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بـهنـامخـدا
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تالش هـــــای بی دریغ شــــــــما
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|سرمقاله|محمدرضارئیسی،مدیرمسوول

سکانراازسودجویانبگیریم
فرهنگ مفهومی است بسیط که در گونه ها و الیه های متنوع اقتصادی حضور و نمود دارد. تحوالت پیرامونی شهرها نیز متاثر از چگونگی نگرش متولیان اقتصادی به این 
مفهوم است. به همین معناست که می توان گفت معماری و ساختمان سازی نیز خود فرهنگ ساز و هم زاده  فرهنگ است. چرا که که از یکسوی بر رفتار و فرهنگ جامعه  

تأثیر می گذارد و از سویی از سایر فرهنگ ها تاثیر می پذیرد. 
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 می تواند بخشی از 

چالش های 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 برنامه هایی برای تعمیق بهینه سازی مصرف سوخت می تواند هندسه منظمی از توسعه را شکل داده و اعتبار بخشد. 
بدون تردید مسوولیت بخش قابل مالحظه ای از بحرانهای فرهنگی و اجتماعی امروز عالوه بر نبود یا ضعف مکانیزمهای تعلیم و تربیت، به دلیل فقدان زیرساخت های 

فرهنگی در تعریف طرح های 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 مولفه های فرهنگ در اقتصاد یعنی تامین مسکن اشاره کنیم. 

شواهد و مستندات تاریخی گواه آن است که آدمی از همان ابتدای تاریخ، مسکن مورد نیاز را تنها برای تامین نیازهای زیستی نمی خواست بلکه متناسب با رشد اندیشه و 
احساس خویش و به تعبیر واضح تر متناسب با نوع فرهنگ و تمدنی که خلق می کرد، درصدد تامین آن برای خود بوده است. به تعبیری دیگر در فرهنگ ایرانی، خانه 
مامنی برای تجلی ارزش های 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 صورت های مختلف حامل 
ارزش های دینی و باورهای اسطوره ای و متافیزیکی بود. اما در شرایط مدرن دیگر مسکن از نمادها و نشانه های متافیزیکی تهی می شود. چنانکه در معماری ایرانی، گنبد که 
نمادی از آسمان و ملکوت بود و به خانه صورتی از معماری مسجد و اماکن مذهبی می داد یا رنگ فیروزه ای، بکار بردن نمادهای دینی همچون نصب کاشی های مزین 
به آیات قرآنی و ادعیه دینی به آن روح اسالمی و دینی می بخشید با گسترش معماری مدرن و توسعه مدرنیته نمادها و نشانه ها تنها محدود به مساجد، حسینیه ها و بقاء 
متبرکه شد و در عوض امروزه معماری ایرانی، به دلیل بروز برخی جنبه های از خود بیگانگی، مورد تهاجم فرهنگی غربی واقع شده و این موضوع سبب شده است معماری 
ایرانی ـ  اسالمی در ساختمان های ایرانی بیش از پیش کم رنگ شود و بیش از همه به دلیل روح حاکمیت سود و زیان اقتصادی بیش از گذشته شاهد طرح های برون گرا 
در مجتمع های ساختمانی، تزیینات نمای ساختمان ها، پنجره های متعدد و بزرگ رو به خیابان و کوچه به جای دیوارهای ساده و بی روزن، که موجب تضعیف حیا می شود 
و نیز گم شدن جایگاه معماری عاطفی گذشته و عناصری هم چون ایوان ، باغچه، حیاط، حوض، پشت بام و...باشیم. این است که ما برای تمامی برج های که در کوچه های 
باریک ساخته شده اند، برای سازه های خوش قامت اما بی کیفیت 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 گرفته اند ایجاب می کند 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 می اندیشند 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 نمی اندیشند 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 مغتنمی است تا دست اندرکاران فهیم حوزه 
ساخت و ساز با در نظر داشتن الزام ها و بایسته های حوزه فرهنگ ضمن اهتمام جدی به فرهنگ غنی ایرانی و اسالمی به احیای این فرهنگ با در نظر داشتن افزایش 

کیفیت و ایمنی در ساخت بناها بیندیشند. 
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ششمفروردینماهیکهزاروسیصدونودوسه

جهاداقتصادی،جهادعلمی
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داستانقاضیالقضاتشدنشیخبهایی
|تلنگر|

روزی شاه عباس به شیخ بهایی گفت: دلم می  خواهد ترا قاضی القضات کشور نمایم تا همانطور که معارف را نظم دادی، دادگستری را هم سر و سامانی بدهی، بلکه حق مردم رعایت شود. 
شیخ بهایی گفت: قربان من یک هفته مهلت می  خواهم تا پس از گذشت آن و اتفاقاتی که پیش خواهد آمد، چنانچه باز هم اراده ملوکانه بر این نظر باقی 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 درختی بست و وضو گرفت 
و عصای خود را کناری گذاشت و برای نماز ایستاد، در این حال رهگذری که از آنجا می  گذشت، شیخ را شناخت، پیش آمد و سالم کرد. شیخ قبل از نماز خواندن جواب سالم را داد و گفت: 
ای بنده خدا من می  دانم که ساعت مرگ من فرار رسیده و در حال نماز زمین مرا می بلعد! تو اینجا بنشین و پس از مرگ من االغ و عصای 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 نداری چشمانت را بر هم بگذار و پس از خواندن هفتاد مرتبه قل هو اهلل احد مجددا چشم هایت را باز کن و آن 
وقت االغ و عصای مرا بردار و برو. مرد با شنیدن این حرف از شیخ بهایی با ترس و لرز به روی زمین نشست و چشمان خود را بر هم نهاد و شیخ هم عمامه خود را در محل نماز به جای 
گذاشته، فوراً به پشت دیواری رفت و از آنجا به کوچه  ای 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 می روم پیش شاه و قصدی دارم که بعداً معلوم می شود. 
شیخ بهایی 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، 
می خواهم کوتاهی عقل بعضی از مردم و شهادت آن ها را فقط به سبب دیدن یک موضوع، به شاه نشان دهم و ببینید مردم چگونه عقل خود را از دست می دهند و مطلب را به خودشان اشتباه 
می فهمانند. شاه عباس با تعجب پرسید: ماجرا چیست؟ شیخ بهایی گفت: من دیروز به رهگذری گفتم که چشمت را هم بگذار که زمین مرا خواهد بلعید و چون چشم بر هم نهاد من خود را 
مخفی ساخته و به خانه رفتم و از آن ساعت تا به حال غیر از افراد خانواده ام، کسی مرا ندیده و فقط عمامه خود را با عصا و االغ در محل مصلی گذاشتم، ولی 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 می گوید من خودم دیدم که شیخ بهایی به زمین فرو رفت! حاال اجازه فرمایید شهود حاضر شوند!

به دستور شاه مردم در میدان شاه و مسجد شاه و عمارت های عالی قاپو و تاالرها و عمارت مطبخ و عمارت گنبد و غیره جمع شدند، جمعیت به قدری بود که راه عبور بسته شد، لذا از طرف 
رئیس تشریفات امر شد که از هر محلی یک نفر شخص متدین و فاضل و مسن و عادل برای شهادت تعیین کنند تا به نمایندگی مردم آن محل به حضور شاه بیاید و درباره فقدان شیخ 

بهایی شهادت بدهند. بدین ترتیب 17 نفر شخص معتمد و واجد شرایط از 17 محله 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! دیگری گفت: خیلی وحشتناک بود ناگهان زمین دهان باز کرد و شیخ را مثل یک لقمه غذا در خود فرو برد. سومی گفت: به تاج شاه قسم 
که دیدم چگونه شیخ التماس می کرد و به درگاه خدا گریه و زاری می نمود. چهارمی  گفت: خدا را شاهد می گیرم که دیدم شیخ تا کمر در خاک فرو رفته بود و چشمانش از شدت فشاری که 
بر سینه  اش وارد می آمد از کاسه سر بیرون زده بود. به همین ترتیب هر یک از آن هفده نفر شهادت دادند. شاه با حیرت و تعجب به سخنان آن ها گوش می کرد. عاقبت شاه آن ها را مرخص 
کرد و خطاب به آن ها گفت: بروید و مجلس عزا و ترحیم هم الزم نیست زیرا معلوم می شود شیخ بهایی گناهکار بوده است! وقتی مردم و شاهدان عینی رفتند، شیخ مجدداً به حضور شاه 

رسید و گفت: قبله عالم. عقل و شعور مردم را دیدید؟ شاه گفت: آری، ولی مقصودت از این بازی چه بود؟ شیخ عرض کرد: قربان به من فرمودید، قاضی القضات شوم. 
شاه گفت: بله ولی این موضوع چه ارتباطی به آن دارد؟ شیخ گفت: من چگونه می توانم قاضی القضات شوم با اینکه می دانم مردم هر شهادتی بدهند معلوم نیست که درست باشد، آن وقت 
حق گناهکاران یا بی گناهان را به گردن بگیرم. اما اگر امر می فرمایید ناچار به اطاعتم! شاه عباس گفت: چون مقام علمی تو را به دیده احترام نگاه کرده و می کنم الزم نیست به قضاوت 

بپردازی، همان بهتر که به کار فرهنگ مشغول باشی. 

|تلنگر|



بهاررسیدوباراناردیبهشتوسبد،ســبدبویاقاقیونسرین
خاکنفسیدوبارهیافتوسبزهوگلطربناکوتازه،سرودخوانشد

بهارا،بنگراینخاکطربناک...!
بهـــاریه|مهندسمزدانوبري|عضوهیئتعلمیدانشگاه|نایبرئیسگروهتخصصیمعماری
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هــربهــار،حکایتــیچنیــنداردازمعمــاریشــکوهمندزمیــنوزیســتنبــرایــنکــرهخــاککــهخدایــیاســتو
الهــیویگانــهوبینظیــرودرپــسآن،هــرلحظــهاشآنــیاســتبــهعظمــتایــنآفرینــشعظیــموایــنخلقــت

. گ ستر
ــاوســقف ــیوســرخشــقایقوزنبقه ــهبنفــشوعناب ــردب ــگمیگی ــهورقمیخــوردورن ســنگفرشخــاکک
ــار ــتدرکن ــیاردیبهش ــایباران ــاقطرهه ــدب ــممیکش ــهه ــرب ــودوگاهس ــرمیش ــیت ــهنیل ــمانک آس
ــای ــیازگله ــاجوانههای ــندب ــرمیپوش ــتدیگ ــهرخ ــارون،ک ــپیدارون ــدس ــایتنومن ــیازتنهه دیوارههای

ــپید... کوچــکزردوس
آری!معمـاریدیگـراسـتایـنبرزمیـنوحضوردوبـارهایاسـتبهتدبیـرپـروردگاردرزمانـهایچنینکـهمعماری
هسـتیلحظـهبـهلحظـهنـومیشـودوآوازتـازهمیدهد،نـوایجانبخـشحیاتماسـتبهدسـتیازیـدنمعماری

دیگـروفضایزیسـتنیتـازهتر.
گویــیهمیــنحکمــتاســتکــهچــراغروشــنماســتتــامعمــاریخویــشرابــهتســبیحخداونــدیتــازهکنیــمو

شــوریدهوشــوقانگیــز.
دسـتهایمانرابـهذکـروبـهنامپـروردگاربهاروضـوکنیمومطهـر،تاخانههایمـانچونانحفـرهمیاننارونهاباشـد

وپنجرههایمـانهمچونهندسـهنوریکهازمیانشاخسـارانسـپیدارتـومیزند.
تـاآنهنـگامکـهبهنقـشزمیـنخانههـاوخیابانهـامیاندیشـیم،نقـشخاکدشـتهایبهـاررابـهیادآریـموبه
وقـتنگارههـایسـقفهاکهرسـیدیم،نقشابروکرشـمهآسـمانراازخاطـرنبریمکهمـاآدمیان،شایسـتگانکنگره

عرشـیمونشسـتهبرباالیبلنـدخلقت...
گویـیچرخههـایایـنحکمـتعظیمبهدقتمیدانسـتکـهجـانفرزانهحکیـمهموطنعزیزمـان“شـیخبهایی“را
هـمدرایـنبهاروهمدرآسـتانهرسـیدناردیبهشـتبـهزمانههدیهکردتـااوبهراسـتینیرازنهفتهدربهـاررابداند

ومعمـاریراهمگامچرخیـدنبالندهزمینمتصورشـود.
زادروزحضورش،“روزمعمار”باشـدوآفتابروشـنوخورشـیدرخشـانمعماری،خاصهمعماریدرسـرزمینیکهزادگاه
دماونـداسـتوکنـارهخـزر.معمـاریدرزمینیکهبـردامانشگرمـایخاککویـرداردوبـربلندتریـندیوارههایشاز

زاگـرسوسـبالنرنگسـپیدآویختهتاسـرخیاللههـایبختیاریوسـبزیجنگلهایگلسـتان.
زمینــیکــهنقــششــیارهایکارونوزنــدهرودداردوتپــهماهورهایــشبــهســنگهــزارمســجدوبینالــودمنقــش

اســتوجــانمــامشــوشازایــنشــوریدگیوشــوق.
باورکنیمکهبرمعماریومعمارانمافرضاستحفظحرمتاینخاکطربناک.

یادمــانبمانــدبــهوقــتکشــیدننقــشدیوارهــاوســتونهایمعمــاریخویــش،کــهمعمــاریایــنخــاکتابنــدهاز
چــهآفتابــیاســتودلباختــهبــهکدامینمهتــابشــبانگاهی.

ستارههایکویریاینسرزمیندلانگیزراازیادنبریمبهوقتافروختنچراغهاوگشودنپنجرهها.
درفصــلبهــارو“روزمعمــار”مکــررکنیــمدرخاطــرخویــشکــهبــرچــهگنــجپررونقوبــرچهخــاکپــرازگوهری

معمــاریمیســازیموگوهــرایــنمنابــعخفتــهدرخــاکراپــاسداریــموبــههــوشوشایســتهباشــیمبــهخرد.
حکمــتهســتیرادریابیــمدرنشــانههاییکــهدرهســتوبــودمعمــاریخویــشبرمیتراشــیموقــدرایــنزمیــن

وســرزمینرابدانیــمبــهمعماریهــایپرقــدروشایســته.

دفترتازهروزگارورقگشادبهشوقوزمیناشارتیکردبهگذری
دوبارهودیگرتاحکمتخاکمکررشودوخردمندیآسمانهویداتر.
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اشاره
مرد باروت، تی ان تی، چاشنی، و خاکریزهایی است که هنگامه یاس، یاس 
امید را بر دل ها می شکفت، 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 بی مهابا که نکند فردا آهی 

از هیمنه انرژی در بساط وطن نماند. 
برای او اندیشه ساخت ژ-3 و سوار کردن دوشکا بر کف وانت خاکی سپاه به 
همان اندازه دغدغه پاگرفتن آزادراه تهران- شمال و قرار گرفتن خشت های 

دانشگاه آزاد روی یکدیگر اهمیت دارد. 
با اینحال اکبر ترکان؛ مرد 62 ساله علم و سیاست همچنان نیز متعهدانه 
خود را بی نیاز از نوشتن نمی داند، او ضمن آنکه به ارتقای دانش در میان 
همکاران خویش می اندیشد متواضعانه می گوید: ذهنش کهنه شده اما با 
مطالعه می کوشد کهنگی این ذهن را کمتر کند. گفتار متواضعانه اش هم 
عین رفتار صادقانه اش بر خالف معدود مردان ریاست، بی ریاست و در پیچ 
هزار توی سیاست عادت "پیچاندن" مردم را رفتار دور از کیاست می داند. 
گو آنکه می گوید: "کسی نباید فکر کند با ارایه آمار غلط یا دستکاری شده 
یا حتی آمار غیرواقعی، می تواند ذهن جامعه را منحرف کند. در درازمدت 
هزاران شمع روشن می شود و بر ابعاد تاریک خواهد تابید. آفتاب حقیقت 
برای همیشه پشت ابر نخواهد ماند. جوان های روزگارمان در این مواقع 
اصطالح جالبی دارند. »پیچاندن«. مسووالن نباید طوری آمار دهند که مردم 
و جوان ها بگویند فالنی ما را »پیچانده« است. " یا جایی دیگر می گوید یک 
زمانی به همکارانم می گفتم اگر بدانید آقای خمینی از پشت این شیشه در 

|گفتوگو|محمدتقیخسروی،سیدرضافندیلی

مواظبباشیمعدهایبه
شرافتمهندسي

ضربهنزنند

مهندسترکاندرگفتوگویاختصاصیباطاق:
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حال تماشای شماست، رفتارتان با مردم همینی است که االن دارید؟ قطعًا 
رفتارمان تغییر خواهد کرد و مراقب خواهیم بود. حاال خدای خمینی مواظب 

است و ما را می بیند. 
نظام مهندسی  بر کرسی سازمان  امروز  توانمندی که  ترکان؛ مدیر  اکبر 
ساختمان تکیه زده است،  اندیشه توسعه را وامدار و مرهون سردار سازندگی 
می داند؛ این را می شود از صالبت مثال زدنی در گفتار و جدیت وصف ناپذیر 
در فعالیت های روزمره اش شنید و باور کرد. گفت و گوی ما با وی گرچه 
کوتاه، اما پر مغز و پر محتواست. شایان ذکر است این گفت وگو که پیش 
تر و در نخستین قرار به دلیل سفر دکتر روحانی به عمان و جلسه مشترک 
مهندس ترکان با ایشان به تعویق افتاده بود سرانجام پس از پایان جلسات 
سنگین شوراي مرکزي و در پی هماهنگی و لطف مهندس عامری نایب 

رئیس اول شورای مرکزی و سماجت و پیگیری "طاق " محقق گردید: 

آقـایمهندس18سـالازتصویـبقانوننظاممهندسـي
ميگـذرد.مقـاممعظمرهبريدرسـالگذشـتهمحورهاي
الحاقـيسیاسـتهايکلـينظـامرادرحوزهشهرسـازي
اعـالمکردنـدکـهیکـيازبندهـايآنتقویـتوکارآمد
کـردننظـاممهندسـيبـود.پرسشـیکـهدرایـنبیـن
مطـرحمیشـودایناسـتکهچراپـسازگذشـتحدود
17سـالازتصویـبایـنقانونایشـانهمچنـانکارآمد
کـردنوتقویـتنظاممهندسـيسـاختمانرابـهعنوان
دغدغـهخـودمطـرحمیسـازند.آیاایـنموضوعبـهاین
معناسـتکـهمـانتوانسـتهایمبـهآناهـدافمـوردنظر
خـوددسـتیابیم.شـمابهعنـوانرئیسشـورايمرکزي
سـازماننظاممهندسـيسـاختمانبرايتحقـقاینمهم

درایـنمجموعهچـهبرنامـهایدارید؟
اتفاقاً تاکید رهبر معظم انقالب در خصوص تقویت نظام مهندسي نکته مثبتی 
است؛ اگر ایشان مي گفتند دِر سازمان را ببندید نکته بدی بود. بهتر است به 
پرسش شما از منظر آسیب شناسي نگاه کنیم و نظام مهندسي را آسیب 
شناسي کنیم. ریشه اصلي موضوع، همین جاست، من قصد نقد گذشته 
نظام مهندسی را ندارم اما وقتی به وضع موجود نظام مهندسي نگاه مي کنم 
متوجه می شوم که نظام مهندسي ساختمان قبل از این که نظام مهندسي 
ساختمان باشد نظام مهندسي خانه سازي است بنابراین اولین نتیجه، آن است 
که حوزه عمل این سازمان خانه سازي شده و مهندس ساختمان نشده است. 
بنابراین باید چاره ای بیاندیشیم که این ظرفیت عظیم مهندسان در حوزه 
عمل ساخت و ساز ساختمان کار کنند نه فقط خانه سازي. حوزه ساختمان، 
ساختمان هاي صنعتي هم می شود؛ به معناي ساخت و ساز زیرساخت ها، 
اعم از زیرساخت هاي شهري و زیرساخت هاي حمل و نقلي نیز می باشد. 

و  نظامی فني  بودجه،  و  برنامه  قانون  اساس  بر  پیش  حدود شصت سال 
اجرایي شکل گرفته است. این نظام، مختص طرح هاي عمراني است یعني 
طرح هایی که از بودجه هاي دولت سرمایه گذاري مي کنند. پس اگر هر 
پروژه ای از بودجه هاي دولت سرمایه گذاري مي کند از قانون برنامه و بودجه 
و نظام فني و اجرایي برنامه و بودجه تبعیت مي کند. اما دنیاي امروز متفاوت 
شده است. دیگر آنکه الزاماً زیرساخت هاي مختلف کشور توسط دولت ها 
شکل نمی گیرد به ویژه این که بخش خصوصي اسکله و اتوبان مي سازد و 
بخش خصوصي واگن مي خرد و روي راه آهن مي رود. اگر وارد این حوزه ها 
شدیم این حوزه ها با نظام فني- در واقع اجرایي سازمان برنامه و بودجه 
که مختص طرح هاي دولتي است جواب نمي دهد. در واقع نظام مهندسي 
باید به این ها کمک کند. این دیگر ساختار سازمان برنامه نیست این نظام 
مهندسي ساختمان است. نظام مهندسي ساختمان است که باید به حوزه هاي 
زیرساختي شهري و بین شهري وارد شود و به سرمایه گذاري هاي بخش 
خصوصي در همه حوزه هاي زیرساختي ورود پیدا کند. دیگر آنکه بخش 
خصوصي با مقررات سازمان برنامه و بودجه نمی تواند سرمایه گذاري کند 
چون وقتي قرار است بخش خصوصي سرمایه گذاري کند و راه بسازد دیگر 
نمي توان گفت با مقررات سازمان برنامه و بودجه؛ حوزه نظام مهندسي 

ساختمان حوزه جدیدي است. 
به نظام مهندسي  تبدیل  را  باید نظام مهندسي خانه سازي  اینکه گفتم 
ساختمان کند شاه بیتش این است که ما نظام مهندسي ساختمان الزم داریم 
و نه خانه سازي. نکته دیگر این است که همان نظام مهندسي خانه سازي 
را هم عده ای اجرا نکردند، به این دلیل که در حوزه خانه سازي در نظام 
مهندسي ساختمان سه صالحیت وجود دارد؛ صالحیت سازنده؛ صالحیت 
مهندسي و طراحي و صالحیت نظارت و کنترل. االن صالحیت نظارت و 
کنترل به نظام هاي مهندسي سپرده شده اند. تقریباً در سراسر کشور ما گاهي 
اوقات در صالحیت طراحي و مهندسي کارهایي خارج از قواره انجام مي شود 
و ما باید این را به قواره و قانون مهندسي محدود کنیم و نگذاریم خارج از 

قواره کار شود. 
بخش دیگري وجود دارد که از این دو مهم تر است و آن مدیریت ساخت 
است. یعني صالحیت مجري. مدیریت ساخت نباید مورد غفلت واقع شود. 
ممکن است یک دندانپزشک، یا یک حقوقدان و یا یک بازاري بخواهد در 
مسکن سرمایه گذاري کند ما باید در نظام مهندسي به آن ها خوش آمد 
بگوییم اما این گروه صالحیت مدیریت ساخت را ندارند. صالحیت مدیریت 
ساخت با شرکت هایي است که بر اساس اصول و ضوابط نظام مهندسي 
شکل گرفته اند. آقاي مهندس حسیني معاون شهرداري تهران دکترایشان را 
از ژاپن گرفته اند. ایشان به من گفت در توکیو لیست معیني وجود دارد که تنها 
این لیست اجازه ساخت و ساز را دارند. یعني هر که پول دارد نمي تواند ساخت 
و ساز کند بلکه باید یک مجري صاحب صالحیت معرفي کند پس مجري 
صاحب صالحیت یکي از موضوعات مهمی است که تا امروز مورد غفلت بوده 
است. شغل شما هرچه می خواهد باشد. اگر بخواهید برج بسازید شهرداري 

وقتیبهوضعموجودنظاممهندسينگاهميکنممتوجهمیشومکهنظاممهندسيساختمانقبلازاینکهنظاممهندسي
ساختمانباشدنظاممهندسيخانهسازياستبنابرایناولیننتیجه،آناستکهحوزهعملاینسازمانخانهسازيشده
ومهندسساختماننشدهاست.بنابراینبایدچارهايبیاندیشیمکهاینظرفیتعظیممهندساندرحوزهعملساختو

سازساختمانکارکنندنهفقطخانهسازي

تقریباًدرسراسرکشورماگاهياوقاتدرصالحیتطراحيومهندسيکارهایيخارجازقوارهانجامميشودومابایداین
رابهقوارهوقانونمهندسيمحدودکنیمونگذاریمخارجازقوارهکارشود.
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دلیل اش را از شما نمی پرسد. حال آنکه شهرداري باید از شما بخواهد مجري 
صاحب صالحیتتان را معرفي کنید. اگر می خواهید طراحي کنید شهرداري 
نمي گوید صالحیت شما باید در چارچوب قواره هاي نظام مهندسي باشد. 
کنیم.  الزامي  طراحي  صالحیت  در  را  مهندسي  نظام  قواره هاي  باید  ما 
بخش نظارت نیز نقیصه بزرگي است که تا امروز بر روي زمین مانده است 
حتي در خانه سـازي تا چه رسـد به اینکه بگوییم نظام مهندسي ساختمان 
محدود به خانه سـازي نیسـت و محدود به همه صنعت سـاختمان اسـت. 
یکیازعباراتنودرکالمشماکهبهنظرمیرسدیکياز
دغدغههاياصليحضرتعالينیزبهشمارمیرود"موضوع
مصرف درخصوص بهویژه موضوع این است. هدرسوزي"
انرژيدرحوزهساختمانازاینمنظرقابلتوجهاستکه
ممکناستدرسالهايآیندهبابحرانبسیارعدیدهدراین
بخشمواجهشویم.برايجلوگیريازاینهدرسوزيوظایف

سازماننظاممهندسیساختمانچیست؟
در این خصوص به یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت نیاز 
داریم. توضیح این موضوع کمی دشوار است. در برنامه بلند مدت بانک باید 
به بیمه و بیمه به کنترل کیفیت و کنترل کیفیت 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 شرکت نفت و گاز پارس بودم در 
دریافت   "deutsche bank" از  وامی را  و 10پارس جنوبي  فاز 9  پروژه 
کردیم. این بانک براي اینکه هر بار قسط هاي من را بدهد از بیمه خود 
سوال مي کرد که وضعیت وام گیرنده چگونه است تا ببیند بیمه چگونه ما 
را تایید مي کند، بیمه تمام عملیات ما را تحت نظارت داشت. مثاًل در فالن 
عملیات بارگیري به ما مي گفت مدارک آن را برای رویت ارایه بدهید تا 
عملیات بارگیري تان را بیمه کنیم. ما باید این مدارک را به بخش مهندسي 
ارایه مي دادیم. آنوقت براي بارگیري قطعه باید یک دستورالعمل می نوشتیم 
بارگیري استفاده مي کنیم.  ابزارهایي را براي  و دیگر آنکه می گفتیم چه 
مثاًل چنانچه می گفتیم براي بارگیري دو کابل و قالب و 4 تسمه داریم که 
 Certificate می خواهیم با یک جرثقیل آن را بلند کنیم، بیمه مي گفت بروید
)گواهینامه( کابل و قالب و گواهینامه جرثقیل را هم بیاورید. بنابر این بیمه 
از من گواهینامه ای درخصوص بارگیري مي خواست که یک مهندس باید 
آن را امضا کرده باشد. عالوه بر این یک گواهینامه نیز براي ابزارها، و یک 
گواهینامه براي اپراتورها مي خواست. باید مشخص می شدکسي که جرثقیل 
را هدایت مي کند گواهینامه فني براي این بارگیري دارد یا نه. پس در این 
فرآیند سه چیز کنترل می شود: آدم، ابزار و روش. اگر این سه مورد تایید قرار 
نمی گرفت بیمه عملیات بارگیري را بیمه نمي کرد بنابر این وقتي بارگیري 
بیمه نمي شود دچ بانک نیز قسطش را نمي پردازد. بنابر این باید بیمه، 
بانک و مهندسي را بسازیم. نظام مهندسي باید این سه را درست کند. برای 
آنکه مفهوم بیمه را در این فرآیند متوجه شوید مثال دیگری را برایتان ذکر 
می کنم. شرکت توتال مشغول ساخت Topsite بود و من به عنوان کارفرما 
براي بازدید به آنجا رفتم. ایستاده بودم، نگاهي مي کردم و می گفتم کارتان را 

ادامه بدهید آمدند گفتند نمي شود. پرسیدم چرا؟ من مي خواهم ببینم. گفتند 
ما این عملیات را بیمه کرده ایم در دستورالعمل بیمه نیز قید کرده ایم که 
داخل این نوار زرد رنگ 7 نفر کار مي کنند. شما که با همراهانتان آمده اید 
ترتیب رویه به هم خورده است. اگر االن حادثه ای رخ بدهد بیمه ما را پوشش 

نمي دهد. این سیستم ها نباید در ایران باشد!؟ 
واقعیت آن است عده ای درس خوانده اند که همین کارها را انجام دهند. این 
موضوع به آموزش و سپس بازرسي کیفیتي نیاز دارد. وقتی می گوییم این 
جرثقیل مي تواند قطعه سنگین را بلند کند و باال بگذارد تایید آن را باید یک 
بازرس فني صاحب صالحیت انجام دهد. بیمه تعرفه آن را براساس ضریب 
ریسک تهیه مي کند اگر شرکت مهندسي درجه یک )First Class( باشد 
ضریب ریسک پایین مي آید. اگر درجه یک نباشد ریسک شما باالست و 
باید هزینه بیمه بیشتری پرداخت کنید. باید به سمتی برویم که مهندسي را 
اصالح کنیم براي این منظور باید از بانک، از بیمه، از طراحي مهندسي، از 
شرکت هاي بازرسي و فني شروع کنیم. روابط همه این ها باید در قالب یک 

سیستم جامع به هم گره خورده باشد. 
خانه ای که عمرش 30 سال است بهتر است یا 150 سال، بنایي که تا سه 
نسل بعد از شما هم بتوانند در آن زندگي کنند. آیا مي شود این خانه 150 
سال عمر کند. باور کنید با همان پول اندک و شاید کمی بیشتر می توان عمر 
این خانه را به 150 سال افزایش داد؛ با همان بتن با همان آرماتور، با همان 
قالب بندي، با همان متریال، با همان لوله مي توان عمر این خانه را به 150 
سال افزایش داد به شرط آنکه اصول مهندسي در آن رعایت شود مگر در 

آلمان عمر ساختمان 150 سال نیست. 
حیـف نیسـت پس انـداز مـردم مـا در طـي 30 سـال صفـر شـود. بـا بتن 
ریـزي صحیـح، بـا فوندانسـیون فني، بـا ترتیبات مهندسـي درسـت عمر 
ایـن سـاختمان 150 سـال اسـت. امـا وقتـي آن سـاختمان تنها 30 سـال 
باشـد چقـدر آدم دلـش مي سـوزد کـه این دسـترنج مـردم نابود شـده و به 
نسـل بعـد نمـي رسـد. به مهنـدس و بـه ناظر پـول مي دهنـد و از سـر و 
تـه آن مي زننـد و آشـغالي را بـه نـام سـاختمان تحویـل مي دهنـد آنوقت 
پس انداز هـاي مـا، پس اندازهـاي بیـن نسـلي نمي شـود. چـرا مـا نباید در 
این تهران سـاختمان هاي 200 سـاله، 300سـاله و 400 ساله داشته باشیم 
و مـردم در سـاختمان هاي 100 سـاله زندگـي کننـد و ایـن دارایـي بیـن 
نسـلي شـود. ایـن کار با اندکی بیشـتر کار کردن، با مهندسـان شـرافتمند 
و نظارت هـاي درسـت و بـا طراحي درسـت امـکان پذیر اسـت. باید نظام 
مهندسـي سـاختمان را اصـالح کنیـم وقتـي مي گوییـم نظـام مهندسـي 
سـاختمان یعنـي مجموعـه ای از مقـررات، قوانین و سـاختارها باید اصالح 
شـود، اگـر اینهـا اصـالح نشـود باید خود مـا رها کنیـم و برویـم و افرادي 

بیایند.  شایسـته تر 

بهنظرجنابعالیچرابهنقطهایرسیدهایمکهعليرغمتاکید
آموزههايدینيمادراینخصوصهنوزاندرخمیککوچه

ماندهایم؟

حیفنیستپساندازمردممادرطي30سالصفرشود.بابتنریزيصحیح،بافوندانسیونفني،باترتیباتمهندسي
درستعمراینساختمان150سالاست.اماوقتيعمرآنتنها30سالباشدچقدرآدمدلشميسوزدکهایندسترنج

مردمنابودشدهوبهنسلبعدنميرسد.

بایدنظاممهندسيساختمانرااصالحکنیموقتيميگوییمنظاممهندسيساختمانیعنيمجموعهايازمقررات،قوانین
وساختارهابایداصالحشود،اگراینهااصالحنشودبایدخودمارهاکنیموبرویموافراديشایستهتربیایند.
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باید به تحصیل کرده ها و فن گرایان این حرفه اهمیت بدهیم و اجازه ندهیم 
غیرحرفه اي ها وارد این حرفه شوند، نگذاریم سرمایه گذارهاي غیرحرفه اي 
سازنده هم باشند. باید کار را حرفه ای انجام دهیم. عالوه بر مهندس همه 
مهارت هاي فني از جمله جوشکار و برقکار هم باید آموزش دیده باشد. کدام 
مهندس را سراغ دارید که به طبقه نهم ساختمان برود تا ببیند جوشکار چه 
جوشي داده است. اصاًل آیا مهندس بلد است روي آهن ها راه برود و جوش ها 
را چک کند. پس باید آن آدم Certificate )گواهینامه( درجه یک داشته 
باشد. اگر این کارگر فني نباشد، قالب بندي، آرماتوربندی و بتن ریزی اش 
حرفه ای نباشد، کار خراب مي شود. واقعاً باید با کساني که امضا فروشي 
مي کنند و حرفه مهندسی را بي آبرو مي کنند، با کساني که با امضا فروشي 
به حرفه شرافتمند مهندسی لطمه مي زنند به شدیدترین نحو برخورد کرد. 
گذشت کردن از کسي که امضا فروشي مي کند ظلم کردن به جامعه است. 
امضا فروش ها باید بدانند که خسارت بزرگي به جامعه وارد می کنند و واقعًا 
جامعه از خطای آن ها نمي گذرد. شنیده ام برخی از مهندس ها بدون این که 

سر کار بروند از راه دور امضا مي کنند. این روال هم اشتباه است. 

آقایمهندس،کارکردنباآقايدکترروحانيسختاست؟
نه، آقاي دکتر روحاني سخت گیر هستند ولي کار کردن با ایشان سخت 
نیست. سخت گیر هستند به خاطر این که خود ایشان نسبت به اعداد و 
ارقام قضاوت احساسي دارد. اگر کسي یک عددي به ایشان بگوید که این 
عدد با معیارهاي ذهني ایشان همخوانی نداشته باشد همان جا مي گویند 
قبول نیست بروید دوباره بررسي کنید. یعني گزارش دادن به آقای روحانی 
بگونه ای است که حتماً بایستي بدانید که ایشان سختگیرانه عمل مي کنند 

ولي کار با ایشان سخت نیست. 

بهیادداریدنخستینسازهمهندسيکهساختیدچهویژگي
هایيداشتهاست؟

فکر مي کنم سال 1351 یا 1352 در شرکت ریگزار بودم. آن موقع آقاي 
مهندس شکرالهي رئیس من بود. ایشان می خواست یک انباري بسازد و از 
من درخواست کرد تا این کار را برایش انجام دهم. من هم طراحي کرده و 
سازه هایش را تکمیل کرده بودم. هنگام نصب سازه معلوم شد شیب تیرهاي 
عرضي با یکدیگر مساوي نیست ولي روي آن را پوشاندیم و قضیه تمام 
شد. اما من همیشه از این که شیب تیرها یکي نبود نگران بودم. باالخره 
یک بار سقف را برداشتم، تیرهای عرضي را پایین آوردم و اصالح کردم و 
مجدداً درست نصب کردم. آقاي مهندس شکرالهي در آمریکا روي سد 
بزرگ بوستون کار کرده بود. ایشان فرد بسیار با تجربه ای بود و انضباط کاري 

بسیار جدي داشت من از او چیزهاي زیادي یاد گرفتم. 

چهکسـيبیشـترینتاثیررادرزندگيشـماوکارحرفهای
تانداشـتهاست؟

آقـاي هاشـمي رفسـنجاني، چـون من به ایشـان بسـیار عالقه منـدم و به 
دالیـل بسـیار زیـاد مریدشـان هسـتم. ایشـان از نظـر صالبـت مدیریت، 
عقـل گرایـي و حوصله بسـیار براي شـنیدن و جمع بندي کـردن مباحث 
بي نظیر نـد. ایشـان گاهـي اوقـات در دولـت دسـتش را زیـر چانـه اش 
مي گذاشـت و مدت هـا بـه گفـت و گوهـای تک تـک وزرا گـوش مي داد 

و بعـد وقتـي جمـع بندي مي کـرد همه وزرا متوجه می شـدند کـه جلوه ای 
از اظهـار نظرهایشـان در جمـع بنـدي آقاي هاشـمي وجود دارد و ایشـان 

بخوبـی خیلـي از مباحـث را جمـع بنـدي مي کند. 

بهفکربازنشستگیافتادهاید؟
من 30 خرداد سال 88 بازنشست شده ام. اگر بازنشستگي به معناي این که 
کسی با سگش برود در پارک بنشیند یا خانم خانه یک لقمه غذا به او بدهد 
و او تا عصر روی صندلي هاي پارک لم بدهد چنین چیزی در ایران وجود 
ندارد همه آدم ها در ایران تا مي توانند سرپا باشند کار می کنند. عده ای فکر 
مي کنند وقتي یک نفر از دولت بازنشسته شود یک فرصت کاري براي یک 
نفر جدید فراهم مي شود در حالی که این تفکر اشتباه است چون فردی که 
بازنشسته مي شود مي رود کار دیگری را در جای دیگری پیدا مي کند یعنی 
فرصتي را که یک تازه کار مي توانسته سر کار برود، اشغال مي کند تازه او به 
نسبت دیگران ارزان تر است چون دیگر بیمه نمي خواهد، مالیاتش یک نوع 
دیگر است کسورات تامین اجتماعي ندارد و تازه تجربه هم دارد. به نظر من 
ما باید به سویی برویم که سن بازنشستگي را مثل آلمان ها 67 سال کنیم. 

چـهچیزيباعثميشـودخسـتگيازتـنتـاندربرودو
چهچیـزيخیلـيعصبانيتـانمیکند؟

مـن از کار کـردن خسـته نمي شـوم، واقعـاً کار کردن برایم نشـاط میآورد. 
ضمـن ایـن کـه نوه هایـم را خیلي دوسـت دارم و خسـتگي ام را نوه هایم 
در مي کنند. سـه نوه دارم فاطمه 9 سـاله، علیرضا در آسـتانه 2 سـالگي و 

امیرعلي در آسـتانه 1 سالگي. 

چندفرزنددارید؟
دو پسـر و یـک دختـر کـه هـر سـه ازدواج کرده انـد. ناصـر؛ پسـر بزرگم، 
سـاختمان خوانـده، مسـعود؛ پسـر دومـم، MBA شـریف درس خوانده و 

دختـرم مریـم هـم در دانشـگاه صنعتـی شـریف تحصیل کرده اسـت. 
من متولد سـال 1331 هسـتم. سال 49 وارد دانشگاه شـدم وسال 55 فارغ 
التحصیل شـدم. تحصیالتم در رشـته مکانیک و ادامه اش مدیریت اسـت. 

آزمـون جامع دکتـري را گذرانده ام ولي تـزم را ارایه نداده ام. 

دوسـتداریـمکمیهـمازدغدغههـاودرددلهایتـانبـا
بشنویم مهندسـان

مـن از همـه خواهـش مي کنـم کمک کنیم و نگذاریم شـرافت مهندسـي 
آسـیب ببیند. مواظب باشـیم عده ای به شـرافت مهندسـي ضربـه نزنند. 

صحبتتانباخوانندگانماهنامهطاق؟
توصیـه مي کنـم از ایـن زنجیـره مدیریـت کیفیت کـه در دنیـاي صنعتي 
تجربـه شـده الگـو بگیریـم و آن را بومـي کنیم؛ یعنـي رابطه بین بازرسـي 
کیفیـت، مهنـدس طـراح، مجـري اجـراي طـرح، بانـک و بیمـه را باید از 

دیگـران بیاموزیـم و بومـي کنیم. 

واقعاًبایدباکسانيکهامضافروشيميکنندوحرفهمهندسیرابيآبروميکنند،باکسانيکهباامضافروشيبهحرفه
شرافتمندمهندسیلطمهميزنندبهشدیدتریننحوبرخوردکرد.گذشتکردنازکسيکهامضافروشيميکندظلمکردن
بهجامعهاست.امضافروشهابایدبدانندکهخسارتبزرگيبهجامعهواردمیکنندوواقعاًجامعهازخطایآنهانميگذرد.
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|گزارش|کمیتهرفاه
رئیـس کمیتـه رفـاه سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی 

عملکردایـن کمیتـه را تشـریح کرد. 
مهنـدس حسـن پور حسـینی بـا بیـان اینکـه کمیته رفـاه سـازمان نظام 
مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي در راسـتاي خدمت رسـاني به اعضا 
در حوزه هـاي فرهنگي-تفریحـي و...ایجـاد شـده گفـت: ایـن کمیتـه از 
ابتداي دوره پنجم و بر اسـاس مصوبه هیات مدیره تشـکیل شـده اسـت. 
وی در ادامـه بـه فعالیت هـاي این کمیته در راسـتای دسـتیابی بـه اهداف 
مـورد نظر اشـاره کـرد و افزود: یکـی از این فعالیت ها پیگیـري مصوبات و 
بخشـنامه هاي مربـوط بـه امور رفاهي و معیشـتي اعضاي نظام اسـت که 

از سـوی هیأت مدیره و هیأت رئیسـه به تصویب رسـیده باشـد. 
عـالوه بر ایـن برنامه ریزي و ارایه پیشـنهاد براي تامیـن نیازهاي صنفي، 
رفاهـي وتفریحـي اعضا بـه نحوي کـه موجبـات منزلت و بهبود شـرایط 
اقتصـادي، اجتماعـي و رفاهـي آنـان را فراهـم سـازد بخـش دیگـری از 

فعالیت هـای ایـن کمیتـه را تشـکیل می دهد. 
وی گفـت: از جملـه فعالیت هـای ایـن مجموعـه می تـوان بـه پیشـنهاد 
وهماهنگـي به منظـور اسـتفاده از تسـهیالت مالـي واعتبـاري بانکهـا، 
موسسـات و تعاوني هـاي مالـي و اعتبـاري و سـایر موارد مصـوب قانوني، 
تشـکیل صنـدوق رفـاه اعضاو ارایـه پیشـنهادهای مربوط به امـور رفاهي 
اعضا برای طرح و تصویب آن در هیات مدیره و هیات رئیسـه اشـاره نمود. 
نایـب رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی در ادامه 
بـه بیـان مهم تریـن فعالیت هـای ایـن کمیته نیـز اشـاره کرد و گفـت: به 
منظـور ارایـه خدمـات رفاهی بـه اعضا، چنـد قطعه بـاغ در منطقه ییالقي 
طرقبـه خریداری و تجهیز شـده و عـالوه بر این شـهرک اقامتي-فراغتي 

عملکردکمیتهرفاهسازمان
نظاممهندسیساختمان

خراسانرضوی

مهندسحسنپورحسینیتشریحکرد:
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ارغـوان در ییالقـات مشـهد نیـز احـداث شـده اسـت کـه فعـاًل از ابتدای 
نیمـه دوم سـال 92 در روزهـای جمعـه و تعطیـالت نـوروز ارایـه خدمـت 
می نماید که ان شـاءاهلل در آینده توسـعه بیشـتری خواهد یافـت. عالوه بر 
ایـن تهیـه چند زمیـن در کنار سـاختمان سـازمان به منظور ارایـه خدمات 
پارکینگـي بـه مراجعه کنندگان و اعضـا از دیگر فعالیت هـای انجام گرفته 

این کمیته اسـت. 
مهنـدس حسـن پـور حسـینی همچنیـن از ارایـه و تدویـن طرح سـاخت 
مجتمـع فرهنگي-رفاهـي مهندسـان در قالـب باشـگاه مهندسـین و نیـز 
برگـزاری جلسـات در ایـن زمینـه خبـر داد و گفت: در همین راسـتا لینکی 
رفاهي در سـایت سـازمان به منظور برقراري ارتباط مسـتقیم و مسـتمر با 
اعضـا و ارایـه نقطـه نظـرات، پیشـنهادهای رفاهـي و تحلیل آن هـا برای 
ارایـه خدمـات بـه اعضـا بر اسـاس نیاز سـنجي پیش بینی شـده اسـت. 
وی گفت: بررسـي و ارایه خدمات اقامتي و رفاهي در شـمال کشـور توسط 
اعضا کمیته ازجمله هتل رامسـر، متل گل سـرخ، کرجي در بابلسـر و...در 
راسـتاي ارایـه خدمـات رفاهي در نیمه اول سـال 92 به اعضـا که بیش از 
4000 نفـر از آن اسـتقبال کرده انـد وارایـه خدمات اقامتـي -رفاهي بمدت 
7 ماه در سـال 1393 نیز در هتل گل سـرخ سـی سـنگان فراهم گردیده 

که امکان ثبت نام از طریق سـایت سـازمان میسـر می باشـد. 
رئیـس کمیتـه رفـاه سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی 
همچنیـن گفـت: به منظـور ارایـه تسـهیالت به مناسـبت نمایشـگاه هاي 
تخصصـي و بازدیـد علمـي با شـرایط مناسـب بـرای اعضا بـا آژانس هاي 
مسـافرتي صـورت گرفته اسـت. عـالوه بـر ایـن پیگیری هایی نیـز برای 

اعـزام کاروان هـاي عتبـات عالیـات بـراي اعضاتحقق یافته اسـت. 
وی همچنیـن از پیگیـري تهیـه زمیـن در شـمال کشـور بـراي سـاخت 
فضاهـاي اقامتـي –رفاهـي بـرای اسـتفاده اعضـا، تاسـیس تعاونـي نظام 
مهندسـي)تولیدي-توزیعي( در دوره هـای گذشـته و نیـز پیگیري به منظور 
انعقـاد تفاهـم نامـه بـا بانک هـا در راسـتاي برنامـه ریـزی بـرای ارایـه 
تسـهیالت بانکـي بـرای دریافت وام تاسـیس و تجهیزدفتر، خریـد خودرو 
بـه اعضـا خبر داد و گفت: تاسـیس باجـه بانک تجارت در سـازمان و تهیه 
2 دسـتگاه خـود پـرداز و همچنیـن ایجـاد صنـدوق قرض الحسـنه رفاه و 
تعـاون به منظـور ارایـه خدمـات رفاهي از دیگـر فعالیت های انجـام گرفته 

ایـن مجموعه اسـت. 
مهنـدس پـور حسـینی مذاکـره بـا تعـدادی از مراکـز تفریحـي –رفاهـي 
بـرای ارایـه معرفی نامـه در حوزه هـاي فرهنگي، تفریحي ورفاهي توسـط 
روابـط عمومـي، معرفـي اعضـا در نقـاط مختلـف و ارایـه خدمـات ایجاد، 
بیمـه نامـه مسـوولیت مهندسـي از ابتـداي سـال 91و ارایه رایـگان آن به 
تمامی مهندسـان ناظـر و سـایر خدمـات بیمـه ای را از دیگـر فعالیت هـای 

انجـام گرفتـه در این راسـتا ذکـر کرد. 
وی همچنین از همکاري با نظام پزشـکي به منظور ارایه خدمات پزشـکي 
مناسـب بـه اعضـا و همچنیـن تفاهم بـا بیمارسـتان رضوي بـرای انجام 
خدمـات چـکاپ پایـه اعضا بـا قبول بخشـی از هزینه ها توسـط سـازمان 
خبـر داد و گفـت: این کمیته همچنین تسـهیالتی بانکي بـه اعضاي نظام 
مهندسـي و کارکنـان سـازمان بـا کارمـزد 4 درصـد توسـط بانـک قرض 
الحسـنه مهر و رسـالت ارایه داده اسـت کـه تاکنون نزدیک بـه 2000 نفر 

از اعضـا معرفی شـده اند. 
پورحسـینی همچنین از بررسي پیشـنهادها و نامه های رسیده از ارگان ها و 
شـرکت های مختلف و بررسی آن ها توسط اعضای کمیته، برگزاري جلسه 
با مدیر عامل شـرکت سـرمایه گذاري توسعه شهري توس گستر به منظور 
ارایـه ایجـاد شـرایط بهتـر براي پیـش خرید واحد ها بـرای اعضا خبـر داد. 

بــه گفتــه پــور حســینی برگــزاری نخســتین اجــالس سراســری 
کمیته هــای رفــاه نظام هــای مهندســی کشــور بــا مشــارکت شــهرداري 
ثامــن و توافــق در راســتاي ایجــاد زائــر ســراها برای مهندســان کشــور در 
پروژه هــاي اطــراف حــرم بــراي ســازمان هاي نظــام مهندســي سراســر 
کشــور، برگــزاري نخســتین مســابقات سراســري قرائــت قــرآن کریــم، 
تقدیــر از دانــش آمــوزان ممتــاز، تقدیــر از نفــرات برتــر آزمــون ورود بــه 
حرفــه مهندســان اســتان، برگــزاري مراســم تحلیــف برگزیــدگان آزمــون 
ــوتان و  ــاب پیشکس ــادي و انتخ ــاي متم ــراي دوره ه ــه ب ــه حرف ورود ب
ــدس بحــش  ــا در مراســم روز مهن ــر از آن ه ــوآوران مهندســي و تقدی ن

ــد.  ــکیل می ده ــرد را تش ــری از عملک دیگ
ــل  ــي در داخ ــي وحقوق ــاوره مالیات ــز مش ــاد مراک ــه ایج ــه ب وی در ادام
ــاره  ــا اش ــه اعض ــر ب ــگان و بهت ــات رای ــه خدم ــور ارای ــازمان به منظ س
کــرد و گفــت: اهــداي بــن خریــد کتــاب بــه مهندســان عضــو، پیشــنهاد 
تنظیــم مشــارکت نامــه اعضادفاتــر مهندســي در ســازمان بــه جــاي دفاتر 
ــه  ــر از ارای ــا، تقدی ــور اداري اعض ــهیل در ام ــور تس ــمي به منظ اسنادرس
ــای  ــری از فعالیت ه ــش دیگ ــاق بخ ــه ط ــاالت درمجل ــدگان مق دهن
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــاه س ــه رف ــه در کمیت ــام گرفت انج

خراســان رضوی اســت. 
رئیــس کمیتــه رفــاه ســازمان نظام مهندســی ســاختمان خراســان رضوی 
در خاتمــه ضمــن تقدیــر از همــکاران خویــش در کمیتــه رفاهــی به ویــژه 
مهندســان حســین زاده بهرمنــد؛ نایــب رئیــس- بهبــودی؛ دبیــر، آفــاق، 
ــان، آمادگــی ایــن  جاویــد، قاســمیان، هاشــمی غزنینی، طالبیــان و امیری
کمیتــه را بــرای دریافــت پیشــنهادهای اعضــا در زمینــه امــور رفاهــی و 

خدمــت رســانی بیشــتر بــه مهندســان اعــالم کــرد. 



14

|گزارش|جوادصبوحی
همایـش بزرگداشـت روز مهندسـی و روز بسـیج مهندسـین بـا تاکیـد بر 
توانمندی هـای 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 
آن هـا، 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. 

باکمکمهندسانعقبماندگیکشورراجبرانمیکنیم
مهنـدس چمـران در این مراسـم تاکید کـرد: عقب ماندگی های کشـور با 

کمـک مهندسـان در همـه زمینه ها قابل جبران اسـت. 
رئیـس شـورای عالـی اسـتان ها همچنیـن گفـت: بـا کمـک مهندسـان 
همانگونـه کـه در گذشـته نیـز شـاهد بودیـم، عقـب ماندگی کشـور را در 

همـه زمینه هـا جبـران خواهیـم کـرد. 
مهنـدس مهـدی چمـران افـزود: فعالیت هـای مهندسـان کشـور، به ویژه 
نیروهـای بسـیجی باعـث ارتقای سـطح علمی کشـورمان در جهان شـده 
اسـت به نحوی که در بعضی از رشـته ها جزو 10 کشور اول جهان هستیم. 
وی بـا اشـاره بـه برخـی از عملیات های موفقیـت آمیزی که بـا فرماندهی 
مهندسـانی همچـون شـهیدان چمـران، آقاسـی زاده و طـرح چـی در 
سـال های جنـگ تحمیلی و بـا وجـود محدودیت هـای فـراوان آن دوران 
بـه سـرانجام رسـیده، گفـت: اکنون طبـق تاکیـدات رهبر معظـم انقالب 
بـرای اجـرای اقتصاد مقاومتی، اتـکا بر توانایی های داخلـی باعث موفقیت 

کشـور خواهد شـد. 

برایمهندسانبنبستی
وجودندارد

درهمایشروزمهندسیتاکیدشد:
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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 شـده ایم، پس امید اسـت که با تـالش نیروی های 
متخصـص و ترغیـب رهبرمعظـم انقـالب بتوانیم بر مشـکالت موجود در 

مسـیر علمی کشـور فایق آییم. 
مهنـدس چمـران یکـی از اهـداف برنامه هـای اقتصـاد مقاومتـی را که از 
سـوی رهبـر انقـالب مـورد تاکید قـرار گرفته اسـت افزایش تولید کشـور 
در همـه زمینه هـا دانسـت و افـزود: تنهـا بـا اتـکا بـه داشـته ها و تـوان 
علمی دانشـمندان، مهندسـان و پژوهشـگران داخلـی می توانیـم بـه ایـن 

موفقیـت دسـت یابیم. 

شرطکاربردیکردنمهندسیدرجامعه
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـان رضوی 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 اسـالم تالش 
می کننـد بـا ایجـاد تحریـم هـا، مانع پیشـرفت علمـی و اقتصادی کشـور 
شـوند، گفـت: بایـد بـا اسـتفاده از سـرمایه های طبیعی در کشـور و تالش 
مهندسـان برای اسـتفاده از فرصت ها در راستای پیشـرفت کشور و توسعه 

پایـدار با شـتاب فزاینـده ای به پیـش برند. 
وی ادامـه داد: ابـالغ سیاسـت های 24 گانـه رهبـر معظم انقـالب، جامعه 
مهندسـان اسـتان را واداشته اسـت که سـند اجرایی این 24 ماده حیاتی را 

بـرای اسـتان تهیه و بـه مرحله اجـرا درآوریم. 
وی همچنیـن اظهـار داشـت: بودجه بـاالی پروژه های عمرانی در اسـتان 
نکتـه قابـل توجهـی در راه افزایـش ارتقـای کیفـی و کمی فعالیت هـای 
عمرانـی در سـاخت و سـاز، توسـعه معادن و کشـاورزی اسـت کـه باعث 

افزایـش تولید در کشـور می شـود. 
واحـدی در ادامـه بـه بیـان مشـکالت مجموعه هـای 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، بی توجهـی به مطالعات، رشـد قارچ گونه شـرکت های 
سـاختمانی و ارتبـاط نداشـتن بندهای آییـن نامه های مرتبط بـه هریک از 
سیسـتم های سـاخت با موارد اجرای آن، از مشـکالت موجود در سـازمان 

نظام مهندسـی اسـتان خراسـان رضوی است. 
وی افـزود: رعایـت اخـالق حرفـه ای و اخـالق 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 خراسـان رضوی در ادامه به بعضی از مشـکالت 
موجـود در حوزه نظام مهندسـی کشـاورزی پرداخت و گفـت: تعداد باالی 
دانش آموختگان در رشـته های کشـاورزی و اسـتفاده نکردن از این قشـر 
در پروژه ها و فعالیت های کشـاورزی، نبود انسـجام و اطالع رسـانی جامع 
در ایـن حوزه، تناسـب نداشـتن کمی و 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 
مجموعه هـا نیز گفـت: با توجه به اینکـه تاکنون 46 مـاده 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 فعالیت های 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 43 هـزار نفری مهندسـی اسـتان در راسـتای ایجاد خودبـاوری در 
کشـور گفت: باید با تالش هماهنگ و اسـتفاده از ظرفیت رسـانه ها حرفه 

مهندسـی را بـه قله فرهنگ برسـانیم. 

همزمانباجنگتحمیلیبااتکابهتوانمهندسانداخلیموفقبهساختزیردریایی،خودرونیمهشنی،موشکپرتابیو...
شدیمواکنوننیزبااستفادهازهمینتوانموفقبهغنیسازیشدهایم،پسامیداستکهباتالشنیرویهایمتخصصو

ترغیبرهبرمعظمانقالببتوانیمبرمشکالتموجوددرمسیرعلمیکشورفایقآییم.

رعایتاخالقحرفهایواخالقمداریکهخودضامنحفاظتازمنابعملی،محیطزیستو...ازجملهدیگرمسایلیاست
کهبایدازسویفعاالندرنظاماتمهندسیموردتوجهقرارگیرد.
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تحریم؛فرصتیاتهدید
شـهردار مشـهد نیـز دیگـر سـخنران مراسـم روز مهنـدس در اسـتان 

خراسـان رضوی بـود. 
صولـت مرتضوی در این نشسـت گفـت: برخی از افراد سیاسـی تحریم ها 
را تهدیـد می داننـد امـا بخـش زیـادی از دانشـمندان کشـور آن را فرصت 
تلقـی می کننـد و مـن نیـز معتقـدم کـه هنر اندیشـمندان ایرانـی از جمله 

مهندسـان در ایـن اسـت کـه تهدید را بـه فرصت تبدیـل کنند. 
وی افـزود: روزانـه مـا می توانیم بـدون دغدغه تحریم ها با اسـتفاده از توان 
داخلـی خـود تـا 40 میلیـارد تومان صادرات داشـته باشـیم کـه در صورت 
تحقـق ایـن مهـم گامی بلنـد در راه رسـیدن بـه اهـداف اقتصـاد مقاومتی 

برداشـته ایم. 
شـهردار مشـهد ادامـه داد: کشـور مـا بایـد بر اسـاس اسـناد باال دسـتی و 
پتانسـیل های فرزندانـش در افـق چشـم انداز بـه کشـوری الگو، پیشـرفته 
و اثرگـذار در منطقـه و جهـان تبدیـل شـود کـه این مهم با صـرف کردن 
فعـل توانسـتن، اتکا به دانش بومی و 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 رسـمی بالغ بر 
3200 تومـان قیمت گذاری شـده اسـت امـا با این وجود روزانـه بالغ بر 13 
میلیون لیتر از این ماده از مرزهای کشـور به صورت قاچاق خارج می شـود 
کـه جلوگیـری از این معضـل کمک بزرگی بـه اقتصاد کشـور خواهدکرد. 
مرتضـوی بـا اشـاره به اهمیت اتـکا به دانش بومی و 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 می کنـم و از آن هـا می خواهم 
کـه شـهرداری را در شـکوفا کـردن اقتصـاد شـهر و اسـتان یـاری کننـد. 

مهندسانپرچمداراناقتصادمقاومتی
رئیس سـازمان بسیج مهندسـین عمران و معماری خراسـان رضوی نیز در 

این نشسـت گفت: به منظـور اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، این سـازمان 
در بخش هـای کشـاورزی و صنعتـی بـه افراد واجـد شـرایط وام های خود 

اشـتغالی اعطا می کنند. 
مهنـدس محمـد روحانـی با اعالم ایـن مطلب افـزود: در حوزه سـاختمان 
و عمـران نیـز پروژه هایـی بر پایـه محرومیـت زدایی در شـهرها همچون 
ترمیم 100 مسـجد واقع در حاشـیه شـهر مشـهد در دسـت انجام داریم. 
وی اظهـار داشـت: ایـن سـازمان در بعـد فرهنگـی نیـز فعالیت هـای 
گسـترده ای داشـته کـه انتشـار زندگـی نامـه شـهیدان آقاسـی زاده، طرح 
چـی و رضـوی بـرای شناسـایی ایـن مهندسـان شـهید بـه جامعـه از آن 

اسـت.  جمله 
رئیــس ســازمان بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خراســان رضوی 
همچنیــن از پیگیری هــای ایــن ســازمان بــرای تشــکیل ســازمان نظــام 
ــرد: در  ــدواری ک ــار امی ــر داد و اظه ــز خب ــت نی ــیIT و صنع مهندس

ــوند.  ــذاری می ش ــز پایه گ ــازمان ها نی ــن س ــی ای ــال های آت س
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی معــدن نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره 
بــه ســختی کار معــدن کاران گفــت: مهندســان ایــن ســازمان نــه تنهــا 
ــت های  ــود در سیاس ــا خ ــط ب ــای مرتب ــده فعالیت ه ــد از عه می توانن
ــد بلکــه می تواننــد  ــرای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی برآین اعــالم شــده ب

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 می توانــد 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 
2 هــزار و 300 نفــر در ایــن ســازمان گفــت: ایجــاد واحــد آمــوزش بــرای 
ــدن کشــور یکــی از  ــای مهندســی مع ــار در ســطح نظام ه نخســتین ب
اقدامــات ایــن مجموعــه بــرای بهره بــرداری بهتر از معادن اســتان اســت. 

روزانهمامیتوانیمبدوندغدغهتحریمهابااستفادهازتوانداخلیخودتا40میلیاردتومانصادراتداشتهباشیمکهدر
صورتتحققاینمهمگامیبلنددرراهرسیدنبهاهدافاقتصادمقاومتیبرداشتهایم.

مندستنیازخودرابهسویمهندسانوصاحبنظرانخراساندرازمیکنموازآنهامیخواهمکهشهرداریرادر
شکوفاکردناقتصادشهرواستانیاریکنند.
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رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی اســتان نیــز طــی ســخنانی 
در ایــن همایــش اشــتغال زایــی بــرای اعضــای ســازمان را از افتخــارات 
ــوولیت های  ــه مس ــی ک ــت: از آن جای ــت و گف ــود دانس ــه خ مجموع
زیــادی از ســوی ســازمان جهــاد کشــاورزی بــه ایــن ســازمان 
ــان ایجــاد  ــرای مهندس ــز ب ــادی نی ــاً شــغل های زی ــده، قطع ــذار ش واگ
ــتان و  ــادی اس ــد اقتص ــث رش ــم باع ــن مه ــه همی ــت ک ــده اس گردی
ــود.  ــی می ش ــاد مقاومت ــت های اقتص ــر سیاس ــرای بهت ــه اج در نتیج
مهنــدس علیــزاده همچنیــن بــا اشــاره بــه عضویــت 14 هزار مهنــدس از 
20 رشــته تخصصــی در ایــن تشــکل افزود: هرســاله تعــدادی از اســتادان 
ــوت  ــا دع ــه اعض ــای علمی ب ــن یافته ه ــه آخری ــرای ارای ــگاهی ب دانش
ــوزش  ــاعت آم ــدود 5500 نفرس ــون ح ــز تاکن ــال نی ــوند و امس می ش

علمــی و 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 عــالوه بــر ســاخت و ســاز 1200 واحــد مســکن مهــر بالــغ بــر 9 

میلیــون متــر مربــع ســاختمان ســازی داریــم. 
مهنــدس پورحســینی ادامــه داد: درســازمان نظــام مهندســي ســاختمان 
خراســان رضــوي توانســته ایم عــالوه بــر برگــزاری همایش هــا و 
کارگاه هــای تخصصــی بین المللــی، ملــی، اســتانی و منطقــه ای، امــکان 

آمــوزش مجــازی اعضا را نیــز فراهم کنیــم و بدین گونه تــوان علمی افراد 
ــم.  ــش دهی ــه افزای ــر در بخــش اقتصــادی جامع ــتفاده بهت ــرای اس را ب

مهندسانراهیخواهندساخت
همایــش روز مهندســی بــا ارایــه بیانیــه مهندســان اســتان پایــان یافــت. 
در ایــن بیانیــه بــا تاکیــد برتــالش مهندســان بــرای تحقق سیاســت های 
ابالغــی رهبــر معظــم انقــالب در بحــث اقتصــاد مقاومتــی آمــده اســت: 
ــای  ــری آرمان ه ــل پیگی ــالمی به دلی ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــون ک اکن
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، 
ــا  ــام راه ه ــد و تم ــا وارد کرده ان ــور م ــر کش ــادی را ب ــی و اقتص فرهنگ
ــن  ــرای مهندســان ب ــد ســاخت، ب را بســته اند، مهندســان راهــی خواهن

بســتی وجــود نــدارد. 
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: جامعــه مهندســی خراســان رضوی در 
ــم،  ــه، متکل ــن طوســی، فیلســوف فقی ســالروز والدت خواجــه نصیرالدی
مهنــدس ریاضــی دان و منجــم شــیعی، ضمــن گرامی داشــت روز 
ــل و  ــام راح ــا ام ــدد ب ــت مج ــین و بیع ــیج مهندس ــی و روز بس مهندس
رهبــر عظیــم الشــأن انقــالب و مقــام عظمــای والیــت و میثاق با شــهدا 
ــرای حراســت از  ــه خصــوص شــهدای مهندســی، آمادگــی خــود را ب ب

درسازماننظاممهندسيساختمانخراسانرضويتوانستهایمعالوهبربرگزاریهمایشهاوکارگاههایتخصصی
بینالمللی،ملی،استانیومنطقهای،امکانآموزشمجازیاعضارانیزفراهمکنیموبدینگونهتوانعلمیافرادرابرای

استفادهبهتردربخشاقتصادیجامعهافزایشدهیم.
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ــره  ــا به ــته و ب ــالمی اعالم داش ــالب اس ــای انق ــتاوردها و آرمان ه دس
گیــری از رهنمودهــای رهبــر فرزانــه بخصــوص در بحــث اجــرای اقتصاد 
ــن مســیر  ــش در پیمــودن ای ــی خوی ــدی فن ــی، همــت و توانمن مقاومت
الهــی و مقــدس و تحقــق حماســه اقتصــادی، لحظــه ای و ذره ای تردیــد 

ــه خــود راه نخواهــد داد.  ب
در ایــن همایــش همچنیــن از مهندســان برتــر خراســان رضوی 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 
ــز  ــزاری نی ــی مرغ ــی الن ــد. عل ــر ش ــان تقدی ــده و از ایش ــی ش معرف
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 
ــه  ــر و عبدالرســول ناصــری ب ــوان مهندســان برت ــه عن ــاط خلقــی ب خی
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 
ــهیدان  ــای ش ــن از خانواده ه ــد. همچنی ــته ش ــز گرامی داش ــن عزی ای
شــریف الحســینی، ربانــی، شــاه بیگــی و ســاجدی بــه عنــوان نمایندگان 

خانــواده شــهدای مهندســی اســتان تجلیــل شــد. 
ــود روز  ــر یادب ــن از تمب ــی همچنی ــت روز مهندس ــم گرامیداش در مراس

ــد.  ــی ش ــتان رونمای ــین اس ــیج مهندس ــدس و بس مهن
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 200 شــهید مهنــدس 
ــواده ســرداران شــهید  ــا حضــور خان اســتان منتشــر و در ایــن مراســم ب

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 

ــتند.  ــطری نگاش ــد س ــر روی آن چن ــود ب ــم یادب رس
گفتنــی اســت ایــن مراســم بــه ریاســت مهنــدس محمــد حســن واحدي، 
معاونــت امــور عمرانــی اســتانداری خراســان رضوی،و دبیــری مهنــدس 
روحانــی رئیــس بســیج مهندســین عمــران و معمــاری خراســان رضــوی 
و مشــارکت شایســته بســیج مهندســین خراســان رضوی، توســط ســتاد 
ــت  ــه هم ــتان و ب ــین اس ــیج مهندس ــدس و بس ــت روز مهن بزرگداش
ســازمان های نظــام مهندســی ســاختمان، معــدن و کشــاورزی و 
ــهد و ادارات کل راه و  ــهرداری مش ــان رضوی، ش ــی خراس ــع طبیع مناب
شهرســازی، جهادکشــاورزی و صنعــت، معــدن و تجــارت برگــزار شــد. 

حاشیه
- در ایــن مراســم بــا نمایــش تصاویری از بــرج رادکان در چنــاران، از مقام 
خواجــه نصیــر الدیــن طوســی در تاریــخ مهندســی ایــران تجلیــل شــد. 
-ویــژه نامــه روز مهندســي کــه بــه همــت ماهنامــه طــاق ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان در تیــراژي بالــغ بــر هفتــاد هــزار نســخه تهیه شــده 

بــود، در ایــن مراســم توزیــع شــد. 
- کارگردانــی این مراســم بر عهده موسســه فرهنگی هنــری رادکان نوین 
خراســان بود ضمن آنکــه اجرای برنامه را نیز علی درســتکار عهده دار بود. 
- بــه مهندســان حاضــر در ایــن مراســم مجموعــه ای شــامل لوح فشــرده 
ــرح  ــی، ش ــوادی آمل ــت اهلل ج ــده ســخنان آی ــاوی گزی ــاب ح ــکات ن ن
سیاســت های ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در بحــث اقتصــاد مقاومتــی 
ــدن  ــاختمان و مع ــی س ــام مهندس ــریات نظ ــماره های نش ــن ش و آخری

اهــدا شــد. 
- در ایــن مراســم از ســوی ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات از مهندســان 
اســتان بــرای مشــارکت در بازســازی حــرم مطهــر امــام جــواد)ع( دعــوت 

بــه عمــل آمــد. 
ــی  ــاون عمران ــوی مع ــم، از س ــن مراس ــق ای ــزاری موف ــی برگ - در پ
اســتانداری خراســان رضوی بــا ارســال لــوح تقدیــر از زحمــات و 
تالش هــای مهنــدس رئیســی، حســن پــور حســیني، دکترعلــي ســیفی 
و مهنــدس محمــد تقــي خســروی بــه عنــوان نماینــدگان ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان در ســتاد بزرگداشــت روز مهندسی اســتان تقدیر شد. 

آشناییبامهندسانبرتردرنشستروزمهندسی
 همایـش روز مهنـدس فرصتـی بـود تا نظام توانمند مهندسـی کشـور بار 
دیگـر قابلیت هـا و توانمندی هـای حرفـه ای خـود را بـه مخاطبـان ارایه و 
معرفـی نمایـد. بخش قابل مالحظـه ای از توفیقـات این نظـام را می توان 
در توانمنـدی مهندسـانی دانسـت که با درک نیازهـای جامعه از هیچگونه 
تالشـی برای نیل به توسـعه اقتصادی کشـور دریغ نکرده انـد. در همایش 
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بزرگداشـت ایـن روز کـه بـا حضـور جمعـی از مدیران و مسـووالن شـهر 
و اسـتان و جامعه مهندسـی برگزار شـد از محمدرضا محسـنین، اردشـیر 
فرشـیدیان فر و غالمعلـی خیـاط خلقی به عنوان مهندسـان برتـردر حوزه 
خالقیت و کارآفریني، از همکاران 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 فعالیت های 

حرفـه ای ایـن عزیـزان را تقدیم حضـور می کند: 

مهندسمحمدرضامحسنین
مهنـدس محمـد رضا محسـنین متولد سـال 1326 اسـت. وی در کارنامه 
حرفـه ای خـود فعالیت هـا و خدمـات ارزشـمندی از خود به جای گذاشـته 

اسـت. در ذیـل بـه بخشـی از ایـن فعالیت ها اشـاره می کنیم. 
 عضـو کمیسـیون های تصویـب طـرح جامـع مشـهد و طـرح محـدوده 

اطـراف حـرم مطهر حضـرت رضـا )ع(
 عضو شورای معماری شهر تهران از سال 76 تا 80

 عضو شورای شهرسازی شهر تهران از سال76 تا 79
 عضـو هیأت مدیره سـازمان زیبا سـازی شـهر تهـران از سـال 71 تا 83 

به مدت دوازده سـال
 مسوول طراحی شهری تمامی میدانهای تهران

 مشاور سازمان گلشهر- تهیه گل و فضای سبز تهران
 عضو هیأت داوران و راهبردی مسابقات مجسمه های شهر تهران

 عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
 عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور

 عضوکمیته هماهنگی مجالت سازمان های نظام مهندسی کشور
 عضو شوراهای فنی تخصصی استانداری خراسان و شهرداری تهران

 طراحی و نظارت بر ساختمان های 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
بلـوار سـجاد  طراحـی و نظـارت بـر سـاخت سـاختمان تجـاری در   

رضـوی(  قـدس  عمـران  و  مسـکن  مشهد)شـرکت 
 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 

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

مهندساردشیرفرشیدیانفر
مهنــدس اردشــیر فرشــیدیان فــر اســتاد نمونــه و عضــو هیئــت 
علمی دانشــگاه آزاد اســالمی و عضــو هیئــت مدیــره دوره پنجــم ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضوی اســت. ایشــان اولین طــراح و 
ســازنده مبدل هــای حرارتــی صفحــه ای در خاورمیانــه و خودکفــا نمــودن 
ــاي  ــده ای از فعالیت ه ــل گزی ــی اســت. در ذی ــش فن ــن دان ــران در ای ای
ــورق  آموزشــي، پژوهشــي، مشــاوره اي، اجرایــی و صنعتــي ایشــان را ت

می کنیــم: 
1. عضــو هیــات علمــي گــروه مهندســی مکانیک دانشــگاه آزاد اســالمي 

واحــد مشــهد )-1369 ادامــه دارد(
2. اولیــن اســتاد نمونــه دانشــکده مهندســی دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد 

مشــهد )1375(
ــره شــرکت  ــت مدی ــر ارشــد طراحــی و مهندســی و عضــو هیئ 3. مدی
پژوهشــی صنعتــی طاهــا قالب طــوس )اولیــن و تنهــا ســازنده مبدل های 
حرارتــی صفحــه ای در ایــران و خاورمیانــه( خودکفایــی کشــور در ســاخت 

مبدل هــای حرارتــی صفحــه ای
ــی  ــام مهندس ــم نظ ــم و شش ــای پنج ــره دوره ه ــت مدی ــو هیئ 4. عض

دارد( ادامــه  )از 1388  خراســان رضوی 
5. رئیــس کمیســیون حفاظــت و اطفــاء حریــق ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان خراســان رضوی )از 1392 ادامــه دارد(
6. عضــو گــروه تخصصــی مکانیــک ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 

خراســان رضوی در دوره هــای پنجــم و ششــم
7. مشاور عالي استانداري خراسان رضوي 84-83

8. عضو کمیسیون فني شوراي اسالمي شهر مشهد 85-84
9. مشاور کشتارگاه و مجتمع صنعتي گوشت مشهد 86-84

10. مشــاور عالي بنیاد مســکن انقالب اســالمي از ســال 84 – ادامه دارد
11. مشاور عالي جمعیت هالل احمر خراسان رضوي 85

12. مشـاور عالي مسـکن و شهرسـازي جهت تصویب طرح هاي مسـکن 
مهر)1387-1389(
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13. مشـاور عالي تاسیسـات مکانیکي مرکز طراحي و مطالعات شـهرداري 
مشهد)1389(

14. ثبـت فرمـول ضریـب بـدون بعد انتقـال حـرارت براي جریـان هواي 
مرطـوب بـراي اولین بار در دنیا در ASME )انجمن مهندسـان مکانیک 

آمریکا – 1993 (
15. طراحـی و سـاخت و مشـاوره در زمینـه مبدل هـای حرارتی صفحه ای 
پتروشـیمی های مختلـف در کشـور شـامل: مـارون، تندگویان، خراسـان، 

جـم، مرواریـد، پردیس، مبیـن، زاگرس، امیرکبیـر و...
کارخانه هــای 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 ســاختمان های بــزرگ شــامل: فرودگاه هــای مهرآبــاد تهــران 
ــل  ــه الرضــا )ع( مشــهد، هت ــل مدین و شــهید هاشــمی نژاد مشــهد، هت
پردیســان مشــهد، بیمارســتان رضــوی مشــهد، دانشــگاه علــوم پزشــکی 

مشــهد، زنــدان مشــهد، و...
صنایــع دارویــی و غذایــی و شــیمیایی شــامل: داروســازی ثامــن، 
ــا، شــهد  ــیناژن، داروســازی ره ــل، داروســازی س ــران نی داروســازی ته
ایــران، خوشــگوار، پپســی، شــیراز دینــا، شــیر پــگاه خراســان، ساســان 

ــران و... ــت ای ــتیل صنع ــرق، اس ــان ش ــران، نیس ته

مهندسغالمعلیخیاطخلقی
ــدرک  ــان م ــت. ایش ــال 1336 اس ــد س ــی متول ــاط خلق ــی خی غالمعل
کارشناســی عمــران و کارشناســی ارشــد تکنولــوژی خــود را از دانشــگاه 
پیتــس بــورگ کالیفرنیــا دریافــت کــرده اســت. مهنــدس خلقی موســس 
ــس و  ــال 1360(، موس ــکا ) س ــام در آمری ــرو ام ــلمانان پی ــن مس انجم
مجــری احــداث مســاجد زنجیره ای االســالم در آمریــکا ) از ســال 1360(، 
عضــو انجمــن اســالمی آمریکا و کانــادا ) از ســال 1361(، عضــو هیــات 
مدیــره خانــه صنعــت و معــدن خراســان ) از ســال 1387( و عضــو انجمن 

مهندســین عمــران اســت. 
زندگــی حرفــه ای وی آمیخته با فعالیت های شــگرفی اســت کــه می توان 
ــرد:  ــاره ک ــان اش ــی ایش ــای مطالعات ــا و پروژه ه ــی از ایده ه ــه بخش ب
ــارک  ــدان جهــاد مشــهد در ســال 1367 / طــرح گســترش پ طــرح می
کوهســنگي مشــهد در ســال 1368 / طــرح بــزرگ دریاچه هــاي فــدک 
به منظــور انتقــال آب دریــاي خــزر بــه کویرهــاي ایــران به همــراه طــرح 
احــداث و ایجــاد تهــران جدیــد در مجــاورت دریاچــه فــدک 1385 / طرح 
پــارک خطــي بــر روي کال قــره خــان مشــهد بــه طــول 42 کیلومتــر در 

ســال 1368 / طــرح مونوریــل مشــهد در ســال 1368 / طــرح اســکان 
ــور  ــران مشــهد در ســال 1369 / طــرح پویاســازي وزارت ام ــوري زائ ف
خارجــه در بــاال بــردن تــوان اقتصــادي کشــور در ســال 1377 / طــرح 
ــرح  ــال 1379 / ط ــور در س ــارج از کش ــي در خ ــان ایران ــي جوان کاریاب
مجتمــع تجــاري کــوه نــور در مشــهد در ســال 1376 / طــرح تجمیــع 
ــه  ــک مجموع ــهد در ی ــا )ع( مش ــام رض ــتان ام ــاختمان هاي بیمارس س
واحــد مرتفــع در ســال 1374 / طــرح بهینــه ســازي گردشــگري در ایران 
در ســال 1382 / طــرح مقابلــه بــا زلزلــه انســاني در کل کشــور در ســال 
ــراي  ــور ب ــاختماني کش ــنگ هاي س ــه س ــادرات بهین ــرح ص 1380 / ط
ــه  ــادرات بهین ــرح ص ــال 1378 / ط ــي در س ــاي جهان ــب بازاره تصاح
ــاره صنعــت صــادرات فــرش در ســال  ــق دوب ــراي رون ــي ب فــرش ایران
1378 / طــرح مجموعــه مذهبــی تفریحــی پیشــتاز 1400 در ســال 1380 
/ طــرح باغشــهر اقامتــی- توریســتی هشــت بهشــت شــاندیز در ســال 
1388 / طــرح مجتمــع اقامتــي فرهنگــي هشــت بهشــت قــرآن مشــهد 

در ســال 1388
بخشــی از فعالیت هــای اقتصــادی و تولیــدی مهنــدس خلقــی نیــز بــه 

ایــن شــرح اســت: 
فــروش و واردات لولــه پلــي پروپیلــن بهداشــتي بــراي آب ســاختمان ها 
بــراي اولیــن بــار در کشــور در ســال هاي 1373 تــا 1375 / تولیــد لولــه 
پلــي پروپیلــن بهداشــتي و انتقــال تکنولــوژي آن بــه کشــور بــراي اولین 
بــار در ســال 1376 در منطقــه آزاد قشــم / طراحــي و تولیــد انشــعابات آب 
ــار در کشــور در ســال  ــراي اولیــن ب شــهري از جنــس پلــي پروپیلــن ب
1379 و فــروش آن بــه شــرکت هاي آب و فاضــالب و صــادرات 
ــداث  ــون / اح ــي 1379 تاکن ــیایي و آفریقای ــورهاي آس ــه کش ــیع ب وس
واحــد تولیــد لولــه و اتصــاالت پلــي پروپیلــن فاضالبــي پــوش فیــت در 
ســال1384 / احــداث مجتمــع بــزرگ تولیــد لولــه، اتصــاالت و مخــازن 
فایبــرگالس در ســال 1384 / اختــراع تونل مشــترک تاسیســات شــهري 
از جنــس فایبــرگالس GRP و احــداث اولیــن تونــل کشــور در مشــهد 
از جنــس GRP بــه جــاي تونــل بتنــي / اولیــن تولیدکننــده در و پنجــره 
فایبــرگالس در کشــور در ســال 1384 / تولیــد کننــده شیشــه دوجــداره 
و طراحــی آداپتــور مخصــوص بــرای نصــب شیشــه دوجــداره بــر روی 
پنجره هــای قدیمــی در ســال 1384 / تاســیس مجموعــه بــزرگ ماشــین 
ســازي در ســال 1388 و اســتفاده از روش مهندســی معکوس در ســاخت 
خــط تولیــد لولــه فایبــرگالس تا قطــر 2800 میلیمتــر و تجهیزات تســت 
هیدرواســتاتیک و تســت هاي مکانیکــي بــراي آن و تولیــد ده هــا دســتگاه 
و ماشــین ویــژه تولیــد اتصــاالت و همچنیــن ســاخت تجهیــزات جانبــي 
بــراي تولیــد لولــه و اتصــاالت و مخــازن پلیمــري و فایبــرگالس / احداث 
بزرگتریــن فروشــگاه فــرش دســتي در شــهر دنورکلــرادو در ســال 1379

پروژههایساختمانی
ــهرک  ــاد و ش ــم آب ــکونی در قاس ــد مس ــش از 1500 واح ــرای بی اج
ــد مجتمــع ســاختمانی  ــا ســال 1376 / اجــرای چن شــهربانی مشــهد ت
در شــهر چارجــوي ترکمنســتان در ســال 1369 / اجــرای ده هــا پــروژه 

ــهد ــطح مش ــزرگ در س ــک و ب ــاختمانی کوچ س
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اشاره
آنچـه پیـش روی داریـد گفـت و گوی ما با یکی از مدیران طراح و یکی از بنیانگذاران مهندسـین مشـاور AKT II در لندن می باشـد. مهندس مسـلمان 

هندی االصلی که در اوگاندا متولد شـده، در کشـور انگلسـتان بزرگ شـده و کار می کند 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 10 هـزار کیلومتر سـفر می کند. البتـه این تنها بخشـی از 

فعالیت هایـی اسـت کـه حنیـف کارا انجـام می دهد. 
رویکـرد طراحـی- محـور، عالقـه بـه فرم هـای نوآورانـه، اسـتفاده نوآورانـه از مـواد و توجه بـه روش های پیچیـده طراحی ایـن اجـازه را بـه او داده تا در 

پروژه هـای پیشـگام در مهندسـی موفـق به کسـب جوایز متعدد شـود. 
او کـه در سـال های 2008-2012 اسـتاد مدعـو رشـته تکنولـوژی معماری برای موسسـه سـلطنتی KTH اسـتکهلم سـوئد بـود؛ در حال حاضر اسـتاد 

دانشـگاه هـاروارد در رشـته Architectural Technology اسـت. 
حنیـف کارا فعالیـت حرفـه ای خـود را فراتر از مهندسـی سـازه گسـترش داد و در سـال 2011 موفق به دریافت جایزه سـفیر مهندسـی ACE شـد. وی 
Ar- در موسسـه سـلطنتی معماران انگلسـتان و عضو هیأت امنای Sterling  نخسـتین مهندس سـازه دعوت شـده به عنوان داور برای جایزه سـاالنه

chitecture Foundation و عضـو کمیتـه امور فنی BCO اسـت. 
گفـت و گـوی حاضر نتیجه پیگیری های مسـتمر ادریس فرهت؛ مهنــدس سـازه شـرکت مهندسـین مشـاور AKT II در 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 می کنیم. 

معمـاريیعنیزندگي
حنیفکارادرگفتوگویاختصاصیباطاق:

AKTIIادریسفرهت|مهندسسازهدرشرکتمهندسینمشاور
لیسانسعمرانازدانشگاهآزاداسالميواحدمشهد|فوقلیسانس
سازهازدانشگاهcity درلندن
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مایلیمدرابتدایگفتوگویمانکمیبیشترازخودتان،از
زندگیشخصیتانواینکهچهسالیوکجابهدنیاآمدهاید؟

خانـواده ام اصالتـاً اهـل هنـد هسـتند. در اوگانـدا متولـد و بزرگ شـدم. از 
همـان کودکـی چون پـدرم در کارگاه سـاختمانی کار می کرد 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 نام هـای »ایمـان« و »ربیعـه« دارم که هر دوی آن هـا اکنون به 
مدرسـه می رونـد و من از این نظر خیلی خودم را مقید بـه خانواده می دانم. 
 Albert »و »آلبرت تیلور Robin Adams »مـن به همراه »رابین آدامـز
taylor شـرکت AKT II را در سال 2006 پایه گذاری کردم. این شرکت 
در حال حاضر یک شـرکت مهندسـی مشـاور خوش نام محسوب می شود 
کـه بیـش از 200 جایـزه را در پروژه هـای مختلـف کسـب کـرده اسـت. 
ضمناً من پروفسـور دانشـگاه هاروارد در بوسـتون آمریکا هستم و در رشته 

Architectural technology تدریس می کنم. 

آقایمهندس،شـماازمعماري،معمارومسـوولیتويچه
تعریفيارایـهميدهید؟

تعریـف مـن از معماري یک تعریف قدیمي اسـت. شـما باید 4000 سـال 
بـه عقـب برگردید یعنـی زمانیکه به غیـر از کشـاورزي، تنها معمـاري در 
تمـدن تاثیـر گـذار بود. کشـاورزي و معماري دو چیزی هسـتند کـه از آن 
زمـان باقـي مانـده اند. پـس تعریف مـن از معمـاري به 4000 سـال قبل 
بـر میگـردد هنگامـي که انسـان اولین غارها را سـاخت و با تکـه چوبي بر 
روي رودخانـه پـل درسـت کرد. ایـن تعریف مـن از معماري اولیه اسـت. 
بـه نظر مـن معماري عامل پیدایش مهندسـي عمـران در دوره هاي بعدي 
شـد. معمـاري آن چیزی اسـت که مـا االن به عنوان زندگي مي شناسـیم. 

ایـن نـگاه بـه زندگـي، نـگاه از یـک دید دیگر اسـت، نـه فقـط زندگي به 
معنـي عمـر دنیـوي انسـان، بلکـه به معنـي روش زندگـي، حـرف زدن و 

طریقـي کـه مـا از زمین حافظـت مي کنیم. 
پـس بـه نظر مـن معمـاران، معـرف هـزاران سـال فرهنـگ و جغرافیاي 

انسـاني هسـتند. ایـن تعریـف قدیمـي مـن از معماري اسـت. 
البتـه در حـال حاضـر، فکـر مي کنم معماران بیشـتر مسـوولیت خودشـان 
را بـه دیگـران واگـذار کرده انـد و باعـث فرسـایش نقش شـده اند؛ تا جایي 
کـه حداقـل در اروپـا بـه انـدازه اي که باید مهـم و موثر نیسـتند. البته این 
نقیصـه از جانـب خـود معماران اسـت کـه اجـازه داده اند دیگـران از جمله 

مهندسـان عمران ایـن مسـوولیت را تصاحب کنند. 
درموضوعاتمرتبطبامعماريچهرونديرادرطراحيدنبال
ميکنید؟اگرممکناستمرحلهبهمرحلهفرآیندطراحي

پروژهراتوضیحدهید؟
اگـر شـما بـه شـرکت مـا و شـیوه کاری ما نـگاه کنیـد، مي بینیـد کار در 
AKT II بـا شـناخت موضـوع طراحـي آغاز مي شـود، نه توجـه به اصول 
مهندسـي و ایـن موضـوع به این دلیل اسـت که مجموعه شـرکت بر این 

باورنـد که اصـول مهندسـي از پیش تعریف شـده اند. 
امـا قسـمت جالب تر موضوع و آن چیزي که به سـختي قابـل اندازه گیري 
اسـت، این اسـت که ماچگونه در فرآینـد طراحي درگیر مي شـویم. درواقع 
فرآینـد طراحـي موضوعي اسـت که به دید شـخصي هر فـرد برمي گردد. 

معمـوال نگاه معماران بـه طراحي با نگاه کارفرمایان متفاوت اسـت. 
معمارانـی هسـتند کـه تصور مي کننـد که طراحـي فرصتی بـرای پول در 
آوردن اسـت و کارفرمایانـي هـم هسـتند که تصـور مي کنند کـه طراحي 
هـدر دادن پول توسـط معماران اسـت. پـس فرآیند طراحـي یک موضوع 

اخالقي هم هسـت. 
مـا در آغـاز فرآینـد طراحـي بـه کارفرما مي گوییـم کمترین چیـزي را که 
مـا در پـروژه اعمـال مي کنیـم ضوابط فني اسـت یعني سـازه بـا کمترین 

heatherwick studio :معمار | AKT II:در نمایشگاه شانگهاي | مهندس مشاور Uk pavilion
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هزینـه و به شـکلي قابـل قبول روی پاي خود بایسـتد. امـا فرآیند طراحي 
پـروژه از نظـر مـا فرآیندي غیر خطي اسـت. 

اینکـه گفته شـود کارفرما یک سـازه بتنـي با این مشـخصات مي خواهد و 
مـا هم محاسـبات را انجـام بدهیم یک فرآیند خطي اسـت که ما اعتقادی 
بـه آن نداریـم، ما مي خواهیم با ایده معمار درگیر شـویم. بعضي اوقات این 
ایده مي تواند یک فرم و گاهی مي تواند مسـایل سیاسـي و اجتماعي باشـد. 
همانطـور کـه گفتـم از نظـر مـا، طراحـي یـک پروسـه غیر خطي اسـت 
و شـیوه کار مـا ایـن اسـت کـه از تمـام پتانسـیل های موجـود بـه عنوان 

فرصـت اسـتفاده کنیم. 
مـا معمـوال با کمک معمـار صـورت پرسـش را تغییر مي دهیم، پرسشـی 
کـه غالبـا کارفرما نمي داند چیسـت. این پروسـه ای اسـت که بسـیاری از 

افـراد از جملـه کارفرمایان آن را نمی شناسـند. 
بدتریـن معمـاران کسـاني هسـتند کـه بـا یـک صفحـه سـفید کاغـذ به 
سـراغ شـرکت مـا مي آینـد و نمـي داننـد بـه دنبال چـه چیزي هسـتند و 
فکـر مي کننـد کـه ما هـم مثل یـک میمون یـک سـري کارهـا را انجام 
مي دهیـم. آنچـه ما دوسـت داریم، آنسـت که یک معمـار ایده اي داشـته 

باشـد کـه بتوانیـم آن را نقـد کنیم. این شـیوه کار ماسـت. 

بـهعنوانیکمهنـدسسـازه،چگونهجایـگاهخودتانرا
بهمعمـارتغییـرميدهید؟

ایـن مهـم اسـت که بدانید شـرکت ما یک شـرکت معماری نیسـت و من 
هـم کار معمـاري انجـام نمـي دهـم. البتـه مهندسـان زیادي هسـتند که 
سـعي مي کننـد کار معماري هـم انجام بدهنـد. این موضوع یـک مناظره 
در دانشـگاه تورنتـو در چند هفته گذشـته هم بود. در ایـن کنفرانس از من 

خواسـته شـده بـود در مـورد آینده ي طراحـي صحبت کنم. 
بعضـي افـراد تصور مي کنند مهندسـي جواب مسـاله اسـت امـا آن چیزي 
کـه مـا بـه آن رسـیده ایم ایـن اسـت کـه مهندسـان از نظر فنـي مهارت 
دارنـد و مي داننـد چگونـه یـک چیـز سـاخته مي شـود، امـا آن هـا نبایـد 
معمـاري انجـام دهند. پس این بسـیار مهم اسـت که بیـن صحبت کردن 

و فکـر کـردن در مـورد معمـاري و خود معمـاري تفاوت وجـود دارد. 
بـه عنـوان یـک مهنـدس سـازه مي توانیم با یـک معمار هم فکـري کنیم 
ولـي نمـي توانیم یـک معمار بشـویم و بایـد به معمـاران اجـازه بدهیم تا 

کار را بـه طریق خودشـان انجـام بدهند. 
دلیـل اینکـه شـما مي بینید ما با بهتریـن معماران جهـان کار مي کنیم هم 
بـه همین علت اسـت. معمـاران درک خوبي از مهندسـي دارند و به همین 
دلیـل آن هـا به دنبال کسـي هسـتند کـه چیزي بیشـتر از یک مهندسـي 
سـاده بـراي ارایـه داشـته باشـد. اسـتراتژي من اینسـت کـه شـما باید در 
شـغل خودتـان کامال حرفه اي باشـید و حرفـه تان را کامـال درک کنید و 
بعـد مي توانید درگیر محیط کاري سـایر حرفه ها شـوید. این اسـتراتژي در 
4-5 سـال ابتدایي تاسـیس شـرکت باعث شـد کـه ما بتوانیـم پروژه هاي 

درحالحاضر،فکرميکنممعمارانبیشترمسوولیتخودشانرابهدیگرانواگذارکردهاندوباعثفرسایشنقش
شدهاند؛تاجایيکهحداقلدراروپابهاندازهايکهبایدمهموموثرنیستند.البتهایننقیصهازجانبخودمعماراناست

کهاجازهدادهانددیگرانازجملهمهندسانعمراناینمسوولیتراتصاحبکنند.
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بسـیاري را انجـام بدهیـم. این اسـتراتژي ذایقـه معماران قدیـم و جدید را 
ارضـاء مي کنـد و بـه آنچه آن هـا به دنبالش هسـتند کمـک مي کند. 

اقـدام دیگـري را کـه انجـام دادیـم این بـود که ما با موسسـات آموزشـي 
ارتبـاط برقـرار کردیـم. بسـیاري از مـا بـا موسسـات آمـوزش طراحـي و 
مخصوصـا معمـاري کار مي کنیم. ما در گذشـته به صـورت خطي آموزش 
دیـده بودیـم و یاد گرفته بودیم فرآینـد کار را مرحله به مرحله انجام دهیم. 
خـب، مـا تصمیم گرفتیـم روش کار خودمـان را بازبیني کنیـم. این ارتباط 
برقـرار کـردن با موسسـات آموزشـي و یـاد گرفتـن روش هـاي جدید کار 

کمـک کـرد بتوانیـم وارد محدوده بین مهندسـي و معماري بشـویم. 

آغاز را خود طراحی هنگامیکه در معماران شما نظر به
میکنندوایدههایاولیهراشکلمیدهندتاچهمیزانباید

بهمالحظاتسازهایتوجهداشتهباشند؟
نظر شما در مورد رابطه بین معماري گذشته و تاریخي و معماري معاصر 

چیست. اصوال این دو از یکدیگر جدا هستند یا با هم در ارتباط مي باشند؟
متاسـفانه تکنولوژي در مسـیر اشـتباه به کار گرفته شده اسـت و در نتیجه 
ایـن دو از هم جدا شـده اند. متاسـفانه ما بـا عده اي تکنوکـرات مواجهیم. 
معمارانـي هسـتند کـه در شـکل سـازي، از تکنولـوژي سـاخت هواپیما و 
کشـتي اسـتفاده می کننـد یعنـی در معمـاری یـک خانـه از کشـتي الهام 

می گیرنـد کـه ایـن باعث تاسـف اسـت. 
اگـر شـما بـه تاریـخ نـگاه کنیـد، موضوعـات بسـیاري وجـود دارنـد کـه 

معمـاران مي تواننـد از آن اسـتفاده و الهـام بگیرنـد. 
پـس از یـک دیـدگاه، ایـن جدایـي بیـن معماری گذشـته و معاصـر وجود 
دارد و ایـن بخاطـر اسـتفاده نادرسـت از تکنولوژی اسـت. افرادي هسـتند 

کـه دوبـاره به گذشـته نـگاه مي کنند و سـعي مي کنند بفهمند گذشـتگان 
کارهـا را چگونـه انجـام میدادنـد. ایـن افـراد سـعي مي کننـد طرح هـاي 
قدیمـي را درک کننـد و بفهمنـد چرا آن ها به این شـکل اتفاق افتـاده اند، 

بـه عنـوان مثال طرح هـاي معمـاري قدیمـي در ایران. 
بهشیوههايجدید اینطرحها از آنهاسعيميکنندکه
ما مثال عنوان به کنند. کامل را آنها یا کنند استفاده
چگونهميتوانیمبهکمکتلفیقتکنولوژيومصالحجدیدبا

طرحهايقدیميازآنهااستفادهکنیم؟
افـرادي هسـتند کـه کامـال بـه تکنولـوژي وابسـته اند و بـه گذشـته نگاه 
نمي کننـد و هسـتند افـرادي کـه فقـط بـه گذشـته نـگاه مي کننـد. مهم 

اینسـت کـه بایـد بـه حالـت تعادل رسـید. 
نظر شـخصي من اینسـت که در معماري گذشـته چیزهاي بیشتري وجود 

دارد کـه مي توان در معماري معاصر اسـتفاده کرد. 
شمامتعلقبهکشوريهستیدباتاریخمعماريغنيهستید،
مطرح هویت و معنا مانند موضوعاتي کشوري چنین در
هستند.بهنظرشماارتباطبینمعناوفرمچیست؟دریک
بینمعناوفرماهمیتميیابدومعنادر ارتباط پروژهکه
نهایتبهفرممعماريتبدیلميشود،شماچگونهشروعبه

کارميکنید؟
در بیشـتر مواقـع معنـا توسـط کارفرمـا یـا معمـار تعریف شـده اسـت. به 
عنـوان مثال در پروژه هاي تجاري معنا و مفهوم کسـب سـود مالي اسـت. 
امـا گاهـي شـما در مـورد پروژه هـاي فرهنگـي صحبـت مي کنیـد بـه 
خصـوص هنگامي کـه ایـن پروژه هـا در کشـورهاي فقیـري ماننـد مصر، 
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آفریقـا، هنـد یا الجزایر سـاخته مي شـود. در اینگونـه پروژه هـا معنایي که 
ما به دنبال آن هسـتیم به فرهنگ و شـیوه زندگي مردم مربوط مي شـود. 
آنچـه را کـه مـن به عنوان یک خارجي از کشـور انگلسـتان متوجه شـدم 
اینسـت کـه ما بیشـتر به دنبـال معنـا در آن جامعه هسـتیم تا خـود مردم 

محلـي آنجا. 
مـن یـک مثال براي شـما میزنـم. ما یک مدرسـه در کشـور مـاالوي در 
آفریقـا مي سـازیم و مي خواهیـم در آن از یـک سـازه آجري اسـتفاده کنیم 
ولـي مردم محلي سـاختماني از شیشـه و اسـتیل مي خواسـتند، چون فکر 
مي کردنـد مـدرن اسـت. تصور آن ها اینسـت که اگر به آن هـا بنایی آجري 
تحویـل دهیـد بـه معنـاي آنسـت کـه آن هـا را انسـان هاي عقـب مانـده 
مي دانیـد. بنابراین کارکردن با معنا در اینگونه موارد بسـیار مشـکل اسـت. 
مـن از یـک نظـر خـودم را خوش شـانس مي دانـم، چون هنـدي االصل 
هسـتم، در شـرق آفریقا متولد و در انگلسـتان بزرگ شـدم. عده اي به من 

مي گوینـد تو فکـر غربي و روح شـرقي داري. 
تعریـف معنـا در غـرب و شـرق متفاوت اسـت. مشـکل در جوامع شـرقي 
و کشـورهاي در حـال توسـعه بیشـتر از آنجـا ناشـي مي شـود کـه افـراد 
معـدودي هسـتند کـه واقعـا دوسـت دارنـد وارد یـک بحث واقعي شـوند. 
 امـا مثـال دیگر یک ورزشـگاه ملي کریکت در کشـور هندوسـتان اسـت. 
کارفرمـا بـه دنبال یک پروژه بسـیار ارزان قیمت بـود در حالي که این پروژه 
یـک پروژه ملي محسـوب مي شـد. افراد محلـي به دنبال یک سـازه ارزان 
قیمـت و کـم کیفیـت بودند که بـا اولین زلزله خراب مي شـد. مـا به آن ها 
گفتیـم کـه با توجه به پیشـینه تاریخـي هند، شـما باید پروژه اي بسـازید 
که نشـان دهد یک کشـور توسـعه یافته هسـتید و چیزي را انجام بدهید 

که گذشـتگان شـما انجام داده اند. 

مـا بـه آن هـا گفتیـم کـه گذشـتگان شـما قـدرت زلزلـه را بهتـر از شـما 
مي شـناختند! بنابراین جواب این سـوال براي یک مهندس بسـیار مشـکل 

اسـت و بسـتگي بـه درک مـردم جامعه از معنـا دارد. 
آغاز را خود طراحی هنگامیکه در معماران شما نظر به
میکنندوایدههایاولیهراشکلمیدهندتاچهمیزانباید

بهمالحظاتسازهایتوجهداشتهباشند؟
یـک معمـار خـوب دارای آگاهـی کافـی در مـورد تمـام جنبه هـای یـک 
سـاختمان هسـت و ایـن موضوع شـامل سـازه هم می شـود. 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. 
معمارانبهچهبخشهاوحوزههاییازمباحثسازهایباید
اشرافداشتهومرزهایورودایشانبهاینحوزهتاکجاست؟
یـک معمـار بایـد آشـنایی ابتدایـی بـا نیروهایـی کـه بـر روی سـازه وارد 

می شـوند را داشـته باشـد. بـه طـور مثـال نیـروی بـاد، زلزلـه و.... 
عـالوه بـر این باید نسـبت بـه محدودیت هایی کـه »مصالـح« و »فرآیند 

سـاخت« بر سـازه اعمـال می کنند، آگاهی داشـته باشـد. 
آیااینعبارتکههرطرحمعماریقابلاجرایسازهایاست

راقبولدارید؟باچهمالحظاتی؟
تقریبـاً دالیـل خوبـی وجـود که هر سـازه ای قابـل اجراسـت، البته ممکن 

اسـت هیـچ دلیل منطقـی هم پیـدا نکرد!
پرسـش اینسـت کـه چـرا؟ مـن فکـر می کنـم کـه این مسـاله بـه دلیل 
پتانسـیلی اسـت که ابزارهای پیشرفته تحلیل برای مهندسـان ایجاد کرده 

و خیلـی از محدودیت هـا را از بیـن برده اسـت. 
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بهنظرشماتکنولوژیامروزتوانستهاستبهمسایلینظیر
پیچیدگیهایشکلیدرحوزهسازهپاسخدهد،اینرشد
ماهیتی مبانی و مفاهیم رشد بر تاثیری چه تکنولوژیکی

معماریداشتهاست؟
بـه نظـر من رشـد تکنولوژی قطعاً اثر خودش را گذاشـته اسـت و من فکر 
می کنـم نـرم افزارهـای جدید با امکان شـبیه سـازی و نمایش سـازه یک 
ابـزار کمکـی خـوب بـرای معماران هسـتند تـا بتواننـد ایده هـای جدید را 
بشناسـند و محدودیت هـا را برطـرف کنند. بـه عالوه، نرم افزارها سـرعت 
هـم افزایـی ایده هـا را افزایـش داده انـد و باعـث افزایـش دقت شـدند. اما 
یـک معمار همیشـه بایـد از این پیشـرفت ها به عنـوان یک ابزار اسـتفاده 

کنـد وکار واقعـی باید یک تراکنش انسـانی باشـد. 
بهنظرشماامروزهمعماريامروز،دارايچهسبکياست؟آیا

ميتوانسبکمعماريخاصيرامعرفيکرد؟
مطمئن نیسـتم که سـبک معماري خاصي را بتوان مطرح کرد. در گذشـته 
تاریـخ که جسـت و جـو کنیـد درخواهید یافت که سـبکي وجود نداشـت. 
فقـط به دنبـال زندگي بهتر و ایجـاد روش هاي بهتري بـراي زندگي بهتر 
بـوده اند. عده اي هسـتند که با رویکرد خاصـي، طراحي را انجام مي دهند. 
آیامیتوانگفترابطهمعمارانومهندسانسازهدرمعماری
امروزدچارنوعیتحولشدهوبهنوعیتبدیلبهیکدانش

مشترکگردیدهاست؟
بـه نظـر مـن ابزارهـای جدیـد یـک سـطح مشـترک بـرای مهندسـان و 
معمـاران ایجـاد کرده که باعث شـده ارتباط بین آن ها بسـیار بهتر بشـود. 
از نظـر تئـوری ایـن باعـث اختـالط بهتر معماری و مهندسـی می شـود و 

همچنیـن باعث یـک هماهنگـی کارآمد می شـود. 

درسفریکهبهایرانداشتهاید،معماریگذشتهوحالاین
کشورراچگونهدید؟

مـن وقتـی بـه ایـران آمـدم فقـط توانسـتم شـهرهای تهـران، اصفهان و 
شـیراز را ببینـم، پـس صحبت کـردن در مـورد کل ایران عاقالنه نیسـت. 
سـاختمان هاي زیـادي را در ایـران دیـدم. اما تهـران بسـیار ناراحت کننده 
بـود. بایـد بگویـم که شـهر اصفهان »فـوق العاده« بـود. من بـرای خودم 
انتظـارات باالیـی تعریف کـرده بودم؛ امـا معماری از جملـه معماری پل ها 
خیلـی بیشـتر از انتظـارات من بـود! اصفهان شـهري بود که مي توانسـتم 
حضـور تاریـخ- فرهنـگ –هندسـه و ریاضیـات را لمس کنم. امـا به نظر 
مي رسـد ارتبـاط بیـن فـرم- هندسـه – تاریخ و فرهنـگ در ایـران از بین 
رفتـه و کـم رنگ شـده اسـت. شـاید دالیـل آن اجتماعي – سیاسـي و یا 

اقتصادي باشـد. 
آنچـه مـن در سـازه های جدیدتر دیدم ناامیـد کننده بود، چـون که به نظر 
می رسـید کیفیـت و طراحی جـزء اولویت هـای اول نبودنـد. من همچنین 
نقشـه جامع پیشـنهادی شـهر اصفهان را دیدم که کمی من را نگران کرد. 

نظرشمادرموردساختمانهايدبيچیست؟وآنراچگونه
دیدید؟

مـن دبـي قدیمي را به یاد نمـي آورم. اما تحقیقاتي انجـام داده ام. مي دانم 
کـه معمـاري واقعـي در دبي وجـود ندارد. نمـي توان با سـاختمان هاي آن 
ارتبـاط چندانـي برقرارکـرد. عـده زیادي به ایـن موضوع توجـه دارند و آن 
را نقـد مي کننـد. البتـه باید توجه داشـت معمـاران در این منطقـه، از هیچ، 
بـه سـاختمان هاي مرتفـع رسـیده انـد. از هیـچ، دبي را سـاخته انـد. و اگر 
بـه گذشـته دبي برگردید، شـاید به چنیـن معماراني باید تبریـک گفت اما 
در هـر صـورت سـاختمان ها بایـد به محیط پاسـخ بدهند. بایـد به مصرف 
انـرژي- معمـاري پایـدار و روش زندگـي مردم و به آینده نیـز توجه زیادي 

داشت. 

عاملموفقیتشمادردنیايمهندسيوطراحيچیست؟
زمانـي کـه کشـور و زادگاه خـود را تـرک مي کنـي و بـه کشـور دیگـري 
مي روي، مهم نیسـت چه کاره هسـتي پزشـک- مهنـدس و.... این عامل 
سـبب مي شـد تـا خـودت، خـودت را تشـویق کنـي تـا راه هـا و پل هـاي 

پیشـرفت را مرحلـه بـه مرحله بـراي خود بسـازي. 

انجام و المللی بین مناقصات بردن در AKT II شرکت
پروژههایبینالمللیدرخارجازکشورانگلستانموفقبوده

است.دلیلموفقیتشرکترادرچهمیدانید؟
بـه نظـر من مهم تریـن دلیل موفقیت شـرکت وجـود نیروهای متخصص 

اسـت. ما در شـرکت فقـط بهترین ها را اسـتخدام می کنیم. 
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.

شـمادوسـتداریـدچـهچیـزیرادرنسـلهایآینـده
ببینید؟ ایـران معمـاران

معمـاران ایران باید »سـنت« و »مدرنیتـه« را هم زمـان در آغوش بگیرند. 
بـه خاطـر تکنولوژی های جدیـد، موقعیت های فـوق العاده ای 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. 

رویکردشخصشمادرپروژههاچیست؟چگونهبهموضوعات
پاسخميدهید؟

سـعي مـن اینسـت کـه جـواب هـر مسـاله را در همان مسـاله بدهـم. ما 
همیشـه بـه دنبال یافتن پاسـخ پرسـش هایی هسـتیم کـه در متـن پروژه 
بوجـود مي آیـد. زاهـا حدید، ماریو بوتا، و سـایر معمـاران معـروف دنیا، هر 
کـدام سـبک خـاص خودشـان را داشـته اند. تعـداد معماراني که سـعي در 

ایجـاد معماري پاسـخگو بـه محیـط و اقلیم را داشـته اند، معدود اسـت. 

یکمعمارخوبدارایآگاهیکافیدرموردتمامجنبههاییکساختمانهستواینموضوعشاملسازههممیشود.
یکفردبهعنوانمعماربایدقادربهتشخیصاینموضوعباشدکهموضوعاتمرتبطبا»سازه«و»مصالح«تاچهمقدار

برویایدهاشاثرگذاراست.
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 اولین همایش صادرات خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی 19 
دی ماه 92 توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي، اتاق 
بازرگاني، صنایع،معادن و کشاورزي خراسان رضوي و با همکاری تشکل 
هاو انجمن هاي مهندسی استان با حضور شخصیت های 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 بی بدیل اقتصاد 

تک محصولی و متکی به نفت پرداختند. 

راهتوسعهفرهنگ

رئیس سـازمان نظام مهندسـی ساختمان خراسـان رضوی در این همایش 
با اشـاره به سـند چشـم انداز 20 ساله کشـور و ضرورت دسـتیابی به مقام 
نخسـت اقتصادی در سـال 1404 گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری 
در سـند چشـم انـداز و برنامـه توسـعه اعـالم کرده انـد سیاسـت مـا برای 
نهادینـه کـردن اقتصاد اسـت. در حقیقت چـراغ راه، اتوبـان و راه همواری 

کـه مـا را به مقام اول اقتصادی می رسـاند؛ نشـان داده شـده اسـت. 

صادراتخدماتفنیو
مهندسیانتخابنیست

ضرورتاست

درنخسـتینهمایشصادراتخدماتفنیو
مهندسیاسـتانخراسانرضویعنوانشد:
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مهندس محمد رضا رئیسی یادآور شد: نکته ای که باید آن را بررسی کنیم 
این است که آیا سیاست های مان در راستای نهادینه شدن اقتصاد است و 
آیا وزارت امور خارجه به سفارتخانه های کشور به ویژه در کشورهای همسایه 
ایران تالش در  ابالغ کرده که مهم ترین ماموریت شما به عنوان سفیر 

راستای تحقق این موضوع است؟
وی افـزود: بـرای بنـده بـه عنـوان یـک مهنـدس که 40 سـال اسـت در 
خدمـت خدمـات مهندسـی و جامعـه مهندسـی کشـورمان هسـتم عقده 
شـده اسـت که ترکیه بـا فاصله دو هـزار و 500 کیلومتری از ترکمنسـتان 
می توانـد در ایـن کشـور بیـش از 30 میلیـارد دالر پـروژه اجـرا کنـد اما ما 
در فاصلـه 200 کیلومتـری آن ایـن توانایـی را نداریـم! حـال آنکـه اعالم 
کرده ایـم می توانیـم در ازای 3 میلیـارد دالر طلـب ترکمنسـتان از ایـران 
بـرای آن هـا کار عمرانـی انجـام دهیـم، راه و راه آهـن بسـازیم، امـا آن ها 

قبـول نمی کننـد. 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 84 به 3/2 میلیارد 
دالر در سـال 91 رسـیده در صورتـی که رشـد متوسـط جهانـی 26 درصد 
اسـت. ارزش صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی ترکیه 28 میلیـارد دالر 
اسـت امـا مـا اآلن در کشـورمان بـه 3/2 میلیـارد دالر رسـیده ایـم؛ یعنی 

کمتـر از 10 درصـد شـاید 8 یـا 7 درصد!
میلیارد دالر  از 3/2  استان خراسان  اینکه سهم  بیان  با  رئیسی  مهندس 
صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به 2 میلیون دالر رسیده است گفت: 
ما در انرژی هسته ای خواستیم و توانستیم، چرا که مردمان توانمندی هستیم 
و حاال شما در این حوزه هم اگر بخواهید می بینید 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 می تواند توسعه دهد، صدور خدمات 

فنی و مهندسی است. 

یکمدیریتحرفهای

محمدحسن واحدی معاونت عمراني استانداري خراسان رضوي نیز در این 
همایش گفت: تا به امروز در مورد پروژه ها فقط مهندسی فکر می کردیم 
و تصمیم می گرفتیم و به بحث مدیریت توجه ای نمی شد، باید مدیریت 

حرفه ای 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 شرکت هاي خدمات فني و مهندسي براي صدور خدمات 
را تهدید آمیز خواند و گفت: اگر شرکت هاي خدمات فني و مهندسي به دلیل 
کم توجهي تصمیم به سرمایه گذاري در بخش دیگر بگیرند براي ما تهدید 
آمیز خواهد بود. واحدی به وجود مدیریت حرفه ای در کشورهای توسعه یافته 
اشاره کرد و گفت: در بحث مدیریت 3 شاخص سرمایه فرآیندی، عوامل 
محیطی مثل بازار و قوانین تامین منابع مالی باید در نظر گرفته شود. وی 

در ادامه گفت: در حوزه مدیریت مهندسي مشکل داریم ولي باید با مدیریت 
حرفه اي به کمک مهندسان برویم تا از ظرفیت ها بهتر استفاده شود. صدور 

خدمات فني و مهندسي را باید جایگزین صادرات نفتي کنیم. 
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 شده ایم. 

تولیدعلموثروت

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز به توانمندی اول نیروی 
انسانی کشورمان در سطح دنیا اشاره کرد و گفت: متأسفانه از این سرمایه 

استفاده درست و صحیح نمی شود و از آن غفلت کرده ایم. 
سید مهدی هاشمی خاطر 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 2 میلیارد 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 شده ایم. 
هاشمی گفت: با گذشت 18 سال از تصویب قانون نظام مهندسی تنها 2 سال 
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 آن ها برگزار کرده ایم که البته هنوز موفق به دریافت حداقل تسهیالت الزم 
برای سازمان نظام مهندسی به عنوان بزرگترین NGO تخصصی کشور 
نشده ایم. در حالیکه 250 هزار مهندس در این سازمان فعالیت می کنند 
ضمن اینکه منظور از تسهیالت هم که بیان شد پول نیست. از طرفی به 
خصوص کشورهای همسایه کشورمان به ما التماس می کنند که بیایید و 
کمک مان کنید اما سیستم پویائي نداریم. باید به جای تبرئه کردن خود به 

دنبال برطرف کردن مشکالت باشیم. 
از 250 هزار نفر مهندس در کشور، حدود 10 درصد در خراسان رضوی 
فعالیت می کنند؛ آیا 10 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی را داریم؟ آیا 
شایسته این استان 2 میلیون دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی است؟ 
بر طبق هدف گذاری های انجام شده در این بخش باید 50 میلیارد دالر 
صادرت انجام شود. از این مقدار سهم استان 5 میلیارد دالر می شود. در 

صورتی که در حال حاضر 2 میلیون دالر است. 
هاشمی گفت: 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 می شوند. 
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مشاورانخطشکن

قائـم مقـام سـازمان توسـعه تجـارت ایـران نیـز در ایـن همایـش گفـت: 
بـرای حضـور قدرتمند شـرکت های 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 

می کنند.  راهنمایـی 
قدرتمنـد شـرکت های  بـرای حضـور  افـزود:  ابوطالبـی  میـر  مهنـدس 
پیمانـکاری مـا در کشـورهای خارجـی بایـد مشـاوران نقـش خط شـکن 
داشـته باشـند. اگر در اسـتان خراسـان رضوی 350 مشـاور گریددار وجود 
دارد، آن هـا بایـد تبدیـل بـه یک شـرکت شـده و یک برند داشـته باشـند 
امـا متاسـفانه پیمانـکاران ما انفرادی عمـل می کنند و توجهی بـه اتحادیه 
هـا، انجمن هـا و کار گروهـی ندارنـد. وی تصریـح کـرد: مجلس شـورای 
اسـالمی وظایف سـازمان توسـعه تجارت را مشـخص کرده اسـت اما ابزار 
را در اختیارشـان قرار نمی دهد. این ابزارتوسـعه صـادرات، صندوق ضمانت 
صـادرات و بانـک توسـعه صـادرات هسـتند کـه بایـد در اختیـار سـازمان 
توسـعه تجارت باشـند. با ماده های قانونی نمی شـود کار تجارت را توسـعه 
داد. یـک هـزارم بودجه ای که برای باز بودن دسـت اتـاق بازرگانی مصوب 
می شـود، را برای سـازمان توسـعه تجارت تصویب کنید تا بتواند با دسـت 

و بالـی بـاز از صادرکننـدگان شـان حمایت کند. 
وی افـزود: یکـی از راه هایـی کـه بـرای فـرار از تحریم ها وجـود دارد ثبت 
شـرکت ها در کشـورهای خارجـی بـه خصـوص کشـورهایی کـه در حال 
پیوسـتن به اتحادیه اروپا هسـتند می باشـد که بنده حداقل دو سـال اسـت 
بـرای اینکـه شـرکت ها ایـن کار را انجـام بدهنـد تالش می کنـم، چرا که 
شـرکت ها بـا ایـن کار به صورت خـودکار وارد اتحادیه اروپا می شـدند و در 
انتقـاالت پـول و ضمانت نامـه دیگر برای آن ها مشـکلی وجود نداشـت. 
بـه دلیـل حجـم کاری کـه بعـد از انقـالب در داخل کشـور وجود داشـته 
سـاختاری بین المللـی بـرای خودمان تعریـف نکرده ایم و باید نـگاه مان را 

از داخـل کشـور به سـمت خارج سـوق بدهیم. 

انتخابیاضرورت؟

مهندس سید اسماعیل مفیدی استاندار سابق خراسان و یکي از فعاالن 
حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي نیز در این نشست گفت: در شرایط 
وانفسای کنونی اعتبارات عمرانی که ماحصل شاخص های تعدیل معکوس 

دولت های گذشته یعنی دولت های نهم و دهم بوده و موجبات اضمحالل 
و  فنی  خدمات  صادرات  امروز  آورده،  فراهم  را  پیمانکاری  شرکت های 
مهندسی یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. از طرفی پرداخت 
نشدن مطالبات شرکت ها و کاهش اعتبارات زیربنایی که صنعت پیمانکاری و 
اشتغال حتی مهندسان با تجربه را تهدید می کند، اهمیت این مسأله را بیشتر 
نشان می دهد. استاندار سابق خراسان افزود: در برنامه های اول و دوم با توجه 
به وجود فضای کاری زیاد، پیمانکار می توانست 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 30 درصد و 
همچنین مطالبات انباشته پیمانکاران، فرصت ایجاد اشتغال جدید را نمی دهد. 
از این رو شرکت ها 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 می کند 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 شرکت های کوچک امکان حل 
مشکل های بانکی خود را نداشته و تالش های صورت گرفته بیهوده خواهد بود. 
وی افزود: با توجه به شرایط موجود اگر همه دست در دست هم بدهیم 
می توانیم 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 شرکت های 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 شرکت های خدمات فنی و مهندسی وجود 
نخواهد داشت. باید این نگاه به بیرون را از مسووالن مطالبه کنیم و به آن ها 
راهکار دهیم که این مسأله برای شرکت های 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 فرموده اند 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. 

نبوداعتماد

عضــو کارگــروه پذیــرش شــرکت گروه هــای فنــی و مهندســی 
بین المللــی هشــتم نیــز بــا اشــاره بــه وجــود مشــکالت مشــترک میــان 
شــرکت کننــدگان در خصــوص صــدور خدمــات فنــی و مهندســی گفت: 
فعالیــت شــرکت های پیمانــکاری کوچــک و حتــی شــرکت های بــزرگ 
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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 هم فکـری باشـد. امـا شـرکت های مـا در ایـن مـوارد مشـکل 
دارنـد و بـه خاطر همین اسـت کـه در کارهای تیمی و کنسرسـیومی موفق 
نمی شـویم. 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 وظیفه ای بودن بین رشـته های 
مختلف نیاز اسـت. کار گروهی یک سـری جنبه های مثبت و یک سـری 

جنبه های منفـی دارد. 
یکـی از ایـن آفـات کارهای گروهـی نبود اعتماد اسـت. تـرس از برخورد، 
نبـود تعهد، پرهیز از مسـوولیت پذیری و بی توجهی به نتیجـه کار، از دیگر 
آفت هـای ایـن گونـه کارها اسـت، که نگران کننـده می باشـد. باید ببینیم 
که آیا یک کنسرسـیوم به عنوان سـازمانی مشـترک می تواند راهگشـای 

کار مـا باشـد یا خیر؟ 
عضـو کمیسـیون صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی اسـتان خراسـان 
رضـوی خاطـر نشـان کـرد: کنسرسـیوم ها در شـرایط کنونـی می تواننـد 
نقـش یک حلقه مفقوده در توسـعه اقتصادی ما داشـته باشـند و به همین 
دلیـل اسـت کـه تا بـه حـال در اقتصـاد آسـیب های زیـادی دیده ایـم. از 
ایـن رو دنیـای امروز، کنسرسـیوم ها 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 می شناسـند. از جمله مزایایی که یک کنسرسـیوم 
می تواند 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 فعالیت های بـزرگ، هم سـویی نیروهای موجود در راسـتای 
پیشـبرد و بهبـود بازاریابـی در بیـرون از مرزهـا، فعالیت تحت یک نشـان 

تجـاری قوی تر هسـتند. 

خودباوریمیخواهیم

مدیــرکل توســعه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران نیــز در ایــن نشســت بــه پیشــینه 20 ســاله در صــادرات 
ــال  ــت: س ــرد و گف ــاره ک ــورمان اش ــی در کش ــی و مهندس ــات فن خدم
ــا  ــی ب ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ــروع ص ــه ش ــه دکم 1373 را ک
یــک یــا دو پــروژه در حــدود 70 میلیــون دالر زده شــد می تــوان نقطــه 
ــت.  ــور دانس ــکاری کش ــرکت های پیمان ــاوری ش ــرای خودب ــروعی ب ش
ــف  ــای مختل ــورداری از توانمندی ه ــود برخ ــا وج ــه ب ــرکت هایی ک ش
ماننــد ســواد، تجربــه و ابــزار و امکانــات متنــوع تــا ســال 1373 مشــغول 

ــد.  ــی بودن ــای داخل ــت در پروژه ه ــه فعالی ب
مهنـدس سـلیمی تاکید کـرد: صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی فقـط 
منحصـر بـه سـاختمان و راه نیسـت. بلکـه در حوزه هایی 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 
حوزه هـای IT و ICT هـم در زمـره صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی 
قـرار دارد. چنانکـه مـا در حـدود 7 سـال پیـش در حـوزه IT و بـه شـکل 

محـدود بـه کشـور کانـادا صـادرات خدمات فنی و مهندسـی داشـتیم. 
امـروزه حـدود 8100 شـرکت صادرکننـده کاال داریم اما در حـوزه خدمات 
فنـی و مهندسـی در طـی 20 سـال گذشـته، تنهـا حـدود 220 شـرکت 
صادرکننـده خدمـات فنـی و مهندسـی وجود داشـته اسـت. این تعـداد در 
حد توانمندی شـرکت های 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. تحریم هـا یـک بحـث ملی اسـت و 
بایـد این مسـاله حل شـود تا چـرخ صـادرات خدمات فنی و مهندسـی به 
حرکـت در آیـد. بـا رفع تحریم ها مشـکالت بانکی، انتقال پـول و ضمانت 

نامه هـا حل خواهد شـد. 

امانازدولتهاینفتی!

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 خسـارت هایی اسـت که جامعه 
اقتصـادی مـا را تهدیـد می کنـد گفـت: بایـد در مقابـل داللی ها و سـفته 
بازی هـای عنـان گسـیخته موجـود در اقتصـاد کشـور، بـا نزدیـک کردن 

اندیشـه ها و قلب هـا 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 آن هـا را به 
تحصیل هـای کـم بـازده تشـویق می کنیم. ایـن مسـأله پایانـی دارد و در 
نهایـت ایـن جوانان از نسـل ما مطالبـه کار شـرافتمندانه خواهند داشـت. 
جوانانـی که پـس از هزینه های بسـیار، تبدیـل به بزرگترین سـرمایه های 

کشـور شـده اند امروز سـرگردان می باشـند. 
امـان از دولت هـای نفتـی و مردمی کـه حقوق خـود را از محـل درآمدهای 
نفتـی نمی داننـد. و امان از کسـانی که اجـازه نمی دهند که مـردم به اندازه 
مسـایل دیگـری همچـون فوتبال از حقـوق خـود از بیت المـال به خوبی 

بشوند.  مطلع 
ــان  ــاورزی خراس ــادن و کش ــع، مع ــی صنای ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی نای
رضــوی گفــت: در تحقیقــی مشــخص شــده اســت کــه در دوره هشــت 
ــروش  ــت و درآمدهــای حاصــل از ف ــر مجمــوع صــادرات نف ســاله اخی
نفــت در داخــل کشــور جمعــا 1200 میلیــارد دالر بــوده اما در همیــن دوره 
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5 درصــد رشــد منفــی اقتصــادی گــزارش شــده اســت. چگونــه ممکــن 
اســت کــه بــا وجــود ایــن مقــدار درآمــد ایجــاد شــده چنیــن نتیجــه ای 
حاصــل شــود. ایــن مســأله چندیــن بــار دیگــر در تاریخ اتفــاق افتــاده که 
یــک بــار آن بســیار واضــح بــوده اســت. در فاصلــه ســال های 51 تــا 53 
درآمــد ارزی کشــور 5 برابــر و درآمــد ســرانه مــردم مــا 3 برابــر می شــود. 
ــوان  ــه عن ــا ب ــم ت ــی می خواه ــام مهندس ــازمان نظ ــت: از س وی گف
ــوان را  ــای ج ــتان نیروه ــی در اس ــش خصوص ــکل بخ ــن تش بزرگتری
ــد.  ــتفاده کنن ــرب اس ــتادان مج ــن کار از اس ــرای ای ــوزش داده و ب آم

حرفهایتولیدکنیم

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 500 دالر صادرات ثبت شده است. با توجه به شرایط 
موجود باید صادرات استان خراسان رضوی به 3 میلیارد دالر صادرات در 
سال برسد که در حال حاضر این میزان 2 میلیارد دالر است. طبق برنامه 
باال  به  میانه  تکنولوژی  از  باید  این صادرات  از  یازدهم 30 درصد  دولت 
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 تمامی بخش ها است اما صادرات خدمات فنی و مهندسی 
یکی از اولویت های کاری بنده خواهد بود. باید برای پیش بینی 200 میلیون 
دالر صادرات استان، اتاق فکری تشکیل داده و در آن صادرات خدمات فنی 

و مهندسی را نیز مورد بررسی قرار دهیم. 
شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در استان خراسان رضوی 
باید برای رسیدن به رقم 100 یا 200 میلیون دالر صادرات خدمات فنی 
ومهندسی در شرایط کنونی که اعداد رقم کمتری را نشان می دهد چند 
کار انجام دهند. یکی از کارهایی که باید انجام شود شناسایی خدمات قابل 
صدور است. به عنوان مثال در کشور ما نیروهای تحصیل کرده ای وجود 
دارند که زمینه استفاده از خدمات آن ها در کشورهای دیگر فراهم است. اما 
آموزش های الزم را در این باره ندیده و گواهینامه الزم را برای ارایه خدمات 
در کشورهای خارجی ندارند. یک نمونه از این گواهینامه ها می تواند دانشنامه 
برد.  بهره  بین المللی  اعتبار  از  باید  که  باشد  کاربردی  علمی و  موسسات 
مهندس علیرضایی افزود: در تولید کردن نیز باید حرفه ای عمل کرده و در 
رعایت استانداردهای ملی و بین المللی دقت الزم را داشته باشیم. حرفه ای 
تولید کردن، جلوگیری از آسیب زدن به هم صنف های خود و کنترل تخلفات 
است. تولید و فروش شرکت ها بسیار خوب است اما تشکلی که بتواند جلوی 
تخلف اعضا را بگیرد وجود ندارد که این مهم باعث می شود رقابت منفی به 

وجود بیاید و به راحتی منکوب شویم. 
وی ادامه داد: به دلیل اینکه کشورهای هدف صادراتی استان خراسان رضوی 

افغانستان، تاجیکستان و نظیر آن ها 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 می کنم تا 
در وهله اول اتاق فکری برای بررسی نحوه توسعه صادرات خدمات فنی و 
مهندسی در استان تشکیل شود. ضمن اینکه به موارد و دستورالعمل هایی 
که سازمان های حمایتی خواستار رعایت آن ها از طرف ما شده اند تا بتوانند 
به صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک کنند، نیز باید احترام گذاشت و به 
آن ها عمل کرد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا این دستورالعمل ها را در 

اولویت قرار داده و رعایت کنیم. 

شرطپایداریدر
صادراتخدماتفنی

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 آن ها باید ادامه دهنده این راه باشند گفت: یک جوان زمانی در این حرفه 
باقی می ماند 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 پروژه های صنعتی 
بپردازیم. در این پروژه ها باید به میزان 60 درصد از مواد اولیه، نیروی انسانی 

و تولیدات داخلی کشور استفاده شود که این کار درستی است. 
مهندس میرجالل نور گفت: تاکنون پروژه ای در کشور اجرا نشده است 
که از دولت اعتباری دریافت نکرده باشد. به پروژه ها در حدود 80 درصد 
اعتبارات دولتی اختصاص می یابد که آن 20 درصد را نیز شرکت ها با باال 
بردن برآوردها به دست می آورند و در واقع 100 درصد اعتبارات الزم پروژه 
را از دولت دریافت می کنند. با اعتبارات دولتی است که تمامی کارخانجات 
ساخته شده است. چرا سفارتخانه ها پروژه های خارج از کشور را در وثیقه 
نمی گیرند که بتوان از آن ها بهره برداری کرد و پول را به کشور بازگرداند. در 

این موقعیت است که می شود به جوان ها خدمت کرد. 

بهبودروابطسیاسیراه
رشدصدورخدماتفنی

ومهندسی

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی 
با  سیاسی  روابط  بهبود  از  پس  را  مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور  رشد 

همسایگان امکان پذیر دانست. 
به گزارش کمیته اطالع رسانی همایش صدور خدمات فنی و مهندسی 
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خراسان رضوی، مهندس محمود پژوم نیز با اعالم این مطلب در جمع 
خبرنگاران گفت: تبادالت ارزی و گرفتن ضمانت نامه از کشورهای خارجی 
یکی از مشکالت شرکت های خدمات فنی و مهندسی برای فعالیت در خارج 

از کشور محسوب می شود که با بهبود روابط سیاسی قابل حل است. 
وی به موفقیت شرکت های خدمات فنی و مهندسی با بنیه اقتصادی باال 
در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و اظهار داشت: از 
آنجایی که انجام پروژه های برون مرزی هزینه بر است، شرکت های خدمات 
فنی و مهندسی که از بنیه اقتصادی ضعیفی برخوردارند، برای حضور در خارج 

از مرزها نیاز به حمایت های 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 شرکت های 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 شرکت های خدمات فنی و 

مهندسی در خارج از کشور کمک کند. 

اعالمچالشهایموجود
درحوزهصدورخدمات
فنیومهندسیخراسان

رضوی

دبیـر انجمـن انبـوه سـازان خراسـان رضـوی نیـز چالش های 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 70 سـاله اخیـر اولویت پیدا کـرده از جمله چالش هـای 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 بانک ها و موسسـات مالی در راسـتای واردات کاال 
بـوده و در بخـش صادرات نیز تنهـا از صادرات کاال حمایت  شـده و صدور 
خدمـات فنی و مهندسـی از پشـتیبانی مالـی بانک ها بهره ای نبرده اسـت. 
دبیر انجمن انبوه سـازان خراسـان رضـوی ادامه داد: شـرکت های خدمات 
فنـی و مهندسـی از 20 سـال گذشـته موفـق بـه صـدور خدمـات خـود 
شـده اند و تـا قبـل از آن فعالیت هـای عمرانـی شـان را در داخـل کشـور 
انجـام می دادنـد. ایـن شـرکت ها بـه دلیـل نداشـتن توانایـی در تجمیـع 
توانایی هـای خـود اعـم از مدیریتـی، برنامـه ریـزی و طراحی هـای مالـی 
و اجرایـی نتوانسـته اند در خـارج از مرزها حضور قدرتمندی داشـته باشـند. 
وی بـه توانایی هـای بـاالی مهندسـی و اجرایـی شـرکت های خدمـات 
فنـی و مهندسـی کشـور اشـاره کرد و اظهـار داشـت: تنها ضعفـی که در 
ایـن بخش مشـاهده می شـود نبـود هماهنگـی و هم فکری شـرکت های 
خدمـات فنـی و مهندسـی با یکدیگر اسـت و پیشـنهاد می کنم تـا با جمع 

شـدن در کنـار یکدیگـر بـا هم افزایی بیشـتر به موفقیت برسـیم. 
ثنایـی در پایان با اشـاره بـه وجود فرصت های کاری زیـاد در منطقه خاطر 
نشـان کـرد: دولت می توانـد با حل مسـایل و مشـکالت بین المللی زمینه 
حضـور شـرکت های 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. 

چندچالشدیگرصدور
خدماتفنيومهندسي

رئیـس هیئـت مدیـره اتحادیـه صادرکننـدگان خدمات فني و مهندسـي و 
نایـب رئیـس کمیسـیون صـدور خدمـات فني و مهندسـي سـازمان نظام 
مهندسـي سـاختمان اسـتان نیز گفت: نبود فضاي امن سیاسي و اقتصادي 
در تعامـل با کشـورها و ثبـات در قوانین و مقررات صادراتـي، ناکافي بودن 
فنـي  اعتبـاري، ضعـف شـرکت هاي  و  مالـي  بنگاه هـاي  حمایت هـاي 
و مهندسـي، محدودیت هـاي ایجـاد شـده بـراي بخش هـاي خصوصـي، 
هماهنـگ نبودن سیاسـت هاي پولي و مالي، آگاهي و توانایي کم سـفارت 
خانـه هـا، فقـدان انگیـزه الزم در شـرکت هاي خدمـات فني و مهندسـي، 
عـزم و اراده جـدي از سـوي دولتمـردان از مهـم ترین چالش هـاي صدور 

خدمات فني و مهندسـي اسـتان محسـوب مي شـود. 
مهندس بابازاده همچنین اشـاره کرد مدیران شـرکت های فنی و مهندسی 
بایـد بـه این نتیجه برسـند که چنانچه بقـای مجموعه خـود را می خواهند 
بایـد نگاهشـان را نسـبت به جغرافیـای فعالیت خود عوض کـرده و با عزم 

و اراده جـدی پـای به ایـن عرصه بگذارند. 
شـرکت های 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 بین المللی 
نیـاز دارد را بـه صـورت جدی و با قیـد دو فوریت تامین کـرده و همچنین 
همـان عـزم و اراده جـدی ای کـه بخـش خصوصـی باید داشـته باشـد را 

می بایسـت در سـازمان خود ایجـاد کنند. 

اولویتنخست
سیاستگذاران

نخستین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی 
با صدور قطعنامه ای که توسط دبیر همایش و نائب رئیس سازمان نظام 
مهندسي ساختمان خراسان رضوي مهندس حسن پور حسیني قرائت شد 

به کار خود پایان داد. در بخشی از قطعنامه پایانی این همایش آمده است: 
همایش صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید می نماید که حمایت جدی 
از این بخش مهم اقتصادی که نقش اساسی در رهایی اقتصادی کشور از 
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وابستگی به نفت دارد؛ می بایست در اولویت سیاست گذاران، 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 می تواند به 
رشد و توسعه این بخش منجر شود و ضمنا تاکید بر آموزش جدیدالورودها به 

این حوزه از سوی تشکل های بخش خصوصی مورد انتظار است. 
متن کامل این قطعنامه به شرح ذیل است:

قطعنامهنخستینهمایشصادراتخدماتفنیومهندسی
استانخراسانرضوی

اولیــن همایــش صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی اســتان خراســان 
رضــوی در تاریــخ 19 دی مــاه 1392 در محــل اتــاق بازرگانــی و صنایــع 
و معــادن و کشــاورزی مشــهد مقــدس توســط ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان و بــا حضــور شــخصیت های علمــی- اقتصــادی- سیاســی و 
اجتماعــی برگــزار گردیــد. در ایــن همایــش فعــاالن اقتصــادی- اســتادان 
دانشــگاه- کارشناســان و مســووالن شــرکت کننــده از زوایــای مختلــف 
ــی و  ــات فن ــادرات خدم ــعه ص ــون توس ــی پیرام ــث و بررس ــه بح ب
مهندســی بعنــوان جایگزیــن بی بدیــل اقتصــاد تــک محصولــی و متکــی 
بــه نفــت پرداختنــد. یافته هــای بدســت آمــده از مجمــوع ســخنرانی ها و 
پانل هــای 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 می نمایــد 
کــه حمایــت جــدی از ایــن بخــش مهم اقتصــادی کــه نقش اساســی در 
رهایــي اقتصــاد کشــور از وابســتگی بــه نفــت دارد می بایســت در اولویــت 

کار سیاســتگزاران، دولتمــردان و فعالیــت بخــش خصوصــی قــرار گیرد. 
ــدف  ــورهای ه ــه کش ــه تجرب ــد ک ــه می نمای ــش توصی ــد -2 همای بن
ــورهای  ــایر کش ــه س ــا ب ــراق و آفریق ــن، ع ــکای التی ــژه در آمری به وی

ــد.  ــری یاب ــه ای تس ــه ای و فرامنطق منطق
بنــد -3 همایــش توصیــه دارد کــه اســتفاده از اصــول نویــن بازرگانــی در 
بازاریابــی و نفــوذ بــه بازارهــای هــدف و اســتفاده از کارشناســان مجــرب 
ــه رشــد و توســعه  ــد ب ــه ســایر کشــورها می توان ــن حــوزه و تجرب در ای
ایــن بخــش منجــر گــردد. تاکیــد بــر آمــوزش جدیدالورودهــا بــه ایــن 

حــوزه از ســوی تشــکل های بخــش خصوصــی مــورد انتظــار اســت. 
بنــد -4 تشــکیل کنسرســیوم های صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی 
بــه منظــور افزایــش تــوان رقابتــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و تامیــن 
ــه تســهیالت  ــردش و ســهولت دسترســی ب نقدینگــی و ســرمایه در گ
بانکــی و خطــوط اعتبــاری و تجمیــع فعالیت هــای پراکنــده مــورد تاکیــد 

ــد.  ــش می باش همای
ــه اینکــه ســازمان  ــا توجــه ب ــد کــه ب ــد می نمای ــد -5 همایــش تاکی بن
ــور  ــی کش ــکل مهندس ــن تش ــاختمان فراگیرتری ــی س ــام مهندس نظ
می باشــد در اساســنامه ایــن ســازمان موضــوع صــادرات خدمــات فنــی و 

ــده شــود.  ــزام قانونــی و وظیفــه منــد گنجان مهندســی و ال
ــی در  ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ــیون ص ــکیل فراکس ــد -6 تش بن
ــن  ــه ای ــژه ب ــه وی ــور توج ــالمی به منظ ــورای اس ــرم ش ــس محت مجل
حــوزه و اســتفاده از نقطــه نظــرات فعــاالن اقتصــادی و کارشناســان مورد 

تاکیــد اســت. 

بنــد -7 تفویــض اختیــارات آئیــن نامــه اجرایــی مــاده 19 و تبییــن بــرش 
اســتانی آن مــورد تاکیــد همایــش می باشــد. 

بنــد -8 بــا توجــه بــه اینکــه 90 درصــد فعالیت هــای صــادرات خدمــات 
فنــی و مهندســی در حــال حاضــر در تهران متمرکز اســت لــذا توجه ویژه 
ــد می باشــد.  ــه اســتان ها و اســتفاده از ظرفیت هــای آن هــا مــورد تاکی ب
بنــد -9 همایــش تاکیــد می نمایــد کــه مشــوق های صادراتــی 
)اختصــاص یارانــه بــه قراردادهــا- هیئت هــای تجــاری و نمایشــگاههای 
ــوان  ــش ت ــور افزای ــه منظ ــی( ب ــات و بازاریاب ــور و تحقیق ــارج از کش خ
رقابتــی شــرکت ها توســط ســازمان توســعه تجــارت ایــران ادامــه یابــد. 
ــت صــادرات  ــدوق ضمان ــه صن ــد ک ــد می نمای ــش تاکی ــد -10 همای بن
ایــران و بانــک توســعه صــادرات ایــران کــه نقــش عمــده ای در بیمــه 
خدمــات صادراتــی و ارائــه تســهیالت صــدور ضمانتهــای صادراتــی بــه 
پروژه هــای خــارج از کشــور دارنــد نســبت بــه افزایــش ســقف تســهیالت 
و ســرمایه خــود و تســهیل فرآینــد اداری آن اقــدام نماینــد. از اقدامــات 
ــکر و  ــر تش ــاری صدرالذک ــی و اعتب ــاد مال ــی در نه ــده فعل ــام ش انج

ــود.  ــی می ش قدردان
ــژه  ــزاری به وی ــرم اف ــد -11 صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و ن بن
در ســطح اســتانهای کشــور در وضعیــت مطلــوب نیســت لــذا همایــش 
توصیــه می نمایــد کــه زیرســاخت های الزم و هــم چنیــن امــکان انتقــال 
پــول و گشــایش اعتبــارات اســنادی و تســهیالت بانکــی در ایــن حــوزه 

در اولویــت قــرار گیــرد. 
ــات  ــادرات خدم ــتهای ص ــن سیاس ــه بی ــد ک ــه می نمای ــش توصی همای
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 می نمایــد کــه پیشــبرد دیپلماســی تجــاری بــا 
نــگاه ویــژه بــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ســفارتخانه های 
جمهــوری اســالمی ایران بــا جدیــت و بیــش از پیــش پیگیــری و 
دنبــال شــود. عندالــزوم توصیــه مي شــودکه کارشــناس ویــژه صــادرات 
ــی  ــود و حت ــتقر ش ــفارتخانه ها مس ــی در س ــی و مهندس ــات فن خدم
االمــکان اســتقرار رایــزن ویــژه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در 
ــرد.  ــرار گی ــي ق ــورد بررس ــالمی ایران م ــوری اس ــفارتخانه های جمه س
بنــد-13 ایجــاد ســایت های اطــالع رســانی به صــورت متمرکــز و 
درج مناقصــات بین المللــی بــرای انتقــال اطالعــات ســریع بــه فعــاالن 
ــد  ــایت می توان ــن س ــد. ای ــش می باش ــد همای ــورد تاکی ــادی م اقتص

ــود.  ــدازی ش ــران راه ان ــعه تجــارت ای ــازمان توس توســط س
بنـد -14 ایجـاد صندوق هـای غیر دولتی توسـعه صادرات خدمـات فنی و 
مهندسـی برای جـذب منابع مالی بخش خصوصی با حمایـت ویژه دولت. 
بنـد -15 اصـالح آییـن نامـه اجـرای مـاده 19 در خصـوص حمایت های 

دولـت از صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی. 
16. اختصـاص خـط اعتبـاری بـه کشـورهای کمتـر توسـعه یافتـه، مورد 

تاکیـد همایـش می باشـد. 
17. همایـش تاکیـد می نمایـد در کشـورهای همجوار و منطقـه ای، دفاتر 
سـازمان نظـام مهندسـی و تشـکل های خدمات بـه منظور اشـتغال زایی 
اعضـای تحـت پوشـش و مونیتورینـگ بازاراهـای هـدف در رابطـه بـا 
پروژه هـای عمرانـی، ایجاد و دولت و تشـکل های ذیربط نسـبت به تامین 

هزینه هـای مرتبـط اقـدام نماید. 
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|گفتوگو|جوادصبوحی
اشاره

او هـم دوسـت دارد راحـت در خیابـان راه بـرود، قـدم بزنـد، بدود، بسـتنی 
بخـورد، سـاندویچ گاز بزنـد و...اما شـرایط زندگـی برای او کمی سـخت تر 
از بقیـه مـردم اسـت. شـاید حاال کـه در بسـیاری از برنامه هـای معارفی و 
اجتماعـی تلویزیـون به عنوان کارشـناس مجـری ظاهر مي شـود، خیلی ها 
انتظـار دارنـد عیـن عصـا قـورت داده ها رفتـار کنـد و رسـمی زندگی کند. 
امـا خیلـی از مخاطبـان او هـم امروز با لحـن گیـرای کالم و صداقتی که 
در چهـره اش مـوج می زنـد او را همین که هسـت می پسـندند. درسـتکار 
بـرای آن هـا سـاده و بی پیرایـه تـر از آنـی اسـت که بـه همـان راحتی که 
آموزه هـای دینـی را می گویـد 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 می کنیم: 
 

آقایدرستکاراجازهبدهیدازتاثیرگذاریرسانهبرمخاطب
شروعکنیمواینکهدراینفرآیندکدامیکازعناصرمثل

مجری،محتواویاظرفوقالبرسانهمهمترازبقیهاست؟
ایـن تاثیرگذاری به عوامل مختلفی بسـتگی دارد؛ عوامـل درونی و بیرونی، 
فـردی، حقیقـی و حقوقی، اجتماعی، حرفـه ای و غیر حرفـه ای. البته قطعًا 
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 

آنقدرمراقبحقوقمخاطب
بودهامکهپیرشدهام!

درگفتوگوياختصاصيباماهنامهطاق
درستکاریحرفهایاززبانعلیدرستکار
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از مـواد خوبـی تهیـه شـده و بـه خوبـی هم آمـاده شـده اما اگر بـه خوبی 
عرضـه نشـود خیلـی از زحمات مقدماتـی را ضایع می کنـد، پس چگونگی 
عرضه یک محتوا و اینکه توسـط چه کسـی عرضه می شـود مهم اسـت. 
اینکـه پیـام رسـان چقـدر آداب پیـام رسـانی را مراعـات کنـد و یـا میزان 
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 یا عناصـری دیگر؛ 
اگر مثاًل اسـم دخترمن شـکیبا باشـد و اسـمش را پشـت تلویزیون ببرم تا 
او خوشـحال شـود و به این قصد به بینندگان بگویم »شـکیبا باشـید و با 
برنامـه همـراه بمانید«،حتی همین هم به درصد محبوبیـت و تأثیر گذاری 

مـا صدمـه می زند. 

کننده تداعی هم نامش که درستکار مثل چهرهشخصی
راستیودرستکاریاستآنهمبرایبرنامهمذهبیباصدایی
آرامچقدربهدینپذیریویادینگریزیجوانانارتباطپیدا

میکند؟

اواًل از حسـن ظـن تـان ممنونـم؛ اجازه بدهیـد در این خصـوص به تجربه 
خـودم اشـاره کنـم. مـن تصـور می کـردم عمـوم مـردم جامعه مـا از دین 
و روحانیـت گریزاننـد، بنابرایـن وقتـی اجرای یـک برنامه  مذهبـی به من 
پیشـنهاد شـد، از پذیـرش آن اکـراه داشـتم، امـا وقتـی نتوانسـتم در برابر 
اصرارهـا تـاب بیـاورم بـه خـدا توکل کـردم. تـا آن موقـع با اینکـه درس 
آخونـدی خوانـده بـودم آخونـدی نکرده بـودم، در عین حـال وقتی هم که 
می خواسـتم برنامـه را اجـرا کنـم مثل خیلی دیگـر از مراحـل کار حرفه ای 
ام سـعی کـردم مطالعـه شـده و سـنجیده کار کنـم؛ امـا روي فرم لباسـم 
فکـر نکـرده بـودم و فقط بـه اینکه برنامـه را خوب و موفق اجـرا کنم فکر 
می کـردم. مـن آن زمان، سـابقه ای 10-15 سـاله در اجرا داشـتم بنابر این 
بایـد مراقـب اعتبار حاصـل از آن می بـودم ضمن اینکه موضـوع دین هم 
موضوعـی حسـاس بود؛ بـه هرترتیب، وقتی که موضوعات پیشـنهاد شـد 
بـا تهیـه کننـده و گـروه معـارف همراه شـدم، موضوعـات را قبـول کردم 
امـا بـه آن هـا گفتـم اگر نتوانـم با موضوعـی ارتبـاط برقرار کنـم به طرف 
آن نمـی روم؛ مثـاًل در همایـش نظـام مهندسـی باالخره اهمیتـی از نقش 
مهندسـان و نقش سـاخت و سـاز و نیروهای فنی و مهندسـی در کشـور 
و در اقتصـاد کشـور و رونـق اقتصـادی درک کـردم و نهایتـاً حاضر شـدم 
بـه روی صحنـه بـروم و گرنـه بـه خیلـی از همایش هـا دعـوت می شـوم 
ولـی نمـی روم چـون آمادگی هـای الزم برای آن را نداشـتم؛ بعـد از چهار 
سـال ایـن اولین همایشـی بود کـه راحت پذیرفتـم و می خواسـتم بپذیرم، 
در فضـای اجـرای برنامـه دینـی هم کـه قرار گرفتـم یک پایـش هایی را 
شـروع کـردم. لباسـم را ایـن طـور انتخـاب کـردم )سـیاه و سـفید( و بعد 

متوجه شـدم چه ترکیب خوبی اسـت؛ مفاهیمی را در بردارد و معنای تضاد 
بیـن سـیاه و سـفید می تواند به معنی تضاد میـان حق و باطل و راسـتی و 
نادرسـتی باشـد و این که کم کم دوسـتش داشـتم، چون تضاد رنگی که 
ایجـاد می کنـد صورت را برجسـته و تصویر را زیباتر می کنـد. بعد هم فکر 
کـردم کـه آن را تغییـر بدهم یانه ؟ به مرور متوجه شـدم ایـن کار ارتباطم با 
مخاطـب را آسـان تـر می کند یعنـی وقتی سـالم می کنم، با ثبات شـکل 

ورنـگ لبـاس، نیمی از ارتبـاط اتفاق افتاده اسـت. 
متوجـه شـدم جوانهـا می پسـندند و بعـد از روی واکنـش هـای مـردم 
شـاخص ها و معیارهایـی را بـرای خـودم انتخـاب کـردم و براسـاس آن 
شـابلون ها پیـش رفتم. بـه هرحال همـه عناصرپیداوپنهان درسـامانه یک 

ارتبـاط، اثرخـود را دارد و بایـد دقیـق باشـد. 

فکـرمیکنیـداگرکسـیغیـرازعلـیدرسـتکاربایک
هیبـتدیگـرویـاچهـرهوظاهـریکـهتداعـیکننـده
آیـا مینشسـت صندلـی ایـن روی هاسـت مذهبـی
میتوانسـتتأثیریراکهدرسـتکاررویمخاطبگذاشـته

بگذارد؟ اسـت،
مـن نمی دانـم چـرا به دنبـال من آمدنـد، ولی خـود تهیه کننـده که قصه 
انتخابـم را تعریـف می کرد می گفـت که چند نفری را انتخـاب کرده بودیم 
کـه یکـی از آن ها درسـتکار بـود، تنهـا تصویری که از درسـتکار داشـتیم 
ایـن بـود کـه در زمانـی کـه برنامـه پرتـو را روی شـبکه 4 بـا بحث های 
علمی اجـرا می کـرد، احتـرام میهمانـان را حفظ می کـرد و این بـرای تهیه 
کننـده جذاب بـود. او نمی گفت درسـتکار تحصیالت دینـی و...دارد. وقتی 
سـراغم آمدنـد زمانـی بـود کـه هـم برنامه دینـی و هـم سـواد دینی من 
را می دانسـتند، بنابـر ایـن مدیـران برنامـه توجـه چندانی به ایـن موضوع 
نداشـتند و بعـد از اجـرای برنامه می گفتند رئیس صدا و سـیما گفته فالنی 

خوب اسـت چـون آیـات و روایـات را درسـت می خواند. 
می خواهـم بگویم این که شـاید کسـی توفیـق پیدا می کنـد روی صندلی 
دینـی می نشـیند یـا نمی نشـیند به خـودش و بـه بسـیاری از ویژگی های 
عمومـی تـر او بـر می گـردد؛ البتـه ایـن قطعـاً بـه ایـن معنـا نیسـت کـه 
همـکاران دیگـرم چنین نباشـند؛ دارم داسـتان خـودم را عـرض می کنم. 
مـن اگـر می خواهـم مجـری رادیـو قـرآن شـوم بایـد اسـم قاریـان را بلد 
باشـم، یـا اینکـه آیـات را درسـت تلفظ کنـم، مهـم این اسـت وقتی یک 
مجـری مثـاًل در هر برنامه دو غلط دارد مسـلما به صندلی هـای بعدی راه 
پیـدا نمی کنـد؛ مـا در این حرفه و در این موضع زیر ذره بین هسـتیم؛ نمره 
قبولـی نسـبی کـه آورده بودیـم و رونـد برنامـه ای کـه قرار بـود فقط 30 
قسـمت باشـد، اعتمـاد مخاطب را چنان جلـب کرده بود که به درخواسـت 
تـداوم آن تبدیـل شـد و بـر پایه اعتمـاد و تصمیم سـازمان تاکنـون یعنی 

حدودپنج سـال جریـان یافت. 

یعنـيایـنکـهاگـرمهندسویـانیرويفنـيمابدانـدکـهبایـدکارشرادرسـتوباجدیـتتمامانجـامدهد،
متعهـدباشـدوباوسـواسازحقمشـتريمراقبتکنـد،درواقعازاعتباروسـرمایهخودشمراقبتکردهاسـت.

اقتصـاد،یـکفضايبـرد-برداسـت.برد-باختنیسـت.

اعتمـادمـردمبـهما،اعتبارماسـتوایـناعتباریافردياسـتویـااجتماعي.سـرمایهاجتماعـيیعنيعنصري
کـهشـماحتـیاگرهزارانسـرمایهشـخصيهمداشـتهباشـياماتـاآنبهمیـاننیایدوایجادنشـود،سـرمایه
هـايفـرديتوهـمفایدهاينـدارد.تودونـدهخوبیامعمارخیلـيخوبيهسـتيتواناوپرکارهسـتيوليوقتي
دهپـروژهبـدوننقـصتحویلنـدادهوامکانتجلـياشرانیافتهباشـياعتبـاراجتماعيوسـرمایهاجتماعيهم

برایتایجادنشـدهاسـت.
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بـه نظـر من اگـر دیگران لـوازم کافی و مـورد نیاز حضـور در یک صندلی 
تخصصـی را فراهـم آورده و داشـته باشـند در هر جایگاهی کـه آرزوی آن 
را کننـد می نشـینند. شـما اگـر از مـن بپرسـید آیـا غیـر از آقـای مهندس 
رئیسـي کسـی دیگـر هـم می توانـد در صندلـی سـازمان نظام مهندسـی 
مشـهد بنشـیند باز هم جوابم همین اسـت، اگر لوازم اش را داشـته باشـند 

کسـی منـع نمی کند. 
هـر فضای حرفـه ای، اقتضائات حرفـه ای دارد و وقتی مدیـری می خواهد 
نیـروی حرفه ای انتخـاب کند باید فاکتورهای حرفـه ای را لحاظ کند، البته 
کـه در بعضـی از موضوعـات عناصـر غیر حرفـه ای، انسـانی، اجتماعی و 

بـرون سـازمانی هـم بیش تـر از حرفه ای گری دخیل هسـتند. 
ضمـن اینکـه فضـای دینی بـا افـکار و اعتقادات بنیـادی جامعه سـرو کار 

دارد و بایسـتی فاکتورهـای مـورد نیـاز آن هـم دقیق تر مطالعه شـود. 

شمادانشآموختهدانشگاهیهستیدکهدانشآموختگانآن
مشخصهستند،وخوشدرخشیدهاند.بنابراینمیتوانیداز
منظریککارشناسدینینهبهعنوانیکمجری،برنامههای
مذهبیمادررسانهملیراآسیبشناسیکنیداینکهچرا
یکبرنامهمثلبرنامهشمادراینرسانهاینقدراقبالپیدا

میکندویکبرنامهدیگراینطورنیست؟

البتـه مـن خـودم را کارشـناس دینـي نمی دانـم، دیگـر اینکـه، اگر نقص 
یـا نقصانـی در برنامه هـای دینـی تلویزیونـي مـا دیـده می شـود در خیلی 
از عرصه هـای دیگـر کشـور و در رسـانه های غیـر صوتـی و تصویری هم 
دیـده می شـود؛ ایـن آسـیب در برنامه هـای دینـی از لحـاظ مدیریتـی بـه 
بخشـي از نقایصـی کـه در بخش هـای دیگـر مدیریـت کشـور مـا وجود 
دارد، بـر می گـردد. اگـر از منظـر محتوایـی و موضـوع کـه دیـن باشـد به 
مسـاله نـگاه کنیـم متوجـه می شـویم کـه گاهی نیـز مجـری برنامه های 
دینـی کـه کارش را خـوب بلـد نیسـت یـا تهیـه کننـده برنامـه دینی که 
کارش را بخوبـی نمی دانـد همـه تقصیر را نـدارد، بخش بزرگـی از تقصیر 
متوجـه انتخـاب کننـده اسـت؛ چرا بایـد تهیه کننـده برنامه، یـک مجری 
کـه تخصـص ورزش را نـدارد برای اجرای برنامه ورزشـی انتخاب کند و یا 
چـرا مدیـری تهیه کننـده ای را برای برنامـه ای انتخاب می کند کـه دارنده 
آن تخصـص نیسـت؟! البتـه انتخاب شـونده در این موارد هـم نباید قبول 
کنـد، امـا در ایـن کشـور نمی گذارنـد قبول نکنیم، من اگر 4 سـال سـابقه 
کار در اتـاق بازرگانـی و ارتبـاط بـا اقتصاد و فعـاالن اقتصادی را نداشـتم، 
اجـرای ایـن همایـش اقتصـادی را قبـول نمی کـردم. از مـن دعوت هـای 
زیـادی می شـود ولـی نمـی روم، می گوینـد خـود آقـای مدیرگفته انـد ولی 
می گویـم آن هـا لطف دارند و به فکر حل مشـکل خودشـان هسـتند. من 
سـرمایه ای 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 
اسـتفاده کنـم. بایـد بدانیـم منبـع روزی و ارتزاق مـا جای دیگر اسـت. ما 
گاهـی یادمـان مـی رود که همـه  این امور دسـت رئیس دیگری اسـت که 

قادرمطلق اسـت ودسـتپاچه می شـویم!
شـما ممکـن اسـت فکر کنید بـه صرف اینکـه خبرنگار هسـتید می توانید 
اجـرای تلویزیونـی هم داشـته باشـید، در صورتی که حتی اجـرای صحنه 
هـم بـا اجـرای یک برنامـه رادیـو و تلویزیـون و خبرنـگاری با اجـرا فرق 
دارد؛ هـر مجـری موفـق صحنـه الزاماً مجـری موفق تلویزیون نیسـت و 

برعکس!
خالصـه قرارگرفتـن هرکس درجای متناسـب او وقرار دادن افـراد در جای 

متناسـب باویژگی ها و تخصص ایشـان عنصرمؤثری درموفقیت اسـت. 

یکعدهمعتقدندهرمتخصصیدرحوزهرسانهبایداقیانوسی
باشدبهعمقیکوجبولییکعدههممیگویندهرکس
بایدواردتخصصخاصیشود.مخاطبکدامشکلازتخصص

رامیپذیرد؟

مـن و شـما در حـوزه تخصصـی کـه پا گذاشـته ایـم، تکلیف خودمـان را 
روشـن کـرده ایم؛ بعـد از آن باید فضای موفقیت را برای خودمان بسـازیم؛ 
یعنـی خالقیـت، جزیـی از عوامـل جـذب روزی محسـوب می شـود؛ این 
همـه مغازه داخل یک پاسـاژ وجـود دارد، هر کدام با یک ابزار و اقسـامی از 
خالقیـت امتیازاتـی برای خودشـان ایجـاد کرده انـد و موفقیـت وبرتری را 
دنبـال مـی کنند؛ شـما هم درحرفـه خودمی توانیـد دنبال لحـن خاصي در 
مصاحبه هـا بگردیـد؛ بـه قول شـما آن همه برنامـه دینی اسـت، همه هم 
از دیـن می داننـد و خیلی هایشـان هم خـوب و پاکیزه هسـتند،پس چرا به 

طور یکسـان جـواب نمی دهد؟!
بـرای اینکـه عناصـر دیگری هـم در این میان وجـود دارد، شـاید اگر االن 
همیـن را از مخاطب های »این شـب ها« بپرسـید، بگویند شـکل سـوالی 
کـه درسـتکار می کنـد، شـکلی کـه سـؤال مـی کند یـا هوشـمندی او در 
تشـخیص سـوال مهـم اسـت. بعضـی هم البتـه ممکـن اسـت بگویند از 
فیگـور و ُتـن صدای او خوشـمان می آیـد، عده ای هم صرفـا بخاطر اینکه 
در برنامه به سـوال آن ها پاسـخ داده می شـود، راضی هسـتند، به هر حال 
اینکـه مـا بتوانیم پرسـش جامعه را به خوبی تشـخیص و به خوبی پاسـخ 
دهیـم، پرسـیدن را هـم به درسـتی انجام بدهیـم مهم اسـت، و همه اینها 

سـواد و تخصـص مربوط بـه خـود را می خواهد. 
سـایر عناصرتیـم و گـروه کاري هـم در موفقیـت کاري موثرنـد. اعـم از 
نیت هـا گرفتـه تـا کیفیت کار هرفـرد ازگروه؛ عنصـر دیگر که نبایـد از آن 
غفلـت کـرد بحث جـدي انگاري اسـت یعنی هر فـرد به همان انـدازه که 
کارش را جـدي میگیـرد برنـده اسـت. شـاید گاهـی، بعضي از آسـیب ها و 
آفت هـا را کـه در جامعـه مي بینیـم بـه این موضـوع بر می گردد کـه آن ها 

را جـدي نمي گیریم. 

ضربالمثلیمیگوید،خشتاولچوننهدمعمارکج،تاثریا
میروددیوارکج.اینمثلراشایدبتوانبهموضوعبحثما
یعنیتعهدبهانجامصحیحیککارورعایتاخالقووجدان

آیادرنظاممهندسـيکشـورمهندسـانينیسـتندکهفرصـتندارنـدکارتحویلبگیرنـد؟چرا؟آیابـهخاطراین
اسـتکـهدرچندشـرکتبـاتعهدفعالیـتداردودرهرشـرکتهمچندیـنمهندسنـامآوروباوجـدانراگرد
خـودجمـعکردهاسـت.یابـهخاطرایناسـتکهپولبیشـتریداشـتهوتوانسـتهاسـتمهندسـاندرجهیک
رااسـتخدامکنـد؟واقعیـتایناسـتکـهمبنـايآن،درسـتکاريووفايبـهعهدبودهاسـت.تعهدياسـتکه

نسـبتبهنیازمشـتريازخودنشـاندادهاسـت.
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کاری،یادرهرحرفهتخصصیمثلمهندسيویاخبرنگاری
گرهزد.چطورمیشوداینتعهدرادرطیفیازمتخصصان

بیدارودرطیفیدیگرپررنگترازقبلکرد؟

اهل معماري و سـاخت و سـاز و نیروهاي مجرب فني و آزموده خودشـان 
کارشـان را بلدنـدو بنابر ایـن اقتضائات کار و ابزار و ملزومات کار خودشـان 
را هـم می داننـد و مي شناسـند. مهـم این اسـت که باور کنیم این هاسـت 
اقتضائـات کار. وقتـي این موضـوع را فهمیدیم و به آن اعتقـاد پیدا کردیم 
بایـد در عمـل نیـز اجازه دهیم ظهـور پیدا کند. یعني این کـه اگر مهندس 
و یـا نیـروي فنـي مـا بدانـد کـه بایـد کارش را درسـت و بـا جدیـت تمام 
انجـام دهـد، متعهـد باشـد و با وسـواس از حق مشـتري مراقبـت کند، در 
واقـع از اعتبار و سـرمایه خـودش مراقبت کرده اسـت. اقتصاد، یک فضاي 
بـرد- بـرد اسـت. برد- باخت نیسـت. هـر دو طرف فعال اقتصـادي و یک 
پرونـده اقتصـادی باید برنده باشـند یا دسـت کم احسـاس کنندکـه برنده 
انـد؛ مـا اگـر در فعالیت اقتصـادي خود و در هر رشـته اي که هسـتیم این 
موضـوع را مـد نظـر قرار دهیم برنده هسـتیم. مشـتري در یـک معامله و 
تعامل اقتصادي، سـاختماني را با من شـریک شـده و اعتماد کرده اسـت. 
مـن هـم حرفـه و تخصـص ام را براي او ارایـه می دهم؛ در ایـن جا عالوه 
بـر ایـن کـه بایـد مراقـب پـول او و حرفـه خـودم باشـم باید مراقـب این 

سـرمایه بنیـادي تر یعنی اعتمـاد و اعتبارم هم باشـم. 
اعتمــاد مــردم بــه مــا، اعتبــار ماســت و ایــن اعتبــار یــا فــردي اســت و 
یــا اجتماعــي. ســرمایه اجتماعــي یعنــي عنصــري کــه شــما حتــی اگــر 
ــان  ــه می ــا آن ب ــا ت ــي ام ــته باش ــم داش ــخصي ه ــرمایه ش ــزاران س ه
ــدارد.  ــده اي ن ــو هــم فای ــردي ت ــد و ایجــاد نشــود، ســرمایه هاي ف نیای
تــو دونــده خــوب یــا معمــار خیلــي خوبــي هســتي توانــا و پرکارهســتي 
ولــي وقتــي ده پــروژه بــدون نقــص تحویــل نــداده و امــکان تجلــي اش 
را نیافتــه باشــي اعتبــار اجتماعــي و ســرمایه اجتماعــي هــم برایــت ایجاد 
نشــده اســت. بنابرایــن اهــل فــن و فعــاالن فنــي و تخصصــي بیــش از 
همیشــه مراقــب پایــش آن ســرمایه و اعتبــار اجتماعــي شــان هســتند. 
ــه  ــود ک ــل مي ش ــق حاص ــن طری ــوع از ای ــن موض ــي از ای ــس بخش پ
ــان  ــي کارش ــد. وقت ــان را جــدي بگیرن ــان و متخصصــان کارش مهندس
ــر  ــه اگ ــد بطــوری ک ــي انجــام می دهن ــه خوب ــد آن را ب را جــدي گرفتن
بخواهنــد یــک پلــه بــاال برونــد بایــد بهتــر از آنچــه مشــتري شــان توقع 
ــا اینکــه مي گوینــد فضــاي کار  داشــته انجــام داده و تحویــل بدهنــد. ب
متاثــر از پارتــي بــازي و حــق و ناحــق کــردن اســت ولــي حتی همــکاران 
فنــي تــان هــم بــه شــما خواهنــد گفــت کــه خــوش نام هــا و خــوش 
کارهــا و درســتکارها را بیشــتر می پذیرنــد. آیــا در نظــام مهندســي کشــور 
مهندســاني نیســتند کــه فرصــت ندارنــد کار تحویــل بگیرنــد؟ چــرا؟ آیــا 
بــه خاطــر ایــن اســت کــه در چنــد شــرکت بــا تعهــد فعالیــت دارد و در 
ــام آور و باوجــدان را گــرد خــود  ــن مهنــدس ن هــر شــرکت هــم چندی
جمــع کــرده اســت. یــا بــه خاطــر ایــن اســت کــه پــول بیشــتری داشــته 
ــت  ــد؟ واقعی ــتخدام کن ــک را اس ــه ی ــان درج ــته اســت مهندس و توانس
ایــن اســت کــه مبنــاي آن، درســتکاري و وفــاي بــه عهــد بــوده اســت. 
تعهــدي اســت کــه نســبت بــه نیــاز مشــتري از خــود نشــان داده اســت. 
این هــا ســرمایه هاي ویــژه اي اســت کــه بــا علــم و تخصــص او قابــل 
مقایســه نیســت. متخصصــان، ابــزار اولیــه کار هســتند و آنچــه مهــم تــر 
اســت اعتمــاد و احتــرام بــه حــق دیگــران اســت. مهندســی کــه هتلــی 
ــه ثانیــه کار، خــودش را  را می ســازد بایــد در فراینــد تاســیس و ثانیــه ب
ــد بگــذارد.  ــه هتــل می آین جــاي مراجعــه کننده هــا و مســافراني کــه ب

حتــی بایــد بــه مســیری کــه در کشــور مــا همــه جــا بــرای معلــوالن 
نادیــده گرفتــه می شــود بیاندیشــد. مــن در حرفــه خــودم آنقــدر مراقــب 
مخاطبــم هســتم کــه پیــر شــده ام؛ یعنــي واقعا تمــام حــواس و عضالتم 
درگیــر موضوعــی اســت کــه مخاطــب می خواهــد. اینکــه خــداي نکــرده 
یــک لحظــه یــک حرکــت و یــا یــک فیگــوري گرفتــه باشــم کــه در 
قــاب تصویــر زشــت و زننــده باشــد. مبــادا کلمــه اي بگویــم کــه زننــده 
باشــد. اینکــه بگویــم »کیــف کــردم« یــا بگویــم »لــذت بــردم«. بــرای 
مــن تنهــا مخاطــب و خــدا مهــم اســت و مــن بایــد کارم را درســت و 
بــر اســاس معیارهــاي الهــي، اخالقــي، شــخصي و ادب و آدابــش انجــام 
دهــم. خــودم را دســت ســلیقه کســي نمــي دهــم و بــه همیــن نســبت 
یــک مهنــدس ســاخت و ســاز و نیــروي فنــي هــم حتــي اگــر مشــتري 
درخواســتي دارد کــه او تشــخیص میدهــد از نظــر فنــي غلــط اســت آن را 
انجــام نمــي دهــد حتــی اگر بــه لغــو قــرارداد بیانجامــد. بعنوان مثــال می 
گویــد مــن چیــزي را کــه غیــر عــادي وازنــگاه فنــی ناراســت باشــد نمي 
ســازم. مــن ایــن بنــا را بــراي ایــن کــه امــکان فــرو ریختنــش وجــود 

دارد نمــي ســازم. 

االنماشـاهدآسـیبهایيدرشـهرهسـتیمکهبهدلیل
رعایـتنکردناخالقدررشـتهمهندسـیرخدادهاسـت.
اغتشاشـيکهدرشـهرومنظرشـهريشـاهدآنهستیم
یـامعضـلترافیـکوآشـفتگیهایبسـیاردرمعمـاری
وماننـدآن،عـالوهبـرمهندسـانومتخصصان،مـردمدر

شـکلگیریایـنموضوعچقـدردخالـتدارند؟
یـک نکتـه نبایـد مغفـول بمانـد و آن ایـن کـه مـردم عـادي در تعامل با 
نیروي هـاي فنـي و مهندسـي و متخصـص مهم انـد یعني من بـه عنوان 
یـک شـهروندعام، نبایـد بـه کار ارزان و غلـط تـن بدهـم. مـا بعنـوان 
شـهروندان عمومـي و مشـتریان شـما بایـد بـر شـما سـخت بگیریـم ما 
بایـد وقتـي کارمـان خـراب بـود آن را پـس بزنیم و دعـوا کنیـم. من یک 
سـاختماني مي خواهـم کـه ایمـن باشـد و شـما را در ایـن کار، امین خودم 
دانسـته ام. نبایـد اصـرار کنـم کاري را کـه 6 مـاه طول مي کشـد 3 ماهه 
تحویـل بدهیـد. نبایـد رضایـت بدهم که شـما تقلبـي در رونـد کار کنید. 
وقتـي بایـد سـتون ایـن سـاختمان با فـالن درجـه مقاومت طراحي شـود 
نبایـد رضایـت داد بـا دو درجـه پاییـن تـر انجام شـود. وقتي مـا مي توانیم 
سـاختمان هایمـان را ارزان تـر و بـا مصالـح سـبکتر، تکنولـوژي روان تر، 
جدیدتـر، ارزان تـر و راحـت تر و پرسـرعت تر عرضه کنیم چـرا باید اصرار 
کنیـد همـواره بتن و سـیمان بـه کار ببریم تـا یک زلزله کـه مي آید دل ما 

هـم بلرزد کـه آوارسـنگینی برسـرمان بریزد!
بدانیـم  بایـد  نکتـه مهـم دیگـر اطـالع رسـاني اسـت؛ مـا مشـتریان 
گریزگاه هـاي نیروهـاي فنـي کجاسـت تـا جاهایـي کـه امـکان تقلـب 
وجـود دارد را نیـز رصـد کنیـم. بـا ایـن بیان مـی بینید که نقش مشـتری 

چقدردرتنظیـم تعهـد متخصصـان نیـز مؤثـر اسـت. 
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|گزارشخبری|سعیدهسمیعیدلویی
مدیرعامل شـرکت گروه هاي فنی مهندسـی بین المللی هشـتم تازه ترین 

اقدامات انجام گرفته در شـکل گیری این شـرکت را تشـریح کرد. 
مهندس میثم کرماني در این خصوص اظهار داشت: شرکت جامع صادرات 
خدمات فني و مهندسي بخش خصوصي استان که در راستاي نیل به اهداف 
سند چشم انداز 1404 کشور و حضور همه جانبه فعاالن مهندسي استان اعم 
از پیمانکاران، مشاوران، تولید کنندگان مصالح ساختماني و...در پروژه هاي 
منـطقه ای و بین المللي در مراحل انتهایي ثبت مي باشد، با هدف نقش آفریني 
در خالء موجود در ارتباط بین اشخاص حقوقي و حقیقي مهندسي استان و 
پروژه هاي بین المللي شکل گرفته و بنا دارد با استفاده از تجربیات موجود، 

پیشرو در صادرات خدمات فني و مهندسي استان و کشور باشد. 
وی با اشاره به تشکیل جلسه مجمع عمومی شرکت فنی مهندسی بین المللی 
هشتم افزود: جلسه مجمع عمومي موسسین، هشتم اسفندماه سال گذشته 
پس از اتمام فرصت واگذاري سهام، با حضور 87 درصد سهامداران برگزار شد. 
مهندس کرمانی اضافه کرد: در این نشست پس از آنکه مهندس رئیسی 
پژوم  مهندس  خراسان رضویو  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
عضو هیات موسس و کارگروه پذیرش-در آن به ایراد سخنرانی و گزارش 
پرداختند، در اجرای دستور ماده 101 الیحه اصالحی قانون تجارت، آقای 
محمدرضا رئیسی به سمت رئیس، آقایان مهندس علی شریف خانی و 
مهندس ابوالفضل شریفی مدیرعامل شرکت منیران 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 آگهی هـای شـرکت و تعیین سـهامداران و تعداد سـهام آنان از 

مهمتریناقداماتشرکت
گروههايفنیمهندسی

بینالمللیهشتم

مدیرعاملاینشرکتتشریحکرد:
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جملـه مـواردی بـود که در این نشسـت مورد تصویب قـرار گرفت. 
مدیرعامـل شـرکت فنـی مهندسـی بین المللی 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 2 سـال انتخاب شـدند. 
وی همچنیـن گفـت: با رعایت مـاده 147 الیحه 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 آگهی هـای شـرکت تعیین شـد و در نهایت بـا اعالم 
اعضای هیات مدیره و بازرسـان جلسـه مجمع عمومی رسـماً خاتمه یافت. 
 مهندس کرمانی تصریح کرد: پس از جلسـه مذکور، در نخسـتین جلسـه 
هیـات مدیـره آقـاي مهندس سـید اسـماعیل مفیدي به سـمت ریاسـت 
هیـات مدیـره، دکتـر شـجاعي بـه سـمت نایـب رئیـس هیـات مدیـره و 
مهنـدس معین تقـوي به عنوان دبیر انتخاب شـدند. ضمن آنکه جلسـات 
آتـی هیـات مدیره بـرای انتخاب مدیریـت عامل متعاقباً انجام شـد و پس 
از بررسـي برنامه هـا و سـوابق کاندیدا ها نیز انجام مصاحبه بـه زبان التین 
و بـا در نظـر گرقتـن سـوابق، تحصیـالت و تجربیات گذشـته متقاضیان، 
اینجانـب بـه اتفـاق آرا بـه عنـوان مدیرعامل انتخاب شـده و بـا توکل به 
خداونـد منـان و حمایت هاي اعضاي هیـات مدیره، اعضاي شـوراي عالي 
راهبـردي شـرکت و تشـکل هاي حامي در کنار درک و هـم افزایي متقابل 
بخـش دولتـي، تـالش خواهیـم کـرد که سـهم خدمـات فني مهندسـي 
در صـادرات اسـتان را بـه برنامه هـاي پیـش بیني شـده رسـانده و سـهم 
بسـزایي در اشـتغال زایـي همـکاران جـوان سـازمان هاي نظام مهندسـي 

اسـتان خراسـان رضوي داشـته باشیم. 
مدیرعامل این شـرکت جامع صادرات خدمات مهندسـي بخش خصوصي 

اسـتان تصریح کرد: از آنجا که خاسـتگاه این شـرکت کمیسـیون مشترک 
صـدور خدمـات فني مهندسـي اتـاق بازرگاني و سـازمان نظام مهندسـي 
اسـت، خـود را مقیـد بـه ارایـه گـزارش ماهیانـه بـه تمـام همـکاران و 

مهندسـان ارجمنـد اسـتان مي داند. 
وی در پایان به برخي از تشکل هاي حامي تاسیس این شرکت نیز اشاره 
کرد و گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، اتاق 
تعاون و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختماني خراسان 
رضوي، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي و انجمن شرکت های 
بازرسی فنی خراسان، انجمن شرکت هاي ساختماني و تأسیساتي استان، 
انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان خراسان رضوي، انجمن 
صنفی شرکت های مشاور و مجری تولید، توزیع و انتقال نیرو )تانیر(، انجمن 
صنفي مهندسان مشاور استان خراسان، سازمان نظام مهندسي ساختمان 
خراسان رضوي، سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبیعي و سازمان 
نظام مهندسي معدن خراسان رضوي، سندیکاي صنعت برق ایران، شعبه 
خراسان و پارک علم و فناوری خراسان رضوی تشکل هاي حامي تاسیس 
این شرکت می باشند که در همین جا مراتب تشکر اعضاي هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت را ازحمایت هاي همه جانبه این تشکل ها اعالم مي دارد. 
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|گفتوگو|سهیلپروازی
شـرکت تعاونی نظام مهندسـی ساختمان خرسـان رضوی با بیش از چهار 
هـزار و 500 عضـو یکـی از بزرگترین تشـکل های اسـتان می باشـد که با 
هـدف ترویـج و تحکیـم مشـارکت، بـرای ایجاد بسـتر حضـور، همکاری 
و تعـاون عمومی بیـن اعضـای متخصـص در تامیـن نیازهـای مشـترک 

اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی آن ها، می کوشـد. 
ایـن مجموعـه بـا گذشـت نزدیـک بـه یـک دهـه از عمـر خـود و روی 
کار آمـدن سـه دوره هیـات مدیـره، در دوره سـوم، بـا انجـام فعالیت هـای 
گسـترده، سـعی در تحکیم روابط، جلب اعتماد، اتحاد و همچنین تدبیر در 
مشـکالت به جای مانده از دوره های پیشـین نموده اسـت تا دریچه ای در 

رسـیدن بـه اهـداف و آرمان ها بگشـاید. 
بـه همیـن منظـور در گفـت و گویی بـا مهندس احسـان قاسـمیان مدیر 
عامـل و عضـو هیـات مدیـره شـرکت تعاونی نظام مهندسـی سـاختمان 
خراسـان رضوی کوشـیده ایم بـا اهـداف، وظایف، تحوالت اخیـر و اقدامات 
صـورت گرفتـه در نظـام ارتباطـی و اداری ایـن مجموعه و نحـوه افزایش 

رضایت منـدی آن در سـالی که گذشـت، آشـنا می شـویم. 

هـدفازایجـادتعاونینظـاممهندسـیچهبودهاسـتو
چـهوظایفـیرابهعهـدهدارد؟

"تعـاون" واژه ای مقدس و ارزشـمند اسـت که هر صنف یـا گروه می تواند 
بـا همدلـی و مشـارکت صحیـح در این چارچـوب به هدف های مشـترک 
نایـل آیـد. در واقـع تعاونی هـا در اولویـت نخسـت خـود بـه همـکاری، 
همراهی، روح خرد جمعی و اعتماد متقابل وابسـته می باشـند. با گسـترش 
جامعـه بـزرگ مهندسـی اسـتان و نبـود امـکان پوشـش تمامی نیاز هـای 

شرکتتعاونیحرفهای،
تخصصی،پرتوانوکارآمد

مدیرعامـلشـرکتتعاونینظاممهندسـی
سـاختمانخراسـانرضوی:
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آن هـا در حوزه هـای سـرمایه گـذاری و رفاهـی بـه دلیـل موانـع قانونـی 
موجود در سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان، با همت گروهی متشکل از 
هیات رئیسـه و دسـت اندرکاران سـازمان نظام مهندسـی وقت، این تشکل 

ارزشـمند، تاسیس شد. 
وظایـف تعاونـی بـا توجـه بـه تولیـدی و توزیعـی بـودن و گسـتردگی 
خواسـته های اعضـا به تعبیری اقیانوس وسـیعی اسـت که از عمـده آن ها 
می تـوان بـه مشـارکت در سـاخت و سـاز واحد هـای مسـکونی، اداری، 
تجـاری، صنعتـی، بـاغ و ویـال و...در حوزه هـای سـرمایه گـذاری و ارایـه 
خدمـات خریـد، بیمه ای، مشـاوره ای و سـفر در زمینه رفاهی، اشـاره کرد. 

بـرایتحققاهـدافووظایفـیکهتاکنـونبهآناشـاره
کردیدچـهاقداماتـیصورتگرفتهاسـت؟

از ابتـدای تاسـیس تعاونـی برنامـه ریـزی بـرای ایجـاد بسـتر و جـذب 
مشـارکت های کالن اعضـا صـورت پذیرفـت کـه می توانـم بـه سـرمایه 
گذاری در طرح پروژه توسـعه میدان شـهدا )AC06( به صورت مشـارکت 
بـا شـهرداری به متـراژ 13 هـزار مترمربع، پیش فـروش واحدهای ویالیی 
در اسـتان مازنـداران و تحویـل بـه اعضـا در سـال جـاری، پیـش فروش 
اختصاصـی قسـمتی از پروژه هـای اداری مجد به مهندسـان، پیش فروش 

و سـاخت واحد هـای مسـکونی زکریـا و...اشـاره کنم. 
در ارایــه خدمــات رفاهــی بــه اعضــا، تعاونــی بــا عقــد قــرارداد با بیــش از 
75 مرکــز معتبــر خدمــات مناســب و مطلوبــی را بــا تخفیف هــای ویــژه 
ــا ارایــه کارت عضویــت شــرکت  ارایــه می کنــد کــه اعضــا می تواننــد ب

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 
می تــوان بــه تورهــای یــک روزه و نیــم روز، تورهــای نمایشــگاه خــارج 
و داخــل کشــور، تورهــای زیارتــی بــه کربــال و تورهــای آموزشــی اشــاره 

کــرد کــه بــه طــور کامــل بــرروی ســایت تعاونــی درج شــده اســت. 
در ارایـه خدمـات دیگـر می تـوان بیمـه هـا، وام و تسـهیالت بانکـی و 

مشـاوره های 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 می باشـد. 

رونـدبرگـزاریجلسـههایهیـاتمدیـرهبـهچهشـکل
میباشـد،آیـامصوباتیداشـتهایدکـهقادربهاجـرایآن

نباشید؟
یکـی از توفیقـات هیـات مدیـره دوره سـوم، برگزاری جلسـه ها به صورت 
منظم و هفتگی می باشـد که تا کنون 79 جلسـه در هیات مدیره دوره سوم 
برگـزار شـده اسـت. مصوبه هـا بـا بحث، تبـادل نظـر و گاهـی جدال های 

لفظی نیز همراه اسـت. بررسـی رونـد انجام و پیگیری پروژه هـا در اولویت 
نخسـت هیات مدیره می باشـد. 

آنچه مسـلم اسـت این که با توجه به توان و تالش اعضای هیات مدیره، 
مصوبه هـا، عملکـردی و قابـل اجـرا می باشـد و معـدود مـواردی کـه اجرا 
نشـده بـه دلیل موانـع اداری و یا تغییرات در مدیریت شـهری بوده اسـت. 

بزرگتریـنچالـشپیـشرویتعاونـینظـاممهندسـی
میدانیـد؟ چـه را سـاختمان

ــا قــدرت و دقــت در حــال انجــام  ــه لطــف یــزدان ب شــرکت تعاونــی ب
ــی  ــه اجرای ــد و مجموع ــف می باش ــای مختل ــود در حوزه ه ــف خ وظای
بــا ظرافــت ســعی در بهــره منــدی از نظــرات و حضــور همــه افــراد دارد 
ــد،  ــرح باش ــی مط ــد در تعاون ــش می توان ــوان چال ــه عن ــه ب ــی آن چ ول
ــب اعتمــاد  ــاون و همچنیــن کنــدی جل گســترش نیافتــن فرهنــگ تع

ــت.  ــی اس ــا و هم افزای اعض
تعاونــی نظــام مهندســی در ســالیان گذشــته در کنار توفیقات، مشــکالتی 
را نیــز داشــته اســت کــه جبــران آن هــا 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، 
ــود را  ــای خ ــه کار شــده و حمایت ه ــل دســت ب ــد قب ــه مانن ــزرگان ب ب

همــراه ایــن مجموعــه پرانگیــزه و جــوان نماینــد. 
در ادامــه بایــد بگویــم مصوبه هــای هیــات مدیــره حاصــل هــم افزایــی، 
هم اندیشــی و بهــره منــدی از روح جمعــی اعضــای هیــات مدیــره بــوده 
و تــا کنــون مصوبه هــا بــه طــور کامــل شــکل اجرایــی داشــته اند و رونــد 
انجــام آن هــا هــم بــا پرســنل فعــال و پویــای شــرکت تعاونــی بــه نحــو 
احســن انجــام و پیگیــری شــده اســت. در ایــن میــان مصوبه هایــی هــم 
بــوده اســت کــه در اجــرای آن مشــکالت حقوقــی یــا مقطعــی برخــورد 
داشــته کــه بــا طــرح دوبــاره آن هــا در هیــات مدیــره بــرای بــرون رفــت 

از آن تدبیــر شــده اســت. 

ارتبـاطشـرکتتعاونـیبـادیگـرسـازمانهاازجملـه
سـازماننظاممهندسـیسـاختماناسـتان،چگونهاست؟
سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی 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 گسـترده ای بیـن تعاونی و 
سـازمان نظام مهندسی سـاختمان خراسـان رضوی وجود دارد و حمایت ها 
و همراهی هـای هیـات مدیـره محتـرم، هیـات رئیسـه و به ویـژه جنـاب 
مهندس رئیسـی، رئیس سـازمان که از بنیانگـذاران این تعاونـی بوده اند را 

نمی تـوان 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. 

مصوبههـایهیـاتمدیـرهحاصلهمافزایی،هماندیشـیوبهـرهمنـدیازروحجمعیاعضایهیـاتمدیرهبوده
وتـاکنـونمصوبههـابـهطـورکاملشـکلاجرایـیداشـتهاندوروندانجـامآنهـاهمباپرسـنلفعـالوپویای

شـرکتتعاونیبهنحواحسـنانجاموپیگیریشـدهاسـت.
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شـهر اسـالمي نشانه ها و شـاخصه هایي دارد که باید با تبیین و بکارگیري 
آن ضمـن تامیـن رفاه و امنیت الزم براي شـهروندان بـار دیگر ارزش هاي 
حاکم بر معماري اسـالمي را نیز در آن احیا نمود. حجه االسـالم محسـن 
قرائتـي مفسـر و اسـتاد فرهیخته قـرآن چندي پیش در نشسـتي با حضور 
مهندسـان و کارشناسـان حوزه سـاخت و ساز به این نشـانه ها و شاخص ها 

نمود.  اشاره 
وي در تبیین مولفه ها و شـاخصه هاي شـهري اسـالمي ضمن ذکر مثالي 
در ایـن خصـوص مي گویـد: خیابانـي در مشـهد وجـود دارد کـه مدرسـه 
عباسـقلی خـان در آن واقـع شـده اسـت؛ سـاختمان نسـبتاً شـیکي در آن 
خیابان وجود داشـت که کاشـی های شـاه عباسـی به ابعـاد 1×1 متر مربع 
در آن نصـب کـرده بودنـد، در واقـع گروهـي تصـور می کنند اگـر این بنا، 

کاشـی شـاه عباسـی داشـته باشـد تبدیل به بنایي اسالمی می شـود. 
وي اضافـه مي کنـد: شـهر اسـالمی و مهندس مسـلمان نشـانه هایی دارد. 
وقتـي به کسـي مي گوییـد یک ظـرف می خواهم، از شـما می پرسـند چه 

ظرفـي و بـرای چـه کاری ؟ غذا خـوری، لیوان آب، دیـگ و... ؟
وقتـی هـم می گوینـد قرار اسـت خانه ای بسـازیم، باید پرسـید 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 که ابدی 
اسـت؟ انسـانی اسـت کـه دیـن بـراي او اهمیـت دارد و یا انسـاني اسـت 

منهـای دین! 
وي بـا اشـاره به ضرورت همراهـي علم و دین مي افزاید: سـهم تولید علم 
در تمامـي دانشـگاه ها بسـیار ناچیز اسـت، آنچه اهمیـت دارد انتقال علم از 

غـرب اسـت که اعتقـادات غربي هـا نیز با ما متفاوت اسـت. 

|گزارشخبری|معصومهگلمکانی

باچندعینکنظارتکنید

شهراسالميازمنظرحجتاالسالم
والمسلمینقرائتي:
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امـام حسـین ) ع ( سـاختمانی را مشـاهده کردنـد کـه بـاال رفتـه اسـت، 
فرمودنـد: سـاختمان بـاال رفتـه، اما دیـن پایین آمده اسـت. شـخصی نزد 
عالمی بـرای سـفر تجـارت اسـتخاره کـرد، گفتنـد سـفر تجاری بـرای تو 
ضـرر دارد. امـا او بـدون توجـه به نتیجه اسـتخاره راهي سـفر شـد و اتفاقًا 
سـود خوبـی نیـز عایـدش گردیـد، پـس از بازگشـت از سـفر بـه آن عالم 
گفـت: دیگـر به اسـتخاره های شـما اعتقـاد ندارم. گفتید سـفر بد اسـت و 
ضـرر دارد امـا مـن رفتم و اتفاقا سـود خوبـی هم نصیبم شـد. عالم گفت: 

فـالن روز نمـازت قضا نشـد؟ گفت: چـرا!!! 
عالـم گفـت: پس کل سـودت به آن نمـی ارزد. ما گاهي مسـایلي همچون 
آخرت، اخالق، عفت، حیا و حالل و حرام و...را در حین کار فراموش مي کنیم. 
وي همچنین به لزوم محکم سـازي در سـاخت و سـازها اشـاره مي کند و 
مي افزایـد: قـرآن در خصـوص خانـه ضد زلزلـه می فرماید: خداونـد کوه ها 
را در زمیـن قـرار داد تا شـما نلرزید؛ یعنـی برای نگه داشـتن زمین، کوه ها 
را قـرار دادیـم، کوه هـا همچون میخ عمـل می کنند، میخ چقـدرش بیرون 
اسـت؟ به انـدازه 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 کوه هـا در درون زمیـن چنـگ نیانداختـه بود مـا دایمـا می لرزیدیم 

پـس برای جلوگیـری از زلزله کوه را قـرار دادم. 
بایـد خانه هایتـان در راسـتای هـدف الهـي ضـد زلزلـه باشـد. در بهشـت 
را  روبـرو همدیگـر  خانه هـای  بخریـد،  خانـه  روبـروی هـم  می گوینـد 

می پاینـد، بشـرط آنکـه بـر یکدیگـر اشـراف نداشـته باشـند. 
 حجـه االسـالم قرائتـي ادامه مي دهـد: خانه مورچه باید بـه قدری محکم 
باشـد کـه لشـکري هـم نتوانـد آن را را تخریب کنـد، حضرت سـلیمان از 
جایـي عبـور می کـرد. مورچه ای دید لشـکري می آیـد، به دیگـر مورچه ها 
گفـت: ای مورچه هـا بـه النـه برویـد تـا در امان بمانیـد. یک النـه مورچه 
هـم بایـد به حدی قوی باشـد کـه وقتی لشـکر سـلیمان از روی آن عبور 

می کننـد خراب نشـود. 
وي بـا طرح این پرسـش که چـرا در ایران خانه ها پس از گذشـت 35-40 
سـال کلنگی اسـت ادامـه مي دهد: مي دانیـد چند هزار میلیـارد دالر هزینه 
صـرف سـاخت خانه هـا مي شـود و تمامـي آن ها ظـرف چهل سـال نابود 
می شـود! چـرا در دنیـا سـاختمان ها تـا صـد و صـد و پنجاه سـال کلنگی 

می شـود، 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 نمی دهـد. 
امـام راحـل ) ره ( طـي 14 سـال کـه در نجـف اقامت داشـتند، شـب های 
جمعـه بـه کربـال مي رفتنـد. وقـت رفتـن، فرمودنـد ماشـین خـوب کرایه 
کنیـد، اطرافیـان ایشـان با خود گفتنـد: امام هیـچ وقت نمـي گوید غذای 
خـوب، نـان خـوب و...اما به ماشـین که می رسـد می گوید ماشـین خوب !

بـه ایشـان گفتند: شـما همیشـه می گویید ماشـین خوب، علت چیسـت؟ 
فرمودنـد: نـان خالـی آدم را نمی کشـد، اگـر بـر روی گونـی زندگـی کند، 
نمی میـرد ولـی یـک ماشـین قراضه ممکـن اسـت آدم را به کشـتن دهد، 

ماشـین باید خوب باشـد. 

خانـه ای کـه می سـازید بایـد محکـم باشـد، گاهی اوقات سـر هـم بندی 
می کنیـم. در اسـالم معنـا نـدارد کـه خانه ها پـس از 40 سـال از بین برود 
و در نقاطي دیگر پس از 10 سـال. خداوند اسـراف کاران را دوسـت ندارد. 
وي بـا اشـاره به غلبـه تفکر اقتصادي بر سـاخت و سـاز ها مي افزاید: قرآن 
می گوید 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 ایـن در آن پاسـاژ می سـازند، چون اقتصـاد بـراي آن ها مهم 
اسـت، مثـل فکر غلطـی که بعضـی از جوان هـا دارند و می گویند داشـتن 
یک بچه بهتر از داشـتن پنج بچه اسـت. اگر قرار باشـد زندگی تلخ باشـد 
بـا یـک بچه هم تلخ می شـود، خیلـی از اسـتادان به من گفتنـد در صدا و 
سـیما بگـو فرزنـد کمتـر، زندگی بهتـر، ولی چـون من معلم قرآن هسـتم 
بایـد آنچـه در قـرآن باشـد را بگویم، پس تعداد مسـلمانان باید زیاد باشـد، 

بایـد تجمالت کم شـود. 
در هیچ جای اسـالم به محراب اشـاره نشـده اسـت، حتی در نهج البالغه 
هم این مسـاله وجود ندارد بنابر این یا نهج البالغه دروغ اسـت یا محراب ! 
نبایــد مقابــل پیشــنماز هیــچ چیــزي وجــود داشــته باشــد، بایــد تزیینات و 
تجمــالت را کــم کنیــم، بایــد میهماني هــا را ســاده برگــزار کــرد. چــون 
قــرار اســت میهماني هــا را تجمالتــی برگــزار کنیــم ناگزیــر صلــه رحــم 

ــم.  را کاهــش مي دهی
وي همچنیـن ضـرورت صرفـه جویي در امـور را مـورد تاکید قـرار داده و 
مي گویـد: خداونـد در آفرینـش مـا صرفه جویی را نشـان داده اسـت، مثاًل 
عـالوه بـر آنکـه با دهـان حرف می زنیـم نفس هـم می کشـیم و غذا هم 

می خوریـم و...
فرض کنید سـاختماني را سـاخته ایم، همین سـاختمان می توانست ضمن 

آنکه مسـجد باشـد، بوفه غذا هم باشـد و...
 ابعـاد انگشـت و تعـداد انگشـتان طـوری اسـت کـه می توانیـم کارهـای 
متعـددی را بـا آن هـا انجـام دهیـم. بـا کمـک دسـتان خود چـه هنرهاي 

متفاوتـي مي توانیـم انجـام دهیم. 
ببینیـد چقـدر سـاختمان بیخـودی و چقـدر چقـدر آدم بیخـودی داریـم؛ 
یکـی مدیـر کل عطسـه، یکـي مدیر کل سـرفه و یکـي هم مدیـر روابط 

عمومی بیـن عطسـه و سـرفه !
از لحـاظ زمـان سـاخت یـک خانـه در ایـران مسـاوی اسـت بـا فـرودگاه 

مالـزی. نخواسـته ایم از نیروهـای کـم اسـتفاده کنیـم. 
وي در بخشـي از سـخنان خـود تاکیـد مي کنـد: مهنـدس نبایـد بـراي 
شـهرت خانـه ای بسـازد کـه در خاورمیانـه بـي نظیر باشـد. همانطـور که 
می گویند لباس شـهرت حرام اسـت، سـاختمان شـهرت هم حرام اسـت، 
مگـر قـرار اسـت تخصـص در زمینه ای باشـد کـه پولدارها دوسـت دارند؟ 
مـن دسـت خط امام را دیدم، نوشـته بـود مصلی تهران را محکـم و بزرگ 
بسـازید، بـدون هیـچ گونـه تزیینـات. ولـي دسـتور امـام اجرا نشـد چون 
مي خواسـتند در خاورمیانـه بـي نظیـر باشـد و هنـوز هـم مصلـي تهـران 

افتتاح نشـده اسـت. 
گاهـی اوقـات فکـر می کنیـم اگر نقشـه ها غربی باشـد خیلی بهتر اسـت، 

وقتـیمیگوینـدقراراسـتخانهایبسـازیم،بایدپرسـیدقراراسـتآنرابرایچهکسـیبسـازیم!انسـانیکه
جسـماسـتیاانسـانیکههمجسـمداردوهمروح،انسـانیکهموقتاسـتیاانسـانیکهابدیاسـت؟انسـانی

اسـتکهدینبـراياواهمیتداردویاانسـانياسـتمنهـایدین!

مـيدانیـدچندهـزارمیلیـارددالرهزینهصـرفسـاختخانههاميشـودوتماميآنهـاظرفچهلسـالنابود
میشـود!چـرادردنیـاسـاختمانهاتاصـدوصدوپنجاهسـالکلنگیمیشـود،امادرکشـورمااینطورنیسـت.
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بـه جایـی رفتـم که سـقف آن پایین بـود گفتم سـقف اینجا پایین اسـت، 
گفتنـد این نقشـه مهندسـی اسـت، گفتم مـن هم یک آدم هسـتم. 

غربی هـا نمی گذارنـد ما درسـت فکر کنیـم، بی هویت مـان کرده اند. جایی 
رفتـه بـودم دیـدم زمین وسـیعي وجـود دارد کـه درآن چمن کاشـته اند. به 
آن هـا گفتـم زمیـن که هسـت، باغبان هـم که داریـد، بهتر نبـود به جاي 
چمـن سـبزی می کاشـتید؟ گفتنـد: ایـن حـرف را نـزن می گوینـد دهاتی 

هستي!
ــن  ــم اوال چم ــوید؟ گفت ــنفکر می ش ــد روش ــن بکاری ــر چم ــم: اگ گفت
ــه  ــر اینک ــود. دیگ ــارج وارد مي ش ــذر آن از خ ــر اســت و ب ــذرش گرانت ب
مصــرف آب چمــن بیشــتر اســت. ضمــن آنکــه بــرگ چمــن باریــک و 

تولیــد اکســیژنش کــم اســت. 
بـرگ سـبزی پهـن اسـت و تولید اکسـیژن بیشـتر اسـت عالوه بـر همه 

اینهـا چمـن عطر نـدارد اما سـبزی عطـر دارد. 
وي خاطـر نشـان مي کنـد: حاضـر نیسـتیم کاري را حسـاب شـده انجـام 
دهیـم، بایـد حسـاب کنیـم چطـور و بـا چـه نقشـه ای می توانیـم عمـر 
سـاختمان ها را افزایـش دهیم. نظام مهندسـی باید یک نهضتـی برپاکند، 
بـرای مـا ننگ اسـت بگوینـد ایران سـرمایه هایش پـودر می شـود، عرضه 
نداریـم کـه داریـم، سـواد نداریم کـه داریـم، دیـن نداریم کـه داریم، پس 
بایـد 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 خانه هایتـان را مثـل خانه های 

دشـمنان مـا نسـازید. خانـه در سـبک زندگـی اثر می گـذارد. 
ــه تفســیرهاي متفــاوت از کار فرهنگــي نیــز  حجــه االســالم قرائتــي ب
اشــاره مي کنــد و خاطــر نشــان مي کنــد: کار فرهنگــی شــاه عبــاس ایــن 
بــود کــه کاروانســرای شــاه عبــاس را ســاخت. کاروانســرایي کــه هنــوز 
پــس از 400 ســال هنــوز پابرجاســت. کار فرهنگــی مــا، بنــر زدن اســت، 
بنــري کــه فردایــش پــاره مي شــود. تندیــس شیشــه ای می دهیــم. حــال 
آنکــه پیامبــر مــا وقتــی مســابقه برگــزار می کــرد جایــزه ای کــه مــی داد، 
جایــزه ای تولیــدی مثــل درخــت خرمــای بــاردار یــا شــتر حاملــه بــود. ما 
جامــي می دهیــم کــه بایــد آن را روي طاقچــه گذاشــت. در حالــي کــه 
ــاس  ــد لب ــراي تولی ــه ای ب ــا در آن کارخان ــي داد ت ــه زمین ــوان قطع مي ت
ــغول کار  ــم مش ــر ه ــا 20 نف ــن آن 10 ی ــرد و ضم ــداث ک ــی اح ورزش
شــوند. عــالوه بــر ایــن تولیداتشــان را بــه کمیتــه امــداد و کــودکان یتیــم 

بدهنــد. ایــن کارخانــه مي توانــد ســرمایه فوتبالیســت ها هــم باشــد. 
وي در بخـش دیگـري از سـخنانش متذکـر مي شـود: تکیـه چندانـي بـه 
درس هایتـان نکنیـد، درس هـارا بخوانیـد تـا نگوینـد بی سـوادید. باید علم 
روز را بلـد باشـید. کتابهـا را بخوانیـد اما فکـر نکنید حاال که ایـن کتابها را 
خواندیـد بـه نهایـت درجه کمال رسـیده ایـد. بـاور کنید که بـاز هم جای 
تحقیـق، علـم و ابتکار هسـت. نباید همـه حرف ها را دیگـران بزنند ما هم 

ابتـکار داریم.  جای 
کاشـی کاری هایـي که دور حرم، مسـجدها و امامزاده هاسـت باید جلوی 

چشـم باشـد تا اگـر از مقابـل آن عبور مي کنیـد بتوانیـد آن را بخوانید باید 
آن را درشـت و بـا خـط فارسـی و انگلیسـی نوشـت تـا همینطور کـه راه 
می رویـم ببینیم امام رضـا )ع(، حضرت عبدالعظیـم ) ع ( و...چه فرموده اند. 

اجـازه بدهید خودمـان فکر کنیم. 
ایــن اســتاد قــرآن مي گویــد: روزي بــه نجــاری گفتــم میــز برایــم بســاز 
کــه بــه جــای چهــار پایــه وقتــي می خواهــم پایــم را بگــذارم رویــش، 
نشــکند. گفــت: چشــم. گفتــم نــه. طــوري آن را بســاز کــه چهارگــوش 
باشــد تــا وقتــي روي آن لحــاف میاندازیــم نقــش کرســي را هــم بــازي 
کنــد. 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 پارچه ای ســفید روي آن بگــذارم و روي آن ســبد 
میــوه ای تــا میــز پذیرایــی هــم باشــد. گفــت: آقــا شــیخ چــه می خواهــی 
ــی در  ــت: چ ــده. گف ــم را انجــام ب ــه گفت ــم: همینک ــن ؟ گفت ــان م از ج
میــاد ؟ گفتــم طراحــی کــن. مــا فکــر نکــرده ایــم کــه چگونــه مي تــوان 
ــد  ــه مي توان ــه داد. کارخان ــاد ارای ــی زی ــا کارای ــي ب ــم طرح ــول ک ــا پ ب
کارخانــه لبــاس باشــد. چمن هــا می توانــد ســبزی باشــد. مــا صبــح تــا 
ــبزی  ــم س ــر می روی ــد عص ــم، آب و بع ــا را آب می دهی ــب چمن ه ش
ــدش  ــود. بع ــبزی می ش ــرج س ــرش خ ــب عم ــا ش ــح ت ــم. صب می خری

ــه ســبزی می دهــد.  ــول ب پ
مشـکل مـا این اسـت کـه باورمـان شـده مهندسـی آخرین درجه اسـت. 
باورمـان شـده کـه کتابهـای دانشـگاهي مـا آخریـن حرف هـا را بـه مـا 
آموخته انـد. بایـد کمـي از سـلیقه های شـخصی و هوس هـای درونـی 
گذشـت تا خانه ای مطلوب داشـته باشـیم. مهندسـان ما، بایـد در نهضتی 
فراگیـر تـالش کنند. مقـام معظم رهبری به شـهردار مي گویند شهرشـما 
اسالمی نیسـت. اگر امام صـادق )ع( میبودند چه مي گفتند شـاید نفرینمان 
هـم مي کردنـد کـه ایـن چه خانـه ای بـود که تـو سـاختی؟ طـوري در را 
بـر روی هـم می بندیـم که انـدرون همدیگـر را نبینیم. ما بـرای عایقبندی 
حدیـث داریـم. بـرای پـارک ماشـین حدیـث داریم. بـرای سـاخت پارک 
ماشـین ها در کنـار مسـجد هـم حدیـث داریـم. اینکـه هـر جـا مسـجد 
می سـازید از هـر طـرف 20 متـر حریـم مسـجد اسـت تـا مـردم بتواننـد 
ماشینشـان را پـارک کننـد. باید اینهـا را مراعات کنیم. ما پس از 34 سـال 
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 ذکـر خاطـره ای به ضرورت سـاخت نمادهاي اسـالمي در شـهرها 
اشـاره مي کنـد و مي افزایـد: آقای دکتـر مرندی اقدامي کـرد و مقام معظم 
رهبـری هـم به من فرمودند از ایشـان یـاد کرده و تجلیل کن. ایشـان آن 
وقـت وزیر بـود. عده ای مهندس، سـاختمان چند طبقه ای سـاخته بودند و 
از ایشـان هـم بـراي افتتاح آن دعوت شـده بود. پس از آنکـه دکتر مرندي 
بـه همـراه هیئت همـراه از طبقات دیـدن کردند دفتري به ایشـان دادند تا 
آن را امضا کنند. دکتر مرندی پرسـید: نمازخانه کجاسـت؟ به ایشـان گفتند 
آن بـاال نمازخانـه اسـت. گفت برویم آنجـا را هم ببینیم. گفتنـد: آقا دیدن 

خانـهايکـهمیسـازیدبایـدمحکمباشـد،گاهیاوقاتسـرهمبنـدیمیکنیم.دراسـالممعنانداردکـهخانهها
پـساز40سـالازبیـنبرودودرنقاطيدیگرپساز10سـال.خداونداسـرافکارانرادوسـتندارد.

امـامراحـل)ره(طـي14سـالکـهدرنجـفاقامتداشـتند،شـبهایجمعهبـهکربـالميرفتند.وقـترفتن،
فرمودنـدماشـینخوبکرایـهکنید،اطرافیانایشـانباخودگفتنـد:امامهیچوقـتنميگویدغـذایخوب،نان

خـوبو...امابهماشـینکـهمیرسـدمیگویدماشـینخوب!
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سلسلههمایشهایبینالمللیمعماریوتوریسم
بیرقیبرافراشته

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 می گیرد. 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 بین المللی 
گردشگری از طریق معماری، هدفی دست یافتنی است ودرصورت 
توجه بیشتر می تواند به موضوعی محوری در حوزه های فرهنگ و 
اقتصاد تبدیل شود. موسسه بین المللی مطالعات شهرسازی ومعماری 
رایا از سال 2011 با هدف گذاری صحیح در راستای اهداف متعالی 
نظام، به این عرصه ورود نموده وبا برگزاری همایشــی بین المللی 
تحت عنوان«معماری توریسم« درخرداد 1391 توجه اندیشمندان 
و سیاست گذاران ومجریان را به چالش های 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 بین المللی»معماری توریسم2« 
با موضوع» توریسم و شهر« به پرسش های متعددی با راهگشایی 
ســخنرانانی از کشورهای اروپا، آســیا و آمریکا در بستری کامال 
علمی و فارغ از هر شبهه پاسخ می دهد. بی تردیدهر پژوهشی که 
صورت می گیرد زوایایی تاریک و پنهان از نادانسته های مارا روشن 
و همزمان انبوهه ای از ســئواالت وابهامات تــازه را فراروی مان 
قــرار می دهد. مابرای ارتقاء آگاهی های تخصصی نیازمند نگاهی 
جهانی برای پاســخگویی هستیم. نخبگان و برجستگان ملی در 
حوزه های معماری، شهرسازی وگردشگری نیز در این همایش به 
بیان دیدگاهها ونظرات و تجارب خود پرداخته ومارا در رســیدن 
به افق های فردا کمک خواهند کرد. طرح چند محور اساســی از 
جمله: « 1- گردشگری فرهنگی شهری 2-معماری وگردشگری 
شهری 3- جهانی سازی و صنعتی سازی در گردشگری شهری« 
وزیر مجموعه های آن هریک از موضوعاتی اســت که بدان بطور 
ویژه پرداخته خواهد شد. در روزهای 8و9 خرداد 1393 بسیاری از 
مقامات کشوری وحامیان معنوی همایش، بستری برای تحقق این 
رویای شیرین فراهم می سازند تا پایتخت معنوی ایران اسالمی را 
برای ســال 2017 مهیای پذیرش گردشــگرانی از سراسر جهان 
به ویژه از کشورهای اسالمی نمایند. خوشبختانه حمایت های همه 
جانبه استانداری خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان خراســان رضوی، اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری 
استان وتعدادی از دانشگاه ها، سازمان ها وموسسات از پشتوانه هایی 
هستند که برغنای علمی و اعتبار آن افزوده و باصدور گواهی های 

معتبر به کاربردی نمودن آن کمک خواهند کرد. 
شماره تماس دبیرخانه: 6-8471034-0511 و 09156616614

نـدارد، گفـت: نـه برویم ببینیم. ایشـان رفت و دید یادشـان رفتـه نمازخانه 
بسـازند و همینطـور اتاقـي را گفته اند نمازخانه اسـت. دکتـر مرندي وقتي 
ایـن وضعیـت را مي بینـد مي گویـد: مـن از شـما هیچ تشـکری نمی کنم. 
مقـام معظـم رهبری بـه من فرموند: اگر همه مسـووالن مـا چنین غیرتی 
داشـتند پـس از 34 سـال یادمـان نمـي رفت فالن جـا نمازخانـه نداریم و 

ضمنـا مردم هم نمازخوان هسـتند. 
مقـام معظـم رهبري مي گویند شـهر شـما اسالمی نیسـت. عضو شـورای 
شـهر باید اسـالم شناس باشـد. یعنی حداقل 30 سـال درس خوانده باشد. 
انقالبی اسـالم شـناس باشـد. خدا نکند از مسـایل اولویت دار غافل شویم 
و بـه جـاي آن بیاییـم و فواره هـا را رنـگ یـا دکورسـازی کنیم و اسـمش 
را هـم بگذاریـم کارفرهنگـی. هـم تـالش کنیم و هـم اینکـه روز قیامت 
بگوینـد ایـن، آن چیزي نبود که ما مي خواسـتیم و مي گفتیـم. تو به دنبال 

هوس هـا و خیـال پردازي هـاي خـودت بودی. 
ــد:  ــد و مي گوی ــه ضــرورت نظــارت در کار اشــاره مي کن ــه ب وي در ادام
ــا  ــت ی ــهید اس ــواده ش ــی خان ــد فالن ــد؛ نگویی ــارت کنی ــا نظ در کاره
آخونــد اســت یــا فرشــته. خداونــد می گویــد بــه فرشــته ها هــم کــه کار 

ــد.  ــارت کنی ــر آن نظ ــد ب می دهی
مــا ســاختماني داشــتیم و بــه آقــای دکتــر شــیبانی کــه پنــج دوره نماینده 
مجلــس بودنــد و زمــان شــاه دوازده ســال در زنــدان بودنــد دادیــم. کاماًل 
مطمئــن بودیــم، ایشــان هــم آن را بــه مهندســي داد کــه از ایشــان کاماًل 
مطمئــن بــود. او هــم آن را بــه مهندســي داد کــه هفــت ســال در زمــان 
جنــگ اســیر بــود. یــک روز بازرســي را فرســتادیم تــا بــه ایــن ســاختمان 
نظــارت کنــد. گفــت: 107 نــوع غلــط در ایــن ســاختمان وجــود دارد. همه 
بــه همدیگــر اعتمــاد کــرده بودیــم. مثــاًل مي گفتنــد بایــد ایــن جوش هــا 
را 10 ســانتی مي زدنــد، 15 ســانتی زده انــد. ایــن جــا را بایــد ســه خــال 
ــدس  ــر مهن ــک دکت ــه ی ــه دومرتب ــد. خالص ــال زده ان ــد، دو خ می زدن
آوردیــم و مدتــي طــول کشــید تــا اشــکاالت را برطــرف کردنــد. گاهــی 
ــد و دســت اندر کار.  ــن مي ســپارید، همــه مؤمن ان ــه مؤم ــن ب کار را مؤم
امــا نفــر آخــر ایمــان الزم را نــدارد. کار را بــه هرکس ســپردید آن را کنترل 
کنیــد. ســه رقــم ناظــر داشــته باشــید. بــه یــک نظــارت اکتفــا نکنیــد. 
عــالوه بــر یــک ناظــر، ناظــري مخفــی هــم بــه محــل اعــزام کنیــد. و 
بعــد نتیجــه گــزارش آن هــا را بــا هــم تطبیــق دهیــد. پیغمبر اکــرم )ص( 
ــد. آن دو  ــد بازرســی کنی ــد شــما بروی ــر گفتن ــه دو نف در جنــگ احــد ب
نتیجــه بازرســی هایشــان را نــزد ایشــان آوردنــد. پیامبــر ) ص ( فرمودنــد: 
حــاال درســت اســت. چــون گاهــی ممکــن اســت وقتــي از یــک ناحیــه 
ــه چشــم زده، همــه شــلغم ها  اطــالع می گیریــد آنکــه عینــک ســرخ ب
را لبــو می بینــد، آن یکــی کــه عینــک ســبز زده همــه کاهو هــا راعلــف 
ــد  ــه مي دهی ــه ارای ــا کاري ک ــد ت ــک نظــارت کنی ــد عین ــا چن ــد. ب ببین

کاري خــوب از آب در بیایــد.
حاضرنیسـتیمکاريراحسـابشـدهانجـامدهیم،
نقشـهای چـه بـا و چطـور کنیـم بایـدحسـاب
میتوانیـمعمرسـاختمانهاراافزایـشدهیم.نظام
مهندسـیبایـدیکنهضتـیبرپاکند،بـرایماننگ
اسـتبگویندایـرانسـرمایههایشپودرمیشـود،
عرضـهنداریـمکهداریـم،سـوادنداریمکـهداریم،
دیـننداریمکـهداریم،پـسبایدهمتـیکنیم،خط
شـکنیکنیموهرمهندسـیبرایخـودشابتکاری

داشـتهباشد!
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|گفتوگو|محمدتقیخسروی،حمیدعرفانیان
آن چهـار دیـواری شـلوغ؛ عیـن صفحـات پر سـوز تاریخ مفهومی نـو را در 
ذهـن ات می پراکنـد. تصویـر گنبـد شـوی حـرم، آقـای عصـا به دسـتی 
کـه مهندسـی معمـاری خوانـده، مـردان بلنـد جامـه عهـد قجر، اشـعار و 
بریده هـای کاهـی روزنامه هـا کـه هـر یـک هجایـی از هویـت شـرقی را 
برایـت معنـا می کنـد همـه و همه عین کالس درس دلچسـبی اسـت که 
نیـازی بـه تفسـیر نـدارد. این ملغمـه ناهمگون و نـه قاب پریشـانی ذهن، 
کـه تمثـال سـامان یافته ای از مهندسـی فکـر را برایت معنا می کنـد. روح 
جسـورانه این مرد را به رخ ات می کشـد. اینجا می شـود حلول روح موالنا 
را در قامـت معماری یافت. می شـود امتداد سرانگشـتان لـرزاده را بر تارک 
معماری اجتماعی و سیاسـی کشـور دید. می شـود لطافـت روح معماری را 

بـر گونـه تاریخ این سـرزمین به تماشـا نشسـت. 
اینها تصاویر و یادداشـت هایي اسـت که به دیوار اطاق کار او نصب شـده 

تا نکند لحظه ای فراموش شـوند. 
ویکتـور هوگـو؛ همـان داسـتان نویـس شـهیر و بزرگ  ترین شـاعر سـده 
نوزدهـم فرانسـه در جایـی می گوید: " معمـاری ایده های بزرگ انسـانیت 
را در بـر گرفتـه اسـت. نـه فقط سـمبل هر دینـی، بلکه تفکر هر انسـانی 

یـک بـرگ از این کتاب وسـیع را شـامل می شـود. "
حـاال "محسـنین" گاه کـه دلـش می گیـرد ایـن دیـوار تاریخ گونـه اطاق 
کارش را ورقـی می زنـد. از میان قبرسـتان کهنه پایین خیابـان می گذرد و 
سـری بـه نقـاره خانه، تلگـراف خانه، میـدان توپخانـه و دارالخالفه تهران 
می زنـد. او تاریـخ را بـا معمـاری و معمـاری را با عمران و شـهر سـازی در 
هـم آمیخته اسـت. خودش می گوید: " در گذشـته کارفرمـا در کار دخالت 
نمی کـرد چـون مهنـدس ارزش داشـت مهنـدس یک حکیـم و یک عالم 
بـود امـا امـروز تنها یـک حرفه ای اسـت. من آرشـیتکت ام اما محاسـبات 

جوجهفکليهاییکه
پیشکسوتشدند!

گفتوگويخودمانيطاقبایک
فیلسوفساختمان
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و تاسیسـات را هـم یـاد گرفتـم. چـون آنروز جامعـه از من قبـول نمی کرد 
بـه دنبـال محاسـب و تاسیسـاتي 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 تـالش؛ بی نیـاز بـه آنهمه لـوح بی ریایـی تقدیر کـه بر کنـج دیواراطاق 

کارش تکیه زده اسـت. 
گفـت و گـوی ما بـا مهندس محمد رضا محسـنین به انگیـزه کنکاش در 
حیـات علمـی و تجربي مردی اسـت که جوهـره تالش حرفـه ای وی ما را 

بـه رهیافتـی از درک معماری اصیل رهنمون می سـازد. 

آقـایمهنـدس؛کارکـردندرحـوزهمعماريقبـاًلراحت
تـربودیـااالن؟

قبـاًل راحـت تـر بـود؛ در مقالـه ای نوشـته ام، امـروز آرشـیتکت بدبخـت 
اسـت چـون وقتي مي خواهد شـروع بـه کار کنـد اول با یکسـري ضوابط 
و مقـررات سـاختماني و بعـد بـا ضوابـط شهرسـازي شـهرداري و بعد هم 
مشـکل اقتصـادی پـروژه مواجـه اسـت؛ امـروزه ارزش ریالـي سـاختمان، 
ثـروت مردم شـده اسـت و مـردم در ثروت خودشـان از یک سـانتیمتر هم 
نمـي گذرنـد اگـر بخواهید یک کـف پنجره اضافـه کنید که پنجره سـایه 

بگیـرد قبـول نمی کننـد چـون زیربنـا از بیـن رفته تلقی می شـود. 

اجازهبدهیدازخودتانبیشـتربشـنویم.متولدچهسـالی
هستید؟

ــون  ــه دارالفن ــم را در مدرس ــال 1326هســتم وتحصیالت ــد س ــن متول م
ــه  ــق ب ــاً متعل ــه تقریب ــه آن دوره ک ــن مدرس ــردم؛ بهتری ــپری ک س
ــه همیــن دلیــل خیلــي اصــرار  ــود و ب ــدرم نظامی ب ــود. پ مســتضعفان ب
داشــت کــه مــن ســرباز شــوم چــون مي خواســت مــرا مــرد بــار بیــاورد، 
ــر هــم شــد.  ــري هــم نگذاشــت و بدت ــچ اث ــده ام هی ــه در آین ــه البت ک
مــا پنــج بــرادر بودیــم. پــدرم مــن را بــه زور در مدرســه دارالفنــون ثبــت 
نــام کــرد در حالــی کــه پــول آن را داشــت ولــي مي گفــت تــو بایــد بــا 
ــا مــردم مرفــه در ارتبــاط باشــي تــو میخواهــي در  تــوده مــردم و نــه ب
ایــن اجتمــاع زندگــي کنــي؛ نمي شــود خــودت را کنــار بکشــي. اوایــل 
ــد.  ــن ش ــق م ــون عش ــج دارالفن ــه تدری ــي ب ــودم ول ــت ب ــي ناراح خیل
ــي  ــی همان ــود یعن ــري ب ــف آن خشــت آج ــه ک ــودم ک ــي آنجــا ب زمان
ــد  ــود. از نظــر درســي ســختگیری مي کردن ــاخته ب ــر س ــر کبی ــه امی ک
بطــوری کــه بچه هــا مي گفتنــد آنجــا از زنــدان ســینگ ســینگ 
ــا  ــر اســت، هــم ســاختمانش و هــم مدیرانــش. در خشــونت ب هــم بدت
ــر احمــدزاده،  ــع مدرســه؛ دکت ــس آن موق هــم هماهنگــي داشــتند. رئی
ــر  ــر وفایــي و دکت ــد دکت ــر بودن دو معــاون داشــت کــه آن دو هــم دکت
شــهریاري. عــالوه بــر ایــن 4 ناظــم هــم داشــتیم ناظــم طبقــه بــاال و 
پاییــن، ناظــم ادبیــات و ناظــم حیــاط و محوطــه و ســالن. حــال؛ مــن 
بــه فضایــی وارد شــده بــودم کــه اصــاًل بــه زندگــي قبلــي ام شــباهت 
ــاه  ــان ش ــان زم ــاي زندانی ــوده اي، بچه ه ــاي ت ــه بچه ه ــت. هم نداش
ــدان رفته هــا و شــکنجه  ــف و معلم هــا همــه زن وهمــه بچه هــای مخال
شــده هاي ســاواک بودنــد، در ایــن مدرســه بــا اینکــه ســعي مي کردنــد 
ــره از  ــود و باالخ ــي ب ــه اش سیاس ــي هم ــد ول ــي نزنن ــت حرف از سیاس

ــدیم.  ــول ش ــران قب ــگاه ته ــان در دانش ــا 30 نفرم ــر کالس م 50 نف
چهشدکهبهمشهدآمدید؟

چنـد موضـوع رخ داد؛ یکـي این که حضورم در تهران همزمان شـده بود با 
تجددگرایي و غرب زدگي کشـور و اعالم انقالب سـفید. شـاه مي خواسـت 
مملکـت را مـدرن و به قـول خودش در حـوزه تمدن جزو 5 کشـور بزرگ 
دنیـا کنـد. او فکـر نمي کـرد فرهنگ بومـي ایران چقـدر با ارزش اسـت و 
اگـر قـرار اسـت تحولـي ایجاد شـود بایـد گام بـه گام منطبق بـا فرهنگ 
مـردم باشـد. نمی دانسـت نمي توان زندگي سـنتي را آنهم بـا یک فرهنگ 
غنـي، چـه فرهنگ ایرانـي قبل از اسـالم و چه فرهنگ با عظمت اسـالم 
یکبـاره تغییـر داد. موضـوع دیگر این که مـا فرهنگی ایراني- اسـالمي را 
بـا تمـام ضوابط، سـنت ها و آداب و رسـوم فراوان داشـتیم که االن همگی 
آن از بیـن رفتـه اسـت. دوران دانشـجویی و فارغ التحصیلی مـن مقارن با 
اوج تجددطلبـي اجتمـاع ایـران بـود، این تجددطلبـي و بي بندو بـاری، از 
تضادهاي فرهنگي بسـیار زیاد برخوردار بود. شـاه فرهنگ اصیل ایراني ها 
را در نظـر نداشـت و تنهـا مي خواسـت فرهنگ غربي را پیاده کنـد. در این 
حـال جـوان هایـي مثل مـا که تحصیالتـي داشـتند و چند کتـاب خوانده 
بودنـد و کمی فکـر مي کردنـد؛ یـا بـه گروه هاي ضد شـاه مي پیوسـتند، یا 
بـه افـراد معترض تبدیل می شـدند و یا سـردرگم مي ماندند. مـن آن موقع 
تصمیـم گرفتـم دنبال سرنوشـت خـودم بـروم. می خواسـتم از این فضاي 
اجتماعـي دور باشـم و بـه جایـي بـروم که بتوانم خـودم را پیدا کنـم. البته 
بخشـی از این تصمیم شـخصي و بخاطر مشـکلی بود که با پدرم داشـتم. 
بـا توجـه به قوانین جاري مملکت مشـمول خدمت سـربازی بـودم و نمي 
توانسـتم از مـرز کشـور خـارج شـوم امـا دکتـر جهان شـاه صالـح رئیس 
دانشـگاه تهران بعلت اینکه شـاگرد ممتـازي بودم از دفتر مخصوص شـاه 
تقاضـا کـرد که برای مطالعات عالیـه فارغ التحصیلي اجـازه دهند بتوانم با 
شـرایط مشـمولي از مرز خارج شـوم. من توانسـتم از این فرصت اسـتفاده 
کنـم، بـه اروپـا بـروم و حـدود 6 مـاه در ایسـتبورن انگلیس زندگـي کنم. 
مدتـی در انگلیـس کار مي کـردم. بعد از مدتی، دو ماه در اسـتکهلم سـوئد 
و یکـي – دو مـاه هـم در نـروژ کار مي کـردم و در عیـن بـي پولـي برای 
خـودم می گشـتم تـا این کـه خانـواده ام بـه دروغ گفتند سـاواک گفته تو 
به صـورت غیـر قانونی از کشـور خارج شـدی و مشـمول هسـتي در حالی 
کـه دروغ بـود. آن هـا چـون فکـر مي کردند دیگر بـر نمي گردم مسـاله را 
اینطـور بیـان کرده بودند. به ناچار به کشـور برگشـتم و به دانشـگاه تهران 
رفتـم. و مشـغول پـروژه نهایـي شـدم. پـروژه دیپلـم ام را کـه ارایـه دادم 
دانشـگاه تهـران بـه عنـوان دانشـجوي خوب، بورسـی یکسـاله به مقصد 
انگلیـس بـه مـن داد. در همیـن حین با کمک یکي از دوسـتانم که اسـتاد 
دانشـگاه بـود و در سـفارت هـم کار مي کـرد بـورس مرمت یکسـاله براي 
ایتالیـا گرفتـم. بنابر این دوسـال بورسـیه شـدم. وقتـي این بورس هـا را به 
پـدرم نشـان دادم عصبانـي شـد. بـراي این که تـازه من را از خارج کشـور 
برگردانـده بـود. گفت هر چقدر این بـورس ات مي ارزد مـن ماهي دو برابر 
آن بـه تـو مي دهـم امـا اول برو سـربازي و بعد از آن سـفر خـارج. ناراحت 
شـدم و از آنجاییکـه پـدرم بـرگ آمـاده به خدمت سـربازي مـن را گرفته 
بـود بـه سـربازي رفتم و بـه اداره آبادي و مسـکن منتقل شـدم کـه آقاي 
کوشـافر مدیـر کل آنجـا بود. حضورم در مشـهد بـا سـاخت آپارتمان هاي 
ششـصد دسـتگاه همزمان شـد. اوایل مدت زیادی در مشـهد نمي ماندم، 

پـدرممـنرابـهزوردرمدرسـهدارالفنـونثبتنـامکرددرحالـیکهپـولآنراداشـتوليميگفتتـوبایدبا
تـودهمـردمونـهبامـردممرفـهدرارتباطباشـيتومیخواهـيدرایـناجتماعزندگيکني؛نميشـودخـودترا

کنـاربکشـي.اوایـلخیليناراحـتبودموليبـهتدریجدارالفنونعشـقمنشـد.
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بـه تهـران مي رفتـم و کار مي کـردم تـا اینکه دسـتمزدی بیـش از حقوق 
سـربازي برایـم تعییـن کردند که من در مشـهد ماندم. کمي بعـد از طرف 

آقای ماهرالنفش ناظر هنرسـتان سـید جمال الدین اسـدآبادي شـدم. 
مهندس دانشدوسـت، مهندس فضلـي، مهندس بـرادران، دکتر مهدویان، 
مهنـدس علي مظفـري، مهندس جلیل زاده مهندسـان معمـاري بودندکه 
در هنـگام ورود مـن بـه مشـهد در این شـهر فعالیـت می کردند کـه البته 
چنـد نفـر هم بـراي دوره سـربازي بـا من به مشـهد آمدند مثـل مهندس 

کاظمیـان، آزمون، کریم و ایرانشـهر. 
پـروژه ششـصد دسـتگاه یـک پـالن تیـپ طبقـات داشـت و یک نقشـه 
تیرریـزي و بقیـه شـفاهي. اول آقاي کوشـافر بـه وزیر گفت کـه من یک 
بلـوک بسـازم. مـن هـم ابتدا همین بلوکي که در حاشـیه اسـت را شـروع 
کـردم وقتـی شـکل ایـن بلـوک مشـخص شـد وزیـر آمـد و گفـت طرح 
جامـع و محوطـه سـازي براي اینجـا بدهید که همـه را بسـازید. من فکر 
مي کـردم ایـن جا به انـدازه کافي زمین هسـت و نبایـد در ارتفاع بسـازیم، 
معمـواًل وقتـی در ارتفـاع می سـازند کـه زمین نباشـد یـا کم باشـد. مردم 
شـهر مذهبي مشـهد اصـاًل قبـول نمي کننـد در آلونکی زندگـي کنند که 
تمـام زندگـي شـان در مال عام باشـد. مـن طرحی ارایـه داده بـودم که دو 
آپارتمـان روي یکدیگرقـرار می گرفتنـد و یک در از خیابان شـمالي و یک 
در از خیابـان جنوبـي داشـته باشـد، مردم همدیگـر را نمي دیدنـد و جدا از 
هـم بودنـد. بحث سـر ایـن قضیه بـاال گرفت و به وزیر رسـید. آنجـا وزیر 
گفـت ایـن پسـر را از کجا پیـدا کرده اید؛ مثـل این که نمي دانـد من وزیر 
هسـتم. آقـاي کوشـافر گفت ایشـان مهندس و آرشـیتکت هسـتند و بعد 
مـن را معرفـي کـرد و روابـط بهتر شـد و روزي که وزیر بـرای کلنگ زنی 
پـروژه آمـده بـود بـه من گفـت تو باید ایـن جا بمانـي و خودت بسـازي و 
اینطور هم شـد که من مشـهد ماندم. به هر حال پروژه ششـصد دسـتگاه 
تبلیغـی بـرای کار مـن شـد؛ مهندس جواني کـه نه فامیل و آشـنا و نه زن 
و بچـه ای داشـت امـا آنچه داشـت وقت بـرای کار کـردن بود؛ سـاعت 6 
صبـح بـه کارگاه مي آمـدم تا سـاعت 10 شـب و بعـد به خانـه مي رفتم. 

خالصـه اینکـه امـام رضـا ) ع ( مـن را در مشـهد طلبیـد و نگـه داشـت. 
سـالها بعـد، 10 – 12 سـالي بـه شـهرداري تهـران رفتـم و همـه خانواده 
را هـم آنجـا بـردم ولي مـن منزلـم را نفروختـم. مي رفتم و مي آمـدم و باز 
برمی گشـتم. واقعـاً یـک نیرویي مـن را این جا نگـه مي داشـت. عالوه بر 
ایـن شـاید عامل دیگـر آن، کار بود؛ چون کار پشـت سـرکار پیش می آمد. 
خانمـم هـم تهراني و دانشـجوي زبان دانشـگاه فردوسـي بودند. ما سـال 

54 ازدواج کردیـم. 

شـماوچندنفـردیگرراميتـوانبهعنوانبنیـانگذاران
معمـاريمعاصرمشـهدنامبرد؟

دوره قبـل از مـا آقـاي آفرنده مهندس راه و سـاختمان بـود که گنبد ترک 
خـورده مسـجد گوهرشـاد را تعمیـر کـرد. او براي آمـوزش و پـرورش کار 
مي کـرد ولـي هـر جا کار مهندسـي بود ایشـان را انتخـاب می کردند چون 
آدم موقـر، بـا شـخصیت و مردم داری بود، مردم دوسـتش داشـتند و همه 
کار مي کـرد. مـن مدتـي افتخار همکاري بـا وی را در یـک کار خصوصي 
و بعـد هـم در کانـون مهندسـي پیدا کـردم. به ایشـان گفته بودنـد کانون 
مهندسـي را تاسـیس کنـد او هـم از من دعوت کـرد و مـن در این کانون 
رئیس معمارها و او رئیس راه و سـاختمان شـد. آن موقع اولین سـخنرانی 
ام را در سـال 55 درکانـون مهندسـي بـا عنوان معماري اسـالمي و ایراني 
انجـام دادم. یکـي از حـرف هایـي که همیشـه بـه جوانترها گفتـه ام این 
اسـت کـه فکـر نکنیـد کـه از روز اول مملکـت و شـهر ایـن جور بـود که 

همه مهندس معمار را بشناسـند یا بدانند آرشـیتکت چه کسـي اسـت؛ ما 
زمانـي بـه ایـن جـا آمدیم که اصاًل کسـي نمي دانسـت مهندس کیسـت 
و اگـر صحبتی از مهندسـي مي شـد یعنی فـردی که باید همه کاره باشـد 
به فرهنگ امروزي یعني هم معمار، شهرسـاز، محاسـب، تاسیسـاتي برق 
و مکانیـک و هـم نقشـه بـردار باشـد و ما ایـن کارهـا را انجـام مي دادیم. 
کار اصلـي سـاخت و سـاز در دسـت معماران خیلـی خوب قدیـم که البته 
تحصیـالت نداشـتند بـود. ولي یـک اقلیت کوچـک تحصیل کـرده خارج 
رفته، دوسـت داشـتند با آرشـیتکت ها کار کنند. معماران قدیمي مي گفتند: 
آرشـیتکت ها جوجـه فکلي هایی هسـتند که نمي توانند سـاختمان بسـازند 
کارتـان را بـه این هـا ندهید. ما واقعاً اسـتخوان خرد کردیم تا نشـان دهیم 
سـاختماني که آرشـیتکت مي سـازد با سـاختماني که آن آقاي معمـار َقدر 
مي سـازد چقـدر متفـاوت اسـت. کار را بـه جایـی رسـاندیم کـه معمـاران 
بـزرگ خودشـان آمدنـد و از ما نقشـه خواسـتند. آن موقع سـاختمان ها به 
سـرعت بـه اتمـام مي رسـید چـون کار، کـم و تعـداد کارگـران زیـاد بـود 
و کارگرهـا همـه مهـارت داشـتند. االن کارگرهـا کشـاورزانی هسـتند که 
بـراي کار بـه شـهرها مي آینـد؛ ایـن اسـت که به طـور کلي مهـارت معنا 
نـدارد ولـي آن زمـان مهـارت، سـنتي بود؛ یعني هـر فرد بر اسـاس عالقه 
شـخصی بـه دنبـال شـغل و یـا تحصیـالت میرفـت. االن جـوان کنکور 
مي دهد و خواسـته یا ناخواسـته دو رشـته پزشـکي و یا مهندسي را انتخاب 
مي کنـد بـراي آن کـه در آن پول اسـت؛ به هنـر یا علم عالقه نـدارد. ولي 
در گذشـته فرهنـگ تخصصـي بـر اسـاس عالیـق تعریف می شـد یعني 
یـک معمـار از همـان کودکی نـزد یک معمار شـاگردی می کـرد، از او کار 
را یـاد مي گرفـت، کارهـاي خانـه او را انجـام مـی داد تـا آن کـه آن معمار 
پیـر و از رده خـارج شـود تـا جـاي او را هـم بگیرد. بیشـتر آن هـا داماد آن 
خانواده مي شـدند و نظام سـنتي 500 سـال پیش، اسـتاد شـاگردي، یعني 
نظـام آنارشـیزم بود که به اشـتباه ترجمه شـده و هرج و مـرج گرایي معني 
مي شـود در صورتـي کـه معنـي اش این نیسـت، معني اش این اسـت که 
کارهـا را بایـد داوطلبانـه و بر اسـاس یک عالقه قوي انجـام داد و به جاي 
اینکـه جامعـه از روي ضوابـط کسـي را معمـار کنـد او بایـد داوطلبانه و با 
خواسـت و عالقـه خـود بخواهـد معمار شـود. نباید بـا اجبار و یا بـا اعمال 
یـک سیسـتم بـر روی وی بخواهیـم معمار تربیـت کنیم. بایـد آن هایي را 
کـه بـا عالقـه ارتقـا می یابند پـرورش دهیـم. در گذشـته تمـام مهارت ها 
این گونه بود ولي االن موضوع مهم انتخاب شـغل و مسـایل مالي اسـت. 
بـه همیـن دلیل مي بینید کـه پس از 30 – 20 سـال کار کردن خودشـان 
را بازنشسـته مي کننـد و مي رونـد در خانه مي خوابنـد. در صورتي که پیش 
از ایـن تـا دم مـرگ کار مي کردنـد و مورد مشـورت قـرار مي گرفتند چون 
عشـق و زندگـي اش در ایـن موضـوع تعریف می شـد. معماري هنر بشـر 
اسـت نـه هنـر معمـاران و بشـر از همـان ابتدا کـه پناهگاهی مثل غـار را 
بـرای خـود برگزیـد که زیر بـرف و بـاران نماند. بـه تدریج بـرای این غار 
طاقچـه ای تراشـید کـه چراغ خود را آنجا بگذارد. سـکویی سـاخت تا روی 
آن بخوابـد. درحقیقت بشـر، معمـاري را در ذات خویش و به دلیل نیاز خود 
خلـق کـرد. همانگونـه کـه زیبایـي در ذات بشـر اسـت و بـا تولد بشـر به 
دنیـا مي آیـد معمـاري هم با ذات بشـر بـه دنیا مي آیـد مثل زیبایـي و از او 
جـدا نیسـت. یکـي از ویژگی هـای آفرینش موجـودات زنده این اسـت که 
بـراي خـود سـرپناه و خانه ای بسـازد. حتي حیوانـات هـم اینگونه اند؛ یک 
مورچـه یـا یک پرنـده با زحمت النـه ای را باالي درخت بـراي خود و بچه 
هایـش تـدارک می بینـد و آن را معمـاري مي کنـد. اینگونه نیسـت که این 
پرنـده با یک دیسـیپلین در جایـي معماري را یاد بگیـرد؛ این ذات آفرینش 
اسـت. معمـاري تاللـو بیشـتري در زندگي بشـر دارد چون متفکر اسـت و 
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همـه مـردم معمارنـد امـا عـده ای عالقه بیشـتري بـه آن پیـدا مي کنند و 
بـه ایـن رشـته مي گرونـد تا در آن بیشـتر تعمـق کنند ومتخصص شـوند 
وقتی همه معمارند سـخت اسـت کسـی بخواهد بـراي آن هـا کار کند. در 
ایـن وضعیت طبعـاً نمي توان براحتـی کار کرد چون همـه صاحب نظرند. 
عـده ای مي گفتند سـرهنگ ها همه معماري و سـاختمان سـازي مي کنند 
ولـي ایـن طـور نیسـت همه مـردم سـاختمان سـازند. چـه آن کسـي که 
رفتـه و تمریـن کـرده و چـه آن کسـي کـه فرصـت نکـرده اسـت؛ یعني 
همـه در معمـاري صاحب نظرنـد و مي توانند در سـطحی مقدماتي بگویند 
ایـن اثـر خوب اسـت یـا بـد. کار معمار سـخت اسـت باید خیلـي خودش 
را بسـازد. خیلـي فهم و ادراک معماري داشـته باشـد و در تمـام زمینه هاي 

علمیاجتماعـي و رواني آگاهي الزم را داشـته باشـد. 

پـسچرامـادرمعمـاريمانباوجـوداینکهذاتـاًزیبایي
رادوسـتداریمموفـقنبودهایم؟

دلیلش خیلي مفصل است و باید آن ها را از همدیگر تفکیک کرد؛ مثاًل یکي 
آن که چرا ما همیشه مي گوییم معماري گذشته هارموني داشت و معماري 
االن ما آشفتگي دارد و اصاًل هارموني ندارد. چرا وقتي باال خیابان مي رفتیم 
آرامشي در آن وجود داشت. چرا وقتي به خیابان احمدآباد وارد مي شویم این 
شاخه به آن شاخه است. یک دلیل خیلي ساده آن موضوع" قلت و کثرت" 
است. در آن زمان سازنده ها اندک بودند، در تمام مشهد شاید سازنده ای که 
بتواند چنین ساختمان هایي را بسازد 5 یا 10 نفر بودند. این چند نفر براحتی 
مي توانستند با همدیگر هماهنگ شوند. امروز تعداد مهندسان معماري که 
در شهر کار مي کند هزاران نفرند. هزاران نفری که نمي توانند براحتی با 
یکدیگر به تفاهم برسند و طبعاً محصول کار این ها شبیه هم نمي شود؛ هر 
کدام نظري دارند و چون تعدادشان زیاد است، نمي توانند با یکدیگر تفاهم 
پیدا کنند ولي در گذشته همان 6-5 نفر در قهوه خانه مي نشستند و با هم 
صحبت مي کردند و یا در مجامع اجتماعي با هم راحت تر کنار مي آمدند و 
به تفاهم مي رسیدند که چگونه باید ساخت. ولي امروز این جماعت معمار نه 
با هم آشنایي دارند و نه سن و سالشان باهم یکی است. آن زمان سازنده ها 
باید به سن باالیی مي رسیدند تا مردم به آن ها رجوع کنند یکي از مالک های 
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 
دانشکده ها هم چنین تفاهمي انجام نمی شود؛ چون اصاًل خودشان نمي 
دانند چه باید بکنند این است که خود به خود این محصول دانشکده ها 

کثرت آراست. 
ویژگی معماري این است که آزادتان بگذارد تا با تخیالت آزاد خود جرات 
پیدا کنید و به فضاها و عرصه هاي جدید برسید. اجازه مي دهد هر کاري 
دلتان بخواهد انجام دهید؛ محدودتان نمي کند. غافل از اینکه با این کثرت 
و با این شیوه که هر کسي هر کاری می خواهد انجام دهد، چه آشفته بازاري 

پیدا می شود. 

معماري به راجع دلسوز یک عنوان به بخواهید شما اگر

صحبتکنیداینآشفتگيراچگونهمیتوانیدحلکنید.آیا
بایدبگذاریماینآشفتگيبااینکثرتهابیشترشود؟

راه حلش این است که اولیاي دلسوز و کساني که در جامعه متنفذند و یا به 
اصطالح شغل هاي حساس دارند و یا به خاطر قدرت هاي مالي از قدرتی 
اجتماعي برخوردار هستند دست به دست هم بدهند و با تشکیل گروه هاي 
تحقیقاتي بر روي این موضوع سرمایه گذاري کنند. محققان در زمینه هاي 
جامعه شناسي، روانشناسي، تاریخ، معماري، فلسفه، همگی تیم هایي تاسیس 
کنند، وقت بگذارند و با شارژ مالي زیاد بر روی معماري مطالعه کنند. اینکه 
در گذشته معماري ما چگونه بوده و یا چه وقت معماري مان هویت داشته 
و دالیل آن چه بوده است. آن ها این علل را آسیب شناسي و مطالعه کنند و 
آنوقت پس از این شناخت براي معماري امروز خود چارچوب هایي را تعریف 
کنیم یعنی بگوییم چارچوب معماري مطلوب و متناسب با هویت و فرهنگ 
ایراني- اسالمي، باید چگونه باشد. باید حداقل و حداکثری تعریف شود که 
از این حد پایین تر و یا فراتر نرود و این موضوع در محدوده ای هماهنگ 
معنا و مفهوم و هویت و منطقي چارچوب داشته باشد تا در این فضا ابتکار 
و خالقیتتان را به کار بیاندازید نه این که هرکسي که مالک زمیني است و 
یا مدرکي دارد آزادانه هر کاري دلش بخواهد انجام دهد براي آنکه نماهاي 
شهري حق الناس است. درست است که شما مالک اینجا هستید و مي توانید 
ساختمان بسازید اما حق ندارید این عرصه جلوتان را که جماعت بسیاری 
آن را میبینند خارج از عرف بسازید چون هر نماي ساختمان خودش به تنهایی 
یک مانیفست است؛ مثل بلندگو اعالم مي کند این بنا خوب یا بد است. با 
ساخت نماي ساختمان شما به مردم پیشنهاد مي کنید اینگونه طراحی کنند. 
مالک، این حق را ندارد چون این موضوع حق مردم است و باید در چارچوبی 
اجتماعي حل شود. این کار را باید تیمهای تحقیقاتي، متولیان و عالقه مندان 
و دست اندرکاران ساخت و ساز در شهرها انجام دهند. باید شهرداري، آستان 
قدس، وزارت مسکن، نظام مهندسي و مردم عالقه مند این کار را انجام 
دهند. در این شرایط کسانی که امکاناتی دارند باید امکاناتشان را در اختیار 
این تشکل ها قرار دهند چون بدون امکانات کار انجام نمي شود. نمي توان 
از یک فارغ التحصیل جوان معماري توقع داشت فلسفه معماري ایراني- 
اسالمي را حل کند و یا ساختمان بسازد و مسایل کالن را حل کند و از آن 
نتیجه صحیحی بگیرد. این مشکل را باید جامعه حل کند و در اختیار جوان ها 
قرار دهد. االن مهندسان جوان و معمار ما زحمتکشانی هستند که با تمام 
این آشفته بازار کارهاي بسیار زیبا، اما آشفته ای در شهر خلق کرده اند. من از 
معماران جوان با این همه گرفتاري واقعاً راضي ام. چون در همین مشکالت 
باز هم کارهاي زیبایی را انجام مي دهند. اما مشکل اینجاست که فضاي 
مناسب را براي آن ها تعیین نکرده اند. برای همین گاهی همین خالقیت با 
همه اهمیتش به بیراهه مي رود. اینجاست که مسووالن و بزرگان صاحبان 
نفوذ اگر به معماري و فرهنگ ایران و اسالم عالقه مند هستند باید ضمن 

ارایه مباني کار، خط قرمزها را مشخص کنند. 

شمادورهمعماريمعاصرمشهدرااز40سالپیشبهچند
دورهتقسیمميکنید؟

امـروزتعـدادمهندسـانمعمـاريکهدرشـهرکارميکنـدهـزاراننفرند.هـزاراننفریکـهنميتواننـدبراحتی
بـایکدیگـربـهتفاهـمبرسـندوطبعـاًمحصـولکاراینهاشـبیههمنميشـود؛هـرکدامنظـريدارنـدوچون
تعدادشـانزیـاداسـت،نميتواننـدبـایکدیگرتفاهـمپیداکننـدوليدرگذشـتههمـان5-6نفردرقهـوهخانه
مينشسـتندوبـاهـمصحبـتميکردنـدویـادرمجامـعاجتماعيبـاهمراحتتـرکنـارميآمدندوبـهتفاهم

ميرسـیدندکـهچگونهبایدسـاخت.
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معماري معاصر در مشهد و بطور کلي در ایران دوره ای نیست بلکه مي توان 
در سبک هایي تعریف نمود. بناهایی مثل راه آهن، پست و تلگراف مشهد، 
ساختمان بانک ملي و بعد هتل هماي شماره یک ساختمان هایي است که 
جنبه دولتي داشت. این ها نه معماري مشهد که معماري ملي و دولتي هستند 
که توسط مشهدي ها ساخته نشده اند. ما بناهایی را که مهندسان مشهد 

برروی آن کار کرده اند مي توانیم معماري بومي و مشهدي بنامیم. 
از طرف دربار صفوي مأمور شد سیستم طرح جامعی برای  شیخ بهایی 
دوره  از  مانده  قدیمی بجای  نقشه های  او  کند.  تعریف  ایران  شهرهای 
هخامنشیان را اصالح و برای این شبکه هتل سازی کرد؛ به طوری که به 
میزان سرعت کاروان های پیاده که در یک روز از صبح تا شب می توانند 
حرکت کنند کاروانسرا ساخت. بنا به قولی 999 کاروانسرا در زمان شاه عباس 
ساخته شده تا هیچ مسافری در راه نماند. کاروانسراها قانون داشتند که چه 
تسهیالتی به مسافرشان بدهند مثاًل 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 می کشیدند تا درس عبرتی 

برای دیگران باشد. 
این هم معماري ملي و دولتي بود که امروز هم جریان دارد، این یک سبک است. 
دوم؛ فعالیت هاي ساخت و ساز اماکن مذهبي مانند حرم مطهر امام رضا )ع( 
افتخار مشهد و خراسان و بقاع متبرکه که الهام از معماري گذشته دارد براي 
اینکه عینیت ظاهري این سبک در اذهان ما مسلمانان شیعه فضاي نزدیکي 

به خداوند را تداعي مي کند و موفق هم مي باشد. 
سوم؛ معماري ساختمان هاي غیرمذهبي معاصر که مي توان به آن سبک 
معماري بین المللي نام داد که متاسفانه جوهره اصلي آن و نوآوري هاي بعدي 
آن تا به امروز ریشه در معماري غربي دارد و ناچارا چه دانشگاه ها و چه فضاي 
اجرایي حرکت ها و نوآوري ها و مطالعات خود را با کتب و مجالت معماري 
خارجي که ظاهرا معماري بین المللي است هماهنگ مي سازد که حجم غالب 

آن معماري غربي است و متاسفانه فعال واقعیت مربوط همین است. 

وحرفآخر...
 در آستانه روز معمار و روز تولد پیشنهادي دارم. همانطور که در گذشته 
تاریخ ایران دورانهاي شکوفاي معماري داشته ایم. معماري معاصر ما هم 
مي تواند اصالح شده و ارتقا یابد و داراي هویتي غیرغربي و با برند و شاخصه 
ایراني- اسالمي به دنیا عرضه شده لذا پیشنهاد مي کنم تمامی اشخاص و 
نهادهاي دلسوز معماري همکاري و هزینه کنند تا ما پژوهشکده، اندیشکده و 
فضاهاي تحقیق براي پیداکردن جوهر معماري گذشته خود که همانا هویت 

ایراني-اسالمي آن است ایجاد کنیم. 
بـا عنایـت بـه اینکـه دو عنصـر معمـاري ایرانـي- بادگیـر و قنـات که به 
واقـع عمـق خالقیـت و دقـت معمـاران ایرانـي را نشـان مي دهـد کـه در 
جهـان بـه نـام ایران ثبت شـده اسـت امروز با بـاور کردن خـود و فرهنگ 
غنـي معمـاري خـود در زمینه بناهاي مانده از گذشـته که هویـت و دیانت 
مـا بیشـتر از زمـان حـال دیـده مي شـود بیشـتر جسـت و جـو کنیـم تـا 
خالقیت هـاي نهفتـه بیشـتري را از درون آن هـا پیدا نماییم. ایـن یافته ها 
در دو بعـد معنـوي و ظاهـري خواهد بـود. در بعد معنـوي، روابط اجتماعي 
و سـالیق هنـري و زیبایـي شناسـي و در بعـد ظاهـري هـم نحـوه رنگ 
آمیزي، هندسـه احجام، تناسـبات و ترکیبات خاص خط و سـطح و حجم 
و مصالـح و عناصـر و فرمت هـاي نقـوش و باالخـره بـه قـول امروزي ها 

برنـد معماري ایراني-اسـالمي را پیـدا کنیم. 

بازدید مسووالن وقت از پروژه ششصددستگاه در زمان شروع

بازدید مسووالن وقت از پروژه ششصددستگاه در زمان شروع

بازدید مسووالن وقت از پروژه ششصددستگاه در زمان شروع2 اسکلت فلزي

در زمان دانشجویي در مشهد-فردریشو-با دکتر سیمون آیوازیان استاد نامدار گیتار کالسیک ایران
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درپنجمیـنکنفرانسبینالمللـیمدیریت
INDM-2014جامعبحـران

|گزارشخبری|فهیمهباغستانی
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 می دهنـد کـه در آینـده ای نـه چنـدان دور 
می بایسـت 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 بین المللی مدیریـت جامع بحـران فرصتی را 
فراهـم آورد تـا شـرکت کننـدگان بـا درنظـر داشـتن رویکرد جامـع نگر و 
بـا گردهـم آوردن دانشـگاهیان، نهادهـای دولتی، سـازمان های خصوصی 
و دولت هـای محلـی شـامل شـهرداری ها و فرمانداری هـا و با اسـتفاده از 
دانـش و تجربیات متخصصان داخلی و بین المللی، 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، حلقه هـای مفقوده 
در چرخـه اجرایی مدیریـت کاهش خطر پذیری بحـران، تفاوت های 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 تیم های جسـت و 
جـو، آواربـردار و امدادگـر؛ ضرورتـی برای مدیریت سـوانح تـا مدیریت ابَر 
فاجعـه، مشـارکت مردمی و ظرفیت سـازی، تغییـرات اقلیـم و چالش های 
مدیریـت بحـران و مدیریـت بحـران در سیسـتمهای بهداشـتی و درمانی 

مـورد بحـث و تبـادل نظر قـرار گرفت. 

طرحارایهشدهتوسط
نمایندهسازماننظام
مهندسیساختمان

خراسانرضویباموضوع
سامانهجامعارتباط
اضطراریحایزعنوان

طرحخالقانهشد
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در کنفرانـس پنجـم وجشـنواره بـزرگ ثامـن )برترین طرح هـای مدیریت 
بحـران( از بیـن طرح هـای 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 نمایندگي از 
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی 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 لرزه ای ایـران، مرتضی اکبـری و محمد 
هادی درودی دانشـگاه فردوسـی مشـهد، حسـین حسـن شـاهی از آبفای 
البـرز، دیگـر برگزیـدگان ایـن جشـنواره بودنـد و در مراسـمی که باحضور 
جنـاب آقـای مهنـدس قدمی رئیـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور و 
پروفسـور والتـر امـوون رئیـس مجمـع جهانی ریسـک و اعضای شـورای 
سیاسـتگذاری INDM-2014 برگـزار شـد، بـا اهدای لـوح و تندیس از 

آن هـا تقدیـر به عمـل آمد. 

مدیرکل دفتر فنی اسـتانداری خراسـان رضوی از کسـب رتبه نخسـت شـورای فنی اسـتان و کسـب 
رتبه هـای برتـر کشـور کمیته هـای ذیل آن خبـرداد. 

محسـن کوهی بابیان اینکه یکی از وظایف دفتر فنی اسـتانداری دبیری شـورای فنی اسـتان می باشـد 
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 

خراسـان رضوی 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 سومی اسـتانهای کشـور را به خود اختصـاص دهد. 
کوهـی بـا اشـاره به بی سـابقه بودن کسـب رتبه هـای یاد شـده در 20سـال اخیـر، این موفقیـت را به 
مدیـران دسـتگاه های فنـی و اجرایـی، مهندسـان وتمامی شـرکت های پیمانکاری و مشـاوران اسـتان 
تبریـک گفـت. وی بـا بیـان اینکـه دفتـر فنی وظیفـه جـذب اعتبـارات عمرانـی تمامی دسـتگاه های 
اجرایـی اسـتان را برعهـده دارد و تمـام دسـتگاه های اجرایـی و فرمانـداران شهرسـتانها را از این حیث 
ارزیابـی می کنـد تصریـح کرد: طی یک سـال گذشـته هشـت مرحلـه بازدیـد از پروژه های 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 32 درصـدی پروژه هـای مسـکن مهـر اسـتان و خدمـات زیربنائی در سـال 
92گفـت: اخیـرا” پنـج پیمانکار به دلیل عملکرد خوب یـک گرید افزایش رتبه داشـته و با 13 پیمانکار 
نیـز بدلیـل عملکـرد ضعیـف در اجـرای پروژه ها برخـورد شـده و از 6 ماه تا 3سـال لغو رتبه شـده اند. 

کوهـی همچنیـن ادامـه داد: موضوع امتیاز بندی به قـوت برای پیمانکاران و مشـاوران در دفتر فنی در 
حال انجام اسـت و از تمامی دسـتگاه ها 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. 

مدیرکلدفترفنیاستانداریخراسانرضویخبرداد
کسبرتبهنخستشورایفنیاستاندرکشور
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در واپسـین روزهـای سـال گذشـته مهنـدس اکبـر تـرکان رئیس سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان بـا صـدور احکام جداگانـه ای تعـدادی از مدیـران معتمد و با 

سـابقه را بـه سـمت های مختلـف این سـازمان منصـوب نمود. 
 مهنـدس محسـن بهـرام غفـاری یکـی از مدیـران توانمنـدی بـود کـه پیش از 
ایـن بـه عنـوان مدیـر کل اسـبق دفتـر تشـکل های مهندسـی وزارت مسـکن و 
شهرسـازی، مدیـر اجرایی سـابق شـورای مرکزی و رئیس اسـبق سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان انجـام وظیفه می کـرد 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 اسـالمی منصوب و انجـام وظیفـه می کنـد. مهنـدس تـرکان 
همچنیـن دکتـر حمیـد بدیعـی عضو هیئت رئیسـه دوره ششـم شـورای مرکزی 
را نیـز بـه عنـوان مشـاور خـود در هماهنگـی امـور اسـتان ها 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 حکمـی از مهنـدس تـرکان دریافـت کـرد تـا وی از ایـن پـس بـه عنـوان 
مشـاور سـازمان در موضـوع بهینـه سـازی مصـرف انـرژی ادامـه فعالیـت دهد. 
عـالوه 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 حرفـه ای و امور شـوراهای 
انتظامـی، مهندس مجید ولدان عضو هیئت رئیسـه دوره ششـم شـورای مرکزی 
را بـه عنـوان مشـاور خـود در موضوع تدوین شـیوه نامه هـا 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 ارزش های اسالمی در 
معمـاری و شهرسـازی منصـوب کـرد و در حکمی دیگـر مسـوولیت دبیرخانـه 
دایمی اجـالس هیـات عمومـی را بـه مهنـدس علی اکبـر رمضانی محـول کرد. 

عـالوه بـر ایـن مهنـدس تـرکان مهنـدس علیرضـا سـنایی دشـتی که پیـش از 
ایـن بـه عنوان عضو دوره ششـم شـورای مرکزی سـازمان فعالیت می کـرد را به 
عنـوان مسـوول هماهنگـی گروه هـای تخصصی شـورای مرکزی منصـوب کرد 
و عـالوه 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 169 قانون برنامه پنجم توسـعه و دسـتورالعمل اجرایـی آن در این 

وزارتخانه شـرکت کند. 

آخرینروزهایبهار؛بهارفعالیتمردانآقایرئیس
همهمردانیکهدرواپسینروزهایسالازرئیسسازمانحکممسوولیتگرفتند
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بارهـا و بارهـا از خـود پرسـیده ام چـرا علیرغـم تمامـي حسـن نیـت هـا، تـالش هـا، 
پتانسـیل های فـراوان و ... نتوانسـته ایـم آن گونـه که باید به انتظارات جامعه مهندسـي 
پاسـخ بدهیـم. مهندس بنـام و با تجربه ای را مي شناسـم که حاضر نیسـت بـراي جامعه 
مهندسـي سـاخت و سـاز نمایـد, طراحي کنـد و مشـاوره دهد چـرا که مخاطبانـش او را 
بـه جـاي تقویـت، تضعیـف مي کنند، مـورد تمسـخر قـرار مي دهنـد و... در حالي کـه اگر 
درخواسـتی از جامعه غیر مهندسـي ولي با تحصیالت عالیه دیگر از وی شـوند، اسـتقبال 
مي کنـد. سـوال اینجاسـت آیـا او درسـت فکـر مي کنـد؟ ظاهراً چنیـن اسـت در حالي که 
نبایـد اینگونه باشـد. همه جـا مي گوییم جامعه 25000 نفري نظام مهندسـي انباشـته ای 
از علـم و تجربـه اسـت اما چرا نمـي توانیم از این علـم و آن تجربه بهـره ببریم؟ واقعیت 
را بایـد در جـاي دیگـر جسـت. روش هـاي سـنتي 20 سـال قبـل حتي چند سـال پیش 
دیگـر جوابگـو نیسـت. الگوریتم هـا، مکانیزم هـا و روش هاي پیشـین پاسـخ نمـي دهند. 
پیشـنهاد هاي فراوانـی بـه دسـت ما مي رسـد. همـه مي گویند چنیـن کنیم و چنان شـود 
ولـي هنگامي کـه در مقـام عمـل بـر مي آییـم صـداي وا اسـفا بلنـد مي شـود. وقتـي از 
پیشـنهاد دهنـده مي خواهیـم راهکاری عملي ارایـه دهد دیگر چیزي براي گفتـن ندارد و 
اگر البته راهکار مناسـبي هم که جنبه عملیاتي شـدن داشـته باشـد با عکس العمل هاي 
طوالني مدت ما عطایش را به لقایش مي سـپارد. مشـکل کجاسـت؟ چرا چنین اسـت و 
چـرا امـور بـه جلو نمي رود و یا اینکه بسـیار کند اسـت؟ عوامل متعـددي را مي توان ذکر 
کـرد، بـه مسـایل مختلفي مي تـوان پرداخـت. هنوز وجـود دارند مهندسـان بـا تجربه ای 
کـه از گذشـته هاي خـود و شـرایط جامعـه مهندسـي بـه نیکي و بـا افتخار یـاد مي کنند 
ولـي امـروزه همـه را متهم به کم کاري و کم گذاشـتن مي کنند. سـوال نگارنده اینسـت 
کـه آیـا با بـزرگ شـدن شـهرها، افزایش سـاخت و سـازها؛ گسـترش جامعه مهندسـي 
مي تـوان با همان سـبک و سـیاق قبـل به پیش رفت و یـا اینکه بایـد از روش هاي نوین 
بهـره جسـت. واقعیت اینسـت که نگاه پـروژه ای و برنامه ای نداریم و یا بسـیار کم اسـت. 
ورودیهـا، پـردازش ها، ذینفعـان، مجریان ,تخمین هـا؛ زمان بندی هـا و نهایتاً خروجي ها 

را بررسـي نکـرده ایـم. بـه قـول فوتبالي ها، علـي اصغری فوتبـال بازي کـرده ایم. 
سـر کالس آمـوزش رفتـن و امضا کـردن فرم و خـارج شـدن از کالس بالفاصله پس از 
ورود، دردي را درمـان نمـي کنـد. بـه چـه میـزان از فناوري هاي نوین ارتباطاتي اسـتفاده 
کـرده ایـم. چه انـدازه انگیـزش بـراي آموختن مطالـب نو در بسـتر اینترنت فراهـم کرده 
ایم. در دنیاي شـلوغ امروز، مهندس وقت رفتن بر سـر کالس حضوري را نداشـته، ندارد 
و نخواهـد داشـت امـا مي توان از آموزش مجازي با اسـتفاده از بهترین اسـتادان، مناسـب 
ترین ویدئو ها و انیمیشـن ها مفاهیم مورد نظر را به او در تمامي سـاعات شـبانه روز ارایه 
داد. بنابرایـن مطلـب دوم مـد نظـر ایـن جانـب اسـتفاده از فناوري هاي نویـن در خدمت 

آموزش هـاي ورود بـه حرفـه، حین حرفـه و حتي براي دانشـجویان عزیز مي باشـد. 
نمي دانـم یـا ظاهراً در اسـتان خراسـان رضوي و به ویژه در شـهر مشـهد مقدس اینگونه 
اسـت. حداقـل در بسـیاری مـوارد ورد زبان مردم اسـت کـه صنوف، انجمن ها، شـرکت 
هـا، مشـاوران, دفاتر و...بجـاي تقویت یکدیگر همدیگر را تضعیف مي کننـد. روحیه برد- 
بـرد در مـا وجـود نـدارد. مي خواهیـم همـه چیز بـه کام ما باشـد. تمامي حرف هـاي ما به 
کرسـي بنشـیند و طـرف یا طرف هاي مقابـل کاماًل بازنـده و منکوب شـوند. این نگرش 
در دراز مـدت شکسـته خـورده اسـت. ایـن نـگاه راه بجایي نمي بـرد. یاد نگرفتـه ایم به 
اشـتراک ها بپردازیـم. نیاموختـه ایـم در یـک فضـاي تعاملـی و بـا در نظر گرفتـن منافع 
همـه حرکـت کنیـم. بنابراین سـومین عامل به پیش برنـده جامعه مهندسـی اصل بازي 
بـرد- بـرد اسـت. این نـگاه، پایـداري سیسـتم و طوالني شـدن عمـر تصمیم گیري ها را 

بـه دنبال خواهد داشـت. 
مطلب آخر، تمایز و اختالف گذاشـتن بد و خوب اسـت. تشـویق درستکاران و راستگویان 
و تنبیـه کم فروشـان و نامهندسـان اسـت. جاذبه درکنـار دافعه معنا پیدا مي کند. تشـویق 
همیشـگي و یکنواخـت و نادیـده انگاري نادرسـتي ها، انگیـزه و تعالي را خشـک مي کند 
و این یکي از بزرگترین اشـتباهات اسـت. البته تشـویق و تنبیه مراتبي دارد که شـاید در 
این مجال نگنجد. سـخن آخر آنکه، نظام مهندسـي نیازمند مهندسـي جدیدي اسـت. 

نظاممهندسي،نیازمند
مهندسيجدیدیاست

|یادداشت| 

دکتـرسـیدمجیـدمزینانی|عضـوهیأتمدیـرهنظام
مهندسـیسـاختمانخراسـانرضوی|مدرسدانشگاه
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ابزارهایشبیهسازی
حرارتساختمانواستفاده

ازآندرچهارچوب
مدلسازیاطالعات
)BIM(ساختمان

چکیده
ایـن مقالـه ظرفیت رقابتی و فرصت اسـتفاده از ابزارهای شبیه سـازی 
حـرارت را در بهینه سـازی عملکـرد سـاختمان نشـان می دهـد. بعد از 
مرور شـیوه های مورد اسـتفاده ی کنونی، اسـتفاده از شـبیه سـازهای 
حرارت با اسـتفاده از BIM، روشـی ارزشـمند برای اسـتفاده ی بهینه 
از سـاختمان بر اسـاس مشـخصات و قابلیت هـای موضـوع به شـمار 
مـی رود. بـرای آشـنایی بـا ایـن شـیوه، مبادلـه ی اطالعـات حرارتی 
از طریـق BIM1 شـرح داده شـده اسـت. همیـن طـور در ایـن مقاله 
اسـتفاده از BIM بـرای مبادلـه ی اطالعات بـا دیگر ابزارها با نشـان 
دادن اصول اصلی کار و معیار انتخابی به تصویر کشـیده شـده اسـت. 
اهمیت هـا و موانـع این ترکیـب نیـز در ابزارهای شبیه سـازی حرارت 

مـورد بحث قـرار گرفته اسـت. 

کلیـدواژه:شبیه سـازی حـرارت، BIM، قابلیت همـکاری با دیگر 
قسـمت ها، یکپارچه سـازی

مقدمه
امـروزه ابزارهـای شبیه سـازی حـرارت با توجـه به تمـام خصوصیات 
موجـود در طراحـی سـاختمان مورد اسـتفاده قرار می گیرنـد. از این رو 
نـرم افزار تحلیلی ماهرتر، منسـجم تـر و راحت تری برای سـاختمان 
بـه شـمار می رونـد کـه مـا را بـر آن می دارنـد تـا بـا بهـره گیـری از 
فرصت هـا و درک بهتر عملکرد سـاختمان به ویژه برای بهینه سـازی 

انـرژی، دقیـق تر عمـل نماییم. 
تصمیـم گیـری بـرای چگونگی طراحی توسـط اعضای تیـم صورت 

مدل سازی اطالعات ساختمان .1 
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می پذیـرد و بـرای اجـرای شبیه سـازی انـرژی در محیط سـاختمان، تمام 
اعضـای تیـم طراحی یعنی مهندسـین در این کار دخیل می باشـند. از این 
رو ایـن ابزارهـای شبیه سـازی به عنـوان ابزار هـای حمایـت از طراحی در 
صنعت سـاختمان، مهندسـی و معماری شناخته می شـوند)1(. شبیه سازی 
پیشـرفته ی انرژی حرارتی سـاختمان و مدل سـازی آن، بخشـی حسـاس 
در عملکـرد سـاختمان بـه شـمار مـی رود. در فـاز طراحـی، شبیه سـازی 
بیشـتر بـرای مدل سـازی حـرارت انجام می شـود کـه بازخورد زیـادی بر 
روی پیکـر بندی هـای گوناگـون سـاختمان در عملکـرد حرارتـی سـاالنه 
دارد)2(. شبیه سـازی حـرارت سـاختمان، مدلـی پویـا بـرای اجـرای انرژی 
در سـاختمان ها می باشـد کـه بـا اسـتفاده از مـدل سـازی کامپیوتـری 
و فنـون شبیه سـازی انجـام می گیـرد. در ایـن شـبیه سـازی، محاسـبه ی 
بارهـا و مصـرف حرارتـی سـاختمان، مشـخصات حـرارت و سیسـتم های 
حرارت سـاختمان منظور می شـوند. شبیه سـازی حرارت سـاختمان، روشی 
قدرتمنـد بـرای مطالعه ی عملکرد حرارتـی سـاختمان ها و ارزیابی طراحی 
آن هـا می باشـد. پیچیدگی مشـکالت طراحـی و عملکرد این شبیه سـازی 

نیـز می توانـد مـورد کمیـت و ارزیابی قـرار گیرد. 
امـروزه ابزارهـای حرارتـی بـرای طراحـی سـاختمان متنوع می باشـند که 
ایـن ابزارهـا می تواننـد نرم افزارهای تحقیقـی تا محصوالت تجـاری را در 
بـر گیرند. ایـن ابزارهـا از مدل هـای ترمودینامیـک، نمودارهـای کاربری، 
زمینه هـای کاربـردی و توانایـی تعویض و تغییـر داده ها اسـتفاده می کنند. 
از طرفـی بـه خاطـر افزایش اهمیت سـادگی فرآیند طراحـی و تأثیر آن در 
اجـرای انـرژی و هزینه هـا، چنـد ابـزار شبیه سـازی حـرارت بـرای اجرای 
تحلیـل اولیـه انـرژی بـه صـورت جداگانـه توسـعه یافته انـد کـه یکـی از 
ایـن ابزارهـا BIM می باشـد. بـا پیشـرفت ابزارهـای حرارتی سـاختمان و 
ارتبـاط ایـن ابزارهـا بـا داده هـای آب و هـوا و مصالـح سـاختمانی محلی، 
سـاخت و سـازها و کدگـذاری، تعـداد کاربـران ایـن ابزارهـا بـه شـدت در 
حـال افزایـش می باشـند. در حـال حاضـر، بیـش از 400 درخواسـت برای 
اسـتفاده از شبیه سـازی انـرژی و حرارت سـاختمان وجـود دارد)3(. آموزش 
اسـتفاده از این تولیدات که اسـتانداردهای خودشـان را دارند نیز به سرعت 
در تمـام جهـان در حـال افزایـش می باشـد. ایـن کاربرد های نـرم افزاری 
بـرای اجـرای تحلیل هـای قـوی و همین طـور تولید بنیادی بـه مطالعات 

نیاز دارند.  بیشـتری 
امـروزه بهینه سـازی انرژی حرارتی سـاختمان ها با اسـتفاده از تحلیل های 
 BIM از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت)4(. فـن آوری BIM حرارتـی
شـامل ایجـاد و اسـتفاده از اطالعات هماهنگ و سـازگار با هر سـاختمان 
می باشـد. ایـن فـن آوری به تصمیـم گیری، مسـتند سـازی و پیش بینی 
بهتـر و دقیق تر بهینه سـازی انرژی در سـاختمان کمـک می نماید. ارتباط 
مسـتقیم ابزارهـای مدل سـازی BIM بـا دیگـر ابزارهای مورد اسـتفاده، 
نقـش مهمـی در به کار گیـری از این فـن آوری دارد که قابل تحویل بودن 
آن را در زمـان کمتـر و بـا منابع بهتر ممکن می سـازد و سـبب بـاال بردن 

کیفیـت کار و کاهـش خطرات می گـردد)1(. 

مروریبرابزارهایشبیهسازیحرارتدرساختمان
ابزارهـای شبیه سـازی حرارت سـاختمان، عملکرد حرارتی یک سـاختمان 
و سـاکنین آن را پیـش بینـی می نمایند. معمـواًل این پیش بینـی، معیاری 
دقیـق بـرای عملـی کـردن طراحی های متفـاوت در سـاختمان به شـمار 
مـی رود)5(. این ارزیابی حرارتی شـامل سـنجش حداقـل 6 عامل از جمله: 
میـزان فعالیـت بشـری، مقاومـت حرارتی پوشـاک، دمـای هـوا، میانگین 
دمـای پرتو هـا یـا اشـعه ها، سـرعت هـوا و فشـار بخـار در هـوای محیط 

می باشـد)6(. 
اطالعات این ارزیابی می تواند شـامل داده های ورودی از قبیل: هندسـه ی 
سـاختاری ار جملـه الیه ها و وضعیت فضا)سـطوح و حجم هـا(، گروه بندی 
اتاق هـا 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)HVAC2(، نیازهـای بهینه سـازی هـوا، میـزان تسـهیالت و 

داده هـای آب و هوا باشـند. 
محاسـبات دسـتی ایـن مقادیـر در هـر نقطـه و در داخـل یک سـاختمان 
تقریبـاً غیر ممکن اسـت. بنابراین این محاسـبات با اسـتفاده از روش های 
تحلیـل عملکـرد حرارتـی سـاختمان ها و بـا شبیه سـازی انجـام می گیرد 
کـه ایـن شبیه سـازی حـرارت می تواند محاسـبات تمـام این مقادیـر را به 
طـور دقیق تر، عملی سـازد. دقت نتایج شبیه سـازی حرارتـی نیز از طریق 
یـک سـری داده هـای ورودی تعیین می گـردد که ایـن داده هـای ورودی 
بیشـتر شامل هندسـه ی سـاختمان، بارهای ورودی، عناصر و سیستم های 
HVAC، داده هـای آب و هـوا، اسـتراتژی ها و زمـان بندی هـای عملی و 

شبیه سـازی پارامترهای ویژه)شـکل 1( می باشـند. 
 

شکل 1. داده های ورودی موتورهای شبیه ساز حرارت
اکثـر برنامه هـای شبیه سـازی حـرارت بـه موتـور بسـتگی دارنـد. موتـور 
تمـام جزئیـات شبیه سـازی های حـرارت را بر اسـاس فایل هـای خروجـی 
و ورودی متنـی سـاده امـکان پذیـر می سـازد. موتور شـامل الگوریتم های 
ترمودینامیـک و ریاضـی می باشـد کـه در ایـن الگوریتم ها در محاسـبات 
عملکـرد حرارتی موتور نیز مورد اسـتفاده قرار می گیرند. موتور شـبیه سـاز 
از فایـل یـا فایل هـای ورودی اسـتفاده می نمایـد، یعنـی به شـکل ارایه ی 
ورودی تعریـف شـده اسـت. بر اسـاس ایـن ورودی، موتـور، شبیه سـازی 
را اجـرا می نمایـد و خروجـی را در یـک یـا چنـد فایـل خروجـی نشـان 
می دهد)5(. موتور اساسـاً برای پشـتیبانی فرآیند طراحی یک سـاختمان و 

مقایسـه ی مصـرف انـرژی آن مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
اطالعـات از قسـمت های داخلـی و خارجـی سـاختمان حاصل می شـوند. 
بـرای مثـال، بارهـای خارجی به شـدت بـا آب و هـوا و شـرایط اقلیمی در 
ارتباطنـد و از داده هـای جمع آوری شـده ی آماری به دسـت آمده اند، از این 
رو ایـن اطالعـات می توانند در شبیه سـازی اجرایی انرژی اسـتفاده شـوند. 
فایل هـای اطالعاتـی آب و هوا با افزایش تعداد شـهرها و مناطق سرتاسـر 
جهـان بـه منظـور طراحـی اسـتفاده می شـوند. ایـن فایل هـای آب و هوا 
روی سـال مشـخص تأثیری ندارنـد ولی مرجعی آماری بـرای پارامترهای 

2. گرمادهی، تهویه و خنک سازی 
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آب و هـوای یـک محـل ویـژه به شـمار می آیند. در طـی این عملکرد، اطالعات آب و هوا گاهی اوقات می توانند مسـتقیماً در سـاختمان یا ایسـتگاه های 
آب و هوایـی کـه نزدیـک بـه آن هـا قـرار دارند، اندازه گیری شـوند. بارهای داخلـی از قبیل بارگذاری هایی مثل نـور و تجهیزات در فضا بـه مصرف واقعی 

فضـا و رفتار سـاکنین آن بسـتگی دارد. شـکل 2 تصویـر بزرگی از تولیـد مدل حرارتی را نشـان می دهد. 

شکل 2. جریان کار یک مدل شبیه ساز حرارت

از اطالعـات  موتـور شبیه سـازی حـرارت، مدلـی یکپارچـه اسـت کـه 
بـرای  دیگـر  برنامه هـای  بـه  مـدل  ایـن  می باشـد.  برخـوردار  جامعـی 
خروجـی  داده هـای  نمـود.  خواهـد  کمـک  بیشـتر  تحلیـل  و  خوانـدن 
یـا نتیجـه ی شبیه سـازی بـه صـورت متنـی، گرافیکـی یـا کدگـذاری 
می باشـند:  زیـر  مـوارد  شـامل  خروجـی  نتایـج  می شـوند.  داده  نشـان 
 ارزیابی فضا و عملکرد حرارتی ساختمان برای رسیدن به اهداف طراحی

 بـرآورد کلـی انـرژی اسـتفاده شـده در فضای سـاختمان و بـرآورد کلی 
هزینه هـای انـرژی

 استفاده از شبیه سازی زمانی انرژی و برآورد زمانی هزینه های مصرفی
 برآورد طول عمر انرژی استفاده شده و میزان هزینه ی آن برای ساختمان

در ایـن فرآینـد از ابزار های شبیه سـازی متنوعی می توان اسـتفاده کرد که 
اطالعـات بـه تمام ایـن ابزارها وارد می شـوند و پـروژه ی کاری را توصیف 
می نماینـد. ایـن اطالعـات از یـک ابـزار بـه بعـدی می رونـد 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 می شـوند. ایـن کار بـه خاطر محاسـبات حرارتـی و برنامه های 

نرم افزارهـای شـبیه سـاز برای اجـرای انرژی در سـاختمان اسـت. 
اکثـر نرم افزارهای شـبیه سـاز حرارت گاهـی اوقات نمی تواننـد نتایج کلی 
ارایـه دهنـد و بیشـتر اطالعـات را بـه صورت انـدازه، نمـودار یـا کـد ارایه 
می کننـد. ایـن اطالعـات اغلـب خواندنی نیسـتند و تفسـیر آن ها توسـط 
نرم افزارهـای دیگـر سـخت می باشـد کـه این سـبب ایجـاد موانع بیشـتر 
در فرآینـد تبـادل داده هـا می گـردد. 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 می گیرند. بـرای سـاختن اطالعات 
ارزشـمند بایـد تمـام تیـم پـروژه بـا هـم همـکاری داشـته باشـند تـا این 
نرم افزارهـای شـبیه سـاز کاربـردی قادر باشـند عملکردهـای منفی دیگر 

قسـمت ها را نیـز درک نمایند. 

BIMروش
روش BIM دو روش جـدا یـا برنامه ی نرم افزاری اسـت که برای ارتباط و 
مبادلـه ی داده هـا با همدیگر مورد اسـتفاده قرار می گیـرد. مزیت این روش 
بـه علـت ایجـاد اطالعات یکپارچه می باشـد و ایـن روش، اطالعـات زائد 
را حـذف نمـوده و تولیـد داده هـا را در مدل های تحلیلـی دو برابر می نماید. 
از ایـن رو ایـن روش در مرحلـه ی اول طراحـی از خصوصیـات پایـداری 
برخـوردار می باشـد)7(. ارتبـاط داده هـا و تبـادل آن ها در ایـن روش، یکی 
از موضوعـات اصلـی تحقیق و توسـعه ی فن آوری اطالعـات در معماری، 

مهندسـی، سـاختمان و تسـهیالت صنایع مدیریتی به شـمار می رود. 
ایـن قابلیـت، سـبب جریان اطالعـات از یـک کامپیوتر به بعـدی در طول 
عمـر یک پـروژه می گردد که به توسـعه و اسـتفاده از اطالعات عمومی در 
صنعـت کمـک می نمایـد)8(. امـروزه عـدم اسـتفاده از یکپارچـه سـازی 
اطالعـات یکـی از بـزرگ ترین چالش هـای صنعت در گروه هـای همکار 

پروژه به شـمار مـی رود. 
در حـال حاضـر معمـاران پـروژه، مدل هـای خـود را بـه روش سـه بعدی 
بـا تـری دی مکـس و برنامـه ی CAD ارایـه می نماینـد. همیـن طـور 
دیگـر مهندسـین نیـز از نرم افزارهـای MEP بـرای طراحی هـای خود در 

حوزه هـای شبیه سـازی چندگانـه اسـتفاده می نماینـد. 
در یـک پـروژه ی واقعی سـاختمانی، سـاختار اصلی این پروژه را مشـتری، 
مدیـر پـروژه، معمار، مهندس شهرسـاز، مهندس سـازه، مهندس مکانیک 
و مهنـدس بـرق تشـکیل می دهنـد. در حـال حاضـر سـازمان ها از یـک 
مـدل هماهنـگ و سـازمانی در کارهـای جمعی خـود اسـتفاده می نمایند. 
ایـن مـدل بـرای موفقیـت نیاز بـه همـکاری متقابـل ایـن گروه هـا دارد. 
 IDP نامیده می شـود. هـدف از )IDP(ایـن مـدل، فرآیند طراحـی مجتمع
اسـتفاده از تـالش تیم هـای گروهـی بـرای آماده سـازی اسـناد طراحی و 
سـاخت و سـاز می باشـد کـه در نتیجـه بـه حـل یـک سیسـتم پـروژه ای 
بهینه سـازی شـده می انجامـد)9، 10(. هنگامی کـه تیم، شـروع بـه اجرای 
عملیات سـاختمانی می کند، وظیفه ی قسـمت طراحی ایجاد طرحی عالی 
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بـا توجـه امکانات سـاختمان اسـت. تیم طراحی بـه تعریف اسـتاندارد های 
فـن آوری بـرای ارایـه ی فرصت هـا، افزایـش پروژه هـا و انعطـاف پذیری 

اطالعات، نیـاز دارد. 
BIM در IDP نقشی مهمی را ایفا می نماید. BIM و نرم افزارهای تحت وب 
مدیریت پروژه، چهارچوبی محکم برای استفاده ی بهتر از وسایل و همکاری 
مؤثرتـر تمـام قسـمت های درگیـر در راه اندازی پـروژه به حسـاب می آیند. 
BIM بـه مشـخصات فیزیکـی و اساسـی اسـتانداردها برای همـکاری و 
منابـع علمی بـه 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 می گـردد)11(. 
BIM سیسـتمی قدرتمند، پایـه ریـزی شـده و هوشـمند اسـت کـه تنهـا 
مدل هـای سـه بعـدی را دربـر نمی گیـرد و قـادر اسـت تـا روی تولیـد 
مسـتقیم طراحی های سـه بعدی و دو بعدی تأثیرگذار باشـد. این سیسـتم 
قـادر بـه تهیـه ی اطالعـات ویـژه در محـدوده ی وسـیعی از عناصـر و 
سیسـتم های ساختمانی اسـت که به ساختمان مربوط می شـوند)به عنوان 
مثـال، سـاخت و سـاز دیوارهـا، ویژگی هـای مصالـح، نواحـی و فضاهـای 
حرارتـی، سیسـتم های گرمـا دهـی، تهویه و خنـک کردن هـوا، اطالعات 
جغرافیایـی، بارگذاری هـا و غیـره(. ایـن اطالعـات می تواننـد در تحلیل و 
طراحـی سـاختمان های دیگر نیز مورد اسـتفاده قرار گیرند)12(. در بیشـتر 
مـوارد، تنهـا مهندس مکانیک یـا مهندس انرژی از این اطالعات اسـتفاده 
می نماینـد. بـرای دسـتیابی و اسـتفاده ی جامـع از ایـن اطالعات، سـاختار 
سـازمانی بـه ارتبـاط بیـن گروه هـا و به ویـژه طراحـی اولیـه نیـاز دارد. با 
BIM، ارتباطـات و اطالعـات در میـان تمـام قسـمت ها می تواننـد مبادله 

شـوند و اطالعـات تکـراری سـاختمان نیـز کاهش می یابنـد)13(. 
سـاختمانی  پـروژه ی  اطالعـات  بـرای  مرکـزی  مخـزن  یـک   BIM
رویکـرد  اسـت.  سـاخته  متحـول  را  پـروژه  مدیریـت  کـه  اسـت 
دارد  نیـاز  اطالعاتـی  سـاختار  یـک  بـه  همـکاری  بـرای  مـدل  ایـن 
 .)3 است)شـکل  گردیـده  استانداردسـازی  صنعـت  طریـق  از  کـه 

 )14(BIM در )AEC(شکل 3. قابلیت همکاری و به کارگیری معماری- مهندسی و عمران
ایـن فرآیند مهم بـرای مبادله ی اطالعات مشـترک فراهم گردیده اسـت. 
در حـال حاضـر، کالس IFC و XML دو زیرسـاخت اطالعاتـی رایـج 
در صنعـت AEC می باشـند. IFC و gbXML هـر دو بـرای مبادلـه ی 
ابزار هـای  و   CAD قبیـل  از  نرم افزارهایـی  در  مشـترک  اطالعـات 
شبیه سـازی سـاختمان اسـتفاده می شـوند)IFC .)16 ،15 و XML هر دو 
زبانی مشـترک برای انتقال اطالعات BIM هسـتند و این در حالی اسـت 
 BIM .کـه معانـی مختلف اطالعـات در زمان انتقـال نیز حفظ می شـوند
نیاز به مدل سـازی مجدد یک سـاختمان را در کاربردهای مختلف کاهش 
می دهـد. همیـن طـور BIM سـبب شـفاف سـازی مـدل می گـردد)12(. 
IFC شمایی از داده ها را برای به اشتراک گذاری داده های ساختمانی و 

استفاده شده در حوزه ی صنعت،  متنوع  کاربرد های  داده ها طی  مدیریت 
ارایه می نماید. این فرآیند پیش نویس اطالعات ارایه شده)از قبیل عناصر 
ساختمانی، فضاها، خصوصیات، اشکال و غیره( است که این اطالعات با 
کاربرد های مختلف نرم افزاری در پروژه های ساختمانی، مدیریت می شوند. 
از  نگه می دارد،  را داخل خود  داده های گوناگون  فایلی  IFC فرمت های 
این رو تبادل کارها را تسهیل می نماید، به عنوان مثال فرمت پیش نویس 
مبادالت IFC در ifcXML، فایل داده های IFC است که از ساختار سند 
XML استفاده می کند و برای ifcZIP، فایل داده های IFC است که از 

ساختار الگوریتم تراکمی PKzip استفاده می نماید)11(. 
صنعـت AEC)معماری، مهندسـی و عمران(، به منظور توسـعه ی ویژه ی 
توانایی هـای صـادرات و واردات انـرژی و در قالـب ابزارهـای مدل سـازی 
اصلـی مهندسـی تعریـف شـده اسـت. از جملـه ی ایـن ابزارها اسـتفاده از 
gbXML را می تـوان نـام بـرد. بـا توسـعه ی ماژول هـای ترکیبـی در 
ابزارهـای مهندسـی، gbXML بـه صـورت اسـتانداردی بالفعـل بـرای 
صنایع درآمده اسـت)GbXML .)17 بر اسـاس XML و 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 می کند کـه می تواند 
بـه طـور بالقـوه مدل هـای گوناگونـی از محاسـبات سـاختمان را از طریق 
ترجمـه و بـا اسـتفاده از موتور هـای نقشـه کشـی مناسـب ارایـه نمایـد. 
gbX- می تواند مدل ساختمان را به هر شکلی ارایه کند، در حالی که IFC

ML تنها شکل مستطیلی را قبول می کند. مجله ی CAD ادعا نموده است 
که قالب IFC خیلی قدرتمند می باشد اما ابزار های شبیه سازی حرارت کمی از 
آن استفاده می کنند. آن ها gbXML را به خاطر کارآیی آن در تولید جواب 
مورد قبول، ترجیح می دهند ]IFC .]18 از رویکرد باال به پایین و رابطه ای 
استفاده می کند که داده های نسبتاً پیچیده و بزرگی را می تواند ارایه کند، در 
حالی که gbXML از یک رویکرد پایین به باال متابعت می نماید که انعطاف 
پذیر، باز و نسبتاً قوی است. رویکرد باال به پایین می تواند تمام تغییرات را 

زمانی که مقداری تغییر می کند، ردیابی نماید)15(. 
در حال حاضر فن آوری مبادله ی اطالعات با استفاده از IFC ایجاد گردیده 
است ولی در خیلی از موارد برای رسیدن به آن به توسعه ی بیشتری قبل 
از راه حل های همکاری جامع، نیاز است. این موارد عبارتند از: توسعه ی 
فرصت ها که اطالعات بیشتری از پروژه را در انواع پروژه ها و انواع اطالعات 
دربر می گیرد؛ توسعه ی مکانیزم های مبادالتی در کنار داده های استاندارد و 
معامالت رسمی رو به رشد؛ توسعه ی محدوده ی کاربرد های نرم افزاری که 
قابلیت همکاری مدل را نشان دهند و مدیریت پروژه بر اساس فن آوری های 

ترکیبی جدید)18(. 

BIM شکل 4. جریان اجرای کار در ابزارهای شبیه ساز حرارت
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نتیجهگیری
هرچنـد تبـادل اطالعـات بیـن ابزارهای BIM بـه صورت خـودکار انجام 
می گیـرد، ولـی بـا این حـال این سیسـتم به اطالعات بهینه سـازی شـده 
از بیـن داده هـای معماری، مهندسـی و عمران نیـاز دارد تا گـردش کار به 
صـورت دقیـق تـر انجـام پذیـرد. برنامه هـای BIM روز بـه روز در حـال 
توسـعه می باشـند. برنامه هـای BIM تاکنـون بـا کمـک نرم افزارهایی از 
 Autodesk Revit، Bentley Architecture، Graphisoft/Bentley ArchiCAD قبیل
و Vectorworks که بر روی مدل سـازی سـاختمان تمرکز دارند، همسـو با 
معماری سـاختمان حرکت نموده اسـت. بـرای مثال، کاربران بـرای انجام 
تجزیـه و تحلیـل انـرژی حرارتـی به صـورت جامع، دقیـق و تخصصی از 
ایـن نرم افزارهـا کمـک می گیرنـد در حالـی کـه BIM می توانـد بـا تکیه 
بـر معمـاری، مهندسـی و عمـران دقیـق تـر و جامـع تـر عمل نمایـد. از 
ایـن رو برای مدل سـازی سـاختمان، BIM از باالتریـن قابلیت همکاری 
اهـداف طراحـی سـاختمان برخـوردار می باشـد.  پایـدار  بـرای پیشـبرد 
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|مقالـه|ترافیک
چکیده

امـروزه باتوجه به هزینه های بسـیار باالی حمل و نقـل و تاثیر فراوان 
آن در اقتصـاد کالن هـر کشـور ایـن مقولـه بـه یکـی از مهم تریـن 
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 می باشـد و اطالعات مورد نیـاز آن از روش 
مطالعـه اسـنادی بـا اسـتفاده از اهـداف، خـط مشـی کیفـی و شـرح 
وظایـف ارگان هـای مسـوول در موضوع حمل و نقل و ترافیک شـهر 
مشـهد بدست آمده اسـت. نتیجه تحقیق مشخص می سـازد 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 
داشـته و کامـاًل امـکان و فرصـت اجرایی نمـودن اصـول حکمروایی 
خـوب شـهری را بـه عنوان یکی از مبانی اسـتراتژی توسـعه شـهری 

دراختیـار دارند. 
واژههایکلیـدی:اسـتراتژی توسـعه شـهری، حکمروایی خوب 

شـهری، حمـل و نقل و ترافیک، شـهر مشـهد
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 توزیـع و چگونگـی بهره گیـری گروه هـا و طبقـات اجتماعـی مختلف از 
امکانـات و تسـهیالت حمـل و نقل 

 توزیع جهت گیری شده فضاهای شهری براساس سیاست های ترافیکی
 رفتارهای ترافیکی بهنجار یا نابهنجار ترافیکی و عوامل مؤثر بر آن
آسیب های روانی- اجتماعی ناشی از وضعیت های ترافیکی نامناسب

همچنیـن بعـد اجتماعـی ترافیـک از دیـدگاه حکمروایـی خـوب شـهری 
نیـز قابـل بررسـی اسـت. حکمرانـی خـوب بـه ایـن معنا اسـت کـه تمام 
طرف هـا، گروه هـا و سـازمان های درگیـر و مـردم محل بـا یکدیگر همراه 
گردنـد و همـه به نحـوی در برنامه ریـزی و مدیریت دخیل شوند)اسـدی, 
1382(. همانگونـه کـه مالحظه می شـود، ابعاد اجتماعی ترافیک شـهری 
بسـیار گسـترده اسـت به گونه ای که پرداختـن به همه آن هـا در یک مقاله 
محـدود امکان پذیر نیسـت. لـذا در این مقاله ابعاد اجتماعـی ترافیک صرفًا 

از دیـدگاه حکمروایـی خوب شـهری مورد بررسـی قـرار می گیرد. 

مبانینظری
کاربـرد مفهـوم حکمروایـی شـهری از اواخـر دهـه 1980 و از آفریقـا آغاز 
گردیـد، بـا ایـن وجـود »برایـان مک الیـن3« اولیـن نظریه پردازی اسـت 
کـه در سـال 1973 بـه این مفهـوم پرداخته اسـت. وی شـهر را به عنوان 
یـک سیسـتم بـاز در نظر می گیرد سیسـتمی که نسـبت به تغییـرات رو به 
رشـد از سازگاری بیشـتری برخوردار بوده و نسـبت به مسایل آن پاسخگو 
می باشـد. او عقیـده دارد فرآینـد سیسـتمی حاکم بـر شـهر بـر سیسـتم 
برنامه ریـزی و نظـام تصمیم گیـری اثـر می گـذارد و از نظـر وی حاکمیت 
یـک فرآینـد اسـت و ایـن متضمن نظـام به هم پیوسـته ای اسـت که هم 
حکومـت و هـم اجتماع را در بر می گیرد)تقوایی و تاجـدار، 1388، ص 47(. 
پاسـخگویی، تناسـب و آینده نگـری در حاکمیـت، توانایی برخـورد موثر با 
مسـایل جـاری و  پیش بینـی رویدادهـا نه تنهـا بـه شـبکه های سـازمانی 
رسـمی، بسـتگی دارد بلکه مسـتلزم شـبکه ای غیر رسمی اسـت. شبکه ای 
کـه مـردم را قـادر می سـازند زمانـی کـه شـبکه های رسـمی، در کار فرو 

می ماننـد آن را بـه انجام رسـانند. 
امـروزه در دنیـا پذیرفته شـده اسـت که توسـعه پایـدار شـهرها درصورتی 
تحقـق می یابـد که اهـداف مـردم سـاالری، برابـری در خدمات رسـانی و 
حفـظ محیـط زیسـت با شـکل گیری مدیریـت واحد شـهری و بـا رعایت 
اصـول علـوم روز شهرسـازی، ترافیـک شـهری و تقسـیم عادالنـه منابع 
و درآمـد شـهری توأمـاً دنبـال شـود)تقوایی و تاجـدار، 1388، ص 46(. 
آنچـه امـروزه در اداره امـور شـهر مـورد توجه و تأکیـد قرار می گیـرد و به 
عنـوان پارادایم در مدیریت شـهرها معرفی می شـود، بهره گیـری از الگوی 
حکمرانـی خـوب شـهري بـوده کـه در آن دولـت، شـهروندان و نهادهای 
خصوصـی در یـک جریـان افقـی و فرابخشـی بـه مشـارکت می پردازند. 
در ایـن بسـتر اسـت کـه می توان امیـدوار به حـل مشـکالت و معضالت 

سـاختاري و کارکـردي شـهرها بود)نوبـری و رحیمـی, 1389, ص. 4(. 
حکمرانـی طـی دهه 1990 میـالدی، به یکـی از واژه های محـوری علوم 
اجتماعـی، به ویـژه در حـوزه نظریـه سیاسـی، علـوم سیاسـی و جغرافیای 
انسـانی تبدیـل شـده اسـت. بنابرایـن حکمرانـی را می توان کنش، شـیوه 
یـا سیسـتم اداره دانسـت کـه در آن مرزهـای بیـن سـازمان ها و بخـش 
عمومـی و خصوصـی در سـایه یکدیگر محو می شـوند. جوهـره حکمرانی 
بـه وجـود روابـط متعامل بیـن و درون حکومـت و نیروهـای غیرحکومتی 

اشـاره دارد)برک پـور و اسـدی، 1388، ص 188(. 
حکمرانـی شـهری، طبـق تعریف زیسـت بوم سـازمان ملل عبارت اسـت 
از مجمـوع روش هـای برنامه ریزی و مدیریت عمومی شـهر از سـوی افراد، 

1. City Development Strategy
2. Cities Alliance
3. Brian McLaughlin

مقدمه
شـهر بـه عنـوان پدیـده اي پیچیـده و پویاسـت که در گـذر زمـان همواره 
دچـار تحوالتـي کالبدي، اجتماعـي، اقتصادي و حتي سیاسـي و فرهنگي 
مي شـود. در نتیجـه رشـد سرسـام آور شـهرها مدیریـت شـهري بـه علت 
فقدان منابع و زمان الزم براي پاسـخگویي به نیازهاي فزاینده شـهروندان، 
دچـار معضلـي گردیـده کـه رهایـي از آن تنهـا در چارچـوب راه حل هـای 
نوین قابل جسـتجو اسـت. در این میان، فرآیند اسـتراتژی توسـعه شهری 
CDS1 به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شـهری توسـط سـازمان 

ائتـالف شـهرها2 در سـال 1999 بـا هـدف کاهـش فقر، توسـعه پایـدار و 
ارتقاء مشـارکت و ایجاد حکمرانی خوب شـهری مطـرح گردید)حاتمی نژاد 

و فرجی مالیـی، 1390، ص 55(. 
براسـاس اصـول تدوین شـده توسـط بانک جهانـی، حرکت شـهرهایی را 
می تـوان درچارچـوب CDS دانسـت کـه قابـل  زندگـی هسـتند، رقابتـی 
می باشـند، بانکـی هسـتند و خـوب مدیریـت  و اداره می شـوند)رهنما و 
همـکاران، 1391, ص 110(. باتوجـه بـه اینکـه امروزه مسـایل ترافیک و 
حمل و نقل به یکی از چالش های مهم مدیریت در کالن شهرهای کشور 
تبدیل شـده اسـت، توجه به مدیریت هوشـمند ترافیک در چارچوب اصل 
چهـارم CDS)حکمروایـی خوب شـهری( اهمیت زیادی پیدا کرده اسـت. 
بایـد توجـه نمود که روند تحول مدیریت شـهری به دیـدگاه و تئوری های 
توسـعه پایـدار، شـهر انسـان گرا و حکمروایـی خـوب شـهری ختم شـده 

 .)1383 است)ترابی، 

طرحمسأله
امـروزه باتوجـه بـه هزینه هـای بسـیار بـاالی حمل و نقـل و تاثیر بسـیار 
زیـاد آن در اقتصـاد کالن هـر کشـور ایـن مقولـه بـه یکـی از مهم تریـن 
مباحـث مـورد مطالعـه در مجامـع مختلـف تبدیـل شـده اسـت)بهبهانی، 
اسـدی کیا، 1389، ص 1(. هرسـاله بخـش عظیمـی از سـرمایه های ملـی 
کشـور در اثـر نابسـامانی های ترافیکی)مخصوصـاً در کالن شـهرها( تلف 
می شـود. سـرعت قابـل توجـه رشـد شهرنشـینی در ایـران و نرخ هـاي 
بـاالي مهاجرت هاي روستاشـهري در دهه هاي گذشـته البتـه به واقعیتی 
بالتردیـد در جامعه ی ایران بدل شده اسـت. این واقعیت به وضوح مسـایل 
عدیـده اي را موجـب گردیـده که از آن جمله می توان به مشـکالت مربوط 
به رفت و آمد در کالن شـهرهاي 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 آن هـا رفتـه رفتـه به یک مسـأله اساسـی 
بـدل می شـود. وضعیـت شـهرهایی کـه در اوقات خاصـی از سـال با این 
معضـل به شـکلی مضاعف روبرو می شـوند نیـز قابل توجه اسـت. در این 
میـان بایـد به شـهرهاي زیارتی همچون مشـهد اشـاره کرد کـه به دلیل 
سـفرهاي عمومـی در ایـام نـوروز و تعطیالت تابسـتان، ترافیکی سـنگین 

دارنـد )افشـارکهن و همـکاران, 1391, ص. 64(. 

هدفمطالعه
هـدف از تحقیق حاضـر امکان سـنجی بکارگیری اصـول حکمرانی خوب 
شـهری در حـوزه ترافیـک شـهر مشـهد می باشـد. ایـن تحقیـق در زمره 
تحقیقـات اجتماعـی با رویکرد بهینه سـازی برنامه ریـزی در زمینه موضوع 
حمـل و نقـل و ترافیـک شـهری قـرار می گیرد. شـایان ذکر اسـت، جنبه 
اجتماعـی مسـأله ترافیـک شـهری در ابعـاد و حوزه هـای زیـر می توانـد 

مطـرح شود)افشـارکهن و همـکاران،1391، ص 72(: 
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نهادهـای عمومـی و 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 می آیـد. طبق ایـن تعریـف حکمرانی 
شـهری، هم نهادهای رسـمی و هم اقدامات غیررسـمی و سرمایه اجتماعی 
شـهروندان را در بـر می گیـرد)UN- Habitat, 2007(. رویکرد حکمرانی 
خـوب شـهری دارای شـرایط و ویژگی هایی اسـت که دسـتیابی به شـهر 
پایدار و شـهر فراگیر وابسـته به اجرای آن ها اسـت. این ویژگی ها عبارتند 
از: پایداری، عدم تمرکز، عدالت، کارایی، شـفافیت، پاسـخگویی، مشـارکت 

 .)6 .p ,2001 ,Vansant(مدنی، شـهروند مـداری و امنیـت

امکانسنجیتوسعهحکمرواییخوبشهریدرمراجع
متولیترافیکشهری

اگرفعالیت هـای شـهرداری و راهنمایی و رانندگـی را مالک اصلی خدمات 
ارایـه شـده در حـوزه ترافیک شـهری بدانیـم، می توان 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 عهده دار ارایه خدمات حمل و نقل 
شـهری اسـت. اگرچـه عملکرد سـایر معاونت هـای شـهرداری مخصوصًا 
معاونـت شهرسـازی و معمـاری)در زمینـه اجـرا و مشـارکت در تهیـه 
طرح هـای جامع و تفصیلی شهرسـازی( و معاونت فنـی و عمران)در زمینه 
اجرای پروژه های عمرانی از جمله شـبکه معابر، تقاطع های غیرهمسـطح، 
پارکینگ هـای طبقاتـی و...( نیز به طور غیر مسـتقیم بـر وضعیت ترافیک 
شـهر اثرگذار اسـت، لکن وظیفـه برنامه ریزی و تهیـه و تصویب طرح های 
مختلفـی کـه در حـوزه حمل و نقل شـهری تهیه و اجرا می شـود، 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 پایانه های مسـافربری، سـازمان اتوبوسـرانی، 
سـازمان تاکسـیرانی و شـرکت قطار شـهری. جهت امکان سـنجی توسعه 
حکمروایـی خـوب شـهری در مراجـع متولی ترافیک شـهری الزم اسـت 
بررسـی قـرار گیـرد.  ابتـدا شـرح وظایـف سـازمان های ذیربـط مـورد 

الف-سازمانتاکسیرانیشهرداریمشهد
اهم وظایف سـازمان تاکسـیرانی شهرداری مشـهد براساس مطالب سایت 
رسمی سـازمان 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 پیش بینی شـده در متن 
قانـون و آیین نامه هـای اجرایـی و دسـتورالعمل مربـوط بـه آن، بکارگیری 
و اسـتفاده از امکانـات قانونـی بـه منظور تامین رفاه و آسـایش مسـافرین 
درون شـهری و برنامه ریـزی نحـوه سـرویس دهی سیسـتم تاکسـیرانی 
متناسـب و هماهنـگ با سـایر وسـایل حمل ونقـل عمومی درون شـهری، 
توسـعه و تکمیـل سیسـتم تاکسـیرانی بـا برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری 
مناسـب و پیش بینـی الزم بـه منظـور تامیـن نیازمندی های آتی شـهر از 
لحـاظ تعداد تاکسـی، برای سـرویس های عمومی و ویژه، باالبردن سـطح 
دانش و کارایی پرسـنل و رانندگان و دارندگان تاکسـی در امور تاکسـیرانی 
و علی الخصـوص در برخـورد بـا مسـافرین و جلوگیری از تخلفـات آن ها، 
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 نیازمندی هـای مراکز 

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، به ویـژه در مناطق کارگـری، کارمندی، 
دانشـجویی، مـدارس و مناسـبت های خـاص نظیـر مسـابقات ورزشـی، 
جشـن های مذهبی و ملی و اجتماعات مردمی و غیره)سـازمان تاکسـیرانی 
مشـهد، 1392(. باتوجـه بـه وظایف فوق، کاماًل مشـخص اسـت سـازمان 
تاکسـیرانی در زمینـه برنامه ریزی 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 سـازمان های مـردم نهاد و یـا تاکسـی رانان در تصمیمـات را دارد. 

ب-سازماناتوبوسرانیشهرداریمشهد
اهم موضوعات در خط مشی کیفی سازمان اتوبوسرانی برگرفته از سایت این 
سازمان عبارتست از: ایجاد شبکه اتوبوسرانی منظم با قابلیت دسترسی متناسب، 
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 آن ها)سازمان اتوبوسرانی 
مشهد، 1392(. بنابراین سازمان اتوبوسرانی هم در زمینه نحوه تنظیم خطوط 
و نوع سرویس دهی، شناخت نیازهای مردم و ارایه خدمات متناسب با این 
نیازها، امکان حرکت به سوی دیدگاه های حکمروایی خوب شهری را دارد. 

ج-سازمانپایانههایمسافربریشهرداریمشهد
سـازمان بـراي اجراي اهـداف اصلي زیر طبق اساسـنامه تشـکیل گردیده 
اسـت: حفـظ و نگهـداري و اداره امـور پایانه ها، تجهیز و توسـعه پایانه ها با 
اسـتفاده از ابزار و روش هاي پیشـرفته و متناسـب با افزایش رشـد جمعیت، 
در صـورت لـزوم احـداث پایانه هاي جدیـد در مبـادي ورودي و مکان هاي 
مناسـب شـهر در چهارچوب الیحه قانونـي احداث پایانه هاي مسـافربري 
مصـوب اردیبهشـت مـاه 59  و مـاده  واحـده مصـوب سـال 72 مجلـس 
شـوراي اسـالمي و دسـتورالعمل اجرائـي تبصره 2 اصالحـي  قانون نحوه 
واگـذاري غـرف موجـود در پایانه هـا مصـوب هیـأت محتـرم وزیـران در 
سـال 74)سـازمان پایانه هـای مسـافربری، 1392(. در سـازمان پایانه های 
مسـافربری، نیـل بـه اهدافـی چون بهبـود خدمات دهـی به مسـافرین در 
داخـل پایانـه، مکان یابـی و احداث پایانه های جدید و ایسـتگاه های سـوار، 

قابلیـت حرکـت به سـوی مبانی حکمرانـی خوب شـهری را دارد. 

د-قطارشهریمشهد
امـور مربـوط بـه قطـار شـهری مشـهد توسـط دو ارگان شـامل شـرکت 
بهره برداری قطار شـهری مشـهد و حومه و شـرکت قطار شـهری مشـهد 
پیگیـری می شـود. براسـاس مطالـب منتشـر شـده در سـایت، رسـالت و 
چشـم انداز شـرکت بهره بـرداری قطـار شـهری مشـهد و حومـه شـامل 
فراهـم آوردن امکانـات الزم بـراي انجـام سـفرهاي درون شـهري بـا 
کیفیـت مطلوب به منظور تردد ایمن، راحت، سـریع، سـالم، دقیـق، ارزان، 
مناسـب، اقتصـادي، منظـم و روان بـا بهره گیـري از آخرین اسـتانداردها و 
فن آوري هـاي روز دنیـا، توجـه بـه مسـایل زیسـت محیطـي و اجتنـاب از 
گسـترش شـبکه هاي سـنتي و آلوده کننده، هماهنگی با سـایر سامانه های 
حمـل و نقـل شـهری و تـالش در جهـت انتقـال دانـش فنـی و بومی به 
کشـور عنـوان شـده است)شـرکت بهره بـرداری قطـار شـهری، 1392(. 
همچنیـن اهـداف کلی شـرکت قطار شـهری مشـهد شـامل سـاماندهی 
سیسـتم حمـل و نقل شـهری، توسـعه و گسـترش سیسـتم حمـل و نقل 
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متخـذه در حـوزه برنامه ریزی و اجرای طرح هـای مدیریت ترافیک، کنترل 
ترافیـک و امـور اجرایـی ترافیـک بـا هماهنگی ایـن نیرو انجام می شـود. 
بنابرایـن پلیـس راهـور در اغلـب تصمیم گیری هایـی که در حـوزه اهداف 
و وظایـف ارگان هـای 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. 

بحثونتیجهگیری
حکم روایـی خـوب شـهری بـه معنـای مشـارکت دادن مـردم در اتخـاذ 
تصمیماتـی کـه برای شـهر آن هـا و بهبـود زندگـی آن ها اتخاذ می شـود، 
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 مقاله های 
ارایـه شـده در آخرین کنفرانـس بین المللی حمل و نقـل و ترافیک)تهران( 
کـه با موضـوع روش تصمیم گیری بهینه درخصوص بهترین شـیوه حمل 
و نقـل عمومی ارایـه گردیـده اسـت، عنـوان شـده » انتخاب اساسـی ترین 
مسـأله انسـان امـروزی اسـت. مدیـران ارشـد مـدام در معـرض انتخـاب 
قـرار دارنـد و در هـر تصمیمی کـه می گیرنـد بایـد برآیند نظر کارشناسـان 
و مدیـران مجموعـه خود را لحـاظ نمایند«)علیزاده طباطبایـی و همکاران, 
1391, ص. 1(. همانطـور کـه مالحظـه می شـود در ایـن توضیـح هیـچ 
اشـاره ای بـه مـردم بـه عنـوان اسـتفاده کنندگان از سیسـتم های حمـل و 
نقـل شـهری نشـده اسـت. بنابراین به نظر می رسـد در کشـور مـا مفهوم 
حکمروایـی خـوب شـهری و مراجعـه به نظـرات مـردم در تصمیماتی که 
در حـوزه حمـل و نقـل و ترافیـک شـهری اتخاذ می گـردد، هنـوز در بین 
مدیـران، کارشناسـان و دسـت اندرکاران ایـن حوزه پذیرفته نشـده اسـت. 
براسـاس مطالـب ارایـه شـده در بخـش قبـل، امـکان بکارگیـری اصول 
حکم روایـی خـوب شـهری کم و بیـش در تمـام ارگان های 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 ارگان هـا دارد. 
بدیهـی اسـت این سـوال می توانـد در تحقیقات آتـی مـورد ارزیابی دقیق 

قـرار گیرد. 
آنچـه کـه به عنـوان نتیجه گیـری از این تحقیـق می تواند 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 
داشـته و کامـاًل امـکان و فرصت اجرایـی نمودن اصـول حکمروایی خوب 
شـهری را بـه عنـوان یکی از مبانی CDS شـهری دراختیـار دارند. با این 
وجـود بـه نظر می رسـد نهادینـه شـدن کامـل حکمروایی خوب شـهری 
 CDS نیازمنـد اعتقـاد عمیـق به مزایـای پایبندی همـه جانبه به اصـول

در میان مسـوولین و کارشناسـان ارگان های ذیربط باشـد. 
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ریلی درون شـهری، بهره وری کیفیت سیسـتم حمـل و نقل عمومی درون 
شـهری، بهبـود کیفیـت خدمـات درون شـهری، بهبـود کیفیـت نـاوگان 
حمـل و نقـل درون شـهری از دیدگاه هـای بهینه سـازی مصرف سـوخت 
و کاهـش آلودگـی محیـط زیسـت و اصـالح و بهبـود فرهنگـی حمـل و 
نقـل عمومـی درون شـهری عنـوان شـده است)شـرکت قطـار شـهری 
مشـهد، 1392(. اگـر مهم تریـن رسـالت شـرکت قطار شـهری مشـهد را 
توسـعه سیسـتم های حمـل و نقـل ریلـی در شـهر بدانیـم، امـوری چون 
نحـوه اجـرای پروژه هـای جدید که کاماًل بـر زندگی مردم شـهر تأثیرگذار 
اسـت، قابلیـت حرکت بـه سـوی دیدگاه هـای حکمرانی خوب شـهری را 
دارد. در مـورد شـرکت بهـره برداری هـم، موضوعاتی چـون قیمت گذاری 
و برنامه ریـزی سـرویس دهی در ایسـتگاه ها و داخـل قطـار می توانـد بـا 

تأثیـردادن نظـرات مـردم در اتخـاذ برخـی تصمیمات انجام شـود. 

هـ-سازمانترافیکشهرداریمشهد
سیاسـت ها، اهـداف و برنامه هـای سـازمان حمل و نقل و ترافیک مشـهد 
برگرفتـه از سـایت ایـن سـازمان به قرار زیر اسـت. در یـک تعریف کلي و 
جامـع، هـدف اصلي سـازمان ترافیک مشـهد عبارت اسـت از تالش براي 
بهبـود امـر عبـور و مرور شـهر از طریـق مطالعـه، برنامه ریـزي، طراحي، 
آمـوزش نظـارت و هماهنگـي در امر حمل و نقل و ترافیک شـهر مشـهد 
جهت جابجایي ایمن، ارزان، سـریع و راحت مسـافران، عابران و کاال. 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 
سـالمت روح و جسـم انسان، اشـاعه فرهنگ صحیح حمل و نقل، تقویت 
سیسـتم های نظارتـی و کنترلی. همچنین سیاسـت های اهـداف کلی زیر 
برنامـه بـه صورت زیر اسـت: سـاماندهی ترافیـک، احـداث پارکینگ های 
طبقاتـی، سـاماندهی ترافیـک اطـراف حرم مطهـر، گسـترش تقاطع های 
غیر همسـطح، گسـترش شـبکه معابر، نظارت تلویزیونی بر نقاط مختلف 
و مهـم شـهر، راه انـدازی مراکز معاینـه فنی خودرو، گسـترش فعالیت های 
مطالعاتـی، آمـوزش و تبلیغـات جهـت ارتقـاء فرهنـگ ترافیـک، افزایش 
ایمنـی عابرین و وسـایل نقلیه)سـازمان ترافیـک مشـهد، 1392(. با توجه 
بـه نـکات فـوق، مشـاهده می شـود سـازمان حمـل و ترافیک شـهرداری 
مهم تریـن ارگان در زمینـه سیاسـت گذاری های حمـل و نقلـی در مقیاس 
شـهر مشـهد می باشـد4. بنابراین پتانسـیل حرکـت به سـمت حکمروایی 
خـوب شـهری و مشـارکت دادن مـردم در تصمیم گیری هـا، 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 گوشـه ای از شـهر 
و نظایـر آن، تصمیماتـی اسـت کـه به شـدت زندگی مردم محـل و حتی 
زندگـی تمـام مـردم شـهر را تحـت تأثیر قـرار می دهـد و می تـوان و باید 
قبـل از اتخـاذ تصمیـم نهایی نظرات مـردم را دریافت نمـوده و مورد توجه 

داد.  قرار 
و-راهنماییورانندگی

نیـروی راهنمایـی و رانندگی)راهـور( دو وظیفـه اصلی راهنمایـی و اعمال 
قانـون راننـدگان بی توجـه 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 
سـازمان های حمل و نقلی زیر مجموعه شـهرداری، بسـیاری از تصمیمات 



66

اولینهمایشملينقشبرنامهریزيوطراحيشهري
برسیالبشهري

اولین همایش ملي نقش برنامه ریزي و طراحي شهري بر سیالب 
شهري در تاریخ 1 تیر 1393 توسط موسسه آموزش عالي هراز در 
شهر آمل برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت 
رســمی برگزار می گردد، کلیه مقاالت ایــن کنفرانس در پایگاه 
ســیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما 
می توانید با اطمینان کامل، مقــاالت خود را در این همایش ارائه 
نمــوده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی 

کنفرانس استفاده نمایید.
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برمطلوبیتخیابانهای

شهری

|مقالـه|شهرسازی
چکیده

امـروزه فضاهـای عمومی شـهری، جایگاه بـا اهمیتـی در برنامه های 
توسـعه شـهری یافته اند، این امر ناشـی از تاثیر این فضاها در تقویت 
وجهـه فرهنگـی- اجتماعـی شـهر و در نتیجـه تولیـد سـرمایه های 
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 گروه های اجتماعـی و همخوانی با کلیت 
سـاختار شـهر، از میـزان مطلوبیـت باالتری برخـوردار می شـوند. در 
ایـن میـان، خیابان هـای شـهری در ذهن شـهرندان نه تنها خطوطي 
هسـتند که ارتباط و اتصال نقاط مختلف شـهر را میسـر مي سـازند، 
بلکـه فضاهایـي را تصویـر مي کنند که بـه صورت روزمره بیشـترین 
حیـات جمعـي را در خـود جاي مي دهـد. بر این مبنا دیگـر نمي توان 
آن را معبـر یعنـي محـل عبـور لقب داد. مشـخصات خیابان شـامل؛ 
عوامـل زیسـت محیطی، کالبـدی، عملکردی و سـطح خدمات دهی 
خیابان های 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 شـاخص های مطلولیـت فضای شـهری)خیابان(، 
و ارتقـاء کیفـی ایـن نـوع فضاهـا، بررسـی ایـن پژوهـش در یکی از 
پـر ترددتریـن و باسـابقه تریـن خیابان هـای مشـهد مقدس)خیابـان 
احمدآباد(، احسـاس می شـود. 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، سـالمت، وضعیت تأهل، تحصیالت، مدت اقامت در 
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مشـهد، مـدت اقامت در محورهـای منتهی به خیابان و محل سـکونت در 
خیابـان احمدآبـاد توزیـع و از طریـق نرم افـزار spss به سـنجش معیارها 

پرداخته شـده است. 

واژههـايکلیـدي:سـنجش، خیابـان شـهری، مطلوبیـت، فضـاي 
عمومـي شـهري، شـاخص

مقدمه
فضـای شـهری مفهومی متعالـی تر از یـک فضـای معمولی و سـاده دارد 
بـه گونـه ای کـه عـالوه بـر دربرگرفتـن خصیصه هـای کلـی یـک فضا، 
معیارهـای زیبایـی شـناختی و ارزش هـای متفـاوت اقتصـادی و اجتماعی 
را نیـز شـامل می شـود. یک فضای شـهری متناسـب با نیازهـای زمانی و 
مکانـی افراد جامعه ممکن اسـت خصلـت مطلوب یا نامطلـوب پیدا کند1. 
ایـن گونـه فضاهـا بسـته بـه میـزان همخوانـی و همنوایـی کارکـردی با 
اهـداف مـورد انتظار، مقیـاس و حجم روابـط، تطابق و تناسـب با نیازهای 
روزمـره گروه هـای اجتماعـی و همخوانی با کلیت سـاختار شـهر، از میزان 

مطلوبیـت باالتری برخوردار شـود. 
مطلوبیـت خیابان شـهری به ویژه خیابان هـای 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 عمومی تجربه ای اسـت 
کـه بـرای افـراد یکسـان نیسـت، چرا کـه متغیرهایـی نظیر سـن، جنس، 
گروه هـای اجتماعـی و اقلیت هـای قومـی و نـژادی بـر چگونگـی درک 

زندگـی شـهری تأثیـر گذارند. 
ارکیـپ2 با تأکیـد بر این نظر، عوامـل متعددی را نظیر: دسترسـی پذیری، 
سـطوح ازدحـام، میـزان راحتـی و آسـایش، متنـوع بـودن فعالیت هـا و 
تسـهیالت موجود در فضا و همچنین شـاخص های کیفی معینی را نظیر: 
امنیـت، جاذبه هـای فیزیکی، حفاظـت و مالحظات زیبایی شـناختی برای 
اسـتفاده و ایجاد رضایت خاطر اسـتفاده کنندگان از فضای شـهری بسـیار 

می دانند3.  مؤثـر 
در ایـن بیـن، خیابـان شـهری کارآمـد و موفـق حتـی االمـکان بایـد از 
شـاخص های کیفـی: دسترسـی، امـکان بـروز فعالیـت، راحتی و آسـایش 
انسـانی برخـوردار باشـد تـا در نهایت مکانـی اجتماعی تلقی شـود؛ یعنی: 
جایـی کـه افـراد می تواننـد 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 
شـاخص های مؤثـر بـر مطلوبیت خیابان هـای شـهری دارای وجوه متمایز 
می باشـد. بنابرایـن ایـن رسـاله به سـنجش این شـاخص ها و درجـه تأثیر 
گذاریشـان بر مطلـوب بودن یا نامطلوب بـودن خیابان نامبـرده می پردازد. 
عدم شناخت صحیح شاخص های کیفی محیط شهری منجر به ناهماهنگی 
رابطه انسان و محیط می شود. به همین جهت برای رسیدن به حداکثر 
مطلوبیت و آسایش در محیط های شهری می بایست شاخص هایی را مورد 
سنجش قرار داد که از آن جمله می توان به شاخص های فیزیکی)آالینده ها 
واکسیژن و...( و شاخص های روانی-اجتماعی)مخاطرات ایمنی، اجتماعی 
و...( و همچنین شاخص های کالبدی محیط)خدمات و تسهیالت، راحتی و...( 
اشاره کرد)رفیعیان، 1390(. بنابراین لزوم بررسی مطلوبیت در خیابان های 

شهری به خوبی احساس می شود. 

روشتحقیق
روش مـورد اسـتفاده در پژوهـش حاضـر روش مشـاهده مشـارکتی و 
توصیفی-تحلیلـی اسـت. بـه ایـن معنـا کـه پـس از بررسـی خصوصیات 
مربـوط بـه عملکـرد محیط هـای عمومی شـهری 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 خیابان هـای 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 می شـود. ایـن 
مؤلفه ها با پرسشـنامه تدقیق شـده و در محیط تحقیق سـنجش می شوند. 
سـنجش مؤلفه هـای مذکـور در محیط نرم افـزار spss صـورت می گیرد. 
در نهایـت عوامـل مؤثـر بـر میزان مطلوبیـت خیابان هـای مـوردی در دو 
گـروه متغیرهـای وابسـته)میزان مطلوبیـت( و متغیر مستقل)سـن، جنس، 
تحصیـالت، نوع حضـور، تعامالت اجتماعی و.... ( دسـته بندی می شـوند. 
جهـت گردآوری یافته ها ابتدا برای پایایی سـواالت پرسـش نامـه از آلفای 
کرونباخ و سـپس برای تأثیـر داده ها از آزمون های T، ضریب همبسـتگی 

خطـی پیرسـن و آنالیز واریانس اسـتفاده شـده اسـت. 

مبانینظری
3-1-جایگاهخیاباندرسلسلهمراتبفضایشهری

دسـته بندی هـای مختلفـی بـرای انواع فضـای شـهری وجـود دارد و هر 
یـک از اندیشـمندان نظراتـی متفـاوت درباره فضای شـهری ارایـه داده اند. 
بـه عنـوان مثـال راب کریـر، فضای شـهری را عمدتـا دو دسـته خیابان و 
میـدان می دانـد. ریچـارد راجرز، فضاهای شـهری را خیابان هـا، میدان ها و 
مسـیرهایی کـه دیگـران حق عبـور از آن هـا را دارند وسـایر فضاهایی که 
دسترسـی در آن هـا آزاد بـوده، بر می شـمرد)به نقـل از بهزادفـر، 4 1388(. 
کرمونـا هـم در کتاب مکان های عمومی، فضاهای شـهری را به دو دسـته 
فضای شـهری بـر می شـمرد، خیابان هـا و میدان هـا5. همچنین توسـلی، 
فضای شـهری را جزء جدایی ناپذیر از سـاخت اصلی شـهر و متشـکل از 

دو عنصـر اساسـی خیابان و میـدان می داند)توسـلی، 1379(. 
امـا روشـن اسـت کـه، وجـود فضاهـای شـهری در شـهرها بـه تنهایـی 
نمی توانـد شـهرها را قابـل زندگی و دارای مدنیت سـازد، بلکه الزم اسـت 
ویژگی هـا و معیارهایـی کـه سـبب مطلوبیت فضای شـهری می گـردد، را 
نیـز دارا باشـد. تحقیقـات مختلـف نشـان می دهد کـه 4 کیفیـت کلیدی 

بـرای یـک محیط بـا کیفیت بـاال نیاز اسـت: 
1( دسترسی و ارتباطات)راحت برای استفاده، آسانی رسیدن و حرکت در آن( 

2( فعالیت ها)فراهم کرن دلیلی برای حضور در آن( 
3( قابلیت جای گیری در تصویر ذهنی کاربران

4( معاشـرت 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 می دهند، راه ها را مهم ترین عامل سـازمان یافته در نقشـه 
پـردازی ذهنـی انسـان می داند)لینـچ، 1960(. جامعـه شناسـان شـهری، 
حیـات و مدنیـت یـک شـهر را در ارتبـاط بـا فضاهـای بـاز آن دانسـته و 
جیـن جیکوبـز)1961( در ایـن ارتبـاط می گویـد: فکـر کـردن بـه شـهر 
یعنـی بـه تصویـر در آوردن خیابان هـای آن. خیابـان بـا برقراری مناسـب 
تبادالت کالبدی، فضایی و اجتماعی شـهر می تواند در حیات و سـرزندگی 

فضاهای شـهری، بیشـترین نقـش را داشـته باشـد)امین زاده، 1381(. 

1. Golany,1996
2. 1997
3. Harty and Dunn,1971 و Massam,1975
4. Rogers, 2003
5. carmona, 2003
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جان لنگ معتقداسـت: کیفیتی که از شـهر برداشـته می شـود، بیش از هر 
چیـزی بسـتگی بـه خیابان هـای آن دارد)لنـگ، 1387( و یـا اینکه خیابان 
فضایـی زنـده، مهیـج و پـر تحرک اسـت بـه تعبیـری مهم تریـن فضای 

عمومی یک شـهر است1. 
کرمونـا نیـز معتقد اسـت که خیابان ها فضاهای سـه بعدی خطی هسـتند 
کـه در هـر دو طرف به وسـیله سـاختمان ها محصـور شـده اند و بر خالف 
میدان های شـهری که خصوصیتی ایسـتا دارند، بیشـتر خیابان ها از لحاظ 
بصـری پویـا هسـتند. بـه زعـم وی، خیابان هـا می تواننـد بـه دو صـورت 
رسـمی یا غیـر رسمی شـناخته شـوند و اظهـار مـی دارد کـه ایحـاد حسـی 
قـوی از محصوریـت بـا سـاختمان های احاطـه کننـده آن و یـا پوشـش 
گیاهی، خط آسـمان مناسـب، منظره ای منظم در کفسـازی و چیدمانی از 

مبلمـان خیابـان، به رسمی شـدن آن کمـک شـایانی می کند2. 

3-2-مطلوبیتفضایشهری)خیابانشهری(
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، 
می تـوان میـان انگیـزه و نیاز هـم رابطه ای متصور شـد. انگیـزه راهنمای 
رفتـار اسـت و رفتـار در جهت برآوردن نیازهاسـت. نظریـه طراحی محیط 

بایـد بر اسـاس مفاهیم نیازهای انسـان باشـد)عباس زادگان، 1384(. 
عوامـل متعددی نظیر: دسترسـی پذیری، سـطوح ازدحام، میـزان راحتی و 
آسـایش، متنـوع بـودن فعالیت ها و تسـهیالت موجـود در فضا و همچنین 
شـاخص های کیفـی معینی را نظیـر: امنیت، جاذبه هـای 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 عمومی شـهر اثـر گذار اسـت 
مثـاًل هنگامی کـه یـک فضـای عمومی بـا بهـره گیـری از خصیصه های 
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 فعالیت هـای متنـوع در یـک فضـا، کـه خصیصـه تنـوع و 
عمومیـت بـه آن فضا بدهد باعث می شـود 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 عمومی اسـت، 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 
سیاسـت هایی کـه مـردم شـهرها را از مشـکالتی ماننـد یـأس و ناامیدی 
برهاننـد و باعـث ارتبـاط بـا فضاهـای سـبز گـردد، از مهم تریـن وظایـف 
نهادهـای شـهری محسـوب می شـود)صالحی، فـرد و دیگـران، 1389(. 

هیـچ فضایـی نمی توانـد نیازهـای همـه افـراد را بـه طـور کامل بـرآورده 
سـازد. دامنـه وسـیع تـر فرصت هـا بـرای تعامـل و کنـش با یـک محیط 
می توانـد آن را بـرای تأمیـن نیازهـای مردمی کـه از آن اسـتفاده می کنـد، 
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 
می باشـد، بر اسـاس ادراک محیطـی افـراد مـورد بررسـی قـرار می گیـرد، 
ادراک محیـط فرآینـدی اسـت کـه از طریـق آن انسـان داده هـای الزم را 
بر اسـاس نیـازش از محیـط پیرامون خـود برمی گزینـد. لذا می تـوان 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 شـده اند حـادث می شـوند. در این 
فرآیند نقش محیط به عنوان عامل اساسـی در رشـد، توسـعه و در نهایت 

در یادگیـری مـورد توجه قـرار گیرد)مطلبـی، 1380(. 

3-3-شاخصهاومعیارهایمؤثربرمطلوبیتخیابانشهری
بـا توجـه بـه نظرات اندیشـمندان در خصـوص شـاخص های مؤثـر بـر 
مطلوبیـت خیابان های شـهری، 9 شـاخص با توجـه به پراکنـش و میزان 
تکـرار بـه عنـوان شـاخص های مورد نظـر این پژوهـش انتخاب شـده اند 
کـه بـا ذکر معیارهای مؤثر بر آن)معیارهای پرسـش شـده در پرسشـنامه( 

در ذیـل بـه طور مختصر اشـاره شـده اسـت. 

جدول)1( شاخص ها و معیارهای مؤثر بر مطلوبیت خیابان شهری - مأخذ: نگارنده، 1392
ف

معیارهای پرسش شده در پرسشنامهتوضیحاتشاخص مطلوبیتردی

حداکثر راه های قابل دسترس برای افراد در خیابان شهرینفوذپذیری1

مسافت طی شده از محل سکونت تا خیابان
تعدد ورودی

وجود ترافیک
عرض سواره و پیاده

وجود مسیرهای دوچرخه
دسترسی به پارک، فروشگاه محل تحصیل یا کار

استقرار انواع کاربر ی ها روی یک موضوع طراحیگوناگونی)تنوع( 2

نوع حضور شهروندان
مدت استفاده از خیابان
دلیل استفاده از خیابان

امکانات متنوع در محور خیابان

1. Cown, 2005
2. Carmona, 2003
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طراحی سیمای بیرونیتناسبات بصری3

جذابیت و چشم اندازی
فضای سبز

حیث طراحی معماری و ابنیه در جداره های خیابان
رنگ و نما و مصالح زیبا

جامعیت و حضورپذیری4
حضور گروه های استفاده کننده با ساعات حضور متفاوت و میزان 

حضور باال
همه شمول بودن خیابان
میانگین استفاده از خیابان

زمان حضور شهروندان در خیابان

طراحی توده ساختمان ها و محصوریت های جداره خیابان شهریخوانایی5

گره های اجتماعی- ترافیکی
لبه
راه

نشانه 

وجود عواملی جهت برانگیزش حس پویای و سرزندگی در سرزندگی6
شهروندان در خیابان شهری

فعالیت های شاد و فرح بخش
مبلمان شهری
اقشار مختلف

وجود فضاهای منعطف جهت حضور شهروندان برای کاربردهای انعطاف پذیری7
متنوع

تعامالت اجتماعی
مقدار زمان حضور

امکان دور هم شدن

وجود آرامش و آسایش در خیابان شهری از طریق عدم وجود آسایش و آرامش8
ازدحام و سرو صدا و وجود نظارت و امنیت در خیابان شهری

ایمنی و امنیت
پاکیزپی و تمیزی

سروصدا و شلوغی

تصور ذهنی و خاطره انگیزی9
لحاظ تصویر ذهنی مطلوب، برانگیزش حس خاطره انگیزی در 

شهروندان از خیابان
خاطره های خوب و به یاد ماندنی

تصویر ذهنی نسبت به خیابان
دلیل نامگذاری خیابان

4-معرفینمونهموردی
خیابـان احمـد آبـاد در منطقـه 1 مشـهد 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 می شـود. 


تصویر)1( موقعیت خیابان احمدآباد- مأخذ: نگارنده، 1392

5-یافتههایتحقیق
در ایــن قســمت قبــل از گــزارش و تجزیــه و تحلیــل آمار توصیفــی برای 
ــدازه  ــان ابزار ان ــت اطمین ــبه قابلی ــه محاس ــی ب ــورد بررس ــای م متغیره

گیــری بــا اســتفاده از معیــار آلفــای کرونبــاخ پرداختــه می شــود. 
ــورد  ــنامه های م ــان پرسش ــت اطمین ــق قابلی ــی دقی ــور بررس ــه منظ ب
ــرت 5  ــتفاده لیک ــورد اس ــی م ــاس اصل ــه مقی ــی ک ــتفاده از آنجای اس
قســمتی اســت از معیــار آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت. همچنیــن 
بــه منظــور بررســی کامل و ســاختاری پرسشــنامه ها بــا اســتفاده از روش 
آلفــای حذفــی، ســازگاری داخلــی محاســبه شــده اســت. نتایــج حاصــل 

ــد:  ــر می باش ــه صــورت زی شــده ب
در ایــن تحقیــق بــا در نظــر گرفتــن 34آیتــم دارای مقیــاس لیکــرت در 
ــا توجــه  پرسشــنامه، مقــدار آلفــای کرونبــاخ برابــر 0/765 اســت کــه ب
بــه قاعــده تصمیم گیــری فــوق در ناحیــه قابلیــت اطمینــان قابــل قبــول 
قــرار گرفتــه اســت در نتیجــه قابلیــت اطمینــان مناســب بــوده و نتایــج 
ــن پرسشــنامه  ــد شــده توســط ای آزمون هــای حاصــل از داده هــای تولی

قابــل قبــول اســت. 
ــر  ــالوه ب ــوان ع ــای کمی می ت ــرای متغیره ــم ب ــه می دانی ــور ک همانط
هیســتوگرام، معیارهــای تمرکــز و پراکندگــی و توزیــع را نیــز محاســبه 
کــرد و بــه دلیــل تشــابه بیــن هســیتوگرام و جــدول فراوانــی، از گــزارش 
ــج  ــم. نتای ــودداری می کنی ــا خ ــن متغیره ــرای ای ــی ب ــدول فراوان ج
ــق  ــن تحقی ــود در ای ــای کمی موج ــرای متغیره ــی ب ــای توصیف آماره ه
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ــد:  ــر می باش ــورت زی ــه ص ب
جدول)2( قابلیت اطمینان ابزار اندازه گیری - مأخذ: نگارنده، 1392

نام متغیر

معیارهای توصیفی برای متغیرهای کمی

تصویر ذهنی و 
جامعیت و تناسب بصریگوناگونی)تنوع( نفوذپذیریخاطره انگیزی

حضور پذیری

6060606060تعداد مورد قبول
3/073/0472/683/04582/025میا نگین

0/1640/05330200/10050/084140/1025انحراف استاندارد میانگین
3/003/112/833/25002میانه

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

به طـور شـهودی می تـوان آن را تقریبـاً نرمال فـرض کرد، بـرای اطمینان 
بیشـتر بـا اسـتفاده از آزمون کولموگروفاسـمیرنف کـه معروف ترین آزمون 
برای بررسـی نرمال بودن مشـاهدات اسـت، نرمال بودن متغیرهای اصلی 
را مـورد آزمـون قـرار داده شـده اسـت که با شـدت و ضعف هـای مختلف، 

نرمـال بـودن آن ها در سـطح معنی داری 5% تأیید شـد. 
حـال بـا توجـه بـه اینکـه فرضیـات ایـن تحقیـق در مـورد میـزان امتیاز 
هـر یـک از ایـن متغیرها)کـه نمـره ای بیـن 1 تـا 5 گرفته انـد( اسـت بـا 
اسـتفاده از آزمـون t بـرای یـک جامعه و با اسـتفاده از مقایسـه میانگین ها 
بـه بررسـی و آزمـون فرضیـات ایـن تحیـق پرداخته شـده اسـت. از آن جا 
کـه تمامی امتیازات سـوال ها برای محاسـبه متغیرهای اصلـی این تحقیق 
بیـن 1 تـا 5 و بـه صـورت لیکـرت بـوده اسـت و با توجـه به اینکـه مقدار 
وسـطی یعنی 3 مقداری متوسـط و میانی اسـت و با توجه به اینکه مقادیر 
بیشـتر از 3 وجـود آن متغیـر بـه صـورت معنـی دار در خیابـان احمدآبـاد را 

نشـان می دهـد پـس بـرای آزمـون فرضیـات از آزمـون میانگیـن نمـرات برابـر 3 به عنـوان فرض صفر اسـتفاده می شـود. 
نتایج آزمون tبرای تمامی متغیرها به صورت زیر می باشد: 

جدول)3( آزمون t برای مقایسه میانگین با یک عدد مشخص - مأخذ: نگارنده، 1392

میانگین نمرات متغیر مورد بررسی= 3

t آماره آزمون درجه آزادی مقدار احتمال
 )p-value( تفاوت میانگین ها

فاصله اطمینان %95 برای اختالف میانگین با عدد 3
کران پایین کران باال

تصویر ذهنی و خاطره انگیزی 0/4050 59 0/687 0/0670 -0/260 0/400
نفوذپذیری 0/882 59 0/382 0/04699070 -0/059666 0/153648

گوناگونی)تنوع(  -3/205 59 0/002 -0/3222222 -0/523366 -0/121079
تناسب بصری 0/545 59 0/588 0/04583 -0/1225 0/2142

جامعیت و حضورپذیری -9/510 59 0/0001 -0/9750 -1/180 -0/770
سرزندگی و پویایی 0/184 59 0/854 0/0167 -0/164 0/198

انعطاف پذیری 3/691 59 0/0001 0/2555556 0/117011 0/394100
آسایش و آرامش 7/697 59 0/0001 0/5388889 00/398788 0/678990

مطلوبیت 10/111 59 0/0001 0/5547619 0/444973 0/664551

همیــن طــور کــه مشــاهده می شــود؛ متغیرهــای گوناگونــی و جامعیــت و حضورپذیــری، میانگینــی کمتــر از 3 یعنــی حــد متوســط دارنــد یعنــی ایــن 
مؤلفه هــا در خیابــان احمــد آبــاد حضــور ندارنــد ولــی متغیرهــای معنــی دار دیگــر میانگینــی بیشــتر از 3 دارنــد یعنــی ایــن متغیرهــا در خیابــان احمدآباد 

ــگ دارند.  نقشــی پررن
امــا بــرای متغیرهــای دیگــر یعنی برای تصویر ذهنــی، خاطره انگیزی، نفوذپذیری، تناســب بصری و ســرزندگی و پویایــی مقدار احتمــال از 0/05 بزرگتر 
اســت و دلیلی بر رد فرض صفر در ســطح معنی داری 5% وجود ندارد یعنی این متغیرها میانگینی تقریباً نزدیک به 3 دارند 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 می شــود، نتایــج آزمــون معنــی داری ضرایــب 

همبســتگی خطــی پیرســن بــه صــورت زیــر می باشــد: 
جدول)4( آزمون معنی داری ضریب همبستگی خطی پیرسن مأخذ: نگارنده، 1392

آزمون معنی داری ضریب همبستگی خطی پیرسن

تصویر ذهنی نفوذپذیری گوناگونی تناسب بصری جامعیت و حضور 
پذیری سرزندگی و پویایی انعطاف 

پذیری
آسایش و 

آرامش مطلوبیت

تصویر ذهنی

ضریب همبستگی 
پیرسن 1 -0/037 -0/212 0/012 -0/052 0/151 -0/042 0/127 -0/029

مقدار احتمال 0/779 0/105 0/930 0/693 0/251 0/751 0/333 0/825
تعداد 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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نفوذ پذیری

ضریب همبستگی 
پیرسن -0/037 1 **0/333 *0/295 0/062 0/227 *0/265 0/018 *0/290

مقدار احتمال 0/779 0/009 0/022 0/640 0/082 0/041 0/890 0/025
تعداد 60 60 60 60 60 60 60 60 60

گوناگونی
ضریب همبستگی 

پیرسن -0/212 **0/333 1 **0/442 0/146 -0/047 0/228 **-0/460 *0/279

مقدار احتمال 0/105 0/009 0/000 0/267 0/722 0/080 0/000 0/031

تناسب بصری
ضریب همبستگی 

پیرسن 0/012 *0/295 **0/442 1 -0/133 -0/048 0/083 -0/223 *0/276

مقدار احتمال 0/930 0/022 0/000 0/310 0/715 0/528 0/087 0/033

جامعیت و حضور 
پذیری

ضریب همبستگی 
پیرسن -0/052 0/062 0/146 -0/133 1 0/014 0/038 0/158 -0/006

مقدار احتمال 0/693 0/640 0/267 0/310 0/913 0/774 0/227 0/964

سرزندگی و 
پویایی

ضریب همبستگی 
پیرسن 0/151 0/227 -0/047 -0/048 0/014 1 0/206 *0/273 0/107

مقدار احتمال 0/251 0/082 0/722 0/715 0/913 0/114 0/035 0/417

انعطاف پذیری
ضریب همبستگی 

پیرسن -0/042 *0/265 0/228 0/083 0/038 0/206 1 0/088 *0/256

مقدار احتمال 0/751 0/041 0/080 0/528 0/774 0/114 0/502 0/048

آسایش و آرامش
ضریب همبستگی 

پیرسن 0/127 0/018 **-0/460 -0/223 0/158 *0/273 0/088 1 0/001

مقدار احتمال 0/333 0/890 0/000 0/087 0/227 0/035 0/502 0/993

مطلوبیت
ضریب همبستگی 

پیرسن -0/029 *0/290 *0/279 *0/276 -0/006 0/107 *0/256 0/001 1

مقدار احتمال 0/825 0/025 0/031 0/033 0/964 0/417 0/048 0/993

**. 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 می شـود، 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 می شـود و در فرض مقابـل وجود این ارتبـاط تأیید می شـود. در هر یک از مقـدار احتمال های 
فـوق اگـر عالمـت **)دو سـتاره( در کنـار مقدار احتمال باشـد یعنی در سـطح معنـی داری %1 وجود ارتباط خطی معنـی دار تأیید می شـود و اگر *)یک 

سـتاره( باشـد ایـن ارتبـاط در سـطح معنی داری %5 تأیید می شـود و اگـر عالمتی نبود وجـود این ارتباط در سـطح معنی داری %5 تأیید نمی شـود. 
حـال بـا توجـه بـه قاعـده فـوق می توان کلیـه روابط مد نظر را بررسـی کـرد اما از آن جـا 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 می شـود. 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 
آن جـا کـه مقدار ضریب همبسـتگی پیرسـن بـا این متغیرها در همه حالت ها مثبت اسـت یعنـی بین مطلوبیت 4 متغیر 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: 
1. نفوذپذیری

2. گوناگونی)تنوع( 
3. تناسب بصری
4. انعطاف پذیری

الزم به ذکر است که به منظور اطمینان بیشتر و بررسی دقیق تر ارتباط بین متغیر مطلوبیت با سایر متغیرها از رگرسیون چندگانه نیز استفاده شد که نتایج 
حاصل شده دقیقاً به مانند آزمون معنی داری ضرایب همبستگی بوده به همین دلیل از ارایه گزارش رگرسیونی خودداری شد. 

حال به منظور بررسی تکمیلی و مقایسه ای به مقایسه نمره مطلوبیت در دسته بندی های مختلف جامعه مانند جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیالت و مدت 
اقامت در مشهد پرداخته می شود. بررسی مقایسه ای این آزمون ها بوسیله جدول آنالیز واریانس انجام شده است که نتایج ان به صورت زیر می باشد: 
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جدول)5( آنالیز واریانس- مأخذ: نگارنده1392

 )ANOVA(جدول آنالیز واریانس
مطلوبیت= متغیر وابسته

تفاوت معنی داری در سطح %5 وجود ندارد. 
0/002F آماره آزمون

جنسیت
0/996 )p-value(مقدار احتمال

تفاوت معنی داری در سطح %5 وجود ندارد. 
0/254F آماره آزمون

وضعیت تأهل
0/616 )p-value(مقدار احتمال

تفاوت معنی داری در سطح %5 وجود ندارد. 
0/345F آماره آزمون

تحصیالت
0/733 )p-value(مقدار احتمال

تفاوت معنی داری در سطح %5 وجود ندارد. 
0/620F آماره آزمون

مدت اقامت در مشهد
0/650 )p-value(مقدار احتمال

همانطـور کـه در جـدول فـوق مشـاهده می شـود در هیچکـدام از زیـر 
گروه هـای فـوق تفـاوت معنـی داری بیـن نمـره مطلوبیـت آن هـا وجـود 
نـدارد. یعنـی مثـاًل تفاوتی بیـن دیدگاه زنان ومردان نسـبت بـه مطلوبیت 

خیابـان احمدابـاد در سـطح معنـی داری %5 وجـود نـدارد. 
همچنین افراد با تحصیالت مختلف یا با وضعیت تأهل مختلف تفاوتی از نظر 
نمره مطلوبیت شان به خیابان احمدآباد در سطح اطمینان %95 وجود ندارد. 
وضعیـت فـوق بـرای افـراد بـا مـدت اقامت هـای مختلـف در مشـهد نیز 

اسـت.  برقرار 

6-نتیجهگیری
با توجه به یافته های پژوهش حاضر، شاخص های گوناگونی، جامعیت و 
حضورپذیری در خیابان احمدآباد حضور ندارد اما شاخص هایی نظیر تصویر 
ذهنی، خاطره انگیزی، نفوذپذیری، تناسبات بصری و سرزندگی و پویایی در 
این خیابان وجود دارد. این به این معناست که برای همه ی شهروندان قابل 
دسترس بودن خیابان، جذابیت و چشم نوازی و وجود فعالیت های متنوع 
و فرح بخش، همچنین سابقه تاریخی خیابان و تأثیر در تجربه و حس 
خاطره انگیزی در شهروندان از خصلت های ویژه ی این خیابان محسوب 
می شده 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 شاخص ها برای سنجش مطلوبیت 

خیابان گزینش شده است. 
زیرگروه های  نظر  از  مطلوبیت  سنجش  به  دهی  نمره  در  تفاوتی 
و  تحصیالت  تأهل،  وضعیت  جنسیت،  قبیل  از  با شاخص هایی  متفاوت 
این  از آن است که  این گزاره حاکی  ندارد  اقامت در مشهد وجود  مدت 
خیابان از دیدگاه همه اقشار، با تحصیالت، سن، جنس و وضعیت تأهل 
خیابان  و  است  شده  گرفته  قرار  سنجش  مورد  میزان  یک  به  متفاوت، 
همه شمول بوده است. به طور مثال زن و مرد به سوال مربوط به معیار 
و....  داده اند  پاسخ  میزان  یک  به  آسایش  و  آرامش  شاخص  در  امنیت 
بنابرآنچه اشـاره شـده، خیابان احمدآباد خیابانی واجد شـاخص های تصویر 
ذهنـی، خاطـره انگیـزی، نفوذپذیـری، تناسـبات بصـری و سـرزندگی و 

می باشـد.  پویایی 
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|مقالـه|عمران
چکیده

در ایـن مقالـه به اختصار پیرامون سیسـتم دیوار برشـی فوالدی بحث 
می گـردد. مزایـای موجود در این سیسـتم سـازه ای بسـیار قابل توجه 
اسـت امـا با این حال دشـواری مدلسـازی و طراحـی آن و محدودیت 
نرم افزارهـای طراحی باعث شـده کمتر در سـاخت سـازه ها بـکار رود. 
هدف از این مقاله صرفاً معرفی اجمالی سیسـتم دیوار برشـی فوالدی 
و ایجـاد انگیزه برای مطالعات بیشـتر در خوانندگان محترم می باشـد. 

1-مقدمه
در طــول زمــان سیســتم های باربــر جانبــی مختلفی توســط محققین 
معرفــی شــده اســت. ایــن رونــد از میــان قاب هــای مصالــح بنایــی 
تــا معرفــی سیســتم های کنتــرل ســازه ادامه داشــته اســت. سیســتم 
ــوب  ــرزه ای محس ــن ل ــتم های نوی ــوالدی از سیس ــی ف ــوار برش دی
ــادا  ــوالد کان ــه ف ــد آیین نام ــورد تایی می شــود کــه از ســال 1994 م
ــکا آن را  ــوالد امری ــه ف ــز آیین نام ــال 2005 نی ــه و از س ــرار گرفت ق
بــه رســمیت شــناخته اســت. آییــن نامــه ایــران بــه صراحــت اعــالم 
ــت  ــی کــه وارد بحــث شــده اســت، رعای کــرده اســت در حوزه های
ضوایــط آن از ســوی مهندســین الزامی اســت و در حوزه هایــی کــه 
آییــن نامــه بــه آن هــا ورود نکــرده اســت مهندســین مجــاز هســتند 
ــه  ــر مراجع ــورهای دیگ ــر کش ــای معتب ــن نامه ه ــط آیی ــه ضواب ب
ــرای  ــارم، ب ــش چه ــتاندارد 2800 در نســخه ویرای ــه اس ــد. البت کنن
سیســتم دیــوار برشــی فــوالدی ضریــب رفتــار 9 را)بــر اســاس روش 
ــر روی  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــرده اســت و ب ــش مجــاز( پیشــنهاد ک تن

کفایــت ایــن سیســتم صحــه گذاشــته اســت. 
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تاکنـون مطالعات نظـری و آزمایشـگاهی فراوانی در خصـوص رفتار دیوار 
برشـی فوالدی انجام شـده اسـت که این تحقیقات مؤیـد تأمین همزمان 
سـختی، مقاومت و شـکل پذیری در دیوارهای برشـی فوالدی است. دیوار 
برشـی فـوالدی از یـک ورق نـازک فـوالدی تشـکیل شـده که بـه تیر و 
سـتون پیرامونـی خود متصل می گردد. این سیسـتم شـامل دو نـوع بدون 
سـخت کننـده و با سـخت کننده می باشـد که در نـوع اول اجـازه کمانش 
بـه ورق فـوالدی داده شـده و صرفـا از عملکـرد ورق در کشـش اسـتفاده 
می شـود و در نـوع دوم بـا اسـتفاده از سـخت کننده های 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 
می شـود، نـوع بـدون سـخت کننـده ایـن سیسـتم از مقبولیـت بیشـتری 
برخـوردار اسـت. مزایای مذکور در سیسـتم های بدون سـخت کننده باعث 
شـده که آییـن نامه های کانـادا و امریکا صرفا بـه ارایه ضوابـط دیوارهای 
بـدون سـخت کننـده اکتفـا کننـد و دیوارهـای دارای سـخت کننده را از 

مباحـث مطرح شـده خـارج کرده اند. 

2-معرفیاجزاءدیواربرشیفوالدی
ــوالدی  ــی ف ــوار برش ــتم دی ــده سیس ــکیل دهن ــزاء تش ــکل)1( اج ش
را نمایــش می دهــد. در سیســتم دیــوار برشــی فــوالدی بــدون 
ســخت کننده، ورق نــازک فــوالدی وظیفــه ورود بــه مرحله غیراالســتیک 
و اســتهالک انــرژی را دارد. اعمــال نیــرو بــه سیســتم باعث ایجــاد میدان 
کششــی قطــری در ورق می شــود کــه ایــن نیروهــای کششــی در ادامــه 
ــوند.  ــرزی وارد می ش ــتون های م ــا و س ــه تیره ــرو ب ــال نی ــیر انتق مس
بر اســاس ضوابــط لــرزه ای آییــن نامه هــای طراحــی، بایــد از ورود 
ســتون های مــرزی بــه مرحلــه غیراالســتیک جلوگیــری کــرد. بنابرایــن 
ــدی مقاطــع  ــز همچــون سیســتم مهاربن ــازه ای نی ــن سیســتم س در ای
ــه  ــد شــد و ســهم عمــده هزین ــزرگ خواهن ــل توجــه و ب ســتون ها قاب
ــاال  ــه از ب ــرزی ک ــای م ــد. تیره ــود اختصــاص می دهن ــه خ ــازه را ب س
ــرای  ــد ب ــد بای ــرار می گیرن ــود در ورق ق ــش موج ــت کش ــن تح و پایی
نیروهــای مذکــور و نیروهــای اعمالــی از ســتون های مــرزی بــه آن هــا 
ــط آیین نامه هــا تیرهــای مــرزی مجــاز  طراحــی شــوند. بر اســاس ضواب
ــرل شــده می باشــند.  ــه محــدوده غیراالســتیک در حــد کنت ــه ورود ب ب
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ــا  ــوان از جــوش و ی ــر و ســتون مــرزی می ت ــه تی ــرای اتصــال ورق ب ب
پیــچ اســتفاده کــرد. بــا توجه بــه اینکــه متاســفانه هنــوز در شــرایط فعلی 
ــکار  ــاب جوش ــه انتخ ــه در مرحل ــوش - چ ــت ج ــه کیفی ــه الزم ب توج
ماهــر و چــه در مرحلــه نظــارت حرفــه ای بــر کیفیــت جــوش - در اغلــب 
ــد  ــی می توان ــال پیچ ــتفاده از روش اتص ــود، اس ــده نمی ش ــا  دی پروژه ه
گزینــه مناســب و مطمئنــی تلقــی گــردد. شــکل)1( نمونــه ای از اتصــال 

پیچــی ورق بــه تیــر و ســتون مــرزی را نشــان   داده اســت. 

3-مبانیتئوری
در دیوارهــای برشــی فــوالدی بــدون ســخت کننــده اجــازه کمانــش بــه 
ورق نــازک فــوالدی داده می شــود و از ظرفیــت ورق در فشــار صرفنظــر 
ــه مهــم وجــود دارد.  ــوالدی دو نکت ــوار برشــی ف ــز دی می شــود. در آنالی
نکتــه اول بــه نحــوه مدلســازی سیســتم بــرای حــذف عملکــرد ورق در 
ــه نحــوه تعییــن نیــروی داخلــی  فشــار مربــوط می شــود و نکتــه دوم ب
در اعضــا مرتبــط می باشــد. از آن جــا کــه در ایــن سیســتم، ورق فــوالدی 
ــن  ــه ای ــد ک ــش می کن ــر فشــار کمان ــی در براب ــه راحت ــازک اســت ب ن
ــی  ــد. منته ــی می باش ــد طراح ــده در فراین ــه ش ــری پذیرفت موضــوع ام
ــری سیســتم خــارج کــرد  ــه کمانــش ورق بایــد آن را از بارب ــا توجــه ب ب
ــرای حــذف ظرفیــت  و از مقاومــت ورق در فشــار صــرف نظــر شــود. ب
ــل  ــل از روش هــای تحلی ــد تحلی ــد در فرآین عملکــرد ورق در فشــار بای
غیرخطــی اســتفاده شــود کــه تفــاوت رفتــار مصالــح در کشــش و فشــار 

قابــل احتســاب باشــد. 
ــوالدی  ــی ف ــای برش ــل دیواره ــرای تحلی ــر دو روش ب ــال حاض در ح
مطــرح اســت کــه یکــی اســتفاده از المان هــای Shell غیرهمســانگرد 
اســت کــه قــادر بــه تمایــز رفتــار مصالــح در راســتاهای مختلــف باشــد 
ــادا می باشــد. در هــر  ــواری آیین نامــه کان و دیگــری اســتفاده از مــدل ن
صــورت تحلیل هــای خطــی قــادر بــه اعمــال ایــن دو نــوع مدلســازی 

نمی باشــند و اســتفاده از تحلیــل غیرخطــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. 
نکتــه دیگــری کــه در بحــث آنالیــز دیوارهــای برشــی فــوالدی 
ــی اعضــا اســت. از آن جــا  ــن نیروهــای داخل مطــرح اســت نحــوه تعیی
ــا  ــی، اعض ــی ظرفیت ــه و روش طراح ــن نام ــط آیی ــاس ضواب ــه بر اس ک
ــه ای طراحــی شــوند کــه  ــه گون ــد ب ــوار برشــی فــوالدی بای مــرزی دی
بتواننــد نیروهــای حاصــل از تســلیم ورق هــا را بــدون خــروج از محــدوده 
االســتیک تحمــل کننــد، محاســبه نیروهــای داخلــی اعضــا مــرزی بــا 
ــول  ــل قب ــه ای همچــون ETABS قاب ــل برنام ــج تحلی اســتفاده از نتای
نیســت. چــرا کــه در ایــن برنامــه نیروهــای داخلــی کــه مبنــای طراحــی 
ــبه  ــی محاس ــای خارج ــت باره ــازه تح ــل س ــد از تحلی ــرار می گیرن ق
می شــوند و امــکان محاســبه نیروهــای داخلــی بر اســاس فــرض تســلیم 

ــود.  ــدور نمی ش ــات مق ــام طبق ــا در تم تمامی ورق ه
ــراغ  ــه س ــوان ب ــازه ای نمی ت ــتم س ــن سیس ــل در ای ــن دلی ــه همی ب
تحلیــل ســازه در محیطــی همچــون ETABS رفتــه و بــر مبنــای نتایج 
نیروهــای داخلــی بــه طراحــی ســازه پرداخــت. بلکــه مقادیــر نیروهــای 
ــر عضــو به صــورت  ــرای ه ــتی و ب ــد به صــورت دس ــی اعضــا بای داخل
جداگانــه و خــارج از کل ســازه و بــر پایــه اصــول روش طــرح ظرفیــت 
محاســبه گــردد و مبنــای طراحــی قــرار بگیــرد کــه ایــن موضــوع امــری 
زمان بــر اســت. شــکل)2( دیاگــرام جســم آزاد دو ســتون مــرزی مجــاور 
دیــوار برشــی را همــراه بــا نیروهــای اعمالــی بــه آن کــه بایــد بر اســاس 

ــد نمایــش می دهــد.  روش طــرح ظرفیــت محاســبه گردن
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شکل 2- دیاگرام جسم آزاد ستون های مرزی همراه با نیروهایی که باید در تحلیل ستون لحاظ گردند

4-مزایایدیواربرشیفوالدی
دیـوار برشـی فـوالدی به دلیل مزایـای قابل توجه و متعددی که داراسـت 
مـورد توجـه مهندسـین قرار گرفتـه اسـت. از جملـه مزایای دیوار برشـی 

فـوالدی می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره کرد: 

4-1-بهبودرفتارلرزهایسازه
پارامتر سختی، مقاومت  در طراحی سیستم لرزه ای تأمین هم زمان سه 
و شکل پذیری از دغدغه های اصلی طراحی است. با توجه به اینکه بتن 
در ذات خود از نوع مصالح غیرشکل پذیر است، در سازه های بتنی تأمین 
شکل پذیری مستلزم رعایت دقیق ضوابط محصور کردن بتن و جزییات 
اجرایی آرماتورهای طولی و عرضی است که متاسفانه هنوز در اغلب موارد 
نگرانی های الزم در تأمین و رعایت دقیق این ضوابط در امر طراحی و مهم تر 
از آن در فرآیند اجرا اعمال نمی گردد. در مقابل، در سازه های فوالدی با توجه 
به اینکه طبیعت فوالد از نوع مصالح شکل پذیر است و دامنه کرنش های 
زیادی را تا قبل از گسیختگی تحمل می کند، گام اول در تأمین شکل پذیری 
اثرات ترک خوردگی  به  سازه طی شده است. در بحث سختی می توان 
بتن در کاهش سختی سازه اشاره کرد که می تواند تا حدود 65 درصد از 
سختی سازه بکاهد و محدود کردن تغییرمکان های سازه را دچار زحمت 
کند. در سازه های فوالدی با توجه به اینکه مساله ترک خوردگی حذف 
شده است و از سوی دیگر مدول االستیسته فوالد تا 10 برابر مقدار نظیر در 
بتن افزایش یافته است،محدود کردن تغییر مکان جانبی سازه آسان تر شده 
که این موضوع خصوصاً در سازه های بلند تر فوق العاده ارزشمند است. در 
خصوص موضوع مقاومت نیز کاماًل مشخص است که مقاومت مصالح فوالد 
بسیار بیشتر از مقاومت بتن می باشد. تأمین مقاومت فشاری 
برای بتن با توجه به تکنولوژی های بومی کنونی بسیار سخت بوده و شرایط 
عمل آوری مطلوبی را طلب می کند. حال آنکه در فوالد به راحتی می توان 

و یا  صحبت از مقاومت هایی در حدود 
کرد. شکل)2( منحنی هیسترزیس یک نمونه آزمایشگاهی از دیوار برشی 
فوالدی را نمایش می دهد. شکل مذکور به خوبی گویای تأمین شکل پذیری 
است.  بارگذاری  متعدد  چرخه های  در  مقاومت  افت  عدم  و  سازه  زیاد 
برای یک جمع بندی کاماًل خالصه شده می توان ضریب رفتار این سیستم  
سازه ای را با سایر سیستم های موجود مقایسه کرد. هرچه ضریب رفتار در یک 
سیستم سازه ای بزرگتر باشد به این معنی است که سازه در برابر زلزله رفتار 

مطلوب تری از خود نمایش می دهد و سطح نیروی زلزله ورودی به سازه را 
کاهش می دهد. جدول)1( ضریب رفتار تعدادی از انواع سیستم های سازه ای 
رایج را بر اساس پیش نویس ویرایش چهارم استاندارد 2800 ارایه می کند. 

شکل 3- منحنی هیسترزیس یک نمونه آزمایشگاهی از دیوار برشی فوالدی

جدول 1- مقایسه ضریب رفتار انواع سیستم های سازه ای

قاب خمشی فوالدی مهاربندی فوالدیدیوار برشی بتنیدیوار برشی فوالدی
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4-2-افزایشسرعتاجرا
توجه  قابل  افزایش  به  برشی فوالدی می توان  دیوار  دیگر مزیت های  از 
سرعت اجرا اشاره کرد. این موضوع خصوصاً در مقایسه با سیستم دیوار 
برشی بتنی بسیار بارز است. در سیستم دیوار برشی بتنی هر چقدر که سرعت 
اجرای سقف با استفاده از تکنولوژی های نوین افزایش یابد، باز هم با توجه 
به اینکه اجرای بتن سقف و دیوار باید به طور همزمان صورت گیرد اجرای 
سقف منوط به اجرای دیوار شده و در نهایت سرعت پروژه کاهش می باید. 
در مقابل در سیستم دیوار برشی فوالدی به این علت که اجرای سیستم باربر 
جانبی همزمان با نصب اسکلت انجام می شود و پایداری جانبی سازه تأمین 
می گردد، اجازه بتن ریزی و اجرای همزمان سقف ها بدون هیچ محدودیتی 
به پیمانکار داده می شود. این موضوع باعث انجام فعالیت های اجرایی پروژه 

به صورت همزمان شده و به شدت سرعت اجرا را افزایش می دهد. 

4-3-افزایشفضایمفیدمعماری
میلی متر  محدوده  در  ورق ها  ضخامت  فوالدی  برشی  دیوار  سیستم  در 
می باشند. به علت مالحظات اجرایی ضخامت ورق از 4 میلی متر شروع شده 
و نهایتاً بر حسب مشخصات پروژه تا 10 میلی متر افزایش می یابد. در دیوار 
برشی بتنی ضخامت دیوار از حدود 30 سانتی متر شروع شده و در پروژه های 
بزرگتر دیوارهایی با ضخامت تا حدود 80 سانتی متر و یا بیشتر نیز به چشم 
می خورند. این کاهش ضخامت خصوصاً در پروژه های تجاری که مقدار 
زیربنای مفید معماری بسیار حایز اهمیت است سود اقتصادی قابل توجهی 

را با خود به همراه دارد. 

4-4-صنعتیسازی
با توجه به دقت باالی مورد نیاز در اجرای دیوار برشی فوالدی، فرآیند ساخت 
آن در کارخانه و با اعمال مراحل کنترل کیفیت انجام می گردد. استفاده از 
تکنولوژی های نوین جوشکاری، انجام آزمون های جوش و افزایش سرعت 
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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 می یابد. 

5-معرفیبرخیازپروژههایانجامشده
5-1-نمونههایداخلی

تاکنون نمونه هایی از دیوار برشی فوالدی در تهران و مشهد طراحی و اجرا شده است که این موضوع به لطف پیشتاز بودن سازمان نظام مهندسی 
 خراسان رضوی مقدور شده است. تصاویری از برخی پروژه های انجام شده در شکل)4( ارایه شده است. 

  
شکل 4- تصاویری از پروژه های داخلی 5-2-نمونههایخارجی

نمونه های زیادی از سیستم دیوار برشی فوالدی در کشورهای امریکا، کانادا و ژاپن اجرا شده است. شکل 3 تصویری از برخی پروژه های موجود را ارایه می دهد. 

 

 U. S. Federal Courthouse, Seattle

 (L. A. Live Hotel(USA  (Courtesy of Fujitana(Japan, Kobe
شکل5- تصاویری از پروژه های خارجی
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|مقالـه|عمومی
چکیده

در دنیـای امـروز ارتقاءکیفیت فضاي شـهري، تقاضاي جامع شـهري 
شـهروندان شـده و زیباسـازي کـه شـاید در روزهـاي اول در انتهـاي 
لیسـت اقدامـات مدیریـت شـهري قـرار داشـت، بـه ابتـداي لیسـت 
وظایـف تغییـر مکان داده اسـت. با نگاهـی اجمالی به پیرامـون خود، 
بـه اغتشـاش بصـری و فضاهـای شـهری بي کیفیـت و بي هویـت 
اذعـان خواهیـم داشـت. توجه بـه مقوله زیبایی شـهری امری اسـت 
در جهـت پاسـخگویی بـه نیازهـای روحـی و روانـی شـهروندان در 
محیط هـای شـهری کـه خصوصـا در ایـران امـروز بـه سـبب تغییر 
شـیوه های زندگـی و ظهـور نیازهای جدیـد بیش از گذشـته پرداختن 

بـه ایـن مسـاله الزم بـه نظر می رسـد. 
ایـن مقالـه در پـی ارایـه راهـکار جهـت زیباسـازی سـیمای شـهر و 

طراحـي منظـر شـهري مطلـوب می باشـد. 

مواردموردبحث:
 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 می توانیم تغییـری در آشـفتگی یا 
نظـم منظـر شـهری ایجـاد نماییـم؟ پاسـخ صحیـح ایـن اسـت که 
کلیـه فعالیت هـای معمـاری نیازمند مکان هایـی برای عرضـه و ارایه 
هسـتند. در واقع تصمیمات مدیران شـهر اسـت که عرصـه فعالیت و 
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چگونگـی حضور معماران در شـهر ها را تعیین می نمایـد. طراحی محیطی 
و منظـر شـهری نیازمند توجه اسـت امـا چگونه ؟ببینیم اصـوال رویکرد ما 
نسـبت به شـهر چیسـت و شـهر خوب چه ویژگی هائی دارد و نقش بناها 

و آثـار معمـاری در این میان چیسـت؟
مشـکل اساسـي فضاهـاي شـهري امـروز ایـن اسـت کـه در عرصه هاي 
وسـیع و پیچیده به آسـاني نمي توان با محیط شـهر روابط حسـي مطلوب 
و دلپذیـر برقـرار نمـود. هنـوز در بسـیاري از فضاهـاي شـهري بـه روابط 
و نیازهـاي انسـاني توجـه نشـده اسـت. بـراي حضور و اسـتفاده مـردم از 
فضاهاي عمومي، امکانات مفید و با کیفیت، بسـیار محدود و ناچیز اسـت. 
بنابراین قبل از هرگونه مداخله در سـطوح کالن شـهري، بایسـتي اهداف 
شـکل گیري و جایـگاه پروژه هـاي شـهري تعریـف شـود و شـاخصه هاي 
بصري اداراک محیط و عناصر وکیفیت فضایي مورد بازشناسـي قرار گیرد. 
در نهایـت خواننـده پس از مطالعه این مقاله شـناخت جامـع تری از مفهوم 
و عناصـر موثر در شـکل گیری منظر شـهری و ضرورت زیباسـازی شـهر 

حاصـل می کند. 
روش هاي  اینترنتي،  کتابخانه اي،  به صورت  مقاله  این  در  تحقیق  روش 

مشاهده اي و تحلیلی می باشد. 

واژههـایکلیـدي:منظـر شـهری، زیبـا سـازی، شهرنشـیني، هنـر 
شـهري، شـهروندان، مدیریـت شـهري

1-مقدمه
زیباسـازی شـهر یکـی از ملزومـات اجتنـاب ناپذیـر شـهرهای امـروزی 
خصوصـاً کالنشـهرها بـوده و هرچـه روند ماشـینی شـدن در شـهرها رو 
بـه فزونـی می گذارد ضـرورت وجود زیبائی در شـهر برای همـه، خصوصًا 
شـهروندان آن، بیشـتر احسـاس می شـود. به طـور کلـی تمامی عناصـر 
کالبـدی و فیزیکـی حاضر در شـهر در زیبایی آن نقش داشـته و به صورت 
یـک سـیکل زنـده بـا هـم در ارتبـاط مي باشـند. سـاختمان های شـهر به 
همـراه مشـخصات فنـی و معماری آن هـا، گذرهـا و کوچه هـا، پارک ها و 
فضـای سـبز، پیاده روهـا و ایسـتگاه های اتوبـوس- تاکسـی، خودروهای 
عمومـی و شـخصی و صدهـا مـورد دیگـر بـه همـراه سـایر کاربری های 
موجود در شـهر از شـاخص های مهم و تأثیرگذار در زیبا جلوه دادن شـهر 
بـوده وناهماهنگـی بیـن هـر کـدام از مـوارد مذکـور می تواند تأثیـر قابل 
توجهی در نازیبا جلوه دادن شـهر داشـته باشـد. مقوله زیباسازی و بهسازی 
محیط همیشـه از موارد بسـیار مهم و در مراکز توجه تمامی شهرداری های 
شـهرهای کشـور اسـت. شـهرداری ها تمام همت خود را بـه کار می بندند 
تـا با زیبا کردن شـهرها توجه گردشـگران و مسـافران داخلـی و خارجی را 
بـه شـهرهای خود جلـب کنند تـا از آن طریق اقتصاد شـهری بـه جریان 
افتـاده و شـهرها نیز متجددتـر و از نظر پیشـرفت های فرهنگی، اقتصادی 

در رتبـه باالتـری قـرار گیرند. )8( 
 

2-مبانینظری
2-1-چیستیوهویتشهر

شهر یک اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد 
جمعیتش دارد. شهر از دید کارشناسان و صاحبان تئوري شهر سازي در دنیا 
معاني متفاوتي دارد. شهرها محل تعامل شهروندانیست که در آن زندگي 
مي کنند نه صرفا خیابان هایي براي عبور و مرور. هدف زندگي شهر نشیني 
امروزه زندگي کلوني وار آدمها در کنار هم و به شیوه هزاران سال قبل نیست. 
هدف مطلوب شهرهاي امروز ایجاد محیطي خالق و پرورنده براي مردمي 

است که در آن زندگي مي کنند. شهرهاي امروزه عالوه بر رفع نیازهاي 
فیزیکي پاسخي براي نیازهاي رواني، روحي و فرهنگي ساکنانشان دارند و 
تنها در این صورت است که شهر تجلي رفتار اجتماعي ساکنینش است و 
مي توان آن را به نظم در آورد و کنترل نمود. منظر شهری در واقع بیانگر 
هویت و نمای شهر است و اولین چیزی است که شهروند در شهر با آن 
ارتباط بر قرار می سازد و به صورت بی وقفه وی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
به هم ریختگی منظر شهر بیانگر بی نظمی در ساختار برنامه ریزی و رفتاری 
شهر است و منظر زیبا نشان دهنده رابطه ای مناسب میان شهر و شهروند 
می باشد. چیزی که هر روزه درون آن هستیم و رابطه ای دو سویه با آن 
برقرار می سازیم نمی تواند در ساختار هویتی بی تاثیر باشد. بخش عمده ای از 
هویت ساکنین شهرها ناشی از تاثیراتی است که به تدریج و به مرور زمان از 
شهرمی گیرند. رنگ ها بر ناخودآگاه ذهن انسان ها تاثیر می گذارند، پیام های 
تبلیغاتی رفتار مصرف را در میان شهروندان تغییر می دهند، نمای ساختمان ها 
با خطوط و جنسشان خشونت، مالیمت، نرمی و لطافت را به خاطرمی آورند، 
مبلمان شهری مناسب بین شهر و شهروندان ارتباط منطقی برقرار می سازد، 
برای حضور  را  فضاهای شهری و سبز البالی ساختمان ها، مکان هایی 
شهروندان فراهم می آورند، 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 می شود، معماری ساختمان ها 
بیانگر ارتباط شهر با گذشته خویش است و همچنین نشان دهنده فرهنگ 
در خیابان ها شکل  افق  ارتفاع ساختمان ها و خط  و روحیات ساکنینش، 
نگاه شهروندان به آسمان و عمق را تعیین می کند، عناصر عمودی زاید 
و بی مصرف، پل های عابر پیاده فراوان، تقاطع های غیر همسطح به تعداد 
زیاد، چراغ های راهنمایی بی قواره و غیر الزم همه و همه پرسپکتیو و نگاه 
به عمق و دوردست را از افق دید و بینش شهروندان می گیرد و فضاهای 
ذهنی محدودی می سازد، مذهب و ایدئولوژی حاکم بر شهر از منظر شهر 

پیداست. )1( 
اولیـن چیـزی کـه با شـنیدن نام شـهرها پـس از نمـای ظاهـر در اذهان 
عمومی تداعـی می شـود ماهیـت آن هاسـت، که ممکـن اسـت اقتصادی، 
صنعتـی، تاریخـی و...باشـد. نکتـه حائـز اهمیـت آن اسـت کـه می بایـد 
طراحـی شـهرمان را بر اسـاس ماهیـت آن انجـام دهیـم. اگـر شـهر مـا 
تاریخـی اسـت بهتریـن حالـت یـا گزینه آن اسـت که مـا چهـره و نمای 
شـهر را بر اسـاس 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 کفپوش های پیاده رو 
از خشـت و آجـر پخته اسـتفاده کنیـم چنانچه در بعضی شـهرها نیز چنین 

اسـتفاده هایی در نمـا و پـالن مشـاهده می شـود. )1( 

2-2-منظرشهری
منظـر یک شـهر مجموعـه ای از عوامل طبیعی و مصنوع اسـت که تحت 
تاثیـر ویژگی هـای 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 سـاختمان ها و عناصر 
قابـل رؤیت نیسـت منظر شـهری به عنـوان مقوله ای مطـرح درکیفیت و 
مطلوبیـت شـهرها، واقعی و عینی بـوده و حاصل مشـاهده و درک مظاهر 
گوناگـون و ملموس شـهر اعم از بناها، فضاها، فعالیت هـا، 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، توده هـای سـاختمانی، فضاهـای باز اصلی، رنگ، شـکل خط آسـمان 

یا عناصر طبیعی شـاخص اسـت. )تصویر شـماره1( 
منظـر شـهری در مقیـاس میانـی هنگامی مطرح می شـود که ناظـر درون 
ارتفـاع  بافـت شـهری قـرار می گیـرد. خیابان هـا، نمـای سـاختمان ها، 
بدنه هـا، فعالیت های جاری در آن، وسـایل نقلیـه، رفتارها و تراکم جمعیت 
انسـانی، درختـان و فضاهای سـبز، تقاطع ها و.. اجزاء اصلی منظر شـهری 

در مقیـاس میانی هسـتند. )1( 
منظـر شـهری در مقیاس خـرد هنگامی مطرح می شـود که ناظـر نزدیک 
تریـن تمـاس را بـا شـهر دارد. منظـر شـهری در ایـن سـطح در قالـب 
عناصـری نظیـر اجزاء تشـکیل دهنده نمای سـاختمان ها، جنـس، رنگ و 
بافت مصالح، سـایه روشـن های بدنه هـا، پنجره ها، اجزای تشـکیل دهنده 
کـف در پیـاده روهـا، باغچه هـا، عناصـر خـرد مبلمـان شـهری، جزئیـات 

معمـاری در فضاهـای پیـاده و...تبلور یافته اسـت. )1( 

تصویر شماره1: بخشی از منظر شهری,شهر مشهد

2-3-زیباییشناسیوزیباسازیشهری
خداونـد خالـق زیبایـی اسـت و زیبایی و کسـانی کـه آن را خلـق می کنند 
دوسـت دارد. زیباشـناختی و نشانه شـناختی شـهری، نیازهـای معنـوی و 
روحـی انسـان را سـیراب می سـازد. چنانچـه شـهر را در رویکردی انسـان 
شـناختی معلول زیسـت انسـان ها در محدوده جغرافیایی مشخصی بدانیم 
آنچـه سـبب هویت یافتـن این محدوده می گردد انسـان و مسـایل مربوط 
بـه آن چـون فرهنگ و ویژگی های فرهنگی و اعتقادی آن اسـت، بنابراین 
زیبایـی و تعاریفـی کـه از زیبایی در فضاهای شـهری ارایه می شـود تحت 
تاثیـر فرهنگ هـا و مدل هـای فرهنگـی حاکم در هر شـهر قـرار می گیرد 
کـه بـر این اسـاس مفهـوم زیبایـی و تعابیر و تعاریفـی که از آن می شـود 

تغییـر پذیر و نسـبی خواهند بـود. )2( 
زیباسـازی شـهری فرایند توسـعه ویژگی های بصری اسـت که در فضای 

شـهر صـورت می گیرد)آرایش و پیرایش چهره شـهر( 
“فلسـفه فکـری زیبایـی و شـهر” از قـرن 19 آغاز شـد و امـروز به مفهوم 

یادمـان سـازی و زیبـا نمودن فضای شـهر بـه کار می رود. 
“جنبش زیبایی شناسـی شـهری” رویکرد پیشـرفت های اسـت که نه تنها 
بـه خاطـر زیبـا نمودن بلکـه به معنـای ابـزار کنتـرل اجتماعـی از طریق 
راضـی نگـه داشـتن مردم و پاسـخگویی بـه نیاز آن هـا مورد مطالعـه قرار 
می گیـرد. عملیـات زیباسـازی فرایندی اسـت که به توسـعه کیفی فضای 
شـهر و ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهری می پـردازد تـا بـه شـکل گیری 
شـهر سـالم، فرهنگی و انسـان مدار برسـد. شهری زیباسـت که بر اساس 
شـرایط محیطی و نیازهای انسـانی به صورت منطقی و متناسـب شـکل 
گرفتـه باشـد. شـهری که به کیفیـت زندگـی و روح و روان انسـان احترام 

بگـذارد. امـروزه زیباسـازي فرآیند آفرینـش هنری و ارتقـاء کیفیت زندگي 
در محیط شـهري دانسـته می شـود که هنرمنـد در آن، فرهنـگ، ارزش ها 
و باورهـاي جامعـه را در معـرض دید عموم قرار داده و اسـباب حظ بصري 
و بهبـود منظـر پیش روي افـراد را فراهم مي نماید. از ایـن دیدگاه، بناهای 
معمـاری, انواع هنرهاي تجسـمي، گرافیک, آثار حجمي، نقاشـي دیواري، 
تبلیغـات محیطـي و مبلمـان شـهری در فضاهـاي شـهري، عـالوه بـر 
انبسـاط خاطـر شـهروندان، مورد اسـتفاده آنان نیـز قرار مي گیرنـد. افزون 
بـر آن، زیباسـازي بر ارتقاء کیفیـت محیط و فضاهاي عمومـي تأکید دارد 
تـا تعامـل اجتماعـي را تسـهیل کـرده و هویـت کالبـدي شـهر و هویـت 
اجتماعـي شـهروندان را تحکیـم بخشـد. در ایـن راسـتا فرایند زیباسـازي 
بـه سـاماندهي، بهسـازي و احیـاي اماکـن، معابـر، میادیـن و یادمان هاي 
تاریخـي و فرهنگـي مي پـردازد. در حقیقت با به کارگیری علم زیباشناسـی 
می تـوان آشـفتگی در رنـگ، مصالـح، کف سـازی، خـط آسـمان و مـوارد 

دیگـر را اصالح کـرد. )4( 

3-تجزیهوتحلیل
جامعـه امروزي بطـرف کاربردي نمـودن فضا پیش مـي رود و زیبایي تنها 
زمانـي ظاهـر و درک مي شـود کـه نیازهـاي اساسـي جامعه برآورده شـده 
باشـد. به همین دلیل اسـت که رشـد و توسـعه “کیفیت زندگي شـهري” 

و نـگاه انسـان مدارانه مـورد توجه قرار گرفته اسـت. 
کیفیـت، مفهومـي چنـد وجهـي اسـت کـه از طریـق “واقعیـت فیزیکـي 
موجـود” ماننـد “زیبایـي محیـط و اجـزاي آن” و پاسـخگویي بـه نیـاز 
انسـان ها، درذهـن و روان آدمـي شـکل مي گیـرد و تبدیـل بـه تجربـه اي 
مطلـوب و خوشـایند مي گردد. کیفیت فضاي شـهري یعنـي ترکیب بندي 
فضاهـاي بـاز و بسـته، بگونه اي کـه از نظـر “عملکرد و زیبایـي” رضایت 

باشـد.  بخش 
طـرح ارتقای کیفیت منظر و فضاي شـهرهای کشـور به منظور دسـتیابي 
بـه کیفیـت فضایي اثـر گـذار در حوزه هاي سـکونت، فعالیـت و فراغت، و 
چشـم اندازي مطلوب براي سـاماندهي و طراحي سـطوح مختلف شـهري 
بایـد مـورد مطالعـه قـرار گیرد، به طـوري کـه سیاسـت هاي اجرایـي را از 

سـطح کالن تا خـرد تحت پوشـش قرار دهـد. )7( 

3-1-عناصرکیفیموثربرزیباییمنظرشهری
همـواره در بیـن کارشناسـان مسـایل شـهری، زیباسـازی شـهر از دو 
بُعـد کارکـردی و بصـری مـورد مطالعـه قـرار می گیـرد. بُعـد کارکـردی 
بـه جنبه هـای عملکـردی عناصـر محیـط، بناهـا, المان هـا، مبلمـان و 
طراحی هـای منظـر شـهری می پـردازد و عمومـاً بـر جسـم شـهروندان 
تاثیرگـذار اسـت. بُعـد بصـری نیز بـه مقوله ی رنـگ، فـرم و ترکیب فضا 
و محیـط می پـردازد و غالبـاً مولفه هـای روحـی و روانـی را مـورد نظر قرار 
می دهـد. کیفیـت بصـری می بایسـتی بـا سـایر عوامـل محیط بـه رقابت 
بپـردازد تـا بتوانـد زیبایـی خود را نشـان دهـد و حتی برتـر از آن ها باشـد. 
بخشـی از سـالمت و شـادی انسـان ها 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 نمی توان 

در کاربـرد آن هـا نادیـده گرفـت. 
3-1-1-رنگ:

 یکـی از عناصـر تاثیرگـذار بـر کیفیت بصـری منظر شـهری » رنگ ها « 
هسـتند کـه کاربرد صحیـح آن ها در محیط های شـهری نقش به سـزایی 
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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 آن هـا ایجـاد می کنند. 
به طور کلی سیمای رنگی یک شهر را می توان در عناصر زیر خالصه نمود: 

 نمای ساختمان ها)مسکونی، تجاری، اداری و...( 
 باجه ها)ایستگاه های اتوبوس، بلیط، تلفن، روزنامه، پلیس و...( 

 نورآرایی معابر، فضاهای سبز و آب نماها در شب
نقلیـه  بنرهـا، وسـایل  ثابـت و متحرک)بیلبوردهـا،  از  تبلیغـات اعـم   

عمومـی و...( 
 ویترین و تابلوی مغازه ها)به ویژه در شب( 

 ترکیب رنگ المان ها و یادمان ها در فضاها مثال در میادین
 عالئم راهنمایی و رانندگی و اتومبیل ها

 پوشش و آرایش شهروندان
و بـه طـور کلـی ویژگی های کاربرد رنـگ در فضاهای شـهری را می توان 

چنین عنـوان کرد: 
- رنگ ها زمینه متنوعی از تضادها)کنتراسـت ها( را در سـاعات مختلف روز 
پدیـد آورده و در هر سـاعت سـایه روشـن های جدیدی به وجـود می آورند 

و فضـا را متنوع و سـر زنـده می کنند. 
- بـا کاربـرد صحیـح رنگ هـا در فضاهـای شـهری می توان یـک الگوی 

وحـدت بخش بـرای کل شـهر تعیین و تعریـف کرد. 
- رنگ هـا در فضاهـای شـهری ایـن قابلیـت را بـه افـراد می دهنـد تا به 
آسـانی به تفکیک فضاها بپردازنـد و بتوانند فضاهای مختلف را از یکدیگر 
تمیـز دهنـد بـه عبارتـی می تـوان گفت رنگ هـا بـرای شـهروندان حکم 
نشـانه ها را دارنـد مثـال رنـگ فیـروزه ای در فرهنـگ ایرانی نمـاد بناهای 

مقـدس و اسالمی می باشـد. )تصویر شـماره2( 
- رنگ هـا در شـهر بـه افراد در تشـخیص اوقات مختلف، وقایع و مراسـم 
کمـک می نماینـد مثال رنـگ پارچه نوشـته هایی که جهت مناسـبت های 

ویـژه در معابر نصـب می گردند. 
رنگ بدون »نور« هرگز مفهومی نخواهد داشـت و نور در سـاعات مختلف 
روز و فصـول مختلـف بـا کیفیـات متفـاوت خود بـر رنگ ها اثـر می گذارد 
و در نتیجـه ادراک افـراد نیـز از رنگ هـا و فضاها بر حسـب شـرایط زمانی 

گوناگـون متفاوت خواهـد بود. )4( 
3-1-2-فرم:

تعریـف زیباشـناختی فـرم عبـارت اسـت از » تظاهـر حسـی و واضح یک 
پدیـده کـه خـود را در معرض قضاوت قـرار می دهد « که میـزان موفقیت 
زیباشـناختی تابعی از میـزان موفقیت فرم در انتقال محتوا می باشـد. توجه 
بـه هماهنگـی رنـگ و فـرم نیـز می توانـد در تقویـت تاثیرگـذاری و اثـر 
بخشـی آن ها بر شـهروندان نقش مهمـی را ایفا نماید و انتخـاب فرم ها در 
فضاهای شـهری بایسـتی به تناسـب فضا و مخاطبـان آن فضاها صورت 
گیـرد و انـدازه آن هـا بایـد متناسـب با فضا باشـد زیـرا در غیر ایـن صورت 
نه تنهـا موجـب برانگیختـن حـس زیبایـی در شـهروندان نمی گردند بلکه 

اثـری نامطلـوب از آن فضا در ذهنشـان نقش می بنـدد. )6( 
3-1-3-موادومصالح:

نـوع مـواد و مصالحـی کـه در زیباسـازی فضاهای شـهری بـه کار گرفته 
می شـوند در ایجـاد حـس زیبایـی در شـهروندان حائـز اهمیت می باشـند. 
بهـره گیـری از مصالـح بومـی در نمـای سـاختمان ها و تجهیزات شـهری 
سـبب می شـود تا شـهرها از حالت یکدسـت بیرون بیایند و از ویژگی های 
منحصـر بـه فـردی برخـوردار گردنـد کـه ایـن امـر ضمـن تقویت حس 
زیبایـی شـهروندان و احسـاس تعلقـات بومـی و محلی و فرهنگیشـان به 

تقویـت هویـت شـهری کمک می نمایـد. اما در نظر داشـته باشـیم که در 
انتخـاب مصالـح نه تنها بـه بعد زیباشـناختی بلکه بـه بعد کارکـردی فضا 

نیز توجه داشـته باشـیم. )6( 

تصویر شماره2: المان های تزیینی-مذهبی,شهر مشهد

3-2-تاثیراتروانیمنظرشهریبرشهروندان
شـهر زیبـا، فضایـی اسـت کـه فـرد در آن هـم از نظـر جسـمی و هـم از 
نظـر روحـی احسـاس آرامش و راحتـی نماید. زیباسـازی شـهر در روحیه، 
اعصـاب, فکـر و نگاه مـردم و در نتیجه بـر عملکرد آن ها تاثیـر می گذارد. 
در واقـع زیبایـی را می تـوان بـه هـوای خـوب تشـبیه کـرد و زشـتی را به 
هـوای آلـوده که ذهن و عملکرد افـراد را مختل می کند)تصویر شـماره3(. 
بناهـا و نمادهایـی کـه در شـهرها بـا فکـر زیبا سـاخته می شـود، شـور و 
نشـاط ایجـاد می کنـد. زیبـا شـدن شـهرها ضمـن بـاال بـردن هویـت 
آن هـا و پرهیـز از یکنواختـی و مشـابهت از طریـق بـه جلـوه در آوردن 
المـان در محیـط شـهری، باعـث کاهـش بخـش بزرگـی از عصبیت ها و 
نابسـامانی های روحی شـهروندان اسـت. زمانی که نمای شـهری متوازن 
و زیبـا باشـد شـهروندی کـه از کنـار آن عبـور می کنـد احسـاس آرامـش 
می کنـد. همچنیـن زیباسـازی در حل مشـکل اوقـات فراغت شـهروندان 
نیـز تاثیرگـذار اسـت و می توانـد آالم زندگـی ماشـینی زندگـی را تلطیف 
کنـد. بایـد بدانیم که زیباسـازی بـه معنای انجام کار تجمالتی نیسـت که 
برخـی آن را هـدر دادن منابـع می داننـد بلکـه روح نواز 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، 
المان هـا و مونومان هـا و همچنیـن تناسـب احجـام بـا محیـط، پاکیزگی 
شـهر، ترافیک، کیفیت تاسیسـات زیربنایی شهر، کیفیت و کمیت تبلیغات 

شهری بسـتگی دارد. )5( 
نکتـه ی حایز اهمیت آن اسـت کـه مجموع عوامل کمـی و کیفي با ظهور 
و بـروز در فضاهـاي شـهري و ایجاد محیط هاي مطلـوب، به طور عمومي 
سـبب تلقي مطلوبي از شـهر در ذهن شهروندان شده و تصاویر خوشایندي 
در ذهنیـت آنـان باقـي مي گـذارد. چنیـن وضعیتـي سـبب شـکل گیري 
احساسـاتي نظیـر تعلق خاطر به مکان و دوسـت داشـتن محیـط زندگي و 
فعالیت شـده و در نتیجه احساس مسوولیت و دلسوزي نسبت به سرنوشت 
آن، رونـدي از ارتقـاء روزافـزون و پایـدار کیفیـت محیط حاصل مي شـود. 
در حالي کـه عکـس ایـن رونـد نیـز صـادق اسـت. بسـیاري از شـهروندان 
بـه خصـوص در شـهرهاي بـزرگ از فضاهـا و محیـط زندگـي خـود، بـه 
واسـطه ی عدم وجود منظر شـهري مناسـب در تمام ابعـاد آن، ناراضي اند. 
ایـن امـر منجر بـه ایجاد عدم عالقه به شـهر و عدم دلسـوزي نسـبت به 
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آن شـده و سـبب تشـدید روند نزولی کیفیت محیط شـهري مي شـود. )5(
 

تصویر شماره3: منظر شهری نامطلوب
4-بحثونتیجهگیری

بـر اسـاس رونـد طـی شـده در این مقالـه و در جمـع بندی کلـی می توان 
اینگونـه نتیجـه گرفـت کـه پرداختن بـه زیباسـازی شـهری می تواند پلی 
باشـد میـان هنـر, علـم و صنعـت کـه سـاکنان شـهرها را از نتایـج خـود 
بهره منـد می سـازد. 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، سـردرگمی و بی هویتی اسـت، این احسـاس از نظر 
روانـی بـه شـهروندان نیـز منتقـل شـده و به صـورت رفتارهـای ناهنجار 
شـهری در محیـط شـهرها نمـود می یابد و از سـوی دیگـر ارتباط منطقی 
میـان آنـان بـا شـهر را از بین می بـرد. افرادی کـه در رشـته های مختلف 
صاحـب تخصـص هسـتند و به نوعی در شـکل گیری منظر شـهری موثر 
هسـتند می تواننـد 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 افزایي طراحان شـهري بـاال رود تـا تصمیم گیري هاي 
قاطع و مناسـبي در زمینه طراحي شـهري اجازه ایجاد ناهنجاري در سـیما 
و منظـر شـهري را ندهد. ضمـن اینکه جوابگوي سـلیقه کارفرمـا و مردم 
نیـز باشـد. ایجـاد نماهایي به سـامان مسـتلزم نگاهي فراگیـر و هماهنگ 
بـا آموزه هـا و حساسـیت هاي بصري ناظران و مردم مي باشـند. مسـوولین 
شـهری نیـز بهتر اسـت از جمـع چنین خبرگانـی حمایت نمایند تا شـاهد 
شـکوفایی زیبایی های شـهر، حل مشـکالت جاری و نگاه به آینده باشیم. 
امـا باتوجـه بـه اینکه 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 مردمی اسـت کـه در آن زندگـی می کننـد. چنیـن محیطـی با 
گوناگونـی بسـیار، آزادی انتخاب به افـراد داده و زمینه ی خالقیت را فراهم 
مـی آورد. فضـای شـهر حداکثر ارتبـاط را با مردم و زیسـتگاه پیرامونشـان 
برقـرار می سـازد و تنها با امکانات مناسـب شـهری اسـت کـه می توان به 

چنیـن هدفی دسـت یافت. 
بـه طـور کلی می توان پیشـنهادها و راهکارهاي زیـر را برای بهبود کیفیت 
محیـط و زیباسـازی چهـره شـهرها به ویـژه کالن شـهر ها بـه شـرح زیر 

برشمرد: 
1-بازسـازی و زیبـا سـازی منظـر عمومی یک شـهر تنها جنبـه کاربردی 
نـدارد. قبـل از تصمیم گیـری و برنامه ریـزی “توجه به نیازهای انسـانی از 

دیـدگاه معنـوی، روانی و هویت شناسـی” بسـیار مهم اسـت. 
2-تفاهم نظر مسووالن، متخصصان و مردم: همکاری دولت و مجموعه 
شهرداری/ هماهنگی کلیه مدیران و مسوولین شهری/ دعوت از هنرمندان 

و متخصصین/ مشارکت مردمی 
3-طبیعت شهری: فضاهای طبیعی با ارزش شهر شناسایی و نگهداری شوند. 
 4-پیاده رو و پیاده راه: فضاهای عمومی با قابلیت دسترسی پیاده توسعه یابند
 5-مناسب سازی و توانبخشی: فضای شهر برای حداکثر افراد جامعه قابلیت 

استفاده داشته باشد، معلولین، کودکان، سالمندان 
6-هویت شهری: شناسایی الگوها و نمادهای با ارزش برای باز زنده سازی 
نشانه ها و هویت شهر و محله های آن. هویت سازی باعث تعلق بیشتر و 

دلبستگی شهروندان به شهر و محله می شود. 
و  روز  دانش  از  آگاهی  اطالعات،  تبادل  بین المللی:  و  ملی  7-ارتباطات 
پروژه های شهری دنیا، در شهرهای مختلف جهان بگردیم و بیشتر ببینیم. 

خوشبختانه با وجود اینترنت، این امر بسادگی امکان پذیر شده است. 
عمومـی و  چشـم اندازهای  توسـعه  و  ایجـاد  بصـری:  عطـف  8-نقـاط 

شـهری نشـانه های 
10-نگهـداری و حفاظـت: برنامه ریزی بـرای حفاظـت از طرح های ایجاد 
شـده و نگهداری و حفظ ارزش های قدیمی و سـنتی شـهر و محله های آن
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میانگیـنگیـریوزنـدارنرمـالشـده

مطالعهموردی:پروژهگازرسانی

بهینهسازیروشمحاسبه
درصدپیشرفتفیزیکی

واقعیپروژه

|مقالـه|مدیریتپروژه
چکیده: 

ــروژه،  ــی پ ــی واقع ــرفت فیزیک ــد پیش ــبه ی درص ــوه ی محاس نح
همــواره موضوعــی چالــش بــر انگیــز در مرحلــه کنتــرل پــروژه بوده 
اســت. نرم افزارهــای مختلــف، فرمول هــای متعــددی را بــرای 
محاســبه درصــد پیشــرفت بــکار می برنــد و امــکان تعریــف دســتی 
ــا  ــز در نرم افزاره ــی نی ــرفت فیزیک ــد پیش ــبه درص ــول محاس فرم

ــود دارد.  وج
ایــن مقالــه بــه معرفــی روشــی ســاده و کاربــردی بــا الهــام گیــری 
ــدار نرمــال شــده،  از تکنیــک AHP و روش میانگیــن گیــری وزن
ــا و  ــزاری کارگاه ه ــل از برگ ــده حاص ــارب نگارن ــر تج ــی ب مبتن
دوره هــای آموزشــی ضمــن خدمــت در ســازمان های پــروژه محــور 

ــردازد.  ــوردی می پ ــه ی م ــک مطالع ــج ی ــل نتای و تحلی

ــواع ســاختارهای شکســت، تلفیــق، ارزش  ــدي:ان کلمــاتکلی
ــد  ــک 1AHP، درص ــده، تکنی ــال ش ــدار نرم ــن وزن ــی، میانگی وزن

پیشــرفت فیزیکــی واقعــی

1-مقدمه:
فرآیند هــاي مدیریــت پــروژه در دهــه ي اخیــر شــاهد پیشــرفت ها و 
ــي کــه در عرصــه  ــد. مهم تریــن دگرگون تحــوالت عمــده اي بوده ان
مدیریــت پــروژه بــه وقــوع پیوســته اســت، تغییــر نگــرش ســنتي در 
مدیریــت پروژه هــا و ظهور نگــرش نوین مدیریــت پروژه بوده اســت. 
ــا،  ــازمان پروژه ه ــي س ــي و پیچیدگ ــش بزرگ ــع، افزای ــود مناب کمب
ــزرگ و  ــاي ب ــام پروژه ه ــراي انج ــزرگ ب ــرکت هاي ب ــکیل ش تش

1. Analytical Hierarchy Process 
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ــه فــرد ایــن پروژه هــا از عوامــل مهــم ایجــاد ایــن  ماهیــت منحصــر ب
ــوند.  ــوب مي ش ــرش محس ــر نگ تغیی

ــد،  ــهیل مي نمای ــر را تس ــن تغیی ــام ای ــه انج ــي ک ــي از تکنیک های یک
بکارگیــري » تکنیــک مدیریــت ارزش کســب شــده1 « بــراي مدیریــت 
موثــر پروژه هاســت. ایــن تکنیــک، ابــزار کارآمــد تصمیــم ســازی بــرای 
ــه،  ــش هزین ــرای کاه ــبی ب ــای مناس ــه فرصت ه ــد ک ــران می باش مدی
ــان ســاخت، افزایــش طــول  ــت، کاهــش زم ــود کیفی طــول عمــر، بهب

ــد.  ــرار می ده ــار ق ــا را در اختی ــی از این ه ــر و گاه ترکیب عم
ــی،  ــای کنون ــی و ارزش پروژه ه ــت، پیچیدگ ــش اهمی ــا افزای ــگام ب هم
ــروژه  ــرل پ ــت و کنت ــای مدیری ــک در نرم افزاره ــن تکنی ــتفاده از ای اس

توســعه ی چشــمگیری یافتــه اســت. 
ایــن مقالــه بــه معرفــی مدلــی ابداعــی - کاربــردی بــا هدف بهینه ســازی 
ایــن تکنیــک در جهــت ارتقــای ســطح بلــوغ، توســعه یافتگــی و رقابــت 
ــای  ــل نرم افزاره ــی در مقاب ــده ی ایران ــای بومی ش ــری نرم افزاره پذی
شــناخته شــده ی خارجــی بــرای مدیریــت و کنتــرل پــروژه از یک ســو، و 
افزایــش بهــره وری پروژه هــای ســاخت در میهــن عزیزمــان بــه کمــک 
ارایــه ی نتایــج عملــی پیــاده ســازی ایــن مــدل در یک پــروژه گازرســانی 

می پــردازد. 

2-درصــدپیشــرفتفیزیکــی:یــکورودیارزشآفرین
درسیســتممدیریتارزشکســبشــده:

سیســتممدیریــتارزشکســبشــده،بــرســهورودی
ــد: ــدمیکن ــدیتاکی کلی

الف–»ارزشبرنامهریزیشده2:«
بیانگر بودجه ی تجمعی منابع در طول زمانبندی پروژه است. 

ب-ارزشکسبشده:
آن  بــه  کــه  بودجــه اي  بر حســب  کــه  شــده  انجــام  کار  ارزش 
اختصــاص یافتــه بیــان مي شــود. بــه عبــارت دیگــر، هزینــه ی 
بودجــه ای کار انجــام شــده اســت کــه بایــد تــا یــک مقطــع 
اســت.  می شــده  صــرف  آن  اجــرای  بــرای  معلــوم  زمانــی 
بــرای محاســبه ی ارزش کســب شــده، تخمیــن درســت درصد پیشــرفت 

کار انجــام شــده بســیار مهم اســت. 
 EV = Σ(% COMPLETE × PV) 

ــف  ــن اســاس، در بســیاری از نرم افزارهــای مطــرح، امــکان تعری ــر ای ب
فرمولــی خــاص برای محاســبه ی دقیقتر درصد پیشــرفت کار انجام شــده 
مطابــق بــا خواســت ذی نفعــان کلیــدی پــروژه لحــاظ شــده اســت کــه 
تحــت عنــوان»درصــدپیشــرفتفیزیکی3«شــناخته می شــود. 

ج–هزینهیواقعی4
 کل هزینه هــاي واقعي اســت که در یک بــازه ي زماني معین، براي انجام 
کاري صرف؛ و توســط سیســتم حســابداري پروژه، ثبت شــده اســت. ] 1 [

3-ارزشپروژههایساخت:مفهومیچهاربُعدی
ــای  ــی ارزش5 در پروژه ه ــات مهندس ــن مطالع ــرد نوی ــاس رویک ــر اس ب
ســاخت؛ ارزش مفهومی تلفیقــی، مرکــب از بهینه ســازی همزمــان چهــار 

بُعــد زمــان، هزینــه، کیفیــت و عملکــرد پــروژه اســت. ] 2 [

شکل 1 - ارزش: مفهومی چهار بُعدی در پروژه های ساخت

4-سیستمپشتیبانیتصمیمگیریچندمعیاره:
فورمـن6 معتقـد اسـت کـه یـک سیسـتم پشـتیبانی تصمیم گیری7چنـد 

معیـاره، بایـد دارای خصوصیـات زیـر باشـد: 
الف – امکان فرموله کردن مسئله و تجدید نظر در آن را بدهد. 

ب – گزینه های مختلف را در نظر بگیرد. 
ج – معیارهای مختلف را که عموما با هم در تضاد هسـتند در نظر بگیرد. 

د – همه ی معیارها اعم از کیفی و کمی را در تصمیم گیری دخالت دهد. 
ه – نظرات افراد مختلف را درمورد گزینه ها و معیارها لحاظ کند. 

و – بر مبنای یک تئوری قوی استوار باشد. 

:AHP4-1تحلیلسلسلهمراتبییا
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 می دهد. 
»تومـاس. ال. سـاعتی « بنیانگـذار ایـن روش، چهـار اصـل زیـر را بیـان 

نمـوده و کلیـات محاسـبات را بـر ایـن اصـول بنـا نهاده اسـت: 

اصلاول:شرطمعکوسی
B باشـد؛ برتـری عنصرn برابر B نسـبت به عنصر A اگـر برتـری عنصر

نسـبت بـه Aبرابـر n -1 خواهد بود. 

اصلدوم:شرطهمگنی
عنصـر A با عنصر B باید همگن و قابل مقایسـه باشـد. بـه عبارت دیگر، 
برتـری عنصر A نسـبت به عنصـر B نمی تواند بی نهایت یا صفر باشـد. 

اصلسوم:وابستگی
هر عنصر سلسله مراتبی می تواند به عنصر سطح باالتر از خود وابسته باشد 
و به صـورت خطـی، این وابسـتگی می تواند تـا باالترین سـطح ادامه یابد. 

اصلچهارم:انتظارات
هـر گاه تغییری در سـاختمان سلسـله مراتبی رخ دهد، فراینـد ارزیابی باید 

مجددا انجام گـردد. ] 3 [

4-2میانگینگیریوزندارنرمالشده8
روشـی اسـت که در تصمیم گیری چند معیاره کاربرد داشـته و به افزایش 

دقت و سـهولت محاسـبات کمک می کند. 
W)x(  وS= {x 1 ,x 2 ,...,x n } اگـر S مجموعـه ای از اعـداد حقیقـی باشـد 

تابعـی بـرای وزندهـی عادی بـه اجزای S که به این شـکل تعریف شـده 
است: 

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

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

i: 1 ≤ I ≤ n: w i =W(x i) 
میانگین وزندار S عبارت است از: 

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 100 ضـرب کنیـم، وزن هـای نرمـال شـده حاصل می شـوند که 

مجمـوع آن هـا برابر %100اسـت. 
میانگین وزندار نرمال شده از رابطه زیر محاسبه می شود: ]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 

است.  اعداد1 

5-»ابـداعیـکمـدلکاربـردیهشـتبعـدی«:بهینه
سـازينحوهانـدازهگیـریدرصـدپیشـرفتفیزیکـی

بـا توجـه بـه مطالب پیش گفتـه، نگارنـده اقدام بـه ابداع یک مدل سـاده 
و کاربـردی جهـت بهینـه سـازي نحوه ی انـدازه گیـری درصـد پیشـرفت 
فیزیکـی واقعـی پروژه های سـاخت بـا رویکـرد » تلفیق همزمان هشـت 

بعـد کلیـدی « زیر نموده اسـت: 
الـف-کارهایپروژه:بر اسـاس سـاختار شکسـت کار2 ترسـیم شـده 
بـرای پـروژه کـه بیانگـر تجزیـه ای سلسـله مراتبی و بـا محوریـت اقالم 
تحویـل شـدنی از کاری اسـت کـه بایـد توسـط تیم پـروژه انجام شـود تا 

اهداف پـروژه محقق شـوند. 
ب-هزینههـایپروژه:بر اسـاس بودجـه ی اختصاص داده شـده به 
هر یک از بسـته های کاری موجود در سـاختار شکسـت کار ترسـیم شـده 

بـرای پـروژه که بیانگـر بودجه بندی هزینه3 اسـت. 
ج-امـورقـراردادیپـروژه:بر اسـاس سـاختار شکسـت کارهـای 
قـراردادی پـروژه4 کـه 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 می گردد. 
د-ریسـکهایپروژه:بر اسـاس سـاختار شکسـت ریسـک پروژه5 
که نمایش سـاختار یافته ی سلسـله مراتبی از ریسـک های شناخته شده ی 
پـروژه اسـت کـه بـه دسـته ها و زیر دسـته های ریسـک تقسـیم شـده و 

دالیـل و حوزه هـای متنـوع ریسـک های بالقـوه را می نمایاند. 
ه-منابعپروژه:بر اسـاس سـاختار شکسـت منابع پـروژه6 که نمایش 
سـاختار یافتـه ی سلسـله مراتبی از طبقه بنـدی و نوع منابع مورد اسـتفاده 
در زمانبندی هـای با منابع تسـطیح شـده و زمانبندی های بـا منابع محدود 
کـه می توانـد بـرای تحلیـل و انتصـاب منابـع انسـانی پـروژه نیـز مـورد 

اسـتفاده قرار گیرد. 
و-ســازمانپــروژه:بر اســاس ســاختار شکســت ســازمانی پــروژه7 
کــه نوعــی نمایــش سلســله مراتبــی ســاختار یافتــه از ســازمان پــروژه 
ــازمانی  ــای س ــه واحده ــته های کاری را ب ــه بس ــوی ک ــه نح ــت ب اس

ــد.  ــط می نمای مرتب
ــه  ــروژه8 ک ــت پ ــزی کیفی ــاس برنامه ری ــروژه:بر اس ــتپ ز-کیفی
شناســایی اســتانداردهای کیفیــت مرتبــط بــا پــروژه و تعیین نحــوه تامین 

آن هــا را بــر عهــده دارد. ]4[
ــروژه  ــل کارکــرد9 پ ــروژه:بر اســاس نمــودار تحلی ــردپ ح-عملک
کــه شناســایی کارکردهــای دارای ریســک بــاال، هزینــه بــاال و فرصــت 
آفریــن را بــر عهــده داشــته و بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم مطالعــات 

ــد. ]5[ ــای نقــش می کن ــروژه ایف مهندســی ارزش پ

5-1روشبکارگیریمدل:
الف–کارتیمی:

ابتـدا اعضـای اصلی تیم پـروژه و ذینفعان کلیدی جهت مشـارکت در کار 
تیمی توسـط مدیر پـروژه دعوت می شـوند. 

 
ب–گزینشمعیارها:

تیـم می تواننـد بر اسـاس صالحدیـد اعضـا، معیارهایـی را به این مـوارد 8 
گانـه افـزوده یا حـد اقل 5 معیار مـورد نظر خود را از میـان آن ها برگزینند. 

ج-وزندهیواولویتبندیمعیارها:
تیـم می تواننـد به کمک مقایسـات زوجـی بـه روشAHP وزن عادی هر 
معیـار را مشـخص نمـوده و سـپس اقدام به محاسـبه وزن نرمال شـده ی 
هـر معیـار نماید یا اینکه به جهت سـهولت و سـرعت بیشـتر، وزن نرمال 
شـده ی هـر معیار را بر اسـاس نظـر اکثریت اعضـای تیم بر حسـب درصد 

اختصـاص دهد. 

د-رسمجدولامتیازدهی:
کالن  کاری  بسـته های  جـدول،  راسـت  سـمت  سـتون  اولیـن  در   -
پروژه)موجـود در سـطح دوم سـاختار شکسـت کار( نوشـته می شـوند. 
- در سـطر اول، وزن نرمـال شـده ی هـر معیـار و در سـطر دوم، عنـوان 

اختصـاری هـر معیـار نوشـته می شـود. 
- سـطر آخـر بـه محاسـبه ی مجمـوع امتیـازات بر حسـب درصد)جهـت 

کنتـرل( اختصـاص می یابـد. 
- پـس از نوشـتن معیارهـا، سـتونی جدید به محاسـبه ی میانگیـن وزندار 

نرمـال شـده ی امتیـاز هر بسـته کاری)سـطر( اختصـاص می یابد. 
- سـتون آخـر بـه مقایسـه ی وزن بهینـه شـده ی حاصل از مـدل تلفیقی 

نسـبت به وزندهـی سـنتی)صرفا مالـی( اختصـاص می یابد. 

ه-فرایندامتیازدهی:
- اکنـون، امتیـاز هـر بسـته کاری)سـطر( در رابطـه بـا هر معیار)سـتون( 
بر اسـاس نظـر اکثریـت اعضـای تیـم بر حسـب درصـد در هـر یـک از 

خانه هـای جـدول نوشـته می شـود. 
- به منظور کنترل، جمع امتیازات هر ستون)معیار( باید برابر 100 باشد. 

- اکنون، توجه تیم را به هر بسته ی کاری)سطر( معطوف می کنیم. 
- بـرای هـر سطر)بسـته کاری(، حاصلضرب امتیاز کسـب شـده برای هر 
معیـار در وزن نرمـال شـده ی هر معیار را محاسـبه نموده، اعـداد حاصل را 
بـا هـم جمع جبـری کرده و حاصل جمـع را بر عدد 100 تقسـیم می کنیم 
تـا میانگین وزندار نرمال شـده ارزش نسـبی هر بسـته ی کاری، بر حسـب 

درصد بدسـت آید. 
- بـه منظـور کنترل، جمع ارزش های نسـبی بسـته های کاری)سـتون ما 

قبـل آخـر( باید برابر 100 باشـد. 

و-مقایسهینتایجدیدگاهسنتیومدلجدید:
همانگونـه کـه مطلـع هسـتید، در دیـدگاه سـنتی، فقـط ارزش مالـی هر 
بسـته کاری مـالک وزن دهـی قـرار می گیـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
در ایـن مـدل بهینه شـده، تلفیقی از چنـد معیار متعـدد و اثربخش، مبنای 

محاسـبه ی وزن نسـبی هـر بسـته ی کاری قـرار می گیرد. 
بـه منظـور شـفاف تـر شـدن ایـن مهم بـرای اعضـای تیـم، سـتون آخر 

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

6. Resource Breakdown Structure 
7. Organizational Breakdown Structure 
8. Quality Planning 
9.Function Analysis System Technique ( FAST )
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جدول به محاسـبه ی » نسـبت تغییر وزن بهینه شـده « هر بسـته کاری، 
بـه وزن » صرفـا مالـی « اختصاص یافته اسـت. 

6-بررسینتایجیکمطالعهیموردی:پروژهگازرسانی
ایـن نتایـج در یـک کارگاه تخصصی که بـه دعوت واحد آموزش شـرکت 
گاز اسـتان خراسـان رضوی و با مشـارکت جمعی از مدیران ارشـد و میانی 
شـرکت های گاز اسـتانهای خراسـان رضوی، خوزسـتان و کردستان توسط 

نگارنـده برگزار شـد، حاصل آمده اسـت: 

جدول 1 - بهینه سازی نحوه ی محاسبه ی ارزش وزنی فعالیت ها در یک پروژه گازرسانی
وزن

نرمال شده
هر ساختار) معیار (

30%28%22 %20%
میانگین وزندار

نرمال شده

نسبت تغییر وزن
» بهینه شده «

به وزن
» صرفا مالی « تلفیق سطح دوم ساختار 

شکست کار پروژه با: 

ساختار
بودجه بندی 
هزینه پروژه

ساختار شکست 
منابع پروژه

ساختار شکست 
ریسک پروژه

ساختار شکست 
سازمانی پروژه

564501934/226/84تجهیز کارگاه
111514/084/08اخذ مجوز ها

20155512/300/62حفاری ترانشه
6014105034/120/57لوله گذاری

1055209/500/95نصب ایستگاه
411555/781/45آزمایش و تزریق گاز

%100%100%100%100%100جمع

7-نحوهیمحاسبهیدرصدپیشرفتفیزیکیواقعیپروژه
باستناد نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه داریم: ] 6 [

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

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

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

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

8–نتیجهگیری
با توجه به جدول 1، نتایج زیر حاصل شده اند: 

1- ارزش وزنـی بسـته کاری » تجهیـز کارگاه « پس از پیاده سـازی مدل 
جدید، از 5 درصد به 34/22 درصد افزایش یافته و 6/84 برابر شـده اسـت. 
2- ارزش وزنـی بسـته کاری » اخـذ مجوز هـا « پس از پیاده سـازی مدل 
جدیـد، از 1 درصـد به 4/08 درصد افزایش یافته و 4/08 برابر شـده اسـت. 
3- ارزش وزنـی بسـته کاری » حفـاری ترانشـه « پـس از پیـاده سـازی 
مـدل جدیـد، از 20 درصـد بـه 12/30 درصـد کاهـش یافتـه و 0/62 برابر 

است.  شـده 
4- ارزش وزنـی بسـته کاری » لولـه گـذاری « پـس از پیاده سـازی مدل 
جدید، از 60 درصد به 34/12 درصد کاهش یافته و 0/57 برابر شـده اسـت. 
5- ارزش وزنـی بسـته کاری » نصـب ایسـتگاه « پـس از پیـاده سـازی 

مـدل جدیـد، از 10 درصـد بـه 9/50 درصـد کاهـش یافتـه و 0/95 برابـر 
است.  شـده 

6- ارزش وزنی بسـته کاری » آزمایش و تزریق گاز « پس از پیاده سـازی 
مدل جدید، از 4 درصد به 5/78درصد افزایش یافته و 1/45 برابر شده است. 
نتایـج بهینـه شـده ی فـوق حاصل از پیاده سـازی ایـن مدل چنـد معیاره، 
می تواننـد نقشـی کلیـدی در تصمیم سـازی اثربخـش برای مدیـر پروژه 

ایفـا نمایند. 
 نمودار 1 – مقایسه وزندهی بهینه شده)چند معیاره( با وزندهی سنتی)مالی( در پروژه گازرسانی

9–سپاسگزاری
نگارنده از زحمات جناب آقایان: 

- دکتـر سـیامک حاجی یخچالی عضـو هیات علمی و مدیـر محترم گروه 
MBA دانشـکده مهندسـی صنایع دانشگاه تهران

- دکتر هـادی کریمی رئیـس محتـرم واحـد آمـوزش شـرکت گاز اسـتان 
می نمایـد.  خراسـان رضوی سپاسـگزاری 

10-فهرستمراجع:
] 1 [ موسسـه مدیریت پروژه، 1385. اسـتاندارد عملي براي مدیریت ارزش کسـب شـده. )مهرداد 

ظهـوري، بهـزاد ظهوري و مهـدي اوجاقلو، مترجمین(. انتشـارات تـراوش قلم، تهران. 
] 2 [ مهـدی زاده، حسـن، 1390. کارگاه آموزشـی مهندسـی ارزش. اولیـن همایـش ملی مدیریت 

پروژه های سـاخت، دانشـگاه فردوسـی مشهد. 
] 3 [ قدسـی پور، سـید حسـن، 1388. فرآیند تحلیل سلسـله مراتبی AHP. انتشـارات دانشـگاه 

صنعتـی امیر کبیـر، تهران. 
] 4 [ موسسـه ی مدیریـت پـروژه، 1385. راهنمـای گسـتره دانش مدیریت پروژه. )محسـن ذکایی 

آشـتیانی و سید حسـین حسـینی، مترجمین(. آدینه، تهران. 
] 5 [ مهدی زاده، حسـن، 1390. سیسـتم آرگوس: زیربنای شـفافیت و اثربخشی مطالعات مهندسی 

ارزش، ماهنامـه تخصصی طاق، 55، 44- 38. 
] 6 [ معاونت امور فنی سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور، 1379. نشـریه شـماره 5-4-9-17 
نظـام جامـع برنامه ریـزي و کنترل پروژه. انتشـارات سـازمان مدیریت و برنامه ریزی 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 10 سـانتیمتر و بـا ارتفاع 3 متر صورت گرفته اسـت که ارتفاع 
آن از روی پشـت بام 1 متر فرض شـده اسـت. شبیه سـازی عددی با 
اسـتفاده از نرم افزارهـای Gambit و Fluent صورت پذیرفته اسـت. 
در ایـن بیـن، نتایـج حاصـل از میـزان مکـش دودکـش تحـت تاثیر 
اختـالف دما بـا محیط، با نتایج یـک رابطه ی تجربی معتبـر]1[ برای 
مکش دودکش ها 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 آن هـا بحث و بررسـی بیشـتری صورت گرفته اسـت. 
الزم بـه ذکر اسـت ایـن مطالعه ی پایه، می تواند مبنایی برای بررسـی 
سـایر حاالت مرتبط بـا عملکرد دودکش های سـاختمانی قـرار گیرد. 
واژههایکلیدی:دودکش سـاختمانی، حل عددی، مکش طبیعی 

مقدمه
از میـان شـیوه های گوناگـون انتقـال انـرژی، می تـوان بـه جابجایی 
آزاد یا طبیعـی)natural convection( اشـاره کرد. در جابجایی آزاد، 
حرکت سـیال تحت تاثیر تغییرات دانسـیته رخ می دهـد و هیچ عامل 
خارجـی دیگـری وجـود نـدارد، همچـون حرکت هـوا از روی سـطح 
شـوفاژ یـا حرکـت دود هـای ناشـی از احتـراق در دودکش هـا. لـذا بر 
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خـالف جابجایی اجباری)force convection(، در جابجایی آزاد سـرعت 
سـیال به نسـبت کم می باشـد. در واقع جابجایـی آزاد مکانیزم یـا نوعی از 
انتقال حرارت می باشـد که در آن حرکت سـیال توسـط یک منبع خارجی 
مثـل پمـپ یا فـن و دسـتگاه های مکش ایجـاد نمی گردد و ایـن اختالف 
چگالـی در سـیال و گرادیـان دمـا اسـت که عامـل انتقال و حرکت سـیال 

است. 
به این گونـه کـه در جابجایـی آزاد، سـیالی کـه منبـع گـرم را احاطـه کرده 
اسـت، از آن انـرژی گرمایـی دریافت می کند و در نتیجـه چگالی آن پایین 
می آیـد. سـیال با جـرم حجمی کمتر و سـبکتر به سـمت الیه هـای باالتر 
حرکـت می کنـد و سـیال سـرد جـای آن را می گیـرد. بـه ایـن سـان این 
چرخـه ادامـه پیـدا می کنـد. تـداوم چنیـن فراینـدی انـرژی حرارتـی را از 

الیه هـای پایینـی به سـمت بـاال هدایـت و منتقـل می کند. 
نیـروی رانـش بـرای جابجایـی آزاد معروف بـه نیروی شناوری)بایونسـی( 
اسـت کـه همـان اختـالف چگالـی بین دو نوع سـیال سـبک و سـنگین 
اسـت. جابجایـی آزاد در سـال های اخیـر مـورد توجه محققان قـرار گرفته 
اسـت و ایـن توجـه بـه دلیـل وجـود این نـوع جابجایـی در طبیعـت و نیز 

کاربرد هـای فـراوان آن در مهندسـی اسـت. 
در طبیعـت ایـن نوع انتقال انـرژی در پدیده هایی نظیر جریانات اقیانوسـی 
کـه عامـل مهمی در چرخه ی حیات آبزیان اسـت و همچنین شـکل گیری 
بادهـا یـا طوفان هایـی اقیانوسـی دیـده می شـود. آنچـه در دودکش هـای 

وسـایل گاز سـوز نیـز رخ می دهد، دقیقا مشـابه چنین فرآیندی اسـت. 

مکانیزمجابحاییآزاد
از جملـه اعـداد بـدون بعـدی که مبین باالنـس نیروهای تعییـن کننده در 
انتقـال انـرژی سـیاالت در کانالها با مقاطـع دایروی)از جملـه دودکش ها( 

هسـتند، می تـوان بـه کمیت هـای زیر اشـاره کرد: 

 Re: عدد بی بعد رینولدز، Pr: عدد بی بعد پرانتل، Nu: عدد بی بعد ناسلت
امـا مهم ترین اعـداد بدون بعدی که در محاسـبات ریاضیاتـی برای تبیین 
جابجایـی آزاد یـا طبیعـی بکار مـی رود، اعداد گراشـف و ریلی هسـتند که 
بیانگر نسـبت نـرخ نیـروی شناوری)بویانسـی( و نیروی لزجت)ویسـکوز( 

می باشـند و بـه شـکل زیر نمایـش داده می شـوند: 

که در آن: 
Gr: عدد گراشوف 
 g: شتاب گرانش 

 L: طول مشخصه که برای دودکش ها قطر D است 
 ϑ: ویسکوزیته سینماتیکی سیال 

 α: ضریب نفوذ حرارتی

∞T: دمای هوای آزاد
Ts: دمای سطح

Ra: عـدد بی بعـد رایلـی کـه حاصلضـرب اعـداد بـدون بعـد گراشـف و 
اسـت پرانتل 

β، ضریـب انبسـاط حجمی برای سـیاالت اسـت که مطابـق رابطه ی زیر 
بـا تغییـرات حجم نسـبت بـه دما بیان می شـود: 

β یـا همـان ضریب انبسـاط حجمی بـرای گاز هـای ایده آل طبـق معادله 
حالت چنیـن بدسـت می آید: 

در حالت کلی، برای مقایسـه ی شـرایط جابجایی اجباری و آزاد، سـه حالت 
قابل طرح اسـت: 

الـف( اگـر باشـد، جابجایی آزاد بـر جابجایی اجباری غلبـه دارد، 
لـذا جابجایـی اجبـاری قابل صـرف نظر کردن اسـت. 

ب( اگـر  باشـد، جابجایی اجباری بر جابجایـی آزاد غلبه دارد، لذا 
جابجایـی آزاد قابل صرف نظر کردن اسـت. 

ج( اگـر  باشـد، آثار ترکیبی جابجایـی آزاد و جابجایی اجباری را 
بـه طـور همزمان بایـد در نظر گرفت. 

رابطهتجربی
یـک رابطـه ی تجربـی کـه به خوبـی میـزان مکـش طبیعی دودکـش را 
تحـت تاثیـر اختـالف دمـا بـا محیـط نشـان می دهـد، به شـکل زیـر در 

مرجـع]1[ آورده شـده اسـت. 

که در آن: 
Q: دبی عبوری از دودکش)متر مکعب بر ثانیه( 

Ti: دمای میانگین ورودی محصوالت احتراق به دودکش)درجه کلوین( 
Te: دمای هوای محیط)درجه کلوین( 

H: ارتفاع دودکش)متر( 
C: ضریب تخلیه

در ادامـه نتایـج تحلیـل عـددی برای میـزان مکـش طبیعـی دودکش، با 
مقادیـر تجربـی حاصـل از رابطه فوق مقایسـه شـده اسـت. 

تعریفمساله
محصـوالت احتـراق بـا دمـای 237 درجـه سلسـیوس)بر اسـاس نتایـج 
آزمایشـگاهی]2[( از یک نوع بخاری گازسـوز سـاخت داخل وارد دودکش 
سـیمانی بـا قطر داخلی 10 سـانتیمتر و ارتفـاع 3 متر می شـود. دیواره های 
دودکـش کامـال عایـق و ارتفـاع آن از کف پشـت بـام 1 متر فرض شـده 

اسـت. هـوای محیط نیز سـاکن فرض شـده اسـت. 

معادالتدیفرانسیلحاکمبرجریاندودداخلدودکش
روش ایـده آل بـرای تحلیل جریان های با جابجایی آزاد، اسـتفاده از تقریب 
بوزینسـک)Boussinesq( می باشـد. اعتبار این تقریب بیشـتر در مواردی 
اسـت کـه تغییـرات دانسـیته ناچیـز می باشـد و در جریان هـای جابجایـی 
آزاد بـا تراکـم پذیـری بـاال اسـتفاده از ایـن تقریـب منجـر بـه خطاهـای 
زیـادی در محاسـبه خواص جریـان و نرخ انتقال حـرارت می گردد. تقریب 
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بوزینسـک در قالـب عبـارت موسـوم به ترم شـناوری در معـادالت ممنتم 
ظاهـر می شـود کـه همـانgβ∆T در راسـتای حرکـت دود اسـت. در این 
مطالعه، مطابق شـکل)1( حـل 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 
شـده اند، اما تحلیل ارایه شـده در این مقاله در حالت سـه بعدی و منطبق 

بـا واقعیت انجام شـده اسـت: 

شکل)1( شماتیک جابجایی آزاد در دودکش

 :x معادله ی مومنتم در جهت

)2(
 

 :y معادله ی مومنتم در جهت
)3(

معادله ی انرژی و توزیع دما: 

)4(

شرایطمرزیحاکم
شرایط مرزی حاکم بر مساله به قرار زیر است: 

الـف( دیواره هـای دودکـش عایـق حرارتـی فـرض شـده اند. ایـن بـدان 
معنـی اسـت که در مسـیر عبور دود داخـل جداره ی دودکـش، هیچ انتقال 

 (Q=0∆)حرارتـی بـه بیـرون صـورت نمی گیرد. 
ب( فشـار ورودی و خروجـی دودکش، فشـار اتمسـفر فرض شـده اسـت. 
بـدان معنـی که اختالف فشـار بیـن دهانـه ی ورودی و خروجـی دودکش 

 (P=0∆)صفر اسـت. 
ج( دمـای دهانـه ی ورودی دودکـش مطابق مطالعه ی تجربی انجام شـده 
در مرجـع]2 [ برابـر بـا 237 درجه سـانتیگراد در نظر گرفته شـده اسـت و 
تغییـرات دمـای محیـط بیرون، بر اسـاس تغییرات دمایی شـهر مشـهد در 

ماه های 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 می شـود اختالف نتایج حل عـددی و تجربی 
ناچیـز بـوده و حداکثـر 14 درصد اختالف دیده می شـود. نتایـج هر دو حل 
نشـان می دهـد هـر چـه دمـای محیـط کاهـش پیدا کنـد میـزان مکش 
دودکـش افزایـش می یابـد. در ادامـه اشـکال)2( و)3( کانتورهـای دمـا و 
سـرعت بیـرون دودکـش در صفحـه فرضی عبـوری از مرکز آن را نشـان 
می دهد. شـکل)4( بردارهای سـرعت داخل دودکش را نشـان می دهد که 
توزیع سـهموی داشته و بیشترین اندازه سـرعت در محدوده مرکز دودکش 
می باشـد، مشـاهده می شـود سـرعت گازهـا داخـل دودکـش هـر چـه به 
سـمت دهانـه خروجـی آن نزدیـک تـر می شـوند افزایـش پیـدا می کنـد. 
شـکل)5( نمـودار تغییـرات سـرعت روی خط مرکـزی دودکـش در امتداد 
قائـم از دهانـه ورودی تـا 20 متر باالتر از دهانه خروجی را نشـان می دهد، 
بـا توجـه به نمودار بدسـت آمده، سـرعت گازهـا از دهانـه ورودی تا دهانه 
خروجـی دودکـش با شـیب پاییـن افزایـش پیدا می کنـد اما بعـد از دهانه 
خروجـی دودکـش، بـا شـیب منفی تندتـری کاهـش می یابـد و در فاصله 

عمـودی 20 متـر از دهانـه خروجـی ایـن مقدار تا m/s 5 .0  می رسـد. 

جدول)1( نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی و فرمول ارایه شده در مرجع]1[ برای محاسبه 
دبی عبوری از دودکش

درصد خطا 
)اختالف(

100/03060/02779288
110/03150/02828280
110/03200/02859275
120/032500/02889270
140/03340/02919265
130/03360/02961258

 
 

 

275 K شکل)2( کانتورهای سرعت گازهای خروجی از دودکش در دمای محیط
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275 K شکل)3( کانتورهای دمای گازهای خروجی از دودکش در دمای محیط 

 

 

275 K شکل)4( بردارهای سرعت محصوالت احتراق داخل دودکش در دمای محیط

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

بررسیطبیعییااجباریبودنجریانداخلدودکش

مراجع
 1. ASHRAE Fundamentals handbook 1997 2. طراحي، ساخت و عملکرد بازیاب گرمایي بخاري گازي، محمد علی صادق زاده، نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، 1383 
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نویدژیانی|کارشناسارشدمهندسیمکانیکوعضوانجمن
)AshrAe(تأسیساتوتهویهمطبوعآمریکا

Navid2003zh@yahoo. com

بهینهسازیمصرفسوخت
وکاهشدرجهحرارتدر

سیستمهایترکیبی
رادیاتوروگرمایشازکف

|مقالـه|مکانیک

چکیده
عملکرد حرارتی پوشش های ساختمانی به طور محسوسی در دهه های اخیر 
توسعه یافته اند 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 می گردد. در این مطالعه نشان داده شده است که قرار گرفتن 
لوله ها در زیر سطح کف مقدار قابل توجهی شار گرمایی خواهد داشت. 
حتی زمانی که لوله ها دارای عایق هستند نیز مقداری از بار گرمایی به 
اتاق ها منتقل می شود. بنابراین آن تبادل گرما بایستی در تعادل گرمایی 
اتاق های مناسب طی فرآیند طراحی درنظر گرفته شود. فاصله بیشتر 
بین لوله ها به معنای جریان بیشتر گرما به اتاق های رو و زیر کف است، 
که پهنای باند وسیع تر باعث تولید سطح گرمایش کفی خواهد شد. 
جریان گرمایی در مدار کوتاه هنگامی که فاصله کمتر می شود نیز کمتر 
می گردد. زمانی که فاصله بین محور لوله ها 5 سانتیمتر یا باالتر است، 

هیچ جریان گرمایی در مدارکوتاه به وجود نخواهد آمد. 

کلماتکلیدی:شار گرمایی، تعادل گرمایی، مدار کوتاه

1-مقدمه
عملکرد حرارتی پوشش های ساختمانی به طور محسوسی در دهه های 
اخیر توسعه یافته اند و لذا بارگذاری گرمایی کاماًل متمایز شده است که 
کاهش نواحی انتقال گرما را ممکن ساخته و یا متناوباً منجر به کاهش 

در دمای منبع تولید گرما می گردد. 
از دیدگاه استحکام جالب توجه است چراکه  انتخاب دوم مخصوصاً 
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بکار بردن منابع گرمایی جایگزین از قبیل پمپ های حرارتی و کلکتورهای 
خورشیدی یا گرمای تلف شده از فرآیندهای صنعتی را امکان پذیر می سازد. 
در این سیستم ها با انتقال گرما در سطح دمایی پایین تر، افزایش بازده 

حرارتی ایجاد خواهد شد]1[. 

2-سیستمگرمایشازکف
یکی از سیستم های 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 سیستم های 
موجود جهت  ناحیه کف  است  ممکن  نتیجه  در  است.  رادیاتوری  سنتی 
گرماسازی، برای تولید جریان گرمای مورد نیاز، کافی نباشد. در آن صورت، 
ثابت می شود که سیستم های گرمایش ترکیبی از گرمایش کفی و رادیاتوری 

راه حل ارزشمندی است]1[. 

3-سیستمگرمایشترکیبیرادیاتوروگرمایشازکف
در این سیستم ها گرما توسط سیستم رادیاتور سنتی و سطح گرمایش از کف 
تواماً انجام می شود. این سیستم ها ممکن است شامل لوله های مارپیچی که 
به صورت خاصی زیرکف قرار گرفته اند، باشد. چنین لوله های مارپیچی ممکن 
است به صورت موازی)شکل الف-1( یا به صورت سری)شکل ب-1( به یک 
رادیاتور متصل شوند. اما زمانیکه لوله ها 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 لوله ی محافظ برجسته 
و یا یک لوله عایق قرار داده شود. چنین روش هایی اتالف گرما را تا حد زیادی 
کاهش داده و نیز مقدار زیادی گرما از طریق کف به ساختمان وارد می شود]2[. 
در چنین سیستم هایی معایبی که ممکن است به وجود بیآید به قرار زیر است: 

1-افزایش دمای غیرمجاز سطح کف)29 تا 33 درجه سانتیگراد( 
2- دمای پایین آب منبع که به رادیاتور می رود نسبت به آنچه که در طرح 

فرض شده است. 
3- اتالف و ذخیره انرژی گرمایی برای ساختمان های مجاور. 

4- مدار کوتاه بین لوله رفت و برگشت از منبع حرارتی با حذف اتاق گرم شده]2[. 

)الف- سیستم موازی. ب- سیستم سری( 
شکل1: سیستم رادیاتور و گرمایش کف 

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

باعث بیش از حد گرم شدن برخی از اتاق ها)مخصوصاً اتاق های مجاور با 
لوله ها( و کمتر گرم شدن تعدادی از اتاق های دیگر باشد. 

شکل2: اتالف و ذخیره انرژی گرمایی در حالتی که لوله ها زیر کف قرار گرفته اند

نمودار چنین سیستمی در شکل 3 نشان داده شده است. 

شکل 3: نمودار ترکیبی سیستم رادیاتور و گرمایش از کف در حالی که لوله های تغذیه رادیاتور 
به صورت رفت و برگشت زوجی است

تحلیلجابجاییگرمادرکف
در این تحقیق تاثیر عوامل زیر در اتالف گرما مورد بررسی قرار گرفته است ]3[: 

1- فاصله بین لوله ها
2- ضخامت الیه واقعی روی لوله ها

3- عایق دور لوله ها

 
0 .2 .Micro2D شکل 4: برنامه

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

شکل 5: ساختار سطح گرمایش از کف مورد مطالعه

جدول 1: ساختار کف
مقاومت حرارتی ضریب رسانایی ضخامت)متر( الیه ردیف

0. 01 1. 05 0. 01 کاشی 1
0. 057 1. 00 0. 057 بتن 2
0. 18 - 0. 22 سطح بتنی نازک 3
0. 012 0. 82 0. 01 گچ 4

در شکل 6 تاثیر فاصله بین لوله ها 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 اتاق های در سطح باال و پایین کف است. 
چگالی جریان گرما در لوله های برگشت است. 

چگالی جریان گرما در لوله های رفت است. 
چگالی جریان گرما در مدار کوتاه است. 

فاصله بیشتر بین لوله ها به معنای جریان بیشتر گرما به اتاق های رو و زیر 
کف است، که پهنای باند وسیع تر باعث تولید سطح گرمایش کفی خواهد 
شد. جریان گرمایی در مدار کوتاه هنگامی که فاصله کمتر می شود نیز کمتر 
می گردد. زمانی که فاصله بین محور لوله ها 5 سانتیمتر یا باالتر است، هیچ 

جریان گرمایی در مدارکوتاه به وجود نخواهد آمد]5[. 

شکل 6: آنالیز شار گرمایی بر اساس فاصله بین لوله ها - پارامترهای آب 30/40 درجه سانتیگراد 

شکل 7 تاثیر ضخامت الیه واقعی دور لوله ها در جریان های گرمایی را نشان 
می دهد. هنگامی که الیه دور لوله ها ضخیم تر می شود، گرمای کمتری به 
اتاق روی کف منتقل می شود و میزان بیشتری به اتاق زیر آن. در این مورد 

هیچ جریان گرمایی با مدار کوتاه وجود ندارد زیرا فاصله لوله ها کم است. 
5 سانتیمترو پارامترهای آب 50/70 درجه سانتیگراد

شکل 7: آنالیز شار گرمایی بر اساس ضخامت الیه بتن روی لوله ها – فاصله بین محور لوله ها برابر
شکل 8 نشان دهنده تاثیر عایق بندی بر تبادل گرما در کف است. استفاده 
از 9 میلیمتر عایق)ضخامت خارجی برابر 30 میلیمتر( به طور قابل توجهی)تا 
%78( اتالف گرما را از لوله کاهش می دهد. عایق بندی 13 میلیمتری در 
مقایسه با 9 میلیمتری موجب کاهش 14 درصدی اتالف حرارت می شود. با 
ضخامت بیشتر عایق یک مدار کوتاه بسیار کوچک مشاهده می شود. این امر 
ناشی از این حقیقت است که در سطوح خارجی لوله های عایق بندی دما در 

این مورد با دمای هوا در اتاق ها قابل مقایسه است. 

 
شکل 8: آنالیز شار گرمایی بر اساس ضخامت لوله ها با عایق بندی – فاصله بین محور لوله ها برابر 5 

سانتیمترو پارامترهای آب 50/70 درجه سانتیگراد
نتیجهگیری

در این مطالعه نشان داده شده است که قرار گرفتن لوله ها در زیر سطح کف 
مقدار قابل توجهی شار گرمایی خواهد داشت. حتی زمانی که لوله ها دارای عایق 
هستند نیز مقداری گرما به اتاق ها منتقل می شود. بنابراین تبادل گرما بایستی 
در تعادل گرمایی اتاق های مناسب طی فرآیند طراحی درنظر گرفته شود. 

مراجع
[1] Strzeszewski, M. 2001. Heat Range of a Singular Line Heat Source in 
Floor on the Basis of the Numerical 
[2] H. J. Spoormaker. Low pressure underfloor HVAC system. ASHRAE 
Transactions, v. 96, pt. 2. 1990. 
[3] R. W. Shute. Integrated access floor HVAC: Lessons learned. ASHRAE 
Transactions, v. 101, pt. 2. 1995. 
[4] S. Badenhorst. Underfloor Air Distribution. In: Conference on Indoor 
Air Quality. Canberra, Austrália, Agosto, 2002. 
[5] D. Song and S. Kato. Radiational panel cooling system with continuous 
natural cross ventilation for hot and humid regions. Energy and Buildings, 
Lausanne: Elsevier science, v. 36, p. 1273-1280, 2004. 
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الههاسدی|دانشجویکارشناسیارشدطراحیشهری
سیدهسمانهایزدی|دانشجویکارشناسیارشدطراحیشهری

سپیدهچایچی|دانشجویکارشناسیارشدطراحیشهری

بامهایسبز،تعاملپویای
معماریوفضایشهر

|مقالـه|معماری
چکیده

امـروزه اهمیـت و نقـش فضـای سـبز شـهری در حیـات شـهرها و 
پایـداری آن هـا و تاثیرات فیزیکی و طبیعی آن در سیسـتم شـهری و 
بازدهی هـای مختلف اکولوژیکی، اقتصـادی و اجتماعی آن انکارناپذیر 
اسـت. امـا از طرف دیگر گسـترش فیزیکی شـهرها منجر بـه از بین 
رفتن طبیعت سـبز شـده اسـت. بنابراین ایجاد و توسـعه فضاي سـبز 
نقـش مهمـي در زندگي تمام موجودات از جمله انسـان دارد. اسـتفاده 
از فناوری بام سـبز که از تکنیک هاي پیشـرفته فضاي سـبز اسـت با 
وجـود مشـکالت به کارگیـري و سـاخت واحدهاي گیاهـي از جهات 
بسـیاري مقـرون به صرفه بـوده و می توانـد جایگزین مناسـبی برای 
پارک هـای شـهری باشـد. بـام سـبز نـه تنها سـطحي اسـت کـه با 
رنـگ سـبز پوشـیده شـده، بلکه یک سـطح زنـده از گیاهان رویشـي 
در الیـه خـاک بـاالي بـام اسـت. گاه این پوشـش همراه بـا محافظ 
ریشـه اي و اغلـب بـا یـک الیـه زهکشـي در زیـر آن همراه اسـت و 
گونه هـاي گیاهـان مقـاوم در برابـر خشـکي در آن رشـد مییابنـد. از 
بام هـاي سـبز همچنیـن با عنـوان "بام هـاي زنـده" نیز یاد میشـود. 
نقـش عمده بام سـبز در مدیریـت آب هاي ناشـي از بارندگي، بازیافت 
آب، تنـوع محیـط زیسـتي در موجـودات زنـده شـهري )گیاهـان و 
جانـوران(، محافظـت از پوسـته زمیـن، بهبود کیفیت اقلیمـي و ایجاد 
تهویه مطبوع در شـهر، ایجاد چشـم اندازهاي زیباي شـهري و خنک 
سـازی فضـا و تامیـن فضای مطبـوع بـرای کاربران می باشـد. هدف 
از ایـن تحقیـق شناسـایی ارزش های محیطی بام های سـبز در تعامل 
پویـای معماری و فضای شـهری می باشـد؛ پژوهش حاضـر به لحاظ 
هـدف تحقیقی کاربردی و در حوزه چارچوب طرح تحقیقی پیمایشـی 
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اسـت که به صـورت تحلیلی- توصیفی در خیابان هاشـمیه واقع در منطقه 
9 انجام 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 )AHP( ضمن بیان 
ویژگی ها و سیسـتم های باغ بام ها، بررسـی های الزم در جهت شناسـایی 
چالش هـای عـدم گسـترش بام هـای سـبز صـورت گرفتـه اسـت. نتیجه 
حاصـل اینکـه بـام سـبز در ارتقاء کیفی معمـاری فضای شـهری نقش به 

سـزایی ایفـا می نماید. 

واژگانکلیـدی:بـام سـبز- فضـای شـهری- ارزش هـای محیطی- 
تحلیـل سلسـله مراتبی

مقدمه
فضای اشـغال شـده توسـط سکونتگاه های شـهری با سـرعت بیشتری از 
جمعیت شـهری در حال افزایش اسـت. انتظار میرود این مسـئله جمعیت 
شـهری را در بازه زمانی 2000-2030، 72 درصد افزایش دهد. با توجه به 
روند سـریع شهرنشینی، اکوسیسـتم های 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 زیسـتگاه های 
طبیعی و مشـکالت سـالمتی، جسـمی و روانی و غیره انجام شـده اسـت، 
اطمینـان از فضای سـبز کافی در مناطق شـهری به بهبـود و جبران اثرات 
 .(Fernandez and coworkers, 2013: 1) منفـی کمـک می کنـد
بر اساس این اتفاق عالوه بر تخریب محیط زیست و بروز معضالت زیست 
محیطی در بسیاري از شهرها به دلیل فاصله گرفتن از طبیعت و هویت 
فرهنگي- اجتماعي- تاریخي محیط و همچنین برخورد شتابزده و عدم 
دور اندیشي هاي کیفي با مسأله تراکم و بلند مرتبه سازي، انواع مسایل و 
اختالالت روحي و رواني همچون افسردگي، بحران هویت فردي و جمعي 
بروز یافته است، در مقابله با این مشکل بشر از گذشته های دور به ایجاد بام های 
سبز یا باغ بام ها به عنوان راه حل مناسب برای آشتی دوباره با طبیعت روی 
آورده است )باقری سبزوار، 1389: 2(. معماران صاحب اندیشه معاصر همچون 
الین سارینن، فرانک لوید رایت، آلوارآلتو نیز در این جهت گام برداشته اند و 
طبیعت را در طراحی های خود و به تبع آن در فضای شهری وارد نموده اند. 
در کالنشهرهای ایران نیز همچون مشهد افزایش تراکم، رشد بلند مرتبه 
زندگی  کیفیت  از  بنزینی،  سوخت های  از  ناشی  آلودگی های  و  سازی 
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 
می توان 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 ارزش های 
محیطی تاثیرگذار بر معماری فضای شهری بوسیله تعریف و ایجاد بام های 

سبز می باشد. 

برخوردانسانباطبیعت
ارتبـاط بـا طبیعـت امروزه به مسـاله مهمی بـرای همه جوامع تبدیل شـده 

اسـت که بـه دو شـکل اصلی بـروز می کند: 
الف( طبیعت از زندگی انسان فاصله گرفته است

ب( طبیعت توسط انسان در حال نابودی است )شرقی و محتشمی، 1386: 59(. 

چگونگیبرخوردانسانباطبیعتدرچهارمکتبفکری:
1-طبیعت گریز

 2- طبیعت ستیز
3- طبیعت گرا 

4- طبیعت ساز، قابل تعریف است )شرقی و محتشمی، 1386: 60(. 
در واقـع گسـترش فیزیکـي شـهرها منجـر بـه از بیـن رفتـن محیط هاي 
طبیعـي پیرامونـي و زمین هـاي زراعی شـده اسـت و توسـعة فضاي سـبز 
شـهري و توزیـع منطقـي آن بخصـوص در مراکـز شـهرها، بـه گونـه ای 
که متناسـب با سـاخت و سـاز شـهري باشـد، یکـي از چالش هـاي عمدة 
کالنشـهر هاي معاصـر تلقـي مي شـود )سـازمان پارکهـا و فضـای سـبز 

تهران(.  شـهرداری 
در  سـبز  سـطوح  ایجـاد  معنـای  بـه  عمـودی،  سـبز  فضـای  توسـعه 
سـاختمان های شـهری اسـت و شـامل سـبز بام هـا و دیوارهـای سـبز 
می شـود. فضـای سـبز عمـودی، دارای کارکردهـای گوناگونـی اسـت که 
از آن جملـه می تـوان بـه زیباسـازی محیطـی، کاهش آلودگـی محیطی، 
ذخیـره سـازی انـرژی، کنتـرل باران هـای سـیالبی، تامین مـواد غذایی و 
حفظ تنوع زیسـتی شـهری اشـاره کرد )اخوان طباطبایـی، 1387(. در این 
میـان سـبز بام هـا بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن 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 می تـوان بـه منظـور افزایـش سـرانه فضاي سـبز، 
ارتقـاي کیفیت محیط زیسـت و توسـعة پایدار شـهري بهره برد. اسـتفادة 
کاربـردي از بام هـا مي توانـد بـه عنـوان امـکان بهـره بـرداري بهینـه از 

زمین هـاي شـهري قلمـداد شـود )نهرلـی و همـکاران، 1390: 1(. 

تعریفبامسبز
پشت بام سبز که بام گیاهي و بام زیستي نیز نامیده مي شود، یک سیستم 
سبک وزن مهندسي ساز است که رشد گیاه را در بام میسر ساخته و در عین 
حال از بام محفاظت مي کند. این گونه فضاها دارای کارکردهای مختلف 
زیست محیطی و فنی مهندسی می باشند. در تعریفی دیگر یک بام سبز، 
بامی است که مقدار یا تمامی آن با محیط کشت روینده، پوشانده می شود 

)مهرافسر، 1392: 13(. 
به بیانی دیگر یک بام سبز، بامي است که مقدار یا تمامي آن با پوشش 
گیاهي و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانده مي شود. لفظ بام سبز 
گهگاه براي بام هایي که مفاهیم "معماري سبز" را مد نظر قرار مي دهند، 
نظیر پانل هاي خورشیدي و یا صفحات فتوولتائیک، بکار مي رود. بام سبز 
در واقع بامي است که بر روي سطح آن گیاهان رشد مي کنند. تنوع گیاهي 
چنین ساختاري مي تواند از بام پوشیده از چمن مصنوعي تا باغ بامي باشد که 
با گیاهان مورد استفاده در طراحي منظر پوشیده شده است. سبزپوش کردن 
بام نیازمند گیاهاني است که بتوانند در برابر محیط خشن و بي روح پشت 
بام در شرایط کم آبي، یخ زدگي، توفان و غیره مقاومت کنند. نوع گیاهان 
انتخابی بسته به نوع آب و هوا و شرایط اقلیمی متفاوت است )رضویان و 

همکاران، 1389: 3(. 

تاریخچهکاربردبامهایسبز
است.  بابل  معلق  باغ هاي  بشري  تاریخ  در  شده  گزارش  سبز  بام  اولین 
شیوه هاي معماري و آثار بدست آمده چنین عظمتي را در این سرزمین به 
اثبات رسانده است )مهرافسر، 1392: 14(. ایده ایجاد باغچه روي سقف 
و کشت بر روي آن توسط ایراني ها در 2500 سال پیش و بر روي بام 
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زیگورات ها به کار گرفته شده است. همچنین بام هاي سبز 600 سال قبل از 
میالد مسیح توسط مردم بابل ساخته شده بود. باغ هاي معلق بابل در واقع 
باغ هایي نبودند که در هوا معلق باشند بلکه فضاهاي سبزي بودند که روي 
بام ها و مهتابي هاي چند ساختمان قرار داشتند. این باغ ها در واقع ساختماني 
چهارگوش با ارتفاع 120 متر بود که 5 بام داشت و هر یک بر ستون هایي 
بنا شده بود که در آن ها انبوهي از چمن، گل و درخت میوه کاشته شده و 
توسط تلمبه هاي آبي، آبیاري مي شدند )رضویان و همکاران، 1389: 4(. این 
باغ ها )تراس هاي ساختمان( مشرف بر رود فرات و شهر بابل بود و چشم انداز 
زیبائي داشت همین طور عبور و مرور قافله ها و کاروان هاي تجاري شرق و 

غرب از آن مشاهده مي گردید )مهرافسر، 1392: 14(. 

تصویر شماره1: باغ های معلق بابل و ساختمان های 14 طبقه در زمان ناصرخسرو

در عصـر رنسـانس نیـز در فرانسـه و ایتالیـا گونه هایـي از باغ بـام به وجود 
آمـد که اکثراً توسـط دولت و در سـاختمان هاي عمومي شـکل مي گرفت. 
در سـال 1600 میـالدي یـک آلماني تـراس خانه خـود را تبدیل به باغچه 
نمـود و ایـن فرایند تبدیل تراس و بام به باغ تا سـال سـال 1875 درآلمان 
و روسـیه رواج داشـت. لوکوربوزیه و رایت پیشـگامان طبیعت گـرا و ایجاد 
کننده بام هاي سـبز در قرن بیسـتم بودند. توسـعه فضاهاي سـبز بر بام ها 
در سـال هاي اخیـر بـه ویـژه در اروپـا و آمریـکا سـرعت بیشـتري به خود 

گرفته اسـت )رضویان و همـکاران، 1389: 4(. 

اجزاءبامسبز
یکبامسبزازسهقسمتتشکیلشدهاست:

 سـقف سـاختمان یـا آن چیزي کـه هم اکنـون بر بام همه سـاختمان ها 
وجود دارد و بر روي آن الیه عایق مثل قیرگوني، ایزوگام یا هر عایق دیگر 
کشـیده شـده و احیاناً روي آن موزاییک یا آسفالت یا سنگفرش شده است. 
 بـاغ بـام کـه یک الیه محافظت کننده اسـت و سـقف و عایـق رطوبتي 

را از الیـه خـاک و گیاهان جـدا می کند. 
 خـاک و کـود و سیسـتم آبیـاري باغ که هر کـدام با دقـت در محل خود 

قرار میگیرد )رضویان و همـکاران، 1389: 4(. 

انواعبامسبز
بام هـای با پوشـش گیاهـی که اکنون در اروپا بطور گسـترده بـرای ذخیره 
انـرژی و کاهـش اثر جزایر گرمایی نواحی شـهری و بهبود محیط شـهری 

بـکار مـی رود، به طور کلی به سـه نوع تقسـیم می شـود: 

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

 

تصویر شماره2: سیستم بام سبز گسترده 

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

 .)4 :1389

تصویر شماره3: سیستم بام متمرکز

بام سـبز ترکیبی: ترکیبی از دو بام گسـترده و متمرکز است. دارای فواید دو 
نوع بام ذکر شـده می باشـد، اما دارای ظرفیت بار بیشـتری اسـت. در عین 
حال سـبز شـدن در داخل پانل های گسترده سـبک وزنی صورت می گیرد. 

تصویر شماره4: سیستم بام سبز ترکیبی
طبقـه بنـدی دیگر در خصوص بام های مسـطح و شـیبدار اسـت. بام های 



101

سـبز شیبدار، مشـخصه برجسته بسیاری از سـاختمان های اسکاندیناویایی 
هسـتند کـه نیازمنـد طراحـی سـاده تـری در قیـاس بـا بام هـای تخـت 
می باشـند. چرا که شـیب بـام کاهش خطر نفـوذ آب از طریق سـازه بام را 
بـا اسـتفاده از الیه هـای آب بندی و زه کشـی کمتری نسـبت به بام تخت 

موجـب می گردد )باقـری سـبزواری، 1389: 4(. 

مشکالتموجوددرامراجرایبامسبزدرایران
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 پروژه های بام سـبز 

در نظر گرفته شـود: 
 در نظر نگرفتن مسایل سازه ای 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 گونه های گیاهی نامناسب 
عدم استفاده از مصالح سازگار و مناسب بام سبز )مهرافسر، 1392: 15(. 

مزیتهایبهرهگیریازبامهایسبزدرفضایشهری
نقـش عمده بام سـبز در مدیریت آب هاي ناشـي از بارندگـي، بازیافت آب، 
کاهـش اثـرات گازهـاي گلخانـه اي، تنوع زیسـت محیطـي در موجودات 
زنـده شـهري )گیاهان و جانـوران(، محافظت از پوسـته زمیـن، جلوگیري 
از تابـش اشـعه فرابنفش به سـاختمان، بهبـود و تلطیف هـوا، کاهش دما، 
معتـدل نمـودن هـواي گـرم، جلوگیـري از آتـش سـوزي سـاختمان ها، 
کاهـش نفـوذ تابـش الکترومغناطیـس، بهبـود کیفیـت اقلیمـي و ایجـاد 
تهویـه مطبـوع در شـهر، ایجاد چشـم اندازهاي زیباي شـهري، مطبوعیت 
و مطلوبیـت فضاهـاي شـهري، پاکیزگـي و کاهـش آلودگي هـوا، ذخیره 
انـرژي، کاهـش آلودگي صوتـي کاهش هزینه هـاي مربوط بـه نگهداري 
و تعویـض سـقف سـاختمان، ایجـاد محیطـي آرام در نواحـي پـر ازدحـام 
شـهري و افزایـش فضاهـاي جدیـدي بـراي فعالیت هـاي تفریحـي، باال 
بردن امنیت غذایي شـهر )کشـاورزي( و همچنین به عنوان آزمایشـگاهي 
جهـت انواع پروژه هاي تحقیقاتي و آموزشـي چشـمگیر اسـت )رضویان و 

همـکاران، 1389: 3(. 

جدول شماره1: مزیت های بهره گیری از بام های سبز در فضای شهری

مزیت هاابعاد

حفظ گوناگوني زیستي و خلق زیستگاه بهبود کیفیت بوم شناختی بوم شناختي
و زیست شهری

تعدیل اثر جزایر حرارتي شهر اثر خنک کنندگي وکاهش اثر باد اقلیمي
سرد و عایق گرمایي

کیفیت محیط 
زیست شهري

بهبود کیفیت هوا )پاالیش ذرات معلق در هوا( تبادل اکسیژن و دي 
اکسید کربن کاهش سر و صدا )عایق صدا( کاهش حجم رواناب 
حاصل از بارندگي )حفظ فاضالب هاي سطحي( افزایش کیفیت 
آب و ممانعت از آلودگي آن کاهش اثر تشعشع الکترومغناطیسي 

)تا 995%(

اقتصادي- 
فرهنگي

کاهش هزینه تهویه مصنوعي )خنک کنندگي در تابستان( افزایش 
طول عمر بهره برداري از عایق پشت بام تفریح و سالمتي افزایش 

حس تعلق به مکان صرفه جویي در انرژي )پوشش عایقي در 
زمستان( خلق فضاي سبز مضاعف

ماخذ: نهرلی و همکاران، 1390: 90

مؤلفههايتوسعهپایداردرارتباطبابامسبزدرایران
توسعه پایدار توسعه ای است کیفي و متوجه کیفیات زندگي که هدف از آن 
باال بردن سطح کیفیت زندگي براي آیندگان مي باشد. توسعه پایدار در سه 
حیطه داراي مضامین عمیقي است. پایداري محیطي، پایداري اقتصادي و 
پایداري اجتماعي. تنها در صورتي مي توان از مزایاي بام هاي سبز استفاده 
نمود و به پایداري و دوام آن امیدوار بود که در قالب برنامه هاي کالن توسعه 

پایدار و در شاخه سامانه سبز پیگیري و اجرا شود. 
به عنوان مثال مي توان محله ای را در مراکز شهري کالن شهر تهران انتخاب 
نمود و سامانه سبز را در آن اجرا کرد )انصاری و همکاران، 1389: 19(. براي 
شناخت ریشه هاي بام سبز باید ابتدا مؤلفه هاي توسعه پایدار را شناخت، سپس 
نقش آن ها را در ایجاد بام سبز و نوع ارتباط با آن را در ایران تحلیل نمود. 

جدول شماره2: مؤلفه هاي توسعه پایدار در سامانه بام سبز

سامانه بام سبزتوسعه پایدارمؤلفه ها

انسان1
ایجاد محیط سالم زیست محیطي در انسان محوري به جاي صنعت محوري

سطح کالن شهري

بهبود کیفیت زندگي جاي افزایش 
کمیت

ایجاد محیط باکیفیت مناسب براي 
ساکنین

کودکان 2
جوانان و

توجه به کودکان و جوانان و رشد 
آنان در محیط سالم با توجه به نقش 

سازندگي آنان در آینده

ایجاد فضاي مناسب تفریحي براي 
کودکان و جوانان و رشد آنان در محیط 

باز همراه با طبیعت

زنان3
توجه به حقوق زنان

ایجاد فضاي مناسب آسایش براي 
زنان خانه دار مشارکت بیشتر زنان

اکولوژي4
حفظ معیارهاي اکولوژیکيمعیار بودن اصول اکولوژیکي

افزایش سرانه فضاي سبزتوسعه فضاي سبز

فرهنگ5

مبارزه با غربي شدن همراه با 
واردات تکنولوژي

پذیرش بام سبز توسط جامعه با بومي 
ساختن آن

بومي کردن تکنولوژي و توجه به 
مولفه هاي فرهنگي

تبدیل بام سبز به یک الگوي فرهنگي 
)همانند باغ ایراني(

آموزش6

سطوح تحصیلي تخصیص منابع 
مالي براي همه

ایجاد پل بین کالس درس، اجتماع 
و بازار

تعلیم و تربیت مهم ترین عامل در 
نگرش و رفتار بشري

محیط مناسب براي تقویت اندیشه در 
فضاي باز و متفاوت

علم7
سنگیني ترازوي دانش و تکنولوژي آگاهي از دانش و تکنولوژي بومي

در کشور

استفاده از ابزارهاي نوین در مواجه با توزیع برابر علم و تکنولوژي در کشور
چالش هاي آینده

اخالق8
توسعه پایدار توجه به عنصر اخالق 
و معنویات در مطالعات به عنوان 

ضرورتي غیرقابل انکار

ایجاد فضا براي ظهور معنویات به 
کمک جاذبه هاي بام سبز و بومي 
سازي آن متناسب با فرهنگ و 

معنویات

امنیت9
مبارزه با توسعه نیافتگي، توزیع نابرابر »استراتژي امنیت جهاني«

ثروت، نابودي منابع و آسیب هاي 
زیست محیطی ایجاد صلح بر اساس بنیادهاي 

عادالنه
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مشارکت10

مشارکت و نقش آفریني مردم در 
اجتماع

بستري مناسب براي حضور مردم در 
کنار یکدیگر

مشارکت فعال آنان در ایجاد تغییرات هوشیاري عمومي و تفاهم
در زندگي مشترک

ماخذ: انصاری و همکاران، 1389: 19
نکتـه قابـل ذکـر اینکـه بام سـبز با افزایـش پوشـش گیاهی باعـث عدم 
ایجـاد جزیره گرمایی می شـود کـه این امر از طریـق چرخه طبیعی تبخیر 

و تعریـق صـورت می گیرد. 

ارتباطارکانتوسعهپایداروسامانهبامسبز
توسـعه پایدار داراي سـه اصل پایداري محیط زیسـت، پایـداري اقتصادي 

و پایداري اجتماعي اسـت. 

جدول شماره3: ارکان توسعه پایدار و نمود آن در طراحي پایدار و سامانه بام سبز
نمود در سامانه بام سبزنمود در طراحي پایدارارکان توسعه پایدار

حفظ و ارتقاي وضعیت فعلي پایداري اقتصادي1
اقتصادي بدون تخریب منابع طبیعي

ساخت بام سبز متناسب با 
اهداف اقتصادي خاص

خاص ساخت بام سبز متناسب 
با کاربر

پایداري اجتماعي2

ایجاد محیط با کیفیت مناسب توجه به انسان و جامعه
براي زندگي فردي

افزایش همبستگي اجتماعي و 
مشارکت عمومي

ایجاد فضا براي تعامل اجتماعي 
ساکنین ساختمان

طراحي بر اساس هویت ایراني توجه به هویت فرهنگي
مانند باغ ایراني

پایداري زیست 3
محیطي

کاهش استفاده از منابع طبیعي و 
انرژیهاي تجدید ناپذیر

صرفه جویي در مصرف انرژي 
سرمایش و گرمایش

صرفه جویي در مصرف انرژي جلوگیري از اتالف منابع انرژي
سرمایش و گرمایش

کاهش تولید پساماندها و تأکید بر 
ذخیره سیالبهااستفاده مجدد و بازیافت پساماندها

کاهش آلودگیها
ایجاد عایق صوتي

تصفیه آب و هوا و جذب ذرات 
معلق در هوا

مأخذ: انصاری و همکاران، 1389: 2

 
تصویر شماره5: بام سبز گامی در راستای توسعه پایدار 

عامالنتوسعهپایدارونقشآنهادرتوسعهبامسبزدرکشور
ورود بـه عصـر جدیـد، بـدون نگاهي انسـاني تر، متـوازن تر و بـدون اتکا 
بـه اصـول پایـداري نه فقـط در کالم کـه در عمل نیز میسـر نخواهد بود. 
تحقـق ایـن آرمان هـا، عـالوه بـر اراده هـاي قاطـع و آگاهانـه، عامالني را 
طلـب مي کنـد تـا از رهگـذر تـالش آن هـا بـه ایـن اهـداف جامـه عمل 
بپوشـانند. )انصـاری و همـکاران، 1389: 21(. عامالن توسـعه بام سـبز به 

شـیوه ای پایـدار به شـرح جـدول ذیل می باشـد. 
جدول شماره4: عامالن توسعه پایدار و نحوه اثرگذاري آنان در روند توسعه سامانه بام سبز

نحوه تأثير در سامانه بام سبزعامالن توسعه پايدار

1
دولت

توسعه پایدار تحرک و حمایت دولت ها به عنوان مهم ترین عامل
برنامه ها و سیاستگذاري ها رعایت مؤلفه هاي توسعه پایدار در تمامي سطوح

افزایش اطالع رساني عمومي در زمینه توسعه پایدار
سیاست هاي تشویق و حمایت از پروژه هاي انجام گرفته در جهت توسعه پایدار
سیاست هاي تنبیه در مورد پروژه هاي متناقض اصول زیست محیطي و انساني

سازمان هاي بین المللي2
تعیین کنندگي بیشتر نقش آن ها در پرتو روند جهاني شدن
سازمان ملل یونسکو و سایر نهادهاي بین المللي وابسته

سازمان هاي غیردولتي3

تخصص تشکل هاي داوطلبانه مردمي با تنوع در شکل و سطح
گروه هاي شهروندي داوطلب
گسترش جامعه اطالعاتي

افزایش آگاهي ملت ها و آحاد مردم
مأخذ: انصاری و همکاران، 1389: 21

هزینههایبامسبز
هزینه هـاي طراحـي و اجـراي یـک بـام سـبز نبایـد بـا هزینه هـاي یک 
بـام معمولـي مقایسـه شـود؛ بلکـه ایـن مقایسـه بـا هزینه هـاي سرسـام 
آور ناشـي از آلودگـي آب، هـوا و محیـط؛ امـراض و مـرگ و میـر ناشـي 
از ایـن آلودگي هـا؛ آسـیب هاي فـردي و اجتماعـي ناشـي از نبـود فضـاي 
سـبز در محیـط مصنـوع باید صـورت گیرد. هزینه هاي سـنگین اسـتفاده 
از سـوخت هاي فسـیلي رو به پایان، تأثیرات عمیق روانشـناختي ناشـي از 
نازیبایي و بي روحي شـهرها، مسـایل ناشي از سـیالب ها و آب گرفتگي ها، 
هزینه هـاي کنتـرل آب هـاي سـطحي، هزینه هاي ناشـي از عایقـکاري و 
اجـراي چندبـاره بام هـاي سـیاه سـنتي را به هزینه هـاي فوق بایـد اضافه 

نمـود )انصـاری و همـکاران، 1389: 24(. 

سوابقوتجربیاتسایرکشورهادرامرتوسعهبامهایسبز
اســتفاده از پوشــش ســبز در بــام و نمــاي ســاختمان در اکثــر کشــورهاي 
اروپایــي و ایــاالت آمریــکا رشــد چشــمگیري داشــته اســت. احــداث بــام 
ــه  ــان ب ــزي شــهري بیشــتر شــهرهاي پیشــرفته جه ســبز در برنامه ری
صــورت یــک دســتورالعمل اجرایــي در ســاختمان ســازي درآمــده اســت. 
در آلمــان بطــور تخمینــي 10 درصــد از خانه هــا داراي بــام ســبز هســتند. 
ــر  ــش از 1000 مت ــراژ بی ــا مت ــد ب ــاختمان هاي جدی ــو، س ــهر توکی درش

مربــع بایــد داراي 20 درصــد فضــاي ســبز باشــند. 
ــام ســبز در برنامه ریــزي شــهري شــمال آمریــکا در شــهرهایي مثــل  ب
شــیکاگو، پرتلنــد، اورگــن و تورنتــو کانــادا موثــر اســت و در نظــر گرفتــه 
ــبز در  ــام س ــع ب ــوت مرب ــه 20000 ف ــي ک ــیکاگو جای ــود. در ش مي ش
بــاالي شــهرداري آن قرارگرفتــه اســت، تصویــب شــد ســاختمان ســازي 
جدیــد بایــد داراي بــام ســبز یــا بــام انعکاســي باشــد )مهرافســر، 1392: 

 .)14-15
در ادامـه بـه معرفـی مختصر در خصـوص نمونه های اجرایی بـاغ بام ها در 

دنیا پرداخته می شـود. 
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تصویر شماره6: باغ بام در فوکوا، ژاپن

www. uiweb. uidaho. edu :ماخذ

تصویر شماره7: باغ بام در فرهنگستان علوم کالیفرنیا 
 imk2dd. wordpress. com :ماخذ

 
تصویر شماره8: باغ بام پارک میلینیوم

news. buzzbuzzhome. com :ماخذ
معرفینمونهموردی

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

 N = نیز هرکدام معادل 0/5 و حجم جامعه q و p و مقادیر t =1/96 ،0/95 معادل 0/05، ضریب اطمینان )d( در فرمول فوق معموال؛ حداکثر اشتباه مجاز )n=(N×t2×p×q)÷(N×d2+ t2×p×q ( .1
در نظر گرفته می شود. مقدار P برابر با 0/5 در نظر گرفته می شود. 

آبان و...اشاره نمود. بر اساس مشاهدات میدانی محور می توان این گونه بیان 
نمود که بلوار هاشمیه به عنوان محوری اجتماعی با روحیه تجاری تفریحی 
در منطقه 9 تعریف شده که غالب کاربری های آن برگرفته از کاربری های 
تجاری، مسکونی و مراکز تفریحی با مقیاس عملکردی شهری همچون 
مرکز تعطیالت و سرگرمی کوهسر و پارک خورشید می باشد ولیکن همانطور 
نیز  نیز بدان اشاره گردید وجود فضاهای سبز محلی و  این  از  که پیش 
فضاهای نیمه عمومی که می تواند 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 می باشد. 

تحلیلیافتهها
با توجه به این که بام سبز شهري داراي ابعاد متنوعي است که در تاثیرمتقابل 
با یکدیگرند، استفاده از روش تحلیل چند هدفی براي چنین مسئله ای مناسب 
به نظر مي رسد، زیرا این تکنیک، فرایند مدل کردن یک مسئله با اهداف 
متفاوت و گاه متضاد را در قالبي سلسله مراتبي فراهم مي کند. همچنین به 
ما این امکان را مي دهد تا بتوانیم معیارهاي کمي و کیفي مسئله مورد نظر 

را بررسي کنیم. 
در ایـن مقالـه بـا بررسـي منابـع و تجربیـات مختلـف در زمینـة توسـعة 
بام هـاي سـبزو بهبـود کیفیت شـهري در خیابان هاشـمیه پـس از اولویت 
بنـدي عوامـل مختلف و بررسـی خالء های موجوداز روش تحلیل سلسـله 

مراتبـی اسـتفاده گردید. 
حجم نمونه آماری بر اسـاس فرمول کوکران 1)سـرمد و همکاران، 1388: 
140(، 378 نفـر می باشـد و تمام پرسشـنامه ها در خیابان هاشـمیه تکمیل 
شـده اند. روش تحلیـل چنـد هدفـي بـر اسـاس تجزیـه سلسـله مراتبـي 
معیارهـا و ویژگـي  هایي اسـت کـه در تصمیم گیري وارد شـده اند. به جاي 
بررسـي همـه ویژگي ها با هـم، آن ها در سـاختاري سلسـله مراتبي مرتب 

مي شوند. 

نمودار 1: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

جدول شماره5: مقایسه دودوئی پارمترهای موردبررسی نسبت به یکدیگر و امتیاز نهایی هر یک
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ج ابعاد زیست 
محیطی

ابعاد
زیرساختی فنی

ابعاد
سرمایه گزاری

ابعاد مدیریتی و 
سیاستگذاری ابعاد فرهنگی ابعاد عملکردی

ابعاد 
کالبدی 
ادراکی

پارمترهای مورد بررسی ف
ردی

0. 176145 2. 763265 19. 342857 0. 20 5. 00 5. 00 3. 00 0. 14 5. 00 1. 00 ابعاد کالبدی ادراکی 1
0. 118688 1. 861905 13. 033333 0. 25 4. 00 7. 00 0. 33 0. 25 1. 00 0. 20 ابعاد عملکردی 2
0. 282301 4. 428571 31. 000000 4. 00 5. 00 3. 00 7. 00 1. 00 4. 00 7. 00 ابعاد فرهنگی 3

0. 072180 1. 132313 7. 926190 0. 20 0. 25 3. 00 1. 00 0. 14 3. 00 0. 33 ابعاد مدیریتی و 
سیاستگذاری 4

0. 021942 0. 344218 2. 409524 0. 20 0. 20 1. 00 0. 33 0. 33 0. 14 0. 20 ابعاد سرمایه گزاری 5
0. 098805 1. 550000 10. 850000 0. 20 1. 00 5. 00 4. 00 0. 20 0. 25 0. 20 ابعاد زیرساختی فنی 6
0. 229939 3. 607143 25. 250000 1. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 25 4. 00 5. 00 ابعاد زیست محیطی 7
1. 000000 15. 68741 109. 81190 6. 05 20. 45 29. 00 20. 67 2. 32 17. 39 13. 93 جمع کل

با توجه به عوامل متعدد موثر در توسعه بام های سبز و ارزیابی کلی که بر اساس آن 7 محور اصلی برای بام های سبز تعیین شد و سپس به اولویت بندی 
آن ها از طریق تشکیل ماتریس مربوطه پرداخته شد که در جدول شماره 6 شان داده شده است که به ترتیب اولویت بندی صورت گرفته مشخص می باشد. 

نمودار شماره 2: عوامل تاثیرگذار بر وزن دهی و بررسی اولویت بندی محورهای تاثیرگذار با روش سلسله مراتبی 

ابعاد فرهنگی
 توجه به هویت ایرانی )باغ ایرانی( 

 ایجاد فضای شهری جهت برقراری تعامالت اجتماعی مردم 
 ارتقا کیفیت زندگی فردی 

 ایجاد فضاهای اجتماعی سالم برای گروه های مختلف سنی
 بومی سازی بام های سبز در محالت شهری

 همخوانی بام های معمولی با هنجارهای عمومی مردم 
 عدم وجود مشارکت مردمی در خصوص نگهداری بام های سبز

 عـدم آمـوزش نیـروی انسـانی و مـردم بـرای راهبـری، اسـتاندارد سـازی و نگهـداری بام هـای 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 بام های 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 

ابعاد زیست محیطی
 ایجاد آسایش اقلیمی با تعریف بام های 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 آلودگی های صوتی
 توجه به منابع طبیعی و انرژی های 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 عمومی با تعریف لبه های 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 بدنه های نرم )درختان، گیاهان( در تامین هر چه بیشتر آسایش فضایی

ابعاد عملکردی
 ایجاد کاربری های مختلط در راستای تعریف شهر فشرده 

 افزایش سرانه فضای سبز
 تامین فضاهای سبز مورد نیاز توسط باغ بام ها 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 زیرساختی فنی
- ساخت و تجهیز آسان بام های معمولی و دسترسی آسان به لوازم و مصالح آن 

- تامین زیرساخت های موردنیاز به منظور تعریف بام سبز 
- فقدان تجربه، دانش و ارتباط با صنایع بام سبز

- نبـود تجهیـزات بام هـای سـبز بـه طـور گسـترده بـرای سـاختمان های مسـکونی، آپارتمان هـا مراکز 
تجـاری بـا فنـاوری متفاوت

- نبـود سیسـتم نـرم افزاری و سـخت افـزاری جامع در معرفی، مشـاوره و کیفیت دسترسـی به اطالعات 
و تجهیزات موردنیاز

- توانایی بام معمولی )بام های 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 مشـی های برنامه ریـزی و طراحی

 فضای سبز شهری
 آگاهی مسـئوالن و کارشناسـان و مدیـران میانی شـهرداری ها در خصوص منافع 

بام های سـبز در حـال حاضر
وجـود راهکارهایـی در شـهرداری ها و معاونت هـای 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 بومـی و چارچوبـی بـرای ارزیابی مسـتمر آن به منظور 

رفـع مشـکالت و اصـالح و بهبـود آن در طـول زمان
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ابعاد سرمایه گزاری

 هزینه هـای متفـاوت اسـتقرار بام هـای سـبز بر پایه نـوع، مصالح و محیط نسـبت 
بـه بام هـای معمولی

 نبود منابع مالی دولتی یا غیردولتی با استفاده از نیروهای موجود 
 هزینـه متفـاوت نگهـداری از بام های سـبز در طول سـال برای توسـعه دهندگان 

نسـبت به بام هـای معمولی
 ارایه تسهیالت مالی به توسعه دهندگان عمومی و خصوصی توسط شهرداری 

 عـدم وجـود طرحهایـی بـا توجیه اقتصـادی برای توسـعه دهندگان بخـش دولتی 
خصوصی  و 

 هزینه های مازاد نگهداری از گیاه

جدول شماره6: ترتیب اهمیت و اولویت هر یک از معیارها و محورهای اصلی

ترتیب اولویت وزن هر عامل عوامل ارزیابی
ا 0. 282301 ابعاد فرهنگی
2 0. 229939 ابعاد زیست محیطی
3 0. 176145 ابعاد کالبدی ادراکی
4 0. 118688 ابعاد عملکردی
5 0. 098805 ابعاد زیرساختی فنی
6 0. 07218 ابعاد مدیریتی و سیاستگذاری
7 0. 021942 ابعاد سرمایه گزاری

نتیجهگیری
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 می باشـند، منظره ی شـهرهای بزرگ ما از آسـمان جز زشـتی 
چیـزی را بـه ذهـن متبـادر نمی کنـد؛ بام هایـی سـیاه کـه در تابسـتان به 
کوه هـای تفتیـده تبدیـل می شـوند، بر حـرارت محیـط خـود می افزایند و 

شـهرها را بـه جهنمی سـوزان بـرای سـاکنان خـود تبدیـل می کنند. 
بـام، فضایـی بـاز اسـت که بـا صرف اندکـی هزینـه، تغییـر و خالقیت در 
معمـاری آن می توانـد سـبز شـده، به محـل آرامش و اسـتراحت سـاکنان 
سـاختمان و به فضای شـهری مطلوب تبدیل گردد. یکـی از راه های موثر 
مقابلـه بـا این مشـکالت، طراحی شـهری مناسـب و ایجاد بام های سـبز 
می باشـد. اسـتفاده از ایـن روش باعث ارتقـا کیفی محیـط و افزایش تنوع 

زیسـت محیطی می شـود. 
بـه عبـارت دیگـر بام های سـبز بـه عنـوان بخش جانـدار فضای شـهر با 
ایجـاد زمینـه بـراي طراحي و اجـراي فضای سـبز در نواحي بـا تراکم باال 
کـه با کمبود فضاي سـبز اسـتاندارد مواجه انـد کاربرد ویـژه ای دارد. احداث 
و تجهیـز بناهـا به منظـور ایجاد بام سـبز می تواند در نواحـي داراي بحران 
آلودگـي و کلیه سـاختمان ها و تأسیسـات وابسـته به سـازمان هاي متولي 
فضاي سـبز، محیط زیسـت و غیره مکمل سـاختار کالبدی شـهر باشـد. 

ایـن  کـه  داشـت  اذعـان  می تـوان  پژوهـش  یافته هـای  اسـاس  بـر 
انـرژی  مصـرف  کاهـش  همچـون  بسـیار  مثبـت  اثـرات  دارای  روش 
نمـودن  فراهـم  و  شـهر  فضـای  و  معمـاری  بیـن  تعامـل  ایجـاد  و 
و  سـرانه  افزایـش  شـهروندان،  بـرای  روحـی  سـالمت  و  آسـایش 
اسـت.  ارزش هـای محیطـی  بهبـود  و  توسـعه عمـودی فضـای سـبز 
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مهنـدسترکانبـهعنوانرئیسسـازماننظاممهندسـی
سـاختمانمعرفیشد

مراسـمتودیـعومعارفـهرئیـسجدیـدسـازماننظـام
مهندسـیسـاختمانکشـوربرگـزارشـد.

به گزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان، این مراسـم 
بـا حضـور آخونـدی وزیـر راه و شهرسـازی، سـید مهـدی هاشـمی رئیس 
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 تمامی اعضا شـورای مرکزی نظام مهندسـی سـاختمان 
و رؤسـای نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان ها حضور داشـتند وزیـر راه و 
شهرسـازی از خدمـات سـید مهـدی هاشـمی رئیس سـابق ایـن سـازمان 

تقدیـر کـردو حکـم رئیـس جمهور بـرای تـرکان را به وی اعطـا نمود. 
حجـت االسـالم و المسـلمین حسـن روحانـی در حکمی خطـاب بـه اکبر 
تـرکان آورده اسـت: » در اجرای ماده )22( قانون نظام مهندسـی و کنترل 
سـاختمان مصوب 29. 11. 1374 مجلس شـورای اسـالمی و مـاده )115( 
آییـن نامـه اجرایـی آن قانـون مصـوب 17. 11. 1375 هیـأت 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 می شـوید. 

رئیسسازماننظاممهندسیساختمانکشورتاکیدکرد:
هدفاصلی،نظاممهندسیساختماناستنهنظامخانهسازی
مهنـدس تـرکان در مراسـم معارفـه خـود بـه عنـوان رئیـس سـازمان 
مهندسـی کشـور بـر نقش سـازنده سـازمان نظـام مهندسـي در خصوص 

کاهـش مصـرف انـرژي تاکیـد کـرد. 
مهنـدس تـرکان ضمن تقدیـر از اعتماد رئیس جمهور، سـازمان های نظام 
مهندسـی و اعضای شـورای مرکزی این سـازمان به دلیل انتخاب وي به 
عنـوان عضو شـورای مرکزی اظهـار امیدواري کـرد درادامـه راه همکاران 
گذشـته خـود گام هاي تازه تـري را بـردارد. مهندس تـرکان گفت: بعضی 
از کارهـای مـا از اینجـا ناشـی می شـود کـه فکـر می کنیـم هـر کـه آمد 
تـا عمارتـی را بسـازد بـه معنـای ایـن اسـت کـه باید عمـارت نیمـه کاره 
قبـل را خراب کنـد. امیدوارم بتوانیم همچون مسـابقه دو امـدادی قطعات 
کار را ازدسـت یکدیگـر بگیریـم و بـه تکمیـل قطعـات فعالیـت هایي که 
دیگـران انجـام دادند کمک کنیـم. رئیس شـوراي مرکزي سـازمان نظام 
مهندسـي افزود: در دوره مسـوولیت آقای مهندس هاشـمی و اعضای این 
شـورا اقدامات ارزشـمندی به ویژه در سـر فصل های مختلـف قانون نظام 
مهندسـي، طراحـی چشـم انداز، برنامـه ریـزی، بودجـه ریـزي متکـي بـه 
برنامـه ریـزي، ایجـاد حوزه هـاي رفاهـي مثل باشـگاه مهندسـان، ارتقاي 
جایـگاه مهندسـان و تفاهم بـا دولت، انتقال تصدی گـری از دولت به حوزه 

نظـام مهندسـی صورت گرفته اسـت. 
وي با اظهار مسـرت از تاکید وزیر راه و شهرسـازي درخصوص ادامه روند 
واگـذاری تصـدی گری هـای دولـت به مهندسـان آمادگـي خـود را براي 

کمـک در ایـن خصوص اعـالم کرد. 
وي خطـاب بـه وزیر راه و شهرسـازي گفت: صنعتي سـازي، نظام صنعتي 
و فناوري یعني تغییر در روش های سـاخت، تغییر در مصالح مورد اسـتفاده 
در سـاختمان، تغییـر در مقـررات و آییـن نامه هـا که حتما ایـن موضوعات 
جـزو کارهـای باقي مانده شماسـت کـه می خواهیـد به آن برسـید. هدف 



107

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 حرکـت کنیم و ایـن یک تغییر اسـت، 
وقتی صنعتی سـازی و تولید انبوه را شـروع می کنیم که بخشـی از آن در 
سـال های اخیـر تجربـه شـده، نشـان می دهد که هنـوز فاصلـه هایمان با 
وضـع ایـده آل زیاد اسـت، هنوز سـاختمان هاي ما به خاک و گل و سـنگ 
و...متکـی اسـت. قرار اسـت از این حوزه بیـرون بیاییـم و از مصالح جدید، 
اسـتفاده کنیـم تـا به مـوازات آن به نظام مصـرف انرژی هم کمک شـود. 
وي خاطر نشـان کرد: سـاالنه 700 میلیون بشـکه نفت و نیز 180 میلیارد 
متـر مکعـب گاز طبیعـی در داخـل کشـور مصـرف می کنیم یعنـي رقمي 
بالـغ بـر 70 میلیـارد دالر نفـت و 54 میلیـارد دالر گاز طبیعـي و خالصـه 
یعنـي مصرف سـاالنه 124 میلیارد دالر انـرژی. در قبال این مقدار مصرف 

انـرژی بایـد ارزش و ثـروت خلق کنیم. 
 وي گفـت: بودجـه امسـال کشـور 31 میلیـارد دالر از محل فـروش نفت 
اسـت یعنـي دولـت بایـد بـا این رقـم همه مسـایل کشـور را حـل کند از 
سـویي بـا 124 میلیـارد دالر هـدر سـوزی انـرژي مواجهیم بنابـر این اگر 
بتوانیـم اتفاقاتـی را در این حوزه شـکل دهیم پیشـرفت شـایان توجهي را 
داشـته ایـم، مـا در حـوزه سـاختمان می توانیم بـر روي کاهـش 40 درصد 
از مصـرف بـي رویه انـرژی کار کنیـم. )40 درصدصرفه جوئـي درمصرف 

انرژي درگرو دسـتان مهندسـان(
وي خاطر نشـان سـاخت: نظـام معقول بـرای مصرف انرژی در کشـور ما 
یـک سـوم مقداری اسـت که امـروز مصرف می کنیم. ما سـه برابـر ژاپن، 
سـازمان همـکاری اقتصادی و توسـعه (OECD) و کشـورهای هم قد و 

قـواره خودمان بیشـتر انرژی مصـرف می کنیم. 
ترکیـه یـک دوم کشـور ما انـرژي مصـرف مي کند، پـس باید بـراي رفع 
ایـن معضـل نه تنها از حوزه انرژی بلکه از حوزه کسـب و کار کمک کنید. 
مي شـود به کمک ذخیره انرژي کسـب و کار بزرگي را در حوزه سـاختمان 
و تأسیسـات خلـق کـرد و امیدواریـم در ادامـه راهي که تا چشـم انداز باقي 
اسـت فصـل جدیـدی بـراي کمـک به دولـت در ایـن خصوص باز شـود. 

رئیسسازماننظاممهندسیساختمانتاکیدکرد؛
قانـونهدفمنـدیدرمدیریـتانـرژیشکسـتخـورد:
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور با بیـان این کـه قانون 
هدفمندسـازی یارانه ها 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 عمومی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور، 
مهنـدس اکبر ترکان در سـومین کنفرانـس بین المللـی رویکردهای نوین 
در نگهداشـت انـرژی و ضـرورت هدفمندسـازی یارانه ها، میـزان مصرف 
انـرژی را در کشـور معـادل یـک هـزار و 799 میلیون بشـکه نفـت اعالم 
کـرد و افـزود: 700 میلیون بشـکه از این میزان نفت اسـت و بخش عمده 

آن در داخـل مصـرف می شـود. 
وی بـا بیـان آنکـه از میـان فرآورده هـای تولیـدی در داخـل، تنهـا نفـت 
کوره)بـه دلیـل تولیـد مـازاد( صـادر می شـود، افـزود: 25 درصـد از 700 
میلیـون بشـکه نفـت تولیـدی، نفـت کوره اسـت، ضمـن آنکه بخشـی از 

بنزیـن و گازوییـل از خـارج وارد می شـود. 
به گفته ترکان، روزانه 100 میلیون لیتر نفت گاز، 70 میلیون لیتر بنزین و 20 
میلیون مترمکعب سوخت سی ان جی در کشور در اختیار خودروها قرار می گیرد. 
مهنـدس ترکان تولید سـاالنه گاز طبیعـی را 180 میلیارد مترمکعب اعالم 
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و تصریـح کـرد: مصـرف سـاالنه گاز در کشـور نیـز حـدود 160 میلیـارد 
مترمکعـب اسـت که بخشـی از این میـزان در داخل مصرف و بخشـی به 

میادین نفتـی تزریق می شـود. 
وی گفـت: در صورتـی کـه قیمـت هـر بشـکه نفـت را 100 دالر در نظـر 
بگیریـم بـا احتسـاب مصـرف 700 میلیون بشـکه نفـت در داخـل، ارزش 
مصـرف مـا 70 میلیـارد دالر و در صورتـی کـه هـر مترمکعـب گاز را 30 

سـنت محاسـبه کنیـم، مصـرف گاز طبیعـی 54 میلیـارد دالر می شـود. 
وی گفـت: بـه ایـن ترتیب ارزش سـاالنه مصـرف انرژی در کشـور حدود 
124 میلیـارد دالر می شـود؛ ایـن در حالی اسـت که تولیـد ناخالص داخلی 

ما حـدود 500 میلیارد دالر اسـت. 
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور روند مصرف حامل های 
انـرژی را در کشـور هـدر سـوزی نـام گذاشـت و افـزود: در مقابل مصرف 

حامل هـای انـرژی، هیـچ ثروتی ایجاد نمی شـود. 
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 یارانه ها شـده اسـت نه قانون مدیریت انرژی. 
مشـاور رئیـس جمهـور گفـت: قـرار بـود 50 درصـد از درآمـد حاصـل از 
اصـالح قیمـت حامل هـای انـرژی در اختیـار خانواده هـا و 50 درصـد آن 
در اختیـار واحدهـای تولیـدی، صنعتـی و صرف عمران و سـازندگی دولت 
شـود، امـا هم اکنـون 150 درصـد از درآمدهای هدفمندسـازی یارانه ها در 

اختیـار خانواده هاسـت. 
وی درآمـد حاصـل از هدفمنـدی یـارا نه هـا را در سـال جـاری 28 میلیارد 
تومـان اعـالم کـرد و گفـت: ایـن در حالی اسـت که مـا بـه خانواده ها 43 
هـزار میلیـارد تومـان می دهیم کـه این رقم بیـش از 150 درصـد درآمدی 

اسـت کـه دولـت از هدفمنـدی یارانه ها به دسـت آورده اسـت. 
تـرکان ادامـه داد: اجـرای ایـن سیاسـت سـبب شـد تـا نـه تنهـا از محل 
هدفمندسـازی یارانه هـا کمکـی بـه بخـش مولـد و بنگاه هـای تولیـدی 

نکنیـم، بلکـه بودجـه عمـران و سـازندگی را نیـز بـه خانوارهـا دادیم. 
را شکسته  خانوارها  به  نقدی  یارانه  پرداخت  اثرات مخرب  جمله  از  وی 
تا  باعث شد  این سیاست  اجرای  گفت:  و  دانست  و تالش  شدن همت 
به  دیگر  یارانه ها  دریافت  با  کار می کردند  به صورتی فصلی  که  افرادی 
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 دومی هم پیدا کرده ایم که 
آن هم اضافه کردن یک پول به پولمان برای دادن پول نقدی به خانوارها بود. 
وی گفت: نمی دانم چگونه می توان از وضع حاضر خارج شد، پرداخت یارانه 
نقدی به خانوارها ابعاد گسترده ای دارد و اگر بخواهیم این وضع را سامان 
دهیم، قطعا تنشهایی شروع می شود؛ مگر اینکه افراد بخواهند داوطلبانه از 
دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه قانون 
انرژی شکست  مدیریت حوزه  اجرای سیاست  در  یارانه ها  هدفمندسازی 
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 41 درصد از گاز مصرفی خانوارها هدرسوزی 
به  انرژی در خانوارها  از کاهش مصرف  اینکه بخشی  با  افزود:  می شود، 
رفتار مصرف کنندگان برمی گردد، 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. 



109

97درصـدسـاختوسـازهايمسـکنمهـردرخراسـان
رضـويازکیفیـتالزمبرخـورداراسـت

رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی در جمع هیات 
رئیسـه ایـن سـازمان گفـت: نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی 

دارای 25 هـزار عضـو در رشـته های مختلف سـاختمانی اسـت. 
مهندس محمد رضا رئیسی افزود: نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 
پـس از تهران بیشـترین عضو را داراسـت اما با توجه به تعـداد پروانه هایی 
کـه سـاالنه در ایـن اسـتان صـادر می شـود، ایـن تعـداد کافـی نیسـت. 
وی اظهـار داشـت: سـاالنه بـرای حـدود 10 میلیـون متر مربع سـاخت و 

سـاز، تنهـا در مشـهد پروانـه سـاختمان صادر می شـود. 
وی خاطـر نشـان کـرد: دفاتـر نمایندگـی نظـام مهندسـی سـاختمان 
خدمـات  اسـتان  ایـن  شهرسـتان  در 21  اکنـون  هـم  خراسـان رضوی 
مهندسـی را ارایه می کنند و در شـهرهای زیر 25 هزار نفر و روسـتاها نیز 

ایـن اقدامـات بـا کمـک بنیـاد مسـکن پیگیـری می شـود. 
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی خراسـان رضوی بحـث نظـارت و کنترل 
بـر مسـکن مهـر را یکـی از فعالیت هـای 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 خراسـان رضوی اقدامات مثبتی داشـته اسـت. 
 رئیسـی تصریـح کـرد: در ایـن خصـوص بررسـی ها نشـان می دهـد کـه 
بیش از 97 درصد مسـکن مهر در خراسـان رضوی 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 کرده اند کـه این مشـکالتی را در 
سـاخت و سـازها ایجاد کرده اسـت. وی اسـتفاده از کارگران مهاجر و غیر 
حرفه ای 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 آورده اند. 
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 600 هزار نفر به یک میلیون و 
300 هـزار نفر افزایش یافته اسـت که باید تدابیر مختلفی اندیشـیده 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 

تدابیری اندیشـید.  کرده انـد 

ساختصنعتیمسکنخراسانرضوی
ساخت از خراسانرضوی مهندسی نظام سازمان رئیس

صنعتی10هزارواحدمسکونیدرایناستانخبرداد.
 محمدرضا رئیسـی در نشسـت صمیمی وزیر راه و شهرسـازی با رؤسـای 
تشـکل های صنفـی اظهـار کـرد: سـازمان نظـام مهندسـی بـر سـه پایه 
قانـون و مقـررات، تشـکل های صنفی و استانداردسـازی اسـتوار اسـت. 

وی ادامـه داد: تشـکل ها بایـد جایـگاه قانونـی پیـدا کننـد زیـرا بخـش 
عمـده ای از وظایـف قانونی سـاخت و سـاز را به دوش می کشـند. رئیسـی 
بـا بیـان اینکـه بیـش از 60 درصـد مسـکن مهر خراسـان رضوی توسـط 
انبوه سـازان سـاخته شده اسـت، خاطرنشـان کرد: باید تولید انبوه ساختمان 
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و صنعتی سـازی بـه میـزان باالتری در کشـور برسـد. 
بـه  نیـاز  ترویـج ساختمان سـازی صنعتـی  بـرای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آمـوزش وجـود دارد، گفـت: در نظـام مهندسـی خراسـان رضوی بـرای 
آمـوزش بخـش ویـژه ای در نظر گرفته شـده اسـت. رئیس سـازمان نظام 
مهندسـی خراسـان رضوی ادامه داد: یکـی از دالیل اصلی بـه وجود آمدن 
حاشیه نشـینی در شـهرهای بزرگ نبود صنعتی سـازی در سـاختمان است. 
وی تصریح کرد: خراسـان رضوی تنها اسـتانی اسـت که بیـش از 10 هزار 

واحـد مسـکونی در آن بـه صورت صنعتی سـاخته شـده اسـت. 

بهنظاممهندسیپاسخگونیازداریم
وزیر راه و شهرسـازی با بیان اینکه به نظام مهندسـی پاسـخگو نیاز داریم، 
گفـت: دانـش مهندسـی در ایـران در سـال های اخیر مورد بی مهـری قرار 

گرفته اسـت و باید بـه انگاره های اصیـل برگردد. 
عبـاس آخوندی در اولین نشسـت تخصصی جامعه وتشـکل های حرفه ای 
معمـاری و شهرسـازی کشـور بـا بیـان اینکـه ایـن موضـوع بـه صـورت 
اداری حـل نخواهـد شـد بلکـه بیشـتر اجتماعی اسـت، گفت: بـه علت ها 
پرداخته ایـم یا معلول ها؟ هنوز در پرسـش درسـت که اصلی ترین مسـاله 
اسـت مشـکل داریم. وی گفت: مسـاله مهندسـی در چارچوب مهندسـی 

حل نمی شـود بلکـه بایـد در چارچـوب اجتماعی قـرار گیرد. 
آخونـدی بـا بیـان اینکـه نمی شـود مهندسـی را از جامعه جدا کـرد گفت: 
مهندسـی در یـک بسـتر اجتماعی صالحیـت وموفقیت می گیـرد و ارزش 
پیـدا می کنـد. 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 حرفه ای بسـتگی به نظـام اجتماعی 

خواهد داشـت تا پاسـخگو باشد. 
آخوندی گفت: باید نظام مهندسـی حرفه ای پاسـخگو درسـت کنیم. وی با 
بیان اینکه سیاسـت گذاری وظیفه دولت اسـت، گفت: می توانیم در مسایل 
بنیادیـن تجدیـد نظر کنیـم و با نظـام یکپارچه مهندسـی موافق هسـتم. 
آخونـدی گفـت: مهندسـی حرفـه ای زمانـی صاحـب صالحیت اسـت که 
مسـئوولیت اقدامـات خـود را بپذیـرد. وی افـزود: منافـع مهندسـی همان 

منافـع عمومی اسـت و وظیفـه داریـم منافـع عمومی ایجـاد کنیـم. 
آخونـدی در پایـان گفت: هنـوز در تعریف مهندس حرفه ای مشـکل داریم 

و بایـد مسـایل را خودمان حل کنیم تـا جامعه بپذیرد. 

مهندسترکانتاکیدکرد:
ایجادکسبوکارنویندرجامعهمهندسی

مهندس ترکان رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشور در مراسم 
بزرگداشـت روز مهندس گفت: می توان عرصه وسـیعی از کسـب و کار را 

در نظام مهندسـی کشـور خلق کرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان 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 44 درصـد بـه حـدود 28 

رسـید.  درصد 
وی ادامـه داد: دولت همچنین بیشـترین کوشـش خـود را در گام بعدی در 
راه قانـون هدفمندی یارانه ها برداشـت که یکـی از اصلی ترین محورهای 

ایـن قانون اصالح مصرف انرژی در کشـور اسـت. 
مهنـدس ترکان تاکید کـرد: نمی توانیم مدام از مـردم بخواهیم که مصرف 
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نکنیـم یـا کمتـر مصـرف کنیم بلکـه بایـد راهـکاری را پیـدا کنیـم تا در 
سـاختمان ها 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 عرصه ای 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 سـاختمان ها بسـیار باالسـت بـه نحوی 
کـه بـا احتسـاب فروش 700 میلیون بشـکه نفـت در سـال و 180 میلیارد 
متـر مکعـب گاز طبیعی در سـال، رقمی بالغ بر 124 میلیـارد دالر انرژی در 

کشـور صـرف می شـود که بایـد در مقابـل آن ارزش خلـق کرد. 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان گفـت: مهندسـان در کشـور 
می تواننـد بـا اسـتفاده از شـیوه های جدیـد تـا 40 درصـد مصـرف انـرژی 
را در سـاختمان ها کاهـش دهنـد. نظـام معقـول مصرف انـرژی به نحوی 
اسـت کـه تنها به یک سـوم چیـزی که در حـال حاضر مصـرف می کنیم 
نیازمندیـم. یعنـی 3 برابـر اضافه مصـرف انرژی در کشـور وجـود دارد که 

رقم بسـیار باالیی اسـت. 
مهنـدس تـرکان ابـراز امیـدواری کـرد: می تـوان از انـرژی هـدر رفتـه در 
سـاختمان و تاسیسـات، فرصت هـای جدید خلق کـرد و در ایـن راه دولت 

را بیـش از پیـش یـاری کرد. 

معاونوزیرراهوشهرسازي:
تهیهطـرججامـعتفصیلیمشـهددراولویـتبرنامههاي

شـورايعاليشهرسـازيقـرارميگیرد
معـاون شهرسـازی و معمـاری وزارت راه و شهرسـازی گفـت: تهیه طرح 
جامع تفصیلی شـهر مشـهد مقـدس در اولویـت برنامه هاي شـورای عالی 

شهرسـازی قـرار می گیرد. 
دکتـر پیـروز حناچی با حضور در سـازمان نظام مهندسـی خراسـان رضوی 
در جمـع هیـات مدیره این سـازمان افزود: جای تاسـف اسـت کـه تهیه و 
اجـرای طرح جامع تفصیلی شـهر مشـهد به دلیل وجود برخي مشـکالت 
تاکنـون مغفـول مانده اسـت، چراکه داشـتن یک طرح دارای اشـکال بهتر 

از ایـن اسـت که در شـهر هیچ طرحی حاکم نباشـد. 
وی اظهـار داشـت: ارزیابی ها نشـان می دهد که شـهر مشـهد هـم اکنون 

از نظـر شهرسـازي در وضعیـت خوبی به سـر نمی برد. 
وی خاطـر نشـان کـرد: آخرین مطالعات نشـان داده اسـت کـه 85 درصد 
سـرمایه گذاری ها در خراسـان رضوی در محدوده شهرسـتان مشـهد واقع 
شـده اسـت، به طوری کـه با سیاسـت هاي پیـش رو گویـي مـا داریم یک 
بمـب سـاعتی را کوک می کنیم. حناچـي ادامه داد: یکـي از علت هایی که 
حاشـیه نشـینی شهر مشـهد در مقایسـه با سـایر نقاط کشـور از نرخ رشد 

باالتـری برخـوردار اسـت، این تمرکز سـرمایه گذاری می باشـد. 
به گزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی ساختمان خراسان رضوی 
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 این طرح چشـم اندازی بـرای توسـعه و بالندگی 

اسـتان خراسـان رضوی و کالنشهر مشهد به شـمار مي رود. 
وي در بخشـي از سـخنانش با اشاره به مشـکل پروژه بزرگ پدیده شاندیز 
گفـت: پـروژه ای بـه این عظمت نبایـد در قالب طرح هادی روسـتا تعریف 
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مي شـد، و سـرمایه گـذاری کـه چـراغ خامـوش حرکـت می کنـد، حتمـا 
مسـاله و مشـکلی وجـود دارد کـه بدین طریق عمـل مي کند. 

 وي تصریـح کـرد: راهـکار قانوني این موضوع در کار گروه شـورای برنامه 
ریزی و شورای هماهنگی استان و شورای عالی شهرسازی قابل حل است. 
معـاون وزیـر راه و شهرسـازي در ایـن جلسـه توجـه بـه معمـاری ایرانـی 
و اسـالمی مطابق مـاده 169 را مـورد تاکیـد قـرار داد و افـزود: بیشـتر آثار 
تاریخـي مانند مسـاجد و شهرسـازي و معمـاري که باعث افتخار ما اسـت 
و ایرانیـان را بـه آن هـا در دنیـا مي شناسـند، مربـوط بـه دوران اسـالمي 
اسـت، امـا اکنون مـا این گوهرهاي گرانبهـا را داریم به دسـت خود از بین 
میبریـم. حناچي حفظ معماری ایرانی و اسـالمی همانند معماري قدیمی در 
شـهرهاي یزد، کاشـان و مشـهد را ضروري دانسـت و افزود: اکنون بیشتر 
آثـار تاریخـي و معمـاري کهـن در کشـور مـا تخریـب شـده و مـورد بـي 
مهـري قـرار گرفته اسـت، بـه طوریکه به نـدرت مي توان در همین شـهر 
مشـهد آثـار تاریخـي مربوط بـه 700 و 800 سـال پیش را مشـاهده کرد. 
وی بـا اشـاره بـه طرح نوسـازي بافـت اطراف حـرم مطهر رضـوی گفت: 
کلیـات ایـن طرح به تصویب شـورای عالی شهرسـازی رسـیده اسـت، اما 
پایبنـد نبـودن بـراي اجـراي مصوبات یک واقعیت تلخ اسـت بـه طوریکه 
در طـرح نوسـازي بافـت اطراف حرم رضـوي چیزی که در شـورا تصویب 
شـده بـا چیـزی که اکنون اجرا مي شـود، تفـاوت زیـادي دارد و در حقیقت 
مي توان گفت که سـد شهرسـازی در کل کشـور ترک برداشـته است. وی 
بـا بیـان اینکه اصلی تریـن وظیفه حکومت ها 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 این زمینـه لزوم تهیـه طرحهاي 
توسـعه شـهري از سـویي و توجـه بـه مدیریـت شـهري از سـوي دیگـر 

ضروري اسـت. 
وي در پایـان سـخنانش در خصوص مشـکالت کارگران مهاجـر به دلیل 
سـپردن امـور مربوطـه بـه چنـد دسـتگاه اجرایـي و همچنیـن اصالحیـه 
مـاده 5 و مـاده 100 در مـورد مقابلـه بـا سـاخت و سـازهاي غیـر مجاز و 
چالش هـاي مدیریـت شـهري و نامعقول بـودن بودجه هاي شـهرداري در 

شـهرهاي بزرگ سـخناني ایـراد کرد. 

نخسـتینهمایـشسراسـرینقشـهبـرداریدرصنعـت
سـاختمانباحضورمهندسـاناینحوزهازسراسـرکشور

برگزارشـد.
مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس  رئیسـی  رضـا  محمـد  مهنـدس 
خراسـان رضوی 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 پتانسـیل های مختلـف و توجه 
مسـووالن عالـی رتبـه به ایـن حـوزه ٰ، جامعه نقشـه بـرداری می تواند در 



113

تکمیـل اطالعات خـود قدم بـردارد. 
رئیسـی اظهارداشـت: اگـر در اطالعـات زمینـی نقص داشـته و به نقشـه 
بـرداری اهمیـت ندهیـم، در اجـرای پروژه هـا دچـار اشـکال می شـویم 
هزینه هـای  بـا صـرف  کشـور  در  شـده سـدی  مشـاهده  به طوری کـه 

میلیـاردی سـاخته شـده اسـت امـا آب پشـت آن سـر نمی آیـد. 
وی در پایـان سـخنانش از آمادگـی نظام مهندسـی خراسـان رضوی برای 
دایر شـدن دبیرخانه دایمی همایش نقشـه برداری کشور در مشهد خبر داد. 
دبیـر همایـش سراسـری نقشـه بـرداری صنعـت سـاختمان نیز هـدف از 
برگـزاری ایـن همایـش را توجـه به زیرسـاخت های 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 می شـود. 
وی خاطر نشـان کرد: از بین 35 مقاله ارسـال شـده در حوزه نقشـه برداری 
به این همایش، هشـت مقاله پذیرفته شـده و توسـط اسـتادان این رشـته 

ارایه می شـود. 
وی همچنیـن بیـان کـرد: ایـن همایش با پیگیری های مهندسـان نقشـه 
برداری سـازمان نظام مهندسـی خراسـان رضوی و حمایت علمی و 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. 
ساالنه12هزارنقشهکروکیدرمجموعهنقشهبرداریحرم

مطهرتهیهمیشود
محسـنی معـاون امـالک و اراضـی آسـتان قـدس رضـوی نیـز در ایـن 
همایـش طـی سـخنانی گفـت: مسـاحت محدوده حـرم مطهر رضـوی با 
اقدامـات توسـعه ای و بهسـازی، بـه یک میلیون متـر مربـع افزایش یافته 
اسـت، در حالیکـه در گذشـته محـدوده حرم مطهـر رضوی تنهـا 12 هزار 

متر مربـع بوده اسـت. 
وی اظهـار داشـت: آسـتان قـدس رضـوی مجموعـه ای اسـت کـه حـرم 
مطهـر حضـرت امـام رضـا )ع( را سرپرسـتی و نیازهای مختلف زائـران را 

برطـرف می کنـد. 
وی گفـت: بخشـی از هزینـه توسـعه حرم مطهر رضـوی از محـل درآمد 
موقوفـات و نـذورات تامیـن می شـود، بطـور مثال بـه تازگی بـرای تملک 
390 متر مربع مسـاحتی که قرار اسـت جـزو ورودی های صحن های حرم 
مطهـر قـرار گیـرد، 42 میلیـارد تومان بـه مالک آن پرداخت شـده اسـت. 
وی اظهار داشـت: احداث صحن ها و رواق های جدید و مقاوم سـازی های 
بناهای قدیمی از جمله اقدامات توسعه ای حرم مطهر رضوی به شمار می رود. 
محسنی خاطر نشان کرد: اقدامات مربوط به مقاوم سازی بناها و رواق های 
قدیمی ماننـد بنـای مسـجد گوهـر شـاد مرتبـط با نقشـه بـرداری اسـت. 
معـاون امـالک و اراضـی آسـتان قـدس رضـوی افـزود: مجموعه نقشـه 
بـرداری حـرم مطهر بـا قدمتی 70 سـاله، سـاالنه 12 هزار نقشـه کروکی 

تهیـه می کند.  را 
وی ادامـه داد: سـابقه کروکی هـای حـرم مطهـر رضـوی بـه هفـت دهه 
پیـش بـر می گـردد کـه در ابتدا به صـورت دسـتی و با تجهیـزات ابتدایی 

تهیـه می شـد امـا در سـالهای بعـد کروکی ها شـکل بهتـری یافت. 
وی بـا بیـان اینکـه قدیمی ترین وقـف نامه آسـتان قدس رضـوی قدمت 
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600 سـاله دارد، افـزود: وقـف نامه هـای قدیمی با خط هـای مختلف مانند 
نستعلیق و ثلث نوشته می شد که گروه کارشناسی این خطوط را بازنویسی 
می کننـد 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. 

معاونوزیرراهوشهرسازی:
وضعیتشهرسازیدرکالنشهرهایکشوربحرانیاست

معاون شهرسـازی و معماری وزیر راه و شهرسـازی در نشسـت مشـترک 
بـا کارشناسـان مدیریت شهرسـازی و معمـاری اداره کل راه وشهرسـازی 
خراسـان رضوی، وضعیت شهرسـازی در کالنشـهرهای کشـور را بحرانی 

توصیـف کرد. 
بـه گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسـازی خراسـان رضوی، دکتر 
پیـروز حناچـی بـا بیان این مطلب ضمـن انتقاد از روند توسـعه غیرمنطقی 
شـهرهای بـزرگ به ویـژه مشـهد مقـدس در سـال های گذشـته اظهـار 
داشـت: متأسـفانه بـه نظـر مي رسـد سـد شهرسـازي و معماري شکسـته 

اسـت و بایسـتي اراده قاطـع بـر جلوگیـري از تخلفـات را احیا کرد. 
دکتر حناچی ادامه داد: با اجراي قانون ارزش افزوده، هدفمند سازی یارانه ها 
و عـوارض نوسـازی و تنظیم بودجه جـاری و بودجه عمرانی شـهرداري ها 
بـه لحـاظ درآمـدي در شـرایط نسـبتاً مطلوبتـري قـرار خواهنـد گرفـت. 
وی در پایـان بـا تأکیـد بـر ضـرورت توجـه بـه منافـع عمومـی در تهیـه 
طرح هـای توسـعه و عمـران شـهری گفـت: نبـود گـردش اطالعـات و 

نهادهـای تخصصـی را از ضعف هـای عمـده در ایـن زمینـه اسـت. 
مهنـدس محمدرضا اخوان، مدیرکل راه و شهرسـازی خراسـان رضوی نیز 
در ایـن نشسـت بـا اشـاره به برخـی تخلفات شهرسـازی گفت: بـروز این 
تخلفـات بیانگـر لزوم توجـه ویژه به سیاسـت گذاری در زمینه شهرسـازی 
و معمـاری و نظـارت عالیـه هـر چه بیشـتر بر اجـرای طرح های توسـعه و 
عمـران و بطـور کلی طرح های 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 طرح هاي توسـعه شـهري و 

اجراي آن به ویژه در مشـهد مقـدس پرداختند. 

معاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریخراسانرضویخبرداد؛
اختصاص30درصداعتباراتسال93برایاجرایپروژههای

ستادتوانمندسازی
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـان رضوی از تصویـب 
اختصـاص 30 درصـد از اعتبـارات اسـتان و شـهرداری ها و 40 درصـد از 
اعتبـارات سـتاد ملـی توانمندسـازی به منظـور اجـرای پروژه هـای توانمند 
سـازی حاشـیه شـهرهای بـزرگ اسـتان به عنـوان پیشـنهاد به شـورای 

برنامـه ریزی و توسـعه اسـتان خبـر داد. 
به گزارش روابط عمومی اسـتانداری خراسـان رضوی، محمدحسـن واحدی 
در جلسـه ستاد توانمندسازی سـکونتگاه های غیررسمی استان گفت: بسته 
پروژه هـای پیشـگام اسـتان بـا مدیریـت دفتـر فنـی و همـکاری مدیران 
دسـتگاه های اجرایـی از محـل اعتبـارات سـال 93 به منظـور سـاماندهی 
حاشـیه نشـینی تـا اوایل سـال آینده تهیـه و پـس از تایید شـورای برنامه 

ریـزی و توسـعه اسـتان ابالغ خواهد شـد. 
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وی افـزود: پـس از تهیـه طـرح مناطق حاشـیه ای شـهر مشـهد بایسـتی 
زمینـه تدویـن ایـن طـرح در شهرسـتان های سـبزوار، نیشـابور و تربـت 

حیدریـه نیـز فراهم شـود. 
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـان رضوی بـا تاکید بر 
لـزوم تدویـن برنامه هـای اجرایـی توسـط کمیته هـای ذیل سـتاد توانمند 
سـازی تصریـح کـرد: کمیته هـا بایسـتی روش هـای گوناگـون ارتقـای 
شـاخصه های توانمندسـازی مناطق حاشـیه ای را مورد بررسـی قرار داده و 

برنامه هایـی در راسـتای عملیاتـی شـدن آن هـا در نظـر گیرند. 
وی خواسـتار مدیریت اعتبار تخصیصی به مباحث حاشـیه ای 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: 
شـهرداری ها بایسـتی هرگونـه مجـوز سـاخت و سـاز در حریم و حاشـیه 
شهرسـتان های 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 دسـتگاه های نظارتـی باشـند. 
واحـدی اداره کل راه و شهرسـازی را موظـف بـه مدیریت مسـایل مربوط 
بـه زمیـن 50 هکتـاری 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 گاه های غیر رسـمی وزارت راه و شهرسـازی کشـور نیز در ادامه 
جلسـه بـا بیان اینکـه برنامـه مدیریـت مناطق حاشـیه ای اسـتان همدان 
توسـط دفتـر ملـی توانمندسـازی تدویـن شـده اسـت، گفـت: ایـن سـند 
می توانـد بـه عنـوان الگـوی عمـل در اختیـار خراسـان رضوی قـرار گیرد. 
وی افزود: توجه به مسـایل آموزشـی در مناطق حاشـیه ای شـهرها و بهره 
گیری از ظرفیت اداره کل فنی و حرفه ای اسـتان بایسـتی به منظور مقابله 

بـا مباحـث فرهنگی در این مناطـق مورد توجه قـرار گیرد. 

باحکممهندسترکان؛مهندسمحمدرضااسماعیليبهعنوان
انرژیمنصوبشد بهینهسازیمصرف مشاورسازماندر
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور، 
مهنـدس اکبـر تـرکان رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان در 
حکمی مهنـدس محمدرضا اسـماعیلی عضو دوره ششـم شـورای مرکزی 
را بـه عنـوان مشـاور سـازمان در موضـوع بهینـه سـازی مصـرف انـرژی 

کرد.  منصـوب 
مهنـدس تـرکان در ایـن حکـم تاکیـد کـرده اسـت؛ احتراما بـا عنایت به 
سـوابق حضـور جنابعالـي در سـازمان اسـتان و نیز شـوراي مرکزي شـما 
را بـه عنـوان مشـاور در موضـوع بهینـه سـازي مصـرف انـرژي منصوب 
مینمایـد. امیـد اسـت با تـوکل بر خدوانـد متعـال، در جهت اهـداف قانون 

نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان، خدمات مانـدگاری حاصـل آید. 

مدیرحملونقلوترافیکاستانداریخراسانرضویخبرداد؛
اختصاصبیشازششمیلیاردتومانوجوهجرایمرانندگی

بهایمنسازیمعابر
مدیر حمل و نقل و ترافیک اسـتانداری خراسـان رضوی گفت: مبلغ شـش 
میلیـارد و 407 میلیـون تومـان از وجـوه جرایـم رانندگـی اسـتان به منظور 



رویـدادهـا

116

ایمن سـازی معابر شـهری و روسـتایی اختصاص یافته اسـت. 
بـه گـزارش روابط عمومی اسـتانداری خراسـان رضوی، مهدی حسـینی، با 
بیـان اینکـه بـر اسـاس مـاده 23 قانون رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگی، 
60 درصـد 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 خراسـان رضوی، 
70 درصـد آن معـادل چهـار میلیـارد و 484 میلیـون تومـان در اختیـار 

شـهرداری های اسـتان قـرار گرفت. 
وی افـزود: همچنیـن از ایـن مبلـغ، یـک میلیـارد و 922 میلیـون تومان، 
معـادل 30 درصـد مبلـغ دریافتـی نیـز سـهم دهیاری اسـتان می باشـد. 

مدیـر حمـل و نقـل و ترافیـک اسـتانداری خراسـان رضوی اظهار داشـت: 
ایـن اعتبـارات بـر اسـاس شـاخص های درصـد جرایم وصولـی و جمعیت 
بیـن شـهرداری ها و دهیاری اسـتان توزیع و بر اسـاس مبادلـه موافقتنامه 

صـرف ایمن سـازی معابر شـهری و روسـتایی خواهد شـد. 

ازپایانخرداد93:
دورانمشـارکتمدنیوفروشاقسـاطیتسهیالتمسکن

کاهـشمییابد
معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری خراسـان رضوی از پیشـرفت 
فیزیکـی بیـش از 80 درصـدی پروژه هـای مسـکن مهر اسـتان خبـر داد. 
محمدحسـن  خراسـان رضوی،  عمومی اسـتانداری  روابـط  گـزارش  بـه 
واحـدی در صـد و شـانزدهمین جلسـه شـورای مسـکن اسـتان آخریـن 
وضعیـت پیشـرفت فیزیکـی پروژه های مسـکن مهـر در شهرسـتان های 
قوچـان، چنـاران و سـبزوار را با حضور فرمانداران شهرسـتان های یادشـده 

مورد بررسـی قـرار داد. 
وی افـزود که سـه هـزار و 585 واحد مسـکن مهر قوچـان در حال احداث 
اسـت و پیشـرفت فیزیکی مسکن مهر در این شهرسـتان 62 درصد است.

معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری خراسـان رضوی ادامه داد: بدون 
احتسـاب مسـکن مهر شـهر جدیـد گلبهـار در شهرسـتان چنـاران نیز در 
مجمـوع 775 واحـد مسـکن مهـر در حـال احداث اسـت که بیـش از 80 
درصـد پیشـرفت فیزیکی داردو برخی از آن ها مشـکل فنـی دارند که مقرر 
شـده اسـت سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان ضمن برخورد با خاطیان 

اعـم از ناظـران و پیمانـکاران آن هـا را به مراجع قانونـی معرفی کند. 
واحـدی درخصـوص مسـکن مهـر سـبزوار خاطرنشـان کـرد: پیشـرفت 
فیزیکـی مسـکن مهـر در ایـن شهرسـتان حـدود 90 درصد و سـه هزار و 
966 واحـد نیـز در حـال احـداث اسـت و عمده مشـکل ایـن واحدها خط 
انتقـال فاضـالب اسـت که در حـال تامیـن اعتبار و اقـدام الزم می باشـد. 
وی ضمـن تاکیـد بـر مشـارکت تمـام دسـتگاه های اجرایـی بـرای تامین 
روبناهـا، زیربناهـا و تکمیل انشـعابات پروژه های 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 خراسـان رضوی با اشـاره به 
بخشـنامه بانک مرکزی مبنـی بر کاهش دوران مشـارکت مدنی و فروش 
اقسـاطی تسـهیالت مسـکن از 20 به 15 سـال از پایان خرداد 93 گفت: از 
پیمانـکاران، انبوه سـازان، خـرده مالکان و تعاونی های مسـکن مهر انتظار 
مـی رود 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 15 سـال کاهـش خواهد یافت و مسـوولیت عواقـب آن به عهده 
متقاضیـان خواهد بود. 

مدیرکلدفترفنیاستانداریخراسانرضویخبرداد؛
تشـکیلشـورایسیاسـتگذاریتهیهطرحجامـعحملو

نقلاسـتان
شـورای  تشـکیل  از  خراسـان رضوی  اسـتانداری  فنـی  دفتـر  مدیـرکل 
سیاسـتگذاری تدویـن طـرح جامع حمـل و نقل اسـتان با مسـوولیت اداره 

کل راه و شهرسـازی خبـرداد. 
بـه گـزارش روابط عمومی اسـتانداری خراسـان رضوی، محسـن کوهی در 
جلسـه ای کـه با هـدف ارزیابـی نظـرات مسـووالن دسـتگاه های اجرایی 
به منظـور آمـاده سـازی مقدمـات تدویـن طرح جامـع حمل و نقل اسـتان 
برگـزار شـد، گفـت: پس از تدوین طرح جامع حمل و نقل کشـور در سـال 

82 بررسـی های الزم بـرای اجـرای آن در سـطح اسـتان ها انجام شـد. 
وی افزود: در همین راسـتا در سـفر اخیر وزیر راه و شهرسـازی به اسـتان 

دسـتورات الزم به منظـور تدویـن این طرح صادر شـده اسـت. 
لـزوم  بـر  تاکیـد  بـا  اسـتانداری خراسـان رضوی  فنـی  دفتـر  مدیـرکل 
درنظرگرفتـن ظرفیت هـای اسـتان در بخـش حمـل و نقـل جـاده ای و 
شـهری و جلوگیـری از اقدامات موازی ادارات دسـت اندرکار اظهار داشـت: 
بایسـتی جلسـات مقدماتـی بـا مشـاور طـرح و مدیریـت اداره کل راه و 

شهرسـازی اسـتان برگـزار شـود. 
کوهـی بـا اشـاره به ایـن که به منظـور تدویـن و اجـرای این طـرح حدود 
سـه میلیـارد ریـال اعتبار مورد نیاز اسـت، گفـت: به همین منظـور در نظر 

گرفتـن ردیـف اعتباری در بودجه 93 اسـتان ضروری اسـت. 

ساختمسکنمشارکتيدرشهرهايجدیدکشوردراولویت
قرارميگیرد

سـاخت مسـکن مشـارکتي در شـهرهاي جدید کشـور پس از پایان عمر 
مسـکن مهـر در اولویـت قـرار مي گیرد. 

معـاون شـرکت مادر تخصصي عمران شـهرهاي جدید کشـور در مشـهد 
بـا اعـالم ایـن خبر بـه خراسـان رضوي گفـت: چـون روش تامیـن منابع 
مالـي مسـکن مهر، روش اسـتقراض از بانـک مرکزي بـوده و پایه پولي و 
نقدینگـي را باال میبرد به اعتقاد کارشناسـان حـدود 40 درصد تورم موجود 
کشـور ناشـي از این نقدینگي اسـت. مهندس یدا...رحماني با اشـاره به این 
کـه ایـن روش تأمین مسـکن به صالح نیسـت ادامـه پیدا کند افـزود: در 
شـهرهاي جدیـد روش مسـکن مشـارکتي را در اولویت قـرار مي دهیم که 

متکـي به تسـهیالت بانکي و پس انـداز متقاضیـان خواهد بود. 
وي گفـت: دولت همچنیـن در حال اجرایي کردن طرح مسـکن اجتماعي 
اسـت که بیشـتر هدف دولت اقشـار آسـیب پذیر اسـت. دولت سـعي دارد 
در قالـب برنامه هـاي حمایتـي بـا کمترین هزینه ها مسـکن این اقشـار را 
تامیـن کنـد. به گفتـه وي 60 هزار واحد مسـکوني در سـال در قالب طرح 

مسـکن اجتماعي در کشـور احداث مي شـود. 
وي گفـت: در 18 شـهر جدیـد کشـور 400 هزار واحد مسـکن مهر احداث 
مي شـود کـه 20 درصـد مسـکن مهـر کشـور اسـت و از تعـداد 400 هزار 
واحـد مسـکن مهر حـدود 40 هـزار واحـد در شـهر جدید گلبهـار و حدود 
3 هـزار و 39 واحـد در بینالـود اسـت کـه در مجمـوع پروژه هـا 70 درصد 

پیشـرفت فیزیکي دارد. 
مهنـدس رحمانـي افـزود: 78 هـزار واحـد مسـکن مهـر را تا قبـل از دهه 
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فجـر در شـهرهاي جدیـد کشـور افتتـاح کردیم و سـعي دولت این اسـت 
وقتـي واحـدي افتتـاح مي شـود همه خدمـات مـورد نیاز تامین شـود. 

وي افـزود: عملیات سـاختماني 60 هزار واحد مسـکوني مهـر هم به اتمام 
رسـیده ولـي چـون خدمات مـورد نیاز آماده نیسـت بـه زودي مـورد بهره 

بـرداري قـرار مي گیرد. 

معاونشهرسازیومعماریشهرداریمشهدتاکیدکرد:
لـزومافزایـشدرآمدهـایپایدارشـهرداریبـرایتوقف

فـروشتراکمدرشـهر
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با بیان اینکه به شهروندانی که 
امالک خود را در بافت فرسوده مشهد تجمیع کنند 10 درصد تراکم تشویقی 
اعطا می شود، 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 
نباشیم.  تراکم  فروش  به  مجبور  که  باشد  اندازه ای  به  شهرداری  پایدار 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین نژاد 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 اندازه ای باشد که مجبور به این کار نباشیم. 
وی تصریح کرد: بافت های قدیمی مشهد 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 برنامه های جدید شهرسازی بارگذاری و 

ساخته شود. 
بایدضابطهمعماریاسالمیبهشهرداریهاابالغشود

حسین نژاد با بیان اینکه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در مقام اجرای 
ضابطه، نه تدوین ضابطه است، افزود: در اجرای معماری اسالمی همانطور که 
مورد تاکید رهبر معظم انقالب بوده و همچنین در برنامه پنجم توسعه نیز به 
آن اشاره شده، باید قانون و ضابطه معماری اسالمی به شهرداری های کشور 
ابالغ شود تا شهرداری ها براساس اسناد باالدستی در این زمینه اقدام کنند. 

وی تصریـح کـرد: در ایـن خصـوص کارگروه هایی تشـکیل و مشـاورانی 
از دانشـگاه های کشـور ایـن موضـوع را پیگیـری می کننـد تـا بـا تهیـه 
سـندهایی پیرامـون بحث شهرسـازی و معماری اسـالمی اقدامات 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 اسـالمی احیا شود. 
وی ادامه داد: براساس نظر کمیته سیما و منظر شهری و دستورالعمل های 
شـورای اسالمی شهر مشـهد، ضوابطی ابالغ شـده که تعیین کننده میزان 
اسـتفاده از معماری اسـالمی و ایرانی برای نماهای سـاختمانی شـهر است. 
حسـین نژاد 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. 
شبکههایخدماتیبافتقدیممشهدجوابگونیست

وی همچنین با اشـاره به اجرای تونل انرژی در شـهر مشـهد بیان کرد: با 
اجرای تونل مشترک انرژی در بافت جدید شهر دیگر شاهد دوباره کاری  ها 
و حفاری هایـی کـه نارضایتـی مـردم را به دنبـال دارد نخواهیم بـود اما در 
بافت قدیم و فرسـوده شـهر مشهد شـبکه های 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، دسـتورالعمل ها با توجه به اعالم 

ضوابـط اجرا می شـود. 
بـه گفتـه حسـین نژاد مراحـل نهایـی طـرح جامع شـهر مشـهد در کمیته 

برنامه ریـزی اسـتان در هفـت حـوزه طـی خواهد شـد. 
فعالیت260دفترخدماتمهندسیدرمشهد

ــا بیــان اینکــه در افــق آینــده برونســپاری، بــه عنــوان  وی همچنیــن ب
جمعــی ســپاری مطرح اســت، گفــت: در حــال حاضــر 260 دفتــر خدمات 
مهندســی و شهرســازی در شــهر مشــهد فعال اســت که به پاســخگویی 

بــه ســاخت و ســازهای مــردم می پــردازد. 
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری مشــهد بــا اشــاره بــه 
نورپردازی هــای ســطح شــهر نیــز اظهــار کــرد: در نورپردازی هــا ســطح 
ــر  ــالوه ب ــی و...ع ــای آب ــتفاده از رنگ ه ــا اس ــا ب ــده ت ــالش ش ــهر ت ش
زیباســازی منظــر شــهری، نشــاط را بــرای زائــران بــه ارمغــان بیاوریــم تا 

ــود.  ــام ش ــداری انج ــع و پای ــای جام ــازی، حرکت ه ــث زیباس در بح
لزومآشـتیمصالحسنتیوجدیددرسـاختمانهایشهر

وی همچنیـن بـه اسـتفاده از مصالح سـنتی در سـاختمان ها 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 می دهند. 
حسـین نژاد ادامـه داد: در حال حاضر شـهرداری مطالبات خـود را در تحقق 
این مهم از شـورا و مسـووالن اسـتانی اخـذ کرده و در تـالش تا ضوابطی 

را در ایـن زمینـه از دولت دریافت کنیم. 
معاون شهرسـازی و معماری شـهرداری مشهد به مبحث پیوست فرهنگی 
پروژه هـای شـهری اشـاره کـرد و گفـت: پیوسـت فرهنگـی از الزامـات 
پروژه هـای بـزرگ اسـت کـه بـا توجه به ایـن مهم تمـام طرح هـای ما از 
جهات مختلف در شـورا و شـهرداری بر این اسـاس پیگیری خواهد شـد. 

باحضورمسووالنکشوریواستانی؛
جلسهشـورایراهبردیطرحجامعشهرمشهدبرگزارشد

ــین  ــان رضوی، محمدحس ــتانداری خراس ــط عمومی اس ــزارش رواب ــه گ ب
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 می کنــد. 
از  پــس  گفــت:  آن  فــراروی  مشــکالت  احصــای  ضمــن  وی 
تصویــب طــرح جامــع شــهر مشــهد در شــورای برنامــه ریــزی 
شــورای  در  نوبــت  از  خــارج  طــرح  ایــن  اســتان،  توســعه  و 
می شــود.  بررســی  کشــور  شهرســازی  و  معمــاری  عالــی 
فــروزان مهــر بــه اثــرات مطلــوب تصویــب طــرح در حوزه هــای مختلــف 
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی مشــهد اشــاره و خاطــر نشــان کــرد: 
پــس از تصویــب طــرح جامــع شــهر مشــهد هــر گونــه فعالیت توســعه ای 
و جــرم گــذاری در نقــاط مختلــف شــهر بایســتی متناســب بــا خروجــی 

طــرح باشــد. 
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وزیرراهوشهرسازيخواستارشد
توقفنظامتوزیعيبرايعرضهخدماتمهندسي

وزیـر راه و شهرسـازي بـا تاکیـد بـر اینکـه نظـام توزیعـي بـراي عرضـه 
خدمـات مهندسـي پایـدار نخواهـد ماند خواسـتار توقف چنیـن موضوعی 
از سـوي جامعه مهندسـي و سـازمان هاي نظام مهندسـي سـاختمان شد. 
بـه گزارش پایـگاه اطالع رسـاني وزارت راه شهرسـازي، عبـاس آخوندي 
در مراسـم گرامیداشـت روز مهندسـي بـا بیـان اینکه مهندسـي فقط امور 
مربـوط بـه طراحـي، محاسـبه، نظـارت و کنتـرل نیسـت، اظهار داشـت: 
امـروزه از منظـر اقتصاد سیاسـي مهندسـي نوعي بازار اسـت کـه خدمات 
آن هماننـد سـایر رشـته ها مانند بـورس باید عرضه شـود و بهره بـرداران 

نیـز از میـان خدمـات ارایه شـده حق انتخاب داشـته باشـد. 
وي با اشـاره به اینکه نظام مهندسـي سـاختمان نباید تنها نظام توزیع کار 
باشـد، گفـت: چنیـن نظامي باالخره جایـي متوقف خواهد شـد و ما باید به 

دنبال نظامي رقابتي باشـیم که پاسـخگوي متقاضیان است. 
وزیـر راه و شهرسـازي بـا اشـاره بـه افزایـش جمعیـت مهندسـان عضـو 
سـازمان هاي نظـام مهندسـي افزود: تاکنـون 250 هزار نفر عضو سـازمان 
نظـام مهندسـي شـده اند و ایـن تعـداد هـر روز در حـال افزایش اسـت که 

نشـان مي دهـد نظـام توزیعي پایـدار نخواهـد ماند. 
وي از سـازگاري، تعـادل پایـدار و ارتباط با محیط به عنـوان اصول پایه ای 
علـم مهندسـي یـاد کـرد و ادامـه داد: باید ببینیم چـرا در زندگـي حرفه ای 
خـود بـه ایـن اصول توجـه نمي کنیم و از سـوي دیگر باید به این پرسـش 
نیز پاسـخ دهیم که رابطه حرفه مهندسـي و مسـوولیت اجتماعي چیست؟
آخونـدي تصریـح کـرد: مگر مي تـوان گفت که مهندسـان فقط مسـوول 

یک سـاختمان هسـتند و در قبـال پیامدهاي آن مسـوولیتي ندارند. 
وي بـا بیـان اینکـه امروزه سـود کوتـاه مدت تضمیـن کننده بازار نیسـت 
و تـداوم کسـب و کار مشـتري وفـادار را طلـب مي کنـد، گفت: متاسـفانه 
مـا مهندسـان کمتـر فکـر مي کنیـم که آنچـه به جامعـه عرضـه میداریم 
مي توانـد بهـره بـرداران وفـاداري را بـراي مـا بـه ارمغـان بیـاورد. وي بـا 
تاکیـد بـر اینکـه در جامعـه جهاني پیشـرفته کنوني بایـد به دنبـال ایجاد 
مزیت بین المللي براي مهندسـان ایراني باشـیم، اظهار داشـت: مهندسـي 
بـا هـزاران مسـاله مختلف چند وجهي ارتبـاط برقرار مي کنـد و قدرت حل 

چنین مسـایلي اسـت کـه مي تواند مزیت مهندسـان محسـوب شـود. 

جایگزینابوالفضلصومعلودرمعاونتامورمسکنوساختمان
منصوبشد

در حکمـی از سـوی عبـاس آخوندی، حامـد مظاهریان به جـای ابوالفضل 
صومعلـو در معاونـت امور مسـکن و سـاختمان منصوب شـد. صومعلو که 
سـابقه فعالیت 33 سـاله 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 علمـی و مدیریتـی جناب عالی، بـه موجب ایـن حکم به 

سـمت معاون امور مسـکن و سـاختمان منصوب می شـوید. 
وزیر راه وشهرسـازی، در این حکم تاکید کرده اسـت: عرصه سـاختمان و 

توسـعه مهندسـی نیازمند تحوالت بنیادی به شـرح زیر اسـت: 
1. مهم تریـن 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 سیاسـت های توسـعه مسـکن و 
مهندسـی و فرایندهـای عملیاتی خدمات مهندسـی این اصـول باید مورد 

باشد.  توجه 
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2. در عرصـه مسـکن بـه دلیـل جایـگاه مهـم آن در حیـاط فرهنگـی، 
اجتماعـی و اقتصـادی جامعـه، و تأکیـد قانـون اساسـی بر اهمیـت آن، در 
همـه سـال های پـس از انقـالب سیاسـت گذاری ها و برنامه ریزی هـا و 
اقدامـات اجرایی گوناگونی انجام شـده اسـت، که الزم اسـت با جمع بندی 
و تحلیل و ارزیابی تجارب گذشـته بر جامعیت و اسـتحکام و کارایی آن ها 

افـزوده شـده و منظمـاً بـر کیفیت عملکـرد آن ها نظارت شـود. 
3. کمـک بـه تجدید سـاختار حرفه مهندسـی در رشـته های شهرسـازی، 
معمـاری، سـازه، تأسیسـات سـاختمان، طراحـی داخلی، مهندسـی محیط 
تأسیسـات شـهری، بهینه سـازی مصرف انـرژی، ترافیک و حمـل و نقل، 
راه و راه آهـن، فـرودگاه، بندرسـازی، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و نقشـه 
بـرداری بـا توجه بـه تحوالت جهانی سـه دهه اخیر در صنعت سـاختمان، 
فن آوری هـای جدیـد طراحـی، و نقـش سـرمایه  گذاری مدیریـت بخـش 

خصوصی در توسـعه شـهرها و زیرسـاخت ها. 
4. کمـک بـه انتقـال فناوری هـای نویـن مهندسـی بـه داخـل کشـور و 
توانمندسـازی شـرکت های داخلـی بـرای ورود بـه رقابت هـای جهانـی

5. بازسـازی رابطـه صالحیت هـای حرفـه ای بـا نظـام مقـررات نظارتـی 
دولـت، و بازنگـری در قانـون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان. 

6. اتخـاذ تدابیر الزم برای آماده سـازی جمعیت بسـیار و رو به رشـد دانش 
آموختـگان رشـته مهندسـی به منظـور کارآموزی و کسـب توانمندی های 
حرفـه ای الزم بـرای ورود بـه بـازار کار واقعـی و جلوگیـری از پدیده هـای 
ناپسـند در این بازار. 7. برگزاری جشـنواره و کنفرانس سـاالنه مهندسی به 
منظـور ارزیابـی دسـتاوردهای طراحی، اجرایی و پژوهشـی و انتشـار نتایج 

آن برای اطـالع جامعه. 

انتقالتجربه30سالهاروپادرمصرفانرژیبهکشور؛احداث
جهانی بنیاد پروتکل هدف مهمترین سبز، ساختمانهای

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 سـاختمان های اداری، تجاری و مسـکونی 
ایـران بـه مـدت 2 سـال تا اتمـام برنامـه پنجم توسـعه ایران منعقد شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور، 
در همیـن رابطـه رئیـس انجمـن مدیریـت سـبز ایـران در گفـت و گـو با 
»صما« با تاکید بر ضرورت طراحی سـاختمان های سـبز در سـطح کشـور 
گفـت: پروتکل همکاری مشـترک بنیـاد جهانی انرژی با هدف آشـنایی و 
آمـوزش مهندسـان کشـور در زمینه طراحی سـاختمان های سـبز به امضا 

رسـیده است. 
مجیـد سـرایداریان بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: بـا توجه بـه اینکـه بنیاد 
جهانـی انـرژی قریـب به 30 سـال اسـت کـه کل سـاختمان های منطقه 
اروپـا را طراحـی و در ایـن زمینه آموزش هـای الزم را ارائـه می کند، 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 250 هـزار نفر مهنـدس عضو فعال سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان کشـور هسـتند کـه در زمینه هـای مختلـف از جملـه طراحـی 
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سـاختمان ها فعالیـت می کنند و با اسـتفاده از این ظرفیـت می توانیم اولین 
گام در مسـیر طراحـی و احـداث سـاختمان های سـبز را برداریم. 

رئیـس انجمـن مدیریـت سـبز ایـران در ادامـه خاطرنشـان کـرد: هـدف 
مـا ایـن اسـت کـه بـرای سـاختمان ها در زمینـه طراحـی و اجـرا گواهی 
نامه هایـی صـادر شـود کـه مویـد گریـد سـاختمان از نظر مصـرف انرژی 

باشـد و در قیمـت سـاختمان موردنظـر نیـز نقـش مهمی ایفـا کند

بانکمرکزیبهتعهداتمسکنمهرپایبندباشد
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 20 سـاله 

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 مصوبـه ای دربـاره آن وجـود دارد بایـد طبـق همـان مصوبـه 
عمـل شـود. وی با بیـان این که عـدول کـردن از مصوبه هـای دولت کار 
پسـندیده ای نیسـت، تصریـح کـرد: در حـال حاضـر بخشـی از واحدهای 
مسـکن مهـر فروش اقسـاطی بـاز پرداخـت تسـهیالت 20 سـاله دارند و 
تسـهیالت بخشـی دیگـر از پروژه هـای ایـن طـرح بـه صورت 15 سـاله 

بازپرداخـت می شـود. 
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 15 سـاله 
بازپرداخت تسـهیالت مسـکن مهـر منطقی و معقـول بـوده و بازپرداخت 
20 سـاله زیـاد اسـت. بـه گفتـه پژمـان، وزارت راه و شهرسـازی قـول و 
قرارهـای قبلـی در خصـوص مسـکن مهـر را محترم شـمرده و بـه آن ها 

پایبنـد خواهـد بود. 

انتقادآخوندیازعملکردوزارتراهوشهرسازی
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 پروژه هـا و برخـی مـوارد دیگـر پرداخت. 
عبـاس آخونـدی در نهمین کنفرانـس بین المللی مدیریت پـروژه، تصریح 
کـرد: مدیریـت پـروژه مفهومی جـز تخصیـص بهینه منابـع اعـم از منابع 
انسـانی، دانش و سـرمایه نیسـت کـه افزایـش بهـره وری و کارایی بنگاه 

را شـامل می شـود. 
وزیـر راه و شهرسـازی با اشـاره بـه اینکـه مهم ترین معیار رقابـت پذیری 
رفاه پایدار شـهروندان اسـت بیـان کرد: حلقه های 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 می یابد. 
 وی یـادآور شـد: تعاریـف متعـددی در خصـوص رقابت پذیری ارایه شـده 
اسـت. امـا همـه تعاریف از بنگاه شـروع می شـوند و به خلـق ثروتی که به 
ملت هـا در سـطح جهـان قـدرت رقابـت و موجب رفـاه پایدار آن ها شـود 
ختـم می شـود و محـور اصیـل تعریف سـازمان اقتصـاد جهانـی بهروری 

است. 
 آخونـدی بـا اشـاره بـه ویژگی هـای 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 بنگاه هاسـت و بـه هیچ وجـه دولت عامل 
توسـعه اقتصـادی نیسـت در حالـی کـه می بینیـم هنـوز دولـت را عامـل 

توسـعه بر می شـمرند. 
وزیــر راه وشهرســازی تصریــح کــرد: بنــگاه بــرای اینکــه بتوانــد عامــل 
توســعه باشــد بایــد در فضــای مولــد کار کنــد کــه دولــت بایــد ایــن فضــا 
ــته  ــت داش ــش و رقاب ــدرت دان ــد ق ــا بای ــه بنگاه ه ــد والبت ــاد کن را ایج
باشــند و مهم تــر اینکــه پرسشــگر باشــند و از دولــت بخواهنــد کــه تغییــر 

ایجــاد کنــد. 
ــری  ــت پذی ــدارم امــا گــزارش رقاب ــه ســرایی ن  وی گفــت: قصــد مرثی
اقتصــاد کــه در ســال 2014 منتشــر شــده اســت نشــان می دهــد در دو 
ســال گذشــته 20 پلــه در شــاخص های مــد نظــر ســقوط داشــته ایــم. 
ــدازه  ــی برای ان ــاخص کل ــرد: 12 ش ــالم ک ــازی اع ــر راه و شهرس  وزی
گیــری رقابــت پذیــری در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در بیــن 148 
ــه 83 در  ــران رتب ــی نهادهــا در ای ــی در حــوزه کارای کشــور مــورد ارزیاب
بخــش زیربناهــا رتبــه 65، در بحــث محیــط اقتصــاد کالن رتبــه 100، 
در بخــش آمــوزش ابتدایــی و ســالمت رتبــه 51، کارایــی آموزشــی رتبــه 
88، کارایــی بــازار کاال رتبــه 110 و کارایــی بــازار نیــروی انســانی رتبــه 

145 را دارد. 
آخونــدی ابــراز داشــت: در دیگــر شــاخص های مــورد ارزیابــی در 
ــه  ــی رتب ــن 148 کشــور در شــاخص توســعه یافتگــی بازارهــای مال بی
ــر  ــورت موث ــه ص ــو ب ــش ن ــرش دان ــی و پذی ــاخص آمادگ 130، در ش
ــه 116 و در  ــی رتب ــارکت گروه ــر مش ــد ب ــا تاکی ــا ب ــد بنگاه ه و کارآم
ــی  ــازار بزرگ ــد ب ــان می ده ــه نش ــم ک ــه 19 را داری ــازار رتب ــش ب بخ
ــودن  ــرفته ب ــاظ پیش ــم و از لح ــن داری ــدی پایی ــره وری و کارآم ــا به ب
داریــم.  را   71 رتبــه  نــوآوری  درشــاخص  و  رتبــه 104  بنگاه هــا 
 وی افــزود: ارزیابــی شــاخص های نشــان می دهــد قــدرت مــا در رقابــت 
بــا ســایر کشــورها کاهــش یافتــه اســت و افزایــش قــدرت مــا بــه نحــوه 

ایجــاد بنگاه هــای قدرتمنــد مربــوط می شــود. 
ــاس  ــی براس ــد مل ــی درآم ــرد: منحن ــالم ک ــازی اع ــر راه و شهرس وزی
مــدرک شــکل یــو )U) را نشــان می دهــد کــه بــه مفهــوم ایــن اســت 
چنــد درصــد افــراد جامعــه بســیار فقیــر و طبقه متوســط در هشــت ســال 

ــدار شــده اند.  گذشــته فقیــر و 5 درصــد افــراد جامعــه بــه شــدت پول
ــر  ــر قش ــه فقی ــر ب ــری منج ــت پذی ــش رقاب ــی کاه ــزود: گاه وی اف
ــوازن  ــع مت ــد توزی ــا نشــان می ده ــه می شــود و نموداره متوســط جامع

ــه اســت.  ــر صــورت گرفت فق
ــه شــرط  ــد ب ــروژه می توان ــت پ ــش مدیری ــار داشــت: دان ــدی اظه آخون
ارتقــای محیــط بنــگاه بــا نظــارت اجتماعــی و قــدرت پرسشــگری تحول 
آفریــن باشــد. نمی توانیــم بگوییــم دســتگاه های اجــرای ماننــد وزارت راه 
و شهرســازی توانایــی الزم بــرای کنتــرل بنگاه هــا بــه منظــور افزایــش 
کارایــی را دارنــد و بایــد پرسشــگر و نظــارت اجتماعــی در بنگاه ها شــکل 

 . د بگیر
 وی تاکیـد کـرد: بـا دسـتورالعمل های اداری امور اصالح نمی شـود و فقط 
بـا اجمـاع نخبـگان قابـل تغییر اسـت و پـس از 35 سـال 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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قیمتخدماتمهندسیواقعینیست
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: قیمت خدمــات مهندســی در 

کشــور واقعــی نیســت و بایــد منطقــی شــود. 
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـالمی با 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 نمی شـود. 
سـیدمهدی هاشـمی با بیـان اینکـه مهندسـان از لحـاظ مالـی تامیـن 
نمی شـوند، افـزود: باید به سـمتی برویم که قیمت ها واقعی سـازی شـوند، 
چـرا کـه هزینـه خدمـات مهندسـی در جاهای مختلـف دنیا بیـن 5 تا 10 
درصـد اسـت، در صورتـی که در کشـور مـا هزینه این خدمات بیـن 2 تا 3 

درصـد اسـت و بایـد ایـن قیمت منطقی شـود. 
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلس، تصریـح کـرد: در حـال حاضر قیمت 
سـاختمان ها، مصالـح سـاختمانی و سـایر هزینه هـا افزایش پیـدا می کند، 
امـا ایـن خدمـات بـرای اینکـه پایـه آن هـا ضعیـف و پایین بسـته شـده، 
افزایـش خاصـی نـدارد و حداقـل انتظـار مهندسـان فراهم نمی شـود و از 

طرفـی زمینـه بـروز برخـی تخلفـات فراهم می شـود. 
بردن کیفیت  باال  و  امضا فروشی  از  برای جلوگیری  هاشمی اضافه کرد: 
ساخت ها باید از طرفی قیمت ها را واقعی کرده و از طرف دیگر با متخلفان به 

صورت جدی برخورد کنیم. 
 

صدورخدماتفنیومهندسی
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل از صدور 900 میلیون دالری خدمات 
فنی و مهندسی صنعت آب و برق در 9 ماه نخست سال جاری خبر داد. 
 اسماعیل محصولی گفت: اگر رویکردهای دولت به خوبی  اجرایی شود و بخش 
خصوصی و شرکت های توانمند ایرانی بیشتر حمایت شوند، می توان صادرات 
خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق را بیش از پیش گسترش داد. 
وی مجموع کشورهایی را که با ایران در بخش های مختلف صنعت آب 
با  این همکاری ها  افزود:  و برق همکاری دارند، 40 کشور اعالم کرد و 
45 شرکت توانمند ایرانی در بخش های صنعت آب و برق دنبال می شود. 
محصولی با بیان اینکه اگر فضایی برای گسترش همکاری ها ایجاد شود، 
همکاری ها توسعه می یابد، گفت: طرح های مختلفی در کشورهای آسیایی، 

آفریقایی، آمریکای التین و آسیای جنوب شرقی دنبال می شود. 
که  تجارت  توسعه  سازمان  گزارش  به  بنا  نیرو  وزارت  کرد:  تصریح  وی 
زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در سال 91 در بحث 
صادرات خدمات فنی و مهندسی پیشتاز بوده و در چهار بخش نیرو، راه، 
ساختمان و صنعت مقام برتر را از لحاظ مبالغ طرح ها کسب کرده است. 
محصولی افزود: در سال جاری هم آمار سازمان توسعه تجارت همین روند را 

نشان می دهد و وزارت نیرو در این بخش پیشتاز است. 

نامگذاریسـاختمانسـازمانملـیزمینومسـکنبهنام
کازرونی سـراجالدین مرحوم

در جلسـه ای بـا حضـور وزیـر راه و شهرسـازی و رئیـس سـازمان میـراث 
فرهنگـی و گردشـگری، از سنگ نوشـته ای که تصویر مرحوم سـراج الدین 
کازرونـی بـر آن نقـش بسـته بـود، رونمایی و مقرر شـد این سنگ نوشـته 

سـر در سـازمان ملـی زمین و مسـکن نصب شـود. 
مرحـوم  سـالگرد  نهمیـن  و  بزرگداشـت  مراسـم  فـارس،  گـزارش  بـه 
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سـراج الدین 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 ایران ایر و رئیس شـورای شـهر 

تهران حضور داشـتند. 
وزیـر راه و شهرسـازی در ابتـدای ایـن مراسـم اظهار داشـت: سـراج الدین 
کازرونـی بنیانگـذار بحث های بنیـادی در حوزه برنامه ریـزی کالبدی نظیر 

طـرح کالبدی ملـی و طـرح مطالعات ناحیـه ای بود. 
عبـاس آخونـدی گفـت: اولیـن طـرح مطالعه منطقـه ای اصفهان توسـط 
کازرونـی پایه گـذاری شـد و اگـر اصفهـان نظمـی دارد مرهـون خدمـات 

است.  ایشـان 
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: طرح مطالعات منطقه ای 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 1370 به 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 سامان یافته 
می کرد.  فعالیت  آن  ساماندهی  و  مسکن  و  زمین  تقاضای  مورد  در 
که  داشت  تأکید  موضوع  دو  بر  همیشه  کازرونی  شد:  یادآور  آخوندی 

»عدالت محوری« و »تأمین زمین برای اقشار کم درآمد« بود. 
با فساد خیلی خوب عمل  مبارزه  به  نسبت  بیان کرد: کازرونی  آخوندی 
می کرد واصاًل انضباط شهری را از منظر مبارزه با فساد پیگیری می کرد. 

سراج الدین کازرونی متولد سال 1325  در سن 59 سالگی درگذشت. 
معاون شهرداری اصفهان، معاون امور عمرانی وزارت کشور، وزیر وزارتخانه 
ریاست  سپس  و  چهارم  و  سوم  دولت  در  شهرسازی  و  مسکن  سابق 
بود.  از مسوولیت های وی  سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برخی 
کازرونی در 20 دی ماه 1384 دار فانی را وداع گفت و در جوار حرم علی بن 

موسی الرضا )ع( آرمید. 
در پایــان ایــن مراســم از سنگ نوشــته مربــوط بــه ســراج الدین کازرونــی 
توســط همســر وی رونمایــی شــد و نام ســاختمان ســازمان ملــی زمین و 

مســکن بــه ســاختمان ســراج الدین کازرونــی تغییــر یافــت. 

مقرراتشهریمعاملهمیشود!
وزیر راه و شهرسـازی با اشـاره به اینکه قوانین و مقررات شـهرها بی ارزش 
بوده و قابل داد و سـتد اسـت گفت: بیشـتر اهداف در حوزه شـهری تعیین 

می شـوند اما آخر کار به صورت سیسـتم وار می گوییم نشـد. 
 عبـاس آخونـدی در اولیـن نشسـت تخصصـی تشـکل های حرفـه ای 
معماری و شهرسـازی کشـور اظهار کرد: در حوزه شهرسـازی تالش های 
زیـادی توسـط بخـش خصوصـی و عمومی صـورت 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 کالن شـهرهای ما کـه هم اکنون با مسـاله 
آلودگـی و محیط زیسـت روبرو هسـتند و آسـایش و محیط شـهرها خیلی 

دل انگیز نیسـت. 
آخونـدی با یادآوری اینکه اوایل انقالب 300 سـاختمان باارزش شناسـایی 
شـد گفـت: ایـن در حالـی اسـت کـه از ایـن تعـداد 60 تـا 70 سـاختمان 
باقیمانـده اسـت. وی بـا اشـاره بـه اینکـه نظـام حکم روایی شـهری فراتر 
از طراحـی و معمـاری اسـت، گفت: دوگانگی حاکمیت شـهری و سیاسـی 
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ریشـه همه مشـکالت اسـت. بنده حدود 16 سـال مسـوولیت نداشـتم و 
هیـچ تمایلی نیز برای بازگشـت نداشـتم. 

وزیـر راه و شهرسـازی ادامـه داد: معتقدم هیچ مسـوولی نمی تواند مسـایل 
را بـه شـکل اداری حـل کنـد و جامعـه باید مسـایل موجـود را حـل کند. 
آخونـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه در این زمینه هـا باید با مـردم و حرفـه ورزان 
فـارغ از تخصص هایـی کـه دارنـد بـه عنـوان شـهروند گفت وگـو کنیـم، 
اظهـار کـرد: اساسـا باید قبـول کنیم راجع به مسـایل کشـورمان باید فکر 

کنیـم تا در نهایت شـاهد اصـالح فرآیندها باشـیم. 
 وی گفـت: هم اکنـون بـا پدیـده فقر شـهری مواجه هسـتیم و نمی توانیم 
آن را نادیـده بگیریـم بنابرایـن باید راه حلـی برای این موضـوع پیدا کنیم. 
وزیر راه و شهرسـازی با اشـاره بـه اینکه هم اکنون آب کارون قابل شـرب 
نیسـت، تاکیـد کـرد: نیازمنـد تغییـر انـگاره در شـهرهای ایـران در نحـوه 
تعریـف کاالی عمومی هسـتیم 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 مـی رود به مفهـوم نبود تعلق اسـت. 
آخونـدی همچنیـن با تاکید بر اینکـه حمل و نقل جایگاه بسـیار مهمی در 
اقتصـاد کشـورها دارد، گفـت: همـواره گفتـه می شـود 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 جاده ها مسـاله ای بسـیار 

جـدی اسـت کـه نیازمنـد سـرمایه گذاری زیادی اسـت. 
وزیـر راه و شهرسـازی بـا یادآوری اینکـه ارزش امروز زیرسـاختهای راهی 
ایـران 200 هـزار 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. 

ساختکولرگازیخورشیدی
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 می تواند 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 اسـپلیت های خورشـیدی یا همـان کولـر گازی 
خورشـیدی در دو نـوع 50 و 100 درصـدی سـاخته شـده اسـت، گفـت: 
نمونـه 50 درصـدی بخشـی از نیـروی موردنیاز خـود را از انرژی خورشـید 
می گیـرد)50 درصـد( و بقیـه انـرژی مصرفی دسـتگاه نیز از برق شـهری 
تامیـن می شـود. بـه گفته ایـن محقق ایرانـی، نمونـه 100 درصـدی این 
محصـول نیـز 100 درصـد انرژی مورد نیـازش را از خورشـید و نور مهتاب 

به دسـت مـی آورد. 
وی کاهـش مصـرف انـرژی و قیمـت مصرفـی حامل هـای انـرژی را از 
مهم تریـن مزیت هـای اجرایـی شـدن این طرح برشـمرد و گفـت: در حال 
حاضـر قیمـت بـرق مصرفی ایـن نـوع کولـر گازی )نمونـه 50 درصدی( 
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یـک پنجـم کولرهای گازی اسـت کـه این مزیـت باعث می شـود قیمت 
گـران محصول نیـز پس از مصرف بـرای مصرف کننـده توجیه اقتصادی 
داشـته باشـد. بـه گفتـه وی، کیفیـت ایـن محصول بـا نمونه های مشـابه 
خارجـی برابـری می کنـد و تنها تفـاوت آن در قیمـت ارزان تر آن اسـت. 

فناوریخانههوشمندبومیمیشود
محققـان کشـور نوعـی سـامانه هوشـمند بـرای سـاختمان ها طراحـی 
کرده انـد کـه عـالوه 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 می کنـد. 
طهماسـب داوودی مجـری ایـن طـرح و مدیرعامـل شـرکت دانش بنیان 
تولیـد کننـده این محصـول اظهـار داشـت: خانه های هوشـمند دیجیتالی 
یکـی از فناوری های 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 68 هـزار مترمربـع زیربنای سـاختمانی، 
4. 5درصـد 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 می شـود. 
وی توضیـح داد: در بخـش حفاظـت و امنیـت سـاختمان و بـا نصـب این 
سیسـتم هیـچ ولتـاژ مزاحمـی وارد شـبکه بـرق سـاختمان نمی شـود، 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 شـریان های اصلی به سـامانه دسـتور قطع آب 

و گاز را می دهـد. 
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 می شـود که 
امـواج افقی دارای سـرعت بیشـتر و اثـرات تخریبی کمتر هسـتند و امواج 

عمـودی دیرتر به سـاختمان می رسـند. 
داوودی اضافـه کـرد: حسـگرهایی در سـاختمان نصب شـده اسـت که به 
صـورت برخـط و بـا دریافت نشـانه هایی از بـروز امواج افقی دسـتور قطع 
شـریان های اصلی ساختمان مانند آب، برق و گاز را می دهد و سیستم های 
صوتـی در سـاختمان افـراد را بـه پناهـگاه هدایـت می کنـد. بـه گفته وی 
براسـاس آمارهـا هنـگام بروز زلزلـه آتش سـوزی و آب گرفتگـی از دیگر 
عوارضـی هسـتند که بیشـترین خسـارت را بـه سـاختمان ها وارد می کند. 
وی گفـت: هوشـمند کـردن سـاختمان این قابلیـت را به تمـام تجهیزات 
صوتـی، برقـی و مخابراتـی می دهـد و بـه دلیـل وب پایـه بـودن ایـن 
تجهیـزات، کاربران حتی بااسـتفاده از تلفن همـراه نیز می توانند از وضعیت 
تجهیـزات موجـود در منزل آگاهی یابند. وی درباره تاریخچه این سیسـتم 
گفـت: مطالعـات اولیـه آن در سـال 70 آغاز و در سـال 74 نخسـتین 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 انر ژی 
معاونـت نیرو نصب شـد کـه نتیجه آن کاهـش 38 درصد مصـرف انرژی 
در سـال 87 بـود. در مرحلـه بعـدی این سیسـتم در 5 سـاختمان دولتی در 
شـهرهای مختلف کشـور و 5 سـاختمان دولتی در تهران نصب شده است. 
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تولیدشیشهرفلکسبافناورینانو
مدیـر کارخانـه شیشـه سـازی مراغـه گفت: خـط تولید شیشـه رفلکس با 

اسـتفاده از فنـاوری نانـو در ایـن کارخانه راه اندازی شـد. 
سـعید حسـنی افـزود: بـرای راه انـدازی این خط تولیـد، 700 میلیـارد ریال 
سـرمایه گـذاری شـده و با راه انـدازی آن برای 100 نفر به صورت مسـتقیم 
اشـتغال ایجـاد شـده اسـت. وی با اشـاره به اینکه فنـاوری تولیـد این نوع 
شیشـه کامال بومی سـازی 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. 
ــن  ــد ای ــاالنه تولی ــت س ــه ظرفی ــازی مراغ ــه س ــه شیش ــر کارخان مدی
کارخانــه را 10 میلیــون متــر مربــع انــواع شیشــه رفلکــس ســاختمانی و 
صنعتــی اعــالم کــرد و ادامــه داد: پیــش از راه انــدازی ایــن خــط تولیــد، 
ــرداری از آن  ــره ب ــا به ــه ب ــود ک ــده شیشــه رفلکــس ب ــران وارد کنن ای
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 10 نــوع شیشــه رفلکس 
بــوده کــه شیشــه های خــود پــاک شــونده و کنتــرل کننــده دمــای اتــاق 
ــه تولیــدات  ــو از جمل ــا اســتفاده از فنــاوری نان در زمســتان و تابســتان ب

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 می شــود، گفــت: در ایــران 18 میلیــون 
متــر مربــع شیشــه رفلکــس تولیــد می شــود کــه هشــت میلیــون متــر 

مربــع آن در شــهر ســاوه و بقیــه در مراغــه تولیــد می شــود. 
ــا  ــان ب ــرد: همزم ــادآوری ک ــه ی ــازی مراغ ــه س ــه شیش مدیرکارخان
راه انــدازی ایــن خــط تولیــد، تولیــد آینــه آلومینیومی نیــز بــا 100میلیــارد 
ریــال ســرمایه گــذاری در ایــن کارخانــه آغاز شــد. حســنی ظرفیــت تولید 
ایــن خــط را هشــت میلیــون متــر مربــع در ســال اعــالم کــرد و افــزود: 
15 درصــد محصــوالت تولیــدی ایــن کارخانــه عــالوه بــر تامیــن نیــاز 
داخلــی در قالــب 20 محصــول شــامل شیشــه فلــوت، شیشــه رفلکــس 
و آینــه بــه کشــورهای روســیه، اوکرایــن، گرجســتان، هنــد، ارمنســتان، 

ــود.  ــادر می ش ــتان ص ــراق و افغانس ع

قطارهاییکهازآسمانخراشباالمیروند
طــرح باالرفتــن قطارهــا از آســمانخراش ها بــا هــدف شــکل دهی 

ــد.  ــه ش ــان ارائ ــودی جه ــتگاه های عم ــتین ایس نخس
ایســتگاه ها در شــهرهایی ماننــد لنــدن و نیویــورک ســازه های وســیعی 
هســتند، بــا ایــن حــال، بــر اســاس یــک پیشــنهاد جدیــد، قطارهــا بــرای 
شــکل دادن اولیــن ایســتگاه های عمــودی از یــک طــرف آســمانخراش ها 
بــاال خواهنــد رفــت. ایــن موضــوع فضــا را در مراکــز شــهری آزاد خواهــد 
گذاشــت و بــه مســافران امــکان هدایت شــدن بــه خــارج از ایســتگاه را 

بــه صــورت کارآمــد می دهــد. 
بــه گفتــه کریســتفور کریســتوفی و لــوکاس مازاراســا، ارائه دهنــدگان این 
ایــده، پــروژه جدیــد »هــاب قطــار عمــودی سریع الســیر« نــام گرفتــه و 
می توانــد یــک آســمانخراش عظیــم را جایگزیــن ایســتگاه های کنونــی 
کنــد. در ایــن شــیوه، واگن هــای قطــار بــا رســیدن بــه ایســتگاه، ماننــد 
یــک چــرخ شــهربازی بــه ســمت فوقانــی آســمانخراش اوج می گیرنــد و 
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آهنرباهــای موجــود در طرفیــن ســاختمان نیــز به آن هــا امــکان باالرفتن 
را می دهــد. 

ــای  ــل چالش ه ــدف ح ــا ه ــیر« ب ــودی سریع الس ــار عم ــاب قط »ه
اجتناب ناپذیــری ارائــه شــده کــه شــهرها تــا ســال 2075 بــا آن روبــرو 
خواهنــد شــد و راهــکاری پایــدار را بــرای آینــده تولیــدات حمل و نقــل در 
اختیــار می گــذارد. هــدف از ایــن هــاب، جایگزینــی ایســتگاه های تــرن 
معمولــی و ایجــاد نقــاط ارتباطــی کلیــدی جدیــد بــرای تبــادل افــراد و 

ــا شــبکه سریع الســیر ابداعــی اعــالم شــده اســت.  کاالهــا ب
ــر  ــنتی ب ــار س ــی ایســتگاههای قط ــر کنون ــار قصــد دارد تاثی ــرج قط ب
ــی  ــه الب ــن طــرح، مســافران ب ــد. در ای ــن را حــذف کن اســتفاده از زمی
ــک  ــان ی ــا از می ــن آن ه ــکان باالرفت ــر ام ــن ام ــد و ای ــی می رون اصل
ــد.  ــا را می ده ــه درون واگن ه ــا ورود ب ــا و از آنج ــت فرم ه ــز و پل دهلی
زمانــی کــه تــرن حرکــت می کنــد و از شــکل افقــی بــه شــکل عمــودی 
بــاال مــی رود، واگن هــا شــبیه بــه چــرخ شــهربازی شــده و بــه مســافران 

ــد.  ــودی را می دهن ــت عم ــدن در وضعی ــکان مان ــن ام داخــل واگ

ساختعمیقترینهتلجهاندرسوئد
هتلــی در ســوئد در عمــق جنگل هــای ایــن کشــور ســاخته شــده کــه 
بــه ســبب فاصلــه آن تــا ســطح زمیــن »عمیــق تریــن هتــل جهــان« 

نــام گرفتــه اســت. 
ــق  ــری عم ــل در 155 مت ــن هت ــر، ای ــزی خب ــد مرک ــزارش واح ــه گ ب
زمیــن در یــک معــدن نقــره متروکــه ســاخته شــده اســت کــه یــک اتاق 

خــواب، یــک میــز ناهارخــوری و صندلــی و چنــد شــمع دارد. 
ــات  ــی امکان ــام و حت ــاق لوکــس، دستشــویی، حم ــد ات ــل فاق ــن هت ای
ــل  ــن هت ــه ای ــال 2006 زمانیک ــان از س ــزاران مهم ــت. ه ــی اس رفاه
ــد.  گشــایش یافــت یــک شــب را در ایــن معــدن قدیمی ســپری کرده ان
ایــن معــدن متعلــق بــه قــرن پانزدهــم اســت. اتــاق میهمــان در ایــن 
هتــل در قــرن هجدهــم زمانیکــه کارگــران معــدن، بــا چکــش کــوه را 

ــد ســاخته شــده اســت.  ــارج کنن ــره از آن خ ــا نق می شــکافتند ت
ــارج  ــم خ ــرن هجده ــوه در ق ــن ک ــره از ای ــی نق ــل توجه ــر قاب مقادی
شــده اســت. امــا عملیــات در ایــن معــدن در ســال 1962 پایــان 
ــود.  ــده ب ــی مان ــتفاده باق ــال 2005 بالاس ــا س ــدن ت ــن مع ــت و ای یاف
ــه  ــرد و آن را ب ــداری ک ــدن را خری ــن مع ــهر ای ــی ش ــورای محل ش
ــر از صــدای چکه هــای  ــه غی یــک مــکان گردشــگری تبدیــل کــرد. ب
آب و نجواهــای کــوه، ایــن معــدن کامــال آرام و ســاکت اســت. 
ــژواک  ــت پ ــه قابلی ــود دارد ک ــدور وج ــاق م ــک ات ــل ی ــن هت در دل ای
صــدا در آن اســتثنایی اســت بطوریکــه اگــر فــردی صحبــت کنــد پژواک 
ــنیده  ــش ش ــن صحبت ــان یافت ــس از پای ــه پ ــد دقیق ــا چن ــدای او ت ص

می شــود. 
برجبیتیدرجایگاهپاالیشگرتنفسشهری

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 حل هـای معمارانـه و طراحـی بـا خروجـی نمونه هـای رباتیـک که به 
مثابـه ابزارهـای طراحـی عمـل می کننـد، 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 بی تـی لنـدن به یـک سـاختار بلند مرتبـه و از بیـن برنده 

آلودگی هدفمند شـده اسـت. 
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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 می دهد. 
او بیشـترین تمرکـز خود را حول محور سـالمتی و جامعه بـا مخاطب قرار 
دادن بیماری هـای تنفسـی بـه عنوان موضوعی اساسـی در لنـدن و اقلیم 

منحصـر به فـرد شـهر قـرار می دهد. 
لـی طراحـی مجـدد بـرج بی تـی را درون یک عنصـر برای برداشـت مؤثر 
آالینده هـا مطـرح می کنـد. از طـرف دیگـر، لـی توجه بسـیاری بـه عامل 
اقتصـادی در پژوهـش اقتصـادی دارد بـه همیـن دلیل پیشـنهاد می کند، 
سـرمایه گـذاری در ابـداع از بیـن برنده آلودگی می تواند سـود گسـترده ای 
بـه منابـع کمیاب برسـاند. او حتی بـه نقل از باکمینسـتر فولر بـر این باور 
اسـت کـه بـا توجـه بـه آلودگـی در واقـع بـه نظـر می رسـد، ایـن معضل 
منبعی باشـد، که ما هنـوز نمی دانیم چگونه از آن اسـتفاده کنیم. ” آلودگی 

چیـزی نیسـت، بجز منبعـی که مـا آن را از بیـن نبردیم”. 
مـا اجـازه می دهیـم، آن هـا متفـرق شـوند، زیـرا از ارزش آن بی اطـالع 
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 روش هـای جدیـد حرکت افزاینده هوا و مسـاله از بین بـردن آلودگی 

را بـا هـدف بـه حداکثر رسـاندن بهره وری سـاختاری بررسـی می کند. 

پلعابرپیادهپالشیت
ایـن پـل هوایی عابر پیاده، دو سـوی مدرسـه پالشـیت نیوهام لنـدن را با 
یکدیگـر ارتبـاط می دهـد. این پروژه به عنوان یک مجسـمه فـوالدی که 
در نـوع خـود بی ماننـد اسـت، به سـمبلی بـرای اهالی منطقه تبدیل شـده 
اسـت. شـهرداری به عنوان کارفرما، درصدد اجرای سـاختار دینامیکی بود 
کـه عـالوه 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 می کنند. پل 
کـه هـم به عنـوان پناهگاه و هم راه ارتباطی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
از سیسـتم کرم هـای چنـد الیـه الهـام گرفته اسـت؛ این تشـابه بـه دلیل 

اسـتفاده از مصالح متعدد می باشـد. 
ایـن پل با سـازه ای سـبک، تمام عـرض خیابانی پرازدحـام را طی و به این 
طریـق بـه روانـی تـردد اتومبیل هـا کمـک می کنـد؛ 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 آن هـا می دهد. گالری 
سـاخته شـده در وسـط پـل، چشـم اندازی بـه بیـرون عرضـه می کنـد و 

فضای اسـتراحت جدیـدی را در اختیـار عابران قـرار می دهد. 
شـکل مارپیـچ پـل خـود را بـا درختـان موجـود در مسـیر پـل، هماهنگ 
می کنـد. در حقیقـت طـرح، یـک تمریـن کوچـک در پیونـد مالحظـات 
اقتصـادی و محیطـی بـا بخـش جدیـد مدرسـه می باشـد کـه به وسـیله 
ایـن اثـر معمارانـه تحقـق یافتـه اسـت. پل توسـط سـتون های فـوالدی 
نگه داشـته می شـود. سـتون ها توسـط پارچه هایـی از جنس تفلـون که به 
وسـیله حلقه های فوالدی ضد زنگ کشـیده شـده اند، پوشـیده شده است. 
اسـکلت سـازه بـه سـه قسـمت تقسـیم شـده کـه توسـط تیرچه هایی به 
عـرض 915 میلیمتـر بـه هم جـوش داده شـده اند. جانپناه پـل را تیرهای 
دیگـری بـا مقطـع دایـره کـه بـه سـازه اصلـی متصل شـده اند، تشـکیل 
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می دهـد. حلقه هـای نامتقارنـی کـه در تمـام طـول سـازه و پـل قـرار 
گرفته انـد، هـم به اسـتحکام پل کمک می کنند و هم شـکل پوشـش پل 
را بـه وجـود می آورنـد. هر یـک از دو انتهای پل روی سـتون های کوچک 
 V تـری تکیـه می کننـد. یکـی از ایـن سـتون های متقاطـع که به شـکل

برگشـته هسـتند، به عنوان ورودی شـمالی مدرسـه اسـتفاده می شـود. 
شـباهت پـل بـا کـرم توسـط شـکل، سـازه و مصالـح پوششـی پارچه ای 
منعطـف، بـه وجود آمـده؛ المان هایی که این شـباهت را تشـدید می کنند. 
طـرح و سـاخت پـل اثـری اسـت بسـیار عالی؛ بـه ویـژه این که اسـتفاده 

کننـدگان آن دانـش آموزان هسـتند. 

بزرگراههوشمند
تصــور کنیــد شــب هنــگام در حــال رانندگــی در یــک جــاده بــدون چراغ 
هســتید و تنهــا منبــع اتــکای شــما چراغ هــای اتومبیــل شماســت و هیچ 
چــراغ خارجــی در ســطح جــاده وجــود نــدارد. یــا جــاده ای 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 Roosegaarde بــا همــکاری مهندســان Heijmans موفق به 
طراحــی جــاده ای هوشــمند شــده اند کــه بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای 
روز و انرژی هــای تجدیــد پذیــر می توانــد یکــی از ایمــن تریــن جــاده ای 

باشــد کــه شــما تــا بــه حــال در آن رانندگــی کــرده ایــد. 
ایـن بزرگـراه هوشـمند از تکنولوژی هـای نویـن نظیـر، رنـگ داینامیک، 
خطـوط جـاده خود نور ده، خطوط شـارژ الکترونیکی و نورهـای بادی بهره 
 Roosegaarde می گیـرد. تصاویـر ارسـالی توسـط اسـتودیوی طراحـی
نشـان دهنده بکار گیـری تکنولوژی های مختلفی مانند انـرژی باد، انرژی 
خوشـیدی و تکنولوژی هـای نویـن می باشـد. کلنگ فـاز ابتدایی سـاخت 
ایـن بزرگـراه هوشـمند در سـال 2013 در کشـور هلنـد بـه زمیـن خواهد 
خـورد. ایـن فـاز اجرایی شـامل تکنولوژی هایی نظیر خطوط جـاده ای خود 
نـور ده خواهـد بـود کـه بـرای سـاخت آن هـا از تکنولـوژی نویـن پودری 
بـا نـام foto-luminising اسـتفاده شـده اسـت. نحوه عملکـرد این نوع 
رنگ هـا بـه ایـن گونه اسـت کـه این پـودر توسـط تابـش آفتـاب در روز 
شـارژ شـده و در تاریکـی بـه مـدت 10 سـاعت از خـود روشـنایی سـاطع 
خواهـد کـرد. این رنگ پـودری داینامیکی برای پاسـخگویی به نوسـانات 
درجـه حـرارت، شـرایط جـاده ای یخی یـا لغزنده و بـا الگوهـا و بافت های 
تعییـن شـونده از سـوی طراحـان به کار گرفتـه خواهد شـد. اهمیت وجود 
ایـن بزرگـراه هوشـمند عـالوه بـر ایمنـی در حمـل و نقل، ذخیره سـازی 
و عـدم هـدر رفـت میـزان قابـل توجهـی از انـرژی اسـت که سـاالنه در 
بزرگراه هـای سراسـر جهـان بـه هـدر مـی رود. تصاویـر مـورد نظـر نیز با 

ترجمه فارسـی ضمیمه شـده اسـت. 

آجررشدیافتهازباکتری؛تدبیرینودرحفظمحیطزیست
ــک  ــدازی ی ــرد در راه ان ــه ف ــر ب ــک منحص ــوژی بیولوژی ــک تکنول ی
کمپانــی، روش رشــد آجرهــا از باکتــری و مــوادی کــه بــه شــکل طبیعی 
فــراوان هســتند، را توســعه داده اســت. ایــن تــز بــه تازگــی برنــده اولیــن 
ــده  ــو ش ــوالت ن ــداع محص ــی در اب ــر دولت ــازمان غی ــک س ــگاه ی جای
ــری  ــا بکارگی ــِح در حــال رشــد ب ــو میســون روشــی از مصال اســت. بای
میکروارگانیســم ها را بســط داده اســت. اســتدالل بــر ایــن اســاس اســت، 
چهــار مصالــح ســاختمانی ســنتی – بتــن، شیشــه، فلــز و چــوب شــامل 
ــه  ــن ســنگینی جرمــی و متکــی ب ــرژی و همچنی ســطح عمــده ای از ان
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ــک  ــیمان بیولوژی ــا س ــخ آن ه ــند. پاس ــدود می باش ــی مح ــع طبیع مناب
ــرات  ــدون تأثی ــوان از آن ب ــه می ت ــت، ک ــتقامت باالس ــا اس ــی ب طبیع
ــر اســاس بایــو میســون “  منفــی در محیــط پیرامــون اســتفاده کــرد. ب
تولیــد ســیمان جهانــی در ســال 2008 بالــغ بــر 2. 8 میلیــون ُتــن معــادل 

ــد.  ــفر می باش ــده در اتمس ــدار CO2 آزاد ش ــن مق همی
ایـن انـرژی یـک مجموعـه از فرایندهـا را در یـک محـدوده از اسـتخراج 
مصالـح خـام تشـدید کـرده اسـت و منابـع سـوختی بـرای کوره هـای 
گرمایـش بـه این واقعیت کـه “ 40 درصـد دفع کربن دی اکسـید جهانی 
مرتبـط بـه صنعت سـاخت هسـتند” کمک می کنـد. 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 
می سـازد. تولیـد این محصـول کمتـر از 5 روز در تولید یـک مصالح پیش 
سـاخته زمـان می برد. بایو میسـون یـک مدل مانـدگار در بازار که شـامل 
صـدور مجـوز در تولیـد سـنگ تراشـی های موجـود در رشـد آغـاز شـده 

می باشـد، تولیـد کرده اسـت. 
ایـن ورودی بـرای سـیمان بیولوژیک که در سـطح جهانی فراوان هسـتند 
و می توانـد بـه جـای قالب گیری در کوره های فشـرده سـوخت که منبعی 
از ضایعـات محصـوالت جانبی باشـند، گران قیمت می باشـند. این مصالح 
در دمای محیط رشـد یافته اسـت. مؤلفـه دیگر، آب در ارایه مواد سـیمانی 
بازیافتـی در یـک سیسـتم چرخه ای بسـته بـکار رفته، و در فرایند سـاخت 
مـورد اسـتفاده مجـدد قرار می گیـرد عالوه بر ایـن، از آنجایی که سـیمان 
بیولوژیکی در یک فرایند شـفاف متفاوت از سـیمان پورتلند شـکل گرفته، 

آزمایش هـای اخیـر با آب دریـا موفقیت آمیز بوده اسـت. 

استفادهازمصالحبازیافتیدرتولیدلوسترهایکاغذی
سـایبان چرخشی سـاخته شـده از لوله های 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 سـالن های حومه شـهر در 

نظر گرفته شـده اسـت. 
اینستالیشـن از 5200 لولـه کاغـذ در سـقف این فضا گسـترش یافته و به 
شـکل طاقدیس های روشـن و نرم در سـقف باال و پایین حرکت می کند. 
پارینـو می گویـد: 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 تیمـی از ام آی تـی توسـعه یافـت. مـا در پی خلـق پیوندی بین 
سـاختاری ممتـد و عناصـر فرو رفتـه که موجب روشـنایی فضا می شـود، 
می باشـیم. 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 می باشـد. 
با هدف تولید نوسـان سـایبان لوله ها از یک زیرسـاخت سـیم مشی معلق 
شـده، در حالـی کـه لوله هـا براسـاس برنامـه کامپیوتـری به دقـت برش 
خوردنـد. یـک کابـل لوله هـا 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 لوله های کاغذی جـای گرفته اند، 

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 می کرد. این اینستالیشـن در جایگاه یـک مداخله معمارانه 
در سـالن وی آی پی نمایشـگاه رشـد کرده اسـت. پارینو می گوید: سـقف 
سـالن 900 متر مربعی را به سـه فضای مجزا تقسـیم کردیم. لوسـترهای 
پارینـو در 13 و 17 فوریـه در ایـن مکان بر پا بودنـد، اما هم اکنون برچیده 
شـدند. گرچه سـازمان دهندگان در فریا دمادرید امیدوار هسـتند با سـرهم 
بنـدی مجـدد آن هـا در یـک سـالن دایمی جـدا تا بتوانـد در بلنـد مدت به 
نمایـش در آیـد. اما لوسـترها هرگز مانـدگاردر نظر گرفته نشـدند. آن ها از 

کاغذ سـاخته شـدند، و بشـدت قابل اشـتعال می باشند. 

عرضهنخستینالمپمسطحجهان
شــرکت فیلیپــس نخســتین المــپ حبابــی مســطح جهــان با طــول عمر 

23 ســال را عرضــه کرد. 
ایــن شــرکت مدعــی اســت کــه المــپ حبابــی ال ای دی جدیــد آن بــه 
ــر  ــای دیگــر کمت ــه حباب ه ــر و نســبت ب ــام »SlimStyle« کارآمدت ن
شکســتنی اســت. حبــاب ابداعــی دارای شــکلی گــرد بــوده امــا زمانــی 

ــگاه می شــود، مســطح اســت.  ــه آن ن ــن ب کــه از طرفی
سیســتم مزبــور در پوششــی پالســتیکی قــرار دارد و مجهــز بــه 
المپ هــای ال ای دی اســت کــه در شــکلی نعل ماننــد و در بخــش 
ابــزار  تولیدکننــده  شــرکت  ایــن  شــد ه اند.  آرایــش  آن  درونــی 
ــش  ــر بی ــد، 25 براب ــامانه جدی ــت س ــی اس ــدی مدع ــی هلن الکترونیک
از حباب هــای 60 واتــی معمولــی دوام مــی آورد و دارای بازدهــی 
ــن برخــالف دیگــر حباب هــای  ــاوری همچنی ــن فن مشــابهی اســت. ای
صرفه جویی کننــده در مصــرف انــرژی، بــه طــور آنــی روشــن می شــود. 
ــاعت دوام  ــزار س ــدود 10 ه ــازار ح ــود در ب ــای ال ای دی موج حباب ه
دارنــد و یــک حبــاب المــپ هالــوژن نیــز هــزار ســاعت عمــر می کنــد، 
امــا فیلیپــس مدعــی اســت المــپ جدیــد 25 هــزار 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 
ــاب  85 درصــد مصــرف  ــن حب ــود، ای ــه می ش ــود. گفت ــد ب ــال خواه س

ــد.  ــش می ده ــرژی را کاه ان

سازههایلولهایجالبدیدنی
لولــه پلیــکا یــا همــان پــی وی ســی وســیله متعارفــی بــرای هنرنمایــی 
ــک  ــد از هــر وســیله ای ی ــت می توان ــات خالقی ــا گاهــی اوق نیســت ام
ــدا  ــته ج ــن دس ــز از ای ــاوت نی ــای متف ــازد و لوله ه ــد بس ــای جدی دنی

نیســتند. 
لوله هــا یکــی از ابزارهــای ســاخت خانــه هســتند کــه در نقاطــی ماننــد 
ــوارد  ــد در م ــا می توان ــن لوله ه ــا از ای ــود ام ــتفاده می ش ــات اس تاسیس
دیگــر نیــز اســتفاده کــرد. تــا بــه حــال هنرمنــدان متفاوتــی بوده انــد کــه 
ــکا وســیله های عجیــب  ــه پلی ــا لول ــا اســتفاده از لوله هــای کاغــذی ی ب
ســاخته اند کــه در ادامــه بــه برخــی از مهم تریــن آن هــا اشــاره می کنیــم: 

کاربرینمایشگاهی
ــه  ــزار لول ــتفاده از 2 ه ــا اس ــز ب ــاری در ول ــی از دانشــجویان معم گروه
ــا را  ــه ای دنی ــن نمایشــگاه های لول ــذی توانســتند یکــی از بزرگتری کاغ
ــه درســت شــده اســت و  ــز از لول ــن نمایشــگاه همــه چی بســازند. در ای
حتــی هنرهــای داخلــی آن نیــز از ایــن دســته هســتند. ایــن ایــده بــه این 
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دلیــل اســت کــه نشــان دهنــد اســتفاده از مــواد تجدیــد پذیــر می توانــد 
بــرای محیــط زیســت چــه مقــدار خــوب باشــد. 

ساختپلبررویرودخانهبالوله
ــتفاده از  ــا اس ــال ب ــه ح ــا ب ــه ت ــی ک ــن طراحی های ــب تری یکــی از جال
لوله هــای پلیــکا انجــام شــده ســاخت پلــی در یکــی از شــهرهای جنوبــی 
فرانســه اســت. ایــن پــل بــا اســتفاده از 281 لولــه ســاخته شــده و البتــه 
ــد  ــرای قدرتمن ــی تنهــا ب ــه اســت ول ــه کار نرفت ــواد دیگــری در آن ب م
کردنــش اســتحکاماتی از جملــه ســیم های فلــزی اســتفاده شــده اســت. 
ــودش دارد و توســط  ــر روی خ ــر را ب ــل 20 نف ــی تحم ــل توانای ــن پ ای

فــردی بــه نــام “شــیگرو بــن” ســاخته شــده اســت. 

احداثمدرسهبامصالحلولهای
بــاز هــم هنــری از “شــیگرو بــن” یکــی از طراحــان بــزرگ در 
ــه در فرانســه بلکــه در یکــی از  ــار ن ــن ب ــی ای ــه ول ــا لول عرصــه کار ب
ــش  ــزاران دان ــه ه ــان ک ــهر ونچ ــن. او در ش ــه زده چی ــهرهای زلزل ش
ــی  ــای مقوای ــتفاده از لوله ه ــا اس ــد ب ــده بودن ــه ش ــدون مدرس ــوز ب آم
تمــام  ســاخت.  بتونــی  محکمی ســاختمان های  بــه  مدرســه هایی 
ــد ــر ســاخته شــده بودن ــد پذی ــواد تجدی ــا اســتفاده از م ــن مــدارس ب ای

ساختمیزوصندلیبالوله
ــکا  ــای پلی ــتفاده از لوله ه ــرای اس ــب ب ــیار جال ــای بس ــی از ایده ه یک
ــان آن هــا ســاخت صندلی هــای  ــه اســت کــه در می ــوازم خان ســاخت ل
ــده  ــد کنن ــرکت های تولی ــرگرمی های ش ــی از س ــه یک ــا لول ــی ب راحت
لــوازم خانگــی شــده اســت. ایــن میــز و صندلی هــا معمــوال بــا اســتفاده 
ــی ســاخته می شــوند.  ــا لوله هــای کاغــذی بازیافت ــی ی از لوله هــای آهن

استخرجعلیدرژاپن
در مــوزه هنــر معاصرشــهر کانــازاوا ژاپــن اســتخری وجــود دارد کــه در 
ــه در  ــانی ک ــه کس ــد ک ــاد می کن ــاس را ایج ــن احس ــت ای ــگاه نخس ن
اســتخر غوطــه ورنــد، نــه تنهــا بــا لبــاس در کــف اســتخر قــدم می زننــد 

ــه راحتــی نفــس هــم می کشــند.  کــه ب
ایــن اســتخر در ســال 2004 توســط هنرمنــدی آرژانتینــی بــرای 
ــت. در  ــده اس ــاخته ش ــی و س ــوزه طراح ــدگان م ــرگرمی مراجعه کنن س
ــا شیشــه ای شــفاف پوشــانده اند و ترکیــب  واقــع روی ایــن اســتخر را ب
موجــی شــکل الیــه نــازک آبــی کــه روی شیشــه قــرار دارد و دیواره های 
آبــی رنــگ، بیننــده را فریــب می دهــد که ایــن اســتخر مملواز آب اســت. 
ــه نوعــی در  ــه طبقــه زیریــن مــوزه نرفتــه ایــد و ب تنهــا زمانــی کــه ب

داخــل اســتخر قــرار نگرفتــه ایــد شــاید متوجــه واقعیــت نشــوید. 

خانههایمخروطیوخیابانهایهوشمند
طرحهایباورنکردنیازشهرهایآینده

و  بام هــا  پشــت  بــر روی  باغ هایــی  راننــده،  بــدون  خودروهــای 
باغچه هــای همگانــی بخشــی از طرح هــای یــک طــراح خــوش ذوق بــه 
منظــور مبــارزه بــا افزایــش مصــرف انرژی هــای غیرتجدیــد پذیــر اســت. 
مهــر: یــک طــراح خــوش ذوق بــه منظــور مبــارزه بــا افزایــش مصــرف 
ــن کشــور  ــرای ای ــن، شــهری را ب ــر در چی ــد پذی انرژی هــای غیرتجدی
طراحــی کــرده اســت کــه در آن حصارهــا از مــد خواهنــد افتــاد چــرا کــه 
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ــن جوامــع دوســتدار محیــط  ــی از ای ــد در هــر جای ســاکنان شــهر آزادن
زیســت حرکــت کننــد. 

ــا مــردم در آن  ــه طــور طبیعــی تصفیــه می شــود ت در ایــن طــرح آب ب
ــزرگ جمــع آوری می شــود.  ــاران در اســتخرهای ب ــد و ب شــنا کنن

ــه  ــرار می شــود ک ــی برق ــا زمان ــا تنه ــن حــال، روشــنایی خیابانه در عی
ــای  ــدای خودروه ــا ص ــت ی ــا، حرک ــای LED آن ه ــگر چراغ ه حس

ــد.  ــخیص ده ــوری را تش عب
ــتان  ــگ در اس ــهر کونمین ــرای ش ــرح را ب ــن ط ــوت ای ــنت کالب وینس
یونــان چیــن عرضــه کــرده اســت. وی مشــتاق اختــراع دوبــاره 
او  اســت.  اطــراف  روســتاهای  و  شــهر  بیــن  اجتماعــی  ارتبــاط 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــده راه حل ــه کنن ــد وی ارای ــت دی ــی اس مدع
ــت.  ــن اس ــر در چی ــد پذی ــر تجدی ــای غی ــرف انرژی ه ــش مص افزای
ایــن پــروژه کــه “بــاغ معطــر” نــام دارد در اطــراف دریاچــه دیانچــی و در 
مســاحت 90 هــزار متــر مربــع احــداث خواهــد شــد. در ایــن شــهر آینــده 
نگرانــه عــالوه بــر مشــاهده خودروهــای برقــی بــدون راننــده و باغ هــای 
پشــت بامــی ، انــرژی مــورد نیــاز شــهر از طریــق توربین هــای بــادی و 

ــود.  ــن می ش ــیدی تامی ــای خورش پانل ه
ــا  ــود ام ــت خواهــد ب ــاد بی نهای ــن شــهر شــبیه نم ظاهــر ویالهــای ای

ــت.  ــروط اس ــزن و مخ ــبیه بادب ــز ش ــا نی ــی طراح ه برخ

هتلیباورنکردنیکهرویآبشناوراست!
ــه  ــک اتحادی ــا کم ــی ب ــرکت روس ــک ش ــط ی ــل ارک توس ــروژه هت پ
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.






































