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شمع مرده!
یادآر ز ِ
یادآر!
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سرمقاله

مهندسی
نگاه آرمانگرایانه جامعه

مهندسحسینکامران /رئیسسازماننظاممهندسیساختمانخراسانرضوی

دکتر اکبر تركان | مشاور رئيس جمهور

براي اجراي
مبحث بيست و دوم
مقررات ملي
همتکنیم
2

پیام

تاکید کرد:
خود به مناسبت روز مهندسی 
استاندار خراسان رضوی در پیام 

جامعه تشنه تفکر خالق مهندسی است

استاندار خراســان رضوی در پیام خود به
مناسبت پنجم اســفند ؛ روز مهندسی از نیاز
جامعه به تفکر مهندســی خبــرداد و اظهار
افراد خبره،
کرد مدیریت کشــور از 
امیدواری 
توانمند در این حوزه بمنظور اداره

متخصص و
بهتر امور و رفع مسائل بهره برد.
در این پیام علیرضا رشــیدیان با اشاره به
چالشهای پیش روی کشور بویژه بحران های
طبیعی آورده اســت :مهندسان سختکوش و
فهیم میتوانند ضمن بهره مندی از تخصص،
دانش و آگاهی علمی خویش در حل بسیاری
مشهد نقش

از مشکالت کشور ،استان و به ویژه
موثری ایفا کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه جامعه تشنه تفکر

خالق مهندسی است تاکید کرد :استفاده از
ود به حوزه عمران
توان مهندســی تنها محد 
باید تمامی امور
و ساخت و ســاز نبوده ،بلکه 
جامعه را بر مبنای تفکر مهندسی طراحی و
اجرا نمود ،چرا که چنین تفکر و نگرشی دارای
چارچوب است و مسائل را به درستی تحلیل
و بررســی کرده و با در نظر گرفتن واقعیتها
برنامهریزی میکند.
حضور بيش از 35هزار مهندس و متخصص
در حوزههــای هفتگانه مرتبط با ســاختمان
در استان ظرفیت بســیار ارزشمندی را پیش
روی مدیریت اجرایی کشــور قرار داده است
تا به درســتی بتــوان از آن برای توســعه و
ســازندگی و نیز تقویت صنعت ســاختمان

باید برای

بهره مندی از
ظرفیت قابل توجه
مهندسی
در توسعه و
آبادانی کشور
نوعی همدلی
همراهی و همگامی
بین دستگاههای
مختلف اجرایی،
نظارتی ،شهرداریها
و نظام مهندسی
ساختمان
ایجاد شود


استفاده کرد.
خود با
اســتاندار خراســان رضوی در پیام 
تاکید بر ظرفیت های ایجاد اشتغال در حوزه
مســکن تصریح کرد :وجود بیش از  35هزار
مهندس دارای پروانه کار و عضو سازمان نظام
مهندسی در استان مزیت بسیار مناسبی برای
صدور خدمات فنی و مهندسی است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه  48درصد از

روز مهندسی

نیروهای جویای کار استان را دانش آموختگان
هند الزم است این تفکر
دانشگاهی تشکیل می د 
اد که هر دانشآموخته
را در میان آنان توسعه د 
کند بلکه جمعیتی
خود کارآفرینی 
نه تنها برای 
را نیز بکار گیرد.
رشد در تمامی امور
وی افزود :کشــور برای 
نیازمند توجه به قانون  ،نیروی

بویژه مهندسی
انسانی متخصص و متعهد ،وفادار به ارزشها
و نیز فناوری و ابزار بهروز اســت کــه با اتکا به
توان داخلی یعنی نیرو و منابع میتوان به آن
دست یافت.
وی در بخش دیگری از پیام خود با اشــاره
به پیشــرفتهای کشــور در حوزههای هوا و
فضا ،هستهای ،ســلولهای بنیادی و...گفت:
باید برای بهره مندی از ظرفیــت قابل توجه
مهندســی ،در توســعه و آبادانی کشور نوعی
همدلی ،همراهی و همگامی بین دستگاههای
مختلف اجرایی ،نظارتی ،شهرداریها و نظام
ایجاد شود.
مهندسی ساختمان 
شود تا
ایجاد 
باید این ظرفیت 
تاکید کرد :
وی 
از ظرفیت و پتانسیل باالی دانایی و فرهیختگی
خراسان بهره گرفته شود.
علیرضا رشــیدیان در پایان ضمن تبریک
اسفند ؛ روز مهندسی ،اتکای به مهندسان

پنجم
و متخصصان داخلی را برای حل مشکالت کشور
وظیفه مسئوالن و مدیران دانســت و از آنان
خواست زمینه های الزم را برای ارتقای شان و
جایگاه مهندسی به کار گیرند.

بود عینیت بخشیدن به علم و تجربه مهندسی بر همه دست اندرکاران عرصه ساخت و ساز مبارک باد
یاد 

مهندسی ؛ نگاه آرمانگرایانه  ،سازنده و پویایی است که چنانچه
رشد و ارتقای
شاهد 
یابد 
در تمامی شئون جامعه گســترش 
زندگی اجتماعی شهروندان و امنیت و رفاه پایدار آنان خواهیم
بود .بی گمان آنچه مسئولیت خطیر مهندسان را دو چندان
می کند ضرورت حفظ و صیانت از میــراث به یادگار مانده
تاکید بر اخالق حرفه ای است که گاه ممکن است در فراز و فرودهای
گذشتگان و نیز 
زندگی روزمره به فراموشی سپرده شود.
این مســئله بویژه پس از وقوع زلزله های پیاپی در کشور اهمیت بسزایی یافته
شاهد وقوع یک زمین لرزه مخرب با تلفات جانی
است.چنانکه اگر پیشتر هر  ۱۰سال 
در کشوربودیم اما امروز و بویژه در سال های اخیر این زمان به ۵سال و یا حتی دو و یا
یک سال کاهش یافته است و همین مسئله وظیفه جامعه مهندسان ساختمان را در
برابر سالمت جامعه و جان و مال مردم بیش از پیش سنگین تر می سازد.
در زلزله کرمانشاه آسیب پذیری و تخریب در ســاختمان های دولتی،مسکن
بود و البته بیشــترین هجمه به ســاختمان های مســکن مهر
زیاد 
مهر و مردمی 
ید االحداث
وارد شد ،در حالی که در ســاختمان های دولتی نظیر بیمارستان جد 

سرپل ذهاب که قطعاً مشــاور ،ناظر مقیم و پیمانکار ذیصالح داشته است ،باز هم
بخشهایي از ساختمان تخریب و بال استفاده شد .امروزه با توسعه آموزش ها  ،ضریب
ایمنی،استحکام بنا ،کاهش مصرف انرژی در ساختمان ،استفاده از مصالح استاندارد
برایند کار

از سوی مهندســان و متخصصان افزایش یافته است اما با این حال هنور
وجود آئین نامه و متخصصان زبردست
در حوزه عمل راضی کننده نیست و علیرغم 
شاهد تخریب ساختمان ها بیش از تصور هستیم و این مسئله نمایانگر آن
همچنان 
است که قطعاً در رعایت آئین نامه و سیکل ساخت و ساز مراقبت و دقت های الزم
به عمل نمی آید.
بعد خطرپذیری با اولویت ایمنی و حفظ
از همین روی الزم است جامعه مهندسی 
جان انسانها را در ساخت و ساز ها جدی گرفته و با تاکید بر رعایت اصول اخالق
حرفه ای به اصالح مشکالت پیش روی در این خصوص همت گمارد.
از سوی دیگر الزم است نظام مدیریتی و برنامه ریزی جامعه نیز ضمن اهتمام به
آموزش مهندسان جوان و دانش آموختگان دانشکده های مهندسی تالش مضاعفی
را به منظور حل مشکل اشتغال آنان به کار بندند.
بهبود فضای کســب و کار در مقطع کنونی دغدغه مهم تمام
اقتصاد و 

موضوع
مسئوالن کشور بویژه مقام معظم رهبری است تا آنجا که ایشان بارها به صراحت و
تأکید نموده اند.
بطور مرتب بر آن 
اقتصاد کشــور ما را حوزه ساخت و ساز و مسکن

رصد
ود  40د 
وجود آنکه حد 
با 
ود  200حرفه بطور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به
خود اختصاص داده و حد 
به 
رکورد جدی و در پی

شاهد
صنعت ساختمان است ،متاسفانه در دو سه ساله اخیر 
آن مشکالت جدی اشتغال در کشور هستیم.
تولید و افزایش اشتغال فوری در
تقریباً به جرئت می توان گفت که بهترین نسخه 
تمام دنیا بهرهگیری از رونق حوزه ساخت و ساز بوده است .در مقطع کنونی در کشور
ود  20میلیون
ما بدلیل تعادل نسبی شمار واحدهای مســکونی در کل کشور حد 
خرید و فروش
ود  80میلیون نفر ( 4نفر در خانوار) و کاهش نگاه 
واحد با جمعیت حد 

کاالی مسکن این موضوع عمیقتر شده است .با این حال به دلیل توزیع ناموزون
نیازمند به مسکن از سوی دیگر و همچنین

جمعیت از یکسو و افزایش نسل جوان
لزوم بازسازی بافتهای فرسوده درون شهر و ساماندهی حاشیهنشینی بویژه در شهر
مشهد در خصوص مسکن و بسترهای فراوان عمران و سازندگی در حوزههای

مقدس
ایجاد تحول در حوزه
راه،پل،صنعت،گردشگری و ...پتانسیلهای عظیمی در جهت 
وجود دارد.
ساخت و ساز 
سازمان نظاممهندسی خراســان رضوی با بيش از  35هزار عضو مهندس فعال
در سطح استان بصورت انفرادی و وجود تشکلها و انجمنهای مختلف باالترین
ظرفیت را در تحقق بخشی به رونق کسب و کار اشتغال دارا میباشد.
تواند عالوه بر یافتن راهی برای اشتغال مهندسان ایرانی و تامین
این سازمان می 
خود را صرف برنامه ریزی برای حضور در
خود بخشی از همت 
بازار برای کار اعضای 
بازارهای بین المللی کند.
امید است به یاری پروردگار ،با اقدامات موثر همچون:
خالصه آنکه 
عزم جهادی مسووالن در توجه به ضرورت اشتغال
ایجاد بسترهای مناســب فعالیت جدی در حوزههای ساخت و ساز از
کمک به 
قبیل بافتهای فرسوده شهری و حاشیه شهر
مورد نیاز شهرها در
عزم جدی همکاران در تعریف و شناسایی و ارایه پروژههای 
راستای عمران و توسعه عالوه بر حوزه مسکن
عزم جدی بانک ها در راستای اعطای تســهیالت نظارت شده با کمترین بهره
ید با اولویت کوچک و متوسط
ممکن به پروژههای جد 
امکان بهرهگیری جذب سرمایههای کوچک با کاهش نرخ سپرده های بانکی
خرید مسکن برای خانه اولیها بویژه زوج های جوان
ارایه تسهیالت ویژه برای 
ایجاد تسهیالت و همکاری عملی در راســتای امکان ارایه خدمات برون مرزی

تشکلهای مهندسی
هرچه سریعتر شاهد رونقِ بخش صنعت ساختمان و اشتغال در استان و ایران
عزیز اسالمیمانباشیم.
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سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در راستاي اعتالي جایگاه مهندسي در كشور،
ترويج اصول معماري و شهرسازي ،ارتقای آگاهي عمومي و تحقق مقررات ملي ساختمان آمادگي ارایه
مشورتهاي فني و ضابطه اي را به عموم شهروندان محترم دارد.
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براي اجراي مبحث بيست و دوم
مقررات ملي همت کنیم
دکتر اکبر تركان | مشاور رئيس جمهور

یادداشت

رسالت مهندسان
صیانت از حقوق مردم
محمدرضااخوانعبداللهيان

دکتر
| رئیس اداره کل راه و شهر سازي خراسان رضوي

شهر و جامعه شهری مطلوب
را باید ســاختاری متجانس با
تعامالت بهینه انســانی همراه
با نهادهای ســازنده اجتماعی
دانست؛نظامی یکپارچه که اگر
شود نمی توان
نقطه تعادل و توازن آن از میان برداشته 
نباید از آن توقع اثرگذاری بر جریان توســعه شهری
و 
را داشت.
چگونگی اداره شــهر و برخــورداری از رای و خرد
جمعی که آنرا می توان نخستین ثمره و امتیاز جوامع
اسالمی نســبت به دیگر جوامع دانست امکان رشد و
ارتقای نظام مدیریت شهری را فراهم می سازد.
در کشور ما که تامین امنیت و رفاه شهروندان همواره
در اولویت برنامه های سازندگی و توسعه شهری است
بخشی از دغدغه های اساسی مدیران و برنامه ریزان نیز
باید معطوف این مهم قرار گیرد.تحقق این نکته منوط به

آن است که زیر ساخت های این موضوع از سوی مدیران
و برنامه ریزان شهری با درک و شناخت از جامعه فراهم
رویکرد کارشناسانه و

آید.از سویی دیگر نگاه تخصصی با
مبتنی بر فرهنگ و اصالت اسالمی – ایرانی  ،و با تکیه بر
باید سر لوحه تصمیمات
ویژگی های بومی و منطقه ای 
و قانون گذاری هــای برنامه ریــزان و تصمیم گیران
شوراهای شهر و روستا قرار گیرد .در چنین وضعیتی
موجود به روندی

امید آن داشــت که جریان
می توان 
شود و پذیرش آن از سوی عموم
سازنده و پایدار تبدیل 
مردم آسان گردد.
چند سال گذشته تفکر مهندسی بیش از هر زمان
در 
دیگر در ارکان مختلف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
موید تفکرات
بســط یافته و همین مهم را می تــوان 
چند وجهی و توانایی فزاینده

مهندســان در عرصههــای
مختلــف دانســت.امروز که
روز مهندس؛
دیگر ســهم قابــل تاملی از
فرصت
مدیریت های مختلف بویژه
ارزشمندی
در سطوح متفاوت اداره کشور
است تا جامعه
از آن متخصصان مهندســی
سختکوش
اســت و دایره اعتماد به این
مهندسی ضمن
قشــر نخبه کشــور هر روز
ارایه توانمندی
گسترده تر می شود می توان
های خویش در
با درک نیازهای متعدد شهر
اداره و مدیریت
فرصت بروز خالقیــت را در
حرفه ای شهر ؛
میان برنامه ریزان و تصمیم
سهم ارزنده خود
گیرندگان بخشهای مختلف
را در تامین رفاه
شهر فراهم ساخت.
و امنیت جامعه
در این میان ،مهندسانی
به شهروندان
که با تفکر آمیختــه با تعهد
بازگو نماید
و تخصص  ،خــود را موظف
به خدمتگــذاری به مردمی
انند کــه صیانــت از
مــی د 
حقوق آنها از رســالت های
رود بخوبی بر این نکته واقفاند
مهندسان به شمار می 
نباید از تجربه
که برای توفیق در این عرصه نمیتوان و 
آزمون و خطا استفاده کرد.
روز مهندس؛ فرصت ارزشــمندی است تا جامعه
سختکوش مهندسی ضمن ارایه توانمندی های خویش
در اداره و مدیریت حرفه ای شهر ؛ سهم ارزنده خود را
در تامین رفاه و امنیت جامعه به شهروندان بازگو نماید.
این روز مبارک را به مهندسان عزیز استان تبریک
می گویم و برای تمامی این عزیزان آرزوی توفیق دارم.

بیش از  20ســال فعالیت سازمان نظام مهندسی
ساختمان مشحون از تجربیات ارزنده و قابل مطالعه
است .
آنچه در نگاهی اجمالی می توان به آن اشاره کرد
این است که کیفیت ساخت و ساز و سرمایه گذاری
ساختماني در طی اين ســال ها ارتقا یافته و مقررات
ملی ساختمان نیز در مباحث مختلف مربوط به این
صنعت ،طراحی ،تصويب و ابالغ شــده و اینک نظام
مهندسی ســاختمان مامور اجرا و نظارت بر مقررات
ملی ساختمان است.
البته در ســطوح عالی ،وزارت راه و شهرسازی نیز
عهده دار این ماموریت است و به عنوان برون سپاری
سازمان های نظام مهندسی و مهندسانِ دارای پروانه،
مجری مقررات ملی ساختمان هستند.

بهبود کار از این مجموعه
آنچه ما میتوانیم به عنوان 
انتظار داشته باشیم آن است که به رغم توفیقات بسیار
ارزشمندی که در کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها
نبودهایم؛
شاهد ارتقای کیفیت شهرسازی 
ایجاد شده  ،

آنهم به دلیل آن که این مقررات بگونه ای تنظیم شده
که بگوید چگونه باید ســاختمان را با کیفیت خوب
ســاخت اما راهکاری را برای چگونه ســاختن شهر
ارایه نداده است .این موضوع نه تنها در دستگاه های
حاکمیت یعنی وزارتخانه و نه در سازمان های نظام
ال
مهندسی مورد توجه کافی قرار نگرفته است و اص ً
باید از نظام مهندسی ساختمان
این مسئله که چگونه 
کرد  ،تا طراحی و اجرای شهرسازی نیز دارای
استفاده 
کیفیت باشد مدنظر قرار نگرفته است .اینگونه است
شاهد زندگی 16میلیون نفر در
که به زعم وزیرمحترم 

حاشیه شهرها هستیم .پدیده حاشیه نشینی شهری
پدیده ای است اقتصادی که آثار آن بر مهندسی وارد
شده است.
اگر به ترکیب جمعیتی روستا و شهر در  40ساله
پس از پیروزی انقــاب نظــری بیندازیم مالحظه
میکنیم زمانی که کشــور  35میلیون نفر جمعیت،
داشته است  20میلیون نفر از این جمعیت روستایی
اند و زمانی که کشور
و  15میلیون نفر شــهری بوده 
 45میلیون جمعیت داشته اســت  20میلیون نفر
در روســتاها و  25میلیون نفر در شــهرها سکونت
داشته اند.
رسد
وقتی جمعیت کشور به  55میلیون نفر می 
ســهم روســتاها از جمعیت  20میلیون نفر و سهم
شهرها به  35میلیون نفر بالغ می گردد.
در مقطعی نیز جمعیت  65میلیون نفری کشور ،
جمعیت  20میلیون نفری روستاییان و  45میلیون
شاهد بوده است.
نفری شهرنشینان را 
و خالصه امروز که كشور  80میلیون جمعیت دارد
 20میلیون نفر در روستاها و  60میلیون نفر در شهرها
زندگی می کنند.
اقتصاد در

این موضوع به این مفهوم اســت کــه
روستاهای ایران ظرفیتی دارد؛ به این معنا که روستا
تواند  20میلیون
برای معیشتی مناسب است که می 
اقتصاد  20میلیون جمعیت را

هد و
جمعیت را غذا بد 
کند و حال هر چه بر این جمعیت افزوده شــود
اداره 
شود به دلیل آنکه
مازاد آن به مراکز شهری سرریز می 

در مراکز شهری با پول نفت و بودجههای دولت چرخه
ارد که هر کس کنار اين سفره بنشیند
وجود د 
ای مالی 
خواهد برد.

نصیبی از آن
هر چه شــهرها بزرگترند ،چرخه مالی آن ها نیز
بیشــتر اســت و طبعاً از ریخت و ریز کناري آن نیز
جمعیتی برخوردار شده و زندگی میکنند.
این گروه جمعیتی به دلیل آنکه امکان اقامت در
ساختار شهری را ندارند به حاشیه شهرها رفته و به
ناچار و بصورت «زور آبــادي» محلی را برای زندگی
خود می سازند.

 16میلیون بدمسکن در حاشــیه شهرها زندگی
میکنند.ریشه این معضل ،پدیده اقتصادی و ناشی
از مهاجرت است.
باید مهاجرت را که
برای مقابله با این اتفاق ابتــدا 
کرد که
هد به ســوی نقاطــی هدایت 
الزاماً رخ می د 
ارند .
ظرفیت اقتصادی د 
از سوی دیگر باید کسانی را که در حاشیه شهرها
اد .سامان دهی آن ها یعنی
کنند سامان د 
زندگی می 
روانبخشی شهری .یعنی اصالح ساختار محالت بگونه
ای که برای فرزندان آن جمعیت امکان تحصیل فراهم

بوده و برای خانواده های آن جمعیت امکان بهداشت
و شرایط زيســتي مطلوب همچون آب آشامیدنی،
درمانگاه ،خدمات اجتماعی ،امکان استفاده از فضاهای
رشد کودکان فراهم
ورزشــی و برخورداری از فضای 
باشد.تحقق این مهم مســتلزم اصالحات اساسی در
حاشیه شهرهاست.
باید از ظرفیتهای سازمان هاي نظام مهندسی
ما 
ساختمان هم در طراحی
و هم در نظارت استفاده
کنیــم و همانگونه که
در ســاخت و سازهای
ساختمان ها با قانونی که
به ما محول شده نظارت
میکنیم و مهندسان نیز
هم در طراحی ساختمان
و هم در نظارت و ساخت
آن حضور دارند باید در
طراحی شهری  ،ساخت
به رغم و همچنیــن نظارت بر
توفیقات بسیار اجرای مقررات شهری
باشند .
ارزشمندی که در حضور داشته 
کیفیت ساخت و
بخــش دیگــری از
ساز ساختمان ها فعالیت های مغفول واقع

ایجاد شده ،

شاهد شده این است که دوره
ارتقای کیفیت حیات ساختمان ،دوره
شهرسازی احداث آن است اما این
نبوده ایم ساختمان پس از احداث
چه ســرانجامی خواهد
داشت؟ آیابر ساختمانی
باید سال ها عمر کند
که 
 ،در دوره بهــره برداری
نیز باید اعمال مدیریت
بایــد آن را به

نمود یــا

خــود واگذار کرد؛

حال
بویژه آنکه وقتی امروزه
دهها خانــواده در مجموعه هاي مســكوني زندگی
میکنند،روابط این واحدها ،خدمات و تاسیســات
مشترک آن ها مستلزم مدیریت بر واحدهای در حال
بهره برداری است.
این موضوعات در 5سال گذشــته در مبحث 22
مقررات ملی ساختمان به تصویب رسیده اما متاسفانه
هنوز اجرا نشده است.
من از مهندسان و نظام مهندسی و وزارت محترم
راه و شهر سازي می خواهم به این موضوع اهمیت داده
و همت خویش را براي اجراي مبحث بيســت و دوم
مقررات ملي ساختمان بکار گیرند.

پیام

روز پاسداشت خالقیت
مشهدمقدس

مهندستقیزادهخامسی| شهردار

روز مهندس روز تجليل از اســتعداد ،خرد  ،توان
فرد ایران و ایرانی ،روز پاسداشــت
و اراده منحصر به 
خالقیت ،ابتــکار ،نوآوری و ابداع در عرصه اندیشــه
و عمل و روز گراميداشــت پيشــگامان پيشرفت و
سازندگي است.

خواجه نصیر الدین توسی به عنوان بخشی از هویت
شهری مشــهد مقدس به عنوان یکی از ستارگان
درخشــان علم و دانش در فرهنگ ایران زمین است
که خدمات ارزنده و بی نظیری در حوزه های مختلف
همانند فقه و فلسفه  ،کالم  ،ریاضیات  ،نجوم ،

علمی

سیاست  ،علوم اجتماعی  ،مهندسی  ،پزشکی  ،تاریخ و
ابعاد شخصیتی
ادبیات ارایه نموده ،و بایستی بتوانیم 
انشمند بزرگ را آنطور که شایسته است به مردم

این د
و به ویژه اهالی خراسان معرفی نماییم و به عنوان یک
الگوی علمی به جوانان بشناسانیم .

مشهد مقدس پروژه های

این روزها در جای جای
کوچک و بزرگ ارزشمندی با پیگیری مدیریت شهری
و با همت مهندسان پر تالش در حال انجام است که
دراین راســتا مدیریت شــهری آمادگی همه جانبه
خود را برای همکاری با نخبگان جامعه مهندسی به
منظور از میان برداشتن معضالت پیش روی با تاکید
بررویکرد فرهنگ رضوی برای ارتقای ســطح رفاه
وآسایش زائران ومجاوران شهرعلی ابن موسی الرضا
(ع) اعالم می دارد.
این روز پرافتخــار را به همه مهندســان متعهد
این مرزو و بوم  ،به ویــژه همکارانم در خانواده بزرگ
شــهرداری مشــهد  ،تبریک می گویم و توفیقات
روزافزون این قشــر پرتوان را در کمک به توســعه و
پیشرفت این شــهر مقدس از درگاه خداوند متعال
خواستارم.

یادداشت

نقش مهندسان در هويت بخشي جامعه
مجيدتوتونچی | عضوهيئتمديرهسازماننظاممهندسيساختمانخراسانرضوي
مهندس 

توجه به فرهنگ و ارزش هاي ایرانی اسالمي ،برای
تقويت توسعه و عمران و آباداني کشور ،تعامل فعال
فرآيند اثرگذاري  ،نقش

و الهام بخش مهندســان در
آفريني و سازندگي كشــور  ،رعایت اخالق  ،خدمات
فني و مهندســي دانش بنيان  ،تقدم مصالح عمومي
بر منافع فــردي و گروهي  ،تقويــت روحيه تعاون ،
مشاركت و مسئوليت پذيري با حفظ كرامت مردم را
اجتناب ناپذير مي سازد.
بستر سازي براي بروز استعدادها و تقويت خالقيت
 ،نوآوري و ريســك پذيري مهندسان زمينه مجهز

شدن اين قشــر نیک اندیش به ايجاد تحول با بهره
مندی از دستاوردهاي علوم نوين مهندسي براي ارایه
شايسته ترين خدمات مهندسي است.
پر واضح اســت كــه نقش مهندســان در هويت
بخشــي جوامع انكار ناپذير بوده و تامين آســايش ،
ايمني  ،آرامش و بهداشت و توجه به زيبايي و اقتصاد
ساختمان ها انتظاريست كه جامعه متقاضي آنست.
امروزه توجه به محيط زيست و بهره مندی بهینه از
منابع و انرژي و سرمايه هاي ملي با بكار گيري فناوری
های نوين و مهندسي روز دنيا  ،مهمترین ماموريت

بايد
باشد  .بدين دلیل مي 
مهندسان اين مرز و بوم مي 
با تعميق و گسترش آموزش هاي تخصصي همراه با
تقويت اخالق و افزايش روحيه نــوآوري و باال بردن
سطح ارزش و مهارت نيروهاي متخصص متناسب با
كارآمد  ،فراگير و

معيارهاي بین المللی  ،مجموعه ای
پويا ودانش بنيان را سازماندهي کرد.
حضور بيش از سي هزار مهندس که بخش عمده
هند  ،مستلزم برنامه
آن ها را قشر جوان تشکیل می د 
پذيري و فضا ســازي براي شكوفایي اســتعدادها ،
مولد و خلق آثار ماندگار و بي بدیل آن
توانمندي هاي 

ها مي باشد  .لذا اشتغال زايي ،ترويج فرهنگ كسب
و كار و كارآفريني و ارتقای توانايي علمي و فناوري و
تاكيد بر نيازهاي جامعه ضروري
مهارتي مهندسان با 
بنظر مي رسد.
در اين راستا توجه به سياست هاي توسعه صنعتي
و اقتصادي كشور بويژه برنامه پنج ساله و در صورت
لزوم همسو شدن با آن ها در چارچوب اهداف سازماني
و همچنين ارتباط با سازمانها و ارگان هاي دولتي و
ارایه خدمات مهندسي برای تحقق برنامه هاي عمراني
آن ها موجب ظرفيت سازي براي حضور مهندسان و
خواهد شد.

رونق بخشی ساخت و ساز
اميد آن اســت مهندســان فرهيخته وطن كه با
خود براي بهتر و ايمن زيســتن مردم
انديشــه پاك 
سوگند وفاداري ياد كرده اند ودر عرصه تجلي هنر و
تخصص خود با بهره مندی از علوم و فنون مهندسی
در سازندگي ميهن نقش می آفرینند ،زمينه تحقق
اهــداف كارآفرينان را به اطمينان فراهــم آورده و با
همكاري صادقانه موجب شوند تا آيندگان به كردار
نياكانشان افتخار کنند.
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گودبرداری حادثه نیست،
عملکرد ما آن را حادثه می کند.

ویژهنامه روز مهندسی

ماهنامه طاق | نشریه اطالعرسانی ،آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

n e z a m m o h a n d e s i . i r

متاسفانه امروزه سهم عمده ای از دانش آموختگان
بیکار دانشگاه ها در رشــته های صنعت ساختمان
اقتصاد مسکن و

هستند .حال آنکه نگاهی اجمالی به
ظرفیت های آن نشان می دهد که امکان جذب این
عده در بازار به ســادگی امکان پذیر نیست.بر اساس
اد سازمان های نظام مهندسی و تعداد
آماری که از تعد 
دانشجویان در حال تحصیل در رشته های مرتبط با
ارد می توان پیش بینی کرد
وجود د 
صنعت ساختمان 
که ظرف چهار ســال آینده وتا سال  1400شمسی
ود یک میلیون دانش آموخته دانشگاهی در رشته
حد 
های هفت گانه مهندسی خواهیم داشت.
باد آورده ناشی از افزایش قیمت نفت و
درآمدهای 
اقتصاد ملی بدون آنکه

تزریق بی برنامه این درآمدها به
ظرفیت های صنعتی قابل مالحظه ای در این اقتصاد
شد ظرف  6- 7سال گذشته
وجود داشته باشد ،سبب 

تمامی درآمدهای نفتی به سمت بخش مسکن سوق
پیدا کند .از سویی درآمدهای بسیار هنگفتی نیز برای
کسانی که در بخش امالک و مستغالت و ساختمان
ایجاد شــد .بخشی از این
ند 
ســازی فعالیت میکرد 
وجود داشت صرفنظر از
رانت نیز که در بخش مسکن 
توانند نقش مهمی در کارآفرینی
اینکه مهندسان می 
و افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشند به صورت
مُهر و امضا در اختیار مهندسان قرار گرفت.
شاید بتوان گفت از همین جا گرفتاری مهندسان
شروع شد ،یعنی زمانی که خانواده ها احساس کردند
برای آنکه آینده فرزندانشان تضمین شده و درآمدی
باید آن ها را تشویق
باشــند 

از این مُهر و امضا داشته
کنند تا در یکی از رشته های هفت گانه مهندسی ادامه

تحصیل دهند.
این در حالی اســت که نظام آموزشی ما نیز سال
هاست بر اســاس تجارت و نه بر اســاس نیاز اقتصاد
و صنعــت برنامه ریزی می کند.به محض احســاس
این نیاز از ســوی خانواده ها دانشگاه ها نیز به شدت
خود را در رشته های
اد ظرفیت های دانشجویان 
تعد 
مهندسی مرتبط با صنعت ساختمان افزایش دادند.
نتیجه آنکه در  6سال آینده یک میلیون دانش آموخته
در این رشته ها خواهیم داشت.غافل از آن که اگر این
بخواهند اشــتغال کامل؛ یعنی

اد دانش آموخته
تعد 
باشند ما به 900

هفت ساعت کار در شبانه روز داشته
میلیون متر مربع ساخت و ساز در سال نیاز خواهیم
اد دانش آموخته
داشــت تا ظرفیت ســاالنه این تعد 
تکمیل شــود.حال آنکه در ســال  91دراوج مسکن
مهر  110تا  120میلیون متر مربع پروانه صادر شده
و امروز این رقم به  50تا  60میلیون متر مربع کاهش
بینید اقتصاد
یافته اســت.بنابر این همانگونه که می 
ارد
کشور بیش از این،ظرفیت ســاخت مسکن را ند 
رصد این مهندسان
ود  5د 
یعنی تنها می توان برای حد 
اشــتغال ایجاد کرد بنابر این باید برای این موضوع
فکری اساسی کرد.
واقعیت این است که این عده در دانشگاه ها آموزش
حرفه ای الزم را سپری نکرده اند.بسیاری از این دانش

همیشــه این دغدغه در جوامع درحال توســعه
مطرح بوده است که برای انجام صحیح،دقیق و بروز
خدمات به آحاد جامعه در تمامی زمینه های مورد نیاز
و همچنین کمک به دولت ها در ایجاد ساختارهای
الزم برای پوشش دادن به این نیازها در زمان کوتاه چه
راهبردی می تواند پاسخگو باشد.
در بررســی فرایندها و راهبردهای کشــورهای
پیشرفته دراین خصوص ،الگوهای مناسبی یافت می
شود که اجرای آن در کشورهای درحال توسعه مانند
کشور عزیزمان،ایران،می تواند یکی از راهبردها باشد.
ســازمان های نظام مهندسی ســاختمان ،خیل
عظیمی از دانش آموختگان رشــته های مهندسی
ســاختمان را در اختیار دارند که به دلیل حرکت در
مســیر توســعه ،تحریم ها ،نقیصه های اشتغال و...
نتوانستهاند نقش مناسبی برای معرفی آن ها به بازار
کار فراهم کنند.سازمان های نظام مهندسی به استناد
قانون مصوب سال  1374برای مهندسی ساختمان
ایجاد شــده اند ،قاعدتاً مهندسی شدن ساخت وساز
و تمام موضوعات مرتبط به آن نمی تواند بدون بهره
مندی از پتانسل اعضای فرهیخته صورت پذیرد .حتی
نمی توان بدون درنظر داشتن توانمندی  ،ذوق  ،هنر
و علم این اعضا به سمت مهندسی کردن ساخت وساز
حرکت نمود.
ارگان ها  ،سازمان ها  ،شرکت ها و اعضای حقوقی
بسیاری در کشور ما هستند که به دلیل وظایفی که
دارند  ،درامر ساخت وساز و انجام اموری که مربوط به
ساختمان است نقش هایی را عهده دارند.
پرسش اینجاست:انجام این وظایف بصورت دقیق،
درزمان مناسب و با نیروهایی که در اختیار دارند امکان
پذیر است یا خیر؟
پاسخی که می توان برای این پرســش ارایه داد
این اســت که متاســفانه در اکثر مواقــع و به دلیل
محدودیتهای استخدامی امکان انجام آن بصورت
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اشتغال یک میلیون دانشآموخته

مهندسی در سال 1400
مجيدولدان| مشاوررئیسسازماننظاممهندسيساختمانکشور

مهندس

آموختگان در رشــته های بــرق و مکانیک تحصیل
ارد که ایــن ها جذب صنعت
کرده اند.چــه الزامی د 
باید برای آموزش های حرفه
ساختمان شوند؟دولت 
ای برنامه ریزی کند تا این عده جذب صنعت شوند.
حتی بسیاری از دانش آموختگان رشته های معماری
باید در موضوعات حرفه ای دیگر مشغول
و عمران نیز 
شوند به شرط آنکه آموزش های فنی و حرفه ای
به کار 
الزم را ببینند.تردیدی نیست که صنعت ساختمان
هیچ وقت امکان جذب این همه مهندس را نخواهد
رصد است.حتی اگر به رونقی
داشت .صحبت از  4تا  5د 
ال این مقدار
هم در بخش صنعت ساختمان برسیم و مث ً
رصد این عده شاغل
رصد هم برسد ،باز هم  90د 
به ده د 
خواهند بود.با اصالحیه مبحث دوم که در حال

بیکار
تهیه است قطعاً شغل پایدار و دایم برای بیش از 22
درصد دانش آموختگان ایجاد نخواهد شد.بنابر این
باید آن ها که
ارد و 
حل این مسئله نیاز به عزمی ملی د 
ارند مثل خانواده،جامعه ،دولت ،
در این موضوع سهم د 
یشند تا این
سازمان های نظام مهندسی تدبیری بیاند 
عده در آینده با بحران بیکاری مواجه نشوند.
خود را
باید تکلیف 
از سویی دیگر دانشــگاه ها نیز 
در این خصوص روشــن کنند؛اینکه می خواهند در
مسیر توسعه کشور حرکت کنند یا تنها می خواهند
خود گام بردارند .در حال
در راســتای اهداف تجاری 

ورود به حرفه نظام
حاضر آمــار قبولی های آزمــون 
مهندســی و دانــش
آموختگان دانشگاهی
در رشته های طراحی
که از ســوی وزارت راه
و شهرســازی برگــزار
می شــود کمتــر از 5
درصد متقاضیان است.
یعنی کنکور سراسری
آمار قبولی های بسیار ساده تر از آزمون
آزمون ورود حرفهای سازمان نظام
به حرفه نظام مهندسی برای دریافت
مهندسی و پروانه اشتغال است .این
دانش آموختگان مسئله نشــان می دهد
دانشگاهی در سواد علمی در دانشگاه
رشته های ها به شدت پایین آمده
طراحی که از اســت.آن هم بــه این
سوی وزارت دلیل که دانشگاه برای
راه و شهرسازی جــذب دانشــجو تنها
برگزار می شود پول دریافــت می کند
کمتر از  5درصد و به جذب دانشجویان
ســواد روی آورده

متقاضیان است بــی
است.دانشــجویانی که

نگاه

پتانسیل های فنی _ مهندسی
در خدمت دولت وشهروندان
مهندساحمداسدي
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دقیق  ،ســریع و مناسب وجود ندارد.این
مسئله گاه ســبب می شــود که دفاتر ،
شرکت ها و اشخاصی وارد ماجرای انجام
امور ساخت وساز شوند که از پتانسیل فنی
و مهندسی ضعیفی برخوردار بوده و یا به
دلیل تعداد کم سبب طوالنی شدن پروسه

های اقدام و پاســخگویی به متقاضیان
شوند.
پیشــنهاد مشــخص این اســت که
پتانســیلهای فنی  -مهندسی سازمان
های نظام مهندسی ساختمان به خوبی
می توانند درخدمت دولت و شــهروندان

اند و
آموزشهای عملی و حرفه ای را ســپری نکرده 
هیچ کاری هم نمی توان با آن ها کرد.
باید این مسئله را در سطح وزارتخانه علوم ،
دولت 
بگیرد و ورودی دانشگاه ها

تحقیقات و فناوری جدی
را کنترل کند.
ما در بخش مهارت های حرفه ای به شدت ضعیف
هستیم.چنانچه در رشته برق تنها سه واحد مرتبط
وجود دارد؛یعنی از  150واحد
با صنعت ســاختمان 
دوره کارشناسی بخش عمده ای از آن هیچ ربطی به
ارد این
صنعت ساختمان ندارد.بنابر این چه لزومی د 
عده را به سوی این صنعت هدایت کنیم .ما راهی به
جز صنعتی شدن و حرکت سرمایه ها به سوی بخش
صنعت نداریم.صنعت ساختمان ظرفیت مشخصی
اد مصرف کنندگان آن هم مشخص است اما
ارد و تعد 
د 
تواند در  100سال آینده به سوی صادرات
صنعت می 
کند و این تعداد
تولید ملی حرکت 
و افزایش ظرفیت 
نیروی کار را جذب کند.
دانشگاه ها باید به سوی ارتباط با صنعت حرکت
کنند.امکان جذب متخصصان برق و مکانیک در بخش
صنعت وجود دارد ولی دانش آموختگان شهرسازی
باید جذب کدام صنعت شــوند.در رشته مهندسی
باید به سوی تربیت نیروی فنی ماهر حرکت
معماری 
کنیم.درآمد برخی از مشاغل مثل نجاری ،و طراحی
رآمد یک مهندس است.
دکوراسیون،ده برابر د 
در این میان دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی نیز
گرچه تالش می کنند دانشــجویانی تربیت کنند تا
سواد کافی داشته باشند اما بخشی از این موضوع به
ید بازمی گردد.نسل حاضر تمام تالش
تربیت نسل جد 
هد تا در رشته پزشکی یا مهندسی
خود را انجام می د 

وارد دانشگاه می شود
شود اما به محض اینکه 
پذیرفته 
درس خواندن را رها مــی کند.اینجا دیگر همه با هم
شــوند و

باید بگونه ای بیدار
مقصریم .خانواده ها هم 
خواهند گرفت

انند که فرزندانشــان با مدرکی که
بد 
نخواهند داشــت مگر آنکه حرفه ای را

الزاماً شــغل
باشند و یا آن قدر از تبحر علمی الزم برخوردار
آموخته 
باشــند تا بتوانند مشکالت کشــور را به خوبی حل
کنند.
من تنها هیئت علمی دانشگاه ها را مقصر نمی دانم
آزاد  ،پیام نور و غیر انتفاعی
اما معتقدم دانشگاه های 
در این فرآیند مقصرند.وقتی  200دانشجو در رشته
عمران تنها در یک دانشــگاه غیر انتفاعی یا دانشگاه
شود انتظار دارید
آزاد در شهری کوچک پذیرفته می 

خروجی آن چه شود.البته بخشــی از اعضای هیئت
علمی نیز در این مسئله مقصرند.
باید بساط دیدگاه نفع اقتصادی بردن آموزش عالی

آزاد یک شهر کوچک در رشته
را برچید.چرا دانشگاه 
معماری  150دانشــجوی معماری و  50دانشجوی
شهرســازی پذیرش می کند .مگر در کل کشور به
بیش از  100شهرساز نیاز داریم ؟! در این ماجرا بیش از
مقصرند گرچه اعضای هیئت علمی

همه مدیریت ها
نباید این رویه را ادامه دهند.
دانشگاه ها نیز 

باشــد تا با بهره گیری از توان علمــی و تخصصی و
همچنین به اســتناد تعهــدات اخــاق حرفه ای ،
مجوزهای قانونی کار  ،داشتن سازمانی که به استناد
قانون می تواندبرحسن خدمات ایشان نظارت داشته
باشد و ...فعالیتی موثر و کارا برای دولت وشهروندان
داشته باشند.
مثال واضح ومبرهــن این مهم این اســت که از
ســال  ،1390سازمان ثبت اســناد وامالک کشور با
رعایت تمام جوانب وظایف خود اقدام به بهره گیری از
مهندسان نقشه بردار دارای صالحیت حرفه ای برای
تهیه نقشه های موضوع دستورالعمل تفکیک آپارتمان
کرده است .سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
نیز با ایجاد فرایندهای اداری و کنترلی مناســب و با
تشکیل کمیته راهبردی و با هماهنگی با سازمان ثبت
نسبت به رصد نحوه خدمات مهندسی اقدام می کند.
نتیجه این اقدام را شهروندان گرامی و سازمان ثبت
اسناد وامالک کشور می توانند ارزیابی کنند .آنچه تا
کنون از سوی ایشان عنوان شده ،مطلوب بودن این
خدمات اســت که برای بهبود وضعیت و کمتر شدن
مراجعات متقاضیان و همچنین سرعت بیشتر و دقت
الزم پیگیری های بیشتری در حال انجام است.
از ســوی دیگر ،قانون حد نگار کشور و آیین نامه
اجرایی آن مصوب سال  1395براین موضوع و حتی
انجام تهیه نقشه های مورد نیاز برای صدور پایانکار نیز
صراحت دارد.
امید است اســتفاده از تجربه کشورهای پیشرفته
در ارایه خدمات به شهروندان و بومی سازی و ساده
سازی آن فردای روشــنی برای جامعه ما به ارمغان
آورد .شهر هوشمند و شهروند هوشمند تجربه بسیار
ذی قیمتی است که در حال حاضر به دنبال اجرای آن
هستیم .بی شک زیرساخت اصلی آن بجز اطالعات
مکان  ،پتانســیل های تخصصی است که در همین
سازمان های مردم نهاد ذخیره شده اند.

یادداشت

مهندسی
یعنی زایش و سازندگی
محمدرضاحسيننژاد

دکتر
|معاونتشهرسازیومعماریشهرداریمشهد

مهندس در اندیشه و تاریخ
میهن عزیزمان ایران ،یادآور و
تداعی کننده ابتــکار ،نوآوری
و خالقیت اســت که این خود
رشد و اعتالی کشور
زمینهساز 
خواهد بود .بنابراین مهندسی یعنی خالقیت ،زایش،
ساختن و سازندگی.
نشــاط و پویایی در هر جامعهای کــه در آن علم
خود را پیدا کرده باشد ،امنیت ،رفاه
مهندسی جایگاه 
و آسایش اهل آن جامعه خواهد بود .البته زمانی این
شد که اخالق مهندسی ب ه همراه
خواهد 

حالت محقق
خودکنترلی و ارزیابــی منصفانه ،مبنای فعالیتهای
حرفهای قرار گیرد.
تقارن پنجم اســفند ماه ســالروز والدت خواجه
نصیرالدین توسی از بزرگترین فالسفه و ریاضیدانان
و دانشمندان ایرانی با روز مهندس ،تالقی ارزشمندی
از اندیشه مهندسی در ایران قدیم با علوم ،نوآوریها
و فناوری های نوین در زمینه مهندســی امروز کشور
است و الزم است تا مهندسان جوان کشور با سرمشق
قراردادن تالشهای آن دوران و با بهرهگیری از تجارب
کسب شده و استفاده از علم و نوآوری و حفظ و اعتالی
اســتقالل ایران اسالمی به ســوی افقهای افتخار بر
اساس سندچشمانداز کشور گام برداشته و با آگاهی
نسبت به محوریت تبدیل علم به ثروت و ایده به پدیده
در زمان حرکت کنند .امروزه سکونت بیش از  ۷۰درصد
جمعیت کشور در شهرها نشــان از تحول و دگرگونی
فزآینده جامعه ایران به
سوی شهری شدن دارد
و انجام ساخت و سازهای
عظیم در شهرهای امروز
که به عنوان مجتمعهای
مهندسان این زیســتی انســانی،
کشور وامدار اصلیتریــن تجلیــگاه
تالشهای فرهنگ بشری هستند
خالصانه و حکایــت از اهمیــت
عاشقانه جمع موضوع مهندســی در
زیادی از متقدمان این بخش دارد.
و متاخرا ِن
در این میــان توجه
دلسوخته و به طرحهــای جامع و
فرهیخته هستند تفصیلــی کــه وامدار
و طبعاً الزم اقدامــات پیشــین
است با حفظ و مهندســی در کشــور
پاسداشت این بوده ،از جایگاه ویژهای
میراث ،دین خود برخوردار است و در این
مشهد

را نسبت به آن بین کالنشــهر
بزرگان ادا نمایند بعنوان دومین کالنشهر
مذهبی جهان و کشور از
هزارهها و قرون گذشته یادگارهای بس افتخار آفرین،
وجود مضجع پاک و
پیشینهای پربار داشته و این مهم با 
شریف ثامنالحجج حضرت علیبنموسیالرضا(ع) ،به
مانند نگین درخشان در عالم تشیع و به عنوان پایگاه
معارف دینی و رضوي تجلی دیگری یافته است ،لذا به
جرئت میتوان گفت که تحقق هرچه بیشتر طرحهای
جامع و تفصیلی ،به نوعی پاسداری کردن و ادای احترام
به میراث اخالقی و مهندسی در این شهر محسوب می
شود و مهندسان برای به انجام رساندن مسئولیتهای

خود برای تأمین حقوق شهروندی هموطنان
اجتماعی 
عزیزمان که باید در ســاختمانهایی امن و بهداشتی
و با صرفه اقتصادی زندگی کنند ،مســئولیت خاص
و خطیری برعهده دارند و بایســتی در تهیه و اجرای
طرحهای جامع و تفصیلی و سیاستگذاریهای الزم ،به
کنند که با حفظ منافع ملی و اجتماعی و
نحوی عمل 
همچنین منابع زیست محیطی برای آیندگان ،حقوق
شهروندی را بطور کامل تأمین نمایند.
کوتاه سخن آن که مهندســان این کشور وامدار
تالشهای خالصانه و عاشقانه جمع زیادی از متقدمان
و متاخرانِ دلسوخته و فرهیخته هستند و طبعاً الزم
خود را
اســت با حفظ و پاسداشــت این میراث ،دین 
نسبت به آن بزرگان ادا نمایند.
در پایان و در پیشواز نو شدن ســال ،امید است با
اوند متعال و با بهرهگیری از تجارب ،تخصص
یاری خد 
و توانمندیهای موجود و با رعایت مقررات مهندسی و
روشمند مهندسان

اخالق اسالمی و حرفهای ،اندیشه
ایرانی و بخصوص مهندسان این شهر ،دستاوردهای
بزرگ و ارزشمندی را به نسلهای آتی هدیه نماید.
این روز بر تمامی مهندسان تبریک باد
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سروش اندیشه

اينجانب نماينــدگان محترم مجلس و نيز
مســئوالن قوه قضاييه را به پيمودن راههاي
قانوني و تمكين در برابر قانون دعوت مي كنم و
از مجادله هاي بيهوده در امري كه مجراي قانوني
آن مشخص اســت بر حذر مي دارم اختالف و
جنجال در محضر افكار عمومي ملت عزيز كه
براي رفع مشكالت خود چشم به شماها و ديگر
مسئوالن سه گانه دوخته است كاري برخالف
مصالح ملي و در نزد خدا و مردم ناپســنديده
است.
پاسخ مقام معظم رهبری
به نامه نايب رئيس مجلس 1380 /10 /8
یادداشت

روز مهندس
و همه چیزدان غریب توس
دکترشهنازرمارم

عضوشورایشهرمشهد

پنجم اسفندماه به افتخار نام
بلند آوازه خواجه نصیرالدین
توسی ،فقیه فیلسوف ،منجم،
متکلــم ،معمــار ،پزشــک،
ریاضیدان و اندیشمند بزرگ قرن هفتم هجری؛ روز
«مهندس» نامگذاری شده است و نگاهی مختصر به
علوم و فنون گســترده ای که او می دانست اعتبار و
ارزش کار مهندسی را دوچندان می کند.
این فرزند پرافتخــار دیار خراســان که نزدیک
به یکصد و نود کتاب و رســاله علمی در موضوعات
ارد ،
گوناگون به رشته تحریر درآورده و آوازه جهانی د 
آن طورکه شایسته است چه در ایران و چه در خراسان
شناخته شده نیست.
کمتر شــناخته شــدن
خواجه نصیر در خوراســان
علــم و ادب وقتی بیشــتر
حسرت آور است که بدانیم
پنجم اسفندماه
در حالی که ما حتی نام یک
فرصتی است
خیابانمان در شهر مشهد را
تا دستگاه های
از او به یــاد نمیآوریم ،یک
متولی فرهنگ،
دهانه آتشفشان در نیم کره
ابعاد مختلف

جنوبی ماه و یک خرده سیاره شخصیت خواجه
توسط دانشــمندان غربی و
نصیرالدین
شرقی به پاس تالش هایش
توسی را به
در پیشــرفت علم به نام او
عموم مردم
شده است.
خودمان
چون
ای
عالمه
وصف
در
بشناسانند
محقق توســی ســخن ها
میتوان راند؛ از جایگاه ویژه
اش در دربار اســماعیلیان و
قلعه الموت گرفته تا احترام
ویژه ای که هالکوخان مغول
بود و بدون
به خاطر مقــام علمی اش برای او قایــل 
مشورت او کاری نمیکرد و با مشــورت او اقداماتی
اد و نجات مسلمانان از یوغ
همچون لشکرکشی به بغد 
عباسیان انجام داد.
اما چــرا او در وطنش غریب اســت و اگر نام یک
دانشگاه در تهران و همین روز مهندس هم نمی بود،
نام او بیش از این مهجور می ماند.
بود و علم کالم می دانست و «تجرید
او که فیلسوف 
االعتقاد» اش یکی از مهمترین متون کالمی شــیعه
است ،ریاضی دان بود ،فیزیک می دانست و ابداعاتی در
این علم داشت ،ستاره شناسی بلد بود و تالیفاتش در
این علم هم پس از ترجمه تا  300سال پس از مرگش
اســتناد بوده است .به همه اینها

مورد
در چین و اروپا 
کنید که برای درک بهتر علوم
طبع شاعرانه او را اضافه 
توسط دانشجویان ،به سراییدن شعر روی آورده بود.
پنجم اســفندماه فرصتی اســت تا دستگاه های
متولی فرهنــگ ،ابعاد مختلف شــخصیت خواجه
نصیرالدین توسی را به عموم مردم خودمان بشناسانند
تواند فراتر از نام گذاری همایش ها -که
و این مهم می 
برود و برای نمونه با
خود قابل تقدیرند -
البته در جای 
حمایت از هنرمندان عرصه سینما و تئاتر در ساحت
هنر ،با نامگذاری اماکن و خیابان ها در عرصه عمومی،
با نشر داستان ابداعات و دســتاوردهایش در حوزه
آموزش و رسانه ،با الگو قراردادن تدبیر امور در عرصه
مدیریت و با استفاده از شیوه زندگی اخالق مدارانه و
روادارانه اش در راه و رسم زندگی و حکمرانی کردن،
شکل عملی پیدا کند.

n e z a m m o h a n d e s i . i r

گفت وگو

مدیریت بحران در بن بست زلزله در گفت و گو با دکتر محمد رضا اسالمی

بقدر کافی تکنسین های
اجرایی تربیت نکرده ایم!

محمدتقیخسروی

زمین که می لرزد  ،سقف ها و دیوارها که به یکباره با دل های آدم ها به صدا در می آید،
انگار کسی دلواپسی هایمان را هم دوباره شخم می زند .تا فردا که دوباره بیاید فرصتی
می ماند تا چرایی آمدنش را تحلیل کنیم  .چگونه می توان با بودنش کنار آمد .
زلزله ویرانگر و هراسناک نیست اگر بتوان چگونه بهتر ساختن را آموخت .ویرانگر
راهی سودی سرشــار یا اخالق حرفه ای یکی را برگزید.
ِ
نیست اگر بتوان از میان دو
ویرانگر نیست اگر بتوان از هجوم بی امان «تهدیدها» ظرف بزرگ «فرصت ها» را آفرید.
وقوع زلزله های اخیر ؛ فارغ از برداشت های عجوالنه  ،غیر علمی و گاه آمیخته با اغراض سیاسی فرصتی را فراهم
می سازد تا این مهم را از منظر علمی مورد کاوش قرار دهیم.
این مهم را بهانه ای برای گفت و گو با دکتر محمد رضا اسالمی ؛ قرار دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم.
آقای دکتر مایلیم در ابتدای این گفت و گو با فعالیت
های علمی تان بیشتر آشنا شویم.

من دانش آموخته رشته مهندسی سازه در مقطع
دکتری از دانشــگاه کوبه ژاپن هستم .در دوره
پست دکتری در خصوص رفتار سازه ها در آتش در دانشگاه
ایالتی میشیگان آمریکا تحصیل و مطالعه کردم .در حال
حاضرپژوهشگرمقطعپسادکتریدردانشگاهکلمسوندر
زمینه مدل سازی رفتار سازه ها در انفجار هستم  .پیش از
خروج از ایران در زمینه طرح های عمرانی فعالیت داشتم؛
از جمله در پروژه برج مخابراتی -تلویزیونی میالد تهران
بــودم و در طرح راه آهن شــیراز – اصفهــان ،مدتی هم
سرپرست دفتر فنی و مدیر دفتر طرح های ویژه عمرانی
استانداری فارس بودم.
عالوه بر بحث مهندسی سازه در کشــورهای ژاپن و
آمریکا در زمینه مبانی توسعه در این دو کشورنيز مطالعاتی
داشته و مشغول انجام آن هستم.
پرسشیکهخیلیهامیخواهندپاسخآنرابدانند
این اســت که چرا با وجود زلزله های متعدد در
کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا آمار تلفات آن ها اندک است؟

برای پاسخ به این پرسش اجازه بدهید بحث ژاپن
را از آمریکا تفکیک کنیم .دلیل آن این است که
آمریکا کشوری نیســت که سراسر آن منطقه ای با خطر
ریسک باالی زلزله محسوب شود .بخشی از آمریکا که در
معرض ریسک زلزله است در ساحل غربی یا کالیفرنیا قرار
دارد و بخش های مرکزی و ساحل شرقی ریسک کمتری
از زلزله را مواجه هستند .لذا آمریکا در زمینه مناطق لرزه
خیزی ،شرایط مختلفی را در ایالت های خود شاهد است.
به همین خاطر عمده کدها و استانداردهای لرزه ای در
رابطه با چند ایالت (در بین 50ایالت آمریکا) تنظیم شده اند
که ریسک لرزه ای باال دارند و کدها برای آن ها تعریف شده
ال شهرهای
است .بخش عمده ای از ایالت های آمریکا مث ً
بزرگی مثل نیویورک در برابر ریسک لرزه ای قرار ندارند و
طرح لرزه ای سازه ها برای آن ها انجام نمی شود.
در حالی که در ژاپن ،تمام کشــور در برابر ریســک
زلزله قرار دارد و تمام کشور در معرض خطر باالي زلزله
می باشــند .به همین خاطر پرداختن به زلزله در ژاپن با
حساسیت بیشتری نسبت به آمریکا دنبال می شود و زلزله
های گذشته در ژاپن جدی تر ،شدیدتر و تعدادشان نسبت
به آمریکا بیشتر بوده اســت.اما با وجود این تفاوت ،سال
هاســت برای کاهش تلفات زلزله در هر دو کشور تالش
شده و پژوهشگران آن ها در زمینه تدوین استانداردهای
طرح لرزه ای سازه کارهای زیادی انجام داده اند .در سال
 1994در کالیفرنیا زلزله نورتریج اتفاق افتاد و یک سال
بعد ( )1995که در کوبه ژاپن زلزله بزرگ دیگر اتفاق افتاد،
این دو زلزله نقطه عطفی بودند در بازنگری استانداردهای
زلزله در هر دو کشور ،و هر دو کشور در این مقطع زمانی
تغییرهای جدی در استانداردهایشان اعمال کردند.
در هر دو کشور  ،استانداردها مورد بازنگری قرار گرفت و
محققان و پژوهشگران ضوابط الزم را برای رسیدن به رفتار
لرزه ای مناسب سازه فراهم آوردند.
اما استاندارد و تدوین کد ،تنها دلیل آمار کم تلفات جانی
و مالی این دو کشور نیست .در واقع ،داشتنِ استاندارد و کد
طراحی خوب ،یکی از مراحل مقابله با خطر زلزله است.
برای دستیابی به آمار پایین تلفات چند مرحله دیگر باید
لحاظ شود .جدا از تدوین اســتاندار ِد خوب  ،یکی از راه
ها ،اطالع رسانی و آگاهي رساني مناسب به مردم است.
«تدوین و ترویجِ مقرراتِ ملــی» .ترویج به اندازه تدوین ،
اهمیت دارد .مردم به عنوان کسانی که خانه می سازند و
خانه می خرند ،باید اطالع داشته باشند که اگر خانه آن ها

در منطقه ای با ریسک زلزله ای باالست باید این خانه در
طراحی و ساختش چیزی کم گذاشته نشده باشد و حداقل
های نیاز رفتار مناسب سازه در آن لحاظ شده باشد .لذا یکی
از مسائل مهم ،اطالع رسانی عمومی است .چیزی که االن
می بینیم در کشور ما با وجود زلزله های اخیر ،حساسیت
عمومی نسبت به این مسئله ایجاد شده است.
مرحله بعد اجراي مناسب سازه هاست .اگر استاندارد
خوبی داشته باشیم ولی در روند اجرا ،ضوابط لحاظ نشود
مجددا ً مشکل خواهیم داشــت .لذا در هر دو کشور ژاپن
و آمریکا در خصوص ضوابط اجرایی بــه اندازه طراحی،
مالحظه و با حساســيت انجام می شــود .به این مفهوم
که روند اجرایی ساختمان بدست افراد بدون صالحیت
داده نمی شود .تکنسین ها یا افرادی که  qualifyیا واجد
شرایط هستند برای اجرای سازه دخالت می کنند .مثأل
جوشکارها باید تأیید صالحیت جوشکاری داشته باشند
یا باید آزمایشگاه،مشخصات بتنی را که در سازه استفاده
می شود بررسی کرده باشد .یا مشخصات مکانیکی فوالدی
که استفاده می شود مورد تأیید آزمایشگاه باشد .لذا «روند
اجرایی ساختمان» توسط تکنسین ها و مهندسان ناظری
انجام مي شود که توسط ســازمان نظام مهندسی تأیید
صالحیت شده اند و نظارتشان  ،نظارت صوری نیست .
در نتیجه این مرحله یکی از مراحل بسیار مهمی است
که پس از داشتن استاندار ِد قوی ،در این دو کشور لحاظ
شده است .نکته آخر در این بحث این است که روند «صدور
پروانه ســاخت» و مهم تر از آن روند صــدور «پایان کار
ساختمان» سختگیرانه اعمال شود .به این مفهوم که در
ساختمانی که قرار است پایان کار برایش صادر شود باید این
اطمینان حاصل شده باشد که بر اساس استاندارد طراحی
شده و از مصالح خوب در روند ساختش استفاده شده است
و از مجری و تکنسین های واجد صالحیت براي ساخت بنا
استفاده شده و در نهایت مهندس ناظر واجد صالحیت آن
را نظارت و تأیید کرده باشد .صدور پروانه ساخت پایان کار
در این دو کشور سختگیرانه و با توجه به این پروسه (شروع
تا پایان )کار انجام می شود.
لذا به طور خالصه در پاسخ به این پرسش می توانیم
اینگونه جمع بندی کنیــم که روند طراحــی و اجرای
ساختمان یک "زنجیره" است و این زنجیره باید به صورت
متصل به هم لحاظ شود تا تلفات جانی و مالی کمی داشته
باشــیم .اینکه ما صرفاً بخواهیم روی نداشتنِ استاندارد
خوب  ،یا روی مصالح خوب در بازار کار تمرکز کنیم  ،به
تنهایی امکان پذیر نیست.این زنجیره شامل طراحی ،اجرا،
استفاده از تکنسین های واجد صالحیت و حضور مهندس
ناظر واجد صالحیت و سخت گیری شهرداری در صدور
پروانه پایان کار است که می تواند منجر به نتیجه ای شود
که شما به آن اشاره کردید.
چه راهکارهایی برای کاهش خســارات ناشی از
زلزله در ایران پیشنهاد می کنید؟

در واقع پاسخ به این پرسش معطوف می شود به
همان تجربه ای که کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا
داشته اند .اینکه ما هم بتوانیم در زنجیره طراحی سازه تا
صدور پروانه کار را به صورت یک مجموعه واحد تعریف
کنیم .مجموعه ای که به هم متصل است؛ ما گاه سازه هایی
را می بینیم که در کشــورمان توسط طراحان زبر دستی
طراحی می شوند ولی با کیفیت بسیار پایین اجرا می شود.
یا سازه هایی که طراحی می شود و مهندس ناظرخوب هم
دارد ولی کارفرما یا صاحب کار (مالک) می خواهد از مصالح
ارزان قیمت استفاده کند و بنابر این سازه با افت کیفیت
مواجه می شود .تنها راهکار ما در ایران این است که بتوانیم
روند طراحی ،ساخت ،اســتفاده از تکنسین های واجد

صالحیت ،نظارت و پایان کار را به صورت یک زنجیره واحد
در بیاوریم که در این زنجیره « ،جایــگاه مجری و ناظر
سازمان نظام مهندسی و شهرداری» به شکل متصل به هم
لحاظ شده باشد و بصورت جزیره های منفک و جدا از هم
عمل نکنند .این مهم ترین چیزی است که می توانیم از
تجربه کشورهایی که زلزله های جدی داشته اند و کارهای
جدی انجام داده اند ،استفاده کنیم .
شــاید بتوان گفت ما انرژی زیادی در این سال ها در
تدوین استاندارد و تربیت مهندسان محاسب صرف کردیم
اما به قدر کافی انرژی در ایجاد آشــنایی آن ها با « روش
های ساخت » و همچنین «تربیت تکنسین های اجرایی
» شامل جوشــکاری ،قالب بندی ،تأسیسات ساختمان
و  ...صرف نکرده ایم .ما در زمینه تربیت تکنســین های
ساختمانی ضعف داشته ایم و به قدر کافی کار نکرده ایم.
بنابر این زمان آن است که نسبت به ارتقای دانش فنی
مهندسان مان در زمینه «روش های ساخت و نظارت» و
همچنین سازمان فنی حرفه ای برای تربیت «تکنسین
های اجرایی»  ،در این دو زمینه ،اهتمام نشان دهیم.
در خصوص بناهای عمومی و بناهای خصوصی
چهراهکارهاییرامیتوانیمبرایکاهشآسیبها
ارایه کنیم؟

مسلماًدر بناهای عمومی قدیمی باید تالش شود
که مقاوم سازی انجام شود .مقاوم سازی الزاماً،
نیاز به هزینه های بسیار باالیی ندارد .در خصوص برخی
بناها  ،هزینه خیلی زیادی برای مقاوم سازی نیاز است ولی
در برخی موارد با صرف هزینه های محدود مقاوم سازی
انجام می شود و باید انجام شــود .اما اگر بنای عمومی به
شکلی باشد که دارای کاربری مهمی مثل بیمارستان یا
مدرسه بوده و به شدت آسیب پذیر است ،و مقاوم سازی آن
مستلزم هزینه های زیادی است ،مسلماً بهتر است که بنا
تخریب و از اول نوسازی انجام شود.
در ژاپن موضوع مقاوم سازی بویژه در خصوص
ساختمان ها و بناهای مهم مثل مدارس چقدر جدی
گرفته می شود؟

در ژاپن این مسئله  ،بخصوص مربوط به مدرسه
به طور جدی انجام شده است .یعنی طبق برنامه
ای که پس از زلزله کوبه ،توسط دولت ژاپن مصوب شد ،تا
االن نزدیک به 85درصد ساختمان های مدارس مقاوم
سازی شده است و برخی از مدارسی که در محل هایی قرار
داشتند که حالت روستایی یا دورافتاده بودند و ساختمان
ال
های چوبی قدیمــی بودند ،به جای مقاوم ســازی ،ک ً
نوسازی شده اند .لذا این موضوعی است که از آن گریزی
نیست و با توجه به اینکه کشور ما  ،کشور زلزله خیزی است
باید به آن پرداخته شود.
مهمترینمشکالتیکههنگامزلزلهودرکالنشهرها
اتفاق خواهد افتاد چه خواهد بود ؟

در رابطه با مهم ترین مشکل کالنشهرهای ما در
هنگام زلزله مسلماً ابتدا ذهن ما به سمت بافت
فرسوده کالنشهرها و آسیبی که بافت فرسوده این شهرها
می بیند معطوف می شود اما شاید بتوان گفت مهم تر از
این مسئله با دو مسئله دیگر مواجهیم:
مسئله نخست خروج جمعیت کالنشهرها در هنگام
بروز بحران (از راه های محدودی که شهرهای ما در پیرامون
شان پیش بینی شده) است .مشخصاً ما این مسئله را در
تهرانبطورجدیشاهدیمکهجمعیتچندمیلیونیتهران
پس از بروز یک بحران از چند بزرگرا ِه محدود امکان خروج
ال در رابطه با شیراز می بینیم که
از پایتخت را دارند و یا مث ً
کمربندی اطراف شیراز یک کمربندی کامل نیست که
بتواند جمعیت کثیری از مردم یک شهر را که پس از زلزله
نیاز دارند برای دسترسی به آب  ،برق و شرایط معمولی
زندگی خارج شوند پوشش دهد .لذا مسئله اصلی ما ابتدا
در تهران و سپس در بقیه کالنشهرها ،مسئله حل مشکل

خروج جمعیت پس از زلزله و بحران است.
پرسش مشخص این است که برای تهران:
️✔ -آیا سازمان مدیریت بحران کشــور (یا سازمان
مدیریت بحران تهران) "طرح مصوبی" برای مدیریت خروجِ
جمعیت پس از زلزله دارد؟
️✔ -در این طرح مصــوب ،فرضیات تخریب پل های
بزرگراهی چگونه دیده شده است؟
️✔ -برای چه ســطح زلزله ای (با چــه بزرگایی) چه
تعداد از پل های بزرگراهی تهران ویران خواهد شد ،و بر
جمعیت
ِ
این اساس ،سناریوی حرکت سیالبِ سونامی وار
هيجان زده و ترسيده ،چگونه خواهد شد؟
️✔ -چگونه این موضوع ،مانعِ کمک رسانی [از استان
پایتخت نیمه ویران خواهد شد؟
ِ
هاى معين] به
و پرسش بسیار اساسی آخر:
️✔ -نیروهای آتش نشان (و امداد) در چنین وضعیتی
(با راه هاى مسدود) چگونه جابجا خواهند شد؟
«آتش پس از
ِ
مسئله دوم در خصوص شــهرهای ما
زلزله» است .آتش پس از زلزله بخصوص در مناطق شهری
نشت گاز
که شبکه فرسوده گاز شهری وجود دارد .به دلیل ِ
از این شبکه های فرسوده و اتصالی شبکه برق ،می تواند
منجر به بروز آتش شود و از پیوستن چند آتش بهم ،حریق
بزرگ شکل می گیرد.
در خصوص مسئله «آتش پس از زلزله» در ژاپن دو بار
تجربه بسیار تلخ وجود دارد؛ یکی زلزله سال  1923کانتو
که پس از بروز زلزله ،در شهر توکیو آتش شکل می گیرد و از
به هم پیوستن آتش در نقاط مختلف شهری ،افراد در نقاط
مختلف به محاصره آتش در می آیند و در اثر قرار گرفتن در
محاصره آتش بیش از چهل هزار نفر از جمعیت توکیو در
آتش کشته می شوند.
یعنی کشته های زلزله در یک سمت و مسئله کشته
های ناشی از آتش در سمت دیگر بوده است و تقریباً تمام
توکیو به خاطر این آتش سوزی ویران می شود.
درواقع ،پیش از جنگ جهانی دوم در  ، 1923شــهر
توکیو یک بار طعم ویرانی تمام عیار به دلیل آتش پس از
زلزله را که در اصطالح  Fire following earthquakeاســت
می چشد .
لذا ژاپنی ها در بحث «آتش پس از زلزله» روی بحث
شبکه های گاز ،روی نقاط پاالیشگاهی خیلی کار میکنند.
اما در 1995یعنی چند دهه پس از زلزله توکیو  ،بار دیگر
زلزله ای که در کوبه اتفاق می افتد سبب بروز آتش در این
شهر می شود و شــمار زیادی از منازل مسکونی و اماکن
عمومی در اثر این آتش ها می سوزد و از بین می رود .لذا
آتش پس از زلزله در ژاپن دوباره بسیار پر رنگ می
مسئله ِ
شود و در کشور ما نیز این موضوع از چالش هایی است که
ما با آن دست به گریبان خواهیم بود و باید از االن برای آن
فکرکنیمودسترسیهایآتشنشانیرابراینقاطمختلف
شهر پیش بینی کنیم و می بایست سناریوهای مختلف
آتش پس از زلزله در نقاط مختلف شهری لحاظ شود.
مدتیاستکانالیباموضوعپیشبینیزلزلهوبا
بیش از  100هزار نفر عضو در فضای مجازی یکه
تازی می کند .به اعتقاد شــما وظیفه تشکل هایی هم چون
سازماننظاممهندسیساختمانودیگرسازمانهایمرتبط
در این خصوص چیست ؟

در خصوص کانال پیش بینی زلزله و کانال
های مشابه آن که در این مدت که به خاطر
حساسیت اخیر در جامعه شکل گرفته است ذکر چند
نکته ضروری است؛ نخست آنکه یک واقعیت وجود دارد
و آن این که اذهان عمومی در جامعه ما تا همین اواخر
و پیش از زلزله کرمانشاه و تهران ،حساس نبود و اکنون
حساسیت های باالیی ایجاد شده است.
حساسیت باال ،در نبود کانال های فنی که اطالع
ِ
این
رســانی را برای بدنه غیر فنی جامعه انجام دهند؛ (یعنی
کانال هایی که گردانندن آن افراد متخصص باشــند اما
تولید محتوا کنند برای بدنه افراد عــادی مردم جامعه)
بدون پاسخ می ماند.
در نبود چنین وب سایت هایی ،کانال ها و شبکه های
آنالین فنی-تخصصی ،متأسفانه مردم مجبور می شوند به
سمت افرادی که متخصص نیستند و از طریق استفاده از
«شبه علم» اطالعات غیر موثق به مردم می دهند هجوم
ببرند و نمونه آن را در کانالی که زلزله پیش بینی می کند
ال پیش بینی می کند که زلزله ای به بزرگی4
می بینیم  .مث ً
در یک منطقه ای به وسعت چند استان کشور و در بازه ای
به مدت حدود  10روز اتفاق می افتد  .این یعنی برشمردن
ال در
اتفاقی که رویداد آن طبیعی است و پیش بینی آن اص ً
واقع «پیش بینی» و کار خاصی نیست .مثل آنکه بگوییم
در ظرف  20روز آینده در  5استان کشور هوا ابری خواهد
بود  ،اسم این را دیگر نمی شود پیش بینی گذاشت .اما در
نبود ساختارهای اطالع رسانی فنی و علمی  ،مردم به این
سمت هجوم می برند.
اگر در سازمان هایی مانند ســازمان نظام مهندسی
که  500هزار عضو دارد و مجموعه های دیگر مثل مرکز
تحقیقات ساختمان مسکن و پژوهشگاه زلزله  ،امکاناتی
برای « اطالع رسانی به مردم» پیش بینی شده بود  ،این
چنین اتفاقی نمی افتاد ،در واقع می توان گفت بیش از آنکه
مردم مقصر باشند ،مقصر سازمان ها و متخصصان و مراکز
فنی و علمی هستند که فضای مناسب را برای اطالع رسانی
فنی به بدنه جامعه فراهم نکرده است.
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رعایت مقررات ملی ساختمان در تمامی عملیات ساختمانی به خصوص
گودبرداری ها برای همه دست اندرکاران تکلیف قانونی است.
n e z a m m o h a n d e s i . i r
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توسعه و اعتالی مهندسی ساختمان ضرورت
انکارناپذیر فعلی کشور است.
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یادداشت

نگارگران عرصه سازندگی
محمدرضاحيدري |رئيسشورايشهرمشهد



ستاورد
تردیدی نیست که د
پنجه و قلم سازنده مهندسان،
مظاهر شکوفایی تمدن بشری
را ترسیم کرده است.صاحبان
پیشهای که واله و خالص بنای
هستی مبتنی بر هندسه را نقاشی میکنند  .ترسیم
و قامتبندی سازههایی که اغلب بار تسهیل مصایب
ید را به
و دشواریهای شهروندان جهان پیچیده جد 
دوش میکشند.
درطول تاریخ نیز آنچه را که ما آن ها را دستاورد
تمــدن ایرانــی مینامیم و بــه وجــود امروزین و
استقامتشــان در گذار غبار ایام مفتخریم به دست
فرزندان همین پیشه استخوان بندی شده اند.
این موارد جایــگاه مهم و کلیــدی «مهندس» را
خاطرنشان میسازد .هم او که امروز نیز باید با اتکا به
ابتکار و چاشنی خالقیتش ،سازههای شهری را آمیخته
با فرهنگ ایرانی و اسالمیمان به محلی مناسب برای
نگذارد که

سازد و
اسکان ساکنان این خاک کهن مبدل 
بندیهای بیرنگ و دلمرده
روح آدمی در اسارت خط 
آهن ،سنگ و سیمان ،افسرده و پژمرده شود.
ما به توانمندیِ آفرینش فرهنگی و انســانی این
امید و ایمان داشته و داریم.
فرزندان 
فرارســیدن  ۵اســفندماه را که مصادف بــا روز
بزرگداشــت فخر و نادره خاک گوهرپرور خراســان
«خواجه نصیرالدین توسی» است به تمامی نگارگران
عرصه سازندگی تبریک میگویم و توفیقات روز افزون
اوند بزرگ خواستارم.
فرزندان خدوم این عرصه را از خد 

n e z a m m o h a n d e s i . i r

مقاله

اخالق حرفهای
ضامن خدمات مهندسی در ساختمانها
دکتر منوچهر شیبانی اصل | مدير كل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

به نحو مؤثری در برابر زلزله ایمن شده است ،در مرحله
مانند
بهرهبرداری به دلیل اعمال تغییرات ناآگاهانه 
تغییر در ســازه یا تغییر کاربری نامناسب ،آن را در
معرض خطر و ریسک زیاد قرار دهد.این موضوع در
جنبه های دیگر ایمنی نیز صادق است.
تأمین بهداشــت و آســایش جســمی و روحی
بهرهبرداران نیز در زمره ویژگیهای ساختمان خوب
است که موضوعی بین رشتهای است و گرچه نکات
عمده و اصلی آن در زمره طراحی معماری ساختمان
قرار میگیرد ،اما طراحی سازه و تأسیسات مناسب نیز
در این بین نقشی بسزا دارد .ساختمان خوب در تأمین
بهداشت و آسایش روحی و روانی و جسمی اشخاص
تأثیری عمده دارد ،بیآنکه بهرهبرداران به جزییات
این تأثیرهای هر روزه واقف باشــند .امــروزه تأثیر
این ویژگیها بر اهل فن پوشیده نیست ،حتی تأثیر

دل نوشته

براي فرزندانمان
محكم و استوار بسازيم
محمد تقی خسروی :تاريخ اسالم و تمدن اسالمي
و بويژه ســيره پيشــوايان دينــي ما نيز مشــحون از
تعابير و مفاهيمي اســت كه در آن بــر ضرورت مقاوم
ســازي و كيفيت بخشي به ســازه هايي كه قرار است
ايمني،رفاه و آسايش نســل هاي آتي و بويژه كودكان
مان را تضمين كنند تاكيد شده است.سعد مقبری در
اینباره میگوید:چون پیامبر گرامی اسالم کاری را آغاز
میکرد،آن را به انجام میرساند و چنین نبود که بخشی
1
از آن را انجام دهد و بخشی دیگر را واگذارد.
داستان تدفین سعد بن معاذ ،نمونهای از محکمکاری
پیامبر اکرم(ص) اســت .از امام صادق(ع) روایت است
که چون نزد پیامبر آمدند و خبر دادند که سعد بن معاذ
درگذشته است ،رسول خدا (ص) برخاست.سپس حضرت
دستور داد سعد را بشویند .چون سعد را شستند و حنوط
کردند و کفن پوشاندند،در تابوت نهادند .پس از حفر قبر،
رسول خدا (ص) داخل قبر شد و لحد را چید و آن را با گِل
محکم کرد و پیوسته میفرمود:سنگ بدهید،گل بدهید!
و به وسیله آن،میان خشتها را محکم میکرد .چون از
محکم ساختن لحد فارغ شد و بر آن خاک ریخت و قبر
آماده شد ،فرمودَ :و إِن ّي ألَعلَمُ أَن َّ ُه سَ یُبلَی َو یَصِ لُ إل َیه الب ََل ُء
2
ال أح َک َمهُ.
َولَکِنَّ اهللَ یُحِ ُّب عَبدا ً إذَا َعمِلَ َع َم ً
به درستی که من میدانم این قبر به زودی فرسوده
میشــود و بال به سوی آن سرازیر میشــود ،ولی خدا
دوست میدارد وقتی بندهای ،کاری را انجام میدهد،آن
را محکم و اســتوار کنــد .و در حدیثی دیگــر از امام
صادق(ع) آمده اســت که چون ابراهیم ،فرزند رسول
خدا(ص) از دنیا رفت ،پیامبر پس از دفن او دریافت که در
قبر وی شکافی هست.با دست خود آن را پر کرد و محکم
ال فَلیُتقِن؛
ساخت .آنگاه فرمود«:إذا َعمِلَ أَحَ دُ کُم عَم ً
وقتی یکی از شما کاری انجام میدهد،پس آن را محکم
3
و استوار سازد».
قدر مسلم آنكه امروزه فرصت نضج و تحقق آرماني كه
هر از گاه برشكل گيري آن صحه مي نهيم و بر لزوم شكل
گيري آن تاكيد مي ورزيم بيش از هر زمان ديگر فراهم
آمده و اينك فرصت آن است تا با بهره مندي از ظرفيت
هاي قانوني موجود،وجود سرمايه هاي ارزشمند انساني
و تشكل هاي حرفه اي و تخصصي بويژه سازمان نظام
مهندسي ساختمان،امكان بهره مندي نسل هاي آتي را
از بناهاي امن خود فراهم سازيم .
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برخی از مردم ،در زمان انتخاب ســاختمان برای
مــورد توجه قرار

خود یا دیگــری ،صرفاً ظاهر آن را

میدهند .نمای زیبا ،مصالح زیبای استفاده شده در
فضاهای عمومی ،نورپردازی و نکاتی از این دست که
هد و آن ها را
پیامهای بصری دلنشین به انسان مید 
در انتخاب ساختمان اقناع میکند .اما آیا همین اندک
برای قرارگرفتن ســاختمان در زمره ساختمانهای
ید منفی
خوب کافی است؟ پاسخ مهندسان بدون ترد 
چند زیبایی بصری از ویژگیهای ساختمان
است .هر 
خوب اســت ،اما نمیتوان آن را به عنوان تنها مالک
تشخیص ساختمان خوب اختیار کرد ،زیرا عوامل مؤثر
ارد که نباید نادیده
و مهم دیگری در این باره وجود د 
گرفته یا به غفلت سپرده شود.
اصوالً با رعایت و تأمین «مقررات ملی ساختمان»
رود که اهداف آن یعنی «ایمنی ،بهداشت،
انتظار می 
بهرهوری مناسب ،آسایش و صرفه اقتصادی» تأمین
شــود .تأمین هر یک از این اهداف ،تأثیر شگرفی در
تأمین ویژگیهای مطلوب ساختمان دارد.
کشــور ما در معرض حوادث طبیعــی گوناگونی
قرار دارد :زلزله ،ســیل ،طوفان و....ســبک زندگی
امروزه  ،تأمین ایمنی ساختمان در برخی زمینههای
دیگر مثل آتش سوزی را نیز بسيار مهم نموده است،
لذا تامین ایمنــی ،هم در مراحل ســاخت و اجرای

ســاختمان و هم در مرحله بهرهبرداری از مهمترین
نکات ساختمانسازی در کشور ما و البته در بسیاری
شود و به همین دلیل
از کشورهای جهان محسوب می 
جزو اهداف مقررات ساختمانی بیشتر کشورها قرار
گرفته است .بنابراین نخستین ویژگی ساختمان خوب
باید «ایمنی» دانست.
را 
با تأمین ایمنــی از جنبههای مختلــف از جمله
اعتماد الزم را از

ایمنی لرزهای ،میتوان اطمینــان و
این منظر برای بهرهمندان ساختمان فراهم ساخت.
باید گفت که در انتخاب ساختمان خوب در کنار
پس 
عنصر زیبایی و البته هویت معماری آن – که بحثی
جداگانه را میطلبد – توجه بــه ایمنی به خصوص
ایمنی لرزهای  ،ایمنی در برابر آتش ســوزی  ،ایمنی
مانند آسانسورضرورتی اجتناب
تاسیسات ساختمانی 
ناپذیر است.
تشخیص این مسئله از عهده عموم خارج است و
نیازمند نظر تخصصی مهندسان زبده و کارشناسان
ذیربط است که اشخاص میتوانند به آنان مراجعه
کنند.
بطور مثال ایمنی ساختمان به ویژه ایمنی لرزهای
آن فرآیندی است که از طراحی و محاسبات آغاز و به
عملیات اجرایی و حتی بهرهبرداری آن توسعه مییابد.
شاید ساختمانی که از نظر طراحی ،محاسبات و اجرا


معماری خوب در پیشگیری از وقوع جرم در جوامع
مختلف نیز مشخص شده است و بنابر این باید جزو
جدانشدنی ویژگیهای ساختمان خوب به شمار آید.
بهرهدهی مناسب و صرفه اقتصادی دو نکته دیگر
از ساختمان خوب است که گاه یا از آن غفلت شده و یا
ی شود .برخی سازندگان غیر حرفهای
تعبیر نادرست م 
نابخرد صرفه اقتصادی را در ارزان تمامکردن طرح

و
و اجرای ســاختمان و کاهش هزینههــا به هر نحو
ممکن میدانند ،برای این اشخاص استفاده از مصالح
افراد غیر ماهر که
ارد حتی دســت دوم و 
غیر استاند 
دستمزدی ارزانتر دارند و حذف برخی عناصر الزم
مانند سیســتم مقاوم لرزهای یا عایقکاری حرارتی
مصداق صرفهجویی است .حال آنکه صرفه اقتصادی
هرگز چنین معنایی ندارد.
موجود

صرفه اقتصادی اســتفاده بهینه از منابع
و کاهش هزینههای آتی ســاختمان اســت .صرفه
مفید بناســت .صرفه
اقتصادی افزایــش طول عمر 
اقتصادی آن اســت که با تأمین ایمنی ،مردم جان و
خود را به دلیل نقص و ضعف ساختمان از دست
مال 
ندهند .صرفه اقتصادی آن است که بهرهبردار در مدت
استفاده از ســاختمان ،متحمل هزینههای مختلف
د بــرای تعمیرات و تعویض و بازســازیهای
و متعد 
گوناگون نشود ،هزینههای انرژی (برق ،سوخت و…)

را چند برابر نپردازد ،متحمــل هزینههای مختلف
درمانی و پزشکی ناشی از ضعفهای طراحی و اجرا
در ساختمان نشــود .ارزانی واقعی در تفکر صحیح
اقتصادی است نه در ارزانســازی به هر صورت و به
هر علت.
نباید صرفاً به ظواهر بسنده کنند
از سویی مردم نیز 
خود را کمتر از الزامات الزم قرار دهند.
یا سطح توقعات 
گرچه زیبایی از ویژگیهای ساختمان خوب است ولی
مطلقاً کافی نیست.
کســانی کــه در
بخــش ســاختمان
سرمایهگذاری میکنند
حتمــاً بایــد رعایــت
مقررات ملی ساختمان
و تأمیــن ایمنــی،
بهداشــت ،بهر هدهی
مناسب ،آسایش و صرفه
اقتصــادی را به صورت
جدی از مهندسان طرف
کسانی که در قرارداد خود بخواهند و
تأکید ورزند
موارد 
بخش ساختمان بر این 
سرمایهگذاری و آنان که در جســت و
می 
کنند حتماً جوی ساختمانی برای
رعایت
باید

خرید هستند حتماً این
مقررات ملی موارد را در اولویت قرار
ساختمان و تأمین دهند و با مهندســان
ایمنی ،بهداشت ،زبــده و کارشناســان
بهرهدهی مناسب ،ذیربط مشورت کنند.
آسایش و صرفه
مهندســان نیــز
اقتصادی را به مکلفند بر اساس اصول
صورت جدی از مهندســی و اخــاق
مهندسان طرف حرفهای تمــام دانش و
قرارد 
اد خود اطالعات و ســعی خود
بخواهند

را برای طراحی و اجرا و
نظارت بر اجرای چنین
برند و
ساختمانی به کار 
ضمن تعامل با کارفرمای
پروژه (مالک) ،وی را به
محاسن این کار و معایب
دوری از اصول ساختمان
خوب آگاه گردانند و با رعایت کامل اصول حرفهای،
دانش مهندسی ،مباحث بیستو دو گانه مقررات ملی
ساختمان ،استانداردها و سایر الزامات قانونی ،کار خود
را به بهترین نحو ممکن به اجرا رسانند.
نکته دیگری که در ویژگیهای ساختمان خوب
مورد کمتوجهی قرار گرفته،
ارد که در کشور ما 
وجود د 

نگهداری و بهرهبرداری است .مدتي است با توجه به
ضرورت و اهمیت این مســئله،مبحث بیستودوم
مقررات ملی ساختمان با عنوان نگهداری ساختمان
ابالغ شده و الزم است که این مهم به صورت نظاممند
مد نظر قرار گیرد.
فرآیند ساختمانسازی 

در
آنچه مســلم اســت اینکه حق طبیعی و قانونی
همه مردم است که در ساختمانهایی امن و راحت و
با هزینه مقبول ،زندگی و کار کنند و از مواهب الهی
بهرهمند شوند .این حق ،وظیفه و تکلیفی سنگین و
مهم بر دوش مسووالن و مهندسان قرار میدهد تا با
تدبیر و وظیفهشناسی در تأمین آن کوشا باشند.
سرمنشا همه این حق و تکلیف در عرصه مهندسی،
تعهد مهندسان ساختمان
اخالق حرفه ای اســت و 
به انجام کامــل و صحیح و دقیق وظایــف و عرضه
مطلوب خدمات حرفه ای خود کــه افزایش اعتماد
عمومی به مهندســان ســاختمان را درپي خواهد
داشت .

دیدگاه

بهانه ای برای پاسداشت
ارزش های ماندگار

مشهدمقدس

دکترامیرشهال|عضوشورایاسالمیشهر

از دیر باز جمله ای بود که مــی گفت :مهندس یا
سازد و این هر دو ،برگرفته
یابد یا راهی می 
راهی می 
از حس تعلق و دانش محض فردی است که خدمت به
همنوع را وجهه همّ ت خویش قرار داده است .سخن
در باب خدمت ،فراوان اســت .اما صادقانه ترین نوع
آن ،خدمت بی منت و بی آالیشی است که کیفیت و
بخشد و موجب

کمیّت زندگی شهروندان را فزونی می
ارتقای انگیزه و رضایت در ایشان می شود.
روز پنجم اسفند ،زادروز خواجه نصیرالدین توسی

را روز مهندس نامیده اند .از همین رو فرصتی دست
هد تا از خدمات و زحمات همه آن هایی که دل
می د 
در گرو پیشــرفت و تعالی این سرزمین مادری دارند
پاســداری شــود .آن هایی که در خشت خشت این
شهر ،نشانی از عزم و اراده مسئوالنه شان برای خدمت
و ارزش آفرینی موج می زنــد .برای من نام مهندس
جوادشهرستانی ،نامی آکنده از احساس خوب خدمت
به ایران و ایرانی است .مرد فرهیخته و پرآوازه ای که
کالن نگری ،جامعیت ،فن ساالری و انسان محوری را

کرد و نوآوری
در عالی ترین سطوح مدیریت لحاظ می 
و بداعت خدماتش ،تا سال ها برای این آستان مالئک
پاســبان ،نوین و ارزیدنی خواهدبود« .شهرستانی»،
اعتقاد واثق داشــت و می

به خردجمعی و کار تیمی
نقد و نظرها ،راهی را که بهترین
کوشید از میان همه 

نتیجه و بیشترین بهره را برای شهر و شهروندان داشت
بر گزیند.
آتیه نگری و بلندنظری ،سکه بارز مدیریت این مرد
بزرگ بود .ا و همیشه بنای تصمیماتش را به نحوی می
گذاشــت که عایدات و انتفاعش نه فقط برای همان
روز و هفته و ماه که تا سال ها در فضای خدمتی شهر
باقی بود.

شهرستانی ،نگاه به درون داشت اما افق و گستره
دیدش جهانی بود .جهانی می اندیشید و منطقه ای
عمل می کرد و همین موضوع ،بر پایایی و ماندگاری
تصمیماتی که می گرفت ،تاثیر بسزایی می گذاشت.
تعهــد و تخصص بود .علم روز را می

او آمیزه ای از
دانست و با روابط اجتماعی خوبی که داشت ،بهترین
تصمیمــات را در جهت حل بلندمدت مشــکالت و
مطالبات سرزمینی اش اتخاذ می کرد.
اعتقاد مهندس شهرســتانی به آن چهار

برای من
«ت» معــروف ،جالب توجه و درس آمــوز بود .او در
شئون مختلف زندگی کاری اش« ،تفکر»« ،تالش»
و «تداوم» را برای رسیدن به «توفیق» یک اصل می
دانست و آهستگی و پیوســتگی را در عمل به ظهور
رسانیده بود.
روز مهندس ،بهانه ای است برای پاسداشت همین
آباد و
ارزش های ماندگار که ســنگ بنای جامعه ای 
پرصالبت را می گذارد .برای همه مهندسان پرهمتی
که جامعه این روزهای ما ســخت به شــعر و شور و
نیازمند اســت ،آرزوی بهروزی و کامیابی

شعورشان
می نمایم.
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تامین ایمنی ،بهداشت وحفاظت محیط زیست و رعایت آیین
نامه های حفاظتی در عملیات ساختمانی الزم االجرا ست.

ویژهنامه روز مهندسی

ماهنامه طاق | نشریه اطالعرسانی ،آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

n e z a m m o h a n d e s i . i r

گفت وگو

معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

خو د را در عرصه رقابت منطقهای
و بین المللی ندیده ایم
معصومه گلمکانی
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آموزش عالی گسترش بی رویه و بی قواره ای
پیدا کرده است .دانشگاه های متع د د و بدون
کیفیت ایجا د شده که بخش قابل توجهی از مهندسان
ما از آنجا دانشآموخته می شوند؛ در حالی که مبانی
علمی قابل قبولی هم ندارند.پیش از این به دانشگاه
ایرا د می گرفتیم که از منظر تئوریک توانمن د هستند
ولی در عمل کمتر آموزش می دهند.در دانش توانمند
می شون د ولی از اجرا چیزی نمی دانند.
موضوع نگرش هم نکته دیگری اســت.اما امروزه
متاسفانه گسترش بی رویه کمّ ی در دانشگاه ها کاهش
کیفیت را به همراه داشته است.در مواردی کالس های
درس تشکیل نمی شودو امتحانات بخوبی برگزار نمی
شوند.

حجم کار محدو د بو د اما برای کاری که قرار بو د انجام
شو د ارکان مختلف وجو د داشت .یکی از مهندسان می
گفت پدرم موقع پروژه های اکباتان مهندس عمران
بو د و من دبیرستانی بودم .با آنکه حجم کار اندک بود
؛اما پنج مهندس در هنگام بتن ریزی کیفیت را کنترل
می کردند  ،ولی امروزه در هنــگام بتن ریزی حتی
تکنســین و مهندس را هم پای کار نمی بینید.با این
رویه چه انتظار بهتری می توان از کار داشت!
باید عالوه بر وجدان کاری و اخالق مهندسی که
پروتکل های آن تنظیم شده است انتظار داشته باشیم
وقتی عدم کیفیت را می بینیم مسیری را طی کنیم
تا کســی که مســئولیت نقصان کار را بر عهده دارد
هزینه های اجتماعی و هزینه هــای اقتصادی آن را
نیز پرداخت کند.

همیشه سبز

تقدیم به شهدای جاودان نظام مهندسی
ساختمان خراسان رضوی

می توان مردانگیات را
اندازه گرفت

با این پشتوانه و عدم آشنایی با ادبیات ساخت و
ساز موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی معنا
پیدا می کند؟

د به کیفیت
برای رقابت در عرصه های علمی و بین المللی  ،عالوه بر شناخت رقبا  ،بای 
محصوالت و دانش کیفی متخصصان نیز توجه کرد.تنها در این صورت است که می توان
از توسعه پایدار در تمامی شئون جامعه سخن گفت.
د شکرچیزاده ،معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات
در گفت و گوی پیش روی با محم 
راه ،مسکن و شهرسازی ،کوشیده ایم به اهمیت این موضوع و راه های بهبو د کیفیت
در ساخت و ساز بپردازیم.

سر در دانشــگاه تهران را با بتنی ساخته ایم که
همچنان پس از گذشت  45سال پابرجاست  ،اما در
مواردی امروز بتنی که تولی د می کنیم ودرساختمانها بکار
می بریم بطور متوسط بیش از  150كيلوگرم بر سانتیمتر
مربع مقاومت ندارد.خوردگی بتن در کشــور نیز  3/5تا 4
درص د به تولی د ناخالصی ملی صدمه می زند.عالوه بر اینها
موضوعات دیگری همچون هدر رفت آب  ،برق ،و هدر سوزی
انرژی نیز مطرح است به نظر شما چگونه بای د مانع اين همه

می توانیم مقدار زیادی در منابع صرفه جویی کنیم .
از آنجا که منابع برایمان اهمیت ندار د و شن و ماسه به
وفور در اختیار داریم بنابر این کسی هم به آن ایرا د نمی
گیرد .چون سیمان اضافه هم تولی د کرده ایم به دنبال آن
هستیم که به هر شکل ممکن آنرا مصرف کنیم .اما این
موضوع در کشورهای پیشرفته احصاء و تحت کنترل و
تحت ممیزی است  ،جاهایی هســتند که نظارت می
کنن د و اجازه نمی دهن د هر کاری خواستن د انجام دهند.

اسراف شد؟

من فکر می کنم هر کســی می توان د در هر
حوزه تخصصی و هر حوزه کاری فعال و اثر
گذار باش د و عوامل هدر رفت منابع خدادادی و منابع
انسانی را شناسایی کند،چون در حوزه منابع انسانی
هم شاه د خسارات زیادی هستیم؛ برای مثال گفتند
می شو د خســارات و عواقب خروج نخبگان و دانش
آموزان از کشور در ح د خسارات جنگ است.هر کسی
بای د در حوزه کاری خودش این مســائل را شناسایی
کرده و زمینه های کاهش هــدر رفت و افزایش بهره
وری را فراهم کند.
در موضــوع بتن نکته جالب آن اســت که نظریه
پایه های تئوریک مسئله را خیلی بهتر از سال های
 46و  47می دانیم و حتی دقیقاً مــی دانیم که چه
پارامترهایی بر روی آن تاثیرگذار است و چه چیزی را
بای د تغییر دهیم تا بر روی چه عواملی اثر بگذار د  ،اما
کمتربه آن عمل می کنیم و یا ارکانی که بتوان د زمینه
های مدیریت یکپارچه را فراهم کن د در اختیار نداریم.
بتن را با کیفیت خوب تهیه می کنیم اما به خوبی آنرا
حمل  ،اجرا و عمل آوری نمی کنیم  .تنها ساخت بتن
مهم نیست؛ بلکه فرآیند ساخت محصول نهایی نیز
مهم است.
ما دست اندر کاران ،هنوز بتن را به عیار سیمان می
شناسیم  ،این حرف متعلق به صدسال پیش است.با
اینکه متخصصان و دانشگاهیان ما می دانن د که عامل
تعیین کننده عیار نیست ولی هنوز در محاوره از آن
استفاده می کنن د چون منابع برایمان چندان اهمیت
ندارد .همین تفاوت که بگوئیم عیار بتن اهمیت دارد
یا نسبت آب به سیمان ،اگر از عیار به سمت مقاومت و
یا از مقاومت به سمت دوام یا عمر مفی د حرکت کنیم

برای حل این مشکل چه بای د کرد؟

راه حل آن این اســت که دانش  ،دغدغه و
درخواست های عمومی را باال ببریم و مبانی
توسعه پایدار در فرهنگ مردم را نهادینه کنیم تا بدانیم
برای همه آنچه که امروز در اختیار داریم و با آن زندگی
روزمره را می گذرانیــم ،با آن حمل و نقل می کنیم ،
خانه می سازیم  ،انرژی ،مصالح و نیروی انسانی صرف
می کنیم و همه اینها هزینه دارد .چرا با وجو د اینکه از
درآم د سرشار نفت برخورداریم رش د اقتصادی ما صفر
و یا منفی شــده بود ،برای آنکه برایمــان بهره وری
اهمیت ندار د  .در هر حوزه ای بای د دانش مســئله را
بیابیم و آن دانش را به معرفت تبدیل کنیم.
تفاوت دانش و معرفت این است که در دانش چیزی
را می دانید ولی معرفت این است که عملکرد ،رفتار
اجتماعی و فردی تان تحت تاثیر آن دانشی که از آن
برخوردارید می شود.ما درمواردی دانش الزم را هم
در این موضوعات نداریم .فردی می گفت سعی نکنی د
در بتن موا د شیمیایی مصرف کنید.
در دنیا به این جمع بندی رسیده ان د که موا د شیمیایی
را بای د در ظرفیت واقعی اســتفاده کنید.بتن  20مگا
پاسکال و  200مگا پاســکال  ،اجزای اصلی تشکیل
دهنده آن تفاوت های زیادی با یکدیگر ندارن د اما آنچه
در آن اســت  ،الیاف  ،موا د افزودنی شیمیایی  ،مواد
افزودنی معدنی و سایر چیزهایی است که در دنیا در
بتن استفاده می کنن د .
حوزه آموزش عالی چقدر در این خصوص نقش
دارد؟

چه کسی بای د مانع این رویه بشو د ؟

در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای
اعطای پروانه ایرا د می گیر د و آن را به وزارت
علوم نیز منعکس کرده است .وزارت علوم نیز به تدریج
این مسیر را کنترل کیفی می کند .مهندسان و دانش
آموختگان نیز بای د کیفی تر باشند .اگر مهندسان که
مسئولیت توســعه کشــور را بر عهده دارن د کیفیت
نداشته باشند سرمایه گذاری هایمان هدر می رود و
آسیب می بیند.بای د این مسیر را گام به گام و سنجیده
طی کنیم .
از موانــع اصلــی
رکو د در فعالیت های
صنعتی بویژه فعالیت
های ســاختمانی آن
اســت که خیلــی از
مباحث تئوریک مطرح
می شو د اما به مرحله
عملیاتی شــدن نمی
رســ د چــون ادعا می
کنن د اگــر بخواهیم به
اگر مهندسان
کیفیــت محصوالت
که مسئولیت
با کیفیت متوســط یا
توسعه کشور
پایین بیافزاییم هزینه
را بر عهده دارند
ها افزایش مــی یابد.
کیفیت نداشته
بای د مجموعه حاکمیت
باشن د سرمایه
حرکتی انجــام دهد و
گذاری هایمان
رونقی در فعالیت های
هدر می رو د و
اقتصادی و در ساخت و
آسیب می بیند.
ساز ایجا د کند .از سویی
بای د این مسیر
هــم مهندســان باید
را گام به گام و
خودشــان را در قالب
سنجیده طی
انجمن هــای صنفی و
کنیم
نظام مهندســی برای
فصل جدیــدی از کار
آماده کنند .در گذشته
امکان بررســی تاثیر
فعالیت های غیر کیفی
در منابع به ســا دگی
امکان پذیر نبــو د ولی امروزه به راحتــی می توانیم
پروژه های مختلف را ببینیم و همین موضوع خو د می
تواند سرعت کسب دانش را بیشتر کند.از سویی می
توان دانش را به معرفــت تبدیل کر د و در حوزه های
شناختی پیش رفت.
چرا مهندس خوب با اینکه نتیجه کار کیفیت ناظر
را می دان د ولی کار بدون کیفیت انجام می دهد؟
چرا در سال  ، 46بتن  35پاسکال تولی د میکردیم
ولی امسال در شــهر خبری از آن نیست.در آن برهه

یکی از مشکالت ما تا کنون این بوده که خو د
را در عرصه رقابت منطقــه ای وبین المللی
ندیده ایم در حالی که این مهم از رموز توسعه صنعت
و فناوری در کشــورهای دیگر اســت.یک فرانسوی
خودش را تنها در محیط کشور خو د محدو د نمی بیند؛
بلکه رقابت را در حوزه اروپایی و بین المللی تعریف می
کند.وقتی دولت فرانسه درص د د اجرای یک پروژه است
هیچگونه تعهدی برای دعوت از یک شرکت فرانسوی
ندار د و به دنبال یافتن بهترین شرکت با مناسب ترین
قیمت است.شرکت فرانسوی نیز می داند که باید با
شرکت کُره ای و یا آلمانی رقابت کند تا خود  ،بتواند
کیفیت کار را حفظ کند.بنابر این وقتی خودتان را با
خودتان بسنجید و از خودتان تعریف و تمجید کنید
پیشرفت نخواهی د کرد.بای د ببینیم با چه معیاری و به
چه نقطه ای بای د برسیم و آیا به آن نقطه رسیده ایم .
باید در عرصه های رقابتی پیــش برویم و زمینه
فعالیت های بین المللی و منطقــه ای را برای خود
فراهم کنیم تا مجبور شویم استانداردهای کیفی مان
را باال ببریم.
شرکتی که قرار است در قشم بتن پیش ساخته را
تولی د و به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس صادر
کند نمی تواند محصول بی کیفیت تولید کند  ،البته
تا زمانی که در همین منطقه تنها با دو رقیب داخلی
رقابت می کند رضایت می دهد بتن تولیدی عمری
بیش از 10سال نداشته باشــد .اما وقتی وارد عرصه
جدی تر شون د اوضاع فرق می کند.
یکی از رموز توسعه در توســعه صنعتی و توسعه
کشورها رقابت پذیری است.آنهم با این هدف که حوزه
های مختلف بصورت سیال با یکدیگر کار کنند و در
کشور خودشان محصور نباشن د و در جامعه بزرگتری
فعالیت کنند آن وقت عالوه بر آنکه تبادل تجربیات
انجام می شو د سطح کار نیز باال می رو د و ابزاری برای
تحقق قدرت می شود.
به نظر می رس د عالوه بر اینکه با محدودیت های
تحریم مواجه بودیــم قدری نیــز فرهنگ های
نامناسب در حوزه خدمات و مشاوران انجام می دادیم .در
عین حال بای د با هم این مشکل را حل کنیم.اگر تولی د کنندگان
داخلی هم با هم رقابت کنند کیفیت باال می رو د و قیمت هم

کاهش پیدامیکن د.
پروژه های مسکن مهر با انگیزه رقابتی شدن
و کاهش یا ثابت ماندن قیمت ها مطرح شد.
اینکه با رقابت بین تولی د کنندگان افزایش کیفیت نیز
رخ بدهد .ساخت  500هزار پروژه مسکن مهر در کشور
می توانست به ارتقای سطح فناوری بیانجامد .این در
حالی است که در دهه  50ساخت پروژه های محدود
اکباتان مجموعه ای از فناوری های خاص خو د را درآن
زمان در کشور بویژه در ســاخت و سازهای داخلی و
روش های نوین اجرارواج داد.
در بخش مســکن مهر با آنکه حدودبیش از 500
هزار واحد ســاخته شــده،اما اتفاقی مهم در حوزه
ساخت و ساز نیفتاده است .بعضی از فناوری ها را به
خدمت گرفتیم ،چندین کارخانه احداث ش د اما هیچ
یک نتوانســتند محصوالت با کیفیت تولید کنند.با
وجو د صرف هزینه 50هزار میلیاردی در مسکن مهر
برای اینکه به قیمت های نازل برسندکیفیت کمتر
مور د توجه قرار گرفت .امیــدوارم با تغییر رویکر د در
دولت و نگاه عمومی که در جامعه اتفاق افتاده شاهد
هدفگذاری صحیح در این بخش باشیم.
برنامه ای برای افزایش دفاتر دارید؟

هشت سایت مفید در متن اساسنامه مرکز
پیش بینی شده اســت.در بعضی از شهرها
برنامه های اولیه انجام شده و در حال حاضر به دلیل
محدودیت های مالی که متوجــه تمام فعالیت های
تحقیقاتی است ،سرعت کار در ح د قابل قبولی نیست.
امیدواریم شرایط فراهم تر شو د و بتوانیم سرعت کار را
افزایش دهیم.

جواد صبوحی :هنوز پس از گذشت سال ها ،وقتی
که شمیم خوش شهادت در کوچه پس کوچه های
خورد به
پیچد دلم عین همان روزها گره می 
شهر می 
واپسین نگاهت روی تابوتی که با پرچم سه رنگ زینت
اش داده بودند.
آنروز که آســمان غلغله بود از هلهله فرشتگان و
فریاد سکوت.خاموش و سوت و کور.
زمین آرام و پر از 
آنروز که می گفتی زندگی زیباســت ،اما شهادت از
پرنده
آن زیباتر .می گفتی ســامت تن زیباست ،اما 
عشق،تن را چون قفسی
میبینــد کــه در باغ
نهاده باشند .می گفتی
نام و نشــان مهندس
دلرباست اما تا آنجا که
آری مهندس ایمان ات را به اســیری
شهیدم زمزمه شهرت نبرد .می گفتی
جاودانگی تو مگر نه آنکه گردنها را
را می 
اند تا در
آفریده 
شود از باریــک 
متین
اوج سازه
مقتل کربالی عشــق
دلدادگی ات آسانتر بریده شوند؟ و
شنید.می شود مگر نه آنکه از پسر آدم،
آنرا از امتداد عهدی ازلی ستاندهاند
خط های صاف که حسین (ع) را از سر
ایثار روی نقشه خویش بیشتر دوست
راه والیتت داشــته باشــد؟ و مگر

خواند و نــه آنکه خانه تــن راه
هم
مردانگی ات را
فرسودگی می پیماید
آباد شود؟
اندازه گرفت تا خانه روح 
پس اگــر مقصد را
نــه اینجــا ،در زیر این
سقفهای دلتنگ و در پس این پنجرههای کوچک که
شوند یا حتی در کالس
ن بست باز می 
به کوچههایی ب 
پرند ه روح ،دل
های درس نمیتوان جست ،بهتر آنکه 
مقصد پرواز است ،قفس ویران

در قفس نبندد،پس اگر
مقصد را در کوچ میبیند ،از ویرانی

بهتر ،پرستویی که
النهاش نمیهراسد.
اد و قدم را به
آری بهتر آنکه قلم را به دیگری امانت د 
خواند که شهادت نهیب است به زمین  ،به
تمنای رفتن 
دلدادگانش  ،به گوش هایی که دیری است نمی شنوند
و چشمانی که میل دیدن ندارند.که شهادت زمزمه
عاشقانه مردانی است که تمامی ندارد.زمزمه ای که
گاه از دو كوهه گاه ،از سه راهي شهادت ،گاه از غروب
دلگير شلمچه  ،گاه از رمل هاي فكه و كانال كميل ،گاه
اروند خروشان ،از برج ديده باني و گاه
از فتح المبين ،از 
از دهالويه می توان آن را شنید.
آری مهندس شــهیدم زمزمه جاودانگی تو را می
شود آنرا
شود از اوج سازه متین دلدادگی ات شنید.می 

از امتداد خط های صاف ایثار روی نقشه راه والیتت
خواند و مردانگی ات را هم اندازه گرفت.

و اینک ما مانده ایم و رســالتی که بر دوشــمان
گذارده ای .ما مانــده ایم و حرفه ای که قرار اســت
نشانی برای خدمت مان باشــد ،ما مانده ایم و وعده
هایی کــه به»اتحادی»»،ارشادي»»،اســتیری»»،
بیاتی»»،پارسي»»،پورمير» »،رستميان»»،ساده»،
»شوریده»»،عامری»« ،فيضي»»،گندمي» وخالصه
شهید نظام مهندسی ساختمان خراسان

تمامی 110
رضوی داده ایم.
یاد و نامتان گرامی و همواره جاوید
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و اندیشه انسان .معلم کاردان و بلیغی بو د برای شیوه
های اندیشیدن و روش مندی بکار بستن تفکر و تعمق
و ســپس تطابق یافته های ذهنی و فکری پرداخته
و ســوده شــده در ورطه های نادره معماری و نقش
انداختن خطیر بر فضای زیستن آدمیان...
مردمــان را صاحبان بی واســطه محصول نهایی
معماری می دانســت و با نگاهی جامع و گسترده اما
منسجم و یکپارچه و یگانه ،شــان و حرمتی بی مرز
و بیکران در دامنه های شــرافت و اخالق را برایشان
قایل بود.
زنده یا د ناصر باقرزاده اما فقط پشت میز سفی د کار و
تدریسش ،چنین معماری را به شرافت نمی شناخت،
که در همه احوال ودر همه لحظه های عمر کوتاه اما
باالبلندش ،معمارمنشی واال و اخالقی ستودنی بود.
برای معماری بهتر بــودن و برای انســانی بهتر
شــدن -که بی اغراق از به ساحل رسیدگان دریایش
بود -همواره مفهوم انسان را حرمت می گذاشت و به
پاسداشت انسانیت ،درس می آموخت.
او خو د یک منش انســانی و اندیشه ای ویژه بو د و
حضورش شیوه تســبیح نام بلن د آدمی  ،که معماری
را تنها به شایستگی برای انسان  ،محترم می شمرد.
در یک روز دلربای اردیبهشــتی مشه د وقتی از او
پرسیدم که آیا می توان انسان بودن و معمار انسان ها
بودن را خط به خط نوشت و آموخت .با همان طمانینه
همیشگی گفت  «:حرف عشق در دفتر نباشد» و در
یک روز استخوان سوز زمســتانی که کوالک و برف
برچشمان هر رهگذر ،تیغ می کشــید ،تقدیر ،دفتر
حیات پرقدرش را بر ما بست و خردمندی و اندیشه
اش  ،معماری مشــهد را در ســرمای تنهایی جای
گذاشت و رفت.

زنده یاد مهندس علی اکبر معین فر

عمیق ًا شاد،عمیق ًا مؤمن،عمیق ًا راضی...

او در عین فرزانگی بی بدیل خو د تمثال گویایی بو د
از جامعه پیشکســوتانی که راز و رمز مانایی فرهنگ
و تمدن ایرانی و اســامی را بای د در تارو پو د تالش و
غیرتشان یافت.
دکتر رنانی ،استا د دانشگاه اصفهان در توصیفی بلیغ
از واپســین دیدارش با آن بزرگمر د وارسته اینچنین
می گوید :منتظر بودم تا وقتی با او رو ب ه رو میشــوم
پیرمردی فرتوت را ببینم که از بیماری و قضای روزگار
می نال د و دربــاره انواع دردهای بدنش و مشــکالت
مزاجی و عوارض داروهایش و بیوفایی دنیا و غربت
فرزندان و  ...ســخن میگوید ،اما با کمال شگفتی با
جوانی روبرو شــدم تبلت به دست که گرچه به دلیل
مشــکل قلبی و بیماری کلیه و انجــام دیالیز ،نمی
توانست به راحتی راه برود ،اما ذهنی پرتحرک ،روشن
و بسیار بهنگام داشــت .آخرین نوشته های تحلیلی
فضای مجــازی را خوانده بود و آخریــن تحوالت و
اخبار کشور را دنبال می کرد و مسائل روز را تحلیل
می کرد .پیرمردی عمیقاً شــاد ،عمیقاً مومن ،عمیقاً
راضی از زندگی و البته عمیقاً نگران برای کشــور .از
حجم انرژی که از کالمش بیرون می ریخت گمان می
کردی که شصت ساله است و از حجم آگاهی و دانشی
که در حوزه های مختلف داشت ،از تاریخ و سیاست
و اقتصا د ایران ،و از شعر پارسی و تفسیر قران و تاریخ
اسالم ،تا اطالعات زلزلهشناسی (که تخصص اصلی او
بود) و شهرسازی تهران و بودجه ریزی دولتی و بسی
حوزههای دیگر ،گمان می کردی که این مر د دویست
سال عمر کرده است .در جای جای کالمش به قرآن
استنا د می کر د و وقتی برخی آیات را می خوان د بغض
می کرد؛ و دوستی که واسطه مالقات ما بو د درگوش
من گفت «مهندس بیشتر قرآن را حفظ است» .
دکتر مهدي زارع ،اســتاد پژوهشگاه بين المللي
زلزله شناسي و مهندسي زلزله نیز در خصوص استاد
معین فر می گوید :فكر مي كنم شعر معروف
د پدر پير فلك را
صبر بسيار بباي 
د بزايد»
كه دگر مادر گيتي چو تو فرزن 
را بايد براي مهندس معين فــر خواند و صبر كرد
براي حضور دوباره مانن د ايشان :مهندسي كه هم وطن
پرست بود و هم با ايمان بود و هم يك انسان ،انساني
با وجوه متنوع و خوشــحالم كه خداون د به ايشان ٨٩
سال عمر داد اما دوست داشتم باز هم زنده بود و مي
توانستيم از وجودشان استفاده كنيم.
فكر مي كنم تا اين مملكت هســت ،كساني مثل
معين فر هم هســتند و فكر مي كنم تا ايران هست
بزرگاني مثل معين فر هم زنده هستند.

د جوا د شهرستانی
زنده یا د مهندس سی 

نامی همیشه سبز در شهر

او قطعه ای از حکایت بی قراری مردانی بو د که می
آیند و نامشان در تکاپویی سخت به یادگار می ماند.
همچون حکایت تکاندن نفس های پرشوری که ممد
حیات است و هر از گاه بر پیشانی شهر می دمد.
زنده یا د مهندس سی د جوا د شهرستانی جرعه ای
بو د از پویایی فرح بخشی که کام توسعه شهر را شیرین
ساخته است.همت او را می شود در چرخش توربین
های تنومن د  ،سنگفرش های کوی آب و برق مشه د ،
درختان سبز کرمانشاه،در رویش تپیدن نبض بزرگراه
چمران در دل پایتخت دید.
چهره مرحوم مهندس سید جواد شهرستانی چه
آنگاه که در کسوت یک نظامی مرزبان امنیت کشور
بود و چه آنگاه که جامه استادی دانشگاه پوشید و به
تدریس در دانشگاه پرداخت و چه آنگاه که نامش به
عنوان نخستین مدیر عامل برق منطقهای خراسان
 ،شهردار مشه د  ،شــهردار تهران  ،وزير راه و ترابري
 ،استاندار کرمانشاه بیش از همیشــه بر سر زبان ها
افتا د هیچگاه پس از گذشــت سال ها رنگ خستگی

از قبیله پاکان

شمع مرده! یادآر!
یادآر ز ِ
جواد صبوحی

د ؛ دانش بزرگانی
تاریخ مهندسی مشحون از نام بزرگانی است که انوار دانش بی بدیل شان همچنان سخاوتمندانه بر پهنه صنعت ساختمان می تاب 
د و اراده
که تجلی همّت و حمیّت عالی شان را می توان در نظام عـــالی مـــدیریت کشـــور که مشحون از خــدمـــات ارزشــــمن 
ستـــودنـــی آن هاست دریافت.
روز مهندسی فرصت و بهانه مناسبی است تا با یادآوری نام و یا د آن ها از برکه زالل دانش گرانمایه شان نیز جرعه ای بنوشیم.

به خو د نگرفت .
مشــه د ؛ بخش قابل مالحظه ای از توسعه خو د را
مرهون خدمات مهندس شهرستانی است .او پس از
آنکه در سال  ۱۳۴۲مسئولیت شهرداری مشه د راعهده
دار شد با ورودش به ساختمان شهرداری آستین باال
زده و شروع به اصالح ساختار این مجموعه کرد.
لوله كشــي آب شــهری و حفر چاه های مختلف
تاسیس شــركت واح د اتوبوسرانی ،احداث نخستین
كمربندي کشور در مشه د ،تبدیل نخستین گورستان
به پــارك در پايين خيابان (بلوار وحدت)  ،ســاخت
چندین مهد كودك ،شــيرخوارگاه و كشتارگاه تنها
نمونه هایی از خدمات شهرستانی در مدت حضورش
در اتاق مدیریت شهرداری مشه د است  .به همه اینها
باید ایجاد طرح پیرامون حرم مطهر امام هشتم ( ع )
را نیز افزود.
اقدامات ارزنده مرحوم شهرســتانی در مدیریت
مشــهد تا به آنجا ادامه یافت که چندی بعد بعنوان
شهرداری نمونه کشور انتخاب و معرفی شد و همین
موضوع ســبب گردی د این مهندس  44ساله در سال
 ۱۳۴۷و در زمانی که برای نخستین بار انجمن شهر
تهران از سوی مردم انتخاب و تشکیل ش د به اتفاق آراء
بعنوان شهردار تهران انتخاب شود .مسئولیتی که بار
نخست بیش از یکسال ادامه داشت.
تاسیس سازمان بهشــت زهرا ،تاسیس استاديوم
ورزشي  ،فرودگاه ،نمایشگاه آســیایی،اتصال تهران
پارس به رســالت و از همه اين ها مهمتر اتوبان صدر
که به ساختمان های ارتش نزدیک شده بو د در هنگام
مسئولیت شهرســتانی در شــهرداری تهران انجام
پذیرفته است.
جمــع آوری آب هــای ســطحی ،تاســیس
شــرکت عمران جنوب شــهر ،احداث پارك ملت،
نياوران،جمشيديه،پارك چيتگر،پارك عباس آباد و
چندین فضای سبز بخش های دیگری از فعالیتهای
مهندس شهرستانی در این دوره است.
زنده یا د شهرستانی در سال های 1352-1355بر
کرسی وزارت راه و ترابری تکیه می زد .اقدامات عمرانی
او در این مدت نیز مثال زدنی است.وی در این مدت
ترمينال جنوب را احداث کر د .
یکی از افتخــارات وی در طی حضــورش در این
وزارتخانه سامان دادن به وضعیت حمل و نقل و بویژه
تاثیر آن در اصالح و بهبو د پاكيزگي هوا بود.
مهندس سید جواد شهرســتانی در زمان حیات
خو د در گفت و گو با نشریه طاق عنوان کرده بود":يك
مهندس ابتدا بای د خودش را بشناس د ؛ يعني بدان د آن
قوه تعقلی را كه خداون د به يك مهندس ارزانی داشته

است شای د به این اندازه به دیگران نداده باش د .
آن هایی كه فكر مي كنن د و كار مي كنن د آدم هاي با
ارزشی هستن د که هميشه وار د این حرفه ها مي شوند.
باید این موهبت الهی را که خداوند به مهندسان عطا
کرده است را فعال کرد.
مهندسان باي د قدر خودشان را بدانن د  .هيچ هنري به
اندازه مهندسی لذت ندارد .من وقتي فكر مي كنم تمام
خســتگي هايم از بین می رود .خدا هوشی در اختیار
انســان قرار داده كه چيزهاي زیادی را مي فهمد .در
اسالم هم گفتن د هیچ چیزی را تکذیب نکن مگر اینکه
نسبت به آن علم داشته باشی چون ممکن است امروز
وسیله تشخیص آن در دست نباش د ولی فردا امکان آن
میسر شود .بنابراین واقعیت ،غیر از آن چیزی است که
تا حاال فهمیده ای .شای د در دنیا خیلی چیزها باش د که
تو آنرا نمی دانی".

صريح ادا كر د
كه ما به عاطفه سطح خاك دست كشيديم
و مثل يك لهجه يك سطل آب تازه شديم
و بارها ديديم  ،كه با چه قدر سب د
براي چيدن يك خوشه بشارت رفت
ولي نش د  ،كه روبروي وضوح كبوتران بنشيند
و رفت تا لب هيچ و پشت حوصله نورها دراز كشي د
و هيچ فكر نكرد
كه ما ميان پريشاني تلفظ درها
براي خوردن يك سيب
چه قدر تنها مانديم

زنده یاد مهندس ناصر باقرزاده

معمارمنشی واال

زنده یاد مهندسهوشنگ ختایی

پر از طراوت تكرار

دوست بزرگ بو د و از اهالي امروز بود
و باتمام افق هاي باز نسبت داشت
و لحن آب و زمين را چه خوب مي فهميد
صداش به شكل حزن پريشان واقعيت بود
و پلك هاش مسير نبض عناصر را به ما نشان داد
و دست هایش  ،هواي صاف سخاوت را  ،ورق زد
و مهرباني را  ،به سمت ما كوچاند به شكل خلوت
خو د بود
و عاشقانه ترين انحناي وقت خودش را  ،براي آينه
تفسير كرد
و او به شيوه باران پر از طراوت تكرار بود
و او به سبك درخت  ،ميان عافيت نور منتشر مي
شد
هميشه كودكي با د را صدا مي كرد
هميشه رشته صحبت را ،به چفت آب گره مي زد
براي ما يك شب  ،سجود ســبز محبت را  ،چنان

زنده یاد مهندس ناصر باقرزاده نمونه بارز دیگری
بود از بزرگمردانی سختکوش که همواره نامشان بر
تارک مهندسی کشور خوش می درخشد.
مهندس مزدا نوبری به شــیوایی تمام با نگاهی به
جلوه های ارزنده زندگی حرفه ای آن سفرکرده می
نویسد:در نخســتین ســال هایی که ربع قرن پیش
دانشکده معماری در مشه د تاسیس شد ،شاه د ورود
مردی به تخت واال مقــام معلمی بودیم با گونه هایی
سرخ و قامتی فربه و تنومن د که شمرده و آرام قدم برمی
داشت و هم شمرده و آرام سخن می گفت.گفتارش
اما وقتی به نقطه می رسید ،انگار اکسیری از آگاهی و
بینایی دیگربار در رگ ها و اندیشه هایمان تزریق شده
بود ،به طنینی مطنطن و سنجیده و به وقاری که به
غایت به تراز خردمندی بو د و دور بو د از هر نقاب و غوغا
و در سطح ماندن و به ظاهر ماندگی.
مهندس ناصــر باقرزاده فرزن د شــاعری بو د که از
دوران مدرســه شــعرهایش را خوانده بودیم و خود
شاعر زیستن بو د و اندیشیدن و از هم این رو ،معماری.
در کالس هایش سخن از منطق معماری می گفت و
ساختار مندی چگونه نگریستن به هستی پیرامون

تا اين مملكت
هست ،كساني
مثل معين فر هم
هستن د و فكر
مي كنم تا ايران
هست بزرگاني
مثل معين فر هم
زنده هستند

هيچ هنري به
اندازه مهندسی
لذت ندارد .من
وقتي فكر مي كنم
تمام خستگي
هايم از بین
می رود

زنده یاد مهندس مهدی شوکتیان

بي پروا از هيمنه هيمه هاي ترديد

آدم ها وقتي در ذهن ها جاري مي شون د كه بتوان
به زاللي نگاهشــان از ميان انبوه سنگ هاي زمخت
زندگي زل ز د وقتي بتوان بي تشويش از گم شدن در
ميانه امواج متراكم و سترگشان گام بر انديشه هاي
وااليشان گذار د و لختي به تمناي دانستن در كنارشان
نشست .آن وقت است كه بي پروا از هيمنه هيمه هاي
تردي د در ساحل  ،از نردبان شكوهشان باال مي روي و
به كنار آن ها بودن مي بالي.
مهندس شوكتيان نيز در ذهن ها جاري شد .وقتي
كه خاطرات سخت کوشی و پشــتكارش  ،خلوص
و تعهدش ،كم توقعــي و اخــاق نيكويش و حتي
صراحت لهجه مثال زدني اش همراه با بذله گويي هاي
مهربانانه اش همچنان پر طراوت ماند.
او تجســم زيباي واژگان بي قراري است كه تا ابد
قرار است پاي عهد حضور بي منتشان بمانند و اخم
به ابرو نياورند.
نقش جاوي د  40ســال حميت بي دريغ و ظرافت
پرگار وجدان كاري اش همچنان بر ديواره ها و سازه
هاي الكن كوي و برزن شهرهايمان به يادگار مي ماند
تا نشان ماندگاري شــو د براي حرفه اي كه بدان مي
باليم.
در روزهای پایانی حیات جاودانــه اش ،و در ایام
بازنشستگي  ،بيماري سرطان و عيادت از وي را بهانه
اي براي نشستي كرده بودیم كه قرار بود در منزل او
و با حضور رئيس ســازمان نظام مهندسي خراسان
رضوي و همكاران نشريه «طاق» انجام پذير د .
قرار بو د همچون تمام گفت و گوهايمان با بزرگان
اين حرفــه در روزهاي كودكــي و نوجواني مرحوم
شوكتيان قدم بزنيم .از حياط خلوت روزهاي حيات
معنادارش عبور كنيم و دقايقي چشم به شور روزهاي
جواني اش بدوزيم.
مي خواســتيم از راز و رمز چين هاي نشسته بر
پيشاني اش بگويد .مي خواستيم تلنگري به جسارت
مثال زدني و تالش و پشتكارش بزند.
مي خواستيم در واپسين روزهاي سرد زمستاني
مان و آنوقت كه هنوز خورشي د حضورش افول نكرده ،
زير «طاق» ي كه به نام و براي او بنا كرده ايم بنشيند
و با انگشتان تجربه اش افق پيش رويمان را نشان دهد.
اما دريــغ كــه «خبــر» ناباورانــه آن روز تمام
اميدهايمان را براي بــا او بودن نقش بــر آب كرد و
حسرت آخرين ديدار و گفت و گو را بر دلمان نشاند.
يا د و نامش گرامي ...

