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| سرمقاله | محمد رضا رئیسی ،مدیر مسوول

سکان را از سودجویان بگیریم
فرهنگ مفهومیاست بسیط که در گونهها و الیههای متنوع اقتصادی حضور و نمود دارد .تحوالت پیرامونی شهرها نیز متاثر از چگونگی نگرش متولیان اقتصادی به این
مفهوم است .به همین معناست که میتوان گفت معماری و ساختمان سازی نیز خود فرهنگساز و هم زاده فرهنگ است .چرا که که از یکسوی بر رفتار و فرهنگ جامعه
تأثیر میگذارد و از سویی از سایر فرهنگها تاثیر میپذیرد.
تحوالت پیاپی ،تغییرات شهری و نگاه برنامه ریزان در تبیین افقی که از فرای آن بتوان الگوی جامعی برای تامین رفاه و آرامش شهروندان ترسیم نمود میتواند بخشی از
چالشهای فراروی دو بخش فرهنگ و اقتصاد را از میان بردارد.
بدین مفهوم که هرگونه سیاستگذاری که با لحاظ نمودن تاثیرات متقابل این دو از یکدیگر تجلی یابد به بالندگی ،قوام و پایایی آن کمک شایان توجهی خواهد نمود .توجه
به ضرورت تعریفی دقیق از پیوست فرهنگی در زیرساختهای عمرانی ،بهبود فضا و کالبد شهری ،در نظر داشتن مالحظات فرهنگی در صدور خدمات فنی و مهندسی و
حتی اجرای برنامههایی برای تعمیق بهینه سازی مصرف سوخت میتواند هندسه منظمیاز توسعه را شکل داده و اعتبار بخشد.
بدون تردید مسوولیت بخش قابل مالحظهای از بحرانهای فرهنگی و اجتماعی امروز عالوه بر نبود یا ضعف مکانیزمهای تعلیم و تربیت ،به دلیل فقدان زیرساختهای
فرهنگی در تعریف طرحهای عمرانی و در نتیجه عوارض جبران ناپذیر حاصل از اجرای آن است.
برای آنکه درک دقیق تری از آنچه اشاره شد ارایه دهیم کافی است به یکی از بارزترین مصادیق نقش مولفههای فرهنگ در اقتصاد یعنی تامین مسکن اشاره کنیم.
شواهد و مستندات تاریخی گواه آن است که آدمیاز همان ابتدای تاریخ ،مسکن مورد نیاز را تنها برای تامین نیازهای زیستی نمیخواست بلکه متناسب با رشد اندیشه و
احساس خویش و به تعبیر واضح تر متناسب با نوع فرهنگ و تمدنی که خلق میکرد ،درصدد تامین آن برای خود بوده است .به تعبیری دیگر در فرهنگ ایرانی ،خانه
مامنی برای تجلی ارزشهای سنتی دینی و حفظ خانواده است .از اینرو مفاهیم خانه و خانواده آهنگ زبان شناسانه مشترک و معانی نزدیک بهم دارند .این است که در
فرهنگ سنتی ایرانی خانه باید حریم اندرونی و بیرونی داشته باشد تا بیگانه چشمش به ناموس خانه نیفتد .اما دستاورد مدرنیته آنگونه که در غرب تجلی یافته و متاسفانه
در شرق نیز نمود داشته ،اغلب در تضاد فرهنگ سنتی و یا حتی سکوالر شدن فرهنگ بوده است .مسکن سنتی در جوامع پیشا مدرن به صورتهای مختلف حامل
ارزشهای دینی و باورهای اسطورهای و متافیزیکی بود .اما در شرایط مدرن دیگر مسکن از نمادها و نشانههای متافیزیکی تهی میشود .چنانکه در معماری ایرانی ،گنبد که
نمادی از آسمان و ملکوت بود و به خانه صورتی از معماری مسجد و اماکن مذهبی میداد یا رنگ فیروزه ای ،بکار بردن نمادهای دینی همچون نصب کاشیهای مزین
به آیات قرآنی و ادعیه دینی به آن روح اسالمیو دینی میبخشید با گسترش معماری مدرن و توسعه مدرنیته نمادها و نشانهها تنها محدود به مساجد ،حسینیهها و بقاء
متبرکه شد و در عوض امروزه معماری ایرانی ،به دلیل بروز برخی جنبههای از خود بیگانگی ،مورد تهاجم فرهنگی غربی واقع شده و این موضوع سبب شده است معماری
یـ اسالمیدر ساختمانهای ایرانی بیش از پیش کمرنگ شود و بیش از همه به دلیل روح حاکمیت سود و زیان اقتصادی بیش از گذشته شاهد طرحهای برونگرا
ایران 
در مجتمعهای ساختمانی ،تزیینات نمای ساختمانها ،پنجرههای متعدد و بزرگ رو به خیابان و کوچه به جای دیوارهای ساده و بیروزن ،که موجب تضعیف حیا میشود
و نیز گم شدن جایگاه معماری عاطفی گذشته و عناصری همچون ایوان ،باغچه ،حیاط ،حوض ،پشتبام و...باشیم .این است که ما برای تمامیبرجهای که در کوچههای
باریک ساخته شدهاند ،برای سازههای خوش قامت اما بیکیفیت شهرهایمان مسوولیم .فراموش نکنیم تفکر سرمایه داری و منفعت طلبی سودجویانی که به جای مهندسان
و متخصصان سکان صنعت ساخت و ساز را به دست گرفتهاند ایجاب میکند که حتی یک متر زمین را برای ساخت و سازهای اینچنینی از دست ندهند .اما وقت آن است
که متخصصان با غیرت و مهندسانی که به هویت فرهنگی این مرز و بوم میاندیشند با درک وضع حاضر و با همگرایی و اجماعی گسترده تر از پیش راه را بر سودجویانی
که جز به منافع مالی خویش به چیز دیگری نمیاندیشند سد کنند.
سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته است فرصت و مجال مغتنمیاست تا دست اندرکاران فهیم حوزه
ساخت و ساز با در نظر داشتن الزامها و بایستههای حوزه فرهنگ ضمن اهتمام جدی به فرهنگ غنی ایرانی و اسالمیبه احیای این فرهنگ با در نظر داشتن افزایش
کیفیت و ایمنی در ساخت بناها بیندیشند.
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| سروشاندیشه |

جهاد اقتصادی ،جهاد علمی
وعدههای الهی
اگر از عوامل معنوى و آنچه خداى متعال وعد ه آن را به مؤمنان و مجاهدان راه حق داده است هم صرفنظر كنيم ،بر حسب
قوانين عادى زندگى جوامع بشرى ،هر جامعهاى عزتش ،قدرتش ،آبرو و حيثيتش ،هويتش بستگى دارد به مجاهدت و به تالش.
با تنبلى و تنآسايى ،هيچ ملتى نميتواند مقام شايستهاى را در ميان ملتهاى عالم يا در تاريخ پيدا كند.
جهاد اقتصادی ،جهاد علمی
آنچه كه ملتها را ،هم در تاريخ و هم در دوران خودشان ،در ميان ملتهاى عالم سربلند ميكند ،مجاهدت است ،تالش است.
اين تالش ،البته شكلهاى گوناگونى دارد؛ هم تالش علمى ،هم تالش اقتصادى ،هم تالش به معناى تعاون اجتماعى ميان افراد،
همه الزم است؛ اما در رأس همه اين تالشها ،آمادگى براى جانفشانى است كه يك ملت را در ميان ملتها سرافراز ميكند.
اگر در ميان هر ملتى كسانى وجود نداشته باشند كه آماده باشند از جان خود ،از راحت خود ،در راه رسيدن به آرمانها
صرفنظركنند ،آن ملت به جايى نخواهد رسيد .كارى كه انقالب براى ما مردم ايران انجام داد ،اين بود كه اين راه را در مقابل
ما روشن كرد؛ آحاد ملت ما فهميدند و احساس كردند كه بايد در راه آرمانهاى بلند ،مجاهدت كنند و در مقابل دشمنان اين
آرمانها بايستند؛ و ايستادند.

بخشي ازبيانات مقام معظم رهبري در یادمان شهدای شرق کارون
ششم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود وسه
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| تلنگر |

داستان قاضی القضات شدن شیخ بهایی
روزى شاه عباس به شیخ بهایى گفت :دلم میخواهد ترا قاضى القضات کشور نمایم تا همانطور که معارف را نظم دادى ،دادگسترى را هم سر و سامانى بدهی ،بلکه حق مردم رعایت شود.
شیخ بهایى گفت :قربان من یک هفته مهلت میخواهم تا پس از گذشت آن و اتفاقاتى که پیش خواهد آمد ،چنانچه باز هم اراده ملوکانه بر این نظر باقى بود دست به کار شوم و اال به
همان کار فرهنگ بپردازم .شاه عباس قبول کرد و فردا شیخ سوار بر االغش شده و به مصالی ( محل نماز خواندن) خارج از شهر رفت و افسار االغش را به تنه درختى بست و وضو گرفت
و عصای خود را کنارى گذاشت و براى نماز ایستاد ،در این حال رهگذرى که از آنجا میگذشت ،شیخ را شناخت ،پیش آمد و سالم کرد .شیخ قبل از نماز خواندن جواب سالم را داد و گفت:
اى بنده خدا من میدانم که ساعت مرگ من فرار رسیده و در حال نماز زمین مرا مى بلعد! تو اینجا بنشین و پس از مرگ من االغ و عصاى مرا بردار و برو به شهر به منزل من خبر بده و
بگو شیخ به زمین فرو رفت .و لیکن چون قدرت و جرات دیدن عزرائیل را ندارى چشمانت را بر هم بگذار و پس از خواندن هفتاد مرتبه قل هو اهلل احد مجددا چشمهایت را باز کن و آن
وقت االغ و عصاى مرا بردار و برو .مرد با شنیدن این حرف از شیخ بهایى با ترس و لرز به روى زمین نشست و چشمان خود را بر هم نهاد و شیخ هم عمامه خود را در محل نماز به جاى
گذاشته ،فوراً به پشت دیوارى رفت و از آنجا به کوچهاى گریخت و مخفیانه خود را به خانه خویش رسانیده و به افراد خانواده خود گفت :امروز هر کس سراغ مرا گرفت بگویید به مصال
رفته و برنگشته ،فردا صبح زود هم من مخفیانه میروم پیش شاه و قصدى دارم که بعداً معلوم میشود.
شیخ بهایى فردا صبح قبل از طلوع آفتاب به دربار رفت و چون از نزدیکان شاه بود ،هنگام بیدار شدن شاه اجازه حضور خواست و چون به خدمت پادشاه رسید عرض کرد :اعلیحضرت،
میخواهم کوتاهى عقل بعضى از مردم و شهادت آنها را فقط به سبب دیدن یک موضوع ،به شاه نشان دهم و ببینید مردم چگونه عقل خود را از دست میدهند و مطلب را به خودشان اشتباه
میفهمانند .شاه عباس با تعجب پرسید :ماجرا چیست؟ شیخ بهایى گفت :من دیروز به رهگذرى گفتم که چشمت را هم بگذار که زمین مرا خواهد بلعید و چون چشم بر هم نهاد من خود را
مخفى ساخته و به خانه رفتم و از آن ساعت تا به حال غیر از افراد خانواده ام ،کسى مرا ندیده و فقط عمامه خود را با عصا و االغ در محل مصلى گذاشتم ،ولى از دیروز بعدازظهر تا به حال
در شهر شایع شده که من به زمین فرو رفتم و این قدر این حرف تکرار شده که هر کس میگوید من خودم دیدم که شیخ بهایى به زمین فرو رفت! حاال اجازه فرمایید شهود حاضر شوند!
به دستور شاه مردم در میدان شاه و مسجد شاه و عمارتهاى عالى قاپو و تاالرها و عمارت مطبخ و عمارت گنبد و غیره جمع شدند ،جمعیت به قدرى بود که راه عبور بسته شد ،لذا از طرف
رئیس تشریفات امر شد که از هر محلى یک نفر شخص متدین و فاضل و مسن و عادل براى شهادت تعیین کنند تا به نمایندگى مردم آن محل به حضور شاه بیاید و درباره فقدان شیخ
بهایى شهادت بدهند .بدین ترتیب  17نفر شخص معتمد و واجد شرایط از  17محله آن زمان اصفهان تعیین شدند و چون به حضور شاه رسیدند ،هر کدام به ترتیب گفتند:
به چشم خود دیدم که چگونه زمین شیخ را بلعید! دیگرى گفت :خیلى وحشتناک بود ناگهان زمین دهان باز کرد و شیخ را مثل یک لقمه غذا در خود فرو برد .سومى گفت :به تاج شاه قسم
که دیدم چگونه شیخ التماس میکرد و به درگاه خدا گریه و زاری مینمود .چهارمىگفت :خدا را شاهد میگیرم که دیدم شیخ تا کمر در خاک فرو رفته بود و چشمانش از شدت فشارى که
بر سینهاش وارد میآمد از کاسه سر بیرون زده بود .به همین ترتیب هر یک از آن هفده نفر شهادت دادند .شاه با حیرت و تعجب به سخنان آنها گوش میکرد .عاقبت شاه آنها را مرخص
کرد و خطاب به آنها گفت :بروید و مجلس عزا و ترحیم هم الزم نیست زیرا معلوم میشود شیخ بهایى گناهکار بوده است! وقتى مردم و شاهدان عینى رفتند ،شیخ مجدداً به حضور شاه
رسید و گفت :قبله عالم .عقل و شعور مردم را دیدید؟ شاه گفت :آرى ،ولى مقصودت از این بازى چه بود؟ شیخ عرض کرد :قربان به من فرمودید ،قاضى القضات شوم.
شاه گفت :بله ولى این موضوع چه ارتباطی به آن دارد؟ شیخ گفت :من چگونه میتوانم قاضى القضات شوم با اینکه میدانم مردم هر شهادتى بدهند معلوم نیست که درست باشد ،آن وقت
حق گناهکاران یا بى گناهان را به گردن بگیرم .اما اگر امر میفرمایید ناچار به اطاعتم! شاه عباس گفت :چون مقام علمى تو را به دیده احترام نگاه کرده و میکنم الزم نیست به قضاوت
بپردازى ،همان بهتر که به کار فرهنگ مشغول باشى.
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بها را ،بنگر ا ین خاک طربناک!...
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بهار رسید و باران اردیبهشت و سبد ،ســبد بوی اقاقی و نسرین
خاک نفسی دوباره یافت و سبزه و گل طربناک و تازه ،سرودخوان شد

دفتر تازه روزگار ورق گشاد به شوق و زمین اشارتی کرد به گذری
دوبارهودیگرتاحکمتخاکمکررشودوخردمندیآسمانهویداتر.
هــر بهــار ،حکایتــی چنیــن دارد از معمــاری شــکوهمند زمیــن و زیســتن بــر ایــن کــره خــاک کــه خدایــی اســت و
الهــی و یگانــه و بینظیــر و در پــس آن ،هــر لحظــه اش آنــی اســت بــه عظمــت ایــن آفرینــش عظیــم و ایــن خلقــت
ستر گ .
ســنگفرش خــاک کــه ورق میخــورد و رنــگ میگیــرد بــه بنفــش و عنابــی و ســرخ شــقایق و زنبقهــا و ســقف
آســمان کــه نیلــی تــر میشــود و گاه ســر بــه هــم میکشــد بــا قطرههــای بارانــی اردی بهشــت در کنــار
دیوارههایــی از تنههــای تنومنــد ســپیدار و نــارون ،کــه رخــت دیگــر میپوشــند بــا جوانههایــی از گلهــای
کوچــک زرد و ســپید...
آری! معمـاری دیگـر اسـت ایـن بر زمیـن و حضور دوبـارهای اسـت به تدبیـر پـروردگار در زمانـهای چنین کـه معماری
هسـتی لحظـه بـه لحظـه نـو میشـود و آواز تـازه میدهد ،نـوای جان بخـش حیات ماسـت به دسـت یازیـدن معماری
دیگـر و فضای زیسـتنی تـازه تر.
گویــی همیــن حکمــت اســت کــه چــراغ روشــن ماســت تــا معمــاری خویــش را بــه تســبیح خداونــدی تــازه کنیــم و
شــوریده و شــوق انگیــز.
دسـتهایمان را بـه ذکـر و بـه نام پـروردگار بهار وضـو کنیم و مطهـر ،تا خانههایمـان چونان حفـره میان نارونها باشـد
و پنجرههایمـان همچون هندسـه نوری که از میان شاخسـاران سـپیدار تـو میزند.
تـاآن هنـگام کـه به نقـش زمیـن خانههـا و خیابانهـا میاندیشـیم ،نقـش خاک دشـتهای بهـار را بـه یاد آریـم و به
وقـت نگارههـای سـقفها که رسـیدیم ،نقش ابر و کرشـمه آسـمان را از خاطـر نبریم که مـا آدمیان ،شایسـتگان کنگره
عرشـیم و نشسـته بر باالی بلنـد خلقت...
گویـی چرخههـای ایـن حکمـت عظیم به دقت میدانسـت کـه جـان فرزانه حکیـم هموطن عزیزمـان “ شـیخ بهایی“را
هـم در ایـن بهار و هم در آسـتانه رسـیدن اردی بهشـت بـه زمانه هدیه کرد تـا او به راسـتینی راز نهفته در بهـار را بداند
و معمـاری را همگام چرخیـدن بالنده زمین متصور شـود.
زادروز حضورش“ ،روز معمار” باشـد و آفتاب روشـن و خورشـید رخشـان معماری ،خاصه معماری در سـرزمینی که زادگاه
دماونـد اسـت و کنـاره خـزر .معمـاری در زمینی که بـر دامانش گرمـای خاک کویـر دارد و بـر بلندتریـن دیوارههایش از
زاگـرس و سـبالن رنگ سـپید آویخته تا سـرخی اللههـای بختیاری و سـبزی جنگلهای گلسـتان.
زمینــی کــه نقــش شــیارهای کارون و زنــده رود دارد و تپــه ماهورهایــش بــه ســنگ هــزار مســجد و بینالــود منقــش
اســت و جــان مــا مشــوش از ایــن شــوریدگی و شــوق.
باور کنیم که بر معماری و معماران ما فرض است حفظ حرمت این خاک طربناک.
یادمــان بمانــد بــه وقــت کشــیدن نقــش دیوارهــا و ســتونهای معمــاری خویــش ،کــه معمــاری ایــن خــاک تابنــده از
چــه آفتابــی اســت و دلباختــه بــه کدامین مهتــاب شــبانگاهی.
ستارههای کویری این سرزمین دل انگیز را از یاد نبریم به وقت افروختن چراغها و گشودن پنجرهها.
در فصــل بهــار و “روز معمــار” مکــرر کنیــم در خاطــر خویــش کــه بــر چــه گنــج پررونق و بــر چه خــاک پــر از گوهری
معمــاری میســازیم و گوهــر ایــن منابــع خفتــه در خــاک را پــاس داریــم و بــه هــوش و شایســته باشــیم بــه خرد.
حکمــت هســتی را دریابیــم در نشــانههایی کــه در هســت و بــود معمــاری خویــش برمیتراشــیم و قــدر ایــن زمیــن
و ســرزمین را بدانیــم بــه معماریهــای پرقــدر و شایســته.
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مهندسترکاندرگفتوگویاختصاصیباطاق:

مواظب باشيم عدهای به
شرافتمهندسي
ضربهنزنند
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اشاره
مرد باروت ،تی ان تی ،چاشنی ،و خاکریزهایی است که هنگامه یاس ،یاس
امید را بر دلها میشکفت ،مرد تدبیر روزهای سخت دفاع و سازندگی؛ شور
ایستادگی و شعور تمام قد مردانگی .مرد جهاد و لودرهای بر افروخته اما پر
شور و مصمم.
مرد علم و عمل؛ نگران از آینده و آن هدر سوزی بیمهابا که نکند فردا آهی
از هیمنه انرژی در بساط وطن نماند.
برای اواندیشه ساخت ژ 3-و سوار کردن دوشکا بر کف وانت خاکی سپاه به
هماناندازه دغدغه پاگرفتن آزادراه تهران -شمال و قرار گرفتن خشتهای
دانشگاه آزاد روی یکدیگر اهمیت دارد.
با اینحال اکبر ترکان؛ مرد  62ساله علم و سیاست همچنان نیز متعهدانه
خود را بینیاز از نوشتن نمیداند ،او ضمن آنکه به ارتقای دانش در میان
همکاران خویش میاندیشد متواضعانه میگوید :ذهنش کهنه شده اما با
مطالعه میکوشد کهنگی این ذهن را کمتر کند .گفتار متواضعانهاش هم
عین رفتار صادقانه اش بر خالف معدود مردان ریاست ،بیریاست و در پیچ
هزار توی سیاست عادت "پیچاندن" مردم را رفتار دور از کیاست میداند.
گو آنکه میگوید" :کسی نباید فکر کند با ارايه آمار غلط یا دستکاریشده
یا حتی آمار غیرواقعی ،میتواند ذهن جامعه را منحرف کند .در درازمدت
هزاران شمع روشن میشود و بر ابعاد تاریک خواهد تابید .آفتاب حقیقت
برای همیشه پشت ابر نخواهد ماند .جوانهای روزگارمان در این مواقع
اصطالح جالبی دارند« .پیچاندن» .مسووالن نباید طوری آمار دهند که مردم
و جوانها بگویند فالنی ما را «پیچانده» است " .یا جایی دیگر میگوید یک
زمانی به همکارانم میگفتم اگر بدانید آقای خمینی از پشت این شیشه در

وقتی به وضع موجود نظام مهندسي نگاه ميكنم متوجه میشوم كه نظام مهندسي ساختمان قبل از اين كه نظام مهندسي
ساختمان باشد نظام مهندسي خانه سازي است بنابراين اولين نتيجه ،آن است كه حوزه عمل این سازمان خانه سازي شده
و مهندس ساختمان نشده است .بنابراين بايد چاره اي بیاندیشیم كه اين ظرفيت عظيم مهندسان در حوزه عمل ساخت و
ساز ساختمان كار كنند نه فقط خانه سازي
حال تماشای شماست ،رفتارتان با مردم همینی است که االن دارید؟ قطع ًا حدود شصت سال پيش بر اساس قانون برنامه و بودجه ،نظامیفني و
رفتارمان تغییر خواهد کرد و مراقب خواهیم بود .حاال خدای خمینی مواظب اجرايي شکل گرفته است .این نظام ،مختص طرحهاي عمراني است يعني
طرحهایی كه از بودجههاي دولت سرمايه گذاري ميكنند .پس اگر هر
است و ما را میبیند.
اکبر ترکان؛ مدیر توانمندی که امروز بر کرسی سازمان نظام مهندسی پروژهای از بودجههاي دولت سرمايه گذاري ميكند از قانون برنامه و بودجه
ساختمان تکیه زده است،اندیشه توسعه را وامدار و مرهون سردار سازندگی و نظام فني و اجرايي برنامه و بودجه تبعيت ميكند .اما دنياي امروز متفاوت
میداند؛ این را میشود از صالبت مثال زدنی در گفتار و جدیت وصف ناپذیر شده است .ديگر آنکه الزام ًا زيرساختهاي مختلف كشور توسط دولتها
در فعالیتهای روزمره اش شنید و باور کرد .گفت و گوی ما با وی گرچه شکل نمیگیرد بهویژه اين كه بخش خصوصي اسكله و اتوبان ميسازد و
کوتاه ،اما پر مغز و پر محتواست .شایان ذکر است این گفتوگو که پیش بخش خصوصي واگن ميخرد و روي راه آهن ميرود .اگر وارد اين حوزهها
تر و در نخستین قرار به دلیل سفر دکتر روحانی به عمان و جلسه مشترک شديم اين حوزهها با نظام فني -در واقع اجرايي سازمان برنامه و بودجه
مهندس ترکان با ایشان به تعویق افتاده بود سرانجام پس از پایان جلسات كه مختص طرحهاي دولتي است جواب نمي دهد .در واقع نظام مهندسي
سنگين شوراي مركزي و در پی هماهنگی و لطف مهندس عامری نایب بايد به اين ها كمك كند .اين ديگر ساختار سازمان برنامه نيست اين نظام
مهندسي ساختمان است .نظام مهندسي ساختمان است كه بايد به حوزههاي
رئیس اول شورای مرکزی و سماجت و پیگیری "طاق " محقق گردید:
زيرساختي شهري و بين شهري وارد شود و به سرمايه گذاريهاي بخش
آقـای مهندس  18سـال از تصویـب قانون نظام مهندسـي خصوصي در همه حوزههاي زيرساختي ورود پيدا كند .ديگر آنکه بخش
ميگـذرد .مقـام معظم رهبري در سـال گذشـته محورهاي خصوصي با مقررات سازمان برنامه و بودجه نمیتواند سرمايه گذاري كند
الحاقـي سياسـتهاي كلـي نظـام را در حوزه شهرسـازي چون وقتي قرار است بخش خصوصي سرمايه گذاري كند و راه بسازد ديگر
اعلام كردنـد کـه يكـي از بندهـاي آن تقويـت و كارآمد نمي توان گفت با مقررات سازمان برنامه و بودجه؛ حوزه نظام مهندسي
ساختمان حوزه جديدي است.
كـردن نظـام مهندسـي بـود .پرسشـی كـه در ایـن بیـن اینکه گفتم باید نظام مهندسي خانه سازي را تبديل به نظام مهندسي
مطـرح میشـود این اسـت که چرا پـس از گذشـت حدود ساختمان كند شاه بيتش اين است كه ما نظام مهندسي ساختمان الزم داريم
 17سـال از تصویـب ایـن قانون ایشـان همچنـان كار آمد و نه خانه سازي .نکته دیگر اين است كه همان نظام مهندسي خانه سازي
كـردن و تقويـت نظام مهندسـي سـاختمان را بـه عنوان را هم عدهای اجرا نكردند ،به این دلیل كه در حوزه خانه سازي در نظام
دغدغـه خـود مطـرح میسـازند .آیا ایـن موضوع بـه این مهندسي ساختمان سه صالحيت وجود دارد؛ صالحيت سازنده؛ صالحيت
معناسـت کـه مـا نتوانسـته ايم بـه آن اهـداف مـورد نظر مهندسي و طراحي و صالحيت نظارت و كنترل .االن صالحيت نظارت و
خـود دسـت یابیم .شـما به عنـوان رئيس شـوراي مركزي كنترل به نظامهاي مهندسي سپرده شدهاند .تقريب ًا در سراسر كشور ما گاهي
سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان براي تحقـق اين مهم اوقات در صالحيت طراحي و مهندسي كارهايي خارج از قواره انجام ميشود
و ما بايد اين را به قواره و قانون مهندسي محدود كنيم و نگذاريم خارج از
در ایـن مجموعه چـه برنامـهای داريد؟
اتفاق ًا تاکید رهبر معظم انقالب در خصوص تقویت نظام مهندسي نکته مثبتی قواره كار شود.
است؛ اگر ایشان ميگفتند در سازمان را ببنديد نکته بدی بود .بهتر است به بخش ديگري وجود دارد كه از اين دو مهم تر است و آن مديريت ساخت
ِ
پرسش شما از منظر آسيب شناسي نگاه كنيم و نظام مهندسي را آسيب است .يعني صالحيت مجري .مديريت ساخت نبايد مورد غفلت واقع شود.
شناسي كنيم .ريشه اصلي موضوع ،همین جاست ،من قصد نقد گذشته ممكن است يك دندانپزشك ،يا يك حقوقدان و يا يك بازاري بخواهد در
نظام مهندسی را ندارم اما وقتی به وضع موجود نظام مهندسي نگاه ميكنم مسكن سرمايهگذاري كند ما باید در نظام مهندسي به آنها خوش آمد
متوجه میشوم كه نظام مهندسي ساختمان قبل از اين كه نظام مهندسي بگوییم اما این گروه صالحيت مديريت ساخت را ندارند .صالحيت مديريت
ساختمان باشد نظام مهندسي خانهسازي است بنابراين اولين نتيجه ،آن است ساخت با شركت هايي است كه بر اساس اصول و ضوابط نظام مهندسي
كه حوزه عمل این سازمان خانه سازي شده و مهندس ساختمان نشده است .شكل گرفتهاند .آقاي مهندس حسيني معاون شهرداري تهران دكترايشان را
بنابراين بايد چارهای بیاندیشیم كه اين ظرفيت عظيم مهندسان در حوزه از ژاپن گرفتهاند .ایشان به من گفت در توكيو ليست معيني وجود دارد که تنها
عمل ساخت و ساز ساختمان كار كنند نه فقط خانه سازي .حوزه ساختمان ،اين لیست اجازه ساخت و ساز را دارند .يعني هر كه پول دارد نمي تواند ساخت
ساختمانهاي صنعتي هم میشود؛ به معناي ساخت و ساز زيرساخت ها ،و ساز كند بلکه بايد يك مجري صاحب صالحيت معرفي كند پس مجري
اعم از زيرساختهاي شهري و زيرساختهاي حمل و نقلي نیز میباشد .صاحب صالحيت يكي از موضوعات مهمیاست که تا امروز مورد غفلت بوده
است .شغل شما هرچه میخواهد باشد .اگر بخواهید برج بسازید شهرداري
تقريب ًا در سراسر كشور ما گاهي اوقات در صالحيت طراحي و مهندسي كارهايي خارج از قواره انجام ميشود و ما بايد اين
را به قواره و قانون مهندسي محدود كنيم و نگذاريم خارج از قواره كار شود.
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حيف نيست پس انداز مردم ما در طي  30سال صفر شود .با بتن ريزي صحيح ،با فوندانسيون فني ،با ترتيبات مهندسي
درست عمر اين ساختمان  150سال است .اما وقتي عمر آن تنها  30سال باشد چقدر آدم دلش ميسوزد كه اين دسترنج
مردم نابود شده و به نسل بعد نمي رسد.
دلیل اش را از شما نمیپرسد .حال آنکه شهرداري باید از شما بخواهد مجري
صاحب صالحيتتان را معرفي كنيد .اگر میخواهید طراحي كنيد شهرداري
نمي گويد صالحيت شما باید در چارچوب قوارههاي نظام مهندسي باشد.
ما بايد قوارههاي نظام مهندسي را در صالحيت طراحي الزامي كنيم.
بخش نظارت نیز نقيصه بزرگي است كه تا امروز بر روي زمين مانده است
حتي در خانه سـازي تا چه رسـد به اينكه بگوییم نظام مهندسي ساختمان
محدود به خانه سـازي نيسـت و محدود به همه صنعت سـاختمان اسـت.
یکی از عبارات نو در کالم شما که به نظر میرسد يكي از
دغدغههاي اصلي حضرتعالي نیز به شمار میرود" موضوع
هدرسوزي" است .اين موضوع بهویژه در خصوص مصرف
انرژي در حوزه ساختمان از این منظر قابل توجه است که
ممكن است در سالهاي آينده با بحران بسيار عديده در این
بخش مواجه شويم .براي جلوگيري از اين هدرسوزي وظايف
سازمان نظام مهندسی ساختمان چیست؟
در این خصوص به يك برنامه كوتاه مدت و يك برنامه بلند مدت نیاز
داریم .توضيح این موضوع کمیدشوار است .در برنامه بلند مدت بانك بايد
به بيمه و بيمه به كنترل كيفيت و كنترل كيفيت به بازرس فني و بازرس
فني به مهندس طراحي ما مرتبط باشد .اجازه بدهید این موضوع را با ذکر
مثالی توضیح دهم .زمانی که من در شركت نفت و گاز پارس بودم در
پروژه فاز  9و 10پارس جنوبي وامیرا از " "deutsche bankدریافت
کردیم .اين بانك براي اينكه هر بار قسطهاي من را بدهد از بيمه خود
سوال ميكرد كه وضعيت وام گیرنده چگونه است تا ببیند بيمه چگونه ما
را تاييد ميكند ،بيمه تمام عمليات ما را تحت نظارت داشت .مث ً
ال در فالن
عمليات بارگيري به ما ميگفت مدارك آن را برای رویت ارایه بدهید تا
عمليات بارگيري تان را بيمه كنیم .ما بايد این مدارک را به بخش مهندسي
ارایه ميداديم .آنوقت براي بارگيري قطعه باید يك دستورالعمل مینوشتیم
و دیگر آنکه میگفتیم چه ابزارهايي را براي بارگيري استفاده ميكنيم.
مث ً
ال چنانچه میگفتیم براي بارگيري دو كابل و قالب و  4تسمه داریم که
میخواهیم با يك جرثقيل آنرا بلند كنیم ،بيمه ميگفت بروید Certificate
(گواهينامه) كابل و قالب و گواهينامه جرثقيل را هم بياورید .بنابر این بيمه
از من گواهینامهای درخصوص بارگيري ميخواست که یک مهندس بايد
آنرا امضا كرده باشد .عالوه بر این يك گواهينامه نیز براي ابزارها ،و يك
گواهينامه براي اپراتورها ميخواست .باید مشخص میشدكسي كه جرثقيل
را هدایت ميكند گواهينامه فني براي اين بارگيري دارد يا نه .پس در این
فرآیند سه چيز کنترل میشود :آدم ،ابزار و روش .اگر اين سه مورد تاييد قرار
نمیگرفت بيمه عمليات بارگيري را بيمه نمي كرد بنابر این وقتي بارگيري
بيمه نميشود دچ بانك نیز قسطش را نمي پردازد .بنابر این باید بيمه،
بانك و مهندسي را بسازيم .نظام مهندسي باید اين سه را درست كند .برای
آنکه مفهوم بیمه را در این فرآیند متوجه شوید مثال دیگری را برایتان ذکر
میکنم .شرکت توتال مشغول ساخت  Topsiteبود و من به عنوان كارفرما
براي بازديد به آنجا رفتم .ايستاده بودم ،نگاهي ميكردم و میگفتم كارتان را

ادامه بدهيد آمدند گفتند نميشود .پرسیدم چرا؟ من ميخواهم ببينم .گفتند
ما اين عمليات را بيمه كرده ايم در دستورالعمل بيمه نیز قید کردهایم که
داخل اين نوار زرد رنگ  7نفر كار ميكنند .شما که با همراهانتان آمده ايد
ترتيب رويه به هم خورده است .اگر االن حادثهای رخ بدهد بيمه ما را پوشش
نميدهد .اين سيستمها نبايد در ايران باشد!؟
واقعیت آن است عدهای درس خواندهاند كه همین كارها را انجام دهند .این
موضوع به آموزش و سپس بازرسي كيفيتي نیاز دارد .وقتی میگوییم اين
جرثقيل ميتواند قطعه سنگين را بلند كند و باال بگذارد تایید آنرا باید یک
بازرس فني صاحب صالحيت انجام دهد .بيمه تعرفه آنرا براساس ضريب
ريسك تهيه ميكند اگر شركت مهندسي درجه یک ( )First Classباشد
ضريب ريسك پايين ميآيد .اگر درجه یک نباشد ريسك شما باالست و
بايد هزینه بيمه بيشتری پرداخت کنید .بايد به سمتی برويم كه مهندسي را
اصالح كنيم براي اين منظور بايد از بانك ،از بيمه ،از طراحي مهندسي ،از
شركتهاي بازرسي و فني شروع كنيم .روابط همه اينها بايد در قالب يك
سيستم جامع به هم گره خورده باشد.
خانهای که عمرش  30سال است بهتر است يا  150سال ،بنایي كه تا سه
نسل بعد از شما هم بتوانند در آن زندگي كنند .آیا ميشود اين خانه 150
سال عمر کند .باور کنید با همان پولاندک و شاید کمیبیشتر میتوان عمر
اين خانه را به  150سال افزایش داد؛ با همان بتن با همان آرماتور ،با همان
قالب بندي ،با همان متريال ،با همان لوله ميتوان عمر اين خانه را به 150
سال افزایش داد به شرط آنکه اصول مهندسي در آن رعايت شود مگر در
آلمان عمر ساختمان  150سال نیست.
حيـف نيسـت پسانـداز مـردم مـا در طـي  30سـال صفـر شـود .بـا بتن
ريـزي صحيـح ،بـا فوندانسـيون فني ،بـا ترتيبات مهندسـي درسـت عمر
ايـن سـاختمان  150سـال اسـت .امـا وقتـي آن سـاختمان تنها  30سـال
باشـد چقـدر آدم دلـش ميسـوزد كـه اين دسـترنج مـردم نابود شـده و به
نسـل بعـد نمـي رسـد .به مهنـدس و بـه ناظر پـول ميدهنـد و از سـر و
تـه آن ميزننـد و آشـغالي را بـه نـام سـاختمان تحويـل ميدهنـد آنوقت
پساندازهـاي مـا ،پساندازهـاي بيـن نسـلي نميشـود .چـرا مـا نباید در
اين تهران سـاختمانهاي  200سـاله300 ،سـاله و  400ساله داشته باشيم
و مـردم در سـاختمانهاي  100سـاله زندگـي كننـد و ايـن دارايـي بيـن
نسـلي شـود .ايـن كار بااندکی بيشـتر كار كردن ،با مهندسـان شـرافتمند
و نظارتهـاي درسـت و بـا طراحي درسـت امـکان پذیر اسـت .باید نظام
مهندسـي سـاختمان را اصلاح كنيـم وقتـي ميگوييـم نظـام مهندسـي
سـاختمان يعنـي مجموعـهای از مقـررات ،قوانين و سـاختارها بايد اصالح
شـود ،اگـر اينهـا اصلاح نشـود بايد خود مـا رها كنيـم و برويـم و افرادي
شايسـتهتر بيايند.
به نظر جنابعالی چرا به نقطهای رسيده ايم كه علي رغم تاکید
آموزههاي ديني ما در این خصوص هنوزاندر خم یک کوچه
مانده ایم؟

باید نظام مهندسي ساختمان را اصالح كنيم وقتي ميگوييم نظام مهندسي ساختمان يعني مجموعه اي از مقررات ،قوانين
و ساختارها بايد اصالح شود ،اگر اينها اصالح نشود بايد خود ما رها كنيم و برويم و افرادي شايستهتر بيايند.
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واقع ًا بايد با كساني كه امضا فروشي ميكنند و حرفه مهندسی را بي آبرو ميكنند ،با كساني كه با امضا فروشي به حرفه
شرافتمند مهندسی لطمه ميزنند به شدیدترین نحو برخورد کرد .گذشت كردن از كسي که امضا فروشي ميكند ظلم کردن
به جامعه است .امضا فروشها بايد بدانند كه خسارت بزرگي به جامعه وارد میکنند و واقع ًا جامعه از خطای آنها نمي گذرد.
باید به تحصيل كردهها و فن گرايان اين حرفه اهميت بدهيم و اجازه ندهيم و بعـد وقتـي جمـع بندي ميكـرد همه وزرا متوجه میشـدند كـه جلوهای
غيرحرفه ايها وارد این حرفه شوند ،نگذاریم سرمايه گذارهاي غيرحرفهاي از اظهـار نظرهايشـان در جمـع بنـدي آقاي هاشـمي وجود دارد و ایشـان
سازنده هم باشند .باید كار را حرفهای انجام دهیم .عالوه بر مهندس همه بخوبـی خيلـي از مباحـث را جمـع بنـدي ميكند.
مهارتهاي فني از جمله جوشكار و برقكار هم بايد آموزش ديده باشد .کدام
چه
مهندس را سراغ دارید که به طبقه نهم ساختمان برود تا ببیند جوشكار
به فکر بازنشستگی افتاده اید؟
جوشي داده است .اص ً
ال آیا مهندس بلد است روي آهنها راه برود و جوشها من  30خرداد سال  88بازنشست شده ام .اگر بازنشستگي به معناي اين كه
را چك كند .پس بايد آن آدم ( Certificateگواهينامه) درجه يك داشته کسی با سگش برود در پارك بنشيند يا خانم خانه يك لقمه غذا به او بدهد
باشد .اگر اين كارگر فني نباشد ،قالب بندي ،آرماتوربندی و بتن ريزی اش و او تا عصر روی صندليهاي پارك لم بدهد چنین چیزی در ايران وجود
حرفهای نباشد ،كار خراب ميشود .واقع ًا بايد با كساني كه امضا فروشي ندارد همه آدمها در ايران تا ميتوانند سرپا باشند كار میكنند .عدهای فكر
ميكنند و حرفه مهندسی را بي آبرو ميكنند ،با كساني كه با امضا فروشي ميكنند وقتي يك نفر از دولت بازنشسته شود يك فرصت كاري براي يك
به حرفه شرافتمند مهندسی لطمه ميزنند به شدیدترین نحو برخورد کرد .نفر جديد فراهم ميشود در حالی که این تفکر اشتباه است چون فردی كه
گذشت كردن از كسي که امضا فروشي ميكند ظلم کردن به جامعه است .بازنشسته ميشود ميرود کار دیگری را در جای دیگری پيدا ميكند یعنی
امضا فروشها بايد بدانند كه خسارت بزرگي به جامعه وارد میکنند و واقع ًا فرصتي را که يك تازه كار ميتوانسته سر كار برود ،اشغال ميكند تازه او به
جامعه از خطای آنها نمي گذرد .شنیده ام برخی از مهندسها بدون اين كه نسبت دیگران ارزان تر است چون دیگر بيمه نمي خواهد ،مالياتش يك نوع
سر كار بروند از راه دور امضا ميكنند .اين روال هم اشتباه است.
ديگر است كسورات تامين اجتماعي ندارد و تازه تجربه هم دارد .به نظر من
ما بايد به سویی برویم كه سن بازنشستگي را مثل آلمانها  67سال كنيم.
آقای مهندس ،كار كردن با آقاي دكتر روحاني سخت است؟
سخت
نه ،آقاي دكتر روحاني سختگير هستند ولي كار كردن با ايشان
چـه چيزي باعث ميشـود خسـتگي از تـن تـان دربرود و
و
اعداد
نيست .سختگير هستند به خاطر اين كه خود ايشان نسبت به
چه چيـزي خيلـي عصباني تـان میکند؟
اين
كه
بگويد
ارقام قضاوت احساسي دارد .اگر كسي يك عددي به ايشان
مـن از كار كـردن خسـته نمي شـوم ،واقعـ ًا كار كردن برايم نشـاط ميآورد.
عدد با معيارهاي ذهني ايشان همخوانی نداشته باشد همان جا ميگويند ضمـن ايـن كـه نوه هايـم را خيلي دوسـت دارم و خسـتگي ام را نوه هايم
قبول نيست برويد دوباره بررسي كنيد .يعني گزارش دادن به آقای روحانی در ميكنند .سـه نوه دارم فاطمه  9سـاله ،عليرضا در آسـتانه  2سـالگي و
بگونهای است كه حتم ًا بايستي بدانيد كه ايشان سختگيرانه عمل ميكنند اميرعلي در آسـتانه  1سالگي.
ولي كار با ايشان سخت نيست.
به یاد دارید نخستين سازه مهندسي كه ساختيدچه ويژگي
هايي داشته است؟
فكر ميكنم سال  1351يا  1352در شركت ريگزار بودم .آن موقع آقاي
مهندس شكرالهي رئيس من بود .ایشان میخواست يك انباري بسازد و از
من درخواست کرد تا اين كار را برایش انجام دهم .من هم طراحي كرده و
سازه هايش را تکمیل کرده بودم .هنگام نصب سازه معلوم شد شيب تيرهاي
عرضي با یکدیگر مساوي نيست ولي روي آن را پوشانديم و قضیه تمام
شد .اما من هميشه از اين كه شيب تیرها يكي نبود نگران بودم .باالخره
يك بار سقف را برداشتم ،تيرهای عرضي را پايين آوردم و اصالح کردم و
مجدداً درست نصب کردم .آقاي مهندس شكرالهي در آمريكا روي سد
بزرگ بوستون كار كرده بود .ایشان فرد بسيار با تجربهای بود و انضباط كاري
بسيار جدي داشت من از او چيزهاي زيادي ياد گرفتم.
چه كسـي بيشـترين تاثير را در زندگي شـما و كار حرفهای
تان داشـته است؟
آقـاي هاشـمي رفسـنجاني ،چـون من به ايشـان بسـيار عالقهمنـدم و به
داليـل بسـیار زیـاد مريدشـان هسـتم .ايشـان از نظـر صالبـت مديريت،
عقـل گرايـي و حوصله بسـیار براي شـنيدن و جمع بندي كـردن مباحث
بينظيرنـد .ایشـان گاهـي اوقـات در دولـت دسـتش را زيـر چانـه اش
ميگذاشـت و مدتهـا بـه گفـت و گوهـای تك تـك وزرا گـوش ميداد

چند فرزند داريد؟
دو پسـر و يـك دختـر كـه هـر سـه ازدواج كردهانـد .ناصـر؛ پسـر بزرگم،
سـاختمان خوانـده ،مسـعود؛ پسـر دومـم MBA ،شـريف درس خوانده و
دختـرم مريـم هـم در دانشـگاه صنعتـی شـريف تحصیل کرده اسـت.
من متولد سـال  1331هسـتم .سال  49وارد دانشگاه شـدم وسال  55فارغ
التحصيل شـدم .تحصيالتم در رشـته مكانيك و ادامه اش مديريت اسـت.
آزمـون جامع دكتـري را گذرانده ام ولي تـزم را ارایه نداده ام.
دوسـت داریـم کمیهـم از دغدغههـا و درد دلهایتـان بـا
مهندسـان بشنویم
مـن از همـه خواهـش ميكنـم كمك كنيم و نگذاريم شـرافت مهندسـي
آسـيب ببيند .مواظب باشـيم عدهای به شـرافت مهندسـي ضربـه نزنند.
صحبتتان با خوانندگان ماهنامه طاق؟
توصيـه ميكنـم از ايـن زنجيـره مديريـت كيفيت كـه در دنيـاي صنعتي
تجربـه شـده الگـو بگيريـم و آنرا بومـي كنيم؛ يعنـي رابطه بين بازرسـي
كيفيـت ،مهنـدس طـراح ،مجـري اجـراي طـرح ،بانـك و بيمـه را بايد از
ديگـران بياموزيـم و بومـي كنيم.
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رئیـس کمیتـه رفـاه سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـانرضوی
عملكردایـن كميتـه را تشـریح کرد.
مهنـدس حسـن پور حسـینی بـا بیـان اینکـه كميته رفـاه سـازمان نظام
مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي در راسـتاي خدمت رسـاني به اعضا
در حوزههـاي فرهنگي-تفريحـي و...ايجـاد شـده گفـت :ايـن كميتـه از
ابتداي دوره پنجم و بر اسـاس مصوبه هيات مديره تشـكيل شـده اسـت.
وی در ادامـه بـه فعاليتهـاي این كميته در راسـتای دسـتیابی بـه اهداف
مـورد نظر اشـاره کـرد و افزود :یکـی از این فعالیتها پيگيـري مصوبات و
بخشـنامههاي مربـوط بـه امور رفاهي و معيشـتي اعضاي نظام اسـت که
از سـوی هیأت مدیره و هیأت رئیسـه به تصويب رسـيده باشـد.
علاوه بر ایـن برنامه ريزي و ارايه پيشـنهاد براي تاميـن نيازهاي صنفي،
رفاهـي وتفريحـي اعضا بـه نحوي كـه موجبـات منزلت و بهبود شـرايط
اقتصـادي ،اجتماعـي و رفاهـي آنـان را فراهـم سـازد بخـش دیگـری از
فعالیتهـای ایـن کمیتـه را تشـکیل میدهد.
وی گفـت :از جملـه فعالیتهـای ایـن مجموعـه میتـوان بـه پيشـنهاد
وهماهنگـي بهمنظـور اسـتفاده از تسـهيالت مالـي واعتبـاري بانكهـا،
موسسـات و تعاونيهـاي مالـي و اعتبـاري و سـاير موارد مصـوب قانوني،
تشـكيل صنـدوق رفـاه اعضاو ارايـه پيشـنهادهای مربوط به امـور رفاهي
اعضا برای طرح و تصويب آن در هيات مديره و هيات رئيسـه اشـاره نمود.
نایـب رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـانرضوی در ادامه
بـه بیـان مهمتریـن فعالیتهـای ايـن كميته نیـز اشـاره کرد و گفـت :به
منظـور ارایـه خدمـات رفاهی بـه اعضا ،چنـد قطعه بـاغ در منطقه ييالقي
طرقبـه خریداری و تجهیز شـده و علاوه بر این شـهرك اقامتي-فراغتي

ارغـوان در ييالقـات مشـهد نیـز احـداث شـده اسـت کـه ً
فعلا از ابتدای
نیمـه دوم سـال  92در روزهـای جمعـه و تعطیلات نـوروز ارایـه خدمـت
مینماید که ان شـاءاهلل در آینده توسـعه بیشـتری خواهد یافـت .عالوه بر
ایـن تهیـه چند زميـن در کنار سـاختمان سـازمان بهمنظور ارایـه خدمات
پاركينگـي بـه مراجعه كنندگان و اعضـا از دیگر فعالیتهـای انجام گرفته
این کمیته اسـت.
مهنـدس حسـن پـور حسـینی همچنیـن از ارايـه و تدويـن طرح سـاخت
مجتمـع فرهنگي-رفاهـي مهندسـان در قالـب باشـگاه مهندسـين و نیـز
برگـزاری جلسـات در ایـن زمینـه خبـر داد و گفت :در همین راسـتا لينكی
رفاهي در سـايت سـازمان بهمنظور برقراري ارتباط مسـتقيم و مسـتمر با
اعضـا و ارايـه نقطـه نظـرات ،پيشـنهادهای رفاهـي و تحليل آنهـا برای
ارایـه خدمـات بـه اعضـا بر اسـاس نياز سـنجي پیش بینی شـده اسـت.
وی گفت :بررسـي و ارايه خدمات اقامتي و رفاهي در شـمال كشـور توسط
اعضا كميته ازجمله هتل رامسـر ،متل گل سـرخ ،كرجي در بابلسـر و...در
راسـتاي ارايـه خدمـات رفاهي در نيمه اول سـال  92به اعضـا كه بيش از
 4000نفـر از آن اسـتقبال کردهانـد وارایـه خدمات اقامتـي -رفاهي بمدت
 7ماه در سـال  1393نیز در هتل گل سـرخ سـی سـنگان فراهم گردیده
که امکان ثبت نام از طریق سـایت سـازمان میسـر میباشـد.
رئیـس کمیتـه رفـاه سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـانرضوی
همچنیـن گفـت :بهمنظـور ارایـه تسـهیالت به مناسـبت نمايشـگاههاي
تخصصـي و بازديـد علمـي با شـرایط مناسـب بـرای اعضا بـا آژانسهاي
مسـافرتي صـورت گرفته اسـت .علاوه بـر ایـن پیگیریهایی نیـز برای
اعـزام كاروانهـاي عتبـات عاليـات بـراي اعضاتحقق یافته اسـت.
وی همچنیـن از پيگيـري تهیـه زميـن در شـمال کشـور بـراي سـاخت
فضاهـاي اقامتـي –رفاهـي بـرای اسـتفاده اعضـا ،تاسـيس تعاونـي نظام
مهندسـي(توليدي-توزيعي) در دورههـای گذشـته و نیـز پيگيري بهمنظور
انعقـاد تفاهـم نامـه بـا بانكهـا در راسـتاي برنامـه ریـزی بـرای ارایـه
تسـهيالت بانكـي بـرای دریافت وام تاسـيس و تجهيزدفتر ،خريـد خودرو
بـه اعضـا خبر داد و گفت :تاسـيس باجـه بانك تجارت در سـازمان و تهيه
 2دسـتگاه خـود پـرداز و همچنیـن ايجـاد صنـدوق قرض الحسـنه رفاه و
تعـاون بهمنظـور ارایـه خدمـات رفاهي از دیگـر فعالیتهای انجـام گرفته
ایـن مجموعه اسـت.
مهنـدس پـور حسـینی مذاکـره بـا تعـدادی از مراكـز تفريحـي –رفاهـي
بـرای ارایـه معرفی نامـه در حوزههـاي فرهنگي ،تفريحي ورفاهي توسـط
روابـط عمومـي ،معرفـي اعضـا در نقـاط مختلـف و ارايـه خدمـات ايجاد،
بيمـه نامـه مسـووليت مهندسـي از ابتـداي سـال 91و ارايه رايـگان آن به
تمامیمهندسـان ناظـر و سـایر خدمـات بیمـهای را از دیگـر فعالیتهـای
انجـام گرفتـه در این راسـتا ذکـر کرد.
وی همچنین از همكاري با نظام پزشـكي بهمنظور ارایه خدمات پزشـكي
مناسـب بـه اعضـا و همچنیـن تفاهم بـا بيمارسـتان رضوي بـرای انجام
خدمـات چـكاپ پایـه اعضا بـا قبول بخشـی از هزينهها توسـط سـازمان
خبـر داد و گفـت :این کمیته همچنین تسـهيالتی بانكي بـه اعضاي نظام
مهندسـي و كاركنـان سـازمان بـا كارمـزد  4درصـد توسـط بانـک قرض
الحسـنه مهر و رسـالت ارایه داده اسـت كـه تاکنون نزدیک بـه  2000نفر
از اعضـا معرفی شـدهاند.
پورحسـینی همچنین از بررسي پيشـنهادها و نامههای رسیده از ارگانها و
شـرکتهای مختلف و بررسی آنها توسط اعضای كميته ،برگزاري جلسه
با مدير عامل شـركت سـرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر بهمنظور
ارايـه ايجـاد شـرايط بهتـر براي پيـش خريد واحدها بـرای اعضا خبـر داد.

بــه گفتــه پــور حســینی برگــزاری نخســتین اجــاس سراســری
کمیتههــای رفــاه نظامهــای مهندســی کشــور بــا مشــارکت شــهرداري
ثامــن و توافــق در راســتاي ايجــاد زائــر ســراها برای مهندســان کشــور در
پروژههــاي اطــراف حــرم بــراي ســازمانهاي نظــام مهندســي سراســر
كشــور ،برگــزاري نخســتين مســابقات سراســري قرائــت قــرآن كريــم،
تقديــر از دانــش آمــوزان ممتــاز ،تقديــر از نفــرات برتــر آزمــون ورود بــه
حرفــه مهندســان اســتان ،برگــزاري مراســم تحليــف برگزیــدگان آزمــون
ورود بــه حرفــه بــراي دورههــاي متمــادي و انتخــاب پيشكســوتان و
نــوآوران مهندســي و تقديــر از آنهــا در مراســم روز مهنــدس بحــش
دیگــری از عملکــرد را تشــکیل میدهــد.
وی در ادامــه بــه ايجــاد مراكــز مشــاوره مالياتــي وحقوقــي در داخــل
ســازمان بهمنظــور ارايــه خدمــات رایــگان و بهتــر بــه اعضــا اشــاره
کــرد و گفــت :اهــداي بــن خريــد كتــاب بــه مهندســان عضــو ،پيشــنهاد
تنظيــم مشــاركت نامــه اعضادفاتــر مهندســي در ســازمان بــه جــاي دفاتر
اسنادرســمي بهمنظــور تســهيل در امــور اداري اعضــا ،تقديــر از ارایــه
دهنــدگان مقــاالت درمجلــه طــاق بخــش دیگــری از فعالیتهــای
انجــام گرفتــه در کمیتــه رفــاه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
خراســانرضوی اســت.
رئیــس کمیتــه رفــاه ســازمان نظام مهندســی ســاختمان خراســانرضوی
در خاتمــه ضمــن تقدیــر از همــکاران خویــش در کمیتــه رفاهــی بهویــژه
مهندســان حســین زاده بهرمنــد؛ نایــب رئیــس -بهبــودی؛ دبیــر ،آفــاق،
جاویــد ،قاســمیان ،هاشــمیغزنینی ،طالبیــان و امیریــان ،آمادگــی ایــن
کمیتــه را بــرای دریافــت پیشــنهادهای اعضــا در زمینــه امــور رفاهــی و
خدمــت رســانی بیشــتر بــه مهندســان اعــام کــرد.
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در همایش روز مهندسی تاکید شد:

برای مهندسان بن بستی
وجود ندارد
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همایـش بزرگداشـت روز مهندسـی و روز بسـیج مهندسـین بـا تاکیـد بر
توانمندیهـای مهندسـان در تحقـق اقتصـاد مقاومتی و حرکت به سـوی
حماسـه اقتصـادی و با پیگیـری اهدافی همچون تشـخص بخشـیدن به
مهندسـان به عنوان یک قشـر تاثیرگذار در جامعه و تجلیل از فداکاریهای
آنهـا ،پاسداشـت یـاد و خاطـره شـهدای مهنـدس اسـتان و ایجـاد پیوند
میان مهندسـان و تجلیل از مفاخر مهندسـی پنجم اسـفندماه سال گذشته
در سـالن ابـن هیثم دانشـگاه جامـع فرهنگیان برگزار شـد.
با کمک مهندسان عقب ماندگی کشور را جبران میکنیم
مهنـدس چمـران در این مراسـم تاکید کـرد :عقب ماندگیهای کشـور با
کمـک مهندسـان در همـه زمینهها قابل جبران اسـت.
رئیـس شـورای عالـی اسـتانها همچنیـن گفـت :بـا کمـک مهندسـان
همانگونـه کـه در گذشـته نیـز شـاهد بودیـم ،عقـب ماندگی کشـور را در
همـه زمینههـا جبـران خواهیـم کـرد.
مهنـدس مهـدی چمـران افـزود :فعالیتهـای مهندسـان کشـور ،بهویژه
نیروهـای بسـیجی باعـث ارتقای سـطح علمیکشـورمان در جهان شـده
اسـت به نحوی که در بعضی از رشـتهها جزو  10کشور اول جهان هستیم.
وی بـا اشـاره بـه برخـی از عملیاتهای موفقیـت آمیزی که بـا فرماندهی
مهندسـانی همچـون شـهیدان چمـران ،آقاسـی زاده و طـرح چـی در
سـالهای جنـگ تحمیلی و بـا وجـود محدودیتهـای فـراوان آن دوران
بـه سـرانجام رسـیده ،گفـت :اکنون طبـق تاکیـدات رهبر معظـم انقالب
بـرای اجـرای اقتصاد مقاومتی ،اتـکا بر تواناییهای داخلـی باعث موفقیت
کشـور خواهد شـد.

همزمان با جنگ تحمیلی با اتکا به توان مهندسان داخلی موفق به ساخت زیردریایی ،خودرو نیمه شنی ،موشک پرتابی و...
شدیم و اکنون نیز با استفاده از همین توان موفق به غنی سازی شدهایم ،پس امید است که با تالش نیرویهای متخصص و
ترغیب رهبرمعظم انقالب بتوانیم بر مشکالت موجود در مسیر علمیکشور فایق آییم.
رئیس بسـیج مهندسـین کشـور افزود :همزمـان با جنگ تحمیلـی با اتکا
بـه تـوان مهندسـان داخلـی موفـق بـه سـاخت زیردریایـی ،خـودرو نیمه
شـنی ،موشـک پرتابـی و...شـدیم و اکنـون نیز با اسـتفاده از همیـن توان
موفـق به غنی سـازی شـدهایم ،پس امید اسـت که با تلاش نیرویهای
متخصـص و ترغیـب رهبرمعظـم انقلاب بتوانیم بر مشـکالت موجود در
مسـیر علمیکشـور فایق آییم.
مهنـدس چمـران یکـی از اهـداف برنامههـای اقتصـاد مقاومتـی را که از
سـوی رهبـر انقلاب مـورد تاکید قـرار گرفته اسـت افزایش تولید کشـور
در همـه زمینههـا دانسـت و افـزود :تنهـا بـا اتـکا بـه داشـتهها و تـوان
علمیدانشـمندان ،مهندسـان و پژوهشـگران داخلـی میتوانیـم بـه ایـن
موفقیـت دسـت یابیم.
شرط کاربردی کردن مهندسی در جامعه
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـانرضوی نیـز در این
همایـش شـرط الزم بـرای کاربردی کردن مهندسـی در جامعـه را ترویج
فرهنگ مهندسـی دانسـت.
مهنـدس واحـدی بـا بیـان اینکـه در عصر حاضر دشـمنان اسلام تالش
میکننـد بـا ایجـاد تحریـم هـا ،مانع پیشـرفت علمـیو اقتصادی کشـور
شـوند ،گفـت :بایـد بـا اسـتفاده از سـرمایههای طبیعی در کشـور و تالش
مهندسـان برای اسـتفاده از فرصتها در راستای پیشـرفت کشور و توسعه
پایـدار با شـتاب فزاینـدهای به پیـش برند.
وی ادامـه داد :ابلاغ سیاسـتهای  24گانـه رهبـر معظم انقلاب ،جامعه
مهندسـان اسـتان را واداشته اسـت که سـند اجرایی این  24ماده حیاتی را
بـرای اسـتان تهیه و بـه مرحله اجـرا درآوریم.
وی همچنیـن اظهـار داشـت :بودجه بـاالی پروژههای عمرانی در اسـتان
نکتـه قابـل توجهـی در راه افزایـش ارتقـای کیفـی و کمیفعالیتهـای
عمرانـی در سـاخت و سـاز ،توسـعه معادن و کشـاورزی اسـت کـه باعث
افزایـش تولید در کشـور میشـود.
واحـدی در ادامـه بـه بیـان مشـکالت مجموعههـای مختلـف مهندسـی

اسـتان پرداخـت و گفـت :ضعـف فرهنگـی ،اسـتفاده نکردن از اشـخاص
حقوقـی و اهمیـت دادن بـه افـراد حقیقـی ،نبـود فرهنگ کار تیمـی ،اجرا
نشـدن قانـون کار ،بیتوجهـی به مطالعات ،رشـد قارچ گونه شـرکتهای
سـاختمانی و ارتبـاط نداشـتن بندهای آییـن نامههای مرتبط بـه هریک از
سیسـتمهای سـاخت با موارد اجرای آن ،از مشـکالت موجود در سـازمان
نظام مهندسـی اسـتان خراسـانرضوی است.
وی افـزود :رعایـت اخلاق حرفـهای و اخلاق مـداری کـه خـود ضامـن
حفاظت از منابع ملی ،محیط زیسـت و...از جمله دیگر مسـایلی اسـت که
بایـد از سـوی فعـاالن در نظامات مهندسـی مـورد توجه قـرار گیرد.
معاون عمرانی اسـتانداری خراسـانرضوی در ادامه به بعضی از مشـکالت
موجـود در حوزه نظام مهندسـی کشـاورزی پرداخت و گفـت :تعداد باالی
دانش آموختگان در رشـتههای کشـاورزی و اسـتفاده نکردن از این قشـر
در پروژهها و فعالیتهای کشـاورزی ،نبود انسـجام و اطالع رسـانی جامع
در ایـن حوزه ،تناسـب نداشـتن کمیو کیفـی دانش آموختـگان و نیازهای
کشـاورزی از جمله این مشـکالت است.
وی اسـتفاده از خدمات مهندسـی کشـاورزی ،تالش در راستای بهره وری
از امکانات و بکارگیری نیروی انسـانی و آموزش به افراد در این حوزه را از
جمله اقداماتی دانست که باعث کاهش مشکالت این مجموعه خواهدشد.
واحـدی دربـاره وضعیـت معـادن اسـتان و مهندسـان شـاغل در ایـن
مجموعههـا نیز گفـت :با توجه به اینکـه تاکنون  46مـاده معدنی مختلف
در اسـتان شناسـایی شـده و این بازگو کننده پتانسـیل باالی استان در این
حـوزه اسـت اما بهـره بـرداری نادرسـت از این مواد باعث شـده تا اسـتان
جایگاه مناسـبی در این زمینه در سـطح کشـور نداشـته باشـد.
وی افـزود :ناآشـنایی با فعالیتهای علمی ،کمبود منابع مالی و مشـکالت
اسـتخراج بزرگترین موانع برسـر راه رشـد بخش معدن در استان هستند.
وی همچنیـن بـا اشـاره به لـزوم اسـتفاده بهینـه و حداکثری از پتانسـیل
جامعـه  43هـزار نفری مهندسـی اسـتان در راسـتای ایجاد خودبـاوری در
کشـور گفت :باید با تالش هماهنگ و اسـتفاده از ظرفیت رسـانهها حرفه
مهندسـی را بـه قله فرهنگ برسـانیم.

رعایت اخالق حرفهای و اخالق مداری که خود ضامن حفاظت از منابع ملی ،محیط زیست و ...از جمله دیگر مسایلی است
که باید از سوی فعاالن در نظامات مهندسی مورد توجه قرار گیرد.
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روزانه ما میتوانیم بدون دغدغه تحریمها با استفاده از توان داخلی خود تا  40میلیارد تومان صادرات داشته باشیم که در
صورت تحقق این مهم گامیبلند در راه رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته ایم.
تحریم؛ فرصت یا تهدید
شـهردار مشـهد نیـز دیگـر سـخنران مراسـم روز مهنـدس در اسـتان
خراسـانرضوی بـود.
صولـت مرتضوی در این نشسـت گفـت :برخی از افراد سیاسـی تحریمها
را تهدیـد میداننـد امـا بخـش زیـادی از دانشـمندان کشـور آن را فرصت
تلقـی میکننـد و مـن نیـز معتقـدم کـه هنراندیشـمندان ایرانـی از جمله
مهندسـان در ایـن اسـت کـه تهدید را بـه فرصت تبدیـل کنند.
وی افـزود :روزانـه مـا میتوانیم بـدون دغدغه تحریمها با اسـتفاده از توان
داخلـی خـود تـا  40میلیـارد تومان صادرات داشـته باشـیم کـه در صورت
تحقـق ایـن مهـم گامیبلنـد در راه رسـیدن بـه اهـداف اقتصـاد مقاومتی
برداشـته ایم.
شـهردار مشـهد ادامـه داد :کشـور مـا بایـد بر اسـاس اسـناد باال دسـتی و
پتانسـیلهای فرزندانـش در افـق چشـمانداز بـه کشـوری الگو ،پیشـرفته
و اثرگـذار در منطقـه و جهـان تبدیـل شـود کـه این مهم با صـرف کردن
فعـل توانسـتن ،اتکا به دانش بومیو بسترسـازی مناسـب بـرای خالقیت،
نوآوری و شـکوفایی مسـیر خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت صرفـه جویـی در اقتصـاد مقاومتی تاکیـد کرد:
بنزیـن کشـور مـا از مدخـل ورودی خلیج فـارس به صورت رسـمیبالغ بر
 3200تومـان قیمت گذاری شـده اسـت امـا با این وجود روزانـه بالغ بر 13
میلیون لیتر از این ماده از مرزهای کشـور به صورت قاچاق خارج میشـود
کـه جلوگیـری از این معضـل کمک بزرگی بـه اقتصاد کشـور خواهدکرد.
مرتضـوی بـا اشـاره به اهمیت اتـکا به دانش بومیو بسترسـازی مناسـب
بـرای خالقیت و نو آوری در مبحث اقتصاد مقاومتی اظهارکرد :مهندسـان
بسـیجی بایـد تبدیل اقتصاد مقاومتی به فرهنگ را رسـالت خـود بدانند.
شـهردار مشـهد همچنیـن گفـت :مـن دسـت نیـاز خـود را بـه سـوی
مهندسـان و صاحـب نظـران خراسـان دراز میکنـم و از آنهـا میخواهم
کـه شـهرداری را در شـکوفا کـردن اقتصـاد شـهر و اسـتان یـاری کننـد.
مهندسان پرچمداران اقتصاد مقاومتی
رئیس سـازمان بسیج مهندسـین عمران و معماری خراسـانرضوی نیز در

این نشسـت گفت :به منظـور اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی ،این سـازمان
در بخشهـای کشـاورزی و صنعتـی بـه افراد واجـد شـرایط وامهای خود
اشـتغالی اعطا میکنند.
مهنـدس محمـد روحانـی با اعالم ایـن مطلب افـزود :در حوزه سـاختمان
و عمـران نیـز پروژههایـی بر پایـه محرومیـت زدایی در شـهرها همچون
ترمیم  100مسـجد واقع در حاشـیه شـهر مشـهد در دسـت انجام داریم.
وی اظهـار داشـت :ایـن سـازمان در بعـد فرهنگـی نیـز فعالیتهـای
گسـتردهای داشـته کـه انتشـار زندگـی نامـه شـهیدان آقاسـی زاده ،طرح
چـی و رضـوی بـرای شناسـایی ایـن مهندسـان شـهید بـه جامعـه از آن
جمله اسـت.
رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خراســانرضوی
همچنیــن از پیگیریهــای ایــن ســازمان بــرای تشــکیل ســازمان نظــام
مهندســی ITو صنعــت نیــز خبــر داد و اظهــار امیــدواری کــرد :در
ســالهای آتــی ایــن ســازمانها نیــز پایهگــذاری میشــوند.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی معــدن نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره
بــه ســختی کار معــدن کاران گفــت :مهندســان ایــن ســازمان نــه تنهــا
میتواننــد از عهــده فعالیتهــای مرتبــط بــا خــود در سیاســتهای
اعــام شــده بــرای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی برآینــد بلکــه میتواننــد
پرچــم دار آن نیــز باشــند.
مهنــدس عبــاس نیــا ادامــه داد :ایــن ســازمان در حــال فراهــم کــردن
تمهیــدات الزم بــرای اســتفاده از مــواد خــام معدنــی در اســتان اســت تــا
از ایــن طریــق بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی نزدیــک تــر شــود.
وی اظهــار داشــت :براســاس تاکیــدات رهبــری بــر افزایــش ارزش افزوده
در کشــور ،ایــن ســازمان میتوانــد بــا تکمیــل زنجیــره اســتفاده از مــواد
خــام بــه محصــوالت مــورد نیــاز مــردم و ایجــاد اشــتغال بــرای تعــداد
زیــادی از مــردم تاثیــر شــایانی در تحقــق ایــن هــدف داشــته باشــد.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی معــدن همچنیــن با اشــاره بــه عضویت
 2هــزار و  300نفــر در ایــن ســازمان گفــت :ایجــاد واحــد آمــوزش بــرای
نخســتین بــار در ســطح نظامهــای مهندســی معــدن کشــور یکــی از
اقدامــات ایــن مجموعــه بــرای بهره بــرداری بهتر از معادن اســتان اســت.

من دست نیاز خود را به سوی مهندسان و صاحب نظران خراسان دراز میکنم و از آنها میخواهم که شهرداری را در
شکوفا کردن اقتصاد شهر و استان یاری کنند.
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درسازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي توانستهایم عالوه بر برگزاری همایشها و کارگاههای تخصصی
بینالمللی ،ملی ،استانی و منطقهای ،امکان آموزش مجازی اعضا را نیز فراهم کنیم و بدین گونه توان علمیافراد را برای
استفاده بهتر در بخش اقتصادی جامعه افزایش دهیم.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی اســتان نیــز طــی ســخنانی
در ایــن همایــش اشــتغال زایــی بــرای اعضــای ســازمان را از افتخــارات
مجموعــه خــود دانســت و گفــت :از آن جایــی کــه مســوولیتهای
زیــادی از ســوی ســازمان جهــاد کشــاورزی بــه ایــن ســازمان
واگــذار شــده ،قطعــ ًا شــغلهای زیــادی نیــز بــرای مهندســان ایجــاد
گردیــده اســت کــه همیــن مهــم باعــث رشــد اقتصــادی اســتان و
در نتیجــه اجــرای بهتــر سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی میشــود.
مهنــدس علیــزاده همچنیــن بــا اشــاره بــه عضویــت  14هزار مهنــدس از
 20رشــته تخصصــی در ایــن تشــکل افزود :هرســاله تعــدادی از اســتادان
دانشــگاهی بــرای ارایــه آخریــن یافتههــای علمیبــه اعضــا دعــوت
میشــوند و امســال نیــز تاکنــون حــدود  5500نفرســاعت آمــوزش
علمـیو مهارتــی از ســوی ســازمان برگــزار شــده اســت.
نایــب رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان نیــز در ایــن همایــش
طــی ســخنانی ضمــن تاکیــد بــر اســتفاده از مصالــح اســتاندارد و پرهیــز
از اســتفاده از مصالــح خارجــی در ســاختمان ســازی اظهــار کــرد :در ســال
جــاری عــاوه بــر ســاخت و ســاز  1200واحــد مســکن مهــر بالــغ بــر 9
میلیــون متــر مربــع ســاختمان ســازی داریــم.
مهنــدس پورحســینی ادامــه داد :درســازمان نظــام مهندســي ســاختمان
خراســان رضــوي توانســتهایم عــاوه بــر برگــزاری همایشهــا و
کارگاههــای تخصصــی بینالمللــی ،ملــی ،اســتانی و منطقـهای ،امــکان

آمــوزش مجــازی اعضا را نیــز فراهم کنیــم و بدین گونه تــوان علمیافراد
را بــرای اســتفاده بهتــر در بخــش اقتصــادی جامعــه افزایــش دهیــم.
مهندسان راهی خواهند ساخت
همایــش روز مهندســی بــا ارایــه بیانیــه مهندســان اســتان پایــان یافــت.
در ایــن بیانیــه بــا تاکیــد برتــاش مهندســان بــرای تحقق سیاسـتهای
ابالغــی رهبــر معظــم انقــاب در بحــث اقتصــاد مقاومتــی آمــده اســت:
اکنــون کــه نظــام جمهــوری اســامیبه دلیــل پیگیــری آرمانهــای
عدالــت خواهانــه ،همــواره مــورد خشــم ســلطه گــران جهانــی و در رأس
آن آمریــکا قــرار دارد .ایــن زورگویــان بــرای تســلیم کــردن ملــت مــا و
پشــیمان کردنمــان از راهــی کــه آمــده ایــم ،انــواع فشــارهای سیاســی،
فرهنگــی و اقتصــادی را بــر کشــور مــا وارد کردهانــد و تمــام راههــا
را بســتهاند ،مهندســان راهــی خواهنــد ســاخت ،بــرای مهندســان بــن
بســتی وجــود نــدارد.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت :جامعــه مهندســی خراســانرضوی در
ســالروز والدت خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،فیلســوف فقیــه ،متکلــم،
مهنــدس ریاضــی دان و منجــم شــیعی ،ضمــن گرامیداشــت روز
مهندســی و روز بســیج مهندســین و بیعــت مجــدد بــا امــام راحــل و
رهبــر عظیــم الشــأن انقــاب و مقــام عظمــای والیــت و میثاق با شــهدا
بــه خصــوص شــهدای مهندســی ،آمادگــی خــود را بــرای حراســت از
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دســتاوردها و آرمانهــای انقــاب اســامیاعالم داشــته و بــا بهــره
گیــری از رهنمودهــای رهبــر فرزانــه بخصــوص در بحــث اجــرای اقتصاد
مقاومتــی ،همــت و توانمنــدی فنــی خویــش در پیمــودن ایــن مســیر
الهــی و مقــدس و تحقــق حماســه اقتصــادی ،لحظـهای و ذرهای تردیــد
بــه خــود راه نخواهــد داد.
در ایــن همایــش همچنیــن از مهندســان برتــر خراســانرضوی و خانــواده
شــهدای مهندســی اســتان تجلیل شــد.
محمدعلــی یــک پســر مهنــدس ایثارگــر و بابــک مهــرآوران و محمدرضا
حســین نــژاد مهندســان برتــر ســازمان بســیج مهندســی بودنــد کــه در
ایــن مراســم از زحمــات ایشــان تقدیــر شــد.
همچنیــن آقایــان خشــایار پــور نیــا و حســام رضــازاده و خانــم محدثــه
یزدانــی بــه عنــوان مهندســان برتــر ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی
معرفــی شــده و از ایشــان تقدیــر شــد .علــی النــی مرغــزاری نیــز
مهنــدس ایثارگــر عضــو ایــن ســازمان بــود کــه در ایــن مراســم مــورد
تجلیــل قــرار گرفــت.
حبیــب مالیــی ،نقدعلــی علــوی فــر و حمیــد کوچــک زاده مهندســان
برتــر مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه در ایــن مراســم عضــو ســازمان نظــام
مهندســی معــدن بودنــد و غالمرضــا ســعیدپور دیگــر عضــو این تشــکل
بــود کــه بــه عنــوان مهنــدس ایثارگــر لــوح تقدیــر خــود را دریافــت کرد.
همچنیــن از محمدرضــا محســنین ،اردشــیر فرشــیدیان فــر و غالمعلــی
خیــاط خلقــی بــه عنــوان مهندســان برتــر و عبدالرســول ناصــری بــه
عنــوان مهنــدس ایثارگــر ســازمان نظام مهندســی ســاختمان نیــز در این
همایــش تقدیــر شــد.
ضمــن آنکــه در ایــن مراســم کلیپــی از زندگــی و خاطــرات برجــاي مانده
از زندگــی شــهید مهنــدس شــریف الحســینی پخــش و یــاد و خاطــره
ایــن عزیــز گرامیداشــته شــد .همچنیــن از خانوادههــای شــهیدان
شــریف الحســینی ،ربانــی ،شــاه بیگــی و ســاجدی بــه عنــوان نمایندگان
خانــواده شــهدای مهندســی اســتان تجلیــل شــد.
در مراســم گرامیداشــت روز مهندســی همچنیــن از تمبــر یادبــود روز
مهنــدس و بســیج مهندســین اســتان رونمایــی شــد.
یکــی از ایــن تمبرهــا کــه بــه مناســبت یادبود روز مهندســی منتشــر شــد
حــاوی نقــش کلمــه مهندســی بــه خــط کوفــی بنایی اســت.
تمبــر دیگــر نیــز بــه منظــور گرامیداشــت بیــش از  200شــهید مهنــدس
اســتان منتشــر و در ایــن مراســم بــا حضــور خانــواده ســرداران شــهید
آغاســی زاده و شــریف الحســینی رونمایــی شــد.
در مراســم رونمایــی از ایــن تمبرهــا ،مهنــدس چمــران ،واحــدی،
مرتضــوی ،رئیســی ،علیــزاده ،عبــاس نیــا ،روحانــی ،عابــدی مقــدم بــه
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رســم یادبــود بــر روی آن چنــد ســطری نگاشــتند.
گفتنــی اســت ایــن مراســم بــه ریاســت مهنــدس محمــد حســن واحدي،
معاونــت امــور عمرانــی اســتانداری خراســانرضوی،و دبیــری مهنــدس
روحانــی رئیــس بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خراســان رضــوی
و مشــارکت شایســته بســیج مهندســین خراســانرضوی ،توســط ســتاد
بزرگداشــت روز مهنــدس و بســیج مهندســین اســتان و بــه همــت
ســازمانهای نظــام مهندســی ســاختمان ،معــدن و کشــاورزی و
منابــع طبیعــی خراســانرضوی ،شــهرداری مشــهد و ادارات کل راه و
شهرســازی ،جهادکشــاورزی و صنعــت ،معــدن و تجــارت برگــزار شــد.
حاشیه
 در ایــن مراســم بــا نمایــش تصاویری از بــرج رادکان در چنــاران ،از مقامخواجــه نصیــر الدیــن طوســی در تاریــخ مهندســی ایــران تجلیــل شــد.
ویــژه نامــه روز مهندســي کــه بــه همــت ماهنامــه طــاق ســازمان نظاممهندســی ســاختمان در تيــراژي بالــغ بــر هفتــاد هــزار نســخه تهیه شــده
بــود ،در ایــن مراســم توزیــع شــد.
 کارگردانــی این مراســم بر عهده موسســه فرهنگی هنــری رادکان نوینخراســان بود ضمن آنکــه اجرای برنامه را نیز علی درســتکار عهده دار بود.
 بــه مهندســان حاضــر در ایــن مراســم مجموعـهای شــامل لوح فشــردهنــکات نــاب حــاوی گزیــده ســخنان آیــت اهلل جــوادی آملــی ،شــرح
سیاسـتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در بحــث اقتصــاد مقاومتــی
و آخریــن شــمارههای نشــریات نظــام مهندســی ســاختمان و معــدن
اهــدا شــد.
 در ایــن مراســم از ســوی ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات از مهندســاناســتان بــرای مشــارکت در بازســازی حــرم مطهــر امــام جــواد(ع) دعــوت
بــه عمــل آمــد.
 در پــی برگــزاری موفــق ایــن مراســم ،از ســوی معــاون عمرانــیاســتانداری خراســانرضوی بــا ارســال لــوح تقدیــر از زحمــات و
تالشهــای مهنــدس رئیســی ،حســن پــور حســيني ،دکترعلــي ســیفی
و مهنــدس محمــد تقــي خســروی بــه عنــوان نماینــدگان ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان در ســتاد بزرگداشــت روز مهندسی اســتان تقدیر شد.
آشنایی با مهندسان برتر در نشست روز مهندسی
همایـش روز مهنـدس فرصتـی بـود تا نظام توانمند مهندسـی کشـور بار
دیگـر قابلیتهـا و توانمندیهـای حرفـهای خـود را بـه مخاطبـان ارایه و
معرفـی نمایـد .بخش قابل مالحظـهای از توفیقـات این نظـام را میتوان
در توانمنـدی مهندسـانی دانسـت که با درک نیازهـای جامعه از هیچگونه
تالشـی برای نیل به توسـعه اقتصادی کشـور دریغ نکردهانـد .در همایش

بزرگداشـت ایـن روز کـه بـا حضـور جمعـی از مدیران و مسـووالن شـهر
و اسـتان و جامعه مهندسـی برگزار شـد از محمدرضا محسـنین ،اردشـیر
فرشـیدیانفر و غالمعلـی خیـاط خلقی به عنوان مهندسـان برتـردر حوزه
خالقيت و كارآفريني ،از همكاران عضو سـازمان نظام مهندسـي ساختمان
خراسـان رضـوي نیـز تجلیل به عمل آمد .نشـریه طاق ضمـن تبریک به
ایـن عزیـزان ،به منظور آشـنایی خواننـدگان عزیز ،بخشـی از فعالیتهای
حرفـهای ایـن عزیـزان را تقدیم حضـور میکند:

احمدآبـاد روبروی بیمارسـتان قائم(عج) مشـهد
طراحی و نظارت بر سـاخت هنرسـتان سید جمال الدین اسدآبادی مشهد
طراحی سـاختمان فرهنگسـرای جوانان رسـالت بلوار فردوسـی مشـهد
داخـل پارک رسـالت
طراحی ساختمان پزشکان چمران
طراحی ساختمان اداری کارخانه سیمان مشهد

مهندس محمد رضا محسنین
مهنـدس محمـد رضا محسـنین متولد سـال  1326اسـت .وی در کارنامه
حرفـهای خـود فعالیتهـا و خدمـات ارزشـمندی از خود به جای گذاشـته
اسـت .در ذیـل بـه بخشـی از ایـن فعالیتها اشـاره میکنیم.
عضـو کمیسـیونهای تصویـب طـرح جامـع مشـهد و طـرح محـدوده
اطـراف حـرم مطهر حضـرت رضـا (ع)
عضو شورای معماری شهر تهران از سال  76تا 80
عضو شورای شهرسازی شهر تهران از سال 76تا 79
عضـو هیأت مدیره سـازمان زیبا سـازی شـهر تهـران از سـال  71تا 83
به مدت دوازده سـال
مسوول طراحی شهری تمامیمیدانهای تهران
مشاور سازمان گلشهر -تهیه گل و فضای سبز تهران
عضو هیأت داوران و راهبردی مسابقات مجسمههای شهر تهران
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور
عضوکمیته هماهنگی مجالت سازمانهای نظام مهندسی کشور
عضو شوراهای فنی تخصصی استانداری خراسان و شهرداری تهران
طراحی و نظارت بر ساختمانهای استانداری خراسان
طراحی و نظارت بر ساخت بیمارستان دکتر شیخ(اطفال) مشهد
طراحی و نظارت بر ساخت ایران هتل مشهد
طراحی و نظارت بر ساخت شهرک ششصد دستگاه مشهد
طراحی و نظارت بر ساخت پارک وحدت مشهد
طراحـی و نظـارت بـر سـاخت سـاختمان تجـاری در بلـوار سـجاد
مشهد(شـرکت مسـکن و عمـران قـدس رضـوی)
طراحی ساختمان تجاری اداری سلمان مشهد
طراحـی و نظـارت بر سـاخت فرهنگسـرای جوانان الدن دربلـوار وکیل
آباد مشـهد نبش بلـوار الدن
طراحی و نظارت بر ساخت ساختمان اداره کل بازرگانی خراسان
طراحـی و نظـارت بر سـاخت سـاختمان تجـاری اداری مرکـز کامپیوتر

مهندس اردشير فرشيديان فر
مهنــدس اردشــير فرشــيديان فــر اســتاد نمونــه و عضــو هیئــت
علمیدانشــگاه آزاد اســامیو عضــو هیئــت مدیــره دوره پنجــم ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان خراســانرضوی اســت .ایشــان اولین طــراح و
ســازنده مبدلهــای حرارتــی صفحـهای در خاورمیانــه و خودکفــا نمــودن
ایــران در ایــن دانــش فنــی اســت .در ذیــل گزيــدهای از فعاليتهــاي
آموزشــي ،پژوهشــي ،مشــاوره اي ،اجرایــی و صنعتــي ایشــان را تــورق
میکنیــم:
 .1عضــو هيــات علمــي گــروه مهندســی مکانیک دانشــگاه آزاد اســامي
واحــد مشــهد ( 1369-ادامــه دارد)
 .2اولیــن اســتاد نمونــه دانشــکده مهندســی دانشــگاه آزاد اســامي واحــد
مشــهد ()1375
 .3مدیــر ارشــد طراحــی و مهندســی و عضــو هیئــت مدیــره شــرکت
پژوهشــی صنعتــی طاهــا قالب طــوس (اولیــن و تنهــا ســازنده مبدلهای
حرارتــی صفحـهای در ایــران و خاورمیانــه) خودکفایــی کشــور در ســاخت
مبدلهــای حرارتــی صفحــه ای
 .4عضــو هیئــت مدیــره دورههــای پنجــم و ششــم نظــام مهندســی
خراســانرضوی (از  1388ادامــه دارد)
 .5رئیــس کمیســیون حفاظــت و اطفــاء حریــق ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان خراســانرضوی (از  1392ادامــه دارد)
 .6عضــو گــروه تخصصــی مکانیــک ســازمان نظام مهندســی ســاختمان
خراســانرضوی در دورههــای پنجــم و ششــم
 .7مشاور عالي استانداري خراسان رضوي 84-83
 .8عضو كميسيون فني شوراي اسالمي شهر مشهد 85-84
 .9مشاور كشتارگاه و مجتمع صنعتي گوشت مشهد 86-84
 .10مشــاور عالي بنياد مســكن انقالب اســامي از ســال  – 84ادامه دارد
 .11مشاور عالي جمعيت هالل احمر خراسان رضوي 85
 .12مشـاور عالي مسـكن و شهرسـازي جهت تصويب طرحهاي مسـكن
مهر()1387-1389
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 .13مشـاور عالي تاسيسـات مكانيكي مركز طراحي و مطالعات شـهرداري
مشهد()1389
 .14ثبـت فرمـول ضريـب بـدون بعد انتقـال حـرارت براي جريـان هواي
مرطـوب بـراي اولين بار در دنيا در ( ASMEانجمن مهندسـان مكانيك
آمريكا – ) 1993
 .15طراحـی و سـاخت و مشـاوره در زمینـه مبدلهـای حرارتی صفحهای
پتروشـیمیهای مختلـف در کشـور شـامل :مـارون ،تندگویان ،خراسـان،
جـم ،مرواریـد ،پردیس ،مبیـن ،زاگرس ،امیرکبیـر و...
کارخانههــای فوالدســازی و ذوب مــس شــامل :مبارکــه اصفهــان ،ذوب
آهــن اصفهــان ،مــس قائــم اصفهــان ،فــوالد هرمــزگان ،فوالد خراســان،
فــوالد مازنــدران ،فــوالد خوزســتان ،فــوالد ســامان یــزد ،فوالد شــاهرود،
فــوالد تبریــز ،فــوالد فــارس ،فــوالد هامــون و...
تاسیســات ســاختمانهای بــزرگ شــامل :فرودگاههــای مهرآبــاد تهــران
و شــهید هاشــمینژاد مشــهد ،هتــل مدینــه الرضــا (ع) مشــهد ،هتــل
پردیســان مشــهد ،بیمارســتان رضــوی مشــهد ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
مشــهد ،زنــدان مشــهد ،و...
صنایــع دارویــی و غذایــی و شــیمیایی شــامل :داروســازی ثامــن،
داروســازی تهــران نیــل ،داروســازی ســیناژن ،داروســازی رهــا ،شــهد
ایــران ،خوشــگوار ،پپســی ،شــیراز دینــا ،شــیر پــگاه خراســان ،ساســان
تهــران ،نیســان شــرق ،اســتیل صنعــت ایــران و...

مهندس غالمعلی خیاط خلقی
غالمعلــی خیــاط خلقــی متولــد ســال  1336اســت .ایشــان مــدرک
کارشناســی عمــران و کارشناســی ارشــد تکنولــوژی خــود را از دانشــگاه
پيتــس بــورگ كاليفرنيــا دریافــت کــرده اســت .مهنــدس خلقی موســس
انجمــن مســلمانان پیــرو امــام در آمریــکا ( ســال  ،)1360موســس و
مجــری احــداث مســاجد زنجیرهای االســام در آمریــکا ( از ســال ،)1360
عضــو انجمــن اســامیآمریکا و کانــادا ( از ســال  ،)1361عضــو هیــات
مدیــره خانــه صنعــت و معــدن خراســان ( از ســال  )1387و عضــو انجمن
مهندســین عمــران اســت.
زندگــی حرفـهای وی آمیخته با فعالیتهای شــگرفی اســت کــه میتوان
بــه بخشــی از ایدههــا و پروژههــای مطالعاتــی ایشــان اشــاره کــرد:
طــرح ميــدان جهــاد مشــهد در ســال  / 1367طــرح گســترش پــارك
كوهســنگي مشــهد در ســال  / 1368طــرح بــزرگ درياچههــاي فــدك
بهمنظــور انتقــال آب دريــاي خــزر بــه كويرهــاي ايــران بههمــراه طــرح
احــداث و ايجــاد تهــران جديــد در مجــاورت درياچــه فــدك  / 1385طرح
پــارك خطــي بــر روي كال قــره خــان مشــهد بــه طــول  42كيلومتــر در
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ســال  / 1368طــرح مونوريــل مشــهد در ســال  / 1368طــرح اســكان
فــوري زائــران مشــهد در ســال  / 1369طــرح پوياســازي وزارت امــور
خارجــه در بــاال بــردن تــوان اقتصــادي كشــور در ســال  / 1377طــرح
كاريابــي جوانــان ايرانــي در خــارج از كشــور در ســال  / 1379طــرح
مجتمــع تجــاري كــوه نــور در مشــهد در ســال  / 1376طــرح تجمیــع
ســاختمانهاي بيمارســتان امــام رضــا (ع) مشــهد در يــك مجموعــه
واحــد مرتفــع در ســال  / 1374طــرح بهينــه ســازي گردشــگري در ايران
در ســال  / 1382طــرح مقابلــه بــا زلزلــه انســاني در كل كشــور در ســال
 / 1380طــرح صــادرات بهينــه ســنگهاي ســاختماني كشــور بــراي
تصاحــب بازارهــاي جهانــي در ســال  / 1378طــرح صــادرات بهينــه
فــرش ايرانــي بــراي رونــق دوبــاره صنعــت صــادرات فــرش در ســال
 / 1378طــرح مجموعــه مذهبــی تفریحــی پيشــتاز  1400در ســال 1380
 /طــرح باغشــهر اقامتــی -توریســتی هشــت بهشــت شــاندیز در ســال
 / 1388طــرح مجتمــع اقامتــي فرهنگــي هشــت بهشــت قــرآن مشــهد
در ســال 1388
بخشــی از فعالیتهــای اقتصــادی و تولیــدی مهنــدس خلقــی نیــز بــه
ایــن شــرح اســت:
فــروش و واردات لولــه پلــي پروپيلــن بهداشــتي بــراي آب ســاختمانها
بــراي اوليــن بــار در كشــور در ســالهاي  1373تــا  / 1375توليــد لولــه
پلــي پروپيلــن بهداشــتي و انتقــال تكنولــوژي آن بــه كشــور بــراي اولين
بــار در ســال  1376در منطقــه آزاد قشــم  /طراحــي و توليــد انشــعابات آب
شــهري از جنــس پلــي پروپيلــن بــراي اوليــن بــار در كشــور در ســال
 1379و فــروش آن بــه شــركتهاي آب و فاضــاب و صــادرات
وســيع بــه كشــورهاي آســيايي و آفريقايــي  1379تاكنــون  /احــداث
واحــد توليــد لولــه و اتصــاالت پلــي پروپيلــن فاضالبــي پــوش فيــت در
ســال / 1384احــداث مجتمــع بــزرگ توليــد لولــه ،اتصــاالت و مخــازن
فايبــرگالس در ســال  / 1384اختــراع تونل مشــترك تاسيســات شــهري
از جنــس فايبــرگالس  GRPو احــداث اوليــن تونــل كشــور در مشــهد
از جنــس  GRPبــه جــاي تونــل بتنــي  /اوليــن توليدكننــده در و پنجــره
فايبــرگالس در كشــور در ســال  / 1384تولیــد کننــده شیشــه دوجــداره
و طراحــی آداپتــور مخصــوص بــرای نصــب شیشــه دوجــداره بــر روی
پنجرههــای قدیمـیدر ســال  / 1384تاســيس مجموعــه بــزرگ ماشــين
ســازي در ســال  1388و اســتفاده از روش مهندســی معکوس در ســاخت
خــط توليــد لولــه فايبــرگالس تا قطــر  2800ميليمتــر و تجهيزات تســت
هيدرواســتاتيك و تسـتهاي مكانيكــي بــراي آن و توليــد دههــا دســتگاه
و ماشــين ويــژه توليــد اتصــاالت و همچنيــن ســاخت تجهيــزات جانبــي
بــراي توليــد لولــه و اتصــاالت و مخــازن پليمــري و فايبــرگالس  /احداث
بزرگتريــن فروشــگاه فــرش دســتي در شــهر دنوركلــرادو در ســال 1379
پروژههای ساختمانی
اجــرای بیــش از  1500واحــد مســکونی در قاســم آبــاد و شــهرک
شــهربانی مشــهد تــا ســال  / 1376اجــرای چنــد مجتمــع ســاختمانی
در شــهر چارجــوي تركمنســتان در ســال  / 1369اجــرای دههــا پــروژه
ســاختمانی کوچــک و بــزرگ در ســطح مشــهد
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حنیف کارا در گفت و گوی اختصاصی با طاق:

معمـاريیعنیزندگي

ادريس فرهت | مهندس سازه در شركت مهندسين مشاور AKT II
ليسانس عمران از دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد | فوق ليسانس
سازه از دانشگاه  cityدر لندن

اشاره
آنچـه پیـش روی داریـد گفـت و گوی ما با یکی از مدیران طراح و یکی از بنیانگذاران مهندسـین مشـاور  AKT IIدر لندن میباشـد .مهندس مسـلمان
هندی االصلی که در اوگاندا متولد شـده ،در کشـور انگلسـتان بزرگ شـده و کار میکند و در دانشـگاه هاروارد آمریکا مشـغول تدریس اسـت.
کار در لنـدن و تدریـس در دانشـگاه هـاروارد بـه ایـن معنـی اسـت کـه او هـر هفتـه بیـش از  10هـزار کیلومتر سـفر میکند .البتـه این تنها بخشـی از
فعالیتهایـی اسـت کـه حنیـف کارا انجـام میدهد.
رویکـرد طراحـی -محـور ،عالقـه بـه فرمهـای نوآورانـه ،اسـتفاده نوآورانـه از مـواد و توجه بـه روشهای پیچیـده طراحی ایـن اجـازه را بـه او داده تا در
پروژههـای پیشـگام در مهندسـی موفـق به کسـب جوایز متعدد شـود.
او کـه در سـالهای  2012-2008اسـتاد مدعـو رشـته تکنولـوژی معماری برای موسسـه سـلطنتی  KTHاسـتکهلم سـوئد بـود؛ در حال حاضر اسـتاد
دانشـگاه هـاروارد در رشـته  Architectural Technologyاسـت.
حنیـف کارا فعالیـت حرفـهای خـود را فراتر از مهندسـی سـازه گسـترش داد و در سـال  2011موفق به دریافت جایزه سـفیر مهندسـی  ACEشـد .وی
نخس�تین مهندس س�ازه دعوت ش�ده به عنوان داور برای جایزه س�االن ه  Sterlingدر موسسـه سـلطنتی معماران انگلسـتان و عضو هیأت امنای �Ar
 chitecture Foundationو عضـو کمیتـه امور فنی  BCOاسـت.
گفـت و گـوی حاضر نتیجه پیگیریهای مسـتمر ادریس فرهت؛ مهنــدس سـازه شـرکت مهندسـین مشـاور  AKT IIدر لندن اسـت .ضمـن تقدیر از
ایشـان و نیـز بـا سـپاس از همـکاری صمیمانـه حمید عرفانیـان و مـژگان زارع در این خصـوص ،این گفت و گـو را تقدیم حضورتـان میکنیم.
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مایلیم در ابتدای گفت و گویمان کمیبیشتر از خودتان ،از
زندگی شخصی تان و اینکه چه سالی و کجا به دنیا آمده اید؟
خانـواده ام اصالتـ ًا اهـل هنـد هسـتند .در اوگانـدا متولـد و بزرگ شـدم .از
همـان کودکـی چون پـدرم در کارگاه سـاختمانی کار میکرد با سـاخت و
سـاز آشـنا شدم.
پـس از اینکـه به انگلسـتان آمدم تحصیالت دانشـگاهی ام را در دانشـگاه
منچسـتر در رشـته مهندسـی عمران پشت سـر گذاشتم.
بعـد از آن ،با همسـرم شمسـه ازدواج کـردم که او هم اهل اوگانداسـت .دو
دختـر بـه نامهـای «ایمـان» و «ربیعـه» دارم که هر دوی آنهـا اکنون به
مدرسـه میرونـد و من از این نظر خیلی خودم را مقید بـه خانواده میدانم.
مـن به همراه «رابین آدامـز»  Robin Adamsو «آلبرت تیلور» Albert
 taylorشـرکت  AKT IIرا در سال  2006پایه گذاری کردم .این شرکت
در حال حاضر یک شـرکت مهندسـی مشـاور خوش نام محسوب میشود
کـه بیـش از  200جایـزه را در پروژههـای مختلـف کسـب کـرده اسـت.
ضمن ًا من پروفسـور دانشـگاه هاروارد در بوسـتون آمریکا هستم و در رشته
 Architectural technologyتدریس میکنم.
آقای مهندس ،شـما از معماري ،معمار و مسـووليت وي چه
تعريفي ارایـه ميدهيد؟
تعريـف مـن از معماري يك تعريف قديمي اسـت .شـما بايد  4000سـال
بـه عقـب برگرديد یعنـی زمانيكه به غيـر از كشـاورزي ،تنها معمـاري در
تمـدن تاثيـر گـذار بود .كشـاورزي و معماري دو چيزی هسـتند كـه از آن
زمـان باقـي مانـده اند .پـس تعريف مـن از معمـاري به  4000سـال قبل
بـر ميگـردد هنگامـي كه انسـان اولين غارها را سـاخت و با تكـه چوبي بر
روي رودخانـه پـل درسـت كرد .ايـن تعريف مـن از معماري اوليه اسـت.
بـه نظر مـن معماري عامل پيدايش مهندسـي عمـران در دورههاي بعدي
شـد .معمـاري آن چیزی اسـت كه مـا االن به عنوان زندگي ميشناسـيم.

ايـن نـگاه بـه زندگـي ،نـگاه از يـك ديد ديگر اسـت ،نـه فقـط زندگي به
معنـي عمـر دنيـوي انسـان ،بلکـه به معنـي روش زندگـي ،حـرف زدن و
طريقـي كـه مـا از زمين حافظـت ميكنيم.
پـس بـه نظر مـن معمـاران ،معـرف هـزاران سـال فرهنـگ و جغرافياي
انسـاني هسـتند .ايـن تعريـف قديمـي مـن از معماري اسـت.
البتـه در حـال حاضـر ،فكـر ميكنم معماران بيشـتر مسـووليت خودشـان
را بـه ديگـران واگـذار كردهانـد و باعـث فرسـايش نقش شـدهاند؛ تا جايي
كـه حداقـل در اروپـا بـه انـدازه اي كه بايد مهـم و موثر نيسـتند .البته اين
نقیصـه از جانـب خـود معماران اسـت كـه اجـازه دادهاند ديگـران از جمله
مهندسـان عمران ايـن مسـووليت را تصاحب كنند.
در موضوعات مرتبط با معماري چه روندي را در طراحي دنبال
ميكنيد؟ اگر ممکن است مرحله به مرحله فرآيند طراحي
پروژه را توضيح دهيد؟
اگـر شـما بـه شـركت مـا و شـيوه كاری ما نـگاه كنيـد ،ميبينيـد كار در
 AKT IIبـا شـناخت موضـوع طراحـي آغاز ميشـود ،نه توجـه به اصول
مهندسـي و ايـن موضـوع به اين دليل اسـت كه مجموعه شـركت بر اين
باورنـد كه اصـول مهندسـي از پيش تعريف شـدهاند.
امـا قسـمت جالب تر موضوع و آن چيزي كه به سـختي قابـل اندازهگيري
اسـت ،اين اسـت كه ماچگونه در فرآينـد طراحي درگير ميشـويم .درواقع
فرآينـد طراحـي موضوعي اسـت كه به ديد شـخصي هر فـرد برمي گردد.
معمـوال نگاه معماران بـه طراحي با نگاه كارفرمایان متفاوت اسـت.
معمارانـی هسـتند كـه تصور ميكننـد که طراحـي فرصتی بـرای پول در
آوردن اسـت و كارفرمايانـي هـم هسـتند كه تصـور ميكنند کـه طراحي
هـدر دادن پول توسـط معماران اسـت .پـس فرآيند طراحـي يك موضوع
اخالقي هم هسـت.
مـا در آغـاز فرآينـد طراحـي بـه كارفرما ميگوييـم كمترين چيـزي را كه
مـا در پـروژه اعمـال ميكنيـم ضوابط فني اسـت يعني سـازه بـا كمترين
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در حال حاضر ،فكر ميكنم معماران بيشتر مسووليت خودشان را به ديگران واگذار كردهاند و باعث فرسايش نقش
شدهاند؛ تا جايي كه حداقل در اروپا به اندازه اي كه بايد مهم و موثر نيستند .البته اين نقیصه از جانب خود معماران است
كه اجازه دادهاند ديگران از جمله مهندسان عمران اين مسووليت را تصاحب كنند.
هزينـه و به شـكلي قابـل قبول روی پاي خود بايسـتد .امـا فرآيند طراحي
پـروژه از نظـر مـا فرآيندي غير خطي اسـت.
اينكـه گفته شـود كارفرما يك سـازه بتنـي با اين مشـخصات ميخواهد و
مـا هم محاسـبات را انجـام بدهيم يك فرآيند خطي اسـت که ما اعتقادی
بـه آن نداریـم ،ما ميخواهيم با ایده معمار درگير شـويم .بعضي اوقات این
ایده ميتواند يك فرم و گاهی ميتواند مسـایل سياسـي و اجتماعي باشـد.
همانطـور كـه گفتـم از نظـر مـا ،طراحـي يـك پروسـه غير خطي اسـت
و شـيوه كار مـا ايـن اسـت كـه از تمـام پتانسـیلهای موجـود بـه عنوان
فرصـت اسـتفاده کنیم.
مـا معمـوال با کمک معمـار صـورت پرسـش را تغيير ميدهيم ،پرسشـی
کـه غالبـا كارفرما نمي داند چيسـت .این پروسـهای اسـت که بسـیاری از
افـراد از جملـه کارفرمایان آن را نمیشناسـند.
بدتريـن معمـاران كسـاني هسـتند كـه بـا يـك صفحـه سـفيد كاغـذ به
سـراغ شـركت مـا ميآينـد و نمـي داننـد بـه دنبال چـه چيزي هسـتند و
فكـر ميكننـد كـه ما هـم مثل يـك ميمون يـك سـري كارهـا را انجام
ميدهيـم .آنچـه ما دوسـت داريم ،آنسـت كه يك معمـار ايده اي داشـته
باشـد كـه بتوانيـم آنرا نقـد كنيم .اين شـيوه كار ماسـت.
بـه عنوان يك مهنـدس سـازه ،چگونه جايـگاه خودتان را
به معمـار تغييـر ميدهيد؟

ايـن مهـم اسـت كه بدانيد شـركت ما يك شـركت معماری نيسـت و من
هـم كار معمـاري انجـام نمـي دهـم .البتـه مهندسـان زيادي هسـتند كه
سـعي ميكننـد كار معماري هـم انجام بدهنـد .اين موضوع يـك مناظره
در دانشـگاه تورنتـو در چند هفته گذشـته هم بود .در ايـن كنفرانس از من
خواسـته شـده بـود در مـورد آينده ي طراحـي صحبت كنم.
بعضـي افـراد تصور ميكنند مهندسـي جواب مسـاله اسـت امـا آن چيزي
كـه مـا بـه آن رسـيدهايم ايـن اسـت كـه مهندسـان از نظر فنـي مهارت
دارنـد و ميداننـد چگونـه يـك چيـز سـاخته ميشـود ،امـا آنهـا نبايـد
معمـاري انجـام دهند .پس اين بسـيار مهم اسـت كه بيـن صحبت كردن
و فكـر كـردن در مـورد معمـاري و خود معمـاري تفاوت وجـود دارد.
بـه عنـوان يـك مهنـدس سـازه ميتوانيم با يـك معمار همفكـري كنيم
ولـي نمـي توانيم يـك معمار بشـويم و بايـد به معمـاران اجـازه بدهيم تا
كار را بـه طريق خودشـان انجـام بدهند.
دليـل اينكـه شـما ميبينيد ما با بهتريـن معماران جهـان كار ميكنيم هم
بـه همين علت اسـت .معمـاران درك خوبي از مهندسـي دارند و به همين
دليـل آنهـا به دنبال كسـي هسـتند كـه چيزي بيشـتر از يك مهندسـي
سـاده بـراي ارایـه داشـته باشـد .اسـتراتژي من اينسـت كـه شـما بايد در
شـغل خودتـان كامال حرفه اي باشـيد و حرفـه تان را كاملا درك كنيد و
بعـد ميتوانيد درگير محيط كاري سـاير حرفهها شـويد .اين اسـتراتژي در
 5-4سـال ابتدايي تاسـيس شـركت باعث شـد كـه ما بتوانيـم پروژههاي
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بسـياري را انجـام بدهيـم .اين اسـتراتژي ذایقـه معماران قديـم و جديد را
ارضـاء ميكنـد و بـه آنچه آنهـا به دنبالش هسـتند كمـك ميكند.
اقـدام ديگـري را کـه انجـام داديـم اين بـود كه ما با موسسـات آموزشـي
ارتبـاط برقـرار كرديـم .بسـياري از مـا بـا موسسـات آمـوزش طراحـي و
مخصوصـا معمـاري كار ميكنيم .ما در گذشـته به صـورت خطي آموزش
دیـده بوديـم و ياد گرفته بوديم فرآينـد كار را مرحله به مرحله انجام دهيم.
خـب ،مـا تصميم گرفتيـم روش كار خودمـان را بازبيني كنيـم .اين ارتباط
برقـرار كـردن با موسسـات آموزشـي و يـاد گرفتـن روشهـاي جديد كار
كمـك كـرد بتوانيـم وارد محدوده بين مهندسـي و معماري بشـويم.
به نظر شما معماران در هنگامیکه طراحی خود را آغاز
میکنند و ایدههای اولیه را شکل میدهند تا چه میزان باید
به مالحظات سازهای توجه داشته باشند؟
نظر شما در مورد رابطه بين معماري گذشته و تاريخي و معماري معاصر
چيست .اصوال اين دو از يكديگر جدا هستند يا با هم در ارتباط ميباشند؟
متاسـفانه تكنولوژي در مسـير اشـتباه به كار گرفته شده اسـت و در نتيجه
ايـن دو از هم جدا شـدهاند .متاسـفانه ما بـا عده اي تكنوكـرات مواجهیم.
معمارانـي هسـتند كـه در شـكل سـازي ،از تكنولـوژي سـاخت هواپيما و
كشـتي اسـتفاده میکننـد یعنـی در معمـاری یـک خانـه از كشـتي الهام
میگيرنـد کـه ايـن باعث تاسـف اسـت.
اگـر شـما بـه تاريـخ نـگاه كنيـد ،موضوعـات بسـياري وجـود دارنـد كـه
معمـاران ميتواننـد از آن اسـتفاده و الهـام بگیرنـد.
پـس از يـك دیـدگاه ،ايـن جدايـي بیـن معماری گذشـته و معاصـر وجود
دارد و ایـن بخاطـر اسـتفاده نادرسـت از تکنولوژی اسـت .افرادي هسـتند

كـه دوبـاره به گذشـته نـگاه ميكنند و سـعي ميكنند بفهمند گذشـتگان
كارهـا را چگونـه انجـام ميدادنـد .ايـن افـراد سـعي ميكننـد طرحهـاي
قديمـي را درك كننـد و بفهمنـد چرا آنها به اين شـكل اتفاق افتـاده اند،
بـه عنـوان مثال طرحهـاي معمـاري قديمـي در ايران.
آنها سعي ميكنند كه از اين طرحها به شيوههاي جدید
استفاده كنند يا آنها را کامل کنند .به عنوان مثال ما
چگونه ميتوانيم به كمك تلفيق تكنولوژي و مصالح جديد با
طرحهاي قديمي از آنها استفاده كنيم؟
افـرادي هسـتند كـه كاملا بـه تكنولـوژي وابسـتهاند و بـه گذشـته نگاه
نميكننـد و هسـتند افـرادي كـه فقـط بـه گذشـته نـگاه ميكننـد .مهم
اينسـت كـه بایـد بـه حالـت تعادل رسـيد.
نظر شـخصي من اينسـت كه در معماري گذشـته چيزهاي بيشتري وجود
دارد كـه ميتوان در معماري معاصر اسـتفاده كرد.
شما متعلق به كشوري هستيد با تاريخ معماري غني هستيد،
در چنين كشوري موضوعاتي مانند معنا و هويت مطرح
هستند .به نظر شما ارتباط بين معنا و فرم چيست؟در يك 
پروژه كه ارتباط بين معنا و فرم اهميت مييابد و معنا در
نهايت به فرم معماري تبديل ميشود ،شما چگونه شروع به
كار ميكنيد؟
در بيشـتر مواقـع معنـا توسـط كارفرمـا يـا معمـار تعريف شـده اسـت .به
عنـوان مثال در پروژههاي تجاري معنا و مفهوم كسـب سـود مالي اسـت.
امـا گاهـي شـما در مـورد پروژههـاي فرهنگـي صحبـت ميكنيـد بـه
خصـوص هنگاميكـه ايـن پروژههـا در كشـورهاي فقيـري ماننـد مصر،
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آفريقـا ،هنـد يا الجزاير سـاخته ميشـود .در اينگونـه پروژههـا معنايي كه
ما به دنبال آن هسـتيم به فرهنگ و شـيوه زندگي مردم مربوط ميشـود.
آنچـه را كـه مـن به عنوان يك خارجي از كشـور انگلسـتان متوجه شـدم
اينسـت كـه ما بيشـتر به دنبـال معنـا در آن جامعه هسـتيم تا خـود مردم
محلـي آنجا.
مـن يـك مثال براي شـما ميزنـم .ما يك مدرسـه در كشـور مـاالوي در
آفريقـا ميسـازيم و ميخواهيـم در آن از يـك سـازه آجري اسـتفاده كنيم
ولـي مردم محلي سـاختماني از شيشـه و اسـتيل ميخواسـتند ،چون فكر
ميكردنـد مـدرن اسـت .تصور آنها اينسـت كه اگر به آنهـا بنایی آجري
تحويـل دهيـد بـه معنـاي آنسـت كـه آنهـا را انسـانهاي عقـب مانـده
ميدانيـد .بنابراين كاركردن با معنا در اينگونه موارد بسـيار مشـكل اسـت.
مـن از يـك نظـر خـودم را خوش شـانس ميدانـم ،چون هنـدي االصل
هسـتم ،در شـرق آفريقا متولد و در انگلسـتان بزرگ شـدم .عده اي به من
ميگوينـد تو فكـر غربي و روح شـرقي داري.
تعريـف معنـا در غـرب و شـرق متفاوت اسـت .مشـكل در جوامع شـرقي
و كشـورهاي در حـال توسـعه بيشـتر از آنجـا ناشـي ميشـود كـه افـراد
معـدودي هسـتند كـه واقعـا دوسـت دارنـد وارد يـك بحث واقعي شـوند.
امـا مثـال ديگر يك ورزشـگاه ملي كريكت در كشـور هندوسـتان اسـت.
كارفرمـا بـه دنبال يك پروژه بسـيار ارزان قيمت بـود درحاليكه اين پروژه
يـك پروژه ملي محسـوب ميشـد .افراد محلـي به دنبال يك سـازه ارزان
قيمـت و كـم كيفيـت بودند كه بـا اولين زلزله خراب ميشـد .مـا به آنها
گفتيـم كـه با توجه به پيشـينه تاريخـي هند ،شـما بايد پروژه اي بسـازيد
كه نشـان دهد يك كشـور توسـعه يافته هسـتيد و چيزي را انجام بدهيد
كه گذشـتگان شـما انجام داده اند.

مـا بـه آنهـا گفتیـم كـه گذشـتگان شـما قـدرت زلزلـه را بهتـر از شـما
ميشـناختند! بنابراين جواب اين سـوال براي يك مهندس بسـيار مشـكل
اسـت و بسـتگي بـه درك مـردم جامعه از معنـا دارد.
به نظر شما معماران در هنگامیکه طراحی خود را آغاز
میکنند و ایدههای اولیه را شکل میدهند تا چه میزان باید
به مالحظات سازهای توجه داشته باشند؟
یـک معمـار خـوب دارای آگاهـی کافـی در مـورد تمـام جنبههـای یـک
سـاختمان هسـت و ایـن موضوع شـامل سـازه هم میشـود .یـک فرد به
عنـوان معمـار بایـد قـادر به تشـخیص این موضوع باشـد کـه موضوعات
مرتبـط با «سـازه» و «مصالح» تا چـه مقدار بروی ایده اش اثرگذار اسـت.
معماران به چه بخشها و حوزههایی از مباحث سازهای باید
اشراف داشته و مرزهای ورود ایشان به این حوزه تا کجاست؟
یـک معمـار بایـد آشـنایی ابتدایـی بـا نیروهایـی کـه بـر روی سـازه وارد
میشـوند را داشـته باشـد .بـه طـور مثـال نیـروی بـاد ،زلزلـه و....
علاوه بـر این باید نسـبت بـه محدودیتهایی کـه «مصالـح» و «فرآيند
سـاخت» بر سـازه اعمـال میکنند ،آگاهی داشـته باشـد.
آیا این عبارت که هر طرح معماری قابل اجرای سازهای است
را قبول دارید؟ با چه مالحظاتی؟
تقریبـ ًا دالیـل خوبـی وجـود که هر سـازهای قابـل اجراسـت ،البته ممکن
اسـت هیـچ دلیل منطقـی هم پیـدا نکرد!
پرسـش اینسـت کـه چـرا؟ مـن فکـر میکنـم کـه این مسـاله بـه دلیل
پتانسـیلی اسـت که ابزارهای پیشرفته تحلیل برای مهندسـان ایجاد کرده
و خیلـی از محدودیتهـا را از بیـن برده اسـت.
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یک معمار خوب دارای آگاهی کافی در مورد تمام جنبههای یک ساختمان هست و این موضوع شامل سازه هم میشود.
یک فرد به عنوان معمار باید قادر به تشخیص این موضوع باشد که موضوعات مرتبط با «سازه» و «مصالح» تا چه مقدار
بروی ایده اش اثرگذار است.
به نظر شما تکنولوژی امروز توانسته است به مسایلی نظیر
پیچیدگیهای شکلی در حوزه سازه پاسخ دهد ،این رشد
تکنولوژیکی چه تاثیری بر رشد مفاهیم و مبانی ماهیتی
معماری داشته است؟
ً
بـه نظـر من رشـد تکنولوژی قطعا اثر خودش را گذاشـته اسـت و من فکر
میکنـم نـرم افزارهـای جدید با امکان شـبیه سـازی و نمایش سـازه یک
ابـزار کمکـی خـوب بـرای معماران هسـتند تـا بتواننـد ایدههـای جدید را
بشناسـند و محدودیتهـا را برطـرف كنند .بـه عالوه ،نرم افزارها سـرعت
هـم افزایـی ایدههـا را افزایـش دادهانـد و باعـث افزایـش دقت شـدند .اما
یـک معمار همیشـه بایـد از این پیشـرفتها به عنـوان یک ابزار اسـتفاده
کنـد وکار واقعـی باید یک تراکنش انسـانی باشـد.
به نظر شما امروزه معماري امروز ،داراي چه سبكي است؟ آيا
ميتوان سبك معماري خاصي را معرفي كرد؟
مطمئن نيسـتم كه سـبك معماري خاصي را بتوان مطرح كرد .در گذشـته
تاريـخ كه جسـت و جـو كنيـد درخواهيد يافت كه سـبكي وجود نداشـت.
فقـط به دنبـال زندگي بهتر و ايجـاد روشهاي بهتري بـراي زندگي بهتر
بـوده اند .عده اي هسـتند كه با رويكرد خاصـي ،طراحي را انجام ميدهند.
آیا میتوان گفت رابطه معماران و مهندسان سازه در معماری
امروز دچار نوعی تحول شده و به نوعی تبدیل به یک دانش
مشترک گردیده است؟
بـه نظـر مـن ابزارهـای جدیـد یـک سـطح مشـترک بـرای مهندسـان و
معمـاران ایجـاد کرده که باعث شـده ارتباط بین آنها بسـیار بهتر بشـود.
از نظـر تئـوری ایـن باعـث اختلاط بهتر معماری و مهندسـی میشـود و
همچنیـن باعث یـک هماهنگـی کارآمد میشـود.
در سفری که به ایران داشته اید ،معماری گذشته و حال این
کشور را چگونه دید؟
مـن وقتـی بـه ايـران آمـدم فقـط توانسـتم شـهرهای تهـران ،اصفهان و
شـیراز را ببینـم ،پـس صحبت کـردن در مـورد کل ایران عاقالنه نیسـت.
سـاختمانهاي زيـادي را در ايـران ديـدم .اما تهـران بسـيار ناراحت كننده
بـود .بایـد بگویـم که شـهر اصفهان «فـوق العاده» بـود .من بـرای خودم
انتظـارات باالیـی تعریف کـرده بودم؛ امـا معماری از جملـه معماری پلها
خیلـی بیشـتر از انتظـارات من بـود! اصفهان شـهري بود كه ميتوانسـتم
حضـور تاريـخ -فرهنـگ –هندسـه و رياضيـات را لمس كنم .امـا به نظر
ميرسـد ارتبـاط بيـن فـرم -هندسـه – تاريخ و فرهنـگ در ايـران از بين
رفتـه و كـم رنگ شـده اسـت .شـايد داليـل آن اجتماعي – سياسـي و يا
اقتصادي باشـد.
آنچـه مـن در سـازههای جدیدتر دیدم ناامیـد کننده بود ،چـون که به نظر
میرسـید کیفیـت و طراحی جـزء اولویتهـای اول نبودنـد .من همچنین
نقشـه جامع پیشـنهادی شـهر اصفهان را دیدم که کمیمن را نگران کرد.

مـن دبـي قديمي را به ياد نمـي آورم .اما تحقيقاتي انجـام داده ام .ميدانم
كـه معمـاري واقعـي در دبي وجـود ندارد .نمـي توان با سـاختمانهاي آن
ارتبـاط چندانـي برقراركـرد .عـده زيادي به ايـن موضوع توجـه دارند و آن
را نقـد ميكننـد .البتـه بايد توجه داشـت معمـاران در اين منطقـه ،از هيچ،
بـه سـاختمانهاي مرتفـع رسـيده انـد .از هيـچ ،دبي را سـاخته انـد .و اگر
بـه گذشـته دبي برگرديد ،شـايد به چنيـن معماراني بايد تبريـك گفت اما
در هـر صـورت سـاختمانها بايـد به محيط پاسـخ بدهند .بايـد به مصرف
انـرژي -معمـاري پايـدار و روش زندگـي مردم و به آینده نيـز توجه زيادي
داشت.
عامل موفقيت شما در دنياي مهندسي و طراحي چيست؟
زمانـي كـه كشـور و زادگاه خـود را تـرك ميكنـي و بـه كشـور ديگـري
ميروي ،مهم نيسـت چه كاره هسـتي پزشـك -مهنـدس و ....اين عامل
سـبب ميشـد تـا خـودت ،خـودت را تشـويق كنـي تـا راههـا و پلهـاي
پيشـرفت را مرحلـه بـه مرحله بـراي خود بسـازي.
شرکت  AKT IIدر بردن مناقصات بین المللی و انجام
پروژههای بین المللی در خارج از کشور انگلستان موفق بوده
است .دلیل موفقیت شرکت را در چه میدانید؟
بـه نظـر من مهمتریـن دلیل موفقیت شـرکت وجـود نیروهای متخصص
اسـت .ما در شـرکت فقـط بهترینها را اسـتخدام میکنیم.
دومیـن دلیـل ،کارگروهـی و اشـتیاق شـدید بـه نظـم و مهـارت و ارتباط
برقـرار کردن با دیگران اسـت .همچنین نباید تاثیرگـذاری معماران بزرگ
و کارفرماهـا را فرامـوش کرد.
شـما دوسـت داریـد چـه چیـزی را در نسـلهای آینـده
معمـاران ایـران ببینید؟
معمـاران ایران باید «سـنت» و «مدرنیتـه» را همزمـان در آغوش بگیرند.
بـه خاطـر تکنولوژیهای جدیـد ،موقعیتهای فـوق العادهای ایجاد شـده
امـا نبایـد گذشـته را فراموش کـرد .یک معمـار باید با همه در یـک پروژه
همـکاری کنـد ولی باید ماننـد رهبری در جلـو حرکت کند.
رويكرد شخص شما در پروژهها چيست؟ چگونه به موضوعات
پاسخ ميدهيد؟
سـعي مـن اینسـت كـه جـواب هـر مسـاله را در همان مسـاله بدهـم .ما
هميشـه بـه دنبال يافتن پاسـخ پرسـشهایی هسـتيم کـه در متـن پروژه
بوجـود ميآيـد .زاهـا حدید ،ماريو بوتا ،و سـاير معمـاران معـروف دنيا ،هر
كـدام سـبك خـاص خودشـان را داشـته اند .تعـداد معماراني كه سـعي در
ايجـاد معماري پاسـخگو بـه محيـط و اقليم را داشـتهاند ،معدود اسـت.

نظر شما در مورد ساختمانهاي دبي چيست؟ و آن را چگونه
دیدید؟
27

| گزارش | محمدتقی خسروی

در نخسـتین همایش صادرات خدمات فنی و
مهندسی اسـتان خراسان رضوی عنوان شد:

صادرات خدمات فنی و
مهندسیانتخابنیست
ضرورت است

اولین همایش صادرات خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی 19
دی ماه  92توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي ،اتاق
بازرگاني ،صنايع،معادن و كشاورزي خراسان رضوي و با همکاری تشکل
هاو انجمنهاي مهندسی استان با حضور شخصیتهای علمی ،اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی برگزار شد .در این نشست ،فعاالن اقتصادی ،استادان
دانشگاه ،کارشناسان و مسووالن شرکت کننده به بحث و بررسی پیرامون
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان جایگزین بیبدیل اقتصاد
تک محصولی و متکی به نفت پرداختند.

راه توسعه فرهنگ
رئیس سـازمان نظام مهندسـی ساختمان خراسـان رضوی در این همایش
با اشـاره به سـند چشـم انداز  20ساله کشـور و ضرورت دسـتیابی به مقام
نخسـت اقتصادی در سـال  1404گفت :همانگونه که مقام معظم رهبری
در سـند چشـم انـداز و برنامـه توسـعه اعلام کردهانـد سیاسـت مـا برای
نهادینـه کـردن اقتصاد اسـت .در حقیقت چـراغ راه ،اتوبـان و راه همواری
کـه مـا را به مقام اول اقتصادی میرسـاند؛ نشـان داده شـده اسـت.
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مهندس محمد رضا رئیسی یادآور شد :نکتهای که باید آن را بررسی کنیم
این است که آیا سیاستهای مان در راستای نهادینه شدن اقتصاد است و
آیا وزارت امور خارجه به سفارتخانههای کشور بهویژه در کشورهای همسایه
ابالغ کرده که مهمترین ماموریت شما به عنوان سفیر ایران تالش در
راستای تحقق این موضوع است؟
وی افـزود :بـرای بنـده بـه عنـوان یـک مهنـدس که  40سـال اسـت در
خدمـت خدمـات مهندسـی و جامعـه مهندسـی کشـورمان هسـتم عقده
شـده اسـت که ترکیه بـا فاصله دو هـزار و  500کیلومتری از ترکمنسـتان
میتوانـد در ایـن کشـور بیـش از  30میلیـارد دالر پـروژه اجـرا کنـد اما ما
در فاصلـه  200کیلومتـری آن ایـن توانایـی را نداریـم! حـال آنکـه اعالم
کردهایـم میتوانیـم در ازای  3میلیـارد دالر طلـب ترکمنسـتان از ایـران
بـرای آنهـا کار عمرانـی انجـام دهیـم ،راه و راه آهـن بسـازیم ،امـا آنها
قبـول نمیکننـد .چـرا؟ آیـا این چالـش بزرگی نیسـت؟
وی بـا اشـاره به روند بسـیار انـدک صدور خدمـات فنی و مهندسـی در 8
سـال گذشـته گفت 5/1 :میلیارد دالر صادرات در سـال  84به  3/2میلیارد
دالر در سـال  91رسـیده در صورتـی که رشـد متوسـط جهانـی  26درصد
اسـت .ارزش صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی ترکیه  28میلیـارد دالر
اسـت امـا مـا اآلن در کشـورمان بـه  3/2میلیـارد دالر رسـیده ایـم؛ یعنی
کمتـر از  10درصـد شـاید  8یـا  7درصد!
مهندس رئیسی با بیان اینکه سهم استان خراسان از  3/2میلیارد دالر
صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به  2میلیون دالر رسیده است گفت:
ما در انرژی هستهای خواستیم و توانستیم ،چرا که مردمان توانمندی هستیم
و حاال شما در این حوزه هم اگر بخواهید میبینید که مهندسان کشور جان
برکف وارد عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهند شد .با صادرات
تخم مرغ ،گوشت و ماکارونی ،توسعه فرهنگی و ارتباط فرهنگی نخواهیم
داشت؛ تنها موضوعی که فرهنگ ما را میتواند توسعه دهد ،صدور خدمات
فنی و مهندسی است.

يک مدیریت حرفهای
محمدحسن واحدی معاونت عمراني استانداري خراسان رضوي نیز در این
همایش گفت :تا به امروز در مورد پروژهها فقط مهندسی فکر میکردیم
و تصمیم میگرفتیم و به بحث مدیریت توجهای نمیشد ،باید مدیریت
حرفهای وارد این موضوع شود.
واحدی خاطرنشان کرد :باید پروژه را مانند یک بسته در نظر گرفت که احتیاج
به مدیریت دارد و باید در خصوص اجرای بهتر آن کار گروهی انجام شود.
وی کم توجهي به شرکتهاي خدمات فني و مهندسي براي صدور خدمات
را تهديد آميز خواند و گفت :اگر شرکتهاي خدمات فني و مهندسي به دلیل
کم توجهي تصميم به سرمايه گذاري در بخش ديگر بگيرند براي ما تهديد
آميز خواهد بود .واحدی به وجود مدیریت حرفهای در کشورهای توسعه یافته
اشاره کرد و گفت :در بحث مدیریت  3شاخص سرمایه فرآیندی ،عوامل
محیطی مثل بازار و قوانین تامین منابع مالی باید در نظر گرفته شود .وی

در ادامه گفت :در حوزه مديريت مهندسي مشکل داريم ولي بايد با مديريت
حرفه اي به کمک مهندسان برويم تا از ظرفيتها بهتر استفاده شود .صدور
خدمات فني و مهندسي را بايد جايگزين صادرات نفتي کنيم.
وی به موفق نبودن خراسان رضوی در صادرات خدمات فنی و مهندسی
اشاره کرد و گفت :متاسفانه فقط رویکرد صادرات کاال پررنگ بوده اما از
خدمات فنی و مهندسی که بسیار سودآورتر است ،غافل شدهایم.

توليد علم و ثروت
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمینیز به توانمندی اول نیروی
انسانی کشورمان در سطح دنیا اشاره کرد و گفت :متأسفانه از این سرمایه
استفاده درست و صحیح نمیشود و از آن غفلت کرده ایم.
سید مهدی هاشمیخاطر نشان کرد :موضوعی که بارها از سوی مقام معظم
رهبری از مجامع مختلف نخبه و خبره و مسوول مطالبه شده ،تولید علم،
تولید ثروت و جنبش نرم افزاری است .اگرچه ما در این نشست در راستای
تولید ثروت گرد هم آمدیم ،اما بدون شک این مسأله به شکل مستقیم و یا
غیر مستقیم ،نقش بسزایی در تولید علم و جنبش نرم افزاری دارد.
وی گفت :چرا صادرات غیر نفتی و یا غیر تجاری ما از  2میلیارد دالر به 2
میلیون دالر کاهش پیدا کرده است؟ صادرات غیر نفتی و البته نفتی کشور
به جای افزایش کاهش پیدا کرده است .عالوه بر اینکه محدودیت فروش
صادرات نفتی و میعانات گازی با کاهش صادرات نیز مواجه شدهایم.
هاشمیگفت :با گذشت  18سال از تصویب قانون نظام مهندسی تنها  2سال
است که این موضوع در دستور کار قرار دارد .از نخستین روز انتصاب وزرای
کنونی و همچنین در دوران تصدی مسوولیت وزاری قبلی جلسات متعددی
با آنها برگزار کردهایم که البته هنوز موفق به دریافت حداقل تسهیالت الزم
برای سازمان نظام مهندسی به عنوان بزرگترین  NGOتخصصی کشور
نشده ایم .در حالیکه  250هزار مهندس در این سازمان فعالیت میکنند
ضمن اینکه منظور از تسهیالت هم که بیان شد پول نیست .از طرفی به
خصوص کشورهای همسایه کشورمان به ما التماس میکنند که بیایید و
کمک مان کنید اما سیستم پويائي نداریم .باید به جای تبرئه کردن خود به
دنبال برطرف کردن مشکالت باشیم.
از  250هزار نفر مهندس در کشور ،حدود  10درصد در خراسان رضوی
فعالیت میکنند؛ آیا  10درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی را داریم؟ آیا
شایسته این استان  2میلیون دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی است؟
بر طبق هدف گذاریهای انجام شده در این بخش باید  50میلیارد دالر
صادرت انجام شود .از این مقدار سهم استان  5میلیارد دالر میشود .در
صورتی که در حال حاضر  2میلیون دالر است.
هاشمیگفت :استان خراسان باید در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی
پیشتاز ،پرچمدار و الگو باشد؛ چرا که توان و ظرفیت این کار را دارد .در
صورت شکل گرفتن صادرات خدمات فنی و مهندسی ،از آنجایی که ما وقت
کمتری برای تقابل داخلی به دلیل حضور در خارج از کشور خواهیم داشت؛
مسایل داخلی استان نیز بهتر حل میشوند.
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مشاوران خط شکن
قائـم مقـام سـازمان توسـعه تجـارت ایـران نیـز در ایـن همایـش گفـت:
بـرای حضـور قدرتمند شـرکتهای پیمانکار در خـارج از کشـور ،ابتدا باید
مشـاوران قدرتمند در کشـورهای خارجی حضور داشـته باشند ،برای اینکه
به طور معمول این مشـاوران هسـتند کـه کشـورها را در انتخاب پیمانکار
راهنمایـی میکنند.
مهنـدس میـر ابوطالبـی افـزود :بـرای حضـور قدرتمنـد شـرکتهای
پیمانـکاری مـا در کشـورهای خارجـی بایـد مشـاوران نقـش خط شـکن
داشـته باشـند .اگر در اسـتان خراسـان رضوی  350مشـاور گریددار وجود
دارد ،آنهـا بایـد تبدیـل بـه یک شـرکت شـده و یک برند داشـته باشـند
امـا متاسـفانه پیمانـکاران ما انفرادی عمـل میکنند و توجهی بـه اتحادیه
هـا ،انجمنهـا و کار گروهـی ندارنـد .وی تصریـح کـرد :مجلس شـورای
اسلامیوظایف سـازمان توسـعه تجارت را مشـخص کرده اسـت اما ابزار
را در اختیارشـان قرار نمیدهد .این ابزارتوسـعه صـادرات ،صندوق ضمانت
صـادرات و بانـک توسـعه صـادرات هسـتند کـه بایـد در اختیـار سـازمان
توسـعه تجارت باشـند .با مادههای قانونی نمیشـود کار تجارت را توسـعه
داد .یـک هـزارم بودجهای که برای باز بودن دسـت اتـاق بازرگانی مصوب
میشـود ،را برای سـازمان توسـعه تجارت تصویب کنید تا بتواند با دسـت
و بالـی بـاز از صادرکننـدگان شـان حمایت کند.
وی افـزود :یکـی از راههایـی کـه بـرای فـرار از تحریمها وجـود دارد ثبت
شـرکتها در کشـورهای خارجـی بـه خصـوص کشـورهایی کـه در حال
پیوسـتن به اتحادیه اروپا هسـتند میباشـد که بنده حداقل دو سـال اسـت
بـرای اینکـه شـرکتها ایـن کار را انجـام بدهنـد تالش میکنـم ،چرا که
شـرکتها بـا ایـن کار به صورت خـودکار وارد اتحادیه اروپا میشـدند و در
انتقـاالت پـول و ضمانت نامـه دیگر برای آنها مشـکلی وجود نداشـت.
بـه دلیـل حجـم کاری کـه بعـد از انقلاب در داخل کشـور وجود داشـته
سـاختاری بینالمللـی بـرای خودمان تعریـف نکردهایم و باید نـگاه مان را
از داخـل کشـور به سـمت خارج سـوق بدهیم.

انتخاب یا ضرورت؟
مهندس سید اسماعیل مفیدی استاندار سابق خراسان و يكي از فعاالن
حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي نیز در این نشست گفت :در شرایط
وانفسای کنونی اعتبارات عمرانی که ماحصل شاخصهای تعدیل معکوس
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دولتهای گذشته یعنی دولتهای نهم و دهم بوده و موجبات اضمحالل
شرکتهای پیمانکاری را فراهم آورده ،امروز صادرات خدمات فنی و
مهندسی یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است .از طرفی پرداخت
نشدن مطالبات شرکتها و کاهش اعتبارات زیربنایی که صنعت پیمانکاری و
اشتغال حتی مهندسان با تجربه را تهدید میکند ،اهمیت این مسأله را بیشتر
نشان میدهد .استاندار سابق خراسان افزود :در برنامههای اول و دوم با توجه
به وجود فضای کاری زیاد ،پیمانکار میتوانست انتخاب کند که فقط داخل
کشور کار کند یا اینکه عالوه بر فعالیت در داخل کشور رویکردهای خارجی
نیز داشته باشد .اما در حال حاضر ،تخصیص بودجه حتی کمتر از  30درصد و
همچنین مطالبات انباشته پیمانکاران ،فرصت ایجاد اشتغال جدید را نمیدهد.
از این رو شرکتها باید برای حفظ بقای خود ،به خارج از کشور نگاه داشته
باشند و برای این کار راهکاری جز صدور خدمات فنی و مهندسی وجود
ندارد .با توجه به این ضرورت ،شرایط موجود ایجاب میکند تا با همفکری و
همکاری در راستای حل مشکالت قدم برداریم.
وی تاکید کرد باید یک بانک تخصصی مشکل سیستم بانکی را برای توازن با
صادرات حل کند ،چرا که در غیر این صورت شرکتهای کوچک امکان حل
مشکلهای بانکی خود را نداشته و تالشهای صورت گرفته بیهوده خواهد بود.
وی افزود :با توجه به شرایط موجود اگر همه دست در دست هم بدهیم
میتوانیم درآمدهای نفتی را فراموش کنیم .باید به جای فروش نفت و
اعطای پول آن به بانک مرکزی و سپس توزیع منابع به دنبال تولید منابع
باشیم .درآمد نفتی وجود ندارد تولید منابع کنیم .تولید منابع در داخل کشور
نیز بر عهده شرکتهای پیمانکاری است .خدمات زیربنایی دولت و منابع
آن محدود شده است و با این حجم منابع دولت ،اگر نگاه مان به خارج از
کشور نباشد امکان ادامه بقا برای شرکتهای خدمات فنی و مهندسی وجود
نخواهد داشت .باید این نگاه به بیرون را از مسووالن مطالبه کنیم و به آنها
راهکار دهیم که این مسأله برای شرکتهای کوچک امکان پذیر نیست.
بنابراین در اولین گام باید این شرکت مادر تخصصی را تقویت کرده و همه
سهام آن را خریداری کنیم و با قراردادن افراد امین در آنجا از این شرکت به
عنوان یک کاتالیزور استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد :کشور از لحاظ نیروی انسانی و ظرفیت ضعف ندارد.
هدف ما هم همانگونه که مقام معظم رهبری ترسیم فرمودهاند مشخص
است .در این میان حلقه اتصال که نظام بانکی و مقررات پایدار صادرات
است باید تسهیل بشود.
وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد به صادرات خدمات فنی و مهندسی
نگاهی اجرایی و جدی شود.

نبود اعتماد
عضــو کارگــروه پذیــرش شــرکت گروههــای فنــی و مهندســی
بینالمللــی هشــتم نیــز بــا اشــاره بــه وجــود مشــکالت مشــترک میــان
شــرکت کننــدگان در خصــوص صــدور خدمــات فنــی و مهندســی گفت:
فعالیــت شــرکتهای پیمانــکاری کوچــک و حتــی شــرکتهای بــزرگ

بــه صــورت فــردی در زمینــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی موفق
نخواهــد بــود.
دکتر شـجاعی افزود :مشـارکت و کار گروهی باید ماحصل یک همدردی،
همدلـی و همفکـری باشـد .امـا شـرکتهای مـا در ایـن مـوارد مشـکل
دارنـد و بـه خاطر همین اسـت کـه در کارهای تیمیو کنسرسـیومیموفق
نمیشـویم .حـال آنکـه در یـک گـروه بایـد بـرای رسـیدن بـه اهـداف
مشـترک آنچنـان برنامـه ریـزی کنیم تـا کار خـود را به نتیجه برسـانیم.
یکی از مسـایل و مشـکالت پیـش روی ما پیچیدگی وظایـف در کارهای
گروهـی اسـت .در کارهای گروهی بـه خالقیت ،انعطاف پذیری ،اسـتفاده
بهینـه از منابـع ،افزایش بهـره وری و چند وظیفهای بودن بین رشـتههای
مختلف نیاز اسـت .کار گروهی یک سـری جنبههای مثبت و یک سـری
جنبههای منفـی دارد.
یکـی از ایـن آفـات کارهای گروهـی نبود اعتماد اسـت .تـرس از برخورد،
نبـود تعهد ،پرهیز از مسـوولیت پذیری و بیتوجهی به نتیجـه کار ،از دیگر
آفتهـای ایـن گونـه کارها اسـت ،که نگران کننـده میباشـد .باید ببینیم
که آیا یک کنسرسـیوم به عنوان سـازمانی مشـترک میتواند راهگشـای
کار مـا باشـد یا خیر؟
عضـو کمیسـیون صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی اسـتان خراسـان
رضـوی خاطـر نشـان کـرد :کنسرسـیومها در شـرایط کنونـی میتواننـد
نقـش یک حلقه مفقوده در توسـعه اقتصادی ما داشـته باشـند و به همین
دلیـل اسـت کـه تا بـه حـال در اقتصـاد آسـیبهای زیـادی دیده ایـم .از
ایـن رو دنیـای امروز ،کنسرسـیومها را به عنوان یک ضرورت در راسـتای
مدیریـت صحیـح کسـب و کار برای بهبـود رقابت پذیری چـه در داخل و
چـه در خـارج از کشـور میشناسـند .از جمله مزایایی که یک کنسرسـیوم
میتواند داشـته باشـد مـواردی از قبیل تجمیع توان شـرکت ها ،اشـتراک
دانـش ،تجربیـات و تکمیـل نیازهای تخصصـی از طریق منابـع همدیگر،
صرفـه جویـی در وقـت و هزینه ،افزایش رقابت پذیری ،تقسـیم ریسـک،
بهـره گیـری از اقتصـاد مقیـاس و تقسـیم هزینه هـا ،تجمیـع منابع مالی
بـرای انجـام فعالیتهای بـزرگ ،هم سـویی نیروهای موجود در راسـتای
پیشـبرد و بهبـود بازاریابـی در بیـرون از مرزهـا ،فعالیت تحت یک نشـان
تجـاری قوی تر هسـتند.

خودباوری میخواهیم
مدیــرکل توســعه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ســازمان توســعه
تجــارت ایــران نیــز در ایــن نشســت بــه پیشــینه  20ســاله در صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی در کشــورمان اشــاره کــرد و گفــت :ســال
 1373را کــه دکمــه شــروع صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــا
یــک یــا دو پــروژه در حــدود  70میلیــون دالر زده شــد میتــوان نقطــه
شــروعی بــرای خودبــاوری شــرکتهای پیمانــکاری کشــور دانســت.
شــرکتهایی کــه بــا وجــود برخــورداری از توانمندیهــای مختلــف
ماننــد ســواد ،تجربــه و ابــزار و امکانــات متنــوع تــا ســال  1373مشــغول

بــه فعالیــت در پروژههــای داخلــی بودنــد.
مهنـدس سـلیمیتاکید کـرد :صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی فقـط
منحصـر بـه سـاختمان و راه نیسـت .بلکـه در حوزههایی همچـون نفت،
گاز و پتروشـیمی ،سدسـازی ،آبرسـانی ،آب و فاضالب و سـاخت نیروگاه
نیـز صـادرات خدمات فنی ومهندسـی داریـم .همچنین همانگونـه که در
آییـن نامـه حمایتی صادرات خدمات فنی و مهندسـی تدوین شـده اسـت
حوزههـای  ITو  ICTهـم در زمـره صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی
قـرار دارد .چنانکـه مـا در حـدود  7سـال پیـش در حـوزه  ITو بـه شـکل
محـدود بـه کشـور کانـادا صـادرات خدمات فنی و مهندسـی داشـتیم.
امـروزه حـدود  8100شـرکت صادرکننـده کاال داریم اما در حـوزه خدمات
فنـی و مهندسـی در طـی  20سـال گذشـته ،تنهـا حـدود  220شـرکت
صادرکننـده خدمـات فنـی و مهندسـی وجود داشـته اسـت .این تعـداد در
حد توانمندی شـرکتهای خدمات فنی و مهندسـی کشـور نیسـت و این
مقـدار باید خیلی بیشـتر شـود.
وی افـزود :یکسـری مشـکالت سـاختاری نیـز در بخـش صـدور خدمات
فنـی و مهندسـی کشـور وجـود دارد .تحریمهـا یـک بحـث ملی اسـت و
بایـد این مسـاله حل شـود تا چـرخ صـادرات خدمات فنی و مهندسـی به
حرکـت در آیـد .بـا رفع تحریمها مشـکالت بانکی ،انتقال پـول و ضمانت
نامههـا حل خواهد شـد.

امان از دولتهای نفتی!
نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشـاورزی خراسـان رضوی در
ایـن نشسـت با بیـان اینکه امـروز دور بودن افـرادی که مولـد اقتصادی و
فعال در عرصه سـازندگی هسـتند ،یکی از خسـارتهایی اسـت که جامعه
اقتصـادی مـا را تهدیـد میکنـد گفـت :بایـد در مقابـل داللیها و سـفته
بازیهـای عنـان گسـیخته موجـود در اقتصـاد کشـور ،بـا نزدیـک کردن
اندیشـهها و قلبهـا گـره این مشـکالت را گشـود.
مهندس سـیادت خاطر نشـان کرد :کشـور ایران دارای جامعه جوانی است
امـا مـا بـه دلیل اینکـه جوانان دیرتر مطالبه کار داشـته باشـند آنهـا را به
تحصیلهـای کـم بـازده تشـویق میکنیم .ایـن مسـأله پایانـی دارد و در
نهایـت ایـن جوانان از نسـل ما مطالبـه کار شـرافتمندانه خواهند داشـت.
جوانانـی که پـس از هزینههای بسـیار ،تبدیـل به بزرگترین سـرمایههای
کشـور شـدهاند امروز سـرگردان میباشـند.
امـان از دولتهـای نفتـی و مردمیکـه حقوق خـود را از محـل درآمدهای
نفتـی نمیداننـد .و امان از کسـانی که اجـازه نمیدهند که مـردم به اندازه
مسـایل دیگـری همچـون فوتبال از حقـوق خـود از بیت المـال به خوبی
مطلع بشوند.
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی خراســان
رضــوی گفــت :در تحقیقــی مشــخص شــده اســت کــه در دوره هشــت
ســاله اخیــر مجمــوع صــادرات نفــت و درآمدهــای حاصــل از فــروش
نفــت در داخــل کشــور جمعــا  1200میلیــارد دالر بــوده اما در همیــن دوره
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 5درصــد رشــد منفــی اقتصــادی گــزارش شــده اســت .چگونــه ممکــن
اســت کــه بــا وجــود ایــن مقــدار درآمــد ایجــاد شــده چنیــن نتیجـهای
حاصــل شــود .ایــن مســأله چندیــن بــار دیگــر در تاریخ اتفــاق افتــاده که
یــک بــار آن بســیار واضــح بــوده اســت .در فاصلــه ســالهای  51تــا 53
درآمــد ارزی کشــور  5برابــر و درآمــد ســرانه مــردم مــا  3برابــر میشــود.
وی گفــت :از ســازمان نظــام مهندســی میخواهــم تــا بــه عنــوان
بزرگتریــن تشــکل بخــش خصوصــی در اســتان نیروهــای جــوان را
آمــوزش داده و بــرای ایــن کار از اســتادان مجــرب اســتفاده کننــد.

حرفهای تولید کنیم
رئیـس سـازمان صنعت و معدن خراسـان رضـوی نیز در سـخنان خود در
ایـن نشسـت بـه تبیین نقـش ایـن سـازمان در صـادرات خدمـات فنی و
مهندسـی پرداخت.
مهندس راضیه علیرضایی گفت :طبق برنامه اعالم شده دولت برای استان
خراسان رضوی سرانه  500دالر صادرات ثبت شده است .با توجه به شرایط
موجود باید صادرات استان خراسان رضوی به  3میلیارد دالر صادرات در
سال برسد که در حال حاضر این میزان  2میلیارد دالر است .طبق برنامه
دولت یازدهم  30درصد از این صادرات باید از تکنولوژی میانه به باال
برخوردار باشد .به عبارت دیگر یک میلیارد دالر از صادرات استان باید از
سطح تکنولوژی متوسط به باال بهره ببرد.
وی خاطر نشان کرد :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان متولی تسهیل
صادرات خدمات در تمامیبخشها است اما صادرات خدمات فنی و مهندسی
یکی از اولویتهای کاری بنده خواهد بود .باید برای پیش بینی  200میلیون
دالر صادرات استان ،اتاق فکری تشکیل داده و در آن صادرات خدمات فنی
و مهندسی را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در استان خراسان رضوی
باید برای رسیدن به رقم  100یا  200میلیون دالر صادرات خدمات فنی
ومهندسی در شرایط کنونی که اعداد رقم کمتری را نشان میدهد چند
کار انجام دهند .یکی از کارهایی که باید انجام شود شناسایی خدمات قابل
صدور است .به عنوان مثال در کشور ما نیروهای تحصیل کردهای وجود
دارند که زمینه استفاده از خدمات آنها در کشورهای دیگر فراهم است .اما
آموزشهای الزم را در این باره ندیده و گواهینامه الزم را برای ارایه خدمات
در کشورهای خارجی ندارند .یک نمونه از این گواهینامهها میتواند دانشنامه
موسسات علمیو کاربردی باشد که باید از اعتبار بینالمللی بهره برد.
مهندس علیرضایی افزود :در تولید کردن نیز باید حرفهای عمل کرده و در
رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی دقت الزم را داشته باشیم .حرفهای
تولید کردن ،جلوگیری از آسیب زدن به هم صنفهای خود و کنترل تخلفات
است .تولید و فروش شرکتها بسیار خوب است اما تشکلی که بتواند جلوی
تخلف اعضا را بگیرد وجود ندارد که این مهم باعث میشود رقابت منفی به
وجود بیاید و به راحتی منکوب شویم.
وی ادامه داد :به دلیل اینکه کشورهای هدف صادراتی استان خراسان رضوی
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افغانستان ،تاجیکستان و نظیر آنها است ،برای حضور در آنجا باید فکری
کرد از این رو از اندیشمندان بخش خصوصی که تجربه این کار را دارند و
همچنین از نظام مهندسی ساختمان و اتاق بازرگانی در خواست میکنم تا
در وهله اول اتاق فکری برای بررسی نحوه توسعه صادرات خدمات فنی و
مهندسی در استان تشکیل شود .ضمن اینکه به موارد و دستورالعملهایی
که سازمانهای حمایتی خواستار رعایت آنها از طرف ما شدهاند تا بتوانند
به صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک کنند ،نیز باید احترام گذاشت و به
آنها عمل کرد .به همین دلیل پیشنهاد میکنم تا این دستورالعملها را در
اولویت قرار داده و رعایت کنیم.

شرط پایداری در
صادرات خدمات فنی
مهندسی
رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت صادرات پویا نیز در این نشست با اشاره
به اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی به وسیله جوانان امکان پذیر است
و آنها باید ادامه دهنده این راه باشند گفت :یک جوان زمانی در این حرفه
باقی میماند که زندگی پایداری داشته باشد .اما وقتی که او برای صدور
خدمات فنی و مهندسی دایم در سفر باشد ،زندگی پایداری نخواهد داشت.
برای پایداری در صادرات خدمات فنی و مهندسی باید به پروژههای صنعتی
بپردازیم .در این پروژهها باید به میزان  60درصد از مواد اولیه ،نیروی انسانی
و تولیدات داخلی کشور استفاده شود که این کار درستی است.
مهندس میرجالل نور گفت :تاکنون پروژهای در کشور اجرا نشده است
که از دولت اعتباری دریافت نکرده باشد .به پروژهها در حدود  80درصد
اعتبارات دولتی اختصاص مییابد که آن  20درصد را نیز شرکتها با باال
بردن برآوردها به دست میآورند و در واقع  100درصد اعتبارات الزم پروژه
را از دولت دریافت میکنند .با اعتبارات دولتی است که تمامیکارخانجات
ساخته شده است .چرا سفارتخانهها پروژههای خارج از کشور را در وثیقه
نمیگیرند که بتوان از آنها بهره برداری کرد و پول را به کشور بازگرداند .در
این موقعیت است که میشود به جوانها خدمت کرد.

بهبود روابط سیاسی راه
رشد صدور خدمات فنی
و مهندسی
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی
رشد صدور خدمات فنی و مهندسی را پس از بهبود روابط سیاسی با
همسایگان امکان پذیر دانست.
به گزارش کمیته اطالع رسانی همایش صدور خدمات فنی و مهندسی

خراسان رضوی ،مهندس محمود پژوم نیز با اعالم این مطلب در جمع
خبرنگاران گفت :تبادالت ارزی و گرفتن ضمانتنامه از کشورهای خارجی
یکی از مشکالت شرکتهای خدمات فنی و مهندسی برای فعالیت در خارج
از کشور محسوب میشود که با بهبود روابط سیاسی قابل حل است.
وی به موفقیت شرکتهای خدمات فنی و مهندسی با بنیه اقتصادی باال
در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و اظهار داشت :از
آنجایی که انجام پروژههای برون مرزی هزینهبر است ،شرکتهای خدمات
فنی و مهندسی که از بنیه اقتصادی ضعیفی برخوردارند ،برای حضور در خارج
از مرزها نیاز به حمایتهای دولتی دارند.
عضو کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی ادامه داد:
برای حضور قدرتمند در خارج از کشور نیازمند مساعدت دولت هستیم.
پژوم در پایان به انتظارات شرکتهای خدمات فنی و مهندسی از دولت اشاره
کرد و گفت :انتظار داریم دولت با پشتیبانی سیاسی و اعطای تسهیالت مالی
به بخش خصوصی برای حضور بیشتر و موثر شرکتهای خدمات فنی و
مهندسی در خارج از کشور کمک کند.

اعالم چالشهای موجود
در حوزه صدور خدمات
فنی و مهندسی خراسان
رضوی
دبیـر انجمـن انبـوه سـازان خراسـان رضـوی نیـز چالشهای موجـود در
خصـوص صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی را تشـریح کـرد.
مهنـدس ثنایـی گفت :از تمرکز دولت به سـازندگی در داخل کشـور که در
بـازه زمانـی  70سـاله اخیـر اولویت پیدا کـرده از جمله چالشهـای موجود
بـر سـر راه صـادرات خدمات فنی ومهندسـی اسـت زیرا که موجب شـده
تـا توجـه الزم به حضـور این بخش در خارج از کشـور صـورت نگیرد.
وی بـه مشـکالت موجـود در زمینـه پشـتیبانی مالی اشـاره کـرد و افزود:
تاکنـون عمده حرکـت بانکها و موسسـات مالی در راسـتای واردات کاال
بـوده و در بخـش صادرات نیز تنهـا از صادرات کاال حمایتشـده و صدور
خدمـات فنی و مهندسـی از پشـتیبانی مالـی بانکها بهرهای نبرده اسـت.
دبیر انجمن انبوه سـازان خراسـان رضـوی ادامه داد :شـرکتهای خدمات
فنـی و مهندسـی از  20سـال گذشـته موفـق بـه صـدور خدمـات خـود
شـدهاند و تـا قبـل از آن فعالیتهـای عمرانـی شـان را در داخـل کشـور
انجـام میدادنـد .ایـن شـرکتها بـه دلیـل نداشـتن توانایـی در تجمیـع
تواناییهـای خـود اعـم از مدیریتـی ،برنامـه ریـزی و طراحیهـای مالـی
و اجرایـی نتوانسـتهاند در خـارج از مرزها حضور قدرتمندی داشـته باشـند.
وی بـه تواناییهـای بـاالی مهندسـی و اجرایـی شـرکتهای خدمـات
فنـی و مهندسـی کشـور اشـاره کرد و اظهـار داشـت :تنها ضعفـی که در
ایـن بخش مشـاهده میشـود نبـود هماهنگـی و همفکری شـرکتهای
خدمـات فنـی و مهندسـی با یکدیگر اسـت و پیشـنهاد میکنم تـا با جمع
شـدن در کنـار یکدیگـر بـا همافزایی بیشـتر به موفقیت برسـیم.
ثنایـی در پایان با اشـاره بـه وجود فرصتهای کاری زیـاد در منطقه خاطر
نشـان کـرد :دولت میتوانـد با حل مسـایل و مشـکالت بینالمللی زمینه
حضـور شـرکتهای خدمـات فنی و مهندسـی در خارج از کشـور را فراهم

سـازد البته از طرفی الزمه حضور مثبت و موثر در خارج از مرزها ،رسـیدن
بـه تفکـر منطقی و تجهیز و تقویت خود در داخل کشـور اسـت.

چند چالش ديگر صدور
خدمات فني و مهندسي
رئيـس هيئـت مديـره اتحاديـه صادرکننـدگان خدمات فني و مهندسـي و
نايـب رئيـس کميسـيون صـدور خدمـات فني و مهندسـي سـازمان نظام
مهندسـي سـاختمان اسـتان نیز گفت :نبود فضاي امن سياسي و اقتصادي
در تعامـل با کشـورها و ثبـات در قوانين و مقررات صادراتـي ،ناکافي بودن
حمايتهـاي بنگاههـاي مالـي و اعتبـاري ،ضعـف شـرکتهاي فنـي
و مهندسـي ،محدوديتهـاي ايجـاد شـده بـراي بخشهـاي خصوصـي،
هماهنـگ نبودن سياسـتهاي پولي و مالي ،آگاهي و توانايي کم سـفارت
خانـه هـا ،فقـدان انگيـزه الزم در شـرکتهاي خدمـات فني و مهندسـي،
عـزم و اراده جـدي از سـوي دولتمـردان از مهـم ترين چالشهـاي صدور
خدمات فني و مهندسـي اسـتان محسـوب ميشـود.
مهندس بابازاده همچنین اشـاره کرد مدیران شـرکتهای فنی و مهندسی
بایـد بـه این نتیجه برسـند که چنانچه بقـای مجموعه خـود را میخواهند
بایـد نگاهشـان را نسـبت به جغرافیـای فعالیت خود عوض کـرده و با عزم
و اراده جـدی پـای به ایـن عرصه بگذارند.
شـرکتهای عالقـه منـد به فعالیت در خارج از کشـور نسـبت به بازنگری
سـاختارهای خود اقدام کرده و سـازمان خود را از نظر اقتصادی ،مهندسـی
و مدیریتـی ارتقـاء دهنـد .مسـووالن دولتـی و نهادهـای مالـی و اعتباری
شـرایطی را کـه بخـش خصوصـی بـرای حضـور در بازارهـای بینالمللی
نیـاز دارد را بـه صـورت جدی و با قیـد دو فوریت تامین کـرده و همچنین
همـان عـزم و اراده جـدیای کـه بخـش خصوصـی باید داشـته باشـد را
میبایسـت در سـازمان خود ایجـاد کنند.

اولویت نخست
سیاستگذاران
نخستین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی
با صدور قطعنامهای كه توسط دبير همايش و نائب رئيس سازمان نظام
مهندسي ساختمان خراسان رضوي مهندس حسن پور حسيني قرائت شد
به کار خود پایان داد .در بخشی از قطعنامه پایانی این همایش آمده است:
همایش صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید مینماید که حمایت جدی
از این بخش مهم اقتصادی که نقش اساسی در رهایی اقتصادی کشور از
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وابستگی به نفت دارد؛ میبایست در اولویت سیاستگذاران ،دولتمردان و
فعاالن بخش خصوصی قرار گیرد .در بخش دیگر این قطعنامه آمده است:
استفاده از اصول نوین بازرگانی در بازاریابی و نفوذ به بازارهای هدف و
استفاده از کارشناسان مجرب در این حوزه و تجربه سایر کشورها میتواند به
رشد و توسعه این بخش منجر شود و ضمنا تاکید بر آموزش جدیدالورودها به
این حوزه از سوی تشکلهای بخش خصوصی مورد انتظار است.
متن کامل این قطعنامه به شرح ذیل است:
قطعنامه نخستين همایش صادرات خدمات فنی و مهندسی
استان خراسان رضوی
اولیــن همایــش صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی اســتان خراســان
رضــوی در تاریــخ  19دی مــاه  1392در محــل اتــاق بازرگانــی و صنایــع
و معــادن و کشــاورزی مشــهد مقــدس توســط ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان و بــا حضــور شــخصیتهای علمــی -اقتصــادی -سیاســی و
اجتماعــی برگــزار گردیــد .در ایــن همایــش فعــاالن اقتصــادی -اســتادان
دانشــگاه -کارشناســان و مســووالن شــرکت کننــده از زوایــای مختلــف
بــه بحــث و بررســی پیرامــون توســعه صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی بعنــوان جایگزیــن بیبدیــل اقتصــاد تــک محصولــی و متکــی
بــه نفــت پرداختنــد .یافتههــای بدســت آمــده از مجمــوع ســخنرانیها و
پانلهــای برگــزار شــده و ســواالت مطروحــه از ســوی مدعویــن در قالب
قطعنامــه زیــر متبلــور و شــرکت کننــدگان و برگزارکننــدگان همایــش
انتظــار دارنــد کــه بندهــای قطعنامــه مــورد توجه جــدی سیاســتگزاران و
مقامــات دولتــی و بخــش خصوصــی قــرار گیــرد.
بنــد  1-همایــش صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی تاکیــد مینمایــد
کــه حمایــت جــدی از ایــن بخــش مهم اقتصــادی کــه نقش اساســی در
رهايــي اقتصــاد کشــور از وابســتگی بــه نفــت دارد میبایســت در اولویــت
کار سیاســتگزاران ،دولتمــردان و فعالیــت بخــش خصوصــی قــرار گیرد.
بنــد  2-همایــش توصیــه مینمایــد کــه تجربــه کشــورهای هــدف
بهویــژه در آمریــکای التیــن ،عــراق و آفریقــا بــه ســایر کشــورهای
منطقــهای و فرامنطقــهای تســری یابــد.
بنــد  3-همایــش توصیــه دارد کــه اســتفاده از اصــول نویــن بازرگانــی در
بازاریابــی و نفــوذ بــه بازارهــای هــدف و اســتفاده از کارشناســان مجــرب
در ایــن حــوزه و تجربــه ســایر کشــورها میتوانــد بــه رشــد و توســعه
ایــن بخــش منجــر گــردد .تاکیــد بــر آمــوزش جدیدالورودهــا بــه ایــن
حــوزه از ســوی تشــکلهای بخــش خصوصــی مــورد انتظــار اســت.
بنــد  4-تشــکیل کنسرســیومهای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
بــه منظــور افزایــش تــوان رقابتــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و تامیــن
نقدینگــی و ســرمایه در گــردش و ســهولت دسترســی بــه تســهیالت
بانکــی و خطــوط اعتبــاری و تجمیــع فعالیتهــای پراکنــده مــورد تاکیــد
همایــش میباشــد.
بنــد  5-همایــش تاکیــد مینمایــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان فراگیرتریــن تشــکل مهندســی کشــور
میباشــد در اساســنامه ایــن ســازمان موضــوع صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی و الــزام قانونــی و وظیفــه منــد گنجانــده شــود.
بنــد  6-تشــکیل فراکســیون صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در
مجلــس محتــرم شــورای اســامیبه منظــور توجــه ویــژه بــه ایــن
حــوزه و اســتفاده از نقطــه نظــرات فعــاالن اقتصــادی و کارشناســان مورد
تاکیــد اســت.
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بنــد  7-تفویــض اختیــارات آئیــن نامــه اجرایــی مــاده  19و تبييــن بــرش
اســتانی آن مــورد تاکیــد همایــش میباشــد.
بنــد  8-بــا توجــه بــه اینکــه  90درصــد فعالیتهــای صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی در حــال حاضــر در تهران متمرکز اســت لــذا توجه ویژه
بــه اســتانها و اســتفاده از ظرفیتهــای آنهــا مــورد تاکیــد میباشــد.
بنــد  9-همایــش تاکیــد مینمایــد کــه مشــوقهای صادراتــی
(اختصــاص یارانــه بــه قراردادهــا -هیئتهــای تجــاری و نمایشــگاههای
خــارج از کشــور و تحقیقــات و بازاریابــی) بــه منظــور افزایــش تــوان
رقابتــی شــرکتها توســط ســازمان توســعه تجــارت ایــران ادامــه یابــد.
بنــد  10-همایــش تاکیــد مینمایــد کــه صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران و بانــک توســعه صــادرات ایــران کــه نقــش عمــدهای در بیمــه
خدمــات صادراتــی و ارائــه تســهیالت صــدور ضمانتهــای صادراتــی بــه
پروژههــای خــارج از کشــور دارنــد نســبت بــه افزایــش ســقف تســهیالت
و ســرمایه خــود و تســهیل فرآینــد اداری آن اقــدام نماینــد .از اقدامــات
انجــام شــده فعلــی در نهــاد مالــی و اعتبــاری صدرالذکــر تشــکر و
قدردانــی میشــود.
بنــد  11-صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و نــرم افــزاری بهویــژه
در ســطح اســتانهای کشــور در وضعیــت مطلــوب نیســت لــذا همایــش
توصیــه مینمایــد کــه زیرســاختهای الزم و هــم چنیــن امــکان انتقــال
پــول و گشــایش اعتبــارات اســنادی و تســهیالت بانکــی در ایــن حــوزه
در اولویــت قــرار گیــرد.
همایــش توصیــه مینمایــد کــه بیــن سیاســتهای صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی و سیاســتهای مالــی و پولــی دولــت هــم راستاســازی
صــورت گیــرد تــا از بوروکراســی خســته کننــده فعلــی جلوگیــری شــود.
بنــد  12-همایــش تاکیــد مینمایــد کــه پیشــبرد دیپلماســی تجــاری بــا
نــگاه ویــژه بــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ســفارتخانههای
جمهــوری اســامیایران بــا جدیــت و بیــش از پیــش پیگیــری و
دنبــال شــود .عندالــزوم توصیــه ميشــودکه کارشــناس ویــژه صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی در ســفارتخانهها مســتقر شــود و حتــی
االمــکان اســتقرار رایــزن ویــژه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در
ســفارتخانههای جمهــوری اســامیایران مــورد بررســي قــرار گيــرد.
بنــد 13-ایجــاد ســایتهای اطــاع رســانی بهصــورت متمرکــز و
درج مناقصــات بینالمللــی بــرای انتقــال اطالعــات ســریع بــه فعــاالن
اقتصــادی مــورد تاکیــد همایــش میباشــد .ایــن ســایت میتوانــد
توســط ســازمان توســعه تجــارت ایــران راه انــدازی شــود.
بنـد  14-ایجـاد صندوقهـای غیر دولتی توسـعه صادرات خدمـات فنی و
مهندسـی برای جـذب منابع مالی بخش خصوصی با حمایـت ویژه دولت.
بنـد  15-اصلاح آییـن نامـه اجـرای مـاده  19در خصـوص حمایتهای
دولـت از صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی.
 .16اختصـاص خـط اعتبـاری بـه کشـورهای کمتـر توسـعه یافتـه ،مورد
تاکیـد همایـش میباشـد.
 .17همایـش تاکیـد مینمایـد در کشـورهای همجوار و منطقـه ای ،دفاتر
سـازمان نظـام مهندسـی و تشـکلهای خدمات بـه منظور اشـتغال زایی
اعضـای تحـت پوشـش و مونیتورینـگ بازاراهـای هـدف در رابطـه بـا
پروژههـای عمرانـی ،ایجاد و دولت و تشـکلهای ذیربط نسـبت به تامین
هزینههـای مرتبـط اقـدام نماید.
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| گفت و گو | جواد صبوحی

در گفت وگوي اختصاصي با ماهنامه طاق
درستکاری حرفهای از زبان علی درستکار

آنقدر مراقب حقوق مخاطب
بوده ام که پير شده ام!

اشاره
او هـم دوسـت دارد راحـت در خیابـان راه بـرود ،قـدم بزنـد ،بدود ،بسـتنی
بخـورد ،سـاندویچ گاز بزنـد و...اما شـرایط زندگـی برای او کمیسـختتر
از بقیـه مـردم اسـت .شـاید حاال کـه در بسـیاری از برنامههـای معارفی و
اجتماعـی تلویزیـون بهعنوان کارشـناس مجـری ظاهر ميشـود ،خیلیها
انتظـار دارنـد عیـن عصـا قـورت دادهها رفتـار کنـد و رسـمیزندگی کند.
امـا خیلـی از مخاطبـان او هـم امروز با لحـن گیـرای کالم و صداقتی که
در چهـره اش مـوج میزنـد او را همین که هسـت میپسـندند .درسـتکار
بـرای آنهـا سـاده و بیپیرایـه تـر از آنـی اسـت که بـه همـان راحتی که
آموزههـای دینـی را میگویـد بـه همـان راحتـی هـم در خیابـان راه برود،
قدم بزند ،بدود ،بسـتنی بخورد یا سـاندویچ اش را گاز بزند .علی درسـتکار،
دوسـت داشـتنی اسـت .در گفـت و گـو بـا او در حاشـیه همایشـی بـرای
مهندسـان که اجرایش را پذیرفته بود به گفت و گو نشسـتیم و از راسـتی
و درسـتکاری در حرفـه اش و حرفـه مـان گفتیم و شـنیدیم .ماحصل این
گفـت و شـنود را تقدیمتـان میکنیم:
آقای درستکار اجازه بدهید از تاثیر گذاری رسانه بر مخاطب
شروع کنیم و اینکه در این فرآیند کدامیک از عناصر مثل
مجری ،محتوا و یا ظرف و قالب رسانه مهمتر از بقیه است؟
ایـن تاثیرگذاری به عوامل مختلفی بسـتگی دارد؛ عوامـل درونی و بیرونی،
فـردی ،حقیقـی و حقوقی ،اجتماعی ،حرفـهای و غیر حرفـهای .البته قطع ًا
خـود محتـوا و رنـگ و لعـاب آن هـم برای فـرود آمدن بـر ذهن مخاطب
بایـد حسـاب شـده انتخـاب شـود مثـل غذایی که هـر چند ممکن اسـت
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يعنـي ايـن كـه اگـر مهندس و یـا نيروي فنـي ما بدانـد كـه بایـد كارش را درسـت و با جديـت تمام انجـام دهد،
متعهـد باشـد و با وسـواس از حق مشـتري مراقبت كنـد  ،در واقع از اعتبار و سـرمايه خودش مراقبت كرده اسـت.
اقتصـاد ،يـك فضاي بـرد -برد اسـت .برد -باخت نيسـت.
از مـواد خوبـی تهیـه شـده و بـه خوبـی هم آمـاده شـده اما اگر بـه خوبی
عرضـه نشـود خیلـی از زحمات مقدماتـی را ضایع میکنـد ،پس چگونگی
عرضه یک محتوا و اینکه توسـط چه کسـی عرضه میشـود مهم اسـت.
اینکـه پیـام رسـان چقـدر آداب پیـام رسـانی را مراعـات کنـد و یـا ميزان
پهنـای تأثیـر گذاری و انتشـار رسـانه اهمیت دارد .ضمن آنکه شـخصیت
پیـام رسـان و نیـت و قصـد او هـم مهم اسـت؛ بـه قصد خدمت بـه خود،
شـهرت ،تأثیـر گـذاری ،محبوبیـت ،خدمت به مـردم و يا عناصـرى ديگر؛
اگر مث ً
ال اسـم دخترمن شـکیبا باشـد و اسـمش را پشـت تلویزیون ببرم تا
او خوشـحال شـود و به اين قصد به بینندگان بگویم «شـکیبا باشـید و با
برنامـه همـراه بمانيد»،حتی همین هم به درصد محبوبیـت و تأثیر گذاری
مـا صدمـه میزند.

متوجه شـدم چه ترکیب خوبی اسـت؛ مفاهیمیرا در بردارد و معنای تضاد
بیـن سـیاه و سـفید میتواند به معنی تضاد ميـان حق و باطل و راسـتى و
نادرسـتى باشـد و این که کم کم دوسـتش داشـتم ،چون تضاد رنگی که
ایجـاد میکنـد صورت را برجسـته و تصویر را زیباتر میکنـد .بعد هم فکر
کـردم کـه آنرا تغییـر بدهم یانه؟ به مرور متوجه شـدم ایـن کار ارتباطم با
مخاطـب را آسـان تـر میکند یعنـی وقتی سلام میکنم ،با ثبات شـكل
ورنـگ لبـاس ،نیمیاز ارتبـاط اتفاق افتاده اسـت.
متوجـه شـدم جوانهـا میپسـندند و بعـد از روی واکنـش هـاى مـردم
شـاخصها و معیارهایـی را بـرای خـودم انتخـاب کـردم و براسـاس آن
شـابلونها پیـش رفتم .بـه هرحال همـه عناصرپيداوپنهان درسـامانه يك
ارتبـاط ،اثرخـود را دارد و بايـد دقيـق باشـد.

چهره شخصی مثل درستکار که نامش هم تداعی کننده فکـر میکنیـد اگر کسـی غیـر از علـی درسـتکار با یک
راستی و درستکاری است آنهم برای برنامه مذهبی با صدایی هیبـت دیگـر و یـا چهـره و ظاهـری کـه تداعـی کننـده
آرام چقدر به دین پذیری و یا دین گریزی جوانان ارتباط پیدا مذهبـی هاسـت روی ایـن صندلـی مینشسـت آیـا
میتوانسـت تأثیری را که درسـتکار روی مخاطب گذاشـته
میکند؟
اسـت ،بگذارد؟
او ًال از حسـن ظـن تـان ممنونـم؛ اجازه بدهیـد در این خصـوص به تجربه مـن نمیدانـم چـرا به دنبـال من آمدنـد ،ولی خـود تهیه کننـده که قصه
خـودم اشـاره کنـم .مـن تصـور میکـردم عمـوم مـردم جامعه مـا از دين انتخابـم را تعریـف میکرد میگفـت که چند نفری را انتخـاب کرده بودیم
و روحانیـت گریزاننـد ،بنابرایـن وقتـی اجرای یـک برنام ه مذهبـی به من کـه یکـی از آنها درسـتکار بـود ،تنهـا تصویری که از درسـتکار داشـتیم
پیشـنهاد شـد ،از پذیـرش آن اکـراه داشـتم ،امـا وقتـی نتوانسـتم در برابر ایـن بـود کـه در زمانـی کـه برنامـه پرتـو را روى شـبکه  4بـا بحثهای
اصرارهـا تـاب بیـاورم بـه خـدا توکل کـردم .تـا آن موقـع با اینکـه درس علمیاجـرا میکـرد ،احتـرام میهمانـان را حفظ میکـرد و این بـرای تهیه
آخونـدی خوانـده بـودم آخونـدی نکرده بـودم ،در عین حـال وقتی هم که کننـده جذاب بـود .او نمیگفت درسـتکار تحصیالت دینـی و...دارد .وقتی
میخواسـتم برنامـه را اجـرا کنـم مثل خیلی دیگـر از مراحـل کار حرفهای سـراغم آمدنـد زمانـی بـود کـه هـم برنامه دینـی و هـم سـواد دینی من
ام سـعی کـردم مطالعـه شـده و سـنجيده کار کنـم؛ امـا روي فرم لباسـم را میدانسـتند ،بنابـر ایـن مدیـران برنامـه توجـه چندانی به ایـن موضوع
فکـر نکـرده بـودم و فقط بـه اینکه برنامـه را خوب و موفق اجـرا کنم فکر نداشـتند و بعـد از اجـرای برنامه میگفتند رئیس صدا و سـیما گفته فالنی
میکـردم .مـن آن زمان ،سـابقهای  15-10سـاله در اجرا داشـتم بنابر این خوب اسـت چـون آیـات و روایـات را درسـت میخواند.
بایـد مراقـب اعتبار حاصـل از آن میبـودم ضمن اینکه موضـوع دین هم میخواهـم بگویم این که شـاید کسـی توفیـق پیدا میکنـد روی صندلی
موضوعـی حسـاس بود؛ بـه هرترتيب ،وقتی که موضوعات پیشـنهاد شـد دینـی مینشـیند یـا نمینشـیند به خـودش و بـه بسـيارى از ويژگى هاى
بـا تهیـه کننـده و گـروه معـارف همراه شـدم ،موضوعـات را قبـول کردم عمومـى تـر او بـر میگـردد؛ البتـه ايـن قطعـ ًا بـه ايـن معنـا نيسـت كـه
امـا بـه آنهـا گفتـم اگر نتوانـم با موضوعـی ارتبـاط برقرار کنـم به طرف همـكاران ديگـرم چنين نباشـند؛ دارم داسـتان خـودم را عـرض مى كنم.
آن نمـیروم؛ ً
مثلا در همایـش نظـام مهندسـی باالخره اهمیتـی از نقش مـن اگـر میخواهـم مجـری رادیـو قـرآن شـوم بایـد اسـم قاریـان را بلد
كشـور
در
مهندسـی
و
فنی
نیروهای
و
سـاز
و
سـاخت
نقش
مهندسـان و
باشـم ،یـا اینکـه آیـات را درسـت تلفظ کنـم ،مهـم این اسـت وقتی یک
ً
و در اقتصـاد کشـور و رونـق اقتصـادی درک کـردم و نهايتـا حاضر شـدم مجـری ً
مثلا در هر برنامه دو غلط دارد مسـلما به صندلیهـای بعدی راه
بـه روی صحنـه بـروم و گرنـه بـه خیلـی از همایشهـا دعـوت میشـوم پیـدا نمیکنـد؛ مـا در این حرفه و در اين موضع زیر ذره بین هسـتیم؛ نمره
ولـی نمـیروم چـون آمادگى هـاى الزم براى آن را نداشـتم؛ بعـد از چهار قبولـی نسـبى کـه آورده بودیـم و رونـد برنامـه اى كـه قرار بـود فقط 30
سـال ایـن اولین همایشـی بود کـه راحت پذیرفتـم و میخواسـتم بپذیرم ،قسـمت باشـد ،اعتمـاد مخاطب را چنان جلـب كرده بود که به درخواسـت
در فضـاى اجـراى برنامـه دينـى هم کـه قرار گرفتـم یک پایـش هايى را تـداوم آن تبدیـل شـد و بـر پايه اعتمـاد و تصميم سـازمان تاكنـون يعنى
شـروع کـردم .لباسـم را ایـن طـور انتخـاب کـردم (سـیاه و سـفید) و بعد حدودپنج سـال جريـان يافت.
اعتمـاد مـردم بـه ما ،اعتبار ماسـت و ایـن اعتبار يا فردي اسـت و يـا اجتماعي .سـرمايه اجتماعـي يعني عنصري
كـه شـما حتـی اگر هزاران سـرمايه شـخصي هم داشـته باشـي اما تـا آن به ميـان نيايد و ايجاد نشـود ،سـرمايه
هـاي فـردي تو هـم فايده اي نـدارد .تو دونـده خوب یا معمار خيلـي خوبي هسـتي توانا و پركارهسـتي ولي وقتي
ده پـروژه بـدون نقـص تحويل نـداده و امكان تجلـي اش را نيافته باشـي اعتبـار اجتماعي و سـرمايه اجتماعي هم
برایت ايجاد نشـده اسـت.
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آيا در نظام مهندسـي كشـور مهندسـاني نیسـتند كه فرصـت ندارنـد كار تحويل بگيرنـد؟ چرا؟ آيا بـه خاطر این
اسـت کـه در چند شـركت بـا تعهد فعالیـت دارد و در هر شـرکت هم چندیـن مهندس نـام آور و باوجـدان را گرد
خـود جمـع كرده اسـت.یا بـه خاطر این اسـت که پول بیشـتری داشـته و توانسـته اسـت مهندسـان درجه يك 
را اسـتخدام کنـد؟ واقعیـت این اسـت کـه مبنـاي آن ،درسـتكاري و وفاي بـه عهد بوده اسـت .تعهدي اسـت كه
نسـبت به نياز مشـتري از خود نشـان داده اسـت.
بـه نظـر من اگـر دیگران لـوازم کافی و مـورد نیاز حضـور در یک صندلی قادرمطلق اسـت ودسـتپاچه مى شـويم!
تخصصـی را فراهـم آورده و داشـته باشـند در هر جایگاهى كـه آرزوى آن شـما ممکـن اسـت فكر کنيد بـه صرف اینکـه خبرنگار هسـتید میتوانید
را كننـد مینشـینند .شـما اگـر از مـن بپرسـید آیـا غیـر از آقـای مهندس اجـرای تلویزیونـی هم داشـته باشـید ،در صورتی که حتی اجـرای صحنه
رئیسـي کسـی ديگـر هـم میتوانـد در صندلـی سـازمان نظام مهندسـی هـم بـا اجـراى يك برنامـه رادیـو و تلویزیـون و خبرنـگارى با اجـرا فرق
مشـهد بنشـيند باز هم جوابم همین اسـت ،اگر لوازم اش را داشـته باشـند دارد؛ هـر مجـری موفـق صحنـه الزام ًا مجـری موفق تلویزیون نیسـت و
برعكس!
کسـی منـع نمیکند.
هـر فضای حرفـه ای ،اقتضائات حرفـهای دارد و وقتی مدیـری میخواهد خالصـه قرارگرفتـن هركس درجاى متناسـب او وقرار دادن افـراد در جاى
نیـروی حرفهای انتخـاب کند باید فاکتورهای حرفـهای را لحاظ کند ،البته متناسـب باويژگىها و تخصص ايشـان عنصرمؤثرى درموفقيت اسـت.
كـه در بعضـی از موضوعـات عناصـر غیر حرفـه ای ،انسـانی ،اجتماعی و
بـرون سـازمانی هـم بيش تـر از حرفه اى گرى دخیل هسـتند.
یک عده معتقدند هر متخصصی در حوزه رسانه باید اقیانوسی
کار
سـرو
جامعه
ضمـن اینکـه فضـای دینی بـا افـکار و اعتقادات بنیـادی
باشد به عمق یک وجب ولی یک عده هم میگویند هر کس
شـود.
مطالعه
دارد و بایسـتی فاکتورهـای مـورد نیـاز آن هـم دقيق تر
باید وارد تخصص خاصی شود .مخاطب کدام شکل از تخصص
را میپذیرد؟
شما دانش آموخته دانشگاهی هستید که دانش آموختگان آن
مشخص هستند ،و خوش درخشیده اند .بنابر این میتوانید از مـن و شـما در حـوزه تخصصـی کـه پا گذاشـته ایـم ،تکلیف خودمـان را
منظر یک کارشناس دینی نه به عنوان یک مجری ،برنامههای روشـن کـرده ایم؛ بعـد از آن باید فضاى موفقيت را برای خودمان بسـازیم؛
مذهبی ما در رسانه ملی را آسیب شناسی کنید اینکه چرا یعنـی خالقیـت ،جزیـی از عوامـل جـذب روزی محسـوب میشـود؛ این
یک برنامه مثل برنامه شما در این رسانه اینقدر اقبال پیدا همـه مغازه داخل یک پاسـاژ وجـود دارد ،هر کدام با یک ابزار و اقسـامیاز
خالقیـت امتیازاتـی برای خودشـان ایجـاد کردهانـد و موفقيـت وبرترى را
میکند و یک برنامه ديگر این طور نیست؟
دنبـال مـى كنند؛ شـما هم درحرفـه خودمیتوانیـد دنبال لحـن خاصي در
البتـه مـن خـودم را کارشـناس دينـي نمیدانـم ،دیگـر اینکـه ،اگر نقص مصاحبههـا بگردیـد؛ بـه قول شـما آن همه برنامـه دینی اسـت ،همه هم
یـا نقصانـی در برنامههـای دینـی تلویزیونـي مـا دیـده میشـود در خيلى از دیـن میداننـد و خیلیهایشـان هم خـوب و پاکیزه هسـتند،پس چرا به
از عرصههـای دیگـر کشـور و در رسـانههای غیـر صوتـی و تصویری هم طور يكسـان جـواب نمیدهد؟!
دیـده میشـود؛ ایـن آسـیب در برنامههـای دینـی از لحـاظ مدیریتـی بـه بـرای اینکـه عناصـر دیگری هـم در این میان وجـود دارد ،شـاید اگر االن
بخشـي از نقایصـی کـه در بخشهـای دیگـر مدیریـت کشـور مـا وجود هميـن را از مخاطبهای «این شـب ها» بپرسـید ،بگویند شـکل سـوالی
دارد ،بـر میگـردد .اگـر از منظـر محتوایـی و موضـوع کـه دیـن باشـد به کـه درسـتکار میکنـد ،شـكلى كـه سـؤال مـى كند یـا هوشـمندی او در
مسـاله نـگاه کنیـم متوجـه میشـویم کـه گاهی نیـز مجـری برنامههای تشـخیص سـوال مهـم اسـت .بعضـی هم البتـه ممكـن اسـت بگویند از
دینـی کـه کارش را خـوب بلـد نیسـت یـا تهیـه کننـده برنامـه دینی که فیگـور و تُـن صدای او خوشـمان میآیـد ،عدهای هم صرفـا بخاطر اینکه
کارش را بخوبـی نمیدانـد همـه تقصیر را نـدارد ،بخش بزرگـی از تقصیر در برنامه به سـوال آنها پاسـخ داده میشـود ،راضی هسـتند ،به هر حال
متوجـه انتخـاب کننـده اسـت؛ چرا بایـد تهیه کننـده برنامه ،یـک مجری اینکـه مـا بتوانیم پرسـش جامعه را به خوبی تشـخیص و به خوبی پاسـخ
کـه تخصـص ورزش را نـدارد برای اجرای برنامه ورزشـی انتخاب کند و یا دهیـم ،پرسـيدن را هـم به درسـتی انجام بدهیـم مهم اسـت ،و همه اینها
چـرا مدیـری تهیه کننـدهای را برای برنامـهای انتخاب میكند كـه دارنده سـواد و تخصـص مربوط بـه خـود را میخواهد.
آن تخصـص نيسـت؟! البتـه انتخاب شـونده در اين موارد هـم نباید قبول سـاير عناصرتيـم و گـروه كاري هـم در موفقيـت كاري موثرنـد .اعـم از
کنـد ،امـا در ایـن کشـور نمیگذارنـد قبول نکنیم ،من اگر  4سـال سـابقه نيتهـا گرفتـه تـا كيفيت كار هرفـرد ازگروه؛ عنصـر ديگر كه نبايـد از آن
کار در اتـاق بازرگانـی و ارتبـاط بـا اقتصاد و فعـاالن اقتصادی را نداشـتم ،غفلـت کـرد بحث جـدي انگاري اسـت یعنی هر فـرد به همان انـدازه كه
اجـرای ایـن همایـش اقتصـادی را قبـول نمیکـردم .از مـن دعوتهـای كارش را جـدي ميگيـرد برنـده اسـت .شـايد گاهـی ،بعضي از آسـيبها و
زیـادی میشـود ولـی نمـیروم ،میگوینـد خـود آقـای مدیرگفتهانـد ولی آفتهـا را كـه در جامعـه ميبينيـم بـه اين موضـوع بر میگردد كـه آنها
میگویـم آنهـا لطف دارند و به فکر حل مشـکل خودشـان هسـتند .من را جـدي نميگيريم.
سـرمایهای بدسـت آورده ام کـه بایـد آن را حفـظ کنم ،بایـد آن را بپایم تا
بپایـد ،نباید دسـتپاچه شـوم و فکر کنم موقعیتی بدسـت آمـده و باید از آن ضرب المثلی میگوید ،خشت اول چون نهد معمار کج ،تا ثریا
اسـتفاده کنـم .بایـد بدانیـم منبـع روزی و ارتزاق مـا جای دیگر اسـت .ما میرود دیوار کج .این مثل را شاید بتوان به موضوع بحث ما
گاهـی یادمـان مـیرود که همـ ه این امور دسـت رئیس دیگری اسـت كه یعنی تعهد به انجام صحیح یک کار و رعایت اخالق و وجدان
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کاری،يا در هر حرفه تخصصی مثل مهندسي و یا خبرنگاری
گره زد .چطور میشود این تعهد را در طیفی از متخصصان
بیدار و در طیفی دیگر پر رنگ تر از قبل کرد؟
اهل معماري و سـاخت و سـاز و نيروهاي مجرب فني و آزموده خودشـان
كارشـان را بلدنـدو بنابر ایـن اقتضائات كار و ابزار و ملزومات كار خودشـان
را هـم میداننـد و ميشناسـند .مهـم اين اسـت كه باور كنيم اين هاسـت
اقتضائـات كار .وقتـي این موضـوع را فهميديم و به آن اعتقـاد پيدا كرديم
بایـد در عمـل نیـز اجازه دهیم ظهـور پیدا كند .يعني اين كـه اگر مهندس
و یـا نيـروي فنـي مـا بدانـد كـه بایـد كارش را درسـت و بـا جديـت تمام
انجـام دهـد ،متعهـد باشـد و با وسـواس از حق مشـتري مراقبـت كند ،در
واقـع از اعتبار و سـرمايه خـودش مراقبت كرده اسـت .اقتصاد ،يك فضاي
بـرد -بـرد اسـت .برد -باخت نيسـت .هـر دو طرف فعال اقتصـادي و يك
پرونـده اقتصـادى بايد برنده باشـند يا دسـت كم احسـاس كنندكـه برنده
انـد؛ مـا اگـر در فعاليت اقتصـادي خود و در هر رشـته اي كه هسـتیم اين
موضـوع را مـد نظـر قرار دهيم برنده هسـتیم .مشـتري در يـك معامله و
تعامل اقتصادي ،سـاختماني را با من شـريك شـده و اعتماد كرده اسـت.
مـن هـم حرفـه و تخصـص ام را براي او ارایـه میدهم؛ در ايـن جا عالوه
بـر ايـن كـه بايـد مراقـب پـول او و حرفـه خـودم باشـم بايد مراقـب این
سـرمايه بنيـادي تر یعنی اعتمـاد و اعتبارم هم باشـم.
اعتمــاد مــردم بــه مــا ،اعتبــار ماســت و ایــن اعتبــار يــا فــردي اســت و
يــا اجتماعــي .ســرمايه اجتماعــي يعنــي عنصــري كــه شــما حتــی اگــر
هــزاران ســرمايه شــخصي هــم داشــته باشــي امــا تــا آن بــه ميــان
نيايــد و ايجــاد نشــود ،ســرمايههاي فــردي تــو هــم فايــده اي نــدارد.
تــو دونــده خــوب یــا معمــار خيلــي خوبــي هســتي توانــا و پركارهســتي
ولــي وقتــي ده پــروژه بــدون نقــص تحويــل نــداده و امــكان تجلــي اش
را نيافتــه باشــي اعتبــار اجتماعــي و ســرمايه اجتماعــي هــم برایــت ايجاد
نشــده اســت .بنابرايــن اهــل فــن و فعــاالن فنــي و تخصصــي بيــش از
هميشــه مراقــب پايــش آن ســرمايه و اعتبــار اجتماعــي شــان هســتند.
پــس بخشــي از ايــن موضــوع از ایــن طريــق حاصــل ميشــود كــه
مهندســان و متخصصــان كارشــان را جــدي بگيرنــد .وقتــي کارشــان
را جــدي گرفتنــد آنرا بــه خوبــي انجــام میدهنــد بطــوری کــه اگــر
بخواهنــد يــك پلــه بــاال برونــد بايــد بهتــر از آنچــه مشــتري شــان توقع
داشــته انجــام داده و تحويــل بدهنــد .بــا اینکــه ميگوينــد فضــاي کار
متاثــر از پارتــي بــازي و حــق و ناحــق کــردن اســت ولــي حتی همــكاران
فنــي تــان هــم بــه شــما خواهنــد گفــت كــه خــوش نامهــا و خــوش
كارهــا و درســتكارها را بيشــتر میپذیرنــد .آيــا در نظــام مهندســي كشــور
مهندســاني نیســتند كــه فرصــت ندارنــد كار تحويــل بگيرنــد؟ چــرا؟ آيــا
بــه خاطــر ایــن اســت کــه در چنــد شــركت بــا تعهــد فعالیــت دارد و در
هــر شــرکت هــم چندیــن مهنــدس نــام آور و باوجــدان را گــرد خــود
جمــع كــرده اســت .یــا بــه خاطــر ایــن اســت کــه پــول بیشــتری داشــته
و توانســته اســت مهندســان درجــه يــك را اســتخدام کنــد؟ واقعیــت
ایــن اســت کــه مبنــاي آن ،درســتكاري و وفــاي بــه عهــد بــوده اســت.
تعهــدي اســت كــه نســبت بــه نيــاز مشــتري از خــود نشــان داده اســت.
اينهــا ســرمايههاي ويــژه اي اســت کــه بــا علــم و تخصــص او قابــل
مقايســه نيســت .متخصصــان ،ابــزار اوليــه كار هســتند و آنچــه مهــم تــر
اســت اعتمــاد و احتــرام بــه حــق ديگــران اســت .مهندســی کــه هتلــی
را میســازد بایــد در فراینــد تاســیس و ثانيــه بــه ثانيــه كار ،خــودش را
جــاي مراجعــه كنندههــا و مســافراني كــه بــه هتــل میآینــد بگــذارد.

حتــی بایــد بــه مســیری کــه در كشــور مــا همــه جــا بــرای معلــوالن
نادیــده گرفتــه میشــود بیاندیشــد .مــن در حرفــه خــودم آنقــدر مراقــب
مخاطبــم هســتم كــه پيــر شــده ام؛ يعنــي واقعا تمــام حــواس و عضالتم
درگيــر موضوعــی اســت کــه مخاطــب میخواهــد .اینکــه خــداي نكــرده
يــك لحظــه يــك حركــت و يــا يــك فيگــوري گرفتــه باشــم كــه در
قــاب تصويــر زشــت و زننــده باشــد .مبــادا كلمــه اي بگويــم كــه زننــده
باشــد .اینکــه بگويــم «كيــف كــردم» يــا بگويــم «لــذت بــردم» .بــرای
مــن تنهــا مخاطــب و خــدا مهــم اســت و مــن بايــد كارم را درســت و
بــر اســاس معيارهــاي الهــي ،اخالقــي ،شــخصي و ادب و آدابــش انجــام
دهــم .خــودم را دســت ســليقه كســي نمــي دهــم و بــه هميــن نســبت
يــك مهنــدس ســاخت و ســاز و نيــروي فنــي هــم حتــي اگــر مشــتري
درخواســتي دارد كــه او تشــخيص ميدهــد از نظــر فنــي غلــط اســت آنرا
انجــام نمــي دهــد حتــی اگر بــه لغــو قــرارداد بيانجامــد .بعنوان مثــال مى
گويــد مــن چيــزي را كــه غيــر عــادي وازنــگاه فنــى ناراســت باشــد نمي
ســازم .مــن ایــن بنــا را بــراي ايــن كــه امــكان فــرو ريختنــش وجــود
دارد نمــي ســازم.
االن ما شـاهد آسـيب هايي در شـهر هسـتیم كه به دليل
رعايـت نکردن اخالق در رشـته مهندسـی رخ داده اسـت.
اغتشاشـي كه در شـهر و منظر شـهري شـاهد آن هستیم
یـا معضـل ترافيـک و آشـفتگیهای بسـیار در معمـاری
و ماننـد آن ،علاوه بـر مهندسـان و متخصصان ،مـردم در
شـکل گیری ایـن موضوع چقـدر دخالـت دارند؟
يـك نكتـه نبايـد مغفـول بمانـد و آن ايـن كـه مـردم عـادي در تعامل با
نيرويهـاي فنـي و مهندسـي و متخصـص مهمانـد يعني من بـه عنوان
يـك شـهروندعام ،نبايـد بـه كار ارزان و غلـط تـن بدهـم .مـا بعنـوان
شـهروندان عمومـي و مشـتريان شـما بايـد بـر شـما سـخت بگيريـم ما
بايـد وقتـي كارمـان خـراب بـود آنرا پـس بزنيم و دعـوا كنيـم .من يك
سـاختماني ميخواهـم كـه ايمـن باشـد و شـما را در ایـن کار ،امين خودم
دانسـته ام .نبايـد اصـرار کنـم كاري را كـه  6مـاه طول ميكشـد  3ماهه
تحويـل بدهیـد .نبايـد رضايـت بدهم كه شـما تقلبـي در رونـد كار کنید.
وقتـي بایـد سـتون ايـن سـاختمان با فلان درجـه مقاومت طراحي شـود
نبایـد رضایـت داد بـا دو درجـه پاييـن تـر انجام شـود .وقتي مـا ميتوانيم
سـاختمان هايمـان را ارزان تـر و بـا مصالـح سـبكتر ،تكنولـوژي روان تر،
جديدتـر ،ارزان تـر و راحـت تر و پرسـرعتتر عرضه كنيم چـرا بايد اصرار
كنيـد همـواره بتن و سـيمان بـه كار ببريم تـا يك زلزله کـه ميآيد دل ما
هـم بلرزد كـه آوارسـنگينى برسـرمان بريزد!
نكتـه مهـم ديگـر اطلاع رسـاني اسـت؛ مـا مشـتريان بايـد بدانيـم
گريزگاههـاي نيروهـاي فنـي كجاسـت تـا جاهايـي كـه امـكان تقلـب
وجـود دارد را نیـز رصـد کنیـم .بـا ايـن بيان مـى بينيد كه نقش مشـترى
چقدردرتنظيـم تعهـد متخصصـان نيـز مؤثـر اسـت.
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مديرعامل این شرکت تشریح کرد:

مهمترین اقدامات شرکت
گروههاي فنی مهندسی
بینالمللیهشتم
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مديرعامل شـرکت گروههاي فنی مهندسـی بینالمللی هشـتم تازه ترین
اقدامات انجام گرفته در شـکل گیری این شـرکت را تشـریح کرد.
مهندس ميثم كرماني در این خصوص اظهار داشت :شركت جامع صادرات
خدمات فني و مهندسي بخش خصوصي استان كه در راستاي نيل به اهداف
سند چشمانداز  1404كشور و حضور همه جانبه فعاالن مهندسي استان اعم
از پيمانكاران ،مشاوران ،توليد كنندگان مصالح ساختماني و...در پروژههاي
منـطقهای و بينالمللي در مراحل انتهايي ثبت ميباشد ،با هدف نقش آفريني
در خالء موجود در ارتباط بين اشخاص حقوقي و حقيقي مهندسي استان و
پروژههاي بينالمللي شكل گرفته و بنا دارد با استفاده از تجربيات موجود،
پيشرو در صادرات خدمات فني و مهندسي استان و كشور باشد.
وی با اشاره به تشکیل جلسه مجمع عمومیشرکت فنی مهندسی بینالمللی
هشتم افزود :جلسه مجمع عمومي موسسين ،هشتم اسفندماه سال گذشته
پس از اتمام فرصت واگذاري سهام ،با حضور  87درصد سهامداران برگزار شد.
مهندس کرمانی اضافه کرد :در این نشست پس از آنکه مهندس رئیسی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسانرضویو مهندس پژوم
عضو هیات موسس و كارگروه پذيرش-در آن به ایراد سخنرانی و گزارش
پرداختند ،در اجرای دستور ماده  101الیحه اصالحی قانون تجارت ،آقای
محمدرضا رئیسی به سمت رئیس ،آقایان مهندس علی شریف خانی و
مهندس ابوالفضل شریفی مديرعامل شركت منيران به سمت ناظر جلسه
مجمع عمومي انتخاب شدند.
وی افـزود :تصویب اساسـنامه ،انتخاب اعضای اصلـي و علل البدل هیئت
مدیره ،انتخاب بازرسـان اصلي و علل البدل ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشـار
بـرای درج آگهیهـای شـرکت و تعیین سـهامداران و تعداد سـهام آنان از

جملـه مـواردی بـود که در این نشسـت مورد تصویب قـرار گرفت.
مديرعامـل شـرکت فنـی مهندسـی بینالمللی هشـتم با اشـاره بـه اینکه
در این نشسـت اساسـنامه نهایی به تصویب مؤسسـان رسـید خاطر نشان
کـرد :پـس از اتمـام بحـث و بررسـی و تصویـب اساسـنامه ،رای گیـری
براسـاس تعـداد سـهام اعضـا انجـام و شـمارش آرا توسـط هیات رئیسـه
انجـام شـد و آقایـان مهندس مهدی معیـن تقوی به نمایندگی از شـرکت
آفرینـه طوس ،دکترحسـن شـجاعی بـه نمایندگـی از شـرکت کاوش پی
مشـهد ،مهنـدس مهـدی منوچهـری بـه نمایندگی از شـرکت سـرماران،
مهنـدس سـید رضـا زیـارت نیا بـه نمایندگـی از شـرکت زرمهـر مارلیک
و مهندس سـید اسـماعیل مفیـدی به نمایندگی از شـرکت سـاب نیرو به
عنـوان اعضـای اصلـی هیـات مدیره بـرای مدت  2سـال انتخاب شـدند.
وی همچنیـن گفـت :با رعایت مـاده  147الیحه اصالحـی قانون تجارت
آقایـان مهنـدس جواد حسـینی مهر بـه عنوان بـازرس اصلی بـرای مدت
یکسـال انتخـاب شـدند و روزنامـه خراسـان نیـز بـه عنـوان روزنامه کثیر
االنتشـار بـرای درج آگهیهـای شـرکت تعيين شـد و در نهایت بـا اعالم
اعضای هیات مدیره و بازرسـان جلسـه مجمع عمومیرسـم ًا خاتمه یافت.
مهندس کرمانی تصریح کرد :پس از جلسـه مذكور ،در نخسـتین جلسـه
هيـات مديـره آقـاي مهندس سـيد اسـماعيل مفيدي به سـمت رياسـت
هيـات مديـره ،دكتـر شـجاعي بـه سـمت نايـب رئيـس هيـات مديـره و
مهنـدس معين تقـوي به عنوان دبير انتخاب شـدند .ضمن آنکه جلسـات
آتـی هیـات مدیره بـرای انتخاب مدیریـت عامل متعاقب ًا انجام شـد و پس
از بررسـي برنامههـا و سـوابق كانديداها نيز انجام مصاحبه بـه زبان التين
و بـا در نظـر گرقتـن سـوابق ،تحصيلات و تجربيات گذشـته متقاضيان،
اينجانـب بـه اتفـاق آرا بـه عنـوان مديرعامل انتخاب شـده و بـا توكل به
خداونـد منـان و حمايتهاي اعضاي هيـات مديره ،اعضاي شـوراي عالي
راهبـردي شـركت و تشـكلهاي حامي در كنار درك و هـم افزايي متقابل
بخـش دولتـي ،تلاش خواهيـم كـرد كه سـهم خدمـات فني مهندسـي
در صـادرات اسـتان را بـه برنامههـاي پيـش بيني شـده رسـانده و سـهم
بسـزايي در اشـتغال زايـي همـكاران جـوان سـازمانهاي نظام مهندسـي
اسـتان خراسـان رضوي داشـته باشيم.
مديرعامل اين شـركت جامع صادرات خدمات مهندسـي بخش خصوصي

اسـتان تصريح كرد :از آنجا كه خاسـتگاه اين شـركت كميسـيون مشترك
صـدور خدمـات فني مهندسـي اتـاق بازرگاني و سـازمان نظام مهندسـي
اسـت ،خـود را مقيـد بـه ارايـه گـزارش ماهيانـه بـه تمـام همـكاران و
مهندسـان ارجمنـد اسـتان ميداند.
وی در پایان به برخي از تشكلهاي حامي تاسيس اين شركت نیز اشاره
کرد و گفت :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسانرضوی ،اتاق
تعاون و اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مصالح ساختماني خراسان
رضوي ،اتحاديه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و انجمن شرکتهای
بازرسی فنی خراسان ،انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان،
انجمن صنفی انبوه سازان مسكن و ساختمان استان خراسان رضوي ،انجمن
صنفی شرکتهای مشاور و مجری تولید ،توزیع و انتقال نیرو (تانیر) ،انجمن
صنفي مهندسان مشاور استان خراسان ،سازمان نظام مهندسي ساختمان
خراسان رضوي ،سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان
نظام مهندسي معدن خراسان رضوي ،سنديكاي صنعت برق ايران ،شعبه
خراسان و پارک علم و فناوری خراسانرضوی تشكلهاي حامي تاسيس
اين شركت میباشند كه در همين جا مراتب تشكر اعضاي هيات مديره و
مديرعامل شركت را ازحمايتهاي همه جانبه اين تشكلها اعالم ميدارد.
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مدیرعامـل شـرکت تعاونی نظام مهندسـی
سـاختمان خراسـانرضوی:

شرکت تعاونی حرفهای،
تخصصی ،پرتوان وکارآمد

شـرکت تعاونی نظام مهندسـی ساختمان خرسـان رضوی با بیش از چهار
هـزار و  500عضـو یکـی از بزرگترین تشـکلهای اسـتان میباشـد که با
هـدف ترویـج و تحکیـم مشـارکت ،بـرای ایجاد بسـتر حضـور ،همکاری
و تعـاون عمومیبیـن اعضـای متخصـص در تامیـن نیازهـای مشـترک
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی آنها ،میکوشـد.
ایـن مجموعـه بـا گذشـت نزدیـک بـه یـک دهـه از عمـر خـود و روی
کار آمـدن سـه دوره هیـات مدیـره ،در دوره سـوم ،بـا انجـام فعالیتهـای
گسـترده ،سـعی در تحکیم روابط ،جلب اعتماد ،اتحاد و همچنین تدبیر در
مشـکالت به جای مانده از دورههای پیشـین نموده اسـت تا دریچهای در
رسـیدن بـه اهـداف و آرمانها بگشـاید.
بـه همیـن منظـور در گفـت و گویی بـا مهندس احسـان قاسـمیان مدیر
عامـل و عضـو هیـات مدیـره شـرکت تعاونی نظام مهندسـی سـاختمان
خراسـانرضوی کوشـیدهایم بـا اهـداف ،وظایف ،تحوالت اخیـر و اقدامات
صـورت گرفتـه در نظـام ارتباطـی و اداری ایـن مجموعه و نحـوه افزایش
رضایتمنـدی آن در سـالی که گذشـت ،آشـنا میشـویم.
هـدف از ایجـاد تعاونی نظـام مهندسـی چه بوده اسـت و
چـه وظایفـی را به عهـده دارد؟
"تعـاون" واژهای مقدس و ارزشـمند اسـت که هر صنف یـا گروه میتواند
بـا همدلـی و مشـارکت صحیـح در این چارچـوب به هدفهای مشـترک
نایـل آیـد .در واقـع تعاونیهـا در اولویـت نخسـت خـود بـه همـکاری،
همراهی ،روح خرد جمعی و اعتماد متقابل وابسـته میباشـند .با گسـترش
جامعـه بـزرگ مهندسـی اسـتان و نبـود امـکان پوشـش تمامینیازهـای
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مصوبههـای هیـات مدیـره حاصل هم افزایی ،هماندیشـی و بهـره منـدی از روح جمعی اعضای هیـات مدیره بوده
و تـا کنـون مصوبههـا بـه طـور کامل شـکل اجرایـی داشـتهاند و روند انجـام آنهـا هم با پرسـنل فعـال و پویای
شـرکت تعاونی به نحو احسـن انجام و پیگیری شـده اسـت.
آنهـا در حوزههـای سـرمایه گـذاری و رفاهـی بـه دلیـل موانـع قانونـی
موجود در سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان ،با همت گروهی متشکل از
هیات رئیسـه و دسـتاندرکاران سـازمان نظام مهندسـی وقت ،این تشکل
ارزشـمند ،تاسیس شد.
وظایـف تعاونـی بـا توجـه بـه تولیـدی و توزیعـی بـودن و گسـتردگی
خواسـتههای اعضـا به تعبیری اقیانوس وسـیعی اسـت که از عمـده آنها
میتـوان بـه مشـارکت در سـاخت و سـاز واحدهـای مسـکونی ،اداری،
تجـاری ،صنعتـی ،بـاغ و ویلا و...در حوزههـای سـرمایه گـذاری و ارایـه
خدمـات خریـد ،بیمه ای ،مشـاورهای و سـفر در زمینه رفاهی ،اشـاره کرد.
بـرای تحقق اهـداف و وظایفـی که تا کنـون به آن اشـاره
کردید چـه اقداماتـی صورت گرفته اسـت؟
از ابتـدای تاسـیس تعاونـی برنامـه ریـزی بـرای ایجـاد بسـتر و جـذب
مشـارکتهای کالن اعضـا صـورت پذیرفـت کـه میتوانـم بـه سـرمایه
گذاری در طرح پروژه توسـعه میدان شـهدا ( )AC06به صورت مشـارکت
بـا شـهرداری به متـراژ  13هـزار مترمربع ،پیش فـروش واحدهای ویالیی
در اسـتان مازنـداران و تحویـل بـه اعضـا در سـال جـاری ،پیـش فروش
اختصاصـی قسـمتی از پروژههـای اداری مجد به مهندسـان ،پیش فروش
و سـاخت واحدهـای مسـکونی زکریـا و...اشـاره کنم.
در ارایــه خدمــات رفاهــی بــه اعضــا ،تعاونــی بــا عقــد قــرارداد با بیــش از
 75مرکــز معتبــر خدمــات مناســب و مطلوبــی را بــا تخفیفهــای ویــژه
ارایــه میکنــد کــه اعضــا میتواننــد بــا ارایــه کارت عضویــت شــرکت
تعاونــی بــه مراکــز طــرف قــرارداد از ایــن خدمــات بهرمنــد شــوند.
در مــورد خدمــات ویــژه ســفر ،برگــزاری تورهــای مذهبــی ،فرهنگــی،
نمایشــگاهی نیــز اقدامــات قابــل توجهــی صــورت پذیرفتــه اســت کــه
میتــوان بــه تورهــای یــک روزه و نیــم روز ،تورهــای نمایشــگاه خــارج
و داخــل کشــور ،تورهــای زیارتــی بــه کربــا و تورهــای آموزشــی اشــاره
کــرد کــه بــه طــور کامــل بــرروی ســایت تعاونــی درج شــده اســت.
در ارایـه خدمـات دیگـر میتـوان بیمـه هـا ،وام و تسـهیالت بانکـی و
مشـاورههای رایـگان را یـاد آور شـد.
همچنیـن با توجـه به جایگاه تعاونی نزد مهندسـان پیشکسـوت ،رسـالت
و مسـوولیتی را بـر دوش خـود احسـاس کردیـم که تا کنـون از آن غفلت
شـده بود و آن هم تجلیل از پیشکسـوتان عرصه مهندسـی سـاختمان بود
کـه بـه طور جدی در حال انجام اسـت .همچنین بهره منـدی از تجربیات
گرانبهـای ایـن عزیـزان در رونـد اجرایـی و مدیریتی تعاونی هـم تا کنون
مدنظـر بوده و میباشـد.
رونـد برگـزاری جلسـههای هیـات مدیـره بـه چه شـکل
میباشـد ،آیـا مصوباتی داشـته اید کـه قادر به اجـرای آن
نبا شید ؟
یکـی از توفیقـات هیـات مدیـره دوره سـوم ،برگزاری جلسـهها به صورت
منظم و هفتگی میباشـد که تا کنون  79جلسـه در هیات مدیره دوره سوم
برگـزار شـده اسـت .مصوبههـا بـا بحث ،تبـادل نظـر و گاهـی جدالهای

لفظی نیز همراه اسـت .بررسـی رونـد انجام و پیگیری پروژههـا در اولویت
نخسـت هیات مدیره میباشـد.
آنچه مسـلم اسـت این که با توجه به توان و تالش اعضای هیات مدیره،
مصوبههـا ،عملکـردی و قابـل اجـرا میباشـد و معـدود مـواردی کـه اجرا
نشـده بـه دلیل موانـع اداری و یا تغییرات در مدیریت شـهری بوده اسـت.
بزرگتریـن چالـش پیـش روی تعاونـی نظـام مهندسـی
سـاختمان را چـه میدانیـد؟
شــرکت تعاونــی بــه لطــف یــزدان بــا قــدرت و دقــت در حــال انجــام
وظایــف خــود در حوزههــای مختلــف میباشــد و مجموعــه اجرایــی
بــا ظرافــت ســعی در بهــره منــدی از نظــرات و حضــور همــه افــراد دارد
ولــی آن چــه بــه عنــوان چالــش میتوانــد در تعاونــی مطــرح باشــد،
گســترش نیافتــن فرهنــگ تعــاون و همچنیــن کنــدی جلــب اعتمــاد
اعضــا و همافزایــی اســت.
تعاونــی نظــام مهندســی در ســالیان گذشــته در کنار توفیقات ،مشــکالتی
را نیــز داشــته اســت کــه جبــران آنهــا و جلــب اعتمــاد کامــل اعضــا،
یــک رونــد طوالنــی مــدت را بــه همــراه دارد.
تعاونــی بــا انگیــزه و هــدف واالی هــم افزایــی ،اتحــاد و همبســتگی کار
خــود را آغــاز کــرد .امیــد اســت بــا نظــر بــه ابتــدای کار و نقطــه شــروع،
بــزرگان بــه ماننــد قبــل دســت بــه کار شــده و حمایتهــای خــود را
همــراه ایــن مجموعــه پرانگیــزه و جــوان نماینــد.
در ادامــه بایــد بگویــم مصوبههــای هیــات مدیــره حاصــل هــم افزایــی،
هماندیشــی و بهــره منــدی از روح جمعــی اعضــای هیــات مدیــره بــوده
و تــا کنــون مصوبههــا بــه طــور کامــل شــکل اجرایــی داشــتهاند و رونــد
انجــام آنهــا هــم بــا پرســنل فعــال و پویــای شــرکت تعاونــی بــه نحــو
احســن انجــام و پیگیــری شــده اســت .در ایــن میــان مصوبههایــی هــم
بــوده اســت کــه در اجــرای آن مشــکالت حقوقــی یــا مقطعــی برخــورد
داشــته کــه بــا طــرح دوبــاره آنهــا در هیــات مدیــره بــرای بــرون رفــت
از آن تدبیــر شــده اســت.
ارتبـاط شـرکت تعاونـی بـا دیگـر سـازمانها از جملـه
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان ،چگونه است؟
سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـانرضوی بـه عنـوان اصـل و
محـور در جامعه مهندسـی سـاختمان شـناخته شـده اسـت .تعاونـی نظام
مهندسـی بـه عنـوان حلقه مفقـوده و در جایـگاه متولی خدمـات رفاهی و
سـرمایه گـذاری قـرار دارد .به طور قطع ارتباط گسـتردهای بیـن تعاونی و
سـازمان نظام مهندسی سـاختمان خراسـانرضوی وجود دارد و حمایتها
و همراهیهـای هیـات مدیـره محتـرم ،هیـات رئیسـه و بهویـژه جنـاب
مهندس رئیسـی ،رئیس سـازمان که از بنیانگـذاران این تعاونـی بودهاند را
نمیتـوان نادیـده گرفت.
تعاونـی نظـام مهندسـی با توجـه به افزایـش روز افـزون اعضـا و به طبع
آن درخواسـت ایشـان ،نیـاز به یـاری و کمک بیشـتر این سـازمان را دارد.
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شـهر اسلامي نشانهها و شـاخصه هايي دارد كه بايد با تبيين و بكارگيري
آن ضمـن تاميـن رفاه و امنيت الزم براي شـهروندان بـار ديگر ارزشهاي
حاكم بر معماري اسلامي را نيز در آن احيا نمود .حجه االسلام محسـن
قرائتـي مفسـر و اسـتاد فرهيخته قـرآن چندي پيش در نشسـتي با حضور
مهندسـان و كارشناسـان حوزه سـاخت و ساز به اين نشـانهها و شاخصها
اشاره نمود.
وي در تبيين مولفهها و شـاخصههاي شـهري اسلامي ضمن ذكر مثالي
در ايـن خصـوص ميگويـد :خیابانـي در مشـهد وجـود دارد کـه مدرسـه
عباسـقلی خـان در آن واقـع شـده اسـت؛ سـاختمان نسـبت ًا شـیکي در آن
خیابان وجود داشـت که کاشـیهای شـاه عباسـی به ابعـاد  1×1متر مربع
در آن نصـب كـرده بودنـد ،در واقـع گروهـي تصـور میکنند اگـر اين بنا،
کاشـی شـاه عباسـی داشـته باشـد تبديل به بنايي اسالمیمیشـود.
وي اضافـه ميكنـد :شـهر اسلامیو مهندس مسـلمان نشـانههایی دارد.
وقتـي به كسـي ميگوييـد یک ظـرف میخواهم ،از شـما میپرسـند چه
ظرفـي و بـرای چـه کاری؟ غذا خـوری ،لیوان آب ،دیـگ و...؟
وقتـی هـم میگوینـد قرار اسـت خانهای بسـازيم ،باید پرسـيد قرار اسـت
آن را بـرای چـه کسـی بسـازیم! انسـانی کـه جسـم اسـت یا انسـانی که
هـم جسـم دارد و هـم روح ،انسـانی کـه موقت اسـت یا انسـانی كه ابدی
اسـت؟ انسـانی اسـت كـه دیـن بـراي او اهميـت دارد و يا انسـاني اسـت
منهـای دین!
وي بـا اشـاره به ضرورت همراهـي علم و دين ميافزايد :سـهم تولید علم
در تمامـي دانشـگاهها بسـيار ناچيز اسـت ،آنچه اهميـت دارد انتقال علم از
غـرب اسـت كه اعتقـادات غربيهـا نيز با ما متفاوت اسـت.

وقتـی میگوینـد قرار اسـت خانهای بسـازيم ،باید پرسـيد قرار اسـت آن را برای چه کسـی بسـازیم! انسـانی که
جسـم اسـت یا انسـانی که هم جسـم دارد و هم روح ،انسـانی که موقت اسـت یا انسـانی كه ابدی اسـت؟ انسـانی
اسـت كه دین بـراي او اهميت دارد و يا انسـاني اسـت منهـای دین!
امـام حسـین ( ع ) سـاختمانی را مشـاهده كردنـد کـه بـاال رفتـه اسـت،
فرمودنـد :سـاختمان بـاال رفتـه ،اما دیـن پايین آمده اسـت .شـخصی نزد
عالمیبـرای سـفر تجـارت اسـتخاره کـرد ،گفتنـد سـفر تجاری بـرای تو
ضـرر دارد .امـا او بـدون توجـه به نتيجه اسـتخاره راهي سـفر شـد و اتفاق ًا
سـود خوبـی نيـز عايـدش گرديـد ،پـس از بازگشـت از سـفر بـه آن عالم
گفـت :ديگـر به اسـتخارههای شـما اعتقـاد ندارم .گفتيد سـفر بد اسـت و
ضـرر دارد امـا مـن رفتم و اتفاقا سـود خوبـی هم نصيبم شـد .عالم گفت:
فلان روز نمـازت قضا نشـد؟ گفت :چـرا!!!
عالـم گفـت :پس کل سـودت به آن نمـیارزد .ما گاهي مسـايلي همچون
آخرت ،اخالق ،عفت ،حیا و حالل و حرام و...را در حين كار فراموش ميكنيم.
وي همچنين به لزوم محكم سـازي در سـاخت و سـازها اشـاره ميكند و
ميافزايـد :قـرآن در خصـوص خانـه ضد زلزلـه میفرماید :خداونـد کوهها
را در زمیـن قـرار داد تا شـما نلرزید؛ یعنـی برای نگه داشـتن زمین ،کوهها
را قـرار داديـم ،کوههـا همچون میخ عمـل میکنند ،میخ چقـدرش بیرون
اسـت؟ بهانـدازه یک سـانتي متـر بیرون و پنج سـانتی متـر آن داخل دیوار
اسـت .آنقـدر که از کوه بیرون اسـت چنـد برابر آن داخل زمین اسـت ،اگر
ریشـه کوههـا در درون زمیـن چنـگ نیانداختـه بود مـا دايمـا میلرزیدیم
پـس برای جلوگیـری از زلزله کوه را قـرار دادم.
بایـد خانههایتـان در راسـتای هـدف الهـي ضـد زلزلـه باشـد .در بهشـت
میگوینـد روبـروی هـم خانـه بخریـد ،خانههـای روبـرو همدیگـر را
میپاینـد ،بشـرط آنكـه بـر يكديگـر اشـراف نداشـته باشـند.
حجـه االسلام قرائتـي ادامه ميدهـد :خانه مورچه باید بـه قدری محكم
باشـد کـه لشـکري هـم نتوانـد آنرا را تخريب کنـد ،حضرت سـلیمان از
جايـي عبـور میکـرد .مورچهای دید لشـکري میآیـد ،به ديگـر مورچهها
گفـت:ای مورچههـا بـه النـه برویـد تـا در امان بمانيـد .یک النـه مورچه
هـم بايـد به حدی قوی باشـد کـه وقتی لشـکر سـلیمان از روی آن عبور
میکننـد خراب نشـود.
وي بـا طرح اين پرسـش كه چـرا در ایران خانهها پس از گذشـت 35-40
سـال کلنگی اسـت ادامـه ميدهد :ميدانيـد چند هزار میلیـارد دالر هزينه
صـرف سـاخت خانههـا ميشـود و تمامـي آنها ظـرف چهل سـال نابود
میشـود! چـرا در دنیـا سـاختمانها تـا صـد و صـد و پنجاه سـال کلنگی
میشـود ،اما در کشـور ما اینطور نیسـت.
در حدیثـي در خصـوص مصالـح غیـر مرغـوب ،آمـده اسـت اگـر کسـی
مصالـح متوسـط را بـه کار ببـرد ،خـدا بـه او اجـر نمیدهـد.
امـام راحـل ( ره ) طـي  14سـال کـه در نجـف اقامت داشـتند ،شـبهای
جمعـه بـه کربلا ميرفتنـد .وقـت رفتـن ،فرمودنـد ماشـین خـوب کرایه
کنیـد ،اطرافیـان ايشـان با خود گفتنـد :امام هیـچ وقت نمـي گوید غذای
خـوب ،نـان خـوب و...اما به ماشـین که میرسـد میگوید ماشـین خوب!
بـه ايشـان گفتند :شـما همیشـه میگويید ماشـین خوب ،علت چیسـت؟
فرمودنـد :نـان خالـی آدم را نمیکشـد ،اگـر بـر روی گونـی زندگـی کند،
نمیمیـرد ولـی یـک ماشـین قراضه ممكـن اسـت آدم را به كشـتن دهد،
ماشـین بايد خوب باشـد.

خانـهای كـه میسـازید بایـد محکـم باشـد ،گاهی اوقات سـر هـم بندی
میکنیـم .در اسلام معنـا نـدارد کـه خانهها پـس از  40سـال از بین برود
و در نقاطي ديگر پس از  10سـال .خداوند اسـراف کاران را دوسـت ندارد.
وي بـا اشـاره به غلبـه تفكر اقتصادي بر سـاخت و سـازها ميافزايد :قرآن
میگوید مسـجد باید برجسـته باشـد خانه خدا باید پیدا باشـد ،ما مناطقی
را سـراغ داریـم که مسـجد ندارد ،چـون به قول خودشـان توجیه اقتصادی
نـدارد ،بنابـر ايـن در آن پاسـاژ میسـازند ،چون اقتصـاد بـراي آنها مهم
اسـت ،مثـل فکر غلطـی که بعضـی از جوانهـا دارند و میگویند داشـتن
یک بچه بهتر از داشـتن پنج بچه اسـت .اگر قرار باشـد زندگی تلخ باشـد
بـا یـک بچه هم تلخ میشـود ،خیلـی از اسـتادان به من گفتنـد در صدا و
سـیما بگـو فرزنـد کمتـر ،زندگی بهتـر ،ولی چـون من معلم قرآن هسـتم
بايـد آنچـه در قـرآن باشـد را بگويم ،پس تعداد مسـلمانان باید زیاد باشـد،
بایـد تجمالت کم شـود.
در هیچ جای اسلام به محراب اشـاره نشـده اسـت ،حتی در نهج البالغه
هم اين مسـاله وجود ندارد بنابر اين يا نهج البالغه دروغ اسـت یا محراب!
نبایــد مقابــل پیشــنماز هیــچ چيــزي وجــود داشــته باشــد ،بايــد تزيینات و
تجمــات را کــم کنیــم ،بايــد ميهمانيهــا را ســاده برگــزار كــرد .چــون
قــرار اســت ميهمانيهــا را تجمالتــی برگــزار كنيــم ناگزيــر صلــه رحــم
را كاهــش ميدهيــم.
وي همچنيـن ضـرورت صرفـه جويي در امـور را مـورد تاكيد قـرار داده و
ميگويـد :خداونـد در آفرینـش مـا صرفه جویی را نشـان داده اسـت ،مث ً
ال
علاوه بـر آنكـه با دهـان حرف میزنیـم نفس هـم میکشـیم و غذا هم
میخوریـم و...
فرض کنید سـاختماني را سـاخته ایم ،همین سـاختمان میتوانست ضمن
آنكه مسـجد باشـد ،بوفه غذا هم باشـد و...
ابعـاد انگشـت و تعـداد انگشـتان طـوری اسـت کـه میتوانیـم کارهـای
متعـددی را بـا آنهـا انجـام دهیـم .بـا كمـك دسـتان خود چـه هنرهاي
متفاوتـي ميتوانيـم انجـام دهيم.
ببينيـد چقـدر سـاختمان بیخـودی و چقـدر چقـدر آدم بیخـودی داریـم؛
یکـی مدیـر کل عطسـه ،يكـي مدیر کل سـرفه و يكـي هم مدیـر روابط
عمومیبیـن عطسـه و سـرفه!
از لحـاظ زمـان سـاخت یـک خانـه در ایـران مسـاوی اسـت بـا فـرودگاه
مالـزی .نخواسـتهایم از نیروهـای کـم اسـتفاده کنیـم.
وي در بخشـي از سـخنان خـود تاكيـد ميكنـد :مهنـدس نبايـد بـراي
شـهرت خانـهای بسـازد کـه در خاورمیانـه بـي نظير باشـد .همانطـور كه
میگویند لباس شـهرت حرام اسـت ،سـاختمان شـهرت هم حرام اسـت،
مگـر قـرار اسـت تخصـص در زمینهای باشـد کـه پولدارها دوسـت دارند؟
مـن دسـتخط امام را دیدم ،نوشـته بـود مصلی تهران را محکـم و بزرگ
بسـازید ،بـدون هیـچ گونـه تزيینـات .ولـي دسـتور امـام اجرا نشـد چون
ميخواسـتند در خاورميانـه بـي نظيـر باشـد و هنـوز هـم مصلـي تهـران
افتتاح نشـده اسـت.
گاهـی اوقـات فکـر میکنیـم اگر نقشـهها غربی باشـد خیلی بهتر اسـت،

مـي دانيـد چند هـزار میلیـارد دالر هزينه صـرف سـاخت خانهها ميشـود و تمامي آنهـا ظرف چهل سـال نابود
میشـود! چـرا در دنیـا سـاختمانها تا صـد و صد و پنجاه سـال کلنگی میشـود ،اما در کشـور ما اینطور نیسـت.
45

امـام راحـل ( ره ) طـي  14سـال کـه در نجـف اقامت داشـتند ،شـبهای جمعه بـه کربلا ميرفتند .وقـت رفتن،
فرمودنـد ماشـین خوب کرایـه کنید ،اطرافیان ايشـان با خود گفتنـد :امام هیچ وقـت نمي گوید غـذای خوب ،نان
خـوب و...اما به ماشـین کـه میرسـد میگوید ماشـین خوب!
بـه جایـی رفتـم که سـقف آن پايین بـود گفتم سـقف اينجا پايین اسـت،
گفتنـد این نقشـه مهندسـی اسـت ،گفتم مـن هم یک آدم هسـتم.
غربیهـا نمیگذارنـد ما درسـت فکر کنیـم ،بیهویت مـان کردهاند .جایی
رفتـه بـودم دیـدم زمین وسـيعي وجـود دارد كـه درآن چمن کاشـتهاند .به
آنهـا گفتـم زمیـن که هسـت ،باغبان هـم كه داريـد ،بهتر نبـود به جاي
چمـن سـبزی میکاشـتید؟ گفتنـد :ایـن حـرف را نـزن میگوینـد دهاتی
هستي!
گفتــم :اگــر چمــن بکاریــد روشــنفکر میشــوید؟ گفتــم اوال چمــن
بــذرش گرانتــر اســت و بــذر آن از خــارج وارد ميشــود .ديگــر اينكــه
مصــرف آب چمــن بیشــتر اســت .ضمــن آنكــه بــرگ چمــن باریــک و
تولیــد اکســیژنش کــم اســت.
بـرگ سـبزی پهـن اسـت و تولید اکسـیژن بیشـتر اسـت عالوه بـر همه
اينهـا چمـن عطر نـدارد اما سـبزی عطـر دارد.
وي خاطـر نشـان ميكنـد :حاضـر نیسـتیم كاري را حسـاب شـده انجـام
دهیـم ،بایـد حسـاب کنیـم چطـور و بـا چـه نقشـهای میتوانیـم عمـر
سـاختمانها را افزايـش دهيم .نظام مهندسـی باید یک نهضتـی برپاکند،
بـرای مـا ننگ اسـت بگوینـد ایران سـرمایههایش پـودر میشـود ،عرضه
نداریـم کـه داریـم ،سـواد نداریم کـه داریـم ،دیـن نداریم کـه داریم ،پس
بايـد همتـی کنیـم ،خـط شـکنی کنیـم و هـر مهندسـی بـرای خـودش
ابتکاری داشـته باشـد!
اصـل بـرای مـا محرومـان جامعـه و محکـم سـازی اسـت .اصـل بـرای
مـا اسـتقرار اسـت .در حدیثـي آمـده اسـت خانههایتـان را مثـل خانههای
دشـمنان مـا نسـازید .خانـه در سـبک زندگـی اثر میگـذارد.
حجــه االســام قرائتــي بــه تفســيرهاي متفــاوت از كار فرهنگــي نيــز
اشــاره ميكنــد و خاطــر نشــان ميكنــد :کار فرهنگــی شــاه عبــاس ايــن
بــود كــه کاروانســرای شــاه عبــاس را ســاخت .كاروانســرايي كــه هنــوز
پــس از  400ســال هنــوز پابرجاســت .کار فرهنگــی مــا ،بنــر زدن اســت،
بنــري كــه فردايــش پــاره ميشــود .تندیــس شیشـهای میدهیــم .حــال
آنكــه پیامبــر مــا وقتــی مســابقه برگــزار میکــرد جایــزهای کــه مـیداد،
جایــزهای تولیــدی مثــل درخــت خرمــای بــاردار یــا شــتر حاملــه بــود .ما
جامــي میدهیــم كــه بايــد آن را روي طاقچــه گذاشــت .در حالــي كــه
ميتــوان قطعــه زمینــي داد تــا در آن کارخان ـهای بــراي تولیــد لبــاس
ورزشــی احــداث كــرد و ضمــن آن  10يــا  20نفــر هــم مشــغول كار
شــوند .عــاوه بــر ايــن تولیداتشــان را بــه کمیتــه امــداد و كــودكان يتيــم
بدهنــد .ایــن کارخانــه ميتوانــد ســرمایه فوتبالیس ـتها هــم باشــد.
وي در بخـش ديگـري از سـخنانش متذكـر ميشـود :تکیـه چندانـي بـه
درسهایتـان نکنیـد ،درسهـارا بخوانیـد تـا نگوینـد بیسـوادید .باید علم
روز را بلـد باشـید .کتابهـا را بخوانیـد اما فکـر نکنید حاال که ایـن کتابها را
خواندیـد بـه نهایـت درجه كمال رسـیده ایـد .بـاور كنيد که بـاز هم جای
تحقیـق ،علـم و ابتکار هسـت .نبايد همـه حرفها را دیگـران بزنند ما هم
جای ابتـکار داریم.
کاشـی کاری هايـي که دور حرم ،مسـجدها و امامزاده هاسـت باید جلوی

چشـم باشـد تا اگـر از مقابـل آن عبور ميكنيـد بتوانيـد آن را بخوانيد بايد
آن را درشـت و بـا خـط فارسـی و انگلیسـی نوشـت تـا همینطور کـه راه
میرويـم ببینيم امام رضـا (ع) ،حضرت عبدالعظیـم ( ع ) و...چه فرمودهاند.
اجـازه بدهید خودمـان فکر کنیم.
ايــن اســتاد قــرآن ميگويــد :روزي بــه نجــاری گفتــم میــز برايــم بســاز
کــه بــه جــای چهــار پایــه وقتــي میخواهــم پایــم را بگــذارم رويــش،
نشــکند .گفــت :چشــم .گفتــم نــه .طــوري آنرا بســاز کــه چهارگــوش
باشــد تــا وقتــي روي آن لحــاف مياندازيــم نقــش كرســي را هــم بــازي
كنــد .گفــت :چشــم .گفتــم جــوری هــم باشــد کــه اگــر صندلــی کــم
آمــد دو نفــر هــم بتواننــد روي آن بنشــینند .بــاز هــم گفــت :چشــم .گفتم
طــوري باشــد تــا بتوانــم پارچهای ســفید روي آن بگــذارم و روي آن ســبد
میــوهای تــا میــز پذیرایــی هــم باشــد .گفــت :آقــا شــیخ چــه میخواهــی
از جــان مــن؟ گفتــم :همینکــه گفتــم را انجــام بــده .گفــت :چــی در
میــاد؟ گفتــم طراحــی کــن .مــا فکــر نكــرده ايــم كــه چگونــه ميتــوان
بــا پــول کــم طرحــي بــا کارایــی زیــاد ارايــه داد .کارخانــه ميتوانــد
كارخانــه لبــاس باشــد .چمنهــا میتوانــد ســبزی باشــد .مــا صبــح تــا
شــب چمنهــا را آب میدهيــم ،آب و بعــد عصــر میرويــم ســبزی
میخريــم .صبــح تــا شــب عمــرش خــرج ســبزی میشــود .بعــدش
پــول بــه ســبزی میدهــد.
مشـکل مـا این اسـت کـه باورمـان شـده مهندسـی آخرین درجه اسـت.
باورمـان شـده کـه کتابهـای دانشـگاهي مـا آخریـن حرفهـا را بـه مـا
آموختهانـد .بايـد كمـي از سـلیقههای شـخصی و هوسهـای درونـی
گذشـت تا خانهای مطلوب داشـته باشـيم .مهندسـان ما ،بايـد در نهضتی
فراگيـر تلاش كنند .مقـام معظم رهبری به شـهردار ميگويند شهرشـما
اسالمینیسـت .اگر امام صـادق (ع) ميبودند چه ميگفتند شـاید نفرینمان
هـم ميكردنـد کـه ایـن چه خانـهای بـود که تـو سـاختی؟ طـوري در را
بـر روی هـم میبندیـم کهانـدرون همدیگـر را نبینیم .ما بـرای عایقبندی
حدیـث داریـم .بـرای پـارک ماشـین حدیـث داریم .بـرای سـاخت پارك
ماشـينها در كنـار مسـجد هـم حديـث داریـم .اينكـه هـر جـا مسـجد
میسـازید از هـر طـرف  20متـر حریـم مسـجد اسـت تـا مـردم بتواننـد
ماشینشـان را پـارک کننـد .باید اینهـا را مراعات کنیم .ما پس از  34سـال
تـازه یادمـان آمـده که جـاده وکیل آباد -مشـهد مسـجد ندارد .واقعا شـما
نابغـه هسـتید .اگر جبران نکنیـد ،روز قیامت خدا یقه تـان را خواهد گرفت.
پـس توبه کنیـد و جبـران کنید.
وي بـا ذكـر خاطـرهای به ضرورت سـاخت نمادهاي اسلامي در شـهرها
اشـاره ميكنـد و ميافزايـد :آقای دکتـر مرندی اقدامي کـرد و مقام معظم
رهبـری هـم به من فرمودند از ايشـان يـاد كرده و تجلیل كن .ايشـان آن
وقـت وزیر بـود .عدهای مهندس ،سـاختمان چند طبقهای سـاخته بودند و
از ايشـان هـم بـراي افتتاح آن دعوت شـده بود .پس از آنكـه دكتر مرندي
بـه همـراه هیئت همـراه از طبقات ديـدن كردند دفتري به ايشـان دادند تا
آنرا امضا کنند .دکتر مرندی پرسـيد :نمازخانه كجاسـت؟ به ايشـان گفتند
آن بـاال نمازخانـه اسـت .گفت برویم آنجـا را هم ببینیم .گفتنـد :آقا دیدن

خانـه اي كـه میسـازید بایـد محکم باشـد ،گاهی اوقات سـر هم بنـدی میکنیم .در اسلام معنا ندارد کـه خانهها
پـس از  40سـال از بیـن برود و در نقاطي ديگر پس از  10سـال .خداوند اسـراف کاران را دوسـت ندارد.
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نـدارد ،گفـت :نـه برویم ببینیم .ايشـان رفت و دید یادشـان رفتـه نمازخانه
بسـازند و همینطـور اتاقـي را گفتهاند نمازخانه اسـت .دكتـر مرندي وقتي
ايـن وضعيـت را ميبينـد ميگويـد :مـن از شـما هیچ تشـکری نمیکنم.
مقـام معظـم رهبری بـه من فرموند :اگر همه مسـووالن مـا چنين غیرتی
داشـتند پـس از  34سـال یادمـان نمـي رفت فالن جـا نمازخانـه نداریم و
ضمنـا مردم هم نمازخوان هسـتند.
مقـام معظـم رهبري ميگويند شـهر شـما اسالمینیسـت .عضو شـورای
شـهر باید اسلام شناس باشـد .یعنی حداقل  30سـال درس خوانده باشد.
انقالبی اسلام شـناس باشـد .خدا نکند از مسـايل اولویت دار غافل شويم
و بـه جـاي آن بیاییـم و فوارههـا را رنـگ يـا دکورسـازی کنیم و اسـمش
را هـم بگذاريـم کارفرهنگـی .هـم تلاش كنيم و هـم اينكـه روز قيامت
بگوینـد ايـن ،آن چيزي نبود كه ما ميخواسـتيم و ميگفتيـم .تو به دنبال
هوسهـا و خیـال پردازيهـاي خـودت بودی.
وي در ادامــه بــه ضــرورت نظــارت در كار اشــاره ميكنــد و ميگويــد:
در كارهــا نظــارت كنيــد؛ نگوییــد فالنــی خانــواده شــهید اســت یــا
آخونــد اســت يــا فرشــته .خداونــد میگويــد بــه فرشــتهها هــم کــه کار
میدهیــد بــر آن نظــارت کنیــد.
مــا ســاختماني داشــتیم و بــه آقــای دکتــر شــیبانی كــه پنــج دوره نماینده
مجلــس بودنــد و زمــان شــاه دوازده ســال در زنــدان بودنــد داديــم .كام ً
ال
مطمئــن بودیــم ،ايشــان هــم آنرا بــه مهندســي داد کــه از ايشــان كام ً
ال
مطمئــن بــود .او هــم آنرا بــه مهندســي داد کــه هفــت ســال در زمــان
جنــگ اســیر بــود .یــک روز بازرســي را فرســتادیم تــا بــه ايــن ســاختمان
نظــارت كنــد .گفــت 107 :نــوع غلــط در ایــن ســاختمان وجــود دارد .همه
بــه همديگــر اعتمــاد کــرده بوديــم .مثـ ً
ا ميگفتنــد بايــد ایــن جوشهــا
را  10ســانتی ميزدنــد 15 ،ســانتی زدهانــد .ایــن جــا را بایــد ســه خــال
میزدنــد ،دو خــال زدهانــد .خالصــه دومرتبــه یــک دکتــر مهنــدس
آوردیــم و مدتــي طــول كشــيد تــا اشــكاالت را برطــرف كردنــد .گاهــی
کار را مؤمــن بــه مؤمــن ميســپاريد ،همــه مؤمنانــد و دس ـتاندر کار.
امــا نفــر آخــر ایمــان الزم را نــدارد .كار را بــه هرکس ســپردید آنرا کنترل
کنیــد .ســه رقــم ناظــر داشــته باشــید .بــه یــک نظــارت اکتفــا نکنیــد.
عــاوه بــر يــك ناظــر ،ناظــري مخفــی هــم بــه محــل اعــزام كنيــد .و
بعــد نتيجــه گــزارش آنهــا را بــا هــم تطبیــق دهيــد .پیغمبر اكــرم (ص)
در جنــگ احــد بــه دو نفــر گفتنــد شــما برویــد بازرســی کنیــد .آن دو
نتيجــه بازرســی هايشــان را نــزد ايشــان آوردنــد .پيامبــر ( ص ) فرمودنــد:
حــاال درســت اســت .چــون گاهــی ممكــن اســت وقتــي از یــک ناحیــه
اطــاع میگیریــد آنكــه عينــك ســرخ بــه چشــم زده ،همــه شــلغمها
را لبــو میبینــد ،آن یکــی كــه عینــک ســبز زده همــه کاهوهــا راعلــف
ببینــد .بــا چنــد عینــک نظــارت کنیــد تــا کاري كــه ارايــه ميدهيــد
كاري خــوب از آب در بيايــد.
حاضر نیسـتیم كاري را حسـاب شـده انجـام دهیم،
بایـد حسـاب کنیـم چطـور و بـا چـه نقشـهای
میتوانیـم عمر سـاختمانها را افزايـش دهيم .نظام
مهندسـی بایـد یک نهضتـی برپاکند ،بـرای ما ننگ
اسـت بگویند ایـران سـرمایههایش پودر میشـود،
عرضـه نداریـم که داریـم ،سـواد نداریم کـه داریم،
دیـن نداریم کـه داریم ،پـس بايد همتـی کنیم ،خط
شـکنی کنیم و هر مهندسـی برای خـودش ابتکاری
داشـته باشد!

سلسله همایشهای بینالمللی معماری و توریسم
بیرقی برافراشته
به نام یگانه معمار هستی
اکنون مباحث معماری ،فرهنگ ساخت وساز و طراحی از مباحثی
هستند که توجه عموم را به خود معطوف نموده است .هرچند در
حوزه معماری معاصر ابتکارات نوآورانه اب خلق شــده است اما به
سختی در صنعت گردشگری مورد استفاده قرار میگیرد .پیشینه
افتخار آمیز معماری ایرانی که به درستی تاریخ و هویت ما را رقم
زده اســت نیز مغفول مانده وکمتر درحوزه درآمدزایی بدان توجه
شده است ،گرچه توسعه گردشگری و نیز تثبیت موقعیت بینالمللی
گردشگری از طریق معماری ،هدفی دست یافتنی است ودرصورت
توجه بیشتر میتواند به موضوعی محوری در حوزههای فرهنگ و
اقتصاد تبدیل شود .موسسه بینالمللی مطالعات شهرسازی ومعماری
رایا از سال  2011با هدف گذاری صحیح در راستای اهداف متعالی
نظام ،به این عرصه ورود نموده وبا برگزاری همایشــی بینالمللی
تحت عنوان»معماری توریسم» درخرداد  1391توجهاندیشمندان
و سیاستگذاران ومجریان را به چالشهای فرهنگی واجرایی در
این حوزه جلب نمود وعمال گام در این مســیر روشن نهاده است
واینــک با برگزاری آن در پایتخت معنوی ایران ،چراغ بر افروخته
را پر فروغ تر خواهد نمود .همایش بینالمللی«معماری توریسم»2
با موضوع« توریسم و شهر» به پرسشهای متعددی با راهگشایی
ســخنرانانی از کشورهای اروپا ،آســیا و آمریکا در بستری کامال
علمیو فارغ از هر شبهه پاسخ میدهد .بیتردیدهر پژوهشی که
صورت میگیرد زوایایی تاریک و پنهان از نادانستههای مارا روشن
و همزمان انبوههای از ســئواالت وابهامات تــازه را فراروی مان
قــرار میدهد .مابرای ارتقاء آگاهیهای تخصصی نیازمند نگاهی
جهانی برای پاســخگویی هستیم .نخبگان و برجستگان ملی در
حوزههای معماری ،شهرسازی وگردشگری نیز در این همایش به
بیان دیدگاهها ونظرات و تجارب خود پرداخته ومارا در رســیدن
به افقهای فردا کمک خواهند کرد .طرح چند محور اساســی از
جمله -1 » :گردشگری فرهنگی شهری -2معماری وگردشگری
شهری  -3جهانی سازی و صنعتی سازی در گردشگری شهری»
وزیر مجموعههای آن هریک از موضوعاتی اســت که بدان بطور
ویژه پرداخته خواهد شد .در روزهای 8و 9خرداد  1393بسیاری از
مقامات کشوری وحامیان معنوی همایش ،بستری برای تحقق این
رویای شیرین فراهم میسازند تا پایتخت معنوی ایران اسالمیرا
برای ســال  2017مهیای پذیرش گردشــگرانی از سراسر جهان
بهویژه از کشورهای اسالمینمایند .خوشبختانه حمایتهای همه
جانبه استانداری خراسانرضوی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان
اســتان خراســانرضوی ،اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری
استان وتعدادی از دانشگاه ها ،سازمانها وموسسات از پشتوانههایی
هستند که برغنای علمیو اعتبار آن افزوده و باصدور گواهیهای
معتبر به کاربردی نمودن آن کمک خواهند کرد.
شماره تماس دبیرخانه 0511-8471034-6 :و 09156616614
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گفت و گوي خودماني طاق با يك 
فيلسوفساختمان

جوجه فكليهایی كه
پيشكسوتشدند!
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آن چهـار دیـواری شـلوغ؛ عیـن صفحـات پر سـوز تاریخ مفهومینـو را در
ذهـن ات میپراکنـد .تصویـر گنبـد شـوی حـرم ،آقـای عصـا به دسـتی
کـه مهندسـی معمـاری خوانـده ،مـردان بلنـد جامـه عهـد قجر ،اشـعار و
بریدههـای کاهـی روزنامههـا کـه هـر یـک هجایـی از هویـت شـرقی را
برایـت معنـا میکنـد همـه و همه عین کالس درس دلچسـبی اسـت که
نیـازی بـه تفسـیر نـدارد .این ملغمـه ناهمگون و نـه قاب پریشـانی ذهن،
کـه تمثـال سـامان یافتهای از مهندسـی فکـر را برایت معنا میکنـد .روح
جسـورانه این مرد را به رخ ات میکشـد .اینجا میشـود حلول روح موالنا
را در قامـت معماری یافت .میشـود امتداد سرانگشـتان لـرزاده را بر تارک
معماری اجتماعی و سیاسـی کشـور دید .میشـود لطافـت روح معماری را
بـر گونـه تاریخ این سـرزمین به تماشـا نشسـت.
اينها تصاوير و يادداشـت هايي اسـت كه به ديوار اطاق كار او نصب شـده
تا نکند لحظهای فراموش شـوند.
ویکتـور هوگـو؛ همـان داسـتان نویـس شـهیر و بزرگترین شـاعر سـده
نوزدهـم فرانسـه در جایـی میگوید " :معمـاری ایدههای بزرگ انسـانیت
را در بـر گرفتـه اسـت .نـه فقط سـمبل هر دینـی ،بلکه تفکر هر انسـانی
یـک بـرگ از این کتاب وسـیع را شـامل میشـود" .
حـاال "محسـنین" گاه کـه دلـش میگیـرد ایـن دیـوار تاریخ گونـه اطاق
كارش را ورقـی میزنـد .از میان قبرسـتان کهنه پایین خیابـان میگذرد و
سـری بـه نقـاره خانه ،تلگـراف خانه ،میـدان توپخانـه و دارالخالفه تهران
میزنـد .او تاریـخ را بـا معمـاری و معمـاری را با عمران و شـهر سـازی در
هـم آمیخته اسـت .خودش میگوید " :در گذشـته کارفرمـا در کار دخالت
نمیکـرد چـون مهنـدس ارزش داشـت مهنـدس یک حکیـم و يك عالم
بـود امـا امـروز تنها یـک حرفهای اسـت .من آرشـیتکت ام اما محاسـبات

پـدرم مـن را بـه زور در مدرسـه دارالفنـون ثبت نـام کرد در حالـی که پـول آن را داشـت ولي ميگفت تـو بايد با
تـوده مـردم و نـه با مـردم مرفـه در ارتباط باشـي تو ميخواهـي در ايـن اجتماع زندگي كني؛ نميشـود خـودت را
كنـار بكشـي .اوايـل خيلي ناراحـت بودم ولي بـه تدریج دارالفنون عشـق من شـد.
و تاسیسـات را هـم يـاد گرفتـم .چـون آنروز جامعـه از من قبـول نمیکرد
بـه دنبـال محاسـب و تاسيسـاتي بـروم " .و شـاید برای همین اسـت که
روزی گروهی از معماران و محققان آمریکایی " فیلسـوف ساختمان" اش
خواندنـد .....او کـه خـود وامدار تاریخی اسـت پر فراز و نشـیب و مشـحون
از تلاش؛ بینیـاز بـه آنهمه لـوح بیریايـی تقدير كـه بر کنـج دیواراطاق
كارش تکیه زده اسـت.
گفـت و گـوی ما بـا مهندس محمد رضا محسـنین به انگیـزه کنکاش در
حیـات علمـیو تجربي مردی اسـت که جوهـره تالش حرفـهای وی ما را
بـه رهیافتـی از درک معماری اصیل رهنمون میسـازد.
ً
قبلا راحت
آقـای مهنـدس؛ كار كـردن در حـوزه معماري
تـر بود يـا االن؟
ً
قبلا راحـت تـر بـود؛ در مقالـهای نوشـتهام ،امـروز آرشـيتكت بدبخـت
اسـت چـون وقتي ميخواهد شـروع بـه كار كنـد اول با يكسـري ضوابط
و مقـررات سـاختماني و بعـد بـا ضوابـط شهرسـازي شـهرداري و بعد هم
مشـكل اقتصـادی پـروژه مواجـه اسـت؛ امـروزه ارزش ريالـي سـاختمان،
ثـروت مردم شـده اسـت و مـردم در ثروت خودشـان از یک سـانتيمتر هم
نمـي گذرنـد اگـر بخواهید يك كـف پنجره اضافـه كنيد كه پنجره سـايه
بگيـرد قبـول نمیکننـد چـون زيربنـا از بيـن رفته تلقی میشـود.
اجازه بدهید از خودتان بیشـتر بشـنویم .متولد چه سـالی
هستید ؟
مــن متولــد ســال 1326هســتم وتحصیالتــم را در مدرســه دارالفنــون
ســپری کــردم؛ بهتريــن مدرســه آن دوره كــه تقريبــ ًا متعلــق بــه
مســتضعفان بــود .پــدرم نظامیبــود و بــه همیــن دلیــل خيلــي اصــرار
داشــت كــه مــن ســرباز شــوم چــون ميخواســت مــرا مــرد بــار بيــاورد،
كــه البتــه در آينــده ام هيــچ اثــري هــم نگذاشــت و بدتــر هــم شــد.
مــا پنــج بــرادر بوديــم .پــدرم مــن را بــه زور در مدرســه دارالفنــون ثبــت
نــام کــرد در حالــی کــه پــول آن را داشــت ولــي ميگفــت تــو بايــد بــا
تــوده مــردم و نــه بــا مــردم مرفــه در ارتبــاط باشــي تــو ميخواهــي در
ايــن اجتمــاع زندگــي كنــي؛ نميشــود خــودت را كنــار بكشــي .اوايــل
خيلــي ناراحــت بــودم ولــي بــه تدریــج دارالفنــون عشــق مــن شــد.
زمانــي آنجــا بــودم كــه کــف آن خشــت آجــري بــود یعنــی همانــي
كــه اميــر كبيــر ســاخته بــود .از نظــر درســي ســختگیری ميکردنــد
بطــوری كــه بچههــا ميگفتنــد آنجــا از زنــدان ســينگ ســينگ
هــم بدتــر اســت ،هــم ســاختمانش و هــم مديرانــش .در خشــونت بــا
هــم هماهنگــي داشــتند .رئيــس آن موقــع مدرســه؛ دكتــر احمــدزاده،
دو معــاون داشــت كــه آن دو هــم دكتــر بودنــد دكتــر وفایــي و دكتــر
شــهرياري .عــاوه بــر ایــن  4ناظــم هــم داشــتيم ناظــم طبقــه بــاال و
پاييــن ،ناظــم ادبيــات و ناظــم حيــاط و محوطــه و ســالن .حــال؛ مــن
بــه فضایــی وارد شــده بــودم كــه اص ـ ً
ا بــه زندگــي قبلــي ام شــباهت
نداشــت .همــه بچههــاي تــوده اي ،بچههــاي زندانيــان زمــان شــاه
وهمــه بچههــای مخالــف و معلمهــا همــه زنــدان رفتههــا و شــكنجه
شــدههاي ســاواك بودنــد ،در ايــن مدرســه بــا اینکــه ســعي ميكردنــد
از سياســت حرفــي نزننــد ولــي همــه اش سياســي بــود و باالخــره از
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چه شد كه به مشهد آمديد؟
چنـد موضـوع رخ داد؛ يكـي اين كه حضورم در تهران همزمان شـده بود با
تجددگرايي و غرب زدگي کشـور و اعالم انقالب سـفيد .شـاه ميخواسـت
مملكـت را مـدرن و به قـول خودش در حـوزه تمدن جزو  5كشـور بزرگ
دنيـا كنـد .او فکـر نميكـرد فرهنگ بومـي ايران چقـدر با ارزش اسـت و
اگـر قـرار اسـت تحولـي ایجاد شـود بايـد گام بـه گام منطبق بـا فرهنگ
مـردم باشـد .نمیدانسـت نميتوان زندگي سـنتي را آنهم بـا يك فرهنگ
غنـي ،چـه فرهنگ ايرانـي قبل از اسلام و چه فرهنگ با عظمت اسلام
یکبـاره تغییـر داد .موضـوع دیگر اين كه مـا فرهنگی ايراني -اسلامي را
بـا تمـام ضوابط ،سـنتها و آداب و رسـوم فراوان داشـتيم كه االن همگی
آن از بيـن رفتـه اسـت .دوران دانشـجویی و فارغ التحصيلی مـن مقارن با
اوج تجددطلبـي اجتمـاع ايـران بـود ،این تجددطلبـي و بي بندو بـاری ،از
تضادهاي فرهنگي بسـيار زياد برخوردار بود .شـاه فرهنگ اصیل ايرانيها
را در نظـر نداشـت و تنهـا ميخواسـت فرهنگ غربي را پیاده كنـد .در اين
حـال جـوان هايـي مثل مـا كه تحصيالتـي داشـتند و چند كتـاب خوانده
بودنـد و کمیفكـر ميكردنـد؛ يـا بـه گروههاي ضد شـاه ميپیوسـتند ،یا
بـه افـراد معترض تبدیل میشـدند و یا سـردرگم ميماندند .مـن آن موقع
تصميـم گرفتـم دنبال سرنوشـت خـودم بـروم .میخواسـتم از اين فضاي
اجتماعـي دور باشـم و بـه جايـي بـروم كه بتوانم خـودم را پيدا كنـم .البته
بخشـی از این تصمیم شـخصي و بخاطر مشـكلی بود که با پدرم داشـتم.
بـا توجـه به قوانين جاري مملكت مشـمول خدمت سـربازی بـودم و نمي
توانسـتم از مـرز كشـور خـارج شـوم امـا دكتـر جهان شـاه صالـح رئيس
دانشـگاه تهران بعلت اينكه شـاگرد ممتـازي بودم از دفتر مخصوص شـاه
تقاضـا كـرد كه برای مطالعات عاليـه فارغ التحصيلي اجـازه دهند بتوانم با
شـرايط مشـمولي از مرز خارج شـوم .من توانسـتم از اين فرصت اسـتفاده
كنـم ،بـه اروپـا بـروم و حـدود  6مـاه در ايسـتبورن انگليس زندگـي کنم.
مدتـی در انگليـس كار ميكـردم .بعد از مدتی ،دو ماه در اسـتكهلم سـوئد
و يكـي – دو مـاه هـم در نـروژ كار ميكـردم و در عيـن بـي پولـي برای
خـودم میگشـتم تـا اين كـه خانـواده ام بـه دروغ گفتند سـاواك گفته تو
بهصـورت غیـر قانونی از کشـور خارج شـدی و مشـمول هسـتي در حالی
کـه دروغ بـود .آنهـا چـون فكـر ميكردند دیگر بـر نمي گردم مسـاله را
اینطـور بیـان کرده بودند .به ناچار به کشـور برگشـتم و به دانشـگاه تهران
رفتـم .و مشـغول پـروژه نهايـي شـدم .پـروژه ديپلـم ام را كـه ارایـه دادم
دانشـگاه تهـران بـه عنـوان دانشـجوي خوب ،بورسـی یکسـاله به مقصد
انگليـس بـه مـن داد .در همیـن حين با کمک يكي از دوسـتانم كه اسـتاد
دانشـگاه بـود و در سـفارت هـم كار ميكـرد بـورس مرمت یکسـاله براي
ايتاليـا گرفتـم .بنابر این دوسـال بورسـيه شـدم .وقتـي اين بورسهـا را به
پـدرم نشـان دادم عصبانـي شـد .بـراي اين كه تـازه من را از خارج کشـور
برگردانـده بـود .گفت هر چقدر این بـورس ات ميارزد مـن ماهي دو برابر
آن بـه تـو ميدهـم امـا اول برو سـربازي و بعد از آن سـفر خـارج .ناراحت
شـدم و از آنجاييكـه پـدرم بـرگ آمـاده به خدمت سـربازي مـن را گرفته
بـود بـه سـربازي رفتم و بـه اداره آبادي و مسـكن منتقل شـدم كـه آقاي
كوشـافر مديـر كل آنجـا بود .حضورم در مشـهد بـا سـاخت آپارتمانهاي
ششـصد دسـتگاه همزمان شـد .اوايل مدت زیادی در مشـهد نمي ماندم،
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بـه تهـران ميرفتـم و كار ميكـردم تـا اینکه دسـتمزدی بیـش از حقوق
سـربازي برایـم تعییـن کردند كه من در مشـهد ماندم .كمي بعـد از طرف
آقای ماهرالنفش ناظر هنرسـتان سـيد جمال الدين اسـدآبادي شـدم.
مهندس دانشدوسـت ،مهندس فضلـي ،مهندس بـرادران ،دكتر مهدويان،
مهنـدس علي مظفـري ،مهندس جليل زاده مهندسـان معمـاري بودندكه
در هنـگام ورود مـن بـه مشـهد در اين شـهر فعالیـت میکردند كـه البته
چنـد نفـر هم بـراي دوره سـربازي بـا من به مشـهد آمدند مثـل مهندس
كاظميـان ،آزمون ،كريم و ايرانشـهر.
پـروژه ششـصد دسـتگاه يـك پلان تيـپ طبقـات داشـت و يك نقشـه
تيرريـزي و بقيـه شـفاهي .اول آقاي كوشـافر بـه وزير گفت كـه من يك
بلـوك بسـازم .مـن هـم ابتدا همين بلوكي كه در حاشـيه اسـت را شـروع
كـردم وقتـی شـکل ایـن بلـوک مشـخص شـد وزيـر آمـد و گفـت طرح
جامـع و محوطـه سـازي براي اينجـا بدهيد كه همـه را بسـازيد .من فكر
ميكـردم ايـن جا بهانـدازه كافي زمين هسـت و نبايـد در ارتفاع بسـازيم،
معمـو ًال وقتـی در ارتفـاع میسـازند كـه زمين نباشـد یـا كم باشـد .مردم
ً
اصلا قبـول نميكننـد در آلونكی زندگـي كنند كه
شـهر مذهبي مشـهد
تمـام زندگـي شـان در مال عام باشـد .مـن طرحی ارایـه داده بـودم كه دو
آپارتمـان روي يكديگرقـرار میگرفتنـد و يك در از خيابان شـمالي و يك
در از خيابـان جنوبـي داشـته باشـد ،مردم همديگـر را نمي ديدنـد و جدا از
هـم بودنـد .بحث سـر ايـن قضيه بـاال گرفت و به وزير رسـيد .آنجـا وزير
گفـت ايـن پسـر را از كجا پیـدا کرده اید؛ مثـل اين كه نمي دانـد من وزير
هسـتم .آقـاي كوشـافر گفت ايشـان مهندس و آرشـيتكت هسـتند و بعد
مـن را معرفـي كـرد و روابـط بهتر شـد و روزي كه وزیر بـرای کلنگ زنی
پـروژه آمـده بـود بـه من گفـت تو بايد ايـن جا بمانـي و خودت بسـازي و
اینطور هم شـد که من مشـهد ماندم .به هر حال پروژه ششـصد دسـتگاه
تبليغـی بـرای كار مـن شـد؛ مهندس جواني كـه نه فاميل و آشـنا و نه زن
و بچـهای داشـت امـا آنچه داشـت وقت بـرای کار کـردن بود؛ سـاعت 6
صبـح بـه كارگاه ميآمـدم تا سـاعت  10شـب و بعـد به خانـه ميرفتم.
خالصـه اینکـه امـام رضـا ( ع ) مـن را در مشـهد طلبيـد و نگـه داشـت.
سـالها بعـد 12 – 10 ،سـالي بـه شـهرداري تهـران رفتـم و همـه خانواده
را هـم آنجـا بـردم ولي مـن منزلـم را نفروختـم .ميرفتم و ميآمـدم و باز
برمیگشـتم .واقعـ ًا يـك نيرويي مـن را اين جا نگـه ميداشـت .عالوه بر
ایـن شـايد عامل دیگـر آن ،كار بود؛ چون كار پشـت سـركار پیش میآمد.
خانمـم هـم تهراني و دانشـجوي زبان دانشـگاه فردوسـي بودند .ما سـال
 54ازدواج كرديـم.
شـما و چند نفـر ديگر را ميتـوان به عنوان بنيـان گذاران
معمـاري معاصر مشـهد نام برد؟
دوره قبـل از مـا آقـاي آفرنده مهندس راه و سـاختمان بـود كه گنبد ترک
خـورده مسـجد گوهرشـاد را تعميـر كـرد .او براي آمـوزش و پـرورش كار
ميكـرد ولـي هـر جا كار مهندسـي بود ايشـان را انتخـاب میکردند چون
آدم موقـر ،بـا شـخصيت و مردم داری بود ،مردم دوسـتش داشـتند و همه
كار ميكـرد .مـن مدتـي افتخار همكاري بـا وی را در يـك كار خصوصي
و بعـد هـم در كانـون مهندسـي پيدا كـردم .به ايشـان گفته بودنـد كانون
مهندسـي را تاسـیس کنـد او هـم از من دعوت کـرد و مـن در این كانون
رئيس معمارها و او رئيس راه و سـاختمان شـد .آن موقع اولين سـخنرانی
ام را در سـال  55دركانـون مهندسـي بـا عنوان معماري اسلامي و ايراني
انجـام دادم .يكـي از حـرف هايـي كه هميشـه بـه جوانترها گفتـه ام اين
اسـت كـه فكـر نكنيـد كـه از روز اول مملكـت و شـهر ايـن جور بـود كه
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همه مهندس معمار را بشناسـند یا بدانند آرشـيتكت چه كسـي اسـت؛ ما
زمانـي بـه ايـن جـا آمديم كه اص ً
ال كسـي نمي دانسـت مهندس کیسـت
و اگـر صحبتی از مهندسـي ميشـد یعنی فـردی که باید همه كاره باشـد
به فرهنگ امروزي يعني هم معمار ،شهرسـاز ،محاسـب ،تاسيسـاتي برق
و مكانيـك و هـم نقشـه بـردار باشـد و ما ايـن كارهـا را انجـام ميداديم.
كار اصلـي سـاخت و سـاز در دسـت معماران خیلـی خوب قديـم كه البته
تحصيلات نداشـتند بـود .ولي يـك اقلیت كوچـك تحصيل كـرده خارج
رفته ،دوسـت داشـتند با آرشـيتكتها كار كنند .معماران قديمي ميگفتند:
آرشـيتكتها جوجـه فكليهایی هسـتند كه نميتوانند سـاختمان بسـازند
كارتـان را بـه اينهـا ندهيد .ما واقع ًا اسـتخوان خرد كرديم تا نشـان دهيم
سـاختماني که آرشـيتكت ميسـازد با سـاختماني كه آن آقاي معمـار َقدر
ميسـازد چقـدر متفـاوت اسـت .کار را بـه جایـی رسـاندیم كـه معمـاران
بـزرگ خودشـان آمدنـد و از ما نقشـه خواسـتند .آن موقع سـاختمانها به
سـرعت بـه اتمـام ميرسـید چـون كار ،كـم و تعـداد كارگـران زيـاد بـود
و كارگرهـا همـه مهـارت داشـتند .االن كارگرهـا كشـاورزانی هسـتند که
بـراي كار بـه شـهرها ميآينـد؛ ايـن اسـت كه به طـور كلي مهـارت معنا
نـدارد ولـي آن زمـان مهـارت ،سـنتي بود؛ يعني هـر فرد بر اسـاس عالقه
شـخصی بـه دنبـال شـغل و يـا تحصيلات ميرفـت .االن جـوان كنكور
ميدهد و خواسـته يا ناخواسـته دو رشـته پزشـكي و يا مهندسي را انتخاب
ميكنـد بـراي آن كـه در آن پول اسـت؛ به هنـر یا علم عالقه نـدارد .ولي
در گذشـته فرهنـگ تخصصـي بـر اسـاس عاليـق تعریف میشـد يعني
يـك معمـار از همـان کودکی نـزد یک معمار شـاگردی میکـرد ،از او كار
را يـاد ميگرفـت ،كارهـاي خانـه او را انجـام مـیداد تـا آن كـه آن معمار
پيـر و از رده خـارج شـود تـا جـاي او را هـم بگيرد .بیشـتر آنهـا داماد آن
خانواده ميشـدند و نظام سـنتي  500سـال پيش ،اسـتاد شـاگردي ،يعني
نظـام آنارشـيزم بود که به اشـتباه ترجمه شـده و هرج و مـرج گرايي معني
ميشـود در صورتـي كـه معنـي اش اين نيسـت ،معني اش اين اسـت كه
كارهـا را بايـد داوطلبانـه و بر اسـاس يك عالقه قوي انجـام داد و به جاي
اينكـه جامعـه از روي ضوابـط كسـي را معمـار كنـد او بايـد داوطلبانه و با
خواسـت و عالقـه خـود بخواهـد معمار شـود .نبايد بـا اجبار و يا بـا اعمال
يـك سيسـتم بـر روی وی بخواهیـم معمار تربیـت کنیم .بایـد آنهايي را
كـه بـا عالقـه ارتقـا مییابند پـرورش دهیـم .در گذشـته تمـام مهارتها
اين گونه بود ولي االن موضوع مهم انتخاب شـغل و مسـايل مالي اسـت.
بـه هميـن دلیل ميبينید كـه پس از  20 – 30سـال كار كردن خودشـان
را بازنشسـته ميكننـد و ميرونـد در خانه ميخوابنـد .در صورتي كه پیش
از ایـن تـا دم مـرگ كار ميكردنـد و مورد مشـورت قـرار ميگرفتند چون
عشـق و زندگـي اش در ایـن موضـوع تعریف میشـد .معماري هنر بشـر
اسـت نـه هنـر معمـاران و بشـر از همـان ابتدا کـه پناهگاهی مثل غـار را
بـرای خـود برگزیـد كه زير بـرف و بـاران نماند .بـه تدریج بـرای اين غار
طاقچـهای تراشـيد كـه چراغ خود را آنجا بگذارد .سـكویی سـاخت تا روی
آن بخوابـد .درحقیقت بشـر ،معمـاري را در ذات خویش و به دلیل نياز خود
خلـق كـرد .همانگونـه كـه زيبايـي در ذات بشـر اسـت و بـا تولد بشـر به
دنيـا ميآيـد معمـاري هم با ذات بشـر بـه دنيا ميآيـد مثل زيبايـي و از او
جـدا نيسـت .يكـي از ویژگیهـای آفرينش موجـودات زنده اين اسـت كه
بـراي خـود سـرپناه و خانهای بسـازد .حتي حيوانـات هـم اینگونهاند؛ یک
مورچـه يـا يك پرنـده با زحمت النـهای را باالي درخت بـراي خود و بچه
هايـش تـدارک میبینـد و آنرا معمـاري ميكنـد .اینگونه نیسـت كه این
پرنـده با يك ديسـيپلين در جايـي معماري را ياد بگيـرد؛ اين ذات آفرينش
اسـت .معمـاري تاللـو بيشـتري در زندگي بشـر دارد چون متفكر اسـت و

امـروز تعـداد مهندسـان معمـاري كه در شـهر كار ميكنـد هـزاران نفرند .هـزاران نفری کـه نميتواننـد براحتی
بـا یکدیگـر بـه تفاهـم برسـند و طبعـ ًا محصـول كار اينها شـبيه هم نميشـود؛ هـر كدام نظـري دارنـد و چون
تعدادشـان زيـاد اسـت ،نميتواننـد بـا یکدیگر تفاهـم پيدا كننـد ولي در گذشـته همـان  6-5نفر در قهـوه خانه
مينشسـتند و بـا هـم صحبـت ميكردنـد و يـا در مجامـع اجتماعي بـا هم راحت تـر كنـار ميآمدند و بـه تفاهم
ميرسـیدند كـه چگونه بايد سـاخت.
همـه مـردم معمارنـد امـا عـدهای عالقه بيشـتري بـه آن پيـدا ميكنند و
بـه ایـن رشـته ميگرونـد تا در آن بيشـتر تعمـق كنند ومتخصص شـوند
وقتی همه معمارند سـخت اسـت کسـی بخواهد بـراي آنهـا كار كند .در
ایـن وضعیت طبعـ ًا نمي توان براحتـی كار کرد چون همـه صاحب نظرند.
عـدهای ميگفتند سـرهنگها همه معماري و سـاختمان سـازي ميكنند
ولـي ايـن طـور نيسـت همه مـردم سـاختمان سـازند .چـه آن كسـي كه
رفتـه و تمريـن كـرده و چـه آن كسـي كـه فرصـت نكـرده اسـت؛ يعني
همـه در معمـاري صاحب نظرنـد و ميتوانند در سـطحی مقدماتي بگويند
ايـن اثـر خوب اسـت یـا بـد .کار معمار سـخت اسـت بايد خيلـي خودش
را بسـازد .خيلـي فهم و ادراك معماري داشـته باشـد و در تمـام زمينههاي
علمياجتماعـي و رواني آگاهي الزم را داشـته باشـد.
پـس چرا مـا در معمـاري مان با وجـود اين كه ذاتـ ًا زيبايي
را دوسـت داريم موفـق نبوده ايم؟
دلیلش خيلي مفصل است و بايد آنها را از همدیگر تفكيك کرد؛ مث ً
ال يكي
آن كه چرا ما هميشه ميگوييم معماري گذشته هارموني داشت و معماري
االن ما آشفتگي دارد و اص ً
ال هارموني ندارد .چرا وقتي باال خيابان ميرفتيم
آرامشي در آن وجود داشت .چرا وقتي به خيابان احمدآباد وارد ميشويم اين
شاخه به آن شاخه است .يك دلیل خيلي ساده آن موضوع" قلت و كثرت"
است .در آن زمان سازندههااندک بودند ،در تمام مشهد شايد سازندهای كه
بتواند چنین ساختمان هايي را بسازد  5یا  10نفر بودند .اين چند نفر براحتی
ميتوانستند با همدیگر هماهنگ شوند .امروز تعداد مهندسان معماري كه
در شهر كار ميكند هزاران نفرند .هزاران نفری که نميتوانند براحتی با
یکدیگر به تفاهم برسند و طبع ًا محصول كار اينها شبيه هم نميشود؛ هر
كدام نظري دارند و چون تعدادشان زياد است ،نميتوانند با یکدیگر تفاهم
پيدا كنند ولي در گذشته همان  5-6نفر در قهوه خانه مينشستند و با هم
صحبت ميكردند و يا در مجامع اجتماعي با هم راحت تر كنار ميآمدند و
به تفاهم ميرسیدند كه چگونه بايد ساخت .ولي امروز اين جماعت معمار نه
با هم آشنايي دارند و نه سن و سالشان باهم یکی است .آن زمان سازندهها
بايد به سن باالیی ميرسيدند تا مردم به آنها رجوع کنند يكي از مالکهای
استادي ،سن باال بود .جوان ترها شاگرد بودند ولي امروز نه سن و سال و
نه تجربه مالک است ،دیگر از مجامع صنفي و پاتوق خبری نیست .در
دانشكدهها هم چنين تفاهمي انجام نمیشود؛ چون اص ً
ال خودشان نمي
دانند چه بايد بكنند اين است كه خود به خود اين محصول دانشكدهها
كثرت آراست.
ویژگی معماري اين است كه آزادتان بگذارد تا با تخيالت آزاد خود جرات
پیدا کنید و به فضاها و عرصههاي جديد برسيد .اجازه ميدهد هر كاري
دلتان بخواهد انجام دهید؛ محدودتان نمي كند .غافل از اینکه با اين كثرت
و با این شیوه که هر كسي هر کاری میخواهد انجام دهد ،چه آشفته بازاري
پیدا میشود.
اگر شما بخواهید به عنوان يك  دلسوز راجع به معماري

صحبت كنيد اين آشفتگي را چگونه میتوانید حل كنید .آیا
باید بگذاريم اين آشفتگي با اين كثرتها بيشتر شود؟
راه حلش این است كه اولياي دلسوز و كساني كه در جامعه متنفذند و يا به
اصطالح شغلهاي حساس دارند و يا به خاطر قدرتهاي مالي از قدرتی
اجتماعي برخوردار هستند دست به دست هم بدهند و با تشکیل گروههاي
تحقيقاتي بر روي این موضوع سرمايه گذاري كنند .محققان در زمينههاي
جامعه شناسي ،روانشناسي ،تاريخ ،معماري ،فلسفه ،همگی تيم هايي تاسیس
کنند ،وقت بگذارند و با شارژ مالي زياد بر روی معماري مطالعه كنند .اینکه
در گذشته معماري ما چگونه بوده و یا چه وقت معماري مان هويت داشته
و دالیل آن چه بوده است .آنها اين علل را آسيب شناسي و مطالعه كنند و
آنوقت پس از این شناخت براي معماري امروز خود چارچوب هايي را تعريف
كنيم یعنی بگوییم چارچوب معماري مطلوب و متناسب با هويت و فرهنگ
ايراني -اسالمي ،باید چگونه باشد .باید حداقل و حداکثری تعریف شود که
از این حد پایین تر و یا فراتر نرود و این موضوع در محدودهای هماهنگ
معنا و مفهوم و هويت و منطقي چارچوب داشته باشد تا در اين فضا ابتكار
و خالقيتتان را به كار بياندازيد نه اين كه هركسي كه مالك زميني است و
یا مدركي دارد آزادانه هر كاري دلش بخواهد انجام دهد براي آنكه نماهاي
شهري حق الناس است .درست است که شما مالك اينجا هستيد و ميتوانيد
ساختمان بسازيد اما حق نداريد اين عرصه جلوتان را كه جماعت بسیاری
آنرا ميبينند خارج از عرف بسازید چون هر نماي ساختمان خودش به تنهایی
یک مانيفست است؛ مثل بلندگو اعالم ميكند اين بنا خوب یا بد است .با
ساخت نماي ساختمان شما به مردم پيشنهاد ميكنيد اینگونه طراحی کنند.
مالک ،اين حق را ندارد چون این موضوع حق مردم است و بايد در چارچوبی
اجتماعي حل شود .اين کار را باید تيمهای تحقيقاتي ،متوليان و عالقهمندان
و دستاندركاران ساخت و ساز در شهرها انجام دهند .باید شهرداري ،آستان
قدس ،وزارت مسكن ،نظام مهندسي و مردم عالقهمند این کار را انجام
دهند .در اين شرايط کسانی كه امكاناتی دارند باید امكاناتشان را در اختیار
این تشكلها قرار دهند چون بدون امكانات کار انجام نميشود .نمي توان
از يك فارغ التحصيل جوان معماري توقع داشت فلسفه معماري ايراني-
اسالمي را حل کند و یا ساختمان بسازد و مسایل کالن را حل كند و از آن
نتيجه صحیحی بگيرد .اين مشکل را بايد جامعه حل كند و در اختيار جوانها
قرار دهد .االن مهندسان جوان و معمار ما زحمتكشانی هستند که با تمام
اين آشفته بازار كارهاي بسیار زیبا ،اما آشفتهای در شهر خلق کردهاند .من از
معماران جوان با اين همه گرفتاري واقع ًا راضي ام .چون در همين مشكالت
باز هم كارهاي زیبایی را انجام ميدهند .اما مشكل اينجاست كه فضاي
مناسب را براي آنها تعيين نكردهاند .برای همین گاهی همین خالقيت با
همه اهميتش به بیراهه ميرود .اينجاست كه مسووالن و بزرگان صاحبان
نفوذ اگر به معماري و فرهنگ ايران و اسالم عالقهمند هستند باید ضمن
ارایه مباني کار ،خط قرمزها را مشخص کنند.
شما دوره معماري معاصر مشهد را از  40سال پيش به چند
دوره تقسيم ميكنيد؟
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معماري معاصر در مشهد و بطور كلي در ايران دورهای نيست بلكه ميتوان
در سبك هايي تعريف نمود .بناهایی مثل راه آهن ،پست و تلگراف مشهد،
ساختمان بانك ملي و بعد هتل هماي شماره يك ساختمان هايي است كه
جنبه دولتي داشت .اينها نه معماري مشهد که معماري ملي و دولتي هستند
که توسط مشهديها ساخته نشدهاند .ما بناهایی را كه مهندسان مشهد
برروی آن كار كردهاند ميتوانيم معماري بومي و مشهدي بنامیم.
شیخ بهایی از طرف دربار صفوي مأمور شد سیستم طرح جامعی برای
شهرهای ایران تعریف کند .او نقشههای قدیمیبجای مانده از دوره
هخامنشیان را اصالح و برای این شبکه هتل سازی کرد؛ بهطوریکه به
میزان سرعت کاروانهای پیاده که در یک روز از صبح تا شب میتوانند
حرکت کنند کاروانسرا ساخت .بنا به قولی  999کاروانسرا در زمان شاه عباس
ساخته شده تا هیچ مسافری در راه نماند .کاروانسراها قانون داشتند که چه
تسهیالتی به مسافرشان بدهند مث ً
ال اگر مسافری شب در راه ماند یا به
کاروانسرایی رجوع کرد و به او به جای و مکان و تسهیالت ندادند بالفاصله
صاحب کاروانسرا را جلوی کاروانسرایش به دار میکشیدند تا درس عبرتی
برای دیگران باشد.
اين هم معماري ملي و دولتي بود كه امروز هم جريان دارد ،اين يك سبك است.
دوم؛ فعاليتهاي ساخت و ساز اماکن مذهبي مانند حرم مطهر امام رضا (ع)
افتخار مشهد و خراسان و بقاع متبركه كه الهام از معماري گذشته دارد براي
اينكه عينيت ظاهري اين سبك در اذهان ما مسلمانان شيعه فضاي نزديكي
به خداوند را تداعي ميكند و موفق هم ميباشد.
سوم؛ معماري ساختمانهاي غيرمذهبي معاصر كه ميتوان به آن سبك
معماري بينالمللي نام داد كه متاسفانه جوهره اصلي آن و نوآوريهاي بعدي
آن تا به امروز ريشه در معماري غربي دارد و ناچارا چه دانشگاهها و چه فضاي
اجرايي حركتها و نوآوريها و مطالعات خود را با كتب و مجالت معماري
خارجي كه ظاهرا معماري بينالمللي است هماهنگ ميسازد كه حجم غالب
آن معماري غربي است و متاسفانه فعال واقعيت مربوط همين است.
و حرف آخر...
در آستانه روز معمار و روز تولد پيشنهادي دارم .همانطور كه در گذشته
تاريخ ايران دورانهاي شكوفاي معماري داشتهايم .معماري معاصر ما هم
ميتواند اصالح شده و ارتقا يابد و داراي هويتي غيرغربي و با برند و شاخصه
ايراني -اسالمي به دنيا عرضه شده لذا پيشنهاد ميكنم تمامیاشخاص و
نهادهاي دلسوز معماري همكاري و هزينه کنند تا ما پژوهشكده،انديشكده و
فضاهاي تحقيق براي پيداكردن جوهر معماري گذشته خود كه همانا هويت
ايراني-اسالمي آن است ايجاد كنيم.
بـا عنايـت بـه اينكـه دو عنصـر معمـاري ايرانـي -بادگيـر و قنـات كه به
واقـع عمـق خالقيـت و دقـت معمـاران ايرانـي را نشـان ميدهـد كـه در
جهـان بـه نـام ايران ثبت شـده اسـت امروز با بـاور كردن خـود و فرهنگ
غنـي معمـاري خـود در زمينه بناهاي مانده از گذشـته كه هويـت و ديانت
مـا بيشـتر از زمـان حـال ديـده ميشـود بيشـتر جسـت و جـو كنيـم تـا
خالقيتهـاي نهفتـه بيشـتري را از درون آنهـا پيدا نماييم .ايـن يافتهها
در دو بعـد معنـوي و ظاهـري خواهد بـود .در بعد معنـوي ،روابط اجتماعي
و سلايق هنـري و زيبايـي شناسـي و در بعـد ظاهـري هـم نحـوه رنگ
آميزي ،هندسـه احجام ،تناسـبات و تركيبات خاص خط و سـطح و حجم
و مصالـح و عناصـر و فرمتهـاي نقـوش و باالخـره بـه قـول امروزيها
برنـد معماري ايراني-اسلامي را پيـدا كنيم.
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| گزارش خبری | فهیمه باغستانی

در پنجمیـن کنفرانس بینالمللـی مدیریت
جامع بحـران INDM-2014

طرح ارایه شده توسط
نماينده سازمان نظام
مهندسیساختمان
خراسانرضوی با موضوع
سامانه جامع ارتباط
اضطراری حایز عنوان
طرح خالقانه شد

سالهاسـت دانـش ،تکنولـوژی و حتـی هنر دسـت در دسـت هـم داده و با
ارایـه ابزارهـا ،سـاختارها و مدلهـای نویـن و کارآمـد ،دنیای مـدرن کنونی
را بـه سـمت و سـویی سـوق میدهنـد کـه در آینـدهای نـه چنـدان دور
میبایسـت بـه تدریج غافلگیر شـدن توسـط سـوانح طبیعی را بـه حافظه
تاریـخ سـپرد .در عصـر فن آوری ،سـرعت تغییرات ،ابداعـات و نوآوریها به
حـدی اسـت که هر لحظـه نیازمند آموختن و در هـر فرصت نیازمند تبادل
افـکار و اطالعاتیم.
برپایـی پنجمیـن کنفرانـس بینالمللی مدیریـت جامع بحـران فرصتی را
فراهـم آورد تـا شـرکت کننـدگان بـا درنظـر داشـتن رویکرد جامـع نگر و
بـا گردهـم آوردن دانشـگاهیان ،نهادهـای دولتی ،سـازمانهای خصوصی
و دولتهـای محلـی شـامل شـهرداریها و فرمانداریهـا و با اسـتفاده از
دانـش و تجربیات متخصصان داخلی و بینالمللی ،بسـتری مناسـب برای
انتقـال دانـش فنـی ،و فضایـی مغتنم برای تبـادل افکار بوجـود آورد.
در ایـن کنفرانـس محورهایـی همچـون مدیریـت ریسـک و بحـران،
مخاطـرات طبیعـی و راه کارهـای کاهش خطرپذیری ،حلقههـای مفقوده
در چرخـه اجرایی مدیریـت کاهش خطر پذیری بحـران ،تفاوتهای میان
مدیریـت بحـران ،مدیریـت مقابلـه ،مدیریت شـرایط اضطـرار و مدیریت
بازتوانـی ،فرماندهـی واحد و یکپارچـه مدیریت درمرحله مقابلـه با حوادث
وسـوانح غیـر مترقبـه ،توانمندسـازی و ظرقیت سـازی تیمهای جسـت و
جـو ،آواربـردار و امدادگـر؛ ضرورتـی برای مدیریت سـوانح تـا مدیریت ابَر
فاجعـه ،مشـارکت مردمیو ظرفیت سـازی ،تغییـرات اقلیـم و چالشهای
مدیریـت بحـران و مدیریـت بحـران در سیسـتمهای بهداشـتی و درمانی
مـورد بحـث و تبـادل نظر قـرار گرفت.
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در کنفرانـس پنجـم وجشـنواره بـزرگ ثامـن (برترین طرحهـای مدیریت
بحـران) از بیـن طرحهـای ارسـالی بـه دبیر خانـه ،هفت طـرح برگزیده و
کمیتـه داوران طـرح "سـامانه جامـع ارتبـاط اضطـراری با مرکـز امدادی
و فوریتـی" متعلـق بـه آقـای مهنـدس مهـران رحمانـی بـه نمايندگي از
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـانرضوی را به دلیل نـوآوری و
بدیـع بودن بـه عنـوان "طرح خالقانـه" انتخـاب کرد.
یحیـی بازیـاری زاده؛ رئیـس جمعیت هالل احمر قشـم ،کاظم مقدسـی و
مصطفـی رمضانی از شـرکت بهره برداری قطار شـهری مشـهد ،مسـعود

حسـن نـژاد شـهرداری تبریز ،سـید آرش سـهرابی ،صمد دهقـان و ایوب
دروچـی از انسـتیتو مقاوم سـازی لرزهای ایـران ،مرتضی اکبـری و محمد
هادی درودی دانشـگاه فردوسـی مشـهد ،حسـین حسـن شـاهی از آبفای
البـرز ،دیگـر برگزیـدگان ایـن جشـنواره بودنـد و در مراسـمیکه باحضور
جنـاب آقـای مهنـدس قدمیرئیـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور و
پروفسـور والتـر امـوون رئیـس مجمـع جهانی ریسـک و اعضای شـورای
سیاسـتگذاری  INDM-2014برگـزار شـد ،بـا اهدای لـوح و تندیس از
آنهـا تقدیـر به عمـل آمد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسانرضوی خبرداد
کسب رتبه نخست شورای فنی استان در کشور
مدیرکل دفتر فنی اسـتانداری خراسـانرضوی از کسـب رتبه نخسـت شـورای فنی اسـتان و کسـب
رتبههـای برتـر کشـور کمیتههـای ذیل آن خبـرداد.
محسـن کوهی بابیان اینکه یکی از وظایف دفتر فنی اسـتانداری دبیری شـورای فنی اسـتان میباشـد
گفـت :براسـاس آخریـن ارزیابـی انجام شـده توسـط معاونت نظـارت راهبردی ریاسـت جمهـوری در
خصوص عملکرد شـوراهای فنی و چهارکمیته ذیل آن در اسـتانداریهای کشـور ،شـورای فنی اسـتان
خراسـانرضوی و دوکمیتـه نظـارت و آمـوزش مقام نخسـت کشـوری را به خود اختصـاص داد.
وی افـزود :همچنیـن دو کمیتـه کنترل کیفیت مصالح سـاختمانی شـورای فنی اسـتان توانسـت مقام
دوم و کمیتـه پیمـان شـورای فنـی اسـتان ،مقام سومیاسـتانهای کشـور را به خود اختصـاص دهد.
کوهـی بـا اشـاره به بیسـابقه بودن کسـب رتبههـای یاد شـده در 20سـال اخیـر ،این موفقیـت را به
مدیـران دسـتگاههای فنـی و اجرایـی ،مهندسـان وتمامیشـرکتهای پیمانکاری و مشـاوران اسـتان
تبریـک گفـت .وی بـا بیـان اینکـه دفتـر فنی وظیفـه جـذب اعتبـارات عمرانـی تمامیدسـتگاههای
اجرایـی اسـتان را برعهـده دارد و تمـام دسـتگاههای اجرایـی و فرمانـداران شهرسـتانها را از این حیث
ارزیابـی میکنـد تصریـح کرد :طی یک سـال گذشـته هشـت مرحلـه بازدیـد از پروژههای اسـتانی و
ملـی و مسـکن مهـر توسـط بیسـت اکیـپ نظارتی انجام شـده کـه به لحـاظ بازدیـد در کشـور رتبه
نخسـت را از آن خـود کرده اسـت.
وی در ادامـه از پیشـرفت  32درصـدی پروژههـای مسـکن مهـر اسـتان و خدمـات زیربنائی در سـال
92گفـت :اخیـرا” پنـج پیمانکار به دلیل عملکرد خوب یـک گرید افزایش رتبه داشـته و با  13پیمانکار
نیـز بدلیـل عملکـرد ضعیـف در اجـرای پروژهها برخـورد شـده و از  6ماه تا 3سـال لغو رتبه شـدهاند.
کوهـی همچنیـن ادامـه داد :موضوع امتیاز بندی به قـوت برای پیمانکاران و مشـاوران در دفتر فنی در
حال انجام اسـت و از تمامیدسـتگاهها درخواسـت شـده تا پس از اتمام کار فرم ارزشـیابی مشـاوران و
یـا پیمانـکار را بـه دفتر فنی ارایه دهند تا ارزشـیابی مناسـبی از پیمانکاران و مشـاوران صورت پذیرد.
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آخرین روزهای بهار؛ بهار فعالیت مردان آقای رئیس
همه مردانی که در واپسین روزهای سال از رئیس سازمان حکم مسوولیت گرفتند
در واپسـین روزهـای سـال گذشـته مهنـدس اکبـر تـرکان رئیس سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان بـا صـدور احکام جداگانـهای تعـدادی از مدیـران معتمد و با
سـابقه را بـه سـمتهای مختلـف این سـازمان منصـوب نمود.
مهنـدس محسـن بهـرام غفـاری یکـی از مدیـران توانمنـدی بـود کـه پیش از
ایـن بـه عنـوان مدیـر کل اسـبق دفتـر تشـکلهای مهندسـی وزارت مسـکن و
شهرسـازی ،مدیـر اجرایی سـابق شـورای مرکزی و رئیس اسـبق سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان انجـام وظیفه میکـرد و اینک مهنـدس اکبـر آخوندی وی
را بـه عنـوان مشـاور خـود در موضـوع قانون و مقـررات ملی سـاختمان منصوب
کرده اسـت.
دکتـر شـهریار مشـیری عضـو دوره ششـم شـورای مرکـزی نیـز اینک بـا حکم
رئیـس سـازمان مهندسـی سـاختمان بـه عنـوان مشـاور وی در امـور مرتبـط با
مجلـس شـورای اسلامیمنصوب و انجـام وظیفـه میکنـد .مهنـدس تـرکان
همچنیـن دکتـر حمیـد بدیعـی عضو هیئت رئیسـه دوره ششـم شـورای مرکزی
را نیـز بـه عنـوان مشـاور خـود در هماهنگـی امـور اسـتانها منصـوب کـرد.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان همچنیـن حکـم دیگـری را بـرای
مهنـدس کامیـار بیـات ماکو عضو دوره ششـم شـورای مرکزی صادر کـرد تا وی
بـه عنـوان مشـاور رئیـس در امور طـرح و برنامـه و بودجه شـورای مرکـزی این
سـازمان نظـام انجام وظیفـه کند.
همچنیـن مهنـدس محمدرضـا اسـماعیلی عضو ششـمین دوره شـورای مرکزی
نیـز حکمـیاز مهنـدس تـرکان دریافـت کـرد تـا وی از ایـن پـس بـه عنـوان
مشـاور سـازمان در موضـوع بهینـه سـازی مصـرف انـرژی ادامـه فعالیـت دهد.
علاوه بـر ایـن مهنـدس تـورج نائیـج پـور نیـز بـا حکـم رئیـس سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان از ایـن پس به عنوان مشـاور سـازمان در امـور هماهنگی با
وزارت راه و شهرسـازی انجـام وظیفـه خواهـد کـرد.
مهنـدس تـرکان همچنیـن در احـکام دیگـری مهنـدس علی بنیـادی نـژاد را به
عنـوان مشـاور سـازمان در آسـیب شناسـی تخلفـات حرفـهای و امور شـوراهای
انتظامـی ،مهندس مجید ولدان عضو هیئت رئیسـه دوره ششـم شـورای مرکزی
را بـه عنـوان مشـاور خـود در موضوع تدوین شـیوه نامههـا و نظام نامـه ها ،دکتر
سـید محمـد حسـین آیت اللهـی عضو دوره ششـم شـورای مرکزی را بـه عنوان
مشـاور سـازمان در برنامه ریزی توسـعه و تقویت فرهنگ و ارزشهای اسالمیدر
معمـاری و شهرسـازی منصـوب کـرد و در حکمیدیگـر مسـوولیت دبیرخانـه
دایمیاجلاس هیـات عمومـیرا بـه مهنـدس علی اکبـر رمضانی محـول کرد.
علاوه بـر ایـن مهنـدس تـرکان مهنـدس علیرضـا سـنایی دشـتی که پیـش از
ایـن بـه عنوان عضو دوره ششـم شـورای مرکزی سـازمان فعالیت میکـرد را به
عنـوان مسـوول هماهنگـی گروههـای تخصصی شـورای مرکزی منصـوب کرد
و علاوه بـر ایـن مهنـدس منصور بهـادری عضو شـورای مرکزی سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان را نیز به عنوان نماینده سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان
کشـور بـه وزارت راه و شهرسـازی معرفـی کـرد تـا از ایـن پس وی در جلسـات
کارگـروه مـاده  169قانون برنامه پنجم توسـعه و دسـتورالعمل اجرایـی آن در این
وزارتخانه شـرکت کند.
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| یادداشت |

نظاممهندسي،نيازمند
مهندسي جدیدی است
دکتـر سـید مجیـد مزینانی | عضـو هیأت مدیـره نظام
مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی | مدرس دانشگاه
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بارهـا و بارهـا از خـود پرسـيده ام چـرا عليرغـم تمامـي حسـن نيـت هـا ،تلاش هـا،
پتانسـيلهای فـراوان و  ...نتوانسـته ايـم آن گونـه كه بايد به انتظارات جامعه مهندسـي
پاسـخ بدهيـم .مهندس بنـام و با تجربهای را ميشناسـم كه حاضر نيسـت بـراي جامعه
مهندسـي سـاخت و سـاز نمايـد ,طراحي كنـد و مشـاوره دهد چـرا كه مخاطبانـش او را
بـه جـاي تقويـت ،تضعيـف ميكنند ،مـورد تمسـخر قـرار ميدهنـد و ...درحاليكـه اگر
درخواسـتی از جامعه غير مهندسـي ولي با تحصیالت عاليه ديگر از وی شـوند ،اسـتقبال
ميكنـد .سـوال اينجاسـت آيـا او درسـت فكـر ميكنـد؟ ظاهراً چنيـن اسـت درحاليكه
نبايـد اينگونه باشـد .همه جـا ميگوییم جامعه  25000نفري نظام مهندسـي انباشـتهای
از علـم و تجربـه اسـت اما چرا نمـي توانيم از اين علـم و آن تجربه بهـره ببريم؟ واقعيت
را بايـد در جـاي ديگـر جسـت .روشهـاي سـنتي  20سـال قبـل حتي چند سـال پيش
ديگـر جوابگـو نيسـت .الگوريتمهـا ،مكانيزمهـا و روشهاي پيشـين پاسـخ نمـي دهند.
پيشـنهادهاي فراوانـی بـه دسـت ما ميرسـد .همـه ميگويند چنيـن كنيم و چنان شـود
ولـي هنگاميكـه در مقـام عمـل بـر ميآييـم صـداي وا اسـفا بلنـد ميشـود .وقتـي از
پيشـنهاد دهنـده ميخواهيـم راهكاری عملي ارایـه دهد ديگر چيزي براي گفتـن ندارد و
اگر البته راهكار مناسـبي هم كه جنبه عملياتي شـدن داشـته باشـد با عكس العملهاي
طوالني مدت ما عطايش را به لقايش ميسـپارد .مشـكل كجاسـت؟ چرا چنين اسـت و
چـرا امـور بـه جلو نمي رود و يا اينكه بسـيار كند اسـت؟ عوامل متعـددي را ميتوان ذكر
كـرد ،بـه مسـایل مختلفي ميتـوان پرداخـت .هنوز وجـود دارند مهندسـان بـا تجربهای
كـه از گذشـتههاي خـود و شـرايط جامعـه مهندسـي بـه نيكي و بـا افتخار یـاد ميكنند
ولـي امـروزه همـه را متهم به كم كاري و كم گذاشـتن ميكنند .سـوال نگارنده اينسـت
كـه آيـا با بـزرگ شـدن شـهرها ،افزايش سـاخت و سـازها؛ گسـترش جامعه مهندسـي
ميتـوان با همان سـبك و سـياق قبـل به پیش رفت و يـا اينكه بايـد از روشهاي نوين
بهـره جسـت .واقعيت اينسـت كه نگاه پـروژهای و برنامهای نداريم و يا بسـيار كم اسـت.
وروديهـا ،پـردازش ها ،ذینفعـان ،مجریان ,تخمین هـا؛ زمان بندیهـا و نهايت ًا خروجيها
را بررسـي نكـرده ايـم .بـه قـول فوتبالي ها ،علـي اصغری فوتبـال بازي كـرده ايم.
سـر كالس آمـوزش رفتـن و امضا كـردن فرم و خـارج شـدن از كالس بالفاصله پس از
ورود ،دردي را درمـان نمـي كنـد .بـه چـه ميـزان از فناوريهاي نوين ارتباطاتي اسـتفاده
كـرده ايـم .چهانـدازه انگيـزش بـراي آموختن مطالـب نو در بسـتر اينترنت فراهـم كرده
ايم .در دنياي شـلوغ امروز ،مهندس وقت رفتن بر سـر كالس حضوري را نداشـته ،ندارد
و نخواهـد داشـت امـا ميتوان از آموزش مجازي با اسـتفاده از بهترين اسـتادان ،مناسـب
ترين ويدئوها و انيميشـنها مفاهيم مورد نظر را به او در تمامي سـاعات شـبانه روز ارایه
داد .بنابرايـن مطلـب دوم مـد نظـر ايـن جانـب اسـتفاده از فناوريهاي نويـن در خدمت
آموزشهـاي ورود بـه حرفـه ،حين حرفـه و حتي براي دانشـجويان عزيز ميباشـد.
نميدانـم يـا ظاهراً در اسـتان خراسـان رضوي و به ویژه در شـهر مشـهد مقدس اينگونه
اسـت .حداقـل در بسـیاری مـوارد ورد زبان مردم اسـت کـه صنوف ،انجمن ها ،شـركت
هـا ،مشـاوران ,دفاتر و...بجـاي تقويت يكديگر همديگر را تضعيف ميكننـد .روحيه برد-
بـرد در مـا وجـود نـدارد .ميخواهيـم همـه چيز بـهكام ما باشـد .تمامي حرفهـاي ما به
كرسـي بنشـيند و طـرف يا طرفهاي مقابـل كام ً
ال بازنـده و منکوب شـوند .اين نگرش
در دراز مـدت شكسـته خـورده اسـت .ايـن نـگاه راه بجايي نمي بـرد .ياد نگرفتـه ايم به
اشـتراكها بپردازيـم .نياموختـه ايـم در يـك فضـاي تعاملـی و بـا در نظر گرفتـن منافع
همـه حركـت كنيـم .بنابراين سـومين عامل به پيش برنـده جامعه مهندسـی اصل بازي
بـرد -بـرد اسـت .اين نـگاه ،پايـداري سيسـتم و طوالني شـدن عمـر تصميمگيريها را
بـه دنبال خواهد داشـت.
مطلب آخر ،تمايز و اختالف گذاشـتن بد و خوب اسـت .تشـويق درستكاران و راستگويان
و تنبيـه كم فروشـان و نامهندسـان اسـت .جاذبه دركنـار دافعه معنا پيدا ميكند .تشـويق
هميشـگي و يكنواخـت و ناديـده انگاري نادرسـتيها ،انگيـزه و تعالي را خشـك ميكند
و اين يكي از بزرگترين اشـتباهات اسـت .البته تشـويق و تنبیه مراتبي دارد كه شـايد در
اين مجال نگنجد .سـخن آخر آنكه ،نظام مهندسـي نيازمند مهندسـي جديدي اسـت.
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چکیده
ایـن مقالـه ظرفیت رقابتی و فرصت اسـتفاده از ابزارهای شبیهسـازی
حـرارت را در بهینهسـازی عملکـرد سـاختمان نشـان میدهـد .بعد از
مرور شـیوههای مورد اسـتفادهی کنونی ،اسـتفاده از شـبیه سـازهای
حرارت با اسـتفاده از  ،BIMروشـی ارزشـمند برای اسـتفادهی بهینه
از سـاختمان براسـاس مشـخصات و قابلیتهـای موضـوع به شـمار
مـیرود .بـرای آشـنایی بـا ایـن شـیوه ،مبادلـهی اطالعـات حرارتی
از طریـق  BIM1شـرح داده شـده اسـت .همیـن طـور در ایـن مقاله
اسـتفاده از  BIMبـرای مبادلـهی اطالعات بـا دیگر ابزارها با نشـان
دادن اصول اصلی کار و معیار انتخابی به تصویر کشـیده شـده اسـت.
اهمیتهـا و موانـع این ترکیـب نیـز در ابزارهای شبیهسـازی حرارت
مـورد بحث قـرار گرفته اسـت.
کلیـدواژه :شبیهسـازی حـرارت ،BIM ،قابلیت همـکاری با دیگر
قسـمتها ،یکپارچه سـازی
مقدمه
امـروزه ابزارهـای شبیهسـازی حـرارت با توجـه به تمـام خصوصیات
موجـود در طراحـی سـاختمان مورد اسـتفاده قرار میگیرنـد .از این رو
نـرم افزار تحلیلی ماهرتر ،منسـجم تـر و راحت تری برای سـاختمان
بـه شـمار میرونـد کـه مـا را بـر آن میدارنـد تـا بـا بهـره گیـری از
فرصتهـا و درک بهتر عملکرد سـاختمان به ویژه برای بهینهسـازی
انـرژی ،دقیـق تر عمـل نماییم.
تصمیـم گیـری بـرای چگونگی طراحی توسـط اعضای تیـم صورت
مدل سازی اطالعات ساختمان 1.
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میپذیـرد و بـرای اجـرای شبیهسـازی انـرژی در محیط سـاختمان ،تمام
اعضـای تیـم طراحی یعنی مهندسـین در این کار دخیل میباشـند .از این
رو ایـن ابزارهـای شبیهسـازی به عنـوان ابزارهـای حمایـت از طراحی در
صنعت سـاختمان ،مهندسـی و معماری شناخته میشـوند( .)1شبیهسازی
پیشـرفتهی انرژی حرارتی سـاختمان و مدل سـازی آن ،بخشـی حسـاس
در عملکـرد سـاختمان بـه شـمار مـیرود .در فـاز طراحـی ،شبیهسـازی
بیشـتر بـرای مدل سـازی حـرارت انجام میشـود کـه بازخورد زیـادی بر
روی پیکـر بندیهـای گوناگـون سـاختمان در عملکـرد حرارتـی سـاالنه
دارد( .)2شبیهسـازی حـرارت سـاختمان ،مدلـی پویـا بـرای اجـرای انرژی
در سـاختمانها میباشـد کـه بـا اسـتفاده از مـدل سـازی کامپیوتـری
و فنـون شبیهسـازی انجـام میگیـرد .در ایـن شـبیه سـازی ،محاسـبهی
بارهـا و مصـرف حرارتـی سـاختمان ،مشـخصات حـرارت و سیسـتمهای
حرارت سـاختمان منظور میشـوند .شبیهسـازی حرارت سـاختمان ،روشی
قدرتمنـد بـرای مطالعهی عملکرد حرارتـی سـاختمانها و ارزیابی طراحی
آنهـا میباشـد .پیچیدگی مشـکالت طراحـی و عملکرد این شبیهسـازی
نیـز میتوانـد مـورد کمیـت و ارزیابی قـرار گیرد.
امـروزه ابزارهـای حرارتـی بـرای طراحـی سـاختمان متنوع میباشـند که
ایـن ابزارهـا میتواننـد نرمافزارهای تحقیقـی تا محصوالت تجـاری را در
بـر گیرند .ایـن ابزارهـا از مدلهـای ترمودینامیـک ،نمودارهـای کاربری،
زمینههـای کاربـردی و توانایـی تعویض و تغییـر دادهها اسـتفاده میکنند.
از طرفـی بـه خاطـر افزایش اهمیت سـادگی فرآیند طراحـی و تأثیر آن در
اجـرای انـرژی و هزینههـا ،چنـد ابـزار شبیهسـازی حـرارت بـرای اجرای
تحلیـل اولیـه انـرژی بـه صـورت جداگانـه توسـعه یافتهانـد کـه یکـی از
ایـن ابزارهـا  BIMمیباشـد .بـا پیشـرفت ابزارهـای حرارتی سـاختمان و
ارتبـاط ایـن ابزارهـا بـا دادههـای آب و هـوا و مصالـح سـاختمانی محلی،
سـاخت و سـازها و کدگـذاری ،تعـداد کاربـران ایـن ابزارهـا بـه شـدت در
حـال افزایـش میباشـند .در حـال حاضـر ،بیـش از  400درخواسـت برای
اسـتفاده از شبیهسـازی انـرژی و حرارت سـاختمان وجـود دارد( .)3آموزش
اسـتفاده از این تولیدات که اسـتانداردهای خودشـان را دارند نیز به سرعت
در تمـام جهـان در حـال افزایـش میباشـد .ایـن کاربردهای نـرم افزاری
بـرای اجـرای تحلیلهـای قـوی و همین طـور تولید بنیادی بـه مطالعات
بیشـتری نیاز دارند.
امـروزه بهینهسـازی انرژی حرارتی سـاختمانها با اسـتفاده از تحلیلهای
حرارتـی  BIMاز اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت( .)4فـن آوری BIM
شـامل ایجـاد و اسـتفاده از اطالعات هماهنگ و سـازگار با هر سـاختمان
میباشـد .ایـن فـن آوری به تصمیـم گیری ،مسـتند سـازی و پیش بینی
بهتـر و دقیق تر بهینهسـازی انرژی در سـاختمان کمـک مینماید .ارتباط
مسـتقیم ابزارهـای مدل سـازی  BIMبـا دیگـر ابزارهای مورد اسـتفاده،
نقـش مهمـیدر به کار گیـری از این فـن آوری دارد که قابل تحویل بودن
آن را در زمـان کمتـر و بـا منابع بهتر ممکن میسـازد و سـبب بـاال بردن
کیفیـت کار و کاهـش خطرات میگـردد(.)1
مروری بر ابزارهای شبیهسازی حرارت در ساختمان
ابزارهـای شبیهسـازی حرارت سـاختمان ،عملکرد حرارتی یک سـاختمان
و سـاکنین آن را پیـش بینـی مینمایند .معمـو ًال این پیش بینـی ،معیاری
دقیـق بـرای عملـی کـردن طراحیهای متفـاوت در سـاختمان به شـمار
مـیرود( .)5این ارزیابی حرارتی شـامل سـنجش حداقـل  6عامل از جمله:
میـزان فعالیـت بشـری ،مقاومـت حرارتی پوشـاک ،دمـای هـوا ،میانگین
دمـای پرتوهـا یـا اشـعهها ،سـرعت هـوا و فشـار بخـار در هـوای محیط
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میباشـد(.)6
اطالعات این ارزیابی میتواند شـامل دادههای ورودی از قبیل :هندسـهی
سـاختاری ار جملـه الیهها و وضعیت فضا(سـطوح و حجمهـا) ،گروهبندی
اتاقهـا در مناطـق همگـن و غیـر همگـن حرارتـی ،تعییـن موقعیـت
سـاختمان ،ساختار سـاختمان ،خصوصیات حرارتی تمام عناصر ساختمانی،
مصـرف سـاختمان ،بارها و جداول زمانی داخلی برای روشـنایی ،سـاکنین
و تجهیـزات ،گرما دهی ،نوع سیسـتم و مشـخصات عملـی تهویه و خنک
کـردن هـوا( ،)HVAC2نیازهـای بهینهسـازی هـوا ،میـزان تسـهیالت و
دادههـای آب و هوا باشـند.
محاسـبات دسـتی ایـن مقادیـر در هـر نقطـه و در داخـل یک سـاختمان
تقریبـ ًا غیر ممکن اسـت .بنابراین این محاسـبات با اسـتفاده از روشهای
تحلیـل عملکـرد حرارتـی سـاختمانها و بـا شبیهسـازی انجـام میگیرد
کـه ایـن شبیهسـازی حـرارت میتواند محاسـبات تمـام این مقادیـر را به
طـور دقیق تر ،عملی سـازد .دقت نتایج شبیهسـازی حرارتـی نیز از طریق
یـک سـری دادههـای ورودی تعیین میگـردد که ایـن دادههـای ورودی
بیشـتر شامل هندسـهی سـاختمان ،بارهای ورودی ،عناصر و سیستمهای
 ،HVACدادههـای آب و هـوا ،اسـتراتژیها و زمـان بندیهـای عملی و
شبیهسـازی پارامترهای ویژه(شـکل  )1میباشـند.

شکل  .1دادههای ورودی موتورهای شبیه ساز حرارت

اکثـر برنامههـای شبیهسـازی حـرارت بـه موتـور بسـتگی دارنـد .موتـور
تمـام جزئیـات شبیهسـازیهای حـرارت را براسـاس فایلهـای خروجـی
و ورودی متنـی سـاده امـکان پذیـر میسـازد .موتور شـامل الگوریتمهای
ترمودینامیـک و ریاضـی میباشـد کـه در ایـن الگوریتمها در محاسـبات
عملکـرد حرارتی موتور نیز مورد اسـتفاده قرار میگیرند .موتور شـبیه سـاز
از فایـل یـا فایلهـای ورودی اسـتفاده مینمایـد ،یعنـی به شـکل ارایهی
ورودی تعریـف شـده اسـت .براسـاس ایـن ورودی ،موتـور ،شبیهسـازی
را اجـرا مینمایـد و خروجـی را در یـک یـا چنـد فایـل خروجـی نشـان
میدهد( .)5موتور اساسـ ًا برای پشـتیبانی فرآیند طراحی یک سـاختمان و
مقایسـهی مصـرف انـرژی آن مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
اطالعـات از قسـمتهای داخلـی و خارجـی سـاختمان حاصل میشـوند.
بـرای مثـال ،بارهـای خارجی به شـدت بـا آب و هـوا و شـرایط اقلیمیدر
ارتباطنـد و از دادههـای جمع آوری شـدهی آماری به دسـت آمدهاند ،از این
رو ایـن اطالعـات میتوانند در شبیهسـازی اجرایی انرژی اسـتفاده شـوند.
فایلهـای اطالعاتـی آب و هوا با افزایش تعداد شـهرها و مناطق سرتاسـر
جهـان بـه منظـور طراحـی اسـتفاده میشـوند .ایـن فایلهـای آب و هوا
روی سـال مشـخص تأثیری ندارنـد ولی مرجعی آماری بـرای پارامترهای

آب و هـوای یـک محـل ویـژه به شـمار میآیند .در طـی این عملکرد ،اطالعات آب و هوا گاهی اوقات میتوانند مسـتقیم ًا در سـاختمان یا ایسـتگاههای
آب و هوایـی کـه نزدیـک بـه آنهـا قـرار دارند،اندازه گیری شـوند .بارهای داخلـی از قبیل بارگذاریهایی مثل نـور و تجهیزات در فضا بـه مصرف واقعی
فضـا و رفتار سـاکنین آن بسـتگی دارد .شـکل  2تصویـر بزرگی از تولیـد مدل حرارتی را نشـان میدهد.

شکل  .2جریان کار یک مدل شبیه ساز حرارت

موتـور شبیهسـازی حـرارت ،مدلـی یکپارچـه اسـت کـه از اطالعـات
جامعـی برخـوردار میباشـد .ایـن مـدل بـه برنامههـای دیگـر بـرای
خوانـدن و تحلیـل بیشـتر کمـک خواهـد نمـود .دادههـای خروجـی
یـا نتیجـهی شبیهسـازی بـه صـورت متنـی ،گرافیکـی یـا کدگـذاری
نشـان داده میشـوند .نتایـج خروجـی شـامل مـوارد زیـر میباشـند:
ارزیابی فضا و عملکرد حرارتی ساختمان برای رسیدن به اهداف طراحی
بـرآورد کلـی انـرژی اسـتفاده شـده در فضای سـاختمان و بـرآورد کلی
هزینههـای انـرژی
استفاده از شبیهسازی زمانی انرژی و برآورد زمانی هزینههای مصرفی
برآورد طول عمر انرژی استفاده شده و میزان هزینهی آن برای ساختمان
در ایـن فرآینـد از ابزارهای شبیهسـازی متنوعی میتوان اسـتفاده کرد که
اطالعـات بـه تمام ایـن ابزارها وارد میشـوند و پـروژهی کاری را توصیف
مینماینـد .ایـن اطالعـات از یـک ابـزار بـه بعـدی میرونـد تـا اسـناد
الکترونیکـی و کاغـذی تولیـد نماینـد .این اسـناد تنها توسـط افـرادی که
بایسـتی اطالعـات مربوطـه را دوباره در ابـزار کامپیوتر بعـدی وارد نمایند،
نگهـداری میشـوند .ایـن کار بـه خاطر محاسـبات حرارتـی و برنامههای
نرمافزارهـای شـبیه سـاز برای اجـرای انرژی در سـاختمان اسـت.
اکثـر نرمافزارهای شـبیه سـاز حرارت گاهـی اوقات نمیتواننـد نتایج کلی
ارایـه دهنـد و بیشـتر اطالعـات را بـه صورتانـدازه ،نمـودار یـا کـد ارایه
میکننـد .ایـن اطالعـات اغلـب خواندنی نیسـتند و تفسـیر آنها توسـط
نرمافزارهـای دیگـر سـخت میباشـد کـه این سـبب ایجـاد موانع بیشـتر
در فرآینـد تبـادل دادههـا میگـردد .از ایـن رو این قبیل ابزارهـا معموال به
صـورت یـک محصول چند منظـوره یا به صـورت ابزار کاری مسـتقل به
صـورت جداگانـه مـورد اسـتفاده قـرار میگیرند .بـرای سـاختن اطالعات
ارزشـمند بایـد تمـام تیـم پـروژه بـا هـم همـکاری داشـته باشـند تـا این
نرمافزارهـای شـبیه سـاز کاربـردی قادر باشـند عملکردهـای منفی دیگر
قسـمتها را نیـز درک نمایند.

روش BIM
روش  BIMدو روش جـدا یـا برنامهی نرم افزاری اسـت که برای ارتباط و
مبادلـهی دادههـا با همدیگر مورد اسـتفاده قرار میگیـرد .مزیت این روش
بـه علـت ایجـاد اطالعات یکپارچه میباشـد و ایـن روش ،اطالعـات زائد
را حـذف نمـوده و تولیـد دادههـا را در مدلهای تحلیلـی دو برابر مینماید.
از ایـن رو ایـن روش در مرحلـهی اول طراحـی از خصوصیـات پایـداری
برخـوردار میباشـد( .)7ارتبـاط دادههـا و تبـادل آنها در ایـن روش ،یکی
از موضوعـات اصلـی تحقیق و توسـعهی فن آوری اطالعـات در معماری،
مهندسـی ،سـاختمان و تسـهیالت صنایع مدیریتی به شـمار میرود.
ایـن قابلیـت ،سـبب جریان اطالعـات از یـک کامپیوتر به بعـدی در طول
عمـر یک پـروژه میگردد که به توسـعه و اسـتفاده از اطالعات عمومیدر
صنعـت کمـک مینمایـد( .)8امـروزه عـدم اسـتفاده از یکپارچـه سـازی
اطالعـات یکـی از بـزرگ ترین چالشهـای صنعت در گروههـای همکار
پروژه به شـمار مـیرود.
در حـال حاضـر معمـاران پـروژه ،مدلهـای خـود را بـه روش سـه بعدی
بـا تـری دی مکـس و برنامـهی  CADارایـه مینماینـد .همیـن طـور
دیگـر مهندسـین نیـز از نرمافزارهـای  MEPبـرای طراحیهـای خود در
حوزههـای شبیهسـازی چندگانـه اسـتفاده مینماینـد.
در یـک پـروژهی واقعی سـاختمانی ،سـاختار اصلی این پروژه را مشـتری،
مدیـر پـروژه ،معمار ،مهندس شهرسـاز ،مهندس سـازه ،مهندس مکانیک
و مهنـدس بـرق تشـکیل میدهنـد .در حـال حاضـر سـازمانها از یـک
مـدل هماهنـگ و سـازمانی در کارهـای جمعی خـود اسـتفاده مینمایند.
ایـن مـدل بـرای موفقیـت نیاز بـه همـکاری متقابـل ایـن گروههـا دارد.
ایـن مـدل ،فرآیند طراحـی مجتمع( )IDPنامیده میشـود .هـدف از IDP
اسـتفاده از تلاش تیمهـای گروهـی بـرای آماده سـازی اسـناد طراحی و
سـاخت و سـاز میباشـد کـه در نتیجـه بـه حـل یـک سیسـتم پـروژهای
بهینهسـازی شـده میانجامـد( .)10 ،9هنگامیکـه تیم ،شـروع بـه اجرای
عملیات سـاختمانی میکند ،وظیفهی قسـمت طراحی ایجاد طرحی عالی
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بـا توجـه امکانات سـاختمان اسـت .تیم طراحی بـه تعریف اسـتانداردهای
فـن آوری بـرای ارایـهی فرصتهـا ،افزایـش پروژههـا و انعطـاف پذیری
اطالعات ،نیـاز دارد.
 BIMدر  IDPنقشی مهمیرا ایفا مینماید BIM .و نرمافزارهای تحت وب
مدیریت پروژه ،چهارچوبی محکم برای استفادهی بهتر از وسایل و همکاری
مؤثرتـر تمـام قسـمتهای درگیـر در راهاندازی پـروژه به حسـاب میآیند.
 BIMبـه مشـخصات فیزیکـی و اساسـی اسـتانداردها برای همـکاری و
منابـع علمیبـه اشـتراک گذارده شـده برای اطمینان بیشـتر بـه اطالعات
نیـاز دارد و از طریـق آن امکان وارد کردن ،اسـتخراج کـردن ،به روز کردن
یـا تغییـر دادن اطالعـات در پروژه امـکان پذیر میگـردد(.)11
 BIMسیسـتمیقدرتمند ،پایـه ریـزی شـده و هوشـمند اسـت کـه تنهـا
مدلهـای سـه بعـدی را دربـر نمیگیـرد و قـادر اسـت تـا روی تولیـد
مسـتقیم طراحیهای سـه بعدی و دو بعدی تأثیرگذار باشـد .این سیسـتم
قـادر بـه تهیـهی اطالعـات ویـژه در محـدودهی وسـیعی از عناصـر و
سیسـتمهای ساختمانی اسـت که به ساختمان مربوط میشـوند(به عنوان
مثـال ،سـاخت و سـاز دیوارهـا ،ویژگیهـای مصالـح ،نواحـی و فضاهـای
حرارتـی ،سیسـتمهای گرمـا دهـی ،تهویه و خنـک کردن هـوا ،اطالعات
جغرافیایـی ،بارگذاریهـا و غیـره) .ایـن اطالعـات میتواننـد در تحلیل و
طراحـی سـاختمانهای دیگر نیز مورد اسـتفاده قرار گیرند( .)12در بیشـتر
مـوارد ،تنهـا مهندس مکانیک یـا مهندس انرژی از این اطالعات اسـتفاده
مینماینـد .بـرای دسـتیابی و اسـتفادهی جامـع از ایـن اطالعات ،سـاختار
سـازمانی بـه ارتبـاط بیـن گروههـا و به ویـژه طراحـی اولیـه نیـاز دارد .با
 ،BIMارتباطـات و اطالعـات در میـان تمـام قسـمتها میتواننـد مبادله
شـوند و اطالعـات تکـراری سـاختمان نیـز کاهش مییابنـد(.)13
 BIMیـک مخـزن مرکـزی بـرای اطالعـات پـروژهی سـاختمانی
اسـت کـه مدیریـت پـروژه را متحـول سـاخته اسـت .رویکـرد
ایـن مـدل بـرای همـکاری بـه یـک سـاختار اطالعاتـی نیـاز دارد
کـه از طریـق صنعـت استانداردسـازی گردیـده است(شـکل .)3

مدیریت دادهها طی کاربردهای متنوع استفاده شده در حوزهی صنعت،
ارایه مینماید .این فرآیند پیش نویس اطالعات ارایه شده(از قبیل عناصر
ساختمانی ،فضاها ،خصوصیات ،اشکال و غیره) است که این اطالعات با
کاربردهای مختلف نرم افزاری در پروژههای ساختمانی ،مدیریت میشوند.
 IFCفرمتهای فایلی دادههای گوناگون را داخل خود نگه میدارد ،از
این رو تبادل کارها را تسهیل مینماید ،به عنوان مثال فرمت پیش نویس
مبادالت  IFCدر  ،ifcXMLفایل دادههای  IFCاست که از ساختار سند
 XMLاستفاده میکند و برای  ،ifcZIPفایل دادههای  IFCاست که از
ساختار الگوریتم تراکمی PKzipاستفاده مینماید(.)11
صنعـت (AECمعماری ،مهندسـی و عمران) ،به منظور توسـعهی ویژهی
تواناییهـای صـادرات و واردات انـرژی و در قالـب ابزارهـای مدل سـازی
اصلـی مهندسـی تعریـف شـده اسـت .از جملـهی ایـن ابزارها اسـتفاده از
 gbXMLرا میتـوان نـام بـرد .بـا توسـعهی ماژولهـای ترکیبـی در
ابزارهـای مهندسـی gbXML ،بـه صـورت اسـتانداردی بالفعـل بـرای
صنایع درآمده اسـت( GbXML .)17براسـاس  XMLو توسـط شـرکت
سـاختمانی گرین بیلدینگ اسـتودیو تولید شـده اسـت .این ماژول توانایی
حـس کـردن اطالعـات در محیـط سـاختمان را دارد .ایـن مـاژول همین
طـور از یـک قالـب زبـان جهانـی و سـازگار پیـروی میکند کـه میتواند
بـه طـور بالقـوه مدلهـای گوناگونـی از محاسـبات سـاختمان را از طریق
ترجمـه و بـا اسـتفاده از موتورهـای نقشـه کشـی مناسـب ارایـه نمایـد.
 IFCCمیتواند مدل ساختمان را به هر شکلی ارایه کند ،در حالی که �gbX
 MLتنها شکل مستطیلی را قبول میکند .مجلهی  CADادعا نموده است
که قالب  IFCخیلی قدرتمند میباشد اما ابزارهای شبیهسازی حرارت کمیاز
آن استفاده میکنند .آنها  gbXMLرا به خاطر کارآیی آن در تولید جواب
مورد قبول ،ترجیح میدهند [ IFC .]18از رویکرد باال به پایین و رابطهای
استفاده میکند که دادههای نسبت ًا پیچیده و بزرگی را میتواند ارایه کند ،در
حالی که  gbXMLاز یک رویکرد پایین به باال متابعت مینماید که انعطاف
پذیر ،باز و نسبت ًا قوی است .رویکرد باال به پایین میتواند تمام تغییرات را
زمانی که مقداری تغییر میکند ،ردیابی نماید(.)15
در حال حاضر فن آوری مبادلهی اطالعات با استفاده از  IFCایجاد گردیده
است ولی در خیلی از موارد برای رسیدن به آن به توسعهی بیشتری قبل
از راه حلهای همکاری جامع ،نیاز است .این موارد عبارتند از :توسعهی
فرصتها که اطالعات بیشتری از پروژه را در انواع پروژهها و انواع اطالعات
دربر میگیرد؛ توسعهی مکانیزمهای مبادالتی در کنار دادههای استاندارد و
معامالت رسمیرو به رشد؛ توسعهی محدودهی کاربردهای نرم افزاری که
قابلیت همکاری مدل را نشان دهند و مدیریت پروژه براساس فن آوریهای
ترکیبی جدید(.)18
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ایـن فرآیند مهم بـرای مبادلهی اطالعات مشـترک فراهم گردیده اسـت.
در حـال حاضـر ،کالس  IFCو  XMLدو زیرسـاخت اطالعاتـی رایـج
در صنعـت  AECمیباشـند IFC .و  gbXMLهـر دو بـرای مبادلـهی
اطالعـات مشـترک در نرمافزارهایـی از قبیـل  CADو ابزارهـای
شبیهسـازی سـاختمان اسـتفاده میشـوند( IFC .)16 ،15و  XMLهر دو
زبانی مشـترک برای انتقال اطالعات  BIMهسـتند و این در حالی اسـت
کـه معانـی مختلف اطالعـات در زمان انتقـال نیز حفظ میشـوندBIM .
نیاز به مدل سـازی مجدد یک سـاختمان را در کاربردهای مختلف کاهش
میدهـد .همیـن طـور  BIMسـبب شـفاف سـازی مـدل میگـردد(.)12
 IFCشمایی از دادهها را برای به اشتراک گذاری دادههای ساختمانی و
شکل  .4جریان اجرای کار در ابزارهای شبیه ساز حرارت BIM
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نتیجه گیری
 بـه صورت خـودکار انجامBIM هرچنـد تبـادل اطالعـات بیـن ابزارهای
 ولـی بـا این حـال این سیسـتم به اطالعات بهینهسـازی شـده،میگیـرد
 مهندسـی و عمران نیـاز دارد تا گـردش کار به،از بیـن دادههـای معماری
 روز بـه روز در حـالBIM  برنامههـای.صـورت دقیـق تـر انجـام پذیـرد
 تاکنـون بـا کمـک نرمافزارهایی ازBIM  برنامههـای.توسـعه میباشـند
Autodesk Revit، Bentley Architecture، Graphisoft/Bentley ArchiCAD قبیل
 همسـو با، که بر روی مدل سـازی سـاختمان تمرکز دارندVectorworks و
 کاربران بـرای انجام، بـرای مثال.معماری سـاختمان حرکت نموده اسـت
 دقیـق و تخصصی از،تجزیـه و تحلیـل انـرژی حرارتـی به صـورت جامع
 میتوانـد بـا تکیهBIM ایـن نرمافزارهـا کمـک میگیرنـد در حالـی کـه
 از. مهندسـی و عمـران دقیـق تـر و جامـع تـر عمل نمایـد،بـر معمـاری
 از باالتریـن قابلیت همکاریBIM ،ایـن رو برای مدل سـازی سـاختمان
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چکیده
امـروزه باتوجه به هزینههای بسـیار باالی حمل و نقـل و تاثیر فراوان
آن در اقتصـاد کالن هـر کشـور ایـن مقولـه بـه یکـی از مهمتریـن
مباحـث مـورد مطالعـه در مجامع مختلف تبدیل شـده اسـت .در این
میان توجه شـهرها به فرآیند اسـتراتژی توسعه شـهری بیش از پیش
اهمیـت یافتـه اسـت .توجـه بـه حکمروایی خوب شـهری بـه عنوان
یکـی از اصـول اسـتراتژی توسـعه شـهری در رونـد تحـول مدیریت
شـهری اجتنـاب ناپذیر اسـت .در این تحقیق جنبـه اجتماعی ترافیک
از دیدگاه حکمروایی خوب شـهری بررسـی شـده اسـت .این مطالعه
از نـوع تحلیلی -توصیفی میباشـد و اطالعات مورد نیـاز آن از روش
مطالعـه اسـنادی بـا اسـتفاده از اهـداف ،خـط مشـی کیفـی و شـرح
وظایـف ارگانهـای مسـوول در موضوع حمل و نقل و ترافیک شـهر
مشـهد بدست آمده اسـت .نتیجه تحقیق مشخص میسـازد سازمان
حمـل و نقـل و ترافیک شـهرداری و پلیـس راهنمایـی و رانندگی دو
ارگانـی هسـتند که با توجه به نقـش و وظایفی کـه در حوزه مدیریت
ترافیـک شـهری برعهـده دارنـد تأثیرگـذاری فراوانـی در ایـن حوزه
ً
کاملا امـکان و فرصـت اجرایی نمـودن اصـول حکمروایی
داشـته و
خـوب شـهری را بـه عنوان یکی از مبانی اسـتراتژی توسـعه شـهری
دراختیـار دارند.
واژههای کلیـدی :اسـتراتژی توسـعه شـهری ،حکمروایی خوب
شـهری ،حمـل و نقل و ترافیک ،شـهر مشـهد

مقدمه
شـهر بـه عنـوان پديـدهاي پيچيـده و پوياسـت كه در گـذر زمـان همواره
دچـار تحوالتـي كالبدي ،اجتماعـي ،اقتصادي و حتي سياسـي و فرهنگي
ميشـود .در نتيجـه رشـد سرسـامآور شـهرها مديريـت شـهري بـه علت
فقدان منابع و زمان الزم براي پاسـخگويي به نيازهاي فزاينده شـهروندان،
دچـار معضلـي گرديـده كـه رهايـي از آن تنهـا در چارچـوب راهحلهـای
نوین قابل جسـتجو اسـت .در این میان ،فرآیند اسـتراتژی توسـعه شهری
 CDS1به عنوان رویکردی نوین در برنامهریزی شـهری توسـط سـازمان
ائتلاف شـهرها 2در سـال  1999بـا هـدف کاهـش فقر ،توسـعه پایـدار و
ارتقاء مشـارکت و ایجاد حکمرانی خوب شـهری مطـرح گردید(حاتمینژاد
و فرجیمالیـی ،۱۳۹۰ ،ص .)۵۵
براسـاس اصـول تدوين شـده توسـط بانکجهانـی ،حرکت شـهرهايی را
میتـوان درچارچـوب  CDSدانسـت کـه قابـلزندگـی هسـتند ،رقابتـی
میباشـند ،بانکـی هسـتند و خـوب مديريـتو اداره میشـوند(رهنما و
همـکاران ,1391 ،ص  .)110باتوجـه بـه اينکـه امروزه مسـایل ترافيک و
حمل و نقل به يکی از چالشهای مهم مديريت در کالن شهرهای کشور
تبديل شـده اسـت ،توجه به مديريت هوشـمند ترافيک در چارچوب اصل
چهـارم (CDSحکمروايـی خوب شـهری) اهميت زيادی پيدا کرده اسـت.
بایـد توجـه نمود که روند تحول مدیریت شـهری به دیـدگاه و تئوریهای
توسـعه پایـدار ،شـهر انسـانگرا و حکمروایـی خـوب شـهری ختم شـده
است(ترابی.)1383 ،
طرح مسأله
امـروزه باتوجـه بـه هزینههـای بسـیار بـاالی حمل و نقـل و تاثیر بسـیار
زیـاد آن در اقتصـاد کالن هـر کشـور ایـن مقولـه بـه یکـی از مهمتریـن
مباحـث مـورد مطالعـه در مجامـع مختلـف تبدیـل شـده اسـت(بهبهانی،
اسـدیکیا ،1389 ،ص  .)1هرسـاله بخـش عظیمـیاز سـرمایههای ملـی
کشـور در اثـر نابسـامانیهای ترافیکی(مخصوصـ ًا در کالن شـهرها) تلف
میشـود .سـرعت قابـل توجـه رشـد شهرنشـینی در ایـران و نرخهـاي
بـاالي مهاجرتهاي روستاشـهري در دهههاي گذشـته البتـه به واقعیتی
بالتردیـد در جامعهی ایران بدل شدهاسـت .این واقعیت به وضوح مسـایل
عدیـدهاي را موجـب گردیـده که از آن جمله میتوان به مشـکالت مربوط
به رفت و آمد در کالنشـهرهاي ایران اشـاره نمود .هرچند مشـکل مزبور
اغلـب در مـورد شـهري چـون تهـران محل توجـه بـوده ،امـا واقعیت آن
اسـت که بسـیاري از شـهرهاي دیگر یا به شـکلی حاد گرفتار این معضل
شـده و یـا معضـل ترافیـک در آنهـا رفتـه رفتـه به یک مسـأله اساسـی
بـدل میشـود .وضعیـت شـهرهایی کـه در اوقات خاصـی از سـال با این
معضـل به شـکلی مضاعف روبرو میشـوند نیـز قابل توجه اسـت .در این
میـان بایـد به شـهرهاي زیارتی همچون مشـهد اشـاره کرد کـه به دلیل
سـفرهاي عمومـیدر ایـام نـوروز و تعطیالت تابسـتان ،ترافیکی سـنگین
دارنـد (افشـارکهن و همـکاران ,1391 ,ص.)64 .
هدف مطالعه
هـدف از تحقیق حاضـر امکانسـنجی بکارگیری اصـول حکمرانی خوب
شـهری در حـوزه ترافیـک شـهر مشـهد میباشـد .ایـن تحقیـق در زمره
تحقیقـات اجتماعـی با رویکرد بهینهسـازی برنامهریـزی در زمینه موضوع
حمـل و نقـل و ترافیـک شـهری قـرار میگیرد .شـایان ذکر اسـت ،جنبه
اجتماعـی مسـأله ترافیـک شـهری در ابعـاد و حوزههـای زیـر میتوانـد
مطـرح شود(افشـارکهن و همـکاران ،1391،ص :)72

توزیـع و چگونگـی بهرهگیـری گروههـا و طبقـات اجتماعـی مختلف از
امکانـات و تسـهیالت حمـل و نقل
توزیع جهتگیری شده فضاهای شهری براساس سیاستهای ترافیکی
رفتارهای ترافیکی بهنجار یا نابهنجار ترافیکی و عوامل مؤثر بر آن
آسیبهای روانی -اجتماعی ناشی از وضعیتهای ترافیکی نامناسب
همچنیـن بعـد اجتماعـی ترافیـک از دیـدگاه حکمروایـی خـوب شـهری
نیـز قابـل بررسـی اسـت .حکمرانـی خـوب بـه ایـن معنا اسـت کـه تمام
طرفهـا ،گروههـا و سـازمانهای درگیـر و مـردم محل بـا یکدیگر همراه
گردنـد و همـه به نحـوی در برنامهریـزی و مدیریت دخیل شوند(اسـدی,
 .)1382همانگونـه کـه مالحظه میشـود ،ابعاد اجتماعی ترافیک شـهری
بسـیار گسـترده اسـت بهگونهای که پرداختـن به همه آنهـا در یک مقاله
محـدود امکانپذیر نیسـت .لـذا در این مقاله ابعاد اجتماعـی ترافیک صرف ًا
از دیـدگاه حکمروایـی خوب شـهری مورد بررسـی قـرار میگیرد.
مبانی نظری
کاربـرد مفهـوم حکمروایـی شـهری از اواخـر دهـه  1980و از آفریقـا آغاز
گردیـد ،بـا ایـن وجـود «برایـان مکالیـن »3اولیـن نظریهپردازی اسـت
کـه در سـال  1973بـه این مفهـوم پرداخته اسـت .وی شـهر را به عنوان
یـک سیسـتم بـاز در نظر میگیرد سیسـتمیکه نسـبت به تغییـرات رو به
رشـد از سازگاری بیشـتری برخوردار بوده و نسـبت به مسایل آن پاسخگو
میباشـد .او عقیـده دارد فرآینـد سیسـتمیحاکم بـر شـهر بـر سیسـتم
برنامهریـزی و نظـام تصمیمگیـری اثـر میگـذارد و از نظـر وی حاکمیت
یـک فرآینـد اسـت و ایـن متضمن نظـام به هم پیوسـتهای اسـت که هم
حکومـت و هـم اجتماع را در بر میگیرد(تقوایی و تاجـدار ،1388 ،ص .)47
پاسـخگویی ،تناسـب و آیندهنگـری در حاکمیـت ،توانایی برخـورد موثر با
مسـایل جـاری و پیشبینـی رویدادهـا نهتنهـا بـه شـبکههای سـازمانی
رسـمی ،بسـتگی دارد بلکه مسـتلزم شـبکهای غیر رسمیاسـت .شبکهای
کـه مـردم را قـادر میسـازند زمانـی کـه شـبکههای رسـمی ،در کار فرو
میماننـد آن را بـه انجام رسـانند.
امـروزه در دنیـا پذیرفته شـده اسـت که توسـعه پایـدار شـهرها درصورتی
تحقـق مییابـد که اهـداف مـردم سـاالری ،برابـری در خدماترسـانی و
حفـظ محیـط زیسـت با شـکلگیری مدیریـت واحد شـهری و بـا رعایت
اصـول علـوم روز شهرسـازی ،ترافیـک شـهری و تقسـیم عادالنـه منابع
و درآمـد شـهری توأمـ ًا دنبـال شـود(تقوایی و تاجـدار ،1388 ،ص .)46
آنچـه امـروزه در اداره امـور شـهر مـورد توجه و تأکیـد قرار میگیـرد و به
عنـوان پارادایم در مدیریت شـهرها معرفی میشـود ،بهرهگیـری از الگوی
حکمرانـی خـوب شـهري بـوده کـه در آن دولـت ،شـهروندان و نهادهای
خصوصـی در یـک جریـان افقـی و فرابخشـی بـه مشـارکت میپردازند.
در ایـن بسـتر اسـت کـه میتوان امیـدوار به حـل مشـکالت و معضالت
سـاختاري و کارکـردي شـهرها بود(نوبـری و رحیمـی ,1389 ,ص.)4 .
حکمرانـی طـی دهه  1990میلادی ،به یکـی از واژههای محـوری علوم
اجتماعـی ،بهویـژه در حـوزه نظریـه سیاسـی ،علـوم سیاسـی و جغرافیای
انسـانی تبدیـل شـده اسـت .بنابرایـن حکمرانـی را میتوان کنش ،شـیوه
یـا سیسـتم اداره دانسـت کـه در آن مرزهـای بیـن سـازمانها و بخـش
عمومـیو خصوصـی در سـایه یکدیگر محو میشـوند .جوهـره حکمرانی
بـه وجـود روابـط متعامل بیـن و درون حکومـت و نیروهـای غیرحکومتی
اشـاره دارد(برکپـور و اسـدی ،1388 ،ص .)188
حکمرانـی شـهری ،طبـق تعریف زیسـت بوم سـازمان ملل عبارت اسـت
از مجمـوع روشهـای برنامهریزی و مدیریت عمومیشـهر از سـوی افراد،
1. City Development Strategy
2. Cities Alliance
3. Brian McLaughlin
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نهادهـای عمومـیو نهادهـای خصوصی و نیز فرآیند مسـتمری اسـت که
از آن طریـق ،منافـع متضـاد یا متعـارض با یکدیگـر همراه شـده و زمینه
همـکاری و کنـش متقابـل فراهـم میآیـد .طبق ایـن تعریـف حکمرانی
شـهری ،هم نهادهای رسـمیو هم اقدامات غیررسـمیو سرمایه اجتماعی
شـهروندان را در بـر میگیـرد( .)2007 ,UN- Habitatرویکرد حکمرانی
خـوب شـهری دارای شـرایط و ویژگیهایی اسـت که دسـتیابی به شـهر
پایدار و شـهر فراگیر وابسـته به اجرای آنها اسـت .این ویژگیها عبارتند
از :پایداری ،عدم تمرکز ،عدالت ،کارایی ،شـفافیت ،پاسـخگویی ،مشـارکت
مدنی ،شـهروند مـداری و امنیـت(.)6 .p ,2001 ,Vansant
امکانسنجی توسعه حکمروایی خوب شهری در مراجع
متولی ترافیک شهری
اگرفعالیتهـای شـهرداری و راهنمایی و رانندگـی را مالک اصلی خدمات
ارایـه شـده در حـوزه ترافیک شـهری بدانیـم ،میتوان با بررسـی عملکرد
ایـن دو ارگان ،یـک دیـد کلی نسـبت به وضعیت حکمرانی خوب شـهری
در حـوزه حمـل و نقـل و ترافیک شـهری پیدا کـرد .در حـال حاضر حوزه
معاونت حمل و نقل شـهرداری مشـهد عهدهدار ارایه خدمات حمل و نقل
شـهری اسـت .اگرچـه عملکرد سـایر معاونتهـای شـهرداری مخصوص ًا
معاونـت شهرسـازی و معمـاری(در زمینـه اجـرا و مشـارکت در تهیـه
طرحهـای جامع و تفصیلی شهرسـازی) و معاونت فنـی و عمران(در زمینه
اجرای پروژههای عمرانی از جمله شـبکه معابر ،تقاطعهای غیرهمسـطح،
پارکینگهـای طبقاتـی و )...نیز به طور غیر مسـتقیم بـر وضعیت ترافیک
شـهر اثرگذار اسـت ،لکن وظیفـه برنامهریزی و تهیـه و تصویب طرحهای
مختلفـی کـه در حـوزه حمل و نقل شـهری تهیه و اجرا میشـود ،برعهده
معاونـت حمـل و نقـل شـهرداری اسـت .در حـال حاضـر حـوزه معاونـت
حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری مشـهد(به غیـر از بخـش سـتادی)،
مشـتمل بـر پنـج سـازمان مسـتقل اسـت کـه عبارتنـد از سـازمان حمل
و نقـل و ترافیـک ،سـازمان پایانههای مسـافربری ،سـازمان اتوبوسـرانی،
سـازمان تاکسـیرانی و شـرکت قطار شـهری .جهت امکانسـنجی توسعه
حکمروایـی خـوب شـهری در مراجـع متولی ترافیک شـهری الزم اسـت
ابتـدا شـرح وظایـف سـازمانهای ذیربـط مـورد بررسـی قـرار گیـرد.
الف -سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد
اهم وظایف سـازمان تاکسـیرانی شهرداری مشـهد براساس مطالب سایت
رسمیسـازمان مذکـور عبارتسـت از :اصالح و ایجاد سیسـتم تاکسـیرانی
متناسـب با بافت شـهر مشـهد و جمعیت و وضعیت ترافیکی آن ،اسـتفاده
از امکانـات در اختیـار در جهـت نیـل بـه اهـداف پیشبینی شـده در متن
قانـون و آییننامههـای اجرایـی و دسـتورالعمل مربـوط بـه آن ،بکارگیری
و اسـتفاده از امکانـات قانونـی بـه منظور تامین رفاه و آسـایش مسـافرین
درون شـهری و برنامهریـزی نحـوه سـرویسدهی سیسـتم تاکسـیرانی
متناسـب و هماهنـگ با سـایر وسـایل حملونقـل عمومیدرونشـهری،
توسـعه و تکمیـل سیسـتم تاکسـیرانی بـا برنامهریـزی و سیاسـتگذاری
مناسـب و پیشبینـی الزم بـه منظـور تامیـن نیازمندیهای آتی شـهر از
لحـاظ تعداد تاکسـی ،برای سـرویسهای عمومیو ویژه ،باالبردن سـطح
دانش و کارایی پرسـنل و رانندگان و دارندگان تاکسـی در امور تاکسـیرانی
و علیالخصـوص در برخـورد بـا مسـافرین و جلوگیری از تخلفـات آنها،
مطالعات الزم برای تهیه نقشـه شـبکه مسیرهای تاکسیرانی درون شهری
بـا اسـتفاده از مطالعـات مربوط مبدأ ،مقصد سـفرهای شـهری و با رعایت
و در نظـر گرفتـن طـول مسـیرها و تعداد خطـوط و نیازمندیهـای مراکز
64

خدمـات شـهری و بازدهـی کار در سـاعات مختلفه شـبانه روز و همچنین
تشـخیص و اعالم اولویت خطوط و مسـیرهای مشـخص شـده و با توجه
بـه تمرکـز جمعیـت و تولید سـفر ،بهویـژه در مناطق کارگـری ،کارمندی،
دانشـجویی ،مـدارس و مناسـبتهای خـاص نظیـر مسـابقات ورزشـی،
جشـنهای مذهبی و ملی و اجتماعات مردمیو غیره(سـازمان تاکسـیرانی
مشـهد .)1392 ،باتوجـه بـه وظایف فوق ،کام ً
ال مشـخص اسـت سـازمان
تاکسـیرانی در زمینـه برنامهریزی مسـیرهای ویژه ،تعیین نـوع خودروهای
مناسـب بـه عنوان تاکسـی ،تعییـن تعداد تاکسـی مورد نیاز در مسـیرهای
مختلـف و کل شـهر و تعیین کرایه تاکسـی ،امکان مشـارکت دادن مردم
یـا سـازمانهای مـردم نهاد و یـا تاکسـیرانان در تصمیمـات را دارد.
ب -سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد
اهم موضوعات در خط مشی کیفی سازمان اتوبوسرانی برگرفته از سایت این
سازمانعبارتستاز:ایجاد شبکهاتوبوسرانیمنظمبا قابلیتدسترسیمتناسب،
مدیریت ،تجهیز و توسعه ناوگان برای ایجاد حمل و نقلی ایمن ،مطمئن و سازگار
با محیط زیست ،بهبود مستمر اثر بخشی خدمات قابل ارایه در راستای برآورده
شدن نیازهای مسافران و باال بردن سطح رضایت آنها(سازمان اتوبوسرانی
مشهد .)1392 ،بنابراین سازمان اتوبوسرانی هم در زمینه نحوه تنظیم خطوط
و نوع سرویسدهی ،شناخت نیازهای مردم و ارایه خدمات متناسب با این
نیازها ،امکان حرکت به سوی دیدگاههای حکمروایی خوب شهری را دارد.
ج -سازمان پایانههای مسافربری شهرداری مشهد
سـازمان بـراي اجراي اهـداف اصلي زير طبق اساسـنامه تشـكيل گرديده
اسـت :حفـظ و نگهـداري و اداره امـور پايانهها ،تجهيز و توسـعه پايانهها با
اسـتفاده از ابزار و روشهاي پيشـرفته و متناسـب با افزايش رشـد جمعيت،
در صـورت لـزوم احـداث پايانههاي جديـد در مبـادي ورودي و مكانهاي
مناسـب شـهر در چهارچوب اليحه قانونـي احداث پايانههاي مسـافربري
مصـوب ارديبهشـت مـاه  59و مـاده واحـده مصـوب سـال  72مجلـس
شـوراي اسلامي و دسـتورالعمل اجرائـي تبصره  2اصالحـي قانون نحوه
واگـذاري غـرف موجـود در پايانههـا مصـوب هيـأت محتـرم وزيـران در
سـال (74سـازمان پایانههـای مسـافربری .)1392 ،در سـازمان پایانههای
مسـافربری ،نیـل بـه اهدافـی چون بهبـود خدماتدهـی به مسـافرین در
داخـل پایانـه ،مکانیابـی و احداث پایانههای جدید و ایسـتگاههای سـوار،
قابلیـت حرکـت به سـوی مبانی حکمرانـی خوب شـهری را دارد.
د -قطار شهری مشهد
امـور مربـوط بـه قطـار شـهری مشـهد توسـط دو ارگان شـامل شـرکت
بهرهبرداری قطار شـهری مشـهد و حومه و شـرکت قطار شـهری مشـهد
پیگیـری میشـود .براسـاس مطالـب منتشـر شـده در سـایت ،رسـالت و
چشـمانداز شـرکت بهرهبـرداری قطـار شـهری مشـهد و حومـه شـامل
فراهـم آوردن امكانـات الزم بـراي انجـام سـفرهاي درون شـهري بـا
كيفيـت مطلوب به منظور تردد ايمن ،راحت ،سـريع ،سـالم ،دقيـق ،ارزان،
مناسـب ،اقتصـادي ،منظـم و روان بـا بهرهگيـري از آخرين اسـتانداردها و
فنآوريهـاي روز دنيـا ،توجـه بـه مسـايل زيسـت محيطـي و اجتنـاب از
گسـترش شـبكههاي سـنتي و آلودهكننده ،هماهنگی با سـایر سامانههای
حمـل و نقـل شـهری و تلاش در جهـت انتقـال دانـش فنـی و بومیبه
کشـور عنـوان شـده است(شـرکت بهرهبـرداری قطـار شـهری.)1392 ،
همچنیـن اهـداف کلی شـرکت قطار شـهری مشـهد شـامل سـاماندهی
سیسـتم حمـل و نقل شـهری ،توسـعه و گسـترش سیسـتم حمـل و نقل

ریلی درون شـهری ،بهرهوری کیفیت سیسـتم حمـل و نقل عمومیدرون
شـهری ،بهبـود کیفیـت خدمـات درون شـهری ،بهبـود کیفیـت نـاوگان
حمـل و نقـل درون شـهری از دیدگاههـای بهینهسـازی مصرف سـوخت
و کاهـش آلودگـی محیـط زیسـت و اصلاح و بهبـود فرهنگـی حمـل و
نقـل عمومـیدرون شـهری عنـوان شـده است(شـرکت قطـار شـهری
مشـهد .)1392 ،اگـر مهمتریـن رسـالت شـرکت قطار شـهری مشـهد را
توسـعه سیسـتمهای حمـل و نقـل ریلـی در شـهر بدانیـم ،امـوری چون
نحـوه اجـرای پروژههـای جدید که کام ً
ال بـر زندگی مردم شـهر تأثیرگذار
اسـت ،قابلیـت حرکت بـه سـوی دیدگاههـای حکمرانی خوب شـهری را
دارد .در مـورد شـرکت بهـره برداری هـم ،موضوعاتی چـون قیمتگذاری
و برنامهریـزی سـرویسدهی در ایسـتگاهها و داخـل قطـار میتوانـد بـا
تأثیـردادن نظـرات مـردم در اتخـاذ برخـی تصمیمات انجام شـود.
هـ  -سازمان ترافیک شهرداری مشهد
سیاسـتها ،اهـداف و برنامههـای سـازمان حمل و نقل و ترافیک مشـهد
برگرفتـه از سـایت ایـن سـازمان به قرار زیر اسـت .در يـك تعريف كلي و
جامـع ،هـدف اصلي سـازمان ترافيك مشـهد عبارت اسـت از تالش براي
بهبـود امـر عبـور و مرور شـهر از طريـق مطالعـه ،برنامه ريـزي ،طراحي،
آمـوزش نظـارت و هماهنگـي در امر حمل و نقل و ترافيك شـهر مشـهد
جهت جابجایي ايمن ،ارزان ،سـريع و راحت مسـافران ،عابران و كاال .اهم
اهـداف سـازمان ترافیـک که جهت مقابله بـا معضالت ترافیکی ناشـی از
رشـد روز افـزون وسـایل نقلیـه ،افزایش جمعیـت و نظایر آن تدوین شـده
به صورت زیر اسـت :توسـعه و گسـترش حمل و نقل عمومی ،سـاماندهی
سیسـتم حمل و نقل شـهری ،ارتقاء شـبکه معابر ،حفظ محیط زیسـت و
سلامت روح و جسـم انسان ،اشـاعه فرهنگ صحیح حمل و نقل ،تقویت
سیسـتمهای نظارتـی و کنترلی .همچنین سیاسـتهای اهـداف کلی زیر
برنامـه بـه صورت زیر اسـت :سـاماندهی ترافیـک ،احـداث پارکینگهای
طبقاتـی ،سـاماندهی ترافیـک اطـراف حرم مطهـر ،گسـترش تقاطعهای
غیر همسـطح ،گسـترش شـبکه معابر ،نظارت تلویزیونی بر نقاط مختلف
و مهـم شـهر ،راهانـدازی مراکز معاینـه فنی خودرو ،گسـترش فعالیتهای
مطالعاتـی ،آمـوزش و تبلیغـات جهـت ارتقـاء فرهنـگ ترافیـک ،افزایش
ایمنـی عابرین و وسـایل نقلیه(سـازمان ترافیـک مشـهد .)1392 ،با توجه
بـه نـکات فـوق ،مشـاهده میشـود سـازمان حمـل و ترافیک شـهرداری
مهمتریـن ارگان در زمینـه سیاسـتگذاریهای حمـل و نقلـی در مقیاس
شـهر مشـهد میباشـد .4بنابراین پتانسـیل حرکـت به سـمت حکمروایی
خـوب شـهری و مشـارکت دادن مـردم در تصمیمگیریهـا ،بیشـتر از هر
سـازمانی در سـازمان ترافیک وجـود دارد .تصمیماتی چـون ،احداث تقاطع
غیـر همسـطح در یـک نقطه خـاص ،ایجاد مسـیرهای ویژه حمـل و نقل
همگانـی در برخـی از معابر ،تغییر کاربری یک زمین در گوشـهای از شـهر
و نظایـر آن ،تصمیماتـی اسـت کـه به شـدت زندگی مردم محـل و حتی
زندگـی تمـام مـردم شـهر را تحـت تأثیر قـرار میدهـد و میتـوان و باید
قبـل از اتخـاذ تصمیـم نهایی نظرات مـردم را دریافت نمـوده و مورد توجه
قرار داد.
و -راهنمایی و رانندگی
نیـروی راهنمایـی و رانندگی(راهـور) دو وظیفـه اصلی راهنمایـی و اعمال
قانـون راننـدگان بیتوجـه بـه قوانیـن و مقـررات راهنمایـی و رانندگی را
بـر عهـده دارد .بـا ایـن وجـود بدلیـل حضـور تأثیرگـذار نماینـدگان ایـن
نیـرو در جلسـات شـورای هماهنگـی ترافیـک اسـتان و نیز هیئـت مدیره
سـازمانهای حمل و نقلی زیر مجموعه شـهرداری ،بسـیاری از تصمیمات

متخـذه در حـوزه برنامهریزی و اجرای طرحهـای مدیریت ترافیک ،کنترل
ترافیـک و امـور اجرایـی ترافیـک بـا هماهنگی ایـن نیرو انجام میشـود.
بنابرایـن پلیـس راهـور در اغلـب تصمیمگیریهایـی که در حـوزه اهداف
و وظایـف ارگانهـای زیرمجموعه شـهرداری وجود دارد به طور مسـتقیم
یا غیرمسـتقیم مشـارکت دارد .با توجـه به نکات فـوق ،تأثیرگذاری پلیس
راهـور در موضـوع حکمرانـی خوب شـهری بسـیار زیاد خواهـد بود.
بحث و نتیجهگیری
حکمروایـی خـوب شـهری بـه معنـای مشـارکت دادن مـردم در اتخـاذ
تصمیماتـی کـه برای شـهر آنهـا و بهبـود زندگـی آنها اتخاذ میشـود،
هنـوز جایـگاه واقعـی خـود را در مباحث حمل و نقل و ترافیک شـهری در
کشـور مـا پیدا نکرده اسـت .به عنوان مثـال در چکیده یکـی از مقالههای
ارایـه شـده در آخرین کنفرانـس بینالمللی حمل و نقـل و ترافیک(تهران)
کـه با موضـوع روش تصمیمگیری بهینه درخصوص بهترین شـیوه حمل
و نقـل عمومیارایـه گردیـده اسـت ،عنـوان شـده « انتخاب اساسـیترین
مسـأله انسـان امـروزی اسـت .مدیـران ارشـد مـدام در معـرض انتخـاب
قـرار دارنـد و در هـر تصمیمیکـه میگیرنـد بایـد برآیند نظر کارشناسـان
و مدیـران مجموعـه خود را لحـاظ نمایند»(علیزادهطباطبایـی و همکاران,
 ,1391ص .)1 .همانطـور کـه مالحظـه میشـود در ایـن توضیـح هیـچ
اشـارهای بـه مـردم بـه عنـوان اسـتفادهکنندگان از سیسـتمهای حمـل و
نقـل شـهری نشـده اسـت .بنابراین به نظر میرسـد در کشـور مـا مفهوم
حکمروایـی خـوب شـهری و مراجعـه به نظـرات مـردم در تصمیماتی که
در حـوزه حمـل و نقـل و ترافیـک شـهری اتخاذ میگـردد ،هنـوز در بین
مدیـران ،کارشناسـان و دسـتاندرکاران ایـن حوزه پذیرفته نشـده اسـت.
براسـاس مطالـب ارایـه شـده در بخـش قبـل ،امـکان بکارگیـری اصول
حکمروایـی خـوب شـهری کم و بیـش در تمـام ارگانهای مسـؤول امور
ترافیـک شـهری وجـود دارد .بـا ایـن وجـود اظهـار نظـر در مـورد میزان
بکارگیـری و نهادینـه شـدن ایـن اصول در شـرایط حاضر دشـوار بـوده و
نیـاز به نظرسـنجی از مردم و بررسـی عملکرد گذشـته این ارگانهـا دارد.
بدیهـی اسـت این سـوال میتوانـد در تحقیقات آتـی مـورد ارزیابی دقیق
قـرار گیرد.
آنچـه کـه به عنـوان نتیجهگیـری از این تحقیـق میتواند بیان شـود این
اسـت که سـازمان حمل و نقل و ترافیک شـهرداری و پلیـس راهنمایی و
رانندگـی دو ارگانـی هسـتند کـه با توجه به نقـش و وظایفی کـه در حوزه
مدیریـت ترافیک شـهری برعهده دارنـد تأثیرگذاری فراوانـی در این حوزه
ً
کاملا امـکان و فرصت اجرایـی نمودن اصـول حکمروایی خوب
داشـته و
شـهری را بـه عنـوان یکی از مبانی  CDSشـهری دراختیـار دارند .با این
وجـود بـه نظر میرسـد نهادینـه شـدن کامـل حکمروایی خوب شـهری
نیازمنـد اعتقـاد عمیـق به مزایـای پایبندی همـه جانبه به اصـول CDS
در میان مسـوولین و کارشناسـان ارگانهای ذیربط باشـد.
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چكيده
امـروزه فضاهـای عمومیشـهری ،جایگاه بـا اهمیتـی در برنامههای
توسـعه شـهری یافتهاند ،این امر ناشـی از تاثیر این فضاها در تقویت
وجهـه فرهنگـی -اجتماعـی شـهر و در نتیجـه تولیـد سـرمایههای
اجتماعی است .این گونه فضاها بسته به میزان همخوانی و همنوایی
کارکـردی بـا اهـداف مـورد انتظار ،مقیـاس و حجم روابـط ،تطابق و
تناسـب با نیازهـای روزمره گروههای اجتماعـی و همخوانی با کلیت
سـاختار شـهر ،از میـزان مطلوبیـت باالتری برخـوردار میشـوند .در
ایـن میـان ،خیابانهـای شـهری در ذهن شـهرندان نهتنها خطوطي
هسـتند كه ارتباط و اتصال نقاط مختلف شـهر را ميسـر ميسـازند،
بلكـه فضاهايـي را تصويـر ميكنند كه بـه صورت روزمره بيشـترين
حيـات جمعـي را در خـود جاي ميدهـد .بر اين مبنا ديگـر نمي توان
آن را معبـر يعنـي محـل عبـور لقب داد .مشـخصات خیابان شـامل؛
عوامـل زیسـت محیطی ،کالبـدی ،عملکردی و سـطح خدمات دهی
خیابانهای شـهری بر چگونگی درک شـهروندان از خیابان شـهری
تاثیـر گـذار بـوده اسـت .بـا توجـه به ایـن کـه مطالعـات مختصری
در خصـوص ایـن عنـوان پژوهـش صـورت گرفته اسـت و بـا توجه
به لزوم تشـخیص شـاخصهای مطلولیـت فضای شـهری(خیابان)،
و ارتقـاء کیفـی ایـن نـوع فضاهـا ،بررسـی ایـن پژوهـش در یکی از
پـر ترددتریـن و باسـابقه تریـن خیابانهـای مشـهد مقدس(خیابـان
احمدآباد) ،احسـاس میشـود .روش مورد اسـتفاده در پژوهش حاضر
روش مشـاهده مشـارکتی و توصیفی-تحلیلی اسـت ،به این معنا که
از طریق ابزار پرسشـنامه 60 ،پرسـش شـونده با متغیرهـای متفاوت
سـنی ،جنسـی ،سلامت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت ،مدت اقامت در

مشـهد ،مـدت اقامت در محورهـای منتهی به خیابان و محل سـکونت در
خیابـان احمدآبـاد توزیـع و از طریـق نرم افـزار  spssبه سـنجش معیارها
پرداخته شـده است.
واژههـاي كليـدي :سـنجش ،خیابـان شـهری ،مطلوبیـت ،فضـاي
عمومـي شـهري ،شـاخص
مقدمه
فضـای شـهری مفهومیمتعالـی تر از یـک فضـای معمولی و سـاده دارد
بـه گونـهای کـه علاوه بـر دربرگرفتـن خصیصههـای کلـی یـک فضا،
معیارهـای زیبایـی شـناختی و ارزشهـای متفـاوت اقتصـادی و اجتماعی
را نیـز شـامل میشـود .یک فضای شـهری متناسـب با نیازهـای زمانی و
مکانـی افراد جامعه ممکن اسـت خصلـت مطلوب یا نامطلـوب پیدا کند.1
ایـن گونـه فضاهـا بسـته بـه میـزان همخوانـی و همنوایـی کارکـردی با
اهـداف مـورد انتظار ،مقیـاس و حجم روابـط ،تطابق و تناسـب با نیازهای
روزمـره گروههـای اجتماعـی و همخوانی با کلیت سـاختار شـهر ،از میزان
مطلوبیـت باالتری برخوردار شـود.
مطلوبیـت خیابان شـهری به ویژه خیابانهـای دارای اهمیـت فعالیتی ،به
درجـه برداشـت و ادراک نیازهـای فـرد اسـتفاده کننـده نیز بسـتگی دارد.
بـه عبـارت دیگـر ممکـن اسـت یـک فضـای شـهری از دیـد گروهـی
از افـراد اجتمـاع مناسـب و مطلـوب و از منظـر گـروه دیگـری نامناسـب
تلقـی شـود(رفیعیان .)1381 ،اسـتفاده از فضاهای عمومیتجربهای اسـت
کـه بـرای افـراد یکسـان نیسـت ،چرا کـه متغیرهايـی نظیر سـن ،جنس،
گروههـای اجتماعـی و اقلیتهـای قومـیو نـژادی بـر چگونگـی درک
زندگـی شـهری تأثیـر گذارند.
ارکیـپ 2با تأکیـد بر این نظر ،عوامـل متعددی را نظیر :دسترسـی پذیری،
سـطوح ازدحـام ،میـزان راحتـی و آسـایش ،متنـوع بـودن فعالیتهـا و
تسـهیالت موجود در فضا و همچنین شـاخصهای کیفی معینی را نظیر:
امنیـت ،جاذبههـای فیزیکی ،حفاظـت و مالحظات زیبایی شـناختی برای
اسـتفاده و ایجاد رضایت خاطر اسـتفاده کنندگان از فضای شـهری بسـیار
مؤثـر میدانند.3
در ایـن بیـن ،خیابـان شـهری کارآمـد و موفـق حتـی االمـکان بایـد از
شـاخصهای کیفـی :دسترسـی ،امـکان بـروز فعالیـت ،راحتی و آسـایش
انسـانی برخـوردار باشـد تـا در نهایت مکانـی اجتماعی تلقی شـود؛ یعنی:
جایـی کـه افـراد میتواننـد یکدیگـر را مالقـات کـرده و دامنـه ارتباطات
اجتماعـی خود را وسـعت بخشـند.
از ایـن رو بـا توجـه به مـوارد فـوق در پژوهـش حاضر ،مطلوبیـت خیابان
احمدآباد مورد سـنجش قرار گرفته اسـت .این خیابان به لحاظ تأثیرگذاری
شـاخصهای مؤثـر بـر مطلوبیت خیابانهـای شـهری دارای وجوه متمایز
میباشـد .بنابرایـن ایـن رسـاله به سـنجش این شـاخصها و درجـه تأثیر
گذاریشـان بر مطلـوب بودن یا نامطلوب بـودن خیابان نامبـرده میپردازد.
عدم شناخت صحیح شاخصهای کیفی محیط شهری منجر به ناهماهنگی
رابطه انسان و محیط میشود .به همین جهت برای رسیدن به حداکثر
مطلوبیت و آسایش در محیطهای شهری میبایست شاخصهایی را مورد
سنجش قرار داد که از آن جمله میتوان به شاخصهای فیزیکی(آالیندهها
واکسیژن و )...و شاخصهای روانی-اجتماعی(مخاطرات ایمنی ،اجتماعی
و )...و همچنین شاخصهای کالبدی محیط(خدمات و تسهیالت ،راحتی و)...
اشاره کرد(رفیعیان .)1390 ،بنابراین لزوم بررسی مطلوبیت در خیابانهای
شهری به خوبی احساس میشود.

روش تحقیق
روش مـورد اسـتفاده در پژوهـش حاضـر روش مشـاهده مشـارکتی و
توصیفی-تحلیلـی اسـت .بـه ایـن معنـا کـه پـس از بررسـی خصوصیات
مربـوط بـه عملکـرد محیطهـای عمومیشـهری و بـا توجه بـه مطالعات
پایـه نظـری و اسـتناد بـه تجـارب مشـابه ،مطلوبیت بـه صـورت تابعی از
نفوذپذیـری ،تنـوع ،تناسـبات کالبدی(ابعـاد طراحـی و معمـاری) ،تصویـر
ذهنـی و خوانایـی خیابانهـای شـهری ،دسترسـی ،راحتـی و آسـایش،
اجتمـاع پذیـری و تمایـل به مشـارکت و نیازهای شـهروندان ،سـرزندگی
و پویایـی بـه طـور کامـل و همـه شـمول در نظـر گرفتـه میشـود .ایـن
مؤلفهها با پرسشـنامه تدقیق شـده و در محیط تحقیق سـنجش میشوند.
سـنجش مؤلفههـای مذکـور در محیط نرم افـزار  spssصـورت میگیرد.
در نهایـت عوامـل مؤثـر بـر میزان مطلوبيـت خیابانهـای مـوردی در دو
گـروه متغیرهـای وابسـته(میزان مطلوبیـت) و متغیر مستقل(سـن ،جنس،
تحصیلات ،نوع حضـور ،تعامالت اجتماعی و ) ....دسـته بندی میشـوند.
جهـت گردآوری یافتهها ابتدا برای پایایی سـواالت پرسـش نامـه از آلفای
کرونباخ و سـپس برای تأثیـر دادهها از آزمونهای  ،Tضریب همبسـتگی
خطـی پیرسـن و آنالیز واریانس اسـتفاده شـده اسـت.
مبانی نظری
 -1-3جایگاه خیابان در سلسله مراتب فضای شهری
دسـته بندیهـای مختلفـی بـرای انواع فضـای شـهری وجـود دارد و هر
یـک ازاندیشـمندان نظراتـی متفـاوت درباره فضای شـهری ارایـه دادهاند.
بـه عنـوان مثـال راب کریـر ،فضای شـهری را عمدتـا دو دسـته خیابان و
میـدان میدانـد .ریچـارد راجرز ،فضاهای شـهری را خیابانهـا ،میدانها و
مسـیرهایی کـه دیگـران حق عبـور از آنهـا را دارند وسـایر فضاهایی که
دسترسـی در آنهـا آزاد بـوده ،بر میشـمرد(به نقـل از بهزادفـر.)1388 4 ،
کرمونـا هـم در کتاب مکانهای عمومی ،فضاهای شـهری را به دو دسـته
فضای شـهری بـر میشـمرد ،خیابانهـا و میدانهـا .5همچنین توسـلی،
فضای شـهری را جزء جدایی ناپذیر از سـاخت اصلی شـهر و متشـکل از
دو عنصـر اساسـی خیابان و میـدان میداند(توسـلی.)1379 ،
امـا روشـن اسـت کـه ،وجـود فضاهـای شـهری در شـهرها بـه تنهایـی
نمیتوانـد شـهرها را قابـل زندگی و دارای مدنیت سـازد ،بلکه الزم اسـت
ویژگیهـا و معیارهایـی کـه سـبب مطلوبیت فضای شـهری میگـردد ،را
نیـز دارا باشـد .تحقیقـات مختلـف نشـان میدهد کـه  4کیفیـت کلیدی
بـرای یـک محیط بـا کیفیت بـاال نیاز اسـت:
 )1دسترسی و ارتباطات(راحت برای استفاده ،آسانی رسیدن و حرکت در آن)
 )2فعالیتها(فراهم کرن دلیلی برای حضور در آن)
 )3قابلیت جای گیری در تصویر ذهنی کاربران
 )4معاشـرت پذیر(پرورش روابط همسـایگی ،دوسـتی ،روابط متقابل ،تنوع
و( )...کرمونـا ،2008 ،به نقل از رسـولی.)1386 ،
از دیـد عملکردگرایـان ،خیابـان فضایـی ارتباطی اسـت که جهـت دهنده،
تقسـیم کننـده و تقویـت کننده سـاختار شـهر اسـت .آنـان که بـه ادراک
محیـط اهمیت میدهند ،راهها را مهمترین عامل سـازمان یافته در نقشـه
پـردازی ذهنـی انسـان میداند(لینـچ .)1960 ،جامعـه شناسـان شـهری،
حیـات و مدنیـت یـک شـهر را در ارتبـاط بـا فضاهـای بـاز آن دانسـته و
جیـن جیکوبـز( )1961در ایـن ارتبـاط میگویـد :فکـر کـردن بـه شـهر
یعنـی بـه تصویـر در آوردن خیابانهـای آن .خیابـان بـا برقراری مناسـب
تبادالت کالبدی ،فضایی و اجتماعی شـهر میتواند در حیات و سـرزندگی
فضاهای شـهری ،بیشـترین نقـش را داشـته باشـد(امین زاده.)1381 ،
1. Golany,1996
2. 1997
 Massam,1975و 3. Harty and Dunn,1971
4. Rogers, 2003
5. carmona, 2003
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جان لنگ معتقداسـت :کیفیتی که از شـهر برداشـته میشـود ،بیش از هر
چیـزی بسـتگی بـه خیابانهـای آن دارد(لنـگ )1387 ،و یـا اینکه خیابان
فضایـی زنـده ،مهیـج و پـر تحرک اسـت بـه تعبیـری مهمتریـن فضای
عمومییک شـهر است.1
کرمونـا نیـز معتقد اسـت که خیابانها فضاهای سـه بعدی خطی هسـتند
کـه در هـر دو طرف به وسـیله سـاختمانها محصـور شـدهاند و بر خالف
میدانهای شـهری که خصوصیتی ایسـتا دارند ،بیشـتر خیابانها از لحاظ
بصـری پویـا هسـتند .بـه زعـم وی ،خیابانهـا میتواننـد بـه دو صـورت
رسـمییا غیـر رسمیشـناخته شـوند و اظهـار مـیدارد کـه ایحـاد حسـی
قـوی از محصوریـت بـا سـاختمانهای احاطـه کننـده آن و یـا پوشـش
گیاهی ،خط آسـمان مناسـب ،منظرهای منظم در کفسـازی و چیدمانی از
مبلمـان خیابـان ،به رسمیشـدن آن کمـک شـایانی میکند.2
 -2-3مطلوبیت فضای شهری(خیابان شهری)
بـی شـک بـرای آن که بتـوان فضایـی را با عنـوان محیطی خـوب تلقی
کـرد ،الزم اسـت کـه فضا به نیازهای ابتدایی بشـر پاسـخ دهـد .از طرفی،
میتـوان میـان انگیـزه و نیاز هـم رابطهای متصور شـد .انگیـزه راهنمای
رفتـار اسـت و رفتـار در جهت برآوردن نیازهاسـت .نظریـه طراحی محیط
بایـد براسـاس مفاهیم نیازهای انسـان باشـد(عباس زادگان.)1384 ،
عوامـل متعددی نظیر :دسترسـی پذیری ،سـطوح ازدحام ،میـزان راحتی و
آسـایش ،متنـوع بـودن فعالیتها و تسـهیالت موجـود در فضا و همچنین
شـاخصهای کیفـی معینی را نظیـر :امنیت ،جاذبههـای فیزیکی ،حفاظت
و مالحضـات زیبایـی شـناختی بـرای اسـتفاده و ایجـاد رضایـت خاطـر
اسـتفاده کنندگان از فضای شـهری بسـیار مؤثر است .شـخصیت استفاده
کننـده نیـز بـر میـزان مطلوبیـت فضاهـای عمومیشـهر اثـر گذار اسـت
ً
مثلا هنگامیکـه یـک فضـای عمومیبـا بهـره گیـری از خصیصههای
راحتی(شـامل مـواردی نظیـر امنیت ،پاکیزگی ،نبود سـرو صدا و شـلوغی
و ) ....بتوانـد خـود را بـه خوبـی عرضه نمایـد و تصویر مناسـب را در ذهن
شـهروندان ایجـاد کنـد در واقع موفقیت و کارایی مناسـب را کسـب کرده
اسـت .وجـود فعالیتهـای متنـوع در یـک فضـا ،کـه خصیصـه تنـوع و
عمومیـت بـه آن فضا بدهد باعث میشـود که افراد فرصـت زیادی جهت

مشـارکت و حضور داشـته باشـند(رفیعیان و دیگران.)1387 ،
از دیگـر سـو یکـی از معیارهـای ارزیابـی کیفیـت محیط هر شـهر ،وجود
فضاهـای سـبز عمومیاسـت ،فضاهایـی کـه شـهروندان بتواند بـا ایمنی
و آسـایش خاطـر باهـم بـه تعامـل و گفـت و گـو بپردازنـد .اهمیـت ایـن
مسـأله تا حدی اسـت که امروزه توجه به فضاهای سـبز شـهری و اعمال
سیاسـتهایی کـه مـردم شـهرها را از مشـکالتی ماننـد یـأس و ناامیدی
برهاننـد و باعـث ارتبـاط بـا فضاهـای سـبز گـردد ،از مهمتریـن وظایـف
نهادهـای شـهری محسـوب میشـود(صالحی ،فـرد و دیگـران.)1389 ،
هیـچ فضایـی نمیتوانـد نیازهـای همـه افـراد را بـه طـور کامل بـرآورده
سـازد .دامنـه وسـیع تـر فرصتهـا بـرای تعامـل و کنـش با یـک محیط
میتوانـد آن را بـرای تأمیـن نیازهـای مردمیکـه از آن اسـتفاده میکنـد،
مناسـب تر سـازد و بنابرایـن توانایی محیط را بـرای رویارویی بـا نیازهای
مختلـف افزایـش دهد(چپ مـن.)1384 ،
کیفیـت و مطلوبیـت محیـط کـه بـه عنـوان بخشـی از قابلیـت محیـط
میباشـد ،براسـاس ادراک محیطـی افـراد مـورد بررسـی قـرار میگیـرد،
ادراک محیـط فرآینـدی اسـت کـه از طریـق آن انسـان دادههـای الزم را
براسـاس نیـازش از محیـط پیرامون خـود برمیگزینـد .لذا میتـوان آن را
هدفمنـد دانسـت ،که بـه فرهنگ ،نگـرش و ارزش حاکم بر تفکـر ادراک
کننـد ،بسـتگی دارد .در حقیقـت ادراک محیطـی ،از تعامـل ادراک حسـی
و شـناخت کـه در ذهـن انسـان تجربـه شـدهاند حـادث میشـوند .در این
فرآیند نقش محیط به عنوان عامل اساسـی در رشـد ،توسـعه و در نهایت
در یادگیـری مـورد توجه قـرار گیرد(مطلبـی.)1380 ،
 -3-3شاخصها و معیارهای مؤثر بر مطلوبیت خیابان شهری
بـا توجـه بـه نظراتاندیشـمندان در خصـوص شـاخصهای مؤثـر بـر
مطلوبیـت خیابانهای شـهری 9 ،شـاخص با توجـه به پراکنـش و میزان
تکـرار بـه عنـوان شـاخصهای مورد نظـر این پژوهـش انتخاب شـدهاند
کـه بـا ذکر معیارهای مؤثر بر آن(معیارهای پرسـش شـده در پرسشـنامه)
در ذیـل بـه طور مختصر اشـاره شـده اسـت.

جدول( )1شاخصها و معیارهای مؤثر بر مطلوبیت خیابان شهری  -مأخذ :نگارنده1392 ،

ردیف

شاخص مطلوبیت

1

نفوذپذیری

2

گوناگونی(تنوع)

معیارهای پرسش شده در پرسشنامه

توضیحات

مسافت طی شده از محل سکونت تا خیابان
تعدد ورودی
حداکثر راههای قابل دسترس برای افراد در خیابان شهری

وجود ترافیک
عرض سواره و پیاده
وجود مسیرهای دوچرخه
دسترسی به پارک ،فروشگاه محل تحصیل یا کار
نوع حضور شهروندان

استقرار انواع کاربر یها روی یک موضوع طراحی

مدت استفاده از خیابان
دلیل استفاده از خیابان
امکانات متنوع در محور خیابان
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1. Cown, 2005
2. Carmona, 2003

جذابیت و چشماندازی
فضای سبز

طراحی سیمای بیرونی

3

تناسبات بصری

4

جامعیت و حضورپذیری

حضور گروههای استفاده کننده با ساعات حضور متفاوت و میزان
حضور باال

5

خوانایی

طراحی توده ساختمانها و محصوریتهای جداره خیابان شهری

6

سرزندگی

وجود عواملی جهت برانگیزش حس پویای و سرزندگی در
شهروندان در خیابان شهری

7

انعطاف پذیری

وجود فضاهای منعطف جهت حضور شهروندان برای کاربردهای
متنوع

8

آسایش و آرامش

وجود آرامش و آسایش در خیابان شهری از طریق عدم وجود
ازدحام و سرو صدا و وجود نظارت و امنیت در خیابان شهری

حیث طراحی معماری و ابنیه در جدارههای خیابان
رنگ و نما و مصالح زیبا
همه شمول بودن خیابان
میانگین استفاده از خیابان
زمان حضور شهروندان در خیابان
گرههای اجتماعی -ترافیکی
لبه
راه
نشانه

 9تصور ذهنی و خاطره انگیزی

لحاظ تصویر ذهنی مطلوب ،برانگیزش حس خاطره انگیزی در
شهروندان از خیابان

 -4معرفی نمونه موردی
خیابـان احمـد آبـاد در منطقـه  1مشـهد واقع شـده اسـت ،این خیابـان از
شـمال به؛ میدان اسـتقالل ،بولوار فردوسـی ،میدان فردوسی ،بولوار شهید
قرنـی ،میدان شـهدا ،از جنوب به؛ بولوار شـهید منتظـری ،میدان منتظری،
میـدان فلسـطین ،بولـوار ملـک آبـاد ،میـدان آزادی ،از شـرق بـه؛ خیابان
دانشـگاه ،میـدان دکتر شـریعتی ،خیابان کوهسـنگی و از غـرب به؛ میدان
آزادی ،بولـوار آزادی ،میـدان اسـتقالل ختم میشـود.

فعالیتهای شاد و فرح بخش
مبلمان شهری
اقشار مختلف
تعامالت اجتماعی
مقدار زمان حضور
امکان دور هم شدن
ایمنی و امنیت
پاکیزپی و تمیزی
سروصدا و شلوغی
خاطرههای خوب و به یاد ماندنی
تصویر ذهنی نسبت به خیابان
دلیل نامگذاری خیابان

 -5یافتههای تحقیق
در ایــن قســمت قبــل از گــزارش و تجزیــه و تحليــل آمار توصیفــی برای
متغیرهــای مــورد بررســی بــه محاســبه قابلیــت اطمینــان ابزارانــدازه
گیــری بــا اســتفاده از معیــار آلفــای کرونبــاخ پرداختــه میشــود.
بــه منظــور بررســی دقیــق قابلیــت اطمینــان پرسشــنامههای مــورد
اســتفاده از آنجایــی کــه مقیــاس اصلــی مــورد اســتفاده لیکــرت 5
قســمتی اســت از معیــار آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .همچنیــن
بــه منظــور بررســی کامل و ســاختاری پرسشــنامهها بــا اســتفاده از روش
آلفــای حذفــی ،ســازگاری داخلــی محاســبه شــده اســت .نتایــج حاصــل
شــده بــه صــورت زیــر میباشــد:
در ایــن تحقیــق بــا در نظــر گرفتــن 34آیتــم دارای مقیــاس لیکــرت در
پرسشــنامه ،مقــدار آلفــای کرونبــاخ برابــر  0/765اســت کــه بــا توجــه
بــه قاعــده تصمیمگیــری فــوق در ناحیــه قابلیــت اطمینــان قابــل قبــول
قــرار گرفتــه اســت در نتیجــه قابلیــت اطمینــان مناســب بــوده و نتایــج
آزمونهــای حاصــل از دادههــای تولیــد شــده توســط ایــن پرسشــنامه
قابــل قبــول اســت.
همانطــور کــه میدانیــم بــرای متغیرهــای کمیمیتــوان عــاوه بــر
هیســتوگرام ،معیارهــای تمرکــز و پراکندگــی و توزیــع را نیــز محاســبه
کــرد و بــه دلیــل تشــابه بیــن هســیتوگرام و جــدول فراوانــی ،از گــزارش
جــدول فراوانــی بــرای ایــن متغیرهــا خــودداری میکنیــم .نتایــج
آمارههــای توصیفــی بــرای متغیرهــای کمیموجــود در ایــن تحقیــق

تصویر( )1موقعيت خیابان احمدآباد -مأخذ :نگارنده1392 ،
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بهطـور شـهودی میتـوان آنرا تقریبـ ًا نرمال فـرض کرد ،بـرای اطمینان
بیشـتر بـا اسـتفاده از آزمون کولموگروفاسـمیرنف کـه معروفترین آزمون
برای بررسـی نرمال بودن مشـاهدات اسـت ،نرمال بودن متغیرهای اصلی
را مـورد آزمـون قـرار دادهشـده اسـت که با شـدت و ضعفهـای مختلف،
نرمـال بـودن آنها در سـطح معنی داری  %5تأیید شـد.
حـال بـا توجـه بـه اینکـه فرضیـات ایـن تحقیـق در مـورد میـزان امتیاز
هـر یـک از ایـن متغیرها(کـه نمـرهای بیـن  1تـا  5گرفتهانـد) اسـت بـا
اسـتفاده از آزمـون  tبـرای یـک جامعه و با اسـتفاده از مقایسـه میانگینها
بـه بررسـی و آزمـون فرضیـات ایـن تحیـق پرداخته شـده اسـت .از آنجا
کـه تمامیامتیازات سـوالها برای محاسـبه متغیرهای اصلـی این تحقیق
بیـن  1تـا  5و بـه صـورت لیکـرت بـوده اسـت و با توجـه به اینکـه مقدار
وسـطی یعنی  3مقداری متوسـط و میانی اسـت و با توجه به اینکه مقادیر
بیشـتر از  3وجـود آن متغیـر بـه صـورت معنـیدار در خیابـان احمدآبـاد را

بــه صــورت زیــر میباشــد:

جدول( )2قابلیت اطمینان ابزاراندازه گیری  -مأخذ :نگارنده1392 ،
معیارهای توصیفی برای متغیرهای کمی

نام متغیر

تصویر ذهنی و
خاطره انگیزی

نفوذپذیری

تعداد مورد قبول
میانگین
انحراف استاندارد میانگین
میانه

60
3/07
0/164
3/00

60
3/047
0/0533020
3/11

جامعیت و
گوناگونی(تنوع) تناسب بصری
حضور پذیری
60
2/68
0/1005
2/83

60
2/025
0/1025
2

60
3/0458
0/08414
3/2500

در متغیرهـای کمیفـرض نرمـال بـودن برقرار بـود به خصـوص در مورد
متغیـر عوامـل آموزشـی با وجود مقـداری انحـراف از توزیع نرمـال باز هم

نشـان میدهـد پـس بـرای آزمـون فرضیـات از آزمـون میانگیـن نمـرات برابـر  3به عنـوان فرض صفر اسـتفاده میشـود.
نتایج آزمون tبرای تمامیمتغیرها به صورت زیر میباشد:
جدول( )3آزمون  tبرای مقایسه میانگین با یک عدد مشخص  -مأخذ :نگارنده1392 ،

میانگین نمرات متغیر مورد بررسی= 3
فاصله اطمینان  95%برای اختالف میانگین با عدد 3
کران باال

کران پایین

تفاوتمیانگینها

مقدار احتمال
()p-value

درجه آزادی

آماره آزمون t

0/400

-0/260

0/0670

0/687

59

0/4050

تصویر ذهنی و خاطرهانگیزی

0/153648

-0/059666

0/04699070

0/382

59

0/882

نفوذپذیری

-0/121079

-0/523366

-0/3222222

0/002

59

-3/205

گوناگونی(تنوع)

0/2142

-0/1225

0/04583

0/588

59

0/545

تناسب بصری

-0/770

-1/180

-0/9750

0/0001

59

-9/510

جامعیت و حضورپذیری

0/198

-0/164

0/0167

0/854

59

0/184

سرزندگی و پویایی

0/394100

0/117011

0/2555556

0/0001

59

3/691

انعطاف پذیری

0/678990

00/398788

0/5388889

0/0001

59

7/697

آسایش و آرامش

0/664551

0/444973

0/5547619

0/0001

59

10/111

مطلوبیت

همیــن طــور کــه مشــاهده میشــود؛ متغیرهــای گوناگونــی و جامعیــت و حضورپذیــری ،میانگینــی کمتــر از  3یعنــی حــد متوســط دارنــد یعنــی ایــن
مؤلفههــا در خیابــان احمــد آبــاد حضــور ندارنــد ولــی متغیرهــای معنــی دار دیگــر میانگینــی بیشــتر از  3دارنــد یعنــی ایــن متغیرهــا در خیابــان احمدآباد
نقشــی پررنــگ دارند.
امــا بــرای متغیرهــای دیگــر یعنی برای تصویر ذهنــی ،خاطره انگیزی ،نفوذپذیری ،تناســب بصری و ســرزندگی و پویایــی مقدار احتمــال از  0/05بزرگتر
اســت و دلیلی بر رد فرض صفر در ســطح معنی داری  %5وجود ندارد یعنی این متغیرها میانگینی تقریب ًا نزدیک به  3دارند یعنی حد متوســط ومیانی دارند.
حــال بــه منظــور بررســی ارتبــاط و همبســتگی بیــن ایــن عوامــل و بــا توجــه بــه نرمــال بــودن مقادیــر ایــن متغیرهــا بااســتفاده از آزمــون معنــی داری
ضریــب همبســتگی خطــی پیرســن بــه بررســی وآزمــون رابطــه خطــی بیــن ایــن عوامــل پرداختــه میشــود ،نتایــج آزمــون معنــی داری ضرایــب
همبســتگی خطــی پیرســن بــه صــورت زیــر میباشــد:
جدول( )4آزمون معنی داری ضریب همبستگی خطی پیرسن مأخذ :نگارنده1392 ،
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مطلوبيت

آسایش و
آرامش

انعطاف
پذیری

سرزندگی و پویایی جامعیت و
پذیریحضور تناسب بصری گوناگونی نفوذپذیری تصویر ذهنی

-0/029

0/127

-0/042

0/151

-0/052

0/012

-0/212

-0/037

0/825

0/333

0/751

0/251

0/693

0/930

0/105

0/779

60

60

60

60

60

60

60

60

1

ضریبهمبستگی
پیرسن
مقدار احتمال

60

تعداد

تصویر ذهنی

0/779

مقدار احتمال

60

تعداد
ضریبهمبستگی
پیرسن

گوناگونی

تناسب بصری

*0/290

0/018

*0/265

0/227

0/062

*0/295

**0/333

0/025

0/890

0/041

0/082

0/640

0/022

0/009

60

60

60

60

60

60

60

60

0/228

-0/047

0/146

**0/442

1

**0/333

-0/212

0/031

0/000

0/080

0/722

0/267

0/000

0/009

0/105

مقدار احتمال

*0/276

-0/223

0/083

-0/048

-0/133

1

*0/295 **0/442

0/012

ضریبهمبستگی
پیرسن

0/033

0/087

0/528

0/715

0/310

0/000

0/022

0/930

مقدار احتمال

-0/006

0/158

0/038

0/014

1

-0/133

0/146

0/062

-0/052

ضریبهمبستگی
پیرسن

0/964

0/227

0/774

0/913

0/310

0/267

0/640

0/693

مقدار احتمال

0/107

*0/273

0/206

1

0/014

-0/048

-0/047

0/227

0/151

ضریبهمبستگی
پیرسن

0/417

0/035

0/114

0/913

0/715

0/722

0/082

0/251

مقدار احتمال

*0/256

0/088

1

0/206

0/038

0/083

0/228

*0/265

-0/042

ضریبهمبستگی
پیرسن

0/048

0/502

0/114

0/774

0/528

0/080

0/041

0/751

مقدار احتمال

انعطاف پذیری

0/001

1

0/088

*0/273

0/158

-0/223

**-0/460

0/018

0/127

ضریبهمبستگی
پیرسن

0/502

0/035

0/227

0/087

0/000

0/890

0/333

مقدار احتمال

آسایش و آرامش

0/001

*0/256

0/107

-0/006

*0/276

*0/279

*0/290

-0/029

ضریبهمبستگی
پیرسن

0/993

0/048

0/417

0/964

0/033

0/031

0/025

0/825

مقدار احتمال

مطلوبیت

**-0/460 *0/279

0/993
1

1

-0/037

ضریبهمبستگی
پیرسن

نفوذ پذیری

جامعیت و حضور
پذیری
سرزندگی و
پویایی

** .ضریب همبستگی پیرسن در سطح معنی داری  1%معنی دار است.
* .ضریب همبستگی پیرسن در سطح معنی داری  5%معنی دار است.

همانطـور کـه در جـدول فـوق مشـاهده میشـود ،فرضیات مورد بررسـی برای بررسـی کلیـه روابط فوق بـه این صورت اسـت که در فـرض صفر وجود
رابطـه خطـی معنـی دار بیـن متغیرهای سـطر و سـتون رد میشـود و در فرض مقابـل وجود این ارتبـاط تأیید میشـود .در هر یک از مقـدار احتمالهای
فـوق اگـر عالمـت **(دو سـتاره) در کنـار مقدار احتمال باشـد یعنی در سـطح معنـی داری  1%وجود ارتباط خطی معنـی دار تأیید میشـود و اگر *(یک
سـتاره) باشـد ایـن ارتبـاط در سـطح معنی داری  5%تأیید میشـود و اگـر عالمتی نبود وجـود این ارتباط در سـطح معنی داری  5%تأیید نمیشـود.
حـال بـا توجـه بـه قاعـده فـوق میتوان کلیـه روابط مد نظر را بررسـی کـرد اما از آنجـا که یکی از اهداف اساسـی ایـن تحقیق وجود ارتبـاط بین متغیر
مطلوبیـت خیابـان احمدآبـاد بـا سـایر متغیرها اسـت به همیـن دلیل به بررسـی ارتباط متغیـر مطلوبیت با سـایر متغیرهـا پرداخته میشـود .ارتباط خطی
معنی داری بین متغیر وابسـته مطلوبیت و متغیرهای نفوذپذیری ،گوناگونی ،تناسـبات بصری و انعطاف پذیری در سـطح معنی داری  5%وجود دارد .و از
آنجـا کـه مقدار ضریب همبسـتگی پیرسـن بـا این متغیرها در همه حالتها مثبت اسـت یعنـی بین مطلوبیت  4متغیر فوق ارتباط مسـتقیم وجـود دارد.
در حالـت کلـی اگـر در پـی متغیرهـای معنی دار را به نسـبت شـدت رابطه ،از شـدیدترین به صورت نزولی باشـیم متغیرهـای دارای ارتبـاط با مطلوبیت
خیابـان احمـد آباد به ترتیب شـدت رابطـه عبارتند از:
 .1نفوذپذیری
 .2گوناگونی(تنوع)
 .3تناسب بصری
 .4انعطاف پذیری
الزم به ذکر است که به منظور اطمینان بیشتر و بررسی دقیقتر ارتباط بین متغیر مطلوبیت با سایر متغیرها از رگرسیون چندگانه نیز استفاده شد که نتایج
حاصل شده دقیق ًا به مانند آزمون معنی داری ضرایب همبستگی بوده به همین دلیل از ارایه گزارش رگرسیونی خودداری شد.
حال به منظور بررسی تکمیلی و مقایسهای به مقایسه نمره مطلوبیت در دسته بندیهای مختلف جامعه مانند جنسیت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و مدت
اقامت در مشهد پرداخته میشود .بررسی مقایسهای این آزمونها بوسیله جدول آنالیز واریانس انجام شده است که نتایج ان به صورت زیر میباشد:
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جدول( )5آنالیز واریانس -مأخذ :نگارنده1392

جدول آنالیز واریانس()ANOVA
مطلوبیت= متغیر وابسته
تفاوت معنیداری در سطح  5%وجود ندارد.
تفاوت معنیداری در سطح  5%وجود ندارد.
تفاوت معنیداری در سطح  5%وجود ندارد.
تفاوت معنیداری در سطح  5%وجود ندارد.

0/002

آماره آزمون F

0/996

مقدار احتمال()p-value

0/254

آماره آزمون F

0/616

مقدار احتمال()p-value

0/345

آماره آزمون F

0/733

مقدار احتمال()p-value

0/620

آماره آزمون F

0/650

مقدار احتمال()p-value

همانطـور کـه در جـدول فـوق مشـاهده میشـود در هیچکـدام از زیـر
گروههـای فـوق تفـاوت معنـی داری بیـن نمـره مطلوبیـت آنهـا وجـود
نـدارد .یعنـی ً
مثلا تفاوتی بیـن دیدگاه زنان ومردان نسـبت بـه مطلوبیت
خیابـان احمدابـاد در سـطح معنـیداری  5%وجـود نـدارد.
همچنین افراد با تحصیالت مختلف یا با وضعیت تأهل مختلف تفاوتی از نظر
نمره مطلوبیتشان به خیابان احمدآباد در سطح اطمینان  95%وجود ندارد.
وضعیـت فـوق بـرای افـراد بـا مـدت اقامتهـای مختلـف در مشـهد نیز
برقرار اسـت.
 -6نتیجه گیری
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،شاخصهای گوناگونی ،جامعیت و
حضورپذیری در خیابان احمدآباد حضور ندارد اما شاخصهایی نظیر تصویر
ذهنی ،خاطره انگیزی ،نفوذپذیری ،تناسبات بصری و سرزندگی و پویایی در
این خیابان وجود دارد .این به این معناست که برای همهی شهروندان قابل
دسترس بودن خیابان ،جذابیت و چشم نوازی و وجود فعالیتهای متنوع
و فرح بخش ،همچنین سابقه تاریخی خیابان و تأثیر در تجربه و حس
خاطره انگیزی در شهروندان از خصلتهای ویژهی این خیابان محسوب
میشده و همچنین ارتباط خطی معناداری بین متغیر وابسته مطلوبیت و
متغیرهای مستقل نفوذپذیری ،گوناگونی ،تناسبات بصری و انعطاف پذیری
وجود دارد .این به این معناست که؛ این شاخصها برای سنجش مطلوبیت
خیابان گزینش شده است.
تفاوتی در نمره دهی به سنجش مطلوبیت از نظر زیرگروههای
متفاوت با شاخصهایی از قبیل جنسیت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و
مدت اقامت در مشهد وجود ندارد این گزاره حاکی از آن است که این
خیابان از دیدگاه همه اقشار ،با تحصیالت ،سن ،جنس و وضعیت تأهل
متفاوت ،به یک میزان مورد سنجش قرار گرفته شده است و خیابان
همه شمول بوده است .به طور مثال زن و مرد به سوال مربوط به معیار
امنیت در شاخص آرامش و آسایش به یک میزان پاسخ دادهاند و....
بنابرآنچه اشـاره شـده ،خیابان احمدآباد خیابانی واجد شـاخصهای تصویر
ذهنـی ،خاطـره انگیـزی ،نفوذپذیـری ،تناسـبات بصـری و سـرزندگی و
پویایی میباشـد.
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چکیده
در ایـن مقالـه به اختصار پیرامون سیسـتم دیوار برشـی فوالدی بحث
میگـردد .مزایـای موجود در این سیسـتم سـازهای بسـیار قابل توجه
اسـت امـا با این حال دشـواری مدلسـازی و طراحـی آن و محدودیت
نرمافزارهـای طراحی باعث شـده کمتر در سـاخت سـازهها بـکار رود.
هدف از این مقاله صرف ًا معرفی اجمالی سیسـتم دیوار برشـی فوالدی
و ایجـاد انگیزه برای مطالعات بیشـتر در خوانندگان محترم میباشـد.
-1مقدمه
در طــول زمــان سیســتمهای باربــر جانبــی مختلفی توســط محققین
معرفــی شــده اســت .ایــن رونــد از میــان قابهــای مصالــح بنایــی
تــا معرفــی سیســتمهای کنتــرل ســازه ادامه داشــته اســت .سیســتم
دیــوار برشــی فــوالدی از سیســتمهای نویــن لــرزهای محســوب
میشــود کــه از ســال  1994مــورد تاییــد آییننامــه فــوالد کانــادا
قــرار گرفتــه و از ســال  2005نیــز آییننامــه فــوالد امریــکا آن را
بــه رســمیت شــناخته اســت .آییــن نامــه ایــران بــه صراحــت اعــام
کــرده اســت در حوزههایــی کــه وارد بحــث شــده اســت ،رعایــت
ضوایــط آن از ســوی مهندســین الزامیاســت و در حوزههایــی کــه
آییــن نامــه بــه آنهــا ورود نکــرده اســت مهندســین مجــاز هســتند
بــه ضوابــط آییــن نامههــای معتبــر کشــورهای دیگــر مراجعــه
کننــد .البتــه اســتاندارد  2800در نســخه ویرایــش چهــارم ،بــرای
سیســتم دیــوار برشــی فــوالدی ضریــب رفتــار  9را(بــر اســاس روش
تنــش مجــاز) پیشــنهاد کــرده اســت و بــه ایــن ترتیــب بــر روی
کفایــت ایــن سیســتم صحــه گذاشــته اســت.

تاکنـون مطالعات نظـری و آزمایشـگاهی فراوانی در خصـوص رفتار دیوار
برشـی فوالدی انجام شـده اسـت که این تحقیقات مؤیـد تأمین همزمان
سـختی ،مقاومت و شـکلپذیری در دیوارهای برشـی فوالدی است .دیوار
برشـی فـوالدی از یـک ورق نـازک فـوالدی تشـکیل شـده که بـه تیر و
سـتون پیرامونـی خود متصل میگردد .این سیسـتم شـامل دو نـوع بدون
سـخت کننـده و با سـخت کننده میباشـد که در نـوع اول اجـازه کمانش
بـه ورق فـوالدی داده شـده و صرفـا از عملکـرد ورق در کشـش اسـتفاده
میشـود و در نـوع دوم بـا اسـتفاده از سـخت کنندههای طولـی و عرضی
از کمانـش ورق جلوگیـری شـده اسـت .اگرچـه در حال حاضر هـر دو نوع
سیسـتم دیـوار برشـی فوالدی با سـخت کننـده و بدون سـخت کننده در
دنیـا مـورد مطالعه قرار گرفته اسـت اما بـا توجه به حجم زیاد جوشـکاری
در سیسـتم دارای سـخت کننـده کـه منجر به صـرف هزینه و زمـان زیاد
میشـود ،نـوع بـدون سـخت کننـده ایـن سیسـتم از مقبولیـت بیشـتری
برخـوردار اسـت .مزایای مذکور در سیسـتمهای بدون سـختکننده باعث
شـده که آییـن نامههای کانـادا و امریکا صرفا بـه ارایه ضوابـط دیوارهای
بـدون سـخت کننـده اکتفـا کننـد و دیوارهـای دارای سـختکننده را از
مباحـث مطرح شـده خـارج کردهاند.
-2معرفی اجزاء دیوار برشی فوالدی
شــکل( )1اجــزاء تشــکیل دهنــده سیســتم دیــوار برشــی فــوالدی
را نمایــش میدهــد .در سیســتم دیــوار برشــی فــوالدی بــدون
ســختکننده ،ورق نــازک فــوالدی وظیفــه ورود بــه مرحله غیراالســتیک
و اســتهالک انــرژی را دارد .اعمــال نیــرو بــه سیســتم باعث ایجــاد میدان
کششــی قطــری در ورق میشــود کــه ایــن نیروهــای کششــی در ادامــه
مســیر انتقــال نیــرو بــه تیرهــا و ســتونهای مــرزی وارد میشــوند.
براســاس ضوابــط لــرزهای آییــن نامههــای طراحــی ،بایــد از ورود
ســتونهای مــرزی بــه مرحلــه غیراالســتیک جلوگیــری کــرد .بنابرایــن
در ایــن سیســتم ســازهای نیــز همچــون سیســتم مهاربنــدی مقاطــع
ســتونها قابــل توجــه و بــزرگ خواهنــد شــد و ســهم عمــده هزینــه
ســازه را بــه خــود اختصــاص میدهنــد .تیرهــای مــرزی کــه از بــاال
و پاییــن تحــت کشــش موجــود در ورق قــرار میگیرنــد بایــد بــرای
نیروهــای مذکــور و نیروهــای اعمالــی از ســتونهای مــرزی بــه آنهــا
طراحــی شــوند .براســاس ضوابــط آییننامههــا تیرهــای مــرزی مجــاز
بــه ورود بــه محــدوده غیراالســتیک در حــد کنتــرل شــده میباشــند.

شکل  -1معرفی اجزاء سیستم دیوار برشی فوالدی

بــرای اتصــال ورق بــه تیــر و ســتون مــرزی میتــوان از جــوش و یــا
پیــچ اســتفاده کــرد .بــا توجه بــه اینکــه متاســفانه هنــوز در شــرایط فعلی
توجــه الزم بــه کیفیــت جــوش  -چــه در مرحلــه انتخــاب جوشــکار
ماهــر و چــه در مرحلــه نظــارت حرفـهای بــر کیفیــت جــوش  -در اغلــب
پروژههــا دیــده نمیشــود ،اســتفاده از روش اتصــال پیچــی میتوانــد
گزینــه مناســب و مطمئنــی تلقــی گــردد .شــکل( )1نمونـهای از اتصــال
ـان داده اســت.
پیچــی ورق بــه تیــر و ســتون مــرزی را نشـ 
 -3مبانی تئوری
در دیوارهــای برشــی فــوالدی بــدون ســخت کننــده اجــازه کمانــش بــه
ورق نــازک فــوالدی داده میشــود و از ظرفیــت ورق در فشــار صرفنظــر
میشــود .در آنالیــز دیــوار برشــی فــوالدی دو نکتــه مهــم وجــود دارد.
نکتــه اول بــه نحــوه مدلســازی سیســتم بــرای حــذف عملکــرد ورق در
فشــار مربــوط میشــود و نکتــه دوم بــه نحــوه تعییــن نیــروی داخلــی
در اعضــا مرتبــط میباشــد .از آنجــا کــه در ایــن سیســتم ،ورق فــوالدی
نــازک اســت بــه راحتــی در برابــر فشــار کمانــش میکنــد کــه ایــن
موضــوع امــری پذیرفتــه شــده در فراینــد طراحــی میباشــد .منتهــی
بــا توجــه بــه کمانــش ورق بایــد آنرا از باربــری سیســتم خــارج کــرد
و از مقاومــت ورق در فشــار صــرف نظــر شــود .بــرای حــذف ظرفیــت
عملکــرد ورق در فشــار بایــد در فرآینــد تحلیــل از روشهــای تحلیــل
غیرخطــی اســتفاده شــود کــه تفــاوت رفتــار مصالــح در کشــش و فشــار
قابــل احتســاب باشــد.
در حــال حاضــر دو روش بــرای تحلیــل دیوارهــای برشــی فــوالدی
مطــرح اســت کــه یکــی اســتفاده از المانهــای  Shellغیرهمســانگرد
اســت کــه قــادر بــه تمایــز رفتــار مصالــح در راســتاهای مختلــف باشــد
و دیگــری اســتفاده از مــدل نــواری آییننامــه کانــادا میباشــد .در هــر
صــورت تحلیلهــای خطــی قــادر بــه اعمــال ایــن دو نــوع مدلســازی
نمیباشــند و اســتفاده از تحلیــل غیرخطــی اجتنــاب ناپذیــر اســت.
نکتــه دیگــری کــه در بحــث آنالیــز دیوارهــای برشــی فــوالدی
مطــرح اســت نحــوه تعییــن نیروهــای داخلــی اعضــا اســت .از آنجــا
کــه براســاس ضوابــط آییــن نامــه و روش طراحــی ظرفیتــی ،اعضــا
مــرزی دیــوار برشــی فــوالدی بایــد بــه گون ـهای طراحــی شــوند کــه
بتواننــد نیروهــای حاصــل از تســلیم ورقهــا را بــدون خــروج از محــدوده
االســتیک تحمــل کننــد ،محاســبه نیروهــای داخلــی اعضــا مــرزی بــا
اســتفاده از نتایــج تحلیــل برنام ـهای همچــون  ETABSقابــل قبــول
نیســت .چــرا کــه در ایــن برنامــه نیروهــای داخلــی کــه مبنــای طراحــی
قــرار میگیرنــد از تحلیــل ســازه تحــت بارهــای خارجــی محاســبه
میشــوند و امــکان محاســبه نیروهــای داخلــی براســاس فــرض تســلیم
تمامیورقهــا در تمــام طبقــات مقــدور نمیشــود.
بــه همیــن دلیــل در ایــن سیســتم ســازهای نمیتــوان بــه ســراغ
تحلیــل ســازه در محیطــی همچــون  ETABSرفتــه و بــر مبنــای نتایج
نیروهــای داخلــی بــه طراحــی ســازه پرداخــت .بلکــه مقادیــر نیروهــای
داخلــی اعضــا بایــد بهصــورت دســتی و بــرای هــر عضــو بهصــورت
جداگانــه و خــارج از کل ســازه و بــر پایــه اصــول روش طــرح ظرفیــت
محاســبه گــردد و مبنــای طراحــی قــرار بگیــرد کــه ایــن موضــوع امــری
زمانبــر اســت .شــکل( )2دیاگــرام جســم آزاد دو ســتون مــرزی مجــاور
دیــوار برشــی را همــراه بــا نیروهــای اعمالــی بــه آن کــه بایــد براســاس
روش طــرح ظرفیــت محاســبه گردنــد نمایــش میدهــد.
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مطلوبتری از خود نمایش میدهد و سطح نیروی زلزله ورودی به سازه را
کاهش میدهد .جدول( )1ضریب رفتار تعدادی از انواع سیستمهای سازهای
رایج را براساس پیشنویس ویرایش چهارم استاندارد  2800ارایه میکند.

شکل  -2دیاگرام جسم آزاد ستونهای مرزی همراه با نیروهایی که باید در تحلیل ستون لحاظ گردند

 -4مزایای دیوار برشی فوالدی
دیـوار برشـی فـوالدی به دلیل مزایـای قابل توجه و متعددی که داراسـت
مـورد توجـه مهندسـین قرار گرفتـه اسـت .از جملـه مزایای دیوار برشـی
فـوالدی میتـوان بـه مـوارد زیر اشـاره کرد:
 -1-4بهبود رفتار لرزهای سازه
در طراحی سیستم لرزهای تأمین هم زمان سه پارامتر سختی ،مقاومت
و شکلپذیری از دغدغههای اصلی طراحی است .با توجه به اینکه بتن
در ذات خود از نوع مصالح غیرشکلپذیر است ،در سازههای بتنی تأمین
شکلپذیری مستلزم رعایت دقیق ضوابط محصور کردن بتن و جزییات
اجرایی آرماتورهای طولی و عرضی است که متاسفانه هنوز در اغلب موارد
نگرانیهای الزم در تأمین و رعایت دقیق این ضوابط در امر طراحی و مهمتر
از آن در فرآیند اجرا اعمال نمیگردد .در مقابل ،در سازههای فوالدی با توجه
به اینکه طبیعت فوالد از نوع مصالح شکلپذیر است و دامنه کرنشهای
زیادی را تا قبل از گسیختگی تحمل میکند ،گام اول در تأمین شکلپذیری
سازه طی شده است .در بحث سختی میتوان به اثرات ترک خوردگی
بتن در کاهش سختی سازه اشاره کرد که میتواند تا حدود  65درصد از
سختی سازه بکاهد و محدود کردن تغییرمکانهای سازه را دچار زحمت
کند .در سازههای فوالدی با توجه به اینکه مساله ترک خوردگی حذف
شده است و از سوی دیگر مدول االستیسته فوالد تا  10برابر مقدار نظیر در
بتن افزایش یافته است،محدود کردن تغییر مکان جانبی سازه آسانتر شده
که این موضوع خصوص ًا در سازههای بلند تر فوقالعاده ارزشمند است .در
خصوص موضوع مقاومت نیز کام ً
ال مشخص است که مقاومت مصالح فوالد
بسیار بیشتر از مقاومت بتن میباشد .تأمین مقاومت فشاری
برای بتن با توجه به تکنولوژیهای بومیکنونی بسیار سخت بوده و شرایط
عملآوری مطلوبی را طلب میکند .حال آنکه در فوالد به راحتی میتوان
و یا
صحبت از مقاومتهایی در حدود
کرد .شکل( )2منحنی هیسترزیس یک نمونه آزمایشگاهی از دیوار برشی
فوالدی را نمایش میدهد .شکل مذکور به خوبی گویای تأمین شکلپذیری
زیاد سازه و عدم افت مقاومت در چرخههای متعدد بارگذاری است.
برای یک جمعبندی کام ً
ال خالصه شده میتوان ضریب رفتار این سیستم
سازهای را با سایر سیستمهای موجود مقایسه کرد .هرچه ضریب رفتار در یک
سیستم سازهای بزرگتر باشد به این معنی است که سازه در برابر زلزله رفتار
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شکل  -3منحنی هیسترزیس یک نمونه آزمایشگاهی از دیوار برشی فوالدی
جدول  -1مقایسه ضریب رفتار انواع سیستمهای سازهای
دیوار برشی فوالدی دیوار برشی بتنی
ضریب رفتار

9

7

مهاربندی فوالدی قاب خمشی فوالدی
6

7

 -2-4افزایش سرعت اجرا
از دیگر مزیتهای دیوار برشی فوالدی میتوان به افزایش قابل توجه
سرعت اجرا اشاره کرد .این موضوع خصوص ًا در مقایسه با سیستم دیوار
برشی بتنی بسیار بارز است .در سیستم دیوار برشی بتنی هر چقدر که سرعت
اجرای سقف با استفاده از تکنولوژیهای نوین افزایش یابد ،باز هم با توجه
به اینکه اجرای بتن سقف و دیوار باید بهطور همزمان صورت گیرد اجرای
سقف منوط به اجرای دیوار شده و در نهایت سرعت پروژه کاهش میباید.
در مقابل در سیستم دیوار برشی فوالدی به این علت که اجرای سیستم باربر
جانبی همزمان با نصب اسکلت انجام میشود و پایداری جانبی سازه تأمین
میگردد ،اجازه بتن ریزی و اجرای همزمان سقفها بدون هیچ محدودیتی
به پیمانکار داده میشود .این موضوع باعث انجام فعالیتهای اجرایی پروژه
به صورت همزمان شده و به شدت سرعت اجرا را افزایش میدهد.
 -3-4افزایش فضای مفید معماری
در سیستم دیوار برشی فوالدی ضخامت ورقها در محدوده میلیمتر
میباشند .به علت مالحظات اجرایی ضخامت ورق از  4میلیمتر شروع شده
و نهایت ًا برحسب مشخصات پروژه تا  10میلیمتر افزایش مییابد .در دیوار
برشی بتنی ضخامت دیوار از حدود  30سانتیمتر شروع شده و در پروژههای
بزرگتر دیوارهایی با ضخامت تا حدود  80سانتیمتر و یا بیشتر نیز به چشم
میخورند .این کاهش ضخامت خصوص ًا در پروژههای تجاری که مقدار
زیربنای مفید معماری بسیار حایز اهمیت است سود اقتصادی قابل توجهی
را با خود به همراه دارد.
 -4-4صنعتی سازی
با توجه به دقت باالی مورد نیاز در اجرای دیوار برشی فوالدی ،فرآیند ساخت
آن در کارخانه و با اعمال مراحل کنترل کیفیت انجام میگردد .استفاده از
تکنولوژیهای نوین جوشکاری ،انجام آزمونهای جوش و افزایش سرعت

از مزایای بارز اجرای اسکلت در کارخانه است .از سوی دیگر با جایگزینی ابزار اتصال پیچ به جای جوش امکان کنترل کیفیت اتصال به مراتب ارتقا مییابد.
 -5معرفی برخی از پروژههای انجام شده
 -1-5نمونههای داخلی
تاکنون نمونههایی از دیوار برشی فوالدی در تهران و مشهد طراحی و اجرا شده است که این موضوع به لطف پیشتاز بودن سازمان نظام مهندسی
خراسانرضوی مقدور شده است .تصاویری از برخی پروژههای انجام شده در شکل( )4ارایه شده است.

شکل  -4تصاویری از پروژههای داخلی

 -2-5نمونههای خارجی
نمونههای زیادی از سیستم دیوار برشی فوالدی در کشورهای امریکا ،کانادا و ژاپن اجرا شده است .شکل  3تصویری از برخی پروژههای موجود را ارایه میدهد.

U. S. Federal Courthouse, Seattle

)L. A. Live Hotel(USA

)Courtesy of Fujitana(Japan, Kobe

شکل -5تصاویری از پروژههای خارجی

 -6مراجع
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چکیده
در دنیـای امـروز ارتقاءكيفيت فضاي شـهري ،تقاضاي جامع شـهري
شـهروندان شـده و زيباسـازي كـه شـايد در روزهـاي اول در انتهـاي
لیسـت اقدامـات مديريـت شـهري قـرار داشـت ،بـه ابتـداي ليسـت
وظايـف تغييـر مكان داده اسـت .با نگاهـی اجمالی به پیرامـون خود،
بـه اغتشـاش بصـری و فضاهـای شـهری بيكيفيـت و بيهويـت
اذعـان خواهيـم داشـت .توجه بـه مقوله زیبایی شـهری امری اسـت
در جهـت پاسـخگویی بـه نیازهـای روحـی و روانـی شـهروندان در
محیطهـای شـهری کـه خصوصـا در ایـران امـروز بـه سـبب تغییر
شـیوههای زندگـی و ظهـور نیازهای جدیـد بیش از گذشـته پرداختن
بـه ایـن مسـاله الزم بـه نظر میرسـد.
ايـن مقالـه در پـی ارايـه راهـكار جهـت زیباسـازی سـیمای شـهر و
طراحـي منظـر شـهري مطلـوب میباشـد.
موارد مورد بحث:
بررسی مفهوم شهر و منظر شهری
بررسـی تاثیـر طراحـی منظر شـهری بر احسـاس امنیـت و آرامش
روانی شـهروندان
نگاهـی بـه مفهـوم زیبایی شناسـی و ارایـه راهکار در جهـت ارتقاء
کیفیت منظر شـهری
سـوال اساسـی اینجاسـت کـه آیـا میتوانیم تغییـری در آشـفتگی یا
نظـم منظـر شـهری ایجـاد نماییـم؟ پاسـخ صحیـح ایـن اسـت که
کلیـه فعالیتهـای معمـاری نیازمند مکانهایـی برای عرضـه و ارایه
هسـتند .در واقع تصمیمات مدیران شـهر اسـت که عرصـه فعالیت و

چگونگـی حضور معماران در شـهرها را تعیین مینمایـد .طراحی محیطی
و منظـر شـهری نیازمند توجه اسـت امـا چگونه؟ببینیم اصـوال رویکرد ما
نسـبت به شـهر چیسـت و شـهر خوب چه ویژگیهائی دارد و نقش بناها
و آثـار معمـاری در این میان چیسـت؟
مشـكل اساسـي فضاهـاي شـهري امـروز ايـن اسـت كـه در عرصههاي
وسـيع و پيچيده به آسـاني نميتوان با محيط شـهر روابط حسـي مطلوب
و دلپذيـر برقـرار نمـود .هنـوز در بسـياري از فضاهـاي شـهري بـه روابط
و نيازهـاي انسـاني توجـه نشـده اسـت .بـراي حضور و اسـتفاده مـردم از
فضاهاي عمومي ،امكانات مفيد و با كيفيت ،بسـيار محدود و ناچيز اسـت.
بنابراين قبل از هرگونه مداخله در سـطوح كالن شـهري ،بايسـتي اهداف
شـكلگيري و جايـگاه پروژههـاي شـهري تعريـف شـود و شـاخصههاي
بصري اداراك محيط و عناصر وكيفيت فضايي مورد بازشناسـي قرار گيرد.
در نهایـت خواننـده پس از مطالعه این مقاله شـناخت جامـع تری از مفهوم
و عناصـر موثر در شـکلگیری منظر شـهری و ضرورت زیباسـازی شـهر
حاصـل میکند.
روش تحقیق در این مقاله بهصورت كتابخانهاي ،اينترنتي ،روشهاي
مشاهدهاي و تحلیلی میباشد.
واژههـای كليـدي :منظـر شـهری ،زیبـا سـازی ،شهرنشـيني ،هنـر
شـهري ،شـهروندان ،مديريـت شـهري
 -1مقدمه
زیباسـازی شـهر یکـی از ملزومـات اجتنـاب ناپذیـر شـهرهای امـروزی
خصوصـ ًا کالنشـهرها بـوده و هرچـه روند ماشـینی شـدن در شـهرها رو
بـه فزونـی میگذارد ضـرورت وجود زیبائی در شـهر برای همـه ،خصوص ًا
شـهروندان آن ،بیشـتر احسـاس میشـود .بهطـور کلـی تمامیعناصـر
کالبـدی و فیزیکـی حاضر در شـهر در زیبایی آن نقش داشـته و به صورت
یـک سـیکل زنـده بـا هـم در ارتبـاط ميباشـند .سـاختمانهای شـهر به
همـراه مشـخصات فنـی و معماری آنهـا ،گذرهـا و کوچههـا ،پارکها و
فضـای سـبز ،پیاده روهـا و ایسـتگاههای اتوبـوس -تاکسـی ،خودروهای
عمومـیو شـخصی و صدهـا مـورد دیگـر بـه همـراه سـایر کاربریهای
موجود در شـهر از شـاخصهای مهم و تأثیرگذار در زیبا جلوه دادن شـهر
بـوده وناهماهنگـی بیـن هـر کـدام از مـوارد مذکـور میتواند تأثیـر قابل
توجهی در نازیبا جلوه دادن شـهر داشـته باشـد .مقوله زیباسازی و بهسازی
محیط همیشـه از موارد بسـیار مهم و در مراكز توجه تمامیشهرداریهای
شـهرهای کشـور اسـت .شـهرداریها تمام همت خود را بـه كار میبندند
تـا با زیبا كردن شـهرها توجه گردشـگران و مسـافران داخلـی و خارجی را
بـه شـهرهای خود جلـب كنند تـا از آن طریق اقتصاد شـهری بـه جریان
افتـاده و شـهرها نیز متجددتـر و از نظر پیشـرفتهای فرهنگی ،اقتصادی
در رتبـه باالتـری قـرار گیرند)8( .
 -2مبانی نظری
 -1-2چیستی و هویت شهر
شهر یک اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد
جمعیتش دارد .شهر از ديد كارشناسان و صاحبان تئوري شهر سازي در دنيا
معاني متفاوتي دارد .شهرها محل تعامل شهروندانيست كه در آن زندگي
ميكنند نه صرفا خيابانهایي براي عبور و مرور .هدف زندگي شهر نشيني
امروزه زندگي كلوني وار آدمها در كنار هم و به شيوه هزاران سال قبل نيست.
هدف مطلوب شهرهاي امروز ايجاد محيطي خالق و پرورنده براي مردمي

است كه در آن زندگي ميكنند .شهرهاي امروزه عالوه بر رفع نيازهاي
فيزيكي پاسخي براي نيازهاي رواني ،روحي و فرهنگي ساكنانشان دارند و
تنها در اين صورت است كه شهر تجلي رفتار اجتماعي ساكنينش است و
ميتوان آن را به نظم در آورد و كنترل نمود .منظر شهری در واقع بیانگر
هویت و نمای شهر است و اولین چیزی است که شهروند در شهر با آن
ارتباط بر قرار میسازد و بهصورت بیوقفه وی را تحت تاثیر قرار میدهد.
بههم ریختگی منظر شهر بیانگر بینظمیدر ساختار برنامهریزی و رفتاری
شهر است و منظر زیبا نشان دهنده رابطهای مناسب میان شهر و شهروند
میباشد .چیزی که هر روزه درون آن هستیم و رابطهای دو سویه با آن
برقرار میسازیم نمیتواند در ساختار هویتی بیتاثیر باشد .بخش عمدهای از
هویت ساکنین شهرها ناشی از تاثیراتی است که بهتدریج و به مرور زمان از
شهرمیگیرند .رنگها بر ناخودآگاه ذهن انسانها تاثیر میگذارند ،پیامهای
تبلیغاتی رفتار مصرف را در میان شهروندان تغییر میدهند ،نمای ساختمانها
با خطوط و جنسشان خشونت ،مالیمت ،نرمیو لطافت را به خاطرمیآورند،
مبلمان شهری مناسب بین شهر و شهروندان ارتباط منطقی برقرار میسازد،
فضاهای شهری و سبز البالی ساختمانها ،مکانهایی را برای حضور
شهروندان فراهم میآورند ،پیاده روها و ساختارشان ،اصوال تعیین کننده این
هستند که چه بخشی از افراد شهر و به چه صورتی در شهر حضور یابند و
به این ترتیب امنیت فضاهای شهری تعریف میشود ،معماری ساختمانها
بیانگر ارتباط شهر با گذشته خویش است و همچنین نشان دهنده فرهنگ
و روحیات ساکنینش ،ارتفاع ساختمانها و خط افق در خیابانها شکل
نگاه شهروندان به آسمان و عمق را تعیین میکند ،عناصر عمودی زاید
و بیمصرف ،پلهای عابر پیاده فراوان ،تقاطعهای غیر همسطح به تعداد
زیاد ،چراغهای راهنمایی بیقواره و غیر الزم همه و همه پرسپکتیو و نگاه
به عمق و دوردست را از افق دید و بینش شهروندان میگیرد و فضاهای
ذهنی محدودی میسازد ،مذهب و ایدئولوژی حاکم بر شهر از منظر شهر
پیداست)1( .
اولیـن چیـزی کـه با شـنیدن نام شـهرها پـس از نمـای ظاهـر در اذهان
عمومیتداعـی میشـود ماهیـت آنهاسـت ،که ممکـن اسـت اقتصادی،
صنعتـی ،تاریخـی و...باشـد .نکتـه حائـز اهمیـت آن اسـت کـه میبایـد
طراحـی شـهرمان را براسـاس ماهیـت آن انجـام دهیـم .اگـر شـهر مـا
تاریخـی اسـت بهتریـن حالـت یـا گزینه آن اسـت که مـا چهـره و نمای
شـهر را براسـاس مسـتندات تاریخی ،باستانی و فرهنگی بسـازیم ،به طور
مثـال در شـهرهای کویری ایـران در نماهای بیرونی سـاختمان از کاهگل
و یا خشـت و گل اسـتفاده شـود و بهتر اسـت برای کفپوشهای پیاده رو
از خشـت و آجـر پخته اسـتفاده کنیـم چنانچه در بعضی شـهرها نیز چنین
اسـتفادههایی در نمـا و پلان مشـاهده میشـود)1( .
 -2-2منظر شهری
منظـر یک شـهر مجموعـهای از عوامل طبیعی و مصنوع اسـت که تحت
تاثیـر ویژگیهـای خاص طبیعی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی آن شـهر
خـاص شـکل گرفتـه و محـل به عینیـت درآمدن مشـخصات خـاص آن
شـهر اسـت .منظر شـهری صرفا دربر دارنده نمای سـاختمانها و عناصر
قابـل رؤیت نیسـت منظر شـهری به عنـوان مقولهای مطـرح درکیفیت و
مطلوبیـت شـهرها ،واقعی و عینی بـوده و حاصل مشـاهده و درک مظاهر
گوناگـون و ملموس شـهر اعم از بناها ،فضاها ،فعالیتهـا ،صداها ،بوها و...
هنگام مواجه شـهروند با پدیده شـهر(در مقیاسـهای مختلف ،اعم از دیدن
شـهر از دور دسـت یا هنگام قرار گرفتن در شهر و یا حتی استقرار در بناها)
اسـت .در درک پدیده منظر شـهری تمام حواس انسـان فعال هسـتند)3( .
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منظر شـهری در مقیاس کالن ترکیب کلی بافت شـهر و نظم و اسـتقرار
آن ،تودههـای سـاختمانی ،فضاهـای باز اصلی ،رنگ ،شـکل خط آسـمان
یا عناصر طبیعی شـاخص اسـت( .تصویر شـماره)1
منظـر شـهری در مقیـاس میانـی هنگامیمطرح میشـود که ناظـر درون
بافـت شـهری قـرار میگیـرد .خیابانهـا ،نمـای سـاختمانها ،ارتفـاع
بدنههـا ،فعالیتهای جاری در آن ،وسـایل نقلیـه ،رفتارها و تراکم جمعیت
انسـانی ،درختـان و فضاهای سـبز ،تقاطعها و ..اجزاء اصلی منظر شـهری
در مقیـاس میانی هسـتند)1( .
منظـر شـهری در مقیاس خـرد هنگامیمطرح میشـود که ناظـر نزدیک
تریـن تمـاس را بـا شـهر دارد .منظـر شـهری در ایـن سـطح در قالـب
عناصـری نظیـر اجزاء تشـکیل دهنده نمای سـاختمانها ،جنـس ،رنگ و
بافت مصالح ،سـایه روشـنهای بدنههـا ،پنجرهها ،اجزای تشـکیل دهنده
کـف در پیـاده روهـا ،باغچههـا ،عناصـر خـرد مبلمـان شـهری ،جزئیـات
معمـاری در فضاهـای پیـاده و...تبلور یافته اسـت)1( .

تصویر شماره :1بخشی از منظر شهری,شهر مشهد

-3-2زیبایی شناسی و زیبا سازی شهری
خداونـد خالـق زیبایـی اسـت و زیبایی و کسـانی کـه آن را خلـق میکنند
دوسـت دارد .زیباشـناختی و نشانهشـناختی شـهری ،نیازهـای معنـوی و
روحـی انسـان را سـیراب میسـازد .چنانچـه شـهر را در رویکردی انسـان
شـناختی معلول زیسـت انسـانها در محدوده جغرافیایی مشخصی بدانیم
آنچـه سـبب هویت یافتـن این محدوده میگردد انسـان و مسـایل مربوط
بـه آن چـون فرهنگ و ویژگیهای فرهنگی و اعتقادی آن اسـت ،بنابراین
زیبایـی و تعاریفـی کـه از زیبایی در فضاهای شـهری ارایه میشـود تحت
تاثیـر فرهنگهـا و مدلهـای فرهنگـی حاکم در هر شـهر قـرار میگیرد
کـه بـر این اسـاس مفهـوم زیبایـی و تعابیر و تعاریفـی که از آن میشـود
تغییـر پذیر و نسـبی خواهند بـود)2( .
زیباسـازی شـهری فرایند توسـعه ویژگیهای بصری اسـت که در فضای
شـهر صـورت میگیرد(آرایش و پیرایش چهره شـهر)
“فلسـفه فکـری زیبایـی و شـهر” از قـرن  ۱۹آغاز شـد و امـروز به مفهوم
یادمـان سـازی و زیبـا نمودن فضای شـهر بـه کار میرود.
“جنبش زیبایی شناسـی شـهری” رویکرد پیشـرفتهای اسـت که نهتنها
بـه خاطـر زیبـا نمودن بلکـه به معنـای ابـزار کنتـرل اجتماعـی از طریق
راضـی نگـه داشـتن مردم و پاسـخگویی بـه نیاز آنهـا مورد مطالعـه قرار
میگیـرد .عملیـات زیباسـازی فرایندی اسـت که به توسـعه کیفی فضای
شـهر و ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهری میپـردازد تـا بـه شـکلگیری
شـهر سـالم ،فرهنگی و انسـان مدار برسـد .شهری زیباسـت که براساس
شـرایط محیطی و نیازهای انسـانی به صورت منطقی و متناسـب شـکل
گرفتـه باشـد .شـهری که به کیفیـت زندگـی و روح و روان انسـان احترام
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بگـذارد .امـروزه زيباسـازي فرآيند آفرينـش هنری و ارتقـاء كيفيت زندگي
در محيط شـهري دانسـته میشـود كه هنرمنـد در آن ،فرهنـگ ،ارزشها
و باورهـاي جامعـه را در معـرض ديد عموم قرار داده و اسـباب حظ بصري
و بهبـود منظـر پيش روي افـراد را فراهم مينمايد .از ايـن ديدگاه ،بناهای
معمـاری ,انواع هنرهاي تجسـمي ،گرافيك ,آثار حجمي ،نقاشـي ديواري،
تبليغـات محيطـي و مبلمـان شـهری در فضاهـاي شـهري ،علاوه بـر
انبسـاط خاطـر شـهروندان ،مورد اسـتفاده آنان نيـز قرار ميگيرنـد .افزون
بـر آن ،زيباسـازي بر ارتقاء كيفيـت محيط و فضاهاي عمومـي تأكيد دارد
تـا تعامـل اجتماعـي را تسـهيل كـرده و هويـت كالبـدي شـهر و هويـت
اجتماعـي شـهروندان را تحكيـم بخشـد .در ايـن راسـتا فرايند زيباسـازي
بـه سـاماندهي ،بهسـازي و احيـاي اماكـن ،معابـر ،مياديـن و يادمانهاي
تاريخـي و فرهنگـي ميپـردازد .در حقیقت با بهکارگیری علم زیباشناسـی
میتـوان آشـفتگی در رنـگ ،مصالـح ،کفسـازی ،خـط آسـمان و مـوارد
دیگـر را اصالح کـرد)4( .
-3تجزیه و تحلیل
جامعـه امروزي بطـرف كاربردي نمـودن فضا پيش مـيرود و زيبايي تنها
زمانـي ظاهـر و درك ميشـود كـه نيازهـاي اساسـي جامعه برآورده شـده
باشـد .به همين دليل اسـت كه رشـد و توسـعه “كيفيت زندگي شـهري”
و نـگاه انسـان مدارانه مـورد توجه قرار گرفته اسـت.
كيفيـت ،مفهومـي چنـد وجهـي اسـت كـه از طريـق “واقعيـت فيزيكـي
موجـود” ماننـد “زيبايـي محيـط و اجـزاي آن” و پاسـخگويي بـه نيـاز
انسـانها ،درذهـن و روان آدمـي شـكل ميگيـرد و تبديـل بـه تجربـهاي
مطلـوب و خوشـايند ميگردد .كيفيت فضاي شـهري يعنـي تركيب بندي
فضاهـاي بـاز و بسـته ،بگونهاي كـه از نظـر “عملكرد و زيبايـي” رضايت
بخش باشـد.
طـرح ارتقای كيفيت منظر و فضاي شـهرهای کشـور به منظور دسـتيابي
بـه كيفيـت فضايي اثـر گـذار در حوزههاي سـكونت ،فعاليـت و فراغت ،و
چشـماندازي مطلوب براي سـاماندهي و طراحي سـطوح مختلف شـهري
بایـد مـورد مطالعـه قـرار گیرد ،بهطـوري كـه سياسـتهاي اجرايـي را از
سـطح كالن تا خـرد تحت پوشـش قرار دهـد)7( .
-1-3عناصر کیفی موثر بر زیبایی منظر شهری
همـواره در بیـن کارشناسـان مسـایل شـهری ،زیباسـازی شـهر از دو
بُعـد کارکـردی و بصـری مـورد مطالعـه قـرار میگیـرد .بُعـد کارکـردی
بـه جنبههـای عملکـردی عناصـر محیـط ،بناهـا ,المانهـا ،مبلمـان و
طراحیهـای منظـر شـهری میپـردازد و عمومـ ًا بـر جسـم شـهروندان
تاثیرگـذار اسـت .بُعـد بصـری نیز بـه مقولهی رنـگ ،فـرم و ترکیب فضا
و محیـط میپـردازد و غالبـ ًا مولفههـای روحـی و روانـی را مـورد نظر قرار
میدهـد .کیفیـت بصـری میبایسـتی بـا سـایر عوامـل محیط بـه رقابت
بپـردازد تـا بتوانـد زیبایـی خود را نشـان دهـد و حتی برتـر از آنها باشـد.
بخشـی از سلامت و شـادی انسـانها در گرو کیفیت فضاهای شـهری،
تعامل و ارتباطات اجتماعی-روانی ناشـی از تأثیرات زیباشـناختی است)5( .
مظاهـر زیبایـی منظـر شـهری عبارتنـد از :رنـگ و نـور ،فـرم ،مـواد و
مصالح(جنـس) کـه البتـه تاثیرگـذاری و تاثیرپذیری فرهنـگ را نمیتوان
در کاربـرد آنهـا نادیـده گرفـت.
 -1-1-3رنگ:
یکـی از عناصـر تاثیرگـذار بـر کیفیت بصـری منظر شـهری « رنگها »
هسـتند کـه کاربرد صحیـح آنها در محیطهای شـهری نقش بهسـزایی

در خوانایی و وضوح شـهر دارند که سـبب تلطیف روحیات شـهروندان در
شـهرهای شـلوغ و پرهیاهوی امروزی شـده و احسـاس مطلوبی را از شهر
در آنهـا ایجـاد میکنند.
به طور کلی سیمای رنگی یک شهر را میتوان در عناصر زیر خالصه نمود:
نمای ساختمانها(مسکونی ،تجاری ،اداری و)...
باجهها(ایستگاههای اتوبوس ،بلیط ،تلفن ،روزنامه ،پلیس و)...
نورآرایی معابر ،فضاهای سبز و آب نماها در شب
تبلیغـات اعـم از ثابـت و متحرک(بیلبوردهـا ،بنرهـا ،وسـایل نقلیـه
عمومـیو)...
ویترین و تابلوی مغازهها(به ویژه در شب)
ترکیب رنگ المانها و یادمانها در فضاها مثال در میادین
عالئم راهنمایی و رانندگی و اتومبیلها
پوشش و آرایش شهروندان
و بـه طـور کلـی ویژگیهای کاربرد رنـگ در فضاهای شـهری را میتوان
چنین عنـوان کرد:
 رنگها زمینه متنوعی از تضادها(کنتراسـتها) را در سـاعات مختلف روزپدیـد آورده و در هر سـاعت سـایه روشـنهای جدیدی به وجـود میآورند
و فضـا را متنوع و سـر زنـده میکنند.
 بـا کاربـرد صحیـح رنگهـا در فضاهـای شـهری میتوان یـک الگویوحـدت بخش بـرای کل شـهر تعیین و تعریـف کرد.
 رنگهـا در فضاهـای شـهری ایـن قابلیـت را بـه افـراد میدهنـد تا بهآسـانی به تفکیک فضاها بپردازنـد و بتوانند فضاهای مختلف را از یکدیگر
تمیـز دهنـد بـه عبارتـی میتـوان گفت رنگهـا بـرای شـهروندان حکم
نشـانهها را دارنـد مثلا رنـگ فیـروزهای در فرهنـگ ایرانی نمـاد بناهای
مقـدس و اسالمیمیباشـد( .تصویر شـماره)2
 رنگهـا در شـهر بـه افراد در تشـخیص اوقات مختلف ،وقایع و مراسـمکمـک مینماینـد مثال رنـگ پارچه نوشـتههایی که جهت مناسـبتهای
ویـژه در معابر نصـب میگردند.
رنگ بدون «نور» هرگز مفهومینخواهد داشـت و نور در سـاعات مختلف
روز و فصـول مختلـف بـا کیفیـات متفـاوت خود بـر رنگها اثـر میگذارد
و در نتیجـه ادراک افـراد نیـز از رنگهـا و فضاها برحسـب شـرایط زمانی
گوناگـون متفاوت خواهـد بود)4( .
 -2-1-3فرم:
تعریـف زیباشـناختی فـرم عبـارت اسـت از « تظاهـر حسـی و واضح یک
پدیـده کـه خـود را در معرض قضاوت قـرار میدهد » که میـزان موفقیت
زیباشـناختی تابعی از میـزان موفقیت فرم در انتقال محتوا میباشـد .توجه
بـه هماهنگـی رنـگ و فـرم نیـز میتوانـد در تقویـت تاثیرگـذاری و اثـر
بخشـی آنها بر شـهروندان نقش مهمـیرا ایفا نماید و انتخـاب فرمها در
فضاهای شـهری بایسـتی به تناسـب فضا و مخاطبـان آن فضاها صورت
گیـرد وانـدازه آنهـا بایـد متناسـب با فضا باشـد زیـرا در غیر ایـن صورت
نهتنهـا موجـب برانگیختـن حـس زیبایـی در شـهروندان نمیگردند بلکه
اثـری نامطلـوب از آن فضا در ذهنشـان نقش میبنـدد)6( .
 -3-1-3مواد و مصالح:
نـوع مـواد و مصالحـی کـه در زیباسـازی فضاهای شـهری بـه کار گرفته
میشـوند در ایجـاد حـس زیبایـی در شـهروندان حائـز اهمیت میباشـند.
بهـره گیـری از مصالـح بومـیدر نمـای سـاختمانها و تجهیزات شـهری
سـبب میشـود تا شـهرها از حالت یکدسـت بیرون بیایند و از ویژگیهای
منحصـر بـه فـردی برخـوردار گردنـد کـه ایـن امـر ضمـن تقویت حس
زیبایـی شـهروندان و احسـاس تعلقـات بومـیو محلی و فرهنگیشـان به

تقویـت هویـت شـهری کمک مینمایـد .اما در نظر داشـته باشـیم که در
انتخـاب مصالـح نهتنها بـه بعد زیباشـناختی بلکه بـه بعد کارکـردی فضا
نیز توجه داشـته باشـیم)6( .

تصویر شماره :2المانهای تزیینی-مذهبی,شهر مشهد

-2-3تاثیرات روانی منظر شهری بر شهروندان
شـهر زیبـا ،فضایـی اسـت کـه فـرد در آن هـم از نظـر جسـمیو هـم از
نظـر روحـی احسـاس آرامش و راحتـی نماید .زیباسـازی شـهر در روحیه،
اعصـاب ,فکـر و نگاه مـردم و در نتیجه بـر عملکرد آنها تاثیـر میگذارد.
در واقـع زیبایـی را میتـوان بـه هـوای خـوب تشـبیه کـرد و زشـتی را به
هـوای آلـوده که ذهن و عملکرد افـراد را مختل میکند(تصویر شـماره.)3
بناهـا و نمادهایـی کـه در شـهرها بـا فکـر زیبا سـاخته میشـود ،شـور و
نشـاط ایجـاد میکنـد .زیبـا شـدن شـهرها ضمـن بـاال بـردن هویـت
آنهـا و پرهیـز از یکنواختـی و مشـابهت از طریـق بـه جلـوه در آوردن
المـان در محیـط شـهری ،باعـث کاهـش بخـش بزرگـی از عصبیتها و
نابسـامانیهای روحی شـهروندان اسـت .زمانی که نمای شـهری متوازن
و زیبـا باشـد شـهروندی کـه از کنـار آن عبـور میکنـد احسـاس آرامـش
میکنـد .همچنیـن زیباسـازی در حل مشـکل اوقـات فراغت شـهروندان
نیـز تاثیرگـذار اسـت و میتوانـد آالم زندگـی ماشـینی زندگـی را تلطیف
کنـد .بایـد بدانیم که زیباسـازی بـه معنای انجام کار تجمالتی نیسـت که
برخـی آن را هـدر دادن منابـع میداننـد بلکـه روحنواز و دلنشـین بودن در
مباحـث شـهری یک معیار اسـت .ایـن زیبایی به عوامـل و عناصری مثل
کیفیـت مصالـح به کار رفتـه در نماها ،رنـگ ،فرم ،معماری نور ،روشـنایی
در شـب ،ضوابـط معمـاری نمـا ،افق دیـد و کیفیت و کمیت فضای سـبز،
المانهـا و مونومانهـا و همچنیـن تناسـب احجـام بـا محیـط ،پاکیزگی
شـهر ،ترافیک ،کیفیت تاسیسـات زیربنایی شهر ،کیفیت و کمیت تبلیغات
شهری بسـتگی دارد)5( .
نكتـهی حايز اهميت آن اسـت كـه مجموع عوامل کمـیو كيفي با ظهور
و بـروز در فضاهـاي شـهري و ايجاد محيطهاي مطلـوب ،به طور عمومي
سـبب تلقي مطلوبي از شـهر در ذهن شهروندان شده و تصاوير خوشايندي
در ذهنيـت آنـان باقـي ميگـذارد .چنيـن وضعيتـي سـبب شـكلگيري
احساسـاتي نظيـر تعلق خاطر به مكان و دوسـت داشـتن محيـط زندگي و
فعاليت شـده و در نتيجه احساس مسووليت و دلسوزي نسبت به سرنوشت
آن ،رونـدي از ارتقـاء روزافـزون و پايـدار كيفيـت محيط حاصل ميشـود.
درحاليكـه عكـس ايـن رونـد نيـز صـادق اسـت .بسـياري از شـهروندان
بـه خصـوص در شـهرهاي بـزرگ از فضاهـا و محيـط زندگـي خـود ،بـه
واسـطهی عدم وجود منظر شـهري مناسـب در تمام ابعـاد آن ،ناراضياند.
ايـن امـر منجر بـه ايجاد عدم عالقه به شـهر و عدم دلسـوزي نسـبت به
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آن شـده و سـبب تشـديد روند نزولی كيفيت محيط شـهري ميشـود)5( .

تصویر شماره :3منظر شهری نامطلوب

-4بحث و نتیجه گیری
بـر اسـاس رونـد طـی شـده در این مقالـه و در جمـع بندی کلـی میتوان
اینگونـه نتیجـه گرفـت کـه پرداختن بـه زیباسـازی شـهری میتواند پلی
باشـد میـان هنـر ,علـم و صنعـت کـه سـاکنان شـهرها را از نتایـج خـود
بهرهمنـد میسـازد .منظـر شـهری مطلـوب و نظـام یافتـه باعـث ایجـاد
احساسـی خوشـایند از زندگـی در محیـط شـهری شـده و یکـی از عوامل
اصلـی در ارتبـاط بیـن شـهر و شـهروند اسـت .هنگامیکـه منظر شـهری
دسـتخوش آشـفتگی ،سـردرگمیو بیهویتی اسـت ،این احسـاس از نظر
روانـی بـه شـهروندان نیـز منتقـل شـده و بهصـورت رفتارهـای ناهنجار
شـهری در محیـط شـهرها نمـود مییابد و از سـوی دیگـر ارتباط منطقی
میـان آنـان بـا شـهر را از بین میبـرد .افرادی کـه در رشـتههای مختلف
صاحـب تخصـص هسـتند و به نوعی در شـکلگیری منظر شـهری موثر
هسـتند میتواننـد در کنـار هم سیسـتم جامع و کاملـی را پدیـد آورند که
جزییـات مختلـف نیازهای شـهر و انسـان را مـورد مطالعه و بررسـی قرار
دهنـد .افـرادی ماننـد طراحان شـهری ،طراحان صنعتی ،طراحـان منظر و
فضای سـبز ،محیط زیسـت و هنرمنـدان...
الزم اسـت دانـش افزايي طراحان شـهري بـاال رود تـا تصميمگيريهاي
قاطع و مناسـبي در زمينه طراحي شـهري اجازه ايجاد ناهنجاري در سـيما
و منظـر شـهري را ندهد .ضمـن اينكه جوابگوي سـليقه كارفرمـا و مردم
نیـز باشـد .ايجـاد نماهايي به سـامان مسـتلزم نگاهي فراگيـر و هماهنگ
بـا آموزههـا و حساسـيتهاي بصري ناظران و مردم ميباشـند .مسـوولین
شـهری نیـز بهتر اسـت از جمـع چنین خبرگانـی حمایت نمایند تا شـاهد
شـکوفایی زیباییهای شـهر ،حل مشـکالت جاری و نگاه به آینده باشیم.
امـا باتوجـه بـه اينكه موضوع سـیما و منظر شـهری و ارتقا کیفیت محیط
شـهری از مسایل روز کشور ایران و سـایر کشورهای دنیاست ,شاید بتوان
گفـت کـه هـدف غایـی از بنای یک شـهر زیبـا ،ایجاد محیطـی خالق و
پویـا بـرای مردمیاسـت کـه در آن زندگـی میکننـد .چنیـن محیطـی با
گوناگونـی بسـیار ،آزادی انتخاب به افـراد داده و زمینهی خالقیت را فراهم
مـیآورد .فضـای شـهر حداکثر ارتبـاط را با مردم و زیسـتگاه پیرامونشـان
برقـرار میسـازد و تنها با امکانات مناسـب شـهری اسـت کـه میتوان به
چنیـن هدفی دسـت یافت.
بـه طـور کلی میتوان پیشـنهادها و راهکارهاي زيـر را برای بهبود کیفیت
محیـط و زیباسـازی چهـره شـهرها بهویـژه کالن شـهرها بـه شـرح زیر
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چكيده:
نحــوهی محاســبهی درصــد پیشــرفت فیزیکــی واقعــی پــروژه،
همــواره موضوعــی چالــش بــر انگیــز در مرحلــه کنتــرل پــروژه بوده
اســت .نرمافزارهــای مختلــف ،فرمولهــای متعــددی را بــرای
محاســبه درصــد پیشــرفت بــکار میبرنــد و امــکان تعریــف دســتی
فرمــول محاســبه درصــد پیشــرفت فیزیکــی نیــز در نرمافزارهــا
وجــود دارد.
ایــن مقالــه بــه معرفــی روشــی ســاده و کاربــردی بــا الهــام گیــری
از تکنیــک  AHPو روش میانگیــن گیــری وزنــدار نرمــال شــده،
مبتنــی بــر تجــارب نگارنــده حاصــل از برگــزاری کارگاههــا و
دورههــای آموزشــی ضمــن خدمــت در ســازمانهای پــروژه محــور
و تحلیــل نتایــج یــک مطالعــهی مــوردی میپــردازد.
کلمــات كليــدي :انــواع ســاختارهای شکســت ،تلفیــق ،ارزش
وزنــی ،میانگیــن وزنــدار نرمــال شــده ،تکنیــک  ،1AHPدرصــد
پیشــرفت فیزیکــی واقعــی
 - 1مقدمه:
فرآيندهــاي مديريــت پــروژه در دهــه ي اخيــر شــاهد پيشــرفتها و
تحــوالت عمــدهاي بودهانــد .مهمتريــن دگرگونــي كــه در عرصــه
مديريــت پــروژه بــه وقــوع پيوســته اســت ،تغييــر نگــرش ســنتي در
مديريــت پروژههــا و ظهور نگــرش نوين مديريــت پروژه بوده اســت.
كمبــود منابــع ،افزايــش بزرگــي و پيچيدگــي ســازمان پروژههــا،
تشــكيل شــركتهاي بــزرگ بــراي انجــام پروژههــاي بــزرگ و
1. Analytical Hierarchy Process

ماهيــت منحصــر بــه فــرد ايــن پروژههــا از عوامــل مهــم ايجــاد ايــن
تغييــر نگــرش محســوب ميشــوند.
يكــي از تكنيكهايــي كــه انجــام ايــن تغييــر را تســهيل مينمايــد،
بكارگيــري « تکنیــک مدیریــت ارزش کســب شــده » 1بــراي مديريــت
موثــر پروژههاســت .ایــن تکنیــک ،ابــزار کارآمــد تصمیــم ســازی بــرای
مدیــران میباشــد کــه فرصتهــای مناســبی بــرای کاهــش هزینــه،
طــول عمــر ،بهبــود کیفیــت ،کاهــش زمــان ســاخت ،افزایــش طــول
عمــر و گاه ترکیبــی از اینهــا را در اختیــار قــرار میدهــد.
همــگام بــا افزایــش اهمیــت ،پیچیدگــی و ارزش پروژههــای کنونــی،
اســتفاده از ایــن تکنیــک در نرمافزارهــای مدیریــت و کنتــرل پــروژه
توســعهی چشــمگیری یافتــه اســت.
ایــن مقالــه بــه معرفــی مدلــی ابداعــی  -کاربــردی بــا هدف بهینهســازی
ایــن تکنیــک در جهــت ارتقــای ســطح بلــوغ ،توســعه یافتگــی و رقابــت
پذیــری نرمافزارهــای بومیشــدهی ایرانــی در مقابــل نرمافزارهــای
شــناخته شــدهی خارجــی بــرای مدیریــت و کنتــرل پــروژه از یک ســو ،و
افزایــش بهــرهوری پروژههــای ســاخت در میهــن عزیزمــان بــه کمــک
ارایـهی نتایــج عملــی پیــاده ســازی ایــن مــدل در یک پــروژه گازرســانی
میپــردازد.

 -4سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند معیاره:
فورمـن 6معتقـد اسـت کـه یـک سیسـتم پشـتیبانی تصمیمگیری چنـد
معیـاره ،بایـد دارای خصوصیـات زیـر باشـد:
الف – امکان فرموله کردن مسئله و تجدید نظر در آن را بدهد.
ب – گزینههای مختلف را در نظر بگیرد.
ج – معیارهای مختلف را که عموما با هم در تضاد هسـتند در نظر بگیرد.
د – همهی معیارها اعم از کیفی و کمیرا در تصمیم گیری دخالت دهد.
ه – نظرات افراد مختلف را درمورد گزینهها و معیارها لحاظ کند.
و – بر مبنای یک تئوری قوی استوار باشد.

 -2درصــد پیشــرفت فیزیکــی :یــک ورودی ارزش آفرین
در سیســتم مدیریت ارزش کســب شــده:
سیســتم مدیریــت ارزش کســب شــده ،بــر ســه ورودی
کلیــدی تاکیــد میکنــد:
الف – « ارزش برنامهریزی شده» :2
بیانگر بودجهی تجمعی منابع در طول زمانبندی پروژه است.

 1-4تحلیل سلسله مراتبی یا :AHP
فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی ،دارای امـکان تحلیـل حساسـیت روی
معیارهـا و زیـر معیارها بوده ،بر مبنای مقایسـات زوجی بنا نهاده شـده که
میـزان سـازگاری و ناسـازگاری تصمیـم را نشـان میدهد.
«تومـاس .ال .سـاعتی » بنیانگـذار ایـن روش ،چهـار اصـل زیـر را بیـان
نمـوده و کلیـات محاسـبات را بـر ایـن اصـول بنـا نهاده اسـت:

ب  -ارزش کسب شده:
ارزش كار انجــام شــده كــه برحســب بودجــهاي كــه بــه آن
اختصــاص يافتــه بيــان ميشــود .بــه عبــارت دیگــر ،هزینــهی
بودجــهای کار انجــام شــده اســت کــه بایــد تــا یــک مقطــع
زمانــی معلــوم بــرای اجــرای آن صــرف میشــده اســت.
بــرای محاســبهی ارزش کســب شــده ،تخمیــن درســت درصد پیشــرفت
کار انجــام شــده بســیار مهم اســت.

اصل اول :شرط معکوسی

)EV = Σ(% COMPLETE × PV

بــر ایــن اســاس ،در بســیاری از نرمافزارهــای مطــرح ،امــکان تعریــف
فرمولــی خــاص برای محاســبهی دقیقتر درصد پیشــرفت کار انجام شــده
مطابــق بــا خواســت ذی نفعــان کلیــدی پــروژه لحــاظ شــده اســت کــه
تحــت عنــوان « درصــد پیشــرفت فیزیکی » 3شــناخته میشــود.
ج – هزینهی واقعی
كل هزينههــاي واقعي اســت كه در يك بــازه ي زماني معين ،براي انجام
كاري صرف؛ و توســط سيســتم حســابداري پروژه ،ثبت شــده اســت] 1 [ .
4

 - 3ارزش پروژههای ساخت :مفهومیچهار بُعدی
بــر اســاس رویکــرد نویــن مطالعــات مهندســی ارزش 5در پروژههــای
ســاخت؛ ارزش مفهومیتلفیقــی ،مرکــب از بهینهســازی همزمــان چهــار
بُعــد زمــان ،هزینــه ،کیفیــت و عملکــرد پــروژه اســت] 2 [ .

شکل  - 1ارزش :مفهومیچهار بُعدی در پروژههای ساخت
7

اگـر برتـری عنصر  Aنسـبت به عنصر  Bبرابر nباشـد؛ برتـری عنصر B
نسـبت بـه Aبرابـر  n -1خواهد بود.

اصل دوم :شرط همگنی
عنصـر  Aبا عنصر  Bباید همگن و قابل مقایسـه باشـد .بـه عبارت دیگر،
برتـری عنصر  Aنسـبت به عنصـر  Bنمیتواند بینهایت یا صفر باشـد.
اصل سوم :وابستگی
هر عنصر سلسله مراتبی میتواند به عنصر سطح باالتر از خود وابسته باشد
و بهصـورت خطـی ،این وابسـتگی میتواند تـا باالترین سـطح ادامه یابد.
اصل چهارم :انتظارات
هـر گاه تغییری در سـاختمان سلسـله مراتبی رخ دهد ،فراینـد ارزیابی باید
مجددا انجام گـردد] 3 [ .
 2-4میانگین گیری وزندار نرمال شده
روشـی اسـت که در تصمیم گیری چند معیاره کاربرد داشـته و به افزایش
دقت و سـهولت محاسـبات کمک میکند.
اگـر  Sمجموعـهای از اعـداد حقیقـی باشـد } S= {x 1 ,x 2 ,...,x nو )W(x
تابعـی بـرای وزندهـی عادی بـه اجزای  Sکه به این شـکل تعریف شـده
است:
8

5. Value Engineering
)6. forman(1985
7. Pecision Support System
8. Normalized weight mean

1. Earned Value Management
2. Planed Value
3. Physical % Complete
4. Actual Cost
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A

میانگین وزندار  Sعبارت است از:

)i: 1 ≤ I ≤ n: w i =W(x i

] )x¯ = [(w 1 x 1 + w 2 x 2 +...+ w n x n) ÷(w 1 + w 2 +...+ w n

حـال اگـر هـر وزن عـادی را بـه مجمـوع اوزان عـادی تقسـیم کـرده و
در عـدد  100ضـرب کنیـم ،وزنهـای نرمـال شـده حاصل میشـوند که
مجمـوع آنهـا برابر 100%اسـت.
میانگین وزندار نرمال شده از رابطه زیر محاسبه میشود] 7[ :
x¯ =(w 1 x 1 + w 2 x 2 +...+ w n x n) ÷ 100

مزیت این روش در سـهولت محاسـبات ،افزایش دقت و بدون بعد شـدن
اعداد 1است.

 « -5ابـداع یـک مـدل کاربـردی هشـت بعـدی » :بهينه
سـازي نحوهانـدازه گیـری درصـد پیشـرفت فیزیکـی
بـا توجـه بـه مطالب پیش گفتـه ،نگارنـده اقدام بـه ابداع یک مدل سـاده
و کاربـردی جهـت بهينـه سـازي نحوهیانـدازه گیـری درصـد پیشـرفت
فیزیکـی واقعـی پروژههای سـاخت بـا رویکـرد « تلفیق همزمان هشـت
بعـد کلیـدی » زیر نموده اسـت:
2
الـف  -کارهای پروژه :براسـاس سـاختار شکسـت کار ترسـیم شـده
بـرای پـروژه کـه بیانگـر تجزیـهای سلسـله مراتبی و بـا محوریـت اقالم
تحویـل شـدنی از کاری اسـت کـه بایـد توسـط تیم پـروژه انجام شـود تا
اهداف پـروژه محقق شـوند.
ب  -هزینههـای پروژه :براسـاس بودجـهی اختصاص داده شـده به
هر یک از بسـتههای کاری موجود در سـاختار شکسـت کار ترسـیم شـده
بـرای پـروژه که بیانگـر بودجه بندی هزینه 3اسـت.
ج  -امـور قـراردادی پـروژه :براسـاس سـاختار شکسـت کارهـای
قـراردادی پـروژه 4کـه بیانگـر کارهایـی اسـت که توسـط فروشـندگان و
پیمانـکاران جـزء ،در راسـتای انجـام یـک زیر پروژه یـا جزئی از پـروژه بر
مبنـای قـرارداد منعقـده ،تهیـه و تنظیـم میگردد.
5
د  -ریسـکهای پروژه :براسـاس سـاختار شکسـت ریسـک پروژه
که نمایش سـاختار یافتهی سلسـله مراتبی از ریسـکهای شناخته شدهی
پـروژه اسـت کـه بـه دسـتهها و زیر دسـتههای ریسـک تقسـیم شـده و
دالیـل و حوزههـای متنـوع ریسـکهای بالقـوه را مینمایاند.
6
ه  -منابع پروژه :براسـاس سـاختار شکسـت منابع پـروژه که نمایش
سـاختار یافتـهی سلسـله مراتبی از طبقه بنـدی و نوع منابع مورد اسـتفاده
در زمانبندیهـای با منابع تسـطیح شـده و زمانبندیهای بـا منابع محدود
کـه میتوانـد بـرای تحلیـل و انتصـاب منابـع انسـانی پـروژه نیـز مـورد
اسـتفاده قرار گیرد.
7
و -ســازمان پــروژه :براســاس ســاختار شکســت ســازمانی پــروژه
کــه نوعــی نمایــش سلســله مراتبــی ســاختار یافتــه از ســازمان پــروژه
اســت بــه نحــوی کــه بســتههای کاری را بــه واحدهــای ســازمانی
مرتبــط مینمایــد.
8
ز -کیفیــت پــروژه :براســاس برنامهریــزی کیفیــت پــروژه کــه
شناســایی اســتانداردهای کیفیــت مرتبــط بــا پــروژه و تعیین نحــوه تامین
آنهــا را بــر عهــده دارد]4[ .
9
ح  -عملکــرد پــروژه :براســاس نمــودار تحلیــل کارکــرد پــروژه
کــه شناســایی کارکردهــای دارای ریســک بــاال ،هزینــه بــاال و فرصــت
آفریــن را بــر عهــده داشــته و بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم مطالعــات
مهندســی ارزش پــروژه ایفــای نقــش میکنــد]5[ .
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 1-5روش بکار گیری مدل:
الف – کار تیمی:
ابتـدا اعضـای اصلی تیم پـروژه و ذینفعان کلیدی جهت مشـارکت در کار
تیمیتوسـط مدیر پـروژه دعوت میشـوند.
ب – گزینش معیارها:
تیـم میتواننـد براسـاس صالحدیـد اعضـا ،معیارهایـی را به این مـوارد 8
گانـه افـزوده یا حـد اقل  5معیار مـورد نظر خود را از میـان آنها برگزینند.
ج  -وزندهی و اولویتبندی معیارها:
تیـم میتواننـد به کمک مقایسـات زوجـی بـه روش AHPوزن عادی هر
معیـار را مشـخص نمـوده و سـپس اقدام به محاسـبه وزن نرمال شـدهی
هـر معیـار نماید یا اینکه به جهت سـهولت و سـرعت بیشـتر ،وزن نرمال
شـدهی هـر معیار را براسـاس نظـر اکثریت اعضـای تیم برحسـب درصد
اختصـاص دهد.
د  -رسم جدول امتیازدهی:
 در اولیـن سـتون سـمت راسـت جـدول ،بسـتههای کاری کالنپروژه(موجـود در سـطح دوم سـاختار شکسـت کار) نوشـته میشـوند.
 در سـطر اول ،وزن نرمـال شـدهی هـر معیـار و در سـطر دوم ،عنـواناختصـاری هـر معیـار نوشـته میشـود.
 سـطر آخـر بـه محاسـبهی مجمـوع امتیـازات برحسـب درصد(جهـتکنتـرل) اختصـاص مییابـد.
 پـس از نوشـتن معیارهـا ،سـتونی جدید به محاسـبهی میانگیـن وزندارنرمـال شـدهی امتیـاز هر بسـته کاری(سـطر) اختصـاص مییابد.
 سـتون آخـر بـه مقایسـهی وزن بهینـه شـدهی حاصل از مـدل تلفیقینسـبت به وزندهـی سـنتی(صرفا مالـی) اختصـاص مییابد.
ه  -فرایند امتیازدهی:
 اکنـون ،امتیـاز هـر بسـته کاری(سـطر) در رابطـه بـا هر معیار(سـتون)براسـاس نظـر اکثریـت اعضـای تیـم برحسـب درصـد در هـر یـک از
خانههـای جـدول نوشـته میشـود.
 به منظور کنترل ،جمع امتیازات هر ستون(معیار) باید برابر  100باشد. اکنون ،توجه تیم را به هر بستهی کاری(سطر) معطوف میکنیم. بـرای هـر سطر(بسـته کاری) ،حاصلضرب امتیاز کسـب شـده برای هرمعیـار در وزن نرمـال شـدهی هر معیار را محاسـبه نموده ،اعـداد حاصل را
بـا هـم جمع جبـری کرده و حاصل جمـع را بر عدد  100تقسـیم میکنیم
تـا میانگین وزندار نرمال شـده ارزش نسـبی هر بسـتهی کاری ،برحسـب
درصد بدسـت آید.
 بـه منظـور کنترل ،جمع ارزشهای نسـبی بسـتههای کاری(سـتون ماقبـل آخـر) باید برابر  100باشـد.
و  -مقایسهی نتایج دیدگاه سنتی و مدل جدید:
همانگونـه کـه مطلـع هسـتید ،در دیـدگاه سـنتی ،فقـط ارزش مالـی هر
بسـته کاری ملاک وزن دهـی قـرار میگیـرد .ایـن در حالـی اسـت کـه
در ایـن مـدل بهینه شـده ،تلفیقی از چنـد معیار متعـدد و اثربخش ،مبنای
محاسـبهی وزن نسـبی هـر بسـتهی کاری قـرار میگیرد.
بـه منظـور شـفاف تـر شـدن ایـن مهم بـرای اعضـای تیـم ،سـتون آخر

6. Resource Breakdown Structure
7. Organizational Breakdown Structure
8. Quality Planning
) 9.Function Analysis System Technique ( FAST

1. dimension
2. Work Breakdown Structure
3. Cost Budgeting
4. Contract Work Breakdown Structure
5. Risk Breakdown Structure

جدول به محاسـبهی « نسـبت تغییر وزن بهینه شـده » هر بسـته کاری،
بـه وزن « صرفـا مالـی » اختصاص یافته اسـت.
 - 6بررسی نتایج یک مطالعهی موردی :پروژه گازرسانی
ایـن نتایـج در یـک کارگاه تخصصی که بـه دعوت واحد آموزش شـرکت
گاز اسـتان خراسـانرضوی و با مشـارکت جمعی از مدیران ارشـد و میانی
شـرکتهای گاز اسـتانهای خراسـانرضوی ،خوزسـتان و کردستان توسط
نگارنـده برگزار شـد ،حاصل آمده اسـت:

مـدل جدیـد ،از  10درصـد بـه  9/50درصـد کاهـش یافتـه و  0/95برابـر
شـده است.
 -6ارزش وزنی بسـته کاری « آزمایش و تزریق گاز » پس از پیاده سـازی
مدل جدید ،از  4درصد به 5/78درصد افزایش یافته و  1/45برابر شده است.
نتایـج بهینـه شـدهی فـوق حاصل از پیاده سـازی ایـن مدل چنـد معیاره،
میتواننـد نقشـی کلیـدی در تصمیم سـازی اثربخـش برای مدیـر پروژه
ایفـا نمایند.
نمودار  – 1مقایسه وزندهی بهینه شده(چند معیاره) با وزندهی سنتی(مالی) در پروژه گازرسانی

جدول  - 1بهینهسازی نحوهی محاسبهی ارزش وزنی فعالیتها در یک پروژه گازرسانی
وزن
20%
22 %
28%
30%
نرمال شده
نسبت تغییر وزن
هر ساختار( معیار )
میانگین وزندار « بهینه شده »
نرمال شده
به وزن
ساختار
ساختار شکست ساختار شکست ساختار شکست
تلفیق سطح دوم ساختار
« صرفا مالی »
بودجه بندی
منابع پروژه ریسک پروژه سازمانی پروژه
شکست کار پروژه با:
هزینه پروژه

تجهیز کارگاه

5

64

50

19

34/22

اخذ مجوزها

1

1

15

1

4/08

4/08

حفاری ترانشه

20

15

5

5

12/30

0/62

لوله گذاری

60

14

10

50

34/12

0/57

نصب ایستگاه

10

5

5

20

9/50

0/95

آزمایش و تزریق گاز

4

1

15

5

5/78

جمع

100%

100%

100%

100%

100%

6/84

1/45

 - 7نحوهی محاسبهی درصد پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه
باستناد نظام جامع برنامهریزی و کنترل پروژه داریم] 6 [ :

([ ×100حجم کل کار ÷ مقدار کار انجام شده) ]= درصد پیشرفت عملکردی هر فعالیت
درصد پیشرفت هر عملیات =

([ ÷100پیشرفت عملکردی هر فعالیت اصلی ×ارزش نسبی هر فعالیت اصلی از عملیات) ]مجموع

درصد پیشرفت هر پروژه فرعی =

([ ÷100پیشرفت عملکردی هر عملیات ×ارزش نسبی هر عملیات از پروژه فرعی) ] مجموع
درصد پیشرفت عملکردی پروژه =
([ ÷100پیشرفت عملکردی هر پروژه فرعی×ارزش نسبی هر پروژه فرعی از پروژه) ] مجموع

 – 8نتیجه گیری
با توجه به جدول  ،1نتایج زیر حاصل شدهاند:
 -1ارزش وزنـی بسـته کاری « تجهیـز کارگاه » پس از پیاده سـازی مدل
جدید ،از  5درصد به  34/22درصد افزایش یافته و  6/84برابر شـده اسـت.
 -2ارزش وزنـی بسـته کاری « اخـذ مجوزهـا » پس از پیاده سـازی مدل
جدیـد ،از  1درصـد به  4/08درصد افزایش یافته و  4/08برابر شـده اسـت.
 -3ارزش وزنـی بسـته کاری « حفـاری ترانشـه » پـس از پیـاده سـازی
مـدل جدیـد ،از  20درصـد بـه  12/30درصـد کاهـش یافتـه و  0/62برابر
شـده است.
 -4ارزش وزنـی بسـته کاری « لولـه گـذاری » پـس از پیاده سـازی مدل
جدید ،از  60درصد به  34/12درصد کاهش یافته و  0/57برابر شـده اسـت.
 -5ارزش وزنـی بسـته کاری « نصـب ایسـتگاه » پـس از پیـاده سـازی

 – 9سپاسگزاری
نگارنده از زحمات جناب آقایان:
 دکتـر سـیامک حاجی یخچالی عضـو هیات علمیو مدیـر محترم گروه MBAدانشـکده مهندسـی صنایع دانشگاه تهران
 دکترهـادی کریمیرئیـس محتـرم واحـد آمـوزش شـرکت گاز اسـتانخراسـانرضوی سپاسـگزاری مینمایـد.
 -10فهرست مراجع:

[  ] 1موسسـه مدیریت پروژه .1385 ،اسـتاندارد عملي براي مديريت ارزش كسـب شـده( .مهرداد
ظهـوري ،بهـزاد ظهوري و مهـدي اوجاقلو ،مترجمين) .انتشـارات تـراوش قلم ،تهران.
[  ] 2مهـدی زاده ،حسـن .1390 ،کارگاه آموزشـی مهندسـی ارزش .اولیـن همایـش ملی مدیریت
پروژههای سـاخت ،دانشـگاه فردوسـی مشهد.
[  ] 3قدسـی پور ،سـید حسـن .1388 ،فرآیند تحلیل سلسـله مراتبی  .AHPانتشـارات دانشـگاه
صنعتـی امیر کبیـر ،تهران.
[  ] 4موسسـهی مدیریـت پـروژه .1385 ،راهنمـای گسـتره دانش مدیریت پروژه( .محسـن ذکایی
آشـتیانی و سید حسـین حسـینی ،مترجمین) .آدینه ،تهران.
[  ] 5مهدی زاده ،حسـن .1390 ،سیسـتم آرگوس :زیربنای شـفافیت و اثربخشی مطالعات مهندسی
ارزش ،ماهنامـه تخصصی طاق.38 -44 ،55 ،
[  ] 6معاونت امور فنی سـازمان مدیریت و برنامهریزی کشـور .1379 ،نشـريه شـماره 5-4-9-17
نظـام جامـع برنامهريـزي و كنترل پروژه .انتشـارات سـازمان مدیریت و برنامهریزی کشـور ،تهران.

[ 7 ] Wikipedia encyclopedia , June 2011. On the URL WWW. http: //en.
wikipedia. org.
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چکیده
در این مقاله شـبیه سـازی عـددی عملکرد یک دودکش سـاختمانی،
تحـت تاثیـر اختالف دمـای ورودی آن با محیـط بیـرون ،و اثر آن بر
روی میـزان مکـش طبیعی دودکش مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
ایـن مهـم با بهـره گیری از مدلسـازی سـه بعـدی دودکشـی با قطر
داخلـی  10سـانتیمتر و بـا ارتفاع  3متر صورت گرفته اسـت که ارتفاع
آن از روی پشـت بام  1متر فرض شـده اسـت .شبیه سـازی عددی با
اسـتفاده از نرمافزارهـای  Gambitو  Fluentصورت پذیرفته اسـت.
در ایـن بیـن ،نتایـج حاصـل از میـزان مکـش دودکـش تحـت تاثیر
اختلاف دما بـا محیط ،با نتایج یـک رابطهی تجربی معتبـر[ ]1برای
مکش دودکشها مقایسـه شـده اسـت که حاکی از دقـت قابل قبول
نتایـج حل عددی اسـت .در ادامه نتایـج گرافیکی همچون کانتورهای
دمـا ،سـرعت ،خطـوط جریـان در داخـل و اطـراف دودکش نیـز ارایه
گردیـده و روی آنهـا بحث و بررسـی بیشـتری صورت گرفته اسـت.
الزم بـه ذکر اسـت ایـن مطالعهی پایه ،میتواند مبنایی برای بررسـی
سـایر حاالت مرتبط بـا عملکرد دودکشهای سـاختمانی قـرار گیرد.
واژههای کلیدی :دودکش سـاختمانی ،حل عددی ،مکش طبیعی
مقدمه
از میـان شـیوههای گوناگـون انتقـال انـرژی ،میتـوان بـه جابجایی
آزاد یا طبیعـی( )natural convectionاشـاره کرد .در جابجایی آزاد،
حرکت سـیال تحت تاثیر تغییرات دانسـیته رخ میدهـد و هیچ عامل
خارجـی دیگـری وجـود نـدارد ،همچـون حرکت هـوا از روی سـطح
شـوفاژ یـا حرکـت دودهـای ناشـی از احتـراق در دودکشهـا .لـذا بر

خلاف جابجایی اجباری( ،)force convectionدر جابجایی آزاد سـرعت
سـیال به نسـبت کم میباشـد .در واقع جابجایـی آزاد مکانیزم یـا نوعی از
انتقال حرارت میباشـد که در آن حرکت سـیال توسـط یک منبع خارجی
مثـل پمـپ یا فـن و دسـتگاههای مکش ایجـاد نمیگردد و ایـن اختالف
چگالـی در سـیال و گرادیـان دمـا اسـت که عامـل انتقال و حرکت سـیال
است.
بهاینگونـه کـه در جابجایـی آزاد ،سـیالی کـه منبـع گـرم را احاطـه کرده
اسـت ،از آن انـرژی گرمایـی دریافت میکند و در نتیجـه چگالی آن پایین
میآیـد .سـیال با جـرم حجمیکمتر و سـبکتر به سـمت الیههـای باالتر
حرکـت میکنـد و سـیال سـرد جـای آن را میگیـرد .بـه ایـن سـان این
چرخـه ادامـه پیـدا میکنـد .تـداوم چنیـن فراینـدی انـرژی حرارتـی را از
الیههـای پایینـی به سـمت بـاال هدایـت و منتقـل میکند.
نیـروی رانـش بـرای جابجایـی آزاد معروف بـه نیروی شناوری(بایونسـی)
اسـت کـه همـان اختلاف چگالـی بین دو نوع سـیال سـبک و سـنگین
اسـت .جابجایـی آزاد در سـالهای اخیـر مـورد توجه محققان قـرار گرفته
اسـت و ایـن توجـه بـه دلیـل وجـود این نـوع جابجایـی در طبیعـت و نیز
کاربردهـای فـراوان آن در مهندسـی اسـت.
در طبیعـت ایـن نوع انتقال انـرژی در پدیدههایی نظیر جریانات اقیانوسـی
کـه عامـل مهمیدر چرخهی حیات آبزیان اسـت و همچنین شـکلگیری
بادهـا یـا طوفانهایـی اقیانوسـی دیـده میشـود .آنچـه در دودکشهـای
وسـایل گاز سـوز نیـز رخ میدهد ،دقیقا مشـابه چنین فرآیندی اسـت.
مکانیزم جابحایی آزاد
از جملـه اعـداد بـدون بعـدی که مبین باالنـس نیروهای تعییـن کننده در
انتقـال انـرژی سـیاالت در کانالها با مقاطـع دایروی(از جملـه دودکشها)
هسـتند ،میتـوان بـه کمیتهـای زیر اشـاره کرد:

 :Reعدد بیبعد رینولدز :Pr ،عدد بیبعد پرانتل :Nu ،عدد بیبعد ناسلت
امـا مهمترین اعـداد بدون بعدی که در محاسـبات ریاضیاتـی برای تبیین
جابجایـی آزاد یـا طبیعـی بکار مـیرود ،اعداد گراشـف و ریلی هسـتند که
بیانگر نسـبت نـرخ نیـروی شناوری(بویانسـی) و نیروی لزجت(ویسـکوز)
میباشـند و بـه شـکل زیر نمایـش داده میشـوند:

که در آن:
 :Grعدد گراشوف
 :gشتاب گرانش
 :Lطول مشخصه که برای دودکشها قطر  Dاست
 :ϑویسکوزیته سینماتیکی سیال
 :αضریب نفوذ حرارتی

∞ :Tدمای هوای آزاد
 :Tsدمای سطح
 :Raعـدد بیبعـد رایلـی کـه حاصلضـرب اعـداد بـدون بعـد گراشـف و
پرانتل اسـت
 ،βضریـب انبسـاط حجمیبرای سـیاالت اسـت که مطابـق رابطهی زیر
بـا تغییـرات حجم نسـبت بـه دما بیان میشـود:
 βیـا همـان ضریب انبسـاط حجمیبـرای گازهـای ایده آل طبـق معادله
حالت چنیـن بدسـت میآید:
در حالت کلی ،برای مقایسـهی شـرایط جابجایی اجباری و آزاد ،سـه حالت
قابل طرح اسـت:
باشـد ،جابجایی آزاد بـر جابجایی اجباری غلبـه دارد،
الـف) اگـر
لـذا جابجایـی اجبـاری قابل صـرف نظر کردن اسـت.
باشـد ،جابجایی اجباری بر جابجایـی آزاد غلبه دارد ،لذا
ب) اگـر
جابجایـی آزاد قابل صرف نظر کردن اسـت.
باشـد ،آثار ترکیبی جابجایـی آزاد و جابجایی اجباری را
ج) اگـر
بـه طـور همزمان بایـد در نظر گرفت.
رابطه تجربی
یـک رابطـهی تجربـی کـه به خوبـی میـزان مکـش طبیعی دودکـش را
تحـت تاثیـر اختلاف دمـا بـا محیـط نشـان میدهـد ،بهشـکل زیـر در
مرجـع[ ]1آورده شـده اسـت.
که در آن:
 :Qدبی عبوری از دودکش(متر مکعب بر ثانیه)
 :Tiدمای میانگین ورودی محصوالت احتراق به دودکش(درجه کلوین)
 :Teدمای هوای محیط(درجه کلوین)
 :Hارتفاع دودکش(متر)
 :Cضریب تخلیه
در ادامـه نتایـج تحلیـل عـددی برای میـزان مکـش طبیعـی دودکش ،با
مقادیـر تجربـی حاصـل از رابطه فوق مقایسـه شـده اسـت.
تعریف مساله
محصـوالت احتـراق بـا دمـای  237درجـه سلسـیوس(بر اسـاس نتایـج
آزمایشـگاهی[ )]2از یک نوع بخاری گازسـوز سـاخت داخل وارد دودکش
سـیمانی بـا قطر داخلی  10سـانتیمتر و ارتفـاع  3متر میشـود .دیوارههای
دودکـش کاملا عایـق و ارتفـاع آن از کف پشـت بـام  1متر فرض شـده
اسـت .هـوای محیط نیز سـاکن فرض شـده اسـت.
معادالت دیفرانسیل حاکم بر جریان دود داخل دودکش
روش ایـده آل بـرای تحلیل جریانهای با جابجایی آزاد ،اسـتفاده از تقریب
بوزینسـک( )Boussinesqمیباشـد .اعتبار این تقریب بیشـتر در مواردی
اسـت کـه تغییـرات دانسـیته ناچیـز میباشـد و در جریانهـای جابجایـی
آزاد بـا تراکـم پذیـری بـاال اسـتفاده از ایـن تقریـب منجـر بـه خطاهـای
زیـادی در محاسـبه خواص جریـان و نرخ انتقال حـرارت میگردد .تقریب
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بوزینسـک در قالـب عبـارت موسـوم به ترم شـناوری در معـادالت ممنتم
ظاهـر میشـود کـه همـان gβ∆Tدر راسـتای حرکـت دود اسـت .در این
مطالعه ،مطابق شـکل( )1حـل عددی جریان انتقال حـرارت جابجایی آزاد
در دودکـش سـاختمانی ،در امتـداد عمـود مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
بـا ایـن توضیح کـه در ادامه معـادالت ناویر -اسـتوکس حاکم بـر جریان
جابجایـی آزاد در دودکـش ،بـه منظـور سـادگی در حالـت دو بعـدی بیان
شـدهاند ،اما تحلیل ارایه شـده در این مقاله در حالت سـه بعدی و منطبق
بـا واقعیت انجام شـده اسـت:

ماههای سـرد سـال اسـت.
نتایج
نتایـج بدسـت آمـده از حـل عـددی و رابطه تجربی بـرای دبی عبـوری از
دودکش(میـزان مکـش) برای دماهای مختلف هوای محیـط در جدول()1
آورده شـده اسـت .مشـاهده میشـود اختالف نتایج حل عـددی و تجربی
ناچیـز بـوده و حداکثـر  14درصد اختالف دیده میشـود .نتایـج هر دو حل
نشـان میدهـد هـر چـه دمـای محیـط کاهـش پیدا کنـد میـزان مکش
دودکـش افزایـش مییابـد .در ادامـه اشـکال( )2و( )3کانتورهـای دمـا و
سـرعت بیـرون دودکـش در صفحـه فرضی عبـوری از مرکز آن را نشـان
میدهد .شـکل( )4بردارهای سـرعت داخل دودکش را نشـان میدهد که
توزیع سـهموی داشته و بیشتریناندازه سـرعت در محدوده مرکز دودکش
میباشـد ،مشـاهده میشـود سـرعت گازهـا داخـل دودکـش هـر چـه به
سـمت دهانـه خروجـی آن نزدیـک تـر میشـوند افزایـش پیـدا میکنـد.
شـکل( )5نمـودار تغییـرات سـرعت روی خط مرکـزی دودکـش در امتداد
قائـم از دهانـه ورودی تـا  20متر باالتر از دهانه خروجی را نشـان میدهد،
بـا توجـه به نمودار بدسـت آمده ،سـرعت گازهـا از دهانـه ورودی تا دهانه
خروجـی دودکـش با شـیب پاییـن افزایـش پیدا میکنـد اما بعـد از دهانه
خروجـی دودکـش ،بـا شـیب منفی تندتـری کاهـش مییابـد و در فاصله
عمـودی  20متـر از دهانـه خروجـی ایـن مقدار تا  0. 5 m/sمیرسـد.
جدول( )1نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی و فرمول ارایه شده در مرجع[ ]1برای محاسبه
دبی عبوری از دودکش
درصد خطا
(اختالف)

شکل( )1شماتیک جابجایی آزاد در دودکش

معادلهی مومنتم در جهت :x
()2
معادلهی مومنتم در جهت :y

10

0/0306

0/02779

288

11

0/0315

0/02828

280

11

0/0320

0/02859

275

12

0/03250

0/02889

270

14

0/0334

0/02919

265

13

0/0336

0/02961

258

()3
معادلهی انرژی و توزیع دما:
()4
شرایط مرزی حاکم
شرایط مرزی حاکم بر مساله به قرار زیر است:
الـف) دیوارههـای دودکـش عایـق حرارتـی فـرض شـدهاند .ایـن بـدان
معنـی اسـت که در مسـیر عبور دود داخـل جدارهی دودکـش ،هیچ انتقال
حرارتـی بـه بیـرون صـورت نمیگیرد.
)(∆Q=0
ب) فشـار ورودی و خروجـی دودکش ،فشـار اتمسـفر فرض شـده اسـت.
بـدان معنـی که اختالف فشـار بیـن دهانـهی ورودی و خروجـی دودکش
صفر اسـت.
)(∆P=0
ج) دمـای دهانـهی ورودی دودکـش مطابق مطالعهی تجربی انجام شـده
در مرجـع[ ] 2برابـر بـا  237درجه سـانتیگراد در نظر گرفته شـده اسـت و
تغییـرات دمـای محیـط بیرون ،براسـاس تغییرات دمایی شـهر مشـهد در
92

شکل( )2کانتورهای سرعت گازهای خروجی از دودکش در دمای محیط 275 K

شکل( )4بردارهای سرعت محصوالت احتراق داخل دودکش در دمای محیط 275 K
شکل( )3کانتورهای دمای گازهای خروجی از دودکش در دمای محیط 275 K

شکل( )5تغییرات سرعت روی خط مرکزی دودکش در دمای محیط 275 K

بررسی طبیعی یا اجباری بودن جریان داخل دودکش

مراجع
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چکيده
عملکردحرارتیپوششهایساختمانیبهطورمحسوسیدردهههایاخیر
توسعه یافتهاند و لذا بارگذاری گرمایی کامال متمایز شده است که کاهش
نواحی انتقال گرما را ممکن ساخته و یا متناوبا منجر به کاهش در دمای منبع
تولید گرما میگردد .در این مطالعه نشان داده شده است که قرار گرفتن
لولهها در زیر سطح کف مقدار قابل توجهی شار گرمایی خواهد داشت.
حتی زمانی که لولهها دارای عایق هستند نیز مقداری از بار گرمایی به
اتاقها منتقل میشود .بنابراین آن تبادل گرما بایستی در تعادل گرمایی
اتاقهای مناسب طی فرآیند طراحی درنظر گرفته شود .فاصله بیشتر
بین لولهها به معنای جریان بیشتر گرما به اتاقهای رو و زیر کف است،
که پهنای باند وسیعتر باعث تولید سطح گرمایش کفی خواهد شد.
جریان گرمایی در مدار کوتاه هنگامیکه فاصله کمتر میشود نیز کمتر
میگردد .زمانی که فاصله بین محور لولهها  5سانتیمتر یا باالتر است،
هیچ جریان گرمایی در مدارکوتاه بهوجود نخواهد آمد.
کلمات کليدی :شار گرمایی ،تعادل گرمایی ،مدار کوتاه
 -1مقدمه
عملکرد حرارتی پوششهای ساختمانی بهطور محسوسی در دهههای
اخیر توسعه یافتهاند و لذا بارگذاری گرمایی کام ً
ال متمایز شده است که
کاهش نواحی انتقال گرما را ممکن ساخته و یا متناوب ًا منجر به کاهش
در دمای منبع تولید گرما میگردد.
انتخاب دوم مخصوص ًا از دیدگاه استحکام جالب توجه است چراکه

بکار بردن منابع گرمایی جایگزین از قبیل پمپهای حرارتی و کلکتورهای
خورشیدی یا گرمای تلف شده از فرآیندهای صنعتی را امکان پذیر میسازد.
در این سیستمها با انتقال گرما در سطح دمایی پایین تر ،افزایش بازده
حرارتی ایجاد خواهد شد[.]1
 -2سیستم گرمایش از کف
یکی از سیستمهای مناسب برای گرماسازی با دمای کم ،گرمایش از کف
است اگرچه که دمای سطح کف به خاطر دالیل آسایش انسان بسیار محدود
است ،بنابراین ناحیه انتقال گرما بسیار بزرگتر از ناحیه مشابه در سیستمهای
سنتی رادیاتوری است .در نتیجه ممکن است ناحیه کف موجود جهت
گرماسازی ،برای تولید جریان گرمای مورد نیاز ،کافی نباشد .در آن صورت،
ثابت میشود که سیستمهای گرمایش ترکیبی از گرمایش کفی و رادیاتوری
راه حل ارزشمندی است[.]1
 -3سیستم گرمایش ترکیبی رادیاتور و گرمایش ازکف
در این سیستمها گرما توسط سیستم رادیاتور سنتی و سطح گرمایش از کف
توام ًا انجام میشود .این سیستمها ممکن است شامل لولههای مارپیچی که
بهصورت خاصی زیرکف قرار گرفتهاند ،باشد .چنین لولههای مارپیچی ممکن
است بهصورت موازی(شکل الف )1-یا بهصورت سری(شکل ب )1-به یک
رادیاتور متصل شوند .اما زمانیکه لولهها زیر کف قرار گرفته ا ند و تنها برای
تامین آب برای یک رادیاتور طراحی شده باشند ،مقدار زیادی گرما برای اتاق
فراهم خواهد شد .این مقاله با چنین موردی سر و کار دارد.
لوله نصب شده زیر کف ممکن است همچنین در یک لولهی محافظ برجسته
و یا یک لوله عایق قرار داده شود .چنین روشهایی اتالف گرما را تا حد زیادی
کاهش داده و نیز مقدار زیادی گرما از طریق کف به ساختمان وارد میشود[.]2
در چنین سیستمهایی معایبی که ممکن است بهوجود بیآید به قرار زیر است:
-1افزایش دمای غیرمجاز سطح کف( 29تا  33درجه سانتیگراد)
 -2دمای پایین آب منبع که به رادیاتور میرود نسبت به آنچه که در طرح
فرض شده است.
 -3اتالف و ذخیره انرژی گرمایی برای ساختمانهای مجاور.
 -4مدار کوتاه بین لوله رفت و برگشت از منبع حرارتی با حذف اتاق گرم شده[.]2

باعث بیش از حد گرم شدن برخی از اتاقها(مخصوص ًا اتاقهای مجاور با
لولهها) و کمتر گرم شدن تعدادی از اتاقهای دیگر باشد.

شکل :2اتالف و ذخیره انرژی گرمایی در حالتی که لولهها زیر کف قرار گرفتهاند

نمودار چنین سیستمیدر شکل  3نشان داده شده است.

شکل  :3نمودار ترکیبی سیستم رادیاتور و گرمایش از کف در حالی که لولههای تغذیه رادیاتور
بهصورت رفت و برگشت زوجی است

تحلیل جابجایی گرما در کف
در این تحقیق تاثیر عوامل زیر در اتالف گرما مورد بررسی قرار گرفته است [:]3
 -1فاصله بین لولهها
 -2ضخامت الیه واقعی روی لولهها
 -3عایق دور لولهها

(الف -سیستم موازی .ب -سیستم سری)
شکل :1سیستم رادیاتور و گرمایش کف

همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ممکن است بخش بزرگی
از اتالف گرمایی بجای انتقال به محل نصب رادیاتورها به اتاقهای دیگر
منتقل شود .اگر این حالت در فرآیند طراحی درنظر گرفته نشود ممکن است

شکل  :4برنامه 0 .2 .Micro2D

ساختار کف که مورد مطالعه قرار گرفته است در شکل  5نشان داده شده
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است .لولههای مورد نظر از جنس پلی اتیلن با سایز  1 .88*12میلیمتر و
ضریب رسانایی 0 .46درنظر گرفته شده است[.]3

ردیف

الیه

1
2
3
4

کاشی
بتن
سطح بتنی نازک
گچ

0. 01
0. 057
0. 22
0. 01

1. 05
1. 00
0. 82

 5سانتیمترو پارامترهای آب  50/70درجه سانتیگراد

شکل  :7آنالیز شار گرمایی براساس ضخامت الیه بتن روی لولهها – فاصله بین محور لولهها برابر

شکل  :5ساختار سطح گرمایش از کف مورد مطالعه
جدول  :1ساختار کف
ضخامت(متر) ضریب رسانایی

هیچ جریان گرمایی با مدار کوتاه وجود ندارد زیرا فاصله لولهها کم است.

مقاومت حرارتی
0. 01
0. 057
0. 18
0. 012

در شکل  6تاثیر فاصله بین لولهها بر تبادل گرمایی نشان داده شده است.
مفهوم عالئم مربوطه به قرار زیر است[:]4
چگالی جریان گرمایی اتاق در سطح باالی کف است.
چگالی جریان گرمایی اتاق در سطح پایین کف است.
چگالی کل جریان گرمایی اتاقهای در سطح باال و پایین کف است.
چگالی جریان گرما در لولههای برگشت است.
چگالی جریان گرما در لولههای رفت است.
چگالی جریان گرما در مدار کوتاه است.
فاصله بیشتر بین لولهها به معنای جریان بیشتر گرما به اتاقهای رو و زیر
کف است ،که پهنای باند وسیع تر باعث تولید سطح گرمایش کفی خواهد
شد .جریان گرمایی در مدار کوتاه هنگامیکه فاصله کمتر میشود نیز کمتر
میگردد .زمانی که فاصله بین محور لولهها  5سانتیمتر یا باالتر است ،هیچ
جریان گرمایی در مدارکوتاه بهوجود نخواهد آمد[.]5

شکل  8نشان دهنده تاثیر عایق بندی بر تبادل گرما در کف است .استفاده
از  9میلیمتر عایق(ضخامت خارجی برابر  30میلیمتر) بهطور قابل توجهی(تا
 )78%اتالف گرما را از لوله کاهش میدهد .عایق بندی  13میلیمتری در
مقایسه با  9میلیمتری موجب کاهش  14درصدی اتالف حرارت میشود .با
ضخامت بیشتر عایق یک مدار کوتاه بسیار کوچک مشاهده میشود .این امر
ناشی از این حقیقت است که در سطوح خارجی لولههای عایق بندی دما در
این مورد با دمای هوا در اتاقها قابل مقایسه است.

شکل  :8آنالیز شار گرمایی براساس ضخامت لولهها با عایق بندی – فاصله بین محور لولهها برابر 5
سانتیمترو پارامترهای آب  50/70درجه سانتیگراد

نتیجه گیری
در این مطالعه نشان داده شده است که قرار گرفتن لولهها در زیر سطح کف
مقدار قابل توجهی شار گرمایی خواهد داشت .حتی زمانی که لولهها دارای عایق
هستند نیز مقداری گرما به اتاقها منتقل میشود .بنابراین تبادل گرما بایستی
در تعادل گرمایی اتاقهای مناسب طی فرآیند طراحی درنظر گرفته شود.
مراجع

شکل  :6آنالیز شار گرمایی براساس فاصله بین لولهها  -پارامترهای آب  30/40درجه سانتیگراد

شکل  7تاثیر ضخامت الیه واقعی دور لولهها در جریانهای گرمایی را نشان
میدهد .هنگامیکه الیه دور لولهها ضخیم تر میشود ،گرمای کمتری به
اتاق روی کف منتقل میشود و میزان بیشتری به اتاق زیر آن .در این مورد
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چکیده
امـروزه اهمیـت و نقـش فضـای سـبز شـهری در حیـات شـهرها و
پایـداری آنهـا و تاثیرات فیزیکی و طبیعی آن در سیسـتم شـهری و
بازدهیهـای مختلف اکولوژیکی ،اقتصـادی و اجتماعی آن انکارناپذیر
اسـت .امـا از طرف دیگر گسـترش فیزیکی شـهرها منجر بـه از بین
رفتن طبیعت سـبز شـده اسـت .بنابراين ايجاد و توسـعه فضاي سـبز
نقـش مهمـي در زندگي تمام موجودات از جمله انسـان دارد .اسـتفاده
از فناوری بام سـبز كه از تكنيكهاي پيشـرفته فضاي سـبز اسـت با
وجـود مشـكالت به كارگيـري و سـاخت واحدهاي گياهـي از جهات
بسـياري مقـرون به صرفه بـوده و میتوانـد جایگزین مناسـبی برای
پارکهـای شـهری باشـد .بـام سـبز نـه تنها سـطحي اسـت كـه با
رنـگ سـبز پوشـيده شـده ،بلكه يك سـطح زنـده از گياهان رويشـي
در اليـه خـاك بـاالي بـام اسـت .گاه اين پوشـش همراه بـا محافظ
ريشـهاي و اغلـب بـا يـك اليـه زهكشـي در زيـر آن همراه اسـت و
گونههـاي گياهـان مقـاوم در برابـر خشـكي در آن رشـد مييابنـد .از
بامهـاي سـبز همچنيـن با عنـوان "بامهـاي زنـده" نیز یاد میشـود.
نقـش عمده بام سـبز در مديريـت آبهاي ناشـي از بارندگي ،بازيافت
آب ،تنـوع محيـط زيسـتي در موجـودات زنـده شـهري (گياهـان و
جانـوران) ،محافظـت از پوسـته زميـن ،بهبود كيفيت اقليمـي و ايجاد
تهويه مطبوع در شـهر ،ايجاد چشـماندازهاي زيباي شـهري و خنک
سـازی فضـا و تامیـن فضای مطبـوع بـرای کاربران میباشـد .هدف
از ایـن تحقیـق شناسـایی ارزشهای محیطی بامهای سـبز در تعامل
پویـای معماری و فضای شـهری میباشـد؛ پژوهش حاضـر به لحاظ
هـدف تحقیقی کاربردی و در حوزه چارچوب طرح تحقیقی پیمایشـی

اسـت که به صـورت تحلیلی -توصیفی در خیابانهاشـمیه واقع در منطقه
 9انجام شـده اسـت .جهت گردآوري اطالعات از روش اسـنادي و میدانی
شـامل مطالعـه کتب ،مقاالت و پرسشـنامه اسـتفاده شـده کـه با تکنیک
تحلیـل اطالعـات بـه روش تحلیل سلسـله مراتبـی ( )AHPضمن بیان
ویژگیها و سیسـتمهای باغ بامها ،بررسـیهای الزم در جهت شناسـایی
چالشهـای عـدم گسـترش بامهـای سـبز صـورت گرفتـه اسـت .نتیجه
حاصـل اینکـه بـام سـبز در ارتقاء کیفی معمـاری فضای شـهری نقش به
سـزایی ایفـا مینماید.
واژگان کلیـدی :بـام سـبز -فضـای شـهری -ارزشهـای محیطی-
تحلیـل سلسـله مراتبی
مقدمه
فضای اشـغال شـده توسـط سکونتگاههای شـهری با سـرعت بیشتری از
جمعیت شـهری در حال افزایش اسـت .انتظار میرود این مسـئله جمعیت
شـهری را در بازه زمانی  72 ،2030-2000درصد افزایش دهد .با توجه به
روند سـریع شهرنشینی ،اکوسیسـتمهای طبیعی هستند که توسط مناطق
شـهری جایگزین و مـردم را با فضای طبیعی بیگانه میکننـد .در مطالعات
مختلـف شناسـایی اثرات منفی متعدد بـر محیط زیسـت ،از جمله کاهش
آب و تخریب کیفیت هوا و تکه تکه شـدن و از دسـت دادن زیسـتگاههای
طبیعی و مشـکالت سلامتی ،جسـمیو روانی و غیره انجام شـده اسـت،
اطمینـان از فضای سـبز کافی در مناطق شـهری به بهبـود و جبران اثرات
منفـی کمـک میکنـد (.)Fernandez and coworkers, 2013: 1
بر اساس این اتفاق عالوه بر تخریب محیط زیست و بروز معضالت زیست
محیطی در بسياري از شهرها به دليل فاصله گرفتن از طبيعت و هويت
فرهنگي -اجتماعي -تاريخي محيط و همچنين برخورد شتابزده و عدم
دورانديشيهاي كيفي با مسأله تراكم و بلند مرتبه سازي ،انواع مسايل و
اختالالت روحي و رواني همچون افسردگي ،بحران هويت فردي و جمعي
بروز يافته است ،در مقابله با این مشکل بشر از گذشتههای دور به ایجاد بامهای
سبز یا باغ بامها به عنوان راه حل مناسب برای آشتی دوباره با طبیعت روی
آورده است (باقری سبزوار .)2 :1389 ،معماران صاحباندیشه معاصر همچون
الین سارینن ،فرانک لوید رایت ،آلوارآلتو نیز در این جهت گام برداشتهاند و
طبیعت را در طراحیهای خود و به تبع آن در فضای شهری وارد نمودهاند.
در کالنشهرهای ایران نیز همچون مشهد افزایش تراکم ،رشد بلند مرتبه
سازی و آلودگیهای ناشی از سوختهای بنزینی ،از کیفیت زندگی
شهروندان کاسته است .در مقابله با این مشکل بام سبز یکی از رویکردهای
نو معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که از آن
میتوان به منظور افزایش سرانه فضای سبز ،ارتقای کیفیت محیط زیست و
کیفیت مطلوب فضای شهری بهره برد .بر اساس مطالب عنوان شده سوال
اساسی مطرح در خصوص موضوع فوق برگرفته از شناسایی ارزشهای
محیطی تاثیرگذار بر معماری فضای شهری بوسیله تعریف و ایجاد بامهای
سبز میباشد.
برخورد انسان با طبیعت
ارتبـاط بـا طبیعـت امروزه به مسـاله مهمیبـرای همه جوامع تبدیل شـده
اسـت که بـه دو شـکل اصلی بـروز میکند:
الف) طبیعت از زندگی انسان فاصله گرفته است
ب) طبیعت توسط انسان در حال نابودی است (شرقی و محتشمی.)59 :1386 ،

چگونگی برخورد انسان با طبیعت در چهار مکتب فکری:
-1طبیعت گریز
 -2طبیعت ستیز
 -3طبیعت گرا
 -4طبیعت ساز ،قابل تعریف است (شرقی و محتشمی.)60 :1386 ،
در واقـع گسـترش فيزيكـي شـهرها منجـر بـه از بيـن رفتـن محيطهاي
طبيعـي پيرامونـي و زمينهـاي زراعی شـده اسـت و توسـعة فضاي سـبز
شـهري و توزيـع منطقـي آن بخصـوص در مراكـز شـهرها ،بـه گونـهای
كه متناسـب با سـاخت و سـاز شـهري باشـد ،يكـي از چالشهـاي عمدة
كالنشـهرهاي معاصـر تلقـي ميشـود (سـازمان پارکهـا و فضـای سـبز
شـهرداری تهران).
توسـعه فضـای سـبز عمـودی ،بـه معنـای ایجـاد سـطوح سـبز در
سـاختمانهای شـهری اسـت و شـامل سـبز بامهـا و دیوارهـای سـبز
میشـود .فضـای سـبز عمـودی ،دارای کارکردهـای گوناگونـی اسـت که
از آن جملـه میتـوان بـه زیباسـازی محیطـی ،کاهش آلودگـی محیطی،
ذخیـره سـازی انـرژی ،کنتـرل بارانهـای سـیالبی ،تامین مـواد غذایی و
حفظ تنوع زیسـتی شـهری اشـاره کرد (اخوان طباطبایـی .)1387 ،در این
میـان سـبز بامهـا بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن فضاهای سـبز عمودی
کـه نقـش موثـری در بهبود شـرایط زیسـت محیطـی شـهر دارد ،در علم
شهرسـازی اهمیـت خاصـی پیـدا کرده اسـت.
از گسـترش بـام سـبز میتـوان بـه منظـور افزايـش سـرانه فضاي سـبز،
ارتقـاي كيفيت محيط زيسـت و توسـعة پايدار شـهري بهره برد .اسـتفادة
كاربـردي از بامهـا ميتوانـد بـه عنـوان امـكان بهـره بـرداري بهينـه از
زمينهـاي شـهري قلمـداد شـود (نهرلـی و همـکاران.)1 :1390 ،
تعریف بام سبز
پشت بام سبز که بام گياهي و بام زيستي نيز ناميده ميشود ،يک سيستم
سبک وزن مهندسي ساز است که رشد گياه را در بام ميسر ساخته و در عين
حال از بام محفاظت ميکند .این گونه فضاها دارای کارکردهای مختلف
زیست محیطی و فنی مهندسی میباشند .در تعریفی دیگر یک بام سبز،
بامیاست که مقدار یا تمامیآن با محیط کشت روینده ،پوشانده میشود
(مهرافسر.)13 :1392 ،
به بیانی دیگر يك بام سبز ،بامي است كه مقدار يا تمامي آن با پوشش
گياهي و خاك ،يا با محيط كشت روينده ،پوشانده ميشود .لفظ بام سبز
گهگاه براي بامهايي كه مفاهيم "معماري سبز" را مد نظر قرار ميدهند،
نظير پانلهاي خورشيدي و يا صفحات فتوولتائيك ،بكار ميرود .بام سبز
در واقع بامي است كه بر روي سطح آن گياهان رشد ميكنند .تنوع گياهي
چنين ساختاري ميتواند از بام پوشيده از چمن مصنوعي تا باغ بامي باشد كه
با گياهان مورد استفاده در طراحي منظر پوشيده شده است .سبزپوش كردن
بام نيازمند گياهاني است كه بتوانند در برابر محيط خشن و بي روح پشت
بام در شرايط كم آبي ،يخ زدگي ،توفان و غیره مقاومت کنند .نوع گیاهان
انتخابی بسته به نوع آب و هوا و شرایط اقلیمیمتفاوت است (رضویان و
همکاران.)3 :1389 ،
تاریخچه کاربرد بامهای سبز
اولين بام سبز گزارش شده در تاريخ بشري باغهاي معلق بابل است.
شيوههاي معماري و آثار بدست آمده چنين عظمتي را در اين سرزمين به
اثبات رسانده است (مهرافسر .)14 :1392 ،ايده ايجاد باغچه روي سقف
و كشت بر روي آن توسط ايرانيها در  2500سال پيش و بر روي بام
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زيگوراتها به كار گرفته شده است .همچنين بامهاي سبز  600سال قبل از
ميالد مسيح توسط مردم بابل ساخته شده بود .باغهاي معلق بابل در واقع
باغهايي نبودند كه در هوا معلق باشند بلكه فضاهاي سبزي بودند كه روي
بامها و مهتابيهاي چند ساختمان قرار داشتند .اين باغها در واقع ساختماني
چهارگوش با ارتفاع  120متر بود كه  5بام داشت و هر يك بر ستونهايي
بنا شده بود كه در آنها انبوهي از چمن ،گل و درخت ميوه كاشته شده و
توسط تلمبههاي آبي ،آبياري ميشدند (رضویان و همکاران .)4 :1389 ،اين
باغها (تراسهاي ساختمان) مشرف بر رود فرات و شهر بابل بود و چشمانداز
زيبائي داشت همینطور عبور و مرور قافلهها و کاروانهاي تجاري شرق و
غرب از آن مشاهده ميگرديد (مهرافسر.)14 :1392 ،

بام سـبز گسـترده :نیاز به  1تا  5اینچ (کمتر از  15سـانتیمتر) عمق خاک و
اساسـا گیاهان با ریشـههای کم عمق دارد و نوع ًا شـبیه چمنزار اسـت این
نـوع بـام ،بـاری در حدود  80تا  15فـوت مربع /پوند به بـام اضافه میکند.
این نوع بام نوع ًا نیاز به اصالح سـاختار ندارد (باقری سـبزواری.)4 :1389 ،

تصویر شماره :2سیستم بام سبز گسترده

بـام سـبز متمرکـز :این بـام حداقل بـه  1فوت عمق خـاک نیـاز دارد و در
واقـع ضامـن ایجـاد یک باغ اسـت کـه این باغ شـامل درختـان ،بوتهها و
سـایر مناظر تزئینی اسـت و نیاز به نگهـداری زیاد دارد (باقری سـبزواری،
.)4 :1389

تصویر شماره :1باغهای معلق بابل و ساختمانهای  14طبقه در زمان ناصرخسرو

در عصـر رنسـانس نيـز در فرانسـه و ايتاليـا گونههايـي از باغ بـام بهوجود
آمـد كه اكثراً توسـط دولت و در سـاختمانهاي عمومي شـكل ميگرفت.
در سـال  1600ميلادي يـك آلماني تـراس خانه خـود را تبديل به باغچه
نمـود و ايـن فرايند تبديل تراس و بام به باغ تا سـال سـال  1875درآلمان
و روسـیه رواج داشـت .لوكوربوزيه و رايت پيشـگامان طبيعت گـرا و ايجاد
كننده بامهاي سـبز در قرن بیسـتم بودند .توسـعه فضاهاي سـبز بر بامها
در سـالهاي اخيـر بـه ويـژه در اروپـا و آمريـكا سـرعت بيشـتري به خود
گرفته اسـت (رضویان و همـکاران.)4 :1389 ،
اجزاء بام سبز
يك بام سبز از سه قسمت تشكيل شده است:
سـقف سـاختمان يـا آن چيزي كـه هم اكنـون بر بام همه سـاختمانها
وجود دارد و بر روي آن اليه عايق مثل قيرگوني ،ايزوگام يا هر عايق ديگر
كشـيده شـده و احياناً روي آن موزاييك يا آسفالت يا سنگفرش شده است.
بـاغ بـام كـه يك اليه محافظت كننده اسـت و سـقف و عايـق رطوبتي
را از اليـه خـاك و گياهان جـدا میکند.
خـاك و كـود و سيسـتم آبيـاري باغ كه هر كـدام با دقـت در محل خود
قرار ميگيرد (رضویان و همـکاران.)4 :1389 ،
انواع بام سبز
بامهـای با پوشـش گیاهـی که اکنون در اروپا بطور گسـترده بـرای ذخیره
انـرژی و کاهـش اثر جزایر گرمایی نواحی شـهری و بهبود محیط شـهری
بـکار مـیرود ،به طور کلی به سـه نوع تقسـیم میشـود:
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تصویر شماره :3سیستم بام متمرکز

بام سـبز ترکیبی :ترکیبی از دو بام گسـترده و متمرکز است .دارای فواید دو
نوع بام ذکر شـده میباشـد ،اما دارای ظرفیت بار بیشـتری اسـت .در عین
حال سـبز شـدن در داخل پانلهای گسترده سـبک وزنی صورت میگیرد.

تصویر شماره :4سیستم بام سبز ترکیبی

طبقـه بنـدی دیگر در خصوص بامهای مسـطح و شـیبدار اسـت .بامهای

سـبز شیبدار ،مشـخصه برجسته بسیاری از سـاختمانهای اسکاندیناویایی
هسـتند کـه نیازمنـد طراحـی سـاده تـری در قیـاس بـا بامهـای تخـت
میباشـند .چرا که شـیب بـام کاهش خطر نفـوذ آب از طریق سـازه بام را
بـا اسـتفاده از الیههـای آب بندی و زه کشـی کمتری نسـبت به بام تخت
موجـب میگردد (باقـری سـبزواری.)4 :1389 ،
مشکالت موجود در امر اجرای بام سبز در ایران
بـا توجـه بـه اینکه اسـتفاده از این فـن آوری در ایـران در ابتـدای کار خود
قـراردارد ،الزم اسـت مـوارد زیر در قبـل و حین اجرای پروژههای بام سـبز
در نظر گرفته شـود:
در نظر نگرفتن مسایل سازهای قبل از اجرای بام سبز
عدم توجه ویژه به مبحث عایق بندی سطح بام
عدم استفاده از سیستم زهکشی مناسب
استفاده از محیط رشد گیاهی نامناسب
استفاده از گونههای گیاهی نامناسب
عدم استفاده از مصالح سازگار و مناسب بام سبز (مهرافسر.)15 :1392 ،
مزیتهای بهره گیری از بامهای سبز در فضای شهری
نقـش عمده بام سـبز در مديريت آبهاي ناشـي از بارندگـي ،بازيافت آب،
كاهـش اثـرات گازهـاي گلخانـه اي ،تنوع زيسـت محيطـي در موجودات
زنـده شـهري (گياهان و جانـوران) ،محافظت از پوسـته زميـن ،جلوگيري
از تابـش اشـعه فرابنفش به سـاختمان ،بهبـود و تلطيف هـوا ،كاهش دما،
معتـدل نمـودن هـواي گـرم ،جلوگيـري از آتـش سـوزي سـاختمانها،
كاهـش نفـوذ تابـش الكترومغناطيـس ،بهبـود كيفيـت اقليمـي و ايجـاد
تهويـه مطبـوع در شـهر ،ايجاد چشـماندازهاي زيباي شـهري ،مطبوعيت
و مطلوبيـت فضاهـاي شـهري ،پاكيزگـي و كاهـش آلودگي هـوا ،ذخيره
انـرژي ،كاهـش آلودگي صوتـي كاهش هزينههـاي مربوط بـه نگهداري
و تعويـض سـقف سـاختمان ،ايجـاد محيطـي آرام در نواحـي پـر ازدحـام
شـهري و افزايـش فضاهـاي جديـدي بـراي فعاليتهـاي تفريحـي ،باال
بردن امنيت غذايي شـهر (كشـاورزي) و همچنين به عنوان آزمايشـگاهي
جهـت انواع پروژههاي تحقيقاتي و آموزشـي چشـمگير اسـت (رضویان و
همـکاران.)3 :1389 ،
جدول شماره :1مزیتهای بهره گیری از بامهای سبز در فضای شهری

مؤلفههاي توسعه پايدار در ارتباط با بام سبز در ايران
توسعه پايدار توسعهای است كيفي و متوجه كيفيات زندگي كه هدف از آن
باال بردن سطح كيفيت زندگي براي آيندگان ميباشد .توسعه پايدار در سه
حيطه داراي مضامين عميقي است .پايداري محيطي ،پايداري اقتصادي و
پايداري اجتماعي .تنها در صورتي ميتوان از مزاياي بامهاي سبز استفاده
نمود و به پايداري و دوام آن اميدوار بود كه در قالب برنامههاي كالن توسعه
پايدار و در شاخه سامانه سبز پيگيري و اجرا شود.
به عنوان مثال ميتوان محلهای را در مراكز شهري كالن شهر تهران انتخاب
نمود و سامانه سبز را در آن اجرا كرد (انصاری و همکاران .)19 :1389 ،براي
شناخت ريشههاي بام سبز بايد ابتدا مؤلفههاي توسعه پايدار را شناخت ،سپس
نقش آنها را در ايجاد بام سبز و نوع ارتباط با آن را در ايران تحليل نمود.
جدول شماره :2مؤلفههاي توسعه پايدار در سامانه بام سبز
مؤلفه ها

1

2

انسان

3

4

اكولوژي

5

فرهنگ

6

آموزش

ابعاد
بوم شناختي

حفظ گوناگوني زيستي و خلق زيستگاه بهبود کیفیت بوم شناختی
و زیست شهری

اقليمي

تعديل اثر جزاير حرارتي شهر اثر خنك كنندگي وكاهش اثر باد
سرد و عايق گرمايي

7

كيفيت محيط
زيست شهري

بهبود كيفيت هوا (پااليش ذرات معلق در هوا) تبادل اكسيژن و دي
اكسيد كربن كاهش سر و صدا (عايق صدا) كاهش حجم رواناب
حاصل از بارندگي (حفظ فاضالبهاي سطحي) افزايش كيفيت
آب و ممانعت از آلودگي آن كاهش اثر تشعشع الكترومغناطيسي
(تا )۹۹5%

8

اقتصادي-
فرهنگي

كاهش هزينه تهويه مصنوعي (خنك كنندگي در تابستان) افزايش
طول عمر بهره برداري از عايق پشت بام تفريح و سالمتي افزايش
حس تعلق به مكان صرفه جويي در انرژي (پوشش عايقي در
زمستان) خلق فضاي سبز مضاعف

9

ايجاد محيط سالم زيست محيطي در
انسانمحوريبهجايصنعتمحوري
سطح كالن شهري
بهبود كيفيت زندگي جاي افزايش
كميت

ايجاد محيط باكيفيت مناسب براي
ساكنين

ايجاد فضاي مناسب تفريحي براي
توجه به كودكان و جوانان و رشد
كودكان
آنان در محيط سالم با توجه به نقش كودكان و جوانان و رشد آنان در محيط
جوانان و
باز همراه با طبيعت
سازندگي آنان در آينده
زنان

مزیت ها

توسعه پايدار

سامانه بام سبز

توجه به حقوق زنان
مشاركت بيشتر زنان

ايجاد فضاي مناسب آسايش براي
زنان خانه دار

معيار بودن اصول اكولوژيكي

حفظ معيارهاي اكولوژيكي

توسعه فضاي سبز

افزايش سرانه فضاي سبز

مبارزه با غربي شدن همراه با
واردات تكنولوژي

پذيرش بام سبز توسط جامعه با بومي
ساختن آن

بومي كردن تكنولوژي و توجه به
مولفههايفرهنگي

تبديل بام سبز به يك الگوي فرهنگي
(همانند باغ ايراني)

سطوح تحصيلي تخصيص منابع
مالي براي همه

ايجاد پل بين كالس درس ،اجتماع
و بازار

تعليم و تربيت مهمترين عامل در
نگرش و رفتار بشري

محيط مناسب براي تقويتانديشه در
فضاي باز و متفاوت

آگاهي از دانش و تكنولوژي بومي

سنگيني ترازوي دانش و تكنولوژي
در كشور

توزيع برابر علم و تكنولوژي در کشور

استفاده از ابزارهاي نوين در مواجه با
چالشهاي آينده

توسعه پايدار توجه به عنصر اخالق
و معنويات در مطالعات به عنوان
ضرورتي غيرقابل انكار

ايجاد فضا براي ظهور معنويات به
كمك جاذبههاي بام سبز و بومي
سازي آن متناسب با فرهنگ و
معنويات

علم

اخالق

«استراتژي امنيت جهاني»
امنيت

ايجاد صلح بر اساس بنيادهاي
عادالنه

مبارزه با توسعه نيافتگي ،توزيع نابرابر
ثروت ،نابودي منابع و آسيبهاي
زیست محیطی

ماخذ :نهرلی و همکاران90 :1390 ،
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 10مشاركت

مشاركت و نقش آفريني مردم در
اجتماع

بستري مناسب براي حضور مردم در
كنار يكديگر

هوشياري عمومي و تفاهم

مشاركت فعال آنان در ايجاد تغييرات
در زندگي مشترك

ماخذ :انصاری و همکاران19 :1389 ،

نکتـه قابـل ذکـر اینکـه بام سـبز با افزایـش پوشـش گیاهی باعـث عدم
ایجـاد جزیره گرمایی میشـود کـه این امر از طریـق چرخه طبیعی تبخیر
و تعریـق صـورت میگیرد.
ارتباط اركان توسعه پايدار و سامانه بام سبز
توسـعه پايدار داراي سـه اصل پايداري محيط زيسـت ،پايـداري اقتصادي
و پايداري اجتماعي اسـت.

عامالن توسعه پايدار و نقش آنها در توسعه بام سبز در كشور
ورود بـه عصـر جديـد ،بـدون نگاهي انسـاني تر ،متـوازن تر و بـدون اتكا
بـه اصـول پايـداري نه فقـط در كالم كـه در عمل نيز ميسـر نخواهد بود.
تحقـق ايـن آرمانهـا ،علاوه بـر ارادههـاي قاطـع و آگاهانـه ،عامالني را
طلـب ميكنـد تـا از رهگـذر تلاش آنهـا بـه ايـن اهـداف جامـه عمل
بپوشـانند( .انصـاری و همـکاران .)21 :1389 ،عامالن توسـعه بام سـبز به
شـیوهای پایـدار به شـرح جـدول ذیل میباشـد.
جدول شماره :4عامالن توسعه پايدار و نحوه اثرگذاري آنان در روند توسعه سامانه بام سبز
عامالن توسعه پايدار

1

برنامههاوسياستگذاريهارعايتمؤلفههايتوسعهپايداردرتماميسطوح
دولت

نمود در طراحي پايدار

اركان توسعه پايدار

ساخت بام سبز متناسب با
اهداف اقتصادي خاص

حفظ و ارتقاي وضعيت فعلي
 1پايداري اقتصادي
طبيعي
اقتصادي بدون تخريب منابع
خاص ساخت بام سبز متناسب
با كاربر

 2پايداري اجتماعي

3

پايداري زيست
محيطي

توجه به انسان و جامعه

ايجاد محيط با كيفيت مناسب
براي زندگي فردي

افزايش همبستگي اجتماعي و
مشاركت عمومي

ايجاد فضا براي تعامل اجتماعي
ساكنينساختمان

توجه به هويت فرهنگي

طراحي بر اساس هويت ايراني
مانند باغ ايراني

كاهش استفاده از منابع طبيعي و
انرژيهاي تجديد ناپذير

صرفه جويي در مصرف انرژي
سرمايش و گرمايش

جلوگيري از اتالف منابع انرژي

صرفه جويي در مصرف انرژي
سرمايش و گرمايش

كاهش توليد پساماندها و تأكيد بر
استفاده مجدد و بازيافت پساماندها

ذخيره سيالبها
ايجاد عايق صوتي

كاهش آلودگيها

تصفيه آب و هوا و جذب ذرات
معلق در هوا

مأخذ :انصاری و همکاران2 :1389 ،

تصویر شماره :5بام سبز گامیدر راستای توسعه پایدار
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افزايش اطالع رساني عمومي در زمينه توسعه پايدار
سياستهايتشويقوحمايتازپروژههايانجامگرفتهدرجهتتوسعهپايدار
سياستهايتنبيهدرموردپروژههايمتناقضاصولزيستمحيطيوانساني

جدول شماره :3اركان توسعه پايدار و نمود آن در طراحي پايدار و سامانه بام سبز
نمود در سامانه بام سبز

نحوه تأثير در سامانه بام سبز
توسعه پايدار تحرك و حمايت دولتها به عنوان مهمترين عامل

2

سازمانهايبينالمللي

تعيين كنندگي بيشتر نقش آنها در پرتو روند جهاني شدن
سازمان ملل یونسکو و ساير نهادهاي بينالمللي وابسته
تخصص تشكلهاي داوطلبانه مردمي با تنوع در شكل و سطح

3

سازمانهاي غيردولتي

گروههاي شهروندي داوطلب
گسترش جامعه اطالعاتي
افزايش آگاهي ملتها و آحاد مردم

مأخذ :انصاری و همکاران21 :1389 ،

هزینههای بام سبز
هزينههـاي طراحـي و اجـراي يـك بـام سـبز نبايـد بـا هزينههـاي يك
بـام معمولـي مقايسـه شـود؛ بلكـه ايـن مقايسـه بـا هزينههـاي سرسـام
آور ناشـي از آلودگـي آب ،هـوا و محيـط؛ امـراض و مـرگ و ميـر ناشـي
از ايـن آلودگيهـا؛ آسـيبهاي فـردي و اجتماعـي ناشـي از نبـود فضـاي
سـبز در محيـط مصنـوع بايد صـورت گيرد .هزينههاي سـنگين اسـتفاده
از سـوختهاي فسـيلي رو به پايان ،تأثيرات عميق روانشـناختي ناشـي از
نازيبايي و بيروحي شـهرها ،مسـایل ناشي از سـيالبها و آب گرفتگيها،
هزينههـاي كنتـرل آبهـاي سـطحي ،هزينههاي ناشـي از عايقـكاري و
اجـراي چندبـاره بامهـاي سـياه سـنتي را به هزينههـاي فوق بايـد اضافه
نمـود (انصـاری و همـکاران.)24 :1389 ،
سوابق و تجربیات سایر کشورها در امر توسعه بامهای سبز
اســتفاده از پوشــش ســبز در بــام و نمــاي ســاختمان در اكثــر كشــورهاي
اروپايــي و ایــاالت آمریــکا رشــد چشــمگيري داشــته اســت .احــداث بــام
ســبز در برنامهريــزي شــهري بيشــتر شــهرهاي پيشــرفته جهــان بــه
صــورت يــک دســتورالعمل اجرايــي در ســاختمان ســازي درآمــده اســت.
در آلمــان بطــور تخمينــي  10درصــد از خانههــا داراي بــام ســبز هســتند.
درشــهر توکيــو ،ســاختمانهاي جديــد بــا متــراژ بيــش از  1000متــر
مربــع بايــد داراي  20درصــد فضــاي ســبز باشــند.
بــام ســبز در برنامهريــزي شــهري شــمال آمريــکا در شــهرهايي مثــل
شــيکاگو ،پرتلنــد ،اورگــن و تورنتــو کانــادا موثــر اســت و در نظــر گرفتــه
ميشــود .در شــيکاگو جايــي کــه  20000فــوت مربــع بــام ســبز در
بــاالي شــهرداري آن قرارگرفتــه اســت ،تصويــب شــد ســاختمان ســازي
جديــد بايــد داراي بــام ســبز يــا بــام انعکاســي باشــد (مهرافســر:1392 ،
.)14-15
در ادامـه بـه معرفـی مختصر در خصـوص نمونههای اجرایی بـاغ بامها در
دنیا پرداخته میشـود.

تصویر شماره :6باغ بام در فوکوا ،ژاپن

ماخذwww. uiweb. uidaho. edu :

آبان و...اشاره نمود .بر اساس مشاهدات میدانی محور میتوان این گونه بیان
نمود که بلوار هاشمیه به عنوان محوری اجتماعی با روحیه تجاری تفریحی
در منطقه  9تعریف شده که غالب کاربریهای آن برگرفته از کاربریهای
تجاری ،مسکونی و مراکز تفریحی با مقیاس عملکردی شهری همچون
مرکز تعطیالت و سرگرمیکوهسر و پارک خورشید میباشد ولیکن همانطور
که پیش از این نیز بدان اشاره گردید وجود فضاهای سبز محلی و نیز
فضاهای نیمه عمومیکه میتواند باعث ارتقای کیفیات محیطی گردد نادیده
گرفته شده است ،بنابراین با توجه به حجم عظیم ساخت و سازهای جدید
لزوم ایجاد بام سبز بسیار جدی و قابل توجه میباشد.
تحلیلیافتهها
با توجه به اين كه بام سبز شهري داراي ابعاد متنوعي است كه در تاثیرمتقابل
با يكديگرند ،استفاده از روش تحليل چند هدفی براي چنين مسئلهای مناسب
به نظر ميرسد ،زيرا اين تكنيك ،فرايند مدل كردن يك مسئله با اهداف
متفاوت و گاه متضاد را در قالبي سلسله مراتبي فراهم ميكند .همچنين به
ما اين امكان را ميدهد تا بتوانيم معيارهاي كمي و كيفي مسئله مورد نظر
را بررسي کنیم.
در ایـن مقالـه بـا بررسـي منابـع و تجربيـات مختلـف در زمينـة توسـعة
بامهـاي سـبزو بهبـود كيفيت شـهري در خیابانهاشـمیه پـس از اولويت
بنـدي عوامـل مختلف و بررسـی خالءهای موجوداز روش تحلیل سلسـله
مراتبـی اسـتفاده گردید.
1
حجم نمونه آماری بر اسـاس فرمول کوکران (سـرمد و همکاران:1388 ،
 378 ،)140نفـر میباشـد و تمام پرسشـنامهها در خیابانهاشـمیه تکمیل
شـدهاند .روش تحليـل چنـد هدفـي بـر اسـاس تجزيـه سلسـله مراتبـي
ي هايي اسـت كـه در تصميمگيري وارد شـدهاند .به جاي
معيارهـا و ويژگـ 
بررسـي همـه ويژگيها با هـم ،آنها در سـاختاري سلسـله مراتبي مرتب
ميشوند.
نمودار  :1فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

تصویر شماره :7باغ بام در فرهنگستان علوم کالیفرنیا
ماخذimk2dd. wordpress. com :

تصویر شماره :8باغ بام پارک میلینیوم

ماخذnews. buzzbuzzhome. com :

معرفی نمونه موردی
در این پژوهش ،نگارنده به شناسایی محور هاشمیه واقع در ناحیه دو
شهرداری منطقه  9مشهد حدفاصل کمربندی جنوبی مشهد و بلوار وکیل
آباد با جمعیتی حدود  25045نفر میباشد؛ با توجه به افزایش ساخت و سازها
و توجه به مسئله رویکرد شهر فشرده پرداخته است که بطور مثال میتوان به
وجود بناهای بلندمرتبه مسکونی همچون برجهای باران ،آرمیتاژ ،رز آرمیتاژ،

جدول شماره :5مقایسه دودوئی پارمترهای موردبررسی نسبت به یکدیگر و امتیاز نهایی هر یک

 )n=(N×t2×p×q)÷(N×d2+ t2×p×q ( .1در فرمول فوق معموال؛ حداکثر اشتباه مجاز ( )dمعادل  ،0/05ضريب اطمينان  t =1/96 ،0/95و مقادير  pو  qنيز هرکدام معادل  0/5و حجم جامعه = N
در نظر گرفته میشود .مقدار  Pبرابر با  0/5در نظر گرفته میشود.
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جمع کل

4

میانگین
هندسی

1
2
3

ابعاد کالبدی ادراکی
ابعاد عملکردی
ابعاد فرهنگی
ابعاد مدیریتی و
سیاستگذاری
ابعاد سرمایه گزاری
ابعاد زیرساختی فنی
ابعاد زیست محیطی
جمع کل

امتیاز نهایی

پارمترهای مورد بررسی

ابعاد
کالبدی
ادراکی

ابعاد عملکردی

1. 00
0. 20
7. 00

5. 00
1. 00
4. 00

0. 14
0. 25
1. 00

3. 00
0. 33
7. 00

5. 00
7. 00
3. 00

5. 00
4. 00
5. 00

0. 20
0. 25
4. 00

19. 342857
13. 033333
31. 000000

2. 763265
1. 861905
4. 428571

0. 176145
0. 118688
0. 282301

0. 33

3. 00

0. 14

1. 00

3. 00

0. 25

0. 20

7. 926190

1. 132313

0. 072180

0. 20
0. 20
5. 00
13. 93

0. 14
0. 25
4. 00
17. 39

0. 33
0. 20
0. 25
2. 32

0. 33
4. 00
5. 00
20. 67

1. 00
5. 00
5. 00
29. 00

0. 20
1. 00
5. 00
20. 45

0. 20
0. 20
1. 00
6. 05

2. 409524
10. 850000
25. 250000
109. 81190

0. 344218
1. 550000
3. 607143
15. 68741

0. 021942
0. 098805
0. 229939
1. 000000

ابعاد زیست
ابعاد
ابعاد
ابعاد مدیریتی و
ابعاد فرهنگی
سیاستگذاری سرمایه گزاری زیرساختی فنی محیطی

با توجه به عوامل متعدد موثر در توسعه بامهای سبز و ارزیابی کلی که بر اساس آن  7محور اصلی برای بامهای سبز تعیین شد و سپس به اولویتبندی
آنها از طریق تشکیل ماتریس مربوطه پرداخته شد که در جدول شماره  6شان داده شده است که به ترتیب اولویتبندی صورت گرفته مشخص میباشد.
نمودار شماره  :2عوامل تاثیرگذار بر وزن دهی و بررسی اولویت بندی محورهای تاثیرگذار با روش سلسله مراتبی

ابعاد فرهنگی

ابعاد عملکردی

توجه به هویت ایرانی (باغ ایرانی)
ایجاد فضای شهری جهت برقراری تعامالت اجتماعی مردم
ارتقا کیفیت زندگی فردی
ایجاد فضاهای اجتماعی سالم برای گروههای مختلف سنی
بومیسازی بامهای سبز در محالت شهری
همخوانی بامهای معمولی با هنجارهای عمومیمردم
عدم وجود مشارکت مردمیدر خصوص نگهداری بامهای سبز
عـدم آمـوزش نیـروی انسـانی و مـردم بـرای راهبـری ،اسـتاندارد سـازی و نگهـداری بامهـای سـبز
فقدان آشـنایی کامل مردم با مسـایل زیسـت محیطی و درک کافی در خصوص اهمیت مسـایل فوق
و لـزوم مشـارکت بـه منظـور بهبـود وضعیت نامناسـب شـهرهای بـزرگ و تاثیـر مثبت بامهای سـبز به
عنـوان یک اقـدام همگانی
افزایش صمیمیت فضایی با خصوصی سازی نسبی و کاهش رویارویی با افراد ناشناس
ایجاد حس امنیت از طریق ایجاد نظارت بیشتر مردم بر فضاهای عمومی

ایجاد کاربریهای مختلط در راستای تعریف شهر فشرده
افزایش سرانه فضای سبز
تامین فضاهای سبز مورد نیاز توسط باغ بامها در جهت همخوانی به منظور جلوگیری از توسعه در سطح
(شهر فشرده)
سهولت نحوه دسترسی به منظور بهره برداری عموم از فضاهای سبز و شهری
به حداقل رساندن تراکم رفت و آمد در محالت شهری

ابعاد زیست محیطی
ایجاد آسایش اقلیمیبا تعریف بامهای سبز
کاهش آلودگی هوا به دلیل تصفیه آب و هوا و جذب ذرات معلق در آن
ایجاد عایق صوتی و تاثیر مثبت آن به منظور کاهش آلودگیهای صوتی
توجه به منابع طبیعی و انرژیهای تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی
حفظ معیارهای اکولوژیکی
ایجاد شبکه فضاهای باز برای مدیریت آلودگی ،انرژی و آب و نیز بهبود تامین فضای سبز محلی

ابعاد کالبدی ادراکی
ایجاد سیما و منظر مطلوب
ارتقا حس زیبایی شناسی و افزایش ادراک محیطی عموم مردم
افزایش حس تعلق با توزیع مناسب فضاهای نیمه عمومی
تقویت زندگی موفق در یک فضای نیمه عمومیبا تعریف لبههای فضا
خلق سرزندگی با ایجاد فضاهای نیمه عمومی
ایجاد نفوذپذیری مناسب
ایجاد حس مکان با اختالط فضای نو و کهن
افزایش دعوت کنندگی در فضاهای نیمه عمومی
تقویت انعطاف پذیری فضایی با افزایش تداخل فضاهای نرم و سخت
امکان ایجاد بدنههای نرم (درختان ،گیاهان) در تامین هر چه بیشتر آسایش فضایی
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ابعاد زیرساختی فنی
 ساخت و تجهیز آسان بامهای معمولی و دسترسی آسان به لوازم و مصالح آن تامین زیرساختهای موردنیاز به منظور تعریف بام سبز فقدان تجربه ،دانش و ارتباط با صنایع بام سبز نبـود تجهیـزات بامهـای سـبز بـه طـور گسـترده بـرای سـاختمانهای مسـکونی ،آپارتمانهـا مراکزتجـاری بـا فنـاوری متفاوت
 نبـود سیسـتم نـرم افزاری و سـخت افـزاری جامع در معرفی ،مشـاوره و کیفیت دسترسـی به اطالعاتو تجهیزات موردنیاز
 -توانایی بام معمولی (بامهای متداول) برای پوشش هر گونه فرم ساختمان

ابعاد مدیریتی و سیاستگذاری
عـدم احتسـاب بام سـبز به عنوان بخشـی از سیسـتم فضای سـبز پایـدار ،در کنار
سـایر خـط مشـیهای برنامه ریـزی و طراحی
فضای سبز شهری
آگاهی مسـئوالن و کارشناسـان و مدیـران میانی شـهرداریها در خصوص منافع
بامهای سـبز در حـال حاضر
وجـود راهکارهایـی در شـهرداریها و معاونتهـای فضـای سـبز بـه منظـور رفع
نیازهـا و مشـکالت موجـود در زمینه بام سـبز
عدم وجود پروژه نمادین خصوصی یا دولتی در خصوص بام سبز
عدم استفاده از تجارب موفق دیگر کشورها در این زمنیه
عـدم وجـود اسـتانداردهای بومـیو چارچوبـی بـرای ارزیابی مسـتمر آن به منظور
رفـع مشـکالت و اصلاح و بهبـود آن در طـول زمان

ابعاد سرمایه گزاری
هزینههـای متفـاوت اسـتقرار بامهـای سـبز بر پایه نـوع ،مصالح و محیط نسـبت
بـه بامهـای معمولی
نبود منابع مالی دولتی یا غیردولتی با استفاده از نیروهای موجود
هزینـه متفـاوت نگهـداری از بامهای سـبز در طول سـال برای توسـعه دهندگان
نسـبت به بامهـای معمولی
ارایه تسهیالت مالی به توسعه دهندگان عمومیو خصوصی توسط شهرداری
عـدم وجـود طرحهایـی بـا توجیه اقتصـادی برای توسـعه دهندگان بخـش دولتی
و خصوصی
هزینههای مازاد نگهداری از گیاه
جدول شماره :6ترتیب اهمیت و اولویت هر یک از معیارها و محورهای اصلی

عوامل ارزیابی
ابعاد فرهنگی
ابعاد زیست محیطی

وزن هر عامل
0. 282301
0. 229939

ترتیب اولویت
ا
2

ابعاد کالبدی ادراکی

0. 176145

3

ابعاد عملکردی
ابعاد زیرساختی فنی
ابعاد مدیریتی و سیاستگذاری
ابعاد سرمایه گزاری

0. 118688
0. 098805
0. 07218
0. 021942

4
5
6
7

نتیجه گیری
بـا گسـترش شـهرها در نقـاط مختلـف دنیـا و افزایش جمعیـت و حرکت
بـه سـمت صنعتـی شـدن ،بسـیاری از منابـع محدود طبیعـی در حـال از
بیـن رفتـن میباشـند ،منظرهی شـهرهای بزرگ ما از آسـمان جز زشـتی
چیـزی را بـه ذهـن متبـادر نمیکنـد؛ بامهایـی سـیاه کـه در تابسـتان به
کوههـای تفتیـده تبدیـل میشـوند ،بر حـرارت محیـط خـود میافزایند و
شـهرها را بـه جهنمیسـوزان بـرای سـاکنان خـود تبدیـل میکنند.
بـام ،فضایـی بـاز اسـت که بـا صرفاندکـی هزینـه ،تغییـر و خالقیت در
معمـاری آن میتوانـد سـبز شـده ،به محـل آرامش و اسـتراحت سـاکنان
سـاختمان و به فضای شـهری مطلوب تبدیل گردد .یکـی از راههای موثر
مقابلـه بـا این مشـکالت ،طراحی شـهری مناسـب و ایجاد بامهای سـبز
میباشـد .اسـتفاده از ایـن روش باعث ارتقـا کیفی محیـط و افزایش تنوع
زیسـت محیطی میشـود.
بـه عبـارت دیگـر بامهای سـبز بـه عنـوان بخش جانـدار فضای شـهر با
ايجـاد زمينـه بـراي طراحي و اجـراي فضای سـبز در نواحي بـا تراكم باال
كـه با كمبود فضاي سـبز اسـتاندارد مواجهانـد کاربرد ویـژهای دارد .احداث
و تجهیـز بناهـا به منظـور ایجاد بام سـبز میتواند در نواحـي داراي بحران
آلودگـي و كليه سـاختمانها و تأسيسـات وابسـته به سـازمانهاي متولي
فضاي سـبز ،محيط زيسـت و غیره مکمل سـاختار کالبدی شـهر باشـد.
بـر اسـاس یافتههـای پژوهـش میتـوان اذعـان داشـت کـه ایـن
روش دارای اثـرات مثبـت بسـیار همچـون کاهـش مصـرف انـرژی
و ایجـاد تعامـل بیـن معمـاری و فضـای شـهر و فراهـم نمـودن
آسـایش و سلامت روحـی بـرای شـهروندان ،افزایـش سـرانه و
توسـعه عمـودی فضـای سـبز و بهبـود ارزشهـای محیطـی اسـت.

پیشنهادات
در صورت امکان از سبز بامهای متمرکز به علت تنوع گیاهی
باالتروهمچنیننقشبیشترایننوعسبزبامهادربهبودکیفیت
منظر شهری و ارتقا شرایط زیست محیطی استفاده شود.
برای احداث سبز بامها بر روی ساختمانها ،سعی شود تا حد
امکان بر روی ساختمانهای نوساز احداث شود و یا در صورت
مقدور نبودن این امر ،مقاومت وزنی ساختمان کنونی را باال برد.
ارایه مشوقهای مالی و ضوابط مناسب از سوی شهرداری به
مردم جهت جایگزین نمودن بام معمولی با بام سبز
ایجاد فضای شهری نیمه عمومیبا احداث بام سبز بر روی
ساختمانهای با کاربری تجاری ،اداری ،خدماتی و مسکونی.
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رویـدادهـا
مهنـدس ترکان بـه عنوان رئیس سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان معرفی شد
مراسـم تودیـع و معارفـه رئیـس جدیـد سـازمان نظـام
مهندسـی سـاختمان کشـور برگـزار شـد.
به گزارش روابط عمومیسـازمان نظام مهندسـی سـاختمان ،این مراسـم
بـا حضـور آخونـدی وزیـر راه و شهرسـازی ،سـید مهـدی هاشـمیرئیس
سـابق ایـن سـازمان ،اکبـر تـرکان مشـاور رئیس جمهـور و دبیر شـورای
هماهنگـی مناطـق آزاد کشـور و رئیـس جدیـد سـازمان نظام مهندسـی
برگزار شـد.
در این مراسـم که تمامیاعضا شـورای مرکزی نظام مهندسـی سـاختمان
و رؤسـای نظام مهندسـی سـاختمان اسـتانها حضور داشـتند وزیـر راه و
شهرسـازی از خدمـات سـید مهـدی هاشـمیرئیس سـابق ایـن سـازمان
تقدیـر کـردو حکـم رئیـس جمهور بـرای تـرکان را به وی اعطـا نمود.
حجـت االسلام و المسـلمین حسـن روحانـی در حکمیخطـاب بـه اکبر
تـرکان آورده اسـت « :در اجرای ماده ( )22قانون نظام مهندسـی و کنترل
سـاختمان مصوب  1374 .11 .29مجلس شـورای اسلامیو مـاده ()115
آییـن نامـه اجرایـی آن قانـون مصـوب  1375 .11 .17هیـأت وزیـران ،با
عنایـت بـه تعهـد و تجربیـات ارزنـده جنـاب عالی و بنـا به پیشـنهاد وزیر
محتـرم راه و شهرسـازی ،بـه موجـب ایـن حکـم بـه مدت سـه سـال به
عنـوان «رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان» منصوب میشـوید.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورتاكيد كرد:
هدف اصلی ،نظام مهندسی ساختمان است نه نظام خانه سازی
مهنـدس تـركان در مراسـم معارفـه خـود بـه عنـوان رئیـس سـازمان
مهندسـی کشـور بـر نقش سـازنده سـازمان نظـام مهندسـي در خصوص
كاهـش مصـرف انـرژي تاكيـد كـرد.
مهنـدس تـركان ضمن تقديـر از اعتماد رئیس جمهور ،سـازمانهای نظام
مهندسـی و اعضای شـورای مرکزی اين سـازمان به دليل انتخاب وي به
عنـوان عضو شـورای مرکزی اظهـار اميدواري كـرد درادامـه راه همکاران
گذشـته خـود گامهاي تازه تـري را بـردارد .مهندس تـركان گفت :بعضی
از کارهـای مـا از اینجـا ناشـی میشـود کـه فکـر میکنيـم هـر کـه آمد
تـا عمارتـی را بسـازد بـه معنـای ایـن اسـت کـه بايد عمـارت نیمـه کاره
قبـل را خراب کنـد .امیدوارم بتوانیم همچون مسـابقه دو امـدادی قطعات
کار را ازدسـت يكديگـر بگیریـم و بـه تکمیـل قطعـات فعاليـت هايي که
دیگـران انجـام دادند کمک کنيـم .رئيس شـوراي مركزي سـازمان نظام
مهندسـي افزود :در دوره مسـووليت آقای مهندس هاشـمیو اعضای اين
شـورا اقدامات ارزشـمندی به ويژه در سـر فصلهای مختلـف قانون نظام
مهندسـي ،طراحـی چشـمانداز ،برنامـه ریـزی ،بودجـه ريـزي متكـي بـه
برنامـه ريـزي ،ايجـاد حوزههـاي رفاهـي مثل باشـگاه مهندسـان ،ارتقاي
جايـگاه مهندسـان و تفاهم بـا دولت ،انتقال تصدیگـری از دولت به حوزه
نظـام مهندسـی صورت گرفته اسـت.
وي با اظهار مسـرت از تاكيد وزير راه و شهرسـازي درخصوص ادامه روند
واگـذاری تصـدی گریهـای دولـت به مهندسـان آمادگـي خـود را براي
كمـك در ايـن خصوص اعلام كرد.
وي خطـاب بـه وزير راه و شهرسـازي گفت :صنعتي سـازي ،نظام صنعتي
و فناوري يعني تغيير در روشهای سـاخت ،تغيير در مصالح مورد اسـتفاده
در سـاختمان ،تغييـر در مقـررات و آيیـن نامههـا که حتما ایـن موضوعات
جـزو کارهـای باقي مانده شماسـت کـه میخواهیـد به آن برسـید .هدف
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اصلـی ،نظام مهندسـی سـاختمان اسـت نه نظام خانه سـازی کـه باید به
ایـن مقولـه ورود پیـدا کنیـم .ما بایـد ازحوزه نظام مهندسـی خانه سـازی
بـه سـوي نظام مهندسـی سـاخت حركـت كنيم و ایـن یک تغيیر اسـت،
وقتی صنعتی سـازی و تولید انبوه را شـروع میکنیم که بخشـی از آن در
سـالهای اخیـر تجربـه شـده ،نشـان میدهد كه هنـوز فاصلـه هايمان با
وضـع ايـده آل زیاد اسـت ،هنوز سـاختمانهاي ما به خاک و گل و سـنگ
و...متکـی اسـت .قرار اسـت از این حوزه بیـرون بیايیـم و از مصالح جدید،
اسـتفاده كنيـم تـا به مـوازات آن به نظام مصـرف انرژی هم کمک شـود.
وي خاطر نشـان كرد :سـاالنه  700میلیون بشـکه نفت و نيز  180میلیارد
متـر مکعـب گاز طبیعـی در داخـل کشـور مصـرف میکنیم يعنـي رقمي
بالـغ بـر  70میلیـارد دالر نفـت و  54ميليـارد دالر گاز طبيعـي و خالصـه
يعنـي مصرف سـاالنه  124میلیارد دالر انـرژی .در قبال این مقدار مصرف
انـرژی بایـد ارزش و ثـروت خلق کنیم.
وي گفـت :بودجـه امسـال كشـور  31میلیـارد دالر از محل فـروش نفت
اسـت يعنـي دولـت بايـد بـا اين رقـم همه مسـايل کشـور را حـل كند از
سـويي بـا  124میلیـارد دالر هـدر سـوزی انـرژي مواجهيم بنابـر اين اگر
بتوانيـم اتفاقاتـی را در اين حوزه شـكل دهيم پيشـرفت شـايان توجهي را
داشـته ايـم ،مـا در حـوزه سـاختمان میتوانیم بـر روي كاهـش  40درصد
از مصـرف بـي رويه انـرژی کار کنیـم 40( .درصدصرفه جوئـي درمصرف
انرژي درگرو دسـتان مهندسـان)
وي خاطر نشـان سـاخت :نظـام معقول بـرای مصرف انرژی در کشـور ما
يـك سـوم مقداری اسـت كه امـروز مصرف میکنیم .ما سـه برابـر ژاپن،
سـازمان همـکاری اقتصادی و توسـعه ( )OECDو کشـورهای هم قد و
قـواره خودمان بيشـتر انرژی مصـرف میکنیم.
ترکیـه يـك دوم كشـور ما انـرژي مصـرف ميكند ،پـس باید بـراي رفع
ايـن معضـل نه تنها از حوزه انرژی بلکه از حوزه کسـب و کار کمک کنید.
ميشـود به كمك ذخيره انرژي کسـب و کار بزرگي را در حوزه سـاختمان
و تأسیسـات خلـق کـرد و اميدواريـم در ادامـه راهي كه تا چشـمانداز باقي
اسـت فصـل جدیـدی بـراي كمـك به دولـت در ايـن خصوص باز شـود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد؛
قانـون هدفمنـدی در مدیریـت انـرژی شکسـت خـورد:
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور با بیـان این کـه قانون
هدفمندسـازی یارانهها در اجرای سیاسـت مدیریت حوزه انرژی شکسـت
خـورده اسـت ،گفـت :متاسـفانه هـم اکنون بـه عـوارض ناشـی از اجرای
نادرسـت ایـن قانـون مبتال شـده ایم.
بـه گـزارش روابـط عمومیسـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور،
مهنـدس اکبر ترکان در سـومین کنفرانـس بینالمللـی رویکردهای نوین
در نگهداشـت انـرژی و ضـرورت هدفمندسـازی یارانه ها ،میـزان مصرف
انـرژی را در کشـور معـادل یـک هـزار و  ٧٩٩میلیون بشـکه نفـت اعالم
کـرد و افـزود 700 :میلیون بشـکه از این میزان نفت اسـت و بخش عمده
آن در داخـل مصـرف میشـود.
وی بـا بیـان آنکـه از میـان فرآوردههـای تولیـدی در داخـل ،تنهـا نفـت
کوره(بـه دلیـل تولیـد مـازاد) صـادر میشـود ،افـزود ٢٥ :درصـد از ٧٠٠
میلیـون بشـکه نفـت تولیـدی ،نفـت کوره اسـت ،ضمـن آنکه بخشـی از
بنزیـن و گازوییـل از خـارج وارد میشـود.
به گفته ترکان ،روزانه  ١٠٠میلیون لیتر نفت گاز ٧٠ ،میلیون لیتر بنزین و ٢٠
میلیون مترمکعب سوخت سی ان جی در کشور در اختیار خودروها قرار میگیرد.
مهنـدس ترکان تولید سـاالنه گاز طبیعـی را  ١٨٠میلیارد مترمکعب اعالم
107

رویـدادهـا
و تصریـح کـرد :مصـرف سـاالنه گاز در کشـور نیـز حـدود  ١٦٠میلیـارد
مترمکعـب اسـت که بخشـی از این میـزان در داخل مصرف و بخشـی به
میادین نفتـی تزریق میشـود.
وی گفـت :در صورتـی کـه قیمـت هـر بشـکه نفـت را  ١٠٠دالر در نظـر
بگیریـم بـا احتسـاب مصـرف  ٧٠٠میلیون بشـکه نفـت در داخـل ،ارزش
مصـرف مـا  ٧٠میلیـارد دالر و در صورتـی کـه هـر مترمکعـب گاز را ٣٠
سـنت محاسـبه کنیـم ،مصـرف گاز طبیعـی  ٥٤میلیـارد دالر میشـود.
وی گفـت :بـه ایـن ترتیب ارزش سـاالنه مصـرف انرژی در کشـور حدود
 ١٢٤میلیـارد دالر میشـود؛ ایـن در حالی اسـت که تولیـد ناخالص داخلی
ما حـدود  ٥٠٠میلیارد دالر اسـت.
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور روند مصرف حاملهای
انـرژی را در کشـور هـدر سـوزی نـام گذاشـت و افـزود :در مقابل مصرف
حاملهـای انـرژی ،هیـچ ثروتی ایجاد نمیشـود.
وی بـا اشـاره بـه قانون هدفمنـدی یارانه هـا ،ادمه داد :هنـگام تدوین این
قانـون ،نامگـذاری آن اهمیـت زیـادی نداشـت و مهـم این بود کـه قانون
مدیریت انرژی در کشـور اجرا شـود و ما نیز نسـبت به نام قانون حسـاس
نبودیـم ،اما متاسـفانه بـه مرور محتوا به سـمت نام چرخید؛ بـه نحوی که
هم اکنون این قانون ،قانون یارانهها شـده اسـت نه قانون مدیریت انرژی.
مشـاور رئیـس جمهـور گفـت :قـرار بـود  ٥٠درصـد از درآمـد حاصـل از
اصلاح قیمـت حاملهـای انـرژی در اختیـار خانوادههـا و  ٥٠درصـد آن
در اختیـار واحدهـای تولیـدی ،صنعتـی و صرف عمران و سـازندگی دولت
شـود ،امـا هم اکنـون  ١٥٠درصـد از درآمدهای هدفمندسـازی یارانهها در
اختیـار خانواده هاسـت.
وی درآمـد حاصـل از هدفمنـدی یـارا نههـا را در سـال جـاری  ٢٨میلیارد
تومـان اعلام کـرد و گفـت :ایـن در حالی اسـت که مـا بـه خانوادهها ٤٣
هـزار میلیـارد تومـان میدهیم کـه این رقم بیـش از  ١٥٠درصـد درآمدی
اسـت کـه دولـت از هدفمنـدی یارانهها به دسـت آورده اسـت.
تـرکان ادامـه داد :اجـرای ایـن سیاسـت سـبب شـد تـا نـه تنهـا از محل
هدفمندسـازی یارانههـا کمکـی بـه بخـش مولـد و بنگاههـای تولیـدی
نکنیـم ،بلکـه بودجـه عمـران و سـازندگی را نیـز بـه خانوارهـا دادیم.
وی از جمله اثرات مخرب پرداخت یارانه نقدی به خانوارها را شکسته
شدن همت و تالش دانست و گفت :اجرای این سیاست باعث شد تا
افرادی که به صورتی فصلی کار میکردند با دریافت یارانهها دیگر به
دنبال اشتغال نباشند و تنها به درآمد حاصل از دریافت یارانه ،اکتفا کنند.
ترکان گفت :قرار بود با اجرای این قانون اعتیاد ما به مصرف سوخت اصالح
شود ،اما نه تنها اعتیاد اول ما اصالح نشد ،بلکه اعتیاد دومیهم پیدا کردهایم که
آن هم اضافه کردن یک پول به پولمان برای دادن پول نقدی به خانوارها بود.
وی گفت :نمیدانم چگونه میتوان از وضع حاضر خارج شد ،پرداخت یارانه
نقدی به خانوارها ابعاد گستردهای دارد و اگر بخواهیم این وضع را سامان
دهیم ،قطعا تنشهایی شروع میشود؛ مگر اینکه افراد بخواهند داوطلبانه از
دریافت یارانه نقدی انصراف دهند .مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه قانون
هدفمندسازی یارانهها در اجرای سیاست مدیریت حوزه انرژی شکست
خورده است ،افزود :متاسفانه در حال حاضر ما به عوارض ناشی از اجرای
نادرست این قانون مبتال شده ایم.
وی با بیان اینکه هم اکنون  41درصد از گاز مصرفی خانوارها هدرسوزی
میشود ،افزود :با اینکه بخشی از کاهش مصرف انرژی در خانوارها به
رفتار مصرف کنندگان برمیگردد ،اما اگر فناوری به کار رفته در مسکن و
تجهیزات آن نیز اصالح شود به میزان قابل توجهی شاهد کاهش مصرف
انرژی در خانوارها خواهیم بود.
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97درصـد سـاخت و سـازهاي مسـكن مهـر در خراسـان
رضـوي از كيفيـت الزم برخـوردار اسـت
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـانرضوی در جمع هیات
رئیسـه ایـن سـازمان گفـت :نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـانرضوی
دارای  25هـزار عضـو در رشـتههای مختلف سـاختمانی اسـت.
مهندس محمد رضا رئیسی افزود :نظام مهندسی ساختمان خراسانرضوی
پـس از تهران بیشـترین عضو را داراسـت اما با توجه به تعـداد پروانههایی
کـه سـاالنه در ایـن اسـتان صـادر میشـود ،ایـن تعـداد کافـی نیسـت.
وی اظهـار داشـت :سـاالنه بـرای حـدود  10میلیـون متر مربع سـاخت و
سـاز ،تنهـا در مشـهد پروانـه سـاختمان صادر میشـود.
وی خاطـر نشـان کـرد :دفاتـر نمایندگـی نظـام مهندسـی سـاختمان
خراسـانرضوی هـم اکنـون در  21شهرسـتان ایـن اسـتان خدمـات
مهندسـی را ارایه میکنند و در شـهرهای زیر  25هزار نفر و روسـتاها نیز
ایـن اقدامـات بـا کمـک بنیـاد مسـکن پیگیـری میشـود.
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی خراسـانرضوی بحـث نظـارت و کنترل
بـر مسـکن مهـر را یکـی از فعالیتهـای مهم این سـازمان در چند سـال
گذشـته عنـوان کـرد و افـزود :صـرف نظـر از انتقادهایی که در این راسـتا
مطرح اسـت ،این سـازمان در راسـتای بهبود کیفیت سـاخت و سـازهای
مسـکن مهـر در خراسـانرضوی اقدامات مثبتی داشـته اسـت.
رئیسـی تصریـح کـرد :در ایـن خصـوص بررسـیها نشـان میدهـد کـه
بیش از  97درصد مسـکن مهر در خراسـانرضوی از کیفیت الزم برخوردار
اسـت و ارتقـای کیفیـت سـه درصد مابقـی نیز در دسـت پیگیری اسـت.
وی همچنیـن گفت :در موضوع اسـتاندارد پیگیر هسـتیم کـه مصالح غیر
اسـتاندارد وارد بـازار نشـود اما با کمال تاسـف برخی از سـودجویان و افراد
مبـادرت بـه تولیـد آهن غیـر اسـتاندارد کردهاند کـه این مشـکالتی را در
سـاخت و سـازها ایجاد کرده اسـت .وی اسـتفاده از کارگران مهاجر و غير
حرفهای را یکی دیگر از مشـکالت دانسـت که در شـرایط کنونی بیشـتر
کارگرهای بخش کشـاورزی با مهاجرت به مشـهد و حاشـیه نشـین شدن
به کارهای سـاختمانی و سـاخت وسـازها روی آوردهاند.
وی با بیان اینکه گسترش حاشیه نشینی تبعات بسیاری در خدمات رسانی
شـهری و شهرسـازی دارد ،افزود :با کمال تاسـف جمعیت حاشـیه نشـین
شـهر مشـهد در ظرف مدت شـش سـال از  600هزار نفر به یک میلیون و
 300هـزار نفر افزایش یافته اسـت که باید تدابیر مختلفیاندیشـیده شـود.
به گفته وی هم اکنون تعداد حاشـیه نشـینان شـهر مشـهد از کل جمعیت
اسـتان همـدان بیشـتر اسـت و بایـد بـرای ایـن جمعیـت انبوه کـه بدون
مسـوولیت و پرداخـت عـوارض شـهری مشـکالت مختلفـی را ایجـاد
کردهانـد تدابیریاندیشـید.
ساخت صنعتی مسکن خراسانرضوی
رئیس سازمان نظام مهندسی خراسانرضوی از ساخت
صنعتی  10هزار واحد مسکونی در این استان خبر داد.
محمدرضا رئیسـی در نشسـت صمیمیوزیر راه و شهرسـازی با رؤسـای
تشـکلهای صنفـی اظهـار کـرد :سـازمان نظـام مهندسـی بـر سـه پایه
قانـون و مقـررات ،تشـکلهای صنفی و استانداردسـازی اسـتوار اسـت.
وی ادامـه داد :تشـکلها بایـد جایـگاه قانونـی پیـدا کننـد زیـرا بخـش
عمـدهای از وظایـف قانونی سـاخت و سـاز را به دوش میکشـند .رئیسـی
بـا بیـان اینکـه بیـش از  60درصـد مسـکن مهر خراسـانرضوی توسـط
انبوهسـازان سـاخته شده اسـت ،خاطرنشـان کرد :باید تولید انبوه ساختمان
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رویـدادهـا
و صنعتیسـازی بـه میـزان باالتری در کشـور برسـد.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای ترویـج ساختمانسـازی صنعتـی نیـاز بـه
آمـوزش وجـود دارد ،گفـت :در نظـام مهندسـی خراسـانرضوی بـرای
آمـوزش بخـش ویـژهای در نظر گرفته شـده اسـت .رئیس سـازمان نظام
مهندسـی خراسـانرضوی ادامه داد :یکـی از دالیل اصلی بـه وجود آمدن
حاشیهنشـینی در شـهرهای بزرگ نبود صنعتیسـازی در سـاختمان است.
وی تصریح کرد :خراسـانرضوی تنها اسـتانی اسـت که بیـش از  10هزار
واحـد مسـکونی در آن بـه صورت صنعتی سـاخته شـده اسـت.
به نظام مهندسی پاسخگو نیاز داریم
وزیر راه و شهرسـازی با بیان اینکه به نظام مهندسـی پاسـخگو نیاز داریم،
گفـت :دانـش مهندسـی در ایـران در سـالهای اخیر مورد بیمهـری قرار
گرفته اسـت و باید بـه انگارههای اصیـل برگردد.
عبـاس آخوندی در اولین نشسـت تخصصی جامعه وتشـکلهای حرفهای
معمـاری و شهرسـازی کشـور بـا بیـان اینکـه ایـن موضـوع بـه صـورت
اداری حـل نخواهـد شـد بلکـه بیشـتر اجتماعی اسـت ،گفت :بـه علتها
پرداختهایـم یا معلول ها؟ هنوز در پرسـش درسـت که اصلی ترین مسـاله
اسـت مشـکل داریم .وی گفت :مسـاله مهندسـی در چارچوب مهندسـی
حل نمیشـود بلکـه بایـد در چارچـوب اجتماعی قـرار گیرد.
آخونـدی بـا بیـان اینکـه نمیشـود مهندسـی را از جامعه جدا کـرد گفت:
مهندسـی در یـک بسـتر اجتماعی صالحیـت وموفقیت میگیـرد و ارزش
پیـدا میکنـد .وزیر راه و شهرسـازی با طـرح این موضوع کـه مهندس به
عنـوان شـهروند مورد پذیرش قرار نگرفته اسـت ،گفت :اول باید شـهروند
باشـیم و بعـد مهنـدس و یک نظـام حرفهای بسـتگی به نظـام اجتماعی
خواهد داشـت تا پاسـخگو باشد.
آخوندی گفت :باید نظام مهندسـی حرفهای پاسـخگو درسـت کنیم .وی با
بیان اینکه سیاسـتگذاری وظیفه دولت اسـت ،گفت :میتوانیم در مسایل
بنیادیـن تجدیـد نظر کنیـم و با نظـام یکپارچه مهندسـی موافق هسـتم.
آخونـدی گفـت :مهندسـی حرفـهای زمانـی صاحـب صالحیت اسـت که
مسـئوولیت اقدامـات خـود را بپذیـرد .وی افـزود :منافـع مهندسـی همان
منافـع عمومیاسـت و وظیفـه داریـم منافـع عمومیایجـاد کنیـم.
آخونـدی در پایـان گفت :هنـوز در تعریف مهندس حرفهای مشـکل داریم
و بایـد مسـایل را خودمان حل کنیم تـا جامعه بپذیرد.
مهندس ترکان تاکید کرد:
ایجاد کسب و کار نوین در جامعه مهندسی
مهندس ترکان رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشور در مراسم
بزرگداشـت روز مهندس گفت :میتوان عرصه وسـیعی از کسـب و کار را
در نظام مهندسـی کشـور خلق کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومیسـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور،
مهنـدس تـرکان در این مراسـم با اشـاره به اقدامـات اولیه دولـت در چند
مـاه اخیـر گفـت :مهـار نـرخ تـورم اولین دغدغـه رئیـس جمهـور و گروه
اقتصـادی و مشـاوران ایشـان بود که خوشـبختانه با اقدامات سـختگیرانه
دولـت در ایـن بخـش تـورم نقطـه بـه نقطـه از  44درصـد بـه حـدود 28
درصد رسـید.
وی ادامـه داد :دولت همچنین بیشـترین کوشـش خـود را در گام بعدی در
راه قانـون هدفمندی یارانهها برداشـت که یکـی از اصلی ترین محورهای
ایـن قانون اصالح مصرف انرژی در کشـور اسـت.
مهنـدس ترکان تاکید کـرد :نمیتوانیم مدام از مـردم بخواهیم که مصرف
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نکنیـم یـا کمتـر مصـرف کنیم بلکـه بایـد راهـکاری را پیـدا کنیـم تا در
سـاختمانها نظـام و الگـوی بهینه مصـرف انرژی نهادینه شـود.
مهندس ترکان خطاب به مهندسـان کشـور گفت :بایـد به یکدیگر کمک
کنیـم تا نظرات و پیشـنهادهای خود را برای ارتقای فعالیت سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان و ایجاد عرصهای وسـیع برای ایجاد کسـب و کار در
جامعه مهندسی کشـور به کار بندیم.
مهنـدس تـرکان هـم چنیـن ابـراز امیـدواری کـرد با شـکل گیـری نظام
مهندسـی سـاخت به نظـام مصرف انرژی در کشـور برسـیم چـرا که هم
اکنـون سـرانه مصـرف انرژی در سـاختمانها بسـیار باالسـت بـه نحوی
کـه بـا احتسـاب فروش  700میلیون بشـکه نفـت در سـال و  180میلیارد
متـر مکعـب گاز طبیعی در سـال ،رقمیبالغ بر  124میلیـارد دالر انرژی در
کشـور صـرف میشـود که بایـد در مقابـل آن ارزش خلـق کرد.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان گفـت :مهندسـان در کشـور
میتواننـد بـا اسـتفاده از شـیوههای جدیـد تـا  40درصـد مصـرف انـرژی
را در سـاختمانها کاهـش دهنـد .نظـام معقـول مصرف انـرژی به نحوی
اسـت کـه تنها به یک سـوم چیـزی که در حـال حاضر مصـرف میکنیم
نیازمندیـم .یعنـی  3برابـر اضافه مصـرف انرژی در کشـور وجـود دارد که
رقم بسـیار باالیی اسـت.
مهنـدس تـرکان ابـراز امیـدواری کـرد :میتـوان از انـرژی هـدر رفتـه در
سـاختمان و تاسیسـات ،فرصتهـای جدید خلق کـرد و در ایـن راه دولت
را بیـش از پیـش یـاری کرد.
معاون وزير راه و شهرسازي:
تهيه طـرج جامـع تفصیلی مشـهد در اولويـت برنامههاي
شـوراي عالي شهرسـازي قـرار ميگيرد
معـاون شهرسـازی و معمـاری وزارت راه و شهرسـازی گفـت :تهیه طرح
جامع تفصیلی شـهر مشـهد مقـدس در اولويـت برنامههاي شـورای عالی
شهرسـازی قـرار میگیرد.
دکتـر پیـروز حناچی با حضور در سـازمان نظام مهندسـی خراسـانرضوی
در جمـع هیـات مدیره این سـازمان افزود :جای تاسـف اسـت کـه تهيه و
اجـرای طرح جامع تفصیلی شـهر مشـهد به دليل وجود برخي مشـکالت
تاکنـون مغفـول مانده اسـت ،چراكه داشـتن یک طرح دارای اشـکال بهتر
از ایـن اسـت که در شـهر هیچ طرحی حاکم نباشـد.
وی اظهـار داشـت :ارزیابیها نشـان میدهد که شـهر مشـهد هـم اكنون
از نظـر شهرسـازي در وضعیـت خوبی به سـر نمیبرد.
وی خاطـر نشـان كـرد :آخرین مطالعات نشـان داده اسـت کـه  85درصد
سـرمایه گذاریها در خراسـانرضوی در محدوده شهرسـتان مشـهد واقع
شـده اسـت ،بهطوریکـه با سياسـتهاي پيـش رو گويـي مـا داریم يك
بمـب سـاعتی را کوک میکنیم .حناچـي ادامه داد :یکـي از علتهایی که
حاشـیه نشـینی شهر مشـهد در مقایسـه با سـایر نقاط کشـور از نرخ رشد
باالتـری برخـوردار اسـت ،این تمرکز سـرمایه گذاری میباشـد.
به گزارش روابط عمومیسـازمان نظام مهندسـی ساختمان خراسانرضوی
معاون شهرسـازی و معماری وزارت راه و شهرسـازی تاکید کرد :تالش بر
ایـن اسـت کـه هر چه سـریع تر طرح جامع شـهر مشـهد بـا همفکری و
خـرد جمعـی تهیه شـودو اين طرح چشـماندازی بـرای توسـعه و بالندگی
اسـتان خراسـانرضوی و کالنشهر مشهد به شـمار ميرود.
وي در بخشـي از سـخنانش با اشاره به مشـکل پروژه بزرگ پدیده شاندیز
گفـت :پـروژهای بـه این عظمت نبایـد در قالب طرح هادی روسـتا تعریف
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ميشـد ،و سـرمایه گـذاری کـه چـراغ خامـوش حرکـت میکنـد ،حتمـا
مسـاله و مشـکلی وجـود دارد كـه بدين طريق عمـل ميكند.
وي تصريـح كـرد :راهـكار قانوني اين موضوع در كار گروه شـورای برنامه
ریزی و شورای هماهنگی استان و شورای عالی شهرسازی قابل حل است.
معـاون وزيـر راه و شهرسـازي در ايـن جلسـه توجـه بـه معمـاری ایرانـی
و اسلامیمطابق مـاده  169را مـورد تاكيـد قـرار داد و افـزود :بیشـتر آثار
تاريخـي مانند مسـاجد و شهرسـازي و معمـاري كه باعث افتخار ما اسـت
و ايرانيـان را بـه آنهـا در دنيـا ميشناسـند ،مربـوط بـه دوران اسلامي
اسـت ،امـا اكنون مـا اين گوهرهاي گرانبهـا را داريم به دسـت خود از بين
ميبريـم .حناچي حفظ معماری ایرانی و اسلامیهمانند معماري قدیمیدر
شـهرهاي یزد ،کاشـان و مشـهد را ضروري دانسـت و افزود :اكنون بیشتر
آثـار تاريخـي و معمـاري كهـن در كشـور مـا تخريـب شـده و مـورد بـي
مهـري قـرار گرفته اسـت ،بـه طوريكه به نـدرت ميتوان در همين شـهر
مشـهد آثـار تاريخـي مربوط بـه  700و  800سـال پيش را مشـاهده كرد.
وی بـا اشـاره بـه طرح نوسـازي بافـت اطراف حـرم مطهر رضـوی گفت:
کلیـات ایـن طرح به تصویب شـورای عالی شهرسـازی رسـیده اسـت ،اما
پايبنـد نبـودن بـراي اجـراي مصوبات يك واقعيت تلخ اسـت بـه طوريكه
در طـرح نوسـازي بافـت اطراف حرم رضـوي چیزی که در شـورا تصویب
شـده بـا چیـزی که اكنون اجرا ميشـود ،تفـاوت زيـادي دارد و در حقيقت
ميتوان گفت كه سـد شهرسـازی در كل كشـور ترک برداشـته است .وی
بـا بیـان اینکه اصلی تریـن وظیفه حکومتها کنترل شـهر و شهرسـازی
اسـت ،افـزود :اگـر در هـر نقطه بتوان سـاخت و سـاز کرد پـس چه فرقی
بیـن شـهر و غیـر شـهر وجـود دارد و در اين زمينـه لزوم تهيـه طرحهاي
توسـعه شـهري از سـويي و توجـه بـه مديريـت شـهري از سـوي ديگـر
ضروري اسـت.
وي در پايـان سـخنانش در خصوص مشـکالت کارگران مهاجـر به دليل
سـپردن امـور مربوطـه بـه چنـد دسـتگاه اجرايـي و همچنيـن اصالحيـه
مـاده  5و مـاده  100در مـورد مقابلـه بـا سـاخت و سـازهاي غيـر مجاز و
چالشهـاي مديريـت شـهري و نامعقول بـودن بودجههاي شـهرداري در
شـهرهاي بزرگ سـخناني ايـراد كرد.
نخسـتین همایـش سراسـری نقشـه بـرداری در صنعـت
سـاختمان با حضور مهندسـان این حوزه از سراسـر کشور
برگزار شـد.
مهنـدس محمـد رضـا رئیسـی رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی
خراسـانرضوی طـی سـخنانی در ایـن همایـش گفـت :امـروز حکیـم
دانشـمند خواجـه نصرالدیـن طوسـی بـه عنوان یکـی از برجسـته ترین و
بزرگتریـن نقشـه بـرداران دنیـا شـناخته شـده اسـت.
وی بنـای میـل رادکان واقـع در شـمال چنـاران را یکی از یادگارهـا و آثار
گرانبهـای خواجه نصرالدین طوسـی در حوزه نقشـه بـرداری زمینی عنوان
کـرد و اظهـار داشـت :در مراغـه نیز اکنون اثری از این دانشـمند در نقشـه
بـرداری آسـمانی به یادگار مانده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه جایگاه نقشـه بـرداری در کشـور باید ارج نهاده شـود،
گفـت :در ایـن راسـتا بایـد دانـش و اطالعـات مـا تکمیـل شـود و این در
حالـی اسـت کـه در برنامه توسـعه چهـارم و پنجم کشـور ضرورت نقشـه
بـرداری و اطالعـات جامـع زمینی دیده شـده اسـت.
وی افـزود :در شـرایط کنونـی بـا توجه به پتانسـیلهای مختلـف و توجه
مسـووالن عالـی رتبـه به ایـن حـوزه ٰ ،جامعه نقشـه بـرداری میتواند در
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تکمیـل اطالعات خـود قدم بـردارد.
رئیسـی اظهارداشـت :اگـر در اطالعـات زمینـی نقص داشـته و به نقشـه
بـرداری اهمیـت ندهیـم ،در اجـرای پروژههـا دچـار اشـکال میشـویم
بهطوریکـه مشـاهده شـده سـدی در کشـور بـا صـرف هزینههـای
میلیـاردی سـاخته شـده اسـت امـا آب پشـت آن سـر نمیآیـد.
وی در پایـان سـخنانش از آمادگـی نظام مهندسـی خراسـانرضوی برای
دایر شـدن دبیرخانه دایمیهمایش نقشـه برداری کشور در مشهد خبر داد.
دبیـر همایـش سراسـری نقشـه بـرداری صنعـت سـاختمان نیز هـدف از
برگـزاری ایـن همایـش را توجـه به زیرسـاختهای مهندسـی سـاخت و
سـاز ،ضـرورت شـناخت اطالعـات زمیـن و سـاختمان و شـناخت نقشـه
بـرداری در دنیـا و ارایـه دسـتاوردهای ایـن علـم دیرینـه عنـوان کرد.
احمـد اسـدی افـزود :نیـاز صنعـت سـاختمان و توجـه ویـژه مسـووالن و
کارفرمایان به هندسـه سـاختمان و ضرورت اجتناب ناپذیر مدیریت بهینه
سـاخت و سـاز بـا تکیه بـر اطالعات مکانـی از جمله مباحثی اسـت که در
این همایـش دنبال میشـود.
وی خاطر نشـان کرد :از بین  35مقاله ارسـال شـده در حوزه نقشـه برداری
به این همایش ،هشـت مقاله پذیرفته شـده و توسـط اسـتادان این رشـته
ارایه میشـود.
وی همچنیـن بیـان کـرد :ایـن همایش با پیگیریهای مهندسـان نقشـه
برداری سـازمان نظام مهندسـی خراسـانرضوی و حمایت علمیو معنوی
دانشـگاه فردوسـی مشـهد در طول مدت شـش ماه به نتیجه رسـید.
بـه گفتـه ویٰ ،در این همایش از اسـتادان برجسـته نقشـه برداری کشـور،
مسـووالن و مدیـران فعـال مرتبـط بـا خدمات نقشـه بـرداری دعـوت به
عمـل آمده اسـت.
ساالنه  12هزار نقشه کروکی در مجموعه نقشه برداری حرم
مطهر تهیه میشود
محسـنی معـاون املاک و اراضـی آسـتان قـدس رضـوی نیـز در ایـن
همایـش طـی سـخنانی گفـت :مسـاحت محدوده حـرم مطهر رضـوی با
اقدامـات توسـعهای و بهسـازی ،بـه یک میلیون متـر مربـع افزایش یافته
اسـت ،در حالیکـه در گذشـته محـدوده حرم مطهـر رضوی تنهـا  12هزار
متر مربـع بوده اسـت.
وی اظهـار داشـت :آسـتان قـدس رضـوی مجموعـهای اسـت کـه حـرم
مطهـر حضـرت امـام رضـا (ع) را سرپرسـتی و نیازهای مختلف زائـران را
برطـرف میکنـد.
وی گفـت :بخشـی از هزینـه توسـعه حرم مطهر رضـوی از محـل درآمد
موقوفـات و نـذورات تامیـن میشـود ،بطـور مثال بـه تازگی بـرای تملک
 390متر مربع مسـاحتی که قرار اسـت جـزو ورودیهای صحنهای حرم
مطهـر قـرار گیـرد 42 ،میلیـارد تومان بـه مالک آن پرداخت شـده اسـت.
وی اظهار داشـت :احداث صحنها و رواقهای جدید و مقاوم سـازیهای
بناهای قدیمیاز جمله اقدامات توسعهای حرم مطهر رضوی به شمار میرود.
محسنی خاطر نشان کرد :اقدامات مربوط به مقاوم سازی بناها و رواقهای
قدیمیماننـد بنـای مسـجد گوهـر شـاد مرتبـط با نقشـه بـرداری اسـت.
معـاون املاک و اراضـی آسـتان قـدس رضـوی افـزود :مجموعه نقشـه
بـرداری حـرم مطهر بـا قدمتی  70سـاله ،سـاالنه  12هزار نقشـه کروکی
را تهیـه میکند.
وی ادامـه داد :سـابقه کروکیهـای حـرم مطهـر رضـوی بـه هفـت دهه
پیـش بـر میگـردد کـه در ابتدا به صـورت دسـتی و با تجهیـزات ابتدایی
تهیـه میشـد امـا در سـالهای بعـد کروکیها شـکل بهتـری یافت.
وی بـا بیـان اینکـه قدیمیترین وقـف نامه آسـتان قدس رضـوی قدمت
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 600سـاله دارد ،افـزود :وقـف نامههـای قدیمیبا خطهـای مختلف مانند
نستعلیق و ثلث نوشته میشد که گروه کارشناسی این خطوط را بازنویسی
میکننـد تـا موقوفـات همچنـان مطابـق بـا نیـات واقفیـن هزینه شـود.
در ایـن همایـش دکتـر اردالن رئیس سـازمان نقشـه برداری کشـور طی
سـخنان به تشـریح اصول نقشـه برداری در سـاخت و سـاز و ارتباط آن با
مهندسی سـاختمان پرداخت.
معاون وزیر راه و شهرسازی:
وضعیت شهرسازی در کالن شهرهای کشور بحرانی است
معاون شهرسـازی و معماری وزیر راه و شهرسـازی در نشسـت مشـترک
بـا کارشناسـان مدیریت شهرسـازی و معمـاری اداره کل راه وشهرسـازی
خراسـانرضوی ،وضعیت شهرسـازی در کالنشـهرهای کشـور را بحرانی
توصیـف کرد.
بـه گزارش روابط عمومیاداره کل راه و شهرسـازی خراسـانرضوی ،دکتر
پیـروز حناچـی بـا بیان این مطلب ضمـن انتقاد از روند توسـعه غیرمنطقی
شـهرهای بـزرگ بهویـژه مشـهد مقـدس در سـالهای گذشـته اظهـار
داشـت :متأسـفانه بـه نظـر ميرسـد سـد شهرسـازي و معماري شكسـته
اسـت و بايسـتي اراده قاطـع بـر جلوگيـري از تخلفـات را احیا کرد.
دکتر حناچی ادامه داد :با اجراي قانون ارزش افزوده ،هدفمند سازی یارانهها
و عـوارض نوسـازی و تنظیم بودجه جـاری و بودجه عمرانی شـهرداريها
بـه لحـاظ درآمـدي در شـرايط نسـبت ًا مطلوبتـري قـرار خواهنـد گرفـت.
وی در پایـان بـا تأکیـد بـر ضـرورت توجـه بـه منافـع عمومـیدر تهیـه
طرحهـای توسـعه و عمـران شـهری گفـت :نبـود گـردش اطالعـات و
نهادهـای تخصصـی را از ضعفهـای عمـده در ایـن زمینـه اسـت.
مهنـدس محمدرضا اخوان ،مدیرکل راه و شهرسـازی خراسـانرضوی نیز
در ایـن نشسـت بـا اشـاره به برخـی تخلفات شهرسـازی گفت :بـروز این
تخلفـات بیانگـر لزوم توجـه ویژه به سیاسـتگذاری در زمینه شهرسـازی
و معمـاری و نظـارت عالیـه هـر چه بیشـتر بر اجـرای طرحهای توسـعه و
عمـران و بطـور کلی طرحهای فرا دسـت بـا رویکرد جلوگیری از سـاخت
و سـازهای خـارج از ضوابط قانونی اسـت.
در ادامـه این جلسـه حاضران به بیان پیشـنهادها و رویکردهای تخصصی
خود در زمینه معضالت و مشـکالت مبتالبه طرحهاي توسـعه شـهري و
اجراي آن بهویژه در مشـهد مقـدس پرداختند.
معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریخراسانرضویخبرداد؛
اختصاص  30درصد اعتبارات سال  93برای اجرای پروژههای
ستاد توانمند سازی
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـانرضوی از تصویـب
اختصـاص  30درصـد از اعتبـارات اسـتان و شـهرداریها و  40درصـد از
اعتبـارات سـتاد ملـی توانمندسـازی بهمنظـور اجـرای پروژههـای توانمند
سـازی حاشـیه شـهرهای بـزرگ اسـتان به عنـوان پیشـنهاد به شـورای
برنامـه ریزی و توسـعه اسـتان خبـر داد.
به گزارش روابط عمومیاسـتانداری خراسـانرضوی ،محمدحسـن واحدی
در جلسـه ستاد توانمندسازی سـکونتگاههای غیررسمیاستان گفت :بسته
پروژههـای پیشـگام اسـتان بـا مدیریـت دفتـر فنـی و همـکاری مدیران
دسـتگاههای اجرایـی از محـل اعتبـارات سـال  93بهمنظـور سـاماندهی
حاشـیه نشـینی تـا اوایل سـال آینده تهیـه و پـس از تایید شـورای برنامه
ریـزی و توسـعه اسـتان ابالغ خواهد شـد.
114

وی افـزود :پـس از تهیـه طـرح مناطق حاشـیهای شـهر مشـهد بایسـتی
زمینـه تدویـن ایـن طـرح در شهرسـتانهای سـبزوار ،نیشـابور و تربـت
حیدریـه نیـز فراهم شـود.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـانرضوی بـا تاکید بر
لـزوم تدویـن برنامههـای اجرایـی توسـط کمیتههـای ذیل سـتاد توانمند
سـازی تصریـح کـرد :کمیتههـا بایسـتی روشهـای گوناگـون ارتقـای
شـاخصههای توانمندسـازی مناطق حاشـیهای را مورد بررسـی قرار داده و
برنامههایـی در راسـتای عملیاتـی شـدن آنهـا در نظـر گیرند.
وی خواسـتار مدیریت اعتبار تخصیصی به مباحث حاشـیهای شـهر مشهد
توسـط شهرداری و سازمان بسـیج سازندگی شد.
واحـدی از ممنوعیـت تحویـل هرگونه انشـعاب گاز ،بـرق ،آب ،و تلفن در
مناطق حاشـیه شـهری در سـاخت و سـازهای غیر قانونی خبر داد و گفت:
شـهرداریها بایسـتی هرگونـه مجـوز سـاخت و سـاز در حریم و حاشـیه
شهرسـتانهای مشـهد ،سـبزوار ،تربـت حیدریـه و نیشـابور را مدیریـت و
کنتـرل نمایند.
وی ادامـه داد :هیچگونـه عـذری در ایـن خصـوص پذیرفتـه نیسـت و
شـهرداران بایسـتی پاسـخگوی دسـتگاههای نظارتـی باشـند.
واحـدی اداره کل راه و شهرسـازی را موظـف بـه مدیریت مسـایل مربوط
بـه زمیـن  50هکتـاری اهدایی دولت در خصوص رفع مشـکالت حاشـیه
شـهر مشـهد به روش سـرمایه در گردش کرد.
نریمـان مصطفایـی ،مدیرکل دفتر سـتاد ملی توانمندسـازی و سـاماندهی
سـکونت گاههای غیر رسـمیوزارت راه و شهرسـازی کشـور نیز در ادامه
جلسـه بـا بیان اینکـه برنامـه مدیریـت مناطق حاشـیهای اسـتان همدان
توسـط دفتـر ملـی توانمندسـازی تدویـن شـده اسـت ،گفـت :ایـن سـند
میتوانـد بـه عنـوان الگـوی عمـل در اختیـار خراسـانرضوی قـرار گیرد.
وی افزود :توجه به مسـایل آموزشـی در مناطق حاشـیهای شـهرها و بهره
گیری از ظرفیت اداره کل فنی و حرفهای اسـتان بایسـتی بهمنظور مقابله
بـا مباحـث فرهنگی در این مناطـق مورد توجه قـرار گیرد.
باحکممهندسترکان؛مهندسمحمد رضااسماعيليبه عنوان
مشاور سازمان در بهینه سازی مصرف انرژی منصوب شد
بـه گـزارش روابـط عمومیسـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور،
مهنـدس اکبـر تـرکان رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان در
حکمیمهنـدس محمدرضا اسـماعیلی عضو دوره ششـم شـورای مرکزی
را بـه عنـوان مشـاور سـازمان در موضـوع بهینـه سـازی مصـرف انـرژی
منصـوب کرد.
مهنـدس تـرکان در ایـن حکـم تاکیـد کـرده اسـت؛ احتراما بـا عنايت به
سـوابق حضـور جنابعالـي در سـازمان اسـتان و نيز شـوراي مركزي شـما
را بـه عنـوان مشـاور در موضـوع بهينـه سـازي مصـرف انـرژي منصوب
مينمايـد .امیـد اسـت با تـوکل بر خدوانـد متعـال ،در جهت اهـداف قانون
نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان ،خدمات مانـدگاری حاصـل آید.
مدیر حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسانرضوی خبر داد؛
اختصاص بیش از شش میلیارد تومان وجوه جرایم رانندگی
به ایمن سازی معابر
مدیر حمل و نقل و ترافیک اسـتانداری خراسـانرضوی گفت :مبلغ شـش
میلیـارد و  407میلیـون تومـان از وجـوه جرایـم رانندگـی اسـتان بهمنظور
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ایمن سـازی معابر شـهری و روسـتایی اختصاص یافته اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومیاسـتانداری خراسـانرضوی ،مهدی حسـینی ،با
بیـان اینکـه بـر اسـاس مـاده  23قانون رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگی،
 60درصـد وجـوه حاصل از درآمدهای ناشـی از تخلفات رانندگی بایسـتی
صـرف ایمن سـازی معابر شـهری و روسـتایی شـود ،گفت :در این راسـتا
و بـر اسـاس قانـون پـس از اختصـاص مبلغ یاد شـده به خراسـانرضوی،
 70درصـد آن معـادل چهـار میلیـارد و  484میلیـون تومـان در اختیـار
شـهرداریهای اسـتان قـرار گرفت.
وی افـزود :همچنیـن از ایـن مبلـغ ،یـک میلیـارد و  922میلیـون تومان،
معـادل  30درصـد مبلـغ دریافتـی نیـز سـهم دهیاری اسـتان میباشـد.
مدیـر حمـل و نقـل و ترافیـک اسـتانداری خراسـانرضوی اظهار داشـت:
ایـن اعتبـارات بـر اسـاس شـاخصهای درصـد جرایم وصولـی و جمعیت
بیـن شـهرداریها و دهیاری اسـتان توزیع و بر اسـاس مبادلـه موافقتنامه
صـرف ایمن سـازی معابر شـهری و روسـتایی خواهد شـد.
از پایان خرداد :93
دوران مشـارکت مدنی و فروش اقسـاطی تسهیالت مسکن
کاهـش مییابد
معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری خراسـانرضوی از پیشـرفت
فیزیکـی بیـش از  80درصـدی پروژههـای مسـکن مهر اسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومیاسـتانداری خراسـانرضوی ،محمدحسـن
واحـدی در صـد و شـانزدهمین جلسـه شـورای مسـکن اسـتان آخریـن
وضعیـت پیشـرفت فیزیکـی پروژههای مسـکن مهـر در شهرسـتانهای
قوچـان ،چنـاران و سـبزوار را با حضور فرمانداران شهرسـتانهای یادشـده
مورد بررسـی قـرار داد.
وی افـزود که سـه هـزار و  585واحد مسـکن مهر قوچـان در حال احداث
اسـت و پیشـرفت فیزیکی مسکن مهر در این شهرسـتان  62درصد است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری خراسـانرضوی ادامه داد :بدون
احتسـاب مسـکن مهر شـهر جدیـد گلبهـار در شهرسـتان چنـاران نیز در
مجمـوع  775واحـد مسـکن مهـر در حـال احداث اسـت که بیـش از 80
درصـد پیشـرفت فیزیکی داردو برخی از آنها مشـکل فنـی دارند که مقرر
شـده اسـت سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان ضمن برخورد با خاطیان
اعـم از ناظـران و پیمانـکاران آنهـا را به مراجع قانونـی معرفی کند.
واحـدی درخصـوص مسـکن مهـر سـبزوار خاطرنشـان کـرد :پیشـرفت
فیزیکـی مسـکن مهـر در ایـن شهرسـتان حـدود  90درصد و سـه هزار و
 966واحـد نیـز در حـال احـداث اسـت و عمده مشـکل ایـن واحدها خط
انتقـال فاضلاب اسـت که در حـال تامیـن اعتبار و اقـدام الزم میباشـد.
وی ضمـن تاکیـد بـر مشـارکت تمـام دسـتگاههای اجرایـی بـرای تامین
روبناهـا ،زیربناهـا و تکمیل انشـعابات پروژههای مسـکن مهـر گفت :باید
اهتمـام مدیران تسـریع در تحویل واحدهای مسـکن مهر بـه متقاضیان و
اتمـام این طرح در اسـتان باشـد.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـانرضوی با اشـاره به
بخشـنامه بانک مرکزی مبنـی بر کاهش دوران مشـارکت مدنی و فروش
اقسـاطی تسـهیالت مسـکن از  20به  15سـال از پایان خرداد  93گفت :از
پیمانـکاران ،انبوه سـازان ،خـرده مالکان و تعاونیهای مسـکن مهر انتظار
مـیرود تـا از فرصت بـه وجود آمده اسـتفاده کنند که در غیـر این صورت
پـس از پایـان مهلت مقرر ،زمان بازپرداخت تسـهیالت مسـکن مهر از 20
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سـال به  15سـال کاهـش خواهد یافت و مسـوولیت عواقـب آن به عهده
متقاضیـان خواهد بود.
مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسانرضوی خبر داد؛
تشـکیل شـورای سیاسـتگذاری تهیه طرح جامـع حمل و
نقل اسـتان
مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری خراسـانرضوی از تشـکیل شـورای
سیاسـتگذاری تدویـن طـرح جامع حمـل و نقل اسـتان با مسـوولیت اداره
کل راه و شهرسـازی خبـرداد.
بـه گـزارش روابط عمومیاسـتانداری خراسـانرضوی ،محسـن کوهی در
جلسـهای کـه با هـدف ارزیابـی نظـرات مسـووالن دسـتگاههای اجرایی
بهمنظـور آمـاده سـازی مقدمـات تدویـن طرح جامـع حمل و نقل اسـتان
برگـزار شـد ،گفـت :پس از تدوین طرح جامع حمل و نقل کشـور در سـال
 82بررسـیهای الزم بـرای اجـرای آن در سـطح اسـتانها انجام شـد.
وی افزود :در همین راسـتا در سـفر اخیر وزیر راه و شهرسـازی به اسـتان
دسـتورات الزم بهمنظـور تدویـن این طرح صادر شـده اسـت.
مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری خراسـانرضوی بـا تاکیـد بـر لـزوم
درنظرگرفتـن ظرفیتهـای اسـتان در بخـش حمـل و نقـل جـادهای و
شـهری و جلوگیـری از اقدامات موازی ادارات دسـتاندرکار اظهار داشـت:
بایسـتی جلسـات مقدماتـی بـا مشـاور طـرح و مدیریـت اداره کل راه و
شهرسـازی اسـتان برگـزار شـود.
کوهـی بـا اشـاره به ایـن که بهمنظـور تدویـن و اجـرای این طـرح حدود
سـه میلیـارد ریـال اعتبار مورد نیاز اسـت ،گفـت :به همین منظـور در نظر
گرفتـن ردیـف اعتباری در بودجه  93اسـتان ضروری اسـت.
ساخت مسکن مشارکتي در شهرهاي جديد کشور در اولويت
قرار ميگيرد
سـاخت مسـکن مشـارکتي در شـهرهاي جديد کشـور پس از پايان عمر
مسـکن مهـر در اولويـت قـرار ميگيرد.
معـاون شـرکت مادر تخصصي عمران شـهرهاي جديد کشـور در مشـهد
بـا اعلام ايـن خبر بـه خراسـان رضوي گفـت :چـون روش تاميـن منابع
مالـي مسـکن مهر ،روش اسـتقراض از بانـک مرکزي بـوده و پايه پولي و
نقدينگـي را باال ميبرد به اعتقاد کارشناسـان حـدود  ۴۰درصد تورم موجود
کشـور ناشـي از اين نقدينگي اسـت .مهندس يدا...رحماني با اشـاره به اين
کـه ايـن روش تأمين مسـکن به صالح نيسـت ادامـه پيدا کند افـزود :در
شـهرهاي جديـد روش مسـکن مشـارکتي را در اولويت قـرار ميدهيم که
متکـي به تسـهيالت بانکي و پسانـداز متقاضيـان خواهد بود.
وي گفـت :دولت همچنيـن در حال اجرايي کردن طرح مسـکن اجتماعي
اسـت که بيشـتر هدف دولت اقشـار آسـيب پذير اسـت .دولت سـعي دارد
در قالـب برنامههـاي حمايتـي بـا کمترين هزينهها مسـکن اين اقشـار را
تاميـن کنـد .به گفتـه وي  ۶۰هزار واحد مسـکوني در سـال در قالب طرح
مسـکن اجتماعي در کشـور احداث ميشـود.
وي گفـت :در  ۱۸شـهر جديـد کشـور  ۴۰۰هزار واحد مسـکن مهر احداث
ميشـود کـه  ۲۰درصـد مسـکن مهـر کشـور اسـت و از تعـداد  ۴۰۰هزار
واحـد مسـکن مهر حـدود  ۴۰هـزار واحـد در شـهر جديد گلبهـار و حدود
 ۳هـزار و  ۳۹واحـد در بينالـود اسـت کـه در مجمـوع پروژههـا  ۷۰درصد
پيشـرفت فيزيکي دارد.
مهنـدس رحمانـي افـزود ۷۸ :هـزار واحـد مسـکن مهـر را تا قبـل از دهه
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فجـر در شـهرهاي جديـد کشـور افتتـاح کرديم و سـعي دولت اين اسـت
وقتـي واحـدي افتتـاح ميشـود همه خدمـات مـورد نياز تامين شـود.
وي افـزود :عمليات سـاختماني  ۶۰هزار واحد مسـکوني مهـر هم به اتمام
رسـيده ولـي چـون خدمات مـورد نياز آماده نيسـت بـه زودي مـورد بهره
بـرداري قـرار ميگيرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تاکید کرد:
لـزوم افزایـش درآمدهـای پایدار شـهرداری بـرای توقف
فـروش تراکم در شـهر
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با بیان اینکه به شهروندانی که
امالک خود را در بافت فرسوده مشهد تجمیع کنند  10درصد تراکم تشویقی
اعطا میشود ،گفت :جابه جا کردن ،تخریب منازل و تعامل با شهروندان در
این خصوص بسیار سخت و دشوار است اما باید توجه داشت که در این مسیر
نباید حقوق شهروندی نادیده گرفته شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت :باید سقف اخذ درآمدهای
پایدار شهرداری به اندازهای باشد که مجبور به فروش تراکم نباشیم.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد ،محمدرضا حسیننژاد در
برنامه زنده تلویزیونی"گفتگو" سیمای خراسان رضوی با اشاره به مبحث
فروش تراکم در مشهد بیان کرد :استراتژی شهرداری مشهد فروش تراکم
نیست اما باید درآمدهای پایدار به اندازهای باشد که مجبور به این کار نباشیم.
وی تصریح کرد :بافتهای قدیمیمشهد با سه ویژگی ریزدانه بودن ،نفوذ
ناپذیر بودن و مستحکم نبودن مطرح است که در بحث ریزدانه بودن باید
این قطعات تجمیع شود و براساس برنامههای جدید شهرسازی بارگذاری و
ساخته شود.
باید ضابطه معماری اسالمیبه شهرداریها ابالغ شود
حسیننژاد با بیان اینکه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در مقام اجرای
ضابطه ،نه تدوین ضابطه است ،افزود :در اجرای معماری اسالمیهمانطور که
مورد تاکید رهبر معظم انقالب بوده و همچنین در برنامه پنجم توسعه نیز به
آن اشاره شده ،باید قانون و ضابطه معماری اسالمیبه شهرداریهای کشور
ابالغ شود تا شهرداریها براساس اسناد باالدستی در این زمینه اقدام کنند.
وی تصریـح کـرد :در ایـن خصـوص کارگروههایی تشـکیل و مشـاورانی
از دانشـگاههای کشـور ایـن موضـوع را پیگیـری میکننـد تـا بـا تهیـه
سـندهایی پیرامـون بحث شهرسـازی و معماری اسلامیاقدامات الزم در
این زمینـه انجام شـود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد خاطرنشان کرد :همچنین در
حال حاضر کمیته سیما و منظر شهری در مشهد تالش داشته است که در
بافت پیرامونی اطراف حرم مطهر رضوی ،جنبه معماری اسلامیاحیا شود.
وی ادامه داد :براساس نظر کمیته سیما و منظر شهری و دستورالعملهای
شـورای اسالمیشهر مشـهد ،ضوابطی ابالغ شـده که تعیین کننده میزان
اسـتفاده از معماری اسلامیو ایرانی برای نماهای سـاختمانی شـهر است.
حسـیننژاد یـادآور شـد :در ایـن راسـتا امیـدوار هسـتیم کـه طـرح جامع
مشـهد ،مسـیر تصویـب را طـی کنـد و پـس از آن در طـرح تفصیلی این
رویکـرد نیـز اتخاذ شـود.
شبکههای خدماتی بافت قدیم مشهد جوابگو نیست
وی همچنین با اشـاره به اجرای تونل انرژی در شـهر مشـهد بیان کرد :با
یها
اجرای تونل مشترک انرژی در بافت جدید شهر دیگر شاهد دوباره کار 
و حفاریهایـی کـه نارضایتـی مـردم را به دنبـال دارد نخواهیم بـود اما در
بافت قدیم و فرسـوده شـهر مشهد شـبکههای موجود جوابگو نخواهد بود.
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معـاون شهرسـازی و معماری شـهرداری مشـهد ادامه داد :هشـت تعریف
بـه فراخور رشـد شـهر مشـهد در طـرح جامع و تفصیلی شـهر دیده شـده
که با توسـعه شـهر و انتخاب مشـاوران ،دسـتورالعملها با توجه به اعالم
ضوابـط اجرا میشـود.
بـه گفتـه حسـیننژاد مراحـل نهایـی طـرح جامع شـهر مشـهد در کمیته
برنامهریـزی اسـتان در هفـت حـوزه طـی خواهد شـد.
فعالیت  260دفتر خدمات مهندسی در مشهد
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه در افــق آینــده برونســپاری ،بــه عنــوان
جمعــی ســپاری مطرح اســت ،گفــت :در حــال حاضــر  260دفتــر خدمات
مهندســی و شهرســازی در شــهر مشــهد فعال اســت که به پاســخگویی
بــه ســاخت و ســازهای مــردم میپــردازد.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری مشــهد بــا اشــاره بــه
نورپردازیهــای ســطح شــهر نیــز اظهــار کــرد :در نورپردازیهــا ســطح
شــهر تــاش شــده تــا بــا اســتفاده از رنگهــای آبــی و...عــاوه بــر
زیباســازی منظــر شــهری ،نشــاط را بــرای زائــران بــه ارمغــان بیاوریــم تا
در بحــث زیباســازی ،حرکتهــای جامــع و پایــداری انجــام شــود.
لزوم آشـتی مصالح سنتی و جدید در سـاختمانهای شهر
وی همچنیـن بـه اسـتفاده از مصالح سـنتی در سـاختمانها اشـاره کرد و
گفـت :بایـد بین مصالح جدید و سـنتی آشـتی ایجاد کنیم چـرا که مصالح
جدیـد مقاومـت دارنـد و مصالح سـنتی زیبایـی خاصی به شـهر میدهند.
حسـیننژاد ادامـه داد :در حال حاضر شـهرداری مطالبات خـود را در تحقق
این مهم از شـورا و مسـووالن اسـتانی اخـذ کرده و در تلاش تا ضوابطی
را در ایـن زمینـه از دولت دریافت کنیم.
معاون شهرسـازی و معماری شـهرداری مشهد به مبحث پیوست فرهنگی
پروژههـای شـهری اشـاره کـرد و گفـت :پیوسـت فرهنگـی از الزامـات
پروژههـای بـزرگ اسـت کـه بـا توجه به ایـن مهم تمـام طرحهـای ما از
جهات مختلف در شـورا و شـهرداری بر این اسـاس پیگیری خواهد شـد.
با حضور مسووالن کشوری و استانی؛
جلسه شـورای راهبردی طرح جامع شهر مشهد برگزار شد
بــه گــزارش روابــط عمومیاســتانداری خراســانرضوی ،محمدحســین
فــروزان مهــر اســبق در ایــن جلســه کــه بــا حضــور معــاون شهرســازی
وزیــر راه و شهرســازی و معــاون امــور دولــت و مدیریــت بحــران وزارت
راه و شهرســازی بــا هــدف تســریع در تصویــب طرح جامع شــهر مشــهد
برگــزار شــد؛ بــا اشــاره بــه تاریخچــه تهیــه و تدویــن ایــن طــرح اظهــار
داشــت :طــرح جامــع شــهر مشــهد از چهــار ســال پیــش توســط هشــت
مشــاور در حــال بازنگــری اســت و مراحــل پایانــی خــود را طــی میکنــد.
وی ضمــن احصــای مشــکالت فــراروی آن گفــت :پــس از
تصویــب طــرح جامــع شــهر مشــهد در شــورای برنامــه ریــزی
و توســعه اســتان ،ایــن طــرح خــارج از نوبــت در شــورای
عالــی معمــاری و شهرســازی کشــور بررســی میشــود.
فــروزان مهــر بــه اثــرات مطلــوب تصویــب طــرح در حوزههــای مختلــف
اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی مشــهد اشــاره و خاطــر نشــان کــرد:
پــس از تصویــب طــرح جامــع شــهر مشــهد هــر گونــه فعالیت توســعهای
و جــرم گــذاری در نقــاط مختلــف شــهر بایســتی متناســب بــا خروجــی
طــرح باشــد.
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رویـدادهـا
وزير راه و شهرسازي خواستار شد
توقف نظام توزيعي براي عرضه خدمات مهندسي
وزيـر راه و شهرسـازي بـا تاكيـد بـر اينكـه نظـام توزيعـي بـراي عرضـه
خدمـات مهندسـي پايـدار نخواهـد ماند خواسـتار توقف چنيـن موضوعی
از سـوي جامعه مهندسـي و سـازمانهاي نظام مهندسـي سـاختمان شد.
بـه گزارش پايـگاه اطالع رسـاني وزارت راه شهرسـازي ،عبـاس آخوندي
در مراسـم گراميداشـت روز مهندسـي بـا بيـان اينكه مهندسـي فقط امور
مربـوط بـه طراحـي ،محاسـبه ،نظـارت و كنتـرل نيسـت ،اظهار داشـت:
امـروزه از منظـر اقتصاد سياسـي مهندسـي نوعي بازار اسـت كـه خدمات
آن هماننـد سـاير رشـتهها مانند بـورس بايد عرضه شـود و بهره بـرداران
نيـز از ميـان خدمـات ارایه شـده حق انتخاب داشـته باشـد.
وي با اشـاره به اينكه نظام مهندسـي سـاختمان نبايد تنها نظام توزيع كار
باشـد ،گفـت :چنيـن نظامي باالخره جايـي متوقف خواهد شـد و ما بايد به
دنبال نظامي رقابتي باشـيم كه پاسـخگوي متقاضيان است.
وزيـر راه و شهرسـازي بـا اشـاره بـه افزايـش جمعيـت مهندسـان عضـو
سـازمانهاي نظـام مهندسـي افزود :تاكنـون  250هزار نفر عضو سـازمان
نظـام مهندسـي شـدهاند و ايـن تعـداد هـر روز در حـال افزايش اسـت كه
نشـان ميدهـد نظـام توزيعي پايـدار نخواهـد ماند.
وي از سـازگاري ،تعـادل پايـدار و ارتباط با محيط به عنـوان اصول پايهای
علـم مهندسـي يـاد كـرد و ادامـه داد :بايد ببينيم چـرا در زندگـي حرفهای
خـود بـه ايـن اصول توجـه نميكنيم و از سـوي ديگر بايد به اين پرسـش
نيز پاسـخ دهيم كه رابطه حرفه مهندسـي و مسـووليت اجتماعي چيست؟
آخونـدي تصريـح كـرد :مگر ميتـوان گفت كه مهندسـان فقط مسـوول
يك سـاختمان هسـتند و در قبـال پيامدهاي آن مسـووليتي ندارند.
وي بـا بيـان اينكـه امروزه سـود كوتـاه مدت تضميـن كننده بازار نيسـت
و تـداوم كسـب و كار مشـتري وفـادار را طلـب ميكنـد ،گفت :متاسـفانه
مـا مهندسـان كمتـر فكـر ميكنيـم كه آنچـه به جامعـه عرضـه ميداريم
ميتوانـد بهـره بـرداران وفـاداري را بـراي مـا بـه ارمغـان بيـاورد .وي بـا
تاكيـد بـر اينكـه در جامعـه جهاني پيشـرفته كنوني بايـد به دنبـال ايجاد
مزيت بينالمللي براي مهندسـان ايراني باشـيم ،اظهار داشـت :مهندسـي
بـا هـزاران مسـاله مختلف چند وجهي ارتبـاط برقرار ميكنـد و قدرت حل
چنين مسـایلي اسـت كـه ميتواند مزيت مهندسـان محسـوب شـود.
جایگزین ابوالفضل صومعلو در معاونت امور مسکن و ساختمان
منصوب شد
در حکمـیاز سـوی عبـاس آخوندی ،حامـد مظاهریان به جـای ابوالفضل
صومعلـو در معاونـت امور مسـکن و سـاختمان منصوب شـد .صومعلو که
سـابقه فعالیت  33سـاله در وزارت مسـکن و شهرسـازی داشـت ،امسال با
حکم وزیر راه و شهرسـازی بازنشسـته شـد.
در حکـم وزیـر راه و شهرسـازی بـرای مظاهریان آمده اسـت :بـا توجه به
سـوابق ارزشـمند علمـیو مدیریتـی جنابعالی ،بـه موجب ایـن حکم به
سـمت معاون امور مسـکن و سـاختمان منصوب میشـوید.
وزیر راه وشهرسـازی ،در این حکم تاکید کرده اسـت :عرصه سـاختمان و
توسـعه مهندسـی نیازمند تحوالت بنیادی به شـرح زیر اسـت:
 .1مهمتریـن مأموریـت مـا در دولـت وضـع و اجـرای مقررات بـه منظور
افزایـش ایمنی ،رفاه ،بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شـهروندان
اسـت بنابراین در طراحی و بازنگری تمام سیاسـتهای توسـعه مسـکن و
مهندسـی و فرایندهـای عملیاتی خدمات مهندسـی این اصـول باید مورد
توجه باشد.
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 .2در عرصـه مسـکن بـه دلیـل جایـگاه مهـم آن در حیـاط فرهنگـی،
اجتماعـی و اقتصـادی جامعـه ،و تأکیـد قانـون اساسـی بر اهمیـت آن ،در
همـه سـالهای پـس از انقلاب سیاسـتگذاریها و برنامهریزیهـا و
اقدامـات اجرایی گوناگونی انجام شـده اسـت ،که الزم اسـت با جمعبندی
و تحلیل و ارزیابی تجارب گذشـته بر جامعیت و اسـتحکام و کارایی آنها
افـزوده شـده و منظمـ ًا بـر کیفیت عملکـرد آنها نظارت شـود.
 .3کمـک بـه تجدید سـاختار حرفه مهندسـی در رشـتههای شهرسـازی،
معمـاری ،سـازه ،تأسیسـات سـاختمان ،طراحـی داخلی ،مهندسـی محیط
تأسیسـات شـهری ،بهینهسـازی مصرف انـرژی ،ترافیک و حمـل و نقل،
راه و راهآهـن ،فـرودگاه ،بندرسـازی ،ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و نقشـه
بـرداری بـا توجه بـه تحوالت جهانی سـه دهه اخیر در صنعت سـاختمان،
فنآوریهـای جدیـد طراحـی ،و نقـش سـرمایهگذاری مدیریـت بخـش
خصوصی در توسـعه شـهرها و زیرسـاختها.
 .4کمـک بـه انتقـال فناوریهـای نویـن مهندسـی بـه داخـل کشـور و
توانمندسـازی شـرکتهای داخلـی بـرای ورود بـه رقابتهـای جهانـی
 .5بازسـازی رابطـه صالحیتهـای حرفـهای بـا نظـام مقـررات نظارتـی
دولـت ،و بازنگـری در قانـون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان.
 .6اتخـاذ تدابیر الزم برای آمادهسـازی جمعیت بسـیار و رو به رشـد دانش
آموختـگان رشـته مهندسـی به منظـور کارآموزی و کسـب توانمندیهای
حرفـهای الزم بـرای ورود بـه بـازار کار واقعـی و جلوگیـری از پدیدههـای
ناپسـند در این بازار .7 .برگزاری جشـنواره و کنفرانس سـاالنه مهندسی به
منظـور ارزیابـی دسـتاوردهای طراحی ،اجرایی و پژوهشـی و انتشـار نتایج
آن برای اطلاع جامعه.
انتقال تجربه  ۳۰ساله اروپا در مصرف انرژی به کشور؛ احداث
ساختمانهای سبز ،مهمترین هدف پروتکل بنیاد جهانی
انرژی
پروتـکل همـکاری مشـترک بنیـاد جهانـی انرژی توسـط مهنـدس اکبر
ترکان رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور ،ولفگانگ نیومن
رئیـس بنیـاد جهانـی انرژی و مجیـد سـرایداریان رئیس انجمـن مدیریت
سـبز ایـران امضا شـد .ایـن پروتکل بـا هدف همـکاری در توسـعه دانش
روز و پایـداری رفتارهـا و عملکردهـای مـدرن جهانـی در حـوزه مدیریت،
بهـره وری مصـرف انـرژی در سـاختمانهای اداری ،تجاری و مسـکونی
ایـران بـه مـدت  2سـال تا اتمـام برنامـه پنجم توسـعه ایران منعقد شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومیسـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور،
در همیـن رابطـه رئیـس انجمـن مدیریـت سـبز ایـران در گفـت و گـو با
«صما» با تاکید بر ضرورت طراحی سـاختمانهای سـبز در سـطح کشـور
گفـت :پروتکل همکاری مشـترک بنیـاد جهانی انرژی با هدف آشـنایی و
آمـوزش مهندسـان کشـور در زمینه طراحی سـاختمانهای سـبز به امضا
رسـیده است.
مجیـد سـرایداریان بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود :بـا توجه بـه اینکـه بنیاد
جهانـی انـرژی قریـب به  30سـال اسـت کـه کل سـاختمانهای منطقه
اروپـا را طراحـی و در ایـن زمینه آموزشهـای الزم را ارائـه میکند ،ارتباط
بـا بنیـاد جهانـی انـرژی را بـا همین هـدف برقرار کـرده ایم.
وی بـا اشـاره به ظرفیت باالی جامعه مهندسـی کشـور تصریـح کرد :بالغ
بـر بیـش از  250هـزار نفر مهنـدس عضو فعال سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان کشـور هسـتند کـه در زمینههـای مختلـف از جملـه طراحـی
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سـاختمانها فعالیـت میکنند و با اسـتفاده از این ظرفیـت میتوانیم اولین
گام در مسـیر طراحـی و احـداث سـاختمانهای سـبز را برداریم.
رئیـس انجمـن مدیریـت سـبز ایـران در ادامـه خاطرنشـان کـرد :هـدف
مـا ایـن اسـت کـه بـرای سـاختمانها در زمینـه طراحـی و اجـرا گواهی
نامههایـی صـادر شـود کـه مویـد گریـد سـاختمان از نظر مصـرف انرژی
باشـد و در قیمـت سـاختمان موردنظـر نیـز نقـش مهمیایفـا کند
بانک مرکزی به تعهدات مسکن مهر پایبند باشد
مدیرعامـل سـازمان ملی زمین و مسـکن بـا بیان این که قـول و قرارهای
قبلـی در زمینه مسـکن مهر بـرای وزارت راه و شهرسـازی محترم اسـت،
گفـت :بانـک مرکزی بایـد به تعهـدات قبلی دربـاره بازپرداخت  ۲۰سـاله
تسـهیالت طرح مسـکن مهر عمـل کند.
سـید محمـد پژمـان بـا اشـاره بـه ایـن کـه بانـک مرکـزی بازپرداخـت
تسـهیالت مسـکن مهر را کاهش داده اسـت ،افزود :در رابطه با هر چیزی
کـه از قبـل مصوبـهای دربـاره آن وجـود دارد بایـد طبـق همـان مصوبـه
عمـل شـود .وی با بیـان این که عـدول کـردن از مصوبههـای دولت کار
پسـندیدهای نیسـت ،تصریـح کـرد :در حـال حاضـر بخشـی از واحدهای
مسـکن مهـر فروش اقسـاطی بـاز پرداخـت تسـهیالت  20سـاله دارند و
تسـهیالت بخشـی دیگـر از پروژههـای ایـن طـرح بـه صورت  15سـاله
بازپرداخـت میشـود.
مدیرعامـل سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن بـا بیـان ایـن کـه دو نرخـی
شـدن بازپرداخـت تسـهیالت مسـکن مهر بد اسـت ،اظهـار کـرد :وزارت
راه و شهرسـازی معتقـد اسـت قـرارداد اولیـه هـر چـه هسـت بایـد به آن
متعهـد بـود ،اما با ایـن حال بانک مرکزی معتقد اسـت که دوره  15سـاله
بازپرداخت تسـهیالت مسـکن مهـر منطقی و معقـول بـوده و بازپرداخت
 20سـاله زیـاد اسـت .بـه گفتـه پژمـان ،وزارت راه و شهرسـازی قـول و
قرارهـای قبلـی در خصـوص مسـکن مهـر را محترم شـمرده و بـه آنها
پایبنـد خواهـد بود.
انتقاد آخوندی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی
وزیـر راه و شهرسـازی بـه انتقـاد از عملکـرد وزارت راه و شهرسـازی در
زمینـه نبـود آمـوزش ،وجود اولویت سیاسـی در پروژه هـا ،مدیریت نکردن
صحیـح پروژههـا و برخـی مـوارد دیگـر پرداخت.
عبـاس آخونـدی در نهمین کنفرانـس بینالمللی مدیریت پـروژه ،تصریح
کـرد :مدیریـت پـروژه مفهومیجـز تخصیـص بهینه منابـع اعـم از منابع
انسـانی ،دانش و سـرمایه نیسـت کـه افزایـش بهـره وری و کارایی بنگاه
را شـامل میشـود.
وزیـر راه و شهرسـازی با اشـاره بـه اینکـه مهمترین معیار رقابـت پذیری
رفاه پایدار شـهروندان اسـت بیـان کرد :حلقههای تخصیـص بهینه منابع،
افزایـش رقابـت و خلـق ثـروت به صـورت پایدار بـه نفع شـهروندان باید
پیوسـته بـه هـم دیده شـوند که در غیـر این صـورت قدرت رقابتـی ما در
سـطح جهان کاهـش مییابد.
وی یـادآور شـد :تعاریـف متعـددی در خصـوص رقابت پذیری ارایه شـده
اسـت .امـا همـه تعاریف از بنگاه شـروع میشـوند و به خلـق ثروتی که به
ملتهـا در سـطح جهـان قـدرت رقابـت و موجب رفـاه پایدار آنها شـود
ختـم میشـود و محـور اصیـل تعریف سـازمان اقتصـاد جهانـی بهروری
است.
آخونـدی بـا اشـاره بـه ویژگیهـای دانـش مدیریـت پـروژه و مشـخصه
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اصلـی آن در کاهـش قیمـت ،زمان و افزایش بهـره وری تاکید کرد :اصلی
تریـن عامـل توسـعه اقتصادی بنگاههاسـت و بـه هیچ وجـه دولت عامل
توسـعه اقتصـادی نیسـت در حالـی کـه میبینیـم هنـوز دولـت را عامـل
توسـعه بر میشـمرند.
وزیــر راه وشهرســازی تصریــح کــرد :بنــگاه بــرای اینکــه بتوانــد عامــل
توســعه باشــد بایــد در فضــای مولــد کار کنــد کــه دولــت بایــد ایــن فضــا
را ایجــاد کنــد والبتــه بنگاههــا بایــد قــدرت دانــش و رقابــت داشــته
باشــند و مهمتــر اینکــه پرسشــگر باشــند و از دولــت بخواهنــد کــه تغییــر
ایجــاد کنــد.
وی گفــت :قصــد مرثیــه ســرایی نــدارم امــا گــزارش رقابــت پذیــری
اقتصــاد کــه در ســال  2014منتشــر شــده اســت نشــان میدهــد در دو
ســال گذشــته  20پلــه در شــاخصهای مــد نظــر ســقوط داشــته ایــم.
وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرد 12 :شــاخص کلــی برایانــدازه
گیــری رقابــت پذیــری در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در بیــن 148
کشــور مــورد ارزیابــی در حــوزه کارایــی نهادهــا در ایــران رتبــه  83در
بخــش زیربناهــا رتبــه  ،65در بحــث محیــط اقتصــاد کالن رتبــه ،100
در بخــش آمــوزش ابتدایــی و ســامت رتبــه  ،51کارایــی آموزشــی رتبــه
 ،88کارایــی بــازار کاال رتبــه  110و کارایــی بــازار نیــروی انســانی رتبــه
 145را دارد.
آخونــدی ابــراز داشــت :در دیگــر شــاخصهای مــورد ارزیابــی در
بیــن  148کشــور در شــاخص توســعه یافتگــی بازارهــای مالــی رتبــه
 ،130در شــاخص آمادگــی و پذیــرش دانــش نــو بــه صــورت موثــر
و کارآمــد بنگاههــا بــا تاکیــد بــر مشــارکت گروهــی رتبــه  116و در
بخــش بــازار رتبــه  19را داریــم کــه نشــان میدهــد بــازار بزرگــی
بــا بهــره وری و کارآمــدی پاییــن داریــم و از لحــاظ پیشــرفته بــودن
بنگاههــا رتبــه  104و درشــاخص نــوآوری رتبــه  71را داریــم.
وی افــزود :ارزیابــی شــاخصهای نشــان میدهــد قــدرت مــا در رقابــت
بــا ســایر کشــورها کاهــش یافتــه اســت و افزایــش قــدرت مــا بــه نحــوه
ایجــاد بنگاههــای قدرتمنــد مربــوط میشــود.
وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرد :منحنــی درآمــد ملــی براســاس
مــدرک شــکل یــو ( )Uرا نشــان میدهــد کــه بــه مفهــوم ایــن اســت
چنــد درصــد افــراد جامعــه بســیار فقیــر و طبقه متوســط در هشــت ســال
گذشــته فقیــر و  5درصــد افــراد جامعــه بــه شــدت پولــدار شــدهاند.
وی افــزود :گاهــی کاهــش رقابــت پذیــری منجــر بــه فقیــر قشــر
متوســط جامعــه میشــود و نمودارهــا نشــان میدهــد توزیــع متــوازن
فقــر صــورت گرفتــه اســت.
آخونــدی اظهــار داشــت :دانــش مدیریــت پــروژه میتوانــد بــه شــرط
ارتقــای محیــط بنــگاه بــا نظــارت اجتماعــی و قــدرت پرسشــگری تحول
آفریــن باشــد .نمیتوانیــم بگوییــم دســتگاههای اجــرای ماننــد وزارت راه
و شهرســازی توانایــی الزم بــرای کنتــرل بنگاههــا بــه منظــور افزایــش
کارایــی را دارنــد و بایــد پرسشــگر و نظــارت اجتماعــی در بنگاهها شــکل
بگیر د .
وی تاکیـد کـرد :بـا دسـتورالعملهای اداری امور اصالح نمیشـود و فقط
بـا اجمـاع نخبـگان قابـل تغییر اسـت و پـس از  35سـال فعالیـت به این
نتیجه رسـیده ام که بدون شـهروندان پرسشـگر هیچ دولتـی امکان تغییر
را نـدارد و اگـر اینگونه نباشـد خمودگی ادامـه خواهد یافت.
وزیــر راه و شهرســازی از شــرکت کننــدگان در ایــن کنفرانس درخواســت
کــرد بــرای بهبــود محیــط کســب و کار در وزارت راه وشهرســازی کمک
و همفکــری کنند.
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قیمت خدمات مهندسی واقعی نیست
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس گفــت :قیمت خدمــات مهندســی در
کشــور واقعــی نیســت و بایــد منطقــی شــود.
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسلامیبا اشـاره بـه لـزوم
افزایـش هزینـه دریافت پروانه سـاختمانی ،گفـت :بخشـی از دالیل امضا
فروشـی مهندسان سـاختمانی ،پایین بودن کیفیت ساخت و ضعف نظارت،
طراحـی و اجـرا بـرای این اسـت که قیمت واقعـی کار پرداخت نمیشـود.
سـیدمهدی هاشـمیبا بیـان اینکـه مهندسـان از لحـاظ مالـی تامیـن
نمیشـوند ،افـزود :باید به سـمتی برویم که قیمتها واقعیسـازی شـوند،
چـرا کـه هزینـه خدمـات مهندسـی در جاهای مختلـف دنیا بیـن  5تا 10
درصـد اسـت ،در صورتـی که در کشـور مـا هزینه این خدمات بیـن  2تا 3
درصـد اسـت و بایـد ایـن قیمت منطقی شـود.
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلس ،تصریـح کـرد :در حـال حاضر قیمت
سـاختمانها ،مصالـح سـاختمانی و سـایر هزینههـا افزایش پیـدا میکند،
امـا ایـن خدمـات بـرای اینکـه پایـه آنهـا ضعیـف و پایین بسـته شـده،
افزایـش خاصـی نـدارد و حداقـل انتظـار مهندسـان فراهم نمیشـود و از
طرفـی زمینـه بـروز برخـی تخلفـات فراهم میشـود.
هاشمیاضافه کرد :برای جلوگیری از امضا فروشی و باال بردن کیفیت
ساختها باید از طرفی قیمتها را واقعی کرده و از طرف دیگر با متخلفان به
صورت جدی برخورد کنیم.
صدور خدمات فنی و مهندسی
قائم مقام وزیر نیرو در امور بینالملل از صدور  900میلیون دالری خدمات
فنی و مهندسی صنعت آب و برق در  9ماه نخست سال جاری خبر داد.
اسماعیل محصولی گفت :اگر رویکردهای دولت به خوبیاجرایی شود و بخش
خصوصی و شرکتهای توانمند ایرانی بیشتر حمایت شوند ،میتوان صادرات
خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق را بیش از پیش گسترش داد.
وی مجموع کشورهایی را که با ایران در بخشهای مختلف صنعت آب
و برق همکاری دارند 40 ،کشور اعالم کرد و افزود :این همکاریها با
 45شرکت توانمند ایرانی در بخشهای صنعت آب و برق دنبال میشود.
محصولی با بیان اینکه اگر فضایی برای گسترش همکاریها ایجاد شود،
همکاریها توسعه مییابد ،گفت :طرحهای مختلفی در کشورهای آسیایی،
آفریقایی ،آمریکای التین و آسیای جنوب شرقی دنبال میشود.
وی تصریح کرد :وزارت نیرو بنا به گزارش سازمان توسعه تجارت که
زیرمجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت است ،در سال  91در بحث
صادرات خدمات فنی و مهندسی پیشتاز بوده و در چهار بخش نیرو ،راه،
ساختمان و صنعت مقام برتر را از لحاظ مبالغ طرحها کسب کرده است.
محصولی افزود :در سال جاری هم آمار سازمان توسعه تجارت همین روند را
نشان میدهد و وزارت نیرو در این بخش پیشتاز است.
نامگذاری سـاختمان سـازمان ملـی زمین و مسـکن به نام
مرحوم سـراجالدین کازرونی
در جلسـهای بـا حضـور وزیـر راه و شهرسـازی و رئیـس سـازمان میـراث
فرهنگـی و گردشـگری ،از سنگنوشـتهای که تصویر مرحوم سـراجالدین
کازرونـی بـر آن نقـش بسـته بـود ،رونمایی و مقرر شـد این سنگنوشـته
سـر در سـازمان ملـی زمین و مسـکن نصب شـود.
بـه گـزارش فـارس ،مراسـم بزرگداشـت و نهمیـن سـالگرد مرحـوم
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سـراجالدین کازرونـی ،وزیر سـابق مسـکن ،در سـالن اجتماعات سـازمان
میـراث فرهنگـی و گردشـگری برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم وزیر راه و شهرسـازی ،رئیس سـازمان میـراث فرهنگی و
گردشـگری ،اسـتاندار تهـران ،مدیرعامـل ایرانایر و رئیس شـورای شـهر
تهران حضور داشـتند.
وزیـر راه و شهرسـازی در ابتـدای ایـن مراسـم اظهار داشـت :سـراجالدین
کازرونـی بنیانگـذار بحثهای بنیـادی در حوزه برنامهریـزی کالبدی نظیر
طـرح کالبدی ملـی و طـرح مطالعات ناحیـهای بود.
عبـاس آخونـدی گفـت :اولیـن طـرح مطالعه منطقـهای اصفهان توسـط
کازرونـی پایهگـذاری شـد و اگـر اصفهـان نظمـیدارد مرهـون خدمـات
ایشـان است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد :طرح مطالعات منطقهای کازرونی برای 9
منطقه دیگر هم تهیه شد اما وی همواره نگران تهران بود و معتقد بود طرح
تهران باید به سرعت تهیه شود.
آخوندی ادامه داد :کازرونی جزو اولین افرادی بود که ساماندهی طرح تهران
را تهیه و در سال  1370به تصویب رساند.
وی گفت :کازرونی دنبال حفظ کیفیت زندگی در تهران بود و تأکید بر
انضباط شهری داشت؛ در طرح توسعه شهرها وی به صورت سامانیافته
در مورد تقاضای زمین و مسکن و ساماندهی آن فعالیت میکرد.
آخوندی یادآور شد :کازرونی همیشه بر دو موضوع تأکید داشت که
«عدالتمحوری» و «تأمین زمین برای اقشار کمدرآمد» بود.
آخوندی بیان کرد :کازرونی نسبت به مبارزه با فساد خیلی خوب عمل
میکرد واص ً
ال انضباط شهری را از منظر مبارزه با فساد پیگیری میکرد.
سراجالدین کازرونی متولد سال 1325در سن  59سالگی درگذشت.
معاون شهرداری اصفهان ،معاون امور عمرانی وزارت کشور ،وزیر وزارتخانه
سابق مسکن و شهرسازی در دولت سوم و چهارم و سپس ریاست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،برخی از مسوولیتهای وی بود.
کازرونی در  20دی ماه  1384دار فانی را وداع گفت و در جوار حرم علی بن
موسی الرضا (ع) آرمید.
در پایــان ایــن مراســم از سنگنوشــته مربــوط بــه ســراجالدین کازرونــی
توســط همســر وی رونمایــی شــد و نام ســاختمان ســازمان ملــی زمین و
مســکن بــه ســاختمان ســراجالدین کازرونــی تغییــر یافــت.
مقررات شهری معامله میشود!
وزیر راه و شهرسـازی با اشـاره به اینکه قوانین و مقررات شـهرها بیارزش
بوده و قابل داد و سـتد اسـت گفت :بیشـتر اهداف در حوزه شـهری تعیین
میشـوند اما آخر کار به صورت سیسـتموار میگوییم نشـد.
عبـاس آخونـدی در اولیـن نشسـت تخصصـی تشـکلهای حرفـهای
معماری و شهرسـازی کشـور اظهار کرد :در حوزه شهرسـازی تالشهای
زیـادی توسـط بخـش خصوصـی و عمومیصـورت گرفتـه اسـت امـا از
محصـول نهایـی کسـی راضی نیسـت.
وی بـا بیـان اینکـه هزاران میلیارد در شـهرها هزینه شـده اسـت ،تصریح
کـرد :ایـن در حالـی اسـت که کالنشـهرهای ما کـه هماکنون با مسـاله
آلودگـی و محیطزیسـت روبرو هسـتند و آسـایش و محیط شـهرها خیلی
دلانگیز نیسـت.
آخونـدی با یادآوری اینکه اوایل انقالب  300سـاختمان باارزش شناسـایی
شـد گفـت :ایـن در حالـی اسـت کـه از ایـن تعـداد  60تـا  70سـاختمان
باقیمانـده اسـت .وی بـا اشـاره بـه اینکـه نظـام حکمروایی شـهری فراتر
از طراحـی و معمـاری اسـت ،گفت :دوگانگی حاکمیت شـهری و سیاسـی
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رویـدادهـا
ریشـه همه مشـکالت اسـت .بنده حدود  16سـال مسـوولیت نداشـتم و
هیـچ تمایلی نیز برای بازگشـت نداشـتم.
وزیـر راه و شهرسـازی ادامـه داد :معتقدم هیچ مسـوولی نمیتواند مسـایل
را بـه شـکل اداری حـل کنـد و جامعـه باید مسـایل موجـود را حـل کند.
آخونـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه در این زمینههـا باید با مـردم و حرفـهورزان
فـارغ از تخصصهایـی کـه دارنـد بـه عنـوان شـهروند گفتوگـو کنیـم،
اظهـار کـرد :اساسـا باید قبـول کنیم راجع به مسـایل کشـورمان باید فکر
کنیـم تا در نهایت شـاهد اصلاح فرآیندها باشـیم.
وی گفـت :هماکنـون بـا پدیـده فقر شـهری مواجه هسـتیم و نمیتوانیم
آن را نادیـده بگیریـم بنابرایـن باید راهحلـی برای این موضـوع پیدا کنیم.
وزیر راه و شهرسـازی با اشـاره بـه اینکه هماکنون آب کارون قابل شـرب
نیسـت ،تاکیـد کـرد :نیازمنـد تغییـر انـگاره در شـهرهای ایـران در نحـوه
تعریـف کاالی عمومیهسـتیم تا شـهرها با یکدیگر رقابت کننـد .در حال
حاضر حس تعلق محلی در بسـیاری از شـهرهای ایران وجود ندارد .اینکه
ایـن همـه باغ هـااز بین مـیرود به مفهـوم نبود تعلق اسـت.
آخونـدی همچنیـن با تاکید بر اینکـه حمل و نقل جایگاه بسـیار مهمیدر
اقتصـاد کشـورها دارد ،گفـت :همـواره گفتـه میشـود ایـران در چهـارراه
ترانزیـت منطقـه قـرار دارد و از موقعیـت بسـیار خوبـی بـرای حمـل بـار
برخـوردار اسـت امـا ایـن در حالی اسـت که حمـل و نقل ترکیبـی نداریم.
وی ادامـه داد :بایـد امـکان پیونـد حمـل و نقـل داخل شـهر به بیـرون از
شـهر فراهـم شـود ،ضمـن آنکه امنیـت و ایمنی جادهها مسـالهای بسـیار
جـدی اسـت کـه نیازمنـد سـرمایهگذاری زیادی اسـت.
وزیـر راه و شهرسـازی بـا یادآوری اینکـه ارزش امروز زیرسـاختهای راهی
ایـران  200هـزار میلیـارد تومان اسـت تاکید کرد :باید بتوانیـم بندر رجایی
را بـا ریـل به سـرخس متصل کنیم تـا بتوانیم بـه عنوان مثـال کاالیی را
از کنیـا به ازبکسـتان منتقل کنیم.
بـه گفتـه آخوندی صاحبـان کاال بایـد این اطمینان را داشـته باشـند تا در
موعـد مقـرر کاالی خـود را در مقصـد تحویـل دهنـد کـه برای ایـن کار
نیازمنـد مدیریـت و هماهنگـی در بیـن شـقوق حمل و نقل هسـتیم.
ساخت کولر گازی خورشیدی
محققـان ایرانـی موفـق بـه سـاخت نخسـتین کولـر گازی صـد در صـد
خورشـیدی کشـور شـدند.
محمـد جـواد جاودانـی محقق ایرانی با اشـاره به سـاخت کولـر گازی صد
در صـد خورشـیدی ،گفـت :این کولـر گازی خورشـیدی میتواند با شـارژ
از نـور خورشـید و مهتـاب در طول شـبانه روز به طور مـداوم کار کند .وی
افـزود :ایـن کولرهـا از لحـاظ کارایـی و شـکل ظاهر بـا کولرهـای گازی
برقـی تفـاوت زیـادی ندارد ولی یک پانل خورشـیدی با تـوان و قدرت باال
و یـک مخـزن ذخیره انرژی به دسـتگاه اضافه شـده اسـت.
جاودانـی بـا بیـان اینکـه اسـپلیتهای خورشـیدی یا همـان کولـر گازی
خورشـیدی در دو نـوع  50و  100درصـدی سـاخته شـده اسـت ،گفـت:
نمونـه  50درصـدی بخشـی از نیـروی موردنیاز خـود را از انرژی خورشـید
میگیـرد( 50درصـد) و بقیـه انـرژی مصرفی دسـتگاه نیز از برق شـهری
تامیـن میشـود .بـه گفته ایـن محقق ایرانـی ،نمونـه  100درصـدی این
محصـول نیـز  100درصـد انرژی مورد نیـازش را از خورشـید و نور مهتاب
به دسـت مـیآورد.
وی کاهـش مصـرف انـرژی و قیمـت مصرفـی حاملهـای انـرژی را از
مهمتریـن مزیتهـای اجرایـی شـدن این طرح برشـمرد و گفـت :در حال
حاضـر قیمـت بـرق مصرفی ایـن نـوع کولـر گازی (نمونـه  50درصدی)
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یـک پنجـم کولرهای گازی اسـت کـه این مزیـت باعث میشـود قیمت
گـران محصول نیـز پس از مصرف بـرای مصرف کننـده توجیه اقتصادی
داشـته باشـد .بـه گفتـه وی ،کیفیـت ایـن محصول بـا نمونههای مشـابه
خارجـی برابـری میکنـد و تنها تفـاوت آن در قیمـت ارزانتر آن اسـت.
فناوری خانه هوشمند بومیمیشود
محققـان کشـور نوعـی سـامانه هوشـمند بـرای سـاختمانها طراحـی
کردهانـد کـه علاوه بـر کاهـش مصـرف انـرژی در سـاختمان ،امنیـت و
حفاظـت آن را نیـز در شـرایط بـروز حـوادث طبیعـی ماننـد زلزلـه و آتش
سـوزی و یـا سـرقت تامیـن میکنـد.
طهماسـب داوودی مجـری ایـن طـرح و مدیرعامـل شـرکت دانش بنیان
تولیـد کننـده این محصـول اظهـار داشـت :خانههای هوشـمند دیجیتالی
یکـی از فناوریهای نوین جهانی اسـت که در کشـورما بـا یک تجربه 20
سـاله و بـا بکار گیـری نیروهای متخصص به بهره برداری رسـیده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :نتایـج حاصـل از بـه کارگیـری این سیسـتم در 10
سـاختمان بـزرگ کشـوربا متـراژ  68هـزار مترمربـع زیربنای سـاختمانی،
5 .4درصـد کاهـش مصـرف انـرژی را بـه طـور سـاالنه به دنبال داشـت.
ایـن محقق گفت که این سیسـتم سـبب کاهـش مصرف انـرژی ،ارتقای
وضعیـت حفاظـت و امنیت و هوشـمند کردن سـاختمان میشـود.
وی توضیـح داد :در بخـش حفاظـت و امنیـت سـاختمان و بـا نصـب این
سیسـتم هیـچ ولتـاژ مزاحمـیوارد شـبکه بـرق سـاختمان نمیشـود ،بـه
همیـن دلیل سـبب سـوختن ابزارهـای الکتریکی سـاختمان نیـز نخواهد
شـد .داوودی جلوگیـری از امـکان نشـت آب و گاز را از دیگـر مزایای این
سیسـتم مدیریـت انـرژی عنـوان کـرد و گفـت :در هنگام نشـتی در گاز و
آب حسـگرهای موجود در شـریانهای اصلی به سـامانه دسـتور قطع آب
و گاز را میدهـد.
وی همچنیـن ایجـاد امنیـت در مقابـل آتش سـوزی و سـرقت را از جمله
راهکارهـای حفاظتی این سیسـتم دانسـت و گفت :هنگام بـروز یک زلزله
دو نـوع مـوج افقـی و عمـودی از مرکـز بـروز زلزلـه سـاطع میشـود که
امـواج افقی دارای سـرعت بیشـتر و اثـرات تخریبی کمتر هسـتند و امواج
عمـودی دیرتر به سـاختمان میرسـند.
داوودی اضافـه کـرد :حسـگرهایی در سـاختمان نصب شـده اسـت که به
صـورت برخـط و بـا دریافت نشـانههایی از بـروز امواج افقی دسـتور قطع
شـریانهای اصلی ساختمان مانند آب ،برق و گاز را میدهد و سیستمهای
صوتـی در سـاختمان افـراد را بـه پناهـگاه هدایـت میکنـد .بـه گفته وی
براسـاس آمارهـا هنـگام بروز زلزلـه آتش سـوزی و آب گرفتگـی از دیگر
عوارضـی هسـتند که بیشـترین خسـارت را بـه سـاختمانها وارد میکند.
وی گفـت :هوشـمند کـردن سـاختمان این قابلیـت را به تمـام تجهیزات
صوتـی ،برقـی و مخابراتـی میدهـد و بـه دلیـل وب پایـه بـودن ایـن
تجهیـزات ،کاربران حتی بااسـتفاده از تلفن همـراه نیز میتوانند از وضعیت
تجهیـزات موجـود در منزل آگاهی یابند .وی درباره تاریخچه این سیسـتم
گفـت :مطالعـات اولیـه آن در سـال  70آغاز و در سـال  74نخسـتین ثبت
اختـراع این سیسـتم به ثبت رسـید .این محصـول ابتدا به صـورت آنالوگ
و در مرحلـه بعـدی به صـورت دیجیتال تولید شـد.
ایـن سیسـتم ابتـدا این سیسـتم به صـورت پایلـوت در سـاختمان انرژی
معاونـت نیرو نصب شـد کـه نتیجه آن کاهـش  38درصد مصـرف انرژی
در سـال  87بـود .در مرحلـه بعـدی این سیسـتم در  5سـاختمان دولتی در
شـهرهای مختلف کشـور و  5سـاختمان دولتی در تهران نصب شده است.
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تولید شیشه رفلکس با فناوری نانو
مدیـر کارخانـه شیشـه سـازی مراغـه گفت :خـط تولید شیشـه رفلکس با
اسـتفاده از فنـاوری نانـو در ایـن کارخانه راهاندازی شـد.
سـعید حسـنی افـزود :بـرای راهانـدازی این خط تولیـد 700 ،میلیـارد ریال
سـرمایه گـذاری شـده و با راهانـدازی آن برای  100نفر بهصورت مسـتقیم
اشـتغال ایجـاد شـده اسـت .وی با اشـاره به اینکه فنـاوری تولیـد این نوع
شیشـه کامال بومیسـازی شـده اسـت ،اظهار کرد :در این نوع شیشـه به
جـای جیـوه از آلومنیـوم مایع شـفاف اسـتفاده شـده که عالوه بر یکسـان
شـدن انعکاس آن از ضخامت ماده پوششـی نیز کاسـته شـده اسـت.
مدیــر کارخانــه شیشــه ســازی مراغــه ظرفیــت ســاالنه تولیــد ایــن
کارخانــه را  10میلیــون متــر مربــع انــواع شیشــه رفلکــس ســاختمانی و
صنعتــی اعــام کــرد و ادامــه داد :پیــش از راهانــدازی ایــن خــط تولیــد،
ایــران وارد کننــده شیشــه رفلکــس بــود کــه بــا بهــره بــرداری از آن
کشــور بــه صــادر کننــده ایــن محصــول تبدیــل شــد .حســنی بــا بیــان
اینکــه اولیــن محصــول تولیــدی ایــن خــط بــه عــراق صادر شــده اســت،
خاطرنشــان کــرد :ایــن کارخانــه قــادر بــه تولیــد  10نــوع شیشــه رفلکس
بــوده کــه شیشـههای خــود پــاک شــونده و کنتــرل کننــده دمــای اتــاق
در زمســتان و تابســتان بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو از جملــه تولیــدات
ایــن کارخانــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در شیشــه رفلکــس ســطح شیشــه بــرای ممانعــت
از نفــوذ امــواج نــور و گرمــا بــا انــواع فلزاتــی ماننــد نقــره ،نیــکل ،کــروم،
مــس و آلومینیــوم پوشــش داده میشــود ،گفــت :در ایــران  18میلیــون
متــر مربــع شیشــه رفلکــس تولیــد میشــود کــه هشــت میلیــون متــر
مربــع آن در شــهر ســاوه و بقیــه در مراغــه تولیــد میشــود.
مدیرکارخانــه شیشــه ســازی مراغــه یــادآوری کــرد :همزمــان بــا
راهانــدازی ایــن خــط تولیــد ،تولیــد آینــه آلومینیومینیــز بــا 100میلیــارد
ریــال ســرمایه گــذاری در ایــن کارخانــه آغاز شــد .حســنی ظرفیــت تولید
ایــن خــط را هشــت میلیــون متــر مربــع در ســال اعــام کــرد و افــزود:
 15درصــد محصــوالت تولیــدی ایــن کارخانــه عــاوه بــر تامیــن نیــاز
داخلــی در قالــب  20محصــول شــامل شیشــه فلــوت ،شیشــه رفلکــس
و آینــه بــه کشــورهای روســیه ،اوکرایــن ،گرجســتان ،هنــد ،ارمنســتان،
عــراق و افغانســتان صــادر میشــود.
قطارهایی که از آسمانخراش باال میروند
طــرح باالرفتــن قطارهــا از آســمانخراشها بــا هــدف شــکلدهی
نخســتین ایســتگاههای عمــودی جهــان ارائــه شــد.
ایســتگاهها در شــهرهایی ماننــد لنــدن و نیویــورک ســازههای وســیعی
هســتند ،بــا ایــن حــال ،بــر اســاس یــک پیشــنهاد جدیــد ،قطارهــا بــرای
شــکلدادن اولیــن ایســتگاههای عمــودی از یــک طــرف آســمانخراشها
بــاال خواهنــد رفــت .ایــن موضــوع فضــا را در مراکــز شــهری آزاد خواهــد
گذاشــت و بــه مســافران امــکان هدایتشــدن بــه خــارج از ایســتگاه را
بــه صــورت کارآمــد میدهــد.
بــه گفتــه کریســتفور کریســتوفی و لــوکاس مازاراســا ،ارائهدهنــدگان این
ایــده ،پــروژه جدیــد «هــاب قطــار عمــودی سریعالســیر» نــام گرفتــه و
میتوانــد یــک آســمانخراش عظیــم را جایگزیــن ایســتگاههای کنونــی
کنــد .در ایــن شــیوه ،واگنهــای قطــار بــا رســیدن بــه ایســتگاه ،ماننــد
یــک چــرخ شــهربازی بــه ســمت فوقانــی آســمانخراش اوج میگیرنــد و
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آهنرباهــای موجــود در طرفیــن ســاختمان نیــز به آنهــا امــکان باالرفتن
را میدهــد.
«هــاب قطــار عمــودی سریعالســیر» بــا هــدف حــل چالشهــای
اجتنابناپذیــری ارائــه شــده کــه شــهرها تــا ســال  2075بــا آن روبــرو
لونقــل در
خواهنــد شــد و راهــکاری پایــدار را بــرای آینــده تولیــدات حم 
اختیــار میگــذارد .هــدف از ایــن هــاب ،جایگزینــی ایســتگاههای تــرن
معمولــی و ایجــاد نقــاط ارتباطــی کلیــدی جدیــد بــرای تبــادل افــراد و
کاالهــا بــا شــبکه سریعالســیر ابداعــی اعــام شــده اســت.
بــرج قطــار قصــد دارد تاثیــر کنونــی ایســتگاههای قطــار ســنتی بــر
اســتفاده از زمیــن را حــذف کنــد .در ایــن طــرح ،مســافران بــه البــی
اصلــی میرونــد و ایــن امــر امــکان باالرفتــن آنهــا از میــان یــک
دهلیــز و پلــت فرمهــا و از آنجــا ورود بــه درون واگنهــا را میدهــد.
زمانــی کــه تــرن حرکــت میکنــد و از شــکل افقــی بــه شــکل عمــودی
بــاال مـیرود ،واگنهــا شــبیه بــه چــرخ شــهربازی شــده و بــه مســافران
داخــل واگــن امــکان مانــدن در وضعیــت عمــودی را میدهنــد.
ساخت عميق ترين هتل جهان در سوئد
هتلــی در ســوئد در عمــق جنگلهــای ایــن کشــور ســاخته شــده کــه
بــه ســبب فاصلــه آن تــا ســطح زمیــن «عمیــق تریــن هتــل جهــان»
نــام گرفتــه اســت.
بــه گــزارش واحــد مرکــزی خبــر ،ایــن هتــل در  155متــری عمــق
زمیــن در یــک معــدن نقــره متروکــه ســاخته شــده اســت کــه یــک اتاق
خــواب ،یــک میــز ناهارخــوری و صندلــی و چنــد شــمع دارد.
ایــن هتــل فاقــد اتــاق لوکــس ،دستشــویی ،حمــام و حتــی امکانــات
رفاهــی اســت .هــزاران مهمــان از ســال  2006زمانیکــه ایــن هتــل
گشــایش یافــت یــک شــب را در ایــن معــدن قدیمیســپری کردهانــد.
ایــن معــدن متعلــق بــه قــرن پانزدهــم اســت .اتــاق میهمــان در ایــن
هتــل در قــرن هجدهــم زمانیکــه کارگــران معــدن ،بــا چکــش کــوه را
میشــکافتند تــا نقــره از آن خــارج کننــد ســاخته شــده اســت.
مقادیــر قابــل توجهــی نقــره از ایــن کــوه در قــرن هجدهــم خــارج
شــده اســت .امــا عملیــات در ایــن معــدن در ســال  1962پایــان
یافــت و ایــن معــدن تــا ســال  2005بالاســتفاده باقــی مانــده بــود.
شــورای محلــی شــهر ایــن معــدن را خریــداری کــرد و آن را بــه
یــک مــکان گردشــگری تبدیــل کــرد .بــه غیــر از صــدای چکههــای
آب و نجواهــای کــوه ،ایــن معــدن کامــا آرام و ســاکت اســت.
در دل ایــن هتــل یــک اتــاق مــدور وجــود دارد کــه قابلیــت پــژواک
صــدا در آن اســتثنایی اســت بطوریکــه اگــر فــردی صحبــت کنــد پژواک
صــدای او تــا چنــد دقیقــه پــس از پایــان یافتــن صحبتــش شــنیده
میشــود.
برج بیتی در جایگاه پاالیشگر تنفس شهری
چانـگ یئـوب لـی دانـش آموخته کالـج رویال هنـر و معمـاری در جایگاه
یـک معمـار با تجربـه در اسـتودیو هیترویک لندن مشـغول به کار اسـت.
او بـه تازگـی پیگیـر مسـیرهای تـازه ارتباطـی “روایـت آینـده” بـه منزله
راه حلهـای معمارانـه و طراحـی بـا خروجـی نمونههـای رباتیـک که به
مثابـه ابزارهـای طراحـی عمـل میکننـد ،بوده اسـت .پـروژه پیـش آمده
متفاوت سـاینتکولوژی نامگذاری شـده ،با هدف بازنمود سـه عنصر اصلی
در پروژه لی :سـنتز ،تکنولوژی و بوم شناسـی .پروژه دیپلم لی در راسـتای
دگرگونـی بـرج بیتـی لنـدن به یـک سـاختار بلند مرتبـه و از بیـن برنده
آلودگی هدفمند شـده اسـت.
129

رویـدادهـا
طـرح پیشـنهادی بـا هـدف کاهـش عملکـرد ارتباطـات دوربُـرد بـرج به
منظـور مـکان دادن بـه چیزهای متفاوت نمود یافته اسـت :آسمانخراشـی
سـازگار بـا محیـط زیسـت .در ایـن پژوهـش لـی بـه چندیـن عوامـل
اجتماعـی ،سیاسـی ،اقتصادی و بهداشـتی و درمانی توجه نشـان میدهد.
او بیشـترین تمرکـز خود را حول محور سلامتی و جامعه بـا مخاطب قرار
دادن بیماریهـای تنفسـی بـه عنوان موضوعی اساسـی در لنـدن و اقلیم
منحصـر به فـرد شـهر قـرار میدهد.
لـی طراحـی مجـدد بـرج بیتـی را درون یک عنصـر برای برداشـت مؤثر
آالیندههـا مطـرح میکنـد .از طـرف دیگـر ،لـی توجه بسـیاری بـه عامل
اقتصـادی در پژوهـش اقتصـادی دارد بـه همیـن دلیل پیشـنهاد میکند،
سـرمایه گـذاری در ابـداع از بیـن برنده آلودگی میتواند سـود گسـتردهای
بـه منابـع کمیاب برسـاند .او حتی بـه نقل از باکمینسـتر فولر بـر این باور
اسـت کـه بـا توجـه بـه آلودگـی در واقـع بـه نظـر میرسـد ،ایـن معضل
منبعی باشـد ،که ما هنـوز نمیدانیم چگونه از آن اسـتفاده کنیم ” .آلودگی
چیـزی نیسـت ،بجز منبعـی که مـا آن را از بیـن نبردیم”.
مـا اجـازه میدهیـم ،آنهـا متفـرق شـوند ،زیـرا از ارزش آن بیاطلاع
هسـتیم .فضای خارجی این برج در راسـتای فرایندی پویا و بسـیار بصری
با هدف یک مبدل پاالینده سـازگار با محیط زیسـت طراحی شـده اسـت
در حالـی کـه فضـای داخلی بـا جـای دادن یک فضـای پژوهشـی درون
خـود روشهـای جدیـد حرکت افزاینده هوا و مسـاله از بین بـردن آلودگی
را بـا هـدف بـه حداکثر رسـاندن بهره وری سـاختاری بررسـی میکند.
پل عابر پیاده پالشیت
ایـن پـل هوایی عابر پیاده ،دو سـوی مدرسـه پالشـیت نیوهام لنـدن را با
یکدیگـر ارتبـاط میدهـد .این پروژه به عنوان یک مجسـمه فـوالدی که
در نـوع خـود بیماننـد اسـت ،به سـمبلی بـرای اهالی منطقه تبدیل شـده
اسـت .شـهرداری به عنوان کارفرما ،درصدد اجرای سـاختار دینامیکی بود
کـه علاوه بـر تـردد عابـران پیـاده ،در مواقعـی که هوا نامسـاعد اسـت،
نقـش پناهـگاه را نیـز ایفا کند؛ از سـوی دیگر ،باید مکانی امـن برای عبور
معلمـان و دانـش آموزانـی باشـد کـه همیشـه از آن اسـتفاده میکنند .پل
کـه هـم به عنـوان پناهگاه و هم راه ارتباطی مورد اسـتفاده قـرار میگیرد،
از سیسـتم کرمهـای چنـد الیـه الهـام گرفته اسـت؛ این تشـابه بـه دلیل
اسـتفاده از مصالح متعدد میباشـد.
ایـن پل با سـازهای سـبک ،تمام عـرض خیابانی پرازدحـام را طی و به این
طریـق بـه روانـی تـردد اتومبیلهـا کمـک میکنـد؛ وضعیتی کـه تا قبل
از ایـن بـه دلیـل ورود و خروج دانش آموزان ،بسـیار آشـفته و پیچیده بود.
سـاختمان پـل کـه از فـوالد و تفلون نیمه شـفاف اسـت ،ضمن محافظت
عابـران از بـاران ،امـکان اسـتفاده از نور طبیعی را به آنهـا میدهد .گالری
سـاخته شـده در وسـط پـل ،چشـماندازی بـه بیـرون عرضـه میکنـد و
فضای اسـتراحت جدیـدی را در اختیـار عابران قـرار میدهد.
شـکل مارپیـچ پـل خـود را بـا درختـان موجـود در مسـیر پـل ،هماهنگ
میکنـد .در حقیقـت طـرح ،یـک تمریـن کوچـک در پیونـد مالحظـات
اقتصـادی و محیطـی بـا بخـش جدیـد مدرسـه میباشـد کـه به وسـیله
ایـن اثـر معمارانـه تحقـق یافتـه اسـت .پل توسـط سـتونهای فـوالدی
نگه داشـته میشـود .سـتونها توسـط پارچههایـی از جنس تفلـون که به
وسـیله حلقههای فوالدی ضد زنگ کشـیده شـدهاند ،پوشـیده شده است.
اسـکلت سـازه بـه سـه قسـمت تقسـیم شـده کـه توسـط تیرچههایی به
عـرض  915میلیمتـر بـه هم جـوش داده شـدهاند .جانپناه پـل را تیرهای
دیگـری بـا مقطـع دایـره کـه بـه سـازه اصلـی متصل شـدهاند ،تشـکیل
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میدهـد .حلقههـای نامتقارنـی کـه در تمـام طـول سـازه و پـل قـرار
گرفتهانـد ،هـم به اسـتحکام پل کمک میکنند و هم شـکل پوشـش پل
را بـه وجـود میآورنـد .هر یـک از دو انتهای پل روی سـتونهای کوچک
تـری تکیـه میکننـد .یکـی از ایـن سـتونهای متقاطـع که به شـکل V
برگشـته هسـتند ،به عنوان ورودی شـمالی مدرسـه اسـتفاده میشـود.
شـباهت پـل بـا کـرم توسـط شـکل ،سـازه و مصالـح پوششـی پارچهای
منعطـف ،بـه وجود آمـده؛ المانهایی که این شـباهت را تشـدید میکنند.
طـرح و سـاخت پـل اثـری اسـت بسـیار عالی؛ بـه ویـژه این که اسـتفاده
کننـدگان آن دانـش آموزان هسـتند.
بزرگراه هوشمند
تصــور کنیــد شــب هنــگام در حــال رانندگــی در یــک جــاده بــدون چراغ
هســتید و تنهــا منبــع اتــکای شــما چراغهــای اتومبیــل شماســت و هیچ
چــراغ خارجــی در ســطح جــاده وجــود نــدارد .یــا جــادهای را تصــور کنیــد
کــه در هنــگام بارندگــی و لغزندگــی ،ســطح جــاده ماننــد یــک نمایشــگر
شــما را از وجــود لغزندگــی و یــخ زدگــی مطلــع ســازد .شــرکت طــراح
هلنــدی  Roosegaardeبــا همــکاری مهندســان  Heijmansموفق به
طراحــی جــادهای هوشــمند شــدهاند کــه بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای
روز و انرژیهــای تجدیــد پذیــر میتوانــد یکــی از ایمــن تریــن جــادهای
باشــد کــه شــما تــا بــه حــال در آن رانندگــی کــرده ایــد.
ایـن بزرگـراه هوشـمند از تکنولوژیهـای نویـن نظیـر ،رنـگ داینامیک،
خطـوط جـاده خود نور ده ،خطوط شـارژ الکترونیکی و نورهـای بادی بهره
میگیـرد .تصاویـر ارسـالی توسـط اسـتودیوی طراحـی Roosegaarde
نشـان دهنده بکار گیـری تکنولوژیهای مختلفی مانند انـرژی باد ،انرژی
خوشـیدی و تکنولوژیهـای نویـن میباشـد .کلنگ فـاز ابتدایی سـاخت
ایـن بزرگـراه هوشـمند در سـال  2013در کشـور هلنـد بـه زمیـن خواهد
خـورد .ایـن فـاز اجرایی شـامل تکنولوژیهایی نظیر خطوط جـادهای خود
نـور ده خواهـد بـود کـه بـرای سـاخت آنهـا از تکنولـوژی نویـن پودری
بـا نـام  foto-luminisingاسـتفاده شـده اسـت .نحوه عملکـرد این نوع
رنگهـا بـه ایـن گونه اسـت کـه این پـودر توسـط تابـش آفتـاب در روز
شـارژ شـده و در تاریکـی بـه مـدت  10سـاعت از خـود روشـنایی سـاطع
خواهـد کـرد .این رنگ پـودری داینامیکی برای پاسـخگویی به نوسـانات
درجـه حـرارت ،شـرایط جـادهای یخی یـا لغزنده و بـا الگوهـا و بافتهای
تعییـن شـونده از سـوی طراحـان به کار گرفتـه خواهد شـد .اهمیت وجود
ایـن بزرگـراه هوشـمند علاوه بـر ایمنـی در حمـل و نقل ،ذخیره سـازی
و عـدم هـدر رفـت میـزان قابـل توجهـی از انـرژی اسـت که سـاالنه در
بزرگراههـای سراسـر جهـان بـه هـدر مـیرود .تصاویـر مـورد نظـر نیز با
ترجمه فارسـی ضمیمه شـده اسـت.
آجر رشد یافته از باکتری؛ تدبیری نو در حفظ محیط زیست
یــک تکنولــوژی بیولوژیــک منحصــر بــه فــرد در راهانــدازی یــک
کمپانــی ،روش رشــد آجرهــا از باکتــری و مــوادی کــه بــه شــکل طبیعی
فــراوان هســتند ،را توســعه داده اســت .ایــن تــز بــه تازگــی برنــده اولیــن
جایــگاه یــک ســازمان غیــر دولتــی در ابــداع محصــوالت نــو شــده
ـح در حــال رشــد بــا بکارگیــری
اســت .بایــو میســون روشــی از مصالـ ِ
میکروارگانیسـمها را بســط داده اســت .اســتدالل بــر ایــن اســاس اســت،
چهــار مصالــح ســاختمانی ســنتی – بتــن ،شیشــه ،فلــز و چــوب شــامل
ســطح عمــدهای از انــرژی و همچنیــن ســنگینی جرم ـیو متکــی بــه
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رویـدادهـا
منابــع طبیعــی محــدود میباشــند .پاســخ آنهــا ســیمان بیولوژیــک
طبیعــی بــا اســتقامت باالســت ،کــه میتــوان از آن بــدون تأثیــرات
منفــی در محیــط پیرامــون اســتفاده کــرد .بــر اســاس بایــو میســون “
تولیــد ســیمان جهانــی در ســال  2008بالــغ بــر  8 .2میلیــون ُتــن معــادل
همیــن مقــدار  CO2آزاد شــده در اتمســفر میباشــد.
ایـن انـرژی یـک مجموعـه از فرایندهـا را در یـک محـدوده از اسـتخراج
مصالـح خـام تشـدید کـرده اسـت و منابـع سـوختی بـرای کورههـای
گرمایـش بـه این واقعیت کـه “  40درصـد دفع کربن دی اکسـید جهانی
مرتبـط بـه صنعت سـاخت هسـتند” کمک میکنـد .باکتـری یک محیط
دقیـق در فـرم و در ترکیـب بـا یـک ماده مغـذی ارایـه کرده اسـت .منبع
نیتروژن و کلسـیم شـکل گیری سـیمان طبیعی در دمای محیط را ممکن
میسـازد .تولیـد این محصـول کمتـر از  5روز در تولید یـک مصالح پیش
سـاخته زمـان میبرد .بایو میسـون یـک مدل مانـدگار در بازار که شـامل
صـدور مجـوز در تولیـد سـنگ تراشـیهای موجـود در رشـد آغـاز شـده
میباشـد ،تولیـد کرده اسـت.
ایـن ورودی بـرای سـیمان بیولوژیک که در سـطح جهانی فراوان هسـتند
و میتوانـد بـه جـای قالب گیری در کورههای فشـرده سـوخت که منبعی
از ضایعـات محصـوالت جانبی باشـند ،گران قیمت میباشـند .این مصالح
در دمای محیط رشـد یافته اسـت .مؤلفـه دیگر ،آب در ارایه مواد سـیمانی
بازیافتـی در یـک سیسـتم چرخهای بسـته بـکار رفته ،و در فرایند سـاخت
مـورد اسـتفاده مجـدد قرار میگیـرد عالوه بر ایـن ،از آنجایی که سـیمان
بیولوژیکی در یک فرایند شـفاف متفاوت از سـیمان پورتلند شـکل گرفته،
آزمایشهـای اخیـر با آب دریـا موفقیت آمیز بوده اسـت.
استفاده از مصالح بازیافتی در تولید لوسترهای کاغذی
سـایبان چرخشی سـاخته شـده از لولههای کاغذی یکی از قطعات تزیینی
آرکـو مادریـد ،نمایشـگاه هنر معاصر در پایتخت اسـپانیا در مـاه فوریه بود.
طراحـی ایـن اثـر توسـط معمـار و مـدرس دانشـگاه ام آی تی کریسـتینا
پارینـو تولیـد شـد .پـروژه به مثابـه گروه وسـیعی از لوسـترها نمـود یافته
اسـت .سـقف برای بنیـاد آرکو ،سـازمان غیـر دولتی هنر معاصـر ،فضایی
در محـل نمایشـگاه فریـا دمادریـد ،تعـدادی از سـالنهای حومه شـهر در
نظر گرفته شـده اسـت.
اینستالیشـن از  5200لولـه کاغـذ در سـقف این فضا گسـترش یافته و به
شـکل طاقدیسهای روشـن و نرم در سـقف باال و پایین حرکت میکند.
پارینـو میگویـد :ایـده مـن در تولید یک سـقف ممتد که بایـد در لحظات
مشـخص بـه عنوان لوسـتر خـود را بیان کند ،شـکل گرفت .این پـروژه با
همـکاری تیمـیاز ام آی تـی توسـعه یافـت .مـا در پی خلـق پیوندی بین
سـاختاری ممتـد و عناصـر فرو رفتـه که موجب روشـنایی فضا میشـود،
میباشـیم .بـا بـه کار گیری مصالـح بازیافتـی و ارزان قیمت کـه با روش
دیجیتالـی کـه این عناصر را سـرهم بندی کـرده ،در تضاد اسـت .ابعاد هر
لوله کاغذ سـفید یکسـان میباشـد.
با هدف تولید نوسـان سـایبان لولهها از یک زیرسـاخت سـیم مشی معلق
شـده ،در حالـی کـه لولههـا براسـاس برنامـه کامپیوتـری به دقـت برش
خوردنـد .یـک کابـل لولههـا را در طـول بـه منظـور حصـول اطمینـان از
آویختـه شـدن در مـکان صحیح خود نگاه داشـته اسـت .توپوگرافی تولید
شـده توسـط اینستالیشـن ،درشـکل گیـری مسـیری کـه بازدیدکنندگان
نمایشـگاه از فضـا و نوری که در بـاالی لولههای کاغذی جـای گرفتهاند،
هدفمند شـده است.
بـه بـاور پارینـو فضای پیشـنهادی بسـیار بـزرگ بود و روشـن کـردن آن
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بـا عناصـر روشـنایی کوچـک احسـاس عجیبـی مثل عـدم تناسـب را در
مخاطـب تولیـد میکرد .این اینستالیشـن در جایگاه یـک مداخله معمارانه
در سـالن وی آی پی نمایشـگاه رشـد کرده اسـت .پارینو میگوید :سـقف
سـالن  900متر مربعی را به سـه فضای مجزا تقسـیم کردیم .لوسـترهای
پارینـو در  13و  17فوریـه در ایـن مکان بر پا بودنـد ،اما هم اکنون برچیده
شـدند .گرچه سـازمان دهندگان در فریا دمادرید امیدوار هسـتند با سـرهم
بنـدی مجـدد آنهـا در یـک سـالن دایمیجـدا تا بتوانـد در بلنـد مدت به
نمایـش در آیـد .اما لوسـترها هرگز مانـدگاردر نظر گرفته نشـدند .آنها از
کاغذ سـاخته شـدند ،و بشـدت قابل اشـتعال میباشند.
عرضه نخستین المپ مسطح جهان
شــرکت فیلیپــس نخســتین المــپ حبابــی مســطح جهــان با طــول عمر
 23ســال را عرضــه کرد.
ایــن شــرکت مدعــی اســت کــه المــپ حبابــی الایدی جدیــد آن بــه
نــام « »SlimStyleکارآمدتــر و نســبت بــه حبابهــای دیگــر کمتــر
شکســتنی اســت .حبــاب ابداعــی دارای شــکلی گــرد بــوده امــا زمانــی
کــه از طرفیــن بــه آن نــگاه میشــود ،مســطح اســت.
سیســتم مزبــور در پوششــی پالســتیکی قــرار دارد و مجهــز بــه
المپهــای الایدی اســت کــه در شــکلی نعلماننــد و در بخــش
درونــی آن آرایــش شــ دهاند .ایــن شــرکت تولیدکننــده ابــزار
الکترونیکــی هلنــدی مدعــی اســت ســامانه جدیــد 25 ،برابــر بیــش
از حبابهــای  60واتــی معمولــی دوام مــیآورد و دارای بازدهــی
مشــابهی اســت .ایــن فنــاوری همچنیــن برخــاف دیگــر حبابهــای
صرفهجوییکننــده در مصــرف انــرژی ،بــه طــور آنــی روشــن میشــود.
حبابهــای الایدی موجــود در بــازار حــدود  10هــزار ســاعت دوام
دارنــد و یــک حبــاب المــپ هالــوژن نیــز هــزار ســاعت عمــر میکنــد،
امــا فیلیپــس مدعــی اســت المــپ جدیــد  25هــزار ســاعت دوام خواهــد
داشــت؛ ایــن موضــوع بدیــن معناســت کــه چنانچــه ایــن فنــاوری بــه
طــور متوســط روزانــه کمتــر از ســه ســاعت روشــن باشــد ،عمــر آن 23
ب  85درصــد مصــرف
ســال خواهــد بــود .گفتــه میشــود ،ایــن حبــا 
انــرژی را کاهــش میدهــد.
سازههای لولهای جالب دیدنی
لولــه پلیــکا یــا همــان پــی وی ســی وســیله متعارفــی بــرای هنرنمایــی
نیســت امــا گاهــی اوقــات خالقیــت میتوانــد از هــر وســیلهای یــک
دنیــای جدیــد بســازد و لولههــای متفــاوت نیــز از ایــن دســته جــدا
نیســتند.
لولههــا یکــی از ابزارهــای ســاخت خانــه هســتند کــه در نقاطــی ماننــد
تاسیســات اســتفاده میشــود امــا از ایــن لولههــا میتوانــد در مــوارد
دیگــر نیــز اســتفاده کــرد .تــا بــه حــال هنرمنــدان متفاوتــی بودهانــد کــه
بــا اســتفاده از لولههــای کاغــذی یــا لولــه پلیــکا وســیلههای عجیــب
ســاختهاند کــه در ادامــه بــه برخــی از مهمتریــن آنهــا اشــاره میکنیــم:
کاربری نمایشگاهی
گروهــی از دانشــجویان معمــاری در ولــز بــا اســتفاده از  2هــزار لولــه
کاغــذی توانســتند یکــی از بزرگتریــن نمایشــگاههای لولــهای دنیــا را
بســازند .در ایــن نمایشــگاه همــه چیــز از لولــه درســت شــده اســت و
حتــی هنرهــای داخلــی آن نیــز از ایــن دســته هســتند .ایــن ایــده بــه این
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رویـدادهـا
دلیــل اســت کــه نشــان دهنــد اســتفاده از مــواد تجدیــد پذیــر میتوانــد
بــرای محیــط زیســت چــه مقــدار خــوب باشــد.
ساخت پل بر روی رودخانه با لوله
یکــی از جالــب تریــن طراحیهایــی کــه تــا بــه حــال بــا اســتفاده از
لولههــای پلیــکا انجــام شــده ســاخت پلــی در یکــی از شــهرهای جنوبــی
فرانســه اســت .ایــن پــل بــا اســتفاده از  281لولــه ســاخته شــده و البتــه
مــواد دیگــری در آن بــه کار نرفتــه اســت ولــی تنهــا بــرای قدرتمنــد
کردنــش اســتحکاماتی از جملــه ســیمهای فلــزی اســتفاده شــده اســت.
ایــن پــل توانایــی تحمــل  20نفــر را بــر روی خــودش دارد و توســط
فــردی بــه نــام “شــیگرو بــن” ســاخته شــده اســت.
احداث مدرسه با مصالح لوله ای
بــاز هــم هنــری از “شــیگرو بــن” یکــی از طراحــان بــزرگ در
عرصــه کار بــا لولــه ولــی ایــن بــار نــه در فرانســه بلکــه در یکــی از
شــهرهای زلزلــه زده چیــن .او در شــهر ونچــان کــه هــزاران دانــش
آمــوز بــدون مدرســه شــده بودنــد بــا اســتفاده از لولههــای مقوایــی
مدرســههایی بــه محکمیســاختمانهای بتونــی ســاخت .تمــام
ایــن مــدارس بــا اســتفاده از مــواد تجدیــد پذیــر ســاخته شــده بودنــد
ساخت میز و صندلی با لوله
یکــی از ایدههــای بســیار جالــب بــرای اســتفاده از لولههــای پلیــکا
ســاخت لــوازم خانــه اســت کــه در میــان آنهــا ســاخت صندلیهــای
راحتــی بــا لولــه یکــی از ســرگرمیهای شــرکتهای تولیــد کننــده
لــوازم خانگــی شــده اســت .ایــن میــز و صندلیهــا معمــوال بــا اســتفاده
از لولههــای آهنــی یــا لولههــای کاغــذی بازیافتــی ســاخته میشــوند.
استخر جعلی در ژاپن
در مــوزه هنــر معاصرشــهر کانــازاوا ژاپــن اســتخری وجــود دارد کــه در
نــگاه نخســت ایــن احســاس را ایجــاد میکنــد کــه کســانی کــه در
اســتخر غوطــه ورنــد ،نــه تنهــا بــا لبــاس در کــف اســتخر قــدم میزننــد
کــه بــه راحتــی نفــس هــم میکشــند.
ایــن اســتخر در ســال  2004توســط هنرمنــدی آرژانتینــی بــرای
ســرگرمیمراجعه کننــدگان مــوزه طراحــی و ســاخته شــده اســت .در
واقــع روی ایــن اســتخر را بــا شیش ـهای شــفاف پوشــاندهاند و ترکیــب
موجــی شــکل الیــه نــازک آبــی کــه روی شیشــه قــرار دارد و دیوارههای
آبــی رنــگ ،بیننــده را فریــب میدهــد که ایــن اســتخر مملواز آب اســت.
تنهــا زمانــی کــه بــه طبقــه زیریــن مــوزه نرفتــه ایــد و بــه نوعــی در
داخــل اســتخر قــرار نگرفتــه ایــد شــاید متوجــه واقعیــت نشــوید.
خانههای مخروطی و خیابانهای هوشمند
طرحهایباورنکردنیازشهرهایآینده
خودروهــای بــدون راننــده ،باغهایــی بــر روی پشــت بامهــا و
باغچههــای همگانــی بخشــی از طرحهــای یــک طــراح خــوش ذوق بــه
منظــور مبــارزه بــا افزایــش مصــرف انرژیهــای غیرتجدیــد پذیــر اســت.
مهــر :یــک طــراح خــوش ذوق بــه منظــور مبــارزه بــا افزایــش مصــرف
انرژیهــای غیرتجدیــد پذیــر در چیــن ،شــهری را بــرای ایــن کشــور
طراحــی کــرده اســت کــه در آن حصارهــا از مــد خواهنــد افتــاد چــرا کــه
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ســاکنان شــهر آزادنــد در هــر جایــی از ایــن جوامــع دوســتدار محیــط
زیســت حرکــت کننــد.
در ایــن طــرح آب بــه طــور طبیعــی تصفیــه میشــود تــا مــردم در آن
شــنا کننــد و بــاران در اســتخرهای بــزرگ جمــع آوری میشــود.
در عیــن حــال ،روشــنایی خیابانهــا تنهــا زمانــی برقــرار میشــود کــه
حســگر چراغهــای  LEDآنهــا ،حرکــت یــا صــدای خودروهــای
عبــوری را تشــخیص دهــد.
وینســنت کالبــوت ایــن طــرح را بــرای شــهر کونمینــگ در اســتان
یونــان چیــن عرضــه کــرده اســت .وی مشــتاق اختــراع دوبــاره
ارتبــاط اجتماعــی بیــن شــهر و روســتاهای اطــراف اســت .او
مدعــی اســت دیــد وی ارایــه کننــده راه حلــی بــرای مبــارزه بــا
افزایــش مصــرف انرژیهــای غیــر تجدیــد پذیــر در چیــن اســت.
ایــن پــروژه کــه “بــاغ معطــر” نــام دارد در اطــراف دریاچــه دیانچــی و در
مســاحت  90هــزار متــر مربــع احــداث خواهــد شــد .در ایــن شــهر آینــده
نگرانــه عــاوه بــر مشــاهده خودروهــای برقــی بــدون راننــده و باغهــای
پشــت بام ـی ،انــرژی مــورد نیــاز شــهر از طریــق توربینهــای بــادی و
پانلهــای خورشــیدی تامیــن میشــود.
ظاهــر ویالهــای ایــن شــهر شــبیه نمــاد بینهایــت خواهــد بــود امــا
برخــی طراحهــا نیــز شــبیه بادبــزن و مخــروط اســت.
هتلی باورنکردنی که روی آب شناور است!
پــروژه هتــل ارک توســط یــک شــرکت روســی بــا کمــک اتحادیــه
بیــن المللــی معمــاران کــه در راســتای امــداد حــوادث و ســوانح احتمالــی
در مقابلــه بــا ســیل ،زلزلــه و طوفــان طراحــی شــده اســت .ایــن هتــل
گنبــدی شــکل بــا طــاق هــای چوبــی ،فلــزی و الیــه هــای پالســتیکی
کــه بــه جــای شیشــه در آن جــای گرفتــه اســت دارای سیســتم تامیــن،
ذخیــره و تبدیــل واحدهــای انــرژی بوســیله منابــع تغذیــه بــدون وقفــه از
خورشــید و بــاد و بــاران نیــز مــی باشــد که بهــره بــرداری از سیســتمهای
روشــنایی ،حرارتــی و برودتــی آن نیــز از ایــن منابــع تامیــن مــی گــردد.
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