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روز مهندس گرامی باد

پیام دکترمحمدهادی ایمانیه
استاندار فارس بمناسبت روز مهندس
پنجــم اســفند مــاه ســالروز بزرگداشــت
فیلســوف فاضــل دانشــمند نامــور خواجــه
نصیـــــر الدیــن طوســی و روز گرامیداشــت
میراثــداران هنــر و تخصــص ،روز مهندس اســت.
مهندســان عالمــان علــم هندســه و پیشــگامان
پیشــرفت دنیــای پــر از نبــوغ و زیبایــی انــد.
مهنــدس منــادی موســیقی خالقیت در گســتره
تمــدن بشــری اســت و مهندســان ایرانــی
طالیــه داران عرصــه ســازندگی و خودبــاوری
هســتند .پاسداشــت مهندســان بــه مثابــه
نکوداشــت اندیشــه و عمــل اســت .در دنیایــی
کــه خالقــش معمــار بــی بدیــل شــگفتی
هاســت و فردایــش پــر از رنــگ نــوآوری اســت
ارج مــی نهیــم مقــام مهندســان کــه مبتکــران
علــم و خردمنــدی انــد .قدردانــی از ایــن قشــر
فرهیختــه در ســالروز نکوداشــت دانشــمند فاخــر
خواجــه نصیــر الدین طوســی باعث مباهات اســت.
امید اســت پیوســته در جهت اعتالی پرچــم ایران
ماننــد بنیانگـذاران بــزرگ تاریــخ میهــن همچون
ســتاره در آســمان ایـران عزیز درخشــان باشــید.
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دکتر امیرحسین

پیام هشردار شیراز ،مهندس سید احسان اصنایف به مناسبت فرا رسیدن پنجم اسفند
ماه ،روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طویس و روز میل مهندس
روز پنجـم اسـفند ،بهانـهای
اسـت تا اندیشـه سـترگ مهندسان
ایرانـی بـا الگو گرفتن از نوابغ سـلف
خـود ،جایـگاه علـم مهندسـی را نو
بـه نـو بـاز تعریـف نمـوده و آثـاری
بیبدیـل خلـق نمایند .ایـن عزیزان
بـه عنوان سـرمایه تخصص کشـور،
قادرنـد بـا بهرهمنـدی از قـدرت
تحلیـل در عرصههـای علمـی،
جامعـه را در رسـیدن بـه توسـعه
همـه جانبـه و پایـدار یـاری نمایند.

امـروزه علـوم میان رشـتهای سـبب
شـده اسـت کـه نیـاز بـه تخصص و
احاطـه کافی به سـایر علوم و تالقی
آن بـا علـم مهندسـی وظیفه خطیر
مهندسـی را دوچنـدان نمایـد .لزوم
توجـه بـه مقولههـای مهمـی از
جمله شهرسـازی ،هوشمندسـازی،
محیطزیسـت ،توسـعهپایدار و
پاسداشـت ایـن موضوعـات بنیادی،
نیازمنـد نـگاه نـو بـه مهندسـی و
روزآمـد کـردن همـهی مفاهیـم

مرتبـط با آن اسـت .در این سـالها
و در اوج تحریمهـای ظالمانـه،
پیشـرفتهای عظیـم و بیشـمار
مهندسـان ایرانـی در حوزههـای
مختلـف را شـاهد هسـتیم کـه
توانسـتهاند بـا بهرهگیـری از نبـوغ،
تخصـص و تجـارب ارزنـده خـود،
ایدههـا و طرحهـای بزرگـی را در
جهـان ارائـه نماینـد و افتخـارات
بزرگـی را بـرای کشـور رقـم بزنند.
در مجموعـه مدیریـت شـهری

شـیراز ،شـاهد حضـور مهندسـان
پرتـوان ،متعهـد ،متخصـص ،خالق
و بـا انگیزهـای هسـتیم کـه در
حـوزه کاری خـود منشـأ اثـرات و
بـرکات زیـادی در جهـت توسـعه و
آبادانـی ایـن کالنشـهرها شـدهاند.
اینجانـب پنجـم اسـفندماه ،روز
ملـی مهنـدس را خدمـت جامعـه
مهندسـین زحمتکـش بـه ویـژه
همـکاران متعهـد و خدمتگـزار
خـود در شـهرداری شـیراز کـه

جمشیدی

مدیر کل دفتر فنی ،امور
عمرانی و حمل و نقل و
ترافیک استانداری فارس

طـی سـالهای اخیـر تالشهـای
بیوقفـهای در جهـت خدمتگـزاری
بـه مـردم و نظام جمهوری اسلامی
داشـتهاند تبریـک و تهنیـت عـرض
نمـوده و توفیقـات روز افـزون ایـن
عزیـزان را از درگاه خداونـد متعـال
آرزومندیـم.

دکتر مجتبی زوربخش

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

تعیین عادالنه و منصفانه تعرفه خدمات مهندیس ،از اهداف هیأت مدیره دورهی هنم
سازمان نظام مهندیس ساخمتان استان فارس یمابشد
دکتــر مجتبــی زوربخــش،
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان فــارس ،بــه
مناســبت فــرا رســیدن پنجــم
اســفند مــاه (روز ملــی مهنــدس)
ضمــن تبریــک ایــن روز بــه
جامعــه بــزرگ مهندســین ،بــه
بیــان اولویتهــا و برنامههــای
هیــأت مدیــره دورهی نهــم ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان
فــارس پرداخــت .وی بــا اشــاره
بــه اولویتهــای هیــأت مدیــره
دورهی نهــم تصریــح کــرد :یکــی از
مهمتریــن کارهایــی کــه در ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان
فــارس ضــروری بــه نظــر میرســد،
مبحــث اعتمادســازی و ارائه شــفاف
اطالعــات بــه اعضــای ســازمان در
تمامــی زمینههــا میباشــد .اگــر مــا
قــادر بــه شفافســازی در عملکــرد
سازمان باشــیم ،میتــــوانیم انگیزه
بیشــتری را بــه کالبــد جامعــه

مهندســی اســتان تزریــق کــرده و
از ایــن طریــق در پیشــبرد اهــداف
ســازمان موفقتــر عمــل نماییــم،
زیــرا بزرگتریــن پشــتوانه هــر
ســازمانی ،اعضــای آن ســازمان
میباشــند .رئیــس ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان اســتان فارس،
بــا اشــاره بــه اینکــه تعرفــه
خدمــات مهندســی هــر ســال بایــد
بــه نســبت میــزان تــورم در هزینــه
تمــام شــده ســاخت ســاختمان
اعــام شــود ،بــر ضــرورت افزایــش
حقالزحمــه خدمــات مهندســی
در اســتان تأکیــد کــرد و افــزود :در
حالــی کــه قیمــت آپارتمانهــا طــی
ســالیان اخیــر افزایــش چش ـمگیری
پیــدا کــرده اســت ،تعرفــه خدمــات
ســازمان نظــام مهندســی تغییــر
چندانــی نداشــته و بــا واقعیتهــای
اقتصــادی موجــود در جامعــه
همخوانــی نــدارد کــه ایــن مســأله
موجــب نارضایتــــی در جامعــــه

مهندســی شــده اســت و تعییــن
عادالنــه و منصفانــه تعرفــه خدمــات
مهندســی ،بــه منظــور ارتقــاء و
اعتــای جایــگاه مهندســان و بهبــود
وضعیــت معیشــتی آنهــا از اهــداف
اعضــای هیــأت مدیــره دورهی نهــم
میباشد.
وی در خصــوص تــاش جهــت
ارتقــای شــأن و جایــگاه ســازمان
و مهندســین نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان فــارس گفــت:
یقینــ ًا ارتقــای شــأن و منزلــت
اعضــاء بــا مسئولیتپــــذیری،
تخصــص ،تجربــه و تعهــد میســر
خواهــد شــد و ســازمان نیــز تمــام
تــاش خــود را خواهــد کــرد تــا
فــارغ از شــعارهای رنگارنــگ و
بــزرگ ،تغییــرات و تحــوالت مثبتــی
را در ایــن دورهی هیــأت مدیــره بــه
وجــود آورد.
وی افــزود :ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان بزرگتریــن

تشکـــــل صنفــی و حرفــــهای
کشــور اســت و مهندســان بــا علــم
و تــاش خــود ،بــرای آبادانــی و
ســازندگی کشــور بیشــترین ســهم
را داشــتهاند.
دکتــــر زوربخــش در پایــان،
رئــوس برنامههــای هیــأت مدیــره
دورهی نهــم را بــه شــرح ذیــل بیــان
نمــود:
• تعامــل و همــکاری بیــش از
پیــش ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان فــارس بــا اداره
کل راه و شهرســازی و شــهرداری در
ارائــه خدمــات مهندســی مطلــوب و
اشــتغالزایی مهندســان در اجــرای
طــرح ملــی مســکن
• عــزم جـــدی و پیگیــری
مســتمر بــه منظــور رفــع مشــکل
بیمــه تأمیــن اجتماعــی و مالیاتــی
مهندســان عضــو بــا همــکاری و
پیگیــری ســازمان امــور مالیاتــی و
تأمیــن اجتماعــی.

پنجــم اســفند مــاه ســالروز بزرگداشــت حکیــم
فرزانــه خواجــه نصیــر الدیــن طوســی و روزتجلیــل از
پیشــگامان علــم و هنــر ،روز مهندس اســت .روز مهندس
روز پاسداشــت تخصــص ،مهــارت ،ابــداع و نــو آوری
است.
روشــنایی دنیــای فــردا مرهــون دانــش ،همــت
و بلنــد نظــری ایــن قشــر مبتکــر اســت و نقــش
بــی بدیــل مهندســان در پیشــرفت تمــدن بشــری بــر
هیــچ کــس پوشــیده نیســت .تالشهــای بــی دریــغ
همــه مهندســان شایســته تقدیرســت ،جامعــه مدیــون
تالشهــای بــی وقفــه مهندســانی اســت کــه بــا
بهــره گیــری از دانــش فنــی چرخ هــای اقتصادی کشــور
را بــه حرکــت در آورده و ضامــن بقــاء و توســعه پایــدار
کشــور هســتند .امیــد اســت بــا ایــده هــا و خالقیتهای
مهندســان عزیــز شــاهد ایرانــی ســربلند باشــیم.

مهندس مرتضی رهنما
مدیرکل استاندارد
استان فارس

تعهد و تخصص ،رسلوحه جامعه
مهندیس یمابشد
مهنــدس مرتضــی رهنمــا ،مدیــرکل
اســتاندارد اســتان فــارس ،بــه مناســبت
فرارســیدن روز مهنــدس ،ضمــن تبریــک
ایــن روز بــه جامعــه مهندســین گفــت :جامعــه
مهندســین میبایســت بــا توجــه بــه تجربیات
مهندســین گذشــته کــه در امــر نظــارت و
طراحــی مؤثــر واقــع شــدهاند ،افــکار و
ایدههــای جدیــدی بــه همــراه داشــته باشــند
کــه تحقــق ایــن امــر بــا آشــنایی مهندســین
بــه علــوم و جدیدتریــن پیشــرفتهای
مباحــث مهندســی بــه خصــوص بهکارگیــری
اســتانداردهای مصالــح ســاختمانی و طراحــی
و توجــه بــه اصــول شهرســازی بهویــژه
اســتانداردهایی کــه مســائل اجتماعــی و روابط
شــهروندان را در امــر شهرســازی مدنظــر قــرار
میدهــد ،امــکان پذیــر مــی باشــد .امیــد
اســت کــه جامعــه مهندســی ضمــن ســرلوحه
قــراردادن مبحــث تعهــد ،تخصــص و کســب
توانایــی در وظایفشــان موفــق باشــند.
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مهندس اردشیر دیلمی

عضو نظام مهندسی ساختمان استان فارس

رضورت توجه به درون مایه مقررات میل ساخمتان
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی  ،بررســی
چالشهــای مقــررات ملــی ســاختمان را از ســال گذشــته در دســتور
کار قـرار داده اســت  .ایــن مرکــز بــا ارســال نامـهای بــه ریاســت وقــت
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان فــارس  ،بــا ارائــه چندین
پرســش دربــارهی مقــررات ملــی ســاختمان  ،خواهــان دریافــت
دیدگاههــای کارشناســان شــده بــود  .هرچنــد تعییــن بــازهی زمانــی
شــش روزه (از تاریــخ نــگارش نامــه ) ب ـرای پاس ـخگویی بــه چنیــن
موضــوع برجســتهای ،ایــن نظرخواهــی را تشــریفاتی کــرده بــود ،با این
حال ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان فــارس پاســخ نامهی
مرکــز پژوهشهــا را ارســال نمــود .پرواضــح اســت کــه در شــرایط
همهگیــری کوویــد  19و فراهــم نبــودن امــکان برگ ـزاری نشســت و
گفتوگــو ،ایــن پاســخ نمــی توانســت فراگیــر و بنیادیــن باشــد .نقش
برجســتهی مقــررات ملــی ســاختمان در صنعــت ســاخت و ســاز و
پیشــرفت همــه جانبه حرفهی مهندســی تا بـدان اندازه شــایان اســت
کــه ســازمان نظام مهندســی نباید گفتمان کارشناســی دربــارهی آن را
محــدود بــه چنیــن نامهنگاریهایــی بنماینــد .ایــن گفتمــان بایــد بــه
گونـهای پیوســته در ســازمان و دیگــر تشــکلهای حرفـهای و صنفــی
مهندســی کشــور تــا دســتیابی بــه دســتآوردی ســودمند و شایســته
دنبــال شــود .ایــن نوشــتار با انگیزهی گشــودن پنجــرهی فراگیــر نقد و
بررســی آســیب شناســانهی روند بیســت و پنج ســالهی تهیه ،تدوین،
آمــوزش و اجــرای مقــررات ملــی ســاختمان نوشــته شــده اســت.
نگارنــدهی این نوشــتار و گشــایندهی ایــن پنجره  ،تمامی مهندســان را
بــه شــرکت پویــا و مســئوالنه در ایــن گفتمــان فـرا میخوانــد .شــش
پرســش طــرح شــده توســط مرکــز پژوهشهــای مجلــس بــه شــرح
ذیــل میباشــد:
1ـ میزان انطباق مباحث با نیازهای منطقهای و ملی کشور.
2ـ ارزیابی اقتصادی و بارمالی حاصل از بازنگری مباحث.
3ـ میـزان بهکارگیــری نتایــج تحقیقــات ملــی در تدویــن مبحث
یــا برگرفتــن مبحــث از آییــن نامههــای خارجی.
4ـ منابــع اصلــی (آییــن نامههــا) در تدویــن مطالــب مبحــث بــا
ذکــر نــام منبع.
5ـ جامعیت مباحث یا لزوم اصالح و تکمیل آن.
6ـ سرفصلهایپیشنهادیبرایتکمیلمبحث.
درونمایـهی برخــی پرسـشها بیانگــر آشــنایی پرسـشگران
بــا رونــد تهیــه و تدویــن مقــررات ملــی ســاختمان در ســالهای
گذشــته و برخــی کاســتیها و تنگناهــای ریش ـهای آن اســت .بــا
ایــن حــال رونــد طــرح پرس ـشها از بنیادهــای کارشناســی الزم
برخــوردار نیســت و ایــن موضــوع میتوانــد جهتگیــری درســت
آن را مخــدوش ســازد و از ســودمندیش بکاهــد .کا ِر ارزشــمن ِد
نظرخواهــی زمانــی میتوانــد بیشــینه ســودمندی را در پــی داشــته
باشــد کــه پرس ـشهای طــرح شــده برآینــد یــک کار پژوهشــی
آســیب شناســانهی فراگیــر باشــد .تنهــا در آن صــورت اســت
کــه پاســخها میتوانــد بــه کار فرجــام رســانی آن پژوهــش و
سودمندســازیاش کمــک کنــد  .اگــر پرســشهای نظرخواهــی
شــده از چنیــن کار پژوهشــی کارشناســانهای برنیامــده باشــد،
میتوانــد بــه ســاز و کاری بــرای یــک نظرخواهــی رهنمــود شــده
دگرگــون شــود کــه در پایــان بــا دگرگونیهایــی بســیار ناچیــز،
تأییدکننــدهی دیدگاههــای نخســتین پرس ـشگران خواهــد شــد.
بنابرایــن همزمــان بــا پاسـخگویی بــه شــش پرســش طــرح شــده
توســط مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،ایــن مرکــز میبایســت ،بــه
پرس ـشهای پایهایتــر زیــر پاســخی درخــور و دانشــورانه بدهــد :
• شــش پرســش نظــر خواهــی شــده ،برآینــد کــدام پژوهــش
آســیب شناســی ،بررســی و نقــد دانشــورانهی مقــررات ملــی
ســاختمان اســت؟
• آیــا بــه راســتی پرســشهای پایهایتــری وجــود ندارنــد
کــه طــرح آنهــا پیــش تــر یــا همزمــان بــا نکتههــای ارزشــمند
نظرخواهــی شــده بایســته باشــند؟ !

• آیــا اگــر بهتریــن پاســخ ایــن شــش پرســش هم گــردآوری
شــود ،برآینــد بــه دســت آمــده تا چــه انــدازه بر بهینــه ســازی روند
تهیــه ،تدویــن ،آمــوزش ،ترویــج و بهکارگیــری راســتین مقــررات
ملــی ســاختمان در پهنـهی ســاخت و ســاز کشــور اثرگــذار خواهد
بو د ؟
راســتینه آن اســت کــه گرچه برخــی پرسـشهای نظرخواهی
شــده میتوانــد بنیــاد خوبــی بــرای بررســی ریشـهای مقــررات ملی
ســاختمان باشــد ،ولــی نخســت بایــد بــه پرسـشهایی پایهایتــر،
هماننــد نکتههــای زیــر پاســخ گفت:
• آیــا درونمای ـهی آنچــه در بیســت و پنــج ســال گذشــته
بــه عنــوان  22مبحــث مقــررات ملــی ســاختمان بــا چنــد ویرایش
گوناگــون تهیــه ،تدویــن و ابالغ شــده اســت را مــی تــوان « مقررات
بــه راســتی ملــی ســاختمان» نامیــد؟
• تعریــف درســت «مقــررات ملــی ســاختمان» چیســت ؟
آیــا تعریــف نوشــته شــده در مــادهی  33قانــون نظــام مهندســی و
کنتــرل ســاختمان و بازنویســی شــده در همهی مبحثهــا ،تعریفی
فراگیــر و کاربــردی اســت؟ بــا گذشــت بیــش از بیســت وپنج ســال
از ابــاغ مبحثهــای گوناگــون مقــررات ملــی ســاختمان ،آیــا
هدفهــای نوشــته شــده از تهیــه و ابــاغ ایــن مقــررات بــرآورده
شــده اســت؟ اگــر چنیــن نیســت ،چــه علــت هایــی در ایــن ناکامی
نســبی دســت داشــته انــد؟
• آیــا بدانگونــه کــه بیســت و پنــج ســال در پیــش گفتــار
مبحــث هــا نوشــته شــده اســت ،تفــاوت مقــررات ملــی ســاختمان
بــا «آییــن نامههــای ســاختمانی ،اســتانداردها ،آیینکارهــای
ســاختمانی ،مشــخصات فنــی پیوســت پیمانهــا ،دســتنامهها
و نشــریات آموزشــی»  ،تنهــا در الزامــی بــودن ،اختصــاری بــودن و
ســازگار بــودن بــا شــرایط کشــور از حیــث نیــروی انســانی ماهــر،
کیفیــت و کمیــت مصالــح ســاختمانی و تــوان اقتصــادی و اقلیــم
و محیــط میباشــد؟ حتــی چنانچــه ایــن تعریــف نابســنده را
بپذیریــم ،آیــا بــه راســتی مقــررات ملی ســاختمانی تدوین شــده در
ســالهای گذشــته ،بــه همیــن تعریــف وفــادار بودهانــد؟ درکــدام
یــک ازمبحثهــای نوشــته شــده در ایــن ســالها ،بــه کمیــت
و کیفیتهــای گوناگــون مصالــح  ،نیــروی انســانی ماهــر ،تــوان
اقتصــادی و اقلیــم ومحیــط در گســترهی میهن توجه شــده اســت؟
• آیــا با ســاختار تشــکیالتی متمرکــز پایتخت نشــین کنونی
تدویــن کننــدگان مقــررات ملــی ســاختمان میتــوان بســته ای از
مقــررات ملــی ســاختمانی نوشــت کــه در همــه جــای کشــور اجــرا
شــدنی باشد؟
• آیا در بیســت وپنج ســال گذشــته ،شــورای تدویــن مقررات
ملــی ســاختمان ،کمیتههــای تخصصــی ،وزارت راه و شهرســازی
و ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــه عنــوان شــاخصترین
گروههــای درگیــر ایــن مقــررات ،در چــه چرخههــای زمانــی اقــدام
بــه تهیـهی بازخــورد اجــرای ایــن مقــررات کردهانــد ؟ اگــر پاســخ
ایــن پرســش آن باشــد کــه شــوربختانه در همـهی ایــن ســالها،
حتــی یــک کار پژوهشــی فراگیــر در ایــن مــورد انجام نشــده
اســت ،آیــا نبایــد چرایــی آن را در وجــود کاســتیهای
بنیــادی تــر ســاختار ،برنامــه و اندیشــهی فلســفی
نادرســت حاکــم بــر مقــررات ملــی نویســی کشــور
دانســت؟
• چرایــی راســتین اجرانشــدن برخــی مبحثهــا (ماننــد
مبحــث هــای  18و ، )22حتــی در یــک ســاختمان کشــور،
ســالها پــس از ابــاغ رســمی آنهــا چیســت؟ مگر نوشــته نشــده
بــود « :اجــرا نشــدن مقــررات ملــی ســاختمان مســتوجب تعقیب و
مجــازات اســت؟»
ـون تحصیلــی گونه
ایــن نوشــتار بنــا نــدارد ،تنهــا پاســخی آزمـ ِ
بــه شــش پرســش مرکــز پژوهشهــای مجلــس بدهــد ،زیــرا آن را
بســنده نمیدانــد ،هرچنــد در روند بررســی و نقد فراگیرتــر مقررات
ملــی ســاختمان ،پاســخ پرس ـشهای نظرخواهــی شــده هــم داده
خواهــد شــد .بــه جــای محــدود نــگاه داشــتن پهن ـهی گفتمــان،

دکتر سهراب شرفی
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان فارس

سازمان نظام مهندیس ساخمتان یمابیست جایگاه
خود را اب ایجاد اعمتاد و صداقت محکم مناید
پیشــرفت هــر کشــوری مرهــون
تالشهــای بیشــمار مهندســان آن اســت.
مهندســان هــر جامعــه بــا تکیــه بــر دانــش
و تــوان علمــی خــود ،اقــدام بــه اجــرای
پروژههایــی میکننــد کــه زیرســاختهای
آن جامعـــه را تشــکیل میدهند و تسهیالت
ارتباطــی ،حملونقــل ،بهداشــت ،آمــوزش
و ...را فراهــم میآورنــد .نشــریه ســیوان بــه
مناســبت روز مهنــدس بــا دکتــر شــرفی،
رئیــس خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت

اســتان فــارس بــه گفتوگــو نشســت .دکتر
ســهراب شــرفی ،ضمــن تبریــک ایــن روز به
جامعــه مهندســی گفــت :امیــدوارم کــه
بتوانیــم روز مهنــدس را بــه معنــای واقعــی
در کشــور جشــن بگیریــم .منظــور از معنای
واقعــی ایــن اســت که برخــی از مهندســین
مســیر نامطلــوب را طی کــرده و بــا اقداماتی
چــون مهــر و امضــاء فروشــی و ...بــه جایــگاه
مهندســین لطمــه وارد ســاختهاند .وی
افــزود :حرکــت بــه ســمت توســعه یافتگــی
الزم و ضــروری اســت کــه ایــن امــر از طریق

سیســتم مهندســی تــوأم بــا علــم و دانــش
روز میســر میگــردد .متأســفانه در کشــور
مــا این سیســتم تلفیقــی از فضای ســنتی و
صنعتــی اســت ،بدین منظــور ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان ،میبایســت باجدیــت
در ایــن زمینــه ورود کــرده و تخصصهــا
و دانشهــا را بــا توجــه بــه تجربیــات و
علــم تئــوری آنهــا ســاماندهی نمایــد ،کــه
تحقــق ایــن امــر مهندســین متخصــص را
بــه همــراه خواهــد داشــت .بنابرایــن اگــر
بخواهیــم در حــوزه ســاختمان ،راه ،پــل

برتــر آن اســت کــه در چنــد بخــش بــه بررســی ریشــهای تــر
نکتههــای درپیونــد بــا مقــررات ملــی ســاختمان ،دســتآوردها و
ناکامــی هایــش و آســیب شناســی چرایــی ناکامیابــی هــا ،کارکــرد
شــورای تدویــن و کارگــروه هــای کارشناســی (کمیتــه هــای
تخصصــی) تهیـهی مبحثهای گوناگــون پرداختــه شــود .در پایان،
بــا نگــرش بــه آرویــن هــای (تجربیــات) گذشــته و نیازهــای پیــش
روی کشــور دیدگاهــی تــازه بــرای هم ـهی ایــن مــوارد پیــش رو
میگــذارد .نگارنــده امیــدوار اســت مرکــز پژوهشهــای مجلــس
بــا ریزبینــی بــه نکتههــای ایــن نوشــتار و نوشــتههای دیگــر
همــکاران توجــه کنــد.
1ـ تعریف مقررات ملی ساختمان و بایستگیهایآن
راســتینه آن اســت کــه بــا وجــود جایــگاه ارزشــمند برخــی
مبحــث هــا در پیشــرفت کیفــی برخــی ســویه هــای ســاخت در
شــماری از ســاختمانهای کشــور ،و بــا گذشــت بیــش از بیســت
و پنــج ســال از ابــاغ رســمی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل
ســاختمان ،هنــوز هم ما چیــزی بــا درونمایهی راســتین«مقررات
ملــی ســاختمان» نداریــم .آنچــه در ایــن بیســت و پنــج ســال ،بــا
نــام «مقــررات ملی ســاختمان» تهیــه ،تدوین و ابالغ شــده اســت،
برگــردان هایــی (بیشــتر نارســا) از آییــن نامههــای کشــوری بــوده
کــه تهیــه کننــده ی پیــش نویــس مبحــث بــا آن آشــناتر بــوده
اســت .شــورای تدویــن وکارگروههــای کارشناســی تهیــه کنندهی
مبحثهــا حتــی بــه ایــن نکتــه نپرداختــه انــد که آییــن نامــه ها،
دســتنامه هــا و آییــن کارهایــی که به فارســی برگــردان می کنند
و بــرآن نــام« :مقــررات ملــی ســاختمانی ایــران» مــی گذارنــد
درکشــور اصلــی ،از اســاس «مقــررات ملی» نیســت و اجرایش هم
بایســته نمــی باشــد .بدتــر آنکــه ،در هیــچ جــای مبحــث هــای
برگــردان شــده کوچــک تریــن اشــاره ای بــه نــام خاســتگاه
اصلــی نشــده اســت .بدینگونــه مقــررات ملــی مــا بیــش
از بیســت و پنــج ســال اســت کــه بــر پایــه ی یــک کارکــرد
اخالقــی ناشایســت نادیــده گیــری قانــون حــق نوشــتار
(حــق تألیــف )COPY RIGHT ،شــکل گرفتــه
اســت.

و ...سرنوشــتمان را بــه دســت مهندســین
بســپاریم ،دقــت و تخصــص مهندســین
امــری الزم و ضــروری بــه نظــر میرســد.
وی ادامــه داد :ســازههایی کــه در پنجــاه
ســال پیش توســط شــرکتهای آلمانــی در
ایــران ســاخته شــده اســت ،همچنــان الگو و
شــاخص میباشــد و ایــن بیانگــر اعتمــادی
اســت کــه در کشــور نهادینــه شــده اســت.
متأســفانه در کشــور مــا در تمامــی زمینهها
مادیــات حاکــم بــوده و همچنــان بــه ایــن
بــاور دســت نیافتهایــم کــه میتوانیــم بــه
عنــوان یــک الگــو عمــل نمائیــم .رئیــس
خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان
فــارس ،در خصــوص کیفیــت ســاختمان
در صنعــت ساختوســاز گفــت :متأســفانه
در کشــور مــا بــه خصــوص اســتان فــارس،
کمتــر ســاختمانی وجــود دارد کــه از لحــاظ
تأسیســات ،مکانیــک و ...دچــار مشــکل
نباشــد و ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه

گــزاره ی آغازیــن و گوهــر بنیادیــن اندیشــه ی فلســفی
تهیـــه و تدویـــن «مقـــررات راستین مـــلی ساختمان»بایــد
برپایــه ی «تخصیــص بهینــه ی اعتبــارات ملــی» اســتوار باشــد.
همــان گــزاره ای کــه در بیســت و پنــج ســال گذشــته هیــچ گاه از
نهانــگاه رویگردانــی (بــی اعتنایی) وزارت راه و شهرســازی ،شــورای
تدویــن و کارگــروه هــای کارشناســی مقــررات ملــی ســاختمان
راهــی بــه بیــرون نیافتــه اســت .هــدف پایــه ای از هزینــه کــرد
میلیاردهــا تومــان ســرمایه ی کشــور برای تهیــه و تدویــن مقررات
ملــی ســاختمان ،فراهــم کــردن بســتری پایــدار بــرای بــاز زنــده
ســازی جایــگاه ارزشــمند پیشــین جامعـهی مهندســی کشــور در
کار بنیادیــن« :مشــارکت گام بــه گام و آگاهانــه در تولیــد دانــش
مهندســی» اســت .کار بایســته و ارزشــمندی کــه در فضــای
چیرهگــی اندیشــه و گفتمــان :رونوشــت بــرداری (کپــی بــرداری)
بــی دردســر بــر ذهنیــت بیشــتر نزدیــک بــه همــه ی مســئوالن
تهیــه و تدویــن مقــررات ملی ســاختمان در ســال های گذشــته به
فراموشــی ســپرده شــده اســت  .بــرای برگــردان آییــن نامــه هــای
ارزشــمند کشــورهای بیگانــه بــه زبــان فارســی کــه نیــازی بــه این
همــه تشــکیالت و هزینه نیســت .ایــن کار در ســال های گذشــته
هم توســط بســیاری اســتادان ،مهندســان و دانشــجویان دوره های
تکمیلــی انجام می شــده اســت .در مواردی بســیار ،برگــردان های
انجــام شــده توســط ایــن بزرگــواران کــم اشــتباه تــر ،روان تــر و
خوش نوشــتارتر از نســخه ی برگــردان ِ «مقررات ملــی» نام گذاری
شــده ی آن منابــع اســت ،ضمــن آن کــه حقــوق معنــوی تهیــه
کننــده گان آن منابــع هــم پــاس داشــته شــده اســت.
اگــر مرکــز پژوهــش هــای مجلــس در پــی آن اســت کــه
« مقــررات ملــی ســاختمان» را بــه جایــگاه ســودمند ،بایســته و
ارزنــده اش در رونــد پیشــرفت همــه ســویه ی میهــن بــاال بکشــد،
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کند کــه بــرای چنین
کاری ایجــاد یــک دگرگونــی بنیادیــن در
تعریــف ،هــدف گــذاری ،ســاختار
تهیــه وتدویــن ،آمــوزش و اجــرا
و از همــه مهــم تــر اندیشــه ی
چیــره بــر رونــد کنونــی مقــررات ملــی
نویســی بایســته اســت.

در نظــام مهندســی ســاختمان ،نظــم حاکم
نیســت و بــا وجــود اینکــه وظیفــه آن دفاع
از منافــع عمومــی و اعضــاء میباشــد ،تنهــا
یــک جنبــه را مــد نظــر قــرار میدهــد.
متأســفانه ســاختمانهایی وجــود دارد
کــه در آن نقشــه بــا اجــرا تطابــق نداشــته
و ســرمایهگذار بهجــای مجــری جریمــه
میشــود و یــا برخــی از ناظریــن تــا زمــان
پایــان کار هیــچ گونــه بازدیــدی از پروژههــا
ندارنــد و هــزاران مشــکل متعــدد دیگــر کــه
اگــر قــرار باشــد نظام مهندســی ســاختمان
از ســرمایهگذار ،منابــع و مبالغــی را مطالبــه
نمایــد در مقابــل آن میبایســت تعهــد و
نظارت داشــته باشــد ،تا کســانی کــه متولی
جــذب ســرمایه هســتند ،در ایــن زمینــه
اطمینانخاطــر داشــته باشــند .وی افــزود:
بــه نظــر میرســد کــه نظــام مهندســی
ســاختمان در رونــد بهینهســازی ،حفــظ
و صیانــت از منابــع و ســرمایه مؤثــر واقــع

نشــده اســت .دکتــر شــرفی در پایــان گفت:
طــرح مســکن مهــر علیرغــم اینکــه
طــرح مطلوبــی بــود بــا طیــف وســیعی
از تخلفــات روبــهرو شــد ،در حــال حاضــر
نیــز اگــر قــرار باشــد مســکن اجتماعــی
یــا مســکن ملــی اجــرا گــردد ،ســازمان
نظــام مهندســی ســاختمان میبایســت
جایــگاه خــود را بــا ایجــاد اعتمــاد و صداقت
محکــم نمایــد تــا معضالتــی کــه در صنعت
ساختوســاز بــه دلیــل عــدم نظــارت و
اجــرای صحیــح ایجــاد شــده را مرتفــع
ســازد .هــر چنــد نمــی تــوان تــاش هــای
دلســوزانه و کارشناسانه جمعی از مهندسین
و مســئولین جامعــه مهندســی را در اجــرای
اصولــی قوانیــن و ســاخت و ســازها نادیــده
گرفــت .امیــد اســت تــا دیگــران نیز بــا بهره
گیــری از تجــارب متخصصیــن ایــن حــوزه
در جهــت پیشــبرد بهینــه صنعــت ســاخت
و ســاز تــاش روز افــزون داشــته باشــند.
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دکتر سیدحمیدرضا طبیبی

دکتر هادی بیاتی

مدیر نظام فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنام ه ریزی استان فارس

نائب رئیس اول سازمان

افزایش کارآمدی و اثربخیش طرحها و پروژه های رسمایهگذاری از اهداف نظام فین
و اجرایی یکپارچه یمابشد

نظام مهندسی ساختمان
استان فارس

ارتقاء جایگاه سازمان و شأن مهندیس
ییک از اهداف مهم هیأت مدیره دورهی
هنم سازمان نظام مهندیس ساخمتان
استان فارس یمابشد
بــه مناســبت روز بزرگداشــت دانشــمند بــزرگ ایرانــی
«خواجــه نصیرالدیــن طوســی» و روز مهنــدس بــا دکتــر
هــادی بیاتــی ،نائــب رئیــس اول ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان فــارس ،بــه عنــوان مهندســی موفــق و
متخصــص در حــوزه عمــران بــه گفتوگــو نشســتیم کــه
ماحصــل آن را در ادامــه میخوانیــم:
 ) 1در نهمیــن دورهی انتخابــات هیــأت مدیــره
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان فــارس(در
رشــته عمــران) ،باالتریــن رأی را از جانــب مهندســین
اســتان دریافــت نمودهایــد ،چــه شــد کــه ایــن امــر
محقــق گردیــد؟
اینجانــب حــدود  13ســـال ســابقه تدریــس در
دانشــگاههای مختلــف اســتان در مقاطــع مختلــف
کارشناســی و کارشناســی ارشــد در رشــتهی عمــران و
معمــاری و حــدود  6ســال تدریــس دورههــای ارتقــاء پایــه
در صالحیتهــای نظــارت و اجــرا را داشــتهام .همچنیــن از
ســال  1388بــه نحــوی در بدنــه ســازمان حضــور داشــته ام
و از ســال  1388الــی  1391عضــو هیــأت رئیســه کمیتــه
رفاهــی ،فرهنگــی و ورزشــی ،از ســال  1391الــی 1394
عضــو هیــأت رئیســه و دبیــر گــروه تخصصــی عمــران ،از
ســال  1394الــی  1397عضــو کمیتــه ژئوتکنیــک و کمیتــه
نظــارت و اجــرا ،از ســال  1397الــی  1400و قبــل از انتخابات
هیــأت مدیــره دورهی نهــم ،مدیــر کنتــرل و ارزیابــی
پــروژه اســتان و در مقطعــی سرپرســت معاونــت خدمــات
مهندســی و کنتــرل ســاختمان بــودهام ،کــه مــوارد مذکــور
در شــناخت ،انتخــاب و اعتمــاد جامعــه مهندســی مؤثــر
واقــع شــده اســت.
 ) 2هیــأت مدیــره انتخابــی در اعــام هیــأت رئیســه
ســازمان ماننــد دورههــای گذشــته عمــل ننمودهانــد و
هیــأت رئیســه بــه موقــع اعــام نشــدند! آیــا ایــن موضوع
دلیــل خاصــی داشــته اســت؟
یکــی از دالیــل ،تأخیــر در ارائــه اعتبارنامــه بــه
اعضــاء محتــرم هیــأت مدیــره دوره نهــم و دلیــل دیگــر
آن وجــود اختالفنظــر میــان اعضــاء هیــأت مدیــره در
تعییــن هیــأت رئیســه ســازمان بــود و از آنجایــی تمامــی
اعضــاء هیــأت مدیــره شایســتگی حضــور در هیأت رئیســه
را داشــتهاند ،بنابرایــن هیــأت رئیســه ســازمان بــه موقــع
اعــام نشــدند.
 – 3همانطــور کــه میدانیــد اعضــاء از هیــأت مدیــره
ایــن دوره توقعــات خاصــی را دارنــد ،چــه برنامههایــی
جهــت تحقــق خواســته اعضــاء داریــد؟
در ایــن دوره یکــی از اهــداف اصلــی ،مبحــث تعامــل
هــر چــه بیشــتر اعضــاء هیــأت مدیــره و اعضــاء ســازمان و
بهکارگیــری خردجمعــی جهــت پیشــبرد اهــداف ســازمان و
ارتقــاء شــأن و جایــگاه اعضــاء ســازمان میباشــد .همچنین
ایجــاد تعامــل ســازنده بــا ارگانهــای مرتبــط بــا امــر
ساختوســاز ،مبحــث عدالــت محــوری و شایســته ســاالری
از دیگر اهداف مهم هیأت مدیره این دوره میباشد.
 ) 4اقدامــات شایســته و قابــل تحســین هیــأت مدیــره
قبلــی چــه مــواردی بــوده اســت؟
ضمــن تشــکر از زحمات بســیار هیــأت مدیــره دورهی
هشــتم ،از اقدامــات قابــل تحســین دوره قبــل ،میتــوان
بــه تــاش جهــت بازگشــت خدمــات مهندســی به ســازمان
طبــق قانــون ،ســاخت ســاختمان جهــت تعــدادی از دفاتــر
نمایندگــی در اســتان و تجهیــز آن ،اشــاره نمــود.
دکتــر بیاتــی در پایان به بخشــی از اهــداف و برنامه های
هیأت مدیره ی دوره نهم اشاره نمود:
تــاش مؤثــر و هدفمنــد جهــت ارتقــاء جایــگاه
ســازمان و اعضــاء فرهیختــه آن و شــأن مهندســی
شفافســازی در تمامــی امــور مربــوط بــه ســازمان از
جملــه خدمــات ارجــاع نظــارت و توزیع عادالنــه کار
تعامــل ســازنده بــا ارگانهــای مرتبــط جهــت
پیشــبرد اهــداف ســازمان و جامعــه مهندســی
افزایــش ســطح رضایتمنــدی اعضــاء و اربــاب و
رجــوع ســازمان
تــاش جهــت اجــرای قانــون و اصــاح تفکیــک
درصدهــای نظــارت و حــق الزحمــه ناظریــن در کلیــه
ر شــتهها
ایجــاد اتحــاد میــان رشــتههای هفتگانــه و
تــاش بــه منظــور اســتفاده بهینــه از خدمــات کلیــه
رشتهها و...

نظـام فنـــــی و اجرایـــــی یکپارچه
مجموعـهای از عوامـل ،اصـول ،برنامههـا و
فرآیندهـا و اسـناد (مقــــررات ،ضوابـط و
دسـتورالعملها) مربــــوط بـه مدیریـت،
پیدایـش ،پدیــــــدآوری و بهرهبــــرداری
طرحهـــای ســــرمایهگذاری و پروژههـای
ساختوســـــاز کشـور میباشـد .طرحهـا
و پروژههـــــــایی کـه در راستـــای ایجاد،
گسـترش ،بهسـازی و مرمـت و بهرهبـرداری
از زیرسـاختهای مـــــورد نیــــاز توسـعه
کشــــور و یا پــــــروژههای ساختوسـاز،
توسـط دسـتگاههای اجرایی و یا با مشـارکت
بخـش خصوصـی در کشـور اجـرا میشـوند.
در نظـام فنـی و اجرایـی یکپارچـه اسـناد،
برنامههـا و اقدامـات اختصاصـی اولویتبندی
شده و نقشهــــا و مسئولیت عوامــــل در
چهارچـوب نظـام فنـی و اجرایـی در قالـب
سـند باالسـری تدویـن میشـود.این مطلـب
را دکتـر حمیدرضـا طبیبی ،مدیـر نظام فنی
اجرایـی سـازمان مدیریـت وبرنامـه ریـزی
اسـتان فـارس در گفتوگـو بـا سـیوان بیان
نمـود و در ادامـه گفـت:در حقیقـت مبحـث
اصلـی نظـام فنـی و اجرایـی یکپارچـه نوعی
هماهنگی و جلوگیــــری از مــــوازیکاری
دسـتگاههای ذی ربـط دولتـــی و غیردولتی
و نهادهـای عمومـی غیردولتـی اسـت کـه
متولـی اصلـی ساختوسـاز و مباحـث فنـی
و مهندســـی در تمامــــی ابعاد ،شـاخهها،
رشـتهها و گرایشهـای مختلـف میباشـند.
وی اظهار داشت:طبق مــــاده  34قانــــون
احـکام دائمـی برنامههـای توسـعه کشـور
کـه در سـال  1396تصویـب شـده ،دولـت
موظـف اسـت بـه منظـور افزایـش کارآمدی
و اثربخشـی طرحهـای تملـک داراییهـای
سـرمایهای بـا رعایـت قانـون نحـوه اجـرای
سیاسـتهای کلـی اصـل  44قانون اساسـی،
اقدامـات زیـر را بـه اجـرا درآورد:
الـف :سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور
موظـف اسـت بـا لحـاظ مـوارد زیـر طـی
مـدت یکسـال از تاریـخ ابلاغ ایـن قانـون
( سـند نظـام فنـی و اجرایی کشـور) را تهیه
و اجـرا کند.ضوابـط و مقـررات ساختوسـاز
در چهارچـوب ایـن نظـام ابالغ میشـود:
 ) 1نظـام فنی و اجرایی یکپارچه کشـور
شـامل عوامل،اصـول ،برنامههـا و فرآیندها و
اسـناد( مقـررات ،ضوابـط و دسـتورالعملها)
مربـوط بـه مدیریـت ،پیدایش ،پدیـدآوری و
بهرهبـــــرداری طرحهـا و پــــــروژههای

ساختوسـاز باشـد.
 ) 2قواعد اساسـی حاکم بـر کارفرمایان،
مجریـان ،پیمانکاران ،مشـاوران ،سـازندگان و
تأمینکننـدگان همـه طرحهـا و پروژههایـی
کـه از وجـوه عمومـی کشـور اسـتفاده
میکننـد ،در ایـن سـند لحـاظ شـود.
 ) 3ویژگیهـای بخشهـا ،دسـتگاههای
اجرایـی و تشـکلهای صنفـی مرتبـط بخش
خصوصـی ،پیشبینـی شـده و بـه صـورت
مسـتمر بهبـود یابد.
ب :روشهــــــای اجرایــــی مناسب
« مشـارکت بخـــش عمومـی -خصوصـی»
از قبیـل « تأمیـن منابـع مالـی ،سـاخت،
بهرهبـرداری و واگـذاری» « ،تأمیـن منابـع
مالـی ،سـاخت و بهرهبـرداری» « ،طـرح

مدیــــــر نظـام فنـی اجرایی سـازمان
مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان فـارس در
خصـوص اهـداف نظـام فنـی و اجرایـی
یکپارچـه و عوامـل مؤثـر در تحقـق آن بیان
داشـت :نظـام فنـی و اجرایـی یکپارچـه بـا
هـدف افزایـش کارآمدی و اثربخشـی طرحها
و پروژههـای سـرمایهگذاری و ساختوسـاز
از طریـق مـوارد زیـر محقـق میشـود:
 - 1ارتقـای نظام فنـی و اجرایی موجود
بـه نظام فنـی و اجرایی یکپارچه
 - 2تعییـن نقشهـا و وظایـف نهادهای
دستاندرکار
 - 3همسانســـــازی ضوابـط مشـابه
و هماهنگسـازی مقـررات و دسـتورالعملها
 - 4اطلاع رسـانی مناسـب و رعایـت

و بهـرهوری آنهـا در طـول عمـر پـروژه
 - 10مدیریـت هزینـه و بهینهسـازی
اقتصـادی طرحهـا و بهبـود نسـبت کارکـرد
بـه هزینـه از طریـق اعمـال برنامهریـزی و
مدیریـت ارزش
 - 11ارتقـای کیفیـت سـاخت از طریـق
افزایـش توجـه بـه عوامـل محیط زیسـتی و
مصـرف انـرژی و آب
وی در ادامـه افـزود :سـند نظـام فنـی
و اجرایـی یکپارچـه در چهارچـوب قوانیـن و
مقـررات مربوطـه بـا تعییـن اهـداف کمـی و
کیفی مشـخص برای دورههای زمانی محدود
و مشـخص ،توسـط سـازمان برنامـه و بودجه
کشـور تهیـه و ابالغ میشـود ،دسـتگاه های
اجرایـی و مؤسسـات و نهادهـای عمومی غیر

و سـاخت کلیـد در دسـت» و یـا «سـاخت،
بهرهبـرداری و مالکیـت» را بـا پیشبینـی
تضمینهـای کافـی و تدابیر بودجـهای بهکار
گیر د .
پ ) ســــازوکار تأمیـن مالی طرحهای
تملـک داراییهـــــای سـرمایهای بـزرگ و
متوسـط از طریـــــق گشـایش اعتبــارات
اسـنادی ریالـی و ارزی نـزد بانکهای داخلی
و خارجـــی همـراه بـا پیشبینـی ابزارهـای
مالـی تضمینی را بـه تدریج بهگونـهای پیاده
کنـد که رابطـه تأمیـن منابع مالـی و اجرای
طرحهـای فـوق بـا نوسـانات بودجـه سـاالنه
کاهـش یابد.

اصـل شـفافیت
 - 5ایجـاد بسـتر مشـارکت ذینفعـان و
عوامـل نظام
 - 6شـاخصدار کـردن فرآیندهـا و
خروجیهـا و ارائـه بازخـورد بـه ذینفعـان
 - 7پیشبینـی اقدامات و سـازوکارهای
تأمیـن و تضمیـن منابـع مالـی طرحهـا و
پروژههـا
 - 8پیشبینـی اقدامـات الزم بـرای
گسـترش اسـتفاده از روشهـای مختلـف
مشـارکت عمومـی -خصوصـی
 - 9ارزشـیابی طرحهـا و پروژههـا،
ضوابـط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشـی

دولتـی مشـمول ایـن آئیننامـه موظـف بـه
رعایـت آن میباشـند.
دکتــــــر طبیبـی در پایــــان ضمـن
گرامیداشـت روز مهنـدس گفـت :در صورتی
کـه مبحـث نظـام فنـی و اجرایـی یکپارچـه
در کشـور بـه درسـتی اجـرا شـود ،عملکـرد
جامعـه مهندسـین در تمامـی عرصـه هـای
فنـی و مهندسـی بـا کیفیـت قابـل قبـول
صـورت گرفتـه و معضالتـی ماننـد :مـوازی
کاریهـا ،سـردرگمیها ،اتلاف زمـان ،منابع
و سـرمایه و همچنیـن اختالفـات میـان
کارفرماهـا و پیمانـکاران را بـه حداقل ممکن
میرسـاند.

دکتر محمدرضا نجیمی  /مشاور شهردار شیراز

ارتقاء جایگاه مهندسین توسط دستاندرکاران نظام ساختوساز امری
اجتناب انپذیر یمابشد
نظــام ساختوســاز از تعامــل گروههــای مختلفــی شــکل
میگیــرد کــه هــر یــک مســئولیتهای مرتبــط بــا بخشــی
از اقدامــات را برعهــده دارنــد .ســاختمان بــه عنــوان محصــول
ایــن فرآینــد ،متأثــر از مجموعــه پیچیــدهای از مقــررات،
مصالــح ،محصــوالت و تجهیــزات میباشــد.عدم موفقیــت در
دســتیابی بــه کیفیــت مطلــوب ساختوســاز در ایــران بــا
وضــع نگرانکننــدهای ادامــه دارد.تالشهــای انجــام شــده
اگرچــه موجــب بهبــود نســبی در اوضــاع آشــفته موجــود
شــده اســت امــا بصــورت کلــی نظــام کنتــرل ساختوســاز در
ایــران ،نابســامان و غیــر مؤثــر ارزیابــی میشــود .از ایـنرو بــه
منظــور شناســایی راهکارهــای بهبــود نظــام جــاری ،بــا دکتــر
محمدرضــا نجیمــی ،مشــاور شــهردار شــیراز ،بــه گفتوگــو
نشســتیم کــه در ادامــه تقدیــم حضورتــان میگــردد.
در کشــور مــا یکــی از مباحثــی کــه در حــوزه خدمــات
مهندســی سالهاســت دغدغـهی جامعــه مهندســین در حــوزه
ســاختمان شــده اســت ،مبحــث نظــام ساختوســاز میباشــد.
بــه طــوری کــه در شــهرداریهای کالنشــهرهای مهــم ایــران
ماننــد :تهــران ،اصفهــان ،مشــهد ،شــیراز ،تبریــز و  ...شــهرداران
و یــا معاونیــن شهرســازی جدیــد ،در ابتــدا پیرامــون ایجــاد
انقالبــی در نظــام ساختوســاز در حــوزه شهرســازی ســخن
بــه میــان آورده کــه متأســفانه در ایــن زمینــه موفــق نبــوده و

نتوانســته انــد بــه شعارهایشــان جامهعمــل بپوشــانند .بنابراین
جهــت شناســایی راهکارهــای بهبــود نظــام جــاری ،طــی مدت
 4ســال گذشــته نظــام کنتــرل ساختوســاز کشــورهای
توســعه یافتــه مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفــت ،تــا بــه
ایــن مهــم دســت یابیــم کــه در مبحــث نظــام ساختوســاز
کشــورهای توســعه یافتــه چــه اتفاقــی رخ میدهــد کــه
رضایــت ســرمایهگذار ،بهرهبــردار و  ...را بــه همــراه داشــته
و در نهایــت ســاختمانهای بــا کیفیــت نیــز ســاخته
میشــود .در ایــن راســتا یکــی از مــواردی کــه میبایســت
مدنظــر قــرار داده شــود ،جایــگاه مهندســی اســت .متأســفانه
در کشــور مــا جایــگاه مهندســین بــه درســتی ،مــورد توجــه
قــرار نمیگیــرد ،بنابرایــن ارتقــاء جایــگاه مهندســین توســط
دســتاندرکاران نظــام ساختوســاز امــری اجتنــاب ناپذیــر
میباشــد .در چرخــه ســاخت مســکن یــک مهنــدس ناظــر
و مجــری میبایســت براســاس قوانیــن موجــود کشــور بــا
یکدیگــر در تعامــل بــوده و در نهایــت یــک تولیــد نهایــی
تحــت عنــوان مســکن را بــه همــراه داشــته باشــند و همچنین
براســاس ایــن قوانیــن موجــود ،شــرایط تعمیــر و نگهــداری آن
نیــز مطابــق مبحثــی کــه تدویــن و ابــاغ شــده صــورت پذیرد
تــا در نهایــت بــا رضایــت بهرهبــردار نیــز توآم باشــد .متأســفانه
در کشــور مــا چرخــه تولیــد مســکن کامــل نیســت و بــه نظــر
میرســد کــه ریشــه ایــن معضــل در پیکــره دولــت ( اداره راه
و شهرســازی و شــهرداریها) نهفتــه اســت .بنابرایــن حرکــت
بــه ســمت صنعتــی ســازی امــری الزم و ضــروری بــه نظــر

میرســد ،بدیــن معنــا کــه درصــورت بــروز مشــکل و معضالت
در چرخــه ســاخت مســکن ،دســتاندرکاران تولیــد مســکن
پاســخگو باشــند .بنابرایــن اولیــن گام شــکلگیری
شــرکتهای حقوقــی مهندســی اســت کــه شــهرداریها
یــک ســری امتیــازات خــاص یــا تفویــض مســئولیتها را بــه
ایــن شــرکتها واگــذار نماینــد ،تــا بخــش خصوصــی فعــال
و پاس ـخگو بــوده و بروکراســی اداری نیــز بــه حداقــل ممکــن
برســد.تصور کنیــد کــه شــهرداری طراحــی ،نظــارت ،اجــرا و
بــه طــور کلــی تمامــی مســئولیتهای یــک ســاختمان را بــه
عهــده یــک شــرکت مهندســی قــرار داده و اعــام نمایــد کــه
در صــورت تاًییــد شــرکت مذکــور ،پروانــه پایــان کار صــادر
میشــود،در چنیــن شــرایطی شــرکتهای مهندســی بــا
دقــت و حساســیت بیشــتری فعالیــت نمــوده و ناخــودآگاه یک
سیســتم خودکنترلــی را ایجــاد کــرده کــه ایــن امر در بســیاری
از کشــورهای توســعه یافتــه تحقــق یافتــه است.متاســفانه
سیســتم فعلــی صــدور پروانــه پایــان کار و نظــام ساختوســاز
کــه در کالنشــهرهای ایــران حاکــم اســت ،ابتدایــی تریــن
مدلــی اســت کــه در کشــورهای توســعه یافتــه در شــهرهای
زیــر  20هــزار نفــر جمعیــت انجــام میشــود .بنابرایــن اصــاح
نظــام ساختوســاز در ایــران امــری بســیار الزم و ضــروری
اســت ،و در صورتــی کــه ایــن امــر تحقــق یابــد ،موجبــات
افزایــش کیفیــت و عمــر مفیــد ســاختمانها را فراهــم نمــوده
و حفــظ ســرمایه ملــی و در نهایــت رضایتمنــدی مهندســان و
بهرهبــرداران را بــه همــراه خواهــد داشــت.
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مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

نظام مهندیس  ،هنادی مقتدر در راستای ساماندهی
فعالیت حرفه ای مهندسان یمابشد
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا هــدف ســاماندهی
بــه فعالیتهــای مهندســی و نظــم بخشــیدن بــه عملکــرد ایــن
حرفــه ،پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت .ایــن ســازمان بــا بیــش
از دو دهــه فعالیــت بــه عنــوان نهــادی مقتــدر در راســتای
ســاماندهی فعالیــت حرفــهای مهندســان ایجــاد شــده و بــه
نوعــی خــاء قانونــی در حــوزه ساختوســاز كه بخــش عظیمی
از ســرمایههای كشــور در ایــن بخــش هزینــه مــی شــود
را مرتفع کرد ه است.
ت بر حسـن
ت مهندســيو نظــار 
افزایــشكيفيــتخدمــا 
اجــرايایــن خدمــات  ،ارتقــايدانــشفنــيصاحبــانحرفههــا
ي ســاختمان
ت ملـ 
ی مقــررا 
ش  ،نظــارت بــر اجــرا 
در ايــنبخـ 
ي مناسـب،
بـ ه منظــور اطمينــاناز ايمنـي ،بهداشـت ،بهرهدهـ 
ي بــه منظــو ر حمايــتاز مــرد م بـه
ش و صرفــهاقتصــاد 
آســاي 
ي شــهري
عنــوانبهرهبــرداران نهایــیســاختمانها و فضاهــا 
ي هزینــه شــده در بخــش
ي ملــ 
ظ ارزش ســرمايهها 
و حفــ 
ساختوســاز و جلوگیــری از هدررفــت ایــن ســرمایه هــا و
ن و صاحبــان
ت حرفــهايمهندســا 
در نهایــت جلــبمشــارك 
ي توســع ه و آبادانــي
ف در اجــرايطرحهــا 
حرفــ ه و صنــو 
كشــور ،از جملــه اهــداف تشــکیل ســازمان هــای نظــام

مهندســی ســاختمان بــوده اســت .بــی شــک یکــی دیگــر از
مهمتریــن اهــداف تشــکیل ایــن ســازمان ،تأميــنشــرای 
ط
رشــد و اعتــايمهندســيدر كشــور بــوده کــه ایــن هــدف،
همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت .نکتــه قابــل توجــه در
ایــن میــان ضــرورت آگاهــی مــردم و بدنــه اجتمــاع از اهمیــت
جایــگاه ســازمان نظام مهندســی و مزایــای اســتفاده از خدمات
مهندســی اســت .در زمینــه فعالیتهــای ســازمانهای نظــام
ي و شهرســازي،
ل معمــار 
ج اصــو 
مهندســی ،بــه مــوازات ترويـ 
ت بـ ه عملکــرد ایــن تشــکل
لــزوم افزایــش آگاهــی مــردم نســب 
ن در
ي ســاختما 
ت ملــ 
ت اجــرای مقــررا 
تخصصــی و ضــرور 
ش بهــرهورياز ســاختمانها میبایســت مــورد
راســتای افزاي ـ 
توجــه بیشــتر قــرار گیــرد ؛ موضوعــی کــه بــا وجــود اهمیــت
بــاالی آن ،کمتــر مــورد توجــه عمــوم قــرار گرفتــه و باعــث
شــده امــروز بخــش قابــل توجهــی از بدنــه جامعــه ،از عملکــرد
تخصصــی ایــن تشــکل حرفــهای چنــدان مطلــع نباشــند.
بیشــک افزایــش ســطح آگاهــی مــردم و ایفــای نقــش
مطالبهگــری آنهــا در ایــن حــوزه ،بــه تحقــق هــر چــه بهتــر
اهــداف ســازمان کمــک مــی کنــد .افزایــش حساســیت مــردم
نســبت بــه سرنوشــت بخــش قابــل توجهــی از ســرمایه هــای

خــود کــه در بخــش ســاخت و ســاز هزینــه میشــود ،یــک
عامــل مهــم بــرای تقویــت جایــگاه خدمــات مهندســی
اســت .پــر واضــح اســت کــه اســتفاده از تخصــص مهندســان
صاحــب صالحیــت ،بــه تناســب در تمــام پروژههــای عمرانــی

أتثیر مهندسان در عرصههای گوانگون زندیگ امروزی بر کیس پوشیده نیست

مهندس کریم شکوهیان
شهردار منطقه  3شیراز

پنجـم اسـفند مـاه زادروز دانشـمند بـزرگ ایرانـی و الگو در مهندسـی کهن ایران اسلامی به
نـام روز مهنـدس نامگـذاری شـده اسـت که مناسـبتی ارزشـمند بـرای ارج نهـادن به نقـش واال و
ارزشـمند مهندسـان و همـه تالشگران این عرصه اسـت بی تردیـد تأثیر مهندسـان در عرصههای
گوناگـون زندگـی امـروزی بر کسـی پوشـیده نیسـت و کاربرد دانش مهندسـی و خالقیـت و ابتکار
مهندسـان بـه عنـوان سـرمایههایی متخصـص نقشـی بی بدیل و ارزشـمند در توسـعه و پیشـرفت
کشـور و رفاه و آسـایش مردم داشـته اسـت.
مهندس کریم شـکوهیان ،شـهردار منطقه  3شـیراز ،ضمن بزرگداشـت مقام شـامخ شـهدای
گرانقـدر مهنـدس ،فرصـت را مغتنـم شـمرده تـا از خدمـات و زحمـات کلیـه مهندسـن عزیـز در
اقصـی نقـاط کشـور خصوصـاً کالنشـهر شـیراز کـه در جهـت آبادانـی و اعتلای کشـور عزیزمان
تلاش مـی کننـد قدردانی کـرد و بهـروزی ،سلامتی و سـعادت همـگان را از درگاه خداوند منان
خواسـتار گردید.
پیام مهندس سعید معصومی /شهردار منطقه  10شیراز

مهندسان اتریخسازان گذشته ،حال و آینده یمابشند

مهندسـان تاریخسـازان گذشته،
حـال و آینـده میباشـند .آنچـه کـه
از تاریـخ و فرهنـگ ایـران باقـی
مانـده اسـت ،حاصـل فکر و اندیشـه
مهندسـین در تمــــامی زمینههـا
میباشـد.
پنجـم اسـفند (روز مهنـدس)
منـاسبتی ارزشمند جهت بزرگداشت
جایگاه مهندسی اسـت .موعدی برای
پاسداشـت تعهد و تفکر مهندسـانی
اسـت کـه توسعهسـاز و تحولآفرین
بودهانـد و بـا تکیـه بر دانـش و عمل
خود ،جامعـه امروز بشـری را ممتاز و
متمایز از گذشـته سـاختهاند .امروزه
رفـاه و آسـایش جامعـه نیـز حاصـل

فکر و اندیشـه مهندسـینی است که
در جهـت رضایتمنـدی شـهروندان
در تلاش میباشـند .بدیـن صـورت
که مهندسـین ،جهت سـاخت شـهر
در مبحـث شهرسـازی ،توسعهشـهر،
نقشـه آینـده شـهر ،نقشـه تفصیلی
جامعـه و ساختوسـازهایی کـه در
آن ایجـاد میگـردد ،بسـتر را فراهم
میسـازند .بنابرایـن نقـش و جایگاه
مهندسـین قابـل تقدیـر و سـتایش
میباشـد .نکتـهای که در ایـن زمینه
میبایسـت بـدان توجه ویژه داشـت،
صداقـت جامعه مهندسـین در جامعه
اسـت .بنابرایـن توجـه بیشـتر بـه
اخلاق و تعهـدات مهندسـی امـری
الزم و ضـروری بـه نظـر میرسـد.
خوشبختانه استـــان فـــــارس،
در زمینه ســــاختوساز از گذشته
تاکنــون ســـرآمد بوده است.
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شـیراز تلاش خواهیـم کـرد تـا بـا
حضـور و همکاری مهندسـان جامعه،
بسـتر شـهر را جهـت نقشآفرینـی
شـهروندان فراهـم نماییـم .امیـد
اسـت که همـواره جامعه مهندسـین،
پاسـخگو و ارائـه دهنـده خدمـات
مـورد نیـاز جامعه باشـد.

و بهرهگیــری از پشــتوانه علمــی و فنــی ســازمان نظــام
مهندســی در تمــام فرایندهــای ساختوســاز و مباحــث
مرتبــط بــا آن موجــب خواهــد شــد ،کــه در ایــن حــوزه
شــرایط بســیار بهتــری از وضعیــت موجــود را شــاهد باشــیم.

دکتر علی مصلی نژاد

شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز

تغییر نوع طراحی و نگرش مهندسین ابفت
اتریخی،متناسب اب نیازهای روز ،امری الزم به نظر یمرسد
گسـترش فضایـی بیرویـه و بـدون برنامـه شـهرهای بـزرگ
و متوسـط کشـور در چنـد دهـه گذشـته موجـب شـکلگیری
بافتهای جدید شـهری در مجاورت شـهرها و جابهجایی سـاکنان
و کاربریهـای شـهری بـه نواحـی جدید گردیده اسـت .بـه تدریج
بافتهـای قدیمـی شـهرها کارکـرد و حیـات اجتماعی-اقتصادی
خـود را از دسـت داده و بـه سـمت رکـود و فرسـودگی گرایـش
پیـدا کر دهانـد .منطقه هشـت شـهرداری شـیراز نیز از ایـن قاعده
مسـتثنی نبـوده و از جملـه بافتهـای فرسـوده کشـور محسـوب
میشـود.کمبود امکانات-خدمـات شـهری و تأسیسـات زیربنایـی
از یـک طـرف موجبـات مهاجـرت سـاکنان بومی بـه مناطق دیگر
شـهر را فراهـم نمـوده و از طرفـی دیگـر ،موجـب کاهـش رونـد
بهسـازی و نوسـازی درون بافـت گردیـده اسـت ،کـه ایـن عوامـل
فرسـودگی و تخریـب بیشـتر بافـت را بـه همراه داشـته اسـت .به
همین منظور و به مناسـبت پنجم اسـفندماه (روز مهندس) دکتر
علـی مصلـی نـژاد ،شـهردار منطقـه تاریخـی فرهنگی شـیراز ،در
گفتوگـوی اختصاصـی با نشـریه سـیوان در جهت احیـاء بافت
تاریخـی فرهنگی به مواردی اشـاره نمود کـه ماحصل آن را
در ادامـه میخوانیـم:
در سـالهای اخیر با توجـه به تغییراتی که
در بافـت تاریخـی فرهنگی ایجـاد گردیده
و دیدگاه نوســـازی و تحــولگرایی
کـه در ایـن بافـت در دسـتور
کار قرار داده شـده اسـت.

بنابرایـن از جامعـه مهندسـی و تمامی مهندسـینی کـه میتوانند
بـا ایدههـا ،تفکر و دیدگاههای مهندسـی در جهت خدماترسـانی
بـه مـردم و احیـاء بافت تاریخـی فرهنگی همگام شـوند ،دعوت به
عمـل مینماییـم .دکتـر علی مصلی نـژاد ،ضمن بیـان این مطلب
در ادامـه افـزود :احیاء بافـت تاریخی فرهنگی از ایـن جهت که در
گذشـته نه چندان دور شـیراز قدیم پاسـخگوی نیازهـای مردم در
تمامـی حوزهها بوده اسـت .اما با گذشـت زمـان و تغییراتی که در
بافـت تاریخـی ایجـاد شـده موجب مهاجـرت سـاکنین اصلی این
بافـت بـه مناطـق دیگر شـهر شـده اسـت .قطعاً مـردم ایـن بافت
ماننـد دیگـر نقـاط شـهر میبایسـت از امکانات مختلـف خدماتی
و رفاهـی برخـوردار باشـند .بنابرایـن تغییـر طراحـی و نگـرش
مهندسـین بافت تاریخی ،متناسـب بـا نیازهای روز امـری الزم به
نظر میرسـد .شـهردار منطقـه تاریخی فرهنگـی شـیراز در پایان
گفـت :الزم بـه ذکر اسـت که بسـیاری از اقامتگاههـای بومگردی،
رسـتورانها و ...بـا مدیریـت افـراد فعـال در جامعـه مهندسـی
انجـام پذیرفتـه اسـت و در محالتـی ماننـد :سـنگ سـیاه ،نقش و
اثـر معمـاران و مهندسـین در جهـت پیشـبرد و احیـاء پروژههای
بافـت تاریخی به وضوح دیده میشـود .بنابراین شـهرداری منطقه
تاریخـی فرهنگـی از تمامـی مهندسـین و عزیزانـی کـه در زمینه
احیاء ،نوسـازی ،سـرمایهگذاری و ...صاحب ایده و تفکر میباشـند،
حمایـت کـرده و بدیـن منظـور نیـز کارگروهـی ویژه در سـازمان
نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان فـارس ،جهت شـکلگیری و
پیشبرد ایـــدهها و افـــــکار
در بافـت تاریخـی فرهنگـی
تشـکیل خواهـد شـد.به امید
آن کـه بـا یـاری عزیـزان در
جامعـه مهندسـی ایـن امـر
تحقـق یابد.
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آزمایشگاه ها نقش اسایس و کلیدی در ساخت و ساز دارند

مهندس علیرضا بهروز فر
مدیر شرکت آسیابتن
سازه زاگرس

بــا توجــه بــه اهمیــت و توجــه بــه کیفیــت پــروژه هــای ســاختمانی
و لــزوم اســتفاده از آزمایشــگاه هــای صنعــت ســاختمان بــه منظــور بــاال
بــردن کیفیــت پــروژه هــا ،الزم دانســتیم بــا یکــی از آزمایشــگاه هــای
بنــام و قدیمــی در اســتان فــارس بــه گفــت وگــو بنشــینیم و نظــرات
مدیریــت ایــن آزمایشــگاه را در خصــوص نــوع فعالیــت ایــن گرایــش جویــا
شــویم.
در همیــن راســتا آقــای مهنــدس بهــروز فــر ،مدیــر شــرکت آســیا
بتــن ســازه زاگــرس در خصــوص وضعیــت ســاخت و ســاز در شــهر شــیراز
بــه نشــریه ســیوان گفــت « :شــهر شــیراز بــه ســبب برخــورداری از مراکــز
فرهنگــی ،تاریخــی و آب و هــوای مناســب نســبت بــه مناطــق اطــراف ،بــه
یکــی از پرطرفدارتریــن شــهرها بــرای تهیــه مســکن تبدیــل شــده اســت اما
نوســانات بــازار موجــب نابســامانی نســبی گشــته و متأســفانه شــاهد کاهش
میــزان ســاخت و ســازدر کشــور و همچنیــن شــهر شــیراز بــوده ایــم».
وی در ادامــه در رابطــه بــا نقــش و تأثیــر آزمایشــگاه هــا در ســاخت و
ســاز بیــان داشــت « :آزمایشــگاه هــا نقــش اساســی و کلیــدی در ســاخت و
ســاز دارنــد ،بــه گونــه ایــی که قســمت اعظمــی از کنتــرل کیفیــت ،مؤثر در
ایمنــی ســاختمان هــا را آزمایشــگاه هــای ســاختمانی بــه دوش می کشــند.

مدیــر شــرکت آســیا بتــن ســازه زاگــرس در مــورد تفــاوت
آزمایشــگاه هــا از لحــاظ ارائــه خدمــات اظهــار داشــت « :بــا توجــه
بــه ایــن کــه همــه آزمایشــگاه هــا بایــد از یــک دســتورالعمل واحــد
بــرای تأســیس و راه انــدازی پیــروی کننــد تــا بتواننــد صالحیــت هــای
حرفــه ایــی خــود را در قالــب یــک پروانــه اشــتغال از اداره کل راه و
شهرســازی اســتان هــای مربوطــه دریافــت نماینــد .بنابرایــن انتظار مــی رود
کــه در عملکــرد فنــی خــود تفاوتــی نســبت بــه یکدیگــر نداشــته و از لحاظ
ارائــه خدمــات یکســان عمــل نماینــد امــا متأســفانه قبـ ً
ا بــا مــواردی مواجه
بودیــم کــه بعضـاً آزمایشــگاهی حتــی از ســاده تریــن مــوارد ذکــر شــده در
آئیــن نامــه نیــز پیــروی نمــی کردکــه ایــن امــر در بازرســی هــای دوره ای
منظــم و مســتمر آزمایشــگاه هــا از ســوی اداره کل راه و شهرســازی اســتان
فــارس بــه عنــوان ســازمان صــادر کننــده پروانــه اشــتغال شــرکت هــای
خدمــات آزمایشــگاهی مشــاهده و تقریبـاً مرتفــع گردیــده اســت.
مهنــدس بهروزفــر در خصــوص مشــکالت و معایبــی کــه در حیطــه
فعالیــت شــرکت هــای خدمــات آزمایشــگاهی وجــود دارد افــزود :انتظــار
مــی رود کــه اداره راه و شــهر ســازی از اصنــاف خدمــات آزمایشــگاهی کــه
صنــف نــو بنیانــی اســت حمایــت خــود را در جهــت آمــوزش و ارتقــا پایــه

بــرای مدیــران و پرســنل داشــته باشــد .همچنین شــرکت هــای نوظهــور در
عرصــه خدمــات آزمایشــگاهی هماننــد بحــث نظــارت ،ابتــدای امــر از پایــه
ســه شــروع بــه کار نمــوده و پــس از گذرانــدن دوره هــای مختلــف ارتقــاء
پیــدا کننــد .هرچنــد کــه متأســفانه شــاهد دریافــت گواهــی پایــه یــک در
ابتــدای شــروع کار هســتیم کــه صرف ـاً بــه ســبب خریــد ادوات و مــدرک
تحصیلــی اخــذ مــی گــردد و موجــب ایجــاد مســائل و مشــکالتی در ایــن
عرصــه گردیــده اســت.
همچنیــن باتوجــه بــه افزایــش تعــداد آزمایشــگاه هــا در چنــد ســال
اخیــر شایســته میباشــد کــه صــدور پروانــه بــرای آزمایشــگاهها باتوجــه بــه
نیــاز شــهر شــیراز صــادر شــود.
متأســفانه ،در حــال حاضــر بــه دلیــل افزایــش تعــداد آزمایشــگاه هــای
شــهر شــیراز از یــک طــرف و عــدم تعــادل عرضــه و تقاضــا از طرفــی دیگــر
موجــب رقابــت منفــی در بیــن آزمایشــگاه هــا شــده اســت کــه مشــکالت
بــی شــماری را ایجــاد کــرده .مهنــدس بهــروز فــر در خصــوص مســائل
آزمایشــگاهی توضیــح داد کــه انجمــن صنفــی خدمــات آزمایشــگاهی
شایســته اســت بــا برگــزاری ســمینار هــای مختلــف جایــگاه و اهمیــت
آزمایشــگاه هــا را بیشــتر نشــان دهــد.

مهندس مهران خاکساری
معاون و عضو هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی فارس ،عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

هشركهاي صنعيت در توسعه كشور و كاهش قميت متام شده و كيفيت مناسب در صنعيت سازي
ساخمتانها نقش بزسایی را ایفا یممنایند
ایجـاد شـهرکها و نواحـی صنعتـی ،یکـی از رویکردهـای
رایـج صنعتیسـازی در کشورهاسـت کـه بهمنظـور تسـهیل و
تمرکـز فعالیتهـا بـا نگاهـی بر حفـظ محیط زیسـت و کاهش
هزینههـای تمـام شـده تولیـدات صنعتـی انجـام میشـود.
شـهرکهای صنعتی ،در کشـور مـا نیز از شـهرک های صنعتی
بـه عنـوان لوکوموتیـو بخـش صنعـت و سـاختمان نـام بـرده
میشـود .در واقـع یکـی از راههایـی کـه میتواند در دسـتیابی
کشـورهای جهان به توسـعه صنعتـی نقش محـرک را ایفا کند،
ايجـاد شـهرکها و نواحـي صنعتـي اسـت .درحــــــالحاضر
ی جهـان بـا هـدف حمایـت از صنایـع و توسـعه
بیشترکشـورها 
صنعتـی خـود بـه ایجـاد ایـن شـهرکها روی آوردهانـد و
بـا اجـرای بسـتههای تشـویقی بـه دنبـال ایجـاد انگیـزه در
صنعتگـران هسـتند .شـهركهاي صنعتـي در كشـور مـا از
قدمـت ديرينـهاي برخـوردار نمـي باشـند .اجتمـاع سـازمان
يافتـه واحدهـاي صنعتـي متناسـب بـا اسـتعداد مناطـق محل
اسـتقرار موجبـات همافزایـي و بهـرهوري مطلـوب از منابـع را
فراهـم مـي سـازد و علاوه بـر ايجـاد اشـتغال مولـد بـه رشـد
توليـد داخلـي و ارتقـاء سـطح فنـاوري ميانجامـد .در نظـام
اسـتمرار جمعـي واحدهـاي صنعتـي  ،توليدكننـدگان كوچـك
و متوسـط بـا دسـتيابي بـه پتانسـيل هممكاني سـهم مناسـبي
از بـازار تقاضـا را بـه خـود اختصـاص مـي دهند و هميـن عامل
اسـباب رونق مسـتمر و افزايـش كمي آنان را به دنبـال ميآورد.
آموزشهـاي تخصصـي در مجموعههـاي متمركـز بـه آسـاني
ميتواند جامه عمل بپوشـد و نقش مهـم خود را در ارتقاء كيفي
محصـوالت و كاهـش قيمـت تمـام شـده آنـان بـا بهكارگيـري
فناوريهـاي نـو و مـدرن بخوبي ايفـا نمايد .كاهـش هزينههاي
عمومـي ناشـي از اسـتفاده از منابـع آب متمركـز و شـبكههاي
بـرق ،گاز ،تلفن ،فاضالب و تصفيهخانـه اختصاصي ارائه خدمات
پيمانـكاري جـزء از سـوي واحدهـاي بـزرگ بـه توليدكنندگان
كوچـك مجموعـاً موجبـات تمايل مسـئوالن و مديـران صنعتي
بـراي اسـتقرار سـازمان يافتـه واحدهـاي توليـدي را فراهـم
ميسـازد و از همـه مهمتـر جلوگيـري از تداخـل غيـر ضـروری
بافـت هـاي مسـكوني و تجاري شـهري با بافت صنعتي اسـباب
رويكـرد بـه اجتمـاع سـامان يافتـه كارخانجـات و صنايـع را به
دنبـال داشـته اسـت .شـهرکهای صنعتـی ،بهطـور معمـول
بـه شـهرکهایی بـا فاصلـه  ۲۰کیلومتـری از شـهرهای اصلـی
گفتـه میشـود کـه تنهـا کارخانـه وکارگاههـای تولیـدی مانند
کارخانههای شـیمیایی ،تولید پالسـتیک ،صنایـع غذایی ،تولید
فـوالد و غیـره در آن اسـتقرار یافتـه اسـت .نکتـه مهـم دربـاره
ایـن شـهرکها آن اسـت کـه حضـور در ایـن شـهرکها بـرای
صاحبـان صنایـع بـا بسـتههای تشـویقی دولتـی همـراه اسـت.
کاهـش هزینـه زمین و زیرسـاخت و دسترسـی به منابـع انرژی

بـا قیمـت کمتـر از مهمترین ویژگیهـای شـهرکهای صنعتی
در سراسـر جهـان اسـت؛ علاوه بر این یکـی دیگـر از مهمترین
ویژگیهای این شـهرکها دسترسـی بـه امکاناتی ماننـد ناوگان
حملونقـلریلـی ،بزرگراههـا ،بنـادر و فرودگاههـا اسـت کـه
زمینـه عالقهمنـدی صنعتگـران را به حضور در این شـهرکها
را افزایـش میدهـد .ایـن شـهرک هـا بـه سـرعت جای خـود را
در میـان فعـاالن صنعتـی بـاز کردهانـد و از سـوی دیگـر تأثیـر
خـود را در زمینـه توسـعه صنایـع کوچک را بـه رخ صنعتگران
مـی کشـند .درحالحاضر کشـورهایی ازجمله امریـکا ،انگلیس،
هلنـد ،فرانسـه و هنـد در این زمینه بسـیار موفق عمـل کرده و
جـزو پیشـتازان ایجـاد شـهرکهای صنعتـی به شـمار میآیند.
از مزايـاي اسـتقرار صنايع در شـهركهاي صنعتي ميتوان
به مـوارد زير اشـاره نمود:
 عـدم نیـاز بـه دریافـت مجوزهـای جداگانـه از اداراتمختلـف
• مستثنی بودن از قانون شهرداریها
• پرداخت نقد و اقساط هزینههای انتفاع از تأسیسات
• صـدور رایـگان و در اسـرع وقت مجوزهای سـاختو سـاز
و پایان کار
• واگـذاری اداره شـهرکهای صنعتـی بـه هیـأت امنـای
متشـکل از صاحبـان صنایـع
• امـکان اجـاره یـا خرید سـالنهای آماده برای تسـریع در
بهـره بـرداری از واحد تولیدی
• بخشـودگی قسـمتی از هزینههـای انتقـاع از تأسیسـات
بـرای واحدهایـی کـه زودتـر از زمـان پرداخت اقسـاط خـود به
بهـره بـرداری میرسـند.
• کاهـش هزینههـای سـرمایهگذاری بـه دلیـل اسـتفاده
از خدمـات مشـترک سـازماندهی شـده شـرکت شـهرکهای
صنعتـی از جملـه آب ،بـرق ،تلفـن ،گاز و تصفیه خانـه فاضالب.
• در شـعاع  ۳۰کیلومتری مراکز اسـتانها و شهرهای باالی
 ۳۰۰هـزار نفـر ،معافیـت مالیاتـی مـاده  ۱۳۲قانـون مالیاتهـا
فقـط مشـمول واحدهایی میشـود کـه در شـهرکهای صنعتی
مسـتقر میباشند.
از جملـه مـوارد دیگـر کـه موجـب ایجـاد تقـارن اطالعات
بیـن تولیدکننـدگان در سیسـتم اقتصـادی کشـور میشـود
میتـوان بـه برگـزاری همایشهـا و سـمینارهای مرتبـط ،برای
بررسـی کارشناسـانه و آسیبشناسـی صنایـع اشـاره کـرد .در
اثنـای برگـزاری این اجتماعات میتـوان رصد و ایجـاد بازارهای
هـدف مناسـب را نیـز در دسـتور کار قـرار داد .خروجـی ایـن
رویـه بهبـود کلـی دانـش صنایـع و ایجـاد تقاضـای مؤثـر برای
آنهـا خواهـد بود.شـهرکهای صنعتـی بسـتر مناسـب بـرای
ایجـاد خوشـههای صنعتی در سیسـتم اقتصادی کشـور ایجاد

میکننـد .وقتی صنایـع همگن و مرتبط در کنار یکدیگر شـروع
بـه فعالیـت میکننـد فاصله بیـن اجزای تولید بسـیار کم شـده
و زنجیـره تولیـد در بهترین فرم با کمترین هزینه شـکل خواهد
گرفـت .بـدون شـک کسـب مزیـت رقابتـی و سـهم بیشـتر از
بازارهـا از اهـداف اصلـی همه سازمانهاسـت .وجـود هماهنگی
و همـکاری بیـن اعضای زنجیـره تأمین ،همـواره از عواملی بوده
اسـت کـه مدیران زنجیـره تأمین در جهـت آن گام برداشـتهاند
زیـرا تعامل مسـتمر موجـب کاهـش هزینهها ،افزایش سـرعت
تصمیمگیـری ،تغییـر محصـول طبـق نظـر مشـتریان ،افزایـش
تـوان رقابتـی در مقابـل تغییـرات سـریع و ناگهانـی خواهـد
شـد؛ ایـن موضـوع از طریـق شـبکه خوشـههای صنعتـی و
کنسرسـیومهای صادراتـی قابـل انجـام اسـت کـه در دسـتور
کار شـهرکهای صنعتـی قـرار دارد.سـازمان صنایـع کوچـک و
شـهرکهای صنعتـی ایـران بهعنـوان شـرکت مـادر تخصصی و
سـازمان توسـعهای بـا ایجـاد و مدیریت زیرسـاختهای صنعتی
ع کوچـک ،نقـش مؤثـری
و حمایتهـای نـر م افـزاری از صنایـ 
در اسـتفاده متـوازن از امکانـات کشـور و ارتقـاء سـطح کیفـی
مناطـق کمتـر توسـعه یافته در فرآیند توسـعه صنعتـی و ایجاد
تحـول و ارتقـاء سـطح کارآیـی صنعت کشـور به منظـور اجرای
برنامههـای جهـش تولیـد را برعهـده دارد .بـا توجه بـه اهمیت
و ضـرورت تأمین زیرسـاختهای مـورد نیاز شـهرکها و نواحی
صنعتـی و نقـش آن در کاهش قیمت تمام شـده تولید و افزایش
سـرمایهگذاری و رونـق اقتصـادی کشـور خصوصـاً در مناطـق
محـروم و کم برخوردار براسـاس ماده ( )۵۴قانـون احکام دائمی
برنامههای توسـعه کشـور و دسـتورالعمل اجرایی آن و همچنین
مـاده ( )۸۱قانـون الحـاق برخی مـواد به قانون تنظیم بخشـی از
مقـررات مالـی دولت ( ،)۲تکلیف تأمیـن آب ،برق ،گاز و امکانات
مخابراتـی شـهرکها و نواحـی صنعتی و مناطق ویـژه اقتصادی
و واحدهـای صنعتـی و معدنـی مسـتقر در شـهرکها و نواحـی
صنعتـی و معدنی و منطقه ویـژه اقتصادی برعهده وزارتخانههای
نیـرو ،نفـت ،ارتباطات و فنآوری اطالعات و راه و شهرسـازی قرار
دارد كـه ايـن مهـم نقش بسـيار زيـادي در كاهـش هزينه هاي
راه انـدازي واحـد صنعتـي توسـط سـرمايه گـذاران ايـن بخش
اسـت .بـا توجه به اینکـه اجرای مفـاد قوانین مورد اشـاره مورد
تأکیـد وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت و پیگیری این سـازمان
و اسـتانداران سراسـر کشـور اسـت ،تأمیـن اعتبـار و اختصـاص
بودجـه بـرای برنامههـای آبرسـانی ،بـرقرسـانی ،گازرسـانی،
راه و زیرسـاختهای مخابراتـی شـهرکها و نواحـی صنعتـی
کشـور در برنامههـای پیوسـت قانـون بودجـه سـال  ۱۳۹۹و
همچنیـن سـال  ۱۴۰۰دسـتگاههای خدماترسـان از انتظارات
بهحـق فعـاالن بخـش صنعت و تولید کشـور اسـت كـه البته از
برنامـه هـاي اولويـت دار دولـت نيز ميباشـد.در اینجـا ميتوان

پيشـنهاداتي نظيـر  :پیشبینـی برنامههای تأمیـن آب ،برق ،گاز
و ایجـاد راه دسترسـی و زیرسـاخت مخابراتـی در شـهرکها و
نواحـی صنعتـی بهعنوان بخشـی از برنامههـای وزارت خانههای
نیـرو ،نفـت ارتباطات و فنآوری اطالعات و راه و شهرسـازی ذیل
برنامههـای عرضـه آب ،توسـعه امور بـرق ،برنامهریـزی ،راهبری
و توسـعه حمـل و نقـل ،تأمیـن و توسـعه زیرسـاختهای بخش
ارتباطـات و فنـآوری اطالعـات و برنامهریزی ،نظـارت و مدیریت
بر امور نفت و گاز و فرآوردههای نفتی و پتروشـیمی در پیوسـت
قانـون بودجـه سـال  1400ایـن دسـتگاههای خدمـاترسـان،
ارائـه نمـود .وظیفـه و مسـئولیت مدیـران اقتصـادی دولـت
بـرای فعـال کـردن بنگاههـای تولیـدی ،بهجـز نـگاه اقتصـادی،
نـگاه ملـی و امنیـت ملـی به ایـن شرکتهاسـت و لـذا ضروري
اسـت هـم نیازهـای ایـن شـرکتها را تسـهیل کنیـم و هـم
بروکراسـیهای اداری کـه موجـب کنـد شـدن فعالیـت ایـن
واحدهـای تولیدی میشـود را هموار سـازیم .همچنيـن بايد ياد
آور شـد كـه تعامـل صحيـح وزارت صنعـت ،معدن و تجـارت با
سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور مـي توانـد پشـتوانه مجموعه
اقدامـات حمایتـی دولـت بـرای کمـک بـه جهـش تولیـد در
بخـش صنعـت باشـد  .مـع الوصـف بـا تنگتـر شـدن دایـره
رقابـت ،ظهـور شـهرکهای صنعتـی را میتـوان راهـکاری مؤثر
بـرای افزایش قـدرت رقابتـی صنعتگران بـا رقبـای بینالمللی
خوانـد کـه میتوانـد در افزایـش رتبه صنعتی کشـورهای جهان
مؤثـر باشـد.در اينجـا الزم اسـت به نقـش پررنگ سـازمان نظام
مهندسـي سـاختمان در پيشـبرد اهـداف نظارت عاليـه و صدور
مجـوز سـاخت در شـهركهاي صنعتـي اشـاره نمـود .از آنجـا
كـه بـر اسـاس همـكاري مؤثـر از حیـث اجـرای مـاده  4قانـون
نظـام مهندسـی و کنترل سـاختمان  ،با امضای تفاهـم نامه اي
ميـان سـازمان صنايـع كوچـك و شـهركهاي صنعتي ايـران با
سـازمان نظام مهندسـي كشـور و وزارت را هوشهرسـازي كشـور
هرگونـه سـاخت و سـاز در اراضی شـرکت شـهرکهای صنعتی
اسـتان هـا طبـق قوانیـن جاریـه و تحت نظـارت سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان آن اسـتان صـورت ميپذيـرد كـه کنترل
توسـازهای واحدهـای
طرحهـای سـاختمانی مربـوط بـه ساخ 
صنعتـی طبـق معیارهـای فنـی و رعایت ضوابط سـاخت و سـاز
در شـهرکها و نواحـی صنعتـی نیـز از جملـه مفـاد ایـن تفاهم
نامـه اسـت  .لذا کنتـرل و نظارت بـر احداث واحدهـای تولیدی
توسـط مهنـدس یـا مهندسـین ناظـر سـازمان نظام مهندسـي
انجـام ميگـردد که مسـئولیت کنترل و نظـارت هر پـروژه را بر
عهـده دارند كه اين مهم تأثیر بسـيارمثبت و بسـزايي در اجراي
توسـازها در شـهركها و نواحـي
صحيـح و دقيـق ساخ 
اسـتان و در نهايـت توليـد و اشـتغال صنعتگـران را در
بـر خواهد داشـت.
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روز مهندس ...
محمــد بــن حســن جهــرودی طوســی ،موســوم بــه خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،وی بســیار عالقهمنــد بــه مطالعــه علــوم بــود و از ســنین جوانــی بــه
یکــی از دانشــمندان مشــهور زمــان خــود در ریاضیــات ،ستارهشناســی و حکمــت تبدیــل شــد.
طوســی یکــی از چهرههــای مشــهور و تأثیرگــذار در تاریــخ اندیشــه اســامی اســت .امــا تالشهــای او در ریاضیــات و نجــوم و نفــوذ او در
میــان فالســفه و ریاضیدانــان ســبب شدهاســت کــه پنــج اســفند بــه افتخــار ایــن دانشــمند بــه عنــوان روز مهنــدس نــامبــرده شــود.
در ســال  635هجــری قمــری زمانــی کــه هالکوخــان بــه فرمانروایــی اســماعیلیان خاتمــه داد بــه وی اجــازه ســاخت
رصــد خانــه ایــی در مراغــه داد .بــرای کمــک بــه رصدخانــه ،عــاوه بــر کمــک هــای مالــی اوقــاف ،بــه وی در کل
کشــور ایــن اختیــار داده شــد کــه از یــک دهــم آن جهــت رصدخانــه و خریــد وســایل و اســباب و آالت و کتــب
اســتفاده مـی شــد.
در نزدیکــی ایــن رصدخانــه وی کتــاب خانــه ایــی بــزرگ ســاخت و حــدود  400000جلــد از کتــب دانشــمندان،
حاکمــان و بــزرگان قــرار داد .وي بــراي تهيــه كتابهــاي مــورد نظــر ،كتبــي از بغــداد ،شــام و شــمال آفريقــا و اطــراف و اكنــاف
ايــران فراهــم نمــود .ایــن کار  13ســال زمــان بــرد.
مهنــدس کســی اســت کــه وســایل نقلیــه نظامــی را میرانــد  .مفهــوم مهنــدس عمــران در قــرن شــانزدهم در هلنــد
ریشــه گرفــت و بــه ســازندگان پلهــا و جادههــا نســبت داده شــد  ,ســپس مفهــوم مهنــدس در انگلســتان و دیگــر کشــورها
ظاهــر شــد.
واژه مهندســی از کلمــه التیــن قرونوســطایی «« ingeniumبــه مفهــوم طراحــی و ابــداع گرفتهشــده اســت و نیــز کلمــه مهندســی
از کلمــه التیــن «»ingeniareبــرای موتــور یــا ابتــکار بــه معنــای نــوآوری مبتکرانــه گرفتهشــده اســت .بنابرایــن مهندســی فراینــد طراحــی
جهــان ساختهشــده توســط انســان اســت.
مهنــدس بــا در نظــر گرفتــن قوانیــن و اســتفاده صحیــح از آن هــا و ترکیــب مؤثــر برخــی از آن هــا قــادر خواهــد بــود نیازهــای نســل بشــر را بــا
کیفیــت مناســب و در عیــن حــال و بــا باالتریــن بازدهــی بــرآورده ســازد .مهنــدس بــا درک بهتــر قواعــد هســتی بایــد ســعی کنــد عــاوه بــر طراحــی و راه انــدازی در زمینــه نیازهــای بشــر و
نیازهــای آتــی بــه بهتریــن بازدهــی و افزایــش بهــره وری دســت یابــد .مهنــدس کســی اســت کــه عــاوه بــر دانســتن دقیــق معــادالت حاکــم مــی توانــد مســئله را بــه صــورت فرمــول فرمولــه کنــد.

تولیدکنندگان بتن در سال  2022باید این نکات را بدانند!

بـــه طـــور کلـــی ،پیشبینـــی میشـــود کـــه تولیـــد جهانـــی
ساختوس ــاز در س ــال  2021ب ــه می ــزان  4.1درص ــد رش ــد کن ــد.
کشـــورهایی ماننـــد چیـــن ،ایـــاالت متحـــده و آلمـــان بیشـــترین
ســـهم را در رشـــد ایـــن ســـاخت و ســـاز هـــا دارنـــد ،در حالـــی
کـــه مناطقـــی ماننـــد خاورمیانـــه بـــه دلیـــل تأثیـــرات همهگیـــر
بـــر مصـــرف نفـــت بـــا رکـــود مواجـــه هســـتند.
پـــروژه هایـــی کـــه موجـــب رشـــد میـــزان ســـاخت و ســـاز در
س ــال  2022م ــی ش ــوند ،پ ــروژه ه ــای معمول ــی نیس ــتند .مؤسس ــه
معمـــاران آمریـــکا ( )AIAانتظـــار دارد کـــه هزینـــه ســـاختمانهای
غیرمســـکونی در ســـال  2022بـــه دلیـــل کاهـــش تقاضـــا بـــرای
فضـــای اداری و خردهفروشـــی و افزایـــش بدهـــی دولـــت کـــه
باعـــث تأخیـــر در پروژههـــای بخـــش عمومـــی میشـــود ،کاهـــش
یاب ــد.
بـــر اســـاس گزارشـــات ثابـــت شـــده اســـت کـــه پروژههـــای
مســـکونی بـــه دلیـــل نـــرخ بهـــره پاییـــن و تقاضـــای
افـــرادی کـــه بـــه دنبـــال نقـــل مـــکان بـــه آپارتمانهـــای
مجـــزا یـــا دور از مراکـــز شـــهری هســـتند ۲۲.۶ ،درصـــد
افزایـــش یافتهانـــد کـــه رونـــد چندیـــن دهـــه را معکـــوس
کرده است.
بخـــش فنـــآوری همچنیـــن زمینـــه رشـــد عظیمـــی را بـــرای
س ــاخت و س ــاز ب ــه وی ــژه ب ــرای تولیدکنن ــدگان بت ــن ارائ ــه م ــی
دهـــد .از آن جایـــی کـــه جهـــان همچنـــان بـــه ســـمت دیجیتالـــی
ش ــدن در هم ــه زمینهه ــای زندگ ــی پی ــش م ــی رود ،ش ــرکتهای
فن ــآوری در ح ــال س ــاخت مراک ــز داده و فن ــاوری هس ــتند ت ــا ب ــا
مســـیر رشـــد بـــه ظاهـــر بیپایـــان خـــود ادامـــه دهنـــد .جالـــب

توجـــه اســـت کـــه ایـــن مشـــتریان فنـــآوری مصالـــح ســـاختمانی
پایـــدار را در اولویـــت قـــرار مـــی دهنـــد و فرصـــت هـــای بزرگـــی
را بـــرای تأمیـــن کننـــدگان و تولیدکنندگانـــی کـــه مـــی تواننـــد
تقاضای خود را برآورده کنند ،ارائه می دهند.
تحول دیجیتال شتاب می گیرد...
شـــرکتها در تـــاش بـــرای حمایـــت از کار از راه دور،
ایمنتـــر کـــردن ســـایتهای شـــغلی ،محاســـبه زمـــان از دســـت
رفتـــه در طـــول تعطیلیهـــا و بهبـــود فرآیندهـــا ،روی فناوریهـــای
جدیـــد ســـرمایهگذاری کردهانـــد .در واقـــع ،همهگیـــری کرونـــا
ً
قبـــا
باعـــث تســـریع بســـیاری از ابتـــکارات دیجیتالـــی شـــد کـــه
در نقشـــههای راه کســـبوکارهای ســـاختمانی و ملمـــوس بودنـــد.
م ــا انتظ ــار داری ــم ک ــه ای ــن رون ــد در س ــال  2022ادام ــه یاب ــد.
برخـــی از پیشـــرفته تریـــن فـــن آوری هایـــی کـــه بـــه صنایـــع
ســـاختمانی کمـــک شـــایان توجهـــی خواهـــد کـــرد را در ادامـــه
میخوانیـــد:
از هواپیماهـــای بـــدون سرنشـــین میتـــوان بـــرای گرفتـــن
س ــریع و کارآم ــد عکسه ــای س ــایت ب ــا وض ــوح ب ــاال ب ــرای کش ــف
مس ــائل ایمن ــی ،تخمی ــن مقادی ــر م ــواد موج ــود در س ــایت ،و ایج ــاد
نقشــههای ارتوموزائی ــک ک ــه حت ــی بزرگتری ــن مح ــل کار را قاب ــل
مشـــاهده میکنـــد ،اســـتفاده کـــرد.
واقعیـــت مجـــازی مـــی توانـــد قبـــل از شـــروع کار متخصصـــان
ســـاخت و ســـاز ،بـــه مشـــتریان نشـــان دهـــد کـــه افـــزوده هـــای
جدیـــد چگونـــه خواهنـــد بـــود.
چـــاپ ســـه بعـــدی ســـاخت قطعـــات سفارشـــی را مقـــرون بـــه
صرفــه مــی کنــد و مــی توانــد روشــی پیشــرفته را بــرای بتــن ریــزی

در مناط ــق مرتف ــع ب ــر اس ــاس ی ــک ط ــرح برنام ــه ری ــزی ش ــده
فع ــال کن ــد .ای ــن روش در ح ــال حاض ــر م ــورد اس ــتفاده تج ــاری
اس ــت و انتظ ــار م ــی رود ب ــه س ــرعت رش ــد کن ــد.
ایمن ــی همیش ــه ی ــک اولوی ــت در پ ــروژه ه ــای س ــاخت و س ــاز
بـــوده اســـت ،امـــا از زمـــان شـــروع پاندمیـــک کرونـــا ،بـــا تجمـــع
ســـایتها بـــرای اجـــرای پروتکلهـــای پاکیزگـــی و فاصلهگـــذاری
اجتماع ــی ،ب ــه ی ــک تمرک ــز اصل ــی تبدی ــل ش ــده اس ــت.
پروتکلهـــای بهداشـــتی در ساختوســـاز فراتـــر از ماســـکها
و ضدعفونیکنندههـــای دســـت مـــی باشـــد بلکـــه مســـئله بـــر
ســـر اســـتفاده از ابـــزار ،دســـتکش و ســـایر تجهیـــزات حفاظتـــی
مرتبـــط بـــا ســـاخت و ســـاز ماننـــد عینکهـــای محافـــظ ،کاله
و چکمههـــا مـــی باشـــد .بـــا ایـــن حـــال ،دســـتیابی بـــه فاصلـــه
اجتماعـــی در یـــک محـــل کار دشـــوار اســـت ،جایـــی کـــه بـــرای
انجـــام کار بـــه همـــکاری و کار گروهـــی نیـــاز اســـت.
اختالل زنجیره تامین همچنان ادامه دارد..
صنع ــت س ــاخت و س ــاز ب ــرای دسترس ــی ب ــه مصال ــح ،کارگ ــران
و س ــایر کااله ــا ب ــه زنجی ــره تامی ــن جهان ــی متک ــی اس ــت .اخت ــال
مرتب ــط ب ــا بیم ــاری کرون ــا در زنجی ــره تامی ــن ،ش ــرکت ه ــا را در
سراســـر صنعـــت مجبـــور کـــرد تـــا تامیـــن کننـــدگان جایگزیـــن
پی ــدا کنن ــد ی ــا قیم ــت ه ــای باالت ــری ب ــرای مصال ــح بپردازن ــد.
بـــه عنـــوان مثـــال ،خاکســـتر بـــادی  -محصـــول جانبـــی
نی ــروگاه ه ــای زغ ــال س ــنگ  -ی ــک م ــاده س ــیمانی مکم ــل پیش ــرو
( )SCMاســـت کـــه در طراحـــی مخلـــوط بتـــن بـــرای جایگزینـــی
س ــیمان گ ــران قیم ــت و کرب ــن فش ــرده اس ــتفاده م ــی ش ــود .ب ــا
توجـــه بـــه شـــرایط موجـــود و ایـــن واقعیـــت کـــه نیروگاههـــای
زغالســـنگ در حـــال کاهـــش هســـتند ،شـــکاف بیـــن تقاضـــا و
عرضـــه خاکســـتر بـــادی درجـــه بتـــن در ایـــاالت متحـــده حـــدود
 25درصـــد اســـت ،امـــا طبـــق گفتـــه  ،LafargeHolcimدر دســـترس
بـــودن در واقـــع یـــک مســـئله منطقـــهای اســـت و شـــکاف وجـــود
دارد .بیـــن عرضـــه و تقاضـــا در برخـــی مناطـــق در واقـــع بســـیار
بیشـــتر اســـت.
در نتیجـــه ،مصالـــح ســـاختمانی پایـــدار میتوانـــد یـــک
تمایـــز کلیـــدی بـــرای شـــرکتهای ســـاختمانی و تولیدکننـــدگان
باشـــد .بتـــن یـــک حـــوزه خـــاص در ابتـــکارات پایـــداری
اســـت .بـــه ایـــن دلیـــل کـــه بتـــن ســـنتی بیشـــتر از صنعـــت
هوانـــوردی  CO2تولیـــد مـــی کنـــد .ســـیمان ،عنصـــر کلیـــدی
کـــه بـــه بتـــن اســـتحکام مـــی بخشـــد ،ردپـــای محیطـــی
زیـــادی دارد.تولیدکنندگانـــی کـــه بـــه توســـعه مخلوطهـــای
بتـــن پایـــدار فکـــر نمیکننـــد ،ایـــن فرصـــت تجـــاری را از دســـت
خواهنـــد داد و ســـهم بـــازار قابـــل توجهـــی را بـــه رقبـــا از دســـت
خواهنـــد داد ،زیـــرا انجمنهـــای صنعتـــی و ارگانهـــای دولتـــی
بیشـــتر اســـتانداردهایی را بـــرای شـــیوههای ســـاختمانی کاهـــش
کربـــن تعییـــن میکننـــد.
جه ــان در ی ــک س ــال گذش ــته تغیی ــر ک ــرده اس ــت .و در حال ــی
کــه ســال  2022چشــم انــداز مثبــت تــری نســبت بــه ســال 2021
دارد ،صنعـــت ســـاخت و ســـاز بـــا چالـــش هـــای جدیـــد بســـیاری
روبـــرو است.شـــرکت هایـــی کـــه موفـــق خواهنـــد شـــد ،آنهایـــی
هســـتند کـــه روندهـــای جدیـــد را پذیرفتـــه ،نـــوآوری مـــی کننـــد
و نیازه ــای ی ــک صنع ــت در ح ــال تغیی ــر را ب ــرآورده م ــی کنن ــد.
مترجم :رژان حسینی مطلق
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حقاییق در رابطه با ساخت برج خلیفه
بـــرج خلیفـــه توســـط یـــک شـــرکت معمـــاری ،
شهرســـازی و مهندســـی آمریکایـــی طراحـــی شـــده
اســـت.
بـــرج خلیفـــه بلندتریـــن ســـاختمان جهـــان بـــا
ارتفـــاع معمـــاری  2716.5فـــوت ( 828.0متـــر) اســـت!
ارتفـــاع اشـــغال شـــده (ارتفـــاع طبقـــات اشـــغال
شـــده توســـط مـــردم)  1918فـــوت ( 584.5متـــر)
است!
بـــرج خلیفـــه  3برابـــر بـــرج ایفـــل و دو برابـــر
ســـاختمان امپایـــر اســـتیت ارتفـــاع دارد!

در حیـــن ســـاخت و ســـاز ،روزانـــه  12000کارگـــر روی
بـــرج و مجموعـــ ًا  22میلیـــون ســـاعت کار مـــی کردنـــد!
طراحـــی بـــرج از شـــکل گل شـــیپوری الهـــام گرفتـــه
شــده اســت .ایــن گل بیابانــی منطقــه ای بــا گلبــرگ هــای
بلنـــدش از مرکـــز آن امتـــداد یافتـــه و اگـــر از بـــاال بـــه
آســـمان خـــراش نـــگاه کنیـــد ،شـــباهت آن را خواهیـــد
دیـــد!
نمـــای بیرونـــی بـــرج خلیفـــه توســـط  26000پانـــل
شیشـــه ای پوشـــانده شـــده اســـت کـــه همـــه آنهـــا بـــه
صـــورت جداگانـــه بـــا دســـت بریـــده شـــده و طـــوری
طراحـــی شـــده انـــد کـــه در برابـــر گرمـــای شـــدید دبـــی

مقاومت کنند!
وزن کل آلومینیـــوم مـــورد اســـتفاده در بـــرج بـــه
انـــدازه  5هواپیمـــای  A380اســـت!
وزن کل بتـــن مـــورد اســـتفاده در بـــرج بـــه انـــدازه
 100000فیـــل اســـت!
ساختمان برج خلیفه  160طبقه است!
کل هزینـــه پـــروژه ســـاخت بـــرج خلیفـــه  1.5میلیـــارد
دالر بـــود کـــه خـــود بـــرج  1میلیـــون دالر هزینـــه
داشت.
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مصالح ساختماین نوین
مصالــح ســاختمانی نوآورانــه ،آینده
ســاخت و ســاز را شــکل مــی دهــد.
دانشــمندان و فــنآوران بــا ســرعت
بــاال بــرای تحقیــق و توســعه مصالــح
ســاختمانی جدیــد و توســعه بیشــتر
مصالحــی کــه ارزش خــود را ثابــت
کردهانــد ،کار میکننــد.
آن هــا بایــد کارآمــد ،بــادوام ،پایدار
و بــدون ریســک باشــند .هــدف افزایش
کارایــی ،ســودآوری و ســازگاری بــا
محیــط زیســت اســت .مصالــح جدیــد
رویکردهــای بهتــری را بــرای متحــول
کــردن معمــاری و دادن ظاهــری جدیــد
بــه شــهرها امــکان پذیــر مــی کنــد.

-1بتن کربنی:
ایـن مـاده بـا کارایـی بـاال ترکیبی از بتـن و الیـاف کربن اسـت و در نتیجـه قویتر،
سـبکتر و بادوامتـر از بتـن معمولـی اسـت .کربـن زنـگ نمـی زنـد ،همچنیـن پوشـش
بتنـی ،ماننـد بتن مسـلح ،ضروری نیسـت.
مصـرف شـن و ماسـه و انتشـار  CO2در ارتبـاط بـا تولیـد بتن مسـلح مـی تواند به
طـور قابـل توجهـی کاهش یابد .مصالح سـاختمانی را مـی توان از هر مـاده ای که حاوی
کربـن باشـد تولید کـرد .در حال حاضر ،محققـان از لیگنین ،یک محصـول زائد در تولید
چـوب اسـتفاده مـی کننـد .در مقایسـه بـا بتن مسـلح ،کربـن از نظـر ظرفیـت باربری و
وزن نیـز امتیاز دارد.

صرفه جویی قابل توجه در مواد:
در سـال  ،2019یـک شـی مرجـع دو طبقـه سـاخته شـده از کربـن Tدر محوطـه دانشـگاه
فنـی درسـدن تحت نظـرات کنسرسـیوم  TUایجاد شـد .رئیس پروفسـور مانفرد کوربـاخ ،رئیس
مؤسسـه سـاخت و سـاز جامـد توضیـح داد که
 C-cubeبرای نشـان دادن خواص بتن کربنی در نظر گرفته شـده اسـت و نمونه ای بارز از
سـاختار فیلیگرانی ،سـبک وزن و سـبک اسـت .در پارک اداری منهایم اسـتریت ،اولین ساختمان
جهـان را بـا نمـای سـاندویچی بتنـی کامل برپـا کرد .سـطح نمای سـاختمان اداری چهـار طبقه
 1000متـر مربـع مـی باشـد .همان طور که کریسـتوف سـاتروپ اشـاره می کند ،پوسـته بیرونی
دیـواره نـازک تنها حاوی دو تن تشـک نسـاجی الیاف شیشـه ای مقـاوم در برابـر خاصیت قلیایی
اسـت .یـک نمـای بتـن آرمه معمولـی تقریباً به هشـت تن فوالد نیـاز دارد.

ایمنی از طریق بتن پلیمری:
مصالــح ســاختمانی بســیار موضعــی هســتند کــه بــه دلیــل ظرفیــت بــاالی جــذب
انــرژی مــی تواننــد امــواج ضربــه ای را در صــورت وقــوع زلزلــه یــا انفجــار کاهــش دهند.
ایــن امــر توســط یــک بتــن پلیمــری حاصــل مــی شــود کــه حــاوی پرکننــده هــای
آل ــی متخلخ ــل و همچنی ــن الی ــاف ب ــرای تقوی ــت اس ــت .ب ــه دلی ــل حج ــم مناف ــذ
زیـــاد ،ایـــن مصالـــح ســـاختمانی تاثیـــر مخـــرب انفجارهـــا را کاهـــش مـــی دهـــد.

عناصر کف سنگین:
محققــان دپارتمــان معمــــاری  ETHزوریــــــــخ
( )Eidgenössische Technische Hochschuleعناصــر کــف
ســنگین ،امــا ســبک وزن را بــا شــکل خمیــده ای کــه
یــادآور کلیســاها اســت ایجــاد کــرده انــد.
ضخامــت آنهــا فقــط دو ســانتی متــر و  70درصــد
ســبک تــر از بتــن معمولــی اســت و نیــازی بــه آرماتــور
فــوالدی نــدارد.
شــکل بــه تنهایــی حداکثــر ظرفیــت تحمــل بــار
را امــکان پذیــر مــی کنــد .پرینــت ســه بعــدی بــرای
کاهــش هزینــه هــای تولیــد اســتفاده شــد .بــا ایــن حــال،
عناصــر از بتــن ســاخته نشــده بودنــد ،بلکــه از ماســه در
ترکیــب بــا یــک عامــل اتصــال دهنــده ویــژه ســاخته
شده بودند.
فیلیــپ بــاک از  ETHزوریــخ« :تختههــای کــف
جدیــد ،اکنــون در حــال آزمایــش در ســاخت یــک
مهمانخانــه دو طبقــه هســتند کــه روی ســقف ســاختمان
تحقیقاتــی مــا ســاخته میشــود».

-3نانو در صنعت ساختمان:

 -2بتن چوب:
محققـان مبتکـر سـوئیس بر پایه چـوب ،ماده جدید سـاختمانی بسـیار باربـر «بتن چوب»
نـوآوری دیگـری در زمینـه تولیـد بتـن ارائه کردنـد .چوب تراش خورده با سـهم حجمـی بیش از
 50درصـد ،جایگزین شـن و ماسـه مربوطه می شـود.

چوب چند الیه متقاطع برای ساخت و سازهای بلند:
سـاختمان هـای بلند سـاخته شـده از چوب چنـد الیه متقاطـع )CLT(،به هیچ وجـه از نظر
پایـداری و مقاومـت در برابـر آتـش کمتر از سـازه های بتنی نیسـتند CLT .با توجه به اسـتحکام
فـوق العـاده ،مقاومـت در برابـر آتش بـاال و قابلیت هـای جذب دی اکسـید کربن خـوب ،مزایای
قابل توجهی را ارائه می دهد .فونداسـیون الزم نیسـت آنقدر پیچیده باشـد و سـاخت و سـاز می
توانـد سـریعتر و بی صداترهم انجام شـود.

قارچ به عنوان ماده عایق:
در موسسـه  Fraunhoferبـرای
محیـط زیسـت ،ایمنـی و فنـاوری انرژی
( )UMSICHTدر اوبرهـاوزن ،آلمـان،
فرآیندهایـی در حال توسـعه اسـت که از
طریـق آن بخشـی از قـارچ در زیـر زمین
رشـد مـی کنـد بـه اصطلاح میسـلیوم،
مـی توانـد بـه مـواد عایـق یـا مصالـح
سـاختمانی تبدیـل شـود .شـرکت نوپـا
ً
قبلا یـک
ایـاالت متحـده Ecovative
مـاده فـوم ماننـد از میسـلیا تولیـد کرده
اسـت .بسـته به محصوالت جانبـی اضافه
شـده ،مـی توانـد نـه تنها به عنـوان یک ماده عایـق ،بلکه به عنـوان یک مصالح سـاختمانی صرفه
جویی در منابع و جایگزینی مناسـب برای پالسـتیک ،پلی اسـتایرن یا تخته سـه ال مناسب باشد.

نانـو مـوادی هسـتند کـه خـواص ویـژه آن هـا بـر اسـاس انـدازه نانومقیـاس اجـزای آنهاسـت .بـا توجـه به
مسـاحت سـطح بزرگتـر -
نسـبت بـه جـرم آنهـا
 نانومـواد بـه خـواصفیزیکـی و شـیمیایی
تغییـر یافته دسـت
مـی یابنـد .فناوری
نانـو در حـال
حاضـر بـا موفقیـت
در صنعـت سـاخت
و سـاز بـرای بهبـود
مکانیکـی،
خـواص
انـرژی ،بهداشـتی یـا زیبایـی
مصالـح سـاختمانی بـه کار مـی
رود .تحقیقـات واحـد تجـاری
Fraunhofer «Nano in
 »Constructionبـر این
سـوال تمرکـز دارد کـه
چگونـه مـواد نانو را می
تـوان در فرآیندهـای
تولید یـا زنجیره ارزش
موجـود ادغـام کـرد.
ایـن شـامل افـزودن
آنهـا بـه مـواد از یک سـو
و کاربـرد نانومـواد بـه عنوان
پوشـش از سـوی دیگـر اسـت.

غشاها  -مصالح ساختمانی روند:
از آن هـا مـی تـوان بـرای سـاخت سـاختمان هـای سـبک وزن و کنسـولی اسـتفاده کـرد کـه از نظر قیمـت و انعطاف پذیری نسـبت به سـازه های شیشـه ای مشـابه
برتـری دارنـد .بـه عنـوان مثـال :آلیانـز آرنـا .در چارچوب واحد تجاری «سـاختمان با غشـاء» ،هفت موسسـه از اتحاد نـوآوری سـاختمان  Fraunhoferتوسـعه این فناوری
را پیـش میبرند.
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معماران مشهور ایراین

معمــاری یکــی از هنرهــای کهــن ایــران اســت .ایــران
بــه دلیــل وجــود معمــاران و هنرمنــدان خــاق قــادر بــه
حفــظ قــدرت خــود در معمــاری جهــان بودهاســت .از ســوی
دیگــر ,هنــر معمــاران ایرانــی بــه مرزهــای کشــورمان محــدود
نمیشــود و بســیاری از آنهــا طرحهــای جذابــی را در خــارج
از کشــور بــه اجــرا گذاشــتهاند و موفقیــت قابلتوجهــی را
کســب کردهانــد.
هوشــنگ ســیحون بــه مــرد بناهــای مانــدگار معروف
اســت .علــت ایــن معروفیــت هــم کارهــای چشــمگیر او در
زمینــه طراحــی بناهــای یادبــود بــرای مفاخــر ایرانــی اســت.
در کارنامــه کاری هوشــنگ ســیحون طراحــی آرامگاه نادرشــاه
در مشــهد ،طراحــی آرامــگاه کمالالملــک در نیشــابور،
طراحــی آرامــگاه بوعلــی ســینا در همــدان ،طراحــی آرامــگاه
خیــام در نیشــابور ،بازســازی و طراحــی آرامــگاه فردوســی در
طــوس ،طراحــی و ســاخت مقبــره کلنــل محمــد تقــی خــان

پســیان و ســاخت ســاختمان بانــک ســپه در میــدان توپخانــه
تهــران بــه چشــم میخــورد.
وی در طــول حیاتــش نمایشــگاههای متعــددی در
ایــران و خــارج از ایــران برپــا کــرد.
داریــوش بوربــور را «پــدر شهرســازی نویــن» ایــران
میداننــد و ایــن نامگــذاری بــی دلیل نیســت؛ داریــوش بوربور
در ســال  ۱۳۴۵شــورای عالی شهرســازی ایران را بنیانگذاری
کــرد و تــا بــه حــال طرحهــای جامــع شــهری و منطق ـهای
متعــددی از جملــه طــرح جامعــه منطقــه نوشــهر – چالــوس،
طــرح جامــع سراســری کرانــه دریــای خــزر و طــرح جامــع
منطقــه آبــادان – خرمشــهر را ارائــه کــرده اســت .یکــی از
درخشــانترین طرحهــای شهرســازی داریــوش بوربــور
طــرح نوســازی اطــراف حــرم مطهر امــام رضــا و طراحــی بازار
رضــای مشــهد مــی تــوان نــام بــرد .از جوایــز کســب شــده
توســط داریــوش بوربــور میتــوان بــه جایــزه بینالمللــی

اختـ ــراعات ق ـ ــرن 21
اختراعـــات عمدتـــ ًا بـــا پـــر کـــردن شـــکاف بیـــن انتظـــارات مـــا و محصـــوالت موجـــود ،جهـــان
را بـــرای همیشـــه تغییـــر مـــی دهنـــد .در حـــال حاضـــر ،جهـــان ســـاالنه شـــاهد میلیـــون هـــا اختـــراع
جدی ــد اس ــت .س ــازمان جهان ــی مالکی ــت فک ــری س ــازمان مل ــل متح ــد ( )WIPOخاطرنش ــان م ــی کن ــد
کـــه  3.3میلیـــون حـــق ثبـــت اختـــراع در ســـال  2019اعطـــا شـــده اســـت .از آن جـــا کـــه ایـــن تعـــداد
بـــرای درک ،بســـیار زیـــاد اســـت ،مـــا چنـــد اختـــراع جالـــب و عالـــی را انتخـــاب کـــرده ایـــم کـــه
ممکـــن اســـت شـــما را مجـــذوب خـــود کنـــد.

تبدیل پرتقال به برق !

از گاز متانـــی کـــه میـــوه هنـــگام پوســـیدگی ســـاطع مـــی کنـــد مـــی تـــوان بـــرای تغذیـــه ژنراتـــور
اســـتفاده نمـــود.
از ایـــن بـــرق پـــاک بـــرای اداره یکـــی از کارخانـــه هـــای تصفیـــه آب شـــهری اســـتفاده مـــی شـــود،
زیـــرا ( Emasesaشـــرکت آب شـــهری) پیشـــرو ایـــن طـــرح اســـت.
ای ــن م ــورد (ح ــدود  35ت ــن ( 35000کیلوگ ــرم) از  15000ت ــن ( 15میلی ــون کیلوگ ــرم) پرتق ــال تولی ــد
شـــده در جنـــوب اســـپانیا) را در هـــر ســـال مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی گیـــرد .امـــا اگـــر آزمایـــش بـــه
خوبـــی پیـــش بـــرود  Emasesa ،مـــی خواهـــد از همـــه میـــوه هـــای ناخواســـته بـــرای تولیـــد بـــرق
در آینـــده اســـتفاده کنـــد.

مرکــوری طالیــی ایتالیــا در ســال  ۱۳۵۴و قــرار گرفتــن در
لیســت پنجــاه معمــار برجســته جهــان در دومیــن نمایشــگاه
بینالمللــی معمــاران برجســته دنیــا در ســال  ۱۳۶۷در
بلگــراد اشــاره کــرد.
عبدالعزیــز فرمانفرمائیــان ،بســیاری او را بنیانگــذار
نظــام مهندســی نویــن در ایــران میداننــد.
وی آثــار بســیاری زیــادی از خــود بــه جــای گذاشــت؛
ورزشــگاه آزادی تهــران ،ســاختمان شــرکت نفــت ،مســجد
دانشــگاه تهــران ،ســاختمان وزارت کشــاورزی ،کار ،پســت،
تلگــراف ،تلفــن ،فــرودگاه مهرآبــاد ،کاخ مــادر ســعدآباد ،کاخ
نیــاوران ،ســاختمان اداری صــدا و ســیما ،مــوزه فــرش تهــران
و ســاختمان بــورس تهــران اشــاره کــرد .طــرح اولیــه فــرودگاه
جدیــد امــام خمینــی و اولیــن طــرح جامــع شــهری تهــران
نیــز از آثــار اوســت.
حســین امانــت ،نتیجــه اولیــن کار دوران حرف ـهای او

بنایــی اســت کــه سالهاســت بــه عنــوان نمــادی از ایــران
شــناخته میشــود :بــرج آزادی تهــران.
از میــان پروژههــای زیــادی کــه حســین امانــت بــرای
ایــران طراحــی کــرده میتــوان بــه ســاختمانهای اولیــه
دانشــگاه صنعتــی شــریف ،ســاختمان ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری ،شــهرک تفریحــی
دریاکنــار و ســفارت ایــران در پکــن اشــاره کــرد.
بهــرام شــیردل را بــه جــــــرأت مــی تــــوان
بینالمللیتریــن معمــار ایرانــی دانســت .کتابخانــه اســکندریه
مصــر ،مــوزه ملــی اســکاتلند ،میــدان ژاک کارتیــه کانــادا،
کتابخانــه کانســای ژاپــن ،طراحــی شــهری مونتــرال در ســال
 ،۲۰۰۰بازســازی شــهری ســمرقند ازبکســتان و طــرح شــهر
جدیــد چانگلیــوی همگــی از آثــار برجســته بهــرام شــیردل
اســت .او بــرای اکثــر کارهایــش نشــانهای بینالمللــی
دریافــت کــرده و مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه اســت.

قالده با هوش مصنوعی !
قــاده هوشــمند کــه توســط آزمایشــگاه  Petpulsطراحی
شــده اســت ،مــی توانــد چشــم انــدازی از آینــده و لــوازم
جانبــی حیــوان خانگــی باشــد .ظاهــرا ً ایــن قــاده از
فیلــم متحــرک دیزنــی « »Upالهــام گرفتــه اســت
کــه مــی توانــد صدایــی بــه حــرکات ســگ شــما
بدهــد!
فنــاوری هــوش مصنوعــی ایــن دســتگاه قــادر به
تشــخیص ،ردیابــی و تجزیــه و تحلیــل پنــج حالــت
عــادی ســگ ماننــد شــاد بــودن ،اضطــراب ،عصبانیــت،
ناراحتــی یــا آرامــش اســت.

ربات همراه سامسونگ

یکــی از جدیدتریــن محصوالتــی که به خــط ربات های
هــوش مصنوعــی سامســونگ پیوســت ،محصــول مفهومــی
 Bot Handyمــی باشــد .ایــن ربــات بــه گونــه ای
طراحــی شــده اســت کــه بــه عنــوان یــک دســت اضافــی
در خانــه عمــل مــی کنــد .ایــن ربــات مســتطیل شــکل یک
بــازوی متحــرک همــراه دارد کــه مــی توانــد در اطــراف
حرکــت کنــد و گیره های آن ،اجســام پیرامون خــود را جابه
جــا و در کارهــای مختلــف خانــه کمــک کنــد .محصوالتــی
ماننــد  Bot Handyروش هــای فــوق العــاده ای

بــرای نشــان دادن پیشــرفت تکنولــوژی و برنامــه هــای
ســرگرم کننــده بســیاری هســتند کــه مــی تواننــد در
آینــده مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .امــا بــه همــان انــدازه
کــه مــن دوســت دارم یــک ربــات دســتی در خانــه خــود
داشــته باشــم (چــه کســی نمــی خواهــد بــرای کارهــای
روزمــره دســت اضافــی داشــته باشــد؟) امــا بهتــر اســت
واقــع بیــن باشــیم :بــه هــر حــال هزینــه یــک ربــات بیشــتر
از اســتخدام یــک فــرد واقعــی بــرای کمــک بــه مــا در طول
یــک هفتــه اســت.
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کلیسای الساگرادا فامیلیا
کلیســای معــروف الســاگرادا فامیلیــا واقــع در
بارســلونا بــه عنــوان بلندتریــن مــکان مذهبــی در
دنیــا شــناخته شــده اســت .ســاخت ایــن معبــد
از یــک قــرن پیــش آغــاز شــده اســت و همچنــان
ادامــه دارد و انتظــار مــی رود کــه در ســال 2026
تکمیــل شــود .شــاید ایــن معبــد جــزو معــروف تریــن
بنــای مدرنیســم کاتــاالن باشــد کــه ســاالنه بیــش
از ســه میلیــون بازدیــد کننــده را بــه خــود جــذب
مــی کند.معمــار آنتونــی گائــودی بــا ترکیبــی از

ســبک گوتیــک و ســبک ابداعــی خــود تــا زمــان
مرگــش در ســال  1926روی ایــن پــروژه کار
مــی کــرد ،در حالــی کــه انتظــار نمــی رفــت تــا
پایــان آن را ببیند.بــا وجــود ناتمــام بــودن الســاگرادا
فامیلیــا بــاز هــم ایــن کلیســا در لیســت میــراث
جهانــی یونســکو قــرار دارد.
معمــاری گائــودی تلفیقــی از ســازه هــا ،اشــکال
و هندســه جدیــد اســت کــه ازطبیعــت الهــام گرفتــه
شــده و رنــگ و نــور نیــز نقــش اساســی ایفــا میکنــد،

بــر همیــن اســاس هــر یــک از هجــده بــرج ،معنــای
بــه خصوصــی دارنــد .در بخــش میانــی برجــی مربــوط
بــه حضــرت عیســی اســت و چهــار بــرج اطــراف آن
نشــان دهنــده چهــار انجیــل هســتند.
بــرج بــاالی محــراب نیــز بــا ســتاره ای مزیــن
شــده کــه نمــادی از حضــرت مریــم مقــدس اســت
و دوازده بــرج دیگــر هــم نشــان دهنــده حواریــون
هســتند .از هــر ســمتی بــه کلیســا بنگریــد ،هجــده
بــرج بــا شــکوه را خواهیــد دیــد .حالــت عمــودی

و ارتفــاع بســیار زیــاد بــرج هــای کلیســا طــوری
طراحــی شــده انــد کــه نشــانگر عــروج بــه ســمت
پــروردگار هســتند.
ایــن کلیســا بــه قــدری بــزرگ و وســیع بــوده
کــه بــا وجــود نداشــتن مقــر اســقفی ،اغلــب بــا نــام
« کلیســا جامــع » شــناخته میشــود .مجموعــه ی
وســیع کلیســا بــه مســاحت  12,800متــر مربــع
مــی باشــد و همزمــان  14000نفــر را در خــود جــای
مــی دهــد.
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