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فتوت نامه

بدان ای جوانمرد که فتوت صرف کردن وجود است در اطاعت حق، یا در راحت خلق
 فتــوت بــر ســه قســمت اســت: اول، نگاهداشــتن فرمــوده خــدای تعالــی ؛ دوم ، نگــه داشــتن 
ســنت مصطفــی علیــه الســام و ســوم، صحبــت کــردن بــا اهــل خــدا و در حقیقت، فتــوت آن 

اســت کــه هرچــه جــز حــق باشــد تــرک گویــد.
اگــر پرســند اول معمــار کــه بــود؟ بگــو کــه اول معمــار، ابراهیــم خلیــل بــود علیــه الســام کــه 
خانــه کعبــه بنــا کــرد. دیگر گفتــه انــد اول بنــا نوح پیامبــر بود علیــه الســام که چــون طوفان 
بنشســت شــهرها و روســتاها دیگــر بــار بســاخت و مردمــان در آن شــهرها و روســتاها ســکنا 

گزیدنــد و آبادانــی زیــاد شــد.
 اگــر پرســند بزرگتــر بنایــان کــه بــود؟ بگــو کــه پیغمبــر مــا بــود صلــوات اهلل علیــه کــه چــون 
ســیل بیامــد و بنــای مکــه بنشســت، حضرتــش بــا دیگــر مومنــان بــه تجدیــد بنــای  آن اقدام 
نمودنــد و حجراالســود بــه دســت خویــش بــر آن بنهــاد و کریــم تر معمــاران علی علیه الســام 

بــود کــه در بنــای مســجد مدینــه پیامبــر را معاضــدت کرد.
 اگــر پرســند کــه چنــد اصــل اســت معمــاری را بگــو کــه پنــج اصــل اســت:  اول، بــا طهــارت 
بــودن،  دوم، برجــاده راســتی بــودن،  ســیم، بــا حیــا بــودن و نظــر از غیر برداشــتن،  چهــارم، کم 
ســخن گفتــن،  پنجم،بــا ادب بــودن نــزد مشــایخ و بــزرگان  اگــر پرســند کــه چند حکم باشــد 
معمــاری را؟  بگــو کــه ده حکــم اســت:  اول، اینکــه هــر صبــح کــه برخیــزد از علــم شــریعت و 

طریقــت باخبــر باشــد تا اســتادی او را مســلم باشــد.
دویم، هر کس را در خور حوصله و توانایی کار فرماید. 

سوم، با سخاوت و خیر باشد. 
چهــارم، در کار خــود اســتاد باشــد و آن چــه را کــه انجــام دهــد  چنــان باشــد کــه از بــرای خود 

نماید. 
پنجم،با همه کس به خلق نیکو پیش آید. 

ششم، تنگ حوصله نباشد.  
هفتم، فقیر دوست باشد. 

هشتم، کارگران و زیردستان خود را به نان و جامه شفقت نماید.
نهم، پسران مردمان را عزیز دارد. 

دهــم آنکــه در کار خــود چســت و چــاالک باشــد  و اگــر پرســند کــه چــون بــر ســر کار  روی 
کــدام آیــه از کتــاب خــدا را قرائــت کنــی؟ بگــو کــه ایــن کام خداونــد را کــه فرمــود: 

»لیس لانسان اال ما سعی«
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روش  با  یزد  گنجینه  تخصصی   - فنی  فصلنامه 
با  مرتبط  موضوعات  زمینه  در  تحلیلی   و  آموزشی 
ساختمان تدوین می شود و هدف از انتشار آن اطالع 
رسانی، ارتقاء دانش فنی - نظری مهندسان و ایجاد 
سازمان  مدیریت  و  اعضا  میان  مفید  متقابل  ارتباط 

می باشد.

چاپ مقاالت و مطالب در فصلنامه گنجینه یزد الزامًا 
بیانگر مواضع و دیدگاه های سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و فصلنامه نبوده و مسئولیت مندرجات هر 

مقاله یا مطلب به عهده نویسنده آن می باشد.

علمی-  مقاالت  دریافت  یزدآماده  گنجینه  علمی- فصلنامه  مقاالت  دریافت  یزدآماده  گنجینه  فصلنامه 
مرتبط  های  زمینه  در  همکاران  نظرات  و  مرتبط تحلیلی  های  زمینه  در  همکاران  نظرات  و  تحلیلی 
جهت درج در شماره های آتی می باشد. لطفًا مطالب جهت درج در شماره های آتی می باشد. لطفًا مطالب 
خود را به آدرس سازمان یا رایانامه فصلنامه ارسال خود را به آدرس سازمان یا رایانامه فصلنامه ارسال 

فرمایید.فرمایید.
و  مقاالت  کردن  کوتاه  یا  ویرایش  در  نشریه  و این  مقاالت  کردن  کوتاه  یا  ویرایش  در  نشریه  این 

مطالب رسیده آزاد است.مطالب رسیده آزاد است.

مهندسی  نظام  سازمان  صادق)ع(-  جعفر  امام  بلوار  یزد  نشانی: 

ساختمان استان یزد- طبقه سوم-  دفتر فصلنامه گنجینه یزد

www.yazdnezam.ir : آدرس اینترنتی
yazdnezamro@yahoo.com :رایانامه

تلفن سازمان: 3155 -035 
نمابر: 035-38260800

نقل مطالب این فصلنامه با ذکر منبع با مانع است.
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سخن نخست 
تاریــخ معمــاری اســتان یــزد و شــهر میــراث تاریخــی جهــان، مشــحون از نامهــای ارجمندی اســت کــه در فراز 
و نشــیب هــای بــی امــان گذشــته ی ایــن دیــار و در میــان دلشــوره های اقتصــادی خانــواده هــا، ظــرف هــای 
پرســوال و چــرا هــای همــواره مانــدگار را  پاســخ هایــی شایســته داده و بــه خلــق آثــاری بدیــع توفیــق یافته اند. 
آنهــا بــا تکیــه بــر هنــر و اندیشــه و ذوق و تعهــد و تــوان خویــش، هرگز اجــازه نــداده اند ســاختمانهای محصول 
کارشــان در برابــر حــوادث ســخت زانــو بزننــد و فــرو ریزنــد و  یــا با اســتهاک زودرس، دچار فرســودگی گشــته 

و جوانمرگ شــوند.
مــا  بــه هنــر معمــاری خشــت خــام این دیــار در گذشــته هــای دور و نزدیــک و بــه آثار مانــدگاری که معمــاران 
و مهندســان متعهــد معاصــر خلــق کــرده یــا مــی کننــد، می بالیــم و افتخــار می کنیم کــه آفریــده هــای دیروز 

و امــروز شــان در انطبــاق بــا حقــوق جامعــه و بــا رعایــت اخــاق حرفه ای صــورت پذیرفته اســت.
 امــروز نیــز کــه بــه یــاری خــدا پــروژه فاخــر و شــاخص ســاختمان اصلــی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان یــزد پــس از چنــد ســال ســکوت و کــم تحرکــی ناخواســته،  روی ریــل اجرایــی قــرار گرفتــه اســت،  
خرســندیم کــه توفیــق حاصــل شــد تــا در نخســتین گام، با دعــوت از مهندســان خبره معمــاری اســتان از هنر 
و تــوان خبــرگان ایــن صنعــت اســتفاده و نمــادی از مشــارکت و همدلــی و همفکــری مهندســان اســتان را در 

طراحــی و پی ریــزی ایــن بنــای مانــدگار بــه نمایــش بگذاریــم.
 همــکاری و انســجام رای هیئــت مدیــره محتــرم ســازمان در برگــزاری مســابقات معمــاری ســاختمان اصلــی 
ســازمان و حضــور فعــال همــه آنــان کــه عاشــقانه دل در گــرو احداث ســاختمانی شایســته نــام ارجمنــد "    نهاد 

مردمــی و فنــی تخصصــی  ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان" را داشــته اند،  ســتودنی  اســت.
 اینجانــب ضمــن تقدیــر از همــه آنــان کــه بــا قــدم و قلــم و اندیشــه و ابتــکار عمــل خویش مــا را در این مســیر 
یــاور بــوده و در ادامــه راه، همــراه مــان خواهنــد بــود، تاکیــد می کنــم کــه رعایــت تمامــی مقــررات و مبانــی 
شهرســازی و معمــاری و اصــول ســازه ای بــا  بــه کارگیــری فنــاوری هــای نویــن صنعــت ســاختمان، همــراه با 
رعایــت اصــول ایمنــی و رفاهــی، از اولویت هــای برنامــه ماســت و درصــدد هســتیم ایــن مجموعــه را تــا زمــان  
بهــره بــرداری و ســالهای پــس از آن تبدیــل بــه کارگاهــی آموزشــی، ترویجی و فرهنگ ســازی برای مهندســان 
امــروز و فــردای اســتان نماییــم و مراجعــان ســازمان بــا مشــاهده نمــاد هنــر مهندســی اســتان بــه سرنوشــت 

کارهــای ارجاعــی خــود امیــدوار تــر شــوند.
ویــژه نامــه حاضــر کــه نمایشــگر گوشــه ای از این تاش و مشــارکت ســترگ مهندســان و معماران استاناســت 

تقدیــم نــگاه مشــتاق و نظر عالمانه و موشــکافانه شــما !

مجتبی فرهمند
 رئیس سازمان
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 رقابت های پرشور معماری، چراغ راه حال و آینده

 بــه یــاد مــی آوریــم روزگار پیونــد درون گرایــی معمــاران با خلوت 
مســحور حیــاط هــا ، پادیاوهــا ، گــودال باغچــه هــا، هشــتی هــا 
و کاه فرنگــی هــا و شبســتان هــا را کــه بــا ســر در عمــارت هــا 
و قــوس شــگفت گنبــد هــا و ایــوان هــا ، بــا معرفــت گــره مــی 

خــورد.
بــه خاطــر مــی آوریــم روزگار حضور ســفیران  معمــار ایرانــی را در 
تاریــخ معمــاری بیزانــس اســپانیا و جنــوب فرانســه و خودنمایــی 

معمــاری ایــران باســتان، هخامنشــی، آشــوری و 
خاصه معماری ساســانی و اســامی در معماری 

یونــان و روم. 
 همــان روزهــا کــه جلــوه بدیــع هنــر ایرانــی و 
ــا نــگاه نــازک بیــن و اندیشــه فاخــر  اســامی ب
مهندســان و معمارانــی همچــون احمــد و حمید 
الهــوری و امانت خان شــیرازی از هنــد و بیزانس 
گرفتــه تــا آخریــن حــدود اروپــا نضــج یافــت و با 
غیــرت مثــال زدنــی اســتادانی همچون حســین 
لــرزاده، محســن فروغــی، علــی اصغــر شــعرباف، 

هوشــنگ ســیحون و محمــد کریــم پیرنیــا ، در قامت ســازه های 
ــان میراثــی جــاودان  ــی قــد کشــید و ســرانجام چون کهــن ایران
پیشــکش نســلی گشــت کــه ســخاوتمندانه صدها تندیــس مهر 
خــورده بــا نقــش ایــران و ایرانــی، مانایــی و صابــت خویــش را به 

یــادگار گــذارد.
 تاریــخ مهندســی معاصــر نیــز سرشــار از 
نــام بزرگانــی اســت کــه انــوار دانــش 
ــروزان  ــری ف ــان اخگ ــان چون ــل ش بی بدی
ــد و  ــی تاب ــاختمان م ــت س ــارک صنع ــر ت ب
بارقه هــای امیــد را در دل هــای پرســوز و گــداز، 
افروختــه نگه میــدارد. از حــاوت دانش بــه روز 
زنــده یــاد علــی اکبــری معیــن فــر و پویایــی 
فــرح بخش ســید جــواد شهرســتانی گرفته که 
رویش ســبز توســعه شــهرها وامدار نفــس های 
ــر جــای  ــره طــراوت ب ــا دای پرشــور اوســت ت
مانــده از پــرگار وجــدان بزرگانــی چــون زنــده 
یــاد مهــدی قالیبافــان، بهاالدیــن ادب و کاظــم 

معمــار ضیــا کــه می تــوان از ژرف زالل همــت شــان ظــرف نیــاز 
را پــر کــرد و بــی تشــویش از گــم شــدن در میــان امــواج متاطم 

روزگار، بــه ســاحل مقصــود رســید.
 اندیشــه و خاقیــت متخصصــان ایرانــی را باید ســتود ؛ چــه آنگاه 
کــه رایــت تدبیــر اینــان در ســازه هــای داخلــی کشــور تجلی می 
یافــت  و چــه آنــگاه که فراســت نگاه شــان در آن ســوی مرزهــا، در 
هندســه شــاهکارهای فاخــری همچون تــاج محل، مدرســه هرات 

یــا در نقــوش برجســته کلیســاهای کهن فرانســه رخ مــی نمود .
ایــن اندیشــه را بایــد ســتود ؛ بــه ویــژه آن گاه کــه امتــداد غیــرت 
حرفــه ای مهندســان بــا دمیــدن روح ابتکارات نظامی و مهندســی 
در دوران دفــاع مقــدس، توســط بی نظیرتریــن طرحهــا و 
شــاهکارهای مهندســی تحقق مــی یافت؛ یــا آنگاه کــه عظیم ترین 
طــرح هــای توســعه و ســازندگی بــا طراحــی و ســاخت ســازه هایی 

همچــون بــرج میــاد، پــل هــای صــدر و طبیعــت، نیــروگاه ســد 
ــران و ده هــا  ــن ســد بتنــی دو قوســی ای کارون ۳ و ۴ ؛ بزرگتری

پــروژه عظیــم نفــت ، گاز و پتروشــیمی بــه ثمــر مــی نشســت.
بــا پشــتوانه ای ایــن چنیــن هنــوز هــم میتــوان نــوای موســیقایی 
هنــر اصیــل معمــاران ایرانــی را از ورای ردیــف پــر هیبــت ســازه هــا 
ــا                                                     ــا ت ــون ه ــا و پاوی ــه ه ــا چایخان ــتایی ت ــای روس ــه ه و از خان
ســازه هــای شــگفت انگیــزی کــه در جهــان نظیــر آنهــا نیســت،  
شــنید. البته اگــر دولــت منــدان و برنامه ریزان 
اجرایــی کشــور نیــز ضمــن ارج نهادن بــه کار 
و تــاش مهندســان،  بــه عهــد خویــش بــرای 
پذیــرش حضور گســترده تر جامعه مهندســی 
ــای                  ــان در عرصه ه ــه آن ــور ب ــذاری ام و واگ

مختلــف عمــل کننــد.

ــر  ــکوه تفک ــه ش ــم ک ــن اعتقادی ــر ای ــا ب م
مهندســی را متخصصانــی رقــم می زننــد کــه 
فــارغ از سرمشــق هــا و گرتــه بــرداری هــای 
شــتابزده، بــه پایــداری تمــدن، هویــت تاریخی و معماری ســنتی 
خــود می اندیشــند. اینــان اخــاق مهندســی را در پایــان عصــر 
آزمــون و خطــا هــای پیاپــی و تاکیــد بــر تحقیــق و پژوهش قبل 
از کار و دمیــدن روح ابتــکار و خاقیــت در نظــام حرفه ای خویش 
می داننــد تــا در نتیجــه تعامل ســازنده با مخاطبــان و ارائــه خدمات 
بــه اینــان، اقتــدار ســازمانی و حرفــه ای خــود را 
ــن  ــه ی چنی ــد و در نتیج ــن کنن ــز تضمی نی
رویکــردی اســت کــه می تــوان شــهروندان را بــه 

کنشــگرانی آگاه تبدیــل نمــود.
ــاق  ــن: اخ ــل بنیادی ــه اص ــر س ــد ب ــا تاکی  ب
عمومــی، اعتمــاد پذیــری و عدالــت، که اســاس 
اســتواری در تصمیمات حوزه مهندســی اســت، 
مــی تــوان تمامــی تــاش خویــش را معطــوف 
ایجــاد انــگاره هــای حرفــه ای در میــان اعضای 

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان نمــود.
 وقــت آن اســت کــه مهندســان بــا اعتقــاد بــه 
شــفافیت و عــدم تعــارض منافــع، به عنــوان دو 
اصــل مهــم اخــاق حرفــه ای بــار دیگــر بــا تاکیــد بــر بایــد هــای 
حرفــه ای خویــش به پرسشــهای مانــده در اذهان و افــکار عمومی 

 رسیدن به ایرانی پیشرو 
و سرافراز در حوزه 
مهندسی، جز با حضور در 
رقابتی پرشور برای دعوت 
از شایستگان و انتخاب 
اندیشه های برتر از میان 
نخبگان و پیشکسوتان 
این جامعه ممکن نیست.

مهندس جوان و 
آرمانخواه امروز، فارغ 
از نزاع و کشمکش های                        
بی سرانجام سیاسی، به 
ایفای نقش مغفول مطالبه 
گری خویش می اندیشد.

*
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دربــاره چگونگــی ارائــه خدمــات مهندســی پاســخ گویند.
 نســل جــوان، بالنده و خاق مهندســی ، اینک در ابتدای مســیری 
دشــوار ایســتاده اســت؛ بــا کولــه بــاری پــر از نشــانه هــای امیــد به 
آینــده ، فــارغ از چالش هــای گاه اجتنــاب ناپذیــر حرفــه ای و پــر از 

اعتقــاد بــه پیمــودن راهــی کــه پــس از گــذر 
ــه هــای دشــوار ســازندگی، ســرانجام  از گردن
بــه توســعه و پیشــرفت پایــدار کشــور خواهــد 
ــح  ــی، ترجی ــع گرای ــا پشــتوانه واق رســید و ب
مصالــح عمومــی بــر منافــع فــردی و عرضــه 
خدمــات شایســته و مطلــوب مهندســی، بــی 

هیــچ سســتی و فطــور محقــق مــی گــردد.
ــارغ از  ــروز، ف ــدس جــوان و آرمانخــواه ام مهن
نــزاع و کشــمکش های بی ســرانجام سیاســی، 
ــری  ــه گ ــول مطالب ــش مغف ــای نق ــه ایف ب
ــر زمیــن  ــی ب خویــش مــی اندیشــد؛ از چرای

مانــدن قوانیــن بکــر تا بی پاســخ ماندن مزمــن نیازهــای حرفه ای 
خویــش. تــا آنجا کــه در تکــرار این خواســتن ها ، ضــرورت حضور 

ایفــای تخصــص گرایی را بــه دیگران یــادآور شــود. او در 

نقــش مطالبه گــری خویــش اصــل اســتقال حرفــه ای را نیــز بــه 
همــگان متذکــر خواهد شــد و یــادآوری خواهــد کرد که ســازمان  

نظــام مهندســی ســاختمان ســرمایه ای ملــی اســت.
ــد کــه مرجعیــت حرفــه ای او در   نســل پویــای امــروز مــی دان
ــر  ــش در براب ــا کرن ــه ب ــی، ن ــه بین الملل عرص
ــا تعظیــم در مقابــل  فرهنــگ وارداتــی ، کــه ب
ــم  ــتگانش رق ــن گذش ــدن که ــراث و تم می

ــورد. میخ
ــن  ــروز در عی ــی ام ــد مهندس ــه توانمن  جامع
تبییــن و پاسداشــت مفاهیــم و مبانــی معماری 
اصیــل خویــش و صیانــت از آن، خــود را نیازمند 
آمــوزه هــای نویــن دانــش مهندســی مــی دانــد 
و مــی کوشــد ضمــن درک صحیــح نیازهــا بــا 
نگاهــی ژرف بــه آینــده، بــر تولیــد مهندســی 
ــی در  ــد کاالی داخل ــه تولی ــک ب ــی و کم بوم

صنعــت ســاختمان تاکیــد ورزد.
ــی پیشــرو و  ــه ایران در اندیشــه نســل خــاق امــروز، رســیدن ب
ســرافراز در حــوزه مهندســی، جــز بــا حضــور در رقابتــی پرشــور 
بــرای دعــوت از شایســتگان و انتخــاب اندیشــه های برتــر از میان 
نخبــگان و پیشکســوتان ایــن جامعه ممکن نیســت. نســل امروز 
مهندســی بــرای صیانــت از جایــگاه متعالــی خــود بــه اهمیــت 
رای تعییــن کننــده خویــش نظــر دارد و باورمــان ایــن اســت کــه 
بــر بنیــاد پاسداشــت اعتمــادی کــه در ایــن خــاک جــا و جــان 
گرفتــه، فــردا زیباتریــن اندیشــه هــا بــر شاخســار ایران اســامی و 
اســتان دارالعبــاده یــزد و این شــهر میــراث تاریخی جهــان خواهد 

. شکفت 
خداونــد مــا را از خــاک آفریــد و بــرای آبادانــی زمیــن مامــور مــان 

ساخت.
*  برگرفته از :مستند روز معمار

 نسل جوان، بالنده و 
خالق مهندسی ، اینک 
در ابتدای مسیری دشوار 
ایستاده است؛ با کوله باری 
پر از نشانه های امید به 
آینده
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با قدرت در مسابقات شرکت کنیم

 ورود بــه یــک مســابقه معمــاری بــا ارزش و رضایــت بخش اســت. 
مهــم نیســت کــه در بیــن ورودی هــای نهایــی، در کدام رتبــه قرار 

بگیریــد. همــه دوســت دارند برنده شــوند.
 اگــر مــی خواهیــد در یــک مســابقه معمــاری طــرح شــما هــم 
از جملــه بهتریــن هــا باشــد و اگــر میخواهید طــرح تاثیرگــذاری 
داشــته باشــید، خــوب اســت بــا دیــدگاه چنــد نفــر از کســانی که 

برنــده رقابــت هــای معمــاری مهمــی بــوده انــد آشــنا شــوید::

 قدم اول:

 مشخص کردن و شفاف سازی هدف
 اهــداف بایــد ماننــد ســوخت یــک خــودرو به گونــه ای باشــد که 
در تمامــی مراحــل رســیدن به مقصــد، ارزش خــود را حفظ کنند 

و همــواره مــا را بــه ســمت جلــو ســوق دهند.
ــه اینکــه : چــرا مــی خواهیــم در یــک مســابقه   مثــاً پاســخ ب
معمــاری شــرکت کنیــم و پیــروز شــویم؟ مــی تواند انگیــزه های 

مــا را مشــخص کنــد.
زمانبنــدی نیــز از بخش هــای مهــم هــدف گــذاری اســت کــه در 
کنــار تعییــن هــدف بایــد بــه آن بپردازیم. اینکــه برای رســیدن به 
هــدف چــه مراحلــی را بایــد طــی کنیــم و بــرای هــر کــدام از این 
مراحــل چــه مــدت زمانــی را اختصــاص دهیــم، موفقیت مــا را در 

مســابقات طراحــی تــا حد زیــادی بیمــه خواهــد کرد.
ــا  ــده ه ــت ای ــز در رقاب ــل از هــر چی  در مســابقات معمــاری قب
شــرکت کنیــد، نــه رقابــت هایــی کــه محصــول نهایــی را مد نظر 
دارنــد. در رقابــت بــرای طراحــی یــک ســاختمان کــه قــرار اســت 
احــداث شــود، رقابــت بیــن ایــده هاســت کــه تاثیــر زیــادی بــر 

حرفــه شــما بــه همــراه خواهــد داشــت.
 قوانیــن شــهری و توجــه بــه منظــر شــهری در ســاخت و ســاز 
واقعــی، اهمیــت باالیــی دارنــد و رقابــت بین ایــده ها امــکان دیده 

راز و رمز موفقیت در مسابقات معماری
ترجمه از :   منابع خارجی
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شــدن طــرح هــای نوآورانــه و چشــمگیر را فراهــم مــی کنــد.

 قدم دوم:

 بررسی تمامی ابعاد، جنبه ها و سطح مسابقه 

ــوع ســازه،  ــر اســاس ن ــاً ب مســابقات طراحــی و معمــاری عمدت
کاربــری ســازه و انتظــارات داوران و کارفرمــا، بــه ســطوح مختلفی 

تقســیم بندی می شــود.
شــناخت و بررســی جنبه هــای مســابقات باعث 
ــر  می شــود کــه شــما زمــان و فکــر خــود را ب
روی بخــش هــای مهــم و تاثیــر گــذار معطوف 
کنیــد. نقــاط ضعــف خــود را برطــرف و نقــاط 
قــوت خــود را تقویــت کنید و بهتریــن نتیجه را 

در مســابقه کســب نمایید.
ــاران  ــای معم ــص و گرایش ه ــناخت تخص ش
برجســته آن منطقــه، انتظــارات اصلی از پــروژه، 
کاربــری طــرح، ابعــاد و مســاحت طرح،مــواردی 
هســتند کــه بــا مطــرح ســازی و مشــارکت در 
ــه  ــال آن،  مطالع ــه دنب ــی و ب ــات گروه جلس
آثــار معمــاران برجســته، نتیجــه هــای بســیار 

چشــمگیری را بــه همــراه دارد. 

قدم سوم:

به کارگیری خالقیت ها 

هنگامــی کــه رقابت مناســب را انتخــاب کردید، دســتورالعمل آن 
را بــه دقــت بررســی و اطمینــان حاصــل کنید 
کــه از همــه عناوینــی که بایــد طراحی شــما را 

شــامل شــود، اطــاع دارید.
 ســپس بــه ســراغ قــدم هــای بعــدی و فراتــر از 

آنچــه داوران توقــع دارنــد، بروید.
ــه  ــت ب ــدگان رقاب ــاره برگزارکنن ــق درب  تحقی
ــاره آنچــه از طــرح  شــما کمــک می کنــد درب
میخواهنــد، ماننــد رویکــرد آنهــا در طراحــی، 
بیشــتر آگاه بشــوید؛ هــر چنــد بایــد از هرگونه 
تقلیــد از طــرح هــای نزدیــک بــه نظــر داوران 
اجتنــاب شــود. زیــرا هــدف یــک رقابــت 

معمــاری همیشــه رســیدن بــه طرحهایــی نوآورانــه اســت کــه 
بتوانــد پاســخگوی عملکــرد مــورد انتظــار نیــز باشــد.

قدم چهارم،

توجــه ویــژه بــه نحــوه تعامــل مــردم بــا ســاختمان 
مــورد نظــر

ــی  ــه جنبــه هــای زیبای بســیاری از طراحــان تمرکــز خــود را ب
ــد. ــوف می کنن ــی معط شناس

شــما بایــد به خوبــی متوجه عملکــرد هایی کــه ســاختمان مورد 
نظــر بایــد بــه آن پاســخ دهــد و اینکــه چگونــه فضاها مــی توانند 
بهتریــن کارکــرد را ارائــه دهنــد، باشــید. عوامــل مهم دیگــر مانند 

تعامــل مــردم با ســاختمان، روش هــای محوطه ســازی و مباحث 
پایــه ای طراحــی ماننــد مصالــح ســاختمانی، فضاهــا، مســیرهای 
حرکتــی و ســازه نبایــد در درجــه دوم اهمیــت قــرار بگیرنــد یــا 

از نظــر دور بمانند.

قدم پنجم:

ــناخت  ــورانه و ش ــای جس ــده ه ــری ای ــه کارگی  ب
ــب  ــا مخاط ــاختمان ب ــاط س ارتب

واضــح اســت کــه هرچــه خــوب بــه نظــر بیاید 
ــه  ــد ک ــان حاصــل کنی خــوب اســت. اطمین
طــرح شــما جذابیــت بخصوصــی دارد؛ یعنــی 
چیــزی دارد کــه آن را از دیگــر طــرح ها متمایز 

مــی کنــد.
ــال  ــه دنب ــوال ب ــزرگ معم ــای ب ــازمان ه  س
ایــده هــای جســورانه هســتند. البته بــا علم به 
اینکــه طــرح مــورد نظــر بتوانــد بــا اصاحــات 
الزم قابــل اجــرا شــود. بایــد راهــی پیــدا کنیــد 
کــه طــرح شــما بتوانــد بــا مخاطــب ارتبــاط 
برقــرار کنــد و جــذاب باشــد و در نهایــت بتواند 

عــاوه بــر مــردم، نظــر داوران را جلــب کنــد.
 عمومــاً داوران مســابقه طرحــی را برجســته مــی شناســند کــه 
نمــادی از خاقیــت در مهندســی و معمــاری محســوب شــود.

قدم  ششم:

 بهره گیری از مشاوره صاحبنظران خارج از گروه

ــت  ــرح در رقاب ــه ط ــرای ارائ ــه ب ــدی ک فراین
معمــاری طــی مــی شــود، پرفشــار اســت. در 
نظــر گرفتــن بــازه زمانی مجــاز کار را ســخت تر 

می کنــد.
اینکــه طــرح نهایــی چگونــه بــه نظــر می آیــد، 
ــی کــه  ــر از طراحان توســط ناظــر دیگــری غی
ــود. ــی ش ــد، بررس ــا روی آن کار می کنن دایم

 بــا دعــوت از یــک منتقــد مهمــان کــه 
ــی  ــوان بازخوردهای ــت، می ت ــرح نیس درگیرط
گرفــت و بــا دیــد دیگــری بــه کار نــگاه کــرد و از ایــن دید تــازه در 

ــرد. ــره ب کل کار به
همیشــه افــراد و نفراتــی کــه از بیــرون بــه یک طــرح  مــی نگرند،  
نــکات و جزئیاتــی را متوجــه خواهنــد شــد کــه از دیــد خالق یک 

طــرح، پنهــان بوده اســت.
 ایــن همــان مرحلــه چکــش کاری و صیقــل دادن طــرح اســت. 
پیــش از ارائــه نهایــی طــرح، از تمام اســاتید و دوســتان صاحب نظر 
بخواهیــد طــرح شــما را بــا نگاهــی موشــکافانه مــورد ارزیابــی قــرار 
دهنــد و بــه دقــت بــه ایــرادات و پیشــنهادهای آنهــا توجــه کنیــد.

یادتــان باشــد کــه در هــر ذهن، فکــری وجــود دارد و بررســی یک 
طــرح از جوانــب متفــاوت باعــث پختگــی و تکامــل طــرح و ایــده 
شــما میگــردد. بســیاری از طرح هــای بــزرگ جهــت رســیدن بــه 
طــرح نهایــی ده هــا و صدهــا بــار در مــورد بازبینــی و اصــاح قرار 

ــه اند. گرفت

شما ملزم هستند قوانین 
شهری و توجه به منظر 
شهری را در طرحی که 
قرار است تهیه شود، 
رعایت کنید.

 حتی اگر این شانس را 
پیدا نکنید تا از برترین 
ها باشید باز هم تجربه 
ارزشمندی به دست آورده 
اید و همینطور یک تجربه          
خارق العاده به کارنامه 
طراحی های شما افزوده 
شده است
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قدم هفتم

 ارائه گیرا و جذاب طرح 

ــرح،   ــت ط ــاح پرزن ــه اصط ــه و ب ــر ارائ هن
بخــش حیاتی اســت کــه در کســب جایــگاه و 
رتبــه نقــش بســیار تعییــن کننــده ای را ایفــا 
می کنــد. متــون، تصاویــر و اصطاحــات ابزاری 
هســتند کــه ترکیــب و بــه کارگیــری درســت 
آنهــا در جــای مناســب، جلــوه و ارزش باالیی را 

بــرای طــرح بــه همــراه دارد.
 گاهــی یــک تصویــر تاثیــری به مراتب بیشــتر 
ــه  ــک ارائ ــرح دارد. ی ــه در ط ــزاران کلم از ه
درســت شــامل مقدمه کوتــاه مرتبط، ســپس 
بخــش اصلــی شــامل توضیــح در مــورد تمــام 
ویژگــی هــای طــرح و باالخره،جمــع بنــدی 

پایانــی مــی باشــد.
ــه ای کــه  ــه گون ــد جــذاب باشــد ب ــه بای  ارائ
داوران را وادار کنــد بــه راحتــی چشــم از ارائــه 
ــد.  غلــط هــای تایپــی، عــدم  ــر ندارن شــما ب
تطابــق متن و تصویر و نداشــتن تســلط کافی 
شــما بــه گــزارش، مــواردی هســتند کــه بــه 
شــدت از ارزش طــرح شــما مــی  کاهنــد. پس 
قبــل از ارائــه، تمامــی مــوارد فــوق را بررســی و 

ایــرادات را برطــرف ســازید.
ــوارد                 ــایر م ــت س ــار رعای ــواز در کن ــم ن ــرا و چش ــه گی ــک ارائ ی
مــی توانــد موفقیت شــما را تضمین و طــرح شــما را از میان صدها 

طــرح دیگــر، شــاخص کنــد.
 مســتقیم و واضــح بــه نکتــه اصلــی بپردازیــد. تصویــری واضــح و 

جــذاب از کانســپت خــود ارائــه و در کمتریــن زمــان، یــک تصویــر 
کلــی از طــرح تــان در اختیــار قــرار دهیــد.

 از آنجــا کــه داوران بــا صدهــا طــرح مواجــه هســتند، همــراه کردن 
نوشــته هــا باعکــس مــی توانــد مفیــد باشــد. 
ــرای  ــاً ب ــرق دار کــه صرف عکــس هــای زرق و ب
زیبایــی ارائــه شــوند بــه نظــر غیــر ضــروری و 

نامناســب بــه نظــر مــی رســند.

قدم هشتم:

  از رقابت چه بدست می آورید؟

در نظــر داشــته باشــید کــه بــرد و یــا باخــت در 
مســابقه معماری، زمینه ســاز تجربه ارزشــمندی 
ــث جــذب مشــتریان در  ــرای شماســت و باع ب

آینــده خواهــد شــد.
 در ایــن رقابت هــا امــکان آزاد کــردن فکــر 
ــد  ــش می آی ــت پی ــن فرص ــد و ای ــود را داری خ
کــه بــر موضوعــات مهــم اجتماعــی و فرهنگــی 
تمرکــز کنیــد و ذهــن خــاق خــود را در ابعــاد                 

گســترده تــر بــه کار گیریــد.

  چنــد تجربــه مهــم جهانــی از 
شــرکت در مســابقات معمــاری 
در مســابقه طراحــی کتابخانــه مرکــزی در کلگــری کانــادا، تعریف 
نویــن برنــده مســابقه از مفهــوم کتابخانــه موجــب برتری وی شــد. 
زیــرا عصــر دیجیتــال نگــرش انســان هــا را بــه کتابخانــه تغییــر 

 سازمان های بزرگ 
معموال به دنبال ایده های 
جسورانه هستند. البته با 
علم به اینکه طرح مورد 
نظر بتواند با اصالحات الزم 
قابل اجرا شود. 

تعامل مردم با ساختمان، 
روش های محوطه سازی 
و مباحث پایه ای طراحی 
مانند مصالح ساختمانی، 
فضاها، مسیرهای حرکتی 
و سازه نباید در درجه دوم 
اهمیت قرار بگیرند
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داده اســت. عــاوه بــر ایــن ظاهــر طــرح از زیبایــی قابــل قبولــی 
برخــوردار اســت.

 بنابرایــن فاصلــه گرفتــن از تصــور معمولــی در خصــوص یــک 
تیــپ ســاختمانی و تعریــف جدیــد مفهــوم یک 
ســاختمان میتوانــد بــرای تطبیق بنا بــا عملکرد 
مطلوب، ســایت پــروژه و...... به نتایج ارزشــمندی 

در طراحــی منجــر شــود.
 در عیــن حــال توجــه داشــته باشــید کــه پــروژه 
برنــده، همیشــه و بــرای همــه بــه یــک انــدازه 

خــوب بــه نظــر نمــی رســد.
 نکتــه دیگــر اینکــه به یاد داشــته باشــید تخیل، 
ــد از راه  ــدارد و خاقیــت مــی توان محدودیــت ن
تغییــر دادن بــه بازتعریــف مصالــح و فــرم هــا و 

اصــول معمــاری ســنتی، بــه دســت آیــد.
در رقابــت هــا هیــچ محدودیتــی بــرای خاقیت 
وجــود نــدارد و تنــوع در طــرح هــا بســیار اســت. 

همچنیــن راه بــرای آموزش هــا و کســب مهــارت هــای تــازه در 
طراحــی بــاز اســت.

 نکته دیگر:
 تصــور اینکــه رقابــت بــه ســاخت منجــر مــی شــود و یــا اینکــه 

رقابــت بیــن ایده هاســت، در طراحی شــما 
اثــر مــی گــذارد.

ــهری و  ــن ش ــتند قوانی ــزم هس ــما مل ش
توجــه بــه منظــر شــهری را در طرحــی که 

قــرار اســت تهیــه شــود، رعایــت کنیــد.
بافــت شــهری، دسترســی و دیــد کلــی، بر 
طــرح اثرگذارنــد. طراحــی یک ســاختمان 
ــه  ــه ب ــی توج ــرد  و  ب ــورت منف ــه ص ب
موضــوع طراحی، پســندیده نیســت. این در 
حالــی اســت کــه در مســابقه ایده پــردازی، 
ــاز  ــه ب ــرای طراحــی نوآوران دســت شــما ب

اســت.
بــرای اینکــه برنده باشــید باید بــه مانند نفر 
اول فکــر کنیــد. هرچنــد بــرای بــردن الزم 
نیســت حتمــا اول شــویم. طــرح هایــی که 
ــی می رســد،  ــه جمــع طــرح هــای نهای ب
مــورد توجــه قــرار می گیــرد. حتی اگــر این 
شــانس را پیــدا نکنید تا از برترین ها باشــید 
بــاز هــم تجربه ارزشــمندی به دســت آورده 
ایــد و همینطــور یــک تجربــه خــارق العاده 
ــزوده  ــه کارنامــه طراحــی هــای شــما اف ب

شــده اســت

سخن آخر:
ــت  ــی اس ــود عامل ــت خ ــرس از شکس  ت
کــه باعــث شکســت در یــک مســابقه بــه 
خصــوص مســابقات طراحــی و معمــاری 

مــی شــود.
اگــر بــه ایــن ضــرب المثــل ژاپنی کــه می 
ــای کمــی  ــروزی چیزه ــا  از پی ــد: "م گوی
یــاد مــی گیریــم امــا از شکســت چیزهــای 

بیشــتر"،  دقــت کنیــم در مــی یابیــم کــه فــارغ از شکســت یــا 
پیــروزی، شــرکت در مســابقات طراحــی و معمــاری آورد هــای 
فراوانــی را در زندگــی مــا و آینــده مــان بــه همــراه خواهد داشــت.

 یادمــان باشــد کــه هــر طــرح و پــروژه جایــی 
بــرای بهبــود و بهتر شــدن دارد. بعد از ســپری 
کــردن مراحلــی کــه در بــاال تشــریح شــد، بــا 
ــن نحــو  ــه بهتری ــاال و ب ــه نفــس ب اعتمــاد ب

طــرح خــود را ارائــه دهیــد.
ــه  ــری در مرحل ــای فک ــواس ه ــود وس وج
تحویــل نهایــی، امــری طبیعی اســت. نکته ای 
کــه بایــد مــد نظــر قــرار دهیــد این اســت که 
بهتریــن خودمــان باشــیم و تمامی تاشــمان 
ــروزی در  ــداف و پی ــه اه ــیدن ب را در راه رس

مســابقات طراحــی بــه کار ببندیــم. 

با قدرت در مسابقات شرکت کنید.

 باید از هرگونه تقلید از 
طرح های نزدیک به نظر 
داوران اجتناب شود. 
زیرا هدف یک رقابت 
معماری همیشه رسیدن 
به طرحهایی نوآورانه 
است که بتواند پاسخگوی 
عملکرد مورد انتظار نیز 
باشد.



 14 | شماره 55 | گنجینه یزد           

ــراي  ــتگذاري ب ــرورت سیاس ــه ض ــه ب ــا توج ب
ایجــاد زمینــه هــاي ارتقــاء کیفــي بناهــا، ســیما 
ــي  ــاء کیف ــه ارتق ــهرها، و در نتیج ــر ش و منظ
ــو و  ــک س ــور از ی ــازي کش ــاري و شهرس معم
ــي از  ــاي ناش ــرداري از فرصته ــره ب ــت به اهمی
ــه  ــزاري مســابقات معمــاري و شهرســازي ب برگ
عنــوان یکــي از روشــهاي شــکل گیــري فضاهاي 
شــهري و بناهــاي ارزشــمند و بــا اســتناد بــه بند 
یــک مصوبــه مــورخ 1۳9۳/۴/2۳ شــوراي عالــي 
شهرســازي و معمــاري ایــران و بــه منظــور ایجــاد 
ســاختار اجرایــي »آییــن نامــه جامــع برگــزاري 
مســابقات طراحــي معمــاري و شهرســازي، 
مصوب جلســه 51۳ مورخ 1۳81/12/20 شــوراي 
عالــي انقــاب فرهنگــي«، از طریق  شــکل گیري 
دبیرخانــه دائمي مســابقات و هیأت حــل اختاف، 
ایــن دســتورالعمل بــا تأکیــد بــر ضــرورت توجــه 

ویــژه بــه اســناد فرادســت و طرحهــاي توســعه و عمــران مصــوب، 
در فرآینــد برگــزاري مســابقات طراحــي معمــاري و شهرســازي 
تدویــن و مفــاد آن از تاریــخ اباغ براي کلیه دســتگاهها و اشــخاص 
ــه  حقیقــي و حقوقــي در بخشــهاي دولتــي و غیردولتــي کــه ب
برگــزاري مســابقه اقدام کننــد الزماالجــراء خواهد بــود. در صورت 
نیــاز، تفســیر مفــاد ایــن دســتورالعمل برعهــده دبیرخانه شــوراي 

عالــي شهرســازي و معمــاري ایــران میباشــد.
ــه دائمــي مســابقات و  برگــزاري مســابقه و ثبــت آن در دبیرخان
رعایــت ایــن دســتورالعمل بــراي بناهایــي کــه بــه لحــاظ اهمیت 
کیفــي، اهمیت عملکــردي، میزان تأثیرگــذاري در ســیما و منظر 

ــي و  ــت مکان ــن، اهمی ــه نمادی شــهري، وج
اهمیــت محلــي، ملــي و بین المللي شــاخص 
میباشــند اجباري اســت؛ تشــخیص ایــن امر 
تــا زمان تصویب دســتورالعمل بنــد 2 مصوبه 
مــورخ 1۳9۳/۴/2۴ شــوراي عالي شهرســازي 
و معمــاري ایــران برعهــده دبیرخانــه دائمــي 
ــي  ـ بدیه ــره  ــد. تبص ــي باش ــابقات م مس
ــازي در  ــاري و شهرس اســت مســابقات معم
شــرایطي معتبر شــناخته مي شــوند که تابع 

چهارچــوب آیین نامــه جامع و دســتورالعمل 
حاضــر باشــند. بــه عبــارت دیگــر آن دســته 
ــاري تشــخیص داده       ــه اجب ــي ک از موضوعات
ــهـ   ــد در صــورت ثبــت در دبیرخان نشــده ان
کــه بــه معنــاي تمکیــن و التــزام عملــي بــه 
مفــاد ایــن دســتورالعمل اســت ، از حمایــت 
معنــوي و اعتبــار دبیرخانــه دائمي برخــوردار 

خواهندشد.
*تعریف انواع مسابقه 

براســاس بنــد الــف بخــش یــک آییــن نامــه 
ــرکت  ــه ش ــوا، دامن ــاظ محت ــه لح ــع ب جام
ــن  ــوه داوري در ای ــل و نح ــدگان، مراح کنن

آییــن نامــه مــاک عمــل میباشــد. 
کارفرمــا: مالــک طــرح یــا هــر کســي اســت 
ــک  ــارات مال ــون داراي اختی ــر قان ــا ب ــه بن ک
اســت. )مطابــق بــا توضیح بخــش ۳ آییننامه 
ـ۳. برگزارکننــده: شــخص حقیقــي یــا حقوقــي، دولتي  جامــع( ۴
یــا غیردولتــي اســت کــه مســابقه را برگــزار مــي کنــد و متولــي 
ــي  ــه، و مســئول اصل ــن نام ــن آیی ــزاري آن در چارچــوب ای برگ
مســابقه در مقابــل شــرکت کننــدگان و قانــون اســت. )مطابــق با 

جــزء 1 بنــد ب بخــش الــف، آییــن نامــه جامــع( 
جامعــة شــرکت کنندگان: مجموعة اشــخاص حقیقــي یا حقوقي 
اســت کــه بنابــر قوانیــن و ضوابــط مســابقه، مجــاز بــه شــرکت در 
مســابقه شــناخته میشــوند، ولو عماً در مســابقه شــرکت نکنند؛ 
یعنــي جامعــة شــرکت کننــدگان بالقــوه. )مطابق بــا جــزء ۴ بند 

ب بخــش الــف، آییــن نامــه جامع( 
ــي  ــا حقوق ــي ی ــخص حقیق ــرکتکننده: ش ش
ــدرج  ــرایط من ــق ش ــه مطاب ــت ک ــي اس داوطلب
در برنامــة مســابقه بــراي شــرکت در آن مســابقه 
پذیرفتــه مــي شــود. )مطابــق بــا جــزء 5 بنــد ب 

ــف، آییــن نامــه جامــع(  بخــش ال
داور: داور مســابقه شــخص حقیقــي با صاحیتي 
اســت کــه برگزارکننــده وي را طــي حکمــي بــه 
عضویــب در هیــأت داوري منصــوب میکنــد. 
)مطابــق بــا جــزء 6 بنــد ب بخــش الــف، آییــن 

بخش هایی از 

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران درخصوص 
دستورالعمل اجرائی مسابقات معماري و شهرسازي

 مسئولیت حفظ و حراست 
از محصوالت مسابقه در 
طی فرآیند مسابقه و 
برگزاری نمایشگاه برعهده 
برگزار کننده است.

 در صورتی که بر اساس 
اسناد معتبر معلوم شود 
که مالکیت طرح ارائه 
شده در مسابقه خالف 
واقع و یا طرح کپی شده 
است ضمن حذف طرح 
از فرآیند مسابقه شرکت 
کننده مربوطه از شرکت 
در مسابقات معماری و 
شهرسازی به مدت 5 سال 
محروم میشود.
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نامــه جامــع( 
هیئت داوري: هیئتي متشــکل از داوران اســت که نتیجة مســابقه 
بــا داوري ایشــان تعییــن مــي شــود. )مطابــق بــا جــزء 7 بنــد ب 

بخــش الــف، آییــن نامــه جامع( 
محصــول مســابقه: مــوادي اســت که شــرکت 
کننــدگان بــه عنــوان نتیجــة اصلــي فعالیــت 
خــود در مســابقه بــه دبیرخانــة مســابقه 
تحویــل مــي دهنــد و داوري مســابقه در 
میــان آنهــا صــورت مــي گیــرد )ماننــد متــن، 
نقشــه، نمونــک، پرونــدة رایانــه اي، یــا ترکیبي 
از آنهــا(. محصــول یــا محصــوالت مســابقه در 
ــا  ــن دســتورالعمل اختصــاراً »محصــول« ی ای

ــود.  ــده میش ــوالت« خوان »محص
ــور  ــة ام ــل ادارة کلی ــابقه: مح ــة مس دبیرخان

مربــوط بــه مســابقه اســت، کــه برگزارکننــده آن را در اختیار مدیر 
قــرار مــي دهــد. دبیرخانة مســابقه در ایــن دســتورالعمل اختصاراً 

»دبیرخانــه« خوانــده میشــود. 
دبیرخانــة دائمــي مســابقات معمــاري و شهرســازي: دبیرخانهــاي 

اســت کــه بــراي رســیدگي بــه امور مســابقات 
ــا  ــر آنه ــارت ب ــازي و نظ ــاري و شهرس معم
ــه  ــت رســیدگي ب ــي شــود. هیئ تشــکیل م
اختافــات مســابقات معمــاري و شهرســازي: 
ــي را در  ــت نهای ــه حکمی ــت ک ــي اس هیأت
ــده و  ــان برگزارکنن ــي می ــات احتمال اختاف

ــده دارد. ــده برعه ــرکت کنن ش
 برنامه مســابقه: برنامه اي است شــامل اهداف، 
ــي  ــا، معرف ــاي کارفرم ــا و نیازه ــته ه خواس
دقیــق و کامــل ارکان مســابقه، پیشــنهاد نــوع 
مســابقه و داوران )در صــورت وجــود پیشــنهاد 
اولیــه درخصــوص معرفــي داوران( برنامه کلي 
عملکردهــاي موردنظــر، رویکردهــاي طراحي، 

مطالعــات پایــه، )مطالعات زیســت محیطــي، ســازگاري با محیط 
ــه                                                صرفــه جویــي در  و توجــه ب
مصــرف آب و انــرژي(، برنامــه زمانــي و جوایــز مــورد نظــر کــه مي 
بایســت بــه عنــوان یکــي از اســناد »گــزارش پیشــنهاد مســابقه« 
بــه دبیرخانــه دائمــي تحویــل داده شــود. در صورتي که پیشــنهاد 
اولیــه درخصــوص معرفــي داوران وجــود نداشــته باشــد دبیرخانه 

دائمــي میتوانــد نســبت بــه پیشــنهاد و 
معرفــي داوران متناســب بــا موضــوع پــروژه به 
برگزارکننده حســب درخواســت، اقــدام نماید. 
گــزارش پیشــنهاد مســابقه: گزارشــي اســت 
ــه مســابقه«، احــکام  ــوب شــامل »برنام مکت
طرحهاي توســعه شــهري درخصوص ســایت 
ــي  ــع مال ــارات و مناب ــروژه، اعتب ــوع پ و موض
تخصیــص داده شــده قطعي برگزاري مســابقه 
و اجــراي پــروژه )مســابقات اجمالي و مفهومي 
از تعییــن منابــع مالــي بــراي اجراء مســتثني 
هســتند( و کلیه مدارکي کــه دبیرخانه دائمي 
براســاس مقــررات و اختیــارات نظارتــي خــود 

ــه نماید.  مطالب
 جایــزه: یکــي از ملزومــات مســابقه بــه عنــوان ابــزار بهرهمنــدي 
طــرح هــاي برتــر منتخــب از مزایــاي مــادي و معنــوي مربوطــه 
اســت بــه نحــوي که انگیــزه شــرکت در مســابقه را ایجــاد نماید و 

متناســب بــا ارزش محصوالت مســابقه باشــد. 
ارکان مســابقه: عبارتنــد از؛ کارفرما، برگزارکننده )به عنوان مشــاور 
متخصــص جهــت مدیریــت برگــزاري مســابقه(، هیــأت داوري، 

جامعــة شــرکت کننــدگان و جایزه.
کلیــه ارکان مســابقه و عمــوم شــرکتکنندگان 
ملــزم بــه رعایــت حقــوق مؤلفیــن و مصنفیــن 
ــي کــه براســاس اســناد  مــي باشــند. در صورت
معتبــر معلــوم شــود کــه مالکیــت طــرح ارائــه 
ــع اســت )طــرح  شــده در مســابقه خــاف واق
ــرح از  ــذف ط ــن ح ــت(، ضم ــده اس ــي ش کپ
ــه از  ــده مربوط ــرکت کنن ــابقه؛ ش ــد مس فرآین
ــازي  ــاري و شهرس ــابقات معم ــرکت در مس ش
بــه مــدت 5 ســال محــروم میشــود. اعــام ایــن 
موضــوع بــه دبیرخانــه دائمي مــي تواند توســط 
هریــک از ارکان مســابقه از طریــق طــرح شــکایت بــه دبیرخانــه 
دائمــي صــورت گیــرد، بدیهــي اســت احــراز تخلــف مــورد ادعــا 
براســاس اســناد و مــدارک معتبر توســط دبیرخانه انجــام گرفته و 

قابــل ارجــاع بــه هیــأت رســیدگي بــه اختافــات اســت.
ــوالت  ــت از محص ــظ و حراس ــئولیت حف مس
ــزاري  ــد مســابقه و برگ مســابقه در طــي فرآین

ــت. ــده اس ــده برگزارکنن ــر عه ــگاه ب نمایش
برگزارکننــده موظــف اســت ضمــن ارایــه 
ــواي گــزارش پیشــنهاد  ــه و محت مطالعــات پای
ــه هیــأت داوران، نظــر هیــأت داوران  مســابقه ب
ــة  ــا، برنام ــن آگهي ه ــق مت ــه منظــور تدقی را ب
فیزیکــي و رویکردهــاي طراحــي، اخذ و بــا اتفاق 
ــاک  ــال و م ــوارد را اعم ــأت داوران، م آراي هی

ــرار دهــد. عمــل ق
در انتخــاب داوران بایــد نســبت تخصــص و 
تجربــة آنــان بــا موضــوع و پیچیدگي مســابقه و 
ســوابق داوري ایشــان مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
برگزارکننــده مکلــف اســت ضمــن پذیــرش مســئولیت تعهدات 
ناشــي از آیین نامــه جامع و دســتورالعمل حاضر، جوایز مســابقه را 
طــي مراســم رســمي اهدا نموده و نســبت بــه برگزاري نمایشــگاه 
آثــار، چــاپ کارنمــا )کاتالوگ(، گــزارش )مکتــوب و مصــور( نتایج 

مســابقه و معرفــي طرحهــا اقــدام نماید.
هر مســابقه باید جوایزي معین داشــته باشــد و در آگهي مســابقه 
ــرکت کنندگان  ــة ش ــوم جامع ــاع عم ــه اط ب
ــد  ــه عق ــده ب ــد برگزارکنن ــود. تعه ــانده ش رس
ــل  ــد مکم ــده مي توان ــا برن ــة کار ب ــرارداد ادام ق
امــا در هیــچ  باشــد،  از جایزه هــا  بعضــي 
صورتــي جانشــین جوایــز هیــچ یــک از رتبه هــا 

نمي گــردد.
در صورتــي کــه برگزارکننــده عــاوه بــر اعطــاي 
جایــزه به برندگان، قســمتي از هزینــة طرح هاي 
ــا تمامــي هزینه هــا  ــا شــرکت کننده ی ــده ی برن
را، در حــدودي کــه در آگهــي اعــان مي کنــد، 
متقبــل شــود. در ایــن صــورت، عمــل بــه مفــاد 
فراخــوان و یــا آگهــي مســابقه در موعــد مقــرر 

جــزو تعهــدات قانونــي برگزارکننــده خواهدبــود.

  در انتخاب داوران باید 
نسبت تخصص و تجربه 
آنان با موضوع و پیچیدگی 
مسابقه و سوابق داوری 
ایشان مورد توجه قرار 
گیرد.

برگزارکننده مکلف 
است  نسبت به برگزاری 
نمایشگاه آثار، چاپ 
کارنما، گزارش مکتوب 
و مصور نتایج مسابقه 
و معرفی طرح ها اقدام 
نماید.

تعهد برگزار کننده به عقد 
قرارداد ادامه کار با برنده 
می تواند مکمل بعضی از 
جایزه ها باشد اما جانشین 
جوایز هیچ یک از رتبه ها 
نمی گردد.
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فرهمند: ساختمان جدید سازمان؛ کارگاهی برای 
آموزش و ترویج مباحث مشارکتی

بــر اســاس مــاده 7۳ قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان، مهمتریــن اختیــارات و 
وظایــف هیئــت مدیــره ســازمان در اســتان هــا شــامل ایــن مــوارد اســت:

* برنامــه ریــزی در جهــت تقویــت، توســعه فرهنــگ و ارزشــهای اســامی در معمــاری و 
شهرســازی

* برنامــه ریــزی بــه منظور رشــد و اعتای حرفه ای مهندســی ســاختمان و مشــاغل مرتبط 
بــا آن و جلــب مشــارکت اعضا در جهت توســعه فعالیــت های حرفه ای و مهندســی 

* ارتقــای دانــش فنــی و کیفیت کار شــاغان در بخش های مهندســی ســاختمان از طریق 
ایجــاد پایگاه هــای علمــی و فنــی، آموزشــی و نظایر آن 

* کمــک بــه ترویــج اصــول صحیــح مهندســی ســاختمان و همــکاری بــا وزارت مســکن و 
شهرســازی در زمینــه تدویــن ، اجــرا و کنتــرل مقــررات ملــی ســاختمان و اســتاندارد هــا و 

ــار ها معی
* کمــک بــه ارتقــای کیفیــت طــرح هــای ســاختمانی، عمرانــی و شهرســازی در محــدوده 

استان
* برگــزاری نمایشــگاههای تخصصــی، فنــی، تولیــدی و ایجاد تســهیات الزم برای شــرکت 

اعضــا در نمایشــگاه هــای داخلــی و خارجی
*  مشورت با گروههای تخصصی و کسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط

بــا امعــان نظــر بــه مــوارد فوق کــه از جملــه اصلــی ترین وظایــف و اختیــارات هیئــت مدیره 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان اســت، هیئت مدیره دوره نهم ســازمان از هنگام 
شــروع بــه کار خــود تصمیــم بــه برگــزاری یــک مســابقه بــزرگ در بعد ملــی، بــرای طراحی 

معمــاری و اجــرای ســاختمان اصلی ســازمان برگــزار کرد.
 آنچــه در پــی مــی آیــد دیــدگاه آقــای مهنــدس فرهمنــد رئیــس ســازمان نظام مهندســی 

ســاختمان اســتان یــزد در همیــن زمینه اســت.
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برگــزاری مســابقات بــه عنــوان یکــی از اصلــی ترین رســالت های 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور در طــول دوره 28 
ســالی کــه از تصویــب و اجــرای قانون نظام مهندســی ســاختمان 
مــی گــذرد، تــا بــه حــال مغفــول مانــده و توجــه خاصــی بــه آن 
صــورت نگرفتــه اســت. ورود ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 

بــه موضوعــات تبیینی رشــته هــای تخصصی  
نکته ارزشــمندی اســت کــه بایســتی در مرکز 
ــدت  ــن م ــازمان در ای ــرد. س ــرار گی ــه ق توج
ــش  ــّد نق ــود را در ح ــئولیت خ ــاً مس عموم
کنترلــی و نظارتی تقلیل داده اســت در صورتی 
کــه یکــی از نقــش هــای اصلــی ســازمان نظام 
ــری  ــک س ــن ی ــاختمان تبیی ــی س مهندس
ــه صــورت پیشــرو و توســعه ای  موضوعــات ب

بــرای رشــته هــای هفتگانــه اســت.
در قانــون و آییــن نامــه هــای اجرایی پیوســت 

آن، برگــزاری مســابقات بــه عنــوان یکــی از مصادیق اهــداف اصلی 
ســازمان  تعریــف شــده و قطعــاً برگــزاری مســابقه باعــث میشــود 
کــه بخشــی از ارزش هایــی کــه نظــام مهندســی ســاختمان بــه 
عنــوان ســکان دار ایــن حــوزه بــه حــد کافــی بــه آن توجــه نکــرده 

اســت، مــورد بازســازی قرار گیــرد و احیا شــود. 
ــه  در ایــن صــورت اســت کــه مهندســین و ب
ویــژه مهندســین معمــار از ســاختار روزمرگــی 
و یکنواختــی خــارج و وارد یــک فراینــد تولیــد 
تــوأم بــا خاقیــت و ابتــکار عمل خواهند شــد.

 در حــال حاضــر عمــاً  در کارهــای شــهری 
و کارهــای روزمــره،  کمتــر مجــال اســتفاده از 
قــدرت تخیــل و خاقیــت را داریــم و ضابطــه 
ــای  ــم و نیازه ــان ک ــا زم ــک و ی ــای خش ه
غیــرالزم کارفرمــا هــا امکان تخیــل و خاقیت 
و نــوآوری را از مهندســان ســلب مــی کند ولی 
ــی  ــه خوب ــا ب ــه زمینه ه ــابقات اینگون در مس
فراهــم اســت و مــی تواند عرصــه را برای رشــد 

مهندســان بــه ویــژه معمــاران مهیــا ســازد. 
نکتــه دیگــر آنکــه عــاوه بر بحــث خاقیت و نــوآوری مهندســان، 

بحــث رقابــت نیــز بــه عنــوان عامــل مهــم در 
ترویــج مســابقات مطــرح می شــود. مــی دانیم 
کــه در سیســتم رقابــت پذیری و یک ســاختار 
ــود  ــی ش ــکوفا م ــا ش ــدی ه ــی  توانمن رقابت
و قطعــاً منجــر بــه نتایــج مثبــت مــی گــردد.  
ــود  ــارج میش ــار خ ــی کار از انحص ــاً وقت طبع
ــد،  ــه در کار باش ــابقه و مقایس ــت و مس و رقاب
تــاش و ســعی مــا بیشــتر مــی شــود و در پی 
آن تقویــت بنیــه علمــی و فنــی و تخصصــی 

مهندســان رخ خواهــد داد.
 ســومین نکتــه کــه از درجــه اهمیــت بســیار 
باالیــی برخــوردار اســت و متاســفانه تاکنــون 
سالهاســت بــه آن کــم توجهــی شــده، حمایت 
از پــروژه هــای ســرمایه گــذاری بــزرگ اســت. 
ــازمان  ــاختمان اداری س ــورد س ــه در م اگرچ
نظــام مهندســی ســاختمان بــا توجه بــه اینکه 
ایــن ســاختمان بــرای خــود مهندســان احداث 

مــی شــود رویکــرد ســرمایه گــذاری نداریــم لیکــن در اســتان یزد 
توانســته ایــم در مــدت کوتــاه فعالیــت دوره نهــم هیئــت مدیــره 

ســازمان روی چنــد پــروژه بــزرگ اســتانی ســرمایه گــذاری فنــی 
تخصصــی کنیــم و برگزاری مســابقات بــرای آنها را نیز در ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان عهــده دار شــویم کــه این یــک اتفاق 

بــزرگ محســوب مــی شــود.
در تکمیــل بخــش اول صحبــت مــن کــه تاکید بــر فراهم ســازی 
فضــا و پارادایــم جدیــد بــرای مهندســان عضــو 
ســازمان دارم، برگزاری مســابقه ساختمان اصلی 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان باعــث می 
شــود ایــن مهــم ســاری و جــاری شــود و شــاهد 
ــزرگ  ــای ب ــروژه ه ــذاران پ ــرمایه گ ــیم س باش
ســاختمانی بــا ایــن رویکــرد بــه ســمت تکمیل 

ــد. ــای خــود برون پروژه ه
ــام  ــازمان نظ ــه س ــت ک ــب اس ــن ترتی ــه ای  ب
مهندســی ســاختمان امــروزه طــرح هــای 
حمایتــی کان خــود را بــه انــواع فنــی و حمایت 
فکــری پــروژه ها گســترش مــی دهــد، در حالــی که متاســفانه در 
گذشــته ایــن حمایــت هــا صرفــا بــه مــوارد مالــی و تخفیــف هــا 

محــدود مــی شــد، .
 قطعــاً ایــن مســابقه و طوفــان فکــری ایجاد شــده متعاقــب آن در 
ســطح اســتان و یا در ابعاد ملی و کشــوری یکی 
از بزرگتریــن اقــدام هــای ســازمان اســت کــه در 
حمایــت از پــروژه هــای بــزرگ ســاختمانی مــی 
توانــد انجــام دهــد و چــه بســا اثــرات آن بــرای 
توســعه فنی و تکنیکی ســاختمان بســیار مفید 
اســت و بــرای شــهر و مــردم شــهر و مهندســین 

نیــز اثربخــش خواهــد بود.
مــا در ایــن دوره بــه برگــزاری مســابقات معماری 
توجــه ویــژه ای داریــم. برابــر ســوابق موجــود، در 
دوران گذشــته هــم مســابقاتی برگــزار شــده که 
بســیار خــوب و قابــل تقدیــر و تحســین بــوده 
ــاس  ــودن مقی ــر ب ــک ت ــل کوچ ــه دلی ــی ب ول
مســابقه هــا، بــه پهنــه وســیعی کــه مــد نظــر 

بــوده دســت پیــدا نکــرده اســت.
ایــن درحالیســت کــه برگزاری مســابقه اخیــر ســاختمان مرکزی 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــه دلیــل 
ابعــاد وســیع آن و جایــگاه مطلوبــی کــه ســزاوار 
آن اســت، در ســطح ملــی نیــز معرفــی و جلــوه 

یافتــه اســت.
 ترکیــب داوران ما نیز که از مهندســین تــراز اول 
کشــور هســتند کمــک بزرگــی بــه ایــن موضوع 
کــرده و نتیجــه ای را کــه مــا بــه دنبــال آن بــوده 
ایــم یعنــی کســب تفکــر کیفی محــوری بــرای 

اجــرای ســاختمان هــا حاصل شــده اســت.
 همیــن امــر بــه عنــوان یــک ســابقه مفیــد در 
کارنامــه مــا بــه ثبــت رســیده و باعــث شــده در 
ــذاری،  ــرمایه گ ــم س ــروژه مه ــد پ ــرای چن اج
بــه عملکــرد ســازمان توجــه ویــژه ای معطــوف 
ــم  ــروژه مه ــد پ ــون چن ــم اکن ــا ه ــود. م ش
ــم  ــی را داری ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ س
کــه تفاهم نامه هــای آنهــا منعقــد شــده اســت و  
پــروژه بــزرگ کاریزبــوم یکــی از آنهاســت. شــاید 
در گذشــته بــه دلیــل عــدم ارتبــاط فنــی کــه ســازمان با ســرمایه 
گــذاران پــروژه هــای درشــت مقیــاس ســاختمانی داشــت، نتیجه 

خوشبختانه در این مرحله 
گودبرداری و تجهیز کارگاه 
ساختمان تمام شده و در 
حال عقد قرارداد اجرای 
اسکلت ساختمان هستیم 

اداره کل راه و شهرسازی 
زمین را در اختیار ما قرار 
داده است. شهرداری تمام 
مساعدت خود را در صدور 
پروانه ساختمان انجام داده 
و ما هم تالش کرده ایم 
که کامالً منطبق بر ضوابط 
و مقررات شهرسازی و 
شهرداری عمل کنیم. 

از همه مهندسان و 
گروههای تخصصی 
درخواست داریم که 
در این فرایند به کمک 
سازمان بیایند تا انشاهلل 
بتوانیم در قالب مشارکت 
همه مهندسان و صاحب 
نظران، ساختمان را در 
طول دوره زمانی پیش 
بینی شده به اجرا و به 
انتها برسانیم. 
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مســتقیم آن، عــدم خدمــت گرفتن واقعی ســرمایه گــذاران بزرگ 
ســاختمانی از ســازمان و همــه تــاش آنهــا در 
جهــت فاصله گرفتــن از نظام مهندســی و دور 
زدن ایــن مجموعــه مهــم فنی تخصصــی بود. 
امــا امــروز شــاهد هســتیم کــه یــک ســرمایه 
گــذار ســاختمانی در بــدو تعریــف پــروژه 
خــود، از ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
خواهــش می کنــد کــه بــرای او پــروژه را 
ــرای او  ــد و طــراح را ب ــت کن ــف و مدیری تعری
انتخــاب و ســایر فرآیندهــا را در کنــار ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان مدیریــت نماید و 

جلــو ببــرد.
ایــن وضعیــت ارتقــای جایــگاه فنی و علمــی و تخصصی ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان محســوب می شــود و ســرمایه بزرگی 
بــرای مــا در حــال و آینــده خواهــد بــود. بنابرایــن مــا بایــد ســعی 
کنیــم کــه یکســری خدمت هــای مغفــول مانــده را بــه خصوص 

در ســطوح علمی و تخصصــی به کارفرمــا ارائه 
دهیــم و ســرمایه گــذاران پــروژه هــای بــزرگ 
ــد و  ــم. تجدی ــب کنی ــود جل ــوی خ ــه س را ب
تحکیــم این ارتبــاط، زمینــه ســودآوری هرچه 
ــف را فراهــم  ــاد مختل بیشــتر ســازمان در ابع
ــن  ــروز ای ــا ام خواهــد کــرد و خوشــبختانه م
مســیر درســت را طــی میکنیــم و در آینده نیز 
نقــش نظام مهندســی ســاختمان در برگــزاری 
رویدادهــای مهندســی پررنــگ تــر دیــده 

خواهــد شــد.
ــن و  ــی تری ــی از اصل ــب، یک ــن ترتی ــه ای ب
مهمتریــن وظایف نظام مهندســی ســاختمان 
کــه نقــش تبیینــی رشــته های تخصصــی می 

باشــد انجــام و برنامــه هــای مــا بــرای ارتقــای کیفیت ســاختمان 
باالخــص ســاختمان هــای درشــت مقیــاس و 
بــزرگ کــه تاثیــر مهمــی در کیفیــت زندگــی 
مــردم دارد انجــام میگیــرد. ایــن برنامه ها نقش 
مهمــی در الگوســازی و ایجــاد و تولیــد یــک 
ســری نمونــه هــای موفــق ســاختمانی بــرای 
تحقــق در ســطح جامعــه و حتــی تســری در 
ــت و  ــد داش ــر خواه ــک ت ــای کوچ ــروژه ه پ
نظــام مهندســی ســاختمان بــه عنــوان یــک 
ســازمان مرجــع و معیــار جایــگاه خــود را بــه 

ــد آورد. دســت خواه
مــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیم کــه وقتی 
ســرمایه گــذاران در حــوزه صنعــت ســاختمان 
بتواننــد از ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 

خدمــات مــورد نظــر خــود را دریافــت کننــد، در واقع یــک روحیه 
آشــتی بین ســازمان و ســرمایه گــذار ایجــاد می شــود؛ کما اینکه 
در مســابقه اخیر برای ســاختمان اصلی ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان حــدود 270 نفــر مهندســان مبرز از سراســر کشــور در 
قالــب تیــم هــای شــرکت کننــده در مســابقه بــرای مشــارکت در 
طراحــی ایــن ســاختمان آمادگی خــود را به اثبــات رســاندند و در 
واقــع بدنه کارشناســی کشــور به ســرمایه گــذاران متصــل گردید. 
ایــن یــک خدمــت بــزرگ اســت کــه ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان اســتان یــزد توانســت انجــام دهــد و مرجعیــت فنی و 
تخصصــی و جامعیــت علمــی خــود را بــه منصــه ظهــور رســاند. 

قطعــاً بخــش عمــده ای از مزایــا و نتایج ایــن اقدام نصیــب خانواده 
مهندســی عضــو ســازمان خواهــد شــد و مــا بنا 
داریــم مســیری که شــروع شــده اســت بــا قوت 

ــه دهیم. ادام

 گنجینــه زید:قطعــاً آنچــه در ایــن زمینــه اتفاق 
ــزی  ــه ری ــون برنام ــت مدی ــاده اس افت
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــص جنابعال و تخص
عنــوان یــک متخصــص رشــته معماری 
بــا تکیه بــر تجربه هــای مدیریتــی کاررا 
بــا موفقیــت طراحــی و پیگیــری کــرده 
ایــد. ســوال اینجاســت کــه آیــا هیئــت 
مدیــره محتــرم چقــدر بــا منویــات و برنامــه های شــما 

در ایــن موضــوع همســو و همــراه اســت؟
 مهنــدس فرهمند: خوشــبختانه هیئــت مدیــره دوره نهم تمام 
تمرکــز خــود را روی برنامــه هــای ترویجــی و اعتماد ســازی بیش 
از گذشــته بیــن مــردم، ســازندگان و ســازمان 
ــای آن  ــداق ه ــی از مص ــاً یک ــته و قطع گذاش
ــزاری مســابقه اســت. در  ــن موضــوع برگ همی
ــی مســابقه  ــام بخشــهای طراحــی و اجرای تم
هیئــت مدیــره همراهــی بســیار خوبــی داشــته 
و پشــتیبان ســازمان بــوده و قطعــاً بــرای برنامه 
هــای بعــدی نیــز ایــن حمایت هــا ادامــه خواهد 

داشــت.

گنجینــه زید: چــه مشــخصه هــا و ویژگــی های 
شــایان توجهــی در طراحــی ســاختمان 
ــن  ــا ای ــوده ت ــه ب ــورد توج ــازمان  م س
ــام  ــوی تم ــک الگ ــد ی ــاختمان بتوان س

عیــار بــرای مهندســان و ســازندگان باشــد؟
مهنــدس فرهمند:  مــا در احداث ســاختمان 
ســازمان نظــام مهندســی اولیــن هدفــی را کــه 
دنبــال میکنیــم آن اســت کــه اینجــا بــه عنوان 
یــک ســاختمان الگــو و ویــژه و کامــاً منطبــق 
بــر ضوابــط و مقــررات ملــی باشــد. انتظــار آن 
اســت کــه ســاختمان ســازمان نظام مهندســی 
بــه عنــوان یــک ســاختمان مرجــع بــه لحــاظ 
فنــی بتوانــد مطــرح شــود و تولیــد الگــو نماید. 
مــا بایــد بتوانیــم در مــورد ســاختمان ســازمان 
نظــام مهندســی تمــام الزامــات هفــت رشــته 
تخصصــی ســاختمان را بــه رویت عاقــه مندان 
و مراجعــان بگذاریــم و تاکیــد بــر این باشــد که 
تمــام ایــن موضوعــات بــه صــورت ویژه همــواره 
در مرکــز توجــه بــوده و خواهــد بــود. حتــی الزامــات ترافیکــی و 
مباحــث حــوزه شهرســازی و نیــز تمــام مســائل مطــرح شــده در 
چهــار رشــته اصلــی یعنــی عمــران ، معمــاری ، مکانیــک و بــرق 
مــورد توجــه اســت و اینجــا بــه عنــوان یک ســاختمان اســتاندارد 
و نمایشــگر امــکان اجــرای ضوابــط و مقــررات مطــرح خواهــد بود 
و همیــن امــر خــود نقــش بســیار مهمــی در فرهنــگ ســازی 
ــا کیفیــت خواهــد داشــت. از ایــن پــس، مراجعــه  ســاختمان ب
ــازمان  ــه در س ــکان ک ــازان و مال ــازندگان، انبوه س ــدگان، س کنن
نظــام مهندســی ســاختمان حضور پیــدا می کننــد، قطعــاً اثرات 
اجــرای ایــن ضوابــط را ماحظــه خواهنــد کــرد و لــذت خواهنــد 

آخرین مطلب که شاید 
مهمترین مطلب مد نظر ما 
بوده، آن است که یک الگو 
از معماری جدید متاثر از 
الگوهای معماری کهن این 
دیار را ارائه دهیم.

اینجا به عنوان یک 
ساختمان استاندارد و 
نمایشگر امکان اجرای 
ضوابط و مقررات مطرح 
خواهد بود و همین امر 
خود نقش بسیار مهمی در 
فرهنگ سازی ساختمان با 
کیفیت خواهد داشت. 

ما باید بتوانیم در مورد 
ساختمان سازمان نظام 
مهندسی تمام الزامات 
هفت رشته تخصصی 
ساختمان را به رویت 
عالقه مندان و مراجعان 
بگذاریم 
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بــرد و طبیعتــا در بــه کارگیــری مقــررات و ضوابــط در ســاختمان 
هــای خودشــان تاثیرگــذار خواهــد بــود.

ــوآوری  ــات ن ــه موضوع ــه ب ــدف دوم، توج  ه
ــه در  ــت ک ــی اس ــت های ــاوری و خاقی و فن
ــام  ــا تم ســاختمان مطــرح اســت. باالخــره م
تاشــمان ایــن بــوده کــه نشــان دهیــم تمــام 
رشــته هــای تخصصــی بــرای ســاختمان 
ــازه ای  ســازمان نظــام مهندســی حرف هــای ت
دارنــد و منشــا پیشــرفت هــا و نــوآوری هایــی 
هســتند کــه در صنعــت ســاختمان بــه وجــود 
ــف،  ــل مختل ــه دالی ــفانه ب ــی متاس ــده ول آم
کمتــر در جریــان ســاخت ســاز اســتان حضــور 
پیــدا کــرده و یــا ســاری و جــاری شــده اســت. 
مــا مایلیــم ایــن موضوعــات را هــم بتوانیــم در 

ســاختمان جدیــد بــه کار بگیریــم و از  تکنولــوژی هــای مختلــف 
ــاختمان، و  ــازی س ــمند س ــاتی، هوش تاسیس
حتی رشــد و پیشــرفت تکنولــوژی های ســاده 
ــود  ــر خ ــن ام ــم. همی ــره ببری ــاختمانی به س
ــی  ــیل ها و ویژگ ــری پتانس ــک س ــد ی می توان
هایــی را بــه مهندســان طــراح القــا نمایــد کــه 
رشــد و پیشــرفت تکنولــوژی ســاده و در عیــن 
حــال اثربخــش در صنعــت ســاختمان صــورت 

بگیــرد.
آخریــن مطلــب کــه شــاید مهمتریــن مطلــب 
مــد نظــر مــا بــوده، آن اســت کــه یــک الگــو 
از معمــاری جدیــد متاثــر از الگوهــای معمــاری 

کهــن ایــن دیــار را ارائــه دهیــم.
 باالخــره مــا در شــهری در حــال انجــام کار مهندســی هســتیم 
کــه ســابقه و صبغــه تاریخــی دارد و هویــت و فرهنــگ آن زبانــزد 

همــه دنیاســت. لــذا بایــد معمــاری و ســاختمان  و رویکــرد مــا به 
ســاختمان امــروزی، بــه معمــاری اصیــل منطقــه توجــه خــاص 
داشــته و بــه رفــع نیازهــای روز بهــره بــرداران 

کمــک کنــد.
در ایــن حالــت اســت کــه عملکــرد امــروزی مــا 
ــه ســابقه و ریشــه آن در گذشــته  ــا توجــه ب ب
تــداوم پیــدا مــی کنــد و شــعار تــداوم در عیــن 
تغییــر معنا مــی یابد. تــداوم در گذشــته و ارزش 
ــه  ــواوری و ب هــای گذشــته و در عیــن حــال ن
روز رســانی و تغییــر در ســاختمان بایــد دیــده 
شــود. ســاختمان نظــام مهندســی قطعــاً یــک 
الگــو از معمــاری یــزد و الگویــی بــرای معمــاری 
آینــده یــزد خواهــد بــود و از همــه مهندســان و 
گروههــای تخصصــی درخواســت داریــم کــه در 
ایــن فراینــد بــه کمک ســازمان بیاینــد تا انشــاهلل بتوانیــم در قالب 
مشــارکت همــه مهندســان و صاحــب نظــران، 
ســاختمان را در طــول دوره زمانــی پیــش بینی 

شــده بــه اجــرا و بــه انتهــا برســانیم. 
گنجینــه زید: بــا توجــه به نــوع پــروژه نیازمند 
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــه جانب ــت هم حمای
ــژه اداره کل راه و  ــه وی ــی اســتان ب اجرای
ــا  ــهرداری و در راس آنه ــازی، ش شهرس
ــه  ــن زمین ــتیم در ای ــتانداری هس اس
ــوده  ــکل ب ــه ش ــه چ ــا ب ــاعدت ه مس

ــت؟  اس
مهنــدس فرهمنــد: خوشــبختانه ایــن 
حمایــت هــا و مســاعدت هــا در حد عالــی بوده 
و انصافــاً همه دســتگاه های اســتانی اعم از اســتانداری، شــهرداری 
و راه و شهرســازی تمــام تــاش و بیشــترین مســاعدت خــود را در 

قطعاً بخش عمده ای از 
مزایا و نتایج این اقدام 
نصیب خانواده مهندسی 
عضو سازمان خواهد شد 
و ما بنا داریم مسیری که 
شروع شده است با قوت 
ادامه دهیم.

این یک خدمت بزرگ 
است که سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان 
یزد توانست انجام دهد و 
مرجعیت فنی و تخصصی 
و جامعیت علمی خود را به 
منصه ظهور رساند. 
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شــکل گیــری ایــن ایــده و مســابقه و بــه ثمــر 
رســاندن آن و عملیــات اجرایــی ســاختمان بــه 
کار برده انــد. اداره کل راه و شهرســازی زمیــن را 
در اختیــار مــا قــرار داده اســت. شــهرداری تمــام 
مســاعدت خــود را در صــدور پروانــه ســاختمان 
ــه  ــم ک ــرده ای ــاش ک ــم ت ــا ه انجــام داده و م
کامــاً منطبق بر ضوابــط و مقررات شهرســازی 
ــن  ــم. خوشــبختانه ای و شــهرداری عمــل کنی
ــای  ــد ه ــق شــده و تمــام فراین موضــوع محق
ــررات  ــط شــهرداری و مق ــر اســاس ضواب ــا ب م
شهرســازی اســت. نــگاه ویــژه ای نیــز مدیریــت 
ارشــد اســتان در خصــوص ایــن موضوع داشــته 
ــد و مــا شــاهد حضــور اســتاندار محتــرم در  ان

مراســم شــروع عملیات ســاختمانی پروژه و برگزاری نمایشــگاه و 
آییــن اهــدای جوایــز بــه برنــدگان بودیــم. ایشــان همواره نســبت 

ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــه س ب
عنایــت ویــژه ای داشــته و دارنــد. نگاه اســتان، 
ــای  ــر ارتق ــی ب ــگاه توســعه ای مبتن ــک ن ی
کیفیــت شــهری اســت کــه طبیعتا ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان بــه عنــوان اصلی 
تریــن بخــش از فراینــد رســیدن بــه جامعــه 
متخصــص و متفکــر، در ایــن موضــوع نقــش 
ــی  ــع و کامل ــت جام ــوده و از حمای ــن ب آفری
خوشــبختانه در اســتان برخــوردار بــوده ایــم. 

گنجینــه زید: همــه بــه خوبــی میدانیــم کــه 
ــی  ــیر طراح ــتن در مس ــدم گذاش ق
ــاختمان  ــزرگ س ــروژه ب ــرای پ و اج
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــی س اصل

ــش روی  ــواری را پی ــزد راه دش ــتان ی ــاختمان اس س
ــی  ــرایط فعل ــوص در ش ــه خص ــه ب ــذارد ک ــا می گ م
ــا  ــود. آی ــد ب ــرو خواه ــده ای روب ــکالت عدی ــا مش ب

ــاهد  ــه ش ــت ک ــما آن اس ــور ش تص
بهره بــرداری از ایــن ســاختمان در دوره 
فعالیــت هیئــت مدیــره نهم باشــیم و 
ــه  ــازمان ب ــن دوره س ــااهلل در همی انش
ســاختمان جدیــد نقــل مــکان کنــد؟

 مهنــدس فرهمنــد: مــن تقدیــر و تشــکر 
مــی کنــم از دوســتان در هیئــت مدیــره دوره 
هــای قبل کــه اقدامات بســیار خوبــی را انجام 
داده انــد و ســازمان تــا ایــن مرحلــه مرهــون 
ــزان اســت؛  ــن عزی ــک ای ــای یکای ــاش ه ت
ــن  ــاید در ای ــف ش ــل مختل ــه دالی ــی ب ول

ســال های اخیــر مشــکاتی چــون بحــث تملــک زمیــن امــکان 
ســاخت و ســاز را ســلب کــرده بــود و یــا شــاید ســازمان نیــازی 
فــوری و اولویــت دار بــه احــداث ســاختمان اصلــی نداشــته، کــه 
کار بــه نتیجــه نرســیده بود. خوشــبختانه مــا در ابتدای شــروع به 
کار هیئــت مدیــره دوره نهــم پیگیــری های مربــوط بــه واگذاری 
زمیــن را دنبــال و بافاصلــه فرآینــد برگــزاری مســابقه را طراحی 
کردیــم و تابحــال طبــق برنامــه زمانبنــدی بــه نتیجــه رســیده 
اســت. یکــی از اصلــی تریــن برنامه هــای راهبردی هیئــت مدیره 
دوره نهــم کــه در مجمــع عمومــی هم بــه آن اشــاره شــد، احداث 
ســاختمانی در شــان جامعه مهندســین اســتان یزد خواهــد بود. 

ــرداری و  ــه گودب ــن مرحل خوشــبختانه در ای
ــام شــده و در  ــز کارگاه ســاختمان تم تجهی
حال عقــد قرارداد اجرای اســکلت ســاختمان 
هســتیم کــه بــه یــاری خــدا چنانچــه منابــع 
مالــی مــا بــر اســاس پیش بینی هــای صــورت 
گرفتــه تامیــن شــود، تــا پایــان دوره خواهیم 
ــره  ــه به ــه مرحل ــاختمان را ب ــت س توانس
بــرداری و تکمیــل برســانیم. البته کار بســیار 
ــه  ــدی ک ــرایط جدی ــا ش ــت و ب ــخت اس س
بــرای ســازمان پیــش آمــده و منابــع درآمدی 
ســازمان بســیار محــدود شــده اســت، مــا راه 
ســختی را در پیــش داریــم؛ ولــی قرار نیســت 
ایــن ســختی باعــث شــود کــه کار را متوقــف 
ــا  ــتری از م ــرژی بیش ــان و ان ــن کار زم ــرای ای ــاید ب ــم. ش کنی
گرفتــه شــود لیکــن توقفــی در کار نیســت و ایــن موضــوع باید با 
اولویــت بــاال در اســتان پیگیــری و دنبال شــود. 
خوشــبختانه هیئــت مدیــره هــم از هــر جهــت 
همــراه و پشــتیبان هســتند و به نتایج خــوب و 
قطعــی خواهیــم رســید و ایــن یــادگار و ارمغان 
هیئــت مدیــره دوره نهــم بــرای تمام طــول دوره 

فعالیــت ســازمان خواهــد بــود. 
ــی  ــت خاص ــر صحب ــان اگ گنجینــه زید: در پای
باقــی مانده اســت، لطفــاً بیــان بفرمایید. 
مهنــدس فرهمند: نکته بســیار مهمــی را که 
مــی خواســتم در اوایــل مصاحبــه عــرض کنــم 
آن اســت کــه فراینــد اجــرای این ســاختمان به 
عنــوان یــک کارگاه آموزشــی بــرای مهندســان 
هفــت رشــته اســت. یعنــی مــا در تمــام مراحل 
ســاختمان و بــرای تمــام رشــته هــای هفتگانه 
و در بخــش هــای مختلــف، مــی توانیــم کارگاه هــای آموزشــی را 

برگــزار کنیــم و مهندســین را در پــروژه مشــارکت دهیم.
در ایــن کارگاههــا می تــوان هــم بحــث هــای مشــارکتی و هــم 
ــن  ــرد. ای ــش ب ــه پی ــی را ب ــث آموزش مباح
ــن  ــی تری مباحــث آموزشــی تحــت نظــر اصل
متولیــان ســاختمان یعنــی مهندســین محترم 

ــرد. ــی پذی صــورت م
گنجینــه زید: از ایــن کــه در ایــن گفتگــو 
شــرکت کــرده ایــد تشــکر میکنیــم و 
بــرای شــما و هیئــت مدیــره محتــرم در 
ــده آرزوی  ــرح ش ــات مط ــرای منوی اج

ــم. ــق داری توفی

وقتی سرمایه گذاران در 
حوزه صنعت ساختمان 
بتوانند از سازمان نظام 
مهندسی ساختمان 
خدمات مورد نظر خود را 
دریافت کنند، در واقع یک 
روحیه آشتی بین سازمان 
و سرمایه گذار ایجاد می 
شود

امروز شاهد هستیم 
که یک سرمایه گذار 
ساختمانی در بدو تعریف 
پروژه خود، از سازمان 
نظام مهندسی ساختمان 
خواهش می کند که برای او 
پروژه را تعریف و مدیریت 
کند 

ما هم اکنون چند پروژه 
مهم سرمایه گذاری بخش 
خصوصی را داریم که 
تفاهم نامه های آنها منعقد 
شده است و  پروژه بزرگ 
کاریزبوم یکی از آنهاست. 
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مدارک  اجرای مسابقه

فراخوان مسابقه
برنامه فیزیکی

مجوزها
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مقدمه                             
طبــق قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان، یکــی از وظایف 

هیــات مدیــره هــای ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان »دفــاع از حقــوق اجتماعــی و 
حیثیــت حرفــه ای اعضاء و تشــویق و حمایت 
از فعالیــت هــای بــا ارزش و برگــزاری مســابقه 
هــای حرفــه ای و تخصصــی و معرفــی طــرح 

هــای ارزشــمند« اســت. 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
یــزد ضمــن توجــه به وظایــف تعیین شــده در 
قانــون و بــه منظــور تحقــِق بخشــی از اهــداف 

خــود از جملــه :
ــای  ــگ و ارزش ه ــت فرهن ــعه و تقوی - توس

ــازی ــاری و شهرس ــامی در معم ایرانی-اس
- تامیــن موجبــات رشــد و اعتای مهندســی 

ر  کشو
-ترویــج اصــول معمــاری و شهرســازی و رشــد آگاهــی عمومــی 

نســبت بــه آن و مقــررات ملــی ســاختمان و 
افزایــش بهــره وری،

ــزی  ــاختمان مرک ــی »س ــد دارد طراح  قص
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
ــا ایجــاد  ــا ب ــه مســابقه گذاشــته ت ــزد« را ب ی
فرصــت رقابــت ســالم و برابــر، خــرد جمعــی 
ــت و  ــام ظرفی ــده و از تم ــاری طلبی ــه ی را ب
تــوان تخصصــی اســتان جهت ســاخت بنایی 

ارزشــمند و مانــدگار، بهــره گیــرد. 

رویکرد مسابقه
بــا توجــه بــه ایــن کــه رســالت ســازمان نظام 

مهندســی ســاختمان » بــاال بــردن کیفیــت خدمات مهندســی و 
نظــارت بــر حســن اجــرای ایــن خدمــات« اســت؛ انتظار مــی رود 

ســاختمانی کــه بــه نــام نظــام مهندســی ســاختمان بــر پــا مــی 
شــود، تجلــی باالتریــن ســطح از توانمندهــای جامعــه مهندســی 
ــات  ــدی از خدم ــره من ــد به ــوده و نشــان ده ب
مهندســِی بــا کیفیــت منجــر بــه ایجــاد ارزش 
هــای ملمــوس و ناملمــوس برای ســاختمان می 

شــود. 
بــا ایــن نــگاه می تــوان ســاختمان ســازمان نظام 
مهندســی را چــون »رســانه« ای بــرای ســازمان 
ــاس  ــه در مقی ــانه ای ک ــت. رس ــر گرف در نظ
شــهری پیــام آور دســتاورها و توانمنــدی هــای 
مهندســی اســتان اســت. رســانه ای بصــری کــه 
بــا زبــان و بیان معمــاری جایگاه نظام مهندســی 
و رویکــردش را نســبت شــهر و مردمــان آن بــه 

نمایــش مــی گــذارد. 
از آن جــا کــه معمــاری در جایــگاه رســانه، طیف 
وســیعی از جامعــه را مخاطــب قــرار می دهد باید بتواند متناســب 
بــا ماهیــت و نــوع ارتبــاط هــر گــروه، حــاوی پیامی بــا معنا بــوده، 
تــوان انتقــال پیــام و قــدرت تاثیرگــذاری الزم را 

ــته باشد.  داش
معمــاری امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری نیاز 
دارد تــا متعهــد بــودن و پاســخگو بــودن نســبت 
بــه ضــرورت هــای مکانــی و زمانــی را بــه نمایش 

بگذارد. 
بــر ایــن باوریــم طــرح هــای معمــاری آنــگاه کــه 
بــا رعایت قوانیــن و ضوابط همراه باشــد، نســبت 
بــه ضــرورت هــای زیســت محیطــی و اقتصادی 
ــخ،  ــه تاری ــق ب ــی عمی ــوده و نگاه ــاس ب حس
فرهنــگ و جامعه داشــته باشــد می توانــد ارزش 
هــای معمــاری اصیــل را بــه نمایــش بگــذارد و 
منجــر بــه شــکل گیــری اثــر معمــاری  مانــدگار شــود. در واقــع 
خاقیــت معمــاری و راه حــل هــای معمارانه، پاســخ هــای بدیع و 

مسابقه محدود
طــراحی معـماری ساختــمان 

سازمان نظـام مهنـدسی ساختـمان استان یزد  

معماری این مرز و بوم 
از دیرباز نسبت به 
شرایط مکانی و زمانی 
حساس بوده و متعهدانه 
و هوشمندانه با زبان 
معماری، شرایط زیستی با 
کیفیت و پرمعنا را فراهم 
آورده است. 

خالقیت معماری و راه 
حل های معمارانه، پاسخ 
های بدیع و نوآورانه ای 

هستند که محدودیت ها 
را به فرصتی برای ارزش 
آفرینی بدل می سازند.

فراخوان
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نوآورانــه ای هســتند کــه محدودیــت ها را بــه فرصتی بــرای ارزش 
آفرینــی بــدل مــی ســازند.

نمایــش ایــن گونــه درهــم آمیختگــی معمــاری بــا حــوزه هــای 
مختلــف، بــر غنــای معمــاری افــزوده و منجــر بــه برقــراری پیوند 

عمیقــی بــا جامعــه مــی گــردد. 
الزم اســت یــادآور شــویم کــه بافــت شــهری و معمــاری تاریخــی 
یــزد نیــز همچــون رســانه ای فراگیــر توانســت ارزش هــای نهفته 
ــام شــهر یــزد را در  ــه گــوش جهانیــان رســانده و ن در خــود را ب
فهرســت میــراث جهانــی بــه ثبت برســاند. پیــام بافــت و معماری 

تاریخــی از پــی ســال ها گــذر زمــان، مرزهای 
ایــن ســرزمین را در نوردیــد و ارزش و اعتبــار 
جهانــی یافــت. همچنیــن الزم به تاکید اســت 
کــه ارزش هــای برجســته ای کــه منجــر بــه 
ثبــت ایــن شــهر در فهرســت میــراث جهانــی 
ــن  ــل بی ــت و تعام ــا طبیع ــل ب ــد؛ تعام ش
فرهنــگ هــا بــود کــه در شــهر و معمــاری آن 

دوران متجلــی شــده بــود. 
در واقــع معمــاری ایــن مــرز و بــوم از دیربــاز 
نســبت بــه شــرایط مکانــی و زمانــی حســاس 
ــان  ــا زب ــمندانه ب ــه و هوش ــوده و متعهدان ب
معماری، شــرایط زیســتی با کیفیــت و پرمعنا 
را فراهــم آورده اســت. امیــد داریم ایــن رویکرد 

در معمــاری ســرزمین مــان تــداوم یابــد. 

موضوع مسابقه 
طراحــی معمــاری ســاختمان و محوطــه 
ســاختمان مرکــزی ســازمان نظام مهندســی 

ــا مســاحت حداکثــر 56۴۳ مترمربــع  ســاختمان اســتان یــزد ب
زیربنــا شــامل یــک زیرزمیــن، همکــف و ۴ طبقــه )مطابــق پروانه 
شهرســازی و ضوابــط ضمیمــه(در زمینــی بــه مســاحت 2090 

مترمربــع واقــع در بلــوار شــهید قنــدی یــزد . 

مخاطبان مسابقه
مخاطــب این مســابقه مهندســان معمــار یا گــروه هــای معماری 

هســتند کــه باید شــرایط زیــر را دارا باشــند: 

شرایط سرگروه 
ســرگروه بایــد مهنــدس معمــار عضــو ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان اســتان یــزد باشــد.

شرایط اعضای گروه
ــرط  ــد و ش ــی ندارن ــروه محدودیت ــای گ اعض
عضویت در ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان یــزد بــرای اعضــای گــروه وجــود نــدارد. 
ــده در  ــرکت کنن ــر ش ــت ه ــر اس ــه ذک الزم ب
ــرم تعهــد همــکاری را امضــاء  ــد ف مســابقه بای
نمــوده و تصویــر آن را بــه همــراه مــدارک هویتی 
خــود بــه دبیرخانــه ارســال نمایند. ایــن تعهد به 
منظــور تامیــن تیــم همــکار پایــه یــک یــا باالتر 
ــار رشــته معمــاری، ســازه و تاسیســات  در چه
مکانیکی و الکتریکی، در صورت کســب شــرایط 
ــی  ــی م ــه طراح ــرارداد ادام ــد ق ــرای عق الزم ب
باشــد. فــرم تعهد از ســایت مســابقه قابــل دانلود 

مــی باشــد. 

عوامل مسابقه
کارفرمــا و مجــری طــرح : ســازمان نظــام 

مهندســی ســاختمان اســتان یــزد
ــده مســابقه: ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان  برگــزار کنن

ــزد اســتان ی
مدیر علمی مسابقه : مهندس الهام اسماعیلی

طرح های معماری آنگاه 
که با رعایت قوانین و 
ضوابط همراه باشد، نسبت 
به ضرورت های زیست 
محیطی و اقتصادی 
حساس بوده و نگاهی 
عمیق به تاریخ، فرهنگ 
و جامعه داشته باشد . می 
تواند ارزش های معماری 
اصیل را به نمایش بگذارد 
و منجر به شکل گیری اثر 
معماری ماندگار شود. 
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مسئول دبیرخانه: مهندس الناز قاسمی 
داوران مسابقه به ترتیب حروف الفبا: 

- دکتر علیرضا تغابنی 
- مهندس آرش مظفری

- مهندس محمدرضا نیکبخت

زمان بندی مسابقه
زمان انتشار فراخوان : چهارشنبه  1۴00/10/15

آخرین مهلت ثبت نام : سه شنبه 1۴00/10/21  
اعام نتایج ثبت نام : شنبه 1۴00/10/25 

آخریــن مهلــت تحویل مــدارک بــه دبیرخانه تا پایــان وقــت اداری 
دوشنبه 1۴00/11/25 

اعام نتایج داوری : یکشنبه 1۴00/12/1
مراســم اهــداء جوایــز و برگــزاری نمایشــگاه آثار متعاقبــا اعام می 

شود. 

 شرایط مسابقه
1- منظــور از طراحــی در عنوان مســابقه، طراحــی معماری و تهیه 

نقشــه های مرحله اول اســت.  
2- ثبت نام در مســابقه توســط ســرگروه بــه عنوان نماینــده گروه 
انجــام مــی گیــرد. مخاطــب مســابقه و دریافــت کننده جایــزه نیز 

نماینده گــروه خواهــد بود.
۳- کلیــه مــدارک ارســالی بایــد فاقد نام و مشــخصات طراح باشــد 
و تنهــا کــد شــرکت در مســابقه  بــه صــورت واضــح و مشــخص 

پاییــن شــیت و گوشــه ســمت چــپ آن درج گــردد. 
ــدارک  ــر روی م ــخصات ب ــام و مش ۴- درج ن

ــود.  ــی ش ــرح از داوری م ــذف ط ــث ح باع
5- داوری مســابقه بــه صــورت یــک مرحله ای 

انجــام خواهد شــد. 
6- بدیهــی اســت آثــاری کــه پــس از مهلــت 
تحویــل بــه دبیرخانــه برســند، در داوری 

ــد. ــد ش ــرکت داده نخواهن ش
7- الزم اســت مــدارک مســابقه مطابق شــرح 
خواســته شــده در برنامه مســابقه تحویــل داده 
شــود، مــدارک ناقــص در داوری شــرکت داده 

ــد.  نخواهد ش
8- ایــده طــرح نمــی بایســت تکــراری و یــا کپــی بــرداری از نمونه 
هــای موجــود بــوده و یــا در مســابقات معمــاری حائــز رتبه شــده 

باشد.
9- حقــوق مــادی و معنــوی آثــار طبق حقــوق مولفــان، مصنفان 

و هنرمنــدان می باشــد. 
10- برگــزار کننــده  مــی توانــد  نســبت به معرفــی آثــار در پایگاه 
اطــاع رســانی خــود و یــا چــاپ آن هــا در قالــب کتــاب و برگزاری 

نمایشــگاه بــا ذکر نــام طــراح اقــدام نماید. 
11- برگــزار کننــده در اســتفاده از طــرح های ارســال شــده اعم از 
برنــده و غیــر برنــده مختــار بــوده و تعهــدی در اجــراء کــردن طرح 

هــای برنــده یــا عقد قــرارداد بــا برندگان مســابقه نــدارد. 
12- در صــورت عقــد قــرارداد تکمیــل طراحــی بــا هریــک از گروه 
هــای شــرکت کننــده در مســابقه،  ادامــه رونــد طراحــی و تحویل 

کار زیــر نظــر یکــی از داوران مســابقه صــورت خواهــد گرفــت.
1۳- اطاع رســانی مســابقه و توضیحات تکمیلی صرفا در ســایت 
اینترنتــی مســابقه صــورت مــی گیــرد. بــر ایــن اســاس شــرکت 
ــه بررســی  ــه صــورت مســتمر نســبت ب کننــدگان مــی بایــد ب

اطاعیــه هــا روی ســایت مســابقه اقــدام کننــد. 
1۴- برگزارکننــده در قبــال تاخیــر و یــا خســارت وارده بــه مدارک  

قبــل از تحویــل آن به دبیرخانه مســئولیتی نــدارد.
15- برگــزار کننــده تعهــدی در مقابــل بازگرداندن آثار به شــرکت 

کنندگان نــدارد. 
16- شــرکت در مســابقه به منزله پذیرش کلیه شــرایط مســابقه 

ــد.  می باش
نحوه ثبت نام و شرکت در مسابقه

بــرای دریافــت پذیــرش شــرکت در مســابقه و راه یافتــن طــرح به 
داوری انجــام تمامــی مراحــل زیــر الزامی اســت: 

- ثبــت نــام ســرگروه در ســامانه در زمــان مقــرر و دریافــت کــد 
رهگیــری 

ــام  ــت نظ ــر کارت عضوی ــی و تصوی ــر کارت مل ــال تصوی - ارس
مهندســی )بــرای اعضــای عضــو( و تصویر مدرک تحصیلــی )برای 
اعضــای غیــر عضــو ( ســرگروه و کلیــه اعضــای گــروه در زمــان 

PDF ثبــت نــام در قالــب یــک فایــل
ــه ای  ــوابق حرف ــه س ــاوی خاص ــل PDF  ح ــک فای ــال ی -ارس

ــام  ــت ن ــان ثب ــروه در زم اعضــای گ
- دریافت کد شرکت در مسابقه پس از بررسی مدارک گروه

- تحویــل مــدارک مســابقه مطابق شــرایط ذکــر شــده در فراخوان 
و در زمــان مقــرر بــه دبیرخانه 

لینک ثبت نام در مسابقه             
                       http://ticketing.yazdnezam.ir:9901/Account/SignIn

 جوایز مسابقه
جایزه نفر اول :  مبلغ 60 میلیون تومان به همراه لوح تقدیر

جایــزه نفــر دوم :  مبلــغ ۳0 میلیــون تومــان بــه 
همــراه لــوح تقدیــر

جایــزه نفــر ســوم : مبلــغ 20 میلیــون تومــان به 
همــراه لــوح تقدیر  

بــه کلیــه گــروه هایــی کــه آثارشــان بــه مرحلــه 
داوری مســابقه برسد، گواهی شــرکت در مسابقه 

اعطــاء خواهد شــد. 
مدارک مسابقه

مدارکــی کــه در اختیــار شــرکت کننــدگان قرار 
خواهــد گرفت به شــرح زیــر بــوده و دانلــود آن از 

روی ســایت ســازمان مقــدور می باشــد: 
1- عکس هوایی موقعیت سایت در شهر یزد
2- نقشه محدوده سایت و دسترسی های آن

۳- تصاویر سایت
۴- فایل KMZ   موقعیت زمین 

5- تصویر پروانه شهرسازی 
6- نقشــه و گــزارش مطالعــات طــرح آمــاده ســازی ســایت ادارات 

بلــوار شــهید قندی
7- فایــل نقشــه بــرداری و برنامــه فیزیکی طــرح همزمان بــا اعام 
اســامی پذیرفتــه شــدگان شــرکت در مســابقه، روی ســایت قــرار 

ــرد. می گی
شــرکت کننــدگان بــرای بازدیــد از ســایت الزم اســت بــا دبیرخانه 

مســابقه هماهنگی بــه عمــل آورند. 

معماری امروز بیش از هر 
زمان دیگری نیاز دارد تا 
متعهد بودن و پاسخگو 
بودن نسبت به ضرورت 
های مکانی و زمانی را به 
نمایش بگذارد. 
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   برنامه فیزیکی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان یزد
 مبلمان  کارمند/کاربر تعداد  زیربنا تعداد  فضاها  حوزه 

 ریاست 1

 نفره  8میزکار + مبلمان + میز جلسه  1 60 1 اتاق رئیس 
 ملبمان   20 1 ویژه  اتاق مهمانان 

 نفره   6میزکار + مبلمان + میز جلسه  1 20 1 اتاق خزانه دار 
 اتاق + سرویس بهداشتی - 15 1 رئیس  سوئیت

 میز کار + مبلمان+ کمد  1 15 1 اتاق مسئول دفتر 
 میزکار + کمد 1 10 1 فضای منشی
 مبلمان   - 25 1 سالن انتظار  

 نفر 4=  تعداد کارمند  –مترمربع  165جمع مساحت خالص =

2 
هیات مدیره 

 و 
 بازرس ها 

 میزکار+مبلمان+کمد  9 15 9 اتاق اعضای هیات مدیره 
 پرژکتور +میز وسط خالی نفره+ ویدئو35 - 80 1 سالن جلسات )هیات مدیره ( 

 میزکار + کمد  1 15 1 هیات مدیره  دبیرخانه
 میز کار + مبلمان+ کمد 3 3 30 1 اتاق بازرس ها 

 12تعداد کاربر=  – نفر 1=  تعداد کارمند –مترمربع  260جمع مساحت خالص =

3 
شورای  
و  انتظامی

 حل اختالف  

 میز کار+ مبلمان + کمد 1 15 2 اتاق رئیس 
 نفره  12 - 30 1 اتاق جلسه  
 میزکار + مبلمان   1 15 2 اتاق منشی  

 کمد - 6 1 بایگانی 
 8تعداد کاربر=  -نفر 2=  تعداد کارمند –مترمربع  96جمع مساحت خالص = 

واحد  4
 وران مشا

 میزکار+مبلمان +کمد  1 15 1 اتاق مشاور حقوقی
 میزکار + مبلمان+کمد  1 15 1 اتاق مشاور مالیاتی  
 میزکار + مبلمان+کمد  11 15 1 اتاق مشاور عمرانی 

 نفر 3=  تعداد کارمند –مترمربع  45جمع مساحت خالص = 

5 
گروه ها و  
کمیسیون  

 ها

 میز کار گروهی + مبلمان+ کمد  - 100 1 (۷)گروه ها فضای کار اشتراکی 
 میز کار گروهی + مبلمان+ کمد -  60 1 ( 10)کمیسیون ها  فضای کار اشتراکی
 میز کار + کمد  1 15 1 دبیرخانه مشترک 

 فره+ ویدئو پرژکتورن 12 - 30 2 سالن جلسات  
 نفر  40تعداد کاربر = – نفر  1تعداد کارمند =  –مترمربع  205جمع مساحت خالص = 

انجمن های   6
 صنفی 

 میز کار + میز جلسه +کمد  1 10 20 10 اتاق انجمن  
 میز کار+ کمد   1 15 1 دبیرخانه مشترک 

 نفره+ ویدئو پرژکتور +میز وسط خالی 12 - 30 2 سالن جلسات  
 25کاربر= تعداد  – نفر 0تعداد کارمند=  –مترمربع  275جمع مساحت خالص = 

7 
 مرکز 

بهره وری  
 ساختمان 

 نفره 6میزکار + مبلمان + میز جلسه  1 20 1 اتاق مسئول مرکز  
 نفره+ ویدئو پرژکتور  16 - 40 1 سالن جلسات

 میز کارگروهی + کمد +مبلمان    60 1 اشتراکیفضای کار 
   15تعداد کاربر =  -نفر 2تعداد کارمند=  –مترمربع  120خالص =  جمع مساحت

8 
امور  

شهرستان 
 ها 

 میزکار+میزجلسه+کمد  1 25 1 اتاق مسئول 
 میزکار+مبلمان+کمد  1 15 1 اتاق کارمند 

 نفر 2تعداد کارمند =  –مترمربع  40جمع مساحت خالص = 

روابط   9
 عمومی

 میزکار+مبلمان+کمد  1 15 1 اتاق مدیر 
 میزکار+ مبلمان   2 2 25 1 اتاق کارمند 

 کمد - 6 1 انبار  
 کمد - 6 1 بایگانی 

 نفر 3تعداد کارمند =  –مترمربع  52جمع مساحت خالص = 

10 
آمار و 

فناوری 
 اطالعات  

 میز کار+ مبلمان +کمد 1 15 1 اتاق مسئول 
 میزکار+ کمد + مبلمان    4 4 40 1 اتاق کارشناس ها 

  نفر  5تعداد کارمند=  -مترمربع  55جمع مساحت خالص= 
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   برنامه فیزیکی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان یزد
 مبلمان  کارمند/کاربر تعداد  زیربنا تعداد  فضاها  حوزه 

 آموزش  11

 میز کار+ مبلمان +کمد  1 20 1 اتاق مسئول  
 میز کار+ مبلمان +کمد 1 15 1 اتاق کارشناس

 نفره  20مخزن باز+فضای مطالعه  20 120 1 کتابخانه باز و کافه بار 
 مجهز به کامپیوتر برای هر نفر  24 50 1 کالس

 مجهز به میز کار برای هر نفر  24 80 1 کارگاه 
 فروش کتاب و محصوالت آموزشی 1 15 1 فروشگاه 

 - - 10 1 انبار 
 نفر   68 –نفر  5تعداد کارمند =  –مترمربع  310جمع مساحت خالص = 

12 
واحد 
برنامه 
 ریزی 

 میزکار+مبلمان+کمد+میز جلسه  1 20 1 اتاق مسئول 
 میز کار+ کمد +مبلمان  2 2 20 1 اتاق کارشناس ها

 نفر    3تعداد کارمند =  –مترمربع  40جمع مساحت خالص = 

 واحد مالی 13

 نفره +کمد 6میز کار+ میزجلسه  1 20 1 اتاق مسئول 
 میزکار+مبلمان+کمد  3 3  30 1 اتاق کارشناس های امور مالی

 میزکار+ کمد  2 2 20 1 اتاق کارشناس های حسابداری 
 کمد  - 10 1 بایگانی

  نفر   6تعداد کارمند =  –مترمربع  80جمع مساحت خالص = 

14 
واحد 
منابع 
 انسانی 

 میز کار+ مبلمان +کمد 1 15 1 اتاق مسئول 
 میز کار+ کمد+ مبلمان  1 15 1 کارمند  

 پیش خوان +کمد + مبلمان   3 25 1 دبیرخانه سازمان  
 پیش خوان + کمد   6 60 1 پیش خوان خدمت 

 میزکار+کمد  1 10 1 اتاق کارپرداز 
 میزکار  1 12 1 اطالعات و تلفنخانه

 میزکار+ سرویس بهداشتی+اتاق 1 20 1 نگهبانی 
 نفر 14تعداد کارمند=  –مترمربع  157جمع مساحت خالص = 

واحد  15
 رفاهی

 میزکار+مبلمان+کمد  1 15 1 اتاق مسئول 
 میز کار + مبلمان+ کمد 2 1 15 1 اتاق کارمند 

 محصوالت مهندسی  1 20 1 فروشگاه 
 نفر 3تعداد کارمند=  –مترمربع  50جمع مساحت خالص = 

16 

واحد 
خدمات  
 مهندسی 

 

 فضای کار+فضای مالقات+ میزجلسه  1 20 1 اتاق کارشناس مشارکت های حرفه ای 
 فضای کار+فضای مالقات+ میزجلسه  1 20 1 اتاق مسئول

 میز کار + مبلمان+ کمد 10 20 5 اتاق کارشناسان  
  نفر  12تعداد کارمند =  –مترمربع  140جمع مساحت خالص = 

17 
واحد 

کنترل و  
 نظارت

 میز کار + مبلمان+ کمد 1 15 1 اتاق مسئول 
 میز کامپیوتر + کمد  4 4  40 1 اتاق کار گروهی بازرسان 

  4تعداد کاربر=  -  نفر   1تعداد کارمند=  –مترمربع  55جمع مساحت خالص = 

بسیج و   18
 حراست

 میز کار + مبلمان+ کمد 1 15 1 اتاق بسیج
 میز کار + مبلمان+ کمد 1 15 1 اتاق حراست

 نفر 2تعداد کارمند= –مترمربع  30جمع مساحت خالص = 

19 
واحد 

توسعه 
 تکنولوژی  

 میز کار + مبلمان+ کمد 1 15 1 اتاق مسئول 
 میز کار + مبلمان+ کمد 8 ۷0 1 پیشخوان خدمات 

 میز کامپیوتر + کمد  3 3 30 1 اتاق بررسی و نظارت 
 3تعداد کاربر=  –نفر  9تعداد کارمند =  –مترمربع  115جمع مساحت خالص = 

واحد  20
 مجریان 

 فضای کار+فضای مالقات+ میزجلسه  1 20 1 اتاق مسئول 
 میز کار + مبلمان+ کمد 2 4 20 2 اتاق کارشناس ها 

 نفر  5تعداد کاربر=  -مترمربع  60جمع مساحت خالص =
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   برنامه فیزیکی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان یزد

 مبلمان  کارمند/کاربر تعداد  زیربنا تعداد  فضاها  حوزه 

فضاهای   21
 پشتیبانی 

 صندلی با کف شیب دار    150 150 200 1 سالن اجتماعات  

 اتاق مدیریت نور و صدا + اتاق گریم   - 15 2 اتاق های پشتیبانی سالن  

    - - 60 1 سالن انتظار  

 - - 20 1 اتاق سرور 

 کمد  - 50 1 بایگانی کل 

 150تعداد کاربر=  –نفر  2تعداد کارمند =  –مترمربع  310جمع مساحت خالص =

فضاهای    22
 خدماتی 

 آبدارخانه مدیریت + آبدارخانه کارکنان  2 15 2 آبدارخانه 

 نفر   20ظرفیت  - 40 1 سالن غذاخوری

 - - 15 2 انبارها  

 زوج سرویس  1مترمربع  200به ازای هر  - 4 30 سرویس های بهداشتی 

 مردانه + زنانه  - 24+12 - نمازخانه 

 - - 15 1 رختکن + سرویس خدمه 

 تجهیزات الزم   10 1 اتاق کمک های اولیه  

 نفر 3تعداد کارمند =  –مترمربع  281جمع مساحت خالص = 

23 
واحد 

خدمات  
 شهروندی

  1 15 1 باجه تایپ و تکثیر و فروشگاه 

 میز مشاوره + مبلمان 3میز کار منشی+  4 40 1 اتاق مهندسان  مشاور  

  1 12 1 باجه بانک  

 کاربر  4  -نفر 2تعداد کارمند =  –ترمربع  77جمع مساحت خالص = 

 330تعداد کاربران = -نفر 85جمع تعداد کارمندان =  -مترمربع   3018جمع کل مساحت خالص =

 کاربران=  بهره برداران پاره وقت یا افرادی که برای تشکیل جلسه مراجعه می کنند.منظور از 

فضاهای   24
 ارتباطی 

 فضاهای نیمه باز و سطح زیر دیوار  ، بالکن ها، راهرو ها، پله ها، آسانسورها

 البی طبقات  +با در نظر گرفتن امکان تبلیغات محصوالت ساختمانی   VOIDبه صورت  البی ها : سرسرای ورودی با ارتفاع دوطبقه

 مترمربع+ مساحت پیشامدگی ها   1162=  فضاهای ارتباطیحداکثر مساحت 

 مترمربع   4180طبقه =  5حداکثر مساحت کل 

فضاهای   25
 زیرزمین 

 فضای باز برای تامین پارکینگ مجاز است  % 4حداکثر  1000 40 پارکینگ 

 درصد زیربنای خالص   10تا  6 =   250 1 تاسیسات و انبار  

     فضاهای ارتباطی و زیر دیوار  

 مساحت زمین( %30مترمربع ) 627حداقل مساحت فضای سبز =  -مترمربع 1463جمع کل مساحت زیرزمین = 
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 جدول برنامه ریزی طبقات  
 طبقه  حداکثرزیربنای زیربنای فضای غیراصلی الزامی  زیربنای خالص  ریز فضاهای طبقه  طبقه 

  180 سالن اجتماعات و فضاهای پشتیبانی  1 همکف

836 

  ۷۷ خدمات شهروندی  2
  96 شورای انتظامی و حل اختالف  3
  32 تلفنخانه و نگهبانی  4
  30 حراست بسیج و  5
  50 فضاهای خدماتی  6

  465 جمع زیربنای  خالص همکف 
 سرسرای ورودی 

 ) البی انتظار+ پیشخوان خدمت + کافه بار+فضای ورودی(  
250 

  140 خدمات مهندسی  1 طبقه اول 

 مترمربع  836
  + 

پیشامدگی های  
 مجاز 

  115 توسعه تکنولوژی ساختمان   2
   40 امور شهرستان ها   3
  55 واحد کنترل و نظارت 4
  ۷0 فضاهای خدماتی  5

  420 جمع مساحت خالص طبقه اول 
 400 ورودی   ادامه سالن اجتماعات و سرسرای

  310 واحد آموزش  1 طبقه دوم 

 مترمربع   836
 + 

پیشامدگی های  
 مجاز 

  50 واحد رفاهی  2
  65 انسانی واحد منابع   3
  55 آمار و فناوری اطالعات 4
  80 امور مالی  5
  60    امور مجریان   6
  30 فضاهای خدماتی  ۷
  650 جمع مساحت خالص طبقه دوم  

 مترمربع  836  205 واحد گروه ها و کمیسیون ها  1 طبقه سوم 
  + 

پیشامدگی های  
 مجاز 

  2۷5 واحد انجمن ها  2
  120 مرکز بهره وری ساختمان  3
  80 فضاهای خدماتی  4
  680 جمع مساحت خالص طبقه سوم  

  165 ریاست  1 طبقه چهارم 

 مترمربع  836
  + 

پیشامدگی های  
 مجاز 

  260 هیات مدیره و بازرسان    2
  45 واحد مشاوران   3
  40 واحد برنامه ریزی  4
  52 روابط عمومی  5
  50 فضاهای خدماتی  6
  612 جمع مساحت خالص طبقه چهارم  

  300 تاسیسات و سایر فضاهای خدماتی   1 زیرزمین 
  1000 پارکینگ  2 مترمربع   1463

  1300 جمع مساحت خالص زیرزمین  
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موقعیت زمین سازمان در سایت ادارات )بلوارشهید قندی(
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صدور پروانه شهرسازی ساختمان سازمان
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استقبال کم نظیر مهندسان برای شرکت در مسابقه معماری ساختمان اصلی سازمان

»دبیرخانه«  یکی از ارکان  برگزاری مسابقات معماری

معرفی طرح های رتبه های اول تا سوم

بیانیه هیات داوران مسابقه طراحی ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

گفتگو با سرگروه های راه یافته به مرحله نهایی

طرح های حائز رتبه های چهارم تا هفتم

سایر طرح های تحویلی به دبیرخانه مسابقه 
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ســرکار خانــم مهنــدس الهــام اســماعیلی؛ عضــو معمــار هیئــت 
ــاری  ــابقه معم ــي مس ــر علم ــازمان و مدی ــم س ــره دوره نه مدی
ســاختمان مرکــزي ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
یــزد بــوده و کلیــه مراحــل مســابقه بــا مدیریــت نامبــرده برنامــه 

ــزي و اجــراء شــده اســت.  ری
در ادامــه گفتگــوي فصلنامــه گنجینــه یــزد بــا 
ســرکار خانــم مهنــدس اســماعیلي را مطالعــه 

مــي فرماییــد: 

به نام خدا
 برگــزاری مســابقه هــاي معمــاري از دوره قبــل 
کــه احــداث ســاختمان نمایندگــي شهرســتان 
هــای ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در 
ــره ســازمان مطــرح شــد، توســط  هیئــت مدی
اعضــاي معمــار هیــات مدیــره پیشــنهاد شــد و 

بــا موافقــت هیــات مدیــره وقــت بــه عنــوان روش انتخاب مشــاوِر 
طراحــي ایــن پــروژه هــا مبنــاي عمــل قــرار گرفــت. 

از آنجــا کــه طبــق قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان، 
یکــی از وظایــف هیئــت مدیره هــای ســازمان، برگزاری مســابقات 
حرفــه ای و زمینــه ســازی بــرای بــروز خاقیــت هــا و نــوآوری ها 
در جامعــه مهندســی اســت. برگــزاري مســابقه هــاي معمــاري 
ــي  ــام مهندس ــازمان نظ ــم س ــره دوره نه ــات مدی ــرف هی از ط

ــه  ــد پذیرفت ــز رون ــزد نی ــتان ی ــاختمان اس س
ــاي  ــروژه ه ــاور پ ــاب مش ــراي انتخ ــده اي ب ش
ســاختماني اســت. برگــزاري مســابقه معمــاري 
طراحــي ســاختمان مرکــزي ســازمان، از اهمیت 
و حساســیت ویــژه اي برخــوردار بــود، از این روي 
ســازمان تمــام تاش خــود را بــراي فراهــم آوردن 
فضــاي رقابتي ســالم بــه کار بســت. در برگــزاري 
ایــن مســابقه عــاوه بــر شناســایي مشــاور طرح 
ــتعدادهاي  ــایي اس ــزي شناس ــاختمان مرک س
جــوان، پویایــي و شــکوفایي جامعــه حرفــه اي از 

جملــه اهــداف مهــم ســازمان بــود.  
ــازمان،  ــاختمان س ــابقه طراحــي س ــزاري مس ــبختانه برگ خوش
تحــرک و پویایــي قابــل توجهي در بین جامعه مهندســي اســتان 
ایجــاد کــرد. اغلــب متخصصــان و به ویــژه هیــات داوران مســابقه 
ــه هــدف  ــد از ایــن منظــر مســابقه ب معتقدن

خــود دســت یافتــه اســت. 

ــن  ــزاری ای ــی از برگ ــدف اصل گنجینــه زید: ه
ــه مســابقات چیســت ؟ گون

مهنــدس اســماعیلی: هــدف اصلــی 
برگــزاری مســابقه های معمــاری بهــره گیری 
از حداکثــر ظرفیــِت نبــوغ و خاقیــت جامعــه 
معمــاری، بــه ویــژه معمــاران جــوان و کمتــر 
شــناخته شــده، اســت. بســته به نوع مســابقه 
کــه در چــه مقیاســی برگزار شــود و چــه گروه 
هایــی را مخاطــب قــرار دهــد، تاثیــرات جانبــی چــون افزایــش 
تعامــل هــای حرفــه ای، ارتقــاء آگاهی عمومــی، فرهنگ ســازی و 
... را منجــر مــی شــود. بــرای ســازمان نظام مهندســی بــا توجه به 
رســالتی کــه دارد تاثیــرات جانبی مســابقه در ردیف هــدف اصلی، 
مهــم بــوده و نســبت بــه تحقــق آن اهتمــام ورزیــده شــده اســت.

گنجینــه زید: بــه طــور کلــی رشــته تخصصــی معمــاری چقدر 
زمینــه و فضا بــرای برگزاری مســابقات 
و قــرار گرفتــن در حــوزه مســابقات را 

دارد؟
ــای  ــابقه ه ــماعیلی: مس ــدس اس مهن
معمــاری در جریــان ســازی معمــاری بــه ویژه 
ــه ســزایی  بعــد از انقــاب صنعتــی نقــش ب
داشــته انــد. بســیاری از ســاختمان هــای مهم 
و تاثیرگــذار از آن زمــان تاکنــون بــه واســطه 
برگــزاری مســابقه طراحــی و ســاخته شــده 
انــد. حتــی مــی تــوان ادعــا کــرد طــرح هایی 

استقبال کم نظیر مهندسان برای شرکت در معماری 
مسابقه ساختمان اصلی سازمان

 در برنامه های آینده 
هیأت مدیره پیگیر 
خواهیم شد تا مشابه 
چنین مسابقات معماری را 
برای سایر دستگاه ها نیز 
پیشنهاد کنیم

 وقتی به گذشته مسابقه 
و مراحل اجرایی آن نگاه 
می کنیم به نظر می رسد 
که اگر فرصت بیشتری در 
نظر گرفته می شد، قرار 
نبود اتفاق خاص و مهمی 
بیفتد.
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کــه در مســابقه هــا ارائــه شــدند و هرگــز ســاخته نشــدند نیــز در 
ایــن جریــان ســازی موثــر بودنــد. در ایــران نیــز مــی تــوان بــه 
مســابقه طراحــی بــرج آزادی اشــاره نمــود کــه منجــر بــه شــکل 

گیــری اثــری مانــدگار گردیــد. 
ــه رواج  ــاری ک ــابقه معم ــری از مس ــوع دیگ ن
دارد، مســابقه بیــن آثار ســاخته شــده معماری 
ــدگاه و  ــز دی ــوع مســابقه نی ــن ن اســت. در ای
ــر شــکل  ــده مســابقه ب ــزار کنن ــرد برگ رویک
ــر گــذار  ــان هــای معمــاری تاثی گیــری جری
ــزه  ــه »جای ــوان ب ــی ت ــه آن م ــت. از جمل اس
معمــاری آقــا خــان« در ســطح بیــن المللــی و 
»جایــزه معمــار« در ســطح ملــی اشــاره نمود. 

گنجینــه زید: آیــا ممکــن اســت در مــورد روش اجرای مســابقه 
نیــز توضیحاتــی را بفرمایید.

 مهنــدس اســماعیلی: در ایــران دبیرخانــه مســابقات معماری 
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــازی تش ــازی در وزارت راه و شهرس و شهرس
ــه تهیــه »آییــن نامــه جامــع برگــزاری  ــدام ب ــه اق ــن دبیرخان ای
مســابقات طراحــی معمــاری و شهرســازی« نمــوده کــه در تاریــخ 
1۳81/12/20 بــه تصویــب شــورای عالی انقاب فرهنگی رســیده 
اســت.ما در ســازمان ســاختاری کــه بــرای مســابقه در نظــر مــی 

گیریــم کامــا مطابــق ایــن آییــن نامــه اســت. 
مســابقات معمــاری بــر اســاس ایــن آییــن نامــه بــه چنــد نــوع 

تقســیم مــی شــوند کــه شــامل مســابقه آزاد، 
ــی  ــابقه طراح ــت. مس ــی اس ــدود و دعوت مح
ســاختمان مرکــزی ســازمان بــه صــورت 
ــا  ــن مســابقه تنه ــزار شــد. در ای محــدود برگ
مهندســان معمــاری کــه عضــو ســازمان 
ــی                                       ــم طراح ــرگروه تی ــوان س ــه عن ــد ب بودن
ــد. ــرکت کنن ــابقه ش ــتند در مس ــی توانس م

ــا عنــوان  ــا ســوژه مســابقه ب گنجینــه زید: آی
"ســاختمان مرکزی ســازمان" و در واقع، 
ــه دوم مهندســین عضــو ســازمان،  خان
چقــدر در جلــب شــرکت کننــدگان در 

مســابقه موثــر بــوده اســت؟
 مهندس اســماعیلی: قطعــا موضــوع مســابقه تاثیر زیــادی در 

اســتقبال خــوب مهندســان از این مســابقه داشــته اســت. 
ــرای هــر مهنــدس محســوب مــی شــود کــه  افتخــار بزرگــی ب
طراحــی ســاختمان نظــام مهندســی اســتان را در کارنامــه خــود 
داشــته باشــد. همیــن امــر باعــث شــد بــا وجــود زمــان محــدود 
مســابقه، میزان مشــارکت مهندســان قابل توجه باشــد؛ در مهلت 
ــه مســابقه تحویــل داده شــد.  ــه دبیرخان مقــرر تعــداد ۳0 اثــر ب
الزم بــه ذکــر اســت عــاوه بــر موضــوع مســابقه تیــم داوران کــه 
متشــکل از ســه معمــار برجســته کشــوری بــود از دیگــر عوامــل 

تاثیــر گــذار در جلــب مهندســان بــه شــمار مــی رود. 

گنجینــه زید: خواهــش مــی کنیــم در مــورد تیــم داوری و نحوه 
انتخــاب آنــان  توضیحــات دقیــق تــری بفرمایید.

مهنــدس اســماعیلی: انتخــاب داوران مســابقه، به عنــوان یکی 
از ارکان مهــم و تاثیــر گــذار بــه ویــژه در اعتبــار و ســطح مســابقه، 
یکــی از تصمیــم گیــری هــای مهــم در هر مســابقه اســت. در این 
مســابقه بــا توجــه بــه هــدف الگــو بــودن ســاختمان از تمامــی 

ــی متشــکل از  ــم داوران ــاری و مهندســی، تی ــای معم ــه ه جنب
معمــاران صاحــب ســبک و برجســته کشــوری کــه در ضمــن بــا 
معمــاری یــزد آشــنا باشــند،  انتخــاب شــد. با هــدف بهــره گیری 
حداکثــری از ظرفیــت معمــاران اســتان بــرای حضور و مشــارکت 
ــاب  ــتان انتخ ــارج اس ــابقه، داوران از خ در مس
شــدند تــا محدودیتــی بــرای معماران برجســته 
ــت شــرکت در  ــان جه ــکاران ش ــتانی و هم اس

مســابقه وجــود نداشــته باشــد. 
نکتــه دیگــری کــه در انتخــاب داوران مــورد نظر 
بــود، ســابقه اجرایــی و تجربــی آن هــا بــود. مــا 
معمــاران برجســته ای در حــوزه مبانــی نظــری 
داریــم کــه شــاید تســلط بیشــتری بــر معماری 
ــدی از  ــره من ــا به ــد م ــا قص ــتند ام ــزد داش ی
متخصصانــی بود کــه تجربه عملی معمــاری ارزشــمند در کارنامه 

خــود داشــته باشــند. 

گنجینــه زید: بــا توجــه بــه اینکه شــما خــود از نزدیک شــاهد 
کارهــای ارائــه شــده بوده ایــد فکــر مــی کنیــد نقــاط 
قــوت و ضعــف مــا در حــوزه تخصصــی معمــاری در چه 

زمینــه هایــی مــی باشــد؟
 مهنــدس اســماعیلی: فضــای مســابقه معمــاری ایجــاب مــی 
کنــد کــه طراحــان بــه بخــش ایــده پــردازی و ارائــه مناســب آن 
در قالــب طــرح معمــاری توجــه داشــته و مهــارت الزم را بــه کار 
بندنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه فضــای مســابقه 
ای در اســتان یــزد رواج نــدارد و معمــاران یــزدی 
کمتــر در عرصه مســابقات کشــوری حضور پیدا 
مــی کننــد، طبیعــی ســت ضعــف هایــی بــه 
دلیــل کــم بــودن تجربــه در ایــن زمینــه، وجود 
داشــته باشــد. البتــه ایــن بــه هیــچ وجــه دلیلی 
بــر ضعــف متخصصــان حرفــه ای مــا نیســت 
بلکــه اگــر ضعفــی هــم باشــد در حــوزه ارائــه 
طــرح و رونــد شــکل گیــری آن اســت. در کل با 
احتســاب زمــان محــدود مســابقه کیفیــت آثار 
خــوب بــود. تیــم داوران نیــز از کمیت و کیفیت 

آثــار مســابقه رضایــت داشــتند. 
بایــد توجه داشــته باشــیم درک معمــاری امری 
ســت تجربــی و معمــار بــا تمریــن هــای هوشــمندانه رشــد پیــدا 
ــن هــای معمــاری،  ــش تمری ــد. یکــی از راه هــای افزای مــی کن
شــرکت در مســابقه هــای معمــاری اســت. بــا ایــن فرض ســازمان 
در نظــر دارد بــه منظــور تقویــت فضــای رقابتــی معمــاری کــه 
زمینــه ســاز شــکوفایی اســتعداد ها و خاقیــت ها ســت، نهادهای 
دولتــی و خصوصــی را بــه برگــزاری مســابقه معمــاری تشــویق و 

ــب نماید.  ترغی

 گنجینــه زید:بــا توجــه بــه اینکــه ســاختمان اصلــی ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان بــه عنــوان یک ســاختمان 
خــاص و بــا بودجــه خــاص اجــرا خواهــد شــد آیــا ابعاد 
ــه  ــورد توج ــاری آن م ــی معم ــز در طراح ــادی نی اقتص

شــرکت کننــدگان بــوده اســت؟
 مهنــدس اســماعیلی: اگر چــه توجه بــه جنبه هــای اقتصادی 
طــرح یکــی از معیارهای داوری مســابقه بــود اما از امتیــاز حداقلی 
ــوان انتظــار   ــا در مقیــاس مســابقه نمــی ت ــود. قطع برخــوردار ب
داشــت بــه ایــن بخــش توجــه زیــادی شــده باشــد. بایــد توجــه 

شاهد بودیم که بعضی 
از شرکت کنندگان حتی 
پروژه هایی را که از قبل 
در دست گرفته بودند، 
مسکوت گذاشته و به 
طراحی معماری ساختمان 
سازمان نظام مهندسی 
ساختمان پرداختند.

 هرسه نفر داوران مورد 
نظر ما پروژه هایی را برای 
استان یزد طراحی کرده 
و آثار آنان مورد توجه و 
استفاده قرار گرفته است. 
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داشــته باشــیم وقتــی بــه دنبــال معمــاری ویــژه بــا رعایــت کلیــه 
اصــول فنــی و مهندســی هســتیم کــه نمــاد توانمنــدی جامعــه 
مهندســی اســتان باشــد، نمــی تــوان بــه جنبــه هــای اقتصــادی 
صرفــا بــر اســاس هزینــه ســاخت هــر مترمربــع پرداخــت. مــا در 
ایــن ســاختمان قصد ســرمایه گــذاری نداریــم که نگران برگشــت 
ســرمایه باشــیم، آن چــه در ایــن بنــا مهــم اســت درســت و بــه جا 
هزینــه کــردن اســت. هــر پــروژه منحصر بــه فــرد، هزینه بر اســت 
امــا هزینــه هــای غیــر منطقــی نــه در ایــن پــروژه و نــه در هیــچ 

پــروژه دیگــر پذیرفته نیســت.

ــن مســابقات در  ــا برگــزاری ای گنجینــه زید:آی
ــویق  ــذب و تش ــای ج ــه ه ــق زمین رون
ــش  ــر بخ ــی اث ــرای کار تیم ــاران ب معم

ــت؟ ــوده اس ب
 مهنــدس اســماعیلی: ذات حرفــه معماری 
یــک کار تیمــی اســت. یــک معمــار عــاوه بــر 
همــکاری بــا افــراد مختلــف بــرای تهیــه طــرح 
معمــاری، بــه عنــوان ســرگروه تیــم طراحــی، 
ــا  ــا مهندســان ســایر رشــته هــای مرتبــط ب ب
ســاختمان همــکاری تنگاتنگــی دارد. در زمــان 
مســابقه بــه دلیــل محدودیــت هــای زمانــی و 

نــوع تخصــص هایــی کــه بــرای ارائه طــرح هــا الزم اســت، معموال 
تیــم هــای جدیــدی شــکل مــی گیــرد و بدیــن واســطه تعامــل 

هــای بیــن اهــل حرفــه بیشــتر و موثــر تــر مــی شــود. 
درخواســت هــای متعــددی از معماران خارج اســتان برای شــرکت 
در مســابقه داشــتیم. طبق شــرایط مســابقه پیشــنهاد ما ایــن بود 
کــه بــا یکــی از معمــاران اســتانی مشــارکت کننــد. در ایــن راســتا 
نیــز گــروه هایــی شــکل گرفتنــد و در مســابقه شــرکت کردند که 

نتیجــه مطلوبی در برداشــت. 

 گنجینــه زید:  یک ســوال شــاید شــخصی هــم 
در اینجــا مطــرح شــود و آن اینکــه آیــا 
خــود شــما بــه عنــوان برگــزار کننــده 
ایــن مســابقه معمــاری، تــا بــه حــال در 
مســابقاتی شــرکت کرده و احیانــاً جوایز 
و نشــان هایــی را از آن خــود کــرده اید؟

 مهنــدس اســماعیلی: اگرچــه فــارغ 
التحصیلــی و ورود بــه حرفــه مــن همزمــان بود 
بــا آغــاز فعالیــت »جایــزه معمــار« ، امــا مــن از 
آن فرصت اســتفاده نکردم. بســیاری از هــم دوره 

هــای من در دانشــگاه شــهید بهشــتی به واســطه همین مســابقه 
آینــده حرفــه ای خــود را رقــم زدنــد. شــرکت در مســابقه هیچ گاه 
دغدغــه حرفــه ای مــن نبــوده، امــا بــه عنــوان یک معمار همیشــه 

پیگیــر مســابقه هــای معمــاری و نتایــج آن هــا بــوده ام. 
یکــی از تجربــه هــای شــیرین حرفــه ای زمانــی بــود کــه »طــرح 
مرمــت و احیــای خانــه زرگــر یــزدی )هتل مهــر(« در ســال 200۴ 
جایــزه یونســکو را کســب کــرد. مــن در ایــن پــروژه بــه عنــوان 
همــکار طــرح با مرحــوم مهنــدس علی امیــری اردکانــی همکاری 
ــار بخــش  ــزه معم ــه جای ــالی ک ــن س داشــتم. در ســال .... ، اولی
بازســازی داشــت، »طــرح مرمــت و احیــای خانــه طیبــی )هتــل 
لــب خندق(« توانســت بــه دور نهایی مســابقه راه 
یابــد. در ایــن پــروژه مــن بــه عنــوان مدیــر طــرح 

ــتم.  حضور داش
ــزد و  ــگاه ی ــکاری دانش ــا هم ــال 1۳96 ب در س
انجمن صنفی مهندســان معمار اســتان مســابقه 
ــوع  ــا موض ــزد ب ــهرداری ی ــرای ش ــی ب ای دعوت
»طرحــواره طــرح توســعه و ســاماندهی بــاغ ملی 
یــزد« برگــزار شــد کــه مــن نیــز بــه این مســابقه 
دعــوت شــدم. طــرح مــن در این مســابقه انتخاب 
شــد کــه پــس از تکمیل بــا نظــارت خــودم اجراء 

 . شد
ــکده  ــاماندهی آتش ــابقه »س ــه مس ــال 1۳97 ب ــن در س همچنی
زرتشــتیان یــزد« کــه توســط انجمن زرتشــتیان یــزد برگزار شــد، 
دعــوت شــدم. طــرح پیشــنهادی مــن در این مســابقه رتبــه دوم را 

کســب نمــود. 

 گنجینــه زید: خواهــش مــی کنیــم در مــورد دبیرخانه مســابقه 
هــم اگــر توضیحــی بــه نظرتــان می رســد، بفرماییــد

 مهنــدس اســماعیلی: بلــه از ویژگــی هــای 
ــه  ــن مســابقه، داشــتن دبیرخان ــم ای بســیار مه
مســتقل بــود. دبیرخانــه پیگیــر و پاســخگو یکی 
از ارکان مهــم و تاثیرگــذار در کیفیــت برگــزاری 
مســابقه اســت. خوشــبختانه در ایــن مســابقه بــا 
نظر مســاعد ریاســت ســازمان دبیرخانه مســتقل 
بــا همــکاری ســه تــن از مهندســان معمــار عضو 
ســازمان تشــکیل شــد. فعالیت و تاش مســتمر 

ایــن عزیــزان جــای تقدیــر و تشــکر دارد. 

برگزاری مسابقه معماری 
ساختمان اصلی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان، 
تحرک و پویایی قابل 
توجهی را در میان جامعه 
مهندسین به ویژه معماران 
پدید آورد و یک رویداد 
حرفه ای بسیار خوب 
اتفاق افتاد.

 تیم داوران ما افراد 
معتبر و شناخته شده 
کشوری هستند که در 
جذب مخاطبان برتر و 
افراد صاحب صالحیت 
تاثیرگذار بودند.
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"دبیرخانه"  یکی از ارکان  برگزاری مسابقات معماری

او ابتــدا دربــاره چگونگــی پیوســتن 
خــود بــه دبیرخانــه مــی گویــد:

مــن بــه اتفــاق دو تــن از همــکاران 
ــروی  ــره خس ــا زه ــم ه ــر، خان دیگ
ــی  ــس از ارزیاب ــی پ ــه زینل و فهیم
ــه حضــوری،  ــه و مصاحب ــای اولی ه
از طریــق ســرکار خانــم اســماعیلی 
عضــو محتــرم معمــار هیئــت 
ــکاری  ــرای هم ــازمان، ب ــره س مدی
ــد  ــرار ش ــوت و ق ــه دع در دبیرخان
مســئولیت فعالیت هــای اجرایــی 
ــود. ــپرده ش ــن س ــه م ــه ب دبیرخان

ــم  ــت روز پانزده ــرم هس ــه خاط  ب
دی مــاه 1۴00 فراخــوان مســابقات، 
پوســتر و بروشــور هــای راهنمــا 

منتشــر شــد.
 بــرای اســتقرار دبیرخانــه نیز محلی 
ــت  ــه در باف ــدس ک ــه مهن در خان
تاریخــی یــزد قــرار دارد انتخــاب گــر 

دیــد. 
از همــان ابتــدای اســتقرار دبیرخانــه 

تمــاس هــای مکــرر مهندســان معمــار بــا دفتــر دبیرخانه نشــان 
دهنــده شــروع اســتقبال بســیار خوبــی از ایــن فراخــوان بــود و ما 

ــه  ــه توضیحــات الزم را ب ــر زمین در ه
ــم. شــرایط  ــه می کردی ــان ارائ متقاضی
اولیــه برای شــرکت در مســابقه شــامل 
ــزام بــه حضــور حداقــل چهــار نفــر  ال
مهندســان معمــار پایــه یــک در گــروه 
طراحــی بــود کــه از جانــب متقاضیــان 
بــا دشــواری هایــی روبــرو مــی شــد. به 
درخواســت آنهــا این شــرط شــرکت از 
ســوی هیئــت مدیــره ســازمان حــذف 

شــد.
ــکاتی در  ــن مش ــان همچنی متقاضی
مــورد الــزام بــه عضویــت در ســازمان و 
یــا نحــوه ارســال آثــار از ســایر اســتان 
ــن  ــد کــه در ای هــا را مطــرح می کردن
ارتبــاط نیــز تاکیــد بــر ایــن بــود کــه 
ســرگروه شــرکت کننــده بایــد در 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــت داشــته باشــد.  ــزد عضوی اســتان ی
پیگیــری هــای متعــدد در بــرای رفــع 
نواقــص و یا یــادآوری برنامــه زمانبندی 
مســابقات از جملــه برنامــه هــای مــا در 
دبیرخانــه مســابقات بــود. بــر اســاس برنامــه اولیــه، بــرای تکمیل 
کارهــا یــک مــاه وقــت تعییــن و قرار شــد فایــل کار هــای تکمیل 

براســاس مصوبــه شــوراي عالــي شهرســازي و معمــاري ایــران درخصــوص دســتورالعمل 
اجرائــی مســابقات معمــاري و شهرســازي، دبیرخانــة مســابقه محــل ادارة کلیة امــور مربوط 

بــه مســابقه اســت، کــه برگزارکننــده آن را در اختیــار مدیــر قــرار مــي دهــد.
مســابقات معمــاری و شهرســازی فعالیتــی گروهــی و جمعــی اســت کــه حاکمیــت قواعد و 
قوانیــن بــازی، ســازماندهی، راهبــری صحیــح و بــی عیــب و نقــص آنهــا هــم از نقطــه نظــر 
برخــورداری از بهتریــن و کارآمدتریــن نتیجــه و هــم از زاویه پایبندی به قانــون و رفتار عادالنه 
در رعایــت حقــوق طرفیــن ذینفــع و درگیــر در رقابــت و امــکان پاســخگوئی آتــی بــه نتایج 

اعــام شــده از بیشــترین اهمیــت برخوردار اســت.
نظــم بخشــی بــه مســابقات و نیــاز بــه ســازماندهی و نظــارت بــر ایــن امــر و در نتیجــه، 
تدویــن چارچــوب و روالــی قانونمند بــرای برگزاری مســابقات از مهمترین وظایــف دبیرخانه 

مســابقات معمــاری اســت.
 

 در رونــد ایفــای نقــش نظارتــی و اجرایــی  و پاســخ گویــی دبیرخانــه، الزم اســت همــه ارکان 
و دســت اندرکاران مســابقات اعــم از ســرمایه گذاران، کارفرمایــان، مدیــران، مشــاوران، داوران، 
شــرکت کننــدگان و ....  همــکاری نمــوده و بــا اجــرای ضوابــط و مقــررات، عــاوه بــر ارتقــاء 
ســطح کیفــی و کمــی مســابقات بتواننــد ایــن روش مبــارک را در ســطح جامعــه تبلیــغ، 

تشــویق و نهادینــه کنند.
مهنــدس قاســمی کارشــناس ارشــد معمــاری و مســئول دبیرخانه مســابقات انتخــاب طرح 
هــای معمــاری ســاختمان مرکزی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد، در این 

بــاره توضیــح مــی دهد:
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شــده حداکثر تــا پایان بهمــن مــاه 1۴00 تحویل دبیرخانــه گردد 
و در مــاه اســفند کارهــا را بــه صــورت شــیت بنــدی شــده تحویل 

دهنــد. آخریــن برنامــه بــه این صــورت بود 
کــه فایــل آثار و شــیت بندی شــده آنهــا را 

دوم اســفند تحویــل نماینــد.

ــا اظهارنظــر مشــخصی از    گنجینــه زید: آی
ــد  ــی ش ــراز م ــان اب ــوی متقاضی س
کــه نشــان دهنــده ویژگــی خــاص 

ــن مســابقات باشــد؟ ای
مهنــدس قاســمی: بلــه، از جملــه ایــن 
مــوارد تقدیــر و تشــکر اکثریــت متقاضیان 
از انتخــاب داوران بــرای بررســی و انتخــاب 

آثــار بــود. همیــن امر موجب اســتقبال بیشــتر شــرکت کنندگان 
شــده بــود تــا آنجــا کــه در مرحلــه اول، ثبــت نــام 65 گــروه را در 
ایــن مســابقات شــاهد بودیــم و برخــی معمــاران برجســته یــزد و 

سراســر کشــور هــم آثــاری را فرســتادند.
بــه هــر صــورت، روز دوم اســفند 1۴00 بــرای مــا روز پــر خاطــره 

ای بــود چــرا کــه از بامــداد تــا شــبانگاه 
بــه طــور پیوســته متقاضیــان مراجعــه 
می کردنــد و فایــل و آثــار و شــیت هــای 
مربــوط بــه طراحــی هــای خــودرا بــه ما 

ــد.  ــل می دادن تحوی
ــته  ــروه را دس ــار گ ــه آث ــا در دبیرخان م
بنــدی و رســید میکردیــم و آنهــا را 
ــه صــورت  ــا ب ــم ت ــل مــی گرفتی تحوی
یــک مجموعــه بــه تهــران بــرای داوری 

ــم.  ــال دهی انتق

گنجینــه زید: آیــا خاطــره مانــدگاری هــم 
از ایــن دوران پــر خاطــره بــه 

ــد؟ ــر داری خاط
مهنــدس قاســمی:  بلــه، ایــن مســابقه بــه لحــاظ ایــن کــه 
مربــوط بــه یــک ســاختمان مانــدگار و الگــوی ســاخت ســاز بــه 
حســاب مــی آیــد از اهمیت ویــژه ای در نزد مهندســین و معماران 
برخــوردار بــود و مراجعــات مکــرر و ســوال هــای زیــاد آنهــا نشــان 
از و عاقــه شــان بــه حضــور فعــال در ایــن رقابت ســازنده داشــت. 
خــود مــن هــم بــه لحــاظ اینکــه در رشــته معمــاری تحصیــل 

ــم  ــده هــا و طراحــی هــای مختلــف برای ــا ای کــرده ام آشــنایی ب
ــا تمــام وجــود و دلســوزانه  شــگفت انگیــز و آموزنــده بــود. مــا ب
کارکردیــم و پیگیــری هــای مــان گــواه ایــن عاقــه 

منــدی اســت.
محیــط اســتقرار دبیرخانــه در خانــه مهنــدس نیــز 
بســیار دل انگیــز و شــور آفریــن بــود بــه نحــوی که 
هــم اکنــون بــا پایــان مســابقه، بــرای حضــور در آن 
مجموعــه دلتنــگ شــده ایــم. بازدیــد هــای هیئــت 
مدیــره محتــرم از دبیرخانــه و ماحظه فعالیــت ها و 
نــوع آثــار دریافتــی نیــز از جملــه خاطــره های مــا از 
ایــن مســابقات  اســت. واحــد آمــوزش ســازمان هــم 
بــه لحــاظ ماهیــت کاری خــود و ارتبــاط آن بــا ایــن 
مســابقات بــه صــورت فعــال بــا مــا در ارتبــاط بــود.

 از دیگــر خاطــرات مــا مربــوط بــه پنجــم اســفند و روز مهنــدس 
اســت کــه در آن تاریــخ ما توانســتیم نمایشــگاهی از آثــار دریافتی 
را در معــرض تماشــای مهندســان و بازدیدکننــدگان قــرار دهیــم. 
ایــن نمایشــگاه بــا اقبــال خوبــی از ناحیــه مهندســان بــه ویــژه 

معمــاران روبــه رو شــد.
 از دیگــر اقدامــات مــا تهیــه گواهــی هــای شــرکت در 
مســابقه بــود کــه بــرای تمامــی گــروه هــای شــرکت 

کننــده در مســابقه تهیــه و ارســال کردیــم.
 ایــن را هــم خاطرنشــان کنــم کــه در ابتــدا قــرار بــود 
صرفــاً فایــل هــا بــرای داوری بــه تهــران ارســال شــود 
لیکــن بــا تصمیــم دقیق و ارزشــمند ریاســت ســازمان 
مقــرر شــد تــا کلیــه شــیت هــای تهیــه و ارائه شــده از 
ســوی شــرکت کننــدگان نیــز بــرای داوری دقیق تر به 

تهــران ارســال گــردد.

گنجینــه زید:  آیــا اعتراضاتــی هــم در حیــن برگزاری 
ایــن مســابقات دریافت شــد؟

ــراض خاصــی  ــا اعت ــر؛  م ــمی: خی ــدس قاس مهن
را دریافــت نکردیــم بــه جــز یــک یــا دو مــورد کــه آنهــم بیشــتر 
حالــت درخواســت داشــت.  بــه عنــوان نمونــه، اینکــه چــرا بــازه 
زمانــی بــرای طراحــی و ارســال آثــار مســابقه انــدک در نظر گرفته 
شــده و تقاضــای تمدیــد آن بــه مدت ســه یا چهــار ماه را داشــتند 
کــه البتــه بــه لحــاظ تاکیــد بــر ســرعت عمــل در شــروع احــداث 
ســاختمان و فــرا رســیدن روز مهندس،عمــاً کار بــه موقــع بــه 

انجــام رســید.

تماس های مکرر 
مهندسان معمار با دفتر 
دبیرخانه نشان دهنده 
شروع استقبال بسیار 
خوبی از این فراخوان بود و 
ما در هر زمینه توضیحات 
الزم را به متقاضیان ارائه 
می کردیم. 

 در مرحله اول، ثبت 
نام 65 گروه را در این 
مسابقات شاهد بودیم و 
برخی معماران برجسته 
یزد و سراسر کشور هم 
آثاری را فرستادند.
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معرفی طرح های رتبه های اول تا سوم

گروه طراحی معماری مهندس شهاب شرافت- بهزاد آدینه 
گروه طراحی معماری الهه السادات علوی کیا 

گروه طراحی معماری مریم قاسمی زاده  
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سرگروه: شهاب شرافت- بهزاد آدینه 

طرح رتبه نخست

اعضای گروه:
 محسن عزیزیان

 مبینا بیات
 آرش صالحی
 عارف کیانی

مریسا شهر آشوب
 احمدرضا ثامنی
  سروش تندری

صبا حجازی
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بــه  یــزد  خانه هــای  ســنتی  کالبــد  انتخــاب 
طبقــات اشــغال  ســطح  کهن الگــوی  عنــوان 

بــه اشــتراک گذاشــتن همکــف بــا شــهر بــه عنــوان 
فضــای تعاملــی مهندســان و  مــردم

بهره گیری از منطق پتکین و پتکانه در طبقه همکف

پوســته آجــری نمــا،   نورگــذر، هوابنــد و در عیــن حــال  
مانــع نفــوذ شــرایط اقلیمــی ســخت بیــرون

محصول نهایی درونگرا

در  ســنتی  خانه هــای  نامنظــم  هندســه  جانمایــی 
شــهری محــدود  زمیــن 

نفوذ عرصه سبز شهری به فضای نیمه باز همکف

ترکیــب پــان درون گــرای ســنتی بــا راهــروی اطــراف 
ــوان  غام گــردش پیرامونــی ــه عن ب

1

3

5

7

2

4

6

8

A010 / 03

  انتخــاب کالبــد ســنتی خانــه هــای یــزد بــه
عنــوان کهــن الگــوی ســطح اشــغال طبقــات

 بــه اشــتراک گذاشــتن همکــف بــا شــهر بــه
عنــوان فضــای تعاملــی مهندســان و مــردم

ــه در  بهــره گیــری از منطــق پتکیــن و پتکان
طبقــه همکــف

ــد و ــذر، هوابن ــا. نورگ ــری نم ــته ی آج   پوس
ــوذ شــرایط اقلیمــی ــع نف  در عیــن حــال مان

ــرون ــخت بی س

  جانمایــی هندســه نامنظــم خانه های ســنتی
ــهری  در زمین ش

  نفــوذ عرصــه ســبز شــهری بــه فضــای نیمــه
 بــاز همکــف

ــا راهــرو ــان درونگــرای ســنتی ب   ترکیــب پ
ــی ــوان غــام گــردش پیرامون ــه عن اطــراف ب

 محصول نهایی درونگرا

توجه به درون و برون در همکف
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ساختمان سازمان نظام مهندسی یزد

موضــوع طراحــی دو کلیــد واژه مهــم را در بــر مــی گیــرد کــه هــر 
کــدام بخشــی از زمینــه طراحــی را روشــن مــی کننــد. ســاختمان 
نظــام مهندســی زمینه عملکــردی موضوع، و قــرار گیری در شــهر 
یــزد زمینــه فرهنگــی اجتماعــی و جغرافیایی موضوع را مشــخص 
می کند. شــخصیت قدرتمند شــهر یــزد در زبــان طراحی معماری 
ــه نقطــه  ــرد آن، از طرفــی می توانســت ب ــه ف و بافــت منحصــر ب
اتکایــی در طراحــی تبدیــل شــود و از طــرف دیگــر مــی توانســت 
پاشــنه آشــیل و ضربــه ای بــه معاصریــت بنــا باشــد.  در اولیــن گام 
طراحــی ســوالی کــه بایــد پاســخ میدادیــم ایــن بــود کــه چگونــه 
 )kitsch(ــی کیــج ــرم گرای ــه ورطــه ف ــدون آن کــه ب ــوان ب مــی ت
کشــیده شــویم, مخاطــب بنــا را بــه ایــن زمینــه)context ( ارجــاع 

دهیــم؟ چگونــه مــی تــوان ســاختمان معاصــر داشــته باشــیم،در 
عیــن ایــن کــه از دســتاوردهای ســنت معمــاری نیــز بهــره ببریم؟

 کار را بــا مطالعــه معمــاری و بافــت یــزد آغــاز  کردیم. کــدام جنبه 
هــای تکنیکــی و محتوایــی، معماری یــزد را چنین متفــاوت نموده 

است؟
 مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه راز ایــن تفــاوت را بایــد در درون 
گرایی جســتجو نمــود. درونگرایی مجموعــه ای از اقدامــات معمارانه 
اســت کــه ســاختمان را از شــرایط محیطی ســخت خــود مجزا می 
کنــد. در واقــع پیــش از آنکــه یــک رویه صــرف معماری باشــد یک 
دســتاورد مهندســی چنــد هزار ســاله اســت کــه هــدف آن کاهش 
اساســی مصــرف انــرژی بنــا و افزایــش زیســت پذیــری بنــا اســت. 
ایــن مفهــوم امــا بــا الگــوی تــوده گــذاری قانونــی کنونی در کشــور 

مــا تعــارض جــدی دارد.
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ــاد در  ــه دلیــل بلنــد مرتبــه ســازی و افزایــش ارتفــاع ب امــروزه ب
شــهرهایی ماننــد یــزد نمی تــوان بــر روش هــای متکی بــر دریافت 
بــاد ماننــد بادگیــر و بازخــورد تکیــه کــرد.  امــا درس هایــی کــه 
معمــاری گذشــته در ایجــاد تهویــه طبیعــی بــرای مــا بــه جــای 
ــوای  ــان ه ــت جری ــرد اس ــل کارب ــان قاب ــت همچن ــته اس گذاش
طبیعــی ایجــاد شــده در ایــن آتریــوم بــا بهــره گیــری از تکنیــک 
ــت. ــه اس ــام گرفت ــا انج ــازی آنه ــه روز س ــان« و ب ــاده »بادخ  س

بادخــان هــا از ســالیان دور بــه منظــور تهویــه طبیعــی بــه عنــوان 
عنصــر معمــاری مســتقل و یــا بخشــی از ســقف بــه کار می رفتند. 
اســاس کار بادخانهــا ترکیبــی از عملکــرد تهویــه دودکشــی) بــاال 
رفتــن هــوای گــرم و جایگزینــی هوای ســرد(  و تهویــه یکطرفه باد 
)منتقــل کــردن هــوای گــرم از دهانــه بــاز بــه وســیله بــاد( اســت. 
در این ســاختمان برای ایجاد آســایش کاربران، از دو سیســتم فعال) 
اکتیــو( و غیرفعــال) passive( برای تهویه بهره برده شــده اســت که 
 در کنــار هــم منجر بــه ایجاد جریان مطلــوب هوا در داخل میشــود.

ــای  ــا دم ــازه و ب ــوای ت ــان ه ــام جری ــای موجــود در ب هواســاز ه
مطلــوب را از طریــق داکــت هــا بــه درون فضاهــای اداری و راهروها 
هدایــت مــی کننــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه پوســته آجــری دور تــا 
دور هوابنــد اســت هــوای بــا فشــار مثبــت درون فضاهــا از جــداره 
 تخلیــه نمــی شــود و بــه ســمت حیــاط میانی هدایــت می گــردد.

 فضــای آتریــوم در معــرض تابــش خورشــید قــرار گرفتــه و گــرم 
مــی شــود. از طــرف دیگــر همکف بنا بــه دلیــل قرارگیــری دائمی 

درســایه و حضــور آب و ســبزینگی حــول آن، هوای ســردتری دارد. 
ایــن اختــاف دمایــی موجــب کشــیش هــوای ســرد همکــف بــه 
داخــل آتریــوم و تخلیــه آن از لوورهــای کنــاره های ســقف شیشــه 
ــوم عملکــردی مشــابه یــک  ــام مــی شــود. در واقــع آتری ای در ب
دودکــش خورشــیدی از خــود بــروز مــی دهــد که حتــی در هنگام 
حریــق نیــز منجــر بــه تخلیــه دود با ســرعت بــاال و کاهــش تلفات 

ناشــی از خفگی میشــود

تحلیل عملکرد آتریوم
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 اصاح فرم همکف
اضافه شدن حوض آب پیرامونی

 اصاح استراتژی حیاط

 اصاح مسیر ارتباطی ثانویه
 سالن اجتماعات
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 پان زیرزمین دوم

 پان زیر زمین اول

 1- تاسیسات 
 2 -پارکینگ 

 ۳ -کافی شاپ

 ۴-گودال باغچه
  5 -هواساز های مخصوص طبقه منفی یک

 1  البی
 2  سالن اجتماعات

 ۳  پشتیبانی
  ۴ سرویس بهداشتی آقایان

 5 سرویس بهداشتی آقایان
  6- پیشخوان خدمات 

 7- بسیج
 8 - حراست

 9-  اتاق جلسات
 10- شورای انتظامی و حل اختاف

  11 -فضای رزرو
 12-مهندسین مشاور 

 1۳- منشی مهندسین مشاور 
 1۴-خدمات شهروندی

  15- فضای تعاملی
  16-کافی شاپ 
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پان طبقه همکف

 1 -البی 
2- اطاعات
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در ستایش فضای شهری

ــان،  ــع خیاب ــایت در تقاط ــری س ــل قرارگی ــه دلی  ب
امــکان فعــال کــردن همکــف بــه عنــوان یــک فضای 
شــهری وجــود دارد. شــرط آن خالــی کــردن همکف 
از برنامــه فیزیکــی و انتقــال آن بــه زیــر زمیــن بــود.

بدیــن ترتیــب در طبقــه همکف تنهــا فضــای ورودی 
و فضاهــای ارتباطــی در نظــر گرفتــه شــد و کاربــری 
هــای در ارتبــاط بــا مراجعه کننــدگان در تــراز منفی 
یــک و پارکینــک بــه تــراز منفــی دو منتقــل شــد. 
ســایه انــدازی کنســول های بلند ســازه و ســبزینگی 
ــک را در آب و  ــهری کوچ ــای ش ــن فض ــف، ای همک

هــوای گــرم یــزد حضــور پذیــر مــی ســازد.

پان طبقه اول

پان طبقه دوم

 1- البی 
 2- کارمند امور شهرستان 
 ۳- مسئول امور شهرستان 
 ۴ سرویس بهداشتی بانوان 
 5- سرویس بهداشتی آقایان

  6 نمازخانه آقایان 
 7 - کفش کن

 8 -  نمازخانه بانوان 
 9 - پل

  01-بررسی و نظارت
  11- پیشخوان خدمات 

 21- انبار 
 1۳ - کمک های اولیه

  1۴- آبدارخانه

  15 - سالن غذاخوری
  16 - کار گروهی بازرسان

 17 - مسئول  نظارت
  18 - مسئول خدمات مهندسی

  19 کارشناسان خدمات مهندسی
20 - کارشناس مشارکت های حرفه ای

1- البی
2-فروشگاه

۳- سرویس بهداشتی بانوان
۴- سرویس بهداشتی آقایان

5- کاس
6- کارگاه

7- واحد رفاهی

8- آبدارخانه
9- کارشناس فناوری

10- کارشناس فناوری
11- دبیرخانه سازمان
12- مسئول فناوری

1۳- کارپرداز
1۴- کارمند منابع انسانی

15- مسئول منابع انسانی  
16- مئول مالی

17- مسئول مالی
18- کارشناس حسابداری
19- کارشناسان امورمالی

20 - کتابخانه

اصالت فرم یا فضا 
ــتی  ــوی مدرنیس ــروز، الگ ــوم ام ــوی مرس دو الگ
بلوک هــای شــهری و الگــوی تــوده گــذاری یــک 
طرفــه موســوم بــه 60-۴0 اســت. ریشــه ایــن الگو 
از توســعه هــای غیــر رســمی اطــراف تهــران آغــاز 
شــد و پــس از آن معمــاران تحصیــل کــرده آن را 
بــه کار بردنــد و ســرانجام در طرح تفصیلــی تهران 
رســمیت یافــت و بــه عنوان الگو به سراســر کشــور 
تســری پیــدا کــرد. مطالعــات نشــان می دهــد که 
ایــن الگــو بــه هیچ وجــه مبنــای علمی نداشــت و 
تنهــا یــک عــادت تبدیــل بــه قانــون شــده اســت. 
در زمیــن موجــود نیــز قاعــده 60-۴0 بایــد رعایت 
مــی شــد.  بنابرایــن در اولیــن گام طراحــی باید به 

گونــه ای بــه ایــن تعــارض پاســخ می دادیــم.
 تفــاوت ســنت گذشــته و رویــه موجــود در فرآیند 
طراحــی بــه خوبــی روشــن اســت. معمــار معاصــر 
در اولیــن مرحلــه طراحی فــرم مســتخرج از قاعده 
60- ۴0 یــا مکعــب عملکــردی خــود را در زمیــن 
خــود قــرار مــی دهــد و ریــز فضاهــا را در آن جــا 

مــی دهــد. 

  ریاست
  روابط عمومی

  برنامه ریزی 
 مشاوران

  هیئت مدیره و بازرسان 

 گروه ها و کمیسیون ها
  واحد مجریان 
 انجمن های صنفی 
 خدماتی 

 آموزش
  منابع انسانی

  امور مالی 
 آمار و فناوری اطاعات
  امور رفاهی

  خدماتی 

 خدمات مهندسی
  امور شهرستان ها 
 بررسی و نظارت
  خدماتی

  آب 
 فضای سبز
  مبلمان شهری

  دسترسی عمودی 
 دسترسی افقی

  فضاهای جمعی
  خدمات شهروندی
  پیشخوان خدمت

  شورای انتظامی و حل اختاف 
 خدماتی 

 تاسیسات 
پارکینگ
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  ریاست
  روابط عمومی

  برنامه ریزی 
 مشاوران

  هیئت مدیره و بازرسان 

 گروه ها و کمیسیون ها
  واحد مجریان 
 انجمن های صنفی 
 خدماتی 

 آموزش
  منابع انسانی

  امور مالی 
 آمار و فناوری اطاعات
  امور رفاهی

  خدماتی 

 خدمات مهندسی
  امور شهرستان ها 
 بررسی و نظارت
  خدماتی

  آب 
 فضای سبز
  مبلمان شهری

  دسترسی عمودی 
 دسترسی افقی

  فضاهای جمعی
  خدمات شهروندی
  پیشخوان خدمت

  شورای انتظامی و حل اختاف 
 خدماتی 

 تاسیسات 
پارکینگ

پان طبقه سوم

پان طبقه چهارم

 1 - البی 
 2 -  مسئول امور مجریان 

 ۳ -  کارشناس امور مجریان 
 ۴- سرویس بهداشتی بانوان

  5- سرویس بهداشتی آقایان
  6 -فضای کار اشتراکی کمیسیون ها

  7 -آبدارخانه
  8 -دبیرخانه مشترک

 9 -  سالن جلسات 
 10 -  سالن جلسات

 11- انجمن

 1 - البی 
 2-  خزانه دار 

 ۳-  مشاوره عمومی 
 ۴- سرویس بهداشتی بانوان 
 5- سرویس بهداشتی آقایان 

 6 اعضای هیئت مدیره 
 7  دبیرخانه 
 8-  بازرسان 

 9- مشاور حقوقی
 10-  مشاور مالیاتی

  11- آبدارخانه
 12- کارشناسی واحد برنامه ریزی
  1۳- مسئول واحد برنامه ریزی 

 1۴-کارمند روابط عمومی
 15- مدیر روابط عمومی 

 16-سالن جلسات 
 17-رئیس 

 18- مسئول دفتر 
19- انتظار

درون گرایی انتقادی

 بــه نظــر مــی رســد بهره گیــری از ایــن فراینــد طراحــی و بهــره بــرداری مفهومــی، اســتراتژی 
درســتی در مواجهــه بــا ســنت باشــد، هرچنــد قوانیــن موجــود دســت و پــای مــا را در انجــام 
چنیــن کاری ببنــدد. موضــع مــا در ایــن مرحلــه از طراحــی نســبت بــه قانــون 60-- ۴0 علــی 
الخصــوص در زمینــه شــهری ماننــد یزد، موضعــی انتقادی اســت. یعنــی محدودیــت قانونی را 
مــی دانیــم، آن را مــی پذیریــم و از آن تبعیــت می کنیــم، امــا در فراینــد طراحــی، خــود را مقید 

ــه آن نمــی دانیم. ب
 بــا بهــره گیــری از منطــق طراحــی معمــاری ســنتی، طرحــی از قــرار گیــری یــک مســتطیل 
خالــی در میــان ســایت) میانســرا(  شــروع مــی شــود. ســپس در هر طبقــه فضاهای مــورد نیاز 
حــول ایــن فضــا چیــده مــی شــوند. خــط بیرونی حجــم به دســت آمده غیــر هندســی، نامنظم 
و دارای بیــرون زدگــی بــه تــو رفتگــی اســت، چــرا کــه اولویــت طراحــی حفظ اصالت هندســه 

فضایــی میانــی و تعییــن بهینــه کاربــری ریز فضاها اســت.
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چالش سنت و نوگرایی 
مســئله اصلــی و کلیــدی در طراحــی ایــن پــروژه 
روشــن نمــودن مبانــی فکــری طراحــی در خصوص 

مقولــه تقابــل ســنت و نوگرایی میباشــد.
 مــی دانیــم کــه جامعــه مــا در بســیاری از زمینه ها 
ــت و  ــان اس ــه گریب ــت ب ــس دس ــن پارادوک ــا ای ب
ــه  ــر مســتثنی نیســت. ب ــن ام ــز از ای معمــاری نی
خصــوص آنجا کــه موضــوع طراحی بنایــی عمومی 
در بســتر شــهری ماننــد یزد باشــد مســئله اهمیت 
دوچنــدان پیــدا می کنــد. مســئله فکــری مــا از آنجا 
شــروع شــد کــه مــا بــه جــای رد و تاییــد یکــی از 
ایــن دو مقولــه ســنت و نوگرایــی ایــن دوگانگــی و 
تقابــل را در کنــار یکدیگــر بــه رســمیت بشناســیم. 
ــه  ــا هویتــی دوگان ــم کــه م یعنــی این کــه بپذیری
داریــم. شــاید ایــن پذیــرش بســتری را فراهــم آورد 

بــرای آلترناتیوهــای معمــاری کــه ماهیتــی دوگانــه دارنــد.  ایــن دوگانگــی می توانــد هویتــی منحصــر بــه فــرد خلــق 
نمایــد. مبانــی نظــری پــروژه حاضــر با فــرض ایــن دوگانگی شــکل گرفتــه اســت. بنابراین بنــا ماهیتــی دوگانــه دارد. 

ســاختمان در طبقــات پاییــن بــه تبعیــت از الگــوی بناهــای تاریخــی یــزد ســاختار درونگــرا دارد. 

سرگروه: الهه السادات علوی کیا 

طرح رتبه دوم

عضو  گروه:  محسن کیوانلو
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سیستم سازه ای بنا
ــز  ــه نی ــن گزین  سیســتم ســازهای ای
ماننــد بنــای اول بتنــی مــی باشــد. بــا 
توجــه بــه وجــود بخش هایــی از بنــا که 
روی قوســها قــرار گرفته انــد و کنســول 
ــمت ها  ــن قس ــد ، در ای ــاد می کنن ایج
ــی  ــتم خرپای ــورت سیس ــه ص ــاز ب س

ــی طراحــی شــده اســت. طبقات
ــای  ــول از  تیره ــمت کنس ــن قس  ای
ــع 80 در 80  ــا مقط ــی ب ــم بتن ضخی
ــع  ــه اول و مقط ــر در طبق ــانتی مت س
60 در 60 ســانتیمتر در طبقــات باالتــر 
ــکیل  ــه ای تش ــای یکطرف و مهاربنده
ــه  ــار ســقف کنســول را ب ــه ب شــده ک
ــا مقطــع 80 در  ســتون هــای بتنــی ب
80 ســانتی متر کــه در لبــه بخــش 
کنســول قــرار دارد انتقــال مــی دهــد.  
همچنیــن در قســمت کنســول بــرای 
اتصــال مهاربنــد هــا از ســتون بتنــی با 
ــر اســتفاده شــده  ســطح مقطــع کمت
و مهاربندهــا بــه واســطه ایــن ســتونها 
ــن  ــی شــوند. ای ــاب اجــرا م ــک ق در ی
مهاربندهــا در پــان به صورت اکســپوز 
بــه عنــوان بخشــی از طراحــی فضــای 
ــرار  ــز ق ــل ج ــی در داخ ــی گاه داخل

گرفته انــد.
 بــرای اجرای ســطوح کنســول شــده در 
ایــن گزینــه مــی تــوان از ســازه عرشــه 
ــتفاده  ــده اس ــش تنی ــا پی ــوالدی ی ف
کــرد کــه نســبت بــه ســازه بتنــی وزن 

کمتــری دارد.

  اتصال تیغه آجری به رخ بام توسط تیرآهن 1۴ 

 جان پناه از بلوک هبلکس

 
 سقف کاذب طبق مشخصات فنی 

 نمای آجری

  پنجره طبق مشخصات
  کف سازی

  مهاربند های مورب سازه ای 
 ستون بتنی جهت اتصال مهاربند

  آجر نما 

 مهاربند 
 ستون بتنی جهت اتصال مهاربند

  دیوار بلوک هبلکس 
 آجر نما 

 قوطی فلزی 10 در 10 
 شاسی کشی فلزی جهت اجرای نمای آجری طاق 

دیوار آجری 
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پان  طبقه زیرزمین

پان طبقه اول

پان طبقه همکف

 1- تاسیسات
2- انبار

۳- سرویس بهداشتی

  1-  ورودی مجموعه 
  2- البی

  ۳- اطاعات و نگهبانی
  ۴-  آمفی تئاتر
  5- پشتیبانی

 ) 6 خدمات شهروندی) مهندسان
 ) 7- خدمات شهروندی) فروشگاه

 ) 8 خدمات شهروندی) بانک
  9- بسیج

  )10-  شورای انتظامی ) رئیس
 ) 11-  شورای انتظامی )منشی

 )12 شورای انتظامی )جلسه
1۳ سرویس بهداشتی 

 1۴  انبار 

 1-  البی 
 2- واحد کنترل و نظارت

 ۳-  واحد توسعه تکنولوژی )پیشخوان(
 ۴-  واحد توسعه تکنولوژی) بررسی(
 5- واحد توسعه تکنولوژی )مسئول(

  6-  خدمات مهندسی )مسئول(
 7-  خدمات مهندسی )کارشناسان (

 8- آمفی تئاتر 
 9-  اتاق سرور 
 10-   بایگانی

  11 -سرویس بهداشتی 
12-  رختکن 
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پان طبقه چهارم

پان طبقه سوم

پان طبقه دوم
1- البی 

2-  واحد آموزش )مسئول( 
۳- واحد آموزش) کارشناسان (

۴ -واحد آموزش )کتابخانه و کافه باز(
5 -واحد آموزش) کارگاه(

 6- واحد آموزش) کاس (
7 - منابع انسانی )مسئول(

 8-  منابع انسانی )کارشناسان(
9 - منابع انسان پیشخوانن(

10- منابع انسانی) کارپرداز (
11 - منابع انسانی )دبیرخانه(

 12- واحد رفاهی
1۳- مجریان )مسئول(

1۴-  مجریان )کارشناسان(
 15-  مالی) مسئول(

16- مالی )کارشناسان(
17- آمار و فناوری اطاعات )مسئول(

18- آمار و فناوری اطاعات )کارشناسان( 
19-نمازخانه 

20-سرویس بهداشتی

1- البی
2- گروه ها و کمیسیون ها )فضای اشتراکی(

۳- گروه ها و کمیسیون ها )دبیرخانه(
۴- گروه ها و کمیسیون ها )جلسه(

5- مرکز بهره وری )مسئول(
6- مرکز بهره وری )جلسه(

7- مرکز بهره وری )فضای اشتراکی(
8- انجمن صنفی

9- انجمن صنفی )دبیرخانه(
10- امور شهرستان ها

11- غذاخوری
12- آبدارخانه

1۳- سرویس بهداشتی

1-  البی 
2-  هیئت مدیره و بازرسان ) اتاق اعضای هیئت مدیره

 ۳- هیئت مدیره و بازرسان )دبیرخانه(
 ۴- هیئت مدیره و بازرسان )جلسه (

5- هیئت مدیره و بازرسان )اتاق بازرس ها(
 6 -برنامه ریزی) مسئول (

7- برنامه ریزی) کارشناسان (
8- روابط عمومی )مسئول(

9- روابط عمومی) کارشناسان (
01- مشاوران مالی

 11- مشاوران حقوقی 
12-مشاوران عمرانی

 1۳-ریاست ) اتاق رئیس(
 1۴ -ریاست )سوئیت رئیس (

15-ریاست) مسئول دفتر (
16 -ریاست )سالن انتظار(
 17 -ریاست) مهمان ویژه(

18- ریاست)منشی(
 19- ریاست  )خزانه دار(

20- آبدارخانه 
21-  سرویس بهداشتی
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A 033 sc:South & North Elevaion

 بخــش اول یــک حجــم صلــب آجــری
 اســت کــه یــک فضــای توخالــی میانی

 دارد. حیــاط!
 نــگاه بنــا بــه داخــل اســت و بــا
 دیوارهــای بلنــد بســته اش ارتباطــش
ــا شــهر قطــع کــرده و ســایه انــداز  را ب
 پیــاده اســت. ایــن حجــم از دو جهــت
ــه ــاق ب ــس ط ــی از جن ــا ورودی های  ب
 شــهر مــی پیونــدد. پیوند ســاختار طاق
 ماننــد بــه فضــای صلــب در حالــی کــه
 حــس ارزشــمند طاق و معاری گذشــته
 را تاقــی مــی کنــد بــه نوعی گونــه ای
 از حــس کنجــکاوی و تمایل به کشــف
 را در مخاطــب ایجــاد مــی کنــد، نگاهی

دیگــر بــه فرآینــد دعــوت کنندگــی!
 در بخــش دوم پوســته شــفافی را در
 جــداره هــای بنــا داریــم که می کوشــد
 نگاهی وســیع بــه بیرون داشــته باشــد.
ــه روی حجمــی  پوســته ای ســبک ک
 صلــب و توپــر قــرار گرفتــه اســت.
 هندســه ای شــفاف و مــدرن کــه روی
 طــاق و قوســها خــود نمایــی مــی کند.
 حضــور فضایــی نســبتا بــزرگ در میان
 ایــن بخــش کــه در اینجا عملکــرد وید
 را دارد، در واقــع تعریــف جدیــدی از
 ویــد را ارایــه میدهــد. ایــن فضــا عــاوه
 بــر نــور و تهویــه بخــش زیــادی از بــار
ــی ــه دوش م ــا را ب ــیون ین  سیرکوالس
کشــد فضایــی بــرای حضــور و ارتبــاط!

نمای شمالی



گنجینه یزد | شماره 55 | 53

+4.50

8.50

+12.50

+16.50

+20.50

+23.50

-1.50

±0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 10
5,20 3,00 7,20 8,00 8,90 7,65 2,30

9 11
2,60 3,30 2,00

50,20

-3.50

+0.50

3,
50

3,
50

3,
50

8,
00

3,
00

6,
00

3,
00

1:100

NSection A-AA 033 sc:

A-A برش



 54 | شماره 55 | گنجینه یزد           

مریم قاسمی زاده   

ok...I'll stick the amphitheater to 

you must provide the entire area requested 

 the eastern front and console it.

North View 

vow....Now I have

Eastern View 

:))))

These two will make my motiose. 

These two will make my motiose. 

North View 

and timeeee ..... I have to finish it at this point. 

 this step motie in the façade.  

  در طراحــی نمــا از موتیــو هــای یــزد کــه عناصــر عمــودی
 اســت اســتفاده شــود و همچنیــن موتیــو پلکانــی در ادامه
 رونــد طراحــی در پــان نیــز بــرای تعریــف فضاها اســتفاده

. شد

طرح رتبه سوم
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مریم قاسمی زاده   
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 در انتخــاب متریــال در پوســته صلــب بیرونــی از بافــت مــدرن آجــر اســتفاده شــد و
 کاهــگل بــا خلــوص و یکرنگــی اش  بخــش درونگــرا را پوشــاند.  بــه جای تزیینــات در
 بخــش داخلــی، آســمان آبــی و کاهــگل و درختــان بومــی هم نــوا شــدند تــا حیــات را
 بــه گــوش کارمنــد برســانند.  حتــی اگــر گوشــها ناشــنوا باشــد، اطمینــان دارم  کــه
 کوچــه هــا بــا صــدای ســکوت شــان آنچــه را کــه کارمنــد از زندگــی بایــد بدانــد هــر
 روز بــه او می گوینــد  و ایــن کارمنــد اســت کــه پــس از مدتــی آنچــه را کــه بایــد از

.فضــا مــی آمــوزد

پان طبقه زیرزمین
 1-  دستگاه پله 

 2- آسانسور 
 ۳-  پارکینگ با ۳8 جای پارک )990 متر مربع(

 ۳ جای پارک در محوطه دیده شده است
  ۴-  موتورخانه 280متر مربع 

5- نمایش و تبلیغ محصوالت ساختمانی
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پالن طبقه همکف 
SC:1.200

فرم های انتخابی داخلی همگی مستطیل خالص هستند تا 
 . کنند  افزون  را  بنا  پذیری  انعطاف  امکان 
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7-3

10 89
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6-1
6-2
6-3

7-1
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10

پان  طبقه همکف

  1-  دستگاه پله
  2- آسانسور

۳-  پارکینگ با 8۳ جای پارک )099 متر مربع(
  ۳ جای پارک در محوطه دیده شده است ۴-  موتورخانه

  082متر مربع
5- نمایش و تبلیغ محصوالت ساختمانی
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پالن طبقه اول 
SC:1.200

اســت  عمــودی  عناصــر  کــه  یــزد  هــای  موتیــو  ز  ا نمــا  حــی  طرا در 
حــی  طرا رونــد  مــه  دا ا در  نــی  پلکا موتیــو  چنیــن  هــم  و  شــود  ده  اســتفا
شــد.   ده  اســتفا هــا  فضــا  یــف  تعر بــرای  نیــز  پــالن  در 
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پان  طبقه اول

1- اطاعات 9 متر مربع
2-  نگهبانی 9 مترمربع

۳-  هال ورودی 110 متر مربع
  ۴-  دستگاه پله

  5-  آسانسور
6 - حوزه شورای انتظامی و حل اختاف 90 متر مربع

6-1 اتاق منشی 18 متر مربع 
  6-2  اتاق رئیس  1۴ متر مربع 

  6- ۳ اتاق جلسه 28متر مربع
7- حوزه خدمات شهروندی 80 متر مربع
7-1 اتاق مهندسان مشاور 50 متر مربع 

  7-2 تایپ و تکثیر و فروشگاه 1۴ متر مربع 
  7-۳ باجه بانکی 11 متر مربع

  8- اتاق بسیج 1۳ متر مربع
  9- حراست 1۳ متر مربع

  10- دبیرخانه 17 متر مربع
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بیانیه هیات داوران مسابقه طراحی ساختمان نظام 
مهندسی ساختمان استان یزد

ــام  ــازمان  نظ ــاختمان س ــی س ــابقه طراح ــوان مس ــرو فراخ پی
مهندســی ســاختمان اســتان یــزد، دبیرخانــه مســابقه در مهلت 

تعییــن شــده تعــداد ۳5 اثــر دریافــت نمــود. 
جلســه داوری مســابقه در روز ســه شــنبه ســوم  اســفند 1۴00 
در ســاختمان ســازمان نظام مهندســی ساختمان اســتان تهران، 
بــا حضــور داوران محتــرم مســابقه آقایــان مهنــدس محمدرضــا 
نیکبخــت ، مهنــدس آرش مظفــری و دکتــر علیرضــا تغابنــی 
ــار  ــه داوری آث ــی 20 ب ــاعت 16 ال ــد و داوران از س ــکیل ش تش

پرداختند. 
هیــات داوران در بررســی اجمالــی اولیــه کیفیــت آثــار مســابقه 
را مطلــوب ارزیابــی کــرده و آثــار را در چهــار مرحلــه بــا در نظــر 

گرفتــن معیارهــای زیــر مــورد داوری قــرار دادنــد:
1- شفافیت فرآیند طراحی از مسئله تا کانسپت

2- معانی و مفاهیم طرح 
۳- خاقیت در حجم و پروخالی

۴- کیفیت و خوانایی روابط فضایی
5- توجه به ارزش های فرهنگی و معماری شهر یزد 

6- توجه به ضرورت های اقلیمی و زیست محیطی
7- رعایت ضوابط شهری، مقررات ملی ودسترس پذیری

8- توجه به جنبه های اجرایی و اقتصادی طرح

مرحله اول
ــار را  ــه صــورت شــخصی آث ــک از داوران ب ــه هری ــن مرحل در ای
ــدن در دور  ــرایط مان ــد ش ــه واج ــاری ک ــد و آث ــی کردن برررس
مســابقه مــی دانســتند انتخــاب نمودنــد. در پایــان ایــن مرحلــه  
ــد  ــر کــه رای هیــچ کــدام از داوران را کســب نکــرده بودن 16 اث
از دور داوری حــذف شــده و تعــداد 19 اثــر بــه دور بعــد راه پیــدا 
کردنــد. اغلــب آثــار حــذف شــده در این مرحلــه در معیارهــای 1 
تــا ۴ ضعیــف ارزیابــی شــدند. آثــار راه یافتــه بــه دور بعــد عبارتند 

از کدهــای :
A-001A-00۴A-005A-006A-008A-10A-01۳
A-015A-02۳A-026A-0۳0A-0۳1A-0۳۳A-0۳7
A-0۳8A-0۴2A-0۴6A-056A057

مرحله دوم
در ایــن مرحلــه 9 اثــر کــه تنها یــک رای از هیــات داروان کســب 
کــرده بودنــد مــورد بررســی بیشــتر و تبــادل نظــر داوران قــرار 
گرفتنــد. در پایــان ایــن مرحلــه تعــداد ۴ اثــر دیگر از دور مســابقه 
حــذف و 15 اثــر در دور مســابقه باقــی ماندنــد. آثــار راه یافتــه بــه 

دور بعــد عبارتنــد از کدهــای: 
 A015-A01۳-A10-A008-A006-A005-A00۴
-A0۳8 -A0۳7 -A0۳۳ -A0۳1 -A0۳0 -A026 -
A0۴6-A0۴2

مرحله سوم 
در ایــن مرحلــه داوران بــر روی تــک تــک آثــار بــه بحــث و تبادل 
نظــر پرداختــه، نقــاط قــوت و ضعــف آثــار را بــه دقــت بررســی 

نمودنــد و نهایتــا تصمیــم گرفتنــد بــا حــذف 7 اثــر در دور بعــد 
رتبــه هــای اول تــا هفتم مســابقه را معرفی نماینــد. آثــار راه یافته 

بــه مرحله نهایــی عبارتنــد از : 
A-00۴A-005A-006A-010A-026A-0۳۳A0۳7 

مرحله نهایی 
هیــات داوران آثــار راه یافتــه بــه مرحلــه نهایــی را  از نظــر  ایجــاد 
کیفیــت هــای فضایــِی مطلــوب متناســب بــا برنامــه و کاربــری 
ســاختمان و حجــم و پروخالــِی بدیــع، متناســب بــا فرهنــگ و 
اقلیــم منطقــه و درخورِ ســاختمان ســازمان نظام مهندســی یزد 
در ســطح قابــل قبولــی ارزیابــی کردنــد و بــر ایــن اســاس رتبــه 

هــای چهــارم تــا هفتــم را مشــخص نمودنــد.
بــرای تعییــن رتبــه اول تــا ســوم داوران ضمــن بحــث و تبــادل 
نظــر تصمیــم گرفتنــد مهلــت 10 روزه ای بــه ایــن ســه شــرکت 
کننــده داده شــود تا نقطــه نظــرات داوران را اعمال نمــوده و موارد 
ابهــام طــرح را برطــرف نماینــد.  رتبــه هــای اول تــا ســوم از بیــن 
ایــن ســه اثــر و پــس از بررســی مجــدد هیــات داوران مشــخص 

ــد. خواهد ش
هــر ســه اثــر راه یافتــه به مرحلــه نهایی اگــر چــه در معیارهای 1 
تــا 5 امتیــاز قابــل قبولی بــه دســت آوردند امــا از نظــر معیارهای 

6 تــا 8 نتوانســتند امتیاز مــورد نیاز را کســب نمایند. 
نتیجه نهایی مسابقه به شرح زیر می باشد: 

رتبه های اول تا سوم به ترتیب کد عبارتند از:  
A005  ، سر گروه:  مریم قاسمی زاده 

ــزاد  ــروه: به A010  ، ســرگروه : شــهاب شــرافت ، اعضــای گ
آدینــه، محســن عزیزیــان، مبینــا بیــات، آرش صالحــي ، عارفــه 
کیانــي ، مریســا شهرآشــوب، احمدرضا ثامنــي، ســروش تندري، 

صبــا حجــازي
A033 ، ســرگروه : الهــه الســادات علــوی کیــا ، اعضــای گــروه : 

ــوان لو محســن کی
رتبه های چهارم تا هفتم عبارتند از :

ــی،  ــدرام جعفربیگ ــرگروه: پ ــد A037  ، س ــارم ، ک ــه چه رتب
ــمیرا  ــری، س ــه اکب ــی، راضی ــی جعفربیگ ــروه: نازل ــای گ اعض
ســاالری، مریــم چــاووش پــور، حســام الدیــن جعفربیگی، مهســا 

معنــوی، مصطفــی خوبیــاری، جــواد سرســنگی
رتبــه پنجــم، کــد A026  ، ســرگروه : حجــت زینلــی نصرآبادی 
، اعضــای گــروه: ســعید فــاح تفتــی، مصطفــی دهقــان قــوام 

ــی میرجلیلی ــادی، عل آب
رتبــه ششــم، کــد A004 ، ســرگروه : مریــم حاجــی حســینی ، 
اعضــای گــروه: فرزانــه ســازگار، مهســا حکیمــی، هســتی کمــال 

آبــادی 
رتبــه هفتم، کــد A006 ، ســرگروه : امین اســکندرزاده  ، اعضای 

گروه: ســامان زارع

هیات داوران 
آرش مظفری               علیرضا تغابنی  محمدرضا نیکبخت 
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گفتگویی کوتاه با مهندس شهاب شرافت

برنامه ریزی منظم و دقیق مراحل مسابقه قابل تقدیر است

گنجینــه زید: ســالم بــا توجــه بــه احــراز یکــی از رتبــه هــای 
برتر مســابقات معمــاری ســاختمان اصلی ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان اســتان یــزد، توســط جنابعالــی ، 
ضمــن تبریــک، خواهشــمندیم بفرماییــد که چــه زمینه 
هایــی موجــب شــد کــه شــما تصمیــم بــه شــرکت در 
ــام  ــازمان نظ ــی س ــاختمان اصل ــاری س ــابقات معم مس

مهندســی ســاختمان یــزد شــرکت کردیــد؟
مهنــدس  شــرافت: مهم تریــن دلیــل شــرکت در این مســابقه 
بــه چالــش کشــیدن توانمنــدی هــای حرفــه ای و مواجهــه با یک 
موضــوع بــا پتانســیل بــاال بــود.  ســاختمان نظــام مهندســی، بــه 
دلیــل رجوع مهندســان ســاختمان در تمامــی تخصص ها بــه آن، 
میتوانــد بــه عنــوان نمــاد توانمنــدی های مهندســی معاصر شــهر 
دیــده شــود. بــا مــرور و مطالعــه روی زمینــه هــای عملکــردی و 
تاریخــی شــهر، توانســتیم بــه یــک چارچــوب مفهومــی نســبتا 

جامعــی در پاســخ بــه مســائل مســابقه دســت یابیــم. 
انگیــزه دیگــر شــرکت در مســابقه، حضــور ســه معمــار شــناخته 
شــده و معتبــر به عنــوان هیــات داوران این مســابقه بود؛ همچنین 
نظــم دبیرخانــه در تهیــه مــدارک و ارائــه اطاعــات، نشــانه هایی از 

برقــراری یــک مســابقه با نتیجــه مثبت میــداد.

گنجینــه زید: لطفــا بیوگرافــی کامل از ســرگروه و اعضــای گروه 
و توانمنــدی هــای هــر کدام داشــته باشــید.

مهنــدس  شــرافت:  اینجانــب شــهاب شــرافت متولــد ســال 
1۳67 تا مقطع کارشناســی را در شــهر یزد و در رشــته مهندســی 
معمــاری در محضــر اســاتید بزرگوار دانشــگاه یــزد گذرانــدم و پس 

از آن مــدرک کارشناســی ارشــد خــود را در 
رشــته معمــاری و انرژی از دانشــگاه هنــر تهران 

دریافــت داشــتم.
پــس از فراغــت از تحصیــل در ســال 9۴ و 
ــه کار  ــه اشــتغال ب ــت پروان ــا دریاف ــان ب همزم
نظــام مهندســی، بــه مــدت ۴ ســال بــا یکــی از 
شــناخته شــده ترین شــرکت هــای مهندســین 
مشــاور یــزد )مهندســان مشــاور شبســتان یزد( 
افتخــار همــکاری داشــتم کــه حضــور در کنــار 
همــکاران بــا ســابقه ایــن شــرکت از تجربیــات 
ــی  ــب محســوب م ــه ای اینجان ارزشــمند حرف
شــود. نتیجــه ایــن همــکاری، حضــور در تیــم 

طراحــی پــروژه هایــی همچــون طراحی داخلــی و طــرح محتوایی 
بــاغ مــوزه دفــاع مقدس اســتان یــزد، مجموعــه ادارات شهرســتان 
بهابــاد، ســر در اســتانداری یــزد، طــرح توســعه امامــزاده شــاهزاده 

فاضــل)ع(،  مســجد مدینــه العلــم کاظمیــه )ع( و ... مــی باشــد.
پــس از آن مدتــی در همــکاری بــا معاونــت معمــاری و شهرســازی 
شــهرداری یــزد در طراحــی برخــی از پــروژه هــای ایــن معاونــت 

حضــور داشــتم کــه از جملــه آن طراحــی ســاختمان شــهرداری 
منطقــه ۴ )بــا زیربنــای نزدیــک بــه ۳000متــر مربــع( ، بازطراحی 
پــارک اطهــر )شــهدای کوچــه بیــوک(، طراحی 
محوطه فرهنگســرای بهمــن ) به متــراژ تقریبی 
ــون در حــال ســاخت  ــم اکن ــه ه ــار( ک 2 هکت
ــه  ــک ب ــده نزدی ــاهلل در آین ــد و انش ــی باش م
بهــره بــرداری خواهــد رســید. در حــال حاضــر 
بــا جمعــی از دانــش آموختــگان دانشــگاه هــای 
تهــران در قالــب گــروه معمــاری و مرمت نشــان 
در زمینــه هــای مربــوط بــه طراحــی، نظــارت و 
ــه فعالیــت مــی  اجــرای ســاختمان مشــغول ب

باشــم.
شــرکت در مســابقات معمــاری الزامــات خــاص 
خــود را میطلبــد کــه از جملــه مهــم تریــن آن 
ــرژی و انگیــزه کافــی، جــاه طلبــی مثبــت و  ان
ســواد و تجربــه کافــی می باشــد. بــا توجــه بــه ســابقه آشــنایی و 
رفاقــت با مهنــدس بهــزاد آدینــه از دوران دانشــجویی در دانشــگاه 
هنــر تهــران و مشــاوره و همــکاری هــای مــوردی پــس از دوران 
تحصیــل بــا تیم ایشــان )طراحــی آپارتمان مســکونی 6 طبقــه در 
یــزد و ...( و اطــاع از انگیــزه و پتانســیل موجــود در تیــم معمــاری 
تحــت مدیریــت ایشــان تصمیم گرفتــم در پیشــبرد این مســابقه 

گفتگو با سرگروه های طرح های برتر ساختمان اصلی سازمان

معمار یزدی پس از 
مشخص شدن محدوده 
زمین، پیش از هرچیز، 
مکان و ابعاد حیاط )فضای 
خالی( را مشخص میکرد 
و سپس برنامه ساختمان 
خود را دور آن می چید. 



 62 | شماره 55 | گنجینه یزد           

 )morph( از کمــک و همراهــی ایشــان و تیم ارزشــمند مــورف
ــا  ــراد ب ــود اف ــورف، وج ــم م ــم تی ــی مه ــم. ویژگ ــتفاده کن اس
تخصــص هــای مختلــف در مقیــاس هــای متنــوع از طراحــی 
داخلــی تــا طراحی شــهری و حضــور فعال همــه افــراد در فرآیند 

ایــن طراحــی اســت.
#  بهزاد آدینه )مدیر و مؤسس معماران مورف(

- متولــد 1۳60 / کارشــناس ارشــد معمــاری /  فــارغ التحصیل از 
دانشــگاه هنــر تهــران / 15 ســال ســابقه فعالیــت هــای طراحــی، 
اجــرا و نظــارت معمــاری /  برنــده جایــزه معمــار 92 / رتبــه اول 

جایــزه خــاک ســال 90 

#  آرش صالحی
ــل  ــاری / فارغ التحصی ــد معم ــناس ارش ــد: 1۳66 / کارش - متول
دانشــگاه آزاد واحــد تهــران شــمال / 12 ســال ســابقه تخصصــی 

در زمینــه طراحــی فــاز یــک و ارائــه معمــاری
#  محسن عزیزیان غروی

- متولــد 1۳72/ کارشناســی ارشــد طراحــی 
شــهری دانشــگاه علــم و صنعت / دانشــجوی 

دکتــری معماری دانشــگاه شــهید بهشــتی
- ۴ ســال ســابقه پژوهشــی در زمینه معماری 
ــاز  و شهرســازی/ ۳ ســال ســابقه طراحــی ف

ــاری یک معم
#  مبینا بیات

- متولــد 1۳78 / کارشناســی معمــاری / 
فارغ التحصیــل از دانشــکده شــریعتی تهــران/ 
۳ ســال ســابقه کار در زمینــه هــای طراحــی 
معمــاری فــاز 1 و فــاز 2 و گرافیــک معمــاری 

و نظــارت اجرایــی
#  مائده شهرآشوب

- متولــد 1۳75/ کارشناســی معمــاری داخلــی دانشــگاه ســوره / 
۳ ســال ســابقه تخصصــی در زمینــه طراحــی معمــاری فــاز 1 و 

ــک معماری گرافی
#  عارفه کیانی هاشمی اصفهانی

ــارغ  ــر / ف ــاری منظ ــد معم ــی ارش ــد 1۳67/ کارشناس - متول
التحصیــل از دانشــگاه تهــران/ 9 ســال ســابقه کار تخصصــی در 

زمینــه معمــاری، گرافیــک و مطالعــات
#  سروش تندری

- متولــد 1۳7۳/ ارشــد تکنولــوژی معمــاری گرایــش بیونیــک / 
فارغ التحصیــل از دانشــگاه هنــر و معماری پارس/ 2 ســال ســابقه 

تخصصــی در زمینــه معمــاری و گرافیک
#  احمدرضا ثامنی

- متولــد 1۳7۳/ دانشــجوی دکتــری معمــاری / فارغ التحصیــل 
ارشــد فنــاوری معماری گرایــش دیجیتــال از دانشــگاه آزاد تهران 

جنــوب/ 5 ســال ســابقه تخصصــی در زمینــه معمــاری و اجرا
#  صبا السادات حجازی مقدم

- متولــد 1۳66 /  کارشــناس ارشــد تکنولــوژی معمــاری گرایش 
بیونیــک / فارغ التحصیــل از دانشــگاه هنــر و معمــاری پــارس/ ۴ 

ســال ســابقه تخصصــی در زمینــه معمــاری و گرافیک
#  فاطمه همتیان

- متولــد 1۳75/  کارشناســی معمــاری داخلــی/ فارغ التحصیــل 
از دانشــگاه هنــر تهــران / 2 ســال ســابقه تخصصــی در زمینــه 

طراحــی و ارائــه معمــاری

گنجینــه زید: ویژگیهــای، شــاخص طــرح مــورد نظرتــان کــه 
حائــز رتبــه برتــر شــده اســت در ابعــاد و دیــدگاه های 
مختلــف ، معرفــی توانمنــدی هــا، مطالعــات و ســایر 
کارهــای ارائــه شــده از ســوی شــما بــه جامعــه تــا بــه 

حــال را بفرماییــد.
مهنــدس شــرافت: به نظــر بنــده یکــی از مهم ترین شــاخصه 
هــای طــرح مذکــور، رونــد و مســیر رســیدن بــه پاســخ مســئله 
طراحــی مــی باشــد. بــرای یافتن پاســخ به مســاله معاصریــت در 
زمینــه شــهر تاریخــی یــزد، پیــش از شــروع طراحی ســه ســوال 

از خودمان پرســیدیم:
ســوال اول:  یــک معمــار در پارادایــم معمــاری معاصــر در اولیــن 

مرحلــه طراحــی چگونــه مــی اندیشــد؟
بــا قوانیــن شهرســازی موجــود در زمیــن هــای محــدود و قدرت 
کمــاکان پارادایــم معمــاری مــدرن، معمــار پیــش از هــر چیــزی، 
ــوده" ســاختمان را روشــن میکنــد و ســپس تمــام  تکلیــف "ت
کاربــری هــا را در آن میگنجانــد. "فضا")حیــاط( 
در ایــن معمــاری باتکلیــف و تابــع فــرم اســت.

ســوال دوم: یــک معمار ســنتی یــزدی در اولین 
مرحلــه طراحــی چگونه می اندیشــید؟ 

بنــا بــر نتایــج مــا از بازخوانــی نقشــه بناهــای 
ســنتی یــزد، فــارغ از کارکرد ســاختمان، معمار 
یــزدی پس از مشــخص شــدن محــدوده زمین، 
پیــش از هرچیــز، مــکان و ابعــاد حیــاط )فضای 
ــه  ــی( را مشــخص میکــرد و ســپس برنام خال
ســاختمان خــود را دور آن مــی چیــد. بــا قوانین 
امــروز،  بهره گیــری از ایــن روش بــه نوعــی غیــر 
ممکن شــده اســت، امــا میتــوان راهکارهایی نو 

ارائــه داد.
و امــا اینکــه مــا بــه عنــوان یــک معمــار معاصــر در زمینــه ای بــا 
چنــد هزارســال ســنت معمــاری چگونــه باید مــی اندیشــیدیم؟ 

چگونــه انتقــاد خــود را بــه قوانیــن موجــود بیــان میکردیم؟
ترجیــح دادیــم بــه جــای آنکــه صرفــا در فــرم طراحی)محصول( 
تابــع ســنت باشــیم، در فراینــد طراحــی و اصــول تابــع ســنت 
باشــیم، در عیــن حــال ادبیــات طراحــی معاصــر و رو بــه جلــو 

داشــته باشــیم.
در ایــن مســیر مــا همچون یــک معمــار ســنتی ایرانــی در اولین 
گام، تکلیــف فضــای خالی)حیــاط( را مشــخص کردیــم. ســپس 
برنامــه هــر طبقــه را دور آن چیدیــم. پوســته نهایــی کــه یــک 
جعبــه مــی ســازد،صرفا مرزهای قانونی ســاختمان را خط کشــی 
میکنــد. ایــن جعبــه در طراحی ما موضوعیتــی نــدارد و تنها یک 
مرزکشــی بــا آب و هــوای ســخت بیــرون اســت. بنابرایــن بــرای 
خوانــش ایــن پــروژه بایــد بــه "داخــل" آن رفــت، درســت مثــل 

یــک خانــه ســنتی در بافــت یــزد.
ــا  ــده ت ــه همــراه ســیر فکــری از ای ــروژه ب توضیحــات کامــل پ
طراحــی نهایــی در فضــای مجــازی معمــاران مــورف و اعضــای 

تیــم قابــل دســترس اســت. 

گنجینــه زید: نظــر شــما در مــورد نحــوه برگــزاری مســابقات، 
داوری آثــار  و نــکات مثبــت یــا نقــاط ضعــف آن.

مهندس شــرافت: در مجمــوع فرآیند برگــزاری مســابقه نمره 
قابــل قبولــی دریافت میکند. از طرفــی اراده کارفرما برای ســاخت 
طــرح برتــر مســابقه از نــگاه داوران، مســابقه را بــه یکــی از معدود 
ــران مبــدل  مســابقات "واقعــی" چنــد دهــه اخیــر معمــاری ای

 از سایر گروههای شرکت 
کننده تشکر می نماییم که 
با ارائه طرح های درخور 
در معرفی جامعه مهندسی 
یزد به عنوان جامعه ای 
پویا و شایسته سهم 
بسزایی داشتند.
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گفتگو با مهندس الهه علوی کیا ،  سرگروه تیم حائز رتبه دوم مسابقه

 ارتباط بین سنت و مدرنیته، اولویت ذهنی ما در طراحی

گنجینــه زید: پیــش زمینــه هــا و دالیــل اصلــی شــرکت گروه 
طراحــی شــما در مســابقه چــه بــود؟

مهنــدس علــوی کیــا: در روزگاری زندگــی مــی کنیــم کــه 
هــر روز شــاهد بناشــدن ســاختمانهایی بــا ســبک هــای متفاوت 
هســتیم. هرکوچــه و هــر خیابــان ردیفــی از ســاختمانهای چنــد 
رنــگ را در برگرفتــه کــه بــه نــدرت مــی تــوان بنایــی بــا هویــت 
در میــان آنهــا یافــت و شــهر هــای هــزار چهــره امروز نیــز حاصل 
همیــن چنــد رنگــی هــا میباشــد. انــگار هرتکــه ار ســاختمان از 
جایــی گرفتــه شــده و در کل نــه تنهــا بنــا بــه هیــچ کجــا تعلــق 
نــدارد بلکــه بــه عنــوان یک ســاختار مســتقل نیز صاحــب هویت 
نمــی باشــد. معمــاری یزد از گذشــته تا امروز ســیر تحــول بزرگی 

را پشــت ســر گذاشــته و طــی این ســالها دچــار دســتخوردگی ها 
و تحریفــات زیــادی شــده اســت و میبینیم که چهره جدید شــهر 
بــر خــاف بافــت ســنتی حــال خوشــی نــدارد. ایــن موضــوع تــا 
جایــی که من بــه یاددارم همیشــه دغدغــه معماران، دانشــجویان 
و اســاتید بــوده و مــدام راجــع بــه ایــن صحبــت شــده کــه چطور 
میتــوان بــا ارتبــاط بیــن ســنت و مدرنیتــه و حفــظ پیوســتگی 

معمــاری قدیــم تــا امــروز ایــن وضعیــت را بهبود بخشــید.
ایــن موضــوع بــرای مــا نیــز همیشــه دغدغــه بــوده و همیشــه 
دوســت داشــتیم ببینیــم آیــا مــا میتوانیــم پاســخی بــرای ایــن 
مســاله پیــدا کنیــم؟ و اگــر بتوانیــم جــواب مناســبی پیــدا کنیم 
آِیــا ایــن جــواب مــی توانــد ماننــد یــک الگو گســترش یافتــه و در 

دســترس همــگان باشــد؟
بــا توجــه به اینکه ســاختمان نظام مهندســی نهــادی تاثیــر گذار 
و مهــم در شــهر مــی باشــد رســیدن بــه جوابــی مناســب بــرای 
طراحــی ایــن ســاختمان میتوانســت مــا را چندیــن قــدم بــه این 

آرزو نزدیــک کنــد. 

گنجینه زید: معرفی خود و تیم همراه شما؟
مهنــدس علــوی کیــا: مــا یــک تیــم دونفــره هســتیم. مــن 
متولــد 1۳72 هســتم . لیســانس معماری از دانشــگاه یزد و ارشــد 
مرمــت شــهری از دانشــگاه تهــران دارم. چنــد ســالی در زمینــه 
مرمــت با مهندســان مشــاور عمــارت خورشــید همکاری داشــتم 
و بعــد هــم در زمینــه معمــاری فعالیــت هــای طراحــی و اجرایــی 
داشــته ام. مهنــدس محســن کیوانلــو هــم فــارغ التحصیل ارشــد 
مهندســی معمــاری از دانشــگاه تهران هســتند و عــاوه بر پــروژه 
هــای اجرایــی ســابقه تدریــس در دانشــگاه و همچنیــن کســب 

رتبــه در چندیــن مســابقه معمــاری را دارنــد.

گنجینه زید: ویژگی های اصلی طرح شما؟
مهنــدس علــوی کیا: همانطــور کــه در ابتدا بیان شــد مســئله 
اصلــی و کلیــدی در طراحــی ایــن پــروژه روشــن نمــودن مبانــی 
فکــری طراحــی در خصــوص مقولــه تقابــل ســنت و نوگرایی می 
باشــد. بــه خصــوص آنجــا کــه موضــوع طراحــی بنایــی عمومــی 

. میکند
امــا نواقصــی هــم در ایــن فرآینــد وجــود داشــت کــه مهمتریــن 
آن دو مرحلــه ای شــدن ناگهانــی داوری و اعطــای فرصــت مجدد 

کوتــاه ده روزه و بــدون اطــاع اولیــه مــی باشــد.   

گنجینــه زید: لطفــاً توضیحاتــی دربــاره نحــوه برنامــه ریــزی، 
ــه  ــازمان و دبیرخان ــاعدت س ــکاری و مس ــزان هم می
مســابقات بــرای اجــرای هرچــه بهتــر این مســابقه بیان 

بفرمایید.
مهنــدس شــرافت: برنامــه ریــزی زمانی مســابقه به طــور کلی 

منظــم و بــدون تاخیــر انجــام گرفــت و قابل تقدیر اســت.

بــر خــود الزم مــی دانیــم از زحمــات همــه عزیزانــی که در مســیر 
بــه ثمــر رســاندن ایــن مســابقه زحمــات بســیاری کشــیده اند از 
هیئــت محتــرم داوران تــا همــکاران ســازمان در دبیرخانــه و تیــم 
اجرایــی مســابقه و همچنیــن هیئــت مدیــره و ریاســت محتــرم 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان کــه بــا اعتمــاد بــه 
جامعــه جوان مهندســی طراحی ســاختمان جدیــد ســازمان را از 

طریــق مســابقه بــه اشــتراک گذاشــتند، سپاســگزاری نماییم. 
همچنیــن از ســایر گروههــای شــرکت کننده تشــکر مــی نماییم 
کــه بــا ارائــه طــرح هــای درخــور در معرفــی جامعــه مهندســی 
یــزد بــه عنوان جامعه ای پویا و شایســته ســهم بســزایی داشــتند.
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ــد  ــزد باش ــد ی ــی مانن ــهری تاریخ ــتر ش در بس
ــد.  ــی کن ــدا م ــدان پی ــی دوچن ــئله اهمیت مس
مســئله فکــری مــا از آنجــا شــروع شــد که مــا به 
جــای رد و تاییــد یکــی از ایــن دو مقولــه ســنت و 
نوگرایــی، این دوگانگی و تقابــل را در کنار یکدیگر 
به رســمیت بشناســیم. یعنــی اینکــه بپذیریم که 
مــا هویتــی دوگانــه داریــم. شــاید ایــن پذیــرش 

بســتری را فراهــم آورد.
ــی  ــه ماهیت ــاری ک ــای معم ــرای آلترناتیوه  ب
دوگانــه دارنــد. ایــن دوگانگی مــی تواند هویتی 
منحصــر بــه فــرد خلــق نمایــد. مبانــی نظــری 
پــروژه حاضــر بــا فــرض ایــن دوگانگــی شــکل 
گرفتــه اســت. بنــا بر ایــن بنــا ماهیتــی دوگانه 
دارد. ســاختمان در طبقــات پاییــن به تبعیت از 
الگــوی بناهای تاریخی یــزد ســاختاری درونگرا 
دارد پوســته بنــا از بیــرون صلب اســت و فضاها 
رو بــه درون دارنــد. امــا بنــا در طبقــات باالیــی 
بــه ایــن الگــو وفــادار نمــی ماند و پوســته بنــا از 
حالــت صلــب به حالتــی نیمه شــفاف دگرگون 
مــی شــود. حیــاط میانــی طبقــات باالیــی نیز 
کامــا درونگــرا نیســت و بــه ســمت خیابــان 
ــا پذیرفتــن  ــا ب ــی بن گشــوده مــی شــود گوی
ایــن دوگانگــی بــه دنبــال هویتــی منحصــر به 
فــرد بــرای خــود مــی باشــد. همچنین مســاله 
دیگــر مــا در ایــن طــرح رابطــه ســازمان نظــام 
مهندســی و مهندســان بــود .با توجه بــه اینکه 
ســازمان نظام مهندســی یک دســتگاه نظارتی 
ــا  ــاش م در حــوزه کاری مهندســان اســت ت
بــر ایــن بــود کــه ســاختمان تــا جــای ممکــن 
آغــوش خــودش را بــه مهندســان بــاز کنــد و 
حــس دعوت کنندگی را به شــهر و مهندســان 

ــا نماید . الق
ــز  ــرای ایجــاد شــرایط آســایش نی اســتفاده از الگوهــای ســنتی ب

یکــی از دغدغــه هــای مــا در طراحــی ایــن 
ســاختمان هســت. در ایــن راســتا دو حیــاط 
مرکــزی بــزرگ و کوچــک در میانــه بنــا دیده 
شــده کــه بــا مکــش هــوا از پاییــن و کشــش 
آن بــه ســمت بــاال ســیالیت هــوا را ممکــن 
ــک  ــی را در خن ــش مهم ــازد و نق ــی س م

کــردن فضــا ایفــا مــی کنــد. 
یکــی از مشــکات شــهر یــزد بحــث تابــش 
ــا اســتفاده از  آفتــاب اســت، در ایــن طــرح ب
ــا  ــا ب ــم ت تیغــه هــای عمــودی ســعی کردی
امــکان ایجــاد دیــد مناســب عــرض پنجــره هــا 
تــا حــد کافــی کــم شــده و ورود نــور بــا داخــل 
فضــا را کنتــرل کنیــم. همچنیــن دیــواره هــای 
ــد  ــکان بلن ــا حــد ام ــاط ت اطــراف فضــای حی
دیــده شــده تــا بتوانیم شــرایط مناســبی را برای 
اســتراحت و ارتبــاط افــراد داخــل حیــاط فراهم 

نماییم.

گنجینــه زید: نظــر شــما دربــاره نحــوه برگزاری 
ــابقه چیست؟ مس

ــزاری  ــت برگ ــا: کلی ــوی کی ــدس عل مهن
ــان  ــث زم ــز بح ــه ج ــود ب ــوب ب ــابقه خ مس
کــه فکــر مــی کنــم اگــر بیشــتر بــود احتمــاال 
کیفیــت آثار هــم باالتر میرفــت. داوران مســابقه 
ــاران  ــده و از معم ــرا ش ــار اج ــی دارای آث همگ
ــوت  ــاط ق ــه از نق مطــرح کشــور هســتند و ک
مســابقه بــه شــمار میرفــت، ماهیــت مســابقه 
چالــش مــی باشــد و ایــن افــراد در حــوزه نــگاه 
نــو بــه مســاله، طــرح چالــش و نــو آوری  تجربه 

ــد. هــای بســیار موفقــی د ارن
در مــورد همــکاری دبیرخانــه هم متشــکریم که 

همیشــه در هر مســاله ای پاســخگو بودند.

گنجینــه زید: باتشــکر از اینکــه فرصتــی را برای گفتگــو درباره 
طــرح تــون اختصــاص دادیــد و تبریــک بخاطــر احــراز 
ــد  ــا بفرمائی ــابقه، لطف ــر مس ــای برت ــه ه ــی از رتب یک

ویژگــی هــای  اصلــی طــرح شــما چیســت؟ 
ــا  ــل کانســپت کام ــه دلی ــمی زاده:  طــرح ب ــدس قاس مهن
منطبــق بــر معمــاری یــزد  و ســاختارمند بــودن پان هــا و فضاها 

مــورد پذیــرش داوران قــرار گرفــت .
کانســپت طــرح در پــرده اول الگویــی از  کوچــه هــای یــزد بود که 
روی هــم قــرار گرفتــه و حــد واصلــی میــان دوگانگی بــرون گرایی 

و درونگرایــی فضــا هــا بودند . 
حجــم از دو بخــش شــفاف و بــرون گــرا کــه در طبقــات همکف و 
زیرزمیــن بــود بــه  منظــور پاســخ به عملکرد شــهری متناســب با 
اقلیــم  و بخــش درون گــرا کــه طبقــات اول تــا چهــارم را پوشــش 

مــی داد تشــکیل مــی شــود . 
پــرده دوم کشــاکش درون گرایــی و بــرون گرایــی و مواجــه شــدن 
ایــن دو عنصــر در یــک یگانگــی اســت. بــا توجــه بــه بحــث درون 
گرایــی کــه جــان معمــاری یــزد اســت و بــرون گرایــی کــه بــه 
واســطه مدرنیــزه شــدن در معمــاری ما رســوخ کرده اســت ســعی 
شــد کــه ایــن دو عنصر در یک کلیت  همنشــین یکدیگر باشــند. 
بدیــن صــورت کــه طبقــات زیرزمیــن و پیلــوت کــه بــا شــهر در 
ارتبــاط هســتند، پیــرو طراحــی شــهری و کشــاندن جریان شــهر 
ــرا  ــرون گ ــفاف و ب ــا ش ــه صــورت کام ــن ب ــه بخــش زیرزمی ب

طراحــی شــد. 
انگیــزه شــفافیت در ایــن پــروژه عــدم صلبیــت و شــفاف ســازی 
ســاختمان بــرای مراجعــه کننــده بــود به طــوری که وقتــی فردی 
وارد مجموعــه مــی شــود تــا انتهــای حیــاط را ببیند و کششــی به 

 مدام راجع به این صحبت 
شده که چطور میتوان 
با ارتباط بین سنت و 
مدرنیته و حفظ پیوستگی 
معماری قدیم تا امروز این 
وضعیت را بهبود بخشید.

مسئله اصلی و کلیدی 
در طراحی این پروژه 
روشن نمودن مبانی فکری 
طراحی در خصوص مقوله 
تقابل سنت و نوگرایی می 
باشد.

مهندس مریم قاسمی زاده : 

مسابقات را دوست دارم؛ چراکه مخاطبانش چشمانی روشن دارند

مسئله فکری ما از آنجا 
شروع شد که ما به جای 
رد و تایید یکی از این دو 
مقوله سنت و نوگرایی، 
این دوگانگی و تقابل را در 
کنار یکدیگر به رسمیت 
بشناسیم. 
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ســمت زیرزمیــن و گــودال باغچه داشــته باشــد.
ــه صــورت درون گــرا در نظــر  ــاال مجموعــه ب ــا در طبقــات ب  ام

گرفتــه شــد و عناصــر درونــی آن بــه واســطه 
کوچــه هــا و حیاط هــای مرکزی بهــم مرتبط 
مــی شــوند. بــه طــوری کــه برخــی از حیــاط 
هــا روی حیــاط هــای طبقــات بائیــن مشــرف 

هســتند و برخــی ویــد مــی شــوند . 
پــرده ســوم دسترســی آســان و انتخــاب فــرم 
های مســتطیل شــکل بــه منظور ســهولت در 
ســاخت و انعطــاف بذیــری فضــا در نظر گرفته 

شــد .
 از نظــر مصالــح نیــز ســعی شــد تــا ایــن تضاد 
و دونگاگــی تشــدید شــود بــه طــوری کــه در 
بخــش بائینــی از شیشــه و بتــن و در بخــش 
باالیــی از انــدود کاهــگل و بتن اســتفاده شــد .  

در طراحــی چندیــن مــورد دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا 
جــان معمــاری یــزد در طــرح ایجــاد شــود . 

نخســت کوچــه هــا هســتند  کــه بخــش هــای مختلف ســازمان 
را بــه ســان خانــه هایــی بهــم مرتبــط مــی ســازند . کوچــه هــا به 

صــورت طبقاتــی بــر روی یکدیگــر قــرار داده 
ــواره  ــد دی ــاع بلن ــه ارتف ــد. باتوجــه ب شــده ان
هــا در کوچــه هــای یــزد هــر کوچــه بــر روی 
کوچــه زیریــن خــود ویــد شــده اســت تــا نــور 
خورشــید راه خــود را بــه کوچــه زیریــن بیابد . 

گنجینــه زید:چــه زمینــه هایــی موجــب شــد 
ــام  ــاختمان نظ ــابقه س ــما در مس ش

ــد ؟ ــرکت کنی ــزد ش ــی ی مهندس
مهندس قاسمی زاده: آزاد بودن .

آزادی ای کــه طــراح در مســابقه دارد و امکانــی کــه مســابقه بــه 
ذهــن معمــار مــی دهــد تــا به هــر کجا کــه میخواهــد پــرواز کند. 
مــن همــواره مســابقات را تقدیــر مــی کنــم چــرا کــه مــی گویــم 
مســابقه پــروژه ایســت کــه کارفرمایانش خــود معماران هســتند . 

در مســابقه کســی از جنــس خــود معمــار با 
معمــار رو بــه رو مــی شــود و شــنیده شــدن 
ــط  ــه توس ــان معماران ــه زب ــم ب کام، آن ه
ــو  ــی شــگرف دارد . ت ــزرگ لذت ــاری ب معم
ــی و آن معمــار  ــه ســخن مــی گوی معماران

بــزرگ حــرف تــو را مــی فهمــد !
معمــاری زبــان مشــترکی اســت که بــه هزار 
شــکل در مــی آیــد و هر شــکلش جرقــه ای 

در چشــمان خوانندگانش میزند .  
کــه  چــرا  دارم  دوســت  را  مســابقات 
مخاطبانــش چشــمانی روشــن دارنــد ! 

گنجینــه زید:خــوب اســت بــا ســوابق 
تحصیلی و کاری شــما بیشــتر آشــنا 
ــود و  ــی خ ــق معرف ــویم از طری بش
ــما ؟  ــای کاری ش ــه ه ــش زمین پی

مهنــدس قاســمی زاده: اینجانــب مریــم 
قاســمی زاده فــارغ التحصیــل کارشناســی 
و کارشناســی ارشــد دانشــکده هنــر و 
ــس ازفراغــت از  ــزد هســتم. پ معمــاری ی
ــر  ــا کارشناســی ارشــد در دفت ــان ب دوره کارشناســی و همزم
ــدس  ــای مهن ــاب آق ــت جن ــه مدیری ــتمان ب ــاری زیس معم
ــه کار  ــغول ب ــد مش ــیدعاقه بن ــور س منص
شــدم و بــه مــوازات آن، شــرکت در مســابقات 

ــردم . ــروع ک را ش
ــی  ــام مهندس ــابقه نظ ــال 98 در مس  در س
تفــت کــه بــه صــورت گروهــی شــرکت کــرده 
ــه  ــروژه رتب ــا پ ــم ام ــه اول آوردی ــم رتب بودی
ــرای اجــرا انتخــاب شــد. همچنیــن در  دوم ب
مســابقه ســاختمان مســکونی خیابــان بوعلــی 

ــردم.  ــه دوم را کســب ک رتب
در ســال 99 در مســابقه نظــام مهندســی بافق 
رتبــه آوردم کــه مســتقیم طــرح بــرای اجــرا 
انتخــاب شــد و افتخــار همــکاری بــا ســازمان 
نظــام مهندســی را داشــتم . لــذا در ســال ۴00 
ــا ســازمان نظــام مهندســی و نحــوه  ــه پشــتوانه آشــنایی ب ب

برگــزاری مســابقات آن در ایــن رویــداد شــرکت کــردم. 

گنجینــه زید:نظر شــما در مــورد نحــوه برگزاری 
مســابقه ، داوری آثــار و نــکات مثبــت یــا 

نقــاط ضعــف آن ؟ 
مهنــدس قاســمی زاده: برنامــه ریــزی 
مســابقه از ابتــدا تــا انتهــای فراینــد  و پیگیــری 
و همدلــی دبیــر خانــه قابــل تقدیــر بــود . از تیم 
ــازمان  ــرم س ــت محت ــابقه و ریاس ــی مس اجرای
نظــام مهندســی یــزد و همچنیــن داوران ارزنــده  

مســابقه کمــال تشــکر را دارم .  

طرح در پرده اول الگویی 
از  کوچه های یزد بود که 
روی هم قرار گرفته و حد 
واصلی میان دوگانگی 
برون گرایی و درونگرایی 
فضا ها بودند . 

 با توجه به بحث درون 
گرایی که جان معماری یزد 
است و برون گرایی که به 
واسطه مدرنیزه شدن در 
معماری ما رسوخ کرده 
است سعی شد که این 
دو عنصر در یک کلیت  
همنشین یکدیگر باشند
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طرح های حائز رتبه های چهارم تا هفتم

گروه طراحی معماری مهندس پدرام جعفربیکی 
گروه طراحی معماری مهندس حجت زینلی نصرآبادی 

گروه طراحی معماری مهندس مریم حاجی حسینی
گروه طراحی معماری مهندس امین اسکندرزاده
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 از بیــن رفتــن لبــه هــاي اجتماعــي و فرهنگــي شــهري، از بین رفتــن خاطره در شــهر اســت، این
 لبــه هــا  مــرز بیــن ســاختمانها و شــهر هســتند. اشــتراک گــذاري فضــا و از بیــن رفتن مرزهــا در

 .شــهر ســبب حضور انســان در شــهر و تولید خاطره اســت
 میــل بــه ســوداگري زمین و بیشــتري حد ســاخت از زمین، یکــي از بزرگترین معضــات در منظر

.شــهري و جدایــي بیــن بلوک هاي ســاختماني با جداره شــهري و لبهها اســت
 ایــن جدایــي معمــاري بــا شــهر در رونــد معاصر معمــاري و شهرســازي حتي بــا قانون نیــز التیام 

.بخــش نبود
 معمــاري بــراي شــهر اســت، فضایــي که بــه واســطه معمــاري ایجاد مــي گردد براي شــهر اســت
 و فضــا آوردگاه حضــور مــردم و کنــش بیــن آنهــا اســت این شــروعي اســت بــراي عدالت شــهري
 و اجتماعــي. شــهر یــزد در یــک دهــه اخیــر جوالنــگاه ســاخت و ســاز هاي عظیــم و نابــودي حق

.شــهر بوده است
 اگــر چــه ســاختمان هایــي در خــور واژه مهندس ســاخته شــده اســت امــا ایــن بناهــا آورده و لبه 
 هــاي فرهنگــي و اجتماعــي بــراي شــهر نداشــته انــد. ایــن تمرین شــروعي بــراي احترام به شــهر

.و ســعي بــر رفــو گري بیــن لبههاي بنــا و شــهر و خاطره اســت

سرگروه: پدرام جعفر بیکی 

طرح رتبه چهارم

اعضای گروه:
نازلی جعفر بیکی

حسام الدین جعفربیکی
سمیرا ساالری

مریم چاوش پور
محمد مصطفی خوبیاری

جواد سرسنگی
راضیه اکبریصبا حجازی
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پان  طبقه اول

پان  طبقه همکف
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پان  طبقه سوم

پان  طبقه دوم
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باز تعریف حیاط مرکزی 

ســاختمان نظام مهندســی اســتان یزد ســعی در بازتعریف مفهوم 
درونگرایــی در معمــاری ایرانــی دارد. دیــد در درون یــک کالبــد 
تاریخــی بــه واســطه ایجــاد حیــاط مرکزی بــه منظور بیشــترین 
ــی در هــر فضــای اطــراف آن و اوج  شــفافیت در معمــاری داخل

برونگرایــی در قلــب آن اســت .
ــه هــای  حضــور در حیــاط هــای ســبز مرکــزی و لمــس تجرب
متفــاوت در آن برخــاف جداره هــای برونگرایــی بناهــای امــروزی 
اســت. آنهــا در درون تهــی و صرفــاً بازشــوی به بیــرون و بــا اضافه 
ــاری داخــل  ــاً در معم ــرده کام ــف پ ــای مختل ــه ه شــدن الی
درونگــرا هســتند. ایــن ســرآغازی بــرای جدایــی شــهر و معماری 

اســت.
 ایــن بــار تعریــف و خوانــش هــای متفــاوت از حیــاط مرکــزی 
از قــرن 12 یــا بــه عبارتــی در اوایــل دوره قاجــار بــه بعــد شــروع 
گردیــد و ســاختمان هــا کــم کــم از درون زمیــن بیــرون آمدنــد 
و جــداره هــا ســعی در ارتبــاط بــا بــرون خــود شــدند. کوشــک 
عمــارت، حجــت آبــاد وزیــر یــزد، بــا ایــن خوانــش جدیــد یکــی 

از ســاختمانهای بســیار تاثیرگــذار در رونــد طراحــی و الهام بخش 
ایــن گــروه طراحــی بــوده اســت. این عمــارت علی رغم وابســتگی 
بــه معمــاری تاریخــی ایــران خوانشــی جدیــد از حریم و بــا اضافه 
نمــودن دو حیــاط مرکــزی در طبقــات علیرغم حفظ حریــم اتاق 
هــای طبقــه بــاال بــا دیــد بــه حــوض خانــه مرکــزی و نماهــای 

بیرونــی مــرزی بیــن درون و بــرون را بــاز تعریــف مــی کنــد.
ســاختمان نظــام مهندســی بــا تعریــف خوانشــی از حیاطهــای 
مرکــزی در طبقــات کــه هســته و ســتون فقــرات ارتباطــات در 
معمــاری داخلــی محســوب مــی گــردد، روزنه هایــی در جــداره 
بیــرون بــرای ارتبــاط درون و بــرون بــه منظــور دیــد و تهویــه را 
دارا اســت. ایــن حیاطهــای مرکــزی ضمــن ایجــاد مرزهــای بــا 
نماهــای شــهری و ورودی اصلــی، حریــم کاربــران و مراجعــان در 
داخــل ســاختمان را بــاز تعریــف مــی کنــد. ایــن تعریــف حریــم 
در طبقــه چهــارم و قســمت ریاســت ســازمان نظــام مهندســی و 
هیئــت مدیــره بــه اوج خــود می رســد و حیــاط مرکــزی محلــی 
بــرای دورهمــی هــا در فضــای بــاز اســت. ایــن تجربــه ای اســت 
کــه ســالیان ســال ایــن اقلیــم، زندگــی در فضــای بــاز را تجربــه 

کــرده اســت  .

پان  طبقه چهارم
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ایده نوآوری و روند طراحی 

از آنجــا کــه نظام مهندســی رســالت بــاال بــردن کیفیت خدمات مهندســی 
ــام  ــاختمان نظ ــات را دارد و س ــن خدم ــرای ای ــن اج ــر حس ــارت ب و نظ
مهندســی همچون رســانه ای برای شــهر و شهرســازی در نظر گرفته شــده 
بــر آن شــدیم تــا معمــاری و مهندســی در کنــار یکدیگــر منجــر به خلق 
بنایــی زنــده و پویــا جهــت تاثیرگذاری و جریان ســازی هرچه بیشــتر شــهر 

ــود. یزد بش
همــه چیــز از اینجــا شــروع می شــود کــه چطــور می شــود بنایی خلــق کرد 
تــا بــرای شــهر روحــی ســازنده و پیراینــده داشــته باشــد، امــا در عیــن حال 
ســاده ، کاربــردی و پویــا باشــد؟ بــا کامــی ســاده ایــن ســاختمان بــا بهــره 
گرفتــن از ضــرب المثــل) کــوزه گــر از کوزه شکســته آب مــی خــورد( به ما 
در فهمانــدن اینکــه کــوزه گر اصالــت را در جنــس و ماهیت و کارکــرد کوزه 
اش مــی بینــد . یــک ســاختمان فاخر از مصالــح پایه بهــره می بــرد و ارزش 
خــود را از کارکــرد و ماهیــت مصالــح و اقلیــم خــود می جوید. بنابرایــن لزوماً 

مصالــح مــدرن نمی توانــد کار ارزشــمند بــه اثــر ارائــه کند .
پاســخ بــه چنیــن ســوالی بــا در نظر گرفتــن شــرایط اقلیمــی و خاصیت ها 
و ویژگــی هــای معمــاری شــهر یــزد مــی توانــد دلیلــی باشــد بــر طراحــی 
فرمــی کــه کمترین منفذ و بازشــو در جبهه بیرونی را داشــته باشــد. تنظیم 
بازشــوها بــر اســاس هندســه عمومــی طــرح و رعایــت ماحظــات اقلیمی ، 
باعــث شــکل گیری شــکاف هایی در جبهــه شــرق بــرای کشــیدن نــور، دید 

و منظــر جنــوب بــه داخــل بنا شــد.
 قلــب تپنــده ســاختمان وید مرکزی می باشــد که گفتگــوی میــان درون و 
بــرون را شــکل می دهــد و توانســته بــه عنــوان ماهیچــه اصلــی حجم نقش 

بســزایی در ارتبــاط بــا دیافراگــم هــای افقی را بــازی کند.

 روند شکل گیری حجم

حجم بر اساس تعداد طبقات

 شــکل گیــری ویــد در نمــای اصلــی جهــت 
بــاال بــردن کیفیت نــور داخــل و عمــق دادن 

ــاختمان  به س

ــمت ــاز در قس ــه ب ــه کتابخان ــرار دادن عرص  ق
 ویــد نمــای شــرقی بــه صــورت معلق از ســقف

جهــت پویایــی در نمــا و دعــوت کنندگــی

 گرفتــن نور جنــوب از جبهه شــرقی ســاختمان با 
بیــرون زدن پنجــره در جبهــه شــرقی رو به جنوب 

حجم بر اساس سطح اشغال و پیشروی

 در نظر گرفتن ورودی و نورگیر با توجه به
طول ساختمان

سرگروه: حجت زینلی نصرآبادی

طرح رتبه پنجم

اعضای گروه:
مصطفی دهقان قوام آبادی

علی میرجلیلی
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مریم حاجی حسینی  
حیــاط هــا اصلــی تریــن فضــای بــاز خانــه هــا بــه 
حســاب مــی آمدنــد امــا بــه جــز حیــاط در خانــه 
ــاز  هــای گذشــته طیــف متنوعــی از فضاهــای ب
ــازی کــه از  قابــل شناســایی هســتند فضاهــای ب
حیــاط شــروع مــی شــوند و به ســمت آســمان در 
ســطوح مختلــف شــکل مــی گیرنــد. کمــی باالتر 
از حیــاط، صفــه قــرار دارد کــه بــه آن بهــار خــواب 
هــم میگوینــد، کمــی باالتــر از صفــه، شــارمی که 
پیــاده رو ســربازی اســت بــرای تامیــن دسترســی 
ــرار دارد. کمــی  ــه ق ــه فضاهــای واقــع در باالخان ب
باالتــر از شــارمی، مهتابــی و باالخــره باالتــر از همه 
فضاهــای بــاز ، بــام خانه واقع شــده اســت. شــارمی 
در باالخانــه بــه طارمــی هــم مــی رســد. طارمــی 
همــان صفــه فضــای بــاز مســتقر در جلــوی اتــاق 
هــای بزرگتــر مــی باشــد کــه در بــاال خانــه قــرار 

دارد.

1- هندسه سایت                                     2-حداکثر سطح اشغال 0۴ درصد              ۳- حداکثر پیشروی 06 درصد                   ۴- ترکیب

5- لکه گذاری حجم                                                   6- پر و خالی حجم نهایی                        7- شکل گیری نما و ورودی ها                     8- دستگاه پله و فضای 
خدماتی

طرح رتبه ششم
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پان  طبقه همکف

پان  طبقه اول
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پان  طبقه دوم

پان  طبقه سوم
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پان  طبقه چهارم
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یــک پدیــده اقلیمــی اســت کــه در اثــر فقــدان یــا 
ــدان و  ــود . فق ــی ش ــادث م ــت ح ــود رطوب کمب
ــی  ــاک، پوشــش گیاه ــت از روی خ ــود رطوب کمب
ــخص  ــک مش ــق خش ــدی مناط ــتی و بلن و پس
می شــود . شــناخت مناطــق خشــک ممکن اســت 
از طریــق مطالعــات خاکشناســی ، گیــاه شناســی و 
ــه و مشــخصه  ــرد. پای ژئومورفولوژیکــی انجــام پذی
اصلــی شــناخت اقلیــم گــرم و خشــک می باشــد .

علت اصلی خشــکی، گســترش الگوهای اتمســفری 
جهانــی اســت.  اســتفاده از عوامــل فشــار هــوا، بــاد، 
ــق  ــخیص مناط ــرای تش ــوس ب ــی و اقیان توپوگراف
پربــاران، خشــک و معتــدل بســیار متــداول اســت

یــزد کلمــه ای اســت باســتانی کــه بــه یشــت، یســن یــا یــزت 
ــه مفاهیــم نیایــش و پرســتش نزدیــک اســت .  برمی گــردد و ب
اســتان یــزد بــا قدمتــی ۳000 ســاله مملــو از آثاری اســت کــه در 
گوشــه و کنــار آن پراکنــده انــد . سنگ نوشــته های کــوه ارنــان،  
ســفال های نقــش دار ناریــن قلعــه میبــد و آثــار معمــاری یافــت 

شــده در آن، دلیلــی بــر ایــن مدعــی هســتند .
ایــن اســتان کــه روی کمربند خشــک جهانی قــرار گرفته اســت، 
تابســتان هــای خشــک، گــرم و طوالنــی و زمســتان های ســرد و 

تقریباً مرطــوب دارد.
 بــه طــور کلــی عواملــی کــه باعــث خشــکی آب و هــوا در یــزد 

شــده اســت عبارتنــد از:
- گرم شدن زیاد منطقه بر اثر تابش خورشید

- اثر مراکز فشار یا پر فشار زیاد )به ویژه مجاور حاره ای(
-  دور بودن از تاثیر دریاها و اقیانوس ها

یزد

خشکی

سرگروه: امین اسکندرزاده

طرح رتبه هفتم

عضو  گروه:
سامان زارع
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پان  طبقه همکف پان  طبقه اول

پان  طبقه دوم

خیرگی

 پذیرفتــه شــده اســت کــه نــور روز و دیــد موجــب ایجاد ســامتی، آســایش 
و محیــط کار ســالم بــرای کاربــران مــی شــود .بــر طبــق چندیــن پژوهــش ، 
مــردم نــور طبیعــی محیــط زندگــی و کار را ترجیــح می دهنــد. نــور طبیعی 
ــی،  ــای ادراک ــه ه ــاکنان از جنب ــادابی س ــر بســزایی در ســامتی و ش تأثی
فیزیولوژیکــی، روانــی و اقتصــادی دارد . ولــی اگــر ناراحتــی بصــری اتفــاق 
بیافتــد، ایــن امتیــازات منتفــی خواهــد شــد. به عبــارت دیگــر همزمــان  در 
نظــر گرفتــن ایــن نکتــه مهم اســت که همیشــه حضــور نــور روز یــک نکته 
مثبــت نیســت. یکــی از پیامدهــای منفــی نــور روز ایجــاد خیرگــی ناراحــت 
کننــده بــرای کاربــران اســت کــه موجب اختــال در عملکــرد آنها می شــود.

خیرگــی زمانــی اتفــاق می افتــد که چشــمها با روشــنایی مشــخص ســازگار 
ــور آزاردهنــده ، منحــرف و گاهــی اوقــات خیــره  شــده باشــند و ســپس ن

کننــده ، در داخــل میــدان بصــری ظاهــر گــردد



 84 | شماره 55 | گنجینه یزد           

پان  طبقه سومپان  طبقه چهارم

مدیریت
سالن اجتماعات

فضای ورودی

درب ورودی

پارکینگ
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طرح های راه یافته به مرحله  دوم داوری مسابقات
 به ترتیب کدهای آنها

علی محمد شاه محمودی
سجادبلوکی

سیده مریم مهدویه
احمد رضا بامسی

مهدی شمس الدینی
محمدرضاعالم رجبی
مهدی صادق احمدی
امیرسیناامیربیکی
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سرگروه: علی محمد شاه محمودی
اعضای  گروه:

مریم باقری
فرشید شب رو

شهرام صلحی زاده
امیر رضا نامدان

ســاختمان نظــام مهندســی یــزد چگونــه مــی بایســت باشــد؟ 
ــه لحــاظ مفهومــی و چــه کار کــردی،  ســاختمانی کــه چــه ب
می توانــد نماینــده ســاخت و ســازهای معاصــر در شــهر باشــد. 
در شــهری کــه بــه واســطه معمــاری شــاخص گذشــته اش بــا 
القابــی چــون شــهر خشــت خــام، شــهر بادگیرهــا، شــهر جهانی 
و...  شــناخته می شــود و حضور این گذشــته با شــکوه بیشــتر از 

اینکــه موجــب تعالــی معمــاری معاصر شــهر شــود، موجــب قهر 
انفعــال و یــا تکــرار گذشــته شــده اســت.  وجود ســایت پــروژه در 
فضــای دور از مرکــز و بافــت تاریخــی شــهر ایــن امیــد را بــرای 
مــان تقویــت کــرد کــه بتوانیــم رویاپــردازی هــای معمارانــه مــان 

ــیم. را تجلی ببخش
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پان  طبقه همکف  همجواری های متنوع کوچه ها
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 1- کارشناسان خدمات مهندسی
 2-  کارشناس مشارکت های حرفه ای

 ۳- مسئول خدمات مهندسی 
 ۴-  مسئول توسعه تکنولوژی

 5-  پیشخوان خدمات 
 6 - اتاق سرور 

 7-  بررسی و نظارت 
 8 - کارمند امور شهرستانها 
 9-  مسئول امور شهرستانها 

 10- البی
  11-  مسئول کنترل و نظارت
 12- اتاق کار گروهی بازرسان

 1- دبیرخانه سازمان 
 2- پیشخوان خدمت 

 ۳- مسئول مالی 
 ۴- کارشناسان مالی و حسابداری

  5- کافه
 6-  کتابخانه 

 7 - انبار 
 8- کاس
 9-  کارگاه

 10- مسئول آموزش
 11- مسئول و کارشناس مجریان 

 12- کارمند رفاهی
 1۳- فروشگاه 

 1۴-  مسئول رفاهی
 15- مسئول آمار و فناوری 

 16- کارشناس آمار و فناوری
17 -تراس

پان  طبقه دوم

پان  طبقه اول



گنجینه یزد | شماره 55 | 89

 1- کارمند واحد گروه ها 
 2- فضای کار اشتراکی گروه ها 

 ۳-  کارمند کمیسیون ها 
 ۴-  فضای کار اشتراکی کمیسیون ها

 5-  دبیرخانه مشترک واحد گروهها و کمیسیون ها 
 6 - دبیرخانه مشترک واحد انجمن ها

  7-  اتاق انجمن ها 
 8-  سالن جلسات 

9- فضای کار اشتراکی مرکز بهره وری ساختمان

 1- اتاق رئیس
 2- اتاق مسئول دفتر

 ۳- سوئیت رئیس
  ۴- اتاق مهمان ویژه 

 5-  منشی 
 6 - واحد مشاوران حقوقی، مالیاتی و عمرانی

 7-  اتاق بازرس ها 
 8- سالن جلسات هیئت مدیره
 9-  اتاق اعضای هیئت مدیره 

 10- دبیرخانه هیات مدیره
 11،  11 اتاق خزانه دار 

 12-  سالن انتظار
  1۳-  آبدارخانه 

 1۴ -  رختکن خدمه
  15 - اتاق کارشناس برنامه ریزی 

 16-  مسئول برنامه ریزی 
 17-  اتاق کارمند روابط عمومی

  18-  مدیر روابط عمومی
 19- بایگانی روابط عمومی

 20- تراس

پان  طبقه چهارم سایت پان

پان  طبقه سوم
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سرگروه: سجادبلوکی
اعضای گروه:

محمدصادق ماندگار
 علی صادقیان

فرشته زعیم زاده
مریم دهقان هراتی

امیردوستی

قدکشــیدن دو مکعــب آجــری در کنــار هــم، حجــم کلــی پــروژ ه را نمایــان مــی کنــد، مکعــب اولــی 
بــرای تامیــن نیازهــای فرهنگــی و مکعــب دومــی بــرای تامین نیازهــای فنــی و اداری مجموعه شــکل 
گرفتــه انــد. مکعــب هــا بــه وســیله پوســته شیشــه ای و چوبی بهم متصــل می شــوند و البــی مرکزی 
ایجــاد مــی شــود. ایــن البــی همچــون حیــاط مرکــزی خانــه های ســتنی یــزد نــور را به تصــرف خود 
در مــی آورد. ســطوح مختلــف ســاختمان بــه وســیله پــل ها، پلــه هــا و آسانســورها، حول محــور البی 
مرکــزی بــه هــم  گــره مــی خورنــد و ســاختمان بــه صــورت یــک مجموعــه واحــد عمــل مــی کنــد. 
بــرای جــداره هــای بیرونــی ســاختمان آنجــا کــه آفتــاب ســوزان یــزد مزاحمتــی نــدارد از شیشــه ها و 
در جــداره هایــی کــه نیــاز بــه تعدیــل شــرایط محیطــی احســاس مــی شــد، پوســته ای ایجاد شــده از 
خــاک کویــر، کــه بــه صــورت آجرهــای مکعبی قــد علــم کــرده انــد، و اینگونه همچــون نیاکانمــان راه 

تعامــل بــا طبیعــت را در پیــش گرفتیــم و روح تــازه ای بــه فضاهای ســرد اداری بخشــیدیم.
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در گــذر از کوچــه پــس کوچــه هــای شــهر تاریخــی یــزد، بــوی 
کاهــگل، دیوارهــای بلنــد بدون بازشــو ، ســاباط هــا،  بادگیرهای 
بلنــد و دورنمایــی از گنبدهــا و مناره هــای مســاجد، رهگــذر را 
محــو تماشــای خــود مــی کننــد. ایــن عناصــر بــه ظاهر نشــانه 
ای از نبــوغ معمــار یــزدی بــوده، جهــت بــرآورده شــدن شــرایط 
آســایش انســان کــه بــا تکیــه بــر تجربــه و تکنیــک ســاخت و 
بــه وســیله مصالــح بومی ایــن امــکان را بــه صورت هوشــمندانه 
فراهــم نمــوده اســت . امــروزه بــا ورود مدرنیســم و تکنولــوژی، 
خودآگاهــی و هدفمنــدی فرهنگــی و فکــری معمــاری یــزد آن 
ســطحی کــه الزم اســت را در اختیــار نــدارد و فضاهــای معماری 
یــزد بیشــتر متوجــه و متاثــر از صداهــا و تصاویــری اســت کــه 
ــا دیــده می شــود. غنــای  ــه طــور عمــده از بیــرون شــنیده ی ب
ــاری  ــی معم ــی هویت ــو و ب ــک س ــزد از ی ــنتی ی ــاری س معم
امــروزی از ســوی دیگــر، دوگانگی شــدیدی را در ســیمای شــهر 

یزدبــه وجــود آورده اســت. 

پان  طبقه همکف

پان  طبقه اول
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پان  طبقه دوم

پان  طبقه سوم
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پان  طبقه چهارم
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در طراحــی پــر و خالی ســاختمان ســعی شــده اســت تــا رابطــه فضاهای 
داخلــی بــا عنصــر درخــت حفــظ شــود. در تــراس طبقــه پنجــم حــوزه 
آبــی تعبیــه شــده اســت کــه در بــاالی سرســرای ســاختمان قــرار دارد. 
حــوض عنصــر دیگــری که در حیــاط خانه هــای تاریخــی دائمــاً در مرکز 
قــرار مــی گیــرد تــا شــاهد چــرخ انســان بــه دور خــود باشــد. ایــن بــار 
نیــز بــا فرمــی نــه چنــدان متفــاوت امــا نمادیــن ظاهــر شــده اســت، تــا 
همچنــان هــم نشــانگر اهمیــت آب در یــک اقلیم گرم و خشــک باشــد و 

یــادآور حــس رطوبــت.

اعضای گروه:
مجید احتیاط
سعید دشتی

حمیدرضاخیاطیان

سرگروه: سیده مریم مهدویهسرگروه: سیده مریم مهدویه
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حــس تــداوم و حرکــت اطــراف حیــاط اصلــی در طبقــات اول و دوم و ســوم 
تاکیــد بســزایی بــر تقویــت دیرینــه آن دارد، از طرفی مطبوعیــت و رطوبت از 
بــرای وجــود باغچــه میانــی و تبــادل هــوا در طبقــات به واســطه روزنــه های 
اطــراف آن ، بــر تاکیــد ایــن هویــت دیرینــه می افزایــد، از طرفــی بــا توجه به 
وجــود فعالیــت در ایــن ســاختمان اداری فضاهایی همچون کافــه بــار و.....  در 
حــول محــور حیــاط اصلــی قــرار گرفتــه انــد. ارتبــاط نزدیــک ویــد داخلی با 
حیــاط نیــز همچــون ورودی در طبقــات از طریــق لــوپ گردشــی در طبقات 

اول، دوم و ســوم همچنــان حفظ شــده اســت.

در هــم آمیختگــی مفاهیمــی از جملــه تــراس و بالکــن بــا 
مفاهیمــی همچــون حیــاط مرکــزی و گــودال باغچــه در 
خــال شــکل گیری یــک فضــای اداری دائمــاً در طراحــی 

فضاهــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
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پان  طبقه همکف
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پان  طبقه اول

پان  طبقه دوم

پان  طبقه سوم
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سرگروه: احمد رضا بامسی

 

اعضای گروه:
سعید شایگان

 ریحانه خجسته صفا
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سرگروه: مهدی شمس الدینی 
اعضای گروه:

مائده حسامی نژاد
المیرا شمس الدینی
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سرگروه: محمدرضاعالم رجبی
اعضای گروه:

سجاد جعفری گلویک
 سیده سیما عظیمی پورمیبد

علیرضاسلمان زاده
سید سینامشکاتی

بهروزباج قلی
محمدپورفوالدی

ــروژه را در  ــی پ ــده اصل ــوان ای ــاید بت ش
ــرد.   ــتجو ک ــروژه جس ــع پ ــرام مقط دیاگ
ــک  ــت ی ــت نداش ــه دوس ــه ای ک جعب
ــی باشــد و در عیــن   فضــای اداری معمول
برهــم زدن ایــن فضــا، بــا بــرش خــوردن 
حجــم و کــم شــدن ســرتا ســری حجــم 
ــق را  ــدازی عمی ــی، فضــای ســایه ان میان
ــاز  در دل خــود ایجــاد کنــد تــا فضــای ب
میانــی، زیســت پذیــر و قابل تجربه شــود.

دیاگــرام مقطــع در طــول پــروژه بــه لحاظ 
فضایــی متغیــر اســت بــه گونــه ای کــه از 
طریــق ایجــاد ســکانس هــای دیــد بــرای 
ــزد را  بیننــده، فشــردگی کوچــه هــای ی
تداعــی کنــد و قــاب هایــی از آســمان در 
ــل  ــق پ ــگام اتصــال دو حجــم از طری هن

هــای میانــی، شــکل بگیــرد.
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ــه نظــام  ــن و کــم ســابقه ، خان ــی نمادی در اقدام
مهندســی یــزد دســت بــه قتــل ســاختمان هــای 
قوطــی کبریــت شــهر زده تــا حیــاط خانــه هــا بار 

دیگــر در فضــا جــاری شــوند.

ــعار  ــا ش ــن ب ــزد همچنی ــی ی ــام مهندس ــه نظ خان
ــهر و  ــان ش ــرز می ــاط"  م ــفافیت، حی ــل، ش "تعام
ســاختمان را بــاز تعریــف نمــود تــا ضمــن بــاال بردن 
بهــره وری اداره، مراجعــان بتواننــد بــا آگاهــی کامــل 
از جریانــات روز ، حقــوق خــود را مطالبــه کــرده و در 

فضایــی بــاز بــا یکدیگــر بــه گفتگــو بنشــینند .
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 شــاخه درخــت ارغــوان، یــا 
 درخــت نخــل و چیــدن بــرگ ها 

کــردن  جــدا  خیســاندن،  
پرهــای برگهــا از شــاخه هــا، 
ــاز ــورت نی ــزی در ص ــگ آمی  رن

ــتادهای عمــودی   کارگــذاری اِس
بــه فاصلــه مــورد نیــاز و بــا فتــن 
حصیــر  )درون قــاب هــای فلــزی 

بــا میلگــرد یــا نبشــی (

فشــرده حصیرهــای بافتــه شــده 
 روی یکدیگــر و مراحــل تکمیلــی

 کارگــذاری قــاب هــای حصیــری 
ــی  ــکل ده ــر و ش ــار یکدیگ کن

پوســته نهایــی

فرآیند حصیربافی
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سرگروه: مهدی صادق احمدی
اعضای گروه:

مهدی طاهری،
فرنازمنظور

اقلیم 
بــا نــگاه بــه رابطــه شــکل- زمیــن در معمــاری شــکل گرفتــه در 
اقلیــم کویــری ایــران ایــن طــور  بــه نظــر مــی رســد کــه بنــا در 
دل زمیــن نفــوذ کــرده اســت و همانقــدر کــه از خــاک برداشــت 
مــی شــود بــر بنــا افــزوده مــی شــود.، گویی شــهر زمیــن ضخیم 

شــده اســت. نفــوذ در دل زمین  و اســتفاده از فضاهــای زیرزمینی 
از تصمیــم گیــری هــای  مهــم در ایــن پــروژه اســت کــه بــا نــگاه 

بــه معمــاری گذشــته در ایــن پهنه شــکل گرفت.



گنجینه یزد | شماره 55 | 107

تاسیسات
پیشــنهاد تاسیســاتی بــرای مجموعه، سیســتم فن کویل ســقفی 
ســت. فضــای کــم مــورد تیاز بــرای عبــور لوله هــای تاسیســاتی و 
قابلیــت تنظیــم دمــا توســط هــر کاربــر، از ویژگی هایی ســت که 
مــی تــوان  بــرای ایــن سیســتم نام بــرد. تعبیــه ی فضاهــای مورد 

نیــاز بــرای این سیســتم در تصویــر نمایش داده شــده اســت.
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سرگروه: امیرسیناامیربیکی
 اعضای گروه: فاطمه جهادی،حانیه زارع، سارا سلمان زاده یزدی،

حمیدرضاعادلی میرزایی، احمدفصاحت

در زمانــه ای زندگــی میکنیم که با حجم بســیار زیادی ازســاختمان ســازی و معمــاری های 
متنــوع روبــرو شــده ایــم و ایــن در حالی اســت که بســیاری از معمــاران آن را نــه تنها مثبت 
 نمــی داننــد بلکه بســیار منفی دانســته و به دنبــال راهکاری بــرای برون رفت از آن هســتند .

ــا  ــی ب ــتای هماهنگ ــه در راس ــی ک ــرح های ــا و ط ــده ه ــور ای ــن ظه ــن بی ــلما در ای مس
بافــت شــهری، نیازهــای فرهنگــی و بومــی و همچنیــن توجــه بــه کاربــری بنــا طراحــی 
مــی گردنــد، جایــی بــرای امیــدواری و البتــه رشــد را بــرای مفهــوم معمــاری فراهــم مــی 
آورنــد. پــروژه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد فرصتــی اســت کــه تیم ما 
بــه عنــوان یــک از مخاطبــان اصلــی بنــا بــا رویکــردی واقع بینانــه در برخــورد بــا چالــش 
 هــای پــروژه قــرار گیــرد کــه ایــن امــر ســبب درک بهتــر نیازهــای پــروژه خواهــد شــد.

 آنچــه در ابتــدا بــه عنــوان نیــاز اصلــی پــروژه مطــرح اســت، افزایــش راندمــان و عملکــرد 
کیفــی و کمــی ســازمان از طریــق ارتبــاط دوســتانه و شــفاف و فعــال بــا مــردم اســت.

 شفافیت ساختار پروژه
 استفاده هدفمند از متریال های بتن، آجر، شیشه و فلز 

ایستایی فرم ساختمان 

نموداستخوان بندی سازه 
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پان  طبقه همکف

پان  طبقه اول

مقطع طولی
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پان  طبقه دوم

پان  طبقه سوم
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پان  طبقه چهارم
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سایر طرح های تحویلی به دبیرخانه مسابقه 
 به ترتیب کدهای آنها

آرزو سلطانی گردفرامرزی
سید جمال الدین میرجلیلی

نسیم رحیمی میبدی
نسرین نصیریانی

سید امیرمحمد حبیب زاده میبدی
کسری شرافت

امیرضیاء همت آبادی
ندامزیدی

امیررضا صادقیان
رقیه السادات جداری اقبالی

مهدی حماسی
امیرمحمدصادقیان

بهروز بهرامی
حمیدرضا مهرنژاد

مهال عطارنیا
عباس قیومی

وحیدالدین ناظم پوران
سعیده انصاری صدرآبادی

اسماعیل برزگری نصرآبادی
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سرگروه: آرزو سلطانی گردفرامرزی

 شکست طبقات برای پذیرش فضای سبز در ارتفاع

اعضای گروه:
علی نقوی الحسینی

 بهنام سلطانی گرد فرامرزی
 احسان صالحیان
 ریحانه مکی نژاد

 محمد راعی عزآبادی
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پان  طبقه زیر زمین

پان  طبقه همکف

پان  طبقه اول
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سید جمال الدین میرجلیلی

ــا  ــان ه ــع پ ــا، مقاط ــه نماه ــت ک ــده اس ــعی ش ــی س ــرای طراح ب
و فــرم داخلــی و خارجــی همزمــان شــکل بگیرنــد و نیازهــای 
ــن کار،  ــرای ای ــد. ب ــرآورده کن ــم ب ــری و اقلی ــت کارب ــروژه را از جه پ
کانســپت کار را مجموعــه ای از مکعــب هــا بــا طــول ضلــع ۳ در۴  
ــه پارامترهــای جابجــا مــی شــوند. ــا توجــه ب ــد و ب  تشــکیل مــی دهن

  6 - حجم نهایی) تغییرات جزئی با توجه به

جانمایی ریز فضاها(

   5-  جانمایی گلخانه

  ۴ -  تعریف ورودی

۳- جانمایی وید) نورگیر(

 2-  عقب نشینی طبقه همکف )پیشروی

0۴ درصدی(

 1- حجم اولیه )پیشروی 06 درصدی(

  اتاق مسئول
  اتاق کارشناس

  اتاق کارشناس ها 
  امور مالیاتاق کارشناس های
 اتاق کارشناس های
  حسابداری
  اتاق کارمند
  اتاق کارپرداز
  انبار
  بایگانی
  تراس

 دبیرخانه سازمان 
 سرویس برادران

  سرویس خواهران 
 فروشگاه
  پیشخوان خدمت
  کارگاه
  کافه و کتابخانه
  کاس
 گلخانه

Room Legend
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  اتاق مسئول
  اتاق کارشناس

  اتاق کارشناس ها 
  امور مالیاتاق کارشناس های
 اتاق کارشناس های
  حسابداری
  اتاق کارمند
  اتاق کارپرداز
  انبار
  بایگانی
  تراس

 دبیرخانه سازمان 
 سرویس برادران

  سرویس خواهران 
 فروشگاه
  پیشخوان خدمت
  کارگاه
  کافه و کتابخانه
  کاس
 گلخانه

  آبنما 
 آمفی تئاتر 
  اتاق بسیج
  اتاق جلسه
  اتاق حراست

  اتاق رئیس 
 اتاق منشی
  مهندسان مشاور
  اتاق پشتیبانی
 باجه بانک
  تکثیر و فروشگاه

  بایگانی 
 سرویس برادران
  سرویس خواهران
  البی
  نگهبانی و تلفنخانه

  ورودی 
 کافی شاپ

 گلخانه 

Room Legend

Room Legend
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Room Legend

Room Legend
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تحلیل انرژی:
 خروجــی هــای نــور:  بــا توجــه بــه مــدل ســازی پــروژه در نــرم افــزار دیزایــن بیلدر میــزان بهــره وری 
فضاهــا از نــور طبیعــی بــه طــور ســالیانه قابــل مشــاهده اســت. در تحلیل هــای انجام شــده بــا توجه 
بــه ایجــاد خیرگــی در فضاهــا ســعی شــده اســت در طراحــی انجــام شــده یــک پتــرن آجــری جهت 
کنتــرل تابــش نــور بــه بخــش بازشــوها اضافــه شــود. بازشــوها بــا توجــه بــه نــوع عملکــرد هــای 
گوناگــون و نیــاز بــه بهــره وری نور، جانمایی شــده انــد و فضاهایــی از نظر فضاهای خدماتی، ســرویس 
هــا، ارتبــاط عمــودی و.... کــه نیــاز ضــروری بــه بهــره وری از نــور طبیعــی را ندارنــد در قســمتهایی از 

پــان جانمایــی شــدند کــه نــور مناســبی را دریافــت نمــی کنند.
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سرگروه: نسیم رحیمی میبدی 
اعضای گروه:

ناهیددهقانی فیروزآبادی
مسعوده اوزی نژاد

امیرحسین خواجه حسینی
مجید واال گوهر

مسعود اخوان سیگاری

جهــت ایجــاد حس دعــوت کنندگــی در جبهه شــرقی کــه دارای 
مناســب تریــن دیــد از جانــب عابر مــی باشــد و نیز نزدیک شــدن 
بــه یــک نمــای مانــوس بومــی در نقــش یــک نشــانه شــهری در 
 ســایت ســاختمان هــای اداری ترکیــب حجــم شــکل مــی گیــرد.

 مراتــب ورود بــه بنــا از معبــر اصلــی اتفــاق مــی افتــد و پــس از 
ورود بــه سرســرای ورودی ، بــا الهــام از الگــوی حیــاط مرکــزی در 
طبقــات از طریــق راهــرو مرکــزی توزیــع فضایــی رخ مــی دهــد.
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1-  ورودی
 2-  نگهبانی

  ۳- سالن انتظار
۴- پیشخوان خدمت

  5-  اطاعات و تلفنخانه
  6 - کافه بار

7 رختکن و سرویس خدمه

 8- منشی شورای انتظامی
  9-  ریاست شورای انتظامی

10-  اتاق جلسه شورای انتظامی
  11-  بایگانی

12- اتاق مهندسان مشاور
 1۳- بانک

 1۴- تایپ و تکثیر

 15- سرویس های بهداشتی
 16- انبار

   17- اتاق بسیج
18- حراست

   19- سالن اجتماعات
  20- اتاق پشتیبانی سالن

اجتماعات

1- اتاق کارشناسان واحد خدمات مهندسی
2- اتاق مسئول خدمات مهندسی

۳- اطاق کارشناسی مشارکت های حرفه ای
۴-  مسئول واحد توسعه تکنولوژی

5- پیشخوان خدمات
6- اتاق بررسی و نظارت

7-  ووید سرسراهای ورودی

8- سالن غذاخوری
  9-  انبار

  10- کارمند امور شهرستانها
11- مسئول امور شهرستانها

12-  مسئول واحد کنترل و نظارت
 1۳- اتاق کار گروهی بازرسان

پان  طبقه همکف پان  طبقه اول
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پــردازش پوســته بیرونــی نما بــا انتخاب 
ــنا و  ــم آش ــای چش ــرم ه ــح و ف مصال
بومــی جهــت برافراشــتن  یــک بنــای 
شــاخص  در زمینــه گــرم کویــر رخ داده 

اســت.
مشــبک هــای آجــری بــا ترکیــب رنگ 
ــی الهــام بخــش  آجــر و فیــروزه، فضای
بــا چشــم انــدازی زیبــا و نــور تلطیــف 
شــده مناســب با روحیــات کاربــر تامین             

مــی کنــد.

پان  طبقه دوم پان  طبقه سوم
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 سرگروه: نسرین نصیریانی
اعضای گروه:

محسن رضوانفر
 هما امیر جلیلی

محمد علی سعیدی

ویژگی های معماری ساخت بناها بصورت:
*استفاده از ایوان های وسیع و مرتفع

*استفاده از رنگ روشن
*بافت متراکم مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد

*استفاده از بادگیر
*بام مسطح یا گنبد

ــران، در مناطــق گــرم و خشــک، شــکل  در معمــاری ســنتی ای
ســاختمان بایــد بــه مکعــب نزدیــک باشــد، زیــرا در ایــن حالــت 
نســبت ســطح بــه حجم،کــم بــوده و در نتیجه ســطح ســاختمان 
نســبت بــه حجــم آن بســیار کوچــک اســت؛ ایــن مســئله باعــث 
حداقل شــدن ســطح تبــادل حــرارت بیــن ســاختمان و محیط و 

در نتیجــه اتــاف کمتــر آن خواهــد بــود.
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پان  طبقه اول

پان  طبقه سوم پان  طبقه چهارم

پان  طبقه دوم
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سرگروه: سید امیرمحمد حبیب زاده میبدی
اعضای گروه:

امیر رضا ابوشمسیا
سمیه عطایی

بــا توجــه بــه اولویت عملکــرد گــرا بودن ســاختمان ســازمان نظام 
مهندســی اســتان و مراجعیــن خاص مجموعــه و عــدم احتیاج به 
جــذب مخاطــب غیــر مرتبط، لــذا احتیــاج به حجــم در نــگاه اول 
و حجمــی بــا شــاخصه خاص احســاس نمی شــود. لــذا ایــن گروه 
طراحــی ، حــل مســائل پــان را در اولویــت کار قــرار داده و با ایجاد 
حجمــی صلــب بــا پــر و خالــی هــا و بــرش هــای عمــودی و افقی 
در حجــم کــه پــان ، نیــاز بــه آنهــا را القــا مــی کــرد )ماننــد حل 
مســئله نورگیری، ایجــاد سرکوالســیون حرکتی مناســب ، تهویه 
مناســب طبیعــی هــوا(  و ایجاد تنــوع در مصالــح، ســعی در ایجاد 

حجمــی در خــور آن مجموعه داشــته اســت .
محــل قرارگیــری مناســب عناصــر پلــه و آسانســور جهــت ارتباط 
هــای عمــودی ســاختمان بــه نحــوی اســت کــه دسترســی در هر 
طبقــه بــه بخش هــای مختلف پــان راحــت و بــدون ســردرگمی 

باشد.
 ایــن گــروه بــا اســتفاده از جــداره هــای شیشــه  ای کوتــاه در هــر 
بخــش از پــان، ســعی در ایجــاد فضایــی ســیال، بــزرگ و بــه هم 
پیوســته و انعطــاف پذیــر کــردن فضــا و ایجــاد مبلمانی ســیال را 

ــته است. داش
 اســتفاده از عناصــری ماننــد ورق هــای فلــزی پانــچ شــده و دیواره 

ــور شــرق و جنــوب و  هــای مشــبک آجــری جهــت تلطیــف ن
اســتفاده از شیشــه هــای بــزرگ در پشــت آنهــا جهــت افزایــش 
جریــان دیــد و افزایــش عمــق نــگاه، از مــوارد مهــم در نظــر گرفته 

شــده در حجــم و پــان مــی باشــد. 
تاکیــد بــر ورودی اصلــی بــا ایجــاد شــکافی عمــودی در حجــم و 
پــان مدنظــر قــرار داده شــده و همچنیــن بــا ایجــاد تــراز هــای 
عمــودی و افقــی ســبز ســعی در تلطیــف حجم و دلنشــین کردن 
فضــای داخلــی شــده اســت. تاکید بــر بخــش ریاســت در حجم و 
پــان بــا در نظــر گرفتن تراشــی وســیع و ایجــاد فضایی نیمــه باز 
با پوشــش ســازه فضــا کار و همچنین بازی حجمی و شکســتگی 
مناســب، مدنظــر گــروه طراحــی بــوده اســت. در حیــاط مجموعه 
بــا ایجــاد فضایــی نیمــه بــاز بــا پوشــش ورق هــای فلــزی پانــچ 
شــده در راســتای محــور ورودی از حیــاط ســعی در ایجــاد فضــای 
ســایه دار مناســبی جهــت مکــث و اســتراحت و همچنین فضایی 
جهــت اســتفاده کافــه بــار همکف و انتظــار قبــل از ورود به ســالن 
اجتماعــات شــده اســت . ایــن امتــداد حرکتــی بصــری همچنین 
باعــث دوخــت و دوز راســتای نــگاه و دیــد مخاطــب از البــی بــه 

حیــاط و از ورودی بــه حیــاط و البــی شــده اســت.
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1-  کتابخانه باز و کافه بار
2-  انبار

۳-  اتاق مسئول
۴-  فروشگاه
5-  کاس
  6- کارگاه

7- اتاق کارشناس

1 -  غذاخوری
  2 -  اتاق کارشناس

مشارکت های حرفه ای
  ۳-  اتاق مسئول

۴ - اتاق کارشناسان

5 -  اتاق مسئول
 6 -  اتاق کار گروهی بازرسان

  7 -  اتاق کارمند
8 - اتاق مسئول

9 -  ادامه سالن جلسات
10 -  ادامه البی ورودی

11-  کمک های اولیه

  12 - پیشخوان خدمات
  1۳ - اتاق مسئول

1۴ - اتاق بررسی و نظارت

15 - سرویس بهداشتی
16-  آبدارخانه

17 -  فضای نیمه باز سبز

8- نگهبانی
  9 -  تلفنخانه و اطاعات
10 - دبیرخانه سازمان

11 -  پیشخوان خدمت
12 -  کارپرداز
1۳-  کارمند

 1۴-  اتاق مسئول

 15 -  فروشگاه
 16 -  کارمند 

17 - اتاق مسئول

 18-  اتاق کارشناسان 
19 - اتاق مسئول 

 20 - اتاق کارشناس امور مالی 
 21- اتاق کارشناس حسابداری

 22- اتاق مسئول
2۳-  بایگانی مالی

 2۴- اتاق مسئول
 25 -  اتاق کارشناس مجریان
26 -  اتاق کارشناس مجریان

 27-  سرویس بهداشتی
28-  فضای نیمه باز سبز
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1 -  دبیرخانه
2 -  سالن جلسات

  ۳-  اتاق بازرس
۴ - اتاق اعضا

  5 -  واحد مشاوران
6 -آبدارخانه

1-  اتاق انجمن
  2 -  دبیرخانه مشترک

۳-سالن جلسات

۴- سالن جلسات
 5 -  فضای اشتراکی

  گروه ها
 6 -  فضای کار اشتراکی

کمیسیونها
7-  دبیرخانه مشترک

  8- سالن جلسات
9- فضای کار اشتراکی

 10 -  اتاق مسئول

  11 -  اتاق سرور
12- سرویس بهداشتی

1۳-  فضای نیمه باز سبز

7-  انبار
8-  اتاق کارمند
  9 -  اتاق مدیر

10- بایگانی

11 -  اتاق کارشناسان
12 -  مسئول

 1۳- سوئیت رئیس
1۴ -  اتاق مسئول 

 دفتر رئیس 
 15 - اتاق خزانه داری
16 -  سالن انتظار و 

 فضای منشی 
 17- اتاق مهمان ویژه 

18 - اتاق رئیس

 91-  نمازخانه 
 20 - سرویس بهداشتی

21-  فضای نیمه باز سبز
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سرگروه: کسری شرافت
عضو گروه: فرانک گودرزی

- حجم راست گوشه و منظم
-  استفاده از مستطیل طایی در راستای افقی برای بخش بندی حجم 

- استفاده مجدد از مستطیل طایی این بار در راستی قائم برای تعیین ارتفاع
-  عقب نشینی طبقه همکف به منظور رفع پای
-  استفاده از رواق برای دعوت کنندگی ورودی

-  پارکینگ کنار ورودی جهت خدشه وارد نکردن به سایر پوسته ها 
- الگوی سه دری پنجره ها 

- استفاده از تکنولوژی نوین خاک کوبیده برای پوسته ها 
- آمفی تئاتر به عنوان مفصل پیوند دهنده درون و بیرون 

- حیاط مرکزی با آکس بندی در محور آمفی تئاتر
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پان  طبقه اول

پان  طبقه چهارم

پان  طبقه دوم پان  طبقه سوم
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امیرضیاء همت آبادی

کانسپت طرح:

در طــرح ارائه شــده، مهمتریــن دغدغــه آن اســت کــه طــرح مناســب ســازمان با تمامــی عملکرد 
هــای متنــوع و پیچیــده و تغییــر پاینــده آن باشــد. انعطــاف، یعنــی قابلیت انطبــاق پذیــری بنا با 
تغییــرات مســتمر از ملزومــات پاســخگویی بــه ایــن دغدغــه بــه حســاب می آیــد. عــاوه بــر این، 
ماحظــات مهــم دیگــری هــم مطرح اســت. اقتصــادی بودن طــرح هــم در  مرحله ســاخت و هم 
در مرحلــه بهــره بــرداری، توجــه بــه تکنولــوژی، انســانی و جــذاب بــودن محیط و آرامش بخشــی 

آن، صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی با ابتــکار و نــوآوری در حجــم و .....
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ندامزیدی

بــا توجــه بــه خانــه های ســنتی یــزد و مناســب بــودن متریــال آجــر برای ســاختمان 
ــه الگــوی حیــاط مرکــزی در  ــگاه ب ــا ن هــا بــرآن شــدیم تــا ســاختمانی بســازیم ب
عیــن بــرون گرایــی ســاختمان نظــام مهندســی یــزد . چــرا که نظــام مهندســی یزد، 
جایــی ســت بــرای ارتبــاط و تجمع مهندســان.در تجربــه ی ما از ســازمان هــای نظام 
مهندســی در ایــران، دو فضــا اهمیــت بیشــتری از بقیــه ی فضاهــا دارنــد؛ یکی فضای 
تجمــع کــه بــرای تصویــب گرفتن نقشــه های خــود بــه آن مراجعــه می کننــد و دوم 
آمفــی تئاتــری کــه همایــش هــا و رویــداد هــای نظــام مهندســی در آن برگــزار مــی 

. شود
اســتفاده از آجــر ســنتی بــرای اجــرای یــک ســاختمان مــدرن مــا را دچــار چالــش 
هایــی در رابطــه بــا نمــا ی ســاختمان نمودارتبــاط بیــن آجــر به عنــوان یــک مصالح 
ســاختمانی ســنتی و دنیــای الکترونیکی بــا تکنولوژی پیشــرفته، نیاز به یک واســطه 
دارد و ایــن پــروژه ســعی در حــل ایــن مســئله دارد. فضاهــای داخلی بســته و نیمه باز 
ســاختمان نیــز بــرای محــو شــدن مــرز بیــن داخــل و خــارج، بــرای ایجــاد تصــورات 

مختلــف در طــول شــبانه روز طراحــی شــده اســت.
پوســته بیرونــی بنــا مشــبک در نظــر گرفته شــده تا عــاوه بــر بــودن پناهــی در برابر 
آفتــاب ســوزان یــزد بــرای مراجعــان و کارمنــدان ســاختمان ، بــه کمرنگ شــدن مرز 

بیــن داخــل و خــارج کمــک نماید .
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امیررضا صادقیان
مهرنازدهقان

فاطمه حافظی

  کانسپت اصلی

 تعریف ورودی اصلی و استفاده از المان درخت

شکل گیری جزئیات نما

نظــام مهندســی ســاختمان کــه یکــی از شــاخصه هــای اصلــی آن در ارتبــاط بــودن بــا اقشــار 
مختلــف جامعــه اســت، بــا رعایــت کــردن ضوابــط ســاخت و ســاز ، در نظــر گرفتــن فرهنگ ، 
اقلیــم ، هویــت و عواملــی کــه پایــداری ســاختمان را حفــظ می کنــد، می تواند الگویی مناســب 
بــرای تشــویق مــردم بــه عنــوان گروهــی عــام و مهندســین بــه عنــوان گروهــی خــاص بــرای 
ســاخت و ســازهای اســتاندارد و بــا هویــت باشــد. بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده بر آن شــدیم 
تــا در طراحــی ایــن مجموعــه تمامــی مــوارد را به صــورت تدقیق شــده رعایت کنیــم،  معماری 

طــرح ارائــه شــده ، تلفیقــی از معماری دوران هخامنشــی، ساســانی و دوره اســام اســت.
 طراحــی ویــد مرکــزی الهــام گرفتــه شــده از مجموعــه پــان هــای بافــت قدیــم کــه دارای 
حیــاط مرکــزی هســتند، اســتفاده از درخــت ســرو به عنــوان نمــاد آزادگــی، پایداری همیشــه 
ســبز ، الگــوی طبیعــی بــرای انســان، دیرپایــی، زندگــی و طبیعــت درســت گــرای ایــن درخت 

کــه ســبب شــده از  چــپ گرایــی یــا راســت گرایــی دوری کنــد و متعــادل باشــد.
 در طراحــی نمــا از خطــوط شکســته موازی و کشــیده که یادآور ســبک معماری هخامنشــی و 
قــوس رواق هــا نمــادی از طــاق کســرا کــه مربــوط بــه دوره ساســانی اســت و قوس هــای باالیی 
کــه در طبقــات طراحــی شــده اســت، از دوران بعــد از اســام و نفوذ اســام در ایــران الهام گرفته 
شــده اســت. طراحــی حیــاط ، طــرح آبنمــا هــاو فــواره ها ایــده گرفته شــده از بــاغ ایرانی اســت.

 کانســپت اصلــی مجموعــه لوگــوی ســازمان نظــام مهندســی و خطوط شکســته لوگو کــه در 
پــان و نمــای مجموعــه اســتفاده شــده کــه در دیــار دیاگــرام هــای ارائــه شــده بــه آن بیشــتر 
پرداختــه شــده اســت. همچنیــن ســعی شــده 5 اصل معمــاری ایرانــی که شــامل مــردم واری، 
درونگرایــی ، خودبســندگی، نیــارش و پرهیــز از بیهودگــی اســت، در طراحــی ایــن مجموعــه 

ــود. رعایت ش
 بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده تاش شــده اســت کــه طــرح از نظر عملکــردی هم بیشــترین 
پاســخ را بــه برنامه فیزیکــی )تامین پارکینگ، ســرانه فضاهــا و.....( بدهد و کارکــرد صحیحی در 

ارائــه خدمــات به مراجعه کنندگان داشــته باشــد.
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پان  طبقه اول

پان  طبقه دوم

پان  طبقه سوم

پان  طبقه چهارم
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سرگروه: رقیه السادات جداری اقبالی
عضو گروه: صفیه عبدالهی ناغانی
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پان  طبقه همکف
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مهدی حماسی
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امیرمحمدصادقیان

A039

م � در �اره �و� ��
(درو��ا)

�ی از م
�ن �اره ا�
��� � �

�ا� �� ی ���

اد ��ف  � �� 
�ای ��ع ���� �

A039

م � در �اره �و� ��
(درو��ا)

�ی از م
�ن �اره ا�
��� � �

�ا� �� ی ���

اد ��ف  � �� 
�ای ��ع ���� �

 ساختمان نظام مهندسی استان یزد 

 A039مسابقه : کد 

عناصر   از   مبتوانییزد  شهر  بومی  اصول معماری  را شروع کردیم که در کنار حفظ    ژهپرود  دی  این  ما با 
. شهر یزد کنیم  دهاستفایزد    شهر  ییآب و هوااز شرایط    بهره وریبا قابلیت سازگاری و    انعطاف پذیر

ه سعی شده از پروژ از این رو در این  بستان های گرم و خشک و زمستان های سرد و خشک دارد تا
 استفاده شود. داخل ساختمان  شرایط موجود جوی در راستای تعدیل هوای  

 و عبور آن از فیلتر های با گردش طبیعی هوا    یمه بازهای باز و ندر مجموع ایده کلی ما ایجاد فضا 
و خاک و جلوگیری از ورود گرد    وفصل گرم  در     ( آب و گیاهان  چرخش با مکانیزم    )   کننده  مطبوع

آن   با استفاده از بازشو های تعبیه شده   نیز که می توان در فصل سرد سال    است مزاحم    و صدای   نور
  ل کرد.را کنتر

 
 ساختمان رگیری جریان هوا در بکاورود و  نحوه 

م که عد  است  درون گرا  و  دارای حیاط مرکزی  شهر یزد  تهالگوی اصلی طرح همانند بناهای گذش
 ت در پوسته بیرونی بنا نشان دهنده این امر است.شفافی

مــا بــا ایــن دیــد پــروژه را شــروع کردیــم کــه در کنار حفــظ اصــول معماری بومی شــهر 
یــزد بتوانیــم از عناصــر انعطــاف پذیــر بــا قابلیــت ســازگاری و بهــره وری از شــرایط آب و 
هوایــی شــهر یــزد اســتفاده کنیــم.  شــهر یزد تابســتان هــای گرم و خشــک و زمســتان 
هــای ســرد و خشــک دارد ؛ از ایــن رو در ایــن پــروژه ســعی شــده از شــرایط موجود جوی 

در راســتای تعدیــل هوای داخل ســاختمان اســتفاده شــود.
در مجمــوع، ایــده کلــی مــا ایجــاد فضاهــای بــاز و نیمــه بــاز بــا گــردش طبیعــی هــوا و 
عبــور آن از فیلترهــای مطبــوع کننــده) بــا مکانیــزم چرخــش آب و گیاهــان ( در فصــل 
گــرم و جلوگیــری از ورود گــرد و خــاک و نــور و صــدای مزاحــم اســت کــه می تــوان در 

فصــل ســرد ســال نیــز بــا اســتفاده از بازشــوهای تعبیــه شــده، آن را کنتــرل کــرد.
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سرگروه:بهروز بهرامی

اعضای گروه:
شیوا مظفری

حسین پورمهدی قایم مقامی
محمدرضاذاکرحسین

فــرم هــای مخروطــی بــه ماننــد چاله نــوری تــا طبقــه منفی یک 
، نــور را هدایــت مــی نماینــد و در عیــن حــال نمــای شــرقی را که 
معمــوالً بــرای کنتــرل نــور و گرمــا بــه ســایه بــان هــای عمــودی 
نیــاز دارد ، محافظــت مــی کنــد. همچنیــن ابعــاد و هیبــت ایــن 
فرم هــا وجــه ســمبولیک و متمایــز کننــده و هویــت بنا می باشــد 

کــه کاماً تشــخیص اســت.
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سرگروه: حمیدرضا مهرنژاد

اعضای گروه:
سیداحمدفالح

 نرگس السادات میرابیان باغنویی
 پریسا بی کس ثانی آبادی

ایده های طراحی
از آنجــا کــه بســتر ایــن طــرح در منطقــه گــرم و خشــک کویــری 
ایــران و در شــهر یــزد قــرار دارد عامــل اقلیــم بعنــوان یــک پارامتــر 
ویــژه در طراحــی مــورد توجــه مــی باشــد .شــهر یــزد در واقــع در 
اقلیــم گــرم و خشــک کشــور از نمونــه های خــوب شــهرهای پایدار 

 . دنیاست 
بــه نظــر مــی رســد رعایــت اصــول پایــداری متناســب بــا اقلیــم 
ــر ایــن  ــد راهگشــایی جهــت شــروع ایــن طــرح باشــد . ب می توان
اســاس ســعی شــده اصــول طراحی پایــدار شــهری در اقلیم گــرم و 

خشــک ایــران بــه کار گرفتــه شــود . 
ــاالی ســاختمان  ــری مناســب  - تراکــم ب ــه - جهــت گی از جمل
سرپوشــیدگی و تنظیــم  ایجــاد نظــام ســایه - اســتفاده از مصالح با 
ظرفیــت بــاالی حرارتــی و بــوم آورد  مانند آجــر - درونگرایــی و فرار 
از نماهــای بــاز و پرتابــش- اســتفاده از   آب و گیــاه در ســاختمان . 
-اســتفاده از تهویــه )Ventilation( بــا اســتفاده از حیــاط مرکــزی یــا 

چیــزی شــبیه بــه آن

ایده های اقلیمی
در دو جهــت شــرق و غــرب بــا اســتفاده از ســایه بــان هــای قابیــی 
شــکل مــی تــوان ســایه هــای مناســبی بــر روی پنجــره هــا ایجاد 
کــرد بــه ویــژه اگــر قســمت هــای عمــودی ایــن قــاب هــا بــا زاویه 
۴5 درجــه بــه طــرف جنــوب قــرار گیــرد در ایجــاد ســایه مفیــد، 
بســیار مناســب اســت بــرای ایــن دو جهــت ســایه بــان هــای افقی 
ــان هــای عمــودی هســتند در حقیقــت  ــر از ســایه ب مناســب ت
ســایه بــان هــای عمــودی حتــی بــا ارتفــاع بســیار زیــاد نــه تنهــا 
در تابســتان ســایه بســیار کمــی بــر روی پنجــره ایجــاد مــی کنــد 
بلکــه در زمســتان نیــز مانــع تابش مســتقیم آفتــاب بــه داخل می 
شــوندجالب  ایــن کــه در دو جهــت ، پنجــره هــای افقــی کارآمدتر 

از پنجــره هــای عمــودی هســتند . 

ــر روی  ــب ب ــایه مناس ــاد س ــرای ایج ــایبان ب ــوع س ــن ن موثرتری
ــی  ــوب غرب ــرقی و جن ــوب ش ــوب و جن ــت جن ــای جه پنجره ه

ــت ــکل اس ــی ش ــایه بان قاب س
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مهال عطارنیا

685070
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یورخا خماظخنا و لا خاااختخا

یخاگخما

خاخا تاسخا

خاخا ریاس

تاخا نمیا
گروا اخ  و نناساوم

تاخا نخر خیارخن گروا 

هیاراخما نیارن

تاخا نخر خیارخن نناساوم 

خاخا تاسخا

خمتنم یمتا

خاخا نسیوا نرنم

هیاراخما نیارن

خاخا خمتنم

سخام تاسخا

نرنم یارورا سخاانخم

خنوریارساخم اخ

خاخا نسیوا

سخام تاسخا

تاخا نخر خیارخن  
خاخا نخرنمه

خاخا یسات

خاخا لرخسا

7.50

22.10

76.70 71.40

14

1516

18

1

9

10

11

1212

13

6 45

2

3

456

8

7

19

17

1

2

3

14

15

9

10

13

66 87

44

5

11

A

D

B

C

E

F

G

1 2 3 4 5 76

16

17

12

18

19

void

void

7.50

22.10

76.70 71.40

14

1516

18

1

9

10

11

1212

13

6 45

2

3

456

8

7

19

17

1

2

3

14

15

9

10

13

66 87

44

5

1116

17

12

18

19

void

A

D

B

C

E

F

G

1 2 3 4 5 76

خاخا ریاس
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یورخا خماظخنا و لا خاااختخا

راانم اهنا

7.50

22.10

76.70 71.40

14

1516

18

1

9

10

11

1212

13

6 45

2

3

456

8

7

19

17

1

2

3

14

15

9

10

13

66 87

44

5

1116

17

12

18

19

void

A

D

B

C

E

F

G

1 2 3 4 5 76

تاخا نخر خیارخن نناساوم  تاخا نخر خیارخن گروا 

20 21 22

راانم اهنا

خاخا خمتنم
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ایاا نهارا  و یخمرسا اخ
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سخام تاسخا

نرنم یارورا سخاانخم

خاخا نسیوا نرنم

void

هیاراخما نیارن

void

ا نهارا
یاراخما ااخ

ه

خاخا خااخا اایا نهارا

وخله نتراخم

خاخا نسیوا

خاخا نخریمخس
خاخا نسیوا

خاخا نخریمخس
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وخله نتراخم

وخلهیرمخنا راما,

خاخا نسیوا

خاخا نخریمخس
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عباس قیومی
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سرگروه:
 وحیدالدین ناظم پوران

اعضای گروه:
کورش حاجی زاده علمداری

امیر حسین حاجی زاده
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سعیده انصاری صدرآبادی
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سرگروه: اسماعیل برزگری نصرآبادی

اعضای گروه:
میرعباس یاوری

    امیرضیاء
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فصل سوم:
دیدگاه ها
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ما باید مشق »با هم بودن« را تجربه کنیم

خانه، خانه نگردد  مگر به گردیدن

ساختمان اصلی سازمان و راه پیش رو

نقدی بر مسابقه معماری



گنجینه یزد | شماره 55 | 159

ما باید مشق "با هم بودن" را تجربه کنیم
دکتر نقصان محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرکل پیشین راه و شهرسازی

 بــرای صحبــت کــردن و اظهارنظــر دربــاره مســابقات معمــاری 
کــه توســط ســازمان بــرای احداث ســاختمان 
اصلــی امورخانواده نظام مهندســی ســاختمان 
ــران  ــرادران و خواه ــتان، ب ــد، دوس ــزار ش برگ
دیگــری هســتند کــه بهتر اظهــار نظــر کنند؛ 
بــا ایــن حــال مــن در چنــد جملــه مقدمتــا 
عــرض مــی کنم کــه معمــاری مــا به صــورت 
مســتقیم برگرفتــه از ســبک زندگــی ماســت 
و ایــن ســبک زندگــی ماســت کــه میگویــد 
ــل  ــم. از حاص ــر ببری ــه س ــه روزگار را ب چگون
ایــن زندگــی کردن میتــوان تشــخیص داد که 
چــه نــوع معمــاری را بــه وجــود مــی آوریــم و 
برعکــس، در چــه معمــاری و فضایــی زندگــی 

مــی کنیم کــه حاصــل آن می شــود چگونــه زندگــی و دوران عمر 
را طــی مــی کنیــم.

ــبک  ــردن و س ــی ک ــن زندگ ــتان بی ــده و بس ــک ب ــن ی بنابرای
معمــاری وجــود دارد و وقتــی به گذشــته چالشــی معمــاری خود 
وارد مــی شــویم، احســاس مــی کنیم کــه یک معمــاری با وقــار و 

باعظمتــی در ایــن خطــه ماندگار شــده اســت.
 وقتــی بررســی مــی کنیــم متوجه می شــویم 
ــه زندگــی  کــه انســان هــای آن زمــان چگون
کردنــد کــه توانســتند ایــن معمــاری فاخــر را 

بــه وجــود بیاورنــد.
 در دنیــای امــروز، شــاهد هســتیم کــه ســبک 
زندگــی مــا بــه طــور کامل تغییــر کرده اســت. 
ــات،  ــوردن، ارتباط ــذا خ ــن و غ ــی راه رفت حت

ــت و  ــی نشس ــت. حت ــده اس ــاوت ش ــه متف ــات و ..... هم تفریح
ــگ و  ــا دیگــر رن برخاســت هــای خانوادگــی م

ــدارد. ــوی گذشــته را ن ب
البتــه نمی گویــم بدتــر یــا بهتــر شــده و فقــط 
ــر  ــن ام ــرده اســت. همی ــر ک ــم تغیی ــی گوی م
باعــث شــده کــه ایــن روش زندگــی مــا معماری 
دیگــری را طلــب کند. این تغییــرات رفتــاری در 
هــر صــورت امــروزه در همیــن شــهر یــزد خــود 
مــا تبدیــل بــه معمــاری متفاوتــی نســبت بــه 
گذشــته شــده اســت کــه مــا می گوییــم ایــن 
ــن  ــه م ــی اســت. آنچــه ک ــاری خوب ــم معم ه
هنــوز به نتیجه مشــخصی نرســیده ام آن اســت 
کــه کــدام یــک از ایــن دو مــورد یعنــی ســبک 

زندگــی و یــا معمــاری پیشــقراول دیگــری بــوده اســت؟
 بــه هــر صــورت، همــه مــا در قامــت یــک عضــو از جامعــه ســعی 
مــی کنیــم کــه وضــع موجــود را چــه در ســبک معمــاری و چــه 
در شــیوه زندگــی مــان، اصــاح کنیــم و به بهترین شــکل ممکن 
تغییــر دهیــم. وقتــی بــه معمــاری امــروز و یــا معمــاری ۴ یــا 5 
دهــه گذشــته خــود دقــت میکنیــم، احســاس  
مــی شــود کــه دســتاورد خاصــی نداریــم کــه 
بتوانیــم بــه صورت شــاخص مطــرح کنیــم و آن 

را افتخــار خــود بدانیــم.
 البتــه شــاید بــه لحــاظ گرفتــاری هــا و مشــغله 
زندگــی فرصــت نکــرده ایــم کــه ایــن مــوارد و 
الگوهــا را کشــف و معرفــی کنیم و شــاید مطلقاً 

بــه ایــن فکــر نیفتــاده ایــم.

 شما در یزد ساختمان 
های محکم، خوب و زیبا                
می سازید ولی وقتی درون 
آن را می نگرید شباهت 
به ساختمان هایی دارد که 
در روم باستان و یا یونان            
می ساختند

در حال حاضر بین 600 تا 
700 دانشکده در سطح 
کشور در حال آموزش 
دادن معماری وفنون آن 
به عالقه مندان هستند. به 
نظر می رسد
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شــاید بتــوان موضــوع را بــه ایــن صــورت مطــرح کــرد کــه مــا به 
دلیــل گرفتاریهــای روز مــره بــه تدریــج از معمــاری واقعــی فاصله 

گرفته ایــم و صرفــا بــه ســمت ســاختمان ســازی رفتــه ایــم.
شــما بایــد بیــن معمــاری واقعــی و ســاختمان ســازی بــه روال 
عــادی، تفــاوت اساســی قائــل باشــید. اگرچــه بــه طــور طبیعــی 
ساختمان ســازی هــم بــر مبنــای معمــاری خــاص خــود صــورت 
ــف خــاص  ــه از آن تعری ــاری ک ــوع معم ــی آن ن ــرد ول ــی پذی م
میشــود، وجــود نــدارد و بیشــتر مــی تــوان آن را نقشــه کشــی 

نامید. 
 ســاختمان هایــی کــه امــروز مــا مــی ســازیم 
بیشــتر پوششــی بــرای زندگــی، کار و فعالیتهای 
روزمــره اســت ؛ ولــی در معمــاری واقعــی فــارغ از 
آنکــه همیــن اتفاقــات در آن صــورت مــی پذیرد، 
ــر دارد کــه  ــه ای نیــز در ب ــا و مفهــوم اضاف معن
امــروز گــم شــده ماســت. بــه عبــارت دیگــر اگــر 
مــا بخواهیــم معمــاری خــود را تعریــف کنیــم 
ــه آنچــه کــه مــی  ــه اضاف و ترکیــب رفتارهــا ب
ســازیم تلقــی کنیــم، حاصــل ترکیب درســت و 
صحیــح،  بایــد به معنــا و مفهوم قابل شناســایی 
و مرتبــط برســد. مــادر اینجــا هــم مــی لنگیم و 
اشــکال کار مــا درســت در همیــن نکتــه اســت.  
مــا در ظاهــر،  یــک ســری چیزهــا را میســازیم 
امــا در اصــل می خواهیــم یــک ســری کارهایــی 

را انجــام دهیــم. بــه عنــوان مثــال شــما در یــزد ســاختمان هــای 
محکــم، خــوب و زیبــا مــی ســازید ولــی وقتــی درون آن را                              
مــی نگرید شــباهت به ســاختمان هایــی دارد کــه در روم باســتان 
و یــا یونــان می ســاختند ؛ یعنی نتوانســتیم فرم و کالبد درســتی 
را بــرای ایــن ســاختمان انتخــاب کنیــم و در نهایــت ایــن کــه مــا 
امــروز یــک آشــفته بــازار در حــوزه ســاخت و ســاز داریــم و کار 

درســت در جــای خــود اتفــاق نمــی افتــد.
بــه نظــر مــن در ایــن آشــفته بــازار مــا بایــد بــه نوعــی مدیریــت 
کنیــم کــه کار اصاح شــود. بخشــی از ایــن اقدام شــامل مدیریت 
رفتــار اســت کــه شــاید معمــار نتوانــد چنــدان بــه آن وارد شــود. 

رفتــار انســان هــا بســیار متفــاوت و تاثیرگذار 
بــر یکدیگر اســت. ولــی معمــار می توانــد در 
قســمت فــرم و شــکل ســاخت و ســاز ورود 
کنــد. بــه نظــر مــن در اینجــا مــا بــا چنــد 
ــا بایــد  ــه رو هســتیم. ی شــیوه برخــورد رو ب
افــراد متبحر و متخصصی داشــته باشــیم که 
بتواننــد ایــن کار را بــه پیــش ببرنــد یــا بایــد 
دنبــال ایــن افراد بگردیــم و آنهــا را پیدا کنیم. 
دنبــال افــراد متبحــر و متخصــص گشــتن، 
امــروز بــه یــک مســابقه تبدیــل شــده اســت 
کــه دنبــال افــرادی میگردیــم کــه بهتریــن 
ــته  ــتین داش ــا در آس ــرای کارم ــخ را ب پاس

باشند.
ــم   ــروز بتوانی ــر ام ــم اگ ــر می کن ــن فک  م

مســابقاتی از ایــن دســت را برگــزار کنیــم کــه بشــود ایــن گونــه 
افــراد را شناســایی و انتخــاب کنیم کار بســیار ارزشــمندی صورت 
ــای  ــی در زمینه ه ــا حت ــه م ــم ک ــه بگوی ــت. البت ــه اس پذیرفت

ــم.  ــازار را احســاس می کنی ــن آشــفته ب ــز ای تخصصــی نی
در حــال حاضــر بیــن 600 تــا 700 دانشــکده در ســطح کشــور 
ــه عاقــه منــدان  در حــال آمــوزش دادن معمــاری وفنــون آن ب

هســتند. بــه نظر می رســد ایــن پراکندگــی دردســر بزرگــی برای 
مــا شــده اســت. به عنــوان نمونــه، شــما در کشــوری ماننــد کانادا 
بــه آن بزرگی و وســعت شــاید کمتــر از 50 دانشــکده معمــاری را 
شــاهد باشــید کــه دســت اندرکار آموزشــهای درســت و حســاب 
شــده هســتند. تعــداد دانشــکده هــای معمــاری در کشــور مــا به 
نســبت جمعیــت و وســعت، در دنیــا بــی نظیــر اســت و مــا صرفاً 
در حــال تولیــد انبــوه مهندســان معمار هســتیم. بنابرایــن باید در 

بیــن آنهــا دنبــال انســان هــای شــاخص بگردیم. 
فکــر مــی کنــم کاری کــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان یــزد در مــورد ســاختمان اصلــی ایــن 
ــا ارزش مــی  ســازمان صــورت داده و بســیار ب
باشــد، بخــش هنری معمــاری و دنیــای هنری 
معمــاری را بــا قوانیــن و مقــررات اجرایی شــهر 
ــط  ــیوه و خ ــن ش ــا ای ــد و ب ــرده ان ــد ک پیون
مشــی، نقشــه هــا آمــاده شــده و طراحــی هــا 
صــورت گرفتــه اســت.من این را یــک موفقیت 
ــم و امیــدوارم  ــرای ســازمان مــی دان ــزرگ ب ب
در ادامــه آن ودر مراحــل ســاخت و ســاز نیــز 

توفیــق یارشــان باشــد.
البتــه ایــن صحبت مــن فــارغ از شــیوه انتخاب 
ــا در  ــده اســت؛ چــرا کــه دقیق و طــرح برگزی
جریان نیســتم و اظهارنظــری هم نمیکنم ولی 
آنچــه در فرآیند برگزاری مســابقه اتفــاق افتاده 
اســت آن را ارزشــمند مــی دانــم. مــن خــودم نیــز در مراحــل و 
ــری  ــرده و مج ــزار ک ــابقاتی را برگ ــف کاری، مس ــرایط مختل ش
ــی  ــور اجرای ــف و حساســیت ها و ام ــه وظای ــوده ام و ب مســابقه ب
آن واقــف هســتم. بــه همیــن لحــاظ فکــر مــی کنــم آنچــه انجام 

شــده بــه یــاری خــدا کاری  معقــول بــوده اســت.

گنجینــه زید: بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه فرمودیــد آیــا بــه 
نظــر شــما جامعــه معمــاری اســتان یــزد چقدر نســبت 

بــه ایــن گونــه مســابقات اقبــال نشــان مــی دهد؟
 دکتــر نقصــان محمــدی: شــما ماحظــه بفرماییــد هــر نــوع 
مســابقات در حــوزه معمــاری دســتورالعمل های 
خــاص خــود را داردو وزارت راه و شهرســازی نیــز 
سیســتمی را دایــر کــرده اســت کــه بر اســاس آن 
دســتورالعمل هــا، مــی تــوان این گونه مســابقات 

را برگــزار کــرد.
ــم  ــوده ای ــه حــال شــاهد ب ــا ب ــاط ت ــن ارتب  در همی
و  راه  اداره کل  ماننــد  هایــی  کــه دســتگاه 
شهرســازی یــا اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه و 
شــهرداری مســابقاتی را بــرای طراحــی معمــاری                                   
ســاختمان هــای اداری یــا مســکونی و یــا اماکــن 

ــد. ــرده ان ــزار ک ــی برگ عموم
 در ســطح کشــور نیز شــاهد هســتیم مســابقاتی 
ــن  ــود. ای ــی ش ــزار م ــته برگ ــورت پیوس ــه ص ب
اقدامــات در حــوزه برگزاری مســابقات کار بســیار 
ــا  ــه کارفرم ــری ب ــد کمــک موث ــه می توان ارزشــمندی اســت ک
باشــد و پیشــنهادهایی بــرای گزینــش بهتریــن هــا انجام شــود و 
اگــر خــود هنــوز تصمیــم مشــخصی نگرفته اســت مــی توانــد از                                                                                                      
ــرداری کــرده و  ــده هــای پیشــنهاد شــده در مســابقه بهــره ب ای

طراحــی جدیــدی را بــه معمــاران محــول کنــد.

 یک بده و بستان بین 
زندگی کردن و سبک 
معماری وجود دارد و وقتی 
به گذشته چالشی معماری 
خود وارد می شویم، 
احساس می کنیم که یک 
معماری با وقار و باعظمتی 
در این خطه ماندگار شده 
است.

 وقتی به معماری امروز 
و یا معماری 4 یا 5 دهه 
گذشته خود دقت میکنیم، 
احساس می شود که 
دستاورد خاصی نداریم که 
بتوانیم به صورت شاخص 
مطرح کنیم و آن را افتخار 
خود بدانیم.
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 گنجینــه زید:  شــما از غرفــه مربــوط بــه 
ــه  ــه دبیرخان ــار رســیده ب نمایشــگاه آث
ــا  ــان ب ــه همزم ــاری ک ــابقات معم مس
ــد  ــزار بود،بازدی ــار برگ ــم روز معم مراس
کردیــد. خواهــش مــی کنیــم بفرماییــد 
کیفیــت آثــار دریافتــی را چطــور ارزیابی 

میکنیــد:
دکتــر نقصــان محمــدی: یــک مســابقه بــا 
ایــن بزرگــی را نمیشــود از روی تماشــای چنــد 
اثــر نمایــش داده شــده در یــک غرفــه ارزیابــی 

کــرد. مــن خیلــی وارد موضــوع نیســتم و مبانــی آن را نمیدانــم و 
اظهــار نظر مشــخصی نــدارم. طبیعتــاً داورانــی با برگــزار کنندگان 
مســابقه همــکاری کــرده انــد که بــا بررســی های جامــع آثــاری را 

ــده اند. برگزی
در انتخــاب آثــار معمــاری دو محــور نقــش اساســی را دارد کــه 
یکــی رعایــت شــاخص های اصلــی معمــاری در طراحــی هــا و 
ارائــه نقشــه هــا و دیگــری مربــوط به ظهور و بروز ســلیقه شــرکت 
کننــده اســت کــه ایــن یــک ســلیقه شــخصی اســت و مجموعــه 
آنهــا مــی توانــد زمینه ســاز انتخــاب یــا عدم انتخــاب حاصــل کار 

وی را فراهــم ســازد.
ــن  ــی از ای ــده کل ــک ای ــن ی ــه هرصــورت، م  ب
نمایشــگاه گرفتــم و آن اینکــه بــر ایــن بــاورم که 
برگــزار کننــدگان مســابقه به خوبــی اهمیت کار 
را مــی داننــد و بــرای مراحــل مختلــف و زمــان 
ــت و  ــزی درس ــز برنامه ری ــام کار نی ــدی انج بن
دقیقــی داشــته انــد و بــه قــول مــا از آدم هــای 

ــتند. کاربلد هس
 مــن چیــزی کــه میتوانــم ابــراز امیــدواری کنــم 
ــاری خــدا همــه معمــاران  ــه ی آن اســت کــه ب
هدایــت گــر و کمــک کننــده و جهــت دهنــده 
باشــند و همــواره خــود را در جایــگاه یــک بهــره 
ــردم  ــا م ــد ت ــاس کنن ــه کار احس ــردار وارد ب ب
ــاه  ــا آرامــش و احســاس امنیــت و رف بتواننــد ب
در ابنیــه حاصــل از طراحــی هــای معمــاری آنها 

زندگــی کننــد.
مــا در حال حاضر شــاهد هســتیم کــه بســیاری از مــردم در حالت 
خــوف و رجــا بــرای نحــوه اســتفاده از ســاختمان های حاصــل کار 
مهندســان بــه ســر مــی برنــد. آنهــا نمــی دانند چگونــه بســازند و 
چگونــه بهــره بــرداری کننــد. امــا اگــر معمــاران مــا هدایــت گــر و 
مشــاورانی دلســوز باشــند، طبیعتاً ســازنده و بهــره بردار مــی تواند 

بــه بهتریــن وجــه از نتیجــه کار آنــان اســتفاده 
. کند

 مــا معمارانــی را در پشــت کــوه قــاف داریــم که 
خــود را بــه ســرعت بــه یــک نقشــه کش ســاده 
تنــزل میدهنــد. در صورتــی کــه معمــار بایــد 
موثــر و اثــر گــذار باشــد. معمــار بایــد در موقــع 
ــته  ــاس را داش ــن احس ــترس و ای ــی اس طراح
ــرای خــود طراحــی  باشــد کــه ســاختمان را ب
کنــد و قــرار اســت خــود ســال های عمــر را در 

آن ســپری ســازد.
معمــار بایــد نســبت بــه اثــری کــه می آفرینــد 
احســاس تعلــق  خاطــر داشــته باشــد و در ایــن 
صــورت اســت کــه مــی تــوان کار او را یــک اثــر 

برخاســته از هنر و ذوق و ســلیقه اش به حســاب 
آورد. 

گنجینــه زید: جنابعالــی عــالوه بــر اینکــه عضو 
ــگاه و  ــدرس دانش ــی و م ــات علم هی
عضــو فرهیخته ســازمان هســتید، چند 
ســالی نیــز در کمیتــه آمــوزش ســازمان 
ــی  ــات خوب ــا و خدم ــت ه ــدر فعالی مص
بــوده ایــد. نظــر شــما دربــاره مســاعدت 
ــن  و مشــارکت دانشــگاه در برگــزاری ای
گونــه مســابقات را بفرماییــد و کمیتــه آمــوزش ســازمان 
ــرداری                                         ــره ب ــه به ــود چ ــداف خ ــتای اه ــم در راس ه

مــی توانــد داشــته باشــد.
 دکتــر نقصــان محمــدی: بــه نظــر می رســد دانشــگاه بایــد 
در فضاهــای مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فعالیــت هــای ایــن 
چنینــی حضــور بیشــتری داشــته باشــد و به طــور کلــی در بخش 
صنعــت و ســاخت و ســاز فعالیــت درخــوری را ارائــه دهــد. البتــه 
ایــن یــک بحــث در ســطح ملــی اســت و دانشــگاه هــا بایــد ارتباط 
خــود را بــا بخش هــای بیــرون از دانشــگاه به شــدت تقویــت کنند.

 بنابرایــن وظیفــه مــا و شماســت کــه در جهت 
ایجــاد زمینــه هــای مشــارکت هرچــه بیشــتر 
ــر و  ــکده هن ــوص دانش ــا و بخص ــگاه ه دانش
معماری با ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 

فعالیــت کنیــم.
 مــن کامــی را دارم بــا ایــن مضمــون : "مشــق 
بــا هــم بــودن" و در ایــن عرصــه نیــز بــه نظــر 
مــی رســد کــه ای کاش مــا مشــق با هــم بودن 

را بیشــتر تمریــن و تجربــه میکردیم. 
ــزاری  ــه برگ ــم مجموع ــن بخواه ــر م ــس اگ پ
مســابقات معمــاری ســاختمان نظام مهندســی 
ســاختمان را در چنــد محــور خاصــه کنــم بــه 
ایــن صــورت خواهــم گفــت کــه در وهلــه اول 
ایــن یــک اقــدام بســیار خــوب و ارزشــمند بوده 
اســت کــه صــورت پذیرفتــه و امیدواریــم کــه 
نتیجــه اجرایــی خوبــی نیــز در پــی داشــته باشــد و تجربــه بســیار 

خوبــی بــرای حــال و آینــدگان باشــد.
 مبحــث دوم هــم کــه بــا برگــزاری ایــن مســابقه ارتبــاط بســیار 
خوبــی بیــن بخــش هنــر معمــاری و بخــش ضوابــط و مقــررات 
شــهری و شهرســازی برقــرار گردیــد و ســوم آن کــه امیــدوارم این 
گونــه فعالیــت هــا تــداوم داشــته باشــد و معمــاران مــا هدایتگــر و 
راهنمایــی کننــده و کمــک کننــده و مشــاور و 

برقــرار کننــده ارتبــاط باشــند
 و باالخــره آن کــه مــا بایــد در هــر حــال مشــق 

باهــم بــودن را تمریــن و تجربــه کنیــم. 
 کمیتــه آمــوزش ســازمان هم مــی توانــد از ابتدا 
بــا مســتند ســازی مراحــل مختلــف طراحــی و 
اجــرای ایــن ســاختمان یــک مبحــث آموزشــی 
بــرای مهندســان حــال و آینــده ترتیب دهــد. در 
این مســتند آموزشــی مــی تــوان دربــاره مراحل 
ــه  ــه و تجزی ــر مرحل ــی ه ــیب شناس کار، آس
ــاره آن،  ــف درب ــای مختل ــدگاه ه ــل دی و تحلی

مطالــب متنوعــی تهیــه و ارائــه کــرد.

کاری که سازمان نظام 
مهندسی ساختمان 
استان یزد در مورد 
ساختمان اصلی این 
سازمان صورت داده 
بسیار با ارزش می باشد

 به دلیل گرفتاریهای 
روزمره به تدریج از 
معماری واقعی فاصله 
گرفته ایم و صرفا به سمت 
ساختمان سازی رفته ایم.
شما باید بین معماری 
واقعی و ساختمان سازی 
به روال عادی، تفاوت 
اساسی قائل باشید. 

 به طور طبیعی 
ساختمان سازی هم بر 
مبنای معماری خاص خود 
صورت می پذیرد ولی 
آن نوع معماری که از آن 
تعریف خاص میشود، 
وجود ندارد و بیشتر              
می توان آن را نقشه کشی 
نامید. 
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خانه، خانه نگردد  مگر به گردیدن

 به نام خدا 
مــن یــزد را نــه فقــط یکــی از بهتریــن شــهرهای ایــران بلکــه از 
بهتریــن شــهرهای دنیــا مــی دانم کــه بخشــی از میــراث تاریخی 

جهــان در آن دیــده مــی شــود.  وقتــی مــا از 
ــهر  ــان ش ــم منظورم ــرف میزنی ــهریزد ح ش
یــزد پیــش از انقــاب ســال 1۳57 اســت. در 
ایــن ۴0 ســال اخیــر قســمت هایــی بــه شــهر 
اضافــه شــده اســت کــه شــاید ویژگــی هــای 

یــزد واقعــی را نداشــته باشــد.
 در شــهر شــیراز هــم کــه مــن بــه دقــت در 
ــان امــور معمــاری آن هســتم وضعیــت  جری
مشــابه جریــان دارد. شــما ماحظــه بفرمائیــد  
وقتــی گردشــگرانی از داخــل و خــارج کشــور 
بــه شــهر یــزد مراجعــه مــی کنند، مســتقیماً 
ســراغ بافــت تاریخــی آن که دســت نخــورده و 
الهــام گرفتــه از معمــاری اصیــل ایرانی اســت، 

مــی گیرنــد. ایــن وضعیت تقریبــاً در مــورد تمــام شــهرهای ایران 
ســاری و جــاری اســت.

 توســعه هایــی کــه  بعــد از انقــاب اســامی ماحظــه می کنیم، 
عمومــاً به خاطــر مــواردی چون مهاجرت از روســتاها و شــهرهای 
اطــراف بــه یــزد  اســت کــه تقریبــا می تــوان گفــت یــک رشــد 

ســرطانی بــرای ســاخت و ســاز در شــهر یــزد 
ایجــاد کرده اســت.

 مــا بــه بافــت قدیــم یــزد پایبنــد هســتیم. به 
آن احتــرام مــی گذاریــم و دلبســته و عاقــه 
منــد شــدید بــه آن هســتیم و آنچــه در دوران 
ــک  ــع ی ــت در واق ــده اس ــاخته ش ــر س اخی
معضــل و یــک گرفتــاری و یــک بــی هویتــی 
اســت. بســیاری از ســاخت و ســازهای پــس از 
پیــروزی انقاب اســامی ناشــی از تصمیمات 
مدیریتــی غیــر تخصصــی مــی باشــد. البتــه 
ــر معمــاری را  ــد اث ــا چن ــک ی مــن وجــود ی
در بافــت جدیــد یــزد انــکار نمیکنــم. در میان 

اســتان هــا و شــهرهای ایــران،  البتــه  اصفهــان یــک اســتثنا بــه 
ــس از  ــا توانســتند در دوران پ ــی ه ــد و اصفهان ــی آی حســاب م
پیــروزی انقــاب اســامی نیز همچنان بــه اصول معمــاری اصیل 
منطقــه خود وفــادار بماننــد. این وضعیت شــاید 
بــه خاطــر این اســت کــه خیلــی از افــراد مهاجر 
نتوانســتند  در ســاخت و ســاز شــهر اصفهــان 
نفــوذ کننــد و در نتیجــه، ایــن ویژگــی اصفهــان 

همچنــان محفــوظ مانــده اســت.
 بــر خــاف اصفهــان، در شــیراز شــاهد هجمــه 
مدیریــت هــای مختلــف بــه این خطه هســتیم 
که ســاخت و ســازهای آن به شــکل نامناســبی 

در آمــده اســت.
 شــما در جریان هســتید کــه در کار ســبویل در 
دوران قبــل از انقــاب، هیــچ وقت اشــتباهی رخ 
نمــی داد و در همــه امــور بــا متخصصــان روبــرو 
بودنــد.  اگــر بــه عنــوان نمونه قــرار بــود در جایی 
خیابــان کشــی داشــته باشــید حتمــاً با نظــر مهندســین و تحت 
کنتــرل آنــان انجــام مــی گرفــت. در اصفهــان همچنــان شــاهد 
هســتیم کــه ایــن گونــه مــوارد دقیقا بــا نظــر متخصصــان و اهل 
فــن انجــام میشــود ؛ ولــی در ســایر شــهرها و بــه ویــژه در تهــران 
یــک پدیــده فاجعه آمیــز در حــوزه ســاخت و ســاز در ایــن چهــار 

دهــه اتفــاق افتــاده اســت.
 وقتــی در مــورد شــهر یــزد صحبــت مــی کنیم، 
منظــور مــا همــان شــهر اصیــل و قبــل از ایــن 
توســعه بــی رویــه اســت و دلخوشــی مــا نیــز به 

همــان مــوارد مربــوط مــی شــود.
 در حــال حاضــر وضــع بــه گونــه ای اســت کــه 
وقتــی مــن بــه یــزد مــی آیــم بــه ماننــد تیــری 
کــه از چلــه کمــان رهــا مــی شــود خــود را بــه 
ــوع  ــه ن ــر ب ــانم. اگ ــهر می رس ــم ش ــت قدی باف
انتخــاب هــای توریســتها بــرای گردشــگری نیز 
دقــت کنیــد وضعیــت مشــابهی را در مــورد آنها 
خواهیــد دیــد. آنهــا شــیفته و واله بافــت تاریخی 

در ســال جــاری مراســم بزرگداشــت ســوم اردیبهشــت و روز معمــار در یــزد بــه مناســبت 
تقــارن آن بــا ایــام ســوگواری ســالگرد شــهادت امــام علــی علیــه الســام، بــه روز اول خــرداد 
موکــول شــد. در ایــن برنامــه کــه بــه دعــوت انجمــن صنفــی مهندســان معمــار اســتان یزد 
بــا همــکاری ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان برگــزار شــد و در آن جمــع زیادی 
از معمــاران و صاحــب نظــران شــرکت داشــتند، غرفــه ویــژه ای در کنــار ســالن خیــام هتــل 
صفائیــه بــه نمایــش آثــار رســیده بــه مســابقات معمــاری ســاختمان اصلــی ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان اســتان، اختصاص یافت که مورد اســتقبال بســیار چشــمگیر شــرکت 

کننــدگان در همایــش قــرار گرفت.
 در ایــن محفــل صمیمانــه  مهنــدس مهــرداد ایروانیــان معمــار برجســته کشــور  به تفصیل 
بــا معمــاران اســتان یــزد ســخن گفــت و در یــک نشســت پرســش و پاســخ شــرکت کــرد. 
مجلــه گنجینــه یــزد فرصت را مغتنــم شــمرده و دیــدگاه هــای او را دربــاره معماری اســتان 
یــزد و مســابقات معماری ســاختمان اصلی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان یزد 

ــد. جویا ش
 مشروح این گفتگو را در ادامه ماحظه می فرمایید:

مدیران و تصمیم گیران 
شهری توجه داشته باشید 
که هرگونه توسعه در 
راستا و در جهت تایید و 
تثبیت معماری اصیل شهر 
صورت گیرد و بخش های 
جدید شهری دچار ابتذال 
معماری نشوند.

 این یک رویکرد به سوی 
اصول بوده است که 
مایل بوده اند یک پالن 
داشته باشند آن هم یک 
پالن اصولی و هیئت 
ژوری گذاشته اند که این 
یک حسن بسیار بزرگ 
محسوب می شود
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یــزد هســتند و آن را بــه عنــوان واقعیــت و حقیقــت شــهری مانند 
یــزد مــی شناســند. اگــر مــی بینیــم کــه یــزد ثبــت جهانی شــده 
بــاز منظــور همــان قطعــات بافــت قدیمــی و تاریخــی یــزد اســت.

ــد                ــی کنی ــگاه م ــی ن ــی آن را وقت ــه و الب ــل صفائی ــن هت همی
مــی توانیــد بــه عنــوان یکــی از مثــال هــای قابــل لمــس و معروف 
وضعیــت معمــاری اکنــون شــهریزد بــه حســاب آوریــد. در ایــن 
هتــل شــما می توانیــد بــه رای العیــن، نقشــه توســعه شــهر یــزد 
را ماحظــه بفرماییــد. اینجــا نوعــی معمــاری التقاطــی و معماری 
بســیار ضعیــف را شــاهد هســتید. در حالیکــه وقتــی بــه دبــی و 
ابوظبــی ســفر مــی کنید، ماحظــه می فرمایید که ســعی داشــته 
انــد پرســتیژ اصیــل منطقــه را به تماشــا بگذارنــد و چون ایــن کار 

را بــا تخصــص انجــام داده انــد تــا حــدود زیــادی 
موفــق بــوده انــد. کســانی کــه ایــن کار را انجــام 
داده انــد از مهارتهــای ویــژه ای برخــوردار بوده اند 
کــه مشــابه آن هــا را بــه هیــچ وجــه در یــزد و یا 
همین هتــل صفاییه شــاهد نیســتیم. ماحظه 
بفرمائیــد چــون اینجــا یــک ســاختمان دولتــی 
اســت و دلســوز مشــخص و آنچنانــی نــدارد، این 
اتفاق هــا دور از ذهــن نیســت. شــهر یــزد هــم 
مقیــاس بزرگتــر ایــن  ماجراســت و هرکســی از 
راه رســیده وصلــه ای به آن چســبانده اســت که 

بســیار ناســازگار است.
 خیابــان کشــی هایــی در یــزد ایجــاد شــده کــه 
معلــوم نیســت تجــاری یــا هــر چیــز دیگــری 
ــاری رخ داده  ــه معم اســت و انفجــاری در زمین
اســت. شــهر هــا بایــد بــه گونــه ای طراحــی و 
اجــرا شــوند کــه هــر گوشــه از آن مفهــوم خاص 

خــود را القــا کنــد. البته ســازمانهای نظام مهندســی ســاختمان به 
عنــوان نهادهــای مردمــی و فنــی تخصصــی ســعی در برگردانــدن 

ــد؛ لیکــن موفقیــت  ــه حالــت اصلــی خــود دارن ایــن وضعیــت ب
چندانــی تــا به حــال نداشــته انــد. مــی توانیم ایــن طور اســتنباط 
کنیــم کــه ایــن نهــاد مردمــی در مقابلــه بــا بعضــی تشــکل هــای 

دیگــر تــوان خــود را از دســت داده اســت.
 مــن در ســخنرانی دیشــب خــود خدمــت معمــاران عزیــز یــزد 
عــرض کــردم کــه جایــی مثــل ایــران خــودرو بــا آن همــه تولیــد 
خودروهــای مختلــف بــه راحتی می تواند فضایی را از شــهر اشــغال 
کنــد و شــهر هــا در واقــع نه زیــر چتر مســئولیت شــهرداری باقی 
مــی مانــد و نه نظام مهندســی بلکــه ایــن واحدهای تولیــد خودرو 
هســتند کــه خیابان هــای شــهر را آنگونــه کــه خــود مــی خواهند 
بــه منبعــی از آالیندگــی و مزاحمــت تبدیــل میکننــد. یــا مثــا 
وقتــی مــی خواهیم مناطق شــهری مســتعد بــرای زندگــی راحت 
مــردم طراحــی کنیــم در مقابــل مــا واحدهای تولیــد خــودرو انواع    
ماشــین هــای ســواری را عرضــه مــی کننــد و موجــب می شــوند 
کــه مدیــران شــهری تمایــل بیشــتری بــه توســعه افقــی شــهر 
داشــته باشــند و افــراد و خانــواده هــا بــرای کار و تحصیل بــه مراکز 
شــهری مراجعــه و بقیــه زندگــی خــود را در مناطــق حاشــیه ای و 
اقمــاری و بــه دور از معمــاری واقعــی ســپری کننــد. مــن معتقــدم 
که شــاید شــهر پیاده بــرای بســیاری از شــهروندان فضــای بهتری 
را بتوانــد ایجــاد کنــد امــا واحدهــای تولید خــودرو تحقیقــاً عکس 

ایــن وضعیــت را موجــب مــی شــوند. 
 مــن در مــورد باغــات شــهر یزد و میــزان ارزشــمندی آنهــا در نگاه 
مــردم اطــاع دقیقــی نــدارم ولــی در شــهری چــون شــیراز اطــاع 
دقیــق دارم کــه بــاغ هــای آن تحــت ســیطره قــرار گرفتــه و رو بــه 

نابــودی رفته اســت.

گنجینــه  زید:  آیــا شــما مــی خواهیــد بگویید کــه در ایــن روند 
معمــاران یــزدی و مهندســان معمــار هم مســامحه هایی 

ــته اند؟ داش
 مهنــدس ایروانیــان:  بلــه دقیقــا. البتــه مــن خــودم را میگویــم 
چــرا کــه اگــر مــن قــرار باشــد مســامحه نکنــم بایــد بــروم وســط 
خیابــان بایســتم و فریــاد بکشــم. ماحظــه بفرمائیــد؛ کار را بایــد 
بــه صــورت قانونــی جلــو بــرد ولــی مراکــز و یــا مــواد قانونــی برای 
شــنیدن حــرف معمــار و پیــش بــردن اهــداف آنهــا در مجموعــه 

تصمیــم گیــری اســتان دیــده نمــی شــود.

ــد.  ــم نباش ــور ه ــن ط ــاید ای  گنجینــه زید: ش
بــه لحــاظ اینکــه تشــکل هایــی ماننــد 
شــورای اســالمی شــهر یزد میتواننــد در 
اصــالح روند ســاخت و ســاز موثر باشــند 
ــد در  ــی توانن ــار م ــان معم و مهندس
اینگونه شــوراها حرفهــای خــود را بزنند 

ــوند. ــات الزم ش ــاز تصمیم ــه س و زمین
 مهنــدس ایروانیــان: همینطــور اســت کــه 
مــی فرماییــد البته شــوراهای اســامی شــهرها 
نیــز محدودیــت هــای زیــادی را دارنــد. خود من 
در شــیراز مشــاور شــورای شــهر شــیراز هستم و 
مــی دانــم که حــوزه اختیــار آنهــا  بســیار ناچیز 
ــد.   ــار ندارن ــی را در اختی ــدرت اجرای ــت و ق اس
ــد راه و شهرســازی در  نهادهــای باالســری مانن
ایــن زمینــه مســئولیت ســنگین تــری دارنــد؛ چراکــه تصمیمات 
ــد  ــت در رون ــرای دخال ــه میشــود و ب ــران گرفت ــا در ته کان آنه

اصــاح اولویــت دارنــد.

من تمام مجموعه بافت 
تاریخی شهر یزد را به 
صورت یک ساختمان 
کامل در نظر میگیرم و 
بافت یزد را بزرگترین 
ساختمان ایران می دانم. 
حیفم می آید که کسی 
بخواهد در مقابل این 
زیبایی و انسجام، گارد 
بگیرد.
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امــا                               دهیــد  مــی  را  نظریاتــی  شــما 
مــی دانیــد کــه اقتصــاد شــهرها بــا نظریــه 
شــما قــرار نیســت دچــار تغییــر شــوند. یکی 
از دالیلــی کــه شــهرداری ها و شــوراهای 
شــهر نمی تواننــد در احیــای بافــت تاریخــی 
موفــق شــوند، کمبــود بودجــه و اعتبــار آنهــا 
ــه  ــا ب ــهرداری ه ــادی ش ــوان اقتص ــت. ت اس
تــوان اقتصــادی کشــور بــاز مــی گــردد کــه 
مــی دانیــد در ســالهای گذشــته با مشــکات 
شــدیدی روبرو اســت. بــه عنــوان نمونه وقتی 
در مــورد جــاده هــا و صافــی آســفالت شــهر 
انتقــاد مــی کنیــم بافاصلــه گفتــه میشــود 
کــه مــا بــه لحــاظ تحریــم هــا تــوان نصــب 

دوربیــن هــای چشــمی حســاس روی فینیشــر آســفالت نداریــم 
و همــه ایــن مــواج شــدن آســفالت بــه لحــاظ عــدم کارآمــدی 

ــزی اســت. ــای آســفالت ری درســت دســتگاه ه
ــری  ــای دیگ ــد در ج ــوارد بای ــه م ــن گون  ای
فریــاد کشــیده شــود و از عهــده امثــال مــن 
خــارج اســت. وقتــی مــا یــادآوری مــی کنیم 
کــه آســفالت خیابــان هــای مــا بایــد حداقل 
ماننــد دبــی و ابوظبــی باشــد و نبایــد ایــران 
در ایــن منطقــه یــک اســتثنا، باشــد گــوش 

کســی بدهــکار نیســت.
 در اینجــا انــگار مــردم بــا دســت خــود و بــه 
صــورت دســتی آســفالت خیابــان هــا را انجام 
ــن  ــای  روز و بی ــاوری ه ــد و از فن ــی دهن م
المللــی بــرای زیرســازی و روکــش آســفالت 

خبــری نیســت.

ــه  ــن مقدم ــا ای ــوب ب ــیار خ  گنجینــه زید:  بس
ــما  ــرای ورود ش ــت ب ــاده اس ــث آم بح
ــام  ــازمان نظ ــی س ــاختمان اصل ــه س ب
ــورد  ــات م ــاختمان و الزام ــی س مهندس
ــدن  ــر ش ــی ت ــه کیف ــرای هرچ ــاز ب نی

ــاختمان. ــن س ای
ــان: آنچــه را کــه مــن در  ــدس ایروانی  مهن
ــای  ــرح ه ــری از ط ــتم و تصاوی ــان هس جری
برگزیــده مســابقه معمــاری ایــن ســاختمان را 
شــما بــه مــن نشــان دادیــد حکایــت از آن دارد 
کــه وضع قــدری متفــاوت اســت. خوشــبختانه  
معمــار در طراحــی ایــن ســاختمان وارد شــده و 
از دســت او کار بــر مــی آیــد.  در اینجــا معمــار 
بــا گــروه هایــی کــه در اختیــار دارد و مشــاوره هایــی کــه کســب 
مــی کنــد، ســعی در طراحــی مناســب تریــن ســاختمان دارد. 
البتــه همانگونــه کــه در مــورد هتــل ســازی و هتــل داری بایــد 
دیدگاههــای بهــره بــردار ســاختمان را نیــز در 
نظــر گرفــت در طراحــی ســاختمان ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان نیز آنچــه از اهمیت 
باالیــی برخــوردار اســت مربــوط بــه شــیوه ها و 
مــوارد اســتفاده بهره بــرداران و مهندســان حــال 

و آینــده اســت.
 بایــد کانســپت هایــی که بــرای جلب مشــتری 
و رضایــت اربــاب رجــوع مــورد نظــر هســت در 
ســاختمان ســازمان نظام مهندســی ساختمان 
مــورد مطالعــه و تمرکــز توجــه قــرار گیــرد. در 
آنجــا خوشــبختانه آنچــه طراحــی شــده پایــه 
ــار گذاشــته شــده اســت،  اول آن توســط معم
اگــر چــه حتــی در مرحله کانســپت باشــد ولی 

 پشت بسیاری از قانون 
گذاری ها در کشور ما 
تخصص حکمفرما نیست  
و بیشتر سیاست دخیل 
است. در شهرداری ها 
هم بعضاً انسانهای چنان 
فنتیکی پرورش یافته اند 
که مقررات خود را یک 
کتاب مقدس می خوانند

 وقتی ما از شهریزد حرف 
میزنیم منظورمان شهر 
یزد پیش از انقالب سال 
1357 است. در این 40 
سال اخیر قسمت هایی 
به شهر اضافه شده است 
که شاید ویژگی های یزد 
واقعی را نداشته باشد
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ایــن چیــزی اســت کــه بایــد توســعه پیــدا کنــد و حتمــاً هم 
ــن ســاختمان و مســائل  ــردی ای خواهــد شــد. مســائل کارب
کمــی پیچیــده تــر را میشــود در فاز 2 ســاختمان به ظهــور و 
بــروز رســاند. حتــی شــاید در آینــده کانســپت هــای متفاوتی 
بــرای این ســاختمان تعریف شــود که تغییــرات اساســی را در 

ســاماندهی ســازمان نیــز موجــب شــود.
ــه  ــی اســت ک ــدم بســیار خوب ــک ق ــن ی ــه هرصــورت، ای ب
برداشــته شــده بــه ویــژه از آن جهــت کــه یــک تصمیــم صرفا 
مدیریتــی نبــوده بلکه معمــار و متخصــص واقعــی در طراحی 

آن دخالــت داشــته اســت.
 ایــن یــک رویکــرد بــه ســوی اصــول بــوده اســت کــه مایــل 
ــان  ــک پ ــم ی ــند آن ه ــته باش ــان داش ــک پ ــد ی ــوده ان ب
اصولــی و هیئــت ژوری گذاشــته انــد کــه ایــن یــک حســن 
بســیار بــزرگ محســوب می شــود و بســیار کار خوبــی صورت 

پذیرفتــه اســت .

ــدگاه شــما احــداث ایــن ســاختمان در  گنجینــه زید: از دی
برخــورد بــا ضوابــط متعــدد و مختلــف شهرســازی 
چگونــه مــی توانــد اهــداف اصلــی و اولیه را پوشــش 

دهــد؟
ــاً  ــد. حتم ــت میفرمایی ــه درس ــان: بل ــدس ایروانی  مهن
چنیــن چیــزی خواهــد بــود . ولــی خــوب دقــت کنیــد همــه 
تصمیمــات و برنامــه هــا بــا موانــع و مانع تراشــی هایــی روبرو 
هســتند. بــه عنــوان یــک نمونــه، شــما همیــن قــدرت جاذبه 
ــرای  ــزرگ ب ــک مزاحــم ب ــع ی ــد. در واق ــگاه کنی ــن را ن زمی
طراحــی هــای فعالیــت هــای فضایــی بــه شــمار مــی آیــد و 
نمی شــود ســاختمانی درســت کــرد که بــدون جاذبــه زمینی 
باشــد. باالخــره موانــع همــواره وجــود دارد و شــاید بســیاری از 

آنهــا بــی دلیــل نیــز ایجــاد شــده باشــند. 
مــن یــک مثــال کوچــک در مــورد شــیراز بزنــم. مدتــی بــود 
ــر  کــه در شــیراز اجــازه ســاخت و ســاز از ارتفــاع هفــت مت
ــاال صــادر نمــی شــد و بیــش از آن بــه هیــچ  ــه ب و نیمــی ب
وجــه مجــاز نبــود. مــا از آنــان توضیــح خواســتیم کــه بــه چه 
منظــور چنیــن مقرراتــی را وضــع کــرده ایــد. تمــام آنهــا ابــراز 
مــی داشــتند کــه ما اطاعــی از ریشــه و مبنــای این مقــررات 
نداریــم و آنچــه بــرای مــا مهــم اســت همیــن کــه ایــن قانون 

هســت و بایــد اجــرا شــود.
 برایــم جالــب بــود کــه یــک ســال بعــد از آن ماجرا بــه راحتی 
ــد و  ــا ارتفــاع ده متــر را صــادر کردن اجــازه ســاخت و ســاز ت

مشــخص نشــد کــه آیــا کــدام یــک درســت اســت .
ایــن مــوارد بــرای امثــال مــا بســیار ناراحــت کننــده اســت و 
فکــر میکنیــم آنــان کــه قانــون را وضــع یــا اجــرا مــی کننــد 

بایــد دقیقــاً بــه مبانــی آن واقــف باشــند.
 پشــت بســیاری از قانــون گــذاری هــا در کشــور مــا تخصــص 
ــت. در  ــل اس ــت دخی ــتر سیاس ــت  و بیش ــا نیس حکمفرم
شــهرداری هــا هــم بعضــاً انســانهای چنــان فنتیکی پــرورش 
ــدس                 ــاب مق ــک کت ــود را ی ــررات خ ــه مق ــد ک ــه ان یافت
مــی خواننــد کــه حتمــاً بایــد اجــرا شــود. مــن یــک نمونــه 
دیگــر مثــال بزنــم. در شــهرداری بخشــی بــا نــام امــور شــهر 
وجــود دارد کــه در موقــع دریافــت پایــان کار،  بایــد تاییــد این 
بخــش را داشــته باشــید. مــا  چنــد گــودال باغچــه جلــوی 
ــن  ــتیم. اولی ــی را کاش ــم و درختان ــاد کردی ــاختمانی ایج س
ایــرادی کــه بخــش امــور شــهر شــهرداری بــه مــا گرفــت آن 
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بــود کــه ایــن باغچــه هــا بایــد همــراه بــا درختــان آنهــا حذف 
شــود و بــه جــای آنهــا آســفالت صــورت پذیــرد. البته بعــداً به 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه بهتــر اســت جلــو هــر خانــه فضای 
ســبز هــر چنــد کوچــک ایجــاد شــود و خودشــان مشــوق 
کاشــت درخــت و ایجــاد باغچــه خانــه جلــو خانه ها شــدند تا 

کوچــه هــا از فضــای ســبز کافــی برخــوردار شــوند.

ــاران  ــه معم ــه ای ب ــد توصی ــرار باش ــر ق  گنجینــه زید:اگ
شــهر یــزد داشــته باشــید، آیــا آنــان را به شــهامت 
و جســارت هرچــه بیشــتر در مقابــل بعضــی از ایــن 

قوانیــن بــدون پشــتوانه دعــوت میکنیــد؟
 مهنــدس ایروانیــان: نــه ، مــن هرگز چنیــن قصدی نــدارم 
و نمــی خواهــم معمــاران وارد مباحــث بــی نتیجــه شــوند در 
عیــن حــال عنایــت داشــته باشــید کــه مــن تمــام مجموعــه 
بافــت تاریخی شــهر یــزد را بــه صــورت یک ســاختمان کامل 
در نظــر میگیــرم و بافــت یــزد را بزرگتریــن ســاختمان ایــران 
مــی دانــم. حیفــم می آیــد کــه کســی بخواهــد در مقابــل این 

زیبایــی و انســجام، گارد بگیرد.
منظــورم را بــا یــک مثــال بیشــتر توضیــح دهــم. یــک وقتــی 
ــه  ــد ک ــه کردن ــا مراجع ــه م ــازندگی ب ــاد س ــرف  جه از ط
ســاختمان شــان را طراحــی کنیــم. مــن ســاختمان آن هــا 
ــه در  ــا ک ــردم. از آنج ــی ک ــاری)گری( طراح ــر فش ــا آج را ب
میــان اعضــای جهــاد ســازندگی بســیاری از افــراد با پیشــینه  
روســتایی حضور داشــتند و روســتایی بودند، از من نپذیرفتند 
و ایــن اســتفاده از آجــر گــری کــه در نمــای ســاختمان جهــاد 
ســازندگی یــک انقــاب در طراحــی بــه شــمار مــی آمــد، بــه 
تصــور اینکــه نوعــی پــس رفتگــی و عقــب گــرد بــرای جهــاد 

ســازندگی تلقــی می شــود ، نپذیرفتنــد.
 توصیــه مــن آن اســت کــه مدیــران و تصمیم گیــران شــهری 
توجه داشــته باشــند که هرگونه توســعه در راســتا و در جهت 
تاییــد و تثبیــت معمــاری اصیل شــهر صــورت گیــرد و بخش 

هــای جدید شــهری دچــار ابتــذال معماری نشــوند.

ــد  ــاختمان جدی ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج  گنجینــه زید: ب
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد در 
شــرف احــداث و عملیــات اجرایــی اســت، توصیــه 
ویــژه شــما را بــرای متولیــان اجــرای این ســاختمان 

بدانیــم.
 مهنــدس ایروانیــان: مــن چــون دقیــق بــه ابعــاد مختلــف 
ایــن ســاختمان و طراحــی آن وارد نیســتم نمــی توانــم نظــر 
خــاص و دقیقــی بدهــم. در عیــن حــال عــرض مــی کنــم که: 
خانــه، خانــه نگــردد، مگــر بــه گردیــدن انشــاهلل در آینــده بــا 
پیشــرفت عملیــات اجرایــی آن و آشــنایی بیشــتر اینجانــب با 

امــور مربوطــه بتوانــم نظریــه ای اگــر الزم باشــد،ارائه کنــم. 
پایــدار باشــید. از لطــف شــما و وقتــی کــه بــرای ایــن منظــور 
گذاشــتید تشــکر می کنیــم و به جامعه معمــاران اســتان یزد 
و ریاســت محتــرم ســازمان که خــود از معماران خــوش فکر و 

توانمند این دیارهســتند ســام ویــژه دارم.
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دکتر مندگاری 
 به نام خدا 

مــن کم و بیش در جریان مســابقه قــرار گرفته ام و از نمایشــگاهی 
کــه اخیــراً در هتل صفاییــه برگزار شــد بازدید کــرده ام. همچنین 
از صحبــت هایــی کــه دربــاره مســابقه در فضــای مجــازی  جریان 
داشــت تــا حــدودی اطــاع دارم و نتیجــه مســابقه را هــم مطالعه 

کرده ام.

 نفــس ایــن کار بــه نظــرم بســیار خوب بــود. اینکــه ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان زمینه ای را فراهم و ارزش و جایگاهی ایجاد 
کــرد تــا معمــار هــا و کســانی کــه دســتی در کار دارند مشــارکت 
کننــد و راجــع بــه ســاختمانی کــه مربــوط بــه خودشــان اســت 
نظــر بدهنــد از نــگاه مــن یــک حــس تعلــق بــه ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان در وجــود مهندســین ایجــاد مــی کنــد که 

بســیار عالی اســت.
 امــا در مــورد اینکــه آیــا ایــن کار مــی توانــد در زمــره یکــی از آثار 
فاخــر معمــاری معاصــر ایــران یــا حداقل اســتان یــزد قــرار بگیرد، 

ساختمان اصلی سازمان و راه پیش رو

بــا عنایــت بــه آنچــه در ایــن ویژه نامــه دربــاره مســابقات معماری ســاختمان اصلی ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد، مطالعــه فرمودید، بر آن شــدیم تــا با برگــزاری یک 
میــز گــرد تخصصــی بــا حضور جنــاب آقــای دکتــر منــدگاری عضــو محترم هیئــت علمی 
دانشــگاه یــزد و عضــو پیشــین هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، آقــای 
مهنــدس نیکبخت یکــی از داوران این مســابقات و ســرکار خانم مهندس اســماعیلی مجری 
و برگــزار کننــده مســابقات معماری،مباحث مختلف تخصصــی و اجرایی این مســابقات را به 

بحــث بگذاریــم و دیــدگاه هــای مختلــف را جمع بنــدی کنیم. 
میــز گــرد را بــا ایــن ســوال آغــاز مــی کنیــم: با عنایــت به اینکــه یــزد مهد معماری خشــت 
خــام و شــهر میــراث تاریخــی جهانی اســت، آیا مــی تــوان امیدوار بــود که ســاختمان اصلی 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان نیــز بتواند به عنــوان الگویی از ســاخت و ســاز پایــدار و 

فاخــر در عصــر حاضــر مطرح شــود؟
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هــم میشــود جــواب مثبــت داد و هــم منفی .
جــواب مثبــت از ایــن جهــت کــه در مســابقه باالخــره یــک ایــده 
ای را مطــرح مــی کننــد کــه ایــن ایــده تــا وقتــی بــه نقشــه های 
اجرایــی طــرح تبدیــل و بــا مقــررات و قوانین تطبیــق داده شــود و 
جنبــه هــای تکنولوژیک آن تعیین و مشــخص و ســپس ســاخته 
و پرداختــه شــود و مــورد بهــره بــرداری قــرار بگیــرد، در همــه این 
مراحــل اتفاقاتــی رخ مــی دهــد تــا فرآینــد بــر اســاس یــک فکر و 

یــک نظام مشــخص شــکل بگیــرد. 
ایــن مــورد اگرچــه بــه نظــر مــن می توانــد بــه 
عنــوان یــک اثــر شــاخص در دوره معاصر تلقی 
شــود بــه شــرط آنکــه بــا انتخــاب اثر برتــر فکر 
ــه پایــان رســیده  نکنیــم کــه وظیفــه مــان ب
اســت، امــا از تظر مــن این تــازه اول کار اســت . 
کار معمــاری تــا مرحله بهــره بــرداری می تواند 
ســیر تکاملــی خــود را طــی کنــد . بــه طــور 
کلــی ویژگــی معمــاری یــک سرشــت ناتمــام 
اســت و تــا مرحلــه نهایــی بایــد یــک مدیریت 
مناســب بــرای حفــظ و نگهــداری ســاختمان 
وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد در دراز مــدت 
خــود را نشــان بدهــد . مــن فکــر می کنــم اگر 
ایــن معمــاری بتوانــد یــک نظــام را در مــدت 
زمانــی نســبتاً طوالنــی بــه صــورت پایــدار در 
خــود داشــته باشــد بــه عنــوان یــک معمــاری 
موفــق  دوران معاصــر قلمــداد مــی شــود. امــا 
اگــر در مراحــل مختلف اعــم از فراینــد طراحی 

و اجــرا و یــا در مرحلــه بهــره بــرداری ایــن اتفــاق بــرای آن رقــم 
نخــورد، شــاید نتــوان چنــدان امیــدی حتی بــه جنبه هــای صرفاً 

فرمــی و بصــری ایــن کار داشــت.

مهندس نیکبخت:
 به نام خدا 

مــن هــم ســام خدمــت اســاتید و کلیــه دوســتانی کــه در جریان 
ایــن گفتگــو قــرار دارنــد. عــرض مــی کنــم وقتــی انســان در یــزد 
زندگــی مــی کنــد و از اهالــی ایــن مــرز و بــوم 
ــت  ــیار باالس ــاری بس ــار او از معم ــت، انتظ اس
ــیار  ــودن او کار بس ــی نم ــردن و راض ــاع ک و اقن
دشــواری اســت ؛ چون ســلیقه او بســیار باالست 

و آثــار خوبــی را نظــاره گــر بــوده اســت.
او تجربــه زیســتن بــا آثــار ارزشــمند را پشت ســر 
ــادی و  ــر ع ــک اث ــا ی ــوان ب ــی ت ــته و نم گذاش
پیــش پــا افتــاده او را راضــی و آن را بــه عنــوان 
یــک اثــر فاخــر معمــاری بــه وی معرفــی نمــود.

ایــن اتفــاق در بعضــی از شــهر هــای مــا بســیار 
ــار  ــاری انتظ ــه معم ــگ اســت و نســبت ب پررن
بســیار باالیــی را دارنــد؛ چــرا کــه معماری بعــد از 
زبــان شــاید یکــی از ارکان مهم فرهنگــی ایرانی ها 
بــه شــمار مــی آیــد و بــه همیــن جهــت بســیار 
دشــوار اســت کــه بتــوان از کنــار ایــن انتظــار به 
ــر  راحتــی عبــور کــرد و امضــا و تاییــد یــک اث
فاخــر معمــاری را از مخاطــب گرفــت. کما اینکه 
مــا بعــد از یــک دوره معمــاری بومــی و معمــاری 
ارزشــی خودمــان، بــه نــدرت در دوره معاصر کســانی را داشــته ایم 
کــه بتــوان روی آنهــا مهــر تاییــد را از نظــر نفاســت و کیفیــت زد 

کار معماری تا مرحله 
بهره برداری می تواند 
سیر تکاملی خود را طی 
کند . به طور کلی ویژگی 
معماری یک سرشت 
ناتمام است و تا مرحله 
نهایی باید یک مدیریت 
مناسب برای حفظ و 
نگهداری ساختمان وجود 
داشته باشد تا بتواند در 
دراز مدت خود را نشان 
بدهد . 
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باشند.
 از نظــر مــن ایــن مســابقه را با یــک زمینه 
اولیــه بــه این شــکل میتــوان ارزیابــی کرد 
کــه واقعــاً نبایــد انتظــار داشــت بــه مثابــه 
آنچــه در ســابق ماحظــه شــده اســت بــه 
ناگهــان و در یــک محــدوده کوتــاه زمانــی 

بتوانــد رخ دهــد.
 ایــن یــک اتفــاق نســبی اســت و نمیتوان 
اثــر را بــه صــورت مطلــق ارزیابــی کــرد. ما 
ــه تناســب موضوعــی کــه خــود  ــار را ب آث
ــه عنــوان یــک پــروژه  نظــام مهندســی ب
مطــرح کــرده مــی ســنجیم و در بیــن آنها 
آنچــه بهینــه اســت و بهتریــن بــه شــمار              

مــی آیــد گزینــش مــی کنیــم .
بــه نظــر مــن پارامترهــا گاهــی حتــی در 
مقابــل یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد ولــی در 
یــک ســبک ســنگین کلــی هــر اثــر مقام 

خــود را پیــدا مــی کنــد. در ایــن مســابقه آن کــه بــه عنــوان اثــر 
اول انتخــاب شــده دارای برخــی از ابعــاد و ویژگــی هــا بــه طــور 
کلــی بوده اســت و مســابقه ذاتــاً از جنــس پرزنتیشــن در محدوده 
زمانــی بســته اســت. یعنــی مثــل فســت فــود و غــذای ســریع 
مــی مانــد کــه در یــک بــازه زمانــی کوتــاه تهیــه و مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گیــرد و ممکــن اســت بســیار خوشــمزه باشــد. مســلما 
در یــک زمــان محــدود، قطعــاً آثــار تولیــدی دچــار نقصــان هایــی 
خواهنــد شــد.  از دیــد مــن، برخــورداری از زمــان کافــی، نتیجــه 

بســیار مهمــی در خلــق اثــر مطلــوب دارد و بــه 
خصــوص در مــورد پــروژه هایــی کــه بــرای کاربر 
اهمیت بســیار باالیــی دارد و از حساســیت زیادی 
برخــوردار اســت، محــدوده زمانــی برگــزاری 
مســابقات نقــش تعییــن کننــده ای دارد. در ایــن 
حالــت اگــر فرصــت محــدود باشــد، فقــط مــی 
تــوان گوشــه هایــی از یک اتفــاق معمــاری را رقم 

زد.
ــی بســیار از   البتــه از یــک طــرف جــای قدردان
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد اســت 
کــه بــرای معمــاری در حــوزه فراگیــر مهندســی 
آنچنــان اعتبــاری قائــل شــده کــه انــدام پــروژه را 

بــه دســت حــوزه معمــاری بســپارد.
 اطــاع داریــم کــه هنــوز بســیاری از ســازمانهای 
ــای  ــتان ه ــاختمان در اس ــی س ــام مهندس نظ

مختلــف و حتــی اســتان های برخــوردار و بــزرگ در ســاختمانهای 
بــد کیفیــت در حال اســتقرارند که نمونــه بارز آن نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان تهــران اســت کــه یــک بنــای کامــا معمولــی 
اســت بــدون اینکــه ویژگــی خاصــی در معمــاری آن دیــده شــود.

حاصــل کام آن کــه ایــن پــروژه را مــی تــوان در حالــت محــدود و 
در شــرایطی کــه قــرار داشــته و نــه بــه عنــوان یــک حادثــه فاخــر 

تاریخــی بررســی کرد.

 مهندس اسماعیلی:
 اســتاد بزرگــوار توضیحــات خــوب و کاملــی را ارائــه کردنــد. مــن 
هــم بــا کلیــت صحبتهــای ایشــان موافقــم. ادامــه ایــن مســیر و 
آنچــه آمــاده شــده یــک فرمــت ســاده از کاری هســت کــه قطعــاً 
وقتــی بخواهــد تبدیــل بــه یــک پــروژه بــزرگ شــود در تمامــی 

مراحــل اجــرا و بهــره بــرداری، نیازمنــد اعمــال مدیریــت صحیــح 
اســت. 

 اینــکار آنقــدر حساســیت دارد کــه مــا می توانیــم ادعــا کنیــم 
مســابقه و کار مــا هنــوز تمــام نشــده و بــا مشــخص شــدن نتیجه 
ــا شــرایط  ــازه کار شــروع شــده اســت. ایــن شــروع ب مســابقه، ت
واقعــی پــروژه و دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا چالــش هایــی که 

پــروژه بــه  لحــاظ بخش هــای اجرایــی دارد، ادامــه مــی یابــد.
در ایــن زمینــه بــه خصــوص مــن به بحــث های هزینــه ای اشــاره 
مــی کنــم کــه در اکثــر پــروژه هــا، بــه ویــژه 
آنکــه بخواهیم کیفیت هــا را از دســت ندهیم، 

مســئله حیاتــی به شــمار مــی رود.
ــان  ــه از زم ــم ک ــا کن ــم ادع ــی توان ــن م  م
مشــخص شــدن نتیجه مســابقه تصمیم برای 
آن کــه آیــا همگی نتیجه مســابقه را بــه عنوان 
یــک اصل پذیرفته باشــیم، میســر نیســت. اما 
در ایــن زمینــه کارگروهی را در ســطح اســتان 
تشــکیل دادیم و جلســات متعددی برپا شــده 

و نتیجــه کار را در دســت بررســی داریــم.
 مــا هــم اکنــون بحث هــای اجرایــی و تکمیل 
نمــودن طــرح را بــه مــوازات یکدیگــر پیــش 

میبریم.

 چالــش هایــی را ایــن پــروژه بــه لحــاظ بحث 
هــای اجرایــی و بــه خصــوص بحــث هــای هزینــه ای دارد کــه در 

اکثــر پــروژه هــا بحــث مهمی اســت. 
شــما میدانیــد کــه مدیریــت کــردن بحــث هــای اقتصــادی برای 
پرهیــز از کاهــش کیفیــت بســیار مهــم اســت. بنابرایــن می توانم 
بگویــم کــه از زمــان مشــخص شــدن نتیجــه مســابقه و تصمیــم 
گیــری بــرای اجــرا، مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم که همــان طرح 

رتبــه برتــر را اجــرا کنیــم.
 در ایــن زمینــه کارگروهــی هــم در ســازمان تشــکیل و جلســات 
متعــددی بــرای آن برگــزار شــده و بحــث هــای اجرایــی و تکمیل 

شــدن طــرح را دنبــال می کنیــم.
ایــن پــروژه بــه لحــاظ اجرایــی و از نظــر ســازه ای باید هــای زیادی 
را داشــته اســت و بــرای اینکــه بحــث های ســازه ای پــروژه قابلیت 
اجرایــی پیــدا کند،مــوارد متعددی باید بررســی می شــد و ســعی 

معماری بعد از زبان 
شاید یکی از ارکان مهم 
فرهنگی ایرانی ها به شمار 
می آید و به همین جهت 
بسیار دشوار است که 
بتوان از کنار این انتظار به 
راحتی عبور کرد و امضا و 
تایید یک اثر فاخر معماری 
را از مخاطب گرفت. 
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مــا آن اســت کــه محصــول از حداقــل اســتانداردهای قابــل قبــول 
برخــوردار و فراینــد پــروژه یــک فرایند اســتاندارد و مدیریت شــده 

باشد.
 بــه نظــر می رســد کــه اگــر مــا یــک فراینــد درســتی را انتخــاب 

ــه یــک محصــول خــوب  کنیــم می توانیــم ب
هــم امیــد داشــته باشــیم.

 در ابتــدا هــم ایــن مســئله مطــرح بــود کــه آیا 
مــا بــرای رســیدن بــه یــک طــرح مطلــوب و 
یــک پــروژه،    مســابقه ای را برگــزار کنیــم و 
نــوع مســابقه بــه صــورت محــدود باشــد و یــا 
در ســطح عمومــی و آزاد برگــزار شــود کــه در 
مــورد همــه اینهــا بحــث هــای زیــادی صورت 
ــی  ــه وقت ــد ک ــدی آن ش ــع بن ــت و جم گرف
ســازمانی هســتیم که اعضای ما را مهندســین 
ســاختمان تشــکیل                     مــی دهنــد، 

خــوب اســت که مســابقه برگزار شــود و نظــر اکثریت و مشــارکت 
جمعــی را داشــته باشــیم و حتمــاً بایــد مســابقه بــه صــورت آزاد 
برگــزار شــود. البتــه محدودکردن مســابقه مــا را ســریعتر به هدف 
مــی رســاند ولــی جمــع بنــدی آن بــود کــه مســابقه آزاد برگــزار 
شــود و حتــی اعضایــی کــه پروانه اشــتغال ندارنــد، بتواننــد در این 

مســابقه شــرکت کنند.
 نتیجــه کام مــن آنکــه مدیریــت پــروژه در فرآینــد برگــزاری این 
مســابقه وجــود داشــته اســت و در کلیــه مراحل ســعی میشــود با 
مســتند ســازی مســیری کــه در حــال طــی کــردن آن هســتیم 
ــم و  ــرح کنی ــو مط ــد الگ ــک فراین ــوان ی ــه عن ــم آن را ب بتوانی

مشــکات آن را بــه تدریــج حــل و رفــع کنیــم.
 مــن ایــن نویــد را می دهــم کــه بــا پیــش رفتــن کار، ســایر اعضــا 
را نیــز درگیــر پــروژه خواهیــم کــرد و در مراحــل اجرایــی و کارگاه 
عملیاتــی قصدمان اســت کــه اعضــای ســازمان درگیر شــوند و ما 
نیــز بازدیــد هــای دوره ای داشــته باشــیم و آموزشــهای الزم را در 

ــه کنیم. کارگاه ارائ
 بــدان امیــد کــه بــا مدیریــت فرآینــد نتیجــه کار نیــز هــر چــه 

بیشــتر بــر اســتانداردهای قابــل قبــول منطبــق گــردد.

گنجینه زید: 
 بــا تشــکر از توضیحــات کامــل شــرکت کننــدگان در میزگــرد، از 
آقــای دکتــر منــدگاری این ســوال را داریم که  دانشــگاه بــه عنوان 
مهــد پرورش مهندســین معماری و ســایر رشــته هــای تخصصی 

ــا ســاختمان، چــه مســاعدت هایی را  مرتبــط ب
بــرای پیشــبرد امــور خواهــد کرد؟

دکتر مندگاری:
 مــن فکــر می کنــم اگــر ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان در رونــد اجــرای کار ایــن 
امــکان را بــرای خــود بــه وجــود آورد که مســابقه 
در معــرض نقــد، آن هــم نقــد علمی قــرار گیرد، 
ــه  ــد وارد شــود و ب آن موقــع دانشــگاه مــی توان
ایــن اتفــاق کمــک کنــد. البتــه منظــور مــن از 
نقــد، لزومــاً ایــراد گرفتــن نیســت؛ بلکــه منظور 
ــرض  ــواره در مع ــه کار را هم ــت ک ــن آن اس م
نظــرات علمــی قــرار دادن اســت. دیــدگاه هــای 
علمــی و ســنجش کــردن و ارزیابی پیوســته می 
توانــد موثــر باشــد. مثــاً در همین زمینــه وقتی 
مســابقه برگــزار مــی شــود بایــد طــرح تکمیــل 
و زمینــه هــا و جنبــه هــای اقتصــادی و اجتماعــی آن پیگیــری و 
همــواره ارزیابــی روی آن صــورت گیــرد. مــن فکــر مــی کنــم اگــر 
ایــن وضعیــت وجــود داشــته باشد،دانشــگاه می توانــد ورود پیــدا 

کنــد و کمــک نمایــد.
اســتحضار داریــد کــه وقتــی دانشــگاه نظــرات 
خــود را مــی دهــد، ایــن خــود تبدیــل بــه یــک 
کیــس مــی شــود و می توانــد در مراحل مختلف، 
هــم بــرای دانشــگاه  و هــم بــرای ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان ، دســتاورد داشــته باشــد. 
امــا اگــر ســازمان فکــر کنــد کــه این ســاختمان 
ــد بســیاری از  ــروژه اســت و مانن ــک پ ــاً ی صرف
ــا  ــکاران و ی ــط پیمان ــر، توس ــای دیگ ــروژه ه پ
ــی  ــی شــود و م ــا هــای خــرد انجــام م کارفرم
ــه نتیجــه برســد و  ــر ب خواهنــد هــر چــه زودت
فقــط در همــان ابتــدا مــی تواننــد ایــن رابطــه را برقرار کننــد، من 
فکــر مــی کنــم در ایــن حالت  ممکن اســت همــکاری با دانشــگاه 
یــک حالــت صــوری داشــته باشــد و حتی دانشــگاه ممکن اســت 
در ادامــه کار بــه صــورت یــک اپوزیســیون ظاهــر شــود و فقــط 
ســعی کنــد ایــرادات را مطــرح نمایــد. بنابرایــن در صورتیکــه این 
پیونــد یــک پیونــد سیســتماتیک و فراینــدی باشــد، مــن فکــر 

می کنــم کــه مــی توانــد یــک اتفــاق خــوب باشــد.

مهندس اسماعیلی: 
خیلــی وقتهــا و جــدای از ایــن پــروژه، در خیلــی از مســائلی کــه 
در حــوزه اجرایــی بــا آن درگیــر هســتیم، فقــدان مبانــی نظــری و 
مطالعاتــی مشــکات جدی پدیــد مــی آورد؛ بویــژه اگــر بخواهیم 
بــر اســاس یــک ســری داده هــا و مطالعــات، تغییــر روش بدهیــم، 
نیــاز بــه همــکاری دانشــگاه به شــدت احســاس مــی شــود تا یک 
پایــه و مبنــای مطالعاتــی داشــته باشــیم. مســیری کــه در حــال 
حاضــر مــا در حــال ترســیم بــرای ایــن پــروژه هســتیم، مســیری 
نیســت کــه از قبــل خیلــی در ذهنمــان روشــن و شــفاف متصــور 
شــده باشــد. انــگار مــا داریــم مســیر را قــدم بــه قــدم مــی ســازیم 
ولــی قصــدی کــه داریــم همــان مــدل اســت کــه قبــا خدمــت 
شــما توضیــح دادیــم و مــی خواهیم یک فراینــد درســت را تدوین 
کنیــم. یعنــی همــه این قــدم هــا برای مــا در طول مســیر بســیار 
مهــم اســت و تنهــا نتیجــه مطــرح نیســت. بــه خاطــر همیــن، ما 
در حــال مستندســازی پیوســته پــروژه هســتیم و خیلــی جاهــا 

تالش بر این است تا 
محدودیت ضوابط و مسائل 
اجرایی و اقتصادی به گونه 
ای پاسخ داده شود که 
ارزش های ایده اولیه حفظ 
شود. 
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برمیگردیــم و تصمیــم هــای قبلــی خــود را اصــاح مــی کنیــم. 
مــا بــه محــض آنکــه مشــورت هــای تــازه ای دریافت مــی کنیم، 

آنهــا را مســتند ســازی مــی کنیم.
 از دیــدگاه مــن در یــک کار این چنینــی دانشــگاه هــم می توانــد 
بــه مــا کمــک کنــد و بــه عنوان یــک نــگاه کلی کــه ایــن فرآیند 
ــه موضــوع  ــگاه آســیب شناســی ب ــاال مــی نگــرد، یــک ن را از ب
داشــته باشــد و بــا مشــاهده طــول ایــن فراینــد و نــه قــدم بــه 
قــدم، بــه عنــوان یــک کیــس مطالعاتــی در نظــر بگیــرد و آن را 
تدویــن کنــد و بتوانــد گیــر و گرفتــاری هایــی را کــه ما در پــروژه 
داریــم آنهــا را کشــف و راه خــروج از آنهــا را بــه مــا نشــان دهــد.

من همکاری دانشگاه را قطعاً مفید و الزم می دانم.
 بــه عنــوان نمونــه یــک مشــکلی کــه مــا زیــاد مــی شــنویم آن 
اســت کــه محیــط هــای دانشــگاهی و برخــورد هــای دانشــگاه 

برخــوردی اســت بــا یــک فاصلــه از آنچــه در 
واقعیــت اتفــاق مــی افتــد و تصــور می کنــم 
همیــن شــکافی که بیــن دانشــگاه و ســازمان 
ــن  ــر همی ــه خاط ــود، ب ــی ش ــاس م احس
ــم  ــر و ب ــر وارد زی ــه کمت ــت ک ــوع اس موض

مســائل اجرایــی مــی شــوند.
ــک  ــه ی ــن موضــوع ســبب می شــود ک همی
دافعــه بیــن دســتگاههای اجرایــی و دانشــگاه 
ــی  ــن خودمان ــود و م ــاس ش ــه احس همیش
عــرض کنــم کــه اینطــور تصــور مــی شــود 
کــه اگــر بــا محیــط دانشــگاه ارتبــاط برقــرار 
کنیم شــاید ســرعت کار مقــداری کند شــود و 

محدودیــت هــای جدیــدی ایجــاد شــود.
 بــه نظــر مــن ایــن مــورد شــاید ارتبــاط مســتقیم و مســتمر 
واحدهــا را بــا دانشــگاه مــی طلبــد کــه این مشــکل هــم برطرف 
شــود. قطعــاً شــاید الزم باشــد یــک مقــدار دانشــگاه شــرایط کار 
واقعــی و ماحظاتــی را در نظــر بگیــرد و از ایــن طــرف وقتــی 
ســرگرم کار اجرایــی هســتیم، بپذیریــم کــه روی یــک ســری از 
اصــول و مبانــی علمــی نمــی توانیم پــا بگذاریــم و انتظار داشــته 

باشــیم کــه محصــول خوبــی هــم بــه دســت آوریــم.

ایــن همــکاری علمــی بــا دانشــگاه را مــن بســیار مثبــت ارزیابی 
مــی کنــم ولــی شــکل و مــدل آن بایــد به گونــه ای تعریف شــود 
کــه بتوانــد بــرای هــر دو طــرف دســتاوردهای مفیــدی داشــته 

باشد.

 مهندس نیکبخت: 
از  بخشــی  شــد  اشــاره  کــه  همانطــور 
ــین و  ــد مهندس ــگاه روی تولی ــالت دانش رس
ــری  ــی نظ ــری و مبان ــای فک ــاد ارزش ه ایج
اســت کــه بــدون شــک رخ داده اســت. 
ــه  ــای نقط ــه مبن ــم ک ــم بگویی ــا می توانی م
نظــرات مــان محصــول کنــش هــا و اتفاقاتــی 

اســت کــه در دانشــگاه صــورت گرفتــه اســت.  دوســتانی 
ــی و  ــوان علم ــد، ت ــرکت کردن ــابقات ش ــن مس ــه در ای ــم ک ه
تخصصــی همــه آنهــا محصــول کار دانشــگاه اســت. فقــط یــک 
خطــری در ایــن داســتان ممکــن اســت رخ دهــد کــه توضیــح                                                                                       
مــی دهــم. ببینیــد یــک تیمــی در ایــن  مســابقه برنــده شــده 
انــد و یــک پــروژه را طراحــی کرده انــد کــه بخشــی از تصمیــم 
گیــری هــای آنــان تابــع تصمیمــات مســابقه بــوده و بخشــی از 

تصمیــم گیــری هــای آنــان تابــع مبانــی فکــری خودشــان بوده 
کــه نتیجتــاً بخشــی از آن هــم مربــوط به دانشــگاه و دوره شــکل 
گیــری آموختــه هــای شــان مــی شــود و در نهایــت ایــن اثــر 

ــه شــده اســت. ــه و ارائ شــکل گرفت
 بایــد مراقــب باشــیم کــه اگــر قــرار باشــد هــر شــکلی از فعالیت 
ــرد  ــی گی ــورت م ــروژه ص ــن پ ــد روی ای ــه بع ــن ب ــه از ای ک
ــی طــرح را کــه موجــب شــود طــرح آســیب  ســاختارهای کل

جــدی ببینــد تحــت الشــعاع قــرار ندهــد.
 بــه هــر دلیــل یک تصمیــم گیری شــده و مســابقه برگزار شــده 

و اختیار تفویض شــده اســت.
  مــا دســتورالعمل هایــی را داریــم کــه بــه جــای آنکــه در ابتدای 
پــروژه در اختیــار طــراح قرار داده شــود، آخــر پــروژه در اختیار وی 

قــرار داده ایــم و ایــن خیلــی خطرناک اســت.
البتــه ایــن نکتــه را هم بگویم کــه از نــگاه بنده 
مقیــاس ایــن پــروژه بــه گونــه ای نیســت کــه 
ــرای  یــک دفعــه الزم باشــد تمــام دانشــگاه ب
موضــوع بســیج شــود. ایــن یــک بحــث مربوط 
بــه گوشــه ای از شــهر اســت و نــه یــک بحــث 
ملــی و نــه یــک بحث ارزشــی بســیار بــاال و نه 
یــک موضــوع مردمی گســترده، که الزم باشــد 
حتمــاً مشــاوره خیلــی گســترده  را از دانشــگاه 
تقاضــا کنــد و یــا به صــورت شــکلی از قــرارداد 

بــا دانشــگاه پیش بــرود. 
 بــا ایــن وجــود، در بــاره ایــن اثــر بــا اســتیل و 
قــد و قــواره خــود، انتظار ما در ســطحی اســت 
کــه دانشــگاه نقــد هــای خــود را مطــرح کنــد 
و نقطــه نظــرات را بیــان نمایــد و حتــی پیشــنهادهای جدیــدی 
را کــه بــه ذهــن اســاتید میرســد ارائــه نمایــد ولــی در نهایــت 

تصمیــم را برعهــده ســازمان محــول نمایــد.
 مــا بایــد اجــازه دهیــم معمار در ســبک ســنگین کــردن تمامی 
پارامترهــا و تمامــی مــوارد مربــوط بــه خــود، تصمیــم نهایــی را 
بگیــرد و وقتــی تصمیمــی را گرفــت او را یــاری رســانیم و کمــک 

کنیــم تــا آن تصمیمــی کــه گرفتــه اســت انجــام دهــد.
 ایــن فقــط مربــوط بــه مبانی نظری نیســت بلکه دیســیپلین های 
بــرق، تاسیســات مکانیــک، آتــش نشــانی و همــه مــوارد دیگــر 

نیازمنــد آن هســتند کــه دیگــران آنهــا را یــاری رســانند.
 از نــگاه بنــده ایــن پــروژه زمانــی یــک پــروژه خــوب خواهــد بــود 
کــه همــه دســت انــدرکاران بــه کمــک بیاینــد و حمایــت کنند 
و حتــی در تامیــن هزینــه مســاعدت نماینــد و 
صرفــه جویــی های بــی مــورد صــورت نپذیرد 

تــا موجــب کاهــش کیفیــت اثــر نشــود.
 حتــی در شــکل قــراردادی بــا خــود پیمانــکار 
و تیــم هــای طــراح، آنــان را کمــک کننــد تــا 
ایــن اثــر بــه عنــوان ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان بتوانــد بــا کیفیــت هــر چــه بهتــر 
محقــق شــود. مــا بــه عنــوان داوران نیــز اگــر 
نیازمنــد کمــک هســتید، همان گونــه کــه در مراحــل مقدماتــی 
کمــک کرده ایــم در ادامــه راه نیــز مســاعدت خــود را بــه انجــام 

مــی رســانیم و کمــک مــی کنیــم.
 بــه هــر صــورت، بهتر اســت به مجموعــه کار یک نــگاه حمایتی 

بشــود و همــه کمــک کننــد که ایــن پــروژه به ثمر برســد. 
یــک پرانتــز دیگــر نیــز عــرض کنــم. شــما ماحظــه بفرماییــد 
ــازمان  ــی س ــه اســت. یعن ــابقه  اصــوالً بهان ــک مس موضــوع ی

دیدگاه های علمی و 
سنجش کردن و ارزیابی 
پیوسته می تواند موثر 
باشد.

دلیل این که از بین 
معماران یزدی فردی در 
تیم داوران حضور نداشت 
این است که نگاه این 
بود که از تمامی ظرفیت 
معماران داخل استان 
برای شرکت در مسابقه                   
بهره مند شویم. 
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نظــام مهندســی ســاختمان بــرای طراحی ســاختمان خــود بهانه 
ــه ترتیــب داده اســت کــه آن  و انگیــزه ای در جهــت یــک حادث
حادثــه، همیــن برگــزاری مســابقه اســت.  بــه نظــر مــن در ایــن 
ــتاورد  ــک دس ــازمان نظــام مهندســی ســاختمان ی قســمت س
خیلــی خــوب داشــته  کــه ایــن مســابقه را برگــزار کــرده و تعــداد 
زیــادی اثــر تولیــد شــده و همــه بــا انــرژی آمــده انــد و بــا عاقــه 
درگیــر موضــوع شــده انــد. شــاید ارزش ایــن بخش بیشــتر از خود 
موضــوع برجســته اســت کــه یــک دفعه شــما ببینیــد چقــدر اثر 
آمــده و هــر کــدام محصــول همفکــری و هماهنگــی و هنرمندی 

تیــم هــای چنــد نفــره بــوده اســت.
 از تولیــد تــا طراحــی و تصمیــم و مشــاوره هایی که از قســمتهای 
مختلــف تخصصی مثل بــرق و تاسیســات گرفته انــد. در همه این 
مــوارد  انــرژی بســیار ارزشــمندی ایجــاد شــده کــه بــدون شــک 
بــرای تــک تــک آنهــا آموزنــده اســت  بــه نظــر مــن این دســتاورد 
را نبایــد نادیــده گرفــت و بایــد قــدردان بــود کــه نظــام مهندســی 
ســاختمان اینچنیــن وارد موضــوع شــده اســت. از طــرف دیگــر، با 
توجــه بــه جمعیــت معمارانــی کــه در حال حاضــر در یــزد زندگی 
مــی کننــد و بــا نــگاه هــا و ســلیقه هــای گوناگــون وارد موضــوع 
شــده انــد، در ایــن مســابقه، آنــان هــم خــود را ارزیابــی کــرده اند و 

هــم کارهــای همقطــاران خــود را دیــده اند. 
آموختــه هایــی کــه ایــن بخــش بــا خــود داشــته و دارد ، هماننــد 
ــر  ــه دکت ــدارم ک ــک ن ــت و ش ــذار اس ــر گ ــک کاس درس اث ی
منــدگاری و دیگــر اســاتید دانشــگاه هــم ظرایــف این قضیــه را به 
خوبــی درک می کننــد و متوجــه هســتند کــه چالش عملــی این 
موضــوع چقــدر حاوی نکات برجســته اســت که بســیار ارزشــمند 

است.
ــن رســالت انجــام شــده و حــال  ــه بخشــی از ای ــن مرحل ــا ای  ت
بایــد بــا دقــت وارد موضــوع شــد تــا ببینیــم ایــن تیــم معمــاری 
ــزار را بــرای وی فراهــم کنیــم و اجــازه  بــه چــه نیــاز دارد کــه اب
بدهیــم کــه حــال آنهــا خــوب باشــد و اگر پیشــنهادی مــی دهیم                           
دیــدگاه هــای بزرگوارانه ای از طرف دانشــگاه و جامعه مهندســین 
باشــد و اجــازه دهیــم کــه تصمیــم آخــر را ناخــدای ایــن کشــتی 
خــود بگیــرد و حتــی اگــر بــا دیــدگاه مــا کاماً مغایــر باشــد، برای 
او مشــکل ایجــاد نکنیــم و اجــازه دهیــم ایــن کار را بــا کیفیــت به 

ــرد. پیش بب

دکتر مندگاری:
ــای مهنــدس نیکبخــت بســیار   مــن از آق
ــم  ــی کن ــرض م ــه ع ــکرم و در ادام متش
کــه مســابقه همانگونــه کــه اشــاره کردیــد      
ــدادی وارد  ــه تع ــرای آن ک ــود ب ــه ای ب بهان
شــوند و اندوختــه هــای خــود را در معــرض 

ــد. ــرار دهن ــد دیگــران ق دی
 میتوانیــم اینطــور مطــرح کنیم کــه نتیجه 
ــز  ــد چی ــت چن ــن اس ــابقه ممک ــن مس ای

باشــد:
ــا  ــرح ه ــری ط ــک س ــا ی ــه م ــن ک  اول ای
ــی،  ــک مقایســه علم ــم در ی را توانســته ای
تخصصــی،  هنــری وســرعت عمــل و نظــم 

ضابطــه، مــورد ســنجش قــرار دهیــم و بگوییــم که ایــن افــراد این    
قابلیــت هــا را دارنــد. یعنــی یــک بعــد قضیــه مربــوط بــه ارزیابی 
خــود تیــم طراحــی اســت و بعــد دیگــر قضیــه مربــوط بــه خــود 

طــرح و حاصــل کار آنهــا اســت کــه قابلیت هــای کانســپچوال آن 
چقــدر برای ســازمان نظام مهندســی ســاختمان مناســب اســت. 
همــه بــاور داریــم کــه قطعــاً ایــن یــک طــرح کامــل نیســت و 
اقــرار داریــم کــه نوعــاً نمی تــوان آن را یــک طــرح کامــل در نظــر 
گرفــت و داوران عزیــز فقــط بــه ایــن نتیجه رســیده اند کــه اینکار 

ــای کانســپچوال دارد. قابلیت ه
 حتــی ممکــن اســت فکــر کنیــم کــه ایــن طــرح 
امــکان توســعه خوبــی دارد و ماننــد دانــه ای اســت 
ــاور  ــک درخــت تن ــا ی ــد دارد ت ــت رش ــه قابلی ک
بشــود. مــا ایــن احســاس را از ایــن کار داشــته ایــم 
امــا اینکــه چگونه امــکان توســعه آن را برقرار کنیم، 
نیازمنــد همفکــری و معاضدت هســت. مــن هم با 
ایــن نظــر موافقــم کــه در هــر صــورت طــراح برنده 
ســکان دار ایــن کشــتی اســت و اوســت کــه بایــد 
کشــتی را بــه ســاحل برســاند؛ ولــی خــوب اســت 
کــه او همــواره خــود را در معرض نظرات دانشــگاه و 
جامعــه تخصصی قــرار بدهد و توســعه طــرح خود 
را بــا مشــارکت و همفکــری آنهــا معتبر نمایــد. اگر 
ایــن اتفــاق بیفتــد هم مســابقه کار خــود را انجــام داده اســت و هم 

مــا بــه یک پــروژه بســیار خــوب میرســیم.

وقتی سرگرم کار اجرایی 
هستیم، باید بپذیریم که 
روی یک سری از اصول 
و مبانی علمی نمی توانیم 
پا بگذاریم و انتظار داشته 
باشیم که محصول خوبی 
هم به دست آوریم.
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 مهندس نیکبخت: 
 من نکته ای را اشاره می کنم و بعد بحث را ادامه میدهیم.

 شــما اســتحضار داریــد که معمــاری در شــهر معنا پیــدا میکند. 
یعنــی یــک اثــر معمــاری بــه تنهایــی فقــط 
مــی توانــد زبان خــاص خود را داشــته باشــد و 

بــا یــک مونولوگ،حــرف خــود را بزنــد.
 در واقــع مــا موقعــی بایــد انتظــار خــود را از 
ــش  ــه پی ــم ک ــاال ببری ــاری ب ــر معم ــک اث ی
بینــی هــای شــهری معمــاری را کــرده ایــم. 
یعنــی ما تدابیر شــهر را اندیشــیده ایم، بســتر 
شــهر را فراهــم کــرده ایــم و حــاال خطــاب بــه 
اثــر معمــاری میگوییــم کــه تــو بیــا در ایــن 
ســمفونی شــرکت کــن و ایفــای نقش داشــته 
ــی  ــرض م ــن ع ــه م ــن موضــوع ک ــاش.  ای ب
کنــم مختــص شــهر یــزد نیســت؛ بلکــه در 
تهــران هم بســیار پررنگ اســت. در شــهرهای 
دیگــر هــم کــم و بیــش ماحظــه مــی شــود 
ــدگاری هــم  ــر من ــای دکت ــدون شــک آق و ب
کامــاً بــا مــن هــم عقیــده هســتند کــه مــا 

انتظــار یــک معمــاری کامــل را بایــد در یــک شــهر کامل داشــته 
باشیم.

مــا نمــی توانیــم مســائل باالدســتی شــهر را نادیــده بگیریــم و 
بخواهیــم رســالت تمامــی ارزشــهای یــک شــهر خــوب را از یــک 
معمــار خــوب بخواهیــم و بــه خاطــر همیــن مــن فکر مــی کنم 
بخشــی از ایــن انــرژی و ایــن ســرمایه بایــد صــرف پیــدا کــردن 
بــاگ هــای شــهر در ابعــاد فرهنگــی و ارزشــی بشــود تــا معماری 

بتوانــد ظهــور کند.
مســابقه معمــاری مطلقــا بدون شــهر تعریف نمــی شــود.  وقتی 
مــا در حال قدم زدن هســتیم و مســترپیس هــا را میبینیم، همه 
اینهــا در یــک ســمفونی بــزرگ در حــال تعریف شــدن هســتند 
و معنــی پیــدا مــی کنند. دوســتان مــا در حــوزه شهرســازی باید 

بیاینــد و بســتر این آثــار را فراهــم کنند. 
 ایــن موضــوع شــاید بــدون ارتبــاط بــا جلســه مــا باشــد ولــی 
همیشــه مــورد غفلــت قــرار مــی گیــرد و یــک اثــر معمــاری را 
در یــک فضــای بســته و در یــک کپســول تحویــل مــی دهیــم. 
در صورتــی کــه اگــر حواســمان بــه اتفاقاتــی باشــد کــه در شــهر 
بــه عنــوان بــاال دســت رخ مــی دهــد، مقــداری از ایــن انــرژی هــا 
صــرف فراهــم کردن بســتر حضــور معماری میشــود و بــه خاطر 
مــی آوریــم کــه یــزد بــه خاطــر آثــار معمــاری و شهرســازی آن 

ارزشــمند اســت و ایــن دو جــدای از یکدیگــر نیســتند. 
من را ببخشید قدری بیراهه رفتم.

  :  دکتر مندگاری
ــک ســری  ــدس نیکبخــت انگشــت روی ی ــای مهن ــاب آق جن

ــن اســت. ــاً همی ــر گذاشــتند کــه واقع مباحــث کان ت
مــا قبــول داریــم که اگــر بســترهای الزم در شــهر وجود نداشــته 
باشــد، هــر معمــاری فاخــری هــم کــه ایجاد شــود ممکن اســت 
بــه آن انــدازه کــه انتظــار مــی رود نتواند دیــده شــود و ثمر بخش 

باشد.
 مــن مــی خواهــم از زاویــه دیگــری بــه قضیــه نــگاه کنــم کــه به 
بحــث شــما هــم نزدیک اســت . مــا بایــد ببینیم مخاطبیــن این 

پروژه چه کســانی هســتند؟
 یــک وقــت فکــر مــی کنیــم کــه مخاطبیــن مــا بهــره بــرداران 
پــروژه هســتند؛ یعنــی به عنــوان نمونــه کارکنــان ســازمان نظام 
ــر، اعضــای  ــا یــک درجــه متفــاوت ت مهندســی ســاختمان و ب
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان و ارباب رجوع هایی هســتند 
کــه بــه ایــن مجموعــه وارد مــی شــوند. اینــان انتظــار دارنــد کــه 
ســاختمان ســازمان بــه گونه ای باشــد کــه آنها 
راحــت باشــند و از شــرایط خــوب و از کیفیت و 
رفــاه نســبی برخــوردار باشــد. خــوب، مــا همه 
ــن  ــر ای ــا عــاوه ب اینهــا را قبــول میکنیــم ام
ــذار   ــم و اثرگ ــب مه ــرداران، دو مخاط ــره ب به
دیگــر داریــم کــه کمتــر بــه آنهــا توجــه مــی 
کنیــم: یکــی جامعــه تخصصی اســت کــه این 
جامعــه تخصصــی فــارغ از اعضایــی اســت کــه 
بــه عنــوان اربــاب رجــوع وارد ســاختمان مــی 
شــوند؛ یعنــی همــان مــواردی کــه شــما هــم 
فرمودیــد و مــن فکــر مــی کنــم جامعــه مانند 
طراحــان شــهری، از گــروه هــای شهرســازان، 
معماران، معماران داخلی و مهندســین دیگری 
ــای  ــته ه ــره رش ــه باالخ ــت ک ــوردار اس برخ
تخصصــی مرتبط با ســاختمان را آموختــه اند. 
آنهــا هــم مخاطبــان ایــن پــروژه بــه حســاب مــی آینــد و مــا هم 
مــی خواهیــم تــا از نقطــه نظــرات و تفکــرات آنها اســتفاده کنیم. 

از نگاه بنده این پروژه 
زمانی یک پروژه خوب 
خواهد بود که همه دست 
اندرکاران به کمک بیایند 
و حمایت کنند و حتی در 
تامین هزینه مساعدت 
نمایند و صرفه جویی های 
بی مورد صورت نپذیرد تا 
موجب کاهش کیفیت اثر 
نشود.
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آن هــا ایــن پــروژه را جزئــی از دانشــی مــی داننــد کــه بــه آن تعلق 
دارنــد و انتظــار دارنــد کــه بــه گســترش ایــن دانــش کمک شــود. 
یــک مخاطــب دیگــر هــم مــردم هســتند. یعنــی کســانی کــه در 
کشــور و اســتان یزد هســتند ولــی با نظــام مهندســی کار خاصی 
ندارنــد  و فقــط از کنــار آن رد میشــوند و به عنوان شــهروند ضمن 
اینکــه ماننــد یــک عابــر از کنــار ایــن پــروژه رد مــی شــوند ماننــد 
یــک شــهروند قضاوتهایــی را دربــاره نمــود ظاهــری ایــن مجموعه 

انجــام مــی دهنــد.
آنهــا احســاس مــی کننــد اگــر یــک ســاختمان و مجموعــه ای به 
شــهر اضافــه شــده، آنهــا در حــال فراگیــری درس ها و پیــام هایی 

هســتند کــه مــا کمتــر بــه آنها توجــه مــی کنیم.
 فکــر می کنــم اگــر به ایــن مخاطبیــن هــم بپردازیم، بســیار مهم 
و اثرگــذار اســت. اگــر راجــع بــه ایــن موضــوع قــدری فکــر کنیــم، 
تصــور مــن آن اســت کــه بــه تدریــج زمینــه هــا را ایجــاد مــی 

. کنیم

 مهندس نیکبخت:
 شــما درســت میفرماییــد. بــه هــر حــال، یــک 
اثــر معماری بخش عمــده حضــور آن در ارتباط 
بــا مــردم اســت و ایــن مــردم هســتند کــه قرار 
اســت ایــن اثر معمــاری را ببینند و در آن رشــد 

کننــد و ایــده بگیرند. 
مــا یــک پــروژه در تهــران کار مــی کردیــم کــه 
بهــره بــرداران آن صــد نفــر بودنــد، امــا افــرادی 
ــدند در  ــی ش ــوی آن رد م ــرون جل ــه از بی ک
طــول ســال حــدود 75 میلیــون نفــر بودنــد و 
اصــاً حقــوق اجتماعــی و مردمــی پــروژه بــه 
نســبت بهره بــرداران، قابــل قیاس نبــود. اینطور 
مــوارد گاه بــا غفلــت هــای مــا روبــرو می شــود 
و نتیجــه نهایــی آن گونــه که بایــد حاصل نمی 

شــود. 
ایــن اثــر معمــاری کــه رای آورده اســت، یــک 
ژانــر آرتیســتیک و هنــری دارد کــه از ایــن نظر 
تیــک مثبت مــی خــورد و ایــن بخــش را تایید 
مــی گیــرد ؛ امــا ایــن نکتــه کــه آقــای دکتــر 
منــدگاری اشــاره می کننــد کــه ماننــد بــذری 

اســت کــه انســان مــی کارد و بــه تدریــج رشــد مــی کنــد و از آن 
دانــه مــی گیــرد و دوبــاره گســترش پیــدا می کنــد، به ایــن معنی 

اســت کــه ایــن اثــر هنــری در هاضمــه مــردم جــذب شــود و از آن 
محصــول مجــدد تولید شــود. در واقــع یک اثــر هنــری از آن زمان 
کــه از آســتانه هاضمــه مــردم رد میشــود، بــه یــک اثــر فرهنگــی 
تبدیــل مــی شــود و اال بــه صــورت یــک اثــر هنــری محــض باقی 

ــی ماند. م
 مــا خیلــی آثــار معمــاری داریــم کــه در ســابق و بــه خصــوص در 
صــد ســال گذشــته، آثــاری قــوی بــوده اند امــا تبدیل بــه فرهنگ 

نشــدند و تنهــا بــه عنــوان یــک اثر هنــری باقــی ماندند.
 بــه دســت آوردن ایــن فرصــت کــه انســان بتوانــد یــک چیــزی را 
طراحــی کنــد کــه بتوانــد  مخاطــب عمومــی را که مردم هســتند 
بــه خــود جــذب کنــد و آنــان بتواننــد از ایــن اثــر یــک ارتبــاط 
فرهنگی و معمارانه را داشــته باشــند، کار بســیار دشــوار و زمانبری 

است.
ــوزه  ــک و ح ــوزه آکادمی ــم در ح ــه می کنی ــه ماحظ همچنانک
ــار  ــن آث ــوز ای ــی هن ــم ول ــد میکنی ــوب تولی ــار خ ــاری، آث معم
معمــاری نتوانســته انــد جــذب فرهنــگ نهایی 

و همگانــی بشــوند.

مهندس اسماعیلی:
 مــن از صحبــت هــای اســاتید محترم اســتفاده 

کــردم. ایــن یــک بحــث بســیار مهمی اســت.
ــا پــروژه   در مقیاســی کــه مــن هــم اکنــون ب
درگیــر هســتم وقتــی بحــث شــهر و ماحظات 
شــهری و حــوزه های باالدســتی میشــود، ذهن 
مــن بــه ایــن ســمت مــی رود کــه مــا در حــال 
حاضــر به شــدت درگیــر قوانیــن و ضوابط طرح 
تفصیلی هســتیم. البتــه ما ایــن ضوابــط را قبا 
گرفتــه بودیــم و در هنگام برگزاری مســابقه هم 
ــی را هــم  ــم و طــرح های اطــاع رســانی کردی
کــه دریافــت کردیــم بســیاری از آنهــا یعنــی در 
حــدود 80 درصــد پایبنــد بودنــد و همــان 20 
درصــد هــم که عــدول هایــی از طــرح تفصیلی 
داشــتند از دیــد مــا رقــم باالیــی نیســت. البتــه 
در ایــن مــدت بــا شــهرداری به طور پیوســته در 

ارتباط هســتیم ولــی آنها نمــی پذیرند. 
مــا بــه شــدت معتقــد هســتیم کــه ایــن طــرح 
ویژگــی هایــی را دارد کــه اگــر بخواهیــم یــک مقــدار از هــر طرف 
آن حــذف کنیــم، آن ویژگــی هــا از بیــن میــرود و عمــاً بــا حذف 

سازمان نظام مهندسی 
ساختمان یک دستاورد 
خیلی خوب داشته  که 
این مسابقه را برگزار 
کرده و تعداد زیادی اثر 
تولید شده و همه با انرژی 
آمده اند و با عالقه درگیر 
موضوع شده اند. ارزش 
این که یک دفعه شما 
ببینید چقدر اثر آمده و هر 
کدام محصول همفکری و 
هماهنگی و هنرمندی تیم 
های چند نفره بوده قطعا از 
ارزش خود موضوع مسابقه 
و نتیجه آن بیشتر است.  
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آنهــا چیــزی از کیفیــت باقــی نمی مانــد. ما قطعا مایل نیســتیم 
کــه چنیــن اتفاقــی بیفتــد و مناســب دیــده ایــم کــه طــرح را به 
چنــد کارگــروه اســتانی عرضــه کنیــم و در آنجا مصوبــه بگیریم.

 مــا خواســته ایــم ایــن طــرح و پــروژه را بــدون تخلــف چــه در 
حــوزه شهرســازی و چــه در حــوزه مقــررات ملــی ســاختمان، 
عملیاتــی کنیــم. در اینجــا مــا احســاس می کنیــم که اگــر مردم 
مــا در ســاخت و ســاز هــای خــود تخلفــی را انجــام میدهنــد و 
بــه ضوابــط شهرســازی پایبنــدی الزم را ندارنــد، در برخــی موارد 

ممکــن اســت زیــاد هــم بیــراه نباشــد.
 ایــن وضــع ناشــی از آن اســت کــه دســتگاه هــای حاکمیتــی ما 
بعضــا روح معماری و شهرســازی را نشــناخته انــد و روح معماری 

در طرح هــای باالدســتی نادیــده گرفتــه شــده اســت.
 ایــن وضعیــت کار را خیلــی ســخت کــرده و 
مــا پشــتوانه ای را مــی خواهیــم کــه بــه یک 
شــهر خــوب از نظــر اســتانداردها و کیفیــت 
فضایــی برســیم. هــم اکنــون در بحــث هــای 
ــک  ــن ی ــازمان، ای ــاختمان س ــاری س معم
چالــش عمــده ای اســت کــه در ایــن مقطــع 

زمانــی بــه شــدت بــا آن درگیــر هســتیم.

مهندس نیکبخت:
بلــه ایــن هســت؛ ولــی شــهرداری بایســتی  
آســتین بــاال بزنــد و کمــک کنــد. ایــن یــک 
پــروژه ســوداگرانه نیســت. بــا  این ســاختمان  
کســی قرار نیســت تجــارت کند و یا بخشــی 
از آن را بــه فــروش بگــذارد. بایــد اجــازه دهند 
ــن  ــر ای ــاهلل اگ ــود. انش ــام ش ــرح انج ــه ط ک
پــروژه یــک اثــر خــوب از کار دربیایــد، بــرای 
ــد  ــه افتخــار اســت. چن شــهرداری هــم مای
مــورد عــدد و رقــم ارتفــاع و تراکــم و مــوارد 
مشــابه همه پارامترهای عددی اســت و ارزش 

هــای معمارانــه نــدارد. بهتــر اســت شــهرداری پیشــگام شــود و 
مســاعدت کنــد.  اگــر قــرار اســت بــا مجموعــه شــهرداری نامــه 
نــگاری بشــود، مــا هم پشــتیبانی و تاییــد می کنیــم. باید کمک 
کنیــم کــه شــهرداری ایــن طــرح را بپذیــرد و زیــاد در پــی تغییر 

آن نباشــند و بــه خصــوص، عرصــه آن را تغییــر ندهنــد.

  مهندس اسماعیلی:

ــه صــورت مســتدل  ــه ب ــم ک ــی کن  از شــما بســیار تشــکر م
پشــتیبانی مــی کنیــد و مــا بــا ایــن همفکــری و همدلــی هــا 

ــی شــویم.  دلگــرم م

دکتر مندگاری: 
شــما ماحظــه بفرمایید؛ رعایــت قوانیــن و مقررات علــی القاعده 
بایســتی خــط قرمــز ســازمان باشــد. ضــرب المثلــی هســت که 
ــی نگــه مــی دارد. آنچــه  ــزاده را متول ــد: حرمــت امام مــی گوی
شــهرداری ابــراز داشــته شــاید بــه منزلــه آن نیســت کــه مــا فکر 
کنیــم صرفــا چنــد عــدد و رقــم اســت کــه پشــت آن بایســتیم. 
ــرد و  همیــن رایزنی هــا و گفتگــو هایــی کــه صــورت مــی پذی
دیــدگاه هــای دســتگاه هــای مختلــف، هریــک بــه ســهم خــود 
ــش  ــت افزای ــه در جه ــد ک ــی کن ــک م کم
ــه توافــق برســیم. مــا نبایــد  کیفیــت طــرح ب
راضــی شــویم کــه ســازمان نظــام مهندســی 
ــه  ــراد ک ــی از اف ــل خیل ــم مث ــاختمان ه س
ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز انجــام میدهند، 
عمــل کنــد و بهتــر اســت کار طبــق ضوابــط و 

مقــررات انجــام بشــود.
البتــه مــن روی اصــل طــرح تــا حــدودی تردید 
ــابقه  ــم مس ــم بپذیری ــا بخواهی ــه م دارم. اینک
ــرح   ــن ط ــده و ای ــده ش ــی برن ــزار و طرح برگ
ــی                                                                       ــر کس ــد و دیگ ــی باش ــس م ــاً فیک کام
ــام  ــاره آن انج ــی درب ــد کار خاص ــی خواه نم
ــه اول  ــم در وهل ــر کنی ــن فک ــر چنی ــد، اگ ده
دســت خــود ما بســته خواهــد شــد و در مرحله 
ــاز  ــود ب ــای خ ــال قابلیت ه ــراح از اعم ــد ط بع

ــد. خواهــد مان
بایــد ترتیبــی فراهــم شــود کــه طــراح بــا حفظ 
ــا  جوهــره کار خــود اجــازه دهــد ایــن طــرح ت
حــدودی قابلیــت انعطاف داشــته باشــد و بتواند 
خــود را بــا تغییراتــی کــه ممکــن اســت در                    بحــث 
ــی و محاســبات                                         ــه تاسیســات مکانیکــی و برق ــوط ب هــای مرب

ســازه ای پیــش بیایــد وفــق دهــد.
 از دیــدگاه مــن اگــر جــز ایــن باشــد معلوم و مشــخص می شــود 
کــه طــرح قطعی و فیکــس شــده اســت. از نظرمن همانطــور که 
در شــروع صحبــت هــا هــم اشــاره کــردم معمــاری یک سرشــت 
ناتمــام دارد و جوهــره ای دارد کــه مرتــب در حــال تکمیل شــدن 

 نمی توانیم مسائل 
باالدستی شهر را نادیده 
بگیریم و بخواهیم رسالت 
تمامی ارزش های یک 
شهر خوب را از یک معمار 
خوب بخواهیم و به خاطر 
همین من فکر می کنم 
بخشی از این انرژی و این 
سرمایه باید صرف پیدا 
کردن خالهای شهر در 
ابعاد فرهنگی و ارزشی 
بشود تا معماری بتواند 
ظهور کند.
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ــه بهــره  ــن همانطــور کــه ممکــن اســت در مرحل اســت. بنابرای
بــرداری هــم بعــداً اتفاقاتــی بــرای طــرح پیــش بیایــد اگــر از هــم 
اکنــون کــه در مرحلــه طراحی هســت نتوانــد تغییــرات را تحمل و 
آن را هضــم نمایــد، در آینــده بــا مشــکات بســیار زیادتــری روبــرو 

ــد. خواهد ش
البتــه شــاید آقــای مهنــدس نیکبخــت بــه خاطــر بیاورنــد مرحوم 
دکتــر پرویــز وزیــری را کــه همیشــه خطــاب بــه دانشــجویان می 
گفتنــد صــورت فــرد را مــی تــوان از دو طــرف تــا حدودی کشــید 
ولــی بایــد این کشــش تــا انــدازه ای باشــد که فــرد قابل شناســایی 
باشــد و اگــر بیــش از آن باشــد مشــکاتی بــرای او و مخاطب پیش 

ــی آید. م
ــرات در هــر صــورت بســیار مهــم   حــد تغیی
اســت و بایــد بــه مقــداری باشــد کــه جوهــره 

مهندس اسماعیلی:اصلــی حفــظ شــود
 واقعیــت آن اســت کــه در حدی فیکس نشــده 
کــه مــا از طراح انتظار نداشــته باشــیم تغییرات 
مــورد نظــر مــا را اعمــال کنــد. مــا حتــی در 
بحــث ســازه چالش زیــادی داشــتیم. در بعضی 

ــا مشــکاتی رو بــه رو مــی  ــار هزینــه ای، مــا را ب مــوارد تصــور ب
کــرد و در بعضــی مــوارد ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه نیــروی 
کار مربوطــه را نیــز در اســتان یــزد در اختیار نداشــته باشــیم. البته 
بــرای ایــن قضیــه بــا چنــد مــورد رفــت و برگشــت و اصاحیــه در 

طــرح، راه حــل هایــی پیــدا شــد.
 در بحــث شهرســازی هــم در شــرایط فعلــی ایــن مســئله مطــرح 
اســت کــه ایــن پــروژه یــک طبقــه افــزون بــر مجــوز شهرســازی 
تراکــم دارد. چــرا کــه مــا طبقــه همکــف پــروژه را یــک فضــای باز 
نســبتاً تــرددی طراحــی کــرده ایــم و فضــای همکــف را تبدیــل به 
فضــای نســبتا بــاز و آزاد کــرده ایــم. در نتیجــه یــک طبقــه باید به 

ســاختمان اضافــه شــود و یــا یــک طبقــه منفــی زیرزمیــن اضافه 
شــود.

 هــم اکنــون طــرح بــه ایــن صــورت شــده اســت کــه مــا بــرای 
کارهــای مرتبــط بــا اربــاب رجــوع در زیرزمین هــای طبقات منفی 
یــک و منفــی دو طراحــی کــرده ایــم و از نظــر ارتفاعــی هــم چون 
ارتفــاع همکــف بــه خاطــر قــوس و کنســولی که داشــته اســت، از 
یــک طبقــه قــدری بیشــتر بــوده اســت، در نهایــت منجــر بــه این 

شــد کــه یــک طبقــه اضافــه شــود و ارتفــاع بیشــتر باشــد.
 در حــال حاضــر مــا نمــی توانیــم تناســب هــا را بــه هــم بزنیــم 
و بــه خاطــر تغییــری کــه همکــف ایجــاد کــرده، مــا نمــی توانیــم 
بــه آن ارتفاعــی کــه مــد نظــر طــرح تفصیلــی 
اســت، پایبنــد باشــیم. بــا ایــن حــال مــا مقیــد 
بــه رعایت مقــررات هســتیم و تا مجوزهــای الزم 
ــه کاری نخواهیــم زد و در  اخــذ نشــود دســت ب
عیــن حــال ایــن اطمینــان را می دهــم کــه طرح 
نیــز از انعطــاف الزم برخــوردار خواهــد  شــد و بــه 

پختگــی الزم خواهــد رســید.

 مهندس نیکبخت: 
مــن نکتــه ای را خدمت شــما عزیــزان عــرض می کنــم وآن اینکه 
یــک پــروژه معمــاری را بایــد باالخــره در یــک جایــی بســت و کار 
را تمــام کــرد. بــه قــول یکــی از اســتادانم، پــروژه طراحــی معماری 
دو وجــه دارد کــه یکــی شــروع کــردن آن و دیگــر تمــام کــردن آن 
اســت. ایــن پــروژه تــا اینجــا رســیده و نمــی تــوان یــک ضربــه بــه 
آن زد و پــروژه را روی هــوا فرســتاد و دیگــر اجــازه نــداد روی زمیــن 
بنشــیند. در هــر صــورت بایــد بــه ثمــر برســد. باید مراقبــت کنیم 
کــه تقاضــا هــا و ســفارش هــای مــا بــه معمــار هــم موجــب شــود 
کــه ایــن پــروژه هــر چــه ســریعتر طبق پیــش بینی هــا بــه انجام 
برســد و هرچــه زودتــر بــه مســیر تولیــد بیافتــد. بایــد از طــرح و 

ما باید با معماری داخلی 
وفاداری خود به طرح و 
شرایط تکمیل آن را فراهم 
کنیم. 
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اظهــار مطالبــی کــه ســبب شــود پــروژه روی 
هــوا قــرار گیــرد و مســیر حرکت آن مشــخص 

نباشــد خــودداری کــرد.
ــروژه  ــن پ ــه مســئله ســازه ای ــه نظــر مــن ن ب
ــه موضــوع کنســول  آنقــدر پررنــگ اســت و ن
آنقــدر پیچیــده اســت کــه نتــوان از پــس آن 
برآمــد. مســلما مهندســان برجســته ای در یزد 
و در تهــران هســتند کــه مــی توانند موضــوع را 
بــه خوبــی حــل و فصــل کننــد. از دیــدگاه من 
نکتــه ارزشــمند ایــن طرح فضــای بــاز همکف 
آن اســت کــه یکــی از پارامترهــای مهــم پــروژه 

اســت و اگــر قــرار باشــد ایــن فضــای بــاز را از پــروژه بگیریــم، بهتر 
اســت کل پــروژه را کنــار بگذاریــم و از ابتــدا ســراغ طراحــی جدید 
برویــم. یعنــی تمــام لطــف پــروژه و توجــه بــه مقیــاس انســانی و 
توجــه بــه تــداوم بصــری پیاده اســت. ایــن مــوارد نکات ارزشــمند 
ایــن ایــده و طــرح اســت و بایــد ایــن مطلــب را به صــورت مکتوب 
بــه شــهرداری انتقــال دهیــم و بگوییــم کــه شــهرداری بــه عنوان 

یــک نکتــه آموزشــی بــه موضــوع نــگاه کنــد.
ــز اهمیــت  ــه هــم حائ ــن نکت ــروژه ای ــرای پ  ب
ــت  ــال حرک ــی دور آن در ح ــه وقت ــت ک اس
هســتیم، بخــش فضــای ســایه ای کــه در زیــر 
ــه شــکل  شــکل گرفتــه دارای ارزش اســت و ب
هفــت آســمان در حــال عبــور اســت. بــه هــر 
ــه مســائل  ــاال دســت ب ــرای طبقــات ب حــال ب
کیفــی معمــاری آن گونــه کــه الزم اســت توجه  

نمــی شــود و بیشــتر بحــث هــای حقوقــی و ضوابــط و درصــد و 
مــوارد مشــابه مطــرح اســت.

دکتر مندگاری:
  قطعــاً همیــن اســت وقتــی یــک پــروژه معماری شــروع میشــود 
هزینــه ای کــه خواهــد داشــت عــدد باالیــی خواهــد بــود. البتــه 
مــن بــرآورد ایــن پــروژه را نمــی دانــم؛ ولــی مطمئــن هســتم کــه 
عــدد باالیــی هســت و شــاید حــدود هفتــاد یــا هشــتاد میلیــارد 
هزینــه خواهــد شــد. مــن فکر مــی کنــم در کنــار این هزینــه اگر 
بــه بحــث مستندســازی توجــه خاصــی داشــته باشــید و مراحــل 
طراحــی و  اجــرا  را پیوســته مســتند ســازی کنیــد، شــما چیزی 
را از دســت نخواهیــد داد و قبــل و بعــد از بهــره بــرداری، پژوهــش 

هــای مختلفــی انجــام خواهد شــد.
عــاوه بــر آن بــه نظــر مــی رســد کــه اگــر مــا واقعــاً ســاختمانی 
بــرای نظــام مهندســی طراحــی مــی کنیــم، بخشــی از جنبــه 

هــای آموزشــی و قابل مستندســازی آن شــامل 
ویژگــی هــای فنــی و اجرایــی و کیفیــت هــای 
معمارانــه ای را کــه در طــرح لحاظ شــده اســت 
بایــد خیلــی نمایــان کنیــم. از جانــب دیگــر، در 
پــس نــازک کاری هایــی کــه مــا انجــام خواهیم 
ــت  ــا پش ــی ه ــات و ویژگ ــه آن اتفاق داد، هم

نــازک کاری هــا مخفــی شــود.
 مــن نمــی خواهــم در اینجــا خواهــش کنم که 
همــه را اکســپوز کنیــم ولــی اگــر میشــود یک 
جاهــای خاصــی را کــه مــورد نظــر مــا هســت  
اکســپوز کنیــم تــا نشــان دهیــم که مثــا بتن 
چگونــه بــوده و چگونــه اجــرا شــده؛ دیتیل های 

آن چــه بــوده و عایــق بنــدی هــای مــا چــه جــور اســت؟ یعنــی 

ــرای  ــوم و ب ــرای عم ــد ب ــه می توان ــه ک هرآنچ
متخصصــان قابــل آمــوزش یــا بازآموزی باشــد، 
آنهــا را نمایــان کنیــم و حتــی روی جنبــه های 
کانســپچوال آن تمرکــز کنیــم.  مثاً ابــراز داریم 
کــه طبقــه همکــف بــه عنــوان نمونــه بــه چــه 
شــکلی اســت؟ یــا ایــن ویژگــی را کــه معمــار 
لحــاظ کــرده و بــه آن وفــادار بــوده ایــن ویژگــی 
بایــد کامــاً برجســته و بــرای عموم مــردم قابل 

ــد. فهم باش
بنابرایــن، بحــث نبایــد بــه گونــه ای باشــد کــه 
ــار متوجــه  ــی آث ــگام ارزیاب ــط داوران در هن فق
شــده باشــند و ســپس ویژگــی هــای خــاص، مخفــی یــا مغفــول 
قــرار گیــرد. بــاز هــم تاکیــد مــی کنــم کــه جنبــه هــای مفهومی 
کــه در معمــاری مــورد نظــر بــوده و همچنیــن جنبه هــای فنی و 
اجرایــی طــرح بایــد برجســته ســازی شــود و از همیــن االن بــرای 

آن برنامــه ریــزی داشــته باشــید.
 همچنیــن در مســیر طراحــی برای هــر کــدام از این مــوارد فکر و 
اندیشــه داشــته باشــید و اینکه چگونــه و از کجا مــی تواند اینگونه 

اتفاقــات را بــرای طرح رقــم بزند.

مهندس نیکبخت : 
ایــن مستندســازی بــدون شــک هزینــه در بــر 
دارد و بایســتی اولویــت بر مبنای کیفیــت کار و 
نــه مســائل اقتصــادی باشــد؛ چــرا کــه این یک 
مقــر و ســاختمان اختصاصــی اســت و نباید به 

صــورت یــک ســاختمان مســکونی دیده شــود.
 کیفیــت و کاس ســاختمان بســیار مهــم و مربــوط بــه تمامــی 
مهندســان یــزدی اســت کــه بایــد کامــل آن را پشــتیبانی کــرد. 
البتــه مــن قبــول دارم کــه نبایــد بــی مــورد هزینــه شــود ولــی 
باالخــره پــروژه خــوب و بــا کیفیــت، هزینــه خــاص خــود را دارد و 

بایــد بــه درســتی و بــا دقــت انجــام پذیــرد.

 دکتر مندگاری : 
یکــی از مــواردی کــه مــن مطمئــن هســتم بــه آن توجــه نخواهد 
شــد و مــورد غفلــت قــرار خواهــد گرفــت، آن اســت کــه چــون 
بــر اســاس تصــور عمومــی، معمــاری فقط مرتبــط با ســاختمان و 
ســاخت و ســاز اســت و بعــد از آن کــه معمــار کار خود را بــه انجام 
رســانید تصــور بــر ایــن اســت کــه دیگــر کار تمام شــده اســت. در 
حالــی کــه بعد از نمــای کلی ســاختمان،  نمای داخلــی و مبلمان 
بســیار مهــم اســت و آن گونه نیســت کــه مثــاً کارپرداز ســازمان 
یــا یــک اداره بتوانــد در مــورد معمــاری داخلــی 

تصمیــم بگیرد.
 نبایــد موضــوع  بــه گونــه ای باشــد کــه صرفــاً 
ــز و  ــدادی می ــود تع ــودرو خ ــا خ ــرداز ب کارپ
صندلــی از بیــرون خریــداری و آنها را در ســالن 
ســاختمان و قســمت هــای مختلف قــرار دهد.

در مــورد ایــن مســاله، بــه نظرمــن تناســب آنها 
بــا طــرح بســیار مهــم اســت و نــه اینکــه صرفاً 
نــگاه بــه قیمــت و نــرخ مصالح داشــته باشــیم.

ممکــن اســت مصالــح نه چنــدان گــران قیمت 
بــه دلیــل تناســب آن با طــرح معمــاری داخلی 
ســاختمان بســیار مناسب تشــخیص داده شود 
و ایــن بــر عهــده طراح اســت کــه مــوارد را به درســتی تبییــن و از 

جنبه های مفهومی که در 
معماری مورد نظر بوده و 
همچنین جنبه های فنی و 
اجرایی طرح باید برجسته 
سازی شود و از همین 
االن برای آن برنامه ریزی 
داشته باشید.

بعد از نمای کلی ساختمان،  
نمای داخلی و مبلمان 
بسیار مهم است 

این ساختمان فرصتی 
است که حداقل به 
همکاران خود نشان 
دهیم که وقتی از 
معماری صحبت می کنیم 
منظورمان چیست. 
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خــود رفع مســئولیت ننماید.
راجــع بــه معمــاری داخلــی و مبلمــان ســاختمان نبایــد اصــًا 
مســئله هزینــه بــردن آن، بــه عنــوان یــک اصــل مانــع شــونده 
مطــرح شــود. مــا بــا مبلمــان کــردن درســت در واقــع در جهــت 

تکمیــل طــرح معمــاری حرکــت و یــک ســری 
ویژگــی هــا را تعییــن و تکمیــل مــی کنیــم.

 آقــای شــولتز  یــک تعبیــر ســه گانــه از طراحی 
معمــاری داخلــی دارد و میگویــد: نمایان ســازی؛ 
تکمیــل ســازی و نمادیــن ســازی. مــا بایــد بــا 
ــرح و  ــه ط ــود ب ــاداری خ ــی وف ــاری داخل معم

شــرایط تکمیــل آن را فراهــم کنیــم .

مهندس نیکبخت: 
شــما کامــا درســت میفرماییــد. بــاور کنیــد آن لحظــه ای کــه 
شــما از کارپــرداز و اقــدام او بــرای انتخــاب وخریــد مبــل و میــز 
و تجهیــزات داخلــی ســاختمان ســخن بــه میــان آوردیــد، اجرای 
پــروژه هــای دولتــی در نظرم مجســم شــد کــه در آن زمان دســت 
معمــار بــه هیــچ جا بنــد نیســت و یــک روز وقتــی به ســاختمان 
مراجعــه مــی کنــد، شــاهد اســت کــه مثــاً یــک تابلو ترســناکی 
را جلــو روی او نصــب کــرده انــد و تمــام مبــل و میــز و صندلــی با 
نــگاه هــای ســطحی گرایانــه خریــداری و بــه ســاختمان منتقــل 

شــده اســت.
 شــما بــه درســتی فرمودیــد کــه معمــار بایــد 
ــرداری  ــره ب ــام و به ــه  اتم ــن لحظ ــا آخری ت
ســاختمان،کنترل هــای الزم را داشــته باشــد و 
ــورد  ــد و م ــرح نمای ــود را مط ــنهادهای خ پیش
پشــتیبانی قــرار گیــرد؛ تــا آنکــه اثــر طراحــی 

ــه دل بنشــیند. شــده ب
 کیفیــت نــور و نورپردازی ســاختمان و مــواردی 
از ایــن دســت همــه بایــد طبــق پیش بینــی و با 

نظر طــراح باشــد.

 مهندس اسماعیلی:

 مــن در کارگروهــی کــه بــرای پیگیــری امور ســاختمان ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان تشــکیل شــده، بــه طــور پیوســته 
ایــن موضــوع را مطــرح کــرده ام کــه ایــن پــروژه، معمــاری خیلــی 
پیچیــده ای نــدارد و ویژگــی آن خلــوص و ســادگی طــرح اســت.

 آنچــه مهم اســت جزئیــات اجرایــی و دقت در 
کیفیــت اجراســت کــه می توانــد روی کیفیت 

ــذارد. فضایی تاثیر بگ
 مــا در فضــای داخلــی پیچیدگــی زیــادی را 
نداریــم و ایــن یکــی از محســنات پروژه اســت 
در حالــی کــه اگــر مــا در کنــار ایــن موضــوع، 
بــه دقــت بــه جزئیــات نپردازیم، دیتیــل هایی 
کــه مــورد نظــر ماســت، ممکن اســت فضــا را 

بســیار زشــت کند.
 البتــه ناچــارم بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کنــم کــه در ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان، بــه دلیــل تراکــم کارهــا، مباحــث 
ــن  ــدارد و ای ــگاه خاصــی ن ــدان جای معمــاری و کیفیــت آن چن
ســاختمان فرصتــی اســت کــه مــا حداقــل بــه همــکاران خــود 
نشــان دهیــم کــه وقتــی مــا از معمــاری صحبــت مــی کنیــم 
ــا                                                                                                               ــت فض ــم کیفی ــی گویی ــی م ــت؟ و وقت ــان چیس منظورم
ــاً  ــذار باشــد واقع ــر گ ــه تاثی ــدی مجموع ــد روی کارآم ــی توان م

منظورمــان بعینــه چیســت؟ 
بــه نظــر مــن بایــد بــا جدیــت مراقبــت کنیم 
کــه ایــن بخــش از قضیــه را همــراه بــا کیفیت 
ــای  ــم و آن را ج ــش ببری ــه پی ــاختمان ب س
ــه  ــان دادن اینک ــرای نش ــم ب ــبی بدانی مناس
ــات  ــد جزئی ــی توان ــا کجــای کار م ــار ت معم

پــروژه را تبییــن نمایــد.
 نکتــه دیگــر هم کیفیــت و دقت در اجراســت 
کــه بخصــوص در مرحلــه نــازک کاری بســیار 
مهــم به شــمار مــی آیــد و در دوام ســاختمان 
ــازه  ــه س ــد داشــت. البت ــادی خواه ــرات زی اث
ممکــن اســت بــه ایــن ســادگی دچار آســیب 
ــازک کاری هــای  ــی ن و فرســودگی نشــود ول

تمام لطف پروژه و توجه به 
مقیاس انسانی و توجه به 
تداوم بصری پیاده است. 

طرح های باال دست به 
مسائل کیفی معماری آن 
گونه که الزم است توجه 
نمی شود و بیشتر بحث 
های حقوقی و ضوابط 
و درصد و موارد مشابه 
مطرح است.
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ســاختمان ممکــن اســت دارای عمــر مفیــد کوتاهــی باشــد. 

گنجینه زید:
شــاید در پایــان این میزگــرد طرح ایــن موضوع 
نیــز الزم باشــد کــه پــس از برگــزاری مســابقه، 
بــرای برخــی از شــرکت کننــدگان ابهــام هایی 
ــه  ــا گنجین ــو ب ــه در گفتگ ــت ک ــود داش وج
آنهــا را مطــرح کردنــد.از جملــه اینکــه شــاید 
ــوار،  ــه داور بزرگ ــن س ــار ای ــود در کن ــر ب بهت
حداقــل یــک داور پیشکســوت یــزدی نیــز قرار                                               
مــی گرفــت و یــا اینکــه خــوب بــود داوری روی 
آثــار در یــزد انجــام مــی شــد و نیــز ایــن ابهــام 
بــرای برخــی وجــود دارد کــه شــاید برخــی از 

طراحــان بــا ماحظــه ویژگــی هــای آثــار قبلــی معمــاری داوران 
ســعی کــرده انــد ذائقه و ســلیقه آنهــا را بــرای احــراز رتبــه در آثار 

خــود را رعایــت کننــد.
بــرای مجموعــه ایــن ابهــام هــا شــاید توضیحــات حاضریــن در 

میزگــرد بتوانــد روشــنگری کنــد.

مهندس نیکبخت: 
مــن ابتــدا توضیحــی بدهــم و آن اینکــه اگــر حداقــل یــک نفــر 
یــزدی بــه عنــوان داور در جمــع داوران ایــن مســابقات بــود، جــزء 
نقــاط قــوت داوری بــه شــمار مــی رفــت کــه این موضوع بســتگی 
بــه تصمیــم هیــات مدیــره ســازمان در اســتان یزد داشــته اســت.

ــه  ــر کســی ب ــه اگ ــم ک ــوش نکنی ــه فرام  البت
عنــوان داور شــرکت مــی کــرد امــکان حضــور 
وی بــه عنــوان شــرکت کننــده حــذف می شــد 
و شــاید معمــاران یــزدی ترجیــح می دادنــد کــه 
بــه عنــوان شــرکت کننــده وارد موضــوع شــوند. 
البتــه ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه آقــای 
ــازمان  ــرم س ــس محت ــد رئی ــدس فرهمن مهن
ــره  ــره دســت و خب ــاران چی ــه خــود از معم ک
اســتان یــزد هســتند بــدون آنکــه مطلبــی را در 

جلســات بیــان کنند خــود شــاهد بحــث هــای داوران بودنــد و در        
انتخــاب هایــی کــه انجام شــد ایشــان حاضر و ناظــر کار مــا بودند.

ــرکت  ــی از ش ــه برخ ــه ک ــن نکت ــورد ای در م
کننــدگان ممکن اســت بــه دنبال تشــخیص و 
پیگیــری نــوع ســلیقه و ذائقــه داوران بــوده انــد 
تــا آثــار خــود را بــر ایــن مبنــا تولیــد و عرضــه 
کننــد، بــه نظر مــن این حرف درســتی نیســت. 
چــرا کــه اوالً خود من به عنــوان یکــی از داوران، 
آنقدر ســخت گیر هســتم کــه اگر متوجه شــوم 
کســی پیگیر ســلیقه و شــیوه کار من بوده و به 
همــان ترتیب محصول خــود را ارائه داده اســت، 
اول از همــه او را از دور مســابقه حــذف مــی کنم 
و مطمئــن هســتم دیگــر داوران به ویــژه جناب 
آقــای دکتــر تغابنی هــم روحیــه مشــابهی را دارنــد و بنابرایــن راه 

نفــوذ از طریــق شناســایی ذائقــه ما بســته اســت.
 مــادر داوری بــه دنبــال کیفیــت خــود اثــر بوده ایــم و بــه نظــر من 
همیــن شــرکت کــردن در یــک چنین مســابقه ارزشــمندی خود 

بــه عنــوان یــک جایزه تلقــی می شــود.
 طبیعتــاً بیــن ایــن چندیــن طــرح و پــروژه یــک مــورد بــه عنوان 
برنــده اصلــی مطــرح می شــود و بقیــه کنــار مــی روند و همیشــه 
در همــه مســابقات یــک نفــر شــاد و مســرور و بقیــه ناراحــت یــا 

دلگیــر می شــوند. 
امــا اینکــه می گوینــد خــوب بــود جلســات داوری در یــزد برگــزار 
ــا در آن  ــه واســطه مســائل کرون می شــد، شــاید بخشــی از آن ب
زمــان بــود و در هــر صــورت من ایــن اطمینان 
را می دهــم کــه مــا داوران اگرچه یــزدی نبودیم 
امــا بــا یــزد و معمــاری آن به هیچ وجــه بیگانه 
نبودیــم؛ بلکــه پــا بــه پــای مهندســان معمــار 
یــزدی در جریــان آثــار و ویژگی هــای معماری 

یــزد قــرار داشــته ایــم.
 شــخص خــود مــن از حــدود ۳0 ســال پیــش 
بــا حضــور در یــزد حــدود ده مــورد از منــازل 
را کــه نیــاز بــه مرمــت داشــت، مــورد بررســی 

این یک پروژه سوداگرانه 
نیست. با  این ساختمان  
کسی قرار نیست تجارت 
کند و یا بخشی از آن را به 
فروش بگذارد. باید اجازه 
دهند که طرح انجام شود. 

اگر متوجه شوم کسی 
پیگیر سلیقه و شیوه کار 
من بوده و به همان ترتیب 
محصول خود را ارائه داده 
است، اول از همه او را از 
دور مسابقه حذف می کنم 
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قــرار مــی دادیــم.

مهندس اسماعیلی: 
 یکــی از دالیلــی کــه مــا در تیم داوری شــخص 
دیگــری را اضافــه نکردیــم همین بود کــه داوران 
ــا دقــت نظــر و همفکــری هــر چــه  بتواننــد ب
ســریعتر بــه جمع بنــدی برســند و نــگاه مهمتر 
مــا بــه موضــوع آن بــود کــه عاقــه منــد بودیم 
پیشکســوتان معمــاری نیــز در ایــن مســابقه به 
صــورت فعال شــرکت کننــد و توانمنــدی خود 
را بــه منصــه ظهــور و بــروز برســانند. اگــر از این 
بزرگــواران کســی بــه عنــوان داور انتخــاب مــی 
ــرکت  ــش ش ــت پوش ــراد تح ــود و اف ــد، خ ش
ــرکت  ــوان ش ــه عن ــور ب ــکان حض ــان ام ایش
کننــده در مســابقه را از دســت می دادنــد و برای 
آنــان محدودیــت هــای ســنگین ایجاد می شــد.

 از طــرف دیگــر مــا اطــاع داشــتیم که هر ســه 
داور بــا یــزد کار کرده انــد و در داوری هــا شــرایط 

یــزد را در نظــر گرفتــه اند.
 در جلســات داوری نیــز بــرای مــن جالــب بــود 
ــه  ــد ک ــی دادن ــه تشــخیص م ــن ک ــه همی ک
پــروژه ای ولــو بــه صــورت خیلــی جزئی شــبیه 

بــه کار یکــی از ایــن ســه داور مــی باشــد، بافاصلــه آن کار را کنــار 
ــتند. می گذاش

 مثــاً بــا یــک پــروژه داشــتیم کــه قوســی را کار کــرده بــود کــه 
شــبیه کارهــای یکــی از داوران بــه شــمار می آمــد. در همیــن حال 

داور مربوطــه بــا اعــام اینکــه ایــن کار را خــود 
ــر انجــام داده اســت، تقاضــای  ــوی ت ــی ق خیل
حــذف اثــر را از مرحلــه داوری مطــرح می کرد و 

بــه آن اثــر امتیــاز منفــی مــی داد.

 دکتر مندگاری:
 در جمــع بنــدی از مباحــث مطــرح شــده در 
ایــن میزگــرد ابتــدا از جنــاب آقــای مهنــدس 
ــع  ــن جم ــه خاطــر حضــور در ای نیکبخــت ب

تخصصــی تشــکر مــی کنــم.
ــا داوران  ــه ب ــنایی ک ــه آش ــه ب ــا توج ــن ب م
ــت دارم،  ــی و نیکبخ ــان تغابن ــوص آقای بخص
مطمئــن هســتم کــه ایــن دو بزرگوار با شــرایط 
یــزد و معمــاری آن آشــنایی کاملــی دارنــد. در 
مــورد اعــام نتایج مســابقات هم در هــر صورت 
همانطــور کــه اشــاره شــد در ایــن مســابقه مــا 
یــک طــرح برنــده داریــم و بقیــه طرح ها ممکن 
اســت دچــار دلخــوری شــوند. ایــن را بایــد بــه 
ــرکت  ــزان ش ــه عزی ــف ب ــای مختل ــکل ه ش
کننــده حالی کــرد کــه معیارهــا چگونه تعیین 
ــه چــه شــکل قضــاوت هــا صــورت  شــده و ب
گرفتــه اســت. بیانیــه داوران هــم خــود بــه حــد 
ــار مــورد  کافــی گویاســت کــه چــه شــکل آث

ارزیابــی قــرار گرفتــه انــد.

مهندس نیکبخت:
 مــن یــک نکتــه ظریفــی را درمــورد ایــن مســابقات بــه عــرض 

برســانم و آن اینکــه تصــور می کنم بســیار خوب 
اســت اگــر کارفرمــا که ســازمان نظام مهندســی 
ــک  ــن و ی ــک مشــاور امی ــاختمان اســت، ی س
پیشکســوت معمــاری بــه عنــوان مشــاور امیــن  
انتخــاب کنــد و طــرح را بــا نظــر او به جلــو ببرد.

معمــوالً کارفرماهــا نســبت بــه میــزان اعتبــارات  
پــروژه دچــار تردیــد مــی شــوند و ایــن تردیــد 
بــه ســرانجام کار آســیب میزند. بســیار مناســب 
اســت کــه یــک مشــاور امیــن کــه در سیســتم 
هــای دولتــی بــه عنــوان عامــل چهــارم قلمــداد 
مــی شــود، انتخــاب کننــد و در کنــار دستشــان 

باشد.
 ایــن فــرد بایــد کســی باشــد کــه هــم طــرح را 
پشــتیبانی کنــد و هــم معمــار را و پیشــنهادات 
ســازنده بــه کارفرمــا بدهــد و کارفرمــا بتوانــد بــا 
اطمینــان خاطر نقطــه نظــرات مشــاور معماری 

را بــه ثمــر برســاند.

دکتر مندگاری:
 اگــر چــه وقــت جلســه بــه اتمام رســیده اســت 
امــا بــا اغتنــام فرصــت من یــک موضــوع دیگری 
را هــم مطــرح می کنــم و آن اینکــه بــا هــدف کــم کــردن آســیب 
هــا وقتــی مســابقه ای ماننــد جشــنواره فیلــم فجــر برگــزار مــی 
شــود، یــک فیلــم منتخــب دارد و تکلیــف آن روشــن اســت امــا 
در کنــار آن از زوایــای مختلــف ماننــد موســیقی متــن، فیلــم نامه، 
بازیگــر زن، بازیگــر مــرد و بســیاری پارامترهــای 
دیگــر افــراد و تیــم هــا و فیلم هایــی را بــه عنوان 

برتــر معرفــی مــی کنند. 
 مشــابه آن را شــما می توانیــد در مســابقات 
ــک  ــاً ی ــد. مث ــرا درآوری ــه اج ــز ب ــاری نی معم
ــده  ــه شــده و برن ــه مســابقه ارائ طرحــی کــه ب
نشــده، ممکن اســت از نقطــه نظر دیگــری مورد 
توجــه ویــژه داوران قــرار بگیــرد و آن ویژگــی هــا 
مــی تواند تعــداد برنــدگان را بیشــتر و اعتراضات 

و دلخــوری هــا را مایــم تــر کنــد.

 مهندس نیکبخت:
 پیشــنهاد شــما بســیار جالب و قابل اجراســت و 
اگــر چــه تــا بــه حــال چنیــن مــوردی ماحظه 
نشــده اســت، امــا مــی شــود آن را به عنــوان یک 
ایــده و طــرح خــوب پیگیــری کــرد و بــر مبنای 
آن در مســابقات  مختلــف، حضور پررنــگ تری را 
در مســابقه خواهنــد داشــت. بــا این دیســیپلین، 
ــگاه   ــل از یــک ن ــروژه را مــی شــود حداق هــر پ
نســبت به دیگــران دارای امتیــاز باالتــری ارزیابی 

کرد.

ــن  ــدگان در ای ــرکت کنن ــه ش  گنجینــه زید: از هم
ــم. ــی کنی ــکر م ــرد تش میزگ

متاسفانه طرح های 
باالدستی و رویکردهای 
مدیریت شهری، روح 
معماری و شهرسازی را 
نشناخته اند. به همین 
دلیل در اکثر پروژه هایی 
که کیفیت های فضایی و 
محیطی به طور خاص مد 
نظر باشد معموال پایبندی 
کامل به ضوابط شهری با 
چالش روبه رو می شود. نه 
تنها شهر بستری مناسب 
برای شکل گیری معماری 
فاخر فراهم نمی کند بلکه 
ضوابط شهری راه را برای 
شکل گیری ساختمان 
های خاص سخت می کند.  

متاسفانه طرح های 
باالدستی و رویکردهای 
مدیریت شهری، روح 
معماری و شهرسازی را 
نشناخته اند. به همین 
دلیل در اکثر پروژه هایی 
که کیفیت های فضایی و 
محیطی به طور خاص مد 
نظر باشد معموال پایبندی 
کامل به ضوابط شهری با 
چالش روبه رو می شود. نه 
تنها شهر بستری مناسب 
برای شکل گیری معماری 
فاخر فراهم نمی کند بلکه 
ضوابط شهری راه را برای 
شکل گیری ساختمان 
های خاص سخت می کند.  
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دیدگاه  مهندس علی صادقیان پیشکسوت معماری استان یزد  و منتقد برگزاری مسابقات معماری ساختمان سازمان

نقدی بر مسابقه معماری ساختمان سازمان

به نام خدا
ایــن مســابقات کار بســیار خــوب و ارزشــمندی بــود کــه از طــرف 
هیئــت مدیــره جدیــد ســازمان صــورت گرفــت و عملکرد بســیار 

خوبــی داشــت؛ لیکــن پایــان آن بــه گونــه 
ای کــه بایــد رقــم نخــورد. 

 در کل مــی تــوان بــه ایــن صــورت بیــان 
کــرد کــه از شــیوه داوری و عملکــرد داوران 
رضایــت چندانــی حاصــل نشــده اســت. به 
ــه طــور خیلــی  ایــن معنــی کــه داوران ب
سرســری و بــدون توجــه کافــی و صحیح، 
ــد. داوران  ــرده بودن ــه ک ــا را ماحظ کاره
حتــی بــه دســتور نقشــه و خواســته هــا 
توجــه کافــی مبــذول نکــرده بودنــد. آنــان 
فقط یــک پوســته و حجــم کار را ماحظه 
ــد  ــاز دادن ــم کار امتی ــه حج ــد و ب کردن
ــرکت  ــی ش ــه برخ ــت ک ــورم آن اس منظ
کننــدگان کار را از نظــر ظاهــر بــه خوبــی 
ــاس آن  ــان و اس ــی بنی ــد ول ــته بودن آراس

چنــدان مناســب نبــود.
همچنیــن می شــود گفت کــه انتخــاب داوران 

بــه درســتی انجام نشــده اســت .
مشــکل دیگــر آن بود کــه اســامی داوران از ابتدا 
اعــام شــده بــود و برخــی بــرای  برنــده شــدن 
بــه هر قیمت، بامشــاهده کارهای قبلــی داوران، 
ســعی در ارائــه اثــری داشــتند کــه بــا کارهــای 
قبلــی داوران همخوانی داشــته باشــد و شــانس 

برنــده شــدن خــود را افزایــش دادنــد.
ــورد  ــت . در م ــال اس ــک احتم ــن ی ــه ای  البت
ــه نمایــش آنهــا  ــا توجــه ب ــه شــده ب ــار ارائ آث

در نمایشــگاه ، مــن پــان مناســبی از هیچکــدام از آن هــا رویــت 
نکــردم و ارتبــاط هــای فضایــی آنهــا درســت یــا مطابق خواســته 

ســازمان نبــود .
ــک مســابقه توســط  ــز ی ــل نی ــد دوره قب چن
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
یــزد برگــزار شــد کــه در آنجــا مــن بــه عنــوان 
داور حضــور داشــتم.  در آنجــا هــم متاســفانه 
کســانی شــانس برنــده شــدن پیــدا کردنــد که 
صرفــاً حجم بهتــری را آفریــده و فرم بهتــری را 
ارائــه کــرده بودنــد. فــرم هــا و حجــم هــا شــاید 

بــه صــورت ظاهــر ایــده آل و قابــل اعتنــا باشــد لیکــن اجرایــی 
نیســت. در ایــن مســابقات هــم وضعیــت تکــرار شــده اســت و 
تقریبــاً آثــار کســانی کــه برنــده شــده انــد شــاید اجرایی نباشــد و 
بــا محیــط یزد نیــز تطابــق الزم را نداشــته 

. شد با
ــام  ــازمان نظ ــه س ــورت آنچ ــر ص ــه ه ب
مهندســی ســاختمان اســتان یزد طراحی 
ــان  ــاختمانی در ش ــد س ــد  بای ــی کن م
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان باشد. 
البتــه اگــر چــه مــکان احــداث ایــن 
ســاختمان قــدری از مرکزیــت جمعیتــی 
شــهر یــزد دور اســت لیکــن چــون 
ــازمان  ــه س ــدگان ب ــه کنن ــده مراجع عم
تشــکیل  کارفرمایــان  و  مهندســان  را 
می دهنــد، از ایــن نظــر عیبــی نــدارد، امــا 
ممکــن اســت بعــدا برخــی ادعا کننــد که 
ایــن ســاختمان چه ســاختمان مهندســی 
اســت که بــا معمــاری ســنتی یــا معماری 

ــه دارد. ــا فاصل ــی م ــای قدیم ــوب و زیب خ
مــن کا بــا طراحان معمــاری کــه صحبت می 
کــردم تقریبــا هیچکــدام راضــی نبودنــد و فقط 
آنهــا کــه امتیــاز آورده بودنــد، از مســئله راضــی 

بودند.
ــتی در کار  ــه دس ــا ک ــان دارم آنه ــن اطمین م
معمــاری اســتان یــزد دارنــد از ایــن مســابقه و 
نتایــج آن خشــنود نبودنــد و بــه همیــن لحاظ 
ــک جلســه و  ــه ی ــن آن اســت ک پیشــنهاد م
ــازمان و  ــس س ــود و رئی ــته ش نشســت گذاش
ــوت شــوند. در  ــراد پیشکســوت دع بعضــی اف
صــورت امــکان، از داوران هــم هرکــدام آمادگــی دارنــد در جلســه 
حضــور داشــته باشــند تــا حرف هــا زده شــود و از نظــرات یکدیگر 

آگاه شــوند.
مــن خــودم ســالهای ســال معمــاری را تدریس 
کــرده ام امــا بــه ایــن شــکل هرگز عمــل نکردم 
و مــو بــه مــو پــان هــا ، نماهــا و حجــم هریک 
جداگانــه بررســی میشــد و بــه این شــکل نبود 
کــه مــن یــک پوســته و حجــم را ماحظه کنم 

و بهتریــن را تشــخیص دهم.

 اسامی داوران از ابتدا 
اعالم شده بود و برخی 
برای  برنده شدن به هر 
قیمت، بامشاهده کارهای 
قبلی داوران، سعی در ارائه 
اثری داشتند که با کارهای 
قبلی داوران همخوانی 
داشته باشد

 فرم ها و حجم ها شاید 
به صورت ظاهر ایده آل 
و قابل اعتنا باشد لیکن 
اجرایی نیست. 

یکبــار گفتــه شــد مهنــدس علــی صادقیــان و تیــم ایشــان در مســابقه معماری ســاختمان 
ســازمان شــرکت کــرده انــد و بــه همیــن لحــاظ بصــورت کامــل و دقیــق در جریــان امــور 
مســابقه هســتند. یــک بــار هــم شــنیده شــد کــه ایشــان درخواســت داده اند تــا اثر ارســالی 
شــان از دور مســابقه و داوری حــذف شــود. خــود ایشــان بــه طــور کلــی فرمودنــد کــه اصــًا 

مایــل بــه شــرکت در مســابقه نبــوده اند.
 بــه هــر صــورت هرچــه بوده گذشــته ولــی نظراتشــان در مــورد جایــگاه و روند برگــزاری این 

مســابقه خواندنی است.
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ــه منظــور  ــزد ب ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ی
ــه: ــود از جمل ــداف خ ــق بخشــی از اه تحق

ــامی  ــی - اس ــهای ایران ــگ و ارزش ــت فرهن ــعه و تقوی توس
ــای  ــد و اعت ــات رش ــن موجب ــازی، /تامی ــاری و شهرس در معم

مهندســی کشــور 
ترویــج اصول معماری و شهرســازی و مقررات ملی ســاختمان 

و رشــد آگاهی عمومی نســبت بــه آن و افزایش بهــره وری،
 طراحی ســاختمان دفتر نمایندگی نظام مهندســی ســاختمان در 
شهرســتان بافــق را بــه مســابقه گذاشــت تــا ضمــن فراهــم شــدن 
زمینــه مشــارکت مهندســان و ایجــاد شــور و نشــاط حرفــه ای بــا 
ســاخت بناهــای اصولــی و ارزشــمند در ترویــج ســاخت و ســاز 

اســتاندارد و اصــاح ســلیقه عمومــی جامعــه موثــر باشــد.
ــوب  ــری جن ــق در 120 کیلومت ــتان باف ــه شهرس ــح اینک  توض
شــرقی شــهر یــزد در حاشــیه کویــر مرکــزی ایــران واقــع شــده 
و در برگیرنــده نامناســب تریــن عوامــل طبیعــی غالــب بــر فات 

مرکــزی ایــران مــی باشــد.
بــه طــور کلــی شهرســتان بافــق بــا آب و هــوای گــرم و خشــک 

دارای زمســتانهای ســرد و تابســتانهای گــرم اســت.

رویکرد  مسابقه
 بــا توجــه به رســالت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در باال 
بــردن کیفیــت خدمــات مهندســی و نظــارت بــر حســن اجــرای 
ــام نظــام  ــه ن ــه ب ــی رود ســاختمانی ک ــات انتظــار م ــن خدم ای
مهندســی ســاختمان بــر پــا مــی شــود تجلــی باالتریــن ســطح از 
توانمنــدی هــای جامعه مهندســی باشــد و نشــان دهد بهــره مندی 
از خدمــات مهندســی بــا کیفیــت منجــر بــه ایجــاد ارزش هــای 

ملمــوس و ناملمــوس بــرای ســاختمان مــی شــود.
ــگاه  ــاختمان، آن ــرای س ــی ب ــاری در ارزش آفرین ــگاه معم جای
ــه ارزش هــای  ــد کــه دســتیابی ب ــدا می کن ــع نمــود پی ــه واق ب
معمــاری بــا رعایــت قوانیــن و ضوابــط باالدســتی چــون مقــررات 
ملــی ســاختمان و ضوابــط شهرســازی همــراه باشــد، نســبت بــه  
ــوده و  ضــرورت هــای زیســت محیطــی و اقتصــادی حســاس ب

نگاهــی عمیــق بــه جامعــه و فرهنــگ آن داشــته باشــد.
در واقــع خاقیــت معمــاری در بســتر محدودیــت هــا و                    
چالــش هــا معنــا مــی یابــد و راه حــل هــای معمارانه پاســخ های 
بدیــع و نوآورانــه هســتند کــه محدودیــت را بــه فرصتــی بــرای 

ــازند. ــی س ــدل م ــی ب ارزش آفرین

برخی ابعاد طراحی معماری ساختمان دفتر نمایندگی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان بافق 
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 برنامــه هــر پــروژه و خواســته ها و نیازهــای کار فرمــا، چالش های 
ثابــت هــر پــروژه معمــاری اســت؛ امــا آنچــه یــک اثــر معمــاری را 
مانــدگار و ارزشــمند مــی ســازد حساســیت آن نســبت بــه وجوه 
بیشــتری از تاثیرگــذاری هــا و تاثیــر پذیــری های معماری اســت. 
از آن جملــه مــی تــوان به محیط زیســت در تمــام ابعاد آن، شــهر 
و محیــط پیرامــون جامعه و روابــط اجتماعی، تاریخ و فرهنــگ و.... 

ــاره نمود. اش
 هــر انــدازه معمــار چالش هــای مهــم تــر و پــر معنــا تــری پیــش 
روی خــود ببینــد و در فرآینــدی درســت و منطقی بــه راه حل هایی                  
دســت یابــد کــه بتواننــد در یکپارچگــی و تعامــل با هم، انســجام 
و زیبایــی را نیــز بــه نمایــش بگذارنــد، مــی تــوان انتظــار داشــت 

محصولــی مانــا تــر و ارزشــمند تــر خلــق گــردد. 

ــه  ــه منظــور توجــه دادن جامعــه حرفــه ای ب در ایــن مســابقه ب
رویکــرد حــل مســئله در طراحــی معمــاری و لــزوم حساســیت 
جامعــه حرفــه ای نســبت بــه مســائل روز در حــوزه هــای مرتبط 
بــا معمــاری و شــهر، مــواردی چــون تبییــن مســائل پیــش روی 
ــه طــرح از  ــا آنهــا و فراینــد رســیدن ب طــراح، نحــوه برخــورد ب

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
 در واقــع معتقدیــم راه حــل هــای معمــاری از خــال تجربه های 
معمــاری ســر بــر مــی آورد و هــر پــروژه فرصــت و بهانــه ای بــرای 
پرداختــن بــه مســائل پیــش روی معمــاری و حــوزه هــای مرتبط 

بــا آن اســت.
 وظیفــه معمــار متعهــد اســت کــه در زمان انجــام تعهــدات خود 
نســبت بــه کارفرمــا به تعهــدات اجتماعی خــود در قبــال نیازهای 
عمومی جامعه نیز حســاس و پاســخگو باشــد و همیشــه خــود را 
در معــرض مســائلی فراتــر از تــک پــروژه ها قــرار داده و گوشــه ای 

از چالــش هــای عمومــی را نیز پاســخگو باشــد.

موضوع مسابقه 
طراحــی معمــاری - نقشــه هــای مرحلــه اول ســاختمان نظــام 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــی س ــی نمایندگ مهندس
اســتان در شهرســتان بافــق طبــق برنامــه فیزیکــی ارائه شــده به 
مســاحت زیربنــای حــدود 520 متــر مربع در زمینی به مســاحت 

۴52 متــر مربــع و طراحــی محوطــه آن.

 عوامل مسابقه 
کارفرمــا و مجــری طــرح: ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

اســتان یــزد
 مدیر مسابقه: مهندس الهام اسماعیلی

 داوران) به ترتیب حروف الفبا(:
 دکتر شیدا چنگیزی 

 مهندس سید منصور سید عاقبند
    مهندس مجتبی فرهمند 

 دکتر حمید میرجانی

بیانیــه هیئــت داوران مســابقه طراحــی 
ســاختمان نظــام مهندســی شهرســتان بافــق

 پیــرو فراخــوان مســابقه طراحــی ســاختمان 
دفتــر نمایندگی ســازمان در شهرســتان بافق، 
تعــداد 9 اثــر از ثبــت نام کنندگان مســابقه در 

مــورد مقــرر دریافــت گردید.
ــابقه در روز چهارشــنبه  ــه داوری مس  جلس
پانزدهــم بهمــن 99 با حضــور داوران مســابقه  

در محــل خانــه مهنــدس برگــزار گردیــد.
ــار، داوران  ــب آث ــت غال ــه کیفی ــه ب ــا توج  ب
بــا مذاکــره ســه اثــر را واجــد کیفیــت بــرای 

ــد. بررســی بیشــتر تشــخیص دادن
 بحــث و گفتگــو پیرامــون میزان تطابــق آن ها 
بــا مــاک هــا و معیارهــای تعییــن شــده در 
فراخــوان انجــام شــد. ایــن ماک هــا و مــوارد 

شــامل مــوارد زیــر بــود:
ــف  ــی از تعری ــد طراح ــفافیت فراین  ش

ــوآور ــده ن ــق ای ــا خل ــئله ت مس
 خاقیت در پر و خالی و حجم کلی بنا

 خلق فضاهای با کیفیت و خوانایی در روابط فضایی
ــراد             ــی و اف ــررات مل ــی و مق ــط طــرح تفصیل ــت ضواب  رعای

ــوان کــم ت
 توجه به نحوه ارتباط بنا باشهر 

 توجــه بــه اقلیــم منطقــه توجــه بــه جنبــه هــای فرهنگی و 
تاریخــی منطقه

  توجه به جنبه های اجرایی و اقتصادی

 داوران بــه اتفــاق آرا هیــچ کــدام از آثــار را واجــد ویژگــی هــای 
الزم بــرای رتبــه اول ندانســته و پــروژه شــماره 117۳9 متعلــق به 
خانــم هــا مریــم قاســمی زاده و زهــرا شــارق را به عنوان رتبــه دوم 
و پــروژه شــماره 117۴7 متعلــق بــه خانــم الهــام امیــدواری را بــه 

عنــوان رتبــه ســوم برگزیدند.
همچنیــن هیئــت داوران تنهــا پــروژه شــماره  117۳9 را بــا توجه 
بــه نــوآوری خــاص خــود،  رعایــت خلــوص،  تناســب و زیبایــی، 
توجــه بــه اقلیــم و مباحــث هویتــی و ماحظــات اقتصــادی، در 
صــورت تکمیــل و اصــاح بــرای اجــرا به عنــوان دفتــر نمایندگی 

نظــام مهندســی در بافق مناســب دانســتند.
 در پایــان هیئــت داوران پیشــنهاد مــی کنــد بــا توجه بــه این که 
جایــزه رتبــه اول مســابقه هزینــه نمی شــود بــه هــر یــک از هفت 
اثــر شــرکت کننــده در مســابقه مبلــغ یک میلیــون تومــان بابت 

تســهیات و کمــک هزینه شــرکت در مســابقه پرداخــت گردد.
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طرح رتبه دوم:
سرگروه: مریم قاسمی زاده 

همکار: زهرا شارق
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ــری  ــث شــکل گی ــت باع ــی شهرســتان تف ــت جغرافیای موقعی
متفــاوت بــه لحــاظ تیپولــوژی و مورفولــوژی نســبت به یزد شــده 
اســت.از ســویی غلبه طبیعــت و مجموعــه باغــات و انارســتان ها، 
ســاختارهای منحصــر بــه فــردی در بافــت شــهری تفــت ایجــاد 
کــرده انــد و انتســاب عنــوان باغشــهر بــه ایــن شهرســتان نیــز 
بــر همیــن مبنــا و از نشــانه های همزیســتی و تعامــل فعالیــت هــا 
و الگوهــای شــهری و مردمــی در محیــط طبیعــی بــوده اســت. 
مهندســان بــه عنــوان متولیــان آبــاد گــری، حافظــان و توســعه 
دهنــدگان ایــن الگوها و ســنت ها هســتند و ســاختمان ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان بــه عنــوان نمــاد تنظیم امــور صنفی 
مهندســان بایــد نمــاد توجــه بــه همــه ایــن اصــول و ارزش هــا 

شد. با
 بــر اســاس مصوبــه هیئــت مدیــره دوره هشــتم ســازمان، طراحی 
ســاختمان دفتــر نمایندگــی ســازمان در شهرســتان تفــت بیــن 
معمــاران اســتان یزد به مســابقه گذاشــته شــد تا بتواننــد همانند 
معمــاران بافت هــای تاریخــی مانــدگار ایــن شــهر کالبــدی مانا به 

ــادگار بگذارند. ی

 اهداف مسابقه و معیارهای ارزیابی طرح
 بــا توجــه بــه اینکــه مجموعــه مذکــور بــه عنــوان نمــاد جامعــه 
مهندســین اســتان و شهرســتان تفــت مطــرح خواهــد بــود، لــذا 

مــوارد ذیــل مدنظــر بــوده اســت:

  رعایت ضوابط معماری و شهرسازی شهرستان تفت
  رعایــت کلیــه ضوابــط و مقــررات ملــی ســاختمان )مباحــث 

ســوم، یازدهــم، نوزدهــم و....(
  خاقیــت و نــوآوری در جهــت تأمیــن اهــداف و مضامین عالی 

ــامی معماری ایرانی -اس
  توجــه بــه شــاخصه هــای اصلــی معمــاری پایــدار، همســاز 
بــودن بــا اقلیــم، توجــه بــه فرهنــگ و بــوم منطقــه و ارزش هــای 

زیســت محیطــی و تعهــدات اجتماعی
  توجــه بــه تکنولــوژی روز مــواد و مصالــح نویــن و ســازگار بــا 

اقلیــم در صنعــت ســاختمان
 قابلیت اجرایی داشتن پروژه 

 طراحــی دقیــق پــروژه در چارچــوب برنامــه هــای فیزیکــی 
ارائــه شــده 

 تاکیــد بــر بحــث سیرکوالســیون و تســهیل در اســتفاده از 
بخــش هــای مختلــف مجموعــه و خوانایــی طــرح 

 در نظــر گرفتــن ضوابــط مربــوط بــه معلولیــن و جانبــازان به 
منظــور ســهولت دسترســی و حرکت

  اهمیــت دادن بــه نمادیــن بــودن حجــم با توجــه به عملکرد 

ساختمان 
خاقیــت و نــوآوری در طراحــی کاربــرد مصالــح و                    

فنــاوری هــای نویــن ســاختمان
 ارائــه طــرح هــای خاقانــه در برخــورد بــا مشــکات خــاص 
پــروژه از جملــه: محدودیت هــای اقتصادی، شــرایط خاص ســایت 
از نظــر ابعــاد و انــدازه هــا و همجــواری هــا، ضوابــط و رویــه هــای 

قانونــی شهرســتان تفــت، دشــواری هــای فنــی و .....
  دقت و نوآوری و طراحی جزئیات

  عــدم کپــی بــرداری کانســپت طــرح از نمونه هــای موجود و 
یــا مســابقات معمــاری حائز رتبه شــده

 اعضای هیئت داوری به ترتیب حروف الفبا:
1/ مهندس پدرام پسران 

2/ مهندس سید منصور سید عاقه بند
۳/ مهندس مجتبی فرهمند 

۴/ سید عباس یزدانفر

شروع فراخوان: پنجشنبه 26 دی ماه 1۳98 
 آخرین زمان ثبت نام:  پنجشنبه 10 بهمن 1۳98
 آخرین زمان ارسال آثار: دوشنبه 5 اسفند 1۳98

 تاریخ داوری: چهارشنبه 7 اسفند 1۳98
 تاریخ اعام نتایج و اهدای جوایز: شنبه 10 اسفند 1۳98

 طراحــی ســاختمان اداری در زمینــی بــه مســاحت 281/61 متــر 
مربــع  بــا حداکثــر ســطح اشــغال 50 درصــد در همــه طبقــات، 

حداکثــر تراکــم ســاختمانی 150 درصــد در ســه طبقــه 

 بیانیه هیئــت داوران مســابقه طراحــی معماری 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــی س ــر نمایندگ دفت

ســاختمان در شهرســتان تفــت
 جلســه داوری مســابقه طراحی معماری دفتر نمایندگی ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد در شهرســتان تفــت روز 
ــار  هفتــم اســفند 1۳98 در محــل ســازمان برگــزار گردیــد و آث
دریافتــی بــا حضــور ۴ نفــر داوران آقایــان دکتــر یزدانفــر، مهندس 
فرهمنــد، مهنــدس پســران و مهنــدس عاقــه بنــد مــورد بحث و 

ــرار گرفت  بررســی ق
این طرح ها بر اساس معیارهای اصلی شامل:

_خاقیــت در ایــده و نمادیــن بــودن حجــم، فضــای داخلــی و 
فضــای بــاز

_ برنامه فیزیکی و گردش کار و خوانا بودن فضای داخلی 
_ توجه به زمینه های فرهنگی، تاریخی و اقلیمی

برخی ابعاد مسابقه طراحی معماری دفتر نمایندگی 
سازمان در شهرستان  تفت 
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_ و رعایــت مباحــث اجرایــی و مقــررات ملی ســاختمان، توســط 
هیئــت داوران بــه تفکیــک امتیازدهــی گردید.

 هیئــت داوران برایــن عقیــده اســت کــه هــر کــدام از طــرح هــای 
کــد 11۳ و 109 بــرای اجرایــی شــدن در ابعادی برتــری های قابل 
توجــه بــه هــم دارنــد و همچنیــن دچــار نقــص هایی می باشــند 
کــه قابــل اجــرا نیســت. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود هــر دو طرح 
مرحلــه پیشــبرد را طــی نماینــد و بــا برنــده قــرارداد تهیــه طــرح 

اجرایــی منعقد گــردد. 

برنامــه فیزیکــی مســابقه طراحــی دفتــر نظام 
ــتان تفت  ــی شهرس مهندس

فضاهای واقع در طبقه زیر زمین:
ــات  ــه و ارتباط ــرور پل ــار، س ــات، انب ــس، تاسیس ــالن کنفران  س
عمــودی، ســرویس بهداشــتی و نمازخانــه جمعــاً بــه مســاحت 

ــع  ــر مرب یکصــد و ســی مت

فضاهای واقع در طبقه همکف:
 باجــه کارمنــدان، مــردم، ورودی، اتــاق، آبدارخانــه، پلــه و ارتباطات 

عمــودی، جمعــاً یکصــد و ســی متــر مربع 

فضاهای واقع در طبقه اول:
 مســئول دفتــر و منشــی، مدیریت،دو اتــاق، پلــه و ارتباطی  جمعا 

110 متــر مربع

 بیانیــه نهائی داوران مورخ هشــتم اردیبهشــت 
 1399

هیــات داوران مســابقه ســاختمان نظــام مهندســی شهرســتان 
تفــت بــا بررســی طــرح پیشــبرد دو پــروژه 109 و 11۳ مبتنــی بر 
صــورت جلســه داوری قبلی در مجمــوع پــروژه 109 را بــرای اجرا، 

مناســب تــر تشــخیص میدهد.
دالیــل ایــن انتخــاب، خوانایــی، منطق مناســب روابط، فــرم و فضا 
در مقایســه بــا پــروژه دیگــر می باشــد. همچنین ســهولت اجــرا از 

دیگــر عوامــل ایــن انتخاب اســت.
هیئــت داوران الزم میدانــد مشــاور پــروژه 109 پس از عقد قــرارداد 

نســبت بــه بازنگــری در مــوارد زیر اقــدام نماید:
1/ تعییــن تکلیــف فضاهــای کنتــرل شــده و کنتــرل نشــده در 

ارتبــاط بــا شــهر و تعریــف مناســبتر ورودی مجموعــه
ــروژه و  ــف پ ــور در جهــت هــای مختل 2/ اســتفاده مناســب از ن

تخلخــل و شــفافیت بیشــتر حجــم
ــا  ــد ب ــر از فــرم هــا و موتیــو هــای هــم پیون ۳/ اســتفاده واضح ت

زمینــه هــای کالبــدی و تاریخــی یــزد 
هیئــت داوران در پایــان از همراهــی هــر دو شــرکت کننده و 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان بــرای فراهــم کردن 

ــوع فعالیــت حرفــه ای تقدیــر می کنــد زمینــه ایــن ن
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