
تعريف هاي�ي از مفه�وم مس�كن پايدار 
مي شود، مس�ئله پايداري مسكن تا چه 

حد براي ما مهم است؟
بايد ديد منظور از مسكن پايدار چيست؟ آنچه ما در 
خصوص مسكن پايدار شنيده ايم و چيز هايي كه در 
معيار ها و ضوابط ساختماني آمده است، بيشتر مسئله 
تكنيكي است، مثالً پنجره هاي دوجداره و ايزوالسيون 
كامل سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي ديده اند، 
يعني تعريفش��ان بر اس��اس مس��ائل فيزيكي بوده 
اس��ت. در صورتي كه به نظر من بايد در ابتدا به اين 
پرسش پرداخته شود كه اصوالً ما مسكن را براي چه 
منظوري مي سازيم؟ اگر براي مردم و ملت خودمان 
و براي ش��هروندان ايراني، مسكني را مي سازيم بايد 
به آنها به عنوان مصرف كننده نگاه شود. تا زماني كه 
در هر جامعه اي ناپايداري وجود داشته باشد، پايدار 
بودن يا نبودن مسكن، اصاًل مطرح نيست. مسئله اي 
كه امروزه مطرح شده بيش��تر به نفع سيستم توليد 
 انب��وه كارخانه هايي اس��ت كه وس��ايل پنجره هاي 
دو جداره و عايق ها را توليد مي كنند. جامعه ما جامعه 
ناهمگني است. به اين لحاظ كه ما هنوز نتوانسته ايم 
فرهنگ استفاده از مسكن را داشته باشيم يا فرهنگ 
آپارتمان نشيني پيدا كنيم. ما حتي حاضر نيستيم 
مسئله »ش��ارژ« مجتمع هاي آپارتماني را به عنوان 
يكي از شرايط و قوانين آپارتمان نشيني، قبول كرده 
و بپذيريم و سعي مي كنيم با قلدري از پرداختن آن 
شانه خالي كنيم. حال با اين وضعيت ما هرچقدر هم 
كه روي بحث دوجداره بودن پنجره ها، لوله هاي سبز 
يا ... مس��كن ها را پايدار كنيم كه مثاًل 50 سالي عمر 

داشته باشند.
به نظ�رم صحبت ش�ما ب�ر تأثي�ر روابط 
اجتماعي بر مسكن معطوف است، از سويي 
مس�كن نيز بر مردمي ك�ه در آن زندگي 
مي كنن�د تأثير مي گذارد! اي�ن تأثير ها را 

مي توان در قالب پايداري مسكن ديد؟
مسكن عاملي است كه روي روابط اجتماعي افرادي 
كه در آن زندگي مي كنند تأثير مي گذارد، به ش��رط 

آنكه جامعه اي كه در آن مسكن ها زندگي مي كنند، 
جامعه اي همگن باشند. در صورت ناهمگني جامعه 

نيز تأثير مسكن كم و از بين مي رود.
ما در گذش��ته )چند دهه پيش( ش��ركت شهر هاي 
متعددي را داشتيم، كساني كه در اين شركت شهر ها 
زندگي مي كردند به دليل اينكه همه يك نوع شغل 
داش��تند و با همكاري يكديگر آن صنعت را به وجود 
مي آوردند، داراي جامعه اي همگن بودند و در نتيجه 
معمار ها كه بايد هميشه پيش��اپيش جامعه حركت 
كنند و فضا هاي جديدي را براي مردم ايجاد نمايند 
در شركت شهر ها موفق بودند اما در شهري كه افراد 
با روش هاي مختلف زندگي مي كنند از فرهنگ هاي 
متفاوتي نيز برخوردارند، بحث پايداري معناي خود 
را از دست مي دهد. در ش��هر هاي ما كساني هستند 
كه فرهنگ 100 سال پيش را تاكنون حفظ كرده اند 
تا افرادي كه فرهنگ امروزي را همراه دارند، در اين 

شرايط پايداري به وجود نمي آيد.
پس با اين حس�اب بايد بگذاريم معماري 
مسكن و شهر سازي بدون هيچ گونه تغيير 

و اصالحي به همين منوال بماند؟
خيلي از كش��ور هاي ديگر به خصوص كش��ورهاي 
شرقي هس��تند مانند كش��ورهايي چون هند، ژاپن 
و چين يعن��ي در لباس، روش زندگ��ي و كار كردن، 
همگن هستند و از تمام ابزار آالت و تكنولوژي هاي 
در اختيار به يك نوع اس��تفاده مي كنن��د. همگي از 
يك روش اس��تفاده مي كنند و جامع��ه اي همگن را 
ش��كل مي دهند اما چرا در جامعه م��ا اينقدر تفاوت 
وجود دارد؟ تفاوت هاي بس��ياري مابين كساني كه 
مي خواهند به سنت ها وابس��ته بمانند و كساني كه 
دلشان مي خواهد با نوآوري هاي جديد پيش بروند، 
وجود دارد. اين دوگانگي شديد يك نوع رقابت را در 
س��طح جامعه به وجود مي آورد كه نتايج نامطلوب 

بسياري دارد.
نهاد هاي شهري تا چه حد در همگن كردن 
مردم تأثير دارند؟ به خصوص شهرداري 
كه وظيفه اصلي مديريت شهر را بر عهده 

دارد!
شهرداري نقش بس��يار مهمي دارد. در اروپا، زماني 

كه اروپاي شرقي و غربي داش��تيم، تمام سياست ها 
به نوعي بود كه هماهنگي فرهنگي در جامعه اروپاي 
غربي به وجود بياورند. صنعت نقش مهمي در به وجود 
آمدن اين هماهنگي داشت. مردم طي چندين دهه 
خواستار زندگي جديدي شدند كه بر اساس توسعه 
صنعتي ب��ه وجود آمده ب��ود. ما در م��ورد اين بحث 
نمي كنيم كه اين س��بك زندگي بر اس��اس صنعتي 
ش��دن خوب يا بد بود، اما باعث ش��د تا مردم داراي 
يك سبك زندگي شود و معماران طالب آن بودند كه 
فضاهاي نو يي را با توجه به تحوالت جديد و امكانات 
وسيعي كه صنعت در اختيارشان قرار داده بود، ايجاد 
كنند. اينجا نقش ش��هرداري ها خيلي مهم بود. در 
انگلستان و شهر لندن، شهرداري قدرت بسياري باال 
دارد و حرف اول را مي زند، حتي پادشاه و مجلسين آن 
كشور هم اختياراتشان در حد شهرداري نيست. چون 
اين شهردار و تيم ش��هرداري است كه بايد يك شهر 
به آن بزرگي و چند ميليوني را مديريت و اداره كنند. 
آنها نمي آيند تراكم بفروشند، نمي آيند بدون دليل 
خيابان ها را تعريض كنند، در آنجا براي هر كاري كه 
مي خواهند انجام دهند مانند عوض كردن يك گيشه 
تلفن عمومي مدت ها مطالعه مي ش��ود ك��ه آيا اين 
خرج را بكنند يا خير؟ اما در شهر هاي ما، بزرگ ترين 
فعاليت ها و اقدامات صورت مي گيرد، بدون آنكه مردم 
از آن باخبر باشند. بدون اطالع مردم تغييرات زيادي 
در شهر انجام مي دهيم. ما بزرگ ترين مجموعه هاي 
مسكوني را براي مردم مي سازيم و اصاًل معلوم نيست 
چه كساني و به چه صورت قرار است در آنها زندگي 
كنند. به نظرم اين بيشتر يك نوع »شو بيزنس« است. 
چندين هزار خانه در شهرستان ها و اطراف آنها ايجاد 
مي شود و محيط اطراف شهر ها را در بر مي گيرد، فقط 

مسئله مسكن را حل مي كند، مسائلي چون امكانات 
رفاهي، بهداشتي، مدارس و دسترسي ها در آن ديده 
نش��ده اس��ت. اين نا هماهنگي ها باعث مي گردد تا 

مسئله پايداري بي معنا شود.
ب�راي تصحي�ح ام�ور در آين�ده چ�ه 

راهكار هايي به نظرتان مي آيد؟
اين موضوع بس��ياري از م��وارد را در ب��ر مي گيرد و 
نمي توان با آن به مانند ي��ك فرمول رياضي برخورد 
كرد. به نظر من در مرحل��ه اول بايد فرهنگ عمومي 
ارتقا پيدا كند. در وهله دوم بايد بسياري از تعصبات 
را كن��ار بگذاريم، اگر بتوانيم بدون تعصب گذش��ته 
خودمان را به روز كنيم، شرايط بسيار متفاوت خواهد 
شد. در مرحله سوم بايد فكري به حال آپارتمان نشيني 
كنيم كه تا چه حد مي خواهيم ب��ه ارتفاع بريم. بايد 
قوانين شهر سازي پياده شوند، يعني اگر من هرچقدر 
متمول باشم يا پارتي داشته باشم، شهرداري نبايد زير 
بار اين برود كه من بيشتر از حد مجاز در فضاي شهري 

ساخت و ساز كنم.
همين مسئله فروش تراكم مي تواند عاملي 

بر آشفتگي در شهر باشد؟
بله، به عنوان مثال من به عنوان يك شخص در مرحله 
اول منافع ش��خصي خودم را در نظر مي گيرم بدون 
توجه به اينكه چه ضرري به جامعه مي زنم. شهرداري 
نيز منافع خود را در نظر مي گيرد. ش��هرداري نبايد 
با فروش تراك��م و خراب كردن فضاي ش��هر، از بين 
بردن فضاي سبز شهري، در آمد پيدا كند. اگر بودجه 
شهرداري كم اس��ت بايد از راه هاي ديگر تأمين كند 
نه با فروش شهر. به نظرم در مرحله بعدي بايد افراد 
متخصص و باتجرب��ه در رأس امور ق��رار گيرند كه 
آنها بتوانند برنامه ريزي كنند، برنامه ريزي هايش��ان 
تصويب ش��ود و هر وقت كه تصويب ش��د غيرقابل 
تغيير باش��د. االن ما در ش��هرداري طرحي داريم به 
نام كميسيون ماده 5، من با اين طرح مخالفم، چون 
چندين س��ال طول مي كش��د كه متخصصان طرح 
جامعي را براي ش��هر تدوين كنن��د، آن زمان نبايد 
كسي براي منافع شخصي خود بيايد و اين طرح را به 
نفع خودش تغيير دهد. اين درخواست به كميسيون 
ماده 5 مي رود، در آنجا چه كسي تعيين مي كند كه 
اين تغيير اگر همان چيزي باش��د كه مهندس��ان و 
متخصصان تدوين كرده اند يا نه آن چيزي كه منافع 
من مي گويد درست است؟ در آن كميسيون كساني 
هستند كه كارشان ربطي به مسائل شهري ندارد كه 
بتوانند تش��خيص دهند تغيير كاربري زمين خوب 
اس��ت يا خير؟ كميس��يون ماده 5 بايد منحل شود، 
يعني اگر شخصي بنا بر طرح شهري زمين يا خانه اش 
جز طرح بود، نتواند با استفاده از اين كميسيون طرح 

شهري را تغيير دهد.
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اگر بخواهيم با ديدن يك بنا به ياد كش�ور تركيه بيفتيم، بي شك 
اولين چيزي كه به يادمان خواهد آمد بناي زيبايي اس�ت در شهر 
استانبول؛ مسجدي بزرگ و باشكوه به نام» ايا صوفيه« كه جاذبه 
اصلي شهر اس�تانبول به ش�مار مي رود؛ يادگاري از دل تاريخ كه 
امروزه شكوه معماري اسالمي- بيزانسي را به نمايش گذاشته است. 
ايا صوفيه، امروزه بسياري از گردشگران را از سراسر جهان به سوي 
خود مي خواند. ايرانيان بسياري نيز هنگام سفر به استانبول از آن 
بازديد مي كنند، به دليل معماري باشكوه و زيباي اين بناي تاريخي، 
بي مناس�بت ندانس�تيم تا نگاهي دقيق تر به آن داش�ته باشيم.

    
»ايا صوفيه« يا حاجيا صوفيا )Hagia Soghia( نام يك شاهكار هنر و 
معماري است؛ سازه اي بسيار زيبا و باشكوه كه در استانبول كشور تركيه 
بنا شده است. اين بنا در ابتدا كليسا بوده و سپس به مسجد تبديل شد 
و در حال حاضر آن را به عنوان موزه نيز مي شناس��ند. در ابتدا نام اين 
بنا را مگاله اِكليسا به معني »كليس��اي بزرگ« ناميدند ولي بعد از آن 
در طول دوره هاي بعد نامش ابتدا به »ثئا س��وفيا« به معني »حكمت 
مقدس« تغيير پيدا كرد، رفته رفته نام آن در گويش يوناني ها به نام هاي 
ديگري چون هاگيا سوفيا و آگيا سوفيا آن را مي خواندند در نهايت پس 
از فتح استانبول ترك ها با ايجاد تغييراتي در نام آن، آن را »ايا صوفيه« 
ناميدند. حاجيا صوفيا نام ديگر اين بنا به معني فرزانه مقدس مي باشد. 
اياصوفيه در هر دوره اي و به روي كار آمدن امپراتوري هاي مختلف در 
اين كشور ارج و ارزش خود را حفظ كرده است. استانبول تركيه ميزبان 
تمدن و تجدد هاي مختلف حاصل از دوره هاي متعدد امپراتوري بوده 
و آنها را نيز همچنان حفظ كرده است كه دو امپراتوري معروف تركيه 
آتمن و بيزانتين)Byzantine empire Ottoman( مي باش��ند. 
ايا صوفيه سازه كاملي است كه در معماري و طرح ها و نقوش داخلي و 
خارجي آن مي توان تأثيرات حاص��ل از فرهنگ و اعتقاد اين دوره ها را 

در كنار هم ديد.
   اياصوفيا در گذر تاريخ

ش��هر اس��تانبول تركي��ه در س��ال 657 پي��ش از مي��الد توس��ط 
مستعمره نشينان مگارا، شهر باستاني يوناني ساخته شد و در آن دوره 
نامش را به احترام پادشاه يوناني بيزاس، بيزانتيوم ناميدند، بعدها نامش 
به قسطنطنيه تغيير كرد و براي بيشتر از هزار سال پايتخت امپراتوري 
روم شد. در سال 1453 ميالدي اين شهر توسط آتمن ترك ها به تصرف 
درآمد و دوره امپراتوري بيزانس به پايان رس��يد)1453 � 330( و در 

سال 1930 اين شهر رسماً نامش به استانبول تغيير كرد.
حاجيا صوفيايي كه در ابتدا جهت اجتماع مس��يحيان و راز و نياز آنها 
بنا شده بود، به علت دشمني ايجاد شده بين پادشاه و روحاني كشيش 
)رهبر ديني محلي مسيحيان( آن دوره، به آتش كشيده شد و چيزي 
از آن بناي اوليه باقي نماند در پي آن مجدداً حاجيا صوفيا را با عظمت و 
قدرت بيشتري بنا نهادند و اما اين بار هم طي اختالفات به وجود آمده 
بين دولت و مردم و شورش هاي مردمي ايجاد شده آسيب و خسارات 
زيادي به بناهاي تاريخي ش��هر وارد ش��د كه بناي حاجي��ا صوفيا نيز 
جزو آنها بود كه تقريباً به نابودي كشيده ش��د، در نهايت بناي سوم و 
به اصطالح كليساي س��وم در دوره امپراتوري بيزانس و در سال 532 
به دستور كنستانتين اول با قدرت و شكوه بيشتري ساخت مجدد آن 
شروع و در سال 537 به اتمام رسيد، در آن زمان ايا صوفيه بزرگ ترين 
كليساي جهان محسوب مي ش��د. در س��ال 1453 با روي كار آمدن 
آتمن ها، س��لطان محمد دوم دس��تور داد كه بالفاصله آن كليسا را به 
مسجد تبديل كنند و آن را در 29 مي  آن سال به عنوان مسجد معرفي 
كردند. در اين راستا زنگ كليسا، قربانگاه را از بنا حذف كردند و بسياري 
از موزائيك ها ي روي ديوار را با گچ پوشاندند و در طول دوره حكمراني 
آتمن ها خصوصيات سازه اي اسالمي مربوط به مسجد از جمله منبر و 
محراب و چهار مناره را به آن اضافه كردند، در پي تغيير كليسا به مسجد 
نيز به دستور سلطان بايزيد فرزند س��لطان محمد، مناره جديدي در 
تغيير مناره قبلي كه به دستور پدرش بنا شده بود، ساخته شد. در قرن 
شانزدهم سليمان بزرگ، دو شمع بسيار بزرگ را از مجارستان آورد تا 
آنها را در دو طرف محراب مس��جد قرار دهد. در اواخر قرن شانزدهم و 
در دوران سلطنت س��ليم دوم، معمار معروف عثماني به نام سينان، با 
اضافه كردن پشتيبان هاي ساختماني به خارج آن، سازه را مستحكم 
كرد كه مي توان اين تغيير س��ازه اي را ناشي از تفكر مقاوم سازي سازه 
در برابر زلزله دانست كه هدف سينان بود. اين معمار عالوه بر اين، دو 
مناره را در انتهاي غربي س��اختمان مسجد و مقبره سلطان سليم دوم 
را در انتهاي جنوب شرقي ساختمان بنا كرد كه طي سال هاي بعد دو 
مقبره ديگر يعني مقبره سلطان مراد سوم و سلطان محمد سوم در كنار 
مقبره سليم دوم اضافه ش��دند. به همين ترتيب نيز در سال هاي بعد 
طي مرمت ها و تجديد بنا بخش هاي ديگري نيز به آن اضافه ش��دند. 
در سال 1739 در دوره سلطنت س��لطان محمود اول، مدرسه قرآن، 
كتابخانه و آشپزخانه اي جهت اطعام فقرا ساخته شدند. در سال1740 
نيز حوضي جهت وضو گرفتن در آن تعبيه شد. مهم ترين دوره بازسازي 
اين مس��جد را مي توان در دوره سلطان عبدالمس��يد دانست. در اين 
دوره باز س��ازي اين بنا با 800 كارگر طي سال هاي 1847 تا 1849 با 
 نظارت برادران معمار سوئيس��ي-ايتاليايي، گاسپر و جاسيپ فوساتي

)Gaspare and Giuseppe Fossati( انج��ام ش��د، ط��ي اين 
بازسازي تغييراتي كه در سازه ايجاد شد عبارت بودند از: تحكيم گنبد 
و طاق مسجد، صاف و مستقيم س��اختن ستون ها، تغيير و تجديدنظر 
در دكوراسيون داخلي و خارجي س��اختمان، تعمير موزاييك ها، هم 
ارتفاع و اندازه سازي مناره ها، جايگزيني چراغ ها و لوسترهاي قديمي 
با انواع جديدتر و آويزان كردن يكسري صفحات بزرگ دايره اي با قطر 
7/5 متر بر ستون هاي داخلي و اسامي متبركه حك شده بود. در قرن 
19 از جمله تغييرات ايجاد شده در اين بنا نماي خارجي پوشيده شده 
با گچ بود كه با نظارت برادران فوس��اتي به رنگ زرد و قرمز تغيير داده 
شد. اين مسجد براي بيش از 500 س��ال الگويي براي ساخت مساجد 
ديگري در دوره آتمن ها از جمله مسجد سلطان احمد كه به مسجد آبي 
نيز معروف است، مسجد سليمانيه، مسجد رستم پاشا و مسجد جامع 
علي پاشا بود. اين سازه تا سال 1931 نيز مسجد باقي ماند. بعد از چهار 
سال كه در آن را جهت استفاده عموم بس��ته بودند در سال 1935 به 
دستور اولين رئيس جمهور تركيه و بنيانگذار جمهوري تركيه، مصطفي 
كمال آتاترك، آن را به موزه تغيير دادند. فرش ها را جمع كردند و بعد از 
قرن ها، كف مرمري زيباي مسجد در معرض ديد قرار گرفت، همچنين 
گچ هاي سفيدي كه موزائيك ها را پوشانده بودند جهت نمايان سازي 
مجدد موزائيك هاي زيبا و تاريخي بنا، تراشيده شدند. در جهت حفظ 
اين اثر باستاني و تاريخي عظيم طي قرون مختلف تا به امروز مراقبت و 

مرمت هاي متعدد روي آن انجام داده اند.
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محمدصادق عابديني
  گفت وگو

مينا فرخ نيا

ما هن���وز نتوانس�ته ايم 
فرهنگ استفاده از مسكن 
را داشته باش�يم يا فرهنگ 
آپارتمان نشيني پيدا كنيم. 
م�ا حت�ي حاضر نيس�تيم 
مسئله »شارژ« مجتمع هاي 
آپارتمان�ي را ب�ه عن�وان 
يك�ي از ش�رايط و قواني�ن 
آپارتمان نشيني، قبول كرده 
و بپذيريم. حال با اين وضعيت 
ما هرچقدر هم كه روي بحث 
دوج�داره ب�ودن پنجره ها، 
لوله هاي سبز يا ... مسكن ها 
را پاي�دار كني�م ك�ه مث�اًل 
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مسكن را كااليي سرمايه اي مي دانند؛ كااليي كه بايد در مرور 
زمان ارزش خود را حفظ كند يا حداقل شيب كاهش ارزش آن 
به حدي نباشد كه مالك آن دچار صدمات مالي شديدي شود. 
از اين رو ماندگاري و پايداري مس�كن جزئ�ي از دغدغه هاي 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان آن به شمار مي رود. پايداري 
از جمله مباحثي است كه حتي از نظر لغوي نيز كاربرد فراواني 
يافته اس�ت. در دهه هاي اخير موضوع توسعه پايدار از سوي 
س�ازمان هاي بين المللي و نهاد هاي برنامه ريزي در كش�ورها 

در قالب برنامه هاي بلن�د مدت جهت زندگي بهتر انس�ان ها 
پيشنهاد شده است. مسئله مس�كن نيز نمي تواند خارج اين 
موضوع ديده ش�ود. رسيدن به مسكني مناس�ب و پايدار كه 
همسو و همگام با توسعه باش�د، يكي از نياز هاي امروز جامعه 
 ماس�ت اما بحث پايداري خود داراي زواياي بس�ياري است و
نمي توان آن را معطوف به يك يا دو شاخص نمود. براي پرداختن 
به موضوع مس�كن پايدار و اهميت آن، گفت وگوي كوتاهي با 
دكتر سيروس باوردكتر س�يروس باور، معمار و استاد دانش�گاه انجام داده ايم.

طرح برتر معمار كاشاني در زيباسازي مكه
طرح برتر معمار كاشاني در مسابقه زيباسازي مكه 
مكرمه با ارسال دعوتنامه توسط كارگروه اجرايي اين 
مسابقه در آينده اي نزديك به مرحله اجرا درمي آيد.
به گزارش فارس، محمدرضا كرباسچي طراح برتر 
مسابقه زيباس��ازي مكه مكرمه اظهار داشت: طي 
مذاكرات انجام ش��ده درخواس��ت همكاري براي 
اجراي طرح و انتخاب اينجانب به عضويت كارگروه 
اجرايي ط��رح در مكه مكرمه اعالم ش��ده اس��ت. 
كرباسچي افزود: طرح اينجانب به عنوان»ديوارهاي 
وحدت آفرين« در فراخوان طرح هاي زيباس��ازي 

مكه مكرمه سال گذشته توسط داوران بين المللي حائز رتبه اول در بين 442 شركت كننده 
از 24 كشور جهان ش��د. وي برگزاري مس��ابقه زيباس��ازي مكه به نام»لحب مكه«تحت 
سرپرستي امير مكه با هدف تبديل جاي جاي اين شهر امن به موزه فرهنگ و هنر اسالمي 
از طريق فراخوان بين المللي اينترنتي را يادآور شد و گفت: مقامات سعودي 12 سايت براي 
ش��ركت كنندگان طرح در چهار بخش اهداي جوايز 30، 25 و 20 هزار دالري پيش بيني 
كرده اند. طراح برتر مسابقه زيبا سازي مكه مكرمه افزود: طرح »ديوارهاي وحدت آفرين« 
در زمره طرح هاي 30 هزار دالري قرار گرفت كه از نظر اهميت خبري هم با استقبال فراوان 
رسانه هاي عربستان مواجه شد و روزنامه هاي عكاظ و الرياض از جمله رسانه هايي هستند 
كه به اين طرح به صورت جامع پرداخته اند. كرباسچي تصريح كرد: با الهام گرفتن از آيه 38 

سوره ياسين طرحي براي زيباسازي پل عزيزيه در مكه مكرمه ارائه شد.

احداث مجتمع هاي مسكوني در 4 ماه ممكن شد
با استفاده از فناوري هاي جديد ساخت و ساز، زمان 
الزم براي ساخت مجتمع هاي مسكوني از 15 تا 20 
ماه فعلي به حداكثر چهارماه كاهش پيدا خواهد 
كرد. به گزارش ايرنا، مجيد هدايت رئيس هيئت 
عامل س��ازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران 
)ايدرو( با بيان اين خبر افزود: عملكرد پيمانكاران و 
توليدكننده هاي صنعتي ساز مسكن در پرند نشان 
داد چنانچه انبوه سازان به جاي روش هاي سنتي، 
از فناوري هاي جديد ساخت  و ساز استفاده كنند، 
زمان الزم براي س��اخت مجتمع هاي مسكوني از 

15 تا 20 ماه فعلي به حداكثر چهارماه كاهش پيدا خواهد كرد.رئيس هيئت عامل ايدرو 
افزود: شرط اصلي براي ساخت  مسكن در كمتر از زمان فعلي به روش صنعتي، تحويل 
زمين به صورت آماده سازي شده همراه با پروانه س��اخت و نقشه هاي تأييد شده و الزم 
است براي چنين روشي، ساير عوامل ساخت وس��از نيز با ايجاد تحول و سرعت در كار، 
بستر سريع سازي مسكن را در بازار ساخت وساز به وجود بياورند. رئيس سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران خاطرنشان كرد: بار مرده ساختمان در واحدهايي كه در پرند به 
روش صنعتي سازي احداث شده اند، در مقايسه با ساختمان هاي سنتي ساز، حداقل 40 
درصد كاهش يافته است. مجيد هدايت با بيان اينكه بازار صنعتي سازي مسكن نيازمند 
توليد انبوه مصالح نوين است، افزود: سرمايه گذاران بخش خصوصي مي توانند با توجه به 

حمايت هاي مشاركتي دولت و بازار تقاضا براي اين مصالح، به اين حوزه نيز ورود كنند.

توانايي ايران در ساخت بتن مقاوم
نشريه پاپ ساينس و اكونوميست در گزارشي جديد 
به يكي از برتري هاي ايران نسبت به ديگر كشورهاي 
جهان اشاره اي داشته اس��ت. بر اساس اين گزارش 
ايران در زمينه س��اخت بتن نس��بت به بسياري از 
كشورهاي جهان پيشرفته تر است. به گزارش مهر، 
پاپ ساينس در گزارش خود نوشته است با توجه به 
اينكه كشور ايران در منطقه زلزله خيزي واقع شده، 
مهندس��ان ايراني توانايي س��اخت قدرتمند ترين 
مصالح س��اختمامي كه از توانايي مقاومت در برابر 
زمين لرزه هاي كوچك برخوردار اس��ت را دارند. از 

اين رو اين نوع بتن سازه هاي ايراني را در برابر بسياري از لرزه ها و فشارهاي خارجي مقاوم 
و غير قابل نفوذ ساخته است.در اين گزارش به تركيبات بتن هاي ايراني اشاره و عنوان شده 
كه استفاده از كوارتز و منسوجات ويژه اي در تركيب بتن اين ماده را در برابر فشارهاي باال و 
موقعيت هاي ناپايداري مانند زلزله مقاوم مي سازد.اكونوميست نيز با دوگانه ناميدن فناوري 
ساخت بتن هاي مقاوم و هوشمند ناميدن اين بتن ها به بررسي توانايي ايراني ها در توليد 
بتن هاي مقاوم براي مصارف شهري و نظامي پرداخته است. بر اساس گزارش اكونوميست 
مهندس��ان عمران ايراني عالقه زيادي دارند تا از اين بتن هوشمند در ساخت سازه هاي 
مختلفي از س��دها گرفته تا لوله هاي فاضالب اس��تفاده كنند.در اين گزارش به مطالعات 
محمد نيلي از دانشگاه بوعلي سيناي همدان اش��اره شده است كه با استفاده از فيبرهاي 

پلي پروپيلن و پودر كوارتز در حال ساخت بتني با انعطاف پذيري بسيار باالست. 
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      روي خط خبر


