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توس��عه و پيشرفت ضامن آرامش، 
رف��اه و امني��ت ف��ردای ميه��ن 
اس��المی مان اي��ران اس��ت و بدون 
ترديد مهندس��ان ساختمان در اين 
مس��ير نقش كليدی و برجسته ای 
ب��ر عه��ده دارن��د. ب��ر اين اس��اس 
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
در هر ش��رايطی می بايس��ت مسير 
ارائه پيش��نهادهای س��ازنده، نقدهای آموزنده و اجرای طرح های بديع در 
ش��هرهای مختلف كش��ور را فراهم آورد و دولت يا نهادهای حاكميتی نيز 
نسبت به ارزش گذاری خدمات مهندسی ساختمان و اهميت آن در جامعه 
و در اين سازمان مردم نهاد، نگاهی دقيق تر داشته و تمامی مساعی خويش 

را در حل و فصل مسائل بر پايه تأمين منافع و مصالح ملی بکار ببندد.
در اين گذار، دو دهه از عمر سازمان و برگزاری بيست و يك اجالس هيات 
عمومی سازمان نظام مهندسی می تواند فرصتی بی نظير برای ارزيابی نقاط 
ضعف يا قوت س��ازمان و عملکرد آن باش��د تا ضمن نيل به راهبردهای 
مناس��ب در پيش��برد اه��داف، بر رعايت حقوق م��ردم و تأمين و تضمين 
حق��وق حرفه ای جامعه مهندس��ی كش��ور اهتم��ام ورزد. اين مهم بايد با 
تکيه بر تصميمات هيات عمومی و التزام به مصوبات اين ركن س��ازمان 
نظام مهندس��ی كه همه س��اله در دو روز متوالی تش��کيل می شود حاصل 
گردد و فرصت را برای دس��ت اندركاران و مديران ملی و اس��تانی در اين 
اجتماع س��ترگ يا پارلمان نظام مهندس��ی فراهم آورد تا به بررسی دوباره 
وظايف قانونی و عملکردهای اس��تانی و ملی س��ازمان بپردازند و مس��ير 

اعتالی خود و كشور را رقم زنند.
بنابر گفته اعضای شورای مركزی، اجالس های هيات عمومی از يك نگاه 
حركتی نمادين برای ديدار اعضای هيات مديره اس��تان ها اس��ت كه در 
حين برگزاری اجالس و در جريان تش��کيل كميته ها و كميس��يون های 
تخصصی، امکان آشنايی و برقراری ارتباط عميق تر بين آنها به وجود آيد 
و تعامالت فی ما بين را به سمت هم افزايی و هم انديشی بيشتر و كارآمدتر 

بين اعضای هيات مديره استان ها هدايت نمايد.
از سوی ديگر، قطعنامه ای كه در پايان هر اجالس به تصويب اعضا می رسد به 
نوعی چکيده ای از فعاليت گروه های تخصصی، كميته ها و كميسيون های 
مختلف در سراسر كشور است و راهکارهای عملی برای ادامه كار را فراهم 
می آورد. بدان معنی كه قطعنامه هر اجالس اساس كار را برای يك سال 

آينده فراروی سازمان های نظام مهندسی قرار می دهد.
اما يك سؤال اساسی مطرح است كه آيا تحقق اهداف و برنامه های مندرج 
در قطعنامه ها به طور واقعی مورد سنجش قرار می گيرند؟  چرا كه از ظواهر 
امر چنين برمی آيد كه اين قطعنامه ها بيشتر در حد سخن باقی می ماند 
و در پايان اجالس برای اعضا قرائت و حتی در اخبار منعکس می ش��وند 
اما كم كم به بوته فراموشی می روند.  بايد بر اين نکته تاكيد جدی داشت 
كه قطعنامه ها از محل بررس��ی و تحليل چالش ها و مس��ايلی كه جامعه 
مهندسی و صنعت ساخت وساز با آنها دست به گريبان است، استخراج و 

تنظيم می شوند و اجرايی شدن آنها ضرورتی اجتناب ناپذير است.
از اين روست كه مواردی از مصوبات قطعنامه های ادوار مختلف اجالس ها 
هنوز بدون اقدامی مش��خص و ش��فاف، بالتکليف و بی نتيجه مانده كه به 

برخی از آنها تاكيد می شود:
1- اشتغال پايدار مهندسان از طريق ايجاد زيرساخت های صدور خدمات 

فنی و مهندسی

2- تدوين نظام نامه های پايش محيط زيست برای حفظ، بهبود، مديريت 
و رعايت الزامات آن

3- كاهش آاليندگی ناشی از ساخت وساز و درخواست هيات عمومی برای 
توجه و اقدام مؤثر جامعه مهندس��ی در رش��ته های مهندس��ی ساختمان 

در اين زمينه
4- توجه به بهينه سازی انرژی در طراحی معماری

5- تدوين و اجرای نظام نامه های واحد در راس��تای خدمات معماری در 
طراح��ی و نظ��ارت اق��دام و بر ضرورت ترويج معماری س��ازگار با محيط و 

بهينه سازی مصرف انرژی از طريق مدل سازی ساختمان
با هدف كاهش جدی هدررفت انرژی در س��اختمان ها )كه از بزرگ ترين 

معضالت صنعت ساخت وساز است(
و اما امروز كه نظام مهندس��ی در آس��تانه پايان دوره هفتم هيات مديره ها 
و آغاز دوره هش��تم آن هاس��ت، در چالش جدی تر قرار گرفته اس��ت كه به 
موجب ابالغ بخش��نامه های اخير وزير محترم راه و شهرس��ازی برای اين 

سازمان فخيم به وجود آمده است.
موضوعات كه از س��رفصل تعارض منافع به عنوان اصل پذيرفته ش��ده در 
انتخابات هشتم آغاز می گردد و تا عدم حضور كارمندان 14 نهاد و دستگاه 
دولتی در انتخابات دوره هش��تم هيات مديره س��ازمان نظام مهندس��ی، 
ممنوعي��ت هرگون��ه دريافت حق الزحمه بابت خدمات مهندس��ی، توقف 
ارجاع كار به مهندس��ين ناظر و ديگر فعاليت های چند س��اله س��ازمان 
از جمله كنترل طرح های س��اختمانی و بازرس��ی مضاعف روند عمليات 

اجرايی ادامه می يابد!
درحالی كه سازمان های نظام مهندسی طی دو دهه فعاليت به تدريج جايگاه 
شايسته خود را در دفاع از حقوق بهره برداران ساختمان كسب نموده و در 
اين مسير همواره در جلوگيری از ساخت وسازهای غيراصولی پيشگام بوده 
اس��ت، اكنون بايد مش��مول تغييری عميق و اساس��ی به خواست يك نهاد 
مس��ئول ش��ود! در حال حاضر كه براس��اس ماده 2 قانون نظام مهندسی و 
كنترل ساختمان، سازمان های نظام مهندسی توانسته اند بر ترويج اصول 
معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و باال بردن كيفيت 
خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به رعايت مقررات 
ملی ساختمان و افزايش بهره وری، حمايت از مردم به عنوان بهره برداران 
از س��اختمان ها و فضاهای ش��هری و ابنيه و مس��تحدثات عمومی و رشد و 
اعتالی مهندس��ی در كش��ور به صورت آشکار مؤثر باشد، دچار اختالل در 

فعاليت های خود گردد.
منتخبين دوره هش��تم بايد بدانند كه وظيفه ای  جز حفظ جايگاه ارزش��ی 
سازمان و تالش در اين مسير را نخواهند داشت و ضروری است به عنوان 
اف��رادی شايس��ته و مس��ئوليت پذير ب��ا ورود به هي��ات مديره ها در حفظ 
صيانت از ش��ان واقعی س��ازمان ها كوش��ش كنند. مهم ترين نکات پايه در 

گذار، برخی موارد زير را شامل است:
تببي��ن و شفاف س��ازی موض��وع هداي��ت، نظارت و كنت��رل فعاليت های 
س��ازمان ها كه آيا بر عهده ش��ورای مركزی اس��ت يا با دخالت مس��تقيم 

وزارت راه و شهرسازی.
تحليل كارايی سازمان در ادوار گذشته با تاكيد بر دوره جاری و وضعيت 

خاص دوره هفتم كه چهره و جايگاه سازمان را دگرگون نمود.
بحث بر اينکه در اين برهه حساس و خاص، نظام مهندسی و هيات مديره 
دوره هش��تم چگونه می تواند تکليف خود را با هويت و وظايف خويش و 

نيز مسووليت ها و نقش آينده اش به خوبی روشن كند.
و البته موضوعات اساسی ديگری كه در اين نوشتار نمی گنجد...!

مروری بر نقش انکارناپذير سازمان نظام مهندسی ساختمان در رشد و اعتالی کشور
  حيد ر جهان بخش
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رييس مجلس شورای اسالمی خطاب 
ب�ه اعض�ای پارلمان نظام مهندس�ی 
س�اختمان کش�ور: نظام مهندس�ی ساختمان 
يک تش�کل حرف�ه ای و تکيه گاه برای کش�ور 

است

رييس مجلس ش��ورای اس��المی در مراسم افتتاحيه 
اجالس بيست و يکم از مهندسان ساختمان خواست 
با مشاركت فعال در احيای بافت های فرسوده، زمينه 

رونق بخش ساختمان را فراهم كنند. 
وی با اشاره به برخی نوسانات اقتصادی در هفته ها و 
ماه های اخير، علت اصلی آن را رشد فزاينده نقدينگی 

دانس��ت و گف��ت: يک��ی از بهتري��ن راه ها برای جذب 
اين نقدينگی در فضای كار و توليد و اش��تغال، ايجاد 
جذابيت در بخش احيای بافت های فرسوده است كه 
می توان بر اس��اس پيشنهادهای سازنده سازمان های 
نظام مهندس��ی س��اختمان، اس��تان ها و تصويب اين 
طرح ها در نشس��ت های مشترک سران قوا، نقدينگی 

سرگردان را به اين سمت سوق داد.
دكتر الريجانی از طرح های نيمه تمام عمرانی كش��ور 
به عنوان يکی ديگر از مجاری هزينه كرد اين نقدينگی 
ي��اد ك��رد و افزود: م��ا حدود 600 هزار ميليارد تومان 
طرح های نيمه تمام در كشور داريم كه به دليل كمبود 
اعتب��ارات دولتی راك��د مانده و اكنون می توان به جز 
موارد معدودی كه بايد در تصدی دولت بماند، مابقی 
را به بخش خصوصی واگذار كرد تا با تکميل و توسعه 
آن ه��ا درآمدزاي��ی ايجاد ش��ود. وی در همين ارتباط 
خواس��تار تس��هيل مقررات و كاهش ضوابط در جهت 
س��رعت بخش��يدن به اجرای اين طرح های نيمه تمام 

شد تا رونق الزم به بخش ساختمان نيز بازگردد.
دكتر الريجانی س��ازمان نظام مهندسی ساختمان را 
يك تشکل حرفه ای و تکيه گاهی برای كشور توصيف 

كرد و گفت: فلس��فه اصلی كه قانون گذار، تأس��يس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان را تصويب و تأسيس 
ك��رده، س��پردن كارهای ديوان��ی به بخش خصوصی 
و اف��راد مج��رب بوده و س��ابقه عملکرد اين س��ازمان 
هم نش��ان دهنده درس��تی اين تصميم و اين مس��ير 
اس��ت و اگ��ر در م��واردی هم تعارضات��ی وجود دارد، 
می توان از معاونت حقوقی مجلس خواس��تار توضيح 
و تفس��ير قانون ش��د. وی موضوع شهرفروش��ی را كه 
در برخی موارد مطرح می ش��ود ناش��ی از وابس��تگی 
شهرداری ها به درآمدهای ناپايدار دانست و افزود: اگر 
برای شهرداری ها درآمدهای پايدار تعريف می شد و يا 
به جای قرارگرفتن آن ها در تش��کيالت وزارت كشور، 
ب��ه وزارت راه و شهرس��ازی پيون��د می خوردند، اين 

مشکالت كاهش می يافت.
الريجانی سازمان نظام مهندسی ساختمان را متولی 
تعيي��ن صالحي��ت مهندس��ان و درجه بن��دی اي��ن 
صالحيت ها خواند و گفت: مثاًل برای س��اده ترين كار 
مردم نيازی نيست ناظر يك ساختمان كوچك توسط 
اين س��ازمان تعيين ش��ود و بازرسی هم بايد در سطح 
مح��دود صورت پذي��رد. دكتر الريجانی تصريح كرد: 

بيست و يکمين اجالس هيأت عمومی نظام سازمان مهندسی  ساختمان
20 و 21 تير ماه - تهران
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خيلی روشن است كه سازمان نظام مهندسی ساختمان 
دولتی نيست و اگر در قانون آمده كه رئيس اين سازمان 
منصوب از طرف رئيس جمهور اس��ت برای آن اس��ت 
ك��ه به حاكمي��ت پل بزند. وی از اعضای هيات مديره 
سازمان های نظام مهندسی سراسر كشور خواست هر 
چ��ه می توانن��د مردمی تر عمل  كنند و اعتماد عمومی 
را جل��ب كنن��د و ب��ا همراهی و هم��کاری وزارت راه و 

شهرسازی كارهای مردم را سهل و ساده سازند.
رييس مجلس شورای اسالمی گفت: با اينکه به ذهن 
خالق آقای آخوندی اعتقاد دارم، بعيد می دانم كهريشه 
مشکالت موجود از موضوع بازرسی و مناقشات مربوط 

به آن باشد.
 رييس مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به مناقشه 
موجود در سازمان نظام مهندسی گفت: فلسفه اصلی 
اينک��ه قانونگذارنظ��ام مهندس��ی را تعريف كرد، اين 
ب��ود ك��ه كارهای حرف��ه ای را از امور ديوانی جدا كند. 
امورديوان��ی ظرفي��ت كارهای تخصصی را ندارد، پس 
بايد اين كارها را به متخصصان سپرد. الريجانی ادامه 
داد: به نظر من هم اين ايده درست است و سابقه كار 
ديوانی هم نش��ان می دهد اگراين س��ير را به درس��تی 

طی كنيم به نفع مردم است.
وی ب��ه موض��وع شهرفروش��ی كه از س��وی وزير راه و 
شهرسازی مطرح شده بود، اشاره و تصريح كرد: بعيد 
می دانم اين مشکل از نظام مهندسی باشد. اين مشکل 
زمانی به وجود آمدكه ضوابط شهرس��ازی به درس��تی 
اجرا نش��د و يا وزارت راه و شهرس��ازی قدرت الزم را 
نداشت. به ويژه كه گفتند شهرداری ها بايد روی پای 
خودشان بايستند؛ آن ها هم آغاز به شهرفروشيکردند. 
اين اشکاالت در ساختار دولت است و بايد حل شود.

وی همچني��ن گف��ت: ب��ا اينکه به ذه��ن خالق آقای 
آخوندی اعتقاد دارم، بعيد می دانم كه ريشه مشکالت 
موجود از موضوع بازرس��ی و مناقش��ات مربوط به آن 
باش��د. اگر كس��ی بخواهدساختمانی بسازد و ناظرش 
را سازمان نظام مهندسی انتخاب كند، به مردم فشار 
می آي��د و ايننقيص��ه باي��د برطرف ش��ود. البته برای 
پروژه های س��اختمانی بزرگ می توان اين كار را كرد، 
اما برای س��اختمان های كوچك نيازی نيس��ت. نبايد 
كاره��ا را ب��رای مردم س��خت كنيم، چون عموم مردم 

كارهای بزرگ انجام نمی دهند.
الريجانی به نکته ديگری اش��اره كرد و اظهار داش��ت: 
فلس��فه اينک��ه كار را ب��ه بخش های حرف��ه ای واگذار 
می كني��م، اين اس��ت ك��ه نمی خواهيم امور ديوانی ما 
بزرگ باش��د. همچنين اينکه سيس��تم های اداری ما 
تمک��ن الزم را ندارند. اش��کالی ندارد كه دس��تگاهی 
واحدمهندس��ی را به عنوان ناظر انتخاب كند، آنوقت 
ديگ��ر ني��ازی به ب��ازرس ديگر نيس��ت. نبايد كارهارا 
پيچي��ده كني��م. من فک��ر می كنم بحث ه��ای آقای 
آخوندی مهندس��ی نيس��ت و بيش��تر حقوقی است. 
همچنين مناقش��ه ديگر اين اس��ت كه ببينيم آيا نظام 

مهندسی واحدی دولتی است يا خير؟
 روش��ن اس��ت كه اين سازمان واحددولتی نيست. اگر 
در قانون آمده كه رييس اين سازمان را رييس جمهور 
انتخاب  كند براياين است كه به حاكميت پل بزند، در 

حالی كه اصل اين سازمان مردمی است.
وی اف��زود: وجه��ه و ماهي��ت نهاد مردمی تنها به عدم 
دريافت منابع از دولتنيس��ت بلکه رفتار يك س��ازمان 

نيز بايد مردمی بوده و اعتماد مردم را جلب
كند. اين نمادياز اخالق حرفه ای نيز اس��ت. به عقيده 

من، اين مناقشه بايد حل شود و البته كه قابل حالست. 
ي��ك مرجعي��ت می تواند در اين ميان حکميت كند. از 
وزير راه و شهرسازی و همچنين سازماننظام مهندسی 
می خواهم كه با سامان بخشيدن به بحث و سهل كردن 

كار اين مشکل را حل كنند.
او همچنين به وضعيت نامناس��ب ش��رايط مهندسی و 
اوضاع مهندسان در كشور اشارهکرد و گفت: اكثريت 
مهندس��ان در ايران وضعيت خوبی ندارند و اين تلف 
كردن يك پتانس��يل مهماس��ت. در بخشی كه وزارت 
راه و شهرسازی كمك  كننده است، بافت های فرسوده 
بايد اصالح شوندو رونق بگيرد. خواهش من اين است 
كه هر دو طرف پيش��نهاداتی برای تحرک بيش��تر اين 
مهم داشتهباشيد تا نقدينگی را بيشتر كرده و بتوانيم 
تمهيداتی برای رونق بخش��يدن به بحث س��اختماندر 

كشور داشته باشيم.
رييس مجلس ش��ورای اس��المی به موضوع طرح های 
عمرانی نيمه تمام اش��اره كردو گفت: چند س��ال است 
كه اين بحث را مطرح می كنيم كه دولت می تواند اين 

طرح ها را بهبخش خصوصی واگذار كند يا نه.
 مطابق اصل 44 بسياری از اين طرح هاينيمه تمام پس 
از اتمام نيز بايد واگذار شوند. موضوع ديگر اينکه برای 

اجرای اين طرح هامنابع مالی وجود
ن��دارد. ب��ا اي��ن حال، متاس��فانه در دولت اين طرح ها 
جدی گرفته نمی ش��ود؛ در حالی كه ما اين اختيار را 
داده بودي��م كه می توانيد طرح های عمرانی نيمه تمام 

راواگذار كنيد.
رييس مجلس شورای اسالمی  افزود: هم اكنون 500 
تا 600 ميليارد تومان در كشور طرح  نيمه تمام داريم 
كه دولت نيز پول كافيبرای اجرای آن ها ندارد. به جز 
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برخ��ی از اي��ن پروژه  ها كه بايد ب��ه صورت ملی انجام 
شوندباقی آن ها خارج از اين حدود هستند. در نتيجه 
با توجه به شرايط فعلی و نوسانات موجوددر نرخ ارز و 
مسکن پيشنهاد می كنم كه شرايط واگذاری طرح های 
عمرانی به بخش خصوصی بهقدری تس��هيل شود كه 
افراد مشتاقانه در پی انجام آن برآيند، البته اين طرح ها 
بايد بهگونه ای باش��ند كه نقدينگی را جمع كرده و به 
بازار كار و توليد و س��اختمان س��ازی رونقدهد؛ تمام 
اين مسائل به نفع كشور است. بنابراين اعالم می كنم 
ما آمادگی اين را داريمتا شرايط واگذاری اين طرح ها 

را بسيار تسهيل كنيم..

وزير راه و شهرس�ازی: خواست ما اين 
ب�ود ک�ه دو منفعت )ناظ�ر و بازرس( از 

يکديگر جدا شود
عب��اس آخون��دی وزير راه و شهرس��ازی در بيس��ت و 
يکمين اجالس نظام مهندسی ساختمان كشور، گفت: 
مش��کلی كه در كش��ور و در حوزه مهندس��ی داريم، به 
نحوه شکل گيری مهندسی در ايران مرتبط است؛ در 
ابتدا اين بحث از طريق سازمان برنامه و بودجه شکل 
گرفت و در ماده بيس��ت و س��وم قانون برنامه و بودجه 
مطرح شد. در اين قانون گفته شده است دولت به عنوان 
كارفرمای بزرگ كه طرح های عمرانی را انجام می دهد، 
بايد آنها را به مهندس��ان كش��ور ارجاع دهد. بر همين 
اساس سازمان نظام مهندسی شکل گرفت تا صالحيت 

مهندسان را بررسی كند.
او با اشاره به اينکه با گذشت زمان می توانيم اين سازمان 
را م��ورد ارزياب��ی قرار دهيم، اظهار كرد: به عقيده من 
مهم ترين نقطه قوت آن اين است كه مبحث مهندسی 
را در كش��ور پايه گ��ذاری ك��رده و به مفهوم صالحيت 
پرداخته است و از اينکه كار به افراد غير صالح ارجاع 

داده شود، جلوگيری می كند.
وی افزود: بزرگ ترين مش��کل در نظام فنی و اجرايی 
اين اس��ت كه بر اس��اس نياز كارفرما كه همان دولت 

است، قوانين شکل گرفته است. كارفرما تعيين كرده 
ه��ر ك��س كه می خواهد از م��ن كار بگيرد، بايد بخش 

خصوصی باشد. 
پ��س اي��ن نظام ب��رای كارفرمايی به ن��ام دولت ايجاد 
ش��د و نه برای كس��ب و كار مهندس��ی به صورت عام. 
نکت��ه ديگر اينکه م��وارد تأييد صالحيت در اين نظام 
بس��يار ديوان س��االرانه اس��ت؛ به طوری كه هيچ گونه 
مس��ئوليت حقوقی در نظام فن��ی اجرايی نمی بينيم. 
همه چي��ز در سيس��تم بروكراس��ی ارزياب��ی و تأييد 

صالحيت می شود. 
در واق��ع هيچ ك��س ضام��ن محصول نهايی نيس��ت. 
نمونه های زيادی از س��اختمان هايی داريم كه منهدم 
شده و هيچ كس پاسخگوی آن نبوده است. او ادامه داد: 
مسئله سوم در اين نظام اين است كه نظام فنی اجرايی، 
نظامی پايه ای و مقدماتی است و ساير دستگاه ها برای 

خودشان مقررات اضافه بر آن وضع می كنند.
وزير راه و شهرس��ازی با بيان اينکه تعاريف س��ازمان 
نظام مهندس��ی بر اس��اس تعاريف نظام فنی و اجرايی 
بيان ش��ده اس��ت، تصريح كرد: اين وضعيت در حالی 
است كه در نظام فنی و اجرايی، ذی نفع نهايی محصول 
و حافظ منافع عمومی كش��ور يکی اس��ت. نمی توان 
مفهوم��ی از نظ��ارت كه در نظام فنی و اجرايی مطرح 

است را در سازمان نظام مهندسی هم تعريف كرد.
او همچنين به موضوع شهرفروشی اشاره كرد و گفت: 
مفهوم شهرفروش��ی به همين يك جمله بازمی گردد 
كه ببينيم چه كس��ی كنترل س��اختمان را به عهده 
دارد. دولت يا ش��هرداری؟ كس��ی كه اين كنترل را به 
عهده دارد يا به صورت مس��تقيم وارد عمل می ش��ود و 
يا اينکه كار را برون سپاری می كند تا به نمايندگی از 

او ساختمان را بازرسی كند.
حرف من اين اس��ت كه ازنظر حقوقی الزم اس��ت دو 
نفر مجزا برای اين كارها انتخاب ش��وند. اما ملغمه ای 
ايجاد شد كه برخی گفتند ما ناظری داريم كه پول آن 
را مالك می دهد، سازمان نظام مهندسی آن را انتخاب 
می كند و اين فرد هم به ش��هرداری گزارش می دهد! 
در چنين ملغمه ای هيچ كس��ی به هيچ كس پاس��خگو 
نيست. ته اين قصه هم اين جنگل ساختمانی در تهران 
می شود. او تاكيد كرد: ما بايد مالك و ناظر را از يکديگر 
تفکيك كنيم. ناظر را شهرداری انتخاب كند چون او 
بايد از مقررات ملی س��اختمان تبعيت كند؛ البته كه 
او حقوق مالك را نمايندگی می كند، نه حقوق دولت 
را. خواس��ت ما اين بود كه دو منفعت )ناظر و بازرس( 
از يکديگر جدا شود. اگر چنينی اتفاقی بيفتد، خودش 

نوعی س��رمايه گذاری در جامعه اس��ت. البته كه حل و 
فصل اين موضوع هم بس��يار س��اده است. حرف ما اين 
است كه قانون پايه، قانون نظام مهندسی و تمام كارها 
نيازمند پروانه نظام مهندسی است؛ بنابراين دو سازمان 

بايد در عرض يکديگر لحاظ شوند.

نظام مهندس�ی  س�ازمان  رئي�س 
س�اختمان کش�ور در اجالس بيست و 
يکم: س�ازمان نظام مهندس�ی يک سرمايه ملی 

است
فرج ا... رجبی در بيس��ت و يکمين اجالس س��ازمان 
نظام مهندسی ساختمان كشور در وصف اين سازمان 
گفت: سازمان نظام مهندسی يك سرمايه ملی است.

بيست و يکمين اجالس سازمان نظام مهندسی كشور 
با حضور دكتر علی الريجانی؛ رئيس مجلس ش��ورای 
اس��المی، عب��اس آخون��دی؛ وزير راه و شهرس��ازی، 
مهن��دس  اكب��ر تركان؛ مش��اور رئيس جمهور در امور 
هماهنگی نوس��ازی در بافت فرس��وده، فرج ا... رجبی؛ 
رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور به همراه 
اعضای هيات مديره استان های سازمان نظام مهندسی 

كشور در تهران برگزار شد.
رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور ابتدای 
س��خنان خود با تش��کر از مجلس ش��ورای اسالمی در 
پيگيری مطالبات س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
گف��ت: دكت��ر الريجانی و اعضای كميس��يون عمران 
مجلس ش��ورای اسالمی با حساسيت مسائل سازمان 
نظام مهندس��ی ساختمان را پيگيری كردند؛ بنابراين 
يکی از مرجع های پيگيری ما در سال گذشته مجلس 

شورای اسالمی بود.
وی اضاف��ه ك��رد: دوران پرف��راز و نش��يبی در ح��وزه 
مهندس��ی طی می كنيم. در اين دوران اس��ت كه قدر 
م��ردان و عياره��ا عيان می ش��ود؛ اما در اين در دوران 
پرتالطم مديرانی می توانند موفق عمل كنند كه عيار 

حرفه ای باال داشته باشند.
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 با ياری ايزد مّنان و حّی توانا، بيست ويکمين اجالس هيأت 
عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور كه مصادف 
است با آغاز سومين دهه فعاليت سازمان های نظام مهندسی 
س��اختمان در اس��تان های سراسر كشور، در سال حمايت از 
كاالی ايرانی و در راستای اجرای ماده 19 قانون نظام مهندسی 
و كنترل س��اختمان و بر اس��اس مواد 102 تا 107 آئين نامه 
اجراي��ی آن، در روزه��ای 20 و 21 تيرم��اه 1397 ب��ه دعوت 
و ميزبانی ش��ورای مركزی، با حضور اعضای محترم ش��ورای 
مركزی، اعضای محترم هيأت مديره اس��تان ها و بازرس��ان، 
رؤسای شورای انتظامی، رؤسای سازمان های نظام كاردانی 
استان ها، معاونين عمرانی استانداری ها، مديران كّل ادارات 
راه و شهرس��ازی، ش��هرداران مراكز اس��تان ها و ... در س��الن 

اجتماعات هتل اسپيناس تهران برگزار شد.
 ب��ا توج��ه ب��ه ش��عار حمايت از كاالی ايران��ی و نظر به اينکه 
س��اختمان باارزش ترين كاالی ايرانی اس��ت كه از طراحی، 
س��اخت و بهره گيری از منابع، همه آنها دس��ت پرورده هنر، 
انديشه و دست پرتوان ايرانی است و از طرفی نظر به اتفاقات 
و حوادثی كه در طول يکسال گذشته جامعه نظام مهندسی 
س��اختمان را دس��تخوش الته��اب نم��وده و به منظور حفظ 
حيثيت و شأن و منزلت ملّی و بزرگداشت تمامی ظرفيت ها 
و نيروهای اجتماعی و بهادادن به داشته ها و توانمندی های 
مادی و معنوی جامعه، در تمامی زمينه ها و حوزه های مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، تخصصی و غيره و با توجه به اينکه رشد 
و تعالی ملّی و توسعه انسانی مهم ترين مؤلفه در جهت توسعه 
و چشم انداز هر جامعه ای است، نمی توان نقش تعيين كننده 
و تأثيرگذار حضور جامعه مهندس��ی كش��ور در عرصه های 

سازندگی و توسعه كشور را ناديده گرفت.
 لذا اعضای حاضر ضمن س��پاس و امتنان از حضور رياس��ت 
محترم مجلس شورای اسالمی، وزير محترم راه و شهرسازی، 
جمعی از نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی، معاونين 
محترم وزارت راه و شهرس��ازی و س��اير مقامات كش��وری، 
به طور اهم خواس��تار استقالل س��ازمان های نظام مهندسی 
ساختمان به عنوان سازمان های حرفه ای، تخصصی و رسمی 
و درعين حال بزرگترين جامعه مردم نهاد با دانش تخصصی و 
حرفه ای، شده و از ايشان می خواهند با نگاه ويژه و تخصصی 
نس��بت به تبيين جايگاه و ش��أن مهندس��ين عضو در ابتدا و 
س��پس س��ازمان های مذكور اهتمام ورزيده و اين نهاد بزرگ 

بيانيه  اجالس
بيست و يکم
هيأت عمومی
تيرماه 1397- تهران

 م��ا خودم��ان را عرضه كردي��م و مردم ما را 
پذيرفتن��د و باي��د در مقاب��ل امانت��ی كه در 
دس��ت داريم، امانت دار باش��يم. ما موظف و 
مکلف هس��تيم كه ب��ا تمام توان وظيفه مان 

را انجام دهيم.
 رئيس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 
كش��ور ب��ا بيان اين كه اي��ن فراز و فرودها در 
دريای دل انسان های توانمند آرام می شود، 
گفت: ما امروز پاس��دار و امانت دار 20 س��ال 
تالش و كوش��ش خودمان و همکارانمان در 

عرصه مهندسی هستيم.
 آق��ای دكت��ر الريجان��ی، باره��ا گفته اي��د 
چالش ه��ای زي��ادی داريم و س��ازمان های 
نظام مهندس��ی ب��ه دلي��ل س��نخيتی كه با 
موض��وع دارن��د، می توانند ب��ه كمك مردم 
و دول��ت بيايند. يک��ی از چالش های امروز، 

اشتغال و يکی از راهبردها، مسکن است.
رجبی اضافه كرد: ش��اكله اقتصاد با مس��کن 
ساخت و ساز گره خورده است. بخش مسکن، 
خرده سياس��ت نيست بلکه راهبرد اساسی 
در حل مش��کالت اس��ت. ما بايد اين مساله 
را مديري��ت كني��م و مجلس نيز بايد مطالبه 
گری كند تا اين راهبردها مش��خص ش��ود. 
در اين صورت ما در سياس��ت گذاری موفق 

خواهيم بود.
 رئيس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 
كش��ور با بيان اين ك��ه ما نمونه هايی از عدم 
تصدی گ��ری دولت داري��م، توضيح داد: در 
اصالح قانون نظام مهندسی بايد بگوييم اين 
دستگاه خصوصی است و تکليف بايد مشخص 
ش��ود. ما می گوييم دستگاه خصوصی است 
تا رش��د و نمو داش��ته باش��د. اين سازمان با 

تشکل های صنفی فرق می كند.
عض��و كميس��يون عمران مجلس ش��ورای 
اس��المی در ادام��ه ب��ه بيان اي��ن تفاوت ها 
پرداخت و گفت: اولين تفاوت به اين موضوع 
برمی گردد كه اين تشکيالت انتفاعی است. 
تفاوت دوم موضوع آموزش اس��ت. س��ازمان 
وظايف��ی دارد و باي��د مهندس��ان را آموزش 
دهد تا وارد حرفه شوند و بر كارشان نظارت 
داش��ته باش��د. رجب��ی افزود: در بررس��ی 
قان��ون اتفاق های جديدی افتاد. با بررس��ی 
كارشناسی به اين نتيجه رسيديم كه سازمان 
نظام مهندسی و نظام فنی اجرايی بايد مکمل 
يکديگر باشند تا با استفاده از قانون موجود 

به هم افزايی دست يابند.
رئيس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 
كشور با اشاره به زلزله كرمانشاه گفت: اتفاقی 
كه در اين اس��تان افتاد، ما را در سايه روش��ن 
فضای مهندسی قرار داد. بخش روشن آن در 
مقايسه با بم و رودبار بود كه تعداد كشته های 
كمتری داشت. البته كشته شدن يك فاجعه 
انسانی است اما كاهش آمار فوتی ها در زلزله 
نسبت به سال های گذشته نشان می دهد كه 

حركت رو به جلو داشته ايم.
وی در پايان بيان كرد: در زلزله كرمانش��اه 

مش��خص شد برخی از س��اختمان هايی كه 
فروريخت��ه بودن��د بعد از اتم��ام يك طبقه 
اضافه كرده بودند. س��ازمان نظام مهندسی 

يك سرمايه ملی است.

معاون وزير راه و شهرس�ازی: 
وضعي�ت  اختالف نظره�ا 

سازمان را بهبود می بخشد
هوشنگ عشايری در حاشيه بيست و يکمين 
اجالس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
درب��اره ضرورت های برگزاری اجالس گفت: 
برگزاری اجالس س��ازمان نظام مهندس��ی 
يك الزام قانونی اس��ت؛ بنابراين اجرای آن 
ض��رورت دارد. علت اصلی قانونی كردن اين 
موض��وع، تصوي��ب بودجه و اليحه س��االنه 
سازمان است كه بايد در اين مجمع تصويب 
شود. از سوی ديگر در اين اجالس تصميمات 
كالن برای كيفيت ساخت وساز و همچنين 
س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان كشور 
گرفته می شود. معاون وزير راه و شهرسازی 
معتقد است اختالف نظرهايی كه بين اعضای 
سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد 
در اجالس مطرح و باعث بهبود وضعيت فعلی 

سازمان نظام مهندسی می شود.

وی، اضاف��ه ك��رد: به ط��ور طبيع��ی در 
نظام مهندس��ی  س��ازمان  اجالس ه��ای 
س��اختمان رايزنی هايی بين مديران ارش��د 
كش��ور و بحث ه��ای جانب��ی بي��ن اعضای 
سازمان در حاشيه اجالس صورت می گيرد 
و نقطه نظرات و ديدگاه ها تبادل می ش��ود.  
از چن��د ماه گذش��ته تاكنون بحث هايی كه 
بين س��ازمان نظام مهندس��ی و وزارت راه و 
شهرسازی شکل گرفته، به يکی از موضوعات 
داغ روز تبديل ش��ده اس��ت كه برگزاری اين 
اج��الس می تواند تا حدودی اختالف نظرها 
را برط��رف كن��د. وی در پايان با بيان اين كه 
اختالف نظرهايی كه بين اعضای س��ازمان 
وج��ود دارد، باع��ث بهب��ود وضعي��ت فعلی 
می ش��ود، گفت: هنگامی كه سازمانی مانند 
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان كشور با 
500 هزار عضو شکل می گيرد، تفاوت سليقه 
و خواس��ته مطرح خواهد ش��د، بنابراين هر 
يك از اعضا خواسته های متفاوتی دارند. اين 
اجالس می تواند به تجميع نظرات متعارض 
اعض��ا كم��ك كند و به يك نقطه اش��تراک 
برای بهبود كيفيت برنامه های آينده سازمان 

دست يابند.
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تخصصی و حرفه ای را به ش��کل يك نهاد مس��تقل ارج 
نهند و به رسميت بشناسند.

الزم به ذکر اس�ت در پايان نشس�ت دو روزه، اعضای 
حاضر، مفاد قطعنامه را به شرح زير صادر نمودند:

س��ازمان های 1 هيأت عمومی ضمن تأكيد بر حفظ ش��أن و  عض��و  مهندس��ان  جاي��گاه 
نظام مهندس��ی س��اختمان از دولت محترم، مجلس 
محت��رم ش��ورای اس��المی، وزارت محت��رم راه و 
شهرس��ازی و شورای محترم مركزی می خواهد، مفاد 
مندرج در ماده 3 قانون نظام مهندس��ی ساختمان كه 
تأكي��د ب��ر غيرانتفاعی بودن اين س��ازمان ها نموده را 
محت��رم ش��مرده و اجازه دهن��د مطابق ماده 9 قانون، 
مجامع عمومی س��ازمان استان ها تصميم نهايی اداره 
س��ازمان ها را مطاب��ق با قوانين و مق��ّررات جمهوری 
اس��المی اي��ران و ب��ا در نظر گرفتن مف��اد ماده 37 و 
س��اير مفاد قانون نظام مهندس��ی و كنترل ساختمان 

بگيرند و اداره نمايند.

ساختمان در جهت كنترل و رعايت ضوابط و 2 نظ��ر ب��ه اينکه مجموعه مباحث مقّررات ملّی 
ايجاد آس��ايش و كيفيت س��اختمان است و به استناد 
بنده��ای م��اده 2 قان��ون نظام مهندس��ی و كنت��رل 
س��اختمان، هي��أت عموم��ی از وزارت محت��رم راه و 
شهرسازی و شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان 
تقاض��ا می نمايد، صالحيت تخصص مرتبط در تمامی 
گروه ه��ای س��اختمانی به طور مس��تقل ال��زام و كليه 
مباح��ث مق��ّررات ملّ��ی س��اختمان اجراي��ی گردد، 
همچني��ن در راس��تای توج��ه ب��ه جاي��گاه حرفه ای 
طراحان و ناظران س��اختمان و نيز جايگاه هر رش��ته 
در نظ��ارت مقي��م، ب��ازه زمانی برای مس��ئوليت های 

حرفه ای تعريف شود.

فّنی- ملکی س��اختمان به منظور تدوين سند 3 اصالح و بازبينی مفاد مندرج در شناس��نامه 
ارزيابی و گواهی كيفيت س��اخت س��اختمان با نگاه 
وي��ژه ب��ه درج اطالعات كلی س��اختمان اع��م از نوع 
مصالح و تجهيزات، اس��تاندارد مصالح، رده و برچسب 
ان��رژی س��اختمان و جزئي��ات فّن��ی ب��ا اس��تفاده از 
سيس��تم های مدل س��ازی انرژی و همچنين تأكيد بر 
اس��تفاده از خدمات س��ازندگان صاحب صالحيت در 
تمامی مراحل س��اخت مّدنظر قرار گيرد و نس��بت به 
تأمين ضمانت های س��اختمان س��اخته ش��ده توسط 

مراجع قانونی و صالحيت دار مربوطه اقدام گردد.

شهرس��ازی می خواه��د نس��بت ب��ه ايجاد و 4 هي��أت عمومی ش��ورای مركزی وزارت راه و 
توس��عه فناوری BIM در فرايند ساخت وس��از اقدام و 
برای اين امر ابتدا نس��بت به تهيه نقش��ه راه مديريت 
اطالعات س��اختمان BIM س��ند راهبردی آن اهتمام 
الزم را مب��ذول و در حداق��ل زم��ان ممکن نس��بت به 
عملياتی نمودن آن و ارائه آموزش های الزم مهندسان 

اقدام نمايد.

مقّررات ساخت وس��از بين المللی با استفاده از 5 تبدي��ل مباح��ث مقّررات ملّی س��اختمان به 

اس��تانداردها و كده��ای بين المللی و بازنگری مباحث 
مقّررات ملّی ساختمان با نگاه ويژه به ساخت ساختمان 
س��بز، رده بندی انرژی و زيس��ت محيطی س��اختمان، 

مباحث شهرسازی، ترافيك، نقشه برداری و ...

و مهندسی در نحوه ساخت وساز و ايجاد يك 6 به منظ��ور عدم تعارض و ارتقای خدمات فّنی 
نظام واحد كنترلی و مقّرراتی در ساخت وس��از كشور، 
هي��أت عموم��ی از دول��ت محت��رم، مجل��س محترم 
ش��ورای اسالمی و ش��ورای محترم مركزی تقاضامند 
اس��ت نس��بت به يکپارچه سازی نظام فّنی و اجرايی و 
نظام مهندس��ی س��اختمان و بازتعري��ف خدم��ات و 
مق��ررات آنه��ا اهتمام الزم را مب��ذول نموده و در اين 
راس��تا نس��بت به تجمي��ع و يکسان س��ازی قوانين، 

مقّررات، نشريات و استانداردها اقدام نمايند.

اعض��ای س��ازمان، هيأت عمومی از ش��ورای 7 ب��ه جه��ت رش��د و ارتق��ای دان��ش و مهارت 
مركزی می خواهد نس��بت به تهيه نظام نامه راهبردی 
آموزش مستمر به عنوان يك برنامه جامع آموزشی با 
رويک��رد كارب��ردی و با تأكيد بر توجه ويژه به آموزش 
عملی اقدام نمايد تا ضمن بهينه كردن نحوه آموزش 
در طراح��ی، نظ��ارت و اج��را اين آموزش ها در مراحل 
ورود به حرفه، ارتقای پايه، تمديد پروانه مورد تأكيد 

و اجرا قرار گيرد.

در راستای كاهش قصور احتمالی مهندسين 8 ب��ا عنايت به ض��رورت ترويج اخالق حرفه ای 
و افزايش تعهد در تمام اركان سازمان و دركل جامعه 
مهندس��ی و ساخت وس��از و توجه به اخالق عمومی در 
تم��ام حوزه ه��ا از جمله فضای مجازی، ضمن تأكيد بر 
س��اماندهی كلي��ه فضاه��ای مج��ازی و حقيق��ی، 
برنامه ه��ای م��دّون ترويج��ی ب��رای اركان مختل��ف 
س��ازمان از جمله هيأت مديره ها، بازرسان، شوراهای 
انتظام��ی، گروه ه��ای تخصص��ی و كميس��يون ها و ... 
پيش بينی و تعريف گردد و به منظور ش��روع مناس��ب 
آن هيأت عمومی از وزارت راه و شهرس��ازی و ش��ورای 
مرك��زی تقاض��ا دارد در ي��ك فض��ای آرام و با در نظر 
گرفت��ن هم��ه ديدگاه ه��ا، نقط��ه نظرات و ش��رايط 
اجتماعی و فرهنگی، با احترام متقابل نسبت به پايان 

دادن اختالفات اقدام نمايند.

هيأت عمومی ضمن تأكيد بر اجرايی ش��دن  كليه بندهای مندرج در ماده 15 و 21 قانون 9
نظام مهندسی ساختمان از شورای مركزی می خواهد 
با يك برنامه ريزی دقيق نس��بت به نظارت بر حس��ن 
انجام خدمات مهندس��ی و همچنين نظارت جدی بر 

عملکرد سازمان استان ها اقدام نمايد.

شهرس��ازی و ش��ورای مرك��زی می خواه��د 10 هي��أت عموم��ی از وزارت محت��رم راه و 
به منظ��ور اجرايی ش��دن بن��د 11 ماده 15 و باالخص 
م��اده 27 قانون نظام مهندس��ی و كنترل س��اختمان 
ضم��ن در دس��تور كار ق��رار دادن اص��الح آئين نامه و 
دستورالعمل ابالغی، بهره گيری از ظرفيت و خدمات 
قابل توجه مهندس��ان دارای صالحيت كارشناس��ی 

م��اده 27 را در اولوي��ت خ��ود قرار دهند و نس��بت به 
بهره گيری هرچه بيش��تر از كارشناس��ان ماده 27 در 

امور كارشناسی فّنی به مراجع قضايی اقدام نمايند.

ضم��ن  دارد  تقاض��ا  عموم��ی  هي��أت  آسيب شناس��ی مس��ائل حوزه ساخت وساز و 11
مهندس��ی كش��ور، با توجه به پتانس��يل باالی جامعه 
مهندس��ی، وزارت راه و شهرس��ازی و شورای مركزی، 
تدابي��ر الزم جه��ت ارتقای س��طح دانش بين المللی و 
تدابير الزم جهت ارائه راهکارهای افزايش ضريب های 
رقابت��ی بين الملل��ی مهندس��ان ايران��ی و تس��هيل 
فعاليت های بين المللی آنان را از طريق توسعه صدور 
خدم��ات مهندس��ی انجام دهن��د، همچنين با تدوين 
نظام نامه هايی در خصوص ارتقای خدمات مهندس��ی 
و جلوگيری از مداخله افراد فاقد صالحيت در فرايند 

ساخت وساز اقدام نمايند.

نظ��ر ب��ه حجم وس��يع خدمات مهندس��ين  س��اختمان و جمعيت وس��يع مهندس��ين در 12
سراس��ر كش��ور، هي��أت عمومی از ش��ورای مركزی 
می خواه��د اهتمام خ��ود را جهت اخذ موافقت دولت 
محت��رم و مجل��س ش��ورای اس��المی در جهت ايجاد 

تسهيالت در خصوص بيمه مهندسان بکار گيرد.

س��ازمان های  كلي��ه  از  عموم��ی  هي��أت  نظام مهندس��ی س��اختمان استان ها، شورای 13
مرك��زی و وزارت راه و شهرس��ازی می خواهد اهتمام 
خود را در جهت همکاری با دولت محترم و نهادهای 
مربوط��ه در خص��وص ح��ل مش��کالت و بحران های 
جامع��ه از جمله ترمي��م و بازآفرينی بافتهای تاريخی 
فرس��وده، بح��ران كمب��ود آب، بح��ران ان��رژی و 
محيط زيس��ت و تغييرات اقليمی، از طريق بازنگری و 
اج��رای صحي��ح مباح��ث مختل��ف مق��ّررات ملّ��ی 
س��اختمان به ويژه مبحث 22 مقّررات ملّی ساختمان 
و س��اير قوانين و آئين نامه ها در زمينه هايی همچون 
بازياف��ت و بهينه س��ازی مص��رف آب و انرژی، اصالح 
الگوی صحيح مصرف منابع، بهره گيری از انرژی های 
تجديدپذي��ر در طرح ه��ا و ... از طري��ق ص��دور و ابالغ 
اجراي��ی،  و دس��تورالعمل  نظام نام��ه   ش��يوه نامه، 
ب��ا اعط��ای صالحيت ه��ای حرفه ای نظير بازرس��ی 
نگه��داری س��اختمان، مميزی و بازرس��ی انرژی و... 

انجام دهند.

و  راه  وزارت محت��رم  از  هي��أت عموم��ی  شهرس��ازی درخواس��ت می نمايد در راستای 14
توجه به تبصره س��ه ماده 11 آئين نامه اجرايی قانون 
نظام مهندس��ی و كنت��رل نس��بت به توج��ه به تعداد 
متقاضيان هر رشته و رعايت تناسب موردنياز جامعه 
به آن رش��ته به طور مس��تمر در فواصل زمانی معّين 
نسبت به برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهندسی 

اقدام نمايد.

برگ��زاری اجالس بيس��ت و دوم به ش��ورای 15 هي��أت عموم��ی در خص��وص زم��ان و محل 
مركزی سازمان تفويض اختيار می نمايد.
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نخس��تين همايش بين الملل��ی مديريت انرژی در 
ساختمان و فناوری های مرتبط به همت كميسيون 
ان��رژی و محيط زيس��ت س��ازمان نظام مهندس��ی 
س��اختمان اس��تان تهران و ش��ورای جهانی انرژی 
)كميت��ه ملی انرژی جمهوری اس��المی ايران( و با 
حمايت سازمان ها و نهادهای علمی و اجرايی سی 
و يکم خرداد ماه س��ال جاری در پژوهش��گاه نيرو 

برگزار شد.
حيدر جهان بخش رييس اين همايش در مراس��م 
افتتاحيه با ضروری خواندن توجه به مسائل ناشی 
از توس��عه نامتوازن شهرها در دهه های اخير اظهار 
كرد: در اين زمينه 4 مس��اله اصلی ايجاد ش��ده كه 
ش��امل محيط زيس��ت، آب، هوا و انرژی و منابع آن 
است كه بهره برداری نامناسب و غيرمتناسب از آن 
منابع، آلودگی های متعددی را در س��طح ش��هرها 
و كالن ش��هرها ايجاد كرده كه منجر به ناپايداری 

محيط زيست شده است.
وی در ادام��ه ب��ا تاكيد ب��ر دو راهکار جاری كاهش 
مصرف و ذخيره سازی در حوزه انرژی افزود: در اين 
زمينه می توان با اس��تفاده از تجارب س��اير كشورها 
از بحران ه��ا عب��ور كرده و ب��ه تفکر مديريت انرژی 
برسيم كه در اين راه سه حوزه اصول و سياست های 

كلی، فرايندهای اجرايی و تکنولوژی های مرتبط و 
بومی سازی آنها زنجيره با اهميتی است.

جهان بخ��ش ك��ه دبي��ری كميس��يون ان��رژی و 
محيط زيس��ت س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
اس��تان را ني��ز بر عه��ده دارد در ادامه تصريح كرد: 
در اين كميس��يون س��عی كرده ايم كه به موضوع 
انرژی در نظام مهندسی بيش از گذشته بپردازيم و 
نگاه ها را از مقياس كاهش مصرف به سمت مديريت 
س��وق دهيم و از س��وی ديگر اصول- سياس��ت ها، 
فرايندها- روش ها و تکنولوژی ها را با يکديگر پيوند 
دهيم و اين همايش در راستای همين وظيفه شکل 

گرفته است.
در ادامه اين مراس��م فرج ا... رجبی رييس ش��ورای 
مركزی نظام مهندس��ی ساختمان كشور نيز توجه 
به موضوع انرژی و آسيب های ناشی از بهره برداری 
نامناسب از منابع را قابل تقدير عنوان كرد و گفت: 
ب��دون مديريت صحيح امکان بهره برداری از منابع 
در هيچ حوزه ای وجود ندارد و اين مس��اله ش��امل 

بخش انرژی نيز می شود.
وی عملياتی كردن راهکارها و پيشنهادها را ضرورتی 
انکارناپذير دانست و افزود: در اين زمينه ارائه راهکار 
بسيار صورت گرفته و می گيرد اما در مرحله عمل 

متاسفانه بسيار ضعيف ظاهر شده ايم.
رجبی عادت به استفاده از ظرفيت های دولتی را از 
ديگر موانع در مديريت مناس��ب انرژی عنوان كرد 
و ادامه داد: اس��تفاده از ظرفيت های موجود و عدم 
اتکا به دولت می تواند بس��يار راهگش��ا باشد و دولت 
نيز بايد ضرورت اس��تفاده از پتانس��يل های خارج از 

خود را بپذيرد.
احمد خرم رييس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اس��تان تهران نيز ديگر س��خنران اين همايش بود. 
وی سند توسعه را اصل اساسی در به ثمر نشستن 
اراده و مديريت در بخش های مختلف كشور عنوان 
كرد و گفت: متاسفانه در هيچ حوزه ای سند توسعه 
نداريم و اين زيبنده كشور نيست. ضمن اينکه عدم 
بهره برداری صحيح از منابع كش��ور و هدر رفت آن 
می توان نسل حاضر و نسل های آينده را با مشکالت 

عديده ای مواجه كند.
وی اف��زود: م��ا با داش��تن 1 درصد خاک جهان و 1 
درصد جمعيت جهان و در اختيار داشتن 9 درصد 
منابع و معادن طبيعی از پتانسيل بسيار خوبی برای 
رش��د و توس��عه برخورداريم اما فقدان سند توسعه 
و عدم وجود سيستم مناسب مانع از بهره مندی از 
اين مواهب خدادادی در راس��تای اعتالی كش��ور و 

نخستين همايش بين المللی مديريت  انرژی
در ساختمان و فناوری های مرتبط برگزار شد
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سرزمين ايران شده است.
محمد ش��کرچی زاده ريي��س مركز تحقيقات راه، 
مس��کن و شهرس��ازی نيز در اين مراسم با اشاره به 
جدی تر ش��دن موضوع انرژی و فعاليت مهندس��ان 
ناظر در اين زمينه گفت: با اين روند رعايت مبحث 
19 مقررات ملی ساختمان از توجه ويژه ای برخوردار 
ش��ده و در اين راس��تا تهيه جزييات مبحث نوزده از 

جمله اقدامات مهم مركز تحقيقات بوده است.
و در ادامه گزارش عملکردی پيرامون اقدامات انجام 
شده در حوزه انرژی و مبحث 19 در مركز تحقيقات 
راه، مسکن و شهرسازی ارائه كرد و با تاكيد بر لزوم 
ايجاد نگاه تحول گرايانه در اين حوزه افزود: اقدامات 
در اي��ن زمين��ه هن��وز به صورت موردی اس��ت و به 
جريان تبديل نش��ده اس��ت. در اين راستا بايد توجه 
داشته باشيم كه تهديدهای تدريجی به صورت آرام 
نهادينه می ش��وند و آس��يب های جبران ناپذيری را 

رقم خواهند زد.

در ادامه، سيد مجيد مفيدی رييس علمی همايش 
در گزارش خود اش��اره داش��ت: 150 چکيده مقاله 
به دبيرخانه ارس��ال ش��د كه از اين تعداد، 90 مقاله 
پذيرفته ش��د. در مرحله بعد تعداد 50 اصل مقاله 
درياف��ت كردي��م ك��ه از بين آنها تعداد 15 مقاله در 
قالب پنل های مختلف ارائه می شود. درنهايت نيز 

به 5 مقاله برتر هدايايی تعلق خواهد گرفت.
در بخ��ش ديگ��ر نخس��تين هماي��ش بين المللی 
مديري��ت ان��رژی در س��اختمان، اميد توكلی مدير 
پروژه ملی بهينه س��ازی انرژی و محيط زيس��ت به 
ارائ��ه توضيحات در م��ورد اين پروژه پرداخت و در 
ادامه دكتر خان بيگی مديركل پژوهشی وزارت نفت 
نيز در مورد لزوم وجود سيس��تم مديريت انرژی به 

سخنرانی پرداخت.
در بخش پايانی مراسم افتتاحيه نخستين همايش 
بين المللی مديريت انرژی در ساختمان، اليسنس 
نرم افزار ديزاين بيلدر از سوی شركت كنتروتك به 

دانش��گاه های ش��هيد بهشتی، علم و صنعت ايران، 
خواجه نصير و دانش��گاه ش��يراز و ش��ورای مركزی 

نظام مهندسی اهدا شد.
گفتن��ی اس��ت در اي��ن همايش 4 پن��ل با عناوين 
»مدل سازی انرژی ساختمان در مرحله طراحی«، 
»جاي��گاه انرژی ه��ای فس��يلی و تجديدپذي��ر در 
گسترش بناهای پايدار و سبز«، »مديريت و فناوری 
انرژی و نمونه اجرايی در ساختمان های موجود« و 
»فناوری، ساختمان هوشمند و مصالح ساختمانی 

در حوزه مديريت انرژی« برگزار شد.
برگ��زاری كارگاه ه��ای تخصص��ی ب��ا موضوعاتی 
همچون »مميزی انرژی در س��اختمان های جديد 
و موجود«، »مدل س��ازی انرژی در س��اختمان« و 
»مهندسی و علم مواد در معماری پايدار« و برپايی 
نمايشگاه مصالح و فناوری های مرتبط و انرژی های 
تجديدپذير از ديگر برنامه های اين همايش بود كه 

مورد استقبال و توجه حاضران قرار گرفت.
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افتتاحيه کنفرانس:
مراس��م افتتاحي��ه ب��ا حضور همزمان بي��ش از 1100 نفر از جمله مقامات 
عالی رتبه، مس��ئوالن، اس��اتيد، صنعتگران، مش��اوران، مهندسين و دانشجويان در 
مرك��ز همايش ه��ای بين المللی پژوهش��گاه صنعت نف��ت برگزار گرديد. با توجه به 
ظرفيت 740 نفری س��الن اصلی با هماهنگی های الزم، س��الن كاس��پين با ظرفيت 
240 نفر فعال ش��د كه پس از تکميل ظرفيت س��الن اصلی برای مراس��م افتتاحيه 

به سالن فرعی بروند.
اين مراسم از ساعت 9:30 روز سه شنبه مورخ 1397/4/5 با تالوتی از آيات قرآن 
مجيد ش��روع ش��د. پس از پخش س��رود ملی جمهوری اسالمی ايران مجری مراسم 
افتتاحيه، موس��وی از دبير كنفرانس، مهندس رامين كرمی، درخواس��ت كردند تا 

بيانيه خود را جهت شروع كنفرانس دوم در جايگاه قرائت كنند.
مهن��دس رامي��ن كرم��ی ضمن ارائ��ه گزارش 
اولين كنفرانس و فعاليت های صورت گرفته در 
يکس��ال اخير، گفت: ش��ورای سياست گذاری 
كنفران��س ب��ا ات��کا ب��ه تجربي��ات ارزش��مند 
كنفران��س س��ال گذش��ته و ي��ك س��ال كار 
كارشناسی در قالب ارتباط و تعامل هدفمند با 
صاحبان صنايع، اساتيد دانشگاه، پژوهشگاه ها، 

مجامع داخلی و معتبر بين المللی با لحاظ نيازهای فراروی س��اختمان و با تاكيد 
بر چالش های مهم فرا روی كشور نظير تغييرات محيطی، اقليمی، مديريت بحران 
آب، بهين��ه س��ازی مص��رف ان��رژی و كاهش آالينده های زيس��ت محيطی اقدام به 
تبيين، تعيين اهداف و استراتژی ها در دومين كنفرانس بين المللی كرد و با لطف 

الهی و تالش مستمر بر پايه اميدهای علمی، صنعتی و بين المللی تشکيل شد.
او بيان كرد: با گذشت بيش از 11 ماه فعاليت، جلسات كارشناسی و رايزنی با دانشگاه ها 
و مراكز آكادميك، صاحبان صنايع، توليدكنندگان، مؤسسات و انجمن های داخلی 
و بين المللی امروز ش��اهد افتتاحيه دومين كنفرانس بين المللی نقش مهندس��ی 

مکانيك در ساخت و ساز شهری هستيم.
كرم��ی ب��ا بيان اينکه آب، انرژی و محيط زيس��ت ج��زو نيازهای الينفك از زندگی 
امروزی بشر است و تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و حيات انسانی را تحت 
تأثير قرار می دهد، گفت: توجه به مؤلفه های اصلی مديريت بهينه س��ازی مصرف 
آب، بازيافت صحيح آب و فاضالب ضامن رفاه، آرامش و آسايش فردای شهروندان 
و فرزندان ما اس��ت. عضو هيات مديره س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان استان 
تهران خاطرنشان كرد: آينده پژوهی، توجه ويژه به اقتصاد مقاومتی، توانمند سازی 
بخ��ش خصوص��ی، اولوي��ت دهی به اقتصاد دانش بنيان و حمايت از توليدات ملی از 

راهبردهای اصلی اين كنفرانس است.
او افزود: مهندس��ی مکانيك در زيرس��اخت های ش��هری و ارتقای دانش مهندس��ی 

دومين کنفرانس بين المللی
نقش مهندسی مکانيک در ساخت و ساز شهری

پنجم وششم تيرماه 1397- تهران - مرکز همايش های بين المللی پژوهشگاه صنعت نفت

در قان�ون نظ�ام مهندس�ی و کنت�رل 
س�اختمان، تنس�يق امور به مشاغل و 
حرفه ه�ای فنی و مهندس�ی، رش�د و 
اعت�الی مهندس�ی، تقوي�ت و توس�عه فرهن�گ و 
ارزش های اسالمی و معماری و شهرسازی، باال بردن 
کيفيت خدمات مهندس�ی و نظارت بر حس�ن اجرا، 
ارتق�ای دان�ش فنی صاحب�ان حرفه، مش�ارکت در 
برگ�زاری کنفرانس ه�ا و گردهمايی های تخصصی و 

تبادل اطالعات در داخل کشور و در سطح بين الملل 
و باالخ�ره جل�ب مش�ارکت حرف�ه ای مهندس�ان و 
صاحبان حرفه و صنوف ساختمانی در تهيه و اجرای 
طرح های توسعه و آبادانی کشور ديده شده و اهداف 

و خط مشی آن را نشان می دهد.
اس�تفاده از مصال�ح و فناوری های نوين تاسيس�ات 
مکانيکی و صرفه جويی انرژی و رعايت اصول توسعه 
پايدار در ساختمان های هوشمند، برج سازی و بسياری 

از پروژه های در دس�ت اجرا، در سطح وسيعی توسط 
مهندسان س��ازمان بکار برده می شود. تحقق اهداف 
فوق در مهرماه 1395 در کارگروه ش�ناخت مصالح و 
تجهيزات استاندارد در گروه تخصصی مکانيک مورد 

بررسی قرار گرفت. 
پس از چندين س�اعت کار کارشناس�ی عنوان " نقش 
مهندسی مکانيک در ساخت و ساز شهری " برای اين 

کنفرانس برگزيده شد.
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مکانيك در نگهداری، بهره برداری از تاسيسات، افزايش ايمنی و بهداشت ساختمان، 
ارتقای سيستم های اطفای حريق، جلوگيری از بروز حوادث احتمالی، بهينه سازی 

مصرف انرژی و سيستم های گرمايشی و سرمايشی تاثيرگذار است.
كرمی گفت: طی دو روز برگزاری اين كنفرانس عالوه بر اس��تفاده از س��خنرانی ها، 
نشست های علمی و تخصصی توسط اساتيد و متخصصان برجسته داخلی و خارجی، 
30 مقال��ه تخصص��ی منتخ��ب هيات داوران ارائه و حمايت از پايان نامه های برتر در 
دستور كار كنفرانس قرار خواهد گرفت. عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران تاكيد كرد: نمايشگاه محصوالت صنعتی مرتبط با صنعت 
مکانيك و كارگاه های آموزشی تخصصی هدفمند در جهت آموزش روش های جديد 
در شاخه های مهم مهندسی مکانيك و صنعت ساختمان برگزار می شود كه فرصت 
مناس��بی برای ارتقای س��طح علمی و پژوهشی محققان، مهندسان و تبادل آخرين 
يافته های علم و تخصصی و تجربيات ارزش��مند پژوهش��گران و صنعتگران فراهم 
خواهد شد. عضو هيئت   مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاكيد 
كرد: نمايشگاه محصوالت صنعتی مرتبط با صنعت مکانيك و كارگاه های آموزشی 
تخصصی هدفمند در جهت آموزش روش های جديد در شاخه های مهم مهندسی 
مکانيك و صنعت س��اختمان برگزار مي ش��ود كه فرصت مناسبی برای ارتقای سطح 
علمی و پژوهشی محققان، مهندسان و تبادل آخرين يافته های علم و تخصصی و 

تجربيات ارزشمند پژوهشگران و صنعتگران فراهم خواهد شد.
رامين كرمی عضو هيئت مديره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نشست 
خبری دومين نشست بين المللی نقش مهندسی مکانيك در ساخت و ساز با بيان 
اينکه 68 درصد از ساختمان های استان تهران با متراژ كمتر از 1500 متر مهندس 
ناظر تاسيس��ات مکانيك ندارند، اظهار كرد: ارتقا و افزايش دانش فنی مهندس��ان 
مکانيك و ايجاد بستر مناسب برای شکل گيری ارتباط بين صنعت و مهندسان در 

زندگی مردم و اقتصاد كشور اثر مستقيم دارد.
وی اف��زود: ارتب��اط ب��ا انجمن ه��ا و توليد كنندگان اروپايی و همچنين اس��تفاده از 

فناوری های نوين می تواند زمينه ساز بهبود كيفيت ساخت و ساز شود.
كرمی با بيان اينکه برخی تجهيزات س��اختمان های كش��ور قديمی هس��تند گفت: 
تالش كرده ايم در كنفرانس بين المللی نقش مهندس مکانيك در س��اخت و س��از 
ش��هری از ش��ركت های صاحب نام و پيش��رو دنيا برای استفاده از فناوری های نوين 
اي��ن بخ��ش دع��وت كنيم. وی اظهار كرد: يکی از اهداف ما آموزش فناوری های روز 

دنيا به مهندسان برای ارتقا كيفيت تجهيزات تاسيسات ساختمان است.
كرم��ی تاكي��د ك��رد: بزرگ ترين مزيت اين فناوری برای ش��بکه های توليد و توزيع 
برق كش��ور اس��ت. وی يادآور شد: متاسفانه برخی سازندگان داخلی تجهيزات دهه 
ش��صت را مجدداً توليد می كنند البته در اين بين برخی ش��ركت های داخلی نيز با 

انتقال فناوری شركت های پيشرو تجهيزات را مجدداً توليد می كنند.
وی در پايان گفت: انرژی و محيط زيست، فناوری های نوين در سامانه های سرمايش، 
گرمايش و تهويه مطبوع ش��رايط آس��ايش و كيفيت هوا در س��اختمان ها و آب و 
فاضالب، حفاظت ساختمان ها در برابر حريق، آينده پژوهش و اقتصاد مقاومتی از 

جمله محورهای اين كنفرانس به شمار می رود.

پ��س از آن از مهن��دس خرم، رييس س��ازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دعوت 
ب��ه عم��ل آمد تا صحبت ه��ای خود را در زمينه 
برگزاری كنفرانس و نقش مهندس��ی مکانيك 
در س��اخت و س��از ش��هری انجام دهند. ايشام 
نق��ش مهندس��ی مکاني��ك را در مهندس��ين 
ساختمان باارزش خوانده و فرمودند: مهندسی 
مکانيك در حوزه ساخت و ساز شهری نيز بايد 

نقش مهم خود را نشان دهد.
 س��پس مهندس فرج اله رجبی، رياس��ت محترم ش��ورای مركزی س��ازمان نظام 
مهندسی پشت تريبون رفته وفرمودند: فرج اهلل رجبی رئيس سازمان نظام مهندسی 
كشور در دومين كنفرانس بين المللی نقش مهندسی مکانيك در ساخت وساز های 
ش��هری با بيان اينکه متأس��فانه 90 درصد بودجه ملی كش��ور صرف امور جاری 
می ش��ود، اظهار كرد: تنها 10 درصد از اعتبارات ملی در مورد بحث های توس��عه ای 
هزينه می ش��ود. وی ادامه داد: مهندس��ان كش��ور نبايد خودش��ان را در اين بخش 
دس��ت كم بگيرند و دولت بايد حمايت های الزم را از مهندس��ان انجام دهد و آنها 

را دست كم نگيرد.
رجبی با بيان اينکه از دولت اجازه می خواهم كه هوای مهندس��ان كش��ور را داش��ته 
باش��د، گفت: حمايت از مهندس��ان س��اختمانی زمينه ساز توسعه و رشد اقتصادی 

خواهد شد و ما در جهت انجام هرچه بهتر رسالت خود تالش خواهيم گرفت.
رئيس نظام مهندس��ی كش��ور افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور موفق 
شده در يك ماه گذشته 10 همايش در حوزه مهندسی برگزار كند و اين خود يك 

نکته بسيار مهم در توسعه اقتصادی به شمار می رود.
وی با اش��اره به حادثه پالس��کو، گفت: نقش مهندس��ی مکانيك و انرژی در پالسکو 
بس��يار مش��هود بود زيرا كه اگر اين س��اختمان از لحاظ تجهيزات و نگهداری لوازم 

پيگيری می شد، امروز شاهد رخداد حادثه تلخ پالسکو نبوديم.
رجبی تأكيد كرد: نقش مهندس��ی مکانيك و انرژی در س��اختمان ها بس��يار مهم و 
جدی اس��ت و انتظار داريم تمامی مس��ئوالن و مديران كش��ور به اين مسئله اهميت 
دهند. وی تصريح كرد: برای حفظ سرمايه های ملی كشور بايد از مهندسان مکانيك 
و انرژی در حوزه های ساخت وساز استفاده كنيم و اين يك موضوع بسيار ضروری 

برای كشور به شمار می رود.

رئيس سازمان نظام مهندسی كشور افزود: برای عملياتی شدن اقتصاد مقاومتی در 
كشور بايد نقش نظام مهندسی پررنگ تر شود و نيز از ظرفيت های نظام مهندسی 

در حوزه حل مشکالت مردم استفاده كنيم.
نماينده مجلس و نايب رييس كميسون عمران مجلس در ادامه گفت: به تفاهم نامه 
اخير نظام مهندسی و معاونت رياست جمهوری اشاره كرد و گفت: در اين تفاهم نامه به 
استفاده از ظرفيت  شركت های دانش بنيان و افزايش اشتغال در اين حوزه اشاره شده 

است و اميدواريم بتوانيم از طريق آن زمينه ساز ارتقای فناوری در كشور باشيم.
وی با بيان اينکه بنده به عنوان نماينده مجلس در گران شدن دالر از 3 هزار تومان 
به 7 هزار تومان بی تقصير نيس��تم، گفت: بايد نمايندگان مجلس مس��ئوليت اين 
نابس��امانی در اقتصاد را بپذيرند و ما در برابر نگاه به دنيا و تعريف مبادالت درس��ت 
عمل نکرده ايم. رئيس سازمان نظام مهندسی كشور افزود: مهندسان نقش اصلی در 
بهبود كيفيت ساخت و ساز دارند و ما بايد هرچه سريعتر صندوق مشترک دولت، 
مجلس و نظام مهندس��ی را فعال كنيم. رجبی گفت: ش��رايط اكنون مس��کن ناشی 
از مس��ائل اساس��ی اقتصادی كش��ور است و ما می توانيم با ايجاد اشتغال و پررنگ تر 

نقش مهندسی، اين درد ها را برطرف كنيم.
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در ادامه از دكتر مظاهريان دعوت شد تا بيانات خود را برای مهندسين مکانيك ارائه 
دهند. معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازی هم گفت: حامد مظاهريان با 
بيان اينکه همه مسئوالن از اهميت بحث انرژی و تأثيرگذاری آن بر محيط زيست 
آگاه هس��تند، اظهار داش��ت: نقش مهندس��ی مکانيك در تصميمات مرتبط با حوزه 

ساخت و ساز می تواند زمينه ساز كاهش مصرف انرژی باشد.
حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازی در دومين كنفرانس 
بين المللی نقش مهندس��ی مکانيك در س��اخت و س��ازهای شهری گفت: همه افراد 
كش��ور نس��بت به اهميت بحث انرژی و محيط زيس��ت آگاهی كامل دارند، در حال 
حاضر دانش��گاه های خارج از كش��ور در حال تحقيق بر روی پديده هايی هس��تند كه 
قادر به متناس��ب كردن دمای محيط با دمای بدن انس��ان باش��ند تا انس��ان بتواند در 

محيطی كه قرار دارد بهترين دما را تجربه كند.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازی با بيان اينکه در حال حاضر برخی 
از اقدامات تحقيقاتی در حال انجام اس��ت كه تا چند وقت آينده وارد مرحله نهايی 
خواهد شد، افزود: از لحاظ اقدامات اجرايی دو كار مهم را در دستور كار قرار داديم 
و آيين نامه ماده 18 قانون مصرف انرژی و جهت گيری آن به س��مت فضای س��بز 
به مرحله اجرايی در آمده اس��ت. مظاهريان با تاكيد بر تصويب آيين نامه ماده 18 
توس��ط دولت گفت: طبق ماده 44 قانون برنامه شش��م توس��عه، دولت مکلف ش��ده 
مي��زان مص��رف ان��رژی را تا 51 درصد كاهش دهد. در اين آيين نامه توس��ط دولت 
تغييراتی صورت گرفته و به ديگر دستگاه های خود ابالغ كرده است تا طی 5 سال 
آينده ميزان مصرف انرژی خود را كاهش دهند؛ در غير اين صورت بايد دستگاه ها 

دو برابر مصرف انرژی خود هزينه پرداخت كنند.
معاون مس��کن و س��اختمان وزير راه و شهرس��ازی با بيان اينکه با دو جداره كردن 
پنجره ها عالوه بر كاهش مصرف انرژی دمای محيط و ميزان روش��نی س��اختمان ها 
كنترل خواهد ش��د، افزود: در ماده 44 قانون برنامه شش��م توس��عه تأكيد ش��ده كه 
دولت بايد مصرف انرژی و تلفات انرژی را تا 5 درصد كاهش دهد و هرچه سريع تر 
اين برنامه ها را در مرحله اجرايی قرار دهد. وی افزود: دانش��گاه های خارج از كش��ور 
در حال تحقيق بر روی پديده ای هس��تند كه بتوانند دمای محيط را متناس��ب با 
دمای بدن انسان كنند، به طوری كه انسان در محيطی كه قرار دارد بتواند بهترين 
دما را تجربه كند. معاون مس��کن و س��اختمان وزير راه و شهرس��ازی با اظهار اينکه  
با دس��تگاه هايی كه در اين دانش��گاه ها اختراع می ش��ود به ازای هر يك درجه هفت 
درجه كاهش مصرف انرژی خواهيم داشت، گفت: هم اكنون اين كارهای تحقيقاتی 
در حال انجام اس��ت و به زودی وارد مراحل نهايی و ابالغ می ش��ود. وی با اش��اره به 
اينکه در بُعد اجرايی دو كار مهم و اساسی را شروع كرده ايم، افزود: آيين نامه ماده 
18 قانون مصرف انرژی و جهت گيری آن به سمت فضای سبز و خانه سبز در حال 
اجرايی شدن است. معاون وزير راه و شهرسازی ادامه داد: وزارتخانه های نيرو، نفت 
و وزارت راه و شهرس��ازی مکلف هس��تند كه آيين نامه ماده 18 را تهيه كنند و هم 

اكنون وزارت راه و شهرسازی پيش نويس اين قانون را آماده كرده است.
وی با بيان اينکه هم اكنون در ايران 27 ميليون واحد مسکونی خالی داريم، گفت: 
كار س��اده ای نيس��ت كه همه مالکان را مجبور به رعايت مبحث 19 مقررات ملی 
ساختمان كنيم بلکه در اين بخش از راهکارهای ديگری استفاده كرده ايم به طوری 
كه ش��هرداری بايد عالوه بر دريافت پايان كار بايد يك گواهی نامه رعايت مقررات 

ملی ساختمان را به مالکان ارائه دهد. 
مظاهريان با اشاره به اينکه دولت دو آيتم ديگر را در دستور كار برای كاهش مصرف 
انرژی قرار داده است، گفت: تمامی واحدهای آپارتمانی كه در طبقه باال قرار دارند 
و س��قف آنها در مجاورت هوای آزاد اس��ت بايد كف و س��قف آنها عايق ش��ود تا از 
طريق اجرای اين پروس��ه ها می توانيم مصرف انرژی را 5 درصد كاهش دهيم. وی 
تأكيد كرد: اجرای تمامی اين موارد زمان بر است اما در آينده می تواند اثرات بسيار 
مثبت��ی ب��ر كاه��ش مصرف انرژی بگذارد. معاون وزير راه و شهرس��ازی افزود: دولت 
بايد كاهش مصرف انرژی و تلفات آن را از خود شروع كند زيرا می تواند زمينه ساز 

آينده بهتر برای كشور باشد.
وی تأكي��د ك��رد:  قانونگ��ذار ت��ا به امروز دو بار دولت را مکلف كرده اس��ت آيين نامه 
اجرايی مقررات ملی ساختمان را تضمين كند و دولت نيز تا به امروز تمامی داده ها 
را اجرايی كرده اس��ت. وی در پايان گفت: بايد س��عی كنيم مهندس��ی مکانيك را در 
اين بخش جدی بگيريم. پس از آن دكتر اكبرتركان، مش��اور رياس��ت جمهوری و 
رياست هيات مديره شستا، در جايگاه ويژه به ايراد سخنرانی پرداختند. اكبر تركان 
در دومين كنفرانس بين المللی نقش مهندسی مکانيك در ساخت و ساز شهری كه 

امروز برگزار شد گفت: ميزان مصرف انرژی در كشور در مقايسه با ساير كشور های 
دنيا بسيار زياد است، كشور های خارجی ميزان مصرف انرژی شان معادل دو بشکه 
نفت اس��ت در حاليکه ميزان مصرف انرژی در ايران معادل 8 بش��که نفت اس��ت و 
برای كش��ور بس��يار نگران كننده اس��ت. وی در ادامه بيان كرد: ميزان توليد گاز در 
ايران 600 ميليون متر مکعب اس��ت در حالی كه ميزان گازی كه مصرف می ش��ود 
معادل 240 ميليارد متر مکعب است و اين روند برای كشور بسيار خطرناک است و 
مقدار انرژی كه در كشور مصرف می شود بايد تبديل به ثروت شود، ولی متأسفانه 
بازده��ی م��ا در اي��ن بخش بس��يار كم و ميزان ائتالف انرژی ما بس��يار زيادتر از حد 
مجاز اس��ت.  تركان با تاكيد بر بازبينی مقررات ملی س��اختمان و نيز الزام رعايت 
مبحث 19 در تمامی س��اختمان ها گفت: متأس��فانه مبحث 19 قانون مقررات ملی 
س��اختمان س��ال ها پيش تصويب ش��د، ولی تا به امروز كمتر كس��ی اين قانون را در 

ساخت و ساز ها رعايت می كند.

تركان با اش��اره به مصرف 41 درصد از انرژی كش��ور در س��اختمان ها گفت: ميزان 
مصرف انرژی در بخش حمل و نقل بس��يار كمتر از ساختمان هاس��ت و ما می توانيم 

با اجرای درست مبحث 19 مانع هدر رفت انرژی در كشور شويم.
مش��اور رئيس جمهور با بيان اينکه ش��هردار تهران بايد پايان كار س��اختمان ها را 
ب��ه مالکان��ی ك��ه مبح��ث 19 را رعايت نمی كنند ارائه ندهن��د، گفت: همان طور كه 
مهندس ناظر بايد مقررات ملی س��اختمان را رعايت كند بايد رعايت مقررات ملی 
مربوط به مبحث 19 هم در دستور كار قرار دهد، اصلی ترين فکر مبحث 19 عايق 
بندی جداره بيرونی س��اختمان اس��ت كه به طور حتم صرفه جويی انرژی را با خود 
به همراه خواهد داشت. وی تأكيد كرد: زمانی كه توليد گاز های كربنيك در شهر ها 
افزايش می يابد و نيز اين گاز های كربنيك در باالی ش��هر ها اليه ای از گاز كربنيك 
را تش��کيل دهند يك پديده ای به عنوان وارونگی رخ می دهد كه برای مردم بس��يار 
خطرناک اس��ت. تركان خاطرنش��ان كرد: تصور افکار عمومی بدين صورت اس��ت كه 
اليه كربنی ايجاد شده مربوط به گاز هايی است كه خودرو ها توليد می كنند، در اين 
خصوص بايد گفت كه اين موضوع به عنوان تصور غلط تلقی نمی شود و گاز هايی كه 

توسط خودرو ها توليد می شود موجب ايجاد اليه كربنی خواهد شد.
مش��اور رئيس جمهور اظهار داش��ت: در ش��هر تهران س��هم مصرف انرژی و گاز در 
واحد های مس��کونی س��ه برابر س��هم س��وخت های بنزينی و گازوئيلی است، زيرا در 
ته��ران روزان��ه 80 ميلي��ون متر مکعب گاز و 25 ميليون مترمکعب بنزين و گازوئيل 
مصرف می شود. وی اظهار داشت: نسبت 80 ميليون متر مکعب به 25 ميليون متر 
مکعب س��هم مصارف س��وخت خانگی در توليد كربنيك نس��بت به مصرف سوخت 
حمل و نقلی است، بنابراين زمانی كه 80 ميليون متر مکعب مصارف گاز طبيعی در 
واحد های مسکونی است سهم آن در توليد گاز های كربنی نسبت به سهم سوخت 
مايع مانند بنزين سه برابر است. مشاور رئيس جمهور در پايان گفت: بايد كار های 
غير مهم و س��اده مانند مبحث 19 مقررات ملی س��اختمان در كش��ور اجرايی شود و 

دولت و شهرداری بايد به طور حتم گام های بلندی در اين بخش بردارد.
س��پس در قس��مت پايانی مراس��م افتتاحيه پروفسور داسيلوا، نايب رييس و رييس 
كميت��ه آم��وزش انجم��ن تهويه مطبوع اتحاديه اروپا، س��خنان خود را با معرفی اين 

اتحاديه شروع كردند.
پس از آن پروفس��ور داس��بلوا گفت: انجمن تهويه مطبوع اتحاديه اروپا، دارای 27 
عضو اصلی كه در داخل و خارج اروپا با سازمان های مختلفی در ارتباط است. جدود 
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1500 شركت در اروپا عضو اين اتحاديه هستند و ارتباط مستقيمی با انجمن دارند. 
بيش از 20 نس��خه ژورنال علمی-آموزش��ی –ترويجی از انجمن منتش��ر می شود كه 

حدود 110 نسخه در سال می شود. 
تعداد دوره آموزشی 100 دوره در سال بکمك 
اي��ن اتحاديه برگزار می ش��ود. ضمن اينکه اين 
اتحاديه مش��اركت در برگزاری 10 نمايش��گاه 
بي��ن الملل��ی را دارد. همچني��ن اي��ن اتحاديه 
مس��ابقه دانش��جويی را برگزار می كند و طرح 
حماي��ت از كاهنده های مصرف انرژی در بهبود 
كيفي��ت فض��ای داخ��ل را ني��ز دارد. مراس��م 
افتتاحيه پس از س��خنان پروفس��ور داسيلوا به 

پايان رسيد.

نمايشگاه جانبی کنفرانس:
پ��س از اتم��ام مراس��م افتتاحيه كنفرانس، دكتر ت��ركان، مهندس رجبی، 
مهندس خرم و مهندس عليزاده و ديگراعضای هيات رييس��ه و مديره س��اختمان 
نظام مهندس��ی س��اختمان استان ها وهمچنين اعضای كميته های علمی و صنعت، 
با حضور در غرفه ها از غرفه های نمايش��گاه تخصصی جانبی و توانمندی های توليد 

كنندگان شاخص اين صنعت بازديد به عمل آوردند.
نمايش��گاه جانبی كنفرانس با تعداد 15 غرفه و با حضور ش��ركتهای مهم تاسيس��ات 
از جمله: ش��ركت های گيتی پس��ند، ش��وفاژكار، ايران رادياتور، سوپرپايپ، پاكمن، 
س��اناعايق، هايس��نس، لوله س��بز چابهار، شركت فاضالب تهران، سازه های آرمانی، 
گلديران، پليمرگلپايگان، انجمن مهندس��ين تاسيس��ات مکانيکی و .... برگزار ش��د. 
حضور بيش از 1000 مهندس مکانيك، رضايت كامل تمامی ش��ركتهای حاضر در 
نمايشگاه را بهمراه داشت. در اين نمايشگاه شركتها آخرين دستاوردها و تکنولوژيهای 
روز خود را در ميان مهندسين و متخصصين و كارشناسان عرصه صنعت تاسيسات 

به عرصه ظهور رساندند.
پس از مراس��م افتتاحيه و بازديد مقامات از نمايش��گاه در روز اول كنفرانس و صرف 
ناهار و اقامه نماز، در ساعت 14:30 اولين قسمت از كارگاه الزامات مديريت مصرف 
آب در سالن اصلی با حضور بيش از 700 نفر از مهندسين مکانيك واجد شرايط اين 
كارگاه، با استقبال مهندسين مکانيك جهت تکميل و به روز رسانی اطالعات، توسط 
اس��اتيد كارگروه آبفا برگزار ش��د.  همزمان با اين كارگاه، پروفس��ور داس��يلوا كارگاه 
آموزشی با عنوان كيفيت هوا در فضاهای بسته، برگزار كردند كه با استقبال خوبی 
از ش��ركت كنندگان مواجه ش��د. همچنين ش��ركت گلديران به معرفی سيستم های 
VRF توس��ط مهندس اس��ماعيل زاده در س��الن آرش پرداخت. كارگاه نسل جديد 
اتصاالت پليمری و موراد استفاده آنها در سيستم های بهداشتی و تاسيساتی توسط 
شركت لوله سبز چابهار در سالن سروش برگزار گرديد. ضمن اينکه مقاالت نيز در 

سالن توسن توسط نويسندگان ارائه شد.

پس از پذيرايی، درس��اعت 16:30 كارگاه تخصصی باز آموزی مبحث 16 و الزامات 
مديريت مصرف آب، همچنان در سالن اصلی )آزادگان( مجدداً برگزار شد. نشست 
تخصصی مصرف بهينه انرژی در سيستم های سرمايشی با حضور اساتيدی همچون: 
دكتر ش��يراز پور، دكتر جعفركاظمی، مهندس طاهری، مهندس كاش��انی حصار، 

مهندس مظفريان و دكتر سجادی در سالن كاسپين برگزار گرديد.
در س��الن آرش نيز مهارت س��بز برای مهندس��ين تهويه مطبوع كارگاهی توس��ط 

IMOVE برگزار شد.

در ساعت 18 تمامی نشست ها و كارگاه ها در تمامی سالن ها و همچنين نمايشگاه 
تخصصی خاتمه پيدا كرد.

روز دوم كنفرانس از س��اعت 8:30 آغاز ش��د. ادامه مباحث باز آموزی مبحث 16 و 
الزامات مديريت مصرف آب، همچنان در سالن اصلی )آزادگان( پيگيری شد.

در سالن كاسپين نشست آموزشی مهمی با عنوان " نگهداری، بازرسی و تعميرات 
دوره ای در گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع " با حضور اساتيدی همچون: دكتر 
ش��يرازپور، دكتر ميرمحمدی، مهندس اخوان، مهندس عاش��قان نژاد و دكتر صدر 
واقفی برگزار گرديد. درس��الن آرش، ش��ركت س��وپرپايپ كارگاه خود را با عنوان 
طراحی و نظارت پمپ های س��اختمانی را برگزار كرد. مديريت و مميزی انرژی در 
س��اختمان های جديد و موجود توس��ط مهندس طاهری و مهندس مظفريان مقدم 
در س��الن س��روش برگزار گرديد. مقاالت نيز در س��الن توسن توسط نويسندگان به 

داوران و شركت كنندگان ارائه شد.
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پس از نيم ساعت استراحت و پذيرايی در ساعت 10:30، در سالن اصلی )آزادگان( 
با عنوان "قوانين، مقررات و استانداردهای بهينه سازی در ساختمان" توسط اعضای 

اصلی پانل برگزار گرديد.
اعضای اصلی پانل عبارت بودند از:

دكتر شيرازپور، دكترنوفرستی، دكتر فضلی، مهندس مظفريان، مهندس ميرزايی، 
دكتر سجادی و مهندس دوستی.

در همين زمان در سالن كاسپين، كارگاه آموزشی با عنوان ساختمان های انرژی صفر توسط 
پروفسور بيرول كيل كيش برگزار كه با استقبال كامل شركت كنندگان همراه شد.

الزامات استاندارد لوله های چند اليه توسط گروه صنايع گيتی پسند در سالن آرش 
و آشنايی با فناوری نوين مشعل های صنعتی با كاربری در ديگ بخار و آب گرم در 

سالن توسن توسط شركت پاكمن برگزار گرديد.
از س��اعت 12 نيز كارگاه های سيس��تم های ذخيره س��ازی يخ در تاسيسات در سالن 
كاسپين توسط شركت سازه های آرمانی و آشنايی با سيستم های نوين تهويه مطبوع 

با كارشناسان فنی آن شركت در سالن سروش برگزار شد.
كارگاه لوله های پليمری و مقايسه آنها توسط شركت پليمر گلپايگان در سالن توسن 
در همين س��اعت برگزار ش��د. از س��اعت 13:30 تا 14:30 صرف ناهارو اقامه نماز و 
در ادامه از ساعت 14:30 نيز قسمت پايانی كارگاه الزامات مديريت مصرف آب نيز 
با پرس��ش و پاس��خ حضار ادامه پيدا كرد.  در س��الن توس��ن، كارگاه آموزشی معرفی 

و محاس��به نرم افزار سيس��تم گرمايش از كف توس��ط ش��ركت سوپرپايپ، در سالن 
آرش، قسمت دوم كارگاه آموزشی مهارت سبز برای مهندسين تهويه مطبوع توسط 
IMOVE برگزار ش��د. همچنين نشس��ت تخصصی صدور خدمات فنی و مهندس��ی 

توسط دبيرخانه كنفرانس صدور خدمات مهندسی برگزار شد.

بيانيه پايانی کنفرانس:
ب��ا توج��ه ب��ه اهميت موضوعات فوق، بيانيه اين كنفرانس نيز، در راس��تای 

حمايت از اين موضوعات، بشرح ذيل قرائت شد:
بيانيه پايانی دومين کنفرانس بين المللی نقش مهندس�ی مکانيک در س�اخت 

و ساز شهری
دومين كنفرانس بين المللی نقش مهندس��ی مکانيك در س��اخت و س��از ش��هری 
به همت دبير خانه دائمی س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان اس��تان تهران و با 
گردهمايي و تش��ريك مس��اعي انديش��مندان، اس��اتيد، پژوهشگران و متخصصان، 
مهندس��ان تاسيس��ات مکانيکی و سايرمهندس��ان داخلی و خارجی فعال در حوزه 
صنعت ساختمان با هدف استقاده از فن آوری های نوين تاسيسات مکانيکی و صرفه 
جويی انرژی و رعايت اصول توسعه پايدار در ساختمان ها،  طي روزهاي 5 و 6 تيرماه 

1397 در مركز همايش های بين المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گرديد.
ضمن تشکر و سپاس ويژه از حمايت ها و مساعدت هاي بي دريغ مشاور عالی رئيس 
محترم جمهور، معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رئيس 
محترم ش��ورای مركزی س��ازمان نظام مهندس��ی و رئيس س��ازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران و نيز با ابراز امتنان از تالش ها و زحمات كميته هاي علمي، 
صنعت، بين الملل و اجرايي برگزاركننده  كنفرانس، و با قدرداني از تهيه كنندگان 
و ارائ��ه دهن��دگان مق��االت وكلي��ه حاميان مالی، معنوی و رس��انه ای، بيانيه پايانی 

كنفرانس را به شرح ذيل اعالم می شود:
 تاكيد مجدد بر نقش مهندسی مکانيك در طراحی زير ساخت های شهری

 تمركز و تاكيد بر بهينه سازی مصرف انرژی در گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع 
ساختمان ها و حفظ محيط زيست

 تمرك��ز و ت��الش برای اس��تفاده از فناوری های نوين در س��امانه های س��رمايش، 
گرمايش و تهويه مطبوع

 تاكيد بر نقش مهندس��ان مکانيك در راس��تای ايجاد ش��رايط آس��ايش و كيفيت 
هوا در ساختمان ها

 تاكيد بر مديريت مصرف و بازيافت آب به عنوان سرمايه ملی
 تاكي��د ب��ر نقش مهندس��ان مکانيك در راس��تای حفاظت س��اختمان ها با ارتقاء 

سيستم های اطفاء حريق
 تمركز و تالش برای ارتقاء نقش مهندسی مکانيك در اقتصاد مقاومتی

  تاكي��د ب��ر ل��زوم آين��ده پژوهی و نظارت مؤثر بر قوانين و مقررات و الزامات اجرايی 
آن در ساخت و ساز شهری

 تاكيد بر رعايت بيشتر الزامات اصول اخالق حرفه اي درساخت و ساز شهری
 تاكيد برلزوم استفاده ازدانش مهندسی مکانيك در سرويس، نگهداری و بازرسی 

دوره ای تاسيسات )مبحث 22(
 تالش در جهت راه اندازي و توس��عه ي مجالت علمي ترويجي و تاكيد بر توس��عه و 

ارتقاي كيفي و كمي مجالت علمي پژوهشي مهندسی مکانيك
1397/4/6 دبيرخانه دائمی كنفرانس ملی نقش مهندسی مکانيك در ساخت و ساز شهری
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كارگاه اي��ران س��بزتر ب��ا هدف بررس��ی و ش��ناخت 
ظرفيت ه��ا و زمينه ه��ای همکاری در حوزه معماری 
بي��ن نماين��دگان جامعه تخصصی ايران و آلمان و به 
همت دفتر همکاری های بين الملل ش��ورای مركزی 
نظام مهندسی ساختمان كشور و شبکه همکاری های 
xNAX )Network Architecture E  معماری آلمان

change( با حضور گروهی از معماران و ش��ركت های 
مهندس��ين مش��اور با تخصص های مختلف 6 و 7 تير 
ماه در محل س��الن جلس��ات سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان تهران برگزار شد.
فرج ا... رجبی رييس شورای مركزی نظام مهندسی 
ساختمان در افتتاحيه اين نشست به معرفی اجمالی 
و ش��رح وظايف و خدمات س��ازمان نظام مهندس��ی 

ساختمان كشور پرداخت.
در ادام��ه، مهن��دس عش��ايری، مع��اون وزي��ر راه و 
شهرس��ازی و مديرعامل ش��ركت عمران و بهس��ازی 
شهری ايران به ارائه گزارش سازمان در سال گذشته 

پرداخت.
همچني��ن مهن��دس طاهرخانی، مع��اون وزير راه و 
شهرس��ازی و مديرعامل ش��ركت عمران ش��هرهای 
جدي��د درخص��وص معرفی س��ازمان متب��وع خود و 

شرح دستاوردهای آن به سخنرانی پرداخت.
در بخش ديگر مراسم افتتاحيه اين نشست، كالوديا 
س��اندرز سرپرس��ت گروه آلمانی و نماينده س��ازمان 
نک��س، تاريخچه ش��کل گيری و ش��رح فعاليت های 

سازمان متبوع خود را بيان كرد و به شرح پروژه های 
جاری و كارگاه های برگزار ش��ده توس��ط اين سازمان 
با هدف آغاز يا گس��ترش هم��کاری معماران آلمانی 
ب��ا فعاالن صنعت س��اختمان در اقص��ی نقاط جهان 
پرداخ��ت و امکان هم��کاری در پروژه های جديد در 
قالب حمايت از طرح های كس��ب و كار نوپا در حوزه 

ساختمان را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در بخش تخصصی اين كارگاه دو روزه، حاضران به ارائه 
سخنرانی پرداختند. از جمله ميهمانان آلمانی حاضر 
در اين جلسه هادی تهرانی، منوچهر سيد مرتضوی، 
س��يامك رش��يدی، Eike Becker، پيمان خدابخش، 
  Erwin Noldes انوش��ه به��زادی، عفت ش��هرياری و
Christoph woop، Ramazan Balci را می ت��وان ن��ام 
ب��رد. فره��اد احمدی، دكتر مصطف��ی بهزادفر، دكتر 
محمدجواد مهدوی نژاد، دكتر س��يد مجيد مفيدی 
ش��ميرانی، دكت��ر محمدعلی خان محمدی، عليرضا 
مش��هدی ميرزا، ش��يوا آراس��ته، علی نقوی نمينی، 
مهرداد زواره محمدی، شاهين الماسی، سعيد صديق، 
عليرضا مش��هدی ميرزا، بابك مطلب نژاد، دكتر رضا 
منص��وری، محمد هادي��ان پور، پيمان پيله چی ها و 
دكت��ر بهروز منصوری نيز از جمله متخصصان ايرانی 

حاضر در اين نشست بودند.
دكت��ر طاه��ره نصر، رييس گ��روه تخصصی معماری 
و ناي��ب رئي��س كميس��يون ان��رژی س��ازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان در مورد »خدمات مهندسی و 

كيفيت ساخت« با محوريت اهميت مبحث پايداری 
در سياس��ت ها و برنامه ه��ای اين س��ازمان و معرفی 
اولويت ه��ای تحقيقات��ی و زمينه ه��ای همکاری به 

سخنرانی پرداخت.
در ادام��ه، پيمان خدابخ��ش، نماينده دفتر معماری 
به��زادی و پيم��ان آريا به بررس��ی ض��رورت توجه به 
پاي��داری در طراحی ش��هرهای جدي��د و ظرفيتهای 
صرف��ه جوي��ی در مص��رف در طراحی بافت ش��هری 
پرداخت و پروژه های موفق طراحی و نتايج تحقيقات 
خود را در ايران و آلمان ارائه كرد. وی از راهکارهايی 
مانن��د كاهش ني��از به انرژی از طريق مديريت اتالف 
انرژی، اس��تفاده از تکنولوژی روز برای افزايش بهره 
وری زيرساخت ها، كاهش نياز به حمل و نقل شهری 
و افزايش بهره وری در اين حوزه به عنوان مهمترين 

استراتژی های پايداری در طراحی ياد كرد.
Eike Becker Archix از دفتر معماری Eike Becker

tects نيز پروژه های اخير طراحی خود را تشريح كرد 
و گف��ت: اي��ن پروژه ها در مقي��اس مختلف عمدتاً در 
كش��ور آلمان طراحی و اجرا ش��ده و رويکرد غالب در 
آنها پايداری و توجه به مديريت انرژی به ويژه از طريق 

كاهش بار حرارتی و برودتی ساختمان است.
ل��زوم توجه ب��ه محتوای پايداری موضوع ديگری بود 
كه توس��ط مهندس منوچهر سيد مرتضوی، مؤسس 
دفت��ر معم��اری MAAP و عض��و اتاق معماران آلمان 
م��ورد بررس��ی قرار گرفت. مح��ور اصلی اين بحث بر 
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لزوم توجه به زمينه و بستر طرح، توجه به روش های 
معماری س��نتی در پاس��خ گويی به ش��رايط اقليمی و 

تعريف روز از آن می پرداخت. 
وی برخی از نمونه های معماری سبز روز در دنيا را با 
طرح اين مساله كه هزينه استفاده از برخی روش های 
جدي��د در طراح��ی پايدار در چرخه عمر س��اختمان 
و در مقي��اس ب��زرگ توجي��ه پذير نيس��ت، به چالش 
كش��يد و با ذكر نمونه هايی از معماری ش��هر يزد راه 
حل مناس��ب را در توجه به بس��تر و حافظه معماری 

بومی معرفی كرد.
دكتر سيد مجيد مفيدی شميرانی و دكتر انوشه بهزادی 
ديگر سخنرانان اين نشست بودند كه به ترتيب پيرامون 
تجربه طراحی اولين نمونه های ساختمان انرژی- صفر 
در ايران و بخش��ی از فعاليت های دانش��گاهی در حوزه 
طراح��ی پاي��دار و مواردی چند از پروژه های موفق به 

ايراد سخنرانی پرداختند.
 Nolde & Partners از ش��ركت Erwin Nolde دكت��ر
س��خنران بعدی بود كه به بررس��ی موضوع ضرورت 
مديري��ت مص��رف آب و ان��رژی در س��اختمان های 
مس��کونی و اداری پرداخت. از مهمترين مباحث ارائه 
ش��ده در اين بخش می توان به لزوم جداس��ازی پسآب 

در ساختمان و مديريت آن در دو دسته آبسياه و آب 
خاكستری به عنوان گام نخست در مديريت پايدار آب 
در مناطق شهری و استفاده از روش های نوين به منظور 
اس��تحصال انرژی حرارتی از محتوی انرژی پس��آب و 

پيش گرمايش آب ورودی از اين طريق اشاره كرد.
Hadi Tehx نماينده دفتر طراحی Christoph Woop

rani Architects اولين سخنران روز دوم كارگاه ايران 
سبزتر بود و به شرح اهم پروژه های انجام شده در اين 

دفتر پرداخت. 
به گفته وی اس��تفاده مناس��ب و هوشمندانه از شيشه 
و س��طوح نورگ��ذر ويژگ��ی بارز طرح ه��ای موفق اين 
ش��ركت برای بهره مندی از نور طبيعی در ش��هرهای 
آلم��ان با پوش��ش ابر باال اس��ت. از ديگ��ر نقاط جالب 
توجه در طرح های اين ش��ركت، رويکرد تضادگرا در 
طراحی بافت تاريخی و گس��ترش پروژه های با قدمت 

باالست. 
در اين س��خنرانی حفظ بناهای موجود و بازس��ازی 
س��اختمان ها با هدف تداوم اس��تفاده از بنا به عنوان 
يکی از روش های پايدار در توس��عه ش��هر معرفی شد و 
ظرفيت های باالی كالنش��هر تهران به عنوان يکی از 

زمينه های همکاری مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه، انوشه بهزادی به شرح پروژه های انجام شده 
پرداخت و در ميان آنها به پروزه های احداث شده در 

تهران اشاره كرد.
 Werner نماينده ش��ركت Ramazan Balci مهندس
Balci & نيز درخصوص اس��تفاده از BIM در طراحی 

آكوستيك توضيحاتی ارائه كرد.
اي��ن نشس��ت زمينه س��از آش��نايی نزديکت��ر جامعه 
تخصصی صنعت س��اختمان در دو كش��ور و برقراری 
پيوندی مس��تحکم جه��ت همکاری های آتی در اين 
حوزه به شمار می رود. در اين نشست دو روزه، جمعی 
از معم��اران و محققي��ن آلمانی ب��ه اتفاق نمايندگان 
جامع��ه متخص��ص داخلی به بي��ان ديدگاه های خود 
درخص��وص راهکاره��ای تحقق پاي��داری در صنعت 
س��اختمان به عنوان هدف��ی كالن مقياس پرداختند 
و اهم تجارب و دستاوردهای خود را در اين زمينه به 

اشتراک گذاشتند.
در پايان اين نشس��ت و با هدف آش��نايی طرف آلمانی 
ب��ا ظرفيت ه��ای موجود در بازار ايران��ی و توانمندی 
طراح��ان ايران��ی، معماران ايرانی حاضر در جلس��ه با 
معرف��ی پروژه ه��ای اخير خود، بخش��ی از نمونه های 

شاخص حوزه طراحی در كشور را تشريح كردند.
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مقاالت تخصصی



فرصت ها و چالش های مهم برای مهندسان نقشه بردار
BIM؛ مدلی جديد برای مهندسان نقشه بردار

فرصت ها در حوزه BIM، از پذيرش روزافزون 
آن در مي��ان متقاضي��ان س��نتی خدم��ات 
مهندس��ان نقش��ه بردار مانند مهندس��ان 
عم��ران، معم��اران و همين ط��ور مال��کان 
)كارفرمايان( ناش��ی می ش��وند. مهندسان 
نقش��ه بردار با رس��يدن ب��ه درک صحيح از 
مفاهي��م كليدی BIM و دانس��تن اين نکته 
كه چگونه مهارت ها و ابزارهايشان می تواند 
به رويکردهای BIM مبنا در حوزه ساختمان 
كمك كند، خواهند توانس��ت موقعيت خود 

را در ارائ��ه خدم��ات متناس��ب ب��ا نيازهای 
اين متقاضيان به درس��تی مش��خص كنند. 
درک و اس��تفاده از BIM نس��بت به نيازها 
و خواس��ته های ه��ر پروژه متفاوت اس��ت. 
باوج��ود آن ك��ه اطالع��ات مکانی بخش��ی 
 BIM كلي��دی در بس��ياری از فرآينده��ای
می باش��ند، اما اين اطالعات تنهای جزئی از 
اطالعاتی اس��ت كه كارفرمايان پروژه بدان 
نياز دارند تا بتوانند از يك مدل طراحی شده 
به يك ساختمان ساخته شده واقعی و آماده 

بهره برداری برس��ند. داده های اضافی هر بخش يك س��ازه )ش��امل 
توصيف��ات، مش��خصات، يافت��ن منابع، نصب، نگ��ه داری و مديريت 
دارايی های فيزيکی( توس��ط رش��ته های مختلفی مورداستفاده قرار 
می گيرند. به عالوه، معموالً BIM شامل مديريت پروژه و فرآيندهايی 
اس��ت كه برنامه ريزی و زمان بندی و ارزش گذاری اجزاء پروژه را طی 

روند مدل سازی پروژه لحاظ می كند.
برای مهندس��ان نقش��ه برداری كه در پروژه های مبتنی بر BIM كار 
می كنند، انعطاف يکی از ويژگی های ضروری اس��ت. از يك مهندس 
نقش��ه بردار چنين انتظاری وجود ندارد كه در تمامی جنبه های يك 
پروژه مبتنی بر BIM متخصص باشد؛ همان گونه كه از يك معمار يا 
مهندس سازه يا پيمانکار تأسيسات چنين انتظاری نيست؛ اما يقيناً 
اين امر برای مهندس��ان نقش��ه بردار ضروری اس��ت كه نقش اطالعات 
مکانی را در فرآيندهای پرشمار BIM درک كنند. به عالوه، مهندسان 
نقشه بردار بايد بدانند كه برای حصول اطمينان نسبت به استفاده دقيق 
و كارآم��د از اطالع��ات مکانی، چگونه مهارت های خود را به كارگيرند. 
مهندسان نقشه بردار و ديگر متخصصان اطالعات مکانی بايد به بهترين 
وجه بکوش��ند كه درزمينه مفاهيم و فناوری های BIM )كه وابس��ته 
به اطالعات مکانی اس��ت( به مهارت كامل برس��ند. به اين ترتيب آن ها 
قادر خواهند بود كه در تمام مراحل توس��عه و س��اخت و بهره برداری 

يك پروژه، خدمات بسيار ارزشمندی ارائه دهند.

اتوماسيون در ساخت وساز
مفاهي��م اصل��ی درزمين��ه مزاي��ای BIM برای متقاضي��ان خدمات 
نقش��ه برداری، سال هاس��ت كه وج��ود دارند. مدل س��ازی اطالعات 

 مدل س�ازی اطالع�ات س�اختمان )BIM( در اي�ن روزه�ا يک�ی از جذاب تري�ن 
فرصت های مهندسان نقشه بردار برای حرکت روبه جلو است. اين رويکرد مدل مبنا 
فناوری ها و فرآيندها را تلفيق می کند با پش�تيبانی کارآمد از توليد و به کارگيری 

اطالعات، در مسير ساخت و بهره برداری از ساختمان مورداستفاده قرار گيرند.
آن گونه که ران بيزيو )Ron Bisio( قائم مقام مديرعامل کمپانی Trimble Geospatial می گويد، 
BIM به واس�طه رابطه مس�تحکمی که با اطالعات مکانی دارد، چش�م اندازی ملموس و امکاناتی 

بسيار غنی به مهندسان نقشه بردار و ديگر متخصصان حوزه اطالعات مکانی ارائه می کند.

)Ron Bisio( نويسنده: ران بيزيو
مترجم: مهندس سيد محمدحسين واصفی

کارشناسی نقشه برداری
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س��اختمان )BIM( با رويک��رد ديجيتال به 
فرآيندهای پروژه آغاز ش��د. اتوماس��يون و 
فن��اوری ديجيت��ال، طی چن��د دهه ارزش 
خ��ود را در طي��ف گس��ترده ای از صناي��ع و 
رش��ته ها نش��ان داده و جاي��گاه خ��ود را به 
دست آورده است. امروزه طراحی و توليد به 
كمك كامپيوتر )CAD/CAM( فرآيندهای 
صنعتی را دگرگون س��اخته و سبب افزايش 
ارزش افزوده و بهره وری در ظرفيت و كيفيت 
توليدشده است. اتوماسيون و خودكارسازی 
در بسياری از حرفه ها برای حفظ سودآوری و 
رقابت پذيری ضروری است. روند اتوماسيون 
ادام��ه خواه��د يافت و فرآيندها و تجهيزات 
خودكار را به س��مت كاربردها و عرصه های 
جدي��دی س��وق خواهد داد. برخ��ی از اين 
نتايج پيش ازاين برای مهندسان نقشه بردار 

شناخته شده هستند.
ول��ی حتی باوج��ود مزايای شناخته ش��ده 
و مس��تند اتوماس��يون و خودكارس��ازی 
فرآينده��ا، برخ��ی صنايع ب��رای پذيرش و 
اتخ��اذ اي��ن فناوری ه��ای جدي��د كماكان 
ُكن��د عم��ل می كنند؛ و صنعت س��اختمان 
 McKinsey يک��ی از آن هاس��ت )گ��زارش
Company &؛ 2015(. در ح��ال حاض��ر 
ماش��ين های دارای كنت��رل خ��ودكار در 
پروژه های س��اختمانی كه حجم كار زمينی 
و خاک ب��رداری قابل توجهی دارند، در حال 
پذيرفته ش��دن و به كارگيری هس��تند. ولی 
چنين كارهايی بخش كوچکی از كل بازار و 
صنعت ساخت وساز را شکل می دهند. بخش 
بسيار بزرگ تر، يعنی احداث ساختمان، مملو 
از فرصت های متنوعی اس��ت تا بتوان برای 
بهب��ود به��ره وری و كار آيی هرچه بيش تر، 
فرآيندها و تجهيزات خودكار را به كار گرفت. 
در صنعت س��اختمان، مهندس��ان عمران و 
 BIM معم��اری و كارفرماي��ان پروژه ه��ا از
به منظ��ور بهب��ود كيفيت و كاهش هزينه ها 
در چرخه مدت زمان اجرای پروژه اس��تفاده 
می كنند. ازآنجاكه مهندس��ان نقش��ه بردار 
می توانن��د در موارد متعددی از فرآيندهای 
BIM و به كارگي��ری اي��ن فناوری جديد در 
صنعت ساخت وساز مشاركت داشته باشند، 

با گسترش هر چه بيش تر BIM ارزش حضور 
اي��ن مهندس��ان در پروژه های س��اختمانی 

هرروز بيش تر احساس خواهد شد.
در ح��ال حاض��ر، اطالعات مکان��ی يکی از 
اج��زای الينفك و ركن اساس��ی در فازهای 
برنامه ريزی و طراحی است؛ ولی فرصت های 
بيش تر و بزرگ تر مهندسان نقشه بردار زمانی 
مشخص می شوند كه BIM به فازهای بعدی 
پروژه س��اختمانی شامل س��اخت، نظارت، 
كنت��رل مال��ی، مديري��ت پ��روژه و فراتر از 
آن ها وارد می ش��ود. تحليل ها و بررسی های 
مؤسس��ه علم��ی McGraw-Hill در س��ال 
2014 اين نتيجه را نشان داد كه پيمانکاران 
س��اختمانی و س��ازندگان بازگشت سرمايه 
BIM را در ح��دود 10 ت��ا 25 درصد گزارش 
می كنند. هرچه BIM در مراحل بيش تری از 
يك پروژه به كار گرفته شود و هرچه تجربه 
سازندگان و ارتباط آن ها با فناوری افزايش 
يابد، بازگشت سرمايه افزايش خواهد يافت. 
اين گزارش نشان می دهد كه BIM می تواند 
مشخصاً در فازهای بعدی مثل بهره برداری از 
ساختمان و مديريت چرخه عمر ساختمان 

نيز ارزشمند باشد. 
مهندسان نقشه بردار می توانند نقشی اساسی 
در فازهای بعدی در مس��ير تهيه و مديريت 
نقشه های چون ساخت )ازبيلت( و داده های 
نظارت و بازرس��ی ايف��ا كنند. وقتی مالکان 
بخواهند در طول چرخه عمر س��اختمان در 
خصوص به روزرس��انی و تغييرات ساختمان 
ب��ه تصميم برس��ند، به اطالع��ات وضعيت 
 BIM موج��ود ازبيل��ت در پايگاه ه��ای داده

وابسته خواهند بود.
در ح��ال حاض��ر BIM در ح��ال حركت به 
س��مت عرصه هاي��ی فرات��ر از عرصه ه��ای 
س��نتی ساخت ساختمان است. پروژه هايی 
مثل زيرس��اخت های عمرانی، تأسيس��ات 
و خدم��ات عموم��ی ش��هری، نيروگاه ها و 
تأسيس��ات صنعت��ی، همگ��ی از امکانات و 
قابليت ه��ای BIM بهره می گيرند تا ارتباط 
مس��تحکمی ميان اطالعات و چرخه عملی 
كار ايج��اد كنن��د و تعام��ل س��اده و مؤثری 
ميان مالکان، س��ازندگان و مشاوران فراهم 

آورن��د. مزايای كلي��دی و اصلی اين فناوری 
عبارت ان��د از: افزاي��ش تعام��ل ميان مالکان 
و طراح��ان، كاه��ش خطاها و اش��تباهات و 
غفلت های موجود، به كارگيری ساخت وس��از 
مجازی و تحليل س��ازگاری به منظور كاهش 
دوباره كاری ها و امکان تهيه اطالعات ازبيلت 
ب��ا جزئي��ات زياد برای اس��تفاده در مديريت 

عمليات و دارايی های فيزيکی.

BIM اطالعات مکانی در
هم اكنون آگاهی درزمينه BIM در بخش های 
مش��خصی از بازار كار و در ميان مهندس��ان 
عم��ران و معم��اری و همين طور س��ازندگان 
در حال افزايش و گس��ترش اس��ت. در همين 
راس��تا برخی مش��اركت كنندگان در عرصه 
ساخت وساز نيز ظرفيت های BIM را درزمينه 
بهبود و تس��ريع فرآيندها شناخته اند. برخی 
همچ��ون پيمان��کاران عمومی، س��ازندگان 
اسکلت ساختمان و متخصصان و پيمانکاران 
س��امانه های مکانيک��ی، ب��رق، لوله كش��ی و 
تأسيس��ات س��اختمان نيز در ميان كس��انی 
ق��رار دارن��د كه پيش تر نس��بت به موضوع به 
شناخت رسيده اند و در پی مهندسان عمران 

و معماری حركت كرده اند.
داده های مکانی از منابع زمينی و هوايی يکی 
از اولين و مهم ترين اليه ها در مدل يك پروژه 
س��اختمانی است. حضور اطالعات مکانی در 
BIM كم��ك می كند كه فرآيندهای تحليل 
امکان سنجی، برنامه ريزی و مجوزها به شکلی 
س��اده، مبتنی بر تعام��ل و درعين حال مؤثر 
باش��ند. همچنين اطالع��ات مکانی دقيق از 
غافلگيری در طی عمليات اصلی ساخت وساز 
 BIM جلوگي��ری می كنند. به م��وازات آنکه
در حال پيش��رفت و ش��ناخته ش��دن است، 
مهندسان نقشه بردار نيز مهارت های جديدی 
كس��ب می كنند و رويکردهای نوآورانه ای را 
ب��ه كار می گيرن��د تا نيازهای متقاضيان خود 

را برآورده سازند.
درحالی ك��ه بس��ياری از راهکارهاي��ی ك��ه 
مهندسان نقشه بردار برای پروژه های مبتنی 
بر BIM به كار می گيرند شناخته شده هستند 
و به طورمعمول توسط آن ها مورداستفاده قرار 
می گيرند، فناوری های جديد نيز توجهاتی را 
به خود جلب كرده اند. اين امر ناشی از بخشی 
از قابليت های قدرتمند BIM برای مدل سازی 
و تصويرس��ازی سه بعدی است. فتوگرامتری 
زمين��ی و هوايی و ليدار )LiDAR( می توانند 
با كم ترين دخالت عامل انس��انی، مشاهدات 
س��ريعی را ارائه كنن��د كه پردازش و تحويل 
نتايج آن ها در زمان كوتاهی ميس��ر اس��ت. 
مدل های س��ه بعدی مبتنی بر تصاوير واقعی 
از شرايط موجود می توانند با داده های طراحی 
تلفيق شوند و درنتيجه به كار تصويرسازی و 
تجسم سه بعدی و طراحی كمك كنند. البته 
نقش��ه برداری زمينی س��نتی به عنوان بخش 
حياتی هر پروژه ساختمانی باقی خواهد ماند. 

داده های مکانی 
از منابع زمينی 
و هوايی يکی از 

اولين و مهم ترين 
اليه ها در مدل 

يک پروژه 
ساختمانی است.
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داده ه��ای GPS/GNSS و توتال استيش��ن 
می توانن��د با داده های ليدار و تصاوير تلفيق 
ش��وند تا ام��کان زمين مرجع ك��ردن و نيز 
جزئيات و دقت بيش تر برای استفاده توسط 

گروه های طراحی فراهم آيد.
ي��ك بخ��ش كليدی از به اش��تراک گذاری 
اطالع��ات در ط��ول ي��ك پ��روژه BIM، آن 
اس��ت ك��ه مطمئن ش��ويم كه هم��ه اجزاء 
در  كار  ح��ال  در  مش��اركت كنندگان  و 
ي��ك چارچوب مرجع مش��ترک هس��تند. 
موقعيت ه��ای زمين مرجع، باوجود اهميتی 
كه در طی برنامه ريزی های اوليه دارند، كم تر 
برای پيمانکاران ساختمانی حياتی هستند. 
مختص��ات پ��روژه به جای آن كه با داده های 
ژئودتيك مرتبط باش��ند، اغلب وابس��ته به 
گوش��ه های س��اختمان يا خطوط شبکه ای 
هس��تند. مهن��دس نقش��ه بردار می تواند از 
طري��ق تبدي��ل مختصات افق��ی و قائم بين 
مدل ه��ای مختل��ف موقعي��ت و طراح��ی 
س��اختمان، خدمت ارزنده ای را ارائه كند و 
يك چارچوب مرجع س��ه بعدی مستحکم و 

منحصربه فرد را فراهم و مستقر سازد.
و  مکان��ی  اطالع��ات  ام��وری همچ��ون 
موقعيت ياب��ی در ط��ی س��اخت يك پروژه 
BIM فراوان ان��د. مهندس��ان نقش��ه بردار 
می توانن��د تجربه و تخص��ص و ابزارهايی را 
در مسير طراحی، كنترل كيفی، اندازه گيری 

احجام و بازرس��ی نقش��ه های ازبيلت ارائه 
كنند. به عنوان نمونه، مهندسان نقشه بردار 
می توانن��د قبل از بتن ريزی، از گيرنده های 
GNSS ي��ا دس��تگاه های توتال استيش��ن 
برای تعيين موقعيت درس��ت قالب بندی و 
بتن ريزی اس��تفاده كنند. پس از بتن ريزی، 
ي��ك مهن��دس نقش��ه بردار می تواند برای 
كنترل س��ريع مسطح بودن و شاغول بودن 
و يا ش��کم دادن ديوارها و كف، يك اس��کنر 

ليزری را به كار گيرد.
اخي��راً در يک��ی از پروژه های مربوط به يك 
تصفيه خانه وسيع آب در نزديکی واشنگتن 
در آمريکا، نشان داده شد كه چگونه می توان 
اس��کن ليزری را در طی فرآيند س��اخت در 
BIM به كار گرفت. مهندس��ان نقش��ه بردار 
اي��ن پ��روژه برای تعيين ابع��اد و اندازه های 
لوله ه��ای ب��زرگ و اج��زای س��ازه پيش از 
نصب آن ها، از يك اس��کنر اس��تفاده كردند. 
مهندس��ان نقش��ه بردار با تلفيق ابر نقاط با 
مدل های طراحی، تعدادی از موارد اختالف 
بين طراحی و شرايط فيزيکی واقعی را نشان 
دادن��د. چنين موضوعاتی می توانند پيش از 
وقوع مش��کل حل شوند؛ جزئيات می توانند 
در حين ساخت تغيير يابند تا نسبت به دقت 
و س��ازگاری و تناس��ب آن ها در هنگام نصب 
اطمين��ان حاص��ل ش��ود. راهکارهای فنی 
از دوباره كاری ه��ای گس��ترده و پرهزين��ه 

جلوگيری می كنند.
بسياری از ديگر كارهای مربوط به اندازه گيری، 
مانند طرح بندی س��امانه های مکانيکی، برق 
و لوله كش��ی يك س��اختمان، معموالً توسط 
پيمان��کاران فرع��ی و مقاطع��ه كاران انجام 
می پذي��رد. ابزاره��ای جدي��دی ك��ه به طور 
مش��خص ب��رای اي��ن امور ساخته ش��ده اند، 
می توانن��د داده ها را مس��تقيماً از پايگاه داده 
BIM بگيرن��د و پيمانکاران را در فرآيندهای 
طرح بن��دی و موقعيت يابی راهنمايی كنند. 
اي��ن ابزاره��ا در حي��ن تعامل ب��ا كاركنان، 
ام��کان س��نجش ها و اندازه گيری های دقيق 
را با اس��تفاده از ش��رايط و گردش كار س��اده 
و شناخته ش��ده فراهم می آورند. مهندس��ان 
نقش��ه بردار ب��ا ايجاد و برق��راری و حفظ يك 
چارچوب مختصاتی و گسترش آن به نحوی كه 
نقاط كنترل مس��طحاتی و ارتفاعی داخلی را 
در برداش��ته باش��د، از اين عملکرد پشتيبانی 

می كنند.

فناوری ها و بسترهای در حال ظهور
 ،BIM يک��ی از ارزش��مندترين ويژگی ه��ای
قابليت ه��ای آن ب��رای هم��کاری و تعام��ل 
ميان مش��اركت كنندگان در فرآيند س��اخت 
اس��ت. خدمات اب��ری )Cloud Services( از 
به اش��تراک گذاری و رفتار متقابل و تعاملی 
توس��ط طيف وس��يعی از اشخاص و رشته ها 
پش��تيبانی می كنن��د؛ يعن��ی از كس��انی كه 
از ده ه��ا تن��وع فرم��ت فاي��ل و فرآيند كاری 
مختلف استفاده می كنند. سامانه ها می توانند 
مدل ه��ا را از مناب��ع مختلف از قبيل طراحی 
س��اختاری، خدمات كاربردی، س��امانه های 
مکانيکی و برق و لوله كش��ی و بسياری منابع 
ديگ��ر درياف��ت و تلفي��ق كنند تا به يك مدل 
يکپارچه برای تجس��م و ايجاد تصوير بصری، 
تحليل، برنامه ريزی ساخت و مديريت پروژه 
منجر شود. لزوم وجود اطالعات مکانی دقيق 
كاماًل ضروری اس��ت و مهندس��ان نقشه بردار 
می توانن��د داده های كليدی را در طی پروژه، 

توليد و حفظ و در صورت لزوم احيا كنند.
هم��کاری مؤثر، به تب��ادل كارآمد اطالعات 
وابس��ته است. مديريت فايل ها، نرم افزارهای 
كارب��ردی و ابزاره��ای ايج��اد تصوير و مدل 
بص��ری می توانن��د روی يك س��رور مركزی 
مس��تقر ش��وند. با اس��تفاده از خدمات ابری، 
كاركن��ان می توانن��د از راه دور ب��ه اطالعات 
س��ايت دسترس��ی داشته باشند و با اطمينان 
نسبت به اين كه اطالعات بالفاصله و بالدرنگ 
در دس��ترس ديگر اعضای گروه خواهد بود، 
تغييرات يا راهکارهای خود را معرفی و اعمال 

كنند. 
به ع��الوه، خدم��ات اب��ری می توان��د امکان 
مديريت قدرتمندی را در تغييرات از نسخه ای 
به نس��خه ديگر ارائه دهد و دس��تورات كاری 
و به روزرس��انی ها در ط��رح را به اش��خاص و 

موقعيت های ضروری برساند.

يکی از 
ارزشمندترين 

 ،BIM ويژگی های
قابليت های آن 
برای همکاری 
و تعامل ميان 

مشارکت کنندگان 
در فرآيند ساخت 

است.
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ابزارهای BIM درزمينه خلق تصوير و مدل 
بصری، كاربران را قادر می سازد كه در تمام 
فازها مشتمل بر مدل های طراحی، پيشرفت 
ساخت وس��از و ش��رايط موجود، تصاوير 2 
بعدی و 3 بعدی از پروژه را ببينند تا بتوانند 
نسبت به به روزرسانی وضعيت چرخه عمر و 

مديريت منابع و امکانات اقدام كنند.
 پيش��رفت های اخي��ر فن��اوری درزمين��ه 
واقعيت تركيبی )Mixed Reality( می تواند 
از مدل ه��ای پيچي��ده پش��تيبانی كند تا به 
مش��اركت كنندگان در امر ساختمان اجازه 
دهد كه مدل ساختمان را ببينند و در سراسر 

آن حركت كنند. 
مدل ه��ا می توانند به عنوان مدل های منفرد 
آزموده شوند يا روی ساختارهای موجود قرار 
گيرند تا به كاربران نشان دهند كه المان ها و 
عوارض طراحی شده چگونه با شرايط موجود 

در تعامل قرار خواهند گرفت.
مهندس��ان نقشه بردار بايد به BIM به عنوان 
ي��ك فرص��ت ويژه و مش��خص ن��گاه كنند. 
مهندس��ان نقش��ه بردار به واس��طه تجربه و 
تخصصش��ان در ح��وزه اطالع��ات مکانی، 
موقعيت مناس��بی دارند ك��ه در پروژه های 
مبتنی بر BIM، به عنوان عاملی مؤثر و مورد 
اعتماد شناخته شوند. آن ها می توانند مهارت 
و تخص��ص خ��ود را در مديريت داده های 3 
بعدی، مدل سازی و ايجاد تصوير و تجسم 3 
بعدی به كارگيرند تا از فرآيندهای طراحی، 
س��اخت و بهره ب��رداری پش��تيبانی كنند؛ 
فرآيندهايی كه در هسته BIM قرارگرفته اند. 
مهندس��ان نقشه بردار با توسعه و نگهداری 
ارتباط با مشاركت كنندگان در پروژه، صحنه 
را برای ارتباطی مفيد و سودمند و بلندمدت 

آماده می كنند.

واقعيت ترکيبی )Mixed Reality(: آماده 
برای رسيدن به اوج

واقعي��ت تركيب��ی ي��ا Mixed Reality )كه 
بعضاً با عنوان »واقعيت افزوده« يا »واقعيت 
تغييريافت��ه« ني��ز از آن نام برده می ش��ود(، 
مدل ه��ای رقومی را با محيط واقعی تركيب 
می كند تا چشم اندازی از جهان واقعی ايجاد 
كند كه با اطالعات »مجازی« هم پوش��انی 

دارد. 
فن ه��ای واقعي��ت تركيبی به كاربران اجازه 
می دهند كه شرايط جديد يا تغييريافته ای را 
در يك محيط موجود واقعی تجربه كنند. اين 
امر با واقعيت مجازی )Virtual Reality( كه 
معموالً در بازی های رايانه ای ديده می شود و 
در آن هيچ چيز حقيقی نيس��ت و كاربران از 
محيط واقعی اطرافشان به كلی جدا و مجزا 
می ش��وند، متفاوت است. در مقابل، واقعيت 
تركيبی كاربران را قادر می سازد كه محتوای 
ديجيتال را كه روی جهان واقعی قرارگرفته، 

كنترل كنند.
رشد واقعيت تركيبی ناشی از پيشرفت هم 
در حوزه سخت افزار و هم در حوزه نرم افزار 
ناش��ی شده است كه می توانند يك فناوری 
بس��يار پيچي��ده را س��اده كنن��د. به عنوان 
xMicr  نمونه می توان به عينك و هدس��ت

soft HoloLens اش��اره كرد؛ يك دس��تگاه 
پوشيدنی كه می تواند از محيط خود تصوير 
و نقشه بسازد و سپس محتوای ديجيتال را 

به آن بی افزايد.
 عملک��ردی كه می تواند كارها را برای كاربر 
راحت تر كند: ديگر نيازی نيس��ت كه به هر 
طريق بخواهيد دس��تگاه را در يك موقعيت 
جای ده��ی و تنظي��م كنيد؛ خودش اين كار 
را انجام می دهد. دس��تگاه های ديگر مانند 

تبل��ت Google Tango ني��ز قابليت ه��ای 
مشابهی را ارائه می دهند.

از جنب��ه نرم افزاری، بخش زيادی از واقعيت 
تركيبی در بازی های رايانه ای ريشه دارد كه 
چشم اندازی را برای واقعيت مجازی در سطح 

مصرف كننده بازكرده است.
 بازی، بس��تری قدرتمند و نس��بتاً مستقل از 
س��خت افزار را برای توسعه نرم افزاری فراهم 
می كند. اين رويکرد، توسعه دهندگان را قادر 
می س��ازد كه نرم افزارها را در دس��تگاه های 
مختلفی مستقر سازند و اين در جهان امروز 
كه قابليت های سخت افزاری به سرعت تغيير 

می كنند، يك مزيت پراهميت است.
واقعيت تركيبی در حال يافتن جايگاه خود در 
 Trimble است. به عنوان نمونه، نرم افزار BIM
SketchUp Viewer به كاربران اين توانايی را 
می دهد تا مدل ها را به HoloLens ببرند و در 

آن به تصوير بکشند. 
كاربر می تواند در مقياس��ی كوچك تر به يك 
مدل نگاه كند، درنتيجه قادر خواهد بود مدل 
را همچون يك هولوگرافی )تمام نگاری( روی 
يك ميز قرار دهد و آن را بچرخاند تا از نماهای 
مختل��ف ببيند. از س��وی ديگر، نمايش مدل 
در مقي��اس 1: 1 ني��ز ممکن اس��ت و می توان 
در اط��راف و داخ��ل آن حركت كرد تا ارتباط 

مدل را با محيط واقعی آزمود.
متخصص��ان اي��ن صنع��ت انتظ��ار دارند كه 
مقي��اس 1: 1 س��بب ش��ود كه م��ردم ارزش 
واقعي��ت تركيب��ی را بيش تر متوجه ش��وند. 
به عن��وان نمون��ه، طراح می توان��د متقاضی 
خدم��ات خ��ود را به مح��ل پروژه ببرد و برای 
نمايش تغييرات پيشنهادی در ساختمان به 
وی، از واقعيت تركيبی اس��تفاده كند. تقريباً 
بالفاصل��ه از مرحله واكنِش »وای! اين عجب 
فناوری ش��گفت انگيزی است!«، متقاضی به 
بررس��ی محيط و پيش��نهاد تغييرات در طرح 

خواهد رسيد. 
ب��ا اين ك��ه متقاضی تصوير 2 بعدی و 3 بعدی 
پ��روژه را در يك نمايش��گر كامپيوتری ديده 
اس��ت، ام��ا واقعيت تركيب��ی وی را توانمند 
می س��ازد كه تغييرات ض��روری را پيدا كند. 
سپس گروه می تواند اصالحات را قبل از آغاز 
س��اخت اعم��ال كنن��د و از دوباره كاری های 

پرهزينه بعدی در پروژه جلوگيری كند.
مدل ه��ای س��ه بعدی ب��زرگ و پيچي��ده 
معم��ول در BIM می توانن��د از قابليت ه��ای 
فناوری های دس��تی يا پوش��يدنی برخوردار 
ش��وند. توس��عه دهندگان به طور مستمر در 
ح��ال بررس��ی فناوری های بازی هس��تند تا 
الگوريتم هايی را به كارگيرند كه تصويرسازی از 
مدل های بزرگ مقياس را بهينه می سازند. 

به م��وازات ادامه روند تکامل فناوری، واقعيت 
تغييريافت��ه ني��ز توانايی خود را به عنوان يك 
اب��زار متداول و ارزش��مند برای مهندس��ان 
نقشه برداری، معماری و عمران و كارفرمايان 

آن ها ثابت كرده است.

فن های واقعيت 
ترکيبی به کاربران 
اجازه می دهند که 

شرايط جديد يا 
تغييريافته ای را در 
يک محيط موجود 
واقعی تجربه کنند.
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 مقدمه
يک��ی از مطالب��ات بر ح��ق آينده نه چندان دور مردم، 
جامعيت بخشيدن به ايده تقريباً نوظهور شهر هوشمند 
است كه از حدود دو دهه پيش بسياری سعی در تعريف 
و تعيين چارچوب ها و الزامات آن نموده اند. ايده ای كه 
مديريت يکپارچه كليه س��ازوكارهای به ظاهر منفرد 
در ش��هر را در ارتباط با س��اير عوامل تفس��ير نموده و 
س��عی در بهينه نمودن آنها برای به حداقل رس��اندن 

اتالف نيرو، زمان و انرژی دارد.

 بديه��ی اس��ت اي��ن مهم در كالن ش��هرها كه حجم 
قابل توجه ای از منابع اقتصادی، نيرو انسانی و انرژی 
و س��اير منابع را در اختيار دارند و ناخودآگاه مس��تعد 
اتالف بيش��تر منابع مخصوصاً انرژی و زمان هس��تند، 
مهم تر بوده و خيلی زودتر ازآنچه كه به نظر می رسد، 
الزم اس��ت فکری برای پياده س��ازی و اس��تفاده از آن 

انديشيده شود.
 كما اينکه در بس��يار از كالن ش��هر و ش��هرهای مهم 
دني��ا وجوهی از اس��تقرار چنين س��امانه ای در حال 

پياده سازی و حتی استفاده است؛ هرچند تا رسيدن 
به نقطه ايدئال هنوز فاصله زياد است

در اي��ران ني��ز هم گام با س��اير نقاط جهان مدت های 
توج��ه گ��روه كثيری از متخصصين متوجه اين مقوله 
ش��ده و تالش های نيز در اين زمينه ش��ده است. ولی 
همان ط��ور كه انتظار می رود چنين ايده ای به تعامل 
باالی انواع و اقسام تخصص ها و اطالعات نياز دارد كه 
امکان مديريت واحد همه آنها را ميسر نمايد و يکی از 
اين تخصص ها دانش استفاده، مديريت و »مشاركت 
در بهره گيری از« داده های زمين مرجع است. هرچند 
هنوز تعريف واحد و يکتايی برای توصيف كامل شهر 
هوش��مند ارائه نش��ده اس��ت ولی در تمامی تعاريف 
ح��ال حاض��ر ارائه اطالعات زمي��ن مرجع، گردآوری 
داده ه��ا زمي��ن مرجع و پردازش و آناليز اين داده ها و 
تهيه پايگاه های اطالعات مکانی و همچنين تبادل و 
اش��تراک گذاری اين پايگاه ها برای رس��يدن به دانش 
مديريت تك تك زيرسامانه ها و درنهايت كل سيستم 

مشترک است. 
مقوله ای كه متأسفانه در اكثر موارد به شکل سطحی 
در نظر گرفته شده و به شکل مناسب از ظرفيت ها و 
امکانات موجود حتی در برخی از نمونه های خارجی 
اس��تفاده نش��ده است. لذا در اين نوشتار سعی بر اين 
داريم توجه جامعه مطالعاتی و فنی و اجرايی كشور را 
به اين مهم جلب كنيم كه دقيقاً همان طور كه لحاظ 
نکردن بس��ترهای ارتباطی مانند اينترنت و ش��بکه 
محلی و ... می تواند منجر به عملياتی و اجرايی نشدن 
ناب ترين ايده های مديريت شهر هوشمند می گردد؛ 
چنانچه الزامات اس��تفاده، مديريت و اشتراک گذاری 
داده های زمين مرجع نيز موردتوجه نباشد می تواند 

درنهايت كارايی سيستم را كاماًل مختل نمايد.

 شهر هوشمند
ش��هر الکترونيکی، ش��هر هوشمند، ش��هر ديجيتال 
 ،)information city( ش��هر اطالعات ،)Digital city(
 ،)knowledge based city( ش��هرهای دانش مح��ور
شهرهای متصل )wired city( نام هايی است كه معموالً 

بهره گيری از نقشه و اطالعات مکانی در شهر هوشمند

محمد سرپولکی
کارشناس ارشد فتوگرامتری

سيد هومن الماسی
کارشناس ارشد فتوگرامتری

  ش�هر هوش�مند ايده ای نس�بتاً نوظهور است که هدف آن مديريت يکپارچه شهری و بهينه نمودن 
مصرف زمان، انرژی و نيرو است. يک شهر زمانی هوشمند است که بتواند زيرساخت های فيزيکی را 
با زيرساخت های IT، زيرساخت های اجتماعی و زيرساخت های شغلی مرتبط کرده تا بتواند هوش 
جمعی را به شهر وارد کند. شهر هوشمند يک کالن سيستم هوشمند است که به صورت هوشمند 

مديريت می شود. 
شهر هوشمند. داده های موردنياز در شهر هوشمند شامل داده های دولتی مانند قوانين، آمارها و تقسيمات دولتی و 
اداری و ... گرفته تا نقشه های پايه و اطالعات گردآوری شده از مردم، حس گرها و ... را در برگيرد. متولی شهر هوشمند 
الزاماً يک ارگان يا واحد مديريتی خاص نبوده و هر ارگان به تناسب تخصص و نياز خود در ايجاد و توسعه آن می تواند 
مشارکت داشته باشد. پياده سازی شهر هوشمند از آن چيزی که به نظر می رسد بسيار نزديک تر است و بسياری از 
روال ها و سازوکارهای فعلی و حتی مشاغل و کار و کسب ها به تبع آن تغيير خواهند کرد. اگرچه در آينده ممکن است 
به دليل تغيير فن آوری فرآيند گردآوری اطالعات دست خوش تغييرات بنيادی شود ولی به اين معنی نخواهد بود که از 

جمع آوری اطالعات بی نياز می شويم.
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برای ايده ش��هر هوشمند مورداستفاده قرار 
می گيرد. در شهر الکترونيکی ارائه يکپارچه 
خدمات شهری الکترونيکی مبتنی بر فناوری 
اطالعات و ارتباطات در راس��تای كارايی و 
اثربخش��ی اس��ت و در شهر هوشمند هدف 
هوش��مند سازی خدمات و امکانات )مبتنی 
بر فّناوری( در راس��تای دس��تيابی به توسعه 

پايدار است.
يك ش��هر زمانی هوش��مند است كه بتواند 
زيرساخت های فيزيکی را با زيرساخت های 
IT، زيرساخت های اجتماعی و زيرساخت های 
ش��غلی مرتبط كند ت��ا بتواند هوش جمعی 
را به ش��هر وارد كند. ش��هر هوش��مند يك 
كالن سيس��تم هوشمند است كه به صورت 
هوش��مند مديريت می ش��ود. اصول ش��هر 

هوشمند عبارت اند از:
1- توسعه دانش محور

2- توسعه پايدار
3- توسعه يکپارچه

4- مشاركت مردمی

 هدف شهر هوشمند:
 رفع مشکالت ترافيك

 ايجاد اشتغال و كار
 تأمين انرژی موردنياز

 به طوركل��ی ح��ل مش��کالت ش��هر و 
پيشرفت های اجتماعی و اقتصادی شهری

 به طوركلی حل مشکالت شهری از طريق 
راه كارهای توسعه ای هوشمند

 روش کار شهر هوشمند:
 به كارگي��ری و ايج��اد زيرس��اخت های 
ارتباطات��ی )ICT( و تجهيزات فّناورانه بين 

زيرمجموعه های كالن سيستم شهری
 مديري��ت يکپارچ��ه مجموعه ها و ادارات 
مس��تقر در ه��ر ش��هر ب��ر اس��اس داده ها و 
اطالع��ات دقي��ق و به موق��ع از حوزه ه��ای 
مختلف ش��هری ك��ه در زمان های مختلف 
جم��ع آوری و اي��ن اطالعات به صورت مفيد 
و كامل بين زيرسامانه ها و زيرمجموعه های 
كالن سيستم شهری جريان پيدا می نمايد

 پياده س��ازی و به كارگي��ری كامپيوت��ر و 
نرم افزاره��ای كامپيوت��ری و ذخي��ره اي��ن 
اطالع��ات و داده ه��ای دقي��ق و به موقع در 
نرم افزارها و دريافت گزارش های دست بندی 

شده و تحليل گزارش ها
 بهره گي��ری از زيرس��اخت های فّناورانه و 
س��امانه های نرم افزاری يکپارچه  شهرهای 
هوش��مند، به منظور ترس��يم آينده روشنی 

برای شهر
 بهره گيری از اين زيرساخت به منظور اتخاذ 
تصميم��ات هدفمند و دقيق در هنگام بروز 
چالش و بحران ها و انجام اقدامات الزم جهت 
حل مش��کالت ش��هری و نظارت و ارزيابی 
عملک��رد زيرمجموعه های كالن سيس��تم 

شهری

 فناوری های شهر هوشمند
1- انرژی هوشمند )مديريت مصرف انرژی بر 
مبنای اطالعات دقيق، استفاده از انرژی های 
تجديد پذير، مديريت منابع آب و پس��ماند 

به منظور حفاظت از محيط زيست(
2- جابه جايی هوش��مند )ارائه گزينه هايی 
برای حمل ونقل پايدار، حل مشکل ترافيك 
و حمل ونقل از طريق حمل ونقل تركيبی(

3- زيرس��اخت هوش��مند )بنيان الزم برای 
همه راه حل های هوش��مندانه و تبديل داده 

خام به اطالعات(
4- س��رويس های عمومی هوشمند )ارتباط 
ميان شهروندان و مسئولين به منظور گزارش 
دهی سريع و برخط مشکالت زيرساختی(

5- بهداشت و سالمت هوشمند )ارائه خدمات 
هوشمند بهداشتی و درمانی و جمع آوری و 
دسترسی متوليان امور بهداشت به اطالعات 

بيماران و ارائه بهتر خدمات(
شهر هوشمند مفهوم تکامل يافته از مديريت 
ش��هری اس��ت كه ساماندهی امور مربوط به 
برنامه ريزی، س��ازماندهی، بس��يج منابع و 
امکانات، هدايت و كنترل، در محدوده شهر 
را تداعی می نمايد كه با بهره گيری از فناوری 
اطالعات و ارتباطات سعی بر خودكار كردن 
و بهينه س��ازی بسيار از سازوكارها موردنياز 

برای مديريت ش��هر را دارد. به گونه ای كه در 
حالت ايدئال بايد جايگزين تمام دستگاه های 
عري��ض و طوي��ل و پروس��ه های زمان بر اخذ 
تصميم گردد و اين امکان را در اختيار مديران 
ارشد قرار دهد كه افقی ورای روزمرگی شهر 

را در نظر بگيرند
در حال حاضر بيش��تر تمركز و توجه در اين 
مقول��ه معطوف موضوعاتی چ��ون مديريت 
حمل ونقل، محيط زيس��ت و اقتصاد انرژی و 
مهم تر از همه مديريت حاكميتی شهر است 
كه دامنه وسيعی از فعاليت ها و تعامالت بخش 

حاكميتی با مردم را در برمی گيرد.
داده های زمين مرجع و شهر هوشمند

همان گونه كه در مقدمه آورده ش��د در تمام 
تعاريف ارائه ش��ده از ش��هر هوشمند سه الزام 

اصلی را می توان تشخيص داد:
 ارائ��ه داده؛ ك��ه می تواند از داده های دولتی 
مانن��د قواني��ن، آمارها و تقس��يمات دولتی و 
اداری و ... گرفته تا نقشه های پايه و اطالعات 
گردآوری ش��ده از مردم، حس گرها و ... را در 

برگيرد.
عماًل اين بخش محتوای اطالعاتی اس��ت كه 
در زم��ان مديري��ت و پردازش و اخذ تصميم 
مورداستفاده سيستم و درنهايت كاربران قرار 
می گيرد. به عنوان مثال اگر زيرسامانه ای برای 
مديريت ترافيك در شهر هوشمند پيش بينی 
نماييم اين داده ها را می توان: نقش��ه ش��بکه 
معاب��ر به عن��وان داده پاي��ه اصلی و اطالعات 
محدودي��ت س��رعت، يك طرفه ي��ا دوطرفه 
ب��ودن معب��ر و ي��ا حت��ی محدوده ه��ای كه 
محدوديت ه��ای ترافيکی دارن��د را به عنوان 
داده ه��ا مرب��وط به قوانين دولتی دانس��ت و 
داده ه��ای ترافيک��ی مانند حج��م ترافيك، 
رخدادهای خاص مانند تصادف و... را به عنوان 
داده ه��ای گ��ردآوری از مردم و حس گرها در 
نظر گرفت. حال با داش��تن داده های دقيق و 
جامعی كه سيس��تم بايد توانايی ارائه آنها را 
داشته باشد می توان انتظار آناليز مناسب و به 
دنبال آن امکان مديريت مناسب حمل ونقل 

را در شهر هوشمند داشت.
 گ��ردآوری داده. اي��ن بخ��ش مرب��وط ب��ه 
س��ازوكارهای می شود كه محتوای اطالعاتی 
موردنياز در بخش ارائه داده را بروز نگه داشته 
و خ��ود به دودس��ته اصلی آنالي��ن و آفالين 

قابل تفکيك است.
داده های پايه و دولتی و كاًل داده های ايستا كه 
از سيستم انتظار می رود را می توان در بخش 
آفالي��ن لح��اظ نمود كه معم��والً تواتر توليد 
آنها پايين بوده ولی به عنوان چهارچوب پايه 

آناليزهای سيستم موردنياز است.
گ��روه دوم اطالعات��ی كه بايد برای گردآوری 
آنه��ا برنامه ريزی مناس��ب داش��ت داده های 
موقتی اند كه معموالً در يك بازه زمان خاص 
اعتباردارن��د و تركي��ب آنها با داده های پايه و 
دولتی باعث غنای اطالعاتی سيس��تم شده و 

كيفيت تصميم اخذشده را باال می برند.

در شهر هوشمند 
هدف هوشمند 

سازی خدمات و 
امکانات )مبتنی 

بر فّناوری( در 
راستای دستيابی 

به توسعه پايدار 
است.
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مثاًل سامانه ای كه قرار است مديريت تهويه 
هوا و مصرف انرژی ساختمانی را كنترل كند 
نياز به داده های مربوط به شکل سازه، ابعاد و 
اندازه فضا و نوع كاربری، استانداردها و حدود 
آستانه مجاز برای سرد يا گرم بودن فضا و ... 
را به عنوان داده های پايدار داشته و از طرفی 
ب��ه تعداد افراد حاضر در س��اختمان، درجه 
ح��رارت محيط بي��رون و ... كه در بازه های 
زمانی تغيير می كند را به عنوان داده آنالين 

و موقت نياز دارد.
 پ��ردازش و آنالي��ز اطالع��ات. اين بخش 
به نوعی مهم ترين بخش در سيس��تم ش��هر 
هوش��مند اس��ت و در اين مرحله اس��ت كه 
داده ها به اطالعات تبديل ش��ده و مديريت 
سيس��تم را ممک��ن می س��ازد. اگ��ر با افقی 
وس��يع تر به اين بخش نگاه كنيم اين بخش 
می تواند در تبديل اطالعات به دانش هم در 

اختيار مديران ارشد شهر قرار بگيرد.
ازنظر محتوای فنی اين بخش بسيار گسترده 
ب��وده و با دانش ه��ا و تخصص های متنوعی 

درگير می شود.
مثاًل در مورد سامانه ای كه درزمينه  مديريت 
بحران قرار است مورداستفاده قرار گيرد به 
طيف وس��يعی از تخصص ه��ا از زمينه های 
انتظامی و امدادرس��انی گرفته تا زمينه های 
ك��ه در تعيي��ن مي��زان ريس��ك پذيری هر 
محل الزم اس��ت مانند سازه، زمين شناسی، 
حمل ونق��ل و ... را در برمی گي��رد ولی همه 
اي��ن آناليزه��ا در چارچوب آناليزهای زمين 
مرج��ع و س��امانه های اطالعات مکانی بايد 

پياده سازی شوند.

 روش های گردآوری داده
به صورت س��نتی ه��ر وقت صحبت از توليد 

داده های زمين مرجع به ميان می آيد اكثراً 
ذهن افراد به س��مت توليد نقش��ه رقومی و 
يا نهايت تأمين داده های هندس��ی سيستم 
اطالعات مکانی می رود ولی بايد توجه داشت 

اين صرفاً يکی از روش تأمين داده است. 
اگر كمی با دقت بيش��تر به اطراف خودمان 
نگاه كنيم متوجه می شويم همين حاال هم 
در خيل��ی از م��وارد ما با روش های جديدتر 
گ��ردآوری داده های زمين مرجع س��روكار 
داريم و حتی در برخی از موارد از مشاركت 
خود در توليد اين اطالعات، آگاهی نداريم.

مث��اًل در نرم افزاره��ای ناوبری چون گوگل 
م��پ و ي��ا ويز )WAZE( درس��ت در زمانی 
ك��ه به عن��وان كاربر نرم افزار از آن اس��تفاده 
می كني��م در تأمي��ن داده ه��ای موقت آن 
ك��ه ترافي��ك معبر را مش��خص می كند نيز 
مشاركت داريم و يا مثاًل در نرم افزار ويز اين 
امکان پيش بينی شده كه با چند كليك ساده 
امکان گزارش دهی وقوع تصادف يا تعميرات 
معبر و ... را به سيستم اطالع داده تا ديگران 
كاربران از وقوع آنها مطلع و خود نرم افزار در 

آناليز و ارائه راهکار از آنها استفاده نمايد.
انواع داده های موردنياز چنين س��امانه ای را 
می توان ازنظر محتوايی و روش گردآوری به 

سه دسته اصلی زير تقسيم بندی كرد:

داده های پايه
داده های پايه ساده ترين شکل اين داده های 
همان چيزی اس��ت كه به عنوان نقشه از آن 
ي��اد می كني��م كه ب��ه روش ه��ای مختلف 
-به تناس��ب نوع داده- مانند نقش��ه برداری 
زمينی، فتوگرامتری، موبايل مپينگ، اسکنر 
سه بعدی، پهپاد و ... تهيه می شود ولی بايد 
توجه داشت كه چنين نقشه هايی به صورت 

نقش��ه خام بوده و متأس��فانه در اكثر ارگان ها 
ساير مراحل پس پردازش موردنياز برای ايجاد 
ارزش افزوده به نقش��ه اصاًل انجام نمی شود يا 

به شکل ناقص انجام می شود. 
به عنوان مثال در نقشه های تهيه شده هرچند 
معابر و س��اختمان ها و ... به ش��کل مناسب با 
جزييات كافی منعکس می گردد اما می دانيم 
برای ايجاد يك سيستم مديريت حمل ونقل، 
چنين نقشه ای نياز به پس پردازش برای ايجاد 
شبکه خطی معابر يا اصطالحاً توليد سنترالين 
خيابان ها كه المانی مجازی است و مابه ازايی 
در دني��ا واقع��ی ندارد ضروری اس��ت. همين 
سازوكار برای بسيار از زيرسامانه هايی كه قرار 
است از چنين داده پايه ای استفاده كنند وجود 
دارد و نبايد انتظار داش��ت به صرف داش��تن 
نقشه پايه كليه اطالعات قابل استخراج از آنها 

به سادگی در اختيار سيستم قرار گيرد.
موض��وع مه��م ديگ��ری ك��ه در اس��تفاده از 
داده های پايه بايد لحاظ گردد، موضوع به روز 
نگه داش��تن چنين اطالعاتی است. متأسفانه 
در اكثر موارد همين كه از ش��هر نقشه پايه ای 
تهي��ه می گردد، فراموش می كنيم كه ش��هر 
ماهيت��ی زن��ده و پوي��ا اس��ت و به مرورزمان 
محتوای المان های هندس��ی و توصيفی آن 
تغيي��ر می كند و هيچ ي��ك از ارگان هايی كه 
از اين داده ها اس��تفاده می كنند س��ازوكاری 
برای بروز نگه داشتن آن ها پيش بينی ننموده 
و عم��اًل بع��د از چن��د س��ال كل فرآيند تهيه 
نقش��ه را ب��ا توليد مج��دد آن تکرار می كنند. 
اي��ن عمل عالوه بر ص��رف هزينه های زمانی 
و ريال��ی قابل توجه هم��واره اين محدوديت 
را ب��ر سيس��تم تحميل می كن��د كه در حال 
اس��تفاده از داده هايی هس��تيم كه با واقعيت 

همخوانی ندارد.

شهر ماهيتی 
زنده و پويا است 

و به مرورزمان 
محتوای المان های 

هندسی و 
توصيفی آن تغيير 

می کند
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برای روش��ن تر شدن موضوعی فرض كنيد 
ش��ما از سيس��تم ناوب��ری در خ��ودرو خود 
استفاده می كنيد كه اطالعات برخی از معابر 
آن بروز نيست و اين بروز نبودن صرفاً در حد 
داده های توصيفی يك طرفه يا دوطرفه بودن 
معبر اس��ت. مطمئن��اً اگر زمان بهره برداری 
فق��ط چند بار متوجه ش��ويد كه مس��يری 
كه نرم افزار برای ش��ما تعيين كرده درس��ت 
نيس��ت و امکان عبور از خيابانی را به دليل 
ورودممنوع بودن، نداريد به سادگی كل مزايا 
آن نرم اف��زار را فرام��وش كرده و ديگر از آن 
اس��تفاده نخواهيد كرد حال فرض كنيد از 
چنين داده ای در پروژه های مطالعاتی، فنی و 
اجرايی خود يا بدتر از آن در مديريت بحران 

و امداد و نجات قرار باشد استفاده شود.
مشابه همين موضوع برای داده های دولتی 
و حاكميت��ی نيز صادق اس��ت. هرچند اين 
داده های منتج از واقعيت های عينی موجود 
بر روی زمين نيس��ت ولی ماهيتی مش��ابه 
داشته و عماًل تعاريفی مرتبط با زمين بوده 
و از مرزهای مناطق شهرداری يا حوزه های 
ماليات��ی گرفت��ه ت��ا تابلوه��ای محدوديت 

ترافيکی را در برمی گيرند. 

و  حس گره�ا  از  حاص�ل  داده ه�ای 
سنجنده ها

ناگفته پيداست يك سامانه هوشمند بدون 
وجود س��نجنده هايی كه به صورت مستمر 
ش��رايط محيطی سيس��تم را پايش نکنند 
متص��ور نيس��ت. در مقول��ه حس گره��ا دو 
موض��وع مه��م مرتبط با م��کان بايد در نظر 
گرفته ش��ود. اولی آن كه تعداد و پراكندگی 
آنها چگونه باش��د و ديگری آن كه داده های 
آنه��ا به چه ش��کلی گ��ردآوری و در اختيار 

سامانه قرار گيرد.
هرچن��د الزام��ات نح��وه اس��تفاده از اي��ن 
حس گرها به تناس��ب نوع آنها نياز به دانش 
تخصص��ی وي��ژه ای دارد ول��ی باي��د توجه 

داشت در اكثر موارد چنين الزاماتی تبديل 
به صورت هندسی می گردد كه رعايت بهينه 
آنها در حوزه تخصصی داده های مکانی قرار 
می گي��رد. مث��اًل در ارتباطات مخابراتی اين 
ش��روط به ش��کل حداكثر فاصله و يا امکان 
ديدمستقيم و يا رعايت فاصله از المان های 
خاص و... منتج می گردد و مکان يابی محل 
آنها بايد با رعايت اين اصول در يك س��امانه 
اطالع��ات مکانی انجام ش��ود كه اگر وجود 
نداش��ته باش��د باعث می ش��ود كه طراحان 
سامانه با طراحی سخت گيرانه آن را جبران 
كنن��د؛ يعن��ی به دليل كوتاهی يا عدم توجه 
مناس��ب و بدت��ر از آن ص��رف جويی ناچيز، 
اضافه هزين��ه مالی و زمانی به پروژه تحميل 

می گردد.
الزم ب��ه ذكر اس��ت در ح��ال حاضر عالوه بر 
حس گره��ای رايج مثاًل ترافيکی، آب وهوا و 
تغيير ش��کل زمين و ... دامنه وس��يع تری از 
ابزارها يعنی گوشی های هوشمند و ابزارهای 
پوش��يدنی و ... ني��ز در دامن��ه حس گرهای 
قابل دس��ترس قرارگرفت��ه و به نوع��ی اين 
داده های حوزه شمول اين بخش با داده های 
بخش گردآوری از مردم نيز همپوشانی دارد 
مث��اًل همان طور كه پيش تر هم مطرح ش��د 
گوگل در اين بخش عماًل از حس گر تعيين 
موقعيت گوش��ی كاربر اس��تفاده می كند و 

نيازی به حس گر اضافه ندارد.

داده های گردآوری شده از مردم
همان گونه كه می دانيم يکی از اهداف اصلی 
ايجاد ش��هر هوش��مند ايجاد بستر ارتباطی 
دوطرفه ای اس��ت كه عالوه بر اطالع رسانی 
به مردم و اعالم نتايج تحليل ها و ارائه راهکار 
مناس��ب ب��رای بهينه ك��ردن فعاليت های 
ش��هری، از آنه��ا ني��ز به ش��کل مناس��بی 
بازخ��ورد اطالعات��ی درياف��ت نماي��د.  اين 
بازخورده��ا عماًل داده هايی را ايجاد می كند 
ك��ه ه��م در بخش داده ه��ای آنالين هم در 

بخ��ش داده های پايدارتر سيس��تم می تواند 
مورداستفاده قرار گيرد.

اطالعات صريح تر می تواند به شکل فرم های 
اطالعاتی مشابه آنچه در ادارات و ارگان های 
مختلف از كاربر گرفته می شود، با پيش بينی 
درگاه ه��ای مختل��ف اينترنت��ی و امثاله��م 
گردآوری ش��ود كه البته جز در موارد خاص 
نمی توان انتظار داش��ت مردم در تأمين آنها 

مشاركت داشته باشند.

 متولی شهر هوشمند کیست؟
اين پرس��ش مشابه بس��ياری از پرسش های 
ديگ��ر در حيط��ه دانش نگارندگان اين مقاله 
نب��وده و فق��ط ازاين جهت مط��رح می گردد 
ك��ه وظيفه و مس��ئول تولي��د و نگهداری اين 
اطالعات با چه كسی خواهد بود. همان طور كه 
انتظ��ار می رود، تهيه داده های اوليه هزينه بر 
ب��وده و مهم ت��ر از آن، تضمي��ن ب��روز بودن و 
ارائه پايدار آن بس��يار اهميت دارد. از طرفی 
به اشتراک گذاری داده هنوز به شکل مناسبی 
در كشور ما انجام نمی گيرد و هر ارگانی سعی 
بر حفظ اس��تقالل خود در توليد و نگهداری 
داده های زمين مرجع دارد. اين مسئله منجر 
به توليد تکراری اطالعات و بعضاً عدم انطباق و 

سازگاری داده های توليدشده می گردد.
در سال های اخير زيرساخت داده های مکانی 
Spatial Data Infrastructure ي��ا به اختص��ار 
SDI ازنظ��ر مفهومی موردتوجه بس��ياری از 
ارگان ها و سازمان ها قرار گرفته است كه ضمن 
حفظ اس��تقالل نس��بی درزمينه  توليد و بروز 
رس��انی اطالعات، امکان به اش��تراک گذاری 
اطالعات فی مابين س��ازمان ها ميس��ر است 
اگرچه تا ش��رايط ايده آل فاصله زيادی وجود 
دارد. بر اين اساس می توان انتظار داشت كه 
متولی شهر هوشمند الزاماً يك ارگان يا واحد 
مديريت��ی خاص نب��وده و هر ارگان می تواند 
به تناسب تخصص و نياز خود در ايجاد و توسعه 

آن مشاركت داشته باشد.

 نتیجه گیری
پياده س��ازی و وقوع ايده آرمان ش��هر، ش��هر 
هوش��مند از آن چيزی كه به نظر می رس��د 
بسيار نزديك تر بوده و كوتاهی در اين موضوع 
منج��ر به پديد آمدن ناهنجاری های مختلف 
می گردد. بس��ياری از روال ها و سازوكارهای 
فعلی و حتی مش��اغل و كس��ب وكارها به تبع 
آن تغيي��ر خواهن��د ك��رد و حداقل كاری كه 
می ت��وان برای آغاز پياده س��ازی ايده ش��هر 
هوش��مند انجام داد پايش فرآيندهای جاری 
در مديريت ش��هری، شناسايی وابستگی آنها 
ب��ا داده ه��ای زمين مرجع و س��اماندهی اين 
اطالعات است؛ اگرچه در آينده ممکن است 
ب��ه دلي��ل تغيير ف��ن آوری فرآيند گردآوری 
اطالعات دس��ت خوش تغييرات بنيادی شود 
ول��ی اي��ن به معنی بی ني��ازی به جمع آوری 

اطالعات نيست.

يکی از اهداف 
اصلی ايجاد شهر 

هوشمند ايجاد 
بستر ارتباطی 

دوطرفه ای است 
که عالوه بر 

اطالع رسانی به 
مردم و اعالم نتايج 

تحليل ها و ارائه 
راهکار مناسب 

برای بهينه کردن 
فعاليت های 

شهری، از آنها نيز 
به شکل مناسبی 

بازخورد اطالعاتی 
دريافت نمايد
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اقدامات موردنياز در حوزه کنترل و بهينه س�ازی 
انرژی را می توان به دو گروه طبقه بندی نمود:

گ�روه اول: اقدام��ات ن��رم اين اقدامات غالباً ش��امل 
فرهنگ س��ازی و سياس��ت گذاری است كه عموماً در 

اختيار قانون گذاران و رسانه هاست.
گروه دوم: اقدامات سخت

اين گروه شامل ساخت تجهيزات با راندمان باال و يا با 
رويکرد استفاده از انرژی های نو و تجديد پذير است. در 
بررسی صورت گرفته توسط دپارتمان انرژی آمريکا، 
كل انرژی مصرفی در سه گروه حمل ونقل، صنعت و 
س��اختمان طبقه بندی می گردد كه ساختمان جهت 
ايجاد شرايط آسايشی و بهداشتی ساكنين به تنهايی 

در حدود 40 درصد انرژی مصرفی را به خود اختصاص 
می دهد، لذا بهينه سازی انرژی در اين حوزه يك امر 

حياتی و تأثيرگذار به حساب می آيد.
بيشترين سهم انرژی در ساختمان صرف سيستم تهويه 
مطبوع می شود كه استفاده از تجهيزات باراندمان باال 
و مصرف انرژی پايين می تواند تا حد معنی داری باعث 
صرفه جويی در مصرف انرژی ساختمان گردد ولی اين 
تنها راه كاهش مصرف انرژی نيست و ضروری است كه 
در مرحل��ه طراحی، رفتار جريان انرژی و فرايندهای 
انتقال حرارت )شامل مکانيسم های همرفت اجباری 
و طبيعی، انتقال و تابش( يا جريان جرم هوای داخل 
محيط موردنظر در س��اختمان مورد آناليز و بررس��ی 

قرار گرفته و مکان يابی مناسبی برای تجهيزات تهويه 
مطبوع صورت پذيرد.

يک��ی از جديدتري��ن راه ه��ای آناليز جري��ان انرژی، 
شبيه سازی با استفاده از ديناميك سياالت محاسباتی 

)CFD( در طراحی ساختمان است.

ديناميک س�ياالت محاس�باتی و صنعت  ساختمان:2
كارب��رد دينامي��ك س��ياالت محاس��باتی ب��رای 
ساختمان ها، به طراح اين امکان را می دهد تا با درک 
بيشتر در مورد جريان هوا و فرآيندهای انتقال حرارت 
كه در فضاهای داخل و اطراف ساختمان رخ می دهد 
مکان يابی تجهيزات سيس��تم تهويه مطبوع همانند 
رادياتور، فن كويل فن های جريان هوا، هودهای گازی 

و غيره را مناسب تر انجام نمايد.
ديناميك سياالت محاسباتی می تواند بنا بر نياز طراح 
فضای داخل و خارج س��اختمان را موردبررس��ی قرار 

دهد.

ديناميک سياالت محاسباتی
راهی برای طراحی ساختمان های سبز

 مقدمه: در سال های اخير انرژی و محيط زيست به يکی از مهم ترين دغدغه های جامعه جهانی و کشور ايران تبديل شده است که معاهده پاريس نشانگر اين امر است 
و در اين راستا جامعه جهانی خود را ملزم به کنترل و بهينه سازی انرژی نموده است.

مرتضی اصغری
کارشناسی ارشد مکانيک
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فض�ای داخ�ل س�اختمان: همان طور ك��ه از نامش 
پيداس��ت اين شبيه سازی ها برای ارائه توزيع سرعت 
هوا، فشار و درجه حرارت برای سيستم تهويه مطبوع 
در داخل فضای ساختمان است. اين اطالعات می تواند 
برای ارزيابی اثربخش��ی طرح های مختلف و موقعيت 
سيستم های تهويه مطبوع و افزايش آسايش حرارتی 

بکار رود.
 فضای خارج ساختمان: اين امکان را فراهم می كند تا 
تجزيه وتحليل مناسبی از جريان سيال همانند اثرات 
ب��اد در محيط بيرون س��اختمان ارائ��ه گردد و كاربر 
می تواند با تعيين جهت جريان، سرعت و دامنه آن را 
در اطراف ساختمان پوسته مناسب تری ارائه نمايد.

آشنايی با ديناميک سياالت محاسباتی 3 ،CFD ديناميك سياالت محاسباتی يا همان
به روش عددی حل معادالت جريان و انتقال حرارت 
س��يال در يك محدوده مش��خص اط��الق می گردد. 
اساس مس��ائل ديناميك سياالت محاسباتی معادله 
ناوير اس��توكس )بقای جرم، انرژی و مومنتم( اس��ت 
ك��ه نمی ت��وان به صورت تحليلی ح��ل نمود و بايد به 
روش عددی حل گردد.  ازآنجاكه ديناميك سياالت 
محاس��باتی رفت��ار جري��ان را پيش��گوئی می كند با 

تکني��ك شبيه س��ازی توس��ط نرم افزاره��ای مانند 
می ت��وان   ++  CFD و   FLUENT،ANSYS،CFX
تمام جزئيات جريان انرژی )انتقال حرارت يا جرم و 
خيلی مسائل ديگر مربوط به سيال( را بررسی و درک 

صحيحی از عملکرد سيستم طراحی پيدا نمود.
شركت های نرم افزاری پيشرو در طراحی ساختمان های 
ان��رژی محور، همانند DesignBuilder و IES قابليت 
ديناميك سياالت محاسباتی را در نرم افزارهای خود 
ايجاد نموده تا با بينش و پيش بينی عملکرد فرآيندها 
و المان های تأثيرگذار بر روی توزيع گرمای داخل و 
ش��رايط آس��ايش حاصله، طراح بتواند با تغيير المان 
فضاها و يا تجهيزات، راهبردهای مختلفی را بررسی 
و به بهترين نقطه طالقی آس��ايش حرارتی و مصرف 

انرژی بهينه برای ساكنين دست يابد.
ازآنجاكه گسترش علم ديناميك سياالت محاسباتی 
به پشتوانه نرم افزار است، طراح باقابليت اطمينان باال 
و ص��رف كم تري��ن زم��ان و هزينه به بهينه ترين مدل 
طراحی با حفظ شرايط آسايش و مصرف پايين انرژی 
نيز دس��ت می يابد. در شبيه س��ازی جريان به روش 
ديناميك س��ياالت محاسباتی به طوركلی الزم است 

كه مراحل زير به ترتيب در نظر گرفته شود:
مدل سازی فيزيکی: در اين مرحله تمامی متغيرهای 

هندسی ساختمان و يا فضای موردنظر ايجاد می گردد. 
به طور مثال تحليل جريان اطراف يك رادياتور در يك 

اتاق
توليد شبکه محاسباتی )گسسته سازی بر روی نمونه 
مدل شده(: در ابتدا مدل را به شبکه های مختلفی كه 
بر روی هم قرار نگيرند تقسيم نموده كه به آن شبکه 
مش بندی ميگويند. مش بندی، دامنه مورد بررسی 
را به س��لول های كوچك تقس��يم می كند تا معادالت 

محاسباتی در آن اعمال شود.

 تعيين استراتژی حل
تعيين شرايط مرزی و اوليه: در اين قسمت دما و نرخ 
جريان سيال محيط و يا تجهيزات موردنظر مشخص 
گ��ردد ي��ا به عبارتی ش��رايط م��رزی از دما و جريان 
هوای اطراف ديوار، پنجره، فن و يا محيط های مدنظر 

استخراج می شود.
پ�ردازش: اين مرحله ش��امل آناليز و بررس��ی نتايج 

توسط كاربر است.
در بسياری از موارد نتايج شبيه سازی واگرا و يا نتيجه 
موردنظر حاصل نمی گردد كه نيازمند به تغيير متغير 
در مش بندی يا استراتژی حل است كه درنهايت بايد 

جواب همگرا گردد.

29

ت
س

ط زی
حی

و م
ی 

نرژ
ا



مقدمه
رفع نياز نس��ل های امروز و آينده به طور مس��تمر از 
اهداف توسعه پايدار، و نظام مديريت بهداشت، ايمنی 
و محيط زيست بستری مناسب برای به ثمر رساندن 
آن اس��ت. صنعت س��اختمان يکی از صنايع جامع در 
ايران اس��ت. مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان 
ب��ه تدوي��ن ضوابط ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا 
پرداخته و مبحث بيستم بحث تابلوها و عالئم گرافيکی 

را شرح می دهد.
 ارتقای سطح آگاهی جامعه در كارآمدی اين مباحث 
تأثير مستقيم دارد. گرافيك يکی از حوزه های ارتباط 
تصوي��ری و ق��ادر به ارائه راهکار در گس��تره فراگيری 
از مس��ائل ارتباطی و انتقال پيام اس��ت. طراحان اين 
رشته با شناخت دقيق موضوع به مخاطبان در افزايش 
بهره وری و تقويت اطالعات ياری می رس��انند. هدف 
اي��ن پژوهش جلب مش��اركت ارگان ه��ای مرتبط و 
متولي��ان HSE در پروژه ه��ای عمران��ی ايران مانند 
س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان و وزارت راه و 
شهرسازی و بهره گيری از پتانسيل طراحی گرافيك 
در تروي��ج و آم��وزش بهداش��ت و ايمنی و حفاظت از 

محيط زيست است.
طراحی گرافيك و اهداف آن در مواجهه با مخاطب

گرافيك به معنای ارتباط تصويری از جمله هنرهايی 
اس��ت ك��ه در آن رابط��ه پي��ام و مخاطب از راه تصوير 
صورت می گيرد )هوفمان, 1389(. اين ش��اخه هنر 
به طور عام از طراحی حروف، تصويرس��ازی، عکاسی، 
چ��اپ و مانن��د آن به منظ��ور ارائه اطالعات و آموزش 
تش��کيل ش��ده اس��ت و به يك معنا حرفه انتخاب يا 

س��اخت عالئم و آرايش آن ها در يك س��طح به منظور 
انتقال يك ايده است )نيوآرک, 1394(. هر اثر ديداری 
كه در تركيب با نوشتار برای انتقال پيامی به كار رود 
می تواند از انواع آثار گرافيك به شمار آورده شود. به 
عبارتی اين حوزه، فرآيند و هنر كاربرد متن نوشتاری 
و آثار ديداری در كنار يکديگر يا جدا از هم، به منظور 
پش��تيبانی از يکديگر و برای ايجاد يك پيام ديداری 
است )اردكانی & فارسی, 1392(. يك طراحی مؤثر 
پي��ام را ب��ا معنای عميق تری می آمي��زد و از راه های 
بروز خالقيت به واقعيتی بصری است. درواقع راه حل 

گرافيکی مخاطب را دعوت به پذيرش يك امر خاص 
نموده و آگاهی می بخشد همچنين بر چگونگی رفتار 
او در قب��ال آن ام��ر مؤث��ر بوده، به وی هيجان و انگيزه 
داده، توانايی او را تقويت بخشيده و در عين حال حاوی 

 .)2013 ,Landa( درجات معنايی بسيار است

HSE کاربرد گرافيک در
طراح��ان گرافي��ك با مخاطب��ان گوناگون��ی اعم از 
س��ازمان های غيرانتفاعی تا مؤسس��اتی كه خواهان 
پيگي��ری رويک��ردی وي��ژه مانن��د زيس��ت پايداری 
می باشند همکاری می كنند. حوزه HSE در راستای 
توس��عه پايدار و به عنوان متولی آن به حذف ش��رايط 
ناايمن، ارتقاء مس��ائل مرتبط با بهداش��ت و حفاظت 
از محيط زيس��ت می پ��ردازد. به منظ��ور اس��تفاده از 
ظرفيت ه��ای طراح��ی گرافيك در حوزه بهداش��ت، 
محيط زيس��ت و صنعت س��اختمان، توجه به مبحث 

مطالعات ميان رشته ای ضروری است.
ي��ك ح��وزه ميان رش��ته ای، عبارت اس��ت از تلفيق 
دان��ش، روش و تج��ارب دو ي��ا چن��د ح��وزه علمی و 
تخصصی برای ش��ناخت و حل يك مس��ئله پيچيده 
و ي��ا معض��ل اجتماعی چندوجه��ی. در يك فعاليت 
علمی ميان رش��ته ای، متخصصان دو يا چند رش��ته و 
تخصص علمی در ارتباط با شناخت، حل و يا تحليل 
ي��ك پدي��ده، موضوع و يا مس��ئله معم��والً پيچيده و 
واقع��ی با يکديگر تعام��ل و همکاری علمی می كنند 

)خورسندی طاسکوه, 1388(. 
بنابراين تعريف، طراحان با توجه به ماهيت گرافيك 
در صورت تعامل با متخصصان رش��ته های مرتبط با 
HSE، با استفاده از اطالعات و تجارب تجسمی خود 
می توانن��د يادگيرن��ده موردنظر را در درک پيام ياری 
دهند. نکته قابل توجه اين است كه، ارتباط تصويری 
در صورت رعايت اس��تانداردهای طراحی می تواند با 
تمامی اشخاص بدون توجه به درجه آموزش ديدگی 
و تحصي��الت، ارتب��اط برقرار كرده و قابل فهم باش��د. 
اهمي��ت كارب��رد اي��ن حوزه تا جايی اس��ت كه طبق 
نظ��ر پژوهش��گران، طراحی گرافي��ك به عنوان پيام 
آموزش��ی ای كه خوب طراحی ش��ده باشد، می تواند 
پردازش ش��ناختی فعال را در يادگيرندگان افزايش 
ده��د، حتی زمانی ك��ه يادگيرندگان از نظر رفتاری، 

.)2001 ,Mayer( منفعل به نظر می رسند

بررس�ی آثار طراحی گرافيک با موضوع HSE در 
صنعت ساختمان

از نخستين فعاليت های صورت گرفته و قابل دسترس، 

طراحی گرافيک و ارتقای آگاهی عمومی در حوزه بهداشت، 
ايمنی و محيط زيست صنعت ساخت وساز

غزل بيرامی
کارشناس ارشد پژوهش هنر

 چکيده:  HSE، به معنای بهداشت، ايمنی و محيط زيست، راهبرد افزايش امنيت و حفظ سالمت افراد و 
پايداری زيست محيطی است و گسترش و مداومت اين استراتژی نيازمند ارتقای آگاهی های عمومی و 
فرهنگ س�ازی در اين حوزه اس�ت. در همين راس�تا طراحی گرافيک، با بازنمايی تصويری يک ايده که 
متکی بر خلق، انتخاب و سازماندهی عناصر و اِلمان های بصری است به انتقال پيام و اطالعات به مخاطب می پردازد. با 
توج�ه ب�ه ماهي�ت گرافيک، می توان از ظرفيت های آن در پيش�برد اهداف HSE س�ود جس�ت. اي�ن پژوهش از نوع 
توصيفی و با اهداف کاربردی با تمرکز بر طراحی گرافيک و جمع آوری بخش�ی از آثار غير ايرانی مرتبط با موضوع و 
اس�تفاده از فناوری ه�ای کتابخان�ه ای و پايگاه ه�ای معتب�ر اينترنتی ب�ر لزوم هم افزايی گرافي�ک و HSE در صنعت 

ساخت وساز تأکيد کرده است. 
مطالعه آثار ارائه ش�ده در اين پژوهش نش�ان می دهد که طراحی گرافيک در قالب تصاوير اينفوگرافيک، پوس�تر و 
تصويرس�ازی به طور ويژه با هدف جذب مخاطب اقدام به ارس�ال يک پيام می نمايد. اين پيام با تأثير بر احساس�ات 
يادگيرنده، انگيزه مخاطب را برای يادگيری افزايش داده و در عين حال می تواند عاملی برای گس�ترش توانايی وی 
به منظور يادگيری مواد آموزشی باشد. تعداد و کيفيت آثار ايرانی نشان دهنده لزوم مشارکت هنرمندان مطرح کشور 

و حمايت و توجه ويژه دست اندرکاران و ايجاد زيرساخت های الزم برای تعامل کارآمد ميان اين رشته ها است.
واژگان کليدی:

بهداشت، ايمنی، زيست پايداری، طراحی گرافيک، مطالعات ميان رشته ای
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آث��ار طراح��ان در قالب پوس��تر و اعالن های عمومی 
بوده اس��ت. پوس��تر، تصويری است كه معموالً رنگی 
بوده، دارای مضمونی واحد باش��د. اين تصوير توس��ط 
نوش��تاری اصلی و هدايت كننده كه به ندرت بيش��تر 
از 10 تا 20 كلمه و حاوی مفهوم مشتركی با تصوير 
است، همراهی می شود )دانشگر, 1374(. با پيشرفت 
فناوری طراحان برای كشف ايده های متعدد، با سرعت 
باال و با جزئيات بيش��تر فعاليت می كنند و درنتيجه 
امروزه گرافيك كه اساس��اً طراحی مواد چاپ ش��دنی 
بوده تحول يافته، قابل كاربرد در س��ينما و تلويزيون 
اس��ت و از عنصر حركت برای انتقال مفاهيم بصری 
سود می جويد. در ادامه به مرور برخی آثار هنرمندان 
غير ايرانی مرتبط با موضوع HSE، از نمونه های اوليه 

تاكن��ون، در قال��ب دو زيربخش بهداش��ت و ايمنی، و 
محيط زيست پرداخته می شود.

بهداشت و ايمنی
حوادث شغلی و عوامل مخاطره آميز برای كاركنان از 
موضوعاتی است كه درصد زيادی از آثار گرافيکی را 
به خود اختصاص داده است. )تصوير 1( و )تصوير 2( 
متعل��ق ب��ه NSC، انجمن ملی ايمنی آمريکا در ميانه 

قرن بيستم است.
اي��ن انجم��ن توجه ويژه ای ب��ر تأمين ايمنی در محل 
كار )تصوير 3( و س��المت منابع انس��انی )تصوير 4( 

داشته است.
انجم��ن مل��ی ايمنی آمريکا ب��ا تاكيد بر نقش آگاهی 

فردی در افزايش ايمنی و بهبود بهداشت، با بيان يك 
پيام در جهت حذف عامل خطای انسانی در حوادث 

ناشی از كار گام برداشته است )تصوير 5(.
 ،NSCA همچنين )تصوير 6( و )تصوير 7( پوسترهای
انجم��ن مل��ی ايمنی اس��تراليا، به يادآوری مس��ائل 
حادثه س��از به منظور پوش��ش نقاط ضع��ف ايمنی و 

جلوگيری از بروز آن پرداخته اند.
در آث��ار متأخ��ر، طراحان با بررس��ی اطالعات و درک 
پيام سعی در حل خالقانه مسائل مربوط به ايمنی و 

بهداشت داشته اند )تصوير 8(، )تصوير 9(.
در اين آثار به منظور انتقال پيام با ارائه راه حل تصويری 
محتوا به خالصه ترين و تاثيرگذارترين ش��کل ممکن 

بيان شده است )تصوير 10( و )تصوير 11(.

تصوير 1- پوستر انجمن ملی ايمنی آمريکا

تصوير 4- پوستر انجمن ملی ايمنی آمريکا
انجم��ن مل��ی ايمنی آمريکا ب��ا تاكيد بر نقش آگاهی 
فردی در افزايش ايمنی و بهبود بهداشت، با بيان يك 
پيام در جهت حذف عامل خطای انسانی در حوادث 

ناشی از كار گام برداشته است )تصوير 5(.

تصوير 2- پوستر انجمن ملی ايمنی آمريکا
اي��ن انجم��ن توجه ويژه ای ب��ر تأمين ايمنی در محل 
كار )تصوير 3( و س��المت منابع انس��انی )تصوير 4( 

داشته است.

تصوير 5- پوستر انجمن ملی ايمنی آمريکا
همچني��ن )تصوي��ر 6( و )تصوي��ر 7( پوس��ترهای 
NSCA، انجم��ن ملی ايمنی اس��تراليا، به يادآوری 
مسائل حادثه ساز به منظور پوشش نقاط ضعف ايمنی 

و جلوگيری از بروز آن پرداخته اند.

تصوير 3- پوستر انجمن ملی ايمنی آمريکا

تصوير 6- پوستر انجمن ملی ايمنی استراليا
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مقوله بيمه نيز به جهت اهميت آن در مديريت بحران و 
حوادث ناشی از كار و پيشگيری و جبران خسارت های 
مالی و جانی كاركنان از موضوعات مورد توجه اس��ت 

)تصوير 12(.
آثار تصويرس��ازی به سبب گس��تردگی كاربرد دارای 
تواناي��ی ج��ذب مخاطب و بهبود وضعيت بهداش��ت و 
ايمنی افراد مرتبط با صنعت س��اختمان است )تصوير 
13(. تصويرس��ازی مقوله ای ميان طراحی گرافيك و 
هنر، يکی از قالب های ارتباط مس��تقيم و بی واس��طه 

بصری با مخاطب است. 
تصويرس��ازان اث��ر را ب��رای چاپ ي��ا نمايش بر صفحه 
تلويزيون و حتی نصب در يك فضای معماری طراحی 

می كنند، يك اثر تصويرس��ازی قابل ارائه بر روی جلد 
كتاب و مجالت، ديس��ك فش��رده، پوستر، وب سايت، 

.)Zeegen, 2009( البسه و پرده سينما است
طراحی اينفوگرافيك يا اطالع رسانی بر اساس الگوی 
AIGA حوزه ای ويژه در گرافيك است كه عبارت است 
از ارائ��ه اطالع��ات پيچيده و به هم پيوس��ته به صورت 
واضح و قابل دس��ترس برای يك يا چندين ش��خص. 
اي��ن اطالعات می توان��د به صورت نمودار، پيکتوگرام، 
نقش��ه، وب س��ايت و يا در قالب يك پوس��تر تاثيرگذار 
باشد )تصوير 14(. وظيفه طراح ساده سازی اطالعات 
و برقراری ارتباط مس��تقيم با كاربران موردنظر اس��ت 
)تصوي��ر 15(. وی ب��ا تکيه ب��ر توانايی خويش آگاهی 

مخاطب را با استفاده از تصويرسازی و عالئم تصويری 
.)2013 ,Landa( و نمادين تقويت می نمايد

محيط زيست
امروز تمركز اجتماعی به طور چش��مگيری به س��مت 
دوستی با محيط زيست و پايداری آگاهی معطوف شده 
 ،HSE اس��ت. فرآيند آگاهی بخش��ی گرافيك در حوزه
به طور ويژه ای در آثار مرتبط با پايداری زيست محيطی 
نيز امتداد يافته اس��ت. موضوعاتی همچون اس��تفاده 
از مناب��ع ان��رژی دوس��تدار طبيع��ت )تصوير 16( به 
س��بب اهمي��ت حفظ ذخاير طبيع��ی در رأس توجه 

بوده است.

تصوير 7- پوستر انجمن ملی ايمنی استراليا
در آث��ار متأخ��ر، طراحان با بررس��ی اطالعات و درک 
پيام سعی در حل خالقانه مسائل مربوط به ايمنی و 

بهداشت داشته اند )تصوير 8(، )تصوير 9(.

تصوير 9- پوستر ايمنی و بهداشتتصوير 8- پوستر ايمنی و بهداشت
در اين آثار به منظور انتقال پيام با ارائه راه حل تصويری 
محتوا به خالصه ترين و تاثيرگذارترين ش��کل ممکن 

بيان شده است )تصوير 10( و )تصوير 11(.

تصوير 10- پوستر سالمت کارکنان پروژه های 
ساختمانی

تصوير 11- پوستر ايمنی در پروژه های ساختمانی 
Bouygues enterprises متعلق به

مقوله بيمه نيز به جهت اهميت آن در مديريت بحران و 
حوادث ناشی از كار و پيشگيری و جبران خسارت های 
مالی و جانی كاركنان از موضوعات مورد توجه است 

)تصوير 12(.

تصوير 12- پوستر ايمنی و بيمه 
assetsandopportunity.org/scorecard
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http://www.atworksafety.co.nz تصوير 14- بخشی از طراحی اينفوگرافيک با موضوع سالمت و بهداشت تصوير 13- تصويرسازی با موضوع ايمنی
http://employsure.com.au

تصوير 17- پوستر زيست محيطی
https://eco-poster.org 

تصوير 16- پوستر با موضوع منابع انرژی
Anna Kevile Joyce اثر

ح��ذف فعاليت ه��ای ناس��ازگار با محيط زيس��ت در 
پروژه های عمرانی )تصوير 17( و )تصوير 18( و هشدار 
در مورد لزوم مديريت صحيح مصرف آب از موضوعات 

پرداخته شده در اين حوزه است )تصوير 19(.

تصوير 15- بخشی از طراحی اينفوگرافيک
با موضوع وسايل حفاظت فردی

تصوير 18- پوستر زيست محيطی
https://worldwildlife.org 

 Poster ،تصوير 19- پوستر با موضوع منابع آب
Collectives on Behance

در همين راستا تصويرسازان با توجه به ادراک مخاطبان پيام 
موردنظر را انتقال داده و لزوم توجه به آثار زيست محيطی 
بهره ب��رداری بی روي��ه در صنعت ساخت وس��از را يادآور 

شده اند )تصوير 20( و )تصوير 21(.
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تصوير 20- تصويرسازی با موضوع توسعه شهری ناپايدار 
Cristophe Vorlet اثر

تصوير 21- تصويرسازی با موضوع آثار زيست محيطی پروژه های 
Rob Gonsalves ساخت وساز اثر

نتيجه گيری
مطالعات ميان رش��ته ای در راه رس��يدن به يك نتيجه 
مطل��وب از مرزه��ای مي��ان رش��ته ها و تخصص های 
گوناگ��ون عب��ور و فض��ای خال��ی مي��ان آن ه��ا را پر 

می كند. 
تواناي��ی گرافي��ك به عن��وان يک��ی از كاربردی ترين 
ش��اخه های ارتباط بصری با ماهيت ميان رش��ته ای و 
از طرف ديگر اهداف نظام مديريت بهداش��ت، ايمنی 
و محيط زيس��ت در صنعتی مانند س��اختمان، بستری 
مناسب برای بهبود كيفيت و كميت آموزش و يادگيری 
پديد آورده است كه با توجه به گستردگی رسانه های 
ارتباط��ی قاب��ل چاپ و يا نمايش در س��طح فراگيری 

است.
هدف و وظيفه طراحی گرافيك در حوزه HSE، مجاب 
ك��ردن مخاط��ب به منظور تغيي��ر در يك ايده يا رفتار 

خاص و پيگيری رويکرد موردنظر است. 
مطالعه برخی از آثار قابل دسترس مرتبط با موضوع، 
نشان می دهد كه حذف حوادث شغلی و تأمين سالمت 
مناب��ع انس��انی، بيمه و ايمن��ی، كاهش مصرف انرژی 
و آثار زيس��ت محيطی صنعت ساخت وس��از بخشی از 
موضوعات پرداخته شده بوده و طراحان با به كارگيری 
جمالت و تصاوير اثربخش مخاطب را به تفکر و واكنش 

واداشته اند.

يك برنامه آموزش��ی جامع در مورد ماهيت و كاربرد 
حوزه های مورد بحث خواهد توانست به سازمان های 
مرتب��ط مانند س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان، 
كارفرمايان��ی ك��ه خواهان افزاي��ش آگاهی كاركنان 
خود هس��تند و طراحان گرافيك در ش��ناخت وظايف 
خ��ود ي��اری رس��انده و ب��ه ارتقای آگاه��ی عمومی و 
فرهنگ س��ازی و درنتيج��ه تروي��ج و مداوم��ت نظام 
مديريت بهداشت، ايمنی و محيط زيست در شاخه ای 

مانند صنعت ساخت وساز منجر شود.
به تعبير كامران افشار مهاجر، بر زمانه ما، سرعت بسيار 
و نوعی بی حوصلگی حاكم اس��ت كه س��بب می ش��ود 
كده��ای تصوي��ری از مفاهيم��ی كه با خواندن واژه در 
ذهن مخاطب نقش می بندند، به مراتب مؤثرتر باشند 

و بهتر عمل كنند. 
ح��ال می توان اين پرس��ش ها را مط��رح كرد كه آيا با 
وجود حضور هنرمندان سرشناس در ايران، استفاده از 
 HSE ظرفيت های طراحی گرافيك در پيشبرد اهداف
و ارتقای سطح آگاهی افراد و سازمان ها در مورد حقوق 
و وظايف خود، س��ودمند نيس��ت؟ و از طرف ديگر آيا 
طراحان گرافيك از درجه تاثيرگذاری خود در تقويت 
و س��رعت بخش��يدن به اجرای قوانين HSE و تعهد به 

رويکردهای توسعه پايدار آگاهی دارند؟
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 هوش��نگ عش��ايری دبير س��تاد ملی 
بازآفرينی ش��هری ايران گفت: تجارب 
موفق برنامه ريزی و مديريت شهری در 
جهان مويد اين است كه حوزه نظری 
و عمل��ی اداره ش��هرها در محدوده ای 
از تخي��الت ت��ا واقعيت ها بايد در نظر 

گرفته شود.
هوش��نگ عش��ايری، معاون وزير راه 
و شهرس��ازی و مديرعام��ل ش��ركت 
بازآفرين��ی ش��هری ايران در مراس��م 
افتتاحيه نشس��ت مش��ترک شورای 
مرك��زی س��ازمان نظ��ام مهندس��ی 
نماين��دگان جامع��ۀ  و  س��اختمان 
حرفه ای مهندسی كشور آلمان با بيان 
اينکه روی آوردن به عمل بدون تفکر، 
تکرار رويههای مالل آور اداری است كه 
نه تنها به مشکل يابی و مشکل گشايی 
نمی انجامد، بلکه ممکن است خود به 
توليد و انباشت مشکالت جديد منجر 
شود، گفت: از سوی ديگر تفکر كردن 
بدون در نظر گرفتن رويه های اجرايی 
نوعی توهم است كه تجربۀ هر دو سر 
اي��ن ماج��را در برنامه ري��زی و اجرای 

پروژه ها در كشور ما موجود است.
وی افزود: شتابزدگی در عملياتی كردن 
برخ��ی پروژه های بزرگ مقياس مانند 
توليد و تامين مس��کن انبوه در ايران، 
چون پروژه مس��کن مهر، مصداقی از 
اعمالی اس��ت كه بدون برخورداری يا 
توليد مبانی نظری، فنی، و تجربی كافی 
موجب برخی نارضايتی ها، شکس��ت 
ها، و پديداری مش��کالت جديدی در 
ش��هرها و پيراش��هرهای كشور ايران 
ش��ده اس��ت تا جايی كه اين طرح، به 
ويژه در پيرامون كالنش��هرهايی چون 
ته��ران، تبديل به يکی از چالش��های 

اساسی دولت شده است.
عش��ايری بي��ان كرد: در س��وی ديگر 
ماجرا هم مصاديقی قابل تبيين است، 
ازجمله انديش��ۀ شهر ايرانی- اسالمی 
كه از اشتغال های فکری شورای عالی 
انق��الب فرهنگ��ی و ني��ز وزارت راه و 
شهرس��ازی در دهۀ 1380 شمس��ی 
ب��وده و عليرغم انبوهی اس��ناد توليد 
ش��ده در حوزة انديشه، اسناد اجرايی 
و مصاديق عملياتی مشخصی ندارد و 
فاصلۀ ملموس آنچه امروز ش��هروندان 
ايرانی در ش��هرها درک و دريافت می 
كنن��د ب��ا آنچه مبان��ی فکری و نظری 
اس��الم در زندگی شهری به آن تاكيد 
می كند، چون ، حفظ حريم خصوصی، 

حفظ مالکيت و انتفاع، حق پرسشگری 
و شفافيت، حق همسايگی و مجاورت، و 

مانند آن شکاف عميقی وجود دارد.
دبي��ر س��تاد ملی بازآفرينی ش��هری 
اي��ران ادام��ه داد: اين ش��کاف به ويژه 
در كالنش��هر ته��ران و محي��ط های 
پيرامونی آن بسيار ملموس و مصاديق 

آن بسيارند.
مع��اون وزير راه و شهرس��ازی افزود: 
تج��ارب موفق برنامه ريزی و مديريت 
ش��هری در جهان مويد اين اس��ت كه 
نظر و عمل اداره ش��هرها در محدوده 
ای از تخيالت تا واقعيت ها بايد در نظر 

گرفته شود.
وی ب��ا بي��ان اينک��ه مبان��ی فکری و 
تقاضاهاي��ی ك��ه در ذه��ن ش��هر و 
ش��هروندان ش��کل می گي��رد ط��ی 
فرايندهاي��ی قابلي��ت تبديل به آنچه 
ملموس اس��ت را پيدا می كند، گفت: 
نظر بدون عمل و عمل بدون پش��توانه 
نظری هركدام به نوعی منشا مشکالتی 
هس��تند و نمی توانن��د پاس��خگوی 

نيازهای شهروندان باشند.
عش��ايری تصريح ك��رد: در اين ميان 
مهندس��ين فصول ارتباطی محسوب 
می ش��وند، مانند پل هايی ميان خيال 
تا واقعيت. ميان آنچه شهروندان آرزو 
دارند و آنچه شهر در عمل به آنها عرضه 
می كند و ميان آنچه بايد باشد و آنچه 
هس��ت. مهندسين تقاضاهای ذهنی، 
طرح وارها و محصوالت نظری را تبديل 
به منابع عينی، واقعيت ها و پروژه های 

ملموس می كنند.
مديرعامل ش��ركت بازآفرينی شهری 
ايران ادامه داد: مهندسان ساختارهای 
عملياتی و عملی از مفاهيمی محتوايی 
و علم��ی را ايج��اد می كنند و همواره 

رهنمای عمل مسئولين هستند.
وی ب��ا بي��ان اينک��ه مدت��ی اس��ت 
انديش��ۀ ايرانش��هر، با اتکا به پشتوانۀ 
تاريخ��ی خود، بار ديگر توس��ط وزير 
راه و شهرس��ازی و جمعی از اس��اتيد 
دانش��گاه های ت��راز اول اي��ران مطرح 
ش��ده، بيان كرد: اين انديش��ه يکی از 
راه ه��ای تخفي��ف مش��کالت جامعۀ 
شهری در ايران است. عشايری تصريح 
كرد: اين انديشه راه سوم است. به اين 
معنا كه نه ترجمۀ انگاش��ت های غربی 
از ش��هر و جامعۀ ش��هری اس��ت و نه 
تکرار تماميت تاريخی ش��هر ش��رقی 
و ش��هرهای ايرانی- اسالمی، بلکه راه 
س��ومی اس��ت كه جريان روشنگری 
غرب��ی و محص��والت نظ��ری نهضت 
ترجم��ه را درياف��ت می كن��د، آنها را 
در قياس با تفکر ش��هرهای باس��تانی، 
ش��هرهای سنتی، و ش��هرهای پسا- 
س��نتی ايرانی قرار می دهد و كوشش 
می كند انديشه ای درون زا و روزآمد 
برای شهرهای ايران امروز توليد كند. 
مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازی تاكيد 
كرد: نگرانی من در خصوص انديش��ۀ 
ايرانشهر تکرار تجربۀ تفکر كردن بدون 
در نظ��ر گرفت��ن رويه های اجرايی آن 
است. چيزی كه ايرانهشر را تبديل به 
توهم��ی ديگر در گفتمان حرف های 
برنامه ريزی و مديريت شهری در ايران 
می كند. و در مورد باز آفرينی هم بايد 
ساحت انديشه ورزی و اجرا را تدقيق 
كرد تا با تاكيد بر شهروندان مشاركت 

پذير ، شهر ها زيست پذير شوند.
وی افزود: درخواس��ت من از نخبگان 
و مهندس��ان اي��ن اس��ت ك��ه چنين 
انديش��ه هايی را از س��احت انتزاعی به 

ساحت انضمامی، برسانند.

عش��ايری تاكيد كرد: اين انديشه يك 
ريل گذاری اوليه برای حركت در مسير 
بهتر ش��دن كيفي��ت زندگی و ارتقای 
حقوق شهروندی است و تا عملياتی و 
عينی شدن مفاهيم و آرمانهای ذهنی 
آن راه طوالنی و سختی در پيش داريم 
و پيمودن اين مس��ير بدون اش��تراک 
گذاری آموخته ها و تجارب مهندسان 
و نخبگان امکانپذير نيس��ت، چراكه از 
يك س��و ش��هر به عنوان بستر حيات 
ش��هروندان جای آزمون و خطا نيست 
و از س��وی ديگ��ر عل��وم مهندس��ی با 
آين��ده ن��گاری و پيش��نگری پيوندی 

ديرينه دارند.
دبير ستاد ملی بازآفرينی شهری ايران 
در بخ��ش ديگ��ر صحبت های خود با 
توضي��ح اينکه برنام��ۀ ملی بازآفرينی 
شهری پايدار بهمن ماه 1396 توسط 
رئيس جمهور محترم ابالغ شد، گفت: 
يک��ی از تف��اوت های اصلی اين برنامه 
تغيي��ر الگووارة دول��ت مداخله گر به 

دولت ميانجی است.
وی ادام��ه داد: اين تغيير در طی س��ه 
دهه تجربۀ نوس��ازی و بهس��ازی بافت 
های فرس��وده و ساماندهی بافت های 
ناكارآم��د ش��هری در اي��ران بصورت 
آرام و بطئی ايجاد ش��ده اس��ت اما در 
اي��ن برنامه كوش��ش ش��ده كه دولت 
به ج��ای مداخالت كوچ��ك، ميانی، 
و ب��زرگ مقياس مس��تقيم، و به جای 
تعري��ف پروژه هاي��ی مبتنی بر رابطۀ 
كارفرمايی-پيمان��کاری، به س��احت 
واقع��ی خ��ود يعنی حماي��ت گری و 

ميانجيگری برسد.
عش��ايری تصريح ك��رد: در اين برنامه 
شهروندان، تسهيلگران و توسعه گران 
بخش خصوصی به عنوان اركان اصلی 
تحق��ق برنامۀ ملی بازآفرينی ش��هری 
پايدار محس��وب می شوند و قرار است 
دولت و ش��هرداری ها با فراهم كردن 
نظام های انگيزشی ای چون تشويق ها، 
معافيت ها، تخفيف ها، تسهيالت وديعۀ 
س��اخت، خريد و مقاوم سازی مسکن 
از ي��ك س��و و آماده ك��ردن زيربناها و 
روبناهای الزم از سوی ديگر، محدوده 
ها و محالت هدف را عرصه هايی جذاب 
ب��رای راه ان��دازی جري��ان بازآفرينی 
ش��هری كند و بازگشت به هسته های 
تاريخی ش��هرها كه زمانی منشا صدور 
منزلت اجتماعی و نقطۀ ارجاع هويتی 

شهرها بودند را حمايت كنند.

مهندسان در قالب »توسعه گر«  و »تسهيل گر«   وارد محالت هدف شوند
عشايری در نشست با نظام مهندسی اعالم کرد:
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1- مقدمه
ماشين آالت و دستگاه های مکانيکی متعددی وجود دارند كه نيروهای ديناميکی 
بزرگ��ی را ب��ر ش��الوده خود وارد می س��ازند. اين نيروه��ای ديناميکی موجب ايجاد 
لرزش در فونداسيون ماشين ها می گردند. اين لرزش ها به صورت موج درون خاک 
منتش��ر ش��ده و باعث ايجاد ارتعاش در فونداس��يون ها و مناطق مجاور منبع لرزش 
می ش��وند كه می تواند بر عملکرد صحيح ماش��ين آالت حس��اس، س��المت افراد و يا 
حتی س��ازه های مجاور تأثير س��وء بگذارد[1]. هدف اصلی در طراحی فونداس��يون 
ماش��ين آالت مح��دود كردن حركت آن تا حدی اس��ت ك��ه عمليات رضايت بخش 
ماشين را به خطر نياندازد، كرنش های شالوده و پی از حد االستيك خارج نشده و 
همچنين در كار افرادی كه در اطراف ماش��ين كار می كنند، مزاحمت ايجاد نکند؛ 
بنابراين نکته اصلی در طراحی موفق فونداسيون ماشين آالت، تحليل دقيق پاسخ 
فونداس��يون به بارهای ديناميکی ناش��ی از عمليات ماش��ين است[6]. عالوه بر آن، 
وقتی كه حركت های بيش از حد فونداس��يون در عملکرد صحيح دس��تگاه ايجاد 
مانع می كند، تحليل دقيق مشکل به منظور درک علت های مربوطه ضروری است 
تا درنهايت منجر به واكنش های اصالحی و مناس��ب ختم گردد؛ بنابراين عليرغم 
اهميت موضوع پاس��خ فونداس��يون واقع بر خاک در برابر بارگذاری وابس��ته به زمان 
در مس��ائل مختلف اندركنش ديناميکی خاک-س��ازه و مهندسی زلزله، هنوز درک 
صحيحی از مساله كه در آن پيچيدگی رفتار واقعی خاک، اليه های مختلف خاک، 
تغييرات مدول برشی ناشی از تنش های اعمالی و طبيعت سه بعدی انتشار امواج در 
نظرگرفته شده باشد، وجود ندارد. تا پيش از توسعه روش های عددی برای فراهم 

آوردن زمينه هايی برای پيشرفت، يك پايگاه اطالعاتی جامع از نتايج آزمايشگاهی 
كه پارامترهای فيزيکی مؤثر بر مس��اله را مش��خص نمايد، بس��يار حائز اهميت بود، 
ولی با توسعه روش های عددی، می توان با بهره گيری از اين قابليت ها در هزينه های 

اضافی و زمان و شبيه سازی رفتار واقعی حداكثر استفاده را برد]2[.
روش تحليل

روابط تحليلی برای آناليز رفتار خاک تحت نيروی ديناميکی در شرايطی كه خاک 
دارای اليه های مختلف از سختی باشد به صورت زير است:

سختی اليه i ام، ki، ميان عمق hi-1 و hi )همچنان كه در شکل 1 نشان داده شده 
است( به صورت زير بيان شده[7]:

)1( ki = Л Gi r0/[F]h/r0 hi-1/r0
كه Gi مدول برشی اليه i ام، ro شعاع پايه ستون مدور )شعاع معادل برای پايه های 
غيرمدور( و F تابع عمق با در نظر گرفتن توزيع تنش تماس اساس صلب كه تابعی از 

ضريب پواسون، µ خاک و عمق غير بعدی است و به صورت زير داده شده است:
)2( F=1-μ tan-1(h/r0)/2-[h/r0/(1+(h/r0)2]/4

س��ختی معادل س��امانه خاک n اليه ای بر مبنای تئوری االستيس��يته به صورت زير 
بيان شده:

(3) Ke=1/∑ni=1 1/ki

شکل )1( خاک اليه ای
از بازنگری مطالب فوق می توان مشاهده كرد كه محققان بسياری، پاسخ ديناميکی 
پ��ی را ب��ر ني��م فضای همجنس مطالع��ه كرده اند. برخی انحراف ها كه برای اختالف 
ميان پاسخ بر روی نيم فضای همجنس ايده آل و زمين واقعی محاسبه می گردد، 
عبارت اند از: )1( اليه ای شدن در زمين )2( ناهمگونی در زمين و غيره؛ كه در اين 

مقاله به صورت عددی مورد بررسی قرار می گيرد]7[.
ب��ا توج��ه ب��ه موضوع مطرح ش��ده يعنی رفتار ديناميکی پی های س��طحی بر روی 
خاک های غير همگن به صورت عددی و سه بعدی مدلی در نرم افزار المان محدود 

رفتارماشين آالت ديناميکی
 روی پی های سطحی در خاک های ناهمگن

امين ملکا
کارشناسی ارشد عمران )گرايش خاک و پی(

مهدی مبهوت
کارشناسی ارشد عمران )گرايش خاک و پی(

 چکي�ده:  در اي�ن مطالع�ه تأثير الي�ه ای کردن و حضور مرزهای صلب در 
توده خاک در دامنه فرکانس طبيعی و تشديد به صورت عددی به وسيله 
انجام تستهای ارتعاش بلوک مدل شده در حالت عمودی مطالعه گرديده 
است. آزمايش ها بر روی بسترهای اليه ای مختلف آماده شده در مخزن، انجام گرديده 
است. از نرم افزار Abaqus جهت مدل کردن شرايط به صورت سه بعدی برای دو ماده 
مختلف )ماس�ه و خاک اره( جهت تش�کيل سيس�تم اليه ای اس�تفاده ش�ده اس�ت. 
مدل ه�ای ع�ددی در ترکيب ه�ای مختل�ف اليه ای و ترکيب های مختل�ف بارگذاری 
اس�تاتيک و ديناميک انجام ش�ده و نتايج خوبی به دس�ت آمده اس�ت. در اين مطالعه 
تاثي�رات اش�کال مختل�ف پ�ی و چيدمان های مختلف اليه های خاک جهت بررس�ی 
ناپايداری آن تحت بارگذاری ديناميکی، مورد بررس�ی قرار گرفت. در بررس�ی های به 
عمل آمده ميزان ميرايی )شعاعی-تشعشعی( مقدار ناچيزی را نشان داد. همچنين 
دريافت ش�د که اليه ای کردن ش�امل موقعيت اليه و ضخامت، اثر بس�ياری بر فرکانس 
طبيعی دارد. همچنين فرکانس های طبيعی مورد مش�اهده با موارد پيش بينی ش�ده 
مبتنی بر سختی معادل استاتيکی مقايسه شد و مطابقت دلگرم کننده ای ميان مقادير 

مشاهده شده و پيش بينی شده به دست آمد.
واژه های کليدی: فرکانس طبيعی، خاک اليه ای، پی سطحی، نيروهای ديناميکی
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Abaqus طراح��ی ش��د. اين مدل در دوالي��ه غير همگن و ضخامت های گوناگون 
طراحی شده و از المان های چهاروجهی 8 گره ای خطی )C3D8( در آن استفاده 

شده است]9[.

)C3D8( المان )شکل )2 
اليه های خاک در ابتدا به دواليه نرم خاک اره )sawdust( واليه نس��بتاً س��خت 
ماس��ه )sand( تقس��يم ش��دند تا با نتايج مدل عملی صحت سنجی شوند. برای يك 
آزمايش استاتيك اندازه موردنياز مخزن عموماً 3 تا 4 برابر عرض پايه ستون است. 
برای يك آزمايش ديناميك، اندازه مخزن می بايس��ت به طريقی انتخاب ش��ود كه 
مانعی برای انرژی موج متفرق وجود نداشته باشد ]3 و 4[. ولی بزرگتر شدن اندازه 

مخزن، كنترل مواد را دشوار می كند. 
بنابراين اندازه مخزن به گونه ای انتخاب می شود تا كنترل مواد حداقل گردد، بدون 
 x 1/m35 اينکه تأثير فراوانی بر نتيجه بگذارد. با توجه به موارد فوق اندازه مخزن
1m x/m7 1/7 حاصل شده است كه بزرگتر از )عرض مخزن 4/25 برابر عرض پايه 
س��تون و حجم آن تقريباً 4 مترمکعب اس��ت( اندازه موردنياز برای ش��رايط استاتيك 

است. كف مخزن بتنی است كه به صورت مرز صلب فرض شده است]5[.
 دانس��يته خاک نرم KN/m2 2/6، دانس��يته ماس��ه KN/m2 17، نسبت پواسون 
برای هر يك به ترتيب ν=0 وν=0,3 درنظرگرفته ش��د. مدول برش��ی نيز با توجه به 

ضخامت های مختلف در جدول 1 نشان داده شده اند.

جدول )1( مقادير مدول برشی برای ماسه و خاک اره
KN/m2 )G(مدول برشی)KN(بار استاتيکی

ɵ6,6ماسهخاک اره
19301660086,6
186015900126,6

بارگ��ذاری در دو مرحل��ه اس��تاتيکی و ديناميکی ب��ر روی مدل قرار گرفت. ابتدا بار 
استاتيکی معادل KN/m2 6/6 و سپس بار ديناميکی]5[:

)g *ω2/)2/sin )ɵ 0,9= we e/g *ω2=me e ω2= )4 بار ديناميکی
شرايط مرزی در كف به صورت گيردار و در كناره ها فقط در راستای قائم به صورت 
آزاد تعريف ش��د. در تعدادی از مدل ها ش��رايط ميرايی هندس��ی، به دليل تطبيق با 
ش��رايط محيط واقعی مدنظر قرار گرفت. با توجه به اين موضوع المان های ميراگر 

(Dashpot) در مدل لحاظ گرديد كه تفاوتی در حل مسئله ايجاد نمی كرد.

صحت سنجی مدل عددی
 D.K.Baidya and G.Murali Krishna ش��رايط م��دل موردنظ��ر با توجه ب��ه مقال��ه
به ص��ورت آزمايش��گاهی مدنظ��ر قرار گرفت. با توجه به تطابق نتايج به دس��ت آمده 
با مقاله فوق به بس��ط و گس��ترش موضوع پرداخته ش��د. نمونه ای از همگونی های 

به دست آمده را در شکل های )3( و )4( می توان مشاهده نمود.

 ش��کل )4( مقايس��ه نتايج Abaqus با نتايج آزمايش��گاهی )ضخامت خاک اره اليه 
پايينی= 400 ميليمتر و ضخامت اليه بااليی= 200 ميليمترماسه(

شکل )3( مقايسه نتايج Abaqus با نتايج آزمايشگاهی )ضخامت خاک اره اليه بااليی 
=200 ميليمتر و ضخامت اليه پايينی= 400 مليمتر ماسه(

با توجه به نتايج به دس��ت آمده می توان گفت نمونه مدل س��ازی ش��ده، نمونه ای قابل 
اعتماد برای صحت سنجی و بسط و گسترش مواردی مشابه است.

مطالعات پارامتريک
با توجه به نتايج صحت س��نجی، از مدل ايجاد ش��ده برای آناليز پی های مس��تطيل 
و مربع ش��کل برای مقايس��ه با مدل صحت س��نجی ش��ده اس��تفاده ش��د همچنين 
تغييرات در اليه های مختلف خاک جهت بررس��ی تاثيرات تش��ديد ناش��ی از نيروی 
ديناميکی وارده بر روی پی های سطحی مدنظر قرار گرفت. ابعاد مخزن و نيروهای 
اس��تاتيکی و ديناميکی و اليه های خاک برای مقايس��ه اش��کال مختلف با ابعاد لحاظ 
ش��ده در مدل در نظر گرفته ش��د. اش��کال 5 تا 22 نمودار تغيير مکان-جابه جايی 
برای بار اس��تاتيکی KN/m26/6 و تحت بار ديناميکی با مقايس��ه تغيير ش��کل پی 

و اليه های خاک است. 
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شکل )6( در باال mm 200 خاک اره و در زير mm400 ماسه وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پی دايره ای به صورت 

.Ɵ=8 عددی با
شکل )5( در باال mm 200 خاک اره و در زير mm400 ماسه وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پی مس��تطيل به صورت 

.Ɵ=8 عددی با

شکل )8( در باال mm200 خاک اره و در زير mm400 ماسه وجود دارد. مقايسه 
نتاي��ج پ��ی مرب��ع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پ��ی مربع به صورت 

.Ɵ=8 عددی با
شکل )7( در باال mm200 خاک اره و در زير mm400 ماسه وجود دارد. مقايسه 
نتاي��ج پ��ی مرب��ع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پ��ی دايره به صورت 

.Ɵ=12 عددی با

شکل )10( در باال mm200 خاک اره و در زير mm400 ماسه وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پی مس��تطيل به صورت 

.Ɵ=12 عددی با
شکل )9( در باال mm200 خاک اره و در زير mm400 ماسه وجود دارد. مقايسه 
نتاي��ج پ��ی مرب��ع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پ��ی مربع به صورت 

.Ɵ=12 عددی با

ش��کل )12( در ب��اال mm400 خ��اک اره و در زي��ر mm800 ماس��ه وج��ود دارد. 
مقايس��ه نتايج پی مربع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پی دايره ای 

.Ɵ=8 به صورت عددی با
شکل )11( در باال mm400 خاک اره و در زير mm800 ماسه وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پی مس��تطيل به صورت 

.Ɵ=8 عددی با
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ش��کل )14( در ب��اال mm 400 خ��اک اره و در زي��ر mm800 ماس��ه وجود دارد. 
مقايسه نتايج پی مستطيل شکل حاصل از نتايج آزمايشگاهی با نتايج پی دايره ای 

.Ɵ=8 به صورت عددی با
شکل )13( در باال mm400 خاک اره و در زير mm800 ماسه وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع شکل حاصل از نتايج آزمايشگاهی با نتايج پی مربع به صورت عددی 

.Ɵ=8 با

شکل )16( در باال mm400 خاک اره و در زير mm800 ماسه وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پی دايره ای به صورت 

.Ɵ=12 عددی با
شکل )15( در باال mm400 خاک اره و در زير mm800 ماسه وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پی مس��تطيل به صورت 

.Ɵ=12 عددی با

شکل )18( در باال mm800 ماسه و در زير mm400 خاک اره وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پی دايره ای به صورت 

.Ɵ=8 عددی با
شکل )17( در باال mm400 خاک اره و در زير mm800 ماسه وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع شکل حاصل از نتايج آزمايشگاهی با نتايج پی مربع به صورت عددی 

.Ɵ=12 با
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شکل )20( در باال mm800 ماسه و در زير mm400 خاک اره وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پی مس��تطيل به صورت 

.Ɵ=8 عددی با
شکل )19( در باال mm800 ماسه و در زير mm400 خاک اره وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع شکل حاصل از نتايج آزمايشگاهی با نتايج پی مربع به صورت عددی 

.Ɵ=8 با

شکل )22( در باال mm800 ماسه و در زير mm400 خاک اره وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پی دايره ای به صورت 

.Ɵ=12 عددی با

شکل )21( در باال mm800 ماسه و در زير mm400 خاک اره وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع ش��کل حاصل از نتايج آزمايش��گاهی با نتايج پی مس��تطيل به صورت 

.Ɵ=12 عددی با

شکل )23( در باال mm800 ماسه و در زير mm400 خاک اره وجود دارد. مقايسه 
نتايج پی مربع شکل حاصل از نتايج آزمايشگاهی با نتايج پی مربع به صورت عددی 

.Ɵ=12 با
از نتايج به دست آمده به منظور مقايسه خاک چنداليه با خاک معادل شده تك اليه 
استفاده شد. پارامترهای خاک ازجمله مدول برشی، دانسيته و ن سبت پواسون با 
متوس��ط هندس��ی بر گرفته ش��ده از خاک اليه ای كه در اين مورد خاک چهار اليه با 
 kN/m321، و دانس��يته Mpa80، Mpa 40، Mpa 6/26،Mpa 20 مدول االستيس��يته
kN/m3 17، kN/m313، kN/m310 و نسبت پواسون 0/3، 0/35، 0/37، 0/4 است 
اس��تفاده گردي��د، چيدمان خاک چندالي��ه در دو حالت E2/2E1= و E3/3E1= و 
4E1/E4= و در حالت دوم 4/1E4/E1= و 3/1E4/E3= و 2/1E4/E2= مورد بررس��ی 

قرار گرفت كه شکل )24( خالصه ای از تحليل انجام شده است.

شکل )24( مقايسه خاک چهار اليه با خاک معادل شده است.
ب��ا توج��ه ب��ه ش��کل )24( ك��ه در آن خاک چهار اليه كه س��ختی آن از باال به پايين 
كاهش می يابد و بالعکس و خاک معادل س��ازی ش��ده با متوس��ط هندس��ی مقايسه 
گرديد، می توان مش��اهده كرد با توجه به نزديکی دانس��يته، دو مدل در محدوده 

نسبتاً نزديکی به هم به فركانس طبيعی می رسند.
خالص��ه ای از نتاي��ج آنالي��ز ديناميکی برای پی با ش��کل های مختلف را می توان در 

جداول )2( و )3( مشاهده نمود.
جدول )2(

6/6 kN بار استاتيکی
اليه باال اليه 

سخت تر و اليه پايين 
اليه نرم تر

تغيير مکان پی 
مستطيل شکل

تغيير مکان
پی دايره شکل

تغيير مکان
پی مربع شکل ميرايی اليه پايين اليه باال
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0mm/07 0mm/1 0mm/09 %4/05 400 800
0mm/14 0mm/215 0mm/17 %1/56 400 200

جدول )3(

6/6 kN بار استاتیکی اليه باال اليه نرم تر و 
اليه پايين اليه سخت تر

تغيير مکان پی 
مستطيل شکل

تغيير مکان
پی دايره شکل

تغيير مکان
پی مربع شکل ميرايی اليه پايين اليه باال

18/0mm 23/0mm 2/0mm %1/24 400 200
32/0mm 34/0mm 33/0mm %1/45 800 400

w نتيجه گيری
اثر اليه بندی بر فركانس طبيعی بسيار قابل توجه است و حضور اليه ای نرم و بسيار 

نازک در باال فركانس طبيعی را به صورت قابل توجهی می كاهد.
موقعي��ت و ضخام��ت اليه ه��ای انفرادی، فركانس طبيعی را تا حد زيادی تحت تأثير 
قرار می دهد; به عنوان مثال فركانس طبيعی با يك اليه س��خت در باال بيش��تر اس��ت 

از يك اليه نرم در باال، )ضخامت هر اليه و ضخامت مجموع ثابت است(.
با افزايش ضخامت اليه باال، فركانس طبيعی كاهش می يابد چنانچه اليه باال سخت تر 
از اليه پايين باش��د و زمانيکه اليه زيرين نرم تر از اليه باال باش��د فركانس طبيعی 

افزايش می يابد )ضخامت اليه پايين ثابت است(.
شکل پی در ميزان جابه جايی های انجام شده بسيار مؤثر است، به طوری كه بيشترين 

جابه جايی ايجاد ش��ده مربوط به پی های دايره ای ش��کل و كمترين جابه جايی ها به 
پی های مستطيل شکل مربوط می شود.

در معادل سازی هندسی خاک های اليه ای، رفتار خاک معادل شده به رفتار خاكی 
كه اليه سخت تر در باال قرار داده شده است، نزديك تر است.

1-ديناميك خاک ترجمه و تاليف دكتر مجدالدين ميرحسينی
2-اجزای محدود مهندس مهدی محبی و روزبه پناهی

[3]:Baidya, D. K., and Muralikrishna, G. (2001) “Investigation of resonant 
frequency and amplitude of vibrating footing resting on layered soil system.” 
Geotech. Test. J., 24(4), 409–417.
[4]: Baidya, D. K., and Rathi, A. (2004). “Dynamic response of footings 
resting on a sand layer of finite thickness.” J. Geotech. Geoenviron. Eng., 
130(6), 651–655.
[5]:D. K. Baidya; G. Muralikrishna; and P. K. Pradhan(2006) “Investigation 
of Foundation Vibrations Resting on a Layered Soil System”
[6]:Das، Braja M.، Fundamentals of soil Dynamics، Elsevier Science Pulx
ishing Co.، Inc.1983.
[7]:Gazetas، G.Dorby، R.، «Dynamic Response of Arbitrarily Shaped 
Foundation»، Journal of Geotechnical Engineering، ASCE، Vol.112، No.2، 
pp.109-135 (1986)
[8]:Gazetas، G.، «Analysis of Machine Foundation Vibrations:State of the 
art» Soil Dynamics and Earthquake Engineering، Vol.2، No.1، (1983).
[9]:O.C. Zienkiewicz and R.L. Taylor. The Finite Element Method, volx
ume2. McGraw-Hill,London,4th edition,1991.
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1-مقدمه
ماهي��ت خطرن��اک ساخت وس��از، توج��ه 
سرمايه گذاران به سود بيشتر، ريسك پذيری 
ب��االی كارگران س��اختمانی و عدم نظارت 
كافی باعث رش��د حوادث در ساخت وس��از 
مسکونی شده است به طوری كه در كشور ما 
باالتري��ن آمار حوادث كار مربوط به صنعت 

ساختمان است.
محي��ط پرتحرک صنعت ساخت وس��از در 
س��ايت های س��اختمانی، خطرات بالقوه ای 
ب��رای كارگ��ران در ب��ر دارد. آم��ار نش��ان 
می ده��د كه اكثر حوادث مرگبار در صنعت 
ساخت وساز اس��ت.[2،1]ايمنی ساختمان 

ي��ك مس��ئله جهانی اس��ت. در هر فعاليت 
س��اختمانی كه انجام می شود نگرانی وجود 
دارد واقعيت اين است كه صنعت ساخت وساز 
به طور پيوس��ته آمار مرگ ومير دارد اگرچه 
در بعضی كش��ورها عملکرد ايمنی پيشرفت 
زيادی داش��ته اما همچنان نس��بت به ساير 
صناي��ع رو ب��ه عق��ب هس��تند.[3]صنعت 
ساخت وس��از چه به تنهايی و چه در مقايسه 
ب��ا س��اير صنايع دارای ضعف ايمنی اس��ت 
س��طح ايمنی ساخت وس��از در يك كش��ور 
تحت تأثير عوامل مانند تغييرات نيروی كار، 
تغيير اقتصاد، نرخ بيمه، قاعده های قانونی و 
مرحله توسعه فّناورانه قرار دارد.[4]سالمت 

جس��می و روحی كارگران در محل های س��اختمانی نگرانی اوليه برای 
كارفرمايان، كاركنان، دولت ها و همه عوامل دخيل در پروژه است. برخی 
از دستاوردها در بهداشت و ايمنی به وجود آمده است. با اين وجود، نقش 
محورهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سياسی و سازمانی در مديريت 
س��المت و ايمنی يا ناديده گرفته ش��ده يا كم اهميت اس��ت ارتباط بين 
محيط های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سياسی، سازمانی و بهداشت 
و ايمنی در سايت های ساختمانی هنوز درک نشده است و آمار حوادث 
صنعت ساخت وس��از غيرقابل قبول باقی مانده اس��ت.]5[كارگران يك 
فرهنگ غيررس��می و ش��فاهی از خطر دارند كه در آن امنيت به ندرت 

به صورت آشکار بيان می شود.]6[
از سابقه ايمنی در صنايع ساختمانی معلوم است كه امکان پياده سازی 
روش ها و دستورالعمل های ايمنی وجود دارد با اين حال هيچ گونه تالشی 
ب��رای انج��ام آن وج��ود ندارد. آنچه معنای واقعی تعهد مديريت اس��ت 
يعنی رسيدن به يك تعهد مؤثر برای ايمنی، بايد برای ايمنی ساختمان 
دنبال شود. ]7[مهم ترين دليل وقوع حوادث در كار خونسردی نسبت 
به مس��ئله ايمنی اس��ت. شركت ها تنها زمانی عکس العمل از خودشان 
نش��ان می دهن��د ك��ه حادثه رخ دهد و افراد تنه��ا در اين صورت توجه 
بيش��تری از خودش��ان نش��ان می دهند اما بعد از يك هفته يا بيش��تر 
همه چي��ز ب��ه حالت عادی برمی گردد.]8[سيس��تم س��نتی ايمنی بر 
جلوگيری منفعالنه تمركز كرده بود به اين دليل كه برخورد آس��ان تر 
اس��ت. ابزار پيش��گيرانه نيازمند زمان و منابعی اس��ت كه هر لحظه در 
دسترس باشد.]9[طرح ريزی ايمنی نيازمند يك نگرش جامع است كه 
تاكيد آن بر پيشگيری است.]10[بيجاری، خدادادی و خزاعی در سال 
1387 مقال��ه ای باعن��وان بررس��ی عوامل مؤثر بر ايمنی در كارگاه های 
ساختمانی ايران ارائه دادند آن ها هدف خود را از اين پژوهش تعيين و 
رتبه بندی عوامل مؤثر بر ايمنی كارگاه های س��اختمانی عنوان كردند؛ 
و عاملی كه ممکن اس��ت بر ايمنی كارگاه مؤثر باش��ند را در 5 دس��ته 
كلی ش��امل عوامل خط مش��ی، فرآيند، مديريت، كاركنان و انگيزش��ی 
قرار دادند.]11[ در پژوهش��ی كه در س��ال 1389 توس��ط ابراهيم زاده، 
موس��وی و ابراهيم زاده س��پاس گذار انجام گرديد به تأثير انجام فرايند 
صحيح كارها در كاهش خطرپذيری پرداختند. آن ها از فرايند به عنوان 
فن اجرايی انجام كارها توسط كاركنان نام بردند.]12[در پژوهشی ديگر 
امير برزويی و همکارانش در سال 1390 شاخص هايی را برای موفقيت 
برنامه های ايمنی بيان نمودند كه اهم آنها عبارت اند از: تعهد مديران به 
مسئله ايمنی، تمرين و آموزش، نگرش افراد به ايمنی، تجهيزات ايمنی، 
توجه به قوانين ايمنی، ارتباط ميان كاركنان و مديران.]13[در س��ال 
1392، خسروی و همکارانش 6 دسته از عوامل شامل: )1( اجتماعی، 
)2( سازمانی، )3( پيمانکاری، )4( مديريت و نظارت ايمنی، )5( شرايط 
محيط كار و )6( ويژگی های فردی را به عنوان عوامل مؤثر بر رفتار ناايمن 
در محيط ساخت وس��از معرفی كرد.]14[موحد مجد و گرگی در س��ال 
1394 سازمان كار و شرايط حاكم بر آن در محيط كار را عاملی مهمتر 
از بی احتياطی و ويژگی های فردی و روا نش��ناختی كارگران در وقوع 
حوادث و جراحت های ناش��ی از كار، دانس��ته اند.]15[در سال 1391، 
ش��ريفيان پور و همکاران داليل رعايت نکردن مس��ائل ايمنی را بدين 
شرح عنوان نمودند: )1( پيمانکاران به مقررات اهميت نمی دهند. )2( 
كارگران به دليل كم سوادی از حقوق خود بی خبرند. )HSE)3 در جامعه 
به صورت فرهنگ درنيامده است. )4( بودجه كافی به اين امر اختصاص 
نمی يابد. )5( از لحاظ حقوقی بايد س��ختگيری بيش��تری به عمل آيد.
]7[روش های مديريت ايمنی بر رفتارهای ناايمن اثر منفی و مستقيم 
دارد روش های مديريت ايمنی مسيری برای كاهش رفتارهای ناايمن 
هس��تند؛ بنابراين پيش��نهاد می شود سازمان ها با آموزش، ايجاد ارتباط 

شناسايی پارامترهای تاثيرگذار بر ايمنی ساخت و ساز مسکونی

 چکيده
با رشد فزاينده ساخت وساز مسکونی در کشور و همچنين تنوع خطرات در کارگاه های 
ساختمانی، به علت عدم توجه به مسئله ايمنی ميزان حوادث و سوانح وقوع يافته 
در اين بخش نيز افزايش چشمگيری داشته است. با توجه به تاثيرات منفی اين حوادث بر جامعه 
و جبران ناپذير بودن آسيب هايی که در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بجا می گذارد، داشتن 
نگاهی ويژه به اين حوزه از سوی همه عوامل دخيل در آن، امری ضروری است. در اين راستا پژوهش 
انجام گرفته با هدف، کاربردی و جامعه آماری شامل کليه، مهندسين ناظر يا کارفرمايان يا مجريان 
کارگاه های س�اختمانی منطقه 22 ش�هر تهران اس�ت. در اين پژوهش برای گردآوری اطالعات در 
زمينه ادبيات پژوهش و پيشينه پژوهش های انجام گرفته از روش کتابخانه ای، استفاده شده است، 
پرسش�نامه اوليه با 34 گويه تهيه ش�د؛ که پس از س�نجش روايی و پايايی آن پرسش�نامه نهايی با 

30 گويه تنظيم گرديد.
 پس از جمع آوری داده ها به روش ميدانی با استفاده از نرم افزار spss، آمار توصيفی استخراج گرديد. 
 AMOS و با بهره گرفتن از نرم افزار )SEM( در ادامه با اس�تفاده از فن مدل معادالت س�اختاری
تجزيه وتحليل مشاهدات انجام شد. يافته ها نشان داد: عامل حاکميتی با بار عاملی 0.85 و سپس 
به ترتيب عامل مديريتی و عمل کارکنان با بارهای عاملی 0.76 و 0.68 بيشترين تأثير را برايمنی 
ساخت وساز مسکونی دارند. در ادامه پيشنهاد هايی مبتنی بر يافته های تحقيق در جهت بهبود 

ايمنی ساخت وساز مسکونی ارائه گرديد.
کلمات کليدی: ايمنی، ساخت وساز، حادثه

محمدرضا معينی
کارشناسی عمران- مديريت ساخت

جواد مجروحی سردرود
استاديار و عضو هيئت علمی دانشگاه 

آزاد واحد تهران مرکزی، دکتری عمران 
– مديريت ساخت

توحيد پور رستم
استاديار و عضو هيئت علمی دانشگاه 

آزاد واحد تهران مرکزی، دکتری عمران 
–مديريت ساخت
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مثبت با كاركنان، مبادله اطالعات با آنها، دخالت دادن آنها در تصميم گيری های 
مربوطه و خواستن راه حل از آنها، حس مالکيت را در كاركنان ايجاد كرده و از اين 
طري��ق باع��ث افزاي��ش انگيزش ايمنی در آنه��ا، افزايش رفتارهای ايمن و ارتقاء جّو 
ايمنی و فرهنگ ايمنی در س��ازمان ش��وند[17]برنجيان، لطفی و تقی نژاد در س��ال 
1396 چهار شاخص عملکرد ايمنی را مورد بررسی قرار دادند كه عبارت بودند از: 
كار ايم��ن كاركن��ان، بهبود فرهنگ ايمنی، گزارش حوادث و پياده س��ازی اقدامات 
اصالح��ی، وج��ود كاركن��ان ايم��ن و صالحيت دار. نتايج اين تحقيق نش��ان داد كه 
بهبود فرهنگ ايمنی، گزارش حوادث و پياده س��ازی اقدامات اصالحی، در ارزيابی 

شاخصه های عملکرد ايمنی از اهميت بيشتری برخوردار هستند]18[
 در س��ال 2004، تئو، لينگ و چونگ در مطالعه ای كه انجام دادند، چهارچوبی را 
برای مديران پروژه در جهت مديريت ايمنی ساخت وساز ارائه نمودند. عوامل مهم 
و تأثير گذار در كاهش حوادث و بهبود عملکرد ايمنی س��ايت های ساخت وس��از كه 
در اين مطالعه شناسايی شد عبارت اند از: سياست سازمان، فرايند، نگرش و رفتار 
كاركنان و انگيزش يا مشوق ها ]19[از آمار حوادث به دست آمده از نهادهای رسمی 
كار ساخت وساز به عنوان يك حرفه با خطر باال در بين بقيه حرفه ها شناخته شد. از 
جمله عللی كه برای آن عنوان شد، عبارت بود از: طبيعت پرخطر ساخت وساز و دانش 
كم و عدم آگاهی از ريسك كار كارگران ساختمانی]20[ وانگ و همکاران در سال 
2015 پژوهشی را با هدف شناسايی عوامل مهمی كه باعث تحمل ريسك ايمنی 
در كارگران ساختمانی می شود. انجام دادند نتايج نشان داد كه تحمل ريسك ايمنی 
كارگران تحت تأثير چهار عامل اصلی شامل: )1( ادراک ذهنی شخص )2( دانش 
و تجربه كار )3( ويژگی كار )4( مديريت ايمنی، است.[21]وو و همکاران در سال 
2016 تحقيقی با هدف شناس��ايی تأثير ابعاد مختلف رهبری ايمنی در پروژه های 
ساختمانی انجام دادند... نتايج تحقيقات آنها نشان داد كه مکانيزم تأثير گذار شامل 
رهبری ايمنی كارفرما، رهبری ايمنی پيمانکاران اصلی و رهبری ايمنی پيمانکاران 
فرعی است. رابطه تأثير گذاری بين اين سه ذينفع ساخت وساز وجود دارد و فرهنگ 
ايمنی به عنوان يك واسطه در بين آنها عمل می نمايد.]22[ نتايج نشان می دهد كه 
ورود و مداخله فنی مديريت و اشخاص به صورت يکپارچه و همسو تأثير مثبتی بر 
ايمنی دارد عالوه بر اين، با تمركز بر مداخالت فنی با پنج شيوه های ايمنی كارآمد 
شامل: بازرسی ايمنی در محل كار، برنامه های حفاظت شخصی PPE، در دسترس 
بودن و نگهداری تجهيزات ايمنی، ش��يوه های كار ايمن و مجوز ايمنی، مديريت را 
در بهبود رفتار ايمنی كارگران كمك می كند]23[ سازمان های ساختمانی نه تنها 
می بايس��ت عملک��رد ايمن��ی كاركنان را ارزيابی نماين��د، بلکه بايد وضعيت روحی 
كاركنان را نيز ارزيابی كنند ارتقاء ايمنی يك محيط با ايجاد برنامه های آموزش��ی 
همچنين با تمركز بر بهبود سالمت روان كاركنان به ويژه سالمت روان درمانی پس 
از حادثه، می تواند عملکرد ايمنی يك سازمان را بهبود بخشد]24[ ايمنی ساخت 
نياز به عزم جدی همه جانبه دولتمردان، كارفرمايان، مجريان و شاغلين در صنعت 
ساخت وساز دارد. در فرض پژوهش حاضر سه عامل حاكميت، مديريت و كاركنان 
به عنوان عوامل تأثير گذار بر ايمنی ساخت وساز مسکونی مورد بررسی قرار گرفته 

مدل مفهومی آن در شکل )1( نمايش داده شده است.

2-روش پژوهش
در اي��ن پژوه��ش ب��رای گردآوری اطالع��ات در زمينه ادبيات پژوهش و پيش��ينه 
پژوهش های انجام گرفته، از روش كتابخانه ای اس��تفاده می ش��ود و س��پس از روش 
ميدانی برای جمع آوری داده های مربوط به تائيد يا رد فرضيه های پژوهش استفاده 
می شود. ابزار گردآوری داده های ميدانی در اين تحقيق پرسشنامه است كه بر اساس 
مبانی نظری تحقيق و با مشورت اساتيد و كارشناسان مربوطه تهيه می گردد. مقياس 
پرسشنامه براساس طيف ليکرت 5 گزينه ای است. برای بررسی كيفيت اين ابزار دو 

معيار قابليت اعتماد )پايايی( و اعتبار )روايی( مورد ارزيابی قرار گرفته است.
جامعه آماری اين تحقيق ش��امل كليه مهندس��ين ناظر يا كارفرمايان يا مجريان 
كارگاه های س��اختمانی مس��کونی در منطقه 22 ش��هر تهران كه در سال 95 مجوز 
س��اخت از ش��هرداری اخذ نموده و ش��روع به س��اخت كرده اند كه شامل 230 واحد 
ساختمانی می گرديد. با استفاده از فرمول كوكران با ميزان خطای 0,05 و خطای 
نمونه گيری 0,05 تعداد حجم نمونه 144 به دست آمد كه با توجه به جامعه آماری 
42 نفر در خوش��ه مهندس��ين ناظر 47 نفر در خوش��ه كارفرما و 55 نفر در خوش��ه 
مجری قرار گرفتند. پرسش��نامه اوليه ش��امل 34 گويه بود كه برای س��نجش روايی 
محتوايی از جدول س��اچ الوش��ه اس��تفاده گرديد و پرسش��نامه در اختيار 12 نفر از 
متخصصين و افراد خبره در زمينه ايمنی قرار گرفت و برای هر گويه نسبت روايی 
محتوايی CVR محاسبه گرديد و درنهايت 30 گويه دارای نسبت روايی محتوايی 
مناسب تشخيص داده شد و پرسشنامه نهايی با 30 گويه تنظيم گرديد. همچنين 
برای محاسبه پايايی از روش آلفای كرونباخ استفاده شد و از ضريب آلفای به دست 
آمده برای 30 گويه مشخص شد كليه گويه ها دارای پايايی مناسب است. خالصه 
كردن، طبقه بندی و پردازش داده ها، با آمار توصيفی جمعيت شناختی و استفاده از 
نرم افزار SPSS انجام گرديد و تجزيه تحليل داده ها با روش مدل معادالت ساختاری 

SEM توسط نرم افزار AMOS صورت پذيرفت.

3- يافته ها
در پژوه��ش حاض��ر برای س��نجش اعتب��ار محتوا محتواي��ی از 12 ارزياب و خبره 
نظرخواه��ی گردي��د. حداقل مقدار قابل قبول نس��بت اعتب��ار محتوا )CVR( با اين 
تعداد ارزياب بر اساس جدول الوشه،0/56 است. پس از تحليل پاسخ های خبرگان 
و اندازه گيری مقدار نس��بت روايی محتوايی، از بين 34 پرس��ش 30 پرس��ش تأييد 
گرديد و با توجه به داليل فوق دارای اعتبار مناسب بوده و می توان به اعتبار وسيله 
اندازه گيری اعتماد و اتکا نمود. با استفاده از نرم افزار SPSS، آلفای كرونباخ محاسبه 
گرديده است. پس جمع آوری نمونه مقدماتی )40 عدد پرسشنامه(، پايايی با استفاده 
از آلفای كرونباخ برای كل پرسش��نامه و ابعاد آن محاس��به گرديد كه نتايج حاصل 

در جدول شماره )1( آورده شده است.

جدول )1(: آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه

آلفای کرونباختعداد گويهابعاد پرسشنامه
100/898عامل حاكميتی
110/837عامل مديريتی
90/896عامل كاركنان
300/939كل پرسشنامه

درنتيج��ه پرسش��نامه نهاي��ی با 30 پرس��ش تنظيم و جهت جم��ع آوری داده ها در 
اختي��ار جامع��ه آماری قرار گرفت. در جدول )2( ش��اخص های توصيفی مربوط به 
متغيرهای پژوهش محاس��به ش��ده است كه ش��اخص ميانگين اهميت متغيرها را 
از نظر پاس��خ دهندگان مش��خص می نمايد و ش��اخص انحراف استاندارد پراكندگی 

پاسخ ها را نشان می دهد.

جدول )2(: شاخص های توصيفی متغيرهای پژوهش

انحراف استانداردميانگيننام متغير
3/400/444عامل حاكميتی
3/140/313عامل مديريتی
3/010/421عامل كاركنان

بهبود ايمنی
ساخت وساز

عامل 
حاکميتی

عامل مديريتی

عامل کارکنان
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جدول 4:  مقادير بارهای عاملی استاندارد شده و معناداری

معناداریبار عاملی گويه هاعالمت اختصاری
جامع، شفاف و به روز بودن قوانين و دستورالعمل های ايمنی مرتبط با h 1عامل حاكميتی

فعاليت های ساختمانی
0,680,001

2 h0,730,001الزام قانونی استفاده از كارگران و كاركنان آموزش ديده و دارای گواهينامه

3 h0,690,001فرهنگ سازی ايمنی توسط بخش حاكميتی
4 h جرائم سنگين و مجازات های كيفری برای كارفرمايان و پيمانکارانی كه قوانين

و مقررات ايمنی را رعايت نمی كنند
0,650,001

5 h دادن امتيازهای ويژه و تشويق كارفرمايان و پيمانکارانی كه مقررات و
دستورالعمل های ايمنی را به طور دقيق انجام می دهند؛ و ثبت سابقه آنها در 

بانك اطالعاتی

0,680,001

6 h رتبه بندی پيمانکاران ساختمان برحسب عملکرد ايمنی و استفاده از تجهيزات
ايمنی مناسب

0,620,001

7 h0,700,001بازرسی از ساختمان های در حال احداث توسط بازرسان كار
8 h الزام نمودن طراحان نقشه های ساختمانی در گنجاندن دستورالعمل ها و

قوانين ايمنی در نقشه ها
0,610,001

9 hالزام نمودن بيمه گذاران به بازرسی
 از ساختمان ها و ارائه گزارش متخلفان به مراجع قانونی

0,700,001

10 h0,710,001الزام استخدام افسران ايمنی صاحب صالحيت

عامل مديريتی

1 m هوشياری و آگاهی مديران ارشد )صاحب كار و مجری( از قوانين، مقررات و
دستورالعمل های ايمنی

0,670,001

2 m0,720,001اعتقاد و تعهد مديران ارشد پروژه به مسئله ايمنی
3 m0,650,001استخدام مسئولين ايمنی توسط مديران ارشد
4 m0,710,001آموزش يا بازآموزی مسائل ايمنی به كارگران

معناداریبار عاملیگويه هاعالمت اختصاری

يکی از مواردی كه پيش از به كارگيری تحليل مسير بايد در نظر داشت، فرض نرمال 
ب��ودن داده ه��ای پژوهش اس��ت؛ زيرا چنانچه توزيع داده ه��ای پژوهش تفاوت زياد و 
معناداری با توزيع نرمال داشته باشد، نتايج تحليل های آماری بی اعتبار خواهد بود. 
برای تعيين نرمال بودن چند متغيره از ضريب مرديا استفاده شد و با توجه به نسبت های 
بحرانی به دست آمده cr>2,58 فرض عدم طبيعی بودن توزيع داده ها رد شد. نتيجه 

نرمال بودن چند متغيره پژوهش در جدول شمال )3( درج شده است.
جدول )3(: بررسی نرمال بودن چند متغيره

ضريب َمرديا )نرمال بودن چند 
متغيره(

نتيجه

-1/818 نرمال بودن چند متغيره برقرار است

در پژوه��ش حاض��ر ب��رای آزم��ون فرضيه ها از رويکرد دو مرحله ای در مدل س��ازی 
معادالت ساختاری استفاده شده است. در مرحله اول مدل های اندازه گيری تدوين 
شد به اين صورت كه به كمك تحليل عاملی تأييدی روابط بين متغيرهای مشاهده 
ش��ده و س��ازه ها يا متغيرهای پنهان مورد ارزيابی قرار گرفت؛ و در مرحله دوم مدل 
س��اختاری، يعنی اثر س��ازه ها )متغيرهای پنهان( بر روی يکديگر، مورد مطالعه قرار 

گرفته است. مدل ساختاری نشان می دهد كه آيا بين متغيرهای نهفته مورد مطالعه 
روابط معنی داری وجود دارد؟ و مشخص می كند كه چه ميزان از واريانس يك متغير 

نهفته توسط ساير عوامل تبيين می شود]25[
در اي��ن تحقي��ق، برای اندازی گيری مفاهيم »عامل حاكميتی«، »عامل مديريتی« 
و »عامل كاركنان« از ابعاد و گويه های جداگانه ای در پرسش��نامه اس��تفاده ش��د 
ك��ه از نرم اف��زار Amos 24 ب��ه روش تحليل عاملی تايي��دی برای برازش هركدام از 
مدل های اندازه گيری استفاده گرديد. قدرت رابطه بين عامل متغير پنهان و متغير 
قابل مشاهده به وسيله بار عاملی )Factor Loading( نشان داده می شود. بار عاملی 
مقداری بين صفر و يك است. اگر بار عاملی كمتر از 0,3 باشد رابطه ضعيف درنظر 
گرفته ش��ده و از آن صرف نظر می ش��ود. بار عاملی بين 0,3 تا 0,6 قابل قبول اس��ت و 

اگر بزرگتر از 0,6 باشد خيلی مطلوب است]26[
برای شناخت ميزان همخوانی داده های تجربی و مدل مفهومی از شاخص های برازش 
استفاده می شود. چنانچه داده های گردآوری شده، مدل مفهومی پژوهش را حمايت 
كنند، در آن صورت معيارهای برازش مدل وضعيت مطلوبی را نشان می دهند. در 
جدول )4( بارهای عاملی، مدل های اندازه گيری برازش شده عامل حاكميتی، عامل 
مديريتی و عامل كاركنان در حالت ضرايب استاندارد و در جدول )5( شاخص های 

برازش مدل های اندازه گيری نشان داده شده است.)جدول شماره 5(
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جدول 5: شاخص های برازندگی مدل اندازه گيری

مقدار گزارشحد مطلوبشاخص
عامل حاکميتی شده

مقدار گزارش
عامل مديريتی

مقدار گزارش
عامل کارکنان

31,480,6731,074 و كم ترdf/X2 كای دو بر درجه آزادی
0,0180,0130,014نزديك به صفرRMR ميانگين مجذور پس ماندها

0/80,940,960,96 و باالترGFI شاخص برازندگی
0/80,910,950,93 و باالترAGFI نيکويی برازش اصالح شده
0/90,940,970,97 و باالترNFI شاخص نرم شده برازندگی

0/90,930,960,96 و باالترRFI شاخص برازش نسبی
0/90,9810,99 و باالترIFI شاخص برازندگی فزاينده

0/90,9810,99 و باالترTLI شاخص برازندگی هنجار نشده
0/90,9810,99 و باالترCFI شاخص برازندگی تطبيقی

0/50,730,70,73 و باالترPNFI شاخص برازش تطبيقی مقتصد
0/50,780,80,75 و باالترPRTIO شاخص برازش تطبيقی مقتصد

RMSEA ريشه دوم برآورد واريانس خطای تقريب،
واريانس خطای تقريب، ريشه دوم برآورد واريانس 

))RMSEA ،خطای تقريب
0/10,0580,0010,02 و كمتر

جدول 6: نسبت بحرانی و بار عاملی مدل ساختاری پژوهش

CRمتغير

6,51عامل حاكميت
6,47عامل مديريت
6,27عامل كاركنان

عامل مديريتی

5 m0,610,001تشکيل كميته ايمنی و برگزاری جلسات ايمنی به طور مستمر
6 m0,690,001اولويت بخشيدن و ارجحيت دادن مسائل ايمنی نسبت به انجام كار
7 m حساسيت مديران ارشد به نقض قوانين و مقررات ايمنی و برخورد تنبيهی و

تشويقی در كارگاه
0,700,001

8 m0,620,001ارتباط نزديك با كاركنان و كاركنان و آگاهی از وضعيت روحی و جسمی آنها
9 mنهادينه كردن فرهنگ ايمنی در كارگاه

 با حساسيت مديريت به حفظ سالمت كارگران
0,630,001

10 mتوجه مديريت به نظرات كارگران و استادكاران
 باتجربه در حوزه ايمنی و بهره بردن از تجربيات آنها

0,620,001

11 m بازبينی و كاوش سيستم ايمنی تا حصول رضايت از دستيابی به اهداف
موردنظر در بخش ايمنی

0,630,001

دانش و آگاهی كاركنان به فعاليتی كه انجام می دهند k 1عامل كاركنان
و همچنين آگاهی از خطرات احتمالی آن فعاليت ها

0,630,001

2 k0,620,001احساس مسئوليت افراد نسبت به ايمنی محيط اطراف خود و ساير همکاران
3 kتعهد درونی كاركنان به رعايت اصول

 و مقررات دستورالعمل ها و استانداردهای ايمنی
0,660,001

4 k0,680,001استفاده از تجهيزات ايمنی با نگرش نجات بخشی
5 k0,630,001سالمت روحی كاركنان
6 K0,600,001رضايتمندی كاركنان از شغل و فعاليتی كه انجام می دهند
7 k0,620,001تناسب توانايی فيزيکی افراد با فعاليت هايی كه انجام می دهند
8 k0,650,001تعهد درونی افراد به انجام كار مطابق با فرايند
9 k0,600,001اعتقاد كاركنان به آموزش و جديت در يادگيری
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در اين مرحله با كمك تحليل عاملی تاييدی مرحله دوم مش��خص می ش��ود كه  آيا 
روابط تعريف شده در مدل مفهومی تحقيق، از حيث ساختاری نيز مورد تأييد است 
يا خير؟ شاخص C.R يا نسبت بحرانی  از 1/96 بزرگ تر و قابل قبول است. نتايج در 

جدول شماره )6( آورده شده است.

4- نتيجه گيری
 هدف از تحقيق حاضر شناس��ايی عوامل تأثيرگذار بر ايمنی ساخت وس��از مس��کونی 
ب��ود. نتاي��ج پژوه��ش، حاك��ی از تأثيرگذار بودن عامل حاكميت��ی در بهبود ايمنی 
ساخت وساز مسکونی است. در بين 10 گويه كه برای سنجش عامل حاكميت بکار 
برده ش��د. گويه »الزام قانونی اس��تفاده از كارگران و كاركنان آموزش ديده و دارای 
گواهينامه« با بار عاملی 0,73 قويترين ارتباط را با عامل حاكميت داشته و بعد از آن 
به ترتيب گويه های »الزام استخدام افسران ايمنی صاحب صالحيت، در كارگاه ها« 
و »الزام نمودن بيمه گذاران به بازرس��ی از س��اختمان ها و ارائه گزارش متخلفان به 
مراج��ع قانون��ی« ب��ا بارهای عاملی 0,71 و 0,70 دارای قويترين ارتباط بودند. گويه 
های ديگر هم بار عاملی 0,6 و بيشتر بودند كه نشان از سنجش بسيار خوب عامل 

حاكميت توسط گويه ها است.
 نتايج حاصل از اين بخش با نتايج محققين خارجی وو و همکاران )2016( كه رهبری 
ايمنی و فرهنگ ايمنی را به عنوان عوامل تأثيرگذار بر ايمنی س��اختمان شناس��ايی 
نمودند و همچنين چن و همکاران )2017( كه به تأثير سازمان های ساختمانی بر 
سالمت روحی و روانی كارگران پرداخته اند و هينز )2003( كه نتيجه گرفت سطح 
ايمنی ساخت وساز در يك كشور تحت تأثير عوامل مانند تغييرات نيروی كار، تغيير 

اقتصاد، نرخ بيمه، قاعده های قانونی و مرحله توسعه فّناورانه قرار دارد.
 همخوانی دارد درنتيجه با توجه به تأثير باالی عامل حاكميتی، در بخش راهبردی، 
سياست گذاری و خط مشی های ايمنی، نياز به تصميمات تخصصی و دارای قابليت 
اجرا است.  همچنين نياز است قوانين و دستورالعمل های ايمنی بازنگری و اصالح 
شود، بخشهای مرتبط و مسئول با فرهنگ سازی با حساسيت به اين مسئله بپردازند، 
كارفرمايان در اين بخش سرمايه گذاری نمايند. به امر آموزش نيروی كار اهميت داده 
و به كارگي��ری كاركن��ان آموزش دي��ده را از الزامات انجام هر فعاليتی بدانند. رويکرد 
بيمه بر قرار گرفتن در مسير پيشگيری از حادثه باشد و از نيروهای متخصص ايمنی 

در تمام كارگاه های ساختمانی استفاده گردد.
از ديگر يافته های اين تحقيق وجود رابطه مثبت و معنادار بين ايمنی ساخت وساز 
مس��کونی و عامل مديريت اس��ت. در بين 11 گويه كه برای س��نجش عامل مديريت 
بکار برده ش��د. گويه »اعتقاد و تعهد مديران ارش��د پروژه به مس��ئله ايمنی« با بار 
عاملی 0,72 قويترين ارتباط را با عامل مديريت داشته و بعد از آن به ترتيب گويه 
های »آموزش يا بازآموزی مس��ائل ايمنی به كارگران« و »حساس��يت مديران ارشد 
به نقض قوانين و مقررات ايمنی و برخورد تنبيهی و تشويقی در گارگاه« با بارهای 

عاملی 0,71 و 0,69 دارای قويترين ارتباط بودند. گويه های ديگر هم بار عاملی 0,6 
و بيشتر بودند كه نشان از سنجش بسيار خوب عامل مديريت توسط گويه ها است. 
نتايج حاصل از اين بخش با نتايج محققين خارجی ابودايه و همکاران )2005( كه 
نتايج مطالعه آنها نشان داد مديران ايمنی نقش زيادی در افزايش ايمنی و كيفيت 
محي��ط كار دارن��د. همخوان��ی دارد و در بي��ن محققين داخل��ی با نتايج تحقيق امير 
برزوي��ی وهمکاران��ش )1390( ك��ه تعهد مديريت را به عنوان عامل مؤثر بر موفقيت 
برنامه های ايمنی شناخته و همچنين با نتيجه تحقيق رحيمی پردنجانی و ابراهيمی 
)1395( كه بيان داشتند روش های مديريت ايمنی مسيری برای كاهش رفتارهای 
ناايمن هستند همسو است. كارفرمايان و پيمانکاران مسئول رعايت ايمنی و حفاظت 

جانی كارگران ساختمانی هستند.
 لذا مديران بخش س��اختمان می بايس��ت در قبال س��المتی كارگران خود احساس 
مسئوليت و تعهد درونی داشته باشند و در اين بخش سرمايه گذاری نمايند. آموزش 
ايمنی نيروی كار را در اولويت قرار داده و نس��بت به نقض قوانين ايمنی حس��اس 
باشند. با توجه به بار عاملی باالی عامل مديريت با تقويت اين عامل شاخص ايمنی 

ساخت وساز مسکونی رشد زيادی خواهد داشت.
همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد كه ميان ايمنی ساخت وساز مسکونی و عامل 
كاركنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در بين 9 گويه كه برای س��نجش عامل 
كاركنان بکار برده شد. گويه »استفاده از تجهيزات ايمنی با نگرش نجات بخشی« 
با بار عاملی.0,68 قويترين ارتباط را با عامل كاركنان داش��ته و بعد از آن به ترتيب 
گوي��ه ه��ای »تعه��د درونی كاركن��ان به رعايت اصول و مقررات دس��تورالعمل ها و 
استانداردهای ايمنی« و »تعهد درونی افراد به انجام كار مطابق با فرايند تعريف شده 
ب��رای آن كار« ب��ا باره��ای عامل��ی 0,66 و 0,65 دارای قويترين ارتباط بودند. گويه 
های ديگر هم بار عاملی 0,6 و بيشتر بودند كه نشان از سنجش بسيار خوب عامل 

كاركنان توسط گويه ها است. 
نتاي��ج حاص��ل از اي��ن بخش با نتايج محققين خارجی زيرا و هاديکس��وما  )2017( 
كه نتايج تحقيق آنها نش��ان داد، ورود و مداخله فنی مديريت و اش��خاص به صورت 
يکپارچه و همسو تأثير مثبتی بر ايمنی دارد و وانگ و همکاران )2015( كه نتايج 
تحقيقش��ان نش��ان داد كه تحمل ريس��ك ايمنی كارگران تحت تأثير چهار عامل 
اصلی ش��امل: )1( ادراک ذهنی ش��خص )2( دانش و تجربه كار )3( ويژگی كار )4( 
مديريت ايمنی، اس��ت، همس��و اس��ت همچنين نتيجه اين بخش با نتايج محققين 
داخلی برنجيان و همکارانش )1396( كه نتايج تحقيق آنها چهار شاخص عملکرد 
ايمن��ی را كار ايم��ن كاركنان، بهبود فرهنگ ايمنی، گزارش حوادث و پياده س��ازی 
اقدامات اصالحی، وجود كاركنان ايمن و صالحيت دار دانس��ته اند همس��و می است 
درنتيجه كاركنان نه تنها بايد نس��بت به خود احس��اس مسئوليت داشته باشند بلکه 
می بايس��ت نس��بت به همکاران و محيط اطراف خود نيز احس��اس وظيفه كرده و 

هرگونه احتمال خطری را گزارش نمايند.

جدول )7(: شاخص های برازش مدل ساختاری پژوهش

مقدار گزارش شدهحد مطلوبشاخص
31,025 و كم ترdf/X2 كای دو بر درجه آزادی

0,02نزديك به صفرRMR ميانگين مجذور پس ماندها
0/90,91 و باالترGFI شاخص برازندگی

0/90,92 و باالترAGFI نيکويی برازش اصالح شده
0/90,91 و باالترNFI شاخص نرم شده برازندگی

0/90,90 و باالترRFI شاخص برازش نسبی
0/90,99 و باالترIFI شاخص برازندگی فزاينده

0/90,99 و باالترTLI شاخص برازندگی هنجار نشده
0/90,99 و باالترCFI شاخص برازندگی تطبيقی

0/50,82 و باالترPNFI شاخص برازش تطبيقی مقتصد
0/50,92 و باالترPRTIO شاخص برازش تطبيقی مقتصد

))RMSEA ،0/10,013 و كمترريشه دوم برآورد واريانس خطای تقريب
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در شکل )5( بارهای عاملی، مدل ساختاری برازش شده در حالت ضرايب استاندارد نشان داده شده است.

داده های اين پژوهش با ساختار عاملی و زيربنای نظری تحقيق برازش مناسبی دارد و اين بيانگر همسو بودن سؤاالت 
با سازه های نظری است. نتايج درج شده در جدول شماره )7( بيانگر اين امر است.
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مقدمه: امروزه مساله گودبرداری های عميق در فضاهای شهری بسيار 1
مورد توجه قرار گرفته است. اين گودبرداری ها برای احداث سازه های 
زيرزمينی بسيار مناسب می باشند، اما می تواند برای سازه های كناری 
خطرناک باش��د و باعث تغيير مکان ش��وند و همچنين مش��کل ورود به 
حريم همس��ايه وجود داش��ته باشد. به همين علت روش ساخت باال به 
پايين كه يکی از روش های ساخت زيرزمين های عميق و نيمه عميق 
اس��ت برای س��اخت سازه های بلندمرتبه مورد توجه قرار گرفته است. 
اين روش مزايای زيادی دارد كه از مهمترين آن ها می توان به سرعت 
باالی س��اخت س��ازه به علت امکان س��اخت همزمان سازه زيرزمينی و 
روی زمين و همچنين ايمنی باالی روش به دليل استفاده از سقف ها 
برای جلوگيری از حركت ديوارهای پيرامونی تحت فشار خاک اشاره 
كرد. در كش��ور ايران اين روش كمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت و 

استفاده از آن روبه افزايش است.

 Top( معرف�ی روش اج�رای س�ازه ای از ب�اال ب�ه پايي�ن 2:)Down construction
روش باال به پايين يکی از روش های ساخت زيرزمين های عميق و نيمه 
عميق است. برخالف روش های معمول برای گودبرداری، در اين روش 
قبل از شروع گودبرداری ديوارهای پيرامونی دائمی اجرا می شوند. بعد 
از اجرای ديوارها، ش��مع زيرس��تون های ميانی و س��پس ستون ها اجرا 
می ش��وند. بعد از آن اجرای س��قف، گودبرداری زير س��قف تا تراز زير 
س��قف بعدی انجام و خاک از طريق بازش��وهای تعبيه ش��ده در س��قف 
خ��ارج می ش��ود. همي��ن روند تا تراز زي��ر پی تکرار و بعد از آن پی اجرا 
می ش��ود. می توان بعد از آماده ش��دن دال در تراز زمين، س��اخت سازه 

فوقانی را نيز آغاز كرد و به اجرای پروژه سرعت بخشيد.

روش های رايج:3 محدودي�ت گودب�رداری مج�اور س�اختمان های ديگر و 
در برخی پروژه های شهری گودبرداری مجاور ساختمان های همسايه 
اهميت زيادی دارد. س��اختمان مجاور گود ممکن اس��ت س��اختمان 
معمولی قديمی س��از يا سازه بلندمرتبه جديداالحداث، تاسيسات آب 
و فاضالب و يا خيابان ها و معابر باش��د. زمانی كه گودبرداری نزديك 
سازه های موجود انجام می گردد، حفاظت از سازه های معابر به مساله 
مهمی تبديل می گردد، بنابراين كنترل تغيير ش��کل های س��اختمان 

همسايه در اثر گودبرداری به مساله مهمی تبديل می گردد.

4 انجام مراحل روش باال به پايين: 
4. 1: سازه به صورت كامل از باال به پايين اجرا شود، يعنی پس از اجرای 
ديواره های پيرامونی، به سراغ نصب ستون های ميانی رفته و طبقه به 

طبقه سقف و تير به صورت كامل اجرا گردد.
4. 2: پس از اجرای ديواره های پيرامونی و ستون های ميانی، تنها سقف 
طبقه اول اجرا شود و در مابقی طبقات تنها تيرهای اصلی اجرا گردند و در 
انتهای كار پس از خاكبرداری كامل، سقف های طبقات پايين تر تکميل 
شوند.4. 3: به صورت كلی پس از اجرای ديوار و ستون های ميانی، كليت 

سقف ها اجرا نشوند و تنها به اتصال تيرها بسنده كنيم.
4. 4: سازه به دو قسمت BU و TD تقسيم شود، در ديواره های كناری 
پس از اجرا تنها يکس��ری محدود س��تون و س��قف اجرا گردد و در ميانه 
گود پس از خاكبرداری به روش عادی و معمول س��ازه از پايين به باال 

انجام پذيرد.

در مورد نحوه كندن س��تون ها، به دو روش دس��تی و ماش��ينی 1 5. حفاری ستون ها:
می ت��وان م��ورد بح��ث قرارداد كه در روش دس��تی حتماً بايد با نيروی 
انسانی صورت پذيرد و در روش دستگاه همان روش Soilmec است؛ 

علل نياز به روش ساخت از باال به 
پايين )Top-Down( و مزايای استفاده 
ازآن در گودبرداری های عميق برای 
سازه های بلند شهری

چکيده
ب�ا توج�ه به رش�د روزافزون شهرنش�ينی و همچنين کمبود زمي�ن در فضاهای 
ش�هری، بلندمرتبه س�ازی و گودبرداری های عميق اهميت ويژه ای مخصوصاً در 
سال های اخير پيدا کرده است. در اکثر موارد ساختمان های بلند دارای پی های ويژه ای و طبقات 
زيرزمينی بيش�تری نس�بت به س�اير سازه ها هستند. اين بدان دليل است که معموالً اليه های 
عميق تر از ظرفيت باربری بيش�تری برخوردار هس�تند و به طبع نشس�ت آن کمتر خواهد شد 
که در ساختمان های بلند بسيار مطلوب است. پس در عمل الزمه بلندمرتبه سازی، گودبرداری 
عميق است. گودبرداری عميق به چندين روش مختلف همچون ميخ کوبی قابل اجراست که 
به طورکلی می توان آنها را به دو حالت کلی روش ساخت از پايين به باال و روش ساخت از باال به 
پايين تقسيم بندی نمود. روش ساخت از باال به پايين اخيراً به ويژه در ساختمان های بلند مورد 
توجه قرار گرفته است. در اين روش نيازی به برداشتن خاک تا عمق موردنظر و سپس اجرای 
پی و ستون و... نيست. تمامی تيرها و ستون ها و دال ها مرحله به مرحله برای هر طبقه ساخته 
می شوند و پايين می روند تا به عمق موردنظر برسند. در اين مقاله نحوه اجرای روش ساخت از 
باال به پايين و ويژگی ها و معايب اين روش مورد مطالعه قرار گرفته است و در آخر با توجه به چند 
مورد عملی و داليل مورد بررسی قرار گرفته شده، دريافتيم که اين روش ساخت بسيار کارآمد 

و مقرون به صرفه است و کمک شايانی، به خصوص به بلندمرتبه سازی می کند.
کلمات کليدی: بلندمرتبه سازی، روش ساخت از باال به پايين، گودبرداری عميق

تورج اسدی
کارشناسی ارشد سازه هيدروليکی

عارف اسدی
کارشناسی ارشد ژئوتکنيک دانشگاه علم و صنعت

49

ی
دار

دبر
گو

ن - 
مرا

ع



كه در اين روش اصوالً به استفاده از گل بنتونيت جهت 
جلوگيری از ريزش ها اش��اره می ش��ود كه با توجه به 
تجربه حفاری س��تون ها در چند س��ال گذشته كه در 
هر نوع خاكی و به طول های مختلفی صورت پذيرفت، 
می توان گفت كه تنها حفاری بدون نياز به گل بنتونيت 
كارس��از خواهد بود. در اين مرحله تمامی ستون های 
ساخته شده در كارخانه به پروژه حمل می شود، بايد 
اين نکته را مدنظر قرارداد كه در حالت بتنی، ستون 
بتنی در كارخانه حاضر می شود و انتهای كار به پليت 
انتظار و بلت آماده يکپارچه سازی با شمع قرار گرفته 

در چاه اصلی ستون می شود.

در مورد نحوه كندن ديوار ديافراگمی و يا ديوار 6 حفاری ديواره اطراف گود:
حائل كه در واقع قس��مت اصلی س��ازه است، با توجه 
ب��ه طراح��ی در ص��ورت نياز به دي��وار حائل و يا ديوار 
ديافراگمی در هر قسمت از زمين، می توان اين موضوع 
را مدنظر داشت كه در تمام مطالب و مقاالت از دستگاه 

هيدرو فرز و دستگاه گراب صحبت شده است. 
در مورد دستگاه هيدرو فرز كه در محيط های شهری 
به علت بزرگی دستگاه غيرقابل استفاده است و تنها 
دس��تگاه گ��راب باقی می ماند، مگ��ر اينکه در اجرا به 

سيستم و عملکرد ديگری روی آورده شود. 
روش ديگ��ری كه می توان اس��تفاده نمود اس��تفاده 
از ش��مع های مماس��ی به جای ديوار حائل زيرزمين 

است.
 برای اين كار بايد كل طراحی بر اس��اس ش��مع های 

مماسی برای كنار ديواره صورت گيرد، در اين حالت 
می توان از دس��تگاه Soilmec با ابعاد كوچك تر برای 
حفاری های شهری استفاده نمود. ولی در اين حالت 
بايد طراحی به صورت مرحله به مرحله انجام گيرد و 

در انتها به بهينه ترين حالت رسيد. 
در صورتی كه بس��ته به طراحی س��ازه پروژه بتوانيم 
اين فرصت را به دست آوريم كه پس از اجرای تيرها 
و سقف به سراغ اجرای ديوار برشی به صورت منقطع( 
در هر طبقه به صورت جداگانه )برويم، ديگر احتياج به 
اس��تفاده از روش ش��مع مماسی نيز نخواهد بود. فقط 
بايد به اين نکته توجه داشت كه مطالعات خاک بيانگر 

اين مطلب خواهند بود.

اجرای سازه اصلی و سقف ها و فونداسيون:7
در اين مرحله تيرهای اصلی سازه جهت مهار ستون ها 
و همچنين مهار ديواره های جانبی در محل های تعبيه 
شده در هنگام اجرای ستون های اصلی قرار می گيرند 
و پس از آن سقف اصلی سازه با در نظر گرفتن تعدادی 
بازشو جهت حمل مصالح به طبقات زيرين و همچنين 
خ��روج خ��اک از طبقات زيرين اجرا می گردد، الزم به 
ذكر اس��ت كه هرچه تعداد بازش��و در س��قف بيش��تر 
ش��ود، مقطع تيرها بيش��تر می گردد و هرچه تعداد 
بازش��وها كمتر ش��ود، مقطع تير به مقطع اصلی سازه 
نزديکتر شده و صلبيت سقف و مهار ديواره های جانبی 
بيشتر می شود و عمليات از ايمنی بيشتری برخوردار 
خواهد بود پس از اجرای س��قف و تير طبقه همکف 

به سراغ خاكبرداری طبقه زيرين همکف رفته خاک 
موردنظر را تا تراز زير س��قف 1- برداش��ته می ش��ود و 
ب��ه همي��ن ترتيب تا تراز فونداس��يون اين روند ادامه 

خواهد يافت. 
در م��ورد طبق��ه زيري��ن كه به خاكب��رداری انتهايی 
می رس��يم، به جای اجرای س��قف در مراحل قبل، كل 
فونداس��يون به صورت يکپارچه اجرا می گردد. با اين 
تفاوت كه به دليل اس��تفاده از ش��مع ها در زير تمامی 
س��تون ها، مطمئناً فونداسيون س��بك تری خواهيم 

داشت.

با حاالت ديگر پايدارسازی:8 مزايای اين روش در مورد مقايسه قيمتی 
 صرفه جوي��ی در هزينه ه��ای نيلين��گ و انک��راژ و 
همچني��ن صرفه جوي��ی در حال��ت س��اختن س��ازه 

نگهبان.
 اجرای سريع تر سقف های طبقات باالی همکف كه 
پس از اجرای سقف طبقه همکف می توان همزمان به 
سراغ اجرای طبقات فوقانی رفت كه اين مورد خود در 
بازگش��ت سرمايه سرمايه گذار طی زمان بندی بسيار 
مؤث��ر اس��ت كه ب��ا در نظر گرفتن س��اخت هر پروژه 
ش��هری و در نظر گرفتن س��ود بانکی متعارف مبالغ 

قابل توجهی خواهد بود.
 كاه��ش هزين��ه قالب بندی در س��قف های متعدد 
و همچني��ن كاه��ش هزينه قالب بندی س��تون های 
پيش ساخته بتنی و صرفه جويی در ميلگرد در اتصاالت 

تير به ستون و تير به سقف در حاالت سازه بتنی.
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 واژه های مهم
تجرب��ه: ب��ه تواناي��ی، داناي��ی و مهارت هايی كه در مواجه با يك رخداد و حل مس��أله 
مربوط به آن )به صورت فردی، گروهی و يا با مش��اهده( از طريق تدبير و تصميم )در 
يك مقطع زمانی خاص( حاصل گرديده و منتج به نتايج، دستاورد و پيامدهايی شده 

باشد گفته می شود.
تجربه نگاری: فرايندی اس��ت جهت عمق بخش��ی به هرم دانايی و توانمندی دانش��ی 
س��ازمان كه از طريق آن، امکان افزايش دانش و يادگيری س��ازمانی فراهم می ش��ود و 
با به كارگيری تجرب�ه های مرتب�ط با مأموريت و وظايف، كيفيت عملکرد س��ازمانی 

ارتق�اء می يابد.
دانش ضمنی يا تلويحی: مجموعه ای از تجارب، مهارت ها، ديدگاه های كاری و نظام 
ارزشی و ذهنی در درون فرد است كه قابل گفتن نبوده و در هيچ پايگاه داده ای ذخيره 
نشده است، بلکه جايگاه آن در ذهن آدمی و فعاليت های او تشکيل شده و به آسانی 

تن به نمايش و بيان صريح نمی دهد.
دانش صريح يا آشکار: دانشی است عينی، آشکار، قابل كدگذاری، رسمی و سازمانی 
كه مدون و مکتوب شده است و به شکل قوانين، فرايندها، رويه ها، روش ها و برنامه های 

روزمره در سازمان جريان دارد.
 Knowledge ،مديري��ت دان��ش، مديري��ت دانايی يا مديري��ت اندوخته های علم��ی
management:KM به معنای در دسترس قرار دادن نظام مند اطالعات و اندوخته های 
علمی است، به گونه ای كه به هنگام نياز در اختيار افرادی كه نيازمند آن ها هستند، 
قرار گيرند تا آن ها بتوانند كار روزمره خود را با بازدهی بيش��تر و موثرتر انجام دهند. 
مديريت دانش شامل يك سری استراتژی و راهکار برای شناسايی، ايجاد، نمايندگی، 

پخش و تطبيق بينش ها و تجارب در سازمان است.

 مقدمه و ضرورت اجرای پروژه
بررسی سوابق، ساختار و ماهيت سازمان های نظام مهندسی ساختمان، حاكی از آن 
است كه بخش اعظمی از اعضای هيات مديره، مديران و كاركنان آن با تمام تجربيات و 
دانشی كه در ادوار مختلف سازمان كسب نموده اند در حال حاضر به داليل مختلف در 
سازمان نيستند و برخی از آن ها از حوزه های كاری خارج شده اند. تعداد زيادی از اين 
افراد، از مديران و متخصصان رشته های مختلف كاربردی در حوزه صنعت ساختمان 
هس��تند و عدم كس��ب دانش های ضمنی و مستندس��ازی دانش اين افراد قبل و حتی 

بعد از خروج از سازمان به عنوان يکی از مخاطرات اصلی و مهم سازمان است.
همچنين بسيار اتفاق می افتد كه دانش و مستندات خلق شده در يك سازمان، عالوه 
بر كاربرد داخلی، قابل استفاده در ساير سازمان ها باشد و چه بسا بسياری از اين دانش ها 
در قالب مستندات فنی، تجارب و تحليل ها قابليت فروش و صادر شدن به سازمان ها، 
شركت ها و متوليان ديگر صنعت ساختمان در داخل و خارج كشور را داشته و از اين 

طريق برای توليدكننده دانش ارزش افزوده ايجاد می گردد.

خطاهای مديريتی كه در مقطع كنونی در بس��ياری از س��ازمان ها و بخش های كش��ور 
وجود دارد و نظاير آن هنگام بروز شرايط اضطراری به راحتی نمايان می شوند، حاكی 
از آن است كه در كشور ما هنوز سيستم مدونی مبنی بر ايجاد، كسب و انتشار دانش 
و مس��تندات توليد ش��ده كارشناس��ان خبره آن دانش وجود ندارد و فرهنگ غالب در 
كشور، فرهنگ شفاهی است كه نتيجه آن فراموشی دانش تجربی است و ناگزير شاهد 
هس��تيم كه حتی در امور بس��يار س��اده و بديهی با وجود چندين دهه سابقه مديريتی 
كم تري��ن دس��تورالعمل ي��ا كتاب راهنما مبتنی بر تج��ارب مديريتی وجود ندارد. در 
سازمان نظام مهندسی ساختمان به دليل وجود سازمان های استانی، با وجود شورای 
مركزی به منظور برقراری هماهنگی های الزم، موازی كاری های زيادی انجام می شود و 
درنتيجه در بسياری از امور كه بايد نسخه واحدی برای آن ها تهيه و تنظيم شده باشد، 
به صورت سليقه ای عمل شده و نتايج يکسانی در عمل بروز نمی كند و موجب ناكارآمدی 
طرح ها و ابهام در فرايندها و بعضاً سردرگمی و نارضايتی مخاطبان سازمان می گردد؛ 
كه به عنوان نمونه می توان به نحوه ارجاع كار و رويه های متفاوت سازمان های استان 
در خصوص آن اشاره نمود. لذا يکی از مسايلی كه به آن نپرداخته ايم و يا شايد كم و يا 
با انحراف زياد پرداخته ايم، جمع آوری اندوخته ها و تجربه های به دست آمده در طول 

22 سالی است كه از تأسيس سازمان نظام مهندسی ساختمان می گذرد.
دارايی و مستنداِت دانش فنی و علمی سازمان، شامل دانش ها و آموخته هايی است 
كه در حين فرايندهای كاری توليد و در صورت عدم وجود ساختاری مشخص برای 
ثبت اسناد آن، عمری كوتاه داشته و به سرعت به فراموشی سپرده می شوند. راه حل 
برخورد با اين مشکالت، ايجاد يك سيستم جامع مستندسازی است كه بايد در هر 
صنعت��ی ايج��اد ش��ده و به صورت مداوم بهبود يابد. بنابراي��ن در كنار صالحيت های 
تخصصی، به منظور جمع آوری، مستندس��ازی، توزيع و اس��تفاده مؤثر از تجربه های 
سازمانی در حوزه های مختلف، نظام مستندسازی تجربيات و ساختار مناسب برای 

آن ضروری است.

 تاریخچه پیشنهاد طرح
پيشنهاد اوليه اين طرح در جلسه مورخ 96/08/17 گروه تخصصی عمران تحت عنوان 
»برنامه ريزی و هدف گذاری به منظور ايجاد و توس��عه نظام مستندس��ازی تجربيات 
سازمان نظام مهندسی ساختمان )تجربه نگاری، تجربه كاوی، مديريت دانش و ثبت 

درس آموخته ها(« با 5 رويکرد زير ارائه گرديد:
در سطح گروه تخصصی عمران؛

در سطح گروه های تخصصی سازمان استان تهران؛
در سطح سازمان استان تهران )كليه اركان سازمان، كارمندان و مخاطبان سازمان(؛

در سطح چند سازمان استان )با محوريت استان تهران(؛
در سطح كليه سازمان های استان با هماهنگی شورای مركزی.

قابل ذكر اس��ت كه در جلس��ه مذكور رويکرد ش��ماره 3 به عنوان گزينه مناسب عنوان 
گرديد ليکن بعد از بحث و بررسی پيرامون موضوع، بر اساس نظر اعضای گروه تخصصی 
عمران مقرر شد پروپوزال اين پروژه با رويکرد شماره 1 يعنی در سطح گروه تخصصی 

عمران تهيه و ارائه گردد.
بر اين اس��اس، با در نظر گرفتن بودجه و امکانات گروه تخصصی عمران، پيش��نهاد 
پروژه در قالب همايش��ی دوره ای )س��االنه( تحت عنوان »همايش نگرش مس��تند« و 
طرح »جايزه نگرش مستند« با تمركز بر مستندسازی تجارب اعضای رشته عمران 
س��ازمان در موضوعات تخصصی با محوريت صالحيت های طراحی، نظارت و اجرا و 
همچنين ساير موضوعات حرفه ای و صنفی تهيه و در جلسه مورخ 96/09/08 ارائه 
و مقرر گرديد كه بعد از بررسی بيشتر اعضای هيات رييسه گروه تخصصی، در جلسه 

بعدی در خصوص پروژه تصميم گيری شود.
نهايتاً در جلسه مورخ 96/09/22 با ارائه پروپوزال اصالح شده پروژه و تاكيد مجدد بر 
نقاط قوت آن، اعضای هيات رييسه گروه تخصصی عمران با رويکرد شماره 3 يعنی 

طراحی و استقرار نظام مستندسازی
تجربيات سازمان نظام مهندسی ساختمان

)تجربه نگاری، تجربه کاوی، مديريت دانش و ثبت درس آموخته ها(

سيامک الهی فر
کارشناسی ارشد عمران

بيتا جمالی
کارشناس عمران
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در سطح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 
)كليه اركان س��ازمان، كارمندان، مخاطبان س��ازمان( 
موافق��ت نمودن��د و طرح برای بررس��ی در هيات مديره 

سازمان ارسال گرديد.

 محورهای موضوعی
تج��ارب و دان��ش غالب��اً در يک��ی از 4 دس��ته زير جای 

می گيرند:
دانش حاصل از انجام پروژه كاربردی؛

دانش ناش��ی از تجربيات ش��خصی و آموخته های حين 
كار؛

دانش اقتباسی و حاصل از مطالعات كه با هدف بهبود 
فرايندها و ارتقای كيفيت در سازمان باشد؛

درس های آموخته شده در پروژه ها.
همان طور كه مالحظه می شود هر 4 دسته فوق الذكر، 
در هر يك از رويکردهای 5 گانه عنوان ش��ده در بخش 
تاريخچه طرح قابل بررس��ی و پيگيری اس��ت كه همين 
ام��ر می تواند دربرگيرنده كليه محورهای موضوعی در 

استقرار نظام مستندسازی تجربه ها در سازمان باشد.

 اهداف اصلی
اه��داف اصل��ی از ط��رح پ��روژه »نظام مستندس��ازی 
تجربيات« و پروژه های منش��عب از آن نظير »همايش 

نگرش مستند« عبارتند از:
ثب��ت تاريخ��ی، تحليلی و علمی تج��ارب، موفقيت ها، 
دستاوردها، مراحل رشد و ساير رويدادهای تعيين كننده 

و مهم سازمان؛
جم��ع آوری و به كارگي��ری آن بخ��ش از دانش كه برای 
سازمان دارای اهميت است و تواناسازی كليه نيروهای 
موجود در س��ازمان برای دسترس��ی به آن و استفاده از 
آن در جه��ت اه��داف س��ازمانی موضوع م��اده 2 قانون 

نظام مهندسی و كنترل ساختمان؛
تركي��ب ك��ردن اطالعات با تجارب و دانش موجود تا به 

ايجاد يك پايگاه دانش قابل مديريت منجر شود.

 اثرات و نتایج مورد انتظار
اين طرح مزايای بس��ياری نظير صرفه جويی در زمان، 
جلوگي��ری از تکرار روش ه��ای مخرب قبلی، ممانعت 
از هزينه ه��ای مج��دد س��خت افزاری و نرم افزاری برای 
دستيابی به يك تجربه را به همراه خواهد آورد. مهم ترين 

اثرات و نتايج طرح عبارتند از:
فراه��م آم��دن زمين��ه ثب��ت، گس��ترش و آم��وزش 
فرهنگ س��ازمانی به نس��ل های بعدی اعضاء، كاركنان 

و مديران؛
آماده شدن ابزاری برای توجه به مسائل مختلف سازمانی 
و س��ازوكاری برای نگرش به مس��ائل سازمان از زوايای 

مختلف؛
شناس��ايی، جمع آوری، دس��ته بندی، س��ازمان دهی، 
ذخيره، اشتراک، اشاعه و در دسترس قرار دادن دانش 

در سطح كليه اركان سازمان؛
ايجاد و توسعه فرهنگ تسهيم دانش در سطح سازمان 
كه محيط كاری را شکل می دهد و بر اثربخشی سازمان 

می افزايد؛
ايج��اد ابزاری ب��رای خلق نظريه ه��ای بومی مديريت 

سازمان؛
كاه��ش هزينه ه��ای آموزش مجدد اعض��اء، كاركنان 

و متخصص��ان ب��ا در اختيار گرفت��ن دانش ضمنی كه 
ب��ا به كارگي��ری آن س��ازمان بتواند فراينده��ا را برای 

كاربردهای آتی حفظ نمايد؛
ايجاد احس��اس و چشم انداز مشترک سازمانی به دليل 

مستندسازی و انتقال تجربه ها؛
ايجاد و گسترش بينش، دانش، توان و خالقيت در بين 

مديران و كاركنان؛
گسترش توجه به مشتری )ارباب رجوع( كه عامل ايجاد، 

ابقاء و توسعه سازمان است؛
مبنای طرح موضوعات و مسائل آينده.

  تأثیر اجرای پروژه بر توس��عه س��ازمان و 
مطابقت آن با اهداف و خط مش��ی ماده 2 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
با مروری بر اهداف ماده 2 قانون نظام مهندسی و كنترل 
س��اختمان، می توان گفت كه بخش اعظمی از اهداف 
قان��ون ارتب��اط تنگاتنگ با دان��ش و تجربيات حرفه ای 
دارند. از اين منظر می توان گفت كه دانش سازمانی در 
نظام مهندسی ساختمان از دو جنبه علمی و صنفی قابل 
ارزش گذاری است. بخش علمی دانش خود در دو مقوله 
حرفه ای و دانشگاهی قابل ارزيابی و پيگيری است و بخش 
صنف��ی آن ارتب��اط وثيقی با اعضاء به عنوان پيکره اصلی 
سازمان دارد. حتی اگر موضوع فوق را به صورت رشته ای 
و با تمركز بر يکی از رش��ته های 7 گانه تعريف ش��ده در 
قانون موردبررسی و تطبيق قرار دهيم، مالحظه می شود 
ه��ر ي��ك از اهداف قان��ون رابطه ای تنگاتنگ با مديريت 
دانش، تجارب اعضا و مستندسازی تجارب در آن رشته 
خواهند داشت. نکته مهم آنکه به دليل ساختار قانونی 
س��ازمان نحوه مديريت آن در هر بازه زمانی دس��تخوش 
تغييرات بنيادين می ش��ود و عدم ثبت تجربيات در اين 
مديريت ها خطر از بين رفتن دس��تاوردهای سازمان در 
ادوار مختلف را در پی خواهد داش��ت. بنابراين می توان 
گف��ت كه مهم ترين دس��تاورد اين طرح تأمين الزامات 
موردنياز برای پرداختن به اهداف موضوع ماده 2 قانون 

نظام مهندسی و كنترل ساختمان است.

 بهره برداران بالقوه دستاوردهای پروژه
دس��تاوردهای حاص��ل از ه��ر ي��ك از رويکرده��ای 
مشخص ش��ده برای طرح، قابل استفاده برای بخشی از 
اعضای س��ازمان در س��طح كشور اس��ت. لذا با توجه به 
اينکه در حال حاضر اجرای طرح با رويکرد ش��ماره 3 
موردنظر است، اين انتظار وجود دارد كه دستاوردهای 
آن )اثرات و نتايج مورد انتظار( مورد استفاده كل اعضا، 
مديران و كاركنان سازمان قرار گيرد. قابل ذكر است كه 
رويکرده��ای 3، 4 و 5 در اج��زاء ط��رح تقريباً با يکديگر 
مشابه بوده و مطابقت دارند ليکن وزن و حوزه تأثير آن ها 

به ترتيب بيشتر خواهد بود.
برای روش��ن تر ش��دن اين بحث مثالی با در نظر گرفتن 
رويکرد ش��ماره 1 )در س��طح گروه تخصصی عمران( 
ارائه می گردد. با تقس��يم دستاوردهای قابل پيش بينی 
در حوزه ه��ای علمی، حرف��ه ای و صنفی، بهره برداران 
بالقوه دستاوردهای رويکرد 1 به شرح زير دسته بندی 

می شوند:
در حوزه دستاوردهای علمی: كليه مهندسان عمران و 
تا حدود زيادی مهندسان رشته معماری عضو سازمان 

در سطح كشور.

در حوزه دستاوردهای حرفه ای: كليه مهندسان 7 رشته 
عضو س��ازمان در س��طح كش��ور كه البته با توجه به نوع 
نگ��رش اف��راد تهيه كننده مقاالت و مس��تندات ممکن 
است دستاوردهای اين حوزه به ترتيب برای رشته های 
عمران، معماری و تاسيسات مکانيکی و برقی كاربردی تر 

و ارزشمندتر باشند.
در حوزه دس��تاوردهای صنفی: كليه اعضای س��ازمان 
نظام مهندسی ساختمان كشور و علی الخصوص استان 

تهران.

  رویکردهای تدوین ساختار و فرایندهای 
مستندسازی تجربه ها، بسترهای قانونی و 

زیربناهای موردنیاز
به طوركلی مستندسازی تجربه های سازمانی و استفاده 
مؤثر از آن ها نيازمند نظام و ساختار مناسب است و جهت 
تدوين س��اختار و فرايندهای مستندسازی تجربه ها از 
رويکردهای مختلفی بهره گيری می شود كه با بررسی 
و مطالع��ه مفاهي��م و همچني��ن س��ازوكارها، ابزارها، 
اه��داف و نتاي��ج ه��ر يك از اي��ن رويکردها و نظام ها در 
بحث مستندسازی تجربه ها، می توان جنبه های علمی 
و كاربردی آن ها را استخراج نمود. برخی از اين رويکردها 

عبارتند از:
رويکرد مديريت دانش؛

رويکرد خالقيت و نوآوری؛
رويکرد نظام پيشنهادها؛

رويکرد سازمان يادگيرنده؛
رويکرد مورد كاوی؛

نظام مديريت استراتژيك؛
رويکرد ترويج؛

رويکرد پژوهش؛
رويکرد مشاهير؛

رويکرد خاطره نويسی؛
رويکرد جوايز كيفيت.

بر اساس ماده 80 آيين نامه اجرايی قانون نظام مهندسی 
و كنترل ساختمان به منظور دسترسی و مورد استفاده 
قرار دادن تجربه ها، روش های اس��المی و آداب س��نتی، 
ملی و فرهنگی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری، 
نگهداری و ساير فعاليت های مهندسی، كميته ای تحت 
عنوان »كميته نظام پيش��نهادات« در وزارت مس��کن و 
شهرسازی و همچنين در هر يك از نهادهای »قانون« 
نظير »ش��ورای مركزی«، »نظام مهندس��ی استان« و 
گروه های تخصصی موضوع ماده 16 »قانون« تش��کيل 
می گردد. نحوه گردش اطالعات و چگونگی استفاده از 

آن به ترتيب زير خواهد بود:
ال��ف- گروه ه��ای تخصص��ی اس��تان نظري��ات و 
پيش��نهادات واصل ش��ده را ضمن اعالم وصول كتبی به 
پيش��نهاددهندگان دسته بندی نموده، در پايان هرماه 
گزارش آن را همراه اظهارنظر يا هرگونه پيشنهادی به 

»نظام مهندسی استان« ارسال می دارند.
ب- »نظام مهندس��ی اس��تان« گزارش های واصل شده 
گروه ه��ای تخصص��ی اس��تان و نظرات و پيش��نهادات 
واصل ش��ده از س��اير اعض��ا را ضم��ن اع��الم وصول به 
گروه های تخصصی و اعضا و همچنين درج در خبرنامه 
»نظام مهندس��ی اس��تان« دس��ته بندی و طبقه بندی 
موضوع��ی نم��وده و مواردی را ك��ه در حدود اختيارات 
و صالحيت »نظام مهندس��ی اس��تان« است راساً اقدام 
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می نماي��د و در پاي��ان ه��ر فص��ل گ��زارش آن را همراه 
اظهارنظر يا هرگونه پيش��نهادی به »ش��ورای مركزی« 

ارسال خواهد داشت.
پ- »ش��ورای مرك��زی« گزارش ه��ای واصل ش��ده 
»نظام مهندس��ی اس��تان« )ها( را ضمن اعالم وصول و 
همچني��ن درج در خبرنامه »ش��ورای مركزی« همراه 

گزارشی شامل:
اظهارنظر و پيشنهادات »شورای مركزی«؛
دسته بندی و طبقه بندی موضوعی مطالب؛

تعيين اولويت های پيشنهاداتی كه بايد مورد عمل قرار 
گيرد؛

ضرورت تحقق و شرايط و ملزومات موردنياز،
هر ش��ش ماه يك بار به كميته نظام پيش��نهادات وزارت 

مسکن و شهرسازی ارسال خواهد داشت.
ت- كميته نظام پيشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی 
ب��ا توجه به پيش��نهادات »ش��ورای مرك��زی« از محل 
بودج��ه موض��وع م��اده 39 »قانون« ك��ه به اين منظور 
تخصيص يافته، به پيشنهاداتی كه مورد عمل قرارگرفته 
بر اساس دستورالعمل مصوب وزير مسکن و شهرسازی 
در هرسال جايزه ای تحت عنوان »جايزه پيشنهاد« به 

پيشنهاددهندگان اعطا می نمايد.
همچني��ن در بن��د 28 ماده 73 آيين نامه اجرائی قانون 
نظام مهندسی و كنترل ساختمان، تشکيل كميته نظام 
پيشنهادات در »نظام مهندسی استان« و تعيين وظايف 
و نحوه هماهنگی با ساير استان ها موضوع ماده 86 اين 
آئين نامه از اختيارات و وظايف قانونی هيات مديره مقرر 
و در حال حاضر در اغلب سازمان های استان اين بستر 
مهيا و در استان تهران كميته نظام پيشنهادات سابقه ای 
چندس��اله داشته و برای آن سامانه ای نيز طراحی شده 
اس��ت. بنابراين با توجه به موارد فوق با بهره برداری از 
ويژگی ها، فرايندها و عوامل حاكم در نظام پيشنهادات، 
در نظام مستندس��ازی تجربه ها به خوبی می توان نظام 
مستندس��ازی را در س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران طراحی و مستقر نمود؛ زيرا اين دو نظام از 
بسياری جهات با يکديگر تشابه دارند و وجه تمايز اصلی 
آن ها در ماهيت زمانی آن ها اس��ت. برای نهادينه سازی 
نظام مستندسازی تجربيات، مديران سازمان بايد اقدام 
به نهادينه سازی و گسترش اين نظام از طريق زيربناهای 
س��اختاری، فرهنگ��ی و قانون��ی كنند كه هر يك از اين 

زيربناها شامل مراحل و اجزای زير می باشند:
الف- زيربناهای ساختاری عبارتند از:

تش��کيل گروه، دفتر يا دبيرخانه مستندس��ازی، مرور و 
ارزيابی و انتشار تجربيات؛

تخصي��ص امکانات و بودجه كافی به منظور گس��ترش 
اين نظام؛

گس��ترش فعاليت های اعض��اء )مجمع عمومی، هيات 
مديره، بازرسان و شورای انتظامی(، كاركنان و مديران 

برای مستندسازی تجربيات؛
ارائ��ه ابزاره��ا و امکانات مناس��ب جه��ت فعاليت نظام 

مستندسازی تجربيات.
ب- زيربناهای فرهنگی عبارتند از:

انجام تبليغات.
ارائ��ه آموزش ه��ای دانش مهارتی و نگرش��ی به منظور 
تقوي��ت، بهب��ود نگ��رش و دان��ش و مهارت های اعضا، 
كاركنان و مديران جهت مش��اركت در ثبت تجربيات، 

مرور تجربيات و انتشار تجربيات خود.

پ- زيربناهای قانونی عبارتند از:
حمايت های قانونی و مالی از اعضا، كاركنان و مديرانی 
ك��ه اق��دام به مستندس��ازی، مرور و انتش��ار تجربيات 

خودكرده اند.
ايج��اد فض��ای ام��ن و مطمئن جهت انتش��ار ايده ها و 

تجربيات افراد.

 گام های الزم برای فرایند مستندس��ازی 
تجربه ها و ضرورت طراحی ساختار

سه گام اصلی در فرايند مستندسازی تجربيات :
شناخت نوع و ماهيت تجربه و سپس ثبت آن.

ارزيابی ضمن عمل و كسب تجربه به طور ذهنی و سپس 
ارزيابی مجدد پس از ثبت و مستندسازی.

انتشار و در اختيار قرار دادن تجربه های به دست آمده به 
ديگران و البته ديگران نيز به اين ترتيب قادر به ارزيابی 

تجربه خواهند بود.
قابل ذكر اس��ت كه فرايند نظام مستندسازی تجربيات 

)شکل 1( از 6 مرحله به شرح زير تبعيت می كند:

شکل 1- فرايند نظام مستندسازی تجربيات
ال��ف- مرحله ثبت داده )تجربه(: به عنوان اولين مرحله 
مستندس��ازی تجربي��ات كه ب��ا برق��راری ارتباط )به 
روش ه��ای معم��ول و رايج( با اعضاء، كاركنان و مديران 
سازمان تحقق پيدا می كند. در اين مرحله ثبت تجربه 

به روش های زير قابل انجام است:
از طريق فرم های مخصوص مستندسازی )ثبت دستی 

تجربه(؛
بر مبنای فّناوری اطالعات )ثبت ماشينی تجربه(؛

به وسيله كارشناس ثبت تجربه؛
روش ضبط صدا و تصوير؛

روش نوش��تاری )مورد نويس��ی، خاطره نويسی و ساير 
ابزارهای مرتبط(.

ب- مرحله ارسال تجربه به دبيرخانه نظام مستندسازی 
تجربيات سازمان كه به روش های زير قابل انجام است:

ارسال تجربه از طريق كارشناس ثبت تجربه؛
ارسال به كمك فّناوری اطالعات؛

استفاده از اسکنر؛
ارسال تجربه به روش دستی.

پ- مرحله ارزيابی تجربيات شامل:

بررس��ی اولي��ه تجرب��ه در دبيرخانه مستندس��ازی از 
نظر ش��کل )فرمت های كلی تجربه( و اس��تانداردهای 

موجود؛
ارزيابی تجربه به وس��يله هيات داوران )كارشناس��ان و 

متخصصان( از نظر فنی و محتوايی.
ارزيابی تجربيات در سطح شورای عالی مستندسازی.

ت- مستندس��ازی تجرب��ه تأيي��د ش��ده: اي��ن مرحله 
دربرگيرنده مستندس��ازی، حفظ و نگهداری تجربيات 

تأييد شده به كمك فناوری اطالعات می شود.
ث- انتش��ار تجربه: در اين مرحله نس��بت به انتش��ار 
تجربيات مستند شده اقدام می شود و همچنين حقوق 
مستندسازی و پاداش های تعلق يافته، برای مالك تجربه 

تعيين می شود.
ج- پاداش مستندس��ازی: در اين مرحله از فرايند نظام 
مستندس��ازی تجربي��ات اعضاء، كاركن��ان و مديران 
س��ازمان، پاداش هايی به مستندكنندگان تجربه اعطا 

می شود.

  حق��وق مالکی��ت و قوانی��ن و مق��ررات 
مرتب��ط با نظ��ام مستندس��ازی تجربیات 

سازمان نظام مهندسی ساختمان
به منظ��ور حف��ظ و نگهداری تجربيات مس��تند ش��ده 
و جلوگي��ری از ناب��ودی آن ها وج��ود قوانين و مقررات 
مرتبط با نظام مستندسازی تجربيات و نيز برخورداری 
مس��تندكنندگان تجرب��ه از حق��وق مالکيت معنوی 

ضرورت پيدا می كند.

 نتیجه گیری
تجارب مس��تند اركان سازمان )مجمع عمومی، هيات 
مديره، بازرسان و شورای انتظامی(، كارمندان، مخاطبان 
و مشتريان آن به عنوان يکی از ارزشمندترين سرمايه های 
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب می گردد. 
به عبارت ديگر مستندسازی و مجموع تمام تجربياتی كه 
در موقعيت ها و شرايط متفاوت حاصل شده اند، می تواند 
س��ازمان را در جهت نيل به اهداف كالن و اس��تراتژيك 
ماده 2 قانون نظام مهندس��ی و كنترل س��اختمان ياری 
رس��اند. ل��ذا در اين مقاله، ايج��اد زيربنا و چهارچوب و 
ساختار الزم در بستر قانونی ماده 80 آيين نامه اجرايی 
قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان )تحت عنوان 
نظام پيشنهادات سازمان( برای مستندسازی، ارزيابی 
و انتش��ار تجربيات )تحت عنوان نظام مستندس��ازی 
تجربي��ات( ب��ا الهام گرفتن از رويک��رد مديريت دانش 
و نظام پيش��نهادات و نيز تکنيك هايی همچون مورد 
نويس��ی، خاطره نويس��ی و ... بر اس��اس مفهوم سازمان 
يادگيرنده برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران به عنوان يك ضرورت پيشنهاد گرديد و مهم ترين 
دستاورد اين طرح تأمين الزامات موردنياز برای پرداختن 
به اهداف موضوع ماده 2 قانون نظام مهندسی و كنترل 

ساختمان است.

 منابع
الهی ش؛ بهادری فر، ع. صالحی، ع. »طراحی س��اختار 
نظام مستندسازی تجربيات سازمانی مديران«، فصلنامه 

مدرس علوم انسانی، ويژه نامه مديريت، پاييز 1384.
ميرس��عيدی س.م، »مستندس��ازی تجربيات«، پيام 

پتروشيمی، ش 43، 1377.
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مقدمه امروزه اغلب برای آس��ايش و راحتی انس��ان ها در فصول گرم س��ال از انرژی 1
الکتريکی استفاده می كنند. گاهی اوقات باال بودن تقاضا در مصرف برق در ساعات 
اوج مصرف موجب عدم جواب دهی نيروگاه ها و قطعی برق در برخی از ساعات روز 
می ش��ود. همچنين با توجه به حذف يارانه حامل های انرژی و افزايش بهای انرژی 
الکتريکی، مردم به دنبال راهکاری برای كاهش اين هزينه ها هس��تند. اس��تفاده از 
انرژی های تجديدپذير با توجه به مزايای فراوانی چون كاهش يا حتی مجانی شدن 
بهای برق مصرفی و كاهش آلودگی هوا در نگاه اول راهکار مناسبی است، ولی قيمت 
باالی اين سيستم ها و هزينه های باالی نصب و نگهداری آن موجب شده تا استقبال 
چندانی از اين سيس��تم ها صورت نگيرد. در حال حاضر اس��تفاده از سيس��تم های 
ذخيره سرما می تواند راهکار مناسبی برای كاهش هزينه های برق مصرفی و حذف 
اوج مصرف برق باش��د. اين سيس��تم ها در س��اعات كم باری، بار س��رمايی موردنياز 
برای سرمايش ساختمان را ذخيره كرده و در ساعات اوج مصرف برق از اين سرمای 
ذخيره ش��ده اس��تفاده می كنند، درنتيجه س��بب كاهش قطعی برق در فصول گرم 

سال و كاهش فشار بر روی سيستم توليد و توزيع برق می شود.
اس��تراتژی های مختلفی برای اس��تفاده از مجموعه مخزن ذخيره سرما وجود دارد. 
به كارگيری هر كدام از اين استراتژی ها به نرخ قيمت برق بستگی دارد. يك استراتژی 
سيس��تم ذخيره س��ازی كامل اس��ت. در اين سيستم ظرفيت چيلر برای تهيه سرما 
در مخزن ذخيره در طول ش��ب به كار گرفته می ش��ود و س��رمايش در روز توس��ط 
مخزن ذخيره سرما انجام می شود. استراتژی دوم سيستم ذخيره سازی جزئی است. 
جريان های معمول برای يك سيس��تم ذخيره س��ازی جزئی در ش��کل های 1-الف و 
1-ب نشان داده شده است. مطابق شکل 1-الف در مدت شب، محلول آب-اتيلن 
گليکول از فن كويل بای پس ش��ده و از چيلر و مبدل حرارتی مخزن ذخيره س��رما 
عبور می كند و با دمای خيلی كمی كه دارد آب داخل مخزن را س��رما می كند كه 

اين مرحله شارژ مخزن است ]1[.

شکل 1-الف سيستم ذخيره سازی جزئی در مرحله شارژ ]1[

مطابق شکل 1-ب در طی روز بخشی از جريان با دمای نسبتاً باالی چيلر از مبدل 
مخزن سرما عبور كرده و با دمای كمتر در خروج از مبدل با بخش بای پس مخلوط 
و دمای موردنياز فن كويل را تأمين می كند. اين ش��يوه ظرفيت اس��می چيلر را 30 

تا 35 درصد كاهش می دهد]1[.

شکل 1-ب سيستم ذخيره سازی جزئی در مرحله دشارژ ]1[

در فصول معتدل س��ال نظير بهار و پاييز كه ظرفيت اس��می چيلر برای تأمين بار 
سرمايشی كافی است، مطابق شکل 2 مخزن ذخيره سرما بای پس شده و چيلر به 

تنهايی بار سرمايشی را تأمين می كند ]1[.

شکل 2 سيستم ذخيره سازی جزئی در مرحله دشارژ ]1[

معرفی انواع سيستم های ذخيره سازی سرما
در تهويه مطبوع ساختمان ها

 چکيده: سيس�تم های ذخيره س�رما باعث کاهش هزينه های برق مصرفی می ش�وند، به اين صورت که در س�اعات غير اوج مصرف انرژی الکتريکی، اقدام به توليد و 
ذخيره س�ازی س�رما کرده و در س�اعات ميان باری و پر باری مصرف برق از اين س�رماهای توليدش�ده برای خنک س�ازی ساختمان استفاده می کند. با توجه به اختالف 
قابل توجه قيمت برق مصرفی در س�اعات اوج باری با س�اعات کم باری اين ش�يوه باعث کاهش بهای انرژی الکتريکی پرداختی می ش�ود. در اين مقاله اس�تراتژی های 

مختلف سيستم ذخيره سازی سرما برای تأمين بار برودتی ساختمان ها معرفی می شود.
واژگان کليدی: مخزن ذخيره سرما، سيستم برودتی، صرفه جويی انرژی، انرژی برق مصرفی

علی ميرمحمدی
دکترای مکانيک و استاديار دانشگاه 

تربيت دبير شهيد رجايی

علی اکبر صالح
کارشناسی ارشد مکانيک

شماره 15/ خرداد وتير5497

ک
انی

مک



ذخيره سازی حرارتی به فن آوری های متعددی اشاره 
دارد ك��ه ب��ه ذخيره ح��رارت و يا گرما می پردازد، اين 
انرژی در يك مخزن ذخيره شده و بعداً مورد استفاده 
قرار می گيرد. از نظر فنی، اصطالح سرد، فقدان نسبی 

انرژی حرارتی است. 
اص��ول ذخيره س��ازی حرارت��ی در نگه داری س��رما، 
همان ذخيره س��ازی نس��بتاً پايين تر گرما است. قبل 
از گس��ترش تجهيزات تبريد مدرن، كش��اورزان در 
زمس��تان از برش های س��رما استخرها و درياچه های 
س��رمازده استفاده می كردند. اين سرما در يك مکان 
عايق بندی شده به خوبی ذخيره می شد و بسياری از 
آن تا تابستان سرمازده باقی می ماند. اين امر می تواند 
به جلوگيری از فاس��د ش��دن شير و ساير محصوالت 

كشاورزی كمك نمايد.
استفاده از سيستم های ذخيره سازی سرما با كاربری 
تهويه مطبوع در كش��ورهای پيش��رفته از قدمتی در 
حدود 25 سال برخورداراست، به گونه ای كه در بسياری 
از كش��ورها اس��تفاده از اين سيس��تم ها به عنوان يك 
گزينه اصلی جهت تأمين مصارف برودتی، نسبت به 
ساير سيستم های سرمايشی از مزيت نسبی برخوردار 
هس��تند. اس��تفاده از سيس��تم های ذخيره سازی در 
كشورهای بلژيك، فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند و غيره 
ش��اهدی بر اين ادعا است. سيستم های ذخيره سرما 
منابع عالی خنك كننده برای س��اختمان ها هس��تند 
و در زمان ه��ای كمين��ه مصرف برق می توانند مقدار 

زيادی در هزينه ها صرفه جويی كنند]4[.
در مرجع ]2[ نويسندگان استفاده از سيستم ذخيره 
سرما در تهويه مطبوع يك ساختمان اداری در كشور 

مالزی مطالعه كرده اند. نتايج مطالعه ايشان نشان داده 
اس��ت كه ميزان برگش��ت سرمايه برای ذخيره سازی 
كامل در 3 تا 6 سال و برای ذخيره سازی جزئی در 1 
تا 3 س��ال برمی گردد. همچنين بررس��ی ايشان نشان 
داده اس��ت كه ذخيره س��ازی كامل هزينه س��االنه را 
35درصد و ذخيره س��ازی جزئ��ی در حدود 8درصد 

كاهش می دهد.
در مرجع ]3[ نويس��ندگان طرح ها صرفه جويانه در 
انرژی سيس��تم تهويه مطبوع س��اختمان را بررس��ی 
كرده اند. بررس��ی ايش��ان نشان داده است كه سيستم 
ذخيره س��ازی س��رما گنجايش آب واحد چيلر را به 
مق��دار زيادی كاهش می ده��د و به طوركلی مصرف 
كل ب��رق را كاه��ش می دهد و از طريق قيمت مصرف 

برق در شب هزينه انرژی را كاهش می دهد.
اس��تفاده از سيس��تم های ذخيره س��ازی س��رما ب��ا 
كارب��ری تهوي��ه مطبوع در كش��ورهای پيش��رفته از 
قدمتی در حدود 25 س��ال برخورداراست، به گونه ای 
كه در بس��ياری از كش��ورها استفاده از اين سيستم ها 
به عن��وان ي��ك گزين��ه اصلی جه��ت تأمين مصارف 

برودتی، نس��بت به س��اير سيس��تم های سرمايشی از 
مزيت نسبی برخوردار هستند.

 اس��تفاده از سيستم های ذخيره سازی در كشورهای 
بلژيك، فرانس��ه، آلمان، ايتاليا، هلند و غيره ش��اهدی 

بر اين ادعا است.
هدف اين مقاله معرفی انواع سيس��تم ها و تجهيزات 
ذخيره سازی سرما و كاهش مصرف برق در زمان های 

اوج باری است.

سيستم های ذخيره سرما 2
اين سيس��تم ها را می توان به دو دس��ته اصلی 

زير تقسيم كرد:
1. سيستم های توليد و ذخيره سرما استاتيکی
2. سيستم های توليد و ذخيره سرما ديناميکی

سيس��تم های توليد و ذخيره سرما استاتيکی خود به 
سه بخش تقسيم می شوند كه عبارت اند از:

سرما روی كويل و ذوب داخلی
سرما در كويل و ذوب خارجی

2-1. مخزن ذخيره سرما
سيستم های مخزن ذخيره سرما به سيستمی اطالق 
می ش��ود كه در آن آب در يك محفظه پالس��تيکی 
قرار داده ش��ده اس��ت و چندين محفظه داخل يك 
مخزن ذخيره سازی قرار داده می شوند. در زمان شارژ، 
سيال ثانويه سرد از چيلر زيرصفر وارد مخزن شده و 
باعث می ش��ود آب داخل محفظه پالس��تيکی يا توپ 

پالستيکی منجمد شود. 
در زمان دش��ارژ، س��يال ثانويه گرم وارد شده و باعث 
ذوب ش��دن س��رما داخل توپ ها و س��رد شدن خود 
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س��يال ثانويه می ش��ود كه اين س��يال سرد شده مورد 
اس��تفاده قرار می گيرد. مخازن مورد اس��تفاده در اين 
سيستم بايد اتمسفريك يا مخازن تحت فشار باشند. 
تکنولوژی ساخت توپ های پالستيکی در انحصار چند 

شركت محدود است]5[.

شکل 3: نحوه شارژ و دشارژ توپ های ذخيره سرما

اس��تفاده از مخ��زن ذخيره س��رما مزاي��ای زير را دارد 
.]8 ،7 ،6[

1. امکان استفاده بهينه از فضاهای موجود در سازه های 
ساختمانی

2. امکان به كارگيری مخازن فلزی برای سيستم های 
تحت فشار

3. تواناي��ی بهره ب��رداری از مخ��زن بتن��ی و فلزی در 
سيستم های با فشار اتمسفر

4. امکان استفاده از مخازن با شکل مکعب مستطيل 
يا استوانه

5. تواناي��ی احداث مخ��زن در زيرزمين يا زير خيابان 
كه از لحاظ هزينه های مکان يابی برای مخزن نس��بت 

به ساير روش ها مناسب تر است.

نتيجه گيری مش��کالت سيس��تم تولي��د و توزي��ع برق در 3
س��اعات اوج مصرف برق در روزهای گرم تابس��تان و 
ني��از ب��ه كاهش هزينه اوليه و هزينه های برق مصرفی 
سيس��تم های برودتی ب��رای خانوارها ايجاب می كند 

روش های رفع اين مشکالت مطالعه و تحقيق شود.
 در اين مقاله در راس��تای اس��تفاده از سيس��تم های 
ذخيره س��ازی س��رما ب��رای سيس��تم های برودت��ی 
ساختمان ها كه راهکار بسيار مناسبی است پيشنهاد 
گردي��د؛ زي��را ب��رای دول��ت ب��ه دليل عدم فش��ار به 
سيس��تم های توليد و توزيع برق مناس��ب است و برای 

مصرف كنندگان توجيه اقتصادی دارد.

مأخذ
[1] CALMAC Manufacturing Corporation, How the Icebank system works, www.calmac.com
[2] B. Rismanchi, R. Saidur, H.H. Masjuki, T.M.I. Mahlia, «Energetic, economic and environmental benefits of utilizing the ice thermal 
storage systems for office building applications», Energy and Buildings, vol. 50, pp. 347–354, 2012.
[3] Z. Weicheng, T. Siying, HVAC System Energy-Saving Design for one Super-High Office Building,International Journal of High-Rise 
Buldings, vol. 2, No. 4, pp. 315-321, 2013.
[4] A.A. Alamrajabi, A.R.Akhondpor, “Cold storage with direct refrigeration”, ISME98, Iran University of Science and Technology, 1998. 
(in Persian فارسی)
[5] Sh. Mansori, V. Maccarizadeh, M. Jabbar, M. Nouri, “Specification of the technical characteristics of the ice storage tank on a melting 
coil from inside to a capacity of 647 KWh”, 26 th international power system conference, tehran, iran 2011. (in Persian فارسی)
[6] M. Grozdek, Load Shifting and Storage of Cooling Energy through Ice Bank or Ice Slurry Systems, Doctoral Thesis, Division of Applied 
Thermodynamics and Refrigeration Department of Energy Technology Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden 2009.
[7] M. Grozdek “Load Shifting and Storage of Cooling Energy through Ice Bank” Doctoral Thesis, Department of Energy Technology 
Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden 2009.
[8] G. Henderson, Ice Thermal Storage Systems, www.cryogel.com
[9] F. Jafarkazemi, M. Lashgari, “Study of the possibility of using a cold storage system in a packed ice package in Iran”, The first HVAC 
international conference, tehran, iran, 2009. (in Persian فارسی)
[10] Electricity tariffs and their general conditions, Ministry of Power, 2016. (in Persian فارسی)

شماره 15/ خرداد وتير5697

ک
انی

مک



گزارش



رونمايی از بسته آموزشی
صادرات خدمات  فنی، مهندسی و روابط بين الملل

نشس��ت روس��ا، مديران آموزشی و دبيران كميسيون 
ص��ادرات خدم��ات فن��ی، مهندس��ی س��ازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان استان ها دوشنبه 11 تير ماه در 
س��الن اجتماعات س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان تهران برگزار شد.
در ابتدای اين نشس��ت كه با هدف رونمايی از بس��ته 
آموزشی صادرات خدمات فنی، مهندسی و روابط بين 
الملل و تعامل و تبادل نظر در مورد مسائل و چالش های 
اين حوزه برگزار ش��د، رييس دبيرخانه دايمی توس��عه 
صادرات خدمات فنی، مهندسی و روابط بين الملل به 
ارائ��ه گ��زارش عملکرد اين دبيرخانه پرداخت و گفت: 
فعاليت اين دبيرخانه با ابالغ رياس��ت ش��ورای مركزی 
نظام مهندس��ی س��اختمان آغاز ش��ده و تهيه برنامه 
زمان بندی تش��کيل جلس��ات اركان دبيرخانه، برنامه 
ريزی جلس��ات فوق العاده و مالقات با مديران محترم 
بخش دولتی و خصوصی، مالقات و مذاكره با مسوولين و 
مقامات و سخنرانان همايش جهت عقد تفاهم نامه های 
هم��کاری و حمايت ه��ای الزم از جمله اقدامات آن به 

شمار می رود.
فرهام مقدم راد افزود: جلسه با رايزنان بازرگانی عراق، 
افغانس��تان، ارمنس��تان، آذربايجان، بالروس، امارات 
متحده عربی، جلسه با رؤسای كميسيون های عمران 
و ام��ور اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی، ارتباط و 
رايزنی با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص 
تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان 
كشور و وزارتخانه، جلسه با نمايندگان انجمن دوستی 
ايران و ايتاليا، جلسه با نمايندگان برنامه اسکان سازمان 
ملل در تهران و تبادل نظر در خصوص فعاليت و ارتباط 
با نهادهای بين المللی ساختمان، جلسه با نمايندگانی از 
كشور گرجستان و ساحل عاج در خصوص نحوه حضور 

مهندس��ان ايرانی در اين كشورها، ارتباط با سازمان ها 
و انجمن های بخش خصوصی نظير جامعه مهندسان 
مشاور ايران، بنياد مستضعفان، اتاق بازرگانی و صنايع 
و معادن و حضور در نهمين مجمع جهانی ش��هری در 
فوري��ه 2018 در مالزی از ديگر فعاليت های دبيرخانه 
دايمی توسعه صادرات خدمات فنی، مهندسی و روابط 

بين الملل در شش ماه گذشته است.
مقدم راد همچنين از تهيه بسته آموزشی توانمندسازی 
اعض��ا خب��ر داد و تصريح كرد: اين بس��ته آموزش��ی با 
مشورت چندين سازمان و تشکل دولتی و خصوصی  و 
تهيه برنامه آموزش��ی در س��ه سطح و برنامه ريزی برای 
ش��روع آن جهت شناسايی مهندسين واجد صالحيت 

جهت فعاليت در خارج از كشور تهيه شده است.
احمد خرم رييس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 
اس��تان تهران نيز در اين گردهمايی، مقايسه وضعيت 
ايران با كشورهای هم رديف در زمينه توسعه صادرات 
خدمات فنی، مهندس��ی را بس��يار راهگش��ا دانس��ت 
و گف��ت: نگاه��ی به وضعيت كش��ورهايی مانند تركيه 
نش��ان می دهد كه ما نتوانس��ته ايم آن طور كه بايد در 
اين زمينه رشد داشته باشيم و حتی ممکن است رشد 

ما به زير صفر برسد.
وی افزود: تجديدنظر در سياست های خارجی و حضور 
جدی در عرصه بازار بين المللی، اصالح ساختار صادرات 
خدمات فنی و مهندسی، ارائه بسته پيشنهادی حاوی 
الزامات رفع موانع صادرات، آموزش حرفه ای و مهارتی، 
رعاي��ت ضابط��ه، معيار و اس��تانداردهای بين المللی 
سرمايه گذاری و توجه ويژه به مبحث 22 قانون مقررات 
ملی ساختمان از جمله راهکارهايی است كه می توان به 
كمك آنها پيوند محکمی بين بخش های مختلف برای 

بهبود صادرات فنی و مهندسی ايجاد كرد.

در ادام��ه اي��ن نشس��ت فرج ا... رجبی رييس ش��ورای 
مركزی س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان با تاكيد بر 
توجه به تفاوت های صادرات در ايران با ساير كشورها 
اظهار كرد: برای توس��عه صادرات بايد اصول و ضوابط 
بين المللی را بدانيم و در اين راستا بايد سيستم موجود 
اين اجازه را به ما بدهد. همچنين بايد امکانات موجود 
به لحاظ تعداد شركت های دارای تراز بين المللی و نگاه 

ديپلماسی حاكم را در نظر بگيريم.
وی راه اندازی سيستم رتبه بندی شركت ها را ضروری 
دانس��ت و ادامه داد: پتانس��يل موجود به لحاظ نيروی 
انس��انی و كيفي��ت تولي��د بايد مورد توج��ه قرار گيرد. 
ضمن اينکه اگر با ديسيپلين كار در حوزه بين المللی 
آشنا نباشيم در اين راه به موفقيت دست پيدا نخواهيم 

كرد.
در بخش ديگر اين نشست سيف زاده نماينده شورای 
مركزی نظام مهندس��ی در دبيرخانه دايمی توس��عه 
صادرات خدمات فنی، مهندسی و روابط بين الملل به 

ارائه برنامه راهبردی و آموزشی پرداخت. 
همچني��ن نماين��ده وزارت راه و شهرس��ازی در مورد 
سياس��ت های وزارت راه و شهرس��ازی در خص��وص 
ص��ادرات خدمات فنی، مهندس��ی، آكدوغان نماينده 
دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در ايران پيرامون 
راهکارهای ارتباطی با سازمان های بين المللی، نماينده 
سازمان توسعه تجارت در مورد مقررات سازمان توسعه 
تجارت در خصوص صادرات خدمات فنی، مهندس��ی، 
عابدی دبير اجرايی دبيرخانه در مورد بازاريابی خدمات 
مهندس��ی و ش��مس عليزاده دبير هماهنگی دبيرخانه 
پيرامون آموزش مکاتبه و محاوره بازرگانی به سخنرانی 
پرداختند. در پايان اين نشست بيانيه گردهمايی قرائت 

شد.
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هماي��ش ماليات��ی در روز پنج ش��نبه ب��ه تاري��خ 
1397/03/24 با مش��اركت اعضای محترم سازمان، 
با موافقت و حمايت هيات رئيس��ه محترم و به همت 
ش��ورای مالياتی كميس��يون رفاه و معاونت توس��عه 
سرمايه مهندسی در دو بخش آموزشی و يك بخش 
پرسش و پاسخ در سالن خليج فارس پژوهشگاه نيرو 

برگزار شد. 
بخ��ش اول اي��ن هماي��ش با س��خنرانی آق��ای رضا 
هوش��مندی مش��اور ماليات��ی س��ازمان ب��ا موضوع 
آموزش آخرين تغييرات قانون ماليات های مس��تقيم 
اصالحي��ه 1394/04/31 و همچني��ن آيين نام��ه 
اجراي��ی موضوع ماده 95 قانون مالياتهای مس��تقيم 
)نحوه گروه بندی مشاغل( و مشمولين دستورالعمل 
محاسبه ماليات مقطوع به شماره 200/97/4/ص به 
تاريخ 1397/03/08 )موضوع تبصره ماده 100 قانون 
ماليات های مستقيم( و بخش دوم همايش با موضوع 
آم��وزش قواني��ن و تکاليف ماليات��ی مرتبط با حرفه 
مهندس��ان بعد از اخذ پروانه اش��تغال بکار مهندسی، 
مراح��ل تش��کيل پرونده مالياتی، نح��وه ثبت نام كد 
اقتص��ادی و تکمي��ل مراح��ل آن، همچنين آموزش 

تصوي��ری نحوه تکميل و ارس��ال اظهارنامه عملکرد 
س��ال 1396، معرفی س��امانه مالياتی اعضا به آدرس 
membertax.tceo.ir، مراحل رسيدگی به پرونده های 
ماليات��ی موديان توس��ط ادارات امور مالياتی، حقوق 
قانون��ی اعض��ا پس از ارائه اظهارنامه و مراحل اعتراض 
به ماليات غيرواقعی محاسبه شده در برگ تشخيص 
توسط سركار خانم مهندس زينب رحيمی كارشناس 

امور مالياتی سازمان ارائه گرديد. 
در بخش سوم همايش سؤاالت و مشکالت مهندسان 
حاضر در جلس��ه با موضوعات هزينه های قابل قبول، 
نحوه محاسبه ماليات بر درآمد مجريان ذيصالح، نحوه 
ارائه اظهارنامه با دو يا چند نوع فعاليت در يك مکان، 
نحوه محاس��به ماليات از روش علی الراس و ضرايب 
شغلی مرتبط با مهندسان ناظر، طراح و مجری و ساير 

موارد توسط سخنرانان پاسخ داده شد. 
در پاي��ان راهنم��ای تصويری نحوه تکميل و ارس��ال 
اظهارنامه عملکرد س��ال 1396 و كليه بروش��ورهای 
آموزشی و بخشنامه های مرتبط طی لوح فشرده جهت 
بهره مندی شركت كنندگان در اختيار ايشان قرارداده 
ش��د. با توج��ه به محدوديت زمانی س��الن، همايش 

مذكور كه با اس��تقبال اعضای محترم سازمان برگزار 
شد، در ساعت 13 به صورت رسمی پايان يافت ليکن 
مدرسان و مشاوران مالياتی بيش از يك ساعت پس از 
اتمام رسمی برنامه پاسخگوی سؤاالت اعضای محترم 
بودند. با توجه محدوديت زمانی ارسال اظهارنامه های 
اشخاص حقيقی تا 31 خرداد ماه 1397 و نگرانی اعضا 
از س��ؤاالت يا اشکاالت باقيمانده مسيرهای ارتباطی 
ويژه ازجمله ايميل ويژه واحد امور مالياتی پيش بينی 

و به اعضا اعالم گرديد.
با توجه به اهميت موضوع آشنايی با قوانين و تکاليف 
مالياتی و لزوم ارتقا آموزش و اطالع رس��انی در طول 
س��ال، اعضای محترم س��ازمان می توانند در ساعات 
اداری با مراجعه به واحد امور مالياتی س��ازمان واقع 
در زيرزمين منفی يك ساختمان مركزی از خدمات 
رس��يدگی و پيگيری ش��کايات و مش��کالت اعضا با 
ادارات امور مالياتی، معرفی نماينده از طرف سازمان 
جهت ش��ركت در هيات های حل اختالف مالياتی و 
پيگيری نتايج جلسات و مشاوره توسط مشاور مالياتی 
و كارشناس امور مالياتی سازمان در موضوعات مرتبط 

استفاده نمايند.

برگزاری  همايش مالياتی برای اعضای حقيقی
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س��ازمان نظام مهندس��ی در راس��تای وظيفه ذاتی خود در خصوص مباحث 22 گانه مقررات ملی 
ساختمان و تفاهم نامه مشترک بين دو سازمان نظام مهندسی و سازمان آتش نشانی از سال 1395 
شروع به آموزش مهندسين عالقمند به مباحث آتش نشانی و برگزاری آزمون نموده است و اين 
آموزش ها در س��ال 96 هم ادامه يافته. با توجه به فرا رش��ته ای بودن مبحث س��وم )آتش نش��انی( 
كميته مش��تركی بين دو س��ازمان تش��کيل شده كه به طور پيوسته جلسات آن جهت هماهنگی 
آزمون ها و فراهم كردن زيرساخت های مناسب جهت اجرايی نمودن نظارت آتش نشانی تشکيل 
می گردد. آزمون س��ال 1395 اولين آزمون آتش نش��انی بود كه با همت دو س��ازمان به صورت 
مش��ترک در چهار رش��ته برگزار ش��د كه در هر رش��ته مطابق جدول زير مهندسين عضو سازمان 

نظام مهندسی شركت و پذيرفته شده اند:

جمععمرانمعماریبرقمکانيک
301134173147755
149756427315

با مطالعه كاستی ها و نواقص آزمون 1395، آزمون سال 1396 با هدف بهينه سازی محتوايی و 
ظاهری و حفظ جايگاه و ش��ئونات مهندس��ين برنامه ريزی ش��د كه در اين راس��تا از چند دانشگاه 
اس��تعالم قيمت و فضای مناس��ب از لحاظ ظرفيت آزمون دهندگان، گرفته ش��د و در نهايت با 
دانش��گاه اميركبير قرارداد منعقد گرديد. س��رانجام اين آزمون با اطالع رس��انی مناس��ب در تاريخ 
23 آذرماه 1396 در نهايت تمهيدات مراقبتی و با حضور مديران و مسئولين دو سازمان برگزار 

شد كه برگ زرينی در همکاری و همدلی دو سازمان محسوب گرديد.

در جدول ذيل می توان آمار پذيرفته شدگان در آزمون 96 در چهار رشته را مشاهده نمود.
جمععمرانمعماریبرقمکانيک

671296671361170شرک كنندگان
6071763553871پذيرفته شدگان

مروری بر روند برگزاری 
آزمون های  آتش نشانی

علی اکبر صالح
کارشناسی ارشد مکانيک

لذا مجموع شركت كنندگان در دو سال 95 و 96 در جدول ذيل قابل 
مشاهده ...

عمرانمعماریبرقمکانيکعنوان
149756427پذيرفته شدگان 95
6071763553پذيرفته شدگان 96

7562519980مجموع

بنابراين هم تاكنون در مجموع چهار رش��ته و در طی دو س��ال تعداد 
1186 نفر آموزش و در آزمون های آتش نشانی پذيرفته شده اند كه آماده 

همکاری و نظارت در حوزه ايمنی ساختمان های شهر می باشند.

مجموع چهار رشته در دو سال 95 و 96
عمرانمعماریبرقمکانيك
7562519980

جمع كل 1/186

تحليل و بررسی:
مقايس��ه ش��ركت كنندگان در چهار رشته، نشان می دهد كه استقبال 
مهندسين در رشته مکانيك بيش از 3 برابر رشته برق و بيش از هفت 
برابر ديگر رشته ها بوده است كه البته اين موضوع دور از ذهن نيست، 
چرا كه شرح فعاليت رشته مکانيك در حوزه نظارت آتش نشانی بيشتر 
از ديگر رشته هاست و البته حضور فعال تر مهندسين مکانيك در امور 

صنفی شايد دليل ديگر اين موضوع باشد.
مقايسه اين آمار نشان می دهد در خصوص ارجاع نظارت آتش نشانی 
دچ��ار آس��يب ج��دی هس��تيم چون هيچ گونه تناس��بی بي��ن تعداد 
پذيرفته ش��دگان وجود ندارد و اختالف فاحش��ی ديده می شود كه بايد 

آسيب شناسی شود.
البته قطعاً اطالع رس��انی و فرهنگ س��ازی مناس��ب می تواند اين عدم 

تناسب را به مرور در ديگر آزمون ها، كمتر و يا برطرف نمايد
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احمد خرم با كسب 21 رأی از مجموع 25 آرای مأخوذه به عنوان رييس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران انتخاب شد.

در جلسه هيات مديره سازمان كه  در تاريخ 29 ارديبهشت ماه با موضوع انتخاب رئيس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران، احمد خرم وزير اسبق راه و ترابری و رييس انجمن انبوه سازان 

تهران با رأی اكثريت قاطع اعضای هيأت مديره به عنوان رييس سازمان انتخاب شد.

احمد خرم، رئيس سازمان نظام مهندسی استان تهران شد

ب��ه اط��الع كليه ناظ��ران حقوقی س��ازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران می رساند نحوه 
اختص��اص ناظ��ران حقوقی در روند ناظر انتخابی 

براساس متراژ پرونده به شرح زير است:
متراژ حدال برای ناظران انتخابی 3500 متر مربع 
اس��ت. در ص��ورت قرارگيری پرون��ده در گروه د 
)باالی 5000 متر مربع يا باالی 10 سقف( صرفاً 
ش��ركت های دارای صالحيت 4 گرايش مجاز به 

نظارت پرونده هس��تند. مالکان می بايست تمامی 
4 گرايش پرونده را تواماً به سازمان معرفی كنند. 
ش��ركت های تك گرايش تا س��ه گرايش مجاز به 
دريافت نظارت انتخابی پرونده ها با متراژ 3500 تا 
5000 متر مربع )گروه ساختمانی )ج(( هستند.

شركت های چهار گرايش مجاز به نظارت انتخابی 
پرونده ها با متراژهای ذيل هستند:

الف( 3500 تا 5000 متر مربع )هر چهار گرايش 

به يك شركت(
ب( 5000 تا 10000 متر مربع )هر چهار گرايش 

به يك شركت(
ج( 10000 تا 30000 متر مربع )گرايش س��ازه 
و برق به يك ش��ركت/گرايش معماری و مکانيك 

به يك شركت(
 د( ب��االی 30000 مت��ر مرب��ع )هر گرايش به يك 

شركت(

اطالعيه نحوه اختصاص ناظران حقوقی در روند ناظر انتخابی براساس متراژ

محمدرضا جواهری تفتی دبير شورای 
مركزی نظام مهندس��ی س��اختمان 
در پاي��ان جلس��ه ش��ورای مركزی 
نظام مهندسی كليت بحث های مطرح 
شده در جلسه را مثبت ارزيابی كرده و 
گفت: در اين جلس��ه چند موضوع در 
دستور كار قرار داشت كه مهم ترين آن 
بررس��ی و تصويب بودجه پيشنهادی 
س��ال 97 ش��ورای مركزی و ترازنامه 
مالی س��ال 96 بود ك��ه مفصاًل مورد 
بح��ث قرار گرفت. وی افزود: جلس��ه 
حدود چهار ساعت به طول انجاميد و 
روی تك تك موارد مربوط به هزينه ها 
و نيز درآمدهای سازمان به طور مفصل 
بح��ث و تبادل نظ��ر ش��د. در اين باره 
اعضای ش��ورای مركزی خواستار اين 
بودند كه با توجه به شرايط و مسائل 

مالی كه در حوزه ساخت وساز كشور 
و اس��تان ها وجود دارد بايد در بحث 
روی درآمدهای سازمان بيشتر وقت 
گذاش��ته و متمركز شويم. جواهری 
اظهار داش��ت: بعض��ی دريافتی های 

نظام مهندسی ساختمان بايد امسال 
كاه��ش پيدا كند در بخش هزينه ها 
نيز قرار ش��د در م��واردی كاهش در 
نظر گرفته شود. دبير شورای مركزی 
نظام مهندس��ی س��اختمان گف��ت: 

همچنين قرار ش��د به صورت ويژه در 
بحث برنامه ای سازمان متمركز شده 
و بودجه بيش��تری نيز به برنامه های 
س��ازمان تعلق گيرد. از طرفی مبنای 
جلسه شورا افزايش و كيفيت عملکرد 
ش��ورا در س��ال 97 بر مبنای اهداف 
ترسيم شده در قانون نظام مهندسی 
و مسائلی كه ساخت وساز كشور با آن 
مواجه اس��ت بود. جواهری تفتی در 
پايان گفتگو با اشاره به ناتمام ماندن 
بحث بودجه عنوان كرد: بحث بودجه 
امروز به تصويب نهايی نرس��يد و قرار 
ش��د كارگروه��ی كه ب��رای اين كار 
انتخاب ش��ده ظ��رف دو هفته آينده 
مجدداً روی مواردی كه مدنظر شورای 
مركزی است كار كرده و پيشنهادات 

جديد خود را ارائه كنند.

ارتقاء کيفيت عملکرد شورای مرکزی در سال 97
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تفاه��م نامه همکاری آموزش��ی و پژوهش��ی بين 
س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان تهران 

و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد.
در اين تفاهم نامه كه از يك س��و به امضای دكتر 
جعف��ر توفيق��ی رئي��س پژوهش��گاه صنعت و از 
س��وی ديگر رئيس وقت س��ازمان نظام مهندسی 
س��اختمان اس��تان تهران رسيده است بر حمايت 
از توس��عه فنآوری و ارتقای س��طح همکاری های 
علمی، پژوهش��ی و آموزش��ی صنعت ساختمان و 

پژوهشگاه صنعت نفت تاكيد شد.
 دكتر جعفر توفيقی در مراسم امضای تفاهم نامه، 
اتخاذ اس��تراتژی های پژوهش��ی، ارتقای فنآوری 
های ملی، ظرفيت س��ازی برای تعامل مس��تمر با 
صنايع، ارائه مش��اوره در امر بهينه س��ازی و ارائه 
خدمات علمی، آزمايش��گاهی به صنعت، تس��ت 
كاتاليس��ت، س��اخت پايلوت های مهندس��ی، در 
حوزه صنايع باالدس��تی و پايين دس��تی صنعت 
نفت، پااليش و پتروشيمی، انرژی و محيط زيست و 
مهندسی مکانيك، شيمی، مواد، برق، مدل سازی 
و ش��بيه س��ازی فرآيندها را از مهم ترين اهداف و 

مأموريت های پژوهشگاه صنعت نفت داشت.
رئيس پژوهشگاه صنعت نفت خاطرنشان ساخت: 
ب��ا توجه به ظرفيتهای حرفه ای، تخصصی، منابع 
انسانی پژوهشگاه و سازمان نظام مهندسی، انجام 
پژوهش��های مش��ترک برگزاری دوره های علمی، 

آموزشی در حوزه هايی نظير بهينه سازی مصرف 
انرژی و... قابل دستيابی است.

مهن��دس حس��ن قربانخان��ی، نيز در اين جلس��ه 
گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی 
مردم نهاد، تخصصی، حرفه ای و مستقل است كه 
نظارت بر اجرای خدمات مهندس��ی و بسترسازی 
در خصوص رشد و ساماندهی و انتظام فعاليت های 
مهندس��ی و ارتقا و اعتالی دانش فنی مهندس��ان 
ساختمان را بر عهده دارد و سازمان نظام مهندسی 
س��اختمان اس��تان ته��ران با بي��ش از 120 هزار 
مهندس يکی از بزرگ ترين تشکل های تخصصی 

كشور محسوب می شود.
قربانخان��ی تصريح كرد: ارتقای كيفيت س��اخت 
و س��از، رعاي��ت حق��وق به��ره ب��رداران، انج��ام 
مس��ئوليت های مرتب��ط ب��ا نظ��ام مهندس��ی بر 
اس��اس ضواب��ط و اس��تانداردهای فن��ی و فراهم 
س��ازی زمينه ه��ای ارتقای فنی مهندس��ان را از 
دستاوردهای سازمانهای نظام مهندسی دانست.

دكت��ر حيدر جهانبخش، نايب رئيس س��ازمان و 
رئيس كميس��يون انرژی و محيط زيست سازمان 
نظام مهندس��ی س��اختمان اس��تان تهران نيز با 
تش��ريح اقدامات سازمان در اصالح الگوی مصرف 
و جلوگي��ری از ه��در رفت انرژی در س��اختمان و 
فعاليتهای ترويجی فرهنگ بهينه س��ازی مصرف 
انرژی با مديريت انرژی در س��اختمان و توس��عه 

به��ره گي��ری از منابع تجديد پذير، خاطر نش��ان 
ساخت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
ته��ران در تحق��ق بهينه س��ازی مصرف انرژی در 

ساختمان های سبز پيشگام بوده است. 
جهان بخ��ش، انج��ام تبادالت علمی، پژوهش��ی 
س��ازمان با س��ازمانهای تخصصی، پژوهشگاه ها و 
دانش��گاهها را در امر بهينه س��ازی مصرف انرژی و 
در راستای حفظ منافع مردم و ذی نفعان در اصالح 

الگوی مصرف انرژی مؤثر دانست.
عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اس��تان ته��ران، م��واردی را در خصوص برگزاری 
دومين كنفرانس ملی نقش مهندسی مکانيك در 
ساخت وس��از ش��هری به ابتکار سازمان، در سالن 
همايش های پژوهش��گاه صنع��ت نفت در تير ماه 
امس��ال و اقدامات س��ازمان در حوزه مکانيزاسيون 
و نظارت بر انش��عابات گاز، پياده س��ازی سيس��تم 
مص��رف بهين��ه آب و مديري��ت تقاض��ای انرژی و 
... مطرح نمود. گفتنی اس��ت، در مراس��م مبادله 
تفاهم نامه همکاری های آموزش��ی، پژوهشی بين 
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و 
پژوهش��گاه صنعت نفت، دكتر محمود مقدم عضو 
هيات مديره س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 
استان تهران نيز توليد ايده و ثروت از طريق توليد 
علم و فنآوری را از مهم ترين وظايف س��ازمان های 

تخصصی برشمرد.

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی با پژوهشگاه صنعت نفت
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نشست خبری بيست و يکمين اجالس 
هيات عمومی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان كشور 19 تير در ساختمان 
شورای مركزی برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
س��اختمان كش��ور در ابت��دای اين 
نشس��ت ف��رج ا... رجب��ی رئي��س 
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
كش��ور، گفت: اجالس بيست و يکم 
ش��ايد يکی از مهم ترين اجالس های 
س��ازمان در دهه اخير باشد.  مسائل 
بسيار مهمی هم در سازمان و هم در 
خارج از س��ازمان در حوزه مهندسی 
س��اختمان وجود دارد كه الزم است 
در موردش��ان بح��ث و تبادل نظ��ر 
ش��ود ونيز تصميم هايی اتخاذ ش��ود 
تا با گره گش��ايی از مشکالت آنچه به 
مصلحت كشور است، انجام داده شود. 
رجبی اظهار كرد: طبيعی اس��ت كه 

رويکرد ما هم به عنوان اعضای شورای 
مركزی سازمان نظام مهندسی كشور 
و هم به عنوان يك مهندس حرفه ای 
اين اس��ت كه چگونه از دغدغه های 
اين س��ازمان و مهندس��ان عضو آن 
صحب��ت و دف��اع كرده و از مس��ائل و 
مش��کالتی كه برای اين صنف پيش 
آمده گره گشايی كنيم. رجبی گفت: 

ت��الش می كنيم با همفکری يکديگر 
آغازگ��ر اقدام��ات خوب��ی در حوزه 
ساخت وس��از و حوزه مسکن باشيم 
و در مس��ير ارتقا خدمات مهندس��ی 
كوش��ش كني��م. عضو كميس��يون 
عمران مجلس گفت: پيش��نهادی به 
كميس��يون عمران مجلس رس��يده 
و پذيرفت��ه ش��ده ك��ه بر اس��اس آن 

نظام مهندس��ی س��اختمان كشور 
جزيی از نظام فنی اجرايی كشور شود. 
او با بيان اين كه اگر در حوزه مسکن 
برنامه ريزی نداش��ته باش��يم، امکان 
ندارد آم��ار اش��تغال زايی موردنظر 
دولت محقق ش��ود، اظهار كرد: برای 
عب��ور از اي��ن گ��ذرگاه نيازمند ارائه، 
پيگيری و انجام برنامه های مشخص 
در حوزه ساخت وساز مسکن هستيم 
كه قطعاً می تواند مش��کل بيکاری را 
كاه��ش داده و كارخانه های توليدی 
را به تحرک وا دارد. عضو كميس��يون 
عم��ران مجلس ادامه داد: دولت بايد 
از بودجه وزارتخانه ها و بانك مركزی 
بکاه��د ت��ا بتواند در بخش مس��کن 
مداخل��ه كند. باي��د ببينيم چه نوع 
مس��کنی می خواهي��م و ارتباط بين 
توليدكننده و مصرف كننده را چگونه 

ايجاد كنيم.

اجالس بيست ويکم يکی از مهم ترين اجالس های سازمان نظام مهندسی است

دويس��ت و بيست و هشتمين جلسه 
شورای مركزی سازمان نظام مهندسی 
كشور در محل شورای مركزی با حضور 
اعضا، مشاوران و رييس برگزار شد. فرج 
ا... رجبی رييس سازمان نظام مهندسی 
س��اختمان كشور در پايان اين جلسه 
از اهم مباحث طرح شده و تصميمات 
گرفته شده در اين جلسه شورا خبر داد. 
در اين جلسه تصميماتی از جمله درباره 
تعيين حق عضويت و نيز نحوه انتخابات 
استان ها گرفته شد. رجبی درباره حق 
عضوي��ت اعضا گفت: در اين جلس��ه 
تصويب ش��د كه س��رانه حق عضويت 
مهندس��ان در هريك از سازمان های 
نظام مهندس��ی كش��ور ب��ا نظ��ر به 
ش��رايط اقتصادی فعلی و نيز شرايط 
اقتصادی ش��خصی مهندس��ان عضو 
سازمان نسبت به سال گذشته و برای 
سومين سال پياپی ثابت بماند. رييس 
س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 
كشور همچنين درباره نحوه انتخابات 

استان ها گفت: اختيار اجرايی و نظارت 
ب��ر انتخابات، طبق آيين نامه بر عهده 
وزارت راه و شهرسازی است؛ در جلسه 
228 ش��ورای مركزی پيشنهاد شد از 
س��وی شورای مركزی نظام مهندسی 
ساختمان كشور از وزير راه و شهرسازی 
درخواس��ت شود تا اختيارات خود در 
ح��وزه اجرايی انتخابات را به ش��ورای 
مرك��زی واگذار كند يا اين كه انتخاب 
اعض��ای اجراي��ی انتخاب��ات را به اين 
شورای مركزی واگذارد. هم چنين دكتر 
جواهری، دبير اجرايی شورای مركزی 

در پايان اين نشست به خبرنگار روابط 
عمومی ش��ورای مركزی گفت: من در 
اين جلسه از تشکيل دو نوبت نشست 
كميته مشترک وزارت راه و شهرسازی 
و شورای مركزی نظام مهندسی كشور 
گ��زارش مختصری به اعضا دادم؛ اين 
دو جلس��ه يک��ی در مح��ل وزارتخانه 
و ديگ��ری در محل ش��ورای مركزی 
ظرف يك ماه گذش��ته و از زمان آغاز 
به كار اين كميته تاكنون برگزار شده 
كه خوشبختانه مذاكرات اميدبخش و 
مفيد ب��ود. جواهری هم چنين درباره 

انتخاب خزانه دار در اين جلس��ه شورا 
اظهار كرد: خزانه دار شورای مركزی با 
شيوه رأی گيری انتخاب شد و مهندس 
امراللهی از همکاران آذربايجان غربی، 
دارای مهندسی برق به عنوان خزانه دار 
جديد ش��ورای مركزی انتخاب ش��د؛ 
ضمن��اً از زحمات خزانه دار پيش��ين، 
جناب آقای مهندس قناعت هم تقدير 
و تشکر شد. دكتر جواهری در ادامه در 
خص��وص بح��ث روی ماده 27 در اين 
جلسه گفت: در گذشته پيشنهادی به 
شورا داده شده بود كه چون در برخی 
نقاط كش��ور انجمن های كارشناسان 
ماده 27 تش��کيل ش��ده الزم اس��ت 
ك��ه در تهران ني��ز كانون انجمن های 
كارشناس��ان رسمی ماده 27 تشکيل 
ش��ود و به دنبال آن ش��ورای مركزی 
از تش��کيل اين كانون حمايت مادی 
و معنوی كند و در توس��عه و تش��ويق 
عملکرد آن نقش مؤثر داشت باشد كه 

روی اين موضوع هم مذاكره شد.

تفويض اختيارات وزير در حوزه اجرايی انتخابات به شورای مرکزی واگذار شود
انتظار شورای مرکزی نظام مهندسی کشور از آقای وزير:
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مسعود راويان عضو كميسيون فرهنگی-اجتماعی 
و اخالق حرفه ای ش��ورای مركزی درباره جلس��ه 
مش��ترک كميسيون فرهنگی-اجتماعی و پايش 
اخ��الق حرف��ه ای و كارگروه ه��ای ترويج و پايش 
اخالق حرفه ای س��ازمان نظام مهندسی استان ها 
گفت: شرحی از عملکرد 8 ساله دبيرخانه اخالق 

حرفه ای در استان قم ارائه شد.

در ادامه، نمايندگان سازمان نظام مهندسی حاضر 
در جلس��ه به ش��رح فعاليت كارگروه های ترويج و 
پايش اخالق حرفه ای در استان هايشان پرداختند 

و پيشنهادات خود به كميسيون را ارائه كردند.
راويان در پايان گفت: هم چنين اعضای كميسيون 
درباره مفاد قطعنامه پايانی اجالس بيس��ت ويکم 

موافقت هايی شد.

جلسه مشترک کميسيون فرهنگی-اجتماعی و پايش اخالق حرفه ای برگزار شد

دكت��ر محمدرض��ا جواهری تفت��ی، دبير اجرايی 
نظام مهندس��ی ضم��ن تش��ريح رون��د تهيه اين 
ش��يوه نامه كه طی چند جلس��ه فش��رده توس��ط 
كميته ای متش��کل از تعدادی از اعضای ش��ورای 
مركزی و روس��ای اس��تان ها تهي��ه گرديده بود، 
هم اين��ك مراحل نهاي��ی ويرايش آن با همکاری 
حوزه معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و 

شهرس��ازی در حال انجام اس��ت تا پس از نهايی 
 ش��دن توس��ط وزي��ر محت��رم راه و شهرس��ازی 

ابالغ گردد. 
جواهری، ضمن تشکر از همراهی خوب و تعاملی 
حوزه معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و 
شهرسازی در خصوص نهايی كردن اين شيوه نامه 
اع��الم نمود در اين ش��يوه نامه ت��الش گرديده تا 

ضمن رعايت تمام موارد قانون و آيين نامه اجرايی 
نظام مهندسی و كنترل ساختمان و اصالحيه های 
آن، م��واردی ك��ه فرآيند برگزاری مجامع عمومی 
دچ��ار ابهام، س��کوت و يا برداش��ت های متفاوت 
 بوده اس��ت ش��فاف گردد و اين مجامع با ش��رايط 
بهت��ر و باكيفي��ت تصميم گي��ری باالتری برگزار 

گردد.

شيوه نامه برگزاری مجامع عمومی نظام مهندسی در آينده نزديک نهايی و ابالغ می شود

با تالش كميس��يون صدور خدمات مهندس��ی و 
رواب��ط بين المل��ل تفاهم نامه اولي��ه بين نماينده 
س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان تهران 

و انجمن مهندسين استراليا منعقد شد.
دو پيش��نهاد تکميل��ی نظام مهندس��ی اس��تان 
ته��ران ني��ز به زودی به تفاهم نامه اضافه و تکميل 
می ش��ود كه اين پيش��نهادها عبارتند از: هر يك از 

طرفين اين توافقنامه متعهد می ش��ود در مس��ير 
 ارزياب��ی و تأييد م��دارک طرف مقابل همکاری و 

تسريع نمايد.
ع��الوه ب��ر اين، هر يك از طرفي��ن اين توافق نامه 
متعه��د می ش��ود اعضای طرف مقاب��ل را در برابر 
مشکالت حقوقی مرتبط با امور مهندسی حمايت 

كند.

تفاهم نامه اوليه بين نماينده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و انجمن مهندسين  استراليا

س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان تهران و 
دانش��کده زبان ها و ادبيات خارجی دانش��گاه تهران 

تفاهم نامه همکاری آموزشی امضا كردند.
طب��ق اين تفاهم نامه دانش��کده زبان های خارجی 
دانشگاه تهران امکانات الزم جهت برگزاری دوره های 

عموم��ی و تخصص��ی مرتبط با زبان های خارجی را 
برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران فراهم می كند. اين امکانات شامل نيازسنجی 
اولي��ه از جامع��ه هدف بعد از معرفی اعضا از س��وی 
س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان استان تهران، 

انتخاب كتب و منابع آموزشی مرتبط، برنامه ريزی 
كالس های عمومی و تخصصی، انتخاب مدرس��ان 
باتجربه و ورزيده و ساير اقدامات الزم جهت برگزاری 
مناسب دوره های آموزشی زبان های خارجی توسط 

دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی بين سازمان نظام مهندسی با دانشگاه تهران
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حس��ن مجتب��ی زاده رئي��س گروه 
تخصص��ی عمران ش��ورای مركزی 
درب��اره اين جلس��ه گف��ت: در اين 
نشس��ت كه تقريباً همکاران از همه 
استان ها در آن حضور داشتند؛ ابتدا 
گزارش كوتاهی از عملکرد يك ساله 
گروه بيان شد و سپس سه نظام نامه 
كه در گروه مورد بررسی قرار گرفته 
ب��ود و ب��رای تصويب ب��ه وزارتخانه 
ارس��ال شده بود به اين شرح توسط 
سه استان ارائه شد: نظام نامه ايمنی 
از طرف اس��تان گلستان، نظام نامه 
مربوط به مجريان از طرف اس��تان 
مركزی و نظام نامه مربوط به س��ازه 
لرزه ای از طرف اس��تان سيس��تان و 

بلوچستان.
گف��ت:  هم چني��ن  مجتب��ی زاده 
گ��زارش  هم چني��ن  هم��کاران 
عملک��رد گروه ه��ای تخصص��ی در 
استان های متبوع خود را ارائه كرده، 
پيشنهادهای خود در خصوص رشته 
عمران را نيز مطرح كردند؛ هم چنين 
قرار ش��د همکاران، تجربيات ديگر 
موف��ق خ��ود را ارائه داده تا در گروه 
تخصصی ش��ورای مركزی برس��ی 
ش��ود و به ش��رط قابليت استفاده به 

كل كشور تعميم يابد.

رئيس گروه تخصصی عمران شورای 
مرك��زی اظهار ك��رد: هم چنين در 
اي��ن نشس��ت جزئي��ات مربوط به 
بحث ه��ای اجراي��ی راه پل��ه مطرح 
ش��د كه قرار اس��ت توسط همکاران 
در اس��تان البرز به طور نمونه تجربه 
ش��ود. پيش��نهادهای خوبی هم از 
اس��تان يزد در خص��وص نگه داری 
س��اختمان ها داش��تيم و قرار ش��د 
از اعض��ای هيأت مديره اين اس��تان 
در يکی از جلس��ات گروه تخصصی 
عمران دعوت ش��ود ت��ا تجربيات و 
مطالعاتش��ان را به اشتراک بگذارند؛ 
هم چنين از اس��تان بوشهر پيشنهاد 

خوب��ی در م��ورد نظ��ارت و كنترل 
ساختمان داشتيم كه اميدواريم در 
جلس��ات بعد از اين پيشنهادها نيز 

استفاده شود.
مجتبی زاده ادامه داد: خوش بختانه 
در اين جلس��ه اس��تان ها مشاركت 
خوب��ی داش��تند و پيش��نهادهای 
مطرح ش��ده بس��يار قاب��ل تأم��ل 
ب��ود و ب��ه زودی هم��ه آن ه��ا را در 
گ��روه تخصصی برس��ی ك��رده و به 

جمع بندی خواهيم رسيد.
مجتبی زاده گفت: در پايان جلس��ه 
ني��ز از كتاب��ی كه آقای دكتر غفاری 
رئي��س هيأت مدي��ره اس��تان البرز 

نوش��ته اند و پيش ت��ر در گ��روه 
تخصصی عمران و ش��ورای مركزی 
بررسی شده بود به همکاران معرفی 
شد؛ اين كتاب در خصوص مهاربند 
ديوارها و چند موضوع ديگر اس��ت 
ك��ه اميدواري��م همکارانم��ان در 
تمام��ی اس��تان ها به نح��و بهينه از 
مس��ائل مطرح ش��ده در اين كتاب 
استفاده كنند تا در حدودی كيفيت 

ساخت وسازهايشان باالتر برود.
رئي��س جلس��ه تخصصی عمران در 
پاي��ان گف��ت: اين نکته را نيز يادآور 
می ش��وم كه پيش از ش��روع جلسه 
رسمی، فيلم مستند پانزده دقيقه ای 
ك��ه درباره زلزله س��رپل ذهاب بود 
و توس��ط همکاران اس��تان زنجان 
تهيه ش��ده بود برای حضار نمايش 
داده ش��د ك��ه در آن به مش��کالت 
س��اختمان هايی كه در زلزله آسيب 
ديده ان��د پرداخته ش��ده بود و مقرر 
شد اين فيلم در شورای مركزی نيز 

بررسی شود.
 اي��ن فيل��م مس��تند ك��ه محصول 
مش��ترک ش��ورای مرك��زی، گروه 
تخصص��ی عم��ران و نظام اس��تان 
زنج��ان اس��ت ق��رار اس��ت به كل 

استان ها نيز ارسال شود.

نگاه دوباره گروه تخصصی عمران شورای مرکزی به زلزله کرمانشاه

دومي��ن كنفرانس بين المللی »نقش مهندس��ی 
مکانيك در ساخت وس��از ش��هری« ب��ا همکاری 
مش��ترک سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور 
و س��ازمان نظام مهندسی اس��تان تهران به عنوان 
دبيرخان��ه دائم��ی كنفرانس، 5 و 6 تير 1397 در 
مركز همايش های بين المللی پژوهش��گاه صنعت 

نفت در تهران برگزار شد.
 »فرج ا... رجبی«، رييس س��ازمان نظام مهندسی 
ساختمان كشور هدف از تشکيل اين كنفرانس را 
ارتقاء كيفيت س��طح آموزش، ارتقای دانش فنی 
صاحبان حرفه، تبادل اطالعات در داخل كش��ور 
و در س��طح بين الملل و باالخره جلب مش��اركت 
حرف��ه ای مهندس��ان، صاحبان حرف��ه و صنوف 
س��اختمانی در تهيه و اجرای طرح های توس��عه و 

آبادانی كش��ور خواند. وی در اين كنفرانس اظهار 
كرد: اهداف سازمان نظام مهندسی كشور، معطوف 
به آموزش و خدمات است؛ بر همين اساس، پيش 
از اين در س��ازمان نظام مهندسی تهران با موضوع 
مديريت، انرژی، س��ازه و معماری، كنفرانس ها و 
نشست ها و همچنين كارگاهی آموزشی برای اعضا 

و با دعوت از گروه متخصصان آلمانی برگزار شده 
و می شود. 

اين نشان می دهد سازمان نظام مهندسی توانسته 
با توجه به كمبود بودجه دستگاه های دولتی برای 
اين مهم، از عهده انجام رسالت ارتقاء سطح آموزش 
با توجه به اهداف و چش��م اندازی كه برای جامعه 
مهندس��ان كش��ور در نظر داش��ته است به خوبی 

برآيد.
رجب��ی اف��زود: در ادام��ه همين ن��گاه قصد داريم 
در راس��تای مس��ئوليت های خود به سازمان دهی 
ش��ركت های دانش بني��ان مهندس��ی بپردازيم؛ 
همچنان كه با توجه به شرايط اقتصاد مقاومتی و 
بحران آب، آب و انرژی نيز از ديگر مباحثی است 

كه بدان خواهيم پرداخت.

فرج ا... رجبی: اهداف سازمان نظام مهندسی معطوف به آموزش و خدمات است
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ف��رج ا... رجب��ی گفت: بيش از اينک��ه مکان يابی 
شهرک های صنعتی دارای اهميت باشد فعال سازی 

آن ها با هدف ايجاد شغل اهميت دارد.
با اشاره به اظهارات معاون وزير راه و شهرسازی در 
خصوص اينکه شهرک های صنعتی نبايد در كنار 
كالن شهرها به ويژه تهران باشند، گفت: با توجه به 
اينکه نمی توانيم در فضای انتزاعی صحبت كنيم، 
اظهارنظر درخصوص ش��هرک های ايجاد ش��ده از 
قبل هم صحيح نيس��ت. نماينده مردم ش��يراز در 
مجلس ش��ورای اس��المی، با بيان اينکه می توان 
ب��ا اتخاذ سياس��ت ها و ارائ��ه راهکارهايی از ايجاد 
ش��هرک های جديد صنعتی در حواش��ی شهرها 
جلوگيری كرد، افزود: در خصوص شهرک هايی كه 
از قبل ايجاد شده نمی توان تصميم گيری كرد زيرا 

شرايط كشور اين موضوع را توجيه نمی كند..
وی ب��ا تاكي��د ب��ر اينکه ش��هرک های صنعتی در 
كنار كالن ش��هرها از منظر ش��هری زش��ت يا زيبا 
مس��تقر ش��ده اند، تصري��ح كرد: در ح��ال حاضر 
مش��کل مکان يابی ش��هرک های صنعتی نيست، 
مشکل اين است كه شهرک های صنعتی را فعال 

ك��رده و ظرفيت ه��ای مؤثر به مرحله بهره برداری 
برای ايجاد اشتغال برسانيم.

رجبی با بيان اينکه در خصوص ش��هرک هايی كه 
از قبل در كنار كالن شهرها ايجادشده اند نمی توان 
تصميمی اتخاذ كرد، گفت: در گذشته توجه وزارت 
راه و شهرسازی به بخش شهرسازی ضعيف بوده 
كه اين شهرک های صنعتی در كنار كالن شهرها 

ايجاد شده اند
عضو كميس��يون عمران مجلس شورای اسالمی، 
ب��ا تاكي��د بر اينک��ه وزارت راه و شهرس��ازی بايد 
در مرحل��ه تصميم گي��ری در خص��وص ايج��اد 
شهرک های صنعتی مداخله می كرد، افزود: اكنون 
اين وزارتخانه درخصوص ايجاد شهرک های جديد 

بايد دقت بيشتری به خرج دهد.

شهرک های صنعتی نبايد نزديک کالن شهرها ساخته شوند
رييس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:

تفاه��م نام��ه هم��کاری مي��ان معاون��ت علمی و 
فناوری رئيس جمهور و س��ازمان نظام مهندس��ی 

امضا شد.
در اولين روز از بيس��ت و يکمين اجالس س��اليانه 
هيات عمومی س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
كش��ور، تفاهم نامه همکاری ميان معاونت علمی 

و فناوری رئيس جمهور و سازمان نظام مهندسی 
امضا شد.

اين تفاهم نامه در راستای توسعه توليد و تقاضای 
محصوالت دانش بنيان به امضای دو طرف رسيده 

است.

امضای تفاهم نامه همکاری ميان معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور و سازمان نظام مهندسی

در دوازدهمي��ن هماي��ش بين الملل��ی انرژی كه 
توس��ط كميت��ه مل��ی انرژی ايران و ب��ا همکاری 
شورای جهانی انرژی، با حضور وزرای نيرو و نفت، 
مسئوالن بلندپايه كشور و جمعی از مديران ارشد 
ش��ورای جهانی انرژی از جمله دبيركل ش��ورای 
انرژی و دبير كل منشور جهانی انرژی در روز 30 
خرداد امسال در پژوهشگاه نيرو در تهران، برگزار 
شد، از سوی انجمن علمی مديريت مصرف انرژی 
ايران و كميته ملی انرژی ايران، از 5 نفر از مديران 
برت��ر در زمين��ه توس��عه و ترويج مديريت مصرف 
انرژی تقدير ش��د. در اين راس��تا يك نفر از نظام 
مهندس��ی س��اختمان استان ها، سه نفر از شورای 
مركزی نظام مهندسی ساختمان و يك نفر از حوزه 

صنعت ساختمان مورد تقدير قرار گرفتند.
در اي��ن مراس��م دكت��ر حيدر جه��ان بخش عضو 
هي��ات مديره و رييس كميس��ون انرژی و محيط 
زيس��ت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

ته��ران، مهندس احمدرض��ا طاهری اصل رييس 
كميس��يون ان��رژی، اس��تاندارد مصالح و محيط 
زيس��ت شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان 
كش��ور، دكتر طاهره نصر نايب رييس كميس��يون 
انرژی، اس��تاندارد مصالح و محيط زيست شورای 
مركزی، دكتر ابوالفضل اس��دی عضو كميس��يون 
انرژی، اس��تاندارد مصالح و محيط زيست شورای 
مرك��زی و محمدرض��ا مظفري��ان مقدم از فعاالن 
صنعت ساخت و ساز خراسان رضوی معرفی شدند 
و به عنوان افراد فعال و پيشرو در زمينه مديريت 
مص��رف ان��رژی و به پاس تالش های بی ش��ائبه و 
مؤث��ر در زمين��ه اصالح الگوی مصرف انرژی مورد 

قدردانی قرار گرفتند.

تقدير از مديران برتر انرژی در صنعت ساختمان
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مراس��م اختتاميه نخستين جش��نواره و مسابقه ملی 
طراحی ساختمان انرژی صفر در تاريخ سه شنبه، 12 
تيرماه جاری در پژوهش��کده فرهنگ، هنر و معماری 
جهاد دانش��گاهی برگزار ش��د. اين جشنواره به همت 
وزارت نيرو و از طريق سازمان انرژی های تجديدپذير 
و بهره وری انرژی برق )ساتبا(، پژوهشکده ی فرهنگ، 
هنر و معماری جهاد دانش��گاهی و نيز پژوهش��گاه نيرو 

برگزار شد.
هدف از برپايی اين جشنواره، فراهم آوردن عرصه ای 
مناس��ب جهت شناسايی اس��تعدادهای برتر، ارتقای 

دانش تخصصی، ايجاد شور و نشاط علمی و مشاركت 
اساتيد و متخصصان حوزه انرژی كشور بوده است. آن 
چه كه بيش از هرچيز در اين جش��نواره حائز اهميت 
بود، برگزاری مس��ابقه ای با عنوان "اولين مس��ابقه ی 
ملی طراحی س��اختمان انرژی نزديك صفر" است كه 
طی آن تيم های شركت كننده، ساختمانی انرژی كارا 

را طراحی كردند.
پس از شروع جشنواره، دكتر آيتی، رئيس پژوهشکده 
فرهنگ، هنر و معماری س��خنان آغازيِن اين مراس��م 
را اي��راد كرد. س��پس، دكتر دوداب��ی نژاد، دبير علمی 

جش��نواره و معاون فنی و اس��تانداردهای »ساتبا« به 
س��خنرانی پرداخت. وی با اش��اره به اينکه بيش��ترين 
مي��زان هدررف��ِت ب��رق در كش��ور در بخ��ش تأمين 
س��رمايش و گرمايش س��اختمان ها اتفاق می افتد، به 
لزوم اصالح الگوی مصرف انرژی و مديريت ويژه انرژی 

در بخش های ساختمان و حمل و نقل اشاره كرد.
چي��ت چي��ان مش��اور عالی پژوهش��گاه ني��رو نيز در 
اي��ن مراس��م گفت: طراح��ی س��اختمان های انرژی 
صف��ر مزاياي��ی مانن��د كاهش هزينه ه��ای طول عمر 
س��اختمان، راحتی و آسايش بيشتر، كاهش خطرات 

تحليل موانع مصرف بهينه انرژی
تجليل از تيم برتر طراحی ملی ساختمان انرژی صفر
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ناشی از قطع برق و گاز، پايداری بيشتر در زمان بروز 
حوادث طبيعی، انتشار آلودگی كمتر و بهبود وضعيت 
محيط زيست را به همراه دارد. طراحی ساختمان های 
انرژی صفر نيازمند سرمايه گذاری اوليه بيشتر است، 
لذا دانش��گاه ها بايد در رش��ته های مختلفی همچون 
معماری، عمران و برق، دانشجويان را به نحوی تربيت 
كنند كه پس از فارغ التحصيلی اين ايده ها را در كشور 

پياده كنند.
وزير اس��بق نيرو با اش��اره به اينکه ايده طراحی اين 
ن��وع س��اختمان ها می تواند باع��ث تحول در اقتصاد و 
مهندس��ی كشور شود، يادآور ش��د: براساس ترازنامه 
انرژی سال 94، مصرف نهايی انرژی در كشور در اين 

س��ال معادل 1158.3 ميليون بش��که نفت خام بوده 
است كه 40 درصد اين مقدار به بخش تجاری، خانگی 
و عمومی اختصاص دارد و اگر به انرژی مصرف شده در 
بخش خانگی توجه كنيم، خواهيد ديد كه در ايران هر 
نفر در سال 94 معادل 632 هزارم تن نفت خام انرژی 
مصرف كرده است. در حاليکه در اتحاديه اروپايی كه 
متشکل از 28 كشور است هر اروپايی معادل 18 هزارم 
تن نفت خام مصرف كرده است، اين رقمی به مراتب 

پائين تر از مصرف انرژی هر ايرانی است.
چيت چي��ان ب��ا بي��ان اينکه مصرف ان��رژی بايد رفاه 
بيش��تری را به همراه داش��ته باش��د، افزود: حال اين 
س��ؤال مطرح اس��ت كه چرا اروپاييان با داش��تن رفاه 

بيشتر، انرژی كمتری مصرف كرده اند؟ مصرف انرژی 
هر شهروند تركيه ای معادل 56 درصد مصرف انرژی 
يك ايرانی بوده اس��ت. اين مقدار در چين 49 درصد، 
در هند 22 درصد و در كشور های آسيايی 25 درصد 
مصرف هر فرد ايرانی در بخش خانگی بوده است. اين 
اعداد و ارقام نشان دهنده اين است كه مصرف بيشتر 
انرژی به معنی رفاه بيش��تر نيس��ت، بلکه به معنی آن 

است كه ما منابع خود را بيشتر هدر می دهيم.
وی ادامه داد: كارشناسان معتقدند امکان صرفه جويی 
در ساختمان های ايران بيش از 40 درصد است و اين 
صرفه جويی نه تنها باعث كاهش آسايش مردم نخواهد 
شد، بلکه افزايش رفاه، محيط زيست پاک تر و آلودگی 
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كمتر شهر ها را به همراه خواهد داشت.
چيت چي��ان گف��ت: يک��ی از موثرتري��ن ايده ه��ا در 
صرفه جوي��ی انرژی ايده س��اختمان های انرژی صفر 
است. ايرانيان در سال 16.5 ميليارد دالر انرژی مصرف 
می كنند. اين در حالی است كه بودجه عمرانی امسال 
مصوب در مجلس 50 هزار ميليارد تومان بوده اس��ت 
و سال گذشته فقط 33 درصد معادل 1500 ميليارد 
تومان از بودجه عمرانی به صورت نقدی محقق ش��ده 
اس��ت. اگر اوراق مش��اركت و اس��ناد خزانه اسالمی را 

نيز در نظر بگيريم در سال گذشته نهايتاً 51 درصد از 
بودجه اختصاص يافته به عمران محقق ش��ده اس��ت و 
اگر اين 51 درصد امس��ال نيز محقق ش��ود، مقدار آن 
چي��زی ح��دود 25 هزار ميليارد تومان می ش��ود. ما از 
طريق صرفه جويی انرژی در ساختمان های كشور قادر 
هستيم هر سال 46 هزار ميليارد تومان به قيمت های 

امروز انرژی، صرفه جويی انجام دهيم.
مش��اور عالی پژوهش��گاه نيرو با تاكيد بر اينکه صنعت 
ساختمان در صورت دنبال كردن ايده ساختمان های 

انرژی صفر می تواند تحول بزرگی را تجربه كند، يادآور 
شد: اگر اين كار را انجام دهيم، برای توسعه كشور يك 
منبع جديد ايجاد كرده ايم كه به طور قطع با هيچ يك 
از منابع مالی ديگر قابل مقايس��ه نيس��ت، ضمن اينکه 
با اجرای ايده س��اختمان های انرژی صفر بس��ياری از 
جوانان و فارغ التحصيالن دانشگاهی ما اشتغال مفيد 

و مستمری پيدا خواهند كرد.
در ادامه، سونيا بيگی، نماينده گروه بين المللی ميالن 
نيز به توضيح و تشريح يك نمونه ساختمان انرژی محور 
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اجرا شده در ايران توسط گروه ميالن پرداخت. در ادامه 
اين مراسم، دكتر مفيدی شميرانی، عضو هيئت علمی 
دانش��گاه علم و صنعت، ضمن ايراد س��خنانی پيرامون 
بحران ه��ای جدی ناش��ی از گرمايش زمين، تخريب 
محيط زيس��ت و انقراض گونه های زيست محيطی به 
س��بب افزايش بی رويه گازهای گلخانه ای در س��طح 
زمين، به تش��ريح چند نمونه از س��اختمان های انرژی 

صفر اجرا شده در ايران پرداخت.
 همچني��ن محمدرضا پورعابدی، معاون پژوهش��ی و 
فناوری جهاد دانش��گاهی با اش��اره به اهميت مس��ئله 
مصرف انرژی، عنوان كرد: در زمينه شدت و بهره وری 
مصرف انرژی دچار مشکل هستيم و متاسفانه با اينکه 
ساليان سال است نهاد های پژوهشی و دانشگاه ها اين 
موضوع را متذكر شده اند، هنوز هم در اين زمينه شاهد 
معضالتی هس��تيم. در كشور منابع انرژی ارزان وجود 
دارن��د و ب��ا وجود اي��ن منابع متوليان ب��ه عرصه رفع 
مشکالت بهره وری مصرف ورود پيدا نکرده اند و امروز 

شاهد معضالت ناشی از اين امر هستيم.
وی افزود: در جامعه دانشگاهی ما نيز علی رغم شتاب 
توليد علم، دانش��گاهيان به مسئله انرژی نپرداخته اند 
و اگر دانش��گاهيان و محققان، توليدات علمی نيز در 
اين زمينه داشته اند آنچنان در حل مشکالت راه گشا 

نبوده است.
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی گفت: در حوزه فنی 
و مهندسی سعی كرده ايم در حوزه انرژی فعاليت های 
خوبی داش��ته باش��يم و در اين راس��تا چندی پيش از 
يک��ی از پروژه ه��ای high-tech جهاد در حوزه نفت به 
س��رانجام رس��يد كه از آن در حوزه انتقال نفت و گاز 

استفاده می شود.
وی ب��ا تاكي��د ب��ر اس��تفاده از IOT يا اينترنت اش��يا 
جه��ت اس��تفاده بهينه از ان��رژی عنوان كرد: در جهاد 

دانشگاهی با استفاده از IOT يا اينترنت اشيا در بحث 
كش��اورزی فعاليت های جديدی را انجام داده ايم كه 
از اي��ن فناوری ه��ا می توان در بحث س��اختمان ها نيز 
جه��ت بهب��ود اقتصاد خانواده و بهينه س��ازی مصرف 

انرژی استفاده كرد.
پورعابدی با بيان اينکه در جهاد دانشگاهی سه پارک 
علم و فناوری و 22 مركز رشد با 45 هسته و شركت های 
زيادی فعاليت می كنند كه تعداد 100 شركت از اين 
ش��ركت ها دانش بنيان هس��تند و بسياری از آن ها در 
حوزه ساختمان و انرژی فعاليت می كنند، گفت: جهاد 
دانشگاهی سعی كرده در قالب پارک های علم و فناوری 
و مراكز رش��د، بس��تری را فراهم كند تا كس��انی كه در 
اين زمينه ها ايده های نويی دارند در اين اكوسيس��تم 
آن را مطرح كرده و به تجاری سازی و اجرا برسانند و 

آن را وارد بازار كنند.
در پايان اين مراس��م از تيم برتر در اين جش��نواره با 
عنوان گروه »آپ گرين گريد« با اهدای لوح يادبود و 

جايزه ای به مبلغ 150 ميليون ريال تقدير شد.
همچني��ن از تيم های كريس��تال، فرآيند بنا، امپريال 

آفي��س، گروه دانش��جويی عل��م و صنعت و گروه طرح 
ايرانيان به عنوان تيم های برگزيده با اهدای لوح يادبود 
و جايزه ای به مبلغ 5 ميليون ريال به هر تيم، تجليل 

به عمل آمد.
در پايان نيز از كميته داوران اين جش��نواره متش��کل 
از دكتر س��يد مجيد مفيدی ش��ميرانی )عضو هيئت 
علم��ی معماری دانش��گاه عل��م و صنعت(، دكتر زهرا 
قيابکلو )عضو هيئت علمی معماری دانش��گاه تهران، 
پرديس هنرهای زيبا(، دكتر ريما فياض )عضو هيئت 
علم��ی معم��اری دانش��گاه هنر ته��ران(، دكتر هانيه 
صنايعيان )عضو هيئت علمی معماری دانش��گاه علم 
و صنعت(، دكتر آزاده ش��هيديان )عضو هيئت علمی 
دانشگاه خواجه نصير(، مهندس احسان ليوانی )معاون 
پژوهش��ی گ��روه انرژی های تجديدپذير پژوهش��گاه 
ني��رو(، دكت��ر حيدر جهانبخش )رئيس كميس��يون 
انرژی نظام مهندسی ساختمان استان تهران(، دكتر 
امير دودابی نژاد )معاون آموزشی بهينه سازی مصرف 
انرژی، سازمان انرژی های تجديد پذير نيرو و بهره وری 

انرژی برق، ساتبا( تجليل شد.
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م�روری ب�ر مفاهيم، مصاديق و 
منشورهای اخالق مهندسي

اين كتاب با مقدمه ای از دكتر عباس 
آخون��دی و دكت��ر علی خاكی صديق 
توس��ط مهن��دس حام��د خانجان��ی 
گردآوری و تأليف ش��ده است. كتاب 
حاضر در راستای ترويج اخالق حرفه ای 
و آش��نايی هرچه بيش��تر مهندسان با 
معياره��ای اخالقی به همت مجتمع 
رس��انه ای صنعت ساختمان در چهار 
فصل و 130 صفحه به چاپ رس��يده 
است. فصل اول اين كتاب به مفاهيم 
اخالق نظری پرداخته و تعاريفی مانند علم اخالق و مسووليت های اخالقی را 
ارائه می دهد. در فصل دوم مباحث اخالق حرفه ای مهندسی ارائه می شود. 

تعريف و محدوده اخالق مهندس��ی، پذيرش و اش��تراک در مس��ووليت، حل 
دوراهی های اخالقی، اصول و موازين اخالقی، اخالق مهندسی و توسعه پايدار 

از بخش های اصلی اين فصل محسوب می شود.
 در فصل سوم به معرفی و ارائه مفاد آيين های مهم و معتبر اخالق مهندسی 
پرداخته می ش��ود و فصل چهارم به تش��ريح نخس��تين اقدام پژوهش��ي در 
راس��تای مستندس��ازي گزارش ها و تجربيات اخالقي در صنعت س��اختمان 
كشور می پردازد كه مشتمل بر گفتارهايی از پيشکسوتان و مديران ارشد اين 
صنعت از جمله دكتر گيتی اعتماد، مهندس هاش��می نژاد، مهندس هرمزد 

رامينه و مهندس عباس زركوب است.

چک ليست س�اختم�ان )ويژه 
مهندسان عمران و معماری(

اي��ن كت��اب مجموع��ه ای كاربردی 
برای پيمانکاران، ناظران، مش��اوران و 
بازرسان بوده و تأليف سيامك الهی فر 

و حامد خانجانی است.
كتاب حاضر ش��امل چك ليست های 
بازرس��ی، نظ��ارت و اج��رای س��ازه، 
معم��اری، تاسيس��ات الکتريک��ی و 
مکانيکی س��اختمان است و در 176 
صفحه توسط انتشارات نوآور به چاپ 
رسيده است. موارد كنترلی تهيه شده 
در اي��ن كتاب برای س��اختمان های 
متعارف شهری شامل ساختمان های با 4، 5 طبقه مسکونی يا اداری و يك تا 

دو طبقه زيرزمين كاربرد دارد.
اين كتاب شامل 23 عنوان اصلی چك ليست است و عالوه بر ارائه چك ليست های 

مورد اس��تفاده در مراحل معمول نظارت و اجرای س��اختمان كه پيش��تر نام 
برده ش��د، چك ليس��ت های جديدی نظير بيمه های ض��روری، آزمايش های 
فن��ی و اجرايی، مس��تندات زونکن كارگاه��ی، ايمنی تاوركرين، ارزيابی خطر 
گودبرداری، پايدارس��ازی گود ب�ه روش نيلين�گ و انکراژ، عم�ل آوری بت�ن، 
س��ازه و معماری و تاسيس��ات عمومی آسانسور، آتش نشانی و ايمنی در مقابل 

حريق نيز تهيه و ارائه شده است.

ارزيابی اقتصادی در مهندسی و 
مديريت پروژه

اين كتاب توس��ط حميد اس��کندری، 
غالمرضا تدين فر و اميرحسين مددی 
در 3 بخش ترجمه و تأليف شده است. 
بخ��ش اول ب��ا عن��وان »آناليز مالی و 
انتخ��اب جايگزين« فصول 1 تا 10 را 
دربر گرفته و حاوی روش شناسی آناليز 
مالی، كاربردهای آن در پروژه های در 
حال ارزيابی، تحليل مس��ائل انتخاب 
سيس��تم  و رويکرد عمومی برای حل 
مس��اله اس��ت. بخ��ش دوم ب��ا عنوان 
»تخمين و محاس��به ارزش طول عمر )LTW(” كه ش��امل فصول 11 و 13 
است به آناليز طول عمر كه در واقع مبنای ارزيابی مالی گزينه های تصميم و 
تصميم گيری جايگزينی است، می پردازد. بخش سوم كتاب نيز با عنوان “عمر 
اقتصادی: بازنشستگی و جايگزينی” شامل فصول 14 و 15 بوده و ديدگاه  های 
متفاوت در مورد تعريف زندگی يك سيستم، عمر اقتصادی سيستم و محاسبات 
مربوط به آن را مورد ارزيابی قرار می دهد. در اين كتاب س��عی ش��ده اس��ت تا 
تمامی سؤاالت انتهای فصول كه مجموعه ای از بهترين سؤاالت كاربردی بوده 

به طور كامل حل شده و در اختيار خوانندگان قرار گيرد.

اص�ول و روش ه�ای طراح�ی 
نورپردازی

كت��اب حاضر تأليف س��اناز اميد بوده 
و در 304 صفحه از س��وی انتش��ارات 
كتابکده كسری به چاپ رسيده است. 
اين كتاب مشتمل بر 7 فصل با عناوين 
»تعاري��ف و كميت های روش��نايی«، 
»منابع نوری«، »چراغ ها«، »طراحی 
نورپ��ردازی«، »كيفيت نورپردازی و 
عوامل مؤثر بر آن«، »نورپردازی های 
فضاه��ای داخل��ی« و »نورپ��ردازی 

فضاهای خارجی« است.
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