




صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
مدیر مسوول: مهندس محمدرضا رئیسی
مدیر اجرایی: مهندس محمد تقی خسروی

نمایندگان گروه های تخصصی: 
سرویس عمران: مهندس سعید برادران همتی

سرویس نقشه برداری: دکتر روزبه شاد
سرویس ترافیک: مهندس احسان جمشیدی

سرویس معماری: مهندس مزدا نوبری
سرویس شهرسازی:مهندس شیوا آجیلیان ممتاز
سرویس مکانیک: مهندس محمدحسن عباس نیا

سرویس صرفه جویی انرژی: مهندس مصطفی آتش افزون
سرویس برق: دکتر سید مجید مزینانی

سرویس صدور خدمات فنی مهندسی: مهندس حسن پورحسینی
سرویس کنترل و بازرسی: مهندس امید روحبخش

روابط عمومی: عباس امیریان
مدیر بازرگانی: معصومه گلمکانی

همکاران این شماره: 
سامان اسدیان-علي سیفي- علی زینالی-گیتی اعتماد- ابوالقاسم باغبان نژاد-
کیوان بینا-امیدعزیزي - محمد پژوم- حمید بابازاده خراسانی- مریم ضیایي-
احسان رعنایي- مهدي هادیزاده-امید روحبخش-حمید عرفانیان-مزدا  نوبري-

همایي فر-سحربهروش-فرزان  مزیناني-علي  مجید  باغستاني-سید  -فهیمه 
نصیری آذر- محمدرضا مبهوت-ریحانه محمدي-جمشید صفري قوژدي-کیارش 

فانی پاکدل- روزبه شاد- مصطفی مراد زاده- امیر طالبیان

 با سپاس از همکاری صمیمانه: 
جواد صبوحی، معصومه گلمکانی، سعیده سمیعی دلویی،فهیمه باغستانی 

 مائده نصر آزادانی، نرگس رئیسی، امیر طالبیان، احسان خسروانی

طراح گرافیک و مدیرهنری: داوود مرگان
صفحه آرا: بهاره خباز

 سرویس عکس: محسن بخشنده، مهدی قربانی، محمدحسین طاقی و 
مهندس محمدتقی خسروی وعقیل حسینیان

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
شمارگان: 23000 نسخه

نشانی: مشــهد، خیابان راهنمایی، نبش راهنمایی 25، شــماره 10، ساختمان 
شــماره 3 سازمان نظام مهندسی ســاختمان خراســان رضوی، نشریه طاق

تلفن نشریه)مدیر اجرایی(: 8426726)0511(
نمابر: 8426726)0511(

 eng. mkhosravi@gmail. com :پست الکترونیک
پرتال نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی: 

www. nezammohandesi. ir

مختلـف  زمینه هـای  در  همـکاران  نظـرات  دریافـت  از  طـاق  نشـریه 
منـدرج در ماهنامـه بـه منظـور درج در شـماره آتـی اسـتقبال می کنـد. 

نقل مطالب ماهنامه طاق با ذکر منبع بالمانع است. 
مطالب منـدرج الزامـا بیانگر مواضـع و دیدگاه های سـازمان نظام مهندسـی 

سـاختمان و ماهنامه نیستند. 
درج آگهـی محصـوالت تجـاری بـه منزلـه تاییـد سـازمان نظام مهندسـی 

سـاختمان بـرای ایـن محصـوالت نمی باشـد. 

بـه نـام خـدا

مستوره پاک پرده شب| در سوگ بانوی بزرگ کربال 
عکاسی روی جلد: عقیل حسینیان

همکار محترم؛ خواهشـمند اسـت تغییر آدرس خود را به 
پذیرش سـازمان با شـماره تماس7015302 اطـالع دهید.

| نشــــریه برتــــر در اولین جشنواره سراسری انتخاب 
نشریات برتر ســازمان های نظام مهندسی ساختمان)1390(|
برتر هجدهمین جشنواره سراسـری  | گــود یا گــور، مقاله 
مطبوعــــات و خبرگـــــزاری های کشـــور )1390(|

| نشــــریه برتــــر در دومین جشنواره سراسری انتخاب 
نشریات برتر ســازمان های نظام مهندسی ساختمان)1392(|



فهـرست

بیکاری را نمی توان در پستوی سیاست  پنهان کرد

نگاه، سکوت و سخن

سرمقاله

تلنگر
3

4

سازمان نظام مهندسی ساختمان از جایگاه پیشتازی خود در جهان دفاع می کند

نظام مهندسی، نظام مهندسی اش را از اسالم بگیرد

چشم اندازهای راهبردی برای آینده نظام مهندسی ساختمان استان

جذابیت های پنهان استراتژی در سازمان

توسعه پایدار بر مبنای عدالت پایدار محقق می شود

مشارکت در ساخت یا معامله برد و باخت

در امتداد یک فاجعه

ارائه راهکارهای مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

اگر کار نکنم اوقاتم تلخ می ماند

راهکارها و توصیه هایی جهت موفقیت و قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان)پایه سه(

چرا در صدور خدمات فنی و مهندسی موفق نیستیم؟

بهره گیری از مصالح هوشمند در معماری پایدار

آشنایی با حمالت فارمینگ )Pharming( و ویروس ها

سعی می کنم در انتخابات شورای مرکزی مداخله نکنم

نکات مهم در خصوص ضوابط مربوط به نصب دودکش ها

روز جهانی کاهش اثرات بالیای طبیعی

ای کاش قضاوتی در کار بود!

GIS سرعت گیر های شهری و مدریت آن ها توسط

همه دغدغه های آقای وزیر در ابتدای راه

فعالیت های سازمان بسیج مهندسین خراسان رضوی

)GMAW(جوشکاری قوسی تحت حفاظت گاز برای فوالدهای ساختمانی

مروری بر طراحی روسازی به روش نظری- تجربی

شهر خوب خالق هوشمند می خواهد

الگویی برای کنترل قیمت معامالت ساختمانی

صدور خدمات فنی و مهندسی و امکان اشتغال فراگیر

شبکه های حسگر بی سیم و کاربردهای آن

رویدادها

همه چیز در نظر این زن شدنی است

سازه مشهدی؛ از طراحی تا اجرا

سامانه ای برای سامان بخشی راهکارها

پاریس شهر باغ ها و عرصه های سبز شهری

طرح انطباق کاربری اراضی شهری ساختمان ها، الگویی برای کنترل تغییرات توسعه شهری
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در شانزدهمین اجالس هیأت عمومی سازمان مطرح شد:

نگاهی به فرآیند تدوین استراتژی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

عمومی

وزیر راه و شهرسازی در جمع اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد:
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گزارش تصویری

شهرسازی

عمومی
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معماری
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ترافیک

مهندس سید محمد غرضی در گفت وگو با طاق

عمومی

عمومی

معماری

در نشست روز جهانی شهرسازی با »رویکرد شهرسازی و ارتقای کیفیت  محیط شهری« مطرح شده:

برق

گفت وگو با دکترگیتی اعتماد؛ بانوی شهرساز

عمران

شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی:

مکانیک

گسترش کمی دانشگاه ها را نفی نکنیم، اما...

مستوره پاک پرده شب

دیدگاه های دکتر محمود گالبچی در دیدار با رهبر فرزانه انقالب

سنگی به ترازوی کسی نگذاشت
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بیکاری را باید یکی از بدیهی ترین عالیم ضعف و بیماری در نظام اقتصادی 
کشورها دانست؛ پدیده ای که برخالف عملکرد برخی از دولتمردان گذشته؛ 
به دلیل عوارض صریح و آشکار بر پیکره جامعه نمی توان آنرا در پستو و 

هزارتوی جنجال های سیاسی پنهان کرد.
آمـاری کـه چنـدی پیـش از سـوی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
درخصـوص وضعیـت بیـکاری دانش آموختگان دانشـگاهی منتشـر شـد 
حاکـی از بیـکاری حـدود 800 هـزار دانش آموخته دانشـگاهی اسـت .این 
گـروه به دلیـل آنکـه در مشـاغل مرتبـط بـا رشـته خـود جـذب بـازار کار 
نمی شـوند، بـه امید یافتـن حرفه ای مناسـب روی بـه تحصیالت تکمیلی 
می آورنـد. ایـن در حالـی اسـت که سـطح توقعـات آن ها افزایـش می یابد 
و انتظـار دارنـد در دسـتگاه های دولتی و مناصب باالی مدیریتی مشـغول 

به کار شـوند.
تناسب نداشتن رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغال زایی جامعه با رشد دانش 
آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی یکی از مواردی است که به 
بیکاری دانش آموختگان منجر می گردد .در واقع تقاضای اجتماعی باالیی 
که برای ورود به مراکز آموزش عالی وجود دارد، متناسب با رشد اقتصادی 
نیست.از سویی بین نظام آموزشی و نظام اشتغال کشور نیز ارتباط کافی وجود 
ندارد. به بیان دیگر گسترش کمی آموزش عالی بدون ارتباط با نیازمندی های 
بازار کار و تقاضای شغلی موجود در جامعه صورت گرفته است. این مهم در 
ارتباط با گسترش کمی رشته های مختلف تحصیلی و نیز مقاطع مختلف 

تحصیلی وجود دارد. 
مراکز  و  دانشگاه ها  آموختگان  دانش  از  بسیاری  اینکه  مهمتر  نکته  اما 
آموزش عالی، فاقد مهارت های مورد نیاز بازار کار هستند. حال آنکه پیداست 
تحصیالت عالی زمانی منجر به افزایش کارایی افراد می شود که ضمن توجه 
به مباحث نظری، جنبه های کاربردی آموزش نیز مراعات شود و رعایت این 

جنبه نیز زمانی تحقق می یابد که بین سطوح مختلف تحصیل هماهنگی و 
تناسب الزم وجود داشته باشد. در حالی که در وضع موجودارتباط مناسبی بین 
سطوح مختلف آموزشی و مهارت آموزی وجود ندارد. این نبود ارتباط عالوه 
بر آنکه تاثیر زیادی در کاهش معلومات دانش آموختگان دارد پدیده ای به 
نام افت تحصیلی، کیفیت آن را نیز به همراه خواهد داشت که باعث می شود 
دانش آموختگان به دلیل نبود مهارت ها و اطالعات انجام یافته نتوانند در بازار 
کار از کارایی الزم برخوردار شوند. مدرک دانش آموختگان انتظارات شغلی 
آنان را افزایش داده و تناسب نداشتن بین انتظارات و فرصت های شغلی پدیده 
بیکاری آن ها را گسترش می دهد. در چنین شرایطی یعنی مادام که نظام 
آموزش عالی همچنان اصرار بر پذیرش بی رویه دانشجو آنهم بدون توجه به 
نیازهای کشور دارد؛ نهادها و سازمان های تخصصی همچون سازمان نظام 
مهندسی ساختمان ناگزیر باید بخشی از برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت 
خود را صرف آموزش و بازیابی اطالعات دانش آموختگان دانشگاه ها کند.

واقعیت این است به دلیل هدفدار نبودن آموزش های ارایه شده در مراکز 
آموزش عالی بخش قابل مالحظه ای از دانش آموختگان به هیچ وجه قادر به 
کارآفرینی نبوده و بسیاری از آن ها از مهارت های اولیه نیز برخوردار نیستند.

بخش عمده چالش های فراروی نظام آموزش عالی کشور به دلیل نبود 
ارتباط موثر با نهادهای تخصصی و حرفه ای است.گرچه وظیفه این گونه 
سازمان ها تامین شغل برای دانش آموختگان نیست اما می توانند ضمن ایجاد 
انگیزه، روح خالقیت و کارآفرینی را در میان اینان زنده کنند.از این منظر 
می توان گفت نظام مهندسی محور اصلی کارآفرینی، توسعه و اشتغال در 
کشور است. این سازمان می تواند در کشف، استخراج و فرآوری استعدادها و 
توانمندی های دانش آموختگان نقشی اساسی ایفا کند .تنها در این شرایط 
است که می توان به کاهش نرخ بیکاری به ویژه در میان دانش آموختگان 

دانشگاهی امیدوار بود.

| سرمقاله | محمد رضا رئیسی، مدیر مسوول
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| سرمقاله | محمد رضا رئیسی، مدیر مسوول

| تلنگر |

َقـاَل أَِمیـُر الُْمْؤِمنِیـَن )ع(: ُجِمـَع الَْخْیـُر ُکُلّـُه ِفـی ثَـاَلِث ِخَصـاٍل الَنَّظـِر َو نگاه، سکوت و سخن
ـُکوِت َو الْـَکاَلِم َفـُکُلّ نََظـٍر لَْیَس ِفیـِه اْعتَِباٌر َفُهَو َسـْهٌو َو ُکُلّ ُسـُکوٍت  الُسّ
لَْیـَس ِفیـِه ِفْکـَرٌة َفُهـَو َغْفلَـٌة َو ُکُلّ َکاَلٍم لَْیَس ِفیـِه ِذْکٌر َفُهَو لَْغـٌو َفُطوبَی 
لَِمـْن َکاَن نََظـُرُه ِعْبَرًة َو ُسـُکوُتُه ِفْکـراً َو َکاَلُمُه ِذْکـراً َو بََکی َعلَی َخِطیَئتِِه 

ُه َو أَِمـَن الَنّاُس َشـَرّ

امیـر المومنیـن علیه السـالم فرمودنـد: تمام خیر در سـه 
چیز جمع شـده اسـت:

نگاه، سکوت و سخن .
هـر نگاهی که پندی از آن گرفته نشـود، فراموشـی اسـت. 
هر سـکوتی که اندیشـه ای در ان نباشـد، غفلت است. هر 

سـخنی که ذکری در آن نباشـد، بیهوده اسـت .

تحف العقول صفحه 210
خوشـا بحال کسـی که نگاه او پند، سکوت او اندیشه و سخن او ذکر باشد.
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اصـرار بـر گره خـوردن تحقیقـات دانشـگاهی بـا صنعـت و تجارت؛ این حرفی اسـت کـه مـا ده دوازده سـال آن را تکرار کردیـم، به دولت هـا هم گفتیم، 
بـه دانشـگاه ها هـم گفتیـم؛ البتـه تـا حدود زیـادی هم تحقق پیـدا کرده، امـا به طور کامل نـه. این موضـوع، هم برای دانشـگاه ها مفید اسـت، هم برای 

صنعـت مـا، و همچنین بـرای تجارت مـا، و همچنین برای کشـاورزی ما. 
یـك نکتـه  دیگـری کـه مـن اینجا یادداشـت کـرده ام و در بیانات دوسـتان هم اشـاره ای به آن شـده بود، مسـاله باال بردن کیفیت در دانشـگاه ها اسـت. 
البتـه مـن اعتقـاد نـدارم که گسـترش کمیت چیز کم ارزشـی اسـت؛ نه، گسـترش کمیت فی نفسـه چیز بسـیار با ارزشـی اسـت. ایـن که تعداد دانشـجو 
زیاد شـود، تعداد دانشـگاه زیاد شـود، مراکز علمی کشـور این همه گسـترش پیدا کند، این که در بیمارسـتان های شـهرهای دوردسـت پزشـکانی بتوانند 
عمل هـای جراحـی ای انجـام دهنـد کـه در گذشـته  نـه چنـدان دوری - در اوایل انقـالب، یا به طریق اولـی  قبل از انقـالب - حّتی در تهـران هم به این 
آسـانی امـکان نداشـت، اینهـا چیـز کمی نیسـت؛ اینها افتخارآمیز اسـت. بنابراین گسـترش کّمی را نفـی نکنیم، اما ایـن را تأکید کنیم که این گسـترش 
کّمـی بایـد بـا اهتمـام به گسـترش کیفی باشـد - عمق کیفیت - این قبول اسـت. اواًل رتبه  کیفی دانشـگاه های کشـور مشـخص شـود؛ یعنی دسـتگاه 
مدیریـت دانشـگاهی مشـخص کنـد که کـدام دانشـگاهی یا دانشـگاه هایی از خط شـاخص کیفـِی معتبر پایین ترنـد؛ بعـد برنامه ریزی کند بـرای اینکه 
بتوانـد کیفیـت ایـن دانشـگاه ها را بـاال ببرد؛ این جزو کارهای بسـیار الزم اسـت و حتمـاً باید صورت بگیرد؛ یعنی به عنوان یك موضوع مسـتقل، مسـاله 

کیفیـت باید مـورد توجه قـرار بگیرد. 

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار استادان دانشگاه ها
پانزدهم مرداد ماه 1392

گسترش کّمی دانشگاه ها را نفی نکنیم، اما... 
| سروش اندیشه |
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مستــوره پاک پــرده شب
ای پرده کائنات، زینب)س(

 
ای جوهر مردی زنانـه

مردی ز تو یافت پشتوانه
 

ای چـادر عفت تو لوالک
از شرم تو شرم را جگر، چاک

 
یك دشت، شقایق بهشتی

بر سینه ز داغ و درد، کشتی
 

ای بذر غم و شکوفـه درد
بر دشت عقیق خون گل زرد

 
افراشته باد، قامـــت غم

تا قامت زینب است، پرچم
 

از پشت علی، حسیـن دیگر
یا آنکه علی است زیر معجر؟

 

چشمان علی است در نگاهش
طوفان خداست، ابـــر آهش

 
در بیشه سرخ، غم نوردی

سرمشق کمــال شیرمردی
 

آن لحــظه داغ پر فــروزش
آن لحظه درد و عشق و سوزش

 
آن لحظه رفتن بــرادر

آن دم که تپید عرش اکبر
 

آن لحظه واپسین رفتــن
در سینه دشت تفته خفتن

 
آن لحظه دوری و جدایی
آن- آِنِ اراده خدایـــی

 
چشمان علی زپشت معجر

افتاده به دیدگان حیــدر
 

خورشید ستاده بود بیتاب
وان دیده ماه، غرقـه آب

 

مستوره پاک پرده شب 
مـــدح حضرت زینـب    استاد عـــلی مــوسوی گرمـارودی

یك بیشه نگاه شیر ماده
افتاده به قامــت اراده

 
این سوی، غم ایستاده واال

آن سوی، شرف بلند باال
 

دریای غم ایستاده بی موج
در پیش ستیغ رفعت و اوج

 
این دشت شکیب و غمگساری

آن قـــلـه اوج اســتـواری
 

این فاطمه در علی ستاده
وان حیـدر فاطمی نــژاده

 
این، اشك حجاب دیـدگانش
وآن حجب، غالم و پاسبانش

 
شمشیـر فـراق را زمانه
افکند که بگسـلد میانه

 
خورشید شد و، شفق بجا ماند
اندوه سرود هجــر برخــواند

 
این، ماند که با غمان بسـازد
و آن، رفت که نرد عشق بازد
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آن گاه که کجاوه ها 
به یکباره لرزان شد و آتش؛ 

محفل خیمه های یاران،
آن گاه که تیغ ها 

نهال شقایق های تشنه را چید 
و خسوف ماه به ناگاه از سر نی 

بر دشت سایه افکند،
آن گاه که نافله های شام 

در قافله عشق ناتمام ماند، 
این زینب است که باز شکوه عشق می شود و 

نخل باور.
زینب است محمل حلم و فیض ازلی و

مظهر خشم و خروش علوی. 
زینب است که در تکویر شبستان غمبار نینوا 

تکبیر آفتاب می شود 
و تکثیر پرشور فریاد حسین.

رسالت زینب ترجمان سخاوتمندانه نفیر 
عاشوراست، و نشاندن برگ حیات بر شجره 

بی بار زمان. 
رسالت زینب بعثت از حراء آزادگی و صعود از 

ِشعب صعب جاودانگی است
تا مردانگی، در مکتبش جوانمردی را بیاموزد.

آری باید از زینب آموخت رسالت در هم 
شکستن قامت قساوت و معنای تعالی بخش 

شهادت را ...
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| در محضر دوست |

دیدگاه هـای دکتـر محمـود گالبچی 
در دیـدار بـا رهبـر فرزانـه انقـالب

جلوه ایمان در خلق آثار 
معماری اسـالمی ایران

پانزدهم مردادماه سالجاری صدها نفر از استادان، اعضای هیأت های علمی و 
محققان دانشگاهی در جلسه ای با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
انقالب اسالمی به بیان دیدگاه ها و تبادل نظر درخصوص مسایل مختلف و 

به  ویژه موضوعات علمی و دانشگاهی پرداختند. 
دکتر محمود گالبچی استاد پایه 37 دانشکده معماری دانشگاه تهران، چهره 
ماندگار در معماری و مهندسی راه و ساختمان و دارای کرسی یونسکو در 
معماری اسالمی ، استاد نمونه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مهندس 
نمونه دانشگاه  "استاد  نمونه و پژوهشگر برجسته دانشگاه های کشور"و 
تهران" از جمله استادانی بود که در این دیدار تصویری از وضعیت معماری 

ایرانی – اسالمی و ضرورت های حال حاضر این حوزه را ارایه داد. 
دکتر محمود گالبچی در ابتدای سخنان خود در این دیدار از حالوت و 
شیرینی سال هایی یاد می کرد که در سنین نوجوانی، در محضر رهبر معظم 
انقالب اسالمی و در مسجد امام حسن مجتبی )ع ( مشهد و پس از آن در 
مسجد کرامت این شهر از درس ها و سخنان ایشان بهره های بسیار برده بود. 
او از تفسیر بیاد ماندنی سوره جمعه رهبر انقالب اسالمی و اشتیاق فزاینده 
خود و دیگر جوانان برای شنیدن تالوت زیبای این سوره در نماز مغرب 
شب های جمعه گفت؛ همان گاه که رهبر فرزانه انقالب سوره جمعه را پس از 
بیان معانی دقیق و عمیق آن، چنان دلنشین و زیبا تالوت می فرمود و کلمات 
و آیاتی که در عمق روح و جان جای می گرفت. دکتر گالبچی از بیاناتی یاد 
کرد که رهبر انقالب پس از اقامه نماز برای او و تمامی جوانان مشتاق درک 
عمیق مفاهیم اسالم بر گرفته از سرچشمه زالل وحی و عترت می فرمود 
و بر اساس رهنمود و ابتکار بی نظیر ایشان در آن سال ها )که اکنون بیش 
از چهل و چند سال ار آن می گذرد(، جزواتی از آن مطالب آماده می گردید 
برای  به جوانان و دانشجویان معتقدی که  بدو ورود  از تکثیر در  و پس 
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بهره مندی از آن فضای معنوی با اشتیاقی بی نظیر حضور می یافتند، توزیع 
می  شد؛ جزواتی که در طول چندین سال به مجموعه ای بی نظیر تبدیل 
شده بود و گالبچی و جوانانی همچون او در کامل تر بودن آن بر یکدیگر 
پیشی می گرفتند. او از صوت زیبای آن نمازها و بهره های بسیار از جلسات 
تالوتی که با حضور رهبر انقالب و قاریان قرآن در مسجد کرامت برگزار 
می شد و از لحظاتی که رهبر انقالب معنای دقیق و عمیق صبر و شکر را 
برای جوانان می گفت یاد کرد؛ شکری حقیقی که شامل سه مرحله شناخت 
نعمت، شناخت منعم و بکار گرفتن نعمت در مسیری که منعم خواسته است. 
دکتر گالبچی خطاب به رهبر فرزانه انقالب در خصوص آن سال ها گفت: ما 
در طول ده ها سال از حقایقی که برای همیشه در وجود انسان های مشتاق 
وتشنه معارف الهی در آن فضای معنوی ثبت می گردید بهره های بسیار 
بردیم. در آن سال ها شما محور فکری جوانان و دانشجویان مشتاقی بودید 
که برای شناخت اسالم ناب و حقیقی و بهره مندی از آن فضای معنوی با 
اشتیاقی غیرقابل توصیف در مسجد امام حسن مجتبی ) ع ( و پس از آن 
در مسجد کرامت حضور می یافتند. چه کوتاه بود این فرصت و چه مغتنم 

بود ثمرات آن. 
دکتر گالبچی آن گاه با مروری بر پیشینه هنر و معماری اسالمی ایران به 
عنوان نماد تمدن اسالمی این سرزمین و سپس وضعیت هنر و معماری پس از 
انقالب شکوهمند اسالمی به ارایه پیشنهادهایی در همین خصوص پرداخت. 

ایمان؛ آفریننده هنر 
وی با اشاره به پیشینه هنر و معماری اسالمی ایران و نقش ایرانیان در خلق 
آثار هنری گفت: ایرانیان در خلق این آثار شوق وافر داشته اند و به مدد ذوق 
خداداد توفیق یافته اند برجسته ترین و پرشکوه ترین پدیده های هنر و معماری 
را به جهان عرضه دارند و نام هنر را با نام ایران قرین سازند. شگفتی های 
مسجد جامع اصفهان، طراحی بدیع مسجد گوهرشاد، محراب روح پرور و 
دلنواز مسجد شیخ لطف اهلل، طاق ها، ایوان ها، رواق ها و شبستان های حرم 
مطهر رضوی، نقش های بدیع و رنگ های دلپذیر کاشی کاری های آن فضای 
ملکوتی، همه نشان از شکوه عشق و عرفان انسان هایی دارد که با قصد 
تقرب به درگاه باری تعالی از تمام وجود و هستی خویش برای خلق این آثار 
بدیع بهره جسته اند. اینجاست که معرفت به وجود پروردگار سرچشمه الهام 
گردیده است و ایمان آفریننده هنر شده است. شکوه و عظمت این آثار منبعث 
از عشق به حقیقت و زیبایی، ایمان به راستی و کمال و عرفان به ذات حق 

سبحانه و تعالی است. 
مناره های بلندی که صوت دل انگیز اذان را در پهنه بی کران آسمان طنین انداز 
می کنند، شبستان های نیمه تاریکی که دل و روح و اندیشه نمازگزاران را به 

خلوت خود می خوانند و او را به عالم ملکوت می برند، ایوان های بلندی که 
در میان مناره ها سیمای نورانی مومنانی را به خاطر می آورند که دست نیاز 
به درگاه پروردگار متعال بلند کرده و طلب رحمت و مغفرت می نمایند، همه 
نمونه هایی از ارزش هنر و معماری این مرز و بوم و نشات گرفته از ظرافت 
فکر و پاکی احساس، همراه با درک حقیقت و میل به کمال و عشق به 
زیبایی، راستی و حقیقت در مردم این سرزمین است. و اینچنین است که 
جهان متمدن در طول هزاران سال نبوغ مردم این سرزمین را برای درک 

زیبایی و خلق چنین آثار برجسته  هنر و معماری ستوده است. 

پایداری و صالبت در تمدن اسالمی ایران
این چهره ماندگار کشورمان در معماری و مهندسی راه و ساختمان هنر و 
معماری کشور را نماد تمدن اسالمی ایران دانست و تاکید کرد: این حقیقت 
را نه تنها باید در کالس های درس هنر و معماری تدریس نمود، بلکه باید 
به عنوان بخشی از دانش و فرهنگ عمومی، ملت بزرگ ایران را ازطریق صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی و سایر رسانه ها، از عمق آن و از عظمت و بزرگی 
تمدن اسالمی ایران و آثار سیزده هزار هنرمند و دانشمند دوران اسالمی در 
ایران آگاه ساخت. ملت بزرگ ایران باید بدانند که طراحی هوشمندانه، دقیق 
و عالمانه مسجد امام اصفهان افتخاری است بزرگ برای هنر، معماری 
و مهندسی ایران. باید گنبد سلطانیه اولین گنبد آجری با روشی نوین که 
مبنای طراحی و ساخت آثار بزرگ معماری مغرب زمین همچون کلیسای 
جامع فلورانس بوده است را به خوبی شناخت و به جهانیان شناساند. مسجد 
جامع اصفهان با چهار ایوان در حیاط مرکزی و مدرسه چهارباغ با زیباترین 
گلدسته های دنیای اسالم بر تارک معماری جهان می درخشد. میدان نقش 
جهان اصفهان، از بزرگترین میدان ها در تاریخ شهرسازی جهان، با طراحی 
بی نظیر و شگفت انگیز خود مجموعه کاملی از بناهای مذهبی، حکومتی 
و بازار را در اوج زیبایی در درون خود جای داده است. هر یك از این آثار 
نشانه ای از بزرگی، شکوه و عظمت تمدن اسالمی ایران است. در همین 
راستا باید بر شکوه و شگفتی حرم مطهر رضوی، رمز ورازهای مسجد جامع 
اردستان، جذابیت بازار تبریز و کرمان و شگفتی های آثار هنرمندان دوران 
اسالمی در ایران تاکید نمود. نه تنها دانشجویان ما بلکه تمامی مردم ما باید 
پایداری و صالبت سی و سه پل، ظرافت و زیبایی پل خواجو این آثار برجسته 
مهندسی پل در جهان را که از نظر فنی و تکنیکی، روش ساخت، تناسبات 
وپایداری بی نظیرند، بشناسند و بدانند که سازه های آبی شوشتر )که اینك 
میراثی جهانی شناخته شده است( پیشگام فناوری  های مهندسی منابع آب در 
جهان بوده اند، و این فقط بخشی از افتخارات بزرگ این سرزمین در عرصه 

هنر و معماری به عنوان نماد تمدن اسالمی ایران است. 
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جایگزینی هنر متعهد به جای هنر ابتذال
وی در ادامـه از نقـش انقـالب اسـالمی و تحولـی کـه در حـوزه هنر پدید 
اورده اسـت گفـت و اینکه: انقالب شـکوهمند اسـالمی ایران نـگاه به هنر 
را در جامعـه مـا متحـول کـرد. ابتـذال هنر در جشـن هنر شـیراز که حتی 
بـه خیابان ها کشـیده شـده بود جای خـود را به هنر متعهـدی داد که تبلور 
آن را می تـوان در آثـار هنـری پـس از انقـالب و از جمله در حماسـه دفاع 
مقـدس و نقـش هنرمنـدان درثبـت و ضبـط و شـناختن ارزش هـای این 
حماسـه عظیم از گرافیك تا سـینما از نقاشـی تا موسـیقی مشـاهده کرد. 
دکتـر گالبچـی افـزود: در شـرایطی کـه قبـل از انقـالب بسـیاری از 
خانواده هـای معتقـد، به فرزندان خـود اجازه تحصیل در رشـته های هنری 
را نمی دادنـد، امـروزه خانواده هـای متدیـن و متعهـد فرزنـدان خـود را بـه 
تحصیـل در رشـته های هنـری ترغیـب می نمایند و ایـن از نتایـج ارتقای 
موقعیـت هنر در کشـور و نزدیك شـدن بـه جایگاه حقیقی آن اسـت. باید 
جامعـه مـا و بخصـوص تمامی هنرمنـدان و اهالـی هنر در کشـور قدر این 
نعمـت را بیـش از پیـش بشناسـند و از این موقعیـت برای ارتقـای جایگاه 

هنـر واقعـی، متعهـد و مردمی بهـره گیرند. 
این دسـتاوردها میسـر نگردید جز به برکت انقالب اسـالمی، رهنمودهای 
حضـرت امـام رضـوان اهلل تعالی علیـه و رهبـری خردمندانه مقـام معظم 
رهبـری کـه همـواره بـر هنـر متعهـد تاکیـد نمـوده و از آن حمایـت 
فرموده انـد. بـه همیـن دلیـل تمامی هنرمنـدان واقعی بایـد از نعمت بزرگ 
انقـالب اسـالمی و فرصتـی کـه اکنـون در اختیـار آنـان قرار گرفته اسـت 
بـرای گشـودن دریچـه ای نویـن به سـوی جایگاه واقعـی هنـر در ایران و 
جهـان اسـتفاده نماینـد. این از دسـتاوردهای بـزرگ امروز کشـور در حوزه 
هنـر و اندیشـه می باشـد که متاسـفانه گاه در میان انتقـادات صحیح و غیر 

صحیـح از اقتصـاد و ماننـد آن از نظرهـا دور می ماند. 
همچنانکه امروز بسـیاری دیگر از دسـتاوردهای نظام حتی از نگاه نخبگان 
جامعه و انسـان های مطلع دور مانده اسـت. شـاید در همین راستا اشاره ای 
بـه دسـتاوردهای دانشـگاه تهـران که رهبر معظـم انقالب آن را دانشـگاه 
ایـران خواندند مناسـب باشـد. ایجاد کرسـی های آزاد اندیشـی بـا همت و 
تالش مسـووالن دانشـگاه تهـران و نهـاد نمایندگی مقام معظـم رهبری 
در دانشـگاه تهـران، اجـرای موفقیت آمیـز طرح بصیرت با هـدف افزایش 
معرفـت دینـی دانشـجویان و اسـتادان دانشـگاه، پایه گـذاری و گسـترش 
فرهنگ اسـالمی در میان دانشـجویان مانند سـنت اعتکاف، تالوت قرآن، 
هـر روز همزمـان بـا اقامه نماز در دانشـگاه، توجـه و ارزش نهـادن عملی 
بـه مقام شـهادت و شـهدا، شـکل گیری مـزار شـهدا در دانشـگاه تهران و 
اشـتیاق دانشـجویان بـرای حضـور در آن مکان، ابتـکار برگزاری مراسـم 
عقـد و پیمان ازدواج دانشـجویان در کنار گلزار شـهدا، بخشـی از اقداماتی 
بـود که در راسـتای تحقـق رهنمودهای مقـام معظم رهبری بـرای ایجاد 
فضـای معنوی در دانشـگاه ها توسـط نهـاد نمایندگی مقـام معظم رهبری 
دردانشـگاه تهـران بـا حمایـت موثر مسـووالن دانشـگاه آغاز شـد، امتداد 
یافـت و بـه یـك فرهنـگ تبدیل شـد و امروز شـاهد آن هسـتیم که این 
مفاهیـم بـه عنـوان یـك ارزش و یك فرهنـگ در تمامی دانشـگاه ها و در 

سطح کشـور گسـترش یافته است. 
اعطای کرسـی یونسـکو در معماری اسالمی به اسـتادی از دانشگاه تهران 
و تاسـیس نهـادی برای فعالیت های این کرسـی دسـتاورد بـزرگ دیگری 
اسـت کـه آگاهـی جامعـه مـا از آن و دسـتاوردهای حاصـل از آن موجـب 

نشـاط، ایجاد امید واحسـاس غـرور و افتخار می شـود. 
کسـب رتبه هشـتم در حوزه آموزش معماری درقاره آسـیا توسـط دانشگاه 
تهـران در رقابـت بـا ده ها دانشـگاه بـزرگ ژاپن و صدها دانشـگاه کشـور 

چیـن و هـزاران دانشـگاه کـره، هنـد، مالـزی، پاکسـتان، ترکیـه و تعـداد 
بسـیاری دانشـگاه های آمریکایـی و اروپایی در منطقه خلیج فارس نشـان 
دهنـده شایسـتگی جمهـوری اسـالمی ایران بـرای حرکت در قله هاسـت. 
تبدیـل دانشـگاه تهران به قطب علمی فنـاوری معماری کشـور و به دنبال 
آن ایجـاد یـك حرکت علمی و تخصصی در دانشـگاه که سـبب شـناخت 
و بکارگیری فناوری های نوین سـاختمانی در سـطح وسـیع در کشـور شد 
و اکنون معماران و مهندسـان کشـور و نیزمردم ما از آن بهره مند هسـتند 
گامی بود در راسـتای تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد ارتباط دانشـگاه 
و صنعـت و جامعـه و تاثیرگذاری عملی دانشـگاه در راسـتای حل مسـایل 
جامعه و شـکل گیری دانشـگاهی حکمت بنیان. باید خداوند سـبحان را بر 
این دسـتاوردها شـاکر و سپاسگزار بود. دسـتاوردهایی که نوید دستیابی به 
علـم نافـع، نفـوذ علمـی در جهان و تحقـق جهاد علمـی را به همـراه دارد و 
نشـانه های روشـن و گام های بلندی اسـت برای تحقق حماسه اقتصادی. 
شـان و منزلـت دانشـگاه تهران در طول هشـتاد سـال حیـات پرثمرش و 
به طـور خـاص امـروز در گسـتره پهنـاور آمـوزش عالی کشـور، بـا عنوان 
مهـد علـم و تقوا، همان گونـه که حضرتعالی فرمودید حرکـت در قله های 
علمـی و فرهنگـی در ابعـاد گوناگـون بـوده و هسـت. باید دانشـگاه تهران 
پیشـگام و پرچمـدار حرکت هـای علمـی در کشـور باشـد، از گسـترش 
مرزهـای دانـش تـا ایجـاد رشـته های جدیـد، از تدویـن و انتشـار منابـع 
درسـی دانشـگاه های کشـور تـا ایجـاد زمینه هـای علمی بیـن رشـته ای، 
از پایه گـذاری اندیشـه های نویـن در کیفیـت آمـوزش تـا تحقـق آموزش 
پژوهـش محـور، از پاسـخگویی بـه نیازهـای واقعـی کشـور تـا انجـام 
پژوهش هـای تقاضـا محـور. البته هم بایـد خداوند سـبحان را بر توفیقات 
بدسـت آمده شـاکر و سپاسـگزار بود و هم برای تحقق اهـداف بلند بعدی 
و رسـیدن بـه یك دانشـگاه اسـالمی و حکمت بنیان شـبانه روز بـا اتکال 
بـه یـاری الهی تالش نمـود که ان تنصـرواهلل ینصرکم و یثبـت اقدامکم. 

راهی که باید رفت
دکتـر گالبچـی در ایـن نشسـت همچنیـن بـه طـرح راهکارهایـی برای 
دسـتیابی بـه افق های نـو در حوره هنر و معماری و توسـعه مرزهای دانش 
پرداخـت و گفـت: اقـدام داهیانه ای که با اندیشـه بلند مقـام معظم رهبری 
در زمینه تهیه نقشـه جامع علمی کشـور شـکل گرفت و با تالش شـورای 
انفـالب فرهنگـی و جمعی از فرهیختگان کشـور به ثمر رسـید اینك باید 
در گام بعـدی در حـوزه هنـر و بـه ویـژه معمـاری و شهرسـازی کشـور با 
"تدوین سـند تحقق معماری ایرانی-   اسـالمی"برای شـکل گیری مسـیر 

آینده معمـاری کشـور ادامه یابد. 
بـا توجـه بـه نیـاز مبـرم معمـاری و شهرسـازی امروز بـه داشـتن هویت 
ایرانـی- اسـالمی که متاسـفانه در حـال حاضـر بـا آن فاصله بسـیار دارد، 
سـپردن وظیفـه تدویـن "سـند تحقـق معمـاری ایرانـی- اسـالمی" بـه 
شـورای انقـالب فرهنگـی، کـه باید بـه دنبـال آن عملی سـاختن اهداف 
و برنامه هـای ایـن سـند هم در ابعـاد آموزشـی، در مـدارس و مراکز تعلیم 
و تربیـت و دانشـگاه هـا، و هـم در ابعـاد اجرایـی و نظارتـی، از طریـق 
دسـتگاه های اجرایـی ذیربـط ماننـد وزارت کشـور، شـهرداری ها، وزارت 
راه، مسـکن و شهرسـازی، مجامـع حرفـه ای و تخصصی و سـازمان نظام 
مهندسـی کشـور و هم در ابعاد سیاسـت گذاری و تدوین قوانین با هدایت 
حضرتعالـی فراهـم گـردد، می توانـد رسـیدن بـه جایـگاه تمدنـی ایـران 

اسـالمی در حـوزه معمـاری و شهرسـازی را تضمیـن نماید. 
وی افـزود: ضـرورت دیگـری کـه بـه دنبـال رهنمودهـای خردمندانـه 
حضرتعالـی در خصـوص تحول و ارتقای علوم انسـانی و آغـاز این حرکت 
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در کشـور، هـم اکنـون در حـوزه هنـر بـه مثابـه یك نیـاز مبرم می باشـد 
"ارزیابـی همـه جانبـه آمـوزش هنـر در کشـور" اسـت. فاصلـه  ای که در 
بعضـی مـوارد میان بخشـی از ارزش های نظام و بعضـی حوزه های هنر در 
کشـور مشـاهده می شـود را می توان بـا ماموریتی کـه در زمینـه "ارزیابی 
همـه جانبـه آمـوزش هنـر در کشـور" بـرای نهادهـای مسـوول تعییـن 

خواهیـد فرمـود، برطـرف نمود. 
گالبچـی خاطر نشـان کـرد: در سـال های اخیـر کمیته فرهنـگ و تمدن 
اسـالم و ایـران )از کمیته هـای شـورای انقـالب فرهنگی(، نقـش موثری 
در پرداختـن بـه آثـار تمدنی ایـران در دوران اسالمی داشـته اسـت. تقویت 
نقـش ایـن کمیتـه کـه متشـکل از جریان هـای موثـر فرهنگی کشـور و 
شـخصیت  های برجسـته حـوزه تفکـر و اندیشـه می باشـد، می توانـد در 
راسـتای تعییـن خطـوط کلـی، همچنیـن سیاسـت گزاری، جهت دهـی و 
هدایـت فعالیت هـای فرهنگـی کشـور منطبـق بر اهـداف بلنـد فرهنگی 

نظـام مقـدس جمهـوری اسالمی بسـیار موثر و راهگشـا باشـد. 
وی در ادامه با اشـاره به بخشـی از سـخنان رهبر انقالب گفت: این سخن 
حضرتعالی که به درسـتی فرمودید این قرن، قرن اسـالم اسـت مسـوولیت 
مـا را ده هـا برابـر کـرد. مـا بـرای آن کـه الگـوی کشـورها جهان باشـیم 
بایـد همـراه بـا پیشـرفت های علمی کـه بـه لطـف الهـی در آن توفیقات 
بزرگی داشـته ایم به اسالمی شـدن بیش از پیش فضای دانشـگاه بپردازیم 
تـا دانشـگاهی را کـه بـا دو بـال علـم و تقـوا می توانـد موجب سـعادت و 
رسـتگاری انسـان ها باشـد، بـه جهـان معرفـی نماییـم. فضـای دانشـگاه 
اسـالمی نخواهد شـد مگـر با حضور اسـتادانی کـه خود معتقد به اسـالم و 
البتـه آشـنا به عمق اندیشـه اسـالمی و پایبند بـه ارزش های آن باشـند. به 
همیـن دلیـل جـذب هیـات علمی متدیـن و معتقـد از ضرورت هـای امروز 
دانشـگاه های ماسـت. در فضای جدیـدی که اینك و پـس از آن انتخابات 
شـکوهمند بر کشـور حاکم گردیده اسـت، تالش برای تحقق دانشـگاهی 
کـه مهـد علـم و تقـوا باشـد را باید دو چنـدان نمـود. دانشـگاهی آکنده از 
شـور و نشـاط علمی و خالقیت و نوآوری. دانشـگاهی که موجبات تقویت 
اقتـدار ملـی، عـزت نفس و کرامت انسـانی را فراهم نماید. دانشـگاهی که 
بـا تربیت دانشـجویان مصمـم، امیـدوار وآرمان گـرا امکان تحقـق اهداف 

نظـام مقدس اسـالمی را فراهم  سـازد. 

وی افـزود: اسـتاد محمـد نـوری کـه خدایـش رحمـت کنـد در همایـش 
چهره هـای مانـدگاردر سـال 1385 ایـن سـرود زیبـا را تکـرار نمـود که ما 
بـرای آنکه ایران خانه خوبان شـود رنـج دوران برده ایم و بـرای آنکه ایران 
گوهـری تابان شـود خـون دل ها خورده ایـم و این سـخن تمامی مردم این 
سـرزمین در طـول تاریـخ بوده و هسـت کـه ما بـرای جاودانه مانـدن این 
عشـق پاک خـون دل ها خورده ایـم و خواهیم خورد تا این سـرزمین و این 
ملـت بـزرگ به همـان قله هایی که جایگاه شایسـته اوسـت دسـت یابد. 

شایسـتگی ملـت بـزرگ ایـران همچنانکـه در طـول قرن هـای متمـادی 
حیـات پرثمـرش اثبـات نمـوده اسـت حرکـت در قله های علمـی و هنری 
در گسـتره پهنـاور گیتـی اسـت. ایـن سـرزمین و مـردم آن باید پیشـگام 
و بـه تعبیـر رهبرفرزانـه اش پرچمـدار حرکت هـای علمـی و نیز هنـری در 
جهـان باشـند. امـروزه دسـتیابی بـه افق هـای جدیـد اندیشـه در حوزه ی 
هنـر و معمـاری، گسـترش مرزهـای دانـش، فتح قله هـای علـم و هنر و 
فنـاوری وبیش از همـه تجدید حیات فرهنگ اسـالمی در جهان، افق های 
نویدبخشـی اسـت که همانند پیشـرفت های علمی کشـور بـا رهنمودهای 
حضرتعالـی منشـاء امیـد انسـان های اندیشـمند عصر حاضـر در ایـران و 

جهـان گردیده اسـت. 
وی در خاتمـه اظهـار امیـدواری کرد بادرایـت و هدایت رهبـر فرهیخته و 
معظـم انقالب نظاره گر شـکوفایی اسـتعداد بیکران فرزندان این سـرزمین 
و تجلـی نبـوغ و اندیشـه های بلنـد آنان برای رهنمون شـدن به روشـنای 
نـور و سـاخته شـدن انسـان هایی باشـیم کـه در طلـب رهایـی از ظلمت، 
رهپیمـای سـخت کوش وادی نـور و معرفـت بـوده، بـا دانـش خویـش بر 
چـرخ نیلوفـری فـراز آمده، انسـان  امـروز را از ظلمت و جهل به روشـنایی 

و نـور رهنمون سـازند. 
شـایان ذکـر اسـت دکتر گالبچـی دارای آثـار و تالیفات متعـددی از جمله 
35 جلـد کتـاب در زمینـه سـازه و معمـاری اسـت که بسـیاری بـه عنوان 
کتب درسـی دانشـگاه ها به چاپ های دهم و بیشـتر رسـیده اند و تا کنون 
14 عنـوان از ایـن کتاب هـا به عنوان کتاب سـال جمهوری اسـالمی ایران 
و یـا کتـاب برگزیـده دانشـگاهی انتخاب و معرفی شـده اسـت . تاسـیس 
رشـته های متعدد دانشـگاهی، انتشـار بیش از 140 مقالـه علمی بین المللی 
و ملـی و اجـرای ده هـا طرح تحقیقاتی از سـایر فعالیت های وی می باشـد. 
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دکتر کاظم معتمدنژاد برادر بزرگ من بود. سلوک، منش، متانت و دانش 
رشك  انگیز او را درلحظه لحظه  زندگی ام ستوده ام و هرگاه که فرصتی دست 
داده تا در محضرش باشم، خواسته ام تا ازاین زالل فیاض پیاله ای بنوشم، اما 
دریغ که با انگشتانه ای کوچك حتی اگر به عمر نوح برسی دریا را نمی توانی 

پیمانه کنی.
نمی خواهم مبالغه کنم، چرا که او مبالغه را خوش نمی دارد. او مردی بود که 
اخالق و سیره حکمای بزرگ پیشین را با دانش امروز در هم آمیخت .او 

مصداق افتادگی درعین رفعت بود.
از تملقات بی جا مصون بود و القاب را به سختی طالب بود. محرم اسرار 
بود و زبان به رازگویی نمی گشود. هرگز مقام خویش را در نظر نمی آورد. او 
بدون هیچ مداهنه و مجامله، در همه عمر؛ سنگی به ترازوی کسی نگذاشت 
و تره ای برای نااهل خرد نکرد و هیچ گاه از اعتبارش مصالحی برای ساخت 

بنیان زندگی خویش و خانواده گرد نیاورد.
در او هیچ ادعایی نهفته نبود، خود را نه افالکی و نه بهشتی می انگاشت و به 
شرف زندگی حرفه ای و تنعم درویشی اش، از تعین و تمکن باالیی برخوردار 
بود. از همه چیز و همه کس بی نیاز بود و همه گان به او نیازمند؛ که صد البته 
هیچ نیازخواهی را بر نمی گرداند. بار منتش بردوش همه کسان بود و بارمنت 

کسی بردوش او نبود.
او به هیچ امتیازی نمی اندیشید، آگاه و بی غرض قلم می زد و هیچ گاه از قلمش 
مزدستانی نمی کرد. او همیشه با کتاب مأنوس بود، اوراق کتاب برایش مقدس 
بودند و در نوشته هایش مقراض به دست با دالیل و براهن، مانند تقسیمات 
اقلیدس- با جدول و پرگار- خلق اثر می کرد. در تصحیح دست نوشته هایش، 
بسیارحوصله و نیرو طلب می کرد که از درک بی حوصله گانی چون من به دور است.

| در فراغ بزرگان | 

سنگی به ترازوی کسی 
نگذاشت

پدر علم ارتباطات ايران از نگاه برادر

تحریریه ماهنامه طاق درگذشت ایشان 
به  معتمدنژاد،  محترم  خانواده  به  را 
جامعه رسانه ای کشور، شاگردان وی و 
همه استادان روزنامه نگاری و ارتباطات 
تسلیت عرض نموده و در این شب های 
ماه صفر، طلب مغفرت و رحمت ذات 

متعال را برای وی آرزومندیم.
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او همیشه آرام بود. حضورش جایگاه آرامش و آسایش بود، آرامشی نه ازآن گونه 
که دارو شفا می دهد، آرامشی که به جان جانان می ریزد و می ماند. چه بسیار 
زمانی که درحضورش با سکوت سپری می شد و در پی این سکوت او راز مرا 
به آسانی تماشا می کرد و من در جست و جوی واژه ای دل نواز، که رمز گفت و 
گوی من و او بود، با چشمانی آرام او را می نگریستم، می نگریستم، می نگریستم 
و با خود درشگفت بودم که مگرچه قدر و تا کجا می شود او را دوست داشت؟

اهل هیچ پرخاش و گزافه گویی نبود، هیچ اضافاتی در کالم نداشت و کالمش 
به توهین و تحقیر دیگران مایل نبود. هرگز به هیچ صورت و بهانه ای آشکار 
و پنهان هیچ گونه قهری نداشت و به یاد ندارم در برابر لحظه های فوران 
خشم، به یکی از زبان هایی که نمی دانم و مطلقا نشنیده ام، سخن گفته باشد.
آن گاه که ردای سخن بر تن می کرد، چونان یك خطیب، از سخنش شور و 

شوق وانرژی می تراوید.
به آن چه درست می دانست عمل می کرد، نه آن چنان که مصلحت بود.

به سان خیلی ها در بهشت محدود باورهای خویش، زندانی نبود و برای همه  
اندیشه ها، باورها و جناح ها حرمت قایل بود. سیاست را خوب می شناخت، 
می رود. خالی  چه  که  است  قطاری  سیاست،  که  می دانست  خوب  اما 
مهر به ایران و حس به وطن معبود ملی او بود و طنین عشق به سر بلندی 

و آبادانی مملکت آرزوی او.
با راستگویی این دشوارترین آزمون خداوند- الفتی دیرینه داشت و به همان 
اندازه، ازبدگویی گریزان بود؛ به همین سبب نفوذ بی باکانه ای برقلب همگان دارد.
مرید  بود که هم  “پیامی”  و  آشنایی می خواند  بود که  “ندایی”  وجودش 
می طلبید و هم عاشق؛ و “حیاتش” نگاهی بود به خیل کسانی که بیهوده 

عمر می گذرانند.
از صبوری بود که بی اعتنا به نومیدی و یاس، دل به غصه  او نمونه ای 
نمی سپرد و آفتاب امید و تالش، در دلش بارانی از نور می باراند. و آن گاه که 
اندیشه و خیالت در بند ناامیدی بود، او تنها مؤمن همیشه دلواپسی بود که 

سنگینی بار دودلی را از درون می زدود.
به قرار خود پایدار بود و بی قرار؛ و با زندگی زمان خود مستقیما در ارتباط بود 

و زندگی را چیزی مستقل از زندگان می دید
ازهرخطی، راهی، یادی و نامی در حافظه اش ثبت بود و شگفتا که یادآور همه 

فراموشی ها بود.
با خودش خلوت غریبی داشت و چشمان پرنور و جست و جوگرش، همیشه 

میل به دیدن داشت و نیاز به جست وجو.
دلش آیینه خانه محبت و گنجینه صفا بود که این خود سبب پیوند خانوادگی 
است. در تربیت ما چه نکته هایی که یادآور شد و چه نقایصی که به کمال 
آورد و ما را واقف به بدی ها و محترز از آن ها کرد و به ما آموخت در محضر 

بزرگان پاور چیدن از واجبات است.
او همیشه معیارمن و دیگر اعضای خانواده بود تا میزان خلوص و کدورت 
خود را با عیار او بسنجیم؛ او برای ما بسیاری از آداب از یادرفته مروت و 

راست کرداری را عینیت بخشیده است.
درسرزمین ما هر کسی نامی برمی گزیند و من نام او را؛ او که نامش مانا و 
ماندگاراست و هیچ گاه بوی ماندگی و کهنگی به خود نمی گیرد. او واقعیتی 

بود که حقیقت دارد، حقیقتی غیرقابل خدشه.
دکتر کاظم معتمدنژاد برادر بزرگ من بود و افتخار من .. من در سایه مهربانی 
او آسوده  بودم و در آفتاب بخشنده کالم او بالیدم. من او را نه به عنوان یك 
هم خون که در قامت یك انسان می ستایم، انسانی بزرگ و بزرگوار که 

سال های بی بازگشت عمرش را برای نگاه و نفس عمیق ما هبه کرد .
آن چه نوشتم کوششی بود برای حق گذاری برای خودم، شاگردان پیش از 

این و پس از اینش.

مرحوم دکترکاظم معتمدنژاد )تولد: اردیبهشت 1313 در مود، بیرجند- 
بود.  ایرانی  حقوق دان  و  روزنامه نگار  تهران(  در   1392 آذر   14 فوت: 
و  ارتباطات  علوم  آکادمیک  تدریس  در  که  نقشی  دلیل  به  معتمدنژاد 
روزنامه نگاری در ایران داشت به »پدر علم ارتباطات ایران« شهرت یافته 

بود.
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| رویداد ویژه | سعیده سمیعی دلویی
ـــام  ـــنای نظ ـــام آش ـــر ن ـــان مدی ـــوان عبداللهی ـــا اخ ـــدس محمدرض مهن
ـــت در وزارت راه و  ـــه خدم ـــابقه دو ده ـــا س ـــان رضوی ب ـــی خراس مهندس
ـــر  ـــا حکـــم دکت ـــرک کـــرد و ب ـــام را ت ـــره ای پی شهرســـازی ســـاختمان نق
ـــه  ـــد ب ـــدال و امی ـــت اعت ـــازی دول ـــر راه و شهرس ـــدی وزی ـــاس آخون عب
عنـــوان مدیـــرکل جدیـــد راه و شهرســـازی خراســـان رضوی منصـــوب شـــد. 
وی کـــه پیـــش از ایـــن نیـــز بـــه مـــدت یـــك دوره بـــر صندلـــی مدیریـــت 
ـــازمان  ـــاختمان س ـــکن و س ـــت مس ـــه دوره مدیری ـــی و س ـــور اجرای ام
ـــال  ـــار س ـــود و چه ـــه زده ب ـــان رضوی تکی ـــازی خراس ـــکن و شهرس مس
نیـــز ریاســـت ســـازمان نظـــام مهندســـی ســـاختمان اســـتان را بـــر عهـــده 
داشـــت، بـــا کســـب باالتریـــن رای جامعـــه مهندســـی منتخـــب ســـه دوره 

ـــود.  ـــازمان ب ـــن س ـــره ای ـــأت مدی ـــت در هی ـــی عضوی پیاپ
ـــیج ادارات،  ـــال در بس ـــت فع ـــأت علمی دانشـــگاه، عضوی ـــت در هی عضوی
عضویـــت در شـــورای عمـــران بســـیج مهندســـین خراســـان رضوی و 
دبیـــری فنـــی کارگـــروه ســـتاد عتبـــات عالیـــات اســـتان بخشـــی 
ـــان اســـت کـــه نشـــان از توانمنـــدی  دیگـــری از ســـوابق اخـــوان عبداللهی

ـــت.  ـــی اس ـــه مدیریت وی در عرص
ــال راه و  ــته و حـ ــران کل گذشـ ــه مدیـ ــع و معارفـ ــم تودیـ در مراسـ
ــور  ــاالر نـ ــش در تـ ــدی پیـ ــه چنـ ــان رضوی کـ ــازی خراسـ شهرسـ
ـــرای  ـــش ب ـــزم خوی ـــر ع ـــان ب ـــوان عبداللهی ـــد اخ ـــزار ش ـــهد برگ مش
ادامـــه راهـــی کـــه ســـرانجام آن بـــه توســـعه پایـــدار کشـــور ختـــم 

ــرد.  ــد کـ ــود تاکیـ می شـ

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در 
مراسم معارفه خود بیان کرد: 

برای حفظ حقوق شهروندی 
تالش می کـنم
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دست همه را می بوسم

محمدرضـا قلندر مدیرکل سـابق راه و شهرسـازی خراسـان رضوی ضمن 
تقدیـر از همـکاران خـود در اداره کل، گزارشـی از خدمـات هشـت حـوزه 
مدیریتی این اداره را ارایه داد. وی در بخشـی از این گزارش گفت: در حال 
حاضر تمامی شـهرهای اسـتان به جز شـهرهایی کـه به تازگی بـه عنوان 
شـهر تعییـن شـده اند و آن هـا که موضوع آن ها در دسـت بررسـی اسـت، 
طـرح جامـع، تفصیلـی و یـا هـادی دارد. ضمن آنکـه بازنگـری طرح های 
جامـع و تفصیلـی شـهرهای بزرگ که مـدت آن بـه اتمام رسـیده، نیز در 
دسـت اقـدام اسـت. طرح هـای جامـع تفصیلـی طرقبـه و شـاندیز نیـز به 
تصویـب رسـیده اسـت و در همین مـدت کوتاه طـرح جامع مشـهد آماده 
اسـت و بزودی در شـورای برنامه ریزی توسـعه اسـتان مطرح و به تصویب 
خواهد رسـید و به این ترتیب نگرانی دائم دوسـتداران مشـهد در خصوص 
نحـوه شهرسـازی و معماری و سـاخت و سـازها برطرف خواهد شـد. وی 
در بخـش دیگـری از سـخنان خـود به حـوزه راهـداری در ایـن مجموعه 
اشـاره کـرد و افـزود: مدیریـت راهـداری یکـی از حوزه هایی اسـت که به 
صورت شـبانه روزی در اداره کل راه و شهرسـازی فعال اسـت. این بخش 
در تمامی طـول سـال فعـال اسـت ولـی در راهداری نـوروزی، تابسـتانی و 
زمسـتانی همه عزیزان شـبانه روزی فعال هسـتند. قلندر اضافه کرد: سال 
گذشـته در کشـور در زمینه کاهش تلفات جاده ای با داشـتن طوالنی ترین 
جاده هـای کشـور رتبه اول کشـور را کسـب کـرد. یعنی حـدود 25 درصد 
کاهـش تلفـات و امسـال هم این رونـد ادامه دارد. تاکنون سـابقه نداشـته 
اسـت اسـتانی کـه تلفـات آن در سـال قبل مثبت و اول بوده باشـد، سـال 
پـس از آن نیـز کاهـش تلفـات را تجربـه کنـد. در 6 مـاه گذشـته نیـز بار 
دیگـر نسـبت به 6 ماه سـال گذشـته شـاهد حـدود 5 تا 6 درصـد کاهش 
تلفـات بودیـم که ایـن مهم ثمره تـالش تمامی عزیـزان در دسـتگاه های 
مرتبـط به ویـژه در حوزه مدیریت راهـداری این اداره کل اسـت. همکاران 
مـا در مـدت 10 ماه حدود 400 کیلومتر از راه ها را بهسـازی و روکش های 
محافظتـی و طـرح جامـع پدافند غیرعامل حـوزه راهـداری و حمل و نقل 

را تهیـه کرده اند. 
وی بـه خدمـات انجـام شـده در حـوزه مسـکن نیـز اشـاره کـرد و گفت: 
مسـکن مهر اسـتان طی مـدت 10 ماه بیـش از 35 درصد نسـبت به قبل 
پیشـرفت فیزیکـی داشـت و در حـال حاضـر نیز شـاهد حـدود 80 درصد 
پیشـرفت فیزیکی مسـکن مهر در اسـتان هسـتیم به گونه ای که مجموع 
واحدهایـی کـه تـا آذرمـاه 91 به بهره برداری رسـیده بـود حـدود 23 هزار 
و 900 واحـد را شـامل می شـد کـه ایـن میـزان در حال حاضر بـه بیش از 
65 هـزار واحد رسـیده اسـت و این مهم ثمره تالش، همدلـی، همراهی و 
همفکـری همه عزیزان، حمایت مدیریت عالی اسـتان و همچنین مدیران 
ارشـد وزارتخانه بوده اسـت. وی یادآور شـد: کاری مقدس تر از این نیسـت 
کـه مشـکل مـردم را حـل کنیـم به ویـژه در حـوزه مسـکن که اگـر این 
مشـکل حل شـود بسـیاری از معضـالت دیگر جامعـه و مردم نیـز مرتفع 
می شـود. رئیس سـابق راه و شهرسازی خراسـان رضوی ادامه داد: در حوزه 

توسـعه و سـاخت راه های اسـتان علیرغم نبود اعتبارات، کار بسـیار بزرگ 
و عظیمی انجـام شـد. عـالوه بر این دیـون اداره کل راه و شهرسـازی طی 
10 مـاه از 680 میلیـارد بـه 115 میلیـارد کاهـش یافته اسـت و سـه برابر 
اعتبـارات اختصـاص داده شـده طـی ایـن مـدت در حـوزه سـاخت راه هـا 

هزینه شـده است. 
وی همچنیـن بـه مشـکالت موجـود در خصـوص نگهـداری راه هـای 
روسـتایی اشـاره کـرد و گفـت: در بودجـه کشـور ردیـف و اعتبـاری برای 
نگهـداری و بهسـازی راه هـای روسـتایی وجـود نـدارد. بر اسـاس آییـن 
نامـه حداکثـر 6 درصـد و حداقـل 2 درصـد هزینـه سـاخت راه، در سـال 
بـرای نگهـداری آن پیـش بینی شـده اسـت تا ایـن راه به عنوان سـرمایه 
باقـی بماند و مضمحل نشـود. در اسـتان خراسـان رضوی 32 هـزار و 500 
کیلومتـر راه همسـنگ وجـود دارد کـه ایـن مقـدار رقمی حـدود 20 هـزار 
میلیـارد تومـان سـرمایه اسـتان خراسـان را در بـر می گیـرد؛ یعنـی در هر 
سـال حداقـل باید 400 میلیـارد تومان صـرف نگهداری راه ها و بهسـازی 
و ایمـن سـازی اش شـود. در حالی که بودجه سـال گذشـته ایـن اداره حدود 
پنجـاه میلیارد تومان بوده اسـت کـه 20 میلیارد تومـان آن صرف پرداخت 

حقـوق کارکنان شـده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه در بودجه کشـور بایـد به این مسـأله به صـورت ویژه 
عنایـت شـود، افـزود: قیمـت هـر تـن قیـر در حال حاضـر یـك میلیون و 
هشـتصد هـزار تومان اسـت و این مسـأله واقعاً جـای نگرانـی دارد که اگر 
فکـری بـرای آن نشـود، سـرمایه های ملـی کشـور در حـوزه زیر سـاخت 

حمـل و نقـل دچار مشـکل خواهد شـد. 
وی گفـت: در حـوزه راهکارهای خوبی انجام شـده، بـرای مثال در طی 10 
مـاه 130 کیلومتـر راه روسـتایی، 25 کیلومتر راه شـریانی و 40 کیلومتر راه 

اصلی آسفالت شـده است. 
وی در ادامـه مسـوولیت جدیـد آقای مهندس اخوان عبداللهیـان را به وی، 
جامعه مهندسـان اسـتان و همچنین به همکاران ایشـان در اداره کل راه و 
شهرسـازی خراسـان رضوی تبریـك گفـت و در نهایت افزود: دسـت همه 

را می بوسـم و از همـه حاللیـت می طلبم. 

هدیه ای به نام سازندگی 

مهنـدس هاشـم بنی هاشـمی، نماینده مـردم مشـهد و کالت در مجلس 
شـورای اسـالمی نیز در این مراسـم گفت: شـرایط کشـور به گونه ای است 
کـه بایـد با دقت برای سـازندگی و پیشـرفت کشـور برنامه ریـزی کنیم و 
ایـن کار جـز با اندیشـه و تدبیـر و برنامه ریزی صحیح و اجرای درسـت آن 

امـکان پذیـر نخواهد بود. 
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه نظام مهندسـی سـاختمان مجموعـه ای مردمی و 
متخصـص را در برمی گیـرد، افـزود: راه و شهرسـازی نیـز در برگیرنـده دو 
بخش مهم اسـت؛ بخش راه که رگ های ارتباطی را در کشـور سـاماندهی 
می کند و مسـکن و شهرسـازی که مسـائل مربوط به اسـتقرار جمعیت در 
مراکـز جمعیتـی را دنبـال می کند. طرح جامع سـرزمین نیز که بخشـی از 
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برنامه های سـازمان یافته برای اسـکان و اسـتقرار جمعیت است، در همین 
مقولـه می گنجـد. مـا مهندسـان باید به نـکات پایـداری کـه می تواند این 
جامعـه را ارتقـا دهد بیندیشـیم. یکـی از این مـوارد مهندسـان باتجربه اند. 
مهندسـانی کـه در عرصـه کار و تـالش توانسـته اند تجربیاتـی اندوخته و 
بـا کارهایـی کـه انجـام داده اند سـازندگی را به مـردم ما هدیـه کنند. بنی 
هاشـمی در ادامه خاطر نشـان کرد: مهندس قلندر تجربیات ارزشـمندی در 
بخش مدیریت شـهری و راه و شهرسـازی در اسـتان قم و خراسان رضوی 
دارنـد و تجربـه ایشـان باید مورد اسـتفاده قرار گیرد. آقـای مهندس اخوان 
نیـز کـه دورانی را در سـازمان نظام مهندسـی و اداره کل راه و شهرسـازی 

خدمـت کرده اند، مسـوولیت خطیـری را بر عهـده می گیرند. 
ایـن نماینـده مجلـس اضافـه کرد: درسـت اسـت کـه در شـرایط تحریم 
هسـتیم، ولـی مهندسـان و سـازندگان در ایـن تحریـم یك حـرف دارند. 
ایـن کـه ما می توانیم بـه اتکای لطف الهی و جامعه مهندسـان و کسـانی 
کـه در ایـن مجموعـه کار می کننـد کشـورمان را بسـازیم. باید از شـرایط 
تحریـم به عنـوان یك فرصت اسـتفاده کنیـم. ما می توانیـم با هماهنگی 
بانك های برخی کشـورها مبالغـی را به عنوان فاینانـس پروژه ها در اختیار 

داشـته باشـیم و پروژه هایـی را تعریف کنیم. 
قطـار سریع السـیر تهـران- مشـهد و خطـوط ریلـی دیگـر مثـل مشـهد 
گـرگان و پروژه هـای فـاز 2 متـروی مشـهد و سـاماندهی بافت هـای 
فرسـوده می توانـد در فهرسـت کارهـای پیشـنهادی قـرار بگیـرد. بـه هر 
صـورت سـازندگی بایـد صورت گیـرد. امیـدوارم بتوانیم همه با هـم در راه 

سـازندگی کشـورمان گام برداریـم. 

پیگیری؛ رمز موفقیت

محمدحسـن واحـدی معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـان رضوی 
دیگر سـخنران این جلسـه گفـت: اگر همه موضوعات کاری خانـواده راه و 
شهرسـازی را در اسـتان خراسـان در یك مجموعه ببینیم باید بگوییم 70 
درصـد اعتبـارات اسـتان را در پروژه های ملی و اسـتانی بـه خود اختصاص 
داده اسـت و ایـن نشـان از اهمیـت ایـن اداره در بیـن سـایر دسـتگاه های 

اسـتان است. 
مهنـدس واحـدی افزود: قبـل از سـال 1375 نظام فنی اجرایـی در عرصه 
پروژه هـا وجـود نداشـت. از سـال 75 دارای نظـام فنی اجرایی شـدیم و از 
آنجـا کـه بر اسـاس مصوبـه دولـت هـر 10 سـال یك بـار باید ایـن نظام 
پایـه بازنگـری شـود، آیین نامـه آن در سـال 85 نظام فنی اجرایی کشـور 
به اسـتناد ماده 310 قانون چهارم توسـعه توسـط هیأت دولت ابالغ شـد. 
مهم تریـن چالـش تصمیـم گیران بـرای تصویب نظام فنی اجرایی کشـور 
در ایـن عرصـه از سـال 75 تـا 85 عرصـه تلفیـق مدیریـت بـا مهندسـی 
بـود. مـا در کشـور تـا کنـون و تـا آن زمـان و تا سـال 85 مهندسـی فکر 
می کردیـم، عمـل می کردیم، به بهره برداری می رسـاندیم و مهندسـی هم 
کارهـا را دنبـال می کردیـم. نظام فنـی اجرایی کشـور که مـاده 31 برنامه 
چهـارم توسـعه در برنامـه پنجـم تنفیذ شـده، رویکرد حرکت از مهندسـی 

بـه مدیریـت را رقـم می زند. وی ادامه داد: امروز در رشـته های دانشـگاهی 
و در عرصـه مهندسـی، مهنـدس مدیـر را مشـی حرکت و آمـوزش و اجرا 
قـرار داده ایـم. نکتـه مهم و شـاه کلید بحث همین جاسـت کـه در عرصه 
اداره یـا سـازمان یا سیسـتمی که با این پـازل متنوع و گوناگـون وجود دارد 
اگـر مدیریـت کـه ناشـی از کار تیمـی و تفکـر سیسـتماتیك اسـت، وجود 
نداشـته باشـد کارهـا به درسـتی انجـام نمی شـود. پیشـرفت فیزیکی 35 
درصـدی پروژه هـای اسـتان در سـال 92، نشـان از همدلی، هـم جهتی و 
حضور مدیران اسـت و بنابراین باید از مدیران راه و شهرسـازی و از جامعه 
پیمانـکاران و مشـاوران تشـکر کـرد و ما هـم باید تالش کنیـم که حق و 

حقـوق ایـن عزیـزان را به زودی پیگیـری کـرده و پرداخت کنیم. 
 وی گفت: توسعه در استان خراسان رضوی متوقف نشده و با رویکرد همدلی، 
همراهی و مدیریت ادامه دارد. امروز حتی با وجود منابع محدود در کشور 
و استان، با کار مدیریتی، تیمی و کارگروهی توسعه در حد و اندازه خودش 
اتفاق خواهد افتاد. امروز نباید دیگر به اعتبارات دولتی که ناشی از درآمد تك 
محصولی است چندان امیدوار باشیم. نظام فنی - اجرایی، این مهم را به 
سوی جهت های دیگری نیز هدایت کرده است تا بتوانیم پروژه های خود را 
 ،BOT به وسیله تکنیك های دیگر اجرایی کنیم. برای مثال تکنیك های
تکنیك های استفاده از طرح و ساخت و تجارب آن را در استان خراسان 
انجام داده و شروع کرده ایم، نمونه آن پروژه فاضالب کاشمر است که به 
روش BOT و با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال اجراست. 
بنابراین باید به سویی برویم که بتوانیم از ظرفیت های موجود نقدینگی استان 
استفاده کنیم. به گفته یکی از مسووالن کشور 500 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی دست مردم است و شاید همین موضوع یکی از عوامل تورم باشد. 
حال آنکه این نقدینگی باید به سوی تولید، توسعه و عمران کشور و استان 
هدایت شود. مکانیزم قانونی و اجرایی آن نیز در عرصه سند نظام فنی و 
اجرایی فراهم شده است. روزی در کشور می گفتند باید به اعتبارات دولتی 
اکتفا کرده و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم، امروز نظام فنی و اجرایی اجازه 

می دهد که به منابع دیگر هم فکر کنیم. 
مهندس واحدی اظهار داشت: استان خراسان رضوی 10 درصد تولید ناخالص 
کشور را در اختیار دارد، حال آنکه 6.5 درصد اعتبارات کشور را به خود 
اختصاص می دهد و این فاصله خیلی زیاد است. نمایندگان مجلس در حال 

حاضر تالش می کنند این رقم را به 8 درصد برسانند. 
وی افزود: باید مدیریت یکپارچه آب، برق، گاز، راه و... را حاکم کنیم و تنها 
رمز موفقیت آن این است که با یکدیگر همدل و هم جهت باشیم و در 
راستای توسعه استان حرکت کنیم؛ استانی که بیش از 50 درصد حمل و نقل 
کشور به آن وابسته است و بیش از 50 درصد اقامت کشور در این استان 
است. بنابراین وقتی به این آمار و ارقام نگاه می کنیم به مسوولیت خطیری 

که بر عهده داریم، پی می بریم. 
مهندس واحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: من در بدو ورود به 
این جلسه خواهش کردم کلمه تودیع را حذف کنید ما امروز در مراسم تقدیر 
از آقای مهندس قلندر و تقدیر و معرفی از جناب آقای مهندس اخوان که 
از نظام مهندسی به عرصه دیگر مرتبط با این حوزه وارد می شوند شرکت 
می کنیم. زحمات گذشته، کارهای انجام شده و توسعه ای که اتفاق افتاده 
است ناشی از تالش های همه مدیران سابق است که ان شاء ا... مورد رضای 

حضرت حق و امام رضا )ع( باشد. 
وی تصریـح کـرد: روزی کـه آقای قلندر وارد این اسـتان شـدند تمامی هم 
و غـم خـود را بـر کار تیمـی و بر ارتبـاط و تعامل بین عوامل دسـت اندرکار 
راه و شهرسـازی قـرار دادند و در این عرصه بسـیار موفق بودنـد. امروز 42 
هـزار واحـد مسـکن مهر در اسـتان آماده بهره برداری اسـت و می کوشـیم 
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تا پایان سـال مسـکن مهر استان را به نتیجه برسـانیم. در عرصه معماری 
و شهرسـازی هم کارگروه معماری و شهرسـازی اسـتان رتبه اول را کسب 

است.  کرده 
وی همچنیـن گفت: آقای مهندس اخـوان عبداللهیان تحوالتی را در نظام 
مهندسـی اسـتان انجـام داده انـد. امروز نظـارت پروژه های مسـکن مهر با 
نظام مهندسـی اسـت و طبق آخرین بررسـی صورت گرفته و ارایه و ثبت 
شـده تنهـا 3 درصـد پروژه هـای مسـکن مهـر اسـتان دارای نقـص فنـی 
اسـت و 97 درصـد مـورد تاییـد نظام مهندسـی قـرار گرفته اسـت. روحیه 
آقـای اخـوان هـم تیمـی، تعاملـی و کارگروهـی اسـت. امـروز نمایندگان 
مجلـس، مسـووالن و مدیـران اسـتان، مهندسـان، جامعه مهندسـی همه 
بایـد در تمـام عرصـه ها، در نظـارت، تصمیم سـازی و تصمیـم گیری در 
حد توان و بضاعت دسـت به دسـت هم بدهیم و بار توسـعه اسـتان را به 

سـر منزل برسانیم. 
حـوزه معاونـت عمرانـی هـم بـا تمامی تـوان در خدمـت اسـت کـه بتواند 
پشـتیبانی های الزم را انجـام دهد. حضور نمایندگان مجلس نیـز امروز در 

این مراسـم نشـانگر این حمایت هاسـت. 
وی ادامـه داد: حرکـت خوبـی در عرصـه پروژه های اسـتانی در حال اتفاق 
اسـت ضمـن آنکـه سـتادی را با عنـوان سـتاد پیگیـری پروژه هـای مهم 
اسـتان تشـکیل داده ایـم کـه هر هفته با حضور اسـتاندار تشـکیل جلسـه 
می دهـد و تـا کنـون دو پـروژه اسـتان را در ایـن سـتاد بررسـی کرده ایـم. 
پـروژه قطـار مشـهد -گـرگان، حـرم تا حـرم، قطار سریع السـیر مشـهد- 
تهـران، قطـار مشـهد -گرگان، توسـعه فـرودگاه، توسـعه راه آهـن، قطار 
مشـهد- گلبهـار نیـز پروژه های مکانی اسـت کـه می توانیم در این سـتاد 

آن هـا را دنبـال کنیم. 

 

بایستی به تکلیفمان 
عمل کنیم.

معـاون امـور دولـت، مدیریت بحـران و هماهنگی امور اسـتان های وزارت 
راه و شهرسـازی نیـز در این جلسـه با اشـاره بـه تکالیف مدیـران در نظام 
جمهـوری اسـالمی خاطر نشـان کرد: مـا امروز تکلیـف داریم. امـروز پس 
از ادغـام راه و شهرسـازی کار به قدری سـنگین شـده که مدیـران چاره ای 
ندارنـد کـه تـا پاسـی از شـب کار کننـد. امـا همـه ایـن کارهـا در مقابـل 
ایثارگـری رزمندگان ما در هشـت سـال دفاع مقدس چیزی نیسـت. ما به 

تکلیـف عمل می کنیـم و باید عمـل کنیم. 
مهنـدس مجیدی افزود: امور حمل و نقل و مسـکن و شهرسـازی کشـور 
در اختیـار ماسـت. اجـرای سیاسـت هایی کـه در چارچـوب سیاسـت های 
نظـام اسـت و آنچـه در مجلـس تصویـب می شـود نیـز بر عهده ماسـت. 
در بخـش حمـل و نقـل زمینـی نزدیك بـه 220 هـزار کیلومتـر راه وجود 
دارد کـه 102 هـزار کیلومتـر آن راه روسـتایی آسـفالت اسـت. در ابتـدای 
پیـروزی انقالب 200 کیلومتر راه روسـتایی آسـفالته داشـتیم. بیـش از 90 
درصـد حمـل و نقـل مسـافری و بـاری بـر روی همیـن جاده هـا صورت 
می گیـرد. ارزش ایـن راه هـا در حـال حاضـر بیـش از 200 هـزار میلیـارد 

تومـان اسـت. در اصـل 44 قانـون اساسـی، بحـث مدیریت حمـل و نقل 
جـاده، راهسـازی و بهره بـرداری بـه بخـش خصوصی واگذار شـده اسـت. 
تمامی راهسـازی و نظـارت بـر عهده پیمانکاران اسـت. بیـش از 99 درصد 
بهره بـرداری نیـز در اختیار بخش خصوصی اسـت. 450 هـزار کامیونی که 
در جاده هـای کشـور تـردد می کنند متعلق بـه بخش خصوصی اسـت. اما 
مثل همه کشـورهای پیشـرفته دنیا نگهداری راه ها در اختیار دولت اسـت. 
بـه ویژه نگهداری زمسـتانی راه ها کـه گاهی می توانـد چالش های بزرگی 
را بـه وجـود بیـاورد. وی ادامـه داد: امروز که بحث تخصیص هـا و درآمدها 
انـدک اسـت نگرانـی من خیلـی زیاد اسـت؛ اینکه نکنـد مـردم در برف و 
کـوالک بماننـد و شـاهد تلفاتـی در این خصوص باشـیم. تا 5 سـال پیش 
قیمـت هـر تن قیـر 8500 تومان بـود، اآلن به یـك میلیـون و 700 هزار 
تومـان رسـیده؛ یعنـی 200 برابر شـده و 2 هـزار درصد افزایـش پیدا کرده 
اسـت. عمر 50 درصد راه های روسـتایی بیش از هشـت سـال است و باید 
روکـش شـوند و ایـن در حالـی اسـت که هیـچ پولی بـرای نگهـداری راه 
روسـتایی اختصـاص پیـدا نمی کند. راه های روسـتاهای پرجمعیـت نیاز به 
روکـش دارنـد. اگر امسـال 4 درصد هزینه سـاخت خرج نگهـداری نکنیم 

ایـن هزینه سـال بعـد 12 درصد و سـال بعـد 20 درصد می شـود. 
وی سـپس بـه موضـوع سـوانح جاده ای در کشـور اشـاره کـرد و گفت: در 
حـال حاضـر 20 هـزار نفر جان خـود را در ایـن حوادث از دسـت می دهند 
کـه یـك سـوم این تعـداد مربـوط به شـهرها و دو سـوم دیگـر مربوط به 

خارج از شهرهاسـت. 
تنهـا 5 هـزار و 500 نفـر موتور سـوار جان خـود را در این حوادث از دسـت 
می دهند که بیشـتر آن مربوط به شهرهاسـت. بر اسـاس مطالعات یکی از 
اسـتادان دانشـگاه مشـهد هزینه هایی که این تلفات جاده ای بر کشـور ما 
تحمیل می کند در سـال 79 سـه هزار و 200 میلیارد تومان بود. از سـویی 
بخشـی از هزینه هـا نیـز بر نیـروی انتظامی، بهداشـت و درمـان، دادگاه ها 
و اجتمـاع تحمیـل می شـود؛ هزینه هایـی کـه دیـده نمی شـود. 80 درصد 
سـوانح جـاده ای را مـردان تشـکیل می دهند کـه بیـش از 50 درصد آن ها 

بیـن 20 تا 30 سـال سـن دارند. 
وی گفـت: از سـال 1382 کمیتـه ایمنـی راه ها شـکل گرفته اسـت. همه 
چیـز بر روی کاغذ نوشـته شـده اسـت. اما یك ریـال نداریم کـه اجرایش 
کنیـم. اصـاًل ایـن موضـوع ردیف نـدارد. وقتی ما آن سـال شـروع کردیم 
آلمـان هـم بـا مـا شـروع کردند. تلفـات آن هـا زیر 4 هـزار نفر اسـت و ما 

بـه 19 هـزار نفر رسـیده ایم. 
در بخـش حمـل و نقـل ریلـی 10 هـزار و 500 کیلومتر ریل وجـود دارد و 
9 هـزار و 500 کیلومتـر دیگـر در حـال اسـت عـالوه بـر این بـه 30 هزار 
میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز داریم که ایـن مقدار بایـد از طریـق فاینانس، 

فـروش اوراق مشـارکت و سـهام کارخانجات تأمین شـود. 
وی در ادامـه اظهـارات خـود گفـت: در بخش مسـکن هدف گـذاری ما 2 
میلیـون و 300 هـزار واحـد بـوده اسـت. 2 میلیـون و 150 هـزار واحد آن 
را شـروع کرده ایـم. 950 هـزار واحـد آن؛ خـود، مالـك بوده اند. بـه افرادی 
نیـز کـه در طـول حکومـت جمهـوری اسـالمی از مـا زمیـن و وام و خانه 
نگرفته انـد وام داده ایـم. عـالوه بـر ایـن یـك میلیـون و 200 هـزار تا هم 

خودمـان هـدف گـذاری کرده ایم. 

وظیفه ما خانه سازی است
مشــکل امــروز مــا در خصوص مســکن مهر موضــوع زیر ساخت هاســت. 
در بســیاری از مناطــق مســکن حاضــر اســت امــا آب و بــرق و فاضــالب 
نــدارد. چــون وزارت نیــرو می گویــد مــن 6 هــزار میلیــارد تومــان پــول 
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می خواهــم تــا بتوانــم ایــن امکانــات را بــرای شــما تأمیــن کنــم. آموزش 
و پــرورش مدرســه را نســاخته اســت. همــه دســتگاه هایی کــه در ایــن 
خصــوص وظیفــه دارنــد همــگام بــا مــا جلــو نیامدنــد. علیرغــم ایــن کــه 
مــا بــا 350 میلیــارد تومــان از اعتبــارات خــود یــك مســجد و پاســگاه و 
مدرســه ســاختیم. در برخــی مناطــق اســتاندارها بــه کمــك مــا آمدنــد و 
خدمــات رو بنایــی را ســاختند. عــده ای می گوینــد مســکن مهــر متوقــف 
می شــود و دیگــر نمی خواهنــد مســکن بســازند حــال آنکــه 25 درصــد 
کار وزارتخانــه مــا مســکن ســازی اســت. مگــر می شــود ایــن کار تعطیل 
شــود. وی یــادآور شــد: 600 هــزار واحــد تنهــا در تهــران خالــی اســت. 
ــه عنــوان ســرمایه گــذاری  ایــن واحدهــا ســرمایه های کشــور اســت. ب
ــداری  ــه نگه ــیم ک ــی بیندیش ــد تمهیدات ــتند. بای ــه داش ــا را نگ این ه
خالــی خانــه بــه صــرف مالــك نباشــد. وقتــی بــه ایــن واحدهــا مالیــات 
ــذار  ــا واگ ــه بی خانه ه ــود را ب ــای خ ــز خانه ه ــکان نی ــت مال ــق گرف تعل
ــن عمــل اقتصــادی اســت کــه یــك  ــه بزرگ تری ــد خان ــد. خری می کنن
نفــر انجــام می دهــد. بنابرایــن بایــد بــرای آن پــس انــداز کنــد. از ســویی 
نبایــد گفــت دیگــر نمی خواهیــم خانــه بســازیم. وظیفــه مــا خانــه ســازی 
اســت. منتهــی می گوییــم امــکان انتخــاب هــم بــه مــردم بدهیــم یعنــی 
خودشــان معمــاری ســاختمان، رنــگ اتــاق، کابینــت و پــالن معمــاری را 
انتخــاب کننــد. بنابرایــن، مســکن ســازی بــا قــوت ادامــه پیــدا می کنــد. 
در طــی گذشــت دو مــاه از فعالیــت دولــت جدیــد نــازک کاری 60 هــزار 
واحــد بــه اتمــام رســیده و 1030 میلیــارد تومــان تســهیالت در مــدت دو 

مــاه پرداخــت شــده اســت. 
وی اضافــه کــرد: جمــع حاضــر بــرای تقدیر از مدیــر کل راه و شهرســازی 
ــوم  ــس معل ــد. پ ــت آمده ان ــن نشس ــه ای ــد ب ــر کل جدی ــی مدی و معرف
می شــود مــا مدیرانــی تربیــت کرده ایــم کــه عملکــردی داشــته اند کــه 
ــم  ــودم می دان ــه خ ــن وظیف ــت. بنابرای ــرده اس ــاد ک ــدی ایج رضایت من
ــدس  ــای مهن ــم. آق ــی کن ــدر تشــکر و قدردان ــدس قلن ــات مهن از زحم
اخــوان را نیــز همــه می شناســند. ایشــان از مهندســان خوش نــام کشــور 
ماســت. رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان بوده انــد. چهــار ســال 
ســابقه مدیریــت اجرایــی دارنــد. اســتاد دانشــگاه هســتند و حداقــل 20 
ســال در وزارت خانــه مــا ســابقه کار اجرایــی دارنــد و مطمئــن هســتم که 
می تواننــد در ایــن پســت موفــق باشــد. امــا مطمئنــاً یــك دســت هیــچ 

وقــت صــدا نــدارد. 
اگـــر همـــه عزیـــزان بـــه ویـــژه نماینـــدگان مجلـــس و مجموعـــه عمرانـــی 
ـــد  ـــدس اخـــوان می توانن ـــای مهن ـــد آق اســـتانداری ایشـــان را کمـــك کنن
ـــد.  ـــام دهن ـــما انج ـــتان ش ـــرای اس ـــری ب ـــای موث ـــند و کاره ـــق باش موف
در ادامـــه ایـــن نشســـت معـــاون امـــور دولـــت، مدیریـــت بحـــران و 
هماهنگـــی امـــور اســـتان های وزارت راه و شهرســـازی حکـــم مقـــام 
عالـــی ایـــن وزارتخانـــه را بـــرای مدیـــرکل جدیـــد راه و شهرســـازی 
ـــدی  ـــاس آخون ـــر عب ـــام دکت ـــن پی ـــرد. مت ـــت ک ـــان رضوی قرائ خراس

ـــت:  ـــرح اس ـــن ش ـــه ای ب

تالش برای حفظ حقوق 
شهروندی و عدالت 

اجتماعي و جغرافیایي

مدیرکل جدید راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز با تقدیر از شرکت کنندگان 
در نشست معارفه خود گفت: از حسن اعتماد جناب وزیر و استاندار محترم 
نسبت به حقیر کمال تشکر را دارم. جا دارد که بنده هم به سهم خودم از 
زحمات دوست عزیزم جناب آقای مهندس قلندر تشکر کنم؛ و امیدوارم ما 
را تنها نگذارند و در کنار ما باشند. مهندس اخوان عبداللهیان افزود: فرصتی 
برای من فراهم شده است که در کنار همه شما و با همدلی و صمیمیت بتوانم 
از این فرصت طالیی بیشترین بهره را برای خدمت گذاری به مردم عزیز 
و نظام مقدس ایران ببرم. همه این ها قطعاً در راستای منویات مقام معظم 
رهبری، مقام عالی وزارت و استاندار محترم خواهد بود. رئیس سابق سازمان 
نظام مهندسی خراسان رضوی در ادامه به اولویت های مهم کاری خود در 
اداره کل راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: سعی خواهم کرد در جهت حفظ 
و ارتقای جایگاه اداره راه و شهرسازی با کمك خود شما قدم های موثری 
برداشته شود. عالوه بر این می کوشیم در جهت حفظ و همدلی هرچه بیشتر 
شان و شئون کارمندان و مسووالن حرکت کرده و آن را پررنگ تر کنیم. وی 
یکی از اولویت های مهم خود در این مسوولیت را اتمام مسکن مهر به هر 
شکل ممکن دانست و افزود: مسکن مهر یك رسالت اصلی است که مقام 
عالی وزارت نیز به ما تکلیف کرده و ان شاء اهلل بتوانیم تا پایان سال این 
پروژه ها را به اتمام برسانیم و بر اساس سیاست های جدید مقام عالی وزارت 
در بحث مسکن و حمایت از انبوه سازان، سرمایه گذاران و تولید کنندگان و 
بخش خصوصی در حوزه های مختلف اداره کل حرکت کنیم. عالوه بر این 
توجه ویژه به موضوع حمل و نقل، در حوزه راه های روستایی و شهری و 
استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و سیاست های فاینانس 
به ویژه توجه ویژه به بحث راهداری از دیگر اولویت های این اداره است و 
ان شاء اهلل آقای مهندس واحدی با شروع فصل سرما ردیف هایی را کمك 
خواهند کرد که بتوانیم زمستان خوب و امنی را برای شهروندان تجربه کنیم. 
مهندس اخوان افزود: مهم ترین اصلی که در بحث شهرسازی مورد توجه 
قرار خواهد گرفت حفظ حقوق شهروندی و عدالت اجتماعي و جغرافیایي 
است. اگر پروژه ای ایجاد می شود در کنار آن باید خدمات به شهروندان 
هم داده شود. در بحث امالک نیز به حفظ و صیانت از امالک که حقوق 
بیت المال است توجه ویژه ای خواهم داشت. وی در پایان سخنان خود اظهار 
امیدواری کرد بتوان با کاری تیمی و همکاری صمیمانه با همه حوزه های این 

اداره کل گام های مؤثرتری برای رشد و توسعه برداشت.

جناب آقای مهندس محمدرضا اخوان عبداللهیان
نظر به تعهد، تخصص و تجربه های ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی منصوب می شوید. 
در انجام این مأموریت ضروری است، قوانین، سیاست ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های ابالغی از سوی دولت، وزیر و معاونان محترم به دقت اجرا شود. 
همچنین هماهنگی با مقامات محلی و در رأس آنان استاندار محترم، ارتباط منظم با شهرداران شهرهای تابعه آن استان ابالغ می گردد. افزون بر این 

جنابعالی مسوولیت هماهنگی تمام اداره های کل و سایر دوایر تابعه وزارتخانه در استان را بر عهده دارید. 
توفیق روز افزون جنابعالی در خدمت به شهروندان عزیز و تالش برای سرافرازی جمهوری اسالمی ایران را از خداوند متعال مسألت دارم.
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لوح تقدیر نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
اهدایی به مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی
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| گزارش خبری | معصومه گلمکانی

برپایي نخستین دوره مسابقات سراسري 
قرآن کریم )شفاء( در مشهد

الزمه تبیین اخالق حرفه ای 
آشـنایی و مأنـوس شدن با 

قرآن کریم است

اشاره 
اسـت.  مقصـود  بـه  نیـل  روحانـي  شـمیم  و  معرفـت  نـور  قـرآن 
تجلي ساز اندیشـه هاي ملکوتـي ناسـوتیان و حکمـت روح بخـش عالماني 
اسـت کـه نـگاه متعالیشـان سـاحت زمیـن و زمـان را آکنده اسـت. قرآن، 
طنین و تلنگر آسـمانیان بر گوش خاکیان و چشـمان غبارگرفته آن هاست. 
نهیـب عقالنـي چگونه بودن اسـت، چرایي چراهاي عقل بر پرسـش هاي 
احسـاس آدمـي اسـت. عقل و قـرآن دو بال صعود آدمی به سـوی کماالت 

معنـوی و قـرب الهی اسـت. 
بـراي شـنیدن ایـن نهیب و طنیـن باید از گـذرگاه پرخطر خـود بیني گذر 

کـرد و بـر درگاه علم الهـي تکیه زد. 
حفـظ و قرائـت آیات روحاني وحي پیمودن پله هاي نخسـت چگونه شـدن 
اسـت و این امکان رسـیدن بـه کمال آن گاه که بـا گام هاي فرهیختگان و 

متخصصـان در هم میآمیزد اطمینان بخش و متقن تر اسـت. 
برپایـي نخسـتین دوره مسـابقات سراسـري قـرآن کریم با عنوان )شـفاء( 
از سـوي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي در مشـهد 

رهیافتـي بـه این منظـور بود. 
تجربه ارزشـمند این دوره از مسـابقات که با حضور 20 اسـتان و47 شرکت 
کننـده در دو رشـته حفـظ و قرائت در روزهاي 20و21 مرداد ماه سـالجاري 
و همزمـان بـا عید سـعید فطر در تـاالر بنیـاد پژوهش هاي آسـتان قدس 
رضـوي در جـوار حرم مطهـر رضوي برگزار شـد افق ارزشـمندي را پیش 
روي دیگـر متخصصان براي عطر آگین سـاختن سـاحت علم و تخصص 

بـا گلواژه هـاي بي بدیل قـرآن قرار داده اسـت. 



21

قرآن؛ 
کتاب نور و تقرب به خدا

رئیس سابق سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي در این مراسم در خصوص 
اهداف برگزاري این دوره از مسابقات اظهار داشت: هدف از برگزاری این 
مسابقات این است که بتوانیم به عنوان جامعه مهندسی هر چه بیشتر مفاهیم 
قرآن را لمس کرده و استعدادهای ویژه ای را که در قرائت و حفظ وجود 
دارند شناسایی کنیم و به این ترتیب این فرهنگ در میان سازمان های نظام 
مهندسی گسترش یابد و این مراسم هر سال در یك استان تکرار شود. 
مهندس اخوان همچنین افزود: الزمه تبیین اخالق حرفه ای در سازمان های 
نظام مهندسی کشور آن هم با 250 هزار عضو، آشنایی و مأنوس شدن با 

قرآن کریم است. 
 مومنان وقتی با قرآن آشنا می شوند مفاهیم اسالمی را بدون واسطه از خداوند 
متعال می شنوند. همچنین پیامبر اکرم )ص( می فرمایند بهترین شما کسی 

است که قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد. 
وي در ادامه به بخشي از فعالیت های سازمان نظام مهندسي در خصوص 
ترویج مفاهیم قرآني اشاره کرد و گفت: حدود5 سال است که جلسات انس و 
محافل قرآنی در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي با حضور 
اعضاي سازمان و بهره گیري از قرائت گروه تواشیح و قاریان ممتاز بین 
المللي برگزار می شود. در این جلسات که در ابتدا در شب های ماه مبارک 
رمضان برگزار مي شد تعداد اندکي شرکت می کردند ولی در یکي – دو سال 
گذشته این مهم به سنتي حسنه تبدیل شده و به جرأت می توان گفت در 
حال حاضر فضاي کافي براي پذیرایی مهندسان در اختیار نداریم به گونه ای 
که امروز حدود 1500 تا 2 هزار نفر در این مجالس شرکت می کنند. البته 
قطعاً خیلی از استان ها از ما جلوتر هستند و باید بتوانیم این موضوع را به یك 

فرهنگ در جامعه مهندسی تبدیل کنیم. 
وي در خاتمه خاطر نشـان کرد: مقام معظم رهبری در بیانات ارزشـمندی 
مي فرماینـد: مـن از نوجوانـان خواهـش می کنم که قدر سـنین فراگیری و 
حفـظ را کـه االن در آن هسـتند بداننـد و قـرآن را حفظ کننـد قرآن کتاب 

نـور و معرفت و تقرب به خداسـت. 

ضرورت حفظ قرآن 
برای علمای دین 

آیت اهلل واعظ زاده خراسانی نیز در این مراسم با اظهار خرسندي از حضور در 
جمع مهندسان اظهار داشت: برگزاري اولین جلسه و نخستین دوره مسابقات 
در مشهد مقدس و در کنار بقعه مبارکه رضوی توسط سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان رضوي نشان مي دهد که این عده از مهندسان عالوه بر آن 
که در رشته خود مهندس و برجسته اند در زمینه حفظ قرآن نیز موفق بوده اند. 
مدیر عامل بنیاد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي در ادامه به اهمیت 
حفظ قرآن کریم اشاره نمود و گفت: قرآن به صورت تدریجي به رسول اکرم ) 
ص ( نازل می شد و ایشان نیز خود خط نداشت و خط بلد نبود. قرآن کریم نیز 
به صراحت بر این نکته تاکید دارد که حافظه پیامبر) ص ( خود یك معجزه 
است. ایشان آیاتی را که نازل می شد حفظ می کردند البته براي احتیاط دستور 
می دادند افرادي نیز هر چه را که نازل می شد بنویسند. اصحاب آن حضرت نیز 
که در رأس آن ها علی )ع( قرار داشتند قرآن را حفظ می کردند. بعضی از آن ها 
در عین آنکه خط داشتند و می نوشتند ولی به نوشته های خود اکتفا نمي کردند. 
ایشان در ادامه با تاکید بر این نکته که قرآن نازل شده است تا مردم را حفظ 
کند گفت: در دوران تاریخ اسالم حفظ قرآن و اعتماد بر حافظه تا امروز ادامه 

داشته است. 
وي همچنین خاطر نشان کرد: تا قبل از انقالب اسالمي در ایران تعداد اندکي 
در حوزه های علمیه حافظ قرآن بودند براي مثال مرحوم آیت ا... بروجردی 

آیات را حفظ داشتند. 
ایشان در ادامه افزود: در مصر موسسه ای به نام جامعه االزهر وجود دارد، 
حکمه جامع نام این مسجد است و کسی که در راس آن قرار داشته شیخ 
ازهر نامیده می شود که از بزرگترین علماست. با توسعه تدریجي این محل 
در زمان عبد الناصر، در همه رشته ها دانشکده اي تاسیس شد و در کنار جامع 
االزهر، جامعه االزهر یعنی دانشگاه االزهر و شیخ جامع االزهر که مظهر 

همه علوم در مصر است شکل گرفت. 
در ده – پانزده سال قبل دانشگاه االزهر حدود دویست هزار دانشجو داشت، 
که این عده قبل از ورود به دانشگاه در معاهد االزهر علوم اسالمی و ادبیات 
می خوانند و عالوه بر این قرآن را نیز حفظ می کنند. بنابر این هر فرد که وارد 
دانشگاه می شود قرآن را حفظ است و تمامي کسانی که به نام عالم دین در 
مصر شناخته می شوند، همگی حافظ قرآن هستند. حتی بسیاری از استادان 
به ویژه استادان ادبیات نیز قرآن را از حفظ هستند و در بحث های ادبی خود 

به قرآن استدالل می کنند. 
وي افزود: حفظ قرآن برای علمای دین بسیار مفید است، من در سفر به مصر، 
به بیشتر مساجد آنجا می رفتم و به خطبه های نماز جمعه گوش می دادم و 
هنوز نیز روزهای جمعه خطبه هاي نماز کشورهاي مختلف را از طریق چند 
تلویزیون عربی دنبال مي کنم. این خطبه ها که غالباً توسط خطیبي عالم و 
حافظ قرآن اظهار مي شود مضمونی است از آیات قرآن. مثاًل خطیبی که قرار 
است راجع به موضوعي بحث کند، آیاتي را که در این خصوص وجود دارد را 
از حفظ دارد و این آیات را می خواند. واقعا آن ها کارشان از واعظان راحت تر 
است، برای اینکه واعظان باید حدیث و آیه حفظ کنند و قرآن را هم که حفظ 
ندارند و متاسفانه از آنجا که وقتی یك آیه ای را می خوانند چون آنرا از حفظ 
نیستند غلط می خوانند و و این عیب بزرگی است که الحمد ا... با پیروزی 
انقالب اسالمی و نعمت خدا و در رأس آن مقام معظم رهبری این عیب در 

حال از میان رفتن است.
وي گفت: در کشور مغرب تقریباً به سختي می توان فردي را پیدا کرد که 
حافظ قرآن نباشد دلیل آن این است که کودکان از 4 سالگی یعني سني 
که هنوز وارد دبستان نشده اند در کالس های حفظ قرآن شرکت می کنند و 
پس از مراسم نماز همگی با هم قرآن می خوانند، همه در این مراسم یا خط 
می برند یا مدح می کنند و قرآن را حفظ دارند. در پنج نماز چند دقیقه امام 
جماعت خود، شروع به خواندن می کند و بقیه آنرا تکرار می کنند و به این 
صورت در کمتر از یك ماه قرآن را ختم می کنند و در تمام کشور مغرب این 

شیوه مرسوم است. 
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حفظ قرآن در کشورهای عربی همچنان ادامه دارد. ما هم باید در حفظ 
قرآن تالش کنیم و تنها به لفظ عربی آن اکتفا نکرده و معنی آنرا هم بدانیم. 
بهترین مطالب در قرآن است و ما آن ها را بوسیله حفظ و فهم قرآن برای 

دیگران بیان می کنیم. 

انس؛ 
نقطه آغاز است

والمسلمین  االسالم  حجت  مسابقات  از  دوره  این  اختتامیه  مراسم  در 
گنابادي نژاد، مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي، با قدرداني از 
پیشگامی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در برپایي مسابقات قرآن و 
تشکیل انجمن خیرین مهندس گفت: ما و شما که امروز در محضر قرآن 
نشستیم مدرکمان، موقعیتمان و اعتبارمان را مدیون صاحبان فضیلت هایی 
با شکوه تشیع به ویژه  ارزشمند و  تاریخ  تاریخ و در  هستیم که در طول 
انقالب اسالمی عزیز قبل و پس از پیروزی انقالب، 8 سال دفاع مقدس، با 
اهدای خون خود و با تحمل خون دل ها باعث شدند ارزش های اسالمی بر 
سر سفره ملت ایران اسالمی باقی بماند تا من و شما امروز بتوانیم زمینه ای 
براي خدمتگزاری پیدا کنیم، قطعا آن خون دادن ها و خون دل خوردن ها غیر 

از دلبستگی و وابستگی به قرآن عزیز و اهل بیت عصمت و طهارت نبود. 
حجه االسالم گنابادی نژاد در ادامه افزود: چقدر زیباست کسانی که با سرمایه 
این نظام توفیق پیدا کرده اند تحصیالت عالیه داشته باشند و در یك بخش 
ارزشمند امکان خدمتگزاری در این کشور را یافته اند، نشان اجتماعی خود 
را در زندگی فردی و کاری خودشان با قرآن و اهل بیت معرفی کنند، این 
افتخار کمي نیست و هم باید به صاحبان درایت و هم به شما که این توفیق 

را پیدا کردید تبریك گفت. 
قرآن  به  نسبت  ما  وظایف  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  افزود:  وي 
می فرمایند، گام نخست انس با قرآن است، تا ما با قرآن انس نداشته باشیم 
هیچ یك از وظایفمان نسبت به قرآن تحقق نمي یابد، یکی از مراتب انس 

با قرآن، حفظ آن است.
باعث تأسف است لیبي؛ کشوری با مدیریت استبدادی در دوره قذافی مدعي 
است نزدیك به یك تا دو سوم کشور جمعیت آن حافظ قرآن اند اما ما پس 
از گذشت 33 سال از پیروزی انقالب هنوز مي خواهیم مراحل آغازین جنبش 
و نهضت حفظ قرآن را شروع کنیم. اگر مي خواهیم انس با قرآن در جامعه 
آن هم در یك گستره شصت و هفتاد میلیونی تسری پیدا کند حتما باید 
به موضوع حفظ قرآن اهمیت بدهیم. وي خاطر نشان کرد: یکی دیگر از 
عرصه های انس با قرآن تالوت زیباست، اگر چه تالوت یکی از ابزاری است 
که شاید همگان نتوانند به دلیل تسلط های فنی و تخصصی این هنر متعالی 
و این توفیق معرفتی به راحتي به آن دست یابند، اما جاذبه های تالوت را هیچ 

وقت نمی توان در گسترش موضوع انس با قرآن نادیده گرفت و انکار کرد.
یکی از وظایف دیگر ما نسبت به قرآن این است که پس از انس با قرآن 
بتوانیم توفیق درک مفاهیم، معارف و تدبر در قرآن را بیابیم. انس؛ نقطه 

آغاز است. 
با حفظ و تالوت نمی توانیم وظایفمان را نسبت به قرآن تمام شده تلقی کنیم 
بلکه باید با انس به درک معارف قرآن توفیق پیدا کنیم. حتي اگر معارف قرآن 

را در سطح عالی ترین تفاسیر مثل تفسیر گرانسنگ مرحوم عالمه طباطبایی 
کسب کردیم، مأموریت و مسوولیت های ما به اتمام نمي رسد. هر دو مرحله 

مقدمه ای است تا بتوانیم زندگی خود را بر پایه قرآن بنا کنیم. 
وي در ادامه خاطر نشان کرد: امروز فرهنگ، جایگاه و صنف مهندسان 
تاثیر بسیار برجسته ای در زندگی اجتماعی مردم در عرصه های مختلف دارد. 
هیچ کس نمي تواند تاثیری که، مبلمان شهری، معماری و طراحی شهری، 
مدیریت و برنامه ریزی شهری در مسایل فرهنگی و اجتماعی و عاطفی و 
روانی افراد و گروه های اجتماعی دارد را انکار کند و خوشا به حال شما که 
از سنگر مهندسی توفیق پیدا کرده اید در محضر قرآن حاضر شوید شما غیر 
از نیاز فرهنگی که به موضوع قرآن دارید و غیر از آن وظایفی که فهرست 
مهم ترین آن ها را از زبان مقام معظم رهبری عرض کردم وقتی به ساحل 
خدمت رسانی به محضر قرآن برسید تازه نقطه مشترک دیگری برای شما 
پیدا می شود تا بتوانید عرصه خدمات مهندسی را در سایه معارف قرآن در 
جامعه اسالمی پیاده سازی کنید. همین نقطه کانوني دیگری است تا این 
مسابقات در آینده بتواند با اضافه شدن بخش پژوهش تحقیقات و مطالعات 
تطبیقی، موضوع مهندسی و نظام مهندسی و مطالعات قرآنی را نیز به این 
بخش بیفزاید و همین موضوع خود، عرصه خدمتگزاری بسیار غني و فاخری 

برای جامعه اسالمی باشد. 
حجت االسالم گنابادي نژاد گفت: باید ببینیم ما گذشته در خصوص قرآن 
کجا بوده ایم و امروز کجاییم؟ یکی از اتهاماتی که پیش از این به تشیع وارد 
مي شد این بود که قرآن ها به لب طاقچه ها سپرده شده و قرآن را به کناری 
گذاشته و سایر متون را به متن زندگی آورده ایم. فقدان نزول قرآن در متن 
زندگی جامعه شیعی نقص بزرگی بود که به شکل های جدی به ما وارد بود 
اما امروز ما در چه شرایطی هستیم؟ روزی مأموري انگلیسی در نجف از 
محلي مي گذشت و کسی اذان می گفت، مأمور انگلیسی پرسید که این فرد 
چه می کند؟ گفتند اذان می گوید، گفتند اذان گفتن این شخص چه ضرری 
برای ما دارد؟ پاسخ دادند ضرر خاصی ندارد. گفت: پس اجازه بدهید بگوید. 
در گذشته و امروز کشورهای اسالمی فعالیت گسترده ای را در خدمت به 
قرآن انجام مي دهند و ناشر و حافظ قرآن تربیت می کنند، اما در حقیقت 
نظام استکبار آماده است عده ای از دالرهای غرب استفاده کنند تا کار قرآنی 
انجام دهند، چون مي دانند امروز قرآن به متن زندگی تشییع بازگشته است، 
امروز دیگر اذان یك سنگر بدون ضرر برای نظام سلطه نیست. امروز قرآن 
با حضور در جامعه و تمسك مردم به دو سرمایه ارزشمند قرآن و عترت در 
ایران اسالمی تبدیل به الگویی شده که تشکیل انقالب اسالمی در ایران یکی 

از دستاورد های آن است. 
وي در ادامه گفت: در دوره جنگ یکروزه که هشت کشور عربی در مقابل 
ارتش اسرائیل شکست را تحمل کردند و پذیرفتند و بالفاصله پس از یکسال 
پیمان ننگین کمپ دیوید امضا شد، شاهد بودید که مردم بی پناه غزه بمدت 
22 روز در مقابل ارتش مسلح و مدرن و پیشرفته اسرائیل مقاومت کردند و 
همه این ها با بیداری اسالمی در منطقه اتفاق افتاد و مبارک های بزرگی که 
با پادشاهان نظام استکبار صبحانه، نهار، شام می خوردند با پشتوانه شعار اهلل 
اکبر سرنگون شدند. عامل دلگرمی و پناهندگی آن ها به لحاظ معرفتی همین 
الگویی بود که به برکت قرآن و اهل بیت در ایران اسالمی احیا شد. قبل از 
پیروزی انقالب آمار حافظان قرآن به تعداد انگشتان دست بود و آن هایی که 

حافظ بودند خیلی برجسته و ممتاز شدند. 
امروز نهضت قرآنی در کشور اتفاق افتاده است ما اخیرا تنها در مأموریت 
خود 12000 نفر در استان شرکت کننده داشتیم در کالس های حفظ قرآن 
کریم، آقای سید محمد حسین طباطبایی نزدیك به 500 نمایندگی دارالقرآن 
در کشور دارد که از سنین قبل از دبستان می پذیرد تا بزرگسال و چه ابتکار 
عمل خوبی سازمان نظام مهندسی به خرج داد که حضور عزیزان مهندس 
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را در سنگر قرآن سازماندهی کرد و این نهضت قرآنی را که در مملکت به دست با کفایت مقام معظم رهبری ایجاد شد زمینه حضور عزیزان و خانواده نظام 
مهندسی را فراهم آورد. 

مهندس احمد اسدي دبیر سازمان و دبیر این دوره از مسابقات نیز در خصوص ارایه برنامه هاي انجام شده و آمار و اطالعات مربوطه عنوان داشت: 
ازابتداي امسال با تصویب موضوع در هیات مدیره سازمان، بخشنامه هاي مربوطه تنظیم که با یك گروه اجرایي مسایقات قرآني مذاکرات بعمل آمد 
و در اردیبهشت تمام موارد و زمانبندي مسابقات و نحوه حضور نمایندگان استان ها اعالم شد اطالع رساني از طریق سایت صورت گرفت و مطابق 
برنامه هاي تدوین شده نمایندگان تا 5 روز مانده به مسابقات مشخص شدند. در استان خراسان رضوي نیز از رده بندي مسابقات سال گذشته استفاده 
شد. این دوره از مسابقات با حضور 34 شرکت کننده مرد و13شرکت کننده خانم و با داوري استادان کشوري وبین المللي، آقایان استاد مهدي حسني 
تجوید( )داور  )داور صوت(استاد مهدي سلطاني  اول  بیژني  راهنما(استاد سعید  واستاد  تجوید  )داور  زاده  ترتیل وحسن حفظ(استاد وحید مجتهد  )داور 
و 6  مرد  و حافظ  قاری  از 10  پایان  در  و  قرائت(برگزار شد  و  )داور حفظ  اسکندري  واستاد  افخمي  استاد  لحن(وخانمها  )داور  نژاد  استاد حمید شاکر 
قاری و حافظ بانو با اهداء تندیس، لوح تقدیر و هدایای ارزنده دیگر تجلیل به عمل آمد. نتایج حاصله از این دوره مسابقات نیز به شرح ذیل مي باشد. 

جدول اسامي برگزیدگان، رتبه ها و استان هاي مربوطه
رتبه پنجم رتبه چهارم رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول رشته

منصور گچي شوشتري )خوزستان( غالمرضا حاتمي راد )مازندران( حجت ایزد پناه )اردبیل( ابوالفضل شکیبا )خراسان شمالي( مسعودبیژني اول)خراسان رضوي( قرائت برادران

جعفر سهراب پور )آذربایجان غربي( علي حیدري )خراسان رضوي( سلیم جوهرچي )اردبیل( مجتبي محسني کرد کالیي)مازندران( وحید غفراني نیا )اذر بایجان شرقي( حفظ برادران

میترا محمدي آبادزاده )اصفهان( زهرا علیزاده )مازندران( سمیه یادگاري )تهران( قرائت خواهران

مهدیه حسن آبادي )یزد( زهرا پاکدل )سمنان( الهام گلمکاني )خراسان رضوي( حفظ خواهران

دبیر این دوره از مسابقات همچنین از همکاري ویژه مسووالن و همکاران سازمان به ویژه روابط عمومي و گروه اجرایي نشریه طاق و جناب آقاي مهدي 
سلطاني مسوول اجرایي مسابقات نیز تقدیر نمود مهندس احمد اسدي اظهار امیدواري کرد که ان شاءا... در سال آتي به میزباني استان خراسان رضوي و 

یا یکي دیگر از استان هاي داوطلب دومین دوره مسابقات شفاء )مسابقات قرآني سراسري نظام مهندسي ساختمان استان ها( باشکوه بیشتري برگزار گردد. 

چرا شفاء؟
برگزیدن عنوان “ شفاء “ براي نخستین دوره مسابقات کشوري حفظ و قرائت قرآن کریم سازمان نظام مهندسي ساختمان، خود ملهم از یکي از تاثیرات 

شگرف قرآن کریم بر زندگي فردي و اجتماعي است. آن گاه که آیه هشتاد و دوم سوره مبارکه اسراء به صراحت بر این مهم تاکید مي کند و مي فرماید:
ُل ِمَن الُْقْرَءاِن َما ُهَو ِشَفاٌء َو َرْحَمٌة لِّلُْمْؤِمنِیَن َو ال َیِزیُد الظلِِمیَن إاِل َخساراً “. قرآن را نازل مي کنیم که شفا و رحمت برای مؤمنان است و ستمگران را  ”َو نُنزِّ

جز خسران )و زیان ( نمی افزاید. 
پیداست قرآن داروی شفا بخشی است برای آن ها که از بیماری عشق به دنیا، وابستگی به مادیات. تسلیم بی قید و شرط در برابر شهوت ها رنج مي برند. 
نسخه شفابخشی است برای دنیایی که آتش جنگ ها در هر سوی آن افروخته است، نسخه شفا بخشی است برای آن ها که پرده های ظلمانی زر و زور و 

تزویر آن ها را از رسیدن به قرب پروردگار مانع شده است. 
موالي متقیان؛ امیرمومنان علي ) ع ( نیز در یکی از فرمایشات گهربار خویش در نهج البالغه مي فرمایند: شفاء ال تخشی اسقامه: قرآن داروی شفابخشی است 

که هیچ بیماری از آن برنمی خیزد. 
تمسك به قرآن و آموزه هاي او روح اخالق را در کالبد جامعه تشنه ای مي دمد که بیش از نیاز به مردان زر و زور، به حضور مردمان با اخالق چشم دوخته 

است. آن ها که ظهور فرداي بهتر را در سیراب ساختن جامعه از چشمه اخالق جست و جو مي کنند. 
نخستین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم سازمان نظام مهندسي ساختمان طلیعه مبارک و مجال مغتنمي است براي حاکمیت اخالق در تمامي 
شوون زندگي فردي و اجتماعي که امید مي رود با تداوم همین نام مبارک در سال هاي آتي بستر مناسبي را براي رهانیدن جامعه از آسیب ها و بالیایي که 

گرفتار آن است فراهم سازد. 

نتایج رشته قرائت مقدماتي برادرانریز نتایج نخستین دوره مسابقات قرآنی شفاء

قرائت مقدماتي
جمعلحن)30(تجوید)35(وقف وابتدا)15(صوت)20(نام استاننام ونام خانوادگي
5292076 .1314خراسان رضويمسعود بیژني اول

5 .275 .2521 .525 .1514 مازندرانغالمرضا حاتمي راد
575 .51517 .2513 .10چهارمحال وبختیاريسید منصور کاظمي

474 .2520 .526 .7514 .12اردبیلحجت ایزد پناه
75 .751973 .525 .514 .14خوزستانمنصورگچي شوشتري

75 .272 .7519 .751425 .13قزوینفریدون سلیمي
75 .571 .7519 .523 .1513خراسان شماليابوالفضل شکیبا
75 .251766 .524 .1114اصفهانسعید خلیلي
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5 .5201765 .1213خراسان شماليسید محمد علي پنجتنیان
262 .7519 .131019تهرانمحمد رضا علمائي
251862 .751220 .11البرزسید علي قریشي
75 .251661 .51022 .13ایالممهرداد الماسي

5 .561 .7516 .251419 .11یزدمحمد گلستان پور
560 .51916 .1014قمسیدمجتبي چهل اختراني

75 .51657 .251317 .11سمنانمحسن خدامي

5 .557 .7516 .516 .7512 .11مرکزيامیر فتاح گنجي

25 .557 .517 .251317 .9آذربیجان غربيرحیم افخمي نیا

75 .554 .2515 .101217کردستانفرشید عزت پور

25 .5151550 .759 .10آذربایجان شرقيمحمد صادق کفشدوز

نتایج فینال رشته قرائت برادران

 وقفصوت)20(نام استاننام ونام خانوادگي
 تجویدتجوید2تجوید1وابتدا)15(

 رشته قرائتجمع فیناللحن )30(نهایي)35(
جمع)مقدماتي(

875 .757674 .752173 .52827 .141127خراسان رضويمسعود بیژني
12 .7572 .2571 .572 .523252420 .2512 .15خراسان شماليابوالفضل شکیبا
5687471 .2518 .52422 .251420 .13اردبیلحجت ایزدپناه

570 .575 .564 .7517 .2522 .2524 .251021 .14مازندرانغالمرضا حاتمي راد
62 .7569 .5273 .465 .37519 .2522 .522 .522 .259 .14خوزستانمنصورگچي شوشتري

23 .7568 .7272 .663 .62517 .7520 .522 .51218 .13قزوینفریدون سلیمي

نتایج رشته قرائت خواهران

جمعلحن)30(تجوید)35(وقف وابتدا)15(صوت)20(نام استاننام ونام خانوادگي
2578 .7522 .527 .513 .14تهران سمیه سیگاري
25 .558 .2519 .5919 .10مازندرانزهرا علیزاده

25 .251854 .101313اصفهانمیترا محمدي
5 .5101541 .88مرکزيافسانه سادات موسوي

75101638آذربایجان شرقيمریم سیاه پوش
75101436فارسفاطمه خیر اندیش

نتایج رشته حفظ برادران
جمعلحن )30(تجوید )35(وقف وابتدا)15(حسن حفظ )100(صوت )20(نام استاننام ونام خانوادگي
25 .7524181 .51001428 .14آذربایجان شرقيوحید غفران نیا
2523181 .529 .2510014 .14مازندرانمجتبي محسني
5 .25179 .7522 .51001528 .13اردبیلسلیم جوهرچي
75 .25174 .2521 .51526 .7598 .13خراسان رضوي علي حیدري

25 .52520171 .514 .2598 .13آذربایجان غربيجعفر سهراب پور
75 .5159 .516 .51322 .2596 .11البرزغالمرضا صدیقي
5 .5159 .516 .521 .119614قم محسن محمد نژاد

25 .25159 .51816 .759714 .10تهرانمحمد سعید محلوجي
75 .516158 .251001120 .11یزدمجیب مجري

75 .5158 .7516 .519 .119813چهار محال وبختیاريامیر حسین حسیني
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75 .7595142117157 .10اصفهانعلیرضا سلحشور
75 .515144 .517 .75956 .10کردستانمحمد فتحي

000000خراسان شماليسید محمد علي پنج تنیان

نتایج رشته حفظ خواهران
جمعوقف وابتدا )15(حسن حفظ)100(نام استاننام ونام خانوادگي
5 .514111 .97خراسان رضويالهام گلمکاني
5111 .514 .96سمنانزهرا پاکدل
75 .75108 .9414مازندرانزهرا علیزاده

9412106یزدمهدیه حسن آبادي
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| گزارش خبری | محمد تقی خسروی

در شانزدهمین اجالس هیات عمومي 
سازمان مطرح شد:

سازمان نظام مهندسـی 
ساختـمان از جایگـاه 

پیشتازی خـود در 
جهـان دفاع می کند

نیمـه تیرمـاه سـالجاری مرکـز همایش هـاي بیـن المللـي خلیـج فـارس 
جزیـره کیـش شـاهد برپایی شـانزدهمین اجالس هیات عمومي سـازمان 
نظـام مهندسـی سـاختمان بـود؛ رخدادی که هر سـه سـال یکبـار برگزار 
مي شـود و بایـد آنـرا یکـي از بزرگتریـن رویدادهـاي داخلـي این سـازمان 
دانسـت. اجالسـی که نتایـج آن و تصمیماتي که از برگـزاري کارگروه ها و 
کمیسـیون هاي تخصصي اتخاذ مي شـود تاثیر مسـتقیمي بر روند سـاخت 

و سـاز کشـور و صنعت زیربنایي سـاختمان دارد. 
در ایـن اجـالس سـه روزه که حدود 500 نفر از مسـووالن حـوزه عمران و 
سـاختمان کشـور در آن حضور داشـتند موضوعاتی همچون ارایه گزارش 
سـاالنه شـوراي مرکـزي، تصویـب ترازنامـه هـا، بررسـي و تصویب خط 
مشـي هاي سـازمان در سـال آینـده و ارایـه گـزارش عملکرد اسـتان ها و 
در نهایـت اتخـاذ تصمیـم و ارایـه راهکارهاي مناسـب در راسـتای جبران 
کاسـتي ها و قـرار گرفتـن در مسـیر پیشـرفت سـازمان و اعتـالي صنعت 

سـاختمان مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت. 

سازمان نظام مهندسی 
ساختمان در حال کسب 

هویتی تازه 
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رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در افتتاحیه این نشست با اشاره 
به این که هدایت عمده ترین بخش اقتصادی به دست مهندسان کشور 
است افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با سرعت در حال کسب 
هویتی تازه است، هر چند که این سازمان در مقطعی دچار بحران شد و 
نتوانست از جایگاه پیشتازی خود در جهان دفاع کند، اما در حال حاضر در 
راستای جبران هویت کم رنگ شده گام برداشته است و هویت از دست 
رفته را بازیابی می کند. مهندس سید مهدی هاشمی خاطرنشان کرد: نظام 
مهندسی ساختمان محور توسعه و آبادانی کشور است و مهندسان نیز با 
علم به این مساله بایستی نقش خود را به درستی ایفا کنند و افتخارات 
جمهوری  نظام  هم  تا  بخشند  تداوم  را  مهندسی  نظام  سازمان  و  خود 
گردد.  حفظ  بین  این  در  ملت  شأن  هم  و  شود  مند  بهره  آن  اسالمی از 
بـه گفتـه او، مهنـدس ایرانـی بایـد بـه پرچـم توسـعه در کشـورهای 
اسـالمی جهان تبدیـل شـود و این مهم چشـم انـداز و برنامه های هدفمند 
را می طلبـد. ضمـن ایـن کـه بایـد قانون محـوری چـه در امـور عمرانی و 

چـه در امـور تخصصـی جایگزیـن کارفرمـا محوری شـود. 
مهنـدس سـید مهدی هاشـمی افزود: نظام مهندسـی محدود به سـازمان، 
نهـاد، ارگان و یـا قوای مشـخصی نیسـت، بلکه در تمام زمینه ها گسـترده 
اسـت. چون نیروهای مسـلح که بخش زیادی از سیاسـتگذاری های فنی و 
تخصصـی در حـوزه عمرانی به وسـیله آن ها انجام می شـود. از این رو باید 
نقـش محـوری خـود را ایفا کنیـم. در دوره انتقال، نقش مهندسـان بسـیار 
مهـم و قابـل توجـه اسـت. انتظار مـی رود مهندسـان در چرخـه اقتصادی 
و عمرانـی کشـور بـه نحـوی فعالیـت کننـد که حتـی دیگـر فعالیت های 

اقتصـادی به واسـطه آن ها رونـق یابد. 
مهنـدس هاشـمی اظهار داشـت: امـروز می تـوان دید که بخـش اقتصادی 
کشـور با سـه معضل اساسی اشـتغال، مسکن و هدفمندسـازی یارانه ها رو 
بـه رو اسـت. اشـتغال مهم تریـن آن هاسـت و بحث دیگر مسـکن اسـت 
کـه بـرای تامین آن بـا کمبود مواجـه بوده و نیاز به سـاختار جدیـد داریم. 
خوشـبختانه وزیر راه و شهرسـازی را می توان به عنوان پرچم دار و سـردار 
سـاخت مسـکن نام بـرد. همـان گونه که طیـف غالب جامعه قشـر جوان 
هسـتند لـذا نیـاز به مسـکن و تامین آن بـرای این قشـر باید مـورد توجه 
قـرار گیـرد. امـا در مجمـوع توجـه به این سـه معضـل را بایـد در اولویت 

برنامه هـا گنجاند. 
او در پایان صحبت های خود گفت: دولت جدید به زمان برای استقرار کامل 
نیـاز دارد و در ایـن دوره نباید رکودی از جامعه مهندسـان به چشـم بخورد. 

خداوند؛
 بزرگترین مهندس است

نماینـده ولـی فقیـه و امام جمعه کیش نیز در مراسـم افتتاحیه این اجالس 
گفـت: مهنـدس اول خداونـد اسـت چـرا که طبیعـت را به بهترین شـکل 
مهندسـی نمـوده و محـور نظم هسـتی را انسـانی قـرار داده کـه خود مغز 
ایـن نظـام اسـت. در قران نگاه به نظام هسـتی و انسـان این گونه اسـت. 
از طرفـی خداونـد تنوع و اختالف های زبان، رنگ و شـکل ها را در انسـان 

بـه وجـود آورده و آن هـا را آیات نورانـی خود بر روی زمین قرار داده اسـت 
کـه این مهم نشـان می دهـد بزرگترین مهندس خداسـت. 

حجـت السـالم دکتـر علیـدادی افـزود: نگاه به مهندسـی ارزشـی اسـت. 
انسـان برای بودن در عالم هسـتی باید در سیسـتم مهندسـی جهان پویا و 
فعـال باشـد. نظام مهندسـی می تواند یکـی از خالق ترین و جـذاب ترین 
بخش هـا باشـد کـه همـراه بـا خـود فرهنـگ و هنـر را یدک می کشـد و 
همچنیـن بـا درایـت و تدبیـر می توانـد ایـن فرهنـگ و هنر را بـه تصویر 
بکشـد چـرا کـه یك تاریـخ زنده اسـت. از ایـن رو می طلبد سـازمان نظام 
مهندسـی با مدیریت منطقه آزاد زمینه رشـد و توسـعه کشور را فراهم کند. 
علـی نیکزاد وزیر پیشـین راه و شهرسـازی نیز در این همایـش از اعضای 
سـازمان نظام مهندسـی کشـور خواسـت به معماری اصیل اسالمی ایرانی 
درکشـور بیشـترتوجه کننـد و برتمامی مقـررات سـاختمان نظـارت دقیـق 

داشته باشند. 
وی ارتقای جایگاه سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان را درکشور خواستار 
شـد وگفت: این سـازمان نباید اجازه دهدعده ای از بیـرون درفعالیت هایش 

کنند.  دخالت 

تایید نتایج انتخابات شورای مرکزی 
در این نشست همچنین هیات رئیسه اجالس هیات عمومی نتایج انتخابات 

شورای مرکزی را تایید کرد. 
مهندس علی بنیادی نژاد رئیس هیات اجرایی این انتخابات از حضور بیش 
از 95 درصد اعضای هیات عمومی در انتخابات شورای مرکزی خبر داد و 
ضمن تایید انتخابات ششمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان از سوی هیات نظارت ) هیات رئیسه شانزدهمین اجالس هیات 
عمومی ( خاطرنشان کرد: از 305 عضو هیات عمومی 290 عضو در انتخابات 

شرکت داشته اند. 

پایان اجالس شانزدهم 
مهندسی  نظام  سازمان  عمومي  هیات  اجالس  شانزدهمین  انجام  سر  و 
ساختمان پس از سه روز با قرائت قطعنامه در 34 بند و با قدر دانی از دوره 
پنجم شورای مرکزی به خاطر پیگیری و اجرایی کردن اکثر بندهای قطعنامه 

قبلی به کار خود پایان داد. 
در بخشـی از ایـن قطعنامـه آمـده اسـت: " از آنجا کـه آمـوزش و ارتقای 
دانـش فنـی اعضـای سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور امـری 
ضـروری و مهم اسـت، شـرکت کننـدگان در این اجالس عـالوه بر اینکه 
خواسـتار پیگیری شـورای محترم مرکزی در تکمیل شـیوه نامه مربوط به 
آمـوزش اعضـاء و ارتقـای پروانه های اشـتغال بـه کار مهندسـی با معرفی 
نمایندگانـی بـه کمیته تدوین و ابالغ شـیوه نامه مربـوط در وزارت محترم 
راه و شهرسـازی را دارنـد، مجدانـه تقاضـا دارد تـا نمایندگان خـود را برای 
عضویـت در کمیته هـای تدوین مقررات ملی برای هفت رشـته تخصصی 
سـاختمان بـه وزارت راه و شهرسـازی معرفـی و عملکـرد مربوطـه را نیـز 

پیگیـری و اطالع رسـانی نماید. "
در بخــش دیگــری از ایــن قطعنامــه آمده اســت: "هیــأت عمومی اجالس 
شــانزدهم، عــدم اجــرای کامــل بخش هایــی از قانــون نظــام مهندســی 
ســاختمان و همچنیــن تفــاوت اجــرا در قوانیــن و بخشــنامه های 
ــهرداری مناطــق  ــد ش ــا مانن ــایر ارگان ه ــاز س ــاخت و س ــا س ــط ب مرتب
را عــدم اســتفاده از نیروهــای متخصــص و متعهــد در پســت های 
ــو  ــه نح ــا ب ــا دارد ت ــزی تقاض ــورای مرک ــذا از ش ــد، ل ــدی می دان کلی
ــرم کشــور  ــری مناســب از وزارت محت ــر پذی ــا اث ــوب موضــوع را ب مطل
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ــد. " ــری کن ــوده و پیگی ــا نم ــه تقاض ــای مربوط ــایر وزارت خانه ه و س

تقدیر از " طاق"؛ نشریه برتر سازمان های نظام مهندسی
در اختتامیه این اجالس از برگزیدگان دومین جشـنواره نشـریات سـازمان 
نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان ها در سـال 1391 با اهدای لوح تقدیر و 

تندیس جشـنواره قدردانی شد. 
در ایـن جشـنواره نشـریات اسـتانی اعـم از فصلنامـه، ماهنامـه و خبرنامه 
توسـط هیات داوری انجمن متخصصان روابط عمومی ایـران مورد ارزیابی 

قـرار گرفتنـد و اسـتان های برتـر به شـرح زیر اعالم شـدند. 
در بخـش فصلنامـه و ماهنامـه ماهنامـه طـاق از اسـتان خراسـان رضوی 
توانسـت رتبه نخسـت را از آن خود کند و پس از آن نیز ماهنامه دانش نما 
از اسـتان اصفهـان رتبـه دوم و فصلنامـه مهندسـی سـاختمان از اسـتان 
قزویـن و ماهنامـه پیـام نظام مهندسـی از اسـتان تهران به طور مشـترک 

سـوم شدند. 
در بخـش خبرنامـه خبرنامـه سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان مازنـدران 
از اسـتان فـارس به طـور مشـترک اول، خبرنامـه  و خبرنامـه گـزارش 
سـازمان نظام مهندسـی ساختمان اسـتان خراسـان رضوی دوم و خبرنامه 
پیام مهندسـان از سـازمان نظام مهندسـی ساختمان اسـتان خوزستان رتبه 

سـوم جشـنواره را بـه خـود اختصـاص دادند. 
در متـن تقدیرنامـه مهنـدس سـید مهـدی هاشـمی خطاب بـه روسـای 
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان های برتر آمـده اسـت: "امروز 
اطـالع رسـانی و بـه روز بودن، نقش اساسـی در روند توسـعه و پیشـرفت 
جامعـه دارد. آگاهـی روز افزون مردم و ارتقای سـطح فکـری آنان مرهون 
تالش هـا و زحمـات افـرادی اسـت کـه علم و دانـش و تخصص خـود را، 
صمیمانـه و بی دریـغ بـه دیگـران تقدیـم می کنند. همزمـان بـا برگزاری 
شـانزدهمین اجـالس هیـأت عمومـی و ششـمین دوره انتخابات شـورای 
مرکـزی، موفقیـت ارزشـمند آن اسـتان در دومیـن ارزیابی انجام شـده در 
حوزه انتشـارات تخصصی سـازمان های نظام مهندسـی سـاختمان سراسر 
کشـور در سـال 1391، تبریك عرض نموده و ضمن سـپاس و قدردانی از 
زحمـات و تالش های صادقانه شـما، امیدواریم با موفقیت هـای روز افزون، 
موجبـات توسـعه و ارتقای خدمت رسـانی مطمئن و مطلوب تـری را برای 
مهندسـان عزیز کشـورمان بـه ارمغان آوریـد و حضور فعال و پویای شـما 
در جایـگاه نشـر و گسـترش فرهنـگ مهندسـی و اطالع رسـانی، اعتال و 
سـرافرازی سـازمان نظام مهندسی سـاختمان، اقناع اعضا و افکار عمومی، 
ترویـج مقررات ملی سـاختمان و تحقق سـند چشـم انداز نظام مهندسـی 

سـاختمان تداوم یابد. 
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این بار هم اول شدیم

| نشــــریه برتــــر در اولین جشنواره سراسری انتخاب 
نشریات برتر ســازمان های نظام مهندسی ساختمان)1390(|
برتر هجدهمین جشنواره سراسـری  | گــود یا گــور، مقاله 
مطبوعــــات و خبرگـــــزاری های کشـــور )1390(|
| نشــــریه برتــــر در دومین جشنواره سراسری انتخاب 
نشریات برتر ســازمان های نظام مهندسی ساختمان)1392(|

“طاق” ؛ تمامی توفیقات ارزنده خود را عالوه بر همراهی مخاطبان فهیم خویش مرهون 
تالش و پشتکار عزیزانی می داند که بالندگی امروزش را رقم زده اند و شاید این توفیق 

اخیر بهترین فرصت باشد برای ذکر نام و قدرشناسی از زحمات بی شایبه آنها...
از: مهندس محمد رضا رئیسي ؛ رئیس سازمان ، مدیر مسوول ماهنامه ، مرد نخست 
انگیزه ها به خاطر تفویض اختیار و اعتماد ستودني ایشان به مجموعه اجرایي طاق ، 
جواد صبوحي ؛ هنرمند شایسته در حوزه رسانه ، برای قلم شیرین ، متعهدانه ، روحیه 
صبور و ستودني اش، داوود مرگان به خاطر اندیشه خالق ، زیبا و هوشمندانه اش در 
هنر گرافیك و تحمل بي برنامه گي هایي که گاه در رفع آن توفیق نداشته ایم ، خانم ها 
گلمکاني ، سمیعي و باغستاني به خاطر همه اوقاتی که صادقانه براي ارتقای کیفیت 
طاق گذاشته اند ، آقایان بخشنده ، قرباني و طاقي هنرمندان عکاس که هر بار با تمامی 
توان وقایع مورد نیاز ماهنامه را به زیبایی به ثبت رسانده اند و خالصه تمامی عزیزاني 
که از دو دهه پیش تا کنون در پیشرفت و تعالی جایگاه کنوني طاق سهمي شایسته 

عهده دار بوده اند.

مدیر اجرایی
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| رویداد ویژه |

نظام مهندسي، نظام 
مهندسي اش را از 

اسالم بگیرد

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در جمع 
مهندسان سازمان نظام مهندسی 

خراسان رضوی: 

رئیس سـتاد اقامه نماز کشـور در جمع مهندسـان سـازمان نظام مهندسی 
خراسـان رضوی از کمبود مسـجد در کشـور انتقاد کرد. 

چه کسي می تواند جواب شاه عباس را بدهد؟
ــا  ــت ب ــن نشس ــی در ای ــن قرائت ــلمین محس ــالم و المس ــت االس حج
اشــاره بــه اهمیــت توســعه ســاخت مســاجد ســاده گفــت: ابتــدا بایــد از 
خداونــد عــذر خواهــي کنیــم کــه چــرا پــس از 34 ســال حــاال متوجــه 
می شــویم کــه چنــد هــزار منطقــه بــدون مســجد داریــم. دیگــر اینکــه 
معلــوم مي شــود مــا دیــن، پــول، نفــت و دولــت اســالمي داریــم ولــي 
هنــوز تصمیــم نگرفتــه ایــم مشــکل مســجد را حــل کنیــم. فــرض کنید 
شــاه عبــاس از در مســجد وارد شــود و بگویــد چنــد پرســش از شــما دارم، 
مــن شــاه بــودم و طاغوتــي امــا 400 ســال قبــل از شــما بــراي کربــالي 
ــان  ــاز واجبت ــراي نم ــما ب ــرا ش ــاختم، چ ــرا س ــان کاروانس ــتحبي ت مس
مســجد نســاختید. چــه کســي می توانــد جــواب شــاه عبــاس را بدهــد!؟
وی بـا تاکیـد بر رعایت اصل سـادگی در سـاخت مسـاجد گفـت: در حال 
حاضر شـرایط امروز ما، شـرایط توهین و تحقیر اسـت. مثال مهتابي سـبز 
در کشـور عالمـت مسـجد اسـت، در تهران همیـن عالمت، نشـانه مغازه 

سیراب شـیردان است. 
وی ادامــه داد: نمــاز در کشــور مــا در حــال کمرنــگ شــدن اســت؛ بــراي 
ایــن کــه مســاجد ســلطنتي ســاخته ایــم، در حالــی که مســجد باید ســاده 
باشــد؛ آجــر باشــد، نــه کاشــي می خواهــد و نــه منــاره. 23 هــزار مهندس 
در مشــهد وجــود دارد اگــر 1000 نفــر از ایــن مهندســان هــم تصمیــم 
ــازند.  ــي بس ــد میلیون ــجد ص ــك مس ــك، ی ــر ی ــد ه ــد می توانن بگیرن
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مشهد نباید مشکل مسجد داشته باشد
حجـت االسـالم قرائتـی افـزود: هیـچ جاي کـره زمین کمبود مسـجدش 
مثـل مـا نیسـت شـهرهاي قدیمـي مثـل یـزد و سـبزوار مسـجد دارد اما 
بسـیاري از شهرکها و شـهرهای مسکن مهر که ساخته شده مسجد ندارد. 
در نقـش سیاسـي مسـجد همین بـس کـه 95 درصد جوانان از مسـجدها 
بـه جبهـه رفتنـد. دادسـتان های 4 شـهر می گفتنـد بیـش از 90 درصـد 

زندانی هـا آن هایـي هسـتند کـه نمـاز نمي خوانند. 
ایـن کـه 29 مسـجد را تجهیـز و احداث و تعمیـر کردید خوب اسـت ولي 
این کار 30 نفر اسـت؛ مشـکل مسـجد را باید حل کنیم. مشـهد پایتخت 
معنوي اسـت و نباید مشـکل مسـجد داشـته باشد. یك بسـیج مي خواهد 

که آن هم شـدني اسـت. 
وی خاطـر نشـان کـرد: خـداي متعـال مي گویـد اولیـن جـاي کـره زمین 
خانـه کعبـه و اولیـن جایـي کـه آب از زمیـن سـر بـر آورد کعبـه بـود. ما 
ضـد قرآنیـم برای آنکه در شـهرک هایمـان همه چیز هسـت آخرین چیز 
مسـجد اسـت، حـال اینکـه خداونـد مي گویـد اولین چیز مسـجد اسـت. 

باید بدانید مهندسي اسالم چیست
رئیـس سـتاد اقامه نماز کشـور افـزود: قرآن راجع به مهندسـي سـاختمان 
چـه مي گویـد، یعنـي چگونه بسـازیم که تجسـس و خانه هاي اشـراف بر 
دیگـر رشـد نکنـد، خانه هایـي سـاخته مي شـود که با یـك نگاه تـا آخر را 
مي بیننـد. ایـن نقشـه هاي مهندسـي کـه مـا از جاهـاي دیگـر می گیریم ، 
خیلـي چیزهـا را از بیـن میبـرد، گاهـي مي خواهیم یـك چیـزي را مدرن 
کنیـم یـك چیـز دیگـر را از دسـت مي دهیـم. آیا نظـام مهندسـي ایران، 
خانه سـازي در اسـالم و در قرآن و روایت را بررسـي کرده اسـت. جزوه و 
کتابـي دارد؟ شـما مي گوییـد مهندسـان حزب الهي هسـتید و ماهي یکبار 
اینجـا جمـع مي شـویم. باالخره حـق دارید کـه بدانید اسـالم درخصوص 
مسـکن چه گفته اسـت؟! باید در این مورد یك کار فرهنگي انجام شـود. 
وی در ادامـه بـه شـرایط دسـت اندرکاران و متولیان مسـاجد اشـاره کرد و 
گفـت: تولیـت مسـجد باید جوان هم باشـد. در قـرآن می خوانیـم، ابراهیم 
100 سـاله و اسـماعیل 13 سـاله با هم مسجد الحرام را بسـازید. در هیات 

امنـاء یـك جوان تحصیـل کرده و یـك خانم هم باید باشـد. 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود گفت: این کاشـي کاري ها مخالف 
نظـر نهج البالغـه اسـت. می گوینـد حضـرت رسـول ) ص ( آمدنـد نمـاز 
بخواننـد گفتنـد که فاطمه، این پـرده گل دارد حواس مـرا پرت مي کند. ما 
بـه چـه دلیل جلوی پیش نمـاز گل درسـت مي کنیم. پس یـا نهج البالغه 

دروغ اسـت یا مهندسـي ما. 
وی گفـت: شـما مهندسـان حال کـه یك نظام مهندسـي دارید ابتـدا باید 
بدانید مهندسـي اسالم چیسـت. مهندس خوب ذوالقرنین است. ذوالقرنین 
ولـي خـدا و مهنـدس بـود. در قـرآن آمـده اسـت کـه بـه شـرق و غـرب 
مسـافرت کرد و به قومي رسـید که بسـیار عقب مانده بودند. آن ها همین 
کـه ذوالقرنیـن را دیدنـد گفتند: ما امتـي عقب افتاده هسـتیم که یك قوم 
بـه مـا حمله مي کند تو براي ما یك سـدي بسـاز. او سـدی سـاخت که از 

بلنـدي نمی شـد بـاال رفت و از محکمـي میـخ در آن نمي رفت. 
او مـرد بـا ایمـان و بـا هنـر بـود و امدادهـاي الهـي را دریافـت می کـرد. 
ذوالقرنیـن مـورد لطـف خداوند بـود. به کل نـگاه میکرد؛ بـه همه مناطق 
سرکشـي میکـرد. او به سـه منطقه دنیا سـفر کـرد و خدمـت را به مناطق 

محـروم برد. 
بازنشسـتگي و فراغت براي مردان خدا نیسـت؛ مردان خدا منتظر دسـتور 
از بـاال نیسـتند. کاري کـه الزم اسـت را انجام دهیـد. - اولویت در خدمات 

اسـت؛ در خدمـات اولیـن خدمـت امنیـت اسـت و مسـجد ایـن امنیـت را 
به وجـود مـي آورد. بچه هـاي مسـجد از نظـر فکـري در امان هسـتند. اگر 

می خواهیـد بچـه هایتـان امـن باشـد آن ها را با مسـجد گـره بزنید. 
وی در ادامـه گفـت: ذوالقرنیـن بـراي همه مردم ایجاد اشـتغال کـرد. او از 
آگاهـي فنـي برخـوردار بود، سـدي سـاخت کـه از آهن و مس ذوب شـده 
بـود و از نظـر کمـي نیز هیچ کسـی نمـي توانسـت از آن باال بـرود با این 

وجـود مغـرور نشـد و گفت خدا داده اسـت. 

یک فرزند 100 میلیونی به نام مسجد
حجه االسـالم و المسـلمین قرائتی در ادامه گفت: من شـما را نمي شناسم 
هـر کدام از شـما پسـرانتان را دامـاد و دخترانتان را عـروس کرده اید بیایید 
یك فرزند 100 میلیوني دیگر هم به نام مسـجد داشـته باشـید. زمین آن 
را مـردم بدهنـد بـا معیارهایـی که ما مي گوییم و سـیماي مسـجد داشـته 

باشـد و اسـراف و ولخرجي نشـود خودتان هم عضو هیأت امناء باشـید. 
وی در ادامـه یـادآور شـد: مـن 25 سـال اسـت در نمـاز جمعـه تهـران 
سـخنراني نمي کنـم براي اینکه سـخنراني من در نماز جمعـه خیلي اثري 
نـدارد امـا وقتـي در کرج میگوینـد براي سـخنراني آقاي قرائتـي 100 نفر 
اضافـه مي شـوند بـه آنجـا میـروم کـه 100 نفـر اضافـه شـوند. شـما هم 

ببینیـد نقـش تان در کجا بیشـتر اسـت. 
ذوالقرنیـن منت نمي گذاشـت؛ مدیران الیق از سـاده تریـن افراد بزرگترین 

طبقه هـا را انجـام مي دهند. 
هـر کـدام از شـما بیایید یـك مسـجد بسـازید و مي توانید بسـازید گاهي 
می تـوان آنرا به صورت مشـارکتی سـاخت. مقام معظم رهبري چهار سـال 
اسـت کـه سـالي یك پیـام براي اجـالس نماز مي دهند. 4 سـال اسـت از 

کمبود مسـجد گلـه مي کنند. 

کاشیکاري و مناره جزو شعار اسالم نیست
حجـه االسـالم و المسـلمین قرائتـی افـزود: در مصلـي تهران مهندسـان 
جمع شـدند و گفتند مسـجدی مي سـازیم که در خاورمیانه بي نظیر باشـد 
امـا 34 سـال اسـت که این مسـجد افتتاح نشـده اسـت. ما اصـل برایمان 
تجمالت و تشـریفات شـده اسـت. شعار اسـالم این اسـت که مردم صبح 
از صداي اذان بیدار شـوند کاشـیکاري و مناره جزو شـعار اسـالم نیسـت. 
رئیـس سـتاد اقامه نماز کشـور در خاتمه خاطر نشـان کرد: بـرادران کاري 
کـه کردیـد کار خوبـي بـود ولي یـك تقاضـا دارم؛ اینکه نظام مهندسـي، 
نظـام مهندسـي اش را از اسـالم بگیـرد. تمام آیـات و روایـات را بیاورید و 
کتابي در رشـته مهندسـي داشـته باشـیم. اگر نظام مهندسـي بخواهد در 
ایـن زمینـه کار علمـي بکنـد من هم بـه مقداري کـه مایـه دارم کمکتان 
مي کنـم. یـك الگـو بـراي همـه مهندسـان شـوید و مـن هم یـك مبلّغ 
بـراي شـما می شـوم و می گویـم نظـام مهندسـي مشـهد چنیـن کاري 

کرده انـد و امیـدوارم شـما الگوي همه مهندسـان باشـید. 
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چشـم اندازهـای راهبـردی بـرای آینـده 
نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان

نگاهی به فرآیند تدوین 
برنامه های استراتژی 

سازمان نظــام مهندسـی 
ساختمـان خراسان رضوی

اشاره
جنگ جهاني اول، فرصت مغتنمی را برای ایجاد تنوع محصوالت در تولیدات 
صنعتي فراهم ساخت. از سویی کاهش تقاضا برای کاالهاي بادوام نیز پس 
از جنگ دوم جهانی به حدي بود که اعتبار پیش بیني هاي سنتي را در 
برنامه ریزي سازمان ها مخدوش ساخت. در چنین وضعیتی برای نخستین 
بار مفهوم برنامه ریزي بلند مدت مطرح شد و مفاهیم زیربنایي آن نیز به 
برنامه ریزي استراتژیك تسري یافت. امروزه اما فرآیند پر شتاب و اجتناب 
ناپذیز فناوری های تولید و عرضه خدمات، تنوع در خواسته های مشتریان-
رقابت های موجود-پاسخ گویی دقیق و سریع به نیازها و... ضرورت بازنگری 
در اهداف سازمان های تخصص گرایی همچون سازمان نظام مهندسی 
ساختمان را دو چندان ساخته است تا از این منظر استراتژیست ها بتوانند 
نیز ماندگاری تعهد، مدیریت  تغییر وتوسعه و  ایجاد بستری برای  ضمن 
مهندسی  نظام  سازمان  این ضرورت  آورند.  ارمغان  به  را  پایدار  هوشمند 
ساختمان خراسان رضوی را بر آن داشته است تا همگام با تحوالت روز افزون 
امروز و در پاسخ به نیازهاي جامعه در قالب شیوه ها، نگرشها و رویکردهاي 
مختلف با مساعدت صاحبنظران و متخصصان به تدوین برنامه های مدیریت 
از  گزارشی  دستمایه  را  مهم  این  ورزد.  مبادرت  مجموعه  این  راهبردی 

چگونگی، شکل گیری فرآیند اتخاذ تصمیمات در این خصوص قرار دادیم. 

 

سـاختاری برای پاسـخ به 
نیازهـای موجود 
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مهنـدس علیرضـا منصوریـان؛ عضـو کمیتـه اسـتراتژي سـازمان نظـام 
تدویـن  شـکل گیری  نحـوه  بـه  خراسـان رضوی  سـاختمان  مهندسـی 
برنامه هـای اسـتراتژي ایـن سـازمان اشـاره می کند و می گویـد: در اوایـل 
دوره گذشـته، هیـأت مدیـره سـازمان نظـام مهندسـی پـس از جمع بندي 
اقداماتـي کـه در دوره هـای سـوم و چهـارم انجـام گرفتـه بود به بررسـی 
مجموعـه ای از فعالیت هـای مرتبط، فعالیت های ناتمـام و نیز مجموعه ای 
از فعالیت هایـی کـه امکان تحقق آن در قالب شـرکت ها و یا سـازمان هاي 
دیگـر وجـود داشـت پرداخت و پـس از آن ضرورت تدوین یك اسـتراتژي 
بـه منظـور مشـخص شـدن روشـي هدفمند کـه منطبـق بر قانـون نظام 
مهندسـي سـازمان نظام مهندسی سـاختمان باشـد مورد توجه قرار گرفت 
و بر اسـاس این شـناخت پروژه " تدوین اسـتراتژي سـازمان " در دسـتور 

کار قـرار گرفت. 
ایـن عضـو اصلـي هیات مدیـره پنجـم و علي البـدل هیات مدیره ششـم 
سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضـوي در ادامـه می افزاید: 
پـس از اعـالم چنـد فراخـوان، شـرکت مگفـا برنـده پـروژه مطالعـات و 
شـناخت اسـتراتژي سـازمان شـد. ادامـه و تأییدبرنامه هـای این پـروژه در 
پایـان فعالیـت دوره قبـل هیـات مدیره به تصویب رسـید و پس از انتشـار 
خبـر موفقیـت آمیـز این بخـش، طـرح مزبـور وارد مرحله بعـدي گردید. 
مهنـدس منصوریـان می گویـد: دو پـروژه "بهبود سـاختار سـازماني" و " 
داشـبور مدیریتـي" مـواردی بـود کـه با اولویتي بیشـتر مطرح شـد. هدف 
کلـي رویکردهـا در ایـن دو پـروژه ایـن بوده که سـاختار سـازمان با توجه 
بـه نیازهـاي روز جامعـه و تجربیـات بـه دسـت آمـده از دوره هـاي قبـل، 
نیازهـاي جامعـه و رشـد و تکاملـي کـه جامعـه مهندسـي در آن به وجـود 
آورده اسـت، بررسـی محدودیت ها و نقاط ضعف در قانون نظام مهندسـي؛ 
بازنگـري شـود تـا ایـن سـاختار بتواند بـه نیازهای موجـود پاسـخ دهد. بر 
همیـن اسـاس معاونتهـا، مدیریتهـا و کارشناسـان و بخش هـای مرتبط با 
ایـن سـاختار تـالش می کنند تا ان شـاء اهلل ایـن پروژه تا پایان سـالجاری 

طبـق برنامـه زمـان بندي بـه مراحـل اجرایي نایل شـود. 
 

تدوین استراتژی سازمانی 
در نهادی مردمی برای 

اولین بار 

مهندسـی  نظـام  سـازمان  مدیـره  هیـأت  عضـو  اسـدي؛  مهنـدس 
خراسـان رضوی نیـز بـا بیان اینکه این سـازمان نخسـتین ارگان مردمی در 
ایـن سـطح اسـت که بـه تدویـن ایـن پـروژه بـه صـورت کالن پرداخته 
اسـت، بـه چگونگی شـکل گیری ایـن طرح اشـاره کـرده و می گوید: یکی 
از موضوعـات مطـرح شـده در ابتـداي فعالیـت دوره پنجـم هیـات مدیره 
ضـرورت پرداختـن سـازمان نظـام مهندسـی به مسـایل مورد نیـاز جامعه 
بیـش از پیـش بـود. بـه همیـن دلیل ایـن مهم در جلسـات هیـأت مدیره 
ارایـه شـد و موضـوع برنامه هـای اسـتراتژیك در دسـتور کار قـرار گرفت. 
بـر ایـن اسـاس باید پس از شـناخت اولیه بـر روي سـازمان، موقعیت خود 
را پیـدا میکردیـم و اینکـه در کـدام نقطه از سـطوح مدیریت اسـتراتژي و 
راهبـردي سـازمانی قـرار داریـم و سـپس بـه ایـن نکتـه پاسـخ دهیم که 

آیـا فعالیت های انجام شـده گذشـته، سـاختاري مناسـب داشـته اسـت یا 
خیـر و در ادامـه بـه شناسـایی و اولویت بنـدی برنامه هاي مهـم راهبردی، 
موضوعات مطرح در بسـتر جامعه مهندسـی و نیز موضوع سـاخت و سـاز 
بـه عنـوان یـك هـدف و چشـم انـداز بپردازیـم. عـالوه بر آن مشـکالت 
عملکـردی سـازمان، نحـوه تعامل با سـایر ارگان هـا و سـازمان ها، حضور 
مؤثـر در هیـأت چهار نفره اسـتان و سـایر برنامه های کلیدی، را بسـنجیم 

و بـه اولویت هـای مربـوط بـه آن دسـت پیـدا کنیم. 
سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  اسـتراتژي  کمیتـه  عضـو  ایـن 
خراسـان رضوی می گوید: در مرحله بعد، مشـاور انتخاب شـده، برنامه ریزي 
و ارزیابـي سـازماني را مـورد بررسـي قـرار داد و همزمـان کار گروهـی از 
مهندسـان، اطالعـات مـورد نیـاز را به مشـاور معرفـی کرد. مشـاور طرح 
نیـز بر اسـاس موضوعـات علمـي بـا بهره گیـری از کارگروه هـاي متفاوت 
بـه مصاحبـه بـا اعضـاي هیات مدیـره و تعـداد زیـادي از خبـرگان جامعه 
مهندسـي که شـامل افراد مهمي در سـطح شـهر بودند )به عنوان کمیته 
خبـرگان( مصاحبـه کرد و نتیجه آن نیز شـناخت چشـم اندازهـا، اهداف و 

بـه عبارتـی بخش هایـی از اسـتراتژی سـازمان بود. 
دبیـر سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان اضافـه می کنـد: در دوره اي که هر 
سـازمان و حتـي هـر خانواده نیـاز به تدویـن برنامـه دارد وجـود برنامه ای 
راهبـردي آنهـم به صـورت علمـي بـرای آن سـازمان یك ضرورت اسـت 
و بـراي توسـعه تعامـل و همـکاری با سـایر ارگان هـای مرتبط، ابتـدا باید 
اهمیـت حضـور خـود را اثبـات کـرده و بـا تدویـن راهبردهـا بـه ارتقـاء و 

تقویـت جایـگاه خویش دسـت یابیم. 
وی ادامـه می دهـد: پـس از اجـرای شـیوه نامه هـای ماده 33 قانـون نظام 
مهندسـی در اسـتان، روح تـازه ای در کالبـد ایـن سـازمان دمیده شـد. این 
فرآینـد بامدیریـت آقـاي مهندس کامران بـه عنوان رئیس وقت سـازمان، 
انجـام گرفـت. ایشـان تالش بسـیاری در اجرایـی نمودن ایـن موضوع به 
عنـوان برنامه ای راهبردي مبذول داشـتند، اما براي تحقـق ادامه راهبردها 
میبایسـت بـا بهره گیـری از تیمـي مجرب به شـناخت وضعیت سـازماني 
دسـت یابیـم و آن گاه بـا تحلیـل موقعیـت اجتماعـي و حاکمیتـي خـود، 
برنامه هـای مدیریـت راهبـردی را پیـاده کنیـم، کاري که برای نخسـتین 

بـار در ایـن سـازمان انجام یافته اسـت. 
مهنـدس اسـدي می گویـد: در تدویـن اسـتراتژی بایـد و نبایدهـا بررسـي 
مي شـود و بر اسـاس آن، برنامـه را مینویسـند و هدف و چشـم انداز تعیین 
مي کننـد. البتـه بـه قانون نظام مهندسـي سـاختمان، آیین نامـه اجرایي و 
بخـش نامه هـا و مصوبـات وزارت راه و شهرسـازي بـه عنـوان اسـناد باال 

دسـتي در تهیه اسـتراتژي کامال توجه شـده اسـت. 

چـرا بـه اسـتراتژی نیـاز 
داریـم؟

دکتـر اسـدیان ضمـن تعریفی از مفهوم و منشـأ اسـتراتژي بـه چرایی نیاز 
سـازمان نظـام مهندسـي بـه آن و نیز چگونگـی انجام آن اشـاره می کند و 
می گویـد: اسـتراتژي پیشـینه ای طوالنـی بـه قدمـت دوران باسـتان دارد؛ 
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یعنـی زمانـی کـه از اجتمـاع 10 قبیلـه شـهر آتـن شـکل مي گرفت و هر 
یـك از فرماندهـان ایـن ده قبیلـه نیـروي نظامـي را بـه سـنا مي دادنـد و 
سـرانجام از اجتمـاع آن هـا نیروي ارتش شـکل می گرفت. به هنـر ژنرال و 
فرمانـده کل در ایـن مجموعـه، اسـتراتژي مي گفتنـد. عالوه بـر این براي 
هدایـت جنگـي ایـن نیروهـا در دنیـا از واژه اسـتراتژي اسـتفاده مي شـد. 
سـابقه ورود این علم از ارتش به حوزه مدیریت کمتر از 100 سـال اسـت. 
در حـال حاضـر این مفهوم در سـه حـوزه ارتش، امنیت ملي و سـازمان ها 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. در علم مدیریت نیـز، هدایـت و برنامه یك 

سـازمان، شـرکت و یـك مجموعه را اسـتراتژی سـازماني می گویند. 
وی ادامـه می دهـد: سـابقه ایـن علـم در ایـران بـه زمـان داریـوش بـر 
می گـردد. برنامه ریـزی و مدیریـت برنامه ریـزی در ایـن مقطـع در جـاده 
سـازی، اسـتفاده از راه های مختلف مدیریت کالن در کشـور مورد استفاده 
قرار می گرفت. وی در پاسـخ به اینکه چرا به برنامه ریزی اسـتراتژیك نیاز 
داریـم می گوید: برنامه اسـتراتژیك چیزی جز مشـخص نمـودن اهداف و 
نشـان دادن راه های رسـیدن به آن ها نیسـت. امروزه نیز سـازمان ها مانند 
دریانوردانـی کـه در گذشـته و در سـفر بـا کشـتی برای تشـخیص جهت 
حرکـت خـود، از فانـوس دریایی اسـتفاده می کردند، برای حرکت درسـت 
خـود بـه چنین فانوسـی نیازمندند تـا نحوه تخصیـص منابع و اسـتفاده از 
منابع انسـانی سـازمان را بداننـد، خدماتی را که آن ها ارایـه می دهند بدانند 
تا در راسـتای هدف اصلی و چشـم انداز سـازمان باشـد. مأموریت سازمان 
می گویـد قـرار اسـت چـه کاری را انجـام دهیم و چشـم انـداز می گوید در 
چـه مسـیری و چـه جهتـی گام برداریـم. بـر همین اسـاس و بـا توجه به 
اسـناد باال دسـتی، اهداف اسـتراتژیکی خود را که اهداف 5-4 سـاله و بلند 
مدت اسـت مشـخص می کنیم. برنامـه ای را که باید برای رسـیدن به این 
اهـداف تدویـن شـود در اصطـالح اسـتراتژیك می گویند. ایـن برنامه بلند 
مـدت، به برنامه های یك سـاله و سـپس بـه برنامه های ماهانه و سـاالنه 
تقسـیم می شـود تـا آنکـه وظایـف هـر فرد در سـازمان بـرای رسـیدن به 

اهـداف مورد نظر مشـخص شـود. 
وی ادامـه می دهـد: عـالوه بـر ایـن کـه هـر سـازمان بایـد برنامه ریزی و 
اسـتراتژی خـود را بـرای رسـیدن بـه اهداف مـورد نظر خویش مشـخص 
کنـد، هـر فـرد نیز به تنهایـی باید برنامه ریزی کالن داشـته باشـد این که 
در زندگـی چـه مسـیری را می خواهـد طی کنـد و به چه می خواهد برسـد 

مشـخص کند. 
دکتراسـدیان خاطـر نشـان می کنـد: برنامه ریزی اسـتراتژیك یـا مدیریت 
اسـتراتژیك بترتیـب شـامل مراحـل مطالعـات اولیـه، تدویـن برنامه هـا 
و اسـتراتژی، اجـرا و باالخـره کنتـرل و اصـالح برنامه هـای اجـرا شـده و 
مطابقـت آن بـا برنامه تدوین اسـت. تقریباً 95 درصد سـازمان های دنیا که 
اسـتراتژی را اجرا کرده اند مشـکلی در تدوین اسـتراتژی نداشته اند بلکه در 
اجرای اسـتراتژی آن دچار مشـکل شـده اند. سـازمان هایی را نیز می توان 
سـراغ گرفت که برغم پیاده سـاختن اسـتراتژی ناموفق بودند و اسـتراتژی 
باعـث شکسـت آن ها شـده اسـت چرا کـه در اجـرای آن خطاهای بسـیار 

بزرگـی را متحمل شـده اند. 
 وی در پاسـخ بـه اینکـه چـرا بـه پیـاده نمـودن برنامه ریزی در سـازمانی 
همچـون نظام مهندسـی سـاختمان نیاز داریـم می گوید: بـرای جلوگیری 
از هـدر رفتـن منابـع و بهره گیری درسـت آن هـا و پرهیز از تکـرار و دوباره 

کاری در سـال های آینـده بـه ایـن مهم نیـاز داریم. 
وی در خصوص چگونگی اجرای برنامه ریزی اسـتراتژی در سـازمان نظام 
مهندسـی نیـز گفـت: بـرای این منظـور یکی از بهترین مشـاوران کشـور 
انتخاب شـده تا اسـتراتژی سـازمانی را تدوین نماید. این مشـاور کار خود 

را در چنـد فـاز مختلـف انجـام داده کـه به تدریـج این فاز ها اجرا می شـود 
تـا بـه مرحله نهایی برسـد. برای اجـرای اسـتراتژی باید چنـد گام را یکی 
پس از دیگری برداشـت. تخصیص منابع مالی و منابع نیروی انسـانی که 
درجهـت اسـتراتژی باشـند، راهبری سـازمان و سـاختار آن که ایـن دو نیز 

باید مطابق با اسـتراتژی باشـند. 
اسـدیان یـادآور می شـود: نخسـتین بـار چندلـر در دهـه 60 در کتـاب 
اسـتراتژی سـاختار به این موضوع اشـاره کرد که باید سـاختار از استراتژی 
پیـروی کنـد برای همین االن در حال انجام تغییر سـاختار و بهینه سـازی 
سـاختار در جهـت پیاده سـازی اسـتراتژی هسـتیم که نتایج آن بـه زودی 

اعالم خواهد شـد. 
در کشـور مـا گرچـه برنامه ریـزی اسـتراتژی سـابقه چندانـی نـدارد امـا با 
ایـن حـال شـاهد پیاده سـازی اسـتراتژی چـه در بخـش دولتـی و چه در 
بخـش خصوصـی بوده ایـم. حتی در دهـه 50 و 40 نیز سـازمان ها به این 
موضـوع پرداخته انـد بـرای مثـال یکی از وظایف سـازمان برنامـه و بودجه 

برنامه ریـزی اسـتراتژیك بوده اسـت. 
مهنـدس زینالـی نیز که از اواخر پروژه تعریف برنامه اسـتراتژیك سـازمان 
بـه ایـن تیم پیوسـته و کارشناسـی مکانیك و کارشناسـی ارشـد مدیریت 
اجرایـی دارد ضمـن مثالـی بـه تبعـات نبـود برنامـه اسـتراتژیك در یـك 
سـازمان اشـاره می کند و می گویـد: اگر بـدون برنامه به سـفر بروید ممکن 
اسـت بـه جایی بروید، اسـتراحت کنید و اوقات خوشـی را نیـز بگذرانید اما 
سـفرتان باکیفیـت مطلوب و بـا هزینه بهینه انجام نشـده اسـت. مدیریت 
اسـتراتژیك قالـب یـا ابزاری اسـت بـرای مدیریـت هوشـمند و چابك در 

راستای توسـعه پایدار. 
وی در ادامه می گوید: پیاده سـازی برنامه اسـتراتژیك شـروع شـده اسـت 
و بـه تدریـج نیز برنامه هـای قبلی اجـرا و برنامه های جدید ایجاد می شـود 
چـون محیـط دایمـاً در حـال تغییـر اسـت. در ایـن طـرح، بهبود سـاختار 
سـازمانی در اولویـت قـرار دارد چـون بـدون اصـالح سـاختار رسـیدن بـه 

برنامه هـا و پیـاده سـازی برنامه های اسـتراتژیك میسـر نیسـت. 

راهی برای ایجاد آسایش و بهره وری مناسب درجامعه
مهنـدس اسـدی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود می گویـد: قبـل از 
تعریـف پروژه هـا از جمله بهبود سـاختارها، شـناخت سـازمانی انجام شـده 
اسـت تا معلوم شـود سـازمان در کجای جریان اسـتراتژیك قرار می گیرد. 
درمطالعـات اسـتراتژیك ماتریس swot تعیین کننده اسـت کـه از لحاظ 
علمی وضعیـت سـازمانی را کـه می خواهـد کار اسـتراتژیك انجـام دهـد 
بـرآورد کنـد، گاهـی ممکـن اسـت نتیجـه ماتریـس swot آن باشـد که 
ادامه کار به صالح نیسـت؛ به دلیل آنکه زیرسـاخت مناسـبی ایجاد نشـده 
وفعالیت مثمر ثمری نسـبت به قوانین و اسـناد باالدسـتی صورت نگرفته 
بـا ایـن وضعیت و بـا این حجم کار و نیروی انسـانی دیگرنمی توانید حیات 
مناسـبی در راسـتای آن قانون و دسـتورالعمل ها داشـته باشـید. گاهی نیز 
نتایـج ماتریـس swot می گویـد فعالیـت شـما تا بحـال براسـاس قانون 
و دسـتورالعمل هاخیلـی خـوب اسـت و ایـن شـناخت نشـان می دهد که 
سـازمان در جهـت مناسـبی با قانـون و اهـداف اولیه قانونی همـگام بوده 
ولـی نیـاز به داشـتن قالبی بهتر برای رسـیدن به توسـعه پایدار اسـت. لذا 
پس از این بررسـي ها خوشـبختانه نتیجه این شـدکه سـازمان در سطحی 
اسـت کـه بـرای ارتقـای همـه جانبـه و توسـعه خـود بایـد برنامه هـای 

اسـتراتژیك محور را اجـرا نماید. 
وی اضافـه می کنـد: در هـر سـازمان، هـر نفـر از پرسـنل اداری سـازمان 
بایسـتی توانایـی ارایـه خدماتی را داشته باشـند که شـرح آن در برنامه های 
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اسـتراتژیك دیـده شـده باشـد. مدیـران سـازمانی بایـد بـا شـاخص های 
مدیریـت راهبـردی آشـنا باشـند و ارتقای سـازمانی و اجـرای راهبردها در 

هـر عضو سـازمانی مصـداق پیـدا کند. 
در ایـن جریـان، قاعدتـاً سـایر اعضـای غیـر اداری و ارگان هـا و نهادهای 
متعامـل نیـز در برخـورد و یـا در انجام امور خودشـان سـازمانی را پیش رو 
دارنـد کـه اسـتراتژیك محور اسـت و به دنبـال آن خواهند بود که سـطح 

ارتباطی خـود را ارتقـاء دهند. 
نیـز  سـازمان  عضـو  هـزار   25 خصـوص  در  اسـتراتژیك  برنامه هـای 
راهبردهـای متفاوتـی را تعریف می کند. 80 درصد برنامه های سـازمانی در 
مـورد خدمـات مهندسـی و ارتقای این نوع خدمات اسـت؛ مثاًل اسـتراتژی 
می گویـد بایـد تعامل سـازمانی تان را قوی کنید، یك سـازمان مـردم نهاد، 
یـك سـازمان متعامـل و مرتبـط بـا دسـتگاه ها و ارگان هـای موجـود باید 
باشـد. ایـن برنامه هـا بیـان مـی دارد کـه چگونه می تـوان با یك سـازمان 
بـا برنامه هـای راهبـردی موثـر، خدمات بهینـه ارایـه و کارایی سـازمان را 
گسـترش داد. از طرفـی بایـد جامعـه در ارتباط با سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان به این اطمینان و بهره وری از سـاخت و سـاز مناسـب دسـت 
پیـدا کنـد؛ چـون مـردم در جایی سـکونت مي کنند که بخشـی از سـاخت 
وسـاز آن بـه خدمـات مهندسـی بـر می گـردد. پـس پـروژه اسـتراتژی و 
برنامه ریـزی سـازمان به منظور بهبود سـاخت و سـاز اسـت تا ایـن رویکرد 
نیـز زمینـه آسـایش و بهـره وری مناسـب را برای مـردم جامعـه در محل 

سـکونت خود فراهـم آورد. 
امـروزه در شـرایطی از زمـان هسـتیم که باید تمـام اجزا و عناصـر اطراف 
مـان را به طـور کامـل بشناسـیم؛ تفاوتی نمی کنـد که این عناصر اشـیایی 
مثـل تجهیـزات، کامپیوتـر، شـبکه، میـز و صندلـی یـا سـاختمان نیـز 
باشـند کـه به عنـوان ابـزار و یـا محـل انجـام خدمات مـورد اسـتفاده قرار 
می گیرنـد یـا عناصـری مثـل روابط میـان افـراد و سیاسـت های مختلف. 
هـر یـك از اینهـا "داده" ای اسـت کـه اگـر برای زنـده مانـدن آن تالش 
کنیـم می توانیـم بهتریـن اسـتفاده را بـا کـم تریـن هزینـه و بـا پویایی و 
مدیریـت داشـته باشـیم اما چنانچه ایـن داده ها زنده نباشـند و بـه عبارتی 
در مسـیر فعالیـت از دیـد مـا خارج شـوند و ما بـه آن توجه نکرده باشـیم، 
هزینه هـای غیـر معمـول و در نتیجـه نبـود مدیریـت و نابودی سـازمانی 
ایجـاد می کننـد. پـروژه دوم بـا اولویت یا داشـبورد مدیریتی نیـز بر همین 
اسـاس شـکل می گیرد، داده هـای خروجی در هر بخـش و واحد به صورت 
کمی وارد شـبکه اطالعات شـده و این شـبکه با پردازش داده های مختلف 
باعـث ارایـه نمودارهـا و جدول هایـی خواهـد شـد کـه درجـه رسـیدن به 
اهـداف را توصیـف می کند. اگر هدف پاسـخگویی مناسـب اربـاب رجوع، 
نظـارت سـریع و کامـل بـر پروژه هـا و یا نظـارت مضاعف موردی اسـت، 
بـه مدیریـت نشـان می دهد کـه در زمـان مالحظه داشـبورد آیـا نمودارها 
بیانگـر کیفیـت این خدمات هسـتند یـا براسـاس معیار های تعریف شـده، 

تأخیـر و یـا کندی وجـود دارد. 
براسـاس ایـن اطالعـات و بـا پردازش هـای ارایـه شـده بخـش خدمـات 

دهنـده مدیریـت شـده و راهبـرد مناسـبی بـرای آن پیچیـده می شـود. 
مهم تریـن نتیجـه داشـبورد، مدیریـت روزانـه و لحظـه ای بـر فعالیت هـا، 
داده هـا و عملکـرد اسـت و در نتیجـه برنامه ریزی بهتر و متناسـب با کارو 

در نهایـت توسـعه یافتگی پایـدار و ماندگار. 
وی خاطـر نشـان می کنـد: در بحث اسـتراتژیك مـا در هر بخـش و برای 
هـر موضـوع ظـرف مناسـب را ایجـاد می کنیـم؛ ظرفـی کـه در آن تمام 
فعالیت هـا، برنامه ها، بسـترها و فرآیند ها علمی  و قانونی دیده خواهند شـد. 
لـذا مدیریـت اسـتراتژیك برای ایـن ظرف تعریف شـود، مثاًل در سـازمان 

مـا ظرفـی مثل نما و منظـر ظهور پیدا می کنـد که قطعاً عوامل سـازمانی 
فعالیت هـا، برنامه هـا، فرآیند هـا و.. در بهبـود آن بایـدگام بر دارندچـون در 

غیـر اینصـورت غیر راهبردی عمل شـده اسـت. 
تمـام پروژه هـای سـازمانی در ایـن مسـیر گام بـر می دارنـد تـا مـا برنامه 
محـور و نتیجـه گـرا شـویم. موضوعاتـی همچـون نمـا و منظـر، بهبـود 
کیفیـت خدمـات مهندسـی، تعامل ارگانیك با سـازمان ها- پاسـخدهی به 
اربـاب رجـوع و اجـرای مـاده33 و کارشناسـی مـاده 27 و... تمامی مفاهیم 
فنـی در ایـن قالـب موجود اسـت. از آنجـا که طبق قانـون باید عمل کنیم 
پـس قانـون و آییـن نامـه اجرایـی و بخش نامه هاسـند باال دسـتی تولید 

اسـتراتژی بـرای ما خواهـد بود. 
سـازمان نیـز در صـدد بوده کـه روال عملکـرد خود را منطبق بـر داده های 
برنامـه راهبـردی پیگیری نمایـد. به عنوان مثال موضـوع مهمی که از ابتدا 
امسـال مطـرح اسـت رسـیدگی به موضـوع نما و منظـر می باشـد، در این 
خصـوص هماهنگی هـای الزم بـرای ایجاد دبیرخانه اسـتانی در سـازمان 
صـورت گرفته اسـت، موضوع نمـا یك موضوع حقوقی و متعلـق به مردم 
اسـت و ارگانـی ماننـد نظام مهندسـی با پتانسـیل مهندسـی بایـد بر این 
موضـوع نظـارت داشـته باشـد و مهندسـان ناظر پروژه هـا اجـرای فنی را 
پیگیری نمایند. بدیهی اسـت برای به جریان انداختن و تکمیل این فرآیند 
هماهنگی و همکاری ارگان ها و نهادهایی همچون اداره کل راه و شهرسازی، 
شـهرداری و ارگان هـای مرتبـط دیگـر ضرورتـی اجتناب ناپذیـر اسـت. 

برنامه ریزی استراتژیک موضوعی تداوم دار
دکتراسـدیان می گوید: برنامه ریزی اسـتراتژیك موضوعی تداوم دار اسـت 
همانگونـه کـه می تـوان گفـت فرصت ها، تهدیدهـا و نقاط قـوت و ضعف 
باعث رسـیدن به یك برنامه درسـت اسـت، با تغییرات آن ها نیز اهداف ما 
تغییـر می کند برای همین الزم اسـت همـواره اهداف متحـد، برنامه ریزی 
دهیـم.  قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  را  اسـتراتژی ها  بازنگـری  و  غلتـان 
وی می گویـد: در یـك سـازمان نتیجـه برنامـه اسـتراتژیك آن اسـت که 
رضایـت تمامـی ذی نفعـان و کسـانی که بـا آن ها سـروکار داریـم را جلب 
کـرده و فرآینـد موثـری ایجـاد کنیـم بگونـه ای که نتیجـه اسـتراتژی به 
رضایـت مهندسـان، مالـکان، کارکنـان و همه اعضا و کسـانی که خدمات 

خـود را بـه آن هـا ارایـه می دهیم منجر شـود. 

ارتباط با مردم در مدیریت 
استراتژیک

مهنـدس زینالـی نیـز در پاسـخ بـه اینکـه چـه زمـان می توان نخسـتین 
گام هـای پیاده سـازي اسـتراتژیك را احسـاس کرد می گوید: پیاده سـازی 
اسـتراتژیك بـا برنامه ریزی پروژه تفـاوت دارد. در برنامه ریـزی پروژه زمان 
و منابع مشـخص اسـت ولی برنامه ریزی اسـتراتژیك تـداوم دارد. در واقع 
برنامه ریـزی غلتـان اسـت و مرتب مـورد بازنگری قرار می گیـرد و اصالح 
می شـود ولـی بـه تدریـج متوجه تغییر می شـویم و آنجاسـت کـه کیفیت 

خدمـات بهتر می شـود. 
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از سخنان خود اضافه می کند: در  نیز در بخش دیگری  مهندس اسدی 
گذشته با مشاوره یك کارشناس و یك دکترای آمار و برنامه ریزی به این 
نتیجه رسیدیم که برای مدیریت بهتر عملکردها در آینده باید شرایط را 
فراهم کرد. بر همین اساس فرم های گزارش عملکردی را تعریف کردیم که 
حدود 5-4 سال پیش در میان مدیران و کارکنان بخش های مختلف توزیع 
شد مبنی بر اینکه گزارش عملکردها باید بگونه ای باشد که ضمن کمیت در 
برگیرنده کیفیت و در تمامی زمینه ها نیز باشد. وی می گوید: کارها به تدریج 
انجام شده و امروز که قرار است داشبورد مدیریتی را تعریف کنیم حجم کار 
در این خصوص بسیار کم تر شده است و نقاط ضعف موضوع بررسی و 
اصالح می گردد. در عین حال کارهای سخت افزاری هم به زمان بیشتری 
الکترونیك،  اداری، پذیرش  اتوماسیون  برنامه هایی همچون  نیاز دارد، در 
سامانه مهندس و... که در آن ها راهبردهای استراتژیك نیز وجود داشته 
است، از پیشنهادهای مدیران سازمان و کارکنان استفاده کرده ایم. پروژه 
سوم تعریف شده بر اساس برنامه های راهبردی، نرم افزاری کردن سازمان 
است. بدیهی است با عملکرد گذشته و در جریان کنونی وقتی به اجرای 
پروژه برسیم خواهیم دید 40درصد کارها را انجام داده ایم و تنها کافی است 
راهبردی تر عمل کرده و با تجربه قبلی سرعت بیشتری به اجرای کامل 
آن بدهیم. خیلی از کارها مانند بحث تعامل گرایی با سازمان ها و نهاد ها یا 
تشکل های اجتماعی هم باید به صورت موازی انجام شود تا در زمان کمتری 

به نتیجه نهایی مدیریت پایدار برسیم. 
وی در خصوص جایگاه ارتباط با مردم در مدیریت استراتژیك نیز می گوید: 
یکی از دالیلی که توانسته ایم چهارسال پیاپي رتبه اول در کشور را کسب 
کنیم به دلیل جریان داشتن استراتژي است؛ نتیجه استراتژی این است که 
خدمات بهتر ارایه دهیم و بدانیم بهتر است این خدمات چه زمانی ارایه شود؟ 
مثاًل اگر برای مهندس ناظر انگیزه ایجاد کنیم و او بداند که حتماً نظارت 
مضاعف هم صورت می گیرد، خدماتش را بهتر انجام می دهد ضمن آنکه 
ایشان نیز خدمات خود را به جامعه گسترده ای ارایه می دهد که تلقی آن ها 

غیر از دریافت خدمات بهینه چیز دیگری نیست. 
اهداف  با  مردم  اگر  استراتژیك  مدیریت  در  می گوید:  اسدی  مهندس 
سازمان آشنا باشند، تعامل بهتری با آن ها برقرار می شود به همین منظور 
تبلیغات  بحث  در  مثال  عنوان  به  داده ایم  افزایش  را  مالکان  آموزش 
برخی  گاه  کند  بیشتری جذب  بخواهد مشتری  کننده  تولید  اینکه  برای 
اقالم رایگان در اختیار می گذارند تا مشتریان آنرا تست کنند، بر کیفیت 
شوند.  دیگران  توجه  و  تبلیغات  برای  عنصری  و  بگذارند  صحه  آن 
در جریان روند فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ فرهنگ سازی 
به  کنیم  آشنا  سازمان  اهداف  با  را  آن ها  که  است  آن  برای  مردم  برای 
احساس  اگر  متقاضی  می شود،  برقرار  تر  ساده  تعامل  فرآیند  ترتیب  این 
کردو  خواهد  استقبال  کند  درک  را  خدمات  روند  اگر  و  کند  قرابت 
راهبردهای سازمان و اجرای قوانین سریعتر و به سهولت صورت می گیرد. 

بـدون  سـازمانی  تصـور 
اسـتراتژی

علی سـیفی، دانشـجوی دکترای سـازه، عضو هیات مدیـره و عضو کمیته 
اسـتراتژی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی نیـز بـه 
لـزوم و ضـرورت تدویـن طـرح مدیریت اسـتراتژیك بـرای این سـازمان 
اشـاره می کند و می گویـد: اصـال نمی تـوان فـرد یا سـازمانی را تصـور کرد 
کـه دارای اسـتراتژی بـرای رسـیدن بـه اهـداف خود نباشـد، حـال گاهی 
ایـن حرکـت به سـوی اهـداف کند و گاهی سـریع، گاهی علمی و درسـت 
و گاهـی تـوام با سـعی و خطا و هـدر رفت سرمایه هاسـت. سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان هـم در چارچوب قانون نظام مهندسـی سـاختمان و 
ارکان آن شـامل مجمع عمومی، هیات مدیره، شـورای انتظامـی و... دارای 
اهداف و اسـتراتژی مصوبی اسـت ولی سـازمان نظام مهندسـی ساختمان 
خراسـان رضوی بـا توجـه به توسـعه  ایجـاد شـده در صنعت سـاختمان پا 
را فراتـر نهـاده و بـه تدویـن یـك مدیریـت اسـتراتژی پیشـرفته تر همت 

گمارده اسـت. 
ایـن اسـتاد دانشـگاه مدیریـت اسـتراتژیك را هنـر و علـم تدویـن، اجرا و 
ارزیابـی تصمیمـات را وظیفـه ای چند گانـه می دانـد کـه سـازمان را قـادر 
می سـازد بـه هدف هـای بلند مـدت خود دسـت یابـد. وی ادامـه می دهد: 
مدیریـت اسـتراتژیك بـه سـازمان ایـن امـکان را می دهد که به شـیوه ای 
خـالق و نـوآور عمـل کنـد و برای شـکل دادن بـه آینده خـود، به صورت 
انفعالـی پیـش نـرود. ایـن شـیوه مدیریـت باعث می شـود سـازمان دارای 
ابتـکار عمـل باشـد و فعالیت هایـش بـه گونـه ای محقق شـود کـه بتواند 

سرنوشـت خـود را رقـم بزنـد و آینـده را تحت کنتـرل درآورد. 
وی متذکـر می شـود: بـا توجـه بـه ورود تعـداد زیـادی از اعضـای جدیـد 
بـه خانـواده بـزرگ نظـام مهندسـی سـاختمان و تغییـر نـگاه ادارات و 
سـازمان های دولتی به سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان به عنوان یك 
سـازمان مـردم نهـاد و نیـز محول شـدن برخـی مسـوولیت های جدید به 
سـازمان،  دیگر نمی توان سـازمان را مثل گذشـته به یك چارت سـازمانی 
محـدود و در قالـب چنـد مدیریـت اداره کـرد. از طرفـی زمانـی کـه جذب 
نیروهـای کاری در قالـب یك جدول سـازمانی محدود صـورت می گیرد و 
حـوزه و محـدوده  کارشـان به وضوح مشـخص نشـده و نظـارت کافی بر 
عملکردشـان وجـود نـدارد، باعث بروز تهدیداتی در سـازمان می شـوند که 
گاهـی بـا آن مواجه هسـتیم. از این رو آغاز این طـرح در هیات مدیره دوره 
پنجم سـازمان نظام مهندسـی خراسـان رضوی دیده شـد و با ابتکار عمل 
آن عزیزان، طرح مدیریت اسـتراتژیك سـازمان تدوین گردید که در قالب 
آن دو برنامه های اصالح سـاختار سـازمانی و داشـبورد مدیریتی تهیه شـد 
کـه در ایـن دوره هیـات مدیره بـا همکاری مشـاور پروژه )مگفـا( و برخی 
صاحب نظران و اسـتادان دانشـگاه، در حال پیشـبرد طرح و اجرایی نمودن 
دو پـروژه مذکوراسـت. از طـرف هیات مدیـره نیز این وظیفـه به اینجانب 
محـول شـد تا در کمیته حضور داشـته باشـم. به دلیل اهمیـت این کمیته 
و گسـتره  آن، آقـای مهنـدس اخـوان؛ رئیـس سـازمان و آقـای مهنـدس 
اسـدی دبیـر سـازمان خـود نیز عضـو کمیته هسـتند که همیـن موضوع 
اهمیـت کمیته را نشـان می دهد و به لطف خداوند، کمیته توانسـته اسـت 

در مـدت کوتـاه شـروع بـه کار در دوره جدیـد، طبق برنامه پیـش برود. 

فرآیند مدیریت استراتژیک
وی در ادامـه بـه چگونگـی فرآینـد اجرایی مدیریت اسـتراتژیك سـازمان 
اشـاره می کند و می گویـد: فرآینـد مدیریـت اسـتراتژیك در بر گیرنده سـه 
مرحله تدوین اسـتراتژی ها، اجرای اسـتراتژی ها و ارزیابی استراتژی هاست. 
مقصود از تدوین اسـتراتژی این اسـت که مأموریت سـازمان تعیین شـود، 
شناسـایی عواملـی کـه در محیـط خارجـی، سـازمان را تهدیـد می کنند یا 
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فرصت هایـی را بـه وجـود می آورند، شناسـایی نقاط قـوت و ضعف داخلی 
سـازمان، تعییـن هدف هـای بلنـد مـدت، در نظر گرفتـن اسـتراتژی های 
گوناگـون و انتخـاب اسـتراتژی های خـاص بـرای ارتقـای سـطح کیفـی 
فعالیت هـای آن صـورت گیرد تا مشـاور پروژه بر اسـاس اسـناد باالدسـتی 
ماننـد قانون نظام مهندسـی و مصاحبه های صورت گرفته بـا تعداد زیادی 
از صاحب نظران، مهندسـان پیشکسـوت و مدیران سـازمان، استراتژی ها را 
تدویـن نمـوده و بـا بررسـی ها و اصالحـات نهایـی، به تایید هیـات مدیره 

سـازمان برساند. 
سـیفی می افزایـد: از آن جـا کـه هیـچ سـازمانی نمی تواند منابـع نامحدود 
از  ایـن مـورد کـه کـدام یـك  بایـد در  داشـته باشـد، استراتژیسـت ها 
اسـتراتژی های مختلف می توانند بیشـترین منفعت را به سـازمان برسانند، 
تصمیم گیـری کننـد. تصمیماتـی که در زمینـه تدوین اسـتراتژی ها گرفته 
می شـود، سـازمان را متعهـد می سـازد کـه بـرای یـك دوره زمانـی، در 

راسـتای اهـداف خاصـی فعالیـت نماید. 
وی در ادامـه می گویـد: مرحلـه دوم یعنـی اجـرای اسـتراتژی ها، ایجـاب 
می کنـد که سـازمان بر اسـاس یك سـری هدف های مشـخص سـاالنه، 
پروژه هایـی را تعریـف و اجرایی نمایـد. غالبا اجرای اسـتراتژی ها را مرحله 
عملـی مدیریت اسـتراتژیك می نامند. مقصـود از اجرای اسـتراتژی ها این 
اسـت که کارکنان و مدیران سـازمان بسیج شوند و اسـتراتژی های تدوین 
شـده را بـه مرحلـه عمل درآورنـد. اغلب چنیـن تصور می شـود که مرحله 
اجرایـی در مدیریـت اسـتراتژیك مشـکل ترین مرحلـه می باشـد و ایجاب 
می کنـد کـه افراد خود را متعهد به سـازمان نمایند، از خود گذشـتگی کنند 
و نوعـی خـود کنترلـی اعمـال نماینـد. فعالیت هایی کـه در زمینـه اجرای 
اسـتراتژی ها انجام می شـود بـر همه کارکنـان و مدیران یك سـازمان اثر 
خواهـد گذاشـت. هر یـك از بخش ها و واحدهای سـازمانی بایـد در صدد 
برآینـد کـه بـه چنین پرسـش هایی پاسـخ دهند: »بـرای اینکـه در اجرای 
اسـتراتژی های سـازمانی مـا نقـش خـود را بـه خوبـی ایفا کنیم، چـه باید 
بکنیـم؟« و »چگونـه می توانیم ایـن کار را به بهترین شـکل ممکن انجام 

دهیم؟«. 
جنبـه اصلی مرحله اجرایی اسـتراتژی ها این اسـت که مدیـران و کارکنان 
در سـازمان با شـیفتگی و افتخار و در نهایت از خودگذشتگی کار کنند و در 
راه دسـتیابی بـه هدف های تعیین شـده از هیچ کوششـی فروگـذار نکنند. 
بـر این اسـاس دو پروژه اصالح سـاختار سـازمانی و داشـبورد مدیریتی در 
مراحـل نهایـی تدویـن می باشـد که بـا تاکید هیـات مدیـره، ان شـاا... به 

زودی اجرایی می شـود. 
وی خاطـر نشـان می کنـد: در مدیریت اسـتراتژیك، ارزیابی اسـتراتژی ها 
آخریـن مرحلـه به حسـاب می آیـد. این همـان دغدغه ای اسـت که برخی 
از آن بـه عنـوان رصـد کاسـتی ها و آسـیب های احتمالـی یـاد می کننـد. 
مدیـران بـه شـدت نیاز دارنـد تا بداننـد اسـتراتژی های خـاص و موردنظر 
آنـان چـه تاثیـری را در سـازمان و نحوه  خدمت رسـانی آن داشـته اسـت؛ 
اصـواًل ارزیابـی اسـتراتژی ها، بدیـن معنـی اسـت کـه بایـد در ایـن مورد 
اطالعاتـی را گـردآوری کرد. همه اسـتراتژی  ها، دسـتخوش تغییرات آینده 
هسـتند، زیـرا عوامـل داخلـی و خارجـی بـه صـورت دایـم در حـال تغییر 
هسـتند. بـرای ارزیابی اسـتراتژی ها سـه فعالیت بررسـی عوامـل داخلی و 
خارجـی که پایه و اسـاس اسـتراتژی های کنونی قرار گرفته اند،، محاسـبه 
و سـنجش عملکردهـا و نیـز اقدامات اصالحی انجام می شـود. لـذا اهداف 
را در مدیریـت اسـتراتژیك بـه صـورت غلتـان تعریـف می کننـد تـا در 
دوره هـای زمانـی، اهـداف و افق هـای تـازه بـه برنامـه اضافـه شـود و در 

راسـتای آن حرکـت صـورت پذیرد. 

وی در خصـوص تاثیـر اجرایـی مدیریـت اسـتراتژیك سـازمان در میـان 
مـدت و بلنـد مـدت می گوید: مسـلما سـازمانی که بـا برنامه ریـزی و علم 
و آگاهـی بـه سـوی اهداف خـود پیش می رود، بایـد موفقتـر و کارآمدتر از 
سـازمان هایی باشـد کـه مدیریت اسـتراتژیك منسـجم و مدونـی ندارند و 
تحقیقـات هـم همین مسـاله را نشـان می دهد. دسـت یابی بـه یك حلقه 
ارتباط مناسـب بین محیط یك سازمان و اسـتراتژی، ساختار و فرآیندهای 

آن سـازمان، آثـار مثبتی بر عملکـرد آن دارد. 
پیتـر دراکـر می گویـد، کار اصلـی مدیریـت اسـتراتژیك ایـن اسـت که از 
زاویـه ماموریـت سـازمان به آن نـگاه کند و مطرح نمودن این پرسـش که 
»کاراصلـی مـا چیسـت؟« باعـث می شـود کـه هدف هایی تعییـن گردند، 
اسـتراتژی ها تدوین شـوند و تصمیماتـی امروز گرفته شـود که نتیجه های 
آن فـردا بـه دسـت می آیـد. تردیـدی نیسـت کـه ایـن کار باید به وسـیله 
بخشـی از سـازمان انجـام شـود کـه می توانـد بـا دیـدی گسـترده به کل 
سـازمان نـگاه کنـد و بتوانـد بیـن هدف هـا و نیازهـای امـروز و نیازهـای 
فـردا، تـوازن و تعـادل برقـرار کند و نیـز بتواند منابع انسـانی و مالـی را به 
گونـه ای تخصیـص دهـد که بـه نتایج اصلـی و موردنظر بیانجامنـد که با 
اطمینـان و اعتمـاد هیـات مدیـره سـازمان، این مهـم به کمیتـه راهبردی 

واگذار شـده اسـت. 
ضمـن آنکـه یادمان نـرود سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خدماتی را 
بـه آحـاد جامعـه ارایـه می دهـد و در آن از اعضـای خود کمـك می گیرد. 
لـذا بایـد ضمـن حفظ منافـع مـردم، بتواند از شـان و جایـگاه اعضای خود 
بـه خوبـی دفـاع کنـد و این دو اصـل و محور همـواره در تدویـن و اجرای 

مدیریت اسـتراتژیك سـازمان مدنظر می باشـد. 
سـیفی اضافـه می کنـد: مسـلما اعضـای سـازمان، مهندسـان و کارکنـان 
زحمت کـش آن بـاور دارنـد کـه مـا هـر کاری بتوانیـم انجـام دهیـم کـه 
جایـگاه سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان در نـگاه جامعـه بالنده تـر و 
شـاخص تر باشـد، همـه از مزایـا و منافع آن کـه احترام، جایـگاه اجتماعی 
رفیع تـر و دعـای خیر مردم اسـت، بهره خواهیـم برد لذا بـا همین رویکرد 

برنامه اسـتراتژیك سـازمان تدوین شـده اسـت. 
هدف برنامه اسـتراتژیك اعتالی جایگاه سـازمان و اعضای آن می باشـد، 
لـذا گاهـی نگرانی هایـی مطرح می شـود که به نظـرم اصال وارد نیسـت و 
بـا توجـه به ارتقـای علمـی و کارآمدی کارمندان همپای توسـعه سـازمان، 
ان شـاا... همـراه هـم ایـن برنامـه را اجرایـی نمـوده و همـه از مزایای آن 

بهرمند می شـوند. 
همـه می دانیـم کـه بایـد توسـعه سـازمان و افـراد اعـم از کارمنـدان و 
مهندسـان را بـا هـم ببینیم؛ ولـی برای خود مـن خیلی جالب اسـت که از 
همـه  مـا بیشـتر آقای مهنـدس اخوان بـه این مهم توصیـه دارنـد و بارها 
از کمیته خواسـته اند که افراد به عنوان سـرمایه و منابع انسـانی ارزشـمند 

سـازمان، حفـظ و با ایشـان بـا عزت و احتـرام برخورد شـود. 
وی می گویـد: مشـاور پـروژه برای دسـتیابی به اهداف برنامه اسـتراتژیك، 
سـال های 91 تا 94 را به صورت: سـازمان پیشـرو و بالنده، شبکه اجتماعی 
توانمنـد، جامعه آگاه، سـاخت و سـاز برتر و نهایتا اسـتان بالنـده نامگذاری 
نموده اسـت کـه امیدواریم بـا برنامه ریزی های انجام شـده، بتوانیم به این 

اهـداف و جایگاه ها دسـت پیدا کنیم. 
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جذابیت های پنهان 
استراتژی در سازمان ها

دنیایـی که در آن زندگی می کنیم دنیایی اسـت پویا، متغیـر، ناپایدار و 
مخاطـره آمیـز که سـازمان ها نمی تواننـد به راحتی مشـکالتی را حل 

کنند که سـیل آسـا به سـوی آن ها روان اسـت. 
امـا چـاره ای نیسـت، هم بایـد در این محیط سـیال و ناپایـدار زندگی 
کـرد و هـم بایـد به رغم تغییرات ویران سـاز و مشـکالت پیش رفت. 
نداشـتن شـناخت بـرای تغییـر و هماهنـگ نبـودن بـا ارزش هـا جـز 
نیسـتی و نابـودی چیـزی بـه همـراه نخواهد داشـت. سـازمان امروز 
را نمی تـوان در بسـتر فکـری دیـروز بـه پیـش بـرد بـه همیـن دلیل 
نمی توانیم تعبیری که در گذشـته از اداره یك سـازمان داشـتیم امروز 
نیـز بـه کار بندیـم، لـذا تعریـف اسـتراتژی باید بـا موقعیت سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی، روانـی و تکنولوژیکـی امروز هماهنگ باشـد. 
اسـتراتژی کـه در زبـان فارسـی بـه جـای آن واژه »راهبـرد« بـه کار 
بـرده می شـود در واقـع از کلمـه یونانـی STERATEGIA گرفتـه 
شـده که سـال ها پیـش در یونان باسـتان به عنوان هنر یـك فرمانده 

نظامی تعبیـر می شـد. 
سـال ها بعـد ایـن مفهـوم وارد دنیای مدیریت شـد و شـامل وظایفی 
ماننـد شناسـایی فرصت هـا و مزیت هـای رقابتی و انسـجام بخشـی 
فعالیت هـای سـازمان در مسـیر روشـن به منظـور نیـل بـه اهـداف 

سـازمانی تعریـف گردید. 
می توان مدیریت اسـتراتژی را روشـی منطقی، عینی و سیسـتماتیك 
بـرای اتخـاذ تصمیمـات بزرگ در یك سـازمان توصیف کـرد، در این 
مدیریت سـعی می شود اطالعات کمی و کیفی به گونه ای تنظیم گردد 
کـه بتوان با وجود شـرایط نامطمئن تصمیماتی اثر بخـش اتخاذ کرد. 
اسـاس فرآینـد مدیریت اسـتراتژی بر این بـاور قـرار دارد که ضروری 

سامان اسدیان 
عضو اصلی کمیته استراتژیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

علی سیفی 
عضو اصلی کمیته استراتژیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

علی زینالی
عضو اصلی کمیته استراتژیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
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اسـت سـازمان ها به طـور دایم بـر رویدادهای داخلـی و خارجـی و روند ها 
نظـارت کننـد تـا بتواننـد در زمان مناسـب و بر حسـب ضرورت خـود را با 

تغییرات وفـق دهند. 
بـه طـور کلـی مدیریـت راهبـردی یا اسـتراتژی یك هنـر و علـم تدوین، 
اجـرا و ارزیابـی تصمیمـات وظیفه ای چند گانه ای اسـت که یك سـازمان 

را قـادر می سـازد بـه هدف هـای بلنـد مـدت خود دسـت یابد. 
فرایند مدیریت اسـتراتژیك در برگیرنده سـه مر حله تدوین اسـتراتژی ها، 

اجرای اسـتراتژی ها و ارزیابی اسـتراتژی هاست. 
مقصـود از تدویـن اسـتراتژی ایـن اسـت کـه پـس از مشـخص کـردن 
مأموریـت و چشـم انـداز، با توجـه به فرصت هـا و تهدیدات محیـط خارج 
سـازمان و پیـدا کـردن نقـاط قـوت و ضعـف داخلـی سـازمان، اهـداف 
اسـتراتژیك و بلنـد مـدت سـازمان را مشـخص کـرده و برنامـه ای بـرای 

رسـیدن بـه آن طراحـی نماییم. 
اجـرای اسـتراتژی ها ایجـاب می کنـد کـه سـازمان هدف های بلنـد مدت 
را بـه هدف هـای سـاالنه تبدیـل کـرده و سیاسـت ها را تعییـن کنـد، در 
کارکنـان انگیـزه ایجـاد نمایـد و منابـع را بـه گونه ای تخصیـص دهد که 

اسـتراتژی های تدویـن شـده بـه اجـرا درآید. 

نمودار

چارچوب ارتباطی بین بیانیه ماموریت، اهداف بنیادین و استراتژی های مرتبط

از آنجـا کـه هیـچ سـازمانی نمی توانـد منابـع نامحـدود داشـته باشـد، 
استراتژیسـت ها بایـد در ایـن مـورد که کدامیـك از اسـتراتژیهای مختلف 
می تواننـد بیشـترین منفعت را به سـازمان برسـانند تصمیم گیـری نمایند. 
نورتـون و کاپـالن در کتـاب »سـازمان اسـتراتژی محـور« بـه این نتیجه 
رسـیده اند کـه بیشـتر سـازمان هایی کـه در پیـاده سـازی اسـتراتژی بـا 
شکسـت مواجـه شـده اند در برنامه ریـزی اسـتراتژی مشـکل نداشـته اند 

بلکـه در مرحلـه اجـرا بـا مشـکل مواجه شـده اند. 
بایـد توجه داشـت اجرای اسـتراتژی را مرحله عملی مدیریت اسـتراتژیك 
می نامنـد و بـرای اجـرای خـوب می بایسـت عـالوه بر تخصیص درسـت 
منابـع، سـاختار سـازمان نیـز بازنگـری شـود. اولیـن باردانشـمندی به نام 
چندلـر در کتـاب )اسـتراتژی و سـاختار( به این مطلب اشـاره نموده اسـت 

که سـاختار می بایسـت از اسـتراتژی پیـروی نماید. 
بایـد توجـه داشـت موفقیت اسـتراتژی ها بدیـن موضوع بسـتگی دارد که 
مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند و باید توجه داشت در مدیریت 
استراتژیك ارزیابی استراتژی ها آخرین مرحله به حساب می آید و مشخص 

می کنـد کـه آیا پـس از اجـرا به هدف های تعیین شـده رسـیدیم یـا خیر. 
امـروزه یکـی از روش هـای مناسـبی که بـرای اجـرا و ارزیابی اسـتراتژی 

اسـتفاده می شـودروش کارت امتیـازی متـوازن )BSC( می باشـد. 
کاپـالن و نورتـون در دهه 90 مجموعه ای از شـاخص ها را پدید آوردند که 
آن را کارت امتیازی متوازن نامیدند این مجموعه که شـامل شـاخص های 
فرایند و نتایج نهایی اسـت به سـرعت تصویر جامعی از عملکرد سـازمان 

در اختیـار مدیران قـرار می دهد. 
سـپس فرآینـد مدیریـت اسـتراتژیك بر اسـاس ایـن بـاور قـرار دارد کـه 
سـازمان ها ناگزیرنـد بـه طـور دایـم بـر رویدادهـای داخلـی و خارجـی و 
روند هـا نظـارت کننـد تـا بتواننـد در زمـان مناسـب و بر حسـب ضرورت 

خـود را بـا تغییـرات وفـق دهند. 
مدیریـت اسـتراتژیك بـه سـازمان ایـن امـکان را می دهد که به شـیوه ای 
خـالق و نـوآور عمـل کرده و برای شـکل دادن بـه آینده خـود به صورت 

انفعالـی عمل نکند. 
امـروزه نتیجـه تحقیقـات نشـان می دهـد سـازمان هایی کـه از مدیریـت 
اسـتراتژیك اسـتفاده می کننـد در مقایسـه بـا آن هایـی کـه از این شـیوه 

مدیریـت اسـتفاده نمی کننـد، موفـق تر هسـتند. 
در پایان به منافع پیاده سازی استراتژی از دید »گرین لی« اشاره می نماییم: 
 باعـث می شـودکه سـازمان از فرصت هـا آگاهـی یابد، آن ها را بشناسـد، 

اولویت بنـدی کنـد و از آن بهره بـرداری نمایـد. )در راسـتای منافع اعضا(
 بـه سـازمان دیدگاهـی عینی می دهد تـا از آن زاویه به مسـایل مدیریت 

کند.  نگاه 
 بـرای ایجـاد هماهنگی و اعمال کنتـرل بر فعالیت ها چارچوبی مناسـب 

ارایـه می کند. 
 اثرات شرایط نامطلوب و تغییرات نامساعد را به حداقل ممکن می رساند. 
 موجـب می شـود کـه تصمیمـات اصلـی بـه گونـه ای گرفتـه شـود که 

هدف هـای بلنـد مـدت مـورد توجـه قـرار گیرند. 
 بـرای سـازمان ایـن امـکان را بـه وجود مـی آورد تا زمـان و منابـع را به 
شـیوه ای اثـر بخـش تر بـه فرصت های شـناخته شـده تخصیـص دهد. 

 باعـث می شـود وقت و منابع کمتری صرف اصـالح خطاها و تصمیمات 
گردد.  عجوالنه 

 برای ایجاد ارتباط بین کارکنان شرکت چارچوبی را ارایه می دهد. 
 به سازمان کمك می کند تا رفتار افراد هماهنگ و یکپارچه شود. 

 مبنایـی ارایـه می کنـد تا بتوان بدان وسـیله مسـوولیت یکایـك افراد به 
صورتی مشـخص تعیین شود.

 آینده نگری و فکر درباره آینده را تقویت می کند. 
 برای حل مسـایل و سـود جسـتن از فرصت ها، روشـی ارایه می کند که 

مبتنی بر همکاری، انسـجام و شـور و عالقه است. 
 موجب تقویت نگرش خوشبینانه نسبت به تغییر می شود. 
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وزیر راه و شهرسازی در جمع اعضاي 
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان: 
توسعه پایدار بر مبنای 
عدالت پایدار محقـق 

می شود

اشاره
دکتـر عبـاس احمـد آخوندي را شـاید بتوان یکـی از آشـناترین دولتمردان 
چنـد سـال اخیـر با سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان دانسـت. عضویت 
وی در چهارمین و پنجمین دوره نظام مهندسـي سـاختمان استان تهران و 
نیـز دوره چهـارم و پنجم هیأت مدیره نظام مهندسـي سـاختمان خود مهر 
تاییـدی اسـت بـر ایـن مدعـا. ضمن آنکـه با جسـت و جو در سـوابق وی 
می تـوان بـه فعالیت هایـی چـون اجـرای طرح پژوهشـي مهنـدس ایراني 
1404، تدوین چشـم انداز مهندسـي سـاختمان در افق چشـم انداز 20 ساله 
جمهـوري اسـالمي ایـران و صنعت آمـوزش مهندسـي متناظـر آن و نیز 
تدویـن پیش نویـس الیحـه قانون نظـام جامع مهندسـي ایـران را یافت. 

از  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  نماینـدگان  اعتمـاد  جلـب  از  پـس  وی 
"بهارسـتان " راهـی " آرژانتیـن " شـد تـا بتواند هـر آنچه را کـه پیش از 
ایـن در خصـوص تامیـن عدالت محوري، حقـوق شـهروندي، یکپارچگي 
و سـازگاري درونـي، تولیـد ثـروت، مقابلـه بـا فسـاد مالـي وعـده داده بود 

کند.  محقـق 
دکتـر عباس آخوندی در نخسـتین روزهای حضور خـود در این وزارتخانه، 
در جلسـه 167 شـورای مرکـزی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان 
شـرکت کـرد تـا بقـول خویـش، نـه از منظـر وزیـر راه و شهرسـازی کـه 
در مقـام عضـو هیـأت مدیـره نظـام مهندسـي سـاختمان پس از شـنیدن 
نظـرات دیگـر اعضـای هیـات مدیـره شـورای مرکـزي ایـن سـازمان 
بـه بیـان نکاتـی در خصـوص اولویت هـای صنعـت سـاختمان بپـردازد. 
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سهم ناچیز از صدور 
خدمات فنی و مهندسی

در ایـن نشسـت، مهنـدس رئیسـی؛ عضـو هیـات مدیـره شـوراي 
مرکـزي نظـام مهندسـي سـاختمان با طـرح این پرسـش که آیا بـا توجه 
بـه تاکیـد رهبـر انقـالب بـراي دسـتیابي به سـند چشـم انـداز 20 سـاله 
کشـور و دسـتیابي به جایگاه نخسـت اقتصادی در سـطح منطقه توانسـته 
ایـم راهکارهـای رسـیدن بـه ایـن جایگاه را در شـرایطی که شـاهد رشـد 
اقتصـادي از 7 بـه 17 درصـد و در سـال 91 بـا رشـد اقتصـادی نزدیـك 
بـه صفـر بوده ایـم محقـق کنیـم خطـاب بـه وزیـر راه و شـهر سـازي 
دولـت یازدهـم گفـت: قطعـاً بـار بزرگـی بـر دوش شـما و به ویـژه دولت 
یازدهـم بـراي تحقـق فرمایشـات مقـام معظم رهبـری در ایـن خصوص 
سـنگیني مي کنـد. مقـام معظـم رهبـری در ایـن زمینه بـر بهره گیـری از 
روابـط سیاسـی با کشـورها بـرای نهادینـه کـردن روابط اقتصـادی تاکید 
مي فرمایند. ایشـان در فرمایشـات خود فرموده اند بحث و جایگاه سیاسـی 
برای هموار کردن بحث اقتصادی اسـت. متأسـفانه ما نه تنها در سیسـتم 
سیاسـت مـداری داخلـی بلکـه در سیاسـت مـداری خارجی نیـز از ضعف 

برخورداریم.  بزرگـی 
در  باالیـی کـه  بسـیار  برغـم سـاخت و سـازهاي  امـروزه  افـزود:  وي 
کشـورهای همسـایه صـورت میگیرد سـهم کشـور مـا از صـدور خدمات 
فنی – مهندسـی از این کشـور ها بسـیار ناچیز اسـت و الزم اسـت مجلس 
و دولـت بـا تعامل باال؛ سیاسـت گـذاری الزم را برای هدایت سیاسـت در 

راسـتاي اقتصـاد اتخـاذ کنند. 
وي در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: مبحـث دوم در مـاده 3، بنـد 12 اعـالم 
می کنـد هر گونـه تغییر در این مجموعه شـیوه نامه، جـداول و ضمایم آن 
به پیشـنهاد شـورای مرکزی سازمان نظام مهندسـی ساختمان در تصویب 
و ابـالغ وزارت مسـکن و شهرسـازی امـکان پذیـر خواهـد بـود. اگـر قرار 
اسـت مبحـث دوم چـاپ و یا ارایه شـود بایـد کارگروهي در سـازمان نظام 
مهندسـي تشـکیل شـده و بر روي آن آسـیب شناسی شـود و از خبرگاني 
کـه بـه مـوارد اجرایی این مبحث آشـنایی دارند آنرا آسـیب شناسـی کرده 
و بر اسـاس این آسـیب شناسـی نسـبت به تدوین اصالحیه آن اقدام کنند. 

تعصبات رشته ای برای 
نظام های مهندسی

دکتر ایمانـی؛ دیگر عضو شـوراي مرکزي نظام مهندسـي سـاختمان 

نیـز در ایـن جلسـه گفـت: یکـی از آفاتـي کـه در چند سـال حضـورم در 
هیـات مدیـره سـازمان و شـورای مرکـزی بـا آن مواجـه بـوده ام تعصبات 
رشـته ای اسـت که برای نظام هاي مهندسـی وسـیله مخدر شـده اسـت. 
در ایـن خصـوص نیـز چنانچه با توجه بـه هدف ایجاد رشـته های مختلف 
در دانشـگاه ها، همـه رشـته ها در بخش سـاختمان متمرکز شـوند و نحوه 
تصمیـم گیـری وزارت علـوم بگونه اي باشـد که هـدف از ایجاد رشـته ها 
در دانشـگاه ها منظـور شـده اسـت نتیجـه مورد نظـر محقق خواهد شـد. 
وي گفـت: در هیـات مدیره هـا و گاه در شـورای مرکـزی بیـش از همه به 
حاشـیه ها پرداختـه مي شـود بگونـه اي کـه از وظایـف اصلی خـود که در 
مـاده 2 و در 10 بند به آن اشـاره شـده اسـت غفلت میورزیـم. در حالي که 
بهتـر اسـت بـه وظایـف خویش عمل کنیـم. ما هنـوز در مـاده 1 مانده ایم 
و نتوانسـتیم تمامـي کارهـای اجرایـی و طراحی را تحت نظـر قانون نظام 

مهندسـی قرار دهیم. 

ضرورت حذف واسطه گری 
مالی از سازمان ها

مهنـدس رمضانـی؛ یکـي دیگـر از اعضـاي شـوراي مرکـزي نظـام 
مهندسـي سـاختمان نیـز در این نشسـت گفت: بایـد تدبیـري را در پیش 
گرفـت تا موضوع واسـطه گری مالی از سـازمان ها حذف شـود. از سـویي 
شناسـنامه دار کـردن سـاختمان ها زمانـی تحقـق خواهد یافت کـه بتوان 
تولید سـاختمان را سـامان داد و از این بی سـامانی و وضعیتي که در آن هر 
کسـي به خـود اجـازه می دهد وارد صنعت سـاختمان شـده و حریمی برای 
آن در نظـر گرفتـه نمی شـود خارج شـود. باید ترتیبی اتخـاذ کرد تا صنعت 
تولید سـاختمان به دسـت کسـانی که صاحب این کار هسـتند و تخصص 

ایـن کار را دارند توسـعه یابد. 

وزارتخانه ای مردانه!

مهندس شـراره معدنیان؛ مشـاور امور بانوان شـوراي مرکزي نظام 
مهندسـي سـاختمان نیز در این جلسـه از اعالم آمادگی مهندسان و به ویژه 
بانـوان بـراي همـکاری مناسـب و مؤثـر در وزارت راه و شهرسـازی که به 
گفتـه وي وزارتخانـه اي نسـبتاً مردانـه اسـت گفـت و اینکـه: مـا در حال 
تهیـه یـك بانك اطالعاتی هسـتیم کـه در آن بانوان مهندس کشـور که 

صاحـب تجربه های مناسـب هسـتند به شـما معرفی خواهند شـد. 
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در ادامـه ایـن نشسـت، دکتـر پزشـکی؛ عضـو دیگـر رئیـس نظـام 
مهندسـي سـاختمان اسـتان اصفهان گفت: باید از فرصت حضور مهندس 
هاشـمی رئیس سـازمان و رئیـس کمیسـیون معـادن مجلـس و نیـز دکتر 
آخوندی در وزارت راه و شهرسـازي برای سـازمان نظام مهندسـی در طی 
سـه سـال آینده بهترین اسـتفاده را به منظور اصالح قانون نظام مهندسـي 
بـرد. وي همچنیـن بـر اهمیت بیمه کیفیت سـاختمان و ضـرورت اصالح 

برخوردهـاي قانـون نظـام صنفـی با قانون نظام مهندسـی تاکیـد کرد. 
مهنـدس شـهامت؛ دیگـر عضـو شـوراي مرکـزي نظـام مهندسـي 
سـاختمان بـر لـزوم هماهنگـی وزارت علـوم بـا وزارت راه وشهرسـازی و 
بازنگـري در عناویـن و سـرفصل هاي دروس و دانشـجویان رشـته های 
مختلـف تاکیـد کـرد. وي همچنین به موضوع پشـتوانه اسـتانی سـازمان 
نظـام مهندسـی اشـاره نمـود و خواهـان حمایـت دسـتگاه هاي نظارتـي 

همچـون اسـتانداری و راه و شهرسـازی از ایـن مجموعـه شـد. 
دکتـر اژدری مقدم؛ عضـو دیگر هیات مدیره شـوراي مرکـزي نظام 
مهندسـي سـاختمان نیـز پـس از تاکیـد بـر اهمیـت موضـوع آمـوزش و 
پژوهش و ضرورت فعالیت مهندسـان در دیگر کشـورها خواهان بازنگری 
و اتخـاذ رونـدي جدیـد در بحـث آمـوزش شـد و گفـت: برغـم اجـازه در 
ایـن خصوص، متأسـفانه وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری فعالیتي در این 

زمینـه انجـام نمي دهد. 
مهنـدس عامـری؛ یکـي دیگـر از اعضـاي شـوراي مرکـزي نظـام 
مهندسـي سـاختمان به توسـعه نامتوازن آموزش عالی اشـاره کرد و افزود: 
مقـام معظـم رهبـری در بیانـات خـود بـر ایـن نکتـه تاکیـد کرده انـد که 
توسـعه آمـوزش عالـی بایـد بر اسـاس برنامه ریزی هـا و نیاز کشـور باشـد. 
حـال آنکـه سـیل بـزرگ دانـش آموختـگان دانشـگاه ها تمامـي زحمـات 
هیـأت مدیره هـای سـازمان را از بین برده اسـت و چنانچه ایـن روال ادامه 
پیـدا کنـد در سـال های آینده شـرایط بسـیار بدتـری در خصوص اشـتغال 
دانـش آموختـگان خواهیـم داشـت ضمـن آنکـه وظیفـه سـازمان نظـام 

مهندسـی نیـز ایجاد شـغل و حرفه نیسـت. 
مهنـدس یزدانـی؛ یکـي دیگـر از چنـد عضـو هیـات مدیره شـوراي 
مرکـزي نظـام مهندسـي سـاختمان در ایـن نشسـت بـه موضـوع تهیـه 
مقررات ملی شهرسـازی، نقشـه برداری و ترافیك اشـاره کرد و گفت: علی 
رغـم پیگیـری متعدد و تاکیـد چند قطعنامـه هیأت هـای عمومی  به منظور 
تهیـه مقـررات ملـی ایـن سـه رشـته متأسـفانه اقدامـات علمی خاصی از 
سـوی وزارت راه و شهرسـازی انجـام نشـده اسـت. بنابـر ایـن پیشـنهاد 
مي کنـم بـا توجـه بـه بودجـه سـال 92، و پیـش بینـي بودجـه الزم برای 
تهیـه مقررات ملی این سـه رشـته، کمیته اي منسـجم از نماینـدگان این 
رشـته ها به همـراه نماینـدگان وزارت راه و شهرسـازی در دوره زمانـی 6 یا 
3 ماهه تشـکیل شـده و ایـن موضوع را پیگیری کننـد. وي در ادامه افزود: 
متاسـفانه هنـوز تکلیـف حـوزه خدمات فنی و روسـتایی مشـخص نشـده 
و همچنـان بنیـاد مسـکن و کانـون کاردانهـا در حـوزه خدمات روسـتایی 
فعـال هسـتند و جایگاه سـازمان نظام مهندسـی علی رغـم تکلیفی که در 
قانون آمده مشـخص نشـده اسـت. یزداني همچنین به تهیـه قانون جامع 
شهرسـازی در قانـون برنامه چهارم و پنجم اشـاره کـرد و گفت: علی رغم 
پیگیری هـای بـه عمـل آمـده و اعالم آمادگی کمیته شهرسـازی شـورای 
مرکـزی هنوز تکلیف قانون در این خصوص مشـخص نشـده اسـت. وي 
همچنیـن مـاده 100 قانـون شـهرداری ها و تأثیـرات مخـرب ایـن قانون 
بـر سـاخت وسـاز ها را مـورد تاکیـد قـرار داد و خاطـر نشـان کـرد: تمامي 
ضوابـط در کمیسـیون های مـاده 100 بـه لحـاظ منابع درآمـدی که برای 

شـهرداری ها تعریـف شـده نادیـده گرفته می شـود. 

مهنـدس حبیبی؛ عضـو دیگر شـوراي مرکزي نظام مهندسـي گفت: 
شـرکت هایی کـه بـه سـختی ارتقـا یافته انـد با داشـتن نیـروی انسـانی، 
امکانـات و تجهیـزات باال به مرتبه اي رسـیده اند که می توانند گـره از کار 
کشـور بـاز کننـد امـا زماني که بـراي تمدیـد اعتبـار پروانه و ارتقـاي خود 
مراجعـه مي کننـد بایـد فرآینـد الزم را در مرکـز پیگیـري کننـد و همیـن 

موضـوع باعـث مي شـود ایـن مهـم یك تا دو سـال بـه طـول انجامد. 
مهنـدس پاکـزاد؛ عضـو دیگـر شـوراي مرکـزي نظـام مهندسـي 
سـاختمان گفـت: بر اسـاس دسـتور العمـل اجرایـی قانـون بـه کارگیـری 
کارشناسـان متخصـص در کارشناسـی سـاختماًن، 1162 کارشـناس در 
هفـت رشـته صنعـت سـاختمان موفـق بـه دریافـت پروانـه کارشناسـی 
عمومی شـده انـد. امـا تاکنون علی رغـم وجود تـوان باال در بدنه سـازمان 
نظـام مهندسـی بکارگیری این کارشناسـان در عمل بـا چالش های جدی 
مواجه بوده و انتظار آن اسـت که زمینه ارجاع کار این کارشناسـان توسـط 

سـایر دسـتگاه ها و قـوه قضاییـه از حـوزه وزارتخانـه فراهم شـود. 

آسیب شناسی وقایع 
غیر مترقبه 

دکتر بدیعـی، یکي دیگـر از اعضاي شـوراي مرکزي نظام مهندسـي 
سـاختمان بـه دهمیـن سـالگرد زلزلـه 5 دی ماه بـم و درگذشـت بیش از 
30 هـزار نفـر از هموطنانمـان در این واقعه اشـاره کرد و گفت: امسـال در 
سـالگرد ایـن حادثه نبایـد به دنبال یك حرکت نمایشـی و برپایي همایش 
بـود؛ بلکـه باید این موضوع را آسـیب شناسـی نمود و در قالب بازشناسـی 
آسـیب ها و راهبردهـای توسـعه کیفی صنعت سـاختمان پـس از یك دهه 
بازسـازی، آمـوزش و تجربیـات حاصـل از زلزلـه بـم- ایـن مهـم را مورد 

بررسـي قرار داد. 
دکتر آخوندي در این نشست با تاکید بر ضرورت تعامل و بهره مندی از 
نتایج پیشرفت های علمی و صنعتی در عرصه بین المللی گفت: این مهم به 
این معنی نیست که به مسایل معماری و فرهنگ اسالمي ایراني بی توجه 
باشیم، بلکه مقصود آن است که باید در علم و فناوری در چارچوب بین المللی 
کار کنیم آنوقت است که می توانیم اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم را 
اجرایی کنیم. من به طور تصادفی چندي پیش سند 2023 توسعه ترکیه را که 
آقای مهندس خلیلی از مهندسان بنام کشور آنرا ترجمه و بین اعضا توزیع 
کرده بود، مطالعه کردم. سال 2023 تقریباً مقارن با 1404 است، در این سند؛ 
ارتقای فناوری ترکیه به فناوری بین المللی به عنوان هدف اصلی عنوان شده 
بود و تمام نظام هاي مهندسی و نظام هاي حرفه ای شان و نه تنها مقررات 
ملی ساختمان بلکه مقررات حرفه خود را بر اساس این هدف تنظیم کردند. 

وزیر راه و شهرسازي افزود: اگر بخواهیم یك مهندس حرفه ای در سطح 
بین المللی داشته باشیم، خیلی از اتفاقات باید رخ بدهد. این فرآیند به شرطی 
تحقق پیدا می کند که جامعه مهندسی ایران در پي تحقق این موضوع باشد 
و بخواهد از آن حمایت و پشتیبانی کند، من دنبال این هدف هستم و تالش 
می کنم به این هدف برسیم، از شما نیز میخواهم به این موضوع فکر کنید 
چون بیش از آن که وزارتخانه بخواهد به این موضوع فکر کند خود جامعه 
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مهندسی باید راجع به این موضوع بیاندیشید که چگونه باید چنین اتفاقی رخ 
دهد. ما هنوز در خصوص فرآیند انجام یك کار مهندسی در ایران در بین 
جامعه مهندسی اجماع نداریم و نمي دانیم طراحی و یا اجرا چه فرآیندی را 
باید طی کند. در واقع نظام فنی اجرایی یك چیز می گوید، سازمان های نظام 
مهندسی در استان های مختلف بر اساس اینکه چقدر به مهندسان با تجارب 
مختلف دسترسی داشته باشند رویکردهاي متفاوتي را در دستگاه های مختلف 
به مهندسی اتخاذ مي کنند. کسانی که در بخش آب و نیرو کار مي کنند یك 
رویکرد در خصوص مهندسی دارند و آن ها که در حوزه مخابرات فعالیت 
مي کنند نگاه دیگری به موضوع مهندسی دارند ولی مهندسی در آن جهت 
که فعالیتي مهندسی است، جوهر مشترکی به مفهوم طراحی، اجرا، کنترل، 
مسوولیت، بهره برداری، حقوق بهره بردار، حقوق طراح، دارد. اما ما در آخر 
کار به اجماع نرسیدیم، اجماع نیز، دستوری نیست بلکه مفهومی است که 
از طریق گفت و گوی مستمر، متوالی و پیوسته در حوزه علم و حرفه قابل 

انجام است. 
وي یادآور شد: اگر پذیرفته ایم مهندسی چه از حیث دانش و چه از نظر 
فرآیند باید به سطح بین المللی ارتقا پیدا کند باید اتفاقی رخ بدهد. نکته دیگر 
آنکه که مهندس وقتی مي تواند به توسعه پایدار دست یابد که این توسعه بر 
مبنای عدالت پایدار برسد چرا که هر چیزی که از حوزه عدالت خارج شود، 
پایدار نیست. در واقع مثل هرمی است که آنرا روی رأسش نگاه داشته باشید 
و با اندک تلنگری از بین می رود، بنابر این مفهوم عدالت به همان مفهومی که 
قرآن کریم و حضرت امیر المومنین )ع( می گوید، موضوع بسیار مهمی است 
و اتفاقا مهندسی کاماًل با عدالت رابطه دارد و در پی توسعه پایدار و بر مبنای 

پایداری بلند مدت است. 
عدالت در حوزه مهندسی این است که به رابطه بین متقاضی و عرضه کننده 
خدمات مهندسی، به یك شکل نگاه کنیم. یك سوي این رابطه عرضه 
کننده خدمات مهندسی و سوي دیگر آن خریدار و بهره بردار این خدمات 
است؛ چه آن هاکه به طور مستقیم از آن بهره برداری می کنند و چه آن هایی 
که از آن متاثر می شوند. فرض کنید سفارش ساخت ساختمانی را به شما 
مي دهند. حال آن کسی که از شما خرید می کند گرچه خود به طور مستقیم 
بهره بردار است ولی ممکن است تمامي آن شهر، محوطه و محله نیز بر اثر 
زلزله یك ساختمان به دیگران آسیب برساند، بنابراین دیگران هم متأثر از 
خرید شما و خدمتي که ارایه میکنید هستند، بنابراین عدالت یعنی حقوق همه 
مردم و شهروندان، حقوق خریدار و عرضه کننده رعایت شود، و هر کسی در 

جایگاه خودش قرار بگیرد. 
وي گفت: میزان استاندارد های اجباری در ایران از استاندارد های بین المللی 
بسیار بیشتر است اما میزان رعایت استاندارد در بیشتر کشورهای پیشرفته بسیار 
بیشتر از کشور ماست حال آنکه بیشتر آن ها اختیاری است. ما مي خواهیم هر 
چیزی را به سرعت تبدیل به یك اجبار کنیم و تصور می کنیم مردم متوجه 
نیستند و یا سواد این کار را ندارند تنها ما متوجه می شویم و ما باید این کار را اجرا 
کنیم ولی به محض اینکه آنرا اجباری کردیم زمینه فساد را هم فراهم کرده ایم 
یعني بیا امضا کن، پولت را بگیر و برو دنبال کارت و بیشتر از این هم حرف نزن. 
این مشکل در حوزه مهندسي که باید چاره ای براي آن بیاندیشیم به حوزه 
عدالت بر می گردد. وي در ادامه یکپارچگی بازار مهندسی را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: ما نمی توانیم بازار مهندسی چند پارچه داشته باشیم، یك 
بازار مهندسی تنها برای ساختمان داریم یك بازار مهندسی طراحی فنی و 
اجرایی، یك بازار مهندسی براي فعالیت های شهرداری و یك بازار نیز براي 

دستگاه های خاص که دارای نظام های خاص هستند داریم. 
از حیث مفهوم صالحیت و مفهوم مسوولیت اینها مفاهیمي ملی است و به 
مفاهیم سلیقه اي هر کارفرما بر نمي گردد؛ جزوي از حقوق ملی و مدنی 

محسوب می شود نه جزء اختیارات اشخاص خاص. نباید حق انتخاب را از 
هیچ کارفرمایی گرفت، چه آن کار فرما فردي عادی باشد که مي خواهد 
خانه اي را طراحی کند، بسازد یا اجرا کند و چه کارفرمای وزارتخانه اي مثل 

وزارت نفت یا وزارت نیرو. 
قانون می گوید هر کسی می خواهد وارد حوزه مهندسی شود باید صالحیت 
داشته باشد، ورود اشخاص به امر مهندسی غیر ذی صالح ممنوع است، اما 
بعد از اینکه صالحیت پیدا کردند مسوولیت مهندسان چیست؟ بحث توسعه، 
پایدار و عدالت ایجاب می کند ما مفهوم مسوولیت را از منظر حقوقی با مفهوم 
صالحیت هم ترکیب و هم تفکیك کنیم. هیچ کدام از این دو نفی کننده 

دیگری نیست. 
وي با بیان اینکه در قانون نظام مهندسی یا آیین نامه اجرایی کاستي هایي 
وجود دارد ادامه داد: رابطه بین مسوولیت و صالحیت مفهوم مهمی است که 
هنوز به درک مفهوم آن نایل نشده ایم. یك بخش از مهندسی کنترل است 
ولی اینکه تمامي مهندسی را از منظر کنترل ببینیم اشتباه است. فرض کنید 
بخش کنترل را حذف کنند آنوقت نظام مهندسی احساس پوچی می کند چرا 
که بیشتر وظایف سازمان و شهرداری بر مبنای کنترل صورت می گیرد. با 
حذف کنترل، به ناگاه نظام مهندسی فرو می ریزد. نظام مهندسی مفهوم فراتر 
و پیچیده تري از کنترل است، متاسفانه وقتی آیین نامه جدید تدوین مي شود 
جنس آن از نوع تشدید کنترل است و از جنس افزایش بهره وری و افزایش 
رضایت بهره وران، افزایش سرویس نیست یعنی ما تنها با ماهیت تشدید 
کنترل پیش می رویم و این مساله اي اساسی است که باید به آن توجه کرد. 
وزیر راه و شهر سازي در ادامه به ضرورت تخصصی شدن سازمان ها اشاره 
کرد و افزود: دو رویکرد جدی در حوزه مهندسی در ایران وجود دارد. از آنجا 
که در این خصوص رویکردي کنترلی داریم لذا در پي آن هستیم که این 
هفت رشته به نحوی در کنترل ساختمان نقش داشته باشند، و هر یك از این 
رشته ها نیز سهمی در ساختمان داشته باشند. رویکرد دیگر آن است، که مثاًل 
مهندسی مکانیك تنها در کنترل ساختمان نقش دارد. مهندسی مکانیك 
خیلی فراتر از کنترل ساختمان است، مهندسی برق و شهرسازی و... هم 
بسیار فراتر از کنترل ساختمان است. رویکرد دیگر نیز آن است که یك قانون 
واحد نظام مهندسی داشته باشیم ولی هر حوزه مهندسی برای خود نظامي 
منحصر به فرد خودش را داشته باشد. ولی ما تمام رشته های مهندسی را در 
حوزه کنترل ساختمان تعریف کرده ایم و به این ترتیب تمامي مهندسی دچار 

گرفتاری شده است. 
حال آنکه اگر به بحث حوزه های تخصصی هر رشته تامل داشته باشیم می توانیم 
شاهد توسعه حوزه نیز باشیم؛ مگر ریل، دریا، هوا و... حوزه مهندسی نیست. 
اینها بدلیل تعریف خاص از نظام مهندسی در این دایره مهندسی قرار نگرفته اند 
بنابر این باید به موضوع یکپارچگی تربیت نیروی انسانی و بازار فعالیت های 
مهندسی توجه کرد و وزارت راه و شهرسازي باید وارد این موضوع شود. 
آخوندي در پایان به ضرورت ارتقای مهندسی ایران به سطح بین المللی اشاره 
کرد و گفت: باید ارتباط وثیقي را با عنوان مهندسی و توسعه فناوری تعریف 
کنیم، باید بدانیم در وزارت راه و شهرسازی آن بخش که می خواهد این 
کار را انجام دهد، نظام مهندسی با کنترل حوزه معاونت برنامه ریزی مسکن 
است، یعنی باز هم آنجا بحث توسعه مهندسی و توسعه فناوری موضوع 
اصلی نیست بیشتر از حوزه مسکن و ساختمان ما به این بحث نیاز پیدا کردیم 
تا از مسأله مهندسی و فناوری. در خصوص قانون جامع شهرسازی دو اقدام 
انجام شده است؛ نخست تنقیح قوانین در ارتباط با تمامي فعالیت های مربوط 
به حوزه شهرسازی و دیگر، پیش نویس قانون جامع شهرسازی که البته 

هیچ گاه به دولت ارایه نشده است. 
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همه دغدغه های آقای وزیر 
در ابتدای راه

رای اعتماد نمایندگان مردم به دکتر عباس آخوندی او را که پیش از این 
در سال های 1368 تا 1376 دولت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را در توسعه 
طرح های دولت سازندگی یاری می داد بار دیگر راهی این وزارتخانه - البته با 
نام جدیدش - کرد تا گره از مشکالت پیش روی راه، مسکن و شهرسازی 
اعتماد  رای  کسب  از  پس  شهرسازی  و  مسکن  ساله  وزیر 66  بگشاید. 
نمایندگان در نخستین روزهای حضورش در این وزارتخانه دستی به سر 
و روی چند حوزه مدیریتی آن کشید؛ ابتدا در حکمی محمدرضا انصاری که 
طی سال های گذشته همراه با وی به فعالیت مشغول بود را به سمت مشاور 

وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی این وزارتخانه منصوب کرد. 
آخوندی یکی از سیاست هاي کلي و اصولي وزارت راه و شهرسازی را عدالت 
جغرافیایي و توسعه متوازن کالبدي در سطح سرزمین و سطوح منطقه اي و 
محلي و شهرسازي شهروند محور می داند و شاید به همین دلیل است که 
وی تقویت حداکثري شهرداري ها را از جمله برنامه هاي اعالمي خود اعالم 
کرده بود. او همچنین معماري را مبین فرهنگ، سبك زندگي و زیبایي شناسي 
شهروندان ایران زمین می داند که با فناوري و سطح درآمد مردم ارتباط برقرار 
مي کند. همه این ضرورت ها بود که آخوندی را بر آن داشت تا مهندس سید 
رضا هاشمي را به عنوان مشاور معماري و شهرسازي خود برگزیند تا به وی 
برای چگونگی اعتالي شهرسازي و معماري در ایران و بهبود کیفیت زندگي 
شهروندان مشاوره دهد. هنوز چند روزی از این انتصاب نگذشته بود که دکتر 
آخوندی تصمیم گرفت حسین معصوم؛ مشاور و نماینده تام االختیار وزیر راه 
و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال را در سمت خود ابقاء کند؛ 
مشاوری که از جمله بنیانگذاران و نخستین اعضای شورای حفظ حقوق 
بین الملل در اراضی و منابع طبیعی به شمار می رفت و پیش از این نیز، در 
دوران وزارت عبدالعلی زاده، سعیدی کیا و نیکزاد به عنوان مشاور و نماینده 
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تام االختیار وزیر فعالیت می کرد.
با تاکیدی که دکتر آخوندی بر مقوله معماری به عنوان نماد فرهنگ ایرانی 
اسالمی داشت با تاخیری یکماهه پس از انتخاب مهندس سید رضا هاشمي 
به عنوان مشاور معماري و شهرسازي، ابوالقاسم وحدتي اصل را به عنوان 
تا  مدیرکل دفتر دبیرخانه شورایعالي معماري و شهرسازي منصوب کرد 
وحدتی نیز با توجه به تخصص و سابقه اش و با استفاده از مطالعات انجام 
شده در حوزه شهرسازي، امکان بررسي و تصویب طرح هاي توسعه و عمران 
را به نفع منافع دراز مدت شهروندان در دستور کار قرار داده و با همکاري 
نمایند گان دستگاه هاي اجرایي در کمیته فني و زیر نظر دبیر شورایعالي 
معماري و شهرسازي ایران امکان برنامه ریزي موزون شهرهاي کشور را در 

دستور کار قرار دهد.

نگاه وزیر به توسعه شبکه حمل و نقل
و  جاده ای  سوانح  از  کاستن  مهمی برای  ابزار  کشور  ریلی  شبکه  توسعه 
رونق سفرهای بین شهری است.به همین منظور در طراحي و بازنگري 
تمام سیاست ها و فرایندهاي عملیاتي راه آهن جمهوري اسالمي شاخص 
افزایش رفاه بهره برداران باید مورد توجه باشد. عالوه بر این افزایش میزان 
بهره وري از سرمایه گذاري هاي انجام یافته درصدر فعالیت ها قرار گیرد و پس 
از آن انجام سرمایه گذاري تکمیلي به منظور حذف گلوگاه ها و انجام سرمایه 

گذاري هاي جدید براي توسعه شبکه و ناوگان قرار دارند.
وزیر راه و شهرسازي معتقد است تحقق این مهم مستلزم بیشینه کردن سهم 
بخش خصوصي در صنعت حمل و نقل ریلي است بدین منظور ماموریت راه 
آهن باید به وضع مقررات، مالکیت شبکه ریلي و حفاظت از حقوق شهروندان 
و بهره وران محدود و تمام عملیات ترابري ریلي بار و مسافر به بخش 
خصوصي واگذار شود موضوعی که الزمه آن بازسازي ساختاري شرکت راه 
آهن و بستر سازي براي توسعه سهم بخش خصوصي است.آخوندی با تاکید 
بر همین نکات بود که چندی پس از حضور در این وزارتخانه دکتر محسن 
پورسیدآقایي را به سمت معاون خود و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران منصوب کرد تا وی نیز چندی 
بعد در احکام جداگانه ای سعید محمدزاده را به سمت معاونت جدید فني و 
زیربنایي راه آهن و مصطفي معیني معاون سابق فني و زیربنایي را به سمت 
مدیر پروژه طرح انتقال خط آهن تهران- تبریز به زیر زمین منصوب کرد تا 

تحقق خواسته های وزیر در این فرصت فراهم شود.
پس از حمل و نقل ریلی، هوانوردی نیز صنعتی بود که آخوندی باید برای 
بهبود وضع آن تدبیری می اندیشید به ویژه آنکه وی از سازمان هواپیمایي 
کشوري نیز انتظار داشت طي یك برنامه مشخص نسبت به ارتقاي موقعیت 

ایران در سطح جهان اقدام کند.
آخوندی معتقد است توسعه و مدرن سازي صنعت هوانوردي در ایران چه در 
بخش نوسازي ناوگان و چه در بخش تجهیز فرودگاه ها نیازمند سرمایه گذاري 
فراواني است، با این وجود افزایش میزان بهره وري از سرمایه گذاري هاي 

انجام یافته باید در صدر فعالیت ها قرار گیرد.
و  جدید  فناوري هاي  جذب  در جهت  ملي  توان  افزایش  بر  همچنین  او 
ارتقاي فناوري موجود و همچنین آموزش و توسعه نیروي انساني در صنعت 
روی  همین  از  دارد  تاکید  خصوصي  و  عمومي  حوزه هاي  در  هوانوردي 
کرسی ریاست سازمان هواپیمایي کشوري را به علیرضا جهانگیریان سپرد 
تا عالوه بر تحقق هر آنچه به آن اشاره شد استفاده از فناوري اطالعات 
درصنعت هوانوردي را به منظور سهولت دسترسي شهروندان و بهره برداران 
به اطالعات و به خدمات خرید و سفارش و همچنین خدمات دسترسي به 

شبکه اینترنت در حین سفر و سایر خدمات مرتبط مورد تأکید قرار دهد.

در خصوص حمل و نقل دریایي آخوندی معتقد است موقعیت استراتژیك 
ایران در منطقه آسیا و دسترسي گسترده بر آب هاي آزاد و دریاي خزر، 
اهمیت اقتصاد دریا پایه را در بهبود زندگي بسیاري از هموطنان ساکن در 
شهرهاي ساحلي آشکار مي سازند. از این رو رویکرد یکپارچه به کارکرد 
اقتصادي و توسعه بنادر و پس کرانه هاي آن ها و مناطق آزاد و همچنین 
حفظ و یکپارچگي بین توسعه بنادر و حمل و نقل ریلي و جاده اي پشتیبان 
آن ها اهمیت مضاعفي پیدا میکند.وزیر راه و شهرسازی به استناد به اهمیت 
این بخش، محمد سعیدنژاد را به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل سازمان 
بنادر و دریانوردي منصوب کرد تا او مانع به گل نشستن کشتی توسعه حمل 

و نقل کشور شود. 

انتقاد از دولت محور بودن توسعه شهري در ایران
در روزهای پایانی آخرین ماه تابسـتان نسـیم تغییرات آخوندی در معاونت 
شهرسـازي و معمـاري ایـن وزارتخانه نیـز وزید و مهنـدس محمد غراوي 
بـا حکمی جایـش را بـه دکتر پیـروز حناچي داد تـا او اداره ایـن مجموعه را 

بر عهـده گیرد. 
آخونـدی در نشسـت تودیـع و معارفه ایـن دو از دولت محور بودن توسـعه 
شـهري در ایـران کـه تمـام فرایندهـاي طراحـي، اجـرا و حتـي هویـت 
اقتصـادي و فرهنگي شـهرها را در بر گرفته اسـت انتقاد کـرد و گفت: چرا 
عده اي در تهران مي نشـینند و براي توسـعه شـهري در نقطه دیگر کشـور 
تصمیـم مي گیرنـد. باید بررسـي کـرد که چه مقـدار از ایـن تصمیم ها باید 

محلـي و چـه مقـداري از آن ها باید ملي باشـند. 
او از تفویـض اختیـار در طرح هاي توسـعه شـهري و سـاکنان محلي آن ها 
گفـت تـا اینکه ایـن موضوع بـه افزایش قدرت شـهرداري ها و شـوراهاي 

شـهر در فرایند تصمیم گیـري بیانجامد. 
آخونـدی بـا بیان اینکه بدون مشـارکت محلي شـهروندان نمي توان هیچ 
فرایند واقعي را براي توسـعه شـهري تصور کرد گفت: کار بسـیار سـخت 
و پیچیـده اي پیـش رو داریـم که از یك سـو باید شـهروندان به حق خود 
واقف شـوند و از سـوي دیگر با تشـکیالت اداري متفاوت و مختلفي سـرو 

کار داریـم امـا بـه هر حال این اقـدام را بایـد آغاز کنیم. 
وزیر راه و شهرسـازي همچنین از فاصله دسترسـي به فناوري اطالعات در 
مرکـز و شـهرهاي مختلف کشـور گفت و تصریح کرد: هـر چه این فاصله 
بیشـتر باشـد تمایل مهاجرت به مرکز نیـز افزایش خواهد یافـت. در حالي 

کـه کاهش ایـن فاصله مي توانـد به تمرکز زدایـي کمك کند. 
چنـد روز پـس از ایـن تغییـرات آخونـدی، رحمتـي را کـه پیـش از این در 
کابینـه دوم سـیدمحمد خاتمـي و پـس از اسـتیضاح احمد خرم بـه عنوان 
وزیـر راه و ترابـري معرفـي و پس از آن درسـال 84 در دولت نهم و کابینه 
اول محمـود احمـدي نـژاد نیـز عهـده دار ایـن پسـت شـده بود بـه عنوان 
عضـو هیـأت مدیـره شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـاي حمـل و نقل 

کشـور و مشـاور وزیر منصـوب کرد. 
در حکمی که وزیر راه و شهرسازی به رحمتی تحویل داده بود بر مالحظاتی 
که باید از سوی رحمتی و اعضای هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهاي حمل و نقل کشور مورد توجه قرار گیرد اشاره شده بود. نکاتی 
همچون انتخاب و تعریف صحیح پروژه ها، تشخیص صحیح اولویت ها با 
توجه به محدودیت منابع و غربالگري پروژه هاي موجود بر اساس شاخص هاي 
اهمیت، پیشرفت کار، قابلیت اتمام و تأمین منابع ضروري، مدیریت مهندسي، 
کیفیت، زمان و منابع در تك تك پروژه ها، توجه به مدیریت مالي و مدیریت 

قراردادها و... 
رحمتی در فرآیند تحول در صنعت حمل و نقل به فرد دیگری نیز نیاز داشت 
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که به وی در امور ترانزیت کشور، در توسعه روابط حمل و نقل بین المللي 
با سایر کشورهاي جهان و نمایندگي وزارتخانه در کریدورهاي تراسیکا و 
شمال - جنوب مشاوره دهد و شهریار افندي زاده گزینه ای بود که با توجه 
به دانش و تجربه اش در حوزه حمل و نقل و مسوولیت هاي علمي و اجرایي 
خود می توانست در سمت مشاور وزیر در امور حمل و نقل و موافقتنامه هاي 

بین المللي او را یاری دهد.
آخوندی در حکم دیگری که همان روز برای دکتر حبیب اله امین فر و دکتر 
علي نورزاد نوشت او را به عنوان اعضای هیأت مدیره این شرکت منصوب کرد. 
وزیر راه و شهرسازي در این احکام نیز بر همان ضرورت هایی که در حکم 

رحمتی به آن اشاره کرده بود تاکید کرد. 
یکروز بعد دکتر آخوندی با ابالغ حکمی دیگر، مجري ویژه و قائم مقام خود 
در طرح مسکن مهر را هم منصوب کرد. او در این حکم خواستار تشکیل 
شورایي به منظور انجام هماهنگي الزم در امور مسکن مهر در این وزارتخانه 

با مسوولیت خود و نایب رئیسي مهندس مهرآبادي شد. 
او همچنین گفت که براساس این حکم سامانه طرح مسکن مهر که زیر نظر 
مجري ویژه طرح مسکن مهر مدیریت مي شود باید بتواند ارتباطات خریداران 
مسکن مهر را سامان دهد. )همچنین مهندس مهرآبادي به منظور حصول 
اطمینان از کیفیت کار، مسایل تامین مالي، برنامه زماني پیگیري و اجراي 
برنامه هاي تامین خدمات زیربنایي و روبنایي، باید نظام کنترل پروژه را با 
هماهنگي معاونت ها، مدیران عامل شرکت عمران شهرهاي جدید، شرکت 
عمران و بهسازي شهري ایران، سازمان ملي زمین و مسکن و مدیران کل 
راه و شهرسازي استان ها را پیگیري و درخصوص مسایل مختلف به موقع 

اتخاذ تصمیم کند(. 

آخوندی و امید به پژمان برای حل مشکالت جمعیتی 
سازمان ملي زمین و مسکن نیز با پرواز مهندس سید محمد پژمان از مشهد 
به پایتخت و وداع او با شهرداری این شهر دستخوش تغییر گردید. آخوندی 
که پیش از این عملکرد شهردار مشهد را زیر ذره بین داشت از پژمان خواست 
با آمدنش به این سازمان سیاستي اتخاذ کند تا از تمرکز شدید جمعیت در 
شهرهاي بزرگ خودداري و زمین مورد نیاز خدمات شهري و طرح هاي 
توسعه مسکن در حد امکانات و با رعایت اولویت ها تامین شود. او همچنین 
از وی خواست تدبیری برای سامان دادن به شبکه راه ها و شبکه مترو و ریل 
بیابد تا دسترسي ایمن، آسان و سریع به حومه به نحوي تامین گردد که 
کیفیت زندگي در حومه نسبت به شهر مادر در کالن شهرها برتري داشته 

باشد و حومه نشیني در شهرهاي بزرگ طالب پیدا کند. 
آخوندی از ضرورت نگاه یکپارچه پژمان و همکارانش به توسعه حمل و نقل 
جاده اي، ریلي، دریایي و هوایي از یك سو و توسعه شهري از سوي دیگر، 
طراحی طرح هاي توسعه شهري  توسط نسل جدید و ضرورت نگاه یکپارچه 
به اقتصاد مسکن، طرح هاي تجهیز و تامین مالي مسکن و مدیریت زمین، 
بازنگري در سیاست هاي مالیه بخش زمین و مسکن با هماهنگي وزارت امور 

اقتصادي و دارایي نیزگفت. 

پژوهشکده یا مرکز تجمالتی؟!
چنـدی بعـد محمد شـکرچی با حکم وزیر راه و شهرسـازی راهـی بزرگراه 
شـیخ فضل ا.. نوري و مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی شـد تا بر 
صندلـی ای کـه تا چنـدی پیش از ایـن محمـود فاطمی عقدا، بـر روی آن 
می نشسـت، تکیـه زند. عبـاس آخونـدی در معارفـه شـکرچی از 20 برابر 
شـدن قیمـت قیـر و احیـای دوبـاره مرکز تحقیقات سـاختمان و مسـکن 
گفـت. وزیـر راه و شهرسـازی همچنیـن گفـت: ایـن پژوهشـکده یکی از 

بهترین مراکز آموزشـی در کشـور بود که متاسـفانه در فرآیند ادغام از بین 
رفـت و من بسـیار متاسـفم کـه چنیـن اتفاقی در حوزه پژوهشـی کشـور 
افتـاد. او عـالوه بـر این تاکید کـرد که از مراکز تحقیقاتـی توقع یك مرکز 
تجمالتـی نـدارد و اینکـه عمده فعالیـت تحقیقاتـی و برنامه ریـزی باید از 

طریـق این مرکز سـازماندهی شـود. 
آخونـدی همزمـان در مراسـم تودیـع و معارفـه مدیـران جدیـد شـرکت 
عمران و بهسـازی شـهری ایران از سیاسـت های شـهرداری انتقاد کرد و 
بـا بیـان اینکه مقـررات به ظاهـر حمایتی شـهرداری ها مشـکالت زیادی 
را از لحـاظ اجتماعـی و کیفیـت زندگـی ایجـاد می کنـد، گفـت: مقـررات 
شـهرداری ها در حـوزه بافـت فرسـوده اگر چه بـه ظاهر سـاختمان ها را نو 
می کنـد، امـا کیفیت زندگـی را پایین می آورد. وی در این نشسـت موضوع 
عمـران و بازآفرینـی بافت های قدیمی کشـور را موضوع مهمی دانسـت که 
تنهـا با عشـق می توان بـه آن نگاه اسـت و تاکید کرد که اگـر بخواهیم با 
تدابیـر آیین نامه هـای اجرایـی کار را پیش ببریم، دچار وضعیت نابسـامانی 
می شـویم و کسـانی که عالقمند به بازآفرینی بافت های فرسـوده هسـتند 
بایـد بـه ایـن موضوع یـك نـگاه مأموریـت اداری نداشته باشـند، چـرا که 

احیـای بافت هـای فرسـوده یك مقـدار عشـق می خواهد. 
وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیـان اینکـه رویکردهـا بـه بافت های فرسـوده 
رویکردهـای متفاوتـی بوده انـد، گفـت: رویکردهایی که در حـال حاضر به 
بافت هـای فرسـوده وارد شـده مثـل دادن یـك طبقـه اضافه تشـویقی تا 
رویکـردی کـه در جهـت بازآفرینی بـرای هویت جدید وجـود دارد همگی 
مناسـب و مفید اسـت. اما خلق مجـدد و آفرینش مجدد در بافت ها بسـیار 

به دل می نشـیند. 
او همچنیـن گفـت: حـس من این اسـت کـه اساسـاً مدتها در ایـران دچار 
انحـراف از مسـیر شـده ایم کـه شـهر را بـرای کالبـد می خواهیم نـه برای 

شـهروندان. بنابر این باید شـهرها شـهروند  محور باشـد. 
بـه گفتـه وی؛ کالبد هـا، پل هـا و راه هـا جـزو عناصـر دسـته اول شـهرها 
شـده اند. وی تأکیـد کـرد: بـرای بازآفرینـی شـهروند محور بایـد هویـت 
شـهروندی و هویـت شـهری را از یکدیگـر تفکیـك نکنیـم. بنابـر ایـن 
شـهروند از نظـر مـن یـك محکوم بسـیار پیچیـده ای اسـت کـه در ابعاد 
مختلـف بایـد بـه آن فکر کنیـم. وی ادامه داد: شـهروند کسـی اسـت که 
قبـل از اینکـه بخواهیـم بـه او خدمـات بدهیـم بایـد بـه او حـق بدهیم. 

وی تصریـح کـرد: در وزارت راه و شهرسـازی بایـد بـه دنبال سـاختارهای 
محلـی برویـم. کـه اساسـا گـوش بـه فرمـان مـا نباشـند و اسـتقالل 
سـاختارهای محلی را به رسـمیت بشناسـیم و در واقع سـاختارهای محلی 

باشـند کـه بتواننـد تصمیم گیر باشـند. 
نخسـتین تصمیمـات آخونـدی در وزارتخانـه تحـت مسـوولیتش بیش از 
همـه مرتبـط با بحث مسـکن و شهرسـازی و البتـه برخـی از آن ها حمل 
و نقلـی بـود. از سـویی دیگـر و بـه تبـع عـزل و نصب هـای "مسـکنی"، 
غالـب اظهـارات و سـخنرانی های آخونـدی در ایـن زمان نیـز معطوف به 
بحـث مسـکن و بـه ویژه مسـکن مهر بوده اسـت، هرچند وی در حاشـیه 
سـخنان خـود، گریـزی به حمـل و نقل و ترانزیت داشـت. او البتـه پس از 
ایـن انتصاب هـا و یـا همزمان اظهـار نظرهای متفاوتی را نیـز در خصوص 
مسـایل و چالش هـای حـوزه حمـل و نقـل و شـهر سـازی ارایـه داد کـه 
نشـان از عـزم وی بـرای سـامان دادن هـر چه سـریعتر به اوضـاع کنونی 

دارد. 
آخوندی عالوه بر آنکه مهم ترین ماموریت وزارت خانه اش را تامین امکان 
دسترسي شهروندان به حمل و نقل ایمن، سریع همراه با رفاه و آسایش 
می داند معتقد است هر چند توسعه شبکه هاي راه هاي ایران نیازمند سرمایه 
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گذاري هاي جدید است، اما در گام نخست استفاده صحیح و بهینه از انباشت 
سرمایه هاي ملي موجود باید مورد توجه باشد. او با تکیه بر این مهم داوود 
و  مسکن  خانه هاي  وزارت  در  تجربیاتی  این  از  پیش  که  را  کشاورزیان 
شهرسازي و راه و ترابري سابق داشت به سمت معاون خود و رئیس سازمان 

راهداري و حمل ونقل جاده اي منصوب کرد.
دغدغـه ای همچـون مدیریت منابع و متنوع سـازي ابزارهـاي تامین مالي 
در حـوزه ماموریت هـاي وزارت راه و شهرسـازی بـه طـور عـام و مدیریت 
تامیـن مالـي طرح هـا و پروژه هـاي مهم در دسـت اقدام ایـن وزارتخانه به 
طـور خـاص آخوندی را بر آن داشـت تا ضمن انتصاب دکتر حسـین عبده 
تبریزي به سـمت مشـاور وزیـر در امـور مدیریت و تامین مالي بـه وی در 

ایـن خصوص مشـاوره دهد.
آخونـدی عـالوه بـر این بـه گزینه دیگـری نیاز داشـت کـه او را در انجام 
ماموریت هـاي قانونـي این وزارتخانـه، احکام و طرح هاي مذکـور در قانون 
برنامـه پنجـم توسـعه و بودجه هـاي سـنواتي و همچنین برنامـه اي که در 
جریـان اخـذ راي اعتماد به مجلس شـوراي اسـالمي ارایه کـرده بود یاری 
دهـد و شـاید احمد مجیـدي بهترین گزینه ای بود که می توانسـت با حفظ 
سـمتش یعنی معاونت امور دولت و مدیریت بحران وزارت راه وشهرسازي؛ 

مسـوولیت هماهنگي امور اسـتان های ایـن وزارتخانه را عهده دار شـود.
آخونـدی یکـی از سیاسـت هاي کلي و اصولـي وزارت راه و شهرسـازی را 
عدالت جغرافیایي و توسـعه متوازن کالبدي در سـطح سـرزمین و سـطوح 
منطقه اي و محلي و شهرسـازي شـهروند محور می داند و شـاید به همین 
دلیل اسـت کـه وی تقویت حداکثـري شـهرداري ها را از جمله برنامه هاي 
اعالمـي خـود اعـالم کـرده بـود. او همچنین معمـاري را مبیـن فرهنگ، 
سـبك زندگـي و زیبایي شناسـي شـهروندان ایـران زمیـن می دانـد کـه با 
فنـاوري و سـطح درآمـد مردم ارتباط برقـرار مي کند. همه ایـن ضرورت ها 
بـود کـه آخونـدی را بـر آن داشـت تـا مهندس سـید رضـا هاشـمي را به 
عنـوان مشـاور معمـاري و شهرسـازي خـود برگزینـد تـا بـه وی بـرای 
چگونگـی اعتالي شهرسـازي و معماري در ایـران و بهبود کیفیت زندگي 

شهروندان مشـاوره دهد.
یکی دیگر از مردانی که حکم آخوندی به تیم کاری وی پیوست مرتضي باقري 
33 ساله بود که با این حکم به عنوان مشاور و دستیار ویژه وزیر منصوب شد 
تا امور ارجاعي از سوي وزیر را دنبال کرده و هماهنگي الزم را انجام دهد.
چندی بعد غالمرضا سالمي و داود پرهیزکار نیز به جرگه مردان آخوندی 
پیوستند تا به ترتیب با قبول مسوولیتهایی همچون مشاور وزیر در امور 
حسابداري، حسابرسي و اصول حاکمیت شرکتي و نیز معاون وزیر راه و 
شهرسازي و رئیس سازمان هواشناسي کشور او را در اداره وزارتخانه راه و 

شهرسازی یاری دهند.

خیال همه راحت شد
او در جایی دیگر بزرگترین ماموریت دولت جدید را اجرای تعهدات دولت دهم 
به مردم دانست و گفت که برای این دولت وفای به عهد بسیار مهم است. 
مقصود وی شاید موضوع مسکن مهر و نگرانی هایی بود که در این خصوص 
وجود داشت. آخوندی در سخنانی خیال خیلی ها را هم از این لحاظ راحت 
کرد و گفت: این طرح از سوی دولت متوقف نشده، بلکه مجلس شورای 
اسالمی در چارچوب قانون بودجه 1392 هیچگونه اعتباری در این ارتباط 
تخصیص نداده است. او البته گفت: معتقدم دولت نباید مدعی ساخت مسکن 
برای 75 میلیون نفر باشد، بلکه سیاست گذاری برای اجرای این امر توسط 

خود مردم، از سوی دولت ها باید صورت گیرد. 

 به دنبال مشتری باشید
بنایی در شهر جدید پردیس هم گفته بود؛  از نبود خدمات زیر  آخوندی 
شهری که کمتر از 40 هزار نفرجمعیت دارد و البته باید در کمتر از دو سال 
جمعیتش به 400 هزار نفر برسد. او با اشاره به اینکه تاکنون مشتری محوری 
در شهرهای جدید مورد توجه قرار نگرفته تصریح کرد: بسیاری از واحدها 
در شهرهای جدید مشتری ندارد و استقبال نشده است. او از ادامه سیاست 
مسکن مهر آنهم در بافت های فرسوده گفت و به چالش های جدی آن 
هم گریزی زد. اینکه دستکاری در بافت های فرسوده باید با حفظ هویت 
شهری انجام شود و در جریان بازآفرینی این بافت ها باید به چگونگی حفظ 
جریان تاریخی آن ها و حفظ حقوق صاحبان این واحدها هم توجه شود. 
آخوندی قایل به کاهش دخالت دولت در این خصوص است برای همین 
تاکید می کند که: در عمل این بافت ها تبدیل به پروژه های عملیاتی شده 
که دولت در آن مداخله می کند و حق انتخاب ساکنان حذف شده است. 
بنابراین نوسازی باید با تکیه بر همراهی، مشارکت و پیشتازی ساکنان باشد 
تا امکان زندگی بهتر برای ساکنان فعلی ایجاد شود نه اینکه ساکنان را از 

بافت ها بیرون کنیم. 
آخوندی نیز همچون بسیاری از دست اندرکاران و مدیران حوزه مهندسی 
به ویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان بر لزوم رقابت بین المللی فعالیت های 
مهندسی تاکید دارد. برای مثال وی در اظهار نظر دیگری می گوید: افزایش 
قدرت رقابت پذیری موضوع مهمی در عرصه بین المللی است و مهندسان 

باید در سطح فناوری روز دنیا و عرصه های بین المللی فعالیت داشته باشند. 

گرفتاری های جدی حوزه مهندسی کشور
دکتر آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر گرفتاری های جدی در حوزه 
مهندسی کشور وجود دارد می گوید: راجع به مفهوم مهندسی در ایران باید 
گفت و گوی بیشتری داشته باشیم زیرا مهندسی در کشور فقط تکنیکی 

است در صورتی که باید مفهوم و معنای بیشتری داشته باشد. 
او از کنترل جدی تر بر شهرهای جدید می گوید و اینکه: باید برای موفقیت 
شهرهای جدید نظام کنترل جدی تری در مرکز کالن شهرها داشته باشیم. 
همچنین اگر بخواهیم توسعه این شهرها را در پیش بگیریم باید متوجه 
مشکالت زیست محیطی در کالن شهرها نیز باشیم. آخوندی راه کنترل 
وضعیت بحرانی شهرهایی مثل تهران را در توسعه شهرهای جدید می داند 
البته بر این نکته هم تاکید می کند که ایجاد شهر تنها ساختن راه و ساختمان 
نیست بلکه شهر به عنوان مفهوم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با مفهوم 

فنی هماهنگ می شود. 

آخوندی نگران چیست؟
آخوندی به شدت نگران نبود رقابت در واگذاری طرح هاست و رقابت را یك 
اصل در دوره جدید فعالیت این وزارت می داند. وی در اظهار نظری در این 
خصوص می گوید: هیچ طرحی خارج از اصل رقابت به پیمانکاران عرضه 
نخواهد شد، زیرا اساس فساد گذر از نبود اصل رقابت است او با بیان اینکه 
دولت آمادگی هر گونه فعالیت به روش های مختلف با بخش خصوصی را 
دارد، می گوید: با خود عهد کردم که هیچ طرحی را خارج از رقابت و در هیچ 
شبکه ای عرضه نکنم زیرا پایه فساد گذر از رقابت است و هر زمان که از 

رقابت عبور کنیم بذر فساد را می کاریم. 



48

| رویداد ویژه | محمدتقی خسروی

سعی می کنم در انتخاب 
اعضای شورای مرکزی 

مداخله نکنم

وزیر راه و شهرسازی:

باید یک نظام صالحیت مهندسی در کشور 
داشته باشیم

با تشـکیل جلسـه نخسـت ششـمین دوره شـوراي مرکزي سـازمان نظام 
مهندسـي سـاختمان بـا حضـور وزیـر راه و شهرسـازي، تـرکان، زنگنـه و 
هاشـمي بـه عنوان سـه نامزد حایز بیشـترین راي ریاسـت سـازمان نظام 
مهندسـي بـه ترتیـب 15 راي، 14 راي و 11 راي کسـب کردنـد تا به این 
ترتیـب و بـر اسـاس مـاده 115 آیین نامـه اجرایـي قانـون نظام مهندسـي 
و کنتـرل سـاختمان شـوراي مرکـزي از میـان خود سـه نفر را بـه منظور 
تعیین رئیس این شـورا به وزیر راه و شهرسـازي پیشـنهاد کرده و وزیر راه 
و شهرسـازي از بیـن آن هـا یك نفـر را به عنـوان رئیس شـوراي مرکزي 
کـه رئیس سـازمان نیز محسـوب مي شـود براي صدور حکمی سـه سـاله 

بـه رئیـس جمهور معرفـي کند.

بزرگترین مساله حوزه مهندسی ساختمان
چنـدی پیش مراسـم معارفه و اعطـای احکام 25 عضو اصلی دوره ششـم 
شـورای مرکـزی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان برگـزار شـد. در این 
نشسـت دکتـر آخونـدی بـا تقدیر از کسـانی که در شـکل گیری سـازمان 
نظـام مهندسـي سـاختمان تـالش کرده اند گفـت: ایـن سـازمان در حال 
حاضـر بـه عنـوان الگویـی بـرای سـایر سـازمان های حرفه ای مهندسـی 
مطـرح اسـت و دیگر سـازمان ها براي شـکل گیری خـود از این سـازمان 

الگو گرفتـه اند.
وی افزود: بزرگترین مسـاله حوزه مهندسـی سـاختمان این است که ما در 
عمل با دو گونه سـازمان نظام مهندسـی در ایران مواجهیم، یك نظام فنی 
و اجرایی کشـور و دیگر، سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان؛ دو نظامی که 
بـا یکدیگـر به صـورت موازی عمل می کننـد و این موضـوع قطعا موجب 
کاهش کارایی و فرو کاستن از ظرفیتی است که در این سازمان وجود دارد.
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وزیـر راه و شهرسـازی خاطر نشـان کرد: حتما در دولت بـه کمك بزرگان 
دولتمـردی کـه در حـوزه مهندسـی فعالیـت می کنند مثل آقـای مهندس 
زنگنـه نیازمندیـم و ایـن موضوع کمك می کنـد که این دو سـازمان نه در 

عـرض یکدیگـر بلکه به مـوازات هم قـرار گیرند.

ضرورت یک نظام صالحیت مهندسی 
وی گفـت: دولـت بـه عنـوان کارفرما حـق دارد بـرای ارجـاع فعالیت های 
دولتـی بـرای خـود نظامی فنـی و اجرایـی داشـته باشـد ولی نظـام فنی و 
اجرایـی کشـور نبایـد وارد مفهـوم صالحیـت شـود و از منظـر صالحیـت 
مهندسـی، ما باید یك نظام صالحیت مهندسـی در کشـور داشـته باشیم، 
چیـزی کـه در حـال حاضر وجـود دارد این اسـت که ما با دو نظـام موازی 
مواجهیمکـه ایـن دو نظام مـوازی در ابتدا )از صالحیـت- ظرفیت- روش 
ارجـاع کار و ...( بـا یکدیگـر رقابـت می کنند، و همین موضوع باعث شـده 
اسـت سـازمان نظام مهندسـی ساختمان به سـازمان شـهرداری ها و نظام 
فنـی اجرایی کشـور به سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان دولتـی تبدیل 
شـود، و ایـن چیـزی نیسـت کـه بتوانـد هـم افزایـی و درآمد مـورد انتظار 
مهندسـی را ایجـاد کند، این مسـاله نکته ای بسـیار کلیدی اسـت که باید 

در دوره ششـم آنـرا پیگیری کنم.
وی بـا بیـان اینکه اصلی ترین ماموریت سـازمان نظام مهندسـی توسـعه 
مهندسـی در کشـور اسـت گفت: متاسـفانه با روشـی که تاکنون اجرا شده 
سـازمان نظـام مهندسـی بـه سـازمان کنترلی تبدیل شـده اسـت و کمتر 
می تواند در راسـتای توسـعه مهندسـی ایفای نقش کند. در واقع سـازمان 
نظـام مهندسـی را بـه یـك کنترل چی شـهرداری تبدیـل کرده انـد. باید 
ایـن موضـوع تغییـر ماهیـت دهد چـون وظایف سـازمان نظام مهندسـی 
بیـش از کنتـرل، ترویـج و اعتـال و توسـعه اسـت. وظیفـه نخسـت مـا 
طراحی، تحقیق، پژوهش و توسـعه اسـت و کنترل سـهم بسـیار ناچیزی 
در زنجیـره فعالیـت مهندسـی دارد. منحصـر کـردن فعالیت مهندسـی به 
موضوع کنترل، باعث نوعی نابسـامانی شـده اسـت که امیدوارم بتوانیم با 
کمك دولت و سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان نقش موثری در تدوین 
ضوابـط، طراحی ها، برگزاری مسـابقات، کنفرانس هـا، و در نقش اعتالیی 

و بیـن المللـی در حوزه مهندسـی ایفا کنیم.

تخصص گرایی یک نیاز اساسی
دکتــر آخونــدی در ادامــه تصریــح کــرد: مــا بــه نوعــی تخصصی گرایــی 
و یکپارچگــی نیــاز داریــم. در حــال حاضــر مفهــوم مهندســی مکانیــك 
را تنهــا محــدود بــه حــوزه ســاختمان کــرده ایــم؛ حــال آنکــه مهندســی 
مکانیــك خیلــی فراتــر از حــوزه ســاختمان اســت. از ســویی مهندســی 
بــرق و نقشــه بــرداری را نیــز تنهــا در حــوزه ســاختمان می بینیــم حــال 
آنکــه مهندســی شهرســازی فراتــر از ســاختمان اســت بــه همیــن دلیــل 
بایــد بــه یــك تخصــص گرایــی تــن دهیــم و بــرای آن نظامی عملیاتــی 
در قانــون پیــش بینــی کنیــم .در عیــن حــال مــا بــه گونــه ای یکپارچگی 
نیــاز داریــم کــه در نتیجــه حوزه هــای مهندســی بــا همدیگــر از قوانیــن 
و سیســتم های واحــد تبعیــت کننــد. وزارت راه و شهرســازی بایــد بــرای 
ــی  ــی اصالح ــب لوایح ــرا در قال ــد و آن ــوع بیاندیش ــن موض ــق ای تحق
پیشــنهاد کنــد و بــه ایــن ترتیــب کمــك کــرد کــه در عیــن یکپارچگــی؛ 

مفهــوم تخصــص گرایــی در حــوزه مهندســی رواج یابــد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه اصلـی تریـن ماموریـت دولـت در حوزه 
مهندسـی مفهوم صالحیت اسـت یادآور شـد: توسـعه گرایی در حرفه های 
مختلـف کـه مفهـوم تخصـص در آن برجسـته می شـود مثـل پزشـکی، 

مهندسـی، وکالـت و ...مبتنـی بر یك تخصـص آکادمیك اسـت و افرادی 
کـه آن تخصـص را ندارنـد نمی تواننـد پیچیدگـی آن حرفـه را تشـخیص 
دهنـد پـس ورود بـه آن حرفه نیاز به یـك صالحیـت دارد. این صالحیت 
جـزو حقـوق حاکمیـت و کاال و نفـع عمومی اسـت. کسـی کـه می خواهد 
در بـازار سـرمایه خریـد و فـروش کنـد حتماً باید صالحیتی داشـته باشـد 
کـه بایـد آنـرا از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار اخـذ کنـد. پـس از تاییـد 
صالحیـت؛ انجـام فعالیـت بایـد بصـورت رقابتی بیـن مهندسـان صورت 
گیـرد. امیدوارم بتوانیـم در آیین نامه های خود صالحیـت را در حوزه منافع 
عمومـی و بقیـه مـوارد را در حـوزه رقابت بین مهندسـان پیـش بینی کنیم 
تـا از طریـق رقابـت مـردم بتوانند به بهترین خدمت مهندسـی دسترسـی 
پیـدا کننـد. این نکته بسـیار مهم بایـد در اصالح قوانین پیش بینی شـود. 

یک روز سخت وزیر
ــن  ــد از بی ــود کــه بگوین ــن ب ــن ای یکــی از روزهــای بســیار ســخت م
64 نفــری کــه در مجمــع عمومی نظــام مهندســی ســاختمان انتخــاب 
ــوان عضــو شــورای مرکــزی انتخــاب  ــه عن شــده اند شــما 32 نفــر را ب
کــن. مــن معتقــدم اعضــای شــورای مرکــزی بایــد بــدون واســطه وزیــر 
و بطــور مســتقیم توســط هیــات عمومی انتخــاب شــوند و اصــال وزیــر 
حــق هیچگونــه انتخابــی را در ایــن خصــوص نداشــته باشــد. بــر همیــن 
مبنــا تــالش کــرده ام دخالــت خــود را بــه صفــر رســانده و در انتخــاب 
اعضــای شــورا مداخلــه نکنــم. مــن بــا شــاخص توزیع متناســب اســتانی 
بــر مبنــای حداکثــر آرا بــه آرای هیــات عمومی احتــرام گذاشــته ام و بــه 
هیــچ وجــه از اختیــار وزیــر در انتخــاب اعضــا اســتفاده نکــرده ام و ســعی 
ــازمان ها  ــا س ــم ت ــه نکن ــازمان ها مداخل ــی س ــم در مســایل داخل می کن

نیــز بتواننــد پاســخگوی اعضــای خــود باشــند.
وی در خاتمـه ضمـن تقدیـر از اعضـای شـورای مرکـزی دوره پنجـم که 
صادقانـه تـالش کـرده و ماموریـت خـود را بـه انجـام رسـانده اند بـرای 
اعضـای جدیـد شـورای مرکـزی دوره ششـم آرزوی توفیق کـرد و گفت: 
مـن بـه عنوان وزیر راه و شهرسـازی در خدمت دوسـتان هسـتم تا بتوانیم 
دسـت در دسـت یکدیگر بـا تدبیر و با همکاری امیدی را بـرای ملت ایران 

ایجـاد کنیم.

اعضای ششمین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسي 
ساختمان کشور

اعضای ششـمین شـورای مرکزی در 3 گروه عمران در رشته های عمران، 
نقشـه برداری و ترافیك / گروه تاسیسـات در رشـته های تاسیسـات برق و 
تاسیسـات مکانیك / گروه معماری و شهرسـازی در رشـته های معماری و 
شهرسـازی به مدت 3 سـال شـامل 25 نفر اعضای اصلی و 7 نفر اعضای 

علی البدل انتخاب شـدند .
در این جلسـه آقایان: اسـماعیلی، بیـات ماکو، زنگنه، عبدی پور، الماسـی، 
عامری، یونسـیان، صالحی، بدیعـی، اژدری مقدم، رمضانـی، بهادری، آیت 
اللهی، هاشـمی ، مشـیری، حق بین، یزدانـی، قناعت، فـرج زاده ها، ترکان، 
باقـرزاده، سـنائی دشـتی، ولـدان، شـیرزادی و خانـم مهـروش کاظمی بـه 
عنـوان اعضـای اصلـی دوره ی ششـم شـورای مرکـزی سـازمان نظـام 

مهندسـی سـاختمان معرفـی و احکام خـود را دریافـت کردند.
همچنیـن بر اسـاس حکـم دکتر آخونـدی وزیـر راه و شهرسـازی آقایان: 
علـی نیـا، چاووشـی، شـهامت، پزشـکی، خـان احمدلـو، شـیرمحمدی و 
اهلل دادی بـه عنـوان هفـت عضـو علی البدل دوره ششـم شـورای مرکزی 

سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان انتخاب شـدند.
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| گفت و گو | محمدتقی خسروی

مهندس سید محمد غرضی در گفت و گو با طاق 

اگر کار نکنم اوقاتم تلخ می ماند
بـا شـور وصـف ناپذیـری کـه در صدایش پیداسـت بـاورت نمی شـود آمد 
و شـد 72 بهـار را دیـده باشـد. پرتـالش، خسـتگی ناپذیـر و از آن مهم تر 
نقـادی صریـح؛ البته بـا نظراتی فـارغ از وابسـتگی های حزبـی و گروهی. 
این هـا شـاید اولیـن واژگانی باشـد که در توصیف شـخصیت مثـال زدنی 
او می تـوان بـکار بـرد. مهنـدس غرضـی این هـا هسـت و اما همـه این ها 
نیسـت. او اگـر تـا دیـروز تنهـا نامی آشـنا بـرای مهندسـان و بخشـی از 
نخبـگان و متخصصـان بود حـاال؛ یعنی به ویـژه پس از انتخابات ریاسـت 

جمهـوری بـرای خیلی ها آشناسـت. 
در مسـوولیت های اجرایـی او آنقدر تنوع کار وجـود دارد که نمی توان تقدم 
و تاخـری بـرای آن ذکـر کرد. خـودش می گوید روزی 10 تا 18 سـاعت با 

مردم کار می کند و از آن خسـته نمی شـود. 
غرضـی را بـه شـجاعت و قاطعیـت در کار می شناسـند. از آن جملـه تعبیر 
یکـي از همـکاران قدیمـي اوسـت که در خصـوص وي می گویـد: دو صد 
مـن اسـتخوان خواهـد کـه صـد من بـار بـردارد؛ شـاید بـه همیـن دلیل 
بـود کـه در سـال 78 با شـعار بـه عمـل کار برآیـد در انتخابات نخسـتین 
شـورای شـهر شـرکت کـرد و بـا رای مـردم بـه ایـن عرصـه وارد شـد. 
اسـتاندار کردسـتان و خوزسـتان، نماینده نخسـتین دوره مجلس شـورای 
اسـالمی از اصفهـان، وزیـر نفـت، وزیر پسـت و تلگـراف و تلفن، ریاسـت 
سـازمان نظام مهندسـی کشـور و باالخره کاندیدای انتخابات دوره یازدهم 
ریاسـت جمهوری تنها بخشـی از سـوابقی اسـت که مهنـدس غرضی در 

کارنامـه اجرایی چند سـاله خـود دارد. 
وی کـه بـا شـعار »تشـکیل دولـت ضـد تـورم« در ایـن دوره از انتخابات 
ریاسـت جمهـوری شـرکت کرده بود کوشـید با تشـریح وضع موجـود، بار 
دیگـر راهـی ایسـتگاه سیاسـت شـود؛ اما ایـن بار از سـکان داري کشـتي 

دولـت بازماند. 
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غرضـی که بدون تردید از جمله نخسـتین بنیانگـذاران و همراهان صدیق 
نظام مهندسـی سـاختمان اسـت وقتی صحبت از نامهربانی هـای دیگران 
نسـبت بـه او به میـان می آید با آرامشـي سـتودني می گوید با وجـود تمام 

آنچه گذشـته اسـت باز هم از کسـی گله ای ندارد. 
با مهندس غرضی که به همراه خانواده به مشهد آمده بود، پس از شرکت 
در جلسه اي که به دعوت هیات مدیره سازمان نظام مهندسي ساختمان 
با او به گفت و  خراسان رضوي و در روز زیارتی امام رضا) ع ( دیدار و 
گو نشستیم. گفت و گویی صمیمانه، بی تکلف و البته در خور مردی که 
شکست ظاهری اش در رقابتی نفس گیر چیزی از ارزش ها، شایستگی ها و 

توانمندی های وی نکاسته است. گفت و گوی ما را با ایشان بخوانید: 

بزرگترین چالش نظام مهندسی مشارکت نکردن همکاران ما 
در بخشی از برنامه های سازمان، آنهم پس از 16 سال است. به 

نظر شما چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟
16 سال زمان زیادی است. بخشی از این موضوع به مسایل داخلی نظام 
مهندسی بر می گردد؛ اینکه بسیاری از بزرگان عضو نظام مهندسی تنها از 
طریق نظام مهندسی تغذیه نمی شوند این خود یك ایراد است. ایراد دیگر این 
است که نظام مهندسی با وجود تمام توانی که در تولید و فن دارد نتوانسته 
است مجموعه ساخت و ساز را ارزشیابی کند و بنابر این تمامی هزینه پول یا 
رانت موجود در ساخت و ساز و یا هزینه موجود در ساخت ساز صد ها برابر 
درآمد یك مهندس است. من در این زمینه تالش زیادی کردم که به جای 
آنکه وام های دولتی به گروه های خاصی سرازیر شود به جمع های کوچکتر و 
به اشخاصی که بتوانند این کار را انجام دهند اختصاص یابد. این چند مساله 
که به آن اشاره شد هنوز حل نشده؛ به ویژه این که اگر شما بتوانید در درآمد 
ساخت و ساز نیروی کار را بر سرمایه حاکم کنید و وارد بستر توسعه صنعتی 
شوید، وارد موقعیتی خواهید شد که دو تا سه دهه دیگر به لحاظ صنعتی 
ارتقاء پیدا خواهید کرد برای اینکه می توانید با مهارت در ساخت وساز، مهارت 

در سایر صنایع را هم نشان دهید. 

ریاست  انتخابات  تبلیغات  در  بیشتر صحبت های جنابعالی 
جمهوری کاهش تورم و اتکا به توان فرزندان ایرانی بود. در 
این راستا همکاران شما در نظام مهندسی ساختمان با نزدیک 

به 300 هزار عضو چه کار می توانند بکنند؟
این نظرات به این دلیل بود که مسوولیت داشتم. وقتی آنجا سمت نداشتم 
عزیزانی که آنجا هستند در صورتی که بخواهند می شود مورد مشورتشان 
قرار بگیرم، ولی در صورتی که نخواهند به لحاظ اداری و جمعی صالح من 
نیست که خودم را به آن صورت وابسته کنم. مدیران باید خود، تجربیات شان 
را به کار بگیرند و مدیر شوند و جوابگوی آرایی که کسب می کنند باشند، نباید 
مدیر را زیر نیروهای خارج از سازمان یا غیره قرار داد تا اینکه مجموعه ظرف 
دهه آینده تبدیل به آدم های پاسخگو و مجرب و توانمند شود. لذا خودم را 
وقف این می کنم که اگر مورد پرسش قرار گرفتم به آن پاسخ دهم ولی اگر 

قرار نگرفتم سعی می کنم در مدیریت دیگران دخالت نکنم. 

طاق به عنوان نماینده 25 هزار نماینده عضو نظام مهندسی 
تورم،  کنترل  خصوص  در  بداند  می خواهد  خراسان رضوی، 
همکاران شما در نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي 

چه کاری می توانند انجام دهند؟
همانگونه که مستحضرید عمر ساختمان در کشور ما کمتر از 20-30 سال و 

در دنیا 200 سال است و نیمی از تورم ایران به این دلیل است که ساختمان 
به جای اینکه 200 سال عمر کند 30-20 سال عمر می کند ولی اگر مقررات 
ملی ساختمان اجرا شود این اسکلت ها سال های متوالی به نسل های متوالی 
خدمت می دهند. تخصص ما در این زمینه خیلی می تواند به خودمان و به 
نسل های آینده، به توسعه فکری و ذهنی و استفاده از ابزار های پیشرفته تر 
برای استحکام سازی و سامان دادن به اصول 24 گانه مقررات ملی کمك 
کند. در غیر اینصورت به نظر من گناه اصلی تورم بر گردن مهندسانی که به 

ساخت وساز می پردازند می افتد. 

بیکاری متأسـفانه اثـرات جبـران ناپذیری بـر روی جامعه 
می گـذارد؛ چه بسـا منجر به یکسـری اغتشاشـات شـود 
همانگونـه کـه در کشـورهای اروپایـی شـاهد آن بودیـم. 

چگونـه می تـوان ایـن موضـوع را پیـش بینـی کرد؟
خیلـی سـاده اسـت اگر قدرت سیاسـی تـوان تصمیم گیری داشـته باشـد. 
تجربـه مـن در دولت هـا می گویـد دولت هایـی کـه بـا رأی کمی دولـت 
تشـکیل می دهنـد موفـق بـه کارهـای زیـر بنایـی نمی شـوند. نمی توانند 
اشـتغال را فعـال کننـد و دایـم مجبورنـد سـرمایه خودشـان را به صـورت 
نقـدی بـه جامعه تزریق کننـد. مـن در مناظره ها بر این نکتـه تاکید کردم 
کـه بایـد بتوانیـم دولـت 80-70 درصـدی به وجـود بیاوریـم تـا وقتی که 
بتوانیـم تصمیـم بگیریـم مخالفان کمتـر از موافقان باشـند و موافقان پای 
دولت بایسـتند و بتوانند مقداری صادرات را گسـترش و واردات را کم کنند. 
در اینصـورت اشـتغال فعال می شـود و تولید سـامان پیدا می کنـد. تولیدی 
کـه پای خارج داشـته باشـد بـه اسـتاندارد نزدیـك می شـود و می تواند در 
داخـل و خـارج مصرف شـود. در اینصورت تکنولوژی وارد کشـور می شـود 
از طریـق بنگاه هـای متوسـط و خوب به سـرعت کارهای کوچك شـکل 
می گیـرد. چنانچـه یکـی دو دولـت این گونـه عمل کنـد به تدریـج صنایع 
بـارور و صنایع سـنگین تر هـم می توانند بـر دوش این صنایع خود اسـتوار 
شـوند و عمـل کننـد ولـی دولت هایـی کـه معمواًل بدهـکار یا بـه صورت 
تفاهمی به وجـود آمدنـد یـا گروه هـای زیـادی از آن هـا توقع دارنـد معمواًل 
در تصمیم گیری هـا دچـار دردسـر می شـوند و توانایـی ایـن که اشـتغال را 
فعـال کننـد پیدا نمی کننـد امیدوارم ایـن دولت و دولت های آینـده با توجه 

بـه همتـی که مـردم کردنـد بتوانند برخـی از مسـایل را حل کنند. 

جنابعالـی سـه دهـه از فعالیـت حرفـه ای تان بـه تعدیل و 
تصویب قانـون نظام مهندسـی اختصاص پیدا کرده اسـت 
ضمـن اینکه حـدود 15 سـال در باالترین مسـوولیت نظام 
مهندسـی قرار داشـته اید. مهم تریـن کارهایی کـه در آن 
زمـان انجـام دادیـد چه بـوده واگر بـه عقـب برگردید چه 

کارهایـی انجـام می دهید که احتمـاالً انجـام ندادید؟ 
تـا وقتـی کـه زلزله رودبـار رخ نداده بـود قانون هم در دولت تصویب نشـد 
و تـا وقتـی زلزلـه بـم نیامـد مصوبـات دیگـر قانون هـم اجرا نشـد یعنی 
اجبـار اتفاقـات اجتماعی به ما کمك کـرد تا بتوانیم هم قانـون را تصویب 
کنیـم و هـم بتوانیـم مصوبات را به سـوی هـدف خاصی سـوق دهیم. در 
جامعـه ای کـه صنعت جایگاه چندانی ندارد و معمواًل سـرمایه حاکم اسـت 
و در جامعـه از ریـال و دالر و سـکه صحبـت می شـود دیگـر مجالی برای 
بحـث در خصـوص صنعت نیسـت و صنعت به عنوان ابزاری فرمایشـی یا 
فانتـزی بـه حسـاب می آید. ما در دولت هـای متعدد توانایی آن را نداشـتیم 
کـه بگوییـم تنها چـاره مبـارزه با تورم توسـعه صنعتی و تخصصی شـدن 
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کشـور اسـت. همیشـه سـرمایه با هزینه هـای خیلـی باالیی بوده اسـت و 
هـر سـال که تورم 20 درصد بوده اسـت. شـما حداکثـر 10 درصد و گاهی 
نیـز 20 درصـد بـه حقـوق کارگران اضافـه کرده ایـد و در طـی این مدت 
به صـورت دایـم قـدرت خریـد آن هـا پاییـن آمـده و مشـکالت کارمندان 
افزایـش یافتـه اسـت. بنابرایـن وقتی تـوان خریـد این مجموعـه کاهش 
می یابـد ایـن گـروه محتـاج اعانـه می شـوند و اعانه هـم یعنی شـما ارز 7 
تومانی و ارزان بدهید، کاال از خارج وارد کنید و به دسـت مردم برسـانید. ما 
اگـر یك توفیقی داشـته باشـیم که یك موقعـی عده ای از ما حرف شـوند 
سـعی مان بر این اسـت که بگوییم تورم نداشـته باشـیم و با کیفیت تولید 
کنیـم ضمـن آنکه در کشـور، مهارت جای نیـروی کار را بگیـرد تا نیروی 
کار فعلـی مـان در مهارت هایی کـه دارد فقط در جای خـاص فروش برود. 
مهـارت به گونـه ای اسـت کـه در همه جهان فـروش می رود. من در سـال 
60 کـه وزیـر نفـت شـدم 5 هـزار نفـر از عزیزانـی را کـه دو سـال از تمام 
شـدن حضورشـان در جبهـه می گذشـت را در شـرکت حفـاری اسـتخدام 
کـرده و آمـوزش دادم به گونه ای کـه کارآمد شـدند. االن بهترین نیروهای 
متخصـص در سـطح منطقـه در تمـام کشـورها کارآمـد هسـتند و خیلی 
موفق انـد بـرای اینکـه مهـارت کسـب کرده انـد. شـما از مهـارت فاصله 

گرفتیـد. از رفاه از توسـعه از اداره کشـور فاصله گرفتید. 

اولیـن خانـه ای کـه آقـای مهنـدس غرضـی داشـتند چه 
داشـت؟ ویژگی هایـی 

ــرای ســاخت  ــن در اصفهــان داشــتیم کــه ب ــه زمی ســال 76یــك قطع
آن بــا مشــکالت زیــادی مواجــه شــدیم. نــه گــروه بتــن ریــز بــود و نــه 
گــروه لولــه کــش. خالصــه اینکــه بــا فقــر فنــی زیــادی روبــرو بــودم و با 
زحمــت بســیار زیــادی باالخــره ســاختمانی ســاختم چــون می خواســتم 
مقــررات ملــی ســاختمان بــرای آن اجــرا شــود توانایــی نیــروی کارمــان 
جوابگــوی همــه آن نبــود و چندیــن ســال طــول کشــید و ســال 87 بــه 

اتمــام رســید. 

ــان  ــی ش ــول دوران زندگ ــی در ط ــدس غرض ــای مهن آق
بــه چــه فــرد یــا افــرادی تعلــق خاطــر بیشــتری دارند؟
مــا در جمــع و خانــواده بزرگــی زندگــی می کردیــم کــه گاهــی اوقــات در 
ایــن جمــع بــزرگ ســفره خانــواده بــرای 40 نفــر پهــن می شــد بنابــر این 
ارتباطــات اجتماعــی مــا خیلــی محکــم بــود مــا بــرای اینکــه خودمــان را 
حفــظ می کردیــم همیشــه در یــك نــوع زندگــی مبــارزه ای بودیــم. بــه 
ــی شــدم.  ــای اجتماع ــه ســرعت جــذب جریان ه ــن ب ــل م ــن دلی همی
دوران جوانــی ام در حوادثــی مثــل 30 تیــر، 28 مــرداد و 15 خــرداد شــکل 
گرفــت به طــوری کــه دایــم دنبــال ایــن بــودم کــه بدانــم چــه کســانی 
در جامعــه تأثیــر گذارنــد. در ســال 37 بدلیــل ارتبــاط مرحــوم پــدرم بــا 
ــا اینکــه در ســال 40 وارد دانشــکده فنــی  امــام جــذب ایشــان شــدم ت

شــدم و بــا جبهــه ملــی و نهضــت آزادی درگیــری سیاســی و نظامی پیــدا 
کــردم. یکــی از روزهــای خیلــی زیبــا و خاطــرات مــن مربــوط بــه ســال 
ــدان  ــه می ــه ب ــدان " ک ــبزه می ــه ای از "س ــور در محوط ــود؛ حض 42 ب
جنــگ و گلولــه شــبیه بــود.. آن موقــع احســاس می کــردم ملــت چقــدر 
پرتــوان در مقابــل ارتــش مقاومــت می کنــد. در راهپیمایــی نقــش آفریــن 
15 خــرداد بــه چشــم خــود دیــدم چگونــه اجمــاع بــر انفــراد تفــوق عظیم 
پیــدا می کنــد. در ســال 54 وقتــی از تهــران فــرار کــردم خدمــت امــام 
رفتــم و بــه ایشــان و انقــالب گرایــش پیــدا کــردم کــه بــه نظــرم ایــن 

موضــوع برایــم یــك مائــده آســمانی بــود. 
چه کسـی بیشـترین تأثیـر را در زندگـی و در کار حرفه ای 

است؟  داشـته  تان 
مـن بـه هـر مجموعـه ای کـه نزدیـك شـدم سـرخورده شـدم و در کار 
حرفـه ای سـرخوردگی های متعددی پیدا کـردم. یادم می آید پـس از زندان 
نـزد یـك پیمانکار رفتـم و او گفت اگر به جای میلگـرد 14 بتوانید میلگرد 
4 در بتـن نصـب کنیـد می توانـم حقـوق به شـما بدهم و گرنـه نمی دهم. 
در کار حرفـه ای توانایـی ایـن را پیـدا کـردم که بـه اخالق توجه کنـم و از 

کار حرفـه ای سـود می بردم. 
شـما متولـد سـال 1320 هسـتید فکـر می کنیـد روزی 

بازنشسـته شـوید؟
سـن بازنشسـتگی برای مهندسـان معنـی ندارد مـن اگر کار نکنـم اوقاتم 

تلـخ می مانـد و از کار کردن خسـته نمی شـوم. 

چه مسایلی مهندس غرضی را بیشتر عصبانی می کنند؟
بیشـترین مسـأله ای کـه ناراحتـم می کنـد ایـن اسـت کـه ببینـم کسـی 
موضوعـی را می دانـد امـا خـالف آن را می گویـد. بارهـا در دولت هـای 
گذشـته، مجلـس و گروه هـای مختلـف و نظام مهندسـی افـرادی را دیدم 
کـه حقایقـی را می دانند ولی خالفـش را گویند آنهم بـرای اینکه به منافع 
آن برسـند. در چنیـن شـرایطی ترجیـح می دهـم آن جلسـه را تـرک کنم 
چـون تـوان مقابلـه بـا آن را ندارم. وقتی به حقوق عامه می رسـم وحشـت 
می کنـم کـه خـدای ناخواسـته کاری کنم که حقـوق مردم ضعیف شـود. 

تحلیل تان از عملکرد شوراي مرکزي چیست؟
خیلـی جاهـا اتفـاق افتـاده کـه کار کـردم و بـا بی اعتنایـی روبـرو شـدم. 
بدتریـن اتفاقـات در کارهـای سیاسـی نظامی بوده کـه انجـام می دادیم به 
جایـی رسـیده بودیم که مبارزه ای نداشـتیم تیغ را روی گلویمان گذاشـتند 

و محکـوم به اعدام شـدیم. 
هـر جا رفتـم کاری را انجام دهـم با بی اعتنایی روبرو شـدم ما اصفهانی ها 
یـك ضـرب المثـل داریم علف از زمیـن نیومده بزی می خـوره یعنی هنوز 

چیزی رشـد نکرده کسـی می آید بـر می دارد. 

عمر ساختمان در کشور ما کمتر از 30-20 سال و در دنیا 200 سال است و نیمی از تورم ایران به این دلیل است که ساختمان به 
جای اینکه 200 سال عمر کند 20-30 سال عمر می کند ولی اگر مقررات ملی ساختمان اجرا شود این اسکلت ها سال های متوالی 
به نسل های متوالی خدمت می دهند. تخصص ما در این زمینه خیلی می تواند به خودمان و به نسل های آینده، به توسعه فکری 
و ذهنی و استفاده از ابزار های پیشرفته تر برای استحکام سازی و سامان دادن به اصول 24 گانه مقررات ملی کمک کند. در غیر 

اینصورت به نظر من گناه اصلی تورم بر گردن مهندسانی که به ساخت وساز می پردازند می افتد. 
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| گزارش خبری | 

در نشست روز جهانی شهرسازی با رویکرد 
"شهرسازي و ارتقاي کیفیت محیط شهري" 

مطرح شد:
شهرخوب، خالق هوشمند 

می خواهد

مقدمه
ارتقــای ســطح عالقــه بــه مباحــث شهرســازی در میــان عامــه مــردم 
ــه ای  ــی بهان ــی و بین الملل ــی، مل ــای محل ــان در مقیاس ه و متخصص
بــود تــا هشــتم نوامبــر ســال 1949 پرفســور کارلــوس ماریــا دالپائولــرا، 
ــاح  ــا افتت ــان ب ــن همزم ــرس آرژانتی ــوس آی ــد دانشــگاه بوین اســتاد فقی
انســتیتو مطالعــات مســایل شهرســازی دانشــگاه، پیشــنهاد ثبــت روزی را 
 )World Town Planning Day( بــا عنــوان روز جهانــی شهرســازی
بــا هــدف باالبــردن عالقــه به مباحــث شهرســازی در میــان عامــه مردم 
و متخصصــان در مقیاس هــای محلــی، ملــی و بین المللــی مطــرح 
کنــد و امــروز پــس از گذشــت 60 ســال از برگــزاری نخســتین مراســم 
بزرگداشــت ایــن روز تعــداد کشــورهای برگــزار کننــده ایــن مراســم بــه 

بیــش از 30 کشــور رســیده اســت. 
در ایــران نیــز گرامیداشــت این روز جهانی برای نخســتین بــار در آبان ماه 
1383 در قالــب نشســتی تخصصــی با عنوان رویکردهــای نوین در عرصه 
شهرســازی ایــران و جهــان در دانشــگاه تربیــت مــدرس برگــزار گردیــد. 
ــالش  ــا ت ــهد، ب ــهر مش ــز در ش ــم نی ــن مراس ــاالنه ای ــزاری س برگ
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضوی در دســتورکار 
ــن  ــی چهارمی ــت. برپای ــته اس ــرار داش ــازی ق ــی شهرس ــروه تخصص گ
ــزار  ــهد برگ ــش در مش ــدی پی ــه چن ــت ک ــن نشس ــی ای دوره متوال
ــی و  ــه ای، علم ــه حرف ــی جامع ــم آی ــرای گرده ــود ب ــتری ب ــد بس ش
مدیریتــی عرصــه شهرســازی. بســتری کــه می کوشــد موجبــات 
تعالــی حرفــه ای و همگرایــی هــر چــه بیشــتر و بهتــر جامعــه 
ــی  ــد گزارش ــش روی داری ــه پی ــم آورد. آنچ ــور را فراه ــی کش مهندس
ــود:  ــان می ش ــم حضورت ــه تقدی ــت ک ــن نشس ــزاری ای ــت از برگ اس
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سازمان نظام مهندسی باید 
بـه پایگاه بسـیار رفیعی در 
تشـکل ها و مدیریت هـای 

مختلف تبدیل شـود.

رئیـس گـروه تخصصـی شهرسـازی شـورای مرکـزی سـازمان نظـام 
مهندسـی سـاختمان در ایـن نشسـت ضمـن تبییـن اهمیـت جایـگاه 
شهرسـازی گفـت: سـازمان نظـام مهندسـی باید بـه پایگاه بسـیار رفیعی 
در تشـکل ها و مدیریت هـای مختلـف تبدیل شـود که این امر در شـورای 

مرکـزی کشـور و اسـتان خراسـان رضـوي انجـام شـده اسـت. 
مهنـدس میرفندرسـکی با اشـاره به 9 مـورد کلیدی در بازنگری قانـــون 
نظام مهندسـی سـاختمان کـه شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان کشـور تهیـه کـرده اسـت و سـبب اعتـالء ایـن سـازمان وبـه 
خصوص رشـته شهرسـازي شـده اسـت، گفـت: از ایـن تعداد چهـار مورد 
شـامل واگـذاری مسـوولیت صـدور پروانه سـاختمان و نظارت بر سـاخت 
بـه سـازمان نظام مهندسـی، عضویـت این سـازمان در کمیسـیون ماده 5 
اسـتان ها و کمیسـیون مـاده 100 شـهرداری ها، تعیین تکلیف کمیسـیون 
هـم ارزی رشـته های هفـت گانـه مربـوط بـه مهندسـی شهرسـازی بـه 

تصویب کمیسـیون عمـران مجلس رسـید. 
وی موضوعاتـی همچون برون سـپاری و حضور کارشناسـان و نمایندگان 
شهرسـازی در جلسات کلیدی همچون جلسـات معاونت پیشگیري جرایم 
شهری قوه قضاییه و اجرایی کردن دستورالعمل های سه گانه را از اقدامات 
انجـام گرفتـه شـورای مرکـزی سـازمان دانسـت، همچنیـن بـه موضوع 
انطبـاق کاربـری نیز اشـاره کرد و گفـت: این مهم یکی از دسـتورالعمل ها 
و الزامـات کارگروه اسـت که در خیلی از اسـتان ها به خوبـی در حال انجام 
اسـت؛ این موضـوع بیانگر نیاز به فعالیت شهرسـازان در این زمینه اسـت. 
میرفندرسـکی در ادامـه بـه موضوع انطباق شـهری سـاختمان پرداخت و 
گفـت: بر اسـاس قانـون چـك لیسـتی در اختیار مهندسـان شهرسـاز قرار 
گرفتـه اسـت کـه بر اسـاس آن شهرسـاز فقـط پتانسـیل یابـی کـرده و 

گـزارش هماهنگـي بـا بافـت مجـاور را بـه سـازمان می دهد. 
وی تاکید کرد: در تمام پروژه های مقیاس کالن که شهرداری سرمایه گذاری 
آن ها را انجام می دهد حتما باید گزارش های انطباق شهری نیز تهیه شده 
و در کمیسیون ها مطرح شود. بر همین اساس نامه هایی به تمام استان ها و 
تمامی دستگاه های دولتی ارسال شده است که بر مبنای آن این سه حوزه 
شهرسازی باید اجرایی شود. یکی از ویژگی های جالب این دستورالعمل 
این است که باید کمیته حسن اجرای این سه دستورالعمل تشکیل گردد و 

گزارش عملکرد ارایه شود. 
حضور  با  یزد  استان  در  که  یازدهم  اجالس  همایش  در  افزود:  وی 
تمامی استان ها و شهرسازان استان ها برگزار شد گام نخست در این زمینه 
در  دستورالعمل  این  گردید.  بیان  دستورالعمل  چهارمین  و  شد  برداشته 
خصوص نظارت بر پروژه های توسعه شهری، طرح های جامع و تفصیلی و 
طرح های هادی است یعنی در فرآیند نحوه تصویب و اجرای طرح های جامع 
و تفصیلی و حتی طرح های توسعه شهری و آماده سازی زمین باید توسط 
شهرسازها نظارت کامل انجام شود. با تدوین دستورالعمل چهارم حجت بر 
تمامی شهرسازها تمام می شود که آن ها نیز همچون مهندسان سایر رشته ها 

باید جایگاه نظارتی خود را حفظ کنند. در ایران باید در کنار هر شهردار، 
مهندس شهرساز وجود داشته باشد تا بر اجرا و کنترل طرح ها نظارت کنند. 

برنامه ریزی برای مردم، با مردم و توسط مردم 
دکتـر همائـی فـر نیز با تقدیـر از تالش های رئیس پیشـین سـازمان نظام 
مهندسی خراسان رضوی تصریح کرد: اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خراسـان رضوی پیشـرفتی در زمینه شهرسازی داشـته آنرا مدیون مهندس 
اخوان اسـت. ایشـان احترام خاصی برای هفت رشـته تخصصي قایل اند. 
وی افزود: مفهوم توسـعه از آنچه که عملیاتی شـده و آن را در شهرهایمان 
می بینیـم تغییـر جدی پیدا کـرده و بنابر این الزم اسـت همگام با توسـعه 
کالبـدی بـه توسـعه اجتماعـی- اقتصادی نیـز توجـه کنیـم. برنامه ریزی 
بـرای مـردم بایـد بـا مردم و توسـط مـردم باشـد ایـن موضـوع، کار ما را 

بسـیار سـنگین می کنـد. باید تعبیـر ما از مـردم نیـز تغییر کند. 
وی در بخش دیگری از سـخنان خود گفت: خوشبختانه آمار شهرسازها در 
اسـتان خراسـان رضوی نسبت به سـایر استان ها بسـیار امیدوارکننده است 
و الزم اسـت بـه سـمت کیفیـت نیز پیش برویـم. برای تحقق این مسـاله 
الزم اسـت نخسـت کار و تجربـه را در دسـتور کار خـود قـرار دهیم؛ یعنی 
فاصلـه بین موضوعات دانشـگاهی و موضوعات حرفـه ای را کاهش دهیم. 
وی بـا اشـاره به مسـاله هنجـار و اثبات در شهرسـازی گفـت: جریان های 
شهرسـازی در دو قالـب هنجـار و اثبات؛ قابلیت گفتمـان دارند. موضوعات 
هنجـاری موضوعاتـی اسـت کـه می گویـد شهرسـازی سـلیقه ای اسـت. 
موضوعـات اثباتـی در قالب اثبات اسـتقرایی و غیاثـی، می تواند موضوعات 

قابـل دفاع تری باشـد. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکه شـهرخوب، خالـق هوشـمند می خواهد افـزود: اگر 
می خواهیم شهرسازی کنیم حداقل باید تجربه ای انتزاعی از شهرمان داشته 
باشـیم یعنی اگر کسی تجربه زیسـتن و حتی تجربه انتزاعی از شهر خوب 
را نداشـته باشـد نمی تواند محیط با کیفیت و مطلوب شـهری را خلق کند. 

چرایی تاسیس انجمن 
صنفی کارفرمایی

استان  شهرساز  مهندسان  صنفی  انجمن  رئیس  صبری  سینا  مهندس 
خراسان دیگر سخنران همایش روز شهرسازی به تاسیس انجمن صنفی 
عملیات  مهمی که  اقدامات  از  گفت:  و  کرد  اشاره  رشته  این  کارفرمایی 
نامه  تفاهم  انعقاد  از  پس  و  بود  شده  آغاز  پیش  سال ها  از  آن  اجرایی 
خدمات مهندسان شهرساز بین ارگان هاي متولي اجراي خدمات مهندسان 
انجمن  تاسیس  شد  بخشیده  آن سرعت  به  گذشته  سال  در  رشته،  این 
است.  جاری  سال  ماه  آبان  در  خراسان رضوی  استان  کارفرمایی  صنفی 
وی افزود: تعداد شهرسازان طی یك دهه گذشته از حدود 7 نفر در حال حاضر 
به 327 نفر رسیده است و حدود 90 نفر موفق به دریافت پروانه اشتغال به کار 
از اداره کل راه و شهرسازی شده اند. بنابراین ضرورت داشت به منظور امکان 
پیگیری مطالبات و حقوق قانونی شهرسازان استان و همچنین نظم بخشیدن 
به توزیع عادالنه نظام مند خدمات شهرسازی تشکیالت حرفه ای بر اساس 
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موضوع تبصره 5 ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی ایران تاسیس گردد. 
صبری خاطر نشان کرد: پس از تصویب اساس نامه از نامزدهای حضور در 
هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی رای گیری صورت پذیرفت و در نهایت 
5 نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل در هیات مدیره به 
همراه یك نفر بازرس اصلی و یك نفر علی البدل برای سه سال انتخاب شدند. 

شهرسازها مظلوم اند

دکتـر منوچهـر طبیبیـان؛ اسـتاد تمام دانشـکده هنـر و معماری دانشـگاه 
تهـران، دیگـر سـخنران ایـن نشسـت به نقـش سـازمان نظام مهندسـی 
در شهرسـازی اشـاره کـرد و گفـت: سـازمان نظـام مهندسـی در عرصـه 
شهرسـازی بیش از سـازمان های مسـئول و به ویژه سـازمان های آموزشی 

فعالیـت می کنـد و ایـن موضـوع جای تقدیـر دارد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: شهرسازها مظلوم 
واقع شده اند. به نظر بنده و بسیاری از دوستان شهرسازی اگر حرف اول را 
در نظام کشور نزند پس از اقتصاد مهم ترین اصل است ولی متاسفانه امروزه 
این گونه نیست. در قانون اساسی بر اهمیت محیط زیست و سپس کشاورزی 
تاکید شده ولی اشاره اي به شهرسازی نشده است. این در حالي است که 
بخش زیادی از فعالیت های کشور در قالب شهرسازی اتفاق خواهد افتاد و 
این فعالیت ها می تواند ابعاد اقتصادی- اجتماعی- سالمتی داشته باشد اما نه 

در شرایطی که هم اکنون ما در آن به سر می بریم. 
وی افزود: یك ساختمان مبین معماری و دو ساختمان معرف شهرسازی 
است. ابعاد اندازه و مقیاس آن فرق می کند بنابراین معماری و شهرسازی 
می توانند دو حرفه مکمل هم باشند و در بعد سوم و چهارم با همدیگر تعامل 
داشته باشند. معمار و شهرساز می توانند شهری را بسازند که نه از ابعاد کالبدی 
بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، چیزهایی که در آن ضرورت دارد وجود داشته 
باشد. متاسفانه ما شکل شهرها را تقلید می کنیم و می سازیم. شهری که هوا 
ندارد، آلودگی خاک و سر و صدا دارد، ایمنی مسکن ندارد، در آن جمعیتي 
گروگان طیفی هستند که می سازند و ما بایستی صبر و تحمل داشته باشیم. 

یک قرن با پدیده بافت 
فرسوده

دکتر شریف مطوف استاد تمام گروه بازسازی و نوسازی دانشگاه شهید 
بهشتی نیز به تجارب نوسازی بافت های فرسوده اشاره کرد و گفت: حدود 
یك قرن است که با پدیده ای به نام بافت فرسوده سروکار داریم. همان طور 

که تجدید حیات در موجود زنده مدام اتفاق مي افتد و با مرگ یك سلول، 
سلول جدیدي به وجود مي آید و بافت فرسوده را بازسازي مي کند محیط 
زندگي ما نیز فرسوده مي شود که ما آن را با نوسازي احیا مي کنیم اما روند 
فرسودگي به شدت در حال پیشرفت است و ما نمي توانیم با این روش با آن 
مقابله کنیم. وي با اشاره به اینکه فرسودگي امري اجتناب ناپذیر و ناشي از به 
هم خوردن فرم و عملکرد است، مي افزاید: بافت هاي شهري مانند بافت هاي 
زنده یك روز به وجود مي آید و یك روز نیز از بین مي رود اما بعد از از بین 
رفتن سلول، سلول هاي زنده دیگري به وجود مي آید و زندگي ادامه پیدا 
مي کند ولي در بافت هاي فرسوده بنا به دالیلي این اتفاق نمي افتد. وي گفت: 
فقر و نداشتن استطاعت مالي ساکنان بافت فرسوده، قیمت زمین در بازار 
عرضه و تقاضا و نداشتن صرفه اقتصادي در نوسازي بافت فرسوده برخي 
از دالیل نوسازي نشدن بافت هاي فرسوده است. وي تصریح کرد: حاشیه 
نشیني اقتصادي باعث حاشیه نشیني شهري مي شود و فرسودگي اقتصادي 
نیز باعث فرسودگي محله هاي شهر مي شود به این معنا که نوسازي حاشیه 
چون صرفه اقتصادي ندارد به همان حال رها مي شود و منطقه فرسوده نیز 
به دلیل نداشتن تمکن مالي به همان حال فرسوده رها و فرسوده تر مي شود. 
اتصال  دنبال  به  باید  فرسوده  بافت  احیاي  براي  کرد:  اضافه  »مطوف« 
جریان هاي قطع شده از آن برویم زیرا اگر جریان هایي که این بافت ها را تغذیه 
مي کرده است به آن متصل شود، بافت فرسوده حیات مجددي پیدا مي کند. 

اینجا مشهد است و 
متعلق به امام رضا )ع(

مهندس جاوید نیز با اشاره به سابقه ای از تصویب طرح های جامع و تفصیلی 
مشهد گفت: تاکنون دو طرح جامع را پشت سر گذاشته ایم و طرح سوم جامع 
نیز تهیه شده و منتظر تصویب آن در شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

هستیم که بزودی تکلیف طرح جامع شهر مشهد روشن می شود. 
 وی ادامـه داد: همزمانـی طـرح جامع و طـرح تفصیلی اتفاق بسـیار خوبی
 بـود کـه در ایـن دوره رخ داد، تجربـه ای کـه قبل از این سـراغ نداشـتیم و
 بـه دلیـل فاصلـه بین مطالعات طـرح جامع و تهیـه طرح تفصیلـی، آمار و
 اطالعاتی که توسـط مهندسـان و مشـاوران وضـع می گردیـد و برنامه ای
 کـه تنظیـم می شـد، از واقعیت فاصلـه می گرفت. با این تعبیـر در هر حوزه
 برنامه ریـزی پیشـرفت قابـل مالحظـه با میانگین %70-50 داشـته اسـت
 و طبـق قـرارداد حداکثـر 6 مـاه پـس از تصویـب طـرح جامع در شـورای
 برنامه ریزي اسـتان باید طرح تفصیلی برای کمیسـیون ماده 5 آماده شـود
 .کـه ان شـا اهلل تـا پایان سـال موضوع طـرح تفصیلی نیز تصویب شـود
جاوید ادامه داد: تاکیدی که در فرآیند مدیریت شـهری داشـته ایم اسـتفاده 
از ظرفیت و توان مشـاوران در کنار مدیران مناطق شـهرداری بوده اسـت 
تـا بتوانیـم از کسـانی کـه در تهیه طـرح تفصیلی مشـارکت داشـته اند در 
زمـان اجـرا نیز بهـره مند شـویم و نقاط ضعـف احتمالی را بـا حضور خود 
آن هـا رفـع کنیـم تا ایـن موضوع بـه اجرای صحیـح کار بسـیار خوبی که 

انجام شـده اسـت کمك کند. 
وی به شـکل گیری سیسـتم یکپارچه سـازی شـهرداری پس از ده سـال 
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فعالیـت در ایـن خصـوص اشـاره کـرد و گفـت: امـروز بایـد اذعـان کنیم 
توانسـته ایم سیسـتم یکپارچه سـازی شـهرداری را به صورت صـد در صد 
نهایـی کنیـم تا فرایند پاسـخگویی به صـورت کامال خودکار انجام شـود. 
این موضوع یعنی تحقق اشتغال تخصصی و اعتماد به جامعه متخصص 
شهر؛ کسانی که وظیفه طراحی و نظارت در ساخت و ساز را بر عهده دارند 
و ما به آن ها و به ساختمانی که می سازند و زیر آن سقف زندگی می کنیم 
اعتماد می کنیم. این موضوع عالوه بر رضایت نسبی مردم باعث سرعت 
تکریم ارباب رجوع، افزایش کیفیت و شفافیت شده است و ما مصمم هستیم 
پایان سال پاسخگویی شهرداری ها  اینکه در  تا  را توسعه دهیم  این کار 

به صورت کامل حذف شود. 
شهری  محیط  کیفیت  بر  تاکید  با  شهرسازی  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
گفت: با درک صحیح از نیازها و انتظارات مردم، شهر باید بگونه ای خود 
را جلوه گر کند که فضای زندگی برای مردم- زیبا، مناسب و امن باشد 
قرار  کار  دستور  در   " بهساز   " موضوع  سال 1387  از  اساس  همین  بر 
شهر  از  زیادی  بخش های  توانستیم  آن  بر اساس  خوشبختانه  و  گرفت 
را طراحی کرده و به سمت اجرا حرکت کنیم و توزیع مناسبی در نقاط 
مختلف شهر داشته باشیم و بتوانیم عبور و مرور مردم را به صورت پیاده، 
تسهیل کنیم. عالوه بر این موضوعاتی چون روانسازی حرکت به ویژه برای 
معلوالن و جانبازان و مبلمان شهری و نورپردازی را مد نظر قرار دهیم. 
جاوید تصریح کرد: مشهد به عنوان پایتخت معنوی و دومین کالنشهر مذهبی 
جهان مورد تاکید و عنایت خاص مقام معظم رهبری و سایر مسووالن است 
بنابر این الزم بود که به بحث طراحی در بخش های مختلف معماری و 
شهرسازی توجه کنیم. ما بر خود تکلیف دانستیم، جایگاه شهر مشهد را 
به عنوان کالنشهری مذهبی در مقیاس بین المللی تعریف کنیم، بنابر این، سند 
جهانی سازی شهر مشهد را در دستور کار قرار داده ایم که در حال مطالعه است. 
ایرانی-  معماری  الگوی  و  ایرانی  شهرسازی  الگوی  سند  این  بر  عالوه 
اسالمی نیز مورد توجه قرار گرفته است تا بر مبنای این مطالعات کالن بتوانیم 
به صورت پایلوت در کشور تعریف مناسبی از معماری و شهرسازی ایرانی- 
اسالمی ارایه کنیم و مطابق با شرایط خاص منطقه، اقلیم و جغرافیای شهر 
مشهد، فرهنگ و شرایط مذهبی به چارچوبی برسیم که اگر ساختمانی در 
مشهد طراحی می شود، بدانیم که اینجا مشهد است و متعلق به امام رضا )ع(. 
موضوع تعامل بین رشته ای مد نظر سازمان نظام مهندسی قرار دارد تا ضمن 
تعریف وظایف و جایگاه هر یك از رشته های معماری و شهرسازی؛ شان 

و جایگاه این رشته ها و نگاه و انتظاری که از آن ها می رود را تبیین کنیم. 
در حاشیه این همایش جناب آقاي مهندس میرفندرسکي، 
به عنوان شهرساز برتر استان خراسان رضوي در سال 1392، 
معرفي و لوح تقدیري از سوي مهندسان شهرساز استان به 

ایشان اهداء شد. 
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گفـت و گو بـا دکتـر گیتـی اعتماد؛ 
شهرسـاز  بانوی 

همه چیز در نظر این زن 
شدنی  است

| گفت و گو | محمدتقی خسروی
دکتـر گیتـی اعتمـاد؛ بانـوی شهرسـازی که چنـدی پیش انجمـن مفاخر 
معمـاری ایـران بـه بهانـه هفتادمیـن سـالروز تولـدش از وی تجلیل نمود 
از جملـه مفاخـری اسـت کـه ضمن ایفـای نقش و سـهم مادرانـه خود به 

انجـام رسـالت ارزشـمند خویـش در قبـال جامعه خود می اندیشـد.
وجـود بزرگانـی همچـون گیتی اعتماد را باید بسـان شـعله ای دانسـت که 
گرمـای آن هـم دانش افـروزی داشـته و هـم روشـنگری های اجتماعـی 
و صنفـی؛ شـعله ای کـه بـا وجـود چالش هـا و فـراز و نشـیب های روزگار 
همچنـان گـرم مانـده و هنـوز غیـر از فعالیت های حرفـه ای گسـترده، به 
عنوان یك شـهروند ناظر و مسـوولیت پذیر آگاه، گاه به انتشـار کتاب و گاه 
به نامه نگاری با شـورای شـهر، شـهرداری و دیگر ارگان های مسـوول در 

خصـوص آنچه درسـت بـه نظر نمی رسـد می پـردازد.
در آتـش تـالش گیتـی، نـه از زبانه های تند و بی پروا نشـانی اسـت و نه از 
خودنمایی های گذرا؛ تنها شـجاعتی اساسـی، مسـتمر و فروتـن را بی هیچ 

خودسـتایی و الف زدنـی، می توان یافت.
او هنـوز هم می جنگد و به شـهردار و رئیس شـورای شـهر تهـران نامه ی 
تذکـر می نویسـد. شـیفته کار گروهـی و اجتماعـی اسـت و همـکاری و 
همیـاری را بـه تکـروی ترجیـح می دهـد چـرا کـه اعتقـاد دارد بـا چندین 
فکـر، مجمـوع نتیجـه  بهتـری بـه دسـت می آیـد تـا بـا مجمـع دل های 
پریـش. گیتـی هنوز قوی تر از همیشـه جهـان اطرافش را سـامان می دهد 

و همه چیـز در نظرش شـدنی  اسـت!
گیتـی اعتمـاد مـدرک کارشناسـی ارشـد معمـاری خـود را از دانشـکده 
هنرهـای زیبـا دانشـگاه تهـران و مـدرک دکتـرای شهرسـازی اش را از 

دانشـکده هنرهـای زیبـاي دانشـگاه تهـران دریافـت کـرده اسـت. 
او مدتـی رئیـس هیـات مدیره مهندسـین مشـاور طرح و معمـاری و نایب 
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رئیـس انجمـن صنفـی مهندسـان مشـاور معمـار و شهرسـاز و نیـز عضو 
هیـات امنـاء انجمـن مفاخر معمـاری ایـران بود .

از جمله سـوابق کاری وی می توان به کارشـناس دفتر فنی وزارت کشـور 
) 1346-1348(، مـدرس دانشـگاه شـیراز ) 1348(، کارشـناس معماری و 
شهرسـازی در مهندسـان مشـاور) 1346-1351 (، اسـتادیار و مدیر گروه 
شهرسـازی دانشـگاه ملـی ایـران، تهـران) 1351-1359( اشـاره کـرد.
تالیـف کتـاب شهرنشـینی در ایران،ترجمـه کتـاب جغرافیـای شـهری اثر 
جانسـون، ترجمـه کتـاب توسـعه و توسـعه نیافتگی اثـر فورتـادو، ترجمه 
مقاالتی در کتاب مفهوم شهر یك و دو و ارایه ده ها مقاله در زمینه معماری 
و شهرسـازی در همایش هـا و فعالیـت در گـروه تحقیق مطالعات شـهری 
و منطقـه ای را نیـز باید به مجموعه سـوابق حرفـه ای دکتر اعتمـاد افزود.

گفـت و گـوی ما بـا ایشـان همزمان بـا روز جهانـي شهرسـازي بهانه ای 
بـود بـرای بیـان دغدغه هـای وی در خصوص شـهر و زندگی شـهری که 

تقدیـم حضورتـان می کنیم:

خانـم دکتـر، بـه نظر شـما چرا دیگـر، محیط هاي شـهري 
همچون گذشـته پاسـخگوي نیازها وحقوق شـهروندان در 

نیسـت؟ ابعاد  همه 
ــاًل  ــهری کام ــای ش ــته محیط ه ــه در گذش ــت ک ــوان گف ــه نمی ت البت
پاســخگوی نیاز هــای شــهروندان بودنــد امــا بــه نســبت نیازهــای آن هــا، 
ــال  ــان ح ــد زم ــهروندان درح ــاز ش ــون نی ــد. چ ــخگو بودن ــتر پاس بیش
نبــود. از طرفــی می تــوان گفــت بــا ســرعت تحــول و تغییــرات زندگــی 
ــی شــهری، فضــای  ــی زندگ ــای شــهروندان، و پیچیدگ شــهری، نیازه
شــهری نتوانســت بــه آن ســرعت رشــد و انعطــاف داشــته باشــد. به ویــژه 
اینکــه در کشــورهایی نظیــر ایــران بــه دلیــل رشــد بــاالی جمعیت  شــهر 

نشــینی ایــن تطابــق نداشــتن هــر چــه بیشــتر شــد.

به نظر شما چه اقداماتي را مي توان و باید در حوزه آموزش 
و هدایت شهروندان در خصوص آموزش مهارت های زندگی 

جمعی و آشنایی با فرهنگ شهرنشینی انجام داد ؟
مسـلماً می تـوان از طریـق صـدا و سـیما )کـه متاسـفانه در ایـران در این 
زمینـه کار چندانی نمی کنند( مسـایل شـهری، و نحـوه رویارویی بـا آن را 
بـه مـردم آموخـت. ضمن آنکه تجربـه خود مـردم در زمینه هـای مختلف 
سـمن ها  ایجـاد  شـورایاری ها،  طریـق  از  می تـوان  را  شـهری  زندگـی 
)NGO( در اختیـار آن هـا قرار داد. مهمتر از همه، ایجاد مشـارکت وسـیع 
از ابتـدای مطالعـات یـك طـرح شـهری تـا آخـر، می توانـد در ایـن زمینه 

بسـیار مفید باشد.

بـه عنوان یک شهرسـاز هویت و شناسـه اصلي شـهرهاي 
مـا را در چـه می دانید ؟

شناسـه اصلـی کالنشـهرهای مـا در حـال حاضـر ترافیـك بی حسـاب 
وغیـر قابـل تحمـل، آلودگی هـوا، آلودگـی صوتی و غیـره اسـت. البته در 
قسـمت هایی از شـهرهای ما که فضا های تاریخی و با ارزشـی وجود دارند 
و گنجینه هـای طبیعـی موجود اسـت کـه می توان آن هـا را ارج نهـاد و در 
حفـظ آن ها کوشـید )مانند باغ های تهـران، کوه البرز و دره هـا و دامنه های 
زیبـای آن، رودخانـه زاینـده رود اصفهـان، میـدان نقـش جهـان و غیـره(
هویت تاریخی شـهر های ما مسـلماً ناشـی از تاریخ شهرنشـینی و قدمت 
شـهرها و هویـت منفـی آن ناشـی از شـتاب شهرنشـینی و عـدم انطباق 

کالبد شـهر، فضای اقتصادی- اجتماعی شـهر با این رشـد شـتابان اسـت.
ایـن هویـت در بخـش منفـی آن ناشـی از بی توجهـی مسـووالن، آگاهی 
نداشـتن مـردم، دچـار روزمرگـی بـودن و دالیل بسـیار دیگری اسـت که 

بایـد آن هـا را در یـك مطالعـه آسیب شناسـی کرد.

شــهر ایــده آل شــما بــه لحــاظ کالبــدي و هویتــي چــه 
شــهري اســت؟ 

ــت و  ــش، هوی ــت، آرام ــهری دارای امنی ــه در آن فضــای ش ــهری ک ش
زیبایــی باشــد و بتــوان در آن بــه راحتــی نفــس کشــید و بــا آســودگی 
ــه  ــه خان ــه محــل کار و خدمــات رســید و ســریع تر ب ــدم زد. ســریع ب ق
بازگشــت. بــه ســهولت بــه مرکــز خریــد، تفریــح رســید. بــدون مزاحمت 
فعالیت هــای روزمــره را انجــام داد. نمونــه شــهر های نســبتاً خــوب شــاید 
ویــن در اتریــش، ســنت گالــن در ســوئیس، ونیــز در ایتالیــا و ... باشــد. 
در ایــران نیــز اصفهــان قبــل از ایــن آلودگی هــای هــوا و خشــك شــدن 

رودخانــه شــهر خوبــی بــود.

شهرسـازان و طراحـان شـهري کشـور ما چقدر در شـکل 
گیـري ایـن هویت نقـش داشـته اند؟

مســلماً شهرســازان و طراحــان شــهری هــم تــا حــدودی )نــه بــه انــدازه 
ــه  ــهیم بوده اند،ک ــهری س ــاش ش ــن اغتش ــاد ای ــووالن ( در ایج مس
ــه، بررســي  ــودن حضــور ایشــان در روندهــاي تهی ناشــي از کمرنــگ ب
ــی  ــدادن آگاه ــور در ن ــد. همینط ــا مي باش ــا وبرنامه ه ــراي طرح ه و اج

بــه شــهروندان.

حضور نداشـتن مهندسان شهرسـاز در روند اجرایی شدن 
تهیه طرح هـای توسـعه و عمران)جامع، تفصیلـی و...( چه 

چالش های بـه دنبال خواهد داشـت؟
حضــور نداشــتن مهندســان شهرســاز در رونــد اجرایــی شــدن طرح هــای 
ــك  ــود چــون ی توســعه عمــران مســلماً موجــب مشــکالتی خواهــد ب
طــرح را نمی تــوان تمــام شــده فــرض کــرد. همانگونــه کــه شــهر یــك 
ارگان زنــده اســت و مرتــب در حــال تغییــر اســت، بنابرایــن طرح شــهری 
هــم بایــد دایمــاً در حــال بررســی، بازنگــری و تطابق بــا تغییرات باشــد و 
ایــن حتمــاً بایــد بــا حضــور تهیه کننــدگان طــرح، مجریــان و مســووالن 
شــهر باشــد وگرنــه بــه قــول یکــی از شهرســازان مــا در ایــران بــرای 

ــد انجــام دهیــم، برنامه ریــزی می کنیــم. کارهایــی کــه نبای

بـا توجه به آنچه اشـاره کردیـد چطور می تـوان ضعف های 
قانونـی حضور مهندسـان شهرسـاز را در مجامـع تصمیم 

گیر و تصمیم سـاز کشـور برطـرف کرد؟
ضعــف قانونــی را بایــد بــا اصــالح قانــون برطــرف نمــود. در غیــر ایــن 
ــاز  ــامل متخصصــان شهرس ــازمانی عمومی ش ــان س ــا آن زم صــورت ت
ــا تهیــه طــرح در جریــان کار قــرار  ناظــر بــر اجــرای طــرح همزمــان ب

گیــرد، تــا بتوانــد ایــن نظــارت را انجــام دهــد.
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نگاهی به فرجام حضورغیر متخصصان 
در بازار ساخت و ساز

مشارکت در ساخت یا 
"معامله" بـرد و باخت

اشاره
"می گفـت تمـام کار ظـرف یك سـال تمـام اسـت. بهترین مصالـح را از 
بهتریـن محـل تهیـه می کنـم. بـاد و بـرف و بـاران هم کـه بیایـد کار ما 
تعطیـل نمی شـود. حـرف و قـول مرد یکـی اسـت. ایـن را بنگاهی محل 
هـم می دانـد امـا حـاال کتمـان می کند، زیـرش می زنـد. می گویـد قیمت 
مصالـح عیـن قیمت ماسـت و پنیر بقالی محله تان چند برابر شـده اسـت 

کـف دسـتم را که بـو نکرده بـودم. " 
دسـت های اسـتخوانی پیـرزن می لـرزد، مـدام اشـك می ریـزد، نفریـن 
می کنـد و اینهـا را یـك بـه یـك و هـر از گاه چنـد بـار پشـت سـر هـم 
تکـرار می کنـد. از وعـده سـر خرمنـی می گویـد کـه آقـا خلیـل؛ بسـاز و 
بفـروش مایـه داری کـه بنـگاه محل معرفـی اش کـرده، بـه او داده بود... 
می گوینـد دامـداری گوسـفندانش را کنـار درختـی بـرد و خـود بـاالی آن 
رفـت. بـاد شـدیدی وزیـد و چـون خـود را در خطـر دیـد با خـدا عهد کرد 
کـه اگـر من به سـالمتی از درخـت پایین آیم، همـه گوسـفندانم را در راه 

تـو صدقـه می دهم. 
سـپس آرام آرام از شـاخه های باال به شـاخه های پایین آمد و کمی احساس 
آرامـش کـرد، و گفـت: خدایا! قیمت گوسـفندها گران اسـت و دلم نمی آید 
صدقـه بدهـم. اگر سـالم به پایین آیم، پشـم های آن هـا را صدقه می دهم. 
از آنجـا پایین تـر آمـد، بیش تـر احسـاس آرامـش کـرد و گفت: خدایـا! اگر 
سـالم بـه زمیـن برسـم کشـك های بـه دسـت آمـده از آن هـا را صدقـه 
می دهـم. وقتـی که پاییـن آمد و کاماًل احسـاس آرامش کرد، گفت: پشـم 

چی؟ کشـك چـی؟ ولش کـن هیچی! "
شـاید بتـوان گفـت این مثـال و این مثـل حکایـت گروهی از سـازندگان 
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واحدهـای سـاختمانی اسـت کـه پـس از جلب اعتمـاد مالکانـی که قصد 
سـاخت خانـه کلنگـی خـود را دارنـد، با مشـاهده آشـفته بازار مسـکن نه 
پشـم می شناسـند و نـه کشـکی کـه روزی در ظرف قـرارداد میـان آن ها 
ریختـه شـده اسـت و سـرانجام بـه همین سـادگی بسـاط سـرمایه ای که 
تمامی دارایـی مالکـی بی تجربـه اسـت در هیمنـه خلـف وعده سـازنده ای 

طمـاع از میان مـی رود. 
امـا بـدون تردیـد فرجـام تجربـه مشـارکت در سـاخت بـرای مالـکان و 
سـازندگان همـواره بـه ایـن گونه نیسـت؛ چه بسـا می تـوان سـازندگان و 
متخصصـان بسـیاری را سـراغ گرفت که حاضر نیسـتند ظـرف تعهد خود 
را حتـی در میانـه همان بازار آشـفته مسـکن نیز بشـکنند؛ مهندسـانی که 
عـالوه بـر تجربـه، خـوش نامـی، توانایی مالـی وفنـی، وفـاداری و پیمان 
داری، دانـش و تخصـص خـود را در مشـارکت با دیگری به کار بسـته اند. 

به یکدیگر اعتماد کنیم
آقـای غ-ف؛ از جملـه مشـارکت کننـدگان موفقی اسـت که از مشـارکت 
خـود خاطـره خوبـی در ذهـن دارد. او در خصـوص چرایـی ایـن احسـاس 
رضایـت می گویـد: بـا توجه به نبود اعتمـاد و اطمینـان در این خصوص در 
جامعـه؛ راجـع بـه این موضـوع تحقیق کـردم و از طریق یکي از دوسـتان 
با شـریك خودم آشـنا شـدم. پس از آن با مذاکره ای که با ایشـان داشـتم، 
بـه یکدیگـر اعتماد کردیم و پس از گذشـت دو تا سـه ماه، قـراردادي بین 
مـا تنظیـم گردید و قرار شـد کار را پس از یك سـال تحویل بگیـرم، اما در 
عیـن حـال باز هم ایشـان قـول داد تالش کنـد ظرف 9 تا 10مـاه این کار 
را تحویل دهد و همانطور هم شـد یعنی ایشـان ظرف 9ماه، سـاختمان را 

با بهترین کیفیـت تحویل داد. 
وی دلیـل موفقیـت در مشـارکت خـود را در تحقیق پیش از عقد قـرارداد، 

شـناخت نسـبت به طـرف مقابل و ایجـاد اعتمـاد بین طرفیـن می داند. 
آقای ح-م یکی دیگر از مالکانی اسـت که از مشـارکت با شـریك سـازنده 
پـروژه خـود رضایـت دارد. او هـم می گویـد: مـن بـه  دنبـال یك سـازنده 
خـوب بـودم تا اینکه پس از تحقیق و پرسـش هایي که انجـام دادم یکی از 
مهندسـان صاحب نام را براي مشـارکت در ساخت انتخاب کردم. ایشان از 
زماني که وی کار را شـروع کرد تا اتمام آن کمتر از یك سـال طول کشـید. 
وي می گویـد خـود، در تمام دوره در محل سـاخت بنا حضور داشـته ضمن 
آنکـه پـس از تحقیـق در خصـوص شـریك خـود نسـبت بـه وی اعتماد 

کامل کسـب کرده اسـت. 
وی در پاسـخ بـه اینکه آیا قیمت بیشـتر را می توان مبنایی بـرای ارایه کار 
بهتـر محسـوب نمود می گویـد: فکر مي کنـم نمی توان قیمت را شـاخص 
مطمئنـی دانسـت، چـون نوع و میـزان مصالح مورد اسـتفاده در پـروژه در 
قـرارداد، ذکـر شـده بود البتـه گرچه درصدي جزیي بیشـتر بـود، اما ارزش 

آن را نیز داشـت. 
وی بـه کسـانی کـه قصد مشـارکت در سـاخت دارند توصیـه می کند قبل 
از اقـدام به مشـارکت از شـریك خود شـناخت کامـل پیدا کننـد، کارهاي 
قبلـي سـازنده را ببیننـد و آن گاه ایـن مهـم را بررسـی کننـد که آیـا او به 
تعهدات پیشـین خود عمل کرده اسـت یـا خیر. ضمن آنکـه در فرآیند کار 

نیـز بایـد بین طرفیـن اعتماد متقابل وجود داشـته باشـد. 
بـا افزایش قیمـت ملك به ویژه در یك دهه گذشـته توانمندی سـازندگان 
بـرای تبعیـت از الگـوی خرید زمین و سـپس سـاخت آن کاهـش یافت و 
از آن زمـان به بعد سـازندگان به سـمت مشـارکت با مالکانـی روی آوردند 
کـه خـود تخصـص فعالیت هـای سـاختمانی را نداشـتند. اما ایـن موضوع 
اندک زمانی بعد با گسـتردن سـفره سـودجویی گروهی از سـازندگانی که 

انـدک مایـه ای از دانش مهندسـی نداشـتند به سـوژه ای جدی اساسـی در 
دعـاوی حقوقی و قضایی تبدیل شـد و سـکه اعتماد بـه متخصصان را نیز 

از رونـق انداخت. 
بـا آنچـه گذشـت بـه نظـر می رسـد جلـب اعتمـاد مجـدد مالکان جـز از 
طریـق آگاهی بخشـیدن بـه این جامعه و امـکان تدبیـر در چگونگی عقد 

قراردادهـای اصولـی بـا سـازندگاِن "متخصص" ممکن نیسـت. 

سازنده موفق؛ تجربه ای شیرین
مهندس م-ر از جمله مهندسـان موفقی اسـت که امضای مشارکت وی در 
ذیـل قـرارداد بـا مالکانی که به او اعتماد کرده اند، خوش درخشـیده اسـت. 
او کـه در زمینـه متـره و بـرآورده وکنتـرل پـروژه فعالیـت دارد می گویـد: 
معمـواًل کسـاني کـه مي خواهند در مشـارکت سـود بیشـتری نصیبشـان 
شـود بـدون مطالعه و تحقیق در ایـن خصوص، از طریـق بنگاه معامالتی 
امـالک اقـدام به تنظیم قـرارداد می کنند. وی در خصـوص چگونگی عقد 
قـرارداد خـود با صاحب ملك اضافـه می کند: من پس از انجام محاسـبات 
الزم، برآوردهـا را تنظیـم مي کنـم و سـپس نسـبت به مشـارکت تصمیم 
می گیـرم. بـه عنـوان یك کارشـناس هزینـه را بـرآورد مي کنم کـه چقدر 
مي توانـم بفروشـم و چقـدر سـهم مالـك مي شـود. این گونه نیسـت که با 
هر شـرایطی و قیمتی در سـاخت مشـارکت کرده و در نهایـت به تعهداتم 
عمـل نکنـم. بنابرایـن در تعهداتي کـه در قـرارداد قید می کنم مـواردی را 
اضافـه می کنـم تـا مالك نیـز از این مشـارکت راضي باشـد. مثال بـرآورد 
می کنـم یـك میلیـون و پنجاه تـا یك میلیـون و صد هـزار تومـان براي 
هـر متـر مربـع هزینه مي کنـم و 50 هزار تومـان را اضافه تـر از این مقدار 
بـراي رضایت مالك زمیـن اختصاص می دهم. در خصـوص کنترل پروژه 
نیـز تـالش می کنـم تمامی کارهایـي را که طـی 12 ماه در قـرارداد متعهد 

بـه انجـام آن هسـتم در مـدت 11 ماه انجـام و به موقـع تحویل دهم. 
وی ادامـه می دهـد: سـال گذشـته کـه هزینه هـا افزایـش یافـت نـه تنها 
سـوددهی نداشـتم بلکـه متضـرر هـم شـدم امـا بـا اینحـال کار را بـه 
تعویـق نیانداختـم چـرا کـه معتقـدم سـرعت در انجام پـروژه خـود، باعث 
کاهـش هزینـه خواهد شـد. بـه انـدازه توانم کار برمـي دارم و همـان ابتدا 
برنامه ریـزي مي کنـم و مصالـح را همـان اول مشـخص کـرده و امـور را 

مهندسـي مي کنـم. 
وی یکي از مشـکالت در خصوص مشـارکت در ساخت را نداشتن شناخت 
کافـی از سـوی مشـارکت کننـدگان می دانـد و می گوید: مـردم دنبال این 
هسـتند کـه بدانند سـهم آن ها از سـاخت چقدر اسـت و شـریك سـازنده 
چـه متـراژ مفیـدي بـه آن هـا تحویل مي دهـد. مقـررات مربوط بـه تراکم 
را نمی داننـد و بنابـر ایـن هـر قـراردادي را بـدون تحقیق و بررسـي امضا 
مي کنند.زیرا فقط سـود حاصل از مشـارکت در سـاخت و مسایل اقتصادی 
مـورد نظرشـان اسـت، امـا کار ما با طـرح و برنامه اسـت و از متراژ مفیدي 
کـه مي توانیـم بسـازیم با 3 متـر باال و پایین بر اسـاس قوانین شهرسـازي 

بـرآورد منطقـي انجـام مي دهیم و توقع بیشـتری ایجـاد نمي کنیم. 
مهنـدس م-ر در پاسـخ بـه اینکـه یـك متقاضـي مشـارکت قبـل از عقد 
قـرارداد بایـد بـه چـه نکاتـی توجه کنـد می گویـد: ابتـدا بایـد هزینه هاي 
سـاخت واقعـي باشـد. تعهدي که شـریك سـازنده به مالـك مي دهد باید 
بر اسـاس گـزارش توجیهـي باشـد عـالوه بـر این حتمـا باید برنامـه زمان 
بنـدي و پیـش بینـي سـرمایه گذاري داشته باشـند. دیگـر آنکـه در هنگام 
تنظیـم قـرارداد قیمـت کـف فـروش را مشـخص کنند؛ چـون مـا واحد را 
مثـال بـه ازاي هر متر مربع دو میلیون و ششـصد هزار تومان مي فروشـیم 
امـا دو سـه مـاه بعـد همـان ملـك با سـه میلیـون و چهارصد بـه مصرف 



62

کننـده مي رسـد، اشـکال اینجاسـت کـه معمـوال بنگاه هـا ایـن واحدها را 
خریـداری می کننـد و مـا بـه مصرف کننـده دسترسـی نداریـم. مهم ترین 
موضـوع در ایـن خصـوص، برنامـه زمـان بندي اسـت که بایسـتی کامال 

مشـخص باشد.
وی سـازمان نظـام مهندسـی را مهم تریـن عامـل بـرای مقابلـه بـا ایـن 
معضـالت می دانـد و تصریـح می کنـد: الزمـه انجـام هـرکاری تخصص 
در زمینـه مربوطه اسـت اما متاسـفانه نیمی از مشـارکت کننده ها تخصص 
الزم در ایـن خصـوص را ندارنـد. مالـکان باید خودشـان کار را به مهندس 
عمـران یـا معمـار بسـپارند و مسـووالن بنگاه حـق ندارنـد در ایـن موارد 
دخالـت کنند؛ مثل آنکه نظام پزشـکي اجازه هیچگونه فعالیت پزشـکي را 

بـه کسـي که مـدارک معتبر نظام پزشـکي نـدارد نمـي دهد. 
وی می گویـد: هـر 15 سـال یـك زلزلـه مهیـب در ایـران رخ می دهـد؛ 
رعایـت نکـردن اصول سـاخت و سـازنظیر زلزله اسـت که مـا باعث وقوع 
آن می شـویم و عمـر مفید سـاختمان ها را کاهش می دهیم لـذا پس از هر 
15 سـال باید شـهر و سـاختمان های سـاخته شـده را به دلیل بد سـاختن 

خـراب کنیـم و اصـاًل هم متوجـه این زلزله نمي شـویم. 
وی بـرای حـل ایـن مشـکل پیشـنهاد می کنـد: بایـد یـك نسـخه از 
قراردادهاي مشـارکت به نظام مهندسـي بـرای مشـورت و راهنمایي ارایه 
شـود ضمـن آنکـه سـازنده حتمـاً بایـد مهنـدس باشـد و در هنـگام عقد 

قـرارداد بـه جـای کارت شناسـایي گواهـي اشـتغال ارایـه دهد. 
م-ر بـا تاکیـد بـر اهمیت اطـالع رسـاني در این خصوص اضافـه می کند: 
بنگاه ها باید از تنظیم قراردادهایي که بین مالك و سازنده ساختمان )کسی 
کـه عضو سـازمان نظام مهندسـي نیسـت( منعقد می شـود اجتنـاب کنند. 

مشارکت  جامع  قانون 
نداریم در ساخت 

معـاون امـور اجتماعـی و پیشـگیری از جرم دادگسـتری خراسـان رضوی 
معتقد اسـت: متأسـفانه در دهه اخیر ساخت و سـازهاي بدون نظارت دقیق 
و فّنـي رشـد قارچ گونه داشـته و نوسـان قیمـت در حوزه امـالک که غالبًا 
با رشـد و سـیرصعودي همراه بوده اسـت موجب شـده افراد نیاز بیشـتري 
بـه مسـکن پیـدا کنند. حال ممکن اسـت ایـن نیـاز کاذب و غیرواقعي نیز 
باشـد. در این شـرایط افراد سـودجو، فرصت طلب و شـّیاد نیز با در اختیار 
داشـتن سـرمایه انـدک بـا ترفندهای مختلـف از این آشـفته بـازار نهایت 
سـوء اسـتفاده را می کنند و در حقیقت همین مسـاله زمینه حس نداشـتن 
اعتمـاد را در میـان مالکان امالک و خریداران و فروشـندگان واقعي از بین 
میبـرد. ضمن اینکه سـاخت و سـازها روند و پایه اصولـي را طي نمي کنند. 
سـید امیر مرتضوی اضافه می کند: برای پیشـگیري از مشـکالت احتمالي 
و تشـکیل نشـدن پرونده هـاي قضایـي ذکـر توصیه هایي ضروری اسـت. 
وی می گویـد: یکـي از مهم تریـن معضـالت در خصـوص مشـارکت در 
سـاخت نبـود قانـون جامـع اسـت از ایـن رو پیشـنهاد مي شـود همچـون 
قانـون پیـش فـروش سـاختمان، قانونـي جامـع دربـاره عقد مشـارکت و 
قراردادهـاي مرتبـط بـا آن کـه دربرگیرنـده تمامی نـکات فنـي و حقوقـي 

باشـد وضع شـود. 
وی ادامـه می دهـد: عـالوه بـر فقـدان قانـون، نبود یـك قـرارداد جامع و 
مانـع خـود زمینـه بـروز و ظهـور اختالفـات را فراهـم می سـازد. البته این 

معضـل و مشـکل راجـع به سـایر قراردادهـا نیز وجـود دارد. 
معـاون امـور اجتماعـی و پیشـگیری از جرم دادگسـتری خراسـان رضوی 
ادامـه می دهـد: در قرارداد مشـارکت به دلیل آنکه عملیات سـاخت و سـاز 
طوالنـي اسـت اغلـب افـراد نوسـانات قیمـت مصالـح را پیـش بیني نمي 
نماینـد. از ایـن رو توصیـه مي شـود از کنوانسـیون بیع بین المللـي کاال در 
ایـن خصـوص الگو بـرداري شـود. ضمن آنکـه مالـك باید قبـل از انعقاد 
قـرارداد مشـارکت، مجـري را کامـل بشناسـد و اطـالع از عملکرد سـابق 
او داشـته باشـد و بـا شـناخت کافـي قـرارداد منعقد نمایـد. عـالوه بر این 
هماننـد قـرارداد پیـش فـروش سـاختمان، در قراردادمشـارکت، نیز سـهم 

هریـك از مالـك و پیمانکار و... مشـخص شـود. 
مرتضـوی می افزایـد: در قراردادهـاي مشـارکت کـه مالـك با طـرف خود 
منعقـد مینمایـد. حتمـاً ناظر و مشـاور فني حضور داشـته باشـد. حـال این 
قـرارداد مي خواهـد در واحـد مشـاورین معامالت امالک باشـد یا خـارج از 
آن. بـراي جلوگیـري از بـروز خسـارت احتمالي ناشـي از تأخیـر در تحویل 
هـم توصیـه مي شـود با توجـه بـه مـاده230 قانون مدنـي ضمن قـرارداد 

وجـه التزام نیـز پیش بیني شـود. 
حتي توصیه مي شـود در راسـتاي تشـویق مجري براي سـرعت بخشیدن 
در انجام تعهداتش، بحث تشـویق به عنوان حسـن انجام کار و تسـریع و 

تسـهیل آن در قرارداد دیده شـود. 
وی یـادآور می شـود: یکـي از اصولـي که باید پیگیري شـود ایجاد شـعب 
تخصصي و ویژه در ارتباط با دعاوي ناشـي از قرارداد مشـارکت مي باشـد. 
بنابـر ایـن صـرف ایجـاد شـعب ویژه مشـکلي را حـل نخواهد کـرد. بلکه 

بایـد این تأسـیس تـوأم با آموزش هـاي الزم حقوقي باشـد. 

دو معضـل مهندسـي 
سـاختمان

دکتر منوچهر شـیباني دکترای مدیریت اقتصاد، کارشـناس ارشـد مدیریت 
اجرایـی )MBA( و مهنـدس پیشکسـوت عمـران عضو شـوراي مرکزي 
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان، همچنین مدرس دوره هاي آموزشی با 
عناویـن اصول عمومی خدمات مهندسـی، ایمنی، تنظیـم قراردادها و …و 
کارشـناس رسمی دادگسـتری در رشـته راه و سـاختمان و نقشـه بـرداری 
می گویـد: موضوع پیش خریدها و بحث مشـارکت در سـاخت؛ دو معضلي 
اسـت کـه جامعـه در بحـث مهندسـي سـاختمان بـا آن مواجه اسـت. در 
خصـوص پیـش فروش سـاختمان قانـون مـدون و خوبي در سـال 89 به 
تصویـب رسـیده ولی متاسـفانه اجرایی نشـده اسـت و من تصـور می کنم 
عـده ای منافـع خـود را در اجرا نشـدن ایـن قانون مي بیننـد در صورتی که 
الزم اسـت هرچـه زودتـر آییـن نامه هـاي آن نیـز تدویـن شـده و به طور 
کامـل بـه مرحلـه اجرا در آیـد. چرا که با اجـرای آن از فروش هـای کاذب، 

کالهبرداري هـا و مسـایل این چنینـی جلوگیری خواهد شـد. 
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وی می افزایـد: در حـال حاضـر در کشـور ما مشـارکت در سـاخت به جای 
آنکـه تبدیـل به فعالیتی مثبت و مناسـب بـراي تامین منافـع و حقوق هر 
دو طرف قرار داد؛ یعنی شـریك سـاخت و صاحب ملك هر دو سـود ببرند 
تبدیـل به مسـاله ای شـده که دعـاوي و اختالفـات در آن زیاد اسـت و در 

نتیجـه حجم پرونده هـاي دادگسـتري را نیز افزایـش می دهد. 

باشخصی عادي مواجهیم
مشـارکت در سـاخت شـیوه مدوني ندارد و فعالیتی فني، حقوقي و سرمایه 
گـذاري اسـت و نمي تـوان از تمامی مردم انتظار داشـت در مقام یك مدیر 
پـروژه داراي دانـش و تجربـه عمـل کننـد. در ایـن موضوع ما باشـخصی 
عـادي مواجهیـم کـه زمینـی در اختیـار دارد و مي خواهـد از طریـق جذب 
سـرمایه گـذاري آن را تبدیـل بـه احسـن کنـد. این فـرد نباید به دردسـر 
بیفتـد و راه او بـه مسـیر دادگاه هـا منتهي شـود. اولین مشـکل این اسـت 
که سـاختار تعریف شـده اي بـراي این موضـوع وجود نـدارد. در واقع قبل 
از تصویـب قانـون پیـش فـروش سـاختمان بـراي آن نیـز قانـون مدوني 
وجود نداشـت. درسـت اسـت که خیلي از مسایل مشـارکت به اصل آزادي 
قراردادهـا و توافق هـای بیـن دو طرف برمي گردد ولي یك سـري اصولي 
وجـود دارد که الزم االجرا اسـت و به ضوابـط و الزامات قانوني نیاز دارد که 
حقـوق هـر دو طـرف، نه الزاما مالك حتي ممکن اسـت شـریك سـاخت 
در آن مـورد بـي مهـري قرار گیـرد. تجربیات مـن از قراردادهـاي ناموفق 
متعدد در مشـارکت سـاخت، میگوید بخش عمده ای از این موضوع ناشـي 
از دخالـت غیـر تخصصـي و غیـر مسـووالنه بنگاه هاي اطالعـات امالک 
اسـت. غیرتخصصـي؛ بـراي اینکـه ایـن عـده نه تخصـص حقوقـی و نه 
تخصص مهندسـي دارند و غیر مسـووالنه؛ براي اینکه بعدا مسـوولیتي را 
حتـي در مقام داور هم که نوشـته مي شـود نمي پذیرند. مـن پروژه هایي را 
دیـده ام کـه این عـده در آن هـا حتي حاضر بـه داوري هم نشـده اند گرچه 
هنـوز اسـناد ملکي که مشـارکت کـرده بودند نیـز در بنگاه وجود داشـت. 
وی خاطر نشـان می کند: شـیوه قرارداد نویسي هاي مشارکت در ساخت به 
صورت بسـیار اسـفناکي ضعیف اسـت، بخش عمده قراردادهاي مشارکت 
در سـاخت از ضعف محتوایي و شـکلي شـدیدي برخوردار اسـت و بندرت 
در قرارداد مشـارکت در سـاخت یك سـري نهادهاي عمومي و تشکیالتی 
حقوقـي، یـا فردي آشـنا با حقوق و مهندسـی را می توان یافت کـه قرارداد 
خوبي نوشـته باشـند. معمواًل قراردادها ایراد دارد و متاسـفانه از سـویی نیز 
مجموعـه کتاب هـا و سـایت هاي اینترنتي قراردادهـاي ایراددار وجـود دارد 
کـه از آن ها اسـتفاده مي شـود و همیـن منابع به این مسـایل دامن مي زند. 
در کنـار ایـن موضوع، مباحث اقتصادي جامعه، نوسـانات شـدید قیمت ها، 
وضعیـت رکـود تورمـي حاصـل بـر اقتصـاد و آنچـه کـه بـه تحـوالت 
اقتصادي -اجتماعـي بـر مي گردد در چگونگـي اجراي ایـن قراردادها تاثیر 
مسـتقیم مي گـذارد. گاهـی ایـن تاثیـر بـه حـدي اسـت کـه دو طـرف یا 
ادعاهـاي جدیـد مطـرح مي کنند و یا اینکـه از انجام تعهدات خود، سـر باز 
مي زننـد. نکتـه دیگـر در بحث رسـیدگي بـه این دعاوي اسـت کـه طبعًا 
بـه دادگاه هـاي عـادي ارجـاع می شـود و صرفا بـا جلب نظر کارشـناس و 
غالبـا پـس از مدتـی طوالني به نتیجه مي رسـد که آن هم خسـارت هایي 
را بـه طـرف زیـان دیده از این مشـارکت وارد مي کند. به هـر حال با توجه 
بـه تعـداد زیـاد دعـاوي مشـارکتي و مشـکالتي کـه در این خصـوص در 
جامعـه وجـود دارد ابتـدا ایجاد یك سـاختار تشـکیالت منظمی بـراي این 
بحـث ضروري اسـت، مي تـوان قانون مشـارکت در سـاخت را تدوین کرد 
و مثـل قانـون پیـش فروش سـاختمان ترتیبات عمومـي و کلـي را در آن 
قانـون قـرار داد تـا تخلف عـدول از قـرارداد، تخلف از قانون نیز محسـوب 

شـود. دیگـر ایـن کـه نهادهـاي موثـر حقوقـي- مهندسـي ایجاد کـرد تا 
موضـوع مشـارکت در سـاخت از طریـق ایـن نهادهـا تحقق پذیـرد و این 
نهادهـا بـر حسـن اجـرا و حسـن انعقاد قـرارداد و حسـن اجـراي قـرارداد 
مشـارکت در سـاخت نظارت و کنترل داشته باشـند. بنابرایـن از همان ابتدا 
بایـد ایـن موضـوع بررسـي شـود که آیـا فـرد سـازنده از منابـع وامکانات 
کافـي برخـوردار اسـت یـا نـه و آن گاه قـرارداد درسـتي را تنظیـم کننـد و 

سـپس نحـوه اجـرای آنرا کنتـرل کنند. 
بسـیاری از مـردم عـادي کـه بـه مشـارکت در سـاخت روی می آورنـد، 
هیچگونـه آشـنایي از مقـررات ملي سـاختمان ندارنـد. اگر بـه قراردادهاي 
مشـارکت در سـاخت کـه در بنگاه هـاي معامـالت امـالک نوشـته شـده 
مراجعـه کنیـد، می بینیـد کـه اصـال از ترتیبات طـرح جامع و تفصیلـي، از 
خدمـات مهندسـي که سـازنده و ذیصالح چه کسـی باشـد، اینکه مجري 
بایـد داراي صالحیـت باشـد و یـا مقـررات ملي سـاختمان و اسـتانداردها 
در آن رعایـت شـود خبـري نیسـت، تنهـا، یکسـري ترتیبات عـادي مالي 
ثبت شـده و یکسـري هـم تعهداتي کـه ضمانت اجـرا و چگونگـي انجام 
آن به درسـتي مشـخص نیسـت و بنابر ایـن این گونـه قراردادهای ناقص 
ایجـاد ادعـا مي کنـد. به نظـر من وجـود یك قانون مشـارکت در سـاخت 
ضـروری اسـت تـا از طریـق این قانـون اوال چارچـوب کلي مشـارکت در 
سـاخت مشـخص شـود تا طرفین طبق اصـل آزادي قراردادهـا با یکدیگر 
توافـق کننـد و باید کلیـات الزم االجـراي مباحث مشـارکت در این قانون 
ذکـر شـود و نهاد هایـي نیـز در این قانـون تعریف شـوند در واقـع دفاتری 
مشـارکتي وجـود داشته باشـند کـه بـه جـاي بنـگاه اطالعات امـالک که 
فاقـد صالحیت مهندسـي و صالحیت حقوقي هسـتند ایـن کار را انجام و 
کنترل کنند و از سـویی از ظرفیت هاي سـازمان نظام مهندسـي ساختمان 

اسـتان هـم در این خصـوص اسـتفاده کنند. 
ــن  ــاختمان در ای ــام مهندســی س ــازمان نظ ــش س ــه نق ــه ب وی در ادام
خصــوص اشــاره می کنــد و می گویــد: نقــش ســازمان از حیــث کنتــرل 
ــه  ــکل ب ــن مش ــی از ای ــی بخش ــود. ول ــف ش ــی تعری ــات مهندس خدم
خدمــات مهندســی بــر می گــردد، در ایــن ارتبــاط مشــکالت حقوقــی– 
اجتماعــی و مشــکالت مالــی نیــز وجــود دارد از ســویی، انجــام نشــدن 
تعهــدات و بی توجهــی بــه حقــوق طــرف مقابــل هــم بخــش دیگــری 
ــه  ــاختمان ب ــام مهندســی س ــازمان نظ ــن مشــکالت اســت. در س از ای
ــی از بخش هــا را  ــه خیل ــی موجــود اجــازه ورود ب ــل چارچــوب قانون دلی
نداریــم امــا در صورتــی کــه اگــر در ایــن ارتبــاط نهــادی به طــور مثــال 
بــا عنــوان دفاتــر راهنمایی مشــارکت در ســاخت تاســیس شــود ســازمان 

ــد.  ــر نظــارت کن ــر آن دفات ــد ب می توان
ــی ام  ــات اجتماع ــد ارتباط ــل رون ــه دلی ــن ب ــفانه م ــد: متأس وی می گوی
در هــر هفتــه حداقــل از یکــی دو مــورد از ایــن مــوارد مطلــع 
اجــرا  متعــددی همچــون  دلیــل مشــکالت  بــه  کــه  می شــوم 
نشــدن تعهــد از ســوی طرفیــن، اختــالف بــه دلیــل کیفیــت، 
گــران شــدن و... از رونــد عــادی اجــرای کار خــارج شــده اســت. 

مشارکت، کار با ارزشی است اما
ــد آن را  ــا بای ــت ام ــی اس ــا ارزش ــارکت، کار ب ــود: مش ــادآور می ش وی ی
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــاًل یکــی از ســامان دهی ه ــرد، مث ســامان دهــی ک
ایــن مشــارکت بایــد در چارچــوب مقــررات و ضوابــط طــرح تفصیلــی و 
جامــع انجــام شــود. مــن بــه شــدت تأســف می خــورم وقتــی می بینــم 
در جلســه مذاکــرات قــرارداد مشــارکت در ســاخت پیــش بینــی می کننــد 
ــم و  ــم می خری ــگ ه ــم و پارکین ــف می کنی ــه تخل ــاًل دو طبق ــه مث ک
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بــرای ایــن قانــون شــکنی برنامه ریــزی می کننــد. حتــی گاهــی نیزایــن 
توافقــات خــالف قانــون، در قــرارداد مشــارکت در ســاخت نوشــته هــم 
می شــود بــرای مثــال چنانچــه طــرف شــریك ســاخت اضافــه بــر طــرح 
ــه چــه نحــو  ــری داد ب ــر کارب ــا تغیی ــك واحــد ســاخت و ی ــی ی تفصیل
عمــل خواهــد شــود. ایــن عــده بــرای راه هــای خــالف قانــون خــود نیــز 
پیــش بینــی و تقســیم ســهم می کننــد و ایــن موضــوع بســیار تأســفبار 
ــوی  ــه س ــهری را ب ــت ش ــناد و هوی ــاله تمامی اس ــن مس ــت و همی اس
ســود جویــی و خریــد و فــروش ســوق می دهــد و دیگــر آثــاری از طــرح 
ــد پرســید کــه اگــر قــرار اســت  ــد. بای تفصیلــی و جامــع باقــی نمی مان
ایــن طرح هــا مــورد تــاراج عــده ای ســودجو قــرار گیــرد چــرا تصویــب 
می شــود؟ و چــرا بــرای آن هزینــه می شــود! تاریــخ و آینــدگان ماچگونــه 
ــوا و  ــی ه ــر از آلودگ ــهرها پ ــرد. ش ــد ک ــاوت خواهن ــا قض ــورد م در م
آلودگــی صوتــی و آلودگــی دیــداری شــده اســت و ســرانه های فضــای 
ــود.  ــر می ش ــر روز کمت ــد ه ــدا کن ــا پی ــه ارتق ــای اینک ــه ج ــبزمان ب س
ترافیـك، آلودگـی هـوا، کمبـود فضای سـبز بـر زندگی مـا تاثیـر روحی و 
روانـی می گـذارد و باعـث شـیوع بیماری هـای جسـمی زیاد می شـود پس 

چـرا بـه فکـر نیسـتم و همـه چیـز را در چارچوب پـول می بینیم. 
نه تنها درمشـارکت سـاخت بلکـه در بخش های دیگر نیز بـه هیچ عنوان 
شـهرداری نباید اجازه خالف سـاختمانی بدهد. این که شـهر را بفروشـیم 
و با فروشـش آن را اداره کنیم بیشـتر به طنزی شـبیه اسـت که در کشـور 

ما دیده می شـود. 

چند توصیه: 
ــوده ای در  ــاختمان فرس ــا س ــك ی ــه مل ــانی ک ــه کس ــد: ب وی می گوی
ــرمایه الزم  ــا س ــد ام ــازی کنن ــد آن را بازس ــد و می خواهن ــار دارن اختی
ــت  ــیار دق ــاخت بس ــریك س ــم در انتخــاب ش ــه می کن ــد توصی را ندارن
کننــد و ســپس بــا پــرس و جــو و شــناخت کافــی بــرای انعقــاد چنیــن 
قــراردادی اقــدام کننــد. مــن مــواردی را ســراغ دارم کــه وقتــی از صاحــب 
ملکــی ســوال کرده ایــم کــه چــرا بــا فــردی کــه قبــاًل ســابقه مثبتــی 
ــوده و  ــوب نب ــاختمان های او خ ــاخت س ــت س ــا کیفی ــت ی ــته اس نداش
ــداده  ــروژه دیگــر تعهداتــش را انجــام ن نشــان می دهــد کــه در یــك پ
قــرارداد بســته ایــد، گفته انــد فــالن بنــگاه معامــالت امــالک ایــن فــرد 
را معرفــی کــرده و مــا هــم بــه اعتمــاد ایــن بنــگاه، پذیرفتیــم. اماهمــان 
بنــگاه معامــالت حاضــر نیســت قدمی بــرای حــل مشــکالت پیــش آمده 
بــردارد. بنابرایــن بایــد بــا یــك بررســی بســیار دقیــق و جامــع شــریك 
ســاخت را انتخــاب کــرد؛ شــریکی کــه تــوان مالــی و تــوان اداره ســرمایه 
را داشــته باشــد و قــرارداد مشــارکت در ســاخت را نیــز مدیریــت کنــد. 
اگــر مشــکالتی وجــود دارد و اگــر موضــوع بــه بــن بســت می رســد در 
ــت و  ــراردادی درس ــد و ق ــن کنن ــرارداد را روش ــف ق ــدا تکلی ــان ابت هم
دقیــق بــا مشــورت افــرادی کــه تســلط کافــی در مباحــث حقوقــی و نیــز 
مهندســی مربــوط بــه ایــن موضــوع دارنــد تنظیــم کننــد. پیــش بینی هــا 
ــه ای  ــه بگون ــد بلک ــم نکنن ــه تنظی ــان گرایان ــود را آرم ــای خ و برنامه ه

بــه موضــوع بنگرنــد کــه بــا شــرایط موجــود قابــل وصــول و دسترســی 
باشــد. بــه هیــچ وجــه حاضــر نشــوند کــه بــا نقــض ضوابــط شهرســازی 
و مقــررات ملــی ســاختمان بــه منابــع مالــی و ســود دسترســی پیــدا کنند 
کــه ایــن موضــوع گرچــه ظاهــراً ســود اســت امــا در حقیقــت، ضــرری 

اســت بــه خــود آن هــا، کشورشــان و هموطنانشــان. 
ایــن مســایل بــرای کســانی کــه بــه عنــوان شــریك ســاخت وارد میدان 
ــه  ــود ب ــریك خ ــا در انتخــاب ش ــه آن ه ــود دارد البت ــز وج ــوند نی می ش
ــت،  ــك کجاس ــت مل ــاًل موقعی ــد مث ــه می کنن ــری توج ــل دیگ عوام
ــا صــادر می شــود چــه مشــخصاتی دارد و  ــرای آن ه ــه ب نقشــه هایی ک
یــا اینکــه میــزان فــروش واحد هــا بــه ســرعت اتفــاق افتــد تــا ســرمایه 
را بــه ســرعت برگشــت دهــد. آن هــا بایــد میــزان پایبنــدی طــرف مقابل 
را بــه اصــول اخالقــی و تعهــدات قــراردادی بررســی کنند. ضمناً پایشــان 
را بــه انــدازه گلیمشــان دراز کننــد یعنــی درحــد تأمیــن منابــع مالــی کــه 
ــش  ــا پی ــق تســهیالت بانکــی و ی ــد از طری ــدی می توانن به صــورت نق
فــروش بــه دســت آورنــد. نبایــد ســنگ بزرگــی رابــر دارنــد کــه در میانــه 

راه هــم خودشــان و هــم طــرف مقابلشــان بــا مشــکل مواجــه شــوند. 
سـعی کننـد شـرکای سـاخت را از میـان مهندسـان انتخـاب کننـد تـا با 
اجرای تمامی مراحل مهندسـی، طراحی و اجرای درسـت، توسـط سـازنده 
و یـا مجـری دارای صالحیـت و رعایـت همـه مقـررات ملی سـاختمان و 
ضوابـط ایمنـی و ضوابط شهرسـازی الگویی برای سـاخت و سـاز کشـور 
بـه وجـود بیاورند. دیگـر نمی توان از مهندس انتظار داشـت بـه اندازه یك 
شـریك سـاخت فاقـد دانش فنـی کار کند. مـن هیچ منعـی نمی بینم که 
شـریك سـاخت، به دنبال سـود نباشـد؛ حتماً باید در پی سـود باشـد. این 
کار، یـك فعالیـت اقتصـادی اسـت ولـی نه کسـب و کاری کـه به قیمت 
مسـموم شـدن خون هـم وطنانمان تمام شـود. نـه به قیمت آنکـه به هر 
شـکل و بـا هـر تدبیری آثـار زیانباری را در حال و آینده شـهر و کشـور بر 
جـای بگذاریـم تـا بخواهیم چند میلیـون تومان سـود از این مشـارکت به 
دسـت بیاوریـم. ابتـدا باید چنین انگیـزه ای را از خـود دور کنند و هر چیزی 
را بـه هـر شـکل و به هـر صورت نسـازند و هر چیـزی را تحویـل ندهند، 
سـاختمان بی کیفیت نسـازند. در فلسـفه TQM بحثی اسـت که می گوید 
انسـان کسـی اسـت که جنس بد تحویل نمی گیـرد، جنس بد نمی سـازد، 
جنـس بـد تحویـل نمی دهـد. یـك شـریك سـاخت مؤمـن و با ایمـان و 
حرفـه ای و معتقـد بـه اصـول اخالقـی و اجتماعـی هرگز سـاختمان بدی 
نمی سـازد و اگـر سـاختمان بدی هم سـاخته شـد آنـرا تحویـل نمی دهد، 
مصالـح و فـرآورده بـد هـم تحویـل نمی گیـرد. سـازنده ما باید بـا کیفیت 
معـروف شـود تـا روزی بگوینـد سـاختمان هایی کـه آقـای الـف سـاخته 
بهتریـن سـاختمان های ایـن شـهر اسـت. البتـه در حال حاضـر نیز چنین 

کسـانی وجـود دارند اما متاسـفانه تعدادشـان محدود اسـت. 
کسـانی کـه سـاخت و سـازها را با رعایـت تمام ضوابـط الزامـی و ضوابط 
اخالقـی بـه انجام می رسـانند سـاختمان هایی با عمـری باال می سـازند و 
چون در چارچوب ضوابط شـهرداری و مقررات ملی سـاختمان و مهندسـی 

اصولی سـاخته شـده اسـت ضرر و آسـیبی برای جامعـه ندارد. 

بایسـتی بـه آن ها که می سـازند به ویـژه صاحبـان زمین آگاهـی داد، چون عـده ای وقتـی تقاضای پروانه سـاخت 
می کننـد شـریکی ندارنـد مـا می توانیم بـه وی بگوییـم که چنانچـه می خواهـد در ایـن مرحله با فردی شـریک 
شـود بـا آگاهـی کامل بـه جوانـب آن اقدام کنـد و زمانـی که می خواهـد پروانـه بگیرد چگونـه باید با شـریکش 

عمـل کنـد. ابتدا باید قـرارداد خـود را به درسـتی آمـاده کند، و سـپس پروانه سـاخت بگیرد.
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چرا اختالف؟!

رئیـس شـوراي انتظامـي سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان خراسـان 
رضـوي در خصـوص چرایـی اختالفاتـی کـه در مشـارکت در سـاخت رخ 
می دهـد می گویـد: دلیـل عمده ایـن اختالف ها نـه به مهنـدس ناظر و نه 
به محاسـب مربوط اسـت؛ بلکه موضـوع به دعوای دو شـریك با یکدیگر 
برمی گـردد؛ دو شـریکی کـه چـون نمی توانند بـا یکدیگر نـزاع کنند توپ 

را بـه زمین مهنـدس ناظـر می اندازند. 
مهنـدس عطایـي در توضیـح این موضـوع می افزاید: صاحب زمینـی را در 
نظـر بگیریـد کـه برای انجـام کار خود، گـروه خاصی از مهندسـان ناظر را 
انتخاب کرده اسـت اما پس از مشـارکت، شـریك سـازنده، گـروه دیگری 
از مهندسـان ناظر کم توجه را وارد فرآیند سـاخت می کند و اینجاسـت که 
وقتـی صاحـب زمین متوجه سـاخت کار به صورت غیر اسـتاندارد می شـود 
بـه جـای شـکایت از شـریك خـود، از مهنـدس ناظـر شـکایت می کنـد. 
جالـب آنکـه دیده شـده این عده حتـی اجازه ورود کارشـناس مـاده 27 به 

داخـل سـاختمان را برای بررسـی موضـوع نمی دهند. 
مثاًل  مبنای آن  بر  تا  منعقد می شود  قراردادی میان دو طرف  نیز  گاهی 
واحدهای ساخته شده به نسبت مساوی بین آن ها تقسیم شود، اما پس از 
مدتی صاحب زمین به دلیل تورم احساس می کند متضرر شده است و همین 
موضوع یعنی احساس مغبون شدن منشا بروز اختالفات ریشه دار مي شود؛ 
چون یك طرف قرارداد گمان می کند هزینه های ساخت با افزایش قیمت 

زمین تناسب ندارد. 
وی ادامه می دهد: قراردادهایي که بین مالك زمین و سازنده منعقد می شوند 
از لحاظ حقوقی غیر فنی است، و چون پایه و اساس درستی ندارد بنابراین 
مشکل ساز مي شود به همین دلیل به مسووالن سازمان پیشنهاد داده ایم که 
قراردادهایی به صورت اصولي توسط سازمان یا نماینده دادگستری در شورای 
انتظامی تهیه شود. اما آن ها می گویند چون این قراردادها خصوصی است 
کمتر می تواند اثر گذار باشد یعنی به دلیل آنکه ممکن است نوع قرارداد نظر 
آن ها را تامین نکند، نمی توان طرفین را مجبور به پذیرش این قراردادها نمود، 
تنها می توان آن ها را راهنمایی کرد. یکی از راه های موجود در این خصوص 
نیز "آموزش" است؛ یعنی با برپایی کالس هایی برای کارفرمایان در سازمان 
نظام مهندسی، این توضیحات را ارایه داد که اگر قصد مشارکت دارید باید 
به چه نکاتی توجه کنید یا اگر قصد دارید به عنوان صاحب زمین با کسی 
شریك شوید به متن قراردادها بیشتر توجه کنید و یااز فرم های پیش فرض 
استفاده کنید تا با این مشکالت در آینده مواجه نشوید، یا اینکه به عنوان 

صاحب زمین این موضوع را مشخص کنید که سازنده حق ندارد مهندسان 
ناظر را تغییر دهد و دیگر آنکه باید به دستورات مهندسان ناظر عمل شود. 
اگر این مسایل قبل از مشارکت رعایت و در قراردادهاعنوان شود تا حدودی 

اختالفات کم تر خواهد شد. 
وی اضافـه می کنـد: برخـي اوقات کسـانی کـه اقـدام به سـرمایه گذاري 
می کننـد، حرفـه ای شـده انـد، ومنافـع خودشـان را در نظـر می گیرنـد نه 
منافـع شریکشـان را و چـون صاحـب زمیـن خـودش اطالعـات کافـی 
نـدارد متضـرر می شـود. در صورتـی که اگـر چنین افـرادي زمین خـود را 
به فروش برسـانند و سـاختمانی که مطمئن ساخته شـده را خریداری کنند 
منافـع بیشـتری را بـه دسـت می آورنـد ضمـن آنکه دیگـر نـه دعوایی در 

بیـن اسـت و نه استرسـی. 
رئیس شـوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي سـاختمان خراسان رضوي 
تاکیـد می کنـد: مـا نمی توانیم به عنـوان شـورای انتظامی تنها مهندسـان 
را جریمـه کنیـم ایـن اقـدام جـز اینکه ممکن اسـت بـه تنبیه چنـد نفر و 
یـا متعهد شـدن آن هـا برای آنکـه خالفی انجـام ندهند منجر شـود تاثیر 
دیگـری نـدارد؛ چـون عمومیت پیدا نمی کنـد و غیر از خـود او و چند نفر از 
اطرافیـان وی فـرد دیگـری از عواقب ایـن کار مطلع نمی شـود. ما همواره 
در شـورای انتظامی دقایقـی بـا کسـی کـه از او شـکایت شـده صحبـت 
می کنیـم و بـه وی آگاهـی می دهیـم. بـه مهنـدس می گوییـم حرمت تو 
باالتـر از این اسـت که کسـی که یـك بار می خواهد سـاختمان بسـازد از 
تو شـکایت کنـد بنابر این بگونـه ای عمل کنید تا دیگران همیشـه به دید 
احترام به شـما نگاه کنند. به او می گوییم شـما با محکوم شـدنتان جامعه 
مهندسـی را زیـر سـوال می بریـد. سـعی می کنیم بیـش از آنکـه محکوم 
کنیـم آمـوزش دهیم. حتـی در بعضی موارد وقتی مهندسـمان را نصیحت 
کرده ایـم شـاکی می گویـد هـدف مـن همیـن بـود که ایـن آقایـان متنبه 

شـوند و دیگر مسـایل فیصله پیـدا می کند. 
مهندس عطایي اضافه می کند: بایستی به آن ها که می سازند به ویژه صاحبان 
زمین آگاهی داد، چون عده ای وقتی تقاضای پروانه ساخت می کنند شریکی 
ندارند ما می توانیم به وی بگوییم که چنانچه می خواهد در این مرحله با 
فردی شریك شود با آگاهی کامل به جوانب آن اقدام کند و زمانی که 
می خواهد پروانه بگیرد چگونه باید با شریکش عمل کند. ابتدا باید قرارداد 
خود را به درستی آماده کند، و سپس پروانه ساخت بگیرد. وقتی پروانه نگرفته 
باشید قرارداد جنبه قانونی پیدا نمی کند. ما آمادگي داریم متن قرارداد را تنظیم 
کنیم و به آن ها ارایه دهیم و بگوییم بهترین قراردادی که مي توانید از آن 

استفاده کنید این گونه است. 
نکته جالب تر اینکه شرکای ساخت حرفه ای به محض مشارکت وقتی 
می خواهند مهندسان ناظر را تعویض کنند)البته قبل از شروع کار( سعی می کنند 
از مهندسان جوانی که تازه شروع به کار نموده اند و هنوز مسلط بر مقررات 
نیستند استفاده می کنند و مشخص است که در اینگونه مواقع هر کار دلشان 
می خواهد انجام می دهند و تایید مهندسان ناظر را هم حتی در بعضی مواقع با 
تهدید اخذ می کنند و ضرر آن مستقیماً متوجه صاحب زمین می شود و در نهایت 
شکایت ضرر دیده به مراجع ذیربط و روز به روز افزایش پرونده های شکایت.

 تاریــخ و آینــدگان ماچگونــه در مــورد مــا قضــاوت خواهند کرد. شــهرها پــر از آلودگــی هــوا و آلودگی صوتــی و آلودگی 
دیــداری شــده اســت و ســرانه های فضــای ســبزمان بــه جــای اینکــه ارتقا پیــدا کنــد هــر روز کمتر می شــود. 

ترافیـک، آلودگـی هـوا، کمبـود فضای سـبز بـر زندگی مـا تاثیـر روحـی و روانی می گـذارد و باعـث شـیوع بیماری های 
جسـمی زیاد می شـود پـس چـرا بـه فکر نیسـتم و همـه چیـز را در چارچـوب پـول می بینیم. 
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| گفت وگو | 

فعالیت های 
سازمان بسیج مهندسین 

خراسان رضوی

مهندس روحانی رئیس سازمان بسیج 
مهندسین خراسان رضوی تشریح کرد:

مهنـدس روحانـي رئیـس سـازمان بسـیج مهندسـین خراسـان رضـوي 
گزارشـی از عملکـرد ایـن سـازمان را ارایـه کـرد. 

محمدروحانــي بــه ضــرورت شــکل گیری بســیج و ضــرورت حضــور آن 
در عرصه هــای مختلــف جامعــه اشــاره کــرد و گفــت: بــا تدبیــر معمــار 
کبیــر انقــالب، بســیج بیســت میلیونی بــرای بیمه نمــودن ایــن انقالب و 
نظــام پــا بــه عرصــه جهــاد گذاشــت تــا آنکه ایــن شــجره طیبه توانســت 
ــژه در دوران  ــا به وی ــود را در تمامی صحنه ه ــودی خ ــر وج ــش و تأثی نق
هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه ظهــور برســاند، همچنیــن در ســال های 
ــوان  ــه عن ــی کــه عرصــه ســازندگی ب ــاع مقــدس و در زمان پــس از دف

محــور فعالیت هــای ایــن نظــام قــرار گرفــت. 
ــه  ــص ک ــای متخص ــجام نیروه ــود انس ــی از نب ــالء ناش ــزود: خ وی اف
ــی  ــگ تحمیل ــای جن ــژه روزه ــه وی ــالب و ب ــه اول انق ــول ده در ط
منشــاء خدمــات و فعالیــت چشــمگیر و خارق العــاده بودنــد بــه خوبــی در 
صحنه هــای اجتماعــی و مدیریتــی کشــور محســوس و آشــکار شــد. بــا 
درک ایــن نقصــان و ضــرورت حفــظ و دفــاع از ارزش هــا و دســتاوردهای 
انقــالب اســالمی و ترویــج فرهنگ و تفکر بســیجی و انســجام مهندســان 
متعهــد و کارآمــد در تشــکلی بــه نام ســازمان بســیج مهندســین در ســال 
76 فراهــم آمــد. ایــن ســازمان بــرای ایجــاد فضــای مناســب، بــا یــك 
ــد  ــد و کارآم ــراد متعه ــا بســیجیان متخصــص، اف ــه منظــم و پوی برنام
کشــور و نظــام را شناســایی و ســاماندهی کــرده و بــا ایجــاد هماهنگــی 
ــرار داده اســت و کانون هــاي  ــن هســته ها را در یــك مســیر واحــد ق ای
ــه هــم پیوســتن نیروهــای متخصصــی  ــا هــدف ب بســیج مهندســین ب
ــوان آن هــا در مســیر اعتــالی  ــا ایجــاد بســتری الزم از ت ــوان ب کــه بت
کشــور و تمــدن پویــای اسالمی اســتفاده نمــود؛ تشــکیل شــده اســت. بــه 
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دنبــال ایــن ابــالغ نخســتین کانــون بــا عنــوان کانون بســیج مهندســین 
شــهید شــریف الحســیني مشــهد در خراســان رضوي تاســیس شــد. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه تــا کنــون 16 کانــون در ســطح اســتان شــروع بــه 

ــد.  ــت کرده ان فعالی
وی اظهـار امیـدواری نمـود همراهی و همفکری مهندسـان متعهد در این 
کانـون، حضـور مفیـد و مقتدرانه در صحنه هـای سـازندگی و فعالیت های 
صنفـی را فراهـم سـاخته و زمینـه جهشـی موثـر در سـازندگی کشـور را 

فراهم سـازد. 
وی در ادامـه بـه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انجمن مهندسـین خیر 
اشـاره کـرد و گفت: یکـی از این برنامه هـا برپایی مراسـم هیأت فرهنگی 
مذهبی مهندسـین در قالب طرح صالحین اسـت که یکشـنبه اول هر ماه 
پـس از نماز مغرب در مسـجد قبا و با مشـارکت تمامی سـازمان های نظام 
مهندسـی سـاختمان، کشاورزی، معدن و بسیج مهندسـین برگزار می شود. 
این مراسـم با حضور سـخنرانان کشـور و اسـتان همچون اسـتاد قرائتی، 
و مهندسـان  الهـدی  علـم  نقویـان،  یـزدی، دهنـوی،  راشـد  پناهیـان، 

برگـزار می شـود.  شـرکت کننده در جلسـات 
وی افـزود: برگـزاری اردوهـای جهـادی بسـیج سـازندگی بـا هـدف رفع 
محرومیت و برنامه ریزی به منظور اشـتغال خرد در سـطح روسـتاها بخش 
دیگری از فعالیت های فرهنگی، اجتماعی این مجموعه را تشکیل می دهد. 
در سـوابق این فعالیت ها بازسـازی و نوسـازی روسـتاهایی مانند روسـتای 
نیـزار در شهرسـتان فریمان، روسـتای کدکن در شهرسـتان تربت حیدریه 
و روسـتای علـی آباد درگز مشـاهده می شـود. برگـزاری اردوهـای راهیان 
نـور کـه تابسـتان و زمسـتان هر سـال به منظـور بازدیـد از مناطق جنگی 
غـرب و جنـوب برگـزار می شـود و نیـز اردوهـای فرهنگـی در ییالقـات 
اطراف مشـهد مانند اخلمـد، گلمکان و اردوکـن کالت از دیگر برنامه های 

فرهنگی اسـت. 
راهپیمایی هـا  در  حضـور  مذهبـی،  و  ملـی  برنامه هـای  برگـزاری 
ومناسـبت های ملـی، برگـزاری مشـترک بزرگداشـت روز مهندسـی بـا 
حضـور تمامی سـازمان های نظام مهندسـی سـاختمان، کشـاورزی، معدن 
و بسـیج مهندسـین، همـکاری و هماهنگـی بـا انجمـن مهندسـین خیـر 
به منظـور کمـك بـه سـاخت مسـاجد، حسـینیه هـا، درمانگاه هـا و مراکز 
نگهـداری ایتـام و خانه هـای محرومان و همـکاری و هماهنگی با انجمن 
خیرین مسـجد سـاز شـامل طرح احداث مسـاجد اسـتاد قرائتی و مهندس 
بنی هاشـمی نماینده مـردم مشـهد در سـطح شهرسـتان مشـهد بخـش 

دیگـری از برنامه هـای بسـیج مهندسـین بـوده اسـت. 
روحانـي همچنین در تشـریح فعالیت هـای علمی، پژوهشـی و کار آفرینی 
گفـت: تشـکیل انجمـن آمـوزش و اشـتغال بـا هـدف آمـوزش مباحـث 
کاربردی مهندسـی به افراد جویای کار و معرفی افراد و چهره های شـناخته 
شـده بـرای اشـتغال در مراکـز و سـازمان های مرتبـط و نیز پرداخـت وام 
اشـتغال زایی بـرای ایجاد شـغل و رونـق تولید در راسـتای اقتصاد مقاومتی 
ابالغـی سـازمان بسـیج مسـتضعفین از برنامه هـای این مجموعه اسـت. 
وی همچنیـن به تشـکیل مرکـز حمایت و هدایـت از طرح های تحقیقاتی 
انرژی با پشـتیبانی معاونت علمی و پژوهشـی بسـیج در دانشـگاه فردوسی 
و نیز تشـکیل مرکـز حمایت و هدایت از طرح های تحقیقاتی با پشـتیبانی 
معاونـت علمـی و پژوهشـی بسـیج در ایـن دانشـگاه اشـاره کـرد و گفت: 
برپایـی همایش هـای مختلـف علمی کاربـردی مهندسـی با امتیـاز تمدید 
و ارتقای پایه مهندسـی برای اعضاء سـازمان با تخفیف بسـیج مهندسـین 

بخشـی از فعالیت های بسـیج مهندسـین است. 
رئیـس سـازمان بسـیج مهندسـین خراسـان رضـوي خاطـر نشـان کـرد: 

اعضـای سـازمان نظـام مهندسـی می تواننـد بـرای عضویـت و یـا اطالع 
بـه آدرس کانـون بسـیج مهندسـین  برنامه هـای بسـیج مهندسـین  از 
مشهد)شـهید شـریف الحسـینی (واقع در بلوار خیام- خیام 35- ساختمان 
شـهرداری منطقـه 1 و یـا به دفتر واقـع در نبش راهنمایی 25، سـاختمان 
شـماره 3 سـازمان نظام مهندسی ساختمان خراسـان رضوي مراجعه کنند. 

تقویم همایش های آموزشی سال 92 سازمان بسیج مهندسین 
خراسان رضوی

با همکاری استانداری خراسان رضوی و سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خراسان رضوی

مدتمخاطباننام همایش/کنفرانستاریخ
همایش

نیمروزهمه رشته هاآشنایی با مبحث 18 مقررات ملی ساختمان30 آبان

اشکاالت رایج در اجرای ساختمان های فلزی 14 آذر
یکروزعمرانو بتنی

تاسیسات مکانیکی استخر، سونا، جکوزی و 28 آذر
یکروزمکانیكمجموعه های آبی

نیمروزهمه رشته هاحقوق مهندسی و حرفه ای5 دی

نیمروزمعماری و برقنورپردازی داخلی و خارجی در ساختمان19 دی

معیارهای انتخاب سیستم گرمایش و 3 بهمن
نیمروزمکانیكسرمایش مناسب برای ساختمان

یکروزبرقتاسیسات برقی ساختمان های بلند17 بهمن

یکروزهمه رشته هااصول و معیار های معماری اسالمی و ایرانی5 اسفند

معماری وشهرسازی آسیب شناسی منظر و نمای شهری15 اسفند
یکروزوعمران

مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات مدیریت راهبردی 
انرژی بسیج مهندسین عمران استان خراسان رضوی

ــاوري  ــي و فن ــاي پژوهش ــع نیازه ــه رف ــك ب ــور کم ــه منظ ب
ــي  ــوه علم ــال و بالق ــوان فع ــازماندهي ت ــق س ــور از طری کش
ــن، اســاتید، دانشــجویان و اقشــار دانــش  متخصصــان، محققی
ــت از  ــات و حمای ــام تحقیق ــا و انج ــد نیازه ــیجی و رص ور بس
اجــراي پژوهش هــاي کاربــردي و توســعه اي، در راســتاي 
نیازمندي هــاي تخصصــي جامعــه و همچنیــن شــکوفایي هــر 
چــه بیشــتر اســتعدادهاي جامعــه مخاطــب در عرصــه دانــش 
ــران،  ــد مبتک ــت هدفمن ــت و حمای ــق هدای ــاوري از طری و فن
مخترعــان و محققــان و تســهیل ارتبــاط، جــذب و بهــره برداري 
از ایــن اســتعدادها در بخش هــاي صنعتــي فعــال کشــور، مرکــز 
ــرژی  ــردی ان ــت راهب ــات مدیری ــت از تحقیق ــت و حمای هدای
بســیج مهندســین عمــران خراســان رضــوی کــه بــه اختصــار 

مهتــا نامیــده میشــود، تاســیس شــده اســت.
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ابوالقاسم باغبان نژاد
مشاور شهردار و مدیر ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد

کیوان بینا
استادیار دانشگاه و مشاور مدیریت بحران سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان رضوی 
امیر عزیزی

رئیس گروه برنامه ریزی و هماهنگی مدیریت بحران شهرداری مشهد

روز جهانی کاهش اثرات 
بالیای طبیعی

  در تاریخ 22 دسامبر سال 1989 میالدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
را که  اکتبر هرسال  طی قطعنامه شماره 246/44 دومین چهارشنبه ماه 
مصادف با زلزله بزرگ کانتو در ژاپن مي باشد )در این زلزله بیش از 140000 
نفر جان باختند(، به عنوان روز جهانی بالیای طبیعی اختصاص داد. این 
رویداد به مدت دو دهه به همین منوال برگزار گردید تا مجمع عمومی سازمان 
ملل تصمیم گرفت مراسم ساالنه ای را به عنوان وسیله ای برای ترویج 
فرهنگ جهانی کاهش اثرات بالیای طبیعی، از جمله پیشگیری، کاهش 
خطرات و آمادگی حفظ نماید. نهایتا، در 21 دسامبر 2009 این مجمع طی 
قطعنامه شماره 200/64 روز 13 اکتبر )21 مهر ماه( را رسما انتخاب و عنوان 
آن را به روز جهانی کاهش اثرات بالیای طبیعی تغییر داد. از آن سال تا کنون 
هر سال در این روز به موضوعی ویژه پرداخته می شود. هدف از یادآوري و 
بزرگداشت این روز جلب نظر و توجه عمومي مردم و مسووالن به مخاطرات 
ناشي از وقوع پدیده هاي طبیعي مانند زلزله، سیل، طوفان، خشکسالي و 
و  از آن  ناشي  پیشگیري و کاهش خسارات  آن، شناسایي عوامل  نظایر 
گسترش فرهنگ ایمني در جامعه است. ارتقاء دانش و آگاهي هاي عمومي از 
یکسو و نظارت دقیق مدیریت شهري بر اجراي قوانین و ممانعت از عوامل 
خطرساز به میزان قابل توجهي در کاهش اثرات بالیاي طبیعي موثر است. 
موضوع این روز در سال 2013 از سوی سازمان ملل متحد » معلولیت و 
بالیای طبیعی«  نامگذاری شده است. معلولین یکی از حاشیه ای ترین اقشار 
در جامعه بوده و وقوع بالیای طبیعی می تواند آن ها را با مشکالت عدیده 
جدیدی مواجه سازد چراکه در هنگام وقوع بالیای طبیعی، معلولین کمتر از 
سایرین مورد توجه قرار می گیرند. در حال حاضر در سراسر دنیا بیش از 1 
میلیارد معلول زندگی می کنند که یك پنجم کل جمعیت جهان را تشکیل 
داده و این روز فرصتی برای آن ها فراهم می نماید تا به طرح نظرات و 
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نیازهای خود در خالل و بعد از وقوع بالیای طبیعی بپردازند. 
در این راستا سازمان غیردولتی Step Up از سال 2011 ایجاد شده و 
تا 2015 به بررسی گروه های مختلف آسیب پذیر در مقابل بالیای طبیعی 
معلولین   ،)2012( دختران  و  زنان   ،)2011( جوانان  و  کودکان  جمله  از 
)2013( و سالمندان )2014(  می پردازد. در سال 2012 موضوع »زنان و 
دختران، مددکاران نامرئی بالیای طبیعی« عنوان این روز بود. زنان به دلیل 
مسوولیت های خانوادگی در قبال فرزندان و سایرین، بیشتر در آستانه آسیب 
در هنگام وقوع بالیا بوده و پس از وقوع نیز بیش از هر کسی در تالش 
برای بازسازی زندگی و مراقبت از خانواده هستند. طبق آمار سازمان بهداشت 
جهانی، حدود 10 درصد معلولین و افراد دارای ناتوانی جسمی در جهان را 
زنان تشکیل می دهند. این میزان در کشورهای توسعه  نیافته و فقیر به 
دوسوم جمعیت معلولین می رسد که 70 درصد آن ها درمناطق روستایی 
زندگی می کنند. بر اساس اطالعات سازمان ملل، زنان معلول بیش از مردان 
معلول مورد تبعیض و بی توجهی در زمینه حقوق و خدمات مختلف قرار دارند 
به طوری که آمار مرگ و میر دختران ناتوان و معلول بیش از پسران است. 
به این جهت، شعار سال جاری می تواند در امتداد شعار سال گذشته این روز، 

برای زنان معلول نیز مورد بررسی قرار گرفته شود. 
در کشور ما با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و مخاطرات غالب در پیشینه 
تاریخی، روز جهانی کاهش اثرات بالیای طبیعی بنا بر تصویب شوراي 
فرهنگ عمومي، روز ملي ایمني در برابر زلزله و بالیاي طبیعي نامگذاری 
گردید. همچنین همزمان با این تاریخ، هفته ای به نام هفته کاهش اثرات 
بالیای طبیعی نامیده شد که در آن کلیه دستگاه های مرتبط، بخشی از 
فعالیت های خود را در معرض نمایش عموم گذاشته و با برگزاری مانورها، 
همایشها و نمایشگاه ها سعی در آگاهی دادن به مردم و باال بردن سطح 

میزان دانش و آمادگی آنان می نمایند. 
وجود  شناسی،  زمین  خاص  شرایط  به  توجه  با  مشهد  شهر  کالن   
گسلهای فعال در اطراف شهر و وجود بارگاه ملکوتی ثامن الحجج )ع( که 
هر ساله پذیرای بیش از بیست میلیون زائر از خیل عظیم مشتاقان آن 
حضرت می باشد، در کنار افزایش ساخت و سازهای شهری در سال های 
زمینه  در  به ویژه  شهر  این  مدیران  دوش  بر  چندان  دو  مسوولیتی  اخیر، 
دقیق  برنامه ریزی  نیازمند  و  است  گذاشته  طبیعی  بالیای  با  رویارویی 
بالیا  از  ناشی  خسارات  کاهش  و  حوادث  بروز  برای  آمادگی  راستای  در 
است. در این بین یکی از مهم ترین مقوله های موثر در مدیریت بحران، 
است.  تجهیزات  ارتقاء  و  جامعه  اقشار  مدیران،  آمادگی  بردن سطح  باال 
شهرداری مشهد نیز از بدو تاسیس مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران 
در بدنه خود، همه ساله با برنامه ریزی و استفاده از توان کلیه بخشها و 
مدیریتهای زیر مجموعه، به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه در سطح 
استان و گاها سطوح ملی توانسته به جایگاه مناسبی در بین دستگاه های 
بحران مدار دست یابد. به گونه ای که کلیه برنامه های این هفته حول محور 

مدیریت بحران شهرداری و با نظرات و پیشنهادات آن انجام می پذیرد. 
از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی به 
انجمن تخصصی غیردولتی و متولی فنی و تخصصی  عنوان بزرگترین 
ساخت و سازهای شهری در کنار شهرداری مشهد فعالیت های تخصصی 
ویژه ای در زمینه مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری بالیا انجام داده است. 
این فعالیت ها به ویژه از سال جاری و به دنبال عقد تفاهم نامه با سازمان های 
بین المللی متولی مدیریت بحران نظیر دفتر کاهش اثرات بالیای طبیعی 
 ،)GRF( ریسك  جهانی  مجمع  و   )UNISDR( متحد  ملل  سازمان 
شتاب بیشتری به خود گرفته است. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
خراسان رضوی با بیش از 23000 عضو متخصص در هفت رشته مهندسی 

بنا به تعهد حرفه ای و وظیفه ذاتی خود پتانسیل باالیی در زمینه کاهش اثرات 
بالیا و ساختن شهری ایمن و تاب آور در مقابل بالیای طبیعی دارد. 

در هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی در سال جاری نیز بنا به سنوات گذشته 
مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد و همچنین سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی، برنامه های ویژه ای را در 
بخش های مختلف آموزشی، اطالع رسانی و مانور بر اساس جداول ارسالی 
از وزارت کشور و برخی موارد فراتر از آن ارایه نمودند که خالصه ای از آن ها 

به شرح ذیل می باشد: 
 برگزاری نشست خبری توسط مدیریت بحران شهرداری مشهد در مورخ 
92/7/17. به منظور اطالع رسانی در خصوص اقدامات شهرداری مشهد در 
سطح استانی و ملی و فرهنگ سازی عمومی در ایام هفته، نشست خبری با 

حضور خبرنگاران محلی و استانی برگزار گردید. 
 افتتاح هشتمین پایگاه چند منظوره مدیریت بحران مشهد در محدوده 
شهرداری منطقه 12 با حضور سرپرست شهرداری مشهد، فرماندار مشهد، 
مدیران شهری و استانی در مورخ 92/7/18. در حاشیه این افتتاحیه، مانور 
فراخوان تجهیزات و پرسنل شهرداری مشهد و برخی مانورهای اجرایی از 

پیش تعیین شده، برگزار گردید. 
 برگزاری سومین دوره آموزشی مدیریت ریسك و بحران با حضور معاون 
وزیر کشور و ریاست سازمان مدیریت بحران کشور جناب آقای مهندس قدمی، 
معاون امور عمرانی استانداری، فرماندار مشهد، سرپرست شهرداری مشهد، 
معاونین امور عمرانی استانداری های کشور، مدیران بحران استانداری های 
کشور، مدیران بحران کالنشهرها، شهرداران استان، دبیران کارگروه های 
چهارده گانه مدیریت بحران استان، مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد 
و سازمان نظام مهندسی استان در تاریخ های20 و 21 /92/7 در دوره مذکور 
کتاب »چگونه شهرهای خود را تاب آور سازیم« که توسط مدیر کمپین 
بین المللی شهرهای آماده جهان )وابسته به UNISDR( در سال گذشته 
به شهردار مشهد اهدا گردیده و توسط این مدیریت ترجمه گردیده بود، 
با حضور جناب آقای کرگ دانکن مدیر و هماهنگ کننده کمپین مذکور 
تدریس گردید. از حاشیه های این دوره آموزشی می توان به عضویت چهارده 
شهر در این کمپین توسط شهرداری مشهد اشاره نمود. همچنین در این دوره 
از ترجمه فارسی کتاب » چگونه شهرهای خود را تاب آور سازیم« و پوستر 

مسابقه مدیریت بحران ثامن رونمایی گردید. 
واکنش  داوطلب  ثامن)گرد همایی  دوامیان  گردهمایی  اولین  برگزاری   
بین  جانبه  سه  نامه  تفاهم  بر اساس   .92/7/22 مورخ  محله(  اضطراری 
استانداری خراسان رضوی، شهرداری مشهد و جمعیت هالل احمر استان 
مقرر گردید گروه های دواطلب واکنش اضطراری محالت مشهد )طرح دوام 
ثامن( در سطح محالت و زیرمجموعه شوراهای اجتماعی محالت تشکیل 
گردد که پس از برگزاری جلسات متعدد و برنامه ریزی های صورت گرفته، 
اولین گردهمایی در محله فرهنگیان شهرداری منطقه ده در فرهنگسرای 
شهر زیبا و ایمن برگزار گردید و داوطلبان با چگونگی تشکیل این گروه ها و 
شرایط عضویت در آن آشنا شدند. این طرح در ماه آتی وارد مرحله اجرایی 

خواهد گردید. 
 ارایه گزارش فعالیت ها و دستاوردهای مدیریت بحران شهرداری مشهد در 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد در مورخ 92/7/22. به منظور اطالع 
رسانی به اعضای محترم شورای اسالمی شهر مشهد در زمینه اقدامات، 
فعالیت ها و دستاوردهای ملی و بین المللی مدیریت بحران شهرداری مشهد، 
در جلسه علنی شورا با حضور هماهنگ کننده کمپین شهرهای آماده جهان، 
گزارشی از موارد مذکور ارایه گردید که مورد استقبال اعضای محترم قرار 
آور  تاب  را  کتاب » چگونه شهرهای خود  از  نمونه ای  گرفت. همچنین 
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سازیم« و پوستر مسابقه مدیریت بحران ثامن در حضور اعضای محترم 
شورا، مدیران شهرداری و استانی و اصحاب رسانه ارایه گردید. 

 برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری مشهد مورخ 92/7/22. به منظور 
تعامل بین مدیران شهرداری مشهد و همچنین اطالع رسانی از اقدامات و 
فعالیت های مدیریت و بهره گیری از تجربیات و نظرات هماهنگ کننده 
کمپین شهرهای آماده جهان، جلسه شورای اداری شهرداری مشهد با حضور 

مدیران شهرداری برگزار گردید. 
 عالوه بر موارد مذکور، مجموعه فعالیت هایی در راستای اطالع رسانی 
عمومی و فرهنگ سازی از قبیل نصب بیلبورد و پرده با مضامین هفته در 
درج  مناطق،  و شهرداری های  فرهنگی  با همکاری سازمان  سطح شهر 
پوستر مرتبط در سیستم اتوماسیون شهرداری مشهد، چاپ بروشور، انجام 
مصاحبه با برنامه های رادیویی، نمایش فیلم های مرتبط در نمایشگرهای 
ادارات، درج شعارهای مرتبط در سربرگ ادارات و شرکت در برنامه های دیگر 

کارگروه های مدیریت بحران استان انجام گرفت. 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی نیز با همکاری کمیته 
آموزش شورای فنی استان و سازمان بسیج مهندسین در مورخ92/7/20 
اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه با عنوان » تجربیات مقاوم سازی 
لرزه ای سازه ها در کشور سوییس « با تدریس پروفسور ساسان محاسب، 
متخصص مقاوم سازی از کشور سوییس نمود. در دوره مذکور که با استقبال 
مهندسین عضو سازمان قرار گرفت، راهکارهای اجرایی و نمونه های موردی 
از مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های اداری و مسکونی در کشور سوییس 
و برخی پروژه های انجام شده توسط ایشان در ایران بیان گردید و برخی 
پیشنهادات در زمینه اصالحات آیین نامه زلزله ایران و مقایسه آن با آیین نامه 
زلزله کشور سوییس مورد بحث قرار گرفت. همچنین جلسه هیات مدیره 
سازمان با حضور پروفسور ساسان محاسب برگزار گردید و ضمن اطالع 
رسانی در خصوص فعالیت های سازمان در زمینه مقاوم سازی و کاهش 
خطرپذیری لرزه ای ساختمان های شهری، زمینه های تداوم همکاری بین 
سازمان و ایشان مورد بررسی قرارگرفت. در این دیدار چند جلد کتاب تالیف 
شده از سوی پروفسور ساسان محاسب در زمینه های تجربیات مقاوم سازی 
سازه ها و روش تحلیل اجزاء محدود مرزی مقیاس شده به کتابخانه سازمان 

هدیه شد تا مورد استفاده مهندسین عضو قرارگیرد. 

 
آغاز به گار گروه های داوطلب واکنش اضطراری محالت )منطقه 10 شهرداری مشهد (

مراسم اختتامیه دوره تخصصی، رونمایی از مسابقه بزرگ ثامن

مراسم اختتامیه دوره تخصصی، عضویت 14 کالنشهر ایران در کمپین شهرهای آماده جهان

سومین دوره تخصصی مدیریت یکپارچه ریسك و بحران، پرفسور ساسان محاسب متخصص مقاوم 
سازی از سوئیس

افتتاح پایگاه چند منظوره مدیریت بحران در منطقه 12 شهرداری مشهد

نشست خبری مدیر بحران شهرداری مشهد و ارایه فعالیت های هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی
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فرصتی دوباره برای تعالی

اعتمـاد جامعـه فرهیختـه مهندسـی بـه مجموعـه توانمنـد سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان 
رضـوی فصـل نوینـی از تـالش بـرای پویایـی صنعـت سـاختمان را پیـش روی ما گشـوده اسـت . ایـن مهم 
زمانـی نمـود بیشـتری می بایـد کـه بـا تعامـل، همراهـی و همدلـی و بـاور توانایی هـا وتکیـه بـر ارزش هـا، 
محدودیت هـا و چالش هـای پیـش روی را تبدیـل بـه فرصتـی بـرای پیشـرفت و تعالی ایـران عزیـز نماییم.
فرصـت و بسـتری که پس از خلق حماسـه مـردم در انتخابـات یازدهمین دوره ریاسـت جمهـوری پیش روی 
جامعه مهندسـی کشـور گشـوده شـده اسـت را باید غنیمت شـمرد و با بهره منـدی از عزم دولتمـردان برای 

اصـالح روند گذشـته به فردایـی بهتر بـرای ایرانی آباد اندیشـید.
اینـک زمـان آن اسـت تـا بـا یـاری جسـتن از ابزارهـای حاضـر و ظرفیت های موجـود بـه غنـای روز افزون 
ایـن جامعـه و تحقق اهداف متعالی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان، همچـون تقویت  و توسـعه  فرهنگ  و 
ارزش هـاي  اسـالمي  در معماري  و شهرسـازي ، تنسـیق  امور مربـوط  به  مشـاغل  و حرفه هاي  فني  و مهندسـي  
در بخش هـاي  سـاختمان  و شهرسـازي ، ارتقـای  کیفیت  خدمات  مهندسـي  و نظارت  بر حسـن  اجـراي  خدمات 
و ارتقـاي  دانـش  فنـي  صاحبـان  حرفه هـا در ایـن  بخـش کـه در مـاده دوم اهـداف  و خط  مشـي   قانـون نظام 

مهندسـی نیز بدان اشـاره شـده اسـت   اندیشید.
بـار دیگـر از همـکاران سـخت کوش خویش در سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوی؛ جامعه 
فهیـم سـازندگان مسـکن و سـاختمان و همچنین شـهروندان آگاه و مجـاوران صدیـق بـارگاه ملکوتی ثامن 
الحجـج؛ علی ابن موسـی الرضا ) ع ( اسـتدعا داریـم ما را در پیمـودن راه خطیری که در پیـش گرفته ایم یاری 

دهنـد که به گفتـه لسـان الغیب حافظ شـیرازی: 
مــا بدان مقصد عالی نتوانیم رسیـــد 

هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند
امیـد آنکـه همچون گذشـته با پیشـنهادات ارزشـمند و انتقادات سـازنده خود، مـا را در نیل به اهـداف واالی 

سـازمان نظام مهندسـی یاری نمایید. 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی انتخاب شدند
بـه گـزارش ماهنامـه طاق سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان خراسـان رضوي، براسـاس مـاده71 آیین نامـه اجرایی قانـون نظام 
مهندسـی و کنترل سـاختمان و در پي معرفي مهندس محمد رضا اخوان عبداللهیان به عنوان مدیر کل راه و شهرسـازي خراسـان رضوي، 
انتخابـات هیـأت رئیسـه سـازمان در سـال دوم دوره ششـم برگـزار و پـس از تائیـد هیأت مدیـره اعضای هیأت رئیسـه به شـرح ذیل و به 

مـدت یك سـال انتخاب شـدند .
بـر پایـه ایـن گزارش،ایـن انتخابـات با حضـور 13نفـر از اعضای اصلـی هیأت مدیـره برگزار شـد که آقایـان مهندس محمد رضا رئیسـي 
بـا اتفـاق آراي هیـات مدیـره بـه عنـوان رئیس سـازمان ،مهندس حسـن پور حسـیني به عنـوان نایب رئیـس اول ،مهنـدس محمد هادي 
جاویـد بـه عنـوان نایـب رئیس دوم ، مهندس احمد اسـدي به عنـوان دبیر و مهندس محمد جواد آفاق اسـالمیه به عنـوان خزانه دار هیأت 

رئیسـه برگزیده شدند.
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| یادداشت میهمان | محمود پژوم
متأسـفانه تاکنـون برغم وجود مهندسـان بـا تجربه در رشـته هاي مختلف 
فنـي تخصصـي همچون عمران، راه، تأسیسـات مکانیك و برق و سـایر... 
در کشـور و به ویـژه دراسـتان توفیـق چندانـی در صـدور خدمـات فنـي و 

مهندسي نداشـته ایم. 
واقعیـت آن اسـت بـا وجـود بالـغ بـر بیسـت هـزار مهنـدس کـه بیشـتر 
آن هـا از تجربـه باالیـی در سـاخت و سـاز برخـوردار بـوده و بـا فنـاوری 
نوین صنعت سـاختمان آشـنا میباشـند از یك سـوي، و وجود همسایگانی 
همچون ترکمنسـتان و افغانسـتان و با فاصله اي کمي بیشتر تاجیکستان، 
ازبکسـتان، قرقیزسـتان، قزاقسـتان، عـراق و... همچنین وجود مشـترکات 
زبانـی و تـا حـدودي مذهبي و فرهنگي با این کشـورها درسـاخت و سـاز 
پروژه هـا حضـور فعال نداشـته ایم. بـا وجود راه هاي دسترسـي مناسـب و 
نزدیـك و وجود مصالح و تجهیزات سـاختماني در کشـورمان درچندسـال 
گذشـته در کشـورهایی که به آن اشاره شد به جاي پیمانکاران و مهندسان 
ایراني و مصالح و تجهیزات سـاختماني داخلی شـاهد حضور پیمانکاران و 
مصالح سـاختماني کشـورهایی همچـون ترکیه، چین، کـره و حتي برخی 
کشـورهاي اروپایـي هسـتیم که یقینـاً قیمت تمام شـده پروژه هـاي آن ها 

مي توانـد چنـد برابر بهای تمام شـده پیمانـکاران ایراني باشـد. 
بایـد بـر ایـن نکته اذعان نمود که ارتباط سیاسـي، اقتصـادي و فرهنگي با 
سـایر کشـورها ضرورتی اسـت قابل انکار، اما آنچه باید به آن پاسـخ گفت 
آن اسـت که بـا توجه به تمامی موفقیت های چشـمگیر غالب کشـورها در 

ایـن خصوص، بـرای تحقق این مهم چـه راهی را بایـد اتخاذ کنیم ؟
در ایـن مجـال صـرف نظـر از جزییـات و نیـز با بررسـي هاي انجام شـده 
در خصـوص موفقیت سـایر کشـورها در صـدور خدمات فني و مهندسـي 

چرا درصدور خدمات فني و 
مهندسي موفق نیستیم ؟!

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان
وعضو کمیسیون صدور خدمات فنی و  مهندسي نظام مهندسي 

ساختمان خراسان رضوي
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برگزاری اولین همایش صدور خدمات فنی و 
مهندسی خراسان رضوی

 )چالش ها و راهکارها(

امروزه بخش مهمي از صادرات کشــورها به صــادرات خدمات فني و 
مهندسي که داراي ارزش افزوده باالیي مي باشد اختصاص دارد و کلیه 
کشورهاي در حال توسعه در استراتژي توسعه صادرات خود این بخش را 
مورد توجه ویژه قرار داده اند اشتغال زائي کسب درآمد هاي ارزي، آشنائي 
بــا دانش فني و تکنولوژي و حمایت از صادرات کاالها و خدمات و هم 
چنین بازار گشــائي بسیاري از منابع خود را در قالب یارانه هاي پنهان و 
آشکار، برقراري مشوق هاي گوناگون و ایجاد تسهیالت بانکي و خطوط 
اعتباري به این مهم اختصاص داده اند به طوری که سهم صادرات خدمات 
فني و مهندسي %20 از صادرات جهاني کاال و خدمات را بخود اختصاص 
داده است.آشنائي شرکت هاي فني و مهندسي با آخرین یافته هاي علمي 
بدســت آمده در این حوزه و تسهیالت دولت ها اعم از تخصص اعتبار 
بیمه هاي اتکایي، پیشباني نهاي سیاسي و بازاریابي در صدر برنامه هاي 
توسعه اي کشورهاي مختلف قرار گرفته است برعکس صادرات کاالها 
که بازار یابي آن هزینه هــاي زیادي را طلب میکند و ابتدا کاال تولید و 
سپس بفروش مي رسد درخدمات فني و مهندسي، فروش کاال و انعقاد 
قرارداد صورت گرفته و ســپس مشــتري با فیزیك پروژه آشنا میشود. 
ماندگاري در بازارهاي هدف با اجراء پروژه هاي مختلف فني و مهندسي 
معنا مییابد و یکي از مهم ترین بخش وفاداري مشتریان به خدمات فني 

ومهندسي بستگي دارد. 

اهداف همایش:
1- آشــنائي و آموزش شرکت هاي فني و مهندسي با آخرین یافته هاي 

علمي بدست آمده در حوزه صادرات خدمات.
2- تبیین سازوکار ورود شرکت هاي استان به بازار جهاني و ارایه خدمات 

در کالس بین المللي 
3- شناسایي امکانات بازارهاي منطقه اي و چگونگي نفوذ به این بازارها
4- آشنا سازي شرکت ها از توان یکدیگر در یك تعامل و همکاري هم 
افزایي ســازنده به منظور حضور قوي و پررنگ در بازارهاي پیراموني و 

فرا منطقه اي
5- همکاري دانشــکده هاي فني و مهندسي با فعالین اقتصادي در این 
حوزه به منظور کسب سهم مناسب از بازارهاي منطقه اي و فرا منطقه اي
6- آشنائي شرکت ها و افراد حقیقي از چگونگي برگزاري مناقصات در 
بازارهاي هدف و تهسیالت ایجاد شده توسط دولت و برنامه توسعه پنجم

7- آگاهي شــرکت کنندگان در همایش با آخریــن آئین نامه اجرائي 
صادرات خدمات فني ومهندسي و ماده 19 آئین نامه مزبور

8- فرهنگ ســازي و ایجاد باور ملي در خصوص صادرات خدمات فني 
و مهندسي

9- تشویق و ترغیب فعالین اقتصادي در حوزه خدمات فني ومهندسي به 
حضور شایسته در بازارهاي هدف با توجه به توانمندي هاي استان

10- بررســي موانــع و چالش هاي ورود شــرکت هاي خدمات فني و 
مهندسي به بازارهاي هدف 

11- شناخت بازارهاي هدف و امکان سنجي ورود به این بازارها
12- استفاده از نظرات اندیشمندان و محققان در حوزه صادرات خدمات 

فني و مهندسي
13- بهره برداري از تجربیات تشکلها وشرکت هاي فعال موجود در این 

حوزه
14- ارایــه راهکارهاي عملیاتي برای ارتقاء صــادرات خدمات فني و 

مهندسي استان خراسان رضوي
تاریخ برگزاري همایش: نوزدهم دیماه 1392 مشهد مقدس

مکان برگزاري همایش: سالن هتل پردیسان مشهد

می تـوان بـا ذکرکلیاتـی، بـه دالیـل این مهـم اشـاره نمود: 
1- ارتبـاط مناسـب سیاسـي و اقتصـادي دولت هـا با یکدیگـر و در نتیجه 

موفقیـت در خصـوص تجارت
 2- حمایت کامل دولت ها از حضور بخش خصوصي ) پیمانکاران( در سایر کشورها. 
3-تهیـه و تنظیـم توافقنامه هـاي همـکاري بیـن دولت هـای مختلـف و 

حمایـت از بخـش خصوصـي از سـوي دولـت هـا. 
4- سهل و آسان نمودن مبادالت ارزي بیمه هاي مورد نیاز و.. .. .. 

5- کمـك دولت هـا و سـهل نمـودن ضمانتنامه هـای مـورد نیـاز بخـش 
خصوصـي از سـوي آن ها. 

6- تخصیص وام هاي سهل و ارزان از سوي دولت ها به بخش خصوصي 
به منظور صدور خدمات فني و مهندسي 

7- حمایت و پیگیري جدي مشکالت احتمالي در فرآیند اجرای پروژه های 
بخش خصوصي و تالش برای رفع آن درهر زمینه توسط دولت هایشان. 

لوازم،  مصالح،  صادرات  خصوص  در  تسهیل  و  دولت ها  حمایت   -8
تجهیزات، ماشین آالت و اعزام نیروهاي مهندسي و فني به کشور مقصد. 
9- داشـتن مسـوول فني تخصصي در سـفارتخانه ها به منظور مسـاعدت 

و همـکاري در زمینـه صدور خدمات فني و مهندسـي 
10- نداشتن تعهد ارزي براي صادرکنندگان 

 11- حمایت همه جانبه دولت ها از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي 
12 - داشتن ثبات درقوانین، ضوابط و مقررات صدورخدمات. 

13- داشتن متولي واحد درکشور به منظور صدورخدمات. 
14- حمایت از تمامی صادرکنندگان به ویژه در خصوص صدور خدمات فني 

و مهندسي. 
بدون تردید برای توفیق در صدور خدمات فني و مهندسي ضمن توجه و 
عمل به عواملی که سایر کشورها را درصدور این گونه خدمات یاری داده 
است باید این نکته را نیز مطمح نظر قرار داد که با توجه به حضور دیگر 
کشورها طی سال هاي گذشته در کشورهاي مورد نظر و انجام تعداد قابل 
توجه اي پروژه انجام شده و یا در دست اقدام از سوی آن ها، رقابت بسیار 
سختي را در پیش داریم لذا برای گرفتن بخشي از بازار کار قطعاً با مشکالتي 
مواجه خواهیم بود. از این روی برای آنکه در حداقل زمان ممکن بتوانیم 
در کشورهاي مختلف برای انجام پروژه حضور پیدا کنیم ابتدا باید دولت، 
مجلس و سایر قوا باور داشته باشند که صدور خدمات فني مهندسي براي 
مسایل فرهنگي و اقتصادي کشورمان یك ضرورت است و آن گاه با یك 
برنامه ریزي جامع با همکاري بخش خصوصي گامهای اصولي در رفع موانع 
و مشکالت برداشت. ناگفته پیداست این مهم تحقق نخواهد یافت مگر آنکه 
به موضوع صدور خدمات فني مهندسي همانند موضوعاتي که در ابتدای هر 
سال توسط مقام رهبري عنوان و به آن اهمیت وی ژه داده مي شود توجه شود. 
تاریخ نشان داده است انتقال فرهنگ ملتها در کنار داد و ستد و تجارت میسر 
شده است. پس درصورت توفیق در زمینه صدور خدمات فني مهندسي؛ 
همزمان در انتقال فرهنگ خود و نیز، آشنایي ملت ها به آن موفق خواهیم 

بود. 
در خاتمه پیشـنهاد می شـود سـازمان نظام مهندسـي با همـکاري انجمن 
انبوه سـازان، انجمن شـرکت هاي سـاختماني و سایر سـازمان هاي مربوطه 
همچـون وزارت امورخارجـه، سـازمان توسـعه صنعت و معـدن و تجارت، 
بانـك توسـعه صـادرات، اتـاق بازرگانـي، وزارت اقتصـاد و اموردارایـي، 
اسـتانداري، وزارت راه و شهرسـازي و... ضمـن برگـزاري همایـش صدور 
خدمات فني و مهندسـي درمشـهدمقدس، نسـبت به بررسـي مشکالت و 
معضالت صدورخدمات فني و مهندسـي و ارایه راهکار مناسـب در تسـریع 

رفـع موانع اقـدام کند. 
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صدور خدمات فنی و 
مهندسی و امکان ایجاد 

اشتغال فراگیر

| یادداشت میهمان | حمید بابازاده خراسانی

مقدمه: 
اهتمـام در خصـوص رونـد رشـد و شـکوفایی صـدور خدمـات فنـی و 
مهندسـی تاثیـرات مثبـت و سـازنده ای را در ارتقـای درآمـد پایـدار ملـی 
داشـته و همچنیـن اشـتغال زایـی مطلوبـی را در سـطوح خدمـات فنی و 
مهندسـی، صنایـع تولیـد کاالهای مربـوط بـه آن ایجاد می نمایـد. صدور 
ایـن خدمـات مسـتلزم آگاهی ) داشـتن اطالعـات جامع(، دانش فنـی و از 
همـه مهمتـر عـزم و اراده جـدی و قوی از سـوی مسـووالن و نیز بخش 
خصوصـی می باشـد. تقریبـاً آن بخـش از زیـر سـاخت های ایـن مهم که 
مربـوط به تکالیـف ملی )قوانین و مقررات( می باشـد به طور نسـبی فراهم 
بـوده اما متاسـفانه به دلیـِل تحریم های سیاسـی، اقتصـادی؛ تغییر قوانین 
وتصمیم هـای ناگهانی)خودتحریـم ها( و ناکافی بـودن حمایت های دولت 
و نهادهـای مالـی و اعتبـاری نتیجـه مطلـوب و در حـد انتظـاری حاصل 

نشـده است. 

اهداف و فعالیت هـاي اتحادیه صادرکننـدگان خدمات فني 
و مهندسـي خراسان رضوي

هـدف از تشـکیل اتحادیـه صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی 
خراسـان رضوی به عنـوان اولیـن اتحادیـه ثبـت شـده درکشـور کـه حوزه 
فعالیـت آن در ایـن اسـتان می باشـد صرفا سـاماندهی و توسـعه صادرات 
خدمـات فنـی و مهندسـی، نظـم و بهره بـرداری و برخـورداری از قوانین و 
مقـررات، منابع مالی و اعتباری )تسـهیالت صادراتی( در راسـتای صادرات 
خدمـات فنـی و مهندسـی اسـتان و فراهـم کـردن زمینه توانمندسـازی و 
چابـك کردن شـرکت های فنی و مهندسـی و نهادهـای ذیربط همچنین 
اسـتفاده بهینـه از دانش فنـی و تجربیات علمی و عملی دسـت اندرکاران و 
بهنگام سـازی آن ها، سیاستگذاری مناسـب و یکسان برای مقاصد تجاری 
و خدماتـی در زمینه هـای مختلـف خدمـات فنـی و مهندسـی و نیز تامین 
حقوق و منافع اشـخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات مذکور می باشـد. 
از دیگـر اهـداف و سیاسـت های اتحادیـه ایجـاد فضـای همـکاری و هم 
افزایـی بین تشـکل های فنی و مهندسـی بـه منظور حداکثر بهـره وری از 
پتانسـیل و ظرفیتهای نهادهای مدنی در این راسـتا می باشـد. این اتحادیه 
بر اسـاس بنـد ک مـاده 5 قانون اتاق بازرگانـي و صنایع و معـادن ایران در 

16 اردیبهشـت 86 به ثبت رسـیده اسـت. 
در ایـن راسـتا به گزیـده ای از مهم ترین اهـداف و فعالیت هاي طبقه بندی 
شـده اتحادیـه صادرکننـدگان خدمات فني و مهندسـي برگرفتـه از ماده 6 

اساسـنامه اتحادیه اشـاره می شود: 
1- تـالش براي سـاماندهي و توسـعه فعالیت هاي صـادرات خدمات فني 

و مهندسي
2- ایجـاد بسـترهاي مناسـب بـراي کسـب اطالعـات و اطالع رسـاني و 

تـالش بـراي توسـعه بازارهـاي هدف
3- بازاریابـي مسـتمر خدمـات فنـي و مهندسـي به منظور افزایش سـهم 

بـازار اعضـاء در راسـتاي دسـتیابي بـه اهـداف قانوني توسـعه صادرات
4- مشـارکت گروهـي درتصمیم سـازي ها و تصمیم گیري هـا، اظهار نظر 
و تهیـه پیـش نویس قوانیـن، آیین نامه ها، اسـتانداردها و بخشـنامه ها در 

راسـتای حفظ منافع ملي
5- ایجـاد ارتبـاط با بنگاه هـاي تامین منابع مالي و اعتبـاري داخل و خارج 
از کشـور و فراهـم سـازي زمینـه تسـهیالت مـورد نظـر در قالـب قوانین 

کشـور به منظور توسـعه فعالیـت اعضاء
6- انجـام هرگونـه فعالیـت فرهنگـي، علمـي، تحقیقاتـي و مطالعاتي در 
داخـل و خـارج از کشـور در چارچـوب موضوعـات بـراي نیـل بـه اهداف 

 رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی 
ونایب رییس کمیسیون صدور خدمات فنی و  

مهندسي نظام مهندسي ساختمان خراسان 
رضوي
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اتحادیـه صادرکننـدگان فني و مهندسـي خراسـان
7- تشـویق و حمایـت از سـرمایه گذاري در راسـتاي توسـعه صـادرات در 

سـطح بین الملل
8- تـالش بـراي افزایش دسترسـي بـه بازارهاي جهاني مرتبـط با اهداف 
اتحادیه و ایجاد فرصت هاي مناسب براي تمام اعضاء به منظور ورود به بازارها
9- مشـارکت در تدوین و اجراي اسـتانداردهاي مورد نیاز صادرات موضوع 

فعالیت اتحادیه و کنترل آن از طریق شـرکت هاي بازرسـي 
 10- ارایـه پیشـنهادهای اجرایـي برای رفع مشـکالت صـادرات خدمات 
فنـي و مهندسـي بـه نهادهـا، سـازمان ها و وزارتخانه هـاي ذیربـط و اتاق 

بازرگانـي و صنایـع و معـادن مشـهد و ایران. 
11- برگـزاري دوره هـاي آموزشـي و انجـام تحقیقـات علمـي، صنعتي و 
تجـاري مـورد نیاز اعضاء و برگـزاري همایش هاي تخصصـي و میزگردها 
و همچنیـن حضور در همایش ها و نشسـت های مختلـف داخلي و خارجي 

و تالیـف و ترجمـه مقاالت علمـي در زمینه موضـوع فعالیت اتحادیه
 12- برگـزاري و حضـور در نمایشـگاه های داخلـي و خارجـي مرتبـط بـا 

اتحادیه وظایـف 
13- کوشـش بـراي جـذب سـرمایه، فنـاوري، مدیریـت، دانـش فنـي و 
نیـروي انسـاني ماهـر خارجي به منظور رشـد و ارتقـای زمینه هاي موضوع 

فعالیـت اتحادیه
14- الـزام اعضـاء به اجـراي صحیح قوانین بین المللـي و مقررات تجاري 
کشـور و اساسـنامه و مقـررات و ضوابـط اتحادیـه و همـکاري بـا کمیتـه 

ایران.  اتـاق  انضباطي 
نکتـه قابـل اهمیـت در خصـوص ایجـاد ایـن اتحادیـه وجـود کارآفرینان 
متخصـص، متعهـد، عالـم و عامـل در بیشـتر زمینه های فنی و مهندسـی 
ایـن اسـتان می باشـد و ایـن فرصـت مغتنمی اسـت که بـا بهره منـدی از 
اهـداف ایـن تشـکل مدنـی و حـول آن بـا کمـك یکدیگر اعـم از بخش 
دولتـی و خصوصـی عزمی جـدی را در مسـیر توسـعه صـدور خدمات فنی 
و مهندسـی کـه یکـی از عوامـل بسـیار مهم در ایجـاد اشـتغال مطلوب و 

واقعی اسـت رقـم بزنیم. 
لـزوم توسـعه صادرات خدمات فنی و مهندسـی در سـه وجه قابـل ارزیابي 
و اثـر گـذاري اسـت؛ یك وجـه آن جنبه اقتصادي براي بنگاهي اسـت که 
اقـدام بـه صادرات مي کند. وجه دیگر آن جنبه عمومي براي کشـور اسـت 
کـه برگرفتـه از صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي به شـکوفایي اقتصاد 
پایدار و اشـتغال پایدار منتهی می شـود و وجه سـوم ایجاد روابط اقتصادي 
و سیاسـي بیشـتر و بهتر با کشـور هاي هدف اسـت. لذا به منظور تشـریح 
ایـن بخـش نمـاي منشـور 6 گانـه اتحادیـه به شـرح زیـر ارایه مي شـود. 

1- تعریف جامع از صدور خدمات فني ومهندسي. 
2- لزوم صدور خدمات فني و مهندسي و نقش آن در توسعه پایدار. 

3- توجیـه اقتصـادي طرح هـاي صـدور خدمـات فنـي و مهندسـي براي 
بنگاه هـاي اقتصـادي. 

4- تبییـن نقـش صـدور خدمات فنـي و مهندسـي در ارتقـاي دانش فني 
مهندسي.  و 

5- شناخت بازار هاي هدف جهاني و منطقه اي. 
6- شـناخت عوامل موثر در مسـیر توسـعه صدور خدمات فني و مهندسي 

و چگونگي بهره منـدي از آن ها. 
در بند 3 منشور آمده است: 

- 3 توجیـه اقتصـادي طرحهـاي صـدور خدمـات فنـي و مهندسـي براي 
بنگاه هـاي اقتصـادي. 

1-3 - ایجاد ارزش افزوده براي شرکت های خدمات فني مهندسي

 الف: از طریق کسب درآمد ارزي ب: کسب تکنولوژیهاي نو
 2-3 - استفاده بهینه از ظرفیت هاي خالي امکان فعالیت هاي اقتصادي

 3-3 - فرصت هـاي شـغلي جدیـد در بنگاه هـا و نهادهـاي دولتـي و 
اعتبـاري و ارتقـای کمـي و کیفـي آن

 4-3- کسـب اعتبـار بیـن المللـي و ارتقـای درجـه اعتبـار سـنجي در 
ذیربـط ارگان هـاي 

5-3 - تقویـت بنیه شـرکت ها در زمینه فنـي و تخصصي، مالی و اعتباری 
و اجتماعی 

 6-3 -ایجـاد اعتمـاد بـه نفـس و خودبـاوري در انجام پروژه هـاي برتر در 
بخش خصوصـي و دولتي 

7-3 - سازمان یافتگي ) تبیین سازمان علمي به مظور اقدامات اجرایي بهینه ( 
لذا همه تدابیری که برای اهداف اتحادیه دیده شده است برای اقتصادی شکوفا 
و توسعه یافته می باشد که حاصل آن نیز اشتغالی مولد موثر و پایدار خواهد بود. 
بدیهی است با تحلیل وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته و پیشرو 
در حال توسعه و پیشبرد و مطالعه عملکرد آن ها، نقش مهم و موثر صدور 
خدمات فنی و مهندسی را در روند توسعه اقتصادی، فرهنگی؛ اجتماعی 
حس می کنیم و اینکه بزرگترین بنگاه های اقتصادی مقتدر در این کشورها 

آن هایی هستند که در این بخش فعالند. 
صدور خدمات فنی مهندسی و یا هر نوع صادرات دیگر برای کشور درآمد 
ملی تولید می کند )البته مزیت صدور خدمات فنی و مهندسی نسبت به صدور 
کاال نبود ایجاد نامتوازن در تجارت داخلی است( در حالی که فعالیت های 
داخلی و درآمدهای ناشی از آن مولد نیستند و فقط جابجایی درآمدها را همراه 
خواهند داشت که در این صورت بدیهی است مطمئن ترین اشتغال می تواند 

ناشی از صادرات خدمات و فنی و مهندسی باشد. 
صدور خدمات فنی و مهندسی عالوه بر مزیت های اقتصادی؛ مزیت های 
علمی، فرهنگی، سیاسی و غیره نیز به همراه دارد که تشریح این مقوله با 
اهمیت، نیازمند بحث مفصلی است که تنها به همین موضوع بسنده می کنیم 

که این مزیت ها هم زمینه های اشتغال در کشور را توسعه خواهد داد. 
صدور خدمات فنی و مهندسی به همراه خود صادرات گروه کاالیی مربوط به 
خود را نیز محقق خواهد کرد که بدین دلیل آنکه محرک چرخ صنعت داخلی 
است، ایجاد اشتغال فراگیر از مرحله تامین مواد اولیه تا تولید، حمل و نقل، 

خدمات، بانك، گمرک، استاندارد، بازرسی و... را نیز در پی دارد. 
صـدور خدمات فنی و مهندسـی نیاز به زیر سـاخت های کاملتـر و قوی تر 
دارد تـا بـه اهـداف مربوطه برسـد؛ یکـی از این زیر سـاختها تربیت نیروی 
دانشـگاهی و متخصـص و فنی اسـت که به لحاظ لـزوم ارتقای کیفی باید 
به صـورت کاربـردی انجـام پذیـرد. ره آورد ایـن مهم اشـتغال بخش قابل 

توجـه به آمـوزش همراه با تحول آموزشـی بین المللی اسـت. 
اما محقق شـدن اهـداف این فرآیند اشـتغالزا نیازمنـد برنامه ریزی منطقی 
و عملی بخش دولتی با حذف مقررات دسـت و پاگیر و سـهولت در انجام 
فعالیت هـای مربـوط بـه صـادرات و ارایه تسـهیالت عملیاتی و تشـویقی 
می باشـد؛ زیـرا سـرمایه گـذاری در ایـن بخـش دارای خروجـی مطلوب و 
ایده آلی اسـت که سـود آن احیای اقتصاد ملی و نشـاط و شـادابی جامعه 

ملی مـا را همراه خواهد داشـت. 
درانتهـا از خواننـدگان ایـن بخش صمیمانـه تقاضا می کنیم بـا ارایه نقطه 
نظـرات ارزشـمند خود مـا را در انجام اهداف اتحادیـه همراهی فرمایند و از 
شـرکت ها و افـرادی که عالقمند بـه ورود حوزه صادرات فنی و مهندسـی 
می باشـند نیـز می خواهیـم آمادگی خود را بـه دفتر اتحادیه اعـالم کنند تا 

اقدامـات الزم صورت پذیرد. 
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مریم ضیائی | دانشجو دکترا معماری و طراحی شهری، پلی تکنیک 
میالن، ایتالیا

احسان رعنایی | دانشجو دکترا عمران، پلی تکنیک میالن، ایتالیا

پاریس شهر باغ ها و عرصه های 
سبز شهری

باشـنیدن اسـم پاریس اولیـن تصویری کـه در ذهن شـکل می گیرد، 
بـرج ایفـل، شـانزه لیزه، لـوور، کلیسـا نتـردام و ناپلئون اسـت. عموم 
مسـافرانی کـه وارد شـهر پاریـس می شـوند در ابتـدا به دنبـال یافتن 
مسـیرهای منتهـی بـه بخش هایی از شـهر هسـتند که سـمبل های 
پاریـس را درون خـود حفـظ کـرده اند. این بخش های شـناخته شـده 
و مشـهور پاریـس در کنـار ارزش های معمارانـه و تاریخی خود عموما 
بر اسـاس تبلیغـات توریسـتی و جهانگـردی وجه جهانـی پررنگ تری 
 داشـته و مخاطب را به سـمت خـود جلب می کند. )تصویر شـماره 1(

تصویر شماره 1: برج ایفل معروفترین سمبل پاریس از نمای نزدیك و از نمای دور

شــهر زیبــای پاریــس عــالوه بــر دارا بــودن ســمبل های گردشــگری 
فــراوان و متنــوع دارای جاذبه هــای بصــری و هنــری ویــژه ای نیــز در 

| سفرنامه | 
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زمینــه فضاهــای ســبز و باغســازی می باشــد کــه شــاید کمتــر مجــال 
ــاری و  ــای معم ــتر در کتاب ه ــه بیش ــری ک ــد... هن ــی یافتن خودنمای
معمــاری منظــر از آن هــا اســمی به میــان می آیــد. شــهر پاریــس ماننــد 
اکثــر شــهرهای اروپایــی بــه دلیــل شــرایط اقلیمــی و آب و هوایــی، دارای 
ــای  ــا و فضاه ــکل گیری باغ ه ــور و ش ــت ظه ــی جه ــترهای مطلوب بس
ســبز بســیار زیبــا می باشــد. امــا آنچــه عرصه هــای ســبز شــهر پاریــس 
ــه هــم  را متفــاوت تــر از دیگــر شــهرهای اروپایــی می کنــد، ســاختار ب
پیوســته و منســجم شــبکه عرصه هــای ســبز شــهری می باشــند کــه در 
غالــب بــاغ هــا، پــارک هــا، بلوارهــا و فضاهــای ســبز حاشــیه رودخانــه 
ســن شــکل گرفتــه انــد. شــهری کــه مملــو از هنــر باغســازی و تزئینات 
در طراحــی منظــر اســت. )تصویــر شــماره 2( ایــن نوشــتار بر آن اســت تا 
بــه معرفــی نمونه هایــی از عرصه هــای ســبز شــهری پاریــس بپــردازد. 
مکان هایــی کــه علــی الرغــم زیبایــی و هنــری کــه در خلــق آن هــا بکار 

رفتــه اســت کمتــر مــورد توجــه بازدیدکننــگان قــرار گرفتــه اســت. 

تصویر شماره 2: نقشه شهر پاریس و موقعیت عرصه های سبز در آن

ــس  ــهر پاری ــر توریســت در ش ــن انتخــاب ه ــل اولی ــرج ایف ــدار از ب دی
اســت. وقتــی بــه ســازه غــول پیکــر ســمبل معــروف پاریــس نزدیــك 
ــد،  ــب می کن ــود جل ــه خ ــم را ب ــه چش ــزی ک ــن چی ــویم اولی می ش
صف هــای طوالنــی مســافران در مقابــل درب آسانســورهای بــرج 
ایفــل اســت تــا بازدیدکننــدگان را بــه نــوک بــرج انتقــال دهــد. وقتــی 
از ارتفــاع 290 متــری در بــاالی بــرج بــه شــهر پاریــس نــگاه می کنیــم 
باشــهری تقریبــا همــوار و یکدســت بــه لحــاظ تراکــم ســاختمانی مواجه 
ــی از  ــه انبوه ــهر ک ــاختمان های ش ــن از س ــه ای روش ــویم. زمین می ش
درختــان ســبز از میــان فضاهــای شــهر و ســاختمان ها عبــور می کنــد. 
بــا نگاهــی کلــی بــه شــهر پاریــس می تــوان گفــت ایــن شــهر مملــو از 
پارک هــا، بلوارهــا و عرصه هــای ســبز شــهری اســت کــه بــه طــراوت 
ــر شــماره 3(  ــد. )تصوی ــی بصــری شــهر کمــك شــایانی می کن و زیبای
غالــب خیابان هــای شــهر پاریــس پــس از اقدامــات بازســازی هوســمان 
ــبزی  ــیار س ــای بس ــورت بلواره ــرن 19(، به ص ــس در ق ــهردار پاری ) ش
می باشــند کــه توســط ردیــف درختــان پرســپکتیو مطلوبــی را در امتــداد 
مســیرهای شــهری ایجــاد می کننــد. پــرده ســبزی از درختــان کــه هــم 
در اختیــار ناظــر پیــاده قــرار می گیــرد و هــم مطلــوب دیــد ســواره اســت. 

)تصویــر شــماره 4( 

 

تصویر شماره 3: چشم انداز پاریس از باالی برج ایفل

تصویر شماره 4: شانزه لیزه خیابانی مملو از ردیف درختان پیوسته

 امـا پـس از گـذر از خیابان های سـبز پاریـس می توان حوزه هایی از شـهر 
را مشـاهده کـرد کـه مملو از هنـر طراحی منظر و باغ سـازی سـلطنتی و 
بسـیار زیبا هسـتند کـه در ادامـه تنها به معرفی بخشـی از آن هـا پرداخته 
می شـود. نمونه هـای انتخابـی بـه لحـاظ سـاختاری و کاربـردی کامـال 
متفـاوت از یکدیگـر می باشـند که آن هـا را می توان در غالب دسـته بندی 

زیر معرفـی کرد: 
1. پارک شهری
2. باغ سلطنتی

3. باغ گیاه شناسی 

 Buttes- Chaumont 1. پارک شهری: پارک
ــه  ــژه اســت ک ــارک Buttes- Chaumont دارای طراحــی منظــر وی پ
بــا مســاحتی در حــدود 24 هکتــار در شــمال شــرقی پاریــس قــرار دارد. 
ایــن پــارک توســط ادلــف الفانــد طــراح و مهنــدس فرانســوی در ســال 
ــای  ــر پارک ه ــرا اکث ــی و اج ــد طراح ــده اســت. الفان ــی ش 1867 طراح
ــه عهــده داشــته اســت.  شــهر پاریــس را در بازســازی های هوســمان ب

)تصویــر شــماره 5( 
 

Buttes- Chaumont تصویر شماره 5: پالن پارک
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از ویژگی هـای منحصربفـرد ایـن پـارک می تـوان بـه مسـیرهای پرپیـچ 
و خمی اشـاره کـرد کـه حـس رمزآلودگـی فضـا را افزایـش داده و حـس 
جسـتجوگری ناظـر را درگیـر خـود می کنـد. توجـه بـه طراحـی پایـدار 
و بهره گیـری از ویژگی هـای طبیعـی موجـود در بسـتر ایـن پـارک نظیـر 
آبشـارها و صخره هـای عمـودی و حفاظـت از تعـادل اکولـوژی، در ارتقاء 
تنـوع کیفیت هـای بصـری و بصاوایـی این مجموعـه نقش بسـزایی دارد. 
وجـود پانارومـای گسـترده و وسـیع جزو نـکات شـاخص در طراحی منظر 
ایـن پارک محسـوب می شـود که بـه دلیل وجـود تپه های ممتـد می توان 
انواع دیدهای گسـترده به درون پارک و از درون پارک به سـمت شـهر را 

تجربـه کـرد. )تصویر شـماره 6، 7، 8( 

 

تصویر شماره 6: وجود دیدهای گسترده در بخش های مختلف پارک

 تصویر شماره 7: وجود مسیرهای پرپیچ و خم در پارک

وجـود یـك معبـد قدیمی برفراز یکـی از تپه هـای موجود در پـارک عالوه 
بـر ایجـاد ثقل بصری، ابعاد زیبایی شناسـی مربوط به ایـن بخش از پارک 
را تحـت تاثیـر خـود قـرار داده و آن را تبدیـل بـه یکی از جاذبه هـای ویژه 
برای بازدیدکنندگان کرده اسـت. اسـتفاده از تسـلط بصری ای که معبد در 
فریـم اطـراف دریاچه ایجاد کرده اسـت از فواصل دور و نزدیك قابل رویت 
اسـت. همچنیـن ایـن تپـه و معبـد آن از طریـق پلـی زیبا بـه بخش های 
مجاور متصل شـده اسـت به گونه ای که امکان مشـاهده شـهر را از مرتفع 
تریـن بخـش ایـن پـارک مقـدور می سـازد. )تصویـر شـماره 9، 10، 11( 

 تصویر شماره 8: طراحی ارگانیك و متناسب فضای اطراف آبشارها

 

تصویر شماره 9: استقرار معبد در مرتفع ترین بخش پارک 
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 تصویر شماره 10: اتصال تپه معبد توسط پل به بخش های مجاور

 
تصویر شماره 11: چشم انداز حوزه شمالی پاریس از درون معبد

Versailles ،2. باغ سلطنتی ورسای
بـاغ ورسـای جـزو مجلـل تریـن باغ های سـلطنتی اروپـا می باشـد که به 
دلیـل اسـتقرار در محوطـه کاخ ورسـای بـه همین نام شـناخته می شـود. 
مجموعـه کاخ هـا و باغ هـای ورسـای در اراضـی در حـدود 800 هکتار در 
حومـه شـهر پاریـس امـروز قـرار دارد. قدمـت پایه هـای اولیـه کاخ هـای 
ورسـای بـه قـرن 11 میـالدی بر می گـردد اما فعالیـت کاخ هـا و تزئینات 
و تجمـالت آن متعلـق بـه قـرن 17 میـالدی اسـت. مجموعـه کاخ های 
ورسـای دارای یکـی از بزرگتریـن باغ هـا و دریاچه هـای سـلطنتی اروپـا 

می باشـند. )تصویـر شـماره 12( 
 

تصویر شماره 12: پالن مجموعه باغ های ورسای

 
تصویر شماره 13: چشم انداز کانال مرکزی و وجود حس محصوریت به دلیل استقرار دیواره ای از 

انبوه درختان 

تصویر شماره 14: دید گسترده از سمت کانال به سمت کاخ ورسای 

بــا نگاهــی کلــی بــه مجموعــه باغ هــای ورســای می تــوان بــه جایــگاه 
ــوض  ــت. ح ــاره داش ــم اندازها اش ــا و چش ــی محوره ــژه آب در طراح وی
ــان  ــا و درخت ــمه ها و تندیس ه ــار مجس ــا در کن ــا و آبراه ه ــا، فواره ه ه
به گونــه ای بســیار ســاده امــا بســیار ظریــف و زیبــا طراحــی شــده اســت. 
ــود در  ــای موج ــه فضاه ــان مجموع ــا درمی ــاد و اندازه ه ــا ابع ــازی ب ب
باغ هــا، هــر ناظــری را ســرگرم کــرده و به وجــد مــی آورد. نقطــه عطــف 
ــش  ــم در بخ ــی عظی ــتقرار کانال ــوان در اس ــای را می ت ــای ورس باغ ه
ــوی از جنــس آب کــه  ــن مجموعــه دانســت. یــك محــور ق ــی ای میان
ــد. محــوری  ــن مجموعــه می افزای ــت عنصــر آب در ای ــد اهمی ــر تاکی ب
متعامــد کــه محوطــه باغ هــا را بــه چهــار قســمت تقســیم کــرده اســت 
کــه ایــن باغ هــا به صــورت نســبتا متقــارن در چهــار ســوی ایــن کانــال 
و همچنیــن در امتــداد یکــی از محورهــای آن بــه ســمت کاخ مرکــزی 

ــماره 13، 14( ــر ش ــد. )تصوی شــکل گرفته ان
 تقـارن و تکـرار ریتمیـك عناصـر عـالوه بر فرم هـای پالنـی در دیدهای 
گسـترده و همچنیـن پرسـپکتیوهای محصـور نیـز دیـده می شـود. وجود 
نماهـای وسـیع و بی انتها در میـان انبوه درختـان به گونه ای طراحی شـده 
اسـت کـه عالوه بر رعایـت کردن اصول پرسـپکتیو، حـس محصوریت و 
بی انتهایـی را بـه طرز دلنشـینی به ناظـر انتقال می دهد. بـه عبارتی نوعی 
تبایـن فضایـی درمیـان بـازی بـا پرسـپکتیو و دیدهـای مسـتقیم در کنار 
گسـتردگی و بی انتهایـی فضـا، ناظـر را به دنیـای بیکران هنـر و خالقیت 
هدایـت می کنـد. بـا قـدم زدن در میـان انبوه درختـان و فضاهـای پیچ در 
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پیـچ ایـن بـاغ، زمان مفهوم خود را از دسـت داده و ناظـر در بی وزنی زمانی 
شـکوه، زیبایی و پهناوری این باغ را به تماشـا می نشـیند. )تصویر شـماره 

)17 ،16 ،15

تصویر شماره 15: استفاده از تندیس ها، فواره ها و آرایش شمشادها به منظور ایجاد تنوع بصری

 تصویر شماره 16: ایجاد محصوریت فضایی در میان مسیرهای بی انتها درون باغ

 تصویر شماره 17:: اهمیت ایجاد پرسپکتیو در میان بخش های مختلف مجموعه 

تمایـل بـه ایجـاد دیدهـای بی انتهـا و بینهایـت گرایـی هـم در فضاهای 
کامـال محصـوری که توسـط نوع ویـژه ای از آرایـش درختان ایجاد شـده 
اسـت، قابـل روییـت اسـت و هـم در محوطه های اطـراف کانـال مرکزی 
کـه دارای پهنـای قابل مالحضه ای می باشـند. به طور کلـی می توان گفت 
ترکیـب اسـتفاده از آب، تندیـس هـا، درختـان و درختچه هـای مصنوعی، 
گل کاری، توجـه بـه حفـظ دیدهای گسـترده و ایجاد دید از باال و تسـلط 
فضایـی توسـط مجموعـه ای از مسـیرهای پلکانـی و همچنیـن رعایـت 
اصـول محور مرکزی که از جمله ویژگی های باغسـازی فرانسـوی اسـت 
را بـه وضـوح می تـوان در تمـام بخش هـای مجموعـه باغ هـای ورسـای 

مشـاهده کرد. )تصویر شـماره18(

تصویر شماره 18: چشم انداز باغ ورسای از سمت کاخ ورسای

Le jardin des plants 3. باغ گیاه شناسی
باغ گیاه شناسی در اصل شامل مجموعه ای 28 هکتاری از گیاهان طبیعی 
بـرای تحقیقـات علمـی، حفاظت و انتشـار دانـش در زمینه گیاهـان و باغ 
داری اسـت کـه در معـرض بازدید عموم قرار گرفته اسـت. این بـاغ دارای 
پنـج سـاختمان ویژه اسـت که متعلق به گالـری و موزه هایـی از قرن 18 و 
19 می باشـد. درون ایـن بـاغ، گیاهان مختلف اعم از تزئینـی و یا دارویی و 
درمانـی به صـورت بخش هایی مسـتند ارایه شـده اند کـه دارای اطالعاتی 
مربـوط بـه منشـاء پیدایـش، خـواص و کاربرد آن هـا و همچنین شـرایط 
پـرورش و نگهـداری هر گونه گیاهـی را ارایه می دهد. )تصویر شـماره19(

 

تصویر شماره 19: پالن باغ گیاه شناسی پاریس

ایـن بـاغ محل مناسـبی برای گـردش کـودکان و عالقه منـدان به گل و 
گیـاه می باشـد. وجود تنـوع گل ها و گیاهـان، منظر رنگارنگ و ویـژه ای را 
در پیونـد روح طبیعـت و هیاهـوی زندگی شـهری ایجاد می کند. اسـتقرار 
انبـوه درختـان بـه صـورت دو ردیف مـوازی و متقـارن دورتـادور محوطه 
مرکـزی این مکان نیز بسـیار توجـه ناظر را جلب می کنـد. محوطه میانی 
ایـن بـاغ به صـورت یـك عرصـه گسـترده و بـاز طراحی شـده تـا امکان 

کاشـت گیاهـان و گل هـا را مقدور می سـازد. )تصویر شـماره23-20(
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تصویر شماره 21: کاشت گیاهان متنوع و رنگارنگ در بخش های مختلف پارک

تصویر شماره 22: حفاظت از محصوالت کشاورزی پرورشی درون باغ

تصویر شماره 23: هتل زنبورها، مکانی جهت ایجاد عسل طبیعی با عصاره گیاهان دارویی

تصویـر شـماره 24: چشـم انداز بخـش مرکـزی پـارک و وجـود دیواره های سـبز مرتفـع در اطراف 
محوطـه مرکزی

تصویر شماره 20: تقسیم فضایی محوطه مرکزی جهت کاشت گیاهان

به عبارتی در تقسـیم بندی فضایی درون محوطه مرکزی این باغ سـعی شـده اسـت از اصول باغسـازی فرانسـوی بهره گرفته شـود. وجود چشـم انداز 
گسـترده، فضاهـای بـاز، تقـارن، هماهنگـی و تناسـب، وجود دیوار های سـبز طبیعی همگـی از ویژگی های منحصر بفرد این باغ اسـت کـه آن را بیش از 

پیـش برای بازدیدکننـدگان جذاب می کند. )تصویر شـماره24(
در نهایـت می تـوان گفـت پاریـس یکـی از سـبزترین پایتخت هـای اروپـا اسـت کـه دارای تعـداد قابـل توجهـی از باغ هـا و پارک هـا بـا سـبك ها و 
تکنیك های مختلف می باشـد. اسـتفاده از هنر معماری منظر در افزایش ابعاد زیبایی شناسـی عرصه های سـبز شـهری از جمله دسـتاوردهای ارزشـمند 
ایـن شـهر در کنـار سـمبل های تجاری و توریسـتی آن می باشـد. برخـی از این باغ هـا و پارک های موجـود در پاریس، امـروزه به عنـوان الگوی مطلوبی 

جهـت ارتقاء سـطح کیفی فضاهای سـبز شـهری در سـایر شـهرهای دنیـا مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 

منابع
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نکات مهم در خصوص 
ضوابط مربوط به نصب 

دودکش ها

| مقاله | مکانیک
زمسـتان بـا تمـام جلوه هـای سـپید، بدیـع و زیبـای خـود گاه بـرای 
برخـی چهـره ای سـیاه و مخـدوش بـه یـادگار می گـذارد. خاطـرات 
تاریـك فصـل سـرد همواره از سـوی کسـانی رقـم خورده اسـت که 
بـازار عمـر گرانمایه دیگران را با انباشـتن متاع سـخیفی که از سـکه 
غفلت مشـتریان به دسـت آورده انـد از رونق انداختـه اند.قاتل نامرئی؛ 
تندیسـی واهـی اسـت کـه عـده ای از غفلـت خویـش سـاخته اند و 
می کوشـند بـا نهـادن تمامی بار ایـن گناه بـر دوش آن، خـود را از قید 
نـگاه پرسشـگر دیگـران رها کنند. حـال آنکه از منظـر متخصصان و 
کارشناسـان، می تـوان بـا رعایـت اصولـی سـاده و بدیهی از تکـرار و 
فرجـام حوادثـی تلـخ جلوگیری کرد.آنچـه پیش روی داریـد ذکر چند 
نمونه از این اصول سـاده اسـت کـه امیدواریم با رعایت آن زمسـتانی 

خاطـره انگیـز را تجربه کنیم: 

- هـر مصـرف کننده درون سـوز مانند بخاري، آبگرمکـن و غیره باید 
داراي دودکش مناسـب و لوله رابط مسـتقل باشد .

- انتهـاي تمامی دودکش هـا بایـد حداقـل یـك متر از سـطح پشـت 
بـام باالتـر بـوده و از دیوارهـاي جانبـي نیـز حداقـل یك متـر فاصله 

داشـته باشد.
- قسـمت عمـودي دودکـش بایـد روي پایه هاي مناسـب قـرار گیرد 
تـا وزن آن بـه پایه منتقل شـود . ضمن آنکه طول عمـودي دودکش 

توسـط بسـت هاي مناسـب به دیوار محکـم گردد . 
- عبور دودکش از فضاي داخلي و سقف کاذب حمام مجاز نمي باشد.
- در مواقـع اسـتفاده از بخاري هـاي دیـواري در اماکـن عمومـي باید 
دهانه دودکش ها حداقل در ارتفاع 120 سـانتي متر تعبیه شـده باشـد 
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- در صورتـي کـه سـاختمان بیـش از 5 طبقـه باشـد، بایـد از دو دودکش 
مشـترک براسـاس جـداول مربوطـه مقـررات مبحـث 17 مقـررات ملـي 

اسـتفاده شود. ساختمان 
- داکت دودکش ها باید از باال به هواي آزاد ارتباط داشته باشد .

- پـس از پایـان تغییـرات در سیسـتم لوله کشـي گاز سـاختمان و قبل از 
اسـتفاده مجـدد از آن مراتـب بایـد بـه اطالع شـرکت گاز ناحیـه مربوطه 

رسـانیده شود.
-هـر وسـیله گازسـوز بایسـتي داراي دودکـش مناسـب و بـدون اشـکال 
به منظـور تخلیـه گازهاي حاصل از احتـراق به فضاي آزاد باشـد و هرگونه 
نقص و نارسـایي و رعایت ننمودن اسـتانداردها در این مورد موجب حادثه 

خواهد شـد.
-تمـام دودکش هـاي وسـایل گازسـوز بایسـتي حتمـاً مجهـز بـه بخش 

عمـودي تناسـب و کالهـك H باشـد.
- از قـراردادن خروجـي دودکـش بـه صورت افقـي با کالهـك و یا بدون 

کالهـك در زیر سـقف و بالکـن جداً خـودداري فرمایید.
- حتـي االمـکان از نصـب زانـوي اضافـي در مسـیر دودکـش خـودداري 

نماییـد. زیـرا زانـو کارآیـي دودکـش را کاهـش مي دهد.
- بـه هیچ عنوان دودکش وسـایل گازسـوز و هواکش )فـن( را از یك لوله 

یا کانال مشـترک عبور ندهید.
- دودکش باید از ورقهاي ضد زنگ )گالوانیزه( و نسبتاً ضخیم انتخاب شود.

- آبگرمکـن و بخـاري حتمـاً بایسـتي مجهز بـه دودکش باشـد . از نصب 
ایـن وسـیله ها بدون دودکـش در محیطهاي بسـته جداً خـودداري نمایید.

- اسـتفاده از دودکش هـاي آکاردئونـي آلومینیومـي بـه دلیل نبـود امکان 
آببنـدي در ابتـدا و انتهـا خطرناک مي باشـد.

- از قـراردادن قطعـات لولـه دودکش بصورت لب به لب خـودداري نمایید 
و حتمـاً از دودکش هـاي نـوع نر و مـاده که باعث آببنـدي در محل اتصال 

و خارج نشـدن گازهاي حاصل از احتراق خواهد شـد، اسـتفاده نمایید.
.- هـر سـاله قبـل از روشـن کـردن وسـایل گرمازا، مراقب باشـید مسـیر 

دودکش هـا توسـط پرنـده اي النه سـازي و مسـدود نشـده باشـد.
- بخـش عمودي )خروجـي( دودکش حداقل بایسـتي 3 برابر بخش افقي 
درنظـر گرفته شـود و حداقـل ارتفاع بخـش عمودي نبایسـتي از یك متر 

کمترباشد.
-بـرای جلوگیـري از پدیده خطرسـاز "مکـش معکوس" در سـاختمان ها 
الزم اسـت بر روي قسـمت زیرین در ورودي هر آپارتمان از دریچه تهویه 

کرکره اي یا آیفوني مناسـب به طول 20×50 سـانتیمتر اسـتفاده شـود.
- همچنیـن زیـر درهـاي ورودي اطاق خواب ها نیز حدود 3 تا 5 سـانتیمتر 

بازباشد.
رعایـت مـوارد بـاال موجـب جلوگیـري از پـس زدن و بازگشـت گازهـاي 

سـمي وسـایل گازسـوز بداخـل منـازل )مکـش معکوس( میشـود

مرجع:
بهداشـت، ایمني و محیط زیسـت شـرکت ملي گاز ایران، راهنماي ایمني 

مصـرف کنندگان گاز طبیعي
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| مقالـه | عمومی

راهکارها و توصیه هایی 
برای موفقیت و قبولی 

در آزمون ورود به حرفه 
مهندسان)پایه سه(

علی سیفی | عضو هیات علمی دانشگاه، عضو هیـات مدیره 
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

مدیر موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان

مسلما یکی از اهداف مهم مهندسان رشته های هفت گانه مرتبط با 
سازمان نظام مهندسی ساختمان، قبولی در آزمون ورود به حرفه )پایه 3( 
و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشد. با توجه تعدد مواد آزمون 
و گستردگی آن، قبولی در آزمون مستلزم مطالعه مباحث مقررات ملی 
ساختمان و تسلط بر استفاده از ضوابط آن ها خصوصا در آزمون های 

محاسباتی است. 
از این رو تجربه ی حاصل از 14 سال مدیریت و تدریس در دوره های 
مقررات ملی ساختمان و آمادگی آزمون را در اختیار داوطلبان محترم قرار 

می دهم؛ انشاء ا... که مفید فایده واقع شود.

1- اطالع دقیق و کامل از مواد آزمون و منابع ذکر شده در 
سامانه آزمون ورود به حرفه

امور  دفتر  به حرفه  ورود  آزمون  در سامانه  آن  مراجع  و  آزمون  مواد 
مقررات ملی ساختمان )www.inbr.ir( آمده است. در تهیه و مطالعه 
مراجع، به سال ویرایش منابع آزمون بر اساس سایت دقت نمایید که 
از ویرایش های قدیمی استفاده نکنید. سواالتی در آزمون دوره های قبل 
وجود دارد که هم پاسخ ویرایش قدیمی و هم جدید در گزینه ها بوده 

است و مسلما پاسخ بر اساس ویرایش جدید مدنظر می باشد.

ملی  »مقررات  اولویت  و  رعایت  ضرورت  به  توجه   -2
ساختمان«

در پیشگفتار همه مباحث مقررات ملی ساختمان مطالب زیر آورده شده 
است:
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پیشگفتار مباحث مقررات 
ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی الزمالرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعة 
بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره  برداری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفة اقتصادی فرد و جامعه وضع 

می گردد. در کشور ما، در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگری از قبیل:
آییننامههایساختمانی

استانداردهاوآیینکارهایساختمانسازی
مشخصاتفنیضمیمةپیمانها

نشریاتارشادیوآموزشی
توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می یابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت است، اما با مقررات ملی ساختمان تمایزهای آشکار دارد.

گاهی به پشتوانه همین مطلب، سواالتی در آزمون مطرح شده است و پاسخ آن بر اساس مقررات ملی ساختمان، آیین نامه ها و سایر استانداردها موجود بوده 
)یعنی هر چهار گزینه به استناد یکی از مراجع صحیح بوده است( که مسلما در این گونه موارد، پاسخ بر اساس مقررات ملی ساختمان به سایر پاسخ ها اولویت دارد.

3- توجه مضاعف به انتشارات جدید دفتر مقررات ملی ساختمان
مباحثی از مقررات ملی ساختمان که به تازگی بازنگری شده اند و انتشارات جدید دفتر امور مقررات ملی ساختمان، بیشتر مدنظر طراحان سوال می باشد و 
به این صورت، اطالع و آگاهی مهندسان از انتشارات و ویرایش های جدید مقررات ملی ساختمان، مورد ارزیابی قرار می گیرد. به عنوان مثال در این دوره، 

راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان در چند مبحث چاپ شده است که مطالعه  آن ها به داوطلبان محترم توصیه می شود.

با توجه به بازنگری اغلب مباحث مقررات ملی در سال 1392 و گاهی تغییرات اساسی و جدی در ساختار و تئوری های آن ها، در آزمون آذر مــاه فقط مباحث و راهنماهای زیر 
بر اساس نگارش جدید مدنظـر می باشـد:

- مبحث اول )تعاریف( - 1392
- مبحث سوم )حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق( - 1392

- مبحث هفتم )پي و پي سازي ( - 1392
- مبحث دوازدهم )ایمني و حفاظت کار در حین اجرا( - 1392

- راهنماي صرفه جویي در مصرف انرژي - 1392
مسلما در آزمون دوره ی بعد، تعداد مباحث و مراجعی که بر اساس نگارش جدید به عنوان مبنای آزمون اعالم می شود، بیشتر خواهد بود.بنابراینهمتوسعینمایید

تادرهمیندورهآزمونقبولشوید.

4- خالصه نمودن منابع آزمون
با توجه به برگزاری آزمون به صورت جزوه باز و حجم زیاد مطالب، بهترین 
راهکار این است که منابع را خالصه نموده و فیش نویسی نمایید تا در جلسه 
آزمون به راحتی بتوانید قسمت موردنظر را پیدا کرده و در حل سواالت، از 
آن ها بهره بگیرید. ضمنا از بردن کتاب ها و جزوات اضافی و مخصوصا 

قدیمی به جلسه آزمون، جدا پرهیز نمایید.

5- دقت در استفاده از کتاب های کمکی
از کتاب های کمکی بسیار با دقت استفاده نمایید؛ چون مراجع اغلب این 
کتاب ها قدیمی بوده و دیر به روز رسانی می شوند. لذا با توجه به تاکید صورت 
گرفته در بند 1 همین نوشته، شاید شما را گمراه نموده و پاسخ صحیح را 

پیدا نکنید.

6- اعتماد به نفس داشته باشید ...
با توجه به اینکه شما - هر چند کم و محدود – وقت گذاشته اید و مطالعه 
کرده اید، لذا در جلسه امتحان روی دانسته های خودتان متمرکز شوید و 

گاهی به حواشی موجود در اطرافتان، اصال توجه نکنید.

7- حد نصاب قبولی
حد نصاب قبولی در آزمون های ورود به حرفه، پاسخ صحیح به 50٪  سواالت 
می باشد؛ لذا لزومی ندارد که به همه  سواالت پاسخ دهید و وقت تان را برای 
پاسخ به همه  سواالت صرف کنید )مگر اینکه بخواهید جزء نفرات اول 
رشته  خودتان در کشور شوید(. فقط الزم است با در نظر گرفتن یك حاشیه 
اطمینان، به حدود 60٪ سواالت که به جواب صحیح آن ها مطمئن هستید، 

پاسخ دهید.

8- مدیریت زمان در آزمون
شما در این آزمون به هیچ وجه مشکل کمبود زمان را نخواهید داشت؛ لذا 
از این جهت استرس و نگرانی نداشته باشید. به عنوان مثال طبق دفترچه 
دوره های قبل، در آزمون تاسیسات مکانیکی و برقی و یا نظارت معماری، 60 
سوال و 150 دقیقه وقت داده می شود. بر این اساس اگر داوطلب بخواهد در 
این آزمون به همه سواالت پاسخ دهد، برای هر سوال 2/5 دقیقه وقت دارد. 
در صورتی که با در نظر گرفتن حد نصاب قبولی 50 درصد، اگر مطابق بند 7 
برای پاسخ داده به 60 درصد سواالت برنامه ریزی نماید، چیزی در حدود 4 
دقیقه برای پاسخ دادن به هر سوال وقت دارد که مدت زمان بسیار مناسبی 

است؛ به همین صورت برای سایر آزمون ها و رشته ها.
این مقدار زمان متوسط پاسخگویی به هر سوال مناسب بوده و با توجه به 
اینکه برخی سواالت اصال به این مقدار زمان نیاز ندارند، وقت مازاد آن ها نیز 

به سواالت دشوار و وقت گیر اختصاص داده می شود.

ساده سواالت  به  پاسخ  و  سواالت  دفترچه  همه  مرور   -9
توصیه می شود که ابتدا دفترچه سواالت را مرور کنید و به سواالت ساده 
پاسخ دهید. سپس از ابتدای دفترچه سواالت، مجددا به بررسی سواالت 
وقت گیر و مشکوک بپردازید. برخی طراحان آزمون، عمدا سواالت ساده را 
در آخر مجموعه ی سواالت قرار می دهند تا در صورت عدم مدیریت زمان، 

داوطلب نتواند امتیاز آن ها را کسب نماید.

10- نزدن تست های مشکوک و وقت گیر در دور اول
با در نظر گرفتن حد نصاب قبولی و غالبا وجود چند تست مشکوک و یا 
وقت گیر، بهتـر است از پاسخ دادن به آن ها اجتنـاب نمایید و یا در صورت 

وجود وقت مازاد در آخر آزمون، به بررسی آن ها بپـردازید.
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11- به سواالت زمان بر و سخت، گیــر ندهید ...
گاهی پس از آزمون افراد بیان می کنند که به یك سوال سخت، گیر دادند 
و تا حلش نکردند، راحت نشدند!!! و برایشان مهم بوده است که آن سوال را 
حل کنند! الزم به تذکر است که همه سواالت هم ارزش بوده و داوطلب با 

این کار، فقط احتمال موفقیت خود را کاهش می دهد.

12- کنترل مکرر شماره تست در برگه  سواالت و پاسخنامه 
برای پرهیز از جابجا زدن تست ها

یکی از اشکاالت رایج بین داوطلبان در آزمون های تستی، جابجا زدن پاسخ 
تست ها می باشد که به دلیل استرس و گاهی پاسخ ندادن به یك یا چند 
سوال )پریدن از روی چند تست( ایجاد می شود. با توجه به اینکه مدت ها 
است که داوطلبان گرامی در آزمون های تستی شرکت نکرده اند، باید روی 

مهارت عـمومی تست زنی تمرین داشته باشند.

13- کنار گذاشتن جزوات و کتاب های قدیمی
معموال افراد به جزوات قدیمی زمان تحصیل خود بسیار عالقمند و وفـادار 
هستند. به خاطر داشته باشید که با توجه به بازبینی مکرر مباحث مقررات ملی 
ساختمان و گاهی تغییر روابط و مقادیر در این آیین نـامه ها،  از این رو منابع 
و مراجع قدیمی برای آزمون ورود به حرفه کارایی الزم را نداشته و گاهی 

گمراه کننده نیز می باشد.

14- با ماشین حساب کار کنید ...
در آزمون های محاسباتی - مانند تاسیسات مکانیکی و برقی و یا محاسبات 
عمران - الزم است با ماشین حساب کار کنید. این روزها مهندسان خیلی 
با ماشین حساب کار نمی کنند و به کار کردن با آن مسلط نیستند. لذا برای 
شرکت در آزمون های محاسباتی، حتما با ماشین حساب تمرین کنید تا 

بتوانید به راحتی و به درستی محاسبات را انجام دهید.

15- مطالعه همه  موارد آزمون و تمرکز نداشتن روی چند درس خاص
انتخاب سواالت از مباحث مختلف، توزیع یکنواخت و استانداردی را ندارد. 
در برخی دوره ها، اغلب سواالت از یکی از مباحث طرح شده است و اگر شما 
آن مبحث را مطالعه نکرده باشید، می تواند در قبولی شما تاثیر به سزایی 
داشته باشد. لذا همه مواد آزمون را مطالعه نموده و روی چند درس خاص، 

متمرکز نشوید.

16- عدم توجه به شایعات
گاهی شنیده می شود که افرادی سودجو با شایعه  داشتن سواالت آزمون، 
باعث گمراهی داوطلبان می شوند. توجه داشته باشید که این آزمون توسط 
»سازمان سنجش آموزش کشور« و به صورت حرفه ای و با درجه امنیتی 
باال برگزار می گردد. ضمنا در سال های اخیر، چندین نوع دفترچه سؤال با 
گزینه های جا به جا برای هر رشته بین داوطلبان توزیع می گردد، تا سالمت 

آزمون را بیش از پیش تضمین کنند.

امیدوارم با توکل بر خداوند متعال، تمرکز بر دانش و اطالعاتتان و به کارگیری 
این نکات، در این آزمون همچون سایر مراحل زندگی، موفق و پیروز باشید.

همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیك 
به پاس گرامیداشت 26 آذر، روز حمل و نقل همه ساله همایش 
تخصصی حمل و نقل و ترافیك توسط سازمان نظام مهندسی 
ترافیك  و  نقل  و  حمل  سازمان  همکاری  با  رضوی  خراسان 

شهرداری مشهد برگزار می گردد. 
این گردهمایی فرصتی است مغتنم که متخصصان، تالشگران 
و اندیشمندان عرصه حمل و نقل، یافته های علمی، پژوهشی و 
تجربی خود را ارایه و با صاحب نظران و دست اندرکاران ذیربط 
پیرامون ابعاد علمی و کاربردی موضوع حمل ونقل و ترافیك به 

بحث و گفت و گو می نشینند. 
امید باری تعالی هفتمین همایش تخصصی حمل و نقل و  به 
ترافیك نیز در آذرماه سال 92 به شرح ذیل برگزار خواهد گردید:

موضوع همایش
حمل و نقل و مسایل اجتماعی

زمان همایش
 دوشنبه 25 آذرماه 1392 – ساعت 16 الی 21

 هتل بین المللی پارس مشهد 
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مقدمه
و  تاب هـای سیاسـی، بحران هـا  از تـب و  ناشـی  بازخوردهـای  گرچـه 
تحـوالت اجتماعـی، تغییـر در سـاختار مدیریتـی و حتی عواقب ناشـی از 
حـوادث غیرمترقبـه ممکن اسـت نظـام قیمـت گـذاری کاال و خدمات را 
به ویـژه در کشـور ما تحـت تاثیر قرار دهـد؛ اما نمی توان تاثیـر عوامل پیدا 
و پنهـان موثـر در ایـن فراینـد را از خاطـر دور داشـت. بازار مسـکن نیز به 
دلیـل ناهمگونی بسـیار در عرضه و تقاضا و نیـز چگونگی تامین مصالح و 
مـواد اولیـه، افت و خیزهـای فراوانـی را تجربه کرده اسـت.به همین دلیل 
همـواره پاسـخ بـه این پرسـش کـه چگونـه می توان بـه الگویی مناسـب 
بـرای تعییـن بهای معامالت سـاختمان ها دسـت یافت ذهن کارشناسـان 
و متخصصـان ایـن حـوزه را متوجه خود سـاخته اسـت.به همیـن دلیل در 
ایـن مجـال می کوشـیم ضمـن پاسـخ بـه چند پرسـش در ایـن خصوص 
راهکارهـا و روش هـای دسـتیابی به ایـن مهم را مـورد مداقه قـرار دهیم: 

بخش اول: طرح سوال 
مبنـای قیمـت یك سـاختمان چیسـت و چه کسـی آنـرا تعییـن می کند؟ 
چـه روشـی بـرای تعیین قیمـت یك سـاختمان وجـود دارد که خریـدار و 
فروشـنده با خیالی آسـوده بـه معامله مبـادرت ورزد؟ آیا مشـاورین امالک 
افـرادی ذیصـالح جهـت تعییـن قیمـت سـاختمان ها هسـتند؟ ایـن افراد 
چگونـه و بـا چه پشـتوانه علمـی و حرفه ایی بـه این تخصص دسـت یافته 
انـد؟ آیـا واقعـاً ایـن گـروه این صالحیـت را دارنـد که محصول مشـترک 
متخصصان و مهندسـین صنعت سـاختمان را قیمت گذاری کنند؟ مبنای 
تعییـن قیمـت دو سـاختمان مجـاور هم در یك منطقه شـهری چیسـت؟ 

الگویی برای کنترل قیمت 
معامالت ساختمانی

حمید عرفانیان 
کارشناسی ارشد معماری1374، دانشگاه علم و صنعت ایران
داراي برد معماری از انجمن معماران استان بریتیش کلمبیا 

 Architect AIBC کانادا
داراي برد طراحی و اجرای ساختمان های سازگار با محیط 

LEED @ AP
 CCCA داراي برد مدیریت طرح و اجرا ساختمان از کانادا

عضو سازمان تنظیم کننده مشخصات فنی صنعت ساختمان 
 CSCکانادا

hamid.e@archotec.com
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چـه درصـدی از قیمـت سـاختمان بر مبنـای موقعیت محلی ملـك و چه 
میزانـی مربـوط بـه کیفیـت طرح و اجـرا سـاختمان به لحاظ فنی اسـت؟ 

بخش دوم: هدف 
نویسـنده در این نوشـتار تـالش در ارایه الگویی عملـی جهت تبیین روش 
قیمت گذاری سـاختمان ها اسـت. اعمـال این روش نتایج درخشـانی را در 
ایـن صنعـت به همـراه خواهد داشـت، کـه از جملـه آن می توان بـه مورد 

زیر اشـاره کرد: 
1- تعیین قیمت واقعی خرید و فروش ساختمان اجرای در یك بازار رقابتی

2- کنترل قیمت ساختمان 
3- باال بردن کیفیت ساخت و سازه ها 

4- تشـویق سـازندگان و سـرمایه گذاران سـاختمانی به باال بردن کیفیت 
سـاختمان ها در بعد طـرح و اجرا 

5- تشـویق سـازندگان به اسـتفاده از روش های علمی و صنعتی در اجرای 
سـاختمان تا روش های سنتی 

6- باال بردن استاندارد های تولید مصالح 
7- علمی کردن چرخه تولید، اجرا و بهره برداری از ساختمان ها 

8- باال بردن عمر مفید ساختمان ها 
9- ایجـاد فضایـی سـالم و اخالقـی در معامـالت سـاختمانی به طوری که 
خریـداران در نهایـت اطمینـان نسـبت بـه کیفیـت و قیمت سـاختمان به 
خریـد مبـادرت ورزنـد و فروشـندگان نیـز در نهایـت اطمینـان نسـبت به 
کیفیـت محصـول خود و کسـب بیشـترین سـود حاصلـه ناشـی  از آن به 

فـروش مبـادرت ورزند. 
10- ایجـاد یـك چرخه مالـی _ فنی صحیح از زمان تولید و تا سـال های 

پس از بهره برداری از سـاختمان ها
11- جلوگیـری از تخلفـات فنـی در اجـرا و امور غیر اخالقـی در معامالت 
سـاختمانی کـه به جهـت بی انضباطی هـا و نقصـان قوانیـن دامن گیر این 

صنعت شـده است. 
12- جلوگیـری از هـدر رفتـن منابـع مالـی کشـور ناشـی  از عـدم وجـود 
قوانیـن و شـفافیت در معامـالت سـاختمانی متناسـب بـا کیفیـت آن هـا 

13- تنظیـم قیمـت واقعـی بـازار بـه لحاظ ارتبـاط مسـتقیم آن با کیفیت 
تولیدات سـاختمانی 

بخش سوم: ساختمان به عنوان کاال 
سـاختمان ها هـم ماننـد دیگـر محصـوالت بشـری کـه مـورد داد وسـتد 
واقـع می شـوند یك کاالی تجاری محسـوب می شـوند، لذا کلیـه قوانین، 
اسـتانداردها و چارچوب هایـی کـه ناظـر بـر دادو سـتد کاالهـای اسـت 
می توانـد و ناظـر بـر معامـالت ایـن کاالی گـران قیمـت نیز قـرار بگیرد. 
ایـن قوانین واسـتاندارد ها تمامی در جهـت حفظ منافع خریـداران )مصرف 
کننـده – بهـره بـردار ( تنظیم گردیده و ضامن کیفیـت محصوالت پس از 
خریـد و در دوره بهـره برداری اسـت. این قوانین بـرای تولید کننده تعهدزا 
و مسـوولیت آور بـوده و تنهـا مجـوز تولیـد و تعیین قیمـت آن در رقابت با 
دیگـر محصوالت مشـابه اسـت. لذا مسـوولیت خرید کاالهایـی که خارج 
از ضوابـط فـوق تولید شـده و معموال با    قیمتی بسـیار نازل تـر از کاالهای 
شناسـنامه دار توزیع می شـود به عهـده خریدار خواهد بود، چـرا که قوانین 
هیچگونه پشـتیبانی  از خریـدار نمی کند. محصوالتی نیز کـه بهره برداری 
از آن هـا بـا امنیـت جانـی افـراد مرتبط اسـت هـم به هیـچ عنـوان اجازه 
تولیـد نداشـته و در صـورت تولیـد به شـدت و به صـورت قانونی بـا آن ها 

برخورد می شـود.

بــه ایــن صــورت بیشــترین ســود تولیــد کننده ) ســرمایه گــذار، فروشــنده 
( تنهــا در فــروش کاالهــای شناســنامه دار اســت. ایــن امــر تنها در ســایه 
تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت و با قیمتــی رقابتــی با محصوالت مشــابه 
در بــازار محقــق می  گــردد. در واقــع تولیــد کننــده بــا بــاال بــردن کیفیــت 
محصــول خــود ریســك عــدم خریــد، مرجوع کــردن و یــا خدمــات تعمیر 
و نگهــداری پــس از فــروش خــود را پاییــن آورده و میــزان فــروش خود را 
بــاال می بــرد و از ایــن طریــق بیشــترین ســود را نصیــب خــود می نمایــد. 
ــردن کیفیــت کاالی  ــاال ب ــازار رقابتــی تنهــا ب نتیجــه اینکــه در یــك ب
تولیــدی اســت کــه هــم عامــل کنتــرل قیمــت کاال بــوده کــه ســود آن 
مســتقیماً بــه مصــرف کننــده می رســد و هــم عامــل کســب بیشــترین 
ســود بــرای تولیــد کننــده اســت. شــکل گیــری تمامی برندهــای بــزرگ 
تجــاری دنیــا و ادامــه فعالیــت آن هــا در بــازار رقابتــی کشــورهای توســعه 
یافتــه هــم تنهــا بــا اتــکا بــه رعایــت همیــن اصــول محقــق گردیــده 

اســت. 

ــی،  ــی، وارانت ــت: گارانت ــن کیفی ــارم: تضامی ــش چه بخ
بیمــه

وارانتــی  و  کیفیــت  اجبــاری  ضمانــت  مهم تریــن  گارانتــی 
مصــرف  از  حمایــت  در  کیفیــت  اختیــاری  ضمانــت  مهم تریــن 
کــه  اســت  ضمانتــی  دو  وارانتــی  و  گارانتــی  اســت.  کننــدگان 
می کننــد.  تضمیــن  را  ســاختمان ها  اجــرا  و  مصالــح  کیفیــت 
ــرای جبــران خســارتهای جانــی و  بیمــه  نیــز یــك ضمانــت اجبــاری ب
مالــی احتمالــی  ناشــی  از حــوادث و یــا قصــور در اجــرای فنــی  ســاختمان 
اســت. میــزان حــق بیمــه هــر ســاختمان بیانگــر کیفیــت اجــرا از نظــر 
ایمنــی در برابــر حــوادث در دوره بهره  بــرداری اســت. حــق بیمــه کمتــر 
معــرف کیفیــت باالتــر ســاختمان و حــق بیمــه باالتــر نیز معــرف کیفیت 
کمتــر آن بنــا اســت. مجمــوع عوامــل فــوق ریســك خریــد ســاختمان 
را بــرای خریــدار تعریــف می کنــد. اســتفاده از ایــن تعاریــف بــه عنــوان 
ابــزار می توانــد بــه شــکل گیــری روشــی جهــت تعییــن و تبییــن قیمــت 

گــذاری ســاختمان منجــر شــود.

گارانتــی
قــراردادی اســت دوطرفــه بیــن خریــدار و فروشــنده کــه حقوق خریــدار را 
به منظور جایگزینـــی اصل کاالی فـــروخته شده در صـــورت نقص کاال 
در یــك مــدت زمــان مشــخص تضمیــن می کنــد. گارانتــی بــر مبنــای 
ــدگان  ــد کنن ــه تولی ــرای کلی ــا( ب ــادا و اروپ ــکا، کان ــن دولتی)آمری قوانی
اجبــاری اســت و هیــچ وجهــی بابــت آن از طــرف خریــدار بــه فروشــنده 

ــود.  ــت نمی ش پرداخ
تمـام مصالـح، اجـزا و تجهیـزات سـاختمانی می بایسـت دارای گارانتـی و 
تضمیـن کیفیـت باشـند. این تضامین باید توسـط کارخانه تولیـد کننده به 
سـازنده و مجری سـاختمان ارایه شـود و در شناسـنامه ساختمان به عنوان 

مسـتندات اجرایی سـاختمان ثبت شود.
ایـن گارانتـی به معنای گارانتی صحت اجرای و اسـتفاده آن در سـاختمان 
می بایسـت  سـاختمان  فنـی  صحیـح  اجـرای  گارانتـی  بلکـه  نیسـت; 
توسـط مجریـان سـاختمان مســتند ســازی و ارایـه شـود. مجموعـه 
ساختــمانی(  تجهیـزات  و  )مصالـح  گارانتی هـای  و  ضــمانت ها  ایـن 
می توانـد  سـاختمانی،  عــملیات  اجـرای  کیفیـت  گارانتـی  همـراه  بـه 
منجـر بـه ارایـه وارانتـی ســاختمان توســط مالـك یا سـرمایه گـذار به 
خریـداران شـود کـه بهتریـن نـوع ضمانـت کیفیـت سـاختمان اسـت .
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وارانتی
ــده، فروشــنده و  ــد کنن ــن تولی ــه بی ــراردادی اســت ســه طرف ــی ق وارانت
ــد  ــده. تولی ــا مصــرف کنن ــدار و ی ــدار جهــت تضمیــن حقــوق خری خری
کننــده کیفیــت محصــول تولیــدی خــود را تضمیــن می کنــد )گارانتــی( 
ــد  ــت می کنن ــدار ضمان ــرای خری و فروشــنده کیفیــت آن محصــول را ب
ــد.  ــن نمای ــه ســرعت آن را جایگزی کــه در صــورت نقــص محصــول ب
ــه فروشــنده حــق و  ــه اســت ک ــوع بیم ــك ن ــی بیشــتر شــبیه ی وارانت
ــی شــده  ــت محصــول گارانت ــال کیفی ــده را در قب ــوق مصــرف کنن حق
تضمیــن میکنــد. در نتیجــه وارانتــی توســط فروشــنده بــه خریــدار طــی 
قــراردادی بــرای مــدت زمــان مشــخص فروختــه می شــود. بــر اســاس 
ضمانــت فــوق و در صورتیکــه فروشــنده از دادن خدمــات در ارتبــاط بــا 
کاالی فــوق خــودداری کنــد مصــرف کننــده می توانــد بــا ارایــه دعــوای 

حقوقــی تقاضــا جبــران خســارت نمایــد .

ــکاران  ــازندگان و پیمان ــه س ــی( ک ــی )گارانت ــن کیفیتـ ــه تضامی ــا ارای ب
ــا )  ــذار ی ــه گ ــه سرمایـ ــار ب ــه اجب ــون و ب ــاس قان ــر اس ــاختمانی ب س
Developer( می دهنــد، ســرمایه گــذار می توانــد بــه خریــداران 
ــزرگ معمــوال  خــود وارانتــی کیفیــت اجــرا بدهــد. سرمایـــه گــذاران ب
5-10 ســال ضمانــت هــر گونــه تعمیــرات و نقص هــای فنــی کار خــود 
را بــه عنــوان تضمیــن کیفیــت کار اجــرا شــده بــه خریــداران می دهنــد. 
ــه  ــوری اســت کــه مســتقیماً ب ــت در خصــوص ام ــن کیفی ــن تضمی ای
ــی از آن در دوران  ــی ناش ــای فن ــاختمان و نقص ه ــی س ــات اجرای عملی
بهــره بــرداری مرتبــط اســت ; ارایــه می شــود. هــر چــه میــزان خدمــات 
ــرداری بیشــتر و در  پــس از فــروش ایــن ســاختمان ها در دوران بهــره ب
مــدت زمــان طوالنــی تــری ارایــه شــوند بــه معنــی  کیفیــت باالتــر آن 
ســاخت و ســاز بــوده و بدیهــی  اســت خریــداران بــا اطمینــان و اشــتیاق 
بیشــتری مبــادرت بــه خریــد آن هــا می  کننــد. ایــن امــر بــه عنــوان یــك 
مشــوق بــرای خریــداران و یــك اعتبــار بــرای ســرمایه گذاران محســوب 
شــده کــه خــود موجــب گســترش برنــد ســازی1در صنعــت ســاختمان 
می شــود. رقابــت بیــن برندهــای ســاختمانی در ارایــه طرح هــای جــذاب 
ــن  ــتر مهم تری ــروش بیش ــس از ف ــات پ ــر و خدم ــت باالت ــا کیفی ــر ب ت
عامــل کنتــرل و تعییــن قیمــت ســاختمانی در یــك بــازار رقابتــی اســت. 
ارتقـا کیفیت هـای طراحـی، فنـی  و اجرایـی سـاختمان ها منجـر بـه ارتقا 
ایمنـی سـاختمان ها می شـود و در نتیجـه ریسـك سـرما یه گـذاری برای 
خریـدار و فروشـنده کاهـش می یابـد، لـذا ایـن سـاختمان ها با حـق بیمه  
بسـیار کمتری توسـط شـرکت های بیمه گر بیمه می شـوند. پرداخت حق 
بیمـه کمتـر به معنی  پایین بودن ریسـك سـرما یه گذاری و آن نیز نشـانه  
باال بودن کیفیت سـاختمانی و باالتر بودن قیمت فروش سـاختمان اسـت.

بیمه
پرداخــت حــق بیمــه کمتــر بــرای ســاختمان بــه معنــی  کیفیــت باالتــر 
و الجــرم قیمــت فــروش باالتــر اســت. امــا شــرکت های بیمــه 
هیچــگاه در جریــان ســاخت و ســازها، خــود را درگیــر کنتــرل کیفیــت 
ــران علی رغــم وجــود  ــه در ای ــد لیکــن از آنجایی ک ســاختمان ها نمی کن
ــخص  ــتم مش ــوز سیس ــی هن ــف کنترل ــدد و مضاع ــازمان های متع س
ــه را  ــن نقیص ــت. ای ــده اس ــف نش ــاختمانی تعری ــت س ــرل کیفی کنت

می تــوان بــه وســیله تعریــف یــك بــازوی نظارتــی توســط شــرکت های 
ــن قیمــت ســاختمان ها  ــه تعیی ــق ب ــن طری ــران نمــود و از ای بیمــه جب
ــد. جهــت  ــادرت ورزی ــر مبنــای کیفیت هــای فنــی و مهندســی آن مب ب
ــه ایــن مهــم انجــام سلســله مراتــب زیــر ضــروری اســت: دســتیابی ب
1. ارتقــا کیفیــت ســاختمان ســازی از طریــق وضــع قوانیــن و اجــرای 
یــك سیســتم بــه هــم پیوســته مقــررات، اســتانداردها و کدهــای فنــی 
کــه عمــل بــه آن توســط تولیــد کننــدگان مصالــح و اجــزا ســاختمانی، 
متخصصــان بخــش صنعــت ســاختمان )مشــاوران، طراحان، مهندســان( 
ــرا  ــهرداری ها ( الزم االج ــی ) ش ــذار و نظارت ــون گ ــتم های قان و سیس

اســت. 
2. شــرکت های بیمــه بــه همــراه ســازمان های ذی  صــالح دیگــر مثــل 
نظــام مهندســی  و وزارت مســکن بــه عنــوان بخشــی از ایــن سیســتم 
ــت  ــرل کیفی ــتانداردهای کنت ــوق ها و اس ــی از مش ــی ترکیب ــا طراح ب
ــردن  ــاال ب ــی جهــت ب ــده حرکت ــاز کنن ــر آن آغ ــن نظــارت ب و همچنی

ــود. ــاختمان ها ش ــت س کیفی
3. ارایــه گواهینامه هــای درجــه بنــدی کیفیــت طــرح و اجرای ســاختمان، 
از طــرف شــرکت های بیمــه معــرف میــزان ریســك خریــدار در ســرمایه 

گــذاری واحداهــی ســاختمانی بــه شــرح زیر اســت:
3-1 -گواهینامــه بــا ارزش بــاالی کیفیــت بــه معنــای حــق بیمــه پایین 

تــر، ریســك ســرمایه گــذاری کمتــر و بــا ارزش بــودن بنــا اســت.
3-2 -گواهینامــه بــا ارزش پاییــن کیفیــت بــه معنــای حــق بیمه بیشــتر، 

ریســك ســرمایه گــذاری بیشــتر و بــی ارزش بــودن بنا اســت. 
بدیــن گونــه قیمــت فــروش مجموعه هــا نســبت بــه درجــه بنــدی ایــن 
ــاوت  ــن می شــود. تف ــاال و پایی ــای آن ب ــر مبن ــن و ب ــا تعیی گواهینامه ه
ناشــی از حــق بیمــه بصــورت واقعــی عامــل اصلــی قیمــت گــذاری بناها 

و تفــاوت آن بــا ســاختمان های مشــابه خواهــد بــود. 
ــر کنتـــرل قیمــت ساختـــمان، باعــث  ــن روش عــالوه ب اســتفاده از ای
تشویـــق سرمایه گذاران به باال بـــردن کیــفیـــت و تشـــویق سـیسـتم 
قانـــون گــذار بــه اســتاندارد کــردن و ســازمان دادن کلیه عوامـــل صنعت 

ســـاختمان از تولیــد تــا بهــره بــرداری منجــر خواهــد گردیــد. 

بخش پنجم _ روش اجرا
بــه طورکلــی تحقــق ایــن سیســتم و عملیاتــی شــدن آن در ســه مرحلــه 
زمانــی از تولیــد مصالــح ســاختمانی تــا ســال های پــس از بهــره بــرداری 

ســاختمان ها بــه شــرح زیــر خواهــد بــود:
1( مرحلــه اول - تولیــد مصالــح و اجــزای ســاختمانی بــا کیفیــت باال، 

مطابــق اســتاندارد و بــا گارانتــی کیفیــت بــرای مــدت زمان مشــخص 
2( مرحلــه دوم - طــرح و اجــرای صحیــح ســاختمان توســط 
ــه ســرمایه گــذار ــا ارایــه گارانتــی ب ــکار ب مشــاوران، ســازندگان و پیمان
ــه  ــنده( ب ــرمایه گذار)فروش ــی س ــه وارانت ــوم - ارای ــه س 3( مرحل
بهـره بـــردار)خریدار( نســبت بــه نگهـــداری و ترمیــم نواقــص ســاختمان 
پــس از واگــذاری بــه بــرای مـــدت زمــان مشـــخص )10-5 ســـال( بــر 

اســـاس گارانتـــی ها و تضامیــن کیفــی کــه پیمانــکار داده اســت .
کلیــه مراحــل فــوق طبــق یــك رونــد مشــخص مســتند ســازی شــده 
و شناســنامه فنــی – کیفــی ســاختمان را شــکل می دهــد. تهـــیه ایــن 
شناســـنامه فنــی توســط نماینــده فنــی و کارشـــناس بیمــه گــذار تهیــه، 
تنظـــیم و جــــمع آوری شـــده و نهایتــاً پــــس از اتمام ســـاختمان این 
شناســنامه فنی و گواهیـــنامه ارزشـــیابی آن مـــالک حق بیـــمه کلـــی 
ساختمان بـــوده. این گواهیـــنامه به مشـــتری این پیـــام را می دهـــد که 

1. Brand
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چــرا ایــن ساختـــمان بــه ایــن قیـــمت بــه خریــد و فــروش می شــود. ایــن شناســنامه کیفی بــا شناســنامه فنی ســاختمانی کــه در دســتور کار ســازمان 
نظــام مهندســی اســت متفــاوت بــوده لیکــن میتــوان بــا تکمیــل آن و اساســا از طریــق همــکاری ایــن ســازمان و شــرکت های بیمــه عمــل شــود.

بخش ششم _ مستند سازی
مســتند ســازی مــدارک و اســناد طراحــی و اجــرای هــر ســاختمان در قالــب تنظیــم چــك لیســت های کنتــرل کیفــی مربوطــه و در دو بخــش طراحــی 

و بخــش اجــرا شــکل می گیــرد کــه بــه شــرح زیــر شــکل می گیــرد:
بخش اول - چك لیست های کنترل کیفی بخش طراحی شامل: 

1( ارزیابی صالحیت، سوابق کارشناسان، مشاوران، مهندسان و طراحان مسئول در پروژه 
2( ثبت و ارزیابی کیفیت تهیه مدارک، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی پروژه

بخش دوم - چك لیست های کنترل کیفی بخش اجرا شامل: 
1( ارزیابی صالحیت کلیه دست اندرکاران کلی و جزیی عملیات اجرایی پروژه، شامل پیمانکاران، فروشندگان و تأمین کنندگان مصالح

2( ثبــت کلیــه مــدارک اجرایــی پــروژه شــامل آزمایشــات فنــی، Shop Drawings، تضامیــن کیفیــت اجــرا، تضامیــن کیفــی مصالــح، تصاویــر حیــن 
اجــرا کار و کلیــه مســتندات قابــل تکیــه جهــت ارزش گــذاری.

 مجمــوع عوامــل فــوق و امتیــازات گرفتــه شــده، نشــان دهنــده میــزان اتــکا و صـــحت بنــا خواهد بود که عماًل شـــرکت بیمـــه وظـــیفه بیمــه کردن 
آن را دارد. 

بخش هفتم: نتیجه گیري
رسـیدن بـه یـك روش عملـی  در تعییـن قیمت سـاختمان ها در گـرو تبیین سـاز و کارهای قانونـی  آن و اجرای یك نظام کنترل کیفیت مسـتند سـازی 
شـده جهـت صـدور گواهینامه هـای کیفیـت بنا توسـط شـرکت های بیمـه و با همـکاری سـازمان های ذی صالح خواهـد بود. رقابـت قیمت در بـازار بر 

مبنـای کیفیـت طرح و سـاخت بهترین عامـل کنترل قیمتهـا خواهد بود. 
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| مقالـه | عمران

مهدي هادیـزاده بزاز | کارشناس ارشد سازه

سازه مشهدی؛ 
از طراحی تا اجـــرا

چکیده
اسـتفاده از سـازه های فوالدی با قاب سـاده به دلیل سادگی و سرعت 
مناسـب در اجرا، یکی از رایج ترین سیسـتم  های سـاختمانی به شـمار 
مـی رود. در گذشـته نـه چنـدان دور؛ شـاید 10 سـال گذشـته؛ بـرای 
مقابلـه بـا بـار جانبـی از مهاربندهای فلزی همگـرا و یا واگرا اسـتفاده 
آیین نامه هـا  بیشـتر  سـخت گیری های  بـا  تدریـج  بـه  می گردیـد. 
و افزایـش مقاطـع بادبنـدی و سـتون های مجـاور آن، محاسـبان بـه 
فکـر اسـتفاده از سیسـتم مرکـب یعنـی اسـتفاده از دیوارهای برشـی 
بتن آرمـه بـه جـای مهاربند در سـازه های فلـزی افتادند. در این سـازه 
ابعـاد سـتون ها بـه نحو چشـمگیری کاهـش می یابـد و مهاربندهای 
فلـزی حـذف می شـوند، در نتیجـه وزن اسـکلت سـاختمان بـه نحو 
قابـل مالحظـه ای و گاهـًی تـا حد نصـف کاهش می یابـد. همچنین 
دیوارهـای برشـی انعطاف بهتری نسـبت به مهاربندهـا دارند و امکان 
اجـرای آن در فضاهـای کوچـك و یا حتی مدور نیز وجـود دارد که در 
نهایـت به ایجـاد فضاهای بهتر بـرای معماری پروژه منتـج می گردد. 
بـر این اسـاس به سـرعت بـاور نکردنی اسـتفاده از دیوارهای برشـی 
در شـهر مشـهد رایـج و شـاید امـروزه بیـش از 80 درصـد پروژه های 
موجـود در شـهر از این سیسـتم سـازه ای اسـتفاده می کننـد. قابل به 
ذکـر اسـت که این سیسـتم سـازه ای بـا روش اجرای کنونـی تنها در 
شـهر مشـهد و اطراف اجرا می شـود و در سـایر شـهرهای کشـور یا 
ناشـناخته بـوده و یـا اسـتفاده از آن را بـه شـیوه ترویج یافته در شـهر 
مشـهد درسـت نمی دانند، لذا در میان جامعه مهندسـی خارج از شـهر 
مشـهد، این سیستم سـازه ای با نام سازه مشـهدی معروف شده است. 
طراحـی و اجـرای ایـن سیسـتم سـازه ای دارای نـکات قابـل توجهی 
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اسـت کـه اگـر بـه آن توجـه نشـود، سـازه های سـاخته شـده دارای نقاط 
ضعـف قابـل توجـه خواهـد بـود و قطعـاً در زمـان زلزلـه سـازه رفتارهای 
قابـل انتظـار را نخواهد داشـت. غالب مهندسـین عمران شـاغل در شـهر 
مشـهد محاسـب، ناظر و یـا مجری پروژه های سـاختمانی با این سیسـتم 
بوده انـد و از نزدیـك بـا مشـکالت اجرایـی آن برخـورد داشـته اند کـه در 
بسـیاری از مـوارد بـه ناچـار و بـه دلیل عـدم امکان اجـرا از اشـکاالت آن 
چشـم پوشـی نموده اند. شاید مسـوولیت مهندسین محاسـب در ارایه یك 
طـرح اجرایـی بسـیار سـنگین تر از مهندسـین ناظـر و مجـری باشـد زیرا 
آنچـه در یـك نقشـه با دقـت در حـد میلیمتر رسـم می شـود در عمل نیز 
بایـد بـا همیـن دقت امکان اجرا داشـته باشـد کـه در غالب مـوارد این امر 
میسـر نمی گردد. در این مطلب سـعی شـده اسـت بـا نگاه موشـکافانه به 
اشـکاالت و نـکات طراحـی و اجـرا، راه حل هایی مناسـب و اجرایی جهت 

رفـع آن پیشـنهاد گردد. 

کلمات کلیدي: دیواربرشی، سازه بادبندی، سازه مشهدی
 

تعریف سیستم سازه ای و ضریب رفتار
اسـتفاده از سیسـتم سـازه های فـوالدی بـا قاب سـاده و دیوارهای برشـی 
بتـن آرمـه در مبحـث 6 مقـررات ملـی سـاختمان مجـاز دانسـته شـده و 

ضریـب رفتـار آن بـر ایـن اسـاس بـه صـورت زیر می باشـد: 

 RHmسیستم مقاوم در برابر نیروي جانبيسیستم سازه
)متر(

ب – سیستم قاب 
ساختماني ساده

1850- دیوارهاي برشي بتن آرمه ویژه
2750- دیوارهای برشی بتن آرمه متوسط
3530- دیوارهای برشی بتن آرمه معمولی

4415- دیوارهاي برشي با مصالح بنایي مسلح
Hm همراه با حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان R ،جدول شماره 6-7-6- ضریب رفتار ساختمان

مشـخصاً یکـی از مهم تریـن پارامترهـا در تعییـن ضریب رفتـار دیوارهای 
برشـی، شـکل پذیـری آن و میزان جذب و اسـتهالک انـرژی خواهد بود. 
بـا توجـه بـه اینکـه شـهر مشـهد در منطقـه بـا خطـر لـرزه ای زیـاد قرار 
دارد، اسـتفاده از شـکل پذیری متوسـط در آن ضروری می باشـد؛ لذا غالب 
مهندسـین محاسـب در سـازه های بـا کاربری هـای مسـکونی، اداری و 
تجـاری )سـاختمان های بـا اهمیـت متوسـط و زیـاد( از رده شـکل پذیری 
متوسـط اسـتفاده می کننـد. محدودیت هـای ایـن رده شـکل پذیری باعث 
الـزام خاموت گـذاری در نواحـی مـرزی )جزء لبه(، محدودیـت در ضخامت 
دیوارهـا و همچنیـن محدودیـت در آرماتورهای طولی خواهد شـد که این 
امـر در سـازه های مرکـب شـرایط اجـرا را مشـکل خواهـد کـرد. در ادامه 
ضوابـط بر اسـاس حـد شـکل پذیری متوسـط بررسـی و کلیـه مطالـب بر 

همیـن اسـاس در نظـر گرفته می شـود. 

 اشکاالت سازه مشهدی از دید عوام
بـا توجـه بـه رشـد روز افـزون سـاخت و سـاز شـهری، بسـیاری از افـراد 
جامعـه که تخصصی نیز در رشـته مهندسـی سـاختمان ندارنـد، درگیر در 
امـر سـاخت و سـاز شـده اند. ایـن امر باعث شـده اسـت کـه این قشـر از 
جامعه، سـاخت و سـازهای سـایر نقاط شـهر، کشـور و یا خارج از کشور را 
زیـر نظر گرفته و با سـاخت و سـازهای خـود و یا اطرافیان مقایسـه کنند. 
اغلب افرادی که از سـایر شـهرها به مشـهد سـفر می کنند از ابعاد کوچك 

و الغر سـتون های پروژه ها در شـهر مشـهد ابراز تعجـب می کنند که این 
امـر یکـی از خـواص اسـتفاده از سـازه فوالدی با دیوارهای برشـی اسـت. 
بـا توجـه بـه افزایـش تعـداد طبقـات در پروژه هـا و دهانه های بـزرگ که 
امـروزه بـه دالیل زیبایی در معماری بسـیار رایج اسـت، ابعـاد بزرگ تیرها 
و ابعـاد کوچـك سـتون ها، الغـری سـتون ها را بیشـتر نشـان می دهـد و 

شـاید شـاهد فلسـفه معکوس تیر قوی و سـتون ضعیف باشـیم. 
ابعـاد کوچك سـتون ها، کف سـتون ها و تعـداد بولت های کم آن ها سـبب 
می شـود که شـاهد سقوط سـتون های سـازه مشـهدی در اثر وزش باد در 
هنـگام نصـب باشـیم. در برخی مـوارد اگر سـتون واژگون نشـود به دلیل 
الغـری بیـش از حـد دچـار ناشـاقولی یـا دورانی می گـردد که غیـر قابل 

اصـالح نیز می باشـد. 
همچنیـن غالـب کارفرمایـان از حجـم زیـاد آرماتورهای فونداسـیون گله 
داشـته و شـاید در بسـیاری از پروژه هـا بـا کـم کـردن حجـم آرماتـور پی 
شـرایط اجـرا و عبـور بتـن از بیـن آرماتورهـا را فراهم می کننـد. به عبارت 
خیلـی سـاده بـه نظر عوام، سـازه مشـهدی یك سـازه بـا پاهـای الغر و 
کفش هـای خیلـی بـزرگ اسـت که بـه عبارتی اصـول اولیـه مفاهیم پایه 

مهندسـی را نیـز ندارد. 

 اجرای کف ستون ها و مشکالت اجرایی
یکی از بزرگترین مشـکالت سـازه مشـهدی، اجرای کف سـتون ها و عبور 
آرماتورهـای انتظـار دیوار برشـی از درون آن هاسـت. همانطور که می دانیم 
دو سـر دیـوار برشـی که معمواَل سـتون فلزی نیـز در آن قـرار دارد )ابتدا و 
انتهـای آن( نواحـی مـرزی؛ جزء لبه؛ محسـوب می شـوند. در این محدوده 
فاصلـه حداکثـر آرماتورهـای قائـم دیوار برشـی 20 سـانتیمتر می باشـد و 
بر ایـن اسـاس در یك دیوار برشـی بـه ضخامت حدود 30 سـانتیمتر قطعا 
آرماتورهـای انتظـار دیـوار برشـی با کـف سـتون ها تداخل دارد. شـکل 1 
دیتایـل یك کف سـتون سـازه مشـهدی بـا در نظـر گرفتـن آرماتورهای 

انتظـار درون آن را نشـان می دهد. 
 

شکل )1( دیتایل اجرایی کف ستون با آرماتورهای انتظار دیوار برشی

اجـرای این کف سـتون و عبـور دادن آرماتورهای دیوار برشـی از درون آن 
کار بسـیار مشـکلی اسـت که در عیـن حال امـکان اجرای آن به سـختی 
وجـود دارد امـا مشـکل دیگـر اجرایـی؛ جابه جا شـدن )چرخـش و انتقال( 
صفحـه سـتون در زمـان بتـن ریـزی اسـت. بـا توجه بـه اینکه سـتون ها 
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بایـد در راسـتای خـود طبـق نقشـه قـرارداده شـوند، غالبـا در ایـن مـوارد 
سـتون بـه میـزان الزم روی صفحـه سـتون جابه جا می شـود. بـا توجه به 
فاصلـه بسـیار کم لبه سـتون از آرماتـور انتظار)حـدود 1 الی 2 سـانتیمتر(، 
جابه جاشـدن سـتون باعث برخـورد آن بـا آرماتورهای انتظار دیوار برشـی 
می شـود که در نهایت در بسـیاری موارد شـاهد بریـدن آرماتورهای انتظار 
دیـوار برشـی در زمـان نصب سـتون خواهیم بود. شـکل های زیر نمونه ای 

از مشـکالت اجرایـی حـادث شـده در این خصـوص را نشـان می دهد. 

شکل )2-1( عدم اجرای آرماتور انتظار دیوار برشی از کف ستون شکل

 )2-2( بریدن آرماتور انتظار دیوار برشی در کف ستون

شکل )2( نمونه ای از مشکالت اجرایی آرماتور انتظار دیوار برشی و تداخل آن با کف ستون

)برخی از مهندسـین محاسـب صفحه سـتون مدفون درون دیوار برشـی را 
بـا ابعـاد کوچکی )بـه عنوان مثـال 20*40( طرح می کنند، تـا آرماتورهای 
انتظـار از کنـار کـف سـتون عبـور داده شـود. مشـکل اجرایـی ایـن کـف 
سـتون ها بـه دلیـل فاصلـه بسـیار کم سـتون از لبـه صفحه، خارج شـدن 

سـتون از روی صفحـه در زمـان اجرا می باشـد. عـالوه بر آن عـدم امکان 
اجـرای سـخت کننده هـا بـه تعداد کافـی باعث می شـود که سـتون در اثر 

نیـروی باد بسـیار کوچکی سـقوط کند. (

ستون های سازه مشهدی و مشکالت اجرایی
در سـازه های فـوالدی قـاب سـاده بـا دیوارهـای برشـی بتن آرمه )سـازه 
مشـهدی(، به دلیل سـختی زیـاد دیوارها تمـام نیروی زلزله بـه دیوارهای 
برشـی می رسـد و در نتیجـه سـتون ها صرفـاً بـرای بـار ثقلـی )مـرده و 
زنـده( طـرح می شـوند. همچنیـن سـتون های درون دیوار برشـی با فرض 
سـتون های مدفـون، بسـیار الغـر و در اغلـب مـوارد 2IPE140 در نظـر 
گرفته می شـوند. الغری سـتون ها و مدفون شـدن آن هـا درون دیوارهای 

برشـی از چنـد جنبـه اجرایی در ادامه بررسـی می شـود: 
الـف- الغـری و مشـکالت نصب و شـاقولی: سـتون های الغر 
و ضعیـف مورد اسـتفاده در سـازه مشـهدی کـه در طبقات پاییـن به دلیل 
صرفـه اقتصـادی غالبـاً با حجـم زیـاد ورق نیز تقویـت شـده اند، در غالب 
مـوارد دچـار پیچیدگـی در زمان سـاخت و همچنین ناشـاقولی بیش از حد 
در زمـان اجـرا می باشـند. در بسـیاری از مـوارد ایـن ایراد قابـل رفع نقص 
نبـوده و پیمانـکار نصب اسـکلت بـه ناچار بـا ایجاد نیروی زیاد کشـش به 
سـتون، اسـکلت سـاختمان را در هر طبقه شـاقول می کند و در بسـیاری 
از مـوارد نیـز ایـن امـکان وجـود نداشـته و سـتون ها به صـورت پیچیده و 
یـا ناشـاقول تـا انتها اجرا می شـوند. سـوال این اسـت که آیا محاسـب که 
معمـواًل سـتون ها را نیـز بـه صـورت مـرزی نیز طراحـی می کند اثـر این 

ناشـاقولی و یـا پیچیدگـی در اجرا را دیده اسـت و یـا خیر!!!؟ 
ب- الغری و سـقوط سـتون در اثر وزش باد: یکی از مشـکالت 
سـتون های الغـر، سـقوط ایـن سـتون ها در زمان نصـب در اثـر وزش باد 
اسـت. ایـن امر در بسـیاری از مـوارد حتی با اتصال تیرها به آن رفع نشـده 
و در بسـیاری از مـوارد اگـر سـتون ناشـی از وزش باد سـقوط نکنـد، دچار 
اعوجـاج و یـا ناشـاقولی غیـر قابـل برگشـت خواهد شـد. شـکل های زیر 

سـقوط سـتون ناشـی از وزش باد و علت آن را نشـان می دهد. 

شکل )3-1( ناشاقولی ستون الغر در هنگام ساخت و نصب شکل
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 )3-2( ناپایداری قاب الغر ناشی از وزش باد
شکل )3( نمونه ای از مشکالت ستون های الغر در اجرا

پ- عـدم مدفـون شـدن سـتون، درون دیوار برشـی: یکی 
از مهم تریـن فرضیـات مهندسـین محاسـب کـه منجـر بـه الغـر شـدن 
سـتون های  بـودن  مدفـون  می شـود،  برشـی  دیـوار  درون  سـتون های 
فوالدی درون دیوار اسـت. به عبارتی مهندسـین محاسـب فرض می کنند 
کـه سـتون فلـزی درون دیـوار صرفـاً جنبـه اجرایـی دارد. امـا در عمـل 
ضخامت بسـیار کم دیوار برشـی که معمواًل خواسـته کارفرماسـت سـبب 
می شـود، سـتون درون دیـوار برشـی مدفون نگـردد. این امـر به خصوص 
در ناحیـه اتصـال تیر به سـتون و ناحیه اتصال به سـقف بسـیار محتمل تر 
و رایج تـر می باشـد. شـکل های زیر نمونه ای از عدم مدفون شـدن سـتون 
را نشـان می دهـد. سـوال این اسـت کـه اگر ایـن فرضیه محاسـباتی اجرا 
نشـود آیـا این سـتون تحمل بارهـای ثقلـی را دارد!!!؟ آیا در حالت سـتون 
غیـر مدفـون، سـتون مانند عضـو جزء لبـه در زمـان زلزله عمـل نخواهد 
کرد!!!؟عدم مدفون شـدن سـتون غالبـاً به راحتی قابل رفع نبـوده و یا رفع 
آن در انتهـا بـا پرکـردن فضاهـای خالی با گروت یا مالت ماسـه سـیمان 

انجـام خواهد شـد کـه این امـر نیز صرفـا جنبه نمایشـی دارد. 

شکل )4(عدم مدفون شدن ستون در دیوار برشی

برای رفع معایب ستون های سازه مشهدی دو راه حل زیر پیشنهاد می شود. 
1- انتقـال نیـرو در دیـوار برشـی از طریـق اتصـال بـه دیافراگـم صورت 
می گیـرد و لـذا ماننـد سـازه های بادبنـدی ضرورتـی در اینکـه در انتهـای 
دیوار برشـی سـتون وجود داشـته باشـد وجود نـدارد. در صورتیکـه بتوانیم 
سـتون ها را از دیوارهای برشـی خارج کنیم از مشـکالت اجرای سـتون و 
کف سـتون مدفون درون دیوار خارج خواهیم شـد. شـکل زیر دو نمونه از 

دیوارهـای برشـی بـدون سـتون انتهایی را نشـان می دهد. 
2- در صورتیکـه در محـل اجـرای سـتون فلزی شـکل دیوارهای برشـی 
بـه صـورت دامبلـی شـکل تغییر پیـدا کنـد، امکان مدفون شـدن سـتون 
و کـف سـتون در دیوارهـای برشـی وجـود خواهـد داشـت. دامبلی شـدن 
دیوارهای برشـی نسـبت بـه روش 1 برتـری داشـته و در افزایش مقاومت 
خمشـی و سـختی دیوارهـا و همچنین افزایش شـکل پذیری دیوار بسـیار 
موثـر می باشـد و همچنین مشـکالت خارج شـدن تیـر از درون دیوارهای 
برشـی بـدون سـتون در انتهـا را نـدارد. در ایـن حالت نیز توصیه می شـود 
سـتون های فلـزی بـرای تحمل بار ثقلی سـازه طراحی شـوند. شـکل زیر 
دیتایـل اجرایـی ایـن شـکل از سـتون مدفـون درون دیوارهای برشـی را 

می دهد.  نشـان 
3- در صورتـی کـه ضخامت دیوارهای برشـی افزایش یابـد امکان اجرای 
سـتون و کف سـتون مدفون درون آن اجرایی خواهد بود. حداقل ضخامت 
دیوار پیشـنهادی برای مدفون شـدن مناسـب دیوار 40 سانتیمتر می باشد. 

 

شکل )5( عدم مدفون شدن ستون در دیوار برشی در طراحی و اجرا )روش اصالحی شماره 1(

 
شکل )6( دیوار برشی دامبلی با ستون مدفون )روش اصالحی شماره 2(
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وجـود تیـر فلزی درون دیوار برشـی؛ که غالباً به دلیل مدفون شـدن درون 
دیـوار برشـی مقطع ضعیفی نیـز دارد؛ در برخی مـوارد باعث عدم نفوذ بتن 
در ناحیه اتصال می شـود. این مسـاله با اجرای سقف های عرشه فوالدی و 
مزاحمت عرشـه در بتن ریزی دو چندان شـده است. جهت رفع این مشکل 
بـه خصـوص در مواردی که جهت عرشـه )مسـیر شـیارهای آن( عمود بر 
راسـتای دیوار برشـی اسـت، باید تیر کمکـی در کنار دیـوار جهت مهار آن 
قرار داده شـود. شـکل زیر اشکال پیش آمده و راه حل آن را نشان می دهد. 

شکل )9( مشکالت اجرایی اجرای سقف عرشه فوالدی در محل دیوارهای برشی بتنی

شکل )10( تیر مدفون و عدم نفوذ بتن در این ناحیه 

در برخـی مـوارد انتهای دیوار برشـی به سـتون ختم نشـده و در این حالت 
بخشـی از تیر دورن دیوار برشـی قرار داشـته و بخشـی دیگر خارج از تیر 
قـرار دارد. در ایـن حالـت تیـر در ناحیه خـارج از دیوار نیـروی زلزله زیادی 
جـذب می کنـد. بهتـر این اسـت کـه در این حالت اجـرای دیوار برشـی در 
ابتـدا صـورت گرفتـه و صفحـه انتظار بـرای اتصال تیر خـارج از دیـوار در 
نظـر گرفته شـود. در برخـی موارد مقطع تیر بـه دلیل خارج بـودن از دیوار 
بسـیار بـزرگ بـوده که در ایـن حالت در برخی مـوارد حتی امـکان اجرای 

دیـوار در باالی آن وجـود ندارد. 

اتصال سقف به دیوار برشی
انتقـال نیـرو در دیوارهـای برشـی از کـف صـورت می گیـرد. بـه عبارتـی 
بـرش زلزلـه در ناحیه اتصال تیر به دال سـقف منتقل می گـردد لذا اجرای 
صحیـح ایـن بخش و اتصال مناسـب سـقف به دیـوار از اهمیت بسـزایی 
برخـوردار اسـت. امـا در عمـل غالبـا دیوارهای برشـی در اطراف بازشـوها 
)پلـه و آسانسـور یـا داکـت( اجرا شـده که اتصال مناسـبی به سـقف وجود 
نـدارد. همچنیـن در بسـیاری موارد لـزوم اجـرای آرماتور اضافـه در محل 
اتصـال و اجـرای نامناسـب بتن به دلیـل وجود تیر فلـزی در ناحیه اتصال، 
باعـث ضعـف در اجـرای اتصـال سـقف به دیـوار می شـود. شـاید اگر این 
اتصـال به درسـتی انجام نشـود پـس از زلزلـه، سـاختمان هایی فروریخته 
داشـته باشـیم که فقط دیوارهای برشـی آن سـالم مانده اسـت. شکل زیر 

ت- عدم اتصال مناسب دو دیوار به هم در محل ستون ها: 
دیوارهای برشی در محل اتصال به یکدیگر با ستون های فلزی و آرماتورهای 
اتصال  با ضخامت کم دیوار امکان  عرضی دو دیوار تداخل دارند. عماًل 
مناسب نداشته و غالباًدر این ناحیه یا بتن نفوذ نکرده و یا دچار کرموشدگی 
می باشد. قابل به ذکر است که همه محاسبین عملکرد دیوارها را به صورت 
دیوارهای پیوستهU و L شکل فرض می کنند که این امر در کاهش قابل 
مالحظه آرماتور دیوارها و همچنین افزایش سختی آن تاثیر قابل توجهی 
دارد. اما در عمل دیوارهای پیوسته نیستند و اتصال مناسبی به هم ندارند 
و عمال جدا از هم می باشند. بدتر از همه اینکه در غالب موارد دیوارهای 
برشی U شکل پشت پله اجرا می شوند که در صورت عدم اتصال دیوارها به 
یکدیگر یکی از دیوارها حتی به دیافراگم هم متصل نیست و بنابراین سیستم 

سازه در یك جهت دچار اشکال اساسی )عدم پایداری( خواهد بود. 

شکل )7( عدم امکان اتصال دو دیوار برشی در ناحیه ستون 

بهترین راه حل برای اتصال مناسب دیوارها باز هم اجرای دیوارهای دامبلی 
شکل و افزایش ضخامت دیوار می باشد. 

ناحیه اتصال تیر به ستون و تیرهای مدفون درون دیوار 
برشی

یکـی از نقاطـی کـه همـواره در سـازه مشـهدی بـا مشـکل اجـرا مواجـه 
اسـت، ناحیه اتصال تیر به سـتون اسـت. با توجه به اینکه اسـکلت فلزی 
سـاختمان قبـل از اجـرای دیوارهـای برشـی نصـب می شـوند، بـه اجبـار 
تیرهـای درون دیـوار برشـی و همچنیـن ناحیـه اتصال تیر به سـتون باید 
درون بتـن مدفـون شـوند. بـزرگ بـودن ناحیه اتصـال تیر به سـتون غالبًا 
سـبب کرمـو شـدن بتـن و در برخـی موارد عـدم نفـوذ بتن در ایـن ناحیه 
می شـود. قابـل بـه ذکـر اسـت کـه ناحیـه اتصـال تیـر بـه سـتون؛ ناحیه 
اتصـال جـزء لبه به سـقف نیز می باشـد، لذا ایـن ناحیه به دلیـل عدم نفوذ 
بتـن غالباً فاقد عملکرد مناسـب اسـت که این موضـوع در اتصال تیرهای 
بـزرگ بـه سـتون های دیـوار برشـی تشـدید می شـود. راه حـل رفـع این 
مشـکل نیـز با اجـرای دیوارهای دامبلی شـکل و یـا اسـتفاده از دیوارهای 
برشـی بـا ضخامت زیاد قابل رفع نقص می باشـد. شـکل زیـر نمونه ای از 

ایـن مشـکل را نشـان می دهد. 

شکل )8( عدم امکان مدفون شدن اتصال تیر به ستون و ناحیه زیر آن
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نمونـه ای از مـوارد اشـکال در اتصال سـقف به دیـوار را نشـان می دهد. 

شکل )11( عدم اتصال سقف به دیوار برشی و دیتایل اجرایی

 آرماتورهـای محـل اتصال سـقف به دیوار برشـی بر اسـاس ضوابط برش 
اصطکاکی بند 9-12-13 مبحث 9 مقررات ملی ساختمان طراحی می گردد. 

 جزء لبه و آرماتور عرضی ویژه
بـا توجـه به رعایـت ضوابط شـکل پذیری متوسـط الزاماً بایـد آرماتورهای 
عرضـی ویـژه مشـابه سـتون های بتن آرمـه در نواحـی مرزی اجرا شـوند. 
در دیوارهـا حداقـل ضخامت دیوار برشـی در صورت وجود جـزء لبه به 30 
سـانتیمتر محدود می شـود که این ضخامت در دیوارهای بتنی با ضخامت 
یکسـان و سـتون فـوالدی مدفـون درون آن یـك حداقـل اجتناب ناپذیـر 
اسـت. قابـل بـه ذکر اسـت کـه آرماتورهای جـزء لبـه از انتهای دیـوار که 
بیشـترین تنـش را دارد آغاز می شـود که ایـن ناحیه عموماَ بـه دلیل وجود 
سـتون فـوالدی امـکان اجـرای آرماتورهـای عرضـی را نـدارد. همچنین 
حجـم زیـاد آرماتورهای عرضـی در غالب مـوارد یا کمتر از مقـدار الزم در 
نقشـه ها داده شـده و یا در اجـرا به دلیل عدم اطالع ناظریـن و پیمانکاران 
اجـرا نمی شـوند. قابـل بـه ذکـر اسـت که عـدم اجـرای ایـن آرماتـور حد 
شـکل پذیری دیوار را به حد شـکل پذیری معمولی کاهش داده و اسـتفاده 
از ایـن حـد شـکل پذیری در مناطـق با خطر زلزله زیاد مانند شـهر مشـهد 
مجـاز نمی باشـد. بهتریـن راه حـل بـرای افزایـش شـکل پذیری و اجرای 
سـاده آرماتورهـای عرضی ویژه اجرای دیوارهای دامبلی شـکل می باشـد. 
شـکل های زیـر نمونـه ای از دیوارهای برشـی بـدون اجـرای آرماتورهای 

عرضـی ویـژه و دیتایـل صحیح اجـرای آن را نشـان می دهد. 
 

شکل )12( عدم اجرای آرماتور عرضی ویژه و دیتایل اجرایی صحیح

فونداسیون ها و مشکالت اجرایی
شـاید غالـب مهندسـین مجـری، ناظـر و محاسـب در پروژه هـای سـازه 
مشـهدی با مشـکل حجـم زیاد آرماتورهـا در پی برخورد کرده باشـند. این 
حجـم زیـاد آرماتـور در غالب موارد ناشـی از سـختی زیاد دیوارهـا و تعداد 

کـم دیوارهـای برشـی در یك سـازه می باشـد. به عبارتی تمرکـز تنش در 
سـازه مشـهدی در فونداسـیون بسیار بیشـتر از سایر سیسـتم های سازه ای 
می باشـد. غالبـا این امـر یا منجر به عـدم اجرای صحیح آرماتـور و یا عدم 
امـکان بتن ریـزی مناسـب می شـود. در برخی موارد مهندسـین محاسـب 
اگـر نسـبت به کنترل درصد آرماتـور پی )حداکثر 2/5 درصـد ( توجه کنند 
در بیشـتر فونداسـیون ها در نواحـی پـر تراکم مقـدار آرماتور موجـود از حد 
مجاز بیشـتر خواهد بود. همچنین تنش های زیاد ناشـی از سـختی دیوارها 
و بـرش زیـاد اطـراف آن لـزوم اسـتفاده از آرماتورهـای برشـی را ایجـاب 
می کنـد کـه غالبـاً در اجـرا نادیده گرفته می شـود. شـکل زیر فونداسـیون 
متراکـم یـك سـاختمان فـوالدی بـا دیـوار برشـی را نشـان می دهـد. 

برای بهتر شدن شرایط فونداسیون ها شرایط زیر توصیه می شود: 
الف- ایجاد شـرایطی که سـازه را به سـازه منظم تبدیل کند. با این شرایط 
ترکیـب بارهـای 100 درصـد و 30 درصـد از محاسـبات حذف می شـوند. 
ب- اسـتفاده از عـرض و عمق بیشـتر نوارهـا در نواحی اطـراف دیوارهای 
برشـی به نحوی که چیدمان و درصد آرماتور در حد مناسـب باشد. حداکثر 
درصـد ارماتـور برای بهتر بودن شـرایط اجـرا 1/5 درصد توصیه می شـود. 
ج- افزایـش طـول دیوارها در اولیـن طبقه باعث توزیع بهتـر آرماتورها در 

پی خواهد شـد. 
د- افزایـش تعـداد دیوارهـای برشـی و جلوگیـری از تمرکـز تنـش در 

دیوارهـای برشـی بـا تعـداد کـم. 
 

شکل )13( حجم زیاد آرماتور فونداسیون در سازه مشهدی

 اقتصاد پروژه 
بررسـی اقتصـاد یـك پروژه و اسـتفاده از یك سیسـتم سـازه ای مناسـب 
بسـتگی بـه نظـر مهنـدس محاسـب پـروژه دارد. با توجـه به رونـد رو به 
رشـد قیمـت آهـن آالت و میلگـرد و همچنین سـایر هزینه ها، مهندسـی 
ارزش و اقتصـاد پـروژه یکی از پارامترهای مهم انتخاب مهندس محاسـب 
توسـط کارفرمـا می باشـد. گاهـی اوقـات مهندسـین محاسـب بـه دلیـل 
جـذب کارفرمایان نسـبت بـه ارایـه طرح های محاسـباتی اقـدام می کنند 
کـه شـاید یـا شـرایط اجـرا را نداشـته و یـا آن را دشـوار می کنـد. بـر این 
اسـاس مسـوولیت مهندسـین ناظـر و مجری در بررسـی نقشـه ها و عدم 
پذیـرش طرح هـای غیـر اجرایی بسـیار مهـم بوده و می بایسـت بـا توجه 
بـه ظرفیت هـای اجرایـی پـروژه طـرح تهیه و بـه تایید مهندسـین ناظر و 

مجری برسـد. 
در بسـیاری مـوارد کارفرمایـان تنهـا بـه بررسـی هزینه هـا در میـزان 
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آهـن آالت اسـکلت پـروژه اکتفـا کـرده و سـایر هزینه هـای تحمیلـی 
سـازه مشـهدی شـامل فونداسـیون های سـنگین و هزینـه زیـاد آرماتـور 
و قالب بنـدی و بتن ریـزی و زمـان گرفتـه شـده ناشـی از آن را در نظـر 
نمی گیرند. شـاید با بررسـی دقیـق و انجام محاسـبات صحیح و همچنین 
بررسـی درسـت اقتصـاد پروژه با کنتـرل زمان اجرا و میزان فضای اشـغال 
شـده توسـط دیوارها، پروژه ها با سیسـتم سـازه مشـهدی اقتصادی نبوده 
و سـایر سیسـتم های سـازه ای نظیر بادبندی، قاب خمشـی و یا سـازه های 

بتن آرمـه شـرایط بهتـری داشته باشـند. 

نتیجه گیری
قطعاً اسـتفاده از تمامی سیسـتم های سازه ای تعریف شـده در مقررات ملی 
سـاختمان مجاز اسـت اما رعایت صحیـح مفاد مقررات ملی سـاختمان در 
زمـان اجـرا نیـز ضروری اسـت. قطعاً هر سیسـتم سـازه ای نقـاط ضعف و 
قـوت خـود را دارد اما با توجه به مطالب ذکر شـده سیسـتم سـازه فوالدی 
بـا دیوارهای برشـی بتنی )سـازه مشـهدی( نیـاز به دقت بیشـتری در اجرا 
دارد. در ایـن سیسـتم سـازه ای به خصوص سـتون هابه دلیـل الغری نیاز 
بـه دقـت زیاد در سـاخت و کنترل کیفی آن ها از اهمیت بسـزایی برخوردار 
اسـت. توصیه می شـود در مواردی که دیوارهای برشـی به سـتون ها ختم 
می شـوند، سـتون ها بـه صـورت دامبلی اجرا شـوند تـا سـتون و اتصاالت 
آن بـه صـورت صحیح در دیوارها مدفون شـوند. همچنیـن رعایت اجرای 

آرماتورهـای عرضـی ویژه در نواحـی اجزای لبه ضروری می باشـد. 
قطعـاً رعایـت صحیح اصـول اجرایی دیوارهای برشـی در سـاختمان های 
فـوالدی، شـرایط اجـرا و اقتصاد پـروژه را تحت اثر قرار خواهـد داد و حتمًا 
کارفرمایانـی کـه تـا کنـون به دنبـال راه حـل سـاده و ارزان بـرای اجرای 
پروژه هـا بوده انـد بـا تغییر روند سیسـتم اجرا مقابلـه خواهند کـرد؛ اما باید 
دانسـت ضروری ترین اصل یك سـاختمان ایمنی و اسـتحکام آن است و 
تمامی هزینه هـای دیگـر را تحـت پوشـش قـرار می دهد اما متاسـفانه این 
قسـمت از کار به دلیل پوشـیده شـدن با مصالح نازک کاری برای بسـاز و 
بفروش هـا کمترین اهمیـت را دارد. قطعاً وظیفه مهندسـین طراح، مجری 
و ناظـران در سـخت گیـری و دقـت در اجرای سـازه بسـیار مهم و شـاید 

تنها سـد موجـود در برابر سـازندگان منفعت طلب می باشـد. 
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گزارش تصویری

امتداد یک فاجعه:
تصاویر زیر نیم نگاهی است به آغاز تا فرجام یك فاجعه؛ 
آغاز تخلفی آشکار در یکی از مناطق نه چندان دور 
افتاده شهر و فرجامی پنهان از آسیب ها و اتفاقاتی که در 
نتیجه استفاده از مصالح غیر استاندارد بر سر شهروندان 

آوار می شود.
از جمع آوری در  ضایعات و نخاله های مختلف پس 
کارگاهی کوچك ، با ابزار و شیوه هایی غیر استاندارد و 
غیر معمول تبدیل به فوالد و پروفیل هایی با کیفیت پایین 
شده و روانه بازار می شود تا سقف و ستون ساختمانهایی 
شود که قرار است ایمنی را به ساکنانش هدیه دهند.
ارمغانی که گاه پیامدی جز تخریب واحدهای ساختمانی 

و تلفات ناگوار جانی در پی ندارد. 

تصاویر از مهتدس سعید برادران همتی
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امید روح بخش | کارشناس رسمی جوش و بازرسی فنی سازمان 
ملی استاندارد ایران

جوشکاری قوســی تحت 
حفاظت گاز برای فوالدهای 

)GMAW( ساختمانی

مقدمه | مقالـه | کنتــــرل
بـرای ایجـاد جـوش بـا کیفیت بـا فرآیند قوسـی تحت حفاظـت گاز 
عالوه بر مهارت های دسـتی به رعایت نکات بیشـتری نیز نیازاسـت. 
نـوع تجهیـزات، ولتاژ، شـدت جریـان، بیرون زدگـی الکتـرود و زاویه 
جوشـکاری ماننـد عوامـل دیگر بر جـوش تاثیر زیـادی دارند. بهترین 
شـرایط جوشـکاری زمانـی حاصـل می شـود که جوشـکار بیشـترین 
حجـم جـوش را در کمتریـن زمان و بـا باالترین راندمـان با موفقیت 
رسـوب دهـد. به دلیـل اتوماتیك و نیمـه اتوماتیك بـودن این فرآیند، 
افزایش راندمان نیازمند افزایش سـرعت حرکت و جریان جوشـکاری 
اسـت. این به معنی سـخت بودن کار جوشـکار نیسـت، اما زمانی که 
جوشـکار با بهره وری زیـاد کار کند، راندمان سـرمایه افزایش می یابد. 

تعریف 
ایـن فرآیند درمقایسـه با دیگرفرآیندهـای جوشـکاری دارای مزایایی 
اسـت کـه آن را نسـبت بـه سـایر فرآیندهـای دیگـر جوشـکاری 
ارجـح می سـازد. فراینـد جوشـکاری تحـت حفاظـت گاز، می توانـد 
دارای بهـره وری بـاال بـه همـراه کیفیـت خوب باشـد. درایـن فرآیند، 
جوشـکاری توسـط تغذیـه الکتـرود مصـرف شـدنی ممتـد بـه داخل 
حوضچـه مـذاب اتفـاق می افتـد و فلـز جـوش، زمانـی بـه داخـل 
حوضچـه مذاب ترسـبب می شـود کـه مفتـول شـروع بـه سـوختن 
کنـد. منبـع تغذیـه قـوس پایـداری را تولید می کنـد، بنابرایـن میزان 
سـوختگی بـا نـرخ سـرعت منبع تغذیـه مفتـول هماهنگـی دارد. گاز 
محافـظ آزاد شـده نیـز جهـت محافظـت ازحوضچـه مـذاب، توسـط 
نازل هـای اطراف تفنگ جوشـکاری بـه خارج هدایت شـده وعملیات 

حفاظـت از حوضچـه مـذاب را انجـام می دهـد. 
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روش های انتقال در این فرآیند 
 :Short – Circuiting Transfer .1

 دارای قوس کوتاه یا انتقال عمیق 
 سرعت منبع تغذیه سیم پایین، میزان ولتاژ پایین

 موجب ایجاد ذوب ناقص در ورق های ضخیم می شود. 

 :Globular Transfer .2
 دارای سرعت منبع تغذیه پایین، میزان ولتاژ باال به همراه گاز محافظ آرگون
 بـا سـرعت منبـع تغذیه بـاال، زمانی کـه Co2، بیشـتر از 20% باشـد، به 

روش انتقـال Spray نمی رسـد. 
 انتقال مذاب توسـط قطرات بزرگ ) با قطر بزرگتر از سـیم جوشـکاری( 

انجام می شـود، که با چشـم قابل مشـاهده اسـت. 
 عموما دارای پاشش باالیی است. 

 :Spray Transfer .3
 دارای سرعت منبع تغذیه باال و میزان ولتاژ باال است. 

 انتقـال مذاب توسـط قطـرات کوچك انجام می شـود، که با چشـم قابل 
نیست.  مشاهده 

 پاشش به حداقل می رسد. 

Dip Spray Transfer or Pulsed Transfer .4
 دارای قوس کوتاه تری نسبت به روش انتقال Spray است. 
 دارای پاشش بیشتری نسبت به روش انتقال Sprayاست. 

 
 

شکل 1

مزایا 
 مناسب برای جوشکاری ورق های: 

1- فوالدهای نرم ) ساختمانی (
2- فوالدهای آلیاژی 

3- فوالدهای زنگ نزن 
4- آلومینیوم

 سـازگار بـرای جوشـکاری ورق هـای خیلـی نـازک و خیلـی ضخیـم، با 
باال بهـره وری 

 دارای میزان بهره وری باال، در مقایسه با جوشکاری قوسی الکترود روکشدار 
 کمترین میزان دود را تولید می کند. 

 بـا توجه به اینکه سـرباره ندارد، نیازی بـه گل زدایی خطوط جوش ندارد. 
 دارای نرخ رسوب باالیی است. 

 از آنجایی کـه در ایـن فرآینـد، از وجود ترک های هیدروژنـی در ورق های 
ضخیـم یـا فوالدهـای آلیـاژی اجتنـاب می شـود، در نتیجـه، کمتریـن 

هیـدروژن را در حوضچـه مـذاب باقـی می گـذارد. 

معایب 
 دارای متغیرهای بیشتری در تنظیمات، نسبت به فرآیندهای دیگر می باشد. 
 درصورتی کـه از ایـن فرآینـد بـه درسـتی اسـتفاده نشـود، موجـب ذوب 

ناقـص در فلـز جـوش می شـود. 
 بـه دلیل وجـود فلس های موجود بـر روی ورق های نورد شـده، می تواند 

مشـکالت زیر را ایجاد کند: 
1. اشکال کنگره ای شکل در اطراف خطوط جوش 

2. وجود پاشش
3. وجود بریدگی لبه خطوط جوش در سرعت های باال

 وجود تخلخل به دلیل عدم محافظت حوضچه مذاب در برابر باد
 اسـتفاده از تجهیـزات پالسـی بـرای جوشـکاری در وضعیت هـای غیـر 
معمول. در این فرآیند، جوشـکاری عمودی و همزمان با حرکت به سـمت 

پاییـن، درورق هـای نازک توصیه می شـود. 
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 شکل 2

 
 شکل 3

شکل 4

 
شکل 5

شکل 6

حـرارت تولیـد شـده در روش انتقـالSpray، از همه باالتر 
و در روش انتقـال Short - Circuiting از همه کمتر اسـت. 

تولیـد روش هـای انتقـال اشـاره شـده در صورت بـرآورد 
شـرایط زیـر به وجـود می آینـد: 

 روش انتقال: Spray به شرط داشتن سرعت منبع تغذیه و ولتاژ باال 
 روش Globular: به شـرط داشـتن سرعت منبع تغذیه پایین و ولتاژ باال 
 روش انتقـال Short - Circuiting: بـه شـرط داشـتن سـرعت منبـع 

تغذیـه و ولتـاژ پایین 
 روش انتقـال Dip Spray: بـه شـرط داشـتن سـرعت منبـع تغذیه باال 
و ولتـاژ پاییـن ) ایـن روش، از روش های غیراسـتاندارد و حـد باالی روش 

انتقال Spray اسـت. (
توجـه: کلیه روش های انتقـال فوق به شـرطی اتفاق می افتد کـه دارای 

درصـد باالی گاز آرگون باشـند. )90% آرگن و10% دی اکسـید کربن (
 روش انتقـال Globular بـه شـرط داشـتن سـرعت منبع تغذیـه باال و 

ولتـاژ پاییـن یا به شـرط داشـتن سـرعت منبـع تغذیه بـاال و ولتـاژ باال 
توجـه: روش انتقال فوق به شـرطی اتفـاق می افتد کـه دارای %100 گاز

Co2 باشد. 

نتیجه گیری
بـرای ایجـاد جوش با کیفیت مناسـب، سـازنده باید نسـبت بـه روش های 
انتقـال قطـرات به حوضچه مذاب آشـنا بوده و در دسـتوالعمل جوشـکاری 
نیـز مـد نظـر قرارگیـرد و مهندسـان ناظـر پروژه هـا نیـز بایـد نسـبت به 

مطالعـه و آشـنایی بیشـتر با مـوارد ذکر شـده احتمـام ورزند. 
 

منابع 
 کنترل و بازرسی میدانی پیشتازان جوش آریا 

AWS استاندارد 
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مـزدا نوبـري | عضـو هیـأت علمی دانشـگاه و نایـب رئیـس گروه 
معماری تخصصـی 

ا ی کا ش قضاوتی د ر کا ر بو د !

| مقالـه | معماری
"ویترویوس" اندیشـمند و معمـار حکیـم یونان باسـتان، اولین رسـاله 
مکتـوب معمـاری را بیـش از دوهـزار سـال پیـش نوشـت و بی گمان 
مبانی و شـاخص هایی ارزشـمند و ارجمند را برای معماری و معماران 
پایـه گـذاری کـرد، تعاریفـی بنیادیـن از ویژگی های شـخصیت ذاتی 
معمـاران و فرآینـد تعلیـم و آموزش ایشـان برشـمرد و سـپس مبانی 
شـکل گیری و نقش یافتن اثر معماری بر اسـاس تناسـبات هندسـی، 
قواعـد رفتـاری و بی شـماری از اصول و قوانین دانشـی ایـن عرصه را 

به تعریـف درآورد. 
"ده کتـاب  بـا عنـوان  ارزشـمندش کـه  "ویترویـوس" در کتـاب 
معمـاری" نگاشـته شـد در بـاب ویژگی هـای شـخصیتی معمـاران 
می نویسـد: » معمار باید به اقسـام مختلف علوم آراسـته باشـد، چون 
با قدرت تشـخیص اوسـت کـه تمامی آثـار در دیگر هنرهـا به محك 
در می آینـد، ایـن معرفـت زاییده علم و عمل اسـت. عمل، ممارسـت 
مـداوم و منظـم در کار اسـت و علـم، قـدرت بیـان و نمایـش مهارت 
معمـار اسـت بر اسـاس اصـول تناسـب. معمـار بایـد هـم در ذات بـا 

اسـتعداد باشـد و هم مسـتعد تعلیم یافتـن... « 
و بدیـن ترتیب شـخصیتی پر تالش، پـرکار، دانش پژوه و با اسـتعداد 
را شایسـته دریافـت لقـب ارجمند "معمـار" می داند، هـم او در همین 
کتـاب می نویسـد: » مـن فکـر می کنـم هر کـس حق نـدارد خویش 
را عجوالنـه معمـار بدانـد، بی آنکـه از نوجوانـی پله های ایـن علوم را 
بـاال رفتـه باشـد و بدیـن سـان پـرورش یافته بـا دانش، هنـر و علوم 

مختلـف، به اوج سـرزمین مقدس معماری برسـد. «
"ویترویـوس" وقتـی ویژگی هایـی از ایـن دسـت را بـرای معمـاران 
بر می شـمرد، حضـور و شـخصیت او را تا ورطه های گرانقـدر فرزانگی 
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پیـش می بـرد و گذری بر تاریخ آثار پرشـکوه معماری که در همه سـالیان 
اسـتوار و بلنـد و پـای بـر جـای ایسـتاده اند، به خوبی آشـکار می سـازد که 

برخی سـاختمان می سـازند و نـوادری تنها، "معمـاری" می آفرینند. 
از ایـن بحـث کـه بگذریم گویا در همان دو هزار و بیشـتر سـال پیش و در 
عرصـه تمـدن یونان باسـتان هـم معماری به هنـگام نقد و قضـاوت خود 
دسـتخوش فراز و نشـیب هایی بوده اسـت کـه هنوز و هنوز بـا آن درگیر و 
در کشاکشـیم، دغدغه هـا، بی خردی ها و کم دانشـی هایی کـه گویا انگیزه 
ویترویـوس بـزرگ بوده اسـت برای نگاشـتن رسـاله ارزشـمند "ده کتاب 

معمـاری". او در همین کتاب می نویسـد: 
عجـب !! گویـا قضـاوت و اظهارنظـر و حـرف و حدیث هـای بی دانـش و 
بی خـرد از عصـر ویترویـوس در عرصه معمـاری جاری و موثر بوده اسـت 
و ایـن قصـه تلخ یك تـراژدی تاریخی اسـت، اگـر چه دانسـتن این نکته 
به آسـتان بلند هنر و هنرمندی معماری خدشـه ای وارد نخواهد سـاخت و 
همواره این تیری به جگر نشسـته اسـت، چنان که خواجه شـیراز می گوید: 

ارغنون ساز فلك رهزن اهل هنر است
چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم

ــن و  ــی از بی رحمانه تری ــر یک ــد در روزگار حاض ــر می رس ــه نظ ــا ب ام
ســخت تریــن قضاوت هــا و نقدهــای بی هنــری وبی دانشــی بــر 
معمــاری روا می شــود. معمــاری را دیگــر نه اندیشــه معمــاران کــه 
ــر مســند  ــا ب ــا ی ــه تنه ــازد ک بی اندیشــگی و بی دانشــی کســانی می س
ــوه و  ــرمایه ای انب ــه در س ــا غرق ــد ی ــاه مدت ان ــای کوت تصمیم گیری ه

ــد.  ــام معمــاری بیچــاره زده ان ــه ن ــال را ب ســرگردان کــه قرعــه ف
اولیـن نقیصه در این مسـیر نبود مراجع، مراکز و بنیادهـای دانش محوری 
اسـت کـه در قالـب نهادهایـی مطمئـن و مراجعـی تصمیـم سـاز و آگاه و 
بـه عنـوان بـازوی فنی و اندیشـمند معمـاری، امیـن خردمند و اعتمادسـاز 
مدیران عرصه های سـاخت و سـاز باشـند، اکنون در بسـیاری از حوزه های 
تصمیم گیـری و دسـت اندر کار معمـاری، یـا اصـال نخبگانـی دانشـمند و 
مطمئـن وجـود ندارنـد و تنهـا سـالیق و نظـرات و نگرش هـای مدیریتی 
هدایـت کننـده تولیـد معماری اسـت، کـه بدون شـك آن مدیـران در هر 
مرتبـه ای، اصـال به واسـطه نگاه مدیریتی خـود، نمی تواننـد نظریه قطعی 
و کارشناسـی معمارانـه صـادر کننـد و یـا اگر هـر از گاهی نیـز، گروهی از 
مشـاورین و کارشناسـان در زمینـه معماری بـه کار گرفته می شـوند، غالبا 

افرادی چشـم بـر دهـان دوخته مدیران خویشـند. 
بسـیار محـدود و معدودنـد و صد البته بسـیار ارزشـمندند نهادهای تصمیم 
گیـر در ایـن عرصـه، کـه نظـر بـه نـگاه معمارانـی آگاه و خردمنـد در نقد 
تولیـدات معمـاری بسـپارند، حال یا به عنـوان عامل چهارم هر پـروژه و یا 

بـا ماهیـت قضاوت کننـدگان طرح هـای معماری. 
از سـوی دیگـر سـرمایه بخـش خصوصـی تنهـا در حوزه هایی انـدک و 

انگشـت شـمار، ویژه و مختص تولید سـاخت و سـاز به کار گرفته می شود 
و بـه کـرات سـرمایه در ایـن حـوزه از فـرط انبوهـی و بر پایه سـودجویی 
صرف، سـرگردان و کج و پیچ، رو به تولید سـاختمان آورده و در این مسـیر 
معمـاری تنهـا زمانـی دارای وجاهـت اسـت کـه کامجویی و سـودآوری و 

ازدیاد سـرمایه را میسـر سـازد و الغیر. 
در ایـن میـان ایـن معمـاران هسـتند کـه گیـج و مبهـوت یـا از پـس 
قضاوت هـای نـاآگاه و ناعادالنـه بر آثارشـان رنجور و شکسـته و فرسـوده 
می شـوند یـا تن بـه خواسـته های دور از اصـول و مبانی خویـش می دهند 

و یـك وادادگـی دلخـراش را رقـم می زننـد. 
فقـدان مبانـی و اصـول قضـاوت معمـاری و عـدم تدویـن شـاخص های 
سـنجش آن، هـر روز ضربـه ای کاری تـر را هـم بـر معمـاری و هـم بـر 
تـوان و تولیـد حرفـه ای معمـاری می زنـد. فقـدان دردآور این مبانـی که تا 
کمیسـیون ها و کمیته هـای بررسـی نقشـه های سـاخت و سـاز و صـدور 
پروانه های سـاختمانی هم رسـیده اسـت و منجر به فاجعه شـرم آور تولید 

و تدویـن نقشـه های صـوری و کاذب شـده اسـت. 
از یـك سـو مقـررات ملـی سـاختمان هنـوز در ورطه هـای ویرایـش و به 
هنـگام سـازی خـود مانـده اسـت و مهم تـر آنکـه در بسـیاری از مباحث 
مرتبـط بـا معمـاری، تنهـا چیـزی کـه بـر آن حاکم نیسـت اسـلوب های 
تعریفی معماری اسـت، نگرشـی کمیـت گرا و بـه دور از مبانی کیفی خلق 

فضـای زیسـتی آدمی و سـاختار سنجشـی معمارانه. 
هیـچ دقـت کرده ایم کـه اهمیت و ارزش سـاختمان ها به تعـداد طبقات یا 
در اصطالحی منزجر کننده "سـقف" آن شـناخته می شـود! هـر چه تعداد 
"سـقف" !!! یك سـاختمان بیشـتر باشـد آن سـاختمان مهم تر می شـود، 
مهندسـین معمـار کارآزموده تـری را طلب می کند و حق الزحمه بیشـتری 
را بـرای ایشـان متصـور می شـود !!! بدین ترتیـب بیچاره تاریخ شـکوهمند 
معمـاری اسـالمی ایران بـا آثـار فاخـری چون مسـجد شـیخ لطـف اهلل و 
گوهرشـاد کـه تنها صاحـب یك یا دو سـقف ناقابل انـد و احتمـاال در این 

روزگار چنیـن آثـاری را هـر کس می توانسـت ادعای سـاختن کند !! 
مبنـای دسـته بنـدی سـاختمان ها بـه تعـداد "سـقف" آن هـا صرفـا یك 
مبنـای سـازه ای و اسـتراکچری اسـت و خود نشـانگر آن اسـت که چقدر 
مبانـی حـوزه بندی سـاختمان های مـا از بنیادهای معمـاری و معمارانه به 

دوراند. 
از طـرف دیگـر دانـش نقـد معمـاری هنـوز سـرگردان و بـدون نشـانه 
شناسـی های مدون مسـیر خـود را می پیمایـد و همچنان نتوانسـته ایم نقد 
معمـاری را از سـوی معمـاران، از نـگاه دیگـر متخصصان مرتبـط و نیز از 
منظـر بهـره بـرداران و عمـوم مـردم به دسـته بندی هـای معینی تفکیك 
کنیـم و هـر یـك را بـا سـنجش های مشـخص و ویـژه خود بشناسـیم. 

چنـان اسـت که هـر از گاهـی روزنامه صبح را می گشـاییم و نقـدی تند و 
تیـز را بـر سـال ها کار و تـالش مدیریتـی و معمارانه می خوانیم و درسـت 
در پاییـن همـان صفحـه از روزنامه یك آگهی یا مقالـه دیگر می بینیم که 

هیـچ دقـت کرده ایـم که اهمیـت و ارزش سـاختمان ها بـه تعداد طبقـات یا در اصطالحـی منزجر کننده "سـقف" 
آن شـناخته می شـود! هـر چـه تعـداد "سـقف" !!! یک سـاختمان بیشـتر باشـد آن سـاختمان مهم تر می شـود، 
مهندسـین معمـار کارآزموده تـری را طلب می کند و حق الزحمه بیشـتری را برای ایشـان متصور می شـود !!! بدین 
ترتیـب بیچـاره تاریخ شـکوهمند معمـاری اسـالمی ایران با آثار فاخری چون مسـجد شـیخ لطف اهلل و گوهرشـاد 
کـه تنهـا صاحب یک یـا دو سـقف ناقابل اند و احتمـاال در ایـن روزگار چنین آثـاری را هر کس می توانسـت ادعای 

کند !!  ساختن 
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کتاب مبانی طراحی ساختمان های بلند
کتاب مبانی طراحی ساختمان های بلند که توسط پروفسور محمود 
گالبچی استاد برجسته دانشــکده معماری دانشگاه تهران، استاد 
نمونه دانشگاه های کشور و چهره ماندگار جمهوری اسالمی ایران با 
همکاری دکتر محمد رضا گالبچی تالیف گردیده است به عنوان 

کتاب برگزیده بیست و پنجمین جشنواره کتاب معرفی شد.
کتاب »مبانی طراحی ســاختمان های بلند« به منظور آشــنایی 
طراحان، معماران، مهندسان عمران با مبانی طراحی ساختمان های 
بلند تدوین گردیده و شامل پیش گفتار، ده فصل، چهار پیوست و 
ضمائم دیگری است. این کتاب می تواند به عنوان یك کتاب مرجع 
در زمینه طراحی معماری و ســازه ساختمان های بلند و برج های 
مخابراتی، همچنین مفاهیم پایداری و نیز تاسیســات مکانیکی و 
الکتریکی و ایمنی ســاختمان های بلند مورد اســتفاده معماران و 

مهندسان و دانشجویان این رشته ها قرار گیرد.

عناوین فصل های کتاب عبارتند از:
 فصل اول: تاریخچه ی ساختمان های بلند

 فصل دوم: بارهای وارد بر ساختمان های بلند
 فصل سوم: سازه های ساختمان های بلند

 فصل چهارم: طراحی معماری ساختمان های بلند
 فصل پنجم: تاثیر عوامل انسانی، اجتماعی و محیطی در طراحی 

ساختمان های بلند
 فصل ششم: مسائل اجرایی و اقتصادی در طراحی ساختمان های بلند
 فصل هفتم: تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، ایمنی در برابر حریق و زلزله
 فصل هشتم: ساختمان های بلند، مفاهیم پایداری و معماری سبز

 فصل نهم: ساختمان های بلند و چالش های آینده
 فصل دهم: مناره ها و برج های مخابراتی

در انتهای هــر فصل کتاب نمونه های موردی متعددی شــامل 
جدیدتریــن پروژه هــای ســاختمانی با هدف شــناخت آخرین 
طرح های معماری و یافته های مهندسی در زمینه طراحی و اجرای 

ساختمان های بلند ارایه شده است.

اثـری سـودجویانه و مبتذل در معمـاری را وعده اتمام و فـروش و واگذاری 
می دهـد آن هـم بـا واژه هایـی که گویـا این تنهـا فرصت معمـاری تاریخ 
ایـن سـرزمین بـوده اسـت و هـر کـه از کـف بدهد دچـار خسـران و زیان 

ناپیداست. 
از ایـن همـه تناقـض در صفحـات روزنامه هایمـان بگیریم تـا هنگامی که 
درخشـان ترین سـوابق مدیریتـی و تولیـدی آثـار معماری، گاه به پشـتوانه 
نیازهـای  بـه  پاسـخگویی  کوچکتریـن  از  دور  علمـی و  غیـر  طرحـی 
معمـاری چنـان مسـحور می شـود کـه پارکینـگ طبقاتـی می سـازیم بـا 
شـیب راهه هایی سـرگیجه آور و مطلقا اشـتباه و یا مراکـز تجاری خاموش 

و کسـاد و یـا اینکـه خانه هایـی نـا امـن و نـا آرام و دلهـره افـزا. 
دانشـمند و چهـره مانـدگار و ارزشـمند و عزیـز رشـته مهندسـی عمـران 
کـه درخصـوص سـازه های نویـن و مبانـی اسـتراکچری آن هـا، بی گمان 
حرف هایـی گفتنـی و آموختنـی دارد، تمـام مقدمـه و متـن و محتـوای 
صحبـت " گرانقیمـت" !! خـود را بـه وصـف تاریـخ معماری گذشـته این 
سـرزمین اختصـاص می دهـد که اصال معلوم نیسـت چه ربطـی به دانش 
و تخصـص ایـن بزرگمـرد دارد؟ و طرفـه آنکـه ما هم برای هـر ضیافت و 
سـور و سـاتی اینچنین، با گشـاده دسـتی، گواهینامه های امتیاز آور و رتبه 

سـاز و مطـال منتشـر می کنیم. 
آنانکـه نباید، در معمـاری، مداخله می کنند و معماران تنهـا ناظر و نگرانند. 
و این گونـه می شـود کـه اسـتخوان معمـاری شکسـته و جانـش فرتـوت 

اسـت و همگان منتظـر و مدعـی مانده ایم... 
وظایف مهندسـین معمار را یك به یك از ایشـان سـتانده ایم و می سـتانیم 
و بـه دیگـران می دهیـم و ایشـان را تنها به نگه داشـتن دو طرف مترهای 
فلـزی مشـغول داشـته ایم و بعد آثار معمـاری – اگر معماری مانده باشـد- 

را دیگرانـی قضاوت می کننـد که نباید... 
هرچـه فریـاد و گفتن و نوشـتن برای از دسـت رفتن هویـت و ارزش های 
معمـاری تاریـخ اسـالمی این سـرزمین کشـیده می شـود تنهـا در محافل 
تخصصی و دانشـگاهی می ماند اما حرف های سطحی و ابتدایی و شتابزده 
یـك مسـافر فرنگـی تیتـر درشـت و حسـاس روزنامه هـای مـا می شـود. 
قصـه طوالنـی اسـت، معمـاری حکایـت سـخت و پـر غصـه ای دارد این 
روزهـا، غالبـا از پـس قضاوت هـای آگاه و عـادل و خردمنـد نمی گـذرد، با 
مبانـی روشـن و شـناخته شـده و دانـش بنیانی نقـد نمی شـود و هویت و 
تاریـخ معمـاری ایـن سـرزمین یـا در گیـرودار نگرش هـای ابتدایی اسـت 
یـا بـه دسـت آنانـی کـه اصـال روزگاری مقولـه معمـاری ایـران را مبهم 
و ناشـناخته می خواندنـد، در حـال طراحـی و سـاختن بزرگتریـن میادین و 

شـهری...  فضاهای 
دیگـر وقـت آن رسـیده اسـت تـا خـوب بدانیـم کـه وقتـی معمـاران بـه 
سـفارش هـر مرجعی دسـت بـه طراحی معمـاری می زننـد، باید بـا مبانی 
روشـن، تثبیـت شـده و مشـخص نقد معمـاری و آن هم توسـط آگاهان و 
دانشـمندان ایـن عرصـه قضـاوت شـود و معمـاری دیگر فرصـت گرفتار 

شـدن در سـلیقه های زودگـذر و ابتدایـی را نـدارد. 
معمـاران جـان و اندیشـه شـان را در کمـان کشـیدن طرح هـا و نقشـه ها 
ترکتازی هـای  نـه  و  دانـش  از  دور  بـه  خواسـته های  نـه  و  می نهنـد 
سـودجویانه سـرمایه کـه هیچ کدام حق قضـاوت آن را ندارنـد، مگر مبانی 
معیـن، تعریف شـده و سـال ها آزموده شـده نقـد معماری، که شـاید روزی 

بـه همیـن نزدیکـی چـراغ روشـن، چگونه سـاختن معماری باشـد. 
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بهره گیري از مصــالح 
هوشمند در معماری پایدار

| مقالـه | معمـاری
چکیده 

معمـاری پایـدار از جملـه جریان هـای مهـم معمـاری در عصر حاضر 
اسـت کـه در سـه حـوزه اقتصـادی، اجتماعـی و محیطـی مطـرح 
می گـردد. یکـی از مهم تریـن مباحـث در حـوزه پایـداری محیطـی، 
تقلیل مصـرف منابع تجدیدناپذیر و بهینه سـازی مصـرف انرژی های 
تجدیدپذیـر می باشـد. از آنجـا کـه سـاختمان ها مصرف بیـش از 40 
 درصـد از کل انـرژی تولیـد شـده در کشـور را بـه خـود اختصـاص 
می دهنـد، حـوزه محیطی معمـاری پایدار اهمیت بسـزایی در توسـعه 
پایـدار کشـور دارد. از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه اهمیت پوسـته های 
سـاختمان در کنتـرل تبـادل حرارتی بیـن درون و بیرون بنـا، مصالح 
بـکار رفتـه در آن هـا دارای اهمیـت بسـیار زیـادی در ایجـاد شـرایط 
آسـایش حرارتـی در سـاختمان می باشـد. برایـن اسـاس، یکـی از 
مهم تریـن راهکارهـا در جهت دسـتیابی بـه معماری پایـدار محیطی، 
شـناخت فناوری هـای نویـن و مزایـای اسـتفاده از آن هـا بـه منظـور 
بکارگیـري مـواد و مصالحی اسـت که موجب کاهش مصـرف انرژی 
و هم چنین تأمین شـرایط آسایشـی مطلوب برای سـاکنان سـاختمان 
گـردد. در ایـن مقالـه ابتـدا بـه معرفـی مـواد و مصالـح هوشـمند در 
سـاختمان، متناسـب بـا نیاز کاربـران پرداخته شـده و سـپس نقش و 
کاربـرد آن هـا در کاهـش مصرف انرژی بررسـی می گـردد. در انتها با 
ارایه نمونه هاي موردي مختلف، تاثیر اسـتفاده از مصالح هوشـمند در 

جهـت ایجـاد معمـاری پایـدار تبییـن می گردد. 

واژه هاي کلیدي
معماري پایدار، انرژي، ساختمان، مصالح هوشمند
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1- مقدمه
واژه هایی همچون هوشـمند، حسـاس و سـازگار براي تعریف سـاختارها و 
مصالحـی بـکار می روند که شـامل حسـگرها و محرک ها بـوده و توانایی 
سـازگاري بـا تحریـکات خارجی مانند بارهـا و تحریکات محیـط را دارند. 

 معمـاري هوشـمند پویا اسـت)مهتاب، 1390(؛ بدین معنا کـه پارامترهاي 
عملکـردي اصلـی خـود را بـا توجه به نیـاز، تقاضا و شـرایط متغیـر و پویا 
تغییـر می دهـد. معماري هوشـمند همچنین مانند سـامانه زنـده اي قادر به 
تجربه اندوزي و اسـتفاده از تجارب در شـرایط جدید اسـت و با بهره گیری 
از ایـن ویژگـی، پویایـی و خود سـازماندهی سـامانه تضمیـن می گـردد. 

ویژگی هـاي اصلی معمـاري هوشـمند عبارتند از: 
 پویایی و فعال بودن 

 انعطاف پذیري و سازگاري با محیط 
 واکنش پذیري و پاسخگویی 

1-1- ساختمان هوشمند
 امـروزه سـاختمان ها گونـه اي از تکنولوژي هسـتند و خـود را با تکنولوژي 
وفـق داده و از آن بهـره می گیرند)مهتـاب، 1390(. سـاختمان ها بـه عنوان 
یـك سـازه به محـض آن که توانایـی رایانـه را در اختیار بگیرند، هوشـمند 
خواهند شـد. نخسـتین بناي هوشـمند از تکنولوژي به منظور مهیا ساختن 
محیطی امن، راحت و انرژي زا اسـتفاده می کرد. ایده سـاختمان هوشـمند، 
ارتباط و پیوسـتگی میـان دسترسـی، نوردهی، امنیت، نظـارت، مدیریت و 
ارتبـاط از راه دور را پیـش رو قـرار می دهد. بناي هوشـمند، بنایی اسـت که 
کارآیـی و راندمـان سـاکنانش را افزایـش داده و امـکان مدیریـت موثـر را 
بر اسـاس مقتضیـات خـاص و بـا کمترین هزینـه فراهـم آورد. تعریفی که 
در ایـاالت متحـده آمریکا درباره یك سـاختمان هوشـمند عنوان می شـود 
چنین اسـت: سـاختمان هوشمند ساختمانی اسـت که دربرگیرنده محیطی 
پویـا و مقـرون به صرفـه از طریـق یکپارچـه کـردن چهـار عنصـر اصلـی 
یعنی سیسـتم، سـاختار، سـرویس و مدیریت و برقراری ارتباط میان آن ها 
می باشـد. معمـاري هوشـمند راه حل هـاي کاملـی در برابـر چالش هـا و 
مشـکالت محیطـی مطـرح می کند کـه از آن جملـه می توان به اسـتفاده 
بهینـه از فضـا، انـرژي و دیگـر منابـع، اسـتفاده عملکـردي از مصالـح و 
فـن آوري و در نهایـت زیبایـی شناسـی اشـاره نمـود. ایـن هوشـمندي نه 
تنهـا خود را با شـرایط فیزیکـی درون و بیرون سـاختمان تطبیق می دهد، 
بلکـه بـا شـرایط اجتماعـی، سیاسـی و تاریخـی نیـز همراهـی می کنـد. 
معمـاري هوشـمند پیچیـده نیسـت، گاه یـك معمـاري بـه ظاهر سـاده و 
ایسـتا هوشـمندتر از یـك سـاختمان بـا تکنولـوژي برتر اسـت کـه در آن 

کاربـرد کنتـرل امـور را از دسـت می دهد. 

1-2- مصالح هوشمند
 مصالـح هوشـمند یك اصطالح جدیـد براي مصالح و فرآورده هایي اسـت 
کـه توانایـي درک و پردازش رویدادهاي محیطي را داشـته و نسـبت به آن 
واکنـش مناسـب نشـان مي دهند)گرجـي، 1388: 88-66(. بـه بیان دیگر 
این مصالح قابلیت تغییرپذیري داشـته و قادرند شـکل، فرم، رنگ و انرژي 
درونـي خـود را به صورت برگشـت پذیر در پاسـخ به تاثیـرات فیزیکي و یا 
شـیمیایي محیـط اطـراف تغییـر دهند. اگر مصالح را به سـه گـروه مصالح 
غیـر هوشـمند، نیمـه هوشـمند و هوشـمند طبقه بندي شـوند، گـروه اول 
یعنـي مصالح غیر هوشـمند ویژگي خـاص باال را ندارنـد، در حالی که نیمه 
هوشـمندها تنهـا قادرنـد در پاسـخ به تاثیـرات محیطي شـکل و فرم خود 
را بـراي یـك مرتبـه و یـا مـدت زمان اندکـي تغییر دهنـد. امـا در مصالح 

هوشـمند ایـن تغییـرات تکرارپذیـر و قابـل برگشـت خواهد بـود. مصالح 
هوشـمند تحت عنوان مصالـح “انعطاف پذیر” و“ تطبیق پذیر”نیز شـناخته 
مي شـوند و ایـن بـه دلیـل ویژگي خـاص آن هـا در تنظیم نمـودن خود با 
شـرایط محیطي مي باشـد. متغیرهاي تاثیرگذار شـیمیایي و فیزیکي که در 
ادامـه معرفـي شـده اند، محرک هایي هسـتند که مصالح هوشـمند در برابر 

آن هـا از خـود عکـس العمل نشـان مي دهند: 
1- نور مرئی و اشعه uv: بخش فرابنفش و مرئي اشعه الکترومغناطیسي. 

2- دمـا: تغییـرات دمایي که یك سیسـتم فیزیکي مثل بدن انسـان ایجاد 
مي نماید. 

3 –فشار: اختالف فشار ایجاد شده در یك ناحیه. 
4 -میدان الکتریکي: میدان ایجاد شده پیرامون یك بار الکتریکي. 

5- میـدان مغناطیسـي: میـدان ایجـاد شـده پیرامـون آهن ربـا یـا یك بار 
الکتریکـي متحرک. 

6-محیط شیمیایی: حضور یك عنصر یا ترکیب شیمیایي خاص مثل آب. 

2- طبقه بندي مصالح هوشمند
 به طـور کلـي مصالح سـاختماني موجود اعم از سـنتي، طبیعي و مصنوعي 
بـا توجـه بـه خصوصیـات آن هـا، ازجملـه نمـود ظاهـري، بافـت، ترکیب 
شـیمیایي، خـواص مکانیکـي و فیزیکـي، اثـر محیطـي و... طبقه بنـدي 
مي شـوند)گرجي، 1388: 88-66(. امـا در طبقه بنـدي مصالـح هوشـمند 
عـالوه بـر در نظـر داشـتن مشـخصه هاي فـوق، خـواص دیگـري کـه 
بـه طـور ویـژه بـه تمیـز دادن مصالـح هوشـمند از مصالح سـنتي مربوط 
مي شـود نیز لحاظ شـده اسـت. در واقع طبقه بندي کلی مصالح هوشـمند 
بـر پایه سـه خاصیـت زیر ارایـه شـده اند )درک، 2004 و اسـتیون، 2008(: 

2-1- مصالح هوشمند داراي قابلیت تغییرخواص دروني: 
2-1-1- مصالح هوشمند تغییر رنگ دهنده: 

الف. مصالح هوشمند فتوکرومیك. 
ب. مصالح هوشمند ترموکرومیك. 
ج. مصالح هوشمند الکتروکرومیك. 

 
2-1-2- مصالح هوشمند تغییر شکل دهنده: 

الف. آلیاژهاي حافظه دار شکلي. 
ب. پلیمرهاي الکترواکتیو. 

2-1-3- مصالح هوشمند تغییر پیوند دهنده. 

شکل1 – نمونه اي از شیشه هاي تغییر پیوند دهنده
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2-2- مصالح هوشمند داراي قابلیت مبادله انرژي: 
2-2-1- مصالح هوشمند ساطع کننده نور: 

الف. مصالح هوشمند فتولومینیسنت. 
ب. مصالح هوشمند الکترولومینیسنت. 

2-2-2- مصالح هوشمند تولید کننده الکتریسیته: 
الف. مصالح هوشمند فتوالکتریك. 
ب. مصالح هوشمند ترموالکتریك. 
ج. مصالح هوشمند پیزوالکتریك. 

 
2-2-3- مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژي: 

الف. مصالح هوشمند ذخیره کننده گرما. 

شکل2 – نمونه اي از مصالح هوشمند ذخیره کننده گرما

2-3- مصالح هوشـمند داراي قابلیت تغییـر و مبادله مواد 
دروني: 

الف. مصالح هوشمند ذخیره کننده آب/گاز. 
ب. مصالح هوشمند دخیره کننده ذرات. 

شکل3 – نمونه اي از مصالح هوشمند ذخیره کننده آب/گاز

 امـا آنچـه کـه در سیسـتم طبقه بنـدي مصالح هوشـمند اهمیـت دارد آن 
اسـت کـه بـا توجه به مباحـث مطـرح در زمینه توسـعه پایدار کـه دغدغه 
اصلـي قـرن پیش روسـت، هـر یك از ایـن مصالـح چـه عملکردهایي از 
لحـاظ تعامـل با محیـط زیسـت، دوام و پایـداري، امکان بازیافـت مجدد، 

زیبایـي، مطلوبیـت و مـواردی از این قبیـل دارند. )پهلـوان، 2011(
 3- کاربرد مصالح هوشمند

 اهمیـت مواد هوشـمند هنگامی مشـخص می شـود کـه نقش آن هـا را در 
ایجـاد سیسـتم هاي سـازگارتر در نظـر آوریم)مهتـاب، 1390(. این مصالح 
اسـاس کار سـایر سیسـتم هاي حسـگر، سـازگار و کنترل شـده را تشکیل 
می دهنـد. هـدف نهایـی، سـاخت مـوادي با هوشـمندي مـواد موجـود در 
طبیعـت اسـت. بـا ایجاد خـواص مـورد نظر در سـطح مولکولـی، می توان 
مواد ابر هوشـمند سـاخت کـه قادرند نقـش نظام هاي هوشـمند موجود را 
ایفا کنند. یك سیسـتم سـاختمانی هوشـمند پیشـرفته می توانـد عالوه بر 
 ،HVAC کنترل سیسـتم ایمنـی، انتقال بـار، گرمایش، تهویه مطبـوع و
اثـر بارهـاي بـاد و زلزلـه را اندازه گیري نموده و سیسـتم هاي ضـد ارتعاش 
را در مقابـل نیروهـاي محـرک خارجـی به کار انـدازد. مصالح هوشـمند را 

مي تـوان از لحـاظ کارکـرد در دوگـروه زیر مورد بررسـی قـرار داد: 
گروه1: مصالحی که با تغییر شـرایط محیـط اطرافش، یکی از خصوصیات 
خـود )اعـم از شـیمیایی، مکانیکـی، الکتریکی، مغناطیسـی یـا گرمایی( را 

بـدون نیـاز به کنترل کننـده خارجی تغییـر دهد. 
گـروه2: مصالـح یا دسـتگاهی که توسـط کنترل کننده خارجی انـرژی را از 
صورتی به صورت دیگر تغییر مي دهد تا به وضعیت نهایی مطلوب برسـد. 
 یکـی از جالب تریـن دسـته هاي مـواد هوشـمند گـروه 1 کـه بسـیار هـم 
مـورد توجه قـرار می گیرد، مـواد و مصالح با قابلیت تغییـر رنگ)کرومیك( 
می باشـد)معصومي، 1391(. ایـن مـواد و مصالـح را می تـوان بـه صـورت 
جـدول زیر تقسـیم بندي کـرد کـه در آن خصوصیات اصلـی مصالح گروه 
2-1-1 با توجه به داده های محیطی و شـرایط خروجی بیان شـده اسـت. 

نوع مصالح هوشمندانرژی ورودیانرژی خروجی

ترموکرومیكتغییر دماتغییر رنگ

فتوکرومیكتغییر نورتغییر رنگ

الکتروکرومیكتغییر ولتاژتغییر رنگ

کریستال مایعاختالف جریان الکتریسیتهتغییر رنگ

جدول 1: تقسیم بندي مواد و مصالح با قابلیت تغییر رنگ

4- مصالح هوشمند تغییر رنگ دهنده
 همانطـور کـه از نـام ایـن مصالح پیداسـت قادرند رنگ یا مشـخصه هاي 
بصـري خـود را در پاسـخ بـه یك یـا چندین محـرک خارجي بـه صورت 
برگشـت پذیر تغییـر دهند)بذرافکـن، 1388(. این مصالح بـا توجه به عامل 
محـرک محیطـی انـواع مختلفـي را شـامل مي شـوند. تعـدادي از ایـن 
مصالـح که درمعماری بسـیار کاربرد دارند عبارتنـد از مصالح فتوکرومیك، 
ترموکرومیـك، الکتروکرومیـك، کـه در ادامـه توضیحاتـی راجـع به آن ها 

ارایه شـده اسـت. 

4-1- مصالح ترموکرومیک هوشمند
 ایـن نـوع مصالح هوشـمند کـه زیرمجموعه مصالح هوشـمند تغییر رنگ 
دهنـده مي باشـند، نوعـي ویژگي ذاتـي دارند که آن هـا را قـادر مي کند در 
برابـر تغییـرات دمـاي محیط پیرامون به طور برگشـت پذیر واکنش نشـان 
دهند)ایـوان، 2008: 20-1(. تغییـرات دمایي باعث می شـود که مصالح به 
طـور مداوم وضعیـت دماي داخلي خـود را با وضعیت طبیعي پیرامونشـان 

از طریق پوسـته بیرونـي تنظیم کنند. 
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مصالـح ترموکرومیـك در نتیجـه جـذب گرما بـه طور برگشـت پذیر تغییر 
رنـگ می دهنـد و بـا از بیـن رفتـن عامـل ایجـاد کننـده تغییـرات دمایی 
بـه حالـت اولیـه بـاز می گردند)صدیـق، 1389: 24-20(. اسـاس عملکرد 
دماسـنج های نـواری کـه با قرار گرفتـن بر روی بدن تغییـر رنگ می دهند 

نیـز بـه همین طریق اسـت. 

 
شکل4 – تغییر رنگ ایجاد شده بر اثر تغییر دما

4-1-1- کاربرد شیشه های ترموکرومیك هوشمند
شیشـه و مـواد شیشـه ای نمونه هـای بارز محصوالتی هسـتند کـه کاربرد 
وسـیعی پیـدا کـرده و در زمینه هـای مختلـف اسـتفاده می شـوند)صدیق، 
1389: 24-20(. در سـه دهـه اخیـر بـا ایجـاد تغییـرات وسـیع در صنعت 
شیشـه، به منظـور کاهش اتـالف حرارتی و بهینه سـازی انرژی، اسـتفاده 
از آن بسـیار بیشـتر از قبـل رایـج شـده اسـت. شیشـه های ترموکرومیك 
به صـورت دینامیکـی با شـرایط اقلیمی متغیـر خارجی و نیازهای سـاکنان 
تطبیـق داده می شـود. ایجـاد چنیـن سیسـتم هایی گامی بلنـد بـه سـمت 
طراحی پوسـته پایدار سـاختمان اسـت که نور در آن عامل اساسـی بوده و 
عـالوه بر کاهش مصرف انرژی، شـفافیت و آسـایش را نیز بـه همراه دارد. 

4-1- 2- شیشه های ترموکرومیك
بـا اسـتفاده از پوشـش هایی از مصالـح ترموکرومیـك می تـوان نوعـی 
شیشـه هوشـمند سـاخت که بدون مسـدود کردن نور مرئی از عبور گرما 

جلوگیـری می کند)صدیـق، 1389: 20-24(. 

شکل5 – عملکرد شیشه هاي ترموکرومیك

 ایـن نوع پوشـش که از مشـتقات دي اکسـید وانادیوم سـاخته شـده، قادر 
اسـت در هـر دمایی طـول موج هاي مرئی نـور را از خود عبـور دهد و تنها 
در دماهـاي باالتـر از 29 درجـه سـانتی گراد نـور مـادون قرمـز را منعکس 
می کنـد. توانایی پوشـش بـراي تغییر وضعیت بیـن جذب و انعـکاس نور، 
بـه معنـی اسـتفاده از مزایـاي گرمایـش خورشـید در شـرایط زمسـتانی و 
انعـکاس در دماهـاي باالتـر و در نتیجـه جلوگیـري از گداختگـی فضاهـا 
می باشـد)ایوان، 2008: 20-1(. ضمـن آنکـه در هـر دو حالـت نـور مریـی 

مطلـوب جهت روشـنایی فضا وجـود دارد. 

4-2- شیشه های فتوکرومیک
 در حـال حاضـر فتوکرومیك هـا بـا نـام اختصـاریPC به صـورت رنگ 
یـا  پالسـتیك ها  و  فتوکرومیـك  شیشـه هاي  فتوکرومیـك،  دانه هـاي 
پلیمرهـاي فتوکرومیـك در دسـترس هسـتند)گرجي، 1388: 66-88(. 
از میـان اولیـن پروژه هایـي کـه در آن هـا از این گونـه مصالـح در پوشـش 
سـاختمان اسـتفاده گردیده اسـت مي توان به “طرح ورودي موزه هنرهاي 
مـدرن مونیخ” اشـاره نمود کـه دو معمـار آلماني در مسـابقه ي طراحی در 
سـال 1992 میـالدي از ایـن مصالـح اسـتفاده کردنـد. از آن زمـان به بعد 
اسـتفاده از این مصالح در معماري و در پوشـش نماي بناها رایج شـد؛ هر 
چنـد کـه در ابتـدا بکارگیري ایـن مصالح به علـت جنبه زیبایـي آن ها بود 
)بـه دلیل طیـف رنگي که در برابر نـور ایجاد مي نمودند(. اما پژوهشـگران 
تحقیقـات بسـیاري بـر روي ایـن مصالـح انجـام دادنـد تـا بتواننـد از این 
فـرآورده براي عملکردهـاي دیگري مانند کاهش میزان مصـرف انرژي و 

یـا تغییـرات دمایـي این پوشـش ها اسـتفاده نمایند. 

 
شکل6 – تغییرساختار مولکولي مصالح فتوکرومیك در برابر اشعه نور

 شیشـه های فتوکرومیـك بـا قرار گرفتـن در معرض تابش، میـزان انتقال 
نـور مرئـی از آن بـه شـدت افـت می کند و در صـورت قطع تابـش، میزان 
انتقـال نـور به حالت اولیـه بازمی گردد)بذرافکن، 1388(. برای سـاخت این 
نـوع شیشـه ها، مقـداری ترکیبات نقره، کلـر، برم، ید و فلوئـور به ترکیبات 

شیشـه افزوده می شود. 

شکل7 – طرح ورودی موزه هنرهای مدرن مونیخ

 
شکل8 – پنجره هاي ساخته شده از شیشه هاي فتوکروم
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4-3- مصالح الکتروکرومیک: 
 کاربـرد مصالـح الکتروکرومیك نیز در معماري شیشـه هاي الکترواپتیکال 
مي باشـند)پهلوان، 2011(. مصالـح الکترواپتیـکال با قرارگیـري در معرض 
اشـعه خورشـید، مشـخصه بصـري یعنـي میـزان شـفافیت خـود را تغییر 
مي دهنـد. بزرگتریـن پوشـش الکترواپتیکال در جهان در نماي سـاختمانی 

در توکیـو در سـال 2004 میـالدي بکار برده شـده اسـت. 

4-3-1- شیشه هاي الکتروکرومیك: 
 در ایـن سیسـتم واحد شیشـه بـا اسـتفاده از فیلم هاي شـفاف با ضخامت 
200 یـا 300 نانومتـر بـا شـدت هاي رنگـی متفاوتـی در طیـف مرئـی از 
شـفاف تا آبی تیـره تغییـر می کند)صدیـق، 1389: 24-20(. واحد شیشـه 
بـراي تغییـر میـزان شـفافیت مطلوب بـا توجه بـه مقادیر مختلـف انتقال 
حرارتـی بـه جریـان بـرق متصـل می شـود. پـس از قطـع جریـان، تغییر 
حالـت نـوري حفظ می گـردد و نیازي به جریـان مداوم برق نیسـت. وقتی 
که رنگ شیشـه تیره می شـود تابش حرارتی کاهش یافته و بیشـتر اشـعه 
عبـوري در طیـف مادون قرمـز فیلتر می گـردد. مصرف انـرژي براي یك 
چرخـه کامـل کمتر از 0.5 وات سـاعت بر مترمربع اسـت. )گرجی، 1388(

شکل9 – الیه های تشکیل دهنده شیشه

 
شکل10 – نمونه اي از مصالح هوشمند الکتروکرومیك 

 گاهـی اوقـات به پنجره های هوشـمند شیشـه های آفتابگیر هوشـمند نیز 
گفته می شـود کـه می تواننـد از جذب گرمای نامطلوب ناشـی از تشعشـع 
پرتوهـای نور خورشـید پیشـگیری کنند)مدبـري، 1391: 43-40(. بیشـتر 

شیشـه هایی که در ساختمان استفاده می شـوند، در جبهه بیرونی ساختمان 
قـرار می گیرنـد. بـه همین دلیـل کنترل نـور و حرارت وارد شـده بـه بنا از 
طریـق شیشـه ها نقـش بسـیار مهـم و پررنگی در پایـدار بودن سـاختمان 
ایفـا خواهـد کـرد. بعضـی از فناوری هـا، مانند تجهیـزات کریسـتال مایع، 
تجهیـزات الکتروکرومیـك )مـوادی کـه رنـگ آن هـا در اثر عبـور جریان 
الکتریکـی تغییـر می کنـد( و ذرات معلـق، در دسـترس قرار دارنـد. کاربرد 
این گونـه فناوری هـا باعـث می شـود پنجره هـای هوشـمند در واکنـش 
بـه اختـالف جریـان الکتریسـیته یـا تغییـرات در دمـای محیـط اطـراف، 
میـزان عبـور نـور قابـل رویـت خـود را تغییر دهنـد. پنجره های هوشـمند 
نوعـی از فیلم هـای رسـانا را کـه شـامل ذرات و مولکول هـای کریسـتال 
مایـع یـا ذرات میلـه مانند هسـتند را با یکدیگـر ترکیب می کننـد. ذرات یا 
مولکول هـا بـدون اعمال هر گونه فشـار الکتریکـی، به  طـور تصادفی قرار 
می گیرنـد و مسـیر عبـور نـور را مسـدود می کننـد. در مقابـل، هنگامی که 
از فشـار الکتریکـی اسـتفاده می شـود، ذرات یـا مولکول هـا هم تـراز شـده 
و نـور از میـان آن هـا عبـور می کنـد. میـزان عبـور یـا انتقـال نور با فشـار 
الکتریکـی مشـخص می شـود. بیشـترین کاربـرد این گونـه مصالح، جهت 
پارتیشـن بندی فضاهـای داخلی می باشـد. ایـن نوع شیشـه ها در اتاق های 
کنفرانس، حمام ها، درهای شیشـه ای، ورودی سـاختمان ها، روشـنایی غیر 
مسـتقیم، پنجره هـا و دیوارهـای شیشـه ای و اجـرای بسـیاری از ایده های 
معمـاری کاربـرد دارنـد. الزم بـه ذکر اسـت این نـوع شیشـه ها ضد آتش 

و ضـد گلوله می باشـند. 

 

شکل11 – وضعیت مولکول ها با اعمال فشار الکتریکی

شکل12 – وضعیت مولکول ها بدون اعمال هر گونه فشار الکتریکی
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5- بررسي نمونه هاي موردي
5-1- اداره مرکزي کمپاني شانل: 

 ایـن پـروژه در سـال 2004 میـالدي در توکیو اجرا شـده و تنهـا نمونه ای 
منحصـر بفـرد در نـوع خـود در جهـان مي باشـد)گرجي، 1388: 66-88(. 
ایـن بنـاي 10 طبقـه شـامل 1300 مترمربـع مرکـز خریـد، یـك سـالن 
کنسـرت و یـك رسـتوران اسـت. نکتـه جالب توجـه در این پـروژه، نماي 
آن اسـت کـه در واقـع 910 مترمربـع از نمـاي ایـن بناي بلنـد 56 متري، 
در معـرض دیـد اسـت و بـه علت سیسـتم طراحي خـاص آن قادر اسـت 
نماهـاي متفاوتـي از خـود در طول شـبانه روز بـه نمایش بگـذارد. این نما 
از چندیـن الیـه عملکـردي تشـکیل شـده اسـت. در جـدار بیرونـي آن از 
نوعي شیشـه خاکسـتري اسـتفاده شـده که با اتصـال به قاب هـاي آهني 
ضدزنـگ کناري و سـازه لوزي شـکل النه زنبـوري، به بنا ظاهري آراسـته 
و زیبـا مي دهـد. قشـر بعـدي یـك الیـه فضـاي خالي اسـت و بعـد از آن 
الیـه قابل تنظیم الکترواپتیك تعبیه شـده اسـت و در نهایـت جدار داخلي 
بنـا کـه از یك نوع شیشـه با الیه ایمني از دو طرف تشـکیل شـده و یك 
ریـل آلومینیومـي افقـي از مقابل آن عبـور مي کند و بـر روي آن دو ردیف 
المپهـاي LED سـفید جایگذاري شـده اسـت. در این سیسـتم در طول 

روز شیشـه الکترواپتیـك و بـه همـراه آن کل نما حالت شـفاف دارند. 

شکل13 – دید از داخل به بیرون
 منظـري کـه در داخـل بنا ایجاد مي شـود غیرقابـل تصور اسـت. در طول 
شـب شیشـه حالـت مـات به خـود گرفتـه و نما پوششـی نمایشـي، مانند 
پـرده سـینما ایجاد مي کنـد. در این نما مي تـوان تصاویر را بـه خوبي پرده 

نمایشـي سینما مشـاهده نمود. 

 
شکل14 – نماي ساختمان در شب 

نمونه  نخستین   - ژاپن  میساوا،  مسکونی  مجموعه   -2-5
انرژی جهانی ساختمان های صفر- 

ایـن مجموعـه متشـکل از واحدهای مسـکونی در منطقـه ای دارای اقلیم 
چهـار فصـل واقـع شـده است)حسـیني، 1389: 51-49(. در سـاخت این 
مجموعـه از مصالح همسـاز بـا محیط زیسـت و سیسـتم های خانگی که 
باعـث صرفـه جویـی در مصـرف انرژی مي شـوند، اسـتفاده شـده اسـت. 
مجموعـه میسـاوا بـه ایـن ترتیب خـود را بـا فعالیت هـای حفاظت محیط 
زیسـت وفق داده اسـت: با تولید بسـیار کـم ضایعات، حفظ منابع، توسـعه 
تکنولـوژی بـرای مصـرف کمتـر انـرژی، افزایـش طـول عمـر مفیـد بنا 
و سـاخت مجموعـه ای کـه در آن مـردم همزیسـتی مسـالمت آمیـزی با 
طبیعـت دارنـد. مجموعـه میسـاوا 100درصد از لحـاظ تولید انـرژی برای 
مصـارف روزمـره، خودکفا مي باشـد. خانه  هـای موجـود در مجموعه تماما 
صفر-انـرژی بـا عایـق بندی مناسـب و عملکرد قابل توجه هسـتند. تولید 
نیـروی بـرق توسـط سـلولهای فتوولتائیـك تعبیـه شـده در بـام خانه هـا 
صـورت مي گیـرد. عـالوه بر آن این سیسـتم بـرای کاربرانـش درآمدزایی 
نیـز مي کنـد و سـاالنه بخشـی از انرژی الکتریسـیته اضافه بـر مصرف به 

نیـروگاه برق منطقـه فروخته مي شـود. 

شکل15 – واحدهاي مسکوني میساوا 

6- نتیجه گیری
مصالـح هوشـمند تقریبـا توانـي پایـان ناپذیـر دارنـد؛ آن هـا مي تواننـد در 
واکنـش بـه محیـط پیرامون خـود چنـان تغییر کننـد که مصالـح طبیعی 
)غیـر هوشـمند( قـادر بـه آن نیسـتند. آن هـا قادرنـد تحولـي مثبـت در 
معمـاري، سـاخت و سـاز و روش زندگـي ایجـاد کنند؛ امـا مهم ترین تاثیر 
آن هـا در مقولـه انرژي اسـت کـه از مهم ترین مباحث قرن پیش روسـت. 
بـا اسـتفاده از مصالـح هوشـمند در سـاختمان مي تـوان در بهینـه نمـودن 
مصـرف انـرژي بهـره جسـت؛ زیـرا همانطـور کـه مشـاهده گردیـد اکثر 
مصالـح و فرآورده هـاي مـورد بحـث در ایـن نوشـتار به طورمسـتقیم و یا 
غیرمسـتقیم انـرژي مـورد نیـاز خـود را از محیـط پیراموني می گیرنـد. در 
واقـع مصالح هوشـمند قادر به تعدیـل افزایش روز افـزون تقاضاي جهاني 
بـراي منابـع انـرژي گران قیمت و مـواد خام مي باشـند. بنابر این اسـتفاده 
از مصالـح هوشـمند موجـب صرفـه جویی در مصـرف انرژی و بـه تبع آن 

موجـب پایـداری سـاختمان ها می گـردد. 
 بـا اتـکا بـه تقاضاي بـاالي اسـتفاده از مصالح هوشـمند در آینـده و تاثیر 
چشـم گیري کـه بـر سـاختمان ها خواهد گذاشـت، تصـور افـراد در رابطه 
بـا محیـط سـاخته شـده پیرامونشـان و آنچـه کـه بـه عنـوان معمـاري 
مي پنداشـته، بـه طرز مثبتي تغییـر خواهد کرد. دسـتیابي بـه فناوري هاي 
نویـن در خصـوص مصالح هوشـمند، توجه خاصي از سـوي معماران براي 
طراحـي سـاختمان هایي بـا قابلیت ماندگاري بـاال در برابر شـرایط اقلیمي 
بـه عمـل آمـده اسـت و انتظار مـي رود کـه تقاضـا و بهـره وري از مصالح 
هوشـمند، روز بـه روز افزایـش یابـد. آنچـه مسـلم اسـت علوم بشـری در 
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زمینـه شـناخت و تحقیق بر روی مـواد و مصالح هوشـمند با خصوصیاتی 
قابـل دسـتکاری در ابتـدای راه اسـت و در ایـن زمینه نیاز بـه پژوهش ها، 
سـرمایه گذاریهای بیشـتر و همچنیـن اسـتاندارد سـازی و تجـارب عملی 
اینگونـه مـواد بـرای مصـارف عمومـی تـر درسـاختمان ها بیـش از پیش 

احسـاس می شـود. 

7- مآخذ
1- بـذر افکـن، رضـا و همـکاران )1388(، »نقـش فنـاوري نانـو و نانـو مـواد در معمـاري پایدار«، 

مجموعـه مقـاالت اولین همایـش معمـاری پایدار. 
2- حسـینی، الهـام السـادات و همـکاران )1389(، »کاربـرد فنـاوری نانـو در معمـاری«، فصلنامه 

سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان، شـماره21، صـص 49-51. 
3- صدیـق ضیابـری، سـیده حدیثه )1389( »اسـتفاده از مصالح هوشـمند در پوسـته سـاختمان ها 

تحولـی در تکنولـوژی معمـاری«، فصلنامـه فن و هنر، شـماره 29، صـص 20-24. 
4- گرجـی، یوسـف و همـکاران )1388( »مصالـح هوشـمند و نقـش آن در معمـاري«، فصلنامـه 
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| مقالـه | بـــرق

شبکه های حسگر بی سیـم
و کاربـردهای آن

دکتر سید مجید مزینانی | عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و عضو هیات علمی دانشـگاه | عضو هیات مدیره شرکت 

smajidmazinani@live. com | تعاونی نظام مهندسی ساختمان

مقدمه 
بی سـیم حســـگر  شـــبکه های  مبحـث  اهمیـت  بـه   نظـــر 
)Wireless Sensor Networks) کـه در دهـه اخیر به عنوان یکی 
از تکنولوژی هـای برتر مطرح اسـت و کاربردهای بسـیار گسـترده آن 
در تمامی حوزه های زندگی بشـر امروزی؛ البته در جوامع پیشـرفته؛ بر 
خـود الزم دیـدم که به عنـوان فردی که دسـتی کوتاه بر این آسـیاب 
دارد در گفتـاری بـس سـاده، مختصرا به ایـن مقوله بپردازم. باشـد که 

عالقمنـدان خود به جسـتارهای عمیق تـر روی آورند. 

1- معرفی شبکه های حسگر بی سیم
Wireless Com-(  پیشـرفت های اخیر در زمینـه مخابرات بی سـیم

munication) از یکسـو و سیسـتم های الکترومکانیکـی کوچـك 
)Micro- Electro- Mechanical Systems) از طـرف دیگـر؛ 
توانمنـدی طراحـی و سـاخت حسـگرهایی با انـدازه کوچـك؛ تـوان 
مصرفـی پایین و قیمت مناسـب را که امکان تبـادل داده ها به صورت 
بی سـیم داشته باشـند را به ارمغان آورده اسـت.  این حسـگرها قادر به 
انجـام اعمالـی نظیر دریافت اطالعات، پردازش و ارسـال آن هسـتند. 
یك شـبکه حسـگر بی سیم متشـکل از تعدادی گره حسـگر و یك یا 
چند  ایسـتگاه مرکزی)Base Station) اسـت که در ناحیه حسگری، 
توزیـع شـده بـه جمـع آوری اطالعـات می پردازنـد. اطالعـات حس 
شـده حسـگرها با همکاری خودشـان مورد پردازش اولیـه قرار گرفته 
به ایسـتگاه مرکزی ارسـال می شود. چیدمان حسـگرها از پیش تعیین 
شـده یـا تصادفی می توانـد باشـد. ویژگی چیدمـان تصادفـی، امکان 
توزیـع آن هـا را در نواحی غیر قابل دسـترس و خطرناک مانند میادین 
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2- مواردی از کاربردهای شبکه های حسگر بی سیم
 زیسـت محیطـی مانند: کنتـرل آلودگی آب وهوا، کنتـرل آلودگی صوتی 
وقـوع آتـش سـوزی و سـیل، کنتـرل حیـات وحـش و زاد وولـد، سـطح 

تشعشـع نیروگاه هسـته ای و... 
 حمـل و نقـل و ترافیـك ماننـد: پارکینـگ هوشـمند، کنتـرل ازدحـام 

ترافیکـی، جـاده هوشـمند و.. .. 
 مونیتورینـگ ابنیـه ماننـد: سـالمتی ابنیه، سـاختمان های مهـم، پل ها، 

و...  سدها 
 پزشـکی ماننـد: مونیتورینگ وضعیت بیمـاران، نظارت بر مصـرف دارو، 

نظارت پرسـنل بیمارستانی و... 
 ورزشـی ماننـد: کنترل وضعیت ورزشـکاران و سـیگنال های حیاتی آنان 

در هنگام تمرینات و مسـابقات ورزشـی و... 
 خانـه هوشـمند ماننـد کنترل روشـنایی؛ صدا و موسـیقی و حـرارت دما، 

تماس هـا و... 
 نظامی: دیده بانی صحنه جنگ؛ تشخیص نیروهای متخاصم و... 

شـکل 3 مجموعـه ای  از کاربردها و نه تمامی آن ها را نشـان می دهد. یقینا 
بسـیاری کاربردهـای دیگر وجـود دارند که در این مجـال؛ فرصت پرداختن 
بـه آن هـا وجـود نـدارد و خواننـدگان محتـرم می تواننـد از طریق اینترنت، 
کتب، مقاالت و سـایت های بسـیاری کـه در این زمینه وجـود دارد از آن ها 
آگاهی یابند. شـایان ذکر اسـت که کاربردهای اشـاره شـده در کشـورهای 
)Smart Cities(پیشـرفته عملیاتـی شـده اند و ایجاد شـهرهای هوشـمند

کـه مدیریـت یکپارچـه شـهری را تسـهیل می کند صرفـا از طریـق پیاده 
سـازی الگوریتم هـای هوشـمند و توسـط شـبکه های حسـگر بی سـیم 

می شـود.  محقق 

شکل 3 - مجموعه ای از کاربردهای شبکه های حسگر بی سیم در ابعاد جهانی

منابع 
A. Mainwaring, J. Polastre, R. Szewczyk, D. Culler, and J. Anderson, 
Wireless Sensor Networks for Habitat Monitoring, 1st ACM International 
Workshop on Wireless Sensor Networks and Applications (WSNA 2002(, 
Atlanta, Georgia, September 28, 2002. 
Dr. Victor Leung, Lecture Slides on “Wireless Sensor Networks”, Univer-
sity of British Columbia, Canada
•I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci, “Wireless 
Sensor Networks: A Survey”, Elsevier Computer Networks, volume 38, 
Issue 4, pp. 393-422, March 2002. 
http: //www. libelium. com/libelium-smart-world-infographic-smart-cities-
internet-of-things

جنگی، دهانه آتشفشـان و... می دهد. به محض توزیع حسـگرها و بر اساس 
سیسـتم عامـل و نـرم افـزار نصب شـده، به صـورت خودکار، حسـگرها از 
یکدیگـر آگاه شـده، شـبکه کامپیوتـری بی سـیمی را تشـکیل می دهنـد. 

1-1 سخت افزار گره حسگری
گره هــای حســگر از یــك یــا چنــد حســگر، مــدارات فرســتنده و گیرنــده، 
ــا  ــارژ ی ــت ش ــری قابلی ــوال باط ــد. معم ــری برخوردارن ــگر و باط پردازش
جایگزینــی مجــدد را نــدارد و بــا تمــام شــدن آن عمــر گــره حســگری 
لــرزه ای،  تصویــری،  صوتــی،  می تواننــد  حســگرها  به ســرمی آید. 

ــت، دمــا، فشــار، ارتفــاع و... باشــند.  رطوب

1-2 نرم افزار
شبکه های حسگر بی سیم از سیستم عامل های بسیار ساده ای برخوردارند. 
علت را باید در محدودیت های سخت افزاری به ویژه عمر باطری جستجو کرد. 
 نمونـه ای از یـك شـبکه حسـگری و مـواردی از حسـگرها را می تـوان 
در شـکل های 1و 2 مالحظـه نمود. شـبکه های حسـگر بی سـیم وابسـته 
بـه کاربـرد)Application Specific( هسـتند و برای هـر کاربرد نیازمند 
طراحـی جداگانـه ای هسـتیم. مهم تریـن مسـاله در طراحی ایـن شـبکه ها 

طـول عمر باطریسـت. 

 
شکل 1- نمونه ای از یك شبکه حسگر بی سیم

شکل 2 -نمونه هایی از گره های حسگری
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چکیده
در فراینـد نحـوه اسـتفاده از زمین و برنامه ریـزی کاربری اراضی شـهری، 
نـوع و میـزان اسـتفاده مطابـق طرح هـای توسـعه شـهری و یـا علی رغم 
آن، موضوعـی قابـل توجـه در تحقق پذیـری طرح هاسـت. در ایـن نظـام 
عمومـا آنچـه محقـق می شـود، عینـا مـالک عمل یـا فرامیـن طرح های 
توسـعه شـهری نیسـت کـه نشـان از پویایی شـهر در مقابـل غیرمنعطف 
بـودن طرح هاسـت. هرچند بررسـی چرایی عـدم تحقق پذیـری طرح های 
توسـعه شـهری، موضـوع این مقالـه به طور مسـتقیم نمی باشـد، ولی نیل 
بـه الگویـی مناسـب بـرای تحقق پذیـری راهبردهای عـام توسـعه پایدار 
شـهری در انطبـاق کاربـری اراضـی، می توانـد موضوعـی قابـل تعقیـب 
در ایـن مقالـه باشـد. در ایـن ارتبـاط، طرح هـای انطبـاق کاربـری اراضی 
شـهری و انطبـاق شـهری سـاختمان ها، کوشـش می کننـد که ابتـدا آثار 
تغییـرات کاربـری و تراکـم را بر پهنه های شـهری بررسـی نموده، سـپس 
درصـورت وجود شـرایط اسـتقرار، راهکارهـای مقابله بـا آثار سـوء را ارایه 
نمایـد. همچنین شـرح خدمـات انطباق کاربـری اراضی شـهری و انطباق 
شـهری سـاختمان ها، در صدد ایجاد اصالحات درونـی و بیرونی مداخالت 

به منظـور انطبـاق نقش بـا زمینه می باشـد. 

واژه هـاي کلیـدي: پروژه های شـهری، انطباق شـهری سـاختمان ها، 
انطبـاق کاربـری اراضی شـهری، طرح های توسـعه شـهری

طرح انطباق کاربری اراضی 
شهری و انطباق شهری 

ساختمان ها،
 الگویی برای کنترل 

تغییرات توسعه شهری
گرایش  شهرسازی،  ارشد  کارشناس  )انفجاری(|  همـائی فر  علی 
برنامه ریزی شهری و منطقه ای| دکترای برنامه ریزی روستایی و ناحیه ای
سحـر بهروش | کارشناس شهرسازی- کارشناس ارشد محیط زیست

s_behravesh64@yahoo. com

| مقاله | شهرسازی
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1- مقدمه
شـهرها خصوصا در کشـورهاي در حال توسـعه، نقش اساسـي در توسـعه 
ملـي دارنـد. نقـش قابـل توجه شـهرها در سـازمان فضایي سـکونتگاه ها، 
موجب انباشـت سـرمایه قابل توجه در آن ها خواهد شـد که شـدت آن در 
کالن شـهرها و شـهرهاي بزرگ بیشـتر اسـت. از طرفي با توجه به اقتصاد 
آزاد موجـود در اغلـب کشـورها و شـکل گیري گروه هـاي شـبه دولتـي و 
صاحـب ثـروت، بهـره وري حداکثـري از زمیـن در قالـب ایجـاد و احـداث 
پروژه هـاي کالن موضوعـي، به رغـم وجـود طرح هـاي توسـعه شـهري، 
در دسـتور کار مسـووالن شـهري قـرار گرفتـه اسـت. از سـوی دیگـر بـا 
توجـه بـه اینکـه اینگونه اقدامـات که عمدتـا در قالب پروژه هـاي منفرد و 
متعدد در شـهرها دیده مي شـوند، داراي نظم در مقیاس کالن نمي باشـند 
و مکان یابـي آن هـا متغیـر و وابسـته بـه عوامـل متعـددي اسـت، به نظر 
مي رسـد توجه بـه نحوه اسـتقرار این پروژه هـا از اهمیت باالیـي برخوردار 
اسـت. بـا ایـن دیـدگاه، پرداختـن بـه الگویی کـه پیامدهاي سـوء ناشـي 
از اسـتقرار پروژه هـا و تغییـرات کاربـري را روشـن نمـوده و راه حل هـاي 
کاهـش آثـار سـوء و یـا عـدم اسـتقرار و تغییـرات را منجر  شـود، مي تواند 
کاربـرد گسـترده اي در حـوزه پروژه ها و تصمیمات شـهري داشـته باشـد. 

2- مروری بر مبانی نظری طرح انطباق کاربری اراضی شهری 
و طرح انطباق شهری ساختمان ها

2-1- طرح انطباق کاربری اراضی شهری
از آنجا که شهرها مدام در حال تغییر و تحول هستند و در بسیاری از موارد، 
تطبیق تحوالت با طرح های شهری ایجاب می کند تا نوع کاربری، فعالیت 
و تراکم شهری، مورد تجدیدنظر مراجع ذیربط استان قرار گیرد، به منظور 
انجام این امر طبق اصول، معیارها و استانداردهای شهرسازی، ضروری است 
که انطباق کاربری اراضی شهری از نوع فعالیت و تراکم، توسط مهندس 
شهرساز و در قالب مطالعات و بررسی های اصولی، طبق اهداف و شرح 
خدمات مشخص شده انجام گیرد ]1[. برخی از اهداف تهیه این طرح شامل 

موارد زیر می باشد: 
 انطباق کاربری ها، فعالیت ها و تراکم ها با ساختار محله، ناحیه و شهر

 رعایت سازگاری ها
 حفظ منافع عمومی در برابر منافع خصوصی به ویژه در تامین فضاهای 

شهری
 ارتقاء کیفیت محیط شهر از نظر تامین فضای سبز و باز

2-2- طرح انطباق شهری ساختمان ها
سیمای مطلوب فضاهای شهری، مستلزم هماهنگی و سنخیت فضایی 
سه بعدی )توده و فضا( ساختمان ها است تا مجموعا از هویت بومی و فرهنگی 
برخوردار باشد. بنابراین به منظور پیشگیری از بی نظمی و آشفتگی سیما و 
ناسازگاری های حاصل از همجواری عناصر ساختمانی )معماری(، الزم است 
تمام عملکردهای شهری بر اساس اصول، معیارها و استاندارهای طراحی 
شهری هماهنگ شده و به اجرا درآید. با توجه به این اصل مهم طراحی 
توسعه شهری موجود، طرح  در طرح های  فقدان ضوابط الزم  و  شهری 

انطباق شهری ساختمان ها تهیه می گردد ]1[. 
در تبصره 7 ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز، تهیه طرح انطباق 
شهری ساختمان ها برای ساختمان های گروه "د"، توصیه شده است. بر 
این اساس، نظر به این که تراکم ساختمانی، کاربری آن، رعایت حقوق 
انطباق  هویتی،  ارزش های  ترافیکی،  بازتاب های  و  مسائل  همسایگی، 
تراکم جمعیتی و یا ساختمانی، مسائل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیر 

مترقبه، حفظ فضای باز به ازای واحد های احداثی و نظایر آن در زمین های 
مربوط به احداث مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی، نیازمند مشارکت و 
اعالم نظر متخصصان رشته شهرسازی و گاهی رشته ترافیك می باشد، 
شهرداری ها موظفند در تمامی ساختمان هایی که ضرورت توجه و رعایت 
موارد فوق احساس شود، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و 
ترافیك، بهره برداری نمایند. ضمنا به سازمان های استان توصیه شده است 
که در خصوص طراحی ساختمان های گروه "د" مجتمع های ساختمانی، 
از خدمات مهندسان شهرساز در امور طراحی به منظور ایجاد هماهنگی با 
ساختمان های مجاور و رعایت مسائل شهرسازی استفاده گردد. برخی از 

اهداف تهیه این طرح شامل موارد زیر می باشد: 
 هماهنگـی سـاختمان ها بـا در بدنـه خیابان هـا و میادیـن و فضاهـای 

شـهری از نظـر خـط آسـمان و ردیف بنـدی
 هماهنگـی حجـم سـاختمان ها با تراکم سـاختمانی و جمعیتی سـاکنین 

و فعالیت هـا
 هماهنگی ساختمان ها با نحوه عملکرد و فعالیت های شهری

 هماهنگـی سـاختمان ها بـا فضاهـای بـاز و نیمه بـاز و محوطه هـای 
خصوصـی همجـوار 

موارد پیشـنهاد شـده در چك لیسـت تهیه طرح انطباق شهری ساختمان ها 
شـامل بررسـی نظـام عملکـردی و فعالیتـی )انطبـاق کاربری مصـوب در 
طبقـات از نظـر نـوع و سـطح عملکـردی بـا طرح هـای مصـوب، رعایت 
سـازگاری با بافـت مجاور، رعایـت تراکم های جمعیتـی و فعالیتی، رعایت 
ضوابـط مجتمع سـازی و بلندمرتبه سـازی(، نظـام فـرم کالبـدی و منظـر 
شـهری )رعایت تراکم سـاختمانی و تعداد طبقات، سـطح اشـغال و سـرانه 
فضـای بـاز، جهت گیری و اسـتقرار مناسـب تـوده، رعایت حجـم، ارتفاع و 
لفـاف فضایـی سـاختمان، اشـراف و سـایه اندازی، بررسـی خط آسـمان و 
خطـوط نمـا(، نطـام دسترسـی )ورودی و خروجی مناسـب سـواره و پیاده، 

پارکینـگ و بارانـداز( و نظـام کیفیت عرصه و سـیمای زمین می باشـد. 

3- ضـرورت تهیه طـرح انطبـاق کاربری اراضی شـهری و 
انطباق شـهری سـاختمان ها

کنونـی  رونـد  در  موجـود  خأل هـای  و  ضعف هـا   -1-3
شـهری اراضـی  کاربـری  برنامه ریـزی 

آمار موجود درخصوص مصوبات کمیسیون ماده پنج طرح های شهری، وجود 
نیاز به تغییر نوع و یا میزان کاربری های مصوب در این طرح ها را نشان 
می دهد. برای مثال در سال 1389، اهم مصوبات این کمیسیون در استان 
خراسان رضوی، شامل 15 مورد تغییر در طرح های جامع و تفصیلی مالک 
عمل و 26 مورد تغییر در طرح های جامع و تفصیلی در دست تهیه بوده 

است ]2[. 
شاید بتوان نیاز به تغییر طرح های شهری را با برخی ضعف ها و خالء های 
موجود در این طرح ها مرتبط دانست. یکی از این ضعف ها، مسئله عدم قطعیت 
در پیش بینی های انجام شده در این طرح هاست. هرگاه به پیش بیني به 
عنوان یك رویکرد استراتژیك بنگریم، این رویکرد به سازمان امکان مي دهد 
تا استراتژي هاي مناسب در شرایط بحراني و پیچیده را توسعه دهد. رویکرد 
پیش بیني، یك سناریو را درآینده قرار داده و با استفاده ازقضاوت، اطالعات و 
تحلیل هاي آماري، تالش هاي سازمان را در جهت امکان موفقیت سناریوي 
مذکور، پیش بیني مي نماید ]3[. اما تجربه برنامه ریزی در جهان به اثبات 
رسانده است که امکان پیش بینی های دراز مدت برای اجزای متنوع حیات 
اجتماعی یك کشور وجود ندارد ]4[. با این حال، در شرح خدمات طرح های 
جامع ایران، از مشاوران خواسته می شود که درخصوص انبوهی از شاخص ها 
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از جمله شاخص های مختلف اقتصادی و جمعیتی، پیش بینی الاقل میان مدت 
داشته باشند. در نتیجه مشاوران پس از مطالعات تفصیلی در مورد وضع موجود 
شهرها، بر اساس این گونه پیش بینی های بدون قطعیت، به تهیه نقشه قطعی 
کاربری زمین می پردازند ]4[. بر این اساس، مي توان پیچیدگي عدم تحقق 
کاربري ها را منتج از پیچیدگي انسان و ابعاد غیر قابل پیش بیني او دانست. 
نقطه ضعف دیگر این طرح ها در عدم توجه کافی به مسائل محیط زیست 
در شهرهای  ویژه  به  به محیط زیست  مربوط  و مشکالت  است. مسائل 
دارای  که  توسعه  حال  در  و شهرهای کشورهای  رشد  حال  در  بسرعت 
پیشرفت محیط زیست  و  نسبتا ضعیف تری هستند  قوانین محیط زیستی 
موضوع سیاسی مهمی بشمار نمی آید، بیشتر مشهود است ]5[. از طرفی 
برخورد موجود با مقوله محیط زیست در ایران به شدت انفعالی است و جایگاه 
حفاظت محیط زیست در فرآیند برنامه ریزي شهري، تقریبا نامشخص بوده 
است. چه بسا، بسیاري از برنامه ریزي هاي محیطي، اصوال بدون توجه به 

دیدگاه هاي محیط زیستی انجام گرفته است ]6[. 
عالوه بر این ها عدم انعطاف پذیری و سیالیت طرح ها در برابر پویایی مسائل 
شهری، عدم هماهنگی این طرح ها با نیازهای در حال تغییر جوامع شهری 
را به دنبال دارد. بر این اساس به نظر می رسد مطابق مبانی موجود و رایج 
در دنیا، شیوه نگرش به طرح های توسعه شهری نیازمند تغییرات اساسی 

خواهد بود. 

3-2- نیاز به ایجاد تغییر در طرح ها
ضعف ها و خالء های موجود در روند کنونی )تا کنون( برنامه ریزی کاربری 
اراضی شهری، باعث به وجود آمدن نیاز به تغییر در نوع یا میزان کاربری ها 
در بدنه شهری شده است. در این میان، از یك سو با افزایش قیمت زمین 
در  شده  تکلیف  تعیین  پالک های  و  قطعات  زمین ها،  مالکین  شهری، 
طرح های شهری، مایل به تغییر کاربری و تغییر تراکم ساختمانی زمین های 
خود می باشند )هجوم سرمایه( و از طرف دیگر، عواملی مانند ارتقای سطح 
انتطارات مردم از شهرداری ها و تشدید مشکالت ناشی از افزایش جمعیت 
شهری، نیاز به گسترش منابع مالی شهرداری ها را بیشتر می کند ]7[. اهمیت 
این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم امروزه بیش از 95 درصد از منابع 
مالی شهرداری ها از محل درآمدهای محلی درون شهرها تامین می شود 
و وابستگی شهرداری ها به کمك های بالعوض دولتی کمتر از 5 درصد 
است ]7[. این عوامل درکنار ناپایداری درآمد شهرداری ها، منجر به استفاده 
شهرداری از فروش غیرمنطقی تراکم )علی رغم مخالفت بدنه کارشناسی( و 
موافقت با طرح های مخالف با طرح های مالک عمل و گاهی نقض کننده 
اصول شهرسازی در قبال دریافت جریمه، به عنوان محلی برای کسب درآمد 

شده است. 

3-3- پیامدهای تغییرات طرح ها با روند کنونی
نیز  قانونی هدایت شهر  ابزارهای  جامعه پذیری،  و  قانون مداری  با ضعف 
انگیزه های  به  دادن  فرصت  با  و  نکرده اند  پیدا  اجرایی  کامل  مشروعیت 
متنوع و ناهمخوان و بهره کشی سوداگرانه از منابع شهری و اشغال بی وقفه 
عرصه های عمومی، شهرهایمان با گسیختگی کامل از روند پویا اما متعادل 
پیشین، فضای مناسب زمان و جایگزین مظاهر مستحسن خود را معرفی 
ننموده اند ]8[. هرچند فضای کالبدی شهرهای بزرگ کشور در سال های 
اخیر، شاهد تحوالت مثبتی در ظواهر خود بوده اند، اما چنین اقداماتی نمایش 
ثروت خصوصی در عین فقر اجتماعی محیط  شهری است و قابلیت زندگی 
یا مناسبت محیط کالبدی شهر برای زندگی فردی و اجتماعی را افزایش 
نداده است ]8[. بلکه در جهت مقابل برنامه ریزی عدالت خواه که بر تامین 

حقوق و منافع همگان در توسعه شهری و حمایت از گروه های محروم و 
ضعیف اجتماعی تاکید دارد ]9[ قرار گرفته و موجب توسعه نابرابر مي شود. 
مقصود از توسعه نابرابر، آن است که توسعه اجتماعي در مکان هاي مختلف 
در   .]10[ مي دهد  روي  مختلف  در جهت هاي  و  متفاوت  با سرعت هاي 
این راستا مي توان تضاد بین مناطق توسعه یافته و مناطق کمتر توسعه 
یافته را آشکارترین و اساسي ترین نمود توسعه نابرابر دانست که نه تنها در 
مقیاسي بین المللي، بلکه در مقیاس هاي ناحیه اي و شهري نیز رخ مي دهد. 
در فضاهایي با مقیاس هاي مختلف، سرمایه به دالیلي متفاوت و در عین 
حال مشابه، در مکان هاي مختلف جغرافیایي حرکت مي کند و این مشابهت 
در هدف و ساختار حرکت سرمایه است که موجب مي شود در فضاهایي 
با مقیاس هاي مختلف، نابرابري هاي مشابه بروز نماید ]10[. همانطور که 
راپاپورت در کتابش با نام "معنی محیط ساخته شده" اذعان می دارد که 
با معانی ای که این تصورات را در بر دارند،  تصورات از کیفیت محیطی 
با هم عمل می کنند و از اشارات جهت قضاوت در مورد ماهیت مناطق و 
کیفیت محیطی آن ها استفاده می شود، می توان این تضاد بین فقر اجتماعی 
محیط شهری با کالبد به ظاهر پیشرفته و غنی موجود در برخی مناطق 
خاص از شهر را نشانه  و اشاره ای بارز از بی عدالتی در محیط های شهری 
انگیزه های متضاد، که  ناموزون و  تنها عامل رشد  نه  دانست. بی عدالتی 
محصول و عامل بقای این سازوکار در نظام های شهری نیز هست و نه 
تنها اقتصاد و جامعه شهری را عقب مانده و کم توسعه نگاه می دارد، بلکه 
بنا به سرشت خود، سوگیری آن ها را نیز به سمت سیطره ها، سودجویی ها 
و رانت جویی های گسترده، ناامنی و حس تبعیض ها، بی ثباتی تحمیلی و 

ساختاری سوق می دهد ]8[. 

3-4- لزوم پیش بینی اثرات و کاهش آثار سوء تغییرات
ازآنجا که طرح ها و برنامه هاي کاربري اراضي دستخوش تغییرات عمده در 
مرحله تصویب و اجرا مي شوند و حتي در تهیه آن ها خصوصا در تخصیص 
میزان، عدم قطعیت وجود دارد، لذا به نظر مي رسد که این تغییرات قبل از 
وقوع، باید مورد ارزیابي اثرات قرار گیرند. درحالیکه در صورت ادامه روند 
کنونی ایجاد تغییر در طرح های شهری مالک عمل، اصول شهرسازی، هر 
چه بیشتر و عمیق تر نقض خواهند گردید. اصولی مانند تناسب، سازگاری، 
به  نهایت  در  امنیت که همگی  و  ایمنی  بصری،  زمینه گرایی، مطلوبیت 
اصل "عدالت" ختم می شوند. اصلی که نه تنها شهرسازانه، بلکه انسان 
گرایانه و الزمه پایداری است. بنابراین با توجه به غیر قابل اجتناب بودن 
این تغییرات و برای جلوگیری از "بی عدالتی"، به حداقل رساندن تضادها 
و امکان رعایت اصول شهرسازی، به نظر می رسد که به فرایندهایی جهت 
پیش بینی و کاهش آثار سوء این تغییرات نیاز است. این پیش بینی آثار، 
به منظور پیش بینی تغییرات احتمالی آینده در بافت اطراف به سبب استقرار 
کاربری های جدید و خارج از برنامه و نیز با هدف ارایه طرح و برنامه برای 
چگونگی اجرای این تغییرات، جهت جلوگیری از ایجاد تغییرات بدون طرح 
و برنامه صورت می گیرد. طرح های انطباق کاربری اراضی شهری و انطباق 
شهری ساختمان ها، از جمله این فرایندها هستند که عالوه بر شناخت آثار 
اکولوژیکی پروژه بر محیط، به شناسایی و ارزیابی آثار ناشی از تغییرات پدید 
آمده در ساختار اکولوژیکی محیط بر سایر کاربری ها نیز می پردازند. این 
تحلیل نشان می دهد که در نتیجه برنامه ریزی جدید، یعنی ایجاد تغییرات 
در سازماندهی فیزیکی محیط، چه تغییراتی در ساخت اکولوژیکی محیط 
به وجود خواهد آمد و این تغییرات چه دگرگونی هایی را در ارتباط با عملکرد 
مطلوب سایر کاربری ها موجب خواهد شد ]6[. به عنوان مثال ارزیابي اثرات 
استقرار کاربري اراضی شهری، مي تواند تأثیرات عمده زیر را بر روند کنترل 
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توسعه شهري داشته باشد: 
- عدم استقرارکاربري در صورت داشتن آثار منفي بیشتر از حد توان بافت 

شهري یا محیط طبیعي
- کاهش آثار منفي استقرار باتوجه به روند پیشنهادي الگوي اثرات در محیط 

شهري

4- جمع بندي و نتیجه گیري
با توجه به اینکه طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي تهیه شده توسط 
مشاوران و دوایر مختلف با تمام غناي علمي و تئوریکي خود، در عمل به 
دالیل مختلف سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و غیره دچار تغییراتی مي شوند 
و حتي این تغییرات گاهی جهت تصویب طرح، علي رغم نظر تهیه کننده 
قبیل  از  مختلف  کمیسیون هاي  اجرا،  مراحل  در  نیز  و  مي گیرد  صورت 
ماده 5، کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و غیره موجب تغییرات بعدي 
مي شوند، لذا این واقعیت موجود را به عنوان یك نیروي تأثیرگذار بر توسعه 
باید در نظر داشت. ازطرفي طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي به لحاظ 
عملکردي، وابسته، تأثیرپذیر و تأثیرگذار بر عملکردهاي یکدیگر مي باشند. 
لذا هرگونه تغییر در طرح و برنامه توسعه اصلي )که وجود آن قطعي است(، 
موجب تغییرات اساسي در طرح خواهد بود که تهدید کننده تحقق طرح 
است. بنابراین به نظرمي رسد کارکردهاي عمده شهري در سطوح مختلف 
برنامه ریزي چه درحین تهیه طرح و چه درحین اجرا، تصویب و تغییر، باید 

مورد ارزیابي اثرات قرار بگیرند. 
بر این اساس استفاده تلفیقی روش هاي انطباق کاربري اراضي شهري و 
انطباق شهری ساختمان ها در مرحله تهیه طرح و برنامه خصوصا براي 
کاربري هاي عمده با روش هاي ارزیابي اثرات، ضروري به نظر مي رسد. لذا 
پیشنهاد می شود کمیته هاي فني کمیسیون هاي مختلف )ماده 5، کارگروه 
امور زیربنایی و شهرسازی و... ( به نوعي ملزم به ارزیابي اثرات تغییرات 
کاربري در قالب الیحه ای تخصصی باشند که نمایانگر پیامدها و راهکارهای 
مقابله با آثار سوء ساختاری بوده و محافل تصمیم گیری را نسبت به عواقب 
تصمیمات اتخاذی آماده نماید. به عنوان مثال تصویب استقرار کاربري هاي 
تجاري حجیم و تاثیر آن بر عملکردهاي وابسته و حتي جابه جایي بعضي 

ازکاربري ها، مستلزم ارزیابي اثرات تغییر، قبل از تصویب باشند. 
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سامانه ای برای سامان بخشی راهکارها

سازمان ها هرچه بزرگتر می شوند و یا از زمان تاسیس شان می گذرد، مسایل آن ها نیز متنوع ترو شاید بغرنج تر می شود.مدیران هوشمند، ضرب المثل 
“همه چیز را همگان دانند “ باور داشته ودر راه نیل به حل المسایل سازمان،بهره گیری از فکر جمعی وتشویق به مشارکت همگانی در شناسایی، 

تحلیل و یافتن راهکارها را برخود فرض می دانند. 
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز با اعتقاد به اینکه بدون برنامه ریزی استراتژیك رسیدن به آرمانها و چشم انداز سازمانی در 
کوتاه ترین زمان قطعا مقدور نخواهد بود، بیش از یکسال است با دعوت از مشاوران مختلف به طراحی و برنامه ریزی استراتژیك همت گماشته است. 
از جمله نخستین توصیه های خروجی این مطالعات لزوم تسریع اقدامات مدیریت سازمان در زمینه سازی و پیاده سازی سامانه ای است که بتواند 
از یك سو خواسته های مدیران را به اطالع اعضا برساند و از دیگر سوی دغدغه ها، مشکالت سازمانی و راهکارهای مورد نظر اعضا و کارکنان را 
گردآوری، ثبت، داوری، خالصه سازی و به اطالع مدیران برساندتا بر اثر اجرای پیشنهادهای قوی وعملی که به تصویب می رسند همه بتوانند نقش 

و مسوولیت خویش را در بهبود سازمانی ایفا کنند. 
این سامانه بایدحایز چند ویژگی زیر باشد: 

1- اولویت های نظرخواهی هیات مدیره و هیات رئیسه و گروه های تخصصی و اعضا... را تدوین و در معرض دید عموم قرار دهد.
2- نظر پیشنهاد دهندگان را بطور اطمینان بخشی بدون نیاز به مراجعه حضوری و بروکراسی های دست و پا گیر ثبت و منتقل کند.

3- سیر داوری ومراحل تصویب یا رد پیشنهاد را سرعت بخشیده و بطور شفاف به افراد منعکس سازد.
4- در سیر اجرای پیشنهاد مصوب تسهیل گر باشد و مستندات مختلف را قابل گزارش گیری نماید.

5- تقدیم هدایا و تشویق ها را به پیشنهاد دهنده، داور و مجری ساماندهی کند. 
در صورت تحقق این سامانه که منابع انسانی آن کمیته نظام پیشنهادها و مدیران، کارکنان و اعضای سازمان اند و فکر افزارش آیین نامه اجرایی 
و رویه های کمیته های هشت گانه و نرم افزار آن سامانه ای در پایگاه اینترنتی سازمان و داده هایش مسایل، راهکارها، زمانها و ... است می توان به 

حضور موثرتر اعضا و مشارکت قوی تر آن ها امید بست. 
خوشبختانه در این راستا تالش جمعی نمایندگان گروه های تخصصی و مدیران سازمان در حال به ثمر نشستن بوده و زیر ساخت الزم برای شروع 
کار فراهم شده است. با افتتاح این سامانه، اعضا از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان در اتصال نظام پیشنهادها، با نام کاربری شماره عضویت شان 
و گذر واژه شماره شناسنامه می توانند ورود پیدا کنند. پیشنهادهای رسیده مشروط به کامل بودن طرح مساله و راه حل، همچنین ربط محتوایی به 
مباحث سازمان، در مسیر داوری و ... قرار خواهد گرفت و بنحو مقدور از اندیشمندانی که به یاری سازمان خود برخاسته اند تقدیر خواهد شد. برای 

آشنایی شما با قالب برگه ثبت پیشنهاد قسمت های مهم آن تشریح می شود: 
شماره پیشنهاد: این قسمت بطور خودکار و پس از ثبت در دبیرخانه توسط نرم افزار تکمیل می شود. 

عنوان پیشنهاد: پیشنهاد دهنده عنوان مورد نظر خود را بطور خالصه در این قسمت به نحوی که معرف پیشنهاد باشد درج می کند .
فراخوان: چنانچه پیشنهاد در پاسخ به فراخوان موضوعی توسط سازمان باشد از بین گزینه ها، انتخاب و درج خواهد شد .

دبیرخانه بررسی کننده: یکی از گروه های هفت گانه تخصصی سازمان یا گروه بهبود خواهد بود که فعال در شروع کار فقط دبیرخانه مرکزی 
فعال می باشد. 

تاثیر حاصل از اجرای پیشنهاد: اگر ازنظرپیشنهاددهنده تاثیراجرا قابل اندازه گیری ومقداردهی باشدکّمی قلمدادمی شود.
انواع تاثیر: از بین گزینه های موجود قابل انتخاب است .

نوع پیشنهاد: عمومی یا تخصصی بودن نوع پیشنهاد در یکی از رشته های هشت گانه قابل انتخاب است.
حالت پیشنهاد: یکی از دو گزینه ناقص یا کامل قابل انتخاب است. هرگاه پیشنهاد دهنده با قبول ناقص بودن به ثبت پیشنهاد اقدام می کند برای 

خویش، فرصت تکمیل و یا تغییر را محفوظ می دارد و پس از تغییرآن به حالت کامل، سیر ارجاع به مراحل بعدی طی خواهد شد. 
 چکیده پیشنهاد: مقدمه موضوع و خالصه پیشنهاد در این قسمت درج می شود.

مشکالت: آنچه این پیشنهاد بدنبال حل، رفع یا کاهش آن است به عنوان مساله اصلی در این قسمت درج می شود .
راه حل: راهکار و چگونگی اقدام برای رفع مشکل یا نقیصه در این قسمت ارایه می گردد .

مزایا: اگر این پیشنهاد اجرا شود چه مزیت هایی را باعث خواهد شد، موضوع قابل نوشتن در این قسمت است. 
 محاسبه سود و صرفه: سودی که براثر اجرای پیشنهاد درسال اول پس از اجرا نصیب خواهد شد به ریال درج می شود. 

هزینه های اجرایی: مبالغی که برای تحقق پیشنهاد در سال اول مقدمتا باید هزینه شود نوشته می شود .
صرفه جویی: تفاوت سودموردتخمین وهزینه اجرای پیشنهادبه عنوان صرفه جویی درپیشنهادهای کمی درج خواهد شد .

پیشنهاد دهندگان: نام فرد پیشنهاددهنده و دیگر افراد شریك در پیشنهاد در این قسمت قابل مشاهده خواهد بود. 
مستندات: پیشنهاد دهنده قادر است دو فایل الکترونیکی با قالب و حجم مجاز را برای تبیین بهتر پیشنهاد خود ضمیمه کند، نام پرونده های 

الکترونیکی که به عنوان مستندات پیشنهاد پیوست شده اند در این قسمت )در صورت وجود( قابل مشاهده خواهد بود. 
... ادامه در شماره بعد.

فرزان نصیری آذر
دبیر کمیته نظام پیشنهادها
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نظرسنجی از اعضای محترم سازمان

ضعیفمتوسطخوب

 اطالع رسانی در خصوص تصمیم مأخوذه درباره آخرین پیشنهاد کتبی تان را چگونه ارزیابی می کنید ؟1

خیربلی

 آیا در چهار سال اخیر پیشنهادی را بصورت مکتوب به سازمان ارایه داده اید ؟2

 آیا رسیدی برای تحویل پیشنهادتان به شما ارایه شده یا شماره ثبت یا پیگیری دریافت کرده اید؟3

 آیا طی دو ماه بعد از ارایه پاسخی قانع کننده یا اقدامی اثربخش دیده اید ؟4

 آیا مشوق یا هدیه ای بابت ارایه پیشنهاد دریافت کرده اید ؟5

 آیا پیشنهادی که به اجرا رسیده و نتیجه اش قابل مشاهده باشد داشته اید؟6

هدیه یاجایزه دریافتی اثری تشویق کننده بر شما برای ارایه پیشنهادبعدی داشته است؟7

 آیا تاکنون نظام نامه کمیته پیشنهاد ها را مطالعه کرده اید ؟ 8

 باالترین جایزه و یا تنوع مشوق ها را به برترین پیشنهاد ها چه توصیه می کنید ؟ 9

 اگر نظری برای بهبود نظام پیشنهادهای سازمان دارید مرقوم فرمایید.10

در صورت تمایل این قسمت را هم تکمیل نموده وبا پست جواب قبول ) بدون نیاز به تمبر ( به نشانی نشریه طاق... ارسال فرمایید: 

نام و نام خانوادگی: شماره تماس: تاریخ:

نشانی پست الکترونیکی: رشته نحصیلی: امضا:



نیازی به الصاق
 نقش تمبر نمی باشد

پست جواب قبول

فرستنده:

گیرنده: مشهد - سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
صندوق پستی: 91375-1119

هزینه پستی بر اساس قرارداد شماره 104918 پرداخت شده است
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ارایه راهکارهاي مشارکت 
مردمی در نوسازي و بهسازي 

بافت فرسوده

چکیده 
ـــردم و  ـــارکت م ـــون مش ـــی پیرام ـــای فراوان ـــا بحث ه ـــور م در کش
ـــگاه  ـــه جای ـــل ب ـــفانه در عم ـــا متاس ـــت، ام ـــاری اس ـــهروندان ج ش
ـــا  ـــه طـــور مســـتقیم ی شـــهروند و مشـــارکت وی در امـــور شـــهری ب
غیـــر مســـتقیم کـــه بـــر زندگـــی و سرنوشـــت او موثـــر اســـت، اهمیـــت 
ـــی  ـــش ارزیاب ـــن پژوه ـــام ای ـــدف از انج ـــود. ه ـــی داده نمی ش چندان
میـــزان تحقـــق پذیـــری مشـــارکت مردمـــی در نوســـازی بافـــت 
ـــای الزم  ـــودن زمینه ه ـــم ب ـــهد و فراه ـــان مش ـــه نوغ ـــوده محل فرس
ـــوده  ـــه ب ـــن محل ـــرایط ای ـــارکت در ش ـــدن مش ـــی ش ـــت عمل جه
ـــی  ـــاظ موضوع ـــه لح ـــش ب ـــن پژوه ـــق در ای ـــت. روش تحقی اس
کاربـــردی بـــوده و از لحـــاظ تحلیـــل، در چارچـــوب روش هـــای 
تحقیـــق توصیفـــی اســـتنباطی قـــرار می گیـــرد بنابرایـــن بـــرای 
جمـــع آوری داده هـــا از طریـــق پرسشـــنامه بـــه روش میدانـــی 
و از طریـــق تحلیـــل داده هـــا در نـــرم افـــزار spss بـــه ارزیابـــی 
آن هـــا می پردازیـــم. درنهایـــت بـــا بررســـی ویژگی هـــای بافـــت 
ـــنجی  ـــات و نظرس ـــل از مطالع ـــج حاص ـــاس نتای ـــر بر اس ـــورد نظ م
ـــه  ـــارکت در نمون ـــق مش ـــده از تحق ـــی نگارن ـــا، ارزیاب و گفت و گوه

ــردد.  ــدي مي گـ ــه جمع بنـ ــورد مطالعـ مـ

کلمـــات کلیـــدی: مشـــارکت مردمـــی، نوســـازی، بافـــت 
فرســـوده، محلـــه نوغـــان مشـــهد
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چکیده 
در کشور ما بحث های فراوانی پیرامون مشارکت مردم و شهروندان جاری 
امور  در  به جایگاه شهروند و مشارکت وی  متاسفانه در عمل  اما  است، 
شهری به طور مستقیم یا غیر مستقیم که بر زندگی و سرنوشت او موثر 
است، اهمیت چندانی داده نمی شود. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی 
میزان تحقق پذیری مشارکت مردمی در نوسازی بافت فرسوده محله نوغان 
مشهد و فراهم بودن زمینه های الزم جهت عملی شدن مشارکت در شرایط 
این محله بوده است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ موضوعی 
کاربردی بوده و از لحاظ تحلیل، در چارچوب روش های تحقیق توصیفی 
استنباطی قرار می گیرد بنابراین برای جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه 
به روش میدانی و از طریق تحلیل داده ها در نرم افزار spss به ارزیابی آن ها 
می پردازیم. درنهایت با بررسی ویژگی های بافت مورد نظر بر اساس نتایج 
حاصل از مطالعات و نظرسنجی و گفت و گوها، ارزیابی نگارنده از تحقق 

مشارکت در نمونه مورد مطالعه جمع بندي مي گردد. 
کلمات کلیدی: مشارکت مردمی، نوسازی، بافت فرسوده، محله نوغان 

مشهد

مقدمه
در بافت های فرسوده با توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل گریبانگیر این 
بافت ها کارآمد ترین رویکردی که بتوان برای مواجهه با کاستی ها و نارسانی ها 
اتخاذ نمود رویکرد مشارکتی مي باشد به این ترتیب می توان با استفاده از 
الگوهای توانمندسازی و مشارکت جمعی از نیروهای همه بهره وران در 
جهت بهسازی و نوسازی و تجدید ساختار بافت های مذکور در راستای میل 
به اهداف توسعه پایدار بهره جست. محله نوغان در بافت مرکزی تاریخی 
مشهد و همجوار با حرم مطهر امام رضا )ع( از جمله بافت های فرسوده ای 
است که وسعت و شدت مشکالت در آن توجه مسووالن و متخصصان را 
نسبت به تهیه طرحی ساختاری جهت بهسازی و نوسازی جلب نموده است. 
در این تحقیق تالش می گردد، الگویی کاربردی برای به کارگیری رویکرد 
مشارکتی در نوسازی بافت فرسوده ارایه گردد و به طور عملی گام های 
زمره  در  مشهدکه  نوغان  محله  بافت  در  مشارکتی  شهرسازی  نخست 
بافت های فرسوده شهر قرار می گیرد و به دلیل مجاورت با حرم مطهر نیز 

حائز اهمیت می باشد برداشته شود. 

1- مبانی نظری 
1-1- مفهوم مشارکت

واژه مشارکت از حیث لغوي به معناي درگیري و تجمع براي منظوري خاص 
می باشد، ولی در مجموع می توان جوهره اصلی آنرا درگیري، فعالیت و تأثیر 

پذیري دانست. )علوي تبار، 1379(
مشارکت به معنی درگیر شدن بسیار نزدیك مردم در فراگردهاي اقتصادي، 
اجتماعی، فرهنگی وسیاسی مؤثر بر زندگی آنان است. مشارکت شهروندان 
در امور مربوط به شهر و شهروندان ابتدا در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 
بر  مبتنی  متعددی  قوانین  دوره،  این  در  گرفت.  شکل  امریکا  در   1960
مشارکت شهروندان تصویب شد که ماهیت فرایندهای تصمیم گیری شهری 
را تغییر داد. مفهوم مشارکت در نیمه دهه 1960 در انگلستان مطرح شد و 
پس از آن، کشورهای دموکراتیك دیگر از آن استقبال کردند. )اوست هویی 

زن، 1377( 
میزان مشارکت افراد در جامعه مردم ساالر محور بر اساس خواست خود آنان 

و با معیار شایسته ساالري تعیین می شود. )ذکایی، 1379(

نمودار شماره1: مشارکت
ماخذ: علوی تبار، 1379

1-2- تعریف شهرسازی مشارکتی
دایره المعارف شهرسازی، مشارکت در شهرسازی را این گونه توصیف می کند: 
“ مشارکت عمومی در شهرسازی ابزاری است که به وسیله آن اعضای جامعه 
قادر به شرکت کردن در تدوین سیاست ها و طرح هایی می گردند که بر روی 
محیط زندگی آن ها تاثیر می گذارند “ به بیان دیگر شهرسازی مشارکتی 
فرایندی است که در آن عموم شهروندان در فعالیت های شهرسازی که به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی آنان تاثیر دارد، دخالت می کنند. )احمدی، 
1381( در واقع، می توان گفت شهرسازی مشارکتی کنشی است که از رهگذر 
آن، شهروندان یك جامعه، شرایط تحقق انتظارات خود را مهیا می سازند. 

1-3- تعریف مشارکت شهروندان
مشارکت شهروندان به نام های مختلفی نامیده شده است. مانند دخالت شهروندان، 
مشارکت اجتماعی یا تعهد شهروندی. مشارکت شهروندی را همکاری مردم 
با هم به منظور دستیابی به چیزهایی که خود تعریف کرده اند، می داند. 
)Sanoff، 2000: X(
اصیل  دخالت  را  شهروندی  مشارکت  و  می رود  پیشتر  این  از  آرنشتاین 
می نامد و آن را با مترادف هایی چون » قدرت شهروندی « توصیف می کند. 

)1969 ،Arnstein(
1-4- مزایای شهرسازی مشارکتی

1. سهیم شدن مردم در قدرت 
2. افزایش سطح آگاهی عمومی

3. مسوولیت پذیری اجتماعی
4. بهبود کیفی طرح ها 

5. مقبولیت طرح ها
6. عدم تمرکز 

7. بازآموزی )احمدی، 1381(
1-5- تکنیک های شهرسازی مشارکتی

ارتقای کیفی طرح های شهری در گرو مشارکت مردم و دخالت آن ها در 
به  فرایند مشارکت شهروندان  اجراست.  و  بررسی  تهیه،  مراحل مختلف 
اطالع رسانی محدود نمی شود. بلکه دریافت نظرات و پیشنهادهای آنان 
نیز بخش مهمی از این فرایند را تشکیل می دهد که به واقع گرایی طرح 
واقع  در  می کند.  کمك  آن  اجرایی  ضمانت  مردمی و  حمایت  افزایش  و 
مشارکت، رابطه ای دوطرفه شامل کسب اطالعات از مردم و ارایه ی ایده ها 
و مشکالت و دغدغه ها به آنان است. از این رو آگاهی از تکنیك های اطالع 
رسانی و همچنین تکنیك های مشارکت برای دستیابی به موفقیت دراین 

رابطه ی متقابل ضروری است. 
در فرایند مشارکت مردمی، برای شهروندان انتظاراتی از قبیل تاثیرگذاری بر 
تصمیمات و راه حل های اجرایی به وجود می آید. مدیریت چنین انتظاراتی 
امری حیاتی است و نمی توان امیدوار بود که به شنیدن نظرات مردم، رضایت 
آن ها را جلب نمود. وجه تمایز تکنیك های مشارکت در میزان تاثیر گذاری 

و سهم شهروندان در تصمیم گیری ها یا به عبارتی سطح مشارکت است. 
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1-5-1- تکنیک های اطالع رسانی
شهروندان باید از موضوعی که قرار است در آن مشارکت کنند، آگاهی یابند. 
آنان باید از ابعاد مختلف تصمیمات گزینه های موجود اطالعات کافی را 
کسب کنند تا بتوانند در فرایند مشارکت، حضوری موثر یابند. در این جا برخی 

از روش های ارایه ی اطالعات به مردم مطرح می شود. 
محدودیت هامزیت هاتکنیك

خالصه دستور 
العمل ها

امکان ایجاد ارتباطات شخصی با مقامات مهم
انتقال مستقیم پیام به مقامات مهم

نیاز به شرکت داشتن مقامات رده پایین
زمان بر بودن

برانگیختن عالقه ی عمومی درباره موضوعنمایشگاه
تامین ارتباط مستقیم با عموم

ایجاد تعامل دو سویه

عمومی فعاالنه  ی  مداخله  به  نیافتن  دست 
کمبود و یا نبود تعامالت شخصی

هزینه بر بودن

انتقال حجم باالیی از اطالعات گزارش مفصل
عدم کنترل بر گزارشبدون هزینه بودن

بسته ی 
رسانه ای

اطمینان از دسترسی گزارش گران به بهترین اطالعات
برانگیختن عالقه در موضوع که منجر به گزارش 

بلند می گردد. 
تامین نمودن منبع برای گزارش گران

نیاز به آماده سازی دقیق برای اطمینان از مفید 
بودن اطالعات بسته ها

مشکل ایجاد جاذبه برای خبرنگارانانتقال مستقیم پیام به مردم از طریق رسانه هاکنفرانس خبری
نیاز به شرکت متبحر در ارتباط با رسانه. 

ارتباط مستقیم با ذی نفعانبولتن خبری
فنی.  مطالعات  انجام  ی  دوره  طول  در  سازی  شفاف 

صرف زمان و هزینه باال
نیاز به کسب مجوز داخلی

ضمیمه ی 
روزنامه

تامین اطالعات مهم برای تعداد زیادی از افراد جامعه
مفید برای شناسایی شمار بیشتری از افراد عالقه مند 

به موضوع

هزینه باال
نتیجه عکس در صورتی که عینی و منصفانه به 

نظر نرسد یا هزینه ی زیادی داشته باشد. 

تبلیغات
رساندن مستقیم پیام به همگان 

فرصت اعالم جلسه های عمومی و دیگر فرصت های 
مشارکت

دسترسی به همه افراد جامعه

نتیجه عکس در صورتی که عینی و منصفانه به 
نظر نرسد

انتقاد از هزینه ها

گزارش به 
گروه ها

دسترسی به افراد با نفوذ با پیش زمینه ای در مورد 
گزارش. 

بر انگیختن مشارکت گروه ها از طریق افراد
زمان بر بودن 

هم سو بودن موضوع با اهداف گروه

جدول شماره 1: مزیت ها و محدودیت های تکنیك های اطالع رسانی
ماخذ: شرفی و رشیدی فر، 1386

1-6- شاخص های مشارکت
چئنن در سال 1997 به وجود دو نوع فعالیت اجتماعی شهروندان اشاره می کند. 
یکی مشارکت شهروندان فعال به عنوان فعالیت داوطلبانه و سازنده و دیگری 
فعالیت میان گروه های اجتماعی و همکاری میان بخش های اجتماعی و سایر 
نقش آفرینان محلی. او با استفاده از عوامل مختلف شاخص هایی را برای 
مشارکت فعال اجتماعی به شرح زیر پیشنهاد نمود. )شریفیان ثانی، 1380(

لی
مح

می 
 رس

ای
ن ه

زما
سا

نی
درصد پاسخ دهندگان که معتقدند در سطح محلی چه می گذرد چگونه تصمیمات اتخاذ می شوندذه

نی
درصد پاسخ دهندگانی که در حداقل یك اجتماع محلی یا سازمان داوطلبانه شرکتعی

 فعال دارند. 

ی 
دها

کر
عمل

لی
تعداد ساعات کار داوطلبانه که به وسیله سازمان های پاسخ دهنده گفته شده است. اص

شی
 بخ

درصد سازمان های شناخته شده که مورد ارزیابی قرار گرفته ساکنان و افراد حرفه ایاثر
 مرتبط با کار آن سازمان و شاغل در محل قرار گرفته اند. 

اها
ربن

زی

وجود سازمان های حمایتی محلی، نهاد توسعه یا نظام حمایتی در سطح اجتماع محلی

ت 
 روی

بل
قا

دن
تغییرات خط مشی یا عملکرد که به عنوان نتیجه ای از مشاوره با ساکنان محلیبو

 صورت گرفته است. 

جدول شماره 2: شاخص های مشارکت

1-7- بافت و فرسودگی
تعریف بافت: بافت گستره ای هم پیوند است که از بناها، راه ها، مجموعه 
ها، فضاها، تاسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آن ها تشکیل شده 
باشد. فرسودگی یکی از مهم ترین مسائل مربوط به فضای شهری است که 
باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی آن می شود. فرسایش 
عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری و شکل گرفتن 
حیات شهری روزمره ای کمك می کند. این عامل با کاهش عمر اثر و با شتابی 
کم و بیش تند، باعث حرکت به سوی نقطه ی پایانی اثر می گردد. فرسودگی 
)حبیبی، 1384( کامل.  و  نسبی  فرسودگی  تقسیم می شود:  دسته  دو  به 

1-8- شاخص های تشخیص فرسودگی
بلوک ناپایدار: حداقل 50% بناهای آن غیر مقاوم است. 

بلوک نفوذ ناپذیر: حداقل 50% از معابر آن کمتر از 6متر است
بلوک ریزدانه: حداقل 50% از قطعات آن دارای مساحتی کمتر از 200متر 
مربع است. (شایان ذکر است که سه شاخص فوق، شروط الزم براي تعیین 
فرسودگي بافت است، اما کافي نیست و باید ابعاد دیگري مورد بررسي و 

توجه قرار گیرند. )وزارت مسکن وشهرسازي، 1388(

1-9- انواع مداخله 
مداخله در بافت های فرسوده به منظور ایجاد تعادل میان توان های بالقوه و 
بالفعل یك بافت صورت می گیرد. بدین مفهوم که بتوان با مجموعه ای از 
اقدامات، شرایط نابسامان را سامان داد. در یك بافت نسبت به گونه بافت 
طیف گسترده ای از مداخالت می تواند صورت گیرد، که در دسته بندی زیر 

قابل طبقه بندی است: 
 )الف( بهسازی
 )ب( نوسازی

 )ت( بازسازی)حبیبی، 1384(

1-9-1- تعریف بهسازی
بهسازی، بهبود بخشیدن به وضعیت بافت و عناصر درونی آنست و مجموعه 
اقداماتی را شامل می گردد که در زمینه کالبدی همنواخت با الگوی اولیه به 
حفظ و نگهداری بافت و عناصر آن می پردازد، و در زمینه غیر کالبدی به 
رونق بخشی حیات درونی آن کمك می کند. بستر مداخله می تواند بافت های 
شهری، فضای شهری، مجموعه ها و بناها را به تنهایی و یا در مجموع شامل 
گردد. در این گونه مداخله حد وفاداری به گذشته اصل بوده و با حفاظت 

کامل از هر آنچه وجوددارد، مفهوم می یابد. 
 )الف(بازیافت

 )ب(توان بخشي
 )ج(حمایت

 )د(استحکام بخشي
 )ه(بهبود)حبیبی، 1384(

1-9-2- تعریف نوسازی
نوسازی، بازآفرینی و معاصر سازی بافت و عناصر درونی آن را با حفظ 
ماهیت های شکلی )در ابعاد کالبدی( و همنواخت با موازین زندگی نوین را 

)در ابعاد غیرکالبدی( در دستور کار دارد. 
بستر مداخله می تواند بافت شهری، فضای شهری، مجموعه ها و بناها به 

تنهایی و یا در مجموع باشد. 
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در نوسازی وفاداری به گذشته در صورت خدشه دارنشدن ارزش های کهن 
)چه فنون نوین به کار گرفته شود یا نه( مجاز می باشد. دامنه فعالیت های 

نوسازی موارد زیر را شامل می شود: 
 )الف( نوشدن

 )ب( توان بخشی
 )ت( تجدید حیات

 )ث( انطباق
 )ج( تبدیل و دگرگونی)حبیبی، 1384(

1-9-3- تعریف بازسازی
بازسازی، دگرگونی کامل پیشینه و ایجاد شرایطی جدید در بافت و یا عناصر 
آن را با برچیدن آثار گذشته و بنا نهادن ساخت و سازهای جدید دنبال می کند. 
بستر مداخله می تواند بافت شهری، فضای شهری، مجموعه ها و بناها به 
تنهایی و یا در مجموع باشد. در بازسازی وفاداری به گذشته چندان مصداق 
ندارد و هرجا که الزم باشد باتخریب کامل می توان بازسازی صورت گیرد. 

فعالیت بازسازی موارد زیر را شامل می شود: 
 )الف( تخریب
 )ب( پاکسازی

 )ت( دوباره سازی)حبیبی، 1384(

1-10- خصوصیات بافت های فرسوده اولویت دار 
جهت مداخله

الویت مداخله در بافت های فرسوده را می توان در بافت هایی دانست که از 
خصوصیات و ویژگی های زیر برخوردارند: 

 بافت های فرسوده ای که به دالیل مختلف، ساکنان آن هیچ تمایلی به 
ساخت و ساز نشان نمی دهند. 

 بافت هایی که حالت جزیره ای دارند و توسط بافت های با کیفیت تر شهری 
محاصره شده اند. 

 وجود قلمرو
 وجود مناطق منزوی ) حاشیه دارای لبه مشخص(

 وجود منطقه بکر )نوسازی یا تعریض صورت نگرفته است(
 وجود دروازه و حدودی مشخص ) که از یك خیابان باریك یا کوچه تنگ 

به آن وارد می شوند(
 عمدتا همگن بوده و بناهای نوسازی به درون آن نفوذ نکرده

 فاقد ارزش های زیست محیطی و مناطق بکر باشند
 روند تملك را با مشکل جدی مواجه می کند

 بافت هایی که متولیان متعدد رسمی، نسبت به آن احساس مسوولیت 
مستقیم ندارند. )بافت های رها شده(
 فاقد سند رسمی. )عندلیب، 1386(

1-11- ارکان موثر در فرایند نوسازی و بهسازی
سه رکن اصلي در امر بهسازي و نوسازي بافت هاي شهري دخیل و موثر است: 
1- مردم و مشارکت ایشان: امر مشارکت در فرایند بهسازي و نوسازي 
بسیار مهم است. این رکن بیشتر جنبه فرهنگي دارد. به بیان دیگر ساماندهي 
شهر در ارتباط با فرهنگ جامعه آن شهر است. در ابتدا در امر نوسازي و 
بهسازي باید براي مردم روشن کرد که این اقدام فقط براي معدودي از افراد 
شهر صورت نمي گیرد. بلکه براي جزئي از کل شهر است که بر روي زندگي 
تمامي شهروندان تاثیر گذار است. تجربه کشورهاي غربي در امر نوسازي 

و بهسازي به خوبي نشانگر همین امر است. به طوري که در انگلستان در 
قرن 19، این فعالیت از سوي خود مردم شروع شد. در آلمان نیز نوسازي و 
بهسازي مناطق و بلوک هاي شهري نشان مي دهد که مشارکت مردمي توام 
با گفت و گو و بحث مردم و مسووالن، در موفقیت طرح ها بسیار موثر بوده است. 

2- نقش دولت و مدیریت شهري: روند مداوم بهسازي و نوسازي 
شهري بر اصول و ضوابط طراحي شهري استوار بوده و مستلزم نظرات 
دستگاه هاي اجرایي مانند شهرداري است. مجریان باید به تمامي ضوابط 
هماهنگ کننده فعالیت ها و ترکیب فضایي و کالبدي شهر اشراف داشته باشند. 

نقش مدیریت شهري، به خصوص در سه جنبه کامال متمایز بارز است: 
1. سفارش پروژه هاي شهرسازي مشتمل بر برنامه ریزي شهري و طراحي 

شهري و معماري و مانند آن
2. صورت قانوني بخشیدن به ضوابط و اصول شهرسازي

3. نظارت بر فرایند اجرایي

3-کار برنامه ریزان و طراحان شهري: کار برنامه ریزان و طراحان 
شهري، تعیین مکان هاي مستلزم نوسازي و بهسازي در منطقه مورد مطالعه 
و تدوین ضوابط روشن براي بهسازي و نوسازي آن مي باشد. تعیین چنین 
فضایي،  کالبدي-  اقتصادي،  اجتماعي،  مالحظات  براساس  مکان هایي 
عملکردي، شکل شناسي و برخي معیارهاي دیگر صورت مي گیرد. هدف 
از این کار ارایه طرحي است که هماهنگ با کل شهر بوده و بتواند در طول 

زمان قابل اصالح و تکمیل باشد. )توسلي، 1379(

2- شناخت
2-1- موقعیت کلی محدوده مورد مطالعه )محله نوغان(

موقعیت محدوده: خیابان طبرسی حد فاصل میدان طبرسی تا چهارراه 
مقدم )طالب( سمت غرب خیابان طبرسی و از خیابان ایت ا.. کاشانی سمت 
جنوب آن تا راسته نوغان سمت شرق آن محدوده مورد مطالعه می باشد. 
به علت وسعت زیاد منطقه بخشی از محله نوغان مورد مطالعه قرار گرفته 
است. محدوده مورد مطالعه ) محله نوغان( در داخل هسته مرکزی شهر 
و  فرهنگی  تجاری،  قطب های  مهم ترین  از  یکی  محله  این  می باشد. 
تاریخی شهر مشهد به شمار ) منطقه ثامن شهرداری( می آید که عالوه 
بر اهمیت و موقعیت خاص، وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السالم 
و مجموعه های با ارزش دیگری در اطراف و در فواصل نسبتا نزدیکی از 
راسته نوغان، همچون بنای تاریخی و فرهنگی و بازار بزرگ و کهن مشهد 
در محله نوغان که جزئی از بافت قدیم شهری است. محدود مورد مطالعه ) 
محله نوغان( حدود 10 هکتار از بافت های فرسوده شهر را به خود اختصاص 

داده است که نیاز به احیا و نوسازی دارد. 

نقشه شماره 1: محدوده مورد مطالعه
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تصویر شماره 1: ورودی محله )از سمت میدان طبرسی(
 ماخذ: نگارنده

تصویر شماره 2: ورودی محله )از سمت خیابان کاشانی(
ماخذ: نگارنده

2-2- مطالعات دسترسی در محدوده مورد مطالعه
ـــورد  ـــدوده ی م ـــل مح ـــد داخ ـــت و آم ـــبکه ی رف ـــده ی ش ـــش عم بخ
مطالعـــه را همـــان مســـیرهای نامنظـــم، ارگانیـــك و باریکـــی کـــه 
ـــکیل  ـــد، تش ـــکل گرفته ان ـــاز ش ـــاس نی ـــخ و براس ـــول تاری ـــا در ط تدریج

می دهنـــد. 
ـــل  ـــد اتومبی ـــد و ش ـــب آم ـــه مناس ـــچ وج ـــه هی ـــا ب ـــن محوره ـــتر ای بیش
ــا و چهارپایـــان پدیـــد  ــرا در مقیـــاس حرکـــت پیاده هـ ــتند، زیـ نیسـ
ـــه  ـــت کهن ـــم باف ـــته های قدی ـــا راس ـــن محوره ـــی از ای ـــد. برخ آمده ان
ـــی  ـــت اجتماع ـــژه اهمی ـــه وی ـــت )ب ـــان اهمی ـــوز از هم ـــه هن ـــتند ک هس

ـــد.  ـــادی( برخوردارن –اقتص
ـــه  ـــکل روب ـــا مش ـــته ها ب ـــن راس ـــز در ای ـــواره نی ـــردد س ـــه ت ـــا اینک ب
ـــان  ـــا جری ـــام در آن ه ـــدرت تم ـــاده باق ـــواره و پی ـــردد س ـــی ت ـــت، ول روس
دارد. مهم تریـــن ایـــن محورهـــا را می تـــوان کوچـــه شـــهید رازفـــر 
ـــون  ـــور اکن ـــن مح ـــرد. ای ـــام ب ـــداد دارد ن ـــان امت ـــا دروازه ی نوغ ـــه ت ک
ـــا  ـــن محوره ـــخصات عمومی ای ـــهرت دارد. مش ـــان ش ـــان نوغ ـــه خیاب ب
ـــتند  ـــدول هس ـــوی و ج ـــد ج ـــی فاق ـــت. همگ ـــم اس ـــبیه ه ـــا ش تقریب
ودفـــع آب هایـــی ســـطحی آن هـــا از طریـــق شـــبکه ی فاضـــالب 

ــرد.  ــورت می گیـ صـ

ضمنا در تمام این محورها تداخل حرکت به چشم می خورد. 

تصویر شماره 3: تنگی معابر
ماخذ: نگارنده

2-3- کاربری وضع موجود در طرح )محله نوغان(
در محدوده طرح حدود 49.5 درصد مساحت اراضی به کاربری مسکونی و 
6 درصد آن به کاربری تجاری اختصاص یافته است. بافت کالبدی مشهد 
در این قسمت قدیمی است و با اندکی اغماض از الگوی مرکزی –شعاعی 
باگذرهای تنگ وپرپیچ وخم تبعیت می کند. اگرچه 23. 5 درصداراضی دراین 
محدوده به شبکه ارتباطی اختصاص یافته ولی توزیع مسیرها به نحوی است 
که پاسخگوی نیاز حمل و نقل شهری نیست. فضای سبز موجود کمتر از 7 
درصد است و فضای آموزشی درحد قابل مالحظه ای پایین است که نیازهای 
جمعیت ساکن را بر آورده نمی سازد. جمعیت حدود 30 درصد امالک دارای 
وسعتی کمتر از 100 مترمربع مساحت است و کمتر از 10 درصد سطح 

منطقه را می پوشاند. )مهندسین مشاور تاش، 1388(

2-4- مشکالت بافت محدوده مورد مطالعه
1- فرسودگی بافت و عدم مقاومت ابنیه موجود در برابر زلزله، سیل و آتش 

سوزی. 
2- کمبود فضاهای عمومی از قبیل پارکینگ ها و فضاهای سبز. 

3- عدم امکان خدمات رسانی به موقع آتش نشانی و اورژانس در مواقع 
ضروری بعلت کمی عرض معابر و خیابان های موجود در طرح. 

و  ابنیه  بودن  مخروبه  علت  به  منطقه  مطلوب  نظافت  امکان  عدم   -4
فرسودگی بافت و امکان بروز بیماریهای مختلف از قبیل سالك و سل بعلت 

کمبود امکانات بهداشتی منطقه. 
قبیل  از  بیتوته  برای  نامناسب  از محل های  زوار و مسافران  استفاده   -5
پیاده روها، حاشیه خیابان ها، زیرگذرها و پارک ها و واحدهای مسکونی 

غیربهداشتی و نامطمئن به علت کمبود فضاهای اقامتی. 
6- نارسایی زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا، آلودگی صوتی و تداخل 

سواره و پیاده به علت نارسایی شبکه معابر. 
7- فرسودگی شبکه تاسیسات زیربنایی محدوده از قبیل آب، فاضالب، برق، 

گاز و تلفن. 
8- وجود ناهنجاری های اجتماعی از قبیل فساد و فحشا و قاچاق و مصرف 

مواد مخدر. 
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9- عدم تناسب سیمای شهری محدوده بافت مورد مطالعه با بارگاه ملکوتی 
امام رضا )ع( که مهم ترین مانع استفاده از پتانسیل واقعی بافت مرکزی در 

پذیرایی از زوار و مسافران می باشد. 
10- پیچ در پیچ بودن معابر و عدم دسترسی به  مکان های مورد نیاز و 
سردرگمی زوار و مسافران در بافت اطراف حرم و عدم کفایت و کارایی شبکه 

معابر موجود جهت استفاده عمومی. 

2-5- ارزیابی از فرآیند اجرای طرح ها
با نگاهی گذرا به فرآیند اجرای طرح ها )مداخله اولیه 1305-1280 و مهندسان 
مشاور بوربور–خانه سازی– طاش( در سال های گذشته می توان گفت میزان 
تحقق هدف ها که شامل توسعه حرم مطهر، تغییر کاربری های مسکونی 
به تجاری، توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و... بسیار اندک بوده است. 
شاید بتوان دالیل عمده این وضع را با توجه به بررسی های نگارنده به شرح 

زیر دانست: 
 عدم اختیارات الزم حقوقی/ قانونی/ اداری/ مالی و... مدیریت اجرایی طرح. 

 عدم ماندگاری مدیریت اجرایی طرح و تغییر پیوسته آن. 
 عدم پایداری سیاست ها و برنامه ها و طرح های اجرایی که هر بار با تغییر 

مدیریت اجرایی طرح دچار تحول و بی ثباتی می گردد. 
 عدم مشارکت نهادهای مالی برای تامین منابع الزم. 

 عــدم موفقیــت در جلــب مشــارکت “مــردم” بدلیــل ابهــام در تعریــف 
“مــردم” و منفعــت طــرح و بــاور بــه ضــرورت تامیــن منافــع “مــردم”. 
ــر در  ــای موث ــی” تمامی نیروه ــای “ذهن ــی الزم در فض ــدم آمادگ  ع
ــکان اجــرای طــرح  ــه ام ــاوری ب ــم ب ــه نوعــی ک ــه ب اجــرای طــرح ک

ــده اســت.  انجامی
 عــدم همخوانــی پــاره ای از اقدامــات اجرایــی بــا هدف هــا و راهبردهای 

مداخلــه در پهنه هــای شــهری پیرامــون حــرم مطهــر امام رضــا )ع(. 

2-6- پرسشنامه 
ــه  ــد ک ــهد می باش ــهرداری مش ــن ش ــه ثام ــی ازمنطق ــان بخش نوغ
ــداد  ــر و تع ــر 1841 نف ــماری 1385 براب ــاس سرش ــت آن بر اس جمعی
ــا  ــر بن ــر و متوســط زی ــوار 4 نف ــد خان واحــد مســکونی 528 واحــد و بع
ــق  ــه طب ــوده ک ــاش 1387 ( ب ــاور ط ــین مش ــع )مهندس 115 مترمرب
ــم  ــوان حج ــه عن ــر ب ــا، 1382( 295 نف ــظ نی ــران )حاف ــول کوک فرم
ــل  ــت. در ذی ــده اس ــاب ش ــنامه، انتخ ــل پرسش ــراي تکمی ــه ب نمون
ــت:  ــده اس ــاره ش ــواالت اش ــدادی از س ــه تع ــوردی ب ــورت م ــه ص ب

2-6-1- دلیل سکونت شما در محله نوغان 
بــا توجــه به پرسشــنامه هایی که توســط سرپرســت خانوارها تکمیل شــده 
اســت اولویــت بندی علل ســکونت در محله نوغــان به ترتیــب عبارتند از: 

1- نزدیکی به محل کار
2- حضور آشنایان و اقوام در محله

3- پایین بودن اجاره بها
4- دسترسی مناسب به خدمات شهری

که نشان دهنده این امر است که یکی از دلیل عمده سکونت نزدیکي به 
محل کار است. 

نمودار شماره2: دلیل سکونت در محله
 ماخذ: نگارنده

2-6-2- عوامل موثر بر عدم تمایل فرد به احیا 
واحدمسکونی

ــد  ــا 43 درص ــه تقریب ــت ک ــوان دریاف ــر می ت ــدول زی ــه ج ــه ب ــا توج ب
افــراد بیــان کرده انــد کــه عــدم توانایــی مالــی آن هــا دلیــل عــدم تمایــل 
آن هــا بــه احیــا واحــد مســکونی خــود می باشــد کــه نشــان دهنــده ایــن 
واقعیــت اســت کــه یکــی از راهکارهــای اصلــی بــرای احیــا ایــن محلــه، 

توانمنــد ســازی مالــی و اقتصــادی ســاکنین محلــه می باشــد. 
همــان گونــه کــه نمــودار فــوق نشــان می دهــد عوامــل موثــر بــر عــدم 

تمایــل فــرد بــه احیــا بــه ترتیــب اولویــت: 
1- عدم توانایی مالی خانوار

2- کهولت سن سرپرست خانوار
3- عدم تمایل خانواده

4- عدم آشنایی به قوانین 
5- سایر موارد

نمودار شماره3: عوامل موثر بر عدم تمایل فرد به احیا واحد مسکونی 
 ماخذ: نگارنده

2-6-3- اقدامات انجام شده در نوسازی واحدهاي مسکونی
جــدول داده هــا نشــان می دهــد کــه ارگان هــاي متولــي، اقــدام چندانــی 
ــد،  ــه انجــام نداده ان ــن محل ــاء واحدهــای مســکونی ای در خصــوص احی
بــه طــوری کــه تقریبــا 80 درصــد ســاکنین ایــن نکتــه را بیــان کرده انــد. 
20 درصــد ســاکنین بــه اقداماتــی از قبیــل تراکــم تشــویقی، بخشــودگی 

عــوارض، تاسیســات رایــگان و.. اشــاره کرده انــد. 

نمودار شماره4: اقدامات شهرداري در نوسازي
ماخذ: نگارنده

 
3- پیشنهادات و سیاست های مدیریتی و مشارکت مردمی
ــف در  ــاط ضع ــود، مشــکالت ونق ــس از بررســي شــرایط وضــع موج پ
محــدوده مــورد مطالعــه، جمــع آوري پرسشــنامه و ارزیابــي داده هــاي آن 
مي تــوان اهــداف واهبردهــاي زیــر را بــه منظــور دســتیابي بــه اهــداف 

ــود:  ــدي نم ــق جمع بن تحقی
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راهبردها و سیاست هااهداف

-جلب مشارکت مردمی
-نهادسازي محلی 
و ارتقاء ظرفیت ها 

واستعدادهاي نهادهاي 
محلی رسمی وغیر 

رسمی
-جلوگیري از کاهش 
شأن اجتماعی و اعاده 

هویت و حیثیت به بافت
-ارتقاء کیفیت زندگی و 

حفظ هویت اجتماعی
-کاهش تراکم جمعیت 

در محله درهکتار
-نگهداري جمعیت 

موجود وجلوگیري از 
تخلیه بافت

-اجراي فرایند نوسازي 
و بهسازي با مشارکت 

ساکنان محدوده و 
گروه هاي ذي نفع

-استفاده از ظرفیت ها 
و توان هاي اجتماعی 

در محله
-اولویت دادن به 

مطالبات جمعیت جوان 
بافت. 

-ایجاد هسته هاي مدیریت محلی جهت نهادینه کردن 
فرایند برنامه ریزي و اطالع رسانی مناسب به مردم

جهت  در  کوچك  مقیاس  با  پروژه هاي  -اجراي 
اعتمادسازي و همراهی ساکنین با اهداف طرح

-تقویت نهاد شورایاري ها و واگذاري اختیارات و وظایف 
اجتماعی  با سایر عناصر هرم قدرت  ارتباط  به آن ها، 

موجود در محله
فضاهاي  حذف  و  اجتماعی  ناهنجاري هاي  -کاهش 

مسبب نابهنجاري ونارضایتی اجتماعی
-برنامه ریزي به منظور تأمین امنیت اجتماعی و ایمنی 

براي ساکنین
-تغییر کاربري متناسب با نیازهاي جدید و ضرورت هاي 
آسایش  و  مجاور  کارکردهاي  به  توجه  ضمن  بافت 

ساکنین بافت
-خروج کاربري هاي ناسازگار از بافت

-توزیع بهینه جمعیت در بافت
-تقویت ابعاد اجتماعی طرح و هماهنگی بین بخشی 

در فرایندمداخله
-شناسایی نیازهاي ساکنان و اولویت بندي جهت رفع نیازها

کالبدي-  جهت  از  بافت  احیاء  و  سازي  -مناسب 
کارکردي- اجتماعی

اخذ  و  مردم  کمك  با  مداخله  نهایی  طرح  -توصیف 
نظرات تمامی کنشگران محلی

-جمع کردن نمایندگان مردم در دفتر نوسازي محله و 
بحث درباره ساختار محله و اولویت بندي مناطق مداخله

-استفاده از نظرات و دانش محلی، خواسته هاي مردم در 
تصمیمات بهسازي و نوسازي بافت

-ارایه برنامه هاي آموزشی، توجیهی و اطالع رسانی در 
ارتباط باساکنین و گروه هاي ذي ربط و کلیدي مؤثر در 

تصمیم سازي وتصمیم گیري
-برنامه ریزي به منظور تقویت توانمندي هاي موجود 

و ارتقاي آن
-پیش بینی نیازهای مرتبط با جمعیت جوان بخصوص 

در ارتباط با اوقات فراغت و آموزش

جدول شماره 3: اهداف و راهبردها 
ماخذ: نگارنده

درادامه، برنامه هاي اجرایی و اقدامات الزم براي تحقق راهبردها وسیاست هاي 
مطرح شده ) در زیر(تدوین و ارایه مي گردد. برنامه هاي اجتماعی در راستاي 

تحقق راهبردها و سیاست هاي پروژه به شرح ذیل می باشند: 
این روش مشارکت،  که  در سطح محالت  تشکیل شوراهاي محلی   .1

بهترین شیوة مشارکت مردم در جهت بهبود و ارتقاء محیطی است. 
2. مدیریت بر سازمان دهی کلیه فعالیت هاي عمرانی سازمان ها و نهادها با 

نظارت شهرداري )مدیریت واحد شهري(
3. ایجاد صندوق هاي محلی خرده وام و پس انداز مسکن و اشتغال با مشارکت 
و سرمایه اولیه خودمردم ضمن بهره گیري از منابع دولتی، عمومی و خصوصی. 
4. شناخت سرمایه گذاران شهر و سرمایه گذاري آنان در زمینه هاي مختلف 

جهت ایجاد اشتغال باهمکاري شورا و شهرداري با اختصاص زمین ارزان
5. برگزاري جلسات با سازمان هاي مختلف شهر در خصوص طرح مشکالت 

مردم )مرتبط به آن سازمان(. 
قالب  در  پروژه ها  اجراي  با  مردم  فرهنگی مشارکت  بردن سطح  باال   .6

مسابقات و اهداء جوایز. 
7. اطالع رسانی صحیح شوراها از مسائل و مشکالت محل به طرق مختلف. 
که  محلی  شوراهاي  به  عمرانی  اعتبارات  همراه  به  وظایف  واگذاري   .8
مهم ترین تأثیر این تفویض اختیار، ایجاد رقابت سالم میان محالت و افزایش 

سطح کیفیت خدمات می باشد. 
9. استفاده از جوانان جهت مشارکت مستقیم در ارتقاء سطح امنیت اجتماعی 

در سطح محالت در قالب بسیج 
10. ارتقاء سطح فرهنگی شهروندان و آموزش آنان از طریق رسانه هاي 
جمعی چون رادیو تلویزیون )اکثریت ساکنین محدوده، اوقات فراغت خود را 

در خانه به تماشاي تلویزیون می پردازند. (
11. کاهش آسیب هاي اجتماعی در محدودة مورد مطالعه با تعریف نمودن 
اولویت تخصیص کاربري هاي مورد نیاز براي فضاهاي مخروبه و تخریبی و 

خریداري شده با توجه به نیاز ساکنین. 
12. ایجاد امنیت اجتماعی در داخل بافت با بکارگیري روش هاي القاء نظارت 

قانونی)افزایش گشت انتظامی (
13. فراهم نمودن زمینه هاي الزم جهت تقویت سرمایه اجتماعی در بین 

ساکنین در محدودة موردمطالعه
14. اعتمادسازي بین مردم و مسووالن و تقویت اعتماد اجتماعی موجود 

بین ساکنین. 
15. تقویت انسجام اجتماعی بین ساکنین

نتیجه گیری 
بر این اساس با توجه به شرایط محله نوغان، بهره وران شامل آستان قدس 
رضوی، سازمان اوقاف ) به عنوان مالکین رسمی (، ساکنین فعلی و شهرداری 
مشهد شناسایی گردیده و برای هر یك حقوق و وظایفی تعیین گردید. سپس 
نوع مداخله و چگونگی آزادسازی اراضی از طریق پرسشنامه مورد تحقیق 
واقع گردید و نتیجه این بود که مداخله ای که حداقل میزان جابه جایی سکنه 
به خارج نوغان را داشته باشد و حداقل تخریب بافت فعلی را موجب شود، 
مورد قبول اهالی است. همچنین تشکیل شورای منتخب محل که بر تهیه 
طرح نظارت داشته باشد، از طرف اغلب اهالی مناسب ترین گزینه برای تهیه 

طرح است. 
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جمشـید صفری قوژدی | دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی 
حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف 

کیارش فانی پاکدل | کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی 
شریف

مروری بر طراحی روسازی به 
روش نظری- تجربی )آشتو 2004( 

| مقالـه | ترافیـک

1. The AASHTO Joint Task Force on Pavements

مقدمه
آیین نامه طراحی روسازی در کشور ما برگرفته از دستورالعمل آشتو 
1996 می باشد که این آیین نامه در سال 2004 مورد تجدید نظر قرار 
گرفته است و شیوه طراحی تغییر کرده است. متن زیر خالصه ای از 
تغییرات انجام شده در این آیین نامه است که در ابتدا روند شکل گیری 
آن و سپس مزایا، رویکرد طراحی، نحوه ورود اطالعات، مدل سازی و 

روش حل مسئله اشاره شده است. 
آمریکا  بزرگراه های  شبکه  از  استفاده  سال 2000  در  آمار،  بر اساس 
نسبت به سال 1960 حدودا 4 برابر شده است. مطابق این آمار تعداد 
سفرهای وسایل نقلیه سنگین نیز بیش از 2.5 برابر شده است. در نتیجه، 
هزینه های نگه داری و ترمیم و ساخت روسازی بسیار زیاد شده و ساالنه 
سرمایه زیادی صرف بزرگراه های این کشور می شود. تا زمان انتشار این 
روش جدید طراحی، پرکاربردترین روش مورد استفاده برای طراحی 
روسازی جدید یا ترمیمی، دستورالعمل آشتو تنظیم شده بر اساس معادله 

عملکرد آزمون راه آشتو در سال 1950 بود. 
)JTFP1(مسوول  مشترک  کاری  گروه  آشتو،  راه  آزمون  از  پس 
به  گروه  این  شد.  روسازی  طراحی  به  مربوط  تکنولوژی های  بهبود 
دستورالعمل  در  استفاده  برای  تکنولوژی ها  بهترین  تعیین  منظور 
زیرسازی ها،  ترافیکی،  بارگذاری  بررسی حوزه های  به  طراحی جدید 
خصوصیات مصالح، عملکرد روسازی و مسایل محیط زیستی پرداختند. 
برای   JTFP توسط بلند مدت  تعیین یك هدف  این تالش  نتیجه 
نظری  مولفه های  بر اساس  امکان  تا حد  دستورالعمل طراحی  بهبود 
می باشد.  هدف  آن  نتیجه   2004 آشتو  طراحی  دستورالعمل  بود. 
این روش طراحی تغییر عمده ای در نحوه طراحی روسازی ارایه کرده 
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است. طراح ابتدا شرایط منطقه - از قبیل ترافیك، شرایط اقلیمی و در صورت 
نیاز به ترمیم روسازی موجود شرایط سابگرید_ را در نظر می گیرد و سپس 
شرایط ساختمانی روسازی را برای ارایه طرح اولیه روسازی جدید یا ترمیم 
تعیین می کند. در گام بعد طرح اولیه با توجه به پیش بینی خرابی های کلیدی 
و همواری به وسیله نرم افزار ارزیابی می گردد. اگر طرح معیارهای عملکردی 
مورد نیاز را ارضا نکند، بازبینی شده و روند ارزیابی تا رسیدن به عملکرد 
مطلوب تکرار می شود. بنابراین، طراح کامال وارد روند طراحی شده و انعطاف 
الزم برای در نظر گرفتن جنبه های مختلف طراحی و انواع مصالح برای 
شرایط غالب منطقه را پیدا می کند. این رویکرد امکان بهینه سازی طراحی و 

اطمینان کامل از عدم وقوع خرابی های خاص را فراهم می کند. 
دالیل توصیه به استفاده از دستورالعمل طراحی جدید به صورت خالصه در 

زیر آمده است: 
1. تغییر اطالعات بارگذاری ترافیکی که بر اساس آن ها آزمون آشتو 1950 

انجام شده است. 
2. نبود اطالعات راه های بازسازی شده در آزمایش های انجام شده. 

3. نقصان در اعمال آثار اقلیمی )چرا که آزمون آشتو در یك شرایط اقلیمی به 
خصوص انجام شده است(. 

4. ناکافی بودن اطالعات مربوط به سابگرید )فقط یك نوع سابگرید در 
آزمون آشتو مورد استفاده قرار گرفته است(. 

5. ناکافی بودن اطالعات در زمینه مصالح رویه )در آزمون آشتو فقط از یك 
نوع ترکیب بتن آسفالتی گرم و یك نوع بتن سیمانی استفاده شده است(. 
6. ناکافی بودن اطالعات مربوط به الیه های اساس و زیراساس )فقط از دو 

نوع مصالح دانه ای محدود نشده استفاده شده است(. 
7. نقصان در استفاده از خصوصیات وسایل نقلیه سنگین از قبیل سیستم 

تعلیق، پیکربندی محورها، نوع و خصوصیات چرخ ها و... 
8. عدم استفاده از اطالعات زهکشی زیرسطحی در آزمون آشتو. 

9. وجود نقصان در عمر طرح چرا که به دلیل زمان کم آزمون، آثار بلند مدت 
عوامل مختلف در نظر گرفته نشده است. 

10. وجود نقصان در قابلیت اطمینان. 
خرابی های  از  دستورالعمل  این  طراحی  اطمینان  ضریب  افزایش  برای 
کلیدی برای طرح روسازی های انعطاف پذیر و صلب و شاخص ناهمواری 
می کند.  استفاده  رانندگی  کیفیت  معیار  عنوان  به   )IRI  1( بین المللی 
در روند بهبود آشتو این نکته مورد توجه قرار گرفته است که روش های 
طراحی در آینده بر اساس روش های نظری- تجربی خواهد بود در نتیجه 

فلسفه طراحی این روش جدید شامل اصول کلی زیر است: 
1. این روش به طور کلی دربردارنده تکنولوژی های قابل اجرا و تایید شده است. 
از گزینه های طراحی و مصالح  2. امکان در نظر گرفتن گستره وسیعی 

گوناگون برای طراحان فراهم شده است. 
3. روش جدید یك مبنای طراحی منطقی از نقطه نظر انتخاب نوع روسازی 

را فراهم می کند. 
4. این روش مسایل طراحی روسازی جدید و یا روکش را همزمان در بر می گیرد. 
5. استفاده از روش جدید و نرم افزار مربوط به آن برای کاربر آسان است. 
6. در این روش سه سطح سلسله مراتبی از ورودی های طراحی فراهم شده است 
که به طراح اجازه تطبیق میزان دقت طراحی با میزان اهمیت پروژه را می دهد. 

مزایای روش نظری- تجربی: 
کاهش شکست های زودهنگام: 

گنجاندن  در  قدیمی ناتوانی  آشتو  روش  در  نگرانی ها  مهم ترین  از  یکی 
ویژگی های عمده مصالح در روند طراحی می باشد. در روش قدیمی آشتو 

1. International Roughness Index

برای طراحی روسازی انعطاف پذیر، تنها مشخصه ای از مصالح که وارد 
طراحی می شد ضریب a بود. این کمبود مشخصات مصالح می تواند باعث به 
وجود آمدن شکست های زودهنگام شود. همچنین آزمایش های روش آشتو 
قدیمی براساس اطالعات جمع آوری شده در عمر 2 ساله بوده است که خود 
باعث ایجاد اختالف فراوان بین عملکرد واقعی و عملکرد مورد انتظار می شود. در 
این روش عالوه بر در نظر گرفتن خصوصیات و ویژگی هایی از مصالح، مواردی 
از قبیل شرایط اقلیمی، سن، بارگذاری های حال و... وارد طراحی شده و امکان 
انطباق هرچه بیشتر عملکرد واقعی با عملکرد مورد انتظار را فراهم می کند. 

افزایش عمر مفید روسازی: 
در طول عمر یك راه هزینه های بسیاری صرف می شود، از جمله ساخت 
اولیه، نگهداری، ترمیم و هزینه های روزانه استفاده کنندگان در هنگام بستن 
خطوط برای ترمیم. این هزینه ها وابستگی زیادی به طراحی روسازی، مصالح 
و ساختمان روسازی )که تعیین کننده طول عمر راه است( دارد. انتظار می رود 
روش طراحی برتر که در دستورالعمل طراحی گنجانده شده است باعث 
افزایش عمر روسازی شود که منجر به صرفه اقتصادی ادارات راه )هزینه 
کمتر ساخت و نگهداری راه( و استفاده کنندگان از راه )کاهش زمان تاخیر 
و هزینه های ناشی از افزایش زمان های انسداد مسیر برای ترمیم( می شود. 

برخی دیگر از مزایای روند طراحی نظری: 
از  بارگذاری جدید مانند خرابی ناشی  از شرایط  نتایج حاصل  1. تخمین 

افزایش بار یا فشار زیاد چرخ و... 
2. بهره برداری بهتر از مصالح موجود مانند شبیه سازی نتایج استفاده از مصالح 

تثبیت شده برای پیش  بینی عملکرد در آینده. 
3. ارزیابی بهتر خرابی های زودهنگام و اینکه چرا بعضی روسازی ها فراتر از حد 
انتظار عمل می کنند و استفاده از مواردی که باعث عملکرد بهتر روسازی می شود. 

4. قابلیت اعمال افزایش سن در تخمین عملکرد. 
5. قابلیت اعمال آثار فصلی مثل ضعف روسازی در اثر گرم شدن در تخمین عملکرد. 
6. قابلیت تخمین نتایج فرسایش اساس در هنگام استفاده از روسازی صلب. 

رویکرد طراحی 
مطابق شکل )1( رویکرد کلی طراحی از 3 مرحله تشکیل شده است. 

مرحله اول به ایجاد یا تکمیل مقادیر ورودی برای آنالیز اختصاص دارد. در 
طول این مرحله، استراتژی های دارای پتانسیل برای در نظر گرفتن در مرحله 
آنالیز شناسایی می شوند. گام کلیدی در این پروسه، آنالیز زیرسازی می باشد. 
برای روسازی های جدید، آنالیز زیرسازی شامل تعیین مقاومت و در صورت 
امکان یك ارزیابی از تغییر حجم، برآمدگی ناشی از یخبندان، ضعف ناشی 
از گرم شدن و مالحظات زهکشی می شود. در طی مرحله اول، خصوصیات 
مصالح روسازی و اطالعات ورودی های ترافیکی نیز ایجاد و یا تکمیل می شوند. 
همچنین برای مدل سازی دما و رطوبت در هر الیه روسازی و سابگرید از 
یك ابزار قدرتمند مدل سازی آثار اقلیمی )EICM 1) استفاده شده است. 
مدل اقلیمی بر اساس اطالعات آب و هوایی )دما، بارش، میزان تابش آفتاب 
یا ابری بودن هوا و سرعت باد( که از ایستگاه های هواشناسی موجود در 
سطح کشور بدست می آیند به پیش بینی دما و رطوبت الیه های روسازی به 

تفکیك دوره های زمانی می پردازد. 
مرحله دوم از پروسه طراحی آنالیز سازه ای و عملکردی می باشد. رویکرد 
آنالیز یك روند تکراری است که با انتخاب یك طرح اولیه آغاز می شود. طراح 
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می تواند طرح های اولیه را با توجه به روش های طراحی موجود یا بر اساس 
تجربه انجام دهد. طرح اولیه به تخمین هایی از ضخامت الیه ها، ویژگی های 
هندسی، IRI اولیه، خصوصیات مصالح روسازی و در طراحی های ترمیمی به 
تخمین تعمیرهای مورد نیاز برای روسازی موجود و دیگر ورودی ها نیاز دارد. 
مقطع اولیه با استفاده از پاسخ های روسازی و مدل های خرابی آنالیز می شوند. 
خروجی این آنالیز، خرابی تجمعی در طول زمان )شامل مقدار خرابی های 
مختلف و IRI پیش بینی شده( را نشان می دهد. اگر طرح اولیه مطابق 
معیارهای عملکردی نباشد، اصالحات مورد نیاز صورت گرفته و آنالیز مجددا 

انجام می شود تا نهایتا نتیجه مطلوب حاصل شود. 

شکل )1( - رویکرد کلی

مرحله سوم شامل فعالیت هایی است که به ارزیابی گزینه های مختلف 
موجود برای طراحی می پردازد. این ارزیابی بیشتر مربوط به آنالیز مهندسی و 

آنالیز هزینه های دوره طرح گزینه ها می شود. 
نهایتا تعدادی از مالحظات برای تصمیمات نهایی باقی می ماند که بر عهده 
طراح است. از جمله تهیه زهکشی مناسب، بافت و اصطکاک رویه روسازی، 
مالحظات خاص محیطی و دیگر عوامل محلی که در طراحی موثر هستند. 
الزم به ذکر است برای استفاده از این روش جدید طراحی بایستی از نرم افزار 
فراهم شده استفاده نمود چرا که حجم زیاد محاسبات، حل دستی مساله را 

ناممکن ساخته است. 

ورودی های سلسله مراتبی طراحی
در روش طراحی جدید، طراح می تواند بسته به اطالعات اولیه در دسترس 
نماید.  استفاده  ورودی ها  سطح  سه  از  رو  پیش  طراحی  اهمیت  یا  و 
ورودی های سطح اول )Level 1( که منجر به باالترین حد دقت می شوند و 

1. The Enhanced Integrated Climate Model

در نتیجه کمترین مقدار عدم قطعیت یا خطا را دارند. ورودی های سطح اول 
عموما برای طراحی روسازی های با ترافیك سنگین و یا برای  مکان هایی 
که در اثر وقوع احتمالی شکست های زودهنگام، تبعات مهلك امنیتی یا 

اقتصادی به وجود می آید استفاده می شود. 
ورودی های سطح دوم )Level 2( یك مقدار متوسط دقت را فراهم می کنند 
و نزدیك ترین حالت به روش های معمولی استفاده شده در نسخه های قبلی 
دستورالعمل آشتو خواهد بود. این سطح می تواند برای مواقعی که منابع 
اطالعاتی کافی در دسترس نیست یا امکانات آزمایش های الزم برای سطح 

اول وجود ندارد استفاده شود. 
بدست  را  دقت  میزان  کمترین   )Level 3( سوم  سطح  ورودی های 
می دهند. این سطح برای طراحی در  مکان هایی که کمترین تبعات ناشی از 
شکست های زودهنگام به وجود می آید )مانند راه های با ترافیك کم( مناسب 
است. ورودی ها در این سطح یا توسط طراح انتخاب می شوند و یا از مقادیر 

متوسط موجود برای منطقه استفاده می شود. 

ورودی های ترافیکی
باری  طیف  به  توجه  با  را  کامیون ها  ترافیکی  بارگذاری های  روش،  این 
محورها در نظر می گیرد. طیف کامل وزن محورها برای تك محور، دو 
محور )تاندوم(، سه محور )تریدوم( و چهار محور در نظر گرفته شده است. 
در ورودي داده های ترافیکی طراح می تواند با توجه به اهمیت راه و حجم 
ترافیك آن سطوح متفاوتی از اطالعات ترافیکی را وارد کند. این اطالعات 
شامل تعداد وسایل نقلیه به تفکیك طبقه بندی، مسیر و خط بوده و برای هر 
طبقه وسایل، طیف باری محورها از اطالعات مربوط به وزن محورها که از محل 
پروژه جمع آوری شده است، بدست می آید. این اطالعات می تواند به صورت 
استانی، محلی، محدود به یك منطقه خاص یا بزرگراه های کشوری باشد. 

ورودی های مربوط به خصوصیات مصالح روسازی
پارامترهای مورد نیاز مصالح برای روند طراحی، در یکی از سه گروه اصلی 

زیر قرار می گیرد: 
 ورودی های مصالح مربوط به مدل پاسخ روسازی

 معیارهای خرابی روسازی مربوط به مصالح
 دیگر خصوصیات مصالح

دسته 
بندی 
مصالح

ورودی های مربوط به مصالح

مدل های تخمین مدل های پاسخ روسازیمدل های آب و هوایی
خرابی

بتن 
آسفالتی

-ترکیب: میزان جذب کنندگی طول 
حرارتی،  انتقال  ضریب  کوتاه،  موج 

ظرفیت گرمایی
-آسفالت بیندر: رفتار ویسکوزیته نسبت 

به طول عمر
)PI( حد خمیری

-وابستگی مدول 
دینامیکی ترکیب بتن 
آسفالتی )E*( به زمان 

و دما
-ضریب پواسون

-مقاومت کششی
-خزش قابل 

تحمل
-ضریب انبساط 

حرارتی

مصالح 
الیه 

نامحدود

-پارامترهای متغیر در الیه
-اندازه موثر سنگدانه ها

-چگالی ویژه
-انتقال هیدرولیکی در حالت اشباع

-رطوبت بهینه
-پارامترهایی برای تعریف منحنی 
خصوصیات خاک در مقابل تغییر 

رطوبت

 )Mr( مدول ارتجاعی-
در رطوبت و چگالی 

بهینه
-ضریب پواسون
-وزن مخصوص

-ضریب فشار جانبی

-پارامترهای 
متغیر در الیه

جدول )1(. خصوصیات مصالح روسازی
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سطوح خصوصیات مصالح
تعریف شده اند.  در سه سطح  به خصوصیات مصالح  مربوط  ورودی های 
آزمایشگاهی  یا  صحرایی  آزمایش هاي  نتایج  از  اول  سطح  اطالعات 
حاصل می شوند. اطالعات سطح دوم با استفاده از همبستگی با داده های 
آزمایش های در دسترس بدست می آیند. اطالعات سطح سوم نیز معموال 

مقادیر پیش فرض می باشند. 
مدل سازی ساختاری روسازی: 

این  می باشد.  نظری  طراحی  روش  اصلی  بخش  ساختاری،  مدل سازی 
بخش شامل مدل های پاسخ سازه ای و مدل های صدمه سازه ای می باشد. 

مدل های پاسخ سازه ای 
مدل های پاسخ سازه ای برای محاسبه تنش ها، کرنش ها و تغییر  مکان های 
بحرانی در سیستم روسازی های انعطاف پذیر و صلب به کار می روند. این 
محاسبه، بر اساس عوامل بارهای ترافیکی و فاکتورهای محیطی )دما و 

رطوبت( می باشد. 
روسازی های  برای  دستورالعمل  این  در  استفاده  برای  انتخاب شده  مدل  
انعطاف پذیر، برنامه ی با قابلیت آنالیز چند الیه ای االستیك خطی است. 
در صورتی که طراح بخواهد از سطح اول ورودی های سلسله مراتبی برای 
)اساس ها،  نامحدود  الیه  هر  مصالح  غیرخطی  ضریب  کردن  مشخص 
زیراساس ها ویا سابگرید ها( استفاده کند، برنامه ی اجزا محدود دو بعدی برای 

هدایت آنالیز جزء محدود، مورد استفاده قرار می گیرد. 
مدل انتخاب شده برای آنالیز روسازی صلب، برنامه ی اجزا محدود دو بعدی 
می باشد که برای فراهم کردن یك راه حل سریع از شبکه های عصبی 

)NN1( استفاده شده است. 

مدل های صدمه سازه ای
پاسخ های بدست آمده از قسمت قبل در مدل های صدمه سازه ای برای 
تخمین و برهم نهی خرابی ها به صورت ماه به ماه در طول دوره طراحی 
مورد استفاده قرار می گیرند. خرابی های تجمعی محاسبه شده در هر زمان، 
خرابی هایی مانند ترک های خستگی یا شیارشدگی و... می باشد. با توجه به 
اینکه مدل های صدمه موجود با استفاده از شرایط تجربی منطقه قابلیت 
کالیبره شدن را دارند این بخش اصلی ترین بخش تجربی روش طراحی 

نظری- تجربی می باشد. مزایای این روش در ادامه آمده است. 
این مدل ها خرابی های اصلی روسازی را به صورت  اینکه  با توجه به   
تجمعی در بازه های زمانی یك ماهه نشان می دهند، روش طراحی مشابه با 
آنچه در طبیعت اتفاق می افتد خرابی ها را به صورت تجمعی افزایش می دهد. 
 با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی )دما و رطوبت( باعث تغییر در خصوصیات 
مصالح الیه ها، تغییر در میزان بازشدگی درزها، تغییر در بارگذاری ترافیکی 
و... می شود، جهت منظور کردن این تغییرات در نتایج و تطبیق مدل با شرایط 

اقلیمی بازه های رشد، خرابی ها به صورت ماهانه انتخاب شده اند. 
 می توان تاثیر بارگذاری های ترافیکی در طول روز و شب را -بر اساس 

تفاوت در افت های دما- در نظر گرفت. 
 

روش حل مساله 
یك  انتخاب  با  و  است  تکراری  روش  یك  صورت  به  طراحی  رویکرد 
طرح اولیه شروع می شود. طرح اولیه بر اساس تجارب گذشته یا بر اساس 
دستورالعمل های کلی انتخاب می گردد. هر طرح که آنالیز می شود شامل 
تمام جزییات اعم از تخمین های اولیه از ضخامت الیه ها، بازسازی های 
مورد نیاز برای روسازی موجود و خصوصیات مصالح روسازی می شود. در 

1. Neural Network

گام بعد طرح با در نظر گرفتن ترافیك به وسیله مدل های پیش بینی خرابی 
آنالیز شده و در خروجی های آنالیز، مقادیر خرابی های مورد انتظار در طول 

زمان بدست می آیند. 

اطمینان طراحی 
در عمل هرآنچه با طراحی روسازی های جدید یا ترمیمی در ارتباط است از 
قبیل تخمین بارگذاری های ترافیکی، نوع مصالح مورد استفاده در طراحی 
و اجرا، روش های اجرایی راه و... متغیر و نامطمئن می باشد. میزان اطمینان 
برای تمام روسازی ها به شکلی هماهنگ در این دستورالعمل آمده است به 
طوری که با یك روش تحلیلی به طراح اجازه می دهد برای هر یك از انواع 
خرابی ها وIRI، سطح دلخواهی از اطمینان را در نظر بگیرد و طراحی را با 
توجه به درجه اطمینان مورد نظر انجام دهد. اطمینان طراحی عبارت است 
از میزان احتمال آن که هر یك از انواع خرابی ها و IRI در طول دوره طرح، 
کمتر از مقدار بحرانی انتخابی شوند. از جمله مواردی که با ایجاد خطا در 
مدل سازی و نتایج نهایی منجر به کاهش اطمینان طراحی می شوند، می توان 

موارد زیر را نام برد: 
 خطا در تخمین بارگذاری های ترافیکی

 نوسانات آب و هوایی در طول سال های طوالنی
 تغییرات در ضخامت الیه ها، خصوصیات مصالح و مشخصات سابگرید 

در طول پروژه
 تفاوت ها بین مصالح استفاده شده در طراحی و مصالح استفاده شده در 

هنگام اجرا و دیگر خصوصیات الیه ها
IRI خطا در اندازه گیری مقادیر خرابی و 
 خطاها و محدودیت های مدل پیش بینی

مقادیر اطمینان مطلوب برای هر یك از انواع خرابی ها، می تواند بر اساس 
از  بعضی  باشد.  متفاوت  که طراحی می شود،  راهی  کاربردی  طبقه بندی 
راهنمایي هاي کلی در جدول )2( فراهم شده است. الزم به ذکر است که هر 
سازمان موظف است با توجه به شرایط موجود نسبت به ارزیابی و انتخاب 

سطح اطمینان مورد نیاز اقدام کند. 

طبقه کاربردیسطح اطمینان پیشنهادی

شهریروستایی

80. -.95

75. -.90

70. -.80

50. -.75

85. -.97

80. -.95

75. -.85

50. -.75

جاده/ازادراه

شریانی اصلی

جمع و پخش کننده

محلی

جدول )2(. سطوح مختلف اطمینان پیشنهادی

به عنوان مثال می توان ترک خوردگی یك روسازی بتنی ساده درزدار را 
بررسی کرد. شکل )2( نشان دهنده ترک خوردگی پیش بینی شده طرح 
برای مقادیر اطمینان مختلف بر حسب عمر روسازی می باشد. همان طور 
که مالحظه می شود افزایش در مقدار اطمینان منجر به افزایشی منطقی 
در مقدار ترک خوردگی پیش بینی شده می شود. اگر طراح بخواهد با ضریب 
اطمینان 90 درصد ترک خوردگی روسازی کمتر از مقدار بحرانی انتخابی 
باشد، منحنی پیش بینی شده برای ضریب اطمینان 90 درصد در شکل )2( 

 نباید از مقدار بحرانی بیشتر شود )با توجه به عمر روسازی(. 
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جمع بندی
مطالب ذکر شده شرح خالصه ای از قسمت های تغییر یافته آیین نامه آشتو 
می باشد. همانطور که بیان شد رویکرد و روش طراحی روسازی در آیین 
نامه آشتو 2004 به شکل عمده ای متحول شده است. در کشور ما با توجه 
به افرایش هزینه های اجرای روسازی و به روز شدن دستگاه های ساخت 
و اجرای روسازی های آسفالتی، می توان از روش های جدید طراحی برای 
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| مقالـه | نقشه برداری
چکیده 

ارتقـای سـطح ایمنی عـالوه بر اینکه نقـش مهمی در کارایی شـبکه 
حمـل و نقـل شـهری دارد، از اصلی تریـن پارامترهـای تاثیرگـذار در 
مدیریـت معابـر شـهری و نحـوه ی  کنترل و نظارت سـرعت وسـایل 
نقلیـه محسـوب می گردد. سـرعت وسـایل نقلیـه، در برخـی مناطق 
خـاص ماننـد مناطقی کـه دارای کاربری مسـکونی هسـتند، همواره 
موجبـات نگرانـی سـاکنین را فراهـم می سـازد. ایـن مقالـه بـا هدف 
اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات مکانـی بـه منظـور افزایـش ایمنـی 
شـهروندان، عابریـن پیـاده، دوچرخـه سـواران و کاهـش عملکـرد 
سـرعت خودرو هـای اورژانسـی، سـعی دارد کـه   مکان هـای مناسـب 
را بـرای کاهنده هـای سـرعت در نظر گرفتـه و کارکرد آن هـا را مورد 
ارزیابـی قـرار دهـد. بـا جمـع آوری الیه هـای اطالعاتـی مرتبـط و 
مدیریت صحیح آن ها در سیسـتم و بهینه سـازی و به هنگام رسـانی 
نتایـج حاصلـه، بـه نحو احسـن می تـوان مناطـق حادثه خیز شـهری 

را سـاماندهی نمود. 

کلمـات کلیدی: سیسـتم اطالعـات مکانـی، سـرعت گیر، ایمنی، 
ترافیك. 

 
1- مقدمه

ارتقـای سـطح ایمنی عـالوه بر اینکه نقـش مهمی در کارایی شـبکه 
حمـل و نقـل شـهری دارد، از اصلی تریـن پارامترهـای تاثیرگـذار در 
مدیریـت معابـر شـهری و نحـوه ی  کنترل و نظارت سـرعت وسـایل 
نقلیـه محسـوب می گردد. سـرعت وسـایل نقلیـه، در برخـی مناطق 
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خاص مانند مناطقی که دارای کاربری مسـکونی هسـتند، همواره موجبات 
نگرانـی سـاکنین را فراهم می سـازد. لذا آرام سـازی ترافیك یـا به عبارتی 
کنتـرل سـرعت وسـایل نقلیه به عنـوان عاملـی موثـر در افزایش ضریب 
ایمنـی عابریـن پیـاده و همچنین دوچرخه سـواران، موجـب کاهش تعداد 
و شـدت تصادفـات، کاسـتن از آلودگی هایـی مانند: آلودگی هـای صوتی و 
زیسـت محیطی و ارتقاء سـطح کیفی زندگی شـهروندان می شـود. در این 
راسـتا، ضـرورت دارد کـه طبق ضوابـط، مقـررات و اسـتانداردهای مرتبط 
بـا مدیریـت بحـران، فرآینـد نصـب و بـه کارگیـری سـرعت گیرها انجام 
پذیـرد. در غیـر ایـن صـورت نـه تنهـا افزایـش ایمنی را بـه همراه نـدارد، 
بلکـه باعـث بـروز مشـکالتی از قبیـل: کاهـش سـرعت خدمات رسـانی 
خودروهـای اورژانـس، آسـیب رسـانی بـه وسـایل نقلیـه، منحـرف کردن 
ترافیـك بـه سـمت مناطـق مسـکونی و ایجـاد مزاحمـت برای سـاکنان 
خواهـد شـد. در راه هـای شـهری و بین شـهری ایـران با توجه به وسـعت 
بـاالی کشـور و آمـار روز افـزون حوادث ناشـی از تصادفات، نیاز بیشـتری 
به کاهش و کنترل سـرعت وسـایل نقلیه احسـاس می شـود. بدین منظور 
از انـواع سرعت شـکن های مختلـف مانند: گـرده ماهی، مانع سـاندویچی، 
سـرعت گیر معمولی و نظیر آن، با در نظر گرفتن شـرایط مختلف شـبکه 
معابـر و نـوع کاربـرد هـر یك اسـتفاده می شـود. ایـن روش ها، بـه لحاظ 
طراحـی و اجـرا الزم اسـت کـه طبـق اسـتاندارد پیـاده سـازی شـوند، در 
غیـر ایـن صورت خطری جـدی ایمنی ترافیـك را در راه هـا و خیابان های 
کشـور تهدیـد خواهـد نمـود. این خطـر زمانی حادتر می شـود کـه کنترل 
کننده هـای سـرعت جانمایـی درسـتی نداشـته و بـه صـورت صحیـح 

نمایان سـازی نشـده اند. 

2- تئوری کار
همانطـور کـه قبـال اشـاره شـد سـرعت گیر و سـرعت کاه ها از مهم تریـن 
عوامـل تعییـن ضریـب ایمنی معابـر هسـتند. جانمایی درسـت، صحیح و 
دقیـق محـل سـرعت گیرها و سـرعت کاه ها در معابر نقش مهـم و کلیدی 
در مدیریـت ایمنـی و کاهـش اثـرات منفـی طراحـی آن هـا دارد. در ایـن 
میـان الزم اسـت کـه عـالوه بـر بررسـی انـواع آن هـا و ارتبـاط هریك با 
ایمنـی معابـر، تعاریف مرتبـط با مکانیابی و شناسـایی مـکان بهینه انجام 
شـود. تفاوت ها و تشـابهاتی از نظر عملکرد و کاربرد، میان سـرعتگیرها و 
سـرعت کاه هـا وجود دارند که بررسـی آن هـا از نظر طراحی و پیاده سـازی 
کمـك موثـری در ایمنی معابر خواهد بود. سـرعت گیر طرحی فیزیکی در 
شـبکه حمل و نقل می باشـد که برای کنترل سـرعت وسـایط نقلیه مورد 
اسـتفاده قرار می گیرد. طبق اسـتانداردهای موجود در زمینه افزایش ایمنی 
و کاهش سـرعت وسـایل نقلیه، ارتفاع بلندترین نقطه  ی سـرعتگیر حدودا 
2 تـا 4 اینـچ ) 7 تا 10 سـانتیمتر ( برآورد شـده و حداکثر طـول آن 1 فوت 
) 30 سـانتیمتر ( در نظـر گرفتـه می شـود. معموال به کارگیـری این المان 
در اماکنـی بـا حداکثـر سـرعت 5 الـی 10 مایـل بـر سـاعت )15 کیلومتر 
برسـاعت ( توصیـه می گـردد. سـرعت کاه کـه اصطالحا به نام سـرعتگیر 
مالیـم )Gentle Bump( نیـز معـروف اسـت، از نظـر ارتفـاع و عـرض 
همانند سـرعتگیر طراحی شـده، امـا طول آن بین 12 تا 14 فـوت ) 3/5 تا 
4/2 متـر ( متغیـر اسـت. گاهی بسـته به شـرایط محل، طول سـرعت کاه 
تـا حـدود 22 فـوت ) 6/7 متر ( افزایـش یافته و مطابق با شـرایط محل و 
نیـاز، مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. بـه کارگیری سـرعت کاه ها در مناطق و 
معابر مسـکونی و همچنین مناطقی که مسـیر اصلی اتوبـوس، آمبوالنس 
و اتومبیل های اورژانسـی نیسـتند، متداول اسـت. پارامتر سـرعت غالبا در 
طراحـی معابـر شـهری یك پارامتـر مهم به شـمار آمده و جریـان حرکت 

وسـایل نقلیـه بـه همـراه کیفیـت کاربری های داخـل حوزه نفـوذ را تحت 
تاثیـر قـرار می دهـد. در حـال حاضـر بـا توجـه بـه رشـد وسـایل نقلیـه و 
کنـدی عملکرد شـاخص های ایمنی، مناسـب تریـن راه حل ایمن سـازی 
پایـدار معابـر در راسـتای کاهـش تصادفـات و کنتـرل تلفات ناشـی از آن 
اسـتفاده از ابزارهـای فیزیکـی طراحـی در سـطح معابـر می باشـد. در این 
میـان آرام سـازی جریـان ترافیـك را می تـوان با مفهـوم اصـالح و بهبود 
وضعیـت ترافیـك از طریـق کاهش سـرعت و تعداد وسـایل نقلیه تفسـیر 
نمـود. بدیـن منظور، ایجاد یك طـرح مدون و اسـتاندارد به منظور طراحی 
محل هـای مناسـب جهت نصب سـرعت گیر ضـرورت دارد. معموال نصب 
سـرعتگیرها و سرعتکاه ها طبق اسـتانداردهای جهانی انجام نشده و باعث 
ایجاد مشـکل برای شـهروندان. سـاکنین، شـهرداری ها و همچنین سـایر 
ارگان هـای خدمت رسـان می گـردد. لـذا بـه طـور کلـی قوانیـن و ضوابط 

نصـب سـرعتگیرها به صـورت ذیل قابل تعریف هسـتند. 
خیابان هـا و مناطق مسـکونی، بـه منظور نصب سـرعت گیرها محل های 

هستند.  مناسب تری 
سـرعتگیرها زمانـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد کـه دیگـر ابزارهـای 
کنترل سـرعت )مثـل تابلوها و عالیـم(، عملکردی ناکارآمد داشته باشـند. 
ایـن ابـزار در خیابان هـای مسـکونی بـا تعـداد وسـیله ی نقلیـه ی عبوری 
کمتـر از 2500 و بیشـتر از 1000 دسـتگاه در روز، عملکـرد مطلوبـی دارد. 
سـرعت گیر در خیابان هایـی کـه یـك خـط عبـوری داشـته و تابلـوی 
بـر  برسـاعت(  کیلومتـر   40( برسـاعت  مایـل  محدودیـت سـرعت 25 
روی آن هـا نصـب شـده باشـد، قابـل بهره بـرداری می باشـد. در حالی کـه 
سـرعت کاه ها در خیابان هایـی با حداکثر سـرعت مجاز 32 مایل برسـاعت 

)50 کیلومتـر بـر سـاعت ( نیـز قابـل احداث هسـتند. 
 در معابـری کـه شـیب آن هـا بیش از %8 اسـت، سـرعت گیر و سـرعتکاه 

نبایسـتی نصب  شود. 
پیاده سـازی سـرعت گیر در محل هایی که مسـیر عبور کامیـون، کامیونت 

یـا عمومی می باشـند، امکان ناپذیر اسـت. 
در خیابان هایـی کـه مسـیر اصلـی رفـت وآمـد وسـایل نقلیـه اورژانسـی 
هسـتند، )بنابر تشخیص متخصصان( ایجاد سـرعت گیر توصیه نمی گردد. 
 سـرعتگیر در خیابان هایـی کـه محـل اسـتقرار نیروهـای پلیـس، امـداد، 

آتش نشـانی و نظیـر آن هسـتند، غیـر قابـل پیـاده سـازی اسـت. 
در خیابان هایـی کـه از طول، عرض، دید کافی و شـیب مناسـب برخوردار 
نیسـتند، بهتـر اسـت به منظـور تامیـن امنیت شـهروندان، ایـن ابنیه فنی 

ایجـاد نگردد. 
موافقت کتبی %100 مالکین )1 رای به ازای هر مالك( و %67 ساکنین )1رای 
بـه ازای هـر واحد مسـکونی( در رابطه با خیابان مورد نظر ضروری اسـت. 
قبـل از رسـیدن بـه محـل سـرعت گیرها بایسـتی عالیـم هشـدار دهنده 

مطلـوب در محـل مناسـب قـرار گیرند. 
اسـتفاده از سـرعت گیر در خیابان هـای بـن بسـت با طـول کمتـر از 800 

فـوت )25متر( مجاز نیسـت. 
 طول خیابانی که سـرعت گیر بر روی آن واقع شـده است، حداقل1.4مایل 

)2.25 کیلومتر( است. 
رعایـت قوانین فوق که بر اسـاس تجربـه و تحلیلهای علمی ارایه شـده اند، 
منجـر می گـردد به اینکه مـکان مطلوب از نظـر فرایند طراحی اسـتاندارد 
گردیـده و پیامدهـای مناسـبی بـا توجه به محصوالت بدسـت آمـده ارایه 
شـوند. محقـق اسـت کـه در ایـن میـان، تعییـن مـکان مناسـب نقشـی 
پررنـگ ایفا نمـوده که بر اسـاس آن، داده های زمیـن مرجع مرتبط تحلیل 
شـده و گزینه هـای بالقـوه ای بـرای احـداث کاهنده هـای سـرعت فراهم 
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می گردنـد. سـپس آلترناتیوهـای نهایی در یك سیسـتم جامـع و هدفمند 
ارزیابـی گردیـده و تصمیـم مقتضـی در راسـتای تعیین بهتریـن مکان ها 
اخذ می گردد. سیسـتم اطالعات مکانی شـامل مجموعه ای سـازمان یافته 
از نرم افـزار، سـخت افزار، نیـروی متخصـص و داده اسـت کـه چارچوبـی 
انعطاف پذیـر را بـرای تصمیم گیـری بهینه ی مـکان سـرعت گیر در رخداد 
تصـادف فراهـم می سـازد. پدیـده تصـادف یکـی از بحران هـای پیش رو 
در در جهـان، بـه خصوص در کشـورهای در حال توسـعه، می باشـد که از 
جملـه رخدادهای صنعتی و تکنولوژیکی محسـوب شـده و هر سـاله جان 
تعـداد زیـادی از افـراد در جوامـع مختلـف را می گیرد. بـرای کاهش اثرات 
ایـن پدیـده از مدیریـت بحران، به عنـوان علمی که وقایـع و رخدادها را به 
صورت سیسـتماتیك مشـاهده نمـوده و با تجزیـه و تحلیل آن هـا ابزاری 
مناسـب بـه منظور امداد رسـانی سـریع و بهبـود اوضاع و پیشـگیری را در 
اختیـار قـرار می دهـد، میتـوان اسـتفاده نمـود. بـا توجه بـه اینکـه در اکثر 
مواقـع بحران هـا قابـل پیشـگیری نیسـتند، لذا قابـل توجه اسـت که قبل 
از وقـوع آن تمهیداتـی در نظـر گرفتـه شـده و تصمیمـات الزم به منظور 
کاهـش اثرات آن در اسـرع وقـت اخذ میگردند. سیسـتم اطالعات مکانی 
بـه عنـوان علمی نوین، در دسـترس مدیریت بحـران بوده و تـا حد زیادی 
قابلیـت مدیریـت، کنتـرل و پیـش بینـی نحـوه وقـوع حـوادث در مواقـع 
حسـاس را دارد. در نتیجـه از اتـالف زمـان جلوگیری شـده و تا حد ممکن 
از ضررهـای جانی انسـان ها ممانعـت می گردد. پدیده تصادفـات به عنوان 
یـك نـوع حادثه که فراوانی رخداد آن در شـبکه معابر باعـث وقوع بحران 
می گـردد، ایمنـی را تحـت تاثیر قـرار داده و نتایج زیانباری به همـراه دارد. 
سـرعت وسـایل نقلیـه مهم تریـن عامـل در وقـوع تصادفات می باشـد که 
بـا در نظـر گرفتـن کاهنده های سـرعت در مکان مناسـب کنترل شـده و 
مخاطـرات ناشـی از آن تـا حـد قابل قبولـی کاهش می یابد. در مدلسـازی 
و تصمیم گیـری بـر روی عوامـل دخیـل در مکان سـرعت گیرها، الگوها و 
روش هـای گوناگونـی به کار گرفته می شـوند که از جملـه آن ها مدل های 
تصمیم گیـری چنـد شـاخصه می باشـد. تحلیل سلسـله مراتبی بـه عنوان 
یکـی از انـواع روش هـای تصمیم گیـری چنـد شـاخصه، قـادر اسـت کـه 
بـه صـورت دو دویـی تاثیـر مکانـی متقابـل عوامـل را در نظـر گرفتـه و 

ناسـازگاری های موجـود را مشـخص نماید. 
بـرای محاسـبه اوزان با توجه به اینکـه واحدهای ذهنی هر فرد تصمیم گیر 
بـا دیگـری متفـاوت اسـت، در یـك فضـای واحـد استانداردسـازی همـه 
ترجیحـات ضـرورت دارد. یکـی از روش های اسـتاندارد سـازی ترجیحات 
تقسـیم هـر المـان به مجمـوع المان هاسـت کـه معمـوال در AHP برای 

نرمـال کـردن اعداد جدول های مقایسـه ای اسـتفاده می شـود. 

رابطه )1(

کـه در آن rij مولفـه ی نرمال شـده اسـت که جهت محاسـبه اوزان مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. بـرای تعییـن وزن عناصـر تصمیم نسـبت به هم 
از طریـق مجموعـه اي از محاسـبات عـددي، مجمـوع اعداد هر سـتون از 
ماتریـس مقایسـات زوجـي محاسـبه شـده، سـپس هـر عنصر سـتون بر 
مجمـوع سـتون تقسـیم مي شـود. میانگیـن اعـداد هـر سـطر از ماتریس 
مقایسـات نرمـال شـده میانگیـن وزن نسـبي عوامـل را ارایه مي کنـد. در 
درخـت سلسـله مراتب بـه منظور رتبه بنـدي گزینه هاي تصمیم، بایسـتي 
وزن نسـبي هرعنصـر را در وزن عناصـر باالتـر ضـرب کرد تـا وزن نهایي 
بدسـت آیـد. تقریبـاً تمامـي محاسـبات مربوط بـه فرایند تحلیل سلسـله 
مراتبـي بر اسـاس قضـاوت اولیـه تصمیـم گیرنـده کـه در قالـب ماتریس 

مقایسـات زوجي ارایه مي شـود. لذا هر گونه خطا و ناسـازگاري در مقایسـه 
و تعییـن اهمیـت بیـن گزینه ها و شـاخص ها، نتیجـه نهایـي را مخدوش 

مي سـازد. 

3- ارزیابی عملکرد
از بررسـی های میدانـی و تحقیـق در مـورد شـرایط و امکانـات  پـس 
موجـود در شـهرداری کاشـان، داده هـای مکانی مورد نیـاز جهت مکانیابی 
سـرعت گیرها مشـخص شـده و به همـراه اطالعات توصیفی بـه صورت 
جدولـی یکپارچـه سـازی می گـردد. ایـن داده هـا در مقیـاس 2000: 1 و 
سیسـتم تصویـر UTM ذخیـره شـده و عملیـات زمیـن مرجع سـازی و 
همسـان سـازی اسـتانداردهای دقـت بـر روی هریـك انجـام می گیـرد 

)جـدول 1(. 

سیستم مقیاسداده ها
محصول مورد نیازسازمان ارایه کنندهتصویر

حد تاثیر معابرشهرداری2000UTM: 1معابر

کاربری 
بازدید میدانی از منطقه2000UTM: 1مناطق

حد تاثیر کاربری های 
مسکونی، تجاری؛ 

رفاهی و غیره

حد تاثیر میدان ها شهرداری2000UTM: 1میدان ها

محل عابرین 
حد تاثیر خط عابربازدید میدانی از منطقه2000UTM: 1پیاده

تقاطع های 
حد تاثیر تقاطع های بازدید میدانی از منطقه2000UTM: 1فاقد چراغ

فاقد چراغ
جدول 1- عوامل و فاکتورهای تهیه شده مطابق با نیاز

بـا توجـه به جـدول 1 و انجـام پردازش هایـی مانند تعیین فاصله، بررسـی 
توزیـع و تراکـم و آمارگیـری از مشـخصات الزم، الیه هـای حـد تاثیـر به 

صـورت زیر ایجاد شـدند. 
 تعریـف موقعیـت مکانـی مراکـز مسـکونی، تجـاری و درمانی-رفاهـی و 
غیـره و تحلیـل اطالعـات توصیفی منتسـب بـه هر الیـه ماننـد: آدرس، 

مالکیـت، شـماره تلفـن، کد پسـتی، نـوع کاربـری اراضی. 
مدلسـازی فاصلـه از شـبکه معابـر بـا توجـه بـه مشـخصات متصـل بـه 
هـر یـك، نظیـر: حجـم ترافیـك، محدودیت سـرعت در راه، مشـخصات 
هندسـی، مـدت زمان مسـیر رفـت و برگشـت خودروها، یك طرفـه یا دو 
طرفـه بـودن خیابـان ها، طـول معابر و طبقه بنـدی معابر )اصلـی، فرعی، 

کوچه هـا و بـن بسـت ها(. 
دار  چـراغ  تقاطع هـای  ماننـد:  نقطـه ای  عـوارض  توپولوژیـك  تحلیـل 
فرماندهـی و چهـار راه هـای فاقـد چـراغ، خطـوط عابر پیـاده و نظیـر آن. 
در ادامـه بـا در نظـر گرفتن کاربری هر یك از مناطـق به صورت الیه های 
مکانـی مجـزا، حـد تاثیـر هـر نـوع کاربـری مـورد ارزیابـی قـرار گرفته و 
مقـداری بـه هر محـدوده از جـواب تعلق می گیـرد. الیه های آماده سـازی 
شـده در محـدوده مرزی )حـد تاثیر معابـر(، به صورت ماتریسـهایی مجزا 
)با انـدازه سـلولهای مرتبط با سـطح جزئیات مکانـی مورد نیاز(، با سـاختار 
رسـتری ذخیره سـازی می شـوند. سـپس مطابق با ارزش و اهمیت مرتبط 
بـا هـر عدد در هـر ماتریس، نظرات کارشناسـی اعمـال شـده و در بازه ای 
عـددی بی مقیـاس میگردنـد. در این مرحلـه که به نام طبقـه بندی مجدد 
معـروف اسـت، هـر المـان سـلولی بـا عددی بیـن یك تـا 10 که نشـان 
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دهنـده مطلوبیـت آن عامـل در مـکان سـرعت گیـر اسـت، مقداردهی می گـردد. این بازه بر اسـاس توانائی مقایسـات و تفسیرانسـان از هر عامـل )تا 10 
عـدد( و سـطح جزئیات تغییـرات مطلوب، معرفـی می گردد. 

شکل 1- نمونه ای از داده های آماده سازی شده با روش بی مقیاس سازی

در مرحلـه بعـد، الیه هـای آماده سـازی شـده بـا اسـتفاده از عملگرهـای 
ریاضـی و پارامتـر وزن هر یك در مکانیابی سـرعت گیر تلفیق می شـوند. 
نتایـج حاصـل از نظـرات کارشناسـی و ماتریـس مقایسـه زوجـی، نشـان 
میدهند که مناطق آموزشـی بیشـترین سـهم و تجهیزات شهری کمترین 
اهمیـت را در فراینـد تلفیقی خواهند داشـت. هر یك از اوزان بدسـت آمده 
به صورت یك اسـکالر، در ماتریس اعداد اسـتاندارد منتسـب به هر عامل 
مکانی ضرب شـده و الیه های ماتریسـی وزن دار بی مقیاس شـده حاصل 
میگردنـد. در نهایـت هر یـك از ماتریسـهای وزن دار بی مقیاس شـده، به 
کمـك عملگـر ریاضـی جمـع، )به صـورت درایـه بـه درایه( تلفیق شـده 
و ماتریـس نهایـی هـدف را بـه وجـود میاورنـد. در ماتریـس هـدف اعداد 
بزرگتـر نشـانگر   مکان هـای مطلوبتر برای نصب سـرعتگیرها هسـتند. به 
منظـور محـدود تر نمودن فضای جسـتجو، یك بـازه ی مطلوبیت )با توجه 
بـه حداکثـر مقادیر بدسـت آمـده( تعریف شـده و 19 منطقـه بالقوه جهت 

نصب سـرعت گیـر تعیین گردید) شـکل 2 و جـدول 2(. 
 

پ

شکل 2-  مکان های اولیه به منظور نصب سرعت گیرها

شـکل 2- الـف بیانگـر اهمیـت هـر منطقـه جهـت نصـب کاهنده هـای 
سـرعت می باشـد کـه بـا توجه به مقدار بدسـت آمـده از نتایـج تحلیلی به 
محدوده هایـی بـا درجـه اهمیت کم )با رنگ قرمز مشـخص شـده اسـت( 

و بخش هایـی بـا درجـه اهمیـت خیلـی زیـاد )بـا رنـگ سـبز نشـان داده 
شـده( طبقه بندی شـده اسـت. این مناطق اکثرا در قسـمتهای مسـکونی 
شـهر واقـع شـده اند کـه در نتیجـه آن مبحث کنتـرل سـرعت از ضرورت 
بیشـتری برخـوردار خواهـد بـود. در شـکل 2-ب محل هـای مناسـب بـه 
منظـور انتخاب مکان کاهنده های سـرعت بـه همراهکاربریهـای اطراف، 
مشـخص شـده اند. لـذا تعداد 19 عـدد از انـواع کنترل کننده های سـرعت 
بـرای ایـن منطقـه در نظر گرفته می شـود. ایـن تعداد بر اسـاس معیارهای 
مدیریـت بحـران و کنتـرل سـرعت معابـر انتخـاب شـده و ارتبـاط آن ها 
بـا   مکان هـای پر اهمیـت ماننـد: مناطـق آموزشـی، تقاطعات فاقـد چراغ 
فرماندهـی و محدوده هـای پـر رفت و آمد مشـخص می گـردد. با توجه به 
اینکـه بهتر اسـت سـرعتگیرها، در خیابان هایـی که در بین مرز مشـترک 
مناطق آموزشـی و مسـکونی هسـتند، نصب گردند، این مسـاله به عنوان 
یـك پارامتـر مهـم در ارزیابـی نتایج نظر گرفته شـده اسـت. بدین ترتیب 
از نصـب تعـداد نامتناسـب سـرعتگیر، در مناطقی که )به جهـت جانمایی 
ناصحیـح( نیاز به کنترل سـرعت دارند، پیشـگیری می شـود. همچنین در 
این فرایند سـعی شـده اسـت که به منظور افزایش ضریب ایمنی و بهبود 
عملکرد خودروهای اورژانسـی، تا حد امکان از پیاده سـازی سـرعت گیرها 

در خیابان هـای منتهـی به مناطـق درمانی جلوگیری شـود. 

4-نتایج 
هوشمندسـازی مکان سـرعت گیرها به همـراه اسـتفاده از مصالح مرغوب 
)بـه جـای مـواد آسـفالتی معمولـی(، عـالوه بر کاهـش سـرعت خودروها 
و کـم کـردن تعـداد تصادفات، نقـش مهمـی در مدیریت بحران داشـته و 
جـان و مـال انسـان ها را از مخاطرات ناشـی از این رخـداد حفظ می نماید. 
کنتـرل کننده هـای سـرعت از نظـر نحـوه عملکـرد بـه چنـد نـوع اصلی 
شـامل: هیدرولیکـی زیـر زمینـی، آفالیـن، مقطعـی و انعطاف پذیـر قابل 
تقسـیم هسـتند. اسـتفاده از انـواع مذکور مسـتلزم بـه کارگیری سیسـتم 
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سـرعت اسـت. لـذا با هـدف افزایـش ایمنی معابـر در حین وقـوع بحران، 
در محـدوده مطالعاتـی شـهر کاشـان عواملی نظیـر: تاثیر معابـر، وضعیت 
خطـوط عابـر پیـاده، محـل تقاطع های فاقـد چـراغ، موقعیـت کاربری ها، 
وضعیـت گسـل ها و تاثیر میادین، در نظر گرفته شـدند. بـا ادغام الیه های 
آماده سـازی شـده در محیط سیسـتم اطالعات مکانی، 19 نقطه به عنوان 
محل هـای بالقـوه، به منظـور نصب سـرعت گیرها پیشـنهاد داده شـدند. 
نتایـج حاصلـه حاکـی از آن اسـت که نصب سـرعت گیرهای پیشـنهادی 
نقـش موثـری را در کاهـش اثرات ناشـی از ترمزهای ناگهانـی که باعث: 
ایجـاد تصـادف، نقص فنـی در خودرو، افزایش سـوخت مصرفی و انتشـار 
آالینده هـای مضـر در شـهر کاشـان می شـود، خواهـد داشـت. همچنیـن 
اسـتفاده از قابلیت هـای GIS برای نصب سـرعت گیرهایی کـه در مقاطع 
زمانـی خـاص فعال بوده و سـرعت را کنترل می کنند، در مناطق آموزشـی 

توصیـه می گردد. 
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امیـر طالبیـان| مسـوول حـوزه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات 
سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضـوي

| مقالـه | عمــومی

آشنایی با حمالت 
)pharming( فارمینگ

و ویروس ها

مقدمه
تهدیدهـای جدیـدی کـه هویـت و اطالعـات کاربـر را هـدف قـرار 

داده انـد،  رویکردهـای جدیـد امنیتـی را طلـب می کنـد. 
امـروزه، حمـالت phishing سـاده تـر و کـم خطرتـر از تهدیدهای 
آنالینی که در حال تجربه شـدن هسـتند، به نظر می رسـند. حمالت 
phishing به آسـانی شـناخته می شـوند و می توان به سـرعت آن ها 
را از کار انداخـت. جرایـم سـازمان یافته از این حد گذشـته و پیچیدگی 
آن هـا به طرز چشـم گیـری افزایـش یافته اسـت. امـروزه، کاربران با 
اشـکال موذیانه تری از حمله مواجه می شـوند و کشـف و مقابله علیه 

آن ها بسـیار مشـکل تر است. 
 

گونه ای جدید از حمله
ایـن گونـه جدیـد حملـه به عنـوان pharming شـناخته می شـود. 
pharming بجـای اینکـه کاربر را گول بزند تـا به یك ایمیل تقلبی 
پاسـخ دهد تا او را به یك وب سـایت جعلی هدایت کند، برای فریب 
دادن کاربـر برای تسـلیم هویـت و اطالعات حساسـش، از روش های 
زیرکانـه تـری اسـتفاده می کنـد. ایـن حمـالت از اسـب های )تـروا 
تروجـان( بـرای نصـب برنامه هـای کلیدخـوان و برنامه هـای هدایت 
کننـده اسـتفاده می کنند تـا به یك نفوذگـر اجازه دهنـد کلمات عبور 
و شـماره کارت های اعتباری را بدسـت آورد، بدون اینکه کاربر مجبور 
بـه انجـام کاری غیرعادی باشـد. در اینجا دو مثـال از نحوه این حمله 

آورده شـده است: 
1- کاربـر یـك ایمیـل ظاهـراً صحیح را بـاز می کند که او را تشـویق 
می کنـد تـا فایـل الحاقـی بـه ایمیـل را باز کنـد. ایـن فایـل الحاقی 
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برای سـروکار داشـتن با ایـن احتمال، رویکـرد متفاوت دیگری مـورد نیاز 
اسـت. عـالوه بـر ابزارهایـی کـه ذکـر آن ها رفـت، نیاز اسـت کـه هویت 
و اطالعـات کاربـران توسـط محافـظ شـخصی )body guard( مراقبت 
شـود. یعنـی، نیـاز اسـت کـه هویـت و اطالعـات شـخص بـدون در نظر 
گرفتـن نـوع حملـه و جایـی که اطالعـات کاربر بـه آنجا مـی رود، همواره 
امـن باقـی بماند. ایـن نوع امنیـت قابلیت هـای محافظ شـخصی را برای 
هویـت کاربـر ایجـاد می کنـد و اهمیتـی نـدارد کـه اطالعـات کاربـر بـه 
کجـا فرسـتاده می شـود و کلیدخوان نصب شـده اسـت و یا اینکـه نفوذگر 

می توانـد ترافیـك اینترنـت را نظـارت کند. 
دو قابلیـت امنیتـی وجـود دارد کـه می توانـد توانایی این محافظ شـخصی 
 )strong authentication( را پیـاده کنـد. اولـی تصدیـق هویـت قـوی
اسـت. امـروزه، کاربـران عموماً بـرای محافظت از هویتشـان به یك کلمه 
عبـور اطمینـان می کننـد، امـا احتمـال زیـادی وجـود دارد که کلمـه عبور 
توسـط کسـی که نظاره گر login اسـت، دزدیده شـود. داشتن یك عامل 
اضافـی بـرای تصدیـق هویـت، یعنـی چیـزی کـه کاربـر بایـد به صورت 
فیزیکـی داشـته باشـد عـالوه بر آنچه کـه می دانـد، می تواند یـك هویت 
آنالیـن را در برابـر حمله محافظت کند. این کار قابل مقایسـه با چگونگی 
تأییـد هویـت کاربران در ماشـین های خودپـرداز بانك اسـت. کاربران هم 
کارت بانکـی دارنـد و هـم PIN را می داننـد. بـا تصدیق هویـت قوی، اگر 
کلیدخـوان هـم نصـب شـده باشـد، می توانـد تنهـا کلمـه عبـور را بگیرد 
و نـه عامـل فیزیکـی اسـتفاده شـده در پروسـه تصدیـق هویـت را. کلمه 
عبـور بـه تنهایـی و بدون فاکتـور فیزیکـی نمی تواند توسـط نفوذگر برای 
دسترسـی بـه حسـاب کاربر مورد اسـتفاده قـرار گیـرد. توانایی مهـم دوم 
رمزنـگاری مـداوم اسـت. امـروزه، )Secure Socket Layer SSL) از 
اطالعـات ارسـال شـده توسـط کاربـران به گونـه ای محافظـت می کنـد 
کـه انـگار تنهـا به سـرور هـدف ارسـال می شـوند. بـرای مثـال، اگر یك 
کاربـر کلمـه عبـور خـود را وارد کنـد، به راحتـی تـا زمـان رسـیدن به وب 
سـرور در طـرف دیگـر، قابل مشـاهده اسـت. در مورد یك حملـه هدایت 
کننـده، ارتبـاط امن در سـایت نفوذگـر پایان می پذیـرد و قبـل از اینکه به 
سـازمان آنالیـن قانونی ارسـال شـود، دیتای کاربـر در معرض افشـاء قرار 
می گیـرد. رمزنگاری مسـتمر می توانـد از دیتا، بـدون در نظر گرفتن امنیت 
ارتبـاط، محافظـت کند. ورودی های کاربر قبـل از ترک کامپیوتر کاربر رمز 
می شـوند و می توانند تنها توسـط سـازمان قانونی که به سـرورهای طرف 
دیگر دسترسـی دارد، رمزگشـایی شـوند. حتی اگر دیتا به این سـرور نرسد، 

رمزشـده باقـی خواهـد ماند و بـرای یك نفوذگر قابل اسـتفاده نیسـت. 

این دو قابلیت به همراه هم، می توانند نقش محافظ شخصی 
را برای محافظت از هویت و اطالعات کاربر در دنیای 

خصمانه! اینترنت ایفا کنند. 

 

به صـورت مخفیانـه یك »کلیدخـوان« )برنامه ای اسـت کـه کلیدهایی را 
که توسـط کاربـر زده می شـود، ثبت می کنـد( نصب می کنـد. هنگامی که 
کاربـر بـه بانـك آنالیـن خـود سـر می زنـد، کلیدخـوان این را تشـخیص 
می دهـد و ورودی هـای صفحه کلید کاربر را هنگامی که وی اسـم و کلمه 
عبـور را تایـپ می کنـد، ثبت می کند. سـپس ایـن اطالعات بـرای نفوذگر 

ارسـال می شـود تا برای دسترسـی به حسـاب کاربر اسـتفاده شـود. 

2- یـك کاربـر ممکـن اسـت بـا دانلـود کـردن یـك فایـل یـا مشـاهده 
یـك وب سـایت کـه حـاوی ActiveX control اسـت، سـهواً یـك 
»هدایـت کننـده« )redirector( را روی سیسـتم خـود نصـب کنـد. این 
کار باعـث می شـود که فایل هـای موجود در سیسـتم دچار تغییراتی شـود 
و هنگامی کـه کاربـر بـه بانـك آنالیـن خـود سـر می زنـد، به وب سـایت 
 DNS نفوذگـر هدایت شـود. این عمـل می تواند با مسـموم کردن سـرور
انجـام گیـرد که بـرای آدرس بانك آنالین کاربر، IP وب سـایت نفوذگر را 
می فرسـتد. حمـالت پیچیـده تـر می توانند ارتبـاط را با بانك کاربـر برقرار 
کننـد و هنگامی کـه پروسـه در حـال انجـام اسـت، ترافیك عبـوری بین 
کاربر و بانك )شـامل کلمات عبور و اطالعات شـخصی( را مشـاهده کنند. 

در اصـل نفوذگـر خـود را بیـن کاربـران و بانك قـرار می دهد. 

چه می توان کرد؟
از نظــر تاریخــی، رویکــرد امنیتــی کــه بــرای ایــن نــوع از حمــالت بــکار 
 )Boarder Guard( گرفتــه شــده اســت، مشــابه مفهــوم گارد مــرزی
بــوده اســت. ورود مــوارد زیــان رســان را بــه کامپیوتــر متوقــف کنیــد و 
جلــوی کاربــر را از رفتــن بــه  مکان هــای بــد بگیریــد. ابزارهایــی ماننــد 
آنتــی ویــروس، ضدجاســوس، فایروال هــا و تشــخیص دهنــدگان نفــوذ، 
همگــی چنیــن رویکــردی دارنــد. بــه هرحــال، همچنانکــه حمــالت بــه 
ــوان از  ــوند، نمی ت ــر می ش ــده ت ــد و پیچی ــه می دهن ــود ادام ــد خ رش
احتمــال نصــب شــدن موفقیــت آمیــز یــك کلیدخــوان یــا هدایــت کننده 

ــد.  علی رغــم ایــن گاردهــای مــرزی، غافــل مان
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بررسی دنیای واقعی
چنـد انتخـاب وجـود دارند که می تواننـد امنیت محافظ شـخصی را فراهم 
کننـد اما بایـد با اسـتفاده از نیازهای دنیـای واقعی اینترنت ارزیابی شـوند. 
چنانچـه کاربـر بـا یك تکنولـوژی احسـاس راحتـی نکنـد، آن را نخواهد 
پذیرفـت. اگـر تکنولـوژی خیلی گران باشـد، نه بـرای کاربـر انتهایی قابل 

تهیـه خواهـد بود و نه بـرای سـازمان مربوطه. 
چندیـن عامـل وجـود دارد کـه باید به هنگام تشـویق کاربـران به پذیرش 

تکنولـوژی مورد نظـر مورد توجه قـرار گیرند: 
 نـرم افـزار کالینـت هـر نیـازی بـه دانلـود و نصب نـرم افزار بـه عنوان 

یـك مانع اسـت... 
 واسـط نـرم افـزار خطـرات و پیچیدگـی کـه کاربـر بـرای پیاده سـازی 

تجربـه می کنـد... 
 راحتـی اسـتفاده مخصوصـاً بـرای تصدیـق هویـت دو عاملـه!، راحتـی 
اسـتفاده شـامل قابلیت حمل، دوام اسـت. سـهولت کار با واسـط کاربر نیز 

مـورد توجـه جدی اسـت. 
مشـخصاً زمانـی کـه از این نوع فنـاوری با مقیـاس باال بکارگرفته شـود، 
هزینـه این رویکـرد می تواند در امکانپذیری آن موثر باشـد. اگر هزینه کل 
سیسـتم خیلـی باال باشـد، سـازمان ها بـرای برقـراری این امنیـت اضافی 
بـرای یـك مورد تجـاری مـورد قبول، نیـاز به مطالبـات مالـی از کاربران 
دارنـد. در ایـن مـوارد کاربـران به راحتـی راضی بـه پرداخت هـای اضافی 

بـرای برقـراری این امنیت بیشـتر نمی شـوند. 
بـه ایـن منظـور تکنولوژی هـای محافـظ شـخصی بایـد سـطح باالیی از 
امنیت را در حالی که هزینه کمی در بردارند و برای اسـتفاده آسـان هسـتند، 

فراهـم کنند. 

چگونه یک رمز عبور خوب داشته باشیم؟
پایـگاه اطـالع رسـانی پلیس فتا: مـا هر روزه بـرای ورود به انواع و اقسـام 
حسـاب های کاربـری از رمزهـای مختلفـی اسـتفاده می کنیم. ایـن رمزها 
از ترکیبـات مختلفـی بـرای ما شـکل گرفته اند که بـه احتمال زیـاد یادآور 
نکتـه، مکان، شـخص یا رویدادی هسـتند. معمواًل برای اینکـه این رمزها 
هـم بـه راحتـی حـدس زده نشـوند نیـز آن ها را بـا اعـداد یـا کاراکترهای 
دیگـری ترکیـب می کنیم. امـا واقعـاً پرکاربردتریـن رمزها کدام هسـتند؟ 
کدام 4 رقم بیشـترین پین کدهای دسـتگاه های خودپرداز یا سیسـتم های 

4 رقمـی را تشـکیل می دهند؟
در سـال 2011، تعداد 37000 نفر از کاربران سـونی، حسـاب های اینترنتی 
شـان هـك شـد و اطالعات آن هـا توسـط LulzSec در اینترنت منتشـر 
شـد. ایـن اتفـاق در سـال 2010 بـرای 180000 نفـر از اعضـای سـایت 
Gwaker Media رخ داد و اطالعـات آن هـا نیـز لـو رفـت. اما مطالعاتی 
کـه بـر روی ایـن پسـوردهای لـو رفته انجـام گرفته اسـت، نـکات جالب 

توجهی را آشـکار می سـازد که بد نیسـت نگاهی به آن ها داشـته باشـیم. 
اسـتفاده از رمزهـای عبـور در چنـد حسـاب کاربـری: کاربران یـك عادت 
بسـیار بـد دارنـد! تعـداد بسـیار زیادی از ایـن افـراد از یك رمز عبـور برای 
حسـاب های مختلـف و متعـددی بهـره می گیرنـد. ایـن عادت شـاید سـر 
منشـأ تسـهیل در حفـظ کـردن رمزهـای عبـور را در خـود ببیند، امـا اگر 
بـرای پسـورد حسـاب جی میل، الیـو، یاهو میـل، پی پل و بسـیاری دیگر 
از سـرویس ها از یـك رمـز عبـور اسـتفاده کنیـد، خودتـان کار هکرهـا را 

راحت تـر کرده ایـد. 

از مطالعـه رمزهـای بـه دسـت آمده چـه نتایجـی حاصل 
است؟ شـده 

رمزهایـی کـه از کلمـات سـاده اسـتفاده می کننـد: شـاید بـاور نکنیـد یـا 
حداقـل اینکـه بـاور آن برایتـان سـخت باشـد، امـا 99% از رمزهـای عبور 
حسـاب های سـونی همگـی از کلمـات سـاده و یا بـا مفهوم بهـره گرفته 
بودنـد. ایـن کلمـات بـه طـور مثـال شـامل summer .abc123اسـت. 
رمز هـای عبـوری که بـه صـورت alpha numeric هسـتند بـه راحتی 
توسـط برنامه هایـی کـه رمزها را حدس می زنند قابل شناسـایی و کشـف 

 . هستند
متفاوت و عجیب باشـید: هکرها برای اینکه بتوانند رمزهای عبور شـما را 
حـدس بزننـد معمـواًل از یك دیکشـنری مخصوص اسـتفاده می کنند که 
در واقـع انبـاره ای اسـت از کلمـات. بسـیار عجیب بـود امـا 60% رمزهای 
عبـوری کـه از 37000 رمـز لـو رفتـه همگـی در این دیکشـنری ها وجود 
داشـتند. ایـن نشـان می دهـد کـه کاربـران از رمزهای سـاده و بـا مفهوم 

اسـتفاده می کننـد که امـکان حـدس زدن آن ها وجـود دارد. 
کاربـران در انتخـاب رمـز عبـور سـخت تنبـل هسـتند: مطالعـات نشـان 
می دهـد کـه کاربـران در اسـتفاده از کاراکترهـای! % ^ @ # $ ] + 
در رمزهـای عبـور بسـیار تنبـل هسـتند و معمـواًل رمزهایـی بیـن 6 تا 8 
کاراکتـری انتخـاب می کننـد. با ایـن اوصاف شـما هکرها را بـه میهمانی 

ویـژه ای دعـوت می کنیـد. 

داستان پین کدها و رمزهای عددی چیست؟
رمزهـای عـددی بـرای اسـتفاده در دسـتگاه هایی ماننـد ATMهـا کـه 
معمـواًل 4 رقمی هسـتند هـم ماجـرای جالبـی دارنـد. طبـق مطالعاتی که 
DataGenetics بـر روی ایـن رمزها انجام داده اسـت نشـان می دهد که 

اوضـاع در ایـن بخـش هم چنـدان دلخـواه نبود!
از میـان 10000 حالتـی کـه بـرای رمزهـای 4 رقمی وجـود دارد فکـر 
می کنیـد کدامیـك از ایـن حالت هـا بیشـترین طرفـدار را داشـته اسـت؟ 
احتمااًل حدسـتان درسـت اسـت. حالت »1234« با نزدیك به 11% حضور 
در ایـن حالت ها بیشـترین رمز مورد اسـتفاده بوده اسـت! مقـام دوم به %6 
بـه عـدد »1111« و مقـام سـوم نیز بـا نزدیك بـه 2% به عـدد »0000« 

اختصـاص پیدا کرده اسـت. 
در این بررسـی ها، 20 پسـوردی که بیشـترین حالت را در اسـتفاده شـدن 

داشـته اند، حـدود 27% از تمـام حالت هـای موجـود را پوشـش داده اند. 

اما چگونه می توان رمزهای بهتر و قوی تری داشت؟
1. پسـورد خـود را بـا حـروف اول کلمـات یـك جمله یا متنی که دوسـت 

داریـد آغـاز کنید. به طـور مثال: 
Can't See the Forest Through the Trees: cstfttt 

If the Shoe Fits, Wear It: itsfwi 
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ــا 8  ــور 6 ت ــای عب ــواًل رمزه ــد. معم ــر کنی ــوردها را طوالنی ت 2. پس
کاراکتــری بــرای حــدس زده شــدن جــزو رمزهــای راحــت بــه حســاب 
می آینــد. می توانیــد بخــش اول را بــا یــك کلمــه کــه مفهــوم بیشــتری 

ــد.  ــر کنی ــم بچســبانید و طوالنی ت ــه ه ــان دارد ب برایت
cstftttGmail 
puosuVista 

itsfwiEpinions 
ــه طــور  ــد. ب ــر کنی ــده ت ــا کمی دســت کاری پیچی ــان را ب 3. رمــز عبورت
ــری حرفی-عــددی  ــر غی ــك کاراکت ــا ی ــال یکــی از حــروف آن را ب مث

عــوض کنیــد. 
CstftttGm@il 

Puo5uVista 
1tsfwiEpinions 

4. از همــه ایــن مــوارد مهم تــر، عــوض کــردن دوره ای رمزهــای 
خودتــان اســت. شــما بایــد در یــك بــازه زمانــی خــاص تمــام رمز هــای 
خودتــان را عــوض کنیــد. در غیــر ایــن صــورت بــاز هــم امــکان حــدس 

زدن رمزتــان را بــه هکرهــای عزیــز داده ایــد!

تعریف ویروس
ویــروس، یــك نــوع از بدافــزار اســت کــه وقتــی اجــرا می شــود، تــالش 
می کنــد خــودش را در یــك کــد اجرایــی دیگــر کپی کنــد. وقتــی موفــق 
بــه انجــام ایــن کار شــد، کــد جدیــد، آلــوده نامیــده می شــود. کــد آلــوده، 
وقتــی اجــرا شــود، بــه نوبــه ی خــود کــد دیگــری را می توانــد آلــوده کند. 
ایــن عمــل تولیــد مثــل یــا کپی ســازی از خود بــر روی یــك کــد اجرایی 
ــواًل  ــت. معم ــروس اس ــك وی ــف ی ــدی در تعری ــی کلی ــود، ویژگ موج
کاربــران کامپیوتــر به ویــژه آن هایــی کــه اطالعــات تخصصــی کمتــری 
دربــاره کامپیوتــر دارنــد، ویروس هــا را برنامه هایــی هوشــمند و خطرنــاک 
ــی  ــرات تخریب ــر شــده و اث ــرا و تکثی ــه خــود اج ــه خــود ب ــد ک می دانن
زیــادی دارنــد کــه باعــث از دســت رفتــن اطالعــات و گاه خــراب شــدن 
کامپیوتــر می گردنــد در حالیکــه طبــق آمــار تنهــا پنــج درصــد ویروس ها 
ــاً تکثیــر می شــوند. بنابرایــن  ــوده و بقیــه صرف ــرات تخریبــی ب دارای اث
ــه  ــود ک ــف نم ــه ای تعری ــوان برنام ــه ای را می ت ــروس رایان ــك وی ی
می توانــد خــودش را بــا اســتفاده از یــك میزبــان تکثیــر نمایــد. بنابرایــن 
تعریــف اگــر برنامــه ای وجــود داشــته باشــد کــه دارای اثــرات تخریبــی 
باشــد ولــی امــکان تکثیــر نداشــته باشــد، نمی تــوان آنــرا ویــروس نامیــد 
بنابرایــن ویروس هــای رایانــه ای از جنــس برنامه هــای معمولــی هســتند 
کــه توســط ویروس نویســان نوشــته شــده و ســپس بــه طــور ناگهانــی 
توســط یــك فایــل اجرایــی و یــا جــا گرفتــن در ناحیه سیستمی دیســك، 
فایل هــا و یــا کامپیوترهــای دیگــر را آلــوده می کننــد. در ایــن حــال پــس 
از اجــرای فایــل آلــوده بــه ویــروس و یا دسترســی بــه یك دیســك آلوده 
توســط کاربــر دوم، ویــروس بــه صــورت مخفــی نســخه ای از خــودش را 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــر می چســباند و ب ــای دیگ ــه برنامه ه ــرده و ب ــد ک تولی
ــا  داســتان زندگــی ویــروس آغــاز می شــود و هــر یــك از برنامه هــا و ی
دیســك های حــاوی ویــروس، پــس از انتقــال بــه کامپیوترهــای دیگــر 
ــا  ــر فایل ه ــوده شــدن دیگ ــروس و آل ــر نســخه هایی از وی ــث تکثی باع
ــای  ــی در کامپیوتره ــدک زمان ــس از ان ــذا پ ــوند. ل ــك ها می ش و دیس
موجــود در یــك کشــور و یــا حتــی در سراســر دنیــا منتشــر می شــوند. 
از آنجــا کــه ویروس هــا بــه طــور مخفیانــه عمــل می کننــد، تــا زمانــی 
کــه کشــف نشــده و امــکان پاکســازی آن هــا فراهــم نگردیــده باشــد، 

برنامه هــای بســیاری را آلــوده می کننــد و از ایــن رو یافتــن ســازنده و یــا 
منشــاء اصلــی ویــروس مشــکل اســت. 

تاریخچه
اولیــن تحقیــق واقعــی علمــی و آکادمیــك بــر روی ویروس هــا 
توســط فــرد کوهــن در ســال 1983، بــا نــام ویــروس کــه توســط لـِـن 
ــوان  ــه عن ــن ب ــًی از کوه ــد. گاه ــام ش ــود، انج ــده ب ــداع ش ــن اب آدلم
»پــدر ویروس هــای کامپیوتــری« نــام بــرده می شــود، امــا واقعــًا 
ویروس هایــی بودنــد کــه قبــل از شــروع تحقیقــات او تولیــد شــده بودند. 
ــکرنتا در 1982  ــچ اس ــط ری ــده توس ــته ش ــروس Elk Cloner نوش وی
ــز  ــد شــده توســط جــو دلینگــر نی ــود و ویروس هــای تولی در گــردش ب
بیــن ســال های 1981 تــا 1983 ســاخته شــده بودنــد؛ کــه همــه آن هــا 
بــرای پلتفرم هــای Apple II بودنــد. برخــی منابــع یــك نقــص فنــی در 
ــا  ــد، ام ــروس ذکــر می کنن ــوان اولیــن وی ــه عن Arpanet را در 1980 ب
آن فقــط یــك کــد قانونــی و مجــاز بــود کــه اشــتباه کار می کــرد و تنهــا 
ــود کــه داده هــا را در بســته های  ــن ب مســأله ای کــه ایجــاد می کــرد ای
ــه  ــا ب ــورد، تنه ــوری بنف ــای گریگ ــرد. ویروس ه ــش می ک ــبکه پخ ش
ــر  ــای غی ــد. او در 1969 ویروس ه ــم نش ــی اش خت ــتان های علم داس
مخــرب اش را در جایــی کــه امــروزه »آزمایشــگاه ملــی لیِورمــور الرنس« 

ــرد.  ــر ک ــد و منتش ــه تولی ــود و در Arpanet اولی ــده می ش خوان

میزبان ویروس
ویـروس هم ماننـد هر برنامه کامپیوتـری نیاز به محلی بـرای ذخیره خود 
دارد. منتهـی ایـن محـل باید به گونه ای باشـد که ویروس هـا را به وصول 
اهـداف خـود نزدیکتر کند. همانگونه که قباًل ذکر شـد اکثـر ویروس ها به 
طـور انـگل وار بـه فایل هـای اجرایی می چسـبند و آن ها را آلـوده می کنند. 
اصـواًل می تـوان فایل هـا را بـه دو گونه کلـی »اجرایـی« و »غیراجرایی« 
تقسـیم کـرد کـه عمـوم ویروس هـا در فایل هـای اجرایـی جـای گرفته و 
آن هـا را آلـوده می کننـد و واقعـاً کمتر ویروسـی یافت می شـود که در یك 

فایـل غیراجرایـی قرار بگیـرد و بتواند از طریق آن تکثیر شـود. 
الزم بـه ذکـر اسـت که بعضـی از فایل ها را شـاید نتوان ذاتـاً اجرایی نامید 
امـا چـون این گونـه فایل هـا می توانند حاوی قسـمت هایی اجرایی باشـند، 
لـذا آن هـا را از نـوع اجرایی در نظـر می گیریم. از این نـوع فایل ها می توان 
بـه فایل هـای اچ تـی ام ال و مسـتندات برنامه هـای اداره اشـاره کـرد که به 
ترتیـب ممکـن اسـت شـامل اسـکریپت و ماکـرو باشـند. اسـکریپت ها و 
ماکروهـا قسـمت هایی اجرایی هسـتند کـه در دل این فایل هـا قرار گرفته 

و کار خاصـی را انجـام می دهند. 
در ذیـل فهرسـت پسـوندهای رایـج فایل هـای اجرایـی ارایه شـده اسـت 
و اکثـر نرم افزارهـای ضدویـروس در حالـت عـادی )بـدون تنظیمـات 
خـاص( ایـن فایل هـا را ویروس یابی می کننـد )البته در برخـی برنامه های 

ضدویـروس ممکـن اسـت برخـی پسـوندها حذف یـا اضافه شـوند: 
 com،. exe،. dll،. ovl،. bin،. sys،. dot،. doc،. vbe،. vbs،.

 hta،. htm،. scr،. ocx،. hlp،. eml
فایل هــای  ویــروس،  میزبان هــای  اصلی تریــن  از  یکــی  بنابرایــن 
ــکتور  ــز از س ــا نی ــی ویروس ه ــر برخ ــرف دیگ ــتند. از ط ــی هس اجرای
 Master( و جــدول بخش بنــدی دیســك )Boot Sector( راه انــداز
ــتفاده  ــان اس ــوان میزب ــه عن ــا Partition Table( ب Boot Record ی
می کننــد. ســکتور راه انــداز واحــد راه انــدازی سیســتم عامل اســت کــه در 
ســکتور شــماره صفــر دیســکت فالپــی و یــا درایوهــای منطقــی یــك 
ــات  ــامل اطالع ــدی ش ــدول بخش بن ــرار دارد و ج ــخت ق ــك س دیس
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تقســیم بندی دیســك ســخت می باشــد کــه آن نیــز در ســکتور شــماره 
صفــر دیســك ســخت قــرار دارد. این گونــه ویروس هــا بــا قــرار گرفتــن 
در یکــی از ایــن دو محــل، هنــگام راه انــدازی کامپیوتــر، اجــرا شــده و در 
حافظــه سیســتم مقیــم می شــوند و تــا زمــان خامــوش کــردن کامپیوتــر 
و یــا راه انــدازی دوبــاره، همان جــا مانــده و فالپی هــا و یــا دیســك های 

ــد.  ــوده می کنن ــر را آل ســخت دیگ

عملکرد ویروس
همانطــور کــه گفتــه شــد تنهــا پنــج درصــد از ویروس هــا دارای اثــرات 
ــه ایــن  ــا توجــه ب ــر می شــوند. ب ــاً تکثی ــه صرف تخریبــی هســتند و بقی
ــوان  ــه عن ــا ب ــن پرســش مطــرح اســت کــه چــرا ویروس ه ــب ای مطل
یــك معضــل شــناخته می شــوند و بایــد بــا آن هــا مبــارزه کــرد؟ پاســخ 

بــه ایــن پرســش در مــوارد زیــر خالصــه گردیــده اســت: 
1 - بسـیاری از ویروس هـا دارای اثراتـی هسـتند کـه هرچنـد تخریبـی 
نمی باشـد ولـی می توانـد بـرای کاربر ایجـاد مزاحمـت کند. مثـاًل ممکن 
اسـت پیغامی نمایـش دهد، باعث ریـزش حروف صفحه نمایـش به پایین 
شـود یـا اینکه یك آهنگ پخـش نماید. عالوه بر این برخـی از ویروس ها 
بـه علـت اشـکاالت نرم افـزاری کـه ناشـی از عـدم دقـت ویروس نویـس 
می باشـد، ممکن اسـت دارای اثراتـی غیرقابل پیش بینی باشـند که گاهی 
ایـن اثـرات می توانند تخریبی نیز باشـند. از نقطه نظر کاربـر اهمیتی ندارد 
که خسـارت ایجاد شـده بوسـیله یك ویروس، یك کار عمدی پیش بینی 

شـده توسـط نویسـنده ویروس بوده باشـد یا یك اشـتباه برنامه نویسـی. 
2 - برخـی از ویروس هـا در حافظـه کامپیوتـر مقیـم شـده و از این طریق 
عملیـات تکثیـر خـود را انجـام می دهنـد. ایـن عمـل ممکـن اسـت بـه 
گونـه ای باشـد کـه جایی برای اجـرای برنامه هـای دیگر نمانـد و یا باعث 
ایجـاد تأخیـر یـا وقفه در حین عملیات سیسـتم اعـم از اجـرای برنامه ها و 

یا راه انـدازی کامپیوتـر گردد. 
3 - فـرض کنیـد کـه شـما یـك ویـروس بـر روی کامپیوتر خود داشـته 
باشـید. بسـیار احتمال دارد که ایـن ویروس به صـورت غیرعمدی به یك 
دوسـت، همـکار یا مشـتری منتقل شـود که ایـن امر ممکن اسـت باعث 

از بیـن رفتن اعتماد آن ها به شـما و شـرکت شـما شـود. 
4 - ویروس هـا و برنامه هـای مخـرب زیـادی وجـود دارنـد کـه اقـدام به 
سـرقت اطالعـات و کلمـات عبـور کاربـر می نماینـد. بعضـی از این گونـه 
برنامه هـا بـا مقیـم شـدن در حافظـه از عباراتـی کـه توسـط شـما تایـپ 
می شـود گـزارش گرفتـه و پـس از اتصـال رایانـه شـما بـه اینترنـت این 
اطالعـات را بـرای مقصد خاصی ارسـال می کننـد. گیرنده ایـن اطالعات 

می توانـد بـه راحتـی از آن هـا سـوء اسـتفاده های مختلفـی نماید. 
عالوه بر همه این ها هیچ ویروسی کاماًل بی ضرر نیست و در خوشبینانه ترین 
حالت، آن ها وقت شما، وقت پردازنده و فضای دیسك شما را تلف می کنند. 
صـورت  بـه  را  آن هـا  کـه  ویروس هایـی  تخریبـی  اثـرات  مـورد  در 
نمـود:  اشـاره  زیـر  مـوارد  بـه  می تـوان  می دهنـد  انجـام  عمـدی 
 تخریـب یـا حـذف برنامه ها و اطالعـات بخش های مختلف دیسـك ها. 

 فرمت کردن دیسك ها. 
 کد کردن اطالعات و برنامه ها. 

 تخریب اطالعات حافظه فلش ها. 
مزاحمت هــای فــوق ممکــن اســت بــه محــض فعــال شــدن 
طریــق  از  حافظــه  در  ویــروس  گرفتــن  قــرار  )یعنــی  ویــروس 
ــاص  ــان خ ــخ و زم ــك تاری ــا در ی ــوده( و ی ــه آل ــك برنام ــرای ی اج
ــود.  ــام ش ــاص انج ــردی خ ــه کارب ــك برنام ــرای ی ــا اج ــی ب ــا حت و ی

انواع ویروس ها
ــت و  ــکلی اس ــا کار مش ــق از ویروس ه ــیم بندی دقی ــك تقس ــه ی ارای
ــرد.  ــیم بندی ک ــی تقس ــای مختلف ــه روش ه ــا را ب ــوان ویروس ه می ت
ایــن روش هــا می توانــد بر اســاس میزبــان ویــروس، سیســتم عاملی کــه 
ــل و...  ــازی فای ــد، روش آلوده س ــت کن ــد در آن فعالی ــروس می توان وی

ــم:  ــه برخــی از ایــن روش هــا اشــاره می کنی ــر ب باشــد. در زی

تقسیم بندی ویروس ها بر اساس مقصد آلوده سازی
1 - ویروس هـای فایلـی )File Viruses(: ویروس هـای فایلـی، معمـواًل 
فایل هـای اجرایـی را آلـوده می کننـد. فایل هـای آلـوده بـه ایـن نـوع از 
ویروس هـا اغلب )اما نه همیشـه( دارای پسـوند com. یا exe. هسـتند. 
2 - ویروس های ماکرو )Macro Viruses(: ویروس های ماکرو، مستندات 
 MS برنامه هایـی را که از امکان ماکرونویسـی پشـتیبانی می نمایند )مانند
Word، MS Excel و... ( آلـوده می کننـد. فایل هـای این گونـه برنامه ها 
اجرایـی نیسـتند ولـی درون آن هـا قسـمت هایی اجرایـی به نـام »ماکرو« 
وجـود دارد کـه می تواند میزبان مناسـبی بـرای ویروس های ماکرو باشـد. 

3 - ویروس های بوت و پارتیشن سکتوری 
 :(Boot Sector and Partition Table Viruses(

این گونـه ویروس هـا سـکتور راه انـداز )Boot Sector( دیسـك سـخت 
و دیسـکت فالپـی یـا جـدول بخش بنـدی دیسـك های سـخت را آلـوده 
می کننـد. با راه اندازی سیسـتم از روی دیسـکی که بـه این گونه ویروس ها 
آلوده شـده اسـت، ویروس در حافظه مقیم شـده و متعاقباً دیسـك هایی را 

کـه مورد دسترسـی قـرار گیرند، آلـوده می کند. 
4 - ویروس هـای اسـکریپتی )Script Viruses(: ایـن ویروس هـا کـه 
اسـکریپت های نوشـته شـده بـه زبان هـای ویـژوال بیسـیك یـا جـاوا 
می باشـند، تنهـا در کامپیوترهایـی اجـرا می شـوند کـه بـر روی آن هـا 
Internet Explorer یـا هـر مرورگـر وب دیگـری بـا توانایـی اجـرای 
 html،. htm. اسـکریپت ها، نصـب شـده باشـد و فایل هـای بـا پسـوند

آلـوده می کننـد.  را   .asp یـا  vbs،. js،. htt

ویروس ها جدا از تقسیم بندی فوق، ممکن است در یک یا 
چند دسته از دسته های زیر نیز قرار بگیرند: 

 :)Memory Resident Viruses( حافظـه  در  مقیـم  ویروس هـای   
این گونـه ویروس هـا بـا مقیـم شـدن در حافظـه، هنـگام دسترسـی بـه 

فایل هـای دیگـر، آن هـا را آلـوده می کننـد. 
 ویروس هـای مخفـی کار )Stealth Viruses(: این گونـه ویروس هـا به 
روش هـای مختلـف ردپـای خویـش را مخفـی می کنند. به ایـن معنی که 
فایل هـای آلـوده بـه این گونـه ویروس هـا به گونه ای نشـان داده می شـود 
کـه یـك فایـل غیرآلـوده جلـوه کنـد. به عنـوان مثـال عمـوم ویروس ها 
پـس از آلـوده کـردن یك فایـل،  انـدازه آن را افزایش می دهنـد و یا گاهی 
تاریـخ و زمـان ضبـط فایل را عـوض می کنند. اما ویروس هـای مخفی کار 
می تواننـد بـا روش هـای خـاص و بدون تغییـر وضعیت ظاهـری، عملیات 

خویش را انجـام دهند. 
 :(Encrypting Viruses( ویروس های کدشده 

ایـن ویروس هـا پـس از هـر بار آلوده سـازی، با اسـتفاده از شـیوه های خود 
رمزی شـکل ظاهـری خود را تغییـر می دهند. 

 :)Polymorphic Viruses( ویروس های چندشکلی 
این گونـه ویروس هـا بـا اسـتفاده از الگوریتم هـای خاص، عـالوه بر تغییر 
شـکل ظاهری خود، سـاختار خود را نیز تغییـر می دهند به طوریکه ممکن 
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اسـت جـای دسـتورالعمل ها و حتی خـود دسـتورالعمل ها نیز تغییـر کنند. 
 Triggered Event(ویروس های فعال شـونده بر اسـاس رویـداد خـاص 

 :)Viruses
ویروس هایـی هسـتند که بخشـی از عملیـات تخریب خود را در سـاعت و 
یـا در تاریـخ خـاص انجـام می دهند. البتـه باید توجه داشـت کـه تکثیر و 
آلوده سـازی فایل هـا در تمـام اوقـات فعال بـودن ویروس انجام می شـود. 

نشانه های وجود ویروس
معمـواًل سیسـتمی که بـه ویـروس آلـوده می گـردد نشـانه هایی را از خود 
بـروز می دهـد کـه با دقـت در آن هـا می توان به ویروسـی بـودن احتمالی 
سیسـتم پـی بـرد. بعضی از این نشـانه ها در زیر آمده اسـت. امـا باید دقت 
داشـت کـه ایـن نشـانه ها ممکـن اسـت در اثـر عوامـل غیرویروسـی نیز 
ظاهـر گـردد. امـا اگـر کامپیوتـر به طـور عـادی کار می کـرده و ناگهان و 
بـدون هیچگونه دسـتکاری، ایـن عالیم را از خـود بروز می دهـد، احتمال 

وجود ویروس بیشـتر اسـت: 
1 - سیسـتم در هنـگام راه انـدازی قفـل می کنـد و احتمـااًل پیغام هـای 

غیرمعمـول روی صفحـه ظاهـر می گـردد. 
2 - هنـگام اجـرای برنامه هـا پیغـام کمبـود حافظـه ظاهـر شـده و برنامه 

اجـرا نمی گـردد. 
3 - در کارچاپگـر اختـالل ایجاد می شـود یا بـدون هیچگونه فرمان چاپی 

شـروع به کار می کند. 
4 - امکان دسترسی به برخی از درایوها وجود ندارد. 

 File is Corrupted یا File is Damaged 5 - هنـگام اجرای فایل ها، پیغـام
نمایش داده می شـود. 

6 - هنـگام اجـرای یك فایـل، کاراکترهـا و یا پیغام های غیرعـادی روی 
صفحـه نمایش ظاهـر می گردد. 

7 - هنگام کار در محیط های گرافیکی، تصاویر به هم می ریزد. 
8 - اصوات غیرمعمول یا موزیك از بلندگوهای کامپیوتر پخش می شود. 

9 - سیسـتم هنـگام اجرای یـك برنامه قفل کرده و حتی گاهی فشـردن 
کلیدهای Ctrl+Alt+Del نیز نمی تواند سیسـتم را دوبـاره راه اندازی کند. 
10 - اطالعات بخشـی از دیسـك سـخت و یا تمام آن به طور ناگهانی از 

بین می رود یا دیسـك سـخت ناخواسـته فرمت می شود. 
11 - اندازه فایل های اجرایی افزایش می یابد. 
12 - خواص فایل های اجرایی تغییر می کند. 

13 - سرعت سیستم به طور نامحسوسی کاهش می یابد. 
14 - اطالعات Setup کامپیوتر از بین می رود. 

15 - برنامه ها مراجعاتی به دیسکت انجام می دهند که قباًل انجام نمی دادند. 
16 - کاهـش فضـای خالـی دیسـك بدون اینکـه فایلی اضافه شـده و یا 

بـه محتـوای فایل ها افزوده شـده باشـد. 
17 - نرم افزارهای مقیم در حافظه با خطا اجرا شده یا اصاًل اجرا نمی شوند. 

18 - بعضی برنامه ها سعی در برقراری ارتباط با اینترنت را دارند. 
19 - هنـگام کار بـا اینترنـت مقدار ارسـال و دریافت اطالعات ناخواسـته 

افزایـش یافتـه و سـرعت به شـدت افـت می کند. 
20 - نامه هـای الکترونیکـی ناخواسـته از روی سیسـتم ارسـال شـده و یا 

می گردد.  دریافـت 

منبع
 گروه امداد امنیت کامپیوتر ایران - پلیس فتا

الزمه توسعه همه جانبه صنعتی کشور توسعه پایدار صنعتی می باشد. 
مؤسســه آموزش عالی خاوران همگام با ســایر دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشــی کشور در راســتای انجام این مهم تمامی مساعی خود را 
مصروف نموده اســت. در این رابطه پــس از برگزاری موفقیت آمیز 
سمپوزیوم های بین المللی SASTech در سال های اخیر، اینك برآن 
است که همایشــی ملی با عنوان » مهندسی برق و توسعه پایدار با 
محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق « به عنوان کمیسیون4 
8thSAS-( 2014  از ســمپوزیوم پیشــرفت های علوم و تکنولوژی

Tech-2014( را در روز 17بهمــن مــاه 1392 برگزار نماید. بدین 
وسیله از کلیه استادان، محققان، متخصصان، کارشناسان، مهندسان 
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی گرایش های مختلف مهندسی برق 
دعوت به عمل می آید تا آخرین دســتاوردهای تحقیقاتی خود را در 
SAS-  ایــن همایش ارایه نمایند. الزم به توضیح اســت که همانند

Tech هفتم، امسال نیز تعدادی از مقاالت انتخاب شده توسط داوران 
در ژورنال های معتبر و حامی ســمپوزیوم به چاپ خواهد رسید. البته 
مقاالتی که در آن ها نوآوری وجود داشته باشد و به صورت انگلیسی 
به همایش ارسال شده باشند از شانس بیشتری برخوردار خواهند بود. 

محورهای همایش
 الکترونیك

 کنترل
 قدرت

 مهندسي پزشکي

 ثبت نام نهایی 1392/10/19 الی 1392/11/3

مکان برگزاری
 مشهد، آمفی تئاتر دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی
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هفته بسیج و تداوم حضور مهندسان دالور مرد بسیجی
ــا حضــور مهندســان بســیجی  ــه بســیج ب برنامه هــای بزرگداشــت هفت
ــور  ــت حض ــش و اهمی ــا نق ــن برنامه ه ــك از ای ــر ی ــد.در ه ــزار ش برگ

ــرار گرفــت. ــد ق ــی مــورد تاکی بســیج در توســعه و آبادان
نگاهی گذرا به آنچه در هفته دالورمردان گذشت 

ــان  ــه مهندس ــي جامع ــای فرهنگ ــتاي ارتق ــاه؛ در راس ــان م ــی ام آب س
ــج  ــي و آموزشــي در خصــوص اشــکاالت رای بســیجي، همایشــی علم
ــش  ــد.دراین همای ــزار ش ــي برگ ــزي و بتن ــاختمان هاي فل ــراي س در اج
100 نفــر از مهندســان و نیــز مهنــدس روحانــي مســوول ســازمان بســیج 
مهندســین عمــران و مهنــدس اشــرف گنجــوي مســوول کانــون شــهید 

شــریف الحســیني حضــور داشــتند.
روز دوم: نخســتین روز آذرمــاه و همزمــان بــا دومیــن روز هفتــه بســیج 
کــه بــه نــام بســیج، والیــت و انتظــار نامگذاري شــده بــود جمع بســیاری 
از مهندســان بســیجي بــه همــراه خانواده هــای خــود بــه صفــوف نمــاز 

ــتند. جمعه پیوس
روز ســوم: در ســومین روز از هفتــه بســیج جمعــي از مدیــران 
ــازمان  ــوول س ــودي مس ــدس بهب ــا مهن ــان ب ــش بنی ــرکت هاي دان ش
بســیج مهندســین صنعــت دیــدار کردنــد.در ایــن دیدار مســوول ســازمان 
بــه ایــراد ســخنانی پیرامــون بیانــات مقــام معظــم رهبــري در خصــوص 
ــري و  ــا همفک ــران ب ــالمي ای ــوري اس ــام جمه ــردي نظ ــه راهب نقش

ــت. ــیج پرداخ ــکاري بس هم
روز چهــارم: در چهارمیــن روز هفتــه بســیج؛ روز بســیج، ســازندگي و 
اقتصــاد مقاومتــي جمعــي از مهندســان بســیجي و ســرگروه هاي حلقــات 
صالحیــن در محــل بیــت امــام جمعــه مشــهد بــا آیــت اهلل ســید احمــد 
علــم الهــدي بــا دیــدار کردنــد. در ایــن نشســت امــام جمعــه مشــهد در 
ســخنانی بــه تشــریح نقــش مهندســان بســیجي در ســازندگي هشــت 
ســال دفــاع مقــدس پرداخــت. در ایــن نشســت همچنیــن از ســه نفــر 
از ســرگروه های حلقــات صالحیــن تقدیــر و تشــکر شــد. ایــن دیــدار بــا 

اقامــه نمــاز جماعــت پایــان پذیرفــت.
برگــزاري مراســم هیــات مذهبــي مهندســین و تجلیــل از خانــواده شــهدا 
دیگــر برنامــه چهارمیــن روز از هفتــه بســیج بود کــه همزمان بــا برگزاري 
جلســه ماهیانــه هیــات مذهبــي مهندســین در مســجد قبــا شــده. در این 
نشســت پــس از آنکــه حجــت االســالم والمســلمین نظافــت ســخنران 
نشســت مطالبــي را پیرامــون تشــکیل و اســتحکام خانــواده بیــان کــرد از 
خانــواده شــهداي مهندســان بســیجي حاضر در جلســه تجلیــل و هدایایي 
بــه رســم یادبــود بــه خانــواده ایــن عزیــزان اهــدا گردیــد. در پایــان ایــن 
نشســت قــول مســاعدي از ســوی مهنــدس پورحســین معــاون ســازمان 
نظــام مهندســي و مهنــدس یوســف زاده شــهردار منطقه 3 برای ســاخت 

حــوزه علمیــه و خانــه ســازماني به منظــور ســکونت طــالب ارایــه شــد.
روز پنجــم: در روز بســیج، خانواده و ســبك زندگي جمعي از بســیجیان 
بــا خانــواده شــهید مهنــدس حســین ســرفراز خبــاز دیــدار کردنــد. درایــن 
دیدار همســر شــهید ســرفراز ضمن خوشــامدگویی، خاطراتی را از ســبك 
زندگــی و فعالیت هــای ایــن شــهید بیان کــرد و گفــت: “ روحیــه مبارزاتی 
علیــه دشــمنان اســالم، از زمــان کودکــی در ایشــان وجود داشــته اســت.” 
در ایــن دیــدار فرزنــد شــهید نیــز درباره پــدر و نحوه شــهادت ایــن بزرگوار 
ــودی و بســیجیان  ــدس بهب ــان مهن ــت. در پای ــراد ســخن پرداخ ــه ای ب
همــراه بــا اهــدای یادبــودی از ایــن خانــواده معظــم تقدیــر و تشــکر کرد.
شــایان ذکــر اســت پیکــر مطهــر ایــن شــهید ســرفراز اســالم و ایــران 

ــد.  ــر می باش مفقوداالث
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بازدید از شرکت دانش بنیان نموفناوران پارس
در راســتای ارتقــای همــکاری و شــناخت هرچه بیشــتر مهندســان نخبه و 
کارآفریــن بســیجی،گروهی از اعضــای کانون بســـیج مهندســین صنعتی 
مشــهد از واحــد طراحی شــــرکت نمو فنــاوران پــارس بازدیــد کردند.این 
شـــرکت کــه بــه همــت و تالش آقایــان خالقــی ثبــت و راه اندازی شــده 
تــا بــه امـــروز توانســته اســت تولیــدات خــود را در دانشــگاه های بــزرگ 
ایــران از جملــه دانشــگاه تهــران و اصفهــان نصــب و راه انــدازی نمایــد.
درایــن دیــدار آقــای خالقــی، گـــزیده ای از فعالیت هــا وکارهــای انجــام 
شــده توســط گــروه خــود را بیــان داشــت. نکـــته قابــل تأمــل دربــاره این 
شـــرکت، کار گروهــی واســتفاده از نیروهــای متخصــص در پروژه هــای 
مختلــف اســت؛ کــه ایــن خــود باعــث اشــتغال زایــی و کیفیــت بهتــر 

ــود. ــوالت می ش محص
جلسه شوراي عالي بسیج مهندسین صنعت 

پنجشــنبه هفتــم آذر جلســه شــوراي عالــي بســیج مهندســین صنعــت 
ــا رویکــرد اســتفاده از اســتعداد های درون زا در توســعه  ــا موضوعــات ب ب
صنعتــی و پیشــرفت کشــور بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی برگــزار شــد. 
معارفــه مهنــدس بهبــودي مســوول ســازمان بســیج مهندســین صنعتــي 
ــاي  ــتاوردها و توانمندي ه ــگاه دس ــد از نمایش ــوي، بازدی ــان رض خراس
ــان و  ــش بنی ــرکت هاي دان ــی ش ــدی و صنعت ــی، تولی ــی ، پژوهش علم
ــدار  ــن دی ــه بخــش دیگــری از برنامه هــای ای مهندســان بســیجي نخب
بــود. در ایــن نشســت ســردار احمــدي فرمانده ســپاه امــام رضــا)ع(، دکتر 
کفایتــي مســوول بســیج مهندســین صنعــت کشــور، آیــت اهلل ســیدجعفر 
علــم الهــدي و جمعــي از نخبــگان مهنــدس بســیجي در محــل ســازمان 

گــرد هــم آمدنــد .
در حاشــیه ایــن جلســه نمایشــگاه دســتاوردها و توانمندي هــاي علمــی ، 
پژوهشــی، تولیــدی و صنعتــی شــرکت هاي دانــش بنیــان و مهندســان 
بســیجي نخبــه برپــا شــد کــه مــورد بازدیــد و اســتقبال شــرکت کنندگان 

قــرار گرفــت.
 

به میزبانی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
برگــزاری نخســتین اجــالس کمیتــه رفــاه ســازمان های 

نظــام مهندســی ســاختمان کشــور در مشــهد 
نخسـتین اجالس کمیته رفاه سـازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور 
بـا حضـور اعضا و روسـای کمیته هـای رفاه سـازمان های نظام مهندسـی 
از سراسـر کشـور، هفتـم آذرماه در تـاالر بنیاد پژوهش های اسالمی آسـتان 

قـدس رضوی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي سـازمان، رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان خراسـان رضـوی در این اجالس گفت: آرامـش و رفاه به جامعه 
از وظایـف مهـم یـك مهنـدس بوسـیله ارایـه خدمـات کیفـی می باشـد. 
مهنـدس محمدرضـا رئیسـی افـزود: وقتـی یـك مهنـدس می توانـد بـا 
خدماتـش در جامعـه آرام بخشـی کند که خـود و خانـواده اش از آرامش و 

رفاه نسـبی بهـره مند باشـد. 
وی بیان کرد: اگر مهندسـی می خواهد در نقاط محروم کشـور راه، جاده و 
تونل احداث کند و به آبادنی کشـور کمك کند باید خانواده اش در آرامش 
بوده و پیشـتیبانی شـوند و از سـوی دیگر دغدغه های جانبی نداشته باشد. 
آیــت اهلل واعــظ زاده خراســانی نیــز ضمــن قدردانــی از خدمــات و زحمات 
ــزود:  ــد، اف ــالش می کنن ــور ت ــن کش ــی ای ــرای آبادان ــه ب ــان ک مهندس
جامعــه مهندســان یکــی از ســالم ترین و معتقدترین اقشــار هســتند که با 
خدمــات خــود نقــش بســزایی در توســعه ایرانــی اســالمی ایفا می کننــد. 
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افزایش استقالل سازمان های نظام مهندسی کشور 
نایــب رئیــس اول شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی کشــور نیز 
در ایــن اجــالس گفــت: افزایــش اســتقالل ســازمان های نظام مهندســی 
ســاختمان در کشــور و کاهــش وابســتگی بــه وزارت راه و شهرســازی هم 

اکنــون از طریــق بازبینــی قوانیــن در حــال انجام اســت. 
ــه  ــت ک ــان داده اس ــه نش ــت: تجرب ــا گف ــرج زاده ه ــی ف ــدس عل مهن
ســازمان های نظــام مهندســی کشــور در طــول فعالیــت خــود بــه بلــوغ 
حرفــه ای و تخصصــی رســیده اند کــه بتواننــد اســتقالل بیشــتری یافته و 

وابســتگی خــود را بــه وزارت راه و شهرســازی کاهــش دهنــد. 
وی در ادامــه اظهــار داشــت: در این راســتا هیات مدیره های ســازمان های 
نظــام مهندســی ســاختمان در ســطح کشــور بــه فعالیت هــای رفاهــی، 
ورزشــی و اجتماعــی توجــه ویــژه ای دارنــد کــه امیــد اســت خروجــی آن 

ارتقــای خدمــات فنــی و مهندســی باشــد. 
کاهش فاصله سفرهای هر ایرانی به مشهد 

ــالس  ــن اج ــهد در ای ــورای مش ــران ش ــی و عم ــیون فن ــس کمیس رئی
ــدس در  ــه مشــهد مق ــی ب ــر ایران ــی ه ــه ســفرهای زیارت ــت: فاصل گف
چشــم انــداز ســال 1404 بــه نصــف وضعیــت فعلــی کاهــش می یابــد. 
ــه طــور متوســط هــر چهــار  ــی ب وی افــزود: در حــال حاضــر هــر ایران
ســال یکبــار بــه مشــهد ســفر می کنــد، در حالــی کــه طبــق چشــم انــداز 
20 ســاله بایــد ایــن شــاخص بــه هــر دو ســال یکبــار کاهــش یابــد. در 
ســال 1404 میــزان زایرانــی کــه بــه مشــهد مقــدس مشــرف می شــوند، 
40 میلیــون نفــر در ســال پیــش بینــی شــده، لــذا برنامــه ریزی هــا بــرای 

تشــرف بیشــتر آنــان بــه ایــن شــهر مذهبــی در حــال اجراســت. 
وی بــا بیــان اینکــه زیارتــی بــودن ویژگــی مهــم مشــهد مقــدس اســت، 
افــزود: امیــد اســت بــا تــالش و همــکاری بخش هــای مختلــف بتوانیــم 
خدمــات رســانی بــه زائــران و مجــاوران را در پایتخــت معنــوی ایــران و 

شــهر بهشــت روز بــه روز ارتقــا دهیــم. 
ــای  ــرای پروژه ه ــون اج ــم اکن ــرد: ه ــان ک ــر نش ــینی خاط ذاکرالحس
ــان و  ــل آس ــل و نق ــبز، حم ــای س ــترش فض ــد گس ــور مانن ــر مح زائ
خدمات رســانی بــه مســافران در اولویــت امــور ایــن کالنشــهر مذهبــی 

ــرار دارد.  ق
رئیس کمیسـیون فنی و عمران شـورای شـهر مشـهد، رضایتمندی مردم 
مشـهد و همچنیـن زایـران و مسـافرانی که سـاالنه به این شـهر مذهبی 
و مقـدس مشـرف می شـوند را مهم تریـن هـدف فعالیت هـای مسـووالن 

شـهری عنوان کرد. 
پیشرفت فیزیکی طرح بهسازی پیرامون بافت حرم مطهر 

شــهردار منطقــه ثامــن در نخســتین اجــالس کمیتــه رفــاه ســازمان های 
ــرح  ــدی ط ــرفت 54 درص ــور از پیش ــاختمان کش ــی س ــام مهندس نظ
ــر داد.  بهســازی و نوســازی بافــت پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی خب

مهنــدس محســن برزویــی افــزود: طبــق برنامــه ریزی هــای انجام شــده 
عملیــات بهســازی و نوســازی بافــت پیرامــون حــرم مطهر که بــه عنوان 
یك طرح ملی و فرا ملی مطرح اســت در ســال 1397 پایان خواهد یافت. 
وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن طــرح هــم اکنــون بــه عنــوان بزرگتریــن 
پــروژه نوســازی و بهســازی در ســطح کشــور و خاورمیانــه بــا حساســیت 

پایــگاه جهــان تشــییع در حــال اجراســت. 
وی محــدوده بهســازی و نوســازی بافــت پیرامونــی حــرم مطهــر رضوی 
را360 هکتــار عنــوان کــرد و افــزود: در قالــب ایــن طــرح عــرض چهــار 

خیابــان منتهــی بــه حــرم از 30 بــه 45 متــر افزایــش می یابــد. 
شــهردار ثامــن گفــت: چهــار خیابــان جدیــد در محــدوده طــرح احــداث 
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شــده و تمامی خیابان هــای منتهــی بــه حــرم مطهــر ثامــن الحجــج)ع( 
بایــد دیــد بصــری کامــل داشــته باشــند. برزویــی گفــت: رفــاه و آســایش 
ــدس رضــوی و نظــر  ــتان ق ــر محــور آس ــا ب ــالش فعالیت ه ــران، ت زائ
ــا  ــن راهبرده ــه، ای ــن مقدس ــا اماک ــاط ب ــدس در ارتب ــتان ق ــت آس تولی
هســتند کــه در بهســازی و نوســازی بافــت پیرامــون حــرم مطهــر مــورد 

تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. 
ــکان  ــرای اس ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــه ریزی ه ــه برنام ــاره ب ــا اش وی ب
ــاظ  ــه لح ــران ب ــد از زائ ــه 72 درص ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــران گف زائ
ــرای ایــن تعــداد احــداث بیــش  ــد، ب اقتصــادی از درآمــد کمی برخوردارن
از300 هــزار تخــت در قالــب زائــر ســراها و اماکــن اقامتــی در نظــر گرفته 

شــده اســت. 
ــل، فضــای ســبز  ــر عام ــد غی ــاری اســالمی، پدافن ــه معم وی توجــه ب
عمــودی و سیســتم پســماند را از جملــه دغدغه هــا در اجــرای بهســازی و 

نوســازی بافــت پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی عنــوان کــرد. 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی 

ــو دارد  ــزار عض 23 ه
مســوول برگــزاری نخســتین اجــالس کمیتــه رفــاه ســازمان های نظــام 
مهندســی ســاختمان کشــور نیــز طــی ســخنانی گفــت: در ایــن اجــالس 
کــه بــا همــکاری شــهرداری منطقــه ثامــن مشــهد برگــزار شــده اســت، 
ــاه  ــی رف ــران کمیته های ــای مدی ــا و اعض ــر از روس ــر 120 نف ــزون ب اف

ــد.  ســازمان های نظــام مهندســی کشــور شــرکت دارن
مهنــدس حســن پورحســینی افــزود: در ایــن اجــالس ســرمایه گــذاری 
بــرای ایجــاد زائرســراها پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی بــرای اعضــای 

ــال می شــود.  ــن ســازمان در ســطح کشــور دنب ای
ــان اینکــه ســازمان نظــام مهندســی خراســان رضــوی هــم  ــا بی وی ب
ــف  ــته مختل ــت رش ــو در هف ــزار عض ــر 23 ه ــزون ب ــون دارای اف اکن
ــی  ــی، ورزشــی و اجتماع ــات رفاه ــاختمانی اســت، گزارشــی از اقدام س

ــرد.  ــازمان را تشــریح ک ــن س ای
ــر  ــای زی ــرای پروژه ه ــی ب ــوولیت مهندس ــه مس ــه نام ــاد بیم وی ایج
پوشــش بــه طــور رایــگان، فراهــم کــردن بیمــه عمــر، حادثــه و خــودرو 
و غیــره بــرای اعضــاء، هماهنگــی جهــت بازدید علمــی از نمایشــگاه های 
ســاختمان در خــارج کشــور، تشــکیل دوره هــای آموزشــی و فرهنگــی از 
جملــه زبــان انگلیســی و قــرآن و برگــزاری اولیــن مســابقات سراســری 
ــز  ــاد مراک ــوی، ایج ــان رض ــور در خراس ــی کش ــام مهندس ــرآن نظ ق
مشــاوره مالیاتــی و حقوقــی در داخــل ســازمان بــرای اعضــا بــه صــورت 
ــای  ــه فعالیت ه ــنه را از جمل ــرض الحس ــهیالت ق ــه تس ــگان و ارای رای
ــرد. ــوان ک ــوی عن ــان رض ــی خراس ــام مهندس ــازمان نظ ــی س رفاه
بازدیــد از بافــت فرســوده پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی از برنامه هــای 
جانبــی نخســتین اجــالس کمیتــه رفــاه ســازمان های نظــام مهندســی 

ســاختمان کشــور بــود. 
در ایــن جلســه مهنــدس پورحســیني نائــب رئیــس اول و رئیــس کمیتــه 
رفــاه ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي هــم گفــت: 
نظام هــای مهندســي بــه صــورت شــخصیت حقوقــي مي تواننــد وارد کار 
اجرایــي بــرای ســرمایه گذاري و ســاخت پروژه هــاي زائرســرا شــوند. وي 
در پایــان تصریــح کــرد: بــا برخــي از بانك هــا وارد مشــارکت در ســاخت 
پروژه هــا خواهیــم شــد. بــر پایــه ایــن گــزارش در ایــن اجــالس شــرکت 
کننــدگان بــا اهــداف پروژه هــاي مســکوني و اقامتــي در منطقه نوســازي 

و بهســازي حریــم حــرم مطهــر رضــوي آشــنا شــدند.
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برگزاری سـومین گردهمایـي مدیران و کارشناسـان روابط 
عمومي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان سراسر کشور 
سـومین گردهمایی آموزشی مدیران و کارشناسـان روابط عمومی با حضور 
اعضای هیأت رئیسـه شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی ساختمان، 
مدیـران وکارشناسـان روابـط عمومی اسـتان ها در مرکـز پژوهش هـای 

اسالمی آسـتان قـدس رضوی برگزار شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان 
اسـتان  سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  اسـبق  رئیـس  رضـوي، 
خراسـان رضوی ضمـن تاکیـد بـر اعتمادسـازی بیـن سـازمان های نظـام 
مهندسـی سـاختمان، اعضـا و مسـووالن گفـت: اگـر هـدف مـا ارتقـای 
جایـگاه مهندسـان و تاثیرگـذاری در کیفیـت پروژه هـا اسـت، هـر نظـام 
مهندسـی بـرای رسـیدن به ایـن اهداف بایـد برنامه هایی داشـته باشـد و 
در ایـن راسـتا نقـش روابـط عمومـی در تجلی و رسـیدن به غایـت اهداف 
بسـیار مهم اسـت و بـرای نیل به ایـن اهداف، هیـات مدیره ها و روسـای 
سـازمان ها بایـد بـه ایـن موضوع بـاور داشته باشـند کـه روابـط عمومی با 
ایجـاد تعامـل و رابطـه بـا اعضـا و کارکنـان، می توانـد بسـیار موثر باشـد. 
مهنـدس محمدرضـا اخـوان عبداللهیـان افـزود: مسـووالن از مـا خدمات 
مناسـب می خواهنـد و مـردم از مـا امنیـت و کیفیـت سـاخت و سـاز و 
اعضـا نیـز شـفافیت در اطالع رسـانی، صداقـت در گفتـار و عمـل و دفـاع 
از حقوقشـان به شـکلی مناسـب را خواسـتارند و همه  اینها نشـان می دهد 
کـه روابـط عمومی نقش بسـیار مهمـی در اطالع یابی و اطالع رسـانی دارد. 
رئیس اسـبق سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان خراسـان رضوی 
بـرای نشـان دادن اهمیـت روابط عمومی به حادثه ای که حدود سـه سـال 
پیـش در گلبهـار مشـهد روی داد اشـاره کـرد و گفـت: چهـل هـزار واحد 
مسـکونی مسـکن مهر در این شهرک ساخته شـده و ساختمانی در مرحله 
اسـکلت در آنجـا فروریخت کـه در اثـر آن دو نفر از کارگران جـان خود را 
از دسـت دادنـد و مثل همیشـه بـدون درنگ، مهندس ناظـر مقصر اصلی 
اعـالم شـد. حتی یکـی از نماینـدگان مجلس نیـز گفته بود کـه مهندس 
ناظـر مقصـر اصلی ایـن حادثه اسـت اما روابـط عمومی سـازمان با تالش 
خـود ایـن تهدیـد را بـه فرصـت تبدیل کـرد. در این راسـتا سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان استان خراسـان رضوی پس از بررسـی متوجه شد که 
مهندسـان و مجری خارج از ضوابط سـازمان انتخاب شـده و سازمان هیچ 
نقشـی در حادثه نداشـته اسـت. بنابراین سـازمان با ارایه گـزارش دقیق از 
مراحـل مختلـف سـاخت و سـاز، نماینده مجلـس را متقاعد کـرد که علل 
واقعـی حادثـه کاماًل بررسـی شـده و پرونده در مسـیر مناسـب قـرار گیرد 
و حتـی دو روز بعـد، نماینـده مجلـس اصالحیـه ای ارسـال کـرد و به این 
ترتیـب سـازمان در نقش مدعی العموم ظاهر شـده و توانسـت بـه خوبی از 

مهنـدس ناظر دفـاع کند. 
اخـوان در پایـان سـخنان خـود بـر داشـتن رابطه مناسـب و تعامـل با قوه 
قضاییـه، نماینـدگان مجلس و مسـووالن بـرای دفاع از حقوق مهندسـان 

به ویـژه مهندسـان ناظر تاکیـد کرد. 
یك عضو شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور نیز 
بـر نقـش کلیدی روابـط عمومی ها تاکید کـرد و نقش آمـوزش و پژوهش 

و ارتبـاط آن بـا روابط عمومی ها را پررنگ دانسـت. 
دکتـر مهـدی اژدری مقـدم بـه رشـد تکنولوژی، وسـایل ارتبـاط جمعی و 
شـبکه های اجتماعی اشـاره و اظهار کرد: کمتر سـازمانی وجود دارد که به 

روابـط عمومـی و ارایه نقطه نظرات نیاز نداشـته باشـد. 
وی گفـت: 250 هـزار نفـر مهنـدس، عضـو سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان هسـتند که در خصوص سـاخت و سـاز، خدمات زیادی به مردم 



153

ارایـه می کننـد ولـی یکـی از مظلوم تریـن سـازمان های متولی سـاختمان 
اسـت و ایـن مسـاله بیانگر نیـاز به فعالیت مسـتمر و فرهنگی مسـووالن 
روابـط عمومی اسـت کـه بـرای ایـن مظلومیت زدایی فکری اساسـی کنند 
و بـا تعامـل و اطالع رسـانی درسـت، تهدیدهـا را به فرصـت تبدیل کنند. 
وی قانـون را راهنمـا و کتاب اصلی برای فعالیت روابط عمومی ها دانسـت 
و گفـت: مـواد 2، 15 و 21 قانـون عمـالً بیانگـر نقـش و وظایـف هیـات 
مدیره هـا اسـت و نقـش آمـوزش و پژوهـش در همـه  ایـن مـواد بسـیار 

پررنگ و اساسـی اسـت. 
سـعید کیوانـی دبیـر شـورای هماهنگـی روابـط عمومی نظـام مهندسـی 
سـاختمان کشـور دیگـر سـخنران ایـن نشسـت نیـز بـه تاریخچـه ایـن 
گردهمایی هـا اشـاره کـرد و گفـت: ایـن گردهمایی هـا با هدف دسـتیابی 
به اهدافی مانند بررسـی و تدوین سـند چشـم انداز روابط عمومی، بررسـی 
راهکارهای اجرایی در راسـتای پیشـبرد اهداف سـازمان، بررسـی ضرورت 
تصحیـح و یکسان سـازی سـایت ها و خبرنامه هـا، نقـد و بررسـی بولتن ها 
و بررسـی چالش هـا و مشـکالت فـراروی روابـط عمومی آغـاز گردیـد که 
اولیـن همایـش سـال 90 در قزوین، دومیـن همایش در تهران و سـومین 

همایش در مشـهد برگزار شـد. 
سـخنران بعدی سـید جالل فیاضی نماینده شـورای اسالمی شـهر مشهد 
بـود کـه بـه 20 قانـون طالیی روابـط عمومی ها اشـاره کرد و هر کـدام از 

آن هـا را توضیح داد. 
ایـن گردهمایـی بـا پیشـنهاد شـورای هماهنگی روابـط عمومی سـازمان 
نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان ها و تایید آن در هیات رئیسـه شـورای 
مرکـزی و موافقـت میزبانی توسـط هیات مدیره سـازمان نظام مهندسـی 

سـاختمان اسـتان خراسـان رضوی برگزار شـد. 
دبیـر اجرایـي سـومین گردهمایي آموزشـي مدیـران و کارشناسـان روابط 
عمومي هـاي سـازمان نظام مهندسـي کشـور هـدف از برپایـي آن را بروز 
رسـاني اطالعـات مدیـران روابـط عمومي هـا و ارتقاي فعالیت هـاي آن ها 

در ایـن سـازمان عنـوان کرد. 
عباس امیریان افزود: مدیران و کارشناسان روابط عمومي هاي سازمان هاي 
نظـام مهندسـي از سراسـر کشـور در ایـن گردهمایـي حضـور داشـتند. 
وي گفت: اولین گردهمایي آموزشـي مدیران روابط عمومي سـازمان نظام 
مهندسـي کشـور در اسـتان قزوین و دومین در اسـتان تهران برگزار شـد. 

نهادینه سازی اخالق در حرفه مهندسی ضروری است
رئیس سـازمان نظام مهندسـي ساختمان کشـور گفت: در حرفه مهندسي 
یـك سـري از ارزش هـا بایـد برجسـته و بـه نمایـش گذاشـته شـود کـه 
مهم ترین این ارزش ها اخالق اسـت که باید در کشـور نهادینه سازي شود. 
بـه گـزارش روابـط عمومي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان 
رضـوي، مهنـدس سـید مهدي هاشـمي در سـومین گردهمایي آموزشـي 
مدیـران و کارشناسـان روابـط عمومي نظام مهندسـي سـاختمان سراسـر 
کشـور در سـالن آمفي تئاتر شـیخ طوسـي بنیاد پژوهش هاي آستان قدس 
رضـوي در مشـهد اظهار داشـت: جنگ مـا جنگ ارزش ها و ضـد ارزش ها 
بـود و در هیـچ جنگـي ایـن چنیـن جبهـه اي شـکل نگرفـت کـه تمـام 
ابرقدرت هـاي مـادي در مقابل ابرقـدرت معنوي جهان صـف بندي کنند. 
وي با اشاره به اینکه پیروزي در جنگ تحمیلي با توکل و توسل بود، افزود: 
ایـن سـرزمین به برکت ایـن ارزش ها و پایـداري بر آن پایدار مانده اسـت. 
مهنـدس هاشـمي ابراز کرد: یکـي از وظایف اصلـي روابط عمومي معرفي 
ارزش ها و تبلیغ آن هاسـت که وقتي در یك سـازمان شـکل میگیرد محور 

ارزش هایش علم و فن و هنر آن سـازمان اسـت. 
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رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس شـوراي اسـالمي تصریـح کـرد: این 
نیـروي انسـاني ارزشـمند بـوده کـه در سـطوح مختلف توانسـت نـام این 

کشـور و جایـگاه آن را در سـطح جهـان ارتقـاء دهـد. 
وي تاکیـد کـرد: نیـروي انسـاني متعهـد بـر پایه تفکـر اسـالمي و تعقل 
حاکـم بـر ارزش ها جایگاه کشـور را در سـطح دنیا نمایان و برجسـته کرد. 
مهنـدس هاشـمي با اشـاره به ارزش هـاي قانون و مقـررات ایمنـي، رفاه، 
زیبایـي و اقتصـادي بـودن و از همـه مهمتـر رضایت مندي گفـت: تا این 
ارزش ها شـناخته نشـده و به آن نپرداخته باشـیم متبلور و محقق نمی شود. 
رئیس کمیسـیون عمراني مجلس عنوان کرد: براي شـناخت این ارزش ها 

و تبلیغ آن ها باید گام برداریم تا به نتیجه و دسـتاورد مهمي برسـیم. 
وي خطاب به اعضاي سـازمان نظام مهندسـي افزود: با اسـتفاده از تجربه 
گذشـته و توجـه بـه بحث آمـوزش و مطالعـه و تفکـر در راسـتای اهداف 
سـازمان نظـام مهندسـي برنامه ریزي کنید تا به سـمت ارتقاء و پیشـرفت 

حرکـت کنید. 
هاشـمي در پایان ابراز کرد: سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان 
رضـوي در بسـیاري از شـاخص ها سـر آمـد بـوده و اعضاي هیـأت مدیره 
نظام مهندسـي اسـتان بـه عنوان یك الگـو و نمادي از توفیـق و موفقیت 

در راسـتای رضایـت مندي مـردم قدم برداشـته اند. 
در ایـن گردهمایـي کـه دکتـر هوشـیار ایمانـي، دکتـر داریـوش دیودیده، 
مهنـدس حجت اله عامي و دکتر غالمعلي طهماسـبي از شـوراي مرکزي 
سـازمان نظام مهندسي سـاختمان و مهندس محمدرضا اخوان عبداللهیان 
رئیـس اسـبق سـازمان و اعضـاي هیأت رئیسـه سـازمان نظام مهندسـي 
سـاختمان خراسـان رضـوي، مدیـران و کارشناسـان نظام های مهندسـي 
اسـتان هـا، رابـط بیـن نمایندگـي سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان 
شهرسـتانهاي اسـتان و مدیـران روابط عمومي سـازمان ها و شـرکت هاي 
وابسـته به اداره کل راه و شهرسـازي خراسـان رضوي نیز شـرکت داشتند، 
دکتـر رضـا امیـر جهانشـاهي رئیـس دانشـکده خبـر، علي محـدث نایب 
رئیـس خانـه مطبوعـات اسـتان و مدبرنیا معـاون دانشـکده خبـر )ایرنا( با 
تشـکیل کارگاه اصـول و فنـون روابـط عمومـي حرفـه اي، روابط عمومي 
الکترونیـك، روش هـاي خبر نویسـي و گزارش نویسـي و روش هاي جمع 

آوري و تحلیـل داده هـا در روابـط عمومـي را آمـوزش دادند. 

بازدید مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی و مهندس 
محمد رضا رئیسی,رئیس سازما ن نظام مهندسی ساختمان 
خراسان رضوی از حوزه های آزمون های حرفه اي مهندسان، 
معماران  صالحیت  تعیین  و  ساختمان  فني  کاردان هاي 

تجربي.       
مهنـدس محمدرضا اخوان عبداللهیـان در جریان ایـن بازدید ضمن تقدیر 
از تـالش برگزارکنندگان و دسـت اندرکاران آزمون هـا در برقراری انضباط 
و برنامـه ریـزی دقیـق رونـد اجـرای آزمون، برگـزاری چنیـن رقابت هایی 
را در حفـظ و ارتقـای تـوان اعضـای نظام مهندسـی بسـیار موثـر ارزیابی 
و تأکیـد کـرد: طراحـی، نظـارت و اجـرای پـروژه هـای بـزرگ و کوچك 
عمرانـی اسـتان پهناور خراسـان رضوی بـا تکیه بر دانش و تـوان اعضای 
سـازمان نظام مهندسـی اسـتان صورت می گیرد و در این راسـتا اداره کل 
راه و شهرسـازی و سـازمان نظام مهندسـی اسـتان وظیفه دارند با حمایت 
و همراهـی کارشناسـان و فعـاالن بخش صنعت سـاختمان زمینه رشـد و 

بالندگی این قشـر گسـترده را فراهـم آورند.
وی بـا اشـاره بـه حضور 12 هزار و 677 نفر مهنـدس، کاردان فنی و معمار 
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تجربـی در سـه آزمون حرفـه ای و تعیین صالحیـت، برگـزاری آزمون در 
بیـش از 13 شـاخه و رشـته عمرانی و تأسیسـاتی را مورد توجه قـرار داد و 
گفـت: بـی شـك نیروهـای تمام بخـش ها و رشـته هـای دخیـل در امر 
سـاخت و سـاز بایـد مـورد ارزیابی، نظـارت و تعیین صالحیت قـرار گیرند 
تـا بدین طریـق بتوان از افزایش سـطح کیفی اجرای پـروژه های عمرانی 

در اسـتان اطمینـان پیدا کرد.
 مهنـدس اخوان عبداللهیان کسـب نمـره قبولی در آزمـون را تنها یکی از 
شـرایط اخـذ پروانه و تعیین صالحیـت برای داوطلبان اعـالم کرد و گفت: 
متقاضیـان مـی بایسـت در سـایر موارد اشـاره شـده در آیین نامـه اجرایی 

قانون نظام مهندسـی وکنترل سـاختمان نیز واجد شـرایط باشـند.
در  همزمـان  صـورت  بـه  کـه  آزمـون  ایـن  نتایـج  اسـت  گفتنـی 
 سراسـر کشـور برگـزار مـی شـود، اوایـل اسـفندماه از طریـق سـایت

www.inbr.ir اعالم خواهد شد.

به  و مهندسی  بازاریابی صادرات خدمات فنی  اعزام هیأت 
ترکمنستان

به استناد مصوبات کمیسیون تخصصی صادرات سازمان، هیأتی متشکل از 
30 نفر فعاالن بخش خصوصی و تشکل های صنعت ساختمان به ریاست 
مهندس رئیسی، رئیس کمیسیون صادرات به کشور ترکمنستان عزیمت و 
پس از سه روز اقامت در عشق آباد و بازدید از نمایشگاه بین المللی مصالح 
ساختمانی و پروژه های ساختمانی در دست احداث و مالقات با وزیر مسکن 

و سایر مسووالن آن کشور به مشهد برگشتند.
به  رضوی  خراسان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  است  ذکر  شایان 
منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و فراهم ساختن حضور 
شرکت های فعال در بخش ساختمان، نمایشگاه توانمندی های صادراتی 
المللی مصالح  بین  نمایشگاه  در  استان در بخش های مختلف مهندسی 
ساختمانی عشق آباد مشارکت کرد. این نمایشگاه که با حضور 19 کشور 
در نمایشگاه بین المللی عشق آباد برگزار شده بود،غرفه سازمان مورد توجه 

بازدید کنندگان و مسووالن قرار گرفت.

گزارش یازدهمین گردهمایی گروه های تخصصی شهرسازی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور، 
یازدهمیـن گردهمایـی گروه هـای تخصصی شهرسـازی این سـازمان، در 
روزهـای 25و 26 مهرمـاه سـال 1392 در شـهر تاریخی یـزد و به میزبانی 

نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان یـزد برگـزار گردید.
در حاشـیه ایـن نشسـت محمد حسـین آیت اللهـی، رئیس سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان اسـتان یـزد، در مصاحبه با خبرنـگار یزد رسـا اظهار 
داشـت: روسـا و دبیر گروه های تخصصی شهرسـازی از تمامی 31 اسـتان 
کشـور و همچنیـن مسـووالن تصمیـم گیر و تصمیم سـاز در امر سـاخت 
و سـاز، هـر سـاله گـرد هم جمـع می شـوند تا عـالوه بر بحـث و تصمیم 
گیـری در رابطـه بـا مسـائل آن گـروه تخصصی، به مسـائل ویژه اسـتان 

برگـزار کننـده گردهمایی نیـز بپردازند.
همچنیـن نورمحمـدزاده عضـو هیـأت مدیـره سـازمان و رئیـس گـروه 
تخصصـی شهرسـازی اسـتان یـزد نیـز اعالم داشـت: بـه پیشـنهاد گروه 
تخصصی شهرسـازی یـزد و تصویب هیأت مدیره این سـازمان و موافقت 
شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسی ساختمان کشـور، این گردهمایی 
در یزد که یك اسـتان تاریخی با آثار متعدد فرهنگی و شهرسـازی اسـت 
برگـزار گردیـد. وی افزود: موارد مهمی چون خدمات مهندسـان شهرسـاز، 
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چشـم انـداز تخصصـی شهرسـازی، و فرآینـد طرح هـای شـهری در این 
گردهمایـی مـورد بحث و بررسـی قـرار می گیرد.

وی ابـراز امیـدواری کرد برگزاری این گردهمایی در اسـتان یزد فرصتی را 
ایجـاد کند تا مدیران و مسـووالن دسـتگاه های اجرایی و مدیران شـهری 
در جریـان کـم و کیف فعالیت های گروه های شهرسـازی سـایر اسـتان ها 
قـرار بگیرنـد و منجـر بـه تغییـر نگرش آنـان نسـبت به شهرشهرسـازی 
و حـوزه اقدامـات مهندسـان شهرسـاز شـود. ضمنـاً هرچه نزدیکتر شـدن 
فعالیت هـای رشـته های هفت گانـه سـازمان و انجام فعالیت هـای تیمی و 
گروهـی مهندسـان این رشـته ها در راسـتای اهـداف اصلی سـازمان نظام 

مهندسـی سـاختمان، از دیگر دسـتاوردهای این گردهمایـی خواهد بود
ایـن نشسـت دو روزه پس از برگزاری پانل هـا و مذاکره بر روی موضوعات 

مختلـف، در قالب بیانیه ای 15 مـاده ای، جمع بندی و تدوین یافت.

همکاری آموزشی فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و 56 کشور اسالمی

تفاهم نامه آموزش های علمی و فنی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و 
شبکه دانشگاه های مجازی اسالمی امضا شد. 

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور، 
ــالم  ــان اس ــازی جه ــگاه های مج ــبکه دانش ــاد ش ــه ایج ــت ب ــا عنای ب
)http//:cinvu. net( بــا میزبانــی جمهــوری اســالمی ایران، عضویــت 
56 کشــور اســالمی همچنین هیــات رئیســه انتخابــی، متشــکل از 
کشــورهای تونــس، اندونــزی، عــراق، افغانســتان و ســوریه، تفاهــم نامــه 
آموزش هــای علمــی و فنــی بیــن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و 
ــدی  ــید مه ــدس س ــبکه دانشــگاه های مجــازی اسالمی توســط مهن ش
ــدی  ــر مه ــاختمان و دکت ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــمی رئیس س هاش
جوانمــرد رئیــس شــبکه دانشــگاه های مجــازی اســالمی منعقد گردیــد. 
مهنــدس علــی فــرج زاده هــا نایــب رئیــس اول ســازمان نظــام مهندســی 
ــه،  ــم نام ــن تفاه ــدف از ای ــت: ه ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــاختمان ب س
همــکاری ســازمان و شــبکه بــه منظــور ارایــه خدمــات آموزشــی فنــی 
ــه صــادرات  ــادل نظــر در زمین ــه کشــورهای عضــو و تب و مهندســی ب

خدمــات مهندســی پیــش بینــی شــده اســت. 
نایــب رئیــس اول ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان گفــت: در ایــن 
ــه 7  ــی در زمین ــات آموزش ــه خدم ــات ارای ــی امکان ــه بررس ــم نام تفاه
ــازی،  ــك، شهرس ــرق، مکانی ــاری، ب ــران، معم ــی: »عم ــته مهندس رش
نقشــه بــرداری و ترافیــك« بــه صــورت مجــازی- حضــوری و مکاتبه ای 
بــه کشــورهای اســالمی هدف برگــزاری گردهمایــی مرتبــط بــا حضــور 
ــی و  ــوزش دروس مهندس ــت آم ــان دارای صالحی ــتادان و مهندس اس
ــوزش  ــه آم ــدان در زمین ــایی توانمن ــط، شناس ــای مرتب ــه راه حل ه ارای
ــای  ــی از زبان ه ــر یک ــلط ب ــی، تس ــش مهندس ــر دان ــالوه ب ــه ع ک
)انگلیســی/ فرانســه/ عربــی( را داشته باشــند، برنامــه  ریــزی بــرای اجرای 
برنامه هــای آموزشــی بــه صــورت: ضبــط و تدویــن برنامه هــای مصــوب 
و اعــزام مــدرس بــه کشــورهای هــدف، تهیــه جــزوات، مســتندات، کتاب 
آموزشــی و لــوح فشــرده مربوطــه، همــکاری در ایجــاد هیــأت مشــورتی 
برخــط ) on line (بــرای پاســخگویی و همــکاری در ایجــاد و تأســیس 
ــالمی عضو  ــورهای اس ــه کش ــانی ب ــه اطالع رس ــاص در زمین ــایت خ س
می باشــد.  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  تعهــدات  جــزو 
مهنـدس علـی فـرج زاده هـا در پایـان گفـت: ایـن تفاهم نامـه در تاریـخ 
92/4/12 بـه تصویـب و امضـاء طرفیـن رسـیده و بـرای مدت دوسـال از 
تاریـخ امضـاء تفاهـم نامـه قابـل اجـرا و در صـورت تمایل طرفیـن قابل 



157

تمدیـد خواهـد بود. 
گفتنی اسـت شبکه دانشـگاه های مجازی جهان اسـالم در ایران با حضور 
19 نفـر از سـفرای کشـورهای اسـالمی عضو کمیتـه دایـم همکاری های 
دانشـگاه  در  اسالمی )کامسـتك(  همـکاری  سـازمان  فنـاوری  علمـی و 
پیـام نـور که منتخـب و نماینـده تمـام دسـتگاه های علمی و پژوهشـی و 

تحقیقاتی کشـور اسـت، مـورد بهره بـرداری قـرار گرفت. 
همچنیـن دانشـگاه هایی کـه خدمات علمی، آموزشـی و پژوهشـی خود را 
بـه صـورت الکترونیکـی و مجازی در حیطـه جهان اسـالم ارایه می دهند، 
می تواننـد در ایـن شـبکه دانشـگاهی عضویت داشته باشـند و این شـبکه 
عـالوه بـر ارایه خدمات اینترنتی به نشـانی IINVU. pnu. ac. ir، دارای 
امکانـات فیزیکـی همچون سـالن کتابخانه، آمفـی تئاتر، اسـتودیو صدا و 

تصویـر و کالس های مجازی اسـت. 

مسکن جزو مقوله های اصلی اقتصاد کشور محسوب می شود
به گزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشور، رئیس 
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در واکنش به کاهـش تدریجی قیمت 
مسـکن گفـت: بـه نظر نمی رسـد افت قیمـت مسـکن در آینده نیـز ادامه 
یابـد، چراکـه در هـر شـرایطی نوعی تورم پنهـان در جامعه وجـود دارد که 

باعـث افزایش دوبـاره قیمت ها خواهد شـد. 
مهنـدس سـید مهـدی هاشـمی در گفت وگـو بـا خانـه ملـت، با اشـاره به 
اینکـه کاهـش قیمـت مسـکن بـه دالیـل مختلفـی بسـتگی دارد، گفت: 
کاهـش نـرخ ارز، طـال، مصالـح سـاختمانی، از دالیل اصلی نـزول قیمت 

مسـکن بوده اسـت. 
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس، افـزود: مسـکن جـزو مقوله هـای 
اصلـی اقتصاد کشـور محسـوب می شـود، لـذا هرگونـه تغییر و تحـول در 
بخش هـای مختلـف اقتصادی، تاثیر بسـزایی در کاهش و یـا افزایش نرخ 

مسـکن خواهد داشـت. 
وی بـا بیـان اینکـه کاهش قیمت مسـکن به هیـچ عنـوان در کوتاه مدت 
تـداوم نخواهـد یافـت، تصریـح کـرد: در شـرایط کنونی قیمت مسـکن با 
شـیب تنـدی کاهـش یافته ولی به نظر می رسـد بعد از مدتـی این کاهش 

قیمت ها متوقف شـود. 
مهندس سـید مهـدی هاشـمی اظهار کرد: هرچند قیمت مسـکن نسـبت 
بـه ماه هـای گذشـته با کاهش محسوسـی مواجه شـده، اما ایـن قیمت ها 

جبـران نرخ هـای نجومی گذشـته را نخواهـد کرد. 
وی، در مـورد تـداوم کاهـش نـرخ مسـکن، خاطـر نشـان کـرد: بـه نظـر 
نمی رسـد افـت قیمـت مسـکن در آینـده نیـز ادامـه یابـد، چراکـه در هـر 
شـرایطی نوعی تورم پنهـان در جامعه وجود دارد که باعـث افزایش دوباره 

قیمت هـا خواهد شـد. 

فعالیت هزاران بانوی مهندس در کشور
ــتر  ــت: بیش ــور گف ــدس کش ــوان مهن ــورتی بان ــیون مش ــس کمیس رئی
ــته  ــا در رش ــن آن ه ــاری و کمتری ــته های معم ــدس در رش ــوان مهن بان

ــت هســتند.  ــه خدم ــك مشــغول ارای گرافی
ــورتی  ــیون های مش ــدف کمیس ــات ه ــازی موضوع ــت: بومی س وی گف
بانــوان اســت. معدنیــان افــزود: هــدف مــا دســت یافتــن بانــوان مهندس 
بــه جایــگاه خــود در فضــای مثبــت کاری کشــور اســت. وی بــا اشــاره به 
اینکــه 11 درصــد جمعیــت مهندســان کشــور، بانوان هســتند، بیــان کرد: 
21 هــزار بانــوی مهنــدس در ســطح کشــور مشــغول بــه فعالیت هســتند. 
ــر  ــدس ب ــوان مهن ــورتی بان ــیون مش ــد کمیس ــد: تأکی ــادآور ش وی ی
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ــرایط  ــا ش ــتانی متناســب ب ــر اس ــا ه ــات اســت ت ــازی موضوع بومی س
خــاص خــود اهدافــش را پیــش ببــرد. معدنیــان افــزود: تشــکیل 
کمیســیون مشــورتی بانــوان مهنــدس یــك بسترســازی بــرای حضــور 

مؤثــر و اشــتغال بانــوان در ســایرعرصه های کاری اســت. 
لزوم توجه به اهداف قانون نظام مهندسی و اسناد باالدستی 

در استان ها
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور، 
مهنـدس مهـدی حـق بیـن نایـب رئیـس دوم سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان بـر ضـرورت اولویت داشـتن اسـناد باالدسـتی نظام مهندسـی 
سـاختمان نظیر اهداف قانون نظام مهندسـی و کنترل سـاختمان و سـند 

چشـم انـداز و سـند راهبـردی در اسـتان ها تاکیـد کـرد. 
مهنـدس مهدی حق بین گفـت در اهداف قانون نظام مهندسـی و کنترل 
سـاختمان بر تقویت  و توسـعه  فرهنگ  و ارزش هاي  اسـالمي  در معماري  و 
شهرسـازي ، تنسـیق  امور مربوط  به  مشـاغل  و حرفه هاي  فني  و مهندسـي  
در بخشـهاي  سـاختمان  و شهرسـازي ، تامیـن  موجبـات  رشـد و اعتـالي 
 مهندسـي  در کشـور، ترویـج  اصـول  معماري  و شهرسـازي  و رشـد آگاهي 
 عمومـي  نسـبت  بـه  آن  و مقـررات  ملـي  سـاختمان  و افزایـش  بهـره وري ، 
بـاال بـردن  کیفیت  خدمات  مهندسـي  و نظارت  بر حسـن  اجـراي  خدمات ، 
ارتقـاي  دانـش  فنـي  صاحبـان  حرفه ها در ایـن  بخش ، وضع  مقـررات  ملي  
سـاختمان  بـه  منظـور اطمینـان  از ایمنـي ، بهداشـت ، بهره دهي  مناسـب ، 
آسـایش  و صرفـه  اقتصـادي  و اجـراء و کنتـرل  آن  در راسـتای حمایـت  از 
مـردم  بـه  عنـوان  بهره بـرداران  از سـاختمان ها و فضاهاي  شـهري  و ابنیه  
و مسـتحدثات  عمومـي  و حفظ  و افزایـش  بهره وري  منابع  مـواد و انرژي  و 
سـرمایه هاي  ملـي ، تهیه و تنظیـم مباني قیمت گذاري خدمات مهندسـي، 
الـزام  بـه  رعایـت  مقـررات  ملي  سـاختمان ، ضوابـط  و مقررات  شهرسـازي  
و مفـاد طرحهـاي  جامـع  و تفصیلـي  و هادي  از سـوي  تمام  دسـتگاه هاي  
دولتي ، شهــرداریها، ســازندگان ، مهندسـان ، بهره برداران  و تمام  اشخاص  
حقیقـي  و حقوقـي  مرتبـط  بـا بخش  سـاختمان  به  عنـوان  اصـل  حاکم  بر 
تمامی  روابـط  و فعالیت هـاي  آن ها و فراهم  سـاختن  زمینـه  همکاري  کامل  
میان  وزارت  مسـکن  و شهرسـازي ، شـهرداریها و تشـکلهاي  مهندسـي  و 
حرفـه اي  و صنـوف  سـاختمان  و جلـب  مشـارکت  حرفـه اي  مهندسـان  و 
صاحبـان  حرفه ها و صنوف  سـاختماني  در تهیه  و اجراي  طرحهاي  توسـعه  

و آباداني  کشـور تاکید شـده اسـت. 
وی افـزود: همچنیـن سـند راهبردی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان 
و سـند چشـم انـداز به عنـوان دسـتاورد راهبـردی در دوره پنجم شـورای 
مرکـزی می بایسـت در اسـتان ها مورد توجه قـرار گیرد و هـر تصمیمی در 
ذیـل ایـن اسـناد برنامه ریـزی و اجـرا شـود تـا در چرخـش فعالیت هـای 

اسـتان ها اهـداف ملـی نیـز محقق شـود. 

پژمان رفت، مرتضوی آمد
چنـدی پیـش سـالن همایش های صـدا و سـیما اسـتان خراسـان رضوی 
میزبـان رویـدادی مهـم بود. معارفـه صولت مرتضـوی به عنوان شـهردار 
جدیـد مشـهد و تودیع سـید محمد پژمان که البته این مراسـم بـا تقدیر از 

شـهردار سـابق مشـهد همراه بود. 
در این مراسـم انتظاری هروی به عنوان نایب رئیس شـورای شـهر مشهد، 
مهنـدس انتظـاری سرپرسـت شـهرداری مشـهد در دوران گـذر، حجـت 
االسـالم پژمـان فـر نماینـده مـردم مشـهد در مجلس شـورای اسـالمی، 
صولـت مرتضـوی شـهردار جدیـد مشـهد و محمد پژمان شـهردار سـابق 
و رئیـس کنونـی سـازمان ملی زمین و مسـکن کشـور سـخنرانی کردند. 
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در ایـن مراسـم سـخنرانان در نطـق خود از زحمـات محمد پژمـان تقدیر 
کردنـد و البتـه نظـرات خـود را در خصـوص نواقص کار بیـان کردند. 

واحـدی معـاون عمومی اسـتاندار خراسـان رضوی کـه بـه دلیـل ماموریت 
اصغـر فـروزان مهـر اسـتاندار خراسـان رضوی بـه نمایندگی از ایشـان در 
جلسـه شـرکت کرده بـود، ضعف های مختلف کار شـهرداری را نـام برد و 

از شـهردار جدیـد خواسـت تـا این ضعف هـا را برطـرف کند. 
انتظـاری هـروی بـه عنـوان نایـب رئیس شـورا در سـخنان خود، شـروع 
بـه کار صولـت مرتضـوی را در هفتـه دفـاع مقدس به فال نیـك گرفت و 
دربـاره حمایت اعضای شـورای شـهر مشـهد از شـهردار جدیـد مطالبی را 
بیـان کـرد. انتظاری هـروی همچنین از برخی رسـانه ها در جریان موضوع 
انتخـاب شـهردار انتقـاد کرد و گفت که برخـی از رفتارهای رسـانه ها، دل 

هـر آدم مومـن و پاکی را بـه درد می آورد. 
انتظـاری کـه سرپرسـتی شـهرداری در مدت گذشـته بر عهده داشـت، از 
سیسـتماتیك بودن شـهرداری مشـهد سـخن گفت و اعالم کرد که پس 
از رفتن آقای پژمان سیسـتمی که توسـط ایشـان طراحی شـده بود، بدون 
حضـور شـخص ایشـان هـم به خوبـی کار می کـرد و این سیسـتم متکی 

به شـخص نبوده اسـت. 
حجـت اسـالم پژمـان فـر در ایـن مراسـم بـه عالقـه تمامی نماینـدگان 
مجلـس شـورای اسـالمی برای کمـك بـه شـهردار جدید مشـهد گفت و 

اعـالم کـرد کـه نماینـدگان در ایـن زمینـه کوتاهـی نخواهنـد کرد. 
مهنـدس پژمـان در سـخنان خـود بـر خـالف انتظـاری هـروی کـه از 
رسـانه ها گالیـه داشـت، از اصحـاب رسـانه تشـکر و بـه نقـش آن هـا در 
انعـکاس فعالیت های شـهرداری اشـاره کـرد. وی بهترین عملکـرد خود را 
ایجاد سـاختار و برنامه ریزی منظم دانسـت و بیان کرد که هر دسـتاوردی 
کـه صـورت گرفته اسـت، نتیجـه این کار مبتنی بر سـاختار اسـت. وی به 
بحران حاشـیه نشـینی در شـهر مشـهد اشـاره کرد و گفت که 1 میلیون 
حاشـیه نشـین در دوره مسـوولیت او بـه شـهر پیوسـتند و بـار مدیریـت 

سـنگین آن هـا بـر دوش شـهرداری افتاد. 
صولـت مرتضـوی به عنوان شـهردار جدید مشـهد از این مسـاله گفت که 
نبایـد شـهرداری چشـم به بودجه دولت داشـته باشـد و باید بـه درآمدزایی 
خوبی برسـد. وی به مشـکالت حاشیه شهر اشـاره کرد و خاطر نشان کرد 
که بسـیاری ها در شـهر مشهد در سـکونت های غیر رسـمی منزل گزیدند 
کـه مـا از درک این نوع سـکونت ناتوان هسـتیم. مرتضوی کمك همگان 
را بـرای اداره شـهر طلـب کـرد و از زحمات مدیران گذشـته شـهرداری به 

نیکی یـاد کرد. 
ــر  ــوان شــهردار مشــهد توســط دکت ــه عن حکــم انتصــاب مرتضــوی ب
رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور در ایــن مراســم قرائــت شــد کــه رحمانــی 
فضلــی در ایــن حکــم از مرتضــوی خواســته بــود کــه انضبــاط مالــی را بر 
فعالیت هــای شــهرداری مشــهد حاکــم کنــد. همچنیــن در ایــن مراســم 
ــا اهــدای لوحــی مذهبــی از ســید محمــد پژمــان  ــت مرتضــوی ب صول
تقدیــر کــرد و البتــه پژمــان هــم مجموعــه ای مکتــوب را از تجــارب و 
برنامه هــای خــود در اختیــار مرتضــوی قــرار داد کــه ایــن اقــدام موجــب 

اســتقبال حضــار شــد. 
گفتنــی اســت در ایــن مراســم فیلــم کوتاهــی از برخــی از فعالیت هــای 
دوره مهنــدس پژمــان پخــش شــد کــه فضایــی احساســی را در ســالن 
ــی  ــی در پ ــورت پ ــه ص ــت ب ــان آن جمعی ــس از پای ــرد و پ ــاد ک ایج

ــد.  ــان را تشــویق کردن ــدس پژم مهن
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معاون استاندار خراسان رضوی: 
فعالیت هـای انجمـن مهندسـان خیـر در بهبود سـاخت و 

سـازهای محرومان باید پیوسـته باشـد
معـاون امـور عمرانی اسـتاندار خراسـان رضوی گفـت: فعالیت های انجمن 
مهندسـان خیـر اسـتان بایـد در بهبـود سـاخت و سـازهای محرومـان و 

نیازمنـدان پیوسـته و مداوم باشـد. 
محمد حسـن واحدی در نشسـتی با انجمن مهندسـان خیر افزود: وجود و 
حضـور ایـن انجمن آثار خوبـی در جامعه دارد چنانکه طی یك سـال اخیر 

که تشـکیل شـده در این حوزه اقدامات خوبی انجام داده اسـت. 
وی بـر تقویـت ایـن انجمن و توسـعه دامنـه کاری آن تاکید کـرد و گفت: 
هـدف ایـن مجموعـه هم عمـران و آبادانـی از طریـق ارایـه خدمات فنی 
و مهندسـی برای نیازمندان با جلب مشـارکت مهندسـان و خیران اسـتان 
و رعایـت کامـل قوانیـن و مقـررات و پرهیـز از هر گونه اهداف سیاسـی و 

انتفاعـی بـوده و باید بر ایـن مبنا تـداوم یابد. 
عضو هیات مدیره سـازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و دبیر 
این انجمن هم گفت: این انجمن از سـال گذشـته تشـکیل شـده و امروز 
شـامل حـدود 800 عضـو مهندس در رشـته های عمران، معمـاری، برق و 
مکانیك، کشـاورزی، معدن و شهرسـازی و 27 شرکت مهندسی می باشد. 
مهندس حسـن پور حسـینی افزود: در این یك سـال نیز این تشـکل 16 
مسـجد و حسـینیه، 12 سـاختمان مسکونی، سـه مجموعه آموزشی، چهار 
مرکـز عام المنفعـه و نگهداری ایتام و خیریه و دو مرکز بهداشـتی، درمانی 

بـرای ارایـه خدمات به بیمـاران را احداث کرده اسـت. 
وی گفـت: ایـن انجمن بر اسـاس آیین نامـه در دو بخـش فعالیت می کند 
نخسـت سـاختمان های شـخصی مسـکونی که توسط موسسـات خیریه 
دارای مجـوز از کمیته امداد و بهزیسـتی و بخـش دوم افرادی که از طریق 
کمیته اشـخاص آسـیب پذیر شـهرداری و هیات امنای مسـاجد و آزادگان 

و رزمنـدگان به ایـن انجمن معرفی می شـوند. 

آغاز عملیات ساخت و توسعه 14 هزار مترمربع از باب المراد 
کاظمین 

معاون عمراني اسـتانداري خراسـان رضوي گفت: عملیات اجرایي سـاخت 
و توسـعه 14 هـزار مترمربـع از بـاب المـراد کاظمیـن مهرماه آغاز شـد. به 
گـزارش مهر، محمدحسـن واحـدي، در کمیته تخصص فني سـتاد عتبات 
عالیـات اسـتان اظهـار کـرد: تفاهم نامه اي با سـتاد عتبات عالیات کشـور 
و سـتاد معیـن اسـتان بـه منظـور سـاخت و توسـعه 14 هـزار مترمربـع از 
بـاب المـراد کاظمیـن بـه انعقاد رسـیده و این تفاهـم نامه باید بـه امضاي 

اسـتانداري خراسـان رضوي نیز رسـید. 
وي ادامـه داد: ایـن تفاهم نامه با حضور رئیس سـتاد عتبات عالیات کشـور 

و متولي حرم کاظمین اسـتان با حضور اسـتاندار به امضا رسـید. 
وي بـا تاکیـد بـر اینکه براي توسـعه و سـاخت بـاب المـراد کاظمین باید 
مدیـر پروژه تعیین شـود، افزود: این کمیته نقش شـوراي راهبـردي را دارد 

و در ایـن راسـتا این شـورا باید ماهانه جلسـاتي را برگـزار کند. 
ضرورت محل اجراي پروژه و تعریف ساختار الزم

واحـدي بـر ضرورت محل اجراي پروژه و تعریف سـاختار الزم تاکید کرد و 
گفـت: مدیریـت این پروژه باید بر عهده خراسـان رضوي باشـد و مدیریت 
فنـي و اجرایـي بـه صورت تمرکز یافته در این اسـتان حاکم شـود و سـتاد 
عتبـات عالیـات کشـور نیـز به عنـوان پشـتیبان به ایفـاي نقش بپـردازد. 
معاون عمراني اسـتانداري خراسـان رضوي تصریح کرد: طراح اجراي این 
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پروژه از طریق سـتاد عتبات عالیات کشـور انتخاب شـده و مرحله نخست 
طراحـي آن نیز انجام گرفته اسـت. 

وي بـا اشـاره بـه تشـکیل کمیتـه فنـي طراحـي، بیان کـرد: ایـن کمیته 
متشـکل از دفتر فني اسـتانداري، عتبات عالیات، سـازمان نظام مهندسـي، 

انجمـن مشـاوران و آسـتان قـدس رضوي اسـت. 
اجرای همزمان 10 پروژه احداث ساختمان های دولتی و 

عمومی در خراسان رضوی 
احـداث  پـروژه   10 اجـرای  از  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  اسـبق  معـاون 
سـاختمان های دولتی و عمومی در اسـتان خراسـان رضوی با زیربنای 209 
هـزار و 900 مترمربـع توسـط سـازمان مجـری سـاختمان ها و تأسیسـات 

دولتـی و عمومی خبـرداد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راه وشهرسـازی خراسـان رضوی، 
مهنـدس محمـد جعفـر علیـزاده گفـت: اسـتان خراسـان رضوی باتوجـه 
بـه وسـعت، جمعیـت و اهمیـت سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی خـود در 
کشـور از جایـگاه مهمـی در برنامه ریزی هـا و سیاسـتگزاری های وزارت 
راه وشهرسـازی برخـوردار اسـت. لـذا در حـال حاضـر 10 پـروژه احـداث 
سـاختمان های دولتی و خدمات عمومی در سـطح اسـتان توسـط سـازمان 
مجـری سـاختمان ها و تأسیسـات دولتی و عمومـی در این اسـتان در حال 
اجراسـت کـه تکمیـل آن هـا می تواند نقـش موثـری درافزایـش میانگین 

خدمـات رسـانی دسـتگاه های دولتـی بـه عامـه مـردم ایفـا کند. 
وی بـا اشـاره بـه ایـن که از ایـن تعـداد 8 پروژه بیمارسـتانی به سـفارش 
وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی طرح و اجرا شـده اسـت، خاطر 
نشـان کرد: سـه بیمارسـتان 24 تختخوابی در شهرهای رشـتخوار، کالت 
و فیـض آبـاد بـا اعتبـاری بالغ بـر 121 میلیارد ریـال تکمیل و در گذشـته 
بـه بهره بـرداری رسـید. ضمن اینکه بیمارسـتان 64 تختخوابـی فریمان و 
بیمارسـتان 32 تختخوابـی خلیـل آبـاد با تکمیـل مراحل اجرایی در سـال 

جـاری افتتاح خواهد شـد. 
مهنـدس علیـزاده احداث دو بیمارسـتان آموزشـی در شـهرهای مشـهد و 
نیشـابور را نیـز مـورد توجـه قـرار داد وگفـت: بیمارسـتان 200 تختخوابی 
شـهید هاشـمی نژاد مشـهد با تکمیل مراحل طراحی و محاسـبات وارد فاز 
اجرا شـده و بیمارسـتان آموزشـی نیشـابور نیز در مرحله طراحی قرار دارد. 
احـداث بیمارسـتان 200 تختخوابـی تربت حیدریه نیز با زیربنـای 23 هزار 
و 700 متـر و بـا هزینـه 68 میلیـارد ریال تاکنـون به 55 درصد پیشـرفت 

فیزیکی رسـیده است. 
وی مجمـوع زیربنـای پروژه هـای درحـال اجـرا در اسـتان توسـط ایـن 
سـازمان را 209 هـزار و 900 متـر مربع اعالم کردکـه تاکنون 319 میلیارد 
و657 میلیـون ریـال بـرای اجـرای آن هـا هزینـه شـده و اعتبار مـورد نیاز 
بـرای تکمیـل آن ها نیـز بالغ بر یـك هـزار و 904 میلیارد ریال می باشـد. 

راه اندازی تاالر مبادالت امالک مشهد
مدیرعامل سـازمان زمین و مسـکن شـهرداری مشـهد از راه اندازی سامانه 

تـاالر مبادالت امالک و مسـتغالت مشـهد خبر داد. 
مرتضـی حقیقـی بـا بیـان این مطلب گفـت: یکـی از اصلی تریـن وظایف 
سـازمان زمین و مسـکن شهرداری مشهد، اولویت بندی و تسریع در تملك 
امـالک مـورد نیـاز بـرای اجـرای پروژه ها اسـت که در این راسـتا سـاالنه 
بیـش از یك هـزار ملك توسـط این سـازمان از مـردم خریداری می شـود. 
وی ادامـه داد: شـهرداری در طول سـالیان گذشـته همیشـه خرید امالک 
مـردم بـرای اجـرای پروژه هـا را در برنامـه خود داشـته اسـت امـا هدف از 
راه انـدازی سـازمان زمین و مسـکن، جلب رضایت هر چه بیشـتر مالکانی 
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اسـت کـه امالکشـان را به شـهرداری واگـذار می کنند و دوسـت دارند هر 
چـه زودتر به حقوقشـان دسـت یابند. 

مدیرعامل سـازمان زمین و مسکن شـهرداری مشهد با اشاره به پراکندگی 
بخشـنامه ها و ضوابـط خرید و فروش امـالک در شـهرداری تصریح کرد: 
قبـاًل پراکندگی بسـیاری در بخشـنامه ها و ضوابط تملك امالک داشـتیم 
کـه با تالش های کارشناسـی توانسـتیم ضوابـط را خالصه سـازی کرده و 
صلح نامه هـای تـك برگـی تدویـن کنیم تـا کارها با سـهولت و بـه دور از 

پیچیدگی هـای زاید انجام شـود. 
وی عنـوان کـرد: یکـی دیگـر از اقدامـات شـهرداری مشـهد در راسـتای 
تسـریع امور مربوط به تملـك امالک، واگذاری تعییـن تکلیف زمین هایی 
بـا متـراژ کمتر از 500 مترمربع به سـازمان زمین و مسـکن اسـت تا ارباب 
رجـوع در حداقـل زمـان ممکن به نتیجه مطلوب دسـت یابـد. مدیرعامل 
سـازمان زمیـن و مسـکن شـهرداری مشـهد ادامـه داد: در شـش منطقـه 
مشـهد نسـبت بـه شناسـایی زمین هایـی بـا متـراژ باالتـر از دو هـزار متر 
مربـع اقـدام کرده ایـم تا هم از ریز دانه شـدن آن ها جلوگیـری کنیم و هم 
اقدامـات الزم را نسـبت بـه دریافت حقوق شـهرداری از آن ها انجام دهیم. 
حقیقـی با اشـاره به راه اندازی سـامانه تـاالر مبادالت امالک و مسـتغالت 
مشـهد گفت: در اساسـنامه سازمان زمین و مسـکن، کنترل قیمت امالک 
پیش بینـی شـده بود کـه اجرای آن مشـکل به نظـر می رسـید چراکه کار 
بسـیار سـنگین و پیچیده ای اسـت و ما با راه اندازی تاالر مبادالت امالک 

در این راسـتا گام برداشتیم. 
وی اظهـار داشـت: یکـی از اهـداف راه انـدازی تـاالر مبـادالت امـالک و 
مسـتغالت شـهر این اسـت که شـهرداری از رونـد خرید فـروش و نقل و 
انتقـال امـالک در شـهر فاصلـه پیـدا نکنـد و ضمن همراهـی با بـازار، بر 
وضعیت آن نیز تاثیرگذار باشـد. حقیقی خاطرنشـان کرد: سـامانه این تاالر 
راه انـدازی شـد و مکان تـاالر نیز به بهره برداری رسـیده تا مـردم بتوانند با 
مراجعـه بـه این محل به صـورت حضوری معامـالت خـود را دنبال کنند. 
وی بـا تاکیـد بـر هـدف شـهرداری در شفاف سـازی معامالت امـالک در 
ایـن سـازمان، یکـی دیگـر از اهـداف راه اندازی تـاالر مبـادالت امالک را 
ایجـاد زمینـه برای انجام تمام خریـد و فروش های مـردم در زمینه امالک 
دانسـت و افـزود: مـردم در آینـده ای نزدیك می توانند با مراجعه به سـامانه 
و یا تاالر مبادالت امالک و مسـتغالت شـهر، با خیالی آسـوده نسـبت به 
انجـام معامـالت خود با کسـب اطـالع از اصالت، کاربـری، تراکم و قیمت 

کارشناسـی اقدام کنند. 
2000 هزار میلیارد تومان بودجه تملک امالک سال 92

مدیرعامل سـازمان زمین و مسـکن شـهرداری مشـهد با اشـاره به بودجه 
دو هزار میلیارد تومانی تملك امالک در سـال 92 افزود: در سـال 86 تنها 
13.5 میلیـارد تومـان بـرای تملك امـالک بودجه پیش بینی شـده بود که 
ایـن رقـم با توجه به گسـترش قابل توجه پروژه های شـهری در سـال 92 

به دو هزار میلیارد تومان رسـیده اسـت. 
حقیقـی در پایـان اظهـار داشـت: بانك زمین سـازمان زمین و مسـکن نیز 
بـا مستندسـازی و ثبت سیسـتمی 21 هزار پرونـده امالک خریداری شـده 

توسـط شـهرداری مشـهد در حال فعالیت است. 

روز ملی ایمنی در برابر زلزله و پیام وزیر کشور
وزیـر کشـور و قائـم مقام رئیس شـورای عالـی مدیریت بحران کشـور به 
مناسـبت روز ملـی ایمنـی در برابر زلزله و بالیای طبیعـی پیامی صادر کرد. 
در بخشـی از پیـام دکتـر رحمانـی فضلـی آمده اسـت: زندگی بشـر از بدو 
خلقـت همـواره بدلیل وقوع حـوادث طبیعی با رنج از دسـت دادن نزدیکان 
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و مشـقت حاصل از خسـارت مالی همراه بوده اسـت. پیشـرفت های مادی 
بشـری به ویـژه در یـك قرن اخیر نه تنها از بار این محنت نکاسـته اسـت 
بلکـه بـه دلیـل دخالت هـای انسـان در طبیعـت موجـب افزایش تعـداد و 

پیچیـده تر شـدن آن ها نیز شـده اسـت. 
در شـرایط کنونـی که کشـورمان در حال گذر از مراحل رشـد و پیشـرفت 
اسـت وقـوع حـوادث طبیعی به دلیـل تخریب گسـترده زیرسـاخت ها و از 
دسـت رفتـن سـرمایه های انسـانی متخصـص، می توانـد به عنـوان یك 
تهدیـد جدی در فرآیند توسـعه باشـد. در این راسـتا نگاه متـوازن به اصول 
مدیریـت ریسـك حـوادث و تقـدم اقدامـات پیشـگیرانه و کاهـش اثـرات 
نامطلـوب حـوادث می بایسـت در صـدر فعالیت های دسـت انـدرکاران امر 
قـرار گرفتـه و رابطـه میان حوادث و توسـعه اقتصادی و اجتماعـی نباید از 

نـگاه سیاسـت گـذاران و برنامـه ریزان کشـور مغفول واقع شـود. 
به هر حال با وجود تمامی تالش ها و اقدامات انسـانی، در بسـیاری از موارد 
وقـوع حـوادث طبیعـی اجتناب ناپذیر می باشـد، لـذا به مسـووالن و عموم 
مـردم توصیـه می شـود بـا تدبیـر، از فرصت هایـی که حـوادث بـرای رفع 
آسـیب پذیری های دیرینه و بسترسازی برای توسـعه پایدار فراهم می آورد 
اسـتفاده نمـوده و نویدبخـش زندگـی ایمـن تر بـرای عموم مردم باشـند. 

طرح جامع خطر پذیري تدوین شد
رئیـس سـازمان مدیریت بحران کشـور از تهیه و تدوین طـرح جامع خطر 

پذیري در سـه محور لرزه، سـیل و خشکسـالي خبر داد. 
بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـاني سـازمان مدیریـت بحـران کشـور؛ 
مهنـدس حسـن قدمـي در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا، افـزود: در این 
طـرح جامع نیازسـنجي هاي اطالعاتي، تهیه نقشـه خطرپذیري اسـتان ها 
بـا مقیاس هـاي مناسـب و همچنیـن تحلیـل از آسـیب پذیري بخشـي از 
شـهرهاي بزرگ کشـور همچـون تهران، تبریز، مشـهد، همـدان، کرمان، 

کرمانشـاه و زنجـان انجام شـده اسـت. 
وي بـا بیـان اینکـه نیازسـنجي هاي اطالعاتـي طـرح جامـع خطرپذیري 
سـیل و خشکسـالي نیـز صـورت گرفته اسـت، گفـت: اجراي طـرح جامع 
خطرپذیـري بـه مـا اطمینـان مي دهـد کـه در نقـاط مختلـف کشـور چه 
حادثـه اي رخ مي دهـد و مسـووالن متناسـب با نـوع حادثـه آمادگي هاي 
الزم را به ویژه در خصوص امدادرسـاني به حادثه دیدگان احتمالي کسـب 

خواهنـد کرد. 
رئیـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور ادامـه داد: بـا برنامه ریزي هـاي 
کارشناسـان خبره این سـازمان هم اکنون کشـور را به لحاظ حادثه خیزي 
بـه 9 منطقـه تقسـیم بنـدي کـرده ایـم کـه اسـتانهاي خراسـان رضوي، 
آذربایجان شـرقي، اصفهان، فارس و کرمان از جمله این اسـتان ها اسـت. 
وي افزود: 460 شـهر کشـور در مسـیر رودخانه ها و مسـیل ها قرار دارند و 
سـیل آن هـا را تهدید مي کند، کارمـا مقابله و برخورد با حوادث اسـت و در 
ایـن 30 سـال پس از انقـالب اقدامات خوبي انجام شـده و ما معتقدیم راه 
اصلي پیشـگیري اسـت و بـه ویـژه در رابطه بـا زلزله مقاوم سـازي حرف 

اول را مي زنـد. 
مهنـدس قدمـي افزود: شـوراي عالـي مدیریت بحران کشـور به ریاسـت 
رئیـس جمهـور و بـا عضویـت 13 وزیـر و 7 نفـر از روسـاي سـازمان ها و 
دسـتگاه هاي مرتبـط بـا حـوادث و فرماندهان نظامي و انتظامـي که حدود 

27 نفر هسـتند تشـکیل مي شـود. 

ماموریت  ویژه سازمان ملي »زمین«
زمین هـاي دولـت از ایـن پـس صرف ارتقـاي کیفیت و خدمات سـکونتي 
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حومه کالنشـهرها مي شـود. 
سـازمان ملـي زمیـن و مسـکن کـه در دولت هـاي نهم و دهم مسـوولیت 
هدایـت نیمـي از 2 میلیـون واحـد مسـکوني مهر و تامیـن 100 درصـد 
زمین هـاي مـورد نیـاز این طـرح را برعهده داشـت، کـه با ابالغیـه جدید 
وزیـر راه وشهرسـازي ماموریـت دارد زمین هـاي دولتـي را بـه گونـه اي 
مدیریـت کنـد تا امـکان انتقال جمعیت سـاکن کالنشـهرهاي کشـور به 

حومـه –شـهرهاي جدید- فراهـم شـود. 
عبـاس آخونـدي در مراسـم معارفـه محمـد پژمـان رئیس جدید سـازمان 
ملـي زمیـن و تودیـع احمد اصغـري مهرآبادي رئیس پیشـین سـازمان، با 
تاکیـد بـر فرارسـیدن زمـان تغییر رویکـرد در مدیریـت زمین اعـالم کرد: 
رئیـس جدیـد سـازمان ملي زمیـن باید بـا مدیریت بر بـازار زمیـن، کاري 
کنـد کـه زندگي در شـهرهاي جدیـد کیفیتي باالتـر از کالن شـهرها پیدا 
کنـد، براي ایـن منظور باید نـگاه یکپارچه به توسعه شـهرها و حومه آن ها 
همـراه با توسـعه یکپارچه حمل ونقـل از حومه به شـهرمادر و برعکس، در 

دسـتور کار این سـازمان قـرار گیرد. 
وزیـر راه وشهرسـازي افـزود: تاکیـد بـر ضـرورت تمرکززدایـی شـدید از 
کالنشـهرها، نـگاه یکپارچـه بـه توسـعه شـهرها و حومـه آن هـا همزمان 
بـا توسـعه یکپارچـه حمـل و نقـل از حومـه به شـهر و برعکس، توسـعه 
بـر  تمرکـز  حمل ونقـل،  بـزرگ  پروژه هـای  پیرامـون  در  سـکونتگاه ها 
نسـل جدیـد طرح هـای توسـعه شـهری بـه صـورت متصـل یـا منفصل 
از شـهرهای مـادر، عرضـه زمیـن بـه نحـوی کـه سیاسـت پـس انـداز، 
مالـی  نظـام  اصـالح  کنـد،  پشـتیبانی  را  کوچك سـازی  و  انبوه سـازی 
مسـتغالت بـرای طوالنـی کـردن مدت زمـان اجـاره و همچنیـن تالش 
بـرای رسـیدن بـه هـدف تامیـن حداقـل یـك واحد مسـکونی بـرای هر 
خانـوار ایرانـی، مهم تریـن اولویت هـای سـازمان ملـی زمین و مسـکن در 
دوره جدید مدیریتی اسـت. وزیر راه وشهرسـازی خاطرنشـان کرد: از رئیس 
جدیـد سـازمان ملـی زمین و مسـکن توقع داریـم مدیریت زمیـن در دوره 
جدیـد بگونـه ای باشـد کـه به تدریـج مازاد جمعیـت به سـمت حومه های 
شـهری هدایت شـود. وی ادامه داد: در این راسـتا، ارتقای زندگی حومه ای 
بـه نحوی که نسـبت بـه زندگـی درون شـهری از کیفیتی برتـر برخوردار 
باشـد و به توسـعه شـهری همزمـان با توسـعه حمل ونقـل و به خصوص 
حمـل و نقـل ریلی توجه شـود، بایـد در اولویت برنامه هـای مدیریت زمین 
مـورد تمرکـز واقع شـود. آخوندی تصریـح کرد: بر این مبنا باید به سـمتی 
برویـم کـه زندگی در شـهرهای جدیـد کیفیتی بـه مراتب باالتـر از مرکز 
کالنشـهرها داشـته باشـد؛ اما عمال می بینیم که شـهرهای جدیـد امروزه 
بـه نوعـی حاشـیه نشـینی سـازمان یافتـه تبدیل شـده اند که مشـکالت 

دارند.  زیـادی 
دنبال کاسبي با زمین هاي دولتي نیستیم

وزیـر راه و شهرسـازی بـا تاکید بر اینکه به دنبال کسـب درآمد و کاسـبی 
از زمین هـای دولتـی نیسـتیم، گفـت: زمیـن بایـد از ایـن پـس به وسـیله 
سیاسـت گذاری بـرای تامین خدمات در شـهرها و پشـتوانه ایجـاد حمل و 
نقـل سـریع و آسـان بیـن حومه و کالنشـهرها تبدیل شـود. وی بـا تاکید 
بـر اینکـه مدیریت زمین حتمـا باید در کمـك به شـهرداری های منضبط 
و قانونمنـد اعمـال شـود، افزود: نسـل جدیـد آماده سـازی زمین هـم باید 
بـه گونـه ای انجام شـود کـه بتـوان ایـن مجموعه ها را بـرای تولیـد انبوه 
مسـکن، بـه صورت بلوک های شـهری به انبوه سـازان و شـهرک سـازان 

واگـذار کنیم. 
13 نوع مشکل در مسکن مهر

در ایـن مراسـم همچنیـن رئیس سـابق سـازمان ملـی زمین و مسـکن با 
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اعالم اینکه 13 نوع مشـکل در مسـکن مهر شناسـایی شـده است، گفت: 
وزارت راه وشهرسـازی بایـد در مـورد ایـن مشـکالت چـاره اندیشـی کند. 
احمـد اصغری مهرآبـادی تصریح کـرد: مجموعا تاکنون 1میلیـون و 200 
هـزار هکتـار زمیـن تامین شـده اسـت که در 6 سـال گذشـته بـرای 386 
هـزار هکتـار از ایـن زمین هـا بـه نـام دولت سـند صادر شـده اسـت. وی 
ادامـه داد: همچنیـن در ایـن مـدت 120 هزار هکتار زمین واگذار شـده که 

34 هـزار هکتـار آن در دوره 6 سـال گذشـته بوده اسـت. 

ساعتی 6 میلیارد تومان در راه و مسکن هزینه می شود
وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیان این کـه روزانه حدود 2000 واحد مسـکونی 
احـداث می شـود، گفـت: در هـر سـاعت حـدود شـش میلیـارد تومـان در 
بخـش راه و سـاختمان هزینـه می شـود کـه این صنعـت پـس از نفت در 

برگیرنـده عظیم تریـن سـرمایه گذاری ملی اسـت. 
بـه گـزارش ایسـناعباس آخونـدی گفـت: هـر کشـوری نیازمنـد طـرح و 

برنامـه ای مـدون بـرای پیشـرفت اسـت. 
وی افـزود: صنعـت راه و سـاختمان یکـی از صنایع مهم در اقتصاد کشـور 
اسـت؛ به گونه ای که با شـش صنعـت زیربنایی در ارتباط بـوده و رونق آن 

همـواره باعث رشـد صنایع دیگر می شـود. 
سهم 2 درصدی ایران در ساخت و ساز جهانی

آخونـدی بـا بیان این کـه ایران حدود یـك درصد از کل جمعیـت جهان را 
بـه خود اختصـاص می دهد، گفت: دو درصد از سـهم جهانی ساخت وسـاز 

متعلق به کشـور ماست. 
وزیـر راه و شهرسـازی تاکیـد کـرد: بخش مسـکن نیز حـدود 33 درصد از 
حجـم اقتصـاد کشـور را در بـر می گیـرد و به طـور متوسـط روزانـه بالغ بر 

2000 واحـد مسـکونی در کشـور احداث می شـود. 
آخونـدی افـزود: بخـش ساخت وسـاز در کشـور نقـش اساسـی در تولیـد 
ناخالـص داخلی دارد که باید برای دسـتیابی به معیارهای توسـعه  پایدار در 
ایـن بخش شـاخص های کیفیـت، مقاوم سـازی و کاهش مصـرف انرژی 

مـورد توجه قـرار گیرد. 
وی افـزود: توجـه بـه مـوارد ذکر شـده به معنی دقـت و توجـه به تك تك 

عناصـر زنجیـره تولید مسـکن و شـبکه های موجود حمل ونقل اسـت. 
ایران جزو پنج کشور بزرگ تولید کننده  سیمان در دنیا

آخونـدی بـا اشـاره بـه ظرفیـت تولیـد سـیمان در کشـور کـه به مـرز 80 
میلیـون تـن در سـال رسـیده، گفـت: ایـران از جملـه پنـج کشـور بزرگ 

تولید کننـده  سـیمان اسـت. 
وی افـزود: در حـال حاضر بیش از 90 درصد از تولید سـیمان در کشـور به 
کمتـر از سـه نوع سـیمان پرتلند محدود می شـوند در حالی که کشـور های 
توسـعه یافته در راسـتای تحقق سیاسـت های اصولی و دستیابی به توسعه  

پایـدار روز بـه روز به تنوع محصـوالت خود در بخش سـیمان می افزایند. 
وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیان این کـه در حال حاضر بیـش از 70 درصد از 
تولیـد سـیمان مربـوط به انواع سـیمان های آمیخته اسـت، گفـت: به نظر 
می رسـد ارتقای تولید سـیمان در کشور با متنوع  بودن محصوالت سیمانی 
و پتانسـیل های کـه مناسـبی دارد می تواند عالوه بـر صرفه جویی مصرف 
انرژی در تولید سیمان و کاهش آلودگی ناشی از این سیمان ها کمك کند. 

حمل و نقل مصرف کننده 35 درصد از انرژی کشور
آخوندی به صنعت راه و سـاختمان و صنایع مرتبط با صنایع انرژی  اشـاره 
و اظهـار کـرد: بخش حمل ونقل نیز حـدود 35 درصد از مصـرف انرژی در 
کشـور را به خـود اختصاص داده، در حالی کـه کل انرژی مصرفی در بخش 

صنعت حدود 20 درصد اسـت. 
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بـه گفتـه وزیـر راه و شهرسـازی از کل انـرژی مصرفـی در بخش صنعت 
بیـش از 60 درصـد آن مسـتقیما به صورتـی که در ارتباط بـا تولید مصالح 

سـاختمانی اسـت، بر می گردد. 
وی اظهـار کـرد: در صنعـت راه برخالف اسـتفاده  گسـترده از بتن، فناوری 
مرتبـط بـا آن چنـدان مـورد توجه قـرار نگرفته اسـت در حالی کـه این کار 

بسـیار جدی است. 
آخونـدی ادامـه داد: اسـتفاده از روسـازی های بتنـی و انـواع بتن هـا بـا 
عملکـرد بـاال و بتن هـای خودتراکـم هنـوز در صنعـت راه و شـبکه های 

حمل ونقـل بـه خوبـی بـه کار گرفتـه نمی شـود و بیگانـه هسـتند. 
وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: اسـتفاده از فناوری هـای نویـن در صنعـت 
بتـن هم چنیـن در ساخت وسـاز اسـکله ها، پل هـا، فرودگاه هـا و جاده هـا 

می تواننـد باعـث ارتقـای کیفیـت زیرسـاخت های حمل ونقـل شـوند. 
وزیر راه و شهرسازی گفت: صنعت راه و ساختمان یکی از صنایع استراتژیك 
محسـوب می شـود و نقش راهبـردی دولت در سیاسـت گذاری های کالن 
در ایـن بخـش همـواره مـورد نیاز بوده اسـت. هم چنیـن در تحقق اهداف 
و سیاسـت های دولت در بخش راه و سـاختمان پژوهش و آموزش جایگاه 

ویژه ای داشته و دارد. 
عنـوان  بـه  سـیمان  و  بتـن  سـاختمان  و  راه  صنعـت  در  افـزود:  وی 
پرمصرف تریـن مصالـح چه از لحاظ کاربـرد و چه از لحـاظ مصرف انرژی 
در تولیـد مطرح می شـوند کـه 13 درصد مصرف انـرژی در بخش صنعت 

را صنعـت سـیمان بـه خود اختصـاص داده اسـت. 

به بافت های "تاریخی" فرسوده نگوییم
مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصـی عمـران و بهسـازی شـهری ایـران 
تاکیـد کـرد: از بیان عبارت “ فرسـوده” به بافت هـای تاریخی پرهیز کنیم 
چراکـه بافت هـای تاریخـی مراکز شـهری ثروت هایی هسـتند کـه باید با 

تدبیـر، حفاظت و احیا شـوند. 
به گزارش ایسـنا محمد سـعید ایزدی - معاون وزیر راه و شهرسـازی - در 
نشسـت هـم اندیشـی “کومِش سـبز” اعـالم کـرد: محیط هـای تاریخی 
و مجموعه هـای  یادمان هـا  بناهـا،  از  متنوعـی  برگیرنـده مجموعـه  در 
ارزشـمند هسـتند کـه در طـول قرن ها شـکل گرفتـه و محصـول مراحل 
پیچیـده رابطـه انسـان و محیط مصنوع بوده اسـت که به واسـطه داشـتن 
ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد تاریخـی و ارزش هـای متنـوع معمارانـه، 

اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی قابـل ارج نهادن اسـت. 
بـه گفتـه وی محیط هـای تاریخی و میـراث معماری ارزشـمند بـه منزله 
ثروت هـای غیـر قابـل جایگزینـی هسـتند کـه سـرمایه و ذخائـر قرن ها 
مهـارت اسـتادکارانه را بـه معـرض نمایش می گذارنـد و به واسـطه آن به 

مکان هـای بـا امتیـازات منحصـر به فرد شـناخته می شـوند. 
ایـزدی افـزود: بناها، مجموعه ها و بافت های با ارزش شـهری از مهم ترین 
یادگارهایی هسـتند که از نسـل های پیشـین به دسـت ما رسـیده اند و باید 

بـه عنـوان ثروتی بزرگ آن ها را به نسـل های بعـدی انتقال دهیم. 
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی اظهـار کرد: بر اسـاس چنین نگرشـی بناها، 
مجموعه هـا و بافت هـای با ارزش تاریخی یادگاری از گذشـتگان و میراثی 
بـرای نسـل های آینـده به شـمار می آینـد که بایـد ضمن حفـظ اصالت و 

یکپارچگـی، آن هـا را بـرای زندگی معاصر و آینـده تجهیز کرد. 

ایران بیشترین پیشرفت را در ثبت مقاله در ISI دارد
فناوری  و  علوم  رسانی  اطالع  منطقه ای  مرکز  رئیس  ایسنا،  گزارش  به 
پژوهشگران  و  دانشمندان  تولیدات علمی توسط  آخرین خبر  با  ارتباط  در 
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جمهوری اسالمی ایران که از پایگاه استنادی ISI استخراج شده است گفت: 
ایران از جمله کشور هایی می باشد که بیشترین پیشرفت را در تعداد مقاالت 
علمی منتشر شده در مجالت که در ISI ثبت و نمایه سازی می شوند به خود 

اختصاص داده است. 
دکتر مهراد افزود: ایران از اول سال میالدی تا کنون تعداد 11886 مقاله 
در ISI به ثبت رسانیده است. این رقم در ماه ژوئن 9586 مقاله و در ماه 

می 7834 مقاله بود. 
سرپرست ISC خاطرنشان کرد: ایران به یقین عملکرد علمی خود را توسعه 
و رشد بخشیده است و این رشد دارای نرخی است که تقریبا با نرخ کشور 

ترکیه رقابت می کند. 
وی افزود: متاسفانه سهم درصد تولیدات ناخالص داخلی که به تحقیق و 
توسعه اختصاص داده می شود در مقایسه با سایر کشور ها اندک است و این 

موضوع با اهمیتی است که دولت یازدهم باید چاره جویی کند. 
به گفته دکتر مهراد، در بین کشور های منطقه ترکیه بودجه ای را که در سال 
2009 به تحقیق و توسعه اختصاص داده، نسبت به سال 1999 تقریبا 6 برابر 
نموده و هم اکنون این کشور بودجه بیشتری را به این امر اختصاص می دهد. 
به گفته دکتر مهراد: حفظ وضعیت کنونی و رقابت بیشتر با کشور های تولید 

کننده علم مستلزم توجه جدی دولت به امر پژوهش است. 
سرپرست ISC خاطرنشان کرد: در حالیکه میزان تولیدات علمی ایران در 
ISI در این بازه زمانی 11886 مقاله است، ترکیه موفق به تولید 12210 
مقاله در مجالت معتبر بین المللی شده است. ارقام مزبور، ایران و ترکیه را به 

ترتیب در جایگاه 20 و 19 تولید علم جهان نشانده است. 
وی ادامه داد: در بین کشور های تولید کننده علم و از قاره آسیا تنها کشور های 
چین، هندوستان، کره جنوبی و تایوان به ترتیب با تولید 109583 مقاله، 
26685 مقاله، 24826 مقاله و 14298 مقاله نسبت به ایران و ترکیه پیشی 
گرفته اند. رتبه این کشور های آسیایی به ترتیب 2، 11، 12 و 15 می باشد. 

دکتر مهراد تصریح کرد: جایگاه برزیل نیز در بین کشور های تولید کننده علم 
که در ISI جایگاه بلندی را به خود اختصاص داده درخور توجه است. برزیل 
با تولید 18219 مقاله و با رتبه 14 به عنوان یك کشور نو ظهور علمی با سایر 

کشور های پیشرفته در رقابت است. 
دکتر مهراد در پایان به این نکته نیز اشاره کرد که در بین 30 کشور برتر 
تولید کننده علم بر اساس مستندات ISI، بجز کشور های ترکیه و ایران هیچ 
کشوری از کشور های اسالمی وجود ندارد و ایران و ترکیه از نظر تولید علم 

در راس کشور های منطقه و اسالمی قرار دارند. 

پیشـگیری از سـقوط پل ها با فناوری ابداعی محقق ایرانی
پیشـگیری از سـقوط پل هـا بـا فنـاوری ابداعـی محقـق ایرانـی مهندس 
»مهدی کالنتری« محقق ایرانی دانشـگاه مریلند شـبکه ای از حسگرهای 
بی سـیم را توسـعه داده اسـت که داده هایی از وضعیت اسـتحکام و انعطاف 

پذیـری پل هـا را بـه سـرور مرکزی ارسـال می کند. 
بـه گـزارش ایسـنا: تحقیقـات صـورت گرفتـه توسـط انجمن مهندسـان 
عمـران آمریـکا نشـان می دهـد، از چهـار پـل بزرگراهـی یـك پـل دچار 
مشـکالت اساسـی سـاختاری بـوده و احتمـال سـقوط آن هـا وجـود دارد. 
 ایده نظارت بر وضعیت پل های قدیمی و تشـخیص زودهنگام مشـکالت 
احتمالـی می توانـد سـطح ایمنـی جاده هـا را افزایـش داده و از مشـکالت 

ترافیکی پیشـگیری می کند. 
 مهندس »مهدی کالنتری« از محققان دانشـگاه مریلند سیسـتم جدیدی 
را توسـعه داده اسـت کـه از طریـق شـبکه سـلولی، داده های لحظـه ای از 

وضعیـت اسـتحکام پل را به سـرور مرکـزی ارسـال می کند. 
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 »کالنتـری« تأکید می کنـد: پل های قدیمی ماننـد خودروهای قدیمی غیر 
قابـل اعتمـاد، پـر هزینـه و مشـکل سـاز هسـتند و بایـد نیازمنـد نظارت 

مسـتمری بـر روی وضعیـت آن ها انجام شـود. 
 دسـتگاهی که توسـط این محقق ایرانی طراحی شـده اسـت، شـبکه ای 
از حسـگرهای بی سـیم درون یـك جعبـه کوچك اسـت که انـرژی مورد 
نیـاز را از نـور محیـط و امـواج رادیویـی دریافـت و ذخیره سـازی می کند؛ 
ایـن جعبـه کوچـك براحتـی در قسـمت های مختلف پل نصب می شـود. 
 این سیسـتم شـبکه ای از داده های ساختاری مانند فشـار، ارتعاش، انعطاف 
پذیـری و گسـترش ترک روی بدنه پـل را جمع آوری و به سـرور مرکزی 

ارسـال می کند. 
 بـا تشـخیص زودهنـگام شـل شـدن پیچ ها یا ایجاد یك شـکاف تـازه بر 
روی بدنه پل می توان بسـرعت نسـبت به رفع نقص و پیشـگیری از بروز 

مشـکل اقدام کرد. 
 یـك پـل متوسـط به حدود چند صد حسـگر نیاز دارد و بـا توجه به قیمت 
50 دالری هـر حسـگر، رقمـی در حـدود 10 هـزار دالر بایـد بـرای هر پل 
هزینـه کرد که در مقایسـه با خسـارت های چند میلیـارد دالری در صورت 

سـقوط پل، بسـیار ناچیز است. 

ساخت بزرگترین گنبد بتنی جهان
رضـا کاظمی مسـاحت مصـالی کاشـان را 185 هـزار متـر عنـوان کرد و 
اظهـار داشـت: در فـاز اول سـاخت مصالی کاشـان بـا 18 هـزار مترمربع 
زیربنا شـاهد پیشـرفت 30 درصدی آن هسـتیم و قصد داریم تا بزرگترین 
گنبـد دال بتنـی جهـان با 2 هزار و 500 متر سـطح زیربنایی را در مصالی 
کاشـان اجـرا کنیـم که در حال حاضـر بزرگترین گنبد دال بتنـی جهان در 

کشـور مالزی یکهـزار و 800 متر مسـاحت زیربنایی دارد. 
وی هـدف از احـداث بزرگترین گنبد جهان در مصالی کاشـان را پیشـینه 
و قدمت تاریخی این شهرسـتان در معماری و هنرهای اسـالمی ذکر کرد. 
مدیـر اجرایـی مصـالی بقیه اهلل اعظم با اشـاره بـه انتقال محـل برگزاری 
نمـاز جمعه شهرسـتان از مسـجد حبیب بن موسـی)ع( بـه مصالی بزرگ 
این شهرسـتان خاطرنشـان کـرد: عملیات مسـقف نمودن 5 هـزار و 200 
مترمربـع بـرای 10 هـزار نفـر نمازگـزار به پایـان رسـیده و در حال تجهیز 

کردن آن هسـتیم. 
به گفته وی، شبسـتانی با مسـاحت 18 هزار مترمربع، حیاط و الحاقات12 
هـزار متـر مربـع در فـاز نخسـت و سـاخت مصـال سـالن آمفی تئاتـر بـا 
ظرفیـت یك هـزار و 200 نفـر، کتابخانـه ملی شـهر بـا 40 سـوئیت ویِژه 
اسـتادان حـوزه، حوزه علمیـه خواهران حضـرت فاطمه الزهـرا)س(، حوزه 
علمیـه فـوق تخصـص بـرادران، احـداث دانشـگاه شـهید مطهـری و یـا 
دانشـگاه نجوم، احداث سـالن های ورزشـی برادران و خواهـران در فاز دوم 

از دیگـر بخش هـای پیش بینـی شـده در مصالی کاشـان اسـت. 
کاظمـی از دالیـل بـه تعویـق افتـادن انتقـال مکان برگـزاری نمـاز جمعه 
کاشـان بـه مصـالی جدیداالحـداث این شهرسـتان را فصل گرمـا و مهیا 
نبـودن شـرایط آماده سـازی و بهسـازی فضـای سـبز مصـال و تـالش به 
منظـور فراهم نمودن امکانات رفاهی بیشـتر برای نمازگـزاران اعالم کرد. 

ساخت المپ زیستی از جلبک در کشور
پژوهشـگران جهاد دانشـگاهی مازندران موفق به طراحی و سـاخت نمونه 

آزمایشـگاهی اولیه المپ زیسـتی با اسـتفاده از جلبك شدند. 
 مصطفـی مهـدی نـژاد، رئیـس جهاد دانشـگاهی مازنـدران با اعـالم این 
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خبـر افـزود: امـروزه در سراسـر جهـان و به ویـژه کالن شـهرها، افزایـش 
آلودگـی هـوا و گازهـای گلخانه ای به یکـی از مهم تریـن چالش ها تبدیل 
شـده اسـت، بـا افزایـش نگرانی هـا در ایـن حـوزه، طـی سـال های اخیـر 
پژوهشـگران موفـق بـه کشـف روش هـای نوینـی در راسـتای کاهـش 
آلودگـی هـوا بـا اسـتفاده از منابع طبیعی شـده انـد. وی ادامـه داد: در این 
زمینـه اسـتفاده از جلبك هـا بـه دلیـل قـدرت بـاالی جـذب دی  اکسـید 
کربن و تولید اکسـیژن و همچنین رشـد سـریع و آسـان به عنوان یکی از 

روش هـای کاهـش آلودگـی هـوا مـورد توجـه قـرار گرفته اند. 
رئیـس جهاد دانشـگاهی مازندران بـا اعالم اینکه برخـی از جلبکها عالوه 
بـر دی  اکسـید کربـن، توانایـی جـذب SO2 هـوا بـرای تامیـن گوگـرد 
مـورد اسـتفاده در سـنتز پروتئین هـا و نیـز جـذب NOx هوا بـرای تامین 
نیتـروژن مـورد نیـاز خـود را دارنـد، افـزود: همچنیـن دسـته ای از جلبکها 
به عنـوان جاذب هـای بیولوژیکی بـرای حذف فلزات سـنگین معلق در هوا 

می تواننـد مورد اسـتفاده قـرار گیرند. 
 مهـدی نـژاد یادآور شـد: پس از رشـد و پایـان یافتن طـول عمر جلبکها، 
از زیسـت تـوده آن ها برای تولید سـوخت زیسـتی، محصوالت بهداشـتی 
و کودهـای زیسـتی اسـتفاده می شـود. وی بـا اشـاره بـه سـاخت نمونـه 
آزمایشـگاه اولیـه المـپ زیسـتی بـا اسـتفاده از جلبك هـا، گفـت: در این 
المـپ، جلبکهـا بـا اسـتفاده از نـور یـك آرایه کم مصـرف و نـور طبیعی 
خورشـید، عمـل فتوسـنتز و در نتیجـه جـذب دی اکسـید کربـن و تولیـد 
اکسـیژن را انجـام می  دهنـد که عالوه بر ایـن با جذب دیگـر آالینده های 

هـوا موجـب پاکسـازی هوا می شـوند. 
 رئیـس جهـاد دانشـگاهی مازندران خاطرنشـان کرد: هدف از سـاخت این 
المـپ زیسـتی، کاهش دی اکسـید کربن و آلودگی هـوا و همچنین تولید 
سـوخت زیستی اسـت. وی خاطرنشـان کرد: برای تجاری سازی و ساخت 
صنعتـی ایـن طـرح، بـه زمان بیشـتری نیاز اسـت کـه در راسـتای اجرای 
طرح کالن المپ زیسـتی با همکاری دانشـگاه فردوسـی مشهد، اقدامات 

تکمیلـی آن در حال انجام اسـت. 

آسفالت جدید برای مقابله با آلودگی هوا
مـاده جدیـدی برای مقابله با آالینده های کشـنده کربنی و نیتراتی سـاخته 

شـد کـه از آن می توان برای حل مشـکل آلودگی هوا اسـتفاده کرد. 
یکی از بزرگترین مشـکالت قرن معاصر آلودگی هوا اسـت. هرسـال حدود 
دو و نیم میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل بیماری های ناشی از آلودگی 
هوا جانشـان را از دسـت می دهند. مواد سـمی که از خودروهـا و کارخانه ها 
خـارج می شـود مرگبـار باشـد. آلودگی هایـی ازقبیل اکسـید نیتـروژن که 
وارد محیـط زیسـت می شـود مـرگ تدریجـی انسـان را رقـم می زنـد. 
حـاال دانشـمندان هلندی پس از سـال ها تحقیـق، برای حل این مشـکل 
چاره اندیشـی جدیدی کرده اند. پژوهشـگران دانشـکده فنی آینتوون هلند 
مـاده جدیـدی طراحـی کرده انـد که بـه گفته آن هـا می تـوان در جاده ها و 
خیابان هـا از این ماده اسـتفاده کرد. به گفته دانشـمندان هلنـدی، این ماده 
می توانـد دود و بخـار مضـری را جـذب کند که از خودروها خارج می شـود. 
ایـن شـیوه می توانـد سـبب کاهـش تاثیـر سـوء آالینده هایی باشـد که از 
خودروهـا وارد محیـط زیسـت می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن مـاده جدیـد، 
سـنگهایی سـاخته شـده و به صورت آزمایشـی در سـنگفرش خیابان های 
منطقه محل آزمایش در هلند اسـتفاده شـده اسـت. پژوهشـگران هلندی 
می گوینـد ایـن سـنگ فرش هـای ویـژه می تواننـد چهـل و پنـج درصـد 
اکسـید نیتروژنی را جذب کنند که از خودروها وارد محیط زیسـت می شود. 
البته هزینه سـاخت این سـنگ ها پنجاه درصد بیشـتر از سنگهای معمولی 
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اسـت کـه در سـنگفرش خیابان هـای هلند از آن اسـتفاده می شـود. 
بنابرایـن، بایـد دید آیـا سیاسـتمداران هلنـدی حاضر هسـتند هزینه الزم 
بـرای ایـن کار را تامیـن کننـد یـا خیـر. اما کارشناسـان می گوینـد باتوجه 
بـه هزینه هـای باالیـی کـه هر سـال بـرای مـرگ ناشـی از آلودگـی هوا 
پرداخت می شـود، هزینه سـنگفرش های جدید رقم بسـیار ناچیزی اسـت. 
دانشـمندان چینـی و آمریکایی عالقه مندی خود را بـه بهره گیری از نتایج 

یافتـه جدید دانشـمندان هلنـدی ابراز کـرده اند. 

ساخت دستگاه تصفیه پساب معادن شن
دستگاه تصفیه پساب معادن شن و ماسه در اصفهان طراحی و ساخته شد. 
مجـری طـرح گفـت: ایـن دسـتگاه که قـادر بـه بازیافت و تصفیه پسـاب 
معـادن شـن و ماسـه اسـت از راندمـان باالیـی درتصفیـه پسـاب این نوع 

معـادن بـه ویژه پسـابهای خـاک رس برخوردار اسـت. 
خسـروی افزود: زمان تصفیه پسـاب معادن شـن و ماسـه بااسـتفاده از این 
دسـتگاه یك ششـم دسـتگاهای متعـارف وسـنتی اسـت. وی کاهش 60 
درصدی هزینه سـرمایه گـذاری و بهره برداری درمقایسـه با دسـتگاه های 
متعـارف را از مهم تریـن ویژگی هـای دسـتگاه تصفیه پسـاب معادن شـن 
وماسـه برشـمرد و گفـت: این دسـتگاه درمدت یك سـال بـا 400 میلیون 

ریال هزینه طراحی وسـاخته شـده اسـت. 
مجـری ایـن طرح افـزود: با اسـتفاده از این دسـتگاه می تـوان مصرف آب 
را بـه ازای تولید هر تن شـن وماسـه تا 70 درصد کاهـش داد. هزار و 600 
معدن شـن و ماسـه در کشـور وجـود دارد که سـاالنه 81 هـزار مترمکعب 
شـن و ماسـه تولیـد و ایـن تعداد معـدن 11 میلیـون مترمکعـب آب برای 

تصفیه پسـاب مصـرف می کنند. 

ساخت نانوبتن با مقاومت باال در کشور
محققان پژوهشـکده علـوم و فناوری نانو دانشـگاه صنعتی شـریف موفق 

بـه سـاخت بتن بـا مقاومت باال بـا اسـتفاده از فناوری نانو شـدند. 
دکتـر علیرضـا ناجی گیـوی، محقـق پسـادکتری نانوتکنولوژی دانشـگاه 
صنعتـی شـریف و مدیر پـروژه بتن نانوسـاختار مقاوم گفـت: هدف اصلی 

ایـن پـروژه، مقاوم سـازی بتن اسـت. 
وی بـا بیـان اینکه در فـاز اول این پروژه، خاصیت ضـد آب بودن به میزان 
دو برابـر بتن معمولی حاصل شـده اسـت، افزود: بتن جدیـد پرمقاومت که 
با اسـتفاده از نانوذرات و الیاف طراحی و سـاخته شـده مقاومت فشـاری و 

کششـی تقریبا دو برابر نسـبت به بتن های معمولـی را دارد. 
مدیـر پروژه بتن نانوسـاختار در خصـوص کاربردهای بتن های نانوسـاختار 
مقاوم اظهار کرد: بتن پر مقاومت بیشـتر برای سـازه های سنگین همچون 
سدسـازی، سـاخت پایگاه هـای انرژی اتمـی، پروژه های شهرسـازی، کف 
سـازی  مقـاوم بـرای باند فـرود هواپیمـا، اتوبان ها و مکان هایی کـه نیاز به 
مقاومت در برابر ضربه زیاد و استحکام بسیار باال دارند، کاربرد دارد. به گفته 
 Fe203 و SiO2,TiO2 وی برای مقاوم سـازی بتـن از نانو سـاختارهای
اسـتفاده می شـود که بهترین نانو سـاختار در این راسـتا SiO2 بوده است. 
ناجـی گیـوی در خصـوص مزیـت بتن هـای نانـو سـاختار اظهار کـرد: به 
دلیـل مقاومـت کششـی بـاال میـزان مصـرف میلگـرد در ایـن نـوع بتن 
کاهـش پیـدا کرده اسـت که ایـن موجب کاهش وزن سـاختمان و سـازه 
می شـود. وزن کـم، عمـر بـاال، مقاومـت و کارایـی زیـاد و قیمـت پاییـن 
از مزیت هـای ایـن بتن هـا نسـبت بـه بتن هـای معمولـی و فومی اسـت. 
وی در پایـان تصریـح کـرد:  90 درصـد آزمایش هـای مـورد نیـاز انجـام و 
جواب هـای مناسـبی حاصـل شـده اسـت. کارایـی و مقاومـت ایـن بتـن 



171

چیـزی حـدود 1.5برابـر بتن معمولـی برآورد شـده ولی میـزان مصرف آن 
حـدودا نصـف بتـن معمولی اسـت کـه ایـن دو همپوشـانی دارند. 

ایـن محقـق اظهار امیـدواری کرد حمایت هـای الزم برای تجاری سـازی 
ایـن محصـول و در ادامـه، مقاوم سـازی سـاختمان ها بـا اسـتفاده از ایـن 

بتن هـای مقـاوم در کشـور صـورت گیرد. 
روشنایی خیابان ها هوشمند می شود

یـك مبتکـر، المپ های هوشـمند و منحصر به فـردی را بـرای خیابان ها 
طراحـی کرده اسـت کـه فقط در صـورت حضور عابرین روشـن می شـود 
ابتـکاری کـه می تواند هزینـه مصرف انـرژی را 80 درصـد کاهش دهد. 

ایـن المپ هـای خیابانی در صورت نیاز، فقط در صـورت حضور افراد پیاده، 
دوچرخـه یا خودرو می درخشـد و در سـایر مواقع کم نـور باقی می ماند. این 
سیسـتم روشـنایی “Tvilight” نام دارد و توسط “چینتان شاه” دانشجوی 
هنـدی االصـل دانشـگاه فنـاوری Delft هلنـد طراحـی شـده اسـت. 
وی با اشـاره به روشـن بودن بسـیاری از المپ های خیابانی در سـاعاتی از 
شـب کـه هیچ گونـه رفت و آمـدی وجود نـدارد، افزود: اروپا سـاالنه بیش 

از 13 میلیـارد دالر بـرای روشـنایی خیابان ها هزینه می کند. 
ایـن مبتکـر راه حلی را برای سـاخت یك سیسـتم روشـنایی هوشـمند با 
اسـتفاده از حسـگرهای بی سـیم به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی 
ارایه کرده اسـت. وی معتقد اسـت این سیسـتم با داشـتن حسـگر بی سیم 
تلفیقـی، مصـرف انـرژی و انتشـار گاز دی اکسـید کربن را تـا 80 درصد و 

هزینه هـای نگهـداری را تـا 50 درصد کاهـش می دهد. 
در این سیسـتم فناوری به کار گرفته شـده اسـت که می تواند بین انسـان 
و حیوانـات کوچـك ماننـد گربـه و مـوش تمایـز قایـل شـود از ایـن رو از 

روشـن شـدن غیر ضـروری پیشـگیری می کند. 
شـاه اظهـار داشـت: فکـر کردم چـرا شـهروندان باید بـرای روشـنایی که 
مصـرف نمی کننـد پـول بپردازنـد. اکنـون بـرای ایـن امـر راه حـل داریم. 
سیسـتم روشـنایی خیابانـی Tvilight در حال حاضر در چهار شـهر هلند 

و یـك شـهر در ایرلند نصب شـده اسـت. 
کشـورهای ترکیـه، آمریـکا، اسـترالیا، هنـد و ژاپـن خواهان این سیسـتم 

بـرای روشـنایی خیابان هـای خـود شـده اند

ساختمان سازی با استخوان های مصنوعی
محققـان موسسـه تکنولـوژی ماساچوسـت )MIT( بـا الهام از اسـتخوان 
انسـان، کامپوزیتـی بـا فنـاوری بـاال را توسـعه داده انـد که در مـدت چند 

سـاعت بـا کمـك چاپگـر سـه بعـدی تولید می شـود. 
مـاده جدیـد از دوام، تراکـم کـم و ترکیبـات سـازگار بـا محیـط زیسـت 
برخوردار اسـت و اسـتحکام باالی آن از یك ساختار استخوان مانند نشأت 
می گیـرد. اسـتخوان واقعـی دارای یـك سـاختار پیچیـده دارای دو بلـوک 
سـازنده اصلـی پروتئیـن کالژن و مواد معدنی هیدروکسـی آپاتیت اسـت. 
 مـاده جدیـد این الگوی پیچیده را که در اسـتخوان بـا کمك واکنش های 
الکتروشـیمیایی ایجاد می شـوند، تکرار می کند؛ تکثیـر چنین واکنش هایی 
در آزمایشـگاه بسـیار دشـوار اسـت، اما با اسـتفاده از یك چاپگر سه بعدی 

محققان موفق به تکرار سـاختار مقاوم در برابر شـکنندگی شـده اند. 
 در زیر میکروسـکوپ، ماده مصنوعی تولید شـده شـبیه یـك دیوار آجری 
بـه نظر می رسـد؛ یـك پلیمر نرم سـیاه رنگ، کار کالژن را شـبیه سـازی 
می کند و پلیمر سـخت آبی رنگ به شـکل آجر مانند هیدروکسـی آپاتیت 
عمـل می کنـد. مقاومت ماده معدنی اسـتخوانی چاپ سـه بعـدی در برابر 

شکسـتگی 22 برابر بیشـتر از سـایر کامپوزیت های آزمایشگاهی است. 
 محققـان معتقدند، فرآیند چاپ سـه بعـدی متاموادهای فـوق قوی کامال 
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امکانپذیر و مقرون به صرفه تر از روش های سـنتی سـاخت هسـتند و این 
مـواد بهینه سـازی شـده در آینـده می تواننـد بـرای ساختمان سـازی مورد 
اسـتفاده قرار بگیرند؛ در این شـرایط مهندسـان دیگر محـدود به الگوهای 

طبیعـی نبـوده و می تواننـد طرح هـای جدید بـا کارآیی بهتـر ارایه دهند. 

ساخت خانه قابل حمل و تمام بازیافت
یك گروه از دانشـجویان خانه ای قابل حمل و تمام بازیافت خورشـیدی را 
ساختند که همه انرژی و سیستم تهویه آن از طریق خورشید تامین می شود. 
بـه گـزارش پایگاه فنـاوری تی. جی. دیلـی، یك تیم طراحی دانشـجویی 
از دانشـگاه فنـاوری سـی. زچ )Czech( جمهـوری چـك در حال سـاخت 
یك خانه تك اتاقی خورشـیدی اسـت. ایـن خانه ای. آی. آر نـام دارد و به 

گونـه ای سـاخته شـده که قابل حمـل و نقل و بازیافت اسـت. 
در سـاخت ایـن خانـه بیشـتر از تك ماده ها اسـتفاده شـده اسـت و هنگام 
سـاخت آن فاصله ای تعیین شـده بین الیه های تشـکیل دهنـده این مواد 
حفـظ می شـود. گفتنـی اسـت یکـی از مـواد اصلـی تشـکیل دهنـده این 
خانـه چوب روکش شـده اسـت کـه تولید زبالـه هنگام سـاخت را به صفر 

می رسـاند و برای محیط زیسـت خطرسـاز نیسـت. 
چنـدی پیـش یك تیم دانشـجویی نیز اقدام به طراحی خانه خورشـیدی با 
قابلیت تغییر شکل شده بود. خانه تبدیلی خورشیدی یك طرح مفهومی است 
که از پنج بخش مدوالر با قابلیت چرخش و تغییر شـکل سـاخته می شـود. 
امـکان چرخـش 360 درجـه  پنجره هـا، اسـتفاده حداکثـر از نـور خورشـید 
در تمـام طـول روز و منظـره متنـوع بـرای سـاکنان ازجملـه ویژگی هـای 
این سـاختمان اسـت. دراین سـازه شیشـه های ترموکرومیك بـه کار رفته 
اسـت کـه در واکنـش به گرمای خورشـید تغییر رنـگ می دهند. همچنین 
دیوارهـای سـرامیکی در آن طراحـی شـده اسـت کـه بـا افزایـش درجـه 

حـرارات، عـرق کـرده و باعـث خنك شـدن محیط می شـود. 

ساختمانی که دودخوار شد
نمـای خارجی یك سـاختمان جراحی در مکزیکوسـتی توانایی واکنش به 

دود را بـا شکسـتن آن به مـواد ایمن تـر و کوچك تر دارد. 
شـرکت »تاسیسـات زیبـا« واقـع در برلیـن ایـن نمـای خارجـی را بـرای 
بیمارسـتان عمومی »دکتـر مانوئـل گئا گونزالز« سـاخته اسـت. طراحان با 
اسـتفاده از کاشـی هایی به نام Prosolve370e نمای سـاختمان مزبور را 
سـاخته اند. این کاشـی ها حاوی دی اکسـیدتیتانیوم هسـتند که در سـاخت 

کـرم ضدآفتاب بـه کار می رود. 
هنگامی کـه نـور خورشـید بـه کاشـی های سـاختمان برخـورد می کنـد، 
دود بـا ایـن مـاده واکنـش نشـان می دهد. ایـن واکنش موجب شکسـتن 
آالینده ها به موادی مانند نیترات کلسـیم، دی اکسـیدکربن و آب می شـود 

کـه کمتر سمی هسـتند. 
کاشـی های انحنـادار بـا بافـت بـاز به گسـترش ایـن واکنش ها در سـطح 
27 هـزار فـوت مربعـی کمـك می کنند. انتظـار مـی رود این سـازه که در 
مـاه آوریـل افتتاح شـده، به شکسـتن دود بـا همین کیفیت در آینـده ادامه 
دهـد. طـرح این نما با الهام از اشـکال طبیعی سـاخته شـده و ظاهر آن به 

مرجان ها شـباهت دارد. 
بـه گفتـه طراحـان، سـاختمان آن ها اثـر تقریبـا هزار وسـیله نقلیـه را که 
روزانـه از مقابـل آن عبـور می کننـد، خنثـی می کنـد. این سـازه همچنین 
بـه کنتـرل آب وهوایـی و فیلتراسـیون نـور کمـك کـرده و هزینه هـای 
سـاختمان را کاهش می دهد. آلودگی در مکزیکوسـیتی در سـال 1986 در 

وحشـتناک ترین وضعیـت خـود بود. 
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گرچـه از آن زمـان تاکنـون کیفیت هوا ارتقـا پیدا کرده، امـا در حال حاضر 
بیـش از 4. 5 میلیـون خـودرو در این شـهر ثبت نام شـده اند و ایـن رقم در 
حال افزایش اسـت. مقامات دولت عالقه مند اسـت بداند نمای سـاختمانی 
مزبـور چگونـه عمل می کند زیـرا این طرح بخشـی از سـرمایه گذاری 20 

میلیارد دالری در زیرسـاخت بهداشتی مکزیکوسیتی است. 
بیمارستان های هوشمند در راهند

اتـاق بیمـاران در بیمارسـتان های آینـده عـالوه بـر بهره منـدی از طراحی 
منحصـر بـه فرد، مجهـز به پارچه هـای ضدمیکروب، تبلت و حسـگرهای 

هوشـمند بـرای کنترل روشـنایی و دما خواهنـد بود... 
بـه گزارش »ایسـنا«، محیـط داخلی بیمارسـتان به ویژه اتـاق بیماران طی 
چنـد دهـه اخیر شـاهد هیـچ گونـه تغییـر و تحـول چشـمگیری نبوده اند 
و طراحـان تـالش می کننـد بـا ارایـه طرح هـای تـازه، سـطح سـالمت و 
مراقبت هـاي بهداشـتی را ارتقـا دهند. پـروژه اتاق بیماران 2020 از سـوی 
شـرکت NXT Health ارایـه شـده و تالش مي کند که دانش پزشـکان 
را بـا اسـتعداد طراحـان تلفیـق کنـد. ایـن پـروژه بـا حمایـت وزارت دفاع 
آمریـکا و همکاری 35 فعال صنعتی از چهار سـال پیش آغاز شـده اسـت. 
نتیجـه نهایـی این همـکاری، نمونه اولیـه اي از اتـاق آینده بیماران اسـت 
کـه می توانـد تحـول چشـمگیری در ارایـه خدمـات بهداشـتی و سـطح 
سـالمت در بیمارسـتان ها ایجـاد کند. این طرح شـامل پنل هـاي منحنی 
سـفید رنـگ بـا پایه هـای آلومینیومی اسـت کـه یـك سـازه خـاص برای 

اتـاق ایجـاد می کند. 
در بخـش دیگـری از اتـاق، میـز مخصـوص تبلـت رایانـه در نظـر گرفته 
شـده اسـت کـه به صورت صوتـی کنترل شـده و امـکان برقـراری ارتباط 
بـا بخـش پرسـتاری، درخواسـت کمك، بررسـی فرآینـد درمـان و کنترل 
عوامـل محیطـی مانند سیسـتم روشـنایی و دمـا و حتی انجـام بازی هاي 

رایانـه اي را فراهـم مي کند. 

خانه های آینده چگونه خواهند بود؟
در اینجـا خانـه ای را بـرای شـما به نمایش گذاشـته ایم که توسـط آخرین 
سیسـتم های پیشـرفته، سـاخت و طراحی شـده اسـت. به گزارش باشگاه 
خبرنـگاران، یك شـرکت  فناوری هـای نوین خانه  هایـی را طراحی می کند 
کـه در آن تمـام فناوری هـای پیشـرفته بـکار رفتـه و در مجمـوع مبلغـی 
معادل 750 هزار پوند برای سـاخت و طراحی این خانه هزینه شـده اسـت. 
ایـن خانـه شـامل دیوارهـای مخفـی، سـتون های دوار، سـینمای خانگی 
کامـل کـه درسـت همـان حـس سـینمای واقعـی را بـه انسـان می دهد، 
کاغذدیـواری مغناطیسـی، دسـتگاه قهـوه جـوش کـه توسـط کنتـرل از 
راه دور عمـل می کنـد و بسـیاری دیگـر از امکانـات پیشـرفته اسـت. 
تمـام نورهایـی کـه در این خانـه به کار رفته اسـت، موزیکال هسـتند و با 
نـوع موسـیقی تغییـر می کنند. صفحه نمایشـگر تلویزیون در ایـن خانه به 
طـور مخفـی اسـت و با لمس دکمه ای که در کف و دیوار جاسـازی شـده، 
تلویزیـون نمایـان می شـود. کـف و دیوارهـای ایـن خانه از طریـق آی پد 
کنترل می شـوند تا از این طریق بتوان اتاق سـاده نشیمن را به محلی مانند 
سـینما برای تماشـای فیلم و یا محـل بازی و فضاهای دیگـر تبدیل کرد. 
بـرای انـدازه تلویزیـون در این خانه دیگـر صحبتی از اینچ نیسـت و برای 
سـفارش باید اندازه بر حسـب متر را در نظر گرفت. بر روی میز غذاخوری 
هـم صفحه ای تعبیه شـده که می تواند دو دسـت هر فرد را جـدای از افراد 
دیگر تشـخیص دهـد. مواردی که بر روی این صفحه نمایشـگر اسـت بر 
پروژکتورهـای سـقف منعکس و سـپس بر روی نمایشـگری که بـر دیوار 

اسـت، نمایان می شود. 
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در آشـپزخانه یـك شـیر 10 هـزار پونـدی وجـود دارد که از طریـق آی پد 
کنتـرل می شـود. همچنیـن اولین دسـتگاه سـاخت نوشـیدنی مـدرن نیز 
دیـده می شـود که درعـرض 45 ثانیه قهـوه آماده می کنـد و در کنار قهوه، 
آب پرتغـال طبیعـی و تـازه به شـما تحویل می دهـد. بعالوه این دسـتگاه 

قابلیـت ایـن را دارد که آب را سـریع بجوشـاند یا سـرد کند. 
نـور، منظـره، صـدا و گرمای این خانه مـدرن تماما از طریـق آی پد کنترل 
می شـود. زمان غروب آفتاب هنگامیکه هوا تاریك می شـود، سنسـورهای 
خـاص دیگـری وارد عمـل می شـوند تـا پرد ه هـای خانـه کشـیده شـوند. 
ایـن سنسـورها همچنین موقع تماشـای فیلم بـه صورت خـودکار عمل و 

فضـای خانه را تاریـك می کنند. 
این خانه از نظر امنیتی نیز بسـیار پیشـرفته اسـت، به طوریکه وقتی شـما 
در منـزل حضـور نداریـد، همـه عـادات شـما را در طـول روز )ماننـد زمان 
کشـیدن پرده هـا و یـا روشـن و خامـوش کـردن چراغ هـا( انجـام می دهد 
تـا سـارقی متوجـه نبـود صاحب خانـه در منـزل نشـود. در ایـن خانه حتی 
اگـر پنجـره ای هم نباشـد، بـه راحتـی می تـوان گل و گیاهـان را پرورش 
داد، زیـرا همانطـور کـه در تصویر می بینیـد، نـور ال ای دی مخصوصی در 
اطـرف گل بـکار رفتـه کـه گیاهـان را شـاداب و زنـده نگـه مـی دارد و از 
طریـق کنتـرل از راه دور، حتی زمانیکه در مسـافرت هسـتید، می توانید به 

گیـاه آب هـم بدهید. 
ایـن دسـتگاه نیز بـرای نگهداری آی پـد و آی فون اسـتفاده می شـود و به 

نوبـه خود دارای امکانات پیشـرفته دیگری اسـت. 
کاغذدیواری هـای این خانه پیشـرفته نیز مغناطیسـی هسـتند، به این معنا 
کـه بـه چندیـن طرح و مدل مختلـف تغییر می کنند و قیمـت آن برای هر 

متـر مربع معادل 99 پوند اسـت. 
صفحه روی کابینت نیز که به نظر می رسـد سـنگ گرانیت اسـت، در واقع 
نوعی کاغذ بازیافتی است که فقط از لحاظ ظاهری به گرانیت شبیه است. 
آتش شـومینه نیز از طریق سـوزاندن اتانول روشـن اسـت و گرمای کافی 

را تامیـن می کند. 
ایـن شـرکت عالوه بر اروپا، مشـتریانی هـم از خاورمیانـه دارد که مطمئنا 

منظور همان شـیوخ عرب اسـت. 

ساخت بلندترین برج جهان در 10 ماه
بـرج 828 متـری »خلیفـه« در دبـی، فقـط تـا یك سـال دیگـر بلندترین 
بـرج جهـان خواهد بود. چینی ها چندی پیش کلنگ سـازه  ای را در اسـتان 
چانگ شـا در مرکـز این کشـور بـه زمین زدند که قرار اسـت تا سـال آینده 
تـا ارتفـاع 838 متری آسـمان بـاال برود و لقـب بلندترین برج جهـان را با 

اختـالف 10متر – دو طبقـه- از »خلیفه« بگیرد. 
بـه ایـن ترتیب رقابت میان بلندترین سـازه های جهـان وارد مرحله تازه ای 
می شـود. چینی هـا که در سـال های اخیـر رکوردهـای زیـادی در صنعت، 
تجـارت و اقتصـاد بـه نـام خـود ثبـت کرده انـد اکنـون می خواهنـد بـا به 
جـا گذاشـتن رکوردی تازه در سـاخت و سـاز، طـی 10 مـاه بلندترین برج 
جهـان را بسـازند و آن را در آوریـل سـال 2014 افتتـاح کننـد. بـا توجه به 
سـرعت سـاخت و سـاز و فعالیت هـای سـاختمانی در سـال های اخیـر در 
چیـن، ادعایـی که شـرکت چینی مسـوول سـاخت ایـن برج مطـرح کرده 
چنـدان ناظـران را حیرت زده نکرده  اسـت. سـاختن برج »خلیفـه« در دبی 
بیـش از 5 سـال طول کشـید، اما چینی ها در سـال های اخیر بیمارسـتانی 
5 طبقـه را طـی یـك مـاه سـاخته اند و شـهرهایی را از نـو بنـا کرده انـد. 
بنابرایـن بـه نظر می رسـد که می تواننـد از این پـس رکـوردی را که فعال 

در حـد ادعـا مطرح اسـت هـم بربایند. 
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سونامی برج های 100 طبقه
در چیـن اکنـون رقابـت عجیبی برای سـاخت سـازه  های بلندمرتبـه به راه 
افتـاده اسـت. در بیـش از 10 شـهر چیـن اکنـون برنامه های ساخت وسـاز 
برج هـای 100 طبقـه – سـازه هایی بـا ارتفـاع بلندتـر از 541 متـر- آغـاز 
شـده اسـت. چیـن اکنون صاحب بیـش از 470 آسـمانخراش اسـت، 332 
آسـمانخراش در حال سـاخت و 516 آسـمانخراش نیز در حال برنامه ریزی 

برای سـاخت دارد. 
طبـق تعریف اسـتاندارد، آسـمانخراش سـازه ای اسـت کـه بلندتـر از 152 
متـر ارتفاع داشـته  باشـد؛ یعنـی حداقل 30 طبقـه را در خود جا داده باشـد. 
آمـار ساخت وسـازهای بلندمرتبـه در چیـن به این معنی اسـت که تا سـال 
2020 چیـن بیـش از 1318 سـاختمان با ارتفـاع بندتـر از 152 متر خواهد 
داشـت کـه این تعـداد آسـمانخراش دو برابـر سـازه هایی با ایـن ارتفاع در 

آمریکا خواهـد بود. 
ایـن بـرج 202 طبقه با مسـاحت 1/05 میلیون متر مربع، به انـدازه دو هزار 
ماشـین از خیابان هـای پرترافیـك چانگ شـا حـذف می کند چون کسـانی 
که در این برج کار می کنند نیازی به رفت و آمد در شـهر نخواهند داشـت. 
قرار اسـت 30 هزار نفر در این برج اسـکان یابند و در آن یك مرکز خرید، 
یك مدرسـه، بیمارسـتان، مراکز اداری، باغ، موزه و پارک، ورزشگاه، مزرعه 
ارگانیـك و یـك پیـاده راه 10 کیلومتـری کـه از طبقـه اول تـا طبقه 170 
طول خواهد داشـت، سـاخته شـود. به این ترتیب سـاکنان این برج نیازی 
به خروج از آن نخواهند داشـت و گویی در شـهری دیگر زندگی می کنند. 

زمانبندی ساخت برج 202 طبقه
ایــن شــرکت ســاختمانی چیــن از تکنیك ســاخت و ســاز ســریع اســتفاده 
می کنــد. بــر ایــن اســاس 20 هــزار کارگــر در کارخانــه خــارج از محــل 
ســاخت و ســاز هــزاران بلــوک پیــش ســاخته فلــزی و بتنــی را کــه هــر 
ــن  ــازند. ای ــاه می س ــی 4 م ــت ط ــع اس ــر مرب ــدازه 60 مت ــه ان ــدام ب ک
بلوک هــا بــه محــل ســاخت و ســاز منتقــل می شــود و کنــار هــم چیــده 
می شــود و ایــن کار هــم دو مــاه طــول می کشــد. یعنــی هــر روز ســه 
طبقــه. 4 مــاه دیگــر هــم صــرف ســاخت داخــل ســازه می شــود. ایــن 
شــرکت ســاختمانی از ایــن تکنیــك برای ســاخت بیــش از 30 ســاختمان 

دیگــر اســتفاده کــرده اســت. 

استفاده از آینه برای بازتاب نور خورشید در نروژ 
مســووالن شــهری در نــروژ قصــد دارنــد بــا اســتفاده از آینه هــای غــول 
ــید را در  ــور خورش ــدی از ن ــکان بهره من ــار ام ــرای نخســتین ب ــر، ب پیک

نیمــه دوم ســال بــرای ســاکنان منطقــه فراهــم کننــد. 
شــهر صنعتــی Rjunkan در یــك دره واقــع شــده و مناطــق کوهســتانی 
اطــراف آن از مــاه ســپتامبر تــا مــارس )شــهریور تــا فروردیــن( مانــع از 

تابــش مســتقیم نــور خورشــید بــر ســطح شــهر می شــود. 
ــور خورشــید  ــرای بازتابــش ن ــده اســتفاده از آینه هــای غــول پیکــر ب ای
حــدود یکصــد ســال قبــل مطــرح شــد، امــا هیچــگاه بــه مرحلــه اجــرا 
درنیامــد و بــه جــای آن یــك مســیر کابلــی بــرای دسترســی بــه مناطــق 

باالتــر و بهره منــدی از نــور خورشــید در زمســتان ســاخته شــد. 
مســووالن شــورای ایــن شــهر پــس از پنــج ســال کشــمکش بر ســر این 
طــرح، موافقت خود را بــرای پرداخت بودجه 825 هزار دالری اعالم کردند. 
در حــال حاضــر ســه آینــه غــول پیکــر heliostats توســط بالگــرد بــه 
ــاالی شــهر نصــب  ــری ب ــه 450 مت ــه فاصل ــل شــده و ب ــه منتق منطق

شــده اند. 
آینه هــا توســط سیســتم هوشــمند رایانــه ای کنتــرل شــده و بــا رهگیــری 
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منظــم پرتوهای خورشــید، نور مناســب ســاکنان شــهر در طــول نیمه دوم 
ســال را تأمیــن می کننــد؛ همچنیــن یــك سیســتم خــودکار به صــورت 
منظــم اقــدام بــه تمیــز کــردن ســطح آینه هــا بــرای انعــکاس حداکثــری 

نــور خورشــید می کنــد. 

ساخت شیشه با الهام از گیاهان
برخـی دانشـمندان ادعـا کردنـد: از سـاختار گیاهـان گوشـت خـوار بـرای 

سـاخت شیشـه ای خـاص کـه کثیـف نمی شـود، الهـام گرفتـه انـد. 
می تواننـد  گوشـتخوار  گیاهـان  می گوینـد  هـاروارد  دانشـگاه  محققـان 
اطالعـات زیادی برای سـاخت شیشـه در اختیار آن ها قـرار دهند. محققان 
معتقدنـد بـا در نظـر گرفتـن چنـد نکتـه در مـورد ایـن گیاهـان می تـوان 
شیشـه های خـارق العـاده ای سـاخت که کثیـف نمی شـوند. این نـوآوری 
همچنیـن می توانـد در صنعـت سـاخت پنجره هـای خورشـیدی کاربـرد 

باشد.  داشـته 
آن هـا بـا الهـام از گیـاه گوشـتخوار کـه حشـرات روی سـطح فـوق العاده 
 )SLIPS( لغزنـده برگ هایـش بـه دام می اندازد، پوشـش جدیـدی به نـام
سـاخته انـد. برای سـاخت این شیشـه خارق العـاده، محققان شیشـه های 
النـه زنبـوری شـکل را بـا نوعـی ماده شـیمیایی تفلـون مانند کـه به این 

سـاختار یـك شـکل پایـدار می دهد، می پوشـانند. 
سـطح این شیشـه جدید مانند سـطح گیاهان گوشـت خوار بسـیار لغزنده 
اسـت. لغزندگـی این شیشـه تا حدی اسـت که مـوادی نظیر نفـت و مواد 
چسـبنده ای مثل عسـل را از خود دور می کند. این شیشـه در برابر تشکیل 
یخ و رشـد باکتری نیز مقاوم اسـت. همچنین این شیشـه جدید از شفافیت 
باالیـی برخـوردار اسـت. محققان می گوینـد نتایج این تحقیقـات می تواند 
خبـر خوبـی بـرای تولیـد کننـدگان پنجره هـای خورشـیدی کـه اغلب با 

برف و یخ پوشـیده می شـوند، باشـد. 

oma برنده  رقابت طراحی  آسمانخراش در استکهلم
ــا  ــتکهلم را ب ــده در اس ــه ش ــه تک ــره تک ــی  صخ ــت طراح oma رقاب
ــرای فرصــت ســاخت ســومین  شکســت چهــار طــرح رقابتــی دیگــر ب

ــد.  ــده ش ــوئد، برن ــاع در س ــر ارتف ــو از نظ ــمانخراش دو قل آس
رهنمود هــای شــهری موجود، درخواســت یــك دروازه بــرای منطقه جدید 
hagastaolen در استکهلم داشت و پیشنهاد oma برنامه ای چند کاربری 
بــه همــراه مجموعــه از برج هــای خشــن پوســته را در خــود جــا مــی  داد. 
ــاوب  ــی  متن ــف، الگوی ــات مختل ــا در ارتفاع ــا و فرورفتگی  ه برآمادگی  ه
از فضاهــای زندگــی  داخلــی  و فضا هــای برآمــاده  خارجــی ایجــاد 
می کنــد. oma توضیــح می دهــد کــه طــرح آن هــا، یکنواختــی و 
ــا اختصــاص  ــاختار برج ه ــه س ــه ب ــار ک ــورد انتظ ــای م ــانی نما ه همس
ــه  ــن کار، بدن ــای آن، ای ــه ج ــد. ب ــش می کش ــه چال ــود را ب داده می ش
را گســترش می دهــد تــا شــخصیت واحد هــای نشــیمن جداگانــه در دو 
بلــوک را بــه عنــوان یــك تــوده شــهری عمــودی بــه معــرض نمایــش 

گــذارد. 
 oma, alex سرپرســت پــروژه بــه همــراه شــریك .reinier de graaf
de jong توضیــح می دهنــد: مــا بســیار خوشــحالیم کــه برنــده  مســابقه 
ــره ی  ــکونی صخ ــرج مس ــراه oscar properties ب ــه هم ــده ایم و ب ش
تکــه تکــه شــده را می ســازیم. برج هــای بــا ارتفــاع 100 متــری، 
همســایگی جدیــد hagastaolen را بــه عنــوان بخشــی  مهــم از مرکز 
در حــال رشــد شــهر اســتکهلم تعریــف می کنــد. ظاهــر بــه قاعــده بــرج 
هــا، زندگانــی خانگــی و شــاید حتــی انســان گرایــی را توضیــح می دهــد. 
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بـر طبـق مطالب مطبوعـات، عالوه بر آپارتمان های مسـکونی شـخصی ، 
صخـره  تکه تکه شـده همچنین شـامل یـك برنامه عمومی متنـوع برای 
اجتماعی گسـترده hagastaolen خواهد بود؛ یك پروژه شـهری توسـعه 
یافته در حال پیشـرفت با هدف گسـترش منطقه ی پایین شـهر استکهلم. 
یـك بار و فضاهای نمایشـگاه، طبقـات فوقانی یکی  از برج هـا را به همراه 
طبقـات همکـف هـر دو برج که یك باشـگاه سـالمت با کتابخانـه، مرکز 
کـودکان و منطقـه خـورده فروشـی را شـامل می شـود، اشـغال می کنـد. 
تخمین زده شـده این پروژه در سـال 2015 افتتاح شـود. در سـال 2010، 
oma مسـابقه  دیگـری بـرای پـروژه  برج چنـد کاربردی در اسـتکهلم به 

نـام شـهر بیـن راهی  )توقـف گاهی ( برنده شـد. 

برج شانگهای؛ دومین آسمانخراش دنیا
ــانگهای  ــرج ش ــی ب ــی طراح ــر اصل ــوان عنص ــه عن ــدار ب ــاری پای معم

می باشــد. 
ــای  ــچ، برج ه ــازه ی مارپی ــن ابرس ــال 2014، ای ــام س ــض اتم ــه مح ب
ســه تایــی شــامل بــرج چیــن مائــو و مرکــز مالــی جهانــی شــانگهای 
ــزی در  ــه ای مرک ــه منطق ــا ب ــرد ت ــد ک ــل خواه ــاور آن را تکمی در مج
ــی برجســته  ــازوی یکــی از مراکــز مال محــدوده ی تجــاری شــهر لوجی
در آســیا کــه از زمینهــای کشــاورزی طــی تنهــا 20 ســال توســعه پیــدا 

کــرده، تبدیــل شــود. 
ایــن بــرج هنــری، تعریــف شــده بــا تعــدادی از باغهــای آســمانی متمایز، 
دفاتــر بــا کالس الــف و فضاهــای جزیــی را در طــول هتلــی مجلــل و 

ــد.  ــای می ده ــود ج ــی در خ ــای فرهنگ حوزه ه
در ادامــه می بینیــم کــه چگونــه ســاختار بــرج شــانگهای، میلیونهــا دالر 
ذخیــره کــرده و چــرا گواهــی طالیــی LEED را بــه دســت آورده اســت: 

فرمول ترکیبی برج: 
 بــرج شــانگهای بــه ماننــد ســاختمان های اســتوانه ای کــه یکــی روی 

دیگــری انباشــته شــده، ســازماندهی شــده اســت. 
الیــه داخلــی از نمــای پوســته ای دوجــداره، ســاختمان های انباشــته شــده 
ــاختمان  ــرای س ــی ب ــای خارج ــه نم ــرد، در حالی ک ــان می گی را در می
ــه  ــاالی آن 120 درج ــا ب ــه ت ــوری ک ــه ط ــد ب ــق می کن ــی خل پوشش
چرخیــده و بــه بــرج شــانگهای ظاهــری متمایــز و منحنــی می بخشــد. 
ــوم باغ هــای آســمانی ایجــاد  ــان دو جــداره ی نمــا، 9 آتری فضاهــای می
می کندکــه بســیار شــبیه بــه پالزاهــا و میدان هــای اجتماعــی در 

ــنتی اســت.  شــهرهای س
ــرای  ــانگهای ب ــرج ش ــان ب ــی در می ــمانی فضاهای ــوم عمومی آس آتری
تجمعــات اجتماعــی بــا رســتورانها، کافــی هــا، کافــی شــاپ ها و 
فروشــگاه های رفاهــی بــه ماننــد لنداســکیپ های بــا شــکوه در سرتاســر 

آن ارایــه می دهــد. 
بــه همــراه باغهــای آســمانی که محیــط اطــراف خــود را آراســته می کند، 
بــرج شــانگهای بیشــتر در فضاهــای عمومی احاطــه شــده اســت. 
پوســته داخلــی و خارجــی بــرج شــانگهای شــفاف می باشــد در حالی کــه 
ارتباطــی بصــری بیــن داخــل بــرج و بافــت شــهری شــانگهای برقــرار 

می کنــد. 
ــار  ــزء در کن ــای ج ــات و فضاه ــای اجتماع ــف، فضاه ــه همک در طبق
ورودی هــای فراوانــش در ســایت و یــك ایســتگاه مترو در زیر ســاختمان، 

ــرج و شــهر را ادامــه می دهــد.  ــان ب ارتباطــات بصــری و نزدیکــی می
استراتژی های پایدار: 

ــانگهای  ــرج ش ــی ب ــی طراح ــر اصل ــوان عنص ــه عن ــدار ب ــاری پای معم
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ــارکت  ــارن در مش ــدم تق ــت و ع ــا، باف ــوندگی نم ــك ش ــد. باری می باش
ــاد ســاختمان و در نتیجــه آن 24 درصــد کاهــش  ــار ب ــرای کاهــش ب ب
مصالــح مــورد نیــاز ســاختمان و 58 میلیــون دالر ذخیــره پــول می باشــد. 
ــه  ــور روز و ب ــی و خارجــی ســاختمان بیشــترین ن پوســته شــفاف داخل
ــت.  ــد داش ــی خواه ــنایی الکتریک ــه روش ــاز ب ــش نی ــب آن کاه موج
همچنیــن پوســته بیرونــی ایــن بــرج ســاختمان را بــه نوعی عایــق بندی 
می کنــد و در نتیجــه آن انــرژی مــورد نیــاز بــرای ســرمایش و گرمایــش 

ــد.  ــش می یاب کاه
آب  این  که  می کند  جمع  را  باران  آب  برج  این  مارپیچ  دیواره ی 
می شود.  کاربرده  به  آن  هوای  تهویه  سیستم  و  گرمایش  برای  باران 
توربین های بادی واقع شده درست در زیر دیواره ی نما برای طبقات باالتر 
ساختمان در محل انرژی تولید می کند، همچنین با یك سیستم گاز- آتش 
طبیعی 2130 کیلو واتی در سایت انرژی الکتریسیته و گرما را برای طبقات 

پایینی فراهم می کند. 
یك سوم سایت کاماًل فضای سبز به همراه لنداسکیپ خواهد بود که سایت 
را خنك می کند. روی هم رفته، استراتژیهای پایدار برج شانگهای ردپای 
کربن ساختمان را به اندازه ی 34000 تن در سال کاهش خواهد داد و این 
برج گواهینامه طالیی LEED را از انجمن ساختمان سبز ایالت متحده 

آمریکا و ساختمان سبز چین با سه ستاره را هدف قرار داده است. 
به گفته جون ژیا )سرپرست طراحی برج شانگهای و سرپرست گنسلر(: 
باظهور برج شانگهای، لوجیازوی سه گانه به عنوان نمایشی از گذشته ما، 

حال و آینده ی نامحدود کشور چین به کار خواهد رفت. 
او ادامه می دهد: این برج از سنت شانگهای در پارکها و همسایگی ها الهام 
گرفته است در حالی که تاریخ را در فرم شهری و در مقیاس کالن از نو طرح 
ریزی می کند و در عین حال حاکی از لزوم چین و شانگهای مدرن می باشد. 

خانه سبز
ایـن خانه توسـط معماران ژاپنی در شـهر saitama سـاخته شـده اسـت. 
سـاختمان دارای دیوارهـای سـبزرنگ بـزرگ کـه توسـط نمـای مـورب 
سـاختمان حمایـت می شـوند، می باشـد. اشـعه خورشـید در برخـورد بـا 
برگ هـا بـه طـور فیلتـر شـده وارد فضـای بیرونـی می شـوند و همیـن 
موضـوع باعـث ایجـاد سـایه بـر روی ورودی سـاختمان و کاهـش دمای 
هـوا در روزهـای گـرم تابسـتان می شـود. در طراحـی ایـن خانـه طبیعت 
نقـش بزرگـی را ایفـا می کنـد. وجـود باغ هـای گل رز، درختـان بـزرگ و 
دیـواری از جنـس بـرگ گیاهـان باعـث می شـود تا ایـن خانه بـدون نیاز 
بـه دسـتگاه های تهویـه مطبـوع وکولـر در طول تابسـتان خنـك بماند و 
عـالوه بـر صرفه جویی در مصرف انرژی، زندگی شـهری انسـان را تا حد 
زیـادی بـه طبیعت نزدیك کنـد و محیط دل پذیری بـرای آرامش اعضای 

خانـواده به وجـود آورد. 

فرودگاه جدید دبی بزرگترین فرودگاه جهان
ــه  ــی موســوم ب ــی دب ــد بین الملل ــرودگاه جدی ــه مســافری ف ــن پایان  اولی
آل مکتــوم گشــایش یافــت. دبــی در نظــر دارد تــا بیســت و پنــج ســال 
ــا بیــش از صــد و شــصت میلیــون مســافر در  دیگــر ایــن فــرودگاه را ب
ــه مهم تریــن فــرودگاه جهــان تبدیــل کنــد. فــرودگاه کنونــی  جهــان ب
دبــی ســاالنه میزبــان پنــج میلیــون مســافر اســت. هزینــه ســاخت ایــن 
فــرودگاه جدیــد ســی میلیــارد دالر بــوده اســت. اولیــن هواپیما از شــرکت 

هواپیمایــی ارزان قیمــت مجارســتان در ایــن فــرودگاه فــرود آمــد.
ژوزف وارادی رئیـس شـرکت هواپیمایـی ویـز ایـر گفـت ما این فـرودگاه 



179

را بـه علـت موقعیـت بسـیار خـوب آن و نیـز معطلی بسـیار کـم کارکنان 
شـرکت انتخـاب کردیـم. سـرعت عمل بـرای شـرکت هواپیمایـی ارزان 
قیمـت مـا بسـیار مهم اسـت. ایـن فـرودگاه در مسـاحتی به وسـعت 140 

کیلومتـر مربـع در صحـرای دبی واقع اسـت.

نخستین تونل دریایی جهان در ترکیه
ترکیـه نخسـتین تونل دریایـی جهان را کـه دو قاره را بـه یکدیگر متصل 

افتتـاح کرد. می کند 
 رجب طیب اردوغان - نخسـت وزیر ترکیه و شـهردار سـابق اسـتانبول - 
ایـن پـروژه را که رویای یکـی از امپراطـوران عثمانی بود، در سـال 2004 
بـه عنـوان یکـی از پروژه هـای سـاخت و سـاز پرشـکوه بـرای این شـهر 

مطـرح کرد.
پروژه های وی همچنین شـامل سـاخت یـك فرودگاه، یـك کانال موازی 
و یـك پل دیگر نیز هسـتند کـه مخالفانش آنها را فرعونـی توصیف کرده 
و مـورد تقبیـح قرار داده اند. اگرچـه این تونل ریلی در روز سه شـنبه 7 آبان 

افتتـاح شـد اما به صـورت کامل قابل اسـتفاده نبود.
شـینزو آبـه - نخسـت وزیـر ژاپـن - در مراسـم افتتـاح این تونـل حضور 
داشـت. بانـك مرکـزی ژاپـن تامیـن کننـده مالی اصلـی این پـروژه بوده 
و 735 میلیـون یـورو )یـك میلیـارد دالر( در سـاخت این تونـل که هزینه 

کلـی آن سـه میلیارد یـورو برآورد شـده، مشـارکت کرده اسـت.
ایـن تونـل بـه طـول 1.4 کیلومتر کـه از زیر تنگه بوسـفور عبـور می کند، 
قرار بود در مدت چهار سـال سـاخته شـود اما سـاخت آن به دلیل کشـف 

آثـار باسـتانی بزرگ به تاخیـر افتاد.
ــوده و در  ــا ب ــن بســتر دری ــر پایی ــل بیــش از 50 مت ــن تون ــن ای همچنی
منطقــه ای قــرار دارد کــه فعالیــت زلزلــه قــوی دارد امــا گفتــه می شــود 
ــل در  ــل و نق ــت. حم ــده اس ــاخته ش ــه س ــد زلزل ــل ض ــن تون ــه ای ک
اســتانبول کــه جمعیتــی بالــغ بــر 15 میلیــون نفر دارد، مشــکل عمــده ای 
محســوب می شــود و روزانــه دو میلیــون نفــر از طریــق پــل از بوســفور 

ــد. ــور می کنن عب

احداث آسمانخراشی عجیب در کره
نخسـتین آسـمانخراش دنیا با قابلیت نامرئی شـدن در سئول پایتخت کره 

جنوبی سـاخته می شود.
مهندسـان و معمـاران کره ای در حال سـاخت آسمانخراشـی هسـتند که 

450 متـر ارتفـاع دارد و قابلیـت نامرئی شـدن دارد.
به گفته یکی از معماران این برج، در سـاختار شیشـه ای این آسـمانخراش، 
از یك سـری چراغ روشـنایی ال ای دی )LED( و دوربین اسـتفاده شـده 
اسـت کـه یـك سـطح بازتابنـده را در خـارج سـاختمان ایجاد مـی کند و 

سـبب می شـود آسـمانخراش نامرئی به نظر برسـد.
ایـن برج که در حومه سـئول، پایتخـت کره جنوبـی و در نزدیکی فرودگاه 
ایـن شـهر واقـع اسـت، در سـال 2004 و بـرای مقاصد تفریحـی طراحی 
شـده اسـت. در باالی این آسـمانخراش نیز یك چرخ و فلك، پارک آبی، 

رسـتوران، سـالن عروسـی و باغ های زیبا سـاخته خواهد شـد.
بـه گفتـه معمـاران ایـن طـرح، ایـن آسـمانخراش عـالوه بـر ایـن کـه 
نخسـتین بـرج نامرئـی جهـان اسـت، پـس از آسـمانخراش گوانگدونگ 
)Guangdong( چیـن دومیـن آسـمانخراش بلنـد دنیـا خواهـد بـود.
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طاق در راستای انجام رسالت خویش و ارایه خدمت به جامعه مهندسان با هدف فراهم آوردن بستری شایسته به منظور ایجاد 
ارتباط بین دو قطب علمی و عملی صنعت دست همکاری همکاران را می فشارد و تمامی عزیزان را به مشارکت فرا می خواند.

موضوعاتمناسبجهتارایهمقالهسرویسهایتخصصیماهنامه

شهرسازي ایراني- اسالمي/ خدمات مهندسان شهرساز در زمینه )طرح هاي توسعه و عمران شهري و منطقه اي- انطباق کاربري اراضي شهرسازی
شهري- تفکیك اراضي شهري و غیره (/سایر عناوین مرتبط با شهرسازي

آشنایی با ساختار حرفه ای،حقوقی و صنفی جامعه معماری/ تبیین جایگاه،شرح وظایف تخصصی و حرفه ای مهندسان معمار در گستره تولید معماري
و شکل گیری ساختمان / بازگویی و شرح و بسط تفسیری-تخصصی مقررات ملی ساختمان در حوزه معماری/آشنایی با فن آوری های نوین 
و دستاوردهای روز معماری در جهان /بازشناسی برداشت ها و یافته های گذشته ی معماری ایران زمین از منظری علمی و ژرف و فارغ از 

نگرش های سطحی و روبنایی/ نقد و تحلیل معماری معاصر کشور و به ویژه با نگاهی جدی بر روند این موضوع در شهر مشهد

آخرین آورده های تکنولوژی در بخش تأسیسات مکانیکی ساختمانمکانیك

چگونگی انتخاب بازرس جوش ساختمان و مسوولیت ها/ چگونگی انتخاب بازرس آسانسور ساختمان و مسوولیت ها/ نقش سازمان ملی کنترل و بازرسی
استاندارد در بازرسی مصالح ساختمانی و مسوولیت ها/ چگونگی انجام تضمین کیفیت توسط مجریان ذیصالح

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان های بلند مرتبه/انرژی های نو و تجدید پذیر در حوزه ساختمان/ فناوری های نو در حوزه برق
ساختمان/ نورپردازی

حمل و نقل همگانی/حمل و نقل هوشمند/برنامه ریزی حمل و نقل و شهرسازی/ ایمنی ترافیك و ریسك/ حمل و نقل و توسعه پایدار/ترافیك
مهندسی ترافیك/اقتصاد حمل و نقل/ مدیریت سیستم های حمل و نقل/آموزش و فرهنگ سازی ترافیك/قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه 

در ترافیك/حمل و نقل غیرموتوری

زیر ساخت اطالعات مکانی/ تلفیق GIS وسنجش از دور/مدیریت انرژی ساختمان ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای/ پدافند غیرعامل در نقشه برداری
WebGIS و GIS موبایل/ GISمحیط

تکنولوژی های نوین در ساخت و ساز- اشکاالت در ساخت و سازها و محاسبات- پیشنهادات براي رفع اشکاالت در بحث کنترل و محاسباتعمران

فراخوان مقـاله

خواهشـمند اسـت مقـاالت خـود را با توجه به فرمـت تهیه مقاله که در ذیل ذکر شـده اسـت بـه آدرس ایمیل 
ارسال فرمایید.  taagh.magazine@gmail.com

راهنماي تدوین مقاله

 عنوان در 1 یا 2 خط
مولف اول1، مولف دوم2، ... 

1- عنوان و آدرس کوتاه مؤلف اول، آدرس پست الکترونیکي 
2- عنوان و آدرس کوتاه مؤلف دوم، آدرس پست الکترونیکي 

 چکیده 
هـر مقالـه بایـد داراي یـك چکیـده 120 تا 300 کلمه اي باشـد که در یـك پاراگراف تهیه گردیـده،. این بخش باید بصورت مسـتقل بیانگر 

موضـوع، اهـداف، روش تحقیـق و خالصـه نتایج مقاله باشـد، ولي یك مقدمه تلقـي نمي گردد. 
واژه هاي کلیدي: حداقل 3 و حداکثر 6 واژه که با کاما از هم جدا شده باشند و در یك خط قرار گیرند. 

 مقدمه 
 single و فاصله خطوط )B Nazanin 12pt( استفاده شود. از فونت Word 2003 برای نگارش مقاالت فارسي ضروری است از نرم افزار
در تهیه متن اصلي مقاله استفاده گردد. در تمامي قسمت ها در صورت استفاده از کلمات التین، از فونت Times New Roman با یك اندازه 
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کوچکتر از فونت فارسي آن قسمت، استفاده شود. 

 ارسال مقاالت
تمـام مقـاالت کامل که با فرمت doc و pdf تهیه شـده اسـت، از طریـق ایمیل به taagh.magazine@gmail.com ارسـال شـوند.

 حداکثر طول مقاله
حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و تمام اجزاء آن نظیر شکل ها و جداول مي باشد، 8 صفحه است.

 روابط، اشکال و جداول
1- روابط

همـه روابـط در وسـط سـطر و بـا فونتـي متناظـر بـا فونت التین متن نوشـته شـوند. بـراي نـام متغیرها چـه در روابط و چـه در داخـل متن از 
حالـت ایتالیـك اسـتفاده شـود. شـماره هـر رابطه بصورت ترتییـي و در داخـل پرانتز و در منتهي الیه سـمت راسـت ذکر گردد. به عنـوان نمونه 

بـه رابطـه زیر توجـه گردد: 

2- اشکال و جداول
تمـام اشـکال و جـداول بایـد در داخـل متن مقالـه و در نزدیك ترین جاي ممکـن از اولین طرح در متن قـرار گیرند. قرارگیري اشـکال و جداول 
در وسـط سـطرها خواهـد بود. شـکل ها بایـد از کیفیت کافي برخوردار بوده و واضح و شـفاف باشـند. حـروف، عالئم و عناوین باید بـه اندازه اي 
انتخـاب گردنـد کـه خوانـا و قابل تفکیك باشـند. اگر شـکل به صورت نمودار مي باشـد، ذکـر کمیت مربوط به هـر محور و واحد آن در شـکل 

است. الزامي 

تعداد کلماتعنوانردیف

مقدمه1

مروري بر تحقیقات گذشته2

نتیجه گیري3

جدول 1: نمونه یك جدول

 زیرنویس
 در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت )B Nazanin 11pt( استفاده گردد. 

 نتیجه گیري
هـر مقالـه بایـد بـا ارایه خالصـه اي از تحقیق به جمع بندي نتایج ارایه شـده در مقاله در قالـب بخش نتیجه گیري در انتهاي متـن مقاله بپردازد. 

پیشـنهادهاي احتمالي نیز در این بخش ارایه مي شـود.

 مراجع
منابـع اشـاره شـده در متـن بایـد توسـط شـماره هایي مانند ]   1[ در داخل کروشـه نشـان داده شـوند. بدیهي اسـت مشـخصات کامـل مقاله در 
بخـش مراجـع بـا ذکر همان شـماره آورده مي شـود.ترتیب قرارگرفتن مقـاالت در بخش مراجع همان ترتیـب رجوع آن در مقاالت مي باشـد.به 

جـز منابـع نامبـرده شـده در متـن مرجع دیگري بـکار برده نشـود. نحوه نوشـتن مراجع به صـورت زیـر خواهد بود:
]   1[- Author, A., Author, B., and Author, C., 1994. “Article Title”. Journal Name, 1(5), May, pp. 1–3
]2[- Author, A., 1986. Book Name. Publisher Name, Address.

]3[- نام خانوادگي نویسنده اول، نام نویسنده اول، نام خانوادگي نویسنده دوم،نام نویسنده دوم و ...،1388
]4[- عنوان مقاله،نام مجله،شماره مجله،شماره صفحه.












































