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تأکید وزیر راه و شهرسازی؛

مش�ارکت   س�ازمان نظام مهندس�ی س�اختمان
در برنامه های عمرانی کش�ور

عباس آخوندی وزیر   راه و شهرسازی در صحن 
علنی مجلس با بیان اینکه در برنامه بنده چند اصل 
کاری  برنامه  اولویت  اولین  را  عدالت  دارد؛  وجود 
این اصل  انعکاس  اظهار داشت:  خود عنوان کرد و 
جغرافیایی،  عدالت  چارچوب  در  بنده  برنامه  در 
توسعه متوازن، توزیع منابع و استفاده از مزیت های 
فقط  نه  و  ایران  سرزمین  تمام  در  رقابتی  و  نسبی 

تهران خواهد بود.
پایدار  رفاه  تامین  و  حقوق  رعایت  آخوندی 
شهروندان را اصل دوم برنامه خود برشمرد و ادامه داد: 
منابع  به  آزاد  و  ایمن  دسترسی  حق  مبنا  این  بر 
وزارتخانه، شبکه راه ها و روستاها و کسب و کار در 

سطح برنامه های اینجانب است.
به  توجه  با  کرد:  راه و شهرسازی تصریح  وزیر   
سرمایه گذاری عظیم انباشته شده، در صنعت حمل و 
نقل، افزایش کارایی و کاهش مخاطرات جاده ها یکی 

از اصول برنامه هایم محسوب می شود.
وی در ادامه پذیرش تولید ثروت برای کسانی که 

تمایل به سرمایه گذاری در کشور را دارند یکی دیگر از برنامه های 
مهم  اصول  از  یکی  فساد  با  مقابله  شد:  یادآور  و  دانست  خود 
با فساد بدست نخواهد  بنده است چرا که هیچگاه توسعه  برنامه 

آمد.
آخوندی ادامه داد: طرح های صنعت حمل و نقل و 
سوی  از  و  است  هزینه بر  بسیار  زیربنایی  تأسیسات 
دیگر دولت در وضعیت اقتصادی قرار دارد که منابع 

اعتباری آن بسیار محدود است. 
جمله  از  زیربنایی  طرح های  اجرای  برای  بنابراین 
راه آهن که در اولویت طرح های توسعه این کشور قرار 
دارد و جاده ها و آزادراه ها چاره ای جز رجوع به بخش 

خصوصی نداریم.
برای  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر   
سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل 
باید مقدماتی فراهم کرد، اظهار داشت: صنعت حمل و 
ناخالص  تولید  درصد   10 از  بیش  ساختمان  و  نقل 
بازار  اما سهم آنها در  داخلی کشور را شکل می دهد 
سرمایه حدود صفر است. که در واقع می توان گفت، 
نقل  و  حمل  صنعت  به  هنوز  ایران  سرمایه  درهای 

گشوده نشده است.

ادامه در صفحه 2

مجمع عمومی عادی سالیانه
سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

نوبت دوم )92/07/05(
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم سازمان جهت شرکت 
در جلسه مجمع عمومی سالیانه )نوبت دوم( که رأس ساعت

 10 صبح روز جمعه مورخ 92/07/05 در تاالر مهر به آدرس بلوار لشکر
 برگزار می شود دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه :
الف – استماع گزارش عملکرد ساالنه هیأت مدیره در سال مالی منتهی به 91/12/29

ب – تصویب ترازنامه مالی منتهی به پایان سال 91

ج – تصویب بودجه پیشنهادی سال 92

د – انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

ه – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که در صالحیت مجمع عمومی است.

هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

رییس سازمان
 نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد:

لزوم فرهنگ سازی در زمینه 
ترویج  اصول ساخت و ساز

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: عمر متوسط یک ساختمان در ایران 
۳۰ سال است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم ۱۰۰ سال است. 

ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  از  بازدید  حاشیه  در  هاشمی  مهدی  سید 
اظهار کرد: حادثه سد کارون۳  این سازمان   اعضای هیئت مدیره  و  خوزستان 
دلیل  همین  به  و  شد  بسیار  تاثر  باعث  هموطنان  از  نفر   ۱۲ شدن  کشته  و 
روز  اولین  در  که  کردیم  سازماندهی  را  ترکیبی  مجلس  رئیس  ابالغ  براساس 

با  باشیم.وی  این سد و آسیب دیدگان حادثه داشته  از  تعطیلی مجلس دیداری 
از  ناشی  کشور  سطح  در  موجود  مشکالت  از  عمده ای  بخش  اینکه  به  اشاره 
کارون  سد  حادثه  کرد:  تصریح  است  نکردن  عمل  تیمی  و  قانون  اجرای  عدم 
سه و بسیاری از حوادث دیگری که در سطح کشور اتفاق می افتد مانند حوادث 

رانندگی ناشی از همین عوامل است
ادامه در صفحه ۳

مسکن اجتماعی رویکرد جدید دولت 
برای خانه دار شدن مردم

دبیر اول کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت موظف به تامین مسکن ارزان قیمت برای مردم و 
به ویژه دهک های کم درآمد است، گفت: مسکن مهر می تواند در قالب رویکرد و سیاست جدیدی مانند 

مسکن اجتماعی پیگیری شود.
محمد فیروزی اظهار داشت: ظاهرا وزیر راه و شهرسازی نیز به دنبال این است که تهیه مسکن ارزان 

قیمت را در قالب سیاست ها و برنامه هایی مانند مسکن اجتماعی دنبال کند.
وی در ادامه افزود: به گفته وزیر راه و شهرسازی، اجرای طرح مسکن مهر موجب ایجاد نقدینگی و 
تورم در جامعه شده است و از همین رو باید با آسیب شناسی این طرح، اجرای طرح های دیگری مانند 
مسکن اجتماعی در دستور کار دولت قرار بگیرد که به نظر می رسد می تواند جایگزین مناسبی برای مسکن 

مهر باشد.
نماینده مردم قمصر و نطنز در مجلس با تاکید بر ضرورت انجام اصالحاتی در روند ساخت مسکن 
گفت: هنوز در کمیسیون عمران مجلس بحث جدی در مورد مسکن اجتماعی انجام نشده و وزیر راه و 
شهرسازی طرحی در این خصوص به کمیسیون ارائه نداده است تا نمایندگان بررسی کنند که چه برنامه 

ها، اهداف و راهکارهایی در این طرح نهفته است.
فیروزی با اشاره به اینکه سازمان ها و نهادهای مختلفی می توانند در پیشبرد طرح هایی مانند مسکن 
اجتماعی موثر باشند، تصریح کرد: اگر قرار باشد از سوی وزیر راه و شهرسازی طرحی در خصوص مسکن 
اجتماعی به کمیسیون عمران ارائه شود، باید نهادها و سازمان های مجری این طرح و اقشار ذینفع جامعه 

کامال مشخص باشند تا بتوان در مورد نحوه اجرای آن تصمیم صحیحی اتخاذ کرد. 
وی با تاکید بر اینکه مشکل مسکن با برنامه های مقطعی و کوتاه مدت رفع نمی شود، اظهار داشت: 
برای حل مشکل مسکن در کشور نیاز به برنامه های بلندمدت و جامعی وجود دارد.عضو کمیسیون عمران 
مجلس با بیان اینکه دولت باید بساط دالل بازی و منفعت طلبی در حوزه مسکن را برچیند، گفت: اگر در 
دولت اراده و عزم الزم وجود داشته باشد، می تواند از طریق اجرای طرح های کارشناسی شده، تا حدود 

زیادی معضل مسکن در کشور را حل کند.
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تأکید وزیر راه و شهرسازی؛

مشارکت   سازمان نظام مهندس�ی ساختمان
در برنامه های عمرانی کش�ور

انتخابات شورا و سازمان نظام مهندسي
نوذر محمدي کرتاليي×

تجربه اي که آسان بدست آید معموال اثر و عمر طوالني نخواهد داشت به قول 
شاعر بزرگمان سعدي هر چه زود بر آید دیر نپاید ملت ما در کوران تالش ها و تحمل 
مشقات بسیارتجربه مند مي شود .قرن ها ایجاد حکومت از اراده آحاد ملت خارج بود 
وبه حوادت وتصادفات روزگار  ارتباط داشت اما از آغاز دوره جمهوري و قریب بیش از 
سه دهه ما مشقي تاریخي را آغاز کرده ایم که خود حاکمانمان را برگزینیم .تجربه 
دهها انتخابات گواه آن است که آهسته و پیوسته به پیش رهسپاریم .درس گیري ایام 
بر  مان عالوه  دلمشغولي  روزها  این  که  رسانده  اي  درجه  به  را  ملت  بلوغ عمومي 
انتخاب مجریان امور اتخاذ راهکارهایي است که پس از برگزیده شدن آنان وسپردن 
و تفویض امور، به ناگاه راه خود را نروند و سلیقه اي جدا از اراده و خواست ملت را 
درپیش نگیرند.همین تجربه مندي و بصیرت به ما مي آموزد که مردم تنها با سامان 
بر ساخته خود هستند.در  دولت  وکنترل  مدیریت  به  قادر  تشکل،  و  اجتماع  و  یابي 
تکوین و اعتال جمهوریت ما و براي ثبات و استحکام جامعه ،نهاد هاي مدني یا به 
تعبیري سازمان هاي مردم نها د باید بیش از پیش پا بگیرند و رشد یابند.در نوشتار 
قبلي اشاره داشتم که سازمان هاي مردم نهاد یا بر اثر اراده جمع کوچکي از آحاد 
مسئولیت پذیر جامعه به تناسب عالئق و آرمان هایشان پدید مي آید یا دولت بر اساس 
نیاز هاي اداره جامعه بسترو موقعیت جمع شدن برخي گروه هاي اجتماعي  رامتناسب 

با نیاز خود و مشترکات و عالئق آنان فراهم مي کند.
سازمان نظام مهندسي یک سازمان مردم نهاد است که دولت براي اداره بهتر کشور 
آنان را تشویق به تشکل و گرد هم آمدن نموده است .الزم به یاد آوري است که 
نافي  وجه  هیج  به  دست  این  از  هایي  سازمان  براي  دولت  سازي  بستر  و  تشویق 
مسئولیت هاي مردم نهادانه آنان نیست .براي توسعه پایداري که تنها با متشکل شدن 
آحاد جامعه و مسئولیت پذیري مدني آنان میسر است متشکل شدن مهندسان کشور 
واقعه بسیار مهمي است در صورتي که سازمان از دید اعضاي خود به عنوان یک 

سازمان مردم نهاد نگریسته شود .
ما باید خوشبین باشیم که مهندسان که از ارکان توسعه پایدار کشورند به تشکل 
مدني خود نگاهي مسئولیت باورانه داشته باشند و از دل این مجموعه مردم نهاد که دهها 

هزار مهندس را درون خود جاي داده است راهکار هاي توسعه کشف و ابداع شود.
دولت ها در سده اخیر چون تنها مشارکت مردم منحصر به انتخاب آنهاست و مردم 
انتخاب کننده پس از انتخاب به نظاره گر  صرف تبدیل مي شوند عمال کارایي در خور را 
نمي یابند و ثروت و منابع خداددادي  کشورهم گره از کار توسعه پایدار در کشور ما نگشوده 
است .حلقه مفقوده در توسعه متوازن کشور حضور موثر و سامان مند مردم در عرصه تصمیم 
گیري و تصمیم سازي است. حکایت فیل مثنوي داستان موالناست که هر کس متناسب 

با محدوده دید، تعبیر خودرا داشت ولي به قول موالنا:
در کف دستشان اگر شمعي بدي              اختالف از گفتشان بیرون شدي

شمع سعادت ما این است که منتخبین خود را پس از برگزیدن به حال خود رها 
نکنیم وبا تالش و تکاپو در سازمان هاي مردم نهاد یک واکنش تعادلي بین ملت و 
دولت ایجاد نماییم .به دیگر معني  عالئق و عصاره تصمیم و خواست مردم را به 
مجریان امور منتقل کنیم .اگر ملت نیندیشد و انتقال ندهد فشارها و دغدغه هاي 
فعالیت هاي اجرایي فرصتي براي تنبه و برنامه ریزي به دولت نمي دهد و همین است  
که آزمون و خطا جز تفکیک ناپذیر اجرا و مدیریت در کشور ما شده و در این بین 

چه فرصت ها که به هدر نرفته است.
این شمع سعادت که فروزش آن نوید بخش سعادت حال و آینده کشور ماست 
انبوهي  و  کثرت  به  منوط  آن  درخشش  و  .روشنایي  سوست  کم  اندکي  امروز 
ما  دستان  در  اکنون  هم  روشنایي  ازاین  .بخشي  است  نهاد  مردم  هاي  سازمان 

مهندسان قرار دارد .
نخست باید آنجا که به حوزه تخصص و دید ما مربوط است بسان عضوآگاه 
.بنا  نورزیم  ابا  ها  راهکار  و  واقعیات  بیان  از  اساس شرافت مهندسي  بر  و  جامعه 
نیست در سازمان ما چرخه مرواده یکطرفه باشد دانش و تجربه انباشته  و خرد 
جمعي در سازمان بایست راه خود را به عالي ترین سطوح تصمیم گیري در کشور 
هموار کند .فرآیند حکمت و آمریت در هرم اجرایي کشور باید معکوس شود.این 

هدف با خواست و اراده ما امکان پذیراست.
همه ما مي دانیم مهندسي یک پیشه گروهي است .مهندسان در گردهمایي 
ومباحثه و انتقال تجارب به هم قادر به اتخاد روش ها وزایش مهندسي مي شوند 
انتخابات شوراي  در  .وقتي  بیاید  بوجود  سازمان  در  اندیشي  هم  این  امکان  .باید 
کالن شهر اهواز از میان خیل داوطلبین سازمان نظام مهندسي حتي یک نفر هم 
معتمد مردم نمي شود یعني به سویه مردم نهادي سازمان کم توجهي شده است 
است  نشده  تبیین  درستي  به  هنوز  جامعه  میان  در  مهندسي  سازمان  جایگاه  یا 
درصورتي که ما مي دانیم سازمان ما مخزن دانش مدیریت شهري است .رفع این 
زبیني  با  و  نقد  .انتخابات یک فرصت  اعضا و هیئت مدیره است  بر عهده  نقص 
عمومي است و همه اقشار از سیاست گران و فرهنگ مداران ونهاد هاي مختلف 
مدني مي توانند از آینه آن میزان تاثیر و رضایت مندي جامعه را از عملکرد خود 
رصد کنند.گرچه در اهداف تصریح شده سازمان تالش در فرستادن اعضاي خود به 
نهاد شورا تصریح نشده و لي اینکه آرم و پسوندعضویت در سازمان نظام مهندسي در 
انتخابات شوراي شهر هم شوق و رغبتي در مردم بر نیانگیزد محل تامل است.جایگاه 
نظام مهندسي با تالش ما در مرتبه شایسته اجتماعي خود قرار خواهد گرفت و کالم 
آخر با توجه به سوگند مهندسي ما همانند پزشکان ، از برزویه طبیب است در برتر دانستن 

و الویت داشتن روح خدمت طبابت بردرآمدزایي آن ،با تشبیه آن به دانه وکاه:
× عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

یادداشت

ادامه از صفحه 1
سهم  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
جدی تری از بازار حمل و نقل بویژه در 
کرد:  تصریح  باشیم،  داشته  دریا  بخش 
است.  مهم  بسیار  دریایی  نقل  و  حمل 
دریایی  مرز  کیلومتر   2500 ما  که  چرا 
داریم و این بخش در حوزه بار، مسافر، 
ماهیگیری و توریسم قسمت عمده ای از 
تشکیل  را  بندرنشینان  اقتصادی  زندگی 

می دهد.
آخوندی با اشاره به ضرورت توجه به 
حمل و نقل هوایی، یادآور شد: ناوگان 
ایران بسیار فرسوده است و برنامه پنجم 
این بخش  که ظرفیت  کرده  توسعه  نیز 
باید به یک و نیم برابر افزایش پیدا کند، 
ضمن اینکه عمر این ناوگان باید جوان 

شود.
اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مصوبه  گذشته  دولت  در  خوشبختانه 
حمایت  امکان  که  داشت  وجود  خوبی 
فراهم  را  هواپیمایی  صنعت  از  مالی 
در  باید  مصوبه  این  کرد:  تاکید  می کند، 
ظرفیت  و  شود  پیگیری  جدید  دولت 

ناوگان هوایی کشور افزایش یابد، از این 
رو اجرای ترمینال دو و ساماندهی مجدد 

فرودگاه مهرآباد بسیار ضروری است.
وی با اشاره به بحث ایمنی جاده ها و 
تاکیدات برنامه پنجم در این زمینه تصریح 
کرد: ما باید با آموزش شهروندان و کنترل 
الکترونیکی جاده ها، زمینه ارتقای امنیت 

جاده ها را فراهم کنیم.
آخوندی در ادامه به لزوم بهبود محیط 
کرد:  تاکید  و  پرداخته  کار  و  کسب 
بخش  که  مجوزهایی  از  بسیاری 
بگیرد،  دولتی  بخش  از  باید  خصوصی 
در  باید  ما  رو  این  از  نیست،  ضروری 
را  فرآیندها  این  نقل  و  حمل  وزارت 
مورد بازبینی قرار دهیم تا بازار کسب و 
کار و حمل و نقل نیازمند مراجعه مکرر 
گرفتن  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  به 

مجوز برای هر مسئله ای نباشد.
اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
بنده تهیه و به و به تصویب  در دوران 
در  نفر  هزار   250 رسید، گفت:  مجلس 
سازمان مهندسی فعال هستند، اما ما در 
حوزه حمل و نقل فاقد سازمان حرفه ای 

و نظام مهندسی حمل و نقل هستیم.
وی تاکید کرد: ما می توانیم به کمک 
مهندسی  نظام  فعالیت های  نمایندگان 
ساختمان را به حوزه حمل و نقل تسری 

دهیم.

اطالعیه شماره ۱۶ خدمات مهندسی
قابل توجه مسئولین محترم

دفاتر مهندسی طراحی و مهندسان رشته معماری
با توجه به اینکه از تاریخ 1392/05/06 انتخاب مهندسان بخش نظارت معماری 
، فقط از طریق بخش توزیع کارتابل الکترونیکی امکان پذیر می باشد ، لذا توصیه 

می گردد روزانه کارتابل مهندسی خود را کنترل فرمایید .

نخستین  های  برترین 
ویژه  کریم  قرآن  مسابقات 
اعضای سازمان نظام مهندسی 
و  حفظ  های  رشته  در  کشور 

قرائت معرفی شدند.
مسابقات  اختتامیه  مراسم 
سراسری قرآن با عنوان »شفاء« 
ویژه اعضای سازمان های نظام 
مهندسی ساختمان کشور، 21 
بنیاد  سالن  در  ماه  مرداد 
قدس  آستان  پژوهش های 
مقدس  مشهد  در  رضوی 

برگزار و برترین های این دوره معرفی شدند.
خراسان  استان  از  بیژنی  مسعود  برادران  قرائت  رشته  در 
رضوی، ابوالفضل شکیب از استان خراسان شمالی، حجت ایزدپناه 
از استان اردبیل، غالمرضا حاتمی نژاد از استان مازندران و منصور 
شوشتری از استان خوزستان به ترتیب مقام های اول تا پنجم را 

کسب کردند.

این  پنجم  تا  اول  نفرات 
مسابقات در رشته حفظ قرآن 
به  برادارن  بخش  در  کریم 
ترتیب شامل وحید غفرانی نیا 
شرقی،  آذربایجان  استان  از 
استان  از  محسنی  مجتبی 
از  جوهرچی  سلیم  مازندران، 
استان اردبیل، علی حیدری از 
جعفر  و  رضوی  خراسان 
سهراب پور از آذربایجان غربی 

هستند.
سمیه  خواهران  بخش  در 
یادگاری از استان تهران، زهرا علیزاده از استان مازندران و میترا 
محمدی از استان اصفهان به ترتیب رتبه های اول تا سوم رشته 

قرائت را کسب کرده اند.
بنا به گزارش شبستان در رشته حفظ قرآن نیز الهام گلمکانی 
از خراسان رضوی، زهرا پاکدل از سمنان و مهدیه حسن آبادی 

از استان یزد به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

موفقیت شایسته مهندس خوزستانی 
در مسابقات قرآنی سراسر کشور
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رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: عمر متوسط 
در  که  حالی  در  است؛  سال   ۳۰ ایران  در  ساختمان  یک 
کشورهای پیشرفته این رقم ۱۰۰ سال است.ه سید مهدی 
مهندسی  نظام  سازمان  از  بازدید  حاشیه  در  هاشمی 
سازمان   این  مدیره  هیئت  اعضای  و  خوزستان  ساختمان 
اظهار کرد: حادثه سد کارون سه و کشته شدن ۱۲ نفر از 
هموطنان باعث تاثر بسیار شد و به همین دلیل براساس 
را سازماندهی کردیم که در  ابالغ رئیس مجلس ترکیبی 
آسیب  و  سد  این  از  دیداری  مجلس  تعطیلی  روز  اولین 

دیدگان حادثه داشته باشیم.
مشکالت  از  عمده ای  بخش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
موجود در سطح کشور ناشی از عدم اجرای قانون و تیمی 
و  سه  کارون  سد  حادثه  کرد:  تصریح  است  نکردن  عمل 
بسیاری از حوادث دیگری که در سطح کشور اتفاق می افتد 

مانند حوادث رانندگی ناشی از همین عوامل است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: 
کار غیراستاندارد موجب بروز بخش عمده ای از حوادث و 
مینی  راننده  اگر  اینکه  مانند  می شود  کشور  در  مشکالت 
را  استاندارد  و  ایمنی  نکات  بارج  کننده  هدایت  و  بوس 
استفاده  نجات  جلیقه  از  نیز  مسافران  و  می کردند  رعایت 
از مینی بوس خارج  یا در هنگام حرکت شناور  می کردند 

می شدند این اتفاق نمی افتاد.
وی با بیان اینکه در موضوع ساخت و ساز نیز همین 
از نظر  ما  مسئله مطرح است، متذکر شد: وضعیت کشور 
حوادث طبیعی از ژاپن بد تر نیست، اما ژاپنی ها در هنگام 
نساختن  و  استاندارد ها  رعایت  با  ساختمان  یک  احداث 
ساختمان بر روی گسل در هنگام بروز زلزله ۵/۷ ریشتری 

تنها یک کشته می دهند.
هاشمی در این خصوص افزود: زمانی که یک زلزله ای 
با این میزان ریش تر و یا حتی کمتر در ایران اتفاق می افتد 
مسئله  این  و  می دهد  تلفات  نفر  هزار   ۵۰ بم  زلزله  مانند 
نشان می دهد که استانداردهای ساخت و ساز در این خطه 

رعایت نمی شود.
عمر متوسط یک ساختمان در ایران

 ۳۰ سال است
وی عنوان کرد: اگر بر انجام کار استاندارد و با کیفیت 
بیشتری  مهندسان  که  نیست  این  برای  می شود  تاکید 
اشتغال پیدا کنند بلکه می خواهیم از شاخص های پیشرفت، 

رفاه و ارتقا یک کشور برخوردار شویم.
رئیس کمیسیون عمرانی مجلس با اشاره به اینکه عدم 
رعایت قانون در ساخت و ساز باعث تلف شدن سرمایه های 
زیادی می شود عنوان کرد: عمر متوسط یک ساختمان در 
ایران ۳۰ سال است در حالی که در کشورهای پیشرفته این 
رقم یکصد سال است این آمار و ارقام به این معناست که 
برابر کشورهای  برای احداث یک ساختمان سه  ایران  در 
کیفیت  اینکه  به  اشاره  با  می کنیم.وی  هزینه  پیشرفته 
برابر  ساخت و ساز یک اصل است اضافه کرد: کسی در 
عدم  زیرا  کند  مقاومت  نمی تواند  ساز  و  ساخت  قوانین 
رعایت این قوانین مشکالت زیست محیطی و هزینه های 

انسانی بسیاری به دنبال دارد.

لزوم فرهنگ سازی
 در زمینه ترویج  اصول ساخت و ساز

هاشمی بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه رعایت اصول 
ساخت و ساز تأکید کرد و اذعان داشت: فرهنگ سازی در 
این زمینه مانند بستن کمربندی ایمنی است که از گذشته 
به صورت یک قانون مطرح بود اما چون فرهنگ سازی 

نشده بود اجرای آن با تاخیر انجام شد.
وی افزود: در زمینه اصول ساخت و ساز هنوز قانون به 
طور کامل اجرا نشده است و نیاز به یکنواختی، هماهنگی 

و انتقال تجربه وجود دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، ساختمان سازی را 
نماد فرهنگ، اقتصاد، مدیریت و رفاه یک کشور دانست و 
تصریح کرد: وقتی که یک شهر را ناهماهنگ و نامتوازن 
می بینیم دید نسبت به مدیریت، قانون و شاخص های آن 

شهر منفی می شود.
شهرداری تخلف در ساخت و ساز را
 برابر با درآمد بیشتر خود می داند

وی به منفعت طلبی شخصی و سازمانی در ساخت و 
ساز اشاره کرد و گفت: بسیاری از افرادی که در شهرداری 
هستند مهندسینی هستند که به قوانین در زمینه ساختمان 
سازی اشراف ندارند و این عدم توجه به قانون و فشارهای 
جانبی موجب می شود این دید به وجود آید که اگر تخلف 
شود چون جریمه صورت می گیرد پس درآمد بیشتری عاید 

شهرداری می شود.
هاشمی ادامه داد: کارفرمایان هم به سود بیشتر خود و 
هزینه کمتر فکر می کنند و در صدد بهره برداری بیشتر از 

سرمایه گذاری خود هستند.

درآمد مهندس ناظر یک ساختمان
 از هزینه سرامیک کمتر است

ناظر  وی خاطرنشان کرد: درآمدی که یک مهندس 
یک  بر  نظارت  از  خود  تحصیالت  و  تجربه ها  همه  با 
کردن  سرامیک  هزینه  از  می آورد  دست  به  ساختمان 
بسیار  مسئولیت  که  حالی  در  است  کمتر  واحد  یک 
ارتباط  در  انسان ها  جان  با  که  دارد  عهده  بر  بزرگی 
دستمزد ها  افزایش  با  رابطه  در  مسئول  مقام  است.این 
گفت: بخشی از این تعرفه ها متناسب با کیفیت و توسعه 
خدمات قابل افزایش است اما این کار باید با یک شیب 
بخش  در  هزینه ها  افزایش  چراکه  شود،  انجام  مالیم 
می آید  چشم  به  بسیار  مهندسی  خدمات  و  عوارض 
هرچند که در برابر افزایش قیمت ساختمان بسیار ناچیز 
سازمان  تعامالت  افزایش  لزوم  بر  پایان  در  وی  است. 
کرد  تأکید  سازمان ها  و  ارگان ها  سایر  با  مهندسی  نظام 
و  خوزستان  استانداری  عمرانی  معاون  به  خطاب  و 
یک  گفت:  خوزستان  شهرسازی  و  راه  سازمان  رئیس 
که  است  شما  اختیار  در  رایگان  صورت  به  پتانسیل 

می توانید از آن ها به صورت رایگان استفاده کنید.

شهرداری اهواز بدون بررسی سازمان 
نظام مهندسی پروانه صادر می کند

گفت:  خوزستان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
مهندسی  نظام  سازمان  اینکه  بدون  اهواز  شهرداری 
نقشه ها را بررسی کند، پروانه ساختمان صادر می کند.فرخ 
نظام  سازمان  رئیس  دیدار  حاشیه  در  شیخ االسالمی 
مهندسی کشور از سازمان نظام مهندسی خوزستان اظهار 
کرد: سازمان نظام مهندسی خوزستان ۱۰ هزار عضو دارد 
پروانه  دارای  سازمان  این  عضو   ۵۰۰ و  هزار  چهار  که 

هستند. اشتغال 
نظام  نمایندگی  دفتر   ۱۷ اینکه  بیان  با  وی 
داد:  ادامه  دارد،  وجود  خوزستان  سطح  در  مهندسی 
تعریف  آن  برای  که  وظایفی  انجام  با  سازمان  این 
باال  جهت  در  ملی  مقررات  رعایت  با  است  شده 

می کند. فعالیت  ساز  و  ساخت  کیفیت  بردن 
خاطرنشان  خوزستان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
بهبود  برای  خوزستان  مهندسی  نظام  سازمان  کرد: 
کنترل  و  بازرسی  گروه های  بر  عالوه  ساز  و  ساخت 
برای  که  است  ژئوپولتیک  آزمایشگاهی  یک  دارای 

می کند. فعالیت  زمین  مقاومت های  تعیین 
و  کیفی  نظارت  کنترل  گروه های  کرد:  عنوان  وی 
نفر   ۷۰ حدود  در  استان  سطح  در  ساختمان  بازرسی 
کنترل مضاعفی   ،۳۵ ماده  براساس  اخیرا هم  و  هستند 
برای باال بردن کیفیت ساخت و ساز فراهم شده است 
سازمان  به  کار  گزارش  و  کردند  کار  دوره  یک  که 

شد. ارائه  و شهرسازی  مسکن 

و  ساخت  با  رابطه  در  اینکه  بیان  با  شیخ االسالمی 
دارد، تصریح کرد:  ساز مشکل مجریان ذیصالح وجود 
مجریان ذیصالح یا سازندگان مسکن هنوز نتوانسته اند 
در سطح استان کار خود را شروع کنند و اخیرا هم ۲۰ 
را  خود  کار  هنوز  اما  گرفته اند،  اشتغال  پروانه  شرکت 
دو  ریزش  به  نکرده اند.وی  شروع  رسمی  طور  به 
ساختمان در چند ماه گذشته در سطح اهواز اشاره کرد 
شود  فراهم  ذیصالح  مجریان  بحث  اگر  گفت:  و 
باال  خوزستان  در  را  ساز  و  ساخت  کیفیت  می توانیم 

ببریم.
گالیه  خوزستان،  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
خود را از شهرداری اهواز مطرح کرد و ادامه داد: اخیراً 
مهندسی  نظام  سازمان  اینکه  بدون  اهواز  شهرداری 
به  و  می کند  صادر  پروانه  کند  بررسی  را  نقشه ها 
بدون  هستند؛  ارتباط  در  مشاور  با  مستقیم  صورت 

گیرد. صورت  کنترلی  گونه  هیچ  اینکه 

زمینه  این  در  مستندات  مقداری  کرد:  اضافه  وی 
پیدا شده است که ساختمان های گروه )د( بدون اینکه 
درصدد  و  می گیرند  ساخت  پروانه  شوند  کیفیت  کنترل 
ادامه  را  روند  همین  نیز  )ج(  گروه  مورد  در  هستند 
دهند و ما درصدد هستیم غیر قانونی بودن این کار را 

کنیم. ثابت 
نظام  مجتمع  ساخت  پروژه  به  شیخ االسالمی 
این  داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره  خوزستان  مهندسی 
و  نیست  سازمان  نیازهای  جوابگوی  فعلی  ساختمان 
میلیارد  سه  بر  بالغ  اعتباری  با  که  شد  گرفته  تصمیم 
اینکه  از  غافل  شود  احداث  جدیدی  مجتمع  تومان 

شهرداری تنها دو میلیارد بابت عوارض مطالبه کرد.
معاون عمرانی  از  را  پایان درخواست خود  در  وی 
نظام  سازمان  رئیس  و  خوزستان  استانداری 
امکان  اگر  کرد:  بیان  اینگونه  خوزستان  مهندسی 
شهرداری  با  شما  وساطت  با  باشد  داشته  وجود 
و  بخش خصوصی  از  که  را  عوارضی  تا  شود  صحبت 

نگیرد. ما  از  می کند  وصول  تجاری 

شرایط ساخت و ساز نظام مند 
و سرعت کار تقویت شود

معاون عمرانی استاندار خوزستان در زمینه عدم همکاری 
شهرداری با این سازمان گفت: شهرداری برای پرداخت حقوق 
معوقه کارکنان خود به همه کاری از جمله فروختن زمین های 
غیرقانونی دست می زنند. محسن پویا در حاشیه دیدار رئیس 
مهندسی  نظام  سازمان  از  کشور  مهندسی  نظام  سازمان 
خوزستان  اظهار کرد: ابتدای انتخابات دوره جدید سازمان 
سازمان  این  اعضای  با  جلسه ای  مهندسی خوزستان  نظام 

داشتیم که بحث های خوبی مطرح شد.
وی ادامه داد: از جمله بحث های مطرح شده در این جلسات 
مسئله مجریان ذی صالح بود که ما تحقق آن را پذیرفتیم و 
عالوه بر آن قرار بر این شد که شیوه نامه ای را منعکس کنیم که 

مجریان ذی صالح از کارگران ماهر نیز حمایت کنند.
کرد:  نشان  خاطر  خوزستان  استاندار  عمرانی  معاون 
متاسفانه بعد از آن جلسه دیگر چیزی در این زمینه مطرح 
نشد و روی خروجی نیامد و اکنون نیز دفتر فنی استان را 
مکلف می کنیم که زمینه را برای ورود مجریان ذی صالح 

فراهم کنند.
وی در پاسخ به گالیه اعضای نظام مهندسی خوزستان 
در زمینه عدم همکاری شهرداری با این سازمان گفت: همه 
می دانند که شهرداری از نظر مالی در چه وضعیتی قرار دارد 
و برای پرداخت حقوق معوقه کارکنان خود به همه کاری از 

جمله فروختن زمین های غیر قانونی دست می زنند.
پویا عنوان کرد: ما نمی توانیم تصور یک فضای ایده آلیستی 
داشته باشیم بلکه باید واقع گرا باشیم و سعی در برقراری تعامل با 
شهرداری داشته باشیم تا مشکالت به حداقل برسد. وی به 
همکاری همه جانبه سازمان نظام مهندسی خوزستان در بحث 
مسکن مهر اشاره کرد و تصریح کرد: برای استفاده بیشتر از وجود 
این سازمان باید دفا تر این سازمان در بعضی از شهر ها توسعه یابد 

تا شرایط ساخت و ساز نظام مند و سرعت کار تقویت شود.

امیدواریم با انتصاب شهردار جدید
 شرایط تغییر کند

مدیر خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی خوزستان 
گفت: امیدوار هستیم با شروع به کار چهارمین دوره شورای شهر 
و انتخاب شهردار جدید تا حدودی شرایط تغییر کند. کمال دویده 
در حاشیه دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی کشور از سازمان 
نظام مهندسی خوزستان اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی 
خوزستان ارتباط خوبی با سازمان مسکن و شهرسازی برقرار 

کرده، اما با شهرداری رابطه خوبی نداشته ایم.
وی ادامه داد: امیدوار هستیم با شروع به کار چهارمین دوره 
شورای شهر و انتخاب شهردار جدید تا حدودی شرایط تغییر کند 
و تعامالت خوبی برقرار شود. مدیر خدمات مهندسی سازمان 
نظام مهندسی خوزستان خاطرنشان کرد: هدف بزرگ ما در این 
سازمان این بود که شیوه نامه ماده ۳۳ را در بخش طراحی، اجرا 
و نظارت بر ساخت و ساز اجرایی کنیم که در بخش اجرا هنوز 
نتوانسته ایم ورود کنیم، اما در طراحی و نظارت کارهای خوبی 
انجام شده است.این مسئول اضافه کرد: درصدد هستیم یک 
وحدت رویه در زمینه خدمات مهندسی در تمام استان اجرا کنیم 
دفا تر  برای  مهندسی  کارتابل  یک  امر  این  تحقق  برای  که 
مهندسی و خود مهندسان به صورت حقیقی و حقوقی برای 
ارجاع کار تهیه کرده ایم. دویده با بیان اینکه اولین استانی هستیم 
که دفا تر استانی را به این شکل ساماندهی کرده ایم عنوان کرد: 
۲۶۰ دفتر طراحی حقیقی و حقوقی در سطح خوزستان داریم که 
آن ها را به خوبی سازماندهی و ظرفیت های هرکدام هرکدام را 
مشخص کرده ایم.وی در پایان اذعان داشت: کل ظرفیت کار در 
سازمان نظام مهندسی خوزستان مکانیزه است تا همه دفا تر در 

سطح استان با یکدیگر هماهنگ باشند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد:

لزوم فرهنگ سازی در زمینه ترویج  اصول ساخت و ساز

رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور: 

وقتی که یک شهر را
 ناهماهنگ و نامتوازن می بینیم 

دید نسبت به مدیریت، 
قانون و شاخص های آن شهر 

منفی می شود
    

رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان:
مجریان ذیصالح یا سازندگان 

مسکن هنوز نتوانسته اند
 در سطح استان کار خود را 

شروع کنند
    

معاون عمرانی استاندار خوزستان:
باید دفا تر این سازمان 

در بعضی از شهر ها توسعه یابد
 تا شرایط ساخت و ساز نظام مند 

و سرعت کار تقویت شود.

خالصه گزارش



تاکید اعضای شورای اسالمی شهر اهواز :

ارتباط نظام مهندسی  ساختمان با شهرداری اهواز افزایش می یابد
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عضو شورای شهر مطرح کرد؛
تشکیل اتاق فکر
 نظام مهندسی

 در شورای شهر اهواز

از  یکی  مهندسی  نظام  سازمان 
تاثیرگذارترین و مهم ترین سازمانهای 
که  است  کشور  و  استان  تخصصی 
تاثیر فعالیت های آن در تمام فعالیت 
های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 
جامعه نمود دارد. عضو شورای شهر 
اهواز افزود؛ حضور پر معنای سازمان 
مهندسی  جامعه  و  مهندسی  نظام 
اجرایی،  و  امور شهری  در  ساختمان 
ساخت پروژه های با کیفیت و در نظر 
نیازهای  و  ها  اولویت  گرفتن 
شهروندان باعث شده تا نگرش همه 
شهروندان به این مجموعه به  عنوان 
یک تشکیالت قابل اعتماد و اتکا در 
زمینه ساخت و ساز نگرش مثبت و 
ارزشمند باشند. احمد باورساد با اشاره 
به شرح وظایف این سازمان بر اساس 
کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون 
از  مجموعه  داشت؛  اظهار  ساختمان 
مجلس  در  شده  محسوب  قوانین 
می  سازمان  به  را  اجازه  این  شورای 
دهد تا نقش تاثیرگذار خود را ایفا نماید 
اما وجود مشکالت و موانع فرهنگی و 
نظام  بین  الزم  تعامالت  فقدان 
اجرایی  های  دستگاه  و  مهندسی 
مرتبط مانند شهرداری باعث شده تا 
مهندسی  جامعه  های  شایستگی 
از  باورساد  گفته  به  بماند.  مغفول 
اعضای شورای چهارم اهواز با اعمال 
ساخت  در  مهندسی  نظارت  دیدگاه 
اساس  این  بر  که  موافقند  پروژه 
پیشنهاد ایجاد اتاق فکر نظام مهندسی 
در این شورا مطرح که امیدواریم در 
اسرع وقت تصویب تا نتایج سودمند 
آید.  بدست  شهروندان  برای  آن 
اتاق  های  ویژگی  تشریح  با  باورساد 
فکر نظام مهندسی گفت؛این اتاق از 
منتخب  نمایندگان  از  ای  مجموعه 
نظام  ارشد  مدیران  و  شهر  شورای 
مهندسان  از  جمعی  و  مهندسی 
اهواز  شهر  و  شهرداری  پیشکسوت 
بازوی شورای  بعنوان  خواهد بود که 
اسالمی شهر، یاریگر ما خواهند بود. 
احمد باورساد تشریح ساخت ؛ اعتقاد 
به کار مهندسی و نظارت صحیح و 
افزایش  ضمن  ها،  پروژه  بر  مستمر 
کیفیت، زمینه باال بردن عمر مفید آنها 
شورای  عضو  آورد.  می  فراهم  را 
اسالمی شهر اهواز در خصوص اجرای 
مقررات ملی ساختمان در سطح شهر 
اهواز گفت: خوشبختانه در بدو نظارتی 
فعالیت های خوبی صورت گرفته اما 
به نظر می رسد مهندسین ناظر باید 
فعالیت و حضور خود را در این زمینه 

بیشتر نمایند. عضو شورای شهر اهواز 
نظام  با  شهرداری  ارتباط  مورد  در 
شهرداری   : داشت  اظهار  مهندسی 
ارتباط  دارای  یک مجموعه خدماتی 
وظایف  که  است  جامعه  با  مستقیم 
سنگین و البته تعداد برای آن تدوین 
این  اجرای  شک  بدون  است،  شده 
وظایف به تنهایی امکان پذیر نیست و 
یاری تمام دستگاه های اجرایی می 
از  یکی  نمود؛  اضافه  باورساد  طلبد. 
کارساز  مرتبط  اجرایی  های  دستگاه 
شهرداری نظام مهندسی است که با 
عضو  مهندس  نفر  هزار  دهها  وجود 
این سازمان می تواند تحوالت زیادی 

در شهر ایجاد نماید.
 ۳ منطقه  اسبق  شهردار  گفته  به 
پتانسیل  از  باید  شهرداری  اهواز؛ 
اجرای  در  مهندسی  نظام  تخصصی 
که  شهری  مطلوب  های  طرح 
و  زیباسازی  آوری،  نشاط  ماندگاری، 
سایر مولفه های مورد نیاز شهروندان 
را در نظر بگیرد استفاده نماید. سیما و 
منظر شهری موضوع بسیار مهم است 
که در سال های اخیر بیشتر در حد 
همان سمینارها و یا صورت جلسات 
پیگیری  به  نیاز  و  مانده  شهرداری 
نشان  خاطر  باورساد  دارد.  بیشتری 
ساخت؛ معماران و شهرسازان دیدگاه 
معاونت  به  را  خود  مهندسی  های 
شهرسازیو معماری شهرداری منتقل 
سازند تا زمینه بهبود وضعیت سیما و 

منظر شهری فراهم آید.

افراد فاقد صالحیت 
نباید وارد عرصه 

ساخت و ساز شوند

از  یکی  مهندسی  نظام  سازمان 
مسئولیت  که  است  های  سازمان 
مستقیم جان و مال مردم که در اثر 
بحرانهای طبیعی نظر زلزله و سیل و 
... به مخاطره می افتد بعهده آنان می 
باشد. عضو شورای اسالمی شهر اهواز 
تشریح ساخت : بعنوان دستگاه نظارت 
وظیفه  که  ساختمانها  اجرای  بر 
این  پوشش  تحت  ناظر  مهندسین 
سازمان است تا اندازه زیادی از ورود 
مردم  به  مالی  و  جانی  خسارتهای 
نماید. حسین حیدری  جلوگیری می 
در ادامه با تاکید وظایف سازمان اظهار 
داشت : مسئولیت اجرای  آیین نامه 
۲8۰۰ سازمان نظام مهندسی است، 
و  سازمان  نقش  ؛  افزود  حیدری 
مهندسان ساختمان نظام مهندسی در 
تحول نظام ساخت و ساز در شهرها 
اساسی و کلیدی است که برای تحقق 
و  شهرداری  برنامه  و  هدف  این 
با  توانند  نظام مهندسی می  سازمان 
در  ذیصالح  مجریان  طرح  اجرای 

ساخت و سازها با یکدیگر همکاری 
تنگاتنگ داشته باشند. وی با اشاره به 
افزود؛  موانع کاری صنعت ساختمان 
یکی از مشکالت جامعه امروزی ما در 
که  فردی  هر  که  است  این  شهرها 
ساختمان  یک  تواند  می  نماید  اراده 
و  بسازد  سنتی  بشکل  را  مرتفع 
مدیریت نماید و با ضوابط و مقررات 
فعلی نیز به راحتی قانون را دور می 
زنند و به شکل صوری و بشکل غیر 
اصولی مجریانی اقدام به ساخت و ساز 
می نمایند که هیچ گونه تخصصی به 
این  میبایست  که  ندارند  موضوع 
مشکل با تعامل و همکاری شهرداری 

و سازمان نظام مهندسی می گردد.
عضو شورای اسالمی شهر تاکید 
با اجرای طرح واگذاری کار به  کرد؛ 
دقیق  نظارت  و  ذیصالح  مجریان 
بتوانیم  آن  بر  شهرداری  و  سازمان 
شهری امن در مقابل بالیای طبیعی 

داشته باشیم.
وضعیت  مورد  در  حیدری  حسین 
تاکید کرد؛ در  سیما و منظر شهری 
که  ساختمانها  نمای  فعلی  وضعیت 
تشکیل دهنده سیما و منظر شهری ما 
است می تواند بهتر و مطلوبتر باشد و 
این بستگی به اهتمام مهندسین ما در 
های  طراحی  با  که  دارد  راستا  این 
خوب، معماری و نمای ساختمان ها را 
اینکار خود  افزود؛  بهبود بخشند وی 
و  سیما  کیفیت  ارتقاء  موجب  بخود 

منظر شهری می گردد .
و  شهری  امور  سابق  مدیرکل 
در  خوزستان  استانداری  روستایی 
خصوص افزایش ارتباط شهرداری با 
نظام مهندسی اظهار داشت : سازمان 
و  الزم  شهرداری  و  مهندسی  نظام 
ملزوم یکدیگر هستند و می شود گفت 
موجب  تا  باشند  می  هم  مکمل  که 
ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و همچنین 
سبک  برای  هویت  یک  تعریف 
معماری بناهای ساخته شده در شهر 
باشد. حیدری ادامه داد: بسبب اجرای 
که  شهری  های  طراحی  خوب 
تأثیرگذار در سیما و منظر شهری می 
با  توانند  می  سازمان  دو  این  شود 
همکاری و تعامل موجب یک توسعه 
شهری متوازن و پایدار شوند و طراحی 
های شهری را پیاده نمایند به گفته ی 
وی سازمان نظام مهندسی می تواند با 
معماری  در  خوب  های  طراحی 
ساختمانها موجب ارتقاء سیما و منظر 
شهری شود ولی با استفاده از وضعیت 
فعلی سیما و منظر شهری اهواز گفت؛ 
واقعاً در اهواز در سیما و منظر شهری 
و  معماری  برای  و  داریم  مشکل 
طراحی ساختمانها که سیما و منظر 
شهری را تشکیل میدهد یک هویت 
تعریف شده ای نداریم یعنی نه سنتی 
مدرن  نه  و  اسالمی  ایرانی  نه  است 
است، که سازمان نظام مهندسی می 
تواند در این مقوله ایفاء نقش کند و 
این مشکل را حل نماید و انشااله این 
همکاری و تعامل در شورای چهارم با 
ایجاد خواهد  سازمان نظام مهندسی 
نظام  جانبه  سه  نقش  به  وی  و  شد 
مهندسی، شهرداری و راه و شهرسازی 

اشاره نمود و گفت ؛ و شهرداری ملزم 
و  راه  اداره  هماهنگی  با  که  نمود 
شهرسازی برای طرح جامع و تفضیلی 
شهر اهواز ضوابط شهرسازی اجرا و 
ساختمانها  نمای  و  معماری  برای 
که  گردد  مقرر  ضوابطی  و  اصول 
منظر  و  سیما  کیفیت  ارتقاء  موجب 
اظهار  حیدری  حسین  گردد  شهری 
انظباطی  ابزارهای  از  توان  می  کرد؛ 
مانند کمسیون ماده صد برای رسیدن 
برای  و  گرفت  کمک  هدف  این  به 
افرادی که به این ضوابط شهرسازی 
تعریف نشده برای معماری و نماهای 
ساختمان عمل ننماید جرایم سخت تا 

حد تخریب بناها اعمال نمود.

نظام مهندسی، تبلور 
سطح علمی جامعه

مهندسی  نظام  جایگاه  مورد  در 
ساختمان معتقدم که نظام مهندسی 
و  علمی  سطح  تبلور  شهر  هر  در 

تخصصی آن جامعه است.
افزود؛  اهواز  شهر  شورای  عضو   
محیطی،  زیست  نیازهای  امروزه 
مبحث حمل و نقل، آموزش، بهداشت، 
درمان، امنیت، رفاه، نشاط و ... باعث 
نهاد  مردم  های  تشکل  که  گردید 
متناسب با افکار نیازها و خواسته های 
آن جامعه شکل گیرد. نظام مهندسی 
ساختمان یکی از همین تشکل های 
مردم نهاد است و آنچه که از اعضای 
این سازمان انتظار می رود آن است 
آن  به  مهندسی  نظام  مهندسان  که 

توجه نمایند.
 لزوم فرهنگ سازی و سوق دادن 
و  مقبول  الگوهای  سمت  به  جامعه 
معقول مورد نیاز جامعه شهری است.

به  توجه خاص  کرد؛  تأکید  وی   
طراحی و معماری ساختمان و پروژه 
های عمرانی مورد نیاز جامعه متناسب 
با رشد جمعیت و توان اقتصادی مردم 
اهواز و اجرای علمی و فنی پروژه ها 

است.
 اسکندر زنگنه در خصوص نقش 
سیمای  ارتقا  در  مهندسی  نظام 
شهری اظهار کرد؛  صاحب اصلی و 
شهری  منظر  و  سیما  واقعی  متولی 
همین تشکل مردم نهاد است و اگر 
ایرادی بر نحوه رفتار و تاثیرگذاری 
این تشکل بر ایجاد منظم و مقررات 
امور  هدایت  و  نظارت  نحوه  و 
وزیر  تأسیسات   – ابنیه  ساختمان، 
است  وارد  شهری  های  ساختمان 
کم توجهی به شرح وظیفه حرفه ای 
آن  به  باید  ما  مهندسان  که  است 
توجه ویژه نمایند و معتقدم که هرجا 
سازمان  این  باید  است  ایرادی 
تا  اهواز  شهر  چون  باشد  مدعی 

نسبی  های  آلی  ایده  به  رسیدن 
خیلی فاصله دارد. وی تصریح کرد؛ 
اهواز در  هنوز شاهد گسترش شهر 
در  شهر  گسترش  هستیم  عرض 
را  شهری  خدمات  هزینه  عرض 
دهها برابر می کند و سطح خدمات 
را به همین تناسب پایین می آورد. 
های  پروژه  اجرای  در  مشارکت 
می  کاهش  شدت  به  را  عمومی 

دهد.
این رخدادها چه کسانی   مقصر 
هستند!! آیا همه نقش نداریم!؟ پس 
مهندسی  نظام  که  است  الزم 
کردم  عرض  ابتدا  در  که  ساختمان 
تخصصی  و  علمی  رشد  از  تبلوری 
به  و  شده  قدم  پیش  است  جامعه 
عنوان مدعی بالمنازع سیما و منظر 
و  راهکارها  ارائه  با  و  عمل  شهری 
متدهای مورد عمل در سایر جوامع 
که قباًل طی طریق نمودند و از نظر 
اثباتی  فرمول  هندسی  و  ریاضی 
ارائه  در  اما  و  نماید.  عمل  دارند 
واقعیت  بایستی  متدها  و  ها  فرمول 

ها را مد نظر قرار دهد. 
به  توجه  لزوم  خصوص  در  وی 
فرهنگ عمومی و معماری بومی اهواز 
مهندسین شهر  جامعه  امروز   : گفت 
اهواز باید توان اقتصادی مردم اهواز را 
بدانند و برای عملیاتی کردن نقشه و 
به  ای  ویژه  توجه  معماری  طرح 
باشند  داشته  مردم  عمومی  فرهنگ 
باید بستر الزم را برای ایجاد فرهنگ 
شهرنشینی و امنیت اجتماعی و روانی 
و مسائل مربوط به زیست محیطی و 
جغرافیای شهری، وضعیت آب و هوا 

را مد نظر قرار دهند.
اسکندر زنگنه در مورد  ارتباط نظام 

مهندسی با شهرداری نیز گفت ؛
نظام  بین  ساختاری  ارتباط  لزوم 
و  شهرداری  سازمان  و  مهندسی 
انکار  و  ضروری  امری  شهر  شورای 
ناپذیر است هم سازمان نظام مهندسی 
و هم سازمان شهرداری دستشان در 
شهر  شورای  و  است  مردم  جیب 

وکالی مردم. 
ابتدا ضروری به نظر می  اواًل در 
رسد که هر دو سازمان عماًل به جای 
قید سیستم بروکراسی صورت میدانی 
وارد عرصه کار عملیاتی و مکانهایی 
یک  ایجاد  برای  پایلوت  صورت  به 
الگوی پایدار علمی، منطقی و معقول 
زندگی شهری گام بردارند شاید یکی 
از دالیل مقاومت جامعه برای تغییر و 
مقاومت در برابر دستورات عامرانه و 
زنی  چانه  و  مخالف  و  گیری  جبهه 
نظام  عامرانه  دستورات  به  نسبت 
مهندسی و شهرداریها نداشتن همین 

الگوهاست.
وکالی  عنوان  به  شهر  شورای   
به  مهندسی  نظام  سازمان  و  مردم 
و  تخصص  و  فن  صاحبان  عنوان 
تشکیالت مردم نهاد و شهرداری به 
عنوان یک سازمان مجری و مسئول 
خدمات میتوانند با همدلی و همفکری 
و ایجاد تعامل با دستگاه های حاکم و 
متولی در امور جامعه سنگ بنای ویژه 

ای را در جامعه بنیان نهند.

سهم عظیم
 نظام مهندسی

 در بهبود کیفیت 
پروژه های شهری

در  مهم  شاخص  تردید  بدون 
نظام  وجود  شهرها  کالن  توسعه 
مهندسی قوی در شهر و ارتباط قوی 
بین شهرداری و مهندسین آن شهر 
اجرای  صورت  در  که  باشد.  می 
الگوهای ساخت شهری با سیستم ها 
مطمئنا  مهندسی،  مدیریت  و 
و  ها  معماری  با  مقاوم  ساختارهای 
و  شده  ایجا  مدرن  های  طراحی 
شهروندان  اطمینان  و  آسودگی 

افزایش می یابد. 
در    : افزود  شهر  شورای  عضو 
های  بافت  هنوز  خوزستان  استان 
سنتی که گاهی بدون توجه به اصول 
مهندسی ساخته می شود بچشم می 
نظام  وجود  صورت  در  که  خورد 
اصول  اجرای  و  قوی  مهندسی 
مهندسی در ساخت و سازها بسیاری 
از مشکالت ناشی از بالیای طبیعی 
نظیر زلزله، سیل و ... کمترین آسیب 

را به ساکنین می رسانند.
خصوص  در  کار  ابریشم  مریم 
شهری  منظر  و  سیما  کیفیت  ارتقاء 
شهرهای  به  گذری  با  کرد؛  اظهار 
توسعه یافته و مدرن، اولین نکته ای 
که ذهن را متوجه خواهد کرد وجود 
طرح ها و الگوهای مهندسی قوی و 
مدیریت مهندسین خالق و دقیق در 

اجرای نقشه های عمرانی است. 
نظم  و  زیبایی    : وی  گفته  به 
مستلزم  شهر  سیمای  در  موجود 
وجود نظام مهندسی قوی و آشنا به 
نظام  مطمئنا  است.  شهر  اقلیم 
مهندسی ساختمان سهم عظیمی در 
مهندسی  های  پروژه  کیفیت  بهبود 

ایفا می کند.
جایگاه  به  اشاره  با  کار  ابریشم 
ارتباط  و  ساختمان  مهندسی  نظام 
 : گفت  شهرداری  با  سازمان  این 
عمرانی  های  برنامه  اجرای  بمنظور 
بین  قوی  ارتباط  وجود  شورای شهر 
نظام  و  مجری  بعنوان  شهرداری 
شورای  و  است  ضروری  مهندسی 
شهر در صورتی در اجرای طرحهای 
که طرح های  باشد  می  موفق  خود 
عمرانی با تاییدیه نظام مهندسی را در 

راس کارهای خود قرار دهد. 
وی تصریح کرد؛  بنده بعنوان یک 
عضو شورای شهر اهواز از همکاری و 
انجام  جهت  مهندسی  نظام  نظارت 
پروژه های عمرانی کالن شهر اهواز 
استقبال کرده و امیدوارم با همکاری 
مهندسین خالق و با تجربه در توسعه 

شهر خود موفق شویم.
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همدلی رمز پیشرفت و 
توسعه امور سازمانی

در این جلسه قائم مقام وزیر و مدیرکل 
تشریح  با  خوزستان  شهرسازی  و  راه 
نظام  سازمان  وظایف  مختلف  زوایای 
در  باید  سازمان  داشت؛  اظهار  مهندسی 
مقررات  کل  اداره  های  شاخص  کسب 
ملی ساختمان موفق تر ظاهر شود که این 
مهم تنها در صورت وجود عنصر همدلی 
در میان اعضای هیأت مدیره میسر خواهد 

شد. 
و  اتحاد  با  افزود؛  دهقانی  نصراله 
همدلی می توان شاهد پیشرفت و توسعه 
در  را  خوزستان  و  بود  سازمانی  امور 
ردیف اولین های کشور جستجو نماییم. 

 وی ادامه داد؛ این پتانسیل برای رشد 
وجود دارد و "برنامه ریزی" در خصوص جذب 
ناپذیر  اجتناب  و  محسوس  امری  پتانسیل  این 

خواهد بود. 

به گفته وی؛ هیأت مدیره       می بایست برنامه 
های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را 
راستا  این  در  آنان  از  و  رسانده  اعضا  اطالع  به 

استفاده نماید.
مقبولیت و مشروعیت  

نظام مهندسی ساختمان
و  مقبولیت  ساختمان،  مهندسی  نظام  سازمان 

مشروعیت خود را از اعضای سازمان می گیرد.
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس   

خوزستان در دیدار قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و 
شهرسازی خوزستان افزود؛ سازمان نظام مهندسی 
ساختمان باید از توانایی و پتانسیل اعضا استفاده 
و  راه  کل  اداره  نقش  راستا  این  در  که  نماید. 
حائز  سازمان،  نظارتی  دستگاه  بعنوان  شهرسازی 

اهمیت است. 
فرخ حاج شیخ االسالمی در بخش دیگری از 
سخنان خود به عملکرد 6 ماهه سازمان اشاره نمود 
و گفت؛ در این فاصله زمانی فعالیت های متعددی 
صورت پذیرفت که از آن جمله میتوان به اصالح 
اساسنامه دفاتر نمایندگی، برگزاری انتخابات گروه 
های هفت گانه تخصصی، اخذ پروانه زمین )جنب 
)موحدین(،  ساختمان  طرح  تهیه  نفت(،  شهرک 
پیگیری های حقوقی سند مالکیت ساختمان جدید 
اخذ سند  به  منجر  مهندسی )12 غربی( که  نظام 
مذکور شده است، متمرکز کردن دفاتر نمایندگی، 
در  شهرسازی  و  مسکن  کل  اداره  با  همکاری 
خصوص اجرای ماده 35، صدور احکام و انجام 

تودیع و معارفه شورای انتظامی اشاره نمود.
 شیخ االسالمی در پاسخ به مسایل مطرح شده 

در خصوص نظارت ناکافی مهندسان ناظر 
بر پروژه های ساختمانی گفت؛ نظارت عالیه 
بر پروژه ها کافی نیست و باید هرچه سریعتر 

مجریان ذی صالح اجرایی شود. 
اتوماسیون  اندازی  راه  از  همچنین  وی 
اداری خبر داد و افزود؛ با اجرای این طرح 
بسیاری از موانع کاری و اداری رفع خواهد 
کمتری  زمان  مدت  در  سازمان  و   شد 
پاسخگوی مردم مشکالت آنان خواهد بود.

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
رسانی سخن  اطالع  از ضرورت  ادامه  در 
بیشتر  رسانی  اطالع  خواستار  و  گفت 
عملکرد سازمان از طریق رسانه ها گردید. 
فرخ حاج شیخ االسالمی در پاسخ به برخی 
سازمان  مقایسه  خصوص  در  اظهارات 
خوزستان با سایر سازمان های کشور اظهار 
نمود؛ باید برای هر استان نسخه مخصوص 
آن استان را پرچید و نسخه خوزستان را باید با توجه 
مابین  رابط موجود و  استان و  اداری  به مشکالت 

ادارات این استان تجویز نماییم.

در ادامه جلسه مهندسین کمال دویده )نایب 
هیأت  )عضو  واهبی  مرادعلی  اول(،  رئیس 
رئیس  )نایب  قندریز  عبدالحمید  مدیره(، 
مجتبی  دکتر  رادکیا،  سیروس  دکتر  دوم(، 
پرچستان  نظری  سیروس  دکتر  و  زاده  لبیب 
و  مسایل  در خصوص  مدیره  هیأت  )اعضای 
شده  انجام  های  فعالیت  و  سازمان  مشکالت 
اعضای  اطالع  به  را  خود  های  گزارش 

رساندند.( جلسه 

تأکید اعضای جلسه مشترک نظام مهندسی و راه و شهرسازی؛

افزای��ش حض��ور اعض��ا در برنام��ه ه��ای
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

میراث فرهنگی

برخي بناهاي قديمي آبادان 
درخطر تخريبند

یک دوستدار میراث فرهنگي آبادان گفت: شهر 
آبادان بناهاي قدیمي و ارزشمند فراواني دارد که 
تخریب  خطر  در  توجهي  بي  علت  به  متاسفانه 

قرارگرفته اند.
احمید امیري  در خصوص عدم مرمت برخي 
آثار تاریخي در این شهرستان اظهار کرد: بودجه اي 
براي مرمت آثار باستاني شهرستان ها تعریف شده 
ولي اگربودجه اي به آبادان نرسیده باید پیگیري 

شود.
وي ادامه داد: خانه بچاري ها، مدرسه مهرگان و 
خانه انکس جزو بناهایي هستند که چند سالي است 
قرار بود مرمت شوند ولي مرمت که نشدند هیچ، 
بلکه در خطرتخریب هم قرار گرفته اند و عاقبتي 

نظیر خانه شکرچیان درانتظار آنها است.
فرهنگي  میراث  سوي  از  اکنون  افزود:  امیري 
استان و شهرستان آبادان توجه کافي به این بناهاي 
تاریخي نشده و این آثار باستاني  رو به تخریب 
هستند.این دوستدار میراث فرهنگي آبادان ادامه داد: 
در آبادان آثار تاریخي زیادي نداریم و انتظار مي رود 
به این بناهاي قدیمي مسئوالن توجه بیشتري داشته 
باشند. وي تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر 
اداره میراث فرهنگي آبادان دفتر ثابتي ندارد و اکنون 
در موزه آبادان مستقر شده اند که در شان آبادان که 
دومین شهرستان خوزستان محسوب مي شود، این 

بي سرو ساماني نیست.

اوایل مرداد ماه ۱392 هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان میزبان

 قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان و هیأت همراه بود. در این جلسه صمیمانه آخرین برنامه ها 

و عملکرد هیأت مدیره دوره پنجم تشریح و مدیر کل راه و شهرسازی نیز در سخنانی بر همدلی اعضای هیأت مدیره

 و ضرورت استفاده از پتانسیل نیروی  های تخصصی )اعضای سازمان( در برنامه های پیش رو تأکید کرد.

اطالعیه شماره ۱۵ خدمات مهندسی
قابل توجه مسئولین محترم دفاتر مهندسی طراحی

جهت انجام مطلوب و بهینه امور مربوط به گروه کنترل و بررسی نقشه و تامین رفاه مراجعه کنندگان محترم ، مقرر 
است فقط یک نفر به نمایندگی از دفاتر مهندسی طراحی ، جهت پیگیری کارهای مربوطه در ساعات مقرر به 

سازمان مراجعه فرمایند .
لذا ضروری است ایشان با همراه داشتن معرفی نامه کتبی ممهور به مهر دفتر و یک قطعه عکس 3×۴ به واحد 

رایانه سازمان ، جهت صدور کارت شناسایی مراجعه نمایند .
بدیهی است از تاریخ 12/05/92 از ورود افراد فاقد کارت تردد ، جلوگیری به عمل خواهد آمد .

با اتحاد و همدلی می توان شاهد 
پیشرفت و توسعه امور سازمانی 

بود و خوزستان را در ردیف 
اولین های کشور جستجو نماییم

 نظارت عالیه بر پروژه ها کافی 
نیست و باید هرچه سریعتر 
مجریان ذی صالح اجرایی شود

جناب آقای دکتر
 عباس آخوندی

وزیر محترم  راه و شهرسازی
کسب رأی اعتماد از سوی منتخبان 
ملت و حضور مجدد در مسئولیت 
وزارتخانه معظم راه و شهرسازی 

نشان از شایستگی های جنابعالی دارد. 
از خداوند منان برای آن جناب و سایر 

همکاران آرزوی موفقیت می نماییم.

هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خوزستان
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نمای جدید؛ رختی ناموزون بر تن شهرهای خوزستان

- عملکرد ذهن انسان به گونه ای است که برای هر 
پدیده یک تصویر ذهنی از گذشته آن در خاطر دارد و آن 
تصویر را با شرایط کنونی پدیده مقایسه می کند. در 
صورتی که تغییرات به صورت تدریجی و منطقی اتفاق 
افتاده باشد، فرد آن را درک کرده، قادر است آینده آن 
پدیده را پیش بینی نماید و می تواند میان گذشته و امروز 

ارتباط برقرار کند.
این قانونی است که در رابطه با هر مساله روزمره ای از 
جمله اقتصاد، فرهنگ، مدرنیته و … صدق می کند. پس 
به تناسب آن باید درباره هنر معماری نیز صادق باشد. 
آنچه یک معمار انجام می دهد پیش از آن که یک بنا باشد 
باید پاسخی باشد به نهاد انسان. اما آیا چیزی که از 
معماری امروز ساختمان های استان خوزستان می بینیم آن 

روند منطقی را پشت سر نهاده است؟

حالت های شناخته شده 
در بدنه شهری

رابطه یک بنا با محیط پیرامونش را می توان با سه 
حالت همگونی شدید، تضاد و همگونی نسبی توصیف 
کرد. هر یک از این سه حالت در صورت به کارگیری 
منطقی، می تواند معیار مناسبی باشد برای ارزش گذاری و 

شایستگی هنری یک بنا.

   همگونی شدید
بیانگر هویت  تاریخی که  ارزش  با  در مکان هایی 
تاریخی یک ملت هستند، رعایت همگونی شدید در 
ساخت بناها، الزامی است. همان طور که ساخت یک 
هتل با ارتفاع زیاد در حوزه نفوذ میدان “نقش جهان” در 

اصفهان، اعتراض سازمان یونسکو را برانگیخت.

   تضاد
این حالت در جایی مورد نیاز است که ساختمان 
نقشی سمبلیک پیدا می کند. برای مثال هنگامی که بدنه 
ساختمان های مسکونی مجاور یکدیگر توسط یک 
میان  تفاوتی  باید  می شود،  قطع  اداری  ساختمان 
ساختمان اداری و بدنه مسکونی ایجاد گردد. روالی 
که گاه کامال برعکس آن را در چینش ساختمان های 
همگون سازی  یعنی  می کنیم.  مشاهده  شهرمان 
ساختمان اداری و بدنه مسکونی و ایجاد تفاوت نما 
در بناهای مسکونی مجاور. گویی معماران ما تضاد را 

هم با تضاد به کار می گیرند.

   همگونی نسبی
این حالت همان حالت مورد انتظار و مطلوب برای 
است.  شهر  از  خیابان  یک  در  موجود  ساختمان های 
اهمیت همگونی نسبی نه تنها از منظر زیبایی مورد توجه 
قرار می گیرد بلکه وقتی مجموعه ای دارای همگونی 
نسبی باشد، بیشتر به چشم آمده، در یاد می ماند و حتی 

می تواند تبدیل به یک نشانه شهری شود.
روند نامطلوب نماسازی ساختمان در استان خوزستان 
نه تنها سیمای شهری را بر هم زده بلکه با به کارگیری 
مصالح نامناسب با اقلیم گرم و خشک استان، کیفیت 

زندگی شهروندان را نیز تحت شعاع قرار داده است.
دکتر محمدابراهیم مظهری، دکترای معماری و عضو 
هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این باره در 
گفت وگو با  ایسنا  گفت: یکی از فاکتورهای مورد توجه 
برای ساخت نما در کنار عواملی مانند ارتفاع، تقسیم بندی، 

رنگ و … جنس مصالح به کارگیری شده است.
هوایی  و  آب  شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
خوزستان، معماران همواره باید به دنبال مصالحی با 
مقاومت حرارتی باال و ضریب حرارتی پایین باشند، اما 
شاهد هستیم که بسیاری از ساختمان های شهر اهواز با 
مصالحی نظیر کامپوزیت، نماسازی می شود که نه تنها 
دارای ضریب هدایت حرارتی باال بوده و سریعا گرما را 
به هوای اطرافش منتقل می کند بلکه با ضریب انعکاس 
باالیی که دارد، افراد پیاده رو را نیز مورد هجوم دوچندان 

آفتاب قرار می دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح 
کرد: با نیم نگاهی به بافت تاریخی شهرهای دزفول و 
امروز  تا  دیروز  معماری  دریافت که  شوشتر می توان 
خوزستان چه روند رو به افولی را پشت سر نهاده است.

مظهری عنوان کرد: در بافت تاریخی شهرهای دزفول 
و شوشتر نمی توان دو خانه را با پالنی کامال مشابه یافت 
در حالی که نقشه داخلی منازل امروز استان خوزستان را 

یک سری پالن کپی برداری شده تشکیل می دهند.
وی افزود: همگونی نماهای بافت تاریخی شهرهای 
استان خوزستان در مقایسه با اغتشاشی که امروزه در 
نمای ساختمان ها می بینیم خبر از اغتشاش ذهنی معماران  
این بناها می دهد. معمارانی که بعضا خود اذعان دارند که 

اسیر بازار کار شده اند.
سازمان های  توجه  متاسفانه  کرد:  اظهار  مظهری 
مسئول درباره زیباسازی شهری بیشتر معطوف شده 
متراژ  از ساخت  جلوگیری  مانند  جرایمی  به  است 
اضافه یا مواردی از این قبیل که بیشتر جنبه جریمه و 

درآمدزایی دارند.

   قانون چه می گوید؟
طبق ماده ۷3 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان یکی از وظایف هیات مدیره سازمان 
نظام مهندسی هر استان، نظارت بر حسن اجرای خدمات 
مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و 
تعقیب  و  استان ها  حوزه  در  غیردولتی  فعالیت های 

متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی صالح است.
برای پیگیری درباره اقدامات صورت گرفته توسط 
سازمان نظام مهندسی استان خوزستان در قبال صدور 
مجوز برای ساختمان های غیراصولی از لحاظ معماری و 
نماسازی، گفت وگویی داشتیم با رییس سازمان نظام 

مهندسی خوزستان.

فرخ حاج شیخ االسالمی گفت: یکی از وظایف 
سازمان نظام مهندسی، نظارت بر طراحی صحیح نمای 
ساختمان ها و استفاده از مصالح متناسب با اقلیم در نما 
است اما این مساله تاکنون حالتی انفعالی داشته و 
از  موضوع  این  پیرامون  این که ضوابطی  علی رغم 
نظام  سازمان  به  شهرسازی  عالی  شورای  جانب 
مهندسی ابالغ شده است، این ضوابط مانند بسیاری دیگر 

در حد مستندات باقی مانده اند و عملی نشده است.
وی سرمنشاء مشکل را، ضعف همکاری میان سه 
دستگاه شهرداری، سازمان مسکن و شهرسازی و نظام 
مهندسی ساختمان دانست و اظهار کرد: بحث کیفیت 
نماسازی، کاری جمعی می طلبد که این امر تاکنون 
اتفاق نیفتاده و قوانین خاص و روشنی در این باره 

وجود ندارد.
رییس سازمان نظام مهندسی خوزستان ادامه داد: 
همچنین بخشی از مشکل از آنجایی ناشی می شود که 

متاسفانه معماری استان خوزستان تبدیل به معماری 
سوداگرا شده است که منافع مالی کارفرما در آن 

حرف اول را می زند.
در  نماسازی  معضل  پیگری  عدم  چرایی  درباره 
قوانین  نشدن  تدوین  و  شهرداری  خوزستان توسط 

الزم در این باره به سراغ شهرداری رفتیم.
زیباسازی  سازمان  مدیرعامل  شهنی،  ارسالن 
شهرداری اهواز، در گفت و گو با ایسنای خوزستان 
گفت: از چند سال گذشته تا کنون سازمان زیباسازی 
همواره به دنبال این بوده است که در مناطقی که به 
اقدام به  با کمک مشاور  انبوه سازی می روند  سمت 
تعریف ضوابط الزم برای ساخت نمای ساختمان کند 
اما با نتیجه ندادن پی گیری ها، اکنون حدود یک سال 
و نیم است که دیگر سازمان زیباسازی در این باره 

پی گیری نکرده است.
وی درباره علت متوقف شدن پی گیری ها از جانب 
رییس  این،  از  پیش  کرد:  اظهار  سازمان شهرسازی 
با  وقت هیات مدیره معاونت شهرسازی خوزستان 
تدوین  برای  زیباسازی  سازمان  پیشنهادی  طرح 
این  پی گیری  خواستار  و  کرد  مخالفت  نما  ضوابط 
مساله از طریق معاونت شهرسازی شد، اما کاری از 
کمیته  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  نرفت.شهنی  پیش 
سیما و منظر شهری در استان برای رسیدگی به معضل 
سازمان  ولی  است  شده  تشکیل  ساختمان ها  نمای 
به  است،  امر  این  متصدیان  از  یکی  که  زیباسازی 
رسیده  اطالعات  طبق  و  نشده  دعوت  جلسات 

جلسات این کمیته نیز تشکیل نمی شود.

   مشکل اینجا تمام نمی شود
ناهمگونی نمای شهری در استان خوزستان تنها به 
و  خیابان ها  و  نشده  محدود  ساختمان ها  نمای 

سنگ فرش های شهر را نیز شامل شده است.
برای مثال می توان به بدنه ناهمگون ساختمان ها در 
خیابان 2۴ متری و 30 متری اهواز اشاره کرد که تا سال ها 
پیش توسط رواق هایی یک دست که بر روی پیاده رو 
سایه می انداخت، پوشانده شده بود اما با خراب کردن 
رواق ها، بافت فرسوده و سیمای ناخوشایند این قسمت 

پر رفت و آمد شهر، بار دیگر نمایان شد.
با این اوصاف، اغراق نیست اگر وضعیت سیمای 
امروز شهر اهواز را معضلی بنامیم که روند اقدامات برای 
اصالح آن، آن قدر کند پی گرفته می شود که امید را برای 
داشتن شهری زیبا و در خور شان یک کالن شهر به 

کورسویی تبدیل می کند.

ایسنا-مهرنوش پوراقاجان :اگر از شما به عنوان یک فرد میانسال 
خواسته شود خانه ای را در ذهن مجسم کنید؛ شما با تناسب سن و 
بر اساس تصویری که از چیزی به نام خانه در حافظه دارید، پاسخی 

به یقین متفاوت با یک نوجوان ارایه خواهید کرد. این تفاوت از 
چیزی نشات نمی گیرد به جز خاطرات شما.

سرای عجم دوباره ثبت ملی می شود
معاون میراث فرهنگی استان خوزستان گفت: با رضایت 
مالک دوم بنای سرای عجم، این بنای تاریخی بار دیگر وارد 

مراحل دریافت شماره ثبت در آثار ملی شد.
سید حکمت اهلل موسوی در گفت وگو با خبرنگار 
منطقه  ـ  )ایسنا(    ایران  دانشجویان  خبرگزاری 
دیوان  حکم  عجم  سرای  کرد:  اظهار  ـ  خوزستان  
عدالت اداری را برای خروج از ثبت داشت چرا که 
بحث خروج از ثبت به استناد این بود که مالکیت این 

ملک متعلق به شخصی به نام آقای مهدیان بوده و 
وی نیز به ثبت آن اعتراض داشته است.

وی افزود: قسمتی از این ملک متعلق به شخصی 
به نام آقای بم پور است. او به عنوان یکی از مالکان 
این  از  اعظمی  قسمت  داشتن سرقفلی  با  و  بنا  این 
به حفظ  نسبت  اعالم رضایت و عالقه مندی  ملک، 
اثر ارزش مند تاریخی کرده و خواستار  این ملک و 

است که دوباره شماره اثر بنا برقرار شود. 

موسوی تصریح کرد: به استناد این موضوع آتوسا 
دیگر  بار  کشور،  فرهنگی  میراث  معاون  مومنی، 
دستور تشکیل پرونده را صادر کرد و در حال حاضر 

سرای عجم در مراحل ثبت است.
موسوی بیان کرد: ما در شهر اهواز کم تر از این 
خانه های تاریخی داریم که بدین گونه مانده باشد لذا 
اگر این بنا ثبت شود حتما با مالکان آن در زمینه حفظ 

و مرمت مشارکت خواهیم داشت.

میراث فرهنگی
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قابل توجه داوطلبان آزمون های حرفه ای سال 92
بدینوسیله به آگاهی متقاضیان شرکت در آزمون های ورود به حرفه مهندسان،

 در سال جاری می رساند با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در این خصوص ،
 زمان برگزاری آزمون های مذکور در اواسط آذر ماه سال جاری خواهد بود .اطالعات تکمیلی

 www.nezam.khz.com در این خصوص متعاقبا از طریق وب سایت 
به اطالع متقاضیان خواهد رسید.

آموزش و آزمون نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

خوزستان در قاب تصویر

ایذه ، مهد تمدن و تاریخ
روابط عمومی نظام مهندسی ایذه

از اول مهرماه سالجاری نصب پکیج های گرمایشی در ساختمان های 5 طبقه به باال اجباری می شود. 
رئیس گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان افزود؛ با اجرای این طرح که بر 
اساس تفاهم نامه سه جانبه )شرکت گاز، نظام مهندسی و اتحادیه تاسیسات مکانیکی استان ( انجام شده 
است؛ در این گروه ساختمانی، بخاری، شومینه و آب گرمکن از سیستم لوله کشی ساختمان حذف خواهد 
شد. عبدالحمید قندریز خاطر نشان ساخت : اینکار به منظور تأمین ایمنی و حفظ جان ساکنین ساختمانها و 
کاهش خطرات گاز گرفتگی ناشی از نشت مونوکسیدکربن در بخاری، شومینه و آب گرمکن از اول مهرماه 
سالجاری انجام می شود که امیدواریم آمار ناشی از این حوادث کاهش یابد.  قندریز همچنین در خصوص 
سایر برنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان اظهار داشت؛ بنابر مصوبه گروه تخصصی مکانیک 
این سازمان؛ مقرر گردید از یک خرداد ۹2 لوله کشی گاز ساختمانی در استان )به غیر از ویالیی ها( بصورت 
جوشی کار شده و از مهرماه ۹2 واحدهای ویالیی نیز مشمول این طرح می گردند. بر این اساس واحدهای 

ویالیی روستایی از اول آبانماه ۹2 از سیستم جوشی برخوردار خواهند شد.

مهندسی  نظام  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
ساختمان خوزستان از شهرداری خواست که نظارت 
خود را بر گودبرداری ها و کیفیت ساخت و ساز 

شهر اهواز را بیشتر کند.
 مرادعلی واهبی در گفت وگو با ایسنا  خوزستان، 
اظهارکرد: برای گودبرداری ها در ساخت و سازهای 
باید هماهنگی کاملی بین ارگان های متولی  اهواز 
ساختمان،  مهندسی  نظام  سازمان  شامل  نظارتی 

شهرداری و مالکان صورت گیرد.
 وی افزود: قبل از گودبرداری ها الزم است که 
باید  یعنی  تثبیت شود  مجاور  وضعیت ساختمان 
نقشه تثبیت ساختمان مجاور و نقشه سازه نگهبان آن 

ارایه و پس از مرحله، عملیات گودبرداری انجام 
شود. واهبی تصریح کرد: اگرچه تثبیت سازی و تهیه 
نقشه از ساختمان های مجاور قبل از انجام عملیات 
گودبرداری، قانوني است و مالکان ملزم به انجام آن 
هستند اما این مساله به دلیل هزینه بر بودن عموما 
نظام  سازمان  مدیره  هیات  نمی شود.عضو  انجام 
مهندسی ساختمان خوزستان عنوان  کرد: در حال 
از  تعداد محدودی  بودن،  هزینه بر  دلیل  به  حاضر 

مالکان ساختمان ها این نقشه ها را تعیین می کنند.
برای  باید  نقشه ها  این  ادامه  داد:   وی 
گودبرداری های عمیق و یک متر به پایین انجام شود 
و شهرداری باید مالکان را ملزم به ارایه این نقشه ها 

کند.
 واهبی افزود: در مجموع باید قبل از گودبرداری ها 
کلیه اقدامات اصولی و ایمنی برای ساختمان های 
مجاور صورت گیرد و عملیات گودبرداری به افراد 

متخصص واگذار شود.
 وي گفت: همچنین الزم است در گودبرداری های 
غیرعمیق نیز کنترل ها صورت گیرد؛ متاسفانه توسط 
انجام  خاک برداری ها  شبانه  ناآگاه،  افراد  برخی 
برداشتن  ترک  موجب  مساله  این  که  می شود 
این  داریم  انتظار  می شود.  مجاور  ساختمان های 
به  و  با صبر و حوصله  نیز همراه  خاک برداری ها 

صورت چند مرحله ای باشد.

کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره 
 3۴0 از  بیش  صدور  از  خوزستان  استاندارد  کل 
گواهینامه آسانسور در استان خبر داد.یاسین خالدی 
ظهار کرد: همه آسانسورهای نصب شده در کشور بر 
اساس مصوبه شورای عالی استاندارد از ابتدای سال 
های  دستورالعمل  و  استاندارد  پوشش  تحت   ۸2
استاندارد ملی ایران به شماره 1-6303 »آسانسور« قرار 
گرفته اند که این موضوع به همه شهرداری های استان 
برای لحاظ در صدور پروانه پایان کار ساختمان ها 

ابالغ شده است.
وی بیان کرد: بر همین اساس به ساختمان های 
دارای آسانسور بدون اخذ تأییدیه ایمنی و گواهی 
استاندارد از سوی شهرداری ها پایان کار داده نخواهد 
شد. کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره 
کل استاندارد خوزستان تصریح کرد: از ابتدای سال 
جاری تاکنون این اداره کل تعداد 3۴1 تائیدیه ایمنی 
و کیفیت آسانسور برای مناطق مختلف شهرداری 

شهرستان های استان خوزستان صادر کرده است.

وی اضافه کرد: کارشناسان این اداره کل تعداد 22 
شرکت های  کار  روند  از  نظارتی  بازرسی  مورد 
بازرسی آسانسور انجام داده اند که در همین راستا 
تعداد 10 مورد تذکر و اخطار به شرکت های بازرسی 

متخلف داده شده است.
همچنین  کرد:  عنوان  ادامه  در  خالدی 

شده  صالحیت  تائید  کننده  بازرسی  شرکت های 
۷3۷ مورد بازرسی از روند کار شرکت های نصاب 
آسانسور انجام داده اند که منجر به صدور 10 مورد 
تذکر و اخطار و ارجاع پرونده شرکت های نصاب 
استاندارد  کل  اداره  حقوقی  دایره  به  متخلف 

خوزستان شده است.
ایمنی  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  وی خاطرنشان 
کاربران آسانسورها و ارتقای کیفیت آنها کارفرمایان و 
متقاضیان نصب آسانسور در هنگام انعقاد قرارداد با 
شرکت های نصاب آسانسور از دارا بودن پروانه واحد 
طراحی و مونتاژ آسانسور شرکت مذکور از سازمان 

صنعت، معدن و تجارت اطمینان حاصل کنند.
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره 
صورت  در  گفت:  خوزستان  استاندارد  کل 
ایمنی  یا  و  عملکرد  کیفیت،  از  نارضایتی 
آسانسورهای نصب شده پس از صدور تائیدیه این 
اداره کل مراتب را به صورت مکتوب به اداره کل 

استاندارد خوزستان اعالم کنند.

از مهرماه سالجاری ؛

 نصب اجباری پکیج های گرمایشی
 در ساختمان های 5 طبقه به باال

نظارت شهرداری اهواز بر گودبرداری ها بیشتر شود

صدور بیش از ۳۴۰ گواهینامه آسانسور در خوزستان



پیشگیري از سقوط پل ها 

با فناوري ابداعي محقق ایراني
پیشگیري از سقوط پل ها با فناوري ابداعي محقق 
ایراني مهندس »مهدي کالنتري« محقق ایراني دانشگاه 
مریلند شبکه اي از حسگرهاي بي سیم را توسعه داده 
است که داده هایي از وضعیت استحکام و انعطاف 

پذیري پل ها را به سرور مرکزي ارسال مي کند.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي 
ساختمان کشور به نقل از ایسنا: تحقیقات صورت 
گرفته توسط انجمن مهندسان عمران آمریکا نشان مي 
دهد، از چهار پل بزرگراهي یک پل دچار مشکالت 
اساسي ساختاري بوده و احتمال سقوط آنها وجود 

دارد.
و  قدیمي  هاي  پل  وضعیت  بر  نظارت  ایده 
تواند  مي  احتمالي  مشکالت  زودهنگام  تشخیص 
سطح ایمني جاده ها را افزایش داده و از مشکالت 

ترافیکي پیشگیري مي کند.
دانشگاه  محققان  از  کالنتري«  »مهدي  مهندس 
مریلند سیستم جدیدي را توسعه داده است که از 
طریق شبکه سلولي، داده هاي لحظه اي از وضعیت 

استحکام پل را به سرور مرکزي ارسال مي کند.
»کالنتري« تأکید مي کند: پل هاي قدیمي مانند 
و  هزینه  پر  اعتماد،  قابل  غیر  قدیمي  خودروهاي 
مشکل ساز هستند و باید نیازمند نظارت مستمري بر 

روي وضعیت آنها انجام شود.
دستگاهي که توسط این محقق ایراني طراحي شده 
است، شبکه اي از حسگرهاي بي سیم درون یک 
جعبه کوچک است که انرژي مورد نیاز را از نور 
محیط و امواج رادیویي دریافت و ذخیره سازي مي 
هاي  قسمت  در  براحتي  کوچک  جعبه  این  کند؛ 

مختلف پل نصب مي شود.
ساختاري  هاي  داده  از  اي  شبکه  سیستم  این 
پذیري و گسترش  انعطاف  ارتعاش،  فشار،  مانند 
سرور  به  و  آوري  جمع  را  پل  بدنه  روي  ترک 

مرکزي ارسال مي کند.
با تشخیص زودهنگام شل شدن پیچ ها یا ایجاد 
یک شکاف تازه بر روي بدنه پل مي توان بسرعت 
نسبت به رفع نقص و پیشگیري از بروز مشکل اقدام 

کرد.
یک پل متوسط به حدود چند صد حسگر نیاز 
دارد و با توجه به قیمت 50 دالري هر حسگر، رقمي 
در حدود 10 هزار دالر باید براي هر پل هزینه کرد 
که در مقایسه با خسارت هاي چند میلیارد دالري در 

صورت سقوط پل، بسیار ناچیز است

خبر هشتمعلمی

خبرنامه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان -تیر ، مرداد و شهریور 892

با حضور نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و اعضای کمیته مشورتی کمیسیون بانوان، 
نخستین جلسه این کمیته تشکیل شد.در ابتدای این جلسه، نایب رئیس سازمان با اشاره به ضرورت تشکیل 
کمیسیون بانوان، بر حضور بانوان عضو در برنامه های سازمان تاکید کرد عبدالحمید قندریز افزود؛ در حال حاضر 
از جامعه آماری یازده هزار نفری سازمان، 5.5 درصد آنها بانوان مهندس هستند که امیدواریم با آغاز بکار 
کمیسیون، شاهد افزایش حضور این قشر از جامعه مهندس در فعالیت های صنفی، فرهنگی و اجتماعی سازمان 
باشیم. در ادامه جلسه نیز منصور بدیعی فر رئیس کمیته رفاهی سازمان نیز خواستار توجه ویژه بانوان مهندس به 
ورزش گردید. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در این جلسه آذر فروزش نماینده 
سازمان در کمیسیون بانوان شورای مرکزی گزارشی از بازدید اعضای این کمیسیون از استان های خراسان رضوی 

و قزوین ارائه و خواستار حمایت هیأت مدیره از برنامه های کمیته مشورتی گردید.

کمیته مشورتی کمیسیون بانوان تشکیل شد

تقویت روابط عمومی سازمان، زمینه ساز ارتقاء جایگاه 
نظام مهندسی ساختمان در جامعه است.

مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
ساختمان کشور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
روابط  هماهنگی  شورای  دبیر  با  دیدار  در  استان بوشهر 
افزود؛  کشور  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی 
روابط  واحد  از  این سازمان حمایت  رویکرد هیأت مدیره 
عمومی در راستای ترویج مقررات ملی ساختمان در سطح 

استان بوشهر است.
علیرضا سنایی دشتی با اشاره، به عملکرد  مثبت شورای 
هماهنگی روابط عمومی کشور اظهار داشت؛ این شورا می 
تواند با تدوین مصوبات تاثیرگذار بسترهای الزم را برای 
ارتقاء روابط عمومی های استان برداشته و زمینه شکوفایی 

استعداد های عرصه ارتباطات را فراهم آورد .
پل  یک  عمومی  روابط  داشت؛  اظهار  دشتی   سنایی 
ارتباطی قابل اطمینان است که رابطه مدیران سازمان با 
جامعه مخاطب را با بهترین روش ها برقرار نموده و در 

کاهش مشکالت یاریگر آنها خواهد بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر در بخش 
دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت؛ در بحث افزایش 
کارایی می بایست شورای هماهنگی اهمیت ویژه ای برای 

روابط عمومی استانها قائل شود که این موضوع با حضور 
معین روابط عمومی در استانها محقق شده است. 

سنایی دشتی تاکید کرد تدوین اساسنامه ای برای شرح 
وظایف روابط عمومی در دستور کار شورای هماهنگی گیرد 
و  مدیران  ناکامی  یا  موفقیت  میزان  آن  اساس  بر  تا 

کارشناسان مشخص گردد.
روابط  دبیر شورای هماهنگی  دیدار  این  در  همچنین 
عمومی نظام مهندسی ساختمان کشور فعالیت های روابط 
عمومی نظام مهندسی ساختمان بوشهر را مثبت و رو  به 
نظام  های  عمومی  روابط  گفت؛  و  نمود  ارزیابی  رشد 
مهندسی ساختمان می تواند با برخورداری از پتانسیل های 
عمومی  های  سازی  دسته  مهندسان(  )جامعه  تخصصی 

سازمان متبوعه خویش به نقطه ایده آل برسانند.
سعید کیوانی افزود؛ شورای هماهنگی تا کنون دوازده 
برای  خوبی  نتایج  که  است  داشته  مستمر  جلسه 
کارگزاران و فعاالن عرصه روابط عمومی نظام مهندسی 
داشته است که برخی از این نتایج را می توان در قالب 
افزایش ارتباط شورای مرکزی با روابط عمومی استانها، 
بازدید معین ها از روابط عمومی ها، برگزاری گردهمایی 
ساالنه و پیگیری موضوع آموزش مدیران و کارشناسان 

تعریف نمود.

راه انداز ی خبرگزاری 
نظام مهندسی يک ضرورت است

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
مهندسی  نظام  سازمان  دوم  رییس  نایب  ساختمان 
ساختمان کشور گفت:طرح راه اندازی خبرگزاری نظام 

مهندسی یک انتخاب نیست یک ضرورت است.
مهندس مهدی حق بین گفت : اینکه ما االن به 
فکر راه اندازی یک خبرگزاری عمومی و تخصصی در 
سازمان نظام مهندسی ساختمان افتاده ایم متاسفانه دیر 
بوده اما همچنان می توان به مقاصد راه اندازی این 
خبرگزاری امیدوار بود .نایب رئیس دوم سازمان نظام 
مهندسی ساختمان افزود : خبرگزاری نظام مهندسی 
نظام  سازمانی  همگرایی  موجبات  کشور  ساختمان 
مهندسی ساختمان در استان ها ، افزایش امید و باور 
مردم از حساسیت فعالیت مهندسان در ساخت و ساز 
کشور و توجه هرچه بیشتر مسئولین کشور به رشد و 

ارتقا نظام مهندسی ساختمان می انجامد.

نظارت جدي نظام مهندسي بر ساخت 
و سازهاي غیرمجاز در شادگان

نظام  جدي  نظارت  خواستار  شادگان  شهردار 
مهندسي بر ساخت و سازهاي غیرمجاز و غیر استاندارد 

در شهرستان خبر داد. 
توفیق آلبوناصراظهار کرد: از عمده ترین و مهمترین 
امر ساخت و سازهاي شهري مطرح  مسائلي که در 
مي شود، نحوه صحیح گودبرداري است که با توجه به 
اهمیت این موضوع، نیاز است، انجام نظارت ها بر روند 
و نحوه ساختمان سازي به طور مضاعف صورت پذیرد.

وي با اشاره به تبعات و پیامدهاي منفي ناشي از 
انجام گودبرداري هاي غیراصولي در شهرستان تصریح 
کرد: براي پیشگیري از بروز حوادث و اتفاقات ناشي از 
انجام غیر اصولي اقدامات ساختماني باید مسئوالن و 
و  شهرداري ها  از  اعم  ساز  و  ساخت  دست اندرکاران 
را  پیشگیرانه اي  اقدامات  مهندسي  نظام  سازمان 

برنامه ریزي کنند.
و  دقیق  تر  نظارت  با  کرد:  اضافه  شادگان  شهردار 
بیشتر بر عملکرد مهندسان ناظر، مي توان اهرم هاي 
اجرایي براي برخورد با تخلفات ساختماني را قوي تر 
مهمترین  از  یکي  کرد:  عنوان  همچنین  وي  کرد. 
دغدغه هاي مسئوالن و کارکنان شهرداري در سال هاي 
اخیر ساخت و سازهاي غیر استاندارد و غیر مجاز بوده 
است. آلبوناصر ادامه داد: بر این اساس، برنامه هایي براي 
نظارت بیشتر بر عملکرد سازندگان ساختمان و مالکان 
واحدهاي در حال ساخت اجرا کرده ایم که خوشبختانه 
تاثیرات بسیار زیادي در قانونمندتر شدن ساخت و سازها 

در شهرستان شده است.
مالکان  مطلوب  تعامل  از  رضایت  ابراز  با  وي 
واحدهاي در حال ساخت با شهرداري گفت: با این 
این  در  بیشتري  نظارت هاي  که  است  نیاز  وجود 
حوزه داشته باشیم تا ضمن افزایش استانداردها و 
ایمني  ضریب  افزایش  شاهد  شهر،  زیبایي 
سالمت  و  شادگان  در  شده  ساخته  ساختمان هاي 

شهروندان باشیم.

شورای  مهندس  بانوان  مشورتی  کمیسیون  رئیس 
درصد  گفت: ۱۱  مهندسی کشور  نظام  سازمان  مرکزی 
مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور 

بانوان مهندس هستند.
مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
ساختمان کشور به نقل از خبرگزاری مهر، مهندس شراره 
های  کمیسیون  گردهمایی  افتتاحیه  مراسم  در  معدنیان 
کمیسیون  نشست  و  کشور  غرب  مهندسی  نظام  بانوان 
نظام  سازمان  مرکزی  شورای  مهندس  بانوان  مشورتی 
مهندسی در سخنانی با اشاره به اینکه این جلسه نخستین 
جلسه کارگروه منطقه بندی کمیسیون های بانوان مهندس 
محسوب می شود، اظهار داشت: امیدواریم این نشست دو 

روزه دستاوردهای خوبی داشته باشد.
وی از بانوان مهندس به عنوان بخش مهمی از جامعه 
مهندسان کشور یاد کرد و افزود: کسانی که در بخشهای 
مختلف برنامه ریزی می کنند نمی توانند بدون توجه به 

قشر زنان به عنوان بخش مهمی از منابع انسانی کشور به 
نتایج مناسبی دست پیدا کنند.

معدنیان با اشاره به اینکه ۱۱ درصد جمعیت مهندسان 
کشور بانوان مهندس هستند ادامه داد: ظرفیت این جمعیت 
مهندسان زن ضرورت برنامه ریزی در این بخش را روشن 

تر می کند.
از نگاه متفاوت  با تاکید بر ضرورت بهره مندی  وی 
بانوان در بخشهای مختلف عنوان کرد: تفاوت نگاه بانوان 
با آقایان یک فرصت است که می توان از آن در بخشهای 

مختلف بهره جست و در جهت تعالی جامعه استفاده کرد.
در  بانوی مهندس  به عضویت سه  اشاره  با  معدنیان 
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور یادآور شد: از 
وزیر جدید راه و شهرسازی انتظار می رود که در دوره جدید 
فعالیت شورای مرکزی نظام مهندسی نیز از ظرفیت خانم 
جایگاه  این  در  زنان  از حضور  بتوان  تا  شود  استفاده  ها 

تصمیم گیری بهره برد.

اساس نامه
 شرح وظایف 

روابط عمومی ها  
تدوین شود

۱۱درصد مهندسان 
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان بانوان هستند

فرا رسیدن سالروز شهادت
امام جعفر صادق )ع(را به شیعیان 

آن حضرت تسلیت می گوییم

روابط عمومی
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ویرایش مبحث بیست و یکم مقررات 
ملی ساختمان

بر اساس مکاتبه اداره راه و شهرسازی خوزستان با سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان آخرین ویرایش مبحث بیست و یکم 

مقررات ملی ساختمان اعالم گردید. در این مکاتبه آمده است :
در چاپ اول ویرایش سال ۱۳۹۱ مبحث بیست و یکم مقررات 
ملی ساختمان اصالحات زیر انجام گردیده و در قالب چاپ دوم از 

ویرایش مذکور در دسترس همگان قرار گرفته است.
بند ۲۱-۲-۳-۳-۲ به شرح زیر اصالح گردیده است.

“در کلیه ساختمان ها، شیشه هر بازشو باید مقاوم باشد”
در بند ۲۱-۳-۳-۳ شماره فرمول ها به شرح زیر اصالح گردیده 

است :
فرمول )۲۱-۴-۱( به )۱-۳-۲۱(
فرمول )۲۱-۴-۲( به )۲-۳-۲۱(
فرمول )۲۱-۴-۳( به )۳-۳-۲۱(

در صفحه ۳۴ کتاب فرمول ۲۱-۳-۲ به شکل زیر اصالح گردیده 
Fdu=)DIF(× Fu                                   .است

افشین حیدری مدیرکل
 میراث فرهنگی خوزستان شد

پس از بازنشستگی پرویز پورفرخی در سمت مدیرکلی میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان، افشین حیدری 

معاون میراث فرهنگی این اداره کل به این سمت گماشته شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، افشین حیدری پس از 
حضوری موفق در سمت معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
توانست  به یک سال گذشته  قریب  در  فرهنگی خوزستان 
تحوالت مثبت زیادی در این بخش ایجاد کند.حیدری توانست 
صادرات ۳۰۰ هزار دالری در این بخش را در یک سال به ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار دالر برساند و هدف گذاری یک سال آینده این 

معاونت را بر ۱۰ میلیون دالر گذاشت.

خبرهای کوتاه

مدیر مسئول محترم روزنامه نور خوزستان
باسالم

     احتـــراماً، عطف به مطلب منتشر شده در روزنامه شماره 
۳۴۷۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ با تیتر "سازمان نظام مهندسی 
هشدار کارشناسی مسئول ساختمان را جدی بگیرد( دستور 
فرمایید جوابیه ذیل وفق قانون مطبوعات در همان ستون چاپ 

شود.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان بعنوان یکی از 
تأثیرگذارترین سازمان های تخصصی استان بر اساس مصوبه 
مجلس شورای اسالمی )آبان ماه ۷۴( کار خود را همزمان با 
سراسر کشور بطور رسمی آغاز نموده است. بر اساس قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان )تاریخ مذکور( یکی از وظایف 
این سازمان نظارت بر ساخت و سازهای مسکونی و تجاری 
غیر دولتی است که این مهم در سال های اخیر بعنوان 
یکی از اولویت ها و وظایف جدی سازمان پیگیری شده 
است. این سازمان نظارت بر ساخت و ساز را بر اساس 
بخشنامه ها و آیین نامه وزارت راه و شهرسازی پیگیری و 
در قالب کمیته ها و گروه های متعددی نظیر کمیته کنترل 
اجرایی و نظارت، گروه بررسی نقشه، اجرایی می نماید. اما 
آنچه که در این میان حائز اهمیت است این نظارت به 
تنهایی امکانپذیر نیست و باید حلقه های نظارتی بیش از 
پیش تقویت شود. بر اساس همین قانون شهرداری ها، 
اداره کل کار و رفاه اجتماعی، استاندارد، فنی و حرفه ای 
و سازمانهای مرتبط با صنعت ساختمان در کنار سازمان 
نظام مهندسی می توانند آسایش و تأمین یک  مأمن 
امن را برای شهروندان بوجود آورند. حال توجه شما را 
به برخی از اقدامات این سازمان در پیشگیری از حوادث 

احتمالی جلب می نماییم.
کمیته کنترل اجرایی و نظارت که متشکل از نمایندگان 
۴ سازمان؛ نظام مهندسی ساختمان خوزستان، اداره کل راه 
و شهرسازی ، شهرداری اهواز و استاندارد خوزستان می 
باشد با حضور بیش از ۳۵ نفر از مهندسان خبره و دارای 
تجربه نظام مهندسی است که بطور مرتب کنترل مضاعفی 
بر نظارت مهندسان دارند که این کنترل مضاعف جدای از 
پذیرد،  می  صورت  شهروندان  شکایات  به  پاسخگویی 
شهروندان در صورت شکایت از ساخت و سازهای غیر 
اصولی، ضمن حضور در این کمیته می توانند از حق خود 
دفاع و کمیته پس از بررسی توسط کارشناسان، پروژه مورد 

شکایت را توقیف تا رفع نقص از ادامه کار باز می دارد. )در این 
مورد همکاری شهرداری های مناطق نقش تعیین کننده ای 

خواهد داشت.(
کار گروه مصالح ساختمانی استاندارد : این کارگروه 
که در اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان تشکیل 
می شود میزبان ۳ تن از کارشناسان ساختمان سازمان نظام 
مهندسی است که در تدوین بخشنامه ها و آیین نامه، یاریگر 
این اداره کل خواهند بود، از سوی دیگر، تبیین اهمیت استاندارد 
در تولید و بکارگیری مصالح ساختمانی معطوف به این کار گروه 
نیست و کارشناسان با تجربه نظام مهندسی در همایش ها و 
سمینارهای تخصصی ، جامعه ۱۰ هزار نفری سازمان را با 
آخرین استانداردها و خطرات عدم استفاده از این مصالح را به 

آنان یادآوری می نمایند.
کمیته کنترل نقشه : این کمیته که از کارشناسان با تجربه 
و صاحب نظر در امر کنترل نقشه تشکیل شده، تالش       می 
نمایند در نهایت دقت و اعمال قانون و استفاده از فناوری های 
جدید ساختمانی از بروز حوادث احتمالی در حین ساخت 

جلوگیری نمایند.
از  مهندسی  خدمات  واحد  مهندسی:  خدمات  واحد 
واحدهای جدید این سازمان محسوب می شود که یکی از زیر 
مجموعه های آن واحد مهندسان ناظر می باشد، این واحد 
بطور مستقیم وظیفه نظارت محسوس و غیر محسوس بر 
دفاتر طراحی و نظارت را بر عهده دارد که کنترل بر ساخت و ساز را 

بر اساس روش های تعریف سازمانی خود دنبال می نماید
سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان ضمن تاکید بر 
نکته  این  بر  اماکن مسکونی خود  در  آسایش شهروندان 
پافشاری می نماید که مهندسان ناظر بر اساس قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان نظارت عالیه خود را بر ساخت 
غیر  در  اما  دهند  انجام  ها  سازهای سطح شهرستان  و 
نمایند  قصور  خود  وظایف  انجام  در  چنانچه  اینصورت 
شهروندان و مالکان می توانند شکایات خود را از مهندسان 

ناظر به سازمان اعالم نمایند.
همچنین مزید بر اطالع آن روزنامه محترم اعالم می 
دارد مقرر گردید" نخستین همایش نقش استاندارد در 
به  و  سالجاری  در  ساز"  و  ساخت  کیفیت  افزایش 
میزبانی سازمان برگزار گردد که امیدواریم گامی دیگر 
تجاری  و  مسکونی  اماکن  سازی  ایمن  خصوص  در 

برداشته و شاهد بروز حوادث ساختمانی نباشیم.

استاندارد  نقش  همایش  نخستین 
شود می  برگزار  ساز  و  ساخت  کیفیت  افزایش  در 

اشاره : روزنامه نور خوزستان در شماره ۳477 )دوم مرداد ماه 92( اقدام به انتشار خبری به نقل از خبرگزاری فارس نمود که بازتاب زیادی در 
جامعه بدنبال داشت. سازمان نظام مهندسی در واکنش به انتشار این خبر اقدام به ارسال جوابیه نمود که در ادامه اصل خبر و جوابیه می آید.

سازمان نظام مهندسی
 هشدار کارشناسی

 مسئول ساختمان را جدی بگیرد
استاندارد  کل  اداره  ساختمان  صنایع  مسئول  کارشناس 
خوزستان گفته است: »سقف بیش از نیمی از ساختمان های 
این استان غیر استاندارد است و بیشتر پیمانکاران و سازندگان 
ساختمان با وجود فروش ساختمان های مسکونی خود به 
شهروندان با قیمت های بسیار باال، از مصالح استاندارد و 
مرغوب استفاده      نمی کنند، از جمله با وجود تولید تیرچه و 
بلوک سقفی استاندارد در سطح استان با خرید محصوالت 
غیراستاندارد، از تولیدات غیرمجاز استانی و یا خارج از استان 
سالمت عمومی ساکنان این ساختمان ها را به خطر می 
اندازد.« به این ترتیب کارشناس مسئول صنایع ساختمان، 
حجت را تمام کرده و هشدار مستند خود را داده است و حاال 
باید دید چه سازمان و مرجعی به این موضوع مهم و حیاتی 
رسیدگی کند. البته در این هشدار، انگشت اتهام متوجه برخی 
ناظران ساختمان ها خواهد بود که اقرار بسیاری از سازندگان 
ساختمان ها، نظارتی دقیق بر ساختمان ها ندارند و حتی 
بعضی از آنها تا زمانی که کارفرما پایان کار می گیرد، از 
ساختمان در حال ساخت بازدید فنی نمی کنند و معلوم نیست 
پول بابت کدام نظارت دریافت می کنند. لذا از سازمان نظام 
مهندسی انتظار می رود واقعاً بر اموری که به گفته این 
کارشناس، با سالمت عمومی ساکنان ساختمان ها ارتباط 
دارد نظارت بیشتری داشته باشد و به برخی ناظران اجازه ندهد 

فقط هزینه مهر زدن خود پای نقشه ها را دریافت کنند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان خوزستان با اشاره 
به اینکه ساختمان های نظیر برج ۱۷ طبقه اهواز 
بدون مطالعه و کار مهندسی ساخته شده اند گفت: 
اهواز بر خالف کالن شهرهای استان های دیگر 

مجری و پیمانکار قانونی ندارد.
 ۷۰ استان  در  کرد:  اظهار  شیخ االسالمی  فرخ 
بازرس از این سازمان به صورت سرزده کار ساخت 

واحد ها را بررسی می کنند.
این  بازرسان  تعداد  که  معتقدیم  کرد:  بیان  وی 
سازمان توان جمعیت استان را نداشته و باید بر 

تعداد آن ها افزوده شود.
رئیس نظام مهندسی ساختمان خوزستان افزود: 
کالن شهرهای  خالف  بر  اهواز  شهر  متاسفانه 
استان های دیگر مجری و پیمانکار قانونی ندارد و 

مالکین کار مجری طرح را انجام می دهند.
وی ادامه داد: در قراردادهای ساخت و ساز مالکان 
موظف هستند که یک نفر متخصص را به عنوان 
مهندس ناظر در ساخت پروژه قرار دهند در غیر 

این صورت تخلف کرده اند.
شیخ االسالمی عنوان کرد: در ساخت پروژه با 
وجود نظارت از سمت ناظر، پیمانکار و مجری 
مسئول طرح بوده و در صورت بروز اتفاق باید 
پاسخگو باشد اما متاسفانه مجری قانونی وجود 
ندارد و عملیات ساخت به نوعی به دست بنا واگذار 

شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه شهرداری تا سال ۹۱ 
قانون استفاده از مجری را نمی پذیرفت در حال 

حاضر مشغول آموزش مجری هستیم.
رئیس نظام مهندسی ساختمان خوزستان گفت: 
حضور  عدم  و  نیست  کاردان  ما  کارگر  نیروی 
مجری در کنار آن موجب بروز اتفاقات ناگواری 

می شود.
وی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان مکمل 
ساخت و ساز بوده و نبود آن موجب مشکالتی 
خواهد شد. لذا باید بین ما و شهرداری تعامالتی 

برقرار باشد.
شیخ االسالمی با بیان اینکه ناظر گودبرداری از 
افزود:  می شود  انتخاب  شهرداری ها  طریق 
متاسفانه در کنار پیمانکاران افراد متخصص و آگاه 

به کار وجود ندارد.
وی عنوان کرد: شخص ناظر مسئول کامل پروژه 
نبوده و تنها مسئول نظارتی طرح را بر عهده دارد 
به  را  اجرایی  باید هر گونه عملیات  مالک  لذا 
اطالع کتبی مهندس ناظر برساند و در صورت 
نظام  سازمان  باید  ناظر  به  دسترسی  عدم 
متاسفانه  که  دهد  قرار  در جریان  را  مهندسی 
این کار محقق نمی شود.رئیس نظام مهندسی 
ساختمان خوزستان با بیان اینکه مالکان بدون 
اطالع ناظر دست به انجام هر کاری می زنند 
سازهای  و  ساخت  در  متاسفانه  کرد:  اظهار 

سازمان  اختیار  در  اجرایی  بازوی  استان  موجود 
نبوده و همه چیز در اختیار شهرداری ها است.

نظر  زیر  مهندسان  آموزش  خصوص  در  وی 
سازمان مهندسی ساختمان گفت: مهندسان ما 
قبل از اینکه صاحب پروانه اشتغال شوند ابتدا باید 

دوره های آموزشی را طی کنند.
باید کاری کرد که  داد:  ادامه  شیخ االسالمی 
جامعه  در  مجری  و  ناظر  از  استفاده  فرهنگ 
فرهنگ سازی شود متاسفانه بسیاری از مالکان 
اطالع  بدون  و  ندارند  قرارداد  از  اطالعی 

مهندس ناظر دست به هر کاری می زنند.
وی گفت: یک سری راننده لودر را بدون اینکه 
کار  وارد  باشند  داشته  کار  به  نسبت  احساسی 
باعث خطرات بسیاری  این موضوع  شده اند و 

خواهد شد.
در  خوزستان  ساختمان  مهندسی  نظام  رئیس 
از  تا سال گذشته شهرداری مانع  افزود:  ادامه 
ما  و  می شد  ذیصالح  مهندسان  طرح  اجرای 
نمی توانستیم مجری جذب کنیم با شروع این 
می گذرد  آن  زمان  از  ماه   8 حدود  که  طرح 

تاکنون ۱۰ مجری جذب کردیم.
وی ادامه داد: متاسفانه شهرداری معتقد است که 
استفاده شود  از مجری  اگر در ساخت و ساز ها 
قیمت ساختمان ها گران خواهد شد در صورتی که 
حضور مجری در پروژه از به هدر رفتن سرمایه 

ملی جلوگیری می کند.
شیخ االسالمی ادامه داد: عدم حضور یک مجری 
متخصص در ساخت و ساز باعث می شود که عمر 
ساختمان ها در ایران ۳۰ سال باشد در حالی که 

در دنیا عمر یک ساختمان ۹۰ سال است.
اجرای وظیفه  ناظری در  اگر  افزود: قطعاً  وی 
نه  و  انتظامی  برخورد  وی  با  کند  قصور  خود 
ممکن  برخورد  این  داشت  خواهیم  حقوقی 
ناظر  به محرومیت  منجر  مواقع  بعضی  است 

از کار شود.
خوزستان  ساختمان  مهندسی  نظام  رییس 
بیان کرد: در حال حاضر سازمان مهندسی استان 
دارای ۱۰ هزار عضو بوده که از این تعداد ۴ هزار 

و ۵۰۰ نفر دارای پروانه اشتغال هستند.
وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر از این 
سازمان بهره برداری الزم صورت نگرفته است 
گفت: در این استان همکاری بین مدیران آن 
کسب  موفقیت هایی  بتوان  که  نیست  قدری 

کرد.
اهواز  در  متاسفانه  افزود:  االسالمی  شیخ 
ساختمان های نظیر برج ۱۷ طبقه اهواز بدون 
ایجاد  دلیل  به  تنها  و  کار مهندسی  و  مطالعه 
در  می شود  ساخته  سازی،  آپارتمان  انگیزه 
صورتی که بار ترافیک بسیاری به همراه خواهد 

داشت.

رئیس نظام مهندسی 
ساختمان خوزستان:

اهواز بر خالف 
کالن شهرهای دیگر 
مجری و پیمانکار 

قانونی ندارد
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مقوله ای به نام هویت سابقه ای به بلندای تاریخ دارد.
انزمان که انسان احساس کرد باید به کیستی و چیستی 
خود در برابر طبیعت و ماورای طبیعت پاسخ گوید،هویت 
متولد شد.هویت را می توان تجلی فرهنگ در محیط 
دانست زیرا مکانها از انسان معنا می گیرند و انسان نیز 
مجموعه ای از باورها و اندیشه ها است که فرهنگ او 
را شکل می دهد و نمود و تجلی از فرهنگ انسان را در 
مکان و محیط می توان مشاهده نمود که همان هویت 

اوست..
 امروز محیط اجتماعی شهر کمتر قابل درک است. 
شهر امروز دیگر الهام بخش هنرمندان نیست. شهر 
مدرن امکانات کافی برای زندگی را فراهم نمی آورد. 
خیابان ها و میدان ها دیگر جایی برای اجتماع مردم 
نیستند بلکه صرفاً وسیله ای برای ارتباط اند. امروز 
کاشانه، شهر و کشور آنچه را نزد انسان ارزش های 
برترند به او نمی بخشد یعنی همان تعلقات اجتماعی و 
محصوالت فرهنگی. شاید فضا دیگر خنثی است و 
ارتباط خود را با خوشحالی و غم گسسته است و فضا 
هم برای ما زنده نیست زیرا به نظامی از مکانهای با معنا 
بدل نگردیده است. گوته این مسئله را این گونه بیان می 
کند: »مزرعه، جنگل و باغ برای من صرفاً فضا بودند تا 
اینکه تو عشق من، آنها را به مکان تبدیل کردی.« حال 
اینها چه ارتباطی با معماری و شهرسازی دارند؟ مکان 
یعنی جایی که ما به آن تعلق داریم تنها با حضور من 
انسان با معنا می شود و انسان نیز تنها با داشتن مکان با 
معنا خواهد شد و این میان حلقه اتصالی وجود دارد که 
به آن هویت گویند، پس هم انسان به مکان هویت می 
بخشد و هم مکان به انسان و محیط های ما تنها در 
صورتی به محیط های اجتماعی با معنایی بدل می 
شوند که امکانات غنی در تعیین هویت به ما ارزانی کنند 
و این همان هویت کالبدی )معماری بومی( است که به 
مکان معنای خودی می دهد و انسان را با مکان پیوند 
می زند و مکان و انسان دو جزء جدایی ناپذیر از هم می 

شون
 شاخص ترین هویت ،هویت معماری اسالمی 
است.معماری اسالمی برگرفته از زبان قرآن است و 
عمق و غنای تمدن اسالم را با بهره گیری از روح 
معنویت نشان می دهد. این امر به گونه ای است که 
اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم اسالم به عنوان اندیشه 
زیبایی شناسی دین اسالم در معماری اسالمی تجلی 

می یابد.
 ارتباط معماری با دین اسالم نشانه اعتقاد به توحید، 
ایمان و عمل به آموزه ها و تعالیم دین اسالم است. 
اندیشه توحیدی مبنی بر اعتقاد به خدای واحد سبکی 
بود که در اکثر هنرهای اسالمی به عنوان موضوعی 
بکر به کار می رفت. معماری اسالمی هنری بود که نه 
تنها در اماکن دینی چون مساجد مورد استفاده قرار می 
گرفت، بلکه از آن در مدارس، ضریحها و قصرها و حتی 

خانه ها و حمامها نیز بهره گرفته می شد.
 مقیاسهای ریاضیات و هندسه در معماری اسالمی 
بسیار مورد توجه بود. دورانی که معماری اسالمی در اوج 
رشد و شکوفایی خود بود، ارتباط معنوی شایسته ای با 
نیازهای انسان، شرایط زندگی و اجتماعی زمان خود 
برقرار می کرد. بنابراین می توان گفت که معماری 

اسالمی با روح تمدن اسالم تطبیق داشت.
 وحدت و تنوع در معماری اسالمی شاید از برجسته 
ترین ویژگیهای آن باشد. این وحدت عامل اساسی 
توسعه و تکوین هویت معماری اسالمی و تأسیسات 
دینی به شمار می رود. به طوری که شیوه های معماری 
اسالمی در هر یک از کشورهای اسالمی متفاوت بوده 
است، اما وحدت در آنها به خوبی مشاهده می شود. حتی 
در ساختمانهای دینی که در پاریس، لندن، مونیخ و دیگر 
شهرهای اروپایی به شیوه معماری اسالمی ساخته می 
شد، هویت اسالمی کاماًل مشخص است و نشان می 
دهد که اسالم در  اروپا اشاعه یافته و مسلمانان به ویژه 

معماران اسالمی بیشترین نقش را در ارائه تمدن و 
هویت اسالمی داشتند.

   میراث معماری اسالمی ثروتی تمدنی به شمار 
می رود که با توجه به شرایط عصر و تحوالت تمدنی 
ویژگیهای خاص خود را بر اساس نگاه و دید معنوی و 
دینی خود حفظ کرده است. از آنجایی که هنر معماری 
نشانگر هویت فرهنگی و تمدنی به همراه ویژگیهای 
ابداعی و زیبایی به شمار می رود، باید اصالت معماری 

اسالمی را در دین اسالم جست.
 معماری اسالمی تا حدی مورد توجه بود که با 
ظهور اسالم و عالقه مسلمانان به ساخت مسجد و 
استقبال آنها، تالش کردند تا از این هنر نه تنها در بنای 
مساجد بلکه در کاخها، کوخها، ساختمانهای شهری، 
حمام و دیگر بناها از آن بهره برند. بنابراین معماری 
اسالمی طی زمان کمی توسعه و رشد چشمگیری 
یافت و اینک با گذشت قرنها و ایجاد معماری مدرن 
غرب باز هم معماری اصیل اسالمی جایگاه زیبایی و 
ابداعی خود را حفظ کرده و نشانه های تمدن و فرهنگ 
اسالمی در آن به صورت قابل مالحظه ای نمایان 

است.
 اگر چه نو آوری در معماری غربی بسیار زیاد است 
و شهرها از طرحهای مدرن استقبال زیادی کردند اما 
معماری مدرن از زبان معماری اصیل جدا شده و بی 
هویت و بدون زبان تاریخی پیش رفت که این امر 
منجر شد تا انسان به معماری خاصی رجوع کند که نه 
و  تاریخی  با محیط  بلکه  باشد  داشته  تنها هویت 
اجتماعی بشر منسجم باشد و با داشتن زبانی شیوا 

گذرگاهی برای هویت بشری را ایجاد کند.
 این امر زمینه ای فراهم کرد تا اصالت معماری 
اسالمی و آنچه که پس از نوآوری ایجاد شده بود، 
دیدار  برای  ای  زمینه  و  آغاز کند  را  حرکتی جدی 
استادان، دانشجویان و محققان معماری اسالمی را 
فراهم کرد تا به فرهنگ و تمدن اسالم بیشتر توجه 

شود.
 بنابراین در این راستا آنچه که مهم به نظر می رسد، 
اطالع رسانی تاریخی درباره هنر معماری اسالمی است 
که متأسفانه غربیها بیشتر به تاریخ معماری مدرن 
پرداخته اند تا مسلمانان به تاریخ معماری اسالمی. از 
با  ارتباط  تألیف کتابهایی در  سوی دیگر ترجمه و 
معماری اسالمی به زبانهای مختلف نه تنها زمینه ای 
برای شکوفایی معماری اسالمی را فراهم می کند بلکه 
بستری برای معرفی معماری اسالمی در جهان ایجاد 

می کند.
 هر چند گروهی از مسلمانان به تاریخ معماری 
اسالمی و یا اساس زیبایی و فلسفه معماری و هنر 
اسالمی پرداخته اند، اما باید این گرایش بیش از پیش 

شود.
 اما عملکردی که برخی از کشورها و شهرهای 
تاریخی دارند اهتمام آنها را به هنر معماری اسالمی 
نشان می دهد که تدریس درس معماری اسالمی در 
شهرهای تاریخی چون اصفهان و قاهره نمونه ای از 
آنها است که با این اقدام اهمیت معماری اسالمی با 
فعال سازی عملیات ترمیم و بازسازی این اماکن نمود 

بیشتری یافته است.
 هنر معماری اسالمی هنری است که بر پایه دین 
گام بر می دارد و اولین جرقه های توسعه آن، زمانی بود 
که مسلمانان هنگامی که کشوری را فتح می کردند نه 
تنها اندیشه اسالمی بلکه معماری اسالمی را در میان 
کشورهای فتح شده اشاعه می دادند، چرا که اساس این 
فتوحات توسعه اندیشه اسالمی و ظهور اندیشه زیبایی 

شناسی بوده است.
 اولین حاکمان مسلمان اموی به معماری اسالمی 
اهمیت به سزایی می دادند و در ساخت مساجدی چون 
مسجداالقصی، مسجد دمشق و مسجد قیروان از آن 
بهره می گرفتند و دیوارها، درها، ستونها، پنجره ها، 
سقف و گلدسته های مساجد را با سنگهای قدیمی زیبا 

و با کاشی های تزئینی می آراستند.
 در دوران عباسیها معماری اسالمی به دلیل نفوذ 
فرهنگ فارسها و ترکها تنوع بسیاری یافت، اما بر بافت 
دیوارهای  در  آنها  نگذاشت.  تأثیر  معماری اسالمی 
ساختمانها و بناهای اسالمی عالوه بر استفاده از تزئینات 
خاص و متنوع خود، از خطوط مختلف کوفی، ثلث و 

نسخ نیز برای تزئین بهره مند می شدند.
اسالمی  معماری  که  توان گفت  بنابراین می   
معماری مستقلی است که همه عناصر زیبایی معماری 
را با در نظر گرفتن ویژگیهای اسالمی در خود جای داده 

است به گونه ای که هویت و فرهنگ اسالمی را به 
تصویر می کشد.یکی از بناهای با هویت معماری 
اسالمی مسجد جامع اصفهان و مسجد شیخ لطف اهلل 

میباشد.
 هویت در معماری ایران:

 گرچه صنعت ساختمان سازی در کشور در سالهای 
اخیر از رشد چشمگیری در ابعاد مختلف کمی و کیفی 
برخوردار و جلوه های بدیع و در عین حال منحصر 
بفردی )مانند برج میالد( را از صنعت ساختمان سازی 
داخلی به تصویر کشیده اما شاید وضعیت فعلی معماری 
ایرانی را بتوان مصداق ضرب المثل معروف »کالغ آمد 
راه رفتن کبک را یاد بگیرد، راه رفتن خودش را هم از 
یاد برد« دانست، چرا که در بسیاری از موارد، طراحی و 
ساختمان سازی کنونی کشور را نه می توان تابعی از 
الگوهای غربی و شرقی با ویژگی های یک ساختمان 
مدرن و پیشرفته به شمار آورد و نه اثری از فرهنگ و 

هنر ایرانی و اسالمی را در آن جستجو نمود.
 علت این مشکل را باید در عوامل گوناگون مانند 
ضعفهای نظارتی، ضعفهای آموزشی و فرهنگی، اهمال 
کاریهای برخی طراحان و پیمانکاران، اغماض نابجای 
از کارفرمایان، بومی نبودن مصالح و عدم  گروهی 
تطبیق آن با شرایط ایران، عدم استفاده اصولی و صحیح 
از امکانات و مصالح جدید، منطبق نبودن طرحهای 
جدید با فرهنگ ایرانی و اسالمی و از زوایای مختلف 
مانند: شرایط اقتصادی، تحوالت فرهنگی و تغییر 
سالیق عمومی و امثال آن مورد بررسی قرار داد اما قطعًا 
در طراحی  نوآوری  و  از خالقیت  نادرست  برداشت 
ساختمانها را می توان به عنوان یکی از عوامل اصلی 
این نابسامانی ها و آشفتگی ها محسوب نمود زیرا به 
نظر می رسد به رغم دانش جدید و تجارب ارزشمند 
موجود و قابل دسترس، برای بسیاری از طراحان و 
مهندسین این عرصه، از مفهوم نوآوری و خالقیت، تنها 
ارائه یک طرح متفاوت از اهمیت برخوردار است بدون 
آنکه سایر ضوابط و معیارهای علمی، عرفی و ارزشی 

مورد توجه قرار گیرد.
 این در حالی است که در معماری ایرانی و اسالمی 
برخالف معماری مدرن، نه تنها آداب و سنن ارزشی 
مانند: وضو گرفتن و دعا به هنگام کار، بلکه جلوه های 
هنری، بصری و معنوی نیز در طراحی و ساخت از 
اهمیت ویژه برخوردار بوده و به موازات آن، سایر عوامل 
و الزامات فعالیت در این عرصه از جمله: استفاده بهینه و 
کامل از فضای در اختیار، بومی بودن مصالح و تناسب 
آن با شرایط اقلیمی، حفظ یا جلوگیری از ورود سرما و 
گرما، جهت تابش نور خورشید و روشنایی مناسب و 
حتی موضوعاتی مانند: انعکاس صدا، مسیر باد و جریان 
هوا در داخل ساختمان یا قبله نیز بطور کاماًل ماهرانه 

ومنطقی مورد توجه قرار می گرفته است.
 عالوه بر این در منازل قدیمی محل نگهداری مواد 
غذایی، آشپزخانه )مطبخ( و شبکه آب و فاضالب و حتی 
محل احداث سرویس بهداشتی و یا مکانی مانند طویله 
برای چارپایان تابع، ضوابط خاصی بوده و در اکثر این 
اماکن اعم از شهری یا روستایی، نکات مذکور بقدری 
حسابشده و منطقی بکار گرفته شده که با توجه به نوع 
مصالح موجود و شرایط ساخت ابنیه در آن زمان، ضمن 
دسترسی آسان به بخشهای مختلف بیرونی و اندرونی 
کمترین  و  آسایش  و  امنیت  بیشترین  ساختمان، 
مزاحمت را از جهات مختلف از جمله: مکانیابی دقیق یا 
انجام اقداماتی مانند درختکاری مناسب برای اجتناب یا 
رفع اشرافیت ساختمانهای مجاور بمنظور محفوظ نگه 
داشتن اهل خانه از نگاههای نامحرم، برخورداری از 
چشم انداز مناسب، بکار بردن روشهای مناسب برای 
پیشگیری از انتشار بوهای نامطبوع در فضای داخلی 
خانه، جلوگیری از انتشار یا انعکاس مباحث خانوادگی به 
خارج از منازل یا حتی پیشگیری از نفوذ جانوران و 
حشرات موذی را برای ساکنین ایحاد می نموده است و 
در عین حال به رغم عدم برخورداری از تکنولوژی و 
مصالح جدید، با استفاده از تکنیکهای خاص مانند: 
طراحی سقفهای قوسی یا بکار بردن چوبهای مقاوم و 
منعطف در پیکره دیواره ها، در مواجهه با حوادث طبیعی 
از استحکام بیشتری نسبت به برخی از ساختمان های 

جدید برخوردار بوده است.
 در این گونه اماکن معموالً از نمادهای فرهنگ 
ایرانی مانند: زیرزمین، آب انبار، حوض و آبنما و یا باغ و 
باغچه با کاربریهای مختلف، از چنان مهارت و ظرافتی 
استفاده شده است که حتی انسان شهرنشین را نیز به 
نوعی از تأمین امکانات ضروری بی نیاز و از مواهب و 

جاذبه های طبیعی برخوردار می ساخته، به همین دلیل 
است که علی رغم گذشت سالها از ساخت منازل 
قدیمی در تهران و شهرستان ها، این گونه اماکن 
و  نموده  حفظ  را  خود  شادابی  و  طراوت  همچنان 
محیطی دلنشین و آرامش بخش را به ساکنین خود 

هدیه می دهند.
 تفاوت معماری ایرانی اسالمی با معماری مدرن در 
حدی است که علی رغم ادعای دستیابی پژوهشگران 
این عرصه به فناوریهای نوین، بسیاری از ساختمانهای 
جدید بخصوص اماکن اداری )مانند ساختمان مجلس 
شورای اسالمی( معموالً دارای فضاهای متعدد غیر 
کاربردی )پرت(، تاریک، کسالت آور و غیر ضروری 
ناشی از طراحی های غیر اصولی بوده و در بسیاری از 
موارد هیچگونه ارتباط منطقی و سازگاری بین اجزاء و 
بخش های مختلف آن وجود ندارد و گاهی به هنگام 
بهره برداری در مواجهه با مسائلی مانند: ناهنجاریهای 
صوتی ناشی از انعکاس صدا، نور نامناسب و یا انتشار 
بوهای نامطبوع فاضالب، موتورخانه شوفاژ و یا بوی 
پخت و پز مواد غذایی در فضای ساختمان و لرزش 
ناشی از تردد خودرو به داخل پارکینگ ساختمان یا 
لرزش و صدای مربوط به دستگاههایی مانند موتور برق 
اضطراری یا موتورخانه شوفاژ، انجام برخی تغییرات 

بعدی در نقشه اجرا شده را اجتناب ناپذیر می نماید.
 عالوه بر این، بسیاری از ساختمانهای جدید ایرانی 
با وجود استفاده از مصالح نوین، مرغوب و مطمئن و بکار 
بردن ضوابط جدیدی مانند: اصول پدافند غیر عامل و 
مقابله با زلزله یا ضوابط مبحث سیزده، از نظر استحکام 
فاقد شرایط الزم بوده و نه تنها درمقایسه با ساختمانهای 
احداث شده در کشورهای پیشرفته که بعد از صد سال 
عمر، برای تخریب آنها از قدرت کمپرسور و دینامیت 
از  با برخی  بلکه حتی در قیاس  استفاده می شود، 
ساختمانهای قدیمی ایرانی نیز، از وضعیت مناسبی 
برخوردار نیستند. چرا که در بسیاری از این ساختمانها 
)مانند ساختمان اجالس سران کشورهای اسالمی(، 
فرایند  ۳۰سال،  به  ساخت  مدت  رسیدن  از  قبل 
فرسایشی و تخریبی به خودی خود آغاز می گردد، 
بگونه ای که تعمیرات و نوسازی مستمر را اجتناب ناپذیر 

می نماید.
 هم اینک دست اندر کاران این عرصه در کشور، 
مدعی آن هستند که تمام تالش خود را برای استفاده 
بهینه از فناوریهای نوین در ساختمان سازی بکار می 
برند اما در عمل مالحظه می شود که این تالشها 
بخشی و ناقص بوده و علی رغم وابستگی و ضرورت 
کاربرد و یکپارچه تجهیزات جدید در ساختمانهای 
مدرن، معموالً بهره برداری از این فناوریها محدود و 

معطوف به امکانات و نکات خاص می گردد.
 به عنوان مثال: استفاده از پنجره دو جداره و مسدود 
نمودن درزهای دربها و پنجره ها در منازل مورد توجه 
قرار می گیرد اما استفاده از سیستم تهویه مطبوع به 
فراموشی سپرده می شود، سیستم در بازکن تصویری 
نصب می شود، اما برای همراه شدن با تغییرات مستمر 
شبکه های نوین ارتباطی مانند اینترنت، طرح آینده 
نگرانه ای وجود ندارد، نصب شومینه یا احداث آشپزخانه 
OPEN مورد تأکید قرار می گیرد اما به ضرورت 
آفتابگیر بودن و برخورداری از نور طبیعی توجه کافی 
نمی شود، از مصالح و تجهیزات جدید بهره می برند اما 
به آثار روانی و تناسب رنگ آنها با مکان مورد استفاده 
نمی اندیشند، به نمای ساختمان با وسواس فراوان 
پرداخته می شود اما برای فرار از خطرات در مواقع 
به  پذیرد،  نمی  مناسب صورت  اضطراری، طراحی 
طراحی با اشکال هندسی متفاوت همت می گمارند اما 
برای رفع پیچیدگی فضاهای بی روح، زائد، کج و معوج 
و غیرقابل استفاده ناشی از این طراحیها که اسباب 

آزردگی روح و روان را فراهم و امکان بهره بردن کافی 
از نور طبیعی را ناممکن و یا حتی استفاده از فرش و 
چیدمان وسایل منزل را با مشکل مواجه می سازد، 
فکری نمی شود، از مصالح سبک مانند یونولیت در 
سقفها و دیوارها استفاده می شود اما حتی اصول اولیه 
استفاده از این امکانات، از جمله لزوم عدم اتصال آنها در 
فضای بین دو اتاق، نادیده انگاشته می شود، سونا و 
جکوزی و تجهیزات جدید برودتی و حرارتی در آنها 
تعبیه می شود اما کافیست در تابستان یا زمستان برای 
مدت کوتاهی برق آنها قطع شود تا مشکالت متعدد آنها 
نمایان گردد و همه این موارد تنها بخشی از دهها 

مشکل قابل ذکر در این زمینه است.
 به این ترتیب نه تنها صنعت ساخت و ساز کشور 
بطور نسبی از یافته ها و دستاوردهای مدرن و استاندارد 
ساختمان سازی محروم شده است بلکه تقریباً بطور 
کامل تمام هویت و داشته های ارزشمند تجربی و 
تاریخی خود را نیز از دست داده است و همه این موارد 
در سایه کم توجهی دستگاههای ذیربط از دانشگاهها 
که مبداء فرهنگ سازی و آموزش محسوب می شوند 
ای،  مشاوره  طراحی،  مدیریتی،  دستگاههای  تا 
پیمانکاری و نظارتی که متولی این بخش از توسعه 

کشور می باشند، رخ داده است.

 حال سؤال این است که چه باید کرد؟
 ۱( به نظر می رسد که دانشگاهها و بخصوص 
دانشکده های فنی مهندسی و معماری یا نهادهایی 
مانند سازمان نظام مهندسی و انجمن مهندسین ایران 
و امثال آن می توانند به عنوان نقطه شروع آموزش و 
فرهنگ سازی بیشترین نقش را در رفع این نابسامانیها 

برعهده داشته باشند.
 ۲( توسعه پژوهش، تحقیق و مطالعه در مورد 
اصول، ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی 
اسالمی و یا حتی اجرای برنامه هایی مانند برگزاری 
مسابقات طراحی الگوهای بومی انواع ساختمانها، باغها، 
پارکها )بوستان( و سایر ابنیه با ویژگیهای معماری ایرانی 
اسالمی با رعایت ظواهر و محتوای کار یا فراخوان مقاله 
در این رابطه می تواند، تأثیر قابل مالحظه ای در احیاء 
ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم 

داشته باشد.
 ۳( اعمال کامل و دقیق و مقررات و توسعه و تقویت 
نظارتها در این زمینه و بخصوص نظارت بر کار ناظران، 
موضوع دیگری است که باید مورد توجه موکد و جدی 

قرار گیرد.
 ۴( تسریع در تهیه شناسنامه فنی ساختمانها همراه 
با درج نام عوامل اصلی ساخت و ساز از جمله، طراح، 
مشاور، ناظر فنی، معمار، مسئولین نصب و ساخت 
بخشهای مختلف مانند: تأسیسات، سیستم برودتی و 
حرارتی، روشنایی و اسکلت ساز برای فراهم نمودن 
امکان پیگیری اتفاقات و خسارتهای ناشی از سهل 
انگاریها عوامل مذکور، از طریق مراجع قضایی، اقدام 
دیگری است که می تواند بطور غیرمستقیم بخش 
عمده ای از الزامات افزایش کیفیت کارها را فراهم سازد.

 ۵( قطعاً یکپارچه سازی مراجع سیاستگذاری و 
بازنگری و اصالح قوانین و مقررات نیز نقش اساسی در 

بهبود این وضعیت خواهد داشت.
 نتیجه گیری:

 در هر حال باید هنر ما این باشد که با بکارگیری 
استعدادهای موجود و استفاده از فناوری نوین، دانش و 
با  را  اسالمی  ایران  تاریخی  و  تجربی  های  داشته 
نیازهای جدید جامعه تطبیق داده و کامل نموده و به 
معیاری فراگیر و جهانی برای دیگران تبدیل نماییم نه 
اینکه با تقلید کورکورانه و ترکیب نادرست و غیرمنطقی 
دستاوردهای جدید با تجارب داخلی، زمینه های نابودی 

این علوم ارزشمند و بومی را فراهم نماییم.

احمدرضاکابلیهویت در معماری ایران
کارشناس ارشد  معماری
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  شرایط یک بافت فرسوده
سرپرست معاونت طرح و توسعه و مطالعات 
در  اهواز  بهسازی  و  نوسازی  سازمان  شهری 
مورد بافت های فرسوده می گوید: بافت فرسوده 
به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها که به 
از  برخورداری  عدم  و  کالبدی  فرسودگی  دلیل 
ارزش  و  شده اند  آسیب پذیر  شهری  خدمات 
گفته  دارند  نازلی  اقتصادی  و  محیطی  مکانی 

می شود.
 این محدوده ها سه ویژگی اصلی دارند که 
عبارتند از بلوک هایی که بیش از ۵۰ درصد ابنیه 
آن ناپایدار و فرسوده باشند، بلوک هایی که بیش 
از ۵۰درصد معابر آن کمتر از ۶متر عرض داشته 
باشند، بلوک هایی که بیش از ۵۰ درصد ابنیه آن 

کمتر از ۲۰۰ مترمربع مساحت داشته باشد.
 مهندس علیرضا بایمانی می افزاید: مساحت 
بافت فرسوده اهواز تا سال 8۹ و براساس مصوبه 
شورای عالی شهرسازی و معماری حدود ۱۲۰۰ 
به   ۹۰ سال  در  رقم  این  که  شده  ذکر  هکتار 

۱۴۱۷ هکتار افزایش یافت.
دسته  سه  به  شهری  فرسوده  بافت های   
بافت های دارای میراث شهری که به یکی از 
سه دوره باستانی، تاریخی یا معاصر تعلق دارند 

لیست  در  یا  و  رسیده اند  ملی  آثار  ثبت  به  و 
باارزش سازمان میراث فرهنگی و  میراث های 
گردشگری قرار می گیرند، همچنین بافت های 
محدوده  در  که  شهری  میراث  فاقد  شهری 
قانونی شهرها قرار دارند دارای حاکمیت رسمی 
و  استحکام  و  ایمنی  از  اما  هستند؛  قانونی  و 
خدمات شهری برخوردار نیستند و نیز بافت های 
حاشیه ای یا سکونتگاه های غیررسمی بافت هایی 
هستند که در حاشیه شهرها و کالن شهرها قرار 
گروه های  معموال  بافت ها  این  ساکنان  دارند 
کم درآمد، مهاجران و تهیدستان روستایی هستند 
این سکونتگاه های خودرو که با سرعت ساخته 
شده اند فاقد ایمنی، استحکام و امنیت اجتماعی، 
خدمات و زیرساخت های شهری می باشند و از 
مهمترین چالش های توسعه پایدار شهر اهواز به 

شمار می آیند.
 سرپرست معاونت طرح و توسعه و مطالعات 
شهری می گوید: در حال حاضر به علت نقل و 
اعطای  روند  جدید  دولت  به  امور  انتقاالت 
تسهیالت به صاحبان بافت های فرسوده متوقف 
شده که با آغاز به کار دولت جدید فعالیت مجدد 

بانک ها و ارائه تسهیالت آغاز می شود.
علیرضا بایمانی در پاسخ به این سئوال که 
چرا روند نوسازی بافت های فرسوده کند است، 
می گوید: مشکالت زیادی در این زمینه وجود 
ضعیف  بانک ها،  سخت  شرایط  جمله  از   دارد 
این  صاحبان  مالی  و  معیشیتی  وضع  بودن 
بافت ها، باال بودن هزینه ساخت و ساز و مصالح، 
عدم قسط  بندی نمودن هزینه های آب و برق و 
که  بافت ها  این  صاحبان  فاضالب  و  گاز 

امیدواریم با همکاری همه دستگاه ها این روند 
رو به افزایش و سرعت بیشتری پیدا کند.

کالف  فرسوده  بافت  می افزاید:  وی   
پیچیده ای دارد که یکی دیگر از مشکالت آن 
و  بدون صاحب  بافت هایی است که مسکونی 
شورایی  خصوص  دراین  هستند،  سند  بدون 
متشکل از دستگاه قضایی، مسکن و شهرسازی 
و فرمانداری تشکیل شده تا شرایط صدور سند 
را  سند  فاقد  فرسوده  امالک  ساخت  پروانه  و 
فراهم کنند. در صورتی که این امر محقق پیدا 
بافت های  ترمیم  زمینه  در  خوبی  اتفاق  کند 

فرسوده بدون سند رخ خواهد داد.

  آمارهای کشوری روند
 رو به رشد را نشان می دهد!

طی سال گذشته آمارهای کشوری حاکی از 
روند رو به رشد بهسازی بافت های فرسوده را 
گزارش  اساس  بر  که  طوری  به  می داد  نشان 
واحد مرکزی خبر به نقل از یکی از مسووالن 
بهسازی و نوسازی کشور، ۷۲ بافت فرسوده در 
۴۵۷ شهر کشور شناسایی شده که طبق برنامه 
و  شهرسازی  و  راه  وزارت  توسعه  پنجم 
سیاست های  اعمال  با  می بایست  شهرداری ها 

و  مردمی  مشارکت های  زمینه  تشویقی 
جهت  را  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
نوسازی فراهم آورد تاکنون طرح های مطالعاتی 
بهسازی و نوسازی ۳۳۷۹۰ هکتار بافت فرسوده 
درکمیسیون های  و  تهیه  شهر   ۹۱ در  شهری 
حال  در  یا  و  شده  مصوب  استان ها   ۵ ماده 

تصویب است.

شهروندان چه می گویند؟
از  معماری  فارغ التحصیل  محمدی،  نیما    -
و  تاریخی  فرسوده  بافت های  کامل  تخریب 
میراث فرهنگی ابراز نگرانی می کند و می گوید: 
اماکن تاریخی بسیاری در اهواز وجود دارند که 
به  رو  مسووالن  بی توجهی  علت  به  متاسفانه 

تخریب هستند.
 از طریق وجود آنان به غنای هویت فرهنگی 
چهره  دیگر  طرفی  از  می کنند  کمک  شهر 
ناخوشایندی به هسته مرکزی شهر داده اند که 
الزم است مسووالن میراث فرهنگی و سازمان 
نوسازی و زیباسازی شهر و سایر دستگاه های 
اقدام  آنها  زیباسازی  و  مرمت  جهت  مربوطه 

کنند.
حفظ  به  عالقه مند  که  محسنی  پرهام    -
حرمت  متاسفانه  افزود:  است،  تاریخی  اماکن 
اماکن قدیمی که بیانگر هویت و قدمت شهر ما 
جایگاه  و  مامن  و  رفته  سئوال  زیر  می باشند 
مناسب و دور از دسترسی برای تجمع معتادان و 
قاچاقچیان مواد مخدر و انواع و اقسام کارهای 
خالف شده است و همین مساله باعث شده تا 

به محالتی جرم خیز تبدیل شوند.

گونه ای  به  اماکن  این  کاربری  کاش  ای   
می شد که هم چهره زیبا و دیدنی به شهر می داد 
کمک  توریست  و  گردشگر  جذب  در  هم  و 
می کرد تا حداقل شهر اهواز هم در این زمینه 
باعث جذب  و  باشد  داشته  گفتن  برای  حرفی 

سرمایه هم می شد.
-  شهروند دیگری که خود دارای یک باب 
منزل مسکونی فرسوده می باشد از هزینه های 
برای  توانایی اش  عدم  و  ساز  و  ساخت  باالی 
از  غیر  گفت:  و  دارد  گالیه  وام  بازپرداخت 
پرداخت وام، سازمان های آب و برق، فاضالب و 
این مساله  را قسطی نمی کنند و  گاز هزینه ها 

مشکل ما را دوبرابر می کند.
-  نیلوفر خسروی، دانشجوی اقتصاد به کوتاه 
افزایش  و  زمین  سوداگران  دست  شدن 
و  می کند  اشاره  مسکن  قیمت  غیراصولی 
شهر  فرسوده  بافت  اگر  ساخت:  خاطرنشان 
نوسازیی شود باعث توانمندسازی ساکنین این 
محالت شده و با دریافت وام و تسهیالتی که در 
این زمینه در اختیارشان قرار می گیرد، می توانند 
مرمت  به  خود  زمین هایشان  فروش  جای  به 
را  بفروش ها  و  بساز  دست  و  اقدام  بناهایشان 
با  را  آپارتمانی  مجتمع های  تا  کنند  کوتاه 

قیمت های گزاف به مردم عرضه نکنند.
-  خانم میانسالی که در همسایگی چند خانه 
قدیمی واقع در سیمتری اهواز زندگی می کند، 
تصریح کرد: همیشه به این فکر می کنم که اگر 
خدای ناکرده زلزله بیاید چه بر سر ساکنان این 
خانه ها می آید عالوه بر این مساله تاثیر بدی در 
روحیه آدم می گذارند وقتی که هر روز به این 
و  نشاط  می کنی  نگاه  تخریب  به  رو  بناهای 

روحیه مان گرفته می شود.
عالوه بر نکات مثبتی که نوسازی و بهسازی 
بافت های فرسوده به دنبال دارد مشکالتی هم 
واحدها  این  اطراف  خانه های  ساکنین  برای 

فراهم کرده اند.
دوم  فلکه  در  ساکن  شهروندان  از  یکی   
منزلش  راست  و  چپ  سمت  که  کیانپارس 
تخریب و آپارتمان سازی می کنند، ماه هاست از 

عوارض ناخوشایند تخریب در رنج است.
 پرویز نامجو ۷۵ ساله در این مورد می گوید: 
در  منزلم چند ساختمان  متری  فاصله چند  در 
حال تخریب و برج سازی هستند گرد و خاک و 
آلودگی صوتی ناشی از تخریب و ساخت و ساز 
برنامه  یک  کاش  ای  است،  برده  ما  از  امان 
زمان بندی شده به چنین طرح هایی داده می شد 
ایجاد  مزاحمت  محل  اهای  سایر  برای  که 
خراش  گوش  صدای  ماه هاست  نمی کردند.  
ناشی از ساختمان سازی و بارانی از گردوغبار را 
احساس  زندگی مان  و  صورت  و  سر  روی 
می کنیم. وی اظهار داشت: متاسفانه کسانی که 
اقدام به ساخت و ساز این مجتمع ها می کنند به 
هیچ وجه آسایش و سالمتی ساکنین کهنسال و 

کودک برایشان اهمیتی ندارد.
 آنها عملیات گودبرداری و تخریب را به هر 
دلیل به شب موکول می کنند یعنی از ۱۱ شب 
بیل های  با  ریشتری   ۶ زلزله  مثل  صبح   ۵ تا 

مکانیکی لرزه به اندام مان می اندازد.
از  اذعان می دارند که  به صراحت  مالکین   

شهرداری مجوز گرفته اند.

  آسیب پذیری اماکن فرسوده
ورود  مشکل شدن  و  تنگ  معابر  فشردگی 
این محالت راحتی خیال معتادان و  به  پلیس 
خالفکاران را حتی در روز روشن فراهم می کند.

برای  خصوصا  خرابه ها  در  پنهان  زندگی   
متکدیان مهاجر وضع طبیعی محالت را تغییر 
کانون های  شکل گیری  متعاقب  و  می دهند 
جرم خیز، تهدید امنیت و نفوذ ناپذیری پلیس به 

این اماکن را به وجود می آورد.
 همچنین مکان هایی مناسب برای ساخت و 
توزیع مواد مخدر صنعتی بوده و به عنوان یک 
بسیار  تبعات  اجتماعی  خانمانسوز  معضل 
منزلت  کاهش  و  جامعه  برای  جبران ناپذیری 

اجتماعی این محالت به ارمغان می آورد.

 اماکنی که با چند ریشتر 
ناچیز آوار می شوند!

بافت های فرسوده زندگی همراه با امنیت و 
آسایش را فراهم می کند.

 یک امدادگر در این مورد می گوید: در چند 
سال گذشته و نیز در همین چند سال اخیر شاهد 
که  بوده ایم  متوسطی  و  بزرگ  زلزله های 
متاسفانه تلفات و خسارات جانی و مالی بسیاری 

را به همراه داشته اند.
 در بررسی های انجام شده اکثر منازلی که 
دچار تخریب کامل شده بودند از بافتی ضعیف و 

فرسوده برخوردار بوده اند.
نیز  امدادرسانی  امکان  مواقعی  چنین  در   

بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
 در هنگام آتش سوزی نیز به علت کم عرض 
بودن کوچه ها امکان اطفا حریق کم می باشد و 
عابران  سر  بر  فرسوده  دیوارهای  ریزش  خطر 
آنان  امنیت  تهدید  باعث  کودکان  خصوصا 

می شود.

اکنون زمان احیا است، 
شاید فردا دیر باشد

در یک جمع بندی کلی می توان چنین نتیجه 
گرفت که تجمیع امکانات و شرایط الزم جهت 
و  بهسازی  طرح های  از  حمایت  و  تشویق 
دستگاه های  همه  همکاری  گرو  در  نوسازی 
دولتی است از میراث فرهنگی گرفته )که انتظار 
همکاری بیشتر با متولیان پیشرو در امر بازسازی 
شهرسازی،  و  مسکن  تا  می رود(  شهرداری ها 
بانک ها، سازمان های آب و برق و فاضالب و 
سازمان  مسووالن  که  آنجا  از  و  و…  گاز 
بهسازی و نوسازی شهر اهواز اذعان می دارندکه 
ظرفیت های قانونی خوبی برای احیای بافت های 
مشارکت  با  است  امید  که  دارد  وجود  فرسوده 
مردم و سازمان های دولتی این مهم به سرانجام 
برای مشارکت  زمینه های الزم  از  برسد، یکی 
مردم در برنامه نوسازی فراهم شدن تسهیالت 
مکفی بانکی وکاهش هزینه های ساخت و ساز 
پروانه  صدور  و  نوسازی  عوارض  جمله  از 

ساختمانی است.
 امید است رویای داشتن شهری زیبا و در 

شأن یک کالنشهر تحقق یابد.

بافت های فرسوده حیات پویای شهری را می طلبند
میترا مرادی 

- روزنامه کارون 
اعمال اصول شهرسازی 
مدرن، توزیع امکانات و 

خدمات شهری و متعاقب 
آن داشتن شهری زیبا، 

حقی است که هر 
شهروند باید از آن 

برخوردار باشد.
 در خوزستان خصوصا 
شهر اهواز که مرکز آن 

محسوب می شود انتظار 
پویایی و سرزندگی 

بیشتری می رود.
 درگرمای باالی ۵۰درجه 

که شهروندان جهت 
کسب و کار و امور 

روزمره به سطح شهر 
می آیند، وجود مبلمان 

شهری شیک و 
ساختمان های زیبا، 

پارک ها و فضای سبز 
می تواند تاثیر بسیا

 زیاد در روحیه و باال 
بردن آستانه تحمل
 آنان داشته باشد.

در یکی از همین روزهای 
گرم اهواز کنجکاوی و 

لذت دیدن اماکن تاریخی 
مثل هتل قو، کاروانسرای 

شیخ خزعل، سرای 
دادرس، انبار کفش بازار 
عبدالحمید، حمام جنت 

یا میرزا واقع در 24 
متری، منزل ناصری با 

قدمت ۶۵ سال و… 
شروع این گزارش ر
ا به ابتدای چهارراه 

سلمان فارسی طبقه دوم 
ساختمان مرکز کامپیوتر 
شهرداری یعنی سازمان 

بهسازی و نوسازی
 اهواز هدایت کرد.

 اولین اتاق سمت راست 
متعلق به سرپرست 

معاونت طرح و توسعه و 
مطالعات شهری

 و روابط عمومی این 
سازمان است.

 مهندس علیرضا بایمانی 
که حدود دو ماهی است 

سکان هدایت این 
معاونت را به دست

 گرفته و در حال حاضر 
مجبور است راه انداختن 

کار ارباب رجوع هایی
 که مایل به دریافت 

تسهیالت نوسازی 
هستند را به بعد از 

تشکیل دولت جدید 
موکول کند ادامه این 
گزارش را می خوانید.
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The tallest building in China and second 
tallest building in the world has topped out at 
more than 600 metres. ,

Amid fortuitously good weather, a massive 
lightning display marked completion of the 
Shanghai Tower last Friday night after the final 
beam had earlier been put into place. 

Standing at 632 metres has openned(2,073 
feet), the tower has displaced Saudi Arabia,s 
Makkah Royal Clock Tower Hotel in Mecca 
(601 metres) as the world,s second tallest 
building behind the -828metre Burj Khalifa in 
Dubai, according to a listing published by the 
Council of Tall Buildings and Urban Habitat. 

Located within Shanghai,s Lujiazui Finance 
and Trade Zone, the tower sits between Jin 
Mao Tower and Shanghai World Financial 
Center and rises to complete a trio of super-
tall building 

Key features of the building include: 
  An organisation involving nine cyclindral 

buildings stacked on top of one another 
  A double-skinned façade which rotates 

to give a curved appearance. Its taper, 
texture and asymmetry work together to 
reduce wind load and its transparent design 
maximises natural light and establishes a 
visual connection between the tower and 
surrounding city 

  The world
,
s highest observation deck 

  One-third landscaped green space 
including nine atrium sky gardens situated 
within the spaces between the two facades 
and public sky atraia offering community 

gathering spaces with restaurants, cafés and 
convenience stores 

  Onsite wind turbines to power the 
upper floor and a natural gas fired 
cogeneration system to provide electricity 
and heating to lower floors 

  The world,s fastest elevators, with 
double-height cabs which travel at 40 miles 
per hour and were designed by Mitsubishi 
using innovative technology specifically for 
the tower. 

Construction started in 2008 and was 
performed using a slip form process under 
which the tower,s steel-reinforced concrete 
core was built floor by floor. 

The building process, however, was not 
without controversy. 

In 2012, large cracks began appearing in 
the ground near the construction site. These 
were blamed on ground subsidence, and it 
was believed they were more likely to be 
have been caused by excessive groundwater 
extraction throughout the city rather than by 
the weight of the tower. 

In 2013, it was alleged the tower – and 
numerous other large buildings throughout 
China – had been built with salt-rich 
concrete, meaning that its structural steel 
components would therefore be subject to 
corrosion. 

Gensler says the tower represents a „new 
way of defining and creating cities and draws 
inspiration from Shanghai,s tradition of parks 
and neighbourhoods. 

دومین ساختمان مرتفع دنیا
بلندترین بنا در چین و دومین بنای مرتفع در 

جهان با ارتفاعی بیش از ۶۰۰ متر
هوای معتدل و مطلوب و چراغانی گسترده خبر از اتمام پروژه برج 
شانگهای می دهد در جمعه گذشته یک شب پس از اینکه آخرین 

تیرساختمانی  عمارت در جای خود قرارگرفت این پروژه تکمیل شد.
برج شانگهای  به ارتفاع ۶۳۲ مترمعادل۶۰۷۳ پا  افتتاح شدو جایگزین 
هتل برج رویال کالک در شهر مکه واقع در عربستان صعودی شد که قبال  
طبق گزارشات شورای بناهای مرتفع و مجله همشهری  پس از برج خلیفه 

در دبی با ارتفاع 8۲8 متر دومین برج مرتفع دنیا بود.
برج شانگهای در ناحیه مالی تجاری لوجیازی شانگهای بین برج جین 
میاوو و مرکز مالی جهانی شانگهای واقع شده است و بدین ترتیب این ۳ 

برج در کنار یکدیگر مثاث برجی فوق مرتفع را بوجود اورده اند.
در ماه جون ۲۰۰۹ ساخت این برج اغاز شد.

ویژگیهای اصلی برج شامل:
۱(این ساختار دارای ۹ ساختمان دورانی شکل است که هر کدام در 

باالی دیگری قرار گرفته است.
۲( نمای خارجی آن دو پوسته است که حول محور خود می گردد و 

شکلی منحنی به سازه داده است.
۳( بافت مخروطی و شکل نا متقارن هر دو با هم در کاهش میزان فشار 
باد موثر است . طرح شفاف ان استفاده از انرژی طبیعی نور خورشید را امکان 
پذیر می سازدو همچنین چشم انداز مناسبی به برج و اطراف آن بخشیده 

است
۴(ایجاد باالترین حد رصد و دیده بانی در برج است

۵(یک سوم از چشم انداز برج مرهون وجود  باغهای هوایی در فضای 
موجود بین دو پوسته  نما می باشد و همچنین  وجود  اطاقک های هوایی 
عمومی  شامل سالن اجتماعات و تخصیص فضایی جهت رستورانها .کافه 

ها.و فروشگاههای رفاه می باشد
۶(وجود توربین های بادی مولد برق در طبقه باال و همچنین سیستم 
گاز سوز طبیعی جهت تولید و انتقال همزمان برق و گاز به طبقات پایین 

است.
۷(برق آسا ترین  اسانسورها با کابینهای مرتفع دوقلو با سرعتی معادل 
۴۰ مایل در ساعت که طراحی تخصصی ان توسط شرکت خالق میتسو 

بیشی صورت گرفته است.

World’s Second Tallest Building Tops Out

“By incorporating best practices in 
sustainability and high-performance 
design, by weaving the building into 
the urban fabric of Shanghai and 
drawing community life into the 
building, Shanghai Tower redefines 
the role of tall buildings in 
contemporary cities and raises the bar 
for the next generation of super-high 
rises,” Gensler says. 

Parisa Naqshineh

 دکتر   محسن رضایی در نخستین اجالس 
جهانی شهر اسالمی ، درقزوین ، افزود: همانگونه 
که در انقالب و دوران هشت سال دفاع مقدس 
بدون توجه به هویت ایرانی و اسالمی خود نمی 
توانستیم پیروز شویم، امروز نیز بدون احیاء هویت 

نمی توانیم توسعه پیدا کنیم.
بعد  در  اسالمی  بیداری  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  اظهار  است،  شده  آغاز  ایران  از  سیاسی 
بیداری اسالمی از ایران به جغرافیای دیگری به 
نام جهان عرب رسیده و امروز دنیای غرب و 
کشورهای استکباری قادر به خاموش کردن این 

موج عظیم نیستند. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح 
کرد: غرب باید با نگاه تعاملی به جریان بیداری 
اسالمی نگاه کند و باید بداند که با کشتار مردم 
سوریه، فلسطین، عراق و مصر به هیچ نتیجه ای 

نرسیده و این موج از حرکت نخواهد ایستاد. 
وی با بیان اینکه غرب باید از ظهور مجدد 
تمدن اسالمی در جهان استقبال کند، ادامه داد: 
امروز تنها راه پیشروی جهان غرب برای حضور 
در عرصه سیاسی و معادالت جهانی، تعامل با 
دنیای اسالم است و دیگر زبان زور و استکبار 

جواب نخواهد داد. 
توان  نمی  اینکه  بیان  با  همچنین  رضایی 
شهر  بازیابی  و  احیاء  بدون  را  اسالمی  تمدن 
تمدن  کرد:  تصریح  رساند،  نتیجه  به  اسالمی 
بنا  اسالمی  شهر  کانون  مبنای  بر  اسالمی 
در  اقتصادی  شکوفایی  و  است  شده  گذاشته 
فرهنگ اسالمی از شهر اسالمی سرچشمه می 

گرفته است. 
وی با بیان اینکه بمباران شهرهای اسالمی 
از  باید  برسد گفت: غرب  نتیجه  به  تواند  نمی 
ظهور مجدد تمدن اسالمی استقبال کند و راه 

تعامل را در پیش بگیرد. سرچشمه بیداری تمدنی 
شهر اسالمی است و نمی توانیم بیداری تمدنی 
را بدون توجه به شکوفایی، اقتصاد، فرهنگ و 
توجه روشنفکران و علمای شهر اسالمی در نظر 

بگیریم.
دردناک  قصه  کرد:  اضافه  مسوول  این 
فروپاشی اسالمی را می توانیم در شهر اسالمی 
ببینیم به عنوان مثال در همین قزوین برای شاهد 
این امر می توانیم آثار اسالمی شهر قزوین را با شهر 
مدرن امروز قزوین مقایسه کنید و این اتفاق دردناک 
برای بیشتر شهرهای اسالمی از جمله مکه، مدینه، 

کربال و دمشق هم دیده می شود. 
وی ادامه داد: متاسفانه فروپاشی یک تمدن و 
در کنار آن سربلند کردن تمدن غیر بومی در دل 
تمدن اصیل را مشاهده می کنیم و وقتی آثار 
باستانی را در این شهرها مشاهده می کنیم مانند 
شهرجنگ زده ای است که در کنار شهر جدید 

وجود دارد. 
با  غربی  جدید  تمدن  شد:  یادآور  رضایی 
بمباران وارد شهرهای اسالمی شد و آنچه شکل 
گرفت تناسبی با اسالم و حتی فرهنگ بومی آن 
مناطق هم نداشت؛ به طوری که در شهر اسالمی 
وارد می شدیم کانون آن بازار و مسجد بود، آنچنان 
نظم در این شهر دیده می شد که همه را حیران می 
کرد، بعد از بازار وارد محالت می شدیم و پس از آن 

خانه ها.
وی افزود: لذا مشاهده می کردیم که همه این 
عناصر دارای هویت بود اما از زمانی که شهرهای 
غربی به وجود آمدند، خانه، محل ها و ملت ها را بی 

هویت کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه از معماری غربی خشونت تولید می شود، 
تصریح کرد: در این نوع معماری به جای اینکه 

فرزندان را اسالمی بار بیاوریم فردی با خشونت بار 
می آوریم، حال سوال اینجاست که آیا در عصر 
مدرن امروز می توان به شهر گذشته بازگشت که 

پاسخ آن منفی است.
وی تصریح کرد: نمی توانیم علوم جدید را نادیده 
بگیرم اما باید شهر اسالمی نوین طراحی شود به 
نحوی که اصول خود را حفظ کند اما از پیشرفت و 
سال  هر  خدا  خانه  در  کند  استفاده  هم  فناوری 
تعدادی از مسلمانان به حج می روند و مناسکی را 
برای شرک زدایی به جای می آورند نکته قابل توجه 
این است که همه در انجام این مناسک جا پای 
خانواده یعنی ابراهیم و هاجر و اسماعیل می گذارند 
که معنای آن این است که ابراهیمی کردن زندگی 

به تجلی توحید در شهرها بستگی دارد. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان 
کرد: نباید شهرها را مهندسی صرف ببینیم بلکه نگاه 
به یک شهر نیز باید نگاه به انسان کامل یعنی انسان 

دارای روح، روان، نشاط و آرامش باشد. 
وی یاد آور شد: متاسفانه هم اکنون بیش از 

اسالم فردی و سیاسی توجه کردیم اما به اسالم 
فرمایشات  در  که  چرا  نکردیم.  توجه  اجتماعی 
حضرت علی)ع( است که ایشان فرمودند پیامبر خدا 
آنقدر در مورد همسایه بر ما تاکید کرد که ما فکر می 

کردیم همسایه از انسان ارث می برد.
شهر  داریم  نیاز  کرد:  تصریح  رضایی  دکتر 
اسالمی را از فلسفه و انسان شناسی شروع کنیم که 
مبنای آن باید رویکرد جدید به جامعه و خانواده باشد. 

وی گفت: اگر بخواهیم به شهر نوین اسالمی 
برسیم باید ابتدا هویت خانواده، محله و شهر را حفظ 
کنیم نه اینکه از کرج تا تهران همه چیز را یکسان 
ببینیم، این یکسان سازی نابودی هویت است چرا 

که کرج، کرج است و تهران، تهران.
این مسوول یادآور شد: وحدت در عین کثرت 
دومین نکته رسیدن به شهر نوین اسالمی است و 
همه کشورهای اسالمی می توانند اصول و قواعد 
یکسانی داشته باشند اما سلیقه های آنها متفاوت 

باشد. 
وی توجه سیاست مداران و اندیشمندان جهان 

اسالم به نقطه اوج تمدن اسالمی را خواستار شد و 
گفت: برای رسیدن به تمدن اسالمی و بازگشت به 
شکوه اسالمی گذشته، باید کار را از شهر اسالمی 

آغاز کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
شهرهای  در  اسالمی  باستانی  بناهای  تخریب 
توان  می  راحتی  به  امروز  کرد:  تاکید  اسالمی 
و  اسالمی  شهرهای  برخی  در  تمدن  فروپاشی 
دل  در  را  بومی  غیر  تمدن  یک  کردن  سربلند 
کشورها و شهرهای اسالمی مشاهده کرد تا جایی 
که با نگاه به این تضادها انسان گمان می کند که با 

یک شهر جنگ زده روبرو است. 
وی با بیان اینکه در گذشته مساجد و بازار کانون 
شهر اسالمی محسوب می شده است، افزود: امروز 
شهرهای غربی باعث بی هویتی انسان، خانواده و 
شهر شده است و معماری آن نیز خشونت را تولید 
می کند و به جای اینکه شهر به یک کانون برای 
پرورش انسان آزاده باشد انسان هایی با روح خشن 

را تربیت کرده و تحویل اجتماع می دهد. 
رضایی خاطرنشان کرد: متاسفانه در اسالم بیش 
از حد به اسالم سیاسی و فردی توجه کرده ایم و از 
اسالم اجتماعی که نیاز امروز جوامع اسالمی است، 

غافل شده ایم. 
وی نقطه اوج گیری انسان در جوامع اسالمی 
تمام  باید  کرد:  عنوان  و  دانست  اجتماع  در  را 
تالش خود را برای حفظ هویت شهر، خانواده و 
نهادهای اجتماعی بر مبنای فرهنگ اسالمی به 

کار ببندیم. 
قواعد  و  از اصول  استفاده  پایان  رضایی در 
سالئق  با  اسالمی  شهر  ساخت  در  یکسان 
مختلف را بدون ایراد دانست و یادآور شد: خانواده 
محوری، در ساخت شهر اسالمی باید بیش از 

پیش در نظر گرفته شود. 

یکپارچگی معنوی باید در شهرهای اسالمی به وجود آید


