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مــا و ايــن كاستي هـاي مزمـن !

انس��انها را آنگاه كه درد و بيماري دس��ت مي دهد ،دو گونه برخورد و واكنش است .گاهي
بالفاصل��ه با اولين نش��انه ها بفكر درمان و عالج مي افتن��د و در كوتاهترين زمان ممكن از
گسترش آن بيماري جلوگيري مي كنند ،گاهي هم پس از چندي با درد خود كنار مي آيند و
آنرا به دست فراموشي مي سپارند ،گويي كه از روز اول چنين ابتاليي را دچار نبوده اند .دردها
و بيماريهاي اجتماعي هم از س��وي ما انسانها و اعضاي جوامع به همين سرنوشت دچار مي
ش��ود،كافي است قدري دقيق تر در نابسامانيهاي اجتماعي دنياي دوروبرمان دقيق شويم ،تا
مصاديق عديده اي از اين بي تفاوتي وپاك كردن صورت مسئله را بيابيم.
چندي پيش در نوشته اي سرگذشت يك راننده تاكسي را در نيويورك مي خواندم كه با يك
جمله از وين داير  -انديشمند معروف – متحول شده و زندگي خود را از اساس تغيير داده بود.
آن جمله كه به اعتقاد نگارنده به شدت بدرد دنياي امروز ما نيز مي خورد ،اين بود :مثل مرغابي
ها كه مدام واك واك ميكنند غرغر نكنيد ،بخود آئيد و چون عقابها اوج گيريد.
واقعيت اين اس��ت كه در بروز آسيبهاي اجتماعي بسياري از ما فرافكني مي كنيم و بسادگي
با فراموش كردن نقش خود گناه را به گردن ديگران مي اندازيم .اين خود را فراموش كردن
و زمين و زمان را در موضوعي مقصر دانس��تن ،به اعتقاد حقير از آن معضالت و مش��كالت
اجتماعي بمراتب بزرگتر و مهمتر و الزم العالج تر است .تا آنجا كه اميرالمؤمنين موال علي (ع)
مي فرمايند :اينكه از كس��ي خرده اي بگيري كه در خودت نيز باش��د ،خود بزرگترين عيب و
كاستي است.
كوتاه سخن ،برخي از اين آسيبهاي اجتماعي در مقوله صنعت ساخت و ساز است ،چندبار ما
و شما آنگاه كه جمعي از مهندسين بديدار بزرگان رفته اند ،از آنها درد بزرگ بي هويتي معماري
را ش��نيده ايم و اينكه ساخت و ساز ها و شهرسازيمان فاقد هرگونه مشخصه و ويژگي است
كه فرهنگ اصيل اسالمي – ايرانيمان را برساند .اصال خود كالهمان را قاضي كنيم ،واقعا با
گشتي در شهر – همه جاي شهر – بعنوان يك مهندس آنچه را كه ساخته شده است قبول
داريم؟ س��ال گذشته كه مسابقه انتخاب طرح بناي برتر بود ،كميته داوري مسابقه بزرگترين
دغدغه ش��ان اين بود نكند در مش��هدي با آمار  5ميليون فقره پروانه در س��ال ،ساختماني با
ويژگيهاي برتر را نتوانيم پيدا و معرفي كنيم .آري ،نازيبا ساختن – اگر ناايمن ساختن را حل
كرده باشيم كه در بسياري مناطق حل نكرده ايم – هنوز ويژگي اصلي معماري و شهرسازيمان
اس��ت ،اما ظاهرا از همان دس��ته دردهايي است كه با آن خو گرفته ايم و فقط روش همايش
درماني را براي عالج آن برگزيده ايم!
و چه بايد كرد؟ اولين ش��رط درمان آن اس��ت كه بيمار ،بيماري خود را قبول كند و بپذيرد
كه تمام توان و هم و غم خود را معطوف درمان نمايد .بايد بپذيريم آنچه مي س��ازيم ،فخر
مهندسي نيست وبين آنچه هست و آنچه بايد فاصله بسيار است .دوم آنكه خبرگانمان را كه
طبيبان صنعت ساخت و ساز هستند از روزمرگيها جدا كرده و در قالب اتاق فكر گردهم آوريم
تا با واكاوي دقيق موضوع ،روشهاي درمان را ارائه دهند .يقين داشته باشيم مي توانيم با همين
بضاعت موجود ،معماريي را خلق كنيم كه آيندگان از داش��تن آن به خود ببالند .و س��وم آنكه
بدانيم گفتار درماني راه حل مشكالت و معضالت حوزه ساخت و ساز نيست ! اكنون هنگام
عمل است ،نه حرف و سخنراني و همايش و. . .
و زنهار بدانيم هريك روز كه از عمر اين بيماري بگذرد ،و به ساختمانهاي بي هويت و نازيباي
شهرمان اضافه شود ،درمان آن سخت تر مي شود ،پس همتي تالشگران عرصه آباداني ميهن
تا همانگونه كه امروز به شيخ بهائي ها و .. .افتخار ميكنيم ،خود باعث افتخار آيندگان شويم.
سردبــير
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سـروشانديشـه
آیت اهلل العظمی خامنه ای ،سیاست های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری متن سیاست های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر
شورای نگهبان ابالغ شده را به شرح زیر منتشر کرد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سیاستهایکلیاشتغال
 1ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار ،تولید ،کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسالمی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
 2ـ آموزش نیروی انسانی متخصص ،ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش
و پرورش ،آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
 3ـ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحوالت آنها در سطح ملی و جهانی.
 4ـ ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار.
 5ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی ،فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کالن ،بازار کار ،مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت
از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین ،مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 6ـ جذب فناوری ،سرمایه و منابع مالی ،مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کاال و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها ،سازمان ها و
ترتیبات منطقه ای و جهانی.
 7ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی ،مالی ،ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل
تولید و افزایش تولید.
 8ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.
 9ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند :گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
 10ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا ،کوچک و نوآور.
 11ـ برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
 12ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های باالتر از متوسط کشور.
 13ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار.
سیدعلی خامنه ای
/28تیرماه1390/
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جواد صبوحي | محمدتقي خسروي

گزارش

در چهاردهمین اجالس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی کشور تاکید شد:

ب��راي مهن��دس « نش��دني» و « نميش��ود» معن��ا ندارد

چهاردهمین اجالس هیئت عمومی س��ازمان نظام مهندسی کشور با حضور
وزیر راه و شهرسازی ،اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور ،اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ،شهرداران
مراکز اس��تانها ،معاونان امور عمرانی اس��تانداری ها و مدیران کل مس��کن و
شهرس��ازی استانها طی  18و  19تیرماه در س��الن اجالس سران کشورهای
اسالمی برگزار شد.
در این اجالس گروههای تخصصی هفت گانه سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشوروروسايشورايانتظاميطیدوروزکارگروههایتخصصیخودرابرپاکردند.
در روز دوم این نشس��ت کمیس��یونهای خدمات مهندسی ،اش��تغال ،دفاع از
حقوق مهندس��ی؛ کمیس��یون لوایح و حقوق؛کمیس��یون انرژی؛ کمیسیون
ماده27؛کمیس��یون آموزش و پژوهش و کمیسیون رفاهی و ورزشی جلسات
خود را برپا کردند.
کمیسیونهای روسا ،شورای انتظامی و بازرسان از دیگر کمیته های مورد بررسی
این اجالس بود .در این اجالس برای نخس��تین بار چشمانداز نظام مهندسی
ساختمان کشور تبیین و توجیه شد.
بررس��ی و تصویب قرارنامههای س��ازمان تصویب کلی خط مش��یها که به
پیش��نهاد شورای مرکزی و هیات عمومی در دس��تور کار قرار گرفته از جمله
برنامه های این نشست بود.
در این نشست عالوه بر رونمایی از چند طرح جزییات بیمه جامع ساختمانی که
با کنسرسیوم بیمه طرح جامع منعقد شده مطرح شد؛همچنین نظامنامه صندوق
مشترک نظام سازمان مهندسی ساختمان و نظامنامه شورای انتظامی سازمان
بررس��ی شد .بررس��ی گزارش ساالنه و عملکرد ش��ورای مرکزی و تصویب
ترازنامه ها ،خط مشی عمومی عملکرد شورا ،گزارش عملکرد استان ها و اخذ
نظرات مقامات عالی رتبه کش��ور از دیگر برنامه های این اجالس بود .ضمن
آنکه در این نشست جزییات برنامه ترسیم و تصویب شده ساالنه سازمان نظام
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مهندسی ساختمان ،تشریح و به اطالع اعضای هیئت عمومی رسید.
در اجالس چهاردهم سامانه الكترونيكي نظام مهندسي ساختمان استانها توسط
رئيسجمهور ،رونمايي ش��د .ارایه خدمات مهندس��ي بصورت الكترونيكي در
راستاي تحقق دولت الكترونيك به صورت يكپارچه ،راهبري صنعت ساختمان،
تامين موجبات اعتال و رش��د مهندس��ان ،مديريت كيفيت خدمات مهندسي،
مديريت اطالعات مهندسان در حوزه ساختمان و مسكن و شهرسازي ،تنسيق
امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و
شهرسازي ،افزايش بهرهوري خدمات مهندسي ،كاناليزه نمودن مقررات ملي
س��اختمان ،حفظ و افزايش بهرهوري منابع ،مواد ،انرژي و سرمايههاي ملي با
تكيه بر اطالعات شناس��نامه فني وملكي وش��اخصمند نمودن كيفي خدمات
مهندسي و ساختمان از جمله اهداف این سامانه ذکر شده است.
در حاشیه این اجالس نیز نمایشگاه جانبی با هدف اطالع رسانی در زمینه های
مختلف آموزشی و پژوهشی و معرفی کلیه خدماتی که در زمینه نظام مهندسی
وجود دارد برپا شد.
مهندسي در برابر هيچ مشكلي متوقف نميشود
دکت��ر محمود احمدی نژاد میهمان ویژه افتتاحیه چهاردهمین اجالس هیئت
عمومی سازمان نظام مهندسی کشور بود .وی در این نشست ضمن خرسندی
از حضور در بین اعضاي نظام مهندس��ي س��اختمان از زحمات و خدمات این
قش��ر تقدیر نمود و عنوان داشت :مجموعهاي كه تقريبا همراه مردم ،در كنار
مردم و در كارهاي سازندگي پشتيبان ،يار و مددكار مردم است ،نظام مهندسي
ساختمان است.
وی با طرح این پرسش که چرا نگاه و كار مهندسي با بقیه كارها كمي متفاوت
است؟گفت :كار مهندسي به كاري گفته ميشود كه تمام اجزاي آن داراي ابعاد
و اندازۀ معين و در يك هماهنگي با ساير اجزا ،باشد.

وی به ویژگی های کار مهندسی اشاره کرد و افزود :كار مهندسي يعني مواجه
شدن با همه مسایل و داشتن يك برنامه جامع براي حل آنها .نگاه مهندسي در
برابر هيچ مشكلي متوقف نميشود .در نگاه مهندسي هر نياز ،مشكل و مساله
ای پاسخ و راهحلي دارد .هنر مهندس اين است كه پيچيدهترين موضوعات را
جزیي ميكند و به مس��ایل جزیي تبديل ميكند و سپس اولويتبندي و حل
مساله را شروع ميكند .اين يكي از ويژگيهاي مهم كار مهندسي است؛ يعني
يك مهندس در برابر هيچ پديدهاي متوقف نميش��ود .در واقع ،براي مهندس
«نشدني» و «نميشود» معنا ندارد .باالخره راهش را پيدا ميكند.
وی در تبیین ويژگي دیگر حرفه مهندس��ی گفت :كار مهندس اين اس��ت كه
همواره بر اس��اس يك نقشه راه عمل ميكند .آن طور نيست كه بگويد حاال
برويم ببينيم چه ميش��ود .از يك نقطهاي به حل مس��اله بپردازيم تا باالخره
اتفاقي بيفتد .مهندس هميشه يك پالن و طراحي دارد و گام به گام ،فاز اول و
فاز دوم و مرحله اول و مرحله دوم پيش ميرود .حتي در جزیيات مرحلهبندي
است .وقتي شما ميخواهيد يك اتصال بتني را ببنديد ،اول بايد آرماتور بسته
بشود و بعد آن و بعد قالب اين گونه بسته بشود و بتن اين گونه ريخته بشود.
وی یادآور ش��د :مهندس براي هر موضوع و مس��اله اي ،يك پاسخ و راه حل
دارد .و دیگر اینکه همواره براساس يك نقشه راه حركت ميكند ،نقشهاي كه
حتياالمكان جزیيات در آن پيشبيني شده است.
اگر اين نگاه در تمام بخشهاي ادارۀ يك كش��ور حاكم شود ،تقريبا مشكلي
باقي نميماند و همهچيز واضح و شفاف ميشود.
رئیس جمهور خاطر نش��ان کرد :ادبيات ،كار و تصميمگيري مهندسان ما در
طول تاريخ به گونهاي بوده است كه عموم مردم آن را ميفهميدهاند و همراهي
ميكردهاند و اين هم هنر مهندسي است.
اگر بنا باشد كاري انجام بشود ،متقاضي و صاحب كار هم بايد تقريبا بفهمد چه
اتفاقي ميخواهد بيفتد تا همراهي كند.
كار مهندس در كش��ور ما در طول تاريخ به گونهاي بوده اس��ت كه انديشه و
ذهني��ت مردم به آن گره ميخورده ،دريافت و همراهي ميكردند و به همين
دليل هم ما بناهايي هزارساله ،نهصدساله ،پانصدساله و سيصد ساله داريم كه
االن مورد استفادهاند.
بايد ايران را بسازيم
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت :كسي ترديد ندارد كه يك
ملت اگر ميخواهد عزيز و س��ري در ميان سرها داشته باشد ،از منافع ،امنيت
و حيثيت ملي خودش دفاع كند و در مناسبات جهاني اثرگذار باشد و در تاريخ
ماندگار باشد ،بايد پيشرفته باشد.
پيش��رفت ،فقط و فقط از طريق ساختن ،سازندگي و كار به دست ميآيد .بايد
ايران رابسازيم .همه امكانات براي ساختن ايران مهياست.
به نقش��ه و س��رزمين ايران نگاه كنيد ،هر عنصر و عاملي كه ما براي ساختن
كشور نياز داشته باشيم ،در ايران موجود است .بهترين نيروي انساني ،بهترين
منابع و امكانات طبيعي ،انواع معادن ،شرايط آب و هوايي مناسب ،خاك مناسب
و همه چيز فراهم است .بايد ايران را بسازيم.
وی افزود :براي ساختن ايران نيازمند الگو هستيم و پالن و نقشهراه ميخواهيم.
نميشود بگوييم همين طوري حركت ميكنيم و از نقطهاي شروع به ساختن
ميكنيم .هر كس هر پيش��نهادي داد ،همان را شروع ميكنيم .آن الگوي ما
چيست؟
رئیس جمهور در ادامه به تش��ریح الگوي اس�لامي – ايراني پرداخت و گفت:
بدون الگو و پالن نميشود ساخت .براي اينكه پالن داشته باشيم ،نيازمند الگو
هستيم ،يعني الگو پيشنياز است.
وقتي ميگوييم الگوي اس�لامي ،تصوير مناسبات انساني ،اجتماعي و فضاي
فرهنگي آينده را داريم ترسيم ميكنيم.
آنهايي كه مدعي و پيش��تازند و ميخواهند خودش��ان و الگوي خودش��ان را
بازور(چه زور تبليغات ،چه زور سياسي و نظامي) به ساير ملتها تحميل كنند،
االن به كجا رسيدهاند؟

ما چه می خواهیم؟
احمدی نژاد در ادامه سخنان خود افزود :ما واقعا بعد از بيست  -سي سال تالش
و ساختن ايران ميخواهيم مثل يكي از اين كشورهاي غربي بشويم؟آنها چه
دارند؟يعني ما پس از سي سال ميخواهيم به جايي برسيم كه آدمهايمان از هم
جدا باشند و هر كسی فقط به فكر خودش باشد .حكومتهايي داشته باشيم كه
به دنبال غارت ساير ملتها و نيز در پي جنگ ،ترور و آدمكشي و حتي قاچاق
موادمخدر براي پول باشند .يا ما ميخواهيم به جايي برسيم كه خانواده بيمعنا
باش��د؟ خانوادهها متالشي ،اخالقها خراب و همه پرخاشگر باشند و هر كس
به فكرخودش باشد؟
دکتر احمدی نژاد افزود 51 :درصد بعضي از اين كشورهاي اروپايي تك نفرهاند.
تعريف خانواده را عوض كردهاند و گفتهاند :زندگي يك انس��ان با يك موجود
زندۀ ديگر .يعني يك خانواده عبارت است از يك آدم و يك گربه يا يك انسان
و يك سگ .آيا ما ميخواهيم به آنجا برسيم؟ما ميخواهيم به جايي برسيم كه
ديگر پدر و مادر و بزرگتر احترام نداشته باشند و حريم ،پاكي ،صداقت ،اخالق
و انسانيت وجود نداشته باشد؟آيا ما واقعا ميخواهيم به آن سمت برويم؟يا نه ما
دنبال رسيدن به يك نقطه انساني ،اخالقي و متعالي هستيم؟
وقتي ميگوييم اسالمي ،يعني به جامعهاي برسيم كه در آن جامعه روابط بين
انسانها بر اساس احترام ،كرامت ،اخالق ،امانت و سالمت باشد و همه از دست
و زبان ديگران در امان باشند و اعتماد و عدالت حاكم باشد و فاصلههاي طبقاتي
آن چناني نباشد .در آن كشوري كه مدعي اوج نظام سرمايهداري است( ،درخود
نيويورك) چند ده هزار نفر رسما كارتن خواباند.
ما دو س��ال پيش ميخواس��تيم برويم محله كارتن خوابها را ببينيم .گفتند
نميشود و ما نميتوانيم امنيت برقرار كنيم .در خود نيويورك كنار آن محلهاي
كه بهشت سرمايهداري عالم است و آدم در آنجا هست كه  3000ميليارد دالر
ثروت دارد .اما در س��ه كيلومتري او چند هزار نفر كارتن خواباند .آيا ما واقعا
ميخواهيم به آنجا برسيم كه عدهاي نامحدود ،اص ٌ
ال هيچ توجهي به ديگران
نداشته باشند و عدهاي هم در فقر مطلق باشند؟يا نه ،ما ميخواهيم به نقطهاي
برسيم كه همه نسبتا برخوردار باشند و فاصلهها كمتر باشد و همه با هم دوست
و صميمي باش��ند و تك تك انسانها محترم باش��ند و ارزش داشته باشند و
انسان درجه يك و درجه دو نداشته باشيم .اين ميشود اسالمي.
به جايي برسيم كه پاكي ،امانتداري و سالمت باشد .در دنيا االن براي جلوگيري
از تخلفات ،س��وء استفادهها و دستاندازيها چقدر هزينه از جيب ملتها داده
ميشود .اين هزينهها ميتواند در خدمت بهداشت ،آموزش ،سالمت ،آسايش،
رفاه و پيشرفت قرار گيرد.
رئیس جمهور با تاکید بر محور ایرانی بودن در نگاه مهندسی گفت :باور من اين
است كه در طول تاريخ در ايران زمين براي ساختن ،همواره يك نگاه مهندسي
منسجم حاكم بوده است و ما بايد آن را احيا كنيم.
توانمندی های ما و ایران
وی با اشاره به غنای تاریخی و فرهنگی کشور گفت :در بخش ميراث فرهنگي
ايران كشوري است كه غنيترين ميراث فرهنگي دنيا را دارد .ايران تقريبا يك
موزۀ بزرگ اس��ت .من به همه جاي ايران رفتهام .تقريبا راجع به همه جا ،در
مقياس بخش و دهس��تان تاريخ آنجاها را آن چيزي كه موجود است ،مطالعه
كردهام .كمتر روس��تايي در ايران پيدا ميش��ود كه يك اثر تاريخي مهندسي
در آن وجود نداش��ته باشد كه اگر ما منابع داش��تيم و آنها را احيا ميكرديم و
نگه ميداشتيم ،هر يك از آنها براي بازديد گردشگران و مهندسان دنيا جاذبۀ
ويژهاي داشت.
با آنكه طبيعت ايران بسيار متنوع است ،ايرانيان به بهترين نحو از طبيعت استفاده
كردهاند .ما جنوب ،كوير ،كوهس��تان ،ييالق و قشالق داريم و انواع گوناگون
اقليمها در ايران وجود دارد .يكي از مهندس��يترين و دقيقترين كارهاي دنيا
شبکه قناتهاي ايران است كه انواع علوم در آن در حد اعال مورد استفاده قرار
گرفته است :سازه ،مكانيك خاك و سنگ و محيط زيست و. . .
در مورد همين محيط زيست كه امروز تازه به آن رسيدهاند و سروصدا ميكنند،
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سازگارترين شبکه استفاده از آبها با طبيعت و محيط زيست ،شبكۀ قناتهايي
است كه در ايران وجود دارد و هيچ آسيبي به طبيعت نميزند و همراه طبيعت
است و اصال با چرخش طبيعت هماهنگ است.
شما نميتوانيد بيش از آبي كه نازل شده ،از قنات برداريد .يك رشته قنات سه
هزار سال كار كرده است .كسي در دنيا بيايد و سازهاي به ما نشان بدهد كه سه
هزار سال كاركرده باشد؛ آن هم بسيار ساده.
مهندسان ما زمينشناس بودند و با نگاه به سطح زمين و اليههاي درون زمين،
حتي عمق ،گذر و ميزان آب را تش��خيص ميدادند .ما در كوير نقاطي داريم
كه در آنجا دماي هوا به  60درجه ميرسد و در پنج شش ماه باالي  50درجه
است و مردم در آنجا زندگي ميكردند .نيروگاه و برقي هم وجود نداشت ،اما در
ن گرم بودند .رئیس جمهور یادآور شد :دو سه هزار
تابستان ،خنك و در زمستا 
س��ال است كه چيزي به نام بادگير در كوير ما استفاده شده است .بايد به سه
هزار سال پيش برويم و ببينيم اين چه انديشه وااليي بوده كه توانسته اين را
طراحي كند كه مردم در آن طبيعت خشن به خوبي زندگي كنند.
ما شبکه توزيع آب متعلق به دو هزار و هفتصد سال قبل در شوشتر داريم كه
وارد دشت خوزستان ميشود و آن را بسيار دقيق توزيع كرده ،از همان ارتفاعات
و پس��تيها و بلنديها و ويژگيهاي آب اس��تفاده كرده ،آسيابها و امكانات
مهندسي را راه انداخته است.
اين ش��بكه آب را متناسب با نوع كاش��ت ،ميزان زمين و فصلهاي گوناگون
توزيع كرده كه هنوز هم دارد توزيع ميشود .چهارصد سال قبل همين كار را
شيخ بهايي كه يك عالم مهندس بود ،در اصفهان انجام داد و آن شبكه همين
االن دارد كار ميكند.
در آبي��اري نيز ميگوييم و عب��ور ميكنيم .آبياري باغهاي وس��يع از طريق
كوزههايي بود كه در پاي درختان ميكاشتند .االن اثبات شده كه بهترين شيوۀ
آبياري درختان همين كوزههاست ،يعني با كمترين آب ،اما آبياري يكنواخت و
پيوسته و با محصول فراوان .كسي در منطقه هرمزگان از همين آبياري كوزهاي
استفاده كرده و بدون استفاده از كود شيميايي ،از يك هكتار زمين  120تن انار
برداشت كرده است.
احم��دی نژاد در ادامه ب��ه ویژگی های بناهای ایرانی اش��اره کرد و گفت :در
سازههاي ايراني هم استحكام ،هم زيبايي و هم اتكا به منابع محلي هست .ما
در آذربايجان مسجدي داريم كه نهصد سال پيش با مصالح محلي ساخته شده
است .با گذشت نهصد سال ،چندين زلزله و چندين تغييرات شديد آب و هوايي
رخ داده ،ولي هنوز نقش و نگارها و كاشيها و . . .امروز با آدم حرف ميزنند.
اين كار مهندس است.
وی به ویژگی های تاریخی و فرهنگی ایرانیان در طی تاریخ نیز اش��اره کرد
و خاطر نش��ان کرد :ما جزو معدود ملتهايي هستيم كه چند هزار سال تاريخ
داري��م ،هر مقطعي از تاريخ ما را برش بزنيد ،هر كس نگاه كند ،ميگويد اين
ايران است.
س��نگينترين حوادث تاريخي در ايران رخ داده است ،اما ايران هميشه ايران
بوده است .عدهاي از چند هزار كيلومتر آن طرفتر آمدند و تمام ايران را اشغال
كردند .هر ملت ديگري بود ،استحاله ميشد و ديگر وجود نداشت .تمام ايران
بزرگ ،اشغال شد .هر ملت ديگري بود ،كارش تمام بود.
چند ملت داريم كه مثل ايران به طور كامل اش��غال ش��ده باشد و پس از صد،
دويست ،سيصد سال دوباره جوانههايي كه از زير اين خروارها خاك اشغالگري
س��ربرميآورد ،دوباره همان ويژگيهاي ايران را داشته باشد؟ من با اطمينان
ميگوي��م ك��ه وجود ندارد .نه تنه��ا جوانههايي كه برآمد ،از اي��ران بود ،بلكه
اشغالگران را نيز به [سيطرۀ]فرهنگ خودش درآورد.
مغول بر ايران مسلط شدند و چيزي براي ايران نماند .نه حكومت متمركزي
بود ،نه لشكري و نه سازماندهي اداري ،چيزي وجود نداشت .آمدند و گفتند تمام
شد .مركز تمدن دنيا را تسخير كرديم و اين تمدن از اين سرزمين محو ميشود.
اما پس از مدتي ديدند كه همه چيز دارد عوض ميشود .به جاي اينكه ايرانيها
به رنگ آنها در آيند ،آنها به رنگ ايرانيها درآمدند .دين و آداب و رسومشان به
رنگ ايرانيها درآمد و بعد كم كم ديدند عين خود ايرانيها هستند .دانشمندان،
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متفكران و دلسوزان ما اشغالگران را مديريت كردند و بر فكر و انديشه آنها سوار
شدند و آنها را متحول كردند.
اين يك كار مهندسي است .اتفاقي نيست كه كسي بگويد ما به دل اشغالگران
ميزنيم ،باالخره چيزي در ميآيد .اينكه ميبينيم يك خط سيري عمل و غلبه
ميكند ،نگاه مهندسي است و نگاه مهندسي در همه جا موفق است.
دولت و دغدغه دیرین مسکن
رئیس جمهور در ادامه به برخی از انتقادات به خدمات دولت اشاره کرد و افزود:
آنهايي كه به دولت ايراد ميگيرند ،به كارهاي دولت ايراد نميگيرند .خودشان
فضاهاي فرعياي ايجاد ميكنند و ش��روع ميكنند به بد و بيراه گفتن .اما به
برنامههاي اقتصادي ،عمراني و زيربنايي دولت كاري ندارند ،براي اينكه سعي
شده نگاه مهندسي حاكم بشود.
وی موضوع تهیه مسکن را دغدغه کهنه کشور دانست و افزود :مسكن همواره
به عنوان يك دغدغه مطرح بوده اس��ت .در تمام دنيا نيز اين مش��كل وجود
دارد.
ريشه مشكل مسكن از كجاست و چرا ما بايد مشكل مسكن داشته باشيم؟االن
در تهران آپارتمان متوس��ط متري دو ميليون تومان است و يك آپارتمان 95
متري ،دويس��ت ميليون تومان درميآيد .چرا؟مگر س��اختمانهايي كه ش��ما
ميسازيد ،متري چند تومان درميآيد؟چهارصد هزار تومان .صد تا چهارصدهزار
تومان ميشود چهل ميليون تومان .پس اين  160ميليون تومان اضافه براي
چيست؟
اكثريت جامعه ما متوس��ط به پايين هستند .آنها هم ميخواهند يك آپارتمان
دويس��ت ميليون توماني بخرند ،چند سال عمرشان را بايد بفروشند؟االن يك
كارمند معمولي ششصد هفتصد هشتصد تا يك ميليون تومان حقوق ميگيرد.
باالخره االن بايد سيصد چهارصد هزارتومان اجاره بدهد .باالخره نان زن و بچه
و مدرسه بچه و هزار خرج ديگر هم درآمده است .او چقدر ميتواند قسط بدهد
و چند سال بايد قسط بدهد.
اكثريت مردم عمر آينده را ميدهند براي اينكه يك آپارتمان هشتاد متري داشته
باش��ند .چرا؟آيا آن وضعيت مطلوب و خوب است؟تازه وقتي وارد آن آپارتمان
ميشويد ،چپ و راس��ت را نگاه ميكنيد ،ديوار است .پنجره را ميخواهيد باز
كنيد ،خانه همسايه است و نميتوانيد نگاه كنيد.
از خانه هم كه بيرون ميآييد ،در خيابانها هم راهبندان ،دود و ترافيك است،
آيا اين واقعا چيز خوبي است؟چرا بايد اين طوري باشد؟
در ذهنتان ش��هري را كه در آن هس��تيد ،يك جمع و ضرب و تقسيم كنيد و
ببينيد االن چقدر منابع فقط در بخش ساختمان راكد و متراكم است .سرقفلي
يك مغازه در تهران متري پانزده تا س��ي ميليون تومان است؛ يعني كسي كه
بستني فروشي باز ميكند ،بايد دويست سيصد ميليون تومان براي مغازه بدهد.
اين را بايد از چه كساني بگيرد؟چرا اينگونه است؟
بع��د مرتب بايد روي ارتفاع برويم .اينك��ه روي ارتفاع ميرويم ،آيا چيز خوبي
است؟ هزينههاي ساختن روي ارتفاع از سه چهار طبقه كه باال برويم ،مرتب
ضريب ميخورد و گرانتر و گرانتر ميش��ود .تأسيسات هم گرانتر ميشود.
حم��ل و نقل و . . .نيز به همين ترتيب .حاال اگر خداي نكرده حادثهاي پيش
بيايد و اين البرز خسته بشود و شانهاش را تكاني بدهد ،چه ميشود؟
وی به عمر اندک ساختمانهادر کشور اشاره کرد و افزود :ما در كشورمان ساختمان
داريم كه شش��صد -نهصد سال عمر كرده اس��ت .معلوم است در ساختماني
كه اين س��رمايه در پانزده سال بچرخد ،چقدر منابع ملي هدر و تلف ميشود.
چرا پس از پانزده س��ال س��اختمانها را خراب ميكنند؟ علتش اين است كه
جمعي��ت مرتب دارد ميآيد و اين بايد باال ب��رود .دو طبقه بوده ،االن ميبيند
كه دو طبقه خيلي صرف ندارد ،زمينش متري چهار ميليون تومان شده است.
االن اگر آن را بكوبيم و بسازيم ،نصف نصف سود است و هم به تقاضا جواب
ميدهيم و هم سود ميبريم.
هر چند س��ال يك بار مش��اور ش��هردار ميآيد و همينها را مقداري جابه جا
ميكن��د و يك طبقه رويش ميگذارد .چرا يك نفر بايد تمام عمرش را بدهد

يك آپارتمان به دست آورد .در آپارتمان كه زنداني است و بيرون هم كه ميآيد،
ترافيك است .هزينههاي شهري چه قدر سنگين است!چرا ما وقتي وارد شهر
ميشويم ،هويتي از شهر نميبينيم؟حاال هويت تهران و شيراز چيست؟ اگر ما
چهار تا نقطه كه ميراث فرهنگي اس��ت ،اينها را برداريم هويت چيست .براي
اينكه مرتبا ميس��ازيم و باال ميرويم و ارزش ندارد كه طرف برود ارتباط هم
برقرار كند و دو طبقه بيش��تر بگيرد .چقدر مقررات س��خت براي جلوگيري از
تخلفات گذاش��ته شده اس��ت ،ولي هر روز تخلفات بيشتر ميشود .چرا؟ براي
اينكه صرف دارد.
شخصي دو هزار متر بنا گرفته و هزار متر هم اضافه ميسازد .به كميسيون ماده
صد ميرود و حداكثر پانصد تومان جريمه ميدهد و چهارصد تومان هم خرج
آن كرده و جمعا نهصد تومان ميشود ،در حالي كه دو ميليون تومان ميفروشد.
چرا اينطوري است؟
مشکالت شهرسازی ما
دکتر احمدی نژاد افزود :ش��يوه شهرسازي ما شيوه درستي نيست .هيچ وقت
درطول تاريخ ايران مساله مسكن و شهرسازي به اندازه اين پنجاه شصت سال
غامض و مشكل نبوده است.
در همين تهران از س��يدخندان به باال باغ ش��هر بود .تمام ش��مال شهر يك
ريه تنفس��ي درجه يك و ب��دون هزينه براي عموم بود .االن زمس��تان يك
(Inversionوارونگي) ميش��ود كه همه ريهها داغان ميشود .اصال ريهاي
براي تنفس نمانده اس��ت .بعد همزمان طرح ب��راي  200هزار هكتار فضاي
س��بز هست .بايد  200هزار هكتار [فضاي سبز] بسازيم تا هواي تهران امروز
را اصالح كند .حداكثر ظرفيت ايجاد فضاي س��بز سالي دو هزار هكتار است.
صدس��ال طول ميكش��د تا اين درست شود .تا صدسال بعد جمعيت تهران و
مشكالت آن چقدر است.
دکتر احمدی نژاد با تاکید بر وجود اشکاالتی در شيوه شهرسازي کشور تصریح
کرد :یك اش��كال اساس��ي آن اين است كه ما يك خط كشيدهايم و گفتهايم
داخل اين شهر است و بيرون آن نه .وقتي اين خط را كشيدهايم ،معناي آن اين

است كه به طور طبيعي ارزش افزودهاي به زمينهاي داخل اين خط دادهايم.
سؤال ميكنيم كه چرا اين خط را كشيدهايد؟دو دليل اصلي ميآورند.
دليل اول ،ميگويند اگر اين خط را نكشيم ،زمينهاي پشت اين خط( ،باغها و
زمينهاي كشاورزي)از بين ميرود و تغييركاربري داده ميشود.
دليل دوم ،ميگويند ما اگر اين خط را نكش��يم ،ش��هر گسترش پيدا ميكند و
هزينههاي مديريت شهري باال ميرود .حاال ببينيم در عمل چه اتفاقي افتاده
است؟ش��هر خودتان را در نظر بياوريد .آيا پشت محدوده قانوني شهرها تغيير
كاربري اتفاق نيفتاده است؟ما چقدر حاشيهنشين داريم؟ حاشيه نشينان اهواز در
يك محله  400هزار نفرند ،در حالي كه كل شهر  800هزار جمعيت دارد .مشهد
يك فقره  700هزار نفر .اينها را من خودم رفتهام و از نزديك ديدهام.
دشت تهران را من سيزده چهارده بار با هلي كوپتر از آبيك تا فيروزكوه رفتهام.
همهاش كه دس��تكاري شد .طبيعي اس��ت كه دستكاري شود .وقتي كه شما
قيمت اينجا را باال بردي و پشت اين خط قيمت پايين است ،همه جور انگيزه
درس��ت ميش��ود كه اين را كاري بكند و با هيچ مأموري هم نميشود كاري
كرد ،چون فاصله خيلي زياد است .آنجا ميگويي بيرون شهر است ،متري 100
هزار تومان و داخل آن هم متري دو ميليون تومان .اين فاصله همه را وسوسه
ميكند .تقريبا همه شهرها همين طور است.
پس پشت مرز سالم نماند .اين لواسان را برويد ببينيد كه چه شده است .دایم
موش و گربه بازي و جنگ است .شب ميسازند ،روز بايد حمله كني و خراب
كني و اين داس��تان االن نيس��ت .ما دانشجو بوديم در قسمت باالي دانشگاه
علم و صنعت همين بساط بود .يك منطقهاي بود كه مردم شبانه ميساختند
و ش��هرداري روز خراب ميكرد .ما هم دانشجو بوديم و تظاهرات و اعتراض
ميكرديم كه چرا خانه مردم را خراب كرديد؟ پش��ت خط خراب شد و چيزي
باقي نماند.
دليل دوم ميگويند اگر ش��هر گسترش پيدا كند ،هزينههاي مديريت شهري
باال ميرود .آيا واقعا اين طور است؟ميشود به راحتي اثبات كرد كه در شرايط
كنوني هزينههاي اداره ش��هر چند برابر است .بودجه امسال شهرداري تهران
 7500ميليارد تومان اس��ت؛يعني تقريبا هر تهراني يك ميليون تومان و يك
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خانواده چهارنفري چهار ميليون تومان (چهارهزار دالر) .يك شهر را يك نفر
در دنيا به من نشان بدهد كه يك خانواده براي اينكه در شهر باشد ،چهار هزار
دالر خرج دارد .چرا اين طور است؟
به دليل اينكه هزينههاي مديريت را مصنوعي باال بردهايم .يك خيابان معمولي
كه ميخواهيم بزنيم ،بيست متر عرض خيابان است و دو تا سه چهار متر هم
پياده رو ميخواهد ،براي هر كيلومتر آن  26-25هزار متر مربع زمين بايد آزاد
ش��ود .زمين متري چند اس��ت؟اگر در آن بنا ،مغازه و اداره باشد ،بايد همه آن
پرداخت ش��ود .متوس��ط هر كيلومتر از معابر تهران صد ميليارد تومان هزينه
دارد.
چرا هزينه مديريت شهري باال رفت؟ حتي براي جمعآوري زباله نيز همينطور
اس��ت .االن شما در آپارتمان زندگي ميكنيد ،زباله تر و خشك با هم است و
نميشود آن را كاري كرد ،چون جا و محلي نداريد.
ميشود به شكل ديگري زندگي كرد
وی در ادامه افزود :ايران يك ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار كيلومتر
مربع وس��عت دارد .اين س��رزمين خشكي است و در ش��مال و جنوب هم ما
سرزمين دريايي داريم كه اگر آنها را هم حساب كنيم ،يك ميليون و هفتصد و
چهل و پنج هزار كيلومتر مربع ميشود .حاال ما همان خشكي آن را ميگوييم
كه صد و شصت و پنج ميليون هكتار وسعت خشكي ايران است .صد ميليون
هكتار ما ارتفاعات ،مراتع ،جنگلها و كويرهايي است كه بايد صيانت شود25 .
ميليون آن كوير است و  65ميليون هكتار در اختيار ماست .از اين  65ميليون،
 36ميليون هكتار آن قابليت كشت دارد كه از اين  36ميليون  18ميليون آن
به صورت آبي و ديم كشت ميشود ،هشت ميليون آبي و ده ميليون ديم ،كه
اين ده ميليون هم تمام آن هر سال كاشته نميشود .اگر در آينده بتوانيم هجده
ميليون هم زير كش��ت بياوريم  36ميليون ميش��ود .در حالي كه  29ميليون
هكتار باقي ميماند .كل وس��عت شهر تهران تقريبا  70هزار هكتار است .اگر
كل شهرها و روستاهاي كشور را با هم جمع بزنيم ،يك ميليون هكتار ميشود.
از  29ميليون هكتار  28ميليون آن در اختيار ماست.
آيا ما نميتوانيم ش��يوه شهرسازي خودمان را عوض كنيم؟ميتوانيم .ميشود
به ش��كل ديگري زندگي كرد .از اين  29ميليون هكتار خيلي بهتر ميتوانيم
استفاده كنيم.
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رئیس جمهور افزود :در دنيا شهرهايي وجود دارد كه  18ميليون جمعيت در آنها
زندگ��ي ميكنند .نزدیک به اتفاق آنها در ويالهاي دوبلكس زندگي ميكنند.
ما چرا بايد اين گونه زندگي كنيم؟در وزارت مسكن مطالعه شده و دارند آن را
اجرا ميكنند.
ما بيست ميليون خانواده ايراني داريم كه اگر به هر خانوادهاي هزار متر زمين
بدهيم و بگوييم خودت آباد كن ،دو ميليون هكتار ميشود .در هر هزار متري
هم اجازه بدهيم تا س��ه واحد بس��ازد ،ده درصد آن را زير س��اخت ببرند تا سه
برابر شدن جمعيت ايران جا داريم .شرط ما هم اين باشد كه بقيه آن را به باغ
تبديل كنند .كسي اگر  800-700متر باغچه داشته باشد ،ديگر چيزي از بيرون
ميخرد؟زندگي در ويال با زندگي در آپارتمان به لحاظ كيفيت زندگي و به لحاظ
امنيت و آرامش خاطر چقدر با هم تفاوت دارد؟
در اروپا خيلي از مردم در خانههايشان گاو ،گوسفند و مرغ و … نگه ميدارند،
اما به ما كه ميرس��د ،ضوابط زيس��ت محيطي ميدهند كه اينها بايد از شهر
بيرون برود .من مثال زدم كه بگويم با يك نگاه مهندس��ي هزينه واقعا كمتر
ميشود.
ح��اال فرض كنيد ه��زار متر به يك نفر داديم ،بگوييم تو خودت خانه بس��از.
ميگويند آب نداريم .چرا نداريد؟ باالخره تا صد س��ال آينده مردم ميخواهند
زندگي كنند .اينها مواد غذايي ميخواهند يا خير؟ اين همان آب اس��ت .االن
تحت فشار آبياري معمولي تفاوت راندمان  30درصد تا صد در صد است؛يعني
ما االن از يك س��وم آب استفاده ميكنيم .اگر در شيوههاي گلخانهاي برويم،
االن به نسبت شيوههاي گلخانهاي يك دهم يا ده درصد؛ يعني در شيوههاي
گلخان��هاي آب ده برابر بازده دارد .در يك هكتار  300تن محصول برداش��ت
ميكنند .در حالي كه االن ما در هر هكتار به طور متوس��ط هفت هش��ت تن
برداشت ميكنيم .از پانصد كيلو و يك تن هست تا بعضي جاها  30-25تن.
در يك هكتار گلخانهاي با همان آب  300تن محصول برداشت ميكنند ،آبي
كه با آبياري معمولي براي يك هكتار مصرف ميشود.
ح��اال فرض كنيم هزار متر به يك نف��ر دادهايم و ميخواهد صدمتر بنا در آن
بس��ازد .اگر متري  400تومان باش��د ،چهل ميليون تومان ميشود .اگر حصار
بكشد و باغچه درست كند و آبياري قطرهاي بگذارد ،بيست ميليون هم خرج
دارد كه روي هم  60ميليون تومان ميش��ود .اگر اين شخص ميخواست در
تهران اين آپارتمان را بخرد ،بايستي  200ميليون تومان پول ميداد .بقية منابع

در ساير بخشهاي اقتصادي ميچرخد.
بعد حاال كس��ي  800 -700متر باغچه داشته باشد ،صبح نگاهي به درخت و
گلي بيندازد ،اصال كيفيت زندگي فرق ميكند.
عده ای خوشحال نیستند!
رئیس جمهور در ادامه گفت :پس از انقالب كه حكومت متعلق به مردم شد،
بعضي خيال كردند رقيب مردم يا در مقابل مردماند .من آدمهايي را ديدهام كه
وقتي مردم خوشحال هستند ،آنها خوشحال نيستند.
يكي از همكاران ما در مجلس بود ،س��ال  1386وقتي بنزين س��هميهبندي
شد ،در تابستان ما صدليتر با همان قيمت صد تومان داديم و گفتيم اين براي
مس��افرت مردم .به من گفت چرا اين كار را كردي؟ گفتم چه ش��ده؟باالخره
مردم هستند ،بايد تابستان به مسافرت بروند .گفت آقا ميداني اين سوخت را
ميسوزاند و تمام ميشود .گفتم خب بسوزانند ،نوشجانشان .چقدر ما آدم داريم
كه فقط فصل تابس��تان ميتواند دست زن و بچهاش را بگيرد و به مسافرت
برود .تازه مس��افرت ايرانيها كه خيلي ارزان اس��ت .غذا را خانم خانه درست
ميكند و در جاده كنار رودخانه پياده ميشوند و غذا ميخورند يا چادر ميزنند.
گفت��م چرا آن طرفش را نگاه نميكني كه ما از  90-80ميليون ليتر با همان
صدتاييهايي كه دادهايم ،به  60ميليون ليتر رسيدهايم.
واقعا ميشود نگاهمان را به همان نگاه مهندسي ايراني بياوريم .ما در سفرهاي
استاني براي همكارانمان در دستگاههاي دولتي استانها يك جلسه ميگذاريم
و من توضيح ميدهم و براي آنها مثال ميزنم.
يكي از مثالها ش��يوه آبياري اس��ت .اگر ما در اين پنجاه سال اخير  20درصد
پولي را كه براي س��دها دادهايم ،زمان ساخت س��دها را  20درصد طوالنيتر
ميكردي��م ،آن  20درصد را براي تغيير ش��يوه آبي��اري ميداديم ،االن جلوتر
بوديم .براي اينكه با چقدر س��رمايهگذاري سد را ميسازيم ،تمام اكوسيستم و
چرخش طبيعت را به هم ميزنيم و آب را جمع ميكنيم و كلي از اين آب تبخير
ميشود .بعد آب را با  30درصد راندمان مصرف ميكند و زمين را ميشويد و
محصول را از بين ميبرد.
خودمان باشيم
رئی��س جمهور بار دیگر تاکیدکرد :الگوي اس�لامي يعني خودمان باش��يم و
نميخواهيم مثل ديگران بشويم .نه اينكه ويژگيهاي خوب ديگران را نگيريم،
بلكه اصالت خودمان را تغيير ندهيم .اگر تغيير داديم ،ديگر شيرازه كار و همه
چيز از هم ميپاش��د .يك نظم وارتباط اجتماعي و فرهنگ در طول صدها و
هزارها س��ال به دس��ت ميآيد و به راحتي ش��كل نميگيرد .اگر اين را از هم
بپاشانيم ،همه چيز از دست ميرود .بايد خودمان باشيم .اين اسالمي ميشود.
ايراني باشيم .نگاه ايراني به اداره و ساختن كشور و زندگي كردن نگاه مهندسي
است.
شما همين خانمهاي خانهدار ايراني را نگاه كنيد .در ذهنتان يك طيفي را از كم
درآمدترين كسي كه ميشناسيد تا پر درآمدترين فرد تصور كنيد .غير از درصد
كوچكي كه در چشم و هم چشمي افتادهاند و اسراف ميكنند ،نوع زن ايراني

را نگاه كنيد .خانواده را با درآمد ش��وهر تنظيم و اداره ميكند و اجازه نميدهد
بچهها احس��اس كمبود كنند .اين نگاه مهندسي است ودر فرهنگ و زندگي
ماست .اين را بايد برگردانيم.
وی با اشاره به اهمیت حرفه مهندسی گفت :هرجا در اين كشور كار موفقي شد،
حاصل نگاه مهندسي است .اين هدفمند كردن يارانهها كه آن مراكز بينالمللي
كه هيچ وقت از ما تعريف نميكنند ،مجبور شدند بگويند اين كار بسيار موفق
بود و در دنيا الگو شد ،حاصل كار يك جمعي است كه با نگاه مهندسي بررسي
كردهاند ،پالن را تهيه كردهاند ،اجزا را ديدهاند ،مس��اله را خرد و به صد مساله
تبديل كردهاند و يكي يكي حل كردهاند و بعد به صحنه اجتماعي آوردهاند .نه
اينكه نقصي نيس��ت ،اما به نسبت عظمت كار .بگذاريد يك مثال ديگر بزنم.
باالخره ما بايد س��الي يك و نيم ميليون خانه ( 150ميليون متر مربع زيربنا)
بسازيم .اگر بخش ساختمان را هم به آن اضافه كنيم ،باالي  200ميليون متر
مربع ميشود .حاال آقاي مهندس نيكزاد گفتند  260ميليون متر مربع .اگر ما
كارمان را خوب و درست انجام دهيم و در هر متر مربع دو كيلو فوالد يا دو متر
لوله سيمان و كابل كمتر مصرف شود ،ببينيد چه اتفاقي ميافتد!
وی گفت :من همكاران خودم و مهندس��ان كش��ور را براي س��اختن ايران و
كارهاي بزرگ دعوت ميكنم .از امسال حجم كارهاي عمراني ما تقريبا دو برابر
ميش��ود .اين طرح جديد مسكن را انشاءاهلل به زودي آماده ميكنند كه بايد
بياييد در طراحيها ،نظارتها و ساخت و سازهاي آن وارد شويد .كاري كنيم كه
وضعيت زندگي مردم به سمت الگوي مناسب و در شأن ملت ايران برود.
باور من اين اس��ت كه ايران ميتواند بر بام عزت و پيش��رفت جهان بنشيند.
بشتابيد كه آن روز درخشان در انتظار شماست.
" نه" معنی نمی دهد
وزير راه و شهرسازي نیز در افتتاحيه این اجالس توانایی باالی مهندسان ایرانی
در ص��دور خدمات فنی را مورد تاکید قرار داد .به گفته وزیر راه و شهرس��ازی
مهندس��ان ایرانی توانایی باالیی در صدور خدمات مهندس��ی دارند و در حال
حاضر طرح های بزرگی را در خارج اجرا می کنند.
نیکزاد با بیان اینکه تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسالمی در معماری
شهرسازی به رشد مهندسی کمک می کند ،افزود :ترکیب علم با اخالق باعث
رشد و بالندگی و کاهش تورم در جامعه شده است.
وی به خدمات مهندسی در دولت های نهم و دهم اشاره کرد و گفت :در هیچ
مذاکره ای برای صدور خدمات واژه " نه" معنی نمی دهد و مهندسان با توانایی
باالیی که دارند ،طرح های بزرگی را اجرا می کنند.
نیکزاد به پرداخت گسترده تسهیالت در طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت:
 2میلیونو 600هزارمسکنشامل 260میلیونمترمربعزیربنادرحالساختاست.
وزیر راه و شهرس��ازی افزود :در طرح مس��کن مهر آجری روی آجر گذاش��ته
نمی ش��ود مگر ب��ا نظارت مهندس��ان و تالش می کنیم مس��کن از کاالی
سرمایه ای به کاالی مصرفی تبدیل شود.
وی گفت :در چند سال گذشته عالوه بر مسکن مهر  850هزار واحد دیگر نیز
ساخته شده است.
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قطعنامهاجالسچهاردهم
در پای��ان دو روز برگ��زاری اجالس چهاردهم هيأت عمومي س��ازمان نظام
مهندسي ساختمان قطعنامه این نشست ارایه گردید .متن کامل این قطعنامه
به این شرح است:
چهاردهمين اجالس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با
عنايت به ماده  102آیيننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در
تاريخ  18و  19تيرماه سال  1390شمسي با دعوت شوراي مرکزي و با حضور
اعضاي هيأت مديره س��ازمان نظام مهندسي ساختمان استانها و ميهمانان
ش��امل بازرس��ان ،اعضاي ش��وراي انتظامي ،معاونان عمراني استانداريها و
شهرداران مراکز استانها در سالن اجالس سران کشورهاي اسالمي و در شهر
تهران برگزار گرديد .مراسم افتتاحيه با حضور رياست محترم جمهوري اسالمي
ايران ،وزير محترم راه و شهرسازي و مقامات وزارتخانه مذکور آغاز گرديد.
اعض��اي حاضر ،ضمن س��پاس و امتنان از حضور رياس��ت محترم جمهوري
اس�لامي ايران و وزير محترم راه و شهرسازي و با تقدير فراوان از تالشهاي
بيشائبه اعضاي شوراي مرکزي ،هيأت رئيسه شورا و کميته اجرايي اجالس،
در برگزاري مناسب اجالس عمومي چهاردهم به انتخاب هيأت رئيسه اجالس
و سپس به استماع بيانات گرانمايه رياست محترم جمهوري آقاي دکتر احمدي
نژاد ،وزير محترم راه و شهرسازي ،جناب آقاي مهندس نيکزاد پرداختند.
پس از بررسيهاي الزم در خصوص دستورکار اجالس در نشستهاي هيأت
عمومي و همچنين برگزاري جلسات گروههاي تخصصي و کميسيونها ،موارد
ذيل به عنوان محورهاي مورد تأکيد ارایه و از سوي حاضرين تقاضاي اجراي
آن صورت پذيرفت.
 .1ب��ا عنايت به تأکيدمقام معظ��م رهبري مبني بر تقويت و کارآمد کردن
نظام مهندس��ي و ابالغ سياس��تهاي کلي نظام در امور شهرسازي و مسکن
الزم اس��ت شوراي مرکزي نسبت به تدوين برنامه راهبردي و سند چشمانداز
سازمان اقدام نمايد.
 .2با توجه به تأکيد رياس��ت محترم جمهور در سخنان افتتاحيه موارد ذيل
که از بيانات ايشان است ،مدنظر شوراي محترم مرکزي قرار گرفته و نسبت به
اجرايي کردن اين بندها اقدام نمايد:
الف)شوراي مرکزي آمادگي جهت همکاري با دولت محترم در خصوص حضور
فعال در عرصه ارایه خدمات مهندس��ي هفتگانه به پروژههاي عمراني سطح
کشور را پيگيري و اجرايي نمايد.
ب)ضرورت تجديدنظر اساسي در شهرسازي کشور ،ضمن درخواست اصالح
و بازنگري مصوبه اخير کميس��يون همارزي رشته شهرسازي و حفظ شأن و
جايگاه موجود به عنوان الزامات و ضروريات تحقق اهداف مربوطه.
پ)توجه به ارکان خانواده در طراحي خانه اسالمي -ايراني.
 .3شرکت کنندگان در اجالس با توجه به نياز سازمانهاي نظام مهندسي
س��اختمان ،بر تأس��يس پژوهشگاه يا پژوهشکده مهندس��ي ساختمان تأکيد
نمودند.
 .4ش��رکت کنندگان دراجالس تأکيد سريع بر خريد و يا احداث ساختمان
ش��وراي مرکزي سازمان نظام مهندسي س��اختمان کشور با کيفيت مناسب
رادارند.
 .5با توجه به تأکيد بر سياستهاي کلي نظام در امور مسکن مبني بر تأمين
مسکن گروههاي کمدرآمد ،شرکت کنندگان در اجالس ضمن تأکيد و حمايت
از اين سياس��ت بر نظارت و اجراي قانون نظام مهندس��ي و کنترل ساختمان
تأکيد دارند.
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 .6برای ايمنسازي و مقاوم سازي محيطهاي شهري کل کشور ،شرکت
کنندگان در اجالس ،بر اجراييش��دن نظامنامه بهسازي لرزهاي و ابالغ آن از
طرف مسئوالن وزارت محترم راه و شهرسازي و وزارت کشور تأکيد نمودند.
 .7پيرو قطعنامههاي اجالس دوازدهم و س��يزدهم هيأت عمومي،شرکت
کنن��دگان در اجالس ،ش��وراي مرکزي را مکلف مينماين��د تابرای اصالح و
بازگردان��دن تعداد اعضاي اصلي هيأت مدي��ره مطابق مواد 60و  61آیيننامه
اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان اقدام نمايد.
 .8به دليل ضرورت بازنگري در تعرفه خدمات مهندسي رشتههاي هفتگانه
و متناس��ب س��ازي آن با وظايف و مسووليتهاي مهندس��ان و استقرار نظام
عادالنه و غير تبعيضآميز ارایه خدمات در مهندسي ساختمان ،شوراي مرکزي
در فراهم سازي تهيه و اجراي آن اهتمام الزم را معمول دارد.
 .9اجرايي شدن تأمين پوششهاي طرح جامع بيمههاي فراگير مهندسي که
متضمن کليه خدمات مربوط به اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان باشند،
مورد تأکيد و خواست حاضران است.
 .10با توجه به اجراي موفقيت آميز المپياد ورزش��ي مهندس��ان در استان
اصفهان ،ضمن تشکر از ش��وراي مرکزي استمرار ساالنه اين المپياد ورزشي
به صورت فراگير در رش��تههاي ديگر ،همچنين برای خواهران مهندس مورد
تقاضا است.
 .11ب��ه منظ��ور اجراي صحي��ح و دقيق قانون نظام مهندس��ي و کنترل
ساختمان و تعامل نهادهاي دستاندرکار ساخت وساز ،تفاهمنامهاي بين وزارت
راه و شهرسازي ،وزارت کشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان براي تدوين
روند همکاري درامر اجراي قانون منعقدگردد.
 .12ش��وراي مرکزي مکلف است تا تعرفه خدمات مهندسي نقشهبرداري
ترافيک و شهرسازي را حسب ماده  117آیيننامه نظام مهندسي تدوين و برای
ابالغ به وزارت محترم راه و شهرسازي ارایه نمايد.
 .13اجراي دقيق و کامل ماده  4قانون نظام مهندس��ي ساختمان در کليه
س��اخت و سازها ازجمله ش��هرهاي جديد ،ش��هرکهاي صنعتي ،کشاورزي
وساخت و ساز روستايي توسط شوراي مرکزي پيگيري و موانع آن مرتفع گردد
و ترتيبي معمول گردد که اجراي قانون مذکور توسط کليه مراجع صدور پروانه
ساختمان از جمله بند  2ماده  32نصبالعين شود.
 .14تهي��ه مقررات ملي در زمينه ترافيک ،نقش��هبرداري و شهرس��ازي و
آیيننامه عارضهيابي در زمينه ترافيک ساختمانها به عنوان يک نياز ضروري
مورد توجه قرار گيرد.
 .15بازنگري شيوهنامه اجرايي مربوط به تفاهمنامه خدمات مهندسان برق
در نظارت مربوطه به ويژه تعيين تعرفه خدمات آن به صورت مجزا از س��اير
خدمات مدنظر باشد.
 .16استفاده از ظرفيتهاي موجود شهرسازي و اجرايي کردن قانون جامع
شهرس��ازي و الزامات عمومي شهرسازي و پيگيري نتايج اقدامات و عملکرد
استانها پيگيري گردد.
 .17نتايج آزمونهاي ورود به حرفه بررس��ي شده و از وزارتخانههاي راه و
شهرسازي و علوم و تحقيقات و فناوري درخواست گردد که در برنامهريزيهاي
مربوطه با دعوت از س��ازمان نظام مهندسي ساختمان آن را مالک عمل قرار
دهند و همچنين در نظام برنامهريزي و پذيرش ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي هماهنگي الزم پيرامون اصالح روند پذيرش دانش��جويان و در
نظر داش��تن تعادل در ظرفيت رشتههاي تخصصي متناسب با نياز جامعه در
روشهاي ارتقاء کيفيت آموزشي صورت پذيرد.
 .18نقد و بررس��ي ش��يوهنامه جديد ارتقای پايه مهندسان مورد توجه قرار
گرفته و از وزارت راه و شهرسازي درخواست شود با حضور نمايندگان سازمان
نسبت به بازنگري و رفع اشکاالت آن اقدام نمايند.
 .19استفاده از خدمات مهندسان کارشناس سازمان نظام مهندسي ساختمان
(ماده )27به جاي کارشناسان رسمي دادگستري در کليه دستگاههاي اجرايي و
در امور مربوط به رشتههاي هفتگانه ساختمان پيگيري شود.
 .20نظر به حمايت از بخش بازرسي فني به عنوان يکي از صالحيتهاي

من��درج در ماده  4آیيننامه اجرايي قانون ،اعطاي اين صالحيت ،همچنين در
راستای جلوگيري از حوادث ساختماني اعطاي صالحيت گودبرداري،ايمني،
آسانسور و تشکيل شرکتهاي مميزي انرژي مدنظر قرارگرفته ودر اسرع وقت
پيگيري شود.
 .21بر اجراي صحيح و کامل قانون موجود نظام مهندسي و کنترل ساختمان
مصوب  1374و ضوابط منبعث از آن و تفس��يرهاي دقيق و صحيح نسبت به
آن تأکيد گرديد.
 .22براي ايجاد نظام جامع س��اخت و س��از متشکل از نظام فني و اجرايي
کش��ور ،س��اخت و ساز شهري و نظام فني روس��تايي و ساير ساخت و سازها
پيگيري دقيق و سريع به انجام رسد.
 .23تدوين و پيگيري تصويب ،قانون مس��ووليتهاي مهندسان ساختمان
مدنظر قرارگيرد.
 .24ايجاد نهاد حل اختالف موضوع بند«ت»ماده  114آیيننامه اجرايي در
شوراي مرکزي جهت رسيدگي به اختالفات در استانها به انجام رسد.
 .25انتخاب بازرسان توسط هيأت مديره با اصالح ضابطه مربوط ،همزمان
با انتخابات هيأت مديره ،صورت پذيرفته ،مدت مأموريتهاي آنان به سه سال
تغيير يابد و شرايط احراز سمت بازرس نيز تدوين و در آیيننامه اجرايي قانون
درج شود.
 .26با توجه به آمادگي س��ازمانهاي اس��تانها در رعايت الزامات اجراي
ساختمان توسط س��ازندگان ،اجراي کامل اين موضوع و انجام ساخت و ساز
توس��ط اش��خاص داراي صالحيت (دارندگان پروانه اشتغال) به طور جد مورد
تأکيد و پيگيري قرارگيرد.
 .27اقدام جدي شوراي مرکزي به منظور ايجاد نظام واحد و جامع ساخت و
سازدر کشور متشکل از کليه نظامهاي موجود ،خواست مؤکد حاضران است.
 .28برقراري تناس��ب تعداد اعضاي هيأت مديره س��ازمانهاي اس��تاني و
شوراي مرکزي با تعداد اعضاي سازمان در رشتههاي هفتگانه و مسووليتهاي
متناظر هر رشته مورد بررسي و اقدام گيرد.
 .29ارتقاي کيفيت نشريه شمس و سايت سازمان و فراهم نمودن زمينههاي
فعاليت امور بينالملل شوراي مرکزي و فعاليت منسجم روابط عمومي سازمانها
و ارتقاي فرهنگ عمومي مدنظر قرار گرفته و شوراي مرکزي اقدامات الزم را
در اين مورد معمول دارد.
 .30ش��وراي مرک��زي تدابير الزم را در راس��تای انجام تخصصي خدمات
مهندسي در بخشهاي مختلف توسط دارندگان صالحيتهاي قانوني مربوط
در رشتههاي هفتگانه معمول نموده اصالح و ضوابط اجرايي مربوط به آن را به
ويژه تبصره  2ماده  12آیيننامه را پيگيري نمايد.

 .31اعضای هيأت عمومي اجالس از ش��وراي مرکزي درخواس��ت دارند
نسبت به اجرايي نمودن اهداف کالن چشمانداز نظام مهندسي ساختمان اقدام
نمايند.
 .32تهيه فرمتهاي بازبيني (چکليستهاي) مربوط به طرحهاي باالدست
شهريدررشتهمعماريبرايهماهنگيبارشتههاوتخصصهايديگرتهيهشود.
 .33برنامهري��زي براي اجراي معماري با الگوي اس�لامي ايراني بویژه در
زمينه س��يما و منظر ش��هري به عنوان اصل مهم در ارایه خدمات مهندسي
س��اختمان موردتوجه قرار گرفته و ترتيب الزم براي اجراي آن توسط شوراي
مرکزي معمول گردد .همچنين صيانت آثار باهويت در بافتهاي ش��هري و
روستايي در ارایه خدمات مهندسي به جد مورد توجه قرارگيرد تا در راستاي نيل
به اهداف کالن کش��ور در سال جهاد اقتصادي موجب حفظ ثروتهاي ملي
معماري گردد.
 .34هيأت عمومي چهاردهم ،انتخاب ميزبان اجالس پانزدهم را به شوراي
مرکزي سازمان براي برگزاري در تيرماه  1391تفويض اختيار نمود.
 .35اعضاي ش��رکت کننده در اجالس خواستار راهاندازي دبيرخانه دایمي
اجالس شدند.
 .36اعضاي هيأت عمومي اجالس چهاردهم خواستار اجرايي شدن قانون
تأسيس دفتر مهندسي ميباشند.
 .37نظامنامه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان مورد تأکيد
اعضاي هيأت عمومي بوده و خواستار تسريع در اجراي آن ميگردند.
 .38هي��أت عمومي نظام مهندس��ي ضمن تقدير از انج��ام تفاهمنامه در
خصوص اس��تفاده اعضا از مزاياي بيمهاي و درماني تأمين اجتماعي ،خواستار
تسريع در عملياتي شدن تفاهمنامه مذکور ميباشند.
 .39هيأت عمومي چهاردهم ،انتخاب ميزبان اجالس پانزدهم را به شوراي
مرکزي سازمان براي برگزاري در تيرماه  1391تفويض اختيار نمود.
 .40اعضاي ش��رکت کننده در اجالس خواستار راهاندازي دبيرخانه دایمي
اجالس شدند.
 .41اعضاي هيأت عمومي اجالس چهاردهم خواستار اجرايي شدن قانون
تأسيس دفتر مهندسي ميباشند.
 .42نظامنامه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان مورد تأکيد
اعضاي هيأت عمومي بوده و خواستار تسريع در اجراي آن ميگردند.
 .43هي��أت عمومي نظام مهندس��ي ضمن تقدير از انج��ام تفاهمنامه در
خصوص اس��تفاده اعضا از مزاياي بيمهاي و درماني تأمين اجتماعي ،خواستار
تسريع در عملياتي شدن تفاهمنامه مذکور ميباشند.
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محمدتقي خسروي

گزارش

با انعقاد نخستين توافقنامه بين مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و نظام مهندسي خراسان رضوي:

نظاممهندسيخراسانرضوياوليننمايندهمركزتحقيقات
ساختمانو مسكنشد

فعاليتهايآستانقدسرضويمستندشود
نشست هيات مديره و معاونان سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي با رئیس
مرکز تحقیقات س��اختمان و مسکن وزار ت راه و شهرس��ازي برگزار شد .در
ابتداي اين نشست دكتر فاطمي عقدا به بازديد خود از حرم مطهر امام هشتم
( ع ) و فعاليتهاي عمراني در اين مجموعه اش��اره كرد و با ش��گرف دانس��تن
مجموعه تالش هاي عمراني صورت گرفته در آستان قدس رضوي خواستار
ارايه و تبيين اين فعاليتها توسط مديران اين مجموعه شد.
دكتر محمود فاطمی عقدا خاطر نشان كرد :فعالیت های عمرانی آستان قدس
رضوي به عنوان یک تحول و یک ابتکار عمل در کار مهندسی است و قطعا
راهکارهاي به کار گرفته شده در اين فعاليتها در هیچ کتاب و مرجعی ذكر نشده
و جا دارد مديران سازمان عمران آستان قدس این فعالیت ها را مستند کنند تا
به عنوان یک مرجع علمی برای آیندگان باقی بماند و عالوه بر اين به عنوان
یک شاهکار مهندسی از تمام جهات مورد بررسي قرار گيرد.
وي همچنين افزود  :مس��ايلی که در بحث س��اخت و ساز وجود دارد و نقاط
قوت و دس��تاوردهای عظیم در اين خصوص ،بایس��تی اطالع رسانی و گفته
ش��ود تا افكار عمومي از آن مطلع شوند .بسیاری از مهندسان و استادان اصال
از اين اتفاقات شگرف مطلع نيستند و بدون توجه به اين تالش ها از مجموعه
صحن ها و رواق ها استفاده مي كنند .جاي دارد به عنوان یک شهروند و نه به
عنوان يك مسوول در مرکز تحقیقات از تالش های بسیار خوب اين مجموعه
و مهندسان استان واقعا تشکر کنم.
خراسان رضوي ؛ استان پيشرو
دكتر فاطمي عقدا در اين نشس��ت با اش��اره به روند رو به افزايش اس��تفاده از
فناوري هاي نوين سهم خراسان رضوي را در استفاده از اين فناوري ها مثبت
ارزيابي كرد و گفت  :در  5تا  6س��ال قبل موضوع فناوری و صنعتی س��ازی
از جمله مباحثي به ش��مار مي رفت که مرکز تحقیقات س��اختمان و مسکن
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جس��ارت الزم برای ورود به آن را نداش��ت و جامعه فنی ما نيز از شرایط الزم
برای بکارگیری آنها برخوردار نبود .امروزه برغم کاستی های زیاد ميزان استفاده
از صنعتی س��ازی و بهره گيري از فناوریهای نوین رش��د خوبی داش��ته است
بگون��ه اي كه برآوردها اين حجم را حدود  30درصد نش��ان می دهند .در اين
مسير استان خراسان رضوی را می توان به عنوان یکي از استانهای پیشرو در
این زمینه دانست.
علی رغم اینکه  25درصد ساخت و ساز ها در تهران صورت مي گيرد ،استان
خراس��ان رضوی تقریبا  20درصد از س��اخت و سازهای کش��ور را به صورت
صنعتی سازی در حال اجرا دارد ،کارخانه هاي احداث شده و نيز فعالیت هایی
که در این زمینه وجود دارد قابل مالحظه اس��ت .به همین دليل و با توجه به
پتانسیل الزم ،دبیرخانه همایش های فناوریهای نوین در استان خراسان رضوی
قرار دارد و اولین همایش و نمایشگاه جانبی آن را به شكل بسيار مطلوبي برگزار
نمود .سال گذشته نیز دومين همایش استثنائا و بنا به ضرورت در تهران برگزار
شد و سومین همایش با همکاری استان در مشهد برگزار خواهد شد.
یقینا همایش ها و نمایش��گاه های مربوط به فناوری نوین و صنعتی س��ازی
می تواند تاثیر بسیار خوبی را بر اصالح این روند داشته و در استان و در کشور
موثر باشد.
آسيب هايي كه از اجرا نشدن يك مصوبه خورده ايم.
رئیس مرکز تحقیقات س��اختمان و مس��کن وزارت راه و شهرسازی با اظهار
تاسف از عدم اجراي كامل مبحث  19گفت  :اين موضوع يكي از مسايل مهم
و جزو سیاس��ت های کاری وزارت راه و شهرسازي است و اجرای درست این
مبحث با بهره گیری از فناوری های نوین ،هم در بعد مصالح و هم در بعد اجرا
 ،مي تواند عملیاتی و اجرایی ش��ود ؛ قانونی که بیش از  20س��ال از تدوین و
ابالغ آن می گذرد اما بدرستي اجرا نمي شود ؛ معضلی که واقعا گریبان کشور را
گرفته و همگان بر آن اذعان دارند .آمار و ارقام نشان دهنده آسيبهاي بسياري

است که هر سال به دليل اجرا نشدن آن در کشور متحمل می شویم و متاسفانه
براحتي از كنار آن می گذریم.
وي اضافه كرد  :امس��ال به دستور وزیر محترم راه و شهرسازي مقرر شد که
ه��م در بحث عایق بندی جداره هاي بیرونی س��اختمان ها و هم در بحث در
و پنجره ها هدف گذاري و برنامه ريزي ش��ود .در ه��دف گذاری ابتدا بايد در
و پنجره هاي  5میلیون واحد مس��کونی با در و پنجره های دوجداره تعویض
ش��وند و  5میلیون واحد مس��کونی نيز عایق کاری حرارتی شوند .در برآوردها
و ارزیابی های��ی که ب��ا صاحبان صنایع بويژه تولید کنن��دگان پروفیل و در و
پنجره های  upvcبا شیش��ه های دو جداره در رابطه با ظرفیت تولید کشور
در این مورد انجام ش��د ،اين تعداد به حدود یک میلیون كاهش يافت .تاکنون
شرکت های تولید کننده در و پنجره های  UPVCبا شیشه دو جداره در اين
خصوص اعالم آمادگی کرده اند .همچنین با کانون انبوه س��ازان کشور برای
این مهم برنامه ریزی شده و بر اين مهم تاکید شده است که نظام مهندسی
به عنوان رکن اصلی در این موضوع وارد عمل شود و کشور را در تحقق این
امر مهم برای ساختمانهایی که وجود دارند کمک کند .برای ساختمان های در
دس��ت اقدام هم چار ه ای جز این که نظارت بر بحث اجرای مبحث  19واقعا
جدی گرفته شود ،نیست.
رئیس مرکز تحقیقات س��اختمان و مس��کن بار ديگر به نقش استان خراسان
رضوي در اين خصوص اشاره كرد و يادآور شد  :اين استان می تواند با توجه به
پتانسیل ها و حجم زیاد ساخت و ساز با فناوری هایی شکل گرفته در استان در
این موضوع پیشرو باشد و به عنوان یک الگوي منطقه ای انتخاب شود.
فاطمي عقدا اضافه كرد  :در بحث عایق کاری جداره های بیرونی ساختمان ها،
فناوریه��ای نوین مثل رنگ های نانویی و دیگر منابع مناس��ب وجود دارد که
می توان با هزینه کم کار را انجام داد و ما آمادگي کامل داریم که با همکاری
يكديگر این طرح را به طور کامل در اس��تان انجام دهیم .آموزش مهندسان،
پیمانکاران ،دس��ت اندرکاران ساخت و ساز مي تواند زمینه را برای اجرای این
امر بسیار مهم مهیا کند.
ابالغ مصوبات و اجرا نشدن آن
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی توليد مصالح
غير استاندارد و عرضه آن به بازار را يكي از دغدغه هاي جدی صنعت ساختمان
دانست و در خصوص اقدامات انجام گرفته براي مقابله با آن گفت :يكي ديگر

از نگرانی ها عدم اجرای استانداردسازی مصالح و توليد مصالح غير استاندارد و
عرضه آن به بازار است .نمونه آن استفاده از پلي استايرن هايي است که علی
رغم بخش��نامه های متعدد وزرای مس��کن و شهرسازی در دولت های نهم و
دهم و نظام مهندسی استان ها و شهرداری ها باز هم شاهد بکارگیری آنها و
متاسفانه وقوع حوادثی همچون حادثه مشهد هستيم.
از اسفند ماه سال  74مصوبه دولت مبنی بر اجرای استانداردهای اجباری مصالح
ابالغ ش��د و با پیگیری های مرکز تحقیقات س��اختمان و مسکن و موسسه
اس��تاندارد و با همکاری وزارتخانه های بازرگانی ،صنایع و معادن ،مس��کن و
شهرس��ازی و نظام مهندسی به تولید کنندگان مصالح فرصت داده شد که تا
تیرماه  87مصالح خود را استاندارد کنند در غیر این صورت برخورد جدی با آنها
صورت خواهد گرفت اما متاسفانه پس از گذشت  3سال از آن تاريخ همچنان
شاهد تولید مصالح غیر استاندارد هستیم .و یقینا کشور دیگر نمی تواند تاوان
س��ودجویی عده ای را پس دهد .نزدیک به  5س��ال فرصت خوبی برای تولید
کنندگان بود تا این موضوع را جدی بگیرند .در این خصوص عالوه بر وزارت
بازرگانی كه مسئولیت برخورد با توزیع و عرضه این محصوالت را بر عهده دارد
موسسه استاندارد  ،صنایع و معادن  ،سازمان مسکن و شهرسازی استان ها و
همچنين نظام مهندسی مسوول هستند.
وي اضافه كرد  :از مجموع  37درصد مصالح توليدي استاندارد در زمان ابالغ
این مصوبه در اوایل س��ال  1385امروز به مرز حدود 78درصد رسیده ایم ولی
متاسفانه هنوز محصوالتي كه نقش اصلی را در بحث استحکام ساختمان دارند
مثل معادن شن و ماس��ه و بتن های آماده کامال استاندارد نیستند .نمي توان
پذيرفت كه هنوز حدود 26درصد واحدهای تولیدی ما استاندارد نبوده و نشان
استاندارد را نداشته باشند ..ضمن آنكه آن 75درصد تا 76درصد واحدهای بتن
آماده تنها نش��ان اس��تاندارد دارند و این بدان معنا نیست که حتما بتنی که در
کارگاه استفاده می شود استاندارد است .یا متاسفانه هنوز درصدی از میلگردهای
در بازار غیر استاندارد هستند .سیمان و کاشی و سرامیک رشد نسبتا خوبی را
از نظر استاندارد داشته است؛ اما متاسفانه فرآورده های بتنی بدترین وضعیت را
دارند .همانگونه كه مي دانيد نشان استاندارد ملی حداقل ضوابط و الزامات برای
تولید یک محصول است و برای اینکه کارخانه ای بتواند خط تولید خود را راه
اندازي كند داشتن حداقل استاندارد الزم است .نشان استاندارد به هیچ عنوان
به معنای تضمین کیفیت محصول نیست.
تفاوتي بین موسسه استاندارد و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و گواهی
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نامه ه��ای فنی مرکز وجود ندارد .طبق قانون مجلس صدور گواهی نامه فنی
توس��ط مرکز یکی از ماموریت های تصریح ش��ده آن است و اين موضوع در
اس��اس نامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مصوب سال  56مورد تاكيد
قرار گرفته است .یکی از شرایط الزم برای داشتن گواهینامه فنی مرکز داشتن
نشان ملی استاندارد است یعنی اگر محصولی نشان استاندارد نداشته باشد اصال
نمی تواند تقاضا بدهد مگر آنكه محصولی جدید باشد که ما می توانیم گواهی
نامه فنی را صادر کنیم و گرنه برای بقیه موارد حتما باید جواز کار و تاسیس و
نشان استاندارد ارايه شود تا بتوانند درخواست گواهینامه فنی بکنند .گواهینامه
فنی مرکز تضمین کیفیت محصول بر اساس خواست مشتری است .اینها کامال
متفاوتند و به هیچ عنوان تداخل کاری در این زمینه وجود ندارد .یکی از مواردي
که انتظار داریم با همکاری هم بتوانیم آنرا در استان رواج دهیم همین موضوع
افزایش کیفیت محصوالت ساختمانی و صدور گواهینامه فنی برای آنها و به
عبارتی تضمین کیفیت محصول است.
دستورالعملهاييكهبايدتدوينشود
وي موضوع ضوابط  ،دس��تورالعمل ها و مق��ررات اجرايي فناوریهای نوین را
یکی از مش��کالت فناوریهای نوین دانس��ت و به اقدامات مرکز تحقیقات در
خصوص آن اشاره كرد و گفت  :تا امروز دست کم  6دستورالعمل  ،آیین نامه
و ضابطه های فنی مربوط به اجرای فناوری های نوین تدوین شده و زیر چاپ
است و به زودی منتشر می شود.
با همکاری صاحبان صنایع فناوری ها تالش کرده ایم دستور العمل ها را تدوین
کنیم و در اس��تان نيز براي اين مهم آمادگی کامل داریم .یکی از محورهای
همکاری ما با نظام مهندسي که در تفاهم نامه هم ذكر شده همین بحث تهیه
ضوابط و مقررات مربوط به فناوریهای نوین بويژه در بحث اجراس��ت آنهم با
توجه به امر نظارتی سازمان و
ب��از خورد هايي که از اجرای این فناوریها گرفته اس��ت و همچنين تجربیات
تلخی که در اين خصوص وجود دارد و می تواند برای آینده بسیار مفید باشد.
برخيمجريانآگاهيندارند!
دكتر فاطمي عقدا بومی سازی فناوریها را يكي از دغدغه هاي امروز در ساخت
و ساز دانست و گفت  :يكي ديگر از موضوعات در اين خصوص بومی سازی
فناوری های نوین است .فناوری های نوین بایستی با توجه به شرایط اقلیمی و
فرهنگی و شرایط منطقه تعریف شود .مرکز در بررسي هاي خود اين موضوع
را مشخص كرده است كه این فناوری ها با توجه به شرایط خاص هر منطقه
توليد ش��وند .بنابراين مرکز آمادگی کامل در زمینه بومی سازی فناوری های
نوین ساختمانی را با مشارکت استان ها دارد.
وي از اجراي غير اصولي فناوریها توس��ط مجريان انتقاد كرد و گفت  :برخي
مجریان به خود جرات می دهند یک فناوری  ،یک ش��یوه س��اخت و يا یک
محصول جدید را که در دستش��ان قرار می گیرید به هر ش��كل دلخواه اجرا
کنند و يا بسازند .این واقعا یکی از مشکالت جدی است که ما داریم ،در بحث
فناوریها هم همینطور است .این موضوع یکی از مسایل گریبانگر جامعه است
که انتظار داریم سازمان نظام مهندسی با آموزش هایی که به اعضاء خود مي
دهد به طور جدی با اين معضل برخورد کند و اجازه ندهد مجریان هر گونه كه
دلشان مي خواهد عمل بکنند .چون اين افراد به سرمايه گذاران ضرر می زنند،
ضمن آنكه اين فناوری ها بعدا نمی توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
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وي اجراي دوره های آموزش��ی ناظران در اين خصوص را ضروري دانست و
گفت :مرکز دو دوره آموزشي برای استان ها برگزار کرده است و بايد اینکار در
همه استانها انجام شود ولی اولویت با استان هایی است که بیشترین ساخت و
ساز و بیشترین فناوری ها را دارند.
وي با اش��اره ب��ه اختالف نظر موجود بین نظام فن��ی اجرایی دولتی و بخش
خصوصی وعده داد اين موضوع را در معاونت محترم نظارت راهبردي ریاست
جمهوری پیگیری و براي حل آن اقدام كند.
فاطمی عقدا افزود :شیوه ای که نظام مهندسي عمل می کند شیوه کامال پذیرفته
شده و منطقی است .کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده و می خواهد در
بحث مهمی مثل ساختمان وارد نظارت اجرایی شود حتما بایستی سابقه کاری
داش��ته باشد .سعی خواهد شد با رویه ای که در نظام مهندسی وجود دارد اين
رویه ها یکسان شوند.
ادامه تولید زير پله اي محصوالت غير استاندارد
دكتر فاطمي عقدا به روند تولید محصوالت غير استاندارد اشاره كرد و گفت :
پس از مطرح شدن مصالح جایگزین در کشور و معرفی بتن های سبک  ،تولید
 clcیا همان بتن های کفی  ،به س��رعت رواج پیدا کرد و سازندگان بسياري
درسراس��ر کشور مشغول ساخت خطوط تولید شدند .در موضوع بتن ها ،بحث
خط تولید  ،اس��تاندارد آنها و مهمتر از آن ،بحث فومی که اس��تفاده می کنند
مهم اس��ت .چون متاس��فانه اکثر آنها از فوم غیر استاندارد استفاده می کنند و
محصولش��ان به هیچ عنوان کیفیت الزم را ندارد .خطری که در حال حاضر
س��اخت و س��از را تهديد مي كند ،به کارگیری این گونه مصالح غیر استاندارد
است و الزم است استانهاي مختلف با اين مساله به طور جدی برخورد کنند.
وي افزود  :در حال حاضر دو کارخانه به راحتی وضعيت گذشته خود را اصالح
کرده و محصولش��ان را به استانداردهای الزم رسانده اند .اگر در خصوص اين
مساله كوتاه بياييم مطمئنا در آینده ای نزدیک اين موضوع یکی از معضالت
اساس��ی و چالش های جدی صنعت س��اخت و ساز کش��ور خواهد بود ،چون
متاسفانه روند تولید اين محصوالت به صورت زیر پله ای ادامه دارد .من جلسه
ای با یکی از تولید کنندگان که از بنیانگزاران این صنعت در دنیا از آلمان که
هفتاد سال این محصول را تولید می کند داشتم .جالب آنكه ايشان تا به امروز
موفق نشده است گواهی نامه های فنی آلمان را برای تولید بلوک بگیرد .وقتي
از وي س��وال ش��د که چرا نمی توانید اين گواهينامه را بگیرید؛ گفت :ما این
محصول را برای بلوك پشنهاد ندادیم ،برای تراز بندی شیب و به عنوان عایق
حرارتی ،پیش��نهاد دادیم و به هيچ عنوان قرار نبوده است بلوك تهیه شود .بد
نيست بدانيد ايشان يكي از تولید کنندگان  clcدر دنیاست که این فناوری را به
روسيه ،امارات و ایران فروخته است.
فاطمي عقدا ادام��ه داد  :در مواردی که از بلوک های  CLCو بعضا AAC
استفاده شده است اندودهای درون و بیرون ساختمان دچار مشکل شده است
؛ این هم نمونه اي از  CLCو  AACغیر اس��تاندارد است .خود بلوک های
 AACو بتن های سبک کفی و گازی هم همین وضعيت را دارند .چون جمع
شدگی شان زیاد است .لذا الزم است تولیدکنندگان مصالح بتنی سبک از نوع
بتن کفی و  AACنسبت به اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات اقدام نمایند
و انتظار داریم که سازندگان و سازمان نظام مهندسی از کاربرد این مصالح بدون
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن جلوگیری نمایند.
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گزارش

در حاشيه نشست هيات مديره نظام مهندسي خراسان رضوي با فاطمي عقدا مطرح شد :

انتظاراتجامعهازنظاممهندسیپذيرفتنياست

محمدتقي خسروي

رئيس مرکز تحقیقات س��اختمان و مسکن در سفر چند روزه به مشهد ضمن
حضور در نشس��تي صميمي با هيات مديره س��ازمان نظام مهندسي خراسان
رضوي با نقطه نظرات آنان در خصوص مس��ايل و مشكالت پيش روي اين
مجموعه آشنا شد.

فرصتي ارزشمند براي ايجاد تعامل
رئيس س��ازمان نظام مهندسي برگزاري نشست مش��ترك هيئت مديره اين
س��ازمان با رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مركز را فرصتي ارزشمند براي
ايجاد تعامل براي رفع چالش��هاي موجود دانس��ت و خاطر نش��ان كرد :مرکز
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تحقیقات ساختمان و مسکن در بحث صنعت ساختمانی و فناوریهای نوین در
سطح کشور بویژه در بحثهای آموزشی ،پژوهشی و تدوین ودستورالعملها،
ش��یوه نامهها تنها مرجع فنی و قابل اعتماد کشور به شمار مي رود و نشست
هیات مدیره سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي با دكتر فاطمي عقدا رئيس
اين مركز فرصتی بود تا به نتایج مهم و قابل قبولي در اين خصوص دس��ت
يابيم؛ بويژه آنکه با امضاي تفاهم نامه ای بين سازمان نظام مهندسي و مرکز
تحقیقات س��اختمان و مسکن زمينه همکاریهای بیشتر بین نظام مهندسي
ساختمان استان خراسان رضوی و منطقه شرق کشور با این مرکز قابل اعتماد
و معتبر در کشور فراهم شد.
اخوان عبداللهيان خاطر نش��ان كرد :س��ازمان نظام مهندسي استان خراسان
رضوي با برخورداري از  16هزار عضو ،پتانس��یل بسیار مناسبي در استفاده از
فناوریهای نوین و مصالح نوين به شمار مي رود و از زمانی که دبیرخانه اين
فناوریها به استان خراسان رضوي محول شده است ،شاهد رشد چشمگيري
در این منطقه بوده ایم؛ بويژه در بخش مس��کن مهر که زمینه بسیار مناسبي
فراهم ش��ده است تا در قالب این تفاهم نامه بتوانیم ضمن تبادل اطالعات از
تجارب استادان آن مركز نيز استفاده کنیم.
وي گفت :سازمان نظام مهندسي در حال حاضر به خدمات ارايه شده از سوي
مرکز تحقیقات س��اختمان و مس��کن بويژه در قالب نظارت عالیه بر ساخت و
سازها نیازمند است چرا كه اين مرکز به عنوان ناظر عالی بخش صنعتی سازی
در بخش س��اختمان در کل کش��ور معرفی شده است و نهادها و دستگاههاي
متعددي از خدمات آن استفاده مي كنند.

تهدیدها را به فرصت تبدیل كنيم
مهندس رئیس��ي عضو هيات مديره س��ازمان نظام مهندسي خراسان رضوي
نيز با بيان اينكه موضوع انتقال فناوري از سنتی به صنعتي همواره مشکالتی
را پیش��رو داشته و خواهد داشت خاطر نشان كرد :قطعا هرچه با علم و درایت
بیش��تري وارد فرآيند تغییر و صنعتي شدن بشویم با مشکالت کمتري مواجه
خواهيم بود و حتي مي توان مش��كالتي كه امروز وجود دارد و به عنوان یک
تهدید از آن ياد مي شود به فرصت تبدیل نمود.
مهندس رئیسي افزود :گاهي افرادي که از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
برای فناوریهایشان مجوز دريافت مي كنند برغم اطالع از شرایط موجود ،به
تعهدات و شرایط اعالم شده توجه نمی کنند؛ بنابر اين الزم است تا نماینده آن
مركز حضور داشته باشد تا نوع کار آنها مورد نظارت و ارزيابي قرار بگيرد.
وي يادآور ش��د :ما هنوز در ابتدای کاریم و نباي��د از این موارد واهمه چنداني
داشت ،اما باید تالش کنیم که این مشکالت هر روز كاهش يافته و بتوانیم با
توجه به ماموریتی که برای نظام مهندسي استان در بخش فناوریهای نوين
تعريف شده است کار قابل قبولي ارايه دهیم.
مهندس رئيس��ي در ادامه با اش��اره به زلزله خيز بودن استان خراسان رضوي
به اهميت سبک سازی در اين خصوص اشاره كرد و خاطر نشان نمود :برغم
دريافت مجوز فناوریهای نوین در بخش سبک سازی و یا ذخیره انرژی هنوز
برخي از کارخانههاي س��ازنده و واحدهاي توليدي به داليلي استاندارد الزم را
رعایت نمی کنند و این مس��اله همچنان به عنوان معظلی برای استان مطرح
اس��ت .حادثه آتش سوزی اخير در مشهد كه منجر به كشته شدن تعدادي از
ش��هروندان در مش��هد گرديد در اثر بی توجهی در بخش استاندارد ،و نبودن
استانداردهاي اعالم شده از سوي مركز تحقيقات زمين و مسكن در خصوص
س��اخت و س��از رخ داد بنابر اين بايد چاره ای انديشيد تا از ورود و عرضه اين
محصوالت غیر استاندارد جلوگيري شود.
عضو هيات مديره س��ازمان نظام مهندسي خراسان رضوي افزود :بايد ببينيم
توقعی که جامعه از نظام مهندس��ی دارد تا چه حدي پذيرفتني اس��ت؛ اينكه
جامعه مي گويد كار نظام مهندس��ی ایراد دارد ادعاي درستي است؛ چرا كه ما
و اداره استاندارد هيچ يك نتوانسته ایم حتی در یک جای متمرکز مساله ورود
جنسهای اس��تاندارد را کنترل کنیم و یا حتی وقتی ب��ه اداره کار مي گوييم
که بهترین فرصت آموزش برای کارگران آش��نا شدن با فناوریهای نوین در
مجموعه اي همچون گلبهار است آنها چه اقدامی در اين خصوص کرده اند؟
حال آنكه به نظر من اينجا دانشگاه و کارگاه بزرگ آموزشی است.
چرا باید بار همه این مس��وولیتها را نظام مهندس��ی بر دوش بکش��د .ما در
ش��رايطي حركت به س��وي فناوریهای نوین را آغاز كرده ايم كه توليد غير

اس��تاندارد اين محصوالت در واحدهاي توليدي زیرزمینی و زیرپله ای ،ادامه
دارد.اين پرس��ش هنوز مطرح است كه چرا باید چنين تولیداتی عرضه شود و
چرا اداره استاندارد نمی تواند مانع عرضه آن شود ؟ آیا ساخت این محصوالت
استاندار اجباری ندارد؟
وي اضافه كرد :انتظار ما از مركز تحقيقات زمين و مسكن و یا يک نظام واحد
مدیریتی س��اختمان این است که راهکاری برای این موارد بينديشد ،بويژه در
مس��کن مهر ،كه در حجم باالیی با پول طبقه مس��تضعف ساخته مي شود و
اهمال در ساخت اين مجموعه و تحويل ساختمانی که رعایت اصول ساخت و
ساز در آن نشده تبعات جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.
ما به عنوان نظام مهندسی ،در كدام بخش فناوریهای نوین قرار می گیریم و
وظيفه مان در قبال آن چيست ؟ آیا باید کالسهای آموزشی را با کمک مركز
استاندارد و تحقيقات مسكن ایجاد کنیم يا آنكه ابتدا باید اول عوامل خودمان را
آموزش دهیم تا اینها بتوانند در سیستم کاری وارد شوند.

فناوري بطور کامل اجرا نمی شود
مهندس پورحسيني :عضو ديگر هيات مديره سازمان نظام مهندسي نيز در اين
نشست با بيان اينكه یکي از مشکالتي كه امروز نظام مهندسی دچار آن شده،
دوگانگی بین نظام فنی اجرایی حاكم در بخش دولتی و بخش خصوصی است
گفت :مهندسي که به تازگي از دانشگاه فارغ التحصیل شده ولی پروانه اشتغال
ندارد به س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا نظارت راهبردی رئیس جمهور
مراجعه می کند و صالحیت و رتبه می گیرد ولی یکی از الزامات آن در سازمان
نظام مهندسي این است که سه سال از فارغ التحصیلی اش بگذرد و سپس در
آزمون ورود به حرفه شركت كند .ديگر آنکه باید یک هماهنگی با وزارت علوم
وجود داشته باشد تا بخشي از موضوعات فناوریهای نوین یا بحثهای جديد
در دانشگاهها تدریس شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به آشنا نبودن مهندسان با موضوع نظارت
بر فناوریها اش��اره نمود و در ادامه افزود :ما کمبود این مس��اله را تا حدودی با
برپا كردن کالس��های آموزشی در اس��تان رفع کردیم ولی متاسفانه باز هم با
مش��کالتی در اين خصوص به ویژه در بحث تدريس استادان در این دورهها
مواجهيم.
مهندس پورحسيني خاطر نشان كرد :فناوریهاي نوين بطور کامل اجرا نمی
ش��ود و ما تنها یک چیز نصف و نیم��ه ای را اجرا می کنیم .عالوه بر اين در
موضوعي همچون بومی سازی فناوریها بایستی اختیاراتی محدود به استانها
واگذار شود چرا كه ممكن است آن نوع فناوري كه قرار است در مشهد مورد
استفاده قرار گيرد با فناوري به كار رفته در بندر عباس همخواني نداشته باشد.
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شهردار ،در همايش بينالمللي روز جهاني معماري انتقاد كرد:

دوبنايهمشكلدرمشهدوجودندارد!

شهردار مشهد در خصوص وضعيت بناهاي تاريخي كه تا ديروز داراي جذابيت
بودند و امروز اين بناها در معابر به انسانها دهن كجي ميكنند ،ابراز نگراني
كرد و گفت :اين مس��ئله به اين دليل اس��ت كه متاسفانه بناهاي ساخته شده
امروزي با طبيعت و روح انسان سازگاري ندارد.
به گزارش شهرآرا ،سيد محمد پژمان در اولين همايش بينالمللي روز جهاني
معماري و تغييرات آب و هوايي در مش��ه د از احيا و توجه ويژه ش��هرداري در
طرحهاي تفصيلي به فضاهاي شهري خبر داد.
وي با بيان اينكه تالش ميشود در تهيه طرحهاي تفصيلي ،شهر در حد يك
كف و بر و تراكم و ارتفاع و س��اختمانهاي بلند خالصه نشود،افزود :تصميم
داريم؛ در خصوص معابر اصلي ،طراحي ش��هري را به نحو احسن انجام دهيم
تا با اغتشاش و آنارشيسمي كه امروز در بدنه خيابانها مشاهده ميشود ،ديگر
مواجه نشويم.
شهردار مشهد با انتقاد از اينكه در شهر مشهد حتي دوبناي متناجس و همشكل
را نميتوان مشاهده كرد ،اظهارداشت :سعي داريم به فضاهاي شهري با عناصر
معماري و نمادها ،حتي نقاشيهاي ديواري با استفاده از جريان آب ،سرزندگي
و لطافت را برگردانيم.
شهردار مشهد در ادامه با بيان اينكه زيادهخواهي لجام گسيخته انسانها ودخل
و تصرف در طبيعت ،تاثير مضاعفي را بر ظرفيتهاي طبيعي اين جهان قرارداده
است ،خاطرنش��ان كرد :معماري را فقط نبايد در البهالي بناها جستجو كرد،
بلكه بايد معماري را در جز به جز فعاليتها و زندگي انسانها مشاهده كرد.
وي با اشاره به اينكه استفاده مناسب و سازگاري با طبيعت،استفاده از رنگها،
فرمها و حجم مناسب در معماري بايد مدنظر قرار گيرد ،افزود :متاسفانه امروز
در بيش��تر مكانها ديده ميشود كه نوع استفاده از مصالح و شكل و فرمهاي
ساختمانها با طبيعت سازگاري ندارند و به هيچ وجه به ضريب تبادل انرژي در
ساختمانها توجهي نشده است.
شهردار مشهد با ابراز نگراني از وجود آسمانخراشهايي كه هر روز از بياباني سر
در ميآورند ،اظهارداش��ت :شهرهاي امروزي به يك زندگي ماشيني خشك و
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بيروح ،مرده و بدون داشتن كمترين ارتباطي با طبيعت تبديل شدهاند ،غافل از
اينكه گاه به اشتباه به وجود همچنين معماري افتخار ميكنيم.
پژمان با اش��اره بر اينكه ،طي دوسه دهه اخير كه جمعيت كالنشهرها چندين
برابر شده ،هركسي به خودش اجازه ميدهد كه در امر ساخت وساز دخالت كند
و كار از كاردان و افراد حرفهاي گرفته شده ،افزود :بدون هيچ ايدهاي و با تقليد
از معماري بقيه كش��ورها دست به كپي ميزنيم و از اصل معماري كه بايد با
پيشينه تاريخي و با فرهنگ شهرمان سازگاري داشته باشد ،غفلت ميكنيم.
وی اظهار داش��ت :ساماندهی و احیای مراکز ش��هری به دلیل ارتقای کیفی
ن نیازهای ساکنان به فضاهای مطلوب
فضاهای مربوطه و تجهیز مناس��ب آ 
ش��هری برای زندگی جاری را تامین كرده و چرخهای توس��عه گردشگری را
فعال میکند ک��ه این امر نه تنها موجب افزایش هویت اجتماعی و فرهنگی
مجموعه ش��هری میشود ،بلکه راهکارهای موثر و تجربه شده برای ایجاد و
بازتولید عرصههای عمومی و خاطرات را بازیابی میکند.
شهردار مشهد خاطرنشان كرد :توجه به پیشینه و فرهنگ هر منطقه در ایجاد
بناهای جدید با شناخت عناصر نوین طراحی معماری در جهت بهبود محیط
شهری و توسعه آتی آن نقش موثری دارد.
پژمان با بيان اينكه تغییرات آب و هوا نقش بسیار چشمگیری در مهندسی شهر
س��ازی ،معماری ،مرمت و سایر دانشهای مهندسی داشته است ،افزود :یکی
از چالشهای مهم در این زمینه عدم دستیابی به روشی برای به دست آوردن
میزان تغییرات دما در دهههای آینده میباشد که در نتیجه آن بتوان تاثیر این
تغییر دما را بر تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمانها و موارد دیگر مورد
بررسی قرار داد.
به گفته وي ،مهم ترین نکته در معماری جدید استفاده بیش از حد از انرژیهای
غیر قابل تجدید و فسيلي است که علت اصلی آن استفاده از مصالح نامناسب،
طراحی اش��تباه بنا با استفاده از وسايل گرمکننده و خنککننده بدون توجه به
شرایط اقلیمی است.

تراكم؛ سليقهاي به فروش ميرسد
رئيس سازمان نظام مهندسي كشور نيز در اين همايش با بيان اينكه معماري،
بيانگر فرهنگ و تمدن در دوران مختلف است ،گفت :در واقع معماري آميخته
و فرآيندي از علم و هنر و فن و ذوق و سليقه مهارتهاي خاص است.
هاشمي با اش��اره بر اينكه معماري در راستاي تمدن و فرهنگ در گذر تاريخ
و زب��ان گوياي زمانه خويش ب��وده ،افزود :خلق بناها ،نماد فرهنگ ،مديريت،
اقتصاد ،بهداشت و رفاه و ايمني و بسياري از ويژگيهاي انساني دوره خويش
است كه در همين خصوص ،تامين نيازمنديهاي انسان به عهده معماران است.
وي اظهارداش��ت :معماري ريش��ه در تاريخ دارد ولي در حال زندگي ميكند و
نگاهي هم به آينده دارد.
وي در ادامه از معماري به عنوان وسيلهاي براي سنجش و هويت يك ملت ياد
و خاطرنشان كرد :به وسيله معماري فرهنگ و تمدن يك شهر شناخته ميشود
كه متاسفانه در اين زمينه در بيشتر فضاها دچار بحران هويت شدهايم ،چراكه در
معماري اصل ارزشها را به فراموشي سپردهايم.
رئيس س��ازمان نظام مهندسي كش��ور با بيان اينكه معماري تبلور احساسات
ميباشد و نظم و زيبايي نيز خاستگاه انساني دارد ،ادامه داد :پس خوب است كه
به جاي تقليد و كپي كردن به دنبال خلق و نوآوري در معماري آن هم متناسب
با ارزشهاي بومي و طبيعي يك شهر باشيم.
هاشمي در ادامه با ابراز نگراني از انتشار و توليد گازهاي گلخانهاي و تغييرات
آب و هوايي و تاثير آن بر محيط زيس��ت گفت :بايد در مكانيابي ،شهرسازي
و معماري حداكثر توجه را به طبيعت داش��ته باشيم تا بتوانيم محيط زيست را
حفظكنيم.
وي از تهيه نخستين نسخه منشور اسكان حقوق بشر از سوي ايرانيان در سال
 75به س��ازمان ملل خبر داد و اظهارداشت :صنعتي شدن شهرها نبايد باعث
شود كه در معماري و شهرسازي گرايشي به تكرار و ايجاد محيطهاي ماللآور
داشته باشيم.
وي با خطاب قراردادن شهرداريها در خصوص فروش تراكم گفت :شهرداريها

نبايد در مورد تراكم به صورت دلخواه و سليقهاي عمل كنند ،چراكه گاه مشاهده
شده كه در بسياري از مكانها اين تراكم به ساليق افراد انتخاب ميشود.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشور ،تراكم را مسبب اصلي تخريب شهرها به
خصوص در شهرهاي بزرگ عنوان كرد و اظهارداشت :تراكم بايد متعادل باشد
تا عوارض تحميلي ناشي از آن در دراز مدت متوجه شهروندان نشود.
وي با اش��اره به اينكه ،تامين درآمد و نيازهاي شهرداريها از اهميت ويژهاي
برخوردار است ،افزود :تراكم جزو درآمدهاي پايدار شهرداريهاست و قرار بوده
كه به تصويب برسد اما تاكنون به دليل وقفه در اين موضوع در اين خصوص
سليقهاي عمل شده است.
به گفته وي ،دولتها بايد نسبت به اين موضوع و نيازهاي اوليه انسانها كه
همان زمين براي ساخت مسكن است ،زمينه اي را فراهم كنند تا همه امكان
دسترسي به آن را داشته باشند.
معضل انبوه سازي در شهر پديدار شده است
مدرس طراحي دانشگاههاي بينالمللي در اين همايش نيز با تاكيد بر توسعه
ش��هري همگاني با هدف رسيدن به توسعه پايدار اجتماعي و اقتصادي گفت:
طي دهههاي اخير رش��د عظيمي در خصوص انبوهسازي در شهرها به وجود
آمده است كه هدف از اين رشد افزايش ارزش مالي زمين و ايجاد يك صعود
ناگهاني و موقتي بازار بوده است.
ناصر گلزاري اظهارداش��ت :امروز اينگونه به نظر ميرس��د كه آپارتمانهاي
لوكس و دفتر كارهايي با اجاره باال فقط به ايجاد يك شهر نابرابر و محلههايي
اعياننشين كمك كردهاند.
وي ادامه داد :در توسعه شهر با تاثيرات مثبت بلند مدت نبايد نقش معماران و
برنامه ريزان را ناديده گرفت.

در شماره آينده طاق گفتگوي اختصاصي با آقاي دكتر دانشگر ،از سخنرانان كليدي
اولين همايش همايش بين المللي روز جهاني معماري به نظرتان خواهد رسيد.
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در گفت و گوي " طاق " با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي عنوان شد:

متولينظارتبرساختوسازسازماننظاممهندسياست
مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان | مهندس مهدي وكيلي | مهندس محمدتقي خسروي

اشاره:
" مجلس شورای اسالمی ،مجلس مشورت است .مجلسی که بايد متفکرين مسايلی را که مايحتاج ملت و کشور است در ميان بگذارند ،با هم مشورت و

مباحثه کنند .شما آقايان وکیل مردم هستيد و بايد آنچه دلخواه ملت هست و آنچه دلخواه اسالم است آنجا مطرح بشود و همه چيزش اسالمی باشد .بر
فرض من با شما ـ خدای نخواسته ـ يک حساب خورده ای دارم نبايد در مجلس به اين حسابها رسيدگی شود ،بلکه مجلس مرکز همه قدرت ها و قانون ها
است و اين مجلس است که همه را هدايت می کند و بايد هدايت کند ".اين ديدگاه ارزشمند بنيانگذار انقالب اسالمي امام خمينی(ره) در برگيرنده اهميت نقش
مجلس شوراي اسالمي در نظام برنامه ريزي و سياستگزاري شئون مختلف اجتماعي است كه طبعا بهبود شرايط حضور نظام مهندسي در ترميم نقايص عمراني را
نيز در بر مي گيرد.به بهانه اهميت جايگاه مجلس شوراي اسالمي در چند نشست مجزا به سراغ تني چند از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي رفتيم .در
اين نشست ها كه با حضور مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي در محل اين سازمان و يا دفاتر اين عزيزان صورت
پذيرفت  ،منتخبان مردم به طرح نقطه نظرات خود در خصوص مسايل و چالشهاي پيش روي مهندسي كشور پرداختند كه ماحصل آنرا تقديم حضورتان مي كنيم:
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وظيفه مهندسان سنگين تر شده است
" تحقق اهداف نظام اس�لاميدر حوزه مس��کن و شهرس��ازی باید به دست
توانمندان و مهندسان زبده و کارآمد صورت گیرد" .
عفت ش��ريعتی نماينده مردم ش��ریف مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای
اسالميضمن بيان اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما به وظيفه مهندسان
در اين خصوص اش��اره كرد و گفت :این وظیفه بویژه با توجه به ایجاد وزارت
راه و شهرس��ازی بس��یار سنگین تر شده اس��ت .امیدواریم با تدبیر و مدیریت
مسووالن نظام و مهندسان عزیز در مجموعه نظام مهندسی آینده خوبی را در
این مجموعه در بحث عمرانی کشور شاهد باشیم.
وي اظهار اميدواري نمود تا با ايجاد ارتباط مستقيم نظام مهندسی با کميسيون
عمران و بررسي دقيق تر مسایل از نزدیک فعالیت هاي مورد نظر با سرعت و
درستی انجام شود .وي اضافه كرد :خوشبختانه امروز شاهدیم خسارات ناشی
از زلزله در کشور روز به روز در حال کاهش است و این بواسطه تدبیر مهندسی
به کار گرفته ش��ده در ساخت و س��ازها است .در حوزه پیشرفت شیوه تکامل
مدنظر ماست.
وي در ادامه با اش��اره به گذشت  16سال از تصويب قانون نظام مهندسی در
مجلس به برنامه هاي قوه مجريه برای بازنگری این قانون اشاره نمود و خاطر
نش��ان كرد :از سال  74س��ال ها می گذرد و نیازهای جدید ایجاد شده قانون
باید به روز باش��د .اصالح قوانین یکی از وظایف مجلس شورای اسالمياست
که متناس��ب با نیازهای موجود اصالح قانون نظام مهندس��ی باید در دستور
کار قرار گیرد .به نظرميرس��د در این خصوص مجلس فعالیت قابل توجهی
دارد اما نیاز به پش��توانه دارد .کمیسیون عمران مجلس به صورت مستقیم و
دیگر کمیس��یون ها به صورت فرعی مرتبط با این مساله هستند .باید مسایل
و اطالعات مدنظر نظام مهندسی به کمیسیون های تخصصی مجلس منتقل
ش��ود .هر چند مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه کار پژوهشی خود را
انجام ميدهد اما کار پژوهشی اصلی در این زمینه وظیفه نظام مهندسی است
و این پژوهش برای اطالع از نیازهای روز جامعه و مردم و بازنگری در قوانین
و مقررات و روزآمد کردن آن ضرروری است.
وي به چگونگي اجراي اصالح اين قانون اش��اره كرد و افزود :س��ازمان نظام
مهندسی باید با همکاری بخش هایی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم باآن
در ارتباط هس��تند مانند وزارت راه و شهرس��ازی و مدیریت های استانی این
وزارت ،مس��ایل روز را شناسایی و به مجلس انتقال دهند در غیر این صورت
نميتوانیم شاهد ایجاد قانونی کارآمد و مکفی باشیم .دولت باید الیحه ای برای
ایجاد یک قانون برای پیش��برد اهداف در حوزه عمران و شهرسازی کشور به
مجلس تقدیم کند و پس از بررسی در مجلس هدف محقق خواهد شد .ارایه
اطالعات به مرکز پژوهش های مجلس و اقدام از طریق مجامع استانی از دیگر

راه های برطرف کردن این مشکل است .وي افزود :پیشنهاد ميکنم سازمان
نظام مهندس��ی ابتدا از استان شروع کند و در جلسه مجمع نمایندگان استان
خراسان رضوی اطالعاتی الزم و جامع در این رابطه به نمایندگان استان ارایه
شود و سپس در خصوص حرکت بعدی در این زمینه تصمیم گرفته شود.
باید یک نقشه کار منظم و کارآمد را بر مبنای سه زمانبندی کوتاه مدت ،میان
مدت و بلند مدت تنظیم کنیم .تحقق اهداف برنامه باید بر مبنای برنامه پنجم
توسعه ،چشم انداز بیست ساله و  ...باشد.
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسالمي نظام مهندسی را نظام جامع و
کارآمد دانست و گفت :نظام مهندسي باید جریان عمرانی کشور را بگونه اي
سازماندهی کند که درآن شیوه حضور بخش خصوصی و بخش تعاون به طور
کامل دیده ش��ده باش��د .در حال حاضر با توجه به کوچک شدن بدنه دولت از
پراکندگی ها درحال عبور هستیم .نظام مهندسی در این وضعیت باید با توجه
به شرایط اقلیميو ویژگی های خاص فرهنگی در سطح کشور و منطقه برنامه
ریزی کند و در این خصوص هیچ ارگانی ذیصالح تر از نظام مهندسی نیست.
نظام مهندسی مي تواند متولی ایجاد معماری اسالميایراني باشد
ش��ريعتي در ارزيابي خود از چگونگي س��اخت و ساز شهری از منظر معماری
اسالميایراني نيز گفت :در طول سفرهایی که به گوشه کنار جهان داشته ایم
با تجارب ساخت و ساز آن ها آشنا شده ایم .ما اگر نیازها را در نظر نگیریم و با
تکنولوژی همراه نشویم نميتوانیم به موفقیت کار امیدوار باشیم .در کشور ما
هماهنگی در امور ساخت و ساز از نظر فرهنگی و اقلیميکمتر مشاهده ميشود.
در شهر مقدس مشهد خیابان های اطراف حرم ساختمان ها غالبا نوساز هستند،
اما اسلوب معماری اسالميایرانی در آن کمتر دیده ميشود و این مساله موجب
ناهماهنگی و نازیبایی در سیمای شهری ميشود .متولی این هماهنگی و ایجاد
یک منظر زیبا که بیانگر فرهنگ و معرفت دینی ماست ميتواند سازمان نظام
مهندسی باشد.
وي همچنين افزود :در بیش از  20سال گذشته به دلیل محدود بودن نیازهای
حمل و نقلی ،خیابان ها مش��جر بود که بعضا مانند تونل س��بزی خود نمایی
ميکرد .امروز مسایل شهری ،تکنولوژی حمل و نقل و قطار شهری باعث از
دست رفتن این فضا شده که سازمان نظام مهندسی باید برای ایجاد هماهنگی
بین زیبایی محیط شهری در کنار توسعه حمل و نقل عموميو معابر چاره ای
بیاندیشد .در بعضی از کشورها علیرغم رویکرد به مدرنیته بافت های کهن شهر
دچار تغییر نشده است.
از آنجا که معماری ایرانی در عصر باستان به گونه ای بود که باعث شکل گیری
آثار باستانی جهانی شد باید معماری امروز ما نیز به گونه ای باشد که هم نیازها
را تامین کند و هم ما را از خأل فرهنگی برهاند.
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي در ادامه خاطر نشان كرد:
برای رفع تنگناها در حوزه فعالیت های نظام مهندسی فعالیت بین بخشی الزم
است .وزارتخانه ها نميتوانند بگویند ما وظایف خاصی داریم که با دیگر وزارت
خانه ها مرتبط نیس��ت .باید همکاری بین بخشی در میان وزارتخانه هایی که
با ساخت و ساز مرتبط هستند تقویت شود و ساز و کار آن مانند نشست های
گوناگون با مس��ووالن سازمان ها و ادارات در مناطق و مرکز برای رسیدن به
نظرات جامع ،فراهم ش��ود .دلیل این مس��أله این است که ابزارها همه دست
در دست نظام مهندسی نیست و در صورت وجود هماهنگی،همدلی،همراهی
و همکاری ميتوان به پیش��رفت کار کامل امیدوار بود و این مهم تأثیر قابل
توجهی در بازنگری قانون جدید دارد.
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راهكارهاي حضور پررنگتر بانوان در نظام مهندسي
وي با اشاره به حضور بانوان در هیات مدیره نظام مهندسی افزود :با توجه به
توان باالی تخصصی خانم ها در حال حاضر در حوزه عمران کشور ،باید ساز
و کار مناسب به گونه ای فراهم شود تا از نظرات و اندیشه های خالق بانوان
در این عرصه اس��تفاده شود .فراهم کردن این محیط به عهده نظام مهندسی
است.
اگر به خانمها توجه نشود و آن ها دچار انفعال و سرخوردگی شوند دیگر عرصه
فعالیت آنها ثمر بخش نخواهد بود.
سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی باید زمینه حضور بانوان نخبه
در امور عمرانی را فراهم کنند و برای اینکار شیوه های گوناگونی وجود دارد.
حتی ميتوان با انتقال دستاورد ها و نقطه نظرات آنها در نشریه طاق ،ایده ها و
ابتکارات بانوان مهندس ميتواند نقش مهميدر مسأله داشته باشد.
وي خاطر نش��ان كرد :تازمانی که دس��تگاه های اجرایی و ذیربط ما به دنبال
حضور ش��اخص بانوان نیستند،اتفاق عمده ای در این حوزه صورت نميگیرد.
در رابطه با این مس��أله به جای آنک��ه بدنبال متهم بگردیم باید برای فعالیت
فرهنگی در این زمینه تالش کنیم .متأسفانه حتی برخی از کشورهای منطقه
که از نظر توسعه با ما قابل مقایسه نیستند در بکارگیزی بانوان بسیار پیشروتر
از ما هستند.
خوشبختانه از دونفر از بانوانی که در هیأت مدیره نظام مهندسی در کل کشور
حضور دارند یک نفر آنها در مشهد است و ایشان به عنوان مشاور امور بانوان
نظام مهندسی کشور انتخاب شده اند.
باید تعصب ها در بکارگیری و فعالیت های بانوان زدوده شده و معیارها و شایسته
ساالری جایگزین شود.

تمام وظایف ما برای ادای تکلیف در برابر خداوند است
دكتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشميديگر نماينده مردم مشهد در مجلس
شوراي اسالمي نيز در گفت و گو با ما درخصوص وضعیت سازمان های مردم
نهاد در س��اختار مدیریت اجرایی کش��ور و نقطه مطلوب در میزان کارکرد و
نق��ش اين س��ازمانها گفت :چه در نظام هایی که رابط��ه دولت و ملت دارند
و معتقد به دموکراس��ی صرف هستند و چه در نظام ما که اعتقاد به حکومت
خداس��ت تمام وظایفی که انجام ميدهیم برای ادای تکلیف در برابر خداوند
متعال است ،بنابراین اگر ما در نظام مشورتی ،نخبگانی را در امر سیاست گذاری
و س��ازمان دهی ،نخبگانی را در امر نظارت ،واگذاری امور اجرایی را به دس��ت
مردم در یک حکومت ایده آل اعم از الهی و غیر الهی بدانیم نیاز به تشکل های
واس��طه ای نخبگان داریم که مدیریت حوزه ،مش��ورت ،بر سیاست گذاری،
نظ��ارت و اجرا را برعهده بگیرند و ای��ن یعنی همان گروه های صنفی ،کلمه
نخبگان یعنی هر جامعه متخصصی ،خود صاحب صالحیت است که در حوزه
سیاست گذاری در کنار حکومت باشد ،سپس اجرا به او واگذار شود و بازخورد
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این اجرا از طریق او به حکومت منتقل شود .این  3وظیفه عمده یک تشکل
صنفی اس��ت .البته پیگیری مسايل صنفی نظام ،حقوق آن ها ،آگاهی بخشی
به جامعه کارکردهای دیگر تشکل های صنفی است .طبق تفسیر مقام معظم
رهبری از اصل  44مبنی بر این که هر « آنچه ممکن است توسط مردم اقدام
شود» تقریبا همه امور را الاقل در یکی از حوزه های سیاست گذاری ،اجرا و یا
مشارکت مالی اش را شامل ميشود .حتی در حاکمیتی ترین مسايل نیز مردم
مشارکت دارند .در حوزه مهندسی کالن مثل ساخت راه تامین منابع اقتصادی
بر عهده حاکمیت است و مجري مردم اند ،اما همیشه اینگونه نیست مثال در
چک پروژه عمرانی سودآور مردم ميتوانند در حوزه تامین منابع مالی مشارکت
داشته باشند .البته منظور ما از مردم ،افراد با صالحیت و متخصص هستند .مثال
کسی که در حوزه سینما و فرهنگ تخصصی ندارد نميتواند در این حوزه اظهار
نظر و دخالت کند و این امر با نظام انتخابات میسر ميشود.
وي درخص��وص ارزیابی وضعیت کنونی از س��ازمانهاي مردم نهاد گفت :اين
س��ازمان ها تا نقطه مطلوب فاصله بس��یاری دارند .با اين نگاه سهم حکومت
افزایش مشارکت عمومياست در بحث تامین مالی هم باید با ترویج فرهنگ
مالیات دهی ،بیمه ش��دن و غیره وظیفه اش را انجام دهد اما متاس��فانه بعضا
هن��وز در فهم این بحث مش��کالتی وجود دارد .مثال نظام مهندس��ي چنین
تعریفی از وظایف خویش ندارد و شاید اصوال خود را در تبیین و برنامه ریزی
برای معماري مشهد و نظارت بر این امور مسوول نميداند .نميخواهم نظام
مهندسی را زیر سوال ببرم بلکه مقصودم اینست که بعضا افراد داخل مجموعه
با وظایف خودشان آشنایی ندارند چه رسد به افرادی که خارج از آن مجموعه
هستند.
الگوی مناسبي برای توسعه زندگی شهری نداریم
دكتر قاضي زاده هاش��مي به اقدامات انجام گرفته از س��وي مجلس شوراي
اس�لامي براي ايفاي نقش بيشتر نظام مهندسي در اصالح قوانين اشاره كرد
و گفت :امسال تصویب کردیم که غیر از مدیران بخش خصوصی به روسای
مجامع صنفی کارت ورود به کمیس��یون های مجلس داده شود و در واقع این
مجامع را به عنوان مشاوران نمایندگان مجلس پذیرفتيم .در کمیسیون تلفیق
بودج��ه هم  2صندلی برای اتاق تعاون و صنعت و معدن در نظر گرفتیم تا از
نظرات آن ها هم بهره مند شویم .در شورای عالی بیمه نیز نماینده نظام پزشکی
ح��ق رای دارد .ای��ن موارد را عرض کردم تا بدانید مجلس آمادگی حضور در
چنین مباحثی را دارد .هرچند برخی مباحث حاکمیتی است ،نماینده حاکمیت
دولت است واز عهده مجلس خارج است.
وي در پاسخ به اينكه آيا بهتر نيست وظايفي همچون نظارت و بررسی ساخت
اصولي ساختمانها به سازمان نظام مهندسی تفویض شود گفت :این قبیل مواد
قانونی غلط هستند به نظر من باید سازمان های بیمه گر وارد عمل شوند چون
ی��ک طرف ماجرا ارايه گر خدمت حض��ور دارد پس در طرف دیگر ماجرا باید
کسی باشد به ازای خطرات احتمالی و برای ضمانت کیفیت اقدام نماید .امسال
در مجلس برای مواد قضايي در برنامه پنجم چنین اقداميرا انجام دادیم و بر
اين نكته تاكيد كرديم كه هرچند اداره استاندارد وظیفه نظارتی خویش را انجام
ميدهد ،لکن سازمان های بیمه گر هم وارد کار شوند و با گرفتن مبلغی حق
بیمه ،پاس��خگو و ضامن کیفیت محصوالت ارايه شده باشند و در صورت بی
کیفیتی خسارت پرداخت کنند.
در بحث ترافیک هم اقدام مشابهی انجام دادیم تا اینگونه نباشد كه در حوادث
صرفا راننده مقصر شناخته شود بلکه شرکت تولید کننده و شرکت بیمه هم به
عنوان ضمانت کننده هم باید در تقصیر سهیم باشند.
درخصوص سازمان مسکن وشهرسازی در قالب ادغاميکه در وزارتخانه های
راه و مسکن انجام شد بایستی طی  6ماه وظایف وزارتخانه جدید ارايه شود.
وي در بررسي خود از شاخصه های مهندسی شهر ،استان و کشور گفت :ما با

آسیب های متعددی در این بحث مواجه هستیم اوال اینکه الگوی مناسبي برای
توسعه زندگی شهری نداریم هنوز بین نخبگان ما بحث است که شهر باید به
صورت عمودی ساخته شود یا به صورت باغ شهر سرانه ها ،رابطه بین محالت،
دسترسی به خدمات و مبلمان شهری نیز بایستی تعریف شود .روستای مناسب
چه ابعادی باید داشته باشد همه این ها عالمت سوالی است که باید حل شود.
حتی اگر هم براس��اس قوانین موجود معماری صورت بگیرد باز هم نقایصی
وجود خواهد داش��ت .از آنجایی که بخش��ی از نیازهای انسان در خانه تجلی
ميکند با احصا این نیازها ميتوان یک الگوی شهرسازی و معماری دینی –
ایرانی ارايه داد و این نیازمند اینست که تیم تحقیق کننده این ادبیات دینی و
تمدنی را درک کرده است.
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسالمي به نقش نشریاتی مثل نشریه
طاق در ارتقای سطح فرهنگ و حوزه های تخصصی مربوط به خود اشاره كرد
و خطاب به متوليان نشريه طاق گفت :از آن جایی که نشریه شما خوانندگانی
خارج از جامعه مهندس��ان و مدیران ندارد ،اگر بخواهید رسالت رسانه ای تان
یعنی جلب خواننده و تأثیرگذاری بر آن را بخوبي انجام دهید ،بایس��تی ضمن
توجه به نیازهای قش��ر مخاطبتان مسايل مطلوب از نگاه خودتان را تبدیل به
نیاز کنید .اما اینکه نیازهای امروز جامعه مهندسی چیست و آن ها انتظار دارند
شما سراغ چه کسانی برای پاسخگویی به سواالت بروید ،مسايلی است که در
دایره تخصص شماست .همچنین آسیب های جامعه مهندسی را بررسی کنید
تا بتوان آن ها را برطرف کرد.
قاضي زاده در پايان مهندسان جوان را خطاب قرار داد و گفت :همه ما در برابر
خداوند متعال مس��وول هس��تیم به خصوص در مواقع حساسی که هیچ ناظر
بیرونی جز خدا نميتواند بر عملکرد ما ناظر باشد .همچنین برای آن که عالمانه
رفتار کنیم باید با سواد باشیم .توصيه من به مهندسان جوان اینست که عالمانه
و مس��والنه رفتار کنند و این را بدانند که مردم تفاوت مهندس اینچنیني را با
کسی که فاقد این ویژگی هاست درک ميکنند.

فلسفهتشكيلنظاممهندسيساختماننفياشكاالتموجوداست
حجت االسالم والمسلمين محمد علي رضايي عضو كميسيون عمران مجلس
شوراي اسالمي نيز در گفت و گو با " طاق " به نارسايي هاي موجود در قوانين
نظام مهندسي اشاره كرد و گفت :فلسفه وجودي تشكيل سازمان نظام مهندسي
ساختمان نفي اشكاالت موجود است .اينكه بايد كليه ساخت و سازها در كشور
كنترل شود و يا ما اكنون از نظارتها و از فلسفه وجودي فعاليت سازمان نظام
مهندسي فاصله گرفته ايم بخشي از نواقص موجود است .اما يكي از كارهاي
اساس��ي و اصولي مهندس��ان اين است كه در اين راس��تا حركت كرده و رفع
مشكل كند .وي با اعالم آمادگي مجلس براي رفع نواقص و چالشهاي موجود
افزود :آنچه كه مسلم است اين است كه تشكيالتي غير دولتي بايد ساخت و

سازها را در كشور تحت نظارت داشته باشد تا هر كسي در صحنه ساخت و ساز
ورود پيدا نكند ،نظام مهندسي است كه بايد ساخت و سازها را كنترل كند اگر
االن اين كار انجام نميشود بايد ببينيم مشكالت در كجاست و چه بايد انجام
داد .مجلس آمادگي كامل را براي تجديد نظر اين قوانين دارد.
متولي نظارت بر ساخت و ساز سازمان نظام مهندسي است
وي اف��زود :از س��وي ديگر مقام معظم رهب��ري و همچنين دولت و مجلس
مصمم اند تا اصل  44قانون اساسي يعني واگذاري امور به مردم هرچه سريعتر
پيش رود و وقتي نظام مهندس��ي فعال باشد هيچكس بهتر از اين تشكيالت
نمي تواند در اين زمينه اظهار نظر كند .هرچه سريعتر بايد اين مشكل حل شود
و حل آن به دست شما است .يكي از كارهايي كه ميبايست در بازنگري قوانين
اين حوزه سريعا انجام شود همين مساله است .ما در كميسيون عمران مجلس
آنچه ازدستمان برآيد انجام مي دهيم تا متولي نظارت بر ساخت و ساز كشور
بايد مشخص شود و صالحيت اين كار را نيز سازمان نظام مهندسي دارد.
نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس شوراي اسالمي با تاييد دوگانگي موجود
در ضوابط س��اخت و س��ازها در بخش دولتي و خصوصي ب��ه عنوان يكي از
چالش��هاي مهم در خصوص طرح ها و برنامه هاي مجلس براي اجراي نظام
واحد در س��اخت و سازها گفت :در يك كش��ور قانون براي همه است و بايد
دوگانگي ه��ا از بين برود ،نميتوان گفت كه قوانين نظام مهندس��ي در جايي
درس��ت اس��ت و در جايي درست نيست .يكي از اشكاالت در كشور ما همين
است كه بايد رفع كرد ،اين مساله همانند بحث مديريت شهري است كه هم
اكنون يكي از موضوعات در دس��ت اقدام كميسيون عمران مجلس است چرا
كه اكنون يكي از اش��كاالت بزرگ اين است كه در هر شهري مديريت هاي
گوناگوني در امور ش��هر دخالت مي كنند و مس��ايل و مشكالت در اين زمينه
روز به روز افزايش مييابد .در برنامه پنجم براي رفع اين مش��كالت تدابيري
انديشيده شده است اگر نظام مهندسي فعال شده و در اين زمينه ها ورود پيدا
كند ما براي رفع مشكالت موجود كامال حمايت ميكنيم.
وي در پاسخ به چرايي نبود تناسب بين واگذاري مسئووليت هدايت ساخت و
سازها و اختيارات سازمان نظام مهندسي گفت :من خود شما را در اين مساله
مقصر ميبينم چرا كه اينجانب سه سال است كه در مجلس شوراي اسالمي
هس��تم و تنها نماينده از استان خراس��ان رضوي مي باشم كه در كميسيون
عمران مجلس حضور دارم ،اما تاكنون هيچ ارتباط و تماسي از سوي شما برقرار
نشده است در حالي كه بهترين جايي است كه مي توانيد بياييد و نقطه نظرات
و پيشنهادهاي خود را مطرح كنيد و براي قانوني كردن خيلي از خواسته ها گام
برداريد بطور مثال تا امروز نمي دانستيم كه نظام مهندسي نيز متقاضي حضور
در جلسات كميسيون و ماده  100است .بنابر اين شما بايد فعال تر برخورد كنيد،
نظام مهندسي است كه مي تواند بر ساخت و سازها كنترل داشته باشد چرا كه
ديگران كساني هستند كه در درون سازمان هستند و كسي كه در بيرون است
مي تواند ناظر باشد.
وي افزود :به غير از مهندسان ساختمان كسي در كشور ضامن استحكام بنا را
نميشناسد پس بايد بيش از اين فعاليت كنيد.
شهرهاي ما بيهويت شده
اين نماينده مجلس به وضعيت معماري شهري اشاره كرد و در خصوص نحوه
نظارت مجلس برعملكرد دول��ت در اين خصوص گفت :در رابطه با معماري
ايراني -اسالمي و يا اسالمي -ايراني در برنامه پنجم بحث كرده ايم و در برنامه
پنجم دولت را موظف كرده ايم كه بايد در ساختمانهايي كه ميسازد اين اصول
يعني نمادهاي اسالمي -ايراني را رعايت كنند و اين يكي از نقصهاي كشور ما
است ،االن به هر خياباني كه در شهرهاي مختلف كشور وارد ميشويم اثري
از معماري كشور اسالمي نيست و اين اشكال دارد چرا كه بايدنماد اسالمي در
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همه كوچه و خيابان كشورمان موج بزند.
وي خاطر نش��ان كرد :ما بايد نظارت كنيم و در برنامه پنجم بايد بيشتر دقت
كنيم و در بعد نظارت از س��وي شوراهاي اسالمي شهرها و شهرداري ها بايد
اين كار صورت گيرد چرا كه االن شهرهاي ما بيهويت شده است ،ما معتقديم
همانگونه كه يك مس��جد نماد اسالمي است بايد ساختمانش نيز نماد كشور
اسالمي داشته باشد.
عضو كميس��يون عمران مجلس شوراي اس�لامي در ادامه به ارزيابي خود از
وضعيت ساخت و س��از كشور بويژه در طرح مسكن مهر پرداخت و گفت :در
هيچ مقطعي از تاريخ ايران سابقه ندارد كه چنين ورودي به ساخت و ساز پيدا
كرده باش��يم ،در حال حاضر بيش از دو ميليون و  500واحد در س��طح كشور
در حال س��اخت و ساز است .نمي توان گفت كه صد در صد در اهداف موفق
ب��وده ايم اما در كاري كه با اين حج��م پيش مي رود بايد برنامه ريزي دقيق
داشته باشيم و نواقص را بر طرف كنيم ،اگر بگوييم همه اين كارها بي عيب
اس��ت حرف درستي نيست ،نبود سازماندهي منظم كار و نداشتن متولي براي
نظارت فني در اين طرح قابل تامل اس��ت و اميدوارم با شناسايي نقاط ضعف،
اين مشكالت رفع شود.
از س��وي ديگر روند س��اخت و ساز در كشور خوب اس��ت اما از حيث كاهش
نماد اسالمي در معماري ها و استحكام بنا مشكل داريم .همچنين با اقدامات
و س��اخت و ساز هاي انجام شده چهره روس��تاها عوض شده است .در تاريخ
ايران سراغ نداريم كه طي مدت چهار سال بيش از يك ميليون خانه روستايي
بازس��ازي شود اكنون خانه هاي گلي و تخريب ش��ده وجود ندارد و اين براي
كشور ما افتخار اس��ت و بدنبال فعاليت هاي انجام شده شاهد كاهش قيمت
مسكن در سطح كشور هستيم.
وي خاطر نشان كرد :يكي از مشكالت كشور ما اين است كه ثروت داريم اما
از آن استفاده بهينه نمي كنيم به طور مثال در بحث ساخت و سازهايي بادوام
اكنون دچار مشكالت بسياري هستيم ؛ چه مفهومي دارد كه يك ساختمان در
كشورهاي ديگر صد سال و در كشور ما كمتر از  30سال عمر داشته باشد .در
حال حاضر عمر ساختماني هايي كه تخريب شده و مورد بازسازي قرار مي گيرد
كمتر از  30س��ال برآورد مي شود و اين مساله چالش بزرگي است كه بايد به
صورت اصولي چاره انديشي شود.
يكي ديگر از فجايع در بحث ساخت و سازها در حاشيه شهرها رخ داده است
و اكنون سرمايه كشور در حاشيه شهرها هزينه مي شود در حالي كه بايد همه
اين ها تخريب شوند و اگر اتفاقي هم بيفتد جان انسان هاي زيادي به يغما رفته
است ،در حال حاضر در اطراف مشهد بيش از  800هزار حاشيه نشين سكونت
دارند و صرف نظر از مسايل سياسي و اجتماعي ،سرمايه مملكت بدين طريق
هدر مي رود و بايد جلو رشد بي رويه حاشيه نشيني گرفته شود.
نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس ش��وراي اسالمي در ادامه به مهمترين
برنامه هاي حال حاضر در مجلس ش��وراي اس�لامي اش��اره كرد و افزود :اگر
بخواهيم ساختار اقتصادي كشور جهش داشته باشد بايد كارهاي عمراني فعال
شود به طور مثال در هزينه حمل و نقل هوايي و زميني اعم از احداث آزاد راه
و ف��رودگاه خيلي بهتر از وضعيت موجود مي توانيم پيش رفته و كار كنيم اما
شرط آن باور كردن توانمندي هاي بخش خصوصي است در كشور ما با توجه
به تاكيد مقام معظم رهبري هنوز باور نكرده ايم كه خيلي از ساخت و سازها
را م��ي توان به م��ردم واگذار كرد .يكي از چيزهايي كه بر آن تاكيد داريم اين
است كه كار مردم به مردم سپرده شود و دولت سياست گذاري و نظارت كند،
از سوي ديگر در سد سازي هم به حمد ا . . .پيشرفت هاي زيادي حاصل شده
است اما مي توانيم جايگاه بهتري داشته باشيم ،كميسيون عمران مجلس ،با
وزارت راه و وزارت نيرو تعامل خيلي خوبي داشته است اما مشكالت ما با وزارت
كشور و كارهاي عمراني اين وزارتخانه است ،به طور مثال مبلمان شهر كارش
وابسته به وزارت كشور و شهرداري هاست ،هم اكنون وضعيت مبلمان شهري
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كشورمان مناسب نيست و با كمال تاسف در اين زمينه نتوانسته ايم اقدامات
مثبتي انجام دهيم ،همين جا از وزارت كشور مي خواهم نسبت به اين موضوع
جدي تر برخورد كنند.
وي همچنين در خصوص برنامه هاي مجلس براي كارگران ماهر ساختماني
گفت :مجلس در اين زمينه با تصويب قوانين مربوطه كارش را انجام داده است.
متولي آن آموزش فني و حرفه اي است ،بايد قبول كرد كه برخي از مشكالت
از اختيار مجلس خارج است چرا كه مجلس قانون را مصوب كرده و متولي آن
يعني آموزش فني و حرفه اي بايد كار را درست انجام دهد ،با اين حال براي
نظارت بر اجراي قانون تالش خواهد شد.
اي��ن نماينده مجلس همچنين به تبيين اقدام��ات صورت گرفته در خصوص
اجراي طرح هادي و ساخت وس��ازها در روستاها پرداخت و خاطر نشان كرد:
اين طرح تاكنون در حدودا پنج هزار روس��تاي سطح كشور انجام شده است؛
اما اش��كالي در آن وجود دارد آن اس��ت كه تا امروز نتوانستيم آن را رفع كنيم،
در برنامه پنجم روزنه اي را باز كرديم اينكه در شهرداري جايي كه مي خواهد
تعريض شود ،شهرداري مي آيد ارزيابي مي كند به توافق مي نشيند و با مالك
مش��كل را حل مي كند همچنين در وزارت راه و ترابري (س��ابق) وقتي راهي
مي خواهد از جايي برود ،مي آيند ارزيابي مي كنند و مبلغ پول به كس��ي كه
زمينش در جاده قرار گرفته پرداخت مي ش��ود ،در مساله طرح هادي روستايي
ما چنين چيزي نداريم و مي گوييم ش��وراي روس��تا معابر را تعريض كند و با
درخواس��ت و خواهش از مردم خيابان تعريض و آس��فالت كنده مي شود ،اين
موضوع قهرا يك مشكل است و پيشنهاد كرديم كساني كه با چنين مشكلي
مواجه مي شوند از تسهيالت بيشتري برخوردار شوند.
كار شما مهندسان يك نوع عبادت است
وي در پاسخ به اين پرسش كه در خصوص كيفيت ساخت وسازهاي مسكن
روس��تايي تا چند درصد به اهداف خود نايل شده ايد گفت :به جرأت مي توان
گفت تا صد درصد به اهداف نايل شده ايم به حمد ا . . . .تاكنون مشكلي بوجود
نيامده است و ما در همين منطقه خودمان (خراسان ) كه زلزله آمده بود آنهايي
كه از طريق بازسازي و بهسازي ساخته شده بود به علت نظارت دقيق تكان
نخورده بود .از سوي ديگر در شهر بم كار معجزه آسا كرديم در اين شهر ساخت
و سازها هشت مرتبه توسط هشت گروه نظارتي نظارت مي شد و بر اين باوريم
كه كار قوي و محكم انجام دهيم.
حجت االس�لام رضايي در پايان خطاب به مهندسان سازمان نظام مهندسي
گفت :كار ش��ما مهندسان يك نوع عبادت اس��ت ،چه عبادتي باالتر از اينكه
انس��ان وس��يله آرامش مردم را با اطمينان از قرار گرفتن در زير يك سقف و
پيشگيري از خطرات مربوطه فراهم كند.

بايد شاگردي كنيم
سردار كريمينماينده مردم مش��هد در مجلس شوراي اسالمينيز كه  4سال

خدمتش در کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی هشتمین دوره مجلس
شورای اسالمی رو به پایان است خاطر نشان كرد :آبادانی و عمران در سرشت
انسانها وجود دارد به ويژه برای ما ایرانیان که ساخت و ساز و آبادانی و معماری
بس��یار مورد توجه بوده اس��ت .با توجه به تاریخ این کشور و كسب بسياري از
علوم در طي زمان مقام معظم رهبری فرمودند ننگ نمی دانیم جایی در گوشه
دنیا علم وجود داشته باشد و برويم شاگردی کنیم .البته بنا نداریم که همیشه
شاگرد باشیم و این کار بايد تا جایی باشد که کرسی استادی همه علوم در ایران
به عنوان مرجع همه علوم در تاریخ باز گردد.
وي اضافه كرد :عمران و ساخت و ساز از جمله رشتههایی است که بایستی در
دنیا متناسب با فطرت کمال جوی انسان که خواستار آرامش و امنیت می باشد
در آن تحول عمیقی رخ بدهد.
معماری و س��اخت ساز تمام صفات متعالی و فطری انسان را در خود مسجل
کرده اس��ت که اگر به آن اعتقاد پیدا ك��رده و این اعتقاد را تبدیل به برنامه و
اس��تراتژی کنیم ،قطع ًا در زندگی روحی و روانی مردم آثار آن را می بینیم .به
همی��ن منظور مقام معظم رهبری به رعایت اصول معماری ش��هرها با توجه
اصول و فضايل انسانی تاکید دارند.
مسكن مهر ،حركت قابل تقدير
وي افزود :با توجه به تحوالتی که در انقالب بوجود آمده است باید به اصالتهای
گذشته خود بازگرديم .برغم کارهایی که در گوشه و کنار كشور انجام شده هنوز
در مراحل اولیه و گامهای نخست هستیم زیرا کارهای بسیاری مانده است و
شما مهندسان بهتر می دانید که ریشه این معضالت کجاست.
كريميدر خصوص عملكرد مسكن مهر گفت :مسکن نیاز اصلی انسان است
و باید برای انس��ان آرامش بخش باشد و حس مالکیت انسان را اغنا کند زیرا
انسانی که می خواهد تشکیل زندگی بدهد باید در خانه اش نسبت به آن چیزی
که دارد احس��اس مالکیت کند بر خالف امریکا که مردم احساس مالکیت به
وسايلشان ندارند و خانه شان متعلق به بانکهاست و همین موضوعی است که
االن مردم آمریکا را به خیابانها کشانیده است.
اینجاست که نظام اسالمی ایران باید برخالف کشورهای غربی و کمونیستی
عمل کند و هر کسي متولد شد در آن البته یک صاحب خانه شود.
وي افزود :يك حسن مسکن مهر این است که می تواند افراد را صاحب مسکن
کند و حس مالکیت خصوصی را در افراد ارضا نماید اين حرکت ،حرکت قابل
تقدیری است که بطور مثال تولید اشتغال باالیی بوجود آورده است.
وي با اشاره به اشاره مقام معظم رهبری در خصوص ساخت مجدد همه شهرها
افزود :مسكن دو  -سوم مشهدیها احتیاج به بازسازی دارد ضمن آنكه بافت
قدیمی و فرس��وده بسیاري در اين شهر وجود دارد كه بر اساس آن خانوادهها
اولین س��رمایه گذاری خود را در زمینه مس��کن انجام می دهند .پس هر چه
مساله مسکن بهتر شود نشان از بهبود وضعیت معیشتی مردم دارد .كريميدر
خصوص ارزيابي خود از فعاليتهاي ساخت و ساز در منطقه گلبهار گفت :جایی
از این ش��هر با معماری اس�لامی هماهنگی ندارد و طراحیها از نظر طراحی
اسالمی با فرهنگ ما و مذهب ما مطابقت نميكند.
فضاهای فرهنگی اسالمی در این شهر اشکال دارد که در آینده ما را به مشکل
می اندازد .با توجه به اینکه حرکت حرکت خوبی است ،اما مدیریت آن مدیریت
ضعیفی است .با این همه نیروی مدیر ،عالم و تحصیل کرده به راحتي می توان
این فضا را مدیریت کرد .وي خاطر نشان ميكند :سازمان نظام مهندسی باید
با تعامل با مجلس شورای اسالمی مساله بازنگری قوانین را پیگیری کند .البته
با توجه به سیاستهای کلی مقام معظم رهبری باید کارها انجام شود.راه نرفته
در زمینه مسکن زیاد است که باید طی شود.
نقش سازمان نظام مهندسي

وي در خصوص پر رنگ تر كردن نقش سازمان نظام مهندسي در کمیسیونهاي
مرتبط در مجلس شوراي اسالميگفت :دراصول حاکم بر حکومت اسالمی که
ریش��ه در اعتقادات ناب اسالمی دارد همیشه سعی و تالش حکومت در این
اس��ت که تمام آحاد جامعه باید احساس مسوولیت کند تا در پی این احساس
مسوولیت برای آنها تکلیف و در طی این تکلیف حقی وضع شود و همه باید
در به دست آوردن این حق تالش کنند.پذیرفته نیست به جز در مواقع خاص
تمامی بار ملت بر دوش دولت باشد.
وي اضافه كرد :ريش��ه هر فساد اقتصادی در فس��اد اداری است .فساد اداری
در جایی که اختیارات دولتی می خواهد به مردم واگذار شود توسط افراد سود
جو بوجود می آید .برای مبارزه با فس��اد تبعیض باید مش��کالت را دور زد که
آن ورود مردم و واگذاری کارها به تش��کالت مردمی و صنفی اس��ت و دیگر
اینک��ه اختیارات هم باید واگذار ش��ود زیرا بعضی اوقات جایگاههای مدیریتی
باعث ایجاد دلبس��تگی می ش��ود پس به جز امور حاکمیتی اکثر اختیارات نيز
باید به مردم واگذار ش��ود تا بتوان قوانین را مورد بازنگری قرار داد .بطور مثال
در بحث س��اخت و ساز ،س��ازمان نظام مهندسی باید بگونه اي عمل کند که
بتواند در مقابل کم کاریها و خسارات کسی که سهل انگار و یا مسوول است
را پیدا کند .باید ش��فاف س��ازی نمود تا مشخص شود چه کسی مسوول این
قسمت اس��ت و باید پاسخگو باشد .باید تالش کرد افرادی که به فکر منافع
خودشان هستند از دور مدیریتی خارج شوند .باید مسووالن به مردم تعهد دهند
که قیمتها را کنترل کنند و تس��هیالت را افزایش دهند ( در بحث مسکن )
قوانین ما هنوز دو پهلوست تفسیر بردار است یعنی هر کس در شرایط خاص
برداشت شخصی می کند و منافع خودش را مدنظر قرار می دهد خوشبختانه
در وعدههای انتخاباتی مجلس نهم بازنگری قوانین مطرح شده است و االن
در مجلس هشتم قوانین ساخت و ساز و همه قوانین کشوری از قبل از انقالب
تا به امروز مورد بازنگری قرار گیرد.
این مس��اله در حال حاضر عملیاتی شده است و کارشناسان مجلس مشغول
بازنگري قوانین هستند و یکی از قوانین که باید بازنگری شود مبحث ساخت
و ساز عمران است.
نياز خارجيها به مهندسان كشور
كريميبا اشاره به تحوالت اخير منطقه گفت :خوشبختانه این نقطه زمانی که ما
در آن قرار داریم نقطه عطفی در تاریخ ایران ،اسالم و انقالب است.
این تحوالتی که در جهان انجام می شود بنا به فرمایش مقام معظم رهبری
به نفع نظام جمهوری اسالمی ایران است .تفسیر این جمله این است که این
ملتها به سراغ ایرانیها می آیند و از ایرانیها و از ما به عنوان کشور مستقل و
پیشرفته امکانات می خواهند .یکی از سازمانهايي که به آن مراجعه می شود
و می گویند بیایید شهرهای ما را بسازید نظام مهندسی است .کشورهایی که
نمی توانند از کشورهای استبدادی تسهیالت بخواهند از کشورهای اسالمی ما
تقاضای کمک می کنند .جوانان نظام مهندسی باید فراتر از استان فکر و عمل
نمایند یعنی باید جهانی فکر کنند و عمل نمایند.
باید آماده انجام فعالیت در کشورهای دیگر بود و نباید اجازه داد این موقعیتها
نصیب کشورهای دیگر مثل چین شود .باید نظام مهندسی جوانها را به صورت
گروهی و تیمی آموزش دهند .من از جوانان می خواهم از فرصت استفاده كنند
و در وضعیت کنونی جهان که بازارهای جهانی بسوی ما دست دراز کرده اند
فرصت را از دست ندهند
وي در پایان خاطر نشان كرد :من از نظام مهندسي ميخواهم با دادن پیشنهادها
و نظرهاي خود به مجلس با توجه به سیاستهای نظام و فرمایشات مقام معظم
رهب��ری در بازنگری قوانین س��اختمان گامی بلند ب��ردارد و در این عرصه به
موفقیتهای جدیدی نايل شود.
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گفتوگو

گفت وگوي"طاق" با مهندس سعيد حسين پور ،معاون امورعمراني استانداريخراسان رضوي

نظ��ام مهندس��ی بای��د مـ��ورد بازبین��ی قـرارگیرد
به جاي اشاره:
ديروز از ميان هياهوي زوزههاي تیر و ترکش و نگاه حلقههاي مسموم گاز و چترهاي شيميايي ،بود كه " خيبر" و " بعثت " زاده
ميشد تا "چومان" و "اروند " در طغيان چموش خويش و ضرباهنگ تيغ لودرها شاهد جوانه زدن خاكريز انديشه مرداني شوند كه
امروز عطر همت بالنده شان در مديريت عمران و سازندگي رخ بنماياند.و امروز در تكوين سازه هاي اراده همانهاست كه مهندسي
بارورتر از گذشته ميشود ،اوج ميگيرد و به تعالي ميرسد.
مهندس؛ سعيد حسين پور مصداق بارزي است از اين ادعا؛ مديري كه خدمت در پشت خاكريز معاونت عمراني استانداري خراسان
رضوي همانقدر برايش اهميت دارد كه روزي مهندسي جنگ و حضور در ميان آتشبار مدام دشمن.براي او اهميت ساخت و تكميل
پروژههای امن مسکن و سنگرهاي دفاعي به يك اندازه است.
گفت و گوي ما با ايشان گرچه به طرح دغدغههاي مهندسي امروز ميپردازد اما بي ارتباط با جريان پوياي سازندگي پس از هشت
سال دفاع مقدس نيست.
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اگر ممكن است در آغاز اين گفت و گو مختصری از خودتان و شرح
سوابقتانرابرایخوانندگاننشریهبگویید.
من درسال  1357در رشته مهندسی عمران قبول شدم .هنوز دو ترم در دانشگاه
تحصیل نکرده بودم که انقالب فرهنگی در دانشگاهها به وقوع پيوست .پس
از بازگشایی دانشگاهها نیز به دلیل حضور در جنگ تحمیلی نتوانستم بالفاصله
به کالس و درس بازگردم .در چند مقطع زمانی  138واحدهای درس��ی ام را
گذراندم تا اینکه در سال  72از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل شدم.
از آن پس با توجه به مسوولیتم در واحد مهندسی سپاه پاسداران ،به فعالیتهای
مهندس��ی در حوزههای نظامی مثل ساخت پادگان و نیز پروژههاي مسکونی
پرداختم.
در سال  ،79همزمان با وقوع بحران در مرزهای شرقی ،با استانداری خراسان
ب��زرگ همکاری نمودم و چند س��الی در پروژههاي عمران��ي مرزي از جمله
آبرسانی ،برق رسانی ،ساخت راههای مرزی ،ساخت مقرهای استقراری نیروی
انتظامی مثل برجکها و پاس��گاهها به خدمت مشغول بودم.پس از آن نيز دو
سال به عنوان مدیرمسكن سازمان مسکن و شهرسازی خراسان انجام وظیفه
كردم و در این س��ازمان برکلیه پروژههای مس��کن مشاركتي و دولتی نظارت
داش��تم .یک و نیم سال پس از آن هم به عنوان معاون امور عمراني خراسان
جنوبی فعاليت داش��تم و از سال  86تاکنون مس��وولیت معاونت امور عمرانی
استانداری خراسان رضوی را بر عهده دارم.
شما بدليل سمتتان بر هر دو گونه ساخت و سازهاي دولتي و خصوصي
استاناشرافداريدبنابراينمايليمنظرتانرادررابطهبادوگانگينظامهاي
فني و اجرايي كشور در دوبخش دولتي و غير دولتي بدانيم.
برابر قانون ومصوبات شوراي فني استان اجراي كليه پروژههاي عمراني بايستي
توسط دس��تگاههاي اجرايي ذيصالح انجام گردد .برابر قانون نظام مهندسي
دستگاههايي كه از اعتبارات دولتي جهت فعاليتهاي عمراني استفاده ميكنند
مو ظفند ضمن بكار گيري پيمانكاران مجرب وباتجربه ،نظارت دقيق وكافي
توس��ط دفاتر فني خود بر اهداف كميو كيفي پروژها داشته باشند .به منظور
نظارت عاليه بر پروژهاي عمراني استان وكنترل پيشرفت فيزيكي و ارتقا كيفيت
اجرايي پروژها ،دفتر فني استانداري نيز بر طبق قانون وظيفه نظارت عاليه بر
اين پروژهارا داشته كه در هر فصل به كمك كارشناسان خود كليه پروژههارا
مس��تقيما ودر محل مورد ارزيابي كميوكيفي قرار داده ودر صورت مش��اهده
هرگونه اش��كال در اجراي پروژهها اعم از مش��كالت فني و اجرايي،دس��تگاه
موظف به رفع و حل آن ميگردد.متاسفانه در سنوات گذشته بدليل گستردگي
و فراواني دس��تگاههاي اجرايي مشكالتي از نظر كيفيت اجرا و سرعت پايين
پروژهها وجود داش��ته كه تصميماتي در خصوص كاهش تعداد دستگاههاي
اجرايي ذيصالح و اجراي پروژهها توسط دستگاههاي تخصصي اتخاذ شده كه
موجب تسريع در اجراي پروژهها و ارتقا كيفيت آنها شده است
 16سال از تصویب قانون نظام مهندسي و كنترل اجرايي ساختمان
می گذرد .جنابعالي بعنوان يكي از اعضاي کمیته 4نفره به عنوان باالترین
نهاد سیاست گذاری در رابطه با ساخت و سازهای غیر دولتی ،با توجه به
آمارهايي كه برآورد جريان نقدينگي ساخت وسازساليانه مشهد را افزون
بر  15000ميليارد ريال ميداند،چه راهكارهايي را براي نظارت دقيقتر و
ارتقاء كيفيت و كاهش مشكالت درنظر داريد؟
با توجه به اينكه ساالنه حجم قابل توجهي از سرمايه ملي در بخش ساخت و
ساز و مسكن صرف ميشود ونيز بلحاظ قرارگرفتن ايران درپهنه پرخطر زلزله و
ضرورت رعايت كليه ضوابط و قوانين ايمني،نظام مهندسي ساختمان از جايگاه
مهم و ارزش��مندي برخوردار است .امروز به كمك متخصصين بخش مسكن
اعم از دس��تگاههاي ذيربط ،اساتيد و صاحبنظران ،مقررات ملي ساختمان در
موضوعات مختلف فني و اجرايي تدوين ش��ده ودر صورت اجراي كامل اين
ضوابط در س��اخت مسكن ميتوان انتظار س��اختماني مقاوم و كيفي را داشته

باشيم.
آنچه كه امروز درحوزه س��اخت و س��ازمان مسكن نگران كننده است كاركرد
نامناس��ب اجزاء اين فرايند ميباشد.اس��تاندارد مصالح س��اختماني ،نيروي كار
ماهر،مجريان ذيصالح و نظارت دقيق ضروريات مهمياس��ت كه متاسفانه با
كاستيهاي فراواني روبرو هس��تيم.كميته  4نفره نيز در قانون فاقد اختيارات
مناس��ب ب��وده و صرفا نظارتهاي كل��ي را بعهده دارد البته پيش��نهاداتي در
خصوص اصالح شيوه نامه و اختيارات استاني داده شده است.
برخی معتقدند مسوولیتهای سازمان نظام مهندسی باال و اختیارات آن
پایین است .شما اين نظررا قبول داريد؟
با کلیات نظرات ش��ما موافقم و قب ً
ال هم عرض کردم که نظام مهندس��ی چه
در بحث س��اختار نظام مهندسی که باید متناسب با انتظارات این بخش باشد
و چه در رابطه با اجزا و ضمانتهای اجرایی باید مورد بازبینی قرار گیرد .مث ً
ال
قان��ون اختیارات کافی برای اجرایی کردن قوانین نمی دهد .رئیس س��ازمان
نظام مهندسی كشور نيز معتقد بود که قوانین این سازمان باید مورد بازنگری
ق��رار بگیرد.تم��ام دنیا هم در مقاطع مختلف قوانینش��ان را اصالح می کنند.
آقایهاشمی کار گروهی را برای نیل به این مهم تعیین کردند .بدیهی است که
ما امروز تمایلمان در ساخت و ساز نسبت به گذشته کام ً
ال تفاوت کرده است.
در گذشته  70درصد جمعیت كشور در روستاها زندگی می کردند و خانههاي
آنها بدون نیاز به مصالح خاص و یا تکنولوژی پیشرفته ساخته می شد اما امروز
 70درصد جمعیت در ش��هرها زندگی می کند و تکنولوژی ،س��رعت و تهيه
مصالح بسیار اهمیت یافته است اگرچه امروز نظام فني روستايي و نظارت بر
ساخت كيفي واحدهاي مسكوني روستايي نيز انجام ميشود.در بحث مسکن
مهر از شاخص کشور  15درصد باالتر هستیم .ضمن اینکه دراین بخش هم
کارشناسان ما بایستی با این مقوله خو بگیرند.
آنچه مش��خص است اين است كه ما از لحاظ تئوری ونظري کمبود
نداریم.امادراجرا برخی مباحث مقررات ملي ساختمان مانند مباحث 18
و 19و 20مقرراتمليساختمانمعطلماندهوكليياجزيياجرايينشده
است .چه توصیه ای در این قضیه و نیز برای مهندسان جوان دارید؟
ساختمان کاالی گران قیمتی است؛ پس باید اجزای تشکیل دهنده آن مطمئن
باشد .اما هنوز به بخش ساختمان سازی چه در بخش مصالح ،دستمزدها و چه
در نظارت و کنترل توجه کافی نشده است.
اگر چه ساختمان باید درست ساخته شود ،اما مراکزی باید ،سالمت و صحت
س��اخت آن را تضمین کنند.اما این تضمین در ح��ال حاضر وجود ندارد .پس
نیازمند مجموعه ای بیمه ای در مقوله ساختمان هستیم.این امر آرامش مردم به
عنوان مصرف کنندگان این کاال را افزايش داده و جایگاه حقیقی را به ساختمان
سازی خواهد بخشید.
اما به عنوان توصیه ای به مهندسان جوان اينكه در کنار تخصصی که در مراکز
آکادمیک به دس��ت می آورند ،به مقوله وجدان کاری توجه داشته باشند.مقام
معظم رهبری هم چند س��ال پیش به اين موضوع اشاره کردند که تمام آحاد
جامعه نیازمند آن هستند .مهندسان ما باید با درک جایگاه و موقعیتی كه دارند و
نیز با درک سرمایه ای که در اختیارشان قرار می گیرد به وظایف خویش به نحو
احسن عمل کنند .با تعهد و مراقبت بیشتر می توان ساختمانهای با عمر باال و
ایمن تولید کرد و از این طریق به نسل کنونی و نسل آینده خدمت نمود.
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گفتوگو

مهندس محمدتقي خسروي

دكتر فاطمي عقدا ،رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در گفت و گو با " طاق "

بهمهندسانتذکرمیدهند؛ازدیگرانغفلتمیکنند!

اشاره:
زي��اد فرقي نمي كند كيفيت ،كيفيت اس��ت؛ مي خواهد پاي��داري پانلهاي
ساندويچي در برابر زبانه ها ي آتش را محك بزند يا آنكه تلنگرهاي بي امان
امواج نوفه زا و س��ختي بتنهاي پلیمری و الیافی را به آزمايش��گاه بياورد.هنوز
آنس��وي ديوارهاي مركزي كه  37سال پيش شكل گرفت تا بعدها به عنوان
بارزترين س��ازمان رسمي و مس��ؤول ،وظيفه مهم و خطير تحقيق و بررسي
مس��ايل مربوط به ساخت و ساز را در كشور بر عهده گيرد هر روز عده اي به
بهاي انباشت سودي بيشتر توليدات بي كيفيت خود را روانه بازار مي كنند.
و امروز مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كنار تدوين و اجراي برنامههاي
مطالعاتي و تحقيقاتي در مورد ساختمان و مسكن به تهيه و تدوين ضوابط و
آييننامهها و دستورالعملهاي كاربردي آنها ،صدور گواهي فني براي توليدات
مصالح ،راهنماييهاي الزم در اجراي برنامههاي توليد مسكن مناسب ،توليدات
س��اختماني متناس��ب با احتياجات كش��ور ،با در نظر گرفتن شرايط اقليمي و
مقتضيات محلي و صنعتي نمودن ساختمان در كشور مبادرت مي ورزد.
اهمي��ت اي��ن مجموعه ما را بر آن داش��ت تا در گفت و گ��و با دكتر فاطمي
عقدا؛ رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به بررسي و ارزيابي اهداف و
ماموريت هاي اين مركز بپردازيم.
دكتر س��يد محم��ود فاطميعقدا در نخس��تين روز نوروز  51س��ال پيش در
" عقدا "؛ جايي در دل كوير يزد و كمي آنس��وتر از اردكان متولد ش��ده است.
وي پس از دريافت مدرك كارشناس��ي خود در رشته زمينشناسي از دانشگاه
اصفهان و سپس كارشناسي ارش��د زمينشناسي مهندسي از دانشگاه تربيت
مدرس راهي س��رزمين آفتاب تابان ش��د تا در دانش��گاه كوماموتو ژاپن ادامه
تحصي��ل دهد .دكتر فاطمی عقدا پس از كس��ب م��درك دكتراي تخصصي
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مهندسي حفظ محيط (زمينشناسي مهندس��ي) در سال  1373ژاپن را ترك
كرد و به سرزمين پدري اش بازگشت.
ايشان از سال  75عهده دار مسوولیت های متعددي در حوزه پژوهشی دانشگاه
و معاونت دانشکده و معاونت اداری مالی دانشگاه تربیت معلم بوده است .ریاست
پژوهشکده سوانح طبیعی کشور ،دبیری کارگروه زلزله و لغزش الیه های زمین
و رياست مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بخشي از فعاليتهاي اجرايي ايشان
بوده است.
گفت و گوي ما با ايشان را بخوانيد:
آقای دکتر اگر اجازه بدهید برای شروع گفت و گو کمی بیشتر از
خودتان و سوابق کاری وحرفه ای تان بشنویم.
من دکترای خود را در س��ال  73از ژاپن گرفتم و از س��ال  67در دانش��گاه
دررش��ته هاي عمران و زمین شناسی ،مشغول به کار شدم .عمده ترین حوزه
فعالیت ام در بحث ژئوتکنیک و ژئوتکنیک لرزه ای و خطرات زمین شناس��ی
( مثل زمين لرزه ،روان گرایی زمین ،زمین لغزش و ناپایداری های زمین) بود.
از س��ال  75مسوولیت هایی را در حوزه پژوهشی دانشگاه و معاونت دانشکده
و معاونت اداری مالی دانشگاه تربیت معلم برعهده داشتم .از سال  80ریاست
پژوهش��کده سوانح طبیعی کش��ور و دبیری کارگروه زلزله و لغزش الیه های
زمین را عهده دار بودم .از سال  86تاکنون نیز توفیق خدمت در مرکز تحقیقات
س��اختمان و مسکن را داش��ته ام .ضمن اینکه از سال  88مسوولیت کارگروه
زلزله ،لغزش الیه های زمین ،ابنیه و ساختمان و شهرسازی را برعهده دارم.
در س��ال  2005اج�لاس جهان��ی کاهش خطرپذی��ری بالی��ا در کوبه ژاپن
برگزار ش��د و پس از آن با فراهم شدن بستر و شرایط الزم برای ایجاد مراكز

منطقه ای كاهش خطرپذيري بالیا در جهان ،تاسیس مرکز منطقه ای کاهش
خطرپذیری زلزله کشور را پیگیری و خوشبختانه این مرکز و همچنین دبیرخانه
مجمع ملی کاهش خطرپذیری بالیا در کشور راه اندازی شد و اینک دبیرخانه
مجمع ملی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن فعال است .درسال گذشته
نیز با پیگیری های مرکز تحقیقات س��اختمان و مسکن در اجالس  CIBکه
بزرگترین و تنها مجمع جهانی نوآوری و تحقیق در ساختمان و مسکن است،
دفتر منطقه ای آس��یای مرکزی و غرب آسیا را در تهران راه اندازی کردیم و
تالش می کنیم که ان شاءا ...از این پس با کشورهای منطقه در حوزه آسیای
غربی و میانه ارتباط تحقیقاتی و تبادل تجربیات تخصصی در زمینه ساختمان
و مسکن داشته باشیم.
عمدهترینفعالیتمرکزتحقیقاتمسکنوساختماندرچهزمینه هایی
است؟
بر اس��اس اساسنامه مجلس ش��ورای اس�لامی و ماموریت های قانونی این
مجموعه زمینه های فعالیت مرکز عبارت است از :تدوین و اجرای برنامه های
مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد ساختمان و مسکن به طور متمرکز ،ارائه روش ها
و فنون مختلف و جدید س��اخت و س��از ،تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه ها
و دس��تورالعمل های کاربردی آنها ،صدور گواهی فنی برای تولیدات مصالح،
راهنمایی های الزم در اجرای برنامه های خانه س��ازی ،تولیدات س��اختمانی
متناسب با احتیاجات کشور ،با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و مقتضیات محلی
و صنعتی نمودن ساختمان در کشور.
بعالوه در قانون تاسیس این مرکز،موضوع صدور گواهی نامه ها و تاییدیه ها و
تهیه و تدوین مقررات و ضوابط آیین کارها وآیین نامه های تخصصی بخش
ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است .همچنین برگزاری دوره های آموزشی
تخصصی ،همایشها ،کنفرانس ها ،نشر دستاوردهای تحقیقاتی مرکز ،نیز جزو
وظایف مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان است.
گاهي اين پرسش مطرح مي شود كه با وجود مجموعه قديمي چون
اداره استاندارد ملي ايران جايگاه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در
كجاست؟
س��ازمان استاندارد و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،مکمل همدیگرند و
به هیچ عنوان در تضاد با یکدیگر نبوده و نیس��تند .زماني كه در س��ال 1356
مجلس��ین وقت و در س��ال  58مجلس شورای اسالمی ،اس��اس نامه مرکز
را تصویب و س��پس تایید کردند و در آن اساس��نامه در الزام مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن به صدور گواهی نامه و تاییدیه های فنی به عنوان وظيفه
سازمانی تاکید می کنند و می آورند ،سازمان استاندارد هم وجود داشته و موسسه
اس��تاندارد موظف بود که استاندارد کاالهای مختلف را صادر کند .حتی قانون
گذار به این موضوع توجه داشته است.
در کشورهای پیشرفته ای مثل فرانسه ،آمریکا و در کشورهای توسعه یافته ای
مثل هند صدور گواهینامه ها و تاییدیه های فنی را این مراکز انجام می دهند و
در سال  1353که مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با همکاری سازمان ملل
متحد پایه گذاری شده است یکی از ماموریت سازمانی آن را صدور تاییدیه ها
و گواهینامه های فنی برای محصوالت ساختمانی آورده اند.
مرکز تحقیقات از سال  53پایه گذاری شده است؟
بله؛ پايه گذاري مركز در س��ال  53بوده ولی قانون آن در س��ال  56مصوب
شده است .لذا وقتی در خصوص گواهی نامه فنی و بررسی ساختار صدور آن
در کشورهای پیشرفته ای مثل فرانسه صحبت می کنیم نشان دهنده جایگاه
بسیار باالی این گواهی نامه برای محصوالت ساختمانی است .به گونه ای که
در فرانسه مرکز تحقیقاتشان یک شورای عالی مسئول تایید صدور گواهینامه
فنی است و این شورا ،در عالی ترین سطح این کشوراست .این مساله به دلیل
اهمیت موضوع اس��ت و اینکه ساختمان به عنوان سرپناه افراد مطرح است و

کوچکترین اهمال در اجرای اجزای آن می تواند به فجایع غیرقابل جبران منجر
شود و بنابر این تجربه جهانی بر این است که در این زمینه جدی عمل شود و
صدور گواهینامه فنی بر مبنای رفتار عملکردی محصوالت باشد .گواهی نامه
فنی حداکثر انتظار مشتری از کیفیت محصوالت ساختمانی است در صورتیکه
نشان ملی استاندارد حداقل های الزم برای تولید یک محصول است.
الزامات و ویژگی هایی که باید یک محصول داش��ته باشد تا بتواند تولید شود.
این به هیچ عنوان به معنای کیفیت بس��یار باال نیست،این محصول می تواند
در زمانی که تولید می ش��ود درجاتی از کیفیت را داش��ته باش��د اینجاست که
مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان تشخیص خواهد داد که این محصول چه
درجه ای از کیفیت را دارد و در کجا می تواند به کار گرفته شود.
لذا به هیچ عنوان مرکز و س��ازمان اس��تاندارد در مقابل هم نیس��تند .یکی از
مدارک اساسی و اصلی برای صدور گواهینامه فنی یک محصول داشتن نشان
استاندارد ملی است ،اگر محصوالت ساختمانی این نشان را نداشته باشند واقعا
نمی توانند این گواهینامه را اخذ کنند.
تفاوت تاییدیه فنی و گواهینامه فنی در چیست؟
در قانون مرکز س��ه موضوع نظریه فنی ،تاییدیه فنی و گواهینامه فنی مورد
اشاره قرار گرفته است که دو مورد اول مربوط به فرآیند قبل از تولید محصول و
به عبارتی راه اندازی خط تولید است .نظریه فنی را در خصوص یک محصول و
تطبیق آن با شرایط مختلف که بایستی بکار گرفته باشند ،ارایه می شود .تاییدیه
فنی به مواردی ارایه می ش��ود که محصول و خط تولید را معرفی و تقاضای
تولید محصولی را با ویژگی مشخص می نمایند.
مثال سیستم ساختمانی که قرار است وارد شود چه ویژگی هایی از نظر سازه،
اجزای غیر س��ازه ای و رعایت الزام��ات مختلف به ویژه در خصوص مقررات
ملی دارد .آنها بررس��ی و چنانچه جوابگوی الزامات تعریف ش��ده مثل بحث
مقررات مربوط به زلزله ،انرژی ،حریق ،پایداری در مقابل نیروهای جانبی اعم
از زلزله ،باد ،طوفان ،باران ،برف باش��د تاییدیه فنی آنها را صادر می شود .البته
این تاییدیه ها تا زمان راه اندازی خط تولید اعتبار دارند و ارزش کاربردی ندارند
ولی متاسفانه در کشور ما این تاییدیه های فنی ارزش کاربردی پیدا کرده اند و
دارندگان این تاییدیه ها آنها را بعنوان مدرکی که می تواند ویژگی های کاربردی
محصول را نش��ان دهد در نظر می گیرند در صورتی که به هیچ وجه اینطور
نیست و مصرف کنندگان و سازندگان و نظام مهندسی ساختمان باید به این
امر توجه داشته باشند.
زمانی که محصول تولید شد و به تولید انبوه رسید متقاضی می تواند گواهینامه
فنی را برای محصول خود تقاضا بکند و جهت این امر ش��رایطی وجود دارد،
که یکی از آنها ایجاد واحد کنترل کیفی در کارخانه اس��ت که مرتبا محصول
را کنترل می کنند تا محصول بی کیفیت وارد بازار نشود .قطعا یکی از شرایط
صدور گواهینامه این است که واحد های تولیدی مجوز رسمی تولید را از مراجع
قانونی داشته باشند.
باید واحد کنترل کیفی در داخل خود کارخانه وجود داش��ته باش��د،و بعد مرکز
اقدام به بررسی و ارزیابی محصول می کند .البته مرکز به تولیدکنندگان اعتماد
می کند؛ یعنی از آزمایشگاه خود آنها برای کنترل کیفیت محصولشان استفاده
می شود ،در عین حال که به صورت تصادفی از خط تولید ،بازار و انبارهایشان
نمونه گرفته می شود که این کنترل و تست های الزم در مرکز تحقیقات انجام
می شود.
لذا اینها کامال متفاوتند و بایستی مهندسان ناظر و همچنین مصرف کنندگان
توجه داشته باشند که تاییدیه های فنی مرکز تحقیقات و یا نظریه های فنی به
هیچ عنوان دلیلی بر تضمین کیفیت این محصول نیست.
قبال روند صدور تاییدیه ها به گواهینامه فنی خیلی طوالنی بوده االن
به چه نحوی شده است؟
فرآیند صدور گواهینامه فنی بیش��تر از  6ماه تا یک س��ال را در بر می گرفت
که در این دوره یعنی در زمانیکه متقاضی ثبت نام می کرد عقد قرار داد انجام
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می گرفت ،مرکز بازدیدهایی را انجام می داد اگر ش��رایط کلی تایید می ش��د
گواهینامه فنی صادر می گردید.ممکن بود این روند یک سال هم طول بکشد و
در واقع در این مدت تست های الزم دوره ای از محصول انجام می شد.
تقریبا از دو س��ال پیش این مدت انتظار به حداقل مدت زمان ممکن کاهش
پیدا کرد ،یعنی دوره انتظار حذف ش��د .اگر محصول یا خط تولیدی ش��رایط
الزم را از نظر ضوابط فنی مورد نظر مرکز داش��ته باشد یعنی خط تولید آن از
استانداردهای ملی و بین المللی برخوردار باشد و همچنین واحد کنترل کیفی
در کارخانه وجود داشته باشد نمونه گیری انجام و تست های الزم کنترل کیفی
انجام می شود و نیز چنانچه انبار محصوالت کارخانه مناسب و دارای ضوابط و
مقررات باشد گواهینامه صادر می شود .در واقع دوره انتظار به دوره اعتبار تبدیل
ش��ده است .بالفاصله بعد از صدور گواهینامه فنی با انجام تست های الزم به
صورت تصادفی و ب��دون اطالع تولید کننده محصوالت تولیدی مورد نظر از
نظر کیفیت کنترل می شوند و تولید کننده هم ضمن قرارداد پذيرفته است که
در صورت نداشتن كيفيت مطلوب گواهينامه بدون اطالع قبلی فسخ شده و به
جامعه مهندسی کشوراطالع رسانی می شود.
به این طریق تولید کنندگان در صف گواهینامه فنی معطل نمی ش��وند ،مگر
مواردی که واقعا مش��کالت جدی وجود داشته باش��د مثل پروفیل ها یا در و
پنجره های ،upvcكه این محصول یک تست رفتار در مقابل محیط دارند یا
تست دوام ،که آن نزدیک به (طبق استاندارد بین المللی)  9ماه زمان می برد
و این یک تس��ت ضروری و الزم اس��ت و لذا یک صف طوالنی ایجاد کرده
ب��ود .امکان صدور گواهینامه فنی برای این محصوالت وجود نداش��ت .مرکز
چندی پیش با هماهنگی انجمن تولید کنندگان پروفیل ها و در و پنجره های
 upvcاین مشکل را حل کرد و بدون انجام تست دوام ،گواهینامه فنی صادر
کرد ولی در گواهینامه فنی قید شده است که این گواهينامه شامل تست دوام
نمی شود و خود آنها پذیرفتند که محصولشان باید دوام الزم را داشته باشد .و از
این طرف هم تست ها را شروع کرده ایم تا مبادا تولید کسانی که گواهینامه را
اخذ کردند از نظر دوام محصول مشکل داشته باشد و از این طریق به مصرف
کننده ضرری وارد شود در اینصورت این تولید کنندگان ملزم به جبران خسارت
خواهند شد ،ضمن اینکه گواهینامه فنی شان نیز بالفاصله لغو می شود و یقینا
دیگر نمی توانند به راحتی در بازار فعالیت کنند.
نکته مهمی که در بحث گواهینامه فنی وجود دارد همکاری خوبی است كه با
خود انجمن های فنی برقرار است .ما با کمک خود این عزیزان از این به بعد
تالش می کنیم که خود آنها همدیگر را کنترل کنند .اخالق حرفه ای ،حفظ
منافع آنها و همچنین جایگاهشان در بازار اقتضاء می کند که واقعا برای حفظ
کیفیت محصول خود تالش کنند.
این موضوع برگرفته از تجربه یک کشور دیگر است یا خود شما به
آنرسیدید؟
مرکز با همفکری و همکاری انجمن صنعتی مربوطه و سازمان بهینه سازی
مصرف سوخت به این نتیجه رسید.
این شاید بهترین حالتش باشد ؟
که با مشارکت همدیگر این کار انجام شود.
غیر از بحث پروفيل هاي  upvcپروسه زماني دريافت گواهينامه و
تاييديه هاي فني بقیه محصوالتی که درخواست مي دهند چه مدت طول
ميكشد؟
اگر واقعا مشکل خاصی وجود نداشته باشد و شرایط الزم را داشته باشند ،مثال
محیط کارخانه یا واحد تولیدی از نظر حداقل های اولیه مشکلی نداشته باشد،
به سرعت می تواند گواهینامه فنی را دریافت کند.
چیزی حدود 3ماه زمان می برد اگر واقعا مشکل داشته باشد مرکز راهنمایی ها و
مشاوره های الزم را ارائه می دهد و کمک می کنند تا شرایط الزم مهیا شود.
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ما طبق قانون برای صدور تاییدیه فنی  2ماه فرصت داریم و در بعضی موارد این
مدت را به یک روز رسانده ایم .به شرط کامل بودن اطالعات و ارائه اطالعات
الزم از طرف متقاضی ،ظرف  2هفته بايستي تاییدیه فنی صادر شود.
خیلی از متقاضیان پرسشنامه را می دهند ولی مستندات الزم را ارایه نمی دهند.
طبیعی اس��ت که این مرکز نمی تواند در این خصوص کاری انجام دهد .الزم
است مدارک مورد نیاز ،آزمایش های الزم یا استاندارد های تایید شده از طرف
متقاضي ارایه شود.
در بعضی موارد الزم است آزمایشات الزم توسط متقاضی انجام شود و مسلما
این فرآیند زمان بر خواهد بود و لذا مدت  2ماه به شرط کامل بودن اطالعات
مورد نیاز برای بررسی در مرکز است.
یک تفاهم نامه همکاری بین مرکز و دفتر امور مقررات ملی ساختمان
منعقد شده است .اگر ممکن است در خصوص این تفاهم نامه صحبت
کنید و اینکه نظام مهندسی چه وظیفه ای را بر دوش گرفته و توقع شما از
نظام مهندسی در این خصوص چیست؟
س��ازمان نظام مهندس��ی عهده دار وظیفه سنگین و خطیر نظارت بر ساخت
و س��از ها است .البته متاسفانه امروز هر اتفاقی که رخ می دهد بالفاصله همه
انگشت ها به سوی نظام مهندسی نش��انه می رود .اعضای نظام مهندسی از
خبرگان و از تحصیل کرده های فنی کشور هستند و یقینا اخالق حرفه ای یک
مهندس اقتضا می کند که وظیفه اش را بدرستی انجام دهد و بنابر این تحت
هیچ شرایطی پذیرفته نیست قصوری از یک مهندس ناظر سربزند.
وقتی برای یک س��اختمان مش��کلی پیش می آید کسی نمی گوید
کیفیت مصالحش چگونه بود؟ آیا مشکل پیش آمده در اثر به کار بردن
مصالح غیراستاندارد بوده است،کارگرانی که در ساخت و ساز مشارکت
داشتهاندچهکسانیهستندوچهشرایطیدارند؟آیاواقعاتخصص،تجربه
و درک الزم و مناسب رااز ساخت و ساز دارند؟
اص�لا آیا فردی که مثال مالت را آماده می کند،می داند مالت باید چه
ویژگی هایی داشته باشد؟ آیا می داند اگر آنرا بصورت غیر استاندارد
بسازد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از بتنی که استفاده می شود اطالع دارد؟
آیا می داند بتن آماده ای که از کارخانه به محل کار منتقل شده است چه
شرایط و ویژگی هایی دارد؟
عوامل بسیار زیادی در ساخت و سازهای غیر اصولی و غیر استاندارد در کشور ما
دخیل هستند واین عوامل زنجیره بهم پیوسته اند ،اینها یک فرایند هستند و این
فرایند تا اصالح نشود نباید انتظار داشت ساخت وساز ها اصالح شود.اما متاسفانه
تنها نظام مهندس��ی و مهندس ناظر زیر س��وال می رود و این انصاف نیست.
تنه��ا با تذک��ر دادن به مهندس ناظر و از دیگران غافل ش��دن کاری از پیش
نمی رود،این چرخه از صدور مجوز ساخت تا پایان کار همانند دانه های تسبیح
که هر کدام کارشان را درست انجام ندهند بهم پیوسته است.اگر فرآیند انجام
کار دارای مشکل باشد،گریبان تمام عوامل دخیل در این فرآیند را خواهد گرفت.
به همین دلیل تالش های زیادی در این مدت ش��ده اس��ت.وزارت مسکن و
شهرس��ازی در حوزه ساختمان و مس��کن ،مرکز تحقیقات ساختمان و نظام
مهندس��ی و شهرداری ها ،همگی تالش کرده اند که این روند اصالح و روند
مناسبی جایگزین شود.
نظام مهندسی یک نقش جامع اساسی و اصلی دارد.اعضای این مجموعه هم
به عنوان طراح و هم در تمام زمینه ها به عنوان سازنده شناخته می شوند.
به همین دلیل یکی از سیاس��ت های مرکز تحقیقات از سال  90برای تعامل
بیش��تر با نظام مهندسی عقد تفاهمنامه با این نظام بمنظورآموزش های مورد
نیاز آنها بوده است.
این همکاری از بحث ایجاد یک سیس��تم بازخورد در چرخه ساخت و ساز که
مرکز بتواند در تحقیقاتش لحاظ کند و نقاط ضعف و کمبودها را شناسایی کند

تا کارهای انجام گرفته در زمینه فعالیت های کاربردی مسکن ،تحقیقاتی که
مورد نیاز جامعه مهندسی است باشد را در بر می گیرد.
با توجه به اینکه در سال جاری موضوع صنعتی سازی و ورود فناوری های نوین
هم در حوزه سیس��تم های ساختمانی ،زیر سیستم ها و هم مصالح ساختمانی
تنوع بسیار زیادی دارد همه این ها باعث می شود که مرکز تعاملش را با نظام
مهندسی بسیار قوی تر کند.
تنها جایی که می تواند مانع تولید و بکارگیری مصالح غیر استاندارد شود و تولید
کنندگان این مصالح را بطور جدی متنبه و پشیمان کند نظام مهندسی است.
این مورد هم به عنوان یکی از موضوعات و ماموریت های جدی حوزه ساخت
مسکن است که باهمکاری و تعامل گسترده با نظام مهندسی قابل انجام است.
در موضوع پایان دادن به پدیده و معضل هدر رفت انرژی در ساختمان
نیزنظاممهندسیمی تواندکمکشایانتوجهیانجامدهد.امروزهساختمان
می سازیم اما به راحتی و با جرات می گوییم این ساختمان مصرف انرژی
باالیی دارد .هیچکس هم نمی گوید که چرا این ساختمان که حتی کامل
نشده یا یک سال بیشتر از عمرش نگذشته این وضع را دارد .چرا هنوز پس
از  20سال مبحث  19ملی ساختمان اجرا نمی شود؟ اگر واقعا این قانون
الزم نبوده چرا تدوین و ابالغ ش��ده و اگر هم الزم بوده چرا اجرا نشده
است؟ آیا مشکلی در اجرا داریم؟ آیا واقعا عایق کاری ساختمان در حین
ساخت کار دشواری است؟
در این مورد هم باز به کمک نظام مهندس��ی نیاز داریم تا بتوانیم با استفاده از
مصالح اس��تاندارد بخش زیادی از این مش��کل را حل کنیم و ساختمان هایی
بس��ازیم که اس��تاندارد بوده و مقررات ملی س��اختمان در آن ها به طور کامل
رعایت شده باشد.
لذا مرکز تحقیقات با این اهداف اقدام به عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی خراسان
رضوی کرده است که هم سهم ساخت وسازش و هم سهم صنعتی سازی اش
نسبت به خود ساخت و سازها پس از تهران باالست .انتظار ما از این همکاری
این اس��ت که بتوانیم با کمک یکدیگر ،ساختمان اس��تاندارد بسازیم و دیگر
هیچ ساختمانی خارج از مقررات فنی و استانداردهای ساختمانی ساخته نشود.
روح حاکم بر این تفاهم نامه نیز در وهله نخست بحث آموزش های الزم برای
مهندسان با همکاری نظام مهندسی استان است امیدواریم ان شاءا ...خراسان
رضوی الگوی بسیار خوب و مناسبی برای تعمیم به دیگر نقاط کشور و نظام
مهندسی سایر استان ها باشد.
تا به حال با چند استان دیگر تفاهم نامه امضا کرده اید؟
با تهران صحبت هایی شده ،نشست هایی را با اعضای نظام مهندسی تهران
داشته ایم و آموزش هایی را با کمک نظام مهندسی دیگر استان ها داشته ایم
ولی تبادل تفاهم نامه بصورت رسمی؛ خراسان رضوی اولین استان است.
جایگاه نظام مهندسی استان خراسان رضوی با توجه به شناختی که
نسبت به آن پیدا کرده اید را چگونه می بیند؟
من به مهندس��ان پرتالش خراس��ان رضوی تبریک می گویم که با انتخاب
چهره های شاخص و با افتخار و مدیران با تجربه کشور و استان سکان نظام
مهندسی استان را به این عزیزان سپرده اند.
از نظر تخصص جمع بسیار خوب و کارآمد و با تجربه در مدیریت های مختلف
عمرانی حضور دارند.
انصافا از نیروهای بس��یار معتقد به اهداف نظام مهندسی هستند و این بسیار
مهم است.
م��ن فک��ر می کنم یکی از دالیل رش��د خوب صنعتی س��ازی در اس��تان و
شاهکارهای ساخت و سازها (هرچند در آستان قدس رضوی انجام شده) نشان
از وجود مهندسان با تجربه ،مبتکر ،خالق ،هنرمند در این عرصه است.این واقعا
جای خوشحالی است.

در خصوص تحوالتی که پس از انقالب و بویژه در دوره مسوولیت
آقای عزیزیان در توسعه حریم مطهر امام رضا(ع) صورت گرفته بگویید.
گویا شما نیز همکاری های گسترده ای با این مجموعه داشته اید.ارزیابی
کلی شما از تحوالت و توسعه گسترده ای که با وجود محدودیت های
موجود در حریم حرم رخ داده چیست؟
خدا را ش��کر می کنم در دوره بس��یار کوتاهی توفیق شاگردی ،در این زمینه
راداش��ته ام.و تشکر می کنم از دوس��ت عزیزم جناب آقای مهندس عزیزیان
در آس��تان قدس که یکی از مهندسان خوب و باعث افتخار جامعه مهندسان
کشور است.
هرکس امروز کارهای انجام ش��ده و پروژه های عمرانی آستان قدس را ببیند
یقینا آن را باور نخواهد کرد؛ ش��رایط ساخت و سازهای محدوده حرم مطهر،
معماری و مهندس��ی خاص ،نوع ساخت بصورت سنتی و رواق هایی که یکی
پس از دیگری ایجاد شده است همه از پیشرفتهای تحسین برانگیز این مجموعه
حکایت دارد آن هم با ابتکار عمل خاصی که خاص بخش مهندس��ی آستان
قدس اس��ت .ابتکاری که مهندسان جوان کشورمان در اینجا به خرج داده اند،
را نمی توانید در هیچ دانش��گاهی پیدا کنید و این واقعیت اس��ت .معتبرترین
دانشگاه ها هم این تکنیک ها و ابتکار عمل ها را تدریس نمی کنند.
اینجا خاص است( ،خاص خود) ما در دنیا چنین ابتکاراتی را سراغ نداریم و اگر
هم هست نمی توانند نظیر آنرا را در جایی دیگر و در کوتاه ترین زمان ممکن
انجام دهند .جابه جایی آن ،سر در عظیم( در حدود  15متر) با وزن بسیار آن،
بدون کوچکترین آسیبی ،شاهکاری از مهندسی است و امیدواریم همکاران ما
در آس��تان قدس این توفیقات را مستند کرده و به یادگار در کتابخانه و مرکز
اسناد آستان قدس برای آیندگان نگاه دارند چرا که در سال های آینده جامعه به
عظمت این کار پی خواهد برد و از آن بهره خواهد برد .کاری که قبال ما با دوستان
انجام دادیم در تدوین س��اختار سازمان مدیریت بحران آستان قدس رضوی.
من از همه عزیزانی که در آن دوره توفیق خدمت در کنارشان را داشتم تشکر
می کنم و امیدواریم ام��روز نیز که مرکز تحقیقات متولی کارگروه تخصصی
زلزله ،لغزش الیه های زمین ،ابنیه ،س��اختمان و شهر سازی است بتوانیم این
همکاری را ادامه دهیم.
البته الزم است پژوهشکده سوانح طبیعی کشور نیز فعال تر از گذشته آستان
قدس را در انجام امور یاری دهد؛ چرا که اینجا متعلق به همه اس��ت و کار در
آستان قدس هم توفیق می خواهد.
یکی از مسایل مهم در این خصوص استفاده از نیروی کار جوان در رشته هایی
که همه انتظار دارند استاد كارهاي قديمي آن را انجام دهند است .آینه کاری،
مقرنس کاری ،کاشیکاری ها و رنگ آمیزی های خاص که ما نمونه های آنرا
تنها در تاریخ خود س��راغ داریم .البته این که نیروها و استادکاران خیلی جوان
در اینجا کار می کنند ،جای بس��ی خوش��حالی است و یکی از نقاط مثبت کار
همین است.
اینهنرچگونهمی توانددرسایربخش هایاجتماعیجامعهتوسعهیابد؟
آستان قدس رضوی احیاگر معماری اسالمی است و یکی از جلوه های معماری
ایرانی و اس�لامی ،کاری است که در حال حاضر آستان قدس انجام می دهد.
کاش دانشکده های معماری ما از این اقدامات درس بگیرند تا شاهد جلوه هایی
از این معماری در س��اخت و س��ازهای کشور نیز باش��یم .به عنوان یک فرد
دانشگاهی معتقدم جامعه علمی کشور در موضوع معماری فرصت خوبی دارد؛
فرصتی که پس از پایان کار دیگر فراهم نیس��ت .یک��ی از کارهایی که خود
آستان قدس می تواند انجام دهد توسعه مهندسی در تمام دنیاست .آنهم برای
مکان هایی که می خواهند از این فرهنگ و معماری استفاده کنند .امیدواریم
این مهم شروعی برای توسعه تمدن ایران اسالمی به تمام دنیا بویژه کشورهای
اس�لامی که خواهان معماری ایرانی و اسالمی هستند اما تخصص و توانایی
اجرای آن را ندارند باشد.
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گفتوگو

دكتر سيد احسان شهرستاني در گفت و گو با " طاق "

اآلننوبتجوانهایمااستکهثابتکنند
میتوانندازغربجلوبزنند

اشاره:
می توانی امتداد پر فراز راه پدر را در طنین پرش��ور گام های فرزند بش��نوی.گامهایی بی فرود که تردیدهای
تشویش را از خاطرت می برد ،عزم ات را برای آموختن و تالشی خستگی ناپذیر بیش از گذشته جزم می کند.
نگاه ژرف دکتر شهرستانی به فرصتهای علمی و پژوهشی متخصصان مسلمان در توسعه فعالیت های عمرانی،
بایدهای جامعه مهندسی و ضعف متخصصان داخلی در استفاده از فرصت های موجود خود نگرشی است که
می تواند زمینه ای را برای پیشرفت در این خصوص فراهم سازد
وی در این گفت و گو بیش از آنکه راوی تالش های خود باشد ترجیح می دهد به رسم ادب از پدر و افتخاراتی
بگوید که اینک جزیی از افتخارات مهندسی کشور است.
گفت و گوی ما با دکتر شهرستانی را مطالعه فرمایید:
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خوشحال می شویم در ابتداي گفت و گو کمی بیشتر خودتان را براي
خوانندگانطاقمعرفیکنید.
من س��ه س��ال اول را در دبستان عراقی و سه سال دوم را در دبستان فرهنگ
مش��هد گذراندم.سه سال دبیرستان را در دبیرستان آذر و علوی ادامه تحصیل
دادم .و س��پس در سال  1352وارد دانشکده فنی ش��دم و در رشته برق ادامه
تحصیل دادم و سال  1362از این دانشکده فارغ التحصیل شدم.
یعنی ده سال طول کشید؟
بله ،علتش این بود که اين مقطع با رخدادهای انقالب و تعطیلی دانش��گاهها
همزمان گردید .من آن موقع در انگلس��تان به دنب��ال گرفتن ویزا بودم چون
می خواستم آنجا بمانم .دوره لیسانس را تمام کرده و در دوره فوق لیسانس ادامه
تحصيل مي دادم .دانشکده فنی مدرك فوق لیسانس پیوسته می داد.در آن وقت
پلی تکنیک ها می توانستند دانشجویان بدون مدرک تحصیلی را تدریس کنند.
امتحان را موسس��ه ای دولتی برگزار می کرد.گفتند تا آخر سال منتظر باشید
و بعد امتحان بدهید اگر موفق ش��دید قبول ات می کنیم.من دو یا سه درس
الکترونیک را امتحان دادم وپس از آنكه نمره خوبي گرفتم توانس��تم در پلی
تکنیک ثبت نام کنم.پس از دو سال حضور در پلی تکنیک موفق شدم بر روی
پروژه تبدیل فونت عربی به حرف کار کنم تا کامیپوتر بتواند متن عربی را بخواند.
پس از چندي دانش��کده ای که من در آن مش��غول بودم به دلیل مش��کالت
اقتصادی تعطیل شد.نمی دانس��تم باید بدون مدرک و برنامه چه کار کنم.آنها
گفتند ما می توانیم با ارایه نامه ای شما را به دانشگاه معرفی کنیم.به دانشگاه
لندن رفتم برای استاد آنجا کارهایم را توضیح دادم و او قبول کرد تا در موضوع
تازه ای ادامه کار دهم ؛ موضوعی که اطالعات چنداني در خصوص آن نداشتم.
ايش��ان من را به سراغ مسئول ثبت نام فرستاد.وقتي مسووالن مربوطه از من
مدرک خواس��تندبه آنها گفتم من مدرک ندارم االن هم در ایران اصال مدرک
نمی دهن��د اگر هم بدهند تنها برگ��ه ای می دهند تا فرد بتواند با آن کار کند؛
برگه اي كه در آن تعداد واحدهای گذرانده شده قید می گردد.آنها خواستند تا
این نامه را از ایران برای آنها بیاورم.
به ایران آمدم و مسووالن دانشگاه پس از مدتی قبول کردند مدرک لیسانس
به من بدهند .مدرکی به فارسی ارایه کردند که زیرش نوشته بود :این مدرک
ارزش آموزشی ندارد .خالصه آنكه با استفاده از همان مدرک توانستم مدرک
دکترا را بگیرم.
چه موضوعي باعث شد كه راهي را كه پدرتان رفته بودند ادامه بدهيد؟
من از همان ایام دبیرس��تان چیزی را در وجود پدرم دیدم که ایشان داشتند و
من از آن بي بهره بودم .حس می کردم ائمه ایشان را تأیید می کنند چرایی آن
را نمی دانستم هنوز هم نمی دانم.چیزی در وجود ایشان بود .چیزی مثل صفا
و ...نوعی ارتباط خاص با ائمه که مورد تأیید بودند یعنی عمال می دیدم که این
تایید از توسعه تا کارهای دیگر را در بر می گرفت لذا تصمیم گرفتم از ایشان
تقلید کنم .لذا از همان ایام برنامه هایم را با ایشان می گذراندم.
ممكن است بيشتر توضيح بدهيد؟
پدرم در سال  1311متولد شدند ايشان فارغ التحصیل رشته معماری در بغداد

بودند .با انقالب عبدالکریم قاسم در عراق به ایران آمدند .ایشان مي گفتند آن
رخداد کمونیس��تی اس��ت و لذا امیدوار بودند که دوباره شرایط تغییر کند.پدرم
طرح های خوبی را در عراق انجام داده بودند.مثال مدرسه اي را طراحی کرده
بودند که بخش كانتيلي��وري (فکر می کنم در ایران به آن پیلوتی می گویند)
داشت؛ آن وقت هنوز ایده كانتيليور در عراق وجود نداشت.ایشان دوست داشتند
کار جدید انجام بدهند و از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند.
وقتي به ایران آمدند ابتدا به عنوان مهندس با طرحهای جدید شرکتهای کوچک
کار کردند و طرحهای نو با ساختارهاي تازه ارايه مي دادند كه آن زمان مرسوم
و معمول نبود و مدیر شرکت نيز به خاطر اینکه ايشان از یک سری طرحهای
جدید استفاده کرده بود به پدرم توجه بيشتري مي كرد.ضمن اينكه ایشان در
کارهای ساختمانی نيز به صورت مفهمومی کار می کردند.
ما وقتی وارد ایران ش��دیم هنوز عراقی و جزيي از عربها بودیم و شناس��نامه
ایرانیمان را نگرفته بودیم.
دقيقا چه سالي؟
س��ال  .1336ما پس از توس��عه حرم امام رضا( ع ) به مش��هد آمديم و پدرم
راه آهن این ش��هر را ساختند.ايشان رئیس کارگاه راه آهن مشهد و همچنین
رئيس كارگاه كارخانه قند ش��يرين بودند.پس از گذراندن سال چهارم ،پنجم و
ششم دبستان در مشهد دوباره به تهران منتقل شدیم .سه سال نخست را در
دبیرستان آذر س��پری کردم و سپس سه سال دوم به دبیرستان علوی تهران
رفتم.از آن زمان به بعد ديگر با عربی کاری نداشتیم شايد دليلش هم اين بود
كه وقتي خواهرم به دنیا آمد عربي حرف نمي زد و از همان اول تصميم گرفت
فارسي صحبت كند و ما هم زبانمان را به فارسي تغيير داديم.
در طول اين مدت پدرتان مشغول كارهاي عمراني بودند؟
بله ،از س��ال  46شمسي شرکت آر .ای را تاسيس كردند كه پاتوق مهندسین
انجمن اسالمی دانشگاه بود .آقای نژاد حسينيان سالیان سال نزد ما بود .دیگراني
هم مثل مرحوم قندهاری بودند.ولی به هر حال مهم ؛ "پاتوق بودن" بود.
از نکاتی که برای پدرم بس��یار مهم بود ای��ن بود که وقتی که در عراق بودند
فردی از اندونزی برای پیدا کردن مبلغ آمده بود و فکر می کردند خیلی راحت
می توانند در عراق مبلغ پيدا كنند.پس از دو س��ه روزی جست و جو در نجف
مبلغي پيدا نمي كنند.
تمام ذهن پدر من مصروف اين ش��ده بود كه چگونه مي توان اين مشكل را
حل كرد.بعد همان زمانها در ایام حج کاری می کردند که هیچکس دیگر آن را
انجام نداده است؛ به خیمه های ديگر کشورها می رفتند و از آنها مي پرسيدند
شما که هستید و اهل کجاييد لذا تمام مراکز اسالمی غیر از خاورمیانه را کامال
می شناختند.بیش��تر هم شاید به خاطر همین بود که با آنها آشنا شوند .گرچه
ايش��ان از لحاظ مالی وضع خوبی نداش��تند و پول همين سفرهاي ساده را به
سختي تامين مي كردند .ولی عالقه داشتند و معتقد بودند بايد كار كرد.
فعاليتهاي فرهنگي پدرتان از چه زمان آغاز شد؟
اولین کاری که پدرم از لحاظ برنامه اس�لامی در ایران شروع کردند مربوط به
همان زمانی بود که ش��رکت در س��ال  46تأسیس شد.آن زمان کتابچه اي با
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عنوان پاسخ به شبهات بود با آقای مهدوي كني ،و تني چند نفر ديگر منتشر
مي كردند.
چه شد كه كار در عراق را شروع كرديد؟
شاه براي آنكه با صدام كنار بيايد تعدادي پيمانكار را به عراق فرستاده بود .اولین
س��ال به آنجارفتیم و قیمت دادیم و دوم يا س��وم شديم اما سال بعد دو پروژه
 80میلیون دالری خیلی بزرگ گرفتيم .وقتی كار را شروع کردیم تقریبا بيش
از یک سال از انقالب نگذشته بود .وقتي رادیو را روشن می کردیم سرودهای
زيباي انقالب پخش مي شد .در طي مسير ارتشیها وقتي می دیدند ما عراقی
هستيم و رادیو ایران را گوش می دهيم خيلي تعجب مي كردند.
فكر مي كنيد مشكل ما در فعاليتهاي علمي و پژوهشي مان چيست؟
ببينيد متأسفانه با وجود تمام توجهي كه به مسایل فني مي شود وکنفرانسهای
زی��ادی كه برگزارمی گردد ولي از خالقیت خبري نيس��ت.مثال حتي بر روي
تاسيس بانک اسالمي ابتدا عربها کار کردند.اين بانك ابتدا در بحرين تاسيس
شد و پس از آن در عربستان شكل گرفت و سپس به تدريج زياد شد .هر چه
مطلب و مقاله در اين خصوص نوشته شده مربوط به عربهاست.
متأس��فانه در تئوري سازي اين مس��ايل كار نكرده ايم .شايد يك دليل آن به
خودمان بر مي گردد .همه كار كتابخانه اي انجام مي دهندو هیچ کدام بصورت
ميداني از مردم س��وال نمي كنند.شما تا نتوانيد مشكالت را حل كنيد و دقيقا
ندانيد اشكال از كجاست تنها در كتابها مي چرخيد.
هر علمی روش��ی دارد .بخشي از اين مس��ايل عنوان می شود ولی چون نظام
سیستماتیک آكادميك وجود ندارد مورد قبول بقیه قرار نمي گيرد.
متاسفانه علیرغم اینکه پیشرفتهای علمی خوبی داشته ایم و رهبری نظام نیز
به این مساله تاکید دارند که باید علمی پیشرفت کرد اما متأسفانه ابزارهای آن
را در اختیار نمی گذارند .زیربناها خیلی مهم اس��ت ولی این زیربناها ساخته و
پرورش داده نشده است.
در مورد ساختمان هم ایده هایی که پدرم داشتند و دایما به آن فکر می کردند
این بود که فیلسوفها مطلب شان را به صورت کتاب و رساله ها می گویند .حال
عده کمی این کتابها را خواندند و آن را فهمیدند لذا تعداد کسانی که فلسفه را
می شناسند اندک است.ولی یک طراح آن فلسفه را در فضایش پیاده می کند
یعنی به فضایی که وارد می ش��وید چه بخواهید و چه نخواهید با آن فلس��فه
س��روکار دارید و مجبور می شوید با آن برخورد کنید اینجاست که در طراحی
اسالمی بايد طراح ،فلسفه اسالمی را بخوبی فهمیده باشد تا بتواند آن را پیاده
کند .ما ایده کلی را داریم و ممکن اس��ت تعریفها را هم بدانیم اما در حقيقت
موضوع چیز دیگری اس��ت .ببینید مثال مي گويند خانه باید بگونه ای باش��د
که اشراف نداشته باشد ،در سیستم قدیمی به خانه ای که وارد می شویم بايد
اندرونی و بیرونی داشته باشد .پدرم حتی خانه های  70متری طراحی و برای
آن هم بیرونی و اندرونی پيش بيني می کردند .وارد خانه كه می شوید بايد یک
طرف میهمان خانه و طرف دیگر آش��پزخانه و سپس هال یا اتاق خواب وجود
داشته باشد.دانشجویان می توانند سوالی را با استاد مطرح کنند.نشریه شما یکی
از جاهایی است که می توانید این کار را انجام دهید.این یعنی استاندارد سازی
ولی استاندارد سازی اسالمی.
چ��را مردم محیطهای تعاملی مثل اینترنت را دوس��ت دارند چون در این فضا
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می توانند بحث کنند و نظر بدهند یکی نظر دیگری را نقد می کند.
در نش��ريات نيز می توان این کار را انجام داد یعنی از افراد بخواهیم نسبت به
این موضوع هر دو طرف صحبت کنند ؛ یکی موافق و دیگری مخالف.آن وقت
شما بهترینها را انتخاب و چاپ می کنید و این باعث می شود که باز هم افراد
بیشتری تشویق به نوشتن شوند و همین تلنگر زدنهاست که زنده می کند و
باعث می شود که آب راکد ،کمی به حرکت درآید.
از دانشگاهی بگوييد كه متولي آن هستيد ؟
پ��درم زمان��ي کتابچه های کوچک مذهبی و یا معلوم��ات عمومی را در مورد
مس��لمانان منتشر و توزیع کردند .ايشان معتقد به توس��عه کار بودند و اینکار
برایشان کافی نبود تا اینکه متوجه شدند مي توان در انگلستان دانشگاه تأسیس
کرد بنابر اين ابتدا با همكاري یونس��کو دانش��گاه فنی را تأسیس کردند .ايده
ايشان بر اين اساس شكل گرفت كه مي گفتند اغلب در کالسهاي درس کمتر
س��وال می ش��ود مي توانيم همین حرفهای استاد را عینا ضبط کنیم و همین
مباحث ضبط شده را در اختیار دانشجویان قرار دهیم تا هم بتوانیم تعداد زیادی
دانشجو جذب کنیم و هم مطالب خوبی را از بهترین استادان داشته باشیم .آن
وقت هنوز خبري از وب سایت نبود البته اینترنت وجود داشت ولی آن هم برای
گروه خاصی بود.
دانش��گاهها نيز بیش��تر مکاتب��ه ای بود یعن��ی مطالب را با کتاب یا نوش��ته
می فرس��تادند .برای این کار ما آزمون هم داشتیم .وقتی خواستیم دانشگاه را
تأسیس کنیم پدرم از لرد پری ؛ رئیس اوپن یونیورسیتی (دانشکاه آزاد) انگلستان
و همچنین از سر مونتی فینیستون کسی که نظام درسی انگلستان را تغییر داد
دعوت به همكاري كردند و آنها هم پذيرفتند.دفتر و محلی که در آنجا مستقر
بودیم خوب بود ؛ جایی نزدیک قصر ملکه .آنها با خود می گفتند اینها پولدارهای
عرب هستند و می شود با اینها کار کرد.
پس از اینکه کار خود را با اینها شروع کردیم تمام رؤسای اوپن یونیورسیتی اروپا
هم در جلساتی که برای تاسیس دانشگاه اینترنشنال تکنولوجیکال یونیورسیتی
بود شرکت کردند .حتی یکبار پدرم با لرد پری به تایلند سفر کرد تا از تجربه
اوپن یونیورسیتی آنجا استفاده کنند .از استاد آنجا پرسیده بودند چند تا شاگرد
داری؟ گفته بود بیش از  100هزار .پدرم تعجب کرده و بعد سوال کرده بودند از
این تعداد چه تعدادشان قبول می شوند استاد پاسخ داده بود  5درصد.
اين نقص ابتدايي سیستم اوپن یونیورسیتی بود كه البته هنوز هم در برخی نقاط
دنیا مثل ایران ،عراق و خیلی از کشورهای جهان سوم مورد تایید نیست .علتش
این است که ابتدا کار آن اصال خوب نبود چون فقط به صورت مکاتبه ای بود
و بازده درستی نداشت.
ولی وقتی به آن ،سیستم ویدیویی را اضافه کردیم نتایج خیلی بهتری را بدست
آوردیم زیرا استاد بهترین استاد بود .ما پس از اینکه با یونسکو صحبت کردیم
قرار شد دانشگاه همراه با یونسکو باشد و پس از چندی دانشگاه ثبت شد.
ولی وقتی شروع به کار کردیم لرد پری گفت ما باید دو میلیون پوند پول داشته
باش��یم تا بتوانيم جذب دانشجو کنیم .به او گفتیم بیاییم با تعداد اندک کار را
ش��روع کنیم اما او قبول نکرد لذا بعد مجبور ش��دیم آن دانشگاه را جامد نگاه
داریم و کار نکنیم .تقریبا بودجه ما هم همان وقتها تمام شد یعنی ما بودجه ای
داشتیم از پروژه های عربستان .پول خوبی از محل انجام این پروژه ها داشتیم
اما تقریبا دیگر تمام ش��د .وقتی دیدیم ب��ا اینها نمی توانیم کار کنیم با همان

سیس��تم ،دانشگاه اسالمی را تأسیس کردیم .خوشبختانه موفق شدیم و هنوز
هم فعال است.
در مورد همان دانش��گاه تکنولوژیک هم از س��ال  1990تا  2000برنامه های
موفق��ی را ارائه کردیم س��ال اول ایده جدید دادی��م آن وقت اتحاد اروپا وجود
داش��ت .خواستند کشورهای شرق اروپا که وضعشان خوب نبود را بهتر کنند.
گفتند هر کسی می تواند ایده خود را ارايه بدهد که ما چگونه مي توانيم سطح
دانشگاه های اروپای شرقی را ارتقاء دهیم .ایده ما عملی بود ؛ یعنی ابتدا آمدیم
 5یا شش نفر از رؤسای دانشکده های دانشگاه های اروپای غربی را به عنوان
اس��تاد انتخاب کردیم و با پنج -شش نفر از استادان کشورهای اروپای شرقی
جلس��ه ای تش��کیل دادیم تا ببينيم چه درس��ی را مي توان خلق کرد .ابتدا از
مکانیک واز لهس��تان ش��روع کردیم و عمال به محیط زیس��ت وارد شدیم و
زیر مجموعه های آن را در کش��ورهای مختلف پیاده کردیم .ایده این بود که
اس��تاد دو هفته به اروپای ش��رقی می رفت .دانشجویان هم تنها یک درس را
می خواندند نه همه دروس را.پس از مدتی اس��تاد باز می گشت و می توانست
این دو هفته را مرخصی بگیرد.
استاد محلی چهار هفته به زبان محلی تدریس می کرد .بعد می رفت و نوبت به
استاد بعدی می رسید.مدرک را موسسه اروپایی شرقی می داد اما پشت آنرا 5
نفر از روسای دانشگاه به صفت شخصی خود امضا می کردند.سال اول دیدند
که موفق شده ایم به ما نمره خوب دادند و توانستیم رقابت کنیم .تازه یک سال
بود که دانش��گاه مان را تأسیس کرده بودیم و توانسته بودیم با  200دانشگاه
اروپای غربی رقابت کنیم ،توانستیم ایده ای را بدهیم و عملی کنیم که دیگران
نمیتوانستند.
تا اینکه در سال  2000یکی از مدیران ما در کنفرانسی شركت كرد که دقيقا
نمی دان��م مربوط به چه بود .در اين كنفرانس ف��ردي آمریکایی در خصوص
دموکراسی سخنرانی مي کرد.مدیر ما آقایی هندی االصل و استاد دانشگاه بود
در حين سخنراني ناگهان عصبانی شد و گفت شما آمریکاییها به ما دموکراسی
یاد ندهید اوال هر چه سرخ پوست بود را کشتید شما بمب اتمی را به هیرو شیما
زدید و انسانهای زيادي را کشتید و....
در همان س��ال فرم ه��ای تقاضای م��ا در راهروها گم ش��د.بنابراین آزادی
مفهومی ش��وخی است.اينطور بود كه دانش��گاه ما هم به فهرست ناخودی ها
پیوست.
چه خاطره ای از پدرتان در ذهن دارید؟
پدرم می گفتند وقتی رئیس کارگاه راه آهن مش��هد بودند روزی آقایی خیلی
تنومند به آنجا آمد و تقاضای کار کرد.آنوقت وضع اقتصادی تعريفي نداشت و
ما نیز کاری براي او نداشیم بنابر این گفتیم نمی توانیم کمکی در این خصوص
انجام دهیم.اصرار کرد و به گریه افتاد .می گفت چند روزی است که نتوانسته ام
درآمدی کسب کنم و دست خالی به خانه بر می گردم چیزی ندارم .پدرم تحت
تأثیر قرار گرفت و کاری برای وی در نظر گرفت .اينگونه مسايل بیش از همه
ایشان را متاثر می ساخت و پدرم دایما در پی آن بود که چگونه می توان مسایل
و مشکالت را بصورت زیربنایی حل کرد و ایجاد کار و خالقیت نمود.
به خاطر دارم وقتي سیلوی کارخانه سیمان آبیک را می ساختیم فناوری های
جدیدی در اختیار داشتیم که از ژاپن وارد كرده بوديم و آن قالب لغزنده بود که
تعداد محدودی از آن در دنیا وجود داش��ت .چنانكه مي دانيد هر تکنولوژی نو

مشکالتی را نیز به همراه دارد .عالوه بر این مسایل هزینه آن نیز مانع از آن
بود که تیم کامل ژاپنی را در اختیار بگیریم و تنها می توانستیم از تکنسین های
آنها استفاده کنیم  .وقتی این سیلو به ارتفاع  15یا  20متر رسید ،به دالیلی قالب
به بتن چسبید و تکنسین مربوطه نتوانست این مشکل را حل کند .بنابراین اين
نماينده ژاپني به کشورش بازگشت تا پس از ارایه گزارش خود راه حل مساله
را ارس��ال کند .ارسال پاسخ قدری به طول انجامید.باالخره فهرستی طوالنی
ارایه داده و گفتند اگر می خواهید این مشکل حل شود باید چند مهندس و این
امکانات را فراهم کنید.این مشکل قبل از بازگشت این فرد حل شد و توانستيم
با توسل به ائمه و یاری خداوند مشکل را حل كنيم .پدرم می گوید وقتی این
نامه آمد در پاسخ به آن عکسی را ارسال کردیم و گفتیم که اگر در جای دیگری
پروژه ای مشابه داشتید به ما بگویید تا برای شما آن را بسازیم.
به نظر مي رسد زمينه كار براي مهندسان ايراني در عراق وجود دارد.
اما یکی از مشکالت ما موضوع صدور خدمات مهندسی است .در عراق
پول و کار وجود دارد ولی مهندس نیست.با این مشکل چه باید کرد؟
ببینید؛ ایرانی بیرون برو نیس��ت.ایران به دلیل اینکه بازار بزرگی است همیشه
بازار کار داشته است اما هنوز ایرانی ها بطور جدی به فکر بیرون رفتن از ایران
نیستند بعضی از صنعت ها مثل قالی ،غذا و میوه راه افتاد اما باز هم فرهنگش
فرهنگ درس��تی نیست چرا که ایرانی همیش��ه کاالی اول خود را با کیفیت
می فرس��تد و کاالهای بعد را بی کیفیت ارس��ال می کند.در صورتی که باید
بلندنگری داشت.
توصیه ای برای همکاران ما دارید ؟
کشورهای اسالمی به هر دلیلی مدتی از تکنولوژی غرب عقب افتادند و باعث
ش��د که مردم همه چیز را در غرب خالصه می کردند.تعدادی از نویس��ندگان
ماشروع به نوشتن این موضوع کردند که اسالم چنین بود ،ما مسلمانان اینگونه
بودیم و ...این مساله تاثير بسیاری داشت اما مرحله نخست بود .مرحله دوم كار
بر عهده سید جمال الدین اسدآبادی بود .ایشان یکی از کسانی بود که باعث
ش��د کمی به خودباوری برسیم.نسل دوم اين حركت آیت اهلل سید هبه الدین
شهرستانی اس��ت که مجله علم را در نجف منتشر نمود .آن زمان تکنولوژی
کلمه خوبی نبود.وقتی آلمانی ها می خواستند در عراق قطار را بیاورند خيلي ها
آن را تحریم کردند .چرا که تصور آن بود که آنها می خواهند با این اقدام قدرت
نمایی کنند.
پدرم اولین کسی است که میکروفن را در مجلس روضه به کار بردند .آیت اهلل
شهرستانی باعث شد تاما حرف علمی بزنیم.
تا همین ده س��ال پیش اگر در دانشگاه مدینه کسی می گفت کره زمین گرد
است او را از دانشگاه اخراج می کردند.
تمام دغدغه فکری پدرم آن بود که بتوانیم بخشی از برنامه هایی را که در غرب
انجام گرفته بود ؛ مانیز بتوانیم انجام بدهیم از جمله آنها سیلوی آبیک ،کارخانه
نیشکر کشت و صنعت خوزستان ،آنلودرها (جرالثقیل های تخلیه) در بندر امام
خمینی و مخزن هایی در عربستان بود .به هر حال توانستند ثابت کنند که ما
می توانیم با غربیها برابر ش��ویم .اآلن نوبت جوانهای ما اس��ت که ثابت کنند
می توانند از غرب جلو بزنند.

37

دل نوشته

مهندس محمدتقي خسروي | مدير اجرايي ماهنامه طاق

زیر هیچ سقف مستحکمی بنیان آرامش نمی شکند
" ...هنوز هياهوي آدم ها در ميان ترافيك قفل شده خيابان ،گونه هاي خيس و خاك خورده كارگران و ضجه هاي پياپي زني
كه گِل هاي ترد باغچه كنار ديوار را با پنجه هايش مشت مي كرد و بر سر مي ريخت و كمي آنسوتر پيكر بي جان و خونين
مردي كه مي گفتند سرش در نتيجه سقوط باالبر متالشي شده ،دهان به دهان مي گشت كه سقوط و مرگ دلخراش كارگر
ميانسالي از روي داربست هاي يكي ديگر از همان ساختمان ها آرامش آنروز اهالي محل را هم گرفت و".. .
براي فيلمسازي كه قرار است حوادثي اينچنيني را عين موزاييك هاي چهارگوش كف خيابان كنار يكديگر بچيند فرقي نمي
كند كه خشت هاي حكايتش را بر ديوار ژانر مستند بنا كند يا خیالپردازانه ،براي خبرنگاري كه ليد خبرش پر است از "چراها " و
" چگونه " هايي كه مدام ذهن خواننده اش را به بازي گرفته است و يا براي طراح گرافيكي كه با تجسم و ترسيم واقعيت ها
الك الك پشتي بنشاند تا به مخاطبش ايمني ،آرامش و نفوذناپذيري خطرات حين
قرار است كاله ايمني زرد رنگي را جاي ِ
كار را گوشزد كند نيز چندان تفاوتي نمي كند كه مخاطبش بداند او براي انتقال پيامش از مداد ،کنته ،مداد رنگي و پاستل گچي
و روغني بهره گرفته است يا از ابزار ديجيتال.
مهم آن است كه روزي ضرورت استفاده از كاله ها ،كفش ها يا كمربندهاي ايمني در ذهن هاي غبار گرفته عده اي حك
شود؛ روزي كه وجدان ها عين پليس هايي كه به دنبال موتور سواران بي كاله مي دوند تا جريمه شان كنند راه اهمال و سهل
انگاري را براي هميشه سد كنند.
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مقالهها

عمومي

قسمتسوم

رویکردیبهمدیریتپروژهبرپایهاستانداردهایجهانی
با توکل به خداوند متعال و با سپاس و قدر شناسی از خوانندگان عالقه مند و
فرهیخته که با مطالعه قسمت های قبل این نوشتار نگارنده را به تکمیل مطلب
تشویق فرمودند ،سومین قسمت از مقاله "رویکردی به مدیریت پروژه بر پایه
استانداردهای جهانی" را تقدیم می نمایم.
موضوع این قس��مت از مقاله معرفی آخرین ویرایش استاندارد مدیریت پروژه
آمریکا با عنوان 2008-PMBOKمی باشد.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه مؤسس��ه مدیری��ت پ��روژه آمری��کا PMI
( )Project Management Instituteدر س��ال  1969در پنسیلوانیا
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در ایاالت متحده آمریکا تأس��یس ش��د و اکنون به عنوان یکی از معتبر ترین
موسسات مدیریت پروژه در سطح جهان مشغول فعالیت می باشد.
آم��وزش ش��اخه های مختلف مدیریت پ��روژه و هم چنین برگ��زاری آزمون
مدیریت حرفه ای پروژه و اعطای گواهینامه مدیــریت حرفه ای پروژهPMP
( )Project Management Professionalب��ه داوطلبانی کــه در
آزمون پذیرفته شده اند از جمله فعــالیت های PMIمی باشد.
 PMIدر س��ال  1996موفق به تدوین و انتش��ار نخس��تین استاندارد جامع
مدیری��ت پروژه با عن��وان " PMBOKپیکره ی دانش��ی مدیریت پروژه"

( )Project Management Body of knowledgeگردی��د .این
استاندارد در سال های 2000و2004و 2008مورد بازنگری و تجدید نظر واقع
شد و هم اکنون نسخه معتبر آن که مبنای آموزش ها و آزمون های PMIدر
سراسر جهان نیز می باش��د ،ویرایش چهارم PMBOKیعنی همان نسخه
 2008می باشد.
باید بپذیریم که اقبال روزافزون و اس��تقبال فراوان دست اندرکاران پروژه ها از
مدیریت پروژه حاکی از آن اس��ت که کاربرد دانش مناسب مدیریت پروژه در
کن��ار آگاهی از فرآیندها ،مهارت ها ،ابزارها و تکنیک ها می تواند اثر مهمی بر
موفقیت پروژه ها داش��ته باش��د PMBOK.مجموعه ای از گس��تره دانش
مدیریت پروژه که در بیشتر زمان ها و بیشتر پروژه ها به صورت رضایت بخش
و مفیدی کاربرد داش��ته است ،را به عنوان راهکاری که شانس موفقیت را در
بسیاری از پروژه ها افزایش می دهد ،شناسایی و معرفی می کند .البته این بدین
معنا نیست که این مجموعه در مورد همه پروژه ها به صورت ثابت و یکنواختی
به مورد اجرا گذاش��ته می شود بلکه این تیم مدیریت پروژه است که مسولیت
تعیین اینکه چه بخش هایی از این استاندارد برای هر پروژه ای مناسب و مفید
است را بر عهده دارد.
فرآیندهاییکمدیریتپروژه
PMBOKمدیریت پروژه را مجموعه ای از فرآیندهای از پیش تعریف شده
در پروژه می داند .این فرآیند ها ابزارها و تکنیک هایی جهت استفاده از توانایی ها
و مهارت های موجود در حوزه های دانشی مختلف مدیریت پروژه می باشند.در
این استاندارد هر فرآیند با ورودی ها ( ،)inputsابزارها و تکنیک ها(tools
 )and techniquesو خروجی ها ( )Out putsمشخص می شود.
این اس��تاندارد در واقع مدیریت پروژه را ماهیتا هدایت صحیح این فرآیندها و
تعامالت بین آن ه��ا می داند و مجموعه فرآیندهای مدیریت پروژه را در پنج
گروه فرآیندی( )Process Groupsبه شرح زیر تقسیم بندی می نماید:
گروه هایفرآیندیمدیریتپروژه
گروهفرآیندیآغازین
() Initiating Process Group
مجموعه اقدامات��ی که برای تعریف یک پروژه جدید یا یک فاز جدید از یک
پروژه موجود با دریافت مجوزهای الزم برای شروع پروژه یا فاز انجام می شود
در این گروه فرآیندی قرار می گیرد.هم چنین تعریف محدوده اولیه پروژه ،تعیین
منابع مالی اولیه و شناس��ایی ذینفعان داخلی و خارجی که با نتایج کلی پروژه
در تعامل و اثر گذار می باشند نیز انجام می شود .مدیر پروژه هم اگر تا کنون
منصوب نشده باشد انتخاب خواهد شد.مجموع این اطالعات در منشور پروژه و
فرم ثبت ذینفعان وارد می شود.
گروه فرآیندی برنامه ریزی
()Planning Process Group
اقدامات مورد نیاز برای تعیین محدوده پروژه و تعریف مسیر اقدامات الزم جهت
نیل به اهداف از پیش تعیین شده پروژه در قالب تدوین برنامه ها،در این گروه
فرآیندی قرار می گیرند.مدیریت پروژه با توجه به ماهیت چند بعدی آن دارای
حلقه های بازخوردی است که منجر به جمع آوری اطالعات بیشتر در خصوص
اجزاء پروژه می شود .همان طور که تدریجا اطالعات تکمیلی پروژه جمع آوری
و تحلیل می ش��ود امکان برنامه ریزی بیشتر و دقیق تر در مورد پروژه فراهم
می آید این روش جزئیات فزاینده برنامه مدیریت پروژه به " برنامه ریزی موجی
غلتان" () Rolling wave Planningمعروف است.
گروهفرآیندیاجرایی
() Executing Process Group

مجموعه اقدامات انجام ش��ده در جهت اجرای برنامه های تدوین شده توسط
مدیریت پروژه برای تأمین خواس��ته ها و مش��خصه های پروژه در این گروه
فرآیندی واقع می شود.
گروه فرآیندی نظارت و کنترل
()Monitoring and Controling Process Group
مجموعه فرآیندهایی که به منظور وارس��ی ،پی گیری ،بررسی پیشرفت کار،
بررسی هزینه ها و نظارت بر اقدامات اجرایی در پروژه ضرورت داشته باشد بر
اساس برنامه مدیریت پروژه جزء این گروه فرآیندی محسوب می شود .امتیاز
مهم این گروه فرآیندی آن است که عملکرد پروژه مرتبا و مستمرا به منظور
تش��خیص انحراف از برنامه مدیریت پروژه مورد وارس��ی قرار گرفته و اندازه
گیری می شود .کنترل تغییرات و نظارت بر فعالیت های جاری پروژه در مقایسه
با خط مبنای برنامه پروژه اقدامات اصلی این گروه فرآیندی است.
گروهفرآیندیاختتامی
() Closing Process Group
فرآیندهای��ی که به منظور خاتم��ه دادن به تمامی اقدام��ات همه گروه های
فرآیندی به انجام می رس��د تا رسما پروژه یا فاز به پایان رسد.تکمیل اقدامات
این گروه فرآیندی به منزله تأیید کامل شدن مجموعه فعالیت های تعریف شده
در س��ایر گروه های فرآیندی است و ممکن است شامل مواردی از این قبیل
باشد :تحویل موقت کار به مشتری یا بهره بردار -مستند سازی آموخته های
پروژه -خاتمه دادن به قرارداد های پیمانکاران جزء و خریدهای تدارکاتی
حوزه های دانش مدیریت پروژه
()Project Management Knowledge Areas
اس��تاندارد PMBOKبر این باور است که اقداماتی که توسط مدیر پروژه و
تیم او صورت می گیرد در حوزه های دانشی تفکیک شده ای که مجموعه آنها
پیکره دانشی مدیریت پروژه را شکل می دهد به انجام می رسد .این حوزه های
دانش عبارتند از:
-1مدیریتیکپارچگیپروژه
() Project Integration Management
این حوزه در برگیرنده فرآیند ها و اقدامات الزم برای شناسایی ،تعریف ،ترکیب
جمع آوری و هماهنگی فعالیت های مدیریت پروژه می باش��د .این هماهنگی
و یکپارچگی در تصمیم گیری بین فعالیت های گروه های فرآیندی مختلف از
اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است.
-2مدیریتمحدودهپروژه
)(Project Scope Management
مدیریت محدوده پروژه در برگیرنده اقداماتی است که ما را از آنچه باید برای
تکمیل موفقیت آمیز پـروژه انجـــام دهیم و آنچه انجام آن الزم نیست
مطمئن می سازد .به عبارت دیگر مدیریت محدوده پروژه تعیین کننده آنچه
در پروژه وجود دارد و آنچه در پروژه وجود ندارد می باشد .درک و مدیریت
صحیح محدوده پروژه ما را وادار به انجام کارهایی می کند که باید انجام
.دهیم و از انجام کارهای خارج از وظیفه ،ما را باز می دارد
-3مدیریت زمان پروژه
)( Project Time Management
تمام تالش هایی که برای زمان بندی پروژه و تکمیل به موقع پروژه صورت
می گی��رد در حوزه دانش مدیریت زمان پروژه قرارداده می ش��ود .برنامه زمان
بندی ،کنترل پیش��رفت پروژه ،برنامه ه��ای جبرانی ،تخمین زمان فعالیت ها
CPMو .. .در این حوزه واقع می شوند.
41

-4مدیریتهزینهپروژه
() Project Cost Management
مجموعه فعالیت ه��ای مرتبط با هزینه پروژه نظیر تخمین هزینه فعالیت ها،
بودجه ریزی برای پروژه ،کنترل هزینه های انجام ش��ده و مقایس��ه با برنامه
اولیه ،جزء مدیریت هزینه پروژه تعریف می شوند که به عنوان یک حوزه دانش
مستقل مورد نیاز مدیریت پروژه می باشد.
 -5مدیریت کیفیت پروژه
() Project Quality Management
این حوزه دانش��ی در بر گیرنده اقداماتی در مدیریت است که مشخص کننده
مسولیت ها و اهداف و تدوین کننده سیاست های کیفی مورد نیاز پروژه است.
استقرار یک سیستم کیفی مبتنی بر برنامه ریزی کیفیت،تضمین کیفیت و کنترل
کیفیت ،متضمن نایل شدن به یک سطح کیفی مطلوب در پروژه است.
 -6مدیریت منابع انسانی پروژه
() Project Human Resource Management
این مبحث اقدامات مربوط به سازماندهی ،مدیریت و رهبری تیم پروژه می باشد.
اعضاء تیم پروژه را کارکنان پروژه نیز می گویند که به هر یک نقش و مسولیت
ویژه ای اختصاص می یابد .اعضاء تیم پروژه عالوه بر وظایف مشخص خود ،در
برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های پروژه نیز می توانند نقش ایفا کنند.
 -7مدیریت ارتباطات پروژه
() Project Communication Management
مجموعه اقدامات��ی که برای حصول اطمینان از این ک��ه اطالعات پروژه به
موقع و مناسب تولید ،جمع آوری ،توزیع ،نگهداری ،بازیابی و نهایتا جمع بندی
می ش��وند ،الزم است صورت گیرد در این حوزه قرار دارد.برقراری ارتباط مؤثر
با اعضاء تیم پروژه و همچنین سایر ذینفعان پروژه معموال بخش عمده ای از
وق��ت مدیر پروژه را به خ��ود اختصاص می دهد و لذا مدیریت صحیح در این
زمینه دارای اهمیت ویژه ای است.
 -8مدیریت ریسک پروژه
( ) Project Risk Management
این مبحث ش��امل فرآیند های الزم برای برنامه ریزی مدیریت ریسک و هم
چنین شناسایی ،تحلیل ،برنامه ریزی پاسخ ها و نظارت و کنترل ریسک ها در
پروژه می باشد .هدف اصلی مدیریت ریسک افزایش احتمال وقوع و افزایش
تأثیر وقایع احتمالی مثبت و کاهش احتمال وقوع و کاهش تأثیر وقایع احتمالی
منفی در پروژه است.
مستند سازی نحوه مدیریت ریسک ها در یک پروژه از وظایف یک مدیر پروژه
می باشد.
 -9مدیریت تدارکات پروژه
() Project Procurement Management
این مبحث شامل فرآیند های خرید ،تدارکات یا تحویل محصوالت ،خدمات
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یا نتایج مورد نیاز پروژه از خارج از تیم پروژه اس��ت .کلیه قراردادهای خرید و
فروش و هم چنین قراردادهای پیمانکاران دسته دوم ،باید برنامه ریزی شده و
تمام الزامات قانونی و قراردادی مد نظر قرار گیرد .مدیریت تدارکات پروژه اگر
به درستی انجام شود می تواند نقش بسیار مؤثری در موفقیت مدیریت پروژه
داشته باشد .همه ما پروژه هایی را می شناسیم که به دلیل ضعف در مدیریت
تدارکات ،به نتایج مطلوب دست نیافته اند.
به این ترتیب از نظر  PMBOKمجموعه فعالیت ها و اقدامات مدیر پروژه یا
به تعبیری فرآیند های مدیریت پروژه در یکی از حوزه های  9گانه فوق الذکر
قابل تعریف می باش��د یعنی اوال از هیچ یک از این  9حوزه دانشی نمی توان
غفلت کرد و ثانیا پیکره دانشی مدیریت پروژه را باید ترکیب متوازنی از این 9
حوزه دانش��ی دانست.از سوی دیگر فرآیندهای ضروری مدیریت پروژه در هر
یک از حوزه های دانش��ی مذکور را بايد بتوان در یکی از گروه های فرآیندی
آغازین ،برنامه ریزی ،اجرایی ،نظارت و کنترل و یا اختتامی قرار داد .به عبارت
دیگر مدیر پروژه و تیم او باید بتوانند در حوزه های دانشی مختلف برنامه ریزی
نموده و سپس آن برنامه ها را به اجرا درآوردند و بر نحوه اجرا نیز کنترل ها و
نظارت های الزم را انجام دهند فرآیند های آغازین و پایانی نیز فقط در برخی
حوزه های دانشی قابل تعریف می باشد .این استاندارد مجموعا  42فرآیند اصلی
را برای مدیریت پروژه ضروری دانس��ته و این  42فرآیند را در جدول صفحه
بعد نمایش می دهد.
اس��تاندارد  PMBOKبرای هر یک از فرآیندهای  42گانه شرح مبسوطی
ارای��ه نموده و نحوه پیاده س��ازی آن را بیان می کن��د .هم چنین ورودی ها و
خروجی های هر فرآیند را به تفکیک تشریح نموده و ابزارها و تکنیک هایی که
برای فرآیند مزبور می تواند مورد استفاده قرار گیرد را معرفی می نماید.
همانگونه که در جدول استاندارد مالحظه می فرمایید  20فرآیند از  42فرآیند
اصل��ی مدیریت پ��روژه در گروه فرآیندی برنامه ری��زی و  10فرآیند در گروه
فرآیندی نظارت و کنترل قرار می گیرد .این بدین معناس��ت که از منظر این
اس��تاندارد بین المللی و معتبر تقریبا  3/4فعالیت های یک مدیر پروژه و تیم
مدیری��ت پروژه در حوزه های برنامه ریزی و نظ��ارت اتفاق می افتد و این به
معنای اهمیت فوق العاده این دو حوزه می باش��د در حالی که در تفکر سنتی،
عمده توجه و توان مدیر پروژه معطوف به حوزه اجرا اس��ت و شاید دلیل عدم
توفیق در بس��یاری از پروژه ها در کشور ما نیز ناشی از همین تفاوتی باشد که
در نگرش سنتی در مقایسه با نگرش علمی و مدرن مدیریت پروژه وجود دارد.
آیا واقعا در کشور ما مدیران پروژه  50درصد دانش و تجربه خود را در تفکر و
برنامه ریزی برای پروژه مصروف می نمایند؟ نگارنده بر اساس تجربه خود به
این سوال پاسخ منفی می دهد.
خوانندگان ارجمند به این ترتیب سومین قسمت از مقاله رویکردی به مدیریت
پروژه بر پایه استانداردهای جهانی به پایان می رسد .مطالعه دقیق این مقاله به
خوبی ثابت می کند که آنچه امروز در دنیای پیشرفته به عنوان مدیریت پروژه
شناسایی می شود تفاوت زیادی با وضعیت فعلی مدیریت پروژه های کشور ما
دارد و این وظیفه من و شماست که این فاصله را کاهش دهیم و شاخص های
بهتری را در زمینه مدیریت پروژه کسب نماییم .بی تردید استانداردهای معرفی
شده ابزار های مناسبی برای نیل به این هدف محسوب می شوند.

گروه های فرآیندی
حوزه های دانش
-1مدیریت یکپارچگي پروژه

آغازین

*تهیه منشور پروژه
_

-2مدیریت محدود پروژه

-3مدیریت زمان پروژه

-4مدیریت هزینه پروژه

-7مدیریت ارتباطات پروژه

*جمع آوری الزامات
*تعریف محدوده
*ایجادWBS

_

_

*تخمین هزینه ها
*تدوین بودجه

*هدایت و مدیریت
اجرای پروژه

_

_

_

_

*تهیه برنامه منابع
انسانی

*تشکیل تیم پروژه
*توسعه تیم پروژه
*مدیریت تیم پروژه

*برنامه ریزی
ارتباطات

*توزیع اطالعات
*مدیریت انتظارات
ذینفعان

*برنامه ریزی
مدیریت ریسک
*شناسایی ریسک ها
*تحلیل کیفی ریسک
*تحلیل کمی ریسک
*برنامه ریزی
پاسخ های ریسک
_

*برنامه ریزی
تدارکات

*تأیید محدوده
*کنترل محدوده

*خاتمه پروژه یا فاز
_

_
*کنترل برنامه
زمان بندی

*برنامه ریزی کیفیت

*شناسایی ذینفعان

*نظارت و کنترل
کارهای پروژه
*کنترل یکپارچه
تغییرات

_

*تضمین کیفیت

-8مدیریت ریسک پروژه

-9مدیریت تدارکات پروژه

*تدوین برنامه
*مدیریت پروژه

*تعریف فعالیت ها
*توالی فعالیت ها
*تخمین منابع
فعالیتها
*تخمین مدت زمان
فعالیت ها
*تهیه برنامه ریزی
بندی

-5مدیریت کیفیت پروژه
-6مدیریت منابع انسانی
پروژه

برنامه ریزی

اجرایی

نظارت و
کنترل

اختتامی

*کنترل هزینه ها

_

*کنترل کیفیت

_

_

*گزارش عملکرد

_

_

_

_
*نظارت و کنترل
ریسک ها

*مدیریت تدارکات

*نظارت
تدارکات

*خاتمه تدارکات
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عمومي

ح��وادث ناش��ي از گودب��رداري ،چرا؟

مهندس مهدي وكيلي | كارشناس ارشد مكانيك خاك و مدير آموزش سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي

مقدمه:
يكي از ش��ايعترين حوادث كارگاهي كه متاس��فانه با خسارتهاي مالي و جاني
بس��يار همراه بوده و هر از چندگاه اخبار تاس��ف آور آنرا در رس��انههاي ارتباط
جمعي مي خوانيم و مي شنويم ،حوادث ناشي از گودبرداريهاي غيراصولي است.
آنچنانكه بررسيهاي آماري نشان مي دهد ،حوادث صنعت ساختمان در بين
ساير موارد مشابه كارگاهي بيشترين درصد تلفات را بخود اختصاص ميدهد و
در اين ميان مهمترين و حساس ترين مرحله احداث ساختمان كه عامل بروز
بيشترين خسارات است ،همان مرحله گودبرداري است .اهميت موضوع آنگاه
روش��ن تر ميش��ود كه بدانيم اوال گودبرداري معموال در مجاورت يك يا چند
ساختمان قديمي انجام ميشود كه فاقد استحكام نسبي هستند ،ثانيا عليرغم
اين موضوع با توجه به پيش��رفت علم مهندسي ساختمان ،انجام گودبرداري
ايمن راه حلهاي ساده و مشخصي نيز دارد و متاسفانه عليرغم وجود اين راه
حلها با فجايعي كه هرازچندگاه جان هموطنانمان را ميگيرد يا لطمات مادي
فراواني به آنها وارد ميكند مواجه ميش��ويم .در ضمن اين نوشتار به دو سوال
پاسخ مي دهيم – 1 :چه تمهيداتي بلحاظ فني و قانوني مي بايست انجام داد
تا با ريزش ديواره گود و موارد مشابه مواجه نشويم؟ و  – 2در حوادث رخداده
اخير مسئوليت بعهده چه كساني است؟
وقتي اقدام به گودبرداري ميشود ،دو عامل نگهدارنده ديواره گود بوده
و مانع از ريزش آن مي شود :يكي چسبندگي بين ذرات و دانههاي خاك كه
بيشتر در خاكهاي ريزدانه رسي وجود دارد و دوم اصطكاك دانههاي خاك روي
هم كه مانع لغزش آنها شده و از فروريختن ديواره گود جلوگيري مي كند .لكن
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مجموع هردوي اين عوامل مقاومت قابل توجهي را بدست نمي دهد و خصوصا
اگر رطوبت (ناشي از باران يا نشت آب و فاضالب و ).. ..بدان اضافه شود ،اين
مقاومت يكباره بش��دت كاهش پيدا ميكند .به همين دليل در كتب و مراجع
علمي دستورالعمل هايي براي گودبرداري گفته شده كه خالصه و چكيده آنها
در احداث س��ازه نگهبان (نگهدارنده ديواره گود و س��اختمانهاي مجاورآن) و
سپس اقدام به گودبرداري با روشهاي صحيح و مهندسي آن است .حال هرقدر
عمق گودبرداري بيشتر و ديواره گود عميق تر ،اهميت و حساسيت كار بيشتر
و الزام رعايت ضوابط ايمني باالتر .بسته به شرايط كار اين سازههاي نگهبان
از همان منبريهاي ساده شروع شده تا روشهاي جديدي همچون نيلينگ و
س��ازههاي خرپايي و شمع كوبي و ساير روشها را دربر ميگيرد .نكته مهم اين
است كه بدليل تخصصي بودن كار ،عمليات طراحي و اجراي سازه نگهبان و
حفاظت ساختمانهاي مجاور حتما بايد زير نظر مهندس مجرب صورت گيرد.
در غير اينصورت حتي با وجود س��ازه نگهبان امكان ريزش ديواره گود وجود
داردكه مثالهاي آن در سطح شهر فراوان است.
در آس��يب شناسي حوادث ناش��ي از گودبرداري به چند عامل اساسي
برميخوريم:
 .1مالك يا صاحبكار قبل از اخذ پروانه و تعيين مهندس ناظر ،اقدام به گودبرداري
ميكند و شهرداري مي بايست حسب وظيفه قانوني خود از اينكار ممانعت بعمل
آورد .اما گويي تخريب و گودبرداري در زمره مراحل ساخت و ساز نميباشد و نياز
به پروانه ندارد! در اين رابطه ماده  100قانون شهرداريها مي گويد:
مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام

عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
همچنين بندهاي  11و  14مصوبه ش��وراي عالي اداري كش��ور كه توس��ط
شهرداري در ظهر همه پروانهها درج ميشود ،تصريح نموده( :بند  :)11چنانچه
پروانه به منظور احداث بنا صادر ش��ود و در صورت وجود بناي قديمي قبل از
انجام عمليات س��اختماني ،تخريب بنا زير نظر مهندس ناظر الزامي اس��ت .و
(بند :)14مالك موظف اس��ت در هنگام پي كن��ي و گودبرداري كليه اقدامات
ايمني را زيرنظر مهندس ناظر بعمل آورد و اگر در س��هل انگاري خساراتي به
مالكين مجاور وارد ش��ودو يا حادثه اي رخ دهد كليه مسئوليتها متوجه مالك
خواهد بود.
الزم بذكر است كه بند  26-1مبحث دوم مقررات ملي ساختمان نيز صراحتا
ش��روع كار و مس��ئوليت مهندس ناظر را از زمان صدور پروانه قيد نموده .لذا
پرواضح است بدليل اهميت مرحله گودبرداري ،تا پروانه اخذ نشده و مهندس
ناظر تعيين نگردي��ده ،مالك يا صاحبكار حق هيچگونه اقدامي را روي زمين
خود ندارد و در صورت اقدام ،شهرداري به استناد موارد پيش گفته و نيز قسمت
ذيل تبصره  7ماده  100قانون شهرداري كه ماموران شهرداري را نيز در كنار
مهندسين ناظر موظف به نظارت بر ساخت و سازها نموده ،موظف به جلوگيري
از عمليات مي باشد.
 .2مال��ك اقدام به اخذ پروانه و تعيين ناظر نموده لكن بدون اطالع به ناظر و
بدون بكارگيري پرسنل واجد صالحيت رأسا اقدام به گودبرداري ميكند.
از آنجا كه برابر بند  10مصوبه س��ابق الذكر شوراي عالي اداري كشور شروع
بكار بايد الزاما توسط مالك به ناظر اعالم شود ،لذا در اين حالت نيز مشابه حالت
نخس��ت انگار كه كار بدون پروانه انجام شود .فقط تفاوت در اين است كه به
هنگام صدور پروانه ،اگر ساختمان زيرزمين داشته باشد ،ارائه طرح سازه نگهبان
و حفاظت ديواره گود و ساختمانهاي مجاور مي بايست الزاما به سازمان نظام
مهندسي ساختمان جهت بررسي ارائه شود.
 .3مالك اقدام به اخذ پروانه نموده با هماهنگي ناظر و با داش��تن نقش��ه سازه
نگهبان و حفاظت ساختمانهاي مجاور اقدام به گودبرداري مي كند.
در اين حالت تنها احتمال بروز اتفاق ناش��ي از بكارگيري نيروي انس��اني فاقد
تجربه يا اجراي غلط سازه نگهبان است .گرچه بعضا مشاهده مي شود بدليل
پيچيدگي رفتار خاك و عليرغم اجراي سازه نگهبان ،ديواره گود و خانه مجاور
فرو مي ريزد كه در اين حالت علت اصلي به ضعف مطالعات مهندسي مكانيك
خاك (ژئوتكنيك) برمي گردد.
ضوابط قانوني چه مي گويد؟
چنانچه حادثه اي در حين كار رخ دهد ،مسئوليت قانوني در درجه اول با كارفرما
اس��ت كه مي تواند مالك يا مجري كار باشد .در همين رابطه ماده  95قانون
كار مي گويد :مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار برعهده
كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده  85اين قانون خواهد
بود .هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد
حادثه اي رخ دهد ،شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و
نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است.
همچنين ماده  12قانون مس��ئوليت مدني ني��ز تصريح مي كند :كارفرماياني
كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف
كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده
است.
الزم بذكر اس��ت در تعريف قانوني كارفرما ماده  2قانون كار تصريح مي كند:
كارفرما كس��ي اس��ت كه كارگر را بكار گمارده و در قبال انجام كار به او مزد
مي دهد.
همچني��ن در مجموع��ه س��اير ضواب��ط م��اده  4-4 -2از مبح��ث دوم و
م��اده  5-1-12از مبحث دوازدهم مقررات ملي س��اختمان تصريح مي كند:
رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيست محيطي به عهده مجري
مي باشد .ودر هر كارگاه ساختماني مجري موظف است اقدامات الزم به منظور
حفظ و تامين ايمني را بعمل آورد.

در آئي��ن نامه حفاظتي كارگاههاي س��اختماني كه به تصويب ش��وراي عالي
حفاظت فني رسيده و توسط وزير كار و امور اجتماعي تأييد و ابالغ گرديده ذيل
ماده  3فصل دوم مي گويد :مسئوليت اجراي مقررات اين آئين نامه بر اساس
مواد  91و  95قانون كار ،با كارفرماست.
بند  6مصوبه شوراي عالي اداري كه سابقا ذكر گرديد و در ظهر همه پروانهها
اطالع رساني گرديد ،نيز اعالم مي دارد :در مدت عمليات ساختماني بايد پيش
بينيهاي الزم از نظر ايمني كارگران و عابرين و ساختمانها و تاسيسات مجاور
توس��ط مالك بعمل آم��ده و مهندس ناظر مكلف بر نظارت بر حس��ن انجام
عمليات است.
الزم بذكر اس��ت در كارگاههاي ساختماني كه مالك راسا اقدام به بكارگيري
كارگران ساختماني ميكند و عمليات اجراي ساختمان را خود انجام ميدهد در
واقع بعنوان كارفرما و مجري كار نيز محسوب ميگردد.
وظيفهنهادهايمسئول:
در مجموعه ضوابط قانوني عالوه بر مسئوليت مستقيمي كه براي كارفرمايان
و مهندس��ان تعريف شده ،نهادهايي عهده دار كنترل مضاعف و نظارت عاليه
بر س��اخت و ساز مي باشند .در اين رابطه ماده  35قانون نظام مهندسيو ماده
 37آيين نامه اجرايي آن مس��ئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات
شهرسازي و مقررات ملي ساختمان را در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و
طرحهاي شهرس��ازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در
مورد آنها الزامي اس��ت و نيز كنترل و بازديد از ساختمان ها را برعهده وزارت
مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان قرارداده است.
همچنين پيشتر ذكر گرديد كه در متن ماده  100قانون شهرداري و ذيل تبصره
 7اين ماده ،شهرداري ها نيز موظف به اعمال اين كنترل بوده و الزم است با
موارد تخلف برخورد نمايند .سازمان نظام مهندسي ساختمان آنچنانكه قانون
نظام مهندسي و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اعالم مي دارد عهده دار
كنترل عملكرد ارائه دهندگان خدمات مهندسي بوده و وظيفه كنترل و بازديد
و بازرسي ساختمانها را ندارد ،مگر بعنوان همكاري با نهادهاي مسئول فوق و
زمانيكه از اين سازمان درخواست بعمل آيد .در همين رابطه ماده  15قانون نظام
مهندسي در شرح وظايف هيئت مديره سازمان در بندهاي  4و  5مي گويد:
بند  :4همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق
و صحيح مقررات و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي وهادي ش��هرها توسط
اعضاي سازمان حسب درخواست.
بند  :5نظارت بر حس��ن انجام خدمات مهندس��ي توس��ط اشخاص حقيقي و
حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از
طريق مراجع قانوني ذيصالح.
نتيجه گيري و ارائه راهكار:
با توجه به آنچه گفته ش��د راهكارهاي زير يقينا اث��رات قابل مالحظه اي در
كاهش خطرات و خسارات گودبرداريها خواهد داشت:
 – 1الزام به اخذ پروانه و تعيين مهندس ناظر قبل از تخريب و گودبرداري و
ممانعت از انجام كار بدون پروانه توسط شهرداري
 – 2الزام به تهيه طرح س��ازه نگهبان و ارائه آن به س��ازمان نظام مهندس��ي
ساختمان وقتي پروژه داراي گودبرداري بيش از سه متر باشد.
 – 3بكارگيري پرس��نل مجرب و تمهيدات كافي ب��راي جلوگيري از ريزش
ديواره گود توسط مالكان و كارفرمايان
 – 4كنترل مضاعف نهادهاي مسئول و جلوگيري از ساخت و سازهاي بدون
پروانه
در پايان الزم بذكر است كه با تأسيس دفتر آموزش مالكين در سازمان نظام
مهندسي ساختمان استان ،كليه آموزشهاي الزم جهت رعايت ضوابط ايمني در
طول كار به مالكين و صاحبكاران ارائه ميشود كه يقينا اثرات قابل توجهي در
تقليل حوادث ناشي از كار خصوصا در مرحله گودبرداري خواهد داشت.
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عمومي

براي خوب س��اختن  ،خود را بس��ازيم

قسمت سوم | روشهاي حفاظت از جداره هاي گود

مهندس محمدحسين خامنه باقري | مشاور سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي

مقدمه:
يكي از دغدغههاي مهندسين حفاظت از جدارهها در گودبرداريها و ساختمانهاي
موجود در مجاورت آنها ميباشد.
در اين قسمت از سري مقاالت « براي خوب ساختن ،خود را بسازيم » روشهاي
متداول حفاظت از گودبرداريها را به اختصار ارائه داده و توجه همكاران ارجمند
را به اهميت موضوع جلب نموده و خاطر نشان ميكنيم عدم انتخاب و رعايت
روشي مناسب و مطمئن منجر به وارد آمدن خسارتهاي جبران ناپذير مالي و
جاني خواهد شد.
روشهايمتداولحفاظتازگودبرداريها:
 -1روشهاي سنتي
الف ) اجراء منبري آجري پس از گودبرداري
محاسن:
* سهولت اجراء
* عدم نياز به تخصص
* امكان استفاده مجدد از آجرهاي منبري
معايب:
* چ��ون اجرا پس از گودبرداريها انجام ميگيرد خطر ريزش ديوارهاي گود در
حين گودبرداري و يا در مدت اجراء منبري وجود دارد.
* اعمال وزن منبري به كف گود و در نهايت عامل نشست خاك زير ديوارهاي
گود.
* اشغال فضاي داخل گود و محدود نمودن فعاليتهاي ساخت و ساز.
* وارد آمدن نيرو از طرف منبري به جداره گود در صورت نشس��ت يا لرزش
زمين گود
ب :اجراء پشت بند با الوارهاي چوبي يا نيمرخهاي فلزي
در اين روش الوارهاي چوبي به عرض  25تا  30سانتي متر با طولي برابر حدود
نصف عمق گود را با گچ سفيد به جداره گود متصل نموده و در هر دو متر از
طول الوار پشت بندهاي چوبي يا فلزي به صورت مورب تحت زاويه  45درجه
الوار چوبي را مهار نموده و انتهاي پشت بندها در كف گود به صورت مطمئني
مهار ميگردد.
محاس��ن و معايبي كه در اجراء منبري ذكر ش��د در اين روش هم عينا وجود
دارد.
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 - 2روشهاي علمي و فني
انتخاب روش در اين حالت بس��تگي به نوع خاك ،ش��رايط اقليمي ش��رايط
جغرافيايي ،محاسبات ژئوتكنيك محل گود دارد.
ذيال روشهايي كه كاربرد بيشتري دارند به اختصار ارائه ميشود.

1

مهارسازي

Anchorage

افزايش مقاومت

ندارد

*دارد

كم

باال

نياز دارد

2

دوخت به
پشت

Tieback

افزايش مقاومت

ندارد

*دارد

كم

باال

نياز دارد

3

ديواره
ديافراگمي

Diaphragm
wall

نقش ديوار حائل
هم دارد

ندارد

ندارد

زياد

در حجم هاي
كم

نياز دارد

4

مهار متقابل

Reciprocal
support

نقش ديوار حائل
هم دارد

اجزاء فعاليت
اجرا را كم
ميكنند

5

اجراي شمع

Pilling

نقش ديوار حائل
هم دارد

ندارد

6

سپر كوبي

نقش ديوار حائل
Sheet pilling
هم دارد

دارد

رديف

تأثير به جداره

اشغالفضاي
گود

محدوديت
اجرا

سرعت
اجرا

هزينهاجرا

تكنولوژي
اجرا

روش

7

خرپايي

truss
construction

ندارد

دارد

8

نيلينگ

Nailing

افزايش مقاومت

ندارد

نوععوامل
اجرايي

مالحظات

*اگر جداره گود مجاور
متخصص ملك غير باشد از اين روش
نميتوان استفاده كرد
*اگر جداره گود مجاور
متخصص ملك غير باشد از اين روش
نميتوان استفاده كرد
متخصص

باال
*اين روش در اجراي
به تكنولوژي
*در عرضهاي
به تخصص كانالها بسيار مفيد ميباشد
خاصي
كم
باال و عمقهاي زياد
باال نياز دارد
زياد
نياز ندارد
*به دليل مشكالت شمع
كاهش هزينه به تكنولوژي
كوبي نميتوان از شمعهاي
به تخصص
*در پروژه
خاصي
در
باال
پيش ساخته استفاده كرد در
باال نياز دارد
هاي شهري
اين حالت بايد شمعها در جا
نياز ندارد
احجام باال
اجرا شوند
*به دليل مشكالت شمع
كوبي نميتوان از شمعهاي
پيش ساخته استفاده كرد
نيازمند
*در پروژه
متخصص
باال
باال
در اين حالت بايد شمعها
تكنولوژي باال
هاي شهري
در جا اجرا شوند و مناسب
عرضهاي كم نيست
نياز به *امكان استفاده اجزاء خرپا
متخصص در ساير قسمتهاي پروژه
ندارد
*كم
متوسط
ندارد
ندارد
--كارگران
ساده
متوسط
متوسط
ندارد
ماهر

 -1روش مهار سازي ( ) Anchorage
در اين روش ابتدا در حاشيه محل گود چاههايي حفر ميشود ( با فاصله اي كه محاسب يا مشاور مشخص ميكند ) سپس پروفيلهاي  Iشكل را كه به انتهاي آنها
شاخهائي ( به منظور گيردار نمودن پروفيل در بتن انتهائي ) متصل شده در چاههاي حفاري شده قرار داده ميشود .به طوري كه :
 +h (0/25 - 0/3) hعمق گود H= h
 :Hعمق چاه و طول ستونهاي  Iشكل و  :hعمق گود
پس از اين مرحله ،بتن ريزي قسمت انتهاي چاه كه قبال آرماتورگذاري شده است انجام ميگيرد .ضخامت بتن حداكثر تا تراز كف گود خواهد بود.
پس از اجراء ستونها گودبرادري به صورت مرحله اي انجام ميگيرد ( عمق هر مرحله حداكثر دو متر ) پس از خارج كردن خاك هر مرحله به چند روش ميتوان
جدار گود را مهار نمود.
روش اول :در جداره گود با فواصل معيني حفرههاي افقي يا مايل به قطر  15س��انتيمتر و به طول  10تا  15متر حفر نموده ،درون آنها را ميلگرد قرار داده كه
انتهاي آنها داراي رزوه ميباشد ( جهت نصب صفحه فلزي ) سپس به داخل حفرهها بتن تزريق نموده و پس از گيرش بتن اعضاء افقي فلزي يا بتني پيش ساخته
به ستونها و صفحات فلزي جدارهها متصل ميشوند.
روش دوم :كه روش ساده تري بوده ،سطح جداره در هر مرحله آرماتور بندي شده و سپس بتن پاشي ميشود (  ) shotcreteپس از اتمام مراحل گودبرداري
بتن پاشي اصلي براي تمام جداره انجام ميگيرد .در اين روش از ديواره بتني ايجاد شده ميتوان بعنوان ديوار حائل نيز استفاده نمود.
 -2روش دوخت به پشت ( ) tieback
در اين روش مانند روش مهار سازي حفرهها را ايجاد كرده سپس درون آنها كابلهاي پيش تنيده قرار داده ميشود .انتهاي حفرهها بتن ريز ميشود تا كابلها در خاك
مهار شوند .سپس كابلها را كه از سوراخهاي صفحات فلزي عبور كرده توسط جكهاي مخصوص كشيده و به صورت تنيده نگه داشته و در سطح صفحات فلزي
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مهار ميشوند .آنگاه درون چاهكها بتن تزريق نموده و پس از سخت شدن بتن
جكها آزاد ميش��وند .در نتيجه اين عمل نيروي پيش تنيدگي موجود دركابلها
س��بب فشرده س��اختن و متراكم نمودن خاك جداره شده و از رانش و ريزش
خاك جلوگيري ميشود.

 -3روش ديواره ديافراگمي () Diaphragm wall
در اين روش ابتدا به كمك دستگاههاي حفاري محل ديوار نگهبان را حفاري
نموده سپس بطور همزمان ميلگردهاي ديوار محافظ را در محل حفر شده قرار
داده آنگاه با گل بتونيت و سيمان فضاي ايجاد شده را پر ميكنند.

 -6روش سپر كوبي () sheet pilling
در اين روش پيرامون گود سپرهايي را كوبيده سپس خاكبرداري شروع ميشود
پس از اتمام خاكبرداري در كمركش س��پرها تيرهاي پش��ت بند افقي نصب
ميشود.

 -4روش مهار متقابل ( ) Reciprocal support
در گودبرداريها با عرض كم از اين روش استفاده ميشود.
نحوه اجرا به شرح زير ميباشد:
در دو طرف محلي كه گودبرداري خواهد ش��د ،چاهكهاي برابر عمق گود به
اضافه  0/25تا  0/35عمق گود و در مقابل هم حفر نموده سپس پروفيلهاي I
شكل را درون چاهكها قرار داده و قسمت انتهايي چاه را تا تراز كف گود بتن
ريخته پس از سخت شدن بتن حفاري آغاز ميشود.
قسمت فوقاني پروفيلهاي قائم مقابل هم را توسط تير يا خرپا به يكديگر متصل
نموده و اين عمل در فواصل معيني از ستونهاي قائم اجرا ميشود.
 -5روش اجراي شمع () pilling
در اين روش در پيرامون زميني كه گودبرداري خواهد شد شمعهايي با فواصل
معين ( فواصل توسط محاسب يا مشاور مشخص ميشود ) اجرا ميگردد.
نوع ش��معها فوالدي يا بتني و يا چهار تراشهاي چوبي ميباشند .طول شمعها
 30درصد بيشتر از عمق گود ميباشد كه اين اضافه طول جهت گيرداري شمع
ميباشد .پس از اجراي شمعها گودبرداري آغاز ميگردد .اگر الزم باشد شمعها را
ميتوان در امتداد ديواره گود مهار نمود.
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 -7روش خرپايي ( ) truss construction
اين روش از مناسبترين و متداول ترين روشهاي اجراء سازه نگهبان در مناطق
شهري ميباشد جهت اجرا اين روش ابتدا در پيرامون گود چاهي با عمق بيش
از عمق گودجهت عضو قائم خرپا حفر ميشود.
سپس عضو قائم خرپا درون چاه قرار داده شده و قسمت اضافه طول را با بتن
پر نموده و پس از سخت شدن بتن انتهايي خاك را در امتداد ديواره گود با يك
شيب ماليم برداشته ميشود .بعد از رسيدن به رقوم كف گود فونداسيون عضو
مايل خرپا اجرا ميشود.

بعد از اين مرحله عضو مايل خرپا كه يك سر آن به عضو قائم و سر ديگر آن

دومین کنفرانس ملی سازه و فوالد
چهارم و پنجم دی ماه سال  | 1390هتل المپیک
انجمن س��ازه های فوالدی ایران در نظر دارد به منظور گس��ترش و
پیش��برد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و
بهبود بخش��یدن به امور آموزشی و پژوهش��ی در زمینه های مربوط
س��ازههای فوالدی ایران دومین کنفرانس ملی س��ازه و فوالد را در
چهارم و پنجم دی ماه سال جاری در هتل المپیک برگزار نماید.
ای��ن کنفرانس در بخش های مختلف ش��امل ارائ��ه مقاالت علمی،
انتخاب طرح برتر س��ازه های فوالدی کشور ،انتخاب پایان نامه برتر
کشور در زمینه سازه های فوالدی و مسابقات دانشجویی ساخت پل
فوالدی و با حضور جمعی از اساتید و نخبگان صنعت فوالد کشور در
کمیته های مختلف ،برگزار خواهد شد.
هیئت مدیره انجمن س��ازه های فوالدی از کلیه محققان ،اس��اتید،
دانش��جویان ،مهندسان و عالقمندان به مباحث مرتبط با موضوعات
کنفرانس دعوت به عمل می آورد تا در این گردهمایی بزرگ شرکت
به عمل آورند.

به فونداسيون كف متصل است اجرا ميشود در نهايت خاك محصور بين اعضاء
قائم و افقي خرپا به آرامي برداش��ته ش��ده و در فواصل معيني اعضاي افقي و
قطري خرپا به تدريج نصب شده تا خرپا تكميل گردد.

همچنین ،این هیئت مدیره بر خود فرض می داند تا از کلیه کسانی که
به نوعی انجمن س��ازه های فوالدی را در برگزاری این رویداد بزرگ
علمی یاری کرده اند قدردانی نماید.
هیئت رییسه کنفرانس:
رئیس :دکتر مجید صادق آذر
دبیرعلمی :دکتر فرهاد دانشجو
دبیر اجرایی :دکتر علیرضا رضائیان
تاریخ های مهم:
بخشمقاالت
آخرین مهلت دریافت خالصه مقاله20/7/1390 :
اعالم نتایج داوری خالصه مقاله ها5/8/1390 :
آخرین مهلت دریافت اصل مقاله10/9/1390 :
اعالم نتایج داوری اصل مقاله ها20/9/1390 :

-8ميخكوبيديوارههايامهارجدارههاتوسطنيلينگ(:) soil nailing
در اين روش در س��طح ش��يبدار ( در راه س��ازيها ) ي��ا در ديوارههاي گود در
گودبرداريها ميلگردهاي فوالدي با فواصل كم و از باال به پايين اجر ميشود.
ميلگردها داخل گمانههايي كه در ديواره خاكي ايجاد شده قرار داده ميشوند و
سپس با دوغاب سيمان پر ميگردند.
عملكرد دوغاب سيمان جلوگيري از خوردگي ميلگردها و انتقال مناسب نيروها
بين خاك و ميلگردها ميباشد.
با روش نيلينگ يك مقطع مسلح پايدار ايجاد ميشود كه قادر به نگهداري خاك
ديواره گود ميباشد .پس از نصب ميلگردها ،يك سطح بتني با ضخامت كم به
صورت شاتكريت ديواره گود را مي پوشاند آنگاه صفحات فوالدي به ميلگردها
نصب گرديده و مهرههاي مربوطه تا سطح خاك بسته ميشوند .عملكرد سطح
بتني ،ايجاد س��طح تمام ش��ده مناسب جهت ساخت و س��از بعدي و افزايش
مقاومت خاك تحكيم يافته ميباشد .

طرح برتر سازه های فوالدی
آخرین مهلت ارسال مدارک  15 :آذر 1390
دریافت خالصه مقاله :تا  20مهر ماه سال 1390
اعالم نتایج داوری خالصه مقاله ها 5 :آبان ماه سال 1390
دریافت اصل مقاله :تا  10آذر ماه 1390
اعالم نتایج داوری اصل مقاله ها 20 :آذر ماه 1390
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عمران

حميد رضا تربتي فيض آبادي | دانشجوي کارشناسي ارشد سازه

رفتار س��تون هاي بتني ب��ا مقاومت باال
محصور ش��ده با فوالد و الياف پليمري

شرحتحقيق:
اين تحقيق در مورد مطالعات انجام شده توسط محققين کشورهاي مختلف در
مورد بتن با مقاومت باالي محصور ش��ده است که در نشريات معتبر به چاپ
رسيده اند.
 FRPو خواص محدود سازي ستونهاي بتني با :FRP
در سالهاي اخير آرماتورهاي غير فلزي مورد استفاده قرار گرفته اند ،با وجود
اين تحقيقات بر روي کاربرد وسيعتر آنها و عملکرد دراز مدت اين نوع آرماتورها
ادامه دارد .اين آرماتورها که معروف به آرماتورهاي با الياف پالستيکي ()FRP
هستند از اليافهاي مختلفي مانند الياف شيشه اي ( )GFRPالياف آراميدي
( )AFRPو الياف کربني ( )CFRPدر يک رزين چسباننده تشکيل شده اند.
ستونهاي بتني با مقاومت باالي محصور شده (با)FRP
س��تونهاي ب��ا مقاوم��ت ب��اال ذاتا فاقد ش��کل پذيري هس��تند .در س��ال
Jagannathan Saravanan, K. Suguna and P.N.،2010
 Raghunathتالشهايي براي مطالعه پاسخ تغيير شکل مقاومت ستونهاي
 HSCبا استفاده از تکنيک محصور سازي خارجي با کامپوزيت فيبر پليمري
تقويت شده ،انجام شد .در زير نتايج مطالعات آنان آورده شده است.
در س��الهاي اخير استفاده از پوش��شهاي خارجي بعنوان روشي موثر براي
محصور کردن بتن در نظر گرفته مي شوند .در بين مواد مختلفي که براي اين
منظور در دسترس هستندFRP ،مفيدترين است .استفاده از  FRPدر صنعت
ساختمان س��ازي مي تواند منجر به حذف بعضي خواص غير مطلوب بتن با
مقاومت باال شود .مانند رفتار تردي بتن با مقاومت باال.
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 FRPخصوصا براي ستونهاي تقويت شده و ديگر شکلهاي نا معمول مفيد
است .مطالعات تحقيقاتي مختلف افزايش مقاومت و شکل پذيري ستونهاي
با مقاومت نرمال را گزارش کرده اند .اما تنها مقاالت محدودي براي افزايش
ش��کل پذيري س��تونهاي بتني با مقاومت باال در دس��ترس است .بنابراين
تالشهايي براي بهبود مقاومت و ش��کل پذيري ستونهاي بتني با مقاومت
باال با پوشش  GFRPخارجي انجام شده اند.
يک بررس��ي تجربي روي هفت نمونه س��توني با قطر ( 150 )mmو نسبت
ضريب الغري  32انجام ش��د .تقويت طولي ش��امل ش��ش ميلگرد با قطر 8
()mmو خاموتهاي داخلي ش��امل ميلههاي با قط��ر ( 6 )mmدر فواصل
(115 )mmساخته شد .از بين هفت ستون ،يکي از ستونها به عنوان ستون
مرجع بدون هيچ گونه پوشش��ي مورد آزمايش قرار گرفت و بقيه شش ستون
توس��ط  GFRPبا اش��کال مختلف و ضخامتهاي متفاوت پوشانده شدند.
نامگذاري نمونهها و جزئيات مربوط به آنها در جدول ( )1نشان داده شده اند.

جدول 1جزئيات نمونهها

جدول  2نتايج مربوط به بارگذاري نهائي ،فشار نهائي ،انحراف محوري نهائي و انحراف جانبي نهائي نمونهها

چنين نتيجه گرفته شد که:
 GFRP -1به صورت چشمگيري فشار نهائي ،کرنش محوري نهائي و کرنش جانبي نهائي ستونها را در مقايسه با ستون مرجع بهبود بخشيد.
 -2فشار نهائي بيشينه براي نمونه با پوشش  UDCبا ضخامت ( ،5 )mmبه ميزان درصد 30/13در مقايسه با ستون مرجع افزايش يافت.
 -3کرنش محوري نهائي بيشينه براي نمونههاي با پوشش  UDCبا ضخامت ( ،5 )mmبه ميزان درصد 54/23در مقايسه با ستون مرجع افزايش يافت.
 -4کرنش جانبي نهائي بيشينه براي نمونههاي با پوشش  UDCبا ضخامت ( ،5 )mmبه ميزان درصد 60/45در مقايسه با ستون مرجع افزايش يافت ]1[ .و []2
رفتار ستونهاي بتني با مقاومت باالي محصور شده که تحت بار خارج از مرکز قرار گرفته اند
در س��ال  J.Li, M.N.S.Hadi ،2003مطالعاتي روي رفتار س��تونهاي بتني با مقاومت باالي محصور شده که تحت بار خارج از مرکز قرار گرفته اند ،انجام
دادند .مطالعات قبلي نشان دادندکه کاربرد  FRPمي تواند بعضي خواص نا مطلوب بتن با مقاومت باال را تعديل کند ،مانند رفتار تردي بتن با مقاومت باال .با اين
وجود مطالعات تحقيقاتي روي محدود شدگي خارجي ستونهاي بتني تا کنون بيشتر روي بارگذاري محوري متمرکز شده بودند .در اين مقاله به صورت تجربي
کارايي ستونهاي بتني با مقاومت باال که به صورت خارجي محصور شده اند و تحت بارگذاري برون محوري قرار گرفته اند و مفيد بودن دو ماده محدود کننده
فيبر کربني و فيبر شيشه اي را بررسي مي کند.

شکل  1لنگر خمشي حاصل از بار غير مرکزي

جدول  3نتايج تست کشش قطعه ازمايشي FRP

ستونهاي معمولي با هر دو ماده و با تعداد مختلفي اليه پوشانده شدند .دو ستون مرجع ،آرماتورگذاري شده و مورد آزمايش قرار گرفتند .ستونهاي معمولي تحت
بارگذاري برون محور نسبت به نمونههاي با بارگذاري محوري تفاوت چشمگيري نداشتند ،که اين به خصوص براي نمونههاي با مقاومت باال صادق بود .با اين
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وجود وقتي پوشش انجام گرفت ،مقاومت ستونها به ميزان چشمگيري نسبت
به ستونهاي بتني معمولي افزايش يافت.
ش��کل مقطع و اليه مح��دود کننده  FRPمي توان��د روي افزايش مقاومت
س��تون ها تاثير بگذارد .جهت گيري فيبرها عامل ديگري است که در کارايي
مکانيکي عضو مرکب تاثير مي گذارد .فيبرهايي که به يک سمت جهت گيري
مي کنند ،سختي و مقاومت بسيار زيادي را در آن جهت حاصل مي کنند .اگر
فيبرها در بيش از يک سمت جهت گيري نمايند (مانند حالتي که در يک فرش
مش��اهده مي شود) ،سختي و مقاومت باال در سمت جهت گيري فيبر حاصل
مي شود.
شکل  3تعريف عالئم براي نمونههاي حفرهدار مربعي ( )SHSو مستطيلي()RHS

س��تونها طولهاي متفاوتي داش��تند در نتيجه نسبت طول به عمق برابر با
ثابت  3باقي ماند .مدلهاي مواد غيرخطي براي بتن محصور شده و لولههاي
فوالدي ضد زنگ در مدل المان محدود مورد استفاده قرار گرفت .نتايجي که
از بررسي آناليز المان محدود بدست آمدند همسو با نتايج تجربي بودند.

شکل  2پارامترهايي که روي موثر بودن محدوديت تاثير مي گذارند

همانطور که مشاهده مي ش��ود ،بتن با مقاومت مشخصه ( 32 )MPaبراي
س��اخت اين ستونها به کار گرفته شد که با محصور سازي توسط يک اليه
 FRPکربني مقاومت به ( 40 )MPaرس��يد و براي يک اليه  FRPشيشه
اي مقاومت به ( 35)MPaرسيد و براي سه اليه  FRPشيشه اي مقاومت به
( 50 )MPaرسيد .با توجه به اين که مطابق اثر پواسون در هنگام بارگذاري
بتن منبسط مي شود ،لذا محصور سازي داخلي از يک سو (با تنکهاي بسته
و خاموتهاي رکابي) بعالوه محصور سازي خارجي با  FRPاز سوي ديگر در
کاهش اين انبساط همکاري نموده و مقاومت فشاري عضو را تا زمان تخريب
به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد]3[ .
در سال  ،2005يکي از نويسندگان اين مقاله  M.N.S.Hadiهمين آزمايش
را براي ستونهاي بتني با مقاومت معمولي محصور شده با  FRPارائه داد]4[ .

رفتارستونهايبتنيمحصورشدهبالولههايفوالديضدزنگسردنوردشده
در س��ال  Ehab Ellobody, Ben Young ،2005بررسيهايي روي
رفتار ستونهاي لوله اي فوالدي ضد زنگ سرد نورد شده پر شده با بتن انجام
دادند .آنها يک مدل المان محدود غيرخطي را براي بررس��ي رفتار و طراحي
ستونهاي لوله اي فوالدي ضد زنگ با مقاومت باالي سرد نورد شده پر شده
با بتن ،که تحت بارگذاري محوري قرار گرفته اند را ارائه کردند.
اين مطالعه روي محدوده وسيعي از مقاومت استوانههاي بتني از (20)MPa
تا ( 100 )MPaانجام ش��د .نسبت عمق بخش مسطح به ضخامت صفحه
( )d/tبراي مقطع حفره دار مربعي ( )SHSو مستطيلي ( )RHSاز  16تا 96
تغيير مي کرد که مقاطع الغر و فشرده را مي پوشاند.
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شکل  4شبکه المان محدود نمونه حفره دار مربعي پر شده با بتن

مطالعات پارامتري وسيعي براي بررسي آثار هندسه سطح مقطع و مقاومت بتن،
روي رفتار و مقاومت ستونها انجام شد .مقاومت ستونهايي که از آناليز المان
محدود بدست آمدند با مقاومت محاسبه شده از استانداردهاي آمريکا ،استراليا/
نيوزلند مقايسه شدند.

شکل  5مقايسه مدهاي شکست تجربي و آناليز المان محدود نمونه RHS2C40

مقاومت مقايسه اي  40ستون مورد آزمايش رابطه بين مقاومت ستون بدست

آمده براي روش المان محدود و آزمايش را بر حسب مقاومت طراحي پيشنهاد
براي ( SHSنمونههاي با سطح مقطع مربعي) و براي
ش��ده
( RHSنمونه هاي با سطح مقطع مستطيلي) نشان مي دهد ]5[ .و []6

((RHS

شکل 6

ش��کل  9منحني تن��ش کرنش نمونهها را با درص��د خاموتهاي عرضي ρs

نش��ان مي دهد ،که مقاومت تسليم خاموتها  fsyبراي همه نمونهها برابر با
 )MPa(1288است.

))SHS

ستونهاي بتني با مقاومت باال محصور شده با خاموتهاي عرضي
در حال حاضر نتايج آزمايشات و مدلهاي تنش کرنش براي ستونهاي بتني
با مقاومت باالي محصور شده کاربرد کمي دارند .اين خصوصا براي ستونهاي
با نسبت حجمي خاموت کمتر از 2درصد برقرار است .در اين مقاله که در سال
 2006توس��ط Ki-Nam Hong, Sang-Hoon Han, Seong-
 ،Tea Yibمنتشر شد نتايج آزمايش بارگذاري محوري براي ستونهاي بتني
با خاموتهاي مربعي عرضي با درصد آرماتور محدود نشان داده شده اند.
نتايج نشان مي دهند که ستونهاي با مقاومت باال تحت فشار محوري انبساط
جانبي کمتري نسبت به ستونهاي با مقاومت معمولي دارند .آزمايشات بيشتر
تايي��د مي کنند که کمانش خاموتهاي عرضي در نمونههاي با مقاومت باال
قابل مشاهده نمي باشد .خاموتهاي عرضي ستونهايي که از بتن با مقاومت
باال ساخته شده اند تسليم نمي شوند .بعالوه افزايش مقاومت تسليم خاموتها
اثر محصور ش��دگي را به ميزان چشمگيري افزايش نمي دهند .دستاورد آخر
اين بود که در س��تونهايي که درصد فوالد طولي يکساني دارند مشاهده شد
که نمونههايي که درصد آرماتور عرضي بيشتر با مقاومت تسليم کمتر دارند،
بهتر از نمونههايي که درصد آرماتور عرضي کمتر با مقاومت تسليم بيشتر دارند،
عمل مي کنند.

شکل  7جزئيات مکان خاموتها و گيجهاي کرنش براي نمونههاي آزمايشي

شکل  8نمايي از سيستم اندازه گيري و دستگاه بارگذاري

شکل  9اثر  sρروي منحني تنش کرنش

نسبت مستقيم با  ρsدر پيک مقاومت دارد و
واضح است که نسبت
کرنش متناظر با بتن محصور شده با افزايش درصد آرماتور عرضي ،افزايش مي
يابد .زمانيکه  ρsدر  HSCو  NSCمقدار يکساني دارد ،ستونهاي متشکل از
 HSCنسبت افزايش مقاومت کمتري نسبت به ستونهاي  NSCنشان مي
دهند (بجز مقادير  ρsکه بين0/32درصد و 0/51درصد قرار مي گيرند) .از طرف
ديگر نمونههايي که مقدار  ρsآنها در محدوده0/32درصد و 0/51درصد اس��ت
يا درصد فوالد عرضي آنها مقدار کمي اس��ت ،افزايش نامنظمي را نشان مي
دهند .چون آنها بيشتر تحت تاثير تفاوتهاي جزئي در شرايط آزمايش که در
حين فرايند نصب بوجود مي آيد ،قرار مي گيرند تا تحت تاثير رفتار خاموتهاي
جانبي ،زيرا درصد فوالد عرضي آنها در س��طح پايين��ي قرار دارد .همان طور
که ش��کل  9نش��ان مي دهد ،هر چه درصد فوالد عرضي مقطع بيش��تر مي
شود ،مقاومت قابل تحمل توسط ستون افزايش پيدا مي کند .براي ستونهاي
با مقاوم��ت نرمال ( )NSCاين افزايش حدود 20درصد و براي س��تونهاي
ب��ا مقاومت باال ( )HSCحدود 10درصد مي باش��د .لذا افزايش درصد فوالد
عرضي مقطع ،مقاومت فش��اري ستونهاي  NSCرا بيشتر تحت تاثير قرار
مي دهد تا س��تونهاي  .HSCضمنا طبق نمودار شکل  9مشاهده مي شود
هر چه درصد فوالد عرضي مقطع بيشتر مي شود ،شکل پذيري مقطع بيشتر
مي گردد که باز هم اين اثر بيشتر در بتنهاي  NSCمشاهده مي شود .طبق
نمودارهاي ش��کلهاي  10و  ،11افزايش مقاومت تسليم فوالدهاي عرضي
تاثير چنداني بر افزايش مقاومت نهائي ستون يا انعطاف پذيري در ستونهاي
 NSCو  HSCندارد]7[ .

شکل  10اثر fsyروي منحني تنش کرنش
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شکل  13نمايي از دستگاه آزمايش

شکل  11اثر  ρs.fsyروي منحني تنش کرنش

رفتار نمونههاي بتني محصور ش��ده با لولههاي فوالدي با ديواره نازک
( )STCCکه تحت فشار موضعي محوري قرار گرفته اند
در س��ال Lin-Hai Han, Wei Liu, You-Fu Yang ،2007
روي رفتار نمونههاي بتني محصور ش��ده با لولههاي فوالدي با ديواره نازک
( )STCCکه تحت فشار موضعي محوري قرار گرفته اند ،مطالعاتي به شرح
زير انجام دادند:
آنها  46نمونه را مورد آزمايش قرار دادند که از اين  46نمونه  36نمونه STCC
و  10نمونه بتني معمولي بود .پارامترهاي اصلي که بررسي شدند عبارت بودند
از:
( )1ش��کل س��طح مقطع :دايروي و مربعي )2( ،نس��بت سطح فشار موضعي
(مس��احت سطح مقطع بتن به مساحت فشار موضعي) :از  1تا  )3( ،25نسبت
قطر لوله فوالدي به ضخامت ديواره ( :)D/tاز  52/1تا 104/7
مشاهده شد که مقاومت قابل تحمل نهائي سطح مقطع کامپوزيت با افزايش
نسبت سطح فشار موضعي ،کاهش مي يابد .عمل محصور سازي لوله فوالدي
به هس��ته بتني و مقاوم��ت نهائي نمونههاي  STCCک��ه به طور موضعي
بارگذاري ش��ده اند ،با افزايش نس��بت قطر فوالد به ضخامت آن کاهش مي
يابد .همچنين در حالتيکه اعضا کامپوزيت تحت تاثير فشار موضعي محوري
قرار گرفته باشند ،مشاهده شد که عموما لولههاي فوالدي دايروي محدوديت
بيشتري را بر هسته بتني شان نسبت به لولههاي با سطح مقطع مربعي اعمال
مي کنند.

شکل  12نمايي از ستون  STCCکه تحت فشار موضعي محوري قرار گرفته است
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جدول  4نام نمونهها و مشخصات مقاطع

شکل  14رابطه بار بر حسب تغيير شکل نمونههاي بتن معمولي

پر ش��د 18 .نمونه ستون مرکب تحت آزمايش فشار محوري قرار گرفتند .اثر
مقاومت بتن ،نس��بت ضخامت به قطر ،نسبت طول به ضخامت و اثر سطح
مقطع فوالد روي مشخصههاي مقاومت و تغيير شکل اين ستونهاي مرکب
مورد بررسي قرار گرفت .نتايج تجربي نشان دادند که مقطع فوالدي داخل بتن
مي تواند ايجاد ترکهاي برش��ي قطري را در هس��ته بتني محدود سازد و در
نتيجه مد شکست و رفتار پس از تسليم ستونهاي مرکب کوتاه را تغيير دهد.

ش��کل  16نمونههاي آزمايشي )a( :سطح مقطع نمونه بامقطع فوالدي صليبي شکل ( )bسطح مقطع
نمونه بامقطع فوالدي  Iشکل

شکل 17
شکل  15رابطه بار بر حسب تغيير شکل نمونههاي STCC

بر اساس اين آزمايشات نتايج زير بدست آمدند:
 -1شاخص مقاومت ( )SIبا افزايش نسبت مساحت فشار موضعي ( )βکاهش
مي يابد .عموما  SIنمونههاي  STCCدايروي نس��بت به نمونههاي مربعي
باالتر است.
 -2عمل محصور سازي لولههاي فوالدي روي مغزي بتني زماني که نسبت
مساحت فشار موضعي ( )βکمتر از  9است اهميت مي يابد.
 -3مقاومت نهائي نمونههاي  STCCکه تحت فشار موضعي محوري قرار
گرفته اند با کاهش نس��بت قطر به ضخامت ديواره لوله فوالدي افزايش مي
يابد]8[ .

جدول  5خواص و نتايج نمونهها

ستونهاي بتني محصور شده با لولههاي فوالدي مربعي پر شده با بتن با
مقاومت باالي خود تراکم و مسلح شده فوالدي تحت بار محوري
در س��ال Meichun Zhu, Jianxin Liu, Qingxiang ،2004
 ]6[ Wang, Xiufeng Fengتحقيقاتي در مورد همين سيس��تم براي
لولههاي فوالدي دايروي انجام داده بودند که در سال  2008تحقيقات خود را
ب��ا کار روي لولههاي با مقطع مربعي کامل کردند که گزارش آن در زير ارائه
شده است.
اين گروه در س��ال  ،2008يک مدل طراحي جديد براي بررس��ي ستونهاي
مرکب بتني فوالدي که به صورت ستونهاي لوله اي فوالدي مربعي پر شده
با بتن با مقاومت باالي خود تراکم و مس��لح ش��ده فوالدي تحت بار محوري
بودند ،پيشنهاد کردند.
در اين مدل س��تونهاي مرکب بتني فوالدي ،يک مقطع فوالدي داخل يک
لوله فوالدي مربعي قرار گرفت و اين لوله با بتن با مقاومت باالي خود تراکم

شکل  18دستگاه اندازه گيري
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 -4لولههاي فوالدي مربعي مي توانند مقاومت و شکل پذيري هسته بتني را
افزايش دهند ،مقطع فوالدي اضافه شده تاثير بسزايي روي رفتار پس از پيک
مقاومت هسته بتني دارد]9[ .
بر هم کنش محوري خمشي در ستونهاي دايروي محصور شده با FRP
(در اندازه واقعي)

شکل  19منحني بار کرنش محوري نمونهها

نتيجه اينکه:
 -1مدهاي شکست ستونهاي مرکب با و بدون حضور مقطع فوالدي داخلي
کامال متفاوتند ،چون مقطع فوالدي مي تواند به طور موثري ايجاد ترکهاي
برشي را در بتن با مقاومت باال محدود کرده يا به تاخير بياندازد.
 -2کرنش جانبي به محوري اندازه گيري ش��ده براي لوله فوالدي نشان مي
دهد که براي بيشتر نمونهها محدوديت چشمگيري وجود ندارد تا زمانيکه بار
محوري به بيش از 80درصد مقاومت نهائي س��تونها مي رس��د و اينکه لوله
فوالدي و مقطع فوالدي هر دو زمانيکه بار محوري به  Nuمي رسد ،تسليم
مي شوند.

همانطور که مي دانيم اغلب آزمايش��ات روي س��تونهاي محصور شده بتني
در نمونههاي آزمايش��گاهي روي س��تونهاي با ضريب الغ��ري کمتر از ،3
ستونهاي کوتاه و تحت بار محوري انجام گرفته است که در عمل ستونهاي
بتن آرمه ،داراي ضريب الغري بيشتر از  3بوده (ستونهاي الغر) و تحت بار
محوري خارج از مرکز يا بارگذاري محوري خمشي ترکيبي قرار مي گيرند.
تحقيق��ي توس��ط  Luke Bisby, Michael Rangerدر س��ال 2010
نشان مي دهد که تاثير محصور سازي  FRPتحت بارگذاري محوري خمشي
با نمونه واقعي کاهش مي يابد.
نتيجه اينکه:
کاهش در ظرفيت ناشي از غير مرکزي بودن بار براي ستونهاي محصور شده
با  ،FRPبيشتر از ستونهاي محصور نشده است .اين نشان مي دهد فاکتور
کاهش��ي که در طراحي قرار گرفته ،براي کاهش مقاومت س��تون از بار غير
مرکزي الزم است که براي ستونهاي محصور شده با  FRPاندکي کاهش
پي��دا کند .اين يکي از امکانهاي توجيه اس��تفاده از ضريب کاهنده  0/95در
( )ACI 440.2R-08است.

جدول  6مروري بر برنامه تجربي و نتايج آزمايش
شکل  20منحني  (N/Nu) -Vبراي ستونها

 -3افزايش  L/Bاثر زيانباري روي مقاومت نهائي ستونهاي با شکل جديد دارد.

شکل  22دستگاه اندازه گيري ستونها

شکل  21اثر  L/Bروي مقاومت نهائي
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شکل  23نمودار بارـتغيير شکل براي ( )aنمونههاي  RCمحصور نشده و ()bنمونههاي  RCمحصور
شده با FRP

شکل  24نمودار بار محوري فشاري نهائي بر حسب خروج از محور بار اوليه

شکل  24نشان مي دهد مقاومت فشاري قابل تحمل ستونهاي محصور شده
با  FRPبسيار بيشتر از ستونهاي بتني محصور نشده مي باشد و همچنين
کاهش مقاومت (شيب خط) براي ستونهاي محصور شده با بار خارج از مرکز
(و يا تحت بار محوري بعالوه لنگر خمشي) بيشتر است از ستونهاي محصور
نشده]10[ .
جمعبندي
در س��ال  1960با کش��ف فوق روان کنندهها در ژاپن و استفاده از آنها براي
ساخت بتن ،منجر به کاهش نسبت آب به سيمان  W/Cدر بتنهاي ساخته
شده گرديد؛ در نتيجه بتن با مقاومت باالتري بدست آمد .افزايش مقدار سيمان
براي س��اخت بتن با مقاومت زياد و متعاقب آن افزايش گرماي هيدراس��يون
باعث بروز ترک در بتن گرديد که اس��تفاده از سنگدانه درشت ،دوده سيليس،
خاکستر بادي ،سرباره کوره آهن گدازي ،خاکستر پوسته برنج و پوزوالنهاي
طبيعي رافع اين مشکل شدند .با اين وجود هنوز دو عيب بزرگ در ساخت اين
بتن ها وجود داشت.
 -1با توجه به وجود سنگدانه درشت در اين بتن  f 'cو  Eافزايش پيدا مي کرد
اما خزش و افت پالستيک قرباني مي شد.
 -2با توجه به نمودار تنش کرنش ،بتنهاي با مقاومت باال فاقد شکل پذيري
بودند.
همانطور که مش��اهده مي ش��ود ،در يک تنش يکسان ،کرنش جانبي بتن با
مقاومت باال ( )HSCکمتر از بتن با مقاومت معمولي است.
مشکل اول ،با محدود نمودن حداکثر اندازه سنگدانهها در آيين نامههاي ساخت
بتن با مقاومت زياد رفع گرديد.

براي حل مشکل دوم در اين خصوص تحقيقات زيادي انجام گرفت و نتيجه
اين شد که محصور سازي منجر به زياد شدن کرنش محوري و کرنش جانبي
ستونهاي بتني با مقاومت زياد ( )HSCو در نتيجه افزايش شکل پذيري اين
گونه ستونها مي ش��د .محصور سازي توسط خاموتهاي متراکم ،لولههاي
فوالدي ( )CFTو الياف  FRPدر س��الها و ش��رايط مختلف انجام شد که
نتايج کلي زير بدست آمدند:
 -1در ستونهاي محصور شده با خاموتهاي عرضي نتيجه شد ،ستونهاي با
در صد فوالد عرضي بيشتر با مقاومت تسليم کمتر نسبت به ستونهاي با در
صد فوالد عرضي کمتر و با مقاومت تسليم بيشتر ،مقاومت شکست باالتري
را نشان مي دهند.
 -2محصور س��ازي با لولههاي فوالدي تاثير بسزايي روي باال بردن مقاومت
شکست ستونها خواهد داشت (تا حدود 60درصد مقاومت شکست نمونهها را
افزايش مي دهد ).اما در باال بردن کرنش محوري و کرنش جانبي که الزمه
افزايش شکل پذيري است ،تاثير زيادي ندارد.
 -3محصور سازي با  FRPتاثير چنداني روي افزايش مقاومت ستونها ندارد
(تا 25درصد افزايش) اما کرنش محوري و کرنش جانبي را که الزمه ش��کل
پذيري ستونهاس��ت تا حدود 55درصد افزايش مي دهد .لذا با استفاده از اين
روش مسئله رفتار تردي ستونهاي با مقاومت زياد تا حدودي قابل رفع است.
در پايان الزم است از زحماات سرکار خانم سارا آل شيخ که در تحقيق و ترجمه
مقاالت همکاري بي دريغ داشته اند تشکر و قدر داني نمايم
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مقالهها

معماري

مريم چلبي | كارشناس معماري

معماري روس��تايي و توس��عهي پايدار

بررسي راهكارهاي توس��عهي مشاركتي پايدار در
همگامي ب��ا معماري بومي و حف��ظ ارزشهاي آن
خالصه:
سكونتگاههاي روس��تايي بيش از ديگر سكونتگاههاي بشري در هم آوايي با
طبيعت و زيس��ت بوم حركت ميكنند .به گونهاي كه ميتوان سكونتگاههاي
روستايي را جلوهگاه معماري بومي دانست .پس بيگمان بيتوجهي به معماري
بوم��ي ،قطع رابطهي فرهنگ امروز با گذش��ته و تهديدي ب��ر حيات جوامع
روس��تايي س��ت .در نظر گرفتن رفتارهاي محيطي و قراردادهاي نانوشتهي
اجتماعي موجود در محيط فرهنگي روس��تا ،مستلزم بهرهگيري از استعدادها
وظرفيت تكتك افراد جامعه به عنوان ابزارهاي فكري و كاربردي براي ارتقا
محيطهاي زندگي روستايي اس��ت.رويكردي كه در اين راستا ميتوان اتخاذ
نمود ،توس��عهي مشاركتي هماهنگ در انواع سكونتگاههاي روستايي است تا
موجب افزايش مسئوليتپذيري اجتماعي ،جلب همكاري ساكنين ،احترام به
ارزشهاي بومي ،بهبود كيفي طرحهاي توسعه ،افزايش حق انتخاب و مقبوليت
طرحها و مهمتر از آن ،الگويي براي تبديل سكونتگاههاي غيررسمي حاشيهي
شهرها به فضاهاي پايدار و قابل زيست باشد و در نهايت شرايطي فراهم شود
تا سكونتگاههاي روستايي در مسير توسعه گام بردارند.
مقدمه
در دهههاي اخير بر خالف س��نتهاي رايج ،ك��ه معماري بومي را متعلق به
گذشته و در خور حفاظت مي دانستند ،نياز به توسعهي سكونتگاههاي روستايي
و پذيرفتن اين انگاره كه ،معماري بومي جرياني تمام شده نيست كه محدود به
زمان و مكاني خاص تلقي شود ،راه را براي حركت و تالش در راستاي درك
مفهوم پايداري و برنامهريزيهاي توس��عه پايدار در سكونتگاههاي روستايي
هموار كرد .در اين انديشه ،معماري بومي در متن اقليم محيطي مورد بررسي
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قرار داده شد و تنها با در نظر گرفتن مفهوم زمينه ،از فرهنگ مردمان سازندهي
آن غفلت شد و اين انديشه بدان گونه قوت يافت كه " معماري بومي " يادآور
معم��اري در تعام��ل با اقليم و زادبوم خويش به ذهن م��ي آمد و بي توجه به
فرهنگ مردمي در سايهي اين ذكر قرار مي گرفت.چنين نگرشي به معماري
بومي ،قطع ارتباط فرهنگ امروز بود با معماري گذشته و بدون برقراري پيوندي
با نيازهاي فرد و جامعه در توس��عهي عرصههاي شهري ،تا بدانجا پيش رفت
كه عرصههاي روستايي و دست نخوردهي امروزي را يكي از معدود بازماندگان
غني معماري بومي ميتوان دانست.
مفاهيموتعاريفمعماريبومي
بارزترين جلوه فرهنگي مردمان هر زاد بوم ،معماري بومي آن مردمان اس��ت.
اگرچه تفاوت بس��ياري ميان معماريه��ا و به طور عمده كليهي فرآوردههاي
مصنوع دس��ت بشر ديده مي ش��ود ،اما تمام آنها به طرز عجيبي به فرهنگ
سازندگانش��ان گره خوردهاند .معماري بومي همانگونه كه از نامش بر ميآيد،
معماري همراه و همزاد با زيست بوم و بستر محيطي و فرهنگي خويش است.
نخس��تين بار نام "معماري نهاده ش��ده" يا "معماري خود جوش" را به ابداع
"جوزي��ه پاگانو" بر اين پديده نهادن��د .اين معماري با مردم همزاد و با محيط
همساز است و ميتوان آن را معماري مردم ناميد .در شكل گيري اين معماري
برخي روابط اجتماعي و اقتصادي با محيط طبيعي و نمادهاي فرهنگي انعكاس
مييابد ،به نحوي كه نزديكترين ارتباط ميان مردم و معماري و معماري و مردم
برقرار ميشود ،چرا كه پاسخگويي به نيازهاي يك جامعه در ارتباط با عوامل
طبيعي و خواستههاي معنوي انسان را داراست و با مشاركت آنها در تدبير اجزا
زاده ميشود و از زندگي روزمره آنها الهام ميگيرد.

ويژگيهايمعماريبومي
در س��رزمينهاي متفاوت ،شرايط محيطي گوناگون ،از خصوصيات اقليمي تا
چونيهاي مورفولوژيك و زمين شناختي و دسترسي به منايع طبيعي كه بتوان
آنها را در شكلدهي به كالبد معماري استفاده نمود با ويژگيهاي نابرابر وجود
دارند .در اين سرزمينها ،فضاي كالبدي گوناگوني به وجود آمدهاند با انگيزهاي
كه يكسان مي نمايد ،در ميان انسانهايي كه نيازمند به فضاي كالبدي بودند،
انگيزه جريان يافت و آنها را واداشت تا دست به تدوين معماري خويش بزنند.
آنچه رخ داد چنين خالصه مي شود:
اول -تسلط بر طبيعت و جايگزيني در متن آن
دوم -توجه به تاثيرات محيط مصنوع و محيط فرهنگي بر معماري چه در سطح
تك بناها و چه در سطح بافت و جمعيت شهري بر منظر واحدهاي معماري و
بر كاربرد مصالح در مراكز مسكوني
بنابراين ،مجموعه رفتارها و فعاليته��اي عملكردي فرهنگ را در خصوص
معماري ميتوان عالوه بر س��نجيدن در پ��س ذهنيت و ابعاد رواني به عنوان
زمينههايي براي رشد و حيات انسانها در نظر آورد.
عواملموثربرچگونگيرشدمعماريبومي(مردمي)
گرايشهاي جوامع به فرهنگي نو و ناشناخته به همراه ابداعات موسسات فني
و علمي هريك در راستاي خود به دگرگوني و تغيير فضاي كالبدي پرداختند.
تمامي آنچه انسان به عنوان فضاي فردي و جمعي بر اساس ارزشهاي ويژه
محيط طبيعي و فرهنگ س��رزميني در طول تاريخ بنا كرده بود ،از واحدهاي
مس��كوني تا مكانهاي عموم��ي ،از مجموعه معماري ش��هري خدماتي تا
محلههاي مسكوني از مكان هاي عمومي تا مجموعههاي معماري شهري،
تحت تاثير و مورد تغيير قرار گرفتهاند و نمونههاي بسياري با انگيزهي نوسازي
تخريب شدند و به بيان ديگر رشد معماري بومي تبديل به انجماد ارزشهاي
معنايي و كالبدي توامان آن شده است.
مفاهيموتعريفتوسعهيپايدار
توس��عه فرآيندي اس��ت زمانمند كه طي آن تغييرات اقتص��ادي ،اجتماعي،
فرهنگي ،زيربنايي ،رفاهي و .. .بهمنظور بهبود وضعيت و ارتقا س��طح زندگي
براي همهي اقشار جامعه ايجاد ميگردد .به طور كلي توسعه تعريف جديدي
از تكامل زندگي انسانهاست و نميتواند مقولهي جديدي به حساب آيد ،چون
ميل به تكامل از ابتداي زندگي بشريت در بين انسانها وجود داشته و از سوي
آنها به صورت خودآگاه و يا نا خودآگاه براي دس��تيابي به اين تكامل صورت
ميگرفته است.
برخي از ويژگي هاي توسعه
حركت :به معناي خارج شدن از يك وضع و ورود به وضع ديگر است.
دگرگوني :به حركتي اطالق ميشود كه پديده در اثر آن شكل و ماهيت جديد
پيدا ميكند.
توس��عه :به مفهوم عام نوعي از دگرگوني س��ت كه انسان با تالش و كوشش
آگاهان��ه جهت رفع نيازها و تامين امني��ت ،در خود و محيط ايجاد ميكند .در
تعريف خاص ،توس��عه عبارت اس��ت از دگرگوني كيفي و س��اختاري در تمام
اركان جامعه.
مفهوم توسعه ي پايدار
با وجود ارائهي يك تقس��يم بندي سازماندهي شده از توسعهي پايدار توسط
س��ازمان ملل كه آن را به توس��عهي پايدار زيس��تمحيطي ،توسعهي پايدار
كشاورزي ،توسعهي پايدار فرهنگي ،توسعهي پايدار اجتماعي ،توسعهي پايدار
اقتصادي ،و توسعهي پايدار سياسي تقسيم ميكند ،اين نكته وجود دارد كه در
عمل و در دنياي واقعي تنها يك توس��عهي س��الم وجود دارد و آن هم توسعه
اي است كه بيش از هر چيز بر رشد اقتصادي و رقابت بين المللي مبتني باشد

و اين توس��عه هرگز پايدار نخواهد ماند مگر آنكه تمام مولفههاي آن عادالنه
محاسبه شوند .توسعهي پايدار از منطقي كارآمد برخوردار خواهد بود كه  5بعد
آن يعني اقتصاد ،محيط زيست ،اجتماع ،فرهنگ و سياست در ارتباط متقابل
با هم قرار گيرند.
توسعهيپايدارمشاركتي
در ادبيات توس��عه به ويژه توس��عهي پايدار واژهي مشاركت از جايگاه خاصي
برخوردار اس��ت .مفهوم واژهي مش��اركت امروزه تبديل ب��ه يكي از واژههاي
كليدي در فرهنگ توسعه شده است .با وجود اين هنوز يك برداشت مشخص
و يكس��ان از مفه��وم مش��اركت وجود ندارد و به بيان س��اده مش��اركت نزد
كارشناس��ان مختلف توسعه ،معاني مختلفي را داراست .اين تفاوت برداشتها
ريشههاي تاريخي ،كاربرد عملي و يا داللتهاي نظري آن را در بر ميگيرد.
() Mikkelsen,1997,25

با اين وجود كارشناسان توسعه در باب تعريف مشاركت آوردهاند:
مشاركت عبارت از دخالت يا همكاري داوطلبانهي مردم در پروژه بدون شركت
يها ست.
در تصميمگير 
مشاركت عبارت از حساسسازي مردم جهت افزايش قدرت و توانايي پذيرش
و پاسخ آنان در برابر پروژههاي توسعه است.
مش��اركت عبارت از دخالت مردم در توس��عه و تكامل خود ،زندگي و محيط
زيستشان است.
بنابراين تعاريف مفهوم واژهي مشاركت ظاهرا روشن است ولي عمال تعبيرات
متفاوتي از آن صورت ميگيرد.

مشاركت توسعه اي
اين نوع مش��اركت فرآينديست اجتماعي ،يكپارچه ،جامع ،پويا ،چند بعدي و
چندفرهنگي .به عبارت ديگر مش��اركت توسعهاي ميخواهد كه همگان در
مراحل توسعه درگير شوند كه در توسعهي روستايي بر اين نوع مشاركت تاكيد
ميگردد.
1

ضرورت و اهميت توسعه ي پايدار روستايي
در اي��ران اگرچه از ابتداي قرن حاضر تالشهاي پراكندهاي براي توس��عهي
روس��تايي آغاز شده و در تدوين برنامههاي عمراني كشور نيز تا حدودي مورد
توجه قرار گرفته اما تغيير و تحول در جامعهي روستايي ايران ابعاد گسترده و
عميقي يافته اس��ت .هرچند به تناس��ب دگرگوني ها بر مسائل و چالش هاي
توسعه روستايي نيز افزوده شده،به طوري كه امروزه عالوه بر آن كه بسياري
از مس��ائل ديرينه كماكان به جاي مانده،چالش هاي نويني نيز س��ر برآورده
اند .يكي از خالهاي اساس��ي روستاهاي ايران،كمبود مطالعات و تحقيقات و
ضعف شناخت در مورد آنهاست .بنابراين با توجه به پيچيدگي مناطق روستايي
نياز عميق به ش��ناخت افزونتر آنها به منظور اتخاذ تصميمات آگاهانه آشكار
ميشود.
نتيجهگيري:
همانگونه كه س��عي ذكر ش��د ،معماري بومي ،معماري برخاس��ته از فرهنگ
مردمان است و از اين رو ميتوان آن را معماري مردمي ناميد .در برنامهريزي
شهري و در راس��تاي توسعههاي اخير و به دليلي كميت گراييهاي مفرط و
بيتوجهي به معماري بومي ،كيفيت طرحهاي توسعه رو به زوال است .معماري
معن��ا و مفهوم خود را در پاس��خ گويي به ارزشها و فرهنگ و س��نن جمعي
مييابد و در بستر اجتماع خويش تعريف ميشود .بي توجهي به معماري بومي
در جريان توس��عه ،قطع رابطهي فرهنگ امروز است با گذشته ،و تهديدي بر
حيات جوامع روستايي به شمار ميرود ،جامعه اي كه بيش از همه با معماري
خود در آميخته است.
از آن رو كه معماري بومي ،معماري مردم اس��ت ،توس��عه و بازندهسازي آن،
اس��تفاده از ظرفيت تكت��ك افرد جامعه را مي طلبد .در اين راس��تا معماري
1-Developmental Participation
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مردمي را چيزي عميقتر از مردم گرايي درمعماري بايد دانست و خط بطالني
كشيد بر معماران تحت عنوان قوم برگزيده .معماران ،معماراي مي سازند كه
مردم امروز يا آن را نمي پذيرند يا قادر به ادراك آن نيستند و اين عدم تفاهم
از شرايط ايران امروز ناشي ميشود .ايران امروز در يك حالت گذار به سر مي
برد ،گذار ار مفاهيم سنتي خويش به سمت مدرنيته و در اين جنبش بي هيچ
آموزگاري رها شده .معماران و برنامه ريزان توسعه با تعيين طرح ها و ضوابط
باالدس��ت ميتوانند نقش آموزگار اين جريان را ايفا كرده و باقي را به دس��ت
مردمان بس��پارند .رويكردي كه در اين راس��تا ميتوان اتخاذ نمود ،توسعه ي
مش��اركتي هماهنگ در سكونتگاهها به ويژه سكونتگاههاي روستايي است تا
عالوه بر افزايش مسئوليت پذيري اجتماعي و حق انتخاب و مقبوليت طرح ها
و معماريها در نهايت شرايطي را مهيا نمود تا سكونتگاههاي روستايي در مسير
توسعهي پايدار گام بردارند.
رويكرد مذكور با مش��اركت دادن مردم در ساخت زيستگاه و فضاهاي زندگي
خويش،ع�لاوه بر دخيل كردن فرهنگ مردمي در طرحهاي توس��عه بهطور
مس��تقيم ،با تعريف ضوابط و چهارچوب هاي��ي مبتني بر ارزشهاي معماري
بومي كه در س��كونتگاههاي روس��تايي جلوه گاه معماري غني ايراني هستند
ميتواند آش��فتگيها و نابهسامانيهاي موجود در انديشه و طرحهاي معماران
امروز را س��اماني بخشد تا پيش از آنكه هويت بومي عرصه هاي روستايي را
به مانند شهرها از دست دهيم ،در راستاي حفاظت و احيا و غناي آن در مسير
توسعه گام برداريم.
اگرچه روزگار طرحهاي جامع ،به سر آمده است ،اما هنوز هم به نگرشي جامع در
اين باب نيازمنديم .اين جامعيت نگرش ،در رويکردهاي معاصر به عرصههاي
روس��تايي ،مفهوم پوزيتيويستي و قاطع و ايجابي دهههاي پيشين خود را ،اگر
نه به تمامي ،فرونهاده و در عوض ،انعطافپذيري ،نسبي بودن ،همآهنگي با
ضربان حيات روستاها ،قابليت تغييرپذيري و همراهي با ضربآهنگ تحرکات
اجتماعي يک روس��تا را پيشه کرده اس��ت .در اين نگرش قرار بر اين نيست
كه طرحهاي جامع ،پش��ت ميزهاي مش��اوران تهيه و در قالب نقشهها ،آيين
نامهها ،گزارشها و مدارک ،تدوين و تحويل ش��ود و پروژه به «پايان» برسد.
زيس��تگاههاي بش��ري ،موجوداتي زندهاند که گاه ،و بسيار مواقع ،بي اعتنا به
طرحهاي جامع و پيش بينيهاي ما ،به س��ازوکار خود مشغول اند .اين سخن
البته به اين معني نيست که روستاها را بايد به حال خود واگذاشت .طرحهاي
جامع ،از هر نوع ،امروز ،و ش��ايد هميش��ه ،ناگزير است به جاي صدور احکام
«جامع» ،از قاطعيت خود بکاهد و در عوض ،در قالب راهبردهاي س��اختاري
انعطافپذي��ر ،بر قابليتهاي همراهي خود با روس��تاها بيفزايد .طرح جامع ،با
جامعيت نگرش بر روس��تا ،اين موجود بسيار هماهنگ با فرهنگ محيطي و
محيط فرهنگي اش ،ش��ايد بيشتر از هر چيز بايد به طراحي مکانيزم هايي
بازخوردپذير بينديشد که خود را به گونه اي هوشمند همواره هم آهنگ با ضرب
آهنگ حيات ،بازسازي و بازتوليد مي کند.
روند کلي تهيه ي طرح و تصويب آن مستند به مطالعات قبلي
-1مطالعه و پيش��نهاد توسط دو مش��اور با اتکا به تحليل ها و پيشنهاد هاي
مردمي.
-2بازنگري پيش��نهادها از سوي سه گروه متش��کل از محققان ،کارشناسان،
مهندسان و طراحان (.از آن روي كه شركتهاي مشاوره در تهيه ي چنين طرح
هايي تاكنون موفق نبوده و از صداقت و دقت الزم بيبهره اند).
در اين ميان ،پيش��نهاد هايي پذ يرفته مي ش��وند ک��ه واجد ويژگيهاي زير
باشند:
• توجه به کليت و ساختار و بافت زيستگاه هاي روستايي
• توجه به اصل ابداع و نوآوري
• توج��ه به فناوريهاي اجراي��ي کاملتر ،نوآورتر و صرف��ه جوتر و توجه به
اکولوژي روستاها و توسعهي پايدار.
• توجه به قابليت اجرايي طرح.
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پيش��نهاد شرح خد مات  -روش ها و رويکردها ي الزم جهت اقدامات
توسعهيزيستگاههايروستايي
نخست ،شرح خدمات مقدماتي را بررسي ميکنيم( .از آن جا که شرح خدمات
طرح جامع زيستگاههاي روستايي در ايران،
نمونهي تيپ و مصوبي ندارد ،طرح اين شرح خدمات در اين مقاله ،فرصتي ست
براي نقد و تکميل آن از سوي صاحب نظران).
مطالعاتعمومي
مطالعهي سابقهي طرحهاي جامع در ايران و جهان.
مطالعهي تفصيلي طرح جامع روستاهاي و داليل شكست آنها.
مطالعهي سوابق توسعه در سكونتگاه روستايي مورد بررسي.
مطالعهي اقليم و جغرافياي طبيعي روستا.
مطالعهي تاريخ و ساختار تاريخي روستا.
مطالعهي جهات گسترده و توسعهي روستا.
محالت تاريخي و رتبهبندي روستاها
مطالعهي شکلهاي مشارکت عمومي و مردمي.
مطالعهي نقش و نسبت نهادهاي عمومي و سازمانهاي دولتي با موضوع.
برداشتومطالعهيوضعموجود
مروري بر کليت سيماي روستايي در وضع موجود.
مطالعهي تاثيرات پروژههاي جديد احداث در روس��تاها و تاثير آن بر فرهنگ،
سيما و بافت روستايي.
بازديد از کل روستا و شناسايي ،عکاسي و برداشت نقاط داراي پتانسيل احيا در
دو مقياس تاريخي و فرهنگي.
«پتانسيلهاي احيا» ،موارد کلي زير را شامل مي شود:
پتانسيلهاياجتماعي.
پتانسيلهاي ديداري ،فيزيکي ،طبيعي.
پتانسيلهاي معماري ،تاريخي.
مالحظات مديريتي توسعه مشاركتي
مطالعهي روشهاي نوين معاصر مديريتي در جهان.
مطالع��هي رويکردهاي پاي��دار ( )Sustainableو مباحث مربوط به صرفه
جويي انرژي ،حفظ محيط زيس��ت و آلودگيهاي ناش��ي از توسعه و مديريت
نادرست نيروهاي مشاركت كننده
مطالعهي مالحظات مربوط به چشم اندازهاي بلندمدت توسعه.
بر اين اساس طرح پيشنهادي در قالب دو مرحله و دوگام اصلي و به شرح
زير به نمايش مي رسد:
مرحله اول (طرح راهبردي  /ساختاري)
تعيين مالحظات توسعه منطبق بر ساختار تاريخي روستا
تعيين نقاط قابل توسعه (منطبق بر ساختار تاريخي روستا) که در حال حاضر
فاقد پتانسيلهاي توسعه ست.
تعيين محدودههاي ويژه (محدوده هايي که طرح توسعه تفصيلي و ويژه مي
طلبند).
تعيين محدودههاي مورد نظر براي مش��اركت مردمي و مداخالت مردمي در
مقياس تعريف نياز،ايده و اجرا.
تعيين نوع و شيوههاي مداخله مردمي در مسير حفاظت و احيا.
تعيين «بنا /فضاهاي عمومي» مناس��ب براي نشس��تهاي آتي و پيش��نهاد
راهکارهاي تعريف پروژههاي آزمايشي اين بناها.
تدوين راهکارهاي کلي احياي فرهنگي و ايجاد فضاهاي بومي براي روزهاي
خاص (اعياد ،سوگواري ها و.).. .
بازخورد از پروژههاي اجرا شده در فاز اول.

مرحلهدوم
تدوين ايدههاي کلي ( )Conceptualتوسعه در محدودههاي ويژه.
بازنگري و تکميل طرحهاي اجرا شده.
تعيين ضوابط احيا در مقياس محله.
بازنگري و س��نجش پروژههاي مورد نظر در ارتباط متقابل با حيطههاي موثر
پيرامون.
تدوين ضوابط و دستورالعملها
اصول و رويکردهاي اصلي مطالعات و پيشنهادها كه در مرحله ي مطالعه
و پژوهش و ارائه ي طرح مي باشد
* بيپراکندگي و اضافهگويي و نپرداختن به مطالعات نامرتبط و ناضرور که فقط
به کار حجيم کردن گزارشهاي طرح ميآيد ( .و برخورد جدي با مشاوراني كه
چنين گزارشاتي تهيه مي كنند)
* بازخورد پذيري ،انعطاف پذيري و امکان تغيير آهنگ با پيشنهادهاي مردمي.
از خواص ساختار اليه اليه اي طرح پيشنهادي در سطوحي مختلف و سلسله
مراتبي شکل ميگيرد .در هر اليهاي ميتوان از بازخوردهاي اليههاي باالتر
يا متقدم بهره جس��ت و در ارتقاي طرحهاي پيشنهادي و همآهنگي آنها با
پيشنهادهاي مردمي استفاده کرد.
* از ديگر خواص س��اختار اليه اليه ،تعريف محدوده هاي ويژه و سلسلهاي
از خُ رد پروژه هاست که هر کدام به انسجام و تحقق طرح جامع کمک زيادي
ميکند و لذا بايد مدام به اين اليه ها و محدوده ها توجه نمود.
* پرداختن جدي و عميق به انواع و انحاي ش��يوه هاي مش��ارکت عمومي و
مردمي در امر توسعه ي روستايي ،اعم از موقت يا دائم.
مشارکت عمومي در پروژههاي توسعه ،در کشور در حال توسعه اي مانند ايران،
امري بس ظريف و پيچيده است.شکلهاي مشارکت عمومي ،در کشورهاي
توسعه يافته تجربهشده و به پاسخ رسيده است ،اما در کشورهايي مانند ايران
چه بسا تاثيري مخرب داشته باشد .بايد به ياد داشته باشيم که مشارکت عمومي
امري ست عميقا فرهنگي که به روان شناسي اجتماعي ،سنتها و تاريخ يک
جامعه بس��تگي تام دارد .مدل هاي مش��ارکت عمومي در توسع ه را در جوامع
مختلف بايد طراحي کرد و به آزمايش گذاشت و نتايج آن را مطالعه کرد .بخشي
از پيشنهاد اين مقاله ،در واقع طراحي همين شکلهاي مشارکت عمومي ست.
در همين رهگذر ،تعريف نهادها و موسس��ات عمومي (دولتي) و انجمنهاي
غيردولتي ( )NGOو تعيين و تعريف حدود و نسبت هاي اين نهادها با پروژه،
مي تواند به تحقق امر مش��ارکت عمومي در مس��ير توسعه کمک بسيار کند.
لها و
همچنين ،تعيين دقيق و شايستهي نقاط مداخالت مردمي و تعريف شک 
انواع اين مداخالت نيز براي تحقق امر مشارکت عمومي در طرح جامع توسعه
روستايي بسيار مفيد است.
منابع:

ریشه ها و گرایش های نظری معماری .ناشر :فضا نويسنده :دکتر محمد منصور فالمکی
معماري بومی /نوشتارهای آدریانوآلپاگونوولو و ديگران
مباني نظري معماري -نوشته ملک طباطبايي
معماري زمينهگرا؛ سازگاري ساختمانهاي جديد با قديم" ،ترجمه دكتر راضيه رضازاد
برنامه ریزی و مسکن در عصر شهر نشینی شتابان
نویسنده :پل جنکینز ،هری اسمیت و یا پینگ وانگ
مقدمهاي بر برنامه ريزي سكونتگاههاي روستايي -نويسنده :حسن افراخته ناشر :گنج هنر
هویت اجتماعی ،نوشتة ریچارد جنکینز ،ترجمه ی تورج یاراحمدی ،تهران :نشر شیرازه1381 ،
محله های ش��هری در ایران ،تألیف علی خاکس��اری با همکاری امیر ش��کیبا منش و مهشید قربانیان،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران،1388 ،
فصلنامه ي فرهنگان ( )4سال اول ،شماره ي چهارم ،تابستان 1379
فصلنامه ي فرهنگان ( )5سال دوم ،شماره ي پنجم ،پائيز 1379
فصلنامه ي فرهنگان ( )11سال سوم ،شماره ي يازدهم ،بهار 1381
فصلنامه ي فرهنگان ( )15سال چهارم ،شماره ي پانزدهم ،بهار1382
مجموعه ي مقاالت و سلسله سخنراني هاي نهاوند شناسي ()1شهريور 1376
مجموعه ي مقاالت اولين همايش نهاوند شناسي ( )1دي ماه 1376

نگاهي اجمالي به رسالهي كارشناسي ارشد معماري با عنوان
"از دنياي شهر تا خانه ي شهر "
دانشگاه آزاد اسالمي -واحد نور
استاد راهنما :دكتر شاهين كي نوش
استاد مشاور :مهندس ناصر محسني
دانشجو  :ليال فدايي وطن
ادبی��ات موضوع این مقاله بر ش��ناخت نحوهی رفتارهای انس��انی و
فعالیتهای اجتماعی در محیط زيستي آدميان و تعریف فضای شهری
پاسخگو به این فعالیتها استوار است .یکی از مسائل درخور توجه در
ایران کمبود عرصه هاي عمومی در فضاي بينامتني عرصه خصوصی
و دولتی است .مشارکت به مثابه نیاز ذاتی و فطری انسان در دورههاي
متفاوت و با توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خاص هر
دوره در قالب��ی متفاوت ظهور ميكند.آنچ��ه در اين پژوهش دريافت
مي شود ،اين نكته ي اساسي است كه اگرچه بخش اعظم افراد جامعه
به زندگي شهري گرويدهاند ،اما هنوز اكثريت جامعه ،فاقد مرام هاي
شهروندي هستند و رفته رفته حوزهی تداخالت اجتماعی افراد تنها در
خانه و میان خویشاوندان و آشنایان و اندکی در محله بروز كرده و توجه
به نفع جمعی برای آنها از این محدوده فراتر نمي رود .در دورهی جدید
با گرایش معماری به س��مت الگوهای ساختمانی و شهرسازی غربی
و بیتوجه به نظام فرهنگی و ساختاری ایران ،فاصلهای مبان ذهنیت
مردم و معماریشان پدیدار شد .شهرسازي جدید ،پیوندهای محلهای
را از میان برد و جنس مش��ارکت مردم��ی را تغییر داد .بدین صورت
سلسله مراتب فضای خصوصی،نیمه خصوصی و عمومی تغییر كرد و
خانه محل ایمن و چهاردیواری اختیاری به حس��اب آمد و حس تعلق
ب��ه محله از میان رفت .از طرف دیگر تعامالت اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی با دیگر نقاط جهان ،نوعی از نظامهای رفتاری را وارد ایران
کرد که با جهانبینی فرد ایرانی همخوانی نداش��ت .اين پژوهش در
تالش است تا با مطالعه و شناخت فضاهای تعریف شدهی شهری در
جهان و مطابقت آنها با ساختار شهرسازي و معماري اسالمي ايران و
همچنين محوريت قراردادن روحیات و فرهنگ فرد ايراني به بررسي
فضاهاي پاسخگو به فعاليت هاي جمعي بپردازد و هم نياز به فضاهايي
كه به لحاظ مفاهيم مالكيتي و بهره برداري در جايگاهي ما بيني نسبت
به حوزه ي عمومي و خصوصي قرار مي گيرند را در قالب يك پروژه
طراحي تبيين نموده و امكان پديداري اين اتفاق را اثبات نمايد.
نش��ريه طاق در نظر دارد تا از اين پس به معرفي پايان نامه هاي
دانش��جويي در رشته هاي مهندسي وابسته بپردازد ،لذا از اساتيد
ارجمند و جامعه جوان مهندسي دعوت ميشود ما را در اين مهم
ياري نموده وآرزو كنيم تا فرصت مناسبي براي ابراز انديشه هاي
خالق ،جوان و پويا فراهم شود.
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برق

مروری بر طراحی و نصب سیستمهای
اعالمحریق،مطابقبااستانداردBS5839
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مقدمه
امروزه از سیس��تمهای اعالم حریق به طور گس��ترده در س��اختمانها و اماکن
مسکونی و صنعتی استفاده میشود تا خسارتهای ناشی از حریق را به حداقل
برسانند و همچنین برای اطالع دادن به ساکنین ساختمان در مواقع بروز حریق
از این سیستمها استفاده میشود تا حداالمکان از تلفات جانی جلوگیری شود.
برای تشخیص حریق از اثرات سه گانه آن یعنی دود و حرارت و شعله استفاده
میش��ود .به طور کلی سیس��تمهای اعالم حریق در دو نوع عادی و هوشمند
س��اخته شدهاند .درسیس��تمهاي عادی مکانی را که از نظر حریق میخواهیم
حفاظت کنیم به مناطق مشخص تقسیم میکنیم تا در صورت بروزحریق بتوان
محل حریق را سریعترو راحت تر تشخیص داد .به هر کدام از این مناطق یک
زون (  ) Zoneگفته میش��ود .این عمل در سیستمهای هوشمند نیز انجام
میپذیرد ولی مزیتی که این سیستمها نسبت به سیستمهای عادی دارند این
است که این سیستمها دارای اجزای قابل آدرس دهی هستند و عالوه براینکه
میتوان زونی را که در آن حریق اتفاق افتاده است تشخیص داد بلکه میتوان
دقیقا عنصری را که حریق را تشخیص داده معین کرد و محل دقیق حریق را
مشخص نمود و خبردهندههایی را که مربوط به آن محل میباشد فعال نمود.
در این مقاله میخواهیم بر اس��اس اس��تاندارد()BS 5839,Part 1(2002
(در ژوالی سال  2003مورد بازبینی قرار گرفته است) که یک استاندارد رایج
برای طراحی،نصب و س��رویس سیس��تمهای اعالم حریق در س��اختمانهای
عمومی اس��ت ،به طور مختصر مبانی طراحی و نصب این سیستمها را مورد
مطالعه قرار دهیم.
طراحیسیستماعالمحریق
قبل از شروع طراحی و انتخاب تجهیزات سیستم اعالم حریق اولین سوال این
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است که اصال چرا این سیستم در ساختمانها و تأسیسات الزم است .حفاظت از
جان و اموال ،دو علت اساسی نصب سیستم اعالم حریق است که هر یک از
آنها نیاز به طراحی و انتخاب تجهیزات خاص خود را دارد .در اغلب ساختمانها
هم حفاظت از جان و هم اموال به درجاتی مورد نیاز هس��تند که باید این نیاز
برآورده شود.
الف) سیستم اعالم حریق برای حفاظت از اموال :در این سیستم آتش در
مراحل ابتدائی بطور خودکار کش��ف و محل آن تشخیص داده و آژیر کشیده
میشود ،تا عوامل آتش نشانی چه از محل و چه از سازمان آتش نشانی برای
مبارزه با آتش س��وزی آماده ش��وند .سیس��تم حفاظت از اموال میتواند به دو
صورت باشد:
نوع :p1سیستمی که دتکتورهای اتوماتیک تمام نقاط ساختمان را پوشش دهد؛
نوع  :p2سیستمی که دتکتورهای اتوماتیک قسمتهائی از ساختمان را که خطر
آتش سوزی در آن بیشتر است پوشش دهد.
ب) سیستم حفاظت از جان افراد :عملکرد این سیستم کارانداختن به موقع
آژیر است تا افراد وقت کافی برای فرار از مهلکه داشته باشند .مشخص بودن
مس��یر خروج در این سیستم بسیار مهم است .زیر اگر دامنه دید مسیر خروج
کمتر از ده متر باشد ،این مسیر مسدود تلقی میشوند.
نوع  :Mسیستم دستی که برای به کار انداختن آژیرها به وجود افراد متکی است.
نوع  :L5حفاظت عمومی از انسانها وقتی که آتش نشانها مشکل راحل میکنند.
ن��وع  :L4همانند نوع  Mبه اضافه دتکتوره��ای دودي که در محلهای فرار
(فضاها و راهروهای منتهی به راهها و پلههای اضطراری) نصب شدهاند.
نوع  :L3همانند نوع  L4به اضافه دتکتورهای دودی یا حرارتی که در اتاقهای
مجاور هم نصب شدهاند.

نوع  :L2همانند نوع  L3اما حساسیت ویژه برای مکانهایی از جمله آشپزخانه،
اتاق خواب و مناطق خاص در آشکارس��ازی حری��ق و یا حتی انفجار در نظر
گرفته میشود.
نوع  :L1همانند  P1اما با قابلیت بسیار بیشتر و بحرانی تر.
گروهبندیتجهیزات( Zoneبندی)
به چند علت ساختمان باید به چند ناحیه آشکارساز آتش و اعالم خطر تقسیم
ش��ود .نخستین هدف این اس��ت که محل آتش یا اشکال تعیین شود .در هر
ناحیه-یا گروه نواحی-در سیستم اعالم خطر دو مرحلهای ،تمام وسایل اعالم
خطر در هر ناحیه-یا گروه نواحی -میتوانند با هم بصورت گروهی درآیند .در
سیستم معمولی ،ناحیهها و گروه آژیرها در مدارهای مجزا قرار دارند .در حقیقت
مدارها و ناحیهها گاهی دارای یک مفهوم هستند .سیستم آدرس یاب با توانائی
تعیین حوادث در هر یک از وس��ایل این مفهوم را تغییر داده اس��ت و مدارها
اکنون میتوانند با وسایل بخشهای متعدد در ارتباط باشند .تمام بخشها باید به
آسانی از محل کنترل قابل دسترس باشند .سیستم آدرس یاب ناحیهبندی را
نفی نمیکند .ناحیهبندی س��اختمانها برای طرح اعالم حریق حیاتی است .در
ساختمانهای بزرگ تشخیص حوادث به کمک آشکارسازهای منفرد میتواند
اطالعات گمراه کنندهای بدهد .در س��اختمانهای بزرگ و متوسط همواره باید
تقس��یمبندی س��اختمان به چند ناحیه برای تعیین مکان آتش به کار رود .در
س��اختمانهای خیلی بزرگ ناحیهها میتوانند به بخشهای کوچکتری ،که در
تابلوهای تکرار نش��ان داده میش��وند ،تقسیم شوند .این تقسیم بندی باید در
تابلوی بزرگی در ورودی اصلی ساختمان نشان داده شود.
اصول زیر تعداد و اندازه بخشها را نشان میدهند:
 زیربنای هر ناحیه نباید بیش از  2000متر مربع باشد. اف��راد نباید ب��رای تعیین دیداری محل آتش در ه��ر ناحیه بیش از  30متربپیمایند.
 چراغهای چشمک زن قابل تشخیص از دور میتوانند نیاز به تعدد ناحیههایکوچک را کاهش دهند.
 هیچ ناحیهای نباید بیش از یک طبقه را پوش��ش دهد ،مگر اینکه مساحتکل ساختمان کمتر از  300متر مربع باشد .راه پله و آسانسور ساختمان باید به
صورت یک ناحیه در نظر گرفته شود.
 در مجتمعهای مس��کونی محدوده واحدهای مسکونی ،محدوده ناحیهها راتشکیل میدهند.
 اگر در فضائی احتمال آتش س��وزی خاصی وجود داش��ته باشد ،باید ناحیهجداگانهای برای شناسائی سریع آتش در آن فضا منظور شود.
 در سیستم آدرس یاب با سیمکشی حلقوی ،دستگاههای موجود در هر حلقهنباید مساحتی بیش از ده هزار متر مربع را پوشش دهند.
 در سیستم آدرس یاب با سیمکشی حلقوی هیچگاه نباید بیش از  126دتکتوردر یک حلقه قرار گیرند.

انواع سیستمهای اعالم حریق مورد استفاده از نظر تجهیزات
الف) سیستم دتکتورهای دودی آژیر س��رخود :دتكتورهای دودی آژیر
س��رخود که دتكتورهای خانگی نیز نامیده میش��وند ،با باطری یا برق شبکه
تغذیه میش��وند .این دتكتورها که با احساس آثار مرئی و نامرئی احتراق آژیر
میکش��ند ،تاکنون جان بس��یاری را با خبرکردن به موقع آتش سوزی نجات
دادهاند .این وس��ایل شامل قسمت احساس��گر دود و آژیر کوچکی هستند .در
ساختمانهای مس��کونی تک واحدی کوچک دتكتورهای دود آژیر سرخود در
صورتی که بطور صحیح نصب ،بهرهبرداری و نگهداری شوند ،میتوانند سطح
ایمنی را بسیار زیاد باال ببرند .اما در ساختمانهای مسکونی تک واحدی خیلی
بزرگ ،دتكتورهای دودی همراه با آژیر ،حتی در صورت نصب در چند قسمت
ساختمان و اتصال آنها به هم ،روش حفاظتی مناسبی نیست.
دو نوع از این دتکتورها وجود دارد که بسته به نوع آتش سوزی از آنها استفاده
میشود:
 -1دتکتور یونیزاس��یون که در آن منبع رادیواکتیو ذراتی پخش میکند که با
یونیزه کردن فضای بین دو الکترود ،سبب ایجاد عبور جریان ضعیفی میشود.
وقتی ذرات دود وارد محفظه دتکتور شود باعث کاهش جریان بین دو الکترود
میشود و آژیر به کار میافتد.
-2دتکتور نوری ،که در آن منبع نور و یک فتوسل طوری در محفظه دتكتور
قرار گرفتهاند که در شرایط عادی ،نوری به فتوسل نمیتابد .اما وقتی ذرات دود
وارد محفظه دتکتور ش��ده و پخش شدند ،پخش باعث انحراف نور به سمت
فتوسل میشود و در نتیجه آژیر به صدا در میآید.
تغذیه دتکتور با برق  220ولت س��اختمان هم��راه با باطری کمکی یا تنها با
باطری صورت میگیرد .این دتكتورها در س��قف هر اتاق خواب ،راهرو وهال
منتهی با اتاق خوابها ،در هر طبقه خانه ،ترجیحا در کنار راه پله ،نصب و به هم
متصل میش��وند به طوری که آژیر هر یک از آنها به محض احساس دود به
صدا در میآید .باید دقت کرد که دتكتور در مسیر هوای هواکش نصب نشود،
زیر سرعت عبور هوا ،روی دتكتور از بقیه قسمتهای فضا بیشتر است.
ب) سیستم اعالم حریق معمولی :سیستم اعالم حریق معمولی از یک تابلوی
مرکزی کنترل و اعالم حریق تشکیل شده است که یک یا چند عملگر و دو یا
چند آژیر به آن متصل شدهاند .مرکز کنترل و اعالم حریق به شبکه و برق رزرو
(کمکی) وصل میش��ود .هر یک از عملگرها  -اعم از شستیها ،دتكتورهای
حرارتی یا هر دتكتور دیگر آتش-هنگام مواجهه با آتش  -باعث تغییر در مدار
الکتریکی مربوطه خواهند ش��د .سپس مرکز کنترل و اعالم حریق ،مداری را
که اعالم خطر کرده است تشخیص میدهد و کلیه آژیرهای مدارهای وابسته
را به کار میاندازد.
سیستم معمولی از چند مدار شعاعی تشکیل شده است که هر مدار به وسایل
(دتكتوره��ا و آژیره��ا و ).. .تجهیز و در یک بخش مجزا از س��اختمان وصل
شدهاند .تجهیزات این سیستم در مقایسه با انواع پیشرفتهتر ارزانتر و در نتیجه
برای ساختمانهای کوچک ،که سیمکشی سیستم حلقوی از سیمکشی شعاعی
پرهزینهتر است ،مناسب است.
ج) سیس��تم اعالم حریق آدرس یاب :سیستم آدرس یاب قادر است پیام را
از محل هر یک از دتكتورها و یا شس��تیها تش��خیص دهد .بنابراین به دلیل
نشان دادن مرکز دقیقتر آتش ،نسبت به سیستم معمولی برتری دارد ،زیرا فقط
آژیر مدار یا بخش��ی که پیام آن به مرکز رسیده است و آژیر مرکزی در محل
تابلوی کنترل به صدا در میآید و آژیر سایر بخشها یا مدارها به کار نمیافتند.
مزایای دیگر این سیس��تم به نوع آشکارس��ازها و تابلوی مرکزی به کار رفته
بستگی دارد.
سیستمهای آدرس یاب بسته به نوع تابلوی کنترل مرکزی میتوانند به صورت
شعاعی یا حلقوی ،سیمکشی شوند .با نصب کاراندازها و آژیرها در مدارهائی که
کال شعاعی یا حلقویاند هزینه تأسیسات کاهش مییابد .سیستم سیمکشی
حلقوی ،بویژه در ساختمانهای بزرگ ،بسیار مناسب است.
هر بخش از وس��ایل ،کاراندازها و هر گروه از آژیرها مدار دوسیمه مخصوص
خ��ود را دارد .تابل��وی کنترل پیامها را میگیرد و م��دار آژیرهای هر بخش از
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کاراندازها ،که پیام آن به مرکز رسیده است ،را به کار میاندازد.
سیمکشی مدارهای اغلب سیستمهای آدرس یاب حلقوی است اما بعضی مواقع
مدارهای کاراندازها حلقوی و مدار آژیرها شعاعی است.
دتکتورها میتوانند به سه گروه تقسیم شوند:
 -1دتکتورهای دو وضعیتی :دتکتورهای دو وضعیتی در «شرایط عادی» و
«شرایط آتش» دو خروجی متفاوت ارائه میدهند.
 -2دتکتورهای چندوضعیتی :دتکتورهای چند وضعیتی در شرایط عادی،
شرایط آژیر آتش یا س��ایر شرایط غیرعادی ،یکی از چند وضعیت خروجی را
ارائه میدهند .سیس��یتم آدرس یاب ب��ا دتکتورهای چندوضعیتی میتواند در
مورد مسائل مهم پیش آگاهی ارائه دهند که چنانکه تحلیل شود ،اعالم خطر
اشتباهی را تاحدی کاهش میدهد.
 -3دتکتورهای قیاس��ی (آنالوگ) :دتکتورهای قیاس��ی با ارائه خروجی
قیاس��ی یا دیجیتال مقدار شرایط احساس شده را نمایش میدهند .در نتیجه
این دتکتورها اعالم کننده آتش نیستند ،بلکه اطالعات را به قسمت دیگری
میفرستند تا در آنجا وضعیت آتش ،غیرآتش و یا عیب دستگاه تشخيص داده
شود .دستگاه ریزپرداز مرکزی سیستم قیاسی ،اطالعات قیاسی را با آستانه از
پیش تعیین شده مقایسه میکند .در نتیجه همانند سیستم آدرس یاب به ندرت
دچار اش��تباه میشود .اگر تغییرات اطالعات قیاسی با تغییرات قبلی اطالعات
قیاسی مقایسه ش��وند ،اعالم خطر اشتباهی به طور قابل مالحظهای کاهش
مییابد .مزیت سیستمهای پیشرفته به خاطر عملکرد تابلوی کنترل مرکزی
است .این تابلوها معموال دارای برنامههای کامپیوتری از پیش تعیین شده برای
مشخص کردن پیامهای وضعیت آتش هستند.
دتکتورها
در سیستم دتکتور دودی آژیر سرخود دو نوع دتکتور دودی یونیزاسیون و نوری
توضیح داده ش��دند .در این قسمت دتکتورهای غیرخانگی بدون آژیر بررسی
میشوند .دتکتورها عموما برای پاسخ به یکی از حالتهای دود ،حرارت ،شعله و
یا ترکیبی از آنها طراحی میشوند.
انواع دتکتورها عبارتند از :دودی ( SMOKEنوری  -یونیزاسیون  -ترکیبی)،
حرارت��ی ( HEATثابت  -افزایش��ی -ترکیبی) ،گازی  ،GASش��علهای
 ،FLAMEپرتو افکن ،مولتی (ترکیبی از بقیه)
دتکتورهای حرارتی :دتکتورهای حرارتی دو نوع هستند .نوع «نقطه ای» که
به دمای اطراف یک نقطه خاص پاسخ میدهد و نوع «خطی» که به تغییرات
دم��ا در طول خط تغییر آن واکنش نش��ان میدهد .تمام دتکتورهای حرارتی
نقطهای دارای المان حرارتی ثابتی هستند که در دمای از پیش تعیین شده به
کار میافتند .بعضی از انواع این دتکتورها دارای المانی طراحی شده هستند که
برای مقایس��ه نرخ افزایش دما در واحد زمان و نش��ان دادن واکنش سریع به
افزایش دما به کار میروند .این نوع دتكتورها را «حرارتی ترکیبی» مینامند.
به طور کلی ،دتکتورهای حرارتی کمتر از سایر انواع دتکتورها حساس هستند،
مثال ش��عله باید به یک سوم ارتفاع سقف برسد تا این دتکتورها به کار افتند.
بنابراین در جاهائی که آتش ضعیفی میتواند سبب خسارت زیادی شود نباید
به کار روند.
دتکتورهای حرارتی دمای ثابت برای واکنش به آتشسوزیهای سریع و برای
اس��تفاده در مکانهائی که اعالم خطرهای ناخواس��ته از دتکتورهای دودی به
علت آلودگی هوا پیش میآید ،و در دمای ثابتی مثال  55درجه سلسیوس ،به
کار میروند .دتکتورهای حرارتی ترکیبی (مقایسه روند افزایش دما نسبت به
واحد زمان) به افزایش سریع دمای هوای اطراف واکنش نشان میدهند ،ولی
به افزایش عادی دمای هوا ناشی از سیستمهای گرم کننده ،نور خورشید و.. .
واکنش نشان نمیدهند .این دتکتورها المانی دارند که فقط در دمای ثابتی مثال
حدود  55درجه سلسیوس عمل میکند.
دتکتورهای حرارتی غالبا با ولتاژ  15تا  30ولت تغذیه میشوند و جریان آنها در
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حالت عادی در  24ولت حدود  45تا  60میکروآمپر است.
چراغ راهنمای دتکتور ،که هنگام عمل کردن آن روش��ن میشود ،به یکی از
رنگهای اصلی قرمز یا سبز است و از فاصله زیاد میتوان آن را دید .مدارهای دو
سیمه دتکتورهای حرارتی میتوانند با کابل ،با روپوش پی-وی-سی ،با غالف
مکانیکی محافظ یا بدون غالف محافظ با رساناهائی به مقطع  1میلیمتر مربع
و یا با سیمهای نمره یک و نیم در لوله اجرا شوند.
 دتکتور حرارتی ثابت یک ترموستات ساده همراه بایک مقاومت کمتر از یککیلواهم میباشد .درجه حرارت نامی این دتکتورها حدود  70درجه میباشد و
قیمت کمی دارند.
 دتکتورهای حرارتی افزایشی به تغییرات سریع دما نسبت به زمان حساسمیباشند و برای محیطهای خیلی کوچک یا خیلی بزرگ کاربرد ندارند.
دتکتورهای دودی :دو روش اصلی کش��ف نقطهای دود وجود دارد :محفظه
یونیزاسیون و محفظه پخش نوری .انتخاب روش کشف آتش معموال بستگی
به نوع آتش احتمالی دارد که باید در مقابل آن حفاظت به عمل آید .در روش
یونیزاس��یون ،جریان ضعیف الکتریکی مابین دو الکترود ،با وارد شدن دود به
محفظه دتکتور ،کاهش مییابد و آژیر به صدا در میآید .دتکتورهای یونیزاسیون
به ویژه به ذرات زیر دود حاصل از آتشهائی که سریع شعله میکشند حساس
هس��تند ولی حساس��یت آنها نس��بت به ذرات درش��ت دود حاصل از اجسام
پی-وی-س��ی که بیش از حد داغ شدهاند کم اس��ت .در روش پخش نوری،
دتکت��ور با پخش نور یا در بعضی موارد جذب نور به کار میافتد .دتکتورهای
نوری به ذرات درشت دود بیشتر حساس هستند و حساسیت کمتری نسبت به
ذرات ریز دود دارند .هر دو نوع دتکتور حساسیت کافی برای تشخیص آتشهای
عمومی را دارند ولی باید به حریقهای خاصی که ممکن است به وجود آید توجه
دقیق بشود .اعالم خطرهای کاذب همچنین میتوانند در انتخاب دتکتور تأثیر
داشته باشند .دتکتورهای یونیزاسیون به دود غلیظ سوختن مواد نفتی و رطوبت؛
و دتکتورهای نوری به دودهای رقیق توتونی حس��اس هس��تند .دتکتورهای
نقطهای گوناگونی با هر دو روش کش��ف آتش وجود دارند .برای کاربردهای
خاص ،دتکتور شعاع غیرمرئی دود یا دتکتورهای خطی و دتکتورهای مکنده که
هوا را از چند موقعیت به دتکتور مرکزی میکشند ،وجود دارند .دتکتور شعاعی
دود که وقتی اشعه مادون قرمز دود پنهان است واکنش نشان میدهد و به ویژه
برای فضاهای باز و وسیع مانند انبارهای بزرگ خیلی مناسب است .دتکتورهای
مکنده هوا را از داخل کانال میکشند و میتواند با کانالهای با عرضهای متفاوت
وفق داده ش��ود .دتکتور قیاسی یونیزاس��یون به ذرات ریز دود حساس است و
میتواند برای تش��خیص حریقهای معمولی به کار رود .این دتکتور آنچه را از
محی��ط دریافت میکند به صورت رمز عددی به مرکز کنترل و اعالم حریق
میفرستد .دتکتور یونیزاسیون به ذرات ریز دود حساس است و میتواند برای
تشخیص خطرات آتشهای عمومی به کار رود.
دتکتورهای دودی اغلب با ولتاژهای  15تا  30ولت تغذیه میش��وند و جریان
آنه��ا در حالت عادی در  24ولت حدود  30تا  50میکروآمپر اس��ت .مدارهای
دوسیمه دتکتورها میتوانند با کابل ،با روکش پی-وی-سی ،با غالف مکانیکی
یا بدون غالف محافظ با رساناهائی به مقطع  1میلیمتر مربع و یا سیمهای نمره
یک و نیم در لوله اجرا شوند.
 در محلهای کثیف و پر دود (موتورخانه و آشپزخانه و اتاق دیزل ) نمیتواناز دتکتور دودی استفاده نمود.
 از دتکتور یونیزاسیون برای دودهای با غلظت کم و از دتکتور دودی اپتیکالبرای دودهای غلیظ (مانند مواد نفتی و  )PVCاستفاده میشود.
 دتکتورهای دودی نباید در مسیر باد نصب شوند. برای تشخیص گازهای خفه کننده (دی اکسید کربن و ).. .از دتکتور گازیاستفاده میشود .این سنسورها را میتوان روی دیوار نصب نمود.
 در سنسورهای دودی نوری از فتوسل (عنصر حساس به نور) استفاده شدهاست.
 -در سنسورهای دودی یونیزاسیون از ماده تولید کننده اشعه رادیو اکتیو مانند

امرس��یوم استفاده ش��ده و دارای عمر محدودی هستند و در طول مدت بهره
برداری باید هفتگی تست شوند.
دتکتورهای شعله :دتکتورهای شعله براساس تشخیص اشعه مادون قرمز یا
م��اوراء بنفش عمل میکنند .بر خالف دتکتوره��ای دودی ،این دتکتورها را
میتوان در هر دو فضای بس��ته و باز بکار برد .این دتکتورها باید در خط دید
محوطهای که پوش��ش خواهند داد قرار بگیرند .دتکتورهای شعله اغلب برای
پوش��ش فضاهای باز بزرگ با سقفهای خیلی بلند یا بدون سقف جمع کننده
شكل 2
دود به کار میروند .دتکتور قیاسی شعله به شعلههائی که حتی دود همراه دارند
واکنش نش��ان میدهد ،تحت تأثیر نور خورش��ید کمتر قرار میگیرد و عالئم
برای اینکه در نقشهها ،فضاهای مربعی شکل کامال تحت پوشش قرار گیرد باید
دریافتی را به صورت اعداد رمز به مرکز اعالم حریق میفرستد.
فضای بین دتکتورها و دیوار؛ در دتکتورهای دودی تا  5متر و در دتکتورهای
 در محیطهای باز از دتکتور شعلهای استفاده میشود. دتکت��ور ش��علهای نس��بت به نور مادون قرمز آتش حس��اس ب��وده و جزء حرارتی تا  3.5متر کاهش یابد شکل()3		
دتکتورهای گران قیمت میباشند.
 سنسورهای پرتو افکن دو قسمتی ساخته شده (ارسال کننده نور و گیرنده) وبرای مکانهای بزرگ کاربرد دارند (روبروی یکدیگر نصب میشوند)
نصبدتکتورها
در پایه دتکتورها دو محل برای عبور پیچ و محکم کردن در محل نصب وجود
دارد .بعد از نصب پایه دتکتور و اتصال س��یمهای آن ،قسمت حساس دتکتور
روی پای��ه قرار میگیرد و با چرخش کم��ی در یک جهت (جهت عقربههای
دتكتور دودي
شكل 3
دتكتور حرارتي
ساعت) در پایه نصب و قفل میشود .پایههای دتکتورها قسمتهای الکترونیکی برای یک پوشش کامل فضای بین دتکتورها در نوع دودی تا  10متر ودر نوع
که در هنگام نصب آسیب ببیند ،ندارند .ارتباط الکتریکی پایه و قسمت حساس حرارتی تا  7متر باید کاهش یابد شکل ()4
دتکتور با س��یم برقرار نمیش��ود ،بلکه تیغههای فنری که در پایه پیشبینی
شدهاند این ارتباط را برقرار میسازند.
		
موقعیت دتکتورهای حرارتی و دودی
مطابق با استاندارد  BS5839برای مکانهای عمومی فاصله بین مناطق حفاظت
ش��ده با نزدیکترین دتکتور به آن نباید بیش��تراز  7.5متر برای دتکتور دودی
وبیشتراز  5.3متر برای دتکتور حرارتی باشد .شکل ( )1حداکثر محدودهای راکه
یک دتکتور بطور تکی میتواند تحت پوشش قراردهد را نشان میدهد.
دتكتور حرارتي

شكل 4

دتكتور دودي

برای کریدرهایی که عرض آنها کمتر از  2متر اس��ت؛ کافی است که مطابق
شکل ( )5خط مرکزی در نظر گرفته شود و بر روی آن اندازه الزم اعمال شود.
برای یک پوش��ش کامل نیازی به کاهش فضای دتکتورها نیس��ت بنابراین
فض��ای م��ورد نیاز برای دتکتوره��ای دودی  7.5متر از دی��وار و  15متر بین
دتکتورها خواهد بود ش��کل( )5و برای دتکتورهای حرارتی از دیوار  5.3متر و
بین دتکتورها  10.6متر میباشد.

دتكتور حرارتي

شكل 1

دتكتور دودي

مطابق با ش��کل ( )2به منظور اینکه گوش��ههای اتاق هم تحت پوشش قرار
گیرد و برای تضمین اینکه هیچ فضای خالی در نقاط برخورد بین دتکتور وجود
نداشته باشد باید فضاهای پوشش را کاهش داد.

شكل 5

سقفهایمرتفع
با توجه به اینکه میزان زمان رس��یدن حرارت یا دود به دتکتور با ارتفاع سقف
نسبت مستقیم دارد مطابق جدول زیر محدوده ارتفاع نصب دتکتورها باید در
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طراحی در نظر گرفته شود

شكل  :7براي بيمهاي كمتر از  250ميليمترZ * 2 ≥ y :

مواردی که در باال ذکر شدند برای سقفهای صاف صادق است و برای سقفهاي
ش��یبدار فاصلهها تغییر خواهد کرد .برای این گونه س��قفها از اطالعات ذیل
باید استفاده کرد( .برای انواع دیگر سقفها به راهنمای جامع و کامل استاندارد
 BS5839مراجعه کنید) در سقفهای شیبدار؛ دتکتورها باید در باالترین نقطه
قرار گیرند (ش��کل  )6و فاصله را میتوان تا 1درصد برای هر درجه شیب و تا
حداکثر 25درصد افزایش داد نقطه نزدیک به اوج برای دتکتورهای دودی در
مح��دوده  600میلیمتر و برای نوع حرارتی در محدوده  150میلیمتری تعیین
میشوند.

شكل 6

بیمها()Beams
دتکتورها باید حداقل  500میلیمتر دور تر از بیمها که بیشتر از  250میلیمتر
ضخامت دارند مطابق ش��کل ( )7ق��رار گیرند .همچنین باید حداقل یک متر
دورتر ازهر جریان هوای شدید نصب شوند در هر جایی که بیمها ارتفاعاتشان
بیش از 10درصد ارتفاع منطقه باش��د به عنوان یک دیوار باید در نظر گرفته
شوند همچنین موانعی که در کف قرار دارند مانند نیم دیوارهای جداکننده ،اگر
در فاصله  500میلیمتری از دتکتور قرار میگیرند باید به عنوان یک دیوار در
نظر گرفته شوند شکل()8
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شكل 8

شفتهایباالبرنده
هر جایی که نیاز است تا دتکتور در یک شفت عمودی قرار گیرد مثل راه پلهها،
باید دتکتورها در باالترین نقطه شفت و مطابق شکل ( )9در فاصله  1.5متری
از در ورودی به هر طبقه قرار گیرد.

شكل 9

توجه ش��ود که تمامی اس��تانداردها فاصلهی بین  30تا  45متر را در مسیرهای
معمول مثل راهروها پیشنهاد میکنند .حال اگر ایمنی بیشتر مد نظر باشد میتوان
فاصله را کمتر انتخاب نمود .ولی در صورتیکه در محلهای پر تردد بیش از حد از
شستی استفاده شود ،احتمال فشار آن توسط افراد خردسال و یا کنجکاو زیادتر
میش��ود ،احتمال فش��ار آن توسط افراد خردس��ال و یا کنجکاو زیادتر میشود.
انتخاب بهترین فاصله با توجه به توصیهی اس��تاندارد و کاربرد ساختمان محل
نصب میباشد.
ارتفاع شستی در تمام استانداردها بین  120تا  160سانتیمتر در نظر گرفته میشود
و ارتفاع  140سانتیمتر ارتفاع معقول میباشد.
در نصب شستیهای حریق این نکات را باید در نظر گرفت:
 در محلهای آشکار و کامال در معرض دید نصب شوند تا براحتی دیده شوند. ارتفاع محل نصب آنها از کف  140سانتیمتر است. فاصله نصب شس��تیها طوری باشد که افراد برای رسیدن به هر شستی بیشاز  30متر نپیمایند.
 در مح��ل پاگرد راه پلههای هر طبقه و تم��ام راههای فرار و خروج به بیروننصب شوند( .شكل )10
جانمايي نمونه دتكتورهاي دودي و حرارتي براي سطح پوشش حفاظتي تيپ L2

شستیهای اعالم حریق (:)Manual Call Point) (MCP
این شس��تیها برای اعالم حریق دس��تی ساخته ش��دهاند و در دو نوع فشاری
معمولی و شیشهای میباشند .در هر دو نوع در حالت عادی کنتاکت شستی باز
اس��ت ( )N.Oو در حالت اعالم حریق یک مقاومت سری با شستی که مقدار
آن معموال  470اهم اس��ت در مسیر به طور موازی با مقاومت انتهای خط قرار
میگی��رد و مقدار مقاومت معادل به حدود  380اهم میرس��د و جریان افزایش
مییابد و این از نظر سیستم یعنی اعالم حریق .در نوع شیشهای شستی تحت
فشار قرار دارد و با شکسته شدن شیشه آزاد شده و کنتاکت بسته میشود .شستی
معموال دارای سوئیچی برای ری ست ( )resetکردن میباشد تا بعد از استفاده
از شس��تی بتوان دوباره آن را به حالت عادی بازگرداند .محل نصب شس��تیها
باید در مس��یرهای خروجی س��اختمان و در دس��ترس و در معرض دید باشد تا
احیانا اشخاص برای به صدا درآوردن سیستم اعالم خطر به محل وقوع حریق
نزدیک نشوند و به سمت خروجیها بروند .فاصلهی نصب شستیها حداکثر 30
متر و ارتفاع نصب  1.4متر از کف میباشد .روی شستیها کلمهی  Fireنوشته
میشود و به رنگ قرمز میباشند.
در هر زون حفاظتی حداقل یک پوش باتم میبایست وجود داشته باشد .استاندارد
 BS5839 Pt2-1988اس��تاندارد جامع برای این تجهیز میباشد .تمام پوش
باتمهای موجود در یک سیستم اعالم میبایست دارای یک ساختمان باشند و
نیاز به شکستن با چکش نباشد ،بلکه با فشار ،شیشه شکسته شده و پوش باتم
فعال گردد .زمان اعالم پس از فش��ار دادن شس��تی نباید بیش از  3ثانیه طول
بکشد ،اما زمان اپتیمم یک ثانیه میباشد Reset .شستی فقط بایستی با تعویض
شیشه امکانپذیر باشد( .در سیستم  )Conventionalو این کار بایستی توسط
اف��راد ماهر و متخصص انجام پذیرد .پوش باتم در آش��پزخانههای طبخ غذا و
محلهای کثیف نبایس��تی نصب گردد .البته درشستیهای جدید به جای شیشه
از طلق اس��تفاده میشود و در این صورت نصب آن در آشپرخانه مجاز میباشد.
همچنین در محلهای آتشزا پوش باتمها در سیستم آدرسپذیر نبایستی تأخیر
مرسوم را داشته باشد ولی با این حال زمان حداکثر سه ثانیه حد مجاز میباشد.
(.)BS 5839 Pt2
پوش باتم در تمامی سیستمها دارای یک  LEDمیباشند که در هنگام عملکرد
فعال میشوند اما در سیستم هوشمند ،فعال شدن  LEDبا دستور از پانل انجام
میشود .پوش باتمها در محل خروجی (فرار) ،پلکانهای خروجی هر طبقه و درب
خروجی نصب میگردند .محل نصب پوش باتمها بایستی تمیز و با رنگ زمینه
متمایز باشد .در نزدیکی آن هیچگونه مانع دید وجود نداشته باشد و ارتفاع حدود
 1.4متر رعایت ش��ود .محل نصب آن دارای سطوح کمتر از  750میلیمتر مربع
نباشد یعنی کامال واضح بوده و از فاصلهی دور قابل رؤیت باشد.
بر طبق اس��تاندارد  EN54-11ماکزیمم فاصلهی شستیهای اعالم حریق از
یکدیگر  45متر در مسیرهای هم سطح و کم تردد میباشند و در مسیرهای پر
تردد ،فاصله  20متر کاهش مییابد .در راه پلهها این مقدار حداکثر  25متر و در
مسیر پر تردد و یا دارای مانع به  15متر کاهش مییابد.

شكل 10

جانمايي نمونه CMPها در دو تيپ نقشه
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چراغهايچشمكزن(فالشرها)
اين فالشرها در مناطقي كه موقعيت قرار گرفتن دتكتورها به نحوي است كه
دتكتور به راحتي قابل مشاهده نيست مثل سقف كاذبها ،استفاده ميشود و يا
وقتي كه الزم است زمان جستجو؛ در جاهايي كه دتكتورها در داخل اتاقها قرار
دارند را كاهش داد ،مثل هتلها؛ مورد استفاده قرار ميگيرد.
درفضاهاییکهصدایبلندزنگموجبناراحتیشدیدافرادخواهدشدیاافرادناشنواحضور دارند یا تردد دارند الزم است هشدار دهنده بصری مناسب نصب ميگردد.
 چراغهای چشمك زن برای یافتن سریع مکان حریق زده مناسب هستند. برای پیدا کردن سریع مکان حریق زده از چراغهای چشمک زن یا فالشرهابا نصب در کنار یا باالی درب ورودی مکان استفاده میشود.

بدون فالشر

(شكل )11

با فالشر

در اين حالت سيس��تم زونبندي آس��انتر ميش��ود و زمان صرف شده براي
مشخص شدن منبع آالرم كاهش مييابد.
آژیرها
مشخصات صدای تمام آژیرهای نصب شده در ساختمان باید یکسان باشند.
فق��ط در فضاهائی که زمینه پارازیتهای زی��ادی دارد ،باید آژیرهائی با صدای
بلندتر نصب شود .هنگام انتخاب نوع آژیر در مکانهای پرصدا ،باید توجه داشت
صدای آژیر با هیچ صدای دیگری اش��تباه گرفته نشود .صدای آژیر باید ممتد
باش��د ،اگرچه از نظر دامنه یا فرکانس ممکن است تغییر کند .در سیستمهای
دومرحله ای ،در فضاهائی که در لحظه آتش س��وزی در خطر نیس��تند ،آژیر
نگهبان دیگری نصب میش��ود .تمام آژیرها بای��د در فرکانس فاصله  500تا
 1000هرتز کار کنند ،مگر اینکه فرکانسهای پارازیتهای صوتی محل آنها را
تحت تأثیر قرار دهند .از آژیرهای منقطع نباید استفاده کرد .بطور کلی آژیرها
برای هیچ منظور دیگری نباید به کار روند.
ولتاژ کار آژیرها از  9تا  24ولت است ولی اغلب با  24ولت کار میکنند و جریان
آنها بسته به نوع مورد استفاده از  20میلی آمپر تا چند آمپر تغییر میکند.
حدود مشخصی برای فاصله آژیرها از یکدیگر پیشنهاد نشده است .ولی حداقل
س��طح صدای الزم باید  65دسیبل یا  5دسیبل باالتر از پارازیتهائی باشد که
احتماال بیش از  30ثانیه طول میکشد .اگر سیستم آژیر برای بیدار کردن افراد
در خواب الزم باشد ،در آن صورت حداقل سطح صدا در محل خواب در شرایط
درهای بسته نباید کمتر از  70دسیبل باشد .این شرایط بر تعداد و محل نصب
آژیرها در یک ساختمان تأثیر دارند .تأثیر درها ،دیوارها ،سقفها و کفها بر صدا
باید به حساب آورده شود .اغلب درهای تکی  20دسیبل سطح صدا را کاهش
میدهند .در انواع سیستمهای اعالم حریق حفاظت از جان حداقل سطح صدا
در تمام قس��متهای مسکونی خدماتی س��اختمان باید ایجاد شود .قسمتهای
مسکونی شامل فضاهای محدود شده مانند داکتهای خدماتی هستند که آنجا
گاهی افراد مشغول کار میشوند .نصب یک آژیر در محل تجهیزات کنترل و
اعالم حریق و آژیر دیگری در بیرون خروجی اصلی الزم است .در عمل ،اغلب
سیستمهای کشف ،اعالم آتش ،به اجزائی هم برای حفاظت جان و هم اموال
نیاز دارند .بنابراین اغلب سیستمها باید دارای این مشخصه باشند.

68

کابلکشیسیستماعالمحریق
نصب و اس��تقرار تجهیزات سیستم اعالم حریق طبق استاندارد  BS 5839و
کابلکشی طبق اس��تاندارد  BS 6207انجام میگیرد .به طور کلی میتوان
سیمهای مدار اعالم حریق را به دو گروه تقسیم کرد و با توجه به خصوصیات
هر گروه کابل مناسب با آن را به کار برد:
گروه یک :کابلهایی که بعد از آش��کار شدن حریق استفاده نمیشوند مانند
کابلهای دتکتورها و شستیها.
گروه دو :کابلهایی که بعد از کش��ف حریق استفاده میشوند مانند کابلهای
منبع تغذیه و آژیرها و چراغها.
در حال��ت کلی میتوان برای هر دو گروه کابل  1.5میلیمتر مربع با روپوش و
عایق پروتودور اس��تفاده کرد ولی در مکانهایی که امکان ضربه یا ساییدگی و
جویده ش��دن توسط حیوانات وجود دارد باید کابلها را حفاظت مکانیکی کرد.
میتوان در مورد س��یمهای آژیرها و چراغها برای حفاظت ،آنها را داخل دیوار
زیر حداقل  12میلیمتر گچ به صورت توکار گذاش��ت .کابلهای سیستم اعالم
حریق باید جدا از سایر کابلها سیمکشی شوند.
تس��ت کابلها توسط اهم متر انجام میشود و در صورت استفاده از از مگا اهم
س��نج باید تمام تجهیزات اعم از دتکتور ،آژیر ،پانل کنت��رل و .. .را از مدار باز
کرد تا ولتاژ تست باال به آنها آسیب نرساند .کابلکشی سیستمهای عادی به
صورت رادیال یا خطی و کابلکش��ی سیستمهای هوشمند به صورت حلقوی
انجام میگیرد .در انتهای مسیر زونها همیشه یک مقاومت موازی با خط که
مقدار آن معموال  4.7یا  6.8کیلو اهم است متصل میکنند یا از واحد انتهای
خط  AEOLاستفاده مینمایند.
			

مدار دوسيمه دتكتورها (كالس )B

روش درست سيمكشي دتكتورها

مشخصاتکابلسیگنال
کابل سیگنال جهت اتصال به تمامی عناصر مدار به غیر از کابل تغذیه شامل
میباشد .بدین منظور از کابلهای سه رشتهای با سطح مقطع  1.5یا  2.5میلیمتر
مربع استفاده میشود .در صورتیکه طول مسیر کابل در هر زون بيشتر از 1000
متر باشد از کابل با مقطع  2.5میلیمتر مربع استفاده میشود.
نوع کابل س��یگنال با توجه به محل عبور کابل تعیین میگردد .در صورتیکه
کابل از مناطق با نویز زیاد عبور نماید .مانند کابل برق فشار قوی یا کابلهای
مخابرات در این صورت از کابل ش��یلد دار (نوع متداول  )Ys )1( cYاستفاده
میگردد و در غیر این صورت از کابل معمولی.
درجهی نویز این کابل  1میباشد .کابل سیگنال روکار یا داخل لوله میبایست
قدرت تحمل  30دقیقه حریق را داشته باشد.

مدار دوسيمه دتكتورها (كالس )A

مراجع:
روش نادرست سيمكشي دتكتورها

)[1] Society of Fire Protection Engineers (SFPE
)[2] National Institute for Certification in Engineering Technologies (NICET
[3] Fire System Design Guide According To. BS 5839
[4] www.systemsensor.com
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مقالهها

صرفه جويي انرژي

كاهشهزينهبرقمصرفيدركولرهايآبيوگازي

كميسيون صرفه جويي انرژي | سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

امروز جمعيت كشور به حدود  74ميليون نفر رسيده است و تنوع و تعدد وسايل
برقي خانگي و گرايش مردم به استفاده از اين وسايل ،بخش خانگي را به يكي
از پر مصرف ترين بخشهاي مصرف كننده انرژي در كشور تبديل كرده است،
بررسيهاي انجام گرفته ،نشان مي دهد انتخاب و استفاده نادرست از لوازم و
تجهيزات برقي مهم ترين دليل افزايش هزينه برق در خانوادهها است و امكان
صرفه جويي زيادي در هزينه برق مصرفي وجود دارد.
يكي از اين وس��ايل كه س��هم زيادي در مصرف برق منازل دارد ،كولرها مي
باش��ند ،با گرم ش��دن تدريجي هوا گرايش مردم به خريد و اس��تفاده از اين
وسيله ،باعث افزايش مصرف برق و هزينه خانوادهها مي گردد ،در حال حاضر
كولرهاي آبي و گازي تا 30درصد از مصرف برق در منازل را به خود اختصاص
مي دهند ،استفاده بي رويه و نامتناسب از كولرهاي گازي مي تواند هزينههاي
برق مصرفي مش��تركين را تا  3برابر افزايش دهد ،در راستاي افزايش سطح
دانش و اعتالي فرهنگ مصرف در خصوص نحوه خريد ،نصب و راه اندازي
و اس��تفاده بهينه از اين وسيله برقي خانگي توصيهها و مطالبي تهيه و اطالع
رساني مي گردد.
مطالعه و س��پس عمل به اين نكات ساده و كاربردي باعث كاهش مصرف و
هزينه برق مصرفي اين وسيله تا  30درصد خواهد شد.
اقدامات قبل و هنگام خريد كولر ( نحوه انتخاب)
 ظرفيت برودتي كولرها بايد متناسب با فضاي مورد استفاده و شرايط آب وهوايي محل ( از لحاظ دما و رطوبت ) انتخاب شود .كولرهاي بزرگتر از حد نياز
تنها باعث مصرف بي مورد انرژي الكتريكي مي شوند.
 نوع كولر را متناسب با مناطق آب و هوايي انتخاب كنيد. از كولره��اي گازي ب��راي مناطق گرم و مرط��وب و از كولرهاي آبي برايمناطق معتدل استفاده كنيد
جدول بعدي ظرفيت مورد نياز برودت را با توجه به مساحت محيط نشان مي دهد.
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مساحت ( متر مربع)

ظرفيت كولر گازي ( )BTU/h

مساحت  38تا 41

از كولر گازي با ظرفيت 10000

مساحت  32تا 37
مساحت  42تا 50
مساحت  51تا 64
مساحت  65تا 91

از كولر گازي با ظرفيت 9000

از كولر گازي با ظرفيت 12000
از كولر گازي با ظرفيت 14000
از كولر گازي با ظرفيت 18000

از كولر گازي با ظرفيت 24000
مساحت  92تا 117
 كولرها را توسط افراد مجرب و متخصص نصب و راه اندازي نمائيد. كولرهاي گازي بس��ته به نوع آب و هوا به  3كالس منطقه اي گرمسيري،معتدله و سرد سير تقسيم مي شوند ،موقع خريد متناسب با آب و هواي محل
زندگ��ي خود كولر را انتخاب كنيد ،انتخاب صحيح ت��ا  10درصد در كاهش
هزينههاي برق مصرفي كولر تأثير دارد.
 هنگام خريد دستگاهي را انتخاب كنيد كه داراي عالمت استاندارد و برچسبانرژي با رتبه  Aباشد اين انتخاب تا 40درصد مصرف برق كولر شما را نسبت
به كولرهاي غير استاندارد و داراي رتبه پايين كاهش مي دهد.
 كولر را از مبادي و فروشگاههاي معتبر خريداري نمائيد ،تهيه كولر از مباديغير رسمي مطمئنا هزينههاي برق مصرفي شما را افزايش مي دهد و حتي در
صورت عدم وجود مشكالت فني ،امكان بروز مشكالت ايمني وجود خواهد
داشت.
اقدامات مورد نياز براي نصب و راه اندازي
 -هر چه مسير كانال كشي كولرهاي آبي پر پيچ و خم و طوالني باشد ،فشار

هوا در مسير كانالها افت پيدا كرده و جبران آن به انرژي بيشتري نياز دارد و
سرماي حاصل شده نيز كمتر مي شود .لذا بايد حتي االمكان كوتاهترين مسير
كانال كشي در نظر گرفته شود.
 نصب كندانس��ورهاي كولر گازي در سايه باعث جلوگيري از اتالف ميزانقابل توجهي از انرژي مصرفي تا  10درصد خواهد شد.
 در صورت امكان كولر گازي خود را در مس��ير باد نصب كنيد ،زيرا اين كاربعلت كاهش فشار بر كولر باعث افزايش بازدهي آن و كاهش مصرف انرژي
مي شود.
اقدامات ضروري هنگام استفاده از كولرها
 چنانچه كانالهاي كولر خارج از ساختمان قرار دارند ،حتما بايد بوسيله عايقكاري با پشم شيشه يا عايقهاي ديگر از گرم شدن كانالها و هدر رفتن سرمايه
در اثر تابش مس��تقيم نور خورش��يد بر آنها جلوگيري شود .در اين مورد حتي
نصب يك سايبان ساده بر روي كولر و كانالها هم موثر است
 در حد امكان از روش��ن نگه داش��تن مداوم كولر در طول روز پرهيز كنيد وبه ويژه تا حد امكان سعي كنيد از دور آهسته كولر استفاده تا فشار كمتري را
دستگاه متحمل شود.
 كولرهاي گازي از جمله پر مصرف ترين وس��ايل خانگي هستند ،بنابر ايندر صورتي كه ضرورتي به استفاده از اين نوع كولرها وجود ندارد از استفاده از
آنها خودداري كنيد .در صورت ضرورت استفاده از اين نوع كولرها كه هزينه
سنگيني را نيز در بر دارند ،بايد سعي شود تا از استفاده در ساعات پيك مصرف
برق كه مصرف انرژي الكتريكي در ش��بكه برق كش��ور به حداكثر مي رسد،
خودداري كرد.
 كليد بادزن ( فن ) در كولرهاي گازي به ش��ما امكان مي دهد هنگام شب،از دس��تگاه فقط براي تهويه استفاده كنيد و هزينه برق دستگاه را تا 15درصد
كاهش مي دهد.
 حتي االمكان هر ساله نسبت به تعويض پوشالهاي كولر اقدام نمائيد ،تميزكردن و رفع اش��كاالت كولر پيش از شروع بكار در فصل گرما ،كاركرد كولر
را بهبود بخش��يده ،مصرف انرژي آن را كاهش مي دهد و از هدر رفتن سرما
نيز جلوگيري مي كند.
 استفاده بي مورد و يا همزمان از وسايل خانگي گرمازا مانند :اجاق ،سماور،المپهاي متعدد و ....باعث افزايش گرماي محل كار و سكونت مي شود و نياز
به استفاده از كولر را افزايش مي دهد.
 چنانچه امكان پذير باشد بايد از سيستم سرمايش موضعي استفاده گردد .بهاين معني كه تنها به اتاقهايي كه مورد اس��تفاده قرار مي گيرد هواي سرد را
منتقل كنيم ،به اين منظور مي توان دريچههاي ورودي هوا به س��اير اتاقها
را مسدود كرد.
 كولرهاي گازي معموال داراي درجه تنظيم دما ( ترموستات) هستند ،تنظيمدما بر روي دماي مناسب فصل گرما كه بين  24تا  26درجه سانتي گراد است،
باعث مي شود تا هنگام رسيدن دماي اتاق به درجه دماي تنظيم شده ،كولر
به طور خودكار خاموش شود و بنابر اين انرژي كمتري مصرف كند ،در مورد
كولرهاي آبي نيز نصب يك ترموستات ساده در اتاقها ،مي تواند مقدار زيادي

از مصرف انرژي را كاهش دهد.
توصيههاي براي دارندگان كولرهاي آبي و گازي
موارد ديگري كه در افزايش كارايي سيستم سرمايش موثر هستند را مي توان
به شرح زير بيان كرد:
 هنگامي كه درجه حرارت بيرون س��اختمان ازدماي داخل كمتر اس��ت ،بابازكردن پنجرهها به تهويه طبيعي ساختمان كمك كنيد.
 براي جلوگيري از خروح سرما ،اطراف پنجرهها و درها را با نوارهاي درزگيرعاي��ق بندي كنيد .اس��تفاده از تهويه طبيعي بخصوص در ش��ب در كاهش
مصرف برق بسيار موثر خواهد بود.
 بهترين درجه حرارت منزل در تابستان بين  18تا  22درجه سانتي گراد است.از سرد كردن بيش از حد محل سكونت خود خودداري كنيد.
 در ش��هرهاي جنوبي كشور كه داراي آب و هواي بسيار گرم و مرطوبي درتابستانها هستند و عموما از كولرهاي گازي براي خنك كردن محيط استفاده
مي ش��ود ،كاش��تن يك اصله درخت در نزديك كولر گازي حدود  10تا 15
درصد موجب كاهش مصرف انرژي خواهد ش��د .به دليل اينكه سايه درخت
اوال خود مانعي در برابر تابش نور مستقيم خورشيد مي باشد و ثانيا هواي تازه
اي كه توس��ط درخت ايجاد مي ش��ود باعث مي گردد تا در واقع هواي پشت
كولر گازي تهويه شود.
 در روزهاي خيلي گرم ،با بستن در و پنجرهها و كشيدن پردهها از ورود انرژيگرمايي بيشتر به داخل ساختمان جلوگيري كنيد.
 سيستمهاي سرمايش خود را به طور منظم تميز كرده و به ويژه گرد و خاكروي كويلها و فنها را پاك كنيد.
 هنگام ترك ساختمان در طول روز ،سيستم سرمايش را خاموش كنيد. كارهايي نظير پخت و پز ،شست و شو و اتوكشي را در ساعاتي انجام دهيدكه گرماي هوا كمتر است.
 پوشيدن لباسهاي سبك و روشن ،امكان گردش هوا بر روي پوست بدنرا فراهم كرده و در نتيجه ،احس��اس خنكي ناشي از تعرق ،نياز به سرمايش
بيشتر را كاهش مي دهد.
 اس��تفاده از حداقل روش��نائي مورد نياز در طول شبهاي گرم سال ،باعثكاهش بارهاي گرمايي داخل ساختمان مي شود.
 مسيرهاي عبور هواي سيستم سرمايش را در كانالها و دريچههاي ورودي وخروجي به طور مرتب تميز كرده و از عدم وجود موانع در اين مسيرها اطمينان
حاصل نمائيد.
 در تابستان معموال سه منبع عمده گرماي ناخواسته در منزل شما وجود دارد،گرماي هواي خارج كه از طريق سقف و ديوار هدايت مي شود ،گرمايي كه از
المپها و لوازم خانگي انتشار مي يابد و نور خورشيد كه از راه پنجرهها به داخل
مي تابد ،مسئول انرژي منزل خود باشيد و با ارزيابي هر يك از موارد تدابيري
بينديشيد ،مثال با افزايش عايق پشت بام و ديوارهاي حرارت عبور نخواهد كرد،
پنجرهها را با استفاده از سايبان يا پرده كركره و يا پارچه اي محاظفت نمائيد.
مبنعwww.saba.org.ir :
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مقالهها

شهرسازي

رضا شاکر اردکانی | کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

سمیرا سادات سعادت جو | کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای | samira.saadatjoo@gmail.com

بررسىابعادنظریههاینوسازیشهریباتأکیدبرفرآینداصالتبخشی
این مقاله استخراج شده از رساله کارشناسی ارشد شهرسازی تحت عنوان "هویت بخشی بافت تاریخی شهر اردکان با تأکید بر فرآیند اصالت بخشی" به
راهنمایی دکتر حمید ماجدی و مشاوره دکتر فرح حبیب می باشد.

چکیده
س��اختار شهرها بازتابى از ويژگىهاى فرهنگى ،اجتماعى و اقتصادى ساکنان
آنهاست .مداخله در بافتهاى شهرى بیش از آنكه نتایج كالبدی داشته باشد،
آثار اجتماع��ى بهمراه دارد .بنابراين پروژههاى ش��هرى بدون در نظر گرفتن
ابعاد اجتماعى نه تنها به نتایج مطلوب نخواهند رسيد ،بلكه مىتواند آثار سوء
اجتماعى نيز در پى داش��ته باشد .يکى از نتايج نوسازىهاى شهرى جابجايى
جمعيت است .اگر اين نوسازیها و جابجايىهاى جمعیت منجر به ارتقاء کیفیت
محيط و سكونت اقشار مرفهتر گردد" ،اصالتبخشی" ناميده مىشود.
اصالتبخشي فرآیندی است که در کشورهای غربی مدافعان و منتقدان بسیاری
دارد ،اما در ایران کمتر شناخته شده و تا کنون در هیچ کدام از شهرهای کشور
پیادهسازي نگردیده است .بدین منظور در این صفحات سعی بر آن شده است
تا با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و بررسیهای اسنادی–کتابخانهای به
معرفی نظریه اصالت بخشی و ابعاد آن مبادرت گردد .از آنجا که این نظریه در
ادبیات شهرسازی کشور واژهای جدید میباشد و تألیفاتی چندانی در جهت بسط
و تشریح آن صورت نگرفته است ،حوزه مطالعاتی این پژوهش بیشتر در منابع
غربی و اقدامات انجام گرفته در آن کشورها میباشد .از این جهت سعی گردیده
تا در حد امکان و با دسترس��ی به منابع دس��ت اول فرآیند مورد نظر تشریح و
پیشینه نظریه ،مراحل ،رویکردهای آن و نیز تمامی ابعاد و وجوه نظریه (مثبت و
منفی) ارائه شود .اما سوالی که مطرح میشود این است که آيا فرآيند نوسازی
بافتهای تاریخی کشور در چهارچوب تئوري اصالتبخشي قابل تبيين است؟
در این راستا به عنوان نتیجهگیری سعی گردیده است این فرآیند در چهار چوب
ساختار شهرسازی ایران تبیین و راهکارهایی در مقیاسهای خرد و کالن در
جهت تسهیل آن ارائه گردد.
واژههایکلیدی:نوسازیشهری،اصالتبخشي،تغییراتاجتماعی
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-1مقدمه
بافتهاى فرسوده شهرى ،چه در درون شهرها و چه در حاشيه آنها ،از مسائل
و معضالت غير قابل چشمپوشي شهرهاى امروزى به شمار مىآيند .بافتهاى
شهرى با گذر زمان به ميزان زيادى كيفيت خود را از دست مىدهند و جريان
زندگى در آنها با مش��كالت فراوانى روبرو مىشود .عدم توجه به اين بافتها،
س��بب گسترش شهرها به سمت اطراف ش��ده و هزينههاى هنگفتى را دربر
خواهد داشت .لذا به منظور پيشگيرى از عواقب نامطلوب و گاه غير قابل جبران
اين معضل فراگیر ،مداخله صحيح در بافتهاى فرسوده شهرى و نوسازى آنها
ضرورى مىباشد.
اما اغلب نوسازىهاى شهرى در عين حال كه ضرورى هستند و منافع بسيارى
درب��ر دارند ،برخى نگرانىها و آثار نامطلوب را بويژه در زمينه اجتماعى در پى
دارند .يكى از صورتهاى نوس��ازى ش��هرى "اصالتبخشي" است كه برخى
صاحبنظران آن را مثبت و برخى نیز منفى دانستهاند .بنابراين براى روشن شدن
موضوع به تعريف نوس��ازى ش��هرى و اصالتبخشي پرداخته و ابعاد مختلف
آنها مورد بررسى قرار میگيرد .در ادامه به جهت انطباق نظریه اصالتبخشي
در چهارچوب نظام شهرسازی کشور در مواجهه با بافتهای تاریخی ،به ذکر
راهکارهایی در ابعاد خرد و کالن پرداخته خواهد شد.
 -2نوسازی شهری و اصالتبخشي
ارائه يک تعريف جامع از نوس��ازى ش��هرى بطوریک��ه پيچيدگى موضوعات
مطرح در اين زمينه را نش��ان دهد ،كار آس��انى نيس��ت .ادبيات شهرى اغلب
ب��دون هيچ گونه تعريفى ،واژههايى از قبيل بازتولي��د (،)Regeneration
باززندهس��ازي ش��هرى ( ،)Urban Revitalizationاصالتبخش��ي
( ،)Gentrificationنوسازى محله (،)Neighborhood Renewal
بهسازى ( )Rehabilitationو نوسازى ( )Renovationرا بكار مىبرند.
در اين مبحث "نوسازى شهرى" به معناى عام براى بيان فرآيند تغيير و تحول

محيط شهرى بكار مىرود.
از نوس��ازى ش��هرى اغل��ب به عن��وان فرآيندى ياد مىش��ود ك��ه از طريق
آن محيط ش��هرى دچار تغيير و تحول مىش��ود .به گفت��ه  Gulgonenو
 Francois Laisentاز مؤسس��ه مطالع��ات و پژوهشه��اى معم��ارى
و شهرس��ازى پاريس" ،ش��هر يک پديده باز اس��ت ،به اين معنى كه ش��هر
هم��واره در ي��ک فرآين��د تغيي��ر و تحول پيوس��ته ق��رار دارد .فرم ش��هرى
در ي��ک دوره مش��خص ،مىتوان��د ب��ه عنوان ي��ک وضعي��ت موقت بين
گذش��ته و آينده تلقى گردد .از اينجاس��ت كه تعابير متعددى از ش��هر بدست
مىآي��د كه آنرا به عن��وان موجودى زنده تلقى مىكند ،از جمله ارگانيس��م "
(.)Francois Laisent & Gulgonen,1997

متخصصان ش��ركت كننده در اولين سمينار نوس��ازى شهرى كه در آگوست
 1958در "دنه��اگ" برگزار ش��د ،همگ��ى بر اين امر اتفاق نظر داش��تند كه
هدف اصلى نوس��ازى شهرى ،تغيير محيط ش��هرى و ايجاد زندگى جديد از
طريق تعديل مجدد فضاهاى موجود ،به منظور پاس��خگويى به نيازهاى حال
و آينده س��اكنان اس��ت .به نظر آنها هدف اساسى نوسازى شهرى بكار بردن
اصولى اس��ت كه منجر به باززندهس��ازي برخى يا تمام بخشهاى ساختارى
شهر مىشود كه امروزه مطابق با عملكردهاى تعريف شده براى آنها نيستند
(.)Miller, 1959

ادبيات موجود درباره تأثيرات نوسازى شهرى به دو دسته تقسيم مىشود .دسته
اول اين تأثيرات را به دليل جايگزين شدن طبقات متوسط به جاى اقشار فقير
مثبت قلمداد مىكند .اين ادبيات به طور عمده به پديده اصیل شدن اشاره دارد.
دسته دوم اين تأثيرات را به داليل اجتماعى منفى مىداند .دسته اول به دنبال
تشويق رشد اقتصادى در نواحى درون شهرى است و مشوق اقشار مرفهتر به
اسكان در نواحى فرسوده مورد نوسازى است كه اين امر از طريق بهبود محيط
كالبدى صورت مىگيرد .چنین اس��تدال مىش��ود كه فوايد رشد اقتصادى به
تدريج از محيط مورد بازسازى نصيب اقشار كمتر مرفه كه همان ساكنان سنتى
نواحى فرسوده هستند خواهد شد .از سوى ديگر دسته دوم استدال مىكند كه
فرصتها منابع مىبايست مستقيما در اختيار اقشار كمتر مرفه و محروم قرار
گيرد (رضائی.)2 ،1388 ،
به هر جهت اس��تراتژىهاى به كار رفته در بازس��ازى و تجديد ساختار درون
شهرها به طور عمومى در شهرهای غربى شباهت زيادى با هم دارند ،وليكن
ابعاد كاربردى و عملى مىتوانند در صورت رويارويى واقعى مس��ائل گوناگون
اجتماعى ،سياسى ،اقتصادى و تاريخى تفاوت پيدا كنند.
ب��راى ايجاد تصويرى جذاب و نو براى مركز ش��هر ض��رورت دارد كه گروه
اجتماعى متوس��ط به باال را تش��ويق كرد تا خود را به نواحى ارتقاء يافتهتر آن
ناحيه انتقال دهند و سكنى يابند .فرايندى بسيار مشهور از تجديد حيات شهرى
در شهرهاى غربى پديده" ،اصالتبخشي" است كه ماهيت كالبدى و اجتماعى
واحدهاى همسايگى را دچار تغيير مىكند (سیدیان.)74 ،1382 ،
اصالتبخش��ي فرایندی است که در نواحی ویژهای از درون شهر رخ میدهد.
جایی که زیستگاههای قدیمی زیر سطح استاندارد خریداری و نوسازی میشوند
و بوسیله خانوادههای طبقه متوسط و ثروتمند اشغال میگردند .این فرایند در
بخش های درون ش��هری لندن ،همچون چلسی ،فولهام و الینگتون بخوبی
نش��ان داده میشود که محلهای زیس��تی گران قیمتی شده اند .احتماال این
فرایند بوسیله نگهداری زیستگاههایی که زمانی باشکوه بودند ولی در حال زوال
هستند و بدلیل فواید محلی ،همچون دسترسی آسان به اشتغال در مرکز شهر
و خدمات آن آغاز میش��ود .احتماال از راه فراهم آوردن کمکهای مالی برای
توسعه و پیش��رفت صورت میگيرد .هنگامی که فرایند آغاز میشود بیگمان
بوس��یله منزلت اجتماعی ناش��ی از زندگی در اینگونه نواحی ،حفظ میش��ود.
این فرایند بازگشت جالب فرایند بهنجار صافی شدن ( )Filteringرا نشان
میدهد که در آن ،نواحی زیستی قدیمی از نظر اجتماعی در سطح باالتری قرار
دارند (سیفالدینی ،1385 ،ص .)49
هدف در اين فرايند ،ارتقاء فعاليتهاى اقتصادى و س��اختار اجتماعى بوسيله
نفوذ و جايگزينى اقش��ار باالى اجتماعى و اقتصادی به جای ساكنین پيشین

در محيطهاى تجديد س��اختار ش��ده نواحى مرکزى اس��ت كه پيش از زوال
آفتهاى زيانبارى را تجربه كردهاند .اصالتبخشي نيازمند تغييرى اساسى در
تصوير نواحى فقيرنش��ين درون شهرى توس��ط ايجاد ،حفاظت و ارتقاى يک
تصوير جذاب س��كونتى اس��ت .ديدگاههاى متفاوتى براى اهميت ،ساز و كار
و داليل اصالتبخش��ي وجود دارد .به عنوان يک ايدئولوژى ،به نظر مىرسد
اصالتبخشي ،پتانسيلى براى ارتقاء اجتماعى و اقتصادى شهر به شمار مىآيد.
ليكن بدليل روابط مش��هودش با سرمايهدارى و بورس بازى زمين مورد انتقاد
قرار دارد .اصالتبخشي ،انتقال و قطبىگرایى فرايندهاى زمانى و فضایی تمركز
هستند .اصالتبخشي مستلزم حركت و رانش سرمايه و جمعيت است .بازگشت
سرمايه به حفظ جذابيت نواحى براى افراد مترقى جامعه بستگى دارد.
-3پیشینهنظریه
گفته مىش��ود كه دهه  80نقطه آغاز بازسازى شهرى گسترده است .با تغيير
روش توليد از فورديس��ت به سيستم پست فورديست ،ساختارهاى شغلى نيز
دچار تغيير ش��دند .اهميت اقتصاد خدماتى افزاي��ش يافته و منجر به افزايش
اهميت مش��اغل ادارى ،فنى و حرفهاى شد .تغييرات در اقتصاد موجب قطبى
ش��دن اجتماعى در زمينه درآمدى و ش��غلى گرديد .جامعه يكدست به جامعه
چند تكه تبديل ش��د .يک طبقه متوسط جديد ش��كل گرفت :افراد حرفهاى،
اكثرا مجرد يا زوجهاى جوان بدون بچه .انتخاب محيط زندگى آنها منعكس
كننده س��بک زندگىش��ان است كه ش��امل اولويت براى محلههاى تاريخى
درون ش��هرى اس��ت كه به محل كار و امكانات فرهنگى و مراکز تجارى و
ادارى نزديك باش��د .تغيير در سبک زندگى و اولويتهاى فرهنگى ،تا حدى
در خريد و بازس��ازى خانههاى قديمى بويژه در داخل ش��هر ،منعكس ش��ده
اس��ت .تغييرات در فناورى ارتباطات ،ايجاد جامعهاى اطاعاتى موجب ش��روع
تغييرات در س��اختار فضايى شهرها شده .با انتقال كاربرىهاى تجارى ،ادارى
و خدم��ات توليدى به مركز ش��هر ،مراكز صنعتى به حاش��يه منتقل ش��دند
(.)Beauregard, 1986; Ley, 1996; Smith, 1986

ريش��ه  Gentrificationاز كلم��ه  Gentryاس��ت ك��ه از واژه قديمى
فرانسوى  Gentriesبه معنى طبقه اشراف گرفته شده است .جامعهشناسى
به نام روث گلس براى نخس��تين بار اين واژه را در سال  ،1964براى توضيح
فرآيند جابجايى اقشار مرفهتر با اقشار كم درآمد و كارگر ساكن براى محالت،
بكار برد" .مركز پيشگيرى و مقابله با بيمارىهاى آمريكا " ،اصالتبخشي" را
تحت عنوان " افزايش ارزش محالت شهرى" تعبير كرده است.
اصالتبخش��ي ،تغيير و تحول در محدودهاى از ش��هر است كه با نقل مكان
ساكنان آن به محالت پائينتر شهر همراه مى باشد .اين تغييرات اغلب منتج به
دگرگونى فرهنگ و هويت محلهاى مىشود.
اصالتبخشي مىتواند در اثر اقدامات سرمايه گذارى توسط دولت يا گروههاى
محلى در بافتهاى فرس��وده ش��هرى روى دهد .اين اقدامات افزايش قيمت
امالك و به تبع آن افزايش درآمد دولت ناش��ى از افزايش مالياتها را در پى
دارند.
اين فرآيند يک "هزينه انسانى" براى ساكنان كم درآمد اين محالت دربر دارد.
افزايش اجاره بها باعث پراكنده شدن ساكنان اين محالت مىشود ،زيرا از يک
سو آنان در مىيابند كه این مسكنها ديگر مناسب توان اقتصادى آنها نيست.
از سوى ديگر افزايش مالياتهاى امالك ،اغلب خانوادهها را وادار مىكند كه
خانه خود را فروخته و به محالت ارزانتر نقل مكان كنند.
با اين تعاريف اصالتبخشي سه شرط دارد:
• جابجايى ساكنان اصيل بافت
• ارتقاء كيفيت كالبدى محله بويژه در زمينه مسكن
• تغيير هويت محله
اصالتبخشي با هماهنگى و همزمانى چهار فرايند تعريف مىشود:
 .1اسكان مجدد و تمرکز اجتماعى ،جايگزينى يك گروه از ساکنان با گروهی
ديگركه داراى پايگاه اجتماعى باالترند.
 .2دگرگونى در محيط فيزيكى س��اخته شده (س��اختمانها) كه نشان دهنده
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بعضى از ابعاد زيباشناختى و ظهور خدمات جديد محلى است.
 .3اجتماع و گردهم آمدن اشخاص با فرهنگ و سبک زندگی مشترک يا دست
كم با ترجيحات و مطلوبيتهای مشترک مصرفى مرتبط با طبقه اجتماعى.
 .4مطرح ش��دن دوباره ارزشهاى اقتصادى ملکی ،که فرصتى تجارى براى
صنعت ساختمان به شمار میرود ،و اغلب دنباله نظام مالكيت خصوصى اموال
خانگی تلقى میشود (.)Warde, 1991
در مجموع ،اصالتبخشي فرايند جايگزينى طبقه متوسط با طبقا كارگر ،افزایش
ارزش ملک ،تغيير محيط فيزيكى ساخته شده و ظهور سبك جديدى از زندگى
شهرى است .اين فرايند در بسیارى از شهرهاى بزرگ غربى و به نظر بعضيها،
حتى در نواحی روستايى در حال گسترش است (.)Thrift, 1987

تصویر شماره  :1نمونه هایی از محله هایی که در آنها اصالت بخشی صورت گرفته است.

نمونه گويایی از فرايند اصالتبخش��ي دركتاب ش��ارون زوكين تحت عنوان
"زندگی درزير ش��يروانى" ( )1988ذكر شده است .او به توصيف دگرگونى در
منطقهاى از مانهاتان نيويورک مىپردازد كه در آنجا هنرمندان س��بك کولى
فضاى انبار يك کارخانه (در حقيقت بيگارى خانه) توليدى پوش��اک را هنگام
غيرصنعت��ى كردن ،به فضاهاى خانگی تبديل کردن��د .اين امر بازتاب ذوق و
س��ليقه زيباشناختى خاص براى بازسازى محوطههاى صنعتى و روشى ارزان
براى به دست آوردن مكانى در مرکز شهر براى سكونت بود .با اين كار محوطه
و فضاى موردنظر "جالب توجه" گرديد و از آنجا كه بازگش��ايى نمايشگاهها و
بعضى از فروش��گاه هاى خاص مورد توجه بود ،محل مورد نظر به طور نسبى
قابل سكونت گرديد و در برخى از موارد تغييرات بسيار زيبايى در آن داده شد.
اين امر توجه بعضى از مالكان و ساختمان سازانى راكه در پى فرصتهايى براى
كسب سود بيشتر در توسعه ساختمانهاى مسكونى دلخواه بودند ،جلب كرد.
درآن زمان گروه بس��يار ثروتمند طبقه متوسط شروع به خريد انباريها كردند
و در عمل بهايى خارج از بازار محلى مسكن براى فضاهاى هنرمندان سبك
کولى پرداختند .در نتيجه ،انجمن شهر نيويورک ،آن فضا را منطقه هنرمندان
اعالم کرد تا با حفاظت از جامعه هنرى ،جاذبه جهانگردى به دست آمده را حفظ
كند .با پیشرفت و بهبود وضعيت اجتماعى ساکنان ،افتتاح مغازههاى اختصاصى
و گوناگون و همچنين مراکز خدماتى آغاز شد که سيمای منطقه را دركمتر از
بيست سال به طور کلى تغيير داد .اين امر به معنای تجديد حيات فضایی در
منطقه مركزى شهر بود و مؤسسات بازرگانى در تجارت زمين و ساخت و ساز
مىتوانستند انباريها را براى استفاده قشر باالى طبقه متوسط خريداری کنند و
تغییر دهند .نتيجه اين کار ،در ميان چيزهاى ديگر ،رابطه بين انباشت سرمايه و
ذوق و سلیقه زيبایی شناختى يا سبک زندگى و فرايندى است كه در آن نقش
فضاهاى اجتماعى در ش��هرها در طول زمان تغیير مىيابد .زوكين چهارچوب
نظررات خود را با استفاده از مفاهیم مورد نظيرهاروى ،تنظيم مىکند ،اما براى
متغيرهاى فرهنگى در شكل دادن به فضاهاى زندگی اعتبار بيشترى قائل است
(ساوج و وارد.)113 ،1384 ،
-4فرآیندورویکردهایاصالتبخشي
پس از بيان تئورى اصالتبخشي در اين قسمت الگوهايى كه بر پايه اين تئوری
به وجود آمده ذيال تش��ريح گرديده است .مجموعه فعاليتهاى كه به منظور
اصالح و بهبود مسكن و محيط مسكونى به همراه تغيير در تركيب واحدهاى
همس��ايگى و جايگزينى گروءهاى كم درآمد بوسيله ساكنان با درآمد متوسط
و باال در بخش مركزى ش��هرها ،بويژه در محالت مسكونى انجام مى گيرد،
اصالتبخش��ى ناميده مىشود( )Vandergrift, 2006, 2و مبتنى بر مراحل
ذيل است:
 -1حومه نش��ينی  -2عدم سرمايه گذارى نهادى  -3ترك امالك  -4نقطه
چرخش از عدم س��رمايه گذارى به سرمايه گذارى مجدد  -5سرمايه گذاران
ثانوى  -6كمكهاى مالى و نهادى  -7چش��م انداز همگام با اصالتبخشى،
الگوهاى مصرف فضا (رهنما.)79 ،1375 ،
فرايند اصالتبخش��ي ب��ه طرق مختلف توضيحى داده مىش��ود .توضيحات
ش��امل چرايى ،چگونگى ،مكان اصالتبخش��ي و نيز شناسايى عوامل اصلى
اس��ت .رويكردهاى اصالتبخش��ي هنوز مورد بحث است و به دو دسته كلى
تقسيم مىشود .رويكرد ساختارگراى ماركسيست به رهبرى اسميت (،)1989
اصالتبخش��ي را از طريق مفهوم فاصله در اجاره توضيح مىدهد كه نش��ان
دهنده تفاوت ارزش اس��تيجارى زمين با كاربرى كنونى و ارزش اس��تيجارى
بالقوه زمين تحت كاربرى پربازدهتر است (تصویر شماره  .)1از ديدگاه اسميت،
اين فرايند با كاهش ارزش زمين در مناطق درون ش��هرى آغاز مىشود .اين
امر زمانى روی مى دهد كه سرمايهگذارى زيادی در بخش ساختمان ،سرمايه
خود را به بخش پربازدهتر مسكن هدايت مىكند؛ همانند شهرسازى در خارج
از مراکز شهرى .تمركز سرمايهگذارى مسكن در حومه شهر و اهمال در مراكز
درون شهرى منجر به كاهش ارزش مسكن در مناطق درون شهرى مىگردد.
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اما فرايند بازس��ازى شهرى در س��ه دهه اخير ،ارزش مسكن درون شهرى را
افزايش داده است .اين امر به نوبه خود موجب ايجاد فاصله در اجاره بها شده و
سرمايه بخش مسكن را به مناطق درون شهرى هدايت كرده است.
در رويك��رد انس��ان گرايانه فرد محور ل��ى ( ،)1996ارجحيتهاى فرهنگى و
خصوصيات جمعيت شناس��ى افراد اصالتبخش مورد تأكي��د قرار مىگيرند.
تخصصى ش��دن نيروى كار ،تغيير در س��اختار جنسيتى خانواده و محل كار و
مجموعه خاصى از معانى زندگی مركز ش��هر ،نيروه��اى محرك اين فرايند
هستند .اصالتبخشها به صورت زيرگروهى از طبقه متوسط شناخته مىشوند.
اين افراد عموما در انواع هنرها و هنرهاى کاربردی ،رس��انه ،تدريس ،خدمات
اجتماعى و ديگر بخشهاى عمومى و غيرانتفاعى فعاليت مىكنند .بر اساس
گفتههاى لى ،اصالتبخشي دو مرحله دارد .در مرحله اول ،پيشگامان كه گروه
ريس��ک پذير نيز ناميده مىشوند ،مناطق درون شهرى را به خاطر ارزشهاى
فرهنگى ،س��بک زندگى و ارزش تاريخى ناحي��ه برمىگزينند .در مرحله دوم
گروه ديگر كه گروه ريس��ک گريز ناميده مىشوند ،مناطق درون شهرى را به
خاطر فرصتهاى سرمايهگذارى انتخاب مىكنند .در پايان مرحله دوم ،گروه
ضدريسک جايگزين پيشگامان مىشوند.
نظريه شكاف در اجاره بها بيشتر فرايند اصالتبخشي را بيشتر در جنبه عرضه
و تقاضا مورد بررسى قرار مىدهد .از سوى دیگر رويكرد انسانى ،جنبه تقاضاى
اي��ن فرايند را م��ورد توجه قرار مىدهد .اين دو رويك��رد بنيادى را مىتوان با
هم نيز مورد بررس��ى قرار داد .در مراحل ابتدايى فرايند اصالتبخش��ي ،گروه
بىتوجه به ريس��ک ،شكاف در اجاره را به صورت غير عمدى ايجاد مىكنند.
با افزايش ش��كاف در اجاره بها ،گروه ضدريس��ک به محدوده مذكور مراجعه
مىكنند .بنابراين اين دو رويكرد را مى توان نظريههايى مكمل براى تشريح
فرايند اصالتبخشي تلقى کرد (.)Uzun, 2003

تصویر شماره  :2نظریه شکاف اجاره اسمت در توجیه فرآیند اصالت بخشی

این نظريه داش��تن نگرش جامع سیستمی و ناحيهاى (فضايى) را براى فرايند
احی��اء مرکز ش��هري ضروری مىدان��د و با نگرشهاى موضع��ى ،موردى و
مقطعى و همچنین اجرای طرحهای نوسازی بزرگ مقياس به دليل مشكالت
اقتصادی و اجتماعی موافق نیست .نگرش این نظريه به بهسازى ،يعنى انجام
اقدامات چند منظوره و هماهنگ اعم از کالبدی یا فيزيكى ،اجتماعى ،اقتصادى
و زيست محيطى است كه باعث تزریق سرمایه به محيط محله و اهميتيابى
آن و همچنين منجر به افزایش ارزش امالک و مستغالت مىشود ،در نتيجه
زمينه براى جذب گروههاى درامدى متوسط و باال ،كه توانایى پرداخت اجاره
بهاى باالترى را دارند ،فراهم میشود و بتدریج باعث ترک اختیاری گروههاى
كم درآمد و جانش��ينى آنها بوسيله گروههای درآمدی متوسط سبب دگرگونى
ساخت اجتماعى محله مىشود.
نظریه اصالتبخشي در تقابل با نظريه نوسازى -ترک اجبارى گودارد و كاستل
قرار دارد .بر اساس نظریه گودارد و کاستل با اجراى طرحهاى گسترده نوسازى،
آپارتمانهاى بلند جانشین بخشهاى قدیمى شهرها شده ،سبب كوچ اجبارى

طبقات كارگر و فقیر از منطقه مرکزى شهر به حومهها مىشود .از منافع حاصل
از اين نوع مداخله ،ش��رکتهای بزرگ بهره مند میشوند تا طبقات متوسط و
محروم .اين الگوی تخریب از دهه  1970به بعد به لحاظ مس��ائل انس��انى و
نابودی حداقل منبع فرهنگی در مراکز ش��هری ک��ه روزبروز كمياب و ناياب
مىشوند ،مورد انتقاد قرار گرفت و بتدریج کنار گذاشته شد.
گروهى بر اين عقيدهاند كه داليل اين پديده ،عامل مش��خصى نيس��ت بلكه
پيچيدهت��ر از آن اس��ت كه بت��وان عامل خاصى را نام ب��رد .اما حكومتهاى
محلى به طور معمول براى توسعه اصالتبخشى تبليغ مىكنند .به دليل اينكه
س��رمايهگذارى در محالت ،مساوى با گرفتن ماليات است .همان طورى كه
ارزش يک ملک افزايش پيدا مىكند ،نرخ ماليات هم باال مىرود (تصویر شماره
 .)2اين مالياتها براى تهيه و فراهم كردن خدمات اساسى شهرى مانند تعمير
و نگهدارى جادهها ،اداره پليس و ايستگاه آتش نشانى به كار مىروند.

تصویر شماره  :3دلیل موافقت حکومت های محلی با اجرای اصالت بخشی
مأخذ :شهرداری ها16 ،89 ،

اكثر متخصصان حرفههاى جديد كه به حومهها ،نقل مكان كرده بودند اكنون
تمايل دارند كه به مركز شهر مستقر شوند ( .)Curl, 2002, 3متخصصان،
هنرمندان در حال حاضر به دنبال فضاى وسيع و ارزان براى شغلشان هستند
( .)Zukin, 1988همچنين زنان به دليل دسترسى بهتر به فرصتهاى شغلى
و نزديكى به سيس��تمهاى حمل و نقل عمومى مركز شهر را مورد توجه قرار
مىدهند .به عالوه بسيارى از بازنشستگان حومه نشين به علت اينكه آنها به
خانههاى بزرگ واقع در حومهها احتياج ندارند و بيشتر به مكانهاى فرهنگى
داخل شهر عالقه دارند ،اين محالت را براى ادامه زندگى انتخاب مىکنند.
 -5تجزیه و تحلیل ،سنجش و ارزيابى اصالتبخشى در بافتهاى تاریخی
شاخصهاى مختلفى براى بررسى تغييرات اين ايده در محالت مسكونی وجود
دارد .هر چند با يک نگاه به اين نشانهها تغييرات را مىتوان ديد .بعضى از اين
اطالعات و آمار مربوط به تغييرات را مىتوان از طريق سرشمارىها كسب كرد.
متأسفانه اين اطالعات به سختى به دست مىآيند اگر چه به راحتى سنجش
مىشوند.
بعضى از شاخصهاى مورد بررسى در محاسبه اصالتبخشى عبارتاند:
• ن��گاه كردن ب��ه ميزان مالكيت و ن��رخ ماليات و تغييرات بي��ن آنها در هر
سرشمارى
• بررسى ميزان و قيمت معامالت در واحدهاى اجارهاى
• سطح درآمد ساكنان (جديد و در طوالنى مدت)
• تركيب نژادى و قوميتى س��اكنان (جدي��د و طوالنى مدت .پايدارى يا عدم
پايدارى اين تركيب)
• نوع واحدهاى تجارى جابجا شده به بيرون و داخل محالت مسكونى
• انواع شغلهاى موجود در محالت مسكونى (براى مثال شغلهاى صنعتى
در مقابل شغلهاى خدماتى)
• نوع ماشينهاى پارک شده در خيابان
• نوع سازمانهاى موجود در محالت مسكونى
"• وج��ود ي��ا عدم وجود انجمنه��اى مذهبى يا انجمنه��اى قومى در ناحيه
(.)Curl, 2002, 5

 -1-5مزاياى اصالتبخشى در محالت شهری
اصالتبخش��ى به بافتهاى مركزى شهر و احياء و نوسازى كالبدى آن باعث
احياء اقتصادى و اجتماعى اين مراكز مىش��ود ،اين تغييرات مزيتهايى دارد
كه شامل:
• افزايش ارزش مسكن براى صاحبان و مالكان آنها :اين افزايش كه در نتيجه
تغييرات كالبدى در بافت صورت مىگيرد ،باعث احياء مجدد بافتهاى مرکزى
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شهرها مىشود.
• افزايش درآمدهاى ناشى از ماليات براى خدمات شهرى :با مالياتى كه كسب
مىشود مىتوان خدمات زيربنايى براى شهر فراهم كرد.
• سرمايهگذارى مجدد در ساخت زيرساختها ،جادهها ،شبكههاى اصلى آب
و مدارس محلى
• افزايش واحدهاى تجارى براى خدمات رسانى ساكنان جديد
• نوسازى و بهبود امكانات واحدهاى مسكونى و خانههاى موجود
• گسترش فرصتهاى شغلى موقت و طوالنى مدت
• توسعه مجدد هسته و مركز شهر
• كاهش س��فرهاى روزانه شهرى ،که براى كار كردن در قسمت مركز شهر
صورت مىگيرد
• تمركز جمعيت و خدمات در نواحى موجود با كاهش توسعه افقى حومه شهر
است (.)Curl, 2002, 6
• صاحبان اصلى امالك از افزايش قيمت مسكنهاى خود سود مىبرند.
• وقتى كه به جاى مستأجران ،كسانى در بافت ساكن شوند كه خود توان خريد
مسكن و مالک شدن را دارند ،محله پايدارتر مىشود.
• وقت��ى كه در محل��هاى فرآيند اصالتبخش��ي به وقوع مىپيون��دد ،تعداد
مس��كنهاى خالى از سكنه به شدت كاهش مىيابد ،زيرا تقاضا براى مسكن
بيشتر مىشود.
• افزايش ارزش امالک و نيز باال رفتن اجاره بها ،تعمير و مرمت ساختمانهاى
متروكه را مقرون به صرفه و س��ودمند مى كند .اين امر موجب كاهش ميزان
جرايم در محالت مىشود.
• ب��ا افزاي��ش تعداد س��اكنان ،ميزان تب��ادالت اقتص��ادى در محله افزايش
مىيابد .اين امر موجب رشد فعاليتهاى اقتصادى و شكلگيرى فعاليتهاى
اقتصادى جديد و به تبع آن اشتغالزايى براى ساكنان كم درآمد محله مىشود
(رضائی.)4 ،1388 ،
-2-5معايباصالتبخشى
"جنتریفيكشن" يا اصالتبخشى به معنى "برونرانى بوميان" است" .بومی" كسى
است كه به دليل تعلقاش به مكان خاصى كه در طول نسلها حاصل شده و
بخشى از ثروت فرهنگى جامعه به شمار مىآيد .راندن عملى كه برخالف ميل
واقعى و حقيقى شخصى كه موضوع واقع مىشود صورت مىگيرد چه در پى
ارعاب و بر انگيختگىاى كاذب باشد چه به تدبيرى ناروا و چه در پى تطميع.
ب��رون در طول روند جابجايى بومي��ان صورت مىگيرد كه تمامى اقدامات به
شكلى حساب شده بررسى شده اند" .برون" به معناى جايى نيست كه معناى
مجاورت و تشابه و هم ارزشى داشته باشد و به معناى انتقال دادن مردمان به
خارج از محفل اوليه آنها است (فالمکی.)78 ،1384 ،
علیرغم تمام مزاياى كه در باال ذكر شد تغييرات كالبدى ،اجتماعى و اقتصادى
در بافتهاى مركزى شهر معايبى هم دارد:
• جايگزينى سرمايهگذاران با درآمد باال بجاى ساكنان با درآمد كم
• تحميل هزينههاى اقتصادى جابجايى به س��اكنان كه تعداد كمى قادرند از
عهدة آن برآيند
• گسيختگى سازمانهاى اجتماعى در محالت مسكونى (.)Curl, 2002, 6
• وادار ك��ردن مردم به جابجايى ،دور از س��ازمانهاى اجتماعى كه توس��ط
خودشان براى رفع نيازهايشان ساخته شده بود.
• افزايش تضاد نژادى و اقتصادى در طول دوره گذر يا جايگزينى :اصالتبخشى
در بافتهاى مركزى شهر باعث يک هجوم اكولوژيكى به اين منطقه از شهر
مى شود ،در واقع هجوم اكولوژيكى در شرايط خاص و تحت عواملى صورت
مىگيرد كه يک عامل آن سرمايهگذارى است (شكوئى.)30 ،1365 ،
• افزاي��ش تراكم ش��هرى و مش��كالت ترافي��ک و پاركين��گ در محالت
مسكونى.
• مهمترين انتقاد وارد بر فرآيند اصالتبخشي ،جابجايى ساكنان قديمى محله
است .افزايش قيمت مسكن و اجارهبها براى ساكنان قبلى محله قابل پرداخت
نيست ولى براى س��اكنان جديد كه وضعيت اقتصادى بهترى دارند ،مناسب
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است .بنابراين ساكنان قبلى به سمت محالتى نقل مكان مىكنند كه مسكن
مطابق با توان اقتصادى آنها در آنجا يافت مىشد.
• امكان بروز تنش ميان ساكنان قديمى و جديد همواره وجود دارد.
• خانوادههايى كه ديگر قادر به ادامه س��كونت در محله خود نيستند ،ممكن
است در ساير محالت شهر نیز نتوانند مسكن متناسب با توان اقتصادى خود
بيابند و در نتيجه بیخانمان شوند (رضائی.)4 ،1388 ،
-3-5روشهاىكاهشتأثيراتمنفىاصالتبخشى
• فراهم كردن تخفيف مالياتى براى مالكان قديمى :همانطور كه ذكر شد يكى
از مزيتهاى اصالتبخشى باال رفتن قيمت زمين و مسكن است .اما اين باال
رفتن قيمت به دليل باال رفتن ماليات ،براى مالک آن س��ودى ندارد و مالک
مجبور به ترک بافت مىش��ود .با كاهش ماليات مىتوان مالكان را در محل
نگه داشت.
• گسترش درآمد مركب و توسعه بدون سود براى مسكن و فضاى عمومى
• حمايت از سازمانها و تشكلهاى محالت مسكونى كه ريشه در تاريخ محل
و سنتهاى نژادى دارند
• تأس��يس اتحاديههاى عمومى زمين :ايجاد اتحاديهاى كه هدفش س��ود و
منفعت اقتصادى نباشد ،بلكه هدفش فراهم كردن سود و منفعت براى اجتماع
در مقابل مالكيت خصوصى باشد .اين زمينها مىتواند براى توسعه فضاهاى
عمومى يا استفاده خانهسازي اقشار كم درآمد محالت مسكونى استفاده شود
(.)Curl, 2002, 9

• كنترل اجاره :با كنترل اجاره مىتوان مس��تأجران را در محل نگه داشت هر
چند كه اين سياس��ت نمىتواند بر افزايش قيمت كلى و اساس��ى اثر چندانى
بگذارد.
-4-5عللكم كنندهوتشويقكنندهاصالتبخشىمحالتمسكونى
• دسترسى مناس��بتر به مراكز تجارى شهر از طريق همجوارى يا نزديكى
به ش��بكههاى حمل و نقل :به دليل اينكه مركز ش��هر از نظر دسترس��ى به
سيستمهاى حمل ونقل و مراكز تجارى مناسبتر از حومه شهر است بنابراين
مورد توجه مجدد قرار مىگيرند.
• هزينة پائين س��اخت و س��از در برابر سكون بازار امالک و مستغالت :مركز
شهر عالوه بر دسترسى مناسب ،به دليل فرسودگى و قديمى بودن بافت داراى
قيمت كمتر نس��بت به حومه اس��ت از طرف ديگر هزينه كمتر براى ساخت
خدمات زير بنايى الزم است.
• معمارى جالب و اجزاء س��اختمان :اكثر واحدها و سازههاى قديمى شهر در
منطقه مركزى شهر واقع است كه داراى معمارى جالب و جذابى است.
• تعداد ف��راوان واحدهاى اجارهاى در ناحيهاى ك��ه اجارهها مىتواند افزايش
يافته يا ساختمانها به واحدهاى با مالكيت مشاع تبديل شوند :منطقه مركزى
شهر به دليل جذب مهاجر اكثر واحدهاى مسكونى آن اجارهاى است .بنابراين
با خريد اين واحدها و تبديل آنها به واحدهاى مس��كونى مشاع مىتوان سود
اقتصادى بااليى كسب کرد (.)Curl, 2002, 4
 -6ارائه پیشنهادات و راهکارهایی در اجرائی فرآیند اصالتبخشي در
بافتتاریخیکشور
بافت تاريخي ش��هرها جزئي از س��رمايۀ ملي و فرهنگي كشور هستند كه نه
تنها به لحاظ زيباش��ناختي ،تداوم خاطرات جمعي و هويتبخش��ي شهرهاي
ما ارزشمند هستند ،بلكه محل سكونت و معيشت ميليونها نفر محسوب نيز
میش��وند .با این حال ،اين بافتها بدالیل اقتصادی ،اجتماعی ،مدیریتی و.. .
داراي ويژگيهاي منفيای همچون آش��فتگي س��يما و منظر ،عدم دسترسي
مناسب ،كمبود تأسيس��ات و تجهيزات شهري ،آشفتگي در ساختار اقتصادي
جمعيت
و اجتماعي ،فرسودگي كالبدي سازهاي نیز هستند كه منجر به تخليه ّ
زيادي از اين بافتها ش��ده اس��ت .در واقع بخش عمده محدودیت بافتهای
تاریخی ش��هری ،به ویژه قس��متهایی که در الیههای مرکزی شهرها قرار
دارند ،خارج شدن از چرخه و حیات اقتصادی شهر میباشد .به عبارت سادهتر،
از بین رفتن توجیه اقتصادی و مالی موجب فرار سرمایهها از این مناطق و عدم

سرمایهگذاری در آنها گردیده است.
به نظر میرسد که مهمترین دالیل گسترش فرسودگی بافتهای تاریخی در
سالهای گذشته ،فارغ از مسائل و ریشههای آمایش سرزمینی ،مواردی از این
دست بوده است:
• عدم توج��ه برنامه ریزان و شهرس��ازان به ظرفیتهای بدون اس��تفاده در
محدودههای قبلی ش��هرها و اولویت نیافتن توس��عه درون شهری و اسکان
سرریز جمعیت در محدودههای مذکور.
• اتخاذ سیاستهای توسعه شهری متصل و منفصل و در نتیجه ایجاد رقبای
قوی و با زرق و برق با عنوان "شمال شهر" برای محدوده قدیمی شهر.
• عدم سرمایهگذاری شهرداریها و دستگاههای ارائه دهنده خدمات شهری در
جهت اصالح و بهبود شبکههای دسترسی و اصالح زیرساختها و تأسیسات
ش��هری بافت قدیمی و فرسوده شهرها برغم وظایف قانونی و وضع عوارض
نوس��ازی و در نتیجه عدم تطبیق ساختار و کالبد بافت قبلی با شرایط زندگی
امروزی و به ویژه عدم حل مس��ئله عبور و مرور وسائل نقلیه و امدادرسان در
داخل محدودههای قدیمی ،مرکزی و بعضا میانی شهرها.
• نبود تعامل و وفاق و تعریف مشترک در جهت اتخاذ سیاست منطقی برای
حفظ کارامدی واحدهای باارزش تاریخی ،فرهنگی و معماری و در یک کلمه
"میراثی" ب��ه عنوان کانونهای احیاء بافتهای قدیمی ،فرس��وده و ناکارامد
شهری و عدم اولویت بندی صحیح ارزشها ،باعث عدم تحرک شده و بسیاری
از پروژههای بهسازی و نوسازی بدلیل اختالف نظر متوقف گشته و یا انگیزهای
برای ایجاد پروژههای جدید باقی نمانده است.
• نبود عزم ملی مؤثر در جهت بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی و فرسوده
و ناکارامد شهری و اولویت نیافتن موضوع در برنامهریزیهای کالن کشور و
بودجه ریزی سالیانه.
وجه مش��ترک همه عوامل مذکور را مىتوان در فرار جریان س��رمایهگذاری،
بدلیل از بین رفتن توجیه اقتصادی فعالیتهای سرمایهگذاری در محدوده بافت
تاریخی و خارج شدن آنها از چرخه حیات اقتصادی شهر جستجو کرد .از این
رو مىتوان ریش��ه اصلی فرسودگی را در مس��ائل آمایش سرزمینی و فلسفه
وجودی هر ش��هر جست .وقتی کارکرد و استراتژی توسعه هر شهر مشخص
باشد براحتی مىتوان زمینههای توسعه را در آن پیدا کرد .هر بخش از شهر که
قابلیت اقتصادی و سرمایهگذاری الزم را داشته باشد ،کم کم شاهد رونق خواهد
ب��ود و افراد و نهادهای توانمند به آن بخش روی خواهند آورد .حضور افراد و
نهادهای توانمند بخودی خود باعث عمران و تقویت کالبدی منطقه خواهد شد.
موضوع بسیار ساده و ملموس است .هر وقت خانهای مقاوم و مستحکم متروکه
میشود ،دیری نمىگذرد که غبار فرسودگی در چهره کالبد آن پدیدار مىگردد.
ایجاد فضاهای رقیب سرمایهگذاری ،ضربه مهلکی بر پیکره فضاهای موجود
وارد مىکند .بدلیل خروج س��رمایه و سرمایهگذاری ،کم کم افرادی که دارای
توان اقتصادیاند از منطقه خارج میشوند .مهمترین عامل جلوگیری کننده از
فرسودگی که هم آنان هستند ،جای خود را به اقشار فرودست مىدهند که هیچ
توان مالی برای تعمیر ،نگهداری و مقاومسازي ندارند (آئینی.)69-72 ،1388 ،
ع�لاوه بر موارد ف��وق ،علل دیگری را نیز مىتوان در کاهش ارزش و کیفیت
بافت دخیل دانس��ت که آن را مىتوان بصورت سیکل فرسوده ساز بافتهای
شهری در شکل زیر (تصویر شماره  )4به تصویر کشید:
برای شکس��تن این دور باطل و ایجاد تحرک در مس��یر نوس��ازی بافتهای
تاریخی شهری و زدودن غبار فرسودگی از آنها ،یکی از امور مهم بازگرداندن
ساکنین اصیل ،بومی و متمکن بافت میباشد که بدالیل نامبرده شده در فوق از
محدودههای مورد نظر مهاجرت کردهاند .از آنجا که این گروه و افراد مهمترین
عامل در جلوگیری از فرس��ودگی بافتهای ش��هری هستند ،با بازگشت آنها
س��رزندگی اقتصادی – اجتماعی از دس��ت رفته بافت به آن باز خواهد گشت
و کمکم فرصتهایی در جهت س��رمایهگذاری و گردش پول در بافت ایجاد
مىگردد؛ و چنانچه در فرازهای فوق گذشت به فرایند بازگشت اغنیا و متولین
به بافت" ،اصالتبخشي" ( )Gentrificationگفته میشود.

تصویر شماره  :4مدل شکل گیری و تداوم فرسودگی انواع بافت های فرسوده
مأخذ :عندلیب75 ،89 ،

ام��ا در جهت اصالتبخش��ي بافته��ای تاریخی کش��ور که مىت��وان آنرا
"مقبولیت یاب��ی بافت در اذه��ان عمومی" و مت��رداف "ارتقاء کیفیت محیط
سکونت ساکنین و شهروندان" دانست ،نیاز به یک سلسله اهداف و راهکارهایی
برای ارتقاء مقبولیت اجتماعی این پهنههای شهری با ارزش میباشد .اهداف
و راهکارهایی که باید بدرس��تی گزینش شوند و مقیاس کالن تا خرد را مورد
پوشش قرار دهند؛ و در مرحله جزءتر گردند تا اگرچه نه همه مسائل بافت که
اکثر آنها را پاسخگو باشند .بدین منظور مىتوان هدف زیر را به عنوان هدف
غایی و نهایی در نیل به اصالتبخشي مدنظر قرار داد:
 -1-6هدف کالن:
برنامهریزی احیاء و باززندهسازي و انتظام معقول بافت ،توزیع متعادل امکانات
و خدمات در ارتباط با سرانههای شهری و عملکردها و در نتیجه توزیع مناسب
جمعیت در این محدوده از شهر بصورت هماهنگ با کل شهر به منظور رسیدن
به محیطی مطلوب و ساختار فضائی و کالبدی مناسب جهت زندگی ساکنان با
توجه به ارزشهای فرهنگی – تاریخی – اجتماعی منطقه.
ناگفته پیداست که گزاره فوق ،بسیار کالن و کلی میباشد که برای پیادهسازي
باید آنرا به زیربخشهایی (اهداف خرد) تقسیم کرد و در ادامه برای تحقق آنها
راهکارها و تمهیداتی اندیش��ید .گزارههای زیر را مىتوان در رده بعدی هدف
غایی مورد مداقه قرار داد:
 -2-6اهداف خرد:
• تثبیت ،توانمندسازی و توسعه جمعیتی بافت
• حفظ ارزشهای تاریخی و احیاء فضائی و عملکردی آنها
• ساماندهی بافت از جنبههای کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،خدماتی،
بهداشتی و زیستمحیطی
-3-6اهدافعملیاتی:
در پائینترین سطح ،اهداف و راهکارهای عملیاتی قرار دارد که از اهداف خرد
نشأت میگيرد و بالفاصله در بافت مورد اجرا قرار میگيرد.
بدین منظور در جزءترین مقیاس یعنی در سطح بافت ،اساسیترین اقدام ،ابقای
س��اکنین اصیل آن میباش��د ،تا در صورت ممکن از مهاجرت آنها به خارج از
بافت جلوگیری بعمل آید .در گام بعدی پرداختن به مباحث کالبدی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،خدمات شهری ،بهداشتی و زیستمحیطی کل بافت دارای
اهمیت میباش��د .چرا که بس��تر و چارچوب الزم را برای احراز دوباره شأن و
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منزلت بافت فراهم مىآورد.
-1-3-6کالبدی:
• اصالح شبکه معابر و دسترسیها و افزایش قابلیت سرویسدهی آنها
• تأمین مسیرهای دسترسی کارآمد به نقاط مختلف بافت جهت برآورد حداقل
دسترسی س��واره الزم و همچنین امکان ورود خودروهای تجهیزات خدمات
ش��هری به بافت و همچنین به منظور تأمین حداقلهایی از دسترسی جهت
بهبود مدیریت بحران در بافت
• تأمین کسری و کمبود سرانههای کاربریهای شهری و خدماتی در بافت
• شناس��ایی و مجزا نمودن تمامی ابنیه ،محوره��ا و مجموعههای باارزش و
تاریخی و حریم آنها در داخل بافت و تفکیک قسمتهای مختلف فرسوده و
تاریخی و ارجاع امور مربوطه به س��ازمان مربوط یه خود (شهرداری ،سازمان
میراث فرهنگی و)...
• اس��تفاده از فضاهای مخروبه و رهاشده به منظور تأمین کسری سرانههای
فضای سبز و کاربریهای عمومی دیگر شهری در بافت
• ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت و با کیفیت مناسب بجای فضاهای
مخروبه و غیرمفید
• تخریب و نوسازی محدودههای قدیمی ولی فاقد ارزش تاریخی و فرهنگی
• استفاده از تکنیکهای جدید ساخت بنا با استفاده از سازههای سبک و مقاوم
و ترویج فرهنگ آن
• تغییر کاربری ابنیه و بناهای قدیمی که کاربری آنها منس��وخ ش��ده مانند
آب انبارها ،کاروانس��راها ،حمامهای عمومی و ...ب��ه کاربریهای مورد نیاز در
بافت
• مرم��ت و احیاء بناهای قابل اس��تفاده که حداقلهای��ی از قابلیت زندگی و
استحکام را داشته باشند
• تخریب و نوسازی بناها و ابنیهای که از نظر احیاء و مرمت مقرون به صرفه
هستند و جایگزینی آنها با ابنیه مقاوم و کارآمد
• اجرای طرحهای بدنهس��ازي متناسب با بافت جهت ایجاد مطلوبیت منظر
و س��یمای معاب��ر و میدانها و گذرهای بافت به منظ��ور باال بردن مطلوبیت
اجتماعی
-2-3-6اقتصادی:
• ایجاد مراکز خرید و محیطهای تجاری خردهفروشی در بافت به منظور تأمین
نیازهای ساکنان
• توانمندسازی اقتصادی ساکنین از طریق ایجاد اشتغال برای ساکنین
• آموزش و حمایت در احیاء کارگاههای سنتی و صنایع دستی در بین ساکنان
بافت
• ایجاد بازاچههای صنایع دستی برای عرضه ،نمایش و فروش صنایع دستی
تولید شده در بافت
• کارآفرینی برای زنان خانه دار
• انتقال ارگانهای دولتی و جاذب به نواحی مستعد بافت
• ارائه تسهیالت و معافیتهای خاص جهت سرمایهگذاران بخش خدمات و
صنایع در بافت
• تبلیغات در جهت ارتقاء شهرت و معروفیت شهرهای دارای بافتهای غنی
()City Branding
• تغییر فضاهای پِرت و بی استفاده تاریخی به اماکنی توریستی
موارد فوق سبب میشود تا در کل پول به بافت سرازیر و چرخش سرمایه در
بافت بیش��تر گردد .از این ره آورد و از آنجا که حجم پول و س��رمایه در بافت
افزایش مىیابد ،تقاضا برای سکونت و فعالیت در بافت نیز بیشتر میشود.
-3-3-6اجتماعی:
• حمایت از تشکیل NGOها در بافت به منظور انتقال مسائل و مشکالت
و نظرات ساکنان به مسئولین مدیریت شهری و تاثیر آنها در تصمیمهای اتخاذ
شده
• تعیین تسهیالت و تحقیقاتی جهت افراد و خانوارهای ساکن در بافت
• شناس��ایی مناطق جرم خیز و تا حد ممکن رفع ناهنجاریهای اجتماعی و
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بزه از بافت
-4-3-6فرهنگی:
• ایجاد انگیزه ماندگاری ساکنین اصیل به جهت کاهش مهاجرت از بافت
• تعیی��ن جریمه و ضوابط جهت الزام مالکان فضاهای مخروبه و ناکارآمد به
ساماندهی فضای مزبور
• الزام مالکان به تأمین نمای مطلوب جهت ساختمان
• ال��زام مالکان به تأمین نکات ایمنی س��ازه خ��ود و در صورت لزوم تعمیر و
تقویت آن
• الزام مالکان به تأمین شرایط بهداشتی و رفاهی در حد متعارف جامعه برای
ملک خود
• تشکیل کالسهای س��واد آموزی در مساجد و حسینیهها و ارتقاء فرهنگ
عمومی ساکنان
• احداث خوابگاههای دانش��جویی یا کاربریهای مش��ابه در بافت در جهت
آشنایی بیشتر افراد غیربومی با بافت و فرهنگسازی ساکنین در مدارا با ساکنین
غیر اصیل
• تعیین ش��رایط مناس��ب و تس��هیالت جهت مالکانی که زمی��ن خود را به
کاربریهای مورد نیاز تخصیص مىدهند.
 -5-3-6خدمات شهری:
• طراحی شبکههای تأسیسات و خدمات شهری مناسب جهت بافت
• حمایت بیشتر و برقراری امکانات و تسهیالت بیشتر جهت مدارس بافت
-6-3-6بهداشتیوزیست محیطی:
• کاهش آلودگیها و جمع آوری زبالهها و نخالههای س��اختمانی با مشارکت
اهالی بافت
• کنترل بهداش��تی و ارائه خدمات مبارزه با حیوانات و حشرات موذی (شاکر
اردکانی.)143-141 ،1387 ،
ناگفته پیداس��ت که این اقدامات هرگز خودبخود تحقق نخواهند یافت بلکه
نیازمند حضور دولت به عنوان محرک اصلی توسعه ،کالنترین و قدرتمندترین
سازمان اجرایی کشور (چه به لحاظ تخصص و چه به لحاظ بودجه) مىباشند.
ب��ا توجه به دالیل برش��مرده ش��ده در فوق و از آنجا ک��ه بطور قطع معضل
بافتهای تاریخی و فرسوده بر همه دستاندرکاران و متولیان امر بهسازی و
نوسازی کشور آشکار میباشد ولی تاکنون اقدام اساسی و مؤثری در جهت حل
و یا حداقل تقلیل آن صورت نگرفته است ،مىتوان پی برد که نظام شهرسازی
کشور نیازمند تغییراتی در رویکرد برنامهریزی در مقیاسهای ملی ،منطقهای،
شهری ،طراحی شهری و همچنین مدیریت شهری در راستای بهبود شرایط
نابسامان بافت میباشد.
با توجه به مراتب فوق و در جهت جلوگیری افت بیشتر کیفیتها و استاندارهای
زندگی در بافت ،جلوگیری از گسترش فرسودگی بافت ،ارتقاء کیفیت زندگی و
مقبولیت دهی به زندگی در آن ،بهبود وضعیت ساکنین از جنبههای اقتصادی و
اجتماعی نظیر فرصتهای اشتغال و درآمد برای آنها و شرایط کالبدی در زمینه
ایمنی مس��کن و برخورداری آنان از زیرس��اخت ها و خدمات اساسی شهری،
تغییر در نظام شهرسازی کشور ،محتوی ،روش تهیه و اجرای طرحهای توسهه
شهری و ایجاد مشارکت شهروندان و مخصوصا ساکنین بافت به عنوان یک
راه حل ضروری و رویکردی نوین در تهیه و اجرای طرحهای توس��عه شهری
نیاز میباشد (ماجدی.)91 ،1389 ،
ای��ن ام��ر نیازمند یک عزم راس��خ و تصمیمی جدی برای تغییر در سیس��تم
سیاس��تگذاری شهرس��ازی کش��ور و حتی اصالح رابطه شهرسازی با دیگر
ارگانهای کش��ور (مجلس شورای اس�لامی ،وزارت کشور ،میراث فرهنگی،
ش��هرداریها ،شوراهای شهر و روس��تا) و مهمتر از همه شهروندان میباشد.
در این راس��تا در زمینه تصمیمسازي و تصمیمگیری کالن شهرسازی کشور
(سیاستگذاری) تغییر و اصالحات زیر به نحوی سازنده و مفید جلوهگر خواهد
بود:
• مشخص نمودن نحوه ارتباط مورد نیاز بین طرحهای شهری از مقیاس بسیار
کالن تا خردترین مقیاس

• پیشنهاد و تصویب ضوابط خاص در برخورد با بافتهای فرسوده بر اساس
ش��رایط و نوع و میزان فرس��ودگی و با تکیه بر شرایط و میزان تأمین ایمنی
س��اکنان بافت به نحوی که پس از شناخت بافت صراحتا بتوان در خصوص
نحوه برخورد و عمل در آن را با استناد به قوانین تعیین نمود
• پیش��نهاد و تصویب قوانین مبنی بر الزام سازمانها و دستگاههای مرتبط با
مدیریت شهری و مداخله در امور شهری به کارگیری نیروی متخصص در امور
برنامهریزی و طراحی ش��هری با میزان قابل قبولی از تجربه کارآمد و سوابق
عملی و کاربردی مفید و حتی المقدور بومی منطقه که به فرهنگ و سنن محل
نیز آشنا و مقید باشد.
• الزام دس��تگاهها و سازمانهای مرتبط با مدیریت شهری به بررسی تجارب
شهرها و کشورهای دیگر در برخورد با بافت فرسوده و انطباق آن با بافت شهر
م��ورد نظر و تعیین راهکارهای بهینه (كالنتري خليلآباد و آقاصفری،1388 ،
.)88
-7جمع بندیونتيجه گيرى
ش��هر موجودى زنده است .مداخله در بافتهاى شهرى بدون در نظر گرفتن
ساكنان امكان پذير نيست .نوسازىهاى شهری که با جابجايى جمعيت همراه
هستند اغلب نتايج اجتماعى غير قابل جبرانى را در پى دارند .عالوه بر اين عدم
توجه به ويژگىهاى فرهنگى ،اجتماعى و قومى ساكنان در ساخت و سازهاى
جديد مىتواند بطور غير مس��تقيم موجب ترك بافت از س��وى ساكنان شود.
بنابراين در نظر گرفتن موارد زير مىتواند تا حد زيادى از مهاجرتهاى درون
شهرى ناشى از نوسازى جلوگيرى نمايد:
• انجام مطالعات عميق اجتماعى ،فرهنگى و اقتصادى قبل از طراحى
• آگاهى يافتن از خواس��تههاى س��اكنان و بكارگيرى نظرات آنها در طراحى
مسكنها
• بكارگيرى الگوهاى سنتى مسكن تا حد امكان
• جلوگيرى از تخليه اجبارى
• مشاركت دادن ساكنان در تمام مراحل نوسازى
اما اصالتبخشي بافتهای تاریخی که بدالیلی اینک جزء بافتهای فرسوده
کش��ور محسوب میشود ،در الکنترین تعریف خود یعنی مقبولیت یابی بافت
در اذهان عمومی ،مترداف ارتقاء کیفیت محیط سکونت ساکنین و شهروندان
میباشد .چنانچه ذکر آن رفت مسائل بسیاری در کاهش شأن و تنزل کیفیت
محیطی بافت دخالت دارند :اندیش��ه نامناس��ب بودن بافت برای سکونت و
پروش فرزندان ،ضعف و عدم تناسب در توزیع زیرساختها و خدومات شهری
در پهنه شهر (ضعف عدالت اجتماعی) ،بستر نامناسب سرمایهگذاری و افزایش
گردش پول در بافت و .. .تنها نمونههای از دالیل کاهش پذیرش بافت برای
س��کونت مىباش��ند (که هر یک از موارد فوق خود میتواند علت و یا معلول
عوامل دیگری باشد).
برون رفت از این چالش نیازمند عزم جدی دولت ،مسئولین شهرسازی کشور،
متولیان امر نوسازی و بهسازی بافتهای شهری است .ناگفته پیداست که این
مهم نیز بدون دخالت و مشارکت دادن شهروندان که مهمترین و اصلیترین
گروههای مواجه با فرسودگی پهنههای شهری هستند ،راه بجائی نخواهد برد.
مهمترین راهکار در جهت اصیل نمودن ( )Gentrifyبافتهایی که اصالت
و شأن خود را از دست دادهاند ،گنجاندن نقش مردم در فرآیند احیاء بافتهای
شهری میباشد .اصالح ساختار نظام شهرسازی از باال به پائین کشور ،بازتعریف
نقش و جایگاه طرحهای احیاء بافتهای ش��هری در سلسله مراتب طرحها از
کالنتری��ن مقیاس تا خردترین آنها و الزام آور نمودن طرحهای شهرس��ازی
مش��ارکتی در چهارچوب قوانین کش��ور بهمراه موارد ذکر ش��ده در فرازهای
پیش��ین میتواند نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت سکونت در بافت و به تبع آن
مقبولیت یابی و اصیل گشتن بافت گردد.
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آشنائيبافرايندجوشكاريدرلولهكشيگازطبيعيساختمانها(بخشاول)

جوشکاری در لوله كشي گازساختمانها ،فراينديست بسیار حساس وبا اهميت که
آشنایی و كسب تجربه درآن ،براي مجريان وحتي مهندسان ناظر امري كامال
ضروري به حساب می آيد عدم آگاهي وتسلط كامل دست اندركاران اين حرفه
وفن ،ميتواند در اجراي جوش��كاري و بازرسی جوش ويا حتی تاییدصالحيت
جوشکاران ،اثر منفی گذارده و خداي ناكرده موجب خسارتهاي جبران ناپذيري
بشود.لذا براي پيشگيري از اين گونه اتفاقات ،بر آن شدیم كه سلسله مطالبی
دراين خصوص تهيه و برای آشنایی بیشتر ،در اختیار عالقمندان قرار دهیم به
اين اميد كه .انشا ا ...مفيد واقع گردد.
در اين قس��مت و براي ش��روع ،شيوههاي موثردر ش��ناخت ،انتخاب وكاربرد
الکترودها را برگزيده ايم كه به آن ميپردازيم.
شيوههاي شناس��ائی وانتخاب الكترود جهت جوش��كاري ،لولههاي
گازطبيعيساختمان ها
الف:شناسائيالكترودها
الكترودها به طور معمول به دوطريق شناسائي ميشوند،
 -1مشخصات ارائه شده توسط سازنده الکترود وسيستم رنگ ته مفتول آن.
 -2استفاده ازروش نامگذاري آئين نامه AWS A5.1
ب��راي شناس��ائي الكتروده��ا به طري��ق آئين نام��ه اي ،بدليل ع��دم وجود
اس��تاندارد مل��ي ،از اس��تانداردهاي  A.W.Sانجم��ن ج��وش آمري��كا
( ) American welding Societyاستفاده ميشود ،A.W.S .الكترودها را
بصورتهاي Exxxxxو يا  Exxxxنشان ميدهد كه درآنها حرف  Eمشخصه
الكترودهاي روكش داريس��ت كه ،درروش جوشكاري باقوس الكتريكي مورد
استفاده قرارميگرند .بقيه( )xxxxxاعدادي هستند كه هر يك ويژگي خاصي
را بيان ميكنند.
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بعن��وان مثال ،در الكتروده��اي چهاررقمي(  ) Exxxxدورقم س��مت چپ
ودرالكترودهاي پنج رقمي( )Exxxxxس��ه رقم سمت چپ ،حداقل مقاومت
كششي فلز جوش را بر حسب1000پوندبراينچ مربع( )1000 psiويا كيلوپوند
بر اينچ مربع ( )KPSIنش��ان ميدهند .د ر الكترودهاي (E6010س��لولزي)
و(E6013روتيلي)كه درجوش��كاري لولههاي گازمورد استفاده قرار ميگیرند،
دورقم س��مت چپ ،عدد ش��صت () 60است كه ،حداقل مقاومت كششي فلز
جوش ايندو الكترود را معادل 60 kpsiیا  60000 psiمشخص ميکند.
بايد توجه داش��ت كه :هر 1000psiتقريبا"معادل  70kg/cm2ميباشد .لذا،
بعبارت.ديگرميتوانعنواننمودكه،مقاومتکششیفلزجوشايندوالکترودبرابر:
ميباشد.
رقم بعدي در اين الكترودها ،مشخص كننده وضعيت مجازجوشكاري است كه
الكترود براي آن وضعيت خاص ،طراحي شده است.
در دو الكترود فوق الذكر،رقم س��وم از س��مت چپ ،عدد( )1ميباشد كه نشان
ميده��د ،هر دو اين الكترودها ،براي تمام وضعيتهاي جوش��كاري مناس��ب
ميباش��ند .طب��ق آئين نامه :اگر اين ع��دد ،عدد ( )2ميب��ود الكترودها براي
وضعيتهاي جوشكاري تخت و افقي مناسب ميبودند.
آئي��ن نامه  ،AWS A5.1عدد( )3را براي ،الكترودهائيكه ،تنها براي وضعيت
جوشكاري تخت مناسب ميباشند وعدد ( )4را ويژه الكترودهائيكه ،براي تمام
وضعيتها بجزعمودي سرباال مناسب هستند ،تعيين نموده است.
ب-انتخابالكترودها
رقم اول س��مت راس��ت ش��ماره الكتروده��ا (  ) Ex ......طب��ق آئين نامه،
AWS A5.1بيان كننده چندين عامل نظير ،نوع جريان ،قطبيت مورد استفاده،
جنس روكش الکترود ،نوع قوس الكتريكي و ميزان نفوذ جوش است كه عامل
اصلي انتخاب الكترودها ميباشد(.جدول)1

رقم
آخر

جنسروكش

جريانبرق

عدد ()0

(سلولزی)
سلولز،سدیم-
اکسید آهن

دائم ( )DCباقطبيت
معکوس
DCRP

عدد ()1

(سلولزي)سلولز-
پتاسيم

متناوب یا دا ِیم با قطبیت
معکوس DCRP ,
AC

عدد ()2

(روتیلی)تيتان-
سدیم

متناوب یا دائم()DC
(DCSP , AC

عدد ()3

(روتیلی) تيتان-
پتاسيم

(روتیلی باپودر آهن)
عدد ()4
پودر آهن-تيتان

متناوب یا دائم()DC
(DCSP , DCRP,
AC
متناوب یا دائم()DC
(DCSP , DCRP,
AC

طول
قوس
شدید

(قوي)
شدید
(قوي)
متوسط
مالیم
(كوتاه)
ماليم
(كوتاه)

ميزان
نفوذ
عمیق
عمیق
متوسط
کم

کم

عدد ()5

(قليايي)کم
هیدروژن سدیم

دایم با قطبیت معکوس
DCRP

آرام

متوسط

عدد ()6

(قليايي) کم
هیدروژن -پتاسیم

متناوب یا دا ِیم با قطبیت
معکوس DCRP ,
AC

آرام

متوسط

(اكسيدي
عدد ( )7باپودرآهن) پودرآهن
اکسیدآهن

متناوب یا دائم()DC
(DCSP , AC

آرام

متوسط

(قليايي باپودرآهن) متناوب یا دا ِیم با قطبیت
عدد ( )8کم هیدروژن -پودر معکوس  DCRP ,متوسط
آهن
AC

متوسط

(جدول )1تفسير رقم آخر شماره الكترودها

به اين ترتيب مالحظه ميشود كه رقم آخر ،برای انتخاب الکترود روکش دار در
جوشکاری قوس الكتريكي دستي بسیار با اهمیت ميباشد.
وظايفالكترودهايروكشداردرفرايندجوش
هر الكترود روكشدارشامل دوقسمت :روكش ومفتول ميباشد.كه هركدام وظايف خاصي رادرفرايند جوشكاري عهده دار ميباشند.
الف-وظايفمفتول:
 -1هدايت جريان الكتريكي
-2تامين فلز پركننده درز جوش.
ب -وظايف روكش:
وظايف روكش ،بيش ازدومورد ميباشد كه دراينجا به اختصاربه تعدادي از مهمترين آنها اشاره ميشود.
 -1پايدار كننده قوس الكتريكي
 -2كاهش سرعت سردشدن حوضچه جوش
 -3جلوگيري ازنفوذ گازهاي مزاهم مانند N2و  O2به حوضچه مذاب
 -4پائين آوردن نقطه ذوب وخارج كردن ناخالصيها از حوضچه جوش
 -5تامين شكل گرده جوش وصافي جوش بااستفاده ازخاصيت ويسكوسيته كشش سطحي سر باره.
تركيباتشيمياييفلزجوش
آناليز شيميائي فلز جوشيكي از اطالعاتي استكه سازندگان الكتروددراختيارميگذارند بادانستن اثرات هريك از عناصردرخواص فلز جوش ،ميتوان خواص الكترودي
81

با الكترود ديگر را مقايسه نمود.
براي مثال ،در فوالدهاي كم كربن ،خواص عناصر اصلي به شرح زير است.
كربن ()C
افزايش كربن با عث ا س��تحكام كششي و افزايش سختي جوش ميشود ولي
مقاومت در برابر ضربه (چقرمگي)در آنها كاهش ميابد.
گوگرد()S
افزايش گوگرد ميتواند موجب شكنندگي گرم شود لذا تا آنجا كه ممكن است
بايد مقدار آن كم باشد.
فسفر()P
فسفر مانند گوگرد يك ناخالصي طبيعي است وتا جائي كه ممكن است مقدارآن
بايد كم ش��ود .چراكه با افزايش مقدار فسفر،تردي جوش افزايش ،مقاومت به
شوك كاهش وميل به ترك درآن افزايش مييابد.
منگنز()Mn
افزايش مقدار منگنز ،موجب افزايش استحكام كششي ،سختي و مقاومت به
سايش شده وميل به شكنندگي گرم را كاهش ميدهد.
سيليسيم()Si
با افزايش سيليسيم،اگر چه استحكام كششي افزايش مييابد ولي ميل به ترك
نيز زياد ميشود.
نيكل()Ni
افزايش نيكل در فلز جوش باعث استحكام كششي ،چقرمگي ومقاومت دربرابر
خوردگي ميشود.
كرم ()Cr
كرم در فلز جوش،باعث استحكام كششي ،سختي وافزايش مقاومت در برابر
خوردگي شده ولي چقرمگي را تا حدودي كاهش ميدهد.
موليبدن()Mo
موليبدن درفلز جوش سبب افزايش استحكام كششي درحرارت باال و مقاومت
به خوردگي ميشود.
خالصه:
بطور كلي بايد توجه داشت كه:
الف :انتخاب الکترودها بستگی به چند عامل زیر دارد:
 - 1جنس لوله ( فلز پایه )
 - 2ضخامت لوله ( فلز پایه )
 - 3شکل هندسی درز جوش
 - 4وضعیت جوشکاری ( تخت ،افقی ،عمودی ،سرباال ،سرازير و .و) ...
ب:عوامل موثردرجوشكاري قوس الكتريكي با ا لكترود روكشدار ،چهارعامل
متغير زيرميباش��ندكه ،تاثير زيادي در كيفيت جوش دارند و الزم است هريك
ازآنها با نوع كار و وسايل مورداستفاده هماهنگ شوند.
 - 1شدت جريان.
 -2طول قوس.
 -3سرعت پيشروي.
 -4زاويه الكترود.
ج :نگهداري و استفاده از الكترودهاي روكشداربايد بشرح زير باشد:
 -1بطوركلي الكترودهاي روكشدار را بايد از آلوده شدن به مواد زائد نظيررنگ
وروغن محفوظ نگهداشت.
 -2شرايط انبار داري بايد به گونه اي باشد كه :اوالالكترود رطوبت جذب نكند
ثانيادر جا بجا ئيها صدمه نبيند .الزم به ذكر است كه رطوبت نسبي محل انبار
الكترود نبايد بيش ا ز60درصد وحرارت كمتر از16درجه سانتي گراد باشد.
 -3براي پرهيز از شكس��تن روكش الكترود ودر نتيجه ايجاد عيوب جوش،در
هنگام جوشكاري نبايد الكترود را خم نمود.
 -4اگرچه الكترودهاي ( E6010س��لولزي) و (E6013روتيلي) كه معموالدر
جوش��كاري لولههاي گاز استفاده ميش��وند بدليل عدم داشتن خاصيت جذب
رطوب��ت ،نياز به خش��ك كردن ندارن��د ولي در صورت نگهداري نامناس��ب
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ومرطوب ش��دن بيش ازحد ،قبل از مصرف بايد آنرا برابردستور العمل سازنده
خشك نمود.
د :عوامل موثردرانتخاب دس��تگاه جوش��كاري نه ( )9عامل زير میباش��ند.كه
دربخش بعدي به شرح آنها خواهيم پرداخت.
 -1روش جوشكاري
 -2تعمير ونگهداري
 - 3معيارهاي اقتصادي
 -4قابليت حمل
 -5محيط كار
 -6مهارتهاي موجود
 -7ایمنی
 -8سرويس دهي سازنده دستگاه
 -9امكان برآوردن ا لزامات آئين نامهها واستانداردها
منابع:

-1مبحث  17مقررات ملی ساختمان
-2نشریه طاقچه شومینه
-3کتاب آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش
-4سایت الکترود آما http://www.ama-co.net
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كنترل و بازرسي

آنچهکهدرخصوصچگونگینحوهصدورتاییدیهایمنیوکیفیت
آسانسورهایبرقیبایدبدانیم(قسمتاول)
امید روح بخش | مهندس عمران ،مدرس بازرسی جوش

مقررات ملی ایمنی ساختمان و نصب آسانسورهای برقی ()6303-1
هدف از این دس��تورالعمل ،تعیین نحوه اج��رای امور مربوط به مقررات ایمنی
ساختمان و نصب آسانسورهای برقی براساس استاندارد ملی  6303-1تحت
عنوان " مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور " می باشد.
دامنهکاربرد:
کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان آسانسورهای برقی
مسئولیتاجرا:
مسئولیت اجرای این دس��تورالعمل به عهده ادارات کل استاندارد و تحقیقات
صنعتی استانها و نظارت بر حس��ن اجرای این دستورالعمل به عهده معاونت
تحقیقات فلزی می باشد.

به شرکتهایی اطالق می شود که در زمینه بازرسی آسانسور بطور مشخص و
به صورت مستقل و به منظور تعیین کیفیت ،ایمنی ،عملکرد و سایر مشخصات
آسانس��ورهای منصوبه مطابق اس��تاندارد ملی ایران فعالیت می کنند و دارای
گواهینامه تایید صالحیت معتبر از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران  -نظام تایید صالحیت ایران  -در زمینه بازرسی آسانسور می باشند.
تبصره  :1منظور از بازرس مس��تقل ،اشخاص حقوقی هستند که به موجب
تبصره زیر ماده  5قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه صالحیت آنها تایید
شده و پروانه عملیات بازرسی دریافت کرده باشند.
تبصره  :2تایید صالحیت ش��رکتهای بازرسی کننده آسانسور مطابق ضوابط
اجرایی شرکتها و موسسات بازرسی کننده ( سورویانس ) موضوع ماده  5قانون
اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد ایزو  ،17020در نظام تایید صالحیت
ایران (  ) IASانجام می پذیرد.
مخترعان آسانسور

قوانین و مقررات ذیربط:
قانون اصالح قوانین و مقررات موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مصوب اسفندماه  1371و اصالحات بعدی آن و آیین نامه های اجرایی ذیربط
و استاندارد ملی  6303-1و نودهفتمین مصوبه شورای عالی استاندارد و به ویزه
روش اجرایی صدور ،تمدید ،تجدید ،تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد عالمت
استاندارد اجباری و تشویقی به شناسه /101/10ر
تعاریف:
تعاری��ف و اصطالحات مذکور در قوانین ،مق��ررات ،ضوابط و آیین نامه های
موسس��ه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و استاندارد ملی مربوط به اضافه
تعاریف زیر:
 .1شرکتهایبازرسیفنیآسانسور:
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.2متقاضی:
به مالک یا مالکین ساختمانی که آسانسور در آن نصب شده است و یا و کیل
قانونی وی ( با ارائه وکالتنامه محضری ) و یا فروش��نده آسانس��ور اطالق می
شود که متقاضی بازرسی آسانسور بوده و درخواست بازرسی از آسانسور منصوبه

را ارائه کند.
.3فروشندهآسانسور:
به ش��خص حقوقی اطالق می شود که کلیه مسئولیتهای طراحی ،محاسبه،
نصب ،اجرا و خدمات پس از فروش آسانسور منصوبه را به عهده دارد.
تبصره :فروشنده آسانسور باید دارای پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنایع
و معادن باشد.

 .6ارائه کلیه محاسبات و نقشه ها ،مطابق الزامات
 .7مراجعه به ادارات کل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی استان ،جهت تشکیل
پرونده و دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد

موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران:
اعمال سیاس��تگذاری ها و نظارت عالیه به منظور حسن اجرای استاندارد ملی
آسانس��ورهای برقی از طری��ق مدیریت مکانیک و فلزشناس��ی و ادارات کل
استاندارد و تحقیقات صنعتی استانها در سراسر کشور به عهده موسسه استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران است.
وزارت کشور ،شوراهای اسالمی شهر و شهرداری ها:
وزارت کش��ور ،ش��وراهای اسالمی شهر و ش��هرداری های سراسر کشور ،به
منظور ایجاد ضمانت اجرایی اس��تاندارد ملی آسانس��ور برق��ی ،صدور گواهی
پایانکار ساختمانهای دارای آسانسور را منوط به ارائه " تاییدیه ایمنی و کیفیت
آسانسور" می کند .این تاییدیه از طرف ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
استانها و بر مبنای گردش کار اشاره شده در ادامه این جزوه صادر می شود.
شرکتهایبازرسیفنی:
شرکتهای بازرسی ،اقدامات زیر را انجام می دهند:
 .1انجام عملیات بازرسی پس از نصب ،مطابق با برنامه زمان بندی اجرای استاندارد
.2ادامهعملیاتبازرسیبهمنظورحصولاطمینانازبرطرفشدنمغایرتهایاحتمالی
 .3ارسال گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور برای اداره کل استاندارد و تحقیقات
صنعتی استان محل نصب آسانسور
 .4ارجاع موارد خاص بازرسی به اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
محل نصب آسانسور به همراه کلیه مستندات ،مشخصات و نقشه های مربوطه
جهت طرح در کمیته فنی آسانسور به منظور صدور رای نهایی
متقاضی:
متقاضی باید اقدامات زیر را انجام دهد:
 .1ارائه درخواست بازرسی و مدارک مربوطه مطابق با فرم پیوست
 .2پرداخت هزینه های بازرسی مطابق تعرفه های مصوب کمیته آسانسور که
ساالنه مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.
 .3رفع عدم تطابق های ساختمانی اعالم شده از طرف شرکت بازرسی فنی
فروشندهآسانسور:
فروشنده آسانسور باید اقدامات زیر را انجام دهد:
 .1حضور در محل نصب آسانس��ور در هر مرحله از بازرسی و نمایش ( ارائه )
عملکرد آسانسور
 .2رفع عدم تطابق های اعالم ش��ده از س��وی شرکت بازرسی فنی به منظور
دستیابی به عملکرد مناسب مطابق استاندارد در هر مرحله از بازرسی
یادآوری :مسئولیت رفع عدم تطابق های ساختمانی به عهده متقاضی است.
 .3تضمین ارائه خدمات پس از فروش و سرویس و نگهداری حداقل به مدت
یک سال پس از تایید آسانسور
یادآوری :این مورد بایستی صراحتا" در قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده
قید شود و فروشنده تضمین کافی مبنی بر ارائه این خدمات را ارائه کند.
 .4تضمین عملکرد کلیه قطعات ،مطابق با الزامات اس��تاندارد ملی ،حداقل به
مدت یک سال
 .5ثبت کلیه تغییرات و حوادث احتمالی در طول مدت سرویس و نگهداری و
خدمات پس از فروش

در  23مارس سال  1857میالدی( سوم فروردین 1236شمسی) توسط اوتیس ( )Otisاولین آسانسور
کامل و مجهز به سیس��تم ترمزایمنی درفروشگاهی واقع در ساختمان شماره  488در برادوی نیویورک
( )Brodway Newyork Cityنصب گردید.

گردش کار صدور تاییدیه ایمنی و کیفیت به منظور ارائه به شهرداری ها:
 .1متقاضی به یکی از شرکتهای بازرسی فنی مراجعه و درخواست بازرسی خود
را تسلیم می کند.
 .2ش��رکت بازرس��ی فنی پس از تکمیل مدارک و انجام عملیات بازرس��ی و
حصول اطمینان از انطباق آسانسور با استاندارد ملی ،نسبت به صدور و ارسال
گواهی نامه ایمنی و کیفیت برای اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
محل نصب آسانسور اقدام می کند.
تبصره :ارسال پرسشنامه بازرسی ( چک لیست ) برای سه مورد اول که منجر
به صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد می شود برای اداره کل استاندارد محل
آسانسور الزامی است.
 .3اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ،پس از بررسی مدارک ارسالی،
متقاض��ی را به اس��تناد گواهی ایمنی و کیفیت صادره ،به ش��هرداری منطقه
مربوطه معرفی و نس��بت به صدور تایید ایمنی و کیفیت که در آن به گواهی
صادره توسط شرکت بازرسی فنی اشاره شده است ،اقدام می کند.
تبصره  :1شهرداری های سراسر کشور تنها با ارائه تاییدیه ایمنی و کیفیت که
از سوی ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مربوطه
صادر می ش��ود ،اقدام به صدور پایان کار برای س��اختمانهای دارای آسانسور
خواهند کرد.
تبصره  :2مدارک ارسالی از شرکتهای بازرسی فنی به منظور نظارت بر حسن
عملکرد شرکتهای بازرسی کننده و سایر بهره برداری های احنمالی در بایگانی
اداره کل استاندارد مربوطه نگهداری می شود.
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مدارک مورد نیاز مرتبط با استاندارد ملی آسانسورهای برقی:
 .1فرم درخواست بازرسی
 .2مشخصات فنی آسانسور
 .3گواهی تاییدیه کیفی قطعات منصوبه توسط فروشنده آسانسور
 .4تاییدیه مهندس ناظر ساختمان جهت مقاومت مکانیکی چاه ،چاهک و کف
موتورخانه
 .5تصویر پروانه احداث ساختمان
 .6تعهدنامه احداث چاه اتصال به زمین آسانسور ( ارت )
 .7تصویر قرارداد سرویس و نگهداری یک ساله
 .8دفترچه محاسبات ،شامل موارد زیر می باشد:
الف ) نقشه جانمایی کابین و وزنه در چاه
ب ) نقشه برش عمودی چاه
ج ) نقشه چاهک چاه
د ) نقشه جانمایی سوراخها در کف موتورخانه
ه ) ارائه محاسبات بر مبنای حداقل نیازمندیهای استاندارد ملی 6303-1
و ) استفاده از عالئم  IECدر کلیه نقشه های سیم کشی و الکتریکی مربوط
به آسانسور الزامی است و الزم است این نقشه ها همراه با فهرست اصطالحات
مربوطه در مدارک مرتبط ارائه شود.

اتصال غیرمصوب ناودانی و ورق وصله آهنکشی آسانسور

اتصال شاسی و آهنکشی آسانسور به مهاربند ساختمان
اتصال غیرمصوب شاسی موتورآسانسور به سازه ساختمان

اتصال غیرمصوب ریل به آهنکشی آسانسور
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ترافيك

دورکاري| راهکاریبرایمديريتتقاضا

علي سميعي | کارشناس ارشد مهندسي عمران -ترافيک | samiee_ali@hotmail.com

س��فرهاي شهري يكي از اركان اصلي ترافيك شهري ميباشند .سفر را چنين
تعري��ف كرده اند :حركت يك نفر در يك جهت ،از مبدا به مقصد مش��خص
بوسيله يك يا چند وسيله نقليه  .هنگامي كه عبارات توليد و جذب بكار برده
ميش��ود به برخي از مفاهيم كاربري زمين در آغاز يا پايان سفرها اشاره دارند.
كليه سفرهائي را كه يا آغاز و يا پايان آنها در خانه ميباشد را در گروه سفرهاي
خانه -مبنا طبقه بندي كرده اند .هنگامي كه يك شخص سفري در يك روز
(مثال به محل كار و برگشت به خانه) انجام ميدهد ،خانه هم مبدا و هم مقصد
ميباش��د .هنگامي كه آغاز و پايان س��فرهائي مكاني به غير از خانه باشد ،آن
دسته سفرها را س��فرهاي غيرخانه -مبنا مي نامند .در عبارات توليد و جذب،
محل مسكوني توليد كننده در توليد سفر و محل كار توليد كننده در جذب سفر
مياشد .در مواردي كه سفر غيرخانه -مبنا ميباشد ،مبدا سفر نقطه توليد و مقصد
سفر نقطه جذب در همه موارد ميباشد .قاعده اي وجود دارد كه خانه يا مناطق
مسكوني را همواره محلي براي توليد سفر ميداند و به نظر ميرسد كه توجه به
جهت (مانند مبدا يا مقصد) سفر واقعي بيشتر مورد نظر ميباشد .در فرآيند توليد
س��فر ،مدلهاي حمل و نقلي فقط در ارتباط با پيش بيني نقاط انتهائي سفر و
خصوصيات مرتبط با توليد و جذب اين نقاط انتهائي سفر ميباشند[.]1
تحليلتوليدسفر
هدف اصلي از يك مدل توليد س��فر بوجود آوردن يك رابطه عملكردي بين
س��فر ،كاربري زمين و خصوصيات اقتصادي -اجتماعي يك ناحيه است .نرخ
س��فر بوجود آمده داخل يك ناحيه بستگي اساسي به كاربري زمين در رابطه
با اطالعات اقتصادي -اجتماعي مرتبط با جمعيت مسكوني و شاغلين وابسته
به تقاضاي سيستم حمل و نقل دارد .باالخره وظيفه تحليل توليد سفر بوجود
آوردن روابط معنادار بين كاربري زمين و فعاليتهاي بوجود آورنده س��فر دارد،
همانطور كه تغييرات در كاربري زمين ميتواند براي پيش بيني تغييرات بعدي
در تقاضاي حمل و نقل مورد استفاده قرار گيرد[.]2

مديريت تقاضا در حمل و نقل
مديريت تقاضا در حمل و نقل عبارت اس��ت از هر فعاليت يا مجموعه اي از
فعاليتها و استراتژيها با هدف اثرگذاري بر رفتار سفر كنندگان بگونه اي كه
در نتيجه آن گزينههاي متعدد سفر براي جابجايي افراد ارائه گردد و يا تراكم
ترافيك كاهش يابد.
مديريت تقاضا در حمل و نقل را بايد بعنوان آنچه قابليت بهبود و روان سازي
حمل و نقل را در قالب مجموعه اي از استراتژيها فراهم مي نمايد نگريست.
پيشينه مديريت تقاضا به شكل امروزي آن به دهه  1970بر ميگردد كه حمل
و نقل ش��هري پس از توسعه زير ساختهاي حمل و نقلي در اياالت متحده
به يكباره با افزايش تقاضا از يك طرف و بحران انرژي در سالهاي پاياني اين
دهه از طرف ديگر مواجه گرديد در سالهاي پاياني دهه  1990نيز به دليل رشد
اقتصادي باالي اياالت متحده  ،مديريت تقاضا با اين فلسفه كه راه حلهاي
بهره وري حداقل به اندازه راه حلهاي توسعه ظرفيت اهميت دارند بعنوان جزء
مهمي در برنامه ريزي حمل و نقل تثبيت گرديد[.]3,4
منافعكليمديريتتقاضايسفر
مديريت تقاضاي سفر منافع فراواني از ديدگاه سازمانهاي متولي بخشهاي
حمل و نقل ،محيط زيس��ت،انرژي  ،اس��تفاده كنندگان از جادهها و ساير افراد
جامعه ايجاد ميكنند از طرفي اغلب روش��هاي ارائه شده داراي منافع گسترده
و با دامنه تاثير متفاوت هس��تند بطوري كه جلب مشاركت نهادها ،سازمانها،
كارفرمايان ،رانندگان و مردم يا تامين برخي عوامل انگيزشي امكان پذير است
از جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود[:]5,6
• افزايش سالمت عمومي با كاهش آلودگي هوا و سطح پائين تر تنش.
• بهبود و تسهيل جابجائي منطقه اي و در نتيجه آن سالمت اقتصاد ملي.
• تسهيل دسترسي مشتريان به مناطق تجاري شهر.
• كاهش س��فر به مراكز تجاري با توس��عه تكنولوژي ارتباط��ات (ارتباطات
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مخابراتي ،اينترنتي و تله كاميوتينگ يا دوركاري)
• كاهش تراكم و كاهش تقاضاي پاركينگ
• گسترش ساعات خدمات رساني با بكارگيري ساعات كاري جابجا شونده
• ايجاد شرايط طراحي فضاي خالق و انعطاف پذير و اشتراك آن.
• تس��هيل توانائي استخدام كارمندان با تامين دسترسي مناسب براي نيروي
كار.
• سبك س��ازي اثرات ترافيك توسعه آتي شهر به شكل هزينه براي توسعه
فيزيكي شهر.
• افزايش بهره وري بويژه با روش��هايي همچون دوركاري (تله كاميوتينگ يا
تله ورك)
• توسعه تسهيالت پياده روي و دوچرخه سواري
• سيستمهاي پاراترانزيت

دورکاري
تعريفدوركاري
اي��ن ن��وع فعاليت با انتقال كار به س��مت انجام دهن��دة كار ،به جاي حركت
انجام دهندة كار به سوي محل كار مشخص ميشود .بعضي از نويسندگان اين
واژه را به كاركنان محدود كردهاند ،عدهاي ديگر بر مقدار زماني كه كار ،دور از
س��ازمان انجام ميشود و يا ماهيت ارتباط با سازمان (مثال الكترونيكي) تأكيد
ميكنند .دوركاري در مكاني مس��تقل از مكان كارفرما يا طرف قرارداد انجام
ميگيرد ،مكاني كه بنابر تمايل فردي شخص دوركار يا سازماني كه او برايش
كار ميكند ،ميتواند تغيير كند؛ و نيز كاري است كه اساسا يا تا ح ّد زيادي م ّتكي
بر اس��تفاده از تجهيزات الكترونيكي اس��ت .نتايج چنين كاري از راه دور براي
كارفرما يا طرف قرارداد ارس��ال ميشود .در يك جمع بندي ميتوان گفت كه
«دوركاري روشي براي سازماندهي كار بر مبناي ايجاد انعطاف زماني و مكاني
در انجام كار ،با استفاده از قابليتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات است».
2
دورکاري عمدتا به دو شيوه اصلي «کار در خانه» 1يا «کار در مراکز دورکاري»
صورت ميگيرد .دورمرکزها شامل مراكز اختصاصي هستند كه بهمنظور استفادة
ويژة كاركنان ايجاد ش��دهاند .هدف از اين نوع دورکاري ،كاهش انزوا و موانع
ارتباطي است كه ممكن است كار از خانه را تهديد كند .دورمرکزها ممکن است
بهوسيلة چند شركت مختلف براي استفاده مشترك دورکاران ايجادشوند.
دوركاري در دو س��طح كل روزهاي هفته يا در تعدادي از روزهاي هفته انجام
ميش��ود .در ابتداي اجراي برنامة دورکاري ،خصوصا براي کشورهاي در حال
توسعه ،دورکاري در کل روزهاي هفته پيشنهاد نميشود.
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ظهور و تاريخچة دوركاري
عالقه به دوركاري در پاس��خ به ش��ماري از شرايط و دگرگوني ها باال گرفت،
که از جملة آن ميتوان به بحران نفتي ( 1973جهش بزرگ در قيمت نفت)،
ركود اش��تغال در بخش توليد ،باال رفتن تعداد افراد داراي مش��اغل مرتبط با
اطالعرساني ،كوچكشدن و بازمهندسي سازمانها در دهه  1980و ّ
تفكر جديد
درباره الگوهاي زندگي و كار اش��اره نمود .در سرتاس��ر اين دوره ،قابليتهاي
رايان��هاي و مخابراتي و پردازش اطالعات که پيشزمين��ة دورارتباطي تلقّي
ميشوند ،باال رفت و در عين حال هزينههاي آن پايين آمد؛ بدين ترتيب امكان
دوركاري بيش از پيش فراهم شد [.]7
تاريخچة دوركاري با گفتهها و نوشتههاي جک .ا ِم .نايلز [ ]8كه در كتابهاي
مختلف با عنوان پدر دوركاري از او ياد كردهاند آغاز ميشود .وي اولين كسي
بود كه بهصورت رسمي به تحقيق در اين خصوص پرداخت .نايلز و همکاران
( ،)1976دوركاري را راهي براي كاهش مصرف سوخت در زمان بحران نفت
دانستند .آنها تخمين زدند که اگر از هر هفت مسافر شهري يكي حذف شود،
كشور ديگر نيازي به واردات نفت نخواهد داشت .چنين افكاري توسط آلوين
تافلر ( )1981به خصوص با كتاب «موج سوم» او همهگير شد [ .]9تافلر تشريح
كرد كه چگونه دوره صنعتي تمدن (موج دوم) جاي خويش را به عصر اطالعات
(موج سوم) ميدهد و با ارائه ديدگاه «كلبة الكترونيكي » 3پيشبيني كرد كه
تعداد فزايندهاي از افراد به دوركاري خواهند پرداخت.
در س��ال  1987فرانس��يس كينزمن 4كه بيش از  20سال تجربه آيندهنگري
داشت ،در موضوع «تغيير اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فناوري و تأثير آن بر
كار و هنر مديريت» سخنراني كرد و كتابي با عنوان «دوركاران» منتشر كرد.
اين اولين كتابي اس��ت كه در انگليس به پيشبيني دوركاري و انقالب «كار
انعطافپذير» پرداخته است .كينزمن ( )1991نشان داد كه تعداد فزايندهاي از
افراد به جاي بهرة مادي ،نگران ادامه زندگي جاري خود هستند .وي بر اين باور
اس��ت كه اين افراد جلب دوركاري خواهند شد ،چرا كه از نظر انعطافپذيري،
استقالل ،رضايت شغلي و رفتوآمد كم ،مزاياي بالق ّوهاي دارد [.]10
1-Home-based
2-Center-based
3-Electronic Cottage
4-Francis Kinsman

در طي دهه  1980با اخراج كارمندان از شركتها ،بسياري از افراد به خويش فرما
تبديل شدند و برخي دوركاري را در پيش گرفتند .در سال « 1992هادسن» در
گزارش شركت «بريتيشتلكام» با عنوان «اقتصاد دوركاري» اعالم كرد كه
در تحقيقي بر روي  250سازمان بزرگ بريتانيايي كه دوركار استخدام كردهاند،
متوسط افزايش بهرهوري  45درصد ثبت شده است [.]10
معماران به ساخت تعداد بيش��تري از خانههاي داراي دفتر كار روي ميآورند
و پيشبين��ي ميكنن��د كه محل كار ب��راي مالقات همكاران ي��ا پذيرايي از
خدمتگيران مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ ولي كارهايي كه مستلزم تمركز
و آرامش هس��تند در خانه انجام خواهد ش��د .لويد ( )1993اظهار کرده بود كه
تا پايان قرن بيس��تم ،داش��تن يك دفتر در خانه ممكن است به اندازه داشتن
آشپزخانه ضروري و رايج شود .تيلور ( )1998پيش بيني کرد كه دفتر مجازي
در بس��ياري از صنايع به يك هنجار تبديل ميش��ود .آيندهنگران مختلف در
ديدگاههاي تاريخي وس��يعي كه منتشر كردند ،پيشبيني كردند كه دوركاري
شكل غالب سازماندهي كار در آينده خواهد بود [.]11
مزايا و معايب دوركاري
دوركاري براي برخي افراد در برخي موقعيتها كارآمد است ،اما يك نوشداروي
عام نيست .دوركاري فرصتهايي را فراهم ميآورد ،اما مخاطراتي نيز در بردارد.
مزاياي دوركاري از سه جنبه فردي ،سازماني (براي كارفرما) و اجتماعي مورد
توجه اس��ت .بسياري از دوركاران نسبت به غيردوركاران رضايتمندي شغلي
بيش��تري اعالم ميكنند .دوركاري با ارضاي ميل خود مختاري و كاس��تن از
هزينه و زمان صرف ش��ده براي رفت وآمد و اضطرابات ناش��ي از آن ،كيفيت
زندگي را بهبود ميبخش��د .دوركاري از هزينههاي باالسري اداري ميكاهد.
ب��ا دوركاري ميت��وان امر بهبودي پ��س از حوادث را تس��هيل كرد (قابليت
توآمدها خصوصا
برگش��ت پذيري س��ازمان) .دوركاري با كاهش حج��م رف 
سفرهاي شغلي ،كاهش سطوح آلودگي و پايين آوردن مقدار گرههاي ترافيكي،
براي محيطزيست سودمند است .دوركاري به عنوان عاملي براي تجديد حيات
اقتصادي لحاظ ميش��ود؛ چرا که محور مناس��بي براي فرصتهاي كاري و
تجارت در آينده است.
بطور کلي ،مهمترين مزاياي دورکاري را ميتوان چنين برشمرد :ايجاد مسئوليت
فردي و خودمختاري ،دسترسي به طيف وسيعتري از كارها براي جمعيتهاي
حاشيهنشين و افراد با مشكالت ويژه ،بهبود فرصتهاي كاري به دليل از بين
رفتن محدوديت فاصله ،محاطشدن در حريم امن خانه (خانهكاري) ،شرايط و
ساعات كاري ج ّذاب و قابل انعطاف و در نتيجه بهرهوري بيشتر.
اما از ديدگاه منفي ،مسئلهاي كه غالبا بيشتر از همه گزارش ميشود ،انزوا است.
انزواي حرفهاي را ميتوان با راهبردهايي از قبيل ايجاد شبكه و مثال شركت
ف ّعال در س��ازمانهاي حرفهاي يا حضور در همايش ها كاهش داد؛ اما انزواي
اجتماعي مسئلة پيچيدهاي است.
از نقطه نظر كارفرما ،مش��كل اصلي دش��واري مديريت است .مديران بهطور
همزمان ،هم در قابليت خود براي مديريت از دور و هم در قابليت كاركنانشان
براي كار از دور ترديد دارند .استقاللي كه دوركار از آن بهرهمند است ،در مواقعي
ب��ه او امكان ميدهد كه توازن ق��درت را به نفع خويش تغيير دهد .مديريت،
تص��وري از كنترل اين اس��تقالل ندارد و برخي از ب��زرگان مديريت را عميقا
دچار مشكل ميكند ،حتي اگر دليل محكمي بر عملكرد بهتر اين شيوه داشته
باش��ند .در منابع مربوط به مديري��ت از دور و مديريت جوامع مجازي ،اعتماد
عنصر مهمي به شمار ميآيد .يكي از مشكالت شناختهشده مرتبط با دوركاري،
مشكل مديران در جايگزين كردن ديدگاه س ّنتي «پايش از نزديك» با ديدگاه
نوين « اعتماد به كاركنان» است .اعتماد ،اغلب براي اطمينان از كنترل مؤثّر،
كافي شمرده نميشود و ممكن است به شكست در كنترل منجر گردد.
به ط��ور کلي ،موانع دورکاري را ميتوان چنين برش��مرد :مش��كالت نظارت
ب��ر كارمندي كه نميتوان ديد چگونه كار ميكن��د ،ترس از انزواي اجتماعي
كارمند ،نياز به برنامهريزي دقيق ،ضرورت توجه به فناوري ،موضوعات قانوني،
انتخ��اب مديران ،دوركاران و آموزش آنها ،آمادهنبودن س��ازمان و الگوهاي

س ّنتي سازماني براي انجام تغييرات فرهنگي درونساختاري ،هزينههاي مالي
اضاف��ي براي تهيه تجهيزات دوركاري (مانند رايانه ،ارتباط اينترنتي و غيره) و
بياعتمادي به كاركنان.
مشاغل مناسب براي دوركاري
واضح اس��ت كه همه مشاغل براي دوركاري تناس��ب ندارند .شغلهايي كه
ميتوان آنها را با موفقيت دور از محل اصلي كار انجام داد ،در چند ويژگي با
يکديگر مشتركاند :خروجيها براحتي قابل سنجش و تعريفاند ،نياز اندكي
ب��ه برقراري ارتباط رودررو دارند و ميزان الزامهاي فيزيكي در حداقل اس��ت.
دوركاري بايد بيشتر شامل فعاليتهاي فكري باشد تا كار يدي .فعاليتهايي كه
مستلزم دورههاي طوالني تمركز در محيط آرام و يا سفرهاي فراوان هستند،
براي دوركاري بسيار مناس��باند .دوركاري بيشتر براي افرادي مناسب است
كه دورنماي ارتقاي شغلي آنان بسيار به توسعه مهارتهاي فردي و همينطور
آگاهي كافي از فرهنگ شراكتي وابسته است[.]11
نايلز ( )1994اشاره ميكند كه اگر چه يك كارمند ممكن است نياز محسوسي
به تعامل رودررو داشته باشد ،ميتوان اين تعاملها را طوري در هم فشرد كه
همگي طي يك تا دو روز هفته رخ دهند .با اين وجود ،سازمانهاي بزرگي كه
با برنامهريزي به دوركاري ميپردازند رويكردي رسمي در پيش ميگيرند كه
شامل امكانسنجي يك طرح راهنما و نيز نظارت و ارزيابي آن است .مراحل
اوليه مش��تمل بر شناسايي مشاغل مناسب براي دوركاري و انتخاب كاركنان
طرح راهنما است[.]12
از آنجا كه انزوا يك نقص بالق ّوه براي دوركاري شمرده ميشود ،وجود ارتباطاتِ
مؤثّر ضروري است .هوز ( )1996ارتباطات مناسب را «مهمترين كليد مو ّفقيت
در دوركاري» ميش��مارد .كار مبتنيبر اطالعات ،در طيف وس��يعي از ورود
مس��تقيم دادهها تا توسعه نرمافزار و مشاوره گسترش مييابد .برآورد شده كه
تقريبا  25درصد از مش��اغل اطالعاتي رايج ،براي دورکاري مناس��ب هستند.
بيشتر مشاغل بهآساني به فعاليتهاي كليديشان ،مثال برنامهريزي ،تجزيه
و تحليل ،طراحي و نوشتن گزارش ،تجزيه ميشوند .اين تجزيه كمك ميكند
تا تحليل و ارزيابي هر شغل راحتتر انجام شود .به عنوان مثال ،ا ّدعا ميشود
که کار با رايانه شخصي باعث تسهيل دورکاري ميشود [.]13
تجهيزات اصلي س��ختافزاري مورد ني��از براي دورکاري عبارتن��د از :رايانة
شخصي ،تلفن (شامل پيغامگير) و مودم .اقالم تکميلي عبارتند از :نمابر ،اسكنر
و دستگاه فتوكپي.
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چکیده
سیس��تم اطالعات مکانی به عنوان سیس��تمی هوشمند و مرتبط با داده های
مکانی ،عالوه بر کاربردهای گسترده در فعالیتهای مختلف مهندسی ،می تواند
در زمینه دفاعی نیز مورد استفاده قرار گیرد .یکی از مهمترین جنبه های دفاعی
این سیس��تم ،دفاع غیر عملی یا پیشگیرانه و به بیان علمی پدافند غیر عامل
می باش��د که از آن به منظور به حداقل رس��اندن آس��یب های وارده از طرف
دش��من و پیش��گیری از حمالت احتمالی آن استفاده می شود .پس از مصوبه
مجلس در برنامه پنجم توس��عه و لزوم برنامه ریزی دولت در راستای حفاظت
از مردم ،تاسیسات حیاتی و منابع مالی ،مبحث پدافند غیر عامل در سازمانهای
مختلف مطرح گردید و در دس��تور کار قرار گرفت .مطابق بند ‹پ› تبصره 17
قانون بودجه سال  1384و بند ‹و› تبصره  17قانون بودجه سال  85یک درصد
از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر یک از دستگاه های اجرایی ذیربط
ب��راي فعاليت هاي مرتبط با پدافند غيرعامل اختصاص می یابد .بدین منظور
استفاده از سیستم اطالعات مکانی که یک تحلیلگر و تصمیم گیرنده قوی و
هوشمند به منظور حل مسائل مختلف با متغیر های مکانی میباشد ،در رابطه با
پدافند غیر عامل ،ضروری است .در این مقاله سعی بر آن است تا قابلیت های
سیستم اطالعات مکانی هوشمند در زمینه کاربردهای آن در پدافند غیرعامل
و راهکاره��ای اجرایی به منظور به کارگیری این سیس��تم در تکنولوژی های
موثر ارائه و دیدگاه های عملیاتی و س��ازمانی در زمینه پدافند هوش��مند ارتقاء
داده شود.
کلید واژه :سیستم اطالعات مکانی( ،)GISپدافند غیر عامل ،هوشمند،
تصمیمگیری.
-1مقدمه
با توجه به نیاز همیشگی بشر برای حفظ بقا و داشتن امنیت همواره تالش هایی
برای ارتقا کیفی و کمی توانایی دفاعی وی انجام شده است ،که این اقدامات

90

دفاعی شامل جنبه های مختلفی از لحاظ نحوه دفاع و شرایط مکانی می باشد.
با گسترش و پیش��رفت علوم و فنون این نیاز بشر به شیوه هایی جدیدتر و با
ابزارهایی کارآمدتر پاس��خ داده می شود .امروزه كشورهايي كه طعم خرابي و
خسارت ناش��ي از جنگ را چشيدهاند جهت حفظ س��رمايههاي ملي و منابع
حياتي خود توجه خاص و ويژهاي به دفاع غيرعامل نموده و در راهبرد دفاعي
خود جايگاه وااليي براي آن قائل ش��دهاند .نمونه بارز آن كش��ور كره شمالي
ميباش��د كه با اتخاذ سياست و اس��تراتژي تمركززدايي در اين راستا اقدامات
بنيادي و اساسي جالب توجهي اتخاذ نموده است (.)Kaneda et al., 2007
جوهره و ثقل اصلي این اقدامات ش��امل :اقدامات دفاع غيرعامل و مالحظات
جدي دفاعي ،امنيتي و اقتصادي در س��اخت و اح��داث مراكز حياتي از قبيل
متروي پيونگيانگ با عمق  95الي  105متر ،مقاوم س��ازی سازه ها در برابر
سالحهاي متعارف و غيرمتعارف ،احتراز از ساخت و احداث مجتمعهاي بزرگ
و زيرس��اختهاي حجيم كليدي ،توجه به س��اخت و اح��داث مراكز حياتي و
حساس به صورت كوچك و پراكنده نمودن آنها در اقصي نقاط كشور ،احداث
تونلهاي عظيم زيرزميني ،ايجاد صدها بندر كوچك با ظرفيت بارگيري يك تا
دو كشتي در طول سواحل كشور ،احداث جاده كمربندي با تونلهاي زيرزميني
در مرزه��ا براي تس��هيل نقل و انتقاالت نظامي ،احداث س��د بزرگ نامپو در
نزديكي مصب رودخانه ددونگ كنگ در حاشيه سواحل غربي كره شمالي با
اس��تفاده دو منظوره اقتصادي و دفاعي س�لاح آب ،بوده است .کشور ایران به
دلیل موقعیت جغرافیایی ،اقتصادی و سیاسی همواره مورد تهدید بوده است.
لذا ایرانیان از زمان های قدیم به پدافند غیرعامل به منظور حفظ سرمایه های
ملی توجه داش��ته اند .حفر خندق ،سپر نوری ،پراکندگی نمونه ای از این موارد
می باشند .در بند  11ماده  21قانون برنامه پنجساله سوم دولت موظف می گردد
که پدافند غیرعامل را در دستور کار قرار دهد .لذا معین گردید که سازمان های
ذیرب��ط یک درص��د از اعتبارات تمل��ک دارائی های خود را ب��ه این موضوع
اختصاص دهند .با توجه به تجهیزات مدرن و هوشمند امروزی و تهدیداتی که

متوجه کشورها است پدافند عامل به منظور کیاست از سرمایه های کالن کشور
مانند چاه های نفت و گاز ناکارآمد می باش��د .پدافند غیرعامل به لحاظ شیوه
تحقق ،مجموعه ای از برنامه ها و اقداماتی اس��ت که بیشتر ماهیت مهندسی
و برنامه ریزی دارد و ماهیت نظامی پدافند غیرعامل فقط در ش��ناخت تهدید
خالصه می شود (.)Bewick et al ,2009
-2مفهومپدافندوسیستماطالعاتمکانی
سیس��تم اطالعات مکانی که به اختصار  GISنامیده میش��ود ،یک سیستم
کامپیوتری برای ثبت ،ذخیره سازی ،ویرایش ،به هنگام سازی ،تجزیه و تحلیل
و نمایش داده های مکانی دارای مختصات مکان مرجع است .داده های مکانی
دارای مختصات ،داده هایی را ش��امل می ش��ود که هم موقعیت و هم ویژگی
عوارض مکانی مانند :رودخانه ها ،جاده ها ،لند فرم ها و قطعات پوشش گیاهی
را بیان می نمایند .در تعریفی دقیق تر از سیستم اطالعات مکانی می توان آن
را به صورت ذیل بیان کرد.
سیستم اطالعات مکانی علم ،هنر و تکنولوژی حل مسائل با مولفه های مکانی
اس��ت که بستری امن و مطمئن را برای مدل س��ازی ،شبیه سازی ،پردازش،
پیش بینی ،مدیریت ،ذخیره س��ازی ،نمایش ،تغییر و تصمیم گیری در جهان
واقعی فراهم میکند .دانش و پایه علمی این سیس��تم وابس��ته به پیشرفتهای
تکنولوژی است .بدین مفهوم که تکنولوژی بهتر باعث ارتقاء و توسعه پایه های
علمی و فنی این سیس��تم می شود و بالعکس .سیستم اطالعات مکانی مدل
آزمایش��گاهی کوچکی از جهان واقعی و قوانین و واقعیت های موجود در آن
اس��ت .در این سیس��تم میتوان با توجه به وضعیت موجود وضعیت آرمانی و
مطلوب واقعی را بدس��ت آورد و یا راه حل رس��یدن به وضعیت ها و ش��رایط
آرمانی را تعیین نمود .این سیس��تم شامل اجزائی مانند سخت افزار ،نرم افزار،
داده ،نیروی متخصص ،متدها و کاربردهاست که با تفکری سیستمی در کنار
یکدیگر قرار داده میشوند تا اهدافی مانند مدیریت کارآمد و تصمیم گیری های
بهینه در جهان واقعی فراهم گردد.
-1-2مسائلمکانی
هر پدیده ای در مکانی بر باال ،روی یا سطح زمین اتفاق می افتد که با توجه به
محل سکونت و نوع فعالیت انسان دارای تاثیرات متفاوتی بر روی زندگی انسان
خواهد بود .انسان به منظور انجام فعالیت های خود نیازمند شناخت مشخصات
مکانی رخدادها و ارتباط آنها با فعالیت های خود می باشد .این پدیده ها با توجه
به مقاصد و اهداف از یکدیگر متمایز می ش��وند .مقاصد و اهداف پارامترهایی
هستند که الزمه تحقق آنها کمترین هزینه ،سریع ترین زمان و بیشترین سود
میباشد .در واقع مقاصد به دیدگاه و فهم انسان ها از جهان واقعی وابسته هستند.
در این حالت اختالف مسائل علمی و عملی با یکدیگر کاهش می یابد .الزم
به ذکر است که هر یک از پدیده های مکانی در بازه زمانی خاص خود اتفاق
می افتد.
-2-2تصمیمگیریمکانی
اغلب مسائل مکانی منجر به اخذ تصمیم مناسب در راستای انتخاب فعالیتی
مناس��ب جهت حصول به وضعیت مطلوب با توج��ه به پارامترها و معیارهای
دخی��ل در مدل تصمیم میگردند .در واقعیت تصمیم گیری در فضا و زمان با
توجه به ابعاد متغیر و پیچیده مس��ائل کار بسیار طاقت فرسایی است .سیستم
اطالعات مکانی قادر اس��ت با ام��کان پردازش و تجزیه و تحلیل پارامترهای
مکانی بر روی مدلی از واقعیت عمل تصمیم گیری را تس��هیل نماید .مسائل
مکانی دارای سه بخش اهداف ،معیارها و آلترناتیوها هستند که فرایند حل آنها
با توجه به وضعیت هر یک از این بخشها به سه نحو ساختاریافته ،نیمه ساختاری
و ساختار نیافته تقسیم می شود .دلیل این موضوع اینست که انسانها در مسائل
تصمیم گیری قادرند دانش خود را به صورت س��اختار یافته ،نیمه ساختاری و
یا س��اختار نیافته برای حل مسائل در سه س��طح اهداف ،معیارها و گزینه ها
س��ازماندهی کنند .این مسائل معموال به صورت چند هدفه و چند معیاره قابل
حل می باشند .یعنی راه حل مساله وابسته به پارامترهای مختلفی بوده و اهداف
متنوعی را ارضا می کند .از منظر دیگری می توان جواب های مس��ائل مکانی
را به صورت مجموعه گسس��ته و پیوسته ای در نظر گرفت که هریک قادرند

اهداف یک نفر یا گروهی را ارضا  کنند.
-3-2سیستمپشتیبانتصمیمگیری
سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری ()Spatial Decision Support System
که اولین بار در دهه  70توس��ط س��یمون مطرح شدند ،به تصمیم گیرندگان
گروهی و فردی جهت طراحی ،تحلیل و مدیریت تصمیم های مکانی با ساختار
ضعیف کمک می کنند .سيستم هاي پشتيبان يا حامي تصميم گيري مكاني به
عنوان ابزارهاي توانمندي جهت مواجهه با مس��ائل مكاني شناخته مي شوند.
در واقع  SDSSها بخش��ی از زیر سیستمهای مدیریتی هستند که قادرند از
اعمالی مانند :طراحی ،تحلیل و مدیریت در تصمیم گیریها پشتیبانی کنند .یکی
از مسائل مهمی که در چنین سیستمهایی قابل حل است پیش بینی است .در
این حالت جواب حاصله از عملکردها دارای دقت محدود و جوابهای نامعینی
خواهد بود .Sprague and Carlson, 1982
 SDSSها با داشتن اجزایی مانند :واسط کاربر ،ابزارهای دسترسی به داده ها،
بان��ک اطالعات مکانی ،پایگاه دانش و موتورهای جس��تجو قادرند در پدافند
غیرعامل به صورت نیمه س��اختاری مس��ائل را حل نمایند .چنین تلفیقی در
محیط GISقادر است که مشکالتی مانند روابط پیچیده بین گزینه ها ،تضاد
در تصمیمها ،عدم قطعیت ،ادراکهای متفاوت از مدل تصمیم ،ش��رایط متغیر،
زمانمن��دی و در نظر گرفتن پارامترهای مکانی و زمانی به صورت توام را حل
نماید.
-3پدافندغیرعامل
یک��ی از مفاهیم دفاع که به دفع ،خنثي كردن و ي��ا كاهش تاثيرات اقدامات
آفندي دش��من و ممانعت از دس��تيابي به اهداف خودي می پردازد ،پدافند نام
دارد که خود به دو بخش تقس��يم ميش��ود :پدافند عامل و پدافند غيرعامل.
پدافند عامل عبارت از رويارويي و مقابله مستقيم با دشمن و به كارگيري جنگ
افزارهاي مناسب و موجود به منظور دفع حمله و خنثي كردن اقدامات آفندي
وي ميباشد .پدافند غيرعامل به مجموعه اقداماتي اطالق ميگردد كه مستلزم
به كارگيري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن ميتوان از وارد ش��دن خس��ارات
مالي به تجهيزات و تاسيس��ات حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي و تلفات
انس��اني جلوگيري نمود و يا ميزان اين خس��ارات و تلفات را به حداقل ممكن
كاهش داد .کارآمد بودن پدافند غیرعامل مش��روط به جامع بودن ،هوش��مند
بودن ،سریع بودن ،درصد خطای پایین و به روز بودن آن می باشد که این مهم
تنها با اس��تفاده از نرم افزارها و سیستم هایی ممکن است که بستری مناسب
برای تحقق یافتن آنها را فراهم می کنند .داش��تن اطالعات مکانی از مواضع
خودی و دش��من و تجزیه و تحلیل آنها با ویژگی های مذکور استفاده از یک
سیستم مکانی را ضروری می نماید .یکی از جامع ترین این سیستم ها ،سیستم
اطالعات مکانی می باشد.
در واق��ع هدف پدافند غیرعامل کاس��تن از آس��یبپذیری نیروی انس��انی و
مستحدثات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم كشور و استمرار فعالیتها و
خدمات زیر بنایی و تامین نیازهای حیاتی و تداوم اداره كشور در شرایط بحرانی
ناشی از تهدید است.
تهدیدات به دو دسته با منشأ انسانی و طبیعی تقسیم بندی می شوند که مقابله
با هر یک شامل استفاده از الگوها و مدل های خاصی است .تهدیدات طبیعی
مانند طوفان ،زلزله و .. .می باشند و تهدیدات انسانی شامل سه دسته نظامی
(زمین��ی ،هوایی ،دریایی) ،امنیتی (بمب گذاری ،انتح��اری) و اتفاقی (بالیای
صنعتی ،سهل انگاری) هستند.
-1-3مفهوم تهدید ،حادثه ،فاجعه و بحران
تهدید؛ به مفهوم مجموعه عوامل ،فعالیت ها و اعمالی هس��ت که منجر به
آسیب به منابع حیاتی کشور شده و تولید بحران می کند .تهدید می تواند به سه
نحو بیولوژیک(میکروبی) ،تکنولوژیک(کامپیوتر) و روانی انجام شود.
حادثه؛ پدیده ای پیچیده و چندوجهی اس��ت که موجب آس��یب های زیست
محیطی ،اقتصادی ،مادی و روانی می گردد که معیار تعریف آن میزان تلفات
انسانی می باشد.
بحران؛ حادثه ای اس��ت که باعث دره��م ریختگی و بی نظمی در فعالیتهای
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سیستم شده و آن سیستم را از تعادل زیست محیطی ،روانی و اقتصادی خارج
می کند (.)Aron, 1967
فاجع��ه؛ بحرانی اس��ت که باعث توقف فعالیت ها در جامعه می ش��ود .نمودار
اهمیت ،ویژگی ها و ارتباطهای واقعه ،حادثه ،فاجعه و بحران در شکل  1ارائه
شده است (.)Gupta, 2002

 جابهجايي :از آن جايي كه تاسيس��ات صنعتي ب��ه صورت ثابت در نقطهايمس��تقر ميشوند و انتظار تغييرات و تحوالت دفعي از آن ها نميرود .چنانچه
جمعآوري و نصب مجدد گونههايي از صنايع تا حد الزم سهولت داشته باشد
ميت��وان كالبده��اي مورد نياز را از نوع س��بك و انعطافپذير مانند چادر و يا
سازههاي سبك با قابليت مونتاژ و دمونتاژ آن انتخاب نمود و در مراحل زماني
مختلف محل آن را جابهجا نمود .در شکل های (-2الف) و (-2ب) یک کارخانه
هواپیمایی به ترتیب قبل از اختفا و پس از اختفا مشاهد می گردد.

شکل  -1نمودار ترتیب اهمیت و ویژگی های واقعه ،حادثه ،فاجعه و بحران

-2-3اهدافکالنپدافندغیر عامل
پدافند غیر عامل الزم اس��ت که در مقابل تهدی��دات با توجه به ویژگی های
آنها وضعیت آتی را پیش بینی نموده و آس��یب های احتمالی را مشخص کند.
همچنین با توجه به خس��ارت های پیش بینی شده روشهایی را برای کاهش
خسارات تهدیدات و پیامدهای آن ارائه میدهد .عالوه بر آن الزم است که نحوه
خروج از وضعیت بحرانی تهدید و بازگرداندن آن به وضعیت عادی در پدافند
غیرعامل مشخص گردد .بازسازی ،ترمیم و مستحکم سازی مجدد تاسیسات
یکی دیگر از تمهیدات پدافند غیر عامل می باشد.
آنچه که باعث عدم تحقق این انتظارات از پدافند غیرعامل در جامعه و وقوع
بحران و فاجعه می ش��ود زمینه وقوع بحران در اثر تهدید در جامعه می باشد.
مثال عدم رعایت نکات مربوط به مقاوم سازی سازه ها نمونه ای از عدم تحقق
انتظارات از پدافند غیر عامل است.
 -4پدافند غیر عامل و سیستم اطالعات مکانی
از حوزه های پدافند غیر عامل می توان به مواردی همچون :حمل و نقل ،صنایع،
انرژی ،مخابرات ،رس��انه ها و تبلیغات ،سالمت ،منابع مالی و اقتصادی کشور،
دیپلماس��ی و امنیت و در نهایت مسائل دفاعی اشاره نمود .سیستم اطالعات
مکانی قادر اس��ت با تعریف فضای مساله ،توسعه گزینه های ممکن ،در نظر
گرفتن اهداف و روابط ،انتخاب راه حل مناسب و یادگیری دانش مورد نیاز در
هریک از زمینه های مذکور مثمر ثمر واقع گردد .در زمینه دفاعی ،اقدام مقابل
تهدیدات نظامی از پر اهمیت ترین حوزه ها در بحث پدافند غیر عامل و سیستم
اطالعات مکانی می باشد .این اقدامات مواردی را از قبیل اختفاء ،استتار و.. .که
در ذیل به تفصیل بیان شده است را در بر می گیرد.
-1-4اختفاء()Concealment
اختف��ا يا پنهان كاري به كليه اقداماتي گفته ميش��ود كه مانع از قرار گرفتن
تاسيس��ات و تجهي��زات در تیر رس مس��تقیم تهدید گرديده و يا تش��خيص
تاسيس��ات و تجهيزات و همچنين آگاهي از انجام فعاليتهاي خاص را براي
تهدید غير ممكن و يا مشكل ميسازد .ازجمله این اقدامات می توان به موارد
زیر اشاره نمود:
 اس��تفاده مناس��ب از عوارض زمين و احداث تاسيسات در محلي كه توسطدشمن به سهولت قابل تشخيص و رويت نباشد.
 عادي و غير مهم جلوه دادن تاسيسات با جدولبندي ،درختكاري و.. . جداسازي منطقي تاسيسات صنعتي كه به علت نوع فعاليت نميتوان آن ها رابه طور كلي دگرگون نمود ،به نحوي كه تاثير زياد بر نوع فعاليتها نگذارد.
 ايج��اد تاسيس��ات در اعماق زمي��ن و يا در دل كوهها ك��ه در آن عالوه برپنهان كردن آن ها بحث استحكام كافي در مقابله با راكت ،بمب و موشك را
ميتوان مطرح كرد.
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شکل (-2الف) کارخانه هواپیمایی قبل از اختفا

شکل (-2ب) کارخانه هواپیمایی بعد از اختفا

سیستم اطالعات مکانی قادر است که در زمینه های مختلف کاربردی اختفاء
فعالیت نماید .به عنوان مثال یافتن مکان مناسب جهت اختفاء با استفاده از تلفیق
نقشه هایی مانند مدل رقومی زمین،)DSM)digital surface model ،
شیب ،نقشه سایه روشن ،نقشه قابلیت دید که به صورت ماتریس هایی به نام
رستر قابل ورود به محیط سیستم اطالعات مکانی می باشند قابل انجام است.
در این حالت پس از یافتن مکان اختفا با استفاده از یک سیستم ردیابی که از
انواع سیستم های تلفیقی جی پی اس و جی ای اس می باشد ،می توان کاربران
و تجهیزات را از بهترین مسیر به محل اختفا هدایت نمود .کاربران قادرند که
با استفاده از یک بستر مخابراتی مناسب با مرکز کنترل ارتباط داشته باشند.این
سیس��تم قادر است که قبل از تهدید نحوه اختفاء را با توجه به پوشش گیاهی
و وضعی��ت منطق��ه تهیه کند .مثال چه تعداد درخ��ت و در چه فواصلی از هم
ایجاد شوند .همچنین جی ای اس قادر است با توجه به مواردی مانند وضعیت
توپوگراف��ی ،تردد و قابل رویت بودن منطقه آن را از لحاظ امنیتی طبقه بندی
کند .ش��رایط زیرساخت ها مثل کابل های برق و خطوط آب و گاز را می توان
به صورت الیه های اطالعاتی وارد سیستم نمود و آنالیزهای فاصله و هزینه را

در رتبه بندی موقعیت های اختفاء وارد کرد .همچنین موقعیت هایی را می توان
به صورت کاذب جهت گول زدن از طریق سیستم اطالعات مکانی در بهترین
مکانهای ممکن ایجاد نمود .این موقعیت ها در دیدرس دش��من قرار گرفته و
باعث تحلیل قدرت تهدید می گردد.
-2-4استتار()Camouflage
به مجموعه اقداماتی که فرد یا افراد برای در امان ماندن خود و یا تجهیزاتشان
از دید دشمن انجام میدهند ،استتار گویند .بدیهیاست دشمن نمیتواند کسی
را که نمیبیند یا نمیداند کجاست ،هدف قرار دهد .مفهوم كلي استتار هم رنگ
و هم شكل كردن تاسيسات و تجهيزات با محيط اطراف ميباشد ،در مبحث
اس��تتار دو نوع ديد از طرف دش��من مدنظر اس��ت الف -ديد هوايي ب -ديد
زميني
عوامل مربوط به اجراي فرایند استتار عبارتند از :رنگ ،سايه ،بافت ،زمين ،جنس
و مصالح و حرارت و ... .استتار باید به گونه ای انجام شود که شکل محیط حفظ
گردد .با تلفیق سیستم اطالعات مکانی و سنجش از راه دور میتوان با ترکیب
باندها و الیه های اطالعاتی ،نقش��ه ای به نام اس��تتار نوری تهیه کرد .بدین
ترتیب که با داشتن موقعیت خورشید و بردارهای تابش در اوقات مختلف روز،
میزان بازتاب نوری از هر موقعیت زمینی قابل اندازه گیری است .بدر نتیجه از
نظر ناظر هوایی و زمینی مکانهایی با بیشترین و کمترین بازتاب با توجه به بردار
دید ناظر قابل تعیین است .از جمله کاربردهای دیگر سیستم اطالعات مکانی
در استتار میتوان به موارد ذیر اشاره نمود:
 تعیین نقاط کور راداری در سطح کشور با استفاده از تلفیق سیستم اطالعاتمکانی و تصاویر راداری سنجش از راه دور.
 تهیه نقش��ه های حرارتی کش��ور و تعیین محل های استتار مناسب از نظرحرارتی با کمک باندهای حرارتی تصاویر ماهواره ای و وارد نمودن اطالعات
مربوط به آنها در محیط .GIS
 تهیه نقش��ه های صوتی کشور و مش��خص کردن نقاط کور صوتی از نظراستتاربا استفاده از الگوریتمهای درونیابی سیسم اطالعات مکانی
 تهیه نقشه های الکترومغناطیسی کش��ور و تعیین محلهای آسیب پذیر درمقابل بمب های الکترومغناطیسی
-3-4مقاوم سازی و استحکام ()Hardening
در بحث پدافند غيرعامل استحكامات به سازههاي موقتي اطالق ميشود كه با
توجه به شرايط و امكانات و ميزان اهميت و آسيبپذيري نقاط حياتي و حساس
در محلهاي مناسب و اطراف تاسيسات ايجاد ميگردند تا مانع اصابت مستقيم
موشك بمب يا تركش به تاسيسات و يا تجهيزات گرديده و اثرات انفجار را به
طور نسبي خنثي نمايند .استحكامات به گروهای زير قابل طبقهبندي هستند:
الف-خاكريز :چنانچه تجهيزات در فضاي باز چيده شده و يا درون ساختماني
با مقاومت مصالح معمولي قرار گرفته باش��ند ،با ايجاد خاكريز با ارتفاع و قطر
مناسب ميتوان در مواردي مانع اصابت مستقيم بمب و موشك به تاسيسات و
تجهيزات گرديد .همچنین در اكثر موارد میتوان مسير تركش و موج انفجار به
طرف تاسيسات را سد نمود.
ب -كيسه شن :در صورتي كه فضاي الزم براي ايجاد خاكريز با شيب مناسب
وجود نداش��ته باش��د .با چيدن گونيهاي پر از شن و ماسه در چندين رديف و
روي هم ميتوان به نتايج مورد نظر براي حفظ تاسيسات دست يافت .عالوه
بر محصور كردن تاسيسات و تجهيزات ميتوان از كيسه شن به عنوان پوشش
محافظتي نيز استفاده كرد (مثل :لولههاي زميني انتقال نفت)....
ج -دال بتني ،شبكه شن و يا استوانه بتني :استفاده از اين موارد زماني توصيه
ميگردد كه تداوم تهديد محتمل باشد.
د -ديوار كشي :ايجاد ديوار احتياج به بررسي كارشناسي داشته و قطر و ارتفاع
آن با توجه به مقاومت مصالح به كار رفته الزم است محاسبه گردد .ديوار كشي
شامل :آجر چيني ،سنگ چيني ،ايجاد بلوكهايي با سيمان مسلح و يا استفاده
از بلوكهاي پيش س��اخته ميباشد .ديوار كشي بهتر است در قطعات مجزا و
كنار هم صورت گيرد.

از سیستم اطالعات مکانی در استحکامات و مقاوم سازی به شرح زیر میتوان
استفاده نمود:
 مکانیابی محل استحکامات تعیین آرایش مکانی استحکامات جهت آسیب پذیری کمتر تعیین راه های دسترسی امن به استحکامات کنترل آسیب های وارده به تاسیسات آب ،برق و گاز طبقه بندی ساختمان ها از نظر سطح عملکرد شامل :استفاده بی وقفه ،ایمنیجانی ،آستانه فروریزش
 -درجه بندی ساختمان ها بر اساس درجه امنیتی(شکل.)3

شکل  -3درجه بندی ساختمان ها بر اساس درجه امنیتی

 پهنه بندی خطر استحکامات طبقه بندی ساختمانها از نظر سطح تحمل بار انفجار -درجه بندی سازه ها بر اساس درجه امنیتی (شکل های (-4الف) و(-4ب))

(الف)

(ب)
شکل  -4درجه بندی ساختمان ها بر اساس درجه امنیتی و تعیین محل مناسب

 تعیین محل های مناسب جهت ایجاد اختالف سطح به منظور محافظت در93

برابر تهدید (شکل-های (-5الف) و(-5ب)

(الف)

ايجاد پوشش اقدامی موقتي است كه با باال رفتن شدت تهديد و احتمال حمله
هوايي موشكي انجام شده و تا زماني كه احتمال حمله وجود دارد ،ادامه مييابد.
با اين عمل تاسيسات و تجهيزات يا مركز فعاليت از ديد خلبان يا حسگر نصب
شده در سر بمب و موشك ،پنهان گرديده و هدف گيري و هدايت موشك و
بمبهاي هدايت ش��ونده از جمله بمبهاي ليزري ميسر نشده و يا دقت آنها
كاهش مييابد .پوشش ميتواند توسط دود ،بخار آب (غليظ) و يا با هوا كردن
بادكنك و بالن ايجاد ش��ود .انواع پوششهای مورد استفاده در پدافند غیرعامل
شامل موارد ذیل است:
پوشش امنيتي :اقداماتي است كه عمدتا در مورد تاسيسات ثابت به كار گرفته
ميشود و فعاليتهاي مجازي يا غيرواقعي را براي دشمن تداعي ميكند.
پوشش فيزيكي :اصطالحا اقداماتي است كه موقتا به صورت فيزيكي مانع از
تشخيص هدف ميگردد .كه از جمله اين اقدامات ميتوان به ايجاد پرده دود
يا بخار غليظ اشاره كرد.
در ش��کل  7انفجار چاه های نفت کویت توسط عراق به منظور ایجاد پوشش
و کم کردن وس��عت دید دشمن نش��ان داده شده است که موجب اختالل در
عملک��رد بمبهای لیزری ایاالت متحده گردید (.)Andrew Terrill, 1992
در سیستم اطالعات مکانی مستقر در ایاالت متحده با مدلسازی نحوه انتشار
دود و پیش بینی جهت حرکت دود حاصل از چاههای نفت استراتژی متناسب
نظامی تدوین گردید.

(ب)
شکل  -5ایجاد اختالف سطح جهت محافظت

 -تعیین موقعیت مناسب به منظور احداث لبه های جان پناه (شکل )6

شکل -7مسیر حرکت توده ی دود ایجاد شده بر اثر انفجار چاه های نفت کویت توسط عراق به منظور
ایجاد پوشش و کم کردن وسعت دید دشمن

شکل  -6موقعیت مناسب جهت احداث لبه های جان پناه

 شناسایی مکان های مطلوب جهت فرود بالگردها تعیین محل های مناس��ب جهت احداث بیمارس��تان ها و استقرار تیم هایامداد
-4-4پوشش()Cover

94

از جمله کاربردهای سیس��تم اطالعات مکانی در مبحث پوش��ش موارد ذیر
میباشند.
 تعیین محل های مناسب پوشش فیزیکی مشخص کردن توابع انتشار مکانی دود و یا بخار به منظور پوشش پیش بینی اثرات پوشش بر پراکندگی تجهیزات نظامی تعیین نقاط قوت و ضعف مکانی پوشش ایجاد شده-5-4تفرقه و پراکندگی ()Separation & Dispersion
پراكندگ��ي عناصر كالب��دي يكي از مباحث مهم پدافند غيرعامل محس��وب
ميگردد كه در كاهش خسارت ناشي از ايراد ضربه تخريبي دشمن بسيار موثر
است .به عكس در صورتي كه دشمن در مراحل تهاجمي خود پيش از شناسايي
حضور و با بازشناسي به مرحله نشانهروي و اصابت دست يابد ،تمركز عناصر

كالبدي و حساس مجموعه مورد تهاجم موجب ميگردد که عمليات تهاجمي با
حجم كمتر و متمركز ،بيشترين تخريب را به جا بگذارد .لذا ايجاد مجتمعهاي
عظيم صنعتي ،تاسيس��ات بندري وسيع ،نيروگاههای بزرگ و غيره در كشور
كه ممكن است مورد حمله هوايي دشمن قرار گيرد به صالح نيست .در مورد
مراكز موجود الزم است مطالعات صورت گرفته و در صورت امكان طرحهايي
جهت انتقال تدريجي آنها به نقاط مختلف كشور تهيه شود تا با رعايت اصول
پراكندگي در محلهاي جديد مستقر گردند.
به عنوان مثال در سیس��تم اطالعات مکانی به منظ��ور تعیین پراکندگیهای
مناس��ب میتوان از روش متوس��ط نزدیکترین همسایگی استفاده نمود .روش
متوسط نزدیکترین همسایگی ،فاصله مرکز ثقل هر عارضه مطلوب را تا مرکز
ثقل عوارض دیگر اندازه می گیرد .اگر این فاصله از متوس��ط توزیع تصادفی
مفروض کمتر باشد آنگاه توزیع آن عارضه به صورت خوشه ای در نظر گرفته
می شود .بدین ترتیب میتوان پارامتری را برای پراکندگی عوارض از نظر مکانی
به هر عارضه اختصاص داد.
از دیگر کاربردهای سیس��تم اطالعات مکانی در پراکندگی ش��امل مواد ذیر
است.
 تعیین توزیع مکانی تاسیسات و منابع با مدلهای زمین آمار تهیه نقشه های چگالی مکانی جمعیتها با استفاه از مدلهای دانسیته مکانی تهیه نقشه های چگالی مکانی مسیرهای دسترسی اصالح و بازس��ازی توزی��ع مکانی از طریق انتقال تاسیس��ات به مکانها باپراکندگی مناسب
 تعیین وابستگی و همبستگی مکانی پراکندگی تاسیسات ،توزیع جمعیتی ومحلهای با بیشترین ریسک.
-6-4هشدار ()Early Warning
مجموعه اقداماتی است که جهت آگاهی و هشدار عمومی در مقابل تهدیدات
انجام میش��ود .معموال ساده ترین سیستم هش��دار ساعت میباشد .درطراحی
سیس��تم های هشدار باید توجه داشت که در ابتدای کار ممکن است برخی از
وسائل ارتباطی تخریب شوند ،لذا پایداری در سیستم های هشدار اصل مهمی
است .عمل هشدار عمل پیچیده ای است که معموال با فعل و انفعاالت فیزیکی
و اجتماعی ارتباط دارد .هر سیس��تم هش��دار دو بخش اصلی دارد که ش��امل
نمایش خطر و راهکارهای حفاظتی میباشد ( .)Judson, 1976در سال 2011
زلزلهای ژاپن را به لرزه درآورد که از حیث شدت ( ۹-۸ریشتر) در سیصد سال
اخیر در این کشور سابقه نداشت .در این زلزله صدها نفر کشته و زخمی شدند.
سیس��تم هشداردهی مکانمند زلزله ،که پیش از این سابقه نداشت فعال شود،
زمانی که نخستین امواج شوک تشخیص داده شدند ،به فاصله کوتاهی مردم
را از طریق تلویزیون و گوشیهای موبایل مطلع کرد تا برای حوادث آتی آماده
باش��ند .این سیستم به کمک مشخصات مکانی هش��دار به صورت خودکار،
بسیاری از صنایع و مراکز تولید انرژی و سرویسهای حمل و نقل را به منظور
جلوگیری از وقوع فاجعه متوقف نمود .در این سیستم زنجیرهای از حسگرهای
در کف اقیانوس آرام قرار داده شده بودند که قادر بودند شدت سونامی حاصل
از زلزله را معین و در صورت بحران فرستنده های هشدار را فعال نمایند .این
اطالعات از طریق سیمهای اتصال به شناورهای مستقر در رویه آب که مجهز
به  GPSبودند انتقال داده ش��ده و س��پس از طریق آنتن مخابراتی مستقر بر
روی ش��ناور به ماهواره مخابراتی ایریدیوم ژاپن ارسال شدند .اطالعات ثبت
شده در ماهواره ایریدیوم به مرکز سیستم اطالعات مکانی مجهز به امکانات
موبایل جی آی اس و وب جی ای اس ،ارس��ال ش��ده و از آنجا به عموم مردم
ژاپن اطالع رس��انی گردید (شکل  .)8در سیستم موبایل  GISقابل دسترس
توسط هر ژاپنی ،کوتاهترین مس��یر برای رسیدن به امنترین مکانها از محل
استقرار فردبه صورت هشدار صوتی و تصویری مشخص گردید .در نهایت با
تحلیل های انجام شده مدل پیش بینی امواج ورودی سونامی توسط سیستم
اطالعات مکانی مرکزی تهیه گردید که حدودا  2/4متر پیش بینی شد.

شکل  -8تحلیل امواج ورودی سونامی در سیستم اطالعات مکانی

انواع سیستم های هشدار مکانی در پدافند غیرعامل به سه دسته سیستم هشدار
مکانی هوایی ،سیس��تم هشدار مکانی زمینی و سیستم هشدار مکانی دریایی
تقس��یم میش��وند که هریک با توجه به نوع کاربرد واستفاده دارای معماری و
طراحی مخصوص به خود اس��ت .سیس��تم اطالعات مکانی در زمینه هشدار
مربوط به حمالت ش��یمیایی ،میکروبی و اتمی دارای عملکرد بس��یار موفقی
خواهد بود .بدین نحو که مش��ابه سیس��تم هش��دار مکانی راه اندازی شده در
کشور ژاپن میتوان سیستمی را طراحی نمود که در تهدیدات مذکور به صورت
آنی عمل نموده و اطالع رسانی جامع به همراه راه حلهای ممکن را ارائه کند.
همچنین با کمک سیس��تم اطالعات مکانی مجهز به کنترل فضای کش��ور
میتوان در صورت شکس��ت حریم هوایی ،زمینی و یا دریایی اطالع رس��انی
نظام��ی را به همراه راه حلهای ممکن به مس��والن ذیرب��ط انجام داد .در این
سیستم نه تنها از امواج راداری میتوان به منظور کنترل فضای کشور استفاده
نمود بلکه از امواج حرارتی و صوتی نیز جهت جلوگیری از ورودتجهیزات رادار
گریز میتوان بهره مند گردید .سیس��تم اطالعات مکانی همچنین قادر است
نقش مهمی را در کنترل و هشدار فضای سایبری کشور ایفا کند که نتیجه آن
امنیت بیشتر و بهتر در جامعه خواهد بود.
 GIS-5هوشمند در پدافند غیرعامل
عموما انسانها به دلیل داشتن ظرفیت های ذهنی باال ،خود را موجودی متفکر
و هوش��مند می دانند .در شاخه ای از علم به نام هوش مصنوعی یا  AIسعی
بر آن اس��ت که موجودیت های هوشمند شناخته شده و به همان شکلی که
شناخته شده اند ،به وجود آیند .هوش مصنوعی یکی از جدیدترین شاخه های
علمی است که از سال  1956شکل گرفته است .در این راستا تعاریف مختلفی
توس��ط محققین برای هوش مصنوعی ارائه ش��ده که آنها را از لحاظ فرایند
استداللگری(تفکر) و شبیه س��ازی رفتار (فعالیت) به دو گروه اصلی می توان
طبقه بن��دی نمود (جدول  .)1این دو گروه خود بر اس��اس موفقیت در کارائی
بشری و مفهوم ایده آل هوش ( )Rationalityیا عملکرد صحیح سیستم ها،
به دو زیرمجموعه تقس��یم می گردند .چنین تقسیم بندی چهار هدف اصلی:
پیاده سازی تفکر بشری ،پیاده س��ازی فعالیت های بشری ،پیاده سازی تفکر
رش��نال و پیاده سازی فعالیت های رشنال ،را در سیستم های هوش مصنوعی
دنبال می کند .در این زمینه روش های انسان محور بر پایه دانش تجربی بشر
و روش های رش��نال بر مبنای تلفیق ریاضیات و مهندسی استوار هستند .در
سیس��تم های هوشمندی که بر اس��اس فعالیت های انسانی عمل می کنند،
الزم اس��ت که برنامه های هوشمند با اش��خاص رابطه متقابل داشته باشند.
به عنوان مثال یک سیس��تم خبره تشخیص بیماری ها از این گونه محسوب
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می گردد .همچنین در مدل س��ازی تفکر هوش��مند بش��ری ،تفکر به دو نوع
باطنی ( )Introspectionو تجربیات روانش��ناختی (Psychological
 )experimentsتقسیم می شود .در سیستم هایی که بر اساس تفکر رشنال
عمل می کنند دو مشکل عمده وجود دارد :اول اینکه بدست آوردن دانش غیر
رس��می ( )informalو تغییر دادن آن به دانش رایج و رسمی به راحتی و با
استفاده از عبارات منطقی قابل انجام نیست .دوم ،تفاوت زیادی بین حل یک
مس��اله از لحاظ تئوری و عملی وجود دارد .این مش��کالت در حال حاضر با
استفاده از امکانات موجود در سیستم های استنتاجگر قابل حل هستند .الزم به
ذکر است که فعالیت رشنال در اینجا به مفهوم بدست آوردن اهداف انسان ها
و افزودن باور و عقیده به آنها است و یک عامل میتواند این عمل را در راستای
فعالیت های رشنال انجام دهد .یعنی قادر است که مشاهده و سنجش کند و
ب��ا توجه به نتایج فعالیت مطلوب را انجام دهد .در قانون تفکر تاکید اساس��ی
بر اس��تنتاج های صحیحی است که به عنوان بخش��ی از عامل های رشنال
هستند .دلیل این موضوع اینست که استنتاج منطقی به منظور کسب نتایج در
فعالیت های رشنال ،بایستی به نحوی اجرا گردند که فعالیت منجر به تحقق
اهداف یک فرد شده و سپس بر روی نتایج فعالیتی دیگر اعمال شود .به عبارت
دیگر استنتاج صحیح به صورت کامل به معنی رشنالیتی نیست.

فرآیند
استدالل

شبیهسازی
رفتار

کارائیبشری
تالشی است برای دادنامکان تفکر به ماشین
اتوماتیک نمودن فعالیتهای مربوط به تفکر
انسان ،مانند :تصمیم
گیری ،حل مساله و
آموختن است.
هنر ایجاد ماشین هاییاست که در هنگام اجرا
توسط مردم ،قابلیت های
هوشمند داشته باشند.
مطالعه چگونگی ساختکامپیوتر هایی است که
بهتر از انسان عمل می
کنند.

مفهوم ایده آل هوش
مطالعهاستعدادهایذهنی قابل استفاده در
مدلهای محاسباتی است.
محاسباتی هستند کهامکان مشاهده ،استنتاج و
فعالیت را فراهم می آورند.
شاخهای از مطالعاتاست که در فرآیندهای
محاسباتی به دنبال
توصیف و شبیه سازی
رفتارهای هوشمند است.
 شاخه ای از دانشکاپیوتر می باشد که با
اتوماسیون رفتار هوشمند
مرتبط می باشد.

جدول -1تقسیم بندی مفهوم هوشمندی

کارائی بشری مفهوم ایده آل هوش
فرآیند استدالل تالشی است برای دادن امکان تفکر به ماشین
اتوماتیک نمودن فعالیت های مربوط به تفکر انس��ان ،مانند :تصمیم گیری،حل مساله و آموختن است .مطالعه استعدادهای ذهنی قابل استفاده در مدلهای
محاسباتی است.
محاسباتی هستند که امکان مشاهده ،استنتاج و فعالیت را فراهم می آورند.شبیه سازی رفتار هنر ایجاد ماشین هایی است که در هنگام اجرا توسط مردم،
قابلیت های هوشمند داشته باشند.
مطالعه چگونگی ساخت کامپیوتر هایی است که بهتر از انسان عمل می کنند.شاخهای از مطالعات است که در فرآیندهای محاسباتی به دنبال توصیف وشبیه سازی رفتارهای هوشمند است.
 شاخه ای از دانش کاپیوتر می باشد که با اتوماسیون رفتار هوشمند مرتبطمی باشد.
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مس��ائل غیرساختاری هوش��مند که پدافند غیرعامل یکی از این نوع مسائل
میباشد ،معموال دارای وجه مشترکی به نام حالت یا  stateهستند .حالت ها،
وضعیت راه حل را در روال حل مس��اله مشخص می کنند .لذا می توان گفت
که راه حل شامل مجموعه ای از حالت هاست .روال حل مساله اپراتورهایی را
بر روی یک حالت از مساله اعمال می کند تا حالت بعدی بدست آید .همچنین
قادر است که با به کارگیری و اعمال برخی از اپراتورها بر روی حالت نتیجه،
حالت جدیدی را به وجود آورد .این فرایند در روال حل مسائل آنقدر ادامه میابد
تا اینکه به حالت هدف یا وضعیت مطلوب برس��د .به این روش حل مس��ائل
اصطالحا "حالت فضا" گفته می شود .سیستمهای اطالعات مکانی هوشمند
دارای اجزائی به صورت ذیر هس��تند که با فعالیت آنها حل مسائل به صورت
"حالت فضا" محقق میگردد.
 عام��ل :موجودیت��ی هوش��مند اس��ت ک��ه محی��ط اط��راف را از طریقسنس��ورها ادراک نموده و دانش مورد نیاز را از جهان واقعی کس��ب مینماید
(.)Parker et al., 2003

 پایگاه دانش :که ش��امل مجموعه ای از قوانین تجربی و علمی موجود دردنیای واقعی اس��ت .این قوانین معموال به صورت "اگر آنگاه :در پایگاه دانش
تعریف می شوند.
 بخش استنتاج :که قوانین پایگاه دانش را با یکدیگر تلفیق نموده و با در نظرگرفتن یک رخداد اتفاق افتاده در جهان واقعی نتیجه گیری مطلوب را انجام
می دهد.
 بخش یادگیری :قادر است که وضعیتهای اتفاق نیفتاده را از طریق تحلیلوضعیتهای اتفاق افتاد پیش بینی کند و دانش مطلوب جهت حل وضعیت جدید
را که از قبل موجود نبوده بدست آورد.
این سیستم قادر است که بدون دخالت انسان کلیه اعمال و فعالیتهای مطلوب
در پدافن��د غیرعامل را اجرا نماید .به عنوان مث��ال طراحی هواپیماهای F16
ایاالت متحده بر اساس عملکرد سیستم اطالعات مکانی هوشمند استوار است.
به نحویکه بدون استفاده از این سیستم خلبان به دلیل شکل غیرآیرودینامیک
این هواپیما قادر به هدایت آن نمیباش��د .یکی از مهمترین مسائل در سیستم
هوش��مند پدافند غیرعامل مکانی فرایند ایمنی اس��ت .در فرایند ایمن سازی
تهدیدات شناسایی شده و میزان ریسک تحلیل ،ارزیابی و اولویت بندی میشود.
در شناسایی خطر سناریوهای خطر مانند چه کسی ،چرا ،چگونه ،در چه زمانی
مش��خص می شوند .در آنالیز ریسک مطلوب از ماتریس احتمالی وقوع شدت
استفاده می شود و هر خطر و تهدید رتبه بندی میگردد ،سپس تصمیم گیری
مطلوب با توجه به یک مدل مناس��ب هوشمند انجام می شود .در این فرایند
کنترل و اعتبار س��نجی بر اس��اس وضعیت واقعی موجود و اثربخش��ی نتایج
مش��خص می گردد .در صورتی که وضعیت ریس��ک تغییر کند و یا اقدامات
الزم اثر بخش نباشند الزم است که سیستم و یا فرایند به صورت هوشمندانه
اصالح گردد .اهداف سیستم هوشمند پدافند غیرعامل مکانی به طور خالصه
به صورت زیر است.
 کنترل رخدادهای واقعی به کمک سنسورها و تجهیزات مخابراتی شبیه سازی تهدیدات با توجه به مدلسازی مکانی واقعیتها و روابط بین آنها یادگیری عملکردهای مکانی در شرایط پیش بینی نشده حداقل کردن ريسك در تهدیدات استفاده همزمان از ابزارهاي مختلف ايمني فراه��م كردن ابزارهاي هش��داردهنده هوش��مند به کمک وس��ائل ارتباطعمومی
 توسعه معماری مطابق با شرایط متغیر-6نتیجهگیری
با توجه به پیش��رفت تکنولوژی و ابداع تجهیزات مدرن و هوش��مند امروزی
پدافند عامل به منظور کیاست از سرمایه های کالن کشور مانند چاه های نفت
و گاز و معادن و .. .کامال کارآمد نمی باش��د .لذا به منظور حفاظت از س��رمایه
های ملی کشور در مقابل تهدیدات پدافند غیرعامل به عنوان مجموعه ای از
برنامه ها و اقدامات مهندس��ی و برنامه ریزی مطرح گردیده است .حل مسائل

پدافند غیرعامل معموال با مجموعه ای از مدلهای پیچیده و دینامیک مکانی
روبروست که نیازمند انجام اعمالی مانند :شبیه سازی ،پیش بینی ،کنترل و ایمنی
بر روی واقعیت است .همچنین برخی از تصمیمها در پدافند غیرعامل معموال
غیرساختار یافته میباش��ند .در نتیجه سیستم اطالعات مکانی به عنوان یک
سیستم هوشمند استنتاجگر و یادگیر قادر است که در حل مسائل غیرساختاری
پدافند غیرعامل بسیار مفید واقع شود .به طور خالصه دالیل و اهمیت استفاده
از سیستم اطالعات مکانی هوشمند را در پدافند غیر-عامل می توان به صورت
زیر خالصه نمود.
 مسائل بدون ساختاری را به سرعت و در کمترین زمان حل میکند. در مسائل وابسته به زمان که پیچیده هستند ،عملکردی بسیارکارآمد دارد. قادر است که وضعیت های ناخواسته را پیش بینی کند. فرایندهای شبیه سازی را در جهان واقعی تسهیل مینماید.در نتیجه راه اندازی و پشتیبانی از استقرار سیستمهای ذیر در پدافند غیر عامل
گامی موثر در تحقق اهداف کشور خواهد بود.
 سامانه مکانی هوشمند دیده بانی راداری ،حرارتی ،الکتریکی و صوتی سامانه مکانی هوشمند موبایل پدافند غیرعامل سامانه هوشمند مکانی کنترل تجهیزات و تاسیسات سامانه مکانی هوشمند اختفاء و استتار سامانه مکانی هوشمند کنترل مولدهای پوشش سامانه مکانی هوشمند پدافند غیرعامل تحت وب سامانه مکانی هوشمند پدافند غیرعامل ضد موشکی سامانه مکانی هوشمند پدافند غیرعامل ضد هسته ایعالوه بر این جی آ اس به عنوان پشتیبان تصمیم گیری مکانی ،خیلی از مسائل
نیمه ساختاری مربوط به پدافند غیرعامل را به صورت کارآمدی حل مینماید .در
نتیجه میتوان گفت پیاده سازی پدافند غیرعامل بدون حضور سیستم اطالعات
مکانی عالوه بر هزینه های هنگفت ،عمال توانمندی و انعطاف الزم در تامین
خیلی از نیازهای کشور را نخواهد داشت.
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نگاهیبهراهبرداصلينمايندگيسازماننظاممهندسیساختماننیشابور

آیین��ه ت�لاش مهندس��ـان در ش��هر فیــروزه ها
در راس��تاي اهداف عاليه این مجموعه همواره بر ارتقاي سطح كيفي ساخت
و س��از تالش نموده که ثمره آن ،ارتقای كيفيت س��اخت و س��از با همكاري
مجموعههاي خدمات رس��ان همچون مراكز توليد بتن ،تس��ت جوش ،تست
بتن ،ژئوتكنيك ،و استفاده از مصالح و تكنولوژي مهندسي ساختمان ،استفاده از
ساختمانهاي پيچ و مهره اي در حد امكان (كارخانه ساز ) بوده است.
اين مهم تنها در سايه همكاري و همراهي تماميمجموعههاي دست اندركار
و خدمت رس��ان این شهرس��تان و تالش همكاران صديق و وظيفه شناس و
مسووليت پذير عضو اين نمايندگي دست يافتني بوده و هست و خواهد بود.
در حال حاضر شهر نيشابور داراي باالترين تعداد مهندسان پس ازمركز استان
(  189نفرعضوكارشناس و  109نفرعضوكاردان فني) ميباشد.
در بخش مسكن مهر نیز این نمایندگی فعالیتهای در خور تاملی داشته است
بگونه ای که در حال حاضر  900واحد س��اختمانی در حال اتمام و واگذاري و
 1500واحد نیز در دست انجام ميباشد.
س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان نیش��ابور در بخش فعاليتهاي تخصصي
فعالیتهای مختلفی همچون ارتباط مستمر با دانشگاه و انجمن صنايع ،پارك
علم و فناوري ،همكاري با شركتهاي بازرسي جوش ( آداك ) ،تعامل بسيار
عالي با فرمانداري ،شهرداريها و بنياد مسكن شهرستان و نمايندگي مسكن و
شهر سازي شهرستان ،دهياريها و ديگر مجموعههاي دست اندر كار خدمت
رسان داشته است.
در بخ��ش فعاليتهاي علمياین مجموعه نیز می ت��وان به برگزاري دورههاي
ارتقای پايه ،دورههاي آموزش��ي ارتقای كيفيت و .... .مقررات ملي ساختمان و
آیين نامه  2800و برگزاري دورههاي جوش توسط استادان برجسته و اجراي
چندين همايش با همكاري ديگر مجموعههاي ذيربط ،شركت در همایشها و
دورههاي تخصصي اشاره نمود.
عالوه بر این نمایندگی س��ازمان نظام مهندسی ساختمان در نیشابور بمنظور
ایجاد روحیه نشاط در میان همکاران خویش اقدام به اجرای فعاليتهاي فرهنگي
ورزشي همچون شركت در بازديدهاي علميو نمايشگاهها ،تورهاي مسافرت
خارجي ،گروههاي كوهنوردي و شنا ،برگزاري گردهمايي روز مهندس ،تشكيل
شركت تعاوني مسكن انبوه سازان نظام مهندسي شهرستان نموده است.
عالوه بر آنچه اشاره شد در راستای تحقق اهداف آموزشی و نیز تامین تسهیالت
رفاهی به ارایه فعالیتهای دیگری نیز اقدام نموده است که در ذیل به پاره ای
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از آن اشاره نمود:
 .1تش��كيل مستمر كالسهاي آموزشي SAFE ، SAPE، ETABSو…
براي كليه مهندسان و همكاران
 .2ايجادگروههاي نظارت بند  5ماده  15بحث دوم بصورت مستمر و بازديد از
ساختمانهاي درحال احداث
 .3همكاري پیاپی با بنياد شهيد وايثارگران شهرستان در راستاي ارایه خدمات
ويژه براي جانبازان وايثارگران وخانواده معزز ايش��ان وهمچنين تخفيف ويژه
ب��راي خانوادههاي معظم ش��هدا (باتعرفههاي مصوب ابالغ��ي با همكاري
شهرداري بدون درج در سهميه اعضا به مقدار تخفيف داده شده )
 .4تشكيل كالسهاي سازه و به روز كردن ساختمان سازي در سطح شهرستان
مطابق با استانداردهاي تعريف شده
 .5تشكيل كميتههاي تاسيساتي
 .6همكاري با شهرداري نيشابور وشهرداري شهرهاي قدمگاه ،فيروزه ،چكنه،
عشق آباد ،خروين ،در راستاي ارتقاي كيفي سطح ساخت وساز
 .7اعزام گروههاي كارشناس��ي از همكاران بمنظور كنترل ساخت وسازهاي
خالف با همكاري شهرداري
 .8همكاري با كانون كارشناسان رسميدادگستري در راستای كنترلهاي فني
ساخت وسازها وموارد اختالف با دعوت كانون
 .9همكاري مس��تمر از گذشته تاكنون با فني وحرفه اي و اعزام كارشناس و
مساعدت بمنظور تشكيل كالسهاي آموزش��ي عوامل اجرايي در طول مدت
10سال گذشته تاكنون
 .10تشكيل جلسات مشترك با شهرداري وحوزه عمراني فرمانداري در راستاي
ترغيب وتشويق مردم در استفاده از مصالح استاندارد بطور مثال ((كنترل شن
شوييها ،انجام آزمايش��ات بتن،جوش،گاها مكانيك خاك))درراستاي ارتقاي
كيفي سطح ساخت وساز
 .11همكاري با انجمنهاي صنفي ،تعاونيهاي مسكن و… وتوجيه وهدايت
آنها به استفاده از خدمات فني ومهندسي در راستای كاهش اقدامات سليقه اي
و خودسرانه در ساخت وسازهاي شهري وروستايي
 .12ارايه خدمات رايگان برای ساختمانهاي عام المنفعه كه تاكنون بدون پروانه
و ضوابط ساخته شدند.

تلنگر

ما رفتنـــــــي هستيم
اومد پيشم حالش خيلي عجيب بود فهميدم با بقيه فرق ميکنه
گفت :حاج آقا يه سوال دارم که خيلي جوابش برام مهمه
گفتم  :چشم اگه جوابشو بدونم خوشحال ميشم بتونم کمکتون کنم
گفت. . . :
گفتم:يعنيچي؟
گفت:دارمميميرم
گفتم :دکتر ديگه اي ،خارج از کشور؟
گفت :نه همه اتفاق نظر دارن ،گفتن خارج هم کاري نميشه کرد
گفتم :خدا کريمه ،انشااهلل که بهت سالمتي ميده.
با تعجب نگاه کرد و گفت :اگه من بميرم خدا کريم نيست؟
فهميدم آدم فهميده ايه و نميشه با جمالت رايج جوابشو داد.
گفتم :راست ميگي ،حاال سوالت چيه؟
گفت :من از وقتي فهميدم دارم ميميرم خيلي ناراحت شدم از خونه بيرون نميومدم
کارم شده بود تو اتاق موندن و غصه خوردن
تا اينکه يه روز به خودم گفتم تا کي منتظر مرگ باشم
خالصه يه روز صبح از خونه زدم بيرون مثل همه شروع به کار کردم
اما با مردم فرق داشتم ،چون من قرار بود برم و انگار اين حال منو کسي نداشت
خيلي مهربون شدم ،ديگه رفتاراي غلط مردم خيلي اذيتم نميکرد
با خودم ميگفتم بذار دلشون خوش باشه که سر من کاله گذاشتن
آخه من رفتني ام و اونا انگار نه
سرتونو درد نيارم من کار ميکردم اما حرص نداشتم
بين مردم بودم اما بهشون ظلم نميکردم و دوستشون داشتم
ماشين عروس که ميديديم از ته دل شاد ميشدم و دعا ميکردم
گدا که ميديدم از ته دل غصه ميخوردم و بدون اينکه حساب کتاب کنم کمک ميکردم
مثل پير مردا برا همه جوونا آرزوي خوشبختي ميکردم
الغرض اينکه اين ماجرا منو آدم خوبي کرد و خيلي دوست داشتني شدم
حاال سوالم اينه من که به خاطر مرگ خوب شدم ،آيا خدا اين خوب شدن منو قبول ميکنه؟
گفتم :بله ،اونجور که من يادگرفتم و به نظرم ميرسه آدما تا دم رفتن خوب شدنشون قبوله و واسه خدا عزيزميشن.
آرام آرام آرام خدا حافظي و تشکر کرد.
داشت ميرفت گفتم :راستي نگفتي چقدر وقت داري؟
گفت :معلوم نيست بين يک روز تا چند هزار روز!!!
يه چرتکه انداختم ديدم منم تقريبا همين قدرا وقت دارم .با تعجب گفتم :مگه بيماريت چيه؟
گفت:بيمارنيستم!
هم کفرم داشت در ميومد و هم از تعجب داشتم شاخ در مي اوردم گفتم :پس چي؟
گفت :فهميدم مردنيم ،رفتم دکتر گفتم :ميتونيد کاري کنيد که نميرم گفتن :نه گفتم :خارج چي؟ و باز گفتند  :نه!
خالصه حاجي ما رفتني هستيم کي ش فرقي داره مگه؟ باز خنديد و رفت اما اين بار دل منو هم با خودش برد . . .
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معرف��ي انجمن صنفي مهندس��ان عم��ران خراس��ان رضوي

در اجراي ماده  131قانون كار جمهوري اس�لامي ايران و آيين نامه هاي آن،
انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط به منظورحفظ حقوق و منافع مشروع
وقانوني و بهبود وضع اقتصادكارفرمايان و كارگران كه خود متضمن حفظ منافع
كل جامعه مي باشد تشكيل گرديد .در اين راستا خالصه اي از اهداف انجمن
صنفي مهندسان عمران به شرح ذيل ارائه مي گردد:
 .1كوش��ش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضاء از
طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف قانوني اعضاء
 .2برنامه ريزي براي تا مين نيازهاي صنفي-آموزشي-توسعه و گسترش فعاليتها
 .3س��عي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي ش��ناخت و استقرار روشهاي نوين
كنترل كيفيت
 .4كوش��ش براي هماهنگي در امور آموزش -ارتقاي مهارت و تامين نيروي
انس��اني مورد نياز-همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي وساير دستگاهها و
نهادهاي ذيربط براي انجام آموزشهاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار
.5حماي��ت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرف��ه اي اعضاء از طريق ارايه
پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و مقامات سازمان هاي دولتي و ملي نسبت
به هدف هاي انجمن
 .6همكاري با س��اير تشكل هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه
به موجب مقررات قانوني بر عهده انجمن هاي صنفي قرارداده ش��ده اس��ت
كه در همين راستا اتحاديه چهارگانه مهندسان معمار-عمران-مكانيك-و برق
تش��كيل گرديده و سعي مي نمايند اقدامات قانوني و خدماتي خود را در يك
راستا عملي نمايند.
 .7به طور كلي گرد آمدن گروهي از مهندس��ان عمران خراسان رضوي براي
بهبود وضعيت فرهنگي –علمي اجتماعي–آموزشي –اقتصادي و تخصصي و
تالش در جهت ارتقاء جايگاه مهندس��ان و خدمات رساني به طريق شايسته
به جامعه وارتباط با موسس��ات وارگانها و وزارت خانه ها يي كه مر تبط با كار
مهندسانهستند.
به دليل ضرورت تش��كيل انجمن مهندس��ان عمران ،با گرد آمدن تعدادي از
نهايتا در تاريخ  81/2/25با برگزاري انتخابات
همكاران در مورخه  80/7/15و 
اين انجمن رسميت يافت كه منتخبين اولين هيات مديره انجمن به قرار ذيل
مي باشد:
آقاي��ان مهن��دس محمد ج��واد اردالن ج��وان ،مهندس مهدي ش��وكتيان،
مهن��دس محس��ن به��زادي ف��ر ،مهن��دس خلي��ل احم��د آذري ،مهندس
محمود يوس��في ،مهندس خليل اكبري ش��انديزي ،مهن��دس ناصر كرفي،
مهن��دس مهرداد مه��دي زاده جعفري ،مهندس فخرالدي��ن وحيدي تورچي
ب��ه عن��وان اعضاء اصل��ي انجم��ن و آقاي��ان مهندس محس��ن مرتضوي،
مهندس محمد صراف زاده به عنوان بازرسان اصلي انجمن انتخاب شدند كه
هم اكنون انجمن با دارا بودن  455نفر عضو در حال فعاليت مي باشد.
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فعاليت هاي عمده انجمن از بدو تاسيس تا كنون عبارت است از:
برگزاري كالس هاي آموزش��ي تمديد پروانه محاسبات مهندسان عمران
پايه 1و 2در پنج دوره مختلف براي حدود هزار نفر از مهندسان با حضوراساتيد
مجرب از دانش��گاه تهران و مشهد و كس��ب تقديرنامه كتبي ازطرف رياست
محترم سازمان مسكن و شهرسازي استان خراسان رضوي
تشكيل كالس هاي ارتقاء پايه مهندسان در سه دوره متوالي و كسب رتبه
نخست از طرف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
حذف امتحان براي تمديد پروانه محاس��بات مهندسان عمران رتبه 3و 2و
همچنين حذف كالسهاي تمديد پروانه محاسبات به طور كلي براي مهندسان
رتبه يك طي پيگيري هاي مستمر از طريق وزارت محترم مسكن و شهرسازي
انعق��اد قرارداد با كلينيك هاي تخصصي دندانپزش��كي در ارتباط با تحت
پوشش قراردادن مهندسان و خانواده آنان با تخفيف هاي ويژه تا سقف  50درصد
قبول مسئوليت درخصوص اخذ تعهد نامه هاي مهندسان عمران از طريق
انجمن موضوع برون س��پاري بخشي از فعاليت هاي سازمان نظام مهندسي
ساختمان به انجمن ها
حضور مستمر در جلسات مرتبط با فعاليت مهندسان عمران در سازمان نظام
مهندسي و ساير ادارات و دواير ذيربط
با عنايت به مطالب صدر الذكر اعالم مي دارد كه انجمن صنفي تخصصي
مهندس��ان عمران با تمام وجود و كمال جديت در جهت تامين منافع صنفي
اعضاء خود فعاليت نموده و در ارتباط با اين موضوع انتظارحمايت و همكاري
سازمان نظام مهندسي استان و اداره كل مسكن شهرسازي را همچون گذشته
خواستار است.
انجمن صنفي عمران به عنوان نماينده مهندس��ان عمران اس��تان به منظور
پيگيري اهداف و رويكردهاي خود س��عي در پيگي��ري موارد ذيل نيز خواهد
داشت:
تهي��ه و تدوين روش هاي اجرايي در خص��وص مراحل ارجاع –كنترل و
نظارت بر دريافت حق الزحمه مهندسان طبق تعرفه مصوب استان و همچنين
س��اير فعاليت هاي مهندسان عمران كه جلسات مشتركي در اين خصوص با
سازمان نظام مهندسي ساختمان برگزار شده است.
بازنگري آيين نامه ماده  33و دستورالعمل هاي مربوطه و ارائه پيشنهادات الزم
ارائه را هكارهاي اجرائي در ارتباط با صالحيت و ظرفيت مهندسان عمران
پيگيري و اجراي يك سان سازي نقشه هاي مصوب با نقشه هاي اجرائي
در پروژه هاي ساختمان
پيگيري در اجراي مصوبات اجالس هاي هيأت عمومي نظام مهندس��ي
كشور در حد توان به وپژه مصوبات اجالس هاي  10و  11كه موضوع حضور
بازرس��ان در ش��وراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كشور و شرح خدمات
وظايف ايشان مطرح شده است.

گزارش

در همايش توجيهي آشنايي مهندسان جديدالورود به حرفه تاكيد شد:

سوگندمهندسانجوانبرايرعايتبايدهايحرفهمهندسي

يكي از اهداف اوليه تشكيل سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ارتقاي سطح علمي دست اندركاران ساخت و ساز بويژه مهندسان طراح  ،ناظر و مجري عضو
اين سازمان است  .از آنجا كه دروس گذرانده شده در دانشگاهها غالبا به صورت تئوري بوده و دانش آموختگان رشته هاي مختلف مهندسي كمتر با شرايط عملي
و كاربردي ساخت و ساز آشنا هستند ،لذا آموزش اين اقتضائات اجرايي نقش بسزايي در افزايش كيفيت ساخت و ساز و كاهش حوادث ناشي از بي اطالعي از
ضوابط و مقررات  ،ايفا مي نمايد .در اين راستا و با هدف آشنايي مهندسان جديدالورود به حرفه كه اخيرا موفق به قبولي در آزمون و اخذ پروانه اشتغال بكار مهندسي
شده اند ،با الزامات مهندسي ،همايشي توجيهي در اين خصوص توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در روز جمعه هفتم مردادماه سالجاري در
تاالر نور اداره اوقاف و امور خيريه و با حضور كليه پذيرفته شدگان جديد آزمون ورود به حرفه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد .در طي اين نشست و در چهار
جلسه  ،مباحثي همچون ايمني در حين ساخت و ساز و اجرا ،آشنايي با قوانين كار و بيمه  ،قوانين ساخت و ساز و مباحث حقوقي مربوط به ارايه خدمات مهندسي
مطرح گرديد .در پايان اين نشست مهندس اخوان رئيس سازمان نظام مهندسي طي سخناني بر ضرورت آموزش مهندسان و نيز آشنايي مهندسان با الگوهاي
برتر ساخت و ساز تاكيد نمود.اين مراسم باشكوه در پايان با قرائت سوگندنامه مهندسي توسط حاضران به پايان رسيد و مهندسان جوان وارد شده به حرفه در
اجراي مقررات ملي ساختمان و ضوابط فني و قانوني در همه ساخت و سازها هم قسم شدند.
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گفتوگو

گفتوگوبامهندسمحمودضيائيان،بهبهانهبرگزارينمايشگاهمشهدقديمبهروايتتصوير

مـ��ا قـــ��در خيل��ي چيزهــــ��ا را نميدانيـم
چیزی مثل یک اشاره:
کاغذهایی که حاال می شود از روی پیشانیهای
غبارگرفته تک تک آنها زیگ زاگهای خمیده
و کنگرههای یک در میانشان را شمرد روزگاری
ب��ا مکثی ب��ر دیوارهای کاهگلی ،كاش��يهای
الجوردی و سفالهای کبود شطحی از خاطره می
ش��دند تا در واپس��ین گذر بود و نبودشان تبسم
تمدنی ژرف را بر قاب مبهوت تاریخ گره بزنند.
حاال دیگر عکسها در غیب��ت ثانیههای پیر و
لحظههای فرتوت دی��روز و با همان چینهای
شکس��ته و صورت بزک نشده امروز،راوی امین
تاریخ کوچه پس کوچههای ش��هرهایمان شده
اند.
گردآوری و حفظ میراثی چنین ارزشمند عالوه
بر آنکه ذوق و قریح��ه ای منحصر به فرد می
طلبد را امروزه در کمتر کس��ی می توان س��راغ
گرفت.مهندس محمود ضيائيان از همین معدود
افرادی اس��ت که برای اثب��ات غیرت و حمیت
فرهنگی اش به این مهم دس��ت یازیده اس��ت.
وی که ششمین دهه زندگی اش را سپری می
کنداگرچه عكاسي را از سال 48زيرنظر استادان
همان دوره و به همان ش��يوه ش��روع كرده اما
پيش از آن هم به سمت عكاسي گرايش داشته
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است،منتهی با جمعآوري عكس.
ضيائي��ان با جمعآوري عكسهاي قديميو ش��هري ،تا به امروز مجموعهاي
نفيس از اين عكسها را در اختيار دارد؛ مجموعهاي كه گوش��هاي از هويت و
تاريخ كشور ماست.
نمايشگاه «مشهد قديم به روايت تصوير» در نگارخانه بهشت،گوشهاي از اين
هويت را به نمايش گذاش��ته است.در گفت و گویی که پیش روی دارید کمی
بیش از آنچه اشاره شد با وی و مجموعه اش آشنا خواهید شد:
ايده جمعآوري عكسهاي قديمياز كجا شكل گرفت؟
اول از هر چيز،عالقه شخصيام به شناساندن هويت جامعه خودمان به مردم
بود.هويت هر جامعهاي به تاريخنگاري،كتاب،زبان و لهجه،خط،نقاش��ي و آثار
تاريخي است.
متاسفانه آثار تاريخي ما كه يكي از بخشهاي هويتي ما را شکل می دهد ،در
ن داده نميشود .متولي اين موضوع ميراث
حال تخريب است و هيچ بهايي به آ 
فرهنگي است که هيچ بودجهاي براي اين كار در اختیار ندارد.
هيچ كدام از خانههاي قديمي،ديگر ساخته نخواهد شد ،براي همين خواستم
حداقل كاري كه ميكنم ،اين باش��د كه به مردم نش��ان دهم شهر مشهد چه
بوده ،چقدر آرامش و سكون داشته و هماهنگي مردم با هم چگونه بوده است؛
كه متاسفانه هيچ كدام ازآنها ديگر نيست.
به عنوان مثال ،در ساختمان بيمارستان امام رضا(ع) كه در سال  1315ساخته
شده ،قطر ديوارها هر كدام نزديك به 60سانتيمتر بتني است و 6متر هم ارتفاع
دارد.طبق تحقيقاتي كه من داشتهام ،در آن ساختمان قديمي ،ميكروبها امكان
تجمع ندارند،به خاطر همين قطر و ارتفاع ديوار ،ولي در س��اختمانهاي جديد
عرض و ارتفاع ديوارها اندک اس��ت .ساختمان قديميبيمارستان امام رضا(ع)

ساختماني اس��ت كه براي پزشكي ساخته شده است.درخانه هم اكثر ديوارها
بين  50تا 80سانتيمتر عرض دارد،اين ديوار عايق سرما،گرما و صداست ،غير
از اينها به انسان آرامش ميدهد.اما متاسفانه در حال حاضر فاصله خانه شما و
همسايه 10سانتيمتر است ،در اتاق اين طرفي كسي سرفه ميكند ،آن طرف،
ديگر متوجه ميش��ود؛ چون اين همه زیبایی براي من در حال خراب ش��دن
ي اين نمايشگاه به سرم زد.
است ،فكر برپاي 
جمعآوري عكسها را از چه سالي شروع كرديد؟
از حدود سالهاي  45تا  50تا امروز همچنان با مشكالت زيادي روبهرو هستم،
برخي را كپي گرفتهام و برخي هم اصل هستند.
در فرايند جمعآوري ،خودتان هم عكاسي كرديد؟
بله ،عكسهاي شهري گرفتم اما ادامهاش ندادم؛ كه بايد دوباره دنبالشان كنم.
مثال برخي از عكسهاي قديميشهري را كه در سال  1310گرفته شده بود،
دوباره از همان زاويه در س��ال  60و  70گرفتم تا نشاندهم كه اين مكان در
70سال قبل ،چه بوده و امروز چيست؟
قصد دارم براي حدود صد و اندي عكس قديميمشهد اين كار را انجام دهم.
آیا اين شكل مستندسازي و نشان دادن گذشته،در عمل تاثيري دارد،
آن هم در سرعت رو به جلو دنيا؛ يا اینکه تنها می توان آنرا يك زنگ
تفريحدانست؟
نه ،بايد چنين چيزي باشد ،نبايد زنگ تفريح باشد .من سال 65در كلن آلمان
زندگي ميكردم.آنجا در طرح شهرسازي ،خانه بتهوون وسط طرح قرار گرفته
بود ،آمده بودند خانه را دور زده بودند و نگذاشته بودند خانه هنرمندشان خراب
ن
شود.قد بتهوون كوتاه و در حدود 1/5متر بوده و خانهاش را هم براساس همي 
قد طراحي كرده ،هنوز ارتفاع خانه همان است .آدمهايي كه بعد از او آمدهاند،
به ارتفاع خانه هم دست نزدهاند ،همان خانه با سيستم قديمياش پا برجاست.
آنها به هنرمندانشان مباهات ميكنند،به خانههايشان هم مباهات ميكنند ،ما
با اين همه توانمندیهایمان چه كردهايم؟
خود شما دليلش را چه ميدانيد؟ چرا چنين رويكردي در جامعه ايراني
موجود است؟ چون از اين آثار زياد داريم ،قدرشان را نميدانيم يا دليل
ديگري دارد؟
نه ،ما قدر خيلي چيزها را نميدانيم ،يكي هم همين بناهاست.متاسفانه فرهنگ
دوس��تي و فرهنگ حفظ آثار در اين مملكت به خاطر مس��ایل اقتصادي لوث
ش��ده است .نميخواهم وارد مسایل سياسياش بشوم اما حداقل بايد به مردم
بگوييم كه گذشته ما اينقدر با ارزش بوده است.برخي از عكسها در آرشيو من
وجود دارد كه وقتی به آن نگاه می کنید گمان ميكنید به يك تابلوي نقاشي
چش��م دوخته اید؛ يعني كاشيكارياش هس��ت،معرقكارياش،آجركارياش،
فيروزهكارياش و ...همه هس��تند و آنهايي كه اي��ن كارها را كردهاند ،امروز
ديگر وجود ندارند.
در تفليس يك س��اختمان چوبي قديميرا روي چشمهايشان نگهميدارند.ما
متاسفانه چيزهاي خيلي خوبي داريم و داشتيم ،همه را شهرداري خراب كرد!
پس ميراث فرهنگي اينجا چكاره است! ميراث فرهنگي متولي ميراث ماست،
پس چرا اجازه ميدهد شهر را خراب كنند؟
در گذشته ،رويكرد مردم به عكس چطور بوده و آيا اين رويكرد را
ميشودازبینعكسهاينمايشگاهفهميد؟
بستگي به سطح خانوادهها داشت؛ هرچه سطح باالتر بود،عكسها بيشتر ميشد.
آلبوم خانوادگي فقط در خانوادههاي س��طح باال وجود داشت .در خانوادههاي
پايين ،بهندرت اگر جايي ميرفتند عكسي ميگرفتند ،آن را هم الي صفحات
مفاتيح ميگذاشتند.در ضمن ،در آن زمان عكس گرفتن هزينه بااليي داشت،
از اين رو رويكردي عموميبه عكس در بين مشهديها نبوده است.
آقاي مهندس در كنار اين ميراث مشهد ،در نمايشگاه پرداختهايي به
دو شهر ديگر داريم ،تهران و تبريز.
بله .عكسهاي تهران مربوط به مرحوم پاكزاد است ،عكاسي كه در سال 2008
از دنیا رفت .اگر به كارهايش دقت كنيد ،ميبينيد در سال  1963عكس گرفته

و س��ال  2006هم دوباره از همان زاويه عكس گرفته اس��ت .مرحوم پاكزاد،
طي س��الهاي عكاسي ،مجموعه زيبايي از ش��هر تهران در اختیار داشت كه
ميتوانست در راستاي همان هدف من مورد استفاده قرار بگيرد ،بنابراين اين
عكسه��ا را از اين طرف و آن طرف و بيش��تر از اينترنت فراهم كردم و كنار
آث��ار ديگر قرار دادم.عكسهاي تبريز ه��م همينطور زياد بودند و همينطور
نشاندهنده معماري خاصي چون معماري روسيه ،ضمن اينكه اكثر عكسها
اصل هس��تند.االن هم در مش��هد خانهها و مكانهاي زيادي داريم كه اصال
معرفي نميش��ود ،نگهداري هم نميشود ،شايد فقط در ميراث فرهنگي ثبت
شده باشد اما اكثرا در حال تخريب است.به عكسهاي مشهد همين نمايشگاه
نگاه كنيد؛ خيلي از آنها اصل اس��ت و براي اولينبار اس��ت كه نمايش داده
ميش��ود.در آن نگاه كنيد و ببينيد چه مكانهايي را ديگر در مش��هد نداريم!
عكسهاي كوهسنگي را نگاه كنيد ،چهار طبقه را نگاه كنيد! از باالخيابان به
س��مت حرم كه ميرفتيد ،يك شفاخانه بود كه عكسش را داريم،آن شفاخانه
تبدیل به مهمانخانه حضرت ش��د .االن مهمانخانه حضرت هست اما به كل،
آنچه كه بوده خراب شده است.
نس��ل جديد ،چيز خاصي به جز مدرن بودنش ب��راي ارایه ندارد ولي ميتواند
حداقل به آثار گذش��تهاش مباهات كند؛ چ��ون آن آثار ديگر بهوجود نميآيد.
يكس��ري چيزها را نبايد از دس��ت بدهيم؛ امروز ديگر چه كس��ي كله ناوداني
درست ميكند؟ در گذشته چون وقت ،ارزاني و عشق بوده ،خيلي كارها صورت
گرفتهاس��ت .االن حوصله چنين چيزهايي را ك��ه نداريم ،الاقل همان ميراث
ديروزي را حفظ كنيم.
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گفتوگو

گفت و گو با مهندسي كه خيلي زود الغر شد!

آيا شما باباي چاق را دوست داريد؟

مهندس مصطفي آتش افزون

اگر ممكن است براي شروع خودتان را براي خوانندگان ماهنامه طاق
معرفيكنيد.
به نام حضرت دوس��ت كه نيكو ترين نام ،نام اوس��ت بنده سعيد جهانشيري
هستم ،كارشناس پايه يك تاسيسات مكانيكي وعضوي كوچك از مجموعه
بزرگ سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي.
آقاي مهندس شما چه كاري انجام داده ايد كه موجب شگفتي بعضي
از دوستان شده است؟
كار ف��وق العاده اي انجام نداده ام .توانس��تم به لطف پ��روردگار در مدت 4ماه
33كيلو گرم از وزنم را كم كنم و امراضي كه س��الهاي متمادي با من همراه
بودند از وجودم خارج كنم.
مشكل اضافه وزن و چاقي امروزه مشكلي است كه گريبان بسياري از
مردم را گرفته است ميتوانيد بيشتر توضيح بدهيد ؟
مشكل چاقي و اضافه وزن خاص مردم كشور ما نيست آمارها نشان ميدهد
ك��ه در دنيا 1/3مردم از چاقي رنج ميبرند 1/3از كمبود وزن ناراحت هس��تند
و1/3باقيمانده نيز داراي تناس��ب اندام هستند و تقريبا همين آمار در كشور ما
مطابق آنچه كه منابع رسمياعالم ميكنند نيز وجود دارد.
قب ً
ال وزنتان چقدر بود و در حال حاضر چند كيلو گرم وزن داريد ؟
بدون خجالت بگويم بنده 124.400كيلو گرم وزن داش��تم و با مسرت اكنون
 91.500كيلو گرم وزن دارم.
رژيم غذايي خاصي داشتيد ؟
من  3بار رژيم غذايي با 3متخصص خوب تغذيه داشتم و در نوبت اول 20كيلو
گرم ،نوبت دوم 7كيلو گرم و در نوبت سوم11كيلو گرم وزن كم كردم و علي
رغم زحمات زيادي كه متخصصان براي كاهش وزن من كشيدند نتوانستم خود
را به برنامه تغذيه آنان مقيد كنم و بعد از مدتي دوباره به وزن اوليه بازميگشتم.

اضافه وزن بويژه براي آن دسته از افرادي كه تالش و پشتكار جزيي از برنامه
هر روز آنهاست موضوع نگران كننده و البته دست و پاگيري است.در اين ميان
گفت و گو و شنيدن از تجارب فردي كه توانسته با علم وتجربه بر اين مشكل
فايق بيايد قطع ًا ش��نيدني است .مهندس سعيد جهانشيري از همكاران عضو
سازمان نظام مهندسي ساختمان مصداق اين جمله افراد است .به انگيزه انتشار
كتاب وي در اين خصوص به سراغ ايشان رفتيم كه ماحصل اين گفت و گو را
تقديم حضورتان ميكنيم:
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پس چگونه اين بار توانستيد وزنتان را كاهش دهيد و آن را حفظ كنيد؟
همه چيز با يك اتفاق ساده و با مطالعه دو حديث آغاز شد.همه ما در احادیث
به دنبال غذای روح می گردیم ولی بر آن شدم تا ببینم ائمه طاهرین راجع به
غذای جسم نیز مطلبی فرموده اند يا نه .من راز سالمتی را دو حدیث یافتم .در
حديثي از پيامبر اكرم است كه ميفرمايند:معده جايگاه بيماري است و بهترين
داروي آن امس��اك وكم خوردن است و حديثي ديگر از امام جعفر صادق (ع)
كه ميفرمايند :منشاء همه بيماريها معده است مگر تب كه عامل ديگري دارد.
برای درک همين دو حديث به ظاهر س��اده 12ماه مطالعه كردم و نزديك به
100كتاب خواندم تا به اندازه فهم خودم بتوانم معني همين دو مطلب را درك
كنم و وقتي حاصل اين مطالعات را در زندگيم پياده كردم توانستم به آن چيزي
دسترسی پیدا کنم كه سالها آرزويش را داشتم.
آيا حاصل تجربه و مطالعاتتان رادر جايي منتشر كرده ايد؟
بله .پس از اين كه كتب گوناگونی را در زمينه تغذيه،ورزش و ...مطالعه کردم

و نتيجه عمل به آن را در زندگیم رضايت بخش دیدم به فضل پروردگار و با
راهنمايي اس��تادم آقاي دكتر علي كيانفر در مدت 4ماه مطالبی نوش��تم و در
نهايت مطالب تبديل به كتابي ش��د با عنوان "آيا ش��ما باباي چاق را دوست
داريد؟" که اين كتاب توسط انتشارات شاملو به چاپ رسیده است و كتابي ديگر
به نام "الفباي سالمت و تغذيه براي بچهها از زبان بچهها " كه در مرحله چاپ
است كه مخصوص بچههاست.
بسيار جالب است كه يك مهندس مكانيك كتاب تغذيه نوشته است
آياكميبيشترتوضيحميدهيد؟
من کتاب تجربه نوشته ام نه کتاب تغذیه .اين كتاب حاصل علم ديگران و فقط
تجربه من است.بنده تنها هنري كه به خرج داده ام اين است که علوميرا که
علي ظاهر با هم سنخيت ندارند كنار هم جمع كرده ام و رابطه اي منطقي براي
آنها نوشته ام تا بتوانند در كنار هم قرار بگيرند و راه حل مشكالت ما باشند.
آیا شما ازاضافه وزن و بیماریهایی که داشتید ناراحت نبودید؟
چرا .ولی از وقتی که سخنی از هلن کلر را خواندم که گفته بود "خداوند را به
خاطر معلولیتهایم ش��کر می گویم چون به واسطه آنها خالقم را شناختم"با
خود گفتم او معلول بود و هیچ گاه امید خوب شدن نداشت این قدر متواضعانه
شاکر خداوند بوده است .اگر خداوند او را کر والل خلق نمی کرد شاید هیچ گاه
کسی زبانی برای ارتباط آنها(کر واللها) اختراع نمی کرد .ولی من فقط بیمار
بودم .پس درس صبر گرفتم و وقتی بیش��تر به احادیث و روایات در خصوص
بیماریها مراجعه کردم الزم دیدم فصلی در کتاب به عنوان "تغییر نگاه نسبت
به بیماری" بنویسم .چون وقتی نگاه انسان نسبت به بیماری عوض شود راحت
تر می تواند با آن مقابله کند.
چرا اين نام را براي كتابتان انتخاب كرديد و در اين كتاب چه مطالبي
نوشتهايد؟
نام اين كتاب همان قصه تغيير است كه بايد كتاب را بخوانيد تا متوجه شويد.
و اما كتاب ش��امل برنامههاي بسيار آس��ان وكاربردي براي اصالح تغذيه كه
همه چيز را راجع به عوامل چاقي ،آگاه ش��دن به نياز بدن ،اندازه مواد غذايي
مصرفی روزمره،كالري غذاها ،ویتامینها ی الزم ،امالح مورد نیاز بدن ،خواص
ميوهها ،سبزيها،و تقريبا همه آن چيزي كه نياز است بدانيد .با بهره بردن از آيات
قرآن،سخن اهل بيت ،طب قديم،تغذيه ،ورزش ،روانشناسي و ساير علوميكه
توانس��تم به اين موفقيت برس��م .کتاب در قالب یک داستان به شرح بیماری
چاقی می پردازد و راه کارهای س��اده و ملی را به خواننده نشان می دهد .بعد
از چند فصل عمال خواننده زندگی خود را ورق می زند نه داس��تان بابای چاق
را .کلمه بابای چاق در ابتدای داستان یک کلمه تلخ است ولی همین کلمه در
انتهای داستان تبدیل به کلمه شُ کر می شود .اگر سرما می خوریم به راحتی آن
را عنوان می کنیم ،ولی در مقابل کلمه چاقی لجاجت می کنیم با عده زیادی
برخورد کرده ام که می گویند ما چاق نیستیم فقط کمی اضافه داریم و گاه این
کم معادل 20کیلو گرم بوده است .هر فرد چاقی تا اعتراف به چاقی خود نکند
نمی تواند به مقصود برسد.
چگونه می توان به برنامه اصالح تغذیه ای که شما معرفی می کنید
پایبند بود ؟
اصالح تغذیه؛ نخوردن نیس��ت بلکه درست خوردن است و هرشخصی وقتی
اشکاالت خوردن و آشامیدن خود را بداند وبا چند آزمایش کوچک بسیاری از
مشکالتش را بتواند حل کند حتما خود را مقید به برنامه سالم زیستن خواهد
کرد چون جس��م ما امانتی اس��ت در دس��ت ما و نباید خ��ود را با بدخوری یا

پرخوری به هالکت بیندازی��م .در این خصوص پیامبر اکرم (ص)می فرماید:
نصف قبرهایی که برای امت من حفر می شود از چشم زخم و پرخوری است.
فکر می کنم با همین حدیث جواب شما را داده باشم.
این مطلب که می گویند نباید بیش از 100گرم در روز کاهش وزن
داشت درست است؟
اگر منظورتان این اس��ت که کاهش وزن من علمی نبوده است باید در پاسخ
بگویم که روشی که بنده در پیش گرفتم اصالح تغذیه به همراه ورزش بوده
اس��ت و به طور متوس��ط 275گرم در روز وزن کم ک��رده ام و وقتی کتاب را
بخوانید پی خواهید برد کاری که انجام شده کامال علمی بوده است و مطالب
بسیاری در آن نهفته است که با اطمینان بگویم بیشتر آنها را تاکنون نشنیده اید.
من فقط زحمت تجربه اش را متحمل شده ام و نکاتی که به نوعی در آن سود
چندانی ندیده ام به هيچ وجه عنوان نکرده ام تا خوانندگان به خطا نیفتند ولی
این مطلب که باید روزی چقدر وزن کم کنیم تا آس��یبی به جس��م ما نرسد با
توجه به جنسیت نوع فعالیت افراد و وزن آنها متفاوت است که همه این مطالب
وحتی بیشتر از آنی که باید بدانید می توان در کتاب پیدا کرد.
برای افراد چاق برنامه خاصی نوشته اید ؟
من چاقی را با گوشت وپوست واستخوانم احساس کرده ام و کامال شرایط یک
فرد چاق را درک می کنم من برای سواالت آدمهای چاق جواب پیدا کرده ام و
نوشته ام .هیچ آدم چاقی را ندیده ام که بگوید چه نخورم تا الغر شوم برعکس
همه می گویند چه بخوریم تا الغر شویم و مدتها طول کشید تا من توانستم
جواب این گونه سواالت را پیدا کنم .کتاب در قالب یک داستان به شرح چاقی
م��ی پ��ردازد و به گونه ای با خواننده ارتباط برق��رار می کند که از همان ابتدا
خواننده خود در قالب شخصیت اول کتاب قرار می گیرد ،چون هر چه در کتاب
آمده واقعیتهای زندگی اوست کتاب به گونه ای متفاوت طراحی شده است.
آنقدر کتاب را آس��ان وساده نوشته ام که با هر اندازه سواد می توان به مطالب
آن پی برد و هر شخصی به راحتی می تواند برای خود برنامه ریزی کند.دیگر
نیازی به نوشتن برنامه بنده نخواهند داشت.مطالبی که جمع آوری کرده بودم
خیلی بیشتر از این  280صفحه بود ولی فقط در حد حوصله افراد چاق در این
کتاب آورده ام نه بیشتر.
این کتاب را چگونه می توان تهیه کرد؟
براي رفاه حال همکاران تعدادي از اين كتاب را در اختيار كتابخانه سازمان قرار
داده ام تا به راحتی بتوانند آن را تهيه كنند.
آیا با خواندن این کتاب می توان به تناسب اندام رسید؟
خیر .شرط الزم برای انجام درست یک کار آگاهی نسبت به آن وشرط کافی
عمل به آن است به عمل کار برآید به سخندانی نیست.
و حرف آخر؟
کتاب بابای چاق اگر چه خطابش به باباهای چاق اس��ت ولی برای خانمها و
بچههای چاق نیز مطالبی مطابق با سلیقه خاص آنها دارد .من بیشترین علت
چاق��ی آقایان را در بد خوری ،خانمها را در ریزه خواری و بچهها را در خوردن
تنقالت مصنوعی بیش از حد دیده ام و متناسب با هر کدام راه کار ارائه کرده ام.
نه تنها افراد چاق بلکه مطالب این کتاب آن قدر متنوع انتخاب شده که افراد
سالم نیز با دانستن مزایا یا معایب بعضی خوراكيها می توانند همیشه سالمتی
که خداوند به آنان ارزانی کرده برای خود حفظ کنند.
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خبرها
آسفالت گوگردی جایگزین قیر در جاده ها
یک مس��ئول در پااليش��گاه گاز شهيد هاشمی نژاد سرخس گفت :آس��فالت گوگردی به عنوان فناوری نوین در
راهسازی جایگزین آسفالت قیری در سطح معابر و جادههای کشور خواهد شد.
محسن هاشمی نسب اظهار داشت :براساس تحقیقات و آزمایشات انجام شده در این شرکت ،آسفالت گوگردی در
برابر سرما ،گرما و فشارهای سنگین ،مقاومتر و مقرون به صرفهتر از آسفالت قیری است .وی گفت :شرکت پاالیش
گاز شهید هاشمی نژاد  1.5کیلومتر محور قوچان در منطقه دوغایی را به صورت آزمایشی آسفالت گوگردی کرد و
تحقیقات سه ساله نشان داد ،ضریب مقاومت آن چند برابر آسفالت قیری است.
هاشمی نسب اظهار داشت :چهار واحد بازیافت گوگرد این پاالیشگاه روزانه  750تن گوگرد دانهبندی شده تولید
میشود که  80درصد آن به چین و هند صادر و  20درصد به مصارف داخلی کشور اختصاص مییابد .وی ادامه
داد :با توجه به انباشت فراوان گوگرد در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد ،از این محصول میتوان عالوه بر مصرف
صنعتی در تولید آسفالت گوگردی به عنوان فناوری نوین در راهسازی و آسفالت معابر عمومی با توجه به گرانی
قیر استفاده کرد.
به گفته وی ،در این پاالیش��گاه روزانه  41.5میلیون متر مکعب گاز ترش از مخازن منطقه خانگیران س��رخس
ی شود .همچنین  7.5میلیون متر مکعب در روز از میادین گاز شیرین نیز وارد
برداشت و در سه واحد نمزدایی م 
شبکه گازرسانی میشود.
آموزشرکناصلینهادینهشدنصنعتیسازیساختمان
معاون معماری و شهرس��ازی شهرداری مشهد ،بر لزوم توجه به آموزش به عنوان رکن اصلی برای نهادینهشدن
استفاده از فناوریهای نوین در صنعت ساختمان تاکید کرد.
محمد هادی جاوید در بازدید از دبیرخانه فناوری های نوین صنعت ساختمان در گفتگو با خبرنگاران میزان آشنایی
متخصصان امر ساخت و ساز با این فنآوریها و مصالح مدرن را کم ارزیابی کرد و افزود :ایجاد مدیریت جدید با
عنوان مقررات ملی ساختمان در شهرداری مشهد ،تالشی در جهت رفع این مشکل بودهاست .وی گفت :با توجه
به اینکه حجم ساخت و ساز در کشور رو به افزایش است ،ضرورت حرکت به سمت استفاده از فنآوریهای نوین
بیش از پیش احساس میشود .جاوید تصریحکرد :یکی از وظایف این مدیریت ،ارائه آموزشهای الزم در راستای
ترویج استفاده از فنآوریهای نوین صنعت ساختمان است.
معاون ش��هردار مش��هد ،ادامه داد :از آغاز فعالیت مدیریت مقررات ملی ساختمان در شهرداری مشهد ،بستههای
آموزش��ی مختلف برای آشنایی مالکین ساختمان و همچنین مهندسان ،با حقوق و وظایف خود تهیه شدهاست.
وی با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی در حاشیه دومین همایش ملی فنآوریهای نوین صنعت ساختمان،
اظهارداشت :امید است برگزاری این کارگاهها ،گامی مثبت در جهت ارتقای سطح آکاهی متخصصان امر ساختمان
باشد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد ،با بیان اینکه اخیرا در این شهرداری زمان صدور پروانه ساختمان
یک سال پیشبینی شدهاست ،عنوانکرد :مردم با مراجعه به شهرداری و پرداخت هزینههای پروانه ساختمان خود
در خصوص متراژ زیربنا ،تراکم و کاربردی موافقت اصولی دریافت میکنند .وی ادامه داد :پس از طی این مراحل،
مالکین یکس��ال فرصت دارند تا نس��بت به تهیه نقش��ه اقدام کنند که این امر فرصتی را فراهم میکند تا نقشه
تهیهشده با واقعیت و ساختمان ساخت ه شده نهایی منطبق باشد.
ابداع نخستین سنگ کف فرآوری شده خاورمیانه
نخستین سنگ کف فرآوری شده خاورمیانه ،در نخستین نمایشگاه بهینه سازی انرژی در مشهد رونمایی شد.
مدیرعامل کارخانه سنگ کف فرآوری شده ایران در این مراسم با تأکید بر اینکه محصول فوق برای نخستین بار
در مشهد رونمایی و به بازار مصرف عرضه می شود ،افزود :این سنگ از نوع الیاف پلیمری ،ضد ترک ،ضد خش،
حشره گریز و مقاوم در برابرسرما و گرما است.
علی عرفانیان افزود :محصول تولیدی برای فضاهای بازار ،محوطه های بیرونی ،س��اختمان ،حیاط ،پیلوت ،پیاده
رو و پارک کاربرد دارد .وی بیان کرد :یک مترمربع از این محصول دارای  17قطعه در سایزهای مختلف بوده که
هیچکدام از شکل ظاهری یکسانی برخوردار نیست و این نامتوازنی به استحکام محصول تولیدی کمک می کند.
وی تصریح کرد :استحکام محصول تولیدی پس از پرس نشان دهنده تراکم بسیار باالی آن است.
عرفانیان با بیان اینکه محصول سنگ کف فرآوری شده به دلیل عدم جذب آب ،در مقابل سرما و یخ زدگی مقاوم
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است ،افزود :این محصول در مقابل اشعه و نورخورشید مقاوم و ضد نور است .وی ادامه داد :روزانه یک هزار متر
مربع سنگ کف فرآوری شده در کارخانه فرآوری سنگ های کف ایران در مشهد ،تولید میشود .به گفته وی برای
تولید هر مترمربع سنگ فرآوری شده کف 250 ،هزار ریال هزینه می شود.
انتقال پادگانهای ارتش به خارج شهرها
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت :کار انتقال 13پادگان ارتش در نقاط مختلف کشور به
خارج از شهرها با شتاب خاصی در حال انجام است.
سرتیپ ستاد احمد رضا پوردستان در مراسم افتتاح فاز یک محل جدید لشکر  77پیروز ثامن االئمه (ع) خراسان،
افزود :بنابر تاکید مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا هم اکنون کار انتقال پادگانهای لشکرهای تابعه نیروی زمینی
ارتش در مشهد ،زاهدان ،شیراز ،اهواز ،بیرجند ،تبریز ،آبیک استان تهران و غیره انجام می شود.
به گزارش ایرنا ،وی گفت :تا چند س��ال گذش��ته کار انتقال پادگانهای ارتش به خارج از ش��هرها به عهده وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود ولی بعد از واگذاری این اقدام به نیروی زمینی ارتش ،شاهد شتاب در تحقق
و پیش��رفتهای خوبی در انجام آن هس��تیم .او افزود :نیروی زمینی ارتش در سالجاری عالوه بر انتقال پادگانهای
لشکرهای تابعه ارتش به خارج از شهرها در سطح کشور ،دو محور دیگر شامل بازسازی و نوسازی این اماکن و
همچنین آمایش سرزمینی را در دست انجام دارد.
سرتیپ پوردستان اظهار داشت :بر اساس آمایش سرزمینی یگانهای نیروی زمینی ارتش که تا قبل از این بیشتر در
مرزهای غربی و جنوب غربی کشور مستقر بودند ،از سال جاری در جوار این مناطق در مرزهای شرقی و جنوبی
شرقی هم مستقر و افزایش می یابند .پادگان جدید لشکر  77پیروز ثامن االئمه (ع) خراسان در اتوبان باغچه مشهد
در حال احداث است و فاز نخست آن با هزینه ای معادل  150میلیارد ریال از محل اعتبارات نیروی زمینی ارتش
در کمتر از  10ماه احداث و به بهره برداری رسیده است.
رونماییازنخستینآبگرمکنخورشیدیپیشرفته
سازنده این آبگرمکن خورشیدی پیشرفته گفت :نخستین آبگرمکن خورشیدی پیشرفته خاورمیانه رونمایی شد.
داوود باقری در حاش��یه نخس��تین نمایشگاه بهینهسازی انرژی در هتل پارس مشهد اظهار داشت :این آبگرمکن
خورشیدی تا  80درصد در مصرف انرژی یک خانواده ایرانی صرفهجویی میکند .سازنده این آبگرمکن خورشیدی
پیشرفته گفت 40 :درصد از قطعات این آبگرمکن داخلی و بقیه خارجی است.
باقری افزود :کارشناسان شرکت انرژی تجدیدپذیر خراسان رضوی " افشید " در مدت ششماه این آبگرمکن را
طراحی و ساختند .وی تصریح کرد :آبگرمکن خورشیدی مذکور از راندمان باالیی نسبت به سایر آبگرمکنهای
دیگر برخوردار است.
سازنده آبگرمکن خورشیدی پیشرفته اظهار داشت :سطح آبگرمکن خورشیدی پیشرفته برخالف سایر آبگرمکنها
دایرهای شکل بوده و از هنگام طلوع تاغروب خورشید همواره زاویه تابش  90درجه است.
باقری تاکید کرد :وجود دوالیه خأل بین الیههای جذبی انرژی خورش��ید س��بب شده تا تقریبا انرژی خورشید از
دست خارج نشده و آبگرمکن تا ساعاتی از شب گرم بماند .وی اظهار داشت :تمام قطعات آبگرمکن خورشیدی
پیشرفته برخالف مدلهای دیگر قابل تعویض است و سیستم انتقال آب با بهره گیری از لولههای مسی در آن
حذف شده است.
سازنده این آبگرمکن خورشیدی پیشرفته گفت :با هدفمندسازی یارانهها این دستگاه قابل استفاده در منطقه خراسان
رضوی و کشور بوده و درشرایط فعلی باید انرژیهای نو جایگزین شود .وی بیان داشت :هزینه ساخت و طراحی
آبگرمکنهای خورشیدی پیشرفته شش میلیون ریال است که توسط بخش خصوصی پرداخت شده است.
عدم رعایت سبک معماری مشخص در مشهد
عضو شورای شهر مشهد گفت :در مشهد سبک مشخصی از نظر معماری رعایت نمیشود که وضعیت ناهمگونی
در شهر ایجاد کرده است.
غالمرضاخواجی در نشست تخصصی معاونان شهرسازی معماری کالنشهرهای کشور اظهار داشت :در مشهد
سبک مشخصی از نظر معماری رعایت نمیشود و در برخی از مناطق شهر معماری مدرن غالب و در برخی دیگر
معماری سنتی غالب است که وضعیت ناهمگونی در شهر ایجاد کرده است.
عضو شورای شهر مشهد گفت :در ساخت مناطق جدید شهر دو فرضیه رشد شهر به صورت افقی و عمودی مطرح
شده که هنوز هیچ کدام به صورت عملیاتی تبدیل نشده است .وی با بیان اینکه به لحاظ شهرسازی هیچ مدل
مشخص و معینی ارائه نشده است ،اظهار داشت :این در حالی است که در برخی از کشورهای دنیا یک مدل معین
از شهرسازی پیاده شده است.
خواجی گفت :در معماری اسالمی به عمر طوالنی بناها ،ساده بودن ،بدون تکبربودن و .. .توجه خاصی شده است.
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خبرها
این عضو شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد :در شهرسازی ایرانی به ساختارهای مدل اسالمی ساخت و سازها
توجه نشده و معماری شهری وضعیت نابهنجار و بدون برنامهریزی دارد .عضو شورای شهر مشهد گفت :ایران از
نظر مدلهای شهرسازی در حال گذر است اما مشهد از این لحاظ شرایط مطلوبی ندارد و شورای شهر تاکیدات
ویژهای به شهرداری شده است که تاکنون اقدام خاصی نشده است.
خواجی تصریح کرد :در معماری اسالمی ساختمانها با تعهد دینی ساخته میشوند که عمری به درازای صدها سال
دارد اما در معماری جدید و مدرن تنها به ظاهر اسالمی در ساختمانها توجه میشود .وی با بیان اینکه متوسط
عمر ساختمانها در ایران حدود 30سال است که پس از این زمان مجوز تخریب گرفته میشود تصریح کرد :در
کشورهای مدرن عمر ساختمانها باال است و هیچ ساختمانی اجازه تخریب ندارد بلکه تنها میتوانند ساختمانها
را ترمیم کنند .عضو شورای شهر مشهد افزود :در ایران نیز باید به افزایش طول عمر ساختمانها توجه شود تا از
هدر رفت سرمایه ملی و شخصی افراد جلوگیری شود.
میدان شهدا ،تنها میدان مدنی کشور
مدیر اجرایی طرح بزرگ میدان شهدا مشهد گفت :این میدان ،تنها میدان مدنی کشور به شمار میآید.
مهندس ابوالفضل افشاری با بیان اینکه طرح بزرگ میدان شهدا مشهد سبد پروژه شهری است که عرصه میدان
یکی از مهمترین قسمتهای آن است ،افزود :عرصه میدان شهدا که در محل میدان قدیم این شهر در حال احداث
است و حدود دو سوم آن نیز در اختیار شهروندان قرار گرفته ،اولین پالزای دو طبقه دنیا و تنها میدان مدنی کشور
به شمار میآید و به عبارت دیگر این میدان مختص حرکت پیاده و برای انجام مراسم و اجتماعات مردمی طراحی
شده است.
وی با بیان اینکه عرصه میدان با تبعیت از ایدئوگرام مصوب به صورت یک گستره کامال مسطح و باز ،برای انجام
فعالیتهای مدنی و اجتماعی کاربرد خواهد داشت ،خاطرنشان کرد :این میدان میبایست قابلیت برگزاری مراسم
مذهبی و آیینهای ملی را داشته و همچنین نیازهای شهروندان و زائران را برآورده کند لذا اختصاص فضای وسیعی
از میدان به حرکت پیاده ،تجربه تازهای در فضای شهری کشور است که برای اولین بار مورد استفاده عمومی قرار
خواهد گرفت.
وی با تاکید بر منحصر به فرد بودن این میدان ادامه داد :در کنارههای این میدان مستطیل شکل ،چهار ساختمان
اداری – تجاری و هـمچنین ساختمانهای شهرداری و تـاالر شهر واقـع است که ساختمان شهرداری به عنوان
نهاد خدمتگزار به مردم و س��اختمان تاالر ش��هر ،جایگاه تبلور ارتباطات مردمی محسوب میشود بنابراین نقش
فرهنگی و اجتماعی میدان بیش از پیش برجسته خواهد شد.
مدیر اجرایی طرح بزرگ میدان شهدا مشهد در خصوص تراز منهای یک عرصه میدان نیز عنوان کرد :امروزه در
اغلب کالنشهرهای برجسته دنیا کـه از یک سیستم نوین شهری برخوردار هستند ،ساخت و ایجاد فضاها در
طبقات مختلف از جایگاه ویژهای برخوردار است ،در اینگونه فضاها با ایجاد طبقات ،میتوان با انتقال قسمتی از
ترافیک شهری یعنی رفت و آمدهای عابران پیاده به ترازهای مختلف ،شرایط مطلوبتری فراهم کرد و در این
جریان ضمن ایجاد سهولت در عبور و مرور نه تنها اتومبیلها بلکه عابران پیاده نیز میتوانند بدون هیچ دغدغهای
در فضای باز شهری و در جهات مختلف آزادانه حرکت کنند که طبقه منهای یک عرصه میدان شهدا با وسعتی
معادل  20هزار مترمربع معادل تراز همکف فضای باز ،نیز از جمله این فضاهاست.
افش��اری ایجاد جدیدترین دس��تاوردهای نورپ��ردازی و حرکت آب و تلفیق آنها با یکدیگ��ر و نیز بهرهمندی از
توانمندیه��ای تاسیس��اتی جهت تهویه مداوم هوای زیر عرصه را از نکات برجس��ته ت��راز منهای یک خواند و
اظهارداشت :الزم به ذکر است تمامی جلوههای بصری طراحی شده در مجموعه فضای عرصه چه در همکف و
چه در سطح زیرین آن ،ارتباط بصری و فیزیکی دارند و در حقیقت این تراز عرصه با توجه به شرایط متغییر جوی
ش��هر مش��هد میتواند در فصول سرد یا گرم سهولت و آسایش بیشتری را برای عبور و مرور و حضور شهروندان
ایجاد نماید.
وی با تاکید بر اینکه تراز منهای یک عرصه میدان حتی در برخی مواقع ممکن است جمعیت بیشتری را به خود
اختصاص دهد ،تصریح کرد :وجود ایستگاههای سه خط قطار شهری در تراز منهای یک باعث رفت و آمدهای
بیشتر شهروندان در این تراز خواهد شد.
نيمي از ساخت و سازهای مشهد استاندارد است
معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد گفت :تنها در حدود  60درصد ساخت و سازها در مشهد استانداردهای
الزم رعایت میشود.
محمدهادی جاوید اظهار داشت :روند ساختوسازها امروز از نظر رعایت استانداردهای جهانی تا حدود زیادی در
حال پیشرفت است و میتوان آن را نسبت به گذشته امیدوارکننده دانست اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب کمی
فاصله وجود دارد .معاون شهرس��ازی و معماری ش��هردار مشهد افزود :در حال حاضر تنها در  60درصد ساخت و
سازهایی که در مشهد در حال انجام است استانداردهای جهانی رعایت می شود.
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وی در مورد جایگاه معماری مشهد در میان سایر کالنشهرها گفت :مشهد در بین کالنشهرهای کشور در بین
رتبه  1تا 3قرار دارد و اگر نگوییم که در رتبه یک کشوری است میتوان با اطمینان بیان داشت که در رتبه دوم
قرار دارد .وی ادامه داد :همچنین جایگاه ایران نسبت به  180کشور دنیا همسان با کشورهای توسعه یافته نیست
اما نسبت به کشورهای آسیایی در رتبه پنجم قرار دارد.
جاوید بیان کرد :در کشور بحثهای فراوانی در مورد معماری ایرانی و اسالمی شده است اما این موضوع تا حدودی
سلیقهای است و تعریف دقیقی از آن وجود ندارد .وی در مورد بافت پیرامون حرم گفت :در مورد رعایت معیارهای
ایرانی و اسالمی در بافت پیرامون حرم مطهر توافقی در بین افراد وجود ندارد به طوری که طراحان این پروژه آن
را نوعی مشابهسازی هویت گذشته می دانند.
وی ادام��ه داد :بای��د به این نکته توجه داش��ت که در حوزه معماری نمیتوان اح��کام قطعی صادر کرد و این امر
س��لیقهای اس��ت به طوریکه عده ای در بافت پیرامون حرم نش��انههایی از معماری اسالمی را دیدهاند و عده ای
مشابهتی در آن احساس نکردهاند.
جاوید در مورد معضل حاشیهنشینی در کالنشهرها گفت :حاشیه نشینی معضلی است که ریشه آن به شرایط محلی
برنمیگردد بلکه تحمیل ش��رایط طبیعی سبب شکلگیری آن شده است و وظیفه مسئوالن تعدیل و کم کردن
اثرات منفی آن است چرا که این یک واقعیت اجتماعی است که باید با آن کنار آمد.
مشهد نماد تمدن و معماری اسالمی ایرانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :مشهد به واسطه بارگاه منور رضوی از این ظرفیت برخوردار است که
به نمادی از تمدن و معماری اسالمی و ایرانی تبدیل شود.
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی در بازدید از مراحل نازککاری ،آرایهبندی و آینهکاری رواق بزرگ امام خمینی(ره)
اظهار داشت :نیروهایی که اینجا حضور دارند و آثاری که از سالها قبل و بهتدریج خلق شده است ،اگر درست و
در قالبهای مختلف معرفی شود ،قطعا بسیاری از اماکن خواستار میشوند که نمونههای از آنچه اینجا وجود دارد
را داشته باشند .وی افزود :از ابتدای ساخت رواق امام(ره) تا کنون معموال همه ساله از مراحل پیشرفت کار بازدید
کردهام و این بار نیز آمدهام تا ذوق و هنر استادکاران و هنرمندان آینهکار را ببینم و با شیوه کار آنها آشنا شوم.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بیان کرد :ظرافتی که امروز در هنر معماری حرم مطهر دیدم ،جلوههایی بدیع و قابل
توجه بود .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت :امور هنری و آینهکاری رواق امام(ره) به لحاظ کیفی
در شرایط مطلوبی قرار دارد و طبق انتظار پیش میرود.
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی در این بازدید یک ساعته با جلوههایی از هنر معماری عصر جمهوری اسالمی که
تلفیق��ی از معماری اعصار گذش��ته و بدایع روز ب��وده و در آن تعداد زیادی آیات قرآن به خطوط کوفی برگرفته از
قرآنهای منتسب به ائمه معصومین علیهمالسالم و خط نسخ و ثلث در قالب کتیبههایی چشمنواز و زیبا به کار
رفته است ،آشنا شد.
چند درصد ساخت و سازهای خراسان رضوی صنعتي است؟
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان خراسان رضوی گفت 20 :درصد ساخت و سازها در خراسان رضوی با
استفاده از شیوههای صنعتی صورت میگیرد.
محمدرضا اخوان عبداللهیان در بیان دستاوردهای صنعتی سازی برای مسکن کشور عالوه بر افزایش بهرهوری،
سرعت اجرا ،کاهش ضایعات ساختمانی و مصرف انرژی و هزینه ،افزایش بهرهوری توان انسانی و افزایش طول
عمر ساختمان را از دیگر تاثیرات صنعتیسازی ساختمان دانست.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی اظهار داشت :در گذشته خراسان رضوی سهم دو درصدی
از صنعتیسازی و استفاده از فناوریهای نوین در ساخت و ساز ساختمان را داشته است که امروز ،این رقم به 20
درصد رسیده و این نشان از گسترش و ترویج استفاده از این روشها در خراسان رضوی دارد.
اخوان برگزاری همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان در مشهد را فرصت بسیار مناسبی برای توسعه
استفاده از این نوع فناوری و گسترش صنعتی سازی ساختمان در استان و کشور بیان کرد و افزود :جلب مشارکت
مراکز علمی و تخصصی مرتبط با صنعت ساختمان و تشکلهای مهندسی از دیگر اهداف برگزاری این همایش
است.
رئییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ادامه داد :هم اکنون بیش از  40هزار واحد مسکن مهر در
استان به صورت صنعتی و نیمه صنعتی در حال ساخت است که خود نشان از استفاده روشهای نوین برای ساخت
و س��از در استان است .اخوان افزود :دولت با فراهمآوری تسهیالت الزم برای تولیدکنندگان و مجریان ساخت و
ساز صنعتی در کشور ،اقدامات زیربنایی در گسترش فرهنگ ساخت صنعتی و نیمه صنعتی ساختمان را در کشور
انجام داده است.
وی ایجاد تسهیالت  25میلیون تومانی برای سازندگانی که از فناوریهای نوین ساختمان استفاده میکنند و معرفی
مصالح و دیگر سیستمهای نو و جدید در این زمینه را برای سازمانها و مجریان ساخت و ساز در کشور ،از جمله
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خبرها
این اقدامات دانست .اخوان با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز در جهت آشنایی و
آموزش هرچه بیشتر مهندسان با این نوع تکنولوژی فعالیتهایی انجام داده است ،اظهار امیدواری کرد :خراسان
رضوی بتواند به عنوان قطب صنعتی سازی در کشور معرفی شود.
عضو كميسيون عمران مجلس:
نظاممهندسيبهاستحكامبناتوجهكند
عضو كميس��يون عمران مجلس گفت :سازمان نظام مهندسي ساختمان به استحكام بناي ساختمانهاي كشور
توجه ويژهاي داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد به نقل از روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي،
حجتاالسالم محمدعلي رضايي در ديدار با رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي اظهار داشت:
مجلس به سازمان نظام مهندسي ساختمان اعتقاد دارد و هر پروژهاي كه با نظارت مهندسان ساخته ميشود بايد
از اصول فني و مهندسي ،مقاومت و زيبايي برخوردار باشد.
عضو كميسيون عمران مجلس افزود :سازمان نظام مهندسي بايد بر پروژههاي ساختماني مديريت كند و هر تخلفي
كه از سوي مالك ،طراح ،پيمانكار و ناظر سر ميزند با قاطعيت و بدون چشمپوشي فرد يا افراد خاطي را شناسايي
و به شوراي انتظامي نظام مهندسي و يا به دستگاه قضايي معرفي كند.
وي با اش��اره به حادثه فرو ريختن س��اختمان  16واحدي نيمه س��از در شهر جديد گلبهار گفت :پسنديده نيست
حادثهاي كه در يك پروژه ساختماني اتفاق مي افتد تنها مهندسان ناظر را متهم بكنيم.
رضايي ادامه داد :اتفاقاتي كه در اجراي يك پروژه ساختماني پيش مي آيد عوامل متعددي دارد كه بايد با انجام يك
كار كارشناسي مقصر اصلي را شناسايي كرد.
نماينده مردم تربتحيدريه در مجلس افزود :همه قبول دارند كه در شرايط فعلي سازمان نظام مهندسي به عنوان
يك تشكل فني مردم نهاد از جايگاه ويژه نظارتي و مطلوبي برخوردار است.
وي اضافه كرد :قانون اجاره نميدهد كه افراد سود جو ،پيمانكاران فاقد صالحيت و بيهويت به عنوان مسكنساز
وارد عرصه ساخت و ساز شوند و حيثت و جايگاه مهندسين را خدشهدار كنند.
نماينده مردم تربتحيدريه در مجلس افزود :همه قبول دارند كه در شرايط فعلي سازمان نظام مهندسي به عنوان
يك تش��كل فني مردم نهاد از جايگاه ويژه نظارتي و مديريت برخوردار اس��ت و جامعه از مهندس��ان ميخواهد
ساختماني كه بنا ميكنند ،ايمن ،مقاوم ،زيبا و با اصول معماري اسالمي و ايراني طراحي شده باشد.
رضايي در پايان از تالشهاي بيوقفه سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي نظارت بر اجراي پروژههاي
ساختماني به ويژه نظارت در طرحهاي مسكن مهر تقدير و تشكر كرد.
در اين جلس��ه رئيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي نيز اظهار داشت :اين سازمان تاكنون در
اجراي پروژههاي مسكن مهر استان  10ميليارد ريال هزينه نظارت مضاعف كرده است.
محمدرضا اخوان عبداللهيان افزود :سهميه ساخت در سطح استان بيش از  100هزار واحد مسكن مهر است كه در
يكسال گذشته اين سازمان  70هزار بازديد را از پروژههاي مسكن مهر انجام داده است و فراتر از وظايف عمل كرده
البته زحمات مهندسان پرتالش ايشان و مسئوالن محترم نيز نقش بسزائي در اجراي پروژهها داشته است.
وي اظهار داشت :هر حادثه ساختماني كه اتفاق ميافتد ،نظام مهندسي ،مسكن و شهرسازي و قوه قضائيه مرجع
رسيدگي تخلف هستند.
اخوان عبداللهيان گفت :در ارزيابيهاي سال گذشته وزارت مسكن و شهرسازي ،سازمان نظام مهندسي ،اداره كل
مسكن و شهرسازي خراسان رضوي و شهرداري مشهد رتبه نخست مقررات ملي ساختمان در ميان استانهاي
كش��ور كس��ب كردند كه اين يك توجه ويژه در امر ساخت و ساز و نظارت بر ساختمان سازي در استان است كه
وظيفه مهندسان متعهد استان و مسئوالن را نيز دو چندان مي كند.
همکاری نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد
مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک خراس��ان رضوی گفت :نقش��ه تفکیکی آپارتمانها توسط سازمان نظام مهندسی
ساختمان ،در نواحی ثبت اسناد و امالک مشهد اجرایی شد.
محمد رحمتیزاده اظهار داشت :براساس تفاهمنامه بین سازمان ثبت اسناد و امالک و نظام مهندسی ساختمان
کش��ور و به منظور تس��هیل در انجام امور ارباب رجوع نقشه تفکیکی آپارتمانها در استان برونسپاری و توسط
نظام مهندسی ساختمان اجرا میشود .مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی افزود :در تفاهمنامه  8مادهای
سازمانهای ثبت اسناد و امالک و نظام مهندسی ساختمان کشورکه به استانها ابالغ شده است.
رحمتیزاده گفت :طبق این تفاهم نامه نقشهبرداران نظام مهندسی ساختمان مکلف هستند با رعایت قانون تملک
آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن و دستورالعمل تفکیک آپارتمان و تمام بخشنامههای صادره و شیوهنامه اجرایی
نقشه تفکیکی را مشخص نمایند .مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی افزود :نقشهبردارن نظام مهندسی
ساختمان نقشه بندی تفکیکی را با مقیاس مناسب ب ه طوریکه قسمتهای اختصاصی و بالکنها و تراسهای
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اختصاصی درهر طبقه،موقعیت مکانی منضمات مفروزی و قس��متهای مشاعی رابطور دقیق با ذکر ابعاد تهیه
کنند.
رحمتیزاده افزود :قس��متهای مش��اعی را بهطور دقیق با ذکر ابعاد و مساحت مشخص شده و حد فاصل مورد
تفکیک با مجاوران و دسترسی اختصاصی به قسمتهای مشاعی و نیز حق عبور پارکینگها و انباریها از یکدیگر
را تعیین و برروی نقشه نمایش تهیه کنند .مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی اظهارداشت :به این منظور
در دورههای آموزش��ی الزم،نقشهبرداران س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان با قوانین مرتبط ثبتی و نحوه
ترسمی نقشه تفکیک آپارتمانها و مفاد شیوهنامه اجرایی آن آشنا شدند.
رحمتیزاده گفت :در شیوهنامههای اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمانها که در اجرای تفاهمنامه
تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها و سازمانهای ثبت اسناد و امالک و نظام مهندسی ساختمان کشور تنظیم و ابالغ
ش��ده است .مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراس��ان رضوی افزود :در این شیوهنامه بررعایت استانداردهای طرح
کاداستر شهری که مختصات و استانداردهای جهانی مدیریت نمودن اراضی و امالک تاکیید شده است.
رحمتیزاده افزود :بس��تر ارائه خدمات ثبتی بهصورت الکترونیکی و تسهیل در انجام امور ارباب رجوع لحاظ شده
اس��ت .وی در پایان گفت :از این پس در راس��تای این تفاهمنامه نقش��ه تفکیک آپارتمانها درشهر مشهد توسط
نقشهبرداران نظام مهندسی ساختمان تهیه و برای ادامه عملیات ثبتی به نواحی ثبت اسناد و امالک مشهد ارسال
میشود.
احداث 500واحد مسكوني توسط شركت مسكن و عمران قدس رضوي برای حاشیه نشینان مشهد
پروژه احداث  500واحد مسكوني براي اقشار كم درآمد و حاشیه نشینان مشهد در سالجاري ،توسط شركت مسكن
و عمران قدس رضوي ،آغاز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان اقتصادي رضوي مديرعامل این شركت با اعالم اين خبر در
جمع خبرنگاران افزود:
برای احداث این واحدهای مس��کونی با متراژ  50هزار متر مربع حدود  200ميليارد ریال اعتبار پیش بینی ش��ده
است که بخشی ازاین میزان اعتبار از طريق منابع مالي اين شركت و بخشي هم از طريق استفاده از اعتبارات و
تسهيالت بانكي تامين خواهد شد.
وي ادامه داد:
اين پروژه در حال حاضر از جهات مختلف و از جمله جانمایی ،در دس��ت بررس��ي و کارشناسی بوده و مدت زمان
احداث آن حدود دو سال پیش بینی شده است.
مديرعامل شركت مسكن و عمران قدس رضوي در ارتباط با ديگر پروژه هاي در دست اجرای یا آماده بهره برداری
اين شركت در سال  90گفت:
احداث مجتع تجاري در بلوار فردوسي مشهد با زير بناي بيش از هفتاد ( )70هزار متر مربع ،توسعه فرودگاه بجنورد
شامل ترمينال و باند فرودگاه ،احداث راه آهن همدان به سنندج ،پروژه راه آهن قزوين – رشت _ بندر انزلي (در
بخش شهرس��تان رودبار) به طول 14كيلومتر ،س��د بتنی رزه در خراسان جنوبي ،پروژه ساخت پل غير هم سطح
درمحل تقاطع مجموعه بابا امان در شهرستان بجنورد ،بزرگراه شیروان – بجنورد به طول  64کیلومتر و ...از جمله
این پروژه هاست.
پروژه احداث راه مشهد به سرخس ( قطعه  ) 5به طول  30کیلومتر نيز از ديگر پروژه هايي است كه توسط اين
شركت در حال اجرا است.
ليكن این پروژه با فراز و نشيب هايي همراه بوده است كه تالش می شود طی سال جاری آماده بهره برداری شود.
اجراي دو ايس��تگاه خط  2قطار ش��هري مشهد در منطقه طبرس��ي و در منطقه ميدان شهدا با همكاري شركت
خاتم االنبياء(ص) از ديگر پروژه هاي در دست انجام توسط اين شركت است كه وی به آن اشاره كرد.
مديرعامل شركت در رابطه با پروژه آزادراه شمالي مشهد نیز گفت:
احداث اين پروژه به طول  72كيلومتر از سال  84با مشاركت آستان قدس رضوي و بانك ملي ایران با اعتباري
در حدود  160ميليارد تومان آغاز شده است كه نيمي از اين اعتبار توسط وزارت راه و ترابري سابق و الباقي توسط
آستان قدس رضوي (سازمان اقتصادي رضوي) و بانك ملي تامين گرديده است.
وي با اش��اره به اينكه س��ازمان اقتصادي آس��تان قدس رضوي و بانك ملي ایران تاكنون در انجام اين پروژه به
تعهدات خود پايبند بوده و تمامي موارد متعهد شده را انجام داده اند افزود:
احداث بيش از  1600واحد مسكوني ،از زمان تأسيس اين شركت از ديگر مواردي بود كه وي در سخنان خود به
آن اشاره كرد و افزود:
اين شركت از پيشروترين و با سابقه ترين شركتهاي ساختماني در زمينه احداث و تأمين واحدهاي مسكوني براي
اقشار كم درآمد جامعه مي باشد به گونه اي كه احداث 240واحد مسكوني در منطقه محمدآباد مشهد در سالهاي
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اوليه تأسيس شركت از نمونه هاي بارز اين اقدام مي باشد.
احداث شهرك كنه بيست ،شهرك رضوي(اولين شهرك هاي اقماري با كاربري كشاورزي) ،مجتمع آپارتمانهاي
مدرس ،مجموعه آپارتمانهاي كاتب پور ،مجتمع مس��كوني ثامن االئمه (ع) و .... .از ديگر پروژه هاي مس��كوني
احداث شده توسط شرکت مسكن و عمران قدس رضوي در سالهاي قبل بوده است كه وي در سخنان خود به
آنها اشاره كرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد فعالیت ها و پروژه های انجام شده در مدت 28سال توسط این شرکت گفت:
همچنانکه می دانیم ماموریت احداث شهر هویزه به دستور حضرت امام (ره) به آستان قدس رضوی محول شد
و با دستور مقام منیع تولیت عظمای آستان قدس رضوی و بسیج نیروهای مهندسی و کارشناسان ذی ربط ،این
ماموریت با موفقیت به انجام رس��ید و پس از انجام این ماموریت بود که این ش��رکت ،پروژه ها و فعالیت های
دیگری همچون :پروژه بزرگراه رضوي بطول  15كيلومتر ،احداث شهركهاي اقماري در آن زمان همچون شهرك
كنه بيس��ت و ش��هرك رضوي ،اجرای  25در صد راه آهن مشهد – سرخس ،اجرای پل مرزی دوستی بین ایران
و ترکمنس��تان ،فرودگاه و ایس��تگاه راه آهن و منطقه ویژه اقتصادی سرخس ،قطعات  11 ،1و  13پروژه راه آهن
مشهد – بافق و ایستگاه بزرگ راه آهن تربت حیدریه را با موفقیت در طی سالهای قبل به انجام رسانید.
وي همچنین به اجراي پروژه احداث پل فلزي رودخانه فرات در كشور سوریه نیز اشاره کرد و گفت:
این پروژه یکی ازپروژه های کیفی این ش��رکت اس��ت که به طول  1000متر بامش��خصات  25دهانه  25متری
(براي زمان طغيان رودخانه ) و  5دهانه  75متري ،بر روي رودخانه اي با عمق  7متر و با اعتبار حدود  40ميليون
دالر در کشور سوریه انجام شده است و اين در شرايطي بوده كه حدود  14کشور خارجی (اروپایی یا آسیایی) در
جریان انجام مناقصه بین المللی اين پروژه حضور داشته و شركت مسكن و عمران قدس رضوي ،توانست برنده
اين مناقصه باشد.
وي با اشاره به مشخصات و كيفيت انجام پروژه هاي عمراني و ساختماني توسط اين شركت گفت:
از نكات حائز اهميت در اين ارتباط ،توجه به عامل كيفيت در پروژه هاي انجام شده مي باشد .استفاده از فناوري
هاي نوين ،سبكسازي ساختمان ،صرفه جويي در مصرف انرژي و سوخت ،رعايت اصول و مقررات ملي مسكن و
شهرسازي و .. .از جمله مواردي است كه توسط اين شركت در انجام پروژههاي مربوطه لحاظ گردیده است.
وی توجه مديران فني و اجرايي از تشکلهای مختلف كشور به فعالیت های مرتبط با اين شركت در عرصه هاي
ساختماني ،عمراني ،تأسيسات ،راهسازي و ... .از افتخارات و امتيازات اين شركت برشمرد و خاطرنشان كرد :شركت
مسكن و عمران قدس رضوي ،از معدود شركتهاي ساختماني و عمراني در سطح كشور است كه در چهار زمينه
ساختمان ،تأسيسات و تجهيزات ،حمل و نقل و آب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور داراي
رتبه پايه يك مي باشد.

دعوت از پژوهشگران براي عضويت در پژوهشكده مهندسي
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي از پژوهشگران عالقه مند براي عضويت در پژوهشكده مهندسي
در شوراي مركزي اين سازمان دعوت به همكاري نمود.
اين سازمان از پژوهشگران شاخصي كه داراي توانايي علمي باال و محورهاي پژوهشي معين هستند دعوت نمود
براي عضويت در پژوهشكده شوراي مركزي به اين دفتر منعكس فرماييد.
ش��ايان ذكر است تشكيل پژوهش��كده مهندسي در شوراي مركزي س��ازمان نظام مهندسي ساختمان ،يكي از
موضوعاتي است كه در شوراي پنجم مطرح و مورد پيگيري كميسيون آموزش،پژوهش و پروانه اشتغال شوراي
مركزي اين سازمان قرار گرفته است.
کلنگ زنی پروژه اتصال راه آهن ریل عریض آسیای میانه در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
مراس��م کلنگ زنی اتصال ریل عریض آس��یای میانه و ریل نرمال جمهوری اس�لامی ایران از سایت  STAبه
سایت  STBمنطقه ویژه اقتصادی سرخس با حضور مهندس محمدی زاده معاون رییس جمهور و رییس سازمان
حفاظت محیط زیست کشور در منطقه ویژه اقتصادی سرخس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اقتصادی رضوی به نقل از این منطقه ،در این مراسم که آقامیری
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رییس سازمان حفاظت محیط زیست استان ،بوستانی گلستانی فرماندارشهرستان سرخس ،دارایی مدیر کل گمرک
شهرستان سرخس و جمعی از معتمدین محلی نیز حضور داشتند ،مهندس محمدی زاده گفت:
موقعیت منطقه ویژه اقتصادی س��رخس به گونه ای اس��ت که پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب های مهم
ترانزیتی بین المللی را دارد چرا که در یک چهـار راه بین المللی مهم و استراتژیک قرار گرفته است و از شرق به
کشورهای آسیای میانه و چین و از غرب به اروپا متصل است و از شمال روسیه را به کشورهای حوزه خلیج فارس
در جنوب متصل می سازد.
وی ادامه داد :تاکنون زیر ساخت های فراوان قابل توجهی از جمله در بخش حمل و نقل ریلی در این منطقه ویژه
توسط آستان قدس رضوی فراهم گردیده است که در کنار مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه
های مهم این منطقه بخصوص در بخش انرژی ،نفـت ،گاز و پتروشیمی و حمـایت های دولـت محترم می توان
چشم انداز بسیار روشنی را تبیین نمود.
مهندس مروج الشریعه مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز در این مراسم ضمن تشکر از توجه ویژه و
حضور مهندس محمدی زاده در این منطقه با اش��اره به اهمیت بس��یار باالی اجرای پروژه اتصال ریل عریض و
نرمال راه آهن از سایت  STAبه سایت  STBمنطقه ویژه اقتصادی سرخس ،کلنگ زنی انجام گرفته را آغاز یک
تحول بزرگ در بخش حمل و نقل ریلی کشور قلمداد نمود و گفت :با اجرای این پروژه ترانزیت و ترانسشیپمنت
کاال در این منطقه بس��یار تس��هیل می گردد و بازرگانان داخلی و خارجی می توانند به انتقال کاالی خود در کنار
امکان استفاده از انبارهای بزرگ ذخیره کاال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس بپردازند.
احداث یک پارک با مواد بازیافتی در پایتخت
شهرداری تهران پارکی با المانهای بازیافتی میسازد که همه وسایل آن مانند جدولها ،تیرهای چراغ برق ،وسایل
بازی و مبلمان آن از مواد بازیافتی ساخته خواهد شد.
مهدی جمشیدیان رئیس اداره کل اداره بازیافت شهرداری منطقه یک با اعالم این خبر ،گفت :طرح پارک بازیافت
با استفاده از تجربههای جهانی در مورد بازیافت شکل گرفته است اما این پارک با این شکل برای اولین بار است
که در ایران ساخته شده است .به گفته او بسیاری از مواد قابل بازیافت در زبالههای تهران بدون هیچگونه بازیافتی
دور ریخته میشوند در حالیکه می توان از آنها استفاده کرد وهدف از ساخت این پارک این است که نشان دهیم
میتوان با استفاده از پسماندهای خشک یک پارک را تجهیز کرد.
جمشیدیان با اشاره به جدارهسازی به وسیله بطریهای پلیاتیلن و قوطیهای نوشابه در دومین جشنواره مشارکت
شهروندی و خدمات شهری افزود :تصمیم بر این بود که با هزینه کم و با صرفهجویی اقتصادی به صورت بصری
به بازدیدکنندگان آموزش بدهیم .وی با تاکید بر اینکه روزانه در تهران  7هزار تن زباله تولید میشود ،گفت :تنها
در منطقه یک شهرداری تهران ماهانه تا  300تن انواع بطریهای پلیاتیلین(بطریهای آب و نوشابه) دور ریخته
میشود که میتوان از آنها در اینگونه طرحها استفاده کرد.
ادامهتولیدمــصـالـحسـاخـتـمـانـیغـیـراسـتـانـدارد!
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه  30درصد مصالح ساختمانی به روش غیر استاندارد تولید میشوند،
گفت :تا س��ال  1404میزان صنعتیس��ازی در کشور باید به  40درصد برس��د که اکنون از مرز  30درصد گذشت ه
است.
دکتر محمود فاطمی عقدا  -رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن -اظهار کرد :مسالهی استانداردسازی مصالح
از سال  84آغاز شده است و  88پایان مهلت واحدهای تولید مصالح غیر استاندارد برای استانداردسازی بوده است.
وی ادامه داد :اکنون با هماهنگیهایی که با نظام مهندسی ،وزارت بازرگانی و موسسهی استاندارد انجام شده است،
بهطور جدی تقاضای برخورد با تولیدکنندگان ،توزیعکنندگان و مصرفکنندگان مصالح ساختمانی غیراستاندارد را
داریم در این راستا روند بهبود مناسب بوده است ،اما الزم است این امر به صورت جدی تداوم یابد و اجازه تولید
مصالح ساختمانی غیراستاندارد در کشور داده نشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرجمع حدود  30درصد از مصالح تولیدی غیراستاندارد است ،خاطرنشان
کرد :بخشی از مصالح غیر استاندارد مربوط به بلوکهای پلی استایلین و بخشی مربوط به بتنهای آماده است اما در
مقابل فوالد و سیمان که دو جزء اصلی ساختوساز هستند تقریبا به صورت  100درصد استاندارد تولید میشوند.
فاطمی عقدا گفت :بنا بوده که تولید مصالح غیراستاندارد نداشته باشیم و این امر به عهدهی وزارت صنایع و معادن
است که مجوز مصالح غیراستاندار را ندهد .وی با اشاره به اینکه موسسه استاندارد به استانداردسازی مصالح کمک
میکند و این وظیف ه را خوب انجام داده اس��ت ،تصریح کرد :وظیف ه وزارت بازرگانی نیز جلوگیری از ورود مصالح
غیراستاندارد به بازار است که با همکاری سازمان تعزیرات در این زمینه به خوبی عمل کردهاست.
رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اظهار کرد :نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی نباید اجازه دهند که
این مصالح در کارگاهها مورد استفاده قرار بگیرد به عبارت دیگرنبض کار و گلوگاه نظام مهندسی است و مهندسان
ناظر نباید اجازه ورود و به کارگیری مصالح غیراستاندارد را بدهند .وی با تاکید بر اینکه اگر نظام مهندسی محکم
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بایستد ،جلوی تولید مصالح غیراستاندارد گرفته میشود ،تصریح کرد :مصالح غیراستاندارد توسط واحدهایی تولید
میشود که پیش از اجرای این طرح و بدون مجوز ایجاد شدند و اکنون مطمئن هستیم که وزارت صنایع و معادن
مجوز ایجاد واحدهای تولید مصالح غیراستاندارد را نمیدهد.
فاطمی عقدا به نقش مردم اشاره و اظهار کرد :سازندگان نباید اجازه دهند مصالح غیراستاندارد به کار گرفته شود.
وی گفت :دستاندرکاران و مردم میتوانند به سایت مرکز تحقیقات به آدرس  www.BHRC.IRو موسسه
اس��تاندارد مراجعه و لیس��ت شرکتها و واحدهای تولید مصالح استاندارد و دارای گواهینامهی فنی مرکز و نشان
استاندارد را مالحظه کنند و بدانند کمک مردم در این راستا بسیار موثر است.
وی اظهار کرد :طبق آماری که از کل کشور داریم میزان صنعتیسازی به  30درصد رسیده است و توسعه واحدهای
تولید قطعات و سیستمهای ساختمانی رو به افزایش است .معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :تا سال 1404
میزان صنعتیسازی در کشور باید به  40درصد برسد که اکنون از مرز  30درصد گذشت ه است .فاطمی عقدا با اشاره
به اینکه  30درصد صنعتیسازی فقط مختص به طرح مسکن مهر نیست و کلیهی ساختوسازها را در بر میگیرد،
گفت:در بعد مصالح به ویژه مصالحی که قابلیت جایگزینی با آجر را دارند رشد بسیار سریع بوده است.
ی عقدا با اش��اره به اینکه رویکرد واحدهای تولید مصالح جدید بس��یار خوب بوده است ،اضافه کرد :پس از
فاطم 
هدفمندسازی یارانهها جایگزینی پنجرهها با شیشه دو جداره ،که در دستور کار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
هم بود ،بس��یار خوب پیش رفت ،بهطوری که تولید کنندهها به خوبی وارد این بخش ش��ده و طرحهای خوبی را
پیشنهاد دادهاند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این که تولید مصالح س��اختمانی در کشور با رویکرد کاهش مصرف انرژی
صورت میگیرد ،اظهار کرد :توسعهی واحدهای تولید مصالح و اجزای ساختمانی در دست انجام است .وی یکی از
مولفههای مهم را تولید مصالحی دانست که عایق حرارت باشند و گفت :درخواست گواهینامه فنی از مرکز برای
تولید این محصوالت روبه افزایش است و این نشانگر توجه به کاهش مصرف انرژی در کشور است که نتیجهی
مستقیم طرح هدفمندسازی یارانهها است.
فاطمی عقدا افزود :س��اخت واحدهای مس��کونی به شیوهی صنعتی از سال  84در روستاها آغاز شد و پیش از آن
هم بنیاد به طور محدود نوس��ازی و بازس��ازی با این شیوه را انجام میداد .معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با
بیان اینکه برخی روستاها طی سالیان اخیر بر اثر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله تخریب شدند ،ادامه داد :این
عامل نیز در پیش افتادن روستاها در نوسازی و بهسازی نسبت به مناطق شهری موثر بوده است .به گفته او میزان
خطرپذیری روستاها کاهش یافته است.
ایرانپنجمینتولیدکنندهبزرگسیمانجهان
نش��ریه بینالمللی سیمان در تازهترین گزارش خود ایران را پنجمین تولیدکننده بزرگ سیمان در جهان در سال
 2010معرفی کرد.
براین اساس ایران با تولید حدود  61میلیون تن سیمان توانست عنوان پنجم را در میان بزرگترین تولیدکنندگان
سیمان دنیا در سال گذشته میالدی بدست آورد .رتبههای اول تا چهارم این ردهبندی نیز به کشورهای چین ،هند،
آمریکا و ترکیه اختصاص یافت .جالب اینجاست که فاصله تولید سیمان آمریکا با ایران تنها چهار میلیون تن و
فاصله تولید سیمان ترکیه با ایران تنها یک میلیون تن اعالم شده که به نظر میرسد در صورت ادامه رشد تولید
س��یمان در ایران طی س��الهای آینده کشورمان میتواند به راحتی به سومین تولیدکننده بزرگ سیمان در جهان
تبدیل شود.
تولید س��یمان کش��ورهای چین ،هند ،آمریکا و ترکیه در سال قبل به ترتیب یک میلیارد و  868تن 216 ،میلیون
تن 65 ،میلیون تن و  62میلیون تن بود .همچنین ردههای ششم تا دهم نیز به کشورهای برزیل ،ویتنام ،ژاپن،
روسیه و مصر اختصاص یافت .در ردهبندی قبلی نشریه بینالمللی سیمان ایران دهمین تولیدکننده بزرگ سیمان
در جهان لقب گرفته بود.
ایران،پنجمینمصرفکنندهبزرگسیماندرجهان
اما نشریه بینالمللی سیمان در بخش دیگری از گزارش خود کشورمان را پنجمین مصرفکننده بزرگ سیمان در
جهان معرفی کرد .براین اساس مصرف سیمان ایران در سال  2010بالغ بر  56میلیون تن بود .ایران در ردهبندی
پیشین به عنوان دهمین مصرفکننده بزرگ سیمان در جهان معرفی شده بود .چین با یک میلیارد و  851میلیون
تن ،هند با  212میلیون تن ،آمریکا با  69میلیون تن و برزیل با  60میلیون تن بزرگترین مصرفکنندگان سیمان
دنیا در سال قبل بودند .ردههای ششم تا دهم نیز به کشورهای ویتنام ،روسیه ،مصر ،کرهجنوبی و ترکیه رسید.
ایران ،دهمین صادرکننده بزرگ دنیا در جهان
نش��ریه بینالمللی سیمان همچنین کشورمان را دهمین صادرکننده بزرگ س��یمان در دنیا در سال قبل معرفی
کرده اس��ت .صادرات سیمان ایران در س��ال  2010به  5.3میلیون تن رسید .این رقم در سالهای  2009و 2008
میالدی به ترتیب  5.5و  5.6میلیون تن بود .ترکیه ،همسایه غربی ایران در سال  2010با  19میلیون تن بزرگترین
صادرکننده سیمان در جهان لقب گرفت و چین با  16.6و تایلند با  14.25میلیون تن دوم و سوم شدند .کشورهای
ژاپن ،پاکستان ،تایوان ،آلمان ،هند و کرهجنوبی نیز ردههای چهارم تا نهم بزرگترین صادرکنندگان سیمان جهان
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را بدست آوردند.
عراق و افغانستان جزو بزرگترین واردکنندگان سیمان در دنیا
همچنین کشور کوچک بنگالدش بزرگترین واردکننده سیمان در دنیا در سال  2010بود .این کشور در سال گذشته
میالدی  12.5میلیون تن سیمان وارد کرد .نیجریه با  7.3و آمریکا با  5.6میلیون تن واردات سیمان دوم و سوم
شدند .کشورهای عراق ،افغانستان ،سنگاپور ،تایوان ،آنگوال ،هلند و ایتالیا نیز ردههای چهارم تا دهم را اختصاص
دادند .نکته قابل تامل اینجاست که دو همسایه شرقی و غربی ایران یعنی افغانستان و عراق در بین  10واردکننده
بزرگ س��یمان در جهان قرار دارند که این نش��اندهنده بازار بزرگ سیمان در منطقه اطراف ایران است .عراق و
افغانستان دو بازار اصلی سیمان صادراتی ایران محسوب میشوند.
تولید سیمان در 149کشور دنیا
تولید جهانی سیمان در سال گذشته میالدی به  3.3میلیارد تن رسید .همچنین ظرفیت جهانی تولید سیمان به جز
چین  350میلیون تن در سال بوده و  140کارخانه جدید تولید سیمان نیز طی دو سال گذشته در سراسر جهان به
بهرهبرداری رسیدند 149 .کشور دنیا سیمان تولید میکنند و تولید سیمان در  17کشور نیز به حالت راکد درآمده
است.
بی توجهی شهرداری به گزارشات نظام مهندسی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه گاهی شهرداری به گزارشات مهندسان ناظر در مورد تخلف
در ساخت و سازها توجه نمی کند ،گفت :برخی از ناظران برساخت و ساز ها مهندس نیستند.
سید مهدی هاشمی با تائید این امر که شهرداری به گزارشات مهندسان ناظر در مورد تخلف در ساخت و سازها
توجه نمی کند ،گفت :تقریبا همنیطور است زیرا سازمان نظام مهندسی موظف است که مقررات ملی ساختمان را
اجرا کند اما گاهی می بینیم که در بخشی از شهرداری گفته می شود که این قوانین را انجام ندهند .وی افزود:
ناظر هم یک فرد عادی است و تنها وظیفه ای که دارد گزارش تخلفات ساخت وساز به شهرداری است بنابراین
شهرداری به عنوان یک دستگاه اجرایی باید این موضوعات را پیگیری کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ،تصریح کرد :اگر ناظری تخلف را گزارش نکند مقصر است اما اگر گزارش
کرده باشد و ترتیب اثری از سوی شهرداری صورت نگیرد دستگاه اجرایی مقصر شناخته خواهد شد زیرا شهرداری
ابزار الزم برای کنترل تخلف را در اختیار دارد .هاشمی بابیان اینکه فقط باید مهندسان برساخت وساز نظارت داشته
باشند ،گفت :معتقد هستیم که در شهرداری ،دستگاه مجری و یا طراحی فقط باید مهندسین فعالیت داشته باشند
و تصدی کار ساختمان سازی و نظارت برآن را انجام دهند .وی افزود :البته در مواردی هم بوده که ناظر ساخت
وساز مهندس نبوده است و تصدی اینکار را برعهده داشته است که از نظرسازمان نظام مهندسی این یک تخلف
بزرگ است.
نایب رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هم اعالم کرده بود :شهرداری به ماده
 33قانون نظام مهندسی تمکین نمی کند و تا زمانی که شهرداری به این آئین نامه تمکین نکند مسئولیتی متوجه
سازمان نیست.
س��ید احمد لطفی زاده در خصوص اینکه برخی از نهادها س��ازمان نظام مهندسی را مسئول ریزش ساختمان ها
درتهران می دانند ،گفته بود :ماده  33قانون نظام مهندسی ساختمان وظایف هر بخشی را مشخص کرده است که
این آئین نامه در  90درصد استانها اجرا می شود اما شهرداری تهران به آن تمکین نمی کند .وی گفته بود :براساس
این آئین نامه سازمان نظام مهندسی باید  4ناظر از رشته های عمران ،معماری ،تاسیسات مکانیکی وبرقی برای
ساختمانها داشته باشد و در نهایت هم یک نماینده از سوی سازمان ،پروانه ساختمانی را صادر کند اما شهرداری
این آیین نامه را اجرا نمی کند.
تخلف شرعی دریافت پول بیمه پروانه از ساختمان ها
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان از دریافت پول بیمه از مالکان ساختمانهای در حال ساخت گالیه کرد و
گفت :این عمل خالف شرع مقدس است.
دفتر امام جمعه اصفهان،آیت اهلل یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با مسئوالن تامین اجتماعی استان اصفهان گفت:
مالک ساختمان با پرداخت این مبلغ به عنوان بیمه ،خدمتی دریافت نمی کند به همین دلیل غیر شرعی است .وی
اضافه کرد :در حالیکه پیمانکار با پرداخت حق بیمه ،کارگران را در مقابل حوادث بیمه می کند.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد :مردم بویژه مستضعفان نباید در روند معالجات خود با مشکلی رو به رو شوند .وی با
بیان اینکه در سال گذشته شکایات مردم از سازمان تامین اجتماعی کاهش یافت،گفت:این امر نشانه بهبود عملکرد
این سازمان است.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به بدهکاری سازمان بیمه به بیمارستانها گفت :باید این سازمان به گونه
ای عمل کند که دفاتر بیمه تامین اجتماعی از پول نقد معتبرتر باشد و ضمن حفظ کرامت انسانی بیمه شدگان،
موجبات افزایش اعتبار خود را فراهم آورد .وی خاطرنشان کرد :اصل بیمه تامین اجتماعی کاری اساسی و ضروری
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خبرها
است،زیرا مردم در برابر پول پرداختی خدمات دریافت می کنند.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان نیز اظهار داشت :چتر حمایت تامین اجتماعی در استان هر روز
رو به گسترش است و امروز تعداد بیمه شده اصلی از مرز  860هزار نفر گذشته و بیش از  152هزار نفر بازنشسته،
بازمانده و مستمری بگیر در استان وجود دارد.
رحمت اهلل حافظی تصریح کرد :سازمان تامین اجتماعی به سمت ارائه خدمات الکترونیکی پیش رفته و در تحقق
شعار دولت الکترونیک نهایت تالش و سرعت خود را به کار گرفته است.
تور یکروزه ي پروفسور سایمون بل در تهران
پروفسور سایمون بل ،پژوهشگر حوزه شهری و استاد دانشگاه ادینبورگ انگلستان ،درتور یکروزه ای که از تهران
داشت ،به نکاتی اشاره کرد که در ذهن هر شهروندی این سوال مطرح می شود که "چرا تهران و شهروندانش از
حداقل امکانات شهری محروم هستند؟"
معماری نیوز :پروفسور سایمون بل ،پژوهشگر حوزه شهری و استاد دانشگاه ادینبورگ انگلستان ،تور یکروزه ای
در تهران داشت" .او تهران را دید".
متن زیر گزارش مشاهدات یکروزه اوست که در اختیار سایت خبری معماری نیوز قرار گرفت.
فضاهایی را دیدم که معلوم نبود برای فرودگاه است ،یا تهران!!!
در اتحادیه اروپا قانونی تصویب شده است به نام "کمربند سبز" .این کمربند برای شهر دو فایده بزرگ دارد ،یکی
اینکه محدوده و مرز شهر را مشخص میکند و اجازه بزرگ شدن بیش از حد را نمیدهد و دوم اینکه با ایجاد نوار
سبز ،کمک بزرگی به محیط زیست شهری میکند و الزاما باید شهر به سمت درون رشد کند ،این یک قانون کلی
برای قاره اروپا است .اما وقتی من از فرودگاه امام به سمت شهر تهران حرکت کردم فضاهایی را دیدم که معلوم
نبود برای فرودگاه اس��ت ،یا تهران!!! و اصال مربوط به کدام ش��هر است؟! و کامال مشخص بود که محیط اصال
تحت کنترل نیست و مدیر ندارد و بزرگترین عیب این بود که اصال معلوم نبود که شهر کجا تمام میشود و اصال
مرزی وجود ندارد.
 17مدل کفپوش متفاوت در یک خیابان !!!
وحدت ،یک اصل مهم در طراحی شهری است ولی اصال در شهر تهران چنین چیزی مشاهده نمیشود .من در یکی
از خیابان های اصلی شهر (انقالب  -آزادی) ،تعداد کفپوش ها را شمردم و به عدد  17رسیدم ،همین جا دیگه از
ادامه شمارش خسته شدم و دیگه ادامه ندادم .شما با اینکار هزینه نگهداری را باال میبرید و در هنگام تعویض ،گاهی
اوقات خسته می شوید و سریع پیاده رو را آسفالت میکنید .در مرکز شهر ادینبورگ فقط یک مدل کفپوش برای
تمامی پیاده رو ها استفاده شده است .نکته دیگر اینکه ،سنگفرش های پیاده رو ها باید در مقابل بارش برف و باران
طوری عمل کند که آب ،یا جذب شود و یا به سمت پوشش گیاهی هدایت شود .اما متاسفانه من این تکنولوژی را
در شهر تهران ندیدم و سیستم موجود در مواقع بارانی موجب آب گرفتگی معابر و خیابان ها میشود.
شما فقط در خیابان راه می روید؟؟!
متاسفم که این رو میگم ولی دلم برای سالمندانتان سوخت.
نکته دیگر اینکه شما مبلمان شهری دارید ولی مبلمان شهری که اصولی باشد و به افراد سرویس بدهد اصال در
شهر تهران وجود ندارد .من حدود  3ساعت در شهر تهران پیاده روی کردم اما اصال مبلمان شهری برای نشستن
پیدا نکردم ،افراد سالمند در این قضیه اصوال حذف می شوند ،چون فضایی برای استفاده آن ها با توجه به ویژگی
هایی که این قشر از جامعه دارد اصال وجود ندارد.
تهران،شهرماشینسوارها
اولین چیزی که در تهران برای من جلب توجه کرد این بود که بیشترین چیزی که در خیابان دیده میشود ،ماشین
اس��ت ،ناخودآگاه وقتی ماشین هست ،آلودگی صوتی هم هس��ت و در کنارش آلودگی هوا نیز وجود دارد .این ها
عالوه بر زشت کردن تصویر شهر ،تاثیرات بسیار بدی در روحیات شهروندان دارد.
درست است که همه شهرها باید خیابان های اصلی داشته باشد و ماشین ها در آن تردد کنند ،اما این دلیل نمیشود
که تمام خیابان های ما بشود ماشین رو ،باید یکسری از خیابان ها به عابر پیاده سرویس بدهد و این می تواند به
صورت یک پیاده رو تمام عیار باشد و یا یک خیابانی که فقط حمل و نقل عمومی در آن انجام شود .و این موضوع
اصال در شهر تهران وجود ندارد .در کل شهر تهران ،تنها مکانی که در آن تا حدودی به افراد پیاده توجه شده است
خیابان پانزده خرداد است.
معلولین در تهران باید در پرش از روی موانع تخصص پیدا کنند
من ساکن شهر ادینبورگ هستم ،در این شهر دسترسی به فضای باز برای تمامی افراد از جمله سالمندان و معلولین
کامال امکان پذیر است و جزئیات به دقت بررسی شده است .موتورسوارها و رانندگان اتومبیل ها به هیچ وجه وارد
پیاده رو نمیش��وند و تمامی پیاده روها دارای یک رمپ مخصوص جهت عبور معلوالن اس��ت ،ولی من در کمال
تعجب دیدم که در شهر تهران در ابتدای بسیاری از پیاده روها موانعی کار گذاشته شده تا موتورسوارها و ماشین
ها امکان ورود نداشته باشند .هر چقدر فکر کردم که معلوالن چطور از این موانع عبور می کنند به نتیجه نرسیدم.
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همچنین در پیاده رو ها سنگفرش هایی تعبیه شده است برای هدایت نابینایان ،ولی به هیچ وجه اصول اجرایی بین
المللی در آن بکار نرفته است.
روشنایی ،فقط برای تصادف نکردن ماشین ها
یکی از موارد زیبایی شناسی در حوزه شهری ،روشنایی است .اما در شهر تهران ،روشنایی فقط برای این است که
ماشین ها با هم تصادف نکنند .همه روشنایی برای خیابان هاست و هیچ روشنایی برای پیاده روها و درختان موجود
در پیاده روها و عناصر طبیعی وجود ندارد .این موضوع بسیار خطرناک است.
اماکن تاریخی تهران ،فریز شده و متروک است.
ادینبورگ شهری با قدمت تاریخی در انگلستان است ،مرکز این شهر یک مکان تاریخی است ولی زندگی در آن
جریان دارد و انسان ها زندگی روزمره شان را در آن سپری میکنند و این اماکن به هیچ وجه تبدیل به موزه نشده
اس��ت ولی متاس��فانه در تهران ،شهری با قدمتی طوالنی ،چنین چیزی مشاهده نمی شود و تقریبا تمامی اماکن
تاریخی تبدیل به موزه و یا مکانی متروکه شده است که اصال زندگی در آن جریان ندارد.
در معماری ،هر ساختمان یک "سازی" میزند
در شهر ادینبورگ ،تمامی ساخت و سازها تحت مدیریت است و هیچ فردی نمیتواند در طراحی معماری و منظر
ساختمان خارج از الگوها و خالف طبیعت محیط اقدام کند و اصال امکان برهم زدن سیمای شهر برای کسی مقدور
نیست .اما متاسفانه در تهران هر ساختمان ساز خودش را میزند.
دست نوشته آقای سایمون بل در انتهای مشاهدات
فضاهای شهری در تهران به واسطه عدم حضور شهروندان و تنوع زندگی نتوانسته اند به مکانهای شهری تبدیل
شوند .به طور مثال در اصفهان جداره زاینده رود ،میدانهای تاریخی و یا میدانهای کوچکی که در محالت ساخته
شده اند از قبیل محله جلفا ،مکانهای شهری ای می باشند که امکان حضور شهروندان را افزایش می دهند.
به طور کلی بی توجهی به جزئیات ساده که هرروزه شهروندان با آن سروکار دارند ،و دست کم گرفتن اهمیت آنها
در زیباسازی محیط شهری در تهران به صورت قابل توجهی ملموس است.
من پیشنهادم این است که شما از پیشینه معماری و شهرسازی خود استفاده کرده و سعی کنید تا معنا و مفهوم آنرا
دریابید .معماری ای که در کاشان ،اصفهان و ابیانه دیده می شود هیچ ارتباطی به آنچه در حال حاضر در ایران می
گذرد نداشته در حالیکه با زندگی مدرن نیز قابلیتهای تطابق بسیاری دارد .یک معماری هم پیوند با طبیعت ،بومی،
زیبا ،کاربردی و عملکردی ،بدون زوائد که متاسفانه در معماری امروز تهران دیده نمی شود.
دانشجویان معماری منظر نیز باید علم معماری منظر را به جای اینکه از غرب ،که معموال درباره فضای سبز می
باشد ،گرته برداری کنند ،باید از پیشینه معماری خود مانند چهارباغ و بازار در تعریف فضای باز فراغتی استفاده کنند.
ساخت کولر گازی خورشیدی برقی
یک ش��رکت ایرانی موفق به س��اخت نوعی از کولرهای گازی شده اس��ت که با تامین همزمان انرژی از طریق
خورشید و انرژی الکتریکی 50 ،درصد هزینه مصرف برق کولرهای گازی را کاهش می دهد.
ش��رایط آب و هوایی در مناطق جنوب کش��ور و اس��تفاده از کولر گازی که انرژی زیادی مصرف میکند ،یکی از
معضالت بزرگ صنعت برق به دلیل مصرف باالی انرژی در این وسایل خنک کننده هوا است.
تش��ویق و توصیه مردم به اس��تفاده از کولرهای متناسب با محل زندگی در عین حال که کمترین میزان مصرف
انرژی را دارند( ،دارای برچسب انرژی  )Aموجب شده است برخی تولیدکنندگان ایرانی تالش خود را برای ساخت
کولرهای کممصرف و یا راهکارهایی که سبب صرفهجویی قابل توجه در مصرف برق میشود ،دوچندان کنند.
یک ش��رکت خصوصی ایرانی با حمایت س��ازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا) کولر گازی خورشیدی برقی را در
سومین نمایشگاه بینالمللی صرفهجویی انرژی به نمایش گذاشته است که با کمک گرفتن از انرژی جذب شده
خورشید و با کاهش انرژی الکتریکی مصرفی دستگاه ،بین  30تا  50درصد در مصرف برق صرفهجویی میکند.
این کولرها که دارای برچسب انرژی  Aهستند ،با جذب اشعه یو.وی ( )UVخورشید و تبدیل آن به حرارت ،به
طور مستقیم در چرخه عملکرد سیستم اثر میگذارند.
آزادسازی ظرفیت نیروگاهی با هدف کاهش سرمایهگذاری همزمان با افزایش تقاضای مصرف ،کاهش پیک بار
ساالنه در فصول گرم سال ،اصالح الگوی مصرف و بهینهسازی مصرف برق و کاهش هزینههای مصرف کننده،
عملکرد یکس��ان در روزهای آفتابی و ابری ،کاهش آالیندههای زیست محیطی و افزایش نسبت بازده انرژی از
جمله ویژگیهای این کولر گازی است.
این کولر گازی اکنون در حال طی مراحل آزمایشی در جهت بومیسازی و انتقال فناوری ساخت به داخل کشور
به منظور کنترل کیفیت محصول است .این کولرگازی در اقلیم جنوب و مناطق شرجی کاربرد دارد و اگر یک سال
کار کند ،هزینه خود را با صرفهجویی در مصرف انرژی جبران میکند.
کارکرد آزمایش��ی آن در چهار اقلیم کش��ور در مدت بیش از یکسال و نیم ،عملکرد خوب آن را تایید کرده از این
رو اکنون در مناطق جنوب از جمله قش��م و کیش مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت .سومین نمایشگاه بینالمللی
صرفهجویی انرژی ایران ( )2011 IESروزهای  22تا  25تیرماه جاری در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی
تهران در حال برگزاری است.
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خبرها
در این نمایش��گاه  72ش��رکت داخلی و  9ش��رکت از چین ،ترکیه ،انگلیس ،آلمان و تایوان آخرین دس��تاوردها و
محصوالت خود را در زمینه صرفه جویی انرژی ارایه کرده اند.
شناسنامهفنیساختمانرااجباریمیکنیم
سید مهدی هاشمی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت :شناسنامه فنی ساختمان
اشکاالت جزیی دارد اما این شناسنامه فنی بسیاری از مشکالت موجود در ساختمان سازی را حل می کند.
رئیس ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام مهندسی کشور گفت :در سال گذشته به طور متوسط یک پروانه از 2500
پروانه صادر شده دچار مشکل بود و تخلفاتی درباره آن گزارش شد .هاشمی با اشاره به اینکه قوانین به طور کامل
اجرا نمی شود افزود :بیش از  99درصد قانون موجود بدون اشکال است .وی گفت :توجیه اقتصادی و ارزش افزوده
بنا باعث تجدید ساخت سریع ساختمانها و کاهش عمر آنها می شود.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور افزود :استفاده نکردن از مصالح ساختمانی استاندارد و بکارگیری
نیروهای غیر متخصص و غیرماهر در ساخت و ساز از جمله دالیل کاهش عمر ساختمانهاست .وی گفت :ما بر
تولید مصالح ساختمانی استاندارد تاکید داریم اما برای این که مصالح استاندارد داشته باشیم هنوز فرهنگ سازی
نش��ده است .هاشمی افزود :شناسنامه فنی ساختمان اش��کاالت جزیی دارد اما اجرایی شدن این شناسنامه فنی
بسیاری از مشکالت موجود در ساختمان سازی را حل می کند .وی گفت :تا پایان امسال شناسنامه فنی را اجباری
می کنیم تا کسی امکان استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد و مجری ساخت و ساز غیر متخصص را نداشته
باشد.
سید مهدی هاشمی افزود :اخیرا شهرداری در ذیل پروانه هایی که صادر می کند اعالم می کند که تهیه شناسنامه
فنی برای صدور پایان کار الزامی است اما به این مساله کمتر توجه می شود .رئیس شورای مرکزی سازمان نظام
مهندسی کشور گفت :بهره بردار باید پایان کار و شناسنامه را مطالبه کند و برای این مساله باید فرهنگ سازی
کرد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز گفت :کیفیت نظارت بر ساختمان در سه سال پیش 60
درصد بود اما اکنون به  85درصد افزایش یافته است .صومعلو افزود :برخی بخاطر سود جوئی ساختمانها را تخریب
می کنند و این ربطی به عمر س��اختمان ندارد چرا که ممکن اس��ت ساختمانی بتواند  40یا  50سال عمر کند اما
تخریب می شود .وی گفت :برخی ساختمانها به علت نداشتن مقاومت و پی محکم و سازه های نگهبان که طبق
مقررات ملی اجرا نمی شود ،فاجعه ایجاد می کنند .صومعلو افزود :از مجموع بندهای مقررات ملی ساختمان شش
بند به روز شده است.
صنعتی سازی در کشور سرعت گرفته
سه سال پیش سهم ناچیزی از ساخت و سازها در کشور به روش صنعتی بود و این در حالی است که هم اکنون
بنا بر اعالم وزیر راه و شهرسازی بیش از  32درصد ساخت و سازها صنعتی شده است.
مدیرعامل ش��رکت مدیریت پروژه های س��اختمانی ایران گفت :رشد صنعتی س��ازی در کشور ،سرعتی بیش از
پیش بینی های اولیه داشت .سیدحسن قلعه نویی اظهار داشت :وقتی در سال  87با توجه به نیاز کشور به افزایش
سرعت ساخت و ساز و باالبردن میزان تولید مسکن ،استفاده از روش های نوین ساخت و ساز در دستور کار قرار
گرفت کمتر کسی گمان می کرد که سهم ساخت و ساز صنعتی با این سرعت افزایش یابد .به گفته وی ،سه سال
پیش سهم ناچیزی از ساخت و سازها در کشور به روش صنعتی بود و این در حالی است که هم اکنون بنا بر اعالم
وزیر راه و شهرسازی بیش از  32درصد ساخت و سازها صنعتی شده است.
قلعه نویی افزود :همان گونه که در بند «الف» اصل  44توانمندسازی و نگاه حمایتی نسبت به بخش خصوصی
توصیه شده ،شرکت مپسا نیز به عنوان یک شرکت دولتی به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
در زمینه مدیریت و توس��عه صنعتی س��ازی ساختمان و مسکن وارد این مسیر شد و با تعریف پروژه های پایلوت
 1100و  5400واحدی در شهر جدید پرند ،ترویج صنعتی سازی را در برنامه خود قرار داد.
مدیرعامل ش��رکت مپس��ا با تاکید بر اینکه هدف دولت از این کار «توسعه و ترویج» صنعتی سازی در کشور بود
تصریح کرد :همانطور که پیش تر هم به دفعات گفته شده ،مپسا شرکت پیمانکار نیست و به عنوان یک بخش
دولتی که حمایت از بخش خصوصی را وظیفه خود می داند وارد این عرصه شده است.
رئیس کارگروه تخصصی صنعتی سازی ساختمان و مسکن گفت« :آنچه که تحت عنوان صنعتی سازی در پرند
رخ داد ،ماحصل تالش شرکت های بخش خصوصی بود و انگیزه این کار نیز توانمندسازی و پیشرفت آنها و کمک
به ترویج و نهادینه شدن صنعتی سازی بوده است .از این رو نباید تاخیر برخی از این شرکت ها که تاکنون تجربه
چنین پروژه هایی را هم نداشته اند ،به پای تمامی این شرکت ها یا مپسا گذاشت بلکه وظیفه ما حمایت بیشتر از
شرکت های داخلی بوده و در همین مسیر اقدام نموده ایم .وی به بازدید رئیس جمهور ونزوئال از پروژه فاز  3شهر
جدید پرند اشاره کرد و افزود :عملیات و فناوری به کار گرفته شده در این پروژه به قدری برای مسووالن همراه چاوز
جذاب بود که در حضور وزیر سابق صنایع و معادن ،خواستار مشارکت ایران در ساخت و سازهای ونزوئال شد.
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مدیرعامل شرکت مپسا مطرح شدن نام ایران به عنوان یک کشور فعال در عرصه صنعتی سازی را فرصتی برای
بخش خصوصی در این حوزه دانست و گفت :قطعا اگر حمایت دولت از بخش خصوصی وجود نداشت ،پیشرفت
کارها با این سرعت حاصل نمی شد .قلعه نویی تصریح کرد :شرکت مپسا به عنوان مجری صنعتی سازی تاکنون
در همکاری و هماهنگی نزدیک با نیکزاد توانسته نسبت به توسعه صنعتی سازی در کشور اقدام کند.
رئیس کارگروه تخصصی صنعتی سازی ساختمان و مسکن در خصوص ادامه فعالیت شرکت مپسا در پروژه های
مسکن مهر اظهار داشت :فلسفه ورود شرکت مپسا به مدیریت پروژه های پایلوت تفاهم نامه سه جانبه وزیران
مس��کن و صنایع و تعاون بوده و به دنبال همین تفاهم ها بود که وارد مس��کن مهر ش��دیم ،از این رو برای ادامه
فعالیت در این بخش نیز تابع تصمیمات این آنها خواهیم بود .وی خاطرنشان کرد :مپسا هم اکنون به عنوان شرکتی
مدیریتی برای هم جهت کردن و هم س��رعت نمودن فعالیت های مرتبط با موضوع در دستگاههای مختلف در
حوزه صنعتی س��ازی ایفای نقش می کند و در صورت تداوم فعالیت در پروژه های پایلوت ،بازهم به حمایت از
بخش خصوصی ادامه خواهد داد.
قلعه نویی خاطر نشان کرد :حوزه فعالیت شرکت مپسا محدود به فعالیت های مربوط به پروژه های پایلوت نیست
و همان طور که قبال از طریق رسانه ها نیز اطالع رسانی شده ،اقدامات زیادی نیز در حوزه توسعه و ترویج صنعتی
سازی از طریق همکاری با سازمان ها ،نهادها و دانشگاه های مختلف صورت گرفته است.
ضرورتهمکاریسازمانهابانظاممهندسی
عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد :این سازمان در انجام وظایف قانونی خود
موفق نمی شود مگر اینکه نهادها و دستگاه های اجرایی کشور همکاری و تعامل موثری با آن داشته باشند.
فرج زاده ها افزود :شهرداری ها و سازمانهای مرتبط و مجریان باید مقررات ملی ساختمان را رعایت و اعمال کنند
اما متاسفانه در حال حاضر این قوانین به طور کامل و اثربخش رعایت نمی شود .وی با بیان اینکه اگر مقررات ملی
ساختمان به درستی اجرا نشود ،اصل نظارت هم زیر سوال می رود ،گفت :از  200هزار عضو این سازمان ،نیمی از
آنان در شهر تهران ساکن هستند .فرج زاده ها گفت :در حالی که  16سال از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان
می گذرد ،اما شهردار تهران زیر بار این قانون نرفته است.
عضویت ایران در فدارسیون بین المللی بتن
الیحه عضویت ایران در فدارسیون بین المللی بتن به منظور گسترش حضور فعال ایران در سازمان ها و مجامع
بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی از جانب رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،الیحه عضویت ایران در فدارسیون بین المللی بتن که بنا به پیشنهاد معاونت
حقوقی ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران رسیده ،برای طی تشریفات قانونی از جانب رئیس جمهور تقدیم
مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است :به منظور گسترش حضور فعال جمهوری اسالمی ایران در سازمان ها
و مجامع بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و
بین المللی در جهت اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی
و تکنولوژیکی عضویت ایران در فدارسیون بین المللی بتن راپمی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می
شود.
فروش تراکم در شهرداری بیمعناست
معاون شهرسازی و معماری شهرداری با بیان این که فروش تراکم ابتدایی ترین روش کسب درآمد شهرداریهاست،
گفت :در حالی که در سیستم شهرسازی ،قصد داریم دخالت کاربر در روند صدور پروانه و انواع گواهیها قطع شود
و زمانی که تشکیل پروندهها و فرآیند صدور پروانه توسط دفاتر خدمات الکترونیک دنبال میشود ،طرح موضوع
تراکم فروشی غیرعلمی و غیرمنصفانه است.
هیربد معصومی با بیان این که هماکنون با سیستمی شدن فعالیتهای شهرداری و فعالیت دفاتر خدماتالکترونیک،
فروش تراکم عمال بیمعناست ،گفت :شیوه درآمدی شهرداری تهران با گذشته تفاوتهای زیادی پیدا کرده است و
کسب درآمد از طریق خرید و و فرو ش تراکم ابتدایی ترین و سنتیترین روش کسب درآمد است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک خاطرنشان کرد :در حالی که در
سیستم شهرسازی ،قصد داریم حتی دخالت کاربر و کارشناسان در روند صدور پروانه و انواع گواهیها قطع شود
و زمانی که تشکیل پروندهها و فرآیند صدور پروانه توسط دفاتر خدمات الکترونیک دنبال میشود ،مباحثی مانند
تراکم فروشی غیرعلمی است.
معاون ش��هردار تهران تصریح کرد :وقتی در مدیریت ش��هر بحث سیستمی شدن ،توس��عه آی تی و شهرداری
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الکترونیک مطرح است چگونه میتوان در کنار آن تراکم فروخت ؟
معصومی با بیان این که بر اداره شهر به صورت سیستمی و علمی تاکید داریم ،افزود :در طرح تفصیلی جدید شهر
تهران ،همه فضاها تعریف شده و تراکم مجاز برای آنها مشخص شده است و به همین دلیل فروش تراکم در
شهرداری بی معناست .وی با بیان این که راهکارهای کسب درآمد در شهرداری الگوی جدید پیدا کرده است که
می تواند برای سایر شهرها نیز قابل استفاده باشد ،اظهارکرد :شهرداری تهران نیازی به این کار ندارد و ما این ادعا
را در ش��هرداری تهران داریم که حداقل در حوزه شهرس��ازی و معماری در سطح کشور اقدامات بی بدیلی انجام
شده است.
مسوولاجرایمقرارتملیساختمانهستیم
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت :سازمان نظام مهندسی به عنوان مدعی العموم ،محور حرکت
و مسوول نظارت بر اجرای قانون رعایت مقررات ملی ساختمان است.
سید مهدی هاشمی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره نحوه نظارت سازمان متبوع خود مبنی بر
رعایت مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث  ،19اظهار داشت :سازمان نظام مهندسی در واقع مدعی العموم است
چرا که قانون این سازمان را مسوول محور حرکت اجرای این قانون کرده است .وی در ادامه با بیان اینکه ما مطالبه
کننده رعایت مقررات ملی ساختمان از دستگاههای اجرایی هستیم ،افزود :اگر دستگاهی وظایف خود را انجام ندهد،
موجب پیگرد قانونی شده و با پیگیری موارد تخلفات ،به دستگاههای نظارتی مسوول ،معرفی خواهیم کرد.
رییس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان کشور با اش��اره به اینکه قانون همه را موظف به رعایت مقررات ملی
س��اختمان کرده است ،تصریح کرد :دس��تگاههای مختلفی دس��تاندرکار اجرای این قانون هستند ،به طوریکه
ش��هرداری به عنوان اصلی ترین مجری قانون مذکور پیش بینی ش��ده است ،لذا همه ما مقید به اعمال و اجرای
رعایت مقررات ملی ساختمان هستیم.
هاشمی با بیان اینکه برگزاری همایشهای مختلف در آگاهی همگان و آشنایی آنها با قوانین صنعت ساختمان
موثر است ،افزود :در تالشیم ضمن آگاهی بخشیدن به همگان در خصوص قوانین سازمان نظام مهندسی نسبت
به انجام وظایف محوله خود متعهد و مقید باشند .وی در پایان خواستار التزام به قانون از مسوولین اجرایی ،نظارتی
و بقیه دستگاههای مرتبط با این قانون شد.
مقایسه مصرف انرژی ساختمانهای ایران و اروپا
مدیر سازمان بهره وری انرژی ایران گفت :مصرف انرژی در ساختمانهای ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی
چهار برابر بیشتر است.
امیر دودابی نژاد افزود 21 :درصد مصرف انرژی در کف س��اختمانها 26 ،درصد در دیوارهای خارجی و سه درصد
در دیوارهای راه پله ها هدر می رود .وی اضافه کرد :عدم رعایت استانداردهای الزم در مصرف انرژی در بخش
ساختمان و تاسیسات،نبود متولی پیگیری امر بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها ،استفاده نادرست و ناقص از
فناوریهای نوین در بخش ساختمان ،عدم رعایت و کنترل مقررات ملی ساختمان در کشور ،پایین بودن دانش فنی
افراد شاغل در این بخش و عدم آگاهی کافی بهره برداران از ساختمانها از مهمترین دالیل کارایی پایین انرژی
در بخش ساختمان است.
مدیر س��ازمان بهره وری انرژی ایران به راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مدیریت انرژی در بخش س��اختمان
پرداخت و تاکید کرد :نصب کنترل کننده های هوش��مند در تاسیس��ات و س��اختمان اداری و عمومی ،استفاده از
رنگهای عایقی روی کولر آبی و سقف بام ،توزیع رایگان نوار درزگیر در مناطق گرمسیر ،توزیع رایگان الیه های
بازتابنده ،نصب س��ایه بان روی کولرهای گازی و آبی از راهکارهای کوتاه مدت است .وی اجرای گسترده عایق
کاری حرارتی ساختمانها ،تعویض الکتروموتور و پمپ کولرهای آبی ،جایگزینی چیلرهای جذبی در ساختمانها و
مجتمع ها ،نصب پرده های هوا و جایگزین کردن کولرهای موجود با کولرهای با بازده باال را از راهکارهای بلند
مدت در این بخش برشمرد.
دودابی نژاد خاطرنشان کرد :با اجرای راهکارهای کوتاه مدت  10تا  15درصد بار سرمایشی و با اجرای اقدامهای
بلندمدت  30تا  40درصد در مصرف لوازم سرمایش��ی تعدیل می ش��ود .وی از آمادگی سازمان بهره وری انرژی
ایران برای ارایه راهکارها و آموزش مس��ئوالن دس��تگاه های اجرایی در راستای سیاستهای بهینه سازی مصرف
انرژی خبر داد.
وی گفت :از آنجا که انرژی به صورت مس��تقیم و فراگیر درتمام زیربخش��های اقتصادی و رفاه اجتماعی نیازی
اساسی است ،فعالیت بهینه سازی باید به صورت فراگیر صورت گیرد که یکی از زمینه های عمومیت بخشیدن و
اجرایی کردن طرحهای بهینه سازی انرژی تشکیل شرکت های خدمات انرژی و تقویت ،حمایت و هدایت آنها
از جانب دولت است.
وی یادآور شد :شرکت های خدمات انرژی در تمام بخشهای مصرف کننده انرژی ،طرحهای مرتبط با بهبود کارایی
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انرژی را طراحی ،اجرا و تامین مالی می کنند و با تضمین حصول سطح مشخصی از کارایی انرژی و برعهده گرفتن
مخاطره های پروژه ،سهم خود را از محل صرفه جویی انرژی تامین می کنند.
نیکزاد :باغشهرها بدون اذن رهبر اجرا نمیشود
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به بررسی اجرای طرح باغشهرها گفت :طرح «باغشهرها» بدون اذن رهبر معظم
انقالب قطعا اجرا نمیشود.
علی نیکزاد وزیر راه و شهرس��ازی در پاس��خ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای عالی مسکن برای مسکن مهر چند
میلیارد دالر اختصاص داده و این هزینه چگونه در بازار وارد خواهد ش��د ،گفت :در بحث مس��کن مهر و در ادامه
سیاستهای گذشته مشکلی از لحاظ پرداخت تسهیالت نداریم.
وی همچنین در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر اینکه" :آیا شما موافق طرح رئیس جمهور مبنی بر واگذاری هزار متر
زمین به خانوادهها هستید؟ " ،اظهار داشت :فرمایش رئیسجمهور این است که ما به معماری ایرانی اسالمیمان
برگردیم و بتوانیم راحت زندگی و حریمها را حفظ کنیم و زمانی که میهمانی وارد خانه میشود خانم خانه به زحمت
نیفتد که بارها هم مراجع تقلید و روحانیت معظم در افتتاح مسکن مهر به ما در مورد آشپزخانههای اوپن و نحوه
زندگی آپارتمانی ایراد گرفتهاند و از طرفی با توجه به وسعتی که کشور ما دارد ،فرمایش رئیسجمهور این است که
ما بتوانیم نحوه استفاده از زمینها و بازگشت زندگی ایرانی اسالمی و استفاده از الگوهای معماری ایرانی اسالمی
را در ساخت و سازهایمان رعایت کنیم.
وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد :بر این اس��اس تیمی در این خصوص کار میکند و نتایج به استحضار رئیس
جمهور میرس��د و آنجایی که نیاز اس��ت باید خدمت بزرگواران دیگر گزارش دهیم این کار را انجام میدهیم و
نظرشان را جلب میکنیم و بعد در زمان اجرایی شدن به استحضار مردم میرسانیم.
نیکزاد در پاسخ به این سؤال" :با توجه به اظهارات شما آیا اجرای طرح واگذاری هزار متر زمین به خانوادهها در پاسخ
به گالیههای مراجع از نحوه زندگی آپارتمانی است؟ " ،خاطرنشان کرد :این برداشت شماست ،بنده چنین چیزی را
مطرح نکردهام .وی افزود :مراجع تقلید یا ائمه جمعه زمانی که ما برای افتتاح مسکن به استانها میرویم ،نسبت به
آشپزخانه اوپن گالیه دارند و معتقدند که این موضوع ایرانی  -اسالمی نیست بنابراین ما باید کاری کنیم که وقتی
مردم وارد خانه میشوند این خانه رنگ و بوی ایرانی داشته باشد .از این رو دستور به ما و شورای عالی معماری و
شهرسازی این است که در این راستا کار انجام و طرحی ارائه شود که تا پایان سال عملیاتی هم شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :ما کار کارشناسی را در این باره انجام داده موضوع را به استحضار رئیسجمهور و
مردم هم میرسانیم ،سرانجام آنچه را صالح باشد ،انجام خواهیم داد .نیکزاد در پاسخ به این سؤال" :مقام معظم
رهبری به ایجاد باغشهرها معترض هستند ،نظر شما در این باره چیست؟ " ،تصریح کرد :ما بدون اذن مقام معظم
رهبری قطعا کاری نخواهیم کرد .وی افزود :آقای رئیس جمهور این طرح را مطرح کرده و ما آن را بررسی و به
اس��تحضار رئیسجمهور رسانده بعد به استحضار مقام معظم رهبری گزارش میدهیم ،ما بدون اذن حضرت آقا
کاری انجام نمیدهیم.
بررسیقانوننظاممهندسیساختماندرمجلس
نماینده مردم تبریز ،آذرش��هر و اسکو در مجلس ش��ورای اسالمی گفت :طرح اولیه اصالح قانون نظام مهندسی
ساختمان تدوین شده و هم اکنون در دست بررسی است.
محمدحسین فرهنگی افزود :باید در این حوزه قانونی وجود داشته باشد که مواردی نظیر استحکام ،ایمنی ،رفاه،
آرامش و زیبایی را در خود گنجانده باش��د .وی اظهارکرد :ابنیه و س��اختمان از بحث های اساسی و کلیدی است
که متأسفانه در کشور مقداری با کم توجهی مواجه شده در حالی که تمامی مقدمات و ابزارهای مورد نیاز در این
موضوع از جمله بازار ،تقاضا ،اولویت های اجتماعی ،ضرورت ها و مطالبات در حوزه های مختلف کشور از قبیل
سیاست گذاری و قانون گذاری وجود دارد.
فرهنگی ،با بیان اینکه مس��اله هویت ساختمانها در کش��ور مورد غفلت و کم توجهی واقع شده ،گفت :هیچ نوع
سیاست روشن و مشخصی در این حوزه وجود ندارد و در این باره شعارها و ایده های کلی مطرح می شود اما در
عمل هیچ اقدامی انجام نیافته است .وی یادآور شد :در بحث مقاوم سازی در برابر زلزله هم در مسکن روستایی و
هم در مسکن شهری برنامه ها و کارهای قابل قبولی انجام شده و ابتکاراتی از قبیل مصالح سبک ،بتن های مقاوم
و موارد مشابه به انجام رسیده که به طور جدی در این جهت حرکت خوبی را نشان می دهند.
کبوترخانه؛اعجازمعماریایرانی
معماران ایرانی به دلیل نگاه عالمانه به اقلیم و علم زیس��ت شناس��ی ،عجایبی حیرت انگیز و ماندگار با عنوان
کبوترخانه های ایرانی خلق کرده اند که حقیقتا سزاوار است به آنها به عنوان آثاری برتر از عجایب هفتگانه عالم
نگاه کرد.
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کبوترخانه های ایرانی مانند بسیاری از مظاهر هنری ایران ناشناخته مانده اند این در حالی است که این برجهای
زیبای کبوتران به عنوان زیرساخت تاسیسات کشاورزی در تمام سرای ایران از کناره های شرقی دریاچه ارومیه
گرفته تا کویر یزد و میبد و برخی روس��تاهای نطنز و کاش��ان و از جنوب خراسان و طبس گرفته تا گوشه و کنار
شهرها و آبادیهای این سرزمین حضوری پیوسته داشته است.
تنها در حوالی اصفهان بیش از سه هزار برج زیبای کبوتر وجود داشته است و استان یزد نیز در شهرستان میبد یکی
از زیباترین کبوترخانه ها را در خود جای داده است .طراحی و عملکرد کبوترخانه ها بسیار جالب و عالمانه بوده به
گونه ای که در جذب کبوتران و خلق زیستگاهی امن برای کبوتر ،حیرت برانگیز بوده است .کبوترخانه ها مانند دژ
نظامی در برابر همه دشمنان کبوتر که کم هم نیستند ،مقاوم و نفوذ ناپذیر بوده است.
ساختار معماری کبوترخانه به گونه ای بوده که نه تنها در برابر پرندگان شکارچی مانند قوش ،جغد و کالغ فکر و
اندیشه شده ،بلکه هرگز پرندگان مهاجم را نیز درون برجها راهی نبوده است زیرا نحوه ساخت این کبوترخانه به
گونه ای بوده که امنیت همراه با آرامش و آسایش کبوتران را تأمین می کرده است.
دقت در اجرای این برجهای کبوتر به حدی بوده است که درصد اشتباه ورود پرندگان مزاحم را به صفر می رسانیده
زیرا اگر حتی یک مورد پرنده یا حیوان مهاجمی به درون این کبوترخانه راه می یافت ،هرگز هیچ کبوتری احساس
امنیت نمی کرد و کبوترخانه خالی از حضور کبوتران می شد .فضای داخلی کبوترخانه آن چنان امن و مفرح بود
که گاهی محل تجمع حدود  ۲۵هزار کبوتر می شد.
آش��یانه ها آنچنان زیبا و منظم با مدولهای یک ش��کل و از مصالح کاهگل ساخته شده بود که در تابستان بسیار
خنک و به گونه ای بوده است که باد در فضای آن جاری بوده و برعکس در زمستان گرم و از وزش بادهای سرد
محلی در امان بوده است .همه این تمهیدات منجر به خلق این شاهکارهای معماری یعنی کبوترخانه های ایرانی
شده است.
قطر سوراخهای ورودی کبوتران به داخل برجها به اندازه ای ساخته شده است که تنها کبوتران می توانستند وارد
آن شوند و پرندگان مهاجم قادر به ورود به داخل آن نبودند .عملکرد اقتصادی کبوترخانه ها در گذشته بر کسی
پوش��یده نیس��ت زیرا این مکانها زمانی کارخانه ساخت مرغوبترین کود جهان شناخته می شدند .معماری زیبای
کبوترخانه های ایرانی همراه با عملکرد اقتصادی آن یعنی کارخانه ساخت مرغوب ترین کود شناخته شده در جهان
بر کسی پوشیده نیست.
از علوم دیگر در ساخت برجهای کبوتر همچون استفاده از دانش فیزیک با توجه به اصل تشدید به منظور توجه و
پرواز همزمان دسته جمعی حدود  ۱۴هزار تا  ۲۵هزار کبوتر در اثر برخاستن ناگهانی که ارتعاشات بسیار قوی را به
دنبال دارد ،عالمانه بهره برده شده است .هندسه و ریاضیات به خاطر به حداکثر رساندن سطح در حجمی ثابت و
بهره گیری از اصول زیباشناختی آن چشمگیر است.
دانش جانورشناسی و روانشناسی جانوری از دیگر علومی است که در ایجاد تجهیزات دفاعی کبوترخانه و تمهیدات
مکانیکی ،بیولوژیکی و شیمیایی برای مبارزه با دشمنان کبوتر اعمال می شده است .معماری داخلی کبوترخانه ها
استثنایی است؛ عظمت این بناها هم به سبب گستردگی و شکوه و هم به سبب تنوع در فرم اعجاب برانگیز است
و این بناها مانند سایر آثار معماری ایرانی هم از عملکرد وافر و هم از فرم زیبایی پیروی کرده است.
کبوترخانه ها از تجربیات ارزنده کشاورزی سنتی یزد و اصفهان است و در یزد دو برج کبوترخانه میبد و کسنویه
باقی مانده است .ساخت کبوترخانه یکی از تجربیات ارزنده کشاورزی سنتی یزد و اصفهان است که در استان یزد
دو کبوترخانه میبد و کسنویه باقی مانده است .برج کبوترخانه میبد در جنوب شرقی باروی قدیم میبد (محل کنونی
فرمانداری میبد) واقع است و بنا از خارج به صورت برجی مدور و آراسته به نقشهای ویژه و از داخل دارای سه طبقه
و مجهز به هزاران النه برای جلب و نگهداری پرندگان مهاجر است.
برج کبوترخانه هم به لحاظ حمایت از پرندگان بی پناه و هم به جهت استفاده ای که در گذشته از کود آنها برای
کش��اورزان می کردند قابل توجه است .قدمت برج کبوترخانه میبد به دوران قاجار بر می گردد و در فهرست آثار
ملی به ثبت رسیده است.
این برج به صورت استوانه ای ساخته شده و دارای تزئینات قطاربندی آجری و گچی است که مانع تردد مارها به
داخل برج می شود ولی در برجهای مکعبی و چند قلو ترفندهای دیگری مانند ایجاد قوس به داخل انجام شده و
زمانی که کبوتران احساس خطر می کنند به طور ناگهانی به پرواز در می آیند که این امر موجب ایجاد ارتعاشی
داخل برج می شود و برای رفع این مشکل ،عالوه بر ساختن یک طبقه در میانه برج ،طاق هایی بین استوانه خارجی
و داخلی ایجاد کرده اند تا طول برج کاهش یافته تا ضمن استحکام سازه از ارتعاشات نیز جلوگیری می کند.
نوارهای گچی اطراف دیوار ،تله مارگیر ،گنبد کنگرهای و طاق بندی با گچبری های خاص از دیگر ویژگیهای برج
کبوترخانه میبد است .ساخت کبوترخانه ،یکی از تجربیات ارزنده کشاورزی سنتی یزد و اصفهان است که در استان
یزد دو کبوترخانه میبد و کسنویه باقی مانده است .پیش از رواج کودهای شیمیایی کشاورزان مناطق کویری یزد و
اصفهان از فضله پرندگان برای افزایش بهره وری خاک استفاده می کردند و برای این منظور بناهایی که کبوترخانه
نامیده می شد ،در اطراف آبادیها می ساختند.
کبوترخانههاوسیاحانخارجی
کبوترخانه های ایرانی مورد توجه بسیاری از سیاحان و گردشگران خارجی بوده و ابن بطوطه مراکشی ظاهرا اولین
سفرنامه نویسی بوده که درباره کبوترخانه ایرانی سخن گفته است .او در سفر طوالنی خود در حدود پنج قرن قبل
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( ۴۷۷س��ال پیش) می گوید :این کبوترخانه ها را بین راه قریه فیالن و اصفهان دیده اس��ت" :قیالن قریه بزرگی
است که بر روی رودخانه عظیمی ساخته شده و در کنار آن مسجد زییایی وجود دارد .آن روز تیر از وسط باغها و
آبها و روستاهای زیبا که برجهای کبوتر زیادی داشت به مسیر خود ادامه دادیم و پسین روز به اصفهان رسیدیم»...
عالوه بر ابن بطوطه در قرنهای بعد نیز سیاحان بسیاری راجع به برجهای کبوترخانه اصفهان و یزد مطالب بسیاری
نوشته اند.
اجرای کمرنگ مقررات ملی ساختمان در مسکن مهر
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه گفت :متاسفانه در بسیاری از پروژههای مسکن مهر استان
که در حال اجرا میباشد ،اجرا مقررات ملی ساختمان کمرنگ است.
مهرداد ساالری عنوان کرد :قرار است مسکن مهر را ارزان بسازیم ،نه بی کیفیت .وی ادامه داد :در همه جلسات
مسکن مهر استان همواره تاکید شده است که نباید در پروژههای مسکن مهر ،دقت را فدای سرعت کنیم .ساالری
افزود :هر چند در این پروژهها سرعت مهم است ،اما کیفیت ساخت و ساز نیز باید با رعایت قوانین حفظ شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه با بیان اینکه متاسفانه دیده میشود در خیلی از پروژههای
مسکن مهر ،اجرای مقررات ملی ساختمان کمرنگ است ،عنوان کرد :پیمانکاران باید بدانند در صورت اجرا نکردن
درست مقررات ملی ساختمان در آینده و هنگام بهره برداری دچار مشکل خواهند شد .وی بیان کرد :روشهایی
برای پایین آوردن هزینهها با اعمال مدیریت صحیح وجود دارد ،اما پذیرفتنی نیست که مشاعات به حداقل برسد،
پارکینگ ،حذف و تغییرات دیگری انجام شود.
س��االری با بیان اینکه هم اکنون بیش��تر پروژهها در مرحله سفت کاری قرار دارند ،گفت :همه میدانیم مسایل
نازک کاری با روح و روان بهره برداران سر و کار دارد که باید پیمانکاران به آن توجه بیشتری کنند .در ادامه این
جلسه ،طهماسب نجفی ،سرپرست دفتر فنی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه با پیمانکارانی که مسایل کیفی
را در ساخت و سازها رعایت نکنند برخورد میشود ،اظهار کرد :همواره با وجود توجه به مدت زمان بندی اجرای
پروژهها ،بر کیفی سازی آنها نیز تاکید شده است .وی خاطرنشان کرد :از پیمانکارانی که رشد هفتگی آنها منفی
است ،هیچ توجیهی پذیرفته نمی شود.
نجفی یادآور شد :همت همه مسووالن و منابع کشور به کار گرفته شده تا پروژههای مسکن مهر با کیفیت مناسب
و سرعت خوب اجرا شوند .وی با اشاره به اینکه از پیمانکاران پروژههای مسکن مهر انتظار داریم رشد منفی خود
را جبران کنند ،گفت :باید زمان تعیین شده برای بهره برداری پروژهها مورد توجه جدی قرار گیرد.
سرپرست دفتر فنی استانداری کرمانشاه ،خطاب به دستگاههای خدمات رسان و پیمانکاران ،عنوان کرد :دستگاههای
خدمات رسان باید طرحهای خود را در زمان تعیین شده به اجرا برسانند تا فرصتی از پروژهای گرفته نشود .پیمانکاران
نیز باید تمهیدات الزم را در کارگاهها برای حضور دستگاههای خدمات رسان بیندیشند.
نجفی بر سه شیفته شدن پروژههایی که رشد هفتگی آنها ضعیف است ،تاکید کرد و گفت :همچنان بازدیدهای
شبانه گروههای کارشناس از پروژهها ادامه دارد .وی خاطرنشان کرد :باید محوطه سازی و برخورداری از گاز ،برق،
آب و فاضالب در پروژه های مسکن مهر همزمان با بهره برداری از پروژهها افتتاح شود .قرار است از بیش از 60
هزار مسکن مهر در حال ساخت استان ،تا پایان شهریور 30هزار واحد به بهره برداری برسد.
احداث بزرگترین مجموعه ورزشیفارس
نایب رییس سازمان نظام مهندسی استان فارس گفت :بزرگترین مجموعه ورزشی بخش خصوصی توسط این
سازمان در حال احداث است که امیدواریم تا پایان امسال به بهرهبرداری برسد.
مجید ولدان افزود :این مجموعه ورزشی که برای رفاه حال  13هزار و  500عضو نظام مهندسی فارس ،طراحی
و احداث شده است ،بیش از  16هزار مترمربع زیربنا دارد .وی امکانات این مجموعه ورزشی را ک م نظیر توصیف
و تصریح کرد :در طراحی و احداث این مجموعه س��عی کردهایم باالترین اس��تانداردها را رعایت کرده و امکانات
مختلفی را برای استفاده کننده در بخشهای مختلف ورزشی پیشبینی کنیم.
نایب رییس س��ازمان نظام مهندس��ی استان فارس گفت :این مجموعه ورزشی بزرگترین و کاملترین مجموعه
ورزشی سرپوشیده بخش خصوصی خواهد بود و قرار است به اعضای سازمان نظام مهندسی استان فارس خدمات
بدهد .ولدان یکی از وظایف مهم س��ازمان نظام مهندس��ی را نظارت براجرای پروژهها و مطابقت دادن مصالح،
شیوههای طراحی و ساخت و اجرا با استانداردهای ملی ساختمان دانست و گفت :نظارت بر اجرای طرح مسکن
مهر به سازمان نظام مهندسی سپرده شد.
وی ادامه داد :با توجه به شتاب این پروژه و این که برای دولت سرعت در اجرا بسیار اهمیت داشت ،با اختصاص
 3میلیارد ریال اعتبار از بودجه داخلی سازمان نظام مهندسی کار نظارت بر این پروژه در  75شهر استان فارس را
ساماندهی کرده و برعهده گرفتیم .ولدان گفت :در فاز اول مسکن مهر که تعاونیها مجری ساخت و ساز هستند،
با توجه به تاکید بر سرعت پروژه و نبود نیروی فنی الزم ،کیفیت کار چندان باال نیست اما در فاز دوم که بیش از 2
و سوم کل پروژههای مسکن مهر را شامل میشود ،دولت به این نتیجه رسید که بحث اجرا به مجریان انبوهسازی
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خبرها
و مهندسان فعال در ساخت و ساز و اگذار شود و به همین دلیل کیفیت کار بهتر از فاز اول است.
نایب رییس سازمان نظام مهندسی استان فارس تاکید کرد :مشکل مسکن مهر در جانمایی خصوصا در فاز یک
این پروژه بود ب ه گونهای که تامین امکانات زیربنایی هزینههایی را تحمیل کرد اما در فاز بعدی که  90درصد به
صورت خودمالکی اجرا میشود ،امیدواریم کیفیتها بهتر هم باشد .وی تصریح کرد :بزرگترین مشکل مسکن مهر
بحث آتی آن و زمانی است که بهرهبرداران در آن سکونت میکنند و نیازها به خدمات شهری مشهود میشود ،آن
وقت که نیاز به فضای آموزشی ،خدمات شهری جمعآوری زباله و فاضالب و امکانات فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی،
حمل و نقل و .. .مشخص میشود.
ن حال متذکر ش��د :اس��تان فارس در طراحی و اجرای مس��کن مهر به تایید صاحبنظران در سطح
ولدان در عی 
کشور موفقتر عمل کرده است اما باید موضوع ساخت فضاهای فرهنگی ،مذهبی ،آموزشی ،تفریحی و ورزشی
و سایر خدمات زیربنایی شهری حل و فصل شود .وی با یادآوری اینکه نظارت براجرای پروژههای گازرسانی به
سازمان نظام مهندسی گفت 5 :منطقه تشکیل داده و مهندسان مورد تایید این سازمان وظیفه نظارت بر پروژههای
گازرسانی را در قالب مناطق مشخص شده انجام میدهند.
انتقادازرواجنماهایغیراستانداردساختمانی
نماهای غیراستاندارد ساختمان ها ساالنه خسارات سنگین برجای می گذارد
معاون وزیر راه وشهرسازی گفت :نماهای غیراستاندارد ساختمان ها که برخی از آنها نیز وارداتی است و قابلیت
اشتعال نیز دارد ،ساالنه خسارات سنگینی برای مردم در بر دارد...
' محمود فاطمی عقدا ' روزشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت:در سال های اخیر با اقبال مردم
از نوعی نماهای ساختمانی مواجه هستیم که شاخص آن بکار گیری انواع رنگ است و این رویکرد را می توان
ناشی از نبود اطالع رسانی الزم به حساب آورد.
رییس مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن افزود :موضوع شناسایی معایب ساخت و سازها از سال گذشته جدی تر از
قبل در دستور کار این مرکز قرار گرفته و امسال نیز تداوم دارد که در این ارتباط موضوع نما به روش غیراستاندارد
در ساختمان به عنوان تحمیل کننده خسارات مادی سنگین به مردم مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی اضافه کرد :بهره گیری از مواد غیراستاندارد در نمای ساختمانی موجب بروز ' ترک های زیاد و عمیق ' می شود،
برخی موارد نیز زمینه مساعد برای آتش سوزی را فراهم کرده و موجب اتالف منابع می شود.
فاطمی عقدا گفت :سیس��تم ها و روش های به کار گرفته ش��ده در نمای ساختمان ها از سوی مرکز تحقیقات و
ساختمان به دقت مورد پیگیری است نقاط ضعف آنها مورد شناسایی قرار می گیرند و برای آگاهی مردم نیز اطالع
رسانی الزم صورت خواهد گرفت.
به گفته وی ،سود جویی برخی وارد کنندگان سبب شده تا مواد غیراستاندارد برای استفاده در نمای ساختمان وارد
کشور شود که به زیان مصرف کنندگان است و مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن درصدد معرفی موارد مورد تایید
است.
گزارش های رسمی از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن حاکی
از وجود حدود  30درصد مصالح ساختمانی غیر استاندارد در بازار است که گفته می شود قیمت نازل آن عامل اصلی
استقبال مردم از این اقالم محسوب می شود.
فاطمی عقدا گفت :مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن نماهای مناسب در صنعت ساختمان را با تکیه بر فرهنگ
ایرانی  -اسالمی به مردم معرفی خواهد کرد.
وی اضافه کرد :بهره گیری از شیوه هایی که در نما به روش پیش ساخته در کارگاه ها تولید و در ساختمان ها نصب
می شوند و نیز الزامات زلزله را رعایت کنند ،از جمله موارد مورد تاکید مرکز مذکور است.
س��االنه حدود یکصد میلیون متر مربع در کش��ور ساخت وساز مس��کونی صورت می گیرد که استفاده از مصالح
ساختمانی غیر استاندارد موجب اتالف سرمایه ها در این بخش می شود.
اهمیتاستقاللسازماننظاممهندسی
معاون عمرانی استانداری البرز گفت :نظام مهندسی نیازمند استقالل است و در صورت تحقق چنین استقاللی است
که سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان غیردولتی می تواند به اهداف خود دست یابد.
احمد افضلی اظهار داشت :پیشرفت هر کشوری مرهون تالشهای بیشمار مهندسان آن است مهندسان هر جامعه با
تکیه بر دانش و توان علمی خود ،اقدام به اجرای پروژههایی میکنند که زیر ساختهای آن جامعه را تشکیل میدهند
و تسهیالت ارتباطی ،حمل و نقل ،بهداشت ،آموزش و .. .را فرآهم می آورند .وی افزود :یکی از مهمترین ارگانهایی
که مستقیما مسئولیت حمایت ،ارتقاء علمی ،و نظارت بر فعالیت مهندسان را دارد ،سازمان نظام مهندسی است.
عضو کانون نظام مهندس��ی کرج ادامه داد :بسیاری از فعالیتهایی که به صراحت در قانون این سازمان ذکر شده
است ،بعد از اینکه سالها از تشکیل آن میگذرد ،همچنان مسکوت باقی مانده و هیچ گونه فعالیتی در جهت رسیدن
به اهداف ذکر ش��ده انجام نپذیرفته اس��ت .وی بیان کرد :ماده  4این قانون وظیفه آموزش به فعاالن در بخش
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ساختمان را به سازمان نظام مهندسی ،وزارت مسکن و شهرسازی و نیز وزارت کار و امور اجتماعی محول میکند.
در تبصره  1این بند  10سال مهلت از زمان ابالغ این قانون تعیین شده تا در این ده سال ،همه افراد شاغل تحت
آموزش قرار گیرند.
افضلی گفت :شاید اگر این بند تا کنون حتی به صورت جزئی به اجرا در میآمد ما در ساخت و ساز ساختمانها با
چنین مشکالت بزرگی در اجرا روبرو نبودیم .این کارشناس بیان کرد :در وضعیت کنونی ،شما میتوانید هر تعداد که
بخواهید استاد و دکترای مهندسی عمران را پیدا کنید ولی مطمئنا در پیدا کردن تکنسین اجرایی ساختمان چه در
زمینه اسکلت فلزی یا بتنی و .. .که دارای مهارت تایید شده باشد دچار مشکالت فراوان خواهید بود و شاید اصال
چنین افراد ماهری پیدا نکنید.
ساخت برج با تکنولوژی روستایی
وی تاکید کرد :ما هنوز با تکنولوژی روستایی ،در حال ساخت برجهای بلند هستیم .برجهایی که مطمئن باشید
کوچکترین جزء آن توسط افراد ماهر اجرا نشده است .و مسلما این نقص برمیگردد به کم کاریهای سازمان نظام
مهندسی که نتوانسته در چند سال گذشته به وظیفه خود عمل نماید تا بتواند مشکل کمبود کارگر و تکنسین ماهر
را پوشش دهد و یا حداقل اگر این آموزش از وظایف ارگانهای دیگر بوده باشد ،گزارشی از عدم کارکرد آنها تهیه
و منتشر نماید.
افضلی گفت :س��ازمان نظام مهندس��ی بدلیل اینکه از نظر اداره امور وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است،
نتوانسته هرگز خود را در جریانهای بزرگ کشور سهیم کند و همواره به عنوان زیر مجموعهای از وزارت مسکن،
به انجام امور نظارت بر نقشه های ساختمانهای مسکونی پرداخته و قادر به ایفای نقشی هرچند کوچک در پروژه
های بزرگ و حیاتی نبوده است .وی عنوان کرد سازمان نظام مهندسی حتی نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن برای
مهندسان ایجاد کند و بتواند از حقوق آنها دفاع نموده و جایگاهی در اعتالی فرهنگ مهندسی کشور داشته باشد.
وابستگی به مسکن و شهرسازی از دالیل عدم موفقیت نظام مهندسی
معاون عمرانی استانداری البرز گفت :سازمان نظام مهندسی در طول سالیان گذشته نتوانسته است عملکرد شایسته
ای داش��ته باش��د و این ضعف عملکردی به ضعف ساختاری و وابسته بودن این نظام به دولت و وزارت مسکن و
شهرسازی برمی گردد .وی یادآور شد :شاید سال  74که سازمان نظام مهندسی توسط وزارت مسکن تاسیس شد
به دلیل نوپا بودن آن نیاز به حمایت از سوی این وزارتخانه داشت.
افضلی گفت :ولی اکنون با وجود گذشت سال ها تجربه ،نظام مهندسی دوران طفولیت خود را سپری نموده است
و مطمئنا ادامه فعالیت به صورت زیر مجموعهای از بدنه دولت دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه و انتظاری
که از این سازمان میرود نخواهد بود ..این مسئول ادامه داد :از این رو اولین حرکتی که باید از سوی مهندسان برای
اصالح ساختار نظام مهندسی و توانمند سازی آن انجام پذیرد ،استقالل کامل این سازمان میباشد ،چرا که تنها در
صورت تحقق چنین استقاللی است که سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان غیردولتی خواهد توانست به
اهداف خود که هم اعتالی کیفیت ساخت و ساز و هم دفاع از حقوق و جایگاه مهندسی است ،دست یابد.
برچسبانرژیدرساختمانهاالزامیمیشود
مدیرکل دفتر امور مقررات س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی با بیان اینکه دریافت برچس��ب انرژی برای کلیه
ساختمانهای در حال ساخت الزامی است ،گفت :شرکتهای حقوقی پس از تعیین صالحیت وظیفه ارایه برچسب
انرژی را برعهده میگیرند.
غالمرضا هوایی با بیان اینکه برچست انرژی در ساختمانها تکلیف قانون است و موضوع تنها تفاهم نامه میان 3
دستگاه دولتی نیست ،گفت :این قانون به تصویب مجلس هم رسیده اما هنوز آئین نامه آن برای اجرا ابالغ نشده
است ،براین اساس با مشارکت  3وزارتخانه نفت ،نیرو و راه و شهرسازی ،این قانون به اجرا می رسد .وی افزود:
برای اجرای برچس��ب انرژی در س��اختمانها باید شرکتهای حقوقی صالحیت بندی شوند و شرکتها پس از احراز
صالحیت می توانند به ساختمانهای درحال ساخت برچسب انرژی بدهند.
مدیرکل دفتر امور مقررات س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی بیان کرد :پس از ابالغ براس��اس برچسب انرژی،
ساخت و سازها در کشور انجام می گیرد و اخذ برچسب ساختمان برای تمامی ساختمانها الزامی است .هوایی بابیان
اینکه این قانون در تمام س��اختمانهای کشور الزامی است ،گفت :تمامی ساختمانهای مسکونی ،تجاری و اداری
باید برچسب انرژی داشته باشند و از سوی شرکت های منتخب این برچسب ها را دریافت کنند .وی درخصوص
انتخاب شرکتهای تعیین برچسب انرژی ساختمانها ،بیان کرد :هنوز مشخص نیست که این شرکتها از سوی چه
نهادی تعیین صالحیت شوند اما اینکه زیر نظر سازمان نظام مهندسی باشند بعید به نظر می رسد.
مدیرکل دفتر امور مقررات ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود :این شرکتها پروانه صالحیت می گیرند و ممکن
است با یک ساختار جدید انجمنی را تشکیل دهند که فقط به این امر بپردازد .هوایی درباره هزینه اجرای این قانون
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خبرها
برای سازندگان ساختمانها گفت :این طرح هزینه کمی در حد  50تا  100هزار تومان برای هر ساختمان دارد اما
برای اخذ این برچسب ،ساختمانها باید از مصالح نوین استفاده کنند که هزینه بیشتری را به نسبت مصالح سنتی
دارد .وی افزود :البته این هزینه ها در کوتاه مدت به سازنده تحمیل می شود اما در درازمدت به نفع مالک است،
زیرا از هدررفت انرژی جلوگیری می کند و موجب صرفه جویی در انرژی می شود.
مدیرکل دفتر امور مقررات س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی تصریح کرد :سازندگان باید در نوع درب و پنجره،
رنگ دیوارها ،نوع المپ ،ژنراتور و مصالح ساختمانی دقت داشته باشند تا از مصالح انرژی بر و با پرت انرژی باال
در س��اخت ساختمان ها استفاده نش��ود که در صورت رعایت این موارد می توانند از برچسب انرژی با درجه باال
استفاده کنند.
در این روش ،ساختمانها هم مانند لوازم خانگی از برچسبهای انرژی  Aتا  Eبرخوردار خواهند شد ،این درحالی است
که در حال حاضر حتی یک ساختمان با درجه  Aو  Bمصرف انرژی هم در سطح کشور وجود ندارد .درصورتی که
اگر در ساختمانی با رعایت تمامی مقررات امکان مصرف کمتر از  100کیلو وات ساعت در هر متر مکعب انرژی
فراهم شود ،امکان صدور درجه  Aیا  Bفراهم خواهد شد.
هم اکنون براساس آمارهای رسمی  40درصد انرژی مصرفی کشور در ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرد که
در برنامه سوم و چهارم توسعه دولت به منظور ساماندهی مصرف انرژی در این بخش ،مبحث  19مقررات ملی
ساختمان تدوین و ابالغ شد .بر این اساس ،پیش بینی می شود با اجرای راهکارهای بهینه سازی در ساختمانهای
موجود س��االنه  202میلیون بش��که معادل نفت خام به ارزش  14.1میلیارد دالر و اجرای مبحث  19در ساخت و
سازهای جدید  8.9میلیون بشکه معادل نفت خام به ارزش  0.63میلیارد صرفه جویی حاصل شود.
برخورد با معضل رواج فرهنگ امضا و مهر
عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس گفت :این سازمان با تشکیل کمیتههای مختلف نظارت ،به
شدت با مهندسانی که بدون حضور در پروژه تنها اقدام به مهر زنی میکنند برخورد کرده است.
مجید ولدان اظهار داشت :موضوع مهر فروشی بیشتر یک موضوع فرهنگی است تا اینکه فنی باشد .ولدان ادامه داد:
با بازدیدهای دورهای به دنبال مبارزه با این پدیده هستیم و اگر مهندسانی هستند که بدون حضور در پروژه ،مهر را
تحویل افراد میدهند با آنان برخورد میشود .وی اضافه کرد :کمیته فنی چهارنفرهای نیز در این مورد تشکیل شده
است و کنترل فنی در اجرا و بازدیدهای مختلف را در برنامه داریم.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی فارس خاطرنشان کرد :همچنین برای رسیدگی به پروندههای متخلفان
نظام مهندسی و کنترل خدمات اعضا ،کمیته انتظامی با حضور یک قاضی را تشکیل دادهایم و از نظر تعداد تشکیل
پروندهها ،دومین سازمان مهندسی در کشور را داریم که این نشاندهنده بازرسیهای باالی این سازمان است.
ولدان با بیان اینکه س��ازمان نظام مهندس��ی فارس ،با توجه به دقت مهم کیفیت ساخت و ساز ،به عنوان نمونه
کشوری است ،بیان داشت :در طرح مسکن مهر سال گذشته با  300میلیون تومان از اعتبارات داخلی این سازمان،
نظارت بر ساخت مسکنهای مهر در استان فارس را انجام دادهایم .وی خاطرنشان کرد :در فاز نخست مسکن مهر
که توسط تعاونیها و با فوریت ساخته شد به لحاظ فنی از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با مشارکت سازمان
نظام مهندسی در مرحله دوم اجرای آن که دو سوم آن هماکنون در فارس اجرا میشود با بهترین کیفیت در حال
اجراست.
عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس بیان کرد :بزرگترین مشکل مسکنهای مهر در استان
فارس فراهم کردن خدمات زیربنایی و خدمات عمومی است که امیدواریم با برنامهریزی این موضوع نیز به تحقق
برسد.
سمینارمعماریایرانیاسالمینظاممهندسی
برای اولین بار در س��ال جاری س��مینار ملی معماری ایرانی اسالمی نظام مهندسی کشور در شیراز برگزار خواهد
شد.
رئیس گروه تخصصی شورای مرکزی نظام مهندسی کشور گفت :طی چندین سال گذشته بارها بحث عدم توجه
به معماری ایرانی اسالمی در کشور مطرح شده که در این راستا تصمیم به برگزاری چنین سمیناری در سطح ملی
گرفته ش��ده اس��ت .کاضم معمارضیاء ادامه داد :در این سمینار بزرگان فن معماری کشور و جهان حضور خواهند
داش��ت تا با اس��تفاده از تجربیات تمامی بزرگان بتوانیم طرحی درست و مورد قبول برای ساخت و سازها انتخاب
کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فارس مهد تمدن و معماری ایران است ،گفت :از لحاظ تاریخی
استان فارس مهد معماری کشور است و باید گفت که سبک معماری اصفهان نیز توسط شخصی به نام قوام الدین
شیرازی ارائه شده است .رئیس گروه تخصصی شورای مرکزی نظام مهندسی کشور یادآور شد :معماری کنونی
فارس گرایش ،کپی سطحی و برداشتی بصری از معماری غربی است که باید به گونه ای معماری ایرانی اسالمی
جایگزین آن شود.
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آغاز پروژه توسعه مسجدالحرام
پروژه توسعه مسجدالحرام با زیربنای  400هزار مترمربع از هفته به زودی آغاز میشود .پروژه توسعه جدید پس
از تکمیل برای یک میلیون و  200هزار نمازگزار فضا ایجاد خواهد کرد ،در توسعه جدید بر روی ایجاد سایهبان بر
صحنهای شمالی کار میشود که.. .
عبداهلل بن عبدالعزیز؛ پادشاه عربستان از روند توسعه مسجدالحرام و اقدامات انجام شده در فاز نخست پروژه توسعه
بازدید میکند و سنگ بنای توسعه صحنهای شمالی حرم شریف را خواهد گذاشت که این پروژه بزرگترین پروژه
توسعه در تاریخ این مکان مقدس به شمار میرود.
معاون رئیس اداره امور مس��جدالحرام در این باره گفت :پروژه توس��عه در بخش ش��مالی مسجدالحرام بر اساس
پیشرفتهترین و مدرنترین سیستمهای الکتریکی و میکانیکی اجرا خواهد شد به طوری که پاسخگوی تمام نیازها
و مجهز به تجهیزات و خدمات اساس��ی مانند سیس��تمهای مدرن و پیشرفته برای رهایی از زبالهها و همچنین
سیستمهای کنترل امنیتی و تامین آب آشامیدنی است.
محمد بنناصر الخزیم اظهار داشت :پروژه توسعه جدید پس از تکمیل برای یک میلیون و  200هزار نمازگزار فضا
ایجاد خواهد کرد ،در توس��عه جدید بر روی ایجاد س��ایهبان بر صحنهای شمالی کار میشود که در این طرح از
طریق پلهای متعدد برای ایجاد ارتباط حرکتی جمعیت زائران و نمازگزاران استفاده میشود ،این طرح همچنین
شامل نصب پلههای متحرک و ثابت و آسانسورهایی با رعایت دقیقترین معیارهای دوام و استحکام و بهترین
سیستمهای تهویه و نور است.
ت همچنین سیستم تهویه تمام مسجدالحرام هم در
الخزیم افزود :مطالعه توسعه مطاف هم با این توسعه مرتبط اس 
دستور کار است به طوری که پیشبینی میکنیم ثمره این  2پروژه مبارک را به زودی ببینیم همچنین شاهد افتتاح
پروژه سقیا زمزم که آب مبارک زمزم را با فناوری پیشرفته تامین می کند ،خواهیم بود.
بنابر اعالم پایگاه اطالعرس��انی حج ،الخزیم تصریح کرد :توس��عه پل جمرات رنجها و مشکالت حجاج ناشی از
ت همچنین هدف از احداث قطار مشاعر مقدسه ،تسهیل انتقال حجاج
ازدحام به هنگام رمی جمرات را پایان داده اس 
میان مشاعر مقدسه است و  2شبکه ماهوارهای مستقل که یکی قرآن کریم را از مسجدالحرام و دیگری سنت نبوی
را از مسجدالنبی(ص) پخش میکند ،از دیگر محورهای پروژه توسعه است.
اشکالقانونیتبدیلحکمتخریببهجریمه
رئیس شورای اسالمی شهر تهران تبدیل حکم تخریب یک ساختمان به جریمه را دارای اشکال قانونی دانست.
مهدی چمران درباره میزان اجرای آرای صادره در کمیس��یون ماده  ،100اظهار داش��ت :در ارتباط با آرایی که در
کمیسیون ماده  100صادر و منجر به تخریب شده و همچنین آرایی که تبدیل به جریمه میشود توسط دبیر این
کمیسیون جداولی تهیه میشود .وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از آرای این کمیسیون منجر به تخریب
نمیشود و در نهایت با تخصیص جریمه ،ساختمان غیرمجاز بر جای خود باقی میماند؟ گفت :این یک مشکل
قانونی است که وقتی تخریب یک ساختمان انجام نمیشود بر اساس قانون آن را به جریمه تبدیل میکنند.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه نمیتوان تخریب را انجام داد ،تصریح کرد :اجرای حکم تخریب با
مشکالتی رو به رو است به عنوان مثال از اجرا نشدن حکم تخریب طبقه ششم یک ساختمان مطلع هستم که 5
سال پیش فروخته شده و در حال حاضر ساکنینی دارد؛ فردی که آن را ساخته علیرغم اینکه حکم تخریب داشته
آن را فروخته و اثری هم از او نیست .وی ادامه داد :البته اصالح قانونی در شورای عالی استانها تهیه کردهایم ولی
به دالیلی آن را به مجلس نبردهایم و روشهای دیگر اصالحاتی در شورای شهر انجام دادهایم و اصرار بر دنبال
آن است که در صورت تحقق آن بسیاری از مسائل حل میشود.
چمران خاطرنشان کرد 2 :سال در کمیسیون عمران شورای شهر روی این مسئله کار کردیم و برخی اصالحات
را انجام دادیم ولی اجرای آنها مش��کل اس��ت .وی اظهار داش��ت :به عنوان مثال در این اصالحات ذکر شده که
دبیرهای کمیسیون ماده  100توسط شورا انتخاب و حقوق داده شوند همچنین ذکر شده که در مواردی که تخلف
صورت گرفته شهردار ناحیه یا منطقه مربوطه هم عالوه بر مالک ساختمان جریمه شود چراکه به دلیل سهلانگاری
شهرداری در نظارت تخلف ایجاد شده است.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران خاطرنشان کرد :این اصالحات در شورای شهر تصویب شده و قرار است اجرایی
شود ولی زمان آن معلوم نیست.
سوادفارغالتحصیالنمهندسیکاهشیافته!
رییس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی ،از تاثیر افزایش چشمگیر پذیرش و فارغالتحصیل رشتههای
عمران ،شهرسازی و معماری ابراز نگرانی کرد.
مهندس ایرج شهین باهر با اعالم این مطلب گفت :هرچند که سازمان نظام مهندسی ،برای پذیرش اعضای مجاز،
آزمون ورودی برگزار میکند ،اما پذیرش و فارغالتحصیلی بیرویه دانش��جو ،بیش��ک در طوالنی مدت ،در روند
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مقررات فنی بخش ساختمان و شهرسازی ،تاثیر نامطلوب داشته باشد.
شهین باهر تصریح کرد :درگذشته بار علمی فارغالتحصیالن دانشگاهی به گونهای بود که آمار قبولی آزمون ورودی
سازمان نظام مهندسی ،گاه به50درصد نیز میرسید ،اما این آمار در آزمون اخیر ،به پنج الی ده درصد کاهش یافت
که این کاهش ،نشان دهنده افت سواد مهندسی فارغالتحصیالن دانشگاههااست.
این عضو هیئت علمی دانش��گاه گفت :متاس��فانه ورودی و خروجی دانش��گاهها در رشتههای علوم مهندسی به
گونهای است که میتوان گفت بیشتر دانشجویان رشتههای عمران و شهرسازی ،پس از گذراندن دوره تحصیلی
فارغالتحصیل شدهاند اما هنوز مهندس نشدهاند.
او با اشاره به رشد چشمگیر ظرفیتهای پذیرش دانشجویی در این رشتهها خاطرنشان کرد :دانشگاه تبریز ،ساالنه
حدود پنجاه دانشجو در رشته عمران میپذیرد ،اما میبینیم که یک واحد کوچک دانشگاهی که فقط سه سال از
تاسیس آن سپری شده است؛ در عرض یک ترم تحصیلی ،به تنهایی چهار برابر ظرفیت ساالنه دانشگاه تبریز،
دانشجو میپذیرد.
رییس سازمان نظام مهندسی استان گفت :این فرآیند و افزایش کمی ،بیشک با کاهش سطح علمی همراه بوده
و در طوالنی مدت ،تاثیرگذار خواهد بود؛ چرا که دانش��جویی که فارغالتحصیل میشود؛ از دولت و سازمان نظام
مهندسی انتظار دارد که او را به عنوان مهندس به رسمیت بشناسند.
شهرداری گودبرداریهای شبانه را کنترل کند
محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار اظهارداشت :برخی حوادث ناشی از گودبرداری غیراصولی در صورت
آگاهی شهروندان و گزارش دادن این موارد ،قابل پیشگیری است.
معاون استاندار تهران تصریح کرد :شهروندان از نظر قانونی میتوانند مانع انجام گودبرداریهای شبانه غیراصولی
شوند .همچنین اگر مهندس ناظر هنگام انجام عملیات گودبرداری ،شخص ًا در محل حاضر نباشد ،همسایهها حق
دارند کار گودبرداری را در هر مرحلهای متوقف کنند تا پس از آگاه شدن گشتهای شهربان (تیمهای نظارت و
بازرسی شهرداری) از عوامل پروژه توضیح خواسته شود.
معاون عمرانی اس��تاندار تهران درباره ضرورت نظارت بر چگونگی حمل و تخلیه نخالههای س��اختمانی ناشی از
گودبرداری نیز اظهار داشت :طبق مصوبات راهنمایی و رانندگی و هماهنگیهایی که بین این نهاد و شهرداری
وجود دارد ،تردد کامیونها در روز ممنوع است که البته این موضوع موجب بروز برخی تخلفات میشود.
محمودی توضیح داد :کامیونهای حمل نخاله موظف هستند پس از تخلیه در مکانهای مجاز ،رسید و تأییدیه این
تخلیه را به عوامل شهرداری تحویل دهند تا در پروندههای مربوط درج شود .وی گفت :نظارت بر مراحل مختلف
گودبرداری و نیز روند و محل تخلیه نخالههای ناشی از آن بر عهده شهرداری است و شهروندان نیز موارد تخلف
را به اطالع شهرداری برسانند.
معاون عمرانی استاندار تهران افزود :در موارد زیادی عملیات گودبرداری بدون حضور مهندسان ناظر انجام میشود
و همین است که هرازگاهی شاهد وقوع تخلفات ناگوار هستیم .در صورت بروز این اتفاقات ،مراجع قضایی در درجه
اول عوامل شهرداری و مهندس ناظر را مقصر میدانند.
گفتنی است وجود مصوباتی همچون امکان تردد نداشتن کامیونهای حمل نخاله در طول روز ،موجب شده است
که بخش زیادی از عملیات گودبرداریهای سطح شهر به شب موکول شود و این موضوع ،زمینه را برای برخی
سوءاستفادهها فراهم میکند؛ سوءاستفاده هم در عملیات گودبرداری و هم در جابهجایی و دفن نخالهها .با این حال
محمدرضا محمودی در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت اصالح این قوانین ،سکوت کرد.
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران نیز با تأکید بر این که مجریان ساختمانی باید صالحیت الزم در
ساخت و ساز داشته باشند ،گفت :ناآگاهی مجریان از اصول اجرا از عواملی است که موجب اتفاقات ناگوار در حوزه
ساخت و ساز در سطح شهر میشود .جواد کریمیان افزود :چنانچه اعضایی که کار گودبرداری را انجام میدهند
متخصص و سازندگانی که کارفرما آنان را انتخاب میکند دارای صالحیت باشند ،با مشکالت کمتری در این زمینه
روبهرو خواهیم بود .وی با اشاره به موارد مطرح شده درباره استفاده از مجریان ذی صالح در قانون افزود :در قانون
این طور مطرح شده است که از یک سو مجریان دارای صالحیت باشند و از سوی دیگر کارفرمایان ملزم هستند
تا از این مجریان که دارای صالحیت بوده و مورد تأیید هستند برمبنای اصولی بهرهمند شوند.
کریمیان اقبال تصریح کرد :براساس قانون ،مهندس ناظر بر مجریان و سازندگان ساختمانی نظارت دارد و مهندس
ناظر باید در زمانهای مشخص که یکی ازمهمترین آنها هنگام گودبرداری است در ساختمان حضور داشته و بر
مجموعه کار نظارت فنی داشته باشد .وی با بیان این که شهرداری فقط با اجازه ناظر که بر کار مجریان نظارت
و حض��ور دارد مجوز الزم را صادر میکند ،افزود :پس ازصدورمجوز ش��هرداری ،کار با حضور مهندس ناظر آغاز
میشود و به همین دلیل کارفرما به لحاظ ایمنی و رعایت اصول فنی اجرا باید درانتخاب مجریان ساختمانی نهایت
دقت را داشته باشد.
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چشم انداز نظام مهندسی ساختمان براساس قانون برای نخستین بار تهیه شد
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت :برای نخستین بار چشم انداز نظام مهندسی
ساختمان بعد از  14سال بر مبنای قانون تهیه شد...
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،سید مهدی هاشمی روز یکشنبه در اولین نشست مطبوعاتی خود با اصحاب
رسانه اظهار داشت :امسال این سازمان با هدف کارآمدی بیشتر برنامه ساالنه دارد که برپایه  34عنوان است و در
واقع یک برنامه عملیاتی محسوب می شود.
وی که به منظور تشریح برنامه های چهاردهمین اجالس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به
جمع خبرنگاران آمده بود ،افزود :بحث در خصوص بیمه جامع ساختمانی ،نظامنامه صندوق مشترک سازمان نظام
مهندس��ی ساختمان و نظامنامه شورای انتظامی از دیگر موضوع های مطرح است که در اجالس به آن پرداخته
خواهد شد.
هاشمی درخصوص زمان اجالس که قرار است روسای قوای مجریه و مقننه در آن شرکت کنند ،گفت :روزهای
 18و  19تیرماه جاری این اجالس در تهران برگزار می شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود پیرامون شناسنامه فنی وملکی ساختمان گفت :اجرای سمبلیک این موضوع
قابل پذیرش نیس��ت و تاکنون به شکل عملیاتی رس��میت پیدا نکرده و در دوره ای هم متوقف مانده و براساس
نشست های صورت گرفته با شهرداری و نمایندگان وزارت راه وشهرسازی این موضوع در دستور کار قرار گرفته
است.
هاش��می وعده داد که اجرای شناس��نامه فنی وملکی ساختمان تا آخر س��ال جاری وارد مرحله اجرایی شود .وی
خاطرنش��ان ساخت :سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح کش��ور دارای  250هزار عضو مهندس است که
بزرگترین تشکل مردم نهاد در حوزه تخصصی محسوب می شود.
این مقام مسئول در ارتباط با مساله امضا فروشی اظهار داشت :چنانچه به قانون پایبند باشیم این مسائل مطرح
نمی شود و درصورتی که یک دوهزار و پانصدم هم اتفاق بیفتد قابل پذیرش نیست و در واقع یک مورد تخلف
هم زیاد است.
هاشمی اضافه کرد :هرکس هم نباید خود را در جایگاه قوه قضائیه قرار دهد و قبل از رسیدگی به مسایل مدعی
شود و بنابراین در این بخش باید فرهنگ سازی صورت گیرد.
چهاردهمین اجالس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان هفته آینده در تهران برگزار خواهد شد.
دریافتگزارشاتمهندسانناظربهصورتالکترونیکی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج گفت :با اجرای طرح اتوماسیون شهرداری کرج و فراخوان مهندسان
ناظر برای عضویت در این سیستم ،کرج نخستین شهر دریافت گزارشات مهندسان ناظر به صورت الکترونیکی
میشود.
غالمرضا احمدی بیداخویدی افزود :با اجرای این سیس��تم تمامی گزارش��ات مهندس��ان ناظر درباره کارکردها و
نظارتهای انجام شده به صورت الکترونیکی وارد سیستم اتوماسیون شهرداری میشود.
وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این طرح گزارشات دیگر به صورت دستی و سنتی دریافت نمیشوند ،اظهار داشت:
الکترونیکی ش��دن فعالیتهای حوزه شهرسازی از کاربردهای مهم این طرح است که ضمن ساماندهی فعالیت
مهندسان ناظر موجب تسهیل در پاسخگویی به امور کاری مربوط به این گروه میشود.
این مسئول با یادآوری فعالیت 3هزار و  500مهندس ناظر به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی در کرج و دریافت
کد شناس��ایی برای ثبت نام کنندگان بیان کرد :براس��اس این طرح که پس از تکمیل بانک اطالعاتی شهرداری
کرج اجرایی میش��ود ،برای مهندسان ناظری که مهرهای نظارتی آنها فاقد کد شناسایی شهرداری باشد ،پروانه
ساختمانی با نظارت فرد صادر نخواهد شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از صدور پروانههای ساختمانی به شکل الکترونیکی خبر داد و اظهار
داشت :این مهم نیز از دیگر ضرورتهای اجرای طرح اتوماسیون شهرداری است که همکاری و تعامل مهندسان
ناظر با شهرداری را به منظور ارتقای کیفی خدمات حوزه شهرسازی نیاز دارد.
بیداخویدی با مثبت ارزیابی کردن این طرح تاکید کرد :با اجرایی ش��دن سیس��تم اتوماسیون شهرداری ،ظرفیت
کار همه مهندس��ان اعم از ش��هرداری و غیر شهرداری در سیستم ثبت میش��ود و به اطالع عموم میرسد .وی
شفافسازی اذهان عمومی را از مهمترین اهداف اجرای این طرح خواند.
سرانه ها در شهرسازی رعایت نمی شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت :یکی از اصلی ترین مشکالت ما در امر شهرسازی ،عدم رعایت
سرانه ها بویژه در فضای سبز و شبکه معابر است.
سید مهدی هاشمی در هشتمین اجالس گروههای تخصصی شهرسازی کشور در گرگان بیان داشت :در کارها
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باید از تجربیات دیگران استفاده کنید نه اینکه به عنوان نمونه دوباره در پی اختراع چرخ باشیم .وی اظهار داشت:
باید با شهرس��ازی خوب ،ایمنی و رفاه را به ش��هروندان هدیه کنیم .هاشمی ،معماری و بویژه شهرسازی یکی از
بارزترین و ملموس ترین جلوه های فرهنگ بشری دانست.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در این جلسه خطاب به مهندسان شهرساز عنوان داشت :در این همایش بجز
ش��ناخت چالشها و آسیبها باید راهکارهای برون رفت از مشکالت و یا ارتقاء وضع موجود را استخراج و پیشنهاد
کنید .هاشمی افزود :شهرها و روستاهای کشور باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که بیشترین و بهترین و
اصولی ترین ساختمان ها را داشته باشیم.
رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها
مدیر دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی گفت :در  85درصد از ساخت و ساز ها مقررات
ملی به صورت کامل رعایت می شود.
هوایی در کنگره ملی مدیریت بحران با اشاره به اقدام وزارت مسکن و شهرسازی در تدوین مقررات ملی ساختمان
و نظارت به منظور کیفی سازی ساخت و ساز در کشور افزود :در 6 -5سال اخیر رعایت این مقررات در ساخت و
ساز های روستاها و شهرهای کشور رشد چشمگیری داشته است .وی با بیان اینکه مسئولیت ساخت و ساز فقط
برعهده وزارت مسکن نیست ،گفت :در این مراحل ،شهرداری ها هم مسئول هستند و نمی شود هر مشکلی که
دراین عرصه روی می دهد برعهده مهندس ناظر گذاشت.
مدیر دفتر مقررات ملی ساختمان افزود :بر اساس قانون ،مسئولیت شهرداری کمتر از مهندس ناظر نیست و نباید
در این خصوص قصور داش��ته باش��د و از وظایف خود غافل شود .هوایی با تاکید بر لزوم تهیه نظام جامع ساخت
و ساز گفت :باید این الیحه را مسئوالن ذیربط تهیه کنند و در اختیار دولت قرار دهند .وی با اشاره به اینکه باید
در طرحی جامع مسئولیت ها مشخص شود افزود :هم اکنون مسئولیت های حقیقی نظام جامع ساخت و ساز ما
مشخص نیست.
مدیر دفتر مقررات ملی س��اختمان وزارت مسکن با اشاره به فرارسیدن سالروز زلزله رودبار ،با بیان آثار این زمین
لرزه در کشور افزود :مطالبه مردم برای تامین ایمنی بیشتر در ساخت و ساز ،تهیه قانون بررسی و کنترل ساختمان
در سال از جمله این آثار است .هوایی همچنین در خصوص گودبرداری های غیراصولی گفت :قرار است جلساتی
با حضور رئیس شورای شهر ،شهردار تهران و رئیس نظام مهندسی با وزیر مسکن برگزار شود و راهکارهای الزم
برای جلوگیری از این اتفاقات تلخ اندیشیده شود.
طرح ترافیک رنگی در جاکارتا
مقامات شهري جاكارتا روز شنبه اعالم كردند كه براي حل مشكل ترافيك طرح محدوديت تردد بر اساس رنگ
خودروها را دستور كار خود قرار داده اند.
ب��ه گزارش ايرنا به نق��ل از جاكارتا گلوب ،در اين طرح محدوديت ورود دورهاي به محدوده مركزي و پر ترافيك
ش��هر بر اس��اس رنگ خودروها پيشبيني شده است.بر اساس اين طرح رنگ خودروها به دو دسته روشن و تيره
تقسيم شده است.
قرمز ،آبي روش��ن ،سبز ،س��فيد و صورتي در گروه رنگهاي روشن و مشكي ،خاكستري ،آبي تيره و قهوهاي در
دسته رنگهاي تيره قرار خواهند گرفت.اين گزارش حاكي است ،وسايط نقليه عمومي مانند تاكسيها از شمول
اين طرح خارج خواهند بود.
اين طرح مخالفيني نيز دارد و برخي مقامات اعالم كرده اند كه طرح ممنوعيت تردد بر اساس رنگ خودرو روشي
غير موثر در كاهش بار ترافيكي جاكارتا است.
عدم وجود کنترل و بازرسی بر ساختمان
مدیرعامل شرکت کنترل و بازرسی ساختمان گفت :وزارت راه وشهرسازی برنامه ای برای تداوم فعالیت اینگونه
شرکتها ندارد و این مولودی که در سال  1387شکل گرفت ،اکنون بی اثر و خنثی شده است.
حس��ن فتوره چی اظهار داشت :براس��اس برنامه ریزی وزارت مسکن وشهرسازی سابق در سال  1387تعداد 26
شرکت کنترل و بازرسی ساختمان تاسیس شد که بر کار ساخت وساز نظارت داشته باشند و تعدادی از پروژه های
این بخش به آنها واگذار شد ،اما از سال  1388شرکتهای یادشده بدون ارجاع کار با تعطیلی مواجه شدند.
وی افزود :پیش از این به گونه ای برنامه ریزی ش��ده که با صدور گواهی کیفیت از س��وی ش��رکت های کنترل
و بازرسی ساختمان ،شرکتهای بیمه برای اینگونه ساختمانها بیمه نامه  10ساله صادر می کردند و در عین حال
تضمین کیفیت تاسیسات ساختمان دوره سه سال داشت.
این متخصص بخش ساختمان و مسکن خاطرنشان ساخت :تعطیلی واحدهای کنترل و بازرسی ساختمان که برای
صیانت از  30درصد نقدینگی کشور صورت گرفته ،به زیان کشور است و امروز در دنیا این نوع فعالیت به عنوان
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تضمین استاندارد ساخت وساز محسوب می شود .وی یادآورشد :شرکتهای مذکور در واقع مولود دولت نهم بودند
و انتظار می رفت با حمایت های الزم به بلوغ کاری و تخصصی برسند ،اما این حرکت بدون پشتیبانی و حمایت
از سوی وزارت راه وشهرسازی تداوم نیافت.
وزارت مس��کن وشهرسازی سابق در سال  1387برای اجرای کنترل و بازرسی ساختمانهای جدید االحداث در
کشور  80میلیارد ریال اختصاص داده بود .فتوره چی افزود :ایران از کشورهایی است که بر روی کمربند زلزله واقع
شده و ساالنه با وقوع زلزله حجم قابل توجهی از واحد های مسکونی تخریب می شوند ،بنابراین رعایت استاندارد
ساخت وساز در کشور یک نیاز جدی است و داشتن شناسنامه و گواهی کیفیت واحد های مسکونی برای خریداران
خانه های نوساز به منزله تایید کیفیت آن حداقل برای  10سال است.
براس��اس گزارش های رسمی مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن وابس��ته به وزارت راه وشهرسازی کماکان 30
درصد مصالح ساختمانی کشور به شکل غیراستاندارد روانه بازار می شود که ارزان بودن آن مهمترین دلیل استقبال
سازندگان و مردم از این نوع کاال است .دولت براساس مصوبه ای که از تیرماه  1389شکل اجرایی به خود گرفت،
تولیدات مصالح ساختمانی را مشمول استاندارد اجباری قرار داد.
فتوره چی گفت :فقدان کیفیت ساخت وساز در کشور سبب شده تا عمر متوسط واحد های مسکونی از سه تا چهار
دهه فراتر نرود ،درحالی که باید به گونه ای واحد های مسکونی ساخته شود تا یک نسل بتواند از آن بهره برداری
نماید.
مدیرعامل ش��رکت بازرسی فنی خدمات مهندسی  -نظام مهندس��ی آرمان که با سرمایهگذاری شورای مرکزی
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سایر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان30 استان کشور و شرکت
سرمایهگذاری نظام مهندسی ایران از تیرماه  1387تاسیس شد ،خواستار اعمال دقیق کنترل کیفی ساخت وساز
کشور از سوی مراجع معتبر شد.
برخورد نظام مهندسی با ساخت و سازهای ناایمن
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی خواستار تالش سازمان نظام مهندسی ساختمان برای جلوگیری از
ساخت و سازهای غیر ایمن شد و گفت :مهندسان باید در ایمن سازی شهرها و روستاها با جدیت تمام وارد شوند
تا شهرها در مقابل حوادث ایمن باشند.
مقیمی با اش��اره به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سال های نخست فعالیت خود به اهدافش
نرسیده است ،گفت :البته این سازمان در بسیاری از موارد ،کارها را با توفیق پیش برده است .وی افزود :مهندسان
کش��ور در قالب یک تشکیالت غیردولتی س��ازمان یافته اند و تالشگران عرصه ساخت و ساز عضو این سازمان
هستند و در یک شرایط خاص توان مهندسی خود را نمایش می دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :امروز هر مهندسی با حضور در سازمان نظام مهندسی
هویتی جدید می یابد و کار مهندس��ی خود را در چارچوب اهداف این س��ازمان برنامه ریزی می کند .وی تصریح
کرد :هر مهندسی می داند که اگر از اصول مهندسی تخطی کند از سوی این سازمان مورد بازخواست قرار خواهد
گرفت.
مقیمی خاطرنشان کرد :هر کجا که ساخت و سازها از ایمنی الزم دور بوده ،تلفات بسیاری داشته و یکی از مهم
ترین اهداف سازمان نظام مهندسی این است که مهندسان در ایمن سازی شهرها و روستاها با جدیت تمام وارد
شوند.
هاشمی:فراکسیونمهندسینمجلستشکیلمیشود
رئیس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان با بیان اینکه فراکسیون مهندسین در مجلس تشکیل میشود ،گفت:
شناسنامه فنی ملکی تا پایان سال اجرا میشود.
به گزارش مهر ،مهدی هاشمی در نشستی خبری با اشاره به برگزاری چهارهمین اجالس هیئت عمومی سازمان
نظام مهندسی ساختمان در  18و  19تیرماه ،گفت :تصویب خط مشی کلی سازمان به پیشنهاد شورای مرکزی و
تصویب هیئت علمی در دستور کار است ،همچنین گزارش یکساله استانها وعملکرد سازمان نظام مهندسی در این
اجالس قرائت می شود وی بابیان اینکه بازنگری در ساختار ،تشکیالت و تدوین برنامه های راهبردی در دستور کار
قرار دارد ،بیان کرد :یکی از موضوعاتی که با مجلس توافق شده ،راه اندازی فراکسیون مهندسین مجلس است.
هاشمی درباره اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت :شناسنامه فنی ملکی براساس قانون باید اجرا شود اما
متاسفانه به دالیل مختلف این موضوع با تاخیر مواجه شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به جلسات مشترک سازمان ،شهرداری و وزارت مسکن اشاره کرد و افزود:
اجرای این قانون با مشکالتی هم روبرو است که برای اجرا باید این مشکالت رفع شود؛ به همین جهت موضوع
اصالح شناسنامه فنی ملکی در دستور کار وزارت مسکن قرار دارد.
هاش��می بابیان اینکه اجرای برخی از موارد این شناس��نامه در ساختمان ها دشوار بود ،بیان کرد :با توافقات انجام
شده اصل شناسنامه فنی ملکی مورد تایید همه سازمانها و نهادهاست؛ بنابراین تا رفع معایب تا پایان سال اجرایی
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می شود.
وی افزود :برای اولین بار چشم انداز نظام مهندسی کشور بر مبنای قانون تهیه شد و برنامه ساالنه سازمان برای
ارتقاء کارآمدی نظام مهندس��ی س��اختمان هم به تصویب شورای مرکزی رس��ید که این برنامه با  34عنوان در
دستورکار سال  90قرار گرفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موضوع بیمه جامع ساختمانی اشاره کرد و گفت :امیدواریم با توجه به
مقدماتی که با کنسرسیوم بیمه ای صورت گرفته است به طرح جامع بیمه ساختمانی دراجالس بپردازیم.
هاشمی در مورد موضوعات مورد بررسی در این اجالس اظهارداشت :موضوع نظام نامه صندوق مشترک سازمان
نظام مهندسی ساختمان و نظام نامه شوای انتظامی سازمان هم در این اجالس بررسی می شود.
وی درباره قانون سازمان نظام مهندسی تصریح کرد :گزارش عملکرد از پیشرفت این قانون پس از  14سال در
اجالس به نمایندگان مجلس و رئیس جمهور ارایه می شود که دستاورد بزرگی برای سازمان به شمار می رود.
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان افزود :امسال  34عنوان برنامه در مورد ارتقاء خدمات فنی مهندسی در
سطح کشور ،ارتقاء سطح فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی و نظام مند کردن فعالیت های مهندسی در دستورکار
قرار گرفته است.
وی در پاس��خ به پرسش��ی در خصوص هزینه برگزاری این اجالس تصریح کرد :در اجالس گذشته  600میلیون
تومان هزینه شد و در این اجالس فعال  520میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
رئیس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان در خصوص اینکه شهرداری تهران مهندس��ان ناظر را مقصر ریزش
ساختمانها در تهران می داند ،بیان کرد :اگر همه به قانون مقید باشند این مشکالت پیش نمی آید ،ضمن آنکه در
تهران از هر  2500مورد یک مورد ریزش می کند که امکان یک مورد تخلف می رود.
هاش��می تصریح کرد :مهندس ناظر صرفا ناظر اس��ت و می تواند مسایل را گزارش کند اما ابزار اجرایی در اختیار
ندارد و دس��تگاه دیگری باید به این تخلفات رس��یدگی کند و این درست نیست که هرکس خود را درجایگاه قوه
قضائیه قرار دهد.
تنها کسی که زلزله را دوست دارد
این اختراع علی مراد صفری احمدوند در جشنواره اختراعات و ابتکارات نابغه های ملی که شهریور ماه سالجاری در
کره جنوبی برگزار شد توانست مدال طال و جایزه ویژه این جشنواره را از آن خود کند.
علی مراد صفری احمدوند مخترع لرستانی است که توانسته دستگاهی اختراع کند که در دنیا نظیر ندارد؛ این مخترع
که شاید تنها کسی است که زلزله را دوست دارد موفق به اختراع دستگاه هوشمند جستجوگر و ردیابی لیزری میدان
مغناطیسی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،دستگاه یاد شده قادر است که تاثیر میدان مغناطیسی بر فرکانس لیزر را آشکار کند .این
سیستم با اندازه گیری بسیار دقیق و حساسیت بسیار باال میدانهای مغناطیسی ضعیف را تا پیکو تسال آشکار می
کند و از خصوصیات بارز آن این است که می تواند هرگونه تغییرات میدان مغناطیسی زمین را با سرعت نور آشکار
نماید.
این اختراع علی مراد صفری احمدوند در جشنواره اختراعات و ابتکارات نابغه های ملی که شهریور ماه سالجاری در
کره جنوبی برگزار شد توانست مدال طال و جایزه ویژه این جشنواره را از آن خود کند.
این مخترع لرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موفقیت خود در سطح جهانی ،اظهار داشت :در این جشنواره
مخترعین و نوآوران کشورهای مختلف اختراعات خود را در زمینه برق ،الکترونیک و مخابرات ارائه کردند.
وی ادامه داد :با اینکه کشورهای کره جنوبی و ژاپن در این زمینه همیشه حرفهای زیادی برای گفتن دارند اما ما
توانستیم مدال طال و جایزه ویژه این جشنواره را به ایران بیاوریم.
احمدوند از احساس خود در هنگام دریافت این جایزه جهانی می گوید و یادآور شد :حضور در این جشنواره و کسب
رتبه اول احساس غرور خاصی را به من به عنوان یک ایرانی داد.
وی در ادامه در خصوص ویژگی های این سیستم به خبرنگار مهر گفت :این دستگاه نمونه خارجی ندارد و در واقع
یک سیستم منحصر به فرد است.
احمدوند با اشاره به اینکه این دستگاه حتی قادر به تشخیص ویبره زنگ تلفن همراه نیز است ،تصریح کرد :این
سیستم هر گونه میدان مغناطیسی ضعیفی را نیز می تواند آشکار کند.
علی مراد صفری احمدوند افزود :تا کنون از کشورهایی مانند بلژیک ،انگلستان ،چین و کرواسی از من برای شرکت
در مسابقات و جشنواره هایشان دعوت به عمل آمده است.
این اس��تاد دانش��گاه به صحبتهای خود در جشنواره کره جنوبی اشاره کرد و گفت :من در این جشنواره جمله ای
گفت��م ک��ه مورد توجه تمام حاضرین قرار گرفت و آن این بود که من با س��رعت نور می توانم هر تکان زمین را
آشکار کنم!
این مخترع لرستانی ادامه داد :این جمله یک واقعیت و نتیجه یک عمر زندگی و تالش من است.
احمدوند در مورد زلزله اظهارات جالبی دارد و معتقد است که تنها کسی است که دوست دارد زلزله رخ دهد!
وی درخصوص کاربردهای دستگاه هوشمند جستجوگر و ردیابی لیزری میدان مغناطیسی می گوید :این دستگاه
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در زمینه های مختلف ژئوفیزیک ،فیوژن هس��ته ای ،بطری پالسما ،ریل و قطارهای مغناطیسی ،کشف میادین
نفت و گاز و ...به کار می رود.
وی با بیان اینکه برای ساخت این دستگاه بیش از  60میلیون هزینه کرده است ،ادامه داد :در صورتی که ساخت
این دستگاه به تولید انبوه برسد اعتبار مورد نیاز برای هر دستگاه حدود  4تا  6میلیون تومان می شود.
احمدوند با بیان اینکه تاکنون چند مرکز از جمله موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و معاونت حوادث غیرمترقبه
کشور برای تولید انبوه این دستگاه پیشنهادهایی داده اند که با توجه به شرایط موجود و تحریم هایی که وجود دارد
کار زمان بری است و نیاز به حمایت دولت دارد.
وی با انتقاد از اینکه هنوز هیچیک ازمس��ئولین استانی ،اس��تاندار و فرماندار در خصوص کسب رتبه جهانی من
استقبال و تقدیری انجام نداده اند ،تصریح کرد :نخبگان و مخترعین به دنبال این هستند که مشکالت و معضالت
جامعه خود را حل کنند اما متاسفانه هیچ کمکی از طرف مسئولین متوجه آنها نیست.
این مخترع لرستانی با بیان اینکه متاسفانه جامعه ما دارای یک بروکراسی ناسالم است که باعث شده نتواند نخبه
پرور باشد بلکه نخبه گریز شده است ،اظهار داشت :وقتی نخبگان ما مورد کم لطفی قرار می گیرند دیگر انگیزه
ای برای ادامه کار و فعالیت در جامعه خود را ندارند.
احمدوند کمبود تخصص و تجربه ،عدم استفاده از نخبگان و وجود روابط ناسالم و مریض در سازمان های مختلف
را از معضالت مو جود در کشور در راستای جذب نخبگان و استفاده از طرح های آنان می داند و ادامه می دهد:
تعداد زیادی از دانشجویان من به خاطر همین مشکالت به خارج از کشور رفته اند.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد :هزینه های زیادی برای تحصیل جوانان در کشور می شود اما زمان استفاده و
بهره برداری از آنها مشکالتی به وجود می آید که مانع از بهره بره داری از آنها می شود و کشورهای دیگر از آنها
استفاده می کنند.
افتتاح مرتفع ترین برج آمریکای التین در پاناما
دونالد ترامپ ،میلیاردر و مالک معروف آمریکایی مرتفع ترین برج آمریکای التین را که مجموعه اقامتی و هتل
 70طبقه ای به ارتفاع دویست و هشتاد و چهار متر است ،افتتاح کرد.
ترامپ که یکی از پیشروان صنعت ساخت و ساز در جهان است ،در خصوص این مجموعه احداث شده در ساحل
اقیانوس اطلس در پاناما اعالم کرد ما مرتفع ترین ساختمان آمریکای التین و یکی از مرتفع ترین ساختمان های
جهان را ساخته ایم.
ریکاردو مارتینلی ،رئیس جمهور پاناما درباره این احداث این بنا در پاناما اعالم کرد من می خواهم از دونالد ترامپ
سپاسگزاری کنم که به پاناما آمده و در اینجا سرمایه گذاری کرده است.
ایتالیا موفق به ساخت آجر فضایی شد
یک شرکت ایتالیایی در جزیره ساردنیا در غرب ایتالیا موفق به ساخت آجری خاکستری رنگ شد که می تواند در
ساخت و سازهای آینده در کره ماه مورد استفاده قرارگیرد.
این آجر فضایی که اخیرا در اداره ثبت اختراعات اروپا نیز به ثبت رس��یده اس��ت ،نتیجه طرحی است که از سوی
پروفسور جاکومو کائو شیمیدان دانشگاه کالیاری و با همکاری مرکز تحقیقات و توسعه و مطالعات عالی در ساردنیا،
اداره انرژی و حمل و نقل مرکز ملی تحقیقات و شرکت خصوصی کورم و سرمایه گذاری  500هزار یورویی آژانس
فضایی ایتالیا تحقق یافته است.
کائو در این باره گفت :این آجر متشکل از موادی است که در کره ماه نیز وجود دارد ،مانند ایلمنیت ،زیرا هر طرحی
در س��اخت و س��ازهای اینده در کره ماه باید از موادی ساخته شده باشد که بتوان مشابه ان را در کره ماه نیز پیدا
کرد تا بدین صورت در حمل و نقل و هزینه آن صرفه جویی کرد .ما برای این اختراع از موادی استفاده کردیم که
مشابه ان در کره ماه وجود دارد.
وی افزود :یک س��ازه در کره ماه باید توان حفظ فضانوردان را از تشعش��عات فضایی و حتی از شهاب سنگ های
کوچک داشته باشد و باید محیطی داشته باشد که بتوان در داخل ان براحتی کار و زندگی کرد.وی گفت :تحقیقات
بین المللی در این زمینه سال ها است که ادامه دارد و حتی شرکتی بنام شرکت سیمان ماه تاسیس شده که از سوی
ژاپنی ها و امریکایی ها برای تولید عناصر مفید برای ساخت و ساز در کره ماه مورد حمایت قرار دارد.
وی افزود :چینی ها و هندی ها خیلی تالش می کنند تا به کره ماه برسند و در آینده حتی ناسا نیز در صورتی که
کنگره امریکا اوباما را وادار به ازسرگیری برنامه های فضایی کند برای ساخت و ساز به کره ماه برمی گردد .و امید
می رود که در همکاری های اینده میان ایتالیا و امریکا در زمینه فضایی ،این اجر ایتالیایی نقش خود را ایفا کند.
باریکترین خانه جهان ،یک متر عرض دارد!
رس��انههای لهس��تان اعالم کردند که باریکترین خانه جهان با تنها یک متر عرض توسط یکی از معماران این
133

خبرها
کشور ساخته شده است.
ژاکوب شرینسکی یکی از معماران این خانه کوچک در اینباره یادآور شد :این خانه کوچک چهار طبقه در میان
دو عمارت بزرگ بنا شده و تنها یک متر عرض دارد .همچنین در هر یک از طبقات این خانه یک اتاق هم تعبیه
شده است.
این مرد جوان در ادامه یادآور شد :برای اولینبار که شکاف میان این دو ساختمان را دیدم تصمیم گرفتم آن را با
ساخت یک آپارتمان کوچک پر کنم .البته پیش از این یک آپارتمان به عرض یک متر و  20سانتیمتر در اسکاتلند
رکورددار باریکترین خانه را در جهان داشت که در سال  200میالدی به مبلغ 27هزارپوند فروخته شد.
ش رسانههای رسمی لهستان این خانه چهار طبقه که در هر طبقه دارای اتاقخواب ،نشیمن ،سرویس
بر اساس گزار 
بهداشتی و آشپزخانه است ،در میان دو ساختمان در «ورشو» ساخته شده است .همچنین معمار آن از نردبام برای
ارتباط میان هر طبقه استفاده کرده است.
ساخت کاغذ دیواری ضد زلزله
پژوهشگران آلمانی نوعی کاغذ دیواری ساخته اند که از فروریختن دیوارها هنگام زلزله جلوگیری می کند و حتی
می تواند قبل از وقوع زمین لرزه به ساکنان منزل هشدار هم بدهد!
این کاغذ دیواری که دانشمندان در موسسه فناوری کالسروهه در غرب آلمان آن را ساخته اند روی دیوارهایی که
از آجر یا خشت ساخته شده چسبانده می شود و نوعی مقاومت افقی در برابر حرکات جانبی زمین در زمان وقوع
زمین لرزه به این دیوارها می دهد .موریتز اوربان پژوهشگر موسسه کارلسروهه که سرپرستی این پروژه را در اختیار
دارد گفت :این کاغذ دیواری برای ساختمان های ساخته شده از آجر یا سنگ در مناطقی که زمین لرزه در آنجا
زیاد روی می دهد بسیار مناسب است.
وی افزود ،با چسباندن این پوشش روی دیوار ،در زمان زمین لرزه صرفا ترکهای کوچکی در دیوار ایجاد می شود
ولی جنس ماده به گونه ای است که از فروریختن آن جلوگیری می کند .اوربان افزود :در زمان وقوع زلزله دیوارهای
عادی متالشی می شوند و حتی ممکن است کل ساختمان ریزش کند ولی ما با استفاده از این ماده دستکم می
توانیم پیوستگی دیوار را حفظ کنیم .در هر صورت زمین لرزه موجب ضعیف شدن دیوار می شود ولی این ماده از
فروریختن آن جلوگیری می کند .این کاغذ دیواری هوشمند همچنین مجهز به حسگرهایی است که می تواند
تکان های ضعیف را تشخیص دهد و ساکنان منزل را از وقع زلزله قبل از آغاز شدن تکانهای شدید آگاه کند.
اوربان و همکارانش برای آزمایش پوششی که ساخته اند از جکهای هیدرولیکی برای ایجاد زمین لرزه در آزمایشگاه
استفاده کردند .هرچند هنوز این کاغذ دیواری به بازار عرضه نشده است ولی در آلمان مورد توجه قرار گرفته است
و این ماه توانست جایزه ابتکار در بخش صنعت را که دولت آلمان به بهترین ابداعات اختصاص می دهد به دست
آورد.
ساکنانبرجهایبلنددیرترافطارکنند!
افرادی که در برج های بلند زندگی می کنند باید نسبت به افرادی که در طبقات پائین تر هستند زمان بیشتری
روزه خود را نگاه دارند!
یک روحانی بلندپایه در دوبی اعالم کرده است افرادی که در برج های بلند زندگی می کنند باید نسبت به افرادی
که در طبقات پائین تر هستند زمان بیشتری روزه خود را نگاه دارند.
مس��لمانان در ماه رمضان در زمان غروب خورشید افطار می کنند ،اما بر اساس اعالم این روحانی کسانی که در
طبقه  ۱۸زندگی می کنند به دلیل اینکه خورشید را مدت طوالنی تری می بینند باید دو دقیقه دیرتر از کسانی که
در طبقات پائین تر زندگی می کنند ،افطار کنند .همچنین افرادی که در طبقات باالتر هستند باید سه دقیقه بیشتر
روزه خود را نگاه دارند.
در خصوص سفر مسلمانان در ایام ماه رمضان نیز نظرات مشابهی توسط روحانیون مطرح شده است .همچنین
براساس سنت افرادی که در کوهها زندگی می کنند ،مدت زمان بیشتری در روز را روزه می گیرند.
قصرهای صدام هتل می شوند
صدام خسارتهای زیادی به عراق زده ولی اینک در غیاب او با تبدیلشدن دهها قصر وی به هتلهای پنج ستاره،
گردشگری عراق رونق میگیرد!
در شرایطی که از سالها قبل مقامات صنعت گردشگری عراق قصد دارند در راستای تبدیل کردن این کشور به
یک مقصد گردشگری ،تعدادی از قصرهای صدام دیکتاتور پیشین عراق را به هتلهای پنج ستاره تبدیل کنند،
یکی از مقامات وزارت گردشگری و آثار تاریخی عراق اعالم کرد در آینده نزدیک یکی از قصرهای صدام بر فراز
تپهای در نزدیکی شهر «هیاله» در  60مایلی غرب بغداد که به سبک قصرهای رومی ساخته شده و حاال به یک
هتل بسیار مجلل تبدیلشده ،پذیرای گردشگران خواهد بود.
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هزینهی فقط یک شب اقامت در این هتل مجلل  220دالر خواهد بوده و در آینده نزدیک نیز  9قصر دیگر صدام
ت هستند و تا
را که در کنار محوطههای تاریخی مشهور عراق از جمله شهر تاریخی بابلیان یا مشرف به رود فرا 
کنون مورد استفاده نیروهای امریکایی بودهاند را به هتلهای بسیار مجلل تبدیلکنند ،این در حالی است که لوازم
و مبلمان بخش اعظم این قصرها در سال  2003میالدی و در زمان حملهی آمریکا به عراق توسط مردم عراق
غارت شده یابدلیل نگهداری نامناسب توسط سربازان آمریکایی ،به شدت صدمه دیدهاند.
با این وجود ،مقامات صنعت گردشگری عراق امیدوارند ،با تبدیل کردن قصرهای صدام به هتلهای لوکس و ایجاد
امکان استراحت در تخت خوابهای شاهانهی او ،عراق پذیرای گردشگرانی از کشورهای مختلف جهان باشد.
نخستینشیرهوشمندفوتونیکالکترونیک
این ش��یرها که برای نخس��تین بار در جهان از فناوری سوالر در س��اخت آنها استفاده شده است ،تا  70درصد در
مصرف آب گرم و سرد صرفهجویی میکنند.
در شیرهای هوشمند الکترونیک مجهز به دستگیره مخلوط کننده آب سرد و گرم ،به دلیل قرار داشتن دستگیره در
کنار بدنه ،مشکلی از نظر قرار دادن آن در حالت آب سرد کامل پیش نیامده و تنها در هنگام نیاز میتوان آب گرم
را وارد مدار کرد؛ به این ترتیب در مصرف انرژی جهت گرمایش آب نیز صرفهجویی زیادی حاصل میشود.
منبع انرژی چشم الکترونیک این شیرها توسط باتری شش ولت و نور طبیعی (خورشید) و نور مصنوعی (المپ)
تغذیه میشود این درحالی است که شیرهای معمولی الکترونیک با باتری  12ولت کار میکنند.همچنین از آنجایی
که دست هیچ تماسی با این شیرها ندارد ،از لحاظ بهداشتی بسیار مورد تایید است.
همچنین درحالی که خروجی آب در شیرهای الکترونیک معمولی در یک دقیقه  12تا  24لیتر است ،در شیرهای
هوشمند فوتونیک خروجی آب در دقیقه در سطح شش لیتر مدیریت میشود.
با وجود خروجی آب محدود ،به دلیل آنکه افشانه آب این شیر  50درصد آب را با  50درصد هوا به بیرون هدایت
میکند ،هیچ مشکلی از لحاظ فشار آب خروجی از شیر وجود نخواهد داشت .به گزارش شاسا نخستین شیر هوشمند
فوتونیک الکترونیک ایران از تولیدات شرکت فردافن کامران می باشد.

قطر هتل شناور میسازد
دولت قطر در نظر دارد با همکاری یک شرکت معماری ایتالیایی ،هتلی شناور همراه با اتاقهای زیر آب بسازد.
به گفته طراحان ،بازدید کنندگان میتوانند در این هتل  1000اتاقه اقامتی راحت و آسوده داشته و لذت تماشای
حیات موجودات دریایی را در اتاقهای ایجاد شده در زیر آب داشته باشند .به گفته مقامات قطری ،ساخت این هتل
جدیدترین پروژه گردشگری این کشور محسوب خواهد شد که هزینهای  30میلیون پوندی برای ساخت و توسعه
آن پیشبینی شده است.
بر اساس نظر طراحان ایتالیایی ،این مجموعه نسبتا وسیع از  4هتل مرتبط با هم تشکیل شده است که شبیه به
قایق بوده و در میانه یک تفرجگاه دریایی ساخته خواهد شد .از جمله بخشهای این هتل یک اتاق آکواریومی و
سوئیتهایی به شکل ستاره دریایی است که همراه با یک اتاق مخصوص مشاهده جانوران دریایی ،شکل ویژهای
را به آن داده اس��ت .کارشناس��ان بر این باورند که معماری آینده ،ساخت بناهایی آبی است و مردم اندکاندک به
سمت زندگی در خانههای شناور در آب روی خواهند آورد.
بلندترینبرجدنیابهارتفاعیککیلومتر
بلندترین برج دنیا به ارتفاع یک کیلومتر قرار است ظرف پنج سال آینده در شهر جده واقع در عربستان سعودی
ساخته شود.
در حال حاضر برج خلیفه دوبی رکورد بلندترین برج دنیا را در اختیار دارد .ارتفاع این برج که در سال  2010افتتاح
شد  828متر است .اما ظرف پنج سال آینده قرار است برجی ساخته شود که ارتفاع آن به یک کیلومتر (هزار متر)
می رسد و بنابراین  172متر از برج خلیفه بلندتر خواهد بود.
این برج که  Kingdom Towerنام دارد در شهر بندری جده در کرانه دریای سرخ واقع در عربستان سعودی
ساخته خواهد شد .این برج جدید در سطحی برابر با  530هزار متر مربع ،آسمانخراشی است که میزبان یک هتل
چهار فصل ،آپارتمانهای لوکس ،ادارات و چشم انداز پانورامیک خواهد بود.
براساس این گزارش ،این برج  59آسانسور با سرعت عمودی  10متر بر ثانیه خواهد داشت .با این آسانسورها ظرف
مدت یک دقیقه و چهل ثانیه می توان هزار متر را از سطح زمین تا آخرین نقطه برج پیمود .این برج با هزینه 1.2
میلیارد دالر ساخته شد .طراحان این برج را آدرین اسمیت و گوردن گیل دو معمار اهل شیکاگو به عهده دارند.
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برج خورشیدی آریزونا؛ دومین برج بزرگ جهان
برج انرژی خورشیدی آریزونا دومین برج بلندی خواهد بود که در جهان ساخته می شود ،برجی که ارتفاع آن دو
برابر ساختمان "امپایر استیت" نیویورک بوده اما هدف از احداث آن تولید انرژی پاک است.
دومین ساختمان بلند جهان ،برجی خورشیدی است که قرار است به زودی در صحرای آریزونا بنا شود ،برجی که
ارتفاع آن دو برابر ساختمان  381متری "امپایر استیت" نیویورک خواهد بود .قرار است این برج که در فاصله 209
کیلومتری غرب فونیکس در منطقه "لپاز کانتی" احداث خواهد شد ،صنعت تولید برق در قلب صحراها را متحول
سازد.
در این نیروگاه از توربینهایی برای انتقال هوایی که به واس��طه نور خورش��ید داغ شده به داخل تونلی  792متری
استفاده خواهد شد تا در نهایت با استفاده از حرکت این هوای داغ انرژی برق به صورت پاک تولید شود .بر اساس
تخمینها بیش از یک میلیون مگاوات ساعت برق توسط این نیروگاه بزرگ تولید خواهد شد ،انرژی که برای تامین
نیازهای  150هزار خانه مسکونی کافی خواهد بود.
این پروژه توسط شرکتی به نام  EnviroMissionبرنامه ریزی شده و در حال اجرا است و به گفته مسئوالن
این ش��رکت ،پروژه برج خورشیدی نیازی به آب نداشته و کامال قابل اطمینان و کم هزینه است .پی گلخانه ای
این نیروگاه که عملیات داغ شدن هوا در آن صورت می گیرد قطری بیش از سه کیلومتر داشته و قطر خود برج
به بزرگی یک زمین فوتبال خواهد بود .ارتفاع این برج کمی کوتاهتر از برج خلیفه در دوبی که بلندترین ساختمان
جهان به شمار می رود خواهد بود.
شرکت  EnviroMissionدر حال حاضر برای بنای این نیروگاه مشغول مذاکره بر سر زمینی است که قرار
اس��ت پروژه در آن اجرا ش��ود و در صورتی که تمامی برنامه ها به درستی پیش بروند این پروژه می تواند هزار و
 500شغل جدید را به وجود آورد.
بر اساس گزارش دیلی میل ،هزینه این پروژه که بر اساس طرحی است که در دهه پیش در اسپانیا ارائه شده ،حدود
 700میلیون دالر تخمین زده ش��ده اس��ت .دلیل انتخاب صحرای آریزونا برای احداث این نیروگاه گرمای شدید،
مسطح بودن و نزدیکی آن به خطوط انتقال برق آریزونا و کالیفرنیا است.
لرزش یک برج بر اثر تمرینات ورزشی!
تمرین ورزشی و مخلوطی از بوکس و تکواندو باعث لرزش یک برج سی و نه طبقه مدرن در پایتخت کره جنوبی
شد.
یک برج تجاری سی و نه طبقه ای در شرق سئول پایتخت کره جنوبی شروع به لرزیدن کرد و فورا صدها نفر از
مردمی که در این مجموعه حضور داشتند ،از محل خارج شدند .این تکان ها ده دقیقه به طول انجامید که باعث
ترس و هراس مردم شد .کارشناسان معماری می گویند دلیل این حادثه تمرینات ورزشی بود که در طبقه دوازدهم
مجموعه در حال انجام بود.
این طبقه محل تمرینات گروهی بود که تا ای بو که ترکیبی از بوکس و تکواندو است را انجام می دادند .برای اثبات
این فرضیه مالکان این برج با حضور کارشناسان موسسه معماری کره جنوبی با برپایی نمایشی نشان دادند تمرینات
ورزشی گروهی شامل بیست و سه نفر از افراد میانسال در طبقه دوازدهم می تواند ،برج را به لرزه درآورد.
لی هانگ گئون پروفسور دانشگاه سانگ کیون کوان که در این آزمایش شرکت کرده بود ،گفت :ما با قرار دادن
لرزه نگاری در برج دریافتیم که تمرینات این افراد می تواند هم در قسمت های باالیی و هم قسمت های پایینی
برج ایجاد لرزه کند.این لرزش اگرچه خدمات در این فروشگاه را تحت تاثیر قرار می دهد ،اما بر ایمنی سازه این
برج هیچ تاثیری ندارد .روزانه پنجاه هزار نفر از این برج بازدید و در آن خرید و فروش می کنند.این افراد همانند
ساکنان طبقات فوقانی برج نگران امنیت برج هستند .تحقیات درباره این برج ادامه دارد.
ابتکارژاپنیهابرایتامینبرقمنازل
یک شرکت خودروسازی ژاپنی سیستم جدیدی را ارائه کرده است که امکان تامین برق خانه از طریق خودروی
الکترونیکی را فراهم می کند.
"لیف" ( )Leafخودروی جدید الکتریکی محصول شرکت ژاپنی نیسان است .باتریهای این خودرو می توانند از
طریق یک سامانه الکتریکی خانگی شارژ شوند .اکنون این شرکت محصول دیگری را به نام Leaf to Home
عرضه کرده است که یک روش تامین انرژی وارونه را امکانپذیر می کند.
در این سیستم ،به جای اینکه از برق خانه برای شارژ باتریهای خودروی  Leafاستفاده شود از باتریهای خودرو
برای تامین انرژی خانه در زمان قطع برق استفاده می شود.
براس��اس این گزارش ،در زمان قطع برق با اتصال این خودوری الکتریکی به  ،Leaf to Homeاین سیس��تم
انرژی الزم برای روشن کردن المپها و لوازم خانگی را مستقیما از طریق پریزهای برق تامین می کند.
ویژگی این سامانه جدید شارژ و تخلیه باتری در هوشمند بودن آن است .به طوریکه این سیستم عالوه بر اینکه
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انرژی خانه در زمان قطع برق را تامین می کند می تواند بهترین زمان برای اتصال باتریهای خودرو به شبکه برق
شهری را انتخاب کند.
برای مثال ،این سیستم تعیین می کند که با شارژ باتریها در طول شب می توان در هزینه های قبض برق صرفه
جویی کرد .این محصول از آوریل  2012وارد بازار ژاپن خواهد شد.
چین رکورددار گینس در ساخت هتل
هر چهار روز یک هتل بین المللی در چین ساخته می شود.
چین سریعترین بازار هتل سازی در جهان را در اختیار دارد .این در حالی است که قبل از این گزارش شده بود بیش
از نیمی از ساخت و سازهای جهان در چین انجام می شود .تازه ترین بررسی ها نشان می دهد که از سال 2010
تا  2013میالدی به طور میانگین هر سال  90هتل بین المللی در چین گشایش خواهد یافت.
نرخ سریع شهری شدن و شهرسازی و ساخت اموال غیرمنقول در چین موجب شده است تا این کشور به سمت
س��اخت هتل های بزرگ گام بردارد .نظر به اینکه بازار گردشگری چین بسیار پررونق است و بسیاری از شرکت
های خارجی نیز تاسیسات کاری خود را در این کشور برقرار کرده اند ،ساخت هتل یکی از فعالیت های تجاری
پرسود با رقبای زیاد در چین محسوب می شود.
یادآور می ش��ود هتل  Tianziیکی از بهترین هتل ها در جهان اس��ت که این بنای باش��کوه در استان خه بی
 Hebeiبین س��الهای  2000تا  2001میالدی س��اخته شده است .در این هتل از تکنیک های معماری عجیب
و غریبی استفاده شده است که هر بیننده ای را به شگفتی وا می دارد .این هتل به نام هتل امپراطور و هتل پسر
بهش��ت شناخته شده است .هتل  Tianziبعنوان بزرگترین ساختمان با مزه جهان در سال  2001برنده جهانی
رکورد گینس شد.
شهرهای شناور واقعی می شوند
ایده شهرهای شناور در حال تبدیل شدن به واقعیت است و سرمایه گذارانی که از این ایده ها پشتیبانی می کنند
امیدوارند بتوانند شهرهایی آزاد و رها از حوزه قانونی کشورهای مختلف جهان را در آب اقیانوسها شناور کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر« ،پیتر تیل» بنیانگذار شرکت  PayPalدر حدود  1.25میلیون دالر سرمایه گذاری کرده
است تا رویای شهرهای آزاد و شناور به حقیقت تبدیل شود.
وی با پشتیبانی مالی از موسسه  Seasteadingتالش برای ایجاد جوامع شهری که بر روی اقیانوسها شناور
خواهند بود را آغاز کرده اس��ت .این موسس��ه در سال  2009رقابت طراحی سه بعدی را برگزار کرد تا به مردم در
مصور ساختن این جوامع شناور کمک کند.
چهرهشهرهایشناورآینده
چنین ساختارهایی وزنی برابر  12هزار تن خواهند داشت ،انرژی آنها از سوختهای دیزلی تامین شده و در هر واحد
آن  270نفر سکونت خواهند داشت.
ایده اصلی این است که با اتصال دادن این ساختارها به یکدیگر کالن شهری شناور و مجهز برای سکونت میلیونها
انس��ان به وجود بیاید .اما برای اجرای این طرح ها یک مش��کل بزرگ وجود دارد« .تیل» امیدوار است بتواند این
شهرها را خارج از حوزه قانونی ساحلی کشورهای موجود در جهان بنا کند.
شاید بتوان این طرح را برنامه ای آزادی خواهانه نامید اما تیل امیدوار است هر یک از این کالنشهرها را با انواع
مختلف حکومتی مورد آزمایش قرار دهد .در برخی از موارد وی امیدوار به بنای شهرهای شناوری با بیشترین میزان
رفاه و جنگ افزار است که در آن محدودیتهای سالحی کمتر خواهد بود.
شناور شدن دموکراسی بر روی آب اقیانوسها
ش��هرهای ش��ناور آزمایشی که در آنها ساختمانهای اداری نیز وجود خواهند داشت در اوایل سال آینده در فواصل
طوالنی از سواحل سن فرانسیسکو در آب رها خواهند شد.
س��رمایه گذارانی مانند تیل بر این باورند که چنین شهرهایی می توانند فرصت مناسبی را برای ایجاد احساسات
بشردوستانه و ایجاد دموکراسی واقعی به وجود آورند ،در حالی که منتقدان معتقدند اجرای چنین برنامه ای در واقع
کابوسی لجستیکی و پیرامونی بوده و دور از هر نوع برنامه ریزی شهری قابل قبول است.
بر اساس گزارش دیسکاوری ،با این همه به نظر می آید این طرح در حال عبور کردن از مرحله طرح و برنامه و
تبدیل شدن به پدیده ای واقعی در زمان کنونی است.
ارایه طرح شهر پلكانی در چین
گروهی از بزرگترین معماران چینی با همكاری یكدیگر موفق به ارایه طرح شهر پلكانی در منطقه سوزونگ چین
ش��دهاند كه با در اختیار داش��تن فضایی به مساحت  30میلیون متر مربع به صورت زمین مسطح و بایر توانستند
ساختمانهایی با طرحهای پلكانی و موجدار طراحی و به صورت رسمی به مسئوالن مربوطه ارایه دهند.
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به گزارش معماری نیوز ،ساختمانهای مسكونی ،تجاری و كارخانههای این شهر پلكانی فضایی معادل  3میلیون
متر مربع را به خود اختصاص دادهاند كه مابقی فضا به صورت فضای سبز و محوطههای تفریحی طراحی شده
است.
این نوع طراحی بافت جدید شهری را در چین به نمایش میگذارد؛ بافتی كه تركیبی از ساختمانهای در هم فرو
رفته با طراحیهای مورب ،موجدار ،قوسدار و پلكانی را در خود جای داده است.
سقف این ساختمانها با توجه به طرح پلكانی خود فضاهای سبز با پنلهای گیاهی را به خود اختصاص داده كه
میتواند فضای تفریحی س��رگرمی مناسبی را برای ساكنان و بازدیدكنندگان این شهر به ارمغان آورد .همچنین
سیستم توربینهای بادی و سوخت هیبریدی برای تأمین انرژی داخلی ساختمانها از جمله مزیتهای شهر پلكانی
چین بهشمار میرود.
انتخابات دومين دوره هيئت مديره انجمن صنفي مهندسان برق خراسان رضوي برگزار شد.
مجمع عمومي عادي فوق العاده انجمن صنفي مهندس��ان برق خراس��ان رضوي به منظور انتخاب اعضاي دوره
جديد هيئت مديره و بررسي و اصالح بعضي از مواد اساسنامه روز دوشنبه هفتم شهريور ماه جاري برگزار شد .اين
انجمن كه با همت و تالش جمعي از پيشكسوتان و عالقمندان مهندسي برق سازمان مهندسي خراسان رضوي در
سال  1387شكل گرفته است به يكي از انجمنهاي پويا و فعال اين سازمان تبديل شده است و هم اكنون داراي
بيش از  230عضو ميباشد .در مجمع عمومي عادي فوق العاده اخيرپس از انتخاب هيئت رئيسه سني به رياست
آقاي مهندس بهلول ،ابتدا گزارشي از خالصه عملكرد هيئت مديره و وضعيت فعلي انجمن مهندسان برق خراسان
رضوي بهوسيله آقاي مهندس قاسمپور رئيس هيئت مديره دوره گذشته ارائه و مورد توجه حاضران قرار گرفت.
پس از آن آقايان مهندس هاشمينژاد خزانه دار  ،مهندس پورمحمد و مهندس آذري بازرسان انجمن گزارشهايي
را به مجمع عمومي ارائه نمودند.
در پايان جلسه انتخابات دوره جديد با حضور  157نفر از اعضاء برگزار شد ،از بين  25نفر كانديد عضويت در هيئت
مديره و بازرسان ،آقايان .1 :مهندس مهران قاسم پور |  .2مهندس علي يكتاي |  .3مهندس حسين هاشمي نژاد |
 .4مهندس حسين پوراصغر خمامي |  .5مهندس محمدرضا حامد محجوب با كسب اكثريت آراء به عنوان اعضاي
اصلي هيئت انتخاب شدند.
همچنين اعضاء حاضر آقايان .1 :مهندس عباس آذري |  .2مهندس عباسعلي پورمحمد |  .3مهندس مسعود باقر
زاده يزدي را به عنوان بازرسان اصلي و علي البدل انتخاب نمودند.
مسابقات شطرنج جام رمضان سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي برگزار شد
اين مسابقات در خانه ي شطرنج به مديريت خانم مهندس باغشني ،با حضور دو دادور تراز اول كشوري و به روش
سويس��ي در پنج دور برگزار گرديد و در پايان آقايان مهندس احس��ان تمدن،مهدي پاك گوهر و محمد كامراني
مقام هاي اول تا سوم را كسب كردند.
برگزاري مسابقات پينگ پنگ جام رمضان با حضور 30نفر از مهندسان
اين مسابقات در سالن تنيس روي ميز مجموعه ي آب و فاضالب با كيفيت مطلوبي برگزار گرديد.
مهندس قاسميان دبير اجرايي كميته ورزش عنوان كرد":استقبال مهندسان و باال رفتن سطح اين مسابقات نشان
از عالقمندي بيشتر اعضا به ورزش و به خصوص اين رشته ي ورزشي دارد".
قاسميان اضافه كرد  " :سالن تنيس روي ميز ايمان دو شيفت در هفته به اعضاي سازمان اختصاص دارد و اكثر
افرادي كه در اين مسابقات شركت كردند در تمرينات حضور دارند".
در اين مس��ابقات آقاي مهندس حس��ين روانخواه ،داريوش مقدم و حسين عبدالحسيني زاده به مقام هاي اول تا
سوم دست يافتند.
برپايي محفل انس با قرآن كريم در شبهاي ماه مبارك رمضان
مجالس انس با قرآن كريم از نيمه ماه مبارك رمضان همزمان با شب والدت حضرت امام حسن مجتبي (ع) در
تاالر اجتماعات سازمان نظام مهندسي ساختمان استان برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در اين مراسم كه بمدت  15شب ادامه
يافت ،قاري بين المللي قرآن كريم اس��تاد مهندس مس��عود بيژني اول تالوت ،مديريت و آموزش قرآن كريم را
برعهده داشت.
الزم بذكر است از سخنرانان و وعاظ حاظر در جلسات مي توان به حجت االسالم و المسلمين حسين حلوائيان
و حجت االسالم و المسلمين دهنوي اشاره كرد كه به بيان تفسير آياتي از قرآن كريم ،اشعار حافظ بعنوان حافظ
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قرآن كريم و مسائل و ارتباطات خانوادگي و  .....پرداختند.
از ديگر سخنرانان مي توان به سخنران شب هاي قدر حجت االسالم و المسلمين جعفر اعلم الهدي اشاره نمود كه
پيرامون ضربت خوردن امير مومنان حضرت علي بن ابيطالب (ع) سخناني ايراد نمودند
ورودپدافندغیرعاملبهمقرراتساختمان
مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت :پدافند غیرعامل به عنوان مبحث بیست
و یکم مقررات ملی ساختمان اضافه شد و شهرک های مسکونی در اطراف مراکز نظامی شامل این قانون شده
است.
غالمرضا هوایی افزود :فعال این قانون در مرحله تدوین است اما موضوع آن به تصویب رسیده است .وی گفت:
در ساخت و سازهای موجود اجرای مجموعه ای از اصول و پدافند غیرعامل ضروری است تا این ساختمان ها از
تهدیدهای ناشی از عوامل خارجی مصون بمانند و برای مقابله با این این مورد باید از زیرساخت های موجود در
کشور استفاده کنیم.
هوایی ادامه داد :ساختمانها باید طوری طراحی شود که در مقابل بارهای انفجاری مقاومت داشته باشد .وی افزود:
جانمایی ساخت شهرک های مسکونی نیز مهم است تا در نزدیک پادگان ها و فرودگاه های نظامی قرار نگیرند.
هوایی با اشاره به اینکه شهرک های مسکونی نباید در کنار پایگاه های نظامی ساخته شود ،گفت :اینگونه شهرک
ها به دلیل بارهای انفجار در معرض خطر قرار دارند و در مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان باید به این
امور پرداخته شود .مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود :این وزارتخانه برای همه
کشور برنامه پدافند غیرعامل و طرح آمایش پدافند غیرعامل را تهیه می کند.
مبحث 15مقررات ملی ساختمان در محاق
یک کارشناس معماری گفت :متأسفانه با توجه به الزامات قوانین و مقررات ملی ساختمان بهخصوص در مبحث
 ،15گاهی ش��اهد عدم هماهنگی نقشههای س��ازه با موقعیت آسانسور در ساختمانها هستیم .مجید احمدی با
بیان اینکه مبحث  15مقررات ملی ساختمان در رابطه با آسانسورها و پلههای برقی و ضوابط اجرایی کردن آنها
در س��اختمانها اس��ت ،اظهار کرد :همه ضوابط از جمله ایجاد آسانسور ،چاهک آسانسور ،ظرفیت و تناسب آن با
ث بیان ش��ده است .وی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی نکات این مبحث در هنگام اجرا
س��اختمان در این مبح 
نادیده گرفته میشود ،افزود :یکی از مشکالت عمدهای که همواره با آن روبهرو هستیم ،عدم هماهنگی نقشههای
س��ازه با موقعیت آسانس��ورها در ساختمان است که در این راستا گاهی بنا به دالیلی ابعاد آسانسور را کوچکتر از
مقداری در نظر میگیرند که باید باشد.
این کارشناس معماری با تأکید بر اینکه هیچ بعدی از چاهک آسانسور نباید کمتر از یک متر و  40سانتیمتر باشد،
تصریح کرد :متأسفانه در بیشتر موارد کمتر از این ابعاد در نظر گرفته میشود و در نهایت چاهک آسانسور ،محل
تنگ و تاریکی میشود که کاربردی اساسی ندارد .وی درباره مسائل و مشکالت دیگر در رابطه با نصب آسانسورها،
ادامه داد :باید به اندازه مناسب در راستای نصب آسانسور در پی و فونداسیون ساختمان نیز فضای خالی ایجاد شود
که متأسفانه این قضیه نیز در بسیاری مواقع فراموش شده یا نادیده انگاشته میشود.
احمدی گفت :در فضای خالی که در پی س��اختمان بهمنظور فونداس��یون فرود آسانسور باید در نظر گرفته شود،
ضربهگیرهایی نصب میش��ود که هنگام لزوم از برخورد آسانس��ور با کف زمین جلوگیری کرده و مانع از ایجاد
خسارتهای گاها جانی خواهد شد برای این فضا در حدود یک متر و  20سانتیمتر عمق موردنیاز است که متأسفانه
ب آسانسور را طبق ه آخر اتاقک آسانسور عنوان کرد و افزود:
معموال در نظر گرفته نمیشود .وی مشکل بعدی در نص 
متأسفانه در بسیاری از موارد نیز مشاهده شده است که اتاقک آخر (باالیی) آسانسور در ساختمانها ارتفاع مناسبی
ندارد ،لذا حدود  2متر باالی موتور آسانسور باید فضای خالی جهت ورود فرد تعمیرکار و انجام سرویس دستگاه
وجود داشته باشد که متأسفانه در این مورد نیز خیلی مواقع ،کوتاهی میشود.
این کارشناس معماری با بیان اینکه در صورت عدم تأیید آسانسور توسط اداره استاندارد ،پایانکاری به ساختمان
ارائه نمیشود ،ابراز کرد :این در حالی است که نظارت به روند اجرایی ساختمان به عهده ناظر ساختمان میباشد،
اما با این وجود همواره دیده شده است که ابعاد آسانسور کوچک در نظر گرفته میشود .وی نا آشنایی بسیاری از
مهندسان ناظر به مبحث  15مقررات ملی ساختمان را یکی از مشکالت موجود در این عرصه عنوان کرد و گفت:
آسانسور وسیلهای است که در اجرا با ریزهکاریهای بسیاری روبهرو است و رعایت هرچه دقیقتر این ریزهکاریها
مسلم ًا بر کیفیت نصب آسانسور تأثیرگذار خواهد بود ،لذا مهندسان ناظر باید اطالعات و آگاهی کافی از تمام جزئیات
این امر را داشته باشند.
احمدی با یادآوری اینکه در حال حاضر در اس��تان زنجان تنها ش��رکتهایی میتوانند اقدام به نصب آسانسور در
ساختمانها بپردازند که دارای مجوز از اداره استاندارد باشند ،تصریح کرد :متأسفانه تعداد این شرکتها در استان
درصد انگشتشماری است .وی ادامه داد :گاهی مواقع خود کارفرمایان به دلیل کاهش در هزینهها از هزینههای
مربوط به ایمنی نصب آسانس��ورها میکاهند که این مس��ئله در بحث ضربهگیرهای آسانسورها بیشتر مشاهده
میشود و این در حالی است که با وجود نظارتها و دریافت پایانکارها این مسئله تأملبرانگیز است.
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قابلتوجهواحدهای
تولیدکننده بتن و سنگدانه و
مهندسین محترم عمران ،پیمانکاران
گرامی ساختمان ،شرکت های معزز انبوه
ساز و سایر دست اندرکاران ساخت و ساز شهر
مقدسمشهد:
" انجم��ن صنف��ی تولیدکنندگان بت��ن و قطعات
بتنی خراس��ان رضوی" که اخی��راً موفق به دریافت
گواهینام��ه آزمایش��گاه اکرودیت��ه از اداره محت��رم
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی خراس��ان گردیده  ،با
در اختیار داش��تن امکانات و تجهیزات مناسب و کادر
مج��رب آمادگ��ی خود را ب��ه منظور هم��کاری انجام
آزمایش ه��ای مربوط به بت��ن اعم از نمونه ب��رداری و
نگهداری ،اس�لامپ ،وزن مخصوص ،تعیین مقاومت
فشاری و کلیه آزمون های سنگدانه اعالم می نماید .

