 
تا حد زيادی تهيه و ابالغ ش��ده و اين مهم حاصل زحمات و تالش های افراد 
متخصص و متعهد زيادی است كه در اين زمينه تالش كرده و اين توانمندی 
را در اختيار ما قرار داده اند كه از آن بخوبی استفاده كنيم.اگر می خواهيم شاهد 
ارتقا و اعتالی ايران اسالمی و اين صنعت و نيز مهندسی در كشور باشيم بايد به 
قوانين و مقررات پايبند باشيم و نماد قانونمندی را در كشور به نمايش بگذاريم. 
اگر می خواهيم فرهنگ را حفظ و ارتقا داده و اقتصادمان را شكوفا و مديريت 
خود را هدفمند كنيم و اگر می خواهيم ايمنی، سالمت و حفظ و ارتقای جامعه 
را تامين كنيم بايد همگی مقيد و عامل مقررات و قوانين ترسيم شده باشيم. 
بايد موضوع صنعت و س��اختمان سازی را مهندسی كنيم. وی همايش سوم 
مقرات ملی ساختمان را نشان دهنده رشد و بالندگی مهندسان دانست و افزود: 
در اين همايش می خواهيم بدانيم چرا اين قوانين و مقررات اجرا نمی شود ؟ آيا 
مشكل از قوانين و مقررات است و يا اشكال از مجريان اين قوانين و مقررات 
و يا از هدايت، آموزش و يا منابع و مصالح مورد استفاده است و ديگر آنكه هر 
يك از اين عوامل چه درصد و نسبتی را تشكيل می دهند. فرآيند تهيه و تدوين 

و تصويب اين قوانين بايد مورد بررسی و ارزيابی قرار بگيرد.
رئيس ش��ورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور با بيان اينكه 
بخ��ش عمده بازنگ��ری مقررات ملی س��اختمان بر دوش وزارت مس��كن و 
شهرس��ازی است خاطر نش��ان كرد: اين همايش می تواند در راستاي اصالح 
و باالبردن كيفيت اين كار بس��يار موثر باشد. رسالت بزرگی بر عهده ماست و 
بايد تالش كنيم به رس��التی كه بر عهده داريم بخوبی عمل كنيم. وی يكی 
از آس��يب های موجود در اين خصوص را نبود اطالع رسانی، فرهنگ سازی و 
نبود آموزش مناسب در اين زمينه ها دانست و گفت اين همايش گام بزرگی در 

راستاي بهبود اين نقاط ضعف و مشكالت موجود است.
وی با اش��اره به 200 هزار نيروی متخصص، زبده و نخبه عضو سازمان نظام 
مهندس��ی گفت: اين س��ازمان با اين ظرفيت می تواند محور حركت و موتور 

محرك و اصلی برای رفع مشكالت موجود باشد. 
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وی در ادامه به وجود مصالح غير اس��تاندارد اشاره كرد و گفت: قرار بود زمانی 
برای پايان دادن به استفاده از اينگونه مصالح اختصاص يابد اما اينگونه نشد. 
امي��دوارم همكاران ما در كار گروهه��ا و دپارتمانهای مختلف به اين موضوع 
توجه كنند كه چگونه بايد اين مش��كل را حل كرد. مهندس هاش��می هدفمند 
كردن يارانه ها را فرصتی اس��تثنايی دانس��ت كه با وجود برخی از مشكالت و 
تبعات آن در بخش های كوچ��ك حاوی اصول، مبانی و چارچوبهای صحيح 
و ارزش��مند است و می تواند با حركتی هماهنگ و همه جانبه ما را به سرعت 
به سوی توسعه سوق دهد.وی اظهار اميدواری كرد در آينده نزديك به هدف 
عالی اين قانون كه ارتقای سطح مهندسی، صنعت، بهداشت و بهبود وضعيت 
اقتصادی و رفاه و امنيت در كشور است در زمان بندی كوتاه دست يافته و در 
آينده شاهد ايرانی آبادتر از، ايمن تر و هدفمند تر امروز همراه با رفاه و امنيت 

كامل برای همه ايرانيان باشيم.

قاطعانه عمل نكرده ايم
مهندس سيد محمد پژمان شهردار مشهد نيز يكی از ميهمانان ويژه اين نشست 
بود كه به ايراد س��خن پرداخت.وی با بيان اينكه اهميت وجود مقررات الزم 
برای احداث بنا و ضرورت رعايت آن موضوعی بديهی است گفت: اين قوانين 
حافظ و تامين كننده ايمنی و رفاه برای دارندگان صاحبان بناست و خوشبختانه 
ما صاحب اين مقررات ش��ده ايم گرچه ضرورت بهنگام سازی اين مقررات با 
تح��والت علمی و فناوری و از س��ويی ضرورت تهيه برش های بومی و محلی 
ني��ز برای اين مقررات وج��ود دارد ولی به ميزانی كه اين مق��ررات در اختيار 
ماس��ت تامين كننده نيازهايمان خواهد بود.ش��هردار مشهد افزود: بايد به اين 
نكت��ه نيز اذع��ان و اعتراف نمود كه عليرغم آنكه ام��روزه همه ما با توجه به 
بضاعت جامعه مهندس��ی كشور و پيشينه تاريخی رضايت خاطر كافی نداريم 
و معتقديم كه اين كيفيت معماری و س��اخت و س��از مناسب نيست ولی بايد 
اعتراف كرد كه طی يكی دو دهه گذشته تحوالت چشمگيری در اين عرصه 
صورت گرفته است و ما امروز شاهد بهبود شرايط جدی در طراحی، محاسبه 
و اجرا هس��تيم. گرچه توقع بيش��تری وجود دارد ولی نبايد نا اميد بود و الزم 
اس��ت از اين درصد رش��د و جهت گيری مثبت نيز اعالم رضايت نمود. اين 
تحوالت هيچگاه يك ش��به و يكس��اله قابل انجام نبوده است. موضوعی كه 
م��ورد غفلت قرارگرفته بوده اس��ت را تبديل به ي��ك فرهنگ عمومی كردن 
و بي��ن مهندس��ان و جامعه زمان بر اس��ت و باي��د اين زم��ان را كوتاه كرد.

وی نيز طرح اين پرس��ش را مورد تاكيد قرار داد كه علت عدم رعايت قوانين 
و مقررات ملی ساختمان چه در حوزه طراحی، اجرا و نگهداری و بهره برداری 
چيس��ت و چرا الزامی  جدی در قانونی كه در صورت اجرای آن همه مس��ايل 
بهبود می يابد ديده نمی شود. وی افزود: عمده ترين توقع از اين نشست و شما 
صاحبان علم و تجربه اين است كه پاسخ اين پرسشها را بيابيد. وی افزود: التزام 
جدی نه در بين مهندس��ان و نه در ميان عامه مردم برای رعايت اين قوانين 
وجود ندارد و اولين چالش آن كمی اطالعات اس��ت. هنوز اطالع كافی در بين 
مردم و نيز آموزش الزم در بين مهندس��ان به ميزانی كه اين موضوع به يك 

ايمان و باور تبديل شود وجود نداشته است.
وی با بيان اينكه در خصوص رعايت مقررات ملی ساختمان در حوزه طراحی 
وضع نسبتاً بهتر است بزرگترين مشكل موجود را مربوط به حوزه اجرا دانست 
و گفت: متاس��فانه پس از يك طراحی مناسب كار را به افرادی می سپاريم كه 
از مهارت كافی در اجرا برخوردار نيستند. با وجود آنكه در مقررات تصريح شده 
اس��ت كه هر كسی كه می خواهد به احداث بنا دست بزند بايد از مجری ذی 
صالح دعوت به همكاری كند اما تا امروز همين مجريان ذی صالح نيز كاماًل 
به صورت صوری عمل كرده و تنها با تشريفات از كنار اين موضوع گذشته اند. 
مهندس پژمان از نبود نيروی انس��انی ماهر و آموزش ديده و رتبه بندی شده 
به اندازه كافی در كش��ور گله نمود و خاطر نشان نمود: دو دهه است كه همه 
منتظريم تا نيروهای كاری و ماهر و حتی ساده را رتبه بندی كنيم ولی هنوز 
از اين مهم خبری نيست. كمبود نيروهای ماهر و متخصص هميشه شرايط را 

دشوار كرده و ناگزير به هر وضعيتی رضايت داده ايم.
مهندس پژمان در ادامه ضرورت تهيه مواد و مصالح س��اختمانی با كيفيت را 
مورد تاكيد قرار داد و گفت: وقتی اين مواد به ش��كل اس��تاندارد و مرغوب و 
به ميزان كافی وجود نداش��ته باشد چه بايد كرد؟ طبعاً بايد به همين وضعيت 
رضايت داد.بزرگترين چالش در موضوع رعايت مقررات ملی ساختمان و كيفی 
سازی مباحث اقتصادی است. رعايت مقررات و قوانين باعث ايجاد هزينه های 
اضافه می شود و اين هزينه های مضاعف گاه از سوی سازندگان بنا مورد پسند 

قرار نمی گيرد. 
شهردار مشهد افزود: وقتی برای ساختمانهای خود شناسنامه ملكی و فنی تهيه 
نمی كنيم تا مبنايی برای ارزشگذاری و روشن كردن تفاوتهای يك ساختمان 
قرار گيرد ممكن اس��ت كار به جايی می رسد كه عده ای تمامی ساختمانها را 
بزك كنند تا نقايص فنی آن ديده نشود و با كاهش هزينه ها حاشيه سود خود 
را بيشتر كنند. وقتی در زمينه ساختمان صنعتی سازی نكنيم امكان كنترل و 
نظارت كمتر فراهم است. با صنعتی سازی می توانيم دروازه وسيعی را بر روی 
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سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها

نوع جايزهگيرنده جايزهعنوان
لوح تقدير، تنديس و نشان مقررات ملي ساختمانمهندس محمدرضا اخوان عبداللهيانخراسان رضوي

لوح تقدير و تنديس مقررات ملي ساختمانمهندس مصطفي خاوري نژادمازندران
لوح تقدير و تنديس مقررات ملي ساختمانمهندس حجت ا... عامريگلستان
لوح تقدير مقررات ملي ساختمانمهندس امير خوجينيانگيالن
لوح تقدير مقررات ملي ساختماندكتر سعيد غفرانيتهران

شهرداري مركز استانها
نوع جايزهگيرنده جايزهعنوان
لوح تقدير، تنديس و نشان مقررات ملي ساختمانمهندس سيدمحمد پژمانمشهد
لوح تقدير و تنديس مقررات ملي ساختمانمهندس مسعود نصرتي قزويني نژادقزوين

سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها
نوع جايزهگيرنده جايزهعنوان

لوح تقدير و تنديس مقررات ملي ساختمانمهندس محمدرضا قاسميخراسان رضوي
لوح تقدير و تنديس مقررات ملي ساختمانمهندس محمدنادر محمدزادهقزوين
لوح تقدير ، تنديس و نشان مقررات ملي ساختمانمهندس حجت شعبانپورگيالن

لوح تقدير مقررات ملي ساختمانمهندس سيدرسول رسوليمازندران
لوح تقدير مقررات ملي ساختمانمهندس فرشيد دستوانهرمزگان

جدول برگزيدگان برتر سومين همايش مقررات ملي ساختمان
در پايان سومين همايش مقررات ملي ساختمان كه با هدف توسعه و اعتالي نظام مهندسي و ترويج مقررات ملي برگزار گرديد همچون سال هاي گذشته، از 
سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان ، شهرداري مركز استانها ، سازمانهاي مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقالب اسالمي استانها در رعايت مقررات ملي 

ساختمان با اهداي نشان، تنديس و لوح مقررات ملّي ساختمان تقدير به عمل آمد.
در جدول زير عناوين سازمانها و افراد دريافت كننده اين جوايز ذكر گرديده است. در اين همايش سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي با دريافت لوح تقدير، 
تنديس و نشان مقررات ملي ساختمان ، شهرداري مشهد با دريافت لوح تقدير، تنديس و نشان مقررات ملي ساختمان و سازمان مسكن و شهرسازي خراسان 

رضوي موفق به دريافت لوح تقدير و تنديس مقررات ملي ساختمان گرديدند.
سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي كسب اين عناوين را به مهندس پژمان شهردار مشهد و مهندس محمد قاسمي رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان تبريك مي گويد.
نشريه » طاق« نيز بر خود الزم مي داند ضمن سپاس از تالشهاي وافر همكاران خود در هيات مديره سازمان اين موفقيت ارزشمند را به اين عزيزان و 

اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي تبريك گويد.

بهبود شرايط باز كنيم. وی ضعف در نظارت را نيز يكی ديگر از مشكالت اجرايی ساخت مسكن دانست و گفت: اينكه گمان كنيم از طريق شهرداری ها، نظام 
مهندسی و سازمان های مسكن و شهرسازی در استانها می توان با فراهم كردن شرايطی كار نظارت را جدی گرفت و دنبال كرد اشتباه كرده ايم. اگر التزام به 
مقررات و قوانين وجود داشته باشد بطور اتفاقی می توان به بهبود شرايط اميدوار بود اما اگر همگان تصميم به عدم رعايت آن بگيرند هرگونه تالش در اين خصوص 
بی نتيجه خواهد ماند. وی افزود: نمی توان بصورت پراكنده و از زوايای مختلف به سراغ نظارت رفت.چه بسا اقدامات پراكنده فعلی خنثی كننده اقدامات يكديگر 
می شود و همين عدم انسجام تبديل به يك آسيب شده است. حتی اگر نظارت نيز دقيق صورت بگيرد قوانين و مقررات و ما به ازای برخورد با تخلف به هيچ 
عنوان جنبه بازدارنده ندارد.اگر بخواهيم رعايت قوانين و مقررات را با نظارت جدی دنبال كنيم بايد قوانين ما در برخورد با تخلف امكان بازدارندگی داشته باشد در 
صورتی كه اينگونه نيست. ما نه در قبال كوتاهی های همكاران خود در نظام مهندسی برخورد جدی داشته ايم و نه در قبال ضعف هايی كه در طراحی و اجرا وجود 
دارد قاطعانه عمل كرده ايم.قوانين و مقررات برای برخورد با تخلفات جدی نيست و همواره با جريمه های های اندك، زمينه ادامه اين تخلفات را فراهم كرده ايم. 

طبعا با اين اتفاقات نمی توان اميد تغيير و تحول داشت.
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به بهانه تاکید براجراي قانون بعنوان اولویت اول رییس جدید سازمان نظام مهندسي ساختمانحقوقي
مهندس مهدي وکیلي | مدیر آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

بند 1 ماده 2 در بيان اهداف و خط مشي قانون و بند 1 ماده 15 در وظايف 
هيئت مديره سازمان:  

برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمي در معماري 
و شهرسازي. 

ماده 4 و تبصره آن: 
الزام به صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر ساختمان

لزوم برخورداري از پروانه اشتغال و مدرك صالحيت براي كليه ارائه دهندگان 
خدمات فني ساختمان در كل كشور. 

تبصره ذيل ماده 17 قانون: 
لزوم اخذ نظر كارشناسي سازمان نظام مهندسي استان توسط مراجع قضايي در 

دعاوي و شكايات مطروحه عليه اعضاي سازمان استان 
بند ب ماده 21 در وظايف شوراي مركزي: 

بررسي مسائل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط 
مشي هاي كوتاه مدت،  ميان مدت و دراز مدت و ابالغ آنها. 

بند ج ماده 21 در وظايف شوراي مركزي: 
مذاكره و مش��اوره با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون كه به امور 

قضايي و انتظامي مربوط باشد. 
بند و ماده 21 در وظايف شوراي مركزي: 

همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي الزم در زمينه 
تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف 

به وازرتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي 
بند ح ماده 21 در وظايف شوراي مركزي: 

همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر 
شاغل در بخشهاي ساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل. 

ماده  29:
.......  وزارت مسكن و شهرسازي با  هماهنگي دبيرخانه هيئت عالي نظارت حداكثر 

6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه نظام نامه صنفي كارهاي ساختماني را  
برابر قانون نظام صنفي تهيه و  جهت تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد مي نمايد.

تبصره ماده 33: 
 لزوم بازنگري در مباحث مقررات ملي ساختمان هر سه سال يكبار عنداللزوم

) و عدم اقدام در اين زمينه خصوصاً براي مبحث دوم (
ماده 34: 

 لزوم رعايت كليه مباحث مقررات ملي س��اختمان در كليه س��اخت و س��ازها 
) و مسكوت ماندن بسياري ازمباحث در كل كشور نظير مبحث 18 و 20 (

تبصره 1 ماده 34: 
لزوم توليد، توزيع و استفاده از مصالح استاندارد ) و نتيجتاً لزوم جلوگيري از توليد، 

توزيع و استفاده از مصالح غير استاندارد (
ماده 36: 

لزوم تهيه طرحهاي تيپ براي ساختمانها و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده 
و ساير اقدامات مشابه در شهرهاي غير برخوردار توسط مسكن و شهرسازي با 
همكاري سازمان نظام مهندسي استان و شهرداريها و تهيه آئين نامه مربوطه 

توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي 
ماده 37: 

لزوم تأسيس صندوق مشترك سازمانهاي استان 
ماده 39: 

روش��هاي تأمين منابع مالي توسط وزارت مس��كن و شهرسازي براي انجام 
مطالعات و تدوين مقررات ملي س��اختمان، امور كنترل س��اختمان، ترويج و 
توسعه و اعتالي نظام مهندسي، كمك به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان 
براي انجام وظايف قانوني خود، برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف، 
برگزاري مس��ابقات حرفه اي و تخصصي و ترويج روش��هاي صرفه جويي در 

مصرف انرژي.  

ــي علیرغم گذشت 15  کدام بندهاي قانون نظام مهندس
سال از تصویب آن اهتمام بیشتري براي اجرا مي طلبد؟ 



واقعاً چه بسيار است فاصله بين آنچه كه هست و آنچه كه بايد باشد. نگاهي به سخنان گهربار زير،  پرده از اين فاصله 
عميق برمي دارد:

وليكن اثرهم عندك اقولهم بمرالحق لك امام علي )ع(
* بهترين دوستان انسان آن كسي است كه زبان گوياتري براي بيان حرف تلخ حقيقت به انسان داشته باشد.

احب اخواني الي من اهدي الي عيوبي امام صادق )ع(
* بهترين دوستان انسان آن كسي است كه بيان عيبهاي وي را به او هديه نمايد .

للمرائي ثالث عالمات ...... يحب ان يحمد في جميع االمور . پيامبر اكرم )ص(
* آنكه دوست داشته باشد همواره از او تعريف و تمجيد كنند، رياكار است.

من مدحك كمن ذبحك امام علي )ع(
* كسي كه از انسان تعريف و تمجيد و مدح ميكند ، كمر به نابودي او بسته است.

...... و به راستي چرا اينگونه ايم؟

غوغایي در خلوت 

بزرگان اهل توحيد، و استغراق وفناء، شيفته گمنامي اند. نام و ياد و تسبيح مومنانه شان تجلي عروج عارفانه عبد و معبود 
و خلوت غوغاي پرهياهوي شان با معشوق است. دفتر بي نام و نشان اهل "خمول" را با چشم دل بايد مرور كرد .چنانكه 
مرحوم نراقی درجامع السعادات می گويد: »خمول و گمنامی از صفات مؤمنين و خصال موقنين است، و طوائف عرفای 
متوحدين و مانند آنان از صالحين گذشته ما، خمول را دوست می داشتند و طالب آن بودند. و هر كس خدای متعال را 
بشناسد، و او را دوست بدارد، و به او انس داشته باشد، خمول و گمنامی را دوست می دارد، و از جاه و انتشار صيت*، 

وحشت می  كند، كما اينكه تواريخ و احوال گذشتگان از اين معنی خبر می دهد«.
در س��ال 1362  توفيقي دست داده بود تا همراه جمعي از دوستان در جلسات درس اخالق حضرت آيت ا... مجتبي 
تهراني حاضر شويم . در نوبتي ايشان در شرح صفات مؤمن به صفت حب خمول  ) گمنامي ( و  پرهيز از شهرت رسيدند 
و  ضمن درجه بندي انسانها  در اين خصوص براي باالترين رتبه آن فرمودند : مؤمن واقعي آن است كه وقتي از وي 
تعريف مي كنند ، آن را  نپسندد و زبان به گاليه بگشايد همچنانكه وقتي در محضر حضرت امام خميني )قدس سره(، 
بزرگي ، زبان به تعريف و  مدح و ثنا از ايشان گشود- كه شايد يكي از هزاران هم نبود – حضرت امام با همان بيان دلنشين 

فرمودند من از آقاي فالني گاليه دارم كه چنين سخناني را مطرح مي كنند .
خداوند همه ما  را  متخلق به اخالق الهي بگرداند .

سردبير   
* صيت : آوازه  و ذكر خير. 

تلنگر

به دنبال گمشده اي بنام روحیه انتقاد پذیري 
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اشاره:
پس از وقوع زمين لرزه تربت حيدريه و طرح موضوع در جلسه هيئت مديره سازمان مقرر شد با هماهنگي ستاد بحران استانداري همراه با معاون بنياد مسكن و 
نيز تعدادي از كارشناسان ارشد سازه و زلزله و نظارت مضاعف مديريت فني و جمعی از كارشناسان ساير ادارات و خبرنگاران رسانه های گروهی عازم منطقه زلزله 
زده شويم.از آنجا كه هدف از اين سفر تحليل و بررسی خسارات در مسايل فني بود برخی از ساختمان هاي اداري همچون اداره راه تربت حيدريه و تامين اجتماعي، 
بيمارستان و واحدهاي مسكوني در سطح شهر و نيز تعدادي از روستاهاي اطراف و همچنين شهرستان زاوه مورد بازديد قرار گرفت.آنچه در زير می خوانيد گزارش 

و برايندی است از اين سفر:

ساعت 18 و 20 دقيقه و 14 ثانيه روز جمعه 8 مرداد 89 زمين لرزه اي با بزرگي 5/7 ريشتر در عمق 7 كيلومتري زمين در فاصله 7 كيلومتري تربت حيدريه به 
سمت شهرستان خواف در استان خراسان رضوي رخ داد.اين زمين لرزه كه در 9 شهرستان احساس شد به مدت 17 ثانيه شهرهای تربت حيدريه، زاوه و دولت 
آباد و بويژه حدود 50 روستا همچون سفيدخ، ناگهاني، صومعه، دوغشك، دامسك، فهندر، سركاريز، اهلل آباد، ديزقند، ده پائين، نوغاب، آبرود، سيوكي، شتر خسب، 
بنهنگ، كامه، فدك كه داراي بافت فرسوده بودند را تكان داد. به دليل فرو ريختن ساختمان ها و ديوارها بيشترين آسيب در اين مناطق مشاهده شد؛ بگونه ای كه 

اغلب خانه ها غير قابل سكونت گرديد و حدود 40 درصد شيشه ساختمان ها فرو ريخت.
اين زمين لرزه كه در ايستگاه هاي شتاب نگاري تربت حيدريه، شادمهر، فيض آباد، چخماق، رشتخوار، كاشمر، عظيم آباد، بردسكن، بجستان و جنگل به ثبت رسيد 
باعث مصدوميت 294 نفر شد كه 20 نفر از مصدومان بستري و 2 نفر نيز به دليل ضربه مغزي و وخامت حال آنان به مشهد منتقل گرديدند.بيشتر اين مصدومان 
در اثر خرد شدن و پرتاپ شيشه ها هنگام خروج از خانه مصدوم شدند. به گفته دكتر مهدي زارع معاون پژوهشگاه زلزله شناسي و مهندسي زلزله پهنه گسله اين 
زلزله در منطقه درونه ) بردسكن( يعنی يكي از گلسه هاي مهم كشور رخ افتاد و دليل آن نيز انحراف لغزش چيگرد گسله بوده است. همين مساله نيز باعث ايجاد 
شكاف هاي بزرگ در ديوارها و فرو ريختن شيشه هاشده است كه با پس لرزه هاي احتمالي هر لحظه ممكن است ديواره ها و سقف ها فرو بريزد.در اين حادثه و در 
برخی از روستاها بين 20 تا 100 درصد خانه ها تخريب گرديد كه بيشتر آن ديگر قابل سكونت نيست و باقيمانده خانه ها پس از تخريب نيز بايد تعمير و بازسازي 
شود. حال آنكه بدليل عدم تمكن مالی مردم اين مناطق امكان اين مهم برای آنها در كوتاه مدت ميسر نيست. متاسفانه خانه هاي قديمي كه بدون رعايت اصول 
فني ساخته شده و ساكنان آن توان هزينه مقاوم سازي آنها را نداشته اند بيشتر تخريب گرديده اند.فرو ريختن ديوار اين خانه ها گاه باعث مسدود شدن مسير 

كوچه ها نيز شده است.
داليل فني و سازه اي بيشترين تخريب ها در اين منطقه را مي توان به شرح زير دسته بندي نمود:

1- نبودانسجام و اتصال سقف و ديوار | 2- نبود كالف و يكپارچگي كف و ديوار. | 3- نبود اتصال ديوارها به هم در جهت طول يا عمود بر آن | 4- نبوديكپارچگي 
سقف ها | 5- ساخت و ساز روي شيب تپه و لغزش زمين | 6- حذف ديوارهاي سازه اي 

نتيجه آنكه در ساختمان هايي كه حداقل هاي مباحث مقررات ملي ساختمان و آيين نامه زلزله رعايت شده بود ساختمان ها پايدار مانده و كمترين آسيب را ديده بودند.

گزارش 

نگاهی کارشناسانه به یک زلزله

ره آورد سفر کارشناسان اعزامی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به مناطق زلزله زده تربت حیدریه

مهندس حسن پورحسیني | عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

ترك قطري ديوار تامين اجتماعيترك هاي محل اتصال سقف و ديوار مدرسه
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كج شدن و ناپايداري ديوار حياط

ترك سر ستون بيمارستان

جداشدن سقف و ديوار

جداشدگي ديوار به صورت قطري

جداشدن ديوار عمود به علت عدم اتصال و ترك قطري
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"اندر فتوت نامه بنایان"
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمداهلل رب العالمين. و الصلوه و السالم علي خير خلقه محمدو 
آله اجمعين. بعد از حمد خدا و درود بر رسول او. بدان كه اين رساله 
ايست اندر آداب فتوت بنايان. كه منسوب است به امام كامل وحي 
ناطق امام جعفر صادق عليه السالم، كه آن بزرگوار چنين گفته و 

نوشته اند تا اهل اين حرفه بدانند و در ياد گيرند. 
 بدان اي جوانمرد كه فتوت صرف كردن وجود است يا در 
اطاعت حق، يا در راحت خلق چنانكه پير جوانمردان شيخ ما 
نجم الدين زركوب گفته است: الفتوه علي ثلثه اقسام. اولها 
محافظه امراهلل، و الثاني محافظه سنه رسول اهلل، و الثالث 
الصحب��ت مع اهل اهلل. و حقيقت فتوت ترك ماس��وي 
اهلل اس��ت. معني آنس��ت كه فتوت بر سه قسم است: 
اول نگاه داشتن فرموده خداي تعالي، دوم نگاه داشتن 
س��نت مصطفي )ص( و سوم صحبت كردن با اهل 
خدا. و در حقيقت فتوت آنست كه هر چه جز حق 

باشد ترك گويد. 
 بدان كه اصل فتوت ايثار است و اين طريق 

براي اشاره:
نگاهش��ان در ازدحام خشتهاي رديف ش��ده و روي هم نشسته ، در التماس 
شاقول هاي ترديد و  ترازهاي اعتماد و  پينه هاي چيده بر پيشاني زمان به 

آسمان و كرم آسماني حضرت دوست بود و بس .
ل��وزي هاي گره خورده س��رند و پيرايه هاي درش��ت و چيدمان راه راه 
كاهگل هاي هاشور خورده روي ديوار شاهدي بود كه كار شان كارگل 
و وعده هايش��ان مهر نانوشته بر دلهاست. شمشه و مالت و تيشه و 
خالصه ريسمان هاي رشته رشته شده خسته از دستهاي پر جوش 
و خروش شان همه و همه گواه فتوت و جوانمردي شان بود تا كه 
اين آيين سينه به س��ينه در هياهوي غبار روزگار رنگ نبازد و از 

ميان نرود.
فتوت نامه ها ميراثي است ماندگار در دل تاريخ تا بتوان پيرايه 
هاي غفلت را از آيين و همت مردان ديروز زدود.نسخه هاي 
ب��ي بديل و اس��ناد فاخري كه  از كتاب فروش��ان، زرگران، 
عطاران و شيشه گران گرفته تا بنايان، حجاران و معماران از 

خود به يادگار گذاشته اند.
و اينهمه ش��اهدي اس��ت بر تاكيد پدرانمان بر اخالق 
حرفه ای در ايران ؛ بر اينكه شرط ورود به هر صنعت 
و پيش��ه اي آراستگی و ادب و اهليت يافتن و تخلق 
به اخالق جوانمردی و پاک شدن از هر گونه رجس 

وناپاكی است 
نگاهي به زواياي پيدا و پنهان اين آيين كه پيش 
روي داريد گذري است در گذار تاريخ تا محكي بر 
راستي و كجي ستون هاي اعتماد خويش زنيم:  

دل نوشته

فتوت نامه ها*،  میراث جوانمردان دیروز
مهندس محمد تقي خسروي | مدیر اجرایي ماهنامه طاق

سينه معماري در 
سينه به 

آموزش تجربي و 

ساله و بيش تر 
اين س��رزمين، تاريخي هزار

دارد.

مينه ردپاي 
آنچه تا همين سال ها نيز در اين ز

آن ديده مي شود، ساختار آموزشي، مبتني 

ت، از در 
ستاد به شاگرد اس

بر انتقال تجربه ا

انداختن طرح و انديشه تا شيوه هاي اجرا كه 

هركدام به بي شماران، از طرف معماران 

اين سرزمين به طلبگان جست وجوگر اين 

فن فرزانگي آموخته مي شد. و هر شاگرد 

د ب��ه منزلي ديگر 
در امتداد گام هاي اس��تا

و س��رمنزلي گ��ران تر دس��ت مي يافت.

م كه معماري كهن 
از ديگر سو وقتي مي بيني

ه تنها ي��ك حرفه و يك فن، 
اي��ران زمين، ن

كه هنري است به تسبيح جهان و آفريدگار 

جهان و زمزمه خوان عشقي است شوريده 

خت��ه ، بي گم��ان درمي يابي��م ك��ه 
و فرهي

سينه به سينه آن نيز ، در تمامي اين 
آموزش 

عمري كه بر آن گذش��ته است، گويي تنها 

آموخت��ن يك فن و حرفه نب��وده و چونان 

ب را به 
طريقت��ي جاويدان ، س��الكان طال��

د نه تنها 
مقصد رهنمون مي ساخته و استا

م، كه گويي مرشدي است خضر 
يك معل

صفت، ايستاده بر آستان اين گذر عشق.

ا و يافته هايي است كه 
اينها همه ش��نيده ه

به اين قلم مكرر ش��د و همه مي دانس��تيم 

م كه بنيان آموزش معماري ايران 
و مي داني��

ش از بازگش��ايي م��دارس معماري به 
تا پي

 در دومين دهه همين قرن 
شيوه هاي غربي

ه هفتاد سال پيش(، بر آموزه هاي 
)نزديك ب

 و ادراكات حسي 
ي و انتقال روحيات

تجرب

هنرمندان اين عرصه س��ترگ استوار بوده 

زمينه و 
�يار در اين 

ت. و با تاسف بس�
اس��

��ا و رمز و رموز اين 
در حوزه چگونگي ه

آم��وزش كه ش��اگردانش از 

مسجد اردستان 

ي آموزد
زانگي م

ي كه فر
سرمشق

مهندس مزدا نوبري | مدرس دانشگاه
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جز با ايثار راس��ت نيايد. از »حديفه عدوي« روايت است كه مرا ابن عمي بود 
كه روز حرب يرموك ويرا نيافتم. قدري آب برداشتم و به طلب او برخواستم. 
گفتم اگر اندك رمقي از وي باقي باشد آبي در حلق او ريزم و قدري بر وي زنم. 
چون بدو رسيدم هنوز رمقي از وي مانده بود. گفتم آبت دهم؟ به دست اشارت 
كرد بلي. در آنحال آواز ش��خصي بگوش او رسيد كه مي گفت آه. اشارت كرد 
كه اول بدو ده. نزد وي رفتم. هشام بن عاص بود. خواستم كه آبش دهم او نيز 
آوازي ديگر شنيد كه مي گفت آه. گفت اول او را ده. چون بدو رسيدم درگذشته 
بود. نزديك هشام آمدم او نيز رفته بود. به نزديك عم خويش آمدم او نيز روح 

تسليم كرده كه فتوت يعني اين. 
 و هشت خصلت است كه بر فتيان ثابت است. چهار آن عام و چهار آن خاص 
اين گروه باشد. چنانكه قطب دايره فتوت، امير المومنين علي- عليه السالم- بدان 
اشارت فرمود حيث قال: اصل الفتوه الوفا و الصدق و االمن و السخاء و التواضع 
و النصيحه و هدايه و توبه و اليس��تاهل الفتوه اال من يستعمل هذه الخصال. 
 از آن چهار كه اين طايفه را باشد خاص نخستين تواضع است كه خود اول 
مرتبه است از مراتب شجاعت. و شجاعت چنان باشد كه نفس را مغلوب عقل 
گرداني، و اين خصلت تمام نشود اال بقلت اعتنا نفس در حق خويش، و عدم 
التفات او به خطر و قدر خود، و از حلم الزم آيد. قال اهلل تعالي: و الذين جاهدوا 

فينا لنهدينهم سبلنا. 
 دوم صفت امن اس��ت. قال اهلل تعالي: اولئك لهم االمن و هم مهتدون. و 
ديگر فرمايد ليطمئن القلوب. و اين صفتي است كه همگان را الزمست و اهل 
اين حرفه را خاص. و هر كه دل او به نور حق منور نشد، و از ظلمات شك و 
جهالت خالص نيافت همواره مستوحش و ترسان و بددل و پريشان باشد چه 

ترس از خواص تاريكي و تيرگيست، و امن از خواص روشني. 
 آورده اند كه حاتم اصم، رحمته اهلل عليه، روايت كرد كه گفت: من با شقيق 
بلخي در بعضي از وقايع و حروب خراسان به غزا رفته بودم. در ميان معركه بر 
شقيق رسيدم. گفت دل خود را چگونه مي يابي، گفتم: چنانكه در شب زفاف، 
هيچ فرقي نمي يابم. گفت: من با اين حد ايمنم، و سپر بيفكند و سالح باز كرد 
و سر بر سپر نهاد و بخواب باز رفت، چنانكه آواز عظيط او بشيدند. و اين است 

امن و طمانينه قلب. 
 س��يم صفت صدق اس��ت ك��ه آن مبني و اس��اس حكمت اس��ت و اول 
درج��ات آن. و از اين جهت اميرالمومنين علي عليه الس��الم فرموده اس��ت: 
المروه لكذوب. يعني در غزن را مردمي محالس��ت. صدق در نيت اس��تقامت 
قصدس��ت در توج��ه به جن��اب او تعال��ي، بهر كار ك��ه در آن ش��روع كند. 
چنانك��ه فرم��ود: فاس��تقيمواهلل، بر وجهي ك��ه هيچ غرضي از ماس��وي اهلل 
بدان مش��وب نباش��د، و هرچه كند خالص��ا مخلصا خداي را كن��د بدون ريا. 
و هيچ چيز در طريق جوانمردي بتر از دروغ نيست تا گويند مردي راستي است. و 
دروغ را حيض الرجال خوانند و هيچ عيب و ناجوانمردي قبيح تر از آن نداسته اند. 
 چهارم و از اش��راف خصائص اين طايفه وفاس��ت. و صدق عهد و عد، كه 
گفته اند: المره اذا وعد وفي. و از اين جهت اس��ت كه حق جل وعلي ايشان را 
بدان مدح فرموده و انبياء را بدان بس��تود. قال اهلل تعالي: »من المومنين رجال 
صدقوا ماعاهدوا اهلل عليه« و در وصف اس��معيل عليه الس��الم گفت: انه كان 
صادق الوعد. و اميرالمومنين علي عليه الس��الم در ذكر اصول فتوت وفا را بر 

همه مقدم داشته است. 
 و ديگر بدان كه شرايط عام و استعداد فتوت نزد اين طايفه هفت است. او 
لذكوربودن است چه فتوت صفت شرف و كمال است و انوثت مستلزم نقص و 
اذالل. قال اهلل تعالي: الرجال قوامون علي السناء و قال النبي عليه السالم هن 
ناقصات عقل و دين. دوم بلوغ است، چه بالغت مبدأ ظهور عقل و خروج قوت 
ملكي از قوه به فعل اس��ت سيم داشتن عقل است، چه آن وسيلت بنده است 
بحق و واسطه كسب كمال. قال پيغمبر عليه السالم عبدالناس اعقلهم، و نحن 
معاش��ر االنبياء امرنا ان تخاطب الناس علي قال عقولهم. چهارم دين داشتن 
است، زيار كه فتوت كمال دين است و كمال هر چيز متفرع از اصل خواهد بود 
و فرع بي اصل محال پنجم صحت باطن نداشته باشد چون مختث بودن يا جذام 
و برص. ششم مروت داشتن است و آن از لوازم صفات فطرت است، همچنانكه 

فتوت مبنا و اس��اس واليت است. هر 
گه صاحب مروت نباش��د فتوت نيابد، 
و هر كه صاحب فتوت نباشد بواليت 
نرسد. قال علي عليه السالم من الفتوه 
المره رعايه آخرته، و من مروته صيانته 
وجه��ه. هفتم حياء و آن ناصيه كمال 
ودليل نجابت جوهر نفس است. قال 
النبي عليه السالم: الحياه من االيمان. 
 از آن آالت و اس��باب ك��ه به غير 
از ل��وازم بنايان و اه��ل فتوت را الزم 
آيد هفت چي��ز اس��ت. كارد و ناخن 
چين وس��رتراش و شانه و مسواك و 
ميل و منقاش. و اما كارد در همه حال 
بكار آيد، در بريدن گوش��ت و خوردن 
خربوزه و تراشيدن خالل، و شانه كه 
محاسن بدان بياراند و اين از واجبات 
است و شانه بايد كه درست و مستقيم 
باشد و درو شكس��تگي نباشد كه آن 
مايه نقصان دارنده اش است. و داشتن 
سرتراش واجب است كه اگر سرتراش 
نباشد بوقت نياز محتاج ديگري باشد 
و اين ترك ادب اس��ت. و ديگر ناخن 
چين واجب است كه هم بدان موهاي 
زائد چون موي سبلت و بيني اگر دراز 
باش��د كوتاه نمايد كه آن ترك سنت 
اس��ت. منقاش و ميل هر دو وسيلتي 
تمام است كه به يكي چون خاري يا 
تيغي در انگش��ت خلد درآورند، و ميل 
از بهر آنس��ت تا آلودگي گوش بدان 
پاك نمايند كه بزرگان گفته اند آلودگي 
گوش دليل بر غفلت است و غفلت بر 
صاحب فتوت روا نباش��د. و آخرين از 
اين اسباب مسواك است و آن چوب 
پاره ايست كه بدان دندان ها بشويند و 
مس��واك كردن سنت پيامبر و ديانت 
اسالم است و س��نت جوانمردان، چه 
كه گفته اند نماز با مسواك يك در ده 

باشد، و بلكه يكي در هفتاد. 
 و از آن اس��باب كه بنايان را خاص 
الزم است نيز هفت اسباب است كه: 
تيش��ه است و ماله است و قالب است 
و ناوه است و ريسمان است و شاغول 
اس��ت و چوب زاويه است كه هر يك 
را بكاري س��اخته اند كه از آن ديگري 
برنيايد. و اما تيش��ه از براي شكستن 
سنگ و خشت باش��د و ماله بجهت 
مي��زان ك��ردن گل روي كار و قالب 
براي همسان كردن گل روي كار تا از 
جوانب آويخته نشود و ناوه براي آوردن 
گل در پاي كار و ريس��مان به جهت 
طراز كردن صف خشت ها و سنگ ها 
و شاغول از براي ميزان كردن ارتفاع 
كار، بناي نيك آنست كه اينهمه در راه 

سينه معماري در 
سينه به 

آموزش تجربي و 

ساله و بيش تر 
اين س��رزمين، تاريخي هزار

دارد.

مينه ردپاي 
آنچه تا همين سال ها نيز در اين ز

آن ديده مي شود، ساختار آموزشي، مبتني 

ت، از در 
ستاد به شاگرد اس

بر انتقال تجربه ا

انداختن طرح و انديشه تا شيوه هاي اجرا كه 

هركدام به بي شماران، از طرف معماران 

اين سرزمين به طلبگان جست وجوگر اين 

فن فرزانگي آموخته مي شد. و هر شاگرد 

د ب��ه منزلي ديگر 
در امتداد گام هاي اس��تا

و س��رمنزلي گ��ران تر دس��ت مي يافت.

م كه معماري كهن 
از ديگر سو وقتي مي بيني

ه تنها ي��ك حرفه و يك فن، 
اي��ران زمين، ن

كه هنري است به تسبيح جهان و آفريدگار 

جهان و زمزمه خوان عشقي است شوريده 

خت��ه ، بي گم��ان درمي يابي��م ك��ه 
و فرهي

سينه به سينه آن نيز ، در تمامي اين 
آموزش 

عمري كه بر آن گذش��ته است، گويي تنها 

آموخت��ن يك فن و حرفه نب��وده و چونان 

ب را به 
طريقت��ي جاويدان ، س��الكان طال��

د نه تنها 
مقصد رهنمون مي ساخته و استا

م، كه گويي مرشدي است خضر 
يك معل

صفت، ايستاده بر آستان اين گذر عشق.

ا و يافته هايي است كه 
اينها همه ش��نيده ه

به اين قلم مكرر ش��د و همه مي دانس��تيم 

م كه بنيان آموزش معماري ايران 
و مي داني��

ش از بازگش��ايي م��دارس معماري به 
تا پي

 در دومين دهه همين قرن 
شيوه هاي غربي

ه هفتاد سال پيش(، بر آموزه هاي 
)نزديك ب

 و ادراكات حسي 
ي و انتقال روحيات

تجرب

هنرمندان اين عرصه س��ترگ استوار بوده 

زمينه و 
�يار در اين 

ت. و با تاسف بس�
اس��

��ا و رمز و رموز اين 
در حوزه چگونگي ه

آم��وزش كه ش��اگردانش از 

مسجد اردستان 

تا ميدان نقش جهان را مي آفريدند ، 

مدارك و مستندات چنداني وجود 

ن ماه تاباني اس��ت كه 
ندارد و چونا

 ما، در هر 
گردش پرشتاب روزگار

لحظه بيش تر و بيش تر پشت ابرهاي 

 و ناآگاهي و غفلت آن را 
بي خب��ري

پنهان مي سازد.

ت نازنينم 
اما روزهايي قبل، دوس��

ب آق��اي مهندس خس��روي، 
جن��ا

نوشتاري برايم فرستاد هوش ربا. 

ي كه از 
آيين نامه اي يا شايد نقشه راه

همان عنوانش بر سلوك اين طريقت 

ت نام��ه''
د ؛'' فت��و

 تاكي��د مي ك��ر

 نام��ه اي كه جوانمردي و فتوت را 

آموزش مي دهد.

سرمش��قي كه فرزانگ��ي مي آموزد 

و نوش��تاري ك��ه ه��ر خ��ط آن كه 

ي از هيبت اين 
مي خوان��دم، بيخ��ود

ت و پايان تنها 
آموزه ه��ا فراتر مي رف

اش��ك بود ، جاري از اين قدر گران 

فتوت و فرزانگي.

يان��ه متن وقت��ي مي آيد 
جاي��ي در م

حگاه��ان، عمل 
�ه  بناي��ان هر صب

ك�

ر به آگاهي از 
آغاز نكنند مگ

خويش 

دانش و طريقت و شريعت خويش 

اهتمام تمام داشته باشند، گويي همه 

ت كه هر 
آن كليد گمش��ده اي اس��

معماري بايد در جستجوي آن باشد، 

ن ب��ه ورطه هاي 
همان��ا دس��ت يافت

ي و آگاهي تمام و اشراف 
ادره داناي

ن

ش��ه و هس��تي تا 
به تمامي وجوه اندي

بتواند فضاي زيس��تن آدميان را نقش 

ده و به 
، ب��ه قاع

ي در افكند
و طرح��

ت آدم��ي را فرصت 
س��امان و حيا

س��ته آفريدگار 
تسبيحي سازد، شاي

هستي.

ش��رح اين آيين فرزانگي و فتوت به 

مق��دار ناچي��ز من نمي آي��د كه هر 

ه ، واژه آن 
د ت��ا واژ

خوانن��ده اي باي��

رها بار بخواند و بنوش��د و به 
را هزا

جان دركشد، تنها سپاسگزار مجله 

طاق هستم به ثبت اين سند گرانقدر 

از تاري��خ معم��اري اين س��رزمين و 

م به يافتن اس��نادي ديگر و 
آرزومند

ر، كه اگر از اين گنج پربها به جاي 
ديگ

مانده است. 

رم به آكنده ش��دن 
و در پايان اميدوا

 روزگار خ��ود از عطر اين 
معم��اري

سلوك عشق. .. !
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رضاي خداوند وخلق خداوند بكاربرد و از طريق صالح منحرف نگردد. 
 بدان كه بنايان را مراتبي است كه ايشان را بدان مراتب شناسند. پايين ترين 
مرتبه مزدور باشد كه كار گل از او برآيد و ناوه بر سر گيرد و در اين طريق هنوز 
مبتدي است. دو ديگر صاحب است كه حد واسط ميان استاد و مردور و او اندك 
مايه از بنائي حاصل كرده، ولي هنوز به مرتبه استادي نرسيده سه ديگر استاد 
بناست كه داند هر وسيله را چگونه بكار برد و خشت را چگونه بر سر خشت نهد 

و چگونه از عهده قوس و ستون و غير آن برآيد. 
 در فتوت نامه بنايان بطريق سئوال و جواب: 

1- اگر پرسند اول بنا كه بود بگو كه اول بنا ابراهيم خليل بود عليه السالم كه 
خانه كعبه بنا كرد. ديگر گفته اند اول بنا نوح پيامبر بود عليه السالم كه چون 
طوفان بنشس��ت شهرها و روستاها ديگر بار بساخت و مردمان در آن شهرها 
و روستاها س��كني گزيدند و آباداني زياد شد. 2- اگر پرسند بزرگتر بنايان كه 
ب��ود بگوي كه پيغامب��ر ما بود صلوات اهلل عليه كه چون س��يل بيامد و بناي 
كعبه بنشس��ت حضرتش با ديگر مومنان به تجديد بن��اي آن اقدام نمودند و 

حجراالسود بدست خويش بر آن بنهاد. 
3- اگر پرس��ند كريمترين بنايان كه ب��ود بگوي علي بود، اميرالمومنين عليه 
الس��الم كه در بناي مسجد مدينه پيامبر را معاضدت كرد. و او سر جوانمردان 
است و بزرگترين ايشان در مقام چنانكه حديث در مقام اوست، الفتي اال علي، 

ال سيف االذوالفقار. 
4- اگر پرسند كه چهار پير شريعت تو كيست، جواب بگو چهار پيغمبر مرسل،؛ 
اول آدم صفي دوم ابراهيم خليل، سيم موسي كليم، چهارم خاتم انبياء محمد 

مصطفي صلوات اهلل عليه. 
5- اگر پرسند كه چهار پير طريقت تو كيست، بگو كه اول ايشان حضرت جبرائيل 
بود، دويم حضرت ميكائيل، س��يم حضرت اسرافيل، چهارم حضرت عزرائيل. 
6- اگر پرس��ند كه چهار پير حقيقت تو كدامند، جواب ده اول پدر، دوم معلم، 

سيم استاد چهارم پدر عروس. 
7- اگر پرسند چهار پير معرفت كدامند. جواب بگو كه : اول شيخ عطار، دويم 

خواجه حافظه شيرازي، سيم شاه شمس تبريزي، چهارم مالي رومي. 
8- اگر پرسند كه چند استاد بنا بوده اند و نخستين ايشان چه كسي است، بگو 
ك��ه دوازده تن بودند چنانكه امام بحق ناطق امام جعفر صادق عليه الس��الم 
فرموده اس��ت كه دوازده تن اس��تاد كامل بودند كه پير همه ايش��ان حضرت 

اميرالمومنين علي عليه السالم بود. 
 حسن بصري نخستين ايشان بود كه بناي خانقاه بدست خويش بكرد، دويم 
استاد عباس حلبي بود. سيم استاد روئين بغدادي. چهارم بكران قريشي، پنجم 
استاد شكري الوسي، ششم استاد باب اهلل، هفتم استاد شاه مير سبزواري، هشتم 
استاد مقبل مكري، نهم استاد نجف بنازكي، دهم استاد رحمان علمداري، يازدهم 
استاد يوسف مصري، دوازدهم استاد نعمان مدايني كه كار بر ايشان ختم شد. 

9- اگر پرسند كه چند اصل است بنائي را بگو كه پنج اصل است. اول با طهارت 
بودن، دويم بر جاده راستي بودن، سيم با حيا بودن ونظر از غير برداشتن، چهارم 

كم سخن گفتن، پنجم به ادب بودن نزد مشايخ و بزرگان. 
10- اگر پرسند كه چند حكم باشد بنائي را، بگو كه ده حكم است. اول آنكه 
هر صبح كه برخيزد از علم شريعت و طريقت باخبر باشد تا استادي او را مسلم 
باشد. دويم، هر كس را در خور حوصله و توانائي كار فرمايد. سيم، با سخاوت 
و خير باشد، چهارم در كار خود استاد باشد و آنچه را كه انجام دهد چنان باشد 
كه از براي خود نمايد. پنجم با همه كس به خلق نيكو پيش آيد. ششم تنگ 
حوصله نباشد، هفتم فقير دوست باشد، هشتم كاري گران و زير دستان خود را 
به نان و جامه شفقت نمايد. نهم پسران مردمان را عزيز دارد. دهم آنكه در كار 

خود چست و چاالت باشد. 
11- اگر پرسند كه كدام خصلت بنايان بيشتر بكار آيد، بگو حيا، چرا كه حيا و 
چش��م پاك داشتن از خصلت هاي جوانمردان است و بخصوص بنايان را بكار 
آيد كه چون بر كار باال روند چشم پاك دارند و در خانه ديگران ننگرند و چون 
ناخواس��ته عورت ديگران بيند چشم بس��ته دارد و هرگز چون بر كار باشد به 

اطراف ننگرد و آنچه بيند چشم پوشد. 

12- اگر پرس��ند كه چون بر س��ر كار روي كدام آيه از كتاب خدا را 
قرائ��ت كني، بگو كه اين كالم خداوند را كه فرمايد: ليس لالنس��ان 

اال ماسعي. 
13- اگر پرسند چون تيشه به دست گيري كدام ايه خواني، بگو كه : 

يوم يفرالمرء من اخيه و امه و ابنه و صاحبته و بنيه. 
14- و اگر پرس��ند چون ماله بدس��ت گيري چه گويي: بگو از قرآن 

خوانم: يا ايها الذين آمنوا توبوالي اهلل توبه نصوحا. 
15- و اگر پرسند چون قالب بدست گيري چه خواني، بگو قوله تعالي: 

اليصليها اال االشقي الذي كذب و تولي، ان جاءاالعمي. 
16- اگر پرس��ند چون ناوه بر دس��ت گيري چه گويي، بگو: و اما من 

ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه. 
17- و اگر پرسند چون ريسمان بدست گيري چه گويي، بگو: افاليعلم 

اذا بعثر ما في القبور و حصل ما في الصدور. 
18- اگر پرسند چون شاغول افكني كدام آيه خواني: بگو فمن يعمل 

مثقال ذره خيراً يره، و من يعمل مثقال ذره شرا يره. 
19- و چون پرس��ند اگر چوب زاويه بدست گيري چه گويي، بگو از 
قرآن مي خوانم كه: يقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انك علي كل 

شيء قدير. 
20- و اگر پرسند چون ماله بر گل كشي كدام آيه از قرآن خواني، بگو: 

يا ايهاالذين آمنوا توبو الي اهلل توبه نصوحًا 
21- و چون پرسند كه اگر طرح گنبد اندازي و طاق ها راست كني چه 
گويي، بگو: يقولون اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انك علي كل شيء عليم. 

22- و اگر پرسند آنگاه كه زاويه ها در بندي چه خواني، بگو: از قرآن 
كه فرمايد: الم يعلم بان اهلل يري. 

23- و اگر پرس��ند آن زمان كه بر كار باال روي و بر ارتفاع بايس��تي 
چه خواني، بگو: عسي ربكم ان يغفر عنكم سيئاتكم و يد خلكم جنات 

تجري من تحت ها االنهار. 
24- و اگر پرسند چون پائين آيي و بر زمين قرارگيري چه گويي، بگو: 
و برزت الجحيم لمن يري فامامن طغي و اثر الحيوه الدنيا فان جحيم 

هي الماوي. 
25- و اگر پرس��ند چون دس��ت در گل كني چه گويي: بگو از قرآن 
خوان��م كه: االالذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصو بالحق و تواصو 

بالصبر. 
26- و اگر پرس��ند چون خشت بر يكديگر نهي كدام آيه خواني، بگو 

اذا زلزلت االرض زلزالها. 
27- و اگر پرسند چون گل بر قالب نهي چه خواني، بگو: ياويلنا من 

بعثنا من مرقدنا. 
28- و اگر پرس��ند كه قالب از كجا آمده است بگوي كه چوب آن از 

بهشت است، و چون آن شمشاد است. 
 29- و اگر پرس��ند چون خش��ت دو نيمه كني چ��ه خواني، بگوي: 

فتبارك اهلل احسن الخالقين و الحمداهلل رب العالمين. 

* فتوت نامه بطور عام مجموعه ای از سلوك درونی و قواعد اخالقی برای تنظيم مراودات 
اجتماعی و به طور خاص آئين نامه هايی برای تنظيم عمل پيشه وران و اصناف در كار بود.

فت��وت نامه مناس��بات در كار را با معنويتی پيوند می داد ك��ه در غيبت قانون و قراردادهای 
اجتماعی كار » نظارت بر  مناس��بات كار - آن هم كار مش��خص - را ممكن می داشت و 
نوعی نظم اخالقی را بر كار حاكم می كرد و در فتوت نامه كاربه عنوان يك شيوه اعتالی 

معنوی ارزيابی می شد .
اصناف هر شهری هر يك فتوت نامه ای خاص خود داشتند : به طور مثال فتوت نامه های 
آش��پزان - قصابان - ش��اطران - آهنگران - بنايان - كاش��ی كاران - - چيت سازان -...
مهمترين ويژگی فتوت در هر صنف »استادی »به معنای كاردانيتوام با معنويت درونی بود.
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قدیمی ترین قانون نامه مدنی که تمدن بش��ری سراغ دارد 
قانون حمورابی است، این پادشاه پس از آنکه توانست از قبایل 
پراکنده و قدرت ضعیف بابل حکومت نیرومندی به وجود آورد 
و امنیت و آسایش نسبی را در بابل حکمفرما نماید، قانوننامه 

تاریخی خود را صادر و دستور به تدوین آن داد.
قانون حمورابی که بر روی س��تونی از سنگ به ارتفاع 2/45 
متر و به ش��کل منظم و زیبایی نوشته ش��ده است،که براثر 
کاوشهای باستانشناسان در خرابه های شهر شوش پیدا شد و 

اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.

نامه س��اختماني  آيین 
حمورابي * 

هرگاه معم��اري، خانه اي براي 
شخصي بسازد و ساختمان آن 
را محكم بنا ننمايد بطوري كه 
خانه س��اخته او خراب گردد و 
منج��ر به م��رگ صاحب خانه 
گردد آن معمار را بايستي اعدام 
نمود . ه��رگاه اين امر منجر به 
مرگ فرزند صاحبخانه گردد 
يكي از فرزن��دان آن معمار را 
بايستي اعدام كرد. اگر اين امر 
باعث مرگ غ��ام صاحبخانه 
گردد معمار مي بايست غامي 
به هم��ان ارزش به صاحبخانه 

تحويل دهد.
ه��رگاه اين امر منجر به از بین 
رفتن اموال گردد، معمار موظف 
است كلیه اشیايي را كه در اين 
حادثه از بین رفته اند بصورت 
اولیه مس��ترد نمايد . و چون او 
خانه اي را كه س��اخته محكم 
بنا ننموده بنابراين معمار موظف 
است كه آن خانه خراب شده را 

نیز با خرج خود دوباره بسازد.
اگ��ر معم��ار، خان��ه اي ب��راي 
شخصي بسازد ولي بناي آن را 
به اندازه الزم محكم ننمايد به 
طوري كه دي��واري از آن فرود 
آي��د آن معمار موظف اس��ت 
كه ديوار مزبور را با خرج خود 

دوباره ساخته و محكم نمايد.
برداش��ت از: درسهايي در مورد خراب شدن 

ساختمانهاي بتني/ نوشته: جاكوب فیلد



اشاره:
زلزله بم پايان دردناكی بود بر عصری طوالنی كه در آن ساخت و ساز تنها با 
هدف اتمام و تحويل كار به مشتری صورت می گرفت. در آن سال ها و قبل از 
آن، چيزی به نام استحكام و زيبايی بنا دخالت چنداني در توليد مسكن نداشت 
و مسووالن نيز تنها به ارايه آمار خود برای توليد می باليدند. زلزله خانمان سوز 
بم كه از راه رسيد، تا حدود زيادی چشم های متوليان توليد مسكن را شست تا 
سياست های بزرگ ترين صنعت كشور – صنعت ساختمان – به گونه ای ديگر 
پايه ريزی شود. پس از آن سال بود كه اجراي مقررات ملی ساختمان، يكی از 
مالك های اعطای پروانه و پايان كار به س��اختمان ها شد. پيشرفت هاي قابل 
مالحظه اي در صنعت س��اخت و ساز بدست آمد الكن اگر چه سياست های 
امروز برای ساخت بناهای با كيفيت، با سال های گذشته قابل مالحظه نيست 
اما همچنان برای ساخت و ساز بناهای باكيفيت و البته زيبا و باشكوه، راهی بس 
بلند و طوالنی در پيش است. راهی كه بايد در پايتخت معنوی ايران به عنوان 
نگين درخشان اين آب و خاك بلند تر و سريع تر برداشته شود. در راستای قدم 
برداشتن در همين وادی است كه جشنواره انتخاب بنای برتر در اسفند ماه، با 
هدف شناسايی بناهای برتر برگزار شد. شراره معدنيان؛ مدير نظارت بر اجراي 
مقررات ملي ساختمان شهرداري مشهد به عنوان دبير اين جشنواره در گفت 
وگويي با » طاق« به پرسش هاي مطرح در اين خصوص پاسخ گفته است كه 

از نظر مي گذرانيد: 

خانم معدنيان، فكر نمی كنيد با توجه به انبوه مش��كالتی كه در صنعت 
ساختمان، الاقل در همين مشهد وجود دارد، برگزاری اين جشنواره كمی 
زود به نظر می رسيد؟  به عبارت بهتر، وقتی همچنان عده ای برای ساخت 
و سازهای خود همچنان به قوانين ساخت و ساز كمترين اعتنا را می كنند يا 
حتی تخلفات خود را با هماهنگی انجام می دهند، برگزاری اين جشنواره 

كمی زود باشد؟
اتفاقاً بسيار به موقع برگزار می شود و حتی شايد دير هم شده باشد چون اگر 

اين جشنواره چند سال زودتر در مشهد و بسياری ديگر از شهرهای زلزله خيز 
كشور، برگزار می شد، امروز فرهنگ ايجاد بناهايی مقاوم و زيبا، خيلی زودتر 
جا افتاده بود و كمتر در زلزله ها هموطنانمان را از دس��ت می داديم يا بناهای 
ساخته شده خيلی ديرتر دچار فرسايش می شد. البته حاال هم دير نيست و اگر 
اين جشنواره با نظم و هر سال برگزار شود، به نوعی آرام اما مطمئن، فرهنگ 

سازی برای نهادينه كردن ايجاد بناهای برتر رواج خواهد يافت. 
با اينحال هنوز هس��تند سازندگانی كه با همان نگرش سنتی به ايجاد بنا 
اقدام می كنند و به دنبال خالقيت و نوآوری نيس��تند .اين عده به جای 
پيروی از شيوه های نوين و ايمن، به دنبال راهكاری برای فرار از قانون و 
توليد مسكن و بنای بی كيفيت می گردند. با اين حساب كار متوليان اين 

جشنواره بسيار سخت خواهد بود. 
بله ما هم كامال به اين مس��اله واقف هس��تيم اما شما اگر بخواهيد با الهام از 
رويه های تاريخی هم قضاوت كنيد، معموال رويه و روش هايی پايدار است كه 
به آهستگی و به دور از هيجان های كاذب در ميان مردم نهادينه شده باشد. اين 
جشنواره هم قرار نيست يك شبه ره صد ساله را طي كند، بلكه قرار است به 
تدريج به همه كسانی كه در اين وادی فعاليت می كنند تفهيم كند كه كارهای 
با ارزش و ممتاز، محجور نخواهند ماند و مردم هم قرار است به اينگونه بناها 
به چش��م بنايی فاخر نگاه كنند. طبيعی است كه بناهای فاخر كم كم تبديل 
به نوعی نماد و الگو برای س��اخت و ساز می ش��وند. و جزو ارزشهاي زندگي 

شهروندي محسوب خواهند شد.
فكر می كنيد می توانيد با معماران س��نتی كه سال ها با همين روش های 
موج��ود و فعلی، كار خود را به پيش برده اند و س��ود كرده اند مقابله 

كنيد؟ 
ببيند! ش��ايد الزم باشد اين نكته را يادآور شوم كه قرار نيست با برگزاری اين 
جشنواره از كسی باز خواست شود يا با سياستی مقابله شود بلكه هدف همان 
فرهنگ سازی است كه پيش تربه آن اشاره كردم. حاال هر كس نخواهد بر اين 
قطار اصالحات سوار شود، اگر امسال ضرر نكند، در سالهای بعد و با عمومی 

ش��دن روش ها و شيوه های ساخت بناهای برتر و ايجاد الگوهای مقاوم و زيبا 
برای س��اخت و س��ازها، از اين قطار جا می ماند و بايد پياده شود. اما در مورد 
معماران س��نتي بسياري از نكات ارزش��مند معماري امروزي را مديون ايشان 
هس��تيم البته آن گروهي كه با اعتقاد كار كرده اند و تمام تالش خود را براي 
بناهاي مستحكم و زيبا به كار برده اند، اما نمي توان از ياد برد كه بكارگيري 
فناوريهاي نوين الزمه رش��د جمعيت ها و توس��عه زندگي شهروندي است و 

ساخت و سازهاي امروز بايستي هم كيفي تر، زيباتر و اقتصادي تر بنا شوند.
اصالً هدف شهرداری از برگزاری اين جشنواره چيست؟ فكر می كنيد با 
توجه به اينكه برخی ديدگاه ها به شهرداری، توأم با اعتماد كامل نيست، 
آيا اين نهاد می تواند به خوبی از ايفای توليد فرهنگی كه ذكر كرديد 

برآيد؟
شهرداري مشهد در راستاي اجراي مصوبه شوراي اسالمي شهر مشهد كه در 
27 آذر سال 85 به تصويب رسيد، برای برگزاری اين جشنواره پيش قدم شد. 
اين مصوبه برای كيفيت بخش��ي س��اخت و سازهاي شهري و تشويق دست 
اندركاران  اين امر براي اجراي س��اختمانهاي نمونه در س��طح شهر است كه 
برگزار می شود، بنابراين متولی شدن شهرداری برای اين جشنواره دور از انتظار 
هم نبود و از طرفی قرار هم نيست فقط شهرداری اين جشنواره را به سرانجام 
برساند بلكه سازمان نظام مهندسی ساختمان - استانداري خراسان رضوي- 
شوراي اسالمي شهر مشهد- سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي – 
بنياد مسكن انقالب اسالمي خراسان رضوي هم در اين امر مشاركتی همانند 
ش��هرداری نقش ايفا می كنند. و اين يكي از مزيتهاي اين جشنواره است كه 
تمامي سازمانهاي دخيل در ساخت و ساز كه نامشان ذكر شد به عنوان كميته 

راهبري جشنواره بناي برتر در آن سهيم هستند.
برگزاری اين جشنواره برای رسيدن به كدام اهداف آرمانی است؟ 

اهداف مشخص اس��ت؛ تبيين و ترويج ارزشهاي كيفي در ساخت و سازهاي 
شهري، تشويق دست اندركاران ساخت و ساز در راستاي اجراي ساختمان هاي 
اس��تاندارد، ترويج مقررات ملي ساختمان و معرفي شاخص هاي فني بمنظور 
ارتقاي كيفيت س��اخت و س��از، از جمله اهداف شاخص يا به قول شما اهداف 

آرمانی اين جشنواره است. 
تعداد بناهايي كه براي شركت در جشنواره ثبت نام كرده بودند چه تعداد 

بود؟ 
43 پروژه در دبيرخانه جشنواره ثبت نام كردند كه براي بررسي به كميته فني 
ارس��ال كه براي ش��روع در سال اول براي جشنواره با اين سطح راضي كننده 

است.
استقبال از  مسابقه آرم و تنديس جشنواره چگونه بوده است؟ 

با توجه به فراخوان بزرگ دبيرخانه جشنواره، استقبال برای طراحی آرم و تنديس 
اين جشنواره بيش از حد انتظار بود و بيش از 100 آرم و تنديس برای شركت 
در مسابقه طراحی آرم و تنديس به دبيرخانه اين جشنواره رسيد و كميته علمی 
جش��نواره با داوری آثار دريافت شده، نتايج گزينش و معرفی برگزيدگان اين 
مسابقه را در واسط بهمن ماه اعالم نمود و در روز برگزاري اختتاميه جشنواره 

سال اول، از آرم و تنديس منتخب توسط شهردار مشهد رونمايي شد.
هدف از بازديد پروژه هاي ثبت نامي در جش��نواره از س��وي دبيرخانه 

چيست؟ 
اين بازديدها به صورت دوره اي و از كليه پروژه هاي ثبت نامي در جش��نواره 
صورت مي گيرد. الزم به يادآوري است بازديدهاي دبيرخانه صرفا در راستاي 
هماهنگ��ي و برنامه ريزي جش��نواره صورت مي گي��رد و همانگونه كه گفتم، 
بازديدهاي فني كه منجر به ارزيابي و انتخاب بناهاي برتر می شود به عهده 

كميته فني نظام مهندس��ي استان قرار دارد. و ما اميدواريم با برنامه ريزي كه 
آقاي مهندس اخوان رئيس س��ازمان نظام مهندس��ي انجام داده اند، روش و 

كيفيت داوري مناسب و در خور جشنواره بوده و هر سال ارتقا يابد.
شرايط ثبت نام و زمانبندي جشنواره به چه صورت مي باشد؟ 

شروع ثبت نام و دريافت مدارك از متقاضيان شركت در طرح پنجم اسفند ماه 
هر س��ال مي باشد و در تمام طول سال ادامه دارد اما مالكان و مهندسان بايد 
توجه داشته باشند كه از سال اول به بعد فقط در زمان اخذ پروانه ساختماني و 
قبل از شروع عمليات ساختماني مي توانند اقدم به ثبت نام نمايند. و در مورد 
شرايط ثبت نام هم كليه ساختمانها با هر كاربری، با ارايه پروانه ساختمانی و 
مدارك مالكيت در زمان ثبت نام و نيز ارايه پايانكار بهره برداری تا پنجم ديماه 
هر س��ال می توانند در اين طرح ش��ركت كنند، ضمن آنكه مراسم اختتاميه 

جشنواره 5 اسفند ماه هر سال خواهد بود 
ساز و كار اجرايی برای برگزاری اين جشنواره چگونه است؟

برای اينكه كيفيت برگزاری جشنواره مطلوب و با ارزش باشد، شوراي هماهنگي 
)شوراي راهبردي(، وظيفه سياستگذاري و برنامه ريزي و نظارت عاليه طرح را 
عهده دار خواهد بود. دبيرخانه جشنواره كه محل آن در شهرداری است وظيفه 
پيگيري، هماهنگي و نظارت بر عوامل فني و اجرايي را بر عهده دارد و كميته 

فنی هم توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اداره مي گردد. 
اين كميته فنی، معموال پاشنه آشيل خيلی از جشنواره های هنری و غير 
هنری است. برای اينكه تركش های درحين برگزاری جشنواره يا بعد از 
پايان آن، شما و ساير دست اندركاران برگزاری را مورد هدف قرار ندهد، 

چه چاره ای انديشيده ايد؟ 
وظيفه كميته فنی دراين باره ش��امل تهيه و تدوين اس��تانداردها و شاخص ها 
براي طرح و تصويب در شوراي هماهنگی و بررسي پرونده هاي ارجاعي براي 
بررس��ي و اعمال نظر و بارم بندي كارهای ارايه شده است و مشكلی خاصی 

برای دغدغه های شما وجود ندارد. 
اما اگر مثال عده ای از شركت كنندگان، پس از پايان جشنواره از داوری ها 
انتقاد كردند و فرضاً برگزاری اين جشنواره توسط شهرداری را زير سئوال 

بردند، چه پاسخی خواهيد داشت؟ 
گمان می كنم راضی كردن شما خيلی سخت است. اما بايد عرض كنم تمام 
مراحل بازديد، امتياز دهی و ارزيابی معيارهای انتخاب هر بنا، توسط كميته فنی 
جشنواره بناهای برتر صورت  می گيرد كه اين كميته با استقالل كامل و زير 

نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان وظايف خود را انجام می دهد. 
به چه تعداد ساختمان و پروژه ثبت نامي در جشنواره بناي برتر اطالق و 

جايزه اختصاص مي يابد؟
در حال حاضر با توجه به مصوبه شوراي راهبردي در اين خصوص به مالكان 
و مهندسان بناهاي منتخب كه توانستند تا 5 دي ماه 1389 پايان كار دريافت 
كنند در سطح شهر مشهد و همچنين در سطح هر منطقه جوايز نفيسي اهدا 
شد و همچنين مناطقي كه در راستاي پيشبرد اهداف جشنواره فعاليت خاص 

داشته اند مورد تقدير و تشويق قرار مي گرفتند. 
از حضورتان در اين گفت و گوي سپاسگذاريم. اگر صحبت خاصي باقي مانده 

بفرماييد. 

» شايسته است تا زيبا ترين و محكم ترين بناها را در شهرمان و در دلهامان 
به انتظار قدومش بنا كنيم«

گفت  و گو

این جشنواره قرار نیست ره صد ساله را یک شبه طي کند
گفت و گو با مهندس شراره معدنیان، دبیر جشنواره انتخاب بناي برتر 
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اشاره:
زلزله بم پايان دردناكی بود بر عصری طوالنی كه در آن ساخت و ساز تنها با 
هدف اتمام و تحويل كار به مشتری صورت می گرفت. در آن سال ها و قبل از 
آن، چيزی به نام استحكام و زيبايی بنا دخالت چنداني در توليد مسكن نداشت 
و مسووالن نيز تنها به ارايه آمار خود برای توليد می باليدند. زلزله خانمان سوز 
بم كه از راه رسيد، تا حدود زيادی چشم های متوليان توليد مسكن را شست تا 
سياست های بزرگ ترين صنعت كشور – صنعت ساختمان – به گونه ای ديگر 
پايه ريزی شود. پس از آن سال بود كه اجراي مقررات ملی ساختمان، يكی از 
مالك های اعطای پروانه و پايان كار به س��اختمان ها شد. پيشرفت هاي قابل 
مالحظه اي در صنعت س��اخت و ساز بدست آمد الكن اگر چه سياست های 
امروز برای ساخت بناهای با كيفيت، با سال های گذشته قابل مالحظه نيست 
اما همچنان برای ساخت و ساز بناهای باكيفيت و البته زيبا و باشكوه، راهی بس 
بلند و طوالنی در پيش است. راهی كه بايد در پايتخت معنوی ايران به عنوان 
نگين درخشان اين آب و خاك بلند تر و سريع تر برداشته شود. در راستای قدم 
برداشتن در همين وادی است كه جشنواره انتخاب بنای برتر در اسفند ماه، با 
هدف شناسايی بناهای برتر برگزار شد. شراره معدنيان؛ مدير نظارت بر اجراي 
مقررات ملي ساختمان شهرداري مشهد به عنوان دبير اين جشنواره در گفت 
وگويي با » طاق« به پرسش هاي مطرح در اين خصوص پاسخ گفته است كه 

از نظر مي گذرانيد: 

خانم معدنيان، فكر نمی كنيد با توجه به انبوه مش��كالتی كه در صنعت 
ساختمان، الاقل در همين مشهد وجود دارد، برگزاری اين جشنواره كمی 
زود به نظر می رسيد؟  به عبارت بهتر، وقتی همچنان عده ای برای ساخت 
و سازهای خود همچنان به قوانين ساخت و ساز كمترين اعتنا را می كنند يا 
حتی تخلفات خود را با هماهنگی انجام می دهند، برگزاری اين جشنواره 

كمی زود باشد؟
اتفاقاً بسيار به موقع برگزار می شود و حتی شايد دير هم شده باشد چون اگر 

اين جشنواره چند سال زودتر در مشهد و بسياری ديگر از شهرهای زلزله خيز 
كشور، برگزار می شد، امروز فرهنگ ايجاد بناهايی مقاوم و زيبا، خيلی زودتر 
جا افتاده بود و كمتر در زلزله ها هموطنانمان را از دس��ت می داديم يا بناهای 
ساخته شده خيلی ديرتر دچار فرسايش می شد. البته حاال هم دير نيست و اگر 
اين جشنواره با نظم و هر سال برگزار شود، به نوعی آرام اما مطمئن، فرهنگ 

سازی برای نهادينه كردن ايجاد بناهای برتر رواج خواهد يافت. 
با اينحال هنوز هس��تند سازندگانی كه با همان نگرش سنتی به ايجاد بنا 
اقدام می كنند و به دنبال خالقيت و نوآوری نيس��تند .اين عده به جای 
پيروی از شيوه های نوين و ايمن، به دنبال راهكاری برای فرار از قانون و 
توليد مسكن و بنای بی كيفيت می گردند. با اين حساب كار متوليان اين 

جشنواره بسيار سخت خواهد بود. 
بله ما هم كامال به اين مس��اله واقف هس��تيم اما شما اگر بخواهيد با الهام از 
رويه های تاريخی هم قضاوت كنيد، معموال رويه و روش هايی پايدار است كه 
به آهستگی و به دور از هيجان های كاذب در ميان مردم نهادينه شده باشد. اين 
جشنواره هم قرار نيست يك شبه ره صد ساله را طي كند، بلكه قرار است به 
تدريج به همه كسانی كه در اين وادی فعاليت می كنند تفهيم كند كه كارهای 
با ارزش و ممتاز، محجور نخواهند ماند و مردم هم قرار است به اينگونه بناها 
به چش��م بنايی فاخر نگاه كنند. طبيعی است كه بناهای فاخر كم كم تبديل 
به نوعی نماد و الگو برای س��اخت و ساز می ش��وند. و جزو ارزشهاي زندگي 

شهروندي محسوب خواهند شد.
فكر می كنيد می توانيد با معماران س��نتی كه سال ها با همين روش های 
موج��ود و فعلی، كار خود را به پيش برده اند و س��ود كرده اند مقابله 

كنيد؟ 
ببيند! ش��ايد الزم باشد اين نكته را يادآور شوم كه قرار نيست با برگزاری اين 
جشنواره از كسی باز خواست شود يا با سياستی مقابله شود بلكه هدف همان 
فرهنگ سازی است كه پيش تربه آن اشاره كردم. حاال هر كس نخواهد بر اين 
قطار اصالحات سوار شود، اگر امسال ضرر نكند، در سالهای بعد و با عمومی 

ش��دن روش ها و شيوه های ساخت بناهای برتر و ايجاد الگوهای مقاوم و زيبا 
برای س��اخت و س��ازها، از اين قطار جا می ماند و بايد پياده شود. اما در مورد 
معماران س��نتي بسياري از نكات ارزش��مند معماري امروزي را مديون ايشان 
هس��تيم البته آن گروهي كه با اعتقاد كار كرده اند و تمام تالش خود را براي 
بناهاي مستحكم و زيبا به كار برده اند، اما نمي توان از ياد برد كه بكارگيري 
فناوريهاي نوين الزمه رش��د جمعيت ها و توس��عه زندگي شهروندي است و 

ساخت و سازهاي امروز بايستي هم كيفي تر، زيباتر و اقتصادي تر بنا شوند.
اصالً هدف شهرداری از برگزاری اين جشنواره چيست؟ فكر می كنيد با 
توجه به اينكه برخی ديدگاه ها به شهرداری، توأم با اعتماد كامل نيست، 
آيا اين نهاد می تواند به خوبی از ايفای توليد فرهنگی كه ذكر كرديد 

برآيد؟
شهرداري مشهد در راستاي اجراي مصوبه شوراي اسالمي شهر مشهد كه در 
27 آذر سال 85 به تصويب رسيد، برای برگزاری اين جشنواره پيش قدم شد. 
اين مصوبه برای كيفيت بخش��ي س��اخت و سازهاي شهري و تشويق دست 
اندركاران  اين امر براي اجراي س��اختمانهاي نمونه در س��طح شهر است كه 
برگزار می شود، بنابراين متولی شدن شهرداری برای اين جشنواره دور از انتظار 
هم نبود و از طرفی قرار هم نيست فقط شهرداری اين جشنواره را به سرانجام 
برساند بلكه سازمان نظام مهندسی ساختمان - استانداري خراسان رضوي- 
شوراي اسالمي شهر مشهد- سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي – 
بنياد مسكن انقالب اسالمي خراسان رضوي هم در اين امر مشاركتی همانند 
ش��هرداری نقش ايفا می كنند. و اين يكي از مزيتهاي اين جشنواره است كه 
تمامي سازمانهاي دخيل در ساخت و ساز كه نامشان ذكر شد به عنوان كميته 

راهبري جشنواره بناي برتر در آن سهيم هستند.
برگزاری اين جشنواره برای رسيدن به كدام اهداف آرمانی است؟ 

اهداف مشخص اس��ت؛ تبيين و ترويج ارزشهاي كيفي در ساخت و سازهاي 
شهري، تشويق دست اندركاران ساخت و ساز در راستاي اجراي ساختمان هاي 
اس��تاندارد، ترويج مقررات ملي ساختمان و معرفي شاخص هاي فني بمنظور 
ارتقاي كيفيت س��اخت و س��از، از جمله اهداف شاخص يا به قول شما اهداف 

آرمانی اين جشنواره است. 
تعداد بناهايي كه براي شركت در جشنواره ثبت نام كرده بودند چه تعداد 

بود؟ 
43 پروژه در دبيرخانه جشنواره ثبت نام كردند كه براي بررسي به كميته فني 
ارس��ال كه براي ش��روع در سال اول براي جشنواره با اين سطح راضي كننده 

است.
استقبال از  مسابقه آرم و تنديس جشنواره چگونه بوده است؟ 

با توجه به فراخوان بزرگ دبيرخانه جشنواره، استقبال برای طراحی آرم و تنديس 
اين جشنواره بيش از حد انتظار بود و بيش از 100 آرم و تنديس برای شركت 
در مسابقه طراحی آرم و تنديس به دبيرخانه اين جشنواره رسيد و كميته علمی 
جش��نواره با داوری آثار دريافت شده، نتايج گزينش و معرفی برگزيدگان اين 
مسابقه را در واسط بهمن ماه اعالم نمود و در روز برگزاري اختتاميه جشنواره 

سال اول، از آرم و تنديس منتخب توسط شهردار مشهد رونمايي شد.
هدف از بازديد پروژه هاي ثبت نامي در جش��نواره از س��وي دبيرخانه 

چيست؟ 
اين بازديدها به صورت دوره اي و از كليه پروژه هاي ثبت نامي در جش��نواره 
صورت مي گيرد. الزم به يادآوري است بازديدهاي دبيرخانه صرفا در راستاي 
هماهنگ��ي و برنامه ريزي جش��نواره صورت مي گي��رد و همانگونه كه گفتم، 
بازديدهاي فني كه منجر به ارزيابي و انتخاب بناهاي برتر می شود به عهده 

كميته فني نظام مهندس��ي استان قرار دارد. و ما اميدواريم با برنامه ريزي كه 
آقاي مهندس اخوان رئيس س��ازمان نظام مهندس��ي انجام داده اند، روش و 

كيفيت داوري مناسب و در خور جشنواره بوده و هر سال ارتقا يابد.
شرايط ثبت نام و زمانبندي جشنواره به چه صورت مي باشد؟ 

شروع ثبت نام و دريافت مدارك از متقاضيان شركت در طرح پنجم اسفند ماه 
هر س��ال مي باشد و در تمام طول سال ادامه دارد اما مالكان و مهندسان بايد 
توجه داشته باشند كه از سال اول به بعد فقط در زمان اخذ پروانه ساختماني و 
قبل از شروع عمليات ساختماني مي توانند اقدم به ثبت نام نمايند. و در مورد 
شرايط ثبت نام هم كليه ساختمانها با هر كاربری، با ارايه پروانه ساختمانی و 
مدارك مالكيت در زمان ثبت نام و نيز ارايه پايانكار بهره برداری تا پنجم ديماه 
هر س��ال می توانند در اين طرح ش��ركت كنند، ضمن آنكه مراسم اختتاميه 

جشنواره 5 اسفند ماه هر سال خواهد بود 
ساز و كار اجرايی برای برگزاری اين جشنواره چگونه است؟

برای اينكه كيفيت برگزاری جشنواره مطلوب و با ارزش باشد، شوراي هماهنگي 
)شوراي راهبردي(، وظيفه سياستگذاري و برنامه ريزي و نظارت عاليه طرح را 
عهده دار خواهد بود. دبيرخانه جشنواره كه محل آن در شهرداری است وظيفه 
پيگيري، هماهنگي و نظارت بر عوامل فني و اجرايي را بر عهده دارد و كميته 

فنی هم توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اداره مي گردد. 
اين كميته فنی، معموال پاشنه آشيل خيلی از جشنواره های هنری و غير 
هنری است. برای اينكه تركش های درحين برگزاری جشنواره يا بعد از 
پايان آن، شما و ساير دست اندركاران برگزاری را مورد هدف قرار ندهد، 

چه چاره ای انديشيده ايد؟ 
وظيفه كميته فنی دراين باره ش��امل تهيه و تدوين اس��تانداردها و شاخص ها 
براي طرح و تصويب در شوراي هماهنگی و بررسي پرونده هاي ارجاعي براي 
بررس��ي و اعمال نظر و بارم بندي كارهای ارايه شده است و مشكلی خاصی 

برای دغدغه های شما وجود ندارد. 
اما اگر مثال عده ای از شركت كنندگان، پس از پايان جشنواره از داوری ها 
انتقاد كردند و فرضاً برگزاری اين جشنواره توسط شهرداری را زير سئوال 

بردند، چه پاسخی خواهيد داشت؟ 
گمان می كنم راضی كردن شما خيلی سخت است. اما بايد عرض كنم تمام 
مراحل بازديد، امتياز دهی و ارزيابی معيارهای انتخاب هر بنا، توسط كميته فنی 
جشنواره بناهای برتر صورت  می گيرد كه اين كميته با استقالل كامل و زير 

نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان وظايف خود را انجام می دهد. 
به چه تعداد ساختمان و پروژه ثبت نامي در جشنواره بناي برتر اطالق و 

جايزه اختصاص مي يابد؟
در حال حاضر با توجه به مصوبه شوراي راهبردي در اين خصوص به مالكان 
و مهندسان بناهاي منتخب كه توانستند تا 5 دي ماه 1389 پايان كار دريافت 
كنند در سطح شهر مشهد و همچنين در سطح هر منطقه جوايز نفيسي اهدا 
شد و همچنين مناطقي كه در راستاي پيشبرد اهداف جشنواره فعاليت خاص 

داشته اند مورد تقدير و تشويق قرار مي گرفتند. 
از حضورتان در اين گفت و گوي سپاسگذاريم. اگر صحبت خاصي باقي مانده 

بفرماييد. 

» شايسته است تا زيبا ترين و محكم ترين بناها را در شهرمان و در دلهامان 
به انتظار قدومش بنا كنيم«

گفت  و گو

این جشنواره قرار نیست ره صد ساله را یک شبه طي کند
گفت و گو با مهندس شراره معدنیان، دبیر جشنواره انتخاب بناي برتر 
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مقدمه
بشر در دهه های اخير گام های شتابان توسعه را به سوی آينده ای بهتر برداشته و آنچه اينك در جای جای جهان به عنوان مظاهرپيشرفت و تكنولوژی چشم 
انسان ژرف نگر را خيره می سازد محصول همين تالش مستمر و جان كاه است. در اين ميان كشورهای توسعه يافته به دليل تجربيات بيشتر در حوزه عمران و 
تقويت زير ساخت های خود به نتايج ارزنده ای در زمينه انجام موفق پروژه های مهم دست يافته اند كه اين نتايج برای كشورهای ديگر خصوصاً كشور عزيزما كه 

در مسير توسعه يافتگی گام بر می دارند می تواند قابل استفاده و مثمر ثمر باشد. 
 PM تدوي��ن مجموع��ه دانش ها و مهارت های مورد نياز برای مديريت پروژه ها منجر به تعريف يك گرايش مهندس��ی تحت عن��وان مديريت پروژه يا همان

project management( (گرديد.
البته كمی پيش از آن شاخه ديگری در علوم به نام مديريت ساخت يا CM )construction management( نيز با رويكردی مشابه مطرح شده بود.

بديهی اس��ت كه فراگيری دوره های منس��جم آموزشی در شاخه های CM و PM در دانشگاه های معتبر جهان منجر به شكل گيری نسل جديدی از مديران 

عمومي

ــتانداردهای جهانی)قسمت اول( رویکردی به مدیریت پروژه بر پایه ی اس
مهندس  سید مهدی درهمی |  عضو هیأت علمی دانشگاه،  دارای گواهینامه بین المللی مدیریت حرفه ای پروژه،  عضو انجمن مدیریت پروژه ایران
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پروژه آگاه و توانمند گرديد كه خود ش��تاب توس��عه را در كشورهای پيشرفته 
فزونی می بخشيد.

عالوه بر روند آموزش مديريت پروژه در دانشگاه های پيشرو در دنيا، انجمن ها 
و مؤسسات ديگری نيز تأسيس شده و به فعاليت علمی و جمع آوری تجربيات 
در زمينه مديريت پروژه پرداختند و موفقيت های بسيارچشمگيری نيز نصيبشان 
ش��د كه مهمترين آن را بايد دستيابی به استاندارد های جهانی مديريت پروژه 
دانس��ت. امروزه مديريت پروژه يكی از حوزه های بس��يار فعال در بخش های 
تخصصی مهندس��ی بوده و هر ساله دهها نشريه معتبر در اين بخش منتشر 
شده و صدها سمينار و كنفرانس بين المللی در اين خصوص در سراسر دنيا و 

من جمله در كشورعزيزمان برگزار می گردد.
نگارنده به عنوان عضو كوچك جامعه مهندسی كه در مبحث مديريت پروژه 
نيز دارای تجربه و مطالعه اندكی اس��ت بر آن شد تا خوانندگان فرهيخته اين 
نشريه وزين كه عموماً از مهندسين توانمند و موفق جامعه می باشند را با آخرين 
استانداردهای معتبر مديريت پروژه در جهان كه محصول سالها تالش و مطالعه 
متخصصين و مهندس��ين خالق و موفق بوده است آشنا سازد. اميد است اين 
اندك، موجب رضايت خاطر خواننده تيزبين را فراهم آورد و اين همكار كوچك 

را ازنصايح و ارشادات خود بی بهره نگذارند.
ابتدا و به اختصار با چند تعريف عمومی آش��نا ش��ده و س��پس به اصل مطلب 

می پردازيم.

پروژه چيست؟
 پروژه يك تالش موقتی است كه به منظور ايجاد محصول يا خدمت يا نتيجه 
ای يكتا تعهد می ش��ود. موقتی به اين معناس��ت كه هر پروژه ای آغاز و پايان 
معينی دارد و يكتايی به اين معناس��ت كه محصول يا خدمت ايجاد ش��ده از 

جهاتی از ساير محصول ها يا خدمت ها متمايز است.
در بسياری سازمان ها،پروژه ابزاری جهت پاسخگويی به درخواست هايی است 
كه به واسطه محدوديت های عمليات عادی سازمان، نمی توان به آنها پرداخت. 
پروژه ها از جهت درك راهبرد كس��ب و كار سازمان اجرايی، حياتی می باشند، 
چرا كه پروژه ها ابزاری برای پياده سازی اين راهبرد محسوب می گردند. موارد 

زير مثال هايی از پروژه می باشند.
- ايجاد تغييردر ساختار يك سازمان 

- طراحی يك وسيله حمل و نقل جديد
- احداث يك ساختمان يا تأسيسات

- توسعه يا ايجاد يك سيستم اطالعاتی جديد يا اصالح شده

مديريت پروژه چيست؟
 مديريت پروژه عبارت است از به كارگيری دانش، مهارت ها، ابزارها و تكنيك ها 

برای فعاليت های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه.
مديريت پروژه با استفاده از فرايند هايی همچون، برنامه ريزی، اجرايی، كنترلی 
و... انجام می پذيرد. تيم مديريت پروژه تمام اين فرايندها را در سرتاسر چرخه 

حيات پروژه از آغاز تا پايان راهبری می كنند.
مديريت پروژه از يك سو درگير با محدوديت هايی نظير: زمان، هزينه، كيفيت، 
ني��روی انس��انی،قوانين و... بوده و از س��وی ديگر مقوله های مانند ريس��ك، 
ت��داركات، قراردادها و ارتباطات را در داخل و خارج از پروژه س��اماندهی، اجرا 

و كنترل می كند.

 ICBو استاندارد IPMA معرفی
انجم��������ن بي��ن الملل�������ی مديري��ت پ�������روژه ي��ا هم����ان
 IPMA)International project management Association (
بعنوان قديمی ترين نهاد غيردولتی و غير انتفاعی در زمينه تخصصی مديريت 
پروژه محس��وب شده و مورد توجه اكثر قريب به اتفاق مديران پروژه فعال در 

سراسر جهان می باشد.
IPMA در س��ال 1965 در اروپا و با حض��ور جمعی از مديران پروژه خالق 

و س��خت كوش ش��كل گرفت و هم اكنون دفتر مركزی آن در هلند مستقر 
می باش��دIPMA امروز مشتمل بر 50 انجمن مديريت پروژه در سراسر دنيا 

است.
كش��ور عزيزمان ني��ز دارای يكی از انجمن های مديري��ت پروژه معتبر عضو 
IPMA بوده كه از سال 1383 به فعاليت رسمی خود به شكل كنونی مشغول 
می باش��د. وجود اين انجمن مديون همت بزرگان جامعه مهندس��ی و اساتيد 
برجس��ته مديريت پروژه كشورمان بوده و جزء افتخارات كشورمان به حساب 

می آيد.
IPMA ضمن اينكه مبدل به يك مركز فعال در خصوص مديريت پروژه در 
جهان شده و تقريباً تمام رويدادهای مهم در خصوص پروژه های دارای اهميت 
در تمامی كش��ورها را دنبال می كند عماًل بخش عمده ای از فعاليت های خود 
را در حوزه آموزش مديريت پروژه و اس��تاندارد سازی آن صرف می كند ضمن 
اينكه فعاليت های ديگری نظير اعطا جايزه پروژه برتر جهان، اعطا گواهينامه 
مديريت حرفه ای پروژه و برگزاری منظم نشست های تخصصی نيز در برنامه 
ساالنه IPMA به چشم می خورد. با اين وجود به اعتقاد نگارنده ارزنده ترين 
دستاوردIPMA در طول نزديك به نيم قرن فعاليتش را بايد استاندارد مديريت 

پروژه يا همان ICB دانست.
ICB ك��ه مخففIPMA Competence Baseline  به معنای خط 

پايه شايستگی مديريت پروژه 
می باشد. مجموعه جامعی از ويژگی های دانشی و تجربی مورد نياز برای دستيابی 
به يك مديريت پروژه مطلوب يا اس��تاندارد است كه در قالب شايستگی های 
ض��روری مديريت پروژه توس��ط ICB مطرح و مورد تجزي��ه و تحليل قرار 

می گيرد.
از نگاه ICB يك مديرپروژه حرفه ای بايد اواًل: آگاهی و تجربه مورد نياز در 
خصوص مجموعه شايس��تگی های ضروری مذكوردر اين استاندارد را داشته 
باشد، ثانياً: خود به لحاظ شخصی واجد اين ويژگی ها در حد الزم باشد و ثالثاً: 
قدرت و توانايی پياده سازی اين شايستگی ها در مجموعه پروژه تحت مديريت 
خود را داشته باشد.در اين صورت است كه می توان انتظار داشت پروژه اهداف 
كمی و كيفی مورد نظر خود را در زمان مناس��ب و با هزينه پيش بينی ش��ده 

محقق سازد.
ICB سه دامنه شايستگی را در خصوص مديريت پروژه تعريف می كند. اول 
شايستگی های فنی)Technical competences(كه شامل 20 عنوان 
 )Behavioural competences(می باشد، دوم شايستگی های رفتاری
 مش��تمل ب��ر 15 عن��وان و س��وم شايس��تگی های س��اختاری- محيط��ی
)contextual competences ( كه 11 عنوان را شامل می شود به اين 
ترتيب ICB عمدتاً به تبيين اين 46 شايستگی و نحوه ارزيابی آنها و هم چنين 
نحوه كسب و حفظ و نيل به هر يك از آنها، به صورت بسيار منسجم و نظام 

يافته می پردازد.

شايستگی های فنی مديريت پروژه 
قابليت های كه در اين بخش مورد تأكيد قرار می گيرند به شرح زير است:

 Project Management success 1- موفقيت مديريت پروژه
به معنای كس��ب موفقيت و پرهيز از شكست به گونه ای كه مورد تشويق و 

قدرشناسی ذينفعان اصلی مرتبط با پروژه قرار گيرد.
 Interested Parties 2- ذينفعان

به معنای گروهها و افرادی است كه به دليلی مشخص نسبت به توانمندی ها 
ي��ا نتايج پ��روژه دارای تعلق خاطر خاصی هس��تند و يا در اثر پ��روژه به آنها 
محدوديت هايی تحميل ش��ده است. مديريت پروژه بايد فهرست تعريف شده 
ای از ذينفع��ان پروژه و دليل عالقه مندی هر كدام و هم چنين درجه اهميت 

هر يك را با دقت تهيه نمايد.
3- الزامات و اهداف پروژه

Requirements & objectives  Project
الزامات پروژه عبارت اس��ت از مجموعه تعاريف، مش��خصه ها و تفاهماتی كه 
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پ��روژه را به برآوردن نيازها و انتظارات ذينفع��ان نايل می گرداند خصوصاً اگر 
ذينفعان مش��تری يا بهره بردار باش��ند. منظور از اهداف پروژه نيز دستيابی به 
نتايج توافق شده پروژه به ويژه دستاوردهای آن است كه در چهارچوب زمانی 
مورد انتظار و با بودجه مورد نظر حاصل گردد. بديهی است كه الزامات و اهداف 
پروژه می بايس��ت در ابتدا با دقت احصاء شده و در طول پروژه مستمراً كنترل 

و تدقيق گردد.
Risk & opportunity 4- تهديدها و فرصت ها

مديريت تهديدها و فرصت ها يك فرايند مستمر است كه تمام فازهای چرخه 
حيات پروژه از شكل گيری ايده اوليه تا اختتام پروژه را در بر می گيرد. در پايان 
يك پروژه آموخته های مربوط به مديريت تهديدها و فرصت ها حتماً بايد مستند 
س��ازی ش��ود تا برای موفقيت پروژه های آينده مورد استفاده قرار گيرد. در هر 
صورت شناس��ايی تهديدها و فرصت ها، تجزيه و تحليل آنها و برنامه ريزی و 

پيش بينی الزم در خصوص آنها از وظايف مدير پروژه است.
 Quality 5- كيفيت

كيفيت يك پروژه درجه و س��طح مجموعه ای از مشخصه ها است كه ارضاء 
خواسته های ضروری پروژه را به عهده دارند. مدير پروژه متعهد است به برنامه 

ريزی كيفی، تضمين كيفيت و كنترل كيفيت.
می دانيم كه كيفيت بايد در مراحل پروژه و در تمام قسمت های پروژه تعريف و 
برنامه ريزی شود. برای پروژه های بزرگ تعريف يك سند جامع كيفيت اجتناب 

ناپذير است.
 Project organization 6- سازمان پروژه

 سازمان پروژه متشكل از گروهی از انسان ها و مجموعه در هم تنيده ای از زير 
ساخت هاست كه با چيدمانی خاص در كنار هم قرار گرفته اند و هر يك دارای 
شرح وظايف، حدود اختيارات و مسؤليت های ويژه متناسب با نقش خود در ساز 
و كار و فرايندهای پروژه می باشند. مدير پروژه موظف است چنين سازمانی را 

تعريف، ايجاد و راهبری نمايد.
 Teamwork 7- كار گروهی

شكل گيری يك پروژه توسط مجموعه افرادی كه تشكيل يك تيم را می دهند 
محقق می شود. مديريت و رهبری اين تيم كه دائماً با تحرك و پويايی به سمت 
اهداف تعريف شده پروژه حركت می كنند و حفظ انسجام و انگيزه در اين تيم 
كاری توسط مدير پروژه با برگزاری جلسات، كارگاه های آموزشی، سمينارها و... 

مرتباً كنترل و تقويت می شود. 
 Problem resolution 8- حل مسئله

حل مسائل و رفع مشكالت همواره جزء وظايف يك مدير پروژه است. تجربه 
ثابت كرده است كه اكثر مسائل پروژه در حوزه های زمان بندی، هزينه، ريسك 
و محص��والت پروژه به چش��م می خورد و يك مدير پ��روژه آگاه، با تدابير به 
موق��ع به جنگ اين مش��كالت رفته و راه حل هايی از قبي��ل: افزايش منابع، 
كاه��ش محدوده يا محصول پروژه و برنامه ري��زی زمان بندی جبرانی را به 

كار می گيرد.
 Project structures 9- ساختار پروژه

هر پروژه قابل خرد شدن به اجزا كوچكتری از فعاليت ها تحت عنوان بسته های 
كاری است. اين خرد كردن را WBS يا ساختار شكست كار می گويند.  

مدي��ر پروژه با اعمال يك WBS خوب ضمن اينكه به يك س��اختار پروژه 
تجزيه شده و كارآمد دست می يابد، اطمينان حاصل می كند كه در اين ساختار 

سلسله مراتبی هيچ فعاليت و بسته كاری از قلم نيفتاده است.
 Scope & deliverables10-محدوده و دستاوردها

محدوده پروژه تبيين كننده مرزهای فيزيكی و نظری پروژه است اگر محدوده 
پروژه با دقت تعريف و مديريت نشود، افزايش ها و كاهش های احتمالی محدوده 
پروژه ممكن است باعث وقوع موقعيت های خارج از كنترل گردد. محصوالت و 
دستاوردهای پروژه نيز شامل نتايج مشهود و غير مشهودی است كه برای تأمين 
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نظر مشتری و بهره برداری حاصل می شود. دستاوردهای پروژه توسط مدير پروژه 
ممكن است به صورت »دستاوردهای ضروری، مطلوب و مفيد« تقسيم بندی شود.

 Time & project phases 11- زمان و فازهای پروژه
عامل زمان در مديريت پروژه در بر گيرنده كليه فعاليت هايی است كه در ساختار 
يك پروژه به چشم می خورد. توالی فعاليت ها، تخمين زمان و منابع مورد نياز 
هر فعاليت، هم چنين رصد كردن نقطه پايان پروژه و كنترل پيشرفت فيزيكی 
در جري��ان اجرا، در اين بخش انجام می ش��ود.برخی پروژه ها امكان تفكيك 
به فازهای مجزا كه هر كدام دارای يك پريود زمانی مس��تقل باشند را دارند. 

فازبندی پروژه قابليت مؤثری است كه می تواند به زمان بندی كمك كند.
 Resources 12- منابع

مديريت منابع يكی از شايس��تگی های برجسته مدير پروژه است. منابع شامل 
افراد، مواد و مصالح، تجهيزات، خدمات و ماشين آالت می شود كه مدير پروژه 
با برنامه ريزی صحيح آن به كمك برنامه زمان بندی پروژه، استفاده بهينه از 
اين منابع را نموده و مانع بی كار ماندن يا فعاليت و فشار بيش از حد بر روی 

هر يك از منابع می شود.
 Cost & finance 13- هزينه و تأمين مالی

مديريت هزينه و تأمين مالی پروژه در بر گيرنده كليه فرايندهای مالی مورد نياز 
در تمام مراحل طراحی، كنترل و نظارت و اجرای پروژه در طول چرخه حيات 
پروژه اس��ت لذا مدير پروژه در قالب پيش بينی هزينه ها توجه به زمان بندی 
پروژه و اصول بودجه نويسی مديريت هزينه ها و تأمين منابع مالی را به عهده 
دارد.مدير پروژه بايد مطمئن باش��د كه در هر فاز از پروژه منابع مالی الزم در 

اختيار قرار می گيرد.
 Procurement & contract 14- تداركات و قرارداد

تداركات شامل مديريت تأمين كاالها و خدمات مورد نياز پروژه از توليد كننده 
و فروش��نده ها يا ارائه دهندگان خدمات با بهترين ش��رايط ريالی ممكن و در 
بازه های زمانی مورد نظر می باش��د. بديهی اس��ت كه مدير پروژه بايد در اين 

خصوص فرمول ها و روش های مصوبی را مقرر نموده و به كار برد. 
قرارداد به معنای توافق قانون مندی است كه بين 2 يا چند طرف برای تأمين 
كاالها و خدمات مورد نياز مبادله می ش��ود وجود مدارك و مس��تندات كتبی 
قانونی و و رعايت مسايل حقوقی در اين خصوص جزء قابليت های مدير پروژه 

محسوب می شود.
 Changes 15- تغييرات

در جريان پيش��رفت مراحل يك پروژه اغلب تغيي��رات اجتناب ناپذير به نظر 
می رس��د. اين تغييرات ممكن است در مشخصه های پروژه يا در قرارداد يا در 
ساير توافقات صورت گيرد. مدير پروژه می بايست اين تغييرات را مرتباً مديريت 
نموده و اثرات آن بر روی اهداف و محدوديت های پروژه را تصوير نموده و تأثير 

اقتصادی هر تغيير را در نظر بگيرد.
 Control & reports 16- كنترل و گزارش ها

اي��ن قابليت مديريت پروژه مجموعه وارس��ی ها و گ��زارش دهی های پروژه 
را پوش��ش می دهد. كنترل بر پايه اهداف پروژه و قراردادهای منعقده ش��كل 
می گيرد. اندازه گيری پيشرفت های واقعی حاصل شده در پروژه و مقايسه آن 
با پيش بينی اوليه و در صورت ضرورت اقدامات جبرانی، در اين بخش انجام 
می شود. گزارش دهی نيز مجموعه فرايندی است كه طی آن اطالعات پروژه 
در فرمت های مصوب جمع بندی شده و در داخل و خارج از سازمان بر اساس 
برنامه ارتباطات توزيع می شود. اين گزارشات عموماً وضعيت پروژه و پيش بينی 

پيشرفت پروژه و هم چنين پايش های مالی پروژه را در بر دارد.

17- اطالعات و مستند سازی 
  Information & documentation

مديريت اطالعات مشتمل است بر مدل سازی، جمع آوری، انتخاب، نگهداری 
و اص��الح كلي��ه داده های پ��روژه به صورت ج��داول، نموداره��ا و فايل های 
اطالعاتی. مستند سازی نيز جزء تكاليف مديريت پروژه است و بايد مجموعه 
داده ها واطالعات و هم چنين دانش و خرد به كار رفته در جريان چرخه حيات 
پروژه را در برگيرد. خصوصاً ش��كل گي��ری پروژه، نحوه مواجهه با تغييرات و 

تدابير مديريت پروژه حتماً مستند سازی می شود.
 Communication 18- ارتباطات

ارتباطات مجموعه مبادالت مؤثر اطالعات و ايجاد يك تصوير مطلوب از پروژه 
در نظر طرف های پروژه را پوشش می دهد. ارتباط صحيح و مؤثر رمز موفقيت 
يك مدير پروژه به حساب می آيد و اعتماد ذينفعان پروژه را باعث می شود. به 

خاطر داشته باشيد كه ارتباطات بايد مفيد، صحيح، شفاف و به موقع باشد.
Start- up 19- راه اندازی پروژه

اين عامل اساس موفقيت يك پروژه را فراهم می آورد. آغاز پروژه غالباً دارای 
يك توصيف نه چندان قطعی بر پايه اطالعات كلی است. خواسته های ذينفعان 
ممكن است به خوبی تبيين نشده باشد، انتظارات غير واقعی باشد و زمان بندی 
مورد انتظار نيز ممكن است غير قابل دسترس باشد. خوش بينی و حرارت اوليه 
بايد با واقع بينی تعديل گردد.يك آغاز توأم با آمادگی و مديريت مؤثر، همراه با 
الزامات صحيح مستلزم برگزاری يك گارگاه آموزشی است كه می تواند شانس 

موفقيت پروژه را افزايش دهد.
Close- out 20- خاتمه

اختمام پروژه پوش��ش دهنده اقداماتی اس��ت برای تكميل پ��روژه يا يك فاز 
مش��خص از آن. پس از رسيدن به دس��تاوردهای مورد نظر، فرم های مصوب 
برای بستن پروژه يا بخشی از آن، ارزيابی و بررسی مستندات، وارسی اهداف و 
تحويل گيری ها بايد به صورت كاماًل نظام يافته ای توسط مدير پروژه راهبری 

شود. 
در بخش فوق با عناصر شايستگی فنی مديريت از منظر ICB آشنا شديم.

شايس��تگی های 20 گانه فوق الذكر برای س��اماندهی، آغاز، راهبری عمليات 
اجرايی و نهايتاً پايان دادن به يك پروژه موفق ضروری به نظر می رسد. اين امر 
ممكن است بر اساس نوع پروژه، اندازه پروژه و درجه پيچيدگی آن دستخوش 
تغييراتی ش��ود. اهميت هر يك از اين عناصر و وزنی كه بايد در يك ارزيابی 
برای هر عنصر شايستگی قائل شد بستگی به موقعيت ويژه يك پروژه نيز دارد.
ICB پس از مطرح نمودن هر عنصر شايستگی با ارائه يك تعريف عمومی، 
نظر خود را در خصوص اين عامل يا قابليت بيان می كند؛ س��پس فهرس��تی 
از آدرس ها و نش��انه های آن شايس��تگی در مجموعه مديريت پ��روژه را ارائه 
می نمايد. پس از آن گام های فرايندی ممكن برای دستيابی به آن شايستگی 
را بيان می كند. سطح دانش و تجربه مورد نياز برای مديران پروژه در سطوح 
مختلف در آن عامل خاص نيز توسط ICB تعيين شده است. هم چنين در اين 
استاندارد ذيل هر عنصر شايستگی، ارتباط تنگاتنگ اين عنصر با ساير عناصر 
شايستگی 46 گانه نيز برای امكان ارزيابی بهتر و كامل تر مديريت پروژه در 
پروژه مورد نظر با دقت بيان شده است. در قسمت های بعد اين مقاله به تشريح 
 ICB شايستگی های رفتاری و شايستگی های ساختاری– محيطی بر اساس
خواهيم پرداخت و پس از آن استاندارد مديريت پروژه PMBOK را كه توسط 
مؤسسه مديريت پروژه آمريكا PMI تدوين و ارائه شده است، به خوانندگان 
محت��رم معرفی خواهيم نمود. لطف��اً اين مجموعه مق��االت را دنبال نماييد. 
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عمرانمقاله ها

ــتفاده از جداسازهاي لرزه اي بهسازي لرزه اي ساختمانها با اس

فریدون امیني | دکتراي سازه،عضو هیات علمي و استاد دانشکده مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
مهرداد مدیرخازني | کارشناس ارشد مهندسي زلزله، رئیس گروه فني و مهندسي سازمان مسکن و شهرسازي خراسان رضوي  

خالصه
بهس��ازي لرزه اي ساختمانها با استفاده از سيس��تمهاي جداساز لرزه اي جزء 
روش��هاي كنترل غيرفعال انرژي بوده كه با افزايش زمان تناوب طبيعي سازه 
پاسخ شتاب سازه را كاهش داده و درنتيجه با محدود ساختن اثر تخريبي زلزله 
باعث مي شود تا سازه در محدوده عملكردي مناسب قرار مي گيرد.در اين مقاله 
به منظور بررسی تاثير سيستمهای جداساز لرزه ای بر روی سازه ها، تيپ سازه 
مهاربندی شده فوالدی با مهاربندی همگرا با تعداد طبقات 5، 10 و 15 و ابعاد 
پالن m× 25 m 25 و با ارتفاعm،16/5 m 33وm 49/5 از تراز پايه در نظر 
گرفته شد.س��ازه ها از هر جهت دارای 5 دهانه و كامال متقارن بودند.همچنين 
از س��ه نوع جداساز HDR با مشخصات مكانيكی مشخص و با سه نسبت 
ميرايی5 درصد= ζ و10درصد= ζ و20درصد= ζ اس��تفاده شده وبرای تحليل 
غير خطی تاريخچه زمانی سازه ها نيز از 7 جفت شتاب نگاشت استفاده گرديده 

است.

كلمات كليدي: بهسازي لرزه اي، شتاب نگاشت، جداسازي پايه، تكيه گاه 
االستومري، تحليل هاي غير خطي

مقدمه
با اس��تفاده از روش��هاي معمول طرح لرزه اي، س��ازه اي طراحي مي شود كه 
مقاومت، ش��كل پذيري و ظرفيت جذب ان��رژي كافي براي تحمل نيروهاي 
ناشي از زلزله را دارد در اين طراحي حداكثر شتاب سازه اغلب بيشتر از حداكثر 
شتاب حركت زمين است در حاليكه در سيستم هاي جداساز پايه انعطاف پذيری 
سازه باعث جدا شدن آن از حركات زمين مي شود و در نتيجه شتاب پاسخ سازه 
كمتر از ش��تاب زمين مي باشد. شتاب اكثر زلزله ها معمواًل داراي زمان تناوب 
غالبي حدود 0/1 تا 1 ثانيه مي باش��د]4[ همانطور كه درشكل نشان داده شده 
است حداكثر شدت آن درحدود 0/2 تا 0/6 ثانيه مي باشد چون امكان تشديد در 
پاسخ سازه هايي كه زمان تناوب طبيعي آنها در محدوده0/1 تا 1 ثانيه است در 
مقابل زلزله وجود دارد اين سازه ها در محدوده تناوبي خود آسيب پذير مي باشند. 
مهمترين امتياز جداگرهاي ارتعاش��ي اين است كه با انعطاف پذيري زياد خود 
زمان تناوب سازه ها را افزايش مي دهند اين پديده باعث مي شود سازه از حالت 
تشديد دور شده و در نهايت پاسخ سازه كاهش يابد. افزايش زمان تناوب و در 
نتيجه انعطاف پذيري سازه بر ميزان تغيير مكان افقي آن اثر مي گذارد. چنانكه 

در زلزله هاي بزرگ در سيس��تم هاي بدون ميراگر اين تغيير مكان به حدود 1 
متر مي رسد.كه با وجود ميراگر اين تغيير مكان به 50 تا 400 ميليمتر كاهش 

مي يابد. 

شكل)1-1(-اثر افزايش پريود و افزايش ميرايی در سازه
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1-1- مشخصات شتاب نگاشتها
  ش��تاب نگاش��تهايی كه برای تحليل انتخاب ميش��وند بايد از نظر محتوای 
فركانسی، پاس��خ طيفی و مدت زمان جنبش شديد زمين مشابه جنبش های 
ش��ديد كه امكان رويداد آنها در منطقه مورد مطالعه وجود دارد باشد. در حالت 

كلی شتاب نگاشتها به دو دسته كلی تقسيم ميشوند :
1. شتاب نگاشتهايی كه بر اساس طيف طرح مورد نظر و روشهای عددی ساخته 
شده اند و به اصطالح شتاب نگاشتهای مصنوعی زلزله می باشند. ويژگی چنين 
ش��تاب نگاشتهايی اين است كه با طيف طرح مورد نظر و فلسفه طراحی آن 
سازگار بوده و از طرف ديگر می توانند بيانگر خصوصيات لرزه ای منطقه مورد 

مطالعه باشند و به سادگی از آنها جهت طراحی لرزه ای استفاده نمود.
2. شتاب نگاشتهای ثبت شده از زلزله های واقعی كه عموما زلزله های معروف 
و مخرب اتفاق افتاده در نقاط مختلف دنيا را شامل می شود. در مورد اين شتاب 
نگاشتها می توان گفت چون مشخصات لرزه شناسی اين زلزله ها ممكن است 
با مناطق ديگر اختالف داشته باشد و اين اختالف را می توان در طيف طراحی 
مناطق مختلف نيز مش��اهده نمود از اينرو برای استفاده از اين شتاب نگاشتها 
قبال بايد آنها را به مقياس در آورد و همپايه كرد. اين شتابنگاشتها بايد داراي 

ويژگيهاي زير باشند: 
- زلزله های ثبت شده در دهه های اخير

- نوع ساختگاه
- اثرات حوزه نزديك
- زمان مؤثر جنبش

1-2- معرفی شتاب نگاشت های بكارگرفته شده در تحقيق
بمنظور انجام تحليل های ديناميكی تاريخچه زمانی غيرخطی با توجه به آنكه 
در اين تحقيق بر مبنای نوع خاك)2 ( بررسی ها انجام شده است. ركوردهای 
ثبت ش��ده در خاك نوع 2 جهت بررسی پاسخهای لرزه ای قابهايی كه روی 
خاك نوع 2 طراحی می  شوند بكارگرفته شده است. به منظور تحليل ركوردها 
و بررس��ی طيف پاسخ آنها از نرم افزار Seismosignal استفاده شده است. 

ركوردها به شرح زير می  باشند:
1) Northridge Earthquake , 1994 , USA 
2) Loma Prieta Earthquake , 1989 , USA
3) Tabas , 1978 , IRAN         
4) Duzce Earthquake , 1999 , Turkey
5) Kobe Earthquake , 1995 , Japan     
6) Victoria Earthquake , 1980 , Mexico
7) San Fernando Earthquake , 1971 , USA

1-3 مقياس كردن شتاب نگاشتها]7[
شتاب نگاشتها ی انتخاب شده بايستی ابتدا به مقياس درآورده شوند. برای اين 

كار الزم است بصورت زير عمل شود :
1. كليه ش��تاب نگاش��تها به مقدار حداكثر خود مقياس شوند. بدين معنی كه 
حداكثر ش��تاب همه آنها برابر شتاب ثقل g گردد. طيف پاسخ شتاب هريك 
از زوج شتاب نگاشتهای مقياس شده با منظور كردن نسبت ميرايی 5 درصد 

تعيين گردد. 
2. طيفهای پاس��خ هر زوج ش��تاب نگاشت با اس��تفاده از روش جذر مجموع 
مربعات با يكديگر تركيب شده و يك طيف تركيبی واحد برای هر زوج ساخته 

می شود.   
3. طيفهای پاس��خ تركيبی س��ه زوج شتاب نگاشت متوس��ط گيری شده در 
محدوده زمان تناوبT 0/2 وT 1/5 با طيف طرح اس��تاندارد مقايسه ميشود. 
ضريب مقياس آنچنان تعيين می  گردد كه در اين محدوده مقادير متوسط ها در 

هيچ حالت كمتر از 1/4 برابر مقدار نظير در طيف استاندارد نباشد. 
4. ضريب مقياس تعيين شده با اين روش بايستی در شتاب نگاشتهای مقياس 

شده به g ضرب و در تحليل استفاده شود. 

 مط������اب��ق ب����������ا ض����واب�����ط آيي������ن نام���ه ه�����ای
 IBC2003، ASCE7-2005،NEHRP2003, FEMA450 
 ،)For New Buildings ( در تعيي��ن ضريب مقياس ب��رای طرح از ابت��دا
اين ضري��ب بگونه ای تعيين ميگردد كه در اين محدوده مقادير متوس��ط ها 
در هي��چ حالت كمت��ر از1/3 برابر مقدار نظير در طيف اس��تاندارد نباش��د. در 
ضمن در اس��تاندارد 2800 عمال ضريب مقياس تعيين ش��ده بايستی دركليه 
شتاب نگاشتهای مقياس شده به g ضرب و در تحليل مورد استفاده قرارگيرد 
در حاليكه در آيين نامه های فوق می توان ضريب مقياس بدس��ت آمده را به 
دلخواه روی برخی از شتاب نگاشتهای مقياس شده به g ضرب كرد بگونه ای 
كه در نهايت مقادير متوس��ط ها درهيچ حالت كمتر از1/3 برابر مقدار نظير در 

طيف استاندارد نباشد. 

g شكل )1-1 (- طيف پاسخ ميانگين مقياس شده به

 

شكل )2-1 (- مقايسه طيف پاسخ ميانگين مقياس شده و استاندارد

 

شكل )3-1 (-ضريب مقياس برای سازه 5 طبقه
2-تحليل تاريخچه زمانی غير خطی

در اين قس��مت س��ه تيپ س��ازه 5و10و15 طبقه را با در نظر گرفتن سه نوع 
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جداس��از ISOL3, ISOL2, ISOL1 و همچنين با در نظر گرفتن ضرايب 
ميرايی 5 درصد و 10درصد و20درصد با استفاده از تحليل تاريخچه زمانی غير 

خطی مودال مورد مطالعه پارامتری قرار می دهيم.

2-1-مدلسازي دوخطي جداسازها
در عمل تمام نشيمنهاي جداساز بصورت يك مدل دو خطي و بر اساس سه 

پارامتر Qd,Kd,Ku مدل مي شوند. 
Ku : سختي االستيك )يا سختي باربرداري( كه مي توان آنرا از روي حلقه هاي 
پس ماند موجود نشيمنهاي االستومري آزمايش شده و يا براي نشيمنهاي با 
هس��ته سربي يا نش��يمنگاه آونگ اصطكاكي بصورت ضريبي از Kd تعريف 

كرد. 
Kd :س��ختي پ��س تس��ليم )post-elastic( براب��ر با س��ختي تكيه گاه 

االستومتريك به تنهايي مي باشد.
Qd : نيروي بريدن در جابجائي صفر مقاومت مش��خصه ناميده مي ش��ود كه 
براي نش��يمنهاي االستومري از روي حلقه هاي پس ماند، براي نشيمنهاي با 
هسته سربي از روش تنش تسليم و مساحت سرب و براي نشيمنهاي آونگ 
اصطكاكي از روي ضريب اصطكاك سطح لغزنده و بار وارده به نشيمن بدست 

مي آيد. 
سختي موثر در يك حلقه پس ماند به شكل زير تعريف مي شود:                                       

رابطه2-1-سختي مؤثر در جداسازها

رابطه 2-2-تغيير مكان تسليم 

رابطه 2-3- مساحت حلقه پس ماند )انرژي مستهلك شده در يك چرخه(

رابطه 2-4-ميرايي موثر 

 شكل)2-1(-نحوه مدلسازي دو خطي جداسازها
2-2-مشخصات نشيمنهاي بكار رفته در تحليل سازه هاي جداسازي شده

1.ISOL1: Keff=750 KN/m , Ku=4658 KN/m ,  
Qd=46.58 KN , α=0.1

2. ISOL2 : Keff=880 KN/m , Ku=7786KN/m , Qd=77.86 
KN , α=0.1
3. ISOL3 : Keff=1373 KN/m , Ku=12454 KN/m 
,Qd=124.54 KN , α=0.1

α سختي پس تسليم به پيش تسليم

3-مقايسه نتايج در سازه های با پايه صلب وسازه های جداسازی شده
با اس��تفاده از نتايج تحليل تاريخچه زماني غير خطي سازه هاي مورد نظر وبا 
توجه به اينكه در حالت غيرخطي جمع آثار قوا بر قرار نمي باشد طبق آئين نامه از 
ميانگين نتايج 7 شتاب نگاشت معرفي شده جهت بررسي نتايج استفاده مي كنيم.

3- 1-سازه 5 طبقه
- در سازه 5 طبقه بطورميانگين برش پايه 77 درصد كاهش يافته است.

- ش��تاب طبقه بام كاهش چشمگيری داش��ته است بطور ميانگين 70درصد 
كاهش شتاب ديده ميشود. و شتاب سازه ازg 1/03 به g 0/72 رسيده است.

- تغيير مكان بام در سازه با جداساز نوع1 بطور ميانگين 14درصد افزايش داشته 
است كه در سازه با جداساز نوع 2و3 شاهد 12 تا 12/5درصد افزايش هستيم. 

3-2-سازه 10 طبقه
- در سازه 10 طبقه نيز نيروی برش پايه سازه بطور ميانگين حدود 64درصد 

كاهش يافته است. 
- ش��تاب طبقه بام در اين حالت بطور ميانگين حدود 60درصد كاهش نشان 

می دهد و ازg 0/73 به g 0/44 رسيده است.
- تغيير مكان بام در سازه با جداساز نوع1 بطور ميانگين 12/6درصد افزايش يافته 

كه اين رقم در جداساز نوع 2و3 به 12/14درصد و 10/27درصد مي رسد. 
3-3--سازه 15 طبقه

- در سازه 15 طبقه نيز برش پايه بطور ميانگين 50درصد كاهش يافته اما تنها 
در مورد زلزله طبس در جداساز نوع 3 برش پايه 16درصد افزايش يافته است.

- در اين حالت شتاب طبقه بام 45درصد كاهش نشان می دهد و ازg 0/73 به 
g 0/43 رسيده است.

- تغييرمكان بام با جداساز نوع 1 به طور ميانگين 12/63درصد افزايش يافته 
است و در جداساز نوع 2 و3، 12/39درصد و 11/58درصد افزايش يافته است.
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شكل)3-1(مقايسه تغيير مكان ايجاد شده در ركورد زلزله طبس در دو سازه با پايه صلب و جداسازي شده

4- اثر افزايش ميرائي بر سازه ها
4 -1- اثر افزايش ميرايی بر برش پايه

با افزايش ميرايی برش پايه كوچكتری به س��ازه وارد می شود در هر سه سازه 
مورد مطالعه برش پايه سازه با افزايش ميرايی كاهش يافته است.بطوريكه در 
سازه 5 طبقه از 2/0 تا5/8 درصد كاهش پيدا كرده و در سازه 10 طبقه بين2/5 
تا 7/77 درصد كاهش يافته و در سازه 15 طبقه بين 3/7 تا 15/5 درصد كاهش 

يافته است.

4-2- اثر افزايش ميرايی بر شتاب طبقات 
معموال با افرايش ميرايی در سيستم شتاب طبقات كاهش می يابد.البته ميزان 
اين كاهش تابع نوع سازه و مشخصات حركت زمين می باشدبطوريكه در سازه 
5 طبقه بطور متوسط 14/3درصد و در سازه 10 طبقه 20درصد و در سازه 15 
طبقه 33درصد شتابها كاهش يافته است.بايد توجه داشت افزايش ميرايی در 
مودهای باالتر ميتواند باعث افزايش ش��تابها گردد.به عنوان مثال در سازه 10 
طبقه در زلزله لوما پريتا با جداساز نوع 3 با افزايش ميرايی از5درصد به 10درصد 

شتاب2/7درصد افزايش يافته است.
 

شكل)4-1(طيف بازتاب شتاب براي سازه 5 طبقه تحت ركورد زلزله طبس

4-3-اثر افزايش ميرايی بر روی تغيير مكان سازه ها 
در سازه 5 طبقه با افزايش ميرايی از 5 به 10درصدحدود 15درصد , با افزايش 
33/4 درصد تغيير مكانها كاهش يافته است.در سازه  ميرايی از 10به 20درصد̨ 
10 طبق��ه نيز با افزايش ميراي��ی از 5 به 10درصدحدود 19درصد و با افزايش 
ميرايي از 10به 20درصد˛ 33/7درصد تغيير مكانها كاهش يافته است.در سازه 
15 طبقه با افزايش ميرايی از 5 به 10درصدحدود 20درصد و با افزايش ميرايي 

از 10به 20درصد˛ 38/2درصد تغيير مكانها كاهش يافته است.
 

شكل)4-2(طيف بازتاب تغيير مكان براي سازه 5 طبقه تحت ركورد زلزله طبس

5-نتيجه گيری
1. با توجه به نتايج تحليل غير خطی تاريخچه زمانی در سازه های جداسازی 
ش��ده پی ميبريم كه بطور مش��خص با افزايش پريود سازه برش پايه كاهش 
می يابد البته س��طح اين كاهش به طبيعت حركت زمين و پريود سازه با پايه 
ثابت بس��تگی دارد. همچنين بطور مش��خص با افزايش پريود شتاب طبقات 
كاهش می يابد بطوريكه شتاب طبقه بام در سازه ها بطور ميانگين بين 45درصد 

تا 70درصد كاهش يافته است. 
2. بنابر اين به نظر ميرسد ايده جداسازی بيشتر در سازه های كوتاه و ميان مرتبه 
كاربرد داشته باشد.ضمن آنكه اصوال در سازه های با ارتفاع زياد نيروی باد تعيين 

كننده می باشد و معمول نيست كه برای اين سازه ها پريود را افزايش دهيم.
3. با استفاده از سيستم هاي جداساز تغيير مكان بام افزايش مي يابد و در بعضی 
از زلزله ه��ا مانند طبس و دوزچه 150 ت��ا 250 درصد افزايش جابجائی ديده 
می ش��ود.به عنوان يك راه حل مي توان با افزايش ميرائي در جداس��ازها اين 
تغيير مكانها را كاهش داد در سازه 5 طبقه افزايش ميرايی 33/4 درصد كاهش 
تغيير مكانها را به دنبال داشته است.در سازه های 10 و 15 طبقه نيز اين مطلب 

مشاهده می شود وحدودا به 2/3 تغيير مكان اوليه رسيده است.
4. با افزايش ميرايی برش پايه كوچكتری به سازه وارد می شود در هر سه سازه 
مورد مطالعه برش پايه س��ازه كاهش يافته است.معموال با افرايش ميرايی در 
سيستم شتاب طبقات كاهش می يابد.البته بايد توجه داشت افزايش ميرايی در 
مودهای باالتر ميتواند باعث افزايش ش��تابها گردد.به عنوان مثال در سازه 10 
طبقه در زلزله لوما پريتا با جداساز نوع 3 با افزايش ميرايی از5درصد به 10درصد 

شتاب2/7درصد افزايش يافته است.
5. با توجه به موارد باال به نظر می رس��د يك فاكتور رايج در همه زلزله ها اين 
است كه مشخصات ويژه هر زلزله، يك سيستم جداسازی بهينه برای آن زلزله 
پيش��نهاد می كند. اگرچه، يك سيستم بهينه انتخاب شده بر مبنای يك زلزله 

تقريبا به طور حتم برای همه يا هر يك از زلزله های ديگر بهينه نخواهد بود.

منابع ومآخذ
1-دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود˛سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور˛دفترامورفنی  

وتدوين معيارها̨  پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله˛ خردادماه -1381
سازمان مديريت برنامه ريزی كشور˛دفتر  2-تفسيردستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود̨ 

امورفنی وتدوين معيارها˛پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله˛مهرماه -1381
3-طراحی ساختمانهاباجداسازهای لرزه ای از تئوری تا عمل /فرزاد نعيم -جيمز م. كلی -مترجمين محسن 
فرهاد همايون شاد˛تهران پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله 1382 غفوری آشتيانی̨ 



42

اس��كينر˛ويليام  آر.اي��وان  زلزله/مولفي��ن  درمقاب��ل  ای  ل��رزه  4-جداس��ازی 
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اولین همایش ملی بتن و توسعه پایدار 

اولين همايش ملی بتن و توسعه پايدار، 7 و 8 ارديبهشت ماه 
1390 توسط سازمان مس��كن و شهرسازی و تحت حمايت 

سيويليكا در استان بوشهر برگزار می شود.
 

از جمله اهداف دبيرخانه همايش می توان به گردهمايی متخصصين 
و تبادل اطالعات، تجربيات و مشكالت درخصوص مسائل بتن؛ 
يافتن زمينه های علمی و پژوهش��ی درمورد مسائل خاص بتن و 
مش��اركت درانجام طرح های تحقيقاتی در حوزه بتن اشاره نمود. 
عالقه مندان به ارائه مقاله می توانند حداكثر تا 20 اسفند ماه اصل 
مقاالت خود را در يكی از محورهای زير به دبيرخانه ارسال نمايند:

 
مقررات و آيين نامه های مربوط به سازه های بتنی

فناوری و مصالح نوين در سازه ای بتنی
روش های تعمير و نگهداری سازه ای بتنی

طراحی لرزه ای سازه های بتنی
روش های ارزيابی آسيب پذيری و بهسازی لرزه ای سازه های بتنی

روش های مدلسازی عددی سازه ای بتنی
طراحی سازه های بتنی با توجه به شرايط محيطی خليج فارس

روش های جلوگيری از خوردگی بتن و ميلگرد و حفاظت از 
سازه های بتنی

روش های تجربی و آزمايشگاهی
طرح اختالط بتن برای افزايش دوام بتن

تاثير عوامل محيطی بر عمر بتن
روش های تحليل سازه های بتنی

نقش مواد افزودنی در افزايش كيفيت بتن

اطالعات تماس با دبيرخانه:
تلفن دبيرخانه: 07712525014

فكس دبيرخانه: 07712523769 



دكتر مهندس سيد محمدعلی شهرستانی، معمار توسعه حرم مطهر امام 
حسين و امير المؤمنين)ع( به اجداد طا هرينش پيوست.

وی ك��ه س��ال ه��ا مقي��م لن��دن ب��ود، يك��ی از بهتري��ن معم��اران 
جه��ان اس��الم ب��وده و در س��ال های اخي��ر خ��ود را وقف بازس��ازی حرم ام��ام حس��ين )ع( و همين طور نجف اش��رف ك��رد. يكی 
از كاره��ای مه��م وی زدن س��قف صح��ن مطه��ر امام حس��ين )ع( اس��ت ك��ه اين روزه��ا زائ��ران ش��يعه از آن بهره مند هس��تند.

آقای دكتر مهندس سيد محمدعلی شهرستانی 78 سال قبل � سال 1311 هجري شمسي � در كربال به دنيا آمد و ضمن تحصيل علوم 
اسالمی در حوزه ها، تا سطح دروس خارج، به دريافت درجه دكترای مهندسی از معروف ترين دانشگاه های انگلستان نايل آمد... و بعدها به 
موازات خدمات علمی � فرهنگی در اجرای برنامه های مهندسی � فنی در كشورهای مختلف، از جمله ايران، عراق، مالزی و عربستان به 
فعاليت پرداخت و عالوه بر توسعه حرم مطهر امام رضا عليه السالم در مشهد، و برداشتن ديواری ضخيم از داخل حرم بدون آنكه آسيبی به 
گنبد برسد كه مورد تعجب و تحسين كارشناسان بين المللی قرار گرفت، جاده  های مواصالتی و چادرهای حجاج را در منی و عرفات سامان 
داد و بزرگترين مخزن آهنی را در منی بنيان نهاد و كارخانه سيمان را در آبيك ايران راه اندازی كرد و توسعه حرم امامان را در كاظمين با 
برداشتن ستون هايی كه گنبد را نگهداری می كردند و سپس به اجرای طرح ايجاد صحن جديد امامان در كاظمين و ايجاد يك صحن جديد 
زيرزمينی در كربال و مسقف نمودن صحن فعلی امام حسين عليه السالم اقدام نمود و هم  در آخرين روزهای عمر شريفش به رغم كهولت 
سن با جديت تمام در اجرای طرح بازسازی بارگاه امامان در سامرا � پس از تخريب كامل آن به دست وهابی ها � می كوشيد و همچنين به 

سرپرستی ايتام و نياز مندان عراق در مركزی با بيش از 1000 يتيم پرداخت و اينها گوشه ای از خدمات آن عزيز بود.
در سطح بين المللی نيز دكتر شهرستانی ساخت پل های فلزی متحرك )SPAN ( را در بعضی از كشورها اجرايی نمود و بزرگترين كارخانه 
شكر را آماده بهره برداری ساخت و به خاطر همين فعاليت های مهندسی علمی در سطح جهانی، مدال افتخار دانشگاههای آمريكا را به خود 

اختصاص داد و يونسكو نيز در مسائل مربوط به معماری اسالمی در جهان، از نظريات او بهره مند گرديد.
دكتر شهرستانی ضمن تأسيس »دانشگاه بين المللی علوم اسالمی در لندن«، فصلنامه علمی و وزين »الجامعه االسالميه« را � به زبان عربی 
و انگليسی � از لندن منتشر نمود و آثار علمی � مذهبی خود را توسط اين دانشگاه منتشر ساخت كه از جمله آنهاست: النهضه الحسينيه و 
صلتها بقاعده اللطف، ازمه الحضاره المعاصره اطروحه الخالص و االستراتيجيه االسالميه للتطويرالتكنولوجی و: التصور االسالمی للتنوير، 

بين النظريه و التطبيق )اين بحث را نخست در كنفرانس فالسفه آفريقا � آسيا در دانشگاه قاهره در سال 1994 م، ارائه نموده بود(.
تأسيس »مؤسسه جهانی خدمات اسالمی« � WOFIS � كه يك بنياد خيريه و غيرانتفاعی عام و مستقل است، يكی ديگر از اقدامات 
خداپسندانه دكتر شهرستانی است. اين مؤسسه، عالوه بر كارهای خدماتی و خيريه، كتاب ها و رساله های مربوط به تعليمات اسالم از ديدگاه 
اهل بيت عليهم السالم را به بيش از 12 زبان ترجمه و طبق گفته دكتر شهرستانی، در ميليون ها نسخه چاپ و در سطح جهانی آن ها را 

بطور رايگان توزيع نموده است. 
ماهنامه طاق رحلت فرزانه فقيد ،  دكتر مهندس سيد محمد علی شهرستانی را به خانواده آن بزرگوار و جامعه مهندسي كشور تسليت مي گويد.

معمـار توســعه حرم 
کربال و نجف و موسس 
دانشگاه علوم اسالمی 
لنـــــدن درگذشت

از تبار فرزانگان
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عمران وس��ازندگی يكی از سرچشمه های اعتقادی كشور های درحال توسعه 
است كه امروزه بخش مهمی از سرمايه گذاری های كالن را به خود اختصاص 
داده است. در سرزمين ما در پی پيروزی انقالب اسالمی موقعيت های مناسبی 
برای گس��ترش فعاليتهای عمرانی و درخشش توانايی وخالقيت متخصصين 

ايرانی فراهم آمده است.
 

)Slip Forms( )قالب های رونده )لغزنده
تقريبا تمامی ساختمانهای بلند بتنی با روشهای نوين وپيشرفته ای اجراء می گردد 
كه معموال به روش قالب رونده شناخته می شود نظير سيلوها، برج های مخابراتی، 
هسته های برشی ساختمان های بلند، برج های خنك ساز، دودكش ها، پايه های 

پل ها، كف تونل ها، كانال های آب، كف جاده ها و سازه های مشابه كه اجرای 
آن ها در گذشته نياز به داربست بندی سنگين در اطراف سازه داشت. با استفاده 
از روش قالب لغزنده بسياری از داربست بندی های اطراف سازه حذف گرديد و 

سرعت اجرای كار به همراه نمای بهتر برای كار افزايش می يابد.
درروش قالب رونده بر خالف روشهای عادی ساختمان ها به جای قالب فلزی 
وچوبی ثابت قالب فلزی خاصی بكارمی رود كه به كمك جك های هيدروليك 
وميله جك های فلزی خود به خود و به صورت تدريجی وخزنده به سمت باال 
حركت می كند و بتن توليد شده را دردل خود جای می دهد تا پس ازگيرش وسخت 
ش��دن بتدريج از زير قالب خارج ش��ود وبصورت ديواره اصلی ساختمان درآيد. 
قالب لغزنده در امتداد قائم با سرعتی يكنواخت حركت می كند و اين سرعت به 

عمرانمقاله ها

ــب رونده ــط قال ــد بتنی توس ــازه های بلن ــیلوها و س ــراء س اج
حبیب اله عسکري | کارشناس عمران 
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اندازه ای است كه هر مقطع از بتن در طول مدت زمان الزمی كه برای گيرش 
اوليه نياز دارد درون قالب می ماند. روش قالب لغزنده عمودی برای سازه های 
پوسته ای با ضخامت جدار ثابت و يا تقريبا ثابت به كار می رود. قالب های لغزان 
قائم توسط جكهايی به باال حركت داده می شوند كه بر روی ميله های صاف 
يا لوله های سازه ای كار گذاشته شده  در بتن سخت عمل می كنند. اين جكها 
ممكن اس��ت از نوع دستی، بادی، برقی و يا هيدروليكی باشند. سكوهای كار 
و داربس��ت های كارگران پرداختكار ني��ز به قالب بندی متصل و به همراه آن 

حركت می كنند.

قسمتهای اصلی يك قالب لغزنده 
ديواره های قالب: ديواره های قالب بايد به اندازه كافی محكم و مقاوم باش��ند. 
جنس اين ديواره ها ممكن است چوبی و يا فلزی باشند. قالبهای فلزی به مراتب 
سنگين تر از قالبهای چوبی اند ولی در عوض استحكام بيشتری داشته و تعداد 
دفعات استفاده از آنها بيشتر است. تعميرات و يا تغييرات احتمالی قالبهای فلزی 
نيز نسبت به قالبهای چوبی دشوارتر است در عوض تميز كردن آنها آسانتر و 

نمای بتن پس از باز كردن قالب صاف تر است. 
خود قالب ها را می توان در سه بخش در نظر گرفت: 

� يوغها 
� پشت بندهای افقی )كمركش( 

� قالب بدنه 
يوغها دو وظيفه اصلی دارند: جلوگيری از باز شدن قالب ها در قالب در برابر 

فشارهای جانبی بتن و انتقال بار و فشار به جكها. 
پش��ت بندها نيز برای تقويت مقاومت خمش��ی بدنه قالب ساخته شده و بار 
قالب ه��ا را به يوغ ها منتقل می كنند. س��كوی نازك كاری، عرش��ه اجرايی و 
سكوی طره ای به پشت بندهای افقی متصل می شوند. اتصال پشت بندها به 

يوغ بايد قادر به حمل اين بارها باشد. 
قالب بدنه كه نيز می توان��د از پانلهای فلزی، پانلهای چند اليه و يا الوارهای 

چوبی باشد مستقيما به پشت بندهای افقی متصل می شود. 
* طوقه ها: برای نگهداری س��كوی كار و انتقال آن و همچنين نگهداری و 
تحمل وزن قالب و كابل جك در نظر گرفته می شوند. طوقه ها معمواًل فلزی و 

به صورت پروفيلهايی مناسب طرح و در نظر گرفته می شوند. 
* س��كوی كار: معمواًل سه س��طح كار در نظر می گيرند. يكی كه باالتر از 
طوقه ه��ا و در ارتفاعی در حدود دو مت��ر و باالتر از انتهای ديوار قرار گرفته و 

برای استفاده از بست های فلزی ثابت كننده به كار می روند. ديگری سكويی 
اس��ت كه در باالی كف و هم تراز باالی قالب قرار می گيرد و برای قرار دادن 
ظرف بتن و انبار كردن مصالح و وسايل تراز كردن و همچنين وسايل كنترل 
جك مورد استفاده قرار می گيرد و باالخره سومين سكو به صورت چوب بست 
آويزان و يا يكسره كه معمواًل در دو طرف ديوار قرار گرفته و برای دسترسی به 
نمای قسمتی از ديوار، كه به تازگی قالب آن را باز كرده و ترميم احتمالی آن، 

مورد استفاده قرار می گيرد 
* جكهای هيدروليكی: جكهای هيدروليكی مورد استفاده معمواًل با ظرفيت 

خود، نظير جكهای سه تنی و يا شش تنی مشخص می شوند. 

مراحل اجراء: 
نخست قالب های فلزی داخل پوسته كندوها نصب وآماده می شود وپس از آن 
عمليات آرماتور بندی ونهايتا بستن قالبهای فلزی خارج ديوارها صورت می گيرد 
پس از آماده شدن قالب رونده ونصب جك ها وميل جكها بتن توليد شده توسط 
ايستگاه بتن ساز با باالبرهای مكانيكی وبرقی از قبيل جرثقيل برجی و وينچ 
برروی قالب هدايت واز آنجا در داخل قيف اصلی توزيع و بتن تخليه می شود 
تا بتدريج كليه قسمتهای ديواره قالب را پركند. تمامی آرماتورهای موردنياز قبل 
ازاجرای عمليات قالب رونده تهيه وبريده وخم می شود و به صورت آماده نصب 
ودر نزديك��ی محل اجرای كار قرارمی گيرد و پ��س از آغاز عمليات به تدريج 
به وسيله باالبربرروی قالب انتقال می يابد وبه آرماتورهای قبلی بافته می شود 
اجرای قالب رونده وبتن ريزی داخل آن به صورت پيوسته وشبانه روزی انجام 
می گيرد وميانگين سرعت آن 15سانتيمتر در ساعت است در تمامی مراحل بتن 
ريزی درساعات مختلف به طور منظم توسط آزمايشگاه ويژه از بتن توليد شده 
نمون��ه گيری به عمل می آيد وميزان مقاوم��ت آن در فواصل زمانی گوناگون 
سه روزه وهفت روزه وبيست وهشت روزه ودر موارد لزوم چهل دوروزه تعيين 
می شود در اجرای ساختمان های بتنی ديگر غيراز كندوهای استوانه ای از قبيل 
ساختمان برج كار وساختمان صادرات وواردات سيلوها نيز كه به صورت مكعب 
مس��تطيل ودر چند طبقه اجراء می ش��ود همين روش قالب رونده با تمهيدات 

وتفاوت هايی به كار می رود.

منابع: 
1- وزارت جهادسازندگی- شركت توسعه سيلوها )چندين سال بعنوان نيروی اجرايی در ساخت سيلوها 

ونيروگاه فعاليت داشته ام( 
2- سايت علمی واطالع رسانی عمران ايران ) زابل عباسی (
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چكيده:
معماري ايراني با پيش��ينه چند هزار س��اله،  داراي دو نظام كلي آموزش بوده 
اس��ت. يكي از اين دو نظام، آموزش س��نتي معماري است كه ريشه در قرون 
و اعص��ار دارد و انتقال اطالعات و مفاهيم در آن به صورت س��ينه به س��ينه 
و مري��دي و م��رادي انجام پذيرفته و نظام دوم با ظه��ور مدارس معماري در 
ايران و تحت عنوان نظام آموزشي آكادميك و كالسيك مطرح گرديده است. 
آم��وزش معماري در گذش��ته و در نظ��ام اول، در دل فرهنگ و معماري و در 
ارتباط تنگاتنگ با موضوع قرار داش��ته و امروزه در نظام دوم دانش��كده هاي 
معماري و شهرس��ازي صورت مي پذيرد. در اين مقاله س��عي بر آن ش��ده تا با 
معرفي ويژگي هاي حاكم برمحيط متقدم معماري در كشورمان در سه نمونه 
از م��دارس معماري ك��ه در دل بافت هاي كهن و با ارزش ش��هري و در زير 
سقف نمونه هايي از معماري غني ايراني و اسالمي به فعاليت مي پردازند، به نقد و 
بررسي ميزان تاثير و تاثر فضا)دانشجويان، اساتيد، و فضاي آموزشي( بريكديگر 
بپردازد و با نگاهي برخصوصيات و ويژگي هاي الزم فضاي آموزشي معماري، 
به نوعي جمع بندي و نتيجه گيري در قالب تبيين معيارهايي چند در رابطه با 

انتخاب فضاي آموزش معماري دست يابد.

اگ��ر چه ك��ه هر عنصر يا فضاي معماري در طي زم��ان و با عملكرد خويش 
و ب��ا خاطراتي كه از اذهان نقش مي بن��دد، مداوماً در حال تحول بوده و معاني 
جديدي از آن در خاطر جامعه شكل مي گيرد اما ايجاد كالبد فيزيكي آن از نقطه 
اي با عنوان احساس )يا بيان( نياز آغاز شده و در نقطه اي با نام »هنگام آماده 
ش��دن براي بهره برداري« به پايان مي رس��د. اين دوره مش��تمل بر دو مرحله 
اصلي »طراحي و س��اخت« است كه هردوي اين مراحل نيازمند آموزش بوده 
و در دوران حاضر، مباني اصلي آن در دانش��گاه هاي معماري تدريس شده، و 
ممارس��ت و تجربه و شرايط مختلف بر تحول)غنا يا افول( آن تاثير مي گذارد، 

و در واق��ع نق��ش فضاي فكري آموزش در اس��تحكام مباني فكري معماران 
نقش��ي شايان توجه مي باش��د. از ميان اين دو مرحله، نسبت به مرحله ساخت 
كه بيش��تر)و نه كاماًل( امري فني و تكنيكي اس��ت. مرحله طراحي به دليل 
وابس��تگيش به وجوه فلسفي و هنري و علمي و فرهنگي و تاريخي از اهميت 
شايان توجهي برخوردار مي باشد. به عبارت ديگر بعد معنايي و معنوي طراحي 
معماري وجه بنياديني است كه از جهان بيني طراح تاثير پذيرفته و با فضايي 
كه خلق مي كند در تحوالت فك��ري و روحي و فرهنگي و رفتاري جامعه نيز 

ايفاي نقش مي نمايد.
واژه هاي كليدي:

فضاي آموزش معماري،پرديس هاي دانشگاهي،  جهان بيني، فرهنگ، جامع
مقدمه:

اهميت و لزوم بازشناسي و سعي در ادراك عميق آموزش معماري شايد آنجا 
بيش��تر جلوه مي نمايد كه غالباً در مقام مقايس��ه معماري و معماران معاصر با 
معماري و معماران گذشته برمي آييم. در صورتي كه معمار معاصر را محصول 
آموزشي دانشكده هاي معماري امروزين بدانيم لزوم اين بازشناسي و شايد به 
تبع آن بازنگري در تعيين خط مشي ها و اهداف اين آموزش روشن تر مي شود. 
رش��ته مهندس��ي معماري از رشته هايي اس��ت كه اگر چه هم آموزش و هم 
تجليات عيني آن در بسياري ممالك و از جمله ايران سابقه اي كهن دارد اما 
ب��ه داليل عديده اي، هم آموزش و هم آثار ايجاد ش��ده معماري در نيم قرن 
اخير با چالش هاي جدي مواجه بوده است. علل متعددي)آگاهانه يا ناآگاهنه و 
مستقيم و يا غيرمستقيم( برروند تغيير عملكرد مهندسين معمار و استحاله آثار 
آنان از عناصر با هويت و ارزشمند و اصيل و ايراني به سمت عناصر بي هويت 
و تقليدي و غربزده ايفاي نقش نموده اس��ت. ش��ايد بتوان آموزش معماري و 
موضوعات مرتبط با آن به همراه عوامل موثر بر آموزش را يكي از عوامل مهم 

اين استحاله به شمار آورد.

معماريمقاله ها

محیط آموزش معماری
m_karimi_architect@yahoo.com | مهندس مرتضی کریمی
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رابطه انسان و محيط و تاثير متقابل آنها بر يكديگر:
بدون ش��ناخت انس��ان)به عنوان عنصر محوري(، تفس��ير و تبيين و شناخت 
موضوعات مربوط به او مثل تمدن و فرهنگ و هنر و عرفان و علم ممكن نيست. 
مهم ترين موضوعي كه در شناخت انسان مطرح است ابعاد وجودي او، روابطي 
ك��ه باجهان خارج برقرار مي نمايد، نيازهاي او و هدف غايي حياتش مي باش��د. 
تعاريفي كه از انس��ان و همينطور از محيط و عالم وجود،ارايه مي شود بسته به 
مبناي فكري و جهان بيني اي اس��ت كه اين دو عالم در آن تعريف مي شوند. 
نيازهاي انس��ان در ارتباط با ساحت هاي وجوديش تعريف دشه و هدف غايي 
حياتش وصول به لقاي الهي است، كالبد محيط نيز متشكل از دوقلمرو اصلي 
محيط طبيعي و محيط انسان ساخته است كه در اينجا تنها بخشي از محيط 
مصنوع )آثار معماري( مدنظر است. اگر معماري را كه به اجمال به تعرف فضا 
معرفي كنيم بايد ديد بخشي از محيط مصنوع)آثار معماري( مدنظر است. اگر 
معماري را به اجمال به »تعريف فضا« معرفي كنيم بايد ديد كه از فضايتعريف 
شده چه انتظاري مي رود. طبيعي است كه انتظار مورد نظر عبارت است از فراهم 
آوردن زمينه امكان حركت انسان به سمت اهدافي كه براي حيات او مشخص 
شده است. به اين ترتيب هم انسان به شكل دادن محيط مي پردازد و هم اين 

كه محيط)حاصل( بر انسان و فرهنگ و رفتار او تاثير دارد.]1[

وجوه مختلف معماری:
اگرچه كه جملگی علوم و فنون و هنرهايی كه با تفكر و عمل انس��ان شكل 
گرفته اند واجد صورت و معنا و به عبارتی متضمن ظاهر و باطنی هستند كه 
در هر رشته و موضوع با شدت و ضعف متفاوت و بسته به تفكر ناظر، خويش 
را می نمايانند، اما اين معماری است كه دو وجهی بودن آن نزد اكثريت قريب 
به اتفاق محققين امری محرز و شناخته شده است، كه به انحاء مختلف به آن 
اشاره می شود. حداقل وجوه و مراتبی كه برای معماری ذكر می شود وجه هنری 
و وجه فنی آن اس��ت. البته می توان به س��اير وجوه آن مثل وجه هويتی، وجه 
نمادين، وجه معنوی، وجه ظاهری، وجه تاريخی، وجه فرهنگی، وجه فلسفی، 
وجه زيبايی شناسی و حتی وجوه اقتصادی و سياسی نيز اشاره نمود. ضمن آن 
كه حتی هر وجه به ويژه وجه هنری آن نيز با توجه به جهان بينی و فرهنگ 

موجد آن می تواند خود مراتب و جلوه ها و مصاديق مختلفی را دارا باشد، چرا كه 
هنر را وجوه و مراتب و تعاريفی است كه در طيف وسيعی از هنر مادی و دنيوی 
صرف تا هنر عالی معنوی و روحانی قابل طبقه بندی اس��ت هستند.]2[بدون 
دخول در جزئيات اين وجوه و نحوه تاثير آنها بريكديگر و همچنين اثراتشان بر 
اجتماع و فرهنگ و موضوعاتی از اين قبيل، در اينجا تنها ذكر اين نكته بسنده 
می گردد كه همين چند وجهی بودن معماری تاثيری جدی بر نحوه آموزش ان 
می گذارد به نوعی كه روش آموزش معماری و موضوعات مرتبط با اين آموزش 
را از بسياری روش ها و موضوعاتی كه در ساير رشته ها معمول و مرسوم است 
متمايز می گرداند. معماری از يكسو هنر است كه با قدرت خالقه انسان سر و 
كار دارد، و همين موضوع هنر بودن آن با توجه به مراتبی كه برای هنر مطرح 
است می تواند به عنوان موضوعی برای چندين تحقق مستقل باشد. مضافاً اين 
كه آموزش هنر را شيوه ها و روش ها و توصيه هايی است كه در جوامع و مكاتب 
فكری مختلف كاماًل متفاوت و حتی متضاد با يكديگر هستند. از جانب ديگر 
معماری ارتباط تنگاتنگی با فناوری و مصالح و ساخت داشته و به عنوان مقوله 

ای فنی مطرح است.

انسان، جهان بينی و معماری
در تبيين رابطه سه موضوع انسان، جهان بينی و معماری، عنايون متنوعی قابل 

بحث و بررسی هستند كه برخی از مهم ترين آنها عبارتند از:
1. نقش جهان بينی در خلق اثر معماری:

در تاثير جهان بينی و فرهنگ)كه جلوه ای از جهان بينی است( بر فعاليت های 
انس��ان و از جمله بر ش��كل دادن فضای زندگيش كه معم��اری نيز جزئی از 
آن اس��ت ترديدی وجود ندارد، و اصواًل همه تحقيقات و رساالتی كه در باب 
معماری تمدنه��ا و جوامع و دوران مختلف)با و ب��دون ذكر نام جهان بينی و 
فلس��فه( نگاشته شده است مويد اين امر هستند. ادله مختلفی را برای چرايی 
تاثير و نقش جهان بينی و فرهنگ انس��ان بر ش��كل گي��ری آثار معماری او 

می توان برشمرد كه اجمالی از اهم آنها عبارتند از:
-معماری واجد وجهی هنری است كه يكی از عوامل اصلی شكل دهنده هنر 
جهان بينی هنرمند و فضای فكری اوست. به بيان ديگر هنر در بستر و فضای 
جهان بينی ش��كل می گيرد و اصول جهان بينی را به نحو بارزی به مخاطب 
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القا می نمايد.
-معماری با شكل دادن ماده توليد فضا می نمايد كه هم برخورد با ماده و نگرش 

به آن و هم فضای موردنظر توسط جهان بينی تعريف و هدايت می شوند.
-معماری به انحاء مختلف هم از محيط طبيعی تاثير می پذيرد و هم بر محيط 
طبيعی تاثيرگذار است و تكليف برخورد با محيط طبيعی و نحوه ارتباط با آن و 

استفاده از منابع را جهان بينی انسان تعيين می نمايد.
-معماری فضای مناسب فعاليت های مختلف انسان را شكل می دهد كه هم 
نحوه فعاليت ها و هم ويژگی های فضای مناس��ب براساس جهان بينی انسان 

تعريف می شوند.
-روش زيس��تی كه انسان برای خويش برمی گزيند به همراه نوع تعامالت و 
برخوردهای اجتماعی وی كه براساس جهان بينی او شكل ميگيرند اورا نيازمند 
ايجاد فضاهايی خاص و تعريف شده می نمايند تا بتوانند به نحو مطلوب شرايط 

الزم را برای زيستن و برای تعامالت اجتماعی او فراهم آورند.
-كارفرم��ای معماری)به وي��ژه در دوران حاضر( به نحو بارزی خواس��ته های 
خويش را كه اهم آن عبارت از احراز هويتی خاص است به معمار القا نمود و از 
او می خواهد تا هويت موردنظر را بوجود آورد. اين هويت بايد بتواند وابستگی 
و »اين همانی« او را از طريق خانه و ملكش با گروه و اجتماع وتفكری خاص 
اثبات و احراز نمايد و به اين ترتيب معماری جلوه ای از جهان بينی خواهد بود. 
اما باريكتر ز مويی وجود داردكه اين امر غالباً يا به دانشجويان تذكر)مكرر( داده 

نمی شود و يا اين كه اصواًل به آن به ويژه به تبعات آن توجهی نمی شود.
2. رابطه انسان با جهان هستی:

انسان به عنوان يكی از موجودات عالم هستی با عالم وجود و اجزا آن ارتباطاتی 
را برقرار می نمايد كه جهان بينی او نحوه اين ارتباطات و همچنين چگونگی 
شناخت او از عالم هستی و اجزاء آن را تبيين و تعريف می نمايد. گذشته از عوالم 
مافوق طبيعی كه انس��ان ها به انحاء مختلف با آن مرتبط هس��تند، عالم ماده 
ومحسوس كه به عنوان عالم خارج موردنظر می باشد در دو قلمرو اصلی عالم 
انسانی و عالم مادی قابل طبقه بندی است كه بنا به نياز بحث عالم انسانی را 
می توان در دو قلمرو »خويش��تن انسان« و »جامعه« و »عالم خارج« را در دو 

مقوله: »محيط طبيعی« و »محيط مصنوع« تقسيم نمود. ]3[
رابطه انس��ان با محيط مصنوع خويش تبع��ات و پيامدهايی را در پی دارد كه 
اهم آنها عبارتند از:  چگونگی رفع برخی نيازهای انسان، ميزان نمايش اصول 
اعتقادی انسان، روند يادگيری و آموزش از طريق اصول شكل دهنده محيط 
مصنوع، نوع احس��اس هويت واين همانی با محيط، روند تحوالت فرهنگی، 
ميزان احس��اس امنيت و آرام��ش مادی و معنوی ومي��زان تعلق به مكان و 

احساس توطن.
3. روند ادراك انسان از محيط

به تبع نوع نگرش انس��ان به جهان هس��تی و ش��يوه ای كه برای استنتاج از 
محسوس��ات خويش برمی گزيند، نحوه ادراك او از محيط خارج نيز در گستره 

وس��يعی قابل طبقه بندی است كه يكی از مهم ترين عوامل موثر بر نحوه و 
مراتب ادراك انس��ان جهان بينی و هستی شناسی وی می باشد. برای انسان 
مطاب��ق تفكر و نظر حكمی متاله چهار نوع درك حس��ی، درك خيالی، درك 
وهمی و درك عقلی قابل طرح است كه تمركز انسان بر يك يا چند يا جملگی 
آنها منتج از جهانبينی وی می باش��د. مالصدرا ادراك را به دو گونه مش��هور و 
مستور تقسيم نموده و می گويد: »ادراك مشهور حسی و ادراك مستور نفسی 
اس��ت. ادراك حسی چون زياد بكار آيد سستی و فس��اد آن افزون گردد ولی 
ادراك نفسی چون افراد و شماره های آن زياد شود، ساز لشگر خرد و سامانش 
بيشتر گردد، و در اين دو ادراك آنچه كه از هريك از آنها صادر می گردد مناسب 
آن اس��ت ادراك حسی تيره و تاريك و ادراك نفسی روشن و درخشان است.

]4[
عالوه بر آن برای دستيابی به نتيجه ارتباط انسان با جهان خارج و تعريف نوع 
ادراك وی، مكاتب و يا ش��يوه هايی اتخاذ می گردد كه براساس آن معيارهايی 
بدست می آيد تا برطبق آن معيارها نسبت به عالم هستی اظهارنظر شود. اهم 

اين مكاتب يا شيوه ها عبارتند از:
-مكت��ب اصاله الحس كه تنها معي��ار را حس و تجربه می داند، و براس��اس 

محسوسات در مورد جهان خارج اظهار نظر می نمايد.

-روش دوم مكتب كميت گرايانه است كه تابع منطق رياضی است و عالم را 
براساس علوم و اصول رياضی تبيين می نمايد. اين مكتب به دليل آنكه حقايق 

مجرد را كه به كميت نمی آيند نمی تواند تبيين نمايد منكر می شود.
-مكتب س��وم به انديشه ذهنی برمی گردد كه حكمت و كالم از آن برخاسته 
اس��ت. دو مكتب تجارب و محسوس��ات و كميات و منطق رياضی مقدماتی 

هستند كه برای توجيه براهين مورد استفاده قرار می گيرند.
-مكتب بعدی مكتب عارفانه است كه بحث های عقلی را نردبان جهش قرار 

می دهد.
- و نهايتاً مكاتب وحيانی قرار دارند كه معيارهای عالم را از خالق هستی و به 

واسطه انبياء اخذ می نمايند.
نگ��رش ب��ه عالم براس��اس منابع وحيانی ي��ا فقيهانه اس��ت)بايد و نبايد(، يا 
كالمی اس��ت)بود و نبود( و يا عارفانه است)بود و نمود يا هست و هست نما(. 
اجمااًل اين كه توجه به منشاء علم و آگاهی انسان كه اصول معرفتی او در هر 
زمينه و رش��ته علمی و هنری را تدوين و معرفی می نمايند راهگشای شناخت 
ش��يوه های صحيح آموزش خواهد بود. در واقع انس��ان در يك سری مراحل 
ادراكی از حس تا عقل در حركت تكاملی می باشد. چنانچه برخی از اهل تحقيق 
جريان رش��د و تكامل فكری و فرهنگی انسان را در سه مرحله مورد بررسی 
قرار داده اند. اين س��ه مرحله را می توان مراحل حس، عقل و باالخره بصيرت 
نام گذاشت. حكمای مشائی نيز مراحل تطور عقل آدمی را به عقل بالقوه و عقل 
بالملكه و عقل بالفعل تقس��يم كرده اند. ابوحامد غزالی در تفسير و تاويل آيه 



49

شريفه نور، مراحل درك و شعور انسان را به سه كلمه قرآنی مشكات و مصباح 
وكوكب دری تشبيه كرده.]5[

علوم استنتاج شده از اين مكاتب نيز به نوبه خود در دو دسته اصلی قابل طبقه 
بندی هستند كه به منشاء آگاهی های انسان بستگی دارند. آگاهی انسان گاهی 
منشاء حس��ی دارد و گاهی منشاء آن وحيانی می باشد. علم با منشاء حسی با 
مش��اهده و تحليل مصاديق ش��كل می گيرد. به بيان ديگر اين علم ازپايين و 
پس از وحدت كثرت در عالم اس��ت كه به مرور ش��كل گرفته و اصول خود را 
تدوي��ن می نمايد به اين ترتيب برای پايه گذاری س��امانه آموزش پايدار برای 
هريك از رش��ته های علوم)و هنرها( نيازمند تدوي��ن مبانی علوم)و هنرها( بر 
مبنای معارف اليتغير الهی می باشد. حاصل ادراك انسان از محيط در مراتب 
مختلف ادراك وی را در قالب موضوعات و مفاهيمی چون زيباشناسی، احساس 
هويت، هماهنگی، وحدت در كثرت و امثالهم می توان طبقه بندی كه هر يك 
از آنها مبين و معرف ويژگی های محيط درك شده براساس جهان بينی وی در 

طيف وسيعی از ظاهر)ماديت صرف(تا باطن)معنا و ملكوت حيات( می باشد.

آموزش در معماری:
در اين كه جملگی وجوه و مراتبی كه برای معماری ذكر می شود بطور عام با 
شرايط و ويژگی های خاص خود نيازمند آموزش هستند، ترديدی وجود ندارد. 
اما با عنايت به بارزه های مختلفی كه برای آموزش رشته های مختلف هنری، 
فنی، فلسفی، علوم اجتماعی و ساير رشته هايی كه معماری از آنها متاثر است 
وجود دارد قاعدتاً آموزش معماری ضمن آن كه تلفيقی مناسب از ويژگی های 
آموزشی رشته های فوق را طلب می نمايد بايد بتواند روشی مستقل را به گونه 
ای اتخ��اذ و انتخاب نمايد كه در ان نحوه و ميزان تاثير و نقش اين رش��ته ها 
در ش��كل گيری معماری مشخص و تعريف شده باشد. به اين ترتيب جنبه ها 
و س��احت های وجودی مختلف جملگی عناصردخيل در آموزش)استاد، منابع، 
دانش��جو، محيط آموزش��ی( به نحو موثری در آم��وزش معماری ايفای نقش 

می نمايند.
دو گونه نظام آموزشی در كشور:

1. نظام اول: آموزش سنتي معماري
برپايه نيازهاي جامعه در پيوند با طبيعت و برخورداري از آن جهت زيس��ت با 
امنيت و در پناه بودن از انواع آس��يب هاي طبيعي- اقليمي و خطر رساني هاي 
جانوران وحش��ي، بنايي و معماري به گونه حرف��ه اجتماعي پديد آمد. فرآيند 
آم��وزش معماري در ايران تا پيش از ظهور مدارس و دانش��كده هاي امروزين 
برمبناي نظام آموزش��ي س��نتي و به صورت سينه به سينه و مريدي و مرادي 
اس��توار بوده اس��ت. استاد كار ماهر و ورزيده س��ال ها با شاگردان خود به طور 
مستقيم و بدون واسطه در متن جامعه و مردم كوچه و بازار كار مي كرد. شاگرد به 
مرور با يك معماري آشنا با مسائل و تنگناهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 
اقليمي تربيت مي شد و در همين راستا به بلوغ تخصصي خود مي رسيد. اين نزديكي 
ارتباط و تماس مداوم استاد با شاگرد و با مردم )كارفرما( باعث مي شد تا نتيجه 
كار يك معمار، هماني باشد كه صاحب كار مي خواهد و اجتماع مي پسندد)مردم 
واري(. ش��ايد بتوان اين آموزش را آموزش��ي زود آغاز، كند و طوالني، رودررو، 
عملي و در مقياس واقعي توام با تاثير عميق رفتار، منش و حركات و سكنات 

استاد برشاگرد، شاگرد خوش قريحه و مستعد دانست.
رابطه استاد و شاگرد برای ساليان طوالنی و حتی تا آخر عمر استاد)يا شاگرد( 
ادامه می يافت و اين ارتباط از شكل ظاهری و مادی خود فراتر رفته و گاه به 
مرحله مريد و مرادی می رس��يد. ويژگی های ش��خصی كه در گذشته در كنار 
تعليم و آموزش و تمرين معماری در شاگردان رشد داده می شد و مداوماً كنترل 

می شده است عبارت بودند از:
»نظم و انضباط، ابتكار عملی و خالقيت، اعتقاد به كار، دقت در كار، صداقت و 
امانت در كار، توجه به نفس و محتوای كار و اجتناب از تظاهر، ضديت با اسراف، 
پرهيز از غيبت و تحقير ديگران، خضوع و افتادگی، سخاوت در تعليم، پرهيز از 

هرگونه عمل لغو، شهامت و جسارت، پايبندی به اصول و منابع شرعی.]6[
 در اين نظام شاگرد به عنوان »وردست« شناخته می شد و تمام مراحل آموزش 

معماری را به همراه بسياری آموزش های ديگر همچون اخالق و منش را نيز در 
محضر استاد طی ساليان متمادی می آموخت. در فتوت نامه بنايان كه به مثابه 
قسم نامه آنان تلقی می شد نيز همچون ساير رساالتی كه جوانمردان هر حرفه 
برای خويش تنظيم می نمودند مشتمل بر دو قسمت دستورالعمل های عقيدتی 
و اجراي��ی بود كه براس��اس آن رابطه بنايان بين يكديگ��ر و با جامعه تنظيم 
می ش��د و تمام مراحل آموزش معماری را به همراه بس��ياری از آموزش های 
ديگر همچون اخالق و منش را نيز در محضر اس��تاد طی س��اليان متمادی 

می آموخت.]7[
اما اين ش��يوه آموزش س��ال هاي زيادي از عمر مفيد و سنين فعاليت معمار را 
صرف مي كرد. اين روش آموزشي مدون و ثابت شده نبود و هر استادي به روش 
خاص خود به تربيت شاگرد مبادرت مي ورزيد تا حدود 64 سال پيش كه آموزش 

رسمي و آكادميك معماري براي اولين بار در ايران آغاز شد.
2. نظام دوم: آموزش آكادميك:

اين نوع از برخورد با مسئله آموزش در كشورمان از حدود سال 1318 با جمع 
شدن گروهي معمار، نقاش و مجمسه ساز با هدف راه اندازي اولين دانشكده 
هنري كشور و در پي آن تاسيس دانشكده هنرهاي زيبا با سه رشته معماري، 
نقاش��ي و مجسمه سازي آغاز شد. اين دانش��كده با بودجه ساالنه اي معادل 
يكصد هزار ريال در دبيرستان مروي و با نام هنركده گشايش يافته، مدتي بعد 
به زيرزمين دانشكده فني دانشگاه تهران منتقل و سرانجام در سال 1328 در 

محل فعلي آن مستقر گرديد.
در سال 1340 آموزش معماري در دانشگاه معماري دانشگاه شهيد بهشتي)ملي 
سابق( آغاز و پس از گذشت هفت سال در سال 1347 تحت پوشش دانشكده 
عمران دانشگاه علم و صنعت نيز پا به عرصه وجود نهاد. پايه گذاران و مدرسين 
اين هرسه دانشكده غالباً يا همچون مرحوم آنده گدار- اولين پايه گذار آموزش 
معماري در دانشكده هنرهاي زيبا- غيرايراني بودند و يا از ميان فارغ التحصيالن 
مدارس معماري فرانسه، ايتاليا و امثالهم انتخاب شده بودند كه بجز معدودي، 
عموماً اطالعاتعميقي نس��بت به معماري خودي نداش��تند و اين همه بعالوه 
ش��رايط ديگري كه در مبحث بعد بدان اشاره مي نماييم اسباب پيش از پنجاه 
سال گسستگي فرهنگي را فراهم آوردند. هرگونه تقسيم بندی كه از شيوه های 
آموزش معماری دانش��گاه ها ارائه ش��ود مويدی بر اين نكته بنيادين است كه 
آموزش معماری متاثر از جهان بينی ها انجام می ش��ود، و مشابهت های برخی 
روش ها مالك و يا دليل بروز نتايج يكس��ان نيست. برای نمونه وجود اصولی 
ثابت برای روش های مختلف آموزش س��نتی و يا برای آموزش دوران مدون 
تنها به معنای تجلی جهان بينی و تفكر حاكم بر اين دوران است و خروجی های 
مجامع آموزش و فراورده های معماران مش��ابهت و تناسبی با يكديگر ندارند 
همانگونه كه فقدان تجلی اصول ثابت بر معماری اين دوران و ظهور هرج و 

مرج در آن نيز بيانگر نوع تفكر حاكم است.
 نيم قرن گسستگي فرهنگي

اوضاع و احوال دانش��كده هاي معماري و عدم توجه و اعتنا به معماري خودي 
و پاره اي از نارسايي هاي مرتبط با آموزش معماري در دوره هايي خاص سبب 
شده است تا در ايران ما هنوز به زباني، چه نوشتاري و چه تصويري كه بتوانند 
به سادگي، دور از غموض و پيچيدگي به تقرير و بيان فضاي معماري و شهري 
بپردازد، تس��لط نداريم و اين تنها بخش��ي از مصيبت هاي نيم قرن كم كاري 

رشته هاي معماري و شهرسازي در شرايط گسستگي فرهنگي است.
بخشي از اجحاف به معماري ايران به ما ايرانيان بازمي گردد... ما ايرانيان نتوانسته 
ايم جواهراتي را كه معماران ايراني سازنده آن بوده اند به جهان معرفي نماييم. 
شايد بتوان گفت ما حتي خود نتوانسته ايم اين جواهرات را بشناسيم. اين فقر 
فرهنگي عالوه بر عموم مردم جامعه در ميان جامعه معماري نيز ديده مي شود. 
اين فقر از ساده ترين بخش آن يعني آگاهي از اطالعات عمومي معماري كشور 

آغاز گشته و تا رده هاي تحليلي و ارزيابي از آن ادامه مي يابد.
ابنيه قديمي و با ارزش مي توانند نقش موثر خود را همچون استادي فرهيخته و 
مرادي توانمند نسبت به مريدان خود ايفا نمايند. اين بناها، مجموعه هاي نفيس 
و عميقي از مفاهيم ارزشمند معماري به شمار مي آيند. مفاهيمي همچون تعادل، 
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توازن، تقارن، ريتم، تضاد، ابهام، حركت و...  شايد استقرار مدارس معماري و در 
پي آن حضور دانش آموزان پويا و كنجكاو و كوشا در اين ابنيه بتواند گامي در 
راستاي فهم مناس��ب روح حاكم بر معماري اصيل كشورمان و ترويج اصول 
پرمفهوم و بي نظير مستقر در آن دربردارد. معماري جدامانده از قافله هنرهاي 
خودي ش��ايد در زير سايه گرانبهاي اس��الف خود بتواند رويكردي عاقالنه و 

عادالنه بسوي هنر ايراني- اسالمي داشته باشد.
ذلت نايافته از هستي بخش    كي تواند كه بود هستي بخش

تاثير متقابل كالبد و محتوي
عالوه بر آن چه در مبحث پيشين تحت عنوان گسستگي فرهنگي از آن نام 
برده شد، كالبد فضاي آموزشي نيز بر فرآيند آموزش معماري از تاثيرات بسزايي 
برخوردار است. بدين معني كه پيكره آموزش معماري در كشور ما مدتي است 
كه از آثار تخريبي ناشي از يك هجوم دو جانبه رنج برده و آسيب زيادي ديده 

است. اين دو سويه عبارتند از:
يكم: ناديده گرفتن معماري خودي و توسل به روش هاي آموزشي غرب 

بدون توجه به زمينه هاي فرهنگي موجود.
دوم: انتقال فضاهاي آموزشي معماري از زير سقف نمونه هاي معماري 
ايراني- اسالمي به فضاهايي بيگانه و كم روح و ناآشنا با فرهنگ خودي 
كه عموماً تحت تاثير سبك هاي مختلف و بعضاً التقاطي و وارداتي تحقق 

يافته اند.
نگرشي بر شرايط فضاهاي آموزشي معماري در برنامه ستاد انقالب فرهنگي:
ب��ه منظور پرهيز از پراكندگي مطلب و از طرفي لزوم نگرش بر برنامه س��تاد 
انقالب فرهنگي قسمت هايي از بند و صفحه 18 برنامه ستاد فوق را در رابطه با 

استقرار دانشكده هاي معماري و شهرسازي در اين بخش ذكر مي كنيم:
و- مكان آموزشي

مكان تحقيق چنين آموزش��ي طبعاً بايد متناسب با محتواي آموزشي انتخاب 
شده و زمينه ساز فضاي مطلوب محسوب مي شود. شناسايي اين مكان در دو 
مقياس خرد و كالن مي تواند مطرح گردد. در مقياس كالن يعني در محدوده 
كشور حضور غناي فرهنگي در س��نت معماري، ويژگي هاي خاص اقليمي و 
همچنين نيازهاي اجتماعي در امر س��اخت در يك منطقه از يك سو و وجود 
امكانات آموزشي از سوي ديگر مي توانند در نقاط مختلف كشور با مشخصات 
گوناگون با هم ارتباط داشته و عالوه بر پاسخگويي به نيازهاي مناطق واحد، 
ي��ك نوع ديدگاه منبع��ث از پايه هاي فرهنگ منطب��ق در چهارچوب برنامه 

آموزشي پديد اوردند.
در مقياس خرد يعني در جايگيري مراكز آموزش��ي در محله و ش��هر نيز بايد 
مركز آموزش��ي مطلوب داراي ارتباطي قوي با جامعه بوده و در قلب ش��هرها 

جاي گيرند.
در چنين پرديسي كليه فعاليت هاي آموزشي دانشگاه در محوطه وسيعي بدون 
امكان دسترسي مستقيم به كليه تاسيسات ش��هري قرار دارد. ايجاد اين نوع 
پرديس ايجاب مي كند كه مسائل خاص شهري اهميتي از نقطه نظر آموزشي 
نداش��ته باشد و محوطه دانشگاه به صورت شهري خودكفا عمل كند. جدايي 
محوطه دانشگاه از شهر دانشجويان را فقط به صرف اين كه دانشجو هستند و 
منافع مشترك اجتماعي دارند مجبور به زندگي بدور از روابط اجتماعي با مردم 

جامعه مي كند و فرآيند تكامل شخصيتي ايشان را دچار مشكل مي سازد.
معرفي چند نمونه از پرديس هاي دانشگاهي:

1. پرديس در مجتمع داخل شهر: 
در چنين پرديسي كليه ساختمان هاي دانشگاه در يك محيط بسته قرار مي گيرند 
و بين س��اختمان ها و واحدهاي مختلف آموزشي، فضايي جز آنچه كه متعلق 
به دانش��گاه است وجود ندارد. در واقع اين نوع پرديس ها هم ارتباطي با شهر 
ندارند و مجتمع بودن كليه واحدهاي آموزش��ي جداي از سهولت امر تحصيل 
و آمد و شدها سبب توجه بيش از حد دانشجويان به مسائل خاص دانشگاهي 
و عدم ارتباط ايشان با محيط پيرامون و زندگي روزمره شهري و محسنات و 

معايب آن مي شود.

اين نوع پرديس ها در ابعاد مطلوب- نه زياد بزرگ- مي توانند پذيرفتني باشند 
ولي در مقياس هاي بزرگ تر با مشكالت عديده اي روبه رو خواهند بود.

2. پرديس پراكنده داخل شهر: 
در اين نوع پرديس ساختمان هاي دانشگاه يا موسسه آموزش عالي به صورت 
پراكنده در نقاط مختلف شهر قرار دارند و بين ساختمان ها و فضاهاي آموزشي 

مختلف را فضاهاي عمومي شهر پر مي كنند.
اين نوع پرديس ها باعث مي ش��وند تا همبستگي محيط آموزش و شهر بيشتر 
ش��ده و تحرك فرهنگي بوجود آيد و واحدهاي آموزش��ي از اس��تقالل نسبي 
برخوردار ش��وند و ش��هر نيز دراي��ن رهگذر از موقعيت قرارگيري موسس��ات 
دانش��گاهي تاثيرات مثبتي را پذيرا مي گ��ردد. ايجاد چنين پرديس هايي وقتي 
مناسب است كه امكانات ارتباطي و...  در شهر به اندازه كافي وجود داشته باشد 
و عالوه بر آن زمين ها و يا ساختمان هاي قابل استفاده در ابعاد مناسب در داخل 

شهر در دسترس باشند.
3. پرديس تك ياخته اي داخل شهر: 

در چنين پرديسي كليه فعاليت هاي آموزشي در يك مجتمع ساختماني تمركز 
دارد. غالباً موسسات آموزش عالي با شمار دانشجويان كم از اين نوع پرديس ها 

استفاده مي كنند.
اين پرديس هانيز نظير پرديس هاي مجتمع داخل ش��هر پذيرفتني و منطقي 

هستند با اين تفاوت كه از نظر محوطه و فضا احتياج به وسعت زيادي ندارند.
استنتاج از دو مبحث پيشين:

از مباحث مطروحه در موضوع معرفي پرديس هاي دانشگاهي و نيز نگرشي بر 
شرايط فضاي آموزش معماري در برنامه ستاد انقالب فرهنگي مي توان اين گونه 
نتيجه گرفت كه استقرار مدارس معماري و شهرسازي مي بايستي حداالمكان به 
صورت پرديس هاي پراكنده با فاصله كم و دسترسي مناسب نسبت به يكديگر 

و در دل بافت قديم شهرهاي تاريخي كشور انجام گيرد.
شاهداني موفق:

در كشورمان نهضتي- از ديدگاه نگارنده موفق- به استقرار چند نمونه از مدارس 
معماري و شهرسازي كشور از جمله دانشگاه معماري و شهرسازي دانشگاه يزد، 
دانشكده پرديس اصفهان، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه سهند و...  
در دل بافت قديمي و باارزش ش��هرهاي تاريخي كشور همت گمارده است و 
ما در اين مقاله به معرفي و بررسي عمومي و ويژگي هاي حاكم بر دو نمونه از 
اين مدارس و شناسايي ميزان تاثير و تاثر انسان و فضا در اين مجموعه ها برو 

از يكديگر پرداخته ايم.
نمونه اول- تجربه يزد

دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه يزد در سال 1368 پذيرش دانشجوي 
معماري خود را در يكي از س��اختمان هاي نوس��از وابسته به دانشگاه يزد آغاز 
نموده و پس از آن كه خانه قديمي رسوليان از طرف خانواده رسوليان در تاريخ 
1369/8/20 به صورت وقف جهت بهره برداري آموزشي و فرهنگي به دانشگاه 
يزد واگذار شد و پس از اقدامات مرمتي كه بالفاصله پس از وقف براي اين بنا 

انجام گرفت، به اين مجموعه منتقل گرديد.
خانه رس��وليان در محله سهل بن علي يكي از محالت قديمي يزد واقع است. 
در محله يادشده عناصر مجموعه هاي معماري و شهري ارزشمندي همچون 
مس��جد و ميدان امير چخماق، مدرس��ه مصلي، مدرسه خان، مدرسه شفيعيه، 
مس��جد مالاس��ماعيل، مجموعه بازارها، و ميدان خان، بقعه س��هل بن علي 
و بس��ياري بناهاي مس��كوني نفيس و باارزش معماري قرار دارند كه هريك 
محل رجوع عالقمندان و پژوهشگران معماري و شهرسازي ايران اسالمي از 

دانشگاه هاي داخل و خارج كشور هستند.
نمونه دوم- تجربه اصفهان

دانشكده پرديس اصفهان در سال 1356 و وابسته به دانشگاه فارابي در اصفهان 
تاس��يس و در دو بناي تاريخي داويد و س��وكياس- متعلق به دوره صفوي- 
مس��تقر گرديد. تعميرات و تجهيزات اين دو بناي تاريخي همزمان با آموزش 
رش��ته مرمت آثار و ابنيه آغاز ش��د. در تداوم انقالب اسالمي، شوراي انقالب 
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فرهنگي دانشكده پرديس را به عنوان دانشكده اي هنري مورد تاييد قرار داد 
وعالوه بر رشته مرمت آثار، رشته هاي صنايع دستي و نقاشان بدان اضافه شدند 
و بدنبال آن بناي تاريخي توحيدخانه نيز به مجموعه پرديس اضافه گش��ت. 
امروزه دانش��گاه هنر در اصفهان در چند رش��ته هنري و معماري در 5 بناي 

قديمي به شرح ذيل به فعاليت خود ادامه مي دهد.
1- بناي توحيد خانه
2- خانه مارتا پيترز

3- خانه حقيقي
4- خانه داويد

5- خانه سوكياس
در سال هاي اخير نيز مقدمات ملحق شدن چند بناي با ارزش ديگر به اين دو 

مجموعه دانشگاهي فراهم آمده است.
برآيند تاثير و تاثر انسان، فعاليت و فضا بر يكديگر در دو تجربه اصفهان 

و يزد:
وجود الگوهاي مثبت فراوان در درون و نيز اطراف اين مجموعه ها)مجموعه هايي 
كه دانش��كده هاي مذكور در آنها مس��تقر گرديده اند( براي الهام گرفتن و نيز 
فضاهاي ايده دهنده و آموزنده معماري خودي از يكس��و و آرامش و آس��ايش 
حاكم بر فضا به دليل اس��تقرار همجواري هاي مناس��ب از س��وي ديگر و نيز 
نزديكي مجموعه و دانشجويان به فضاهاي شهري و همچنين بناهاي باارزش 
معماري از جمله مواردي هستند كه وجود نوعي احساس تعلق عميق و وابستگي 
آميخته ملهم از خو گرفتن و آشنايي بيشتر با معماري اصيل ايراني را در تار و 
پود دانشجويان سبب گشته و شرايط متفاوت و متناسبي را براي ايشان فراهم 
ساخته است. پذيرش قريب به اتفاق دانشجويان نسبت به فضاهاي مجموعه 
به حدي است كه نوعي تعصب و عرق خاص را در ايشان بوجود آورده و اين 
خود نش��ان دهنده روح معماري غرورانگيز و افتخارآميز حاكم بر بناها و ميزان 
موفقيت اينچنين تغيير عملكردي اس��ت. از ديگر س��و تغيير عملكرد بناهاي 
تاريخي به دانش��كده هاي هنري و...  در ميان بافت هاي باارزش تاريخي شايد 
يكي از مناسب ترين روش هاي احيا و سامان دهي به دانشكده هاي هنري و...  
در ميان بافت هاي باارزش تاريخي شايد يكي از مناسب ترين روش هاي احيا و 

سامان دهي از درون اين مجموعه هاي باارزش مي تواند باشد.

بررسي نقش محيط در تعامل اجتماعي و فرهنگي: 
در مورد رابطه محيط و رفتار، چهار موضع گيري نظري قابل تشخيص است 

كه عبارتنداز:
رويكرد اختياري، رويكرد امكان گرا، رويكرد احتمال گرا و رويكرد جبري.

واژه هاي جبريت محيط، جبريت كالبدي و جبريت معماري در مجموع به معني 
اين بكار رفته اند كه هر گونه تغييري در محيط به تغيير در رفتار اجتماعي و 

ارزش هاي زيباشناختي مردم منجر شود.
درك اين كه چرا معماران و ديگر طراحان محيط و اغلب اصالح گران اجتماعي 
به نقش اساسي محيط ساخته شده در تعيين الگوها و ارزش هاي رفتار اجتماعي 
انسان اعتقاد دارند مشكل نيس��ت. ايشان بر اساس مطالعات انجام گرفته به 
وجود رابطه اي قوي ميان جنبه هايي از طراحي كالبد محيط و الگوهاي تعامل 

اجتماعي پي برده اند.
حضور اساتيد و دانشجويان رشته معماري در محدوده هاي تاريخي- فرهنگي 
شهرها و نيز در دل عناصر باارزش معماري بدون شك تاثير مثبت و به سزايي 
در الگوهاي رفتاري ايشان از يكسو و نيز بر ميزان آشنايي، شناخت و احاطه آنها 

بر مفاهيم مستقر و مستتر در اين مجموعه هاي اصيل خواهد داشت.
مي دانيم كه ديرزماني اس��ت كه عمر طرح هاي هادي و جامع شهري در قالب 
Fixed plan ب��ه س��ر آمده و ام��روزه نظريه پردازان شهرس��ازي و علوم 
 وابس��ته ايده هاي ت��ازه تري را تحت عناويني همچون طرح هاي س��اختاري 
Structure plan، طرح هاي س��يال شهري، طرح هاي توانمندسازي و...  
به عنوان جايگزين طرح هاي كليش��ه اي قديمي پيشنهاد، تعريف و مورد بهره 
ب��رداري قرار داده اند و يكي از اهداف مطروح��ه در اين ميان- البته از ديدگاه 

نگارنده- همانا ايجاد بس��ترهاي مناسب و دست يافتني جهت نائل آمدن به 
ارتقاء كيفي شرايط زيست انسان در فضاهاي شهري است.

محدوده هايي كه تحت عنوان بافت هاي ب��اارزش تاريخي- فرهنگي در دل 
بسياري از شهرهاي كشور شناس��ايي و مورد تهيه طرح هاي موضعي خاص 
قرار مي گيرند مس��لماً از اس��تقرار عناصر فرهنگي- آموزشي همچون مدارس 
معم��اري به عنوان نقاطي قابل اتكاء براي باززنده س��ازي و س��اماندهي اين 

بافت هاي فرسوده و درحال نابودي استقبال مي نمايند.
 نتيجه گيري- ارائه چند معيار براي انتخاب فضاي آموزش معماري: 

دستاوردي كه از رهگذر آنچه در مباحث پيشين ذكر آن رفت و نيز آشنايي با 
تجارب موفقي همچون يزد و اصفهان مي تواند حاصل گردد، پيشنهاد معيارهاي 

چندي به شكل زير هستند:
از آنجائيكه معمار و معماري بايس��تي ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ عامه داشته 
باش��ند لذا اس��تقرار فضاي آموزش معماري در پرديس هاي مجتمع خارج از 
شهر و پرديس هاي مجتمع داخل شهر صحيح به نظر نمي رسد لذا مكان اين 

مدارس مي بايستي از ميان دو پيشنهاد ذيل انتخاب گردند:
1- پرديس پراكنده داخل شهر با احراز شرايطي همچوناستقرار كليه فضاهاي 
مختلف اين پرديس در دل بافت با ارزش شهرها و نيز حتي االمكان با فاصله 

كم از يكديگر تا امكان تعامل فرهنگي ميان دانشجويان و مردم فراهم آيد.
2- پرديس تك ياخته اي درون شهري به نحوي كه از يك فضاي معماري 
غني- البته در دل بافت تاريخي- فرهنگي شهر – براي استقرار كليه فضاهاي 

متعلق به اين دانشكده بهره برداري گردد.
-مكان اس��تقرار اين دانشكده ها در مقياس باالتر بهتر است از ميان شهرهاي 
مطرح و داراي معماري و شهرسازي ايده دهنده، آموزنده و غني انتخاب شود.

-در صورتي كه امكان تحقق دو معيار نخس��ت وجود نداش��ته باشد ضروري 
است كه در طراحي فضاي آموزش معماري از طراحان موفق در راستاي ايجاد 
فضاي��ي آموزنده، خ��ودي و بي پيرايه كه داراي روح معماري غني ما باش��د، 
استفاده شود. مسلماً اين فضاي جديد بهتر است در دل بافت تاريخي- فرهنگي 

و يا حداقل در مجاورت آن طراحي، اجرا و مورد بهره برداري قرار گيرد.

منابع و مآخذ:
- تكميل همايون- ناصر- 1376- مجموعه مقاالت كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران- ارگ بم- كرمان- جلد پنجم- جايگاه اجتماعي و فرهنگي 

حرفه بنايي و معماري در تاريخ ايران.
- طاقي- زهرا- 1375- مجموعه مقاالت كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران- ارگ بم- كرمان- جلد چهارم- نگاهي به آموزش معماري در دوران معاصر.

- توسلي- محمود- بنيادي- ناصر- طراحي فضاي شهري1. 
- همايي- جالل الدين- مقدمه تفسير مثنوي مولوي

- معماريان- غالمحسين-جايگاه ناديده معماري ايران درتاريخ معماري جهان- بخش 2.
- برنامه ستادانقالب فرهنگي.

- لنگ- جان- آفرينش نظريه معماري- نقش علوم رفتاري در طراحي محيط- ترجمه دكتر عليرضا عيني فر.
 .Old building new usesكتاب-

-كتاب كالبد قديم- زندگي جديد- انتشارات ميراث فرهنگي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
-كريمي- فريبرز- دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه معماري و شهرسازي دانشگاه بين المللي امام خميني)ره( – تغيير عملكرد كاروانسراي سعدالسلطنه 

قزوين- پايان نامه كارشناسي ارشد.
- نقی زاده، محمد و بهناز امين زاده، وجوه افتراق هنر مادی و هنر معنوی، مجله هنرنامه، شماره 11، تابستان 1380.

- جعفری، [عالمه] محمد تقی، ترجمه و تفسير نهج البالغه)ج1(، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران، 1375.
- مالالصدرا شيرازی، صدرالدين محمدبن ابراهيم)ترجمه احمدشفيعيها(، الواردات القلبيه فی معرفه الربوبيه، انجمن فلسفه ايران، تهران، 1358.

- ابراهيمی دينانی، غالمحسين، ماجرای فكر فلسفی در جهان اسالم)جلد2(، طرح نو، تهران، 1379.
- اوليا، محمدرضا، آشنايی با ويژگی های استاد حاجی علی اكبر آخوند)خرمی(، مجله صفه، شماره 11 و 12 پاييز و زمستان 1372.

- خانمحمدی، علی اكبر، فتوت نامه بنايان، مجله صفه، شماره 5، بهار 1371.
 پيوست:

-استاندارهاي فضاهاي آموزشي معماري در برنامه ستاد انقالب فرهنگي.
براساس مصوبه بند »ز« از برنامه ستاد انقالب فرهنگي فضاهاي الزم براي دانشكده معماري و شهرسازي به صورت زير طبقه بندي شده است:

1- فضاهاي آموزش نظري كه همان كالس هاي درس هستند به سه دسته زير تقسيم شده اند:
الف- كالس هاي درس براي تدريس دروس عمومي و نظري.

ب- كالس هاي بزرگ شيبدار براي اجراي كنفرانس ها.
ج- كالس هايي با امكان تاريك كردن به جهت نمايش اساليد و موارد مشابه آن.

2- فضاهاي آموزشي عملي معماري كه كارگاه هاي طراحي از اين نوعند. اين كارگاه ها بايد عالوه بر فضاي كار شامل فضاهايي جهت استقرار اساتيد، كتب 
و منابع الزم ونيز مكان هايي براي بحث و گفتگو باشند.

3- فضاهاي مدددهنده براي تحقيق و تجربه شامل: كتابخانه- مركز تحقيقات- آزمايشگاه مواد- البراتور عكاسي- كارگاه هاي نجاري- آهنگري- مواد و 
مصالح ساختماني- كارگاه كامپيوتر- دفتر فني- دفتر كميته سفر.

4- فضاهاي مدددهنده جنبي كه امكان برخورد و ارائه نظرات را ممكن مي سازند مانند تاالرهاي اجتماعات، سخنراني، نمايشگاه، سالن قضاوت و.. 
5- فضاهاي اداري شامل: رياست دانشكده، رياست گروه معماري و شهرسازي- آموزش، امور دانشجويي، تايپ و دبيرخانه.

6- فضاهاي ارتباطي مانند راهروها، پلكان ها، مسيرهاي سرپوشيده.
7- تاسيسات، موتورخانه براي سيستم شوفاژ گرم كننده – اتاق هاي هواساز براي سيستم هاي سردكننده.

8- فضاهاي جنبي شامل: رستوران- سلف سرويس- تعاوني دانشجويان- فتوكپي و اوزاليد.
]1[ نقی زاده، محمد و بهناز امين زاده، وجوه افتراق هنر مادی و هنر معنوی، مجله هنرنامه، شماره 11، تابستان 1380.

]2[ - همان منبع
]3[ - جعفری، [عالمه] محمد تقی، ترجمه و تفسير نهج البالغه)ج1(، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران، 1375.

]4[ - مالالصدرا شيرازی، صدرالدين محمدبن ابراهيم)ترجمه احمدشفيعيها(، الواردات القلبيه فی معرفه الربوبيه، انجمن فلسفه ايران، تهران، 1358.
]5[ - ابراهيمی دينانی، غالمحسين، ماجرای فكر فلسفی در جهان اسالم)جلد2(، طرح نو، تهران، 1379. ص 138

]6[ - اوليا، محمدرضا، آشنايی با ويژگی های استاد حاجی علی اكبر آخوند)خرمی(، مجله صفه، شماره 11 و 12 پاييز و زمستان 1372. ص 62-61
]7[ - خانمحمدی، علی اكبر، فتوت نامه بنايان، مجله صفه، شماره 5، بهار 1371.
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معماری از هيچ بوجود نمی آيد. 
واژه »ايده« از كلمه يونانی»Eidos«  به معنی ديدن و شیء مرئی گرفته شده 

و اولين بار توسط افالطون مطرح گرديد. 
افالط��ون معتقد بود كه پديده های جهان صور تجلی يافته از ايده ها يا همان 

شكل هاي ازلی و مطلق هستند. 
ايده حاصل دانش، تفكر، آگاهيها و دانس��ته های موج��ود در ذهن طراح و در 

ارتباط مستقيم با جهان پيرامون وی است. 
در واقع اطالعاتی كه از جهان بيرون توسط حواس كسب می شوند و به ذهن 
می رسند، نقش مهمی در پيدايش ايده ايفا می كنند و اين طور استنباط می شود 

كه ايده از عمليات ذهن بر محسوسات پديد ميآيد. 
ذهنيت يك طراح و تفكرات و انديشه های وی مهمترين عامل در پيدايش يك 
اثر معماری محسوب ميشود. آنچه كه ذهنيت يك معمار را می سازد، ايده هايی 
است كه او از موضوعات مختلف مرتبط با طرح در ذهن خود پرورانده است و 

آن را به عرصه طرح مي رساند. 
منابع ايده همه جا در ميان اشياء روزمره زندگی، در طبيعت، در علوم مختلف، 
در معماری های تاريخی و.. . وجود دارد، اما يك ذهن خالق و كنجكاو نسبت 
به اطالعات موجود در محيط پيرامون اس��ت كه می تواند ايده های خالقانه را 

ابداع كند. 
طراحی معماری از ايده هايی مجرد و ذهنی آغاز می ش��ود و س��پس به طرح 
فضای عينی معماری می انجامد. پيشرفت فرهنگ معماری نيازمند ارائه ايده ها 
و در حقيقت راه حل های خالقانه و نوين توسط معماران است، به همين علت 
بكارگي��ری صحيح و خالقانه ايده مهمترين بخش معماری اس��ت. يك ايده 
معمارانه خوب عالوه بر نوآورانه بودن بايد از قابليتهای ديگری برخوردار باشد تا 

در نهايت يك معماری مطلوب و ماندگار از اين ايده حاصل شود. 
كامران افشار نادری می گويد : » هر معماری از معماری ديگری نشئت می گيرد 
و اينكه كاری صد درصد اصيل باش��د و در جای ديگر ريش��ه نداش��ته باشد، 
امكانپذير نيست. هيچ مهندس معماری نمی تواند هر روز شكل معماری را از 
صفر به وجود بياورد اما ممكن است از منابع مختلفی استفاده كند، خواه از علوم 
ديگر، از رياضيات يا آثار ديگران. بنابراين، نكته اول اين است كه اثر در مسير 
خالقيت حرفه ای شخص طراح باشد و نكته دوم اين كه هر كار در مقايسه با 
كار ديگران تحولی محسوب شود و صدالبته اگر تقليد و كپی كردن يا مبتذل 

كردن يك ايده باشد قطعاً مورد انتقاد قرارمی گيرد.«

پيدايش ايده :
ايده نقش مهمی در تمدن بشری، در تحوالت جامعه و در سطوح گوناگون آن 
از خود بروز داده اس��ت. سفر به كره ماه بدون داشتن ايده ای كه نخستين بار 

ژول ورن بيان كرد، امكان پذير نبود. 

در تعريف نكات و تذكراتي پي در پي را شنيده ايم، مثال اينكه : 

- ايده ها به تنهايی می توانند آثار هنری باشند، لزومی ندارد كه تمام ايده ها، به 
صورت عينی بوجودآيند. 

- ايده خوب را نمی توان خدشه دار كرد. 
- درك ايده ها خود به ايده های جديد می انجامد. 

- تمام ايده ها اگر با هنر مرتبط شوند و درون قواعد هنری جای گيرند، همانا 
خود يك هنر هستند. 

»لوكوربوزيه« دستيابی به ايده را در پنج مرحله اينگونه بيان می كند :
الف( نگريستن : تالش در جمع آوری اطالعاتی كه درمعماری به ميزان قابل 
توجهی بصری هستند و خصوصاً از مشاهده شرايط محيطی يك پروژه بدست 

می آيند. 
ب( نظاره : به معنی كنجكاوی و توجه بيشتر به مسائلی كه به نظر طراح مهم 

جلوه می كنند. 
ج( ديدن : تشخيص دادن و شناسايی »مسئله معماری« يا درك قانونمنديهای 
موثر در كار طراحی از ميان نيازها، اهداف، محدوديتها، امكانات مكانی و شرايط 

زمانی پروژه 
د( تصور كردن : اين مرحله به تولديك ايده در ابتدايی ترين صورت آن مربوط 

می شود. 
ه( خلق : خلق » ايده معمارانه«، ايده ای كه نه به داليل س��ليقه ای بلكه به 

اجبار بايد نو و بديع باشد. 
به بيان ديگر، كار اصلی معمار، يافتن جوهر منحصر بفرد هر پروژه و پرداختن 

به آن است و از همين طريق » ايده « توليد می شود. 
 

گزينش ايده :
مشكل اصلی بسياری از طراحان اغلب اين نيست كه ايده ای ندارند بلكه اين 
اس��ت كه هزاران ايده دارند. ايده پروژه اغلب از طريق حذف حاصل می شود. 
وظيفه معمار شناسايی اصلی ترين مسائل و پاسخگويی به آنها دردرجه اول و 

پاسخگويی به بقيه بر اساس اولويت است.
 

ايده پردازی )ايجاد فضای ذهنی بر اساس ايده( :
پ��س از انتخاب ايده، طراحی وارد مرحله خطيری با عنوان تبديل ذهنيات به 
عينيات می شود. طراح بر اساس كيفيات ايده مورد نظر شروع به خلق فضايی 
ذهنی می كند. اين ش��ناخت از طريق پرورش ايده در ذهن و وضوح و آشكار 
سازی كميات و كيفيات فضای ذهنی انجام می گيرد. در اين مرحله در واقع كم 
و بيش همان ايده های ذهنی، توسط قابليتها، توانمنديها و مهارتهای طراح به 

ايده های عينی مبدل می شود. 
ش��كل عينی ايده ها، تقريباً از زبان عمومی معماری يعنی خط و گرافيك بهره 
می برند، وليكن امكان ارائه آنها توسط مدلهای حجمی و يا تصاوير سه بعدی 
ويا ساير امكانات مانند: مباحث نوشتاری و تصويری نيز وجود دارد كه می توانند 

در انتقال ايده يا ايده ها موثر و مفيد باشند. 

معماريمقاله ها

گذار از ایده به فرم
ریحانه مسگران کرمانی | کارشناس ارشد معماری
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تفكر ترسيمی :
زبان معماری زبان فضاس��ت. تفكر ترسيمی نوعی تصور است كه فرآورده قوه 
باصره يعنی ديدن، تصور كردن و رسم كردن را به كار می گيرد. از ره آوردهای 

اصلی تفكر ترسيمی در فرآيند طراحی می توان به موارد زير اشاره كرد :
الف( نمايش : به ياد آوردن ش��كل ها، مكان ها يا چيز های مش��ابه، به وسيله 
توصيف، تصور يا تخيل است، قبل از اينكه فكر يا احساس مشابه آن را انجام 

داده باشد و يا به عنوان نمونه و جانشين چيز ديگری مطرح شود. 
ب( تجرد و انتزاع : به نمايش گذاشتن ساختار يا الگوی اصلی يك سيستم كامل 
ج( دس��تكاری : انجام اس��تادانه كنترل يا مديري��ت ماهرانه كه هدف عرضه 

چيزهای جديد در جهت بهبود تفكر ما است. 
د( بيان : ويژگيهايی مانند هويت، اس��تحكام، انرژی، خالقيت و تازگی كه در 
اسكيس های ترسيمی نشان از وجود اين خصوصيات در طراح را نشان ميدهد. 

ه( كشف : برای معمار يا طراح دارای دو بخش است : ابتكار و تشكيل ايده 
ابتكار به دنبال كشفهای پايه و ايده های بكر برای پروژه است و تشكيل ايده، 
كشف را به مضامين كالمی و ترسيمی تبديل می كند كه می تواند مسير اصلی 

توسعه پروژه را تعيين نمايان سازد. 
و( مميزی : در حيطه طراحی معماری به بررسی سودمندی يك ايده طراحی 
برای يك مس��ئله خاص، مميزی اطالق می ش��ود. آخرين وسيله تائيد كردن 
س��ودمندی يك طرح، ارزشيابی مستقيمی است كه بعد از ساخت ساختمان و 

اقامت ساكنان درآن صورت می گيرد. 
بنابراين :

در اين سير ذهنی- عينی چنانكه مشاهده می شود كار با مفاهيم مجرد از يك 
س��و و از سوی ديگر با نيازهای مختلف پروژه شروع می شود و سپس مرحله 

»مسئله يابی پروژه معماری« آغاز می شود. 
در وهله بعد با به كارگيری ابزار حل مسئله در فرآيند طراحی مرحله كشف و 

شهود و ارائه راهكار آغاز می شود. 

همانگونه كه آلبرتو سارتوريس در اين باره می گويد : معماری پيش از آنكه يك 
ساختمان باشد، يك تفكر، يك اختراع ويك واقعه پيش بينی نشده است. 

در نهايت به زبان ساده می توان گفت كه تبديل ايده به فرم كه درطراحی نوع 
اول، يعنی حركت از كل به جزء اهميت بيشتری دارد، در گرو دو شرط اصلی 
است: شرط اول قابليت شكل زايی ايده های نخستين است و شرط دوم مهارت 

و دانش طراح در رابطه با تبديل ايده به فرم است. 

- از ايده تا فرم )روند طراحی(
در اين مرحله ذكر بعضی از الگوهای مناسب جهت رسيدن به ايده و در نهايت 

فرم مورد نظر می پردازيم. 
1- ايدئوگرام :

اسكيسهای شبيه به هم هستند كه نقطه آغازين شكل گيری كانسپت )ايده( 
می باشند. 

ايدئوگرامها را می توان بس��ط دياگرامهای تحليلی دانس��ت ك��ه در موارد زير 
استفاده می شوند: 

1- كمك به بررسی و تركيب روند طراحی 
2- چهار چوبی در روند تفكر طراحی كه منجر به نتيجه نهايی طرح می شود. 

3- نمونه ساده ای از نتيجه نهايی طرح 
4- توضيح كانسپت يك طرح پس از اتمام طراحی ساختمان 

ايدئوگرامها با تعبيری س��اده به يك فرم ساختمانی تبديل می شوند كه تائيد 
واضح وقابل توجهی بر استفاده كننده دارد. 

مراحل تكامل ايدئوگرام

2- شبيه سازی :
همواره چهار نوع شبيه سازی وجود دارد : نمادين، شخصی، مستقيم و خيالی 

• از نمونه های شبيه سازی نمادين می توان به باز كردن يك دست يا توسعه 
يك خانه يا صليب التين و پالنهای بسياری از كليساهای گوتيك اشاره كرد. 

• ش��بيه سازی مستقيم، مقايسه اس��ت بين حقايق و عمليات موازی. به طور 
مثال زير خانه طوری طراحی می شود كه دارای خواص خنك كنندگی درخت 

باشد يعنی سايه. 
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• شبيه سازی شخصی، طراح عناصر مساله را به خود می شناساند. به طور مثال 
زمانی كه می خواهيم صدای ما در يك فاصله دور شنيده شود، دستهای خود 
را مانند فنجان به دور دهان حلقه می كنيم، نمازخانه بيرونی در كليسای زيارتی 
لوكور بوزيه در رنشان نيز از اين شكل فنجانی الهام گرفته است تا صدای وعظ 

را به حاضرين در كليسا برساند. 

• شبيه سازی خيالی، در توصيف شرايط آرمانی استفاده می شود. به طور مثال 
گل الله كه با نور خورشيد باز و بسته می شود را به شكل ايوانی كه از قفلهای 
ارتجاعی )فنری( اس��تفاده كرده و با توجه به وزن ش��خص كه روی آن قرار 

می گيرد، عناصر تعادل سيستم آنرا به باال و پايين حركت می دهد. 

3- ايده های شكل دهنده :
ايده های شكل دهنده به عنوان مفهومی تلقی می شوند كه طراح به وسيله آن 
می تواند به طرحش شكل دهد ويا آن را تحت نفوذ قرار دهد. می توان از اين 
ايده ها برای سازماندهی تصميم های مربوط به رعايت سبك و ايجاد آگاهانه 

فرم استفاده كرد. 

 موزه گوگنهايم )ايده شكل دهنده(
 

برخی از اين ايده ها عبارتند از :
1- رابطه پالن با مقطع و نما :

كه می توانند هر دو مش��ابه و يا با نس��بتهای 1:2، 2:3، 0/5 :1 و يا با ارتباط 
معكوس باشند. 

2- رابطه واحد و كل :
كه واحدها می توانند برابر كل، جا گرفته در كل، كوچكتر از كل و يا جمع شده 

برای تشكيل كل باشند. 
3- رابطه عناصر تكراری و مجرد :

كه می تواند در چندين سطح و مقياس مختلف در ساختمان يا به شكل عناصر 
تكراری در پالن و عنصر مجرد يا واحد در مقطع ويا بالعكس باشند. 

4- ارتباط عناصر الحاقی و حذفی :
به صورت س��اختن يك فرم با كاهش قطعاتی از يك كل قابل تش��خيص و 
س��پس افزايش قطعات بعدی برای ش��كل بخشيدن به يك كل جديد اتفاق 

مي افتد. 
5- تقارن و تعادل :

كه باعث ايجاد موازنه در اجزاء ساختمان می شوند و تقارن يك حالت خاص از 
تعادل است و انواع محوری، شعاعی و انتقالی دارد. 

6- هندسه و شبكه :
اس��تفاده از شكلهای پايه هندسی به عنوان فرم يا فضا در تعيين تركيب كلی 

يك ساختمان است. 
7- الگوهای سازماندهی :

باعث فضاس��ازی و س��ازماندهی گروههای فرم و فضا می ش��وند و انواع آن 
عبارتن��د از: مركزی، خطی، مجموع��ه ای، هم مركز، هم خانواده، دو مركزی 

و دو هسته ای. 
8- گسترش ها : 

سلسله مراتب تغيير حالت و تغيير شكل واسطه انواع گسترشها هستند. 
9- تقليل : 

ايده ش��كل دهنده ايس��ت كه در آن يك شكل در ابعاد كوچكتر در ساختمان 
تكرار می شود. 
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ايده نور 

اثر سانتياگو كاالتراوا )ايده باد(

 
ايده اقليمی

خانه آبشار لويدرايت )ايده آب(

اثر سانتياگو كاالتراوا )ايده فرمی (
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دانش��جوی جوانی به نام مايكل بورز در آزمايشگاه دانشگاه واندربيلت در حال 
آزمايش به روی اليه های كوانتومی نيمه هادی ها به پديده نوری شگفت انگيزی 
برخورد كه گمان نمی برد شايد زمانی كشف اين پديده، تحولی شگرف در منابع 
روش��نايی آينده ايجاد كند،اين اختراع تصادفی او كاربرد ديودهای نوری را به 
كلی متحول ساخت به نحويكه در آينده ای نزديك منابع روشنايی خود اشيا 
اطراف ما خواهند بود،شايد كاغذهای ديواری،شايد كفپوش و فرش خانه شما 
ويا حتی ميز ناهارخوری و شايد چنگال غذاخوری شما منابع نوری آينده خانه 

شما باشند.
ديودهای ساطع كننده نور يا همان LED چند سالی است كه از فضای تحقيق 
و توسعه گام به عرصه صنعت نهاده و كاربردهای بسيار آن مثل سونامی غافلگير 
كننده است،س��ونامی اين فن آوری نوين صنعت روشنايی را درنورديده وبدون 
ش��ك از اين پس المپ ه��ای LED جايگزين انواع المپ های روش��نايی 
ميگردند چرا كه المپ های LED مزايای فراوانی نسبت به انواع المپ های 
التهابی،تخليه گازی كم فشار و پرفشار، انواع هالوژن ها، فلورسنت ها و حتی نسل 

جدبد المپ های القايی LVD دارند. 

ساختمان ديودهای نوری از دو اليه نيمه هادی PوNتشكيل شده است،هر گاه 
اين ديود در باياس مستقيم ولتاژی قرار گيرد و شدت جريان كافی باشد عبور 
الكترونها از پيوندگاه نيمه هادی همراه با آزاد كردن انرژی به شكل فوتون های 
نوری و مقداری گرما خواهد بود، رنگ نور توليد شده بستگی به مواد نيمه هادی 
به كار رفته در س��اخت ديود دارد ال ای دی ها عموما در دو طيف نوری آبی و 
زرد توليد می شوند و با استفاده از يك اليه فسفر، طيف نور سفيد كه مناسب 
چراغهای روشنايی است توليد می شوند. برتری اين فن آوری در مقايسه با ساير 

برقمقاله ها

 LED تحول در منابع روشنایی آینده با فن آوری
 vbaghshani@yahoo.com | وحید باغیشنی | معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق

منابع روشنايی عبارتند از:
1- اين منابع روش��نايی در ابعاد بسيار كوچكی س��اخته شده و فضای بسيار 
كمی اش��غال می كنند،همچنين درLED ها از مواد رسانا در پايه و بيس اصلی 
و از مواد نيمه هادی در چيپ اصلی و باالخره از اپوكس��ی رزين های ش��فاف 
در لنز آن اس��تفاده می گردد بنا براين ساختار بسيار محكمی داشته و برخالف 
ساير چراغها فاقد فيالمان بوده و دارای عمر بسيار طوالنی )در نسل جديد تا 

100هزار ساعت يعنی عمری بيش از يازده سال( می باشند.

2- ب��ه لح��اظ الكتريكی مزيت اي��ن المپها اينس��تكه با ولتاژ مس��تقيم و 
جريانهای بسيار پايين كار ميكنند بنابراين توان الكتريكی بسيار كمی مصرف 
می كنند،همچنين زمان سوئيچينگ آن بسيار كوتاه بوده وبرخالف المپهای 

گازی قطع و وصل سريعی دارند.
3- اين المپها به لحاظ زيست محيطی دوستدار محيط زيست شناخته شده اند 
چراكه در س��اختمان اين المپها به هيچ عنوان از جيوه و فلزات سنگين ديگر 
اس��تفاده نمی گردد و از ديگر س��وی با مصرف اندك توان الكتريكی، حداقل 
COX,NOX را در مقايسه با ساير المپها توليد می شود.همچنين نور اين 

المپها فاقد اشعه مضر ماورابنفش می باشد.

 با عرض پوزش به اطالع خوانندگان محترم مي رس��اند مقاله چاپ ش��ده در بخش برق ش��ماره 44-43 ماهنامه طاق با عنوان  "سيس��تم های پيشرفته و هوش��مند قرائت از راه دور و مديريت مصرف" با استفاده از مستندات 
شركت بهينه سازان توس صورت گرفته است.
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4-پخش نور در چراغ های LED به گونه ای است كه حداقل آلودگی نوری 
را ايجاد می كند،به نحويكه پرتوهای نور با زوايای قابل كنترل بر اشيا می تابند 
وبرخالف چراغ های گازی پرتوهای نوری آن به آسمان هدر نمی رود و تلفات 
نوری آنها نزديك به صفر اس��ت، لذا اس��تفاده از چراغهای روشنايی خيابانی 
LED به منظور اس��تفاده در سايتهای حساس كه به لحاظ پدافندی اهميت 

دارند توصيه می گردد.
5-با توج��ه به اينكه المپ های LED با ولتاژ مس��تقيم)DC( كار ميكنند 
 SOLAR(و پانلهای خورشيدی LED سيستم تركيبی چراغهای روشنايی
SYSTEM( مجموع��ه ای بهره ور در روش��نايی ايجاد می كنند كه امروزه 

بسيار مورد توجه قرار گرفته است. 

6-از ديگر مزايای چراغهای LED در مقايسه با انواع چراغهای گازی، شاخص 
تش��خيص رنگ مناسب آن اس��ت در حاليكه شاخص CRI برای چراغهای 
خيابانی متداول بخار سديم بسيار پايين )حدود نيم(می باشد اين شاخص برای 

چراغهای LED حداقل هفتادوپنج صدم است.

طرح تعويض المپ های هالوژن سنتی با المپ LED جايگزين
برآوردها حاكي از آنس��تكه بيش از 18 ميلي��ون انواع المپ هالوژن در واحدها 

ومجتمع های تجاري كشور وجود دارد. 
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 250W/200W/150W/100W/50W/35W/25W/20W در توانهاي مختلف MR8-MR11-MR16 المپهاي هالوژن سنتي موجود عموماً از انواع
موجود مي باشند. 

بررسي ها در مصارف تجاري كشور نشان مي دهد بيشترين فراواني ها در استفاده از تيپ MR16-50W و به منظور نورپردازي در ويترين فروشگاههاي بزرگ 
و كوچك، طال و جواهر فروشي ها و نورپردازي دكوراسيون مجتمع هاي تجاري، هتلها، موزه ها و حتي دكوراسيون منازل و ساختمانهاي اداري مي باشد. 

ساعات كار  در توان مصرفي)kw(تعداد مورد بررسینوعنام المپ
سال

كل مصرف انرژي در سال 
)kwh(

50,0003000150,000,000يك ميليونMR16-50wattهالوژن
جدول شماره 1- مشخصات المپ هالوژن

از معايب المپهای هالوژن مي توان به: توان مصرفي باال) بلحاظ مصرف انرژي در كالس E قرار دارد( - بازدهي نوري پايين) حدود 20 لومن بر وات (   عمر كم 
المپ )حدود 3000 ساعت ( و آلودگي زيست محيطي آنها اشاره نمود. 

در مقاب��ل المپه��ای LED ت��وان مصرف��ی كمی دارن��د)در كالسA ق��رار دارند( بازده��ی نوری مناس��بی در حد صد لومن ب��ر وات دارن��د عمر مجموعه 
LED های موجود در بازار به بيش از 50000ساعت می رسد( و باالخره اينكهLED( بيش از سی هزار ساعت می باشد)عمرLED+Driver+Lens(المپ

ها هيچ گونه آلودگی زيست محيطی ندارند.
طرح ارائه شده بررسی جايگزيني يك ميليون عدد از المپهاي هالوژن سنتی )MR16-Traditional( با المپهاي فوق العاده كم مصرف LED مي باشد. صرف 
نظر از توان مصرفي منبع تغذيه اين المپها چنانچه يك ميليون از اين المپها به مدت 300 روز مفيد كاري در سال و تنها 10 ساعت در شبانه روز روشن باشند 

ضمن تحميل MW 50  بارالكتريكی به پيك شبكه، ساليانه معادل 150,000 مگاوات ساعت انرژي مصرف مي گردد. 

كل مصرف انرژي در سال )kwh(س��اعات كار در سالتوان مصرفي)kw(تعداد جايگزين شدهنوعنام المپ

LEDMR16-3watt جايگزين هالوژن
+0.8watt Driver5700300017,100,000يك و نيم ميليون

LEDجدول شماره 2- مشخصات المپ جايگزين

در طرح ارائه شده المپ LED MR16 - 3W با شار نوري حدود 300 لومن به عنوان المپ جايگزين استفاده شده لذابه منظور تامين شار نوري هر دوعدد 
المپ هالوژن سنتي 50W، سه المپ MR16-LED-3W جايگزين مي گردد به عبارتي بجاي يك ميليون عدد المپ هالوژن پرمصرف، يك و نيم ميليون 

عدد MR16-LED جايگزين مي گردد.

صرفه جويي انرژي حاصل از 
)Mwh( كل صرفه جويي انرژي در سال)kw( كاهش بار شبكه در ساعات پيك

)kw(كاهش توان به ازا هر المپ)kw( ساير عوامل
50-5.7=44.3watt 132,90044,300صرف نظر مي گردد

3- جدول شماره 3- صرفه جويي انرژي بعد از اجراي طرح
 باجايگزين كردن هر دو عدد المپ هالوژن 50W با سه عدد المپ هاي LED سه وات به ازاي هر المپ معادل 44,3وات كاهش توان خواهيم داشت همچنين 
پرواضح است كه با كاهش توان مصرفي، تلفات قابل مالحظه اي در مدار تغذيه و نيز شبكه هاي فشار ضعيف، ترانسفورماتورها و شبكه هاي فشار متوسط باالدست 
نيز صرفه جويي مي گردد كه بدليل پيچيدگي محاسبات فعاًل از منظور كردن آن صرفنظر مي گردد.همچنين در اين طرح از كاهش بار سرمايشی ناشی از توليد 

گرما و حرارت المپ های هالوژن كه با جايگزين كردن المپ های LED كاهش قابل مالحظه ای می يابد نيز صرف نظر شده است.
بدين ترتيب برای تعويض يك ميليون المپ هالوژن پرمصرف كل انرژي صرفه جويي ش��ده معادل 132,900 مگاوات س��اعت در س��ال خواهد بود و كاهش 
باري معادل 44,3مگاوات در س��اعات پيك ش��بكه حاصل مي گردد. بديهي اس��ت چنانچه كل 18 ميليون المپ هالوژن برآوردي در س��طح كشور با المپهاي 
LED جايگزين گردند اين كاهش پيك 18 برابر يعني نزديك به 800 مگاوات به عبارتي معادل يك نيروگاه بزرگ حرارتي خواهد بود و از ديگر سوی معادل 

2,392,200مگاوات ساعت از هدر رفت انرژی در كشور كاسته خواهد شد. 

المپ جايگزين LED                                                     المپ هالوژن معمولی
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بررسی اقتصادی طرح
اگ��ر قيمت هر المپ هالوژن 50واتی را ده هزار ريال و قيمت المپLED را 
يكصدهزار ريال در نظر بگيريم، مابه التفاوت هزينه س��رمايه گذاری به ازای 
ه��ر المپ )ب��ا فرض جايگزينی ي��ك و نيم چ��راغ ال ای دی به جای يك 
چراغ هالوژن معمولی(معادل 140،000ريال خواهد بود. از طرفی در طول يك 
دوره عمر چراغ ال ای دی كه ده س��ال معادل 30،000 ساعت در نظر گرفته 
می ش��ود،6 عدد هالوژن معمولی سوخته و بايد تعويض گردد،و اگر نرخ تورم و 
ارزش سرمايه فعلی را نيزبا ضريبی معادل 66صدم در نظر بگيريم يعنی معادل 
40،000ريال از مابه التفاوت هزينه سرمايه گذاری مربوطه كاسته شده و اين 
مابه التفاوت قيمت به 110،000 ريال به ازای هر المپ می رسد.به عبارت ساده 
تر اگرقيمت يك و نيم المپ LED 150هزار ريال باشد،هزينه سرمايه گذاری 

معادل المپ هالوژن به دليل عمر كمتر المپ 40هزار ريال خواهد بود.
از طرف ديگر انرژی مصرفی در المپ هالوژن 50واتی در طول دوره عمرالمپ 
 LED ال ای دی ) سی هزار ساعت( معادل 1500كيلووات ساعت، و در المپ
جايگزين 3واتی)3/8 وات با احتس��اب منبع تغذي��ه( انرژی مصرفی در طول 
دوره عم��ر المپ معادل 171 كيلووات س��اعت خواهد بود.چنانچه هزينه هر 
كيلووات ساعت انرژی مصرفی در بخش تجاری را هزار ريال در نظر بگيريم، 
هزينه انرژی مصرفی برای المپ هالوژن يك ميليون وپانصد هزار ريال و برای 

المپ LED صدوهفتاد و يك هزار ريال خواهد بود.
ب��ه اين ترتيب المپ LED ديگر كااليی لوكس و گران نبوده، بلكه با 
لح��اظ كردن هزينه انرژی مصرفی در ميابيم، كه اين المپ های هالوژن 

هستند كه ده برابر گرانتر و غير اقتصادی هستند.
فرض ش��د كه يك المپ 300روز از س��ال و هر روز 10 ساعت روشن باشد، 
بنابراين با تفاوت44/3 وات به ازا هر جايگزينی و با در نظر گرفتن تعرفه بخش 
تجاری) 1000ريال بر هر كيلووات ساعت (هزينه انرژی صرفه جويی شده در 
هر سال عبارتست از:                   3000ساعت*44/3 وات=132900 ريال 
به عبارت ساده تر اين جايگزينی به ازا هر شعله المپ در هر سال 132900ريال 
سود عايد مصرف كننده خواهد كرد و در كمتر از ده ماه هزينه سرمايه گذاری 

اوليه را بازگشت خواهد داد.

مقايسه زيست محيطی
يكی از چالشهای فراروی محيط زيست بشر امروزی در قرن بيست و يكم توليد 
انبوه گازهای گلخانه ای اس��ت، و نيروگاه های با سوخت فسيلی از بزرگترين 
منابع توليد CO2 به شمار ميروند.برابر آمار منتشره به ازای هر كيلوواتساعت 
 CO2 انرژی الكتريكی مصرفی به طور متوس��ط بي��ن نيم تا يك كيلو گرم
)برحسب نوع سوخت نيروگاه( وارد جو زمين شده و آثار مخرب زيست محيطی 
بس��ياری به بار می آورد.لذا با استفاده بهينه از انرژی الكتريكی عالوه بر حفظ 

منابع انرژی كشور از آلودگی بيشتر در محيط زيست نيز جلوگيری می گردد.
در مقايسه بين اين دو المپ وبا فرض اينكه به ازای هر كيلووات ساعت انرژی 
مصرفی تنها 500 گرم گاز دی اكس��يد كربن وارد جو كره زمين گردد،نتيجه 
می گيري��م در دوره عمر المپ LED)30هزارس��اعت( CO2 توليدی برابر 
75/5 كيلوگ��رم و در مقابل CO2 توليدی برای المپ هالوژن 750 كيلوگرم 

يعنی تقريبا 10برابر آلوده كننده تر خواهد بود.

انتخاب ولتاژ و سوكت برای المپ
المپ های هالوژن و نيز المپ های LED جايگزين آن به صورت اس��تاندارد 
در دو نوع 12ولت با س��وكت سوزنی دو پين)GU5.3( و 220ولت با سوكت 
اس��تارتی)GU10( توليد می شوند.در گذشته المپ هالوژن 12ولتی بيشترين 
كاربرد را در نورپردازی فروش��گاه ها و واحدهای تجاری داشت،و با استفاده از 
مبدل ولتاژ12ولت تمامی مدارات نورپردازی با المپ های هالوژن درفروشگاه ها 
در سطح ولتاژ ايمن و بی خط 12ولت انجام می شد.اما متاسفانه امروزه شاهد 
استفاده ناصحيح از المپ هايی با سوكتهای سوزنی)GU5.3(كه تنها 5ميليمتر 
بين فاز و نول فاصله ايجاد می كند) و اساسا اين سوكت برای المپ های 12ولت 
طراحی شده(،در ولتاژ خطرآفرين 220ولت می باشيم.لذا اكيدا توصيه می گردد 
چه در المپ های هالوژن معمولی و چه در المپ های LED جايگزين،و برای 
نورپردازی ويترين فروش��گاه ها و واحدهای تجاری فقط از المپ و مداربندی 
12 ولت استفاده گردد چرا كه استفاده از مداربندی 220ولت ضمن ايجاد كانون 
خطر ب��رای عموم افراد در اماكن عمومی نظير فروش��گاه ها و گالريها، امكان 

اتصالی و بروز خطر آتش سوزی را نيز افزايش می دهد.
در صورت استفاده از المپ و مداربندی 220ولت ضمن رعايت استانداردهای 
مداربن��دی س��يار و روكار و رعاي��ت عايق بنديها فقط اس��تفاده از س��وكت 
اس��تارتی)GU10( مجاز بوده و به كاربردن سوكت های دو پين سوزنی اكيدا 

ممنوع است.
 

مقايسه اقتصادی المپ LED و المپ هالوژن

مراجع:
 / LED 1-مستندات شركت صنايع نور ساخت اترك )صنا( توليد كننده انواع چراغ های

 www.SNALED.com
2-مستندات معاونت برنامه ريزی و مهندسی شركت توزيع نيروی برق استان خراسان شمالی/ 

www.NKEDC.ir
www.Saba.org/ 3-مستندات سازمان بهره وری انرژی ايران

آيتمالمپ هالوژن معمولیالمپ ال ای دی جايگزين

يك و ني��م المپ*100هزار 
ريال*1

150 هزار ريال 

دوره عمر)سی  با  يك المپ 
هزار ساعت(

6المپ*10هزار 
ريال*0/66

40 هزار ريال

6عدد المپ با دوره 
عمر)پنج هزار ساعت(

هزينه سرمايه 
گذاری اوليه

1/5 المپ* 
3/8وات*30000ساعت

1000ريال بر هر كيلو 
وات ساعت

معادل 171 هزار ريال

1المپ* 
50وات*6*5000ساعت

1000ريال بر هر كيلو 
وات ساعت

معادل 1500 هزار ريال

هزينه انرژی 
مصرفی

مجموع 1540 هزار ريال321 هزار ريال
هزينه ها
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BMS به مجموعه س��خت افزاره��ا و نرم افزارهائی اطالق ميش��ود كه به 
منظور مانيتورينگ وكنترل يكپارچه قسمتهای مهم و حياتی درساختمان نصب 

ميشوند.
 بطور كلی اداره ي امور يك س��اختمان نيازمند مديريتي بهينه اس��ت كه بايد 
در هر يك از قسمتها به نحو احسن انجام شود، تا بتواند بازدهي خوبي داشته 
باشد كه مسلماً اين بازدهي در بهينه سازي مصرف انرژي موثر خواهد بود. اين 
مديريت سبب ميشود شما عالوه بر داشتن امكانات رفاهي و آسايشي، بتوانيد 
س��اختمان خود رابا نوعي حفاظت ويژه و ايمني تقويت ش��ده تحت كنترل و 
نظارت خود قراردهيد. يعني به زبان ساده تر، عالوه بر مديريت انرژي مصرفي 

خود، هزينه هاي جاري زندگيتان را بسيار كاهش مي دهيد.
تكنولوژی س��اختمان هوش��مند امكانات متنوع و گس��ترده ای در اختيار می 
گذارد كه هر شخص نسبت به عالقه و سليقه خود می تواند از تمامی يا تنها 
بخشی از آن بهره مند گردد. با كمك اين تكنولوژی تمامی وسايل و تجهيزات 
داخل ساختمان، بر حسب خصوصيات محل و نياز استفاده كننده گان، توسط 

صفحه ای نمايش داده ميشوند و از همانجا قابل كنترل و مديريت هستند.
ويژگی منحصر به فرد اين تكنولوژی، ايجاد هماهنگی و يكپارچه سازی بين 
كليه سيستمهايی است كه تاكنون به صورت منفرد استفاده ميشده اند و بدين 
ترتيب در محدوده وسيعی امكان طراحی، نصب و استفاده را به ساكنين ميدهد. 
از فوايد اصلی اين تكنولوژی در كنار ايجاد راحتی و امنيت بيشتر، می توان به 

صرفه جويی در مصرف انرژی اشاره كرد.
فلسفه اصلی تكنولوژی س��اختمان هوشمند بر اساس محوريت بخشيدن به 
ش��خص استفاده كننده و نيازهای او پايه ريزی شده، به درخواستهای امروز و 
آينده پاسخی ساده و مناسب ميدهد و قابليت هماهنگ شدن با تكنولوژهای 

بعدی را داراست.

 BMS مزايای استفاده از سيستم
سيستم BMS برای س��ه مجموعه مزايا دارد. برای صاحب ساختمان، مدير 

تاسيسات و ساكنين ساختمان

از جمله  مزايا برای صاحب ساختمان می توان به اين موارد اشاره كرد
1. با استفاده بهينه از تجهيزات، عمر مفيد آنها افزايش می يابد.

2. تبديل ساختمان به فضايی متمايز و چشمگير و ارتقاي كالس ساختمان

3. وجود انعطاف در تغيير كاربری فضا
4. بهينه سازی و صرفه جويی در مصرف انرژی

5. كاهش چشمگير هزينه های مربوط به نگهداری و تعميرات و عدم نياز به 
پيمانكار دائمی ساختمان.

6. ارزش افزوده ساختمان )در هنگام فروش ساختمان و يا بهای اجاره باالتر(
7. صورتحساب جداگانه سرويس ها برای مستأجرين.

8. پايش دائمی كليه اجزاي ساختمان
9. مديريت ساختمان هنگام بروز حوادث

مزايا برای ساكنين ساختمان يا   مستأجرين
1. كنترل شرايط آسايش درونی مخصوصا كنترل دما
2. امكان كنترل جداگانه قسمت های مختلف و اتاق ها

3. نظارت بر مصرف انرژی
4. راندمان باالی تاسيسات
5. افزايش بازدهی كاركنان

6. كنترل ساختمان از راه دور توسط سيستمهای ارتباطی متداول در دنيا است 
به اينصورت كه با وارد كردن شناسه كاربری و رمز عبور ميتوان از هر مكانی 

بر ساختمان احاطه داشت.
7. حذف مصارف ناخواسته

8. ثبت دقيق ميزان بهره برداری از قسمت های مختلف ساختمان

مزايا برای مديريت تاسيسات
• برنامه ريزی زمانی

• با توجه به يكپارچه س��ازی مديريت تاسيس��ات و سيستم های مختلف در 
ساختمان، تمام تجهيزات بصورت هماهنگ كار كرده و امكان تداخل و بروز 

مشكالت ناشی از عدم هماهنگی از بين می رود.
• با اس��تفاده از مانيتورينگ وضعيت تجهيزات، پرس��نل تعميراتی ساختمان 
ميتوانند خيلی راحت توسط آالرم ها برای ترميم سيستم، اطالع حاصل كرده 

و اقدام نمايند
• طرح و شماتيك كلی از تجهيزات همراه با مستندات به طور مطلوب.

• اولويت بندی هوشمندانه مصارف هنگام اضطرار
• پايش كيفيت هوا و تنظيم پارامترهای مهم از قبيل ميزان منواكسيدكربن، 

برقمقاله ها
حسین میرقانی | مدیر عامل شرکت هوشمند سازان انرژی ساختمان

مهندس کاظم حسنی | مدرس دانشگاه وناظر ارشد برق 

 BMS (Building Management System) سیستم مدیریت ساختمان
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گازهای قابل اشتعال و دود
• پايش و كنترل سيستم از محل يا از راه دور

• لزوم مهندسی اصولی و ساختار يافته در هنگام اجرای تاسيسات

BMS در ايران
متاس��فانه در كش��ور ما تاكنون به دليل عدم فرهنگ س��ازی صحيح و حضور 
كمرنگ ش��ركت های تخصصی فعال در اين زمين��ه، تاكنون توجه جدی به 
استفاده از BMS نشده است. تخصيص يارانه های انرژی باعث شده تا حتی 
با فرض هدر رفتن انرژی در طول دوره بهره برداری، س��ازندگان ساختمان از 
قبول هزينه اوليه اين مجموعه در هنگام ساخت، سر باززده و كماكان نسبت 
به بهره برداری س��نتی از تاسيسات پافشاری كنند. عدم تقبل هزينه سرشكن 
شده سيستم مديريت هوشمند ساختمان توسط خريداران واحدهای ساختمان 
نيز دليل ديگری برای مقاومت سازندگان ساختمان در مقابل اجرای پروژه های 
هوشمند سازی بنا به حساب می آيد. اگرچه در حال حاضر نيز اجرای پروژه های 
فوق در س��اختمان ها با ديد بلندمدت كاهش هزينه های مصرفی انرژی و نيز 
كاهش هزينه های تعمير و نگهداری توجيه اقتصادی دارد ولی حذف يارانه های 
ان��رژی در آينده نزديك كمك به كاهش زمان اس��تهالك هزينه پروژه های 

BMS خواهد داشت.
فرهنگ س��ازی در زمينه مصرف صحيح انرژی، باعث بهره مندی عادالنه از 
نعمات خدادادی و راهگشای اجرای پروژه های انرژی بر در كشور و در نهايت 

افزايش درآمد ملی خواهد بود.

BMS معماري سيستم
اين سيستم معمواًل در سه سطح دسته بندي مي شود.

1-سطح ميدان 2- سطح اتوماسيون 3-سطح مديريت 
 E&M در س��طح ميدان، حسگرها و عملگرها قرار مي گيرند. سيستمهاي 
)ايستگاههاي مهندسي و اپراتوري سيستم( در اين بخش قرار دارند و از طريق 

ورودي و خروجيهايي به كنترلرهاي يكپارچه مرتبط مي شوند.
در سطح اتوماسيون يا سطح كنترل نظارتي سطحي است كه در آن ابزارهاي 
نظارتي و مديريت اطالعات شامل HMI ها، سرورها، تجهيزات ذخيره سازي 
و ايستگاههاي كاري اپراتورها و مهندسان كه بايد با سيستم BMS در ارتباط 
باش��ند، قرار دارد. ارتباط بين س��طح يك و دو از طريق پروتكلهاي استاندارد 

صنعتي انجام مي پذيرد. 
سطح مديريت باالترين سطح كنترلی در اين سيستم بوده و قابليتهای باالی 
نرم افزاری در اين س��طح قابل ارائه ميباش��ند. نرم افزار كنترلي سيستمهاي 

BMS معموال دارای حداقل شرايط ذيل هستند: 
1. داراي محيط گرافيكي مناسب و ساده براي كاربر عادي. 

2. داراي مجموع��ه ) Library( از انواع راه حل ها و برنامه ها جهت آس��اني 
طراحي و توسعه سيستم در آينده. 

3. داراي امكانات PM )سرويس و نگهداري( جهت راهبري سيستم در آينده 
بدون نياز به تهيه نرم افزار PM مجزا. 

4. امكان تعريف طول و عرض جغرافيايي جهت تنظيم اتوماتيك شرايط طلوع 
و غروب خورشيد و كنترل مصرف انرژي. 

5. امكان تعريف اليه هاي امنيتي دسترس به برنامه توسط كاربران متفاوت. 
6. امكان تعريف اليه هاي امنيتي براي كاربران زير سيستم هاي متفاوت مانند 

Access،HVAC،Lighting و.. . 
7. امكان ذخيره سازي اطالعات نرم افزار در بانكهاي اطالعاتي 

8. امكان تهيه، تنظيم و مقايس��ه نمودارهاي مختلف عملياتي از جمله نمودار 
 .)Trends(مصرف برق و.. . در بازه هاي مختلف زماني

9. ارتباط ساده نرم افزار گرافيكي و I/O هاي سيستم. 
10. امكان ذخيره سازي اطالعات مربوط به خطاها و ديگر گزارشات تا مدتها 

قبل. 
11. امكان رديابي و پيگيري شبكه توسط نرم افزار بطور Online بطوريكه 

در صورت قطعي عضوي از شبكه، سيستم بطور اتوماتيك آالرم ميدهد. 
BMS های امروزی شامل زير سيستمهای ذيل می شود:

)HVAC( سيستم كنترل سرمايش و گرمايش •
)Lighting Control( سيستم كنترل روشنايی •

)Access Control( سيستم كنترل تردد و امنيت •
)FAS( سيستم اعالم حريق •

• سيستم های ايمنی
• شبكه ديتا

• س��امانه های جانبی در پروژه ها مانند: س��امانه های نظارتی- س��امانه های 
مديريتی- س��امانه های حمل و نقل – س��امانه های مدي��ا و.. .كه در ذيل به 

تعدادی از آنها اشاره كاملتری می گردد. 

)HVAC( سيستم كنترل سرمايش و گرمايش
 در تعري��ف تهويه مطبوع بر اس��ا س I.B.S در اس��تانداردهای جهانی آمده 

است: 
نوعی از مكيدن و يا دميدن هوا از طريق طبيعی و يا مكانيكی به هر فضا يا از 
هرفضا برای كنترل برودت و حرارت ساختمان با تنظيم هوشمند دما , رطوبت , 
همراه با حذف آالينده های مختلف برای تامين آسايش حرارتی. در اين سيستم 
كه مبتني بر بهينه سازي مصرف انرژي و كنترل صحيح تجهيزات مولد انرژي 
مي باش��د محل كنترل در سطوح مختلف ساختار برودتي و رطوبتي سيستم 

اعمال مي شود. 
سالهاست كه چيلرها، بويلرها، هواسازها، فن كوئلها و ديگر تجهيزات مكانيكي 
يك ساختمان امكان كنترل را دارا مي باشند كه اين كنترل بصورت كاماًل بسته 
و محلي صورت مي گيرد. براي مثال در صورتي كه فشار بخار داخل بويلر از 
حد اس��تاندارد باالتر رود بطور خودكار مشعل خاموش شده و يا شير اطمينان 
عمل مي كند. در چنين سيس��تمي تمام��ي كنترلها و عملكردهاي تجهيزات 
بصورت دستي صورت مي گيرد مثاًل در ابتداي فصل اين مدير واحد تاسيسات 
اس��ت كه تصميم مي گيرد چند درصد از سيس��تم فعال ش��ده و چه تعداد از 
پمپها در مدار قرار گيرند و يا اينكه توالي فعاليت پمپها طوري انجام گيرد كه 

استهالك بصورت متناسب انجام شود.
ولي در سيس��تم مدرن و نوين، طي پياده سازي يك شبكه عصبي و كنترلي، 
اطالعات مربوط به كليه تجهيزات اعم از فش��ار مايع، فشارگاز، دما، رطوبت، 
فرمان حركت و غيره در يك كنترلر مركزي وارد شده و سپس با نرم افزاري كه 
در آن كليه ساختمان و تجهيزات مكانيكي آن بصورت گرافيكي شبيه سازي 

شده است عمل برنامه ريزي صورت مي گيرد.

 :)Lighting Control( سيستم كنترل روشنايی
 بيشترين مصرف انرژی در ساختمان توسط سيستم روشنايی بوجود می آيد كه 
با هوشمند سازی اين سيستم می توانيم از اتالف انرژی تا حد زيادی جلوگيری 
كنيم.! ين عمل با تركيب روشنايی روز و روشنايی مصنوعی به بهترين نحو و 
خاموش كردن چراغها در زمان بدون مصرف بوجود می آيد. به اين صورت كه 
چراغ هاي هر قسمت از ساختمان بصورت اتوماتيك و با حضور فرد در آن و با 
توجه به ميزان روش��نايی محل روشن می شوند و تا وقتی كه فرد در اين فضا 
حضور داشته باشد روشن باقی می مانند و پس از خروج، به صورت اتوماتيك 
خاموش می ش��وند. نكته قابل توجه اينكه در هر قسمت از ساختمان كه نياز 

داشته باشيد می توانيد روشنايی را از حالت اتوماتيك خارج كنيد.

 :)Access Control( سيستم كنترل تردد و امنيت
 در صورت ورود فرد غير مجاز به س��اختمان، دستگاه ضمن به صدا درآوردن 
آژير خطر، بصورت خودكار با ش��ماره هايی كه از قبل وارد دس��تگاه كرده ايد 

تماس می گيرد.
همچنين براي فعال و غير فعال كردن دزدگير ديگر نيازی به ريموت كنترل 
نيست! با توجه به اينكه در زندگی امروزی يك فرد ممكن است چندين ريموت 



62

به همراه داش��ته باش��د مثل ريموت اتومبيل، ش��ركت و.. . يكی از مشكالت 
استفاده از دزدگير يا درب باز كن در ساختمان، حمل ريموت آن است كه با اين 

سيستم جای ريموت را بسياری از وسايلی كه در دسترس داريد می گيرند.
در اين سيستم می توانيد از صفحه مانيتور، از تلفن همراه، با كارت و يا از اينترنت 

دزدگير را فعال و غير فعال كنيد و يا هر يك از درب ها را قفل و باز كنيد.

 :)FAS( سيستم اعالم حريق
با بروز آتش س��وزی، سيس��تم اقداماتی نظير قطع گاز ورودی، قطع سيستم 
روشنايی اتوماتيك، توقف آسانسور در يك طبقه تعريف شده، خاموش كردن 
تمامی س��يتمهای تهويه مطبوع و اجباری، كنترل سيستم دوربين مدار بسته 
برای ركورد تصاوير زون تعريف شده، كنترل همزمان تمامی دربهای كنترلی، 
راه اندازی سيستم اطفاء حريق و تماس با شماره های وارد شده و.. .بسته به نوع 

كاربری پروژه و امكانات موجود و سناريوهای تعريف شده، را انجام می دهد.
قيمت و هزينه

هزينه پياده س��ازی BMS در ابتدا ممكن اس��ت زياد به نظر برسد اما پياده 
سازی اين سيستم، باعث  بازگشت س��رمايه خواهد داشت. بحث ديگری كه 
در بازگش��ت س��رمايه نقش دارد مصرف بهينه از امكانات می باشد كه باعث 
افزايش عمر تجهيزات می شود: مثال در سيستم تاسيسات مكانيكی با تقسيم 
زمانه��ای كاركرد بين تمام اعضای ي��ك مجموعه )مثل مجموعه پمپ های 
سيركوالس��يون( فشار كاری بين همه اعضا تقسيم می شود. و ضمن اينكه از 
غير فعال  بودن يك بخش از مجموعه بطور دائم جلو گيری می كند كه خود 

باعث بهتر عمل كردن تمام مجموعه می گردد. 
 با توجه به مطالب ذكر ش��ده و آمارهای بدس��ت آمده از پروژه های اجرا شده 
بر اساس س��اختار BMS  بطور ميانگين در بحث ذخيره سازی انرژی حدود 
25  الی 30  درصد كاهش مصرف وجود داشته است و بازگشت سرمايه در اثر 

استفاده از ساختار BMS   در حدود 2,5  الی 3 سال  امكان پذير می باشد.
 هدف اصلی استفاده از سيستم BMS  در يك ساختمان، ذخيره سازی انرژی 
و مصرف صحيح و بهينه از امكانات می باش��د، كه نتيجه اين هدف عالوه بر 
ذخيره سازی انرژی، بازگشت سرمايه اوليه كه صرف اجرای BMS  شده است 

می گردد. 
  

:BMS مثالی از يك ساختمان مسكونی مجهزبه
در يك ساختمان با كاربری مسكونی، گرمايش، سرمايش، تهويه و روشنايی 
فضاهای عمومی از قبيل البی، سالن اجتماعات، مجموعه ورزشی و... در ساعات 

شب بايد به حداقل برسد.
در داخ��ل واحد های مس��كونی، ترموس��تات های ديواری عالوه بر روش��ن يا 
خاموش كردن موتورفن كويل ها، دمای دلخواه هر ساكن را منفردا به سيستم 
مخابره می كند. سيس��تم بر اس��اس اطالعات جمع آوری شده از كل واحدها، 
تعداد بويلرها، چيلرها، پمپ های سيركوالس��يون و ديگر اجزا را بر حسب نياز 
كل��ی )overall demand( وارد مدار بهره برداری مي كند. بنابراين اجزاي 

تاسيساتی موتورخانه فقط بر اساس نياز واقعی در مدار خواهند بود.
از طرفی درخواست هر واحد به طور جداگانه در فايل مربوط به آن واحد خاص 
ذخيره می شود. در نتيجه در پايان دوره های زمانی خاص می توان هزينه های 
بهره برداری از تاسيس��ات را به طور عادالنه و بر اس��اس اطالعات مكتوب از 

ساكنان مطالبه كرد.

:BMS مثالی از يك ساختمان اداری مجهزبه
عموما يك رايانه مركزی نقش واس��ط بين سيستم و مدير تاسيسات را بازی 
می كند. مدير تاسيسات جدول تعطيالت رسمی و نيز زمان بندی حضور واحد های 
مختلف را كه در سيستم به عنوان نواحی )zone( مجزا بخش بندی كرده است 
را در ابتدا به سيستم وارد می كند. به عنوان مثال اگر واحد های اداری از ساعت 
7:30 تا 17:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه، واحد پشتيبانی از7:30 تا 20 شنبه تا 
چهارشنبه و 9 تا 13 روزهای پنجشنبه و جمعه، واحدهای تاسيسات و نگهبانی 

به طور دائم حضور داش��ته باشند، سيستم به طور پيش فرض دمای داخلی را 
در ماه های س��رد بين 18تا20 درجه سانتيگراد و در ماه های گرم بين 20تا22 
درجه سانتيگراد تنظيم می كند. برای اين منظور شير های آب گرم يا آب خنك 
)بسته به فصل( منتهی به فن كويل های هر ناحيه 30 تا 60 دقيقه قبل از حضور 
كاركنان باز شده و فن كويل روشن می شود. در ساعات كاری، موتورالكتريكی 
فن كويل بس��ته به اطالعات دريافت ش��ده از حس��گر دمای ناحيه روشن يا 
خاموش می ش��ود. در پايان زمان كاری، سيستم از طريق حسگرهای حركت، 
حضور افراد را در مقاطع مختلف كنترل نموده و نواحی بدون استفاده را از مدار 
عبور سيال گرم كننده يا سردكننده جدا و موتور فن كويل ها را خاموش می كند. 
ازطرف ديگر حجم سيال گرم يا خنك كننده مورد نياز كل ساختمان محاسبه 
و تعداد پمپ های سيركوالس��يون مورد نياز مشخص و باقی پمپ ها خاموش 
خواهند ش��د. همچنين سيس��تم، بويلرها يا چيلرهای موتورخانه را در ساعات 
غي��ركاری و تعطيالت آخرهفته خاموش نموده يا در حداقل بار، ثابت می كند.

از طرف ديگر در صورت باز ش��دن هر كدام از پنجره ها، سيس��تم نس��بت به 
خاموش نمودن موتورالكتريكی فن كويل آن قسمت اقدام می كند.

عمليات مشابه برای تابلوهای برق روشنايی عمومی و نيز واحد ها اتفاق می افتد. 
در س��اعات خارج از ساعات كاری، روش��نايی واحد ها فقط در صورت حضور 
پرسنل روشن مانده و چراغ های راهروها و مسيرهای داخلی به صورت محدود 

روشن می كند.
الزم به يادآوری است كه تغيير در هريك از پارامترهای ياد شده مانند ساعات 
كاری يا نقاط تنظيم دما )set points( به سادگی از طريق نرم افزار سيستم 

برای موارد خاص يا مناسبت ها قابل انجام است.

  مسير حركت BMS  در آينده چگونه است؟
BMS هم از نظر نرم افزاری و هم س��خت افزاری در حال توس��عه است. اما 
 بيش��ترين تغييرات مهم كه در صنعت BMS  اتفاق افتاده اس��ت، از نظر نرم 
افزاری بوده است. سازندگان همواره در جستجوی راه هايی برای استفاده هر چه 
بيشتر از اطالعاتی هستند كه هم اكنون در سيستم ها در دسترس آنها قرار دارد. 

همچنين نرم افزار ها در آينده به سمت سيستم های خبره پيش می روند.

يكی از مسيرهای آينده BMS يكپارچه شدن سيستم ها است
  س��اختمان ها در حال حاضر از سيستم های مستقل استفاده می كنند كه اين 
سيس��تم ها ش��امل مديريت انرژی، آتش نش��انی، امنيتی، روشنايی و تعمير 
و نگهداری تاسيس��ات ميش��ود. اغلب اوقات نياز به جمع آوری و به اشتراك 
گذاش��تن اطالعات ميان سيس��تم ها مطرح می باش��د. به اش��تراك گذاشتن 
اطالعات به كمك يكپارچه كردن سيستم ها، هزينه های عملياتی و تاسيساتی 
را كاهش داده و از طرفی راندمان ساختمان را بهبود می بخشد و باعث افزايش 

كارايی كاركنان می شود

مسير BMS در آينده از نظر توسعه سخت افزاری شامل توسعه سيستم های 
بيسيم می شود:

 در تكنولوژی بی س��يم،  پتانسيل فوق العاده ای وجود دارد مانند سنسور های 
بی سيم و مانيتورينگ بی سيم كه اين امكان را فراهم می كند تا سيستم های 
يك ساختمان از طريق كامپيوترهای مركزی با يكديگر بدون كابل در ارتباط 

باشند.

نتيجه گيری 
 ام��روزه BMS، به يكی از گريز ناپذير ترين ش��اخه های علمی، تحقيقاتی و 
اجرايی در س��اختمانها به منظور نظارت اتوماتيكی و كنترل تاسيسات تبديل 
گرديده است. همچنين با توجه به كمبود منابع انرژی در سطح جهان، اهميت 

مصرف بهينه سوخت بيش از پيش مورد توجه است.

www.me-bms.com منبع: برگرفته از سايت
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آسانسور وسيله اي رفاهي است كه براي تردد راحت ساكنان بين طبقات نصب 
مي ش��ود. استفاده نامناسب از اين وسيله نه تنها هزينه بيشتري را روي دست 

ساكنان مي گذارد بلكه خطراتي را نيز به دنبال دارد. 
فشار دادن بيهوده كليدهاي آسانسور باعث خطاي بيشتر در بخش برنامه ريزي 
آن مي شود. از روي اسم كليد اضطراري مشخص است كه بايد از آن در مواقع 

اضطرار و احساس خطر استفاده كرد. 
استفاده بي مورد از اين كليد تنها حساسيت ساكنان و سرايدار مجتمع را نسبت 
ب��ه صداي آژير كم مي كند. هنوز هم در برخي از مجتمعها از آسانس��ورهايي 
استفاده مي ش��ود كه فاقد سنسور كنترل ظرفيت هستند. يكي از مواردي كه 
باعث توقف نابجاي آسانسور در بين طبقات مي شود نبود سنسور كنترل ظرفيت 
است. مجهز كردن آسانسور به سنسور كنترل ظرفيت نه تنها خطرات احتمالي 
را كاهش مي دهد بلكه باعث صرفه جويي در مصرف برق اين وس��يله تا 50 

درصد مي گردد. 
چنانچه دكمه احضار اتاقك آسانسور مجتمع شما برای حركت آسانسور شامل 
دو شاستي است ) يعني يكي براي زماني كه اتاقك آسانسور در طبقات بااليي 
است و يكي براي زماني كه اتاقك در طبقات زيرين است ( سعي كنيد دكمه 
اي را كه براي جهت انتخابي شماس��ت بفشاريد. در ضمن از فشار دادن چند 

باره كليد احضار بپرهيزيد. 
هيچگاه در داخل آسانسور به درها تكيه ندهيد. هنگام صحبت كردن يا پشت 
به در آسانس��ور وارد اتاقك آن نشويد زيرا ممكن است اتاقك در طبقه نباشد. 
در صورت توقف آسانسور و محبوس شدن در آن نخست آرامش خود را حفظ 
كنيد س��پس از زنگ آسانس��ور يا از راه حل قديمي كوبيدن به در آسانس��ور و 
كمك خواستن، اس��تفاده كنيد. مطمئن باشيد در آسانسور هوا به اندازه كافي 

وجود دارد. 
هنگام آتش س��وزي در ساختمان هرگز از آسانسور براي نجات استفاده نكنيد 
زيرا اين كار بسيار خطرناك بوده و خود عاملي جدي براي به خطر افتادن جان 

شماست. 
ب��راي حمل بار و اثاثيه بزرگ فقط از آسانس��ور با در بزرگتر از 90 س��انتيمتر 

استفاده كنيد. 
ضربه گيرهاي آسانس��ور و چاهك آسانسور از اهميت ويژه اي برخوردارند. از 
استقرار وسايل اضافي در چاهك يا حذف ضربه گير هنگام نصب آسانسور به 

منظور كاهش هزينه خود داري كنيد. 
آسانس��ور را در بازه هاي زماني مورد بازبينی قرار دهيد و براي اين كار با يكي 
از شركتهاي متخصص و معتبر در اين امر قرارداد ببنديد تا دستگاه شما بطور 

مرتب بازديد و سرويس شود. 

نکاتي در مورد نحوه صحیح استفاده از آسانسور مکانیکمقاله ها

مصطفي آتش افزون | نایب رئیس کمیسیون صرفه جویي انرژي
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فصل س��رما، فصل كمين گاز گرفتگي اس��ت و چنانچه در استفاده از وسايل 
گاز س��وز اندكی سهل انگاري شود گازهاي ناشي از سوختن اينگونه وسايل، 
باعث بروز خطرات جبران ناپذيری خواهد شد. در بيشتر منازل بخاري گازي، 
آبگرمكن و اجاق گاز وجود دارد. با سرد شدن دما، شهروندان روزنه هاي خانه را 
براي نگه داشتن گرما مسدود می سازند، در اين شرايط در صورت وجود هرگونه 
نقص در وس��ايل گاز س��وز، احتمال بروز گاز گرفتگي افزايش می يابد. تجربه 
نشان داده است كه در فصل سرما، آمار گاز گرفتگي بيش ازساير ماههای سال 
است بنابراين نبايد اين خطر قديمي اما جدي را با اين سهل انگاري كه حادثه 

به سراغ ما نمي آيد دست كم گرفت. 
گاز منو اكسيد كربن 

تقريباً زير هر سقفي وسايلي وجود دارد كه منواكسيد كربن توليد مي كند و اگر 
نكات ايمني رعايت نشود، ساكنان آن چهار ديواري را تهديد مي كند. نخستين 
منشاء ورود منواكسيد كربن به فضاهاي بسته، محلی است كه براي خروج اين 

گاز در نظر گرفته شده است، يعني دودكشها. 
نقص در دودكش وس��ايل گرما زا، آبگرمكن هاي دي��واري و زميني، پكيج و 
شومينه و همچنين استفاده از وسايل گرما زاي بدون دودكش نخستين تهديد 
كننده جان س��اكنان فضاهاي بسته اس��ت. عامل ديگر بروز اينگونه حوادث 
اس��تفاده نادرست از وسايل گاز سوز و همچنين نبود تهويه و جابجايي هوا در 

فضاهاي كوچك است. 
مواردي همچون اس��تفاده از وس��ايل خوراك پزي براي گرمايش، استفاده از 
روشنايي وسايل گاز سوز به مدت طوالني در محيط هاي كوچك، معيوب بودن 
مشعل شوفاژ، نبود تهويه و جريان هوا در ساختمان، نقص فني در شبكه تهويه 
و تأسيسات و نقص فني در وسايل گرما زا، زمينه بروز اينگونه حوادث را افزايش 
می دهد. اين موارد نشان مي دهد در صورتي كه از وسايل گاز سوز به درستي 
استفاده نشود، امكاناتي كه براي آسايش اهالي خانه فراهم شده اند به راحتي به 

خطر بزرگي عليه جان ساكنان تبديل مي شوند. 
دود كش

كاماًل بديهی اس��ت كه چنانچه در نحوه كار دودكش وسايل گاز سوز نقصي 

وجود داش��ته باش��د، خطر بي درنگ خود را به ما نزديك مي كند. دودكش و 
كاركرد آن، با تمامی س��ادگي ظاهري اش، اصولي دارد تا درست عمل نمايد، 
اول اين كه الزم است دودكش يك متر از سطح بام بلندتر و سه متر از ديوار 

جانبي اش فاصله داشته و همچنين داراي كالهك H باشد. 
ديگر اينكه بايد جنس لوله مقاوم و بدون هر گونه نشتي باشد. ضمن آنكه استفاده 
از لوله آكاردئوني براي دودكش مجاز نيست. همچنين قطر لوله دودكش بايد 
مساوي يا بزرگتر از قطر لوله خروجي دستگاه باشد. نكته ديگر آنكه الزم است 
ش��يب لوله افقي در داخل مثبت ) رو به باال ( و طول لوله عمودي در خارج 3 
برابر طول لوله افقي باش��د. هر وسيله گاز سوز نيز بايد يك دودكش مستقل 

داشته باشد و استفاده مشترك از يك دودكش بسيار خطرناك است. 
دودكش��هاي فلزي نيز بايد در مسير خود با بستهاي مخصوص محكم شوند، 

بگونه ای كه از جدا شدن اتصاالت جلوگيري شود. 
اين نكته را هم بايد يادآور ش��د كه براي جلوگيري از برگش��ت دود گازهاي 
مضر به داخل دودكش و در نهايت به داخل محيط كه معمواًل بر اثر گرفتگي 
يا وزش باد بوجود مي آيد الزم اس��ت دودكش داراي كالهك مناسب بوده و 
كالهك آن حداقل 60 س��انتيمتر از باالترين نقطه س��اختمان باالتر باشد در 
ضمن دودكش غير ثابت ) غير ديواري ( حتماً بايد كنترل شود. اين دودكشها 
بايد از مواد غير قابل اشتعال و گالوانيزه ) زنگ نزن ( بوده و مقاومت فيزيكي 

مناسبي داشته باشند. 
اين نوع دودكش بايد تا حد ممكن كوتاه و مستقيم بوده و در محل اتصاالت 
محكم و غير قابل نفوذ باشد. نكته حايز اهميت ديگر آنكه قطر، طراحي، مسير 

دودكش و جانمايي بايد متناسب با ظرفيت حرارتي محاسبه و اجرا شود. 
مسدود بودن مسير دودكش ها يكي از نكات چشمگير در حوادث گاز گرفتگي 
اس��ت، بنابراين باز بودن مس��ير دودكش حتماً بايد بررسي شود. توجه داشته 
باشيد كه اگر دودكش وسيله گاز سوز سرد باشد، دليل آن خارج نشدن گازهاي 
سمي ناش��ي از احتراق اس��ت در اين حالت ضمن رفع نقص بايد با باز كردن 

قسمتي از در يا پنجره بطور موقت امكان تهويه را در فضا ايجاد كنيد. 
استفاده بجا از وسايل گاز سوز

مکانیکمقاله ها
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گاهي اوقات زمينه هاي گاز گرفتگي با اس��تفاده غير اصولي و غير متعارف از 
وس��ايل مختلف گاز سوز بروز پيدا مي كند مثاًل گرم كردن حمام با استفاده از 
وس��ايل گاز س��وز يا گرم كردن خانه با وسيله اي غير از بخاري. به ياد داشته 
باشيم كه استفاده از وسايل پخت و پز براي گرم كردن محيط بسيار خطرناك 

مي باشد. 
همچنين تأكيد مي شود براي گرم كردن حمام از بخاريهاي دستي استفاده نشود 
چرا كه محيط حمام كوچك است و اكسيژن محيط نيز در اثر وجود بخار آب 
به سطوح باال رانده مي شود، در نتيجه سوختن گاز و توليد گاز منواكسيد كربن، 
مسموميت را قطعي مي كند. عالوه بر اين نبايد فراموش كرد كه كاركرد وسايل 
گاز سوز در هر محيط شرايط خود را دارد؛ مثاًل در محيط هاي كوچك و بسته 
خطرات وس��ايل گاز سوز بيشتر بوده و بايد بيشتر احتياط كرد. شايد به همين 
دليل است كه توصيه می شود آبگرمكن هاي ديواري در فضاهاي بسته كوچك 

و بدون جريان هوا نصب نشود. 
درباره آبگرمكن هاي ديواري نكته ديگري را هم بايد متذكر گرديد و آن اينكه 
كار كردن مداوم و بدون وقفه اين وسيله كه مي تواند ناشي از نشت آب باشد 

بسيار خطرناك است. 
در ضمن بايد تأكيد كرد كه در استفاده از وسايل گاز سوز بهتر است از شيوه هاي 
ابتكاري مانند قرار دادن لوله خروجي بخاري در داخل ظرف آب، جداً خودداري 

كنيد. 
يك��ي ديگر از ابتكارات رايج خروج لوله ه��اي دودكش از پنجره يا ديواره هاي 
جانبي است. شيوه اي كه غير اصولي مي باشد چرا كه كارآيي الزم را در تهويه 

محصوالت احتراق ندارد و عموماً بايد در استفاده از آنها اجتناب شود. 
البته درصورت لزوم و بطور موقت و با رعايت اين شرايط، خروج لوله دودكش 

از پنجره يا ديواره جانبي امكان پذير است :
ايجاد روزنه ثابت ) براي تهويه مناس��ب هوا ( مثل ايجاد گريل ) دريچه ( زير 
درها، با توجه به افزايش طول افقي لوله هاي دودكش براي هر يك متر، بايد 
ح��دود 3 متر لول��ه دودكش بصورت عمودي در نظر گرفته ش��ود و لوله هاي 
دودكش بطور مناسب عايق بندي شود ) به ويژه لوله هايي كه در بيرون و در 

معرض هواي سرد قرار دارند (.
توجه داشته باشيد كه با رعايت چنين شرايطي در صورت روشن بودن وسيله 
گاز سوز، دودكش همواره بايد داغ باشد تا از خروج محصوالت احتراق اطمينان 
حاصل شود. در صورت داغ نشدن دودكش، بخاري بايد جمع آوري و تا نصب 
دودكش مناسب از وسايل گرمايشي ديگر ) مثل بخاري برقي ( استفاده شود. 

مسموميت با منواكسيد كربن
عاليم مسموميت با منواكسيد كربن مي تواند طيف وسيعي از عاليم را دربرگيرد 
كه در بيماريهاي مختلف قابل مشاهده است. متأسفانه بسياري از اين عاليم 
شبيه به عاليم سرماخوردگي است و اكثر افراد تصور مي كنند به دليل سردي 
هوا دچار سرماخوردگي شده اند و از اين روی به استراحت و خواب تمايل پيدا 
مي كنند. ابتالي تمام افراد خانواده به عاليمي شبيه به آنفوالنزا، بروز مسموميت 

در افراد را نشان مي دهد. 
سردرد، ضعف جسماني، سرگيجه و بيقراري، تهوع و استفراغ، خميازه كشيدن 
بي��ش از حد و كاهش ديد از عاليم عمومي مسموميت هاس��ت. حالت خواب 
آلودگي ش��ديد، كسلي، خستگي و كاهش قدرت عضالني نيز از جمله عاليم 

اوليه مسموميت در افراد به شمار مي رود. 
چنانچه كسي دچار گاز گرفتگي شد بالفاصله بايد اقدامات زير را انجام دهيد :

فرد مسموم را از محيط آلوده به هواي آزاد منتقل كنيد. 
يقه پيراهن و لباسهاي تنگ افراد مسموم را باز كنيد 

در صورت امكان عمليات اكسيژن دهي به فرد مسموم را با نهايت دقت شروع 
نماييد.

باز نگه داشتن راههاي تنفسي و تماس با اورژانس در مراحل بعدي بايد مورد 
توجه قرار گيرد. 

هن��گام مطالعه اين نكات ش��ايد گمان كنيد كه چنين حوادثي براي ش��ما و 
اطرافيانتان هيچگاه رخ نخواهد داد. البته اين آرزوي همه اس��ت اما نبايستي 
فرام��وش نمود كه خط��ر گاز گرفتگي هم��واره در كمين افراد س��هل انگار 

مي باشد. 
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چكيده
در طول تاريخ همواره همراه با گس��ترش شهرنشينی صاحبنظرانی به عنوان 
عوامل نظارت بر رش��د كمی و كيفی ش��هر، در فكر يافتن راهكارهايی برای 
برنامه ريزی صحيح تحّول شهری بوده اند. يكی از اين راهكارها كه سابقه آن 
حدود يك قرن و اس��اس برنامه ريزی آن از كل به جزء می باشد، طرح جامع 
شهری است. به مرور زمان با وارد آمدن عوامل مختلفی در جامعه مثل توّجه 
به توسعه پايدار، تغييرات قابل توّجهی در ساختار اين طرح پديد آمده است. در 
اين مقاله با مروری بر ماهّيت طرح جامع، مشكالت اجرايی آن در داخل كشور 
را معرفی و راه حل هايی را مطرح می كنيم. از طرفی می كوشيم هدف اصلی 
اين نوشته  دستيابی به راهكار »انتقال حق مالكّيت« از اراضی پيرامون شهر به 
داخل محدوده  را با نمونه موردی شهر درگز و در ارتباط با طرح جامع، تدوين 

و معّرفی نماييم.
1-  مقدمه

دانش شهرسازی با شناخت ساز و كارهای تحّول و آينده نگری، تالش می كند 
تا توسعه نظام كلّی شهرها را بصورت آگاهانه با بهره مندی از دستاوردهای علوم 
و تخّصص های گوناگون، قاعده مند نمايد. مس��لّماً تفاوت بين تحّول شهری 
بدون قاعده كه تحت تأثير نيروهای خارجی صورت می گيرد و تحّول شهری 
با قاعده، پيش انديشيده و منّظم كه برآيند نيروهای خارجی و داخلی را در نظر 
می گيرد بسيار زياد است. نظام برنامه ريزی و شهرسازی هر كشور صرف نظر 
از ميزان گس��تردگی آن، از نظام سياس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن 
كشور تبعّيت ميكند. بی ترديد از همان نطفه های آغازين شهرنشينی، طراحی 
آن نيز مطرح بوده ولی تاريخ بشر تا دوران معاصر با پديده و فعالّيتی به عنوان 
شهرسازی روبرو نبوده است. در حال حاضر ادامه زندگی شهری و جلوگيری از 
بحران شهرنشينی مستلزم وضع ضوابط و قوانينی كارآمد در حوزه های مختلف 
شهری است و اين زمانی حاصل خواهد شد كه مسئوالن از تحّوالت سريع و 
وسيع شهری غافل نباشند. امری كه در كشور ما محّقق نشده است. همانگونه 
كه از عنوان طرح جامع شهری مشّخص است وظيفه آن ارائه و شرح كلِّی نحوه 
اس��تفاده از اراضی شهری با توّجه به نظامات نامبرده است. اخيراً برای اعمال 
مديرّيت قوی تر، ايجاد ضوابط از محدوده ش��هر به حريم آن بسط پيدا كرده 
است. اين امر بايد در رابطه با نواحی شهری و همچنين مطابق با فّعالّيت هايی 
كه در محدوده شهر و حريم آن انجام می گيرد و يا توّسط ارگان های ذيربط 
هدايت می گردد، جامع و فراگير باش��د. به نظر می رس��د الگوی انتقال حقوق 
مالكّيت در قالب طرح جامع ش��هری و به عنوان بخشی از آن، شروعی تازه و 

تحولی در نظام شهرسازی ايران را موجب گردد.
2 - بيان مسأله

در سالهای اخير گسترش تدريجی محدوده شهرها در اكثر شهرهای كشور در 
ش��رايطی روی داده كه جمعّيت واقعی شهرها در افق طرح های جامع، از رقم 
جمعّيت پيش بينی شده برای آنها در طرح های مذكور در همان مقاطع زمانی 
با اختالف قابل مالحظه ای كمتر بوده اس��ت و اين نشان دهنده عدم تحّقق 
اجرای تراكم های پيش بينی ش��ده در طرح و توان جمعّيت پذيری شهر حتی 
تا س��ال هايی دورتر از افق طرح ها است. در چنين مواردی گسترش محدوده 
ش��هرها حتی پس از پايان يافتن دوره اجرايی ده س��اله آنها نيز منطقی نبوده 
و حاصلی جز تش��ديد تخريب اراضی كش��اورزی و باغات پيرامون ش��هرها، 

تحميل هزينه های گزاف به دستگاه های مسئول تأمين خدمات شهری و در 
نتيجه دشوارتر ش��دن مديرّيت شهری و عدم ارائه خدمات مطلوب و مناسب 
به شهروندان و باالخره پراكنده سازی و زشت شدن سيما و منظر شهر ندارد.

)شورای عالی شهرسازی و معماری ايران،43،1388( با توّجه با موارد اشاره شده 
در فوق كه توسط شورايعالی شهرسازی و معماری ايران در ضوابط »جلوگيری 
از افزايش محدوده ش��هرها« مصوب 1378 آمده اس��ت و مسأله اساسی اين 
مقاله نيز می باش��د به مواردی تأكيد فراوان ش��ده است. اهّم نكات موجود در 
اين ضابطه تهيه نقشه های منطقه بندی و استفاده از زمين در محدوده حريم 
شهرها در طرح جامع با رويكرد حفظ اراضی كشاورزی و باغات می باشد. نظام 
انتقال حقوق مالكّيت از راهكارهايی است كه هدف آن با ضابطه مذكور كاماًل 

هماهنگ و قابل بحث و بررسی است.
كليد واژه ها

طرح جامع؛ محدوده ش��هر؛ حريم ش��هر؛ طرح س��اختاری راهبردی توسعه و 
عمران؛ نظام انتقال حقوق مالكّيت.

3- مروری بر مفاهيم كليدی 
1-3 - طرح جامع

طرح جامع، مش��تمل بر نقش��ه، گزارش و ضوابط اجرايی طرح است كه اين 
ضواب��ط در حكم قانون ب��وده و تا زمانی كه مغايرت آن با قانون اساس��ی يا 
ش��رع اعالم نشده اس��ت و يا اينكه مرجع تصويب كننده)شورايعالی معماری 
و شهرس��ازی ايران(، ضوابط مغاير آن را تصويب ننمايد الزم االجرا می باشد.

)كاميار،153، 1385(
2-3 - محدوده شهر

محدوده  ش��هر عبارت است از حد كالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره 
طرح جامع و تا تهيه ی طرح مذكور در طرح هادی شهر كه ضوابط و مقّررات 
شهرس��ازی در آن الزم االجراء می باشد. )شورای عالی شهرسازی و معماری 

ايران، 221، 1388(
3-3 - حريم شهر

حريم ش��هر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پيرامون محدوده شهر 
كه نظارت و كنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوری 
شهرس��تان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. )شورای عالی شهرسازی و معماری 

ايران، 221، 1388(
4-3 - طرح ساختاری- راهبردی توسعه و عمران

برنامه ريزي استراتژيك يا راهبردی، فرايندي است كه راههاي اصلي و اساسي 
براي رسيدن به هدف را ترسيم مي كند و ابزارهاي الزم را براي اين مأمورّيت 

فراهم مي كند. )سعيدنيا، 38، 1377(
5-3 - نظام انتقال حقوق مالكّيت

اتّخاذ ضوابطی است تحت همين عنوان، برای تشويق مالكان به حفظ اراضی 
كشاورزی جهت دستيابی به توسعه شهری پايدار.

4- تاريخچه طرح جامع شهری
از اواخر قرن بيس��تم مجموعه ای از نظرات و رويكردها در عرصه توس��عه و 
عمران شهری در اروپا و آمريكا مطرح شد كه از برآيند آنها دانش برنامه ريزی 
ش��هری بوجود آمد. ب��ه نظر پيترهال متفّكران اولّيه ی برنامه ريزی ش��هری 

امین حاتمی | کارشناس شهرسازی، دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهریشهرسازيمقاله ها

مروری بر طرح جامع شهری و کاربرد نظام انتقال حقوق مالکیّت  )TOR( 1در آن
)مشکالت اجرایی طرح های جامع و راه حل ها(
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به دو گروه انگليس��ی امريكايی و اروپايی تقس��يم می ش��ود كه در اين ميان 
پاتريك گدس و لويس مامفورد از گروه انگليسی امريكايی كه هر دو در اصل 
زيست شناس بودند با استفاده از اصول بوم شناسی و زيست شناسی، »نظريه 
ارگانيستی« را در شهرسازی مطرح ساختند كه بر اساس آن الگوی طرح های 
جامع بوجود آمد و در انگلستان و امريكا جنبه رسمی و قانونی پيدا كرد. نظرات 
گدس با نظريه كاركردگرايی شهرس��ازی مدرن)منشور آتن( در هم آميخت و 
در سرتاسر جهان بصورت طرح های جامع شهری بكار گرفته شد. طرح مذكور 
بيش از نيم قرن بر تفّكر شهرسازی جهان حاكم بود و تا حدود دهه 1960 در 
خاستگاه خود دوام آورد ولی هنوز آثار اين شيوه در كشورهای جهان سوم باقی 
 مانده است. طرح جامع)Comprehensive plan( به همراه طرح اصلی
)Master plan( تقريباً بصورت قطعی و تغييرناپذير به عنوان سند قانونی 
و ال��زام آور مبنای اقدامات بخش عمومی و خصوصی در ش��هر قرار می گيرد. 

)مهديزاده، 77، 1385(
5-  ضرورت اجرای طرح جامع شهری

يكی از مسائلی كه الزام و ضرورت برنامه ريزی و ارائه طرحی جامع برای يك 
ش��هر را باعث می شود، در نظر گرفتن محدودّيت امكانات معيشتی، رفاهی و 
تفريحی در آينده با توّجه به افزايش جمعّيت است. در اين راستا موضوع كليدی 
»توس��عه پايدار« يكی از مواردی است كه امروزه مكّرراً بدان تأكيد می شود و 
آن حفاظت از محيط زيست طبيعی، برای توسعه و بهبود كيفّيت زندگی امروز 
و زندگی فرداهاست. توسعه پايدار در واقع منشور اساسی توسعه شهری همراه با 
حفظ مزارع، باغات، رودخانه ها، سواحل، جنگل ها و مناظر طبيعی و حتی شكل 
زمين است. حركت های جمعّيتی و پويش اجتماعی نيز از مواردی هستند كه 
اهمّيت برنامه ريزی كل نگر)جامع( را روشن می سازد. محاّلت فقيرنشين مركز، 
حاشيه نشينی، جدايی گزينی اقشار اجتماعی فقير و ثروتمند و گروه های مذهبی 
و قومی نژادی از يكديگر، در ش��مار موضوعات بسيار مهّم اجتماعی است كه 
در اين طرح ها بايد بدان توّجه ويژه ش��ود. با افزايش جمعّيت در آينده بايد به 
تغيير و تحّوالت و تعامالت اجتماعی بين ناحيههای مذكور متمايز از رويكرد 
سياسی توّجه ويژه شود و راهكارهايی برای حصول عدالت اجتماعی در جهت 
كاسته شدن مسائل فوق پيشنهاد گردد. عدالت يا Equityدر طرح جامع به 
معنی توزيع متناسب عملكردها و خدمات، دسترسی متناسب به مراكز خدمات 
دهی و فعالّيتی، بدون تبعيض و تفاوت گذاری بين ساكنين يك شهر و منطقه 
شهری است. با اعمال اين اصل و نيز حل مسائل اجتماعی، شهرسازی نوين 

به موفقّيتی بزرگ دست خواهد يافت.)حاتمی،3، 1386(
6- اهداف طرح 

هدف و چشم انداز طرح های جامع شهری با توّجه به نقشی كه شهرها دارند با 
يكديگر متفاوت اند اّما آنچه را كه همه ی آنها دنبال می كنند تهيه مقّررات برای 
كلّيه ی اقدامات عمرانی از قبيل قطعه بندی و تفكيك اراضی، خيابان كشی، ايجاد 
باغ و ساختمان، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقّررات مربوط به حفظ 
بهداشت عمومی مخصوص به حريم شهر با توّجه به نقشه عمرانی شهر تهيه 
می گ��ردد. در طبقه بندی جداگانه ای اهداف طرح را اينگونه می توان بيان كرد:

اهداف محيطي: در اين راستا دستيابی به توسعه پايدار از طريق جلوگيري از 
تخريب زمين، برقراري ارتباط و پيوند ميان شهر و طبيعت، حفظ منابع ناپايدار 
و تجديد ناپذير، حفظ مواريث تاريخي و فرهنگي، توسعه فضاي سبز و درختي، 
مكان ياب��ي بهينه خدمات را مي توان مطرح نمود. نظام انتقال حقوق مالكّيت 

راهبردی برگرفته از اين هدف كلّی می باشد.
اهداف اجتماعي: بدين منظور افزايش تسهيالت و خدمات عمومي، كاهش 
نابرابري در بهره برداري زمين، بهس��ازي بافت هاي تاريخي و قديمي، تقويت 
هوّي��ت محلّ��ه اي، ارتقاي كيفّي��ت كاربري هاي مس��كوني و اوقات فراغت، 

زيباسازي محيط محلي و ناحيه شهري و لبه شهري مطرح مي گردد.
اه��داف اقتصادي: اهداف اقتص��ادي كاربري زمين در راس��تاي جلوگيري 
سوداگري زمين، بهره برداري بهينه اقتصادي از زمين، تعديل حقوق مالكّيت ها 
و بهره گيري از اضافه ارزش زمين در جهت منافع عمومي را مي توان برشمرد.

اهداف كالبدي: اين هدف عبارت است از حفظ تناسب ميان توسعه عمودي 
و افقي، لزوم رعايت ضوابط ساختمانی و.... 

اهداف عملكردی: جلوگيري از تداخل كاربري هاي ناسازگار، تشويق به تنّوع 
كاربري ها و تدوين معيار، ضوابط و استانداردهاي كاربري و... 

اين اهداف به طور كلّي بيان كننده نظام شكل گيري كاربري زمين در هر جامعه 
شهري مي باشد كه با عنايت به آنها در برنامه ريزي هاي فضايي در سطح ملّي، 

منطقه اي و محلّي به نتايج مورد انتظار خواهد انجاميد.)حاتمی، 183، 1386(
7- مشكالت موجود در اجرای طرح های جامع شهری

تفّك��ر و ايده ايجاد مقّررات و تعيين ضوابط در قالب طرح جامع همواره دارای 
نارس��ايی هايی بوده اس��ت. طرح راهبردی ساختاری توسعه و عمران به علت 
ايرادهاي وارده بر طرح هاي جامع مطرح شده اند. نگاه راهبردی يا استراتژيك، 
جامعّيت افراطی طرح جامع را منسوخ می داند و به دنبال نتيجه گيری دقيق تر 
اس��ت. هر دو طرح فوق اهداف معّينی را دنب��ال می كنند اّما راهبردهای آنها 
متفاوت است. به عبارت ديگر می توان گفت در طرح جديد طرح جامعی برای 

شهر با رويكرد ساختاريراهبردی مورد تأكيد قرار گرفته است.
يكی از محدودّيت های اصلی طرح های جامع ش��هری كه زمينه ساز پيدايش 
طرح های ساختاری راهبردی بوده است، انتقادات وسيعی بود كه از دهه 1960 
به بعد در اروپا و امريكا عليه الگوی برنامه ريزی جامع صورت گرفت؛ بطوری 
ك��ه عماًل آن را به عنوان طرحی س��ّنتی و منس��وخ در نظ��ر گرفتند. در كل 
مش��كالت طرح های جامع در س��ه عرصه نظری، رويه ای و اجراييمديرّيتی 
شناسايی شد. عدم توّجه به روندهای تعيين اهداف و سياست ها، اهداف كيفی، 
عدالت اجتماعی، ارزشهای بومی و محلی، طراحی شهری و كاًل ماهّيت پيچيده 
و پويای شهر از جمله مشكالت نظری هستند. از مشكالت رويه ای می توان 
به اين موارد اشاره كرد: انجام مطالعات تفصيلی بی هدف، تأكيد بر روش های 
كّمی و ايستا، ناپيوستگی ميان مراحل مختلف طرح و.... عدم مشاركت عمومی، 
عدم توّجه كافی به امكانات اجرايی، عدم پيش بينی اهرم های نظارت، پيگيری 
و اصالح و... از جمله مشكالت اجرايی و مديرّيتی در طرح های جامع می باشند.

)مهديزاده، 80، 1385(
در گ��زارش مفص��ل س��ازمان مل��ل مّتح��د ني��ز ب��رای س��كونتگاههای 
انسانی)Habituate(، در سال 1995 كه در آن تجارب برنامه ريزی شهری 
در س��طح جهانی مورد بررس��ی و ارزيابی قرار گرفته، اين نظر اعالم شده كه 
طرح های جامع س��ّنتی اغلب ناموفق بوده اس��ت. به نظر كارشناسان سازمان 
ملل مّتحد علل عمده ناكامی های طرح های جامع توسعه شهری عبارتند از: 1( 
عدم ناهماهنگی و همكاری ميان بخش��های عمودی و افقی برنامهريزی. 2( 
ناهماهنگی های ميان فرايند تهيه طرح ها و سياست های اقتصادی و اجتماعی. 
 3( مقّررات نامناس��ب كاربری زمين در م��ورد منطقه بندی و تفكيك اراضی.
4( تنگناهای س��ازمانی و عدم همكاری ميان نهادهای مسئول مختلف. اين 
س��ازمان به منظور رفع مش��كالت فوق در برنامه ريزی تغييرات زير را الزم 
دانسته است: 1- در نظر گرفتن امكانات و ابزارهای اجرايی 2 - در نظر گرفتن 
سلس��له مراتب انواع طرح های شهری و منطقه ای. 3 - تأكيد بر برنامه ريزی 
محلی و عملی. 4 - تأكيد برابعاد راهبردی و مديرّيت طرح های شهری. 5 تغيير 

طرح شهری از صورت آماده به صورت يك فرآيند.
آنچه در اين بخش از مقاله به دنبال آن هس��تيم اّواًل جس��تجوی داليل عدم 
موفقّيت طرح های جامع در رس��يدن به اهدافش در سطح كشور ميباشد و به 
دنبال آن پيشنهاد راه هايی است كه با توّجه به مسائل بوجود آمده ارائه می گردد. 
عمده مشكالت موجود در فرآيند طرح های جامع شهری در كشور به قرار زير 

است:
1-7- اجرايی نشدن بخش عمده طرح های جامع

مغايرت آنچه در زمان دوره طرح اجرا می گردد با آنچه در نقشه ها و ضوابط طرح 
جامع تعيين گرديده، موضوعی است كه اهداف اين طرح را مخدوش می كند 
و پذيرفتنی نيست. در جايی كه تراكم 120 درصد تعيين گرديده ساختمان های 
چند طبقه احداث می ش��ود؛ در مكانهايی كه كاربری خاصی مورد تأكيد است 
نوعی ديگر وضع گرديده و.... در اين مقوله مسئولّيت آن كاماًل متوّجه مديرّيت 
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شهری می باشد. مسلماً بايد تمامی دست اندركاران در فرآيند اجرای طرح هّمت 
نمايند و در انجام وظايف به همنوعانشان صادقانه خدمت كنند.2 

2-7- عدم رعايت موضوع و ماهّيت طرح جامع بر اساس تعريف آن
نمونه بارز آن رعايت نكردن دوره طرح)10 س��اله و. ..( است. متولّی اين طرح 
گاه��اً مطالعه و تصويب آن را آنقدر ب��ه تعويق می اندازد كه اگر بگوييم مدت 
زمان ارائه طرح توسط مشاور به اندازه دوره ده ساله آن می باشد، سخنی گزاف 
نگفته ايم. بايد توّجه داشت كه طرح جامع شهر خود به تنهايی غير قابل استفاده 
است و اين طرح تفصيلی است كه آن را معنادار می كند به عبارت ديگر اجرای 
مقّررات طرح جامع مص��ّوب از طريق طرح تفصيلی صورت می پذيرد. با اين 
اوض��اع و اح��وال مطالعه طرح تفصيلی نيز به لحاظ ص��رف زمان، جای خود 
دارد. زمان اجرای طرح های مذكور)اصل مطلب( را هم فعاًل ناديده می گيريم. 
زندگی جوامع بشری در تمامی امور نياز به برنامه ريزی دارد. چرا برنامه ريزی در 
زمان بندی مطالعه طرح ها، تصويب و اجرای آنها صورت نمی گيرد؟ برنامه ای 
كه افق زمانی آن 50 س��اله و حتی بيشتر باش��د. نهادهای متولّی با توّجه به 
تقس��يم بندی شهرها مش��ّخص كنند كه برای شهر C اجباراً در سال y تهيه 
ط��رح صورت گيرد و در س��ال y+1 اين طرح بايد م��ورد تصويب قرار گيرد 
و به ش��هرداری برای اجرا ابالغ گردد. به نظر می رس��د تأسيس نهاد يا ارگان 

جداگانه ای ناظر بر حسن اجرای طرح ها و زمان بندی فوق نيز ضروريست.
3-7 - عدم توّجه به عاليق و ساليق افراد ذينفع يا همان كسانی كه طرح 

متوّجه آنهاست. 
طرح جامع بصورت اجباری و دس��توری بر جامعه حكمفرماس��ت. مش��اركت 
اجتماعی در طرح ها كه موضوع روز قرن 21 می باش��د، در اين طرح هيچ گونه 
جايگاهی ندارد. صاحبنظران در عرصه شهرس��ازی و علوم اجتماعی همواره 
بر اين مهم تأكيد دارند. بنابراين در تهيه ش��رح خدمات طرح های جامع بهتر 
اس��ت از اين مورد هم استفاده گردد تا صاحبان شهر يا همان شهروندان قبل 
از هرگونه تصميم گيری برای چگونگی ساخت شهرشان اظهار نظر كنند و يا 
اينكه حداقل در مرجع تصويب اين طرح، نمايندگانی كه از سوی مردم تعيين 

شده اند با داشتن حق رأی در جلسات مربوط شركت نمايند.
4-7- عدم هماهنگی ساير نهادهای مديريّت شهری و همچنين ناآگاهی 

برخی مسئولين امر نسبت به اهميت موضوع
 در اي��ن ب��اره مثالی روش��ن وجود دارد و آن ش��كايت ش��هروندان ايرانی از 
ناهمواری های سطح معابر سواره رو و سطح پياده روها می باشد و يكی از نتايج 
اصلی اين نابسامانی است. شايد در شهرهای كشور معبری را نتوان يافت كه 
ساالنه زخم خورده حفاری های گوناگون نباشد. مديران و نهادهای مربوط به 
تأسيس��ات آب و فاضالب شهری، گاز شهری، برق، تلفن و. .. هر يك بدون 
هماهنگی با ديگری مشغول انجام وظايف خود هستند. در اين ميان احساس 
حضور ش��هرداری با توّجه به اينكه عهده دار اجرای طرح های ش��هری است 
ناچيز اس��ت. بعضاً مشاهده می شود مديران اين گونه مراكز نسبت به مراجعه 
نمايندگان و مشاوران تهيه طرح كه تقاضای اخذ اّطالعات در محورّيت موضوع 
آن��را دارند كم توّجهی نموده و همكاری الزم را نمی نمايند. لذا اين نمايندگان 
مجبورند روند اخذ اّطالعات را از طريق مقامات مافوق پيگيری كنند كه اين 
امر صرف زمان را خودبخود چندين برابر می كند. اين موضوع هم به لحاظ فنی 

و هم به لحاظ مديرّيتی به سادگی قابل حل است.
5-7-عدم كفايت مالی مجريان طرح

بهتر است قبل از هر گونه تصميم گيری برای تهّيه و بعد از آن به همراه تصويب 
و اجرا، اين مسأله همواره مّد نظر قرار گيرد كه آيا منابع مالی برای اجرای چنين 

طرحی توان پاسخ گويی خواهد داشت يا خير. 
8 - نظام انتقال حقوق مالكّيت

در ادام��ه اين مقاله ايده ای برگرفته از تجربيات نگارنده بصورت كلّی با اعداد 
و ارقامی كه در طرح تحقيقاتی با عنوان طرح جامع ش��هر درگز انجام ش��ده، 
آورده می شود. مشّخصاً ارقام بكار رفته در هر شهری تحت نظر كارشناسان و 
مسئوالن متناسب با ويژگی های توسعه همان شهر تنظيم می شوند. با توّجه 

به اهداف فوق الذكر، برنامه ريزی در طرح جامع برای محدوده شهر با رويكرد 
راهبردی ساختاری روال عادی خود را با در نظر گرفتن و توّجه ويژه به ضابطه 
»جلوگيری از افزايش محدوده شهرها« مصوب 1378 شورای عالی شهرسازی 
و معماری ايران، دارد. اّما به منظور حفظ اراضی الزم و مناس��ب برای توسعه 
موزون ش��هرها در راس��تای اهداف محيطی مذكور و همچنين حفظ اراضی 
كش��اورزی، باغات و جنگل های موجود، هم در محدوده شهر و هم در حريم 
آن، مديرّيت و كنترل اجراي هرگونه توسعه در سطح باغات، مزارع و جنگل ها 
در اراضي حريم و محدوده شهر از طريق نظام انتقال حقوق مالكّيت، محصول 
و مورد تأكيد اين تحقيق است. حفاظت و كنترل حريم و نگهداري از مزارع و 
باغات به صورت برخورد قاطعانه با هرگونه ساخت و ساز در سطح حريم و يا 
سطح هرگونه سبزينگي در محدوده شهر نيز از اين قاعده مستثنی نيست و بايد 

از طريق طرح جامع ضابطه مند گردد.
الزم به ذكر است ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك 
و نحوه تعيين آنها مصوب1384/10/14، در اين طرح مّد نظر می باشد و ماده 

10 همان قانون، قوانين و مقّررات قبلی مقّرر شده را ملغی می داند.
 طي سالهاي اخير تالش بسياري براي حفاظت محيط زيست صورت گرفته 
است. برخي از اين تالش ها تصويب مواد و بندهايي از قوانين هستند كه توسعه 
و گسترش شهري را محدود مي كنند. ماده هاي قانوني ديگري نيز وجود دارند 
كه از بلعيده شدن اراضي كشاورزي و باغ ها در توسعه شهر جلوگيري مي كنند. 
زيرا عالوه بر تالش در راه توسعه بايد از محيط زيست نيز حفاظت كرد. مفهوم 
محيط زيست هم اكنون تبديل به كاراترين نيروي دولتي براي دفاع از رفاه و 
آس��ايش جامعه شده است. مقّررات شهري قبل از آنكه اراضي نابود شوند، به 
توسعه مطلوب آنها از طريق برنامه ريزي درست مي انديشد. نظام »انتقال حقوق 
مالكّي��ت«، با تفكيك كل حقوق مالكّيت به دو حق 1- توس��عه و مالكّيت و 
2- پذيرش انتقال حق توسعه؛ ضمن شناسايي منافع عمومي طرح ها يا اهداف 
برنامه ريزي، به عنوان مبادي انتقال حقوق و معّرفي ظرفّيت توسعه شهرها يا 
وسايل دستيابي به اهداف، به عنوان مقاصد انتقال حقوق، نسبت به سازماندهي 
انتقال حقوق مالكّيت از مبدأ به مقصد و برقراري پيوند دروني وسائل و اهداف، 
جهت تحّقق اهداف طرح هاي توسعه شهري كوشش مي نمايد. به عبارت ديگر 
با شناس��ايي اراضي موجود و طبقه بندي آنها به سطوح و پهنه های اكولوژيك 
زيستي3 و مسكوني ويژه و با در نظر گرفتن ضوابط مربوط به هر يك، مديريت 
ش��هري در اين اراضي می تواند ما را ب��ه اهداف كلّي طرح جامع و همچنين 
اهداف عملياتي نزديك تر گرداند. نظام انتقال حقوق مالكّيت، ساز و كار نويني 
در برنامه ريزي، طراحي و مديريت توس��عه شهري است كه با توّجه به حدود 
حقوق مالكّيت در قوانين ايران و پذيرش توس��عه مازاد بر حق پايه عرفي)60 
درصد ساخت( به عنوان حق جامعه، در صورت تجهيز مديريت شهري داراي 

ظرفيت بااليي در كاهش اساسي و حل ريشه اي مشكالت شهرها مي باشد.
با در نظر گرفتن حداقل تفكيك و سطح اشغال در پهنه مسكوني ويژه؛ مالكان 
اين قطعات مي توانند با رعايت تمامي ضوابطي كه در طرح تفصيلي مربوط به 
آن در آينده لحاظ خواهد ش��د، اقدام به س��اخت و ساز در ملك خود نمايند. با 
توّجه به نظام انتقال حقوق مالكّيت كه بدان اشاره شده مالكان قطعات در اين 
پهنه در صورت تمايل مي توانند به فروش)انتقال( مجوز ساخت و تراكم ملك 

خود به مالكان زمين های داخل محدوده شهر اقدام نمايند.
مالكان قطعات موجود در پهنه اكولوژيك زيستي ملزم به فروش)انتقال( امتياز 
مجوز ساخت و تراكم در نظر گرفته شده طبق جدول زير به ملك غير در داخل 
محدوده ش��هر هس��تند. به بيان ديگر مجوز ساخت و ساز در پهنه اكولوژيك 
زيستي به هيچ عنوان داده نخواهد شد. صرفاً با توّجه به حداقل سطح تفكيك 
اي��ن اراضي به مالكان جهت حفظ مزارع و باغ��ات از طريق محدوديت هاي 

جدول زير به همراه انتقال حقوق مالكيت، امتياز خاصي داده خواهد شد. 
ب��ا اين رويكرد افراد به تجميع قطعات و افزايش س��طح ملك خود به منظور 
دريافت س��رمايه)پاداش( بيشتر تشويق مي شوند. با اجراي اين سياست چه با 
محدودّيت ساخت و ساز در آن و چه با انتقال حقوق مالكّيت؛ به حفظ محيط 

زيست و گسترش بي رويه و ناموزون شهر توّجه ويژه اي شده است.
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نحوه تعيين پهنه های اكولوژيك زيستي و مسكوني ويژه
پهنه مسكوني ويژه در اين طرح بايد نحوي انتخاب شود كه احتمال توسعه شهر در آن به مراتب بيشتر از ديگر سطوح است. اراضي مسكوني ويژه به سه زير 
مجموعه توسعه كم، متوّسط و زياد تقسيم می شوند و با توّجه به ويژگي هاي هر يك از زير مجموعه ها اين سطوح در حاشيه و لبه شهر انتخاب خواهند شد. بدين 
ترتيب كه حاشيه اراضي ذخيره و محدوده شهر با توسعه كم و هر چه از محدوده شهر فاصله می گيريم، توسعه مسكوني ويژه بيشتر مي شود. اين مسأله به خاطر 
تحت مالكّيت قرار گرفتن سطح بيشتري از اراضي كشاورزي توسط كشاورزان در نقاط دورتر مي باشد كه به موجب اين عامل در سطح كمتري از اين اراضي 
ساخت و ساز صورت مي گيرد. همچنين در اين اراضي با افزايش مساحت زمين امكان ساخت با تراكم بيشتر نيز فراهم می شود. ساير سطوح موجود در محدوده و 

حريم شهر كه كاربری آنها در حال حاضر سبز كشاورزی و جنگل و باغ است به عنوان پهنه اكولوژيك زيستي در نظر گرفته می  شوند. 

نحوه اتّصال پهنه های مورد نظر با شهر بر اساس ضوابطی كه در طرح جامع 
خواهد آمد صورت می پذيرد. به عنوان مثال در صورت تمايل به ساخت و ساز 
مالكی كه زمين وی در محدوده اراضی پهنه مسكونی ويژه قرار گرفته مكان 
ساختمان به نحوی باشد كه به لحاظ هندسی در مركز زمين يا در منتهی اليه 
شمال شرقی و... طراحی شود و اين بستگی به موقعّيت و شرايط زمين و شهر 
مزبور خواهد داش��ت. الزاماً ساير جزئيات روش فوق در طرح تفصيلی بررسی 
می گردد و ش��رايط به نحوی رقم می خورد كه مالكان با انتقال حقوق ساخت 
وساز و تراكم و... به اراضی داخلی شهر منفعت مالی بيشتری حاصل می كنند و 
عماًل شخص يا مالك با انتقال اين حقوق، ديگر نمی تواند اّدعای ساخت و ساز 

در ملك خود را داشته باشد.

تصوير2 پهنه بندی اراضی حريم شهر درگز / مأخذ: طرح تحقيقاتی و جامع حريم شهر درگز)پژوهشگر( 1386
به منظور نياز توسعه ش��هر در سالهاي بعد از افق طرح، زمين هايي به عنوان 
اراضي ذخيره مدنظر قرار می گيرد و هر گونه ساخت و ساز در اين اراضي بسته 
به تصميم مراجع ذيصالح مديريت ش��هري و همچنين بازنگري طرح ها در 
سالهاي آينده خواهد بود. كاربري اين اراضي در وضع موجود تا اجراي طرح ها 

همچنان كشاورزي باقي خواهند ماند.

تصوير1- شهر درگز و بخشی از حريم آن

* منابع 
1- برنامه ريزی راهبردی توسعه شهری/چاپ دوم1385/شركت طرح و نشر پيام سيما/ جواد مهديزاده 

و همكاران.
2- مجموعه كتابهای سبز شهرداريها/جلد 1/انتشارات سازمان شهرداری ها و دهياريهای كشور1377/

احمد سعيدنيا.
3- حقوق ش��هری و شهرس��ازی/چاپ اول 1385/انتش��ارات مجمع علمی و فرهنگی مجد/ غالمرضا 

كاميار.
4- مقّررات شهرسازی و معماری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری 

ايران/چاپ اول 1388/نشر توسعه ايران
5- طرح جامع حريم ش��هر درگز/پايان نامه كارشناس��ی رش��ته شهرسازی1386/دانشگاه شيخ بهايی 

اصفهان/امين حاتمی.
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چكيده
احداث مسيرهای ويژه حمل و نقل عمومی با هدف فراهم نمودن فضايی براي 
عملكرد بهتر وسايل نقليه اين سيستم صورت می گيرد. لذا به گفته بسياری از 
كارشناسان، مسير حركت، مهمترين عنصر در تعيين ميزان سرعت و قابليت 
اطمينان در خدمات حمل و نقل عمومی است. براين اساس در برخی از معابر 
پر تردد شهر مشهد مسيرهای ويژه حمل ونقل عمومی احداث گرديد. در اين 
مقاله به بررسی و تحليل نتايج حاصل از اجرای اين مسيرها از طريق تعيين دو 
شاخص تعداد سفر و زمان سفر پرداخته شده است، كه در نهايت بررسی های 
انجام شده نشان دهنده اجرای موفق اين طرح ها در كاهش سهم حمل و نقل 

شخصی و استفاده بيشتر از حمل ونقل عمومی می باشند.
واژه های كليدی: مسير ويژه، حمل و نقل عمومی، تعدادسفر، زمان سفر

1- مقدمه
حمل و نقل عمومي در زمره فعاليتهاي تقويت سيس��تم حمل و نقل هر شهر 
محسوب مي شود]1[. از اينرو، ايجاد اين سيستم مي تواند باعث افزايش گستره 
انتخاب وسايل نقليه عمومی]2[ و در نتيجه كاهش حجم وسايل نقليه شخصي 

و به تبع آن، كاهش شلوغي]3[ و كاهش آلودگي هوا]1[ گردد.
افزايش گستره انتخاب وسيله نقليه عمومی عالوه بر جذب مسافر بيشتر، از وسايل 
نقليه شخصي موجب دستيابي به هدف هايی همچون كامل كردن طيف وسايل 
نقليه عمومي و يكپارچه كردن سيستم حمل و نقل عمومي نيز می گردد]4[.
از اين گذشته، به دليل كم بودن هزينه، ساده بودن جزئيات اجراي كار، و عدم 
نياز به تكنولوژيهاي پيچيده، دس��تيابي به هدفهاي ياد شده می تواند به سبب 

سرعت اجرايي باال، به تندي ميسر شود]5[.
احداث و ايجاد مس��ير ويژه حمل و نقل عمومی )مسير جداسازي شده از بقيه 
مدها( يكی از الزامات بهبود جابجايی س��فرها در هسته مركزی و پر ترافيك 
ش��هری است، كه نوع و نحوه زمينه سازی آن بستگی به شبكه های ارتباطی 
موجود و نحوه تالقی و مديريت حركت در آنها دارد، كه اين خود، بستگی به 
ميزان حجم ترافيك در ساعت اوج و دامنه تغييرات روزانه آن در چنين معابری 
دارد، كه بررسي جداسازی و اختصاص بخشی از شبكه را امكان پذير می سازد. 
مس��يرهای ويژه مي تواند در مديريت عرضه و تقاضاي سيس��تم حمل و نقل 
همگاني شهر نيز مفيد باشد، كه اين منافع را مي توان در افزايش ظرفيت حمل 
و نقل مس��افر، بهبود ارائه خدمات و بعبارتي كاهش اتالف انرژي، همچنين 
افزايش تقاضاي سيستم، مشاهده نمود. از مزاياي عمومي ايجاد مسيرهاي ويژه، 

مي توان به موارد زير اشاره كرد]6[:
• كاهش مسافت سفر

• كاهش زمان سفر

• كاهش هزينه سفر
• افزايش رضايت مندي از سفر

• كمك به كاهش آلودگي هواي شهر
احتماال با چنين ديدگاهي تصميم گيران و برنامه ريزان حمل ونقل ش��هري 
مشهد، در چند مسير از معابر پر ترافيك )بلوار ملك آباد، خيابان دانشگاه، خيابان 
خسروی نو، خيابان طبرسی و خيابان شهيد ديالمه(، مسير ويژه احداث و بدنبال 
كسب نتايج قابل قبول بوده اند. كه در اين مطالعه با توجه به مطلوبيت استفاده 
از سيستمهاي مديريت عرضه و تقاضا و امكان سنجش اثرات برنامه هاي كوتاه 
مدت اجرا شده، به بررسي ومقايسه شرايط قبل و بعد از احداث مسير ويژه، در 

اين مسيرها پرداخته خواهد شد.
2- انواع مسيرهای ويژه

احداث مس��يرهای ويژه بايستی دارای پيوس��تگی طولی و كمترين تداخل و 
تالقی حركتی در گره های بحرانی باشد. ضمن اينكه طول مسير ويژه و ميزان 
جابجايی سفر بتواند تا حد زيادی شاخص های ارزيابی، مانند افزايش ميانگين 
سرعت حركت، كاهش حجم ترافيك، كاهش زمان تاخير، كاهش آلودگی های 
زيست محيطی، هماهنگی با س��يمای شهر، زيباسازی محيط اطراف و. ... را 

بهبود بخشد. مسير ويژه از نظر موقعيت آن دو نوع است]5[:
• مسير ويژه كنار

• مسير ويژه وسط
هريك از دو نوع فوق نيز، از نظر جريان ترافيك، خود به دو نوع تقسيم مي شوند:

• مسير ويژه موافق جريان
• مسير ويژه مخالف جريان

معمولترين مس��ير ويژه، مسير ويژه اي است كه در كنار و موافق جريان باشد. 
طراحي و پياده كردن اين مس��ير ويژه به بررس��ي كمتري نياز دارد و تاثيرات 
ترافيكي آن نيز كمتر است. ما در تعريف مطالعه حاضر با توجه به مسيرهای 

ويژه اجرا شده، به بررسي مسيرهاي ويژه كنار و موافق جريان مي پردازيم.
 مسير ويژه كنار و موافق جريان

اين مسير را می توان در ساعات معين، و يا در تمام اوقات شبانه روز به حركت 
اتوبوسها اختصاص داد. گذاشتن مانع فيزيكی بين مسير ويژه و جريان اصلی 
ترافيك توصيه نمی شود. اگر از مسير ويژه فقط در ساعات معينی از روز استفاده 
می شود، نمی توان بين مسير ويژه و جريان اصلی ترافيك مانع فيزيكی قرار داد. 
لبه داخلی مسير ويژه را بايد با خط سفيد ممتد خط كشی كنند و در ساعاتی كه 
مسير به حركت اتوبوس اختصاص دارد، بايد پاركينگ حاشيه ای ممنوع شود]5[.
اعمال شديد مقررات در كارآيی مسير ويژه نقش تعيين كننده دارد؛ بدون اعمال 
مقررات، مسير ويژه اثر بخشی خود را از دست می دهد. در برنامه ريزی و پياده 
كردن مسير ويژه، مساله اعمال مقررات و افراد و بودجه الزم برای اين كار را 

ترافیکمقاله ها
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بايد با جزئيات كافی همراه با طرح فيزيكی مسير طراحی كنند. مشكل اصلی در 
مسير ويژه كنار، حركت چپگرد اتوبوسها و حركتهای راستگرد ساير وسايل نقليه 
است. بهتر است همه گردش به راست ها را حذف كنند و در صورتی كه اين كار 
عملی نيست، تا حد امكان از تعداد اين حركتها در طول مسير ويژه بكاهند]5[.
در هيچ موردی نبايد اجازه دهند كه گردش به راست برای ساير وسايل نقليه 
جز از كنارترين خط سمت راست )مسير ويژه( انجام گيرد. اگر ساير وسايل نقليه 
از مسير خود به راست بپيچند، ممكن است برای خود و اتوبوسهايی كه در مسير 
ويژه حركت می كنند، خطرات مهم به بار آورند. بايد اجازه دهند كه وسايل نقليه 
تا فاصله 75متری خط  ايس��ت تقاطع از محل مس��ير وي��ژه برای گردش به 
راس��ت های خود اس��تفاده كنند. در اين طول، خط ممتد را بايد قطع كنند و 
امتداد مسير ويژه را با خط كشی بريده مشخص سازند. به وسايل نقليه خدمات 
اضطراری بايد اجازه دهند از مسير ويژه استفاده كنند. به موتورسيكلت و تاكسی 
نبايد چنين اجازه ای داده شود. در شكل1، نمونه اي از مسير ويژه با مجوز عبور 
تاكسي در انگلستان نش��ان داده شده است. ممكن است بتوان به دوچرخه ها 
اجازه داد تحت شرايطی از خط های ويژه غير اصلی اتوبوس استفاده كنند]7[. 

شكل1: نمونه ای از مسير ويژه اتوبوس در انگلستان
عرض مسير ويژه كنار و موافق جريان بهتر است از 3/50 متر كمتر نباشد. اگر 
به دوچرخه ها اجازه می دهند از مسير ويژه استفاده كنند، اين عرض نبايد كمتر 
از 4/5 متر باشد. عرض مسير ويژه نبايد از 3/0 متر كمتر شود؛ ولی در م�وارد 
بس�يار مشكل، می توان قسمتهای كوتاهی از آن را به عرض 2/75 متر گرفت. 
عرض های فوق براين فرض اس��ت كه مس��ير ويژه توسط مانعی فيزيكی از 

جريان اصلی ترافيك جدا نمی شود.
جداكردن مس��ير ويژه توسط مانع فيزيكی عموما نادرست است. اين كار فقط 
در مواردی توصيه می شود كه اعمال مقررات مربوط به استفاده از مسير ويژه 
جز از طريق نصب مانع فيزيكی عملی نباش��د. در اين صورت، عرض قسمت 
مجزا شده بايد به اندازه ای باشد كه هرگاه اتوبوسی از كار افتاد و متوقف شد، 
اتوبوسهای ديگر بتوانند از پهلوی آن بگذرند. برای اين منظور، عرض آزاد مسير 
ويژه نبايد در قسمتهای مستقيم از 6/0 متر و در قوسها از ارقامی كه در جدول 

1، نشان داده شده كمتر باشد. 

عرض مسيرويژه )متر(شعاع قوس )متر(

309/00 تا 35
408/25 تا 50
557/50 تا 70
757/25 تا 110
1156/75 تا 150
1556/50 تا 250
2556/25 تا 400
6/00بيش از 400

جدول 1: عرض مسير ويژه يك خطه در پيچها در قسمتهايی كه در دو لبه مسير ويژه مانع فيزيكی وجود دارد]7[

اگر پياده ها عرض مسير ويژه را مرتبا قطع كنند، مسير ويژه كارآيی خود را از 
دس��ت می دهد. در اين نقاط، توصيه می ش��ود برای تنظيم حركت پياده ها در 
س��مت خارجی مس��ير ويژه، نرده نصب كنند. مسير ويژه را بايد با تابلو و خط 
كشی مخصوص، كامال مشخص كنند. اگر تقاطعها به هم نزديك است، در هر 
تقاطع يك تابلو و اگر فاصله تقاطعها زياد است، حداقل هر 250 متر يك تابلو 
ويژه نصب شود.اگر مسير ويژه در ساعات معينی از شبانه روز به حركت اتوبوسها 
اختصاص دارد، اين موضوع را با اس��تفاده از تابلو به رانندگان وسايل نقليه به 
روشنی و سادگی تفهيم كنند. در طرح اين تابلوها، توصيه می شود مسير ويژه 
با حروف بزرگ به حركت اتوبوس��ها اختصاص داده شود، و اوقاتی كه استفاده 
از مسير برای همه وس��ايل نقليه آزاد است، با حروف كوچك استثنا شود]5[.

3- معيارهاي انتخاب مسير هاي ويژه 
 انتخاب بخش هايي از شبكه خياباني در مسير خطوط اتوبوسراني، براي ايجاد 
مس��يرهاي ويژه باعث افزايش سرعت و در نتيجه كارآيي سيستم اتوبوسراني 
مي شود، اما قطعا اثرات نامطلوبي روي حركت ساير وسايل نقليه در شبكه مي گذارد.
بنابراين تنها در بخش هايي از شبكه خياباني مي توان مسيرهاي ويژه اتوبوس 
ايجاد كرد كه توجيه حمل و نقلي داشته باشند. عواملي كه در نظرگيري آنها در 

ايجاد يك مسير ويژه اتوبوس در يك خيابان مهم هستند عبارتند از]5[:
الف ( شرايط فيزيكي خيابان، مانند كافي بودن عرض خيابان و نبودن موانعي 

چون درختان ارزشمند در مسير ويژه
ب ( حجم زياد مسافر اتوبوس در آن مسير ) بيش از 3000 مسافر در ساعت( 
كه ايجاد مس��ير ويژه را توجيه كند. زيرا هر خط عبور يك خيابان در ظرفيت 
عملي خود حدود 1500 مسافر در ساعت و حداكثر 3000 مسافر در ساعت، را 

توسط تركيبي از وسايل نقليه عبور مي دهد.
ج ( زياد بودن تعداد اتوبوسهاي عبوري در آن مسير، حداقل يك اتوبوس در دقيقه 
د ( كم بودن تعداد خطوط عبوري در آن مسير، زيرا در صورت زياد بودن تعداد 
خطوط معموال تعداد ايس��تگاهها زياد مي شود و با توجه به متفاوت بودن سر 
فاصله زماني ورود اتوبوس در خطوط مختلف، مانور اتوبوسها مشكل مي شود و 

كارآيي مسير ويژه كم خواهد شد.
ه ( سرعت پائين وسايل نقليه و در نتيجه سرعت پايين اتوبوس وقتي كه مسير ويژه 
وجود ندارد. در اين حالت با ايجاد مسير ويژه سرعت اتوبوس افزايش يافته و در 
نتيجه كارايي آن باال مي رود. در حالي كه در خيابان هايي كه سرعت وسايل نقليه 
باال است ايجاد مسير ويژه از نقطه نظر افزايش سرعت تاثير قابل توجهي ندارد.

4- بررسی مسيرهای ويژه در شهر مشهد
شهر مشهد مقدس، يكی از كالنشهرهای ايران است كه با مساحتی در حدود 
195 كيلومت��ر مربع و جمعيت 2868250 نفر، پس از تهران دارای بيش��ترين 
جمعيت در كشور می باشد. براساس برآوردهای صورت گرفته در سال 1387، 
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تعداد سفرهای سواره ساكنين اين شهر در يك شبانه روز، 4225381 سفر می باشند، كه از اين ميزان 20/34 درصد سفرها توسط اتوبوس واحد و 23/49 درصد 
توسط تاكسی و بقيه توسط ساير شيوه های حمل و نقل صورت می گيرد]8[. 

از اينرو به منظور افزايش سهم سفرهای حمل و نقل عمومی)رسيدن به مرز انجام 75درصد سفرها توسط حمل و نقل عمومی( و نيز افزايش مطلوبيت بيشتر اين 
شيوه حمل و نقل، برنامه ريزان حمل و  نقل شهری اقدام به احداث 5260 متر مسيرهای ويژه در برخی از معابر پر تردد شهر مشهد نموده اند؛ كه شكل 2 محل 

اجرای اين مسيرها را نشان می دهد.

 

شكل 2: محل اجرای مسيرهای ويژه در شهر مشهد
 4. 1- تحليل و ارزيابی طرح های اجرا شده

جهت تحليل و ارزيابي كمي طرح ها، يكس��ري ش��اخص هاي ترافيكي مورد 
بررس��ی قرارگرفت تا بتوان از طريق اين شاخص ها، نتيجه اجراي مسير ويژه 
را مش��خص و با شرايط قبل از احداث مسير ويژه مقايسه نمود. )الزم به ذكر 
است كه اين شاخص ها برای هر دو نوع حمل و نقل عمومی و شخصی بررسی 

می گردند.( اين شاخص ها به شرح زير انتخاب گرديدند:
• تعداد سفرها

• زمان سفر برای هر وسيله نقليه 
4. 1-1- بررسی تعداد سفرها

برای اين منظور ابتدا با انجام يك آمار برداری ميدانی، حجم وسايل نقليه مختلف 
عبوری از مسيرهای اجرای طرح تعيين، آنگاه با توجه به ضريب سرنشين مربوط 
به هر وسيله نقليه كه در جدول 2، نشان داده شده است، تعداد سفرهای مربوط 

به هر يك از شيوه های حمل و نقل محاسبه گرديدند. 

دوچرخهموتورمينی بوسوانتتاكسیسواری

1/72/51/56/81/31
جدول 2: متوسط ضريب سرنشين وسايل نقليه مختلف در شهر مشهد]8[

ش��كل 3، درصد تغييرات مربوط به تعداد سفرها را برای هر يك از شيوه های 
حمل و نقل نشان می دهد. همانطور كه در اين شكل نشان داده شده، در برخی 
از مسيرها شاهد افزايش نسبت درصد تعداد سفرهای حمل و نقل عمومی به 
حمل و نقل ش��خصی و در برخی ديگر ش��اهد كاهش اين نسبت می باشيم، 
بگونه ای كه در برخی از آنها )مانند خ ملك آباد و خ دانشگاه( تنها با يك تغيير 
ناچيز در درصد تعداد س��فرهای حمل ونقل شخصی تغيير قابل توجهی را در 
تعداد سفرهای حمل و نقل عمومی بدنبال داشته و در برخی ديگر اين تغييرات 
ناچيز و يا بالعكس می باشد، كه البته سهم اتوبوس و تاكسی در افزايش تعداد 

سفرهای حمل و نقل عمومی نيز در شكل 4 نشان داده شده است.
 براساس بررسی های صورت گرفته، دليل اين امر را می توان تا حد زيادی در 
كاهش عرض معابر در اين خيابانها جستجو نمود. همانطور كه در قسمت قبل 
نيز بيان گرديد، يكی از شرايط بسيار مهم در مكانيابی محلهای احداث مسير 
ويژه، توجه به عرض خيابانها می باش��د. بنابراين اگر بنا به ضرورت بخواهيم 

اقدام به احداث مس��ير ويژه در خيابانهای كم عرض نماييم بهتر است از اين 
خيابانها بصورت يكطرفه و با اختصاص تمام عرض معبر به وس��ايل حمل و 

نقل عمومی بهره برد.

شكل3: درصد تغييرات تعداد سفرها برای هر شيوه حمل و نقل
اختصاص س��هم قابل توجهی از افزايش س��فرهای حم��ل و نقل عمومی به 
اتوبوس نيز بيانگر بهبود قابل توجه در حركت اين وسيله نسبت به تاكسی بوده، 
كه البته در صورتی كه بتوان در تعداد ناوگان اتوبوسرانی خطوط عبوری از اين 
محورها افزايشی را صورت داد، يقينا در آينده نتنها شاهد افزايش سهم بيشتری 
از سفرها به اتوبوس خواهيم بود بلكه استفاده كمتر از حمل و نقل شخصی را 

نيز به همراه خواهد داشت. 

شكل 4: درصد سهم اتوبوس و تاكسی از افزايش تعداد سفرهای حمل و نقل عمومی
در صورت در نظر گرفتن تمامی طرح ها در كنار يكديگر در مجموع شاهد ايجاد 
يك تعادل قابل قبول پس از اجرای مسيرهای ويژه می باشيم. شكل 5 تغييرات 
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ايجاد شده در اثر اجرای مسيرهای ويژه را نشان می دهد. همانطور كه در اين 
شكل نيز نشان داده شده، احداث اين مسيرها توانسته اختالف 20 درصدی در 
تعداد س��فرهای حمل و نقل شخصی نسبت به عمومی را به 2 درصد كاهش 
دهد، كه نش��ان دهنده اهميت زياد اجرای اينگونه طرحها می باشد تا بتوان با 
آلودگی، مصرف سوخت، ترافيك و فشارهای روانی كمتر سفرها را انجام داد. 

شكل 5: تعداد كل سفرهای حمل و نقل شخصی و عمومی در دو حالت قبل و بعد از احداث مسيرهای ويژه
4. 1-2- بررسی زمان سفر

برای بررس��ی زمان س��فر نيز، اين ش��اخص هم بص��ورت اختصاصی برای 
مس��يرهای مختلف و هم بصورت كلی مورد بررسی قرار گرفت. نتايج بدست 
آمده نش��اندهنده افزايش قابل توجه درصد تغييرات زمان س��فر حمل و نقل 
عمومی نس��بت به حمل و نقل شخصی در اكثر مسيرها بودند)شكل6(. اما در 
برخی از مسيرها نيز شاهد افزايش قابل توجه تغيير درصد زمان سفر شخصی 
نسبت به عمومی می باشيم، كه علت اين امر را می توان در موارد زير جستجو نمود:

• تعداد زياد ايستگاه های اتوبوس
• تردد عابرين پياده از عرض مسيرهای ويژه

• توقف تاكسی ها جهت سوار و پياده كردن مسافران
• مشكالت مربوط به ورودی مسيرهای ويژه

 

شكل 6: درصد تغييرات زمان سفر برای مسيرهای مختلف

در مورد تغييرات مجموع زمان سفرها نيز، همانطور كه در شكل 7 نشان داده 
شده است، تنها با افزايش 6/5 دقيقه به زمان سفر حمل و نقل شخصی، 16/8 
دقيقه از زمان سفر حمل و نقل عمومی كاسته شده است. كه با توجه به افزايش 
تعداد سفرهای صورت گرفته در حمل و نقل عمومی اين ميزان كاهش در زمان 

سفرها نيز سبب مطلوبيت بيشتر اين شيوه حمل و نقل گرديده است. 

شكل7: مجموع زمان سفر برای دو شيوه حمل و نقل در دو حالت قبل و بعد از احداث مسير ويژه )دقيقه(
5- نتيجه گيری

از آنجا كه وجود ترافيك های سنگين در برخی از مسيرهای شهری و بخصوص 
در شهرهای بزرگ به يك معضل جدی تبديل شده است كارشناسان تنها راه 
حل اين مش��كل را در كاهش سهم سفرهای حمل و نقل شخصی و افزودن 
آن به حمل و نقل عمومی می دانند. از اينرو يكی از راههای انجام اين كار، اجرا 
مس��يرهای ويژه در اين معابر و اولويت دهی به حمل و نقل عمومی می باشد. 
در اين راس��تا برنامه ريزان حمل و نقل شهری در شهر مشهد اقدام به اجرای 
مس��يرهای ويژه در برخی از معابر پر تردد اين ش��هر نمودند. كه بررسی های 
انجام شده نشان داد، اجرا اين طرح ها توانسته عالوه بر افزايش سهم سفرهای 
حمل و نقل عمومی )رساندن اختالف سهم سفرهای شخصی و عمومی از 20 
درصد، به 2 درصد(، تغيير قابل توجهی را نيز در زمان سفر اين شيوه حمل و 
نقل در مسيرهای اجرای طرح بدنبال داشته باشد. در پايان نيز ياد آور می شوم 
در صورتی كه بتوان مش��كالت مطرح در برخی از اين مس��يرها را تقليل داد 
می توان شاهد افزايش قابل توجه تری در ارتباط با اختصاص سهم حمل و نقل 

عمومی نسبت به شخصی بود.
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چكيده:  براي حصول جوش با كيفيت مناس��ب بايد حداقل 5 عامل كه در 
زيان التين با حرف p شروع مي شود رعايت گردد كه به نام قانون 5P شناخته 
مي شودكه ش��امل توصيه هاي بر مبناي تجربيات است و نمي تواند به عنوان 

آيين نامه مورد استفاده قرار گيرد و بيشتر جنبه راهنما دارد.   
مقدمه: 

گس��تردگي آسيب ديدگيهاي جوش در س��اختمانهاي فوالدي بوضوح وجود 
نقايص اساس��ي را در كنترل كيفي به اثبات رسانيده است. در اين مقاله سعي 
مي شود تا با بيان اصول كنترل كيفي و ارائه راهكارهای صحيح از بروزمعايب 

بعدي جلوگيری شود. 

 :5P قانون
5 عامل فوق به شرح زير طبقه بندي مي شود: 

Personnel )1:  به معني استفاده از جوشكار تاييد صالحيت شده مي باشد 
Process ) 2:  به معني روش جوش��كاري يا استفاده از تجهيزات مناسب و 

كاليبره مي باشد
Prepration ) 3:  يعني آماده سازي مناسب قطعات 

Precedure ) 4:  به معني وجود دستورالعمل جوشكاري مي باشد
Proove ) 5:  به معني بازرسي و تاييد مي باشد 

  :) Personnel (پرسنل جوشكاري
براي جوشكاري بايد از جوشكار تاييد صالحيت شده استفاده نمود و مهندسين 
ناظر نبايد تنها با توجه به تجربه فني و قيمت پايين تر جوش��كار دس��ت به 
انتخاب زده و تنها بايد به جوش��كاران و اپراتورهاي جوشكاري اجازه كار داده 
شود كه طبق آيين نامه ) نشريه 228 ( تحت ارزيابي قرار گرفته و صالحيت 
آنها تاييد ش��ده اس��ت و يا صالحيت آنها قبال توسط مرجع ذيصالحي مورد 
ارزيابي قرار گرفته است. و اگر به نظر برسد كه توانايي يا صالحيت جوشكار 
 اپراتور جوشكاري و يا خال جوشكار ارزيابي شده پايين تر از ظوابط آيين نامه 
) نش��ريه 228 ( اس��ت بايد به كمك آزمايشهاي ساده نظير آزمايش شكست 

جوش گوشه و.. . جوشكار را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد. 
معموال در سازهاي ساختماني آزمون در وضعيت تخت و سرباال به راحتي تبحر 

جوشكار را نشان مي دهد. 

  :) Process( ماشين آالت وتجهيزات جوشكاري مناسب
ماشين آالت جوشكاري از نوع ديزل،  بنزيني،  دينام و ركتيفاير بايد وضعيت 

مناسبي داشته و جريان يكنواختي براي جوشكاري توليد نمايد. 

ساير تجهيزات مانند الكترود،  انبر جوشكاري استاندارد،  فالسك خشك كن،  
دس��تكش، ماسك، س��نگ فرز،  واير برس، جعبه الكترود از ملزومات اساسي 

هستندكه بايد در كارگاه فراهم باشند. 

انبرهاي استاندارد

نمونه هاي از گيج ها و تجهيزات جوشكاري
در انتخاب تجهيزات موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد: 

الف( انبر الكترود:  
در انتخاب انبر بايد دقت شود كه از انبرهاي دست ساز) ساخته شده با ميلگرد  ( 

كه توسط جوشكار تهيه ميشود استفاده نشود. 
م��الك انتخاب انبر الكترود براس��اس قابليت تحمل بار جوش��كاري انتخاب 
مي شود. و فقط انبرهايي كه بصورت كامل ايزوله و عايق بندي شده اند مجاز 

به استفاده هستند. 

رضا اورنگی | مهندس عمران | civil.or@gmail.comکنترل و بازرسيمقاله ها

قانون 5P تضمیني براي کیفیت مناسب جوش در 
ساختمانهاي کوچک 
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ب ( دستگاه جوشكاري: 
اس��تفاده از دستگاه هاي كاليبره شده كه الزاما ت آيين نامه را برآورده مي سازد 

مجاز به استفاده هستند. 
ج ( كابل جوشكاري:  

به علت باال بودن ش��دت جريان جوش��كاري اندازه مقطع كابل جوشكاري از 
اهميت ويژه اي برخوردار است. كابلها مربوط به دستگاه ها و يا قطعه كار نبايد 
تحت هيچ شرايطي نظير استفاده از يك بافت ايزوله،  مرمت و وصله پينه شود. 
پوسته محافظ و بافت پوششي كابل يا بايد براساس اصول فني صحيح ولكانيزه 
و س��الم نگهداري ش��ود و يا كابل را از مقطع آسيب ديده قطع كرده و توسط 

كوپلينگ به هم وصل شود. 
د ( الكترود:  

در خريد الكترود بايد دقت گردد كه حتما از سازنده هاي معتبر خريداري شود. 
كارخانجات الكترودهاي مردود و تاريخ گذشته را براي جوشكاري در و پنجره جدا 
مي نمايند. احتياط نماييد از اين الكترودها براي جوشكاري اسكلت استفاده نشود. 

:)Prepration ( آماده سازي درزها
لبه هاي كه بهم جوش مي شوند بايد مستقيم و عاري از كجي، لهيدگي،  آلودگي 
به گريس، خاك و يا زخمهاي ناشي از برشكاري باشند كه در مرحله مونتاژ و 

خال جوش زدن قطعات مي تواند بازرسي شود. 

:)Precedure ( دستورالعمل جوشكاري
مالك اجراي عمليات جوش��كاري دس��تورالعمل جوش است. بر طبق كليه 
اس��تانداردها قبل از هرگونه عمليات جوشكاري تهيه روش جوشكاري بطور 
 PQR ك��ه به آن WPS و گزارش��ات آزمايش��ات تاييد )WPS( مكتوب

مي گويند از حداقل پيش نيازهاي شروع به كار جوشكاري مي باشد. 
بعلت مرسوم نبودن تهيه دستورالعمل در كارگاه هاي كوچك تفهيم استادكار در 

زمينه استفاده از آمپر و سايز الكترود ضروري مي باشد. 
تلفيق آمپرو سرعت،  در جوشكاري در شكل زير نشان داده شده است. 

شكل A: شدت جريان مناسب،  خط جوش صاف و منظم،  عدم بريدگي كناره،  يكنواخت در مقطع 
عرضي، جوش با كمترين مصالح

شكل B:  شدت جريان جوشكاري خيلي كم،  گرده شدن فلز جوش،  پيشرفت كند، اتالف الكترود و زمان مفيد 

شكل C:  شدت جريان زياد،  وجود پاشيدگي،  بريدگي لبه جوش در فلز پايه،  ترسيب نامنظم، هزينه 
زياد در تعميرات و اتالف الكترود و زمان مفيد

شكل D:  جوشكاري با سرعت باال،  خط جوش باريك و نامنظم،  كمبود فلز جوش در مقطع،  فاقد 
مقاومت كافي، اتالف الكترود و زمان مفيد 

شكل E:  جوشكاري با سرعت خيلي كم،  گرده شدن زياد فلز جوش،  عدم نفوذ در لبه ها،  اتالف 
الكترود و زمان مفيد 

 

شكل F:  جوشكاري با قوس بلند،  خط جوش نامنظم،  سطح نامناسب فلز جوش،  اتالف الكترود 
  :) VI ( بازرسي عيني

يكي از موثرترين روشهاي بازرسي جوش،  بازرسي عيني توسط بازرسين داراي 
صالحيت مي باشد. طبق آيين نامه جوشكاري صد درصد جوشهاي ساختمان 
بايد توس��ط بازرس جوش كنترل و نتيجه اين آزمايش��ها به مهندس ناظر و 
كارفرما گزارش شود. نتيجه تمام اين آزمايشها بايد در پرونده هاي مخصوص 
ثبت ش��ده در اختيار مهندس ناظر قرار گيرند. تفس��ير مهندس ناظر از نتايج 

آزمايش ها قطعي محسوب مي شود. 
مهندس ناظر مي تواند مستقيما آزمايش هاي كنترل كيفيت را بر روي قطعات 
انجام داده و يا دستور تكرار و تجديد آزمايش هاي الزم توسط پيمانكار را بنمايد. 

نتيجه گيري: 
در تمام موارد اعتقاد بر اين اس��ت كه پيش��گيري از بوجود آمدن عيب،  مقدم 
بر تعمير اس��ت. با انجام قانون 5P اميد است در انتهاي عمليات جوشكاري، 

جوش هاي مردود به حداقل خود برسد. 
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اين روزها هدفمندي يارانه ها، ضرورت صرفه جويي و استفاده بهينه از انرژي ها 
را بيش از گذشته ساخته است.اين موضوع در بهينه سازي مصارف سوختهاي 
خانگي و تجاري به وضوح قابل مشاهده است. متأسفانه اكنون وضعيت عايق كاري 
حرارتي پوسته هاي خارجي ساختمان، در و پنجره ها، سيستم تأسيساتي و مصارف 
برقي بويژه روشنايي در اكثر اماكن مسكوني و تجاري بسيار نامطلوب مي باشد. 
اتالف بخش قابل مالحظه انرژي از ديوارها، سقف و كف ساختمان و پنجره هاي 
آهني با شيش��ه تك جداره، تأسيساتي پرمصرف و تجهيزات با مصرف انرژي 

بسيار زياد از مشكالت اين بخش است. 
در حال حاضر مي توان در مرحله ساخت و ساز با هزينه اي معقول تمامي ديوارها 
را عايق نمود و از پنجره هاي دو جداره استفاده كرد و يا از روشهاي عايق كاري 
مناس��ب براي س��اختمانهاي موجود بهره برد. چنانچه دستگاهها و تجهيزات 
تأسيساتي از لحاظ اقتصادي قابليت بهينه سازي داشته باشد بايد اين كار انجام 
شود درغير اينصورت حتماً بايد تعويض گردد. ضمن اينكه وسايلي كه خريداري 
مي شوند بايد هزينه هاي جانبي اندكي داشته باشند. موضوع مهم ديگر، تعويض 
دس��تگاهها و لوازم حرارتي و برودتي فرسوده و بطور كلي نوسازي تأسيسات 

است، اين مساله به بهينه سازي مصرف انرژي كمك بزرگي مي كند. 
واقعيت اين اس��ت كه ما افق هاي دورتر را نمي بينيم. كارشناسان معتقدند به 
جاي اينكه بخواهيم يك دستگاه كاهنده مصرف روي وسايل تأسيساتي نصب 

كنيم، بهتر است خودمان چگونگي استفاده از دستگاهها را بهينه كنيم. 
در بس��ياری از موارد به خاطر يك فرد، سيس��تم گرمايش و س��رمايش يك 
س��اختمان تجاري يا اداري در ساعات تعطيلي و انتهاي شب روشن است در 
حالي كه بايد محيط استفاده از اين دستگاهها استاندارد سازي شده و از لحاظ 
اتالف انرژي ايمن سازي شوند و يا با تعويض المپهاي رشته اي با المپهاي 
كم مصرف و نيز استفاده از ترانس الكترونيكي مصرف انرژي الكتريكي را حتي 

المقدور كاهش داد. 
همه اينها به اصالح زيرس��اختهاي مصرف انرژي در س��اختمان برمي گردد. 
مسووالن بايستي زير ساختهاي الزم را فراهم كرده و ضمانت اجرايي الز م را 

براي اصالح الگوي مصرف انرژي فراهم نمايند. 
در ادامه نكاتي در مورد راهكارهايي ساده و البته مؤثر در كاهش مصرف انرژي 

الكتريكي را بيان مي نماييم. 

صرفه جويي در مصرف برق
انتخاب و نحوه استفاده و نگهداري از هر وسيله برقي كمك بزرگي به صرفه 

جويي در انرژي برق مي كند. 
قطعاً براي خريد دستگاه برقي با برچسب انرژي A يا B هزينه بيشتري بايد 
پرداخت كرد اما اين هدر رفتن پول نيس��ت بلكه هزينه اصلي با كاهش مبلغ 

قبض برق ماهانه شما جبران خواهد شد. 
ساعات اوليه شب زماني است كه مصرف برق به داليل گوناگون به بيشترين 
ميزان خود مي رسد. در اين ساعات نسبت به ساير ساعات شبانه روز، ظرفيت 

بسيار باالتري از كل شبكه توليد، انتقال و توزيع برق بايد وارد عمل شود. 
حال اگر ميزان مصرف در ساعات اوليه شب همچنان افزايش يابد به نحوي 
كه ظرفيتهاي موجود قادر به تأمين آن نباشد در سطح شبكه خاموشي اتفاق 
مي افتد كه براي همه بس��يار نامطلوب است. رفع اين مشكل مستلزم سرمايه 

گذاري بسيار زياد براي تأسيس نيروگاه هاي جديد و ساخت تأسيسات تنها براي 
حدود چهار ساعت است. بنابراين بايد در اين ساعات در استفاده از وسايل برقي 
دقت كرد و تا حد ممكن چندين وس��يله برقي را به پريز وصل نكرد. بهترين 

زمان استفاده از وسايل خانگي پرمصرف برقي، صبح قبل از ظهر است. 
هر فصل لباس خاص خود را مي طلبد. س��عي كنيد به جاي اس��تفاده بيش از 
حد از وس��ايل تهويه محيط از لباس مناسب همان فصل استفاده كنيد. سعي 
كنيد وسايل برقي از جمله تلويزيون را نزديك منابع حرارتي قرار ندهيد. پشت 
تلويزيون نبايد به جايي چسبيده باشد تا گردش هوا به راحتي صورت بگيرد و 

همچنين تلويزيون نبايد در معرض رطوبت يا نور مستقيم خورشيد باشد. 
باز گذاشتن در يخچال براي چند دقيقه، قرار دادن ظرف داغ غذا در آن و تميز 
نكردن يخچال برفك زده براي مدت طوالني، قرار دادن مواد غذايي بيش از 
ظرفيت در آن و چسباندن يخچال به ديوار، ميزان مصرف برق را به حدي غير 
قاب��ل باور افزايش مي دهد. در س��اعتهاي اوج مصرف مي توان قالبهاي يخي 
را كه مصرف ندارند در قس��مت پايين يخچال قرار داد تا به اين ترتيب موتور 

يخچال در اين ساعتها كمتر كار كند. 
تجربه نش��ان داده است كه اگر سنسورهاي كنترل ظرفيت آسانسور و توقف 
صحيح اتاقك آن به خوبي عمل كنند نسبت به آسانسورهايي كه اين سنسورها 

را ندارند تا حدود پنجاه درصد برق كمتري مصرف مي شود. 
ميزان مصرف برق در ماشينهاي لباسشويي و ظرفشويي به ميزان درجه حرارت 
انتخابي شما بستگي دارد. اگر براي شست و شوي لباسها يا ظروف نيازی به 
آب داغ وجود ندارد درجه اين دس��تگاهها را ميان 30 – 40 درجه س��انتيگراد 
تنظيم كنيد. روشن كردن اين دستگاهها در حالي كه ظرفيتشان تا نيمه پر شده 
يا آن قدر پر شده است كه لباسها يا ظرفها خوب شسته نمي شوند، باعث هدر 

رفتن انرژي برق خواهد شد. 

صرفه جويي در روشنايي 
ام��روزه ب��راي همه ما تصور اينك��ه بخواهيم حتي براي يك ش��بانه روز در 
ساختماني زندگي كنيم كه روشنايي مناسبي نداشته باشد ناراحت كننده است. 
اما تأمين روش��نايي مناسب هر فضاي ) مس��كوني، اداري و تجاري ( نيازمند 
رعايت نكات قابل توجهی است. شايد برخي از اين نكات به ظاهر كم اهميت 
جلوه كنند اما رعايت آنها نه تنها مصرف را كاهش مي دهد بلكه عمر المپها را 
نيز افزايش خواهد داد در واقع فقط اين نيست كه با نصب المپ كم مصرف 
در فضاهاي گوناگون به مصرف بهينه برق دل خوش كنيم بلكه بايد به جايي 
كه المپ نصب مي ش��ود و نحوه نگهداري از آن و سيم كشي برق ساختمان 

نيز توجه نمود. 
در ساختمان از رنگهاي روشن و نور طبيعي استفاده كنيد تا نياز به استفاده از 
روشنايي الكتريكي به حداقل برسد. با پاك كردن گردو غبار از روي المپها و 
حبابها نور آنها را افزايش دهيد. زيرا يك اليه گرد و غبار مي تواند كارآيي المپ 

را به نصف كاهش دهد. 
در لوسترهاي چند شاخه از المپهاي كم مصرف با توان پايين استفاده كنيد. در 
صورتيكه تعداد المپهاي لوستر زياد است براي هر شاخه كليه جداگانه نصب شود. 
هرچند سال يكبار سيم كشي منزل خود را توسط يك متخصص كنترل كنيد. 
نقص سيم كش��ي مي تواند سبب باال رفتن مصرف و كم شدن عمر المپ و 

مصطفي آتش افزونصرفه جویي انرژيمقاله ها

صرفه جویي انـرژي در ساختمـان با کمترین هزینه
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ساير وسايل برقي شود. 
بهتر اس��ت در راهروها و ايوانها از المپها با توان پايين اس��تفاده كنيد زيرا نور 
ماليم اين المپها س��بب جذب كمتر حشرات موذي به سمت المپ مي شود. 
روشنايي هاي بيروني را به يك فتوسل و سنسور تشخيص حركت مجهز كنيد. 
در اين صورت اين روش��نايي ها فقط در ش��ب يا زماني كه شخصي در محل 
حضور داشته باشد روشن مي شود. تركيبي از فتوسل و سنسور تشخيص حركت 

ميزان صرفه جويي انرژي را افزايش مي دهد. 
اگر آباژوري داريد كه توسط المپ هالوژن روشن مي شود، المپ آن را با المپ 
كم مصرف عوض كنيد زيرا مصرف انرژي المپ مصرف 60 تا 80 درصد كمتر 
از المپ هالوژن اس��ت ولي در عين حال نور بيشتري دارد. عالوه بر اين كمتر 
گرم مي شود. المپهاي هالوژني آباژور همواره به دليل حرارت بسيار باال، خطر 

ايجاد آتش سوزي نيز دارند. 
با اس��تفاده از پرده هاي رنگ روش��ن با بافت نرم، از مزاياي نور طبيعي بهره 
ببري��د. در اين ص��ورت با حفظ حريم خصوصي خانه خود، نور طبيعي به اتاق 

وارد مي شود. 
از المپ فلورسنت T8 با طول 122 سانتي متر با منعكس كننده هايي كه توان 

بارتاب بيشتري دارند براي روشنايي اتاق كار و پاركينگ استفاده كنيد. 
نور پردازي با رويكرد صرفه جويي 

روش��نايي يكي از مهمترين قسمتهاي طراحي داخلي هر ساختماني به شمار 
م��ي رود. رعايت نكات نصب المپها از نظر تعداد، ارتفاع مناس��ب آنها تا كف، 
فاصله افقي آنه��ا از يكديگر و به كار گيري توأمان رنگهاي آفتابي و مهتابي 
آنها در كنار استفاده از المپهاي كم مصرف مي تواند به نورپردازي مناسب در 
فضاهاي گوناگون منجر شود. اين در حالي است كه برخي فقط نصب لوستر و 

قابهاي لوكس را براي تحقق زيبايي فضاي زندگي در نظر مي گيرند. 
وجود يك لوستر پرشاخه كه با زدن يك كليد كل المپها را روشن مي كند نه 
تنها باعث افزايش برق مصرفي مي شود بلكه می تواند خستگي چشم و سردرد 
را نيز در پي داش��ته باشد. بنابراين براي انتخاب تجهيزاتي كه با روشنايي در 
ارتباط هس��تند بايد همه نكات را با هم در نظر گرفت تا حاصل كار، زيبايي، 

صرفه جويي و سالمت مصرف كننده باشد. 
انتخاب لوستر را بر اساس مساحت فضاي مورد استفاده از آن انجام دهيد. ابعاد 
لوستر بايد متناسب با فضا باشد بعنوان نمونه براي فضاي حدود 20 تا 30 متر 

مربعي لوستري با ابعاد 70 55 سانتي متر كفايت مي كند. 
براي اتاق نشيمني به مساحت 20 متر مربعي تعداد 6 عدد المپ كم مصرف 
12 واتي مناسب است اين در حالي است كه براي اتاق مطالعه 10 متري به 2 

عدد المپ 35 واتي نياز است. 

حفظ گرما در خانه 
هيچ خانه اي بدون اس��تفاده از وسايل گرمايشي در هواي سرد قابل سكونت 
نيست اما تنها راه گرم كردن خانه، استفاده از انرژي نيست. براي گرم كردن و 
گرم نگه داش��تن خانه، راههاي ديگري هم وجود دارد. راههاي ساده و آساني 
كه بدون صرف انرژي، گرما را در خانه نگه مي دارند. عايق كاري و درزگيري از 
مؤثرترين راههاي گرم نگه داشتن خانه است كه موجب صرفه جويي در مصرف 
انرژي هم مي شود. پس به جاي اينكه بخاري را زياد كنيد يا پيچ شوفاژ را بيشتر 
بپيچانيد، به فكر درزگيري و عايق كاري و جلوگيري از اتالف انرژي باش��يد. 

چند نمونه از اين اقدامات ساده، آسان و مؤثر را با هم مرور مي كنيم. 
عايق كاري 

عايق كاري به اندازه استفاده از وسايل حرارتي در گرم نگه داشتن خانه داراي 
اهميت است. با عايق كردن ساختمان تا حد زيادي به حفظ گرما و حرارت در 
خانه كمك شده و هزينه هاي پرداختي تا سي درصد كمتر مي شود. البته اين 

كار بهتر است در مرحله ساخت و ساز بنا انجام گيرد. 
استفاده از درختان در اطراف خانه و وجود گياه پيچك روي ديوارها به عنوان 
عايق عمل كرده و از اتالف انرژي گرمايي جلوگير مي كند. موكت كردن خانه 

و قرار دادن فرش كف اتاقها نيز موجب گم تر شدن خانه مي شود. 

درها
باز و بسته شدن درهايي كه به هواي آزاد يا به فضاهاي كرم نشده باز مي شوند 
) مانند در راه پله، انباري و پاركينگ ( موجب مي گردد هواي سرد وارد ساختمان 
ش��ده و مقدار زيادي از حرارت هدر برود. نصب فنرهايي كه بطور خودكار در 
را مي بندند، مانع از هدر رفتن حرارت مي شوند. فاصله ميان در و چارچوب آن 
بايد به طور كامل درزبندي شود. اگر فاصله زير درها تا زمين به اندازه اي است 
كه با نوارهاي اس��فنجي پوشانده نمي شود، بطور موقت با قراردادن پارچه اي 

ضخيم آن را بپوشانيد. 
پنجره ها

10 تا 20 درصد انرژي از طريق پنجره ها تلف مي ش��ود پنجره ها را با استفاده 
از نوارهاي اسفنجي درزگيري كنيد و در صورت لزوم از دو اليه نوار اسفنجي 
استفاده كنيد. استفاده از پرده هاي بلند و ضخيم تا حد زيادي از اتالف انرژي 

پيشگيري مي كند. 
شوفاژ

هواگيري شوفاژها و نصب يك ورقه آلومينيومي پشت رادياتور موجب مي شود 
قدرت گرم كنندگي ش��وفاژ بيشتر شود. نصب اين ورقه پشت رادياتور شوفاژ 
موجب انعكاس حرارت به داخل خانه خواهد شد. اين كار درباره ديوارهايي كه 

به طور مستقيم با بيرون تماس دارند خيلي مؤثر است. 
درزگيري 

با خروج هواي گرم از درزها و س��وراخها 20 ت��ا 50 درصد حرارت خانه خارج 
مي شود. يك شكاف و درز چند ميلي متري در كناره هاي در معادل يك سوراخ 

15 سانتي متري روي ديوار گرما را هدر مي دهد. 
براي پيش��گيري از اتالف انرژي از درزگير اس��تفاده كنيد. درزگيرها در انواع 
متعددي توليدمي شوند و ارزان قيمت هستند و چند برابر قيمتشان در مصرف 
سوخت صرفه جويي مي كنند. عمر اين درزگيرها كوتاه است و پس از يك يا 

دو سال بايد تعويض شوند. 
دريچه ها و كانال ها

دريچه كولر يكي از منافذ اتالف حرارت است. با پوشاندن دريچه و كانال هاي 
كولر از داخل خانه و روي پشت بام با فوم يا پالستيك مي توانيد تا حد زيادي 
از اتالف انرژي پيشگيري كنيد و گرما را بيشتر در خانه نگه داريد. البته بايستي 
خاطر نش��ان نمود كه در صورت اس��تفاده از بخاري گازي بعنوان تنها وسيله 
گرمايش��ي محيط حتماً بايستي برای تهويه هوا و تأمين هواي احتراق تدابير 

الزم انديشيده شود. 
شومينه 

يكي از راههاي نفوذ هوا به داخل خانه، دودكش شومينه است. وقتي از شومينه 
استفاده نمي كنيد دريچه خروج گاز را ببنديد تا گرماي خانه حفظ شود و حرارتي 

كه براي ايجادش هزينه كرده ايد هدر نرود. 
تعميرات خانگي 

تركها و ش��كافهاي موجود در ديوارها س��بب اتالف گرما و هدر رفتن انرژي 
مي شود. اين شكافها و منفذها را با گچ پر كنيد. در جاهايي كه بطور مستقيم 
با هواي آزاد در تماس هس��تند يا گچ به خوبي به آنها نمي چسبد مي توانيد از 
درزگيرهاي سيليكوني استفاده كنيد. دور چهارچوب درها و پنجره ها، كانال كولر، 
اطراف پوشش كف خانه، اطراف لوله هاي آب و فاضالب، اطراف كولرهاي آّبي 
و گازي نصب شده روي ديوار يا پنجره جاهايي هستند كه احتمال وجود شكاف 

و منفذ در آنها زياد است. 
شيرها و لوله هاي آب

گاهي در اثر سرما ترك هايي در ديوار ايجاد مي شود كه عامل انتقال حرارتند و 
رفع آنها هزينه براست. براي پيشگيري از اين گونه مشكالت مي توانيد پيش از 
سردتر شدن هوا اقداماتي انجام دهيد تا خانه در برابر سرما آسيب نبيند. لوله هاي 
آب را به دقت بررس��ي كنيد و مطمئن شويد كه ترك، سوراخ و نشتي ندارند. 
ش��يرهاي آب را بررسي و شيرهايي كه چكه مي كنند را تعمير كنيد. لوله ها را 
ب��راي جلوگيري از يخ زدگي آب عايق كاري كنيد. در زمس��تان عايق كاري 

لوله هاي آبگرم براي حفظ گرماي آب اهميت بيشتري دارد. 
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انرژي خورشيدي
انرژي خورشيد يكي از منابع تامين انرژي رايگان، پاك و عاري از اثرات مخرب 
زيست محيطي اس��ت كه از دير باز به روش هاي گوناگون مورد استفاده بشر 
قرار گرفته اس��ت. بحران انرژي در سال هاي اخير، كشورهاي جهان را بر آن 
داش��ته كه با مس��ائل مربوط به انرژي، برخوردي متف��اوت نمايند كه در اين 
ميان جاي گزيني انرژي هاي فسيلي با انرژي هاي تجديدپذير و از جمله انرژي 
خورشيدي به منظور كاهش و صرفه جويي در مصرف انرژي، كنترل عرضه و 
تقاضاي انرژي و كاهش انتشار گازهاي آالينده با استقبال فراواني روبرو شده 

است.
به طور متوسط خورشيد در هر ثانيه 1020*1/1 كيلووات ساعت انرژي ساطع 
مي كند. از كل انرژي منتشر شده توسط خورشيد، تنها در حدود 47 درصد آن 
به سطح زمين مي رسد. اين بدان معني است كه زمين در هر ساعت تابشي در 

حدود 60 ميليون Btu دريافت مي كند.
 يعني انرژي ناشي از سه روز تابش خورشيد به زمين  برابر با تمام  انرژي ناشي 
از احتراق كل سوخت  هاي  فسيلي در دل زمين است و بنابراين مي توان نتيجه 
گرفت كه در اثر تابش خورش��يد به مدت چهل روز، مي توان انرژي مورد نياز 

يك قرن را ذخيره نمود.
بنابراين با به كارگيري كلكتورهاي خورشيدي مي توان تا حدودي از اين منبع 
انرژي بي پايان، پاك و رايگان اس��تفاده كرد و تا حد بس��يار زيادي در مصرف 

سوخت هاي فسيلي صرفه جويي نمود
 موقعيت كشور ايران از نظرميزان دريافت انرژي خورشيدي

كش��ور ايران در بين مدارهاي 25 تا 40 درجه عرض شمالي قرار گرفته است 
و در منطقه اي واقع ش��ده كه به لحاظ دريافت انرژي خورشيدي در بين نقاط 
جهان در باالترين رده ها قرار دارد. ميزان تابش خورشيدي در ايران بين 1800 
تا 2200 كيلووات س��اعت بر مترمربع در سال تخمين زده شده است كه البته 
باالتر از ميزان متوس��ط جهاني است. در ايران به طور متوسط ساليانه بيش از 

280 روزآفتابي گزارش شده است كه بسيار قابل توجه است.

ويژگي هاي استفاده از انرژي خورشيدي
پ��اك و بدون آلودگي )حذف انتش��ار گازهاي گلخانه اي از جمله دي اكس��يد 

كربن(  

بي پايان  
رايگان و دردسترس  

كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي  
امن و بي خطر 

 
كاربرد انرژي خورشيدي

به ط��ور كلي موارد اس��تفاده از انرژي خورش��يد به صورت زير دس��ته بندي 
مي شود:

1- تامين روشنايي از انرژي خورشيدي  
2- تامين انرژي الكتريسيته  

توليد برق با استفاده از فوتوولتاييك ها
توليد برق با استفاده از گرمايش خورشيدي

3- سرمايش و گرمايش هوا  
4- اجاق ها  

5- آب شيرين كن  
5- گرمايش آب  

تهيه آب گرم مورد نياز مصارف خانگي با استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي
تامين آبگرم در فرايندهاي صنعتي و تامين گرماي مورد نياز برخي فرايندها

گرمايش استخرها
مخازن ذخيره آب فصلي
كاربرد انرژي خورشيدي

استفاده از گرمايش خورشيدي براي تامين آبگرم مصرفي در ايران از طريق راه 
اندازي دو نوع سيستم صورت گرفته است:

  )Domestic Solar Water Heaters( آبگرمكن هاي خانگي خورشيدي
)Solar Bath water heater(آبگرمكن هاي عمومي خورشيدي

آبگرمكن خانگي خورشيدي
جالب است بدانيد كه گرمايش آب و فضا مجموعاً بيش از 80 درصد انرژي را 
در ساختمان ها مصرف مي كند و بنابراين بيش از يك سوم كل انرژي مصرفي 
جهان در جهت گرمايش مصرف مي ش��ود. از اين ميان گرمايش آب به طور 
متوسط 20 تا 30 درصد كل انرژي مصرفي در خانه را مصرف مي كند.بنابراين 
با اس��تفاده از آبگرمكن خورشيدي مي توان ساليانه 70 درصد انرژي مورد نياز 

سایت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشورصرفه جویي انرژيمقاله ها

انرژی خورشید، تامین برق و آبگرم 
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براي گرمايش آب را تامين كرد.
بخش اصلي يك آبگرمكن خورش��يدي كلكتور آن است كه خود شامل يك 
ورق اس��ت كه به وسيله تابش كلي خورشيد حرارت يافته و حرارت خود را به 
يك سيال جذب كننده )مانند آب ( كه داخل لوله در حال جريان است، منتقل 
مي كند. رنگ اين ورق هميش��ه تيره انتخاب مي شود و داراي پوشش خاصي 
است كه بتواند ضريب جذب انرژي را به حداكثر و ضريب پخش را به حداقل 
برساند. براي رسيدن به دماي باال، مجموعه ورق و لوله ها را در داخل يك جعبه 

عايق با روكش شيشه قرار مي دهند تا از اثر گلخانه اي بتوان استفاده كرد. 
  آبي كه با اين روش گرم مي شود، بر اثر اختالف دما و با گردش طبيعي وارد 
يك تانك دوجداره ش��ده و آب مخزن را گرم مي كند. اين آب گرم شده يا به 
طور مستقيم به مصرف گرمايش خانوار مي رسد و يا توسط يك مبدل حرارتي 
دماي آب مصرفي خانواده را افزايش مي دهد. شكل زير طرح ساده اي از اين 

آبگرمكن را نشان مي دهد:

انواع كلكتورهاي خورشيدي
 Flat-plate collectors كلكتور هاي تخت

اين كلكتور ساده ترين و پر استفاده ترين نوع كلكتور به شمار مي رود. ساختار آن 
به ش��كل يك جعبه مستطيل شكل بوده كه در داخل آن يك صفحه جاذب 
فلزي از جنس مس يا آلومينيوم با پوشش��ي به رنگ هاي خاص اس��ت. اين 
صفحه، جاذب انرژي حرارتي خورشيد است. در زير صفحه، لوله هاي كوچكي 
قرار گرفته كه آب يا سيال انتقال حرارت در آن ها جريان دارد. اطراف كلكتور 
به منظور كاهش اتالف حرارتي عايق بندي شده است. روي سطح جعبه نيز از 

پالستيك شفاف يا شيشه پوشيده شده است. 
 Evacuated-tube collectors كلكتورهاي تحت خال

 اين كلكتور از تعدادي لوله دو جداره ش��فاف موازي تشكيل شده است كه در 
داخل آن يك تيوب با پوشش��ي از ماده جاذب قرار دارد. هوا از فضاي بين دو 
جداره خارج گرديده وخال ايجاد شده از اتالف حرارت جلوگيري مي كند. مزيت 
اين نوع كلكتور توانايي در ايجاد دماي باالتر مي باش��د. كلكتورهاي سهموي 

 Concentrating collectors
 اين كلكتور ها س��طح آينه اي داشته و براي تجمع انرژي خورشيدي بر روي 

تيوب جاذب كه شامل سيال انتقال حرارت است، به كار مي رود.
كاربرد انرژي خورشيدي در جهان

تا س��ال 2005 بيش از 150 ميليون متر مربع معادل 92/7 گيگاوات س��اعت، 
كلكتور گرمايش��ي نصب ش��ده اس��ت. مجموع كلكتورهاي نصب ش��ده در 
س��ال 2005 نسبت به س��ال 2003 در حدود 130 درصد افزايش يافته است. 
بزرگ ترين توليدكنندگان كلكتورهاي گرمايشي به ترتيب چين، امريكا، ژاپن و 
تركيه هستند. تقريباً بيش از 90 درصد رشد مصرف كلكتورهاي گرمايشي در 
چين اتفاق مي افتد. مجموع هزينه صرف تحقيقات در اين زمينه در كشورهاي 
عضو آژانس بين المللي انرژي تا سال 2005 بيش از 3,5 ميليارد دالر بوده است.

برنامه هاي شركت بهينه سازي در زمينه به كار گيري آبگرمكن هاي خورشيدي 
شركت بهينه سازي مصرف سوخت در شهرها و روستاهايي كه داراي شرايط 
اقليمي مناسب براي نصب هستند، پروژه هايي را انجام داده و طرح استفاده از 
آبگرمكن خورشيدي خانگي و آبگرمكن خورشيدي عمومي )حمام خورشيدي( 
را در دست اقدام دارد . در اين راستا پروژه هاي تعريف شده در بخش ساختمان 
شركت بهينه سازي مصرف سوخت در زمينه آبگرمكن هاي خورشيدي خانگي 

و عمومي به صورت زير است: 
فاز اول: 

نصب و راه اندازي 350 آبگرمكن هاي خانگي و 3 حمام عمومي )اتمام يافته(
فاز دوم: 

ساخت و توزيع 10000 آبگرمكن خانگي و 10 حمام عمومي )اتمام يافته(
در ط��ي اين فاز 3 ميلي��ون دالر به عنوان ياران��ه دولتي به مصرف كنندگان 

پرداخت شده است. 
فاز سوم )در حال اجرا(: 

)دوره پنج ساله( ساخت توزيع 7840 دستگاه آبگرمكن خانگي و 1000 حمام 
عمومي كه در آن 22/1 ميليون دالر بودجه به عنوان يارانه دولتي به مصرف 

كننده پرداخت گرديده است. 
آبگرمكن هاي عمومي در كليه اماكن عمومي كش��ور كه فاقد لوله كشي گاز 
طبيعي هستند، با پرداخت يارانه اي بالغ بر 20 ميليون تومان به ازاي هر دستگاه 

آبگرمكن عمومي 100 نفره نصب مي شوند.
آبگرمكن هاي خانگي در كليه مناطق كشور و با پرداخت يارانه اي به ازاي هر 
نف��ر 36000 تومان نصب گرديده كه تعهد پيمانكاران در اين بخش تقريباً به 

پايان رسيده است. 

منبع:
سايت سازمان بهينه سازی مصرف سوخت كشور.

http://ifco.ir/building/renew/sunwaterheater.asp
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 اطمينان از ايمني، بهداش��ت، بهره دهي مناسب، 
آس��ايش و صرفه اقتصادي يكي از اهداف وضع 
مقررات ملي ساختمان است و ترديدي نيست كه 
اين مهم را بايد گامي در راستاي حمايت از مردم 
به عنوان  بهره برداران و در جهت حفظ و افزايش 
بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي ملي 

محسوب نمود.
اهميت ساخت و سازها و لزوم رعايت استاندارهاي 
الزم در اين خصوص ما را بر آن داش��ته است، تا 
از اين پس در هر شماره ضمن جلب ديدگاههاي 
صاحب نظران ، راهبردهاي ارايه شده  را در اختيار 
شما و ديگر عالقه مندان قرار دهيم .در نخستين 
گام كوش��يده اي��م روند كلي س��اخت يك پروژه 
ساختماني را با يك دياگرام تقديم حضورتان كنيم. 
اميد آنكه آنچه تقديمتان مي گردد مورد قبول قرار 
گرفته و با پيش��نهادهاي خود م��ا را در بهتر ارايه 

شدن اينگونه مباحث ياري نماييد:

مهندس محمدحسین خامنه باقري 

براي خوب ساختن ، خود را بسازیم
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انواع سازه هاي  نگهبان
1- روش خرپايي: در اين روش ها با ايجاد خرپاهاي مورب و يا موازي براي 

حفاظت حريم مجاور استفاده مي شود.
2- روش شمع كوبي: يكي از مطمئن ترين روش ها جهت حفاظت حريم 
مجاور مي باش��د كه با حفر چاه درون زمين و باگيداري مناسب در پاي شمع 

جهت حفاظت حريم استفاده مي شود.
3- روش Nailing  در اين روش با تحكيم خاك مجاور با مصالح سيماني و 
يا به روش هاي جديدتر با آرماتور پس كشيده به تحكيم خاك پرداخته مي شود.
4- مهار متقابل: در صورتي كه عرض زمين كم باش��د استفاده از اين روش 
اقتصادي مي باشد. در اين روش ستونهايي در دو طرف ساختمان نصب شده  

و سپس با يك تير با هم رها مي شوند.
5- ساير روش هاي فوق را مي توان به صورت  تركيبي با يكديگر نيز استفاده شوند.

تكنولوژي هاي نوين:
با پيشرفت صنعت ساختمان استفاده از تكنولوژي هاي نوين و صنعتي سازي 
در ساختمان جهت افزايش سرعت و كيفيت ساخت به تدريج  رو به افزايش 

مي باشد. در ادامه سيستم هاي جديد معرفي مي شوند.
1- )سيستم 3D پانل باربر( سيستم پانل باربر با شبكه فوالدي جوش شده و 

شات بتني روي آن
2- )سيس��تم  ICF ( سيس��تم ديوارهاي باربر بتني با قالب پلي اس��تايرن 

ماندگار
3- )سيستم   LSF ( سيستم فوالد سردنورد شده سبك

4- )سيستم قالب تونلي( سيستم بتني با قالب هاي متحرك
5- )ساير سيستم ها ( سيستم هاي جديد و سبك

جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت مركز تحقيقات ساختمان مراجعه شود.
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از ابت��دای  اين  قرن  عوامل  تش��كيل  دهنده  فضا دچار تغيير و تحوالت  عميق  
ش��ده اند. پدران  ما در فضايی  با مقياس  انسانی  زندگی  می كرده اند، حال آنكه  
فضای  امروز ابعاد متفاوتی  دارد و بطور قابل  مالحظه ای  تغيير كرده  است . ظهور 
شهرهای  بزرگ  با ساختمانهای  عظيم ، تراكم  قابل  مالحظه  انسان ها، افزايش  
تعداد اتومبيل ها، استفاده  همگانی  از وسايل ارتباط جمعی ، همه  و همه  محيط 

جديدی  را برای  انسان  معاصر بوجود می آورند.  
الزم  است  كه  دنيای  صنعتی  و پرسروصدای  ما با ايده آل های  انسان  متمدن  و 
عناصر تشكيل  دهنده  فضای  زندگی  او آشتی  كند. تالش  برای  انسانی  كردن  
فض��ا بايد برای  همه  در اولويت  قرار گيرد. اما بيش  از همه برای  شهرس��ازان، 
معماران  و طراحان ش��هری و منظر يعنی  كسانيكه  در يك  تمدن  كم  و بيش  

شهرنشين ، مسوول  نظام  بخشيدن  به  فضا هستند اهميت  دارد. 
" راجر " در كتاب خويش با عنوان " در جستجوي فضاهاي گم شده " فضاي 

عمومي را به دو نوع تقسيم مي كند : 1- نرم فضا و 2- سخت فضا.
در مالزی يكی از عناصر جذاب وجود نرم فضاهاست، فضاي طبيعي داخل يا 
خارج شهر پوشيده شده از فضاهاي سبز. تركيب فضاهای سبز بدون شكل و 
لبه با سخت فضاها از شلوغي فرم شهري مي كاهد و در حقيقت واكنشي است 

به محيط ساخته شده با عملكرد تفريحي.
نرم فضاها تاثير گذاری بيش��تری بر محيط دارند و جهت دس��ت يابی به اين 

فضاها می توان از شرايط و پتانسيل های موجود در محيط بهره جست. 
گزارش حاضر تجربه درك فضايی شهر كواالالمپور با عرصه هايی دربرگرفته 

شده از نرم فضاهاست. 

1-ك��ف عنصر محدود كننده زيرين فضا و معمواًل افقي اس��ت. ارتباطي كه 
بين كف فضاهاي مختلف وجود دارد تأثير بسزايي بر شخصيت كل مجموعه 

فضامی گذارد.
بكارگيری جزئيات  بيشتر در بدنه ها و كف سازی ها،استفاده از انحناهای  نرم  در 

طراحی  فضا می تواند به ادراك  فضا كمك كند. 
استفاده از فرم، رنگ، شكل و بافت سطح كف، استفاده مناسب از تغيير بافت و 
تغيير جنس كف باعث ايجاد يك زمينه بصري در تعامل ساير عناصر در فضا 

براي اين كه بتواند ديده شود، شده است.
كف نرم، طبيعت را وارد محيط مصنوع نموده است و اين در حالي كه كاركرد 
اصلي نواحي مفروش با كف سخت در ارتباط با نرم فضای اطراف تأثيري كاماًل 

جذب كننده به فضا دارد.
پوشش های گياهي به لحاظ ويژگي هاي طبيعي شان داراي فرم، حالت، رنگ، 
تناسبات و ابعاد متغيري مي باشند اين عناصر رشد يابنده و تغيير پذير بوده و 
به همين جهت در زمان هاي متفاوت تأثيرات متنوعي روي فضا داشته و باعث 

سفرنامه
بعد سبز*

تصویر شماره 1

تصویر شماره 3

تصویر شماره 2

تصویر شماره 4

مهندس سارا کنگان خسروي | کارشناس ارشد شهرسازي
* برگرفته از كتاب ابعاد سبز طراحي شهري ،نويسنده : كليف ماتين

Urban design Green dimensions – by cliff moughtin
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غناي فضا مي شوند
طراحی نرم فضاها باعث می شود استفاده كننده از فضا  در برخورد با احجام  و 
بناها و همين  طور در ارتباط محيط با زندگی  درون ، احساس  راحتی ، عدم  ترس  

و آرامش  كند.
در مالزی)كواالالمپور( اس��تفاده از فضاس��ازی های س��بز باعث شكل گيری 
فضاهايی مناس��بات و رفتارهاي آزادانه و دلخواه شهروندان شكل مي گيرد , 

گفتگو , قدم زدن , تجربه مشترك و هم حسي فضايي.

2- س��قف نيز مانند كف از عناصر محدود كننده فضاست كه در كواالالمپور 
در تركيب با پوش��ش گياهی سبز،عالوه بر مسقف نمودن فضا و ايجاد حس 

مطلوبی از محصوريت، نرم فضايی جذاب را بوجود آورده است. 
فضاهای عمومی به اش��كال مختلف و بس��ته به خصوصيات آن با استفاده از 
نور مناس��ب، سطوح نرم و سخت و مبلمان شهر ی متناسب با فضا، محيطی 
جذاب را برای گردش��گر بوجود آورده است كه گردشگر به زودی در می يابد 
كه كواالالمپور تركيب متنوعی از شگفتی ها ی جذاب و آميزه ای از اماكن و 

مردمان سنت ها، مناسبت ها و هنر ها است.
فرم های ساخت و سازی عمومی طوری طراحی شده اند كه در تركيب با پاساژ، 
گذرها و حياط ها باشند و مردم را به سوی خود جلب می كنند و برای پياده روی 

و ديدن از نزديك و در سطح ديد نيز جذابند.
روشنايي بيشتر خيابانها و نورپردازي مناسب و متنوع ساختمانها واماكن خاص، 
تلفيق هوشمندانه طراحي خوب، مديريت خوب و مشاركت عمومي عالوه بر 
اينكه امكان نظ��ارت و كنترل را افزايش مي دهد باعث جذب بازديدكنندگان 
و افزايش جنب و جوش و ايجاد مناطق زنده ش��هري شده است. در اين بين 
مي توان از واگذاري امتيازاتي به س��اختمانهاي خوب نور پردازي ش��ده اشاره 

نمود.
با نگرشی به توليد فضاهای شهری در ساير كشورها می توان به نتايج مطلوبی 
دس��ت يافت اگر به واردات و اس��تفاده از اين تجربي��ات و مفاهيم مانند باقی 
علومی كه به جامعه ربطی دارند ش��رايط بومی سازی را مراعات كنيم، با اين 
شرط تفاوت های ميان نگرش بومی ما نسبت به توليد فضاهای شهری با آنچه 
در ادبيات امروزين طراحی شهری مطرح است می توان به عنوان يك پتانسيل 

استفاده كرد. 

تصویر شماره 5

تصویر شماره 7

تصویر شماره 6

تصویر شماره 8

تصویر شماره 9
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يكصد و س��ی و هشتمين نشست ش��ورای مركزی نظام مهندسی ساختمان 
سراس��ر كش��ور در جوار مرقد مطهر امام هشتم ) ع ( در مشهد مقدس برگزار 
شد. در اين نشست كه با حضور دكتر صالحي استاندار محترم خراسان رضوي،  
رئيس سازمان نظام مهندسي كشور، اعضاي شوراي مركزي چهارم و پنجم و 
تني چند از مسووالن استان و شهر مشهد و نيز برخي روسای نظام مهندسی 
س��اختمان سراسر كشور برگزار شد افق هاي آتي فعاليتهاي اين سازمان مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت. 

براي جهش سازندگی آماده ايم
نخستين نشست پنجمين دوره شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان سراسر 
كش��ور به ميزباني سازمان نظام مهندسي خراس��ان رضوي در مشهد مقدس 
برگزار شد. فرصت مغتنمي تا روح معنويت حاكم بر اين فضاي قدسي انگيزه 

تالش دس��ت اندركاران اين سازمان را براي دستيابي به افق هاي پيش روي، 
افزونتر كند.

 رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در ابتداي اين نشست 
با بيان اينكه ش��ركت كنندگان اين نشست منتخب جامعه مهندسی،اعضای 
شورای مركزی و روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر كشور 
می باش��ند كه دعوت س��ازمان نظام مهندسی استان را پذيرفته و در پايتخت 
معنوی كشور حضور بهم رساندند تاكيد نمود اين عده منتخبی از جامعه 250 
هزار نفری نظام مهندسی كشور هستند كه همواه در تصميم سازی و تصميم 
گيری بسياری از عرصه های علمی، توسعه، عمران و آبادانی كشور نقش موثر 
و كليدی داش��ته اند و آماده اند تا با حمايت مسووالن نظام مقدس جمهوری 
اسالمی كشورمان را در عرصه سازندگی و آبادانی با انديشه، همت، اداره، توان، 
و روش ايرانی بهتر از قبل س��اخته و ان ش��اء اهلل بتوانيم در سال آينده ضمن 
برنامه ريزی و توجه به الگوهای ايرانی و اسالمی و گسترش فناوری های نوين 
شاهد جهش سازندگی در كشور و در تمامی ابعاد باشيم.وی در ادامه به اجرای 
طرح هدفمند كردن يارانه ها در كش��ور اش��اره كرد و آن را فرصتی مناسب و 
استثنايی برای جامعه مهندسی و تمامی دست اندركاران عرصه ساخت و ساز 
دانست و خاطر نشان كرد: اين مهم فرصتی است تا با صرفه جويی در مصرف 
انرژی و منابع علمی و نيز داشتن ساختمان های مقاوم به سوی صنعتی سازی 
و گس��ترش فناوری های نوين حركت كنيم. مهندس اخوان عبدالهيان اظهار 
اميدواری نمود با تدابير مناس��ب شاهد رشد احداث مسكن به روش صنعتی و 
استفاده از سيستم های جديد ساخت و ساز باشيم.وی يادآور شد: سازمان نظام 
مهندسی استان در سايه تعامل، همدلی و همبستگی با تمامی سازمانها و بويژه 
همكاری استاندار خراسان رضوی توانسته است در زمينه های مختلفی همچون 
پژوهش، آموزش اشتغال،اعطای شناسنامه فنی – ملكی، شناسايی و معرفی 
بناهای برتردر اجرای مقرات ملی ساختمان فعاليتهای چشمگيری داشته باشد.
وی افزود: بدون ترديد يكی از اقدامات موثر جامعه مهندسی استان مشاركت 
پرشور مهندس��ان در طرح عظيم مس��كن مهر بويژه از حيث تاثيرگذاری در 
ارتقای كيفيت می باش��د كه اين مهم بطور فراگير در تمامی استانهای كشور 
نيز محقق شده است و آرزومنديم شاهد رشد و شكوفايی بيشتر در اين عرصه 

باشيم.

گزارش

ضرورت احیاي روح معنویت در معماري ایراني– اسالمي
در نشست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور در مشهد عنوان شد :
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پرورش روح انسانها همراه با معماری 
 دكتر صالحی ؛ اس��تاندار خراس��ان 
رضوی با اب��راز امي��دواری از اينكه 
برگزاری اين نشست در جوار آستان 
مقدس امام هشتم ) ع ( موجب توان، 
تحرك و پويايی برای همه كشور تا 
سالهای متمادی شود گفت: هر فرد 
در هر زمانی كه به هر كش��وری كه 
سفر می كند ابتدا تمدن و فرهنگ آن 
كشور را در نظام مهندسی و معماری 
آن كش��ور جس��ت و جو می كند و 
اولين قض��اوت در ذهن هر مهاجر، 
تاجر، مس��افر و زائ��ری در خصوص 
ساختمان و سازه های آن كشور است 
و در مورد كش��ور ما نيز اينگونه بوده 
است. ايران اس��المی دارای تمدنی 
بيش از 7 هزار س��اله اس��ت كه اين 
تمدن عالوه برآنكه با نظم گفتاری و 
منظومه های شعری آن شناخته می شود با ساختمان ها و نظم معماری آن نيز 
شناخته شده است. وی ادامه داد: خواجه نصيرالدين طوسی كه يكی از مفاخر 
علمای ايران و اس��الم در دنياست و روز پنجم اسفندماه هر سال به نام او روز 
مهندس��ی نامگذاری شده است در طوس آن زمان و در اين محل زندگی می 
كرده است. پدر وی اولين معلم او بوده است و خواجه نصير بسياری از دروس را 
نزد پدرخويش فراگرفته است.معلم بعدی او مادرش بوده است كه قرائت قرآن 
و دروس مبانی دينی را از وی آموخته است.خواجه نصير سپس به نيشابور رفت 
و نزد دو عطار به تحصيل مش��غول گشت ؛ يكی شيخ فريد الدين معروف به 
داماد و ديگری عطار نيشابوری.او در بسياری از علوم و بويژه در فقه به درجه 
اس��تادی رسيد و از آنجا راهی قم شد و مدتی نيز در اين شهر تحصيل نمود.
سپس راهی اصفهان شد اما در آنجا استادی را كه بتواند از وی بهره ببرد پيدا 
نكرد بنابر اين به نجف عزيمت نمود و در آنجا در درس فقه عالمه حلی شركت 

نمود.عالمه حلی پس از آنكه برتری شاگرد خود را مشاهده نمود بعد از ظهرها 
در درس ش��اگرد خود حضور می ياف��ت و از وی حكمت می آموخت.عالمه 
حلی در پايان اين دروس گفته بود برجس��ته ترين اس��تاد من همين برجسته 
ترين ش��اگرد من است.اينها از مفاخر بزرگ بش��ری بوده اند كه خوشبختانه 
از مفاخر ايران اسالمی به شمار می آيند. و اين مساله خود پيام روشنی برای 
مهندسان كشور ما به همراه دارد و آن اينكه نبايد از علم آموزی در هيچ زمينه 
ای و در هيچ زمانی غفلت ورزيد ؛ چرا كه روزی كش��ور ما حتی در س��ده های 
دور زبانزد و سرآمد معماری همه جهان هستی بوده است.دكتر صالحی خاطر 
نش��ان كرد: كشورهايی كه اينك با تالش خود مدعی شده اند يا در آن زمان 
وجود نداش��ته اند و يا اصواًل از فن معماری چيزی نمی دانسته اند.اما شما در 
اصفهان، يزد، كرمان، فارس، خراسان و تبريز بناهايی را با قدمتی بيش از هزار 
سال می بينيد كه در طوفان حوادث، و در شرايط جوی نامناسب و در حوادث 
غيرمترقبه طبيعی همچنان مقاوم ايستاده اند و امروزه پس از مدتها ثبت بين 
المللی می ش��وند.اين مساله نش��ان دهنده آشنايی پيشينيان ما با مهندسی و 
بويژه معماری اسالمی بوده است. وی افزود: بهترين بناهای ما را مساجد جامع 
شهرها تشكيل می دهد و يا كاشيكاری های بسيار قديمی كه اينك چشم هر 
بيننده ای را نوازش می دهد و باعث افتخاركشور ماست نمايانگر تعهد دينی و 

عالقه مهندسان نسلهای قبل به فعاليتهای اسالمی بوده است. 
وی به عمر اندك ساختمان در كشور اشاره كرد و گفت: تا چند سال قبل اين 
عمر در تهران 30 سال و متاسفانه در خراسان و مشهد 25 سال بود.اين مساله 
خسارت مادی و معنوی بسيار زيادی در پی دارد.خسارت مادی آن به اين دليل 
است كه تمامی اين ساختمانها ثروت عمومی را شكل می دهند.پس چرا بايد 
منابع اوليه درها، پنجره ها، ديوارها و... را از معادن مختلف جمع كرده و با انرژی 
بسيار و نيروی انسانی فراوان اعم از بنا و مهندس و ناظر و.. گرد هم آوريم و 
ساختمانی را بسازيم كه پس از گذشت 25 سال دوباره به ناچار آن را تخريب 
كنيم.چه كفران نعمتی از اين بدتر سراغ داريد؟ آيا فقط نان است كه بايد آن را 

دور نينداخت؟.آيا ساختمانها نعمات و ثروتهای خدادادی نيستند؟ 
وی ادامه داد: بدترين خسارت معنوی اين مساله رفتن آبروی معماری، فرهنگ 
ماست. اين در حالی كه كشور سوئيس با سابقه كمتر از500 سال ساختمانهايی 

با عمر 250 سال می سازد.

سازمان نظام مهندسی استان در 
سايه تعامل، همدلی و همبستگی با 
تمامی سازمانها و بويژه همكاری 
استاندار خراسان رضوی توانسته 
اس��ت در زمينه ه��ای مختلفی 
آموزش  پژوه��ش،  همچ��ون 
اشتغال،اعطای شناسنامه فنی – 
ملكی، شناسايی و معرفی بناهای 
برت��ردر اجرای مق��رات ملی 
ساختمان فعاليتهای چشمگيری 

داشته باشد.



86

دكت��ر صالح��ی افزود:  س��اخت 
بناهای 1000 س��اله م��ا در دوره 
ای انجام می ش��د كه محاسبات 
با دقت ام��روز انجام نمي گرفت 
و خبری از دانش��گاههای خواجه 
نصير، اميركبير، صنعتی ش��ريف 
نب��ود ؛ پس چگونه نظام معماری 
آن زمان چنين بناهايی را با خشت 
و گل آنهم ب��دون نياز به باالبر و 
دستگاههای پيشرفته می ساخت 
؛ بناهايی كه همچنان از كيفيت، 
دوام و زيبايی برخوردار اس��ت اما 
امروزه با تمام��ی امكانات، بتن و 
فوالد كه هر روزه بر مقاومت آن 
افزوده می شود بنايی ساخته می 
ش��ود كه پس از چندی بايد بگوييم كلنگی اس��ت.وي به نقش سازمان نظام 
مهندسي در اين خصوص اشاره كرد و گفت: سازمان نظام مهندسی بايد مانع 
اين خس��ارت مادی و معنوی شود.من در سال گذشته در همايشي به اعضاي 
نظام مهندسی گفتم ساختمانی را برای آموزش و پرورش طراحی و امضا كنيد 
كه حداقل عمر آن250 س��ال باشد.در آن نشست هيچ يك از دهها مهندس 
حاضر در آن نشس��ت ادعا نكرد كه چنين مس��اله ای امكان ندارد.امروز و در 
حال حاضر طرحی در يكی از مدارس منطقه تبادكان با همين ويژگي ها برای 
اجرا آماده شده است تا ديگران بدانند هم می توان بنايی زيبا و هم با كيفيت 
باال ساخت.به جای آنكه هر 25 سال ده بنا بسازيم، بنايي بسازيم تا با اندكی 

افزايش قيمت و دقت در محاسبه 250 سال عمر كند.
وي در ادامه خاطر نش��ان كرد: روح انس��انها می تواند همراه زندگی معماری 
پرورش پيدا كند.ساختمانهای بدون هويت، بدون طراحی و معماری همگون 
و همگن با فرهنگ ما خس��ارت فكری و معنوی به همراه دارد.شما وقتی به 
حرم حضرت رضا ) ع ( مش��رف می شويد اگر وقت داشته باشيد و ده ساعت 
و حتی ده روز در آنجا بنشينيد خسته نمی شويد.اگر هزاربار ديگر نيز به حرم 
مش��رف شويد بازهم معماري آنجا برايتان تازگی دارد.چرا كه آنجا غير از پرتو 
نور امام هش��تم ) ع ( از معماری اسالمی و ايرانی زيبايی برخوردار است.پس 
چرا فرهنگ خود را فراموش كرده و با فرهنگ غربی بنا س��اخته ايم.غربي ها 
كه اصاًل فرهنگ اجتماعی ندارند.آنها آپارتمان را برای خوابگاه و ما آن را براي 

 

» منزل« و محل نزول می خواهيم. در صورتی كه از آنها تنها ساختن آشپزخانه 
اوپن را آموخته ايم.در زمانی كه سه دوره تمدنی در دنيا وجود داشت يكی از آنها 
تمدن ايران بود و زمانی نيز كه دو حوزه تمدنی در دنيا وجود داشت بازهم يكی 

از آنها ايران بود.در ساختمان سازی نبايد مقلد كه بايد مبتكر بود.
وی به مسكن مهر و پيشرفت مناسب اين موضوع در استان اشاره كرد و گفت: 
نكند اس��تحكام و زيبايی و معماری تحت تاثير س��رعت قرار بگيرد؛ سرعتی 

مطلوب و پسنديده است كه همراه همه ظرايف آن باشد.
امروزه گرچه برج ميالد يكی از افتخارات مهندسی كشورماست اما گردشگرانی 
كه به ايران می آيند ابتدا س��راغ بناهای اصفهان و.. می روند. بايد به معماری 
ايرانی و اسالمی خود توجه كنيم تا هارمونی و هماهنگی ساختمان با روح ايرانی 
و اسالمی مردم ما آميخته شود و اين مهم را بايد نظام مهندسی كه مسوول 
نظم در مهندسی و ساختمان و عالی ترين مرجع تصميمگيری و تصميم سازی، 

فرهنگ سازی و الگودهی محسوب می شود به جامعه هديه كند. 

در معماری جاودان حرم امام هشتم ) ع ( غور كنيد
دكت��ر علوی؛ قائم مقام آس��تان قدس رضوی نيز كه در اين نشس��ت حضور 
يافته بود خطاب به شركت كنندگان گفت: بايد برگزاری اين محفل علمی و 
تخصصی را در جوار مرقد مطهرامام هشتم ) ع ( به فال نيك گرفت.وي آنگاه با 

ذكر حديثي از امام هشتم ) ع ( حضور در بارگاه امام هشتم و زيارت آن حضرت 
را باعث ش��فاعت ايشان در روز قيامت و نجات انسانها از اهوال و وحشتی كه 
متوجه انسانهاست خواند و گفت: منفعت برگزاری اين محفل در اين محل آن 
اس��ت كه مي توانيد از اين فضای معنوی اس��تفاده كنيد.منفعت دوم آن است 
كه متخصصان و مهندس��ان مي توانند نگاهی عميق و دقيق به معماری حرم 

حضرت رضا ) ع ( بيندازند و راز و رمز و ماندگاری اين هنر را بررسی كنند.
وي همچنين به رابطه معماری و معنويت اش��اره نمود و با طرح اين پرس��ش 
كه چه رابطه ای بين خطوط ترس��يمی و معماری با معنويت وجود دارد گفت: 
اگر می خواهيد در اين زمينه تحقيق كنيد در معماری جاودان و ماندگار حرم 
مطهر امام هشتم ) ع ( غور كنيد. رمز ماندگاری اين معماري از زبان معصومين 
) ع ( اين است كه رحمت و درود خدا بر كسی كه كاری را كه انجام می دهد 
مس��تحكم و با دوام انجام دهد. اگر قرار اس��ت در حرم مطهر امام هشتم) ع ( 
در محلی رنگی به كار برده شود از رنگي بهره گرفته مي شود كه 500 تا 600 
سال دوام داشته باشد.اما نكته مهمتر از اين موضوع، مساله امتزاج علم و ايمان 
است ؛ دو بالی كه انسان را به كمال و سعادت می رساند. آنچه علم را ماندگار 
می كند ايمان و معنويت است.وي افزود: هنرمندی كه ضريح را طراحی كرده 
است ضمن هنرمندی در خطوط و نقوش، پيامی از معنويت ترسيم كرده و همه 
آن خطوط و نقوش را به خدا و آيات الهی رسانده است. مهندسان و معماران 
ما در طی تاريخ با عش��ق و معنويت و با وضو به اين محل آمده و در حال راز 
و نياز خش��ت ها و كاشی های حرم را نصب كرده اند.اگر علم و ايمان انسان را 
به كمال می رساند اثر يك متخصص نيز اگر با اين دو بال همراه شود مطمئنًا 

جاودان و ماندگارمی شود.

بايد به معماری ايرانی و اسالمی خود 
توجه كنيم تا هارمونی و هماهنگی 
س��اختمان با روح ايرانی و اسالمی 
مردم ما آميخته شود و اين مهم را 
بايد نظام مهندسی كه مسوول نظم 
در مهندسی و ساختمان و عالی ترين 
مرجع تصميمگيری و تصميم سازی، 
فرهنگ سازی و الگودهی محسوب 

می شود به جامعه هديه كند.
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قائ��م مقام توليت آس��تان قدس رضوي به اقدام��ات اين مجموعه در حفظ و 
صيانت از آثار هنري حرم مطهر اش��اره كرد و گف��ت: يكی از كارهای بزرگ 
آس��تان قدس رضوی پس از انقالب اسالمی حفاظت از اين گنجينه ارزشمند 
و قديمی بوده است.كاش��ی های سلطان سنجری كه بيش از هزارسال قدمت 
دارند.مسجد جامع گوهرشاد با سابقه بيش از 700 سال، بناهاي عصر صفويه در 
صحن انقالب و عصر قاجار در صحن آزادی و صحن نو. آستان قدس رضوي 
اين معماری را با فعاليتي علمی و تحقيقاتی مقاوم س��ازی نموده است.مقاوم 
س��ازي س��ر در بزرگ و حجيم نقاره خانه كه ابنيه آن بيش از 6 هزارتن وزن 
دارد با روش های فنی مهندس��ی نمونه ديگري از اين تالش در آستان قدس 
رضوي است. شايد بتوان گفت اينجا اولين محلی است كه ميراث فرهنگی و 
عش��ق و ارادت گذش��تگان را با روشی فنی و مهندسی نگاهداری شده است.
وي افزود: گام دوم در اين خصوص آن بود كه ابنيه ای كه بايد ايجاد می شد 
برخاسته از هنر و معماری جمهوری اسالمی باشد. نظم و قرينه سازی ويژگی 
هنر عصر جمهوری اسالمی در اينجا بود. اگر می خواهيد نمود اين هنر را ببينيد 

كاشيكاری ها، آيينه ها و گچبری های رواق دارالحجه را حتماً مرور كنيد.
دكتر علوي اضافه كرد: تمامی حكام و س��الطين از ابتدای شهادت امام رضا 
)ع( برای ساختن يك صحن از صحن های حرم تالش كرده و نهايتاً توانسته 
اند 27 هزار متر مربع صحن شامل صحن انقالب ) 7 هزار مترمربع (، صحن 
آزادی ) 5 هزار مترمربع ( و مس��جد گوهرش��اد و صحن موزه قديم را بسازند. 
حال آنكه طی 30 سال گذشته  260 هزار متر مربع صحن ساخته شده است.

اگ��ر تمامی رواق های حرم مطهر را در طی هزار س��ال با يكديگر جمع كنيد 
حدود 5 هزار متر مربع اس��ت اما در سی سال گذشته 65 هزار متر مربع رواق 
س��اخته شده است و اينهمه نشانگر مديريت اسالمی نظام مقدس اسالمی و 
توس��عه حرم مطهر امام هشتم )ع( بهترين شاهد برای مديريت برتر اسالمی 
است.وي در خاتمه يادآور شد: اين هندسه، قرينه سازی، نظم، عشق و... بايد 
در ابنيه مش��هد، خراس��ان و ايران منعكس شود تا آرامش و امنيت خاطر را به 

افراد جامعه منتقل كند.

مهندسی زيرساخت تمام علوم است
مهندس سيد مهدی هاشمی؛ رئيس سازمان مهندسی كشور نيز در اين نشست 
با تبيين اين نكته كه علم مهندسی بخش كوچكی از علم خداوندی است كه 
به بشر ارزانی گرديده و زيرساخت بسياری از علوم است گفت: امروزه هر كاري 
را ك��ه می خواهند نظام مند و با حس��اب و كت��اب انجام دهند می گويند می 
خواهيم آنرا مهندسی كنيم بنابر اين 
مهندسی زيرساخت تمام علوم است 
و نگاه مهندس��ی است كه می تواند 
ما را در پيش��رفت امور موفق كند.ما 
ساختمان را به عنوان نماد فرهنگ، 
مديريت، اقتصاد، ايمنی، بهداش��ت، 
رفاه و استفاده بهينه از همه منابع می 

شناسيم. وي همچنين گفت: 
ساختمان نماد نظم و قانونمندی يك 
جامعه است و نظام عمومی مهندسی 
و مديريت را می توان در س��اختمان 
ش��اهد بود. ما بايد با دقت و سرعت 
بيش��تر خال گذشته را جبران كنيم و 
من اميدوارم بزودی در تمامی كشور 
ش��اهد حاكميت نظام مهندس��ی در 

تمامی بخشها باشيم. 
وی ضمن تقدير از تالش يك دهه 
تالش مهندس غرضی رئيس پيشين 
س��ازمان نظام مهندس��ي و اعضاي 

شورای مركزی دوره چهارم سازمان نظام مهندسي گفت: تالش اين عزيزان 
بود كه باعث گرديد افتخارات بسياري نصيب كشور شود و اين عزيزان بودند 
كه با تالش مضاعف اهداف نظام مهندسی را دنبال كردند. وی شورای مركزی 
را عصاره نظام مهندس��ی كشور دانس��ت و افزود: ما در جوار مرقد امام هشتم 
)ع( با امام راحل، آرمانهای ايش��ان و ش��هدا و رهبر انقالب تجديد پيمان می 
كنيم. هاشمي، ضمن تقدير از رهبر انقالب به دليل ابالغ سياستهای نظام در 
مسكن و شهرس��ازی و تقويت نظام مهندس��ی اعالم آمادگی نمود تا تحت 
فرامي��ن رهبر انقالب و با هماهنگی ب��ا دولت و قوای حاكم تمامي توان خود 

را برای آبادانی ايران اسالمی به كار 
گيرد. وي افزود:  اميدواريم بتوانيم با 
اعتالی مهندسی به گونه ای حركت 
كنيم كه ش��اهد نظم، اس��تحكام و 
كيفي��ت در مهندس��ی باش��يم و از 
امام هش��تم )ع( درخواست كنيم كه 
در تمامی امور حامی و پش��تيبان ما 

باشد.
شايان ذكر است در پايان اين نشست 
از اعضای شورای دوره چهارم سازمان 
مركزی نظام مهندسی سراسر كشور 

تقديرگرديد.

تمامی حكام و سالطين از ابتدای 
ش��هادت امام رض��ا )ع( برای 
ساختن يك صحن از صحن های 
حرم تالش كرده و نهايتاً توانسته 
اند 27 هزار متر مربع صحن شامل 
صحن انقالب ) 7 هزار مترمربع 
ه��زار   5 ( آزادی  صح��ن   ،)
مترمربع ( و مسجد گوهرشاد و 
صحن موزه قديم را بسازند. حال 
آنكه طی 30 سال گذشته  260 
هزار متر مربع صحن ساخته شده 

است

 ام��روزه ه��ر كاري را كه می 
خواهند نظام مند و با حساب و 
كتاب انجام دهند می گويند می 
خواهيم آنرا مهندسی كنيم بنابر 
اين مهندس��ی زيرساخت تمام 
علوم است و نگاه مهندسی است 
كه می تواند ما را در پيش��رفت 

امور موفق كند.
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بيست و يكمين آزمون ورود به حرفه مهندسان برگزار شد 

در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان،بيست و يكمين آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته های 
هفتگانه عمران، معماری، شهرسازی، نقشه برداری، تأسيسات برقی، تأسيسات مكانيكی و ترافيك با حضور يكصد 

هزار نفر داوطلب، پنجشنبه 5 اسفندماه رأس ساعت 9 صبح همزمان در 31 استان كشور برگزار شد.
 از يكصد هزار نفر داوطلب شركت كننده 78 هزار نفر دارای مدرك كارشناسی، 10 هزار نفر كاردانی ومابقي هم 

معماران تجربی بوده اند.
رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي نيز از حضور حدود 4600 داوطلب در اين آزمون در استان خراسان 
رضوي خبر داد. وي با بيان اينكه آزمون ورود به حرفه مهندسان در راستاي اجراي ماده 4 قانون نظام مهندسي 
برگزار شد گفت: اين آزمون در استان خراسان رضوي طي دو روز با حضور 4568 داوطلب در رشته های هفتگانه 
مهندسي و در سه حوزه دانشكده شهيد منتظري، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه فردوسي و مركز تربيت 

معلم شهيد بهشتي مشهد برگزار گرديد.
مهندس محمدرضا اخوان آمار شركت كنندگان در رشته هاي عمران نظارت 1310 داوطلب، شهرسازی 72 نفر، 
نقش��ه برداری 29 نفر، ترافيك 7 نفر، تس��تي معماري 577، طراحي معماري381 نفر، تأسيسات برقی 792 نفر، 
تأسيسات مكانيكی 390 نفر و عمران محاسبات را 1010 نفر اعالم كرد و خاطر نشان كرد: در اين دوره هر يك از 
داوطلبان به 60 سوال تستی پاسخ دادند و چنانچه هر داوطلب بتواند به 50 درصد از سئواالت پاسخ صحيح دهد، 
نمره قبولی را كس��ب می كند. وي خاطر نش��ان كرد: داوطلباني كه حد نصاب الزم را در اين آزمون كسب كنند، 
می توانند در حوزه مربوطه خود و براساس ظرفيت تعيين شده در ساخت و ساز كشور حضور يابند و به اموری مانند 

محاسبه و نظارت بر اجرای ساختمانها بپردازند.
شايان ذكر است تمامي امور مربوط به ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه بيست و يكمين آزمون ورود به حرفه 
مهندسی بصورت الكترونيكی انجام شد.اين نخستين باري است كه با توجه به تعداد باالی متقاضيان شركت در 

اين آزمون در طي يكسال در دو نوبت برگزار مي شود. 

افتتاح قطار شهري مشهد

همزمان با ميالد پيامبر اكرم )ص(، با حركت قطار 001 و 002، باالخره سريال انتظار 10 ساله مردم مشهد براي 
سفرهاي شهري با سيستم مدرن قطار شهري به پايان رسيد تا پايتخت معنوي ايران پس از تهران، اولين شهري 
باشد كه داراي سيستم حمل ونقل ريلي درون شهري مي شود و اين در حالي است كه پروژه مونوريل در قم تنها 
20 درصد پيشرفت فيزيكي و قطار شهري اصفهان،  تاكنون تنها 70 درصد پيشرفت در ساخت داشته است. شهردار 
مشهد در مراسم آغاز به كار قطار شهري مشهد كه با حضور جمع كثيري از خانواده هاي شهدا، ايثارگران و ديگر 
اقشار مردم مشهد برگزار شد، گفت: اين پروژه با تالش و كوشش 10 ساله آغاز شده و با وجود تمام مشكالت و 

سختي هايي كه وجود داشت،  از لحاظ كيفي در باالترين درجه استاندارد قرار دارد.
 س��يد محمد پژمان در ادامه ابراز داشت: اميدواريم براي افتتاح رسمي قطار شهري شاهد حضور رئيس جمهور در 
مشهد باشيم تا مراسم باشكوهي و در مقياس ملي براي اين پروژه داشته باشيم. وي با بيان اينكه توان و ظرفيت 
مديريت و كارشناس��ي در كش��ورمان به حدي رسيده است كه مي توان پروژه هايي به مراتب بزرگ تر از اين را به 
بهره برداري رساند، گفت: با توجه به اتمام مرحله اول، اميدوارم مرحله دوم قطار شهري به گونه اي پيش برود كه 

زودتر از زمان بندي وعده داده شده، كار را به اتمام برسانيم.
وي ضمن بيان اين مطلب كه خطوط بعدي قطار ش��هري در حال تكميل مطالعات و برگزاري مناقصات اس��ت، 
افزود: از بركات قطارشهري براي مشهد، ايمني بيشتر، سرعت،  حفاظت از محيط زيست و صرفه جويي در انرژي 
مي باش��د و اميدوارم دولت براي توس��عه اين ناوگان در اين كالنشهر و ديگر شهرهاي كشور،  از پروژه هاي قطار 

شهري حمايت بيشتري داشته باشد.
شهردار مشهد همچنين با بيان اينكه در حال حاضر سرفاصله توقف در ايستگاه  ها نيم ساعت است گف�ت: اين زمان 

تا 9 ماه ديگر و با افزايش تعداد واگن ها، به 5دقيقه مي رسد.
سيد محمد پژمان با بيان اينكه در حال حاضر تنها 3 قطار در اختيار داريم، گفت: 20 قطار خريده ايم كه به مرور وارد 

مشهد شده و در شبكه قرار مي گيرد ؛ به اين ترتيب فاصله توقف مسافران در ايستگاه، كاهش خواهد يافت.
وي ادامه داد: بي ترديد بخش حمل و نقل بس��يار پر هزينه اس��ت و براي اينكه حمل و نقل شهري را كه در حال 
حاضر بخش غالب آن در دست بخش خصوصي مي باشد به بخش غالب عمومي تبديل كنيم،  انتظار اين است كه 
در خطوط حمل و نقل عمومي هم دولت همراهي الزم را با ما داشته باشد. پژمان افزود: در فروردين ماه دوسري 
قطار تحويل داده مي شود و  از آن زمان به بعد، هر ماه، دو قطار ديگر به مشهد مي رسد، اما براي سرعت بخشيدن 
در تحويل محموله ها  از كارخانه سازنده تقاضا مي كنيم كه زمان بندي را كم كند،  به گونه اي كه آذر ماه،  پايان تحويل 
س��اير واگن ها باشد. وي در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص اختصاص تعداد بيشتري واگن به قطار شهري 

مشهد ابراز داشت: اين مهم و تصميم گيري در مورد آن بايد در بودجه سال 90 پيش بيني شود.
گفتني است؛ عمليات اجرايي خط يك قطارشهري در آذرماه سال 79 به طول 20 كيلومتر و با احداث 22 ايستگاه 



خبرها

89

آغاز شد و خط2 نيز از انتهاي نخريسي به سمت رضاشهر به طول 14 كيلومتر و با 22 ايستگاه مي باشد كه عمليات 
اجرايي آن 50 درصد پيشرفت داشته است. خط 3 قطار شهري هم درسال جاري از محدوده قاسم آباد تا شهرك 
ابوذر به مناقصه گذاشته شده ؛ خط 4 نيز در برنامه سال آينده قرار دارد و خط 5 به صورت كمربندي به طول 16 

كيلومتر و با هشت ايستگاه دور شهر در حركت خواهد بود و در هشت نقطه با چهارخط اصلي تالقي دارد.
مديرعامل شركت بهره برداري قطارشهري مشهد نيز در مراسم روز گذشته در خصوص بهاي برق مصرفي قطار 
شهري اين كالنشهر گفت: هزينه جابه جايي هر مسافر، 950 تومان است كه 300تومان در قالب بليت، 300 تومان 
كمك دولتي و 350 تومان آن هم از محل منابع شهرداري تامين مي شود؛ ضمن آنكه قيمت بليت قطار شهري 
هم تا پايان س��ال جاري ثابت خواهد ماند. رجب نژاد در خصوص جبران هزينه هاي پرداختي از س��وي شهرداري 
و كمك هاي دولتي به قطار ش��هري گفت: بخش��ي از هزينه ها از راه تبليغات در محيط ايس��تگاه ها و واگن هاي 

قطار شهري تامين مي شود.
قطار رزرو نداريم.. .

رجب نژاد ادامه داد: براي جبران برخي مشكالت احتمالي بايد حداقل دو قطار رزرو داشته باشيم، اما در حال حاضر 
چنين امكاني فراهم نيست و ريسك بزرگ ما اين است كه فعال از تمام ظرفيت واگن  ها استفاده مي كنيم.

وي با اش��اره به س��اعات محدود سرويس دهي در طول شبانه روز تصريح كرد: يكي از داليلي كه در حال حاضر 
در پيك زمان ترددها، سرويس دهي نداريم اين است كه فعال از فشارهاي مضاعف به واگن ها كاسته شود، اما  به 
موازات افزايش واگن ها زمان خدمات را افزايش خواهيم داد و شروع سرويس دهي به ساعات آغازين روز و پايان 

آن را رفته رفته به ساعت پاياني روز افزايش خواهيم داد.
در حاشيه.. .

قبل از آغاز حركت قطار، سيد محمد پژمان با اهداي سكه به يك زوج مشهدي كه آغاز زندگي مشتركشان را در 
ايستگاه قطارشهري جشن مي گرفتند،  براي آن ها آرزوي موفقيت كرد.

سيد محمد پژمان، تنها بازمانده مسافران روز گذشته بود كه به دليل فوت برادرش، پس از افتتاح رسمي و سخنراني، 
مسافران و حاضران را براي شركت در مراسم تدفين برادرش ترك كرد.

حضور خانواده شهدا و ايثارگران به عنوان ميهمانان ويژه مراسم افتتاح روز گذشته در حالي اتفاق افتاد كه برخي از 
اين خانواده ها از عدم حضور برخي مسووالن استاني و كشوري در اين مراسم ابراز شگفتي مي كردند.

در همان ابتداي حركت، تمام ظرفيت واگن ها تكميل شد و در طول مسير رفت و برگشت تنها تعداد كمي از جمع 
مسافران قطارشهري را ترك كردند و اين در حالي بود كه مسافران زيادي در طول مسير در انتظار ورود قطار به 

سر مي بردند.
در 2روز اول حركت قطارشهري صورت گرفت؛استفاده بيش از 24هزار مشهدي از قطارشهري

مديرعامل شركت بهره برداري قطارشهري مشهد گفت: تا پايان فروردين ماه استفاده از بليت الكترونيك براي سوار 
شدن به قطار شهري امكان پذير خواهد شد.

غالمرضا رجب نژاد افزود: در روز افتتاح خط يك قطار ش��هري مش��هد از 16 هزار و 560 نفر و در روز دوم نزديك 
به 8هزار نفراز سرويس دهي اين خط استفاده كردند. وي با بيان اينكه در حال حاضر مسافران براي سوار شدن از 
بليت كاغذي استفاده مي كنند، تصريح كرد: تا پايان فروردين ماه سال آينده براي رفاه حال مسافران، گيت هاي 

بليت  الكترونيك نصب خواهد شد.

سقوط جرثقيل ساختمانی در مشهد تلفات داد

سقوط يك جرثقيل ثابت ساختمانی )تاور كرين( در مشهد يك كشته و 2 مجروح و خسارات فراوان مالی برجای 
گذاشت.

معاون عمليات و آتش نشانی مشهد گفت: اين حادثه عصر جمعه هشتم بهمن به علت رعايت نكردن نكات ايمنی 
در برقراری تعادل و سنگين شدن يك طرف اين جرثقيل در خيابان شيرازی مشهد روی داد. جالل شيركوبيان با 
اشاره به اينكه از سه نفری كه در حال نصب جرثقيل بودند، يك نفر جان خود را از دست داد، افزود: آتش نشانان 

با استفاده از جك هيدروليك 2 نفر ديگر را كه در زير دستگاه گير كرده بودند، خارج كردند.
وی گفت: در اين حادثه همچنين بر اثر سقوط قسمت انتهايی جرثقيل از ارتفاع بيش از 20 متری، خطوط لوله 
انتقال آب و گاز شهری دچار تركيدگی شد. معاون عمليات آتش نشانی مشهد گفت: بر اثر اين حادثه به يك منزل 

مسكونی و يك سوله نيز حدود 30 درصد خسارت وارد شد.

نوسازی بافت فرسوده حرم رضوی

سيد محمد پژمان در حاشيه نشست شهردار با اهالی منطقه يك شهرداری مشهد اظهار داشت: اين اقدام برای رفاه 
حال هرچه بيشتر زائران با سرعت بسيار خوبی در حال انجام است.
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ش��هردار مشهد گفت: با همين سرعت برای اتمام عمليات نوسازی بافت فرسوده حرم مطهر امام رضا )ع( پيش 
می رويم. وی افزود: بافت فرسوه پيرامون بارگاه ملكوتی حضرت امام رضا )ع( هم اكنون زيبنده نام اين حضرت و 

شهر مشهد به عنوان پايتخت معنوی و دومين كالنشهر پرجمعيت كشور نيست. 
شهردار مشهد به ديگر طرح های بافت فرسوده شهری توسط شهرداری اشاره كرد و گفت: شهرداری مشهد در 
حال حاضر روی 4 نقطه شهری برای رفع مشكالت بافت های فرسوده و همچنين اصالح ساختار ساختمانی آن 
برنامه ريزی مدونی را انجام داده است. وی يكی از اين مناطق را پيرامون حرم مطهر رضوی اعالم كرد و افزود: 
همچنين اصالح و بهسازی بافت فرسوده ميدان شهدا و خيابان هشت آباد يكی ديگر از اين فعاليت ها بوده است. 

پژمان ادامه داد: در همين راستا شهرداری مشهد با فروش اوراق مشاركت به صورت چند مرحله، اعتبارات بسيار 
مناسبی را برای پيشبرد اين طرح بزرگ ميدان شهدا جذب كرده است. وی تصريح كرد: با اتمام اين پروژه بزرگ 
و ملی چهره قسمت مهمی از شهر مشهد كه يكی از دروازه های ورود به حرم مطهر امام رضا )ع( نيز است تغيير 

جدی می كند. 
ش��هردار مش��هد به ديگر طرح های اين چنينی اشاره كرد و گفت: اصالح و نوسازی بافت قلعه آبكوه نيز از ديگر 
طرح های بافت فرسوده است. وی با بيان اينكه بسياری از مناطق شهری در گذشته كاربرد شهری نداشته و روستا 
بوده است، افزود: منطقه قلعه آبكوه نيز از همين اصل تبعيت كرده و در گذشته كاربرد روستايی داشته كه با اهتمام 

دولت و شهرداری در سال های آينده تغييرات زيادی را شاهد هستيم. 
پژمان تصريح كرد: پروژه اصالح س��اختار بافت فرس��وده قلعه وكيل آباد چهارمين مورد در اين زمينه اس��ت كه 
شهرداری توجه جدی در بهبود وضعيت آن دارد. وی تاكيد كرد: در طول سال جاری حجم زيادی از مناطق محروم 

شهری توسط شهرداری آسفالت شده است. 
ش��هردار مش��هد تاكيد كرد: در حال حاضر بيش از 70 درصد نظافت ش��هری مشهد به صورت كاماًل مكانيزه و 
بهداش��تی صورت می گيرد. وی تصريح كرد: وجود بارگاه ملكوتی ثامن الحجج )ع( در شهر مقدس مشهد باعث 

تمايز شديد اين شهر با بسياری از نقاط ايران شده است. 
پژمان اظهار داش��ت: در همين راس��تا تمام مسووالن ويژه شهری بايد در خدمات رسانی به زائران و مجاوران اين 
بارگاه ملكوتی اهتمام بيشتری را داشته باشند. وی گفت: شهرداری مشهد نيز با برنامه ريزی های مناسب، سعی در 

رفاه حال هر چه بيشتر زائران اين آستان دارد.

تاثير ساخت و سازهای غيرقانونی بر سيمای مشهد
 

رئيس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: ساخت و سازهای غيرقانونی كه بيشتر در حاشيه شهر وجود 
دارد، وضعيت نامطلوبی از نظر سيمای بصری در شهر ايجاد كرده اند.

محمدرضا اخوان اظهار داشت: در حال حاضر ساخت و سازهايی كه در حاشيه شهر اتفاق افتاده و همچنين ساخت 
و سازهای غيرقانونی در ساير نقاط شهر وضعيت نامطلوبی از لحاظ ضوابط شهرداری و استحكام بنا دارند. 

وي اظهار داش��ت: ولی كيفيت س��اخت و سازهايی كه پروانه ساختمانی از شهرداری اخذ كرده اند و دارای ناظر و 
طراح هستند، مطلوب است. رئيس سازمان نظام مهندسی به ويژگی بناهای برتر اشاره كرد و افزود: يك بنا بايد 
طبق رعايت مقررات ملی س��اختمان، استحكام بنا، رعايت صرفه جويی در انرژی، به كارگيری مصالح استاندارد و 
بومی ايرانی، پالن معماری مناس��ب، راحت و س��ازگار با فرهنگ ايرانی و اس��المی، ساخت با نقشه های مصوب 
شهرداری، به كارگيری عوامل نخستين جشنواره بنای برتر همزمان با روز مهندسي پنجم اسفندماه امسال به همت 
شهرداری مشهد و با همكاری استانداری خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی، سازمان مسكن و شهرسازی و 

بنياد مسكن برگزار گرديد.

افزايش ساخت آپارتمان  بدون رعايت ضوابط پاركينگ

رئيس ش��ورای شهر مشهد گفت: استناد اشتباه برخی از شهروندان از مصوبه شورای شهر سبب افزايش ساخت 
آپارتمان های قولنامه ای بدون رعايت ضوابط پاركينگ در مشهد شده است.

در صد و دوازدهمين جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد برگزار شد، كليات ضوابط پاركينگ با توجه به استناد 
اشتباه برخی از شهروندان از مصوبه شورای مورد بررسی قرار گرفت.

در اين جلس��ه عباس شيرمحمدی رئيس شورای اسالمی شهر مش��هد اظهار داشت: عده زيادی از شهروندان به 
اس��تناد مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد واحدهای مسكونی خود را تا سقف دو برابر تعداد واحدهای مسكونی 
مجاز افزايش دادند كه در اين ارتباط و بدليل نبود اطالع كافی از ضوابط و مقررات نحوه تأمين پاركينگ مورد نياز 

در مراجعه دريافت گواهی عدم خالف با مشكل كسری پاركينگ مواجه می شدند.
رئيس شورای شهر ادامه داد: مهم ترين مشكل در اين راستا ساخت و پيش فروش آپارتمان هايی با متراژ كم است 
كه اين امر با توجه به باال بودن تعداد واحدهای مسكونی تصميم گيری در ارتباط با ساختمان و كسری پاركينگ 
را با مشكل روبه رو كرده است. وی با مغفول ماندن مصوبه شورای شهر اظهار داشت: در مصوبه شورای دوم شهر 
مشهد مقرر شد در صدور پايا ن كار آپارتمان ها، جای پارك برای اداره ثبت مشخص شود كه ادامه اين روند زمينه را 
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برای بروز مشكالت متعدد خانوادگی در ارتباط با جای پارك در اين واحدهای مسكونی فراهم می كند.
در اين جلسه و پس از اعالم نظرات موافق و مخالف اعضای شورای اسالمی شهر مشهد كليات ضوابط پاركينگ به 
تصويب اعضای شورای اسالمی رسيد و بر اين اساس مقرر شد كه در پيش نويس پايانكارهای واحدهای مسكونی 

حداكثر ظرفيت پاركينگ های واحدهای مسكونی اعالم شود.
همچنين مقرر ش��د شهرداری مشهد ضابطه پاركينگ، چيدمان آن و نيز رعايت مسايل معماری پاركينگ انواع 
ورودی و س��تون های موجود در پاركينگ را تهيه كند و آن را به ش��ورای اسالمی ش��هر ارايه دهد. اصالح بودجه 
غيرنقدی سال 89 شهرداری مشهد با قيد و فوريت از ديگر دستورات امروز جلسه علنی شورای شهر مشهد بود كه 

پس از بررسی، اعضای شورای شهر مشهد به دو فوريت آن رأی مساعد دادند.
براين اساس به شهرداری مشهد اجازه داده می شود اصالحاتی را در رديف های مربوط به بودجه مصوب سال 89 
اعمال كند. بر اين اساس شهرداری بايد 700 ميليارد ريال از رديف درآمد و هزينه های غيرنقدی بودجه كسر و به 
رديف درآمد و هزينه های نقدی اضافه كند. همچنين به منظور تملك امالك واقع در طرح تملك پالك ثبتی 176 

مبلغ 500 ميليارد ريال از رديف درآمدی پيش بينی شده كسر و به سرفصل درآمد نقدی افزايش دهد.

در مديريت ساخت و سازها مشكل داريم 

رئيس سازمان نظام مهندسی گفت: در حال حاضر در مديريت ساخت و ساز دچار خال هايی هستيم كه اين امر در 
نهايت در ساخت و سازهای جديد ساختمان ها سبب بروز مشكالتی می شود.

سيدمهدی هاشمی در حاشيه نشست شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: نگاه مهندسی 
در ساخت وساز الزمه حل خالهای مديريت مهندسی ساختمان كشور است. 

وی با اش��اره به اهميت نظارت بر س��اخت و سازها در ايجاد بناهای با اس��تحكام باال گفت: در دنيای امروز علم 
مهندسی ساختمان در ساخت و ساز به عنوان زير ساخت مطرح می شود كه در اين راستا نگاه مهندسی به مسائل و 

مباحث امور ساختمانی می تواند نقش بسزايی در ساخت بناهای با كيفيت و مستحكم در كشور داشته باشد.
هاشمی ادامه داد: در اين راستا نگاهی مهندسی در مسائل ساختمانی بايد حاكم شود تا شاهد رشد ساختمان سازی 

در كشور با رعايت ضوابط و قوانين مهندسی ساختمان باشيم تا خالهای مديريت در كشور پر شود. 
رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور با اشاره به ابالع سياست های نظام شهرسازی از سوی مقام معظم 
رهبری اذعان داشت: ابالغ اين سياست ها از سوی رهبری راهگشا و نيز فراهم كننده بستر برای تقويت و كارآمدی 

نظام مهندسی كشور ساختمان در كشور است.

منشور اخالق مهندسی ساختمان تدوين می شود 

كميته علمی همايش اخالق مهندسی، بايدها و نبايد ها در بيانيه پايانی همايش پيشنهاداتی را در شش بند مطرح 
و بر تهيه و تدوين منشور اخالق مهندسی ساختمان تأكيد كرد.

در متن بيانيه پايانی همايش اخالق مهندسی بايدها و نبايد ها كه در تاريخ 11 و 12 اسفندماه سال جاري در شهر 
قم برگزار شد، آمده است: مهندسان همواره كوشيده اند با كوشش خالق خود كيفيت بهتری از زندگی را برای مردم 
فراهم كنند. درس��تكاری، صداقت در كار، حس��ن سلوك، پايبندی به اخالق اجتماعی و حرفهای و انجام درست 

كار ها، موجب اعتماد و احترام جامعه به مهندسان می شود.
برخورداری از آب تميز بهداشتی، سازمان های حمل و نقل سريع و راحت، كنترل سيل و ايمن سازی سازه ها در 
برابر زلزله و پيشگيری از خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن ها، توليد و توزيع نيروی برق، تسهيل بسيار ارتباطات 
و اطالع رسانی و موارد بسيار ديگر حاصل كار مهندسانی است كه اغلب در گمنامی و به قصد خدمت به جامعه و 

بهبود زندگی مردم كوشيده اند.
در ادامه بيانيه آمده است: با گسترش روزافزون نقش مهندسی در پيشرفت علم و فنآوری و حضور آن در زندگی 
خصوصی و اجتماعی انسان ها، دامنه آثار منفی خطاهای مهندسی نيز بيشتر و مسؤوليت حرفهای آنان نيز سنگين تر 
می شود. كار مهندسان بسيار ارزشمند و كوشش آن ها در فراهم كردن زندگی با كيفيت بهتر قابل ستايش است، در 
مقابل رفتار غيراخالقی و خطاهای مهندسی نيز می تواند منجر به حوادث و فاجعه های تاريخی و فراموش نشدنی شود.
در بخش ديگری از اين بيانيه تصريح ش��ده اس��ت:  تدوين اصول و قواعد اخالق مهندسی جامعه مهندسی را در 
تصمي��م گيری های اخالقی ي��اری و درصد خطاهای اخالقی آنان را تا حدزي��ادی كاهش می دهد. اين امر بايد 

براساس مبانی اخالق اسالمی و با توجه به تجربيات جامعه مهندسی در داخل و خارج از كشور صورت پذيرد.
امروزه در جهان، بس��ياری از مؤسس��ه ها و انجمن های مهندس��ی دارای اصول، قواعد و آئين نامه های اخالقی 
می باشند. اين امر كمك زيادی به بهبود كيفيت كار و ارتقاء روابط كاری جوامع مهندسی نموده است. يكی ديگر 
از اقدامات مثبتی كه در اين زمينه در برخی از كشورهای دنيا صورت پذيرفته است، ايجاد درس اخالق مهندسی و 

تعريف گرايش های تخصصی در دانشگاه های كشور می باشد.
در ادامه بيانيه همايش اخالق مهندسی بيان شده است:  با توجه به اين امور، شركت كنندگان در همايش اخالق 
مهندسی، بايد ها و نبايد ها موارد زير را به عنوان راهبردهای همايش برای نظاممند شدن ترويج اخالق در حوزه 
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مهندسی كشور ارايه می نمايد:
1( از آنجا كه در دانش��گاه های ايران در س��طح قابل قبولی، درس اخالق مهندسی ارائه نمی شود، تدريس درس 
اخالق مهندسی در سرفصل های درسی رشته های مهندسی حداقل مطالبه جامعه مهندسی از نظام آموزش عالی 
كش��ور می باشد. ايجاد گرايش های اخالق مهندس��ی در مقاطع كار شناسی ارشد و تعريف پايان نامه های مقاطع 

تكميلی در اين حوزه نيز به نظر ضروری می آيد.
2( تدوين اصول و قواعد اخالق مهندس��ی متناس��ب با فرهنگ و واقعيات جامعه اسالمی ايران و منشور اخالق 
مهندس��ی ساختمان يكی ديگر از ضرورت های جامعه مهندسی ايران می باشد. مناسب است همزمان با اعطای 

پروانه اشتغال به كار مهندسی، مهندسان طی مراسمی، برای رعايت اصول اخالق مهندسی سوگند به جا آورند.
3( ايجاد كميته اخالق مهندس��ی به منظور س��امان دهی به پژوهش های متناس��ب با مبانی اس��المی، يكی از 
اساس��ی ترين ضرورت های جامعه مهندسی در كشور می باش��د. عدم توجه به اين امر خواسته و ناخواسته اصول 
اخالق مهندسی تدوين شده توسط كشورهايی كه با مبانی فرهنگ اسالمی بيگانه می باشند را در جامعه مهندسی 
ايران ترويج می كند. برای اين مهم تشكيل كميته ای با مشاركت حوزه و دانشگاه و مراكز فرهنگی پژوهشی در 
كشور پيشنهاد می گردد. كميته های اخالق مهندسی ساختمان را می توان بتدريج در كارگاه های ساختمانی و دفا تر 

مهندسی ساختمان نهادينه كرد.
4( جوامع مهندسی الزم است با ايجاد نظامی صحيح، ترتيباتی را معمول دارند تا مهندسين درستكار و پايبند به 
اصول حرفهای تشويق و به معدود افرادی كه خارج از حيطه اخالق مهندسی رفتار می نمايند تذكر داده و در صورت 

بی توجهی تنبيه شوند.
5( به منظور انجام پژوهش های مستمر و ترويج و گسترش اخالق مهندسی ساختمان در جوامع مهندسی پيشنهاد 
می گردد »مركز تحقيق و ترويج اخالق مهندسی ساختمان« در شهر مقدس قم و زيرنظر سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان قم همچنين دبيرخانه اخالق مهندسی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان كشور تأسيس 
شود. اين مركز و دبيرخانه ها با بهره گيری از آخرين نتايج پژوهش ها و مطالعات اصولی به عمل آمده در اخالق 
مهندس��ی ساختمان، اين موضوع را در س��ازمان های نظام مهندسی ساختمان در كشور ترويج و نهادينه نمايند. 
گردآوری تجربيات اخالقی مهندسان و سازمان ها و مؤسسات مهندسی و ارائه آن در نشريات مربوطه، می تواند از 
ديگر فعاليت های اين دبيرخانه باشد. اين دبيرخانه همچنين می تواند مسئوليت هماهنگی الزم بين سازمان های 

نظام مهندسی ساختمان و كميته اخالق مهندسی مورد اشاره در بند3 اين بيانيه را بر عهده داشته باشد.
6( همكاری آحاد مهندسان برای رشد و شكوفايی مسائل اخالقی در جوامع مهندسی، اولين شرط تحقق اخالق 
در مهندس��ی می باشد. ما از همه مهندسان كش��ور استمداد می طلبيم تا به كمك يكديگر سطح اخالقی جامعه 
مهندسی كشور را به خوبی ارتقاء دهيم و موجبات خشنودی پروردگار متعال و مردم شريف ايران را بيش از پيش 

فراهم نماييم.

 بسته سياستی مسكن نهايی شد 

وزير مسكن و شهرسازی از نهايی شدن بسته سياستی مسكن و تقديم آن به دولت خبر داد و گفت: دولت در بسته 
سياستی تمامی جوانب را برای جلوگيری از هر گونه تنش در بازار مسكن در نظر گرفته است.

علی نيكزاد وزير مسكن و شهرسازی در پاسخ به اين سوال كه آيا بسته سياستی بخش مسكن نهايی و تقديم 
دولت شده است، گفت: بسته سياستی بخش مسكن توسط كارشناسان تهيه و نهايی شده است، اما به هر حال 
بايد اذعان كرد بخش مسكن متاثر از پنج مقوله يعنی زمين، اعتبار و تسهيالت، خدمات فنی و مهندسی، دستمزد و 
مصالح ساختمانی است. وی ادامه داد: 3 مقوله نخست شامل زمين،  اعتبار و تسهيالت و خدمات فنی و مهندسی 

در اختيار دولت است. 
نيكزاد خاطر نشان كرد: دولت تخفيفات نظام مهندسی و عوارض شهرداری،  زمين رايگان و تسهيالت كه شاه 

بيت مسكن كشور است را در اختيار دارد، پس جای نگرانی نيست.
پرداخت 11 هزار و 500 ميليارد تومان تسهيالت به مسكن مهر 

وزير مسكن و شهرسازی گفت: دولت تاكنون در بخش مسكن مهر 14 هزار ميليارد تومان تصويب كرده كه 11 
هزار و 500 ميليارد تومان آن تسهيالت را پرداخت كرده است. وی اضافه كرد: به غير از سه گزينه مورد بحث، دو 

موضوع ديگری كه در بسته سياستی به آن تاكيد و توجه ويژه ای شده است مصالح ساختمانی و دستمزد است. 
نيكزاد با بيان اينكه اگر س��طح توقع زندگی باال نرود، دستمزد كارگر، مهندس و تكنسين هم باال نخواهد رفت، 
افزود:  تاكنون وزارت بازرگانی و وزارت صنايع و معادن در بخش مصالح ساختمانی به غير از آجر كه توجيه ندارد 
و بايد رفتارشان را عوض كنند، در بخش سيمان، آهن و ميلگرد شاهكار كرده و كنترل الزم را در قيمت ها بر روی 
آنها اعمال كرده اند. وی با تاكيد بر ضرورت تغيير رويه در توليد آجر نيز گفت: كوره های آجرپزی نبايد در هر تن 

100 ليتر مازوت مصرف كنند چرا كه قيمت هر 100 ليتر مازوت 20 هزار تومان می شود.
قيمت مسكن و ساخت تكان نمی خورد 

نيكزاد افزود: اگر مساله آجر را از اين اين پنج مقوله جدا كنيم، بايد بگويم كه اگر زمين، اعتبار و تسهيالت، خدمات 
فنی و مهندسی، دستمزد و مصالح ساختمانی همين گونه بماند ما اعتقادمان اين است كه قيمت مسكن و ساخت 
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تكان نمی خورد و ساخت مسكن مهر با با قرارداد متری 300 هزار تومان )بدون آسانسور( پيش می رود. وی تصريح 
كرد: تا امروز اين 5 مؤلفه به خوبی پيش رفته است، بسته سياستی را هم ما بر مبنايی تنظيم كرده ايم كه اگر هر 

كدام از اين ها مقوله ها تغيير كرد، دولت يك پولی به ما بدهد. 
نيكزاد با بيان اينكه در حال حاضر كه قيمت مسكن و ساخت تكان نخورده است نيازی به اختصاص اعتبار جدی 
توسط دولت نيست، افزود: بسته سياستی را به گونه ای ارائه كرده ايم كه با هر تغييری، درصدی يارانه در اختيار 
ما بگذارند اما در حال حاضر اتفاقی نيفتاده است، فعال اولويت را به كسانی كه واقعا محتاج هستند، مثل كشاورزان 

گذاشته ايم. 
نيكزاد با بيان اينكه در بسته سياستی مسكن با كار كارشناسی اولويت با آنهايی است كه محتاج هستند، گفت:بسته 
سياستی نهايی شده و در دولت هم مطرح است، بر اساس اولويت بندی گفتيم كه اگر بازار مسكن و آن موارد پنج 

گانه به همين گونه باقی بماند ما مشكلی نخواهيم داشت.

انبوه سازي مسكن استان به سمت صنعتي سازي پيش مي رود

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان رضوي گفت: انبوه سازي مسكن به سمت صنعتي سازي و فناوري نوين 
ساختمان به ويژه مسكن مهر پيش مي رود. 

محمدرضا اخوان عبداللهيان در همايش يك روزه آموزشي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان با كاربرد مسكن 
مهر گفت:  با اجراي پروژه هاي بزرگ مسكن مهر در شهرها و روستا ها توليد انبوه ساختمان از حالت سنتي خارج 

شده و به سمت صنعتي سازي و فناوري نوين ساختمان سوق داده شده است. 
وي ادامه داد:  صنعتي سازي مسكن باعث سبك سازي،  تسريع در اجرا و كاهش عوامل زيست محيطي و صرفه 
جويي انرژي مي شود كه در بحث آموزش مهندسان، طراحي و نظارت ها و اجراي مبحث 19بهينه سازي انرژي از 

سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان توجه ويژه اي در صنعت ساختمان دارد.
مهندس اخوان با اش��اره به اصل 31قانون اساس��ي كه حق هر خانوار ايراني يك واحد مس��كوني اس��ت، گفت: 
پروژه هاي مسكن مهر كه توسط دولت در سراسر كشور به اجرا در آ مده، كمبود مسكن را از بحران تا اواخر سال 

آينده خارج مي كند.
در اين همايش يك روزه كه از سوي واحد آموزشي سازمان نظام مهندسي استان با شركت 600 نفر از مهندسان 
ناظر و مجريان پروژه هاي مس��كن مهر برگزار ش��د،  عضو هيات علمي و مدير گروه پژوهشي فناوري هاي نوين 
ساختمان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد مباحث اجرا،  محاسبه و نظارت در ساخت و سازها به ويژه انبوه سازي مهم 

دانست. 
محسن گرامي افزود: در فناوري نوين ساختمان اگر سيستم هاي مختلف پروژه در اجرا دچار آفت گردد و از مصالح 
ساختماني غيراستاندارد و غير كارخانه اي استفاده شود و نظارت الزم به عمل نيايد،  مسلما سيستم هاي فناوري 

نوين دچار مشكل خواهند شد و ساختماني مقاوم نخواهيم داشت.
وي ادامه داد: بيشتر سكونتگاه هاي ايران بر روي گسل هاي زلزله قرار گرفته و براساس آمار منتشره هر 10سال 
زمين لرزه اي با قدرت هفت ريشتر،  هر سه سال با شش ريشتر و هر سال زلزله هاي زير پنج ريشتر در كشور اتفاق 

افتاده و اين بي توجهي به ساخت و سازها خسارات هاي جاني و مالي به همراه داشته است. 
دكتر گرامي اظهارداشت:  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن كشور با هماهنگي انجمن هاي انبوه سازان مسكن و 
توليدكنندگان و فناوران صنعتي ساختمان به تاييد سيستم جديد فناوري در بخش ساختمان و مسكن اقدام كرده 

است.
وي خاطر نش��ان كرد:  برنامه ديگر اين مركز بررس��ي سيستم و زير سيستم ساختماني است كه به زودي نهايي 
مي شود و تالش شده، فناوري هاي نوين با شرايط و نيازهاي كشور كامال تطبيق داشته باشند و با ويژگي معماري 

ايراني - اسالمي نيز برابري كنند.
عضو هيات علمي دانش��گاه گفت: دقت عمل براي بررسي بهترين فناوري هاي نوين ساختمان و مسكن موجب 

كندي حركت شده، اما اين امر از جنبه كيفي همواره مورد توجه است.

سال 90 اجازه عقد قرارداد جديد نخواهم داد

به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت مسكن و شهرسازي مهندس نيكزاد در مراسم بهره برداري همزمان از 5 
هزار واحد مسكوني استان كرمان با بيان اينكه عزم دولت و مجلس براي تحويل مسكن افراد واجد شرايط راسخ 
است تصريح كرد: تمامي سازمانهاي مسكن وشهرسازي در استانهاي مختلف كشور بايد كار عقد قرارداد ساخت 
واحدهاي مسكوني مهر سهميه سال 90 را تا پايان سالجاري انجام دهند چرا كه طي سال آينده به هيچ يك از 

افراد اجازه عقد قرارداد براي ساخت اين واحدهاداده نمي شود.
وي با اشاره به اينكه دولت در بخش ساخت مسكن براي متقاضيان واجد شرايط برگفتمان حضرت امام خميني 
)ره( بازگشته است اظهار داشت: واگذاري زمين رايگان، اعطاي تسهيالت قرض الحسنه،  تامين تاسيسات زيربنايي 
و روبنايي در كنار ساير خدماتي كه به متقاضيان طرح مسكن مهر ارائه مي شود،  همگي برگفته از گفتمان حضرت 
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امام خميني )ره( در صدور فرمان تاريخي حساب 100 است وزير مسكن و شهرسازي آمار كل واحدهاي مسكوني 
ساخته شده در شهرها و روستاهاي كشور تا قبل از دولت نهم 18 ميليون واحد اعالم كرد و افزود: طي پنجسال 
گذشته و به ويژه در هجده ماه اخير عمليات ساخت 2 و نيم ميليون واحد مسكوني در شهرها، روستاها و بافتهاي 
فرسوده كشور با سرعت و دقت ادامه يافت تا كسري انباشته شده از قبل واحدهاي مسكوني در كشورمان جبران 

شود.
 

لزوم تناسب قوانين ساختمانی با جغرافيای كشور 

رئيس سازمان نظام مهندسی كشور با بيان اينكه ما در تمامی زمينه ها از قوانين و مقررات خوبی در كشور برخوردار 
هستيم، تاكيد كرد: بايد متناسب با فرهنگ و ادبيات كشور و متناسب با جغرافيا و شرايط محيطی اين قوانين را تهيه 

و ابالغ كنيم، هرچند امروزه قوانين و مقررات تا حد زيادی تهيه و ابالغ شده است. 
به گزارش ايلنا، مهدی هاشمی با بيان اينكه ساختمان يكی از اصلی ترين نمادهای پيشرفت جوامع بشری است، 
افزود: در كشور ما نيز توانمندی هايمان زبان زد خاص و عام به خصوص در مباحث عمرانی و ساختمان سازی است 
كه اين توانمندی ها فرهنگ ما را در زمينه های مختلف نشان  می دهد. وی افزود: در بسياری از موارد برای نظامند 
كردن يك فعاليت گفته می شود بايد آن كار مهندسی شود بنابراين بايد موضوع صنعت و ساختمان سازی را نيز 

مهندسی كنيم. 
هاشمی با بيان اينكه يكی از شاخص های اصلی توانمندی و ارزشمندی قانون در جوامع مختلف پايبندی به قوانين و 
مقرراتی است كه در كشورهای مختلف گذاشته شده و اجرا می شود، افزود: ميزان قانونمند بودن مديران و مجريان 
و مردم هر كشور يكی از شاخص هايی است كه پيشرفته بودن آن كشور را به نمايش می گذارد. وی با بيان اينكه ما 
در صنعت ساختمان جزو پيشروترين كشورها بوديم، اضافه كرد: متاسفانه امروز به دليل تغييراتی كه در كشور روی 
داد شاهد مشكالتی در اين بخش هستيم؛ ما بايد به سرعت مشكالت را جبران كنيم تا بيش از گذشته توانمندی 

خود را به نمايش بگذاريم و اثبات كنيم. 
وی با اشاره به اينكه بازنگری مقررات ملی ساختمان آغاز شده است، افزود: بايد مشخص شود كه اشكال اينكه 
درصدی از مقررات ملی ساختمان به طور كامل در جامعه اجرا نمی شود، چيست. وی نبوداطالع رسانی، فرهنگ 
سازی و آموزش مناسب را از مهمترين اين آسيب ها دانست و گفت: ما در مجموعه نظام مهندسی با حدود 200 
هزار نفر نيروی متخصص خبره و نخبه می توانيم محور اين مركز و به نوعی موتور متحرك اين حركت باشيم. 
وی استفاده از مصالح غير استاندارد را يكی از اشكاالت اصلی و محدود كننده در بحث ساختمان سازی عنوان كرد 
و گفت: اين موضوع از قبل هم ابالغ شده و قرار بود يك زمانی را برای پايان دادن به استفاده از اين مصالح قرار 

دهند كه در اين زمينه شايد موضوع هدفمند كردن يارانه ها يك فرصت استثنايی باشد.

 ادغام وزارت راه و مسكن بر اساس قانون برنامه پنجم نهايی می شود

علی نيكزاد در جلس��ه ش��ورای اداری مشترك حمل و نقل ، راه و ترابری و مسكن استان بوشهر اظهار داشت: با 
اهتمام جد ی دولت در بخش مسكن بسياری از مشكالت در اين بخش حل شده و اميدواريم روند خانه دار شدن 

مردم تسريع شود. 
وی افزود: راه و ترابری بر اقتصاد كشور تاثير دارد و ارتباط آن با حمل و نقل و توسعه در زمينه حمل و نقل هوايی 

و ريلی موتور محركه كشور در راه شكوفايی است. 
سرپرست وزارت راه و ترابری اضافه كرد: راه هر جا رفته، توسعه را با خود برده است و همه بايد برای اقتدار كشور 

تالش كنيم و رضايتمندی مردم را از جمهوری اسالمی باال ببريم و همه ما به همين دليل وارد عرصه شده ايم. 
وي در ادامه گفت: ادغام وزارت راه و ترابری و مسكن بنا بر صالح ديد رئيس جمهوری انجام شد كه تصميم گرفتند 

ماده 53 قانون برنامه پنجم را پيشاپيش اصالح كنند.
نيكزاد ادامه داد: در اين ماده قيد شده است كه تا سال دوم برنامه پنجم توسعه وزارتخانه ها را از 21 به 17 وزارتخانه 

كاهش دهند و در اين زمينه ادغام اين دو وزارتخانه پيشاپيش صورت گرفت. 
وزير مسكن و سرپرست وزارت راه و ترابری افزود: با وجود مشغله زياد و حجم كار باالی راه و ترابری و در كنار 

آن حجم كمتر حوزه مسكن و شهرسازی با انسجام و پيگيری ويژه، كارها را به پيش می بريم.
وی مديران و كاركنان بخش های مختلف وزارتخانه های راه و ترابری و مسكن را انسان های متعهد و متخصص 

خواند و اظهار داشت: يقين بدانيد اگر مسووليت به  عهده من باشد با رعايت انصاف و عدالت عمل می كنم. 

شناسنامه فنی ساختمان اصالح می شود 

سيدمهدی هاشمی رئيس شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: بايد به قوانين و مقرارت 
ساختمان پايبند بود و اين قانون را به نحوی روان و ساده سازی كرد كه فهم آن برای همگان راحت باشد و همه 
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مردم بتوانند در هر سطوحی برداشت الزم را داشته باشند.
وی با بيان اينكه بايد مشخصات شناسنامه ساختمان همانند مشخصات شناسنامه يك فرد باشد، افزود: به عنوان 
مثال شناسنامه يك فرد نشان دهند هويت وی است لذا بايد در مورد شناسنامه ساخت همين كار صورت گيرد به 

طوريكه بعضی از جزييات مانع اجرای قانون به طور صحيح شده بنابراين بايد اين موانع برطرف شود.
رئيس سازمان نظام مهندسی كشور ادامه داد: ضرورت تدوين چارچوب و اصول كلی برای صدور يك شناسنامه 
و در اختيار قرار دادن اين شناس��نامه به صورت عمومی در جامعه، رعايت اصول كلی برای شناس��نامه دار ش��دن 

ساختمان است. 
وی در خصوص مدت زمان بازنگری در قانون مقرارت ساختمان تصريح كرد: قاعدتا سال آينده ما خواهيم توانست 

شناسنامه های جديد را با اصالحات كه مدنظر بوده در سيستم مهندسی كشور رايج می كنيم. 

برگزاری همايش شهرسازی و معماری با رويكرد پدافند غيرعامل 

پژوهشكده شهرسازی و معماری دفاعی دانشگاه صنعتی مالك اشتر در راستای رسيدن به اهداف و وظايف خود 
در حوزه شهرسازی و معماری با رويكرد پدافند غير عامل و جهت ارتقاي سطح علمی و دانش جامعه مهندسين و 
متخصصين اين امر، اقدام به برگزاری اين همايش كرده است. همايش در دو بخش معماری و شهر سازی برگزار 

می شود از اين رو محورهای دو بخش به صورت جداگانه تعريف شده است.
كاركردهای فناوری های نو برای فضاهای امن، معماری پدافند غيرعامل و فضاهای عمومی، معماری اس��تتار و 
اختفاء در برابر س��نجنده ها، معماری ارگونوميك و پدافند غيرعامل، روش��های ارزيابی آسيب پذيری های متوجه 
معماری، طراحی،تجهيز و مديريت كارگاه، روشها و الگوی تبديل تهديدات به ملزومات نيازمندی معماری، اصول 
طراحی معماری پناهگاههای جمعی، خانگی و عمومی، فريب و معماری معماری فريب، كاربرد شكل )فرم( در 
معماری و نقش آن در كاهش آثار موج انفجار و افزايش مقاومت، معماری و ميراگرها، معماری، پدافند غيرعامل و 
مراكز جمعی شهری )مراكز تجاری، فرهنگی، آموزشی، خدماتی، مجتمع های مسكونی ( محورهای بخش معماری 

اين همايش هستند. 
همچنين محورهای شهرسازی تشكيل شده است از، كاركردهای چند منظوره شهری و پناهگاهی، سناريوها و 
مدل های ارزيابی و تجزيه تحليل تهديدات در شهر، راهبردهای توليد امنيت شهری در شرايط بحران، برنامه ريزی 
شهری از منظر پدافند غيرعامل، چگونگی تحقق سند چشم انداز جمهوری اسالمی ايران در افق 1404 در مديريت 

شهری با مالحظات پدافند غيرعامل و شريان های حياتی شهری از ديدگاه پدافند غيرعامل. 
سلس��له مراتب مديريت شهری از منظر پدافند غيرعامل، شهرهای مجازی و دولت الكترونيك با رويكرد پدافند 
غيرعامل، كاربری اراضی شهری از منظر پدافند غيرعامل، جايگاه تاريخی پدافند غيرعامل در شهرسازی ايرانی 
اسالمی، نظريه  های شهرسازی و پدافند غيرعامل، جايگاه پدافند غيرعامل در طرح های شهری، فرم و شكل شهر 
از منظر پدافند غيرعامل، شهرس��ازی، پدافندغيرعامل و مراكز جمعی شهری )مراكز تجاری، فرهنگی، آموزشی، 
خدماتی، مجتمع های مسكونی و...(، سرمايه های اجتماعی و نقش پايگاه های مردمی در پدافند غيرعامل، مالحظات 

پدافندغيرعامل در واحدهای همسايگی، محله و شهر از ديگر محورهای اين بخش است. 
آخرين مهلت ارسال اصل و چكيده مقاالت به دبيرخانه همايش حداكثر تا اول اسفندماه سالجاری و زمان ثبت نام 

نهايی نيز حداكثر تا 31 فروردين ماه 1390 اعالم شده است.
برگزاری دو كارگاه تخصصی در حوزه شهرسازی و دو كارگاه تخصصی در حوزه معماری و برگزاری نمايشگاهی 
برای آش��نايی با توانمندی های نهاد ها، س��ازمان ها، موسس��ات، مراكز علمی و دانشگاهی و شركت های دولتی و 

خصوصی در حوزه پدافند غيرعامل از فعاليت های جانبی اين همايش است. 

با اتكا به مهندسان ايرانی سدساز درجه يك دنيا شديم

عليرضا الماس��وندی در گفت و گو با فارس گفت: ايران در حال حاضر به لحاظ كيفيت طراحی و اجرای طراحی 
سدسازی رتبه اول را در منطقه دارد و با توجه به چشمگير بودن حضور كارشناسان و متخصصان ايرانی در مجامع 
بين المللی سد سازی نظير كميسيون بين المللی سدهای بزرگ ) Icold(، ايران جزء توليد كننده های درجه يك 

دانش سد سازی در جهان است. 
وی ادامه داد: خودباوری مهندسان و متخصصان ايرانی در كنار نياز روز افزون كشور به تأمين منابع آب از طريق 
احداث تاسيسات و سازه های آبی در كنار رشد علمی دانشگاه ها و مراكز علمی كشور، مجموعاً باعث پيشرفت ايران 

در سد سازی شده اند. 
وی خاطر نش��ان كرد:البته سرمايه گذاری های عظيم س��اليانه دولت در بخش آب كشور، باعث ارتقا و پيشرفت 

شركت های مختلف مشاور و پيمانكار شده است. 
 رتبه سوم در سدسازی 

وی در پاسخ به اين سوال كه ايران در دنيا چه رتبه ای در سدسازی دارد گفت: بنا بر آمارهای منتشر شده، در حال 
حاضر ايران پس از چين و تركيه، رتبه سوم سد سازی را در دنيا دارد. الماسوندی ادامه داد: ايران به لحاظ كيفيت 
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طراحی و اجرای سد سازی، رتبه سوم را در دنيا دارد و بنا به اظهارات متخصصان بين المللی، ايران رتبه اول را از 
نظر مطالعات جامع منابع آب دارد. 

وی در پاسخ به اين سوال كه ساخت سدهای پيش از انقالب عمدتاً توسط چه شركتهايی و از كدام كشورها صورت 
می گرفت اظهار داش��ت: ساخت سدهای پيش از انقالب عمدتاً توسط شركت های آمريكايی، ايتاليايی، اتريشی، 
آلمانی و برخی ديگر از كشورهای اروپايی صورت می گرفته است. به گفته مدير عامل شركت مديريت منابع آب 
ايران، قبل از انقالب 13 سد مخزنی و 6 سد تنظيمی در كشور ساخته شده بود كه سر جمع تمام سدهای كشور 

19 سد بود.
293 سد در كشور ساخته شده است

الماسوندی در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر چه تعداد سد ساخته شده است گفت: در حال حاضر 112 سد 
از محل اعتبارات ملی و 181 سد از محل اعتبارات استانی و زودبازده در كشور ساخته شده است.

به گفته وی، 119 سد از محل اعتبارات ملی و 25 سد از محل اعتبارات استانی و زودبازده در دست ساخت است. 
مدير عامل شركت مديريت منابع آب ايران افزود: در حال حاضر 153 سد از محل اعتبارات ملی و 182 سد از محل 

اعتباراتی استانی و زودبازده در دست مطالعه است.
وی در پاسخ به اين سوال كه ايران در حال حاضر در كدام كشورها اقدام به ساخت سد می كند گفت: هم اكنون 
متخصصان ايرانی در كش��ورهای سريالنكا، كنيا، تاجيكستان و تعداد ديگری از كشورهای آفريقای و آمريكای 

التين به ساخت سد و نيروگاه مشغول هستند. 
به گفته وی،سد و نيروگاه سنگ توده و تونل انزاب در كشور تاجيكستان از مهمترين نمونه ها هستند. 

ايمن نبودن نمای شيشه ای پليمری به دليل نبود مهارت كافی در اجرا و نصب

به گزارش فارس، محمدباقر خسروی با اشاره به كيفيت شيشه های موجود در بازار برای نصب در نمای ساختمان ها، 
گفت: در موضوع به كار گيری شيشه در نمای ساختمان ها برخی از كارشناسان معتقدند كه شيشه های موجود در 
بازار در برابر نيروهای جانبی مقاوم بوده، در هنگام بروز حوادث به لحاظ ساختار پليمری آنها خسارت چندانی به 

بارنمی آورند. 
وی تأكيد كرد: اين كارشناسان براين باورند كه اين نوع شيشه ها به دليل استفاده از نانو تكنولوژی در توليد آنها و 
قابليت تميز شدن خودبه خودی، می توانند گزينه ای مناسب برای ساختمان های امروزی و صنعت ساختمان سازی 

باشند. 
مديركل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اعالم اينكه حتی در صورت استفاده از اين نوع شيشه ها به دليل 
اينكه گروه گسترده ای از كارگران ساختمانی فاقد مهارت كافی برای استفاده از مصالح موجود به صورت فنی و 

اصولی هستند اجرای درست اين تكنولوژی توسط اين قبيل كارگران همچنان در ابهام است.
وی با اشاره به مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در اين زمينه، خاطرنشان كرد: به هر تقدير شورای اسالمی شهر 
در مصوبه ای اعالم كرد كه ساختمان های تجاری، اداری و عمومی چنانچه بيش از 40 درصد نما شيشه ای باشد 

ممنوعيت ساخت دارند كه هم اكنون اين مصوبه به مناطق ابالغ شده است.
خسروی با اشاره به ممنوعيت استفاده شيشه بيش از 40 درصد در نمای ساختمان ها، گفت: چنانچه بيش از 40 

درصد نما از شيشه ساخته شده باشند، پروانه ساخت برای آنها صادر نمی شود. 
وی ضمن هشدار به مالكانی كه در حال ساختن ساختمان هايی با نماهای شيشه ای بيش از 40 درصد كل نمای 
ساختمان هستند، ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر تهران، ساختمان هايی كه با نمای شيشه ای كامل 
باشند به دليل تحميل هزينه هايی گزاف به شهر و هدر رفتن انرژی مشمول پرداخت عوارض ويژه ای می شوند.  

ادغام وزارتخانه های راه و مسكن طرحی عجوالنه و غيركارشناسی است

سيد ابوالقاسم رحمانی، عضو كميسيون عمران مجلس در گفت وگو با فارس در خصوص ادغام دو وزارتخانه راه و 
ترابری و مسكن شهرسازی، اظهار داشت: اين مورد تصميم رئيس جمهور است زيرا بايد بر اساس مصوبات برنامه 

پنجم تعداد وزارتخانه ها از رقم 21 به 17 وزارتخانه كاهش پيدا كند. 
وی با اشاره به اينكه ادغام دو وزارتخانه مذكور عملی غير منطقی است، تصريح كرد: الزم است در اين باره در طرح 
جامع خدمات دولت و طرح وظايف دولت در چارچوب ديدگاه هايی كه بر اس��اس اصل 44 به وجود آمده اس��ت، 
بازنگری صورت گيرد؛ فعاليت  های تصدی گری و حاكميتی از يكديگر تفكيك شود و تا آنجا كه می توان كارهای 
تصدی گری را از دولت جدا و وي با تأكيد بر ضرورت انجام بررسی های دقيق برای ادغام وزارتخانه ها و ادغام آنها 
بر اساس فعاليت های مشترك و ذيربط، توضيح داد: به عنوان مثال ابتدا بايدفعاليت های وزارت نفت، وزارت نيرو 
و وزارت جهاد كش��اورزی بازنگری ش��ود و سپس اين 3 وزارتخانه  را به 2 وزارتخانه تبديل كرد به اين ترتيب كه 
معاونت آب به جهاد كشاورزی واگذار و اين وزارتخانه به وزارت آب و كشاورزی تغيير نام يابد؛ همچنين می ت�وان 

معاونت آب شرب را به شهرداری ها و وزارت كشور واگذار كرد. 
رحمانی خاطرنشان كرد: در طرح ادغام دو وزارتخانه  راه و مسكن، نبايد تنها به اين دو وزارتخانه اكتفا نكرد بلكه بايد 
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وزارت كشور را نيز در اين امر دخالت داد؛ بدين ترتيب كه معاونت معماری و شهرسازی و طرح های جامع تفصيلی 
وزارت مسكن را به وزارت كشور واگذار كنيم؛ اين عمل كاری ستادی حاكميتی و فرهنگی است.

اين عضو كميسيون عمران مجلس اذعان داشت: بحث طرح های جامع شهری و روستايی امری حاكميتی است 
كه بايد پس از بررس��ی های كارشناس��ی از وزارت مسكن به وزارت كش��ور واگذار شود يا موضوع احداث ابنيه و 
ساختمان های دولتی، بيمارستان ها و ورزشگاه های مهم را به وزارتخانه امور زيربنايی بسپاريم يا می ت�وان بهسازی 

بافت های فرسوده كه عملی حاكميتی است را به وزارت كشور واگذار كرد.
رحمان��ی اذع��ان داش��ت: نبايد ب��رای ادغام وزارتخانه ها ب��ه عنوان مثال تنه��ا دو وزارتخانه مس��كن و راه را با 
تصميمی عجوالنه و غيرمنطقی در نظر بگيريم بلكه بايد 6 الی 7 وزارتخانه كه فعاليت های اجرايی انجام می دهند 
نظير راه و ترابری، مسكن و شهرسازی، نيرو، جهاد كشاورزی، وزارت كشور و از اين قبيل را بررسی كنيم، سپس 

به مقوله ادغام بيانديشيم. 
اين عضو كميس��يون عمران مجل��س ادامه داد: پس از آنكه تمام وزارتخانه ها برای ادغام مش��خص ش��د بايد 
سياستگذاری خاصی و تصميم گيری مشخصی دنبال شود و بر اساس سياست ها و ديدگاه های موجود و با توجه به 

اصل 44 وزارتخانه ها را به نحوی تخصصی ساماندهی كنيم. 
رحمانی تصريح كرد: ادغام وزارت مسكن و شهرسازی و راه و ترابری به طور ناگهانی عملی غيرمنطقی است زيرا 
ادغام كنونی اين دو نيازمند تغييرات اساسی است و اين تغييرات نيازمند مصوبه خاص است تا مشخص كنيم كه 

وظايف هر وزارتخانه به چه طريق خواهد بود. 
وي با اشاره به لزوم بررسی كارشناسی ادغام اين دو وزارتخانه، تصريح كرد: رئيس جمهور پس از اينكه وزيرش 
توسط مجلس استيضاح شد به ناگاه تصميم گرفت وزير مسكن را به عنوان سرپرست وزارت راه معرفی كند در 
صورتی كه می توانس��ت با كمی صبر و تأمل، فعاًل سرپرس��تی را برای وزارت راه مشخص كند و پس از آن طی 

بررسی  های كافی به ادغام دو وزارتخانه بيانديشد. 
نماينده مردم اقليد در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان كرد: درست است كه تا پايان سال اول برنامه بايد تعداد 
وزارتخانه ها بايد به رقم 17 كاهش پيدا كند اما احمدی نژاد بدون بررسی های كارشناسی وزير مسكن را سرپرست 

وزارت راه كرده است و طی حكمی از وی خواسته زمينه سازی های الزم را برای ادغام دو وزارتخانه انجام دهد. 
اين عضو كميسيون عمران مجلس ادامه داد: البته اينجانب اين حكم را نديده ام و نمی دانم فقط سرپرستی وزارت 

راه به علی نيكزاد سپرده شده است يا بررسی ادغام دو وزارتخانه نيز جزء حكم وزير مسكن است. 
اين عضو كميسيون عمران خاطرنشان كرد: گرچه وزير مسكن بسيار پويا و فعال است و در مقوله مسكن مهر به 
عنوان يكی از پروژه های مهم كش��ور بس��يار مطلوب عمل كرده و تحول بسزايی در اين امر ايجاد كرده است اما 
وی بنا به گفته خودش تا نيمه های شب در وزارتخانه پی گير مسايل كاری خود است و حال با اين همه مشغله 

تصدی گری وزارت عريض و طويل راه و ترابری در واقع مشكلی بر مشكالت وی می افزايد. 
اي��ن نماينده مجلس خاطرنش��ان كرد: با اين عمل رئيس جمهور قطعأ در آينده نزدي��ك بحرانی در وزارت راه و 
ترابری ايجاد می شود؛ با اين تصميم بزرگترين چالش برای وزارتخانه گسترده و استراتژيكی نظير راه و ترابری با 

عرصه های مختلف حمل و نقل به وجود می آيد كه برطرف كردن آن نيازمند تالش های بسزايی است. 
اين عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه كل بودجه عمومی كشور 20 هزار ميليارد تومان است كه 5 هزار 
ميليارد تومان آن در اختيار وزارت راه و ترابری اس��ت، ادامه داد: اين وزارتخانه بايد10 الی 15 هزار ميليارد تومان 
اعتبار به آن اختصاص يابد تا به توسعه زيرساخت های حمل و نقل كشور بپردازد اما تنها يك  چهارم بودجه كشور 
به آن اختصاص می يابد كه همين كمبود بودجه، يكی از مشكالت اين وزارخانه بزرگ است. رحمانی با اشاره به 
اينكه دولت و مجلس شورای اسالمی نبايد در انجام وظايف مربوط به مردم كم كاری كنند، در خصوص گفته های 
احمدی  مبنی بر انتقاد از عملكرد مجلس در استيضاح بهبهانی، اذعان داشت: احمدی نژاد چه صحبتی می خواهد با 
مردم داشته باشد؟ مجلس در واقع نمايندگان مردم هستند مگر پی گيری مطالبات مردم خالف محسوب می شود 

يا مجلس چيزی غير از خواسته های مردم از رئيس جمهور و وزرای وی مطالبه می كند؟ 
اين عضو كميسيون عمران مجلس ادامه داد: زمانی كه طی 2,5 سال سال فعاليت بهبهانی 2 سانحه هوايی سنگين 
با تلفات جانی فراوان رخ می دهد قطعا مشكالتی وجود داشته است؛ در كدام يك از كشورهای پيشرفته اروپايی اگر 

چنين اتفاقی رخ دهد نمايندگان مردم ساكت می نشينند؟ 
رحمانی تصريح كرد: مجلس در مقابل خواسته های مردم سر تعظيم فرود می آورد و در واقع نماينده مردم است و 
حرف مردم را به دولت اعالم می كند و خواسته های آنها را مطرح می كند. اين عضو كميسيون عمران مجلس نيز 
سال گذشته درباره ادغام وزارت مسكن و وزارت كشور، كاهش صدور پروازهای ساختمانی را زنگ هشدار برای 
كاهش عرضه مس��كن دانسته و گفته بود: منحل شدن وزارت مسكن و شهرسازی و انتقال وظايف آن به حوزه 

وزارت كشور انقالب ساخت مسكن و افزايش عرضه را با مشكل مواجه خواهد كرد. 

انتقاد قاليباف از عدم نظارت بر ساخت و سازها

دكتر محمد باقر قاليباف شهردار تهران در خصوص ساخت و سازهای غيراصولی كه منجر به ريزش ساختمان در 
بازار تهران شد، گفت: تا زمانی قانون اين شكل اجرا شود كار اينگونه است. وی ادامه داد:  اسناد را نگاه كنيد دستگاه 
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مشاور و نظارتی متعهد شده اند ولی عمال نظارت دقيقی صورت نگرفته است.
قاليباف اضافه كرد: وقتی من صحبت اينگونه می كنم افراد نظام مهندسی انتقاد دارند چرا اينگونه صحبت می كنم. 
ش��هردار تهران تاكيد كرد: كار نظارت بر س��اخت و سازها واقعا به درستی انجام نمی شود. وی در ادامه به ريزش 

ساختمان سعادت آباد كه چندی پيش رخ داد اشاره كرد و گفت: در آنجا كامال زوايا مشخص بود.
قاليباف تاكيد كرد: در برخورد با جرايم و پياده سازی قانون نبايد تعارف كنيم. وی تصريح كرد:  نمی خواهم بگويم 
كار در شهرداری بی عيب بوده است اما سازمان مهندسی مسوول نظارت است هر جا اعالم كند مهندس ناظر كار 

را متوقف می كند و اگر به ما نيز منتقل كند ما نيز اجازه فعاليت نخواهيم داد.

آغاز ساخت باغ اصفهان در فرايبورگ آلمان

سرپرست سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری اصفهان از آغاز طراحی باغ اصفهان در فرايبورگ آلمان خبر داد 
و گفت: باغ اصفهان با شاخصه های كامل يك باغ ايرانی طراحی ودر»سی پارك« يكی از بزرگترين پاركهای واقع 
در غرب شهر فرايبورگ ساخته می شود تا زيبايی های اصفهان و باغهای ايرانی برای شهروندان آلمانی به نمايش 

گذاشته شود.
داريوش فتحی گفت: اصفهان پس از ژاپن اقدام به اجرای اين طرح كرده است و مسووليت پيگيری و طراحی پارك 
اصفهان در فرايبورگ برعهده سازمان پاركها و اجرای برنامه ها با تالش شهرداری فرايبورگ صورت می گيرد. وی 

افزود: در صورت تائيدآن سال آينده طرح وارد مرحله دوم می شود.
سرپرست سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری اصفهان از پيشنهاد ايجاد باغ آلمانی در اصفهان هم خبر داد و 
گفت: بر اس��اس توافق های صورت گرفته پس از تائيد طرح باغ اصفهان، ش��هرداری فرايبورگ به عنوان خواهر 

خوانده اصفهان هم باغی در محوطه جنگلی ناژوان احداث می كند.

تقدير جهانی از شهرداری تهران

مراس��م انتخاب جايزه جهانی حمل و نقل پايدار 2011 با حضور بيش از 500 تن از مديران ش��هری، شهرداران، 
استادان برجسته دانشگاه های جهان، كارشناسان ارشد شهری و حمل و نقل در واشنگتن برگزار شد. 

شهر تهران به همراه گوانگژو چين، ليما پرو، لئون مكزيك و نانت فرانسه به عنوان 5 شهری كه به عنوان برترين 
ش��هرداری جهان در حوزه توسعه حمل و نقل پايدار معرفی شده بودند. اين شهرها برمبنای اطالعاتی كه ظرف 
يكسال گذشته از توسعه حمل و نقل پايدار با محورهای مترو، بی آر تی، دوچرخه و تالش برای حركت به سمت 

حمل و نقل پايدار و كارآمد از آنها استخراج شده بود انتخاب شدند. 
در اين مراس��م ش��هرهای گوانگژو چين، لئون مكزيك، تهران، نانت فرانسه و ليما پرو به ترتيب مورد تقدير قرار 
گرفتند. بر اساس اين گزارش در اين مراسم، شهردار گوانژو و مكزيكوسيتی، سفير پرو در امريكا، معاون شهردار 

نانت و همچنين دكتر عليرضا دبير عضو هيئت رئيسه شورای اسالمی حضور داشتند. 
همايش بزرگ جهانی انتخاب برترين های س��اليانه حمل و نقل و توسعه پايدار جهان از سوی هياتی متشكل از 
چهار موسسه معتبر جهانی شامل انجمن بين المللی حمل و نقل عمومی )UITP(، سازمان برنامه محيط زيست 
 UNDESAو دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل GTZ يونپ(، موسسه( UNEP سازمان ملل
United Nations Department of Economic and Social Affairs(( در ش��هر همه ساله 

در واشنگتن آمريكا برگزار می شود.
اين همايش با حضور قريب به 10 هزارنفر از اس��تادان دانش��گاه، كارشناسان همچنين مديران شهری و اعضای 

شوراهای شهرهای مختلف جهان در قالب بيش از 90 كارگروه علمی و آموزشی برگزار شد

در ساخت بناهای عمومی، الگوی معماری نداريم!

معاون وزير مسكن و شهرسازی و رئيس سازمان مجری ساختمان ها و تاسيسات دولتی و عمومی ايران گفت: در 
ساخت بناهای عمومی در كشور به ويژه در بخش ساخت بيمارستان ها الگوی معماری ايرانی اسالمی نداريم.

محمدجعفر عليزاده، در نشست با استاندار بوشهر افزود: از پس از انقالب تاكنون اكثر الگوهای معماری ما تقليدی 
بوده وخيلی كم در ساخت و سازها در اين حوزه از معماری ايرانی اسالمی استفاده كرده ايم. وی بيان كرد: برای 
كاربرد معماری ايرانی و اسالمی در ساخت بناهای عمومی و به منظور تهيه يك الگوی مناسب و متناسب در اين 

زمينه اقداماتی از جمله دادن فراخوان برای جذب الگوهای برتر در دست انجام است.
عليزاده در باره وضعيت بيمارس��تان های در دست ساخت بوشهر و برازجان اظهار داشت: بيمارستان بوشهر با 88 
درصد و بيمارس��تان برازجان با 63 درصد پيشرفت فيزيكی از روند مطلوبی در اجرا برخوردار هستند. معاون وزير 
مسكن ادامه داد: هم اكنون روزانه 176 نفر در بيمارستان بوشهر به منظور تسريع در ساخت اين بنا در حال كار 

هستند و اين بيمارستان به گونه ای ساخته شده كه در برابر زلزله 7/5ريشتری نيز مقاوم است.
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معماری وارداتی عامل عقب ماندگی شمايل پايتخت

دكترناصر بهراميان استاد دانشگاه ونويسنده كتاب »سكوت شكسته ديوار« گفت: كاركرد ضعيف سيستم آموزشی 
كشورمان جهت توليدعلم معماری وبدنبال آن نگاه به علوم وارداتی،علت عقب ماندگی معماری در ده های اخير 

جامعه ماست كه نمونه آن را می توان در شمايل پايتخت ديد.
به گزارش ستاد خبری جشنواره معماری ايران 1404، دكتر بهراميان )معمار و شهرساز( نقطه ضعف معماری كنونی 
را وابستگی سيستم آموزشی به علوم ديگر ملل دانست وگفت: با توجه به اينكه زيربنای رشته معماری از كشور 
ما بوده ولی سيستم آموزشی ما در اين رشته بسيار ضعيف كار كرده است، ما در هفتاد سال پيش دارای آكادمی و 
كالس های دانشگاهی شديم ولی نتوانستيم خودمان را همزمان با گذشت زمان رشد دهيم وخود توليد كننده علم 
معماری باشيم وبه اين دليل علوم ما وارداتی شدندواين عامل عقب ماندگی ما درعرصه معماری است كه نتيجه 

اين عقب ماندگی را امروز در شمايل پايتخت می توان ديد.
وی در ادامه افزود، يكی ديگر از عوامل ضعف معماری عدم هماهنگی علوم ارايه ش��ده در دانش��گاهها و مراكز 
آم��وزش معماری با جامعه ايرانی وعدم تطابق آن با دانش جهانی اس��ت چرا كه اطالعات معماری امروز كه در 
دانش��گاهها تدريس می ش��ود بايد با معياری های جهانی وجامعه درونی ايران همخوانی داشته باشد تا دگرگونی 
وتضادی كه امروز در ميان جامعه معماران وجود دارد با مطالبی كه برخواس��ته از زندگی بشراس��ت به يكپارچگی 
نزديك شود، به عنوان مثال متاسفانه در فضای معماری امروز مبحثی از شهرسازی مطابق جامعه ايرانی حتی در 
ساخت شهرهای جديد در كشورمان نمی بينيم واين خود بيانگر اين پيام منفی به جامعه معماران است كه حتی در 

برنامه های جديد )شهرهای جديد( نيز مبحث شهر سازی به فراموشی سپرده شده است.
بهراميان وجود جشنواره های كوتاه مدت و سنبوليك را براي رفع نقاط ضعف در معماری ايرانی بی نتيجه قلمداد 
كرد وابرازكرد: دركش��ورهايی كه معماری خوب وقابل تحسين دارند حضور جشنواره ها نقش مهمی را در پيشبرد 
اهداف معماران دنبال می كند، جشنواره در آنجا بدين صورت تعريف شده است كه در مدت زمان های نه چندان 
طوالنی از يكديگر همايش��هايی با يك موضوع مشخص اريه می شود كه در آنها استادان نظراتشان را می دهند 
وطرحهايی اريه می شود ودانشجويان در اين مراسم ها سواالتشان را می پرسند و بدين گونه نقاط ابهام در عرصه 
معماری كشورشان حل خواهد شد ونتايجی بدست آمده بسيار كارشناسانه است.دستاورد اين گردهمايی ها حداالقل 
طی 5 سال با برگزاری مراسم های علمی حاصل می شود وتفاوت اين جشنواره ها با جشنواره های اجرا شده در كشور 
ما آن است كه در كشور ما اهداف جشنواره ها خوب تعريف می شود ولی برای رسيدن به نتيجه هميشه بدنبال كوتاه 

ترين راه هستيم به همين دليل نتايج اين گردهمايی ها كوتاه مدت وفقط در حدهمان جشنواره می ماند نه بيشتر.
وی در پايان افزود، جشنواره ايران 1404 با شاخص معماری بسيارخوب طراحی شده چون تمام مقوله ها را همانند 
نگاه مستقيم به شهرها وشهر سازی ومحالت در نظر دارد كه اميدوارم با برنامه ريزی های بلند مدت بتواند شروع 
خوبی برای تحول معماری در ايران باشد البته حضوروارايه كارهای برجسته از سوی جامعه معماران با هر نظر ويا 
اعتقادی مس��تلزم برگزاری بهتر اين جشنواره است. گفتنی است جشنواره هنری ايران 1404 در بخش معمار به 

همت خانه آرمانشهر حوزه هنری برگزار می گردد.
عالقه مندان به شركت در اين جشنواره می توانند با مراجعه به سايت www.irac.ir و كسب اطالعات بيشتر تا 
تاريخ 10 ارديبهشت آثار خود را به آدرس: تهران- خيابان حافظ - تقاطع خيابان سميه - حوزه هنری- دفتر آرمان 

شهر- دبير خانه مسابقه معماری و شهرسازی ايران 1404 كد پستی: 1599719513ارسال نمايند.

 ساالنه 3/6 ميليون بشكه نفت در ساختمان ها هدر می  رود 

چندسالی است كه پيام های فرهنگی برای كاهش مصرف انرژی به صورت زيرنويس در شبكه های مختلف صدا 
و سيما نمايش داده می شود.

هرچند ممكن است در نگاه اول اين پيام ها پيش پا افتاده به نظر برسد ولی وقتی نتايج اجرای اين دستورالعمل های 
به ظاهر ساده را از طريق آمار و ارقام پيگيری می كنيم، بزرگی كار نمايان می شود. 

حال از بين بخش های مختلفی كه به عنوان مصرف  كننده عمده انرژی مطرح هستند، بخش ساختمان ويژگی 
خاص خود را دارد. بخش خانگی، تجاری و عمومی با مصرف 414 ميليون بشكه معادل نفت خام حدود 43 درصد 
از مصرف نهايی انرژی كشور را به خود اختصاص داده است كه از اين ميان بيشترين ميزان مربوط به گاز طبيعی 

و بيشترين ارزش مربوط به نفت سفيد است. 
آمارها نشان می دهد حداقل 30 درصد از انرژی مصرفی در بخش ساختمان به شيوه های مختلف هدر می رود كه 

پيشگيری از اين مسئله صرفه جويی عظيمی را برای اقتصاد كشور به همراه دارد. 
زمانی كه به راهكارهای ارايه شده برای صرفه جويی در بخش ساختمان می رسيم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 
خودنمايی می كند. مبحث 19 يكی از سرفصل های 20 گانه ای است كه برای افزايش بهره وری در بخش ساختمان 
تهيه و تدوين ش��ده اس��ت و نوزدهمين بخش آن به چگونگی كاهش مصرف انرژی در ساختمان ها اختصاص 

دارد. 
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صرفه جويی 63 ميليون دالری با پنجره های دوجداره 
براساس آنچه شركت بهينه سازی مصرف سوخت اعالم كرده است وجود پنجره های آهنی و شيشه های معمولی 
حدود 40 درصد از مصرف انرژی گرمايشی ساختمان را هدر می دهد. اين در حالی است كه با نصب پنجره های 
دوجداره استاندارد ساالنه بالغ بر 710 هزار بشكه معادل نفت خام صرفه جويی می شود كه اگر اين عدد را در 90 

دالر برای هر بشكه ضرب كنيم عدد 63 ميليون و 900 هزار دالر به دست می آيد. 
بر اين اس��اس دولت برای گس��ترش اين فناوری و كاهش قيمت تمام ش��ده آن اقدام به حمايت از س��ازندگان 
پنجره های دوجداره در كشور كرده است. در اين راستا با حمايت از 20 كارخانه توليدكننده شيشه  های دوجداره با 
قالب استاندارد، ميزان توليد اين كارخانجات به 3 ميليون متر مربع شيشه و 2/8 ميليون متر مربع قاب استاندارد 

رسيده است. 
هدر رفت 139 ميليون دالری

يكی ديگر از بخش های ساختمان كه هدر روی بااليی دارد، ديوار و سقف بدون عايق است. استفاده از عايق های 
حرارتی برای كف، سقف، ديوارهای جانبی و تأسيسات حداقل 30 درصد از مصرف انرژی ساختمان ها را كاهش 

می دهد. 
صرفه جويی حاصل از عايق كردن ساختمان ها ساالنه يك ميليون و 550 هزار بشكه معادل نفت خام است كه 
معادل ارزشی آن به بيش از 139 ميليون دالر می رسد. در حال حاضر 13 كارخانه توليد عايق و مصالح جايگزينی 

با حمايت دولت 60 ميليون متر مربع محصول توليد می كنند. 
670 هزار بشكه نفت در موتورخانه ها هدر می رود 

بخش عمده ای از س��وخت ورودی به موتورخانه  س��اختمان ها به دليل استاندارد نبودن موتورخانه و تنظيم نبودن 
مش��عل ها هدر می رود. برای جلوگيری از اين هدر رفت كارشناسان دو راهكار ارايه كردند كه يكی از آنها كنترل 
هوشمند موتورخانه است. اين سيستم با قابليت برنامه  ريزی به صورت خودكار دمای سيستم را كنترل می كند. 
استفاده از اين روش در ساختمان های مسكونی 15 درصد و در ساختمان های اداری تا 40 درصد مصرف انرژی 
را كاهش می دهد. بنابر مطالعات انجام شده صرفه جويی حاصل از اين سيستم ها ساالنه به 80 هزار بشكه معادل 
نفت خام می رسد. شير ترموستاتيك رادياتور راهكار دوم برای كاهش هدر رفت انرژی در موتورخانه هاست. تنها با 
نصب اين شيرها كه دمای ساختمان را كنترل می كند ساالنه از هدر رفت 590 هزار بشكه نفت جلوگيری می شود. 

در مجموع با استفاده از شير ترموستات رادياتور 27 درصد در مصرف انرژی صرفه جويی می شود. 
خورشيد انرژی خانه ها را تأمين می كند 

هرچند ممكن است در شرايط فعلی تصور اين كه آب گرم ساختمان ها از انرژی خورشيدی تأمين شود، دشوار باشد 
ولی تجربه ساير كشورها و روند رو به رشد فعلی ايران، اين باور را ايجاد می كند. ايران با داشتن بيش از 300 روز 

آفتابی ظرفيت بسيار بااليی در استفاده از انرژی خورشيدی دارد. 
مطالعات نشان می دهد دو ماه تابش خورشيد در ايران معادل كل ذخاير نفت و گاز شناخته شده در كشور است. 
بنابراين اگر تنها يك درصد مساحت ايران با انواع سيستم های خورشيدی پوشانده شود، قابليت تأمين كل انرژی 
مورد نياز كش��ور وجود خواهد داش��ت. براين اس��اس با حمايت اعتباری دولت تاكنون بيش از 17 هزار سيس��تم 
خورش��يدی خانگی و 800 سيستم خورشيدی عمومی توليد شده است كه اين سيستم ها ساالنه حدود 680 هزار 

بشكه نفت خام صرفه جويی به همراه دارد. 
با كنار هم گذاشتن ميزان صرفه جويی در هر بخش به اين نتيجه می رسيم كه ساالنه بيش از 3 ميليون و 610 هزار 

بشكه معادل نفت خام در ساختمان ها هدر می رود كه ارزش آن به 324 ميليون و 900 هزار دالر می رسد. 

واگذاری تهيه نقشه تفكيكی آپارتمان ها به سازمان نظام مهندسی 

 رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك گفت: با امضای تفاهمنامه ای كار تهيه نقشه تفكيكی آپارتمانها به سازمان 
نظام مهندسی كشور واگذار شده است.

احمد تويسركانی در حاشيه بازديد از اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز افزود: اين واگذاری با هدف تسريع در 
امور جاری و كاهش تعداد مراجعه كنندگان به ادارات ثبت اسناد و امالك كشور انجام شده است. وی يادآور شد: 
پيش از اين نقشه برداری آپارتمانها توسط كارشناسان ادارات ثبت انجام می شد كه اين امر با توجه به كمبود نيروی 
انسانی و حجم باالی درخواستها مدتی بطول می انجاميد. وی درعين حال تاكيد كرد: سازمان ثبت اسناد و امالك 

يك نهاد حاكميتی بوده و امكان واگذاری مطلق امور آن به بخش خصوصی امكان پذير نيست. 
تويسركانی همچنين، ايجاد و تكميل شبكه های مجازی بين واحدهای مختلف ادارت ثبت و اسناد و بانك های 
اطالعاتی الكترونيكی را از ديگر برنامه های در دست اقدام اين سازمان برای تسريع در انجام امور مراجعه كنندگان 
ذكر كرد. وی، در زمينه مبارزه با زمين خواری نيز گفت: يكی از راهكارهای مناسب برای مقابله با اين پديده مستند 
س��ازی و صدور اسناد رسمی مالكيت برای عرصه های طبيعی و اراضی متصرفی دستگاههای دولتی و نيروهای 

نظامی و انتظامی است. 
تويس��ركانی افزود: در اين راس��تا الزم است نهادهای دولتی ضمن تعامل و همكاری، مدارك خود را برای صدور 
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سند رسمی مالكيت در اختيار ادارات ثبت قرار دهند. وی اظهار اميدواری كرد: با ثبت رايانه ای مشخصات و حدود 
امالك )سيستم كاداس ( كه اكنون نيز در حال انجام است ديگر شاهد جعل اسناد، زمين خواری و اختالفات ملكی 

بين اشخاص حقيقی و حقوقی نباشيم. 
رئيس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك گفت: از تير ماه س��ال جاری تاكنون 160 هزار سند مالكيت تك برگی كه 

خروجی سيستم كاداس می باشد در حوزه تفكيك آپارتمانها در كشور صادر شده است. 
تويسركانی خاطرنشان كرد: از اين تعداد حدود چهار هزار سند در حوزه استحفاظی استان البرز بوده است. وی افزود: 
با كارهای انجام شده اميدواريم بتوانيم سال آينده طی فراخوانی نسبت به تعويض اسناد مالكيت قديمی با اسناد تك 
برگی در سطح كشور اقدام كنيم. وی اظهار اميدواری كرد: با تمديد مهلت مواد 147 و 148 قانون ثبت همراه با 
اصالحات مربوطه در مجلس شورای اسالمی توقفی كه در صدور اسناد رسمی برای اراضی فاقد سند و قولنامه ای 

ايجاد شده نيز برطرف شود. 
تويسركانی همچنين گفت: باتشكيل استان البرز اقدامات جدی برای اصالح ساختار اداری اداره كل ثبت اسناد و 
امالك اين استان به منظور رفاه حال مردم در حال انجام است. وی افزود: اراضی اين استان به لحاظ مجاورت با 
ش��هر تهران و مهاجرپذيری باال از ويژگی و ارزش افزوده خاصی برخوردار است و به همين دليل اصالح ساختار 
اداری ثبت اس��ناد و امالك آن در اولويت برنامه های سازمان ثبت قرار گرفته است. وی اضافه كرد: حجم باالی 
پرونده های ورودی، كمبود نيروی انس��انی و فضای اداری از جمله داليل طوالنی نشدن برخی امور در اداره كل 

ثبت اسناد اين استان است. 

ثبت جهانی مسجد عتيق اصفهان و گنبد كاووس در يونسكو

معاون حفظ و احيای آثار تاريخی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری از ارسال پرونده های »مسجد جامع عتيق 
اصفهان« و »گنبد كاووس« به منظور ثبت جهانی در يونسكو برای سال 2012 خبر داد.

سيد مسعود علويان صدر در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در جلسه شورای سياستگذاری ثبت جهانی آثار تاريخی 
از بين 30 اثر كانديدای ثبت جهانی 2 اثر برگزيده شد كه اين 2 اثر شامل »مسجد عتيق اصفهان« و »گنبد كاووس 

يا قابوس« است.
وی در ادامه افزود: پرونده های ثبت جهانی اين 2 اثر كه جمع آوری آن ها حدود يك  سال و نيم به طول انجاميد 

به يونسكو ارسال شده است. 
معاون حفظ و احيای آثار تاريخی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری با بيان اينكه پرونده های اين 2 اثر جامع و 
كامل تهيه شده است، گفت: با ارسال اين پرونده ها به يونسكو بايد منتظر بررسی های كارشناسان يونسكو و اعمال 

نظر آن ها باشيم. 
علوي��ان صدر پرونده های ثبت جهانی ايران برای س��ال 2011 را »باغ��ات ايرانی » و »جنگل های حرا » عنوان 

كرد.
گنبد كاووس يا گنبد قابوس بنايی تاريخی از سده چهارم هجری است كه در شمال شرقی ايران قرار دارد.اين بنا 
كه يكی از بلندترين بناهای آجری جهان به شمار می آيد بر فراز تپه ای خاكی كه قريب 15 متر از سطح زمين بلندتر 
است قرار دارد. اين بنا در سال )397 هجری قمری برابر با 375 هجری خورشيدی( و در زمان سلطنت قابوس بن 

وشمگير و در شهر جرجان كه پايتخت پادشاهان آن ديار بوده، بنا شده  است. 
مسجد جامع عتيق اصفهان نيز از قديمی ترين بناهای تاريخی اصفهان است كه سيمای فعلی مسجد عمدتاً مربوط 
به اقدامات دوره س��لجوقی اس��ت اما تعميرات و الحاقات آن به دوران های بعد به خصوص عصر صفويان مربوط 
می شود. اما در كاوش های باستان شناسی مراحل قبل از سلجوقی هم به دست آمده كه به دوران آل بويه و قرن 

سوم هجری باز می گردد. در همين كاوش ها آثار قبل از اسالم نيز كشف شده است. 

آخرين يافته های معماری ديجيتال توسط چهره ماندگار ايرانی منتشر می شود 

پروفس��ور محمود گالبچی چهره ماندگار ايرانی گفت: توسعه دانش كامپيوتر و فناوری اطالعات سبب گسترش 
كاربردهای كامپيوتر در فرآيند طراحی و معماری شده است.

وی افزود: گر چه در طول ساليان گذشته رايانه به عنوان ابزار ترسيم مدل سازی و تحليل در حوزه های معماری و 
مهندسی مورد استفاده قرار گرفته است اما امروزه كاربرد رايانه مرزهای گسترده ای را در نورديده كه بايد در فرايند 

طراحی معماری به عنوان ابزاری قدرتمند در خدمت معماران قرار گيرد.
دارنده كرسی يونسكو در معماری تصريح كرد: امروزه نرم افرازهای جديد اين امكان را فراهم ساخته كه طراحی 
معماری در محيط های ديجيتال انجام شود كه اين امر سبب خلق گزينه های بسيار بيشتری در مسير فرايند طراحی 

می شود.
پروفسور گالبچی گفت: معماری ديجيتال اين امكان را به طراح می دهد تا بتواند با سرعت بسيار زياد پردازش در 
رايانه پيشرفته و با حجم حافظه بسيار باال در مسير طراحی به خلق سه بعدی فضاهای معماری، ارزيابی و مقايسه 

گزينه های مختلف بپردازد.
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وی افزود: براين اساس كتاب معماری ديجيتال كه شامل مباحثی در زمينه معرفی محيط های ديجيتال در طراحی 
معماری، نرم افزارهای طراحی ديجيتال و نتايج و دستاوردهای حاصل از آن است، منتشر می شود.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اين كتاب حاوی آخرين اطالعات در زمينه دانش طراحی ديجيتال در حوزه معماری 
و ساير رشته های طراحی بوده و با آخرين نرم افزارها و روش های طراحی ديجيتال خوانندگان را آشنا می سازد.

شايان ذكر است؛ كتاب معماری ديجيتال به نويسندگی پروفسور محمود گالبچی در 12 فصل از سوی انتشارات 
دانشگاه تهران تمام رنگی در 300 صفحه در تيراژ دو هزار نسخه تا دو ماه آينده چاپ و منتشر می شود. 

6 كشته در حادثه نشست ساختمان در تبريز 

 در اثر نشست ساختمان چهار طبقه و ريزش آوار در تبريز شش نفر جان خود را از دست دادند.
اين خبر را روابط عمومی مركز فوريت های پزشكی آذربايجان شرقی اعالم كرد. حبيب حسين قلی زاده مدير روابط 
عمومی مركز فوريت های پزشكی آذربايجان درباره جزييات حادثه گفت: اين حادثه در محل بازارچه سيالب، جنب 
مالزينال، جنب مسجد امام رضا)ع( تبريز رخ داده است. وی اضافه كرد: بر اثر اين حادثه، دو نوزاد، يك كودك سه 

ساله و همچنين دو زن و يك مرد جان باختند. 
حسينقلی زاده افزود: همچنين در اين حادثه پيرمرد 75 ساله ای كه ظاهراً پدر بزرگ اين خانواده بوده مصدوم شد 
و به بيمارس��تان امام رضا)ع( تبريز انتقال يافت. وی خاظر نش��ان كرد: هنگام اين حادثه اين خانواده در زيرزمين 

سكونت داشتند كه ساختمان نشست كرده است. 
حسينقلی زاده همچنين گفت: هنوز اطالعاتی از اسامی اين خانواده در دست نيست. به گفته وي علت حادثه توسط 

كارشناسان در حال بررسی است. 

آمار پروانه های ساختمانی صادره برای مناطق شهری كشور افزايش يافت

آمار پروانه های ساختمانی صادر شده برای مناطق شهری كشور حاكی است كه در شش ماه نخست امسال برای 
79هزار و 566 هزار دستگاه ساختمان پروانه احداث صادر شده كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 24,5درصد 

افزايش داشته است.
به گزارش ايرنا از اداره آماراقتصادی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران، از كل تعداد پروانه های صادر شده در 
مناطق ش��هری كشور 10,8درصد به ش��هر تهران، 21,5درصد به شهرهای بزرگ و 67,7درصد به ساير مناطق 

شهری اختصاص داشته است.
سطح كل زيربنای ساختمان هايی كه در دوره ياد شده برای آنها پروانه صادر شده حدود 47,7 ميليون مترمربع بود 

كه 42,1درصد بيشتر از زمان مشابه سال 1388 است.
در اين گزارش آمده است: از مجموع سطح كل زير بنای در نظر گرفته شده 19,3درصد به شهر تهران، 27,5درصد 

به شهرهای بزرگ و 53,2درصد به ساير مناطق شهری اختصاص داشته است.
ميانگين سطح كل زيربنای اين ساختمان ها 600 متر مربع است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 14,1درصد، 

افزايش نشان می دهد.
براساس اين گزارش، از كل تعداد ساختمانهايی كه برای احداث آنها پروانه صادر شده است 13هزار و 25 دستگاه 
يك طبقه،21هزار و 367 دستگاه 2 طبقه، 16هزار و 542 دستگاه سه طبقه،11هزار و 273 دستگاه چهار طبقه و 
17هزار و 359 دستگاه پنج طبقه و بيشتر بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل تعداد ساختمان های يك طبقه 
6,9درصد،دو طبقه 7,4 درصد،س��ه طبقه،25,5درصد، چهار طبقه 38,5 درصد و پنج طبقه و بيش��تر 65,3درصد 

افزايش داشته است.
همچنين از كل تعداد پروانه های ساختمانی صادره، 16,4 درصد به ساختمان های يك طبقه،26,9درصد به بناهای 
دو طبقه، 20,8درصد به ساختمان های سه طبقه،14,2درصد به بناهای چهار طبقه و 21,8 درصد به ساختمان های 

پنج طبقه و بيشتر اختصاص داشته است.
بر اساس پروانه های ساختمانی صادر شده در شش ماهه مورد گزارش پيش بينی شده است حدود 326هزار دستگاه 
واحد مسكونی در ساختمان های ياد شده ايجاد شود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 50,9درصد افزايش نشان 

می دهد.

نيمكت آيينه ای، انعكاس زيبايی طبيعت 

استوديومعماری »كوه فوجی« نيمكت های آيينه ای شكلی را طراحی كرده است. اين نيمكت های زيبا به عنوان 
مبلمان شهری مورد استفاده قرار می گيرد. 

اولين مكانی كه اين نيمكت ها در آن قرار گرفته، مركز هنری تاوادا در كشور ژاپن است. اين شهر، چهار فصل سال 
را تجربه می كند. در فصل بهار، شكوفه های گيالس زيبايی با شكوهی به شهر می دهد. در فصل تابستان آسمان 
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صاف و پاكيزه و تاللو نور خورشيد بسيار زيبا و چشم نواز است. 
در فصل پاييز، رنگ زرد و نارنجی شگفتی خاصی به نمای شهر می دهد. و در فصل زمستان بارش برف محيط دل 
انگيزی را ايجاد می كند.انعكاس اين زيبايی ها كه در طول سال به چهار شكل متفاوت خودنمايی می كند، از طريق 

يك مبلمان شهری منحصر به فرد بسيار قابل توجه است. 

 احيای باغهای معلق در يك آسمانخراش

آسمانخراش مارپيچی طرح برنده رقابت هنر و معماری سازمانی خيريه در نيويورك است كه در هر طبقه آن باغی 
بزرگ بنا شده و گفته می شود به زودی ساخت آن در ابوظبی آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، شركت اسپانيايی »نابيتو« كه اين برج پلكانی را طراحی كرده اعالم نموده برای ساخت اين برج 
كه هر طبقه آن را باغی پوش��ش خواهد داد، در ابوظبی مذاكراتی صورت گرفته اس��ت اما جزييات اين مذاكرات 

محرمانه باقی مانده اند.
طراحان اين برج تالش كرده اند با تركيب ساختارهای افقی و عمودی رايج در ساختمانها، برجی افقی طراحی كنند 

كه از ساختارهای آشكار عمودی و چشم انداز افق زيبای شهرهای روبروی برج برخوردار باشد.
آسمانخراش پلكانی با جنبه های حقيقی زندگی شهری همخوانی دارد، برای تامين آب ساكنان آن از چاهی كه در 
نزديكی برج حفر خواهد شد استفاده شده و از همين آب برای ايجاد باغهايی سرسبز در هر طبقه از آسمانخراش 

استفاده خواهد شد.
از ديگر نكات مورد توجه در ساخت اين آسمانخراش سازگاری آن با محيط زيست است و از اين رو در ساخت آن 

از تمامی تكنيكها، فناوری ها و مواد و راهكارهای سازگار با محيط زيست استفاده خواهد شد.
اين آسمانخراش از بخشهای اداری، عمومی و مسكونی برخوردار خواهد بود كه در تمامی آنها اصول سازگاری با 
محيط زيست به بهترين شكل ممكن رعايت خواهد شد. ايده اين طرح از راه پله های مارپيچی در شهر استانبول 

به وجود آمده و طراحان با تصور اين راه پله ها به شكل يك ساختمان، اين طرح را ارايه كرده اند.
راه پله های پلكانی در استانبول الهام بخش طراحی اين آسمانخراش بوده اند.هر يك از طبقات اين آسمانخراش 
به شكل يك طبقه مجزا در نظر گرفته شده و ساخته خواهند شد و در طول روز از زاويه ای خاص نور خورشيد را 

به خود جذب خواهند كرد.
بر اس��اس گزارش س��ی ان ان، ش��ركت »نابيتو« از س��ال 2007 تا كنون چندين جايزه ويژه معماران جوان را از 

مسابقات اروپايی دريافت كرده است.

جاه طلبي هاي اقتصادي چين با ساختن طوالني ترين پل روي آب جهان ركورد تازه اي زد

ب��ه گزارش خبرنگار »تابناك« به نقل از ديلي تلگراف، پ��ل كينگدائو هايوان به طول 44 كيلومتر بر روي كانال 
انگليش حدود 5 كيلومتر طوالني تر از ركورد قبلي اس��ت كه بر روي درياچه اي در لوئيزياناي آمريكا ثبت ش��ده 

بود.
اين سازه عظيم مركز شهر بندري رو به رشد كينگدائو در شرق چين را به حومه هوانگدو مرتبط مي كند.

اين پل كه ظرف 4 سال با هزينه 5/5 ميليارد پوند ساخته شده نشان دهنده پيشرفت مهندسان چيني در سالهاي 
اخير است.

اين جاده 6 بانده با بيش از 5200 ستون توسط گروه شاندونگ گائوسو ساخته شده است و انتظار مي رود با افتتاحش 
در سال جاري بيش از 30 هزار خودرو در روز را پذيرا بوده و زمان سفر بين اين دو نقطه را 20 تا 30 دقيقه كاهش 

دهد.
دست كم 10 هزار كارگر در قالب دو تيم كار ساخت اين پل را شروع كردند كه از دو انتهاي پل شروع به ساختن 

شده و در ميانه راه به هم رسيد.
بيش از 450 هزار تن فوالد در ساخت اين پل استفاده شده كه با آن مي توان 65 برج ايفل درست كرد. بيش از 2/3 
ميليون متر مكعب بتون هم مورد استفاده بوده كه براي پر كردن 3800 استخر شناي مسابقات المپيك كافي است.
مقامهاي چيني اعالم كرده اند كه اين پل در برابر زلزله 8 ريشتري هم مقاوم است.شهر كينگدائو كه اقتصادش 
ساالنه 16 درصد رشد را دارست يكي از با ارزشترين شهرهاي چين است كه بندر اصلي نيروي دريايي چين بوده 

و مسابقات قايقراني المپيك 2008 چين هم در اين شهر برگزار شد.
چين هم اكنون 7 پل از پل طوالني جهان از جمله طوالني ترين پل ريلي به طول 165 كيلومتر در شانگهاي را 

در اختيار دارد.
التبه با توجه به اينكه ش��انگهاي س��رمايه گذاري ميلياردي را در ساخت و ساز چين انجام داده انتظار نمي رود پل 

كينگدائو لقب طوالني ترين پل آبي جهان را تا مدت زماني زيادي در اختيار داشته باشد.
در دسامبر 2009 كار بر روي پل 50 كيلومتري بين ژوهاي در جنوب چين و قلب مالي و تجاري هنگ كنگ آغاز 

شده است. پروژه اي 6/5 ميليارد دالري كه انتظار مي رود تا سال 2016 تكميل شود.
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افتتاح مرتفع ترين رستوران جهان

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ايران اين رستوران جديد كه اتمسفر نام دارد در برج خليفه در دبی قرار گرفته است 
و با چهارصد متر ارتقاع از زمين بلند ترين رستوران دنيا به شمار می آيد.

طراحان اين رستوان كه قرار است در آن فهرست غذايی براساس فصول تنظيم و عرضه شود می گويند بلندی اين مكان 
باعث تاثير گذاری بيشتر آن بر مشتريان می شود زيرا اين رستوان مانند يك كشتی است كه در آسمان سير می كند.

گياهان تصفيه كننده هوا به كمك طراحی دكوراسيون آمدند

پژوهشگران پارك علم و فناوری دانشگاه تهران گياهانی برای دكوراسيون منازل پرورش دادند كه قادر به تصفيه 
آالينده های هوا هستند.

عطيه وحدت پور مجری طرح در گفت وگو با مهر با بيان اينكه طراحی دكوراسيون گياهی با استفاده از گياهان 
تصفيه كننده آالينده هوا ارايه ش��د گفت: در اين طرح دكوراس��يون داخلی مانند مبلمان، ميز، پارتيشن با گياهان 

طبيعی تركيب شده است.
وی افزود: در طرح دكوراسيون گياهی با استفاده از گياهان تصفيه كننده آالينده هوا از 28 نوع گياه كه نقش تصفيه 

كننده آالينده های هوا بخصوص در محيط های بسته را دارند استفاده شده است.
مجری اين طرح گفت: همچنين كشت ارگانيك در داخل منزل نيز بخشی از اين طرح است كه بسته های آماده 

بدون كود شيميايی را برای تامين مواد غذايی سالم در اختيار خانواده ها قرار می دهد.
وحدت پور خاطرنشان كرد: طرح كشت ارگانيك در داخل منزل سبب صرفه جويی در مصرف انرژی در تابستان و 
زمستان می شود.وی با بيان اينكه طرح كشت ارگانيك در داخل منزل برای ارايه توليد انبوه آماده است افزود: برای 

روند مطالعاتی اين طرح تحقيقاتی بيش از يك سال زمان صرف شده است.

افتتاح اثر جديد معمار برزيلی مقر سازمان ملل

جديدترين اثر معمار برزيلی مقر س��ازمان ملل متحد در اس��پانيا افتتاح شد. جديدترين طرح معماری اسكار نيمه 
ير مشهورترين معمار برزيلی در اسپانيا افتتاح شد. اين طرح كه در شهر ويلس در شمال اسپانيا افتتاح شد مركز 

فرهنگی بين المللی به نام اسكار نيمه ير خواهد بود.
اين معمار كه اخيرا صد و س��ه س��الگی خود را جشن گرفت طرح اين مركز را به نشانه قدردانی از اسپانيا به بنياد 
شاهزاده استورياس هديه كرده بود. نيمه ير گفت: هدف من ارايه طرحی متفاوت بود به نحوی كه به ساختمان 

شخصيت دهد و نوعی غافلگيری ايجاد شود.
اولين همايش بين المللی در اين مركز برگزار ش��د. انتظار می رود مركز نيمه ير فرصتی را برای ساخت آينده ای 

جديد برای شهر صنعتی ويلس فراهم كند.
معماری مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از شاهكار های نيمه ير است.

جزاير مصنوعی دوبی غرق می شوند 

جزاير مصنوعی در سواحل دوبی به تدريج زير آب می روند. اين قضيه كه نتيجه بی تدبيری سازندگان اين پرو ژه 
جنجالی است اخيرا موضوع پرونده شكايت مشاركت كنندگان در اين طرح شده است.

اداره دادگستری انگليس در حال بررسی شكايات شركتهايی مشاركت كننده در ساخت جزاير مصنوعی در خليج 
فارس عليه پيمانكارشان يعنی شركت ناكهيل دوبی است. موضوع از اين قرار است كه فروريختن خاك خطر زير 
آب رفتن جزاير را به همراه دارد ولی به گفته مسووالن شركتهای انگليسی مقصر اصلی مقامات دوبی هستند كه 

به خاطر مشكالت اقتصادی، اجرای اين طرح عظيم را به تاخير می اندازند.
در سال دو هزارو نه شركت دوبی ورلد كه يك شركت بزرگ متشكل از هزاران شركت كوچكتر است و به دولت 
دوبی تعلق دارد به طور كامال غير منتظره از توقف پرداخت بدهی ها خبر دارد كه طبق ارزيابی های مختلف بين 
شصت تا هشتاد ميليارد دالر است.در آن زمان از وقوع موج دوم بحران مالی در جهان خبر دادند ولی خوشبختانه 

نگرانی ها درست از آب درنيامدند و در نتيجه حباب بازار امالك دوبی فقط به شركت دوبی ورلد آسيب رساند.
در دو و نيم كيلومتری سواحل دوبی سيصد جزيره شنی وجود دارد كه مجلل ترين ويالها و هتلها برای پولدارترين 
مردم جهان در آنها مستقر هستند و قرار بود يكی از عجايب جهان باشند ولی از قرار معلوم اين اتفاق هرگز رخ 
نخواهد داد. با وجود اظهارات مس��ووالن شركت ناكهيل درمورد فروش هفتاد درصد جزاير مصنوعی بيشتر آنها 
همچنان خالی از سكنه هستند و به استثنای يكی از آنها كه به حاكم دوبی اختصاص دارد ممكن است بقيه هيچ 
وقت صاحب سكنه نشوند چون به خاطر بحران اقتصادی، ساخت و ساز در آنها متوقف شده است و جزاير به تدريج 

زير آب فرو می روند.
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ورزشگاه قابل حمل 

هر ناظر كنجكاو وقايع عمده هميشه می تواند اين سوال را مطرح كند كه آيا راهی برای كاهش هزينه ها و مخارج 
ورزشگاه های كالس باال وجود دارد؟ 

جالب است بدانيم كه سازمان دهندگان بازی های المپيك 2012 نقشه جالبی كشيده اند كه اين امكان را فراهم 
می آورد كه هزينه های س��اخت ورزشگاه را با استفاده مجدد از استراكچر، تا حدودی برگرداند. در حال حاضر اين 
امكان وجود دارد كه حدود 70 درصد از ورزش��گاه المپيك 2012 را پياده كرده و بس��ته بندی كنند و به ميزبان 

بازی های المپيك 2016 بسپارند. سازه چنين ورزشگاهی كامال آماده است. 
ايده چنين طرحی از نگاه نوين به بازی های المپيك حاصل ش��ده اس��ت. به جای اينكه هر چهار س��ال يكبار 
ورزشگاهی را از صفر بسازند، می توان تمام اجزای فنی و سازه ای ورزشگاه را در هر شهری ساخت و هر 4 سال 
يكبار آن را در هر ش��هری برای بازی ها س��وار كرد و پس از بازی ها بازش كرد و برد جای ديگر و روی ورزشگاه 

موجود سوار كرد.
 در ابتدای امر، چنين موقعيتی در لندن به وجود آمده است. شركت معماری اچ اوكی اسپورت ورزشگاهی طراحی 
كرده كه می توان اجزايش را پياده كرد و به هر مشتری داوطلب فروخت. ورزشگاه المپيك لندن برای 25 هزار نفر 
س��اخته ش��ده است، به اضافه جا برای 55 هزار نفر در رديف های بااليی آن كه در موقع مسابقات نصب می شود. 

درست همين بخش را می شود به تمامی باز كرد و در هرشهر و مكان ديگری نصب كرد. 
اين روزها، صحبت از شيكاگو است، ولی سازمان دهندگان لندنی انتظار دارند پيشنهادشان مقبول تمام شهرهايی 
باشد كه امتياز برگزاری مسابقات المپيك را به دست می آورند. اگر چنين اتفاقی بيفتد، اولين جابه جايی و انتقال 
چنين حجم مصنوع بزرگ از جايی به جای ديگر خواهد بود؛ نخستين انتقال و جابه جايی ورزشگاه از شهری به 

شهر ديگر.

شاهكارهای مهندسی جهان در سالی كه گذشت

برج 828 متری با پهنای نسبتاً اندك، بزرگ ترين سازه ضدزلزله در جهان، بتن شفاف، سقف متحرك زمين تنيس، 
س��ايبان های هوشمند آفتاب  گردانی و پوشش های عايق صوتی، برترين دس��تاوردهای حوزه مهندسی در سال 

گذشته بود.
سالی كه گذشت، سال پرباری برای مهندسان بود. در سلسله گزارش های تصويری با موضوع پرونده 2010 كه از 
هفته گذشته آغاز شده، برترين رويدادهای حوزه دانش و فناوری را تقديم شما خواهيم كرد. گزارش امروز به برترين 

سازه های مهندسی سال 2010 به انتخاب پاپ ساينس اختصاص دارد.
برج خليفه، بلندترين سازه ساخت بشر

اين برج 828 متری نه تنها بلندترين ساختمان دنياست، بلكه از هر ساختمان ديگری بيش از 300 متر بلندتر است. 
به گفته طراح برج دبی، بيل بيكر، اين برج از نظر سازه، مقياس و وزن كلی، »يك موجود متفاوت« است.

در حالی  كه در برج های قديمی مانند برج سيرز شيكاگو، يك رابطه سنتی بين ارتفاع و قطر ساختمان وجود داشت 
)برای بلندتر شدن ساختمان، بايد ابعاد پايه آن را به ميزان غيرمنتظره ای افزايش داد(، برج خليفه به دليل پالن و 
شكل هسته آن بدون نياز به پهن تر كردن فونداسيون باالتر می رفت. طبقات برج با افزايش ارتفاع آن به صورت 
مارپيچ، به دور يك هسته شش ضلعی عقب  نشينی می كردند. هسته برج توسط يكی از سه پايه آن كه روی هم 
يك سه پايه پهن را تشكيل می دهند، نگه داشته می شود. سنگين تر شدن برج باعث استقامت آن می شود، فشار رو 

به پايين وزن برج آن را در جای خود حفظ می كند، و بتن مسلح پايداری سازه را تامين می كند.
به دليل شكل منحصر به فرد برج مهندسان مجبور نبودند كه سازه را ضدباد بسازند. آنها مدل هايی از ساختمان را 
در يك تونل باد قرار دادند تا نوسانات آن را در اثر تندبادهای قدرتمندی كه در اطراف طبقات باالی برج می وزيد 
اندازه بگيرند. به اين ترتيب آنها می توانستند با تغيير شكل ساختمان، نوسانات آن را در حد كنترل شده نگه دارند. 
اين كار مدتی طول كشيد، اما سرانجام به نتيجه رسيد. بيكر در اين باره می گويد: »شكل اوليه برج خيلی خوب 

نبود، اما ما همانطور كه يك ساز موسيقی را كوك می كنند، شكل آن را اصالح كرديم.«
فرودگاه بين المللی سبيها گوكن، فرودگاه شكست ناپذير

زلزله سال 1378 كوكالی تركيه باعث كشته شدن 17 هزار نفر شد، فاجعه ای كه بخش اعظم آن به دليل ضدزلزله 
نبودن ساختمان ها بود. امسال شركت طراحی آروپ فرودگاه استانبول -دروازه اضطراری تركيه در برابر زلزله های 
آينده- را س��اخت كه در مقابل زلزله هايی به قدرت 8,0 ريش��تر مقاوم اس��ت )زلزله كوكالی 7,4 ريش��تر بزرگی 

داشت(.
حالت ارتجاعی س��اختمان محصول 300 فنر فوالدی-الس��تيكی است كه جداس��از لرزه ای ناميده می شود. اين 
جداسازها عموما 30 تا 150 سانتی متر طول دارند و امكان جابجايی افقی بين زمين و ساختمان را فراهم می كنند. 
هر جداساز شامل دارای دو صفحه خميده و يك بلبرينگ در وسط آن است كه بدون شكسته شدن، به ساختمان 
اجازه می دهد طی زلزله جابجا شود. در آزمايش های انجام شده، 14 سناريو مختلف برای زلزله در بازه يك صدم 
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ثانيه ای به ساختمان اعمال شد كه جداسازها توانستند به خوبی از عهده همه آنها برآيند. با اتمام اين سازه در طی 
مدت باورنكردنی 18 ماه، اين فرودگاه بزرگ  ترين سازه ضدزلزله جهان محسوب می شود.

آفتاب گردان، هوشمندترين سايبان دنيا
طراحان ساختمان اغلب تالش می كنند تا با استفاده از نور روز، زمان استفاده از نور مصنوعی؛ و با استفاده از جريان 
هوای طبيعی، استفاده از تهويه مطبوع را كاهش دهند. اما اين كارها مستلزم مواجه شدن با گرمای ناخواسته نور 
مس��تقيم خورشيد است. آفتابگردان، سيستم سايبانی كه توسط شركت اسكيدمور اووينگز و مريل طراحی شده، 
تعادل بين س��ايه و آفتاب را تضمين می كند. س��ايبان های متحرك خارجی پرتوهای نور را در صورت لزوم س��د 
می كنند، قاب پنجره ها در مقابل تغييرات حرارتی مقاوم است، و پانل های سقفی سرد با به گردش درآوردن آب، 
خنكی محيط را بدون نياز به سيس��تم تهويه مطبوع فراهم می كنند. معماران می توانند اين سيس��تم را بر اساس 

شرايط اقليمی، جهت نور خورشيد و برنامه كاری ساختمان تنظيم كنند.
گهواره آرنا استيج، ديواری در برابر سر و صدا

وقتی كه س��الن تئاتر آرنا اس��تيج در س��ال 1961 / 1340 افتتاح شد، پروازهای اندكی كه در فرودگاه بين المللی 
ريگان در نزديكی آن انجام می ش��د مش��كل چندان بزرگی به شمار نمی رفت. امروزه يك غرش تقريبا دائمی در 
باالی س��الن ش��نيده می شود، اما سر و صدای خارجی تنها چالش پيش روی اين سالن نبود. بينگ تام، مهندس 
معماری كه برای طراحی مجدد فضای داخلی استخدام شده بود، يك سن گهواره ای را )برای نمايش های رو به 
افزايش آينده( به مجموعه اضافه كرد. وی با اين كار يك فضای كامال گرد خلق كرده بود كه ش��نوندگان را در 
خود غرق می كرد. نتيجه كار، يك خرابكاری صوتی بزرگ بود. برای حل مش��كل، تام با كمك يك متخصص 
آكوستيك به نام ريچارد تاالسك، تئاتر را با يك ساختار بافتنی شكل پوشاندند كه صدا را جذب می كرد. با اين 
كار تاالر حلزونی شكل اطراف سن گهواره ای كامال عايق صدا شد. آنها مشابه اين كار را با استفاده از يك اليه 
شيشه و الوار برای نمای خارجی ساختمان انجام دادند. اكنون حضار تنها صداهايی را می شنوند كه برای لذت بردن 

از تئاتر الزم است بشنوند.
برج های كج الس وگاس، زوايای مهيج

انحراف شديد برج های كج الس وگاس كه توسط شركت طراحی مورفی-جان شيكاگو طراحی شده، ممكن است 
عابران را در نگاه اول به وحشت بيندازد. اين برج ها به ميزان باورنكردنی 5 درجه كج هستند، اما برج مشهور پيزا 
تنها 3,9 درجه كج است. در عين حالی كه كف طبقات مختلف بيش از 10 متر در طول ارتفاع 37 طبقه ساختمان 
نسبت به هم تغيير مكان می دهند، هسته ای با ستون های اريب وزن ساختمان را بر روی طبقات ششم، نوزدهم 
و س��ی ودوم پخش می كند. نتيجه كار برجی با ش��كلی باورنكردنی است و به دليل اينكه برج ها در خالف جهت 
يكديگر كج شده اند، چشم انداز كج برج از تمام اتاق ها قابل مشاهده است. اين برج شجاعانه ترين نمونه سال در 

زمينه همكاری صحيح بين مهندسان و معماران است.
زمين تنيس ويمبلدون، وضعيت هوا: ايده آل برای تنيس

سقف جمع شدنی 5500 مترمربعی زمين جديد تنيس ويمبلدون كه توسط شركت طراحی پوپولوس ساخته شده، به 
معنای پايانی برای تعطيلی مسابقات تنيس به دليل بارش باران است. سقف پارچه ای آكاردئونی كه توسط 9 سازه 
خرپايی 76 متری باز و بسته می شود، زمين سرباز مجموعه را در مدت 7 دقيقه می پوشاند. جنس اين پارچه كه تنارا 
نام دارد، 40 درصد شفافيت دارد و به اندازه كافی محكم است تا هزاران بار خم شود. با استفاده از اين سقف در عين 

حالی كه زمين بازی خشك باقی می ماند، نور طبيعی احساس بازی كردن در فضای باز را حفظ می كند.
بتن شفاف، نوری از جنس ايتالسمنت

در نمايش��گاه اكس��پو شانگهای كه امسال برگزار ش��د، غرفه ايتاليا از جنس بتن بود اما نور از ديوارهای آن عبور 
می كرد! مهندسان و معماران سال ها بود كه در فكر ساخت بتن شفاف بودند، اما تا قبل از آن بهترين تالش ها تنها 
توانسته بود نقاط نيمه شفافی را در سطح بتن ايجاد كند. با استفاده از مواد جديد كه فعال ايتالسمنت ناميده می شوند، 
سيمان و مواد افزودنی با اتصال در يك ساختار ماتريسی ترموپالستيك شفاف، شفافيت سازگاری را ايجاد می كنند. 
ساختاری كه نسبت به رقبای خود ارزان تر و قوی تر است، و زاويه ديد گسترده تری را فراهم می كند. اين فناوری 

نويدبخش اين است كه بتوان در آينده، ساختمان های بتنی بدون پنجره را با نور روز روشن كرد.

چين در ساخت آسمانخراش ها از آمريكا جلو افتاد

از ميان پانزده آسمانخراش عظيم و مرتفع ساخته شده در كشورهای مختلف، ده عدد از آنها در چين وجود دارد. 
چين پيش از اين در بخش توليد رايانه ها و قطارهای س��ريع از آمريكا پيش��ی گرفته بود اما حاال چين در بخش 
ساخت آسمانخراش ها هم از آمريكا پيشی گرفته است. در ميان شهرهای بزرگ چين شانگهای بيش از شهرهای 
ديگر آسمانخراش های بلند و عظيم را در خود جای داده است. برج جين ماو چين كه در سال هزار و نهصد و نود 

و هشت عمليات ساخت آن به اتمام رسيد سومين برج بلند جهانی بود.
پس از آن برج تجارت جهانی شانگهای ساخته شد كه اكنون دومين برج بلند جهانی است. بعد از اين دو برج هم 
عمليات ساخت برج شانگهای شروع شد كه ارتفاع آن ششصد و سی و دو متر است. ارتفاع برج شانگهای حدود 
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صد متر بلندتر از مرتفع ترين برج آمريكا اس��ت. كار س��اخت اين برج در سال دو هزار و چهارده به پايان می رسد. 
بسياری از پروژه های ساخت آسمانخرانش های عظيم در آمريكا و ديگر كشورهای غربی در سال های اخير در پی 

وقوع بحران مالی متوقف شده است.
اما در چين ساخت آسمانخراش ها تحت تاثير بحران مالی قرار نگرفته و تقاضای بخش دولتی و خصوصی برای 
ساخت چنين تاسيساتی همچنان رو به افزايش است. بيش از بيست شهر چين يا برج های بلندی به ارتفاع دويست 

متر ساخته اند يا كار ساخت چنين تاسيساتی در آنها ادامه دارد.

ساخت ديواری پوشيده از 10 هزار گياه

طراحان كانادايی موفق به تكميل بزرگترين ديوار زنده در آمريكای شمالی شده اند كه بيشترين تعداد گونه های 
بيولوژيكی گياهی را در خود گنجانده است.

طراحان ديوارهای سبز شركت »گرين اوور گری« به تازگی كار خود را بر روی ديوار زنده كتابخانه عمومی »سمياهمو« 
به پايان رسانده اند. در ساخت اين ديوار كه وسعتی برابر 279 متر مربع دارد از بيش از 10 هزار گياه و گل استفاده 

شده است.
دي��وار زنده يك باغ يا باغچه عمودی بدون خاك و خود رش��د كننده اس��ت كه ب��ه ديوارهای داخلی يا خارجی 
ساختمانها نصب می شوند. اين ديوارها در اصل صفحه هايی ضد آب هستند كه با فاصله ای ثابت از ديوار اصلی 

نصب شده و با حفظ جريان هوا در ميان دو اليه از تخريب ديوار ساختمان جلوگيری می كند.
اين صفحه ها از سيستم خودكار آبياری و دريافت نور برخوردارند و گياهانی كه بر روی آنها كشت شده اند از اين 
طريق آب و مواد غذايی مورد نياز خود را دريافت می كنند. گياهان به صورت طبيعی از توانايی رش��د در موقعيت 

عمودی برخوردارند همانطور كه بارها در طبيعت شاهد رشد گياهان بر روی ديواره كوه يا درختان بوده ايد.
جدا از اين قابليتها، ديوارهای زنده عالوه بر عايق بودن می تواند ميزان بارش باران را كنترل كرده و هوای ساختمان 
را تهويه كند. همچنين طراحان اين ديوار اعالم كرده اند اين ديوارها با كاهش دادن نياز به حرارت زايی در فصلهای 

زمستان می توانند تا 20 درصد از هزينه های مرتبط با تامين انرژی را كاهش دهند.
برای ساخته شدن اين ديوار از گلهای هميشه بهار، بوته های توت فرنگی و درختان كوچك از 120 گونه بی همتا 
استفاده شده تا چنين طرح زيبا و سبزی در كانادا خلق شود. اين ديوارها با داشتن سيستم، خود آبياری هستند از 

اين رو نيازی به نگهداری و آب زيادی ندارند.
بر اساس گزارش گيزمگ، »پاتريك پورا« از مقامات شركت »گرين اوور گری« می گويد: تنوع باالی گونه های 
زيس��تی در اين ديوار زنده، اكوسيس��تمی متعادل را برای زندگی زنبورها، پروانه ها و مرغهای مگس خوار به وجود 

آورده است.

صرفه جويی در برق با سيمان شفاف

يك شركت ايتاليايی ماده ای با عنوان سيمان شفاف توليد كرده كه نور از آن عبور می كند.
 با اينكه اين ماده در نگاه اول و از يك زاويه، سخت و سيمانی به نظر می رسد، اما نور از آن گذر می كند. شركت 
ايتاليايی ايتال سمنتی، اين ماده را با نام تجاری i.light و با عنوان سيمان شفاف به بازار معرفی كرده است. از اين 

ماده در ديواره غرفه ايتاليا در نمايشگاه جهانی در شانگهای چين هم استفاده شده بود.
در حالی كه روش ساخت دقيق اين ماده هنوز فاش نشده است، شركت ايتاليايی اعالم كرده كه اين ماده شامل 
تركيباتی نوآورانه از سيمان و تركيبات ديگر است.اين مخلوط بسيار عالی با رزين پليمری ترموپالستيك كه داخل 
قالب سوراخ های 2، 3ميلی متری درون هر پنل جا داده شده پيوند خورده است. هر پنال حدود 50 سوراخ دارد كه 

باعث شفافيت 20 درصدی می شود.
در گذشته برای ساخت ماده ای مشابه از قرار دادن كابل های نوری در يك تركيب سيمانی استفاده شده است. اگرچه 
به ادعای شركت ايتال سمنتی، محصول آنها بسيار ارزانتر بوده و به نور اجازه ورود از چندين زاويه را می دهد. با وجود 
اينكه اين ماده هنوز وارد بازار نشده، اما برخی معتقدند با ورود اين ماده به بازار در مصرف برق روزانه صرفه جويی 

خواهد شد.

جاده های هوشمند با صفحات خورشيدی
 

صفحات خورشيدی سال هاست كه روی پشت  بام منازل و بخصوص مراكز تحقيقاتی رو به آسمان قرار گرفته اند تا 
سهمی هرچند اندك، در توليد انرژی های پاك روی زمين داشته باشند، اما و در قالب ايده ای جديد و بی سابقه تالش 

شده است تا با تغييراتی در فناوری ساخت اين صفحات، از آنها در جاده ها و خيابان ها نيز استفاده شود. 
اين ايده گرچه در ابتدا تا حد زيادی فانتزی و دور از دسترس به نظر می رسيد، اما اكنون به واقعيت تبديل شده تا 
آنجا كه پيش بينی می شود در دهه آينده در بسياری از كشورهای جهان نسل جديدی از سيستم جاده و خيابان كشی 
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تحت عنوان جاده های خورشيدی به كار گرفته شود كه در آن صورت حتی تخمين زده می شود كه تحولی بنيادين 
در طراحی و به كارگيری تابلوهای كنار جاده و سيس��تم های هش��دار دهنده نيز ايجاد شود. جاده هايی كه با تكيه 
بر اين ايده جديد ساخته می شوند، نه  تنها خورشيدی بوده و انرژی تابشی خورشيد را جذب می كند، بلكه با تكيه 
بر سيستمی كامال هوشمند نقش قابل توجهی در كمك به حفظ گونه های جانوری و محيط زيست زمين خواهد 

داشت، اما چگونه؟ 
در اين راستا محققان شركتی در آمريكا موسوم بهSolar Roadways دست به كار شده و برای تحقق اين ايده 
و در عين حال تجاری سازی آن، وارد عمل شده اند. آنها طراحی صفحات خورشيدی مخصوصی را آغاز كرده اند كه 

از قابليت های گوناگونی برخوردار است. 
اين صفحات ضمن آن كه بايد از توان بااليی در تحمل فشار ناشی از حركت خودروهای سبك و سنگين برخوردار 
باشند، بايد حجم قابل توجهی از پرتوهای خورشيدی را جذب و به انرژی الكتريكی تبديل كنند. در حقيقت اين دو 

خصوصيت اصلی به عنوان خط مشی اصلی دانشمندان در اين پروژه جديد دوستدار محيط زيست بوده است. 
در فناوری نوينی كه محققان اين ش��ركت روی آن كار می كنند صفحات خورشيدی ويژه ای ساخته می شود كه 

انرژی خورشيدی ذخيره شده در آن قابليت تبديل به انرژی الكتريكی و استفاده های تجاری و مسكونی را دارد. 
تركيب اين صفحات با س��اختار سنتی آسفالت مهمترين مانع جدی در برابر دانشمندان اين پروژه بوده است، اما 
نكته خيره كننده اين است كه محققان توانسته اند فناوریLED را نيز با اين ايده درآميخته و نسل كامال جديدی 

از جاده ها را ارايه كنند. 
صفحات خورش��يدی كه برای اين منظور س��اخته می ش��ود دربرگيرندهLED هايی هستند كه همچون عاليم 
هش��داردهنده به كمك رانندگان می آيند. اينLED ها در شب هنگام از كارايی بيشتری برخوردار هستند و اين 
زمانی است كه با نمايش عاليم هشداردهنده در كف جاده، راننده را از وضعيت پيش رو مطلع كرده و در عين حال 

ضريب خطاهای وی را به هشدارهای متناوبی كه نمايش می دهد به حداقل می رساند. 
استفاده تركيبی ازLED ها در اين فناوری نوين به نوعی موجب رنگ آميزی ديجيتالی جاده ها نيز می شود و اين 
امكان را برای كارشناسان فراهم می كند تا در هر نقطه ای كه نياز باشد، عالئم هشداردهنده را به اطالع رانندگان 

برسانند. 
يكی ديگر از مزايای اين فناوری نوين، توجه به حيات وحش اطراف جاده است. همه ساله شمار قابل توجهی از 

احشام وحشی در حالی كه از جاده ها عبور می كنند قربانی برخورد شديد با خودروهای عبوری می شوند. 
در صورت توس��عه اين فناوری نوين، اين مش��كل برای هميش��ه برطرف می ش��ود چون محققان با استفاده از 
حسگرهايی مخصوص اين صفحات را به گونه ای ساخته اند كه به راحتی احشام در حال عبور را تشخيص داده 
و در چنين حالتی عالئم هشداردهنده ای را منتشر می كند كه حتی در شب هنگام نيز به راحتی قابل رويت است، 
اما اين پايان جاه طلبی محققان در چنين پروژه ای نبوده است. آنها به دنبال ارايه فناوری ای بوده اند كه سهم جاده 
در تصادفات رانندگی و تلفات جاده ای را به حداقل برساند. از اين رو در دل روكش اين آسفالت جديد المنت های 
حرارتی را جاس��ازی كرده اند كه در زمان بارندگی و احتمال ايجاد اليه يخ روی جاده، از هر گونه يخ زدگی س��طح 

آن جلوگيری می كند. 
اين ايده در حالی در اين فناوری به واقعيت تبديل می شود كه در فصول سرد سال ازجمله زمستان كه بارش برف 
و باران و احتمال يخ زدگی معابر به طرز قابل توجهی افزايش پيدا می كند، احتمال وقوع تصادفات مرگبار نيز بيشتر 
می شود، اما با استفاده از اين فناوری نوين، رانندگی در زمستان بسيار دلپذيرتر از گذشته می شود. كارشناسان بر 
اين باورند كه اين تالش آغازی اميدواركننده برای تحقق ايده جاده های هوشمند در آينده ای نه چندان دور است. 
پيش بينی می ش��ود در آينده ای نه چندان دور بسياری از جاده ها و خيابان ها در كشورهای مختلف جهان به لطف 

استفاده از فناوری هايی همچونLED ها و حسگرهای هوشمند به معابر تردد هوشمند تبديل شوند. 
اما توس��عه اين فناوری با اين هدف كه تصادفات و تلفات جاده ای به حداقل خود برس��د بخش��ی از هدف اصلی 
محققان از انجام چنين تالش هايی را تش��كيل می دهد. به عقيده آنها جايگزين س��اختن آسفالت جاده ها با اين 
صفحات خورشيدی جديد می تواند گام جدی به سوی مقابله با تغييرات جوی و گرم تر شدن زمين باشد. در صورتی 
كه اين فناوری به سرعت توسعه پيدا كند، آنگاه نسل آتی خودروهای سبك و سنگين برقی اين می توانند با تكيه 
بر برق توليد شده در اين جاده ها به حركت خود ادامه دهند و در نتيجه حجم قابل توجهی از آاليندگی های ناشی 

از سوخته شدن سوخت های فسيلی از بين می رود. 



گران بهاترين پروژه های جهان
 

)The Pearl Bridge( پل مرواريد
هزينه س��اخت: 5 ميليارد دالر، اين پل در واقع طوالنی ترين پل معلق جهان اس��ت كه 1991 متر طول دارد. پل 
مرواريد در ژاپن قرار دارد و ساخت آن در سال 1998 به پايان رسيد. اين پل طوالنی و حيرت آور با قرار گرفتن در 

آبراه آكاشی، توانسته است شهر كوبه در جزيره هانشو را به شهر ايوايا در جزيره آواجی متصل كند. 
 )The Large Hadron Collider( شتاب دهنده هادرون

هزينه س��اخت: 6 ميليارد دالر، هادرون بزرگترين ش��تاب دهنده ذرات انرژی در جهان اس��ت. هادرون در تونلی 
زيرزمينی به طول 27 كيلومتر و عرض 175 متر در شهر ژنو در نزديكی مرز فرانسه – سوييس قرار دارد. 

)The James "Sunny Jim” Rolph Bridge( پل سانی جيم
هزينه ساخت: 6,3 ميليارد دالر، اين پروژه در واقع مجموعه ای از پل ها در منطقه خليج سانفرانسيسكو در ايالت 
كاليفرنيا است. اين پل ها با ايجاد يك مسير مستقيم بين سانفرانسيسكو و اواكلند قادر هستند روزانه بيش از 270 

هزار خودرو را عبور دهند. 
)International Thermonuclear Experimental Reactor )ITER( رآكتور گداخت هسته ای ايتر

هزينه ساخت: 6,5 ميليارد دالر، اين راكتور يك پروژه تحقيقاتی- مهندسی است كه می تواند به انتقال فيزيك 
پالسما برای نسل تركيبی برق در آينده )نيروگاه های همجوشی( كمك كند.به عبارت ديگر ايتر بزرگترين طرح 

يك راكتور همجوشی هسته ای است كه تا كنون طراحی شده است. 
طرح ايتر در ابتدا طی سال 1985 ميان شوروی سابق و آمريكا مطرح گرديد. در سالهای بعد، كشورهای ديگری 
نيز به اين پروژه وارد ش��دند و امروز چين، هند، ژاپن، كره جنوبی، روس��يه ، آمريكا و اتحاديه اروپا در اين پروژه 

فعاليت دارند. 
)Trans-Alaska Pipeline System( سيستم خط لوله ترانس-آالسكا

هزينه س��اخت: 8 ميليارد دالر، پروژه خط لوله ترانس آالس��كا شامل 11 ايستگاه گازی، صدها مايل خطوط لوله 
فرعی و پايانه دريايی والدز است. اين خط لوله كه در مجموع طول آن نزديك به 1288 كيلومتر است به منظور 
انتقال نفت از خليج پرودو به والدز در آالسكا طراحی و ساخته شده است. اين خط لوله در مالكيت شركت خدمات 

خط لوله آالسكا قرار دارد. 
 )Le tunnel sous la Manche( تونل كانال مانش

هزينه ساخت: 8,31 ميليارد دالر، تونل كانال مانش كه بيش از 50 كيلومتر طول دارد،در زير دريا ساخته شده و بندر 
ادوكاله فرانسه را به شهرك فلكستون انگلستان متصل می كند. اين تونل مسير مناسبی برای حركت قطارهای 
س��ريع السير يوروستار است. س��ازه اين تونل به اندازه ای جالب است كه س��ازمان »جامعه آمريكايی مهندسان 

غيرنظامی« در سال 1996 آن را يكی از عجايب هفتگانه جهان مدرن ناميد. 
)The Big Dig Boston( گودال بزرگ بوستون

هزينه س��اخت: 14,6 ميليارد دالر، گودال بزرگ بوستون در واقع يك مسير جاده ای بسيار عظيم است كه تونل 
اصلی بزرگراه آن با طولی بيش از 5,6 كيلومتر از قلب شهر بوستون می گذرد. اين پروژه به منظور برقراری ارتباط 

بين شهر بوستون و دو خط راه آهن اصلی در اطراف اين شهر طراحی شده بود. 
)Three Gorges Dam( سد سه تنگراه

هزينه س��اخت: 26 ميليارد دالر، س��د س��ه تنگراه در واقع سدی اس��ت كه بر روی رودخانه يانگ تسه در شهر 
ساندوپينگ بسته شده و در استان هوبی چين واقع است. 

نيروگاه برقابی ساخته  شده در اين سد، بزرگ ترين نيروگاه جهان در نوع خود است. بدنه آن در سال 2006 تكميل 
شد و دارای 2 ژنراتور اصلی اصلی است كه ظرفيت توليد برق هر كدام از آنها بيش از 700 مگاوات است. عالوه 
بر آن ش��ش ژنراتور ديگر آن در زمين قرار دارد كه ظرفيت توليد برق اين س��د را در مجموع به بيش 22 هزار و 

پانصد مگاوات می رساند. 
) International Space station( مركز فضايی آی اس اس

هزينه ساخت: 157 ميليارد دالر، مركز فضايی بين المللی در واقع پرهزينه ترين و گرانترين ساخته دست بشر است 
كه هزينه ساخت آن مقداری كمتر از دو برابر مجموع تمامی پرهزينه ترين پروژه های قبلی است. اين سفينه يك 
مركز تحقيقات علمی كيهان شناسی است كه در مدار پايينی زمين قرار گرفته است. آغاز اجرای ساخت اين پروژه 
بسيار عظيم در سال 1998 بود و انتظار می رود كه در سال 2011 روند اوليه ساخت آن تكميل گردد اما عملياتهای 
مختلف ساخت و ساز آن حداقل تا پايان سال 2015 ادامه دارد. اين ابرسفينه نيز همانند ماه با چشم غير مسلح از 
روی زمين ديده می شود و بزرگترين جرم فضايی ساخته بشر در تمام تاريخ است. اين يك آزمايشگاه بزرگ در 

رشته های زيست شناسی، فيزيك، ستاره شناسی، كيهان شناسی و ... می باشد. 
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