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مهندس سید مرتضی سیف زاده
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

حضور در بازارهای بین المللی
از نقاط قوت سازمان نظام مهندسی ساختمان

سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان ،دارای قانون نظام مهندسـی و کنترل سـاختمان میباشـد .این قانون در سـال
 1374و آییـن اجرایـی آن در سـال  1375بـه تصویـب رسـیده اسـت کـه ایـن نشـان دهنـده اهمیت سـازمان
میباشـد .این مطلب را مهندس سـیف زاده رئیس سـازمان نظام مهندسی ساختمان اسـتان فارس بیان کرد
وی ادامـه داد :نبایـد فرامـوش کـرد کـه هر سـازمان مردم نهـاد که ارتبـاط قانونی با دسـتگاههای اجرایی
دارد ،در راه اجـرا کـردن وظایـف و مسـئولیتهای خود بـا چالشهایی روبرو میشـود که این موضوعی
عجیب نیست.
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حضور در بازارهای بین المللی
از نقاط قوت سازمان نظام مهندسی ساختمان
مهندس سید مرتضی سیف زاده
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
 ...سـازمانی کـه فعـال اسـت و بـا روحیـه بسـیار بـاال در وضعیـت
اقتصـادی کنونـی مشـغول فعالیـت میباشـد ،اختلاف نظرهایـی
پیـدا میکنـد که مـردم خـارج از بحث و بـدون اطلاع از واقعیات،
مـواردی را مطـرح میکننـد کـه جایـگاه سـازمان را باالتـر از قبل
نمیداننـد .بهنظـرم چنیـن نیسـت و مصادیـق زیر میتوانـد اثبات
ایـن مدعا باشـد.
 -1مقایسـه دو زلزلـه بم و کرمانشـاه ،اهمیت و تأثیرگـذاری اعضاء
سـازمان را نشـان میدهـد که زلزله بم بیش از  26هـزار نفر و زلزله
کرمانشـاه کمتـر از  600نفـر تلفـات داشـت ،در صورتی کـه هر دو
زلزلـه نزدیـک به هم بوده اسـت.
 -2تعـداد اعضـاء سـازمان ،در حـال حاضـر بیـش از پانصـد هـزار
مهنـدس در  7رشـته عمـران ،معماری ،برق ،مکانیک ،شهرسـازی،
ترافیـک و نقشـه برداری میباشـد کـه وزن اهمیت آن را در کشـور
نشـان میدهد.
 -3بـا کمـی دقـت میتـوان دیـد کـه اعضـاء سـازمان در اغلـب
دسـتگاههای اجرایـی حضـور مؤثـر دارنـد و میتـوان گفـت:
نظـام مهندسـی یـک جریـان اسـت و جایـگاه آن همـواره در مقام
ارزشـمندی قـرار دارد.
 -4بـا توجـه ویـژه بـه بخـش آمـوزش ،دانـش بـه روز و انتقـال آن
بـه کشـور بـدون آنکه هزینهای بـه بودجه عمومـی دولت تحمیل
شـود ،در سـطحی وسـیع در سراسـر کشـور گسترده شـده است.
 -5در جامعـه و در میـان شـهروندان ،اهمیـت واحـد مسـکونی که
اصطالحاً «مهندسـی ساز» اسـت کام ً
ال رواج دارد و نقش مهندسان
در رعایت مقررات ملی سـاختمان به ایمنی ،بهداشـت ،صرفهجویی
انـرژی ،کـم شـدن ضایعـات و بـاال رفتـن بهـرهوری و صرفهجویی
اقتصادی برجسـته شـده است.
بنابرایـن میتـوان گفـت :جایگاه نظـام مهندسـی در حـال حاضر در
مقامی واال قرار دارد که هنوز مطلوب ما نیسـت و بایسـتی ارتقاء یابد.
مهنـدس سـیف زاده در رابطـه بـا نقاط ضعف و قوت سـازمان نظام
مهندسـی بیـان کـرد :یکی از مهمتریـن مبحثهای مـورد نظر که
اعضـاء سـازمان را دلگیـر میکنـد ،کمبـود و یا عدم اطلاع جامعه
از خدماتـی اسـت کـه انجـام میشـود .به عبارتـی میتـوان گفت:
مهندسـان بـ ه دور از تبلیـغ و خودنمایـی ،خدمـات خـود را بـه
بهرهبـرداران ارائـه میدهنـد و در دوره جدیـد هیئـت مدیره ،بحث
اطلاع رسـانی و تقویـت روابـط عمومـی به صـورت بسـیار جدی
مطـرح اسـت.نکته دیگـر را میتـوان از عـدم مشـارکت گسـترده
اعضـاء نـام برد ،کـه در حـال حاضر برنامههـای گوناگونـی طراحی
شـده کـه میـزان مشـارکت افزایش یابـد .بهعنـوان مثال :بـا ایجاد
کانالهـای مجـازی ،اطلاع رسـانی در سـطح گسـتردهای انجـام
شـده و باعـث حضـور بیـش از  725نفـر در مجمـع عمومـی اخیر
سـازمان بـود که ایـن امر در سـالهای اخیر کم سـابقه بودهاسـت.
همچنیـن بـرای روز مهنـدس برنامههایـی تـدارک دیـده شـده تا
بیـش از  15هـزار نفـر از اعضـاء در سـه روز مراسـم شـرکت کنند
کـه ارائـه دورههای آموزشـی ،جلسـات هم اندیشـی ،ترتیـب دادن
مسـابقات حرفهای و  ...نیز میتواند به امر مهم مشـارکت بیانجامد.
وی ادامـه داد :ضعـف دیگـری کـه دیـده میشـود ،کمبـود دانش
حرفـهای فارغالتحصیالن جدید اسـت که مالحظه میشـود درصد
پایینـی از ایشـان ،در آزمـون ورود بـه حرفـه موفـق میشـوند .بـه
منظـور رفـع این مشـکالت دورههای آموزشـی کارآمـوزی طراحی
شـده کـه امیـدوار هسـتیم بتـوان ایـن مشـکل را رفـع نمـود .وی
گفت :مشـکل دیگـری که وجود دارد ،کـم کاری بعضی از همکاران
مـا در ارائـه خدمـات مهندسـی اسـت کـه در اثر بیتوجهـی و کم
اطالعـی ایشـان میباشـد .در ایـن رابطه هیئت مدیره دوره هشـتم
مصمم اسـت تا نسـبت بـه اطالع رسـانی بهتر به اعضـاء کم اطالع
و یـادآوری وظایف و مسـئولیتهای آنها اقدام نموده و با اسـتفاده
از ابزار کنترلی و بازرسـی دقیق نسـبت به شناسایی ایشـان اقدام و
بـا ارشـاد و یـادآوری مسـئولیتها و در صورت لزوم معرفی ایشـان
به شـورای انتظامـی(دادگاه رسـیدگی به تخلفات حرفهای) سـبب
تنبیه و هدایتشـان شـود .وی افـزود :در مقابل ،نقاط قوت سـازمان
نظام مهندسـی نیز بسـیار زیاد اسـت که به تعدادی از آنها اشـاره

میشـود:
نیروهای انسـانی متخصص ،نمایشگر پیشـرفت کشورهای جهان
اسـت .یکی از افتخارات سـازمان ،داشـتن بیش از  30هزار عضو در
فارس و  500هزار عضو در کل کشـور اسـت(.کدام تشـکل ،انجمن
و سـازمان را میشناسـید کـه ایـن تعـداد نیروی متخصـص دارای
حداقل مدرک کارشناسـی مهندسـی باشد)
اثـر گذاری خدمات اعضاء سـازمان در جامعه بهصـورت درازمدت:
همانگونـه که میدانیم مثلث مازلو ،مسـکن را جـزء اولین نیازهای
بشـر اعالم کرده اسـت و اعضاء سـازمان با طراحی ،نظارت و اجرای
سـاختمان ،سـالها اثر عیـان و پنهان خـود را بر مـردم میگذارند.
بـا رعایـت مقـررات عالـی ،توانمنـدی خـود را بـرای ایمـن سـازی
سـاختمانها بـرای دههـا سـال نشـان میدهنـد و اثبـات آن در
مقایسـه دو زلزله بم و کرمانشـاه میباشـد.
هـم اکنـون بیـش از  20سـال از تشـکیل رسـمی سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان میگـذرد و در اسـتان  30هـزار عضـو داریم
کـه بیـش از  15هـزار نفـر در پایههـای یـک ،دو ،سـه و ارشـد در
حال ارائه خدمات مهندسـی هسـتند .تجربهای که در طی سـالها
بدسـت آمده بسـیار بـا ارزش اسـت و دانـش فنی اندوختـه اعضاء،
بعـد دیگـری از نقطـه قـوت سـازمان را نشـان میدهـد .طراحـان،
ناظـران و سـازندگان ،بـه علـم روز مجهـز هسـتند و بـه عبارتـی
« سـرمایه ملـی» گرانقـدری هسـتند کـه بـه سـادگی بهدسـت
نمیآینـد.
بخش آموزش سـازمان موفق شـده اسـت برای  7رشـته اصلی،
دورههـای مختلـف آمـوزش در سـطح اسـتاندارد و بیـن المللـی را
بهصورت کالس ،کارگاه ،همایش ،کنفرانس ،گردهمایی ،نمایشـگاه،
بازدیدهـای داخلـی و خارجی و ...با صدها عنـوان برگزار نماید و هم
اکنـون میتـوان ادعـا کرد ،اعضاء سـازمان در حال حاضر پتانسـیل
علمـی و تجربی بسـیار خوبی در سـطح ملی و بین المللـی دارند.
پتانسـیل بسـیار خوب و با ارزش طراحی و اجرایی تعداد بسیاری
از اعضـاء سـازمان ،آن را در موقعیـت صـادرات خدمـات فنـی و
مهندسـی قرار داده اسـت .در شـرایط سـخت اقتصادی کنونی که
صنعـت سـاختمان با مشـکل سـرمایه گـذاری و رونق روبرو اسـت
و گفتـه میشـود تعـداد پروانههـا بـه  25درصـد سـالهای قبـل
رسـیده اسـت ،راه حضـور در بازارهـای بیـن المللـی یکـی از نقاط
قـوت سـازمان اسـت که در چند سـال اخیر نیز مصادیق بـارزی در
خـارج از کشـور دیده شـده اسـت.
سـازمان بـا  21دفتـر نمایندگـی و  2شـعبه در سراسـر اسـتان،
خدمـات خـود را بـه شـهروندان عزیـز ارائـه میدهـد ،ایـن ضریـب
نفـوذ بـاال نیـز نقطه قوت بسـیار مهمی اسـت که خدمـات عادالنه
در سـطح اسـتان صـورت میگیـرد و مقـررات ملـی سـاختمان در
اقصینقـاط رعایـت میشـود.
بـا توجـه به اینکه صنعت سـاختمان سـازی یکـی از حوزههایی
اسـت کـه بیشـترین اشـتغال زایـی را دارد ،بـا رونـق ایـن صنعت،
مشـاغل و حـرف زیـادی بـه تحرک خواهند رسـید.گفته میشـود
هـر سـاختمان ،نیـاز بـه اسـتفاده از صدهـا شـغل و حرفـه دارد.
ایـن موضـوع نیـز یکـی از نقـاط قـوت مهمی اسـت که با تشـویق
سـرمایهگذاری و حضـور اعضـاء در ارائـه خدمات مهندسـی ،بخش
بزرگـی از جامعه در مشـاغل تولیدی به کار مشـغول خواهند شـد.
ارتبـاط اعضـاء سـازمان ،در بخشهـای دولتی و خصوصـی نیز از
عوامل قدرتمند در تسـری خدمات مهندسـی با کیفیت و مؤثر در
سـاخت و سـازها خواهـد بود .بـه عبارت دیگـر میتـوان گفت :هر
عضـو نماینـده تفکر رعایت مقـررات ملی سـاختمان در زمینههای
ایمنـی ،بهداشـت ،صرفـه جویـی وبهـره وری اقتصادی و اسـتفاده
بهینـه از انـرژی ،آب میباشـد که در نهایت منجر به ایمن سـازی و
بـاال رفتن عمر سـاختمان خواهد شـد.
ارتباط بسـیار خوب و مثبت سـازمان با شـوراهای اسلامی شهرها،
شـهرداریها ،اسـتانداری ،اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان و ادارات
وابسـته نیز قوتی اسـت که با خردگرائی و مشارکت جمعی نسبت به
سـرمایه گـذاری ،تهیه طرحهای معمـاری ماندگار ،طراحـی و اجرای
شـهرهای جدید ،پروژههای تفریحی و گردشگری ،طرحهای تولیدی

و صنعتـی ،سـالنهای اجتماعـات ،سـخنرانی ،موسـیقی و ...اعضـاء
سـازمان میسـر اسـت و میتواند تحول بـزرگ و اساسـی ایجاد کند.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان ،در مـورد برنامههـای
خـود در جهـت بهبـود وضعیت و جایگاه سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان اسـتان فـارس گفـت :همانگونه کـه میدانیـد وظیفه
رئیس سـازمان بـا همراهی هیئت رئیسـه ،اجـرای مصوبات هیئت
مدیـره براسـاس قانـون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان و
آئیننامـه اجرائـی آن اسـت .در دوره جدیـد هیئـت مدیـره ،اولیـن
اقدام برنامهریزی یکسـاله و سـه سـاله بود که بـرای تثبیت جایگاه
سـازمان و حفـظ حیثیت اعضـاء آن برنامه ریزی انجام شـد که این
برنامهریـزی بـه قـرار ذیل میباشـد:
الـف -اطلاع رسـانی بـه اعضـاء بـا ایجـاد کانالهـای مجـازی،
اسـتفاده از پسـت الکترونیـک ،سـایت سـازمان و پیامهـای کوتاه و
بررسـی تاًثیرگـذاری هـر ابـزار و ایجـاد بهـره وری بهتـر.
ب -جلـب مشـارکت بیشـتر اعضاء ،بخصـوص در مجامـع عمومی
کـه در مجمـع اخیر بیش از  725نفر شـرکت داشـتند کـه در نوع
خـود بی نظیـر بود.
ج -تعامـل مثبت با اسـتانداری ،شـورای شـهر ،شـهرداریها ،اداره
کل راه و شهرسـازی ،شـرکت گاز ،شـرکت برق ،اداره کل اسـناد و
مـدارک و انجمنهـا و تشـکلهای بخـش خصوصـی ،بـه منظـور
ارتقـاء کیفیـت روابط.
د .برنامه ریزی به منظور اخذ اسناد ملکی داراییهای سازمان.
ه .برنامـه ریـزی بـه منظور تکمیـل طرحهای نیمه تمـام ،از جمله
مجتمع ورزشـی سازمان.
و .آمـوزش دانـش بـه روز رشـتههای هفتگانه منـدرج در قانون و
ارتقـاء کیفیت دورههای آموزشـی.
ز -اسـتفاده هـر چـه بیشـتر از تـوان علمـی و فنـی گروههـای
تخصصـی ،هیـات مشـورتی و اعضـاء فرهیختـه سـازمان
ح .بررسـی امکان صدور خدمات فنی و مهندسـی اعضاء سـازمان،
شـرکت در نمایشـگاهها و اعـزام هیئت های تجاری -مهندسـی به
کشورهای مختلف.
ط .ارائـه خدمـات به اعضاء از جمله حضور در کمیسـیونهای حل
اختلاف مالیاتی ،سـازمان تاًمین اجتماعی و اداره تعـاون ،کار و رفاه
اجتماعی.
ی .شناسـاندن خدمـات شایسـته مهندسـان بـه جامعـه و بیـان
اهمیـت آن.
ک .بررسـی گـردش کار ارائه خدمات طراحی ،نظـارت و اجرا اعضاء
بـه جامعه و تعیین روشهای جدیـد ارزیابی و کنترل فعالیتها
ل .برپایـی جلسـات هـم اندیشـی بـا اعضـاء ،برگـزاری مؤثـر روز
مهنـدس و گردهمایـی بزرگ مهندسـان  ،توجه به امـور فرهنگی،
رفاهـی و ورزشـی اعضاء.
م .شـرکت و اظهـار نظـر در مباحـث کالن معماری و شهرسـازی،
منظـر شـهری ،مدیریت شـهری ،بافـت فرسـوده و. ...
مهنـدس سـیف زاده در پایـان گفت :بـا توجه به سـوابق چند دهه
و حضـور در هیئت مدیرههای سـازمان و شـورای مرکزی ،میتوانم
عرض کنم:
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد
خانواده نظام مهندسـی در حال حاضر ،با فشارهای مختلفی شبیه
رکود تورمی در بخش اقتصاد سـاختمان ،کم شـدن میزان سـرمایه
گـذاری ،نـزول شـدید تعـداد پروانههـای سـاختمانی ،ابالغیههـا و
بخشـنامههای مختلـف دولتـی و ...روبرو اسـت .اینجانـب اطمینان
دارم مـا از ایـن مرحلـه سـخت به سلامتی ولـی با فـداکاری عبور
خواهیـم کـرد اما در ایـن راه همکاری و همدلـی و حضور همکاران
ضروری اسـت و شایسـته اسـت مـا روز بـه روز خدمات مهندسـی
(طراحـی ،نظـارت و اجـرا) را با کیفیـت بهتر به جامعـه ارائه دهیم
و اطمینـان بهـره بـرداران را جلـب کنیـم .بـا ارائـه پیشـنهادات و
انتقـادات سـازنده هیئـت مدیـره را بـرای سـازمانی پویـا و حضـور
توانمند در سـطح شـهر و اسـتان و ملی در مراکز تصمیمگیری و
تصمیمسـازی آماده سـازیم.
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کاهش پنجاه درصدی صدور پروانه ساختمان
از مشکالت پیش روی شهرداری ها
مهندس آرش فرج زاده
معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز
بـراي هماهنـگ كـردن برنامههـاي شهرسـازي بـه منظـور ايجـاد
محيطزيسـت بهتـر براي مـردم ،همچنيـن به منظـور اعتالي هنر
معمـاري ايران و رعايت سـبكهاي مختلف معماري سـنتي و ملي
و ارائـه ضوابـط و جنبههـاي اصيل آن بـا در نظر گرفتـن روشهاي
نويـن علمـي و فنـي و درنتيجه يافتن شـيوههاي اصولي و مناسـب
سـاختماني در مناطق مختلف كشـور با توجه به شـرايط اقليمي و
طرز زندگي و مقتضيات محلي ،شـوراي عالي شهرسـازي و معماري
ايـران شـکل گرفت تا خدماتـي در جهت رونـق و رفاه شـهري ارائه
گـردد ،از ايـن رو بـرآن شـديم تـا در گفتوگويي دوسـتانه بـا آرش
فـرج زاده معـاون شـهر سـازي و معمـاري شـهر داری شـيراز بـه
صحبت نشسـتيم کـه ماحصـل آن تقديم مـي گردد:
آرش فرج زاده معاون شهرسـازي و معماري شهرداري شيراز در ابتدا
شـهرداري را سـازماني عمومي ،غير دولتي دانسـت که ميبايست بر
اسـاس هزينههـاي موجود در آمد کسـب کند که اين امـر از طريق
ضوابط بودجه و فعاليتهاي اين سـازمان امکان پذير ميباشـد
بـه صورت کلي هزينههاي شـهرداري به دو بخش جـاري و عمراني
تقسـيم ميگردد که قسـمتي از آن صرف مخارج جاری شـهرداری
و قسـمتي ديگر صرف موارد عمرانی ميشـود.
وي در ادامه گفت :متاسـفانه هنوز شـهرداريها نتوانسـتهاند به يک
بحـث درآمد پايدار برسـندو عمده شـهرداريهاي کشـور 90درصد
از درآمـد نقـدي خـود را از حوزه صدور پروانه سـاختمانی به دسـت
ميآورنـد و ظـرف مدت چهار سـال اخيـر صدور پروانه سـاختمانی
بـا کاهـش پنجـاه درصـدي روبـرو بـوده اسـت که علاوه بـر رکود
اقتصادي ،مشـکالت تحريم ،مهاجرت ،بازارهاي موازي و ...مشکالتي
را بـراي شـهرداريها به وجود آورده اسـت.
معاون شهرسـازی و معماری شـهرداری شـیراز بیان کرد :علي رغم
مشـکالت موجود و کاهـش پنجاه درصدي صدور پروانه سـاختمان
اين نهاد همچنان در جهت بهبود شـرايط و پاسـخگويي به نيازهاي
مردمـي در حوزههايـي ماننـد فضـاي سـبز ،حمـل و نقل ،توسـعه
معابـر ،پارکينگهای عمومـی و ...فعاليت دارد.
اما شـهرداريها جهت تسـهيل کردن امور همچنـان نيازمند درآمد
حاصل از صدور پروانه هسـتند و در اين جهت طرح تفصيلي جديد
ارائـه گرديـده که اين طرح معايب و مشـکالت طرحهاي پيشـين را

برطـرف کرده و همسـوتر با مطالبـات مردمی و انجـام کار در زمينه
صدور پروانه در حال آسـان سـازی اسـت.
فـرج زاده ازپيشـرفتهايي در حوزه شـهرداري الکترونيـک خبرداد،
کـه در سـه بخش قبـل از صـدور پروانه سـاختمانی ،پـس از صدور
پروانه تا پایانکار و پاسـخ اسـتعالمات در حـال برنامهریزی در جهت
تسـهیل پاسـخگويي به مراجعين می باشـد.
وي عـدم وجـود مهندسـين متخصـص در حـوزه سـاخت و سـاز و
حضـور دالالن و نيروهـاي غير حرفهاي را از ديگر مشـکالت موجود
نـام بـرد و افـزود :امـروز بـا ارتباط مناسـبي کـه بين سـازمان نظام
مهندسـي اسـتان و شـهرداري شـیراز بـه وجـود آمـده و همچنين
سيسـتمي تحت عنوان سيسـتم ارجاع به حذف نيروهاي نا کارآمد
و غيـر متخصص کمک کرده تا مهندسـين و متخصصيـن امر براي
فعاليـت در ايـن بـازار مجبور بـه کاهش کيفيـت در جهت کاهش
قيمتها نشـوند.
آنچـه مسـلم اسـت هميشـه پيشـرفتها در تنگناهـا و سـختيها
بـه وجـود ميآينـد و مـا در شـهرداري و کشـور بارها ايـن را تجربه
کردهايـم و در روزهاي سـخت سـعي شـده بيشـتر بـه کيفيت کار
توجـه نماییـم ،که همين امر موجب پيشـرفت ميگـردد .به طوري
کـه هـم اکنون با اجرایی نمودن سيسـتمها به لحاظ سـخت افزاري
و نرم افزاري در راسـتای تسـهيل و بازسـازي روند در سيسـتمهاي
کنتـرل کيفيـت ،آييـن نامهها و بخشـنامهها این امـکان را به وجود
آورده تـا مراجعیـن بـا اعتماد به مهندسـين و ناظرين شـهردايها،
سـاختمانهاي با کيفيـت باالتر را تحويـل بگیرند.
معـاون شهرسـازی و معماری شـهرداری شـیراز ادامـه داد :در حال
حاضـر بـا بـاال رفتن آگاهـی مردم در صنعت سـاخت و سـاز ،انتظار
آنـان از لحـاظ کیفی سـاختمان بـاال رفته اسـت و خوشـبختانه در
ایـن حیطـه شـاهد کارهاي تخصصي و مهندسـي سـاز میباشـیم
کـه از ارزش بيشـتري نسـبت به گذشـته برخـوردار بوده اسـت و با
ورود تکنولـوژي بـه حيطـه ساختوسـاز ،ارتقاي اين صنعـت رو به
پیشـرفت میباشد.
وی از ديگـر فعاليتهـاي شـهرداري در حـوزه خدمـات طراحـي
شـهري ،المانهـاي شـهري و بازسـازي بافـت فرسـوده و بازآفرینی
محلات شـهری و حفـظ و احیـاء باغـات قصردشـت نـام بـرد و از

پيشـرفتهايي در جهت بازسـازي بافت فرسـوده و احياي باغات و
تسـهيلگريهايي در ايـن زمينه خبـر داد و گفت امـروز با امکاناتي
که دولت ،تسـهيلگران و بانکها در اختيار شـهروندان می گذارند،
هماننـد :معافيتهـاي عوارضـي ،سـرمايهگذاري در بخـش بافـت
فرسـوده و ...میتوانـد تاثیرات مؤثری در این حوزهها بـه وجود آورد.
فـرج زاده ،کيفيـت سـاخت و سـاز در شـهر شـيراز را نسـبت بـه
شـهرهاي ديگـر اينچنيـن ارزيابـي کـرد که :در شـيراز بـا توجه به
اينکـه پيـش از شـکلگيري سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان
دفتـري تحت عنـوان کنترل نظام معمـاري فعال بوده اسـت ،حتي
قبل از تشـکيل سازمان نظام مهندسي کنترل کيفيت ساختمانها
بـه دقـت انجـام ميشـد و کارشناسـان متخصـص شـهرداري کار
بازديـد اجـراي فونداسـيون را انجـام ميدادنـد و براسـاس آمـار و
ارقـام موجـود بـه جـرأت ميتـوان گفـت کـه شـيراز از نظـر کيفي
کماکان سـر آمد کالن شـهرهاي کشـور اسـت هرچند سختيها و
دشـواريهاي بسـياري در اين راه متحمل شـدهايم امـا موفقيت در
حـوزه کيفيت سـاختمان رهاوردي ارزشـمند اسـت.
فرج زاده معاون شـهر سـازي و معماري شـهرداری شـيراز در ادامه
از برنامه ريزي پنج سـاله شـهرداري شـیراز گفت :شـهرداري تقريباً
از دو سـال پيـش در جهـت تدوين برنامه پنج سـاله سـوم اقدامات
خوبی انجام داده اسـت و تمامي مقدمات کار ،چشـم اندازها و اهداف
مشـخص شـده و منجر به اهداف عملياتي و پروژهها گرديده اسـت
و اين برنامهها ميبايسـت مصوب شـوراي اسلامی شـهر شـود چرا
کـه الزم اسـت شـوراي اسلامی شـهر بـه عنـوان سـازمان مافـوق
شـهرداري و نمايندگان مردم آن را تاييد نمايند و طرح پس از بحث
در کميسـيون تلفيق شـورا به کميسـيونهاي تخصصي شـورا برود
و طـرح در اختيـار کميسـيونهاي تخصصـي قـرار گيـرد و با توجه
بـه صحبتهايـي که در کميسـيون معماري و شـهر سـازي مطرح
میشـود و شـاخصهايي براي سـنجش برنامه ارائه میگـردد که با
توجـه بـه نقطه نظرات سـازنده پـروژه و گـزارش ارائه شـده با هدف
ارتقـا کيفـي و کمي خدمات بررسـی و نقطـه نظرات به شـهرداری
ابالغ میگردد .اميد اسـت تا با همکاري اسـتانداری و سـازمان نظام
مهندسـي اسـتان ،شـهرداري بتوانـد خدماتي بهتر به شـهروندان
عزيـز ارائه نماید.

آشنایی با استارت آپ سیوان
ایـدهی شـکلگیری اسـتارت آپ سـیوان در شـرکت سـاوانا بتـن
یکـی از تولیـد کنندگان بتن آماده در شـیراز از آنجا شـکل گرفت
کـه اسـتفاده از ظرفیتهای  ITو تکنولـوژی وب در حوزه مدیریت
صنعتـی همـواره درکشـور محجور مانده بـود و همـواره محدودیت
بسیار زیادی در نظارت از راه دور و همچنین مدیریت جریان کاری
بـرای کارخانههایـی که دارای شـعب مختلف تولید در نقـاط دور از
یکدیگـر بوده اند احسـاس میشـد.
گـروه اسـتارت آپ سـیوان با رویکـردی آکادمیـک و با اسـتفاده از
تیم مطالعاتی خود و تجربیات چندین سـاله سـاوانا بتن در صنعت
بتن ،توانسـت در قدم اول سـامانهی مدیریتی بر بستر وب راهاندازی
کنـد کـه ایـن سـامانه تحـت وب کل پروسـهی ثبـت مشـتری،
مدیریـت محـل تحویـل ،تولیـد ،برنامهریـزی ،مدیریـت حمـل و
نقـل و ماشـینآالت ،مدیریـت ارتباط با مشـتری و میـزان رضایت
از محصـول ،تحلیـل فـروش ،تحلیل نقدینگی و دیگـر امکاناتی که
باعث تسـریع جریانهای کاری ،گزارشـات آنالین مدیریتی و بهبود
روند ارتباط درون سـازمانی گروههای مختلف فـروش ،برنامهریزی،
اجـرا و مالـی را کنتـرل میکند.
ایـن گـروه بعـد از ایـن گام بلند و بـا توجه به پتانسـیلهای نهفته
در تکنولـوژی وب ایـن سـامانه را بـه صورت پایلوت و آزمایشـی در
چنـد کارخانـه بـا نقاط تولیـد چندگانـه راهانـدازی کـرده و ایدهی

فـروش همگانی و مجتمع بر اسـاس تئوری سـهمیه بنـدی فروش
بـر اسـاس قابلیـت کارخانـه و همچنین قیمـت گذاری سراسـری
محصـول را در شـیراز بـه صـورت آزمایشـی پیاده سـازی کرد.
موفقیـت ایـن پیاده سـازی عزم گـروه را بـرای راهاندازی سـامانهای
کشـوری جـزم کرد کـه بتوانـد در عرصـهی پرکاربـرد صنعت بتن
آمـاده و مصالـح فله از تامین و مدیریت مواد خـام در معادن ،فروش
آنالین مواد خام اعم از شـن ،ماسـه ،سـیمان ،آسـفالت و همچنین
مدیریـت کل زنجیـره ی تامیـن از مـواد خـام تـا تحویل به دسـت
مشـتری را بـر بسـتر وب بـه صورت آنالیـن ارائه دهد .این سـامانه
میتوانـد در صنـوف مختلـف و صنعتهـای رایج در حـوزه صنعت
سـاختمان و مصالح مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
سـامانه  sivanapp.irقصد دارد تا اردیبهشت  98تمامی مصالح
فلـه را بـه صـورت آنالیـن بـه فـروش رسـانده و همچنیـن بـا ارائه
داشـبورد مدیریتی(اپلیکشـن تولید ،حمل ،فروش) تولید کنندگان
و صنعتگـران کشـور را در ایـن راه کمـک نماید .از دیگـر امکانات
این سـامانه مدیریت ارتباط با مشـتری ،امتیازبندی محصول تولید
کننـدگان ،ارائـه قیمتهای سراسـری و اسـتانی مصالـح ،مدیریت
حمـل و نقـل و تحویـل بـا اسـتفاده از اپلیکشـنهای هوشـمند
موقعیـت یابـی راننـده ،و دیگـر امکانـات مدیریتـی بـرای تولیـد
کنندگان و همچنین مصرف کنندگان میباشـد .مصرف کنندگان

و مشـتریان میتوانند لیسـت خریدها ،لیسـت گزارشـات ،لیسـت
فاکتورهـا را بـه صورت آنالین دریافت کـرده و همچنین با مدیریت
نقـاط تحویل سفارشـات خـود را در اسـرع وقـت دریافت کنند.
سـامانه  sivanapp.irدر نظر دارد تمامی اتفاقات حوزه بتن را به
صورت پیشـرفته ،در زمینههـای تولید مدیریـت درون کارخانهای،
تحویل و همچنین آزمایشـگاه مصالح ،بتن و سیسـتمهای نظارتی،
ارائـه گواهینامـه تاییـد محصـول و بتـن ریـزی ،سیسـتم فـروش
آنالیـن فله ،سیسـتم اسـتعالم قیمتی آنالین سراسـری و اسـتانی
را بـه مشـتریان ارائه دهد.
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ارتقاء کیفیت ساخت و ساز
یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی
مهندس بهزاد شاکرنیا
رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساخت

بسیاری از مهندسین عضو سـازمان نظام مهندسی
با وظایف اداره توسـعه مهندسـی و نظارت بـر مقررات ملی
و کیفیت سـاختمان آشنا نیسـتند ،وظایف و اختیارات این
اداره را بـه عنـوان رئیس ایـن اداره بیان کنید.
بخشی از وظایف ما به شرح زیر است:
همـكاري و نظـارت در برگـزاري انتخابـات هيئت مديره سـازمان
نظام مهندسـي سـاختمان و سـازمان نظام كارداني سـاختمان.
بررسـي عملكرد سازمان نظام مهندسي ساختمان و سازمان نظام

كاردانـي سـاختمان اسـتان و گـزارش هيئـت مدیـره سـازمان نظام
مهندسـی اسـتان جهت ارائـه به مراجـع ذيربط.
بررسـي مـدارك ،تأييـد و صـدور پروانه اشـتغال به كار اشـخاص
حقیقـی و حقوقی مهندسـي ،كاردانـي و معماران تجربي در سـطح
استان.
همـكاري در برگـزاري آزمونهـاي ورود بـه حرفـه تخصصـي
مهندسـين ،كاردانهـاي فنـي و معمـاران تجربـي اسـتان.
همـكاري در برنامهريـزي و برگزاري دورههاي آموزشـي ،بازآموزي
و آموزشهاي تكميلي براي مهندسـين ،كاردانهاي فني و معماران
تجربي استان .

کنتـرل سـاختمان و نظـارت عاليـه نمونـهاي و مـوردي سـاخت
وسـازها از لحـاظ چگونگـي رعايت مقررات ملي سـاختمان و ضوابط
ي و معمـاري و نحـوه ارائـه خدمـات مهندسـي و تنظيـم
شهرسـاز 
گزارشـات مربوطـه جهـت اقدامـات بعدی (موضـوع مـاده  35قانون
نظام مهندسـی سـاختمان).
بررسـي شـكايات واصله از اشـخاص و مؤسسـات درخصوص عدم
رعايـت مقـررات ملـي سـاختمان و ضوابط شهرسـازيومعمـاري و
انجـام بازديدهاي محلـي الزم ،تهيه گزارش و اقدام تا حصول نتيجه .
همـكاري در برگـزاري گردهمايـي هـا و سـمينارهاي مربـوط به
سـاخت و ساز.

جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور و همچنین در استان فارس را چگونه ارزیابی کنید؟
همـواره پـس از ابلاغ قانـون نظام مهندسـی سـاختمان در سـال  1374سـازمان نظام مهندسـی فـارس جزء یکی از برترین سـازمانها از لحاظ عملکرد بوده اسـت به شـکلی کـه در دورافتادهترین روسـتاهای
اسـتان نیـز اجـرای ضوابـط و مقـررات ملـی سـاختمان در سـاخت و سـازهای اخیر به وضوح قابل مشـاهده اسـت .همچنیـن مبادله تفاهم نامه طرح پایلوت آموزشـی مهندسـان قبـل از ورود به حرفـه که پس از
سـیر مراحـل اولیـه در کل کشـور بـه مرحلـه اجـرا در خواهد آمد خود مبین جایگاه سـازمان نظام مهندسـی اسـتان فـارس در حوزه آموزش میباشـد.
وظایف و عملکرد کنترل و نظارت عالیه درسالهای
اخیر چگونه بوده است؟
در راسـتای رعایـت مباحـث بسـت و دو گانـه مقـررات ملـی
سـاختمان و اجرایی شـدن ماده  35قانون نظام مهندسـی و ماده
 33نظـارت و کنتـرل سـاختمان ،اداره کل پـس از ابالغ رسـمی و
تفویـض اختیار دسـتورالعمل نظارت عالیه از طـرف دفتر مقررات
ملـی سـاختمان ،این وظیفـه خطیر را به اداره توسـعه مهندسـی
و نظـارت بـر مقـررات ملـی و کیفیـت سـاخت محـول نمـود که
ایـن اداره ،بـا برنامهریزیهـای صـورت پذیرفتـه و نیـز اسـتفاده
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از تجربیـات و راهنماییهـای مسـئولین و کارشناسـان ذیربـط،
بازدیدهایـی از سـاخت و سـازهای موجـود در سـطح شـهر بـه
صـورت کام ً
ال اتفاقی ،به منظور بررسـی کیفیت سـاخت و سـازها
و نظارت مسـتمر بر عملکرد سـازندگان در اسـتان نموده است که
خـود شـامل بازدیدهـای اولیـه و بازدید مجدد میباشـد که منجر
بـه اعلام نظـر کارشناسـان گروه کنتـرل و نظـارت عالیـه مبنی
بـر سـطح کیفیـت اجـرای سـاختمان بازدید شـده میگـردد که
نتیجـه بـه شـهرداری مناطق مربوطه اعلام گردیـده و در صورت
مشـاهده تخلفات اساسـی ،ادامه اجرای سـاختمان مذکور تعطیل
و ناظریـن مربوطـه به شـورای انتظامی اسـتان معرفـی میگردند
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7
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تـا منجـر بـه صـدور رأی شایسـته گـردد .همچنیـن در راسـتای
حفظ کیفیت سـاخت و سـازها نیز بازدیدهایی از آزمایشـگاههای
سـطح شـهر و دفاتر خدمـات شـهرداری (برون سـپاری) به عمل
آمـده اسـت .ارتقـاء کیفیت سـاخت و سـازها و برخـورداری مردم
از سـاختمانهای ایمـن و مسـتحکم ،و نیـز حفظ آسـایش مردم
کـه همـواره یکی از اهداف ایـن اداره میباشـد را از خداوند متعال
خواستاریم.
اگـر بخواهیم خالصـه ای از گزارش عملکرد کنتـرل نظارت عالیه
بازدیدهـای صـورت گرفتـه در سـالهای اخیـر ارائه دهیـم بدین
قـرار میباشـد که:

برائت
0
1
3
40
46

نظر شما در خصوص مبحث  22مقررات ملی ساختمان چیست؟
در خصـوص حـوزه شـمول مبحـث  22مقـررات ملـی سـاختمان یعنی تعمیر و نگهداری از سـاختمان میتوان بیـان نمود که در  27میلیون سـاختمان موجـود و در حال بهرهبرداری (طبق آمار ارائه شـده توسـط
مرکـز آمـار ایـران) رعایت این مبحث و بـه کارگیری آن ضروری اسـت.
دیگـر مباحـث مقـررات ملـی سـاختمان عمومـاً سـاختمانهای در حـال سـاخت را در بر میگیرد و سـالیانه  400-800هزار واحد مسـکونی را شـامل میشـود ،این مسـئله نشـانگر اهمیت مبحث  22مقـررات ملی
سـاختمان خواهـد بـود .مبحـث  22بـا توجـه بـه اینکه حوزه شـمول وسـیع داشـته و تمـام تخصصهای مرتبـط با صنعت سـاختمان را در تمامی سـطوح در بـر میگیرد .مـا با عنایت بـه اینکه این مبحـث در دو
بخـش فراینـد اداری و بخشهـای فنـی اسـت .امیدواریـم در دبیرخانـه دائمی مبحـث  22بتوانیم بـه یک جمع بندی مناسـب در این خصوص دسـت یابیم.
آمـاری نسـبی از تعـداد مهندسـین دارای پروانـه اشـتغال به کار مهندسـین در رشـتههای مختلف و همچنین شـرکتهای حقوقـی در فعالیتهـای مختلف که توسـط اداره تحت
مدیریـت شـما صادر میشـود را ارائـه کنید؟
همانگونـه کـه مسـتحضرید رونـد صـدور پروانـه اشـتغال ،تابـع قبول شـدن متقاضیان ایـن امر در آزمون ورود به حرفه مهندسـی میباشـد کـه متعاقباً پـس از برگزاری ایـن آزمون که در خصـوص وضعیت کلی
آزمـون از نظـر کیفـی و نیز آمـار قبول شـدگان در فرصت مناسـبتری تحلیل و نتیجهگیری خواهد شـد.
در اسـتان فـارس و بـه نیابـت وزارت متبـوع تاکنون  13815پروانه اشـتغال به کار مهندسـی در کلیه رشـتههای مرتبط 2077 ،پروانه اشـتغال به کار کاردانـی و  730پروانه جهت معماران تجربی صادر گردیده اسـت.
همچنیـن  284پروانـه مجـری حقوقـی و  161پروانـه مجری حقیقی صادر و در خصوص مجوز شـرکتهای خدمات آزمایشـگاهی این میزان به  52مجوز و برای مجریان گاز فشـار قوی  14مجوز صادر گردیده اسـت.
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نظارت بر اجرای ساختمان ها
به شیوه کنونی چندان کارآمد نمی باشد
دکتر سید علیرضا حکمت آرا
مدرس دانشگاه و رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
بـا توجـه بـه بازدیدهایـی کـه در طـی سـالهای گذشـته از سـایر
اسـتانها بـه ویـژه اسـتانهای هـم جـوار داشـته ام ،به طور نسـبی
وضعیـت سـاخت و سـازهای کنونی اسـتان فـارس را خـوب ارزیابی
میکنـم .اما ایـن موضوع نباید باعث شـود ایراداتی را که وجـود دارد
نبینیـم و خودمـان را بهتـر نکنیـم .این مطلـب را دکتر حکمـت آرا
رئیـس گـروه تخصصی عمران سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان
اسـتان فـارس بیان کـرد ،وی در ادامـه گفت :آنچه که متأسـفانه در
فضای رقابتی امروز بازار سـاخت و سـاز تمامی کشور حکم فرماست
کاهـش هزینهها میباشـد ،وضعیت اقتصادی بـازار و تغییر قیمتها
بـه گونـهای اسـت کـه بسـیاری از کارفرمایـان بـه دنبـال خدمـات
مهندسـی ،پیمانـکاران ومصالح ارزانتـر میروند و مطمئنا در چنین
شـرایطی کیفیت فدا خواهد شـد .وی افزود :در سـالهای گذشته در
سـاخت و سـازهای شهر شـیراز عمدتا از سـازههای فوالدی استفاده
میشـد .از حـدود سـالهای  1387بـه بعـد ،بـا تغییر مبحـث دهم
مقررات ملی سـاختمان و اصالح ضوابط لـرزه ای ،تحولی در طراحی
سـازههای فـوالدی شـکل گرفت .در کنـار این مورد ،تالش سـازمان
نظام مهندسـی و شـهرداری شیراز در جهت آموزش مهندسان طراح
و همچنیـن رقابـت سـالم و تشـکیل شـرکتهای سـازنده اسـکلت
فـوالدی نیـز همـه عواملـی شـدند تـا وضعیـت اجـرای سـازههای
فـوالدی در شـرایطی عالـی پیش بـرود .من ایـن را با افتخـار عرض
مـی کنـم که شـیراز جزء یکی از اولین شـهرهای کشـور بـود که در
آن ضوابـط جدیـد مقررات ملی ،چه در طراحی و چه در اجرا توسـط
جامعه مهندسـی رعایت گردید و بارها مورد تحسـین کمیته تدوین
کننـده مباحـث مقررات ملی قرار گرفـت .پس از آن و در چند سـال
اخیـر بـه دلیل تغییر شـرایط اقتصـادی کشـور اکثـر کارفرمایان به
سـمت اجرای سـازههای بتنی رفتهاند .این امر یک سـلیقه اسـت و
نمیتـوان مالکیـن را مجبور به اسـتفاده از سـازه خـاص کرد.
وی ادامه داد :اما بعد از سـالها تجربه پیمانکاران و تالش مسـئولین
حـاال همـه چیـز از نـو میبایـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد .برخـی از
مشـکالتی کـه امـروز در اکثـر سـازههای بتنی مشـاهده میشـود و
بـرای رفـع آن کارفرمـا ،پیمانـکار ،مهندسـین مجری ،طـراح و ناظر
همگـی بایـد دسـت در دسـت هم بدهنـد را تیتـر وار خدمت شـما
عـرض میکنم:
اول از همـه کیفیـت بتـن مصرفی اسـت و شـاید یکـی از مهمترین
عوامـل تخریب سـازههای بتنـی در زلزلههای اخیر بوده اسـت .مورد
دیگـر ،وضعیت اتصاالت در سـازههای بتنی اسـت که متاسـفانه هم
در طراحـی و هـم در اجـرا کمتـر مورد توجـه قرار میگیـرد ،تجمع

میلگرد ،شـرایط سـخت خامـوت گـذاری ،عدم رعایت طـول مهاری
میلگردهـا و  ...همـه عواملی اسـت که اتصاالت اعضای بتنـی را دچار
مشـکل میکند .موارد بسـیار مهم دیگری نیز وجود دارد مانند عدم
اجـرای ویبـره در زمان بتن ریزی ،مشـکالتی که به دلیل اسـتفاده از
دهانههـای بلنـد در سـازههای بتنـی رخ میدهد اما فکـر میکنم به
مرور از سـؤال شـما فاصله گرفتم و از این بابت عذر خواهی میکنم.
در یـک جملـه وضعیـت سـاخت و سـاز در اسـتان هر چنـد به طور
نسـبی خوب اسـت اما حتما نیازمند اصالح و بهبود شـرایط اسـت.
دکتـر حکمـت آرا در رابطـه با عملکرد مهندسـین محاسـب فارس
در طراحـی و نظـارت ،نسـبت بـه سـایر اسـتانها گفـت :بـا وجـود
تمامی مشـکالت ،عالقمندی مهندسـان فارس در یادگیری و رعایت
قوانین مثال زدنی اسـت .من در همایشها و سـمینارهای بسـیاری
کـه در اسـتانهای مختلف کشـور برگزار شـده شـرکت کـردهام .در
سراسـر شهرسـتانهای فـارس همیشـه در سـمینارهایی که بحث
تخصصی ارائه میشـود ،سـالنها پـر و حتی در اکثر مواقـع از بیرون
سـالن ،مهندسـین پیگیر مسـائل بودهاند کـه این مـورد را کمتر در
اسـتانهای دیگر مشـاهده کردهام .البته شـاید این ایراد وارد شود که
من در تمامی همایشها حضور نداشـتهام ،مطمئناً همینطور اسـت
و ایـن را بـه صـورت نسـبی عـرض کـردم .وی در رابطه بـا همکاری
سـازمان نظـام مهندسـی و شـهرداری شـیراز در ارائـه هـر چه بهتر
کیفیت سـاخت و سـاز توضیح داد :شـرایط همکاری سـازمان نظام
مهندسـی و شـهرداری در دورههای مختلف بر اسـاس سیاسـت هر
یـک از ایـن ارگانهـا متفاوت بوده اسـت .اما به طور خالصـه در حال
حاضـر خـوب اسـت .هر چند شـاید شـرایط ایـده آل این باشـد که
هـر دو بخـش به صـورت همزمان در کمیتههای مشـترک در جهت
بهبود شـرایط سـاخت و سـاز حرکت کنند.
وی در رابطه با معایب استفاده از مجری ذی صالح ( که بارها توسط
ارگانهای مختلف دسـتخوش تغییرات از باب نیاز نداشـتن به این
مورد گردیده اسـت) بیان کرد :آنچه مشـخص است و دیگر جملهای
کلیشـهای شـده ،این اسـت که هر کاری باید توسـط متخصص امر
انجـام شـود و مطمئناً احداث بنا نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت.
اینکـه از ابتـدای اجرای قانـون ،الزام به اسـتفاده از مجری ذی صالح
مشـکالتی وجـود داشـت بر کسـی پوشـیده نیسـت امـا اینکه چه
چیز باعث شـده تا مسـئولین به جای رفع مشـکالت بـه این نتیجه
برسـند که صورت مسئله را پاک کنند خود باید پاسخگو باشند .وی
ادامـه داد :شـاید اکثـرا بـا این عقیـده من هم نظر باشـند که نظارت
بـر اجرای سـاختمانها بـا فرم کنونی چنـدان کارآمد نمیباشـد .در

شـرایط کنونی مهندس ناظر پس از اجرای هر قسـمت از سـازه ،در
پـروژه حاضـر شـده و کیفیـت آن را مورد بررسـی قرار میدهـد و در
صورت وجود هر گونه مشـکل مجبور اسـت با تالش بسـیار کارفرما
و پیمانـکار را متقاعـد بـه اصالحاتی کند که عالوه بـر اعمال بار مالی
بر کارفرما عمدتاً موجب مرتفع شـدن کامل مشـکل هم نمیشـود.
وی افزود :اینکه راهکار چیسـت ،مشـخص است که این روال نظارت
بعـد از اجـرا ،باید بـه نظارت حین اجـرا تغییر یابد یعنی اسـتفاده از
ناظـر مقیـم به جای نظـارت عالی بر اجرا تا مشـکلی بهوجـود نیاید،
نـه اینکـه پـس از ایجاد مشـکل به دنبـال مچ گیری باشـیم و عم ً
ال
وظیفـه مجـری ،نظارت مسـتقیم بـر اجرا بوده اسـت و اگـر احتماال
مشـکالتی در خصـوص حضـور مجـری در برخی پروژهها مشـاهده
شـد ،میباید توسـط مسـئولین مربوطه راهکارهایی اجرایی در نظر
گرفته شـود که شـاید در این خصوص به خوبی عمل نشـده باشـد.
وی در پایان گفت :همگی ما بارها در ترافیک جادهای قرار گرفتهایم،
برخی از رانندگان از کم حوصلگی و شـاید به ناچار و به دلیل اینکه
بایـد سـریعاً بـه جایی برسـند مجبور به عبـور از خط وسـط خیابان
و حرکـت از مسـیر روبـرو میشـوند و پشـت سـر آنهـا هـم برخی
دیگـر حرکـت میکننـد و این امر باعث قفل شـدن جاده میشـود و
بعضـاً اگـر قـرار بود دقایقی دیر برسـند بـا این وضع سـاعتها دیرتر
خواهند رسـید .شرایط کنونی سـاخت و ساز و رقابت ناسالمی که در
حـال حاضـر بین برخی از اعضاء وجود دارد دقیقا همین گونه اسـت.
تعـداد کارهـا کم و تعداد مهندسـین زیاد شـده اسـت اما متأسـفانه
برخـی از همـکاران کـه دسترسـی بیشـتر بـه بـازار دارنـد بـه جای
تحمل و هم فکری برای تعیین راهکار مناسـب ،رو به کاهش قیمت
خدمات مهندسـی برای جذب بیشـتر کار آوردهاند و این امر در دراز
مـدت نه تنها سـایرین بلکه خـود آنها را دچار مشـکل خواهد کرد.
آنهـا مجبورنـد روز بـه روز قیمت خدمـات را پایین بیاورنـد و برای
دسـتیابی به حداقل شـرایط زندگی تعداد کار خـود را افزایش دهند
و ایـن گونه عالوه بر درگیری بیشـتر آنها کیفیت خدماتشـان نیز
کاهـش میبایـد و باعـث عدم اطمینـان کارفرمایان به آنهـا و دیگر
همکارانشـان خواهد شـد .این در شـرایطی اسـت که قیمت خدمات
مهندسـی که هر سـال ارائه میشـود ،حداقل مقدار بوده و مهندسان
در صـورت شـرایط خاص پروژه میتوانند هزینـه خدمات اضافه خود
را مطالبه نمایند .در انتها از شـما بابت این گفتوگو تشـکر میکنم
و امیـدوارم وضعیـت اقتصـادی بـه گونـهای پیـش رود کـه شـرایط
ساختوسـاز هـر چه زودتـر به روزهـای پر رونـق خود بـاز گردد.

 1 0تکنولوژی ساخت و ساز که آینده مهندسی عمران را تغییر خواهد داد
استفاده از بامبو برای ساخت شهرها:
افزایـش ساختوسـاز سـریع بـرای گسـترش و توسـعه کشـورها،
منابعـی همچـون بتـن و فـوالد بـه سـادگی در دسـترس نیسـتند.
بسـیاری از شـرکتهای سـاختمانی در حـال تغییر رویـه و به دنبال
اسـتفاده از بامبـو در ساختوسـاز هسـتند.
الماس ساخته شده از نانو:
المـاس سـختترین مـادهای اسـت کـه در طبیعـت وجـود دارد و به
دلیل استحکام آن از جمله مصالح ساختمانی عالی محسوب میشود.
محققـان به تازگی با اسـتفاده از نانو الماسـی سـاختهاند که بیسـت
هـزار بـار از یـک تار موی انسـان نازکتر اسـت و بـه مراتب مقاومت
و استحکام بیشتری دارد.
عایق اروژل:
 90درصـداز ایـن ژل را هوا تشـکیل میدهـد و از ایـن رو فوقالعاده
سـبک اسـت .این مـاده همچنین به دلیـل نوع سـاختارش مقاومت
خوبـی دارد .از محصـوالت اروژل بـه عنـوان عایـق در سـاختمانها
اسـتفاده میشـود .عایقبنـدی ایـن ژل  4برابر بیشـتر از فایبرگالس
است.

چاپگر سه بعدی جادهها:
اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی در سـاخت پیـاده روها بسـیار مناسـب
اسـت چرا که نگهداری و تعمیرآنها سـاده اسـت .سـرعت سـاخت
پیادهروهـا بـا اسـتفاده از این ماشـینها چند برابر پیادهرو سـازی در
حالت عادی اسـت.
آسانسورهای چند جهته بدون کابل:
مشـکل فعلی آسانسورها اشـغال فضا تنها برای حرکت در یک راستا
اسـت .آسانسـورهای جدیـد به دلیل بـدون کابل بـودن میتوانند در
جهتها و راسـتاهای مختلفی حرکت کنند.
رنگ خورشیدی:
بـا اینکـه پنلهـای خورشـیدی بسـیار بـزرگ هسـتند امـا آنچنان
پـر قدرت نیسـتند .محققـان رنگی را بـرای اسـتفاده روی سـلولهای
خورشـیدی ابداع کردند که از نانو ذرات مس و فسـفر ساخته شده است.
شهرهای عمودی:
گفتـه میشـود که جمعیت جهـان در سـال  2050به بیـش از 9.6
میلیارد نفر میرسـد.
بعضـی از شـرکتهای سـاختمانی ،دسـت بـه سـاخت سـازههایی

زدهاند که مسـکونی ،تجاری ،اداری هسـتند و همچنین دارای مراکز
خرید میباشـند.
بتن هوشمند:
تجمـع آب در سـطح جادههـا و همچنین خیس بـودن بتن در کنار
هم منجر به آسـیب دیدن زیرسـاختها میشـود .محققان آسفالتی
سـاختهاند که می توانـد آب را جذب کند و از ایـنرو از تجمع آب در
سـطح جادهها و وارد شـدن خسارت جلوگیری کند.
آجرهای هوشمند:
شـکل ظاهـری ایـن آجرهـا مشـابه لوگوهـای اسـباب بازی اسـت.
ایـن آجرهـا از بتـن سـاخته شـدهاند و دقیقـا ماننـد اجـزای یـک
پـازل کنـار هم قـرار میگیرنـد .اسـتفاده از این آجرها سـبب حذف
درای والها ( )Dry Wallو رنگ کردن میشود.
ساختوساز از طریق ربات موریانه:
موریانههـا قادرند سـازههایی بسـیار بـزرگ بدون هیـچ گونه نظارتی
بسـازند .با توجه به این موضوع ،محققان دانشـگاه هاروارد رباتهایی
یـه شـکل موریانه سـاختند کـه قادرنـد سـازههایی را با اسـتفاده از
طرحهـای اولیه بسـازند.
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شاهچراغ در دل تاریخ
اسـتقبال انسـانها از اماکـن زیارتـی در تمامـی ادیـان آسـمانی
برکسـی پوشـیده نیسـت که گاهـاً بـرای التیـام درونی بـه آن پناه
میبریم .شـیراز نیز با ( )204امامزاده و به عنوان سـومین حرم اهل
بیـت به دلیل وجـود مقدس شـاهچراغ (ع) از این قاعده مسـتثنی
نیسـت .امامزاده ابراهیم،امامـزاده بیبیدخترون ،امامزاده سـید تاج
الدیـن غریـب امامزاده سـید عالءالدیـن حسـین و  ...نمونههایی از
ایـن امامزادهها میباشـد که در راًس آنها شـاهچراغ(ع) قـرار دارد،
پس بهتر اسـت کمی بیشـتر دربـارهی این امامـزاده مقدس بدانیم.
امامزاده احمدبن موسـی (شـاهچراغ (ع)) در شیراز ،در کنار فلکهای
واقـع در خیابـان احمـدی و در محلـه ای کـه به محلهی سـردزک
معـروف مـی باشـد واقع شـده اسـت کـه ایـن امامـزاده بـه همراه
مسـجد نـو و مسـجد جامـع عتیق ،هسـته اولیـه و اصلی شـیراز را
تشـکیل دادهانـد و گسـترش شـهر تـا حـدود زیـادی بـر اسـاس
قرارگیـری ایـن بنا صورت گرفته اسـت .وقتـی از دروازه قـرآن وارد
شـیراز میشـویم ،دقیقاً رو به سـمت قبله اسـت که در راستای آن
گنبـد شـاهچراغ قـرار دارد و از زیر قـوس طـاق دروازه قرآن خطی
عمـود بـر نوک گنبد شـاهچراغ رسـم میشـود.
ایـن امتـداد یکـی از مهمتریـن آکسهای شـهری (مراکز شـهری)
شـیراز را تشـکیل داده اسـت که خیابان چهارباغ در این محور قرار
دارد و تمام باغهای مهم شـیراز در اطراف این خیابان میباشـد .در
راسـتای این مسـیر بازار وکیل تقویت کننده آکس میباشـد .بنای
اصلـی شـاهچراغ به زمـان عضدالدوله دیلمـی تعلـق دارد .در زمان
اتابـک ابوبکر ( 628-658هـ  .ق) به دسـتور وزیـر وی ،چهار طاق و
گنبـدی بـر فراز بقعـهی آن حضرت سـاخته و پـس از آن رواقی بر
آن آسـتانه افـزود .در زمان ملکه تاشـی خاتـون (745هـ  .ق) گنبد
 72ترکـی کـه هر ترک را  90سـانتی متر حـدس زدهاند روی بقعه
سـاخته شـد کـه بـه نوبـه ی خـود یکـی از شـاهکارهای هنـری و
معماری قرن هشـتم هجری شـیراز بوده اسـت.
در دوران صفویـه (912هــ  .ق) بقعـهی شـریف امامـزاده ،بار دیگر
توسـط مرحوم حبیب اهلل شـریفی ،متولی آسـتانه ی شـاهچراغ به
موجـب وقـف نامـهی موجود در آن سـال تعمیر اساسـی و مفصلی
گردیـد ولـی در سـال ( 997هــ ق) بر اثـر زلزلهی شـدیدی نیمی
از گنبـد و بنـای بقعـه خـراب شـد ،امـا از محـل درآمـد موقوفات،
خرابیهـا تعمیـر و بقعـه مجـددا ً بنـا گردید .نادر شـاه افشـار ،قبل
از فتـح شـیراز و شکسـت افغانهـا نـذر کـرده بـود کـه در صورت
موفقیـت ،تعمیراتـی در شـاهچراغ انجـام دهـد و پـس از رفع شـر
افغانهـا ،یـک هـزار و پانصـد تومـان پـول رایـج آن زمـان را بـرای
تعمیـر بقعـه و مقـدار  720مثقـال زرنـاب بـرای سـاختن قندیلی

در بـاالی سـر امامـزاده هدیـه کـرد کـه ایـن قندیـل تـا سـال
( 1139هــ  .ق) در بقعـه باقـی ماند ،ولی به علت زلزلهی شـدیدی
که در همان سـال در شـیراز رخ داد ،قسـمتی از بقعه ویران گردید.
قندیـل مذکـور فروختـه و صرف تعمیـرات ضروری بقعـه گردید تا
ایـن کـه نادرشـاه بـرای بـار دوم در سـال ( 1146هـ  .ق) به شـیراز
آمـد و پـس از زیـارت مبلـغ دویسـت تومان پـول رایـج روز جهت
تعمیـرات بقعـه حواله کـرد .در قرن سـیزدهم هجـری نیز چندین
بـار بقعـه خراب و مجـددا ً تعمیر و مرمت گردید .در سـالهای پس
از انقلاب اسلامی نیز تاکنـون کارهـای زیادی انجام گرفته اسـت
کـه چنـد نمونـه از آنها به شـرح زیر اسـت:
 توسعه مجموعه فرهنگی مذهبی حرم. ایجاد  162حجره در دور تا دور حیاط در دو طبقه. نصـب سـنگ مرمـر در کـف حـرم مطهـر و دیوارهـایاطراف.
 سنگ فرش کردن حیاط آرامگاه. سـاخت حوضـی بزرگ در وسـط حیاط با الهام از سـبکمذهبی.
 سـاخت بازارهایـی در دور تـا دور آرامـگاه در خـارج ازمحوطـه کـه به صـورت دو طبقه سـاخته شـده انـد و اگر
چه از مصالح نوین اسـتفاده شـده اما در سـاخت آن شیوه
سـنتی و معمـاری اصیل ایرانی لحاظ شـده اسـت.
 ایجـاد صحـن جدیـد در ضلـع غربی حـرم و اتصـال بهمسـجد نو.
حیـاط شـاهچراغ دارای دو در اصلـی ورودی اسـت کـه در سـمت
جنـوب و شـمال حـرم از زیـر دو سـر در بزرگ کاشـی کاری شـده
میگذرد و وارد حیاط وسـیع حرم میشـویم .درب شمالی بزرگتر
و قدیمیتر اسـت که باب موسـی ابن جعفر نام دارد ،دارای هشـتی
و مزین به کاشـی معرق میباشـد .درب جنوبی ،باب الرضا نام دارد
و قرینـه درب شـمالی اسـت .غیر از دو در اصلـی ،دو در فرعی دیگر
نیـز وجـود دارد که یکی بـه بازار حاجی و دیگری به مسـجد جامع
عتیق میرود .حرم مطهر شـاهچراغ در سـمت غـرب حیاط و حرم
سـیدمیر محمـد (ع) (بـرادر شـاهچراغ) در سـمت شـمال شـرقی
حیـاط قـرار دارد ،کـه در طرح گسـترش حـرم ،دارای صحن واحد
شـد .در میـان حیـاط ،حوض بزرگ فواره دارای سـاخته شـده و در
اطراف حوض درختکاری شـده اسـت.
سـقاخانهای نیـز در مقابـل حـوض بـه چشـم میخـورد .صحـن
شـاهچراغ شـامل دو ایوان شـمالی و جنوبی میباشد که با مقرنس
چفدآویـز مزیـن شـده اسـت .در دورتـا دور حیـاط ،اتاقهایـی دو

طبقه سـاخته شـده و تعداد آنها  162حجره اسـت که در پیشانی
و جرزهای جلو آنها کاشـی کاری شـده اسـت .سـتونهای آهنی
ایـوان حـرم بـه وسـیله چوبهای نفیـس پوشـش داده شـده و در
سـقف مسـطح آن نیز چوب منبت کاری شـده به کار رفته اسـت.
امکانـات وسـیعی مثـل پاسـگاه انتظامی ،دفتـر پسـت و مخابرات،
کتابخانـه و مـوزه در این حیاط وسـیع بـرای رفاه مردم ایجاد شـده
است.
در قسـمت شـرق صحـن و پشـت ایـوان شـرقی ،بخـش جدیدی
افـزوده شـده کـه فضاهـای فرهنگی و مشـاوره را شـامل میشـود.
ایـن بخـش و بازارهـای اطراف با سـازههای نوین به صورت سـنتی
سـاخته شـده اسـت .طرح حـرم به صـورت چلیپا میباشـد و بنای
حـرم مشـتمل بر ایوانـی در جلو و حرمی گسـترده در پشـت ایوان
اسـت کـه در چهـار جانـب حـرم ،چهـار شـاه نشـین قـرار دارد و
اطاقهـا و مقبرههـایمتعـدد متصـل بـه بقعـه و مسـجدی نیز در
پشـت حرم (سـمت غرب) سـاخته شـده اسـت کـه دارالعبـاده نام
دارد .ضریـح مطهـر در شـاه نشـین زیـر گنبـد قـرار دارد و از نقـره
سـاخته شـده اسـت .درون بنـای بقعه با قطعـات آئینههـای ریز و
رنگین در قرون گذشـته به وسیله اسـتادان متبحر ،آینهکاری شده
کـه ایـن آینـهکاری ظریـف و زیبـا خود یکـی از شـاهکارهای قرن
گذشـتهی هنرمندان شـیرازی میباشـد.
بقعـهی شـاهچراغ دارای دو در میباشـد .در نقـره پـوش ورودی از
سـمت ایـوان اصلـی کـه بـه در ظـل السـلطان معـروف بـود (زیرا
توسـط سـلطان مسـعود میرزا به بقعـه اهدا شـده بود) .کـه بعدها
در زمسـتان 1345هـ .ش ،به در نقره پوش و طالکاری و میناکاری
شـدهی فعلی که کار هنرمندان اصفهان میباشـد ،تبدیل گردید و
در نقـره پوش ظل السـلطانی به موزهی آسـتانه منتقـل و در آنجا
بـه وضع مطلوبـی نگهداری میشـود.
در دیگـر بقعـه را مرحوم حاجی نصیر الملک میرزا حسـنعلی خان
به بقعه اهدا کرد که شـوریده (شـاعر شـیرازی) ابیاتی چند در ماده
تاریـخ نصـب آن سـروده که بر اسـتوانههای اطـراف در ،کنده کاری
شده است.
سـتونهای ایـوان فلـزی اسـت که بـا چوب نفیس پوشـانده شـده
و سـقف ایـوان بـا چوب منبت کاری شـده و بسـیار نفیس اسـت.
همـان طور که قب ً
ال اشـاره شـد ،نخسـتین گنبد سـاخته شـده به
روی بقعـه بـه دسـتور وزیـر اتابک ابوبکـر بوده اسـت .زلزلـهای که
در سـال (1239هــ  .ق) اتفـاق افتـاد ،گنبـد را خراب کـرد ولی به
دسـتور فتحعلی شـاه قاجار گنبد همراه قسـمتهای ویران شدهی
بقعـه تعمیـر و تجدیـد بنـا گردیـد و طـرح گنبـد آن شـبیه گنبد
فعلـی آسـتانهی حضرت سـید عالء الدین حسـین بود ،کـه مجددا ً
در زلزلهی(1269هـ  .ق) آسـیب دید و شـکافی برداشـت و توسـط
مرحـوم ناصـر ظهیرالدولـه تعمیـر شـد و دوبـاره با به وجـود آمدن
شـکاف در گنبـد (حـدود چهـل سـال پیـش) ادارهی اوقـاف وقت
بـا کمک شـادروان محمد حسـین شـریفی (متولی بقعـه) با نصب
کالفهـای آهنـی در درون گنبـد تاحـدی از خطر فروپاشـی گنبد
جلوگیـری کـرد ،ولـی ایـن کار کافی و ثمـر بخش نبود ،تـا این که
در سـال (1337هـ  .ش) اوقاف آن زمان ،گنبد را کام ً
ال برچید و به
جـای آن بـا آهن و مصالح سـاختمانی مناسـب گنبد سـبکتر و با
دوامـی بـا همان طرح و به هزینه مردم شـیراز سـاختند که پس از
انقالب اسلامی کاشـیکاری گنبـد تغییر یافت.
مأذنـه و منـاره حـرم در شـمال و جنـوب گنبـد قـرار دارد کـه بـا
کاشـیکاری مزیـن شـده اسـت و بعـد از طـرح گسـترش ،منارهها
بلندتـر و مقاومترشـدند.
مرقـد مطهـر احمد بن موسـی در شـاه نشـین ،میـان محوطه زیر
گنبد و مسـجد قرار دارد .ضریح آسـتان توسـط فتحعلی شاه قاجار
در سـال(1257هـ  .ق) اهـدا گردیده اسـت که ضریـح کام ً
ال از نقره
و دور تـا دور آن اشـعار و آیـات قرآنـی بـا خـط ثلث حکاکی شـده
اسـت .تاشـی خاتون برای مرقد ،مدرسـهای احداث کـرد و در زاویه
آن کتابخانـهای تأسـیس و مجموعهای ارزشـمند بـه آن اهدا نمود.
وی قرآنـی در  30جـزء بـه خـط ثلـث کـه بـا آب طلا بـه تاریـخ
(746هــ  .ق) نوشـته شـده بـود ،وقف آن کـرد که اکنـون در موزه
پـارس نگهداری میشـود.
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مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز در حوزهی معماری و هنر
فلات ایـران در گذشـته ،یک مسـیر ارتباطی بسـیار مهـم در میان
غـرب و شـرق بـوده اسـت کـه ایرانیـان خود نیـز آغازگر این مسـیر
ارتباطـی بودهانـد ،بـه طوریکـه دو هـزار و پانصـد هزار سـال پیش،
هخامنشـیان راههای شـاهی را ایجاد کردهاند که از شـوش به لیدی
میرفته اسـت.
پـس از آن در زمـان ساسـانی و دورههای بعد راههای مشـهور کهنی
در ایران سـاخته شـد ،همانند راه شـهر گور به شـهر استخر و شیراز،
جـاده ابریشـم (کـه آسـیا را بـه اروپـا مـی رسـاند) ،راه ادویـه و  ...که
بازرگانی ابریشـم و اخذ حقوق گمرکی از بازرگانان و کاروانهایی که
از ایـران عبـور میکردنـد باعـث درآمد بـرای ایران میشـد .بنابراین
هرچه عبور و مرور در این منطقه بیشـتر میشـد ،اقتصاد پیشـرفت
بهتری داشت.
یکـی از بهتریـن دورههـای سـاخت کاروانسـرا در ایـران ،زمـان
شـاهعباس و در دورهی صفویـه میباشـد .شـاه عبـاس بـرای آبادانی
ایـران به وزیرش دسـتور میدهد کـه هزار کاروانسـرا در راههای ایران
سـاخته شـود ،امـا وزیـر برای ایـن که شـمارههایی چـون ده و صد و
هـزار ،آسـان بـه زبان میآید پیشـنهاد میدهـد ،یکی کمتـر از هزار
(نهصـد و نـود و نـه) کاروانسـرا که دهان پرکـن و حجیمتر بـوده در
نظـر گرفته شـود تا آینـدگان در شـمارش آنها اندکـی درنگ کرده
و بیشـتر بدان ارج نهند.
بـه گفتـهی دکتر صداقـت کیش تـا سـال ( )1323حدود سـه هزار
کاروانسـرا در اسـتان فارس وجود داشـته که تا قبل از آمدن اتومبیل
بـه ایـران این کاروانسـراها فعـال بودهاند و پـس از آن چـون حمل و
نقـل سـریع تر انجام پذیرفـت و دیگر نیازی بـه توقفگاههای متعدد
در بیـن راهها نبـود ،این کاروانسـراها از رونق افتادند.
در گذشـته بـه مسـافتی که یـک کاروان در یـک روز طـی میکرده،
مرحلـه میگفتند.
کاروانهـا گاهـی یـک مسـیر کوتاهتـر معـادل چهـار فرسـخ را طی
کـرده کـه بـه آن مرحلـهی سـبک گفتـه میشـد و گاهـی مسـیر
سـنگینتر معـادل شـش فرسـخ را طـی کـرده کـه بـه آن مرحلـه
سـنگین گفته میشـد که در پایان مرحلهی سـبک ،منزلگاه لنگر و
در پایان مرحلهی سـنگین منزلگاه سابات (سـاباط) قرار داشته است.
ضمناً هیچ کاروانی نمیتوانسـت دو مرحلهی سـنگین را طی دو روز
متوالی سـپری کند ،حال تصور کنید که در مسـیر شـیراز-اصفهان
میبایسـتی چـه تعـداد کاروانسـرا و محـل توقـف سـاخته میشـد
بنابرایـن بـا آمـدن اتومبیـل این مسـافت بـه راحتی طی شـد و این
امر سـبب شـد که کاروانسـراها کمکم به فراموشـی سـپرده شـدند.
(کاروانسـرای مهیـار ،امیـن آبـاد ،خان خـوره از نمونه کاروانسـراهای
معـروف درمسـیر شـیراز-اصفهان بودهاند).
کاروانسـراها ،گاهی براسـاس سـاختار دسـتهبندی میشـوند ،که در
ایـن حالـت اصوالً کاروانسـراها دارای حیاط میباشـند کـه اصطالحاً
بـه آنهـا (میانسـرادار) گفتـه میشـود .این کاروانسـراها در اشـکال
مختلـف چهارگـوش ،شـشضلعی ،هشـتضلعی و دایـره سـاخته
شـده اسـت ،مانند :کاروانسـرای زین الدین در مسـیر کرمان-یزد که
دایـرهای شـکل بـوده و در حـال حاضـر احیا شـده و جهـت اقامتگاه
گردشـگران خارجـی و داخلـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.
تعـدادی دیگـر از کاروانسـراها فاقد حیاط بوده کـه بخش حیاط آن
با گنبد پوشـش داده شـده که از این کاروانسراها در مناطق سردسیر
اسـتفاده میشـده تا از نفوذ هوای سـرد به داخل کاروانسرا جلوگیری
کند( .مانند :کاروانسـرای شبلی که در دورهی صفویه در اطراف تبریز
ساخته شـده است).
گاهـی نیـز کاروانسـراها براسـاس عملکرد دسـته بندی میشـوند و
نامهایـی چون سـابات ،ربـاط ،کاربـات ،مهمانخانه و دسـکره ،خان و
کاروانسـرا بـه خـود گرفتهاند.
سـاباط (سـابات) :ایـن واژه کـه تقریبـاً بـه همـهی زبانهـای
خـاوری ،باختـری ،ایرانی ،فرنگـی و تازی وارد شـده امـا در زبانهای
ایرانی و من جمله فارسـی ،ریشـهی کهن دارد که جزء اول آن (سـا)
به معنای آسـایش و جزء دومش (بات) نمودار سـاختمان ،بنا ،آبادی

و عمارت میباشـد .بنابراین سـاباط به کلیـهی بناهایی که به منظور
آسـودن و رفـع خسـتگی در شـهر و بیـرون از آن سـاخته میشـده،
اطلاق میگـردد و شـامل یـک آبانبـار و گاهـی یـک یـا دو اتـاق
کوچـک بـوده اسـت کـه در مسـیر اصفهان-یـزد دو دسـتگاه از این
سـاباط برجای مانده و آبانبارهایی پر از آب خنک داشـته و پناهگاه
بسـیار خوبی برای مسـافران این راه دراز و خشـک بیابانی میباشـد.
ربـاط :ایـن واژه از روزگاری بسـیار کهن بـه زبان تـازی راه یافته و
بـه معنـای منـزل گرفتـن و آسـودن در میـان راه میباشـد .رباطها،
کاروانسـراهای بیـن راهی هسـتند کـه در مسـیرها و موقعیت های
اسـتراتژیک سـاخته شـده که اطرافشـان برجهای دیدهبانی داشته و
بـه منظـور کنتـرل راه و حفـظ امنیت بنا میشـدهاند .ربـاط عالوهبر
حـوض و آبانبـار ،دارای اتاقهـای متعـددی بوده کـه گرداگرد حیاط
را فـرا گرفتـه و مسـافران میتوانسـتند یـک یا چنـد شـب را در این
کاروانسـرا بیاسـایند .ربـاط شـرف ،یکـی از رباطهـای معـروف در
معمـاری ایران میباشـد.
کاربات :این کاروانسـراها مربوط به قبل از اسلام اسـت که دارای
یـک حـوض و اتاقهایـی گرداگـرد آن جهـت اسـتراحت کاروانهـا
میباشـد .مانند:کاربات انوشـیروان ساسـانی خـان :همان کاروانسـرا
اسـت کـه در زبـان تـازی بـه طور مطلق بـه جای کاروانسـرا بـه کار
رفته اسـت.
مهمانخانـه و دسـکره :در کنـار شـهرهای نامـی و آبـاد و بـه
ویژه پایتختها ،کاروانسـراهای بزرگ و با شـکوهی سـاخته شده که
بیشـتر آنها مهمانخانه بوده اسـت و از آنها جهت خوشـگذرانی و
تفـرج شـاه و بزرگان و پذیرایی از مهمانهایشـان اسـتفاده میشـده
اسـت .ماننـد کاروانسـرای مادر شـاه در اصفهـان که امـروزه به هتل
شـاه عباسـی تبدیل گردیده اسـت.
در بیـرون از شـهرهای آبـاد و بـزرگ ،دسـکرههایی کـه برای شـاه و
بزرگان به منزلهی شـکارگاه بوده ،بنا شـده اسـت ،مانند :دسکرههای
جبیله کرمان(گنبد کرمان).
کاروانسـرا :بـه رباطهـای بزرگ و جامع(در شـهر و بیـرون از آن)
کاروانسـرا اطلاق میگردد .کاروانسـرا عالوه بر اتاق ،حـوض و ایوان،
دارای اصطبل ،طویله ،سکوهای بارانداز و انبار بوده و اغلب ورودی آن
بازار کوچکی به نام غالفخانه وجود داشـته و شـخصی به نام داالندار
مسـئول رسـیدگی به امور کاروانسـرا بوده است .در سـقف کاروانسرا
از پوشـش تـاق کلنبـو اسـتفاده شـده زیـرا در مقابـل زلزلـه مقـاوم
میباشـد .ابعـاد اتاقها ()3*3گـز بوده اسـت .از آن جایی که احتمال
از بین رفتن درهای کاروانسـرا توسـط راهزنان وجود داشـته ،بنابراین
کاروانسـراها هیچگاه در نداشـته و برای جلوگیری از جابهجایی سرما
و گرمـا در ورودی ،حصیـر یـا پارچه آویزان بوده اسـت.
عموماً کاروانسـراها چهار ایوانه هستند و تنها قسمت خیلی شاخص
آنهـا سردرشـان بـوده کـه معمـوالً خیلی بلند سـاخته میشـده و
تزئینات آجرکاری داشـته اسـت.
برخلاف دیوارهـای کاروانسـرا کـه کام ً
ال آجری و بندکشـی بـوده و
هیـچ گونه تزئینی در آن دیده نمیشـود .بنابراین نمیتوانیم بگوییم
کاروانسـراها بناهـای فاخر با تزئینـات بینظیر میباشـند .تاًمین آب
آشـامیدنی برای مسـافران و چهارپایان در کاروانسراها مساًلهای مهم
و حیاتـی بوده اسـت ،زیرا گاهی اوقـات در کاروانسـراهای بین راهی،
آن قدر مسـیر کویری اسـت که دسترسـی به آب بسـیار سخت بوده
بنابراین با قنـات آب را تاًمیـن میکردند.
امـا نکتـهای کـه در رابطـه بـا کاروانسـراها وجـود دارد این اسـت که
کاروانسـراها لزوماً نبایسـتی بین راه ساخته شـوند ،بنابراین عالوه بر
کاروانسـراهای برونشـهری ،تعدادی کاروانسـرا نیز در درون شـهرها
ساخته شـده است.
کاروانسـرای آبگرم کوار (دورهی اسالمی) ،کاروانسرای باجگاه (دورهی
قاجار) ،کاروانسـرای بیـد زرد (دورهی قاجار) ،کاروانسـرای خان زنیان
(دورهی قاجـار) ،کاروانسـرای دوکوهک(دورهی صفویه) ،کاروانسـرای
ده بیـد (دورهی قاجار) ،کاروانسـرای قوام آباد (دورهی اسلامی) و ...از
جمله کاروانسـراهای برون شـهری اسـتان فارس محسوب میشوند.

کاروانسـراهای درون شـهری ،معموالً در کنار بازارها سـاخته شدهاند.
در شـیراز نیز کاروانسـراهایی چون کاروانسـرای روغنی ،کاروانسـرای
گمـرک ،کاروانسـرای فیل ،در کنار بازار وکیل سـاخته شـدهاند ،این
کاروانسـراها از دورهی کریـم خان زند باقی مانـده و راه ورودی آنها از
داخـل بازار وکیل میباشـد.
کاروانسـرای روغنی :این کاروانسـرا در محله درب شـاهزاده در
نیمهی شـمال شـرقی بازار وکیل واقع شـده که وسـعت صحنش از
همهی کاروانسـراها بیشتر است.کاروانسـرای روغنی ،به دلیل احداث
خیابان زند ،حجرههای سـمت جنوبی آن ضمیمه خیابان زند شـده
اسـت .سـر در اصلی این کاروانسـرا ،بـه صورت یک طاقنمای سـاده
بـوده که به وسـیلهی دری بـه داالن ورودی ارتبـاط دارد.طاق مدخل
ورودی ،دارای مقرنسهایـی بسـیار زیبـا و در چوبـی قدیمی هنوز به
جای خـود باقی مانده اسـت.
راهـرو ورودی نسـبتاً طوالنـی و در هـر سـمت راهرو دو مغـازه وجود
دارد ،که در جلوی مغازهها سـکوی سـنگی ،نظیر سـکوهای سـنگی
بازار وکیل نصب گردیده اسـت .حجرههای غربی و جنوبی و شـرقی
کاروانسـراها بـه جـای خـود باقی مانده که بر پیشـانی چنـد حجره،
تزئینـات معقلـی زیبایی به چشـم میخورد.
کاروانسـرای گمرک :این کاروانسـرا در نیمه شمال شـرقی بازار
وکیـل واقع شـده کـه سـردر ورودی آن ،ماننـد کاروانسـرای روغنی،
دارای مقرنسهـای آجـری زیبا میباشـد .بعـد از سـردر ورودی یک
داالن طوالنی قرار داشـته که به حیاط کاروانسـرا راه پیدا میکند .در
چهار گوشـهی کاروانسـرا ،چهار حجره تعبیه شـده است.کاروانسرای
گمـرک دو طبقـه بوده کـه حجرههایی طبقـه زیریـن دارای درهای
وسـیعی اسـت کـه در بعضـی از حجرههـا ،هنـوز بـه جـای خـود
باقیمانـده اسـت .طبقـه دوم شـامل ایوانهـای کوچکـی اسـت که
در پشـت هـر یـک حجرهای تعبیه شـده اسـت .در بـاالی حجرهها
پنجرههای مشـبک بسـیار زیبایی نصب شـده که به منزلهی نورگیر
حجرههـای طبقـه دوم محسـوب میگـردد و یـک حوض کـه لبه و
پاشـویه آن از سـنگهای حجـاری شـده سـرخ فـام تهیه شـده ،در
وسـط صحـن خودنمایی مـی کند.
کاروانسـرای فیـل :ایـن کاروانسـرا بیـن بـازار شمشـیرگرها و
ترکشدوزهـا در سـمت غربـی بـازار وکیـل و در نیمـهی جنوبی آن
واقع شـده اسـت .در ورودی آن در بازار شمشـیرگرها باز شده و سردر
قدیمـی ،مدخل طاقنمای سـاده آجری اسـت که بهوسـیلهی داالن
طوالنـی به صحـن کاروانسـرا ارتبـاط دارد .کاروانسـرای فیل مربعی
شـکل بـوده که در چهار سـمت (در هر سـمت) هفـت حجره تعبیه
شـده است.
نمـای داخلـی کاروانسـرا ،فاقد هرگونه تزئینات کاشـیکاری اسـت و
حـوض قدیمـی در وسـط حیـاط کاروانسـرا باقی مانده اسـت.
متاًسـفانه کاروانسـراهای مذکور ،در قدیم بسـیار پررونـق بودهاند .در
حـال حاضـر فقط به عنوان انبار ،جهت اسـتفاده بازاریـان قرار گرفته
اسـت .در صورتـی که بهتر اسـت ،ایـن کاروانسـراها را احیـاء کرده و
از آن بـه عنـوان اسـتراحتگاهی در بـازار برای گردشـگران خارجی و
داخلـی در نظر گرفته شـود.
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عدم شفاف سازی مدیران
از دالیل کمرنگ شدن همکاری میان شهرداری و نظام مهندسی
مهندس رحیم روشن شاد
فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران
عضو هشتمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
وضعیـت کیفـی اجـرای تأسیسـات مکانیکـی و برقـی نسـبت بـه
قبـل از تشـکیل سـازمان نظـام مهندسـی شـرایط بهتـری دارد ،اما
بـا گذشـت حـدود بیسـت و پنج سـال و با توجـه به پتانسـیلهای
موجـود و تالشهـای بهعمـل آمده هنـوز نتایج آن چنان که شـاید
و بایـد مطلـوب نمیباشـد .این مطلـب را مهندس روشنشـاد عضو
هشـتمین دوره هیئت مدیره سـازمان نظام مهندسـی استان فارس
بیـان نمود.
وی در رابطه با عملکرد مهندسین حوزه تأسیسات فارس در طراحی
و نظارت نسـبت به سـایر اسـتانها گفت :از وضعیت تأسیسـات در
زمینه طراحی و نظارت در سایراسـتانها اطلاع دقیقی ندارم چراکه
ایـن امـر نیاز به بررسـیهای میدانی و ایجاد بانک اطالعاتی مناسـب
و شـفاف از همـه اسـتانها در راسـتای همافزایی و ارتقـای روشها و
ایجـاد وحـدت رویه دارد .البته با اطالعات کلی و تقریبی در این مورد
ب تر و
به نظر میرسـد ،نسـبت به تعدادی از اسـتانها شـرایط مطلو 
نسـبت به بعضی دیگرشـرایط و عملکرد ،ضعیفتر میباشد.
وی در رابطه با همکاری سـازمان نظام مهندسـی و شـهرداری شیراز
در ارائـه هر چه بهتر کیفیت ساختوسـاز توضیـح داد :در این زمینه
در سـالهای اخیر ،فراز و نشـیبهای بسـیاری به وجود آمده اسـت.
در اکثر اوقات ،در ردههای باالی مدیریتی شـهرداری و نظاممهندسی
تمایـل بـه همـکاری و حسـن نیت به ظاهـر وجود داشـته امـا گاهاً
در پیـچ و خـم مسـائل اداری و بوروکراسـیهای حاکـم و در زمـان
اجرایـی شـدن ایـن همکاریهـا ،متأسـفانه نتایـج چنـدان مطلوب
نبـوده و مـواردی از عدم شـفافیت ،خلوص و  ...باعث کمرنگ شـدن

همکاریها شـده اسـت .البتـه در دوره فعلی هیئت مدیـره ،با تالش
مدیریـت محترم سـازمان و همچنین مسـئوالن محترم شـهرداری
احتمـال همـکاری مناسـبتر و مؤثرتر دور از انتظار نیسـت.
وی در رابطه با معایب اسـتفاده از مجری ذیصالح (که بارها توسـط
ارگانهای مختلف دسـتخوش تغییـرات ،از باب نیاز نداشـتن به این
مورد گردیده اسـت) بیان داشـت :استفاده از مجریان ذیصالح ،یکی
از قوانیـن مهـم و شـاخص نظام مهندسـی میباشـد و در این زمینه
هیـچ تردیـدی وجـود نـدارد ،امـا از یک سـو ارائـه خدمات صـوری،
ضعیف و دالل بازی از طرف تعدادی از مجریان و از سـوی دیگرعدم
صداقـت و یـا تصمیمگیریهـای عکس العملـی ،غیر کارشناسـانه،
غیـر منطقـی و عجوالنه از طـرف بعضی از سـازمانها مـورد مذکور
به تناوب ،دسـتخوش تغییرات شـده اسـت و از این بابت متأسـفانه
جامعـه مهندسـی و خصوصـأ مجریان و مهندسـان توانمنـد ،حرفه
محـور ،عالقهمنـد و دلسـوز ،ضررهای زیـادی متحمل شـدهاند ،وی
ادامـه داد :بنابرایـن از مسـئوالن محتـرم سـازمان نظام مهندسـی و
توسـاز خواهشـمندم ،با ایجاد یک
کلیه سـازمانهای مرتبط با ساخ 
رابطـه تعاملـی سـازندهی مثبـت رو به جلـو و دور از حـب و بغضها
و بـا روشهـای اصولی ،منطقی ،متعهدانه و دلسـوزانه این مشـکل را
برای همیشـه حل نمایند.
مهنـدس روشـن شـاد در پایان توصیـهای داشـت و افـزود :روزگاری
نـه چنـدان دور ،حرفـه مهندسـی ،حرفـه اول ایـن مـرز و بـوم بود و
حرفههای ارزشـمند و محترم مانند پزشـکی ،حقوق و ....در ردههای
بعـدی بودند ،اما متأسـفانه به دالیل متعدد ،امـروزه این حرفه از حال

و روز خوشـی برخوردار نیسـت و اگر به خود نیاییم و حرفه مهندسی
را در نیابیم شـاهد فروپاشـی کامل این حرفه خواهیم بود ،که در این
خصـوص مواردی بـه عرض عزیزان میرسـد:
 -1نیـاز بـه تحـول و دگرگونی اساسـی و تجدید نظـر در قانون نظام
مهندسی.
 -2نیاز مبرم آشنایی مهندسان با شرح وظایف حرفهای
 -3ارتقاء صالحیت حرفهای و اخالق حرفهای
 -4حـذف و یـا اصالح نظام سـهمیه بندی در راسـتای ایجاد عدالت،
فرصتها و ظرفیتهای مناسـب ،منطقی و حذف دالل بـازی و امور
مشابه.
 -5تجدیـد نظـر اساسـی در محتـوای آموزشـی (فنـی ،حرفـهای،
کاربـردی و مهـارت محـور).
 -6نیاز به نقد منطقی ،مسـتدل ،مسـتند با ارائـه راهکارهای مثبت،
سـازنده ،رو به جلو و عملگرایانه از همگان و خصوصأ پیشکسـوتان و
دلسوزان جامعه مهندسی.
 -7ارائـه برنامـه و نقشـه راه کوتـاه مـدت ،میـان مدت ،بلنـد مدت و
اجرایـی نمـودن آن با روشهای تحلیلی و کنتـرل برنامه زمانبندی
و نقطـه بـه نقطه از طرف سـازمان.
 -8معرفـی مبنـا و معیارهایی جهت جلوگیری از انحراف سـازمان از
اهداف برنامهریزی شـده.
 -9نیـاز بـه ایجـاد وحـدت رویـه در کلیـه امـور مرتبـط بـه نظـام
مهندسـی و جامعـه مهندسـی.

شکل گیری ،حرکت و رشد سازمان نظام مهندسی ساختمان
وابسته به حضور اعضاء ا ست

مهندس مهدی تدین
فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
عضو هشتمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
مهنـدس مهدی تدیـن در گفتوگوی اختصاصی با سـیوان در رابطه
با عملکرد سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان فارس چنین
گفت :با نگاهی به وضعیت گذشـته و حال سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان اسـتان فـارس متوجه خواهیم شـد که هـر چند عملکرد
سـازمان ،دروضعیت صد درصد مطلوب نیسـت ولی به جهت حرکت
رو به رشـد این سـازمان در مسـیر اصلی خود که همان ارائه خدمات
مهندسـی مناسـب و بـا کیفیت بـه دریافت کننـدگان ایـن خدمات
کـه همـان سـازندگان و مالکین سـاختمانها هسـتند و نیز اهمیت
ویژه به توسـعه آموزش جهت ارتقاء علمی و عملی اعضاء ،پیشـرفت
چشـمگیر و قابـل توجهـی درگـذر زمـان در عملکـرد سـازمان نظام
مهندسی سـاختمان استان فارس قابل مشاهده بوده اسـت وی ادامه
داد :هیئت مدیره دوره هشـتم نیز با بهرهگیری از نیروهای متخصص
وتوانمنـد ،تمایـل به ایجاد یک جهش قابل توجه درعملکـرد خود در
مقایسـه بـا دورههـای قبـل را داشـته و جهت رسـیدن بـه این هدف
برنامههـای کوتـاه مدت یک سـاله و بلند مدت سـه سـاله ارائه نموده
اسـت .وی افـزود :در راسـتای عملی شـدن ایـن برنامههـا راهکارهای
مناسـب نیـز ارائـه گردیـده تا با وجود بسـتر بسـیار مناسـب در این
سـازمان نهایتاً شاهد رشد در کیفیت فنی ساخت و سـاز در استان و
نیـز رضایتمندی بیشـتر تمامی ذینفعـان که هم سـازندگان و هم
اعضاء می باشـد را شـاهد باشیم .وی خاطر نشـان کرد :سازمان نظام
مهندسـی فارس در طـول مدت فعالیت خود به جهـت بهرهگیری از
مهندسـین توانمند ،متفکر ،آینده نگر ،متخصص ،دلسوز و حاضر در
اسـتان توانسـته جایگاه بسـیار مناسـب و تعیین کنندهای را در بین
سـازمانهای نظام مهندسـی کل کشـور به خود اختصـاص بدهد.
وی در رابطـه با وظیفه سـازمان نظام مهندسـی در ارتباط با
اعضای سـازمان بیان کرد:
در راسـتای باال بردن کیفیت خدمات مهندسـی و بهدنبال آن بهبود
کیفیت سـاخت و سـاز ،مواردی که به سازمان نظام مهندسی مربوط

میشـود و میتواند در بهبود شـرایط اشتغال مهندسین و نیز کیفیت
ارائـه خدمـات توسـط مهندسـین عضـو سـازمان به عنـوان جامعه
بزرگی از مهندسـین اسـتان مؤثر باشند عبارتند از:
 -1حرکـت به سـمت توزیع عادالنه کار اعـم از طراحی ،نظارت و اجرا
بین مهندسـین دارای صالحیت و ارائه خدمات مهندسی.
 -2ارائـه کامـل خدمات مهندسـی بـه تمامی گروههای سـاختمانی
در کل اسـتان.
 -3استفاده از مجریان ذیصالح در فرایند ساخت و ساز.
 -4تعامـل بـا سـازمانها و صنایع مختلف حاضـر در اسـتان و خارج
از اسـتان و معرفـی پتانسـیلهای فنـی و اجرایی موجود در سـازمان
نظام مهندسـی سـاختمان فارس به منظور ارائه خدمات مهندسی به
سـازمانها و صنایع دیگر.
 -5صـادرات خدمـات مهندسـی به کشـورهای همسـایه وخصوصاً
کشـورهای نیازمنـد اسـتفاده از ایـن خدمـات در بازسـازی صنعـت
سـاختمان و زیرسـاختهای شـهری خـود.
 -6گسـترش خدمـات بیمـهای خصوصا بیمـه دوران بهره بـرداری از
ساختمان.
 -7گسترش آموزشهای کاربردی برای اعضاء.
 -8حمایـت از اعضـا در زمـان بروز مشـکالت حقوقی و توسـعه این
خدمات بـه اعضاء.
وی در رابطه با عملکرد سـازمان نظام مهندسـی در کشـور گفت :به
نظر اینجانب عملکرد و حرکت منسـجم و رو به رشـد سـازمانهای
نظام مهندسی کل کشور و تأثیرگذاری آنها در کیفیت ساختوساز
بـا ارائـه خدمات مهندسـی مناسـب و تمایل ایـن سـازمانها به باال
بـردن سـطح دانـش فنـی اعضـا و نیـز حرکـت در مسـیر باالبـردن
اسـتانداردهای کمی و کیفی سـاخت و سـاز را قابل دفاع دانسـته و
تمایـل و تلاش این سـازمانها به سـمت ارتقـاء هر چه بیشـتر این
خدمـات را قابل تحسـین میدانم.

مهنـدس تدیـن بـه عنـوان یکـی از اعضـاء هشـتمین دوره هیئـت
مدیره سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان فارس در رابطه با
برنامههـای سـازمان در هیئت مدیـره جدید (که قب ً
ال مطرح نشـده)
چنین پاسـخ داد :به سـبب نوع فعالیت سـازمان نظام مهندسـی که
در واقـع ارائـه خدمات مهندسـی و نیز آموزش علمـی و عملی اعضاء
مـی باشـد ،بهطـور معمـول باالترین تـوان سـازمان در مسـیر ارتقاء
کیفـی ایـن خدمات بـه دریافت کننده خدمـات و نیز آمـوزش اعضاء
میباشـد .در ایـن دوره بـا تعامل سـازندهای که در حال شـکل گیری
بیـن سـازمان نظـام مهندسـی و سـازمانها ،نهادهـا و ادارات دولتی
و شـرکتهای خصوصـی اسـت قطعـاً در آینـده نزدیک شـاهد ارتقا
جایـگاه ارائـه خدمات مهندسـی در بین عمـوم جامعه خواهیـم بود.
وی در رابطه با وظیفه اعضاء در برخورد متقابل با سازمان بیان کرد:
در واقـع شـکل گیری ،حرکت و رشـد سـازمانهای نظام مهندسـی
هر اسـتان وابسـته به حضور اعضاء بوده و در واقع این اعضاء هسـتند
که مسـیر حرکت سـازمان را مشـخص نموده و میتوانند این حرکت
روبـه جلو سـازمانهای نظام مهندسـی را با توجه ویژه به مـوارد ذیل
تسریع نمایند:
 -1حضور پرشـور در انتخابات هیئت مدیره ،هیئت رئیسـه گروههای
تخصصی و مجامع سالیانه.
 -2توجـه ویـژه بـه وظیفـه قانونی تعریف شـده خـود در زمـان ارائه
خدمـات مهندسـی بـه دریافت کننـدهگان ایـن خدمات.
 -3توجه ویژه به ارتقا علمی و عملی خود.
 -4پیگیری مطالبات بهحق خود.
 -5معرفی خدمات مهندسی و تشریح آن و بیان ارزش آن در کیفیت
سـاخت و سـاز و نهایتـاً ایجاد آرامش ،آسـایش ،ایمنـی و...برای عموم
جامعه.
 -6احسـاس وظیفه در خصوص لزوم حمایت ایشـان در مسـیر ارتقاء
سـازمان نظام مهندسی استان.
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شـیراز ،یکی از مهم ترین شـهرهای ایران از نظر موقعیت اجتماعی،
اسـتراتژیکی ،تاریخـی و فرهنگی میباشـد که نقـش و اهمیت این
شـهر را در طـول تاریخ بـه راحتی لمس کردهاید .بزرگی این شـهر
در طـول تاریخ ،ارتباط مسـتقیمی با قدرت اقتصادی شـهر داشـته
و پشـتوانهی این اقتصاد پویا ،بازارهای شـهر بودهاسـت.
بـازار وکیـل ،یکی از مشـهورترین ،بازارهای سـنتی و تاریخی ایران
اسـت کـه به فرمـان کریمخان زند سـاخته شـده و در مرکز شـهر
شـیراز در نزدیکـی میـدان شـهرداری واقـع شدهاسـت .با گذشـت
سـالها از تاًسـیس این مـکان ،همچنـان کارایی اقتصـادی خود را
حفـظ کـرده و هنـوز هم مورد بهـره بـرداری قـرار میگیرد.
از آن جایـی کـه بنـای ایـن بـازار ،گچ  ،آجـر و آهک بـوده که روی
پایههایـی از تخته سـنگهای تراشـیده قـرار گرفتـه ،آن را به یکی
از مسـتحکمترین بناهـای سـاخته شـده در عصـر خـود تبدیـل
کردهاسـت .سـقف چهارسـوق کـه از چهـار طـرف آن ،چهـار بـازار
منشـعب میشـود ،بسـیار بلنـد بنـا شـده و بخشهـای گوناگـون
ایـن بازار ،به نسـبت مشـاغلی کـه در هر بخـش بازار تجمـع کرده
بودنـد به نامهـای خاصی مانند :بازار بـزازان ،بازار بلورفروشـان ،بازار
خیاطهـا ،بـازار کالهدوزهـا ،بـازار سـراجها ،بـازار مسگرهـا ،بـازار
شمشـیرگرها و ...شـناخته میشدند.
در حـال حاضـر هـم بـا وجـود جریـان داشـتن امـور اقتصـادی
و دادوسـتد در بـازار وکیـل ،روح اصلـی بـازار حفـظ شـده امـا
قسـمتهای مختلـف بـازار ،بـا نامهایـی مثل بـازار وکیـل جنوبی
و بـازار روح اهلل (نـام اصلـی بـازار روح اهلل بازار مرغ می باشـد )،روی
تابلوهـای راهنمـا نشـان داده شـده اسـت.
بازارهای شـیراز در قدیم از هسـته تاریخی شهر(مسـجد عتیق) آغاز
شـده و تا دروازه ورودی شـهر (دروازه اصفهان) امتداد داشـته اسـت.
کـه در دوره هـای مختلـف تغییـرات زیـادی در ایـن بازارهـا ایجـاد
شـده اسـت کـه مهمتریـن آن بـازار وکیـل از دوره زندیـه میباشـد،
امـا بازارهـای دیگری همچون بـازار روح اهلل ،بازار مسـگرها ،اردو بازار،
بـازار حاجـی ،بـازار نـو و  ...را هم در کنـار بازار وکیل میتـوان نام برد.
بـازار وکیـل ،در تاریـخ هفـده تیر هزار و سـیصد و پنجـاه و یک ،با
شـمارهی ثبـت نهصد و بیسـت و چهار بـه عنوان یکـی از آثار ملی
ایران به ثبت رسـیده اسـت.
معمـاری این بنا ،برگرفتـه از بازار قیصریه الر و همانند بازارچه بلند
اصفهـان سـاخته شـده در دورهی شـاه عبـاس میباشـد اما پهنای
بـازار وکیل ،بیش از سـایر بازارها میباشـد.
همچنیـن ،هفتاد و چهـار دهانه ،طاقضربی بازار بـا بلندای بیش از
یـازده متـر ،بلندتـر ازطاق سـایر بازارهـا بوده که متأسـفانه به علت
خاکریـزی کف بـازار ،ارتفـاع طاقها به ده متر تقلیل یافته اسـت.
بـازار وکیل دارای سـه فضـای گذرگاه (برای گذر مشـتریان) ،حریم
مغـازه (بـه ارتفـاع تقریبـی دو پلـه باالتر از سـطح زمیـن) و فضای
مغـازه (جایگاه فروش) میباشـد.
ایـن بـازار دارای پنـج در بـزرگ بـوده کـه در چهار سـوی آن جای
گرفتهاند.
همچنین ،شـامل دو راهروی شـمالی-جنوبی و شـرقی-غربی بوده
کـه چـون صلیبی ،یکدیگـر را قطـع کردهاند.
در تقاطـع ایـن دو رشـته ،چهار سـوق قـرار گرفته که بـرروی یک
هشـتی قرار دارد.
ایـن چهار سـوق دارای طـاق بزرگ ضربی محکمی اسـت و در پای
طـاق نیز آجرکاری شدهاسـت.
در هشـتی نیـز مغازههایـی چهـار گـوش در دو طبقـه وجـود دارد.
ضمنـاً ،بـرای جلوگیـری از نم و رطوبـت ،مغازهها را یـک متر فراتر
از سـطح زمیـن بنـا کردهاند.
ضلـع شـمالی -جنوبـی بـازار ،از دروازه اصفهـان شـروع شـده و تـا
کوچـهی جنوبـی سـرای مشـیر ادامـه مییابـد( .کل بـازار نه فقط
بـازار وکیـلً ،
مثلا در قسـمت شـمال از دروازه اصفهـان ابتـدا وارد
بـازار نـو می شـویم و بعد بازار وکیل شـمالی و جنوبی تا به سـرای
مشـیر میرسـد .بعد بازار روح اهلل و اردوبازار و مسـگرها و در نهایت
بـازار حاجـی کـه به مسـجد عتیق و بـازار جدید شـاهچراغ متصل
می شـود) در دو طرف این راسـته ،هر قسـمت  41جفت ( 82باب)
مغـازه وجـود دارد کـه در جلوی هریک ،سـکویی از قطعات سـنگ
بـزرگ وجود داشـته و بـر روی آن ترنجهایی برجسـته ،کنده کاری
شـده که راسـته شـمالی-جنوبی را بـازار بزازان نیـز نامیدهاند.
در ضلـع شـمال شـرقی ایـن بـازار ،چنـد کاروانسـرای قدیمـی به
نامهای کاروانسـرای فیل ،احمدی ،گمرک و روغنی ،سـاخته شـده
کـه در ورودی آنها درون بازار میباشـد ،به علت گسـترش خیابان

بازار

زند ،در سـال هزاروسـیصدوپانزده ،حدود یازده حجره از حجرههای
این ضلـع از بین رفتهاسـت.
ضلع شرقی -غربی بازار ،از دو بخش تشکیل شدهاست:
الف :بخش خاوری(شـرقی) چهارسـوق ،کـه به بازار عالقـه بندان،
شـهرت داشـته و دارای  19جفت مغازه میباشـدکه در حال حاضر،
مرکـز فـرش اسـت و مغازههـای عطـاری نیـز در این قسـمت قرار
گرفتهاند.
ب :بخـش باختری(غربـی) چهارسـوق ،کـه بـه بـازار ترکشدوزها
شـهرت داشـته و دارای  10جفـت مغـازه میباشـد کـه در حـال
حاضـر ،مرکـز فـروش فرشهـای ایرانـی میباشـد.
در بخـش جنوبی چهارسـوق ،در راسـتای بـازار ترکشدوزهـا ،بازار
دیگـری قـرار دارد کـه مدخـل آن ،در جلوی سـردر مسـجد وکیل
میباشـد و به بازار (رسـته) شمشـیرگرها شـهرت داشـته که دارای
 11جفـت مغازه میباشـد.

درب ورودی کاروانسـرای وکیـل در ایـن راسـته قـرار گرفتـه کـه
امـروزه ایـن کاروانسـرا بـه سـرای فیـل شـهرت دارد.
در زیـر چهار سـوق ،حـوض بزرگی از سـنگ مرمر ،قرار داشـته که
آب آن از آبراهـی کـه از زیـر بـازار ترکشدوزهـا میگذشـته ،فراهم
میشـده است.
ایـن آبـراه بـه صورت طاق ضربی اسـت و از آجر و سـاروج سـاخته
شـده کـه در حـال حاضـر نیـز وجـود دارد ،امـا حـوض مرمرین به
علـت بـاال آمدن کـف بـازار از میان رفتهاسـت.
سـامانهی تهویه هوا ،به علت بلندای زیاد سـقف طاق ،به وسـیلهی
بادگیرهـای سـاده انجـام میگرفتـه اسـت .همچنیـن ،دریچهها و
روزنههایـی به نام جامخانه ،در زیر سـقف جاسـازی شـده که هوا و
نـور کافی را به بـازار میرسـاندهاند.
امـا پـس از بازسـازی ،این روزنهها بسـته شـده و در بـاالی مغازهها
مشـبکهایی ،جهت تهویه هوا و روشـنایی وجـود دارد.
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نیل به تولید بتن با رده مقاومتی باال
از اهداف پیش روی انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان بتن آماده
پیـام تبریک انجمن صنفـی کارفرمایی تولیدکننـدگان بتن آماده
و قطعـات پیشسـاخته بتنـی اسـتان فـارس بـه مناسـبت پنجم
اسـفند مـاه ،روز گرامی داشـت مقام مهنـدس و زادروز دانشـمند
بـزرگ ایرانـی «خواجـه نصیرالدیـن طوسـی» اسـت ،ایـن روز را
بهانـه کـرده تـا ضمـن تبریـک ویـژه به جامعه مهندسـی کشـور
و علیالخصـوص مهندسـین عزیـز اسـتان پهناورمـان فـارس ،به
گوشـهای از اقدامـات انجمـن صنفـی کارفرمایـی تولیدکننـدگان
بتـن آمـاده و قطعـات پیشسـاخته بتنی اسـتان فـارس در حوزه
آمـوزش در سـال  97بپردازیـم.
انجمـن صنفـی کارفرمائـی تولیدکننـدگان بتـن آمـاده و قطعات
پیشسـاخته بتنی اسـتان فارس ،همانطور که از نامش پیداست،
یگانه مرجع دارای صالحیت تولید بتن آماده اسـتاندارد میباشـد
کـه بـا تلاش شـبانهروزی اعضـا و همـکاران گرانقدر خود سـهم
بزرگـی را در گـردش چـرخ صنعـت سـاختمان اسـتان بـر عهده
گرفته و همین رسـالت سـنگین خدمت رسـانی ،این انجمن را بر
آن داشـته اسـت تا همگام با سـازمانهایی چون نظام مهندسـی

سـاختمان و اداره کل اسـتاندارد ،گامـی بـزرگ در جهـت اعتالی
دانـش علمـی -عملـی پرسـنل متخصـص شـاغل در ایـن عرصه
برداشـته و در این راسـتا با برگزاری دورههای آموزشـی تکنولوژی
بتن و دعوت از اسـاتید مطرح و به نام در حوزه اسـتاندارد نسـبت
بـه ارتقاء کیفیـت بتن آمـاده تولیدی اقـدام نماید.
در سـال جـاری ،با تلاش و همت مجدانه این انجمـن و همکاری
سـازمانهای ذیربـط ،حـدود  1800نفـر از مهندسـین کنتـرل
کیفی و مسـئولین کارخانجات تولید بتن آماده و اعضای سـازمان
نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان فـارس ،کارشناسـان اداره کل
اسـتاندارد اسـتان فارس و اداره کل راهوشهرسازی در سطح استان
بـا حضـور در  12دوره تئـوری -عملـی برگـزار شـده ،از فرصـت
آموزشـی بهوجـود آمـده بهـرهبردنـد که مایـه مباهات اسـت که
ایـن دورههـا با اسـتقبال بینظیـری همراه بـوده و تقاضـای تکرار
و تـداوم برگـزاری این دسـت از دورهها توسـط مهندسـین عزیز و
صاحبان مشـاغل مرتبط ،انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان
بتـن آمـاده و قطعات پیشسـاخته بتنی اسـتان فارس و سـازمان

نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان فارس را بر آن داشـته است که
نسـبت بـه عقـد تفاهمنامـه آموزشـی مشـترک اقـدام نمایند که
امیدواریـم در سـال جدیـد ،با نهایی شـدن ایـن تفاهمنامه ،گامی
هدفمنـد در راسـتای برنامهریزیهـای بلنـد مـدت ایـن انجمـن
برداشـته و انشـاءاهلل شـاهد بهبود کیفیت ساختوسـازهای شهر
شـیراز و سـایر شهرستانهای اسـتان و رسـیدن به یکی از اهداف
سـند چشـمانداز  1404کـه همـان نیـل بـه تولیـد و اسـتفاده از
بتـن بـا ردههـای مقاومتـی باال بـا هدف حفـظ سـرمایههای ملی
اسـت؛ باشیم.
جـا دارد از زحمـات و الطـاف بیکـران ریاسـت سـازمان نظـام
مهندسـی ساختمان اسـتان فارس مهندس سیفزاده و همچنین
معاونت آموزشـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان ،دکتر زارع
کـه همـواره دغدغـه حفـظ جایـگاه اسـتان فـارس را در ردیـف
اسـتانهای برتر در زمینه خدمات مهندسی داشـته و در برگزاری
دورههـای علمـی و بازدیدهـای گروهـی و عملـی ایـن انجمـن را
یـاری کردهانـد؛ تشـکر و قدردانـی نماییم.

اخال ق مهندسی
بـا توجـه به تنـوع فعالیتهای مهندسـی و تفاوت كامـل نتایج این
فعالیتهـا ،جوامـع پیشـرفته صنعتـی ،در دو دهـة گذشـته بر آن
شـدهاند كـه به موضـوع اخالق در علوم و مهندسـی بیـش از پیش
بپردازنـد بـه طـوری كـه از طریـق رعایـت ایـن اخالق ،مهندسـان
شـخصاً ،ناظر و مراقب فعالیتهای خود باشـند .میزان این توجه در
تأسـیس مراكـز مربوط بـه اخالق ،پایگاههـای رایانـهای ،دایر كردن
خطهـای تماس برای مشـاوره در امور مربوط به اخالق مهندسـی،
تدویـن آیین نامههـای اخالقی در شـركتها و مؤسسـات ،آموزش
مهندسـان در دانشـگاهها برای تعبیر و تفسـیرمفاد این آییننامهها
و انتشـار مقـاالت و كتب فـراوان دربارة اخالق در علوم و مهندسـی
ً
كاملا مشـهود اسـت .در زیـر نكاتـی از مفـاد اخالق مهندسـی كه
بـه وسـیله انجمـن ملـی مهندسـان حرفـهای امریكا تدوین شـده
مالحظه میشـود.
مهندسان در راستای انجام وظایف حرفهای خود باید:
 .1ایمنی ،سالمت و رفاه عمومی را سرلوحة كار خود قرار دهند.
 .2تنها در محدودة مهارت خود خدمات ارائه كنند.

 .3اظهارات عمومی و رسمی حقیقی و بیطرفانه داشته باشند.
 .4بـا هـر كارمنـد یـا اربـاب رجـوع بـه عنـوان نماینـده یـا معتمد
برخـورد كنند.
 .5از اعمال فریبنده بپرهیزند.
 .6محترمانـه ،مسـئوالنه ،اخالقـی و قانونـی رفتار كننـد تا موجب
افزایـش احتـرام ،شـهرت و سـودمندی این حرفه شـوند.
 .7در همـة ارتباطهـای خود باالترین معیارهای صداقت و شـرافت
را راهنمای خـود قرار دهند.
 .8بـه اشـتباهات خـود اقـرار كننـد و حقایـق را وارونـه جلـوه
ندهند.
 .9زمانـی كـه معتقدنـد كه یك طـرح ،موفقیت آمیـز نخواهد بود،
طـرف قـرارداد و كارفرمای خـود را راهنمایی كنند.
 .10همواره بكوشند تا در خدمت منافع عمومی باشند.
 .11بـرای خـود فرصتهـای شـركت در فعالیتهـای مدنـی،
راهنماییهـای شـغلی بـرای جوانـان ،اقدام بـرای افزایـش امنیت،
بهداشـت و بهتـر شـدن جامعـه ایجـاد كننـد.
 .12طرحهـا و جزئیاتـی را كـه مطابـق بـا معیار موجود مهندسـی

نیسـت تكمیـل ،امضا و یا مهر نكننـد .اگر طرف قـرارداد یا كارفرما
بر این رفتار غیرشـغلی اصرار داشـت ،مراجع مربوط را آگاه سـازند
و از ارائـه خدمات بیشـتر خـودداری كنند.
 .13در جهـت گسـترش دانـش عمومـی و تقدیـر از مهندسـی و
دسـتاوردهای آن بكوشـند.
 .14تلاش كننـد به اصول توسـعة پایـدار در جهـت حفظ محیط
زیسـت برای نسـلهای آینـده وفادار باشـند.
 .15طبق قوانین مهندسی دولت ،كار خود را انجام دهند.
 .16از اشـخاصی كه در انجام كار مهندسـی سـهیم بودند قدردانی
كننـد و حقوق دیگران را محترم بشـمارند.
 .17در صـورت امـكان ،نام شـخص یا اشـخاصی را كـه در طراحی،
اختـراع و نـگارش یك فعالیت سـهیم بودنـد ،ذكر كنند.
 .18همـواره دانـش تخصصـی خـود را در دوران كاری خـود ارتقـاء
بخشـند و از طریـق انجـام كارهـای عملی یـا شـركت در دورههای
آموزشـی تكمیلـی و مطالعـه ادبیات رشـته خود و شـركت در
همایشها ،نشسـتها و سـمینارهای حرفهای ،اطالعـات خود را به
روز نگه دارند.

نکاتی که الزم است یک مهندس عمران برای موفقیت در کار خود بداند
آزمایش های مصالح ساختمانی
یـک مهنـدس عمـران خـوب بایـد آگاهـی مناسـبی در مـورد
آزمایشهـای مختلـف مصالـح سـاختمانی داشـته باشـد .بعضی از
آزمایشهـای مهـم در زیـر آمـده اسـت.
آزمایشهـای بتن :آزمایش اسلامپ ،آزمایـش تراکم ،آزمایش
ترک کششـی و غیره
آزمایـش های خـاک :آزمایـش بـرش هسـته ( Core cutter
 )testتسـت تراکـم ،آزمایش سـه محوری ،آزمایـش تحکیم و غیره
آزمایشهـای قیـر :آزمایـش انعطـاف پذیـری ،آزمایش نقطه
نرمـی ،آزمایش نفـوذ و غیره

دانـش اجباری به حسـاب میآید .ایـن ابزارها بـرای عالمت گذاری
و اندازهگیری اسـتفاده می شـوند.
هر کشـوری دارای مشـخصات ایمنی اسـتاندارد خود برای کارهای
مربوط به ساختوسـاز اسـت .تمام سـاخت و سـازهای جدید باید
با پیروی از تمامی قوانین و رویههای مندرج در نشـریهها اسـتاندارد
انجـام شـود .در غیـر ایـن صـورت ،احتمال شکسـت یک سـاختار
همیشـه بـاال خواهد بـود .در ایران نیـز عالوه بر نشـریات متعدد در
ایـن زمینـه ،سـری مباحث ۲۲گانه مقـررات ملی سـاختمان وجود
دارد کـه آگاهی داشـتن نسـبت بـه آن ها برای مهندسـین عمران
بـه نوعی حیاتی اسـت.

بررسی خاک
آزمایشهـای مختلف خـاک برای تعیین نوع خاک محل سـکونت
و ثبـات خاک قبل از شـروع ساختوسـاز حتما بایـد صورت بگیرد.
بنابرایـن ،به عنـوان یک مهندس عمران ،باید دانـش کافی در مورد
این آزمایشها که در سـایت انجام میشـود داشـته باشـید.

مشخصات مربوط به طول برش و خم میلگردها
دانسـتن فرمولهـا و مشـخصات مربـوط بـه طـول بـرش و خـم
میلگردهـا بـرای مهندسـین عمـران ضروری اسـت .انجـام صحیح
ایـن محاسـبات کیفیـت سـاخت را در سـازههای بتنـی به شـدت
بـاال میبـرد.

طرز استفاده از ابزارهای نقشه برداری
آشـنایی با کاربردهای ابزارهای نقشـه برداری مانند دسـتگاه توتال
استیشـن ،تئودولیـت و غیـره  ،نیـز بـرای هر مهندس عمـران یک

نقشه کشی و طراحی
طراحـی و نقشـه کشـی از فعالیتهـای اصلـی و حیاتـی در ابتدای
رونـد پـروژه اسـت .طراحـی مناسـب ،همه مشـخصات مـورد نیاز

پـروژه را فراهـم میکنـد .هـر مهندس سـایت باید قـدرت تجزیه و
تحلیـل چنیـن نقشـهها و طرحها را داشـته باشـد.
برآورد کردن و تکمیل صورت وضعیتها
بـرآورد کـردن و تکمیـل صـورت وضعیتهـا بایـد توسـط یـک
مهنـدس عمـران در یـک پـروژه سـاختمانی انجـام شـود.
کنترل کیفیت
کنترل کیفیت سـود پـروژه را با کاهـش هزینههای اضافی تضمین
میکنـد .بنابرایـن شـما باید اطلاع کافی از کنترل کیفیت داشـته
باشید.
مدیریت کردن محل کار
آگاهـی از فـرم کار ،بتـن ریـزی ،اقدامات ایمنی و غیـره نیز یک امر
کلیدی است.
تعامل با کارگران
بـه عنوان یک مهندس عمران ،شـما باید بدانید چگونـه با کارگران
در یک سـایت رفتار کنید.
اگـر همـه شـرایط فوق الذکر را داشـته باشـید ،شـما یک مهندس
عمـران خوب و موفق هسـتید.
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خواننده محبوب شیرازی
حسین میری
حسـین میـری ،خواننـده محبـوب شـهرمان شـیراز از هنرمندانـی
اسـت که درسـبک پاپ فعالیـت دارد و افتخـاری برای جامعـه ایران
محسـوب مـی گـردد ،از این رو در یک مصاحبـه اختصاصی با وی به
گفتوگـو نشسـتیم ،کـه در ادامه تقدیـم حضورتـان میگردد.
وی فعالیـت هنـری را در دهه هفتـاد و از دوران نوجوانـی آغاز کرد و
بـه طور غیر مسـتقیم با فرم آوازی رشـید بهبـودف و زنده یاد محمد
نوری آشـنا گردید .سـپس موسـیقی را نزد اساتید بنامی چون هدی
پروانه (اسـتاد تئوری سـلفژ) ،محسن مرشد و افشـین اردالن (استاد
گیتـار) ،اسـفندیار قره باغی ،زنـده یاد محمد نـوری و مرحوم حمید
پناهـی (اسـتاد آواز) فـرا گرفـت و پـس از آن ،در گروه خورشـید به
سرپرسـتی امین عنایتی به فعالیت هنری خود ادامه داد که چندین
اجرا در شـیراز و اصفهان به همراه داشـت .سـپس گروهی مسـتقل
بـه نـام «آگرین» با همـکاری حسـین زارع و مرحوم سـهیل دبیری
و ...راه اندازی کرد .اولین کنسـرت حسـین میری در زمسـتان 1378
در تـاالر احسـان اجـرا شـد و از سـال  1380نیـز در آموزشـگاههای
موسـیقی شیرازمانند :ملودی ،سارنگ ،باریتون ،نکیسـا ،ماهور ،زند و
سـرایش به تدریـس آواز پاپ به هنرجویـان پرداخت.
از جملـه قطعـات و آثـارش میتـوان بـه ایج (ایلـت اولت) ،شـوخی،
هـا بلـه ،قطعه هفت ،ایـران ،بهار ایـل ،لوال (اسـپانیایی) ،تفنگ ،بهار،
خوشـبختی ،از دل نـرود و  ...اشـاره کرد.

اولین آلبوم حسـین میری به نام « ایج» در سـال  1381در اسـتودیو
پـاپ به همراه نوازندههای ارکسـت سـمفونیک تهـران ضبط گردید
و تنظیـم آن توسـط محسـن مرشـد صـورت پذیرفـت .وی در ادامه
توضیـح داد :مجـوز آلبـوم ایج به طـول انجامید چرا که وزارت ارشـاد
معتقـد بـود این شـعر گویش محلـی دارد و نباید با موسـیقی غربی
تلفیـق شـود ،امـا در نهایت با دفاع منطقـی مجوز گرفـت و وارد بازار
شد.
وی افزود :متاسـفانه آلبوم ایج زمانی وارد بازار شـد که موسـیقی پاپ
تقلیـدی در ایـران باب بـود و از آن جایی که مردم ،طرفدارموسـیقی
پـاپ بودنـد ،هـر شـخصی کـه با ایـن هدف بـه ایـن عرصه پـا نهاد
موفـق گردید و موسـیقی تلفیقی ما نتوانسـت جایگاه اصلـی خود را
بـه خوبی پیدا کنـد ،از طرفی دیگر در آن زمان راه تبلیغات و انتشـار
محدود و معین بود و دوری از تهران نیز بر دشواری کار افزود و شاید
بایسـتی در ابتدا فرهنگ سـازیهای الزم صورت میگرفت و سـپس
آلبـوم وارد بازار میشـد.
حسـین میری از سـال  1387کنسـرتهای خـود را آغاز کـرد و این
کنسـرتها از سـال 1393شـتاب بیشـتری گرفـت کـه ایـن اجراها
مشـتمل بـر کارهـای قدیمـی و کارهـای جدیـدی بـود کـه تولید
آلبومی نشـده بودند و اکثر تنظیمات قطعات جدید توسـط حسـین
زارع و سـپس علـی پور صـورت پذیرفت .وی از تعـدادی کار جدید و

متفاوت با قبل خبر داد که ترکیبی از موسـیقی تلفیقی با موسـیقی
شـرقی-غربی میباشـد و در ایـن رابطـه بیـان کرد :پـس از این همه
سـال تقریبـا یـک ماهی اسـت کـه وارد کار جدید شـدهایم و سـعی
برآنیـم کـه این آلبوم شـیرین به گوش برسـد.
وی در پایان توصیهای داشـت و افزود :مبحثی که امروز بسـیار دردآور
شـده این اسـت که میگوینـد مردم مبتـذل گوش کن شـدهاند .در
ایـن راسـتا بسـیاری از تهیـه کنندهها میتواننـد تأثیر گذار باشـند،
زیـرا مـردم عـادی ماننـد یـک بچه کال هسـتند که بایسـتی گوش
آنهـا را تربیـت کـرد (چـرا کـه پدر و مـادر ایـن بچهها در گذشـته
موسـیقی فاخرتری گـوش کردهانـد) .وی ادامه داد :نکتـه ای که من
روی آن بسـیار پافشـاری دارم و ضمنـا گلـه منـد نیز هسـتم ،تعداد
تهیـه کنندههایی اسـت که تصمیم میگیرند چه موسـیقیهایی به
خورد مردم دهند و متأسـفانه تعداد آنها بیشـتر از تهیه کنندههایی
اسـت که مـی خواهند کار فرهنگی انجام دهند زیـرا زمانی که تفکر
سـرمایه گـذار تغییرکنـد به دنبـال آن هر هنرمنـدی خـود را ملزم
دانسـته کـه در ایـن مسـیر زحمت کشـیده و بـا آمـوزش صحیح و
کسـب تجربـه در ایـن حیطـه پا به عرصـه گذاشـته و حاشـیهها را
حـذف کنـد .بنابـر این ایـن تفکر تهیه کننده بسـیار مهم میباشـد
البته الزم به ذکر اسـت که موارد گفته شـده نیاز به فرهنگ سـازی
دارد و ملـزم بـه صرف زمـان زیـادی خواهد بود.

جشن مردگان
خانوادههـا در غنـا به طور فزاینـدهای به گروههای نعش کشـی روی
میآورنـد کـه حیـن رقصیدن تابـوت را حمـل میکنند تا هـم روح
عزیـزان در گذشـته شـان شـاد شـود و هـم از آنچه کـه معموال یک
رویـداد بسـیار غم انگیز تصور میشـود ،لـذت ببرند.
نعـش کشـان رقصـان نه تنها تابـوت را در مراسـم خاکسـپاری بلند
میکننـد ،بلکـه با یـک نمایش زیبـا روحیه حضـار را بهتر میکنند.
آنهـا تابوت را روی کمر و شـانههای خـود تکان میدهند و همزمان
رقـص پیچیـدهای که شـامل چرخش ،حرکت پیچیـده پاها و حتی
تظاهـر بـه انداختـن تابـوت میشـود را بـرای لـذت مخاطبـان اجرا
میکننـد .این یـک نمایش عجیب اسـت ،امـا خانوادههای غنا مبلغ
زیـادی را بـه این گروهها پرداخت میکنند که روح عزیزانشـان شـاد
شـود .بنجامیـن آیدو ،که کسـب و کار خود را حـول گروههای رقص
خاکسـپاری آغاز کرد اکنون حدود  ۱۰۰مرد و زن را اسـتخدام کرده
و بـه آنهـا آمـوزش میدهد که ایـن رقص را به زیبایـی انجام دهند.
او همچنیـن روی لباسهـای آنها سـرمایهگذاری زیـادی میکند تا
تاثیر بصری آن بیشـتر شود.
شـکل جعبه حمل جنازه اغلب نشـان دهنده حرفه فرد در گذشـته
اسـت .معموال تابوتهای غول پیکر مشـابه بطریهای ذغال سـنگ،
میوهها یا ابزار مکانیکی در نمایشـگاههای تابوت به نمایش گذاشـته
میشـوند ،گاهـی اوقـات ایـن تابوتهـا نشـان دهنـدهی عـادات بد
و نقطـه ضعفهایـی اسـت کـه افـراد فـوت شـده در زندگـی خـود
داشـتهاند بهطـور مثـال بـرای کسـانی که به الـکل یا سـیگار اعتیاد

داشـتهاند تابوتی به شـکل بطری یا جعبهی سـیگار ساخت ه میشود.
مراسـم طوالنی تدفین در غنا به افکار و ایده خانوادههای کشـورهای
آفریقایـی بـاز میگـردد .در طـول زندگـی یـک شـخص ،فرزنـدان،
همسـر و والدیـن ،خانـواده درجـه یـک او در نظـر گرفته میشـوند،
امـا زمانـی کـه او فوت کند ،جسـد او بـه خانواده گسـترده وی تعلق
میگیـرد .در بیشـتر مواقـع ،ایـن خانـواده را اقـوام دورتری تشـکیل
میدهنـد که شـاید سـالها با هـم حتی صحبت هـم نکردهانـد ،اما
بـه هـر حال برای آنها این قضیه مهم نیسـت .این خانواده گسـترده
او هسـتند کـه میگویند که چگونـه ،در کجا و چـه زمانی مرحوم به
خاک سـپرده شـود و هر دسـتورالعمل در مورد این مسـأله و یا آنچه
کـه خانـواده نزدیـک آنها خواسـتهاند بی معنی اسـت ،مگـر اینکه
خانواده گسـترده موافق این شـرایط باشـند.
برخـی مواقـع جسـد بـرای سـالها در سـردخانه میمانـد کـه این
مسـئله بسـیار عجیب در نظر گرفته میشـود.یک آژانس خبری در
ایـن مـورد مطلبـی پخـش کـرد با ایـن مضمون کـه فردی  ۶سـال
پیـش مـرده اما خانواده گسـترده او هنوز با دفـن او موافقت نکردهاند
آن هـم بـه ایـن دلیـل که نتوانسـتهاند سـر اینکه چه کسـی نوحه
خـوان مراسـم او باشـد ،بـه توافـق برسـند ایـن قبیـل داسـتانهای
تدفیـن در غنـا زیـاد پیـش میآیـد و بـرای مردم همچنیـن چیزی
چنـدان هـم دور از ذهن نیسـت.
گاهـی سـر طراحی یـک قبر شـکیل غنایی (کـه در سراسـر جهان
معروف اسـت) با مشـکل مواجه میشـوند ،مواقعی پیش میآید که
نمیتواننـد تصمیـم بگیرنـد که مـرده را کجا دفن کنند و یا دلشـان
میخواهـد کـه زمانی ایـن اتفاق بیفتد کـه همه فامیلها از سراسـر
غنا بتوانند در مراسـم شـرکت داشـته باشـند .این دالیل همینطور
ادامـه پیـدا میکنـد و میتـوان گفـت کـه تعـداد دالیـل بی شـمار
اسـت ،زیرا برای خانواده گسـترده بسـیار سـخت اسـت که سـر این
همه کارهایی که باید در مراسـم تدفیـن در غنا صورت بگیرد ،توافق
داشـته باشـند و تنهـا راه حل مشـکل این اسـت که خانـواده درجه
یک تنها مسـئول مراسم تدفین در غنا باشـند چرا که خانواده درجه
یک مسـئول مراسـم تدفین هسـتند و زمانی که شـخصی میمیرد،
بایـد خرج مراسـم را به طـور کامل بپردازند .امـا اختالفات خانوادگی
فقـط نصـف مشـکالت تدفیـن در غنا اسـت .گاهـی اوقات مراسـم
تشـییع جنـازه به دلیـل آماده سـازیهای پیچیده غناییهـا به طور
جـدی بـه تاخیـر میافتـد .خانه شـخص فوت کـرده بایـد مرمت یا

تخریـب شـود و از نـو بازسـازی گـردد تـا ارزش یـک دفن سـزاوار و
شایسـته را داشـته باشـد .تهیه فهرسـتی از نوحه خوانان به ترتیب،
یکی دیگر از کارهایی اسـت که باید انجام شـود ،همینطور لیسـتی
از مهمانانی که باید در مراسـم حضور داشـته باشـند تهیه میشـود
و عالوه بر همه اینها ،یکی دیگر از مسـائل مشـکل سـاز مشـخص
کردن یک تاریخ مناسـب برای برگزاری مراسـم خاکسـپاری اسـت.
مثال در مراسـم تدفین یک صنعتگر مشـهور ،یک بروشـوری با ۲۲۶
صفحـه از زندگـی  ۸۴سـاله او بـه افـرادی کـه در آن شـرکت کرده
بودنـد ،داده میشـد کـه همین کار ،کلـی زمان برده اسـت.
در غنـا اگـر شـخصی زود دفن شـود ،در میان مـردم کمی عجیب و
بـی احترامـی تلقی میشـود .به نظر میرسـد کـه اصلیترین دلیل
مشـکل سـردخانهها هستند .قبل از اینکه سـردخانهها در این کشور
معـروف شـوند ،مردههـا را طـی دو تـا سـه روز خـاک میکردنـد و
سـپس زمانـی را بـرای انجام مراسـم سـنتی در نظر میگرفتنـد .اما
زمـان معمـول دفـن در حـال حاضر چیزی بیـن  ۳تا  ۶مـاه به طول
میانجامـد .بدون سـرد خانهها نمیشـد بـرای مدتی چنین طوالنی
اجسـاد را نگـه داشـت .مراسـم خاکسـپاری علاوه بر اینکـه زمانی
بـرای سـوگواری اسـت زمان جشـن و تجلیـل از فرد در گذشـته نیز
اسـت .مردمان قبیلهی «گا» معتقدند که فردی که میمیرد زندگی
دیگـری را شـروع میکند .آنها مراسـم خود را بهطـور خاصی برگزار
میکننـد ،در واقع با سـاخت تابوتهـای فانتزی با رنگهای روشـن
ی آنهـا ادای احتـرام میکننـد .این
بـه مـردگان خـود و روش زندگـ 
رسـم کـه تقریباً بهتازگی در غنا مرسـوم شـده اسـت اکنـون به یک
جاذبهی گردشـگری در این کشـور تبدیل شـده اسـت.

11

12

ماهنامه شماره 1397 - 25

Monthly No.25 2019
صاحب امتیاز ،مدیرمسئول و سر دبیر :محمدرضا واحدی پور
مدیرداخلی:بنفشهعطارد

شورای سیاست گذاری :سید محمد فتاح جهرمی ،ابراهیم عابد

گزارش،خبر،عکس:مرضیهفدایی،راشدرزوقی مترجم:طاهرهبیگناه ،سیدهرژانحسینیمطلق

طراح و گرافیست :فاطمه اکبری

مسئول  :ITمحمد دهداری

لیتو گرافی و چاپ :گمرکچی

دفتر مرکزی :شـیراز ،بلوار استقالل ،حدفاصل فلکه هنگ و باسکول نادر
071-32325508
تلفن:
کوچه  13ساختمان سیوان
sivanmag@c1co.com
021-8977
2007
فاکس:
71737
کدپستی- 76465 :
instagram.com/sivanmag
www.sivanmag.com

ماهنامه خبری.تحلیلی.آموزشی.پژوهشی

Journal of news.analysis.education.research

نشریه در ویرایش و خالصه نمودن مطالب ارسالی آزاد بوده و نظرات عزیزان در بیان برخی مطالب لزوماً به معنای دیدگاه این نشریه نمی باشد.
صحت و سقم مطالب درج شده و نظرات ایشان در آگهی ها بر عهده صاحبان آگهی می باشد.

در یـک جامعـه کمتر جایی پیدا میشـود که فعالیتهـای عمرانی
جـزء اساسـیترین نیازهـای آن نباشـد همـه نیازهـای صنعتـی و
کشـاورزی هـم بـه صورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم به مهندسـی
عمـران وابسـته اسـت و از آن اسـتفاده میکنند.
در کنـار رشـد جوامـع در پیشـرفت علـم و فنـاوری ،توجـه علمی
بـه کارهـای عمرانـی بسـیار ضـرورت پیـدا کـرده اسـت و تغییـر
راهکارهـای گذشـته باعـث شـده اسـت که مهندسـی سـاختمان
اهمیـت خـود را پیـدا کند.
کارهـای عمرانـی بـرای ایجـاد سـاختمانها ،راههـا ،پلها ،سـدها،
شـبکههای آب رسـانی شـهرها و روسـتاها ،سـاختمانهای خاص
ماننـد نیروگاههـای هسـتهای و حرارتـی و  ...بخـش بزرگـی از
فعالیتهـای اقتصـادی و تولیـدی کشـور را بـه خـود اختصـاص
میدهنـد بـه طوری کـه سـهم زیـادی از سـرمایهگذاریهای ملی
در طرحهای سـاختمانی و صنایع وابسـته به آن اسـتفاده میشـود
و این میتواند برعوامل رشد و اقتصاد هرجامعه تأثیرگذار باشد.
شـهرداریها بـه عنـوان یـک نهـاد غیرانتفاعـی ،مسـئولیت ارائـه
خدمـات شـهری بـه عمـوم را دارنـد کـه مهمتریـن بخـش ایـن
فعالیتهـا در حـوزه وچارچـوب پروژههـای عمرانـی اسـت .اجرای
روکـش آسـفالت ،ایجـاد بوسـتان وفضـای سـبز شـهری ،احـداث
ابنیههـای شـهری و ایجـاد معابـر ،خیابـان و  ...کـه عمومـاً بـا
هزینههـای متفـاوت و بعضـاً زیـادی اجـرا میگردند اما متأسـفانه
بازدهـی نامناسـب و راندمـان پاییـن ایـن پروژهها در برخـی موارد
بسـیار چشـمگیر میباشـد وگاهاً شـهرداریها در دورههای  4ساله
مرتبـاً درحـال دوبـاره کاری پروژههـای اخیـر خـود میباشـد پس
معضلات و مشـکالت پروژههای عمرانـی در شـهرداریها میتواند
بهطـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر عمـران و آبادانـی شـهر تأثیر
نامطلـوب گذاشـته و بـر سـایر حوزههـای دیگرنظیـر :اجتماعـی،
اقتصـادی ،فرهنگـی و  ...اثرسـوء بگـذارد.
ساختوسـاز

آموزشهـای الزم ،عامـل مؤثـری در ارتقـای فرهنگ
در کشـور اسـت هر چه ارائه این عوامل بین مجریان بیشـتر شـود،
نتیجه مطلوبتری حاصل خواهد شـد و در صنعت سـاختمان ،این
نیروی انسـانی اسـت که سـرمایه اصلی محسـوب میشـود و بدون
شـک مشـارکت کاردانهـای فنـی در حوزه اجـرا میتوانـد یکی از

نگاهی دیگر به مهندسی

ت وسـاز باشـد و از
ارکان سلامت و ایمنسـازی در صنعت سـاخ 
هزینههـای اضافـی و مجـدد بکاهـد .از طرفی هر سـاله بایـد برای
برطـرف کـردن نیـاز جامعـه ،واحدهـای مسـکونی بیشـماری در
کشـور سـاخته شود ،این در حالی اسـت که توان حداکثری ساخت
در کشـور ما پاسـخگوی این تعداد واحد مسـکونی نیسـت چرا که
بسـترهای الزم بـرای تامیـن مصالـح ،نیـروی انسـانی متخصص و
مدیریـت انبوه سـازی در حد الزم در کشـور فراهم نشـده اسـت.
آنچـه مسـلم اسـت کاردانهـای فنـی سـاختمان حلقـه مفقـوده
زنجیره سـاخت و سـاز کشور هسـتند و اگر در یک زنجیره حلقهای
وجود نداشـته باشـد ،آن زنجیره کارکـرد خود را از دسـت میدهد.
امـروز این حلقه مفقوده درصنعت سـاختمان سـازی کشـور وجود
توسـاز و تأسیسات
دارد و به همین دلیل در بخشـی از فرآیند ساخ 
مشـکل وجود دارد و سـاختمانهایی که احداث میشـوند به گفته
کارشناسـان این صنعـت ،حداکثر  ۲۵تا  ۳۰سـال بعد باید تخریب
شـوند ،یعنـی آنهـا از زمـان سـاخت در فهرسـت سـاختمانهای
فرسـوده قـرار میگیرنـد .چشـمانتظاری جامعـه در طول دو سـال
گذشـته بـرای بهبود وضعیـت اقتصادی کـه البته بـا نیمنگاهی به
مسـائل سیاسـی و دیپلماسـی خارجی بوده اسـت ،این انتظار را به
وجـود آورده و به آن تداوم بخشـیده اسـت.
انتظـار سـرمایهگذاران بـرای نتیجهبخـش شـدن مذاکـرات و تأثیر
مثبـت آنها بـر اقتصاد داخلـی ،این مـوج را در بخشهای مختلف
صنعت سـاختمان ایجاد کرده که تا زمان مشـخص نشـدن تکلیف
بازار ،ساختوسـازها ثابت باقی بماند که این مسـاله تأثیرات منفی
خـاص خـود را بـه همـراه آورده تا در کنـار ایجاد رکـود ،تأمین نیاز
را نیـز با مشـکل مواجه کند.
هرچنـد در سـالهای گذشـته تالش شـده بـا اجرایی شـدن چند
طـرح خـاص ،میـزان عرضه مسـکن را بـه تقاضا نزدیک کننـد ،اما
آنچه در عمل اتفاق افتاده ،نشـان از آن دارد که سـاخت و سـازهای
مـا هنوز با نیازی که جامعه به شـکل سـاالنه تولید کـرده و در کنار
نیـاز به مسـائل اقتصـادی دیگر مانند شـغل ،بـه خانه نیـز احتیاج
دارد ،فاصلـه طوالنی دارد.
بخـش سـاختمان در کشـور ایـران بزرگتریـن بخـش اقتصـادی
اسـت و اگـر چه کشـور بـا اقتصاد نفـت و انـرژی تعریف میشـود،

امـا گـردش بخش سـاختمان بسـیار وسـیع اسـت .امروزه مسـأله
ساختوسـاز بـه صـورت اعـم و مشـکل مسـکن بـه طـور اخـص
در ایـران بـه گونـه ای اسـت که بـار گران نابسـامانیهای ناشـی از
آن کـه یکـی از ایـن نابسـامانیها ،چالشهـا و مشـکالت ضوابـط
ساختوسـاز شـهری میباشـند ،تقریبـاً بـر دوش تمامـی جامعـه
سـنگینی میکنـد .بـرای حل این مسـأله با توجـه به ابعاد وسـیع
آن بایـد بـه دنبـال راه حلهـای اساسـی بـود.
مسـاله دیگـر اینکـه امـروزه مصالـح سـاختمانی کـه وارد کشـور
میشـوند بیکیفیـت هسـتند و ایـن امر یکـی از عمده مشـکالت
سـاخت و سـاز در ایران اسـت.
عوامل تعیینکننده در سـاخت یک سـاختمان استاندارد استفاده از
مصالح ساختمانی اسـتاندارد و کارگر ماهر است
مصالحـی کـه امـروز وارد کشـور میشـود فاقـد کیفیـت مناسـب
هسـتند و الزم اسـت که تمام مبادی ورودی این مصالح به کشـور
توسـط دسـتگاههای مرتبط کنترل شـود تا این مصالح بیکیفیت
به سـاختمانها نرسـد
اسـتفاده از مصالح سـاختمانی اسـتاندارد باعـث افزایش عمر مفید
سـاختمان میشـود به کارگیری کارگران ماهر در ساختمان سازی
از دیگر مولفههای سـاخت یک سـاختمان اسـتاندارد است.
از آنجـا که سـاختمان از محورهای اصلی زندگی انسـانها اسـت،
اسـتفاده از کارگـران ناآشـنا بـه اصـول سـاخت و سـاز میتوانـد
موجب خسـارات جبرانناپذیری شود ،مشـکالت و مسائل در حوزه
صنعـت سـاختمان بیشـمارند و در این سـخن کوتاه شـاید مجال
کافـی برای بیـان تمامی آنها نباشـد.
اما مثبت که بنگریم نکات و پیشـرفتهای تحسـین برانگیزی نیز
در ایـن حیطه میبینیم که جای شـادمانی و تشـکر از مهندسـین
محتـرم و فعال در این حیطـه را دارد.
 5اسـفند سـالروز والدت خواجه نصیر الدین طوسـی ,روز مهندس
نامیـده شـده اسـت ،ضمـن تبریک بـه جامعه مهندسـی در جهت
بزرگداشـت این روز ،بسـیار پسـندیده اسـت که جامعه مهندسـی
ایـران علـی رغم مشـکالت موجـود با همـکاری یکدیگـر و ارتباط
مناسـب با دولت ،همگام با پیشـرفت علم و تکنولوژی موفقیتهای
روز افـزون را بـرای میهن عزیزمـان ایران فراهـم آورند.

