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گستره تحیر برانگیز طبیعت پر غرور از دیرباز جلوه گاه بدیع ترین شگفتي هاي جهان اسرارآمیز در 
عرصه آفرینش بوده است. 

اگرچه هر فصلي از فصل ها پرده اي از قدرت شگرف نقاش بي مثال طبیعت، یزدان یکتا را، بر روي 
دیدگاه خیره بشر مبهوت مي گشاید، اما بهاران را جلوه اي دیگر و شکوهي بي همانند است، زیرا خداوند 
بزرگ عزیزش داشته و فصل آغازینش قرار داده و همه توان خودش را در زیبایي اش به کار گرفته 

تا رستاخیز موعود را تداعي بخشد و انسان را به تأمل درآن وادارد. 
پس بي مناسبت نیست که آدمیان نیز همواره محو چهره دل  انگیز بهار گشته و گرامي اش مي دارند و 
هر حرکت نو، رویش نو، امید به بودن و ثمربخش بودن در عرصه  هاي اجتماعي، فرهنگي، عمراني، 
صنعتي و سیاسي را نیز به بهاري دیگر در زندگي فردي و اجتماعي تعبیر و تفسیر مي نمایند و از عمق 

وجود فریاد برمي آورند: زنده باد بهار. 
به همین اعتبار، روز آغازین این فصل در بسیاري از سرزمین هاي دور و نزدیك این  گوي خاکي، یکي 
از ارجمند ترین روزهاي سال و در شمار بزرگترین اعیاد به شمار رفته و در بزرگداشتش از هیچ گونه 

تالشي فروگذار نمي کنند. 
سال 1391، سال تولید ملي و حمایت از کار و سرمایه ایراني،  آکنده از توفیق هاي تابناك براي شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهاي حمل ونقل کشور بود که در رأس این توفیقات باید به اعتماد گسترده مردم 
عزیز در مشارکت و سرمایه گذاري براي توسعه کم نظیر زیربناهاي حمل ونقل اشاره کرد و سپاس این 
همه همراهي و همدلي را تقدیم آنان کرد و شکر خداوند مهربان را به خاطر نعمت با مردم و براي 
مردم بودن را به جاي آورد. 3 مرحله اعالم فروش اوراق مشارکت براي طرح هاي توسعه این شرکت 
و پاسخ گسترده مردمي و در نتیجه حرکت چرخ هاي توسعه براي ساخت ده ها بزرگراه و آزادراه،خط 
آهن، پل و تونل،  زیرگذر و روگذر ،  هدیه  به مردم عزیز در پهنه وسیع میهن اسالمي مان ایران عزیز. 
سالي که گذشت، فصلي ماندگار از تاریخ توسعه زیربناهاي حمل ونقل کشور را رقم زد و موفقیت هاي 
تابناکي را در این زمینه به  همراه داشت که همگي ارمغان ارزشمند این سال بوده که در پرتو عنایات 
حضرت حق و تالش و همت واالي همکاران عزیز در بخش هاي مختلف شرکت و همراهي 
تالشگران بخش خصوصي، پیمانکاران، کارفرمایان، شرکت هاي مشاوره اي و بخش هاي خصوصي 

وابسته به این صنعت امکان پذیر گردید که جاي سپاس فراوان دارد.

بهاران خجسته باد



دستان صمیمي مردم عزیز، همکاران غیرتمند و پرتالش، بخش خصوصي آگاه و آشنا به شرایط، 
که با ذهن خالق و پویا، اجازه ندادند گرد  تحریم هاي غیر منصفانه بر چهره مصمم و پرتالش این 
صنعت بنشیند و دستان این تالشگران  را به گرمي مي فشارم و فردایي درخشان و افتخار آمیز را به 

آنان نوید مي  دهم. 
امید که در سال پیش روي، سال 1392، با همکاري و تالش بیشتر شما عزیزان به آهنگ حرکتمان 
شتاب فزون تري بخشیم و گام هاي بلندي در زمینه توانمندتر کردن شبکه هاي حمل  ونقل کشور 
برداشته و همچون گذشته، نقش پیشتاز و مؤثر خویش را در موفقیت هاي علمي کشور مستقل و 

آباد ایفا نماییم. 
در پایان ضمن تبریك عید فرخنده نوروز به همکاران عزیز و تمام فعاالن بخش هاي دولتي و خصوصي 
در حوزه حمل ونقل و خانواده هاي معزز آنان و تمامي هموطنان ارجمند، امید است سال نو، برایتان 

پیام آور درخشان ترین موفقیت ها و دلنشین ترین شادکامي ها باشد. 

حبیب خراساني
مدیر مسئول و مدیر کل روابط عمومي

 شرکت ساخت و توسعه زیر بناهاي حمل و نقل کشور



سالي درخشان در احداث 
زيربناهاي حمل و نقل

سال 1391 در حالي سپري  شد که بیگانگان خیل عظیم و بي سابقه 
تحریم ها و فشارهاي بین المللي خویش را با هدف واهي تسلیم و تعظیم 
ملت شریف ایران در برابر خواسته هاي ظالمانه و زورمدارانه آنها جاري و 
ساري نمودند. غافل از آنکه مردان غیور و سلحشور ایران اسالمي با اتکال 
به خداوند بزرگ و با اراده پوالدین و همتي وصف ناپذیر از همه عرصه ها 
و صحنه ها پیروز و سربلند بیرون مي آیند. یکي از این عرصه ها، ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل ونقل کشور است که علیرغم تأثیر مستقیم برخي 
تحریم ها بر این صنعت، این شرکت توانسته است به فضل الهي و همت 
مهندسان و متخصصان خویش با تأسي از رهنمودهاي رهبر فرزانه و دولت 
خدمتگزار گامي بلند در عمران و آباداني و شکوفایي سرزمین کهن ایران 
اسالمي بردارد. سال 91 را با تمام مشکالت و سختي هاي فراوان بویژه 
در مقابله با دشمنان ملت شریف ایران با شکیبایي و بردباري پشت سر 
مي گذاریم در حالي که طبق فرمایش مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي 
را سرلوحه اهدافمان قرار دادیم تا چرخ عمران و آباداني ایران عزیز لحظه اي 

از حرکت باز نماند.
به جرأت مي توان گفت که تاریخ تمدن بشر همواره مدیون حمل و نقل 
است، زیرا  در طول تاریخ گسترش تجارت و تولید و اشاعه فرهنگ و تمدن 
بشري در گرو جابجایي بوده است. حمل و نقل از مهمترین بخش هاي 
اقتصادي در هر کشور است و از دیدگاه کالن نه تنها تأثیر فراواني بر 
فرآیند رشد و توسعه اقتصاد ملي دارد، بلکه خود نیز از فرآیند رشد و توسعه 

اقتصادي اثرپذیر بوده و در این فرآیند دچار تغییر و تحول مي شود. به همین 
روي حمل و نقل در مجموعه فعالیت هاي اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و 
فرهنگي جوامع نقش چشمگیري را بر عهده داشته و وجود زیرساخت هاي 
حمل و نقل در هر منطقه اي موجب جذب و تمرکز فعالیت هاي اقتصادي در 
آن منطقه شده است. از دیدگاه اقتصاد کالن حمل و نقل تأثیر بسیار زیادي 
بر متغیرهاي اقتصاد کالن مانند سطح تولید، اشتغال، صادرات، سرمایه 
گذاري و بسیاري متغیرهاي دیگر خواهد گذاشت. این صنعت حدود 75 
درصد از تولید ناخالص داخلي و حدود 10 درصد از اشتغال کل را به خود 
اختصاص مي دهد و تأثیر بسزایي بر فعالیت هاي کشاورزي، صنعتي، رفاه 
اجتماعي و محیط زیست دارد. در نتیجه باید تأکید شود که در نقش و اهمیت 
راه و توسعه زیرساخت هاي حمل و نقل کوچکترین تردیدي وجود ندارد. از 
آنجایي که احداث زیرساخت هاي حمل و نقل نیازمند منابع مالي هنگفتي 
است وزارت راه و شهرسازي با حمایت مدبرانه خود با اقداماتي کارشناسانه 
بخش خصوصي را که تا قبل از این حضوري بسیار کمرنگ در اجراي 
پروژه هاي راهسازي ایفا کرده بود را به مشارکت دعوت کرد و تالش کرد 
با شناسایي نقاط ضعف و قوت بخش هاي مختلف، سرمایه گذاري آنان را 
در حوزه هاي مختلف راه آهن، بزرگراه، بنادر، فرودگاه و آزادراه به کار گیرد 
تا امروز شاهد جهشي بزرگ در احداث زیرساخت هاي حمل و نقلي باشیم. 
بدون شك وزارت راه و شهرسازي یکي از بزرگترین دستگاه هاي دولتي در 
عرصه خدمات رساني در کشور محسوب مي شود که همه مردم از خدمات 



آن بهره مند مي شوند و سهم باالیي در ارزش افزوده و اشتغال دارد. حمل و 
نقل کاال و مسافر داخلي و بین المللي با استفاده از بخش هاي مختلف حمل 
و نقل کار بسیار سترگي است که نیازمند مدیریتي کارآمد است و آمارهاي 
موجود بیانگر این واقعیت است که در تمام زمینه ها رشد چشمگیري را شاهد 
هستیم. با بررسي اجمالي در این دو بخش مالحظه مي کنیم که سالیانه 
حدود 331 میلیون نفر مسافر و حدود 656 میلیون تن بار از طریق حمل و 
نقل ریلي، جاده اي، دریایي و هوایي جابجا شده است و در بخش ترانزیت 
کاال نیز به مرز ده میلیون تن در سال نزدیك شده ایم، به عالوه افزایش 
امنیت جاده ها با استفاده از ابزارهاي جدید نظارتي و استاندارد سازي راه ها و 
رفع نقاط حادثه خیز را هم باید در نظر بگیریم که کاهش قابل توجه تصادفات 
و تلفات جاده اي را به دنبال داشته است. البته همه اینها تحقق نمي یافت 

مگر با توسعه روزافزون زیرساخت هاي حمل و نقل کشور. 
هم اکنون شاهد احداث 10 هزار کیلومتر راه آهن، 3 هزار کیلومتر آزادراه 
و 5 هزار کیلومتر بزرگراه و راه اصلي در کشور هستیم که در زمینه ساخت 
زیربناهاي حمل و نقل به رکوردهایي دست یافته ایم که در نوع خود کم نظیر 

و چه بسا بي نظیر بوده است.
همچنین تعداد 39 پروژه از پروژه هاي مهر ماندگار به بخش زیرساخت هاي 
حمل و نقل متعلق است که حجم این طرح ها نشان از جایگاه مهم شرکت 
ساخت و توسعه در عمران و آباداني کشور دارد. آنچه که ما را در تحقق 
اهدافمان موفق ساخته است استعانت از درگاه حضرت حق و همراهي و 

پشتیباني ملت شریف ایران و تالش همکاران شرکت ساخت است که ما 
را در این راه  تنها رها نکردند و همواره پشتیبان و یاري رسان ما بودند.به 
همین دلیل در سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ایراني به خود مي بالیم 
که کشور را به کارگاه عظیم راه و راهسازي تبدیل کرده ایم و با استفاده از 
دانش متخصصان ایراني، بازوان پرتوان کارگران ایراني و مشارکت مردم 
عزیز ایران سالي پرشکوه و درخشان را در ساخت زیربناهاي حمل و نقل 

رقم زده ایم. 
جاي دارد از تالش همه همکاران، کارشناسان، پیمانکاران، متخصصان و 
کارگران غیور در حوزه راه و شهرسازي قدردراني کنم و آرزوي سربلندي و 

عزت کشور و ملت عزیزم را از خداوند بزرگ خواستارم.
 در پایان ضمن تبریك فرا رسیدن سال نو، به مصداق »من لم یشکر 
المخلوق لم یشکر الخالق« از تالش هاي خالصانه و شبانه روزي همکاران   
در سال 1391  در کسب این موفقیت ها صمیمانه تشکر و قدرداني مي نمایم 
و امیدوارم در سال جدید نیز با اتکال به خداوند بزرگ و توجه به ترسیم 
چشم انداز جدید شرکت  براي رسیدن به قله هاي پیشرفت و توسعه توأم 
با تعهد، ایمان و عشق به خدمت در راه خدا، هم چنان توفیقات روزافزون 

همراه ما باشد.
احمد صادقي

معاون وزیر راه و شهرسازي 
و مدیرعامل شرکت ساخت و  توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور



در حاشیه بازدیدهاي معاون وزیر راه و شهرسازي از پروژه هاي سراسركشور

همـراه با سفـرهاي استـاني
به عقیده بسیاري از کارشناسان پیشرفت قابل توجهي که سال 1391 در روند اجرا و به ثمر رسیدن پروژه هاي نیمه تمام 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور روي داد، عالوه بر تالش هاي پیگیر همکاران شرکت ساخت و 
توسعه ...، مرهون توجه و پیگیري هاي مستمر مهندس صادقي و بازدیدهاي متعدد از چگونگي پیشرفت کار در تمامي 
فصول سال است.مهندس صادقي با حضور در محل پروژه ها از نزدیك در جریان مسائلي که هر طرح با آن روبه رو است 
قرار گرفتند  و راه حل هاي مناسب براي رفع موانع ارائه کردند. این پیگیري ها با بهره برداري از 54 پروژه اعم از راه آهن، 
بزرگراه، آزادراه و راه اصلي به طول 2638 کیلومتر خود گویاي واقعیت است. با تصاویري که در ادامه مي آید  با وي در 

بخشي از این سفرها همراه خواهیم شد.

آزادراه كنارگذر شمالي مشهد
7 مرتبه بازدید در طول سال 1391

این آزادراه به طول 72 کیلومتر جهت همچنین تسهیل و تسریع در آمد و شد کاالهاي ترانزیتي چه در بخش صادرات و واردات و چه در بخش ترافیك زوار 
بارگاه ملکوتي ثامن الحجج حضرت علي ابن موسي الرضا بسیار قابل اهمیت است.

راه آهن مراغه- ارومیه
8 مرتبه بازدید از پروژه در طول سال 1391

این خط آهن مرکز استان آذربایجان غربي راه به صورت ریلي به استان آذربایجان شرقي و از آنجا به دیگر استان ها متصل مي کند.
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راه آهن تهران- همدان
بازدید بیش از 5 مرتبه در طول سال 1391

مسیر تهران- همدان 9 کیلومتر بعد از ایستگاه شهریار در محور راه  آهن تهران- قم منشعب مي شود و با عبور از شهرستان ساوه، نوبران و فامنین به ایستگاه 
راه آهن همدان منتهي مي شود

آزادراه حرم تا حرم)قم- تهران- مشهد(
بازدید بیش از 8 مرتبه در سال 1391

 این آزادراه  از شهر مقدس قم آغاز مي شود و با عبور از شهر هاي گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار، نیشابور به شهر مقدس مشهد وارد مي شود

راه آهن میاندوآب- مهاباد
2 مرتبه بازدید در طول سال 1391

این سیر بخشي از راه آهن مراغه- ارومیه است و با توجه به نزدیکي آن به مناطق مرزي شمال غرب، سهولت و ایمني تردد و حمل و نقل، خصوصا در فصول 
سرد سال و همچنین اتصال مناطق شمالي و مرکز استان به شبکه اصلي راه آهن کشور بسیار حایز اهمیت است. 
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این آزادراه با طول تقریبي 123 کیلومتر، با کاهش حدود 75 کیلومتري در محور موجود، ضمن کاهش مسیر ارتباطي مرکز با دریاي مازندران زمان مسافرت 
را نیز از حدود 4 ساعت در حال حاضر به 1ساعت و نیم تقلیل مي دهد و قطعه 4 آن در اسفند ماه آماده افتتاح است.

آزادراه تهران- شمال
54  مرتبه بازدید از روند پیشرفت کار در پروژه  آزادراه تهران- شمال در سال 1391 در نوع خود رکوردي بي نظیر است.
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آزادراه ساوه- همدان
9 مرتبه بازدید در طول سال 1391.

آزادراه ساوه- همدان به منظور رفع تنگناهاي موجود راه هاي اصلي غرب کشور و دسترسي سریع به مناطق مرتبط، کوتاه کردن مسیر و امکان ارتباط  
سریع بین ایران و کشورهاي آسیاي میانه به کشورهاي عراق و سوریه حائز اهمیت  است.

راه آهن قزوین- رشت
بازدید بیش از 6 مرتبه در سال 1391.

راه آهن قزوین- رشت موجب تسهیل در حمل و نقل ریلي کاال، جابه جایي مسافر از استان گیالن به دیگر نقاط کشور و همچنین  تسهیل در مبادالت بین 
بنادر شمالي و جنوبي کشور مي شود.

راه آهن میانه- اردبیل
3 مرتبه بازدید در طول سال 1391.

این راه آهن به طول 175 کیلومتر در 8 قطعه در حال انجام است.

راه آهن گرگان- اینچه برون
5 مرتبه بازدید از پروژه در طول سال 1391.

راه آهن گرگان- اینچه برون از کشور قزاقستان، آغاز و پس از عبور از کشور 
ترکمنستان در مرز اینچه برون وارد کشور مي شود.
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رئيس جمهور فرمان آغاز ريل گذاري 
راه آهن گرگان - اينچه برون 

 را صادر كرد 
دکتـر محمـود احمدي نـژاد رئیـس جمهـور بـا حضـور در محـل 
مهـدي  یـا  رمـز  بـا  بـرون  اینچـه   – گـرگان  آهـن  راه  احـداث 
کـرد. صـادر  را  پـروژه  ایـن  ریل گـذاري  آغـاز  فرمـان   )عـج( 

وي بـا تقدیـر و تشـکر از تمامـي دسـت انـدرکاران احـداث پـروژه 
راه آهـن گـرگان – اینچـه بـرون افـزود: تمامـي ایـن عزیـزان بـا 
اتحـاد و هماهنگـي و انسـجام ایـن افتخـار بـزرگ را خلـق کردنـد 
باشـد. ایـران  اسـالمي  انقـالب  و  شـریف  ملـت  شایسـته   کـه 

رئیس جمهور اجراي این پروژه را نشـان از فکر، ایده و توانمندي ایراني 
 دانسـت و گفـت: ملت ایران بایـد همه چیزش در جهان بهترین باشـد.

دکتـر احمـدي نـژاد با اشـاره به مرحلـه ریل گـذاري به عنـوان آخرین 
مرحلـه احـداث ایـن طـرح بـزرگ عمراني گفـت: همـکاران عزیزم در 
وزارت راه و شهرسـازي اعالم کرده انـد که در این پروژه ظرفیت روزانه 

2 کیلومتـر ریـل گذاري وجـود دارد کـه امیدواریم در آینـده اي نزدیك 
شـاهد اتمـام ریل گذاري باشـیم. ایسـتگاه ها نیـز به سـرعت طراحي و 
 اجرا مي شـوند و همه با هم شـاهد عبور قطار از این مسـیر خواهیم بود. 
شـایان ذکـر اسـت راه آهـن گـرگان – اینچه بـرون بـه عنـوان یکي از 
مهمتریـن طرح هـاي ریلـي سـهم عمـده اي در بهبـود ارتبـاط میـان 
کشـورهاي آسـیاي میانـه با شـبکه ریلـي کشـورمان داشـته و احداث 
 آن گامـي در جهـت تکمیل بخشـي از کریدور شـمال – جنوب اسـت.

ایـن مسـیر ریلـي بـه طـول 80 کیلومتـر از ایسـتگاه سـبز دشـت در 
روسـتاي قـره تپـه واقـع در مسـیر راه آهن تهـران – گرگان منشـعب 
شـده و بـا امتـداد بـه سـمت شمال شـرق و عبـور از حاشـیه غربـي 
شهرسـتان آق قـال بـه ایسـتگاه تعویض بـوژي اینچه برون مي رسـد 

و در نهایـت بـه راه آهـن کشـور ترکمنسـتان متصـل مي گـردد.

افتتاح



در حاشیه مراسم افتتاح کنارگذر شرقي ایالم که 
با حضور دکتر رحیمي معاون اول رئیس جمهور 
و مهندس نیکزاد وزیر راه و شهرسازي برگزار 
راه  وزیر  معاون  صادقي  احمد  مهندس  شد، 
این  اجراي  اهمیت  خصوص  در  وشهرسازي 
پروژه گفت: با احداث این کنارگذر 10 کیلومتري، 
یکي از معضالت مهم این شهر یعني ترافیك 
و تردد ماشین هاي سنگین و عبوري از شهر 
 ایالم حذف و به کناره شرقي آن منتقل مي شود.

اصلي  معضالت  از  یکي  گفت:  ادامه  در  وي 
قرار  کاال  ترانزیت  مسیر  در  که  ایالم  شهر 
دارد، عبور ماشین هاي سنگین از سطح شهر و 
ایجاد ترافیك سنگین و آلودگي هاي محیطي 
کنارگذر،  این  احداث  با  که  بود  شهر  این  در 
بزرگ ترین گام در جهت جلوگیری از تخریب 
سفر  ایمنی  افزایش  شهری،  زیرساخت های 
است. شده  ایجاد  شهری  ترافیك  کاهش   و 

صادقي با تأکید بر ضرورت اتصال محورهاي 
از  پیش  افزود:  از کشور  مناطق  این  ارتباطي 
این، سه محور مهم ایالم- حمیل- کرمانشاه، 
ایالم- مهران- خوزستان و ایالم- دره شهر- 

لرستان همگي از مسیر داخل شهري ایالم به 
هم متصل مي شدند که با توجه به اهمیت این 
محورها در ترانزیت کاالي این مناطق از این پس 
 کنارگذر شرقي ایالم حلقه اتصال آنها خواهد بود.

زیربناهاي  ساخت و توسعه  شرکت  مدیرعامل 
این  مختصات  خصوص  در  کشور  حمل و نقل 
کنارگذر گفت: کنارگذر شرقي شهر ایالم از میدان 
ارغوان یعني ابتداي راه ایالم- حمیل شروع و 
به میدان قرآن یعني ورودي و خروجي شهر 
 ایالم به سمت مهران و دره  شهر ختم مي شود.

احداث  با  کنارگذر  این  ساخت  داد:  ادامه  او 
تقاطع غیرهمسطح انتهاي آن و احداث تقاطع 

کنارگذر،  ابتداي  در  ارغوان  غیرهمسطح 
ارتباط محورهاي مهم به شبکه معابر شهري 
و کنارگذر شمالي ایالم و در ادامه راه ارتباطي 
مي کند. تأمین  را  آباد  اسالم  ایوان-   ایالم- 

گذر  کنار  این  کرد:  تصریح  پایان  در  صادقي 
به منظور رفاه مردم عزیز شهر ایالم و ایجاد 
ارتباط ایمن و روان محورهاي ایالم- حمیل 
و  خوزستان(  مهران)  ایالم-  محورهاي  به 
حاشیه  از  عبور  با  )لرستان(  دره شهر  ایالم- 
شهر به صورت چهار خطه و با احداث دو دستگاه 
تونل 220 متري، 17 دستگاه پل و یك تقاطع 

غیر همسطح به بهره برداري مي رسد.

 افتتاح كنارگذر ايالم 
 گلوگاه ايالم باز شد؛ شهر نفس كشيد 

افتتاح



آغاز ریل گذاری خط  آهن تهران-همدان

  افتتاح ۸۵ كيلومتر آزاد راه 
ساوه-همدان 

 مراسم افتتاح 85 کیلومتر از آزاد راه ساوه همدان و اتمام زیرسازي و آغاز ریل گذراي خط آهن تهران- همدان با حضور رییس 
جمهمور برگزار شد.

 احمد صادقي در حاشیه مراسم افتتاح گفت: آزادراه ساوه- همدان از مهم ترین مراکز ارتباطی در غرب کشور است که مسیر ترانزیتی 
غرب کشور را از طریق همدان به مرکز کشور متصل می کند؛ و به دلیل تقاضای باالی سفر از همدان به سمت کردستان این مسیر 
آزادراهی در حال تکمیل است.با بهره برداری کامل از این آزادراه عالوه بر کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی، شاهد کاهش 40 
کیلومتری مسیر از تهران به همدان خواهیم بود.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به اهمیت این آزادراه، اعتبارات ویژه ای 
از محل اوراق مشارکت و مهر ماندگار به آن اختصاص یافت. مدیر عامل شرکت ساخت با بیان این که اهمیت آزاد راه ساوه - همدان 
در اتصال استان های غربی کشور به مرکز ایران است، افزود : با احتساب 60 کیلومتر از مسیر که در سال 89 مورد بهره برداری قرار 
گرفت، مجموعًا 145 کیلومتر از این آزادراه به بهره برداري رسیده است.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اعتبار این آزادراه 
1900 میلیارد ریال است، تصریح کرد:  30 کیلومتر باقی مانده آزاد راه نیز تا پایان اردیبهشت 92 آماده افتتاح خواهد شد. در پایان 
گفتني است این آزادراه به منظور کوتاه کردن زمان مسافرت، رفع تنگناهای موجود راه های اصلی غرب کشور و دسترسی سریع به 
این مناطق و ارتباط سریع بین ایران و کشورهای آسیای میانه به کشورهای عراق و سوریه و نیز کشورهای اروپایی حاشیه دریای 

مدیترانه و به عبارت دیگر احیای جاده ابریشم مدنظر است.

آغاز ریل گذاری خط آهن تهران - همدان
عملیات ریل گذاری خط آهن استراتژیك و ترانزیتی تهرانـ  همدان نیز با حضور ریاست محترم جمهور در سفر به استان همدان صورت 
گرفت.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور در این باره عنوان کرد: طول این مسیر ریلی 300 کیلومتر است 
و نقش بسزایی در اتصال استان های غربی و عراق به مرکز ایران دارد.صادقی اظهار داشت: از این 300 کیلومتر خط آهن، 90 درصد 
عملیات زیرسازی به اتمام رسیده است و امروز شاهد عملیات ریل گذاری آن هستیم.با احداث و تکمیل این خط آهن، کریدور ریلی 

شرقی - غربی کشور برقرار و امکان ترانزیت بار و مسافر در محور شرقی - غربی کشور فراهم خواهد شد.
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افتتاح كمربندي جنوبي بومهن

باز شدن گره هاي ترافيكي در محور هراز و فيروزكوه

با حضور رییس جمهور صورت گرفت 

افتتاح كمربندی حلقوی ميبد- اردكان
 و راه اصلی يزد- طبس 

با حضور رییس جمهور در شهرستان بومهن کنارگذر جنوبی این شهر از 
جمله طرح های مهر ماندگار، افتتاح و به بهره برداری رسید

کنار گذر 4 خطی جنوبی بومهن به طول 11 کیلومتر و عرض 28 متر 
دارای 5 دهانه پل بزرگ است که بزرگ ترین آن ها 205 متر طول دارد و 

بالغ بر 582 میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده است.
کنارگذر جنوبي بومهن بطول 11کیلومتر با احتساب شیب راه ها از انتهاي 
آزاد راه تهران - پردیس واز غرب شهر بومهن آغاز و در شرق شهر 
پردیس به بزرگراه رودهن - فیروزکوه متصل مي گردد. این محور بصورت 
بزرگراه با دوخط عبوري رفت و دوخط عبوري برگشت احداث شده است. 
بهره برداري از این طرح با توجه به مشکالت فراوان در خصوص اجراي 
عملیات عمراني در مناطق شهري و معارضان متعدد در مسیر، کمك 
شایاني در باز شدن گره هاي کور ترافیکي شهر بومهن و مسیر تهران-

شمال خواهد کرد و مسافرینی که قصد تردد از جاده فیروزکوه و هراز را 
دارند با افتتاح این کمربندي با ترافیك مواجه نخواهند شد. کاهش زمان سفر و صرفه جویی 500 میلیارد ریالی در مصرف سوخت ساالنه 

و 200 میلیارد ریالی کاهش میزان سوانح و خسارت جانی از جمله مزایای اجرای این طرح است.

با حضور دکتر محمود احمدی نژاد 72 کیلومتر از بزرگراه کنارگذر میبد- 
اردکان و تقاطع اردکان و راه اصلی یزد- طبس به طول به طول 99کیلومتر 

افتتاح شد. 
مهندس احمد صادقی ضمن با اهمیت برشمردن این طرح گفت: کنارگذر 
حلقوی میبد- اردکان به عنوان بخشی از بزرگراه مهم و ترانزیتی تهران- 
بندرعباس است که استان های جنوبی و مرکزی را به پایتخت متصل 
می کند و با افتتاح این کمربندی ترافیك سنگین شهرهای میبد و اردکان 
از بین رفته و زین پس شاهد امنیت و آسایش شهروندان این دو شهر 

خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه در ادامه خاطرنشان کرد:  این کنارگذر 
از 4 قطعه تشکیل شده است که قطعه اول و دوم به صورت چهارخطه 
و به طول 32 کیلومتر ترافیك محور تهران- بندعباس و بالعکس را از 
شهرهای میبد و اردکان خارج کرده و قطعه سوم به طول 15 کیلومتر و 

قطعه چهارم نیز به طول 25 کیلومتر باعث خروج ترافیك محور شمال کشور به سمت بندرعباس از دو شهر مذکور خواهد شد. همچنین 
بهره برداری از این طرح سبب افزایش ایمنی ترافیك، ارتقا سطح کیفی محور، کاهش خسارات جانی، صرفه جویی در مصرف سوخت و 

کاهش زمان سفر خواهد شد.
صادقی همچنین در خصوص بهسازی راه اصلی یزد- طبس که بخشی از مسیر طریق الرضا است اظهار داشت: این طرح به طول 92 کیلومتر 

و با اعتبار 101 میلیارد ریال استان های جنوبی و جنوب غربی را از یزد به طبس و استان های خراسان جنوبی و رضوی متصل می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت این پروژه برای سفر زائران بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( و حجم سنگین ترانزیت کاال یادآور 
شد:  عملیات بهسازی این طرح شامل لکه گیری، اصالح شانه های راه، اجرای یك الیه آسفالت رکالژی به ضخامت 4 سانتی متر و اجرای 

یك قشر بیندر به ضخامت 6 سانتی متر است.
13

سال دوم   شماره  12    شماره پایاني سال 1391

افتتاح



بازديدها

بازديد هابازديدها

رئیس جمهور در مراسم افتتاح بزرگراه بندرعباس-باغات: 

احداث جاده اي با 
مشخصات فني و ايمني باال

مراسم بهره برداري از بخش پایاني بزرگراه بندرعباس-باغات در استان هرمزگان با حضور ریاست محترم جمهور، وزیر 
راه و شهرسازي و جمعي از مقامات استاني برگزار شد.

دکتر احمدي نژاد در این مراسم که به مناسبت بهره برداري از چند طرح زیربنایي در استان هرمزگان برگزار شده بود،  بهره برداری 
از این پروژه راهسازي را در جهت توسعه شبکه زیربنایی کشور دارای اهمیت دانست و تصریح کرد: این پروژه و احداث جاده 
به منظور رفع خطرات و حوادث ناشی از عبور و مرور تریلی ها از خواسته های مردم استان هرمزگان و شهرستان حاجی آباد بود 

که امروز با تالش مسئوالن مبدل به یك جاده ای با مشخصات فنی و با ایمنی بسیار باال شده است. 
رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه قرار است بزودی خط آهن ایران از طریق گرگان و اینچه برون به خط آهن ترکمنستان 
و قزاقستان وصل شود، اظهار داشت: این شبکه نقشه و رفتار حمل و نقلی منطقه را تغییر می دهد و به واسطه آن بخش مهمی 

از رفت و آمدها به شرق دریای خزر منتقل و از آنجا به شبکه ریلی در داخل کشور منتقل خواهد شد. 
احمدی نژاد افزود: تکمیل این راه آهن موجب بهبود شرایط ترافیکی ریلی و ایجاد کریدور ریلی به صرفه و سریع خواهد بود. وی با 
تأکید بر اینکه اجرای این پروژه ها یك آرزو محسوب می شد، گفت: بهره برداری از این پروژه ها نشان داد که می توانیم بسیاری از 
کارها را خودمان انجام دهیم و  امیدوارم در این استان با همت مردم و پشتیبانی دولت مسیر پیشرفت با همین سرعت ادامه یابد.

بر اساس این گزارش بزرگراه بندر عباس به باغات حد فاصل بندر شهید رجایی تا انتهای استان هرمزگان 242 کیلومتر طول 
دارد که در 10 قطعه با اعتبار 1700 میلیارد تومان ساخته شده است.

این مسیر بخشي از محور سراسري بندرعباس-سیرجان-یزد-تهران است که به عنوان مهم ترین قسمت کریدور شمال-جنوب 
 عالوه بر جابجایي مسافر، شریان اصلي حمل و نقل کاال به داخل کشور و ترانزیت به منطقه آسیاي میانه و بالعکس است.

حجم ترافیك باالي این مسیر به علت توسعه روزافزون مجتمع بندري شهید رجایي و افزایش مبادالت کاال از مبدا بندرعباس از 
دالیل اهمیت اجراي این پروژه است. احداث باند دوم مسیر بندرعباس-باغات به طول 242 کیلومتر به منظور افزایش ظرفیت 
و تامین ایمني و سرعت عبور و مرور در دستور کار قرار گرفته که تاکنون 197 کیلومتر از این مسیر با مشخصات بزرگراهي به 

بهره برداري رسیده است و در حال حاضر هم 45 کیلومتر باقیمانده آن به اتمام رسیده است.
کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و استهالك وسایل نقلیه، ایمني تردد و کاهش سوانح رانندگي را از جمله مزایاي 

بهره برداري از این مسیر است.
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در راستاي نهضت توسعه زیرساخت هاي حمل و نقل در مناطق محروم 

۵0 كيلومتر از بزرگراه
 گناباد-قائن افتتاح شد 

در این مراسم که با حضور وزیر راه و شهرسازي، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور و جمعي 
 از مسئوالن استاني برگزار شد، قطعه دوم باند دوم بزرگراه گناباد-قائن حدفاصل کیلومتر 41 تا 91 این مسیر به بهره برداري رسید.

چابهار  از  که  کرد  عنوان  کشور  شمال شرق  به  جنوب  کریدور  از  بخشي  را  بزرگراه  این  صادقي  احمد  مهندس 
مي شود. منتهي  ایران  شمال شرقي  مرز  و  باجگیران  به  مشهد  و  بیرجند  زاهدان،  شهرهاي  از  عبور  از  پس  و   آغاز 

معاون وزیر راه و شهرسازي تصریح کرد: بزرگراه قائن-گناباد قسمتي از محور تربت حیدریه-بیرجند است که در استان هاي 
خراسان رضوي و جنوبي واقع شده و عالوه بر ترانزیت کاال و خدمات در حد فاصل دریاي عمان تا مشهد و کشورهاي آسیاي 
میانه در محور فوق، سفرهاي زیارتي و سیاحتي جنوب شرق و جنوب ایران به قسمت هاي شمال و شمال شرق کشور نیز در 

این مسیر جریان دارد.
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بازديد

گامي در تکمیل پروژه هاي مهر ماندگار 

كلنگ احداث ايستگاه راه آهن اردبيل 
به زمين زده شد 

کلنگ آغازعملیات اجرایي ایستگاه راه آهن اردبیل با حضور وزیر راه و شهرسازي و معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
ساخت وتوسعه زیربناهاي حمل و نقل به زمین زده شد.

در حاشیه این مراسم، معاون وزیر راه و شهرسازي گفت: با بهره برداري از ایستگاه راه آهن اردبیل در زمیني به مساحت 
64 هکتار به عنوان یك ایستگاه مسافري، مرکز استان اردبیل به محور راه آهن اردبیل- میانه متصل مي شود.

مهندس صادقي افزود: ساختمان ترمینال مسافري این ایستگاه با 6470 مترمربع مساحت و سکوهاي سایبان دار 
و پاساژ زیرگذر با مساحت 9188 متر مربع بنا مي شود. همچنین ساختمان نمازخانه با مساحت 1150 مترمربع و 

ساختمان هاي صنعتي و خدماتي با مساحت 16452 متر مربع احداث مي شوند.
وي در رابطه با آخرین وضعیت راه آهن اردبیل- میانه خبر داد: این راه آهن از شهر میانه آغاز و با گذر از ایستگاه 

راه آهن اردبیل، با توسعه 240 کیلومتر در آینده اي نزدیك به شهر مرزي پارس آباد متصل مي شود.
مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور ادامه داد: ایستگاه هاي راه آهن فیروز آباد در نزدیکي 

شهر خلخال و ایستگاه راه آهن سبز در نزدیکي شهر میانه از دیگر ایستگاه هاي مهم این محور هستند.
صادقي خاطرنشان کرد: اجراي ایستگاه اردبیل طي فرآیند مناقصه  عمومي در مرداد ماه 1391 برگزار شد و عملیات 

اجرایي آن از اول مهر ماه سال جاري آغاز شده است.

افتتاح



بازديدآغاز عملیات اجرايی

مديركل ساخت و توسعه راه هاي منطقه شمال غرب كشور منصوب شد

معاون وزیر راه و شهرسازي در راستاي ابالغ ساختار سازماني جدید توسط 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رییس جمهور و با توجه به ادغام ادارات 
کل مناطق 4 و 5 ساخت و توسعه راه ها طي حکمي، مجتبي خدادادي را به عنوان 

مدیرکل ساخت و توسعه راه هاي منطقه شمال غرب کشور منصوب کرد. 
مهندس صادقي در این حکم آورده است:

توسعه  محترم  معاونت  توسط  جدید  سازماني  ساختار  ابالغ  راستاي  در   "
مدیریت و سرمایه انساني رییس جمهور و با عنایت به ادغام ادارات کل مناطق 4 و 
5 ساخت و توسعه راه ها و نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي، بنا به پیشنهاد 
معاون محترم ساخت و توسعه راه ها به موجب این ابالغ به سمت مدیرکل ساخت 

و توسعه راه هاي منطقه شمال غرب کشور منصوب مي شوید."
امید است با استعانت از خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقواي الهي و منویات 
مقام معظم رهبري در خدمت به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و 

اهداف شرکت موفق و مؤید باشید.

مديركل ساخت و توسعه راه هاي جنوب كشور منصوب شد
در راستاي ابالغ ساختار سازماني جدید توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انساني رییس جمهور و با توجه به ادغام ادارات کل مناطق 7 و 8 ساخت و توسعه 
راه ها مهندس صادقي در حکمي مهدي نظریان را به عنوان مدیرکل ساخت و 

توسعه راه هاي جنوب کشور منصوب کرد.
مهندس صادقي در این حکم آورده است: 

"در راستاي ابالغ ساختار سازماني جدید توسط معاونت محترم توسعه مدیریت و 
سرمایه انساني رییس جمهور و با عنایت به ادغام ادارات کل مناطق7 و 8 ساخت 
و توسعه راه ها و نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي، بنا به پیشنهاد معاون 
محترم ساخت و توسعه راه ها به موجب این ابالغ به سمت مدیرکل ساخت و 

توسعه راه هاي جنوب کشور منصوب مي شوید."
امید است با استعانت از خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقواي الهي و منویات 
مقام معظم رهبري در خدمت به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و 

اهداف شرکت موفق و مؤید باشید.

مديركل ساخت و توسعه راه های منطقه غرب و مركز كشور منصوب شد

معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای ابالغ ساختار سازمانی جدید توسط معاونت 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با توجه به ادغام ادارات کل 
مناطق 3 و 6 ساخت و توسعه راه ها طی حکمی، محمدرضا کدخدازاده را به 
عنوان مدیرکل ساخت و توسعه راه های منطقه غرب و مرکز کشور منصوب کرد.

مهندس صادقی در این حکم آورده است:
"در راستای ابالغ ساختار سازمانی جدید توسط معاونت محترم توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی رییس جمهور و با عنایت به ادغام ادارات کل مناطق 4 و 5 
ساخت وتوسعه راه ها و نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی، بنا به پیشنهاد 
معاون محترم ساخت و توسعه راه ها به موجب این ابالغ به سمت مدیرکل ساخت 

و توسعه راه های منطقه غرب و مرکز کشور منصوب می شوید."
امید است با استعانت از خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوای الهی و منویات 
مقام معظم رهبری در خدمت به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و 

اهداف شرکت موفق و مؤید باشید.

تشكيل گروه "امور پيمان هاي دو عاملي" 
گروه امور پیمان هاي دوعاملي با حکم مدیرکل امور پیمان ها و رسیدگي فني 
تشکیل شد. به موجب حکمي از سوي مدیرکل امور پیمان ها و رسیدگي فني 
گروه "امور پیمان هاي دوعاملي" با مسئولیت مهندس سیدمرتضي ناصریان و 
عضویت مهندسین اردشیر بهمني، سید علیرضا یاسیني، اکبر علیزاده و آقاي 

سجاد سوري تشکیل شد.
سید محمود علمایي در این حکم خطاب به سید مرتضي ناصریان آورده است:

" با عنایت به ضرورت بکارگیري روش طرح و ساخت در واگذاري برخي از 
پروژه هاي عمراني شرکت متبوع بدینوسیله و با عنایت به شرح وظایف این اداره 
کل ضمن تشکیل کارگروه "امور پیمان هاي دو عاملي" شامل آقایان مهندسین 
اردشیر بهمني، سیدعلیرضا یاسیني، اکبر علیزاده و آقاي سجاد سوري، با توجه 
به مراتب تخصص، تعهد و تجربیات، جنابعالي را به عنوان مسئول گروه مذکور 
منصوب مي نمایم. امید است با استعانت از خداوند متعال و مساعدت همکاران 

محترم آن گروه در انجام وظایف محوله بیش از پیش موفق و مؤید باشید."
بنابر این گزارش اهم شرح وظایف این گروه به این شرح تعریف شده است:

- شناسایي جایگاه و شرایط استفاده از روش طرح و ساخت یا دیگر روش هاي 
نوین واگذاري پروژه هاي عمراني حسب وظایف شرکت متبوع و ارائه پیشنهادات 

مرتبط
- بررسي مدارك و پیگیري جهت انجام مراحل ارجاع کار و عقد قراردادهاي 
پروژه هاي مربوطه )اعم از برگزاري مناقصه یا ترك تشریفات وفق قوانین و 

مقررات ذیربط(
- انجام تشریفات و رسیدگي هاي الزم به قراردادهاي منعقده در حیطه شرح 
وظایف این اداره کل )نظیر امور تحویل زمین، پیش پرداخت، فسخ، خاتمه، 
تحویل موقت و قطعي، سپرده ها و ضمانتنامه ها، تمدید مدت، رسیدگي به 

ادعاها( با هماهنگي واحدهاي اجرایي و مالي مرتبط
- تهیه و تدوین فرم یا دستورالعمل براي نحوه تنظیم مدارك الزم در هر مرحله

- بازدید از عملیات عمراني پروژه ها و مشارکت در کمیسیون هاي مختلف مرتبط 
با شرح وظایف این اداره کل جهت تطبیق با صورت کارکردها و شرایط قراردادي

- سایر امور محوله ذیربط

انتصاب سرپرست اداره كل منابع انساني، پشتيباني و رفاه
با حکم معاون وزیر راه و شهرسازي مهندس سهراب امیریان، به سمت سرپرست 

اداره کل منابع انساني، پشتیباني و رفاه شرکت منصوب شد.
 مهندس احمد صادقي در این حکم آورده است:

" با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي، بنا به پیشنهاد معاون محترم 
توسعه مدیریت و منابع، به موجب این ابالغ به سمت سرپرست اداره کل منابع 

انساني، پشتیباني و رفاه منصوب مي شوید.
امید است ضمن تعامل سازنده با مدیران شرکت و با تکیه بر اصول راهبردي 
و سیاستهاي اداري تعیین شده نسبت به تقویت نظم و انضباط اداري، حفظ و 
حراست از اموال شرکت، صرفه جویي در هزینه هاي جاري، پرهیز از هزینه 
هاي غیر ضرور و ارائه خدمات رفاهي مناسب به کارکنان محترم شرکت موفق 

و موید باشید.
شایسته است با نصب العین قرار دادن تقواي الهي و منویات مقام معظم رهبري، 
خدمت به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و اهداف شرکت را 

سرلوحه کار خویش قرار دهید."

آخرين انتصابات 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

انتصابات
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ك 
طرح مهر ماندگار به عنوان تجلي روح خدمت گزاري دولت در قالب ی

طرح ملي و با دستور ریاست محترم جمهوري اسالمي ایران به همه 
س همه نهادهاي دولتي و 

دستگاه هاي اجرایي ابالغ شد و بر این اسا
گ و ویژه در تمامي عرصه ها 

وزارتخانه ها بسیج شده اند تا طرح هاي بزر
را به سرانجام برسانند.

سهم وزارت راه و شهرسازي در این طرح ملي، 105 پروژه است و 
در این میان شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور  به 
ش 

عنوان یکي از مهمترین مجموعه هاي وزارت راه و شهرسازي، بخ
ص داده است. پروژه هایي 

قابل توجهي از این پروژه ها را به خود اختصا
ك  تاثیر عظیم و اثربخشي در توسعه اقتصاد، اجتماع و حتي 

که هری
گ مناطق مختلف کشور دارا هستند.

فرهن
پروژه هاي شرکت ساخت و توسعه در قالب هاي راه اصلي، بزرگراه، 
آزادراه و راه آهن در طرح مهر ماندگار قرار گرفته اند تا ضمن تکمیل 
کریدور شمال- جنوب و شرق- غرب کشور و نیز پاسخگویي به 
نیازهاي حمل و نقلي مناطق مختلف به ویژه در محورهاي شریاني، 
مناطق محروم کشور را نیز از شبکه متناسب زیرساختي حمل و نقل 

بهره مند سازند.
س، به دلیل اهمیت ویژه این پروژه ها، مسئوالن شرکت 

بر این اسا
ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور، اعم از مدیرعامل، اعضاي 
هیات مدیره، معاونان، مدیران کل و مجریان پروژه ها به صورت مستمر 
وضعیت پیشرفت این طرح ها را پیگیري مي کنند و به واسطه برگزاري 
جلسات ویژه طرح مهر ماندگار یا بازدیدهاي استاني، روند عملیات 
اجرایي پروژه ها را در بازه هاي زماني کوتاه، مورد بررسي قرار مي دهند.

در ادامه نگاهي گذرا به پروژه هاي مهر ماندگار شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور خواهیم داشت و همچنین وضعیت 
ش 

اعتباري پروژه ها و پیشرفت فیزیکي آنها را در سال گذشته و ش
ماهه نخست سال جاري بررسي خواهیم کرد. 

ت و توسعه
ت ساخ

مروري بر پروژه هاي مهر ماندگار شرك

مهري كه ماندگار شد

آزادراه کنارگذر شمالي مشهد

آزادراه تهران-  شمال
تقاطع غیرهمسطح خوزستان

راه آهن قزوین - رشت
کنارگذر شرقي ایالم

راه اهن میاندوآب - مهاباد
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 ) short form of contract ( باعنوان Green Book  كتاب سبز )1
فرم كوتاه قرارداد 

)5-024-88432-2 ISBN شبا (
این کتاب براي قراردادهاي ساختماني با ارزش سرمایه اي نسبتا کم توصیه 
شده است. نحوه پرداخت )ارزش گذاري کارها( در این کتاب براي انواع 

روش ها، موارد زیر مشخص شده است: 
- قیمت مقطوع    

- قیمت مقطوع با قیمت هاي واحد   
- قیمت مقطوع بامقادیر    

-  قیمت متناسب با فهرست مقادیر کار 
- قیمت براساس هزینه واقعي اجراي کار

ترجمه فارسي کتاب سبز توسط جامعه مهندسان مشاورایران در پاییز سال 
1390 انجام و درمعرض فروش قرارگرفته است.

 Construction  Contract باعنوان  RedBook 2( كتاب قرمز
قرارداد ساخت 

) شباISBN2 9-88432-022-( ويرايش سال 1999
این کتاب شامل موافقتنامه – شرایط عمومي پیمان – شرایط خصوصي 
پیمان و پیوست ها است و براي کارهایي مناسب است که مطالعات و طراحي 
کامل  قبال توسط کارفرما ) یا مشاورکارفرما( انجام گرفته و پیمانکار فقط 

وظیفه اجراي کار را به عهده دارد.
در ایـران در حـال حاضـر بـراي اینگونـه قراردادهـا )سـه عاملـي( از تیـپ 
موافقتنامـه و شـرایط عمومـي پیمـان موضـوع بخشـنامه 54/842-

102/1088 مورخ78/3/3 سـازمان مدیریت اسـتفاده مي شود اما امیداست 
باترجمه فارسـي کتاب که توسـط جامعه مهندسـان مشـاورایران در دسـت 
اقـدام اسـت روش واگـذاري سـه عاملـي )PC ( بـاروش نویـن فیدیـك 

همسان سـازي گـردد.

آشنايي با     انجمن جهاني 
مهندسان مشاور فيديك  و نشريات آن

مهندس اردشير بهمني
 مشاور امور پيمان ها و رسيدگي فني 

  Federation  Internationale  Desكه مخفف عنوان فرانسوي  FIDIC فدراسيون جهاني مهندسان مشاور با نام اختصاري
Ingenieurs  Conseils  و مترادف التين آنInternational  Federation  Of  Consulthng  Engineers است  درسال 
1913 ميالدي با ادغام سه انجمن مستقل اروپايي شكل گرفت و درحال حاضر در بيش از 80 كشور جهان ازجمله جمهوري 

اسالمي ايران )جامعه مهندسان مشاور ايران ( داراي عضو رسمي است.
فيديك به عنوان يك مرجع بي طرف در تدوين متون انواع پيمان ها ) موافقتنامه- شرايط عمومي داراي اعتبار جهاني بوده 
و نيز مورد تائيد موسسات مالي و بانك هاي سرمايه گذار معتبر جهاني نظير بانك جهاني و صندوق بين المللي پول – بانك 
توسعه اسالمي و…   است.  ضمنا همانطور كه در باال ذكر شد جامعه مهندسان مشاور ايران وكليه مشاوران عضو جامعه عضو 

رسمي فيديك محسوب مي شوند.
نشريات فيديك كه ذيال به اختصار معرفي خواهند شد داراي اعتبار بين المللي بوده و هر قراردادي كه برمبناي شرايط 

فيديك)بدون دخل و تصرف( منعقد گردد در سراسر جهان مورد حمايت و تائيد انجمن فيديك خواهد بود.
فيديك بنا به اقتضاي قراردادهاي متعارف در انواع شكل ها مجالتي را منتشر كرده است.
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  Plant  &  Design  Build باعنوان  Yellow  Book 3(كتاب زرد
استقراركارگاه -  تامين ماشين آالت، تجهيزات و مصالح – طراحي و 

ساخت   
) شبا ISBN2-88432-023-7 ( ويرايش سال 1999

این کتاب که در سال 1380 توسط مهندسین مشاورالر به فارسي ترجمه 
و تغییراتي به منظور انطباق با مقررات داخلي در آن صورت گرفته است، 
طي بخشنامه شماره 101/85428 مورخ 84/5/15 توسط سازمان مدیریت 
منتشر و در قراردادهاي طرح وساخت )EPC( مورد استفاده قرار گرفته 
است. استفاده از این کتاب در شرایطي توصیه مي شود که طراحي پایه 
توسط کارفرما یا مشاور کارفرما قبال انجام شده و مطالعات تفصیلي )تکمیل 

مطالعات و تهیه نقشه هاي اجرایي( به پیمانکار سازنده واگذار مي شود.

 Silver Book 4( كتاب نقره اي
  EPC/ TURNKEY-  CONTRACT با عنوان

) شبا ISBN2-88432-021-0 (ويرايش سال1999
)فاز  مفهومي  مطالعات  که  است  قراردادهایي  براي  کتاب  این  کاربرد 
صفر( توسط کارفرما )یا مشاور کارفرما( انجام گرفته و مطالعات پایه و 
تفصیلي )فاز یك و دو( توسط پیمانکار طرح و ساخت )بعد از عقد قرارداد( 
انجام مي شود. ضمناً چون جزییات طرح از طرف پیمانکار ارائه مي شود هزینه 
اجراي کار نیز در ارتباط با طرح پیشنهاد شده بوده و لذا در مرحله انجام 
مناقصه با این روش به علت تنوع طرح هاي پیشنهادي قیمت ها با یکدیگر 

قابل مقایسه نیستند و الزامًا  باید از روش قیمت تراز شده استفاده کرد.
در واگذاري کارها به صورت EPC/TURNKEY )کلید در دست( که 
مي تواند به صورت مقطوع واگذار شود پیمانکار براي کاهش ریسك هاي 
اجرایي باید قبل از ارائه پیشنهاد فني و مالي خود فرصت کافي براي مطالعات 
میداني و آزمایشات  ژئوتکنیك و برآورد واقعي هزینه اجراي کار داشته باشد 

در غیر این صورت پروژه با شکست مواجه خواهد شد.

5( كتاب قرمز )RED  BOOK )MDB   باعنوان
  CONDITION  OF  CONTRACT  FOR  CONSTRUCTION 
FOR  BUILDING  AND  ENGINEERING  WORKS 

      ) DESIGNED  BY  THE  EMPLOYER ( 
)شباISBN2 9-88432-022-( ويرايش  سال 2010

کتاب شامل موافقتنامه – راهنماي آماده سازي شرایط ویژه وتوافقنامه داوري 
در اختالفات است. کاربرد کتاب قرمز  MDB همانند کتاب قرمز سال 1999 
براي قراردادهایي است که طراحي کامل پروژه توسط کارفرما یامشاورکارفرما 
انجام گرفته با این تفاوت که  سرمایه اجراي پروژه از طریق وام از بانك هاي 
معتبر جهاني مانند بانك توسعه افریقا – بانك توسعه آسیا – بانك توسعه 
تجارت دریاي سیاه – بانك تجارت جهاني- بانك توسعه اسالمي و. . .  تامین 
مي گردد . این کتاب که با همکاري کارشناسان حقوقي بانك هاي نامبرده 
تدوین شده است شرایط را براي بانك وام دهنده و کساني که از وام استفاده 
مي نمایند و سایر عوامل مشارکت مانند مشاوران و پیمانکاران و وکالي 

حقوقي آنها سهل و آسان نموده است. کتاب فعال ترجمه فارسي ندارد.

6- كتاب سفيد  WHITE  BOOK باعنوان )قرارداد مشاور با 
كارفرما( 

 Client / Consultant MODEL  SERVICES  AGREEMENT
) شبا ISBN2-88432-048 – 2 ( ويرايش چهارم سال 2006

این کتاب به عنوان نمونه عقد قرارداد مشاور باکارفرما تهیه شده و شامل 

 موافقتنامه شرایط عمومي پیمان شرایط خصوصي خام و پیوست هاي 
1- حدود خدمات  2- تسهیالت کارفرما  3- حق الزحمه مشاور و نحوه 
پرداخت  4- زمان بندي ارائه خدمات است که توصیه مي شود. پیوست 
جدیدي به شماره 5 و باعنوان )فهرست عوامل کلیدي( به هنگام عقد قرارداد 
به آن افزوده شود. ترجمه فارسي این کتاب اخیراً توسط جامعه مهندسان 

مشاور ایران تهیه و در معرض فروش قرار گرفته است.

  Condition  Of باعنوان GOLDEN  BOOK  7( كتاب طاليي
  Contract  For  Design  Build  And  Operate projects

این کتاب مشابه کتاب نقره اي )کلید در دست( بوده با این تفاوت که 
شرایط راهبردي دوران دراز مدت بهره برداري در آن دیده شده است و در 

قراردادهاي بین المللي کاربرد دارد. کتاب ترجمه فارسي ندارد.
 

8( كتاب راهنماي قرارداد ها 
 THE  FIDIC  CONTRACTS  GUIDE

انجمن جهاني فیدیك در سال 2000  این کتاب را به منظور راهنمایي 
کارفرمایان- مشاوران و پیمانکاران در مورد استفاده از سه کتاب: قرمز 
)سه عاملي( و زرد )طرح و ساخت( و نقره اي )کلید در دست( منتشر کرده 
است. کتاب در هر بخش موارد همسان را با یکدیگر مقایسه کرده تا 
کاربران با توجه به ماهیت پروژه گزینه مناسب را انتخاب نمایند. کتاب 

ترجمه فارسي ندارد.

9( كتاب فرم استاندارد ارزيابي صالحيت پيمانكاران
    Standard  Prequalification  Form  For Contractors 

5-057-88432-2-ISBN978 شبا
این کتاب روش ارزیابي توان اجراي کار پیمانکاران را مشابه آنچه که 
درآیین نامه اجرایي بند )ج( ماده 12 قانون برگزاري مناقصات آمده است 
تشریح کرده و ترجمه فارسي آن اخیراً توسط جامعه مهندسان مشاور ایران 

تهیه و در معرض فروش در معرض فروش قرار گرفته است.
در خاتمه توجه کارفرمایان محترم و دستگاه هاي مناقصه گذار را به این 
نکته جلب مي نماید که دنیاي نوین مهندسي درسطح جهان  به گونه اي 
دگرگون شده که با ایجاد تشکل هاي طراحي و ساخت واگذاري کارها از 
روش سنتي سه عاملي به روش هاي  DESIGN  BUILD )طرح و 
ساخت EPC و کلیددردست EPC/ TURNKEY( تغییر یافته است. 
استفاده از روش هاي اخیر مستلزم رعایت چهارعامل مهم ذیل به عنوان 

پیش نیاز واگذاري کار است: 
-  حضور توانمند مشاور کارفرما بامعرفي عوامل کلیدي باتجربه و با هدف به 
عهده گرفتن مسئولیت هاي کارفرما در مدیریت پروژه به نحوي که کارفرما 

بدون دغدغه صرفا اختیارات حاکمیتي را مدیریت نماید.
- تأمین اعتبار به موقع توسط کارفرما براي انجام کار.

- فرصت کافي مطالعات میداني براي به حداقل رساندن ریسك ها توسط 
پیمانکار قبل از ارایه پیشنهاد فني و مالي.

- آزاد سازي و رفع معارضین محوطه یا کریدور پروژه قبل از شروع کار.  
* مركز انجمن فیدیك كشور سوئیس در شهر ژنو است و از طرق 

ذیل امکان ارتباط با آن وجود  دارد:
Address: Box 311, Geneva 1215, Switzerland
Tel:  +4122799 4900    Fax: +41227994901
E-mail: fidic.pub@fidic.org
Website:  http://www.fidic.org
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در كنترل پروژه ها، مديريت ارتباطات 
اهميت ويژه اي دارد

مهري،  مهدي  مهندس  با  مصاحبه  براي 
سرپرست اداره كل نظارت فني و مدیریت 
ساخت وتوسعه  شركت  پروژه هاي  كنترل 
زیربناهاي حمل و نقل كشور، رأس ساعت 
مقرر وارد دفترش شدیم. شاید همین عنوان 
كنترل  مدیریت  و  فني  نظارت  مسئولیت 
پروژه ها كفایت مي كرد كه دریابیم، لحظه 
لحظه ساعات كاري چقدر براي وي حائز 
اهمیت است. به محض ورود آماده مصاحبه 
گفت وگو  وقت،  فوت  كمترین  بدون  و  بود 

آغاز شد.
جلب  برایمان  گفت وگو  این  در  كه  آنچه 
بود كه تصور مي كردیم  این  نظر مي كرد، 
خشِك  و  رسمي  بسیار  موقعیت  یك  در 
نبود.  اینگونه  اما  مي گیریم  قرار  گفت وگو 
مهندس  بود.  زنده  مصاحبه  یك  اتفاقاً 
حین  مسایل  بیشتر  توضیح  براي  مهري 
گفت وگو خود را ملزم به برخاستن و رفتن 
و  و مدارك  به سمت قفسه هاي اطالعات 
شواهدمي كرد تا مصاحبه را مستندتر كند 
یعني همان جریان  نیفتد.  قلم  از  و چیزي 
نظارت و مدیریت كنترل پروژه ها به نوعي  

از  وقتي  بود.  محسوس  مصاحبه  این  در 
ایشان پرسیدم كه آیا این نگاه كالن نگري 
كه شما در نظارت فني و مدیریت كنترل 
پروژه ها با این درجه از حساسیت دارید و 
خیلي هم مراقبید كه این كنترل و نظارت تان، 
انساني  اخالقي  مالحظات  با  توأم 
مهندسین  پیمانکاران،  مبادا  كه  باشد 
منفي  احساس  و...  كارفرمایان   مشاور، 
»پاییده شدن« نداشته باشند، مي توان در 
جمع بیست، بیست و پنج نفر همکاِران شما 
راحت تر  را سراغ گرفت؟  همین حس  نیز 
گفته باشم، آیا هر كدام از همکاران اداره 
كل نظارت فني و مدیریت كنترل پروژه ها 
به نوعي در نگاه به وظایف سازماني، عکس 

برگردان مهندس مهري اند؟
به  بود  لبخند  پرسش،  این  به  وي  پاسخ 
نگراني  هیچ  بابت،  این  از  كه  آرامي گفت 
خاطر ندارم. همکارانم در این مجموعه به 
وظایف شان به خوبي آشنایند و از همه شان 

سپاسگزارم.
... و حاال مشروح این گفت و گو را در ذیل 

مي خوانید:

خوب است پيش از شروع بحث، از معرفي 
وارد  چگونه  اينكه  و  كنيد  شروع  خود 

مجموعه شديد؟
 مهدي مهري هستم، فارغ التحصیل رشته عمران 
در مقطع کارشناسی از دانشگاه علم و صنعت ایران 
و کارشناسي ارشد  در رشته سازه های هیدرولیکی 
همچنین  و  جنوب  تهران  واحد  آزاد  دانشگاه  از 
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت 

از دانشگاه علم و صنعت ایران هستم. 
از سال 1375 تا 1377 در یك شرکت مهندسین 
مشاور سدسازی و امور آب مشغول به کار شدم. از 
سال 1377 وارد جرگه همکاران وزارت راه و ترابری 
سابق شدم. ابتدا به عنوان کارشناس فنی عمران در 
معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه های وزارت 
راه و ترابری آغاز به کار کردم. از سال 1378 تا 1380 
به عنوان مدیر پروژه اسکله کاالی عمومی بوشهر 
انجام وظیفه کردم و خوشبختانه این پروژه در سال 
1380 به اتمام رسید. بعد از آن،  هم به عنوان رئیس 
گروه نظارت و کنترل پروژه های دفتر ساخت و توسعه 
بنادر و هم به عنوان کارشناس اداره پیمان و رسیدگی 
معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه ها فعال بودم. 
از سال 1382 که کار مقدمات تشکیل شرکت ساخت 

درگفت و گو با مهندس مهري مطرح شد:

محمد پيوسته
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و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به انجام رسید، 
در سال 1383 به عنوان رییس اداره پیمان و رسیدگی 
مجری ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه های کشور 
انجام وظیفه کردم. در سال 1385 به پست سازماني 
معاون دفتر ساخت و توسعه فرودگاه ها منصوب شدم 
و از سال 1387 با یکپارچه سازی ادارات پیمان و 
رسیدگی مجریان محترم مختلف در سطح شرکت 
زیربناهای حمل و نقل کشور و  ساخت و توسعه 
تشکیل اداره کل یکپارچه پیمان و رسیدگی همزمان 
با حضور آقای مهندس علمایی به عنوان مدیرکل 
امور پیمان ها و رسیدگی شرکت ساخت و توسعه، بنده 
هم به عنوان معاون اداره کل مذکور در امور راه آهن، 
بنادر و فرودگاه ها منصوب و انجام وظیفه کردم. از 
ابتدای سال 1390 با حضور آقای مهندس صادقی به 
عنوان مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور و بنا به پیشنهاد مهندس گروسی 
معاون محترم فنی و مهندسی شرکت، به عنوان 
سرپرست اداره کل نظارت فنی و مدیریت کنترل 
پروژه ها منصوب شدم و تاکنون در این جایگاه در حال 
انجام وظیفه و ادای دین و مشغول درس پس دادن  به 
بزرگواران و مجموعه شرکت ساخت وتوسعه هستم.

  اجازه بدهيد پرسش ها را از همين نام 
اداره تان شروع كنيم. اساسًا كنترل پروژه 

به چه معناست؟
 ابتدا اگر موافق باشید مختصري از سابقه اداره کل 
نظارت فنی و کنترل پروژه ها بگویم تا به تعریف 
کنترل پروژه ها برسیم. اداره کل نظارت فنی و کنترل 
پروژه ها از زمان قدیم )حدوداً سی، چهل سال پیش( 
به عنوان اداره کل فنی و ساختمان ها کار مي کرده 
است. اما پس از انقالب، با تشکیل شرکت ساخت، 
به عنوان اداره کل بازرسی و نظارت فنی تغییرنام 
پیداکرد تا سال 1389 که این اداره کل با عنوان 
نظارت فني و مدیریت کنترل پروژه ها، زیرمجموعه 
معاونت فنی و مهندسی شرکت درنظرگرفته شده و 
تمامی وظایف بازرسی و نظارت فنی در شرح وظایف 
این اداره کل دیده شده و در ضمن، مدیریت کنترل 

پروژه ها هم به سایر وظایفش اضافه شده است.
در خصوص تعریف کنترل پروژه ها باید بگویم که 
این نوع دانش به حوزه های مختلف مدیریت پروژه ها 
بازمي گردد. همان طور که مستحضرید برای مدیریت 
پروژه ها، مجموعه استانداردهایی در سطح دنیا وجود 
دارد که عمومي ترین و بهترین گزینه اي که به ما 
نزدیك است، استاندارد PM BOK است که معادل 
فارسی آن می شود »بدنه دانش مدیریت پروژه ها«. در 
این استاندارد، 9 حوزه را برای مدیریت پروژه ها مطرح 
کرده اند که در واقع دانش کنترل پروژه ها برای کنترل 
این 9 حوزه است. یکی، مدیریت حوزه یا محدوده 
است. یعنی پروژه را کالن ببینیم محدوده اش تعریف 
شده باشد. مثل کل محور راه آهن  تهران- همدان 
و هرآنچه الزمه این پروژه و این محدوده است. اما 
اگر بخواهد چیزی به این محدوده اضافه شود، معلوم 

است که محدوده تغییر کرده است. در تعریف پروژه 
آمده است که انجام یك سری فعالیت ها با منابع و 
زمان مشخص، با یك آغاز و تا انتهای مشخص است. 
در زندگی خودمان هم ما از این پروژه ها زیاد داریم. 
مراحل مختلف کار قبل از اجرا تا خروجی و محصول 

کل یك پروژه را تشکیل مي دهد. 
مرحله نخست، شناخت اولیه است. تحقیق مي کنیم  
که آیا اساسًا اجرای این طرح توجیه فني و اقتصادي 
دارد و به مصلحت است یا خیر؟ یعنی در نگاه کالن. 
در مطالعات فاز یك، اگر فرض را براین بگذاریم که 
طرح داراي توجیه است بحث کریدورهای مسیر و 
گزینه هاي مختلف مطرح می شود. در کریدورهای 
آن  از  بعد  شود.  می  مطرح  گزینه  چندین  مسیر، 

مطالعات تفصیلی انجام مي شود.
در فاز دو، نقشه های تفصیلي کار را داریم که آماده 
مناقصه و اجرا مي شود. با پیش بیني بودجه مورد نیاز 
و انتخاب پیمانکار، وارد فاز اجرایی می شود. پس از 
اتمام مرحله اجرا، تحویل موقت داریم. پس از این 
و طی دوران تضمین، مرحله تحویل قطعی است 
که پروژه  را تحویل نهایي به بهره برداران می دهیم. 
بهره برداران در راه، سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي کشور است، در بخش راه آهن، شرکت راه  آهن 
جمهوری اسالمی ایران و در قسمت بنادر، سازمان 
بنادر و دریانوردی و در قسمت فرودگاهی هم سازمان 
هواپیمایی و شرکت فرودگاه های کشور هستند. در 
بحث آزادراه ها هم بهره بردار، شرکت آزادراه هاست. 
حاال با طرح این سکانس های پروژه، می رسیم به 

کنترل پروژه. چه چیزهایی کنترل می شود؟ همان 
یا  اولین قدم، محدوده  در  طور که عرض کردم، 
حوزه پروژه کنترل می شود. دوم، یکپارچگی پروژه. 
در یکپارچگی بحث  بخش هاي مختلف کار و ثابت 
ماندن آن تا انتهاي کار مطرح می شود. بعد، بحث 
مدیریت زمان است. یعنی اینکه بخواهیم مطابق 
تواتر  رعایت  با  البته  تفصیلی  و  کلی  زمان بندی 
فعالیت ها و با توجه به منابع مالی، ماشین آالت، 
مصالح، منابع انسانی و ابزارآالت مورد نیاز، پروژه را 
پیش ببریم. سپس بحث مدیریت هزینه است، یعني 
آیا با همان پیش بینی هزینه که در ابتداي پروژه آمده 
کار پیش مي رود یا نه هزینه هایي به اجبار به پروژه 

تحمیل شده است.

  چه عدد و رقمی است كه نشان می دهد 
در اين مديريت، به همان هزينه پيش بينی 
شده رسيده ايد؟ تا چه ميزان انعطاف دارد و 

نزديك به همان برآورد است؟
معمواًل تا سقف 25 درصد، چه منفی و چه مثبت )چه 
افزایش و چه کاهش( بر اساس قانون جا دارد. این 
نشان می دهد که ما به عدد پیش بینی شده نزدیك 
هستیم. بعد از موارد قبل به بحث مدیریت کیفیت 
مي رسیم. این نوع مدیریت در کنترل پروژه دو گونه 
است. یکی بحث تضمین کیفیت است که در اصل از 
الزامات قبل از اجراي عملیات است، یکی هم کنترل 
کیفیت که بعد از اجراي عملیات است. به عنوان 
مثال شما وقتی خودرویي می خرید روی شیشه جلو، 
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برچسب »QC « به معنای کنترل کیفیت محصول 
دارد. در کنترل کیفیت پروژه ها مثال می گوییم آیا این 
تراکم و شیب خاکریز، استاندارد انجام شده است؟ اگر 
محصول مناسب نبود، بررسی می کنیم. آیا عوامل 
اجرایي مشکل داشته، لوازم و امکانات و مصالح 
مناسب نبوده، یا چه چیزی موجب شده درحال حاضر 

با این نقص مواجه شویم. 
اگر قسمت تضمین کیفیت مناسب باشد، خروجی 
و کنترل کیفی هم خوب قاعدتا خواهد بود اما اگر 
مرحله تضمین کیفیت، مطلوب نباشد، پایان خوبی 

هم نخواهد داشت. 
در بخش دفاتر اجرایي، نظارت همکاران ما جزیی 
است اما ما در این اداره کل، پروژه ها را  به شکل 
کالن مي بینیم  و رندومی کنترل مي کنیم. همه 
عوامل، از کارفرما تا پیمانکار و مهندسین مشاور 
باید اطالعات و گزارش هایشان به صورت صحیح 
رد و بدل شود، تا همه اشراف داشته باشند و نکته ای 

از دید خارج نشود.
 یکی از حوزه های دیگر، مدیریت ریسك است. 
باید آماده یك سری اتفاقات پیش بیني شده و یا 
نشده باشیم. ریسك هایی که احتمال وقوع باال 
یا  باشد  اندازه اش ممکن است کوچك  اما  دارد 
اتفاقاتی که ممکن است تعدادش کم  برعکس، 
باشد، اما اثرش زیاد است. اینها در مدیریت ریسك 

باید کنترل شود. 
مدیریت قراردادها یا تدارکات و پشتیبانی بخش 
دیگري از کار است. در این قسمت، صحت و سقم 
گفته هاي تامین کنندگان و پیمانکاران جزء براي 
قبول بخشي از پروژه بررسي مي شود. با توجه به 
گریدهاي آنان و بررسي امکانات آنها براي پذیرش 

بخشي از امور یك پروژه آنها کنترل مي شود.
مدیریت ارتباطات بخش دیگري از کار ما است. 
در این حوزه، نحوه ارتباط  ذی نفعان پروژه تعریف 
پیمانکاران،   خود  شامل  ذی نفعان،  این  می شود. 
مشاوران، دستگاه نظارت، کارفرما و بهره برداران، 
نحوه ارتباط  نمایندگان مجلس با پروژه یا مثاًل   
نحوه ارتباط استانداران با پروژه. اینها بخشي از 
مواردي است که رصد مي شود و در واقع کنترل 

مي شود.
بعضی از این ارتباطات، در متن  قراردادها آمده است.  
به عنوان نمونه برای ارائه کار، زمان بندی تفصیلي 
کار تعیین شده که باید پیمانکار، طی یك زمان 
مشخص، آن را تهیه و به دستگاه نظارت تحویل 
دهد، اگر نظارت تایید کرد به کارفرما اعالم می کند. 
درصورتی که کارفرما هم پذیرفت، مصوب شده 

تأیید آن به پیمانکار برمی گردد و ابالغ مي شود.
مدیریت  هم،  حوزه  نهمین  یا  حوزه  آخرین   
العاده ا ی  فوق  اهمیت  از  که  است  انسانی  منابع 
برخورداراست. منابع انسانی که اختصاص به پروژه 
و  مهندسین  پیمانکار  اجرایي  دارد. همه عوامل 
دستگاه های نظارتی، حتی در حوزه کارفرما هم 
صدق مي کند و بررسي مي شود که آیا منابع انساني 

پروژه اي مشخص از نظر کمي و کیفي به اندازه  
یا  و  افرایش  به   نیاز  یا  مناسب هستند  و  کافي 

جایگزیني نیرو دارد؟ 

 از حوزه هاي نامبرده كه از سوي شما كنترل 
مي شود، كداميك مهم تر و حساس تر است؟

همه این حوزه ها اهمیت خاص خودشان را دارند. 
)سکوت می کند( و اگر بنا به انتخاب مهم ترین باشد 
شاید مدیریت ارتباطات از همه حساس تر باشد چون 
اگر این بخش، واقعًا به صورت صحیح فعال باشد، 
بقیه امور سهل تر خواهد بود و کارها با سرعت، شتاب 

و دقت بیشتری پیش خواهد رفت.

 شما كه تأكيد بر مديريت ارتباطات داريد، 
خودتان يك واحدی كه عمل روابط عمومی 
را انجام دهد نداريد.  آيا كمك روابط عمومی 
شركت ساخت وتوسعه، به اداره كل نظارت 
فنی و مديريت كنترل پروژه ها می تواند 
پاسخگوی نيازهای ارتباطاتی شما باشد؟ 
با معنای  يا آنكه مايليد مستقاًل اداره ای 

ارتباطات داشته باشيد؟
خیر، چنین اداره مستقلي نداریم، اما فکر می کنم 
همکاران  می خواهیم،  ما  که  خدماتی  از  بخشي 
روابط عمومی به عنوان یکی از پازل های مدیریت 
ارتباطات می توانند نقش مهمي در آن ایفا و ماحصل 
کارها و دستاوردها را معرفی کنند، درحین کار و در 
بعد داخلی هم همین طور. به خصوص با مستندسازی 
هایی که انجام مي دهند  بسیار موثر عمل مي کنند، 
اما در این بخش بیشتر دید فني و پروژه محور را 

مالك عمل قرار مي دهیم.
  پس حوزه كاری تان كنترل9 گانه انواع 

مديريت ها است؟

خیر، نه کامال! دو مورد جدید دیگر هم در این سال ها 
به آن موارد 9 گانه افزوده شده است. یکی از آن دو، 
مدیریت دانش است. اینکه اگر مهندسان، پیمانکاران 
و عزیزان در حین کار به خالقیت ها و نکات جدید 
علمی و تجربي می رسند، حتی االمکان،  دانش آن 
را تکثیر کنند و در اختیار دیگر همکاران قرار دهند. در 
فرهنگ دینی هم داریم که زکات علم، نشر آن است. 
امیدواریم این اتفاق رخ دهد. باالخره، مورد آخر و 
یازدهمین، مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست 
است. باید مراقب باشیم که در پروژه ها، ضایعات 
چه سرانجامی پیدا می کنند؟ آیا پس از پایان کار، 
آیا موجب  کارگاه ها، همان گونه رها می شوند؟ 
آسیب محیط زیست نمي شوند؟ آیا کارها بر اساس 
اصول ایمني و حفظ جان افراد صورت مي پذیرند؟ 

اینها مسایلي است که باید با جدیت دنبال شود.

  آيا بين كنترل پروژه ها و نظارت فنی، 
تفاوتی هست يا نه، ممكن است بايكديگر 

همپوشاني داشته باشند؟
وظیفه کنترل هاي بیشتر کیفی و کمتر کمی اجرایي و 
مطالعاتي، به عهده همکاران در بخش نظارت فنی است 
که از نزدیك با پروژه ها و محل کارگاه ها  مرتبط هستند، 
اما ما از اینجا با نگاه کالن تر، می بینیم. در نظارت فنی 
ما به شکل موردی و دوره ای مسایل فني و کیفي را 
می بینیم. اگر پروژه مهم باشد، فاصله بازدید و نظارت 
کیفی، نزدیك به هم خواهد بود و اگر پروژه هایی کمتر 

مهم باشند، فاصله های بازدید بیشتر است. 

  شيوه های سنتی و مدرن كنترل و نظارت 
فنی پروژه ها چه تفاوتی با هم داشته و هر 

كدام چه مزايا يا معايبی دارند؟
 در دوره های قبل، نظارت و کنترل بوده اما عمومًا 
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نظارت ها و کنترل، چهره به چهره بوده و بر اساس 
تجربیات فردی افراد، ولی در کنترل و نظارت فنی 
مدرن، عالوه بر کمکی که از شیوه های سنتی نظارت 
می گیرند، از آی- تی بسیار استفاده می شود. در حال 
حاضر به شکل لحظه اي، از طریق سامانه می توانیم 
اجرای پروژه ها را در مناطق مختلف کشور ببینیم 
و کنترل کنیم. به عنوان نمونه ما امروزه مشکل 
مکاتبات نداریم. مشکلی که در شکل سنتی اش شاید 
هفته ها به طول مي انجامید. تا نامه از جایی به جایی 
دیگر می رفت. از طریق این امکانات مدرنی که در 
اختیار داریم می توانیم با همه مهندسان و کارشناسان 
و پیمانکاران در پروژه های مختلف ارتباط داشته باشیم 
و تبادل اطالعات کنیم. در دوره جدید، نظارت ها هم 
علمی تر از قبل است و دیگر اینکه، همان طور که 
گفتم می توانیم از بسترهای نوین ارتباطی مثل همین 
آی تی استفاده کنیم که به فعالیت ها سرعت و دقت 

مي دهد.

  چقدر از اين ابزارهای مدرن در كنترل و 
نظارت پروژه ها استفاده می كنيد؟

براي اهدافی که تعیین شده باید خیلی گسترده تر از 
این امکانات بهره ببریم، اما به عنوان مثال همین 
سامانه مدیریت پروژه ها، جي.پي. اس، دوربین هاي 
آنالین در محل و... اما اینها کم است و باید سعي کنیم 

تا از فضاي آي تي نهایت بهره را ببریم.

  كدام پروژه ها در اولويت كاری شما هستند؟
تقریبًا همه پروژه های شرکت در اولویت هستند اما از 
سال 91 بعضی پروژه ها به صورت ویژه تعریف شده اند 
که بر روي کریدورهای اصلي شمالی – جنوبی  و 
شرقی – غربی حمل و نقل قرار دارند. چهل و سه 
محور را در قالب  پروژه هاي مهر ماندگار در اولویت 

کاري خود قرار داده ایم.

و كنترل  فنی  نظارت  آيا كارشناسان    
پروژه ها در حوزه راه های جاده ای و راه آهن 

متفاوت هستند؟
بله. هر کدام از بخش ها کارشناسان ویژه مي طلبند. 
بخش راه آهن، در روسازی، شامل باالست، تراورس 
و کوپالژ و ریل است اما در راه ها، شامل زیراساس و 
اساس و الیه آسفالتی و یا الیه بتنی می شود، پس  
نظارت و کنترل اینها هم با یکدیگر فرق می کند. یا مثاًل 
عالیمی که در راه هاست در راه آهن به گونه ای دیگر 
است. اما در بخش هایي از کارها که داراي اشتراکاتي 

هستند از کارشناسان واحد استفاده مي شود.

  چه ميزان، كنترل و نظارت فنی پروژه ها 
در تصميم گيری های كالن شركت ساخت و 

توسعه اثرگذار است؟
خوشبختانه تأثیر بسزایی دارد. اطالعاتي که ارایه 
می شود و گزارش های تحلیلی که به معاونت های 
مختلف و به خصوص به مدیرعامل شرکت ارایه 

می شود، در تصمیم گیری ها مدنظر قرار می گیرد 
و تأثیرگذاری مثبتي در پروژه ها به دنبال داشته است. 

  می شود گفت كه واحد شما به مثابه چشم 
شركت ساخت وتوسعه است؟

 )با لبخند( همین طور است.

  آيا كنترل و نظارت فنی پروژه ها با كار 
مشاوران يا نظارت هاي مقيم  همپوشانی دارد؟

آنها نظارت محلي و  آنها کالن تر می بینیم.  از  ما 
بخشي خودشان را دارند اما ما کلي می بینیم. ضمن 
آنکه ما نحوه مطالعات و نظارت آنها را هم کنترل 

می کنیم.

  چه موانعی را بر سر راه كنترل و نظارت 
فنی در پروژه ها می بينيد؟

نگرانی در بحث های فرهنگی کار است، ممکن است 
برخی دوستان احساس کنند در معرض نقد هستند و 
زشت و زیبای کارشان دیده می شود. البته ما تالش 
همان  می شود،  دیده  اشکاالتی  اگر  که  می کنیم 
جا اصالح شود و اثر روانی سوء به بیرون نگذارد، 
زیرا هدف اصالح کار است، بدون آنکه بخواهیم 

سروصدایی ایجاد کنیم. حتي شده که برخی واحدها 
در پروژه ها از ما درخواست کردند که برویم. مشکلی 
در حفاری تونل پیش آمده بود و کارشناسان ما رفتند 
و موضوع حل شد. همچنین در این اداره کل سعي 
مي کنیم فرصت ها و چارچوب هاي صحیح یکساني 
در امور کنترل و مدیریت پروژه ها در سطح شرکت 
ایجاد و پیاده سازي کنیم که این امر نیاز به همکاري 

تمامي واحد هاي ذیربط دارد.

 از اين گفت و گو برمی آيد كه نگاه واحد 
شما بيش ازآنكه سلبی باشد، ايجابی است. 
به نظر می آيد در بخش های ديگر، همكاران 
و مهندسان و ... از واحد شما بايد رضايت 
خاطر داشته باشند كه فقط نگاه فنی به 
پروژه ها نيست، مالحظات انسانی، اسالمی 
و اخالقی را هم در حين كنترل و نظارت فنی 
در پروژه ها داريد. اين روحيه فزاينده اداره 
پروژه های  نظارت فنی و مديريت كنترل 

شركت ساخت و توسعه، مستدام باد. 
سپاسگزاریم و امیدواریم به یاري حق بتوانیم در انجام 
وظایف مان به بهترین شکل گام برداریم و در این 

مسیر از هیچ خدمتي فروگذار نخواهیم کرد.
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با عنایت به عنوان سال "حمایت از تولید ملي، کار و سرمایه ایراني" این 
گزارش به بررسي توان داخلي در خصوص ساخت و توسعه راه آهن مي پردازد 

و پیشنهاداتي براي ارتقاي این توانمندي ارائه مي گردد.
 گرچه ساخت راه آهن در ایران بیش از 80 سال سابقه دارد با این حال اغلب 
توانمندي هاي جمهوري اسالمي ایران در احداث خطوط راه آهن و مترو در 
33 سال گذشته )پس از پیروزي انقالب اسالمي( و به ویژه 23 سال اخیر )پس 
از جنگ تحمیلي بین ایران و عراق( حاصل شده است و این بخش از صنعت 
حمل ونقل در ایران با توجه به گستردگي بخش هاي تابعه و رشد صنایع 
مرتبط )به لحاظ تنوع محصوالت مورد استفاده( پهنه وسیعي از جنبه هاي 
علمي، صنعتي و اقتصادي را در کشور فعال کرده و عالوه بر تأمین نیازهاي 
داخلي، صدور خدمات فني و مهندسي در حوزه زیرساخت هاي ریلي را نیز 

میسر نموده است.

نظارت  و  طراحي  مطالعه،  در  مشاوره اي  توانمندي هاي   -1
طرح هاي حمل ونقل ریلي

بیش از 40 شرکت مهندسین مشاور رتبه بندي شده در رشته راه آهن در امور 
مطالعه و طراحي طرح هاي راه آهن همکاري دارندکه همگي خصوصي هستند. 
این شرکت هاي مهندسین مشاور قادر به ارائه خدمات الزم در ابعاد تخصصي 
حمل ونقل ریلي شامل مهندسي حمل ونقل و ترافیك، مطالعات امکان سنجي 
اولیه و نهایي، مسیریابي و زیرسازي، پل و تونل و دیگر ابنیه فني، روسازي، طرح 
ساختمان و تأسیسات ایستگاه ها و مطالعات زیست محیطي، مدیریت و نظارت 
بر اجراي طرح ها و ... هستند. این توانایي متکي به وجود متخصصان و تجربه 
کافي است که در زمینه مطالعه، طراحي، اجرا و بهره برداري انواع طرح هاي 
مهندسي راه آهن اعم از طرح هاي راه آهن شهري و بین شهري و خطوط مترو 
فعالیت دارند و همچنین برخي از شرکت هاي مشاور ایراني سوابق طراحي و 
نظارت طرح هاي راه آهن در دیگر کشورها )از جمله کشورهاي آسیاي میانه، 

سوریه و لیبي( را نیز دارند.

2- صنایع تولیدي مرتبط 
                تولید مصالح و اجزاي روسازي خطوط ریلي:

تولید تمام مصالح و اجزاي روسازي خطوط ریلي )نظیر تراورس و اجزاي 
آن، دوراهه  صفحات ارتجاعي زیر ریل، پابند و ... طبق استانداردهاي معتبر 
بین المللي در داخل کشور هم اکنون به میزان نیاز داخلي انجام مي شود که 
تولید این محصوالت نیز در صورت نیاز قابل افزایش مي باشد و تامین مصالح 
روسازي ریلي جهت ساخت ساالنه 1000 کیلومتر روسازي خط و تعمیر و 
نگهداري حدود 10هزار کیلومتر محور ریلي موجود مقدور است. تنها ریل 
خطوط اصلي )UIC60( از خارج از کشور تامین مي شود که تولید داخلي آن 

نیز بوسیله کارخانجات فوالد و ذوب آهن اصفهان در دستور کار مي باشد.
                تولید تجهیزات عالیم الکتریکي و ارتباطات راه آهن: 

توانایي و تجربه بسیار مناسبي براي تولید داخلي این تجهیزات شامل ملزومات 
ارتباطات و عالیم الکتریکي جهت پوشش تمامي ایستگاه ها و خطوط راه آهن 
یك محور به صورت کنترل ترافیك مرکزي و همچنین شبکه ارتباطات الزم 

)اعم از کابل فیبر نوري و تجهیزات الزم در ایستگاه ها( با کیفیت باال و 
قیمت هاي رقابتي وجود دارد و از این نظر کمبود خاصي براي خطوط راه آهن 
رایج )حداکثر سرعت 160 کیلومتر برساعت( مشاهده نمي شود. همچنین اغلب 

تجهیزات عالیم خطوط مترو نیز در داخل کشور تولید مي شود. 
                تولید ناوگان ریلي:

هم اکنون کارخانجات متعددي در کشور تولید واگن هاي باري و مسافري 
براي خطوط راه آهن و مترو را انجام مي دهند. همچنین تولید لکوموتیو با 
انتقال تکنولوژي از کشورهاي اروپایي در چند کارخانه در دست اقدام است. به 
عنوان نمونه کارخانجات واگن پارس از ظرفیت بسیار باال در امر تولید واگن 
باري و مسافري برخوردار است که در سطح کشورهاي منطقه خاورمیانه، قفقاز 
و آسیاي میانه بي نظیر است. گرچه ظرفیت و قابلیت هاي دیگر کارخانجات 
نیز قابل توجه است. همچنین تعمیرات تمام انواع لکوموتیو و واگن در سطوح 

مختلف تا تعمیرات اساسي نیز در داخل کشور صورت مي گیرد.

3- احداث كارخانجات ریلي
با توجه به وجود تحریم هاي طوالني در سال هاي گذشته، کشور به خودکفایي 
در تولید انواع مصالح روسازي و زیرسازي و تجهیزات راه آهن رسیده و با 
عنایت به تجربه ایجاد کارخانجات مرتبط، امکان احداث کارخانجات ریلي از 
جمله کارخانه تولید باالست، تراورس )چوبي، فلزي، بتني(، تجهیزات عالیم 
الکتریکي و ارتباطات راه آهن، پابند وسلو، تولید ریل U33، سوزن و تولید 
واگن هاي باري و مسافري با رعایت آخرین استانداردهاي روز بین المللي براي 

کشور یا در دیگر کشورها وجود دارد.

4- پیمانکاران
پیمانکاران ایراني متعددي در امور زیرسازي، ابنیه فني و ساخت ایستگاه هاي 
راه آهن فعالیت دارند که غالبا غیردولتي هستند. به علت شباهت نوع فعالیت با 
کارهاي راهسازي و ساختمان سازي در این زمینه کمبود خاصي در کشور وجود 
ندارد. در زمینه اجراي روسازي راه آهن تا سال هاي گذشته صرفا شرکت راه آهن 
جمهوري اسالمي، فعالیت داشته است که با واگذاري تدریجي امور روسازي 
راه آهن به بخش غیر دولتي، چند شرکت خصوصي در زمینه اجراي روسازي 
خطوط با دارا بودن حداقل 130 دستگاه انواع ماشین آالت مکانیزه روسازي 
راه آهن از قبیل انواع ماشین هاي جدید ریل گذار اتوماتیك، زیر کوب، سرند، 
جوش و ... در امر روسازي راه آهن فعال هستند. در این زمینه ایجاد شرکت هاي 
بیشتر از طریق مساعدت در تأمین ماشین آالت روسازي خطوط و یا تضمین 
ارجاع کار مقدور است. همچنین شرکت هاي ایراني در زمینه نصب تجهیزات 
عالئم الکتریکي و ارتباطات راه آهن و اجراي خطوط مترو نیز تجربه و توانایي 

فني و اجرایي مطلوبي دارند. 

5- امکان تربیت نیروي مهندسي
دانشگاه هاي کشور سابقه قابل توجهي در تربیت مهندسان رشته هاي مختلف 
موردنیاز به ویژه عمران و مهندسان راه آهن دارند. تربیت مهندسان ذیربط در 
رشته هاي عمومي مانند مهندسي عمران در دانشگاه هاي متعدد صورت مي گیرد 

تهيه كننده : مهندس سيدمرتضي ناصريان
كارشناس ارشد دفتر امور پيمان و رسيدگي فني

شناخت و  ارتقاي توانمندي هاي جمهوري اسالمي 
ايران در مطالعه و ساخت راه آهن 
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مقاله

و در رشته مهندسي راه آهن قبال از طریق مرکز آموزش راه آهن انجام مي شد و 
اکنون دانشکده مهندسي راه آهن )تابع دانشگاه علم و صنعت ایران( به عنوان 
اولین موسسه آموزش عالي راه آهن در خاورمیانه با بیش از 15 سال سابقه فعالیت 
در زمینه هاي علمي، تحقیقاتي و اجرایي، مسئولیت آموزش و تربیت نیروي 
متخصص مورد نیاز شبکه حمل ونقل ریلي کشور را بر عهده دارد و برخي از 

اتباع کشورهاي دیگر نیز در این دانشکده تحصیل مي نمایند.
این مرکز با امکاناتي نظیر فضاي آموزشي مناسب، اساتید مجرب و آموزش دیده 
و ارتباط و همکاري با متخصصان در سراسر دنیا به تکنولوژي روز در زمینه 
آموزش، طراحي و اجراي راه آهن توجه ویژه اي دارد. همچنین این دانشکده 
آزمایشگاه هاي متعددي در بخش هاي مختلف )روسازي، زیرسازي، ناوگان، 
عالیم و ارتباطات( داشته و در امور تحقیقاتي با شرکت هاي مختلف همکاري 
مي نماید. این دانشکده ظرفیت مناسبي را براي تربیت نیروهاي تخصصي در 
سطوح تکنسین، کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته هاي مختلف )ناوگان، 
خطوط و سازه هاي ریلي، بهره برداري و راه آهن برقي( ایجاد کرده است. ضمن 
اینکه، مهندسان ایراني آموزش دیده در این مرکز در اثناي اجراي خطوط متعدد 
کشور اعم از خطوط راه آهن و مترو تجربیات حرفه اي بسیار خوبي دارند که 
طراحي، نظارت و اجراي بیش از 130 کیلومتر خطوط مترو و بهره برداري از آن 
به نحو مطلوب، در کنار فعالیت هاي ریلي برون شهري در خور توجه مي باشد. 
این مرکز با برگزاري همایش هاي متعدد علمي در زمینه خطوط ریلي در کشور 
امکان مساعدي براي انتقال تجربیات میان نیروهاي کارشناسي کشورهاي 
همسایه و کشورهاي اسالمي و شرکت کننده را بوجود آورده است و امکان 
آموزش و تربیت نیروهاي متخصص مورد نیاز کشورهاي درخواست کننده 
را دارا بوده و به لحاظ اعتبار جهاني نیز از سوي اتحادیه بین المللي راه آهن ها 
"UIC"، به عنوان مرکز منطقه اي انتقال تکنولوژي در زمینه راه آهن برگزیده 

و تأیید شده است.

6- تحقیق و پژوهش
رشد هر صنعت و بومي کردن آن متکي به تحقیق و پژوهش است و در این زمینه 
شرکت ها و واحدهاي فعال ریلي هر کدام به تناسب مسئولیت ها و عالیق خود، 
نسبت به تحقیق و پژوهش)R&D( مي پردازند و عالوه بر آنها مراکز پژوهشي 

مستقل ذیل نیز در امر صنایع و پروژه هاي ریلي فعالیت دارند:
                پژوهشکده حمل و نقل )تابع وزارت راه و شهرسازي(

                مرکز تحقیقات راه آهن )تابع راه آهن جمهوري اسالمي(
                دانشکده راه آهن ایران )تابع دانشگاه علم و صنعت ایران(

تحقیقات در علوم مهندسي و کاربردي کردن آنها و همچنین بومي سازي و تولید 
مصالح و تجهیزات و بهبود سیستم هاي مهندسي و مدیریتي در ابعاد گوناگون 
بوسیله این مراکز صورت مي گیرد و خروجي آن به صورت انتشار کتب و مقاالت 
پژوهشي و تدوین استانداردهاي ملي و آیین نامه ها و دستورالعمل یا ضوابط و 

مقررات در دسترس عموم قرار مي گیرد.

7- میزان عملکرد و تجارب مدیریتي
 در ده سال اخیر به صورت متوسط ساالنه حدود 400 کیلومتر راه آهن ساخته 
و تحویل شده است. همچنین در کنار اجراي خطوط ریلي جدید، نگهداري و 
بهسازي شبکه گسترده موجود )بیش از ده هزار کیلومتر( نیز انجام مي شود و 
از نظر توانایي هاي مختلف )پیمانکاري و تولید مصالح( در شرایط فعلي هیچ 
مشکل خاصي براي مطالعه و اجراي خطوط راه آهن در حد ساالنه هزار کیلومتر 
وجود ندارد. )تنها محدودیت مؤثر براي افزایش عملکرد اجراي خطوط، میزان 
اعتبارات تخصیص یافته به ساخت راه آهن بوده است( همچنین در حال حاضر 

در ده شهر بزرگ کشور نیز طرح هاي متعددي در زمینه احداث و بهره برداري 
از خطوط مترو در دست اقدام و اجراست.

با عنایت به تجربه سال هاي اخیر در ساخت راه آهن و روند روزافزون آن، 
مهندسین مشاور متعددي در این شرکت و در شرکت هاي پیمانکاري و 
مشاوره اي ذیربط داراي سوابق مناسبي براي مدیریت در امور اجرایي ساخت 
راه آهن در زمینه طرح هاي داخلي و بین المللي مي باشند. براي تشریح این 
توانمندي رجوع و بررسي پروژه هاي افتتاح شده در سال هاي اخیر و طرح هاي 

در دست اجرا مقدور است. 

8-  جمع بندي و پیشنهادات
توانمندي هاي کنوني جمهوري اسالمي ایران در زمینه مطالعه و اجراي راه آهن 
و مترو مطابق با تکنولوژي هاي روز و در تمام وجوه و صنایع مرتبط قابل توجه 
بوده و در کمتر کشوري همه این موارد همپاي هم رشد نموده است و در سطح 
منطقه این رشد همه جانبه بي نظیر مي باشد. همین امر باعث شده که ایران 
مرکزیت منطقه اي اتحادیه بین المللي راه آهن هاي درون شهري )UNTP( و 

همچنین اتحادیه بین المللي راه آهن ها )UIC( را کسب نموده است.
آنچه موجب رشد کشور در حوزه حمل ونقل ریلي شده است، نیاز کشور، 
محدودیت هاي بین المللي و کمبود منابع مالي بوده که با انگیزه و غیرت 
مهندسان و مدیران کشور در طول 33 سال گذشته با حرکتي جهادي رشد 
کشور به گونه اي باور نکردني محقق شده است. براي درك بهتر موضوع 
باید به شرایط پیش از انقالب اسالمي توجه شود که در آن دوره توان تولید 
مصالح جزیي نظیر پیچ تراورس و توان طراحي راه آهن در کشور وجود نداشته و 

وابستگي به دیگر کشورها و مستشاران آنها بسیار شدید بوده است.
با توجه به سیاست هاي جمهوري اسالمي ایران و مسئوالن ارشد کشور در 
توسعه روزافزون حمل ونقل ریلي درون و برون شهري آنچه براي تضمین تداوم 
رشد در بخش ریلي الزم مي نماید، انتقال روزافزون مسئولیت هاي این حوزه از 
بخش دولتي به غیردولتي همراه با حمایت هدفمند از بخش غیردولتي است که 
در این راستا با توجه به عنوان یعني سال "حمایت از تولید ملي، کار و سرمایه 

ایراني" پیشنهادات ذیل براي استمرار و ارتقاي این توانمندي ارائه مي گردد:
1- هدایت و انگیزش معنوي خبرگان براي حرکت در راستاي اهداف چشم انداز 

و سیاست هاي کلي ابالغ شده براي بخش حمل ونقل کشور.
2- تهیه و تصویب برنامه جامع و راهبردي شرکت براي همسویي و هم افزایي 

فعالیت تمام واحدهاي تابعه.
3-  برگزاري نشست هاي تخصصي با شرکت ها و انجمن هاي علمي، صنفي 
و حرفه اي )اعم از پیمانکاران، مشاوران، تولیدکنندگان( براي شناخت و رفع 

مشکالت و تنگناهاي کاري آنها.
4- پایبندي به رویکرد علمي و فني و پرهیز از دخالت دادن مالحظات غیرفني 

و جناحي در تصمیم گیري ها و انتصابات.
5- محدود کردن واگذاري پروژه ها یا خرید محصوالت از دیگر کشورها به 
حداقل ضروري به ویژه اهتمام به بومي کردن تولید ریل در داخل براي تکمیل 

منظومه صنعت ریلي در کشور.
6- اصالح مقررات و رویه هاي کاري براي افزایش مشارکت بخش غیر دولتي  

در سرمایه گذاري هاي زیربنایي
7- اتخاذ برنامه منسجم براي نفوذ دادن شرکت هاي توانمند ایراني در بازار 

دیگر کشورها و صدور خدمات فني و مهندسي در حوزه ریلي. 
8- اصالح وضعیت اقتصاد حمل ونقل براي سودآور شدن حمل ونقل ریلي که 

در نوشتار قبلي مؤلف در این ماهنامه تشریح شد.
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گفت وگو با چهره اي كه به پاس خدمات ارزنده اش براي همیشه ماندني است، شور و شوقي دارد كه بیشتر شبیه 
كشف و شهود است. شناختن الیه هاي پنهان زندگي كاري و خانوادگي كساني كه سال ها دویده اند و تالش كرده اند 

و اكنون به جاي نشستن و نگاه پرغرور به عملکرد و كارهایشان، هنوز هم پیش از آفتاب از خواب برمي خیزند و 
میان آن همه ورزش كه ضامن سالمتي است، پي كوه مي روند كه بلند است همچون همت خودشان و محکم است 

همچون اراده پوالدینشان. 
مهندس كتابچي از بزرگ مرداني است كه عرصه راه و راهسازي به ویژه راه آهن به خود دیده است و در جاي جاي 

ایران اسالمي مان، هر طلوع و غروب، آفتاب هم نظاره گر و شاهد ریل گذاري هایي است كه غیرت، تعهد و عشق، 
پیش از هر تجهیزاتي در ساخت و كارهاي ماندگار صورت گرفته دخیل بوده است. 

آقاي كتابچي وقتي در قاب عکس و فریم دوربین همکار عکاسم نشست، تصویر مردي بود مهربان، صبور و آرام و 
این وجه مشترك چهره هاي ماندگاري بود كه من افتخار گرفتن گفت وگو از ایشان را داشتم.

با هم گفت وگوي مهندس كتابچي را مي خوانیم و شاید جاهایي تراورس ها را روي دوشمان سنگین ببینیم و زحمت 
طاقت فرساي حمل ونقل آن، از آن سوي كشور به این سو ما را بیازارد، اما با درایت مدیراني همچون مهندس 

كتابچي با ساخت كارخانه تراورس، آن هم در آن روزهاي سخت جنگ و تحریم، كمر راست مي كنیم و به عنوان یك 
ایراني از اینکه هموطن بزرگ مرداني چنین متعهد هستیم، ایستاده احساس غرور مي كنیم و به خود مي بالیم. دور 

نیست اگر گمان كنیم هر مسافري كه از پنجره قطاري بیرون را مي كاود، پي نشانه اي از دست رنج مرداني مي گردد، 
همچون مهندس كتابچي یا هر چهره ماندگاري، تا به پاسداشت خدمت ایشان دست تکان دهد. 

فرصت گفت وگو با مهندس محمدعلي كتابچي و طرح پرسش از عملکرد كاري و زندگي ایشان، براي من فرصت 
مغتنمي بود و امیدوارم بتوانم بزرگي، استقامت و مدیریت به هنگام ایشان در دوران كاري و مسئولیتشان را كه 

پشت چهره صمیمي، اما ماندگار پنهان است، به رشته تحریر درآورم. 

در گفت وگو با محمدعلی كتابچی، چهره ماندگار روسازی راه آهن تأكید شد:

گفت وگو

نيلوفر موسوی

هدف و برنامه ريزي
 دو ركن اصلي موفقيت هستند
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گفت وگو



 آقاي مهندس، براي شروع از چگونگي ورودتان به این 
عرصه بگویید. 

پس از آنکه دیپلم خود را گرفتم، عازم اتریش شدم و با گذراندن تحصیالت 
خود در رشته ماشین آالت مکانیك، به ایران بازگشتم تا در کشور خود خدمت 
کنم. بازگشت من به ایران مصادف شد با انقالب اسالمی ایران و زماني بود 
که بنده تازه به استخدام وزارت راه در اداره کل ساختمان راه آهن درآمده بودم. 

  در دوران كاری خود چه سمت هایی داشتید و آخرین سمت 
دولتی شما چه بود؟ 

در بدو خدمت به عنوان کارشناس و مدیر اجرایی مجتمع ترانس بتونی 
اندیمشك به صورت شیفتی با دو تن از دوستان، کارخانه تراورس را با نصب 
و راه اندازی دستگاه ها فعال کردیم. این کارخانه کارگاه های متعددی در 
زمینه آهنگری، کارآموزی و همین طور یك بیمارستان با مرکز رادیولوژی 
داشت که هنوز دستگاه رادیولوژی آن در گمرك ترخیص نشده بود و با 
تالش دوستان توانستیم آن را نصب و راه اندازی کنیم. در زمان جنگ نیز این 
مجتمع به سپاه واگذار شد که از بیمارستان 20 تختخوابی آن برای رسیدگي 

به مجروحان استفاده می شد. 
پس از آنکه به اداره کل ساختمان راه آهن بازگشتم، عملیات اجرایی پروژه 
بافقـ  بندرعباس آغاز شده بود که بنده به عنوان کارشناس و مدیرگروه برق 
و ماشین آالت، در این پروژه حضور داشتم. پس از آن نیز با تغییر نام اداره کل 
ساختمان راه آهن به معاونت ساخت راه آهن، پست گروه برق و ماشین آالت 
نیز به مدیریت تغییر یافت و بنده به عنوان مدیرکل روسازی راه آهن منصوب 
شدم. تا پایان خدمت نیز در همین سمت باقی ماندم و پس از شانزده سال در 

همین سمت بازنشسته شدم. 

  در دوران مدیریت شما چه پروژه هایی به سرانجام رسید؟  
راه آهن بافقـ  بندرعباس، مشهدـ  سرخس، دو خطه تهرانـ  مشهد، دوخطه 
تهران - قم، اردکان ـ چادرملو، باد ـ میبد، بافق- مشهد، پل قطور، مس 
سرچشمه، خط فرعی البرز و خط فرعی ساوه از جمله این پروژه ها است که در 
مجموع در آن زمان حدود 5000 کیلومتر راه آهن ساخته شد و به بهره برداری 
رسید. آخرین پروژه اي که در آن همکاري داشتم پروژه کرمان ـ زاهدان و 

اصفهانـ  شیراز بود که پس از ریل گذاری آنها بازنشسته شدم. 

  در خصوص نحوه ساخت راه آهن در آن زمان بیشتر توضیح 
مي دهید.

پس از انقالب، نخستین پروژه ای که شکل گرفت پروژه بافقـ  بندرعباس بود 

 از ویژگی هاي ساخت عالیم الکتریکی راه آهن در 
نیاز به تغییراتی در  داخل این است كه در صورت 
سیستم عالیم، مجبور نیستیم ماهانه مبلغ زیادی را 
بابت تغییرات عالیم به شركت های خارجی بپردازیم 
و خوشبختانه در حال حاضر با وجود چنین شركتی، هر 
لحظه راه آهن اراده كند مي تواند تغییراتی را در شبکه 
و ایستگاه ها ایجاد كند، كه به  راحتی قابل اجراست و 

فاكتور مهمی از این نظر محسوب می شود

که از آنجا که آغاز این پروژه مصادف با جنگ تحمیلی شده بود، با مشکالت 
زیادی از نظر کمبود اعتبار، تهیه و تدارك ماشین آالت موردنیاز و آذوقه برای 
کارکنان مواجه بودیم و نقشه کافی نیز در دسترس نبود. البته قباًلَ یك شرکت 
خارجی در این خصوص مطالعاتی انجام داده بود، اما از آنجا که با آغاز جنگ، 
شرکت های خارجی از ایران رفته بودند، با تالش زیاد مشاوران داخلی، نقشه ها 
به روزرسانی شد و با راه اندازي کارگاه های راهسازی از سمت بافق، عملیات 

اجرایی این پروژه آغاز شد. 
ما پروژه را به دو مرحله تقسیم کردیم که یك مرحله از بافق تا سیرجان 
با  تا سیرجان  بافق  بود. مسیر  بندرعباس  تا  از سیرجان  و مرحله دیگر 
تجهیزاتی که قباًل تهیه شده بود، ریل گذاری شد، اما در آن زمان، با کمبودها 
و کاستی های فراوانی در روسازی از جمله کمبود تراورس، ریل و ادوات 
نگهدارنده مواجه بودیم. ضمن آنکه طراحی ها طوری صورت گرفته بود که 
تمام این تجهیزات باید از خارج وارد کشور می شد. بنابراین زمانی به دلیل 
نبود ارز، گشایش نمی شد و کارگاه های ریل گذاری با کمبود مصالح مواجه و 

تقریبًا به تعطیلی کشیده می شدند. 
در نهایت به این فکر افتادیم که قطعاتی که فعاًل امکان تولید آن در داخل 
وجود دارد را طراحی کنیم که در همین اثنا، با صنایع مهمات سازی وارد مذاکره 
شدیم تا قطعات نگهدارنده ریل )پابندفنري( را در داخل بسازیم. در همین 
راستا، به دلیل پیچیدگی کار جلسات متعددی برگزار شد، الکن برخي تردید 
داشتند که این قطعات مطابق استاندارد ساخته شود. به هر صورت و به رغم 
همه مشکالتی که وجود داشت، ساخت پابند فنری که مصرف آن در راه آهن 

بسیار باال است، در داخل کشور پیگیري شد. 

  به یاد دارید چه سالی بود؟ 
عملیات اجرایي پروژه تقریبا از سال 60 آغاز شد و در همین زمان بود که 
به تدارك مصالح توسط تولیدکنندگان داخلی پرداختیم. معضل دیگر کمبود 
کارخانه تولید تراورس در کشور بود، زیرا همان طور که می دانید تراورس 
در اجرای ریل گذاری یك فاکتور مهم و اساسي محسوب مي شود و برای 
ریل گذاری یك کیلومتر از مسیر راه آهن، حداقل 1670 تراورس موردنیاز 
است، اما به جهت حجیم و سنگین بودن آن، هزینه نقل و انتقال آن بسیار 
باال است و قابل تهیه از خارج نیست. به همین خاطر به فکر افتادیم کارخانه 
تولید تراورس راه اندازی کنیم که در همین راستا در سیرجان که در طول 
مسیر راه آهن بافق ـ بندرعباس قرار داشت، کارخانه ای ساخته و با تجهیز 

آن، شروع به تولید تراورس کردیم. 
در شهر اندیمشك نیز تجهیزاتی از زمانی که یك شرکت پیمانکار خارجی 
در آنجا مشغول فعالیت بود، وجود داشت که به دلیل شروع جنگ تحمیلی 
تعطیل شده بود و ما در سال 59 یك کارخانه تراورس بتونی نیز در آنجا 
راه اندازی کردیم. در این کارخانه نیز روزانه 1200 تراورس بتونی تولید می شد 
که اگر هر دو خط تولید این کارخانه راه اندازی می شد، می توانستیم روزانه 
2400 تراورس تولید کنیم. با راه اندازی دو کارخانه اندیمشك و سیرجان، 
ضمن افزایش ظرفیت تولید تراورس در کشور، مشکالت موجود در تهیه 

تراورس رفع شد. 
در همین راستا کارخانه دیگری در کرج که متعلق به راه آهن بود، وجود داشت 
که یك سیستم قدیمی تولید می کرد و چندان کارا نبود. با به روز کردن این 
خط مانند دو کارخانه سیرجان و اندیمشك، ظرفیت تراورس در کشور افزایش 
یافت و این امکان را فراهم کرد تا بتوانیم ساالنه ریل گذاری بیشتری در سطح 

کشور بدون وابستگي به خارج، انجام دهیم. 
فاکتور مهم دیگري در ریل گذاری، ادوات است که در گذشته به دلیل 
وابستگی به خارج از کشور، به موقع تهیه نمی شد و به دلیل دیر رسیدن، 
اغلب کارگران بیکار می ماندند و باعث تحمیل هزینه هایی به سیستم می شد. 
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به این ترتیب، کار ساخت پابند فنري که بسیار مهم بود نیز در داخل انجام 
و برای تست شکستگی آن، دستگاه ارتعاشات که 5 میلیون بار دفع ارتعاش 
می کرد ساخته شد. با این اقدام، ضمن افزایش تولید پابند فنري در کشور، نیاز 
ما به خارج و مشکل خروج ارز از کشور رفع شد. در همین ارتباط، رولپالك 
که در بتن قرار می گیرد، پیچ های کششي و نگهدارنده و به طور کلی تمام 
ادوات موردنیاز ریل گذاری توسط پیمانکاران داخلی ساخته شد. بدین ترتیب 
قسمت دوم محور بافقـ  بندرعباس و تمام پروژه هاي بعدی از قبیل راه آهن 
بادـ  میبد، اردکانـ  چادر ملو، دو خطه تهرانـ  مشهد و دو خطه تهرانـ  قم، 
بافقـ  مشهد و غیره بود با ادوات ساخت داخل اجرا و به بهره برداری رسید. 
ادوات دیگري که پیش بینی می کردیم موردنیاز است و مصرف باالیی دارد، 
ساخت سوزن و دو راهه بود )جایی که خط راه آهن تعویض و از یك ریل به 
ریل دیگر می رود(. در آن زمان با ماشین سازی تبریز که تجهیزات فراوان و 
به روزی داشت وارد مذاکره شدیم و با انعقاد قراردادی، ساخت دو راهه به این 
شرکت واگذار شد. این شرکت هم با مذاکره با یك شرکت تولیدکننده خارجی 
و کسب اطالعات الزم برای ساخت این ادوات، اقدام به تولید و ساخت دو راهه 
کرد که هم اکنون نیز یکی از سازنده های خوب دو راهه در کشور محسوب 

می شود و از این جهت هم به خودکفایی رسیدیم. 
همچنین در حین اجرای پروژه بافقـ  مشهد که پس از اتمام پروژه تهرانـ  
مشهد آغاز شد، کمبود کارخانه تراورس دیگري در این محور احساس شد، 
زیرا همان طور که اشاره کردم حمل تراورس به جهت سنگینی و حجیم بودن، 
هزینه بر است. به همین دلیل کارخانه تراورس دیگری در این محور راه اندازی 
شد که مکان یابی آن نیز بسیار مفید بود، چرا که هم بین راه تهران ـ مشهد 
یعنی در شهرستان شاهرود قرار داشت و هم اینکه در حین ساخت راه آهن 
بافقـ  مشهد بسیار به کار آمد. ما در محور بافقـ  مشهد توانستیم از دو طریق 
تراورس موردنیاز خود را تهیه کنیم، یکی از سمت تربت که از شاهرود می آمد 
و ریل گذاری به سمت یزد و بافق انجام می شد و یکی هم تراورس از سیرجان 
به بافق می آمد که مسیر کوتاهی بود. به همین خاطر از دو سمت ریل گذاری 
انجام  شد. در آن موقع، راه اندازی این چهار کارخانه و تولید ادوات، ظرفیت 
حدود 1000 کیلومتر راه آهن سازی در سال را در کشور فراهم کرد که راندمان 
بسیار باالیی بود و آثار آن در پروژه راه آهن بافقـ  مشهد کاماًل مشهود بود، 

چرا که در مدت زمان بسیار کوتاه توانستیم این پروژه را به اتمام برسانیم. 

کار دیگری که در این راستا انجام شد ساخت جك های باالبر واگن ها بود. 
در راه آهن در جاهایی که خطوط عریض در کنار خطوط نرمال قرار دارد باید 
تعویض بوژی صورت گیرد تا آن واگن به مقصد حمل شود. مصداق آن هم 
در جلفا است که خطی است که از جمهوری شوروی سابق )روسیه فعلی( 
مرتبط و در سرخس که ارتباط ما با ترکمنستان است وخطوط آنها عریض 
است، تعویض بوژی انجام می شود و ساخت این جك ها از این جهت کار 

بسیار بزرگ و شاخصی بود. 
کار با ارزش دیگری که در آن زمان و برای نخستین بار در محور بافق ـ 
مشهد انجام شد، اجرای سیستم اسلب در تونل بود. همان طور که می دانید 
در تونل های ما چون بیشتر ریزش آب وجود دارد، پس از مدتی این ریزش 
آب باعث آلودگی باالست شده و بستر راه آهن دچار به هم  ریختگی می شود. 
در این قسمت ترجیح می دهند کل سطح را به صورت بتنی اجرا کنند که این 
هم تکنولوژی بود که در کشور وجود نداشت. به همین دلیل به دوستان خود 
در دانشگاه پیشنهاد دادیم تا این مسئله از نظر مقاومتی بررسی شود. پس از 
بررسی های انجام شده، سیستمی طراحی شد که با استفاده از همان قالب های 
سه تایی تراورس موجود، اسلب هایی به طول یك متر و 20 سانتی متر ساخته 
و در همان کارخانه به ریل متصل و توسط جرثقیل نصب شد که این کار 
سرعت اجرا را افزایش داد که نگهداری آن سهل تر است، زیرا بستر یکپارچه 
است و دچار آشفتگی و جمع شدن آب نمی شود. در صورتی که اگر قرار بود 

به صورت جداگانه اجرا شود، نیاز به هشت ماه زمان بود.
 پس از این کار، آن را تراز کرده و با بتن ریزی، بستر الزم آماده شد. در گزارشی 
که برای راه آهن بافق ـ مشهد به چاپ رسیده است، از این اقدام به عنوان 
یکی از اقدامات مهم در این پروژه یاد شده است. خاطرم هست زمانی که 
خارجی ها برای بازدید می آمدند متعجب می شدند که چگونه به این سادگی 

این اسلب اجرا شده است. 
ساخت سیستم عالیم الکتریکی راه آهن کار ارزشمند دیگري بود که از راه آهن 
سرچشمه گرفت و توسط یکی از پیمانکاران ایرانی که فارغ التحصیل یکي از 
دانشگاه هاي خوب کشور بود، انجام شد. در ابتدا، این عالیم در دو ایستگاه 
به صورت آزمایشی اجرا شد که پس از اجراي موفق آن، اولین قرارداد با این 
شرکت برای اجرای سیستم عالیم الکتریکی بافقـ  مشهد منعقد شد. جالب 
است بدانید پیش از این، این عالیم از خارج وارد مي شد و حتي در مناقصه ای 
که برای این منظور برگزار شد، قیمت ارائه شده از سوی این شرکت، یك 

سوم تا یك چهارم قیمت های خارجی با همان کیفیت بود. 
ویژگی دیگر ساخت عالیم الکتریکی راه آهن در داخل این بود که در صورت 
نیاز به تغییراتی در سیستم عالیم، مجبور نیستیم ماهانه مبلغ زیادی را 
بابت تغییرات عالیم به شرکت های خارجی بپردازیم و خوشبختانه در حال 
حاضر با وجود چنین شرکتی، هر لحظه راه آهن اراده کند تغییراتی در شبکه 
و ایستگاه ها ایجاد کند، به راحتی قابل اجراست که فاکتور مهمی از این نظر 

محسوب می شود. 
در بخش ارتباطات نیز اقدام خوب دیگري که انجام شد، ساخت کابل های 
عالیم الکتریکي و ارتباطات در داخل بود و ما در این زمینه نیز به خودکفایی 
رسیدیم و در آن زمان، در کارخانه شهید قندي که یکی از کارخانه های وابسته 

به مخابرات بود، کابل فیبرنوری تهیه شد. 
اما مشکل اساسی که هنوز در بخش اجرای راه آهن در کشور وجود دارد، 
مشکل ساخت ریل است. سابقاً با ذوب  آهن در این خصوص مذاکراتی داشتیم  
و ریل U33 که ریل سبك تري است توسط ذوب آهن ساخته شد. منتهی 
پس از آن قرار بود ریل U60 بسازند که متأسفانه به دلیل عدم سرمایه گذاری 
الزم، این کار عملی نشد. بنابراین اگر می خواهیم ساالنه ریل گذاری موفق 
و پیوسته ای داشته باشیم، ارزش آن را دارد که یك سرمایه گذاری کالن 
در این بخش انجام گیرد، زیرا یك بخش، بخش ساخت و ساز است که در 
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معاونت ساخت راه آهن اجرا می شود و یك بخش هم نگهداری راه آهن 
است که خود راه آهن نیازمند آن است و باید تأمین شود، که هنوز بخشی از 
آن وابسته است و گاهی که برای واردات آن با تحریم مواجه می شویم، کشور 
را دچار مشکل می کند. اما همان طور که اشاره کردم باید آن کارخانه تولید 
ریل، کارخانه ای چندمنظوره باشد تا اگر به فرض، امروز نیاز به ریل نداشتیم، 

محصول دیگری تولید کند. 
در مجموع در چند سال بعد از انقالب، در همه زمینه ها با تالش و همت 
جوانان کشور کارهای بسیار خوبی انجام شده است که جای خوشحالی دارد 
و امیدوارم این روند خوب ادامه یابد. زیرا همان طور که می دانید ایران یك 
کشور پهناور است و ساخت را ه آهن به دلیل حمل ونقل روان، ارزان و بی خطر 
آن یکی از راه های مفید برای توسعه کشور است و الزم است به این بخش 

توجه بیشتری شود. 
شاید به مرور زمان چنین کارهای مهمی از یاد برود، چرا که طبیعی است انسان 
وقتی از سختی کار می گذرد و کار آرام و ساده می شود، فکر می کند از ابتدا 
همان قدر ساده بوده است، اما واقع امر این است که چنین کارهایی در گذشته 
به سختی انجام می شد. کما اینکه بسیاری از مردم وقتی در قطار می نشینند، 
نمی دانند برای ریل گذاری آن و شکافتن کوه و زدن تونل چه مشقت هایی 
وجود داشته است. بنابراین اگر کارهایی که در بخش روسازی انجام شده 
است، با قبل مقایسه کنیم که هیچ کدام از آنها در کشور انجام نمی شده و 
همه آنها از خارج و با قیمت های بسیار باال و ارزبری زیاد وارد می شده است، 
متوجه می شویم چه زحمات زیادی در این راستا کشیده و همه این مراحل 
بومی شده است. مهم تر آنکه وحشت راه آهن سازی از سر بیرون آمده است. 

  شاه بیت تمام فعالیت های شما در دوران كاری چه بود؟
معتقدم شاه بیت تمام فعالیت هایمان پروژه بافق ـ مشهد بود که در مدت 
زمان پیش بینی شده اجرا و به بهره برداری رسید، چرا که در بخش تهیه 
و تدارك مصالح روسازی و اجرا و خودکفایی در این زمینه، جلوگیری از 
خروج ارز و ایجاد اشتغال زایی در کشور و همین طور اعتماد به توان ملی و 
بخش خصوصی یك کار چندمحوری بود. در واقع همین امر باعث شد که 
شرکت های بسیاری در این بخش شروع به فعالیت کنند، زیرا وحشت آنها از 

ساخت تجهیزات ریلی ریخته شد و توان ملی به منصه ظهور رسید. 

 با توجه به نقاط ضعف و مشکالت موجود، چه عواملي در 
موفقیت بومي سازي راه آهن دخیل بوده است ؟ 

معتقدم برای انجام هر کاری باید برنامه داشت. اگر موفق شدیم بسیاری 
از مراحل ساخت راه آهن در کشور را بومی کنیم، به دلیل این بود که طبق 
برنامه عمل کردیم. ما در ابتدا ضمن شناسایی ضعف های کار، براساس 
توانایی های خود نسبت به رفع ضعف ها و کاستی ها اقدام کردیم. درمجموع، 
زیرساخت های بسیار خوبی در کشور وجود دارد که باید برای رسیدن به اهداف 

خود با برنامه ریزی و همت، تالش کنیم. 

  به اعتقاد شما ضعف های موجود در بخش راه آهن چیست؟ 
در حال حاضر در کارهای اجرایی نیستم و به همین دلیل به صراحت نمی توانم 
در این خصوص اظهار نظر کنم، اما تعامل و مشورت در خصوص شناسایی 
ضعف ها و مشکالت موجود می تواند مفید باشد. معتقدم بیشتر مشکالت در 
حوزه و گستره  سازمان بهره بردار به وجود مي آید که قطعًا با زمینه اظهار 
نظر و بیان مشکالت و ایجاد تعامل با مسئوالن گره کار گشوده خواهد شد. 

  آقای مهندس، ارزیابی شما از عملکرد شركت ساخت از 
زمان تأسیس تاكنون چیست؟ 

معتقدم برنامه ریزی و نیروی کیفی متعهد به اجرای برنامه، دو رکن اصلی 
سازمان هستند و تفاوتی نمی کند که نام شرکت چه باشد، زیرا عملکرد یك 
شرکت به تیم اجرایی برمی گردد. زمانی که پروژه بافق ـ بندرعباس آغاز 
شد، نام شرکت، اداره کل ساختمان راه آهن بود و ما پس از انقالب و در زمان 

جنگ با دست خالی این راه آهن را ساختیم. 
پس از آن این اداره کل به معاونت ساخت راه آهن که همچنان زیرمجموعه 
وزارت راه بود، تبدیل شد و تعداد مدیریت های آن افزایش یافت. پس از آن 
نیز معاونت ساخت به شرکت ساخت تبدیل شد که همچنان همان مدیریت ها 
را داشت. به اعتقاد من از آنجایی کار قدری مشکل زا شد که تداخل وظایف 
پیش آمد و دو اداره کل روسازی و زیرسازی در یکدیگر ادغام شدند. راه آهن 
کاماًل یك رشته مجزا از راه و تخصصی است. زیرسازی چه راه باشد و چه 
راه آهن انجام می شود، اما در بخش روسازی و برای ریل گذاری، پیمانکار 
مربوطه باید حتمًا هندسه خط را بشناسد و نسبت به مصالح شناخت دقیقی 
داشته باشد و با تالش در تدارك به موقع مصالح، بتواند، روزانه  حداقل یك 

کیلومتر ریل نصب کند. 
بنابراین یك دفتر روسازی با کارشناسان خبره در امور ریل گذاري، ارتباطات، 
عالیم الکتریکي و برقي کردن خطوط، کفایت می کند تا پاسخ گوي کار باشد 

و مسئولیت کار را بر عهده بگیرد.

گفت وگو
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  آقای مهندس، قدری از زندگی خصوصی تان بگویید. 
متولد 1323 و اهل تهران هستم و یك فرزند دختر دارم که کارشناس ارشد 

بیولوژی است.

  با توجه به نوع كاری كه داشتید، مسلماً اغلب اوقات خارج از 
منزل به سر می بردید، در این شرایط، همسرتان چطور زندگی 

را مدیریت می كردند؟
خوشبختانه همسر من در این زمینه بسیار همراه بودند و اعتقاد داشتند 
نوع کار من یك کار عمرانی و زیربنایی برای کشور است و با وجود آنکه 
بار زندگی همواره روی دوش ایشان بود، اما در این زمینه همیشه حامی و 

پشتیبان بنده بودند.

  برای دوران بازنشستگی خود چه برنامه ای دارید؟ 
پس از بازنشستگی در دی ماه سال 88، به دعوت شرکت مهندسان مشاور 
مترا به مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل این شرکت فعالیت کردم. اما پس از 
آن تصمیم گرفتم استراحت کنم. در حال حاضر نیز در یك شرکت مشاوره، 
مشغول فعالیت هستم تا تجربیات و اندوخته های خود در این سال ها را در 
اختیار دیگران قرار دهم. هرچند به دالیل تحریم و مشکالت اقتصادی، 

کارهای اجرایی قدری ُکند شده است. 

  اوقات فراغت را چگونه می گذرانید؟
به ورزش کوهنوردی عالقه خاصی دارم و اغلب اوقات آخر هفته به کوهپیمایی 
می روم. همچنین در حال حاضر مشغول یادگیري یك زبان جدید هستم، زیرا 

معتقدم ذهن انسان زماني پیر مي شود که از آن استفاده نشود.

  توصیه شما به جوانانی كه می خواهند وارد این عرصه شوند 
و كارشان ماندگار شود، چیست؟

جوانان باید نخست هر قدمی که بر می دارند خوب به آن فکر کنند و سپس 
دست به عمل بزنند، در آن صورت قطعًا موفق می شوند. متأسفانه در جامعه 
معضلی به نام تزلزل فکری یا پریشانی فکری وجود دارد و اغلب جوانان 
بی هدف و بی برنامه هستند. ما زمانی که کار سازندگی را آغاز کردیم با 
مقاومت های زیادی روبه رو بودیم و به ما گفته می شد چرا این قدر تالش 

می کنید، اگر مصالح و ادوات رسید کار می کنیم، اگر نرسید دست نگه 
می داریم که این تفکر باطل متأسفانه به دلیل ناآگاهی وجود داشت و هنوز 
هم وجود دارد. باید تالش کنیم این تفکر را در جامعه از بین ببریم. ایران 
کشور پهناور و گسترده با جوانانی برومند، با فرهنگ و تحصیلکرده است و در 
دنیا بسیاری از مدیریت ها دست ایرانی هاست که باعث افتخار است. بنابراین 

باید با هدف و برنامه ریزی پیش برویم تا موفق شویم.

  اگر به عقب باز گردید باز همین عرصه را تجربه خواهید كرد؟
قطعًا، زیرا طی این مسیر به رغم سختی هایی که داشت، بسیار شیرین و نتیجه 

آن بسیار لذت بخش بود و آثار مثبت آن همچنان ماندگار است.

   از خاطرات تلخ و شیرین دوران كاری خود بگویید.
یك خاطره جالب از پروژه مشهدـ  سرخس می گویم. در این پروژه ما از دو 
طرف مسیر شروع به ریل گذاری کردیم و در یك نقطه به تونل رسیدیم. یك 
روز قبل از مراسم افتتاحیه، واگن باالست هنگام نصب از خط خارج شد. کار 
به مطبوعات کشیده شد و شایعه کردند از یك سر تونل یك قطار وارد شده 
و از سر دیگر تونل، قطار دیگری خارج شده است. به هر صورت با تالش 
شبانه روزی کارگران خط برقرار شد و روز افتتاحیه، خبرنگاران با همین قطار 

از تونل عبور کردند و به مشهد رفتند.
خوشـبختانه در طـول دوران خدمـت بـا وجـود آنکـه کار ریل گـذاری کار 
سـنگین و خطرناکـی اسـت و بعضـًا ممکـن اسـت باعـث قطـع دسـت و 
پـا شـود، امـا بـه دلیل دقـت بـاالی همـکاران، هیچ گونـه مشـکلی در این 

خصـوص پیـش نیامـد.

  اگر حرف نگفته ای دارید، بفرمایید.
در این مجال از تمام دست اندرکاران وزارت راه و شهرسازي و همکارانی 
که این امکان را به بنده دادند تا بتوانم در حد توان و بضاعت خود، به کشور 
خدمت کنم تشکر و قدردانی می کنم، زیرا معتقدم خدمت در این عرصه 
توفیق می خواهد که خداوند این فرصت را در اختیار من قرار داد و افتخار 
می کنم توانستم در گوشه ای از وزارت راه، خدمت کوچکی به مردم کشورم 
ارائه کنم. از دست اندرکاران ماهنامه ساخت هم که ترتیب این مصاحبه را 

دادند، تشکر می کنم.  

38
سال دوم   شماره  12    شماره پایاني سال 1391

گفت وگو



39
سال دوم   شماره  12    شماره پایاني سال 1391

 مقام نخست اداره كل حراست شركت ساخت و توسعه در ارزیابي عملکرد 
اداره کل حراست شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل ونقل کشور براي اولین بار در ارزیابي عملکرد ساالنه مجموعه وزارت راه 

و شهرسازي موفق به کسب رتبه نخست شد. 

اداره کل حراست این شرکت در میان ادارات کل حراست مجموعه وزارت راه و شهرسازي در ارزیابي عملکرد ساالنه براي نخستین 
بار موفق به کسب مقام اول شد.

بنابراین گزارش این اداره کل در سال جاري با رویکردي پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر نظارتي و راهبردي، در جهت سالم سازي محیط سازماني 

و تامین امنیت و سالمت فکري و روحي کارکنان شرکت ساخت و توسعه  باالخص برقراري امنیت در فضاي سایبر حرکت کرده است.

همچنین این مجموعه در سال 91 در راستاي گسترش تعامل و ارتباط درون وبرون سازماني با این اداره کل جهت دریافت نقطه 

نظرات افراد در زمینه هاي مختلف، ستاد خبري را ایجاد کرده است که عالقمندان مي توانند از طریق تلفن گویا 88646201، سامانه 

پیام کوتاه 30002627، صندوق پستي با شماره 7933-15875 و ایمیلherasat@cdtic.ir  با این اداره کل تماس برقرار کنند.

فراخوان

فراخوان
مسابقه نقاشي

خب دوباره پایان سال فرا رسید و زمان مسافرت و دیدوبازدید 
و عیدي گرفتن کودکان عزیز!

 به همین خاطر براي فرزندان همکاران محترم، از سه ساله 

گرفته تا سي ساله! یه مسابقه نقاشي گذاشتیم با کلي جوایز 

ارزنده و نفیس! دراین مسابقه، کافي است نقاشان زبر دست، 

در خصوص بهار و زیبایي هایش یا تعطیالت و مسافرت خود 

قلم و کاغذ بردارند و آنچه را که دوست دارند به تصویر بکشند. 

پشت صفحه نیز ضمن نوشتن مشخصات کامل خود، بنویسید 

که مکان یا موضوع نقاشي شما کجا یا چه بوده است. یادتون 

نره فقط تا 15 اردیبهشت ماه فرصت دارین نقاشي خودتون 

رو به روابط عمومي شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل 
ونقل كشور تحویل دهید.

مسابقه خاطره نویسي
بعضي از فرزندان عزیز معمواًل عادت دارن که اتفاقات زیبا 

و مهم در تعطیالت نوروزي امسال یا سال هاي قبل را 

یادداشت کنند. خب ما هم براي این عزیزان یك مسابقه 

خاطره نویسي گذاشتیم تا حالشو ببرن! فقط کافیه خاطرات 

زیبا و جالب خود را حداقل در 10 سطر و حداکثر دو صفحه 

یادداشت کرده و همراه مشخصات خود به روابط عمومي 

شرکت ساخت و توسعه تحویل نمایید. فرصت شرکت در 

این مسابقه نیز تا 15 اردیبهشت ماه است. 



ظ

تونل كندوان
اثري تاريخي در زيرساخت هاي حمل و نقل

فرشيد ابراهيمی
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تونل یا داالن، یك راهرو زیرزمینی است كه تعریف عمومی 
از آن وجود ندارد. اما به هر روی تونل ها معموالً حداقل دو 
برابر عرضشان طول دارند. به عالوه آنها باید از شروع هر 
دهانه در همه طرف بسته باشند. برخی از برنامه ریزان 
شهری هر سازه تونل مانندی بلندتر از 16/0 كیلومتر را 
تونل می نامند و كمتر از این را زیرگذر می دانند.همچنین 
شاید هنوز بسیاری از ما نمی دانیم كه ایرانیان دارای تجربه  
سه هزار ساله  سابقه تونل سازي در جهان هستند. قنات ها 
كه تونل هاي انتقال آب هستند از ابداعات بي نظیر ایرانیان 
به شمار می روند. طول بعضي از این تونل ها بیش از 160 
كیلومتر است. همچنین تعدادي از این قنات ها دو طبقه 
هستند. اما در میانه این تجربه  سه هزار ساله، شاید روز 
27 اردیبهشت 1317 )16 می سال 1938 میالدی(، برای 
بسیاری از مهندسان راه ایرانی جایگاهی ویژه داشته باشد.  
1935م  سال  در  كه  كندوان  تونل  ساخت  پایان 
)1314هـ.ش( به سبب روابط نزدیك ایران و آلمان، با 

همکاری مهندسان آلمان نازی آغاز شده بود.
كوه كندوان در ارتفاع 3350 متری در رشته كوه های البرز 
مركزی واقع شده و تقسیم كننده  ریزابه های سرچشمه های 
رود كرج و رود چالوس است. گردنه كندوان نیز در مجاورت 
قلۀ كوه و در كنار گذر تونل و در فراز آن كه راه فرعی كرج – 

چالوس به هنگام بسته بودن تونل است، قرار دارد.
در ارتفاعات 2700 متری روستای كندوان و در فاصله 90 
كیلومتری جنوب چالوس، محل بسیار سخت گذر احداث 

تونل كندوان بود.  
آن زمان تجهیزات امروزی برای حفر صخره وجود نداشت 
و باید تونل با تجهیزات ابتدایی حفر می شد. این تونل همان 
زمان به خاطر اهالی روستای كندوان كه در همان حوالی 
ساكن بودند و مایحتاج خوراكی كارگران را تامین می كردند 

تونل كندوان نام گرفت.
اما نظری دیگر وجود دارد كه برابر با آن علت نام گذاری این 
بوده كه كارگران این تونل از اهالی خود روستای كندوان 
بوده اند كه مهارت زیادی در حفر تونل داشته اند. هم اینك 
نیز این روستا بنام كندوان در دل كوه یکی از جاذبه های 
توریستی  در زمینه  خانه های دستکند )كنده شده( در دل 

كوه )آذربایجان( است.

نگاهی به روستای كندوان
کندوان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است 
که در دهستان سهند بخش مرکزی شهرستان اسکو واقع 
شده است. این روستا دارای جاذبه های گردشگری فراوانی 
است که به دلیل شکل خانه های آن که همانند کندوی 
عسل در دل کوه کنده شده اند، کندوان نام گرفته است. 
عسل از مهمترین سوغات این روستا است. کندوان یکی از 
سه روستای صخره های جهان است که این موجب جذابیت 
بی نظیر آن شده است. معماری روستای کندوان و جاری 
بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی آن یك استثنا در 
دنیا به حساب می آید. چرا که دیگر در ترکیه و آمریکا کسی 
در کاپادوکیه و داکوتا زندگی نمی کند. کندوان روستایی 
است بنا شده در صخره و تنها سازه این دهکده را سنگ ها 
تشکیل می دهند. خانه ها هرمی شکل هستند و برای دام ها 
نیز حفره هایی در سنگ ها بنا شده است. کندوان منطقه ای 

ییالقی از رشته کوه های سهند است که مراتع سرسبزش 
عشایر زیادی را به آن جا می کشاند. چشمه آب معدنی کندوان 
نیز یکی از جاذبه های این روستای 6 هزار ساله محسوب 
می شود. آب این چشمه با کمترین درصد سنگینی برای 
درمان بیماری های کلیوی بسیار مفید است. پرفسور دیوید 
رول باستان شناس مشهور انگلیسی در سفر به ایران و کشف 
نخستین مسیر پستی دنیا، قدمت کندوان در این مسیر را یکی 
از استنادات خود برای یکجانشینی بشر غارنشین و زندگی 

اجتماعی انسان ها قرار داده است.
***

بومی و  اهالی  روایت گفته های شفاهی  به  در هر روی 
سالخورده  منطقه، کارگران این روستا را برای کندن تونل 
کندوان در دل کوه )کندن تونل کندوان بدون تجهیزات کار 
بسیار سخت و دشواری بوده است( با یك سکه پنج ریالی که 
در آن زمان ارزشمند بود تشویق می کردند و گفته می شود به 

ازای هر کلنگ پول داده می شده  است.
این تونل حد فاصل کرج-چالوس به طول نزدیك 2 کیلومتر 
)1883 متر( و عرض 5 تا 7 متر و در ارتفاع 3030 متري 
کوههاي البرز واقع شده و ساخت آن، با ادوات و ابزار آن 
سال ها، تنها سه سال به طول انجامید و در این مدت راه میان 

کرج و چالوس پنج ماه از سال غیر قابل تردد بود. 
با راه اندازی این تونل 13 کیلومتر از مسیر مرکز کرج به 
چالوس کاسته شد، چون پیش از این برای طی این مسیر 
باید کوه دور زده می شد. به عبارتی دیگر امروزه این تونل 
پرترافیك، فاصله رفت و آمد تهران با ساحل دریاي مازندران 
را کوتاه کرده است. فاصله شهر کرج تا تونل کندوان 79 

کیلومتر است.
تونل کندوان در دهه شصت به سبب پهنای کم، تنها یکطرفه 
بود و در دوطرف تونل چراغ سبز و قرمز نصب شده بود و 
راهداران با استفاده از تلفن در دو سمت تونل مسیر را کنترل 
کرده و چراغ ها را قرمز و سبز می کردند. در روزهای شلوغ 
حتی تا نیم ساعت هم چراغ قرمز طول می کشید و در صورتي 
که ماشینی در تونل خراب می شد، دشواری ها و مشکالت 

بزرگی در تونل بروز می کرد. 
هرچند این تونل به مدت 60 سال یکطرفه بود، اما در نوع 
خود در تاریخ مهندسي ایران بي نظیر بود. پس از خاتمه جنگ 
تحمیلي هشت ساله و با افزایش بار ترافیکي مسیر جاده 
چالوس و وقوع حوادث ناگوار در داخل تونل به دلیل عرض 
کم و تهویه نامناسب، تصمیم به تعریض تونل گرفته شد و 
سرانجام در سال 1380 کار عریض کردن آن به اتمام رسید 

و تونل جهت تردد دو طرفه مورد بهره برداری قرار گرفت. 
و  بارها مرمت  تونل کندوان  یادآوری است که  شایسته  
بازسازی شده و اخیراً با نصب و راه اندازی تجهیزات ایمنی 
و تهویه این تونل به صورت دو طرفه مورد بهره برداری قرار 
گرفته است.  در هر روی چه نیك و بجاست تا اگر از مسیر 
جاده چالوس به شمال کشور مي رویم، از آنها که تا به امروز 
در این طرح بزرگ پایمردی و کوشش های بسیار کرده اند، 

یادی کرده و شمعی برافروزیم! 
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راویان اخبار و ناقالن آثار و طوطیان شکرشکن شیرین 
گفتار و خوشه چینان خرمن سخن دانی و صرافان سرباز 
معانی و چابك سواران میدان دانش، توسن خوش خرام سخن 
را بدین گونه به جوالن درآورده اند که در مرکز دارالخالفه، عمارتي 
بنا گشته بس عظیم بجهت وزارت طرق و شوارع در خمس العشر 

طبقه علي االراضي عباس آباد، بسیار خوش منظر و سیما!
در این عمارت هشت سازه تعبیه گشته بجهت فرود و نزول مستخدمان 
و اربابان رجوع! بسیار بدیع و سریع! حالیا معماران این عمارت در 
مجاورت این فرود و نزول بران! داالن و پلکاني تعبیه نموده اند تا خالئق 
در وقت اضطرار و حریق و زمین جنبان و حوادث مترقبه و غیرمترقبه 
عزم عبور از آن را کرده و جان از مهلکه بدر برند. اما حکایت هاي 
شنیدني از این داالن بسیار است و روایت ها بس مختلف. از جمله 
مباحثات دیواني در خصوص عزل و نصب مدیران و دبیران گرفته تا 
ابتیاع غیرحضوري امالك و مراکب و مایملکات و التماسات متنوع دعا 
در باب هاي اشتغال و انعقاد و الي الخ که خود بخوانید حدیث مفصل از 
این مجمل! که ما را با آن نیز در این صحیفه فعاًل کاري و خیالي نباشد.

لیکن طبق مشاهدات و مستندات موجود در اوقات اشتغال، مستخدمان 
در این مکان مستقر مي شوند تا ضمن تبادل اطالعات! و شوایع! آرامش 
جاني بیابند با شاخه نوري که بر لبان سیاه مبارکشان گذاشته و چندان 
نفس ها را فرو برده و آن را با چشماني گلگون برمي آورند که هاله اي 
از مه  نامطبوع به پهناي رخ زردشان گسترده مي شود؛ بیا و ببین و اما 
مپرس! از این روي، هیچ جنبنده اي را یاراي دم برآوردن در آن مکان 
نیست چه برسد دوان دوان عزم نجات خویش را در وقت اضطرار! حال 

آنکه دراین ایام پردود و دم که هرموجود ارضي 
و سماوي را ناچار نموده بار عزیمت از این دیار 
پر مصیبت بربندد و به مناطق و اکناف خوش 
منظر اطراف این بالد کبیره سکني گزیند این 
جماعت بر دود و دم محیط همچون دودکش 
ارابه هاي آهنین هورت هورت مي افزایند و بالها 
را برسرخود و اطرافیان دوچندان نموده اند. باري 
شایسته دیدیم نصایح پسین را بنگاریم از باب 

معالجت ایشان!
اول آنکه هر چه فزونتر دخان را به حلق و 
از شر  نمایید بس سریع تر  حلقومتان سرازیر 
سالمتي و عمر طویل خالصي مي یابید و به 
دیار گذشتگان خویش عازم مي شوید. انشاء اله 

سفري باشد بي خطر!
ثانیًا در این وا نفسا چونان سرفه هایي مکرر 
خواهید نمود که گویي قولنج ریه هاي مبارك 
امروزي ها  بعبارت  گرفته اند!  را  مسموتان  و 
شش هایتان حسابي به حال مي آیند! باشد تا 

دماغتان چاق! و دلتان داغ!
ثالثًا دیري نگذشته درمي یابید که شما را انس و الفتي است 

با چاي و قهوه و سایر اشربه که انشاء اله ختم به خیر مي شود 
به نعشگي و امثالهم! نوش جانتان!

رابعًا دمي این یار شفیقتان! رهایتان نخواهد ساخت علي الخصوص 
در ایام بي خوابي، بیداري، بیحالي، بیکاري، بیماري، بیزاري، بیعاري، 

بي ذاتي و هر دمادم دیگر! تا آخر عمر مبارکتان!
خامسًا افزون براین دوست؛ مرافقاني بدیع تحصیل خواهید کرد بس 
مختلف همچون برنج دودي، ماهي دودي، سوسیس دودي! لیکن 
همدماني نیز همواره درکنارتان مشهودند به جهت اخاذي و تأمین نیاز 
دخان یومیه شان! چندانکه تعبیري نو از رفاقت را استدراك خواهید 

نمود!
سادسًا در هر مکاني که حاضر شوید ردي بس مشهود از خود باقي 
مي گذارید هم از لحاظ تنفسي و استشمامي و هم از لحاظ ظاهري و 
نظافتي! که در غیابتان خواهند گفت گفتني هایي بس سخت و گران! 

گواراي وجودتان!
سابعًا در این راه دشوار الجرم مصرف عطر و رایحه هاي روح نواز، 
جویدني هاي مختلفه و ... افزون گردد و ناگزیر خرجتان از دخلتان 
سبقت خواهد گرفت و مخارج اهل و عیال نزول نموده و جیب مبارك 

سبك تر خواهد شد! 
حالیا خود دانید و این همه عزت و افتخوار! که گر معالجت کنید رهایي 
یابید از شر بالیا و گر مخالفت ورزید فرو روید در تیره بختي و شرمندگي 

دوستان و اهل و عیال!

تونل دخان
مسعود جهاني
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براي آشنايي بيشتر با مجموعه فعاليت هاي اداره كل 
روسازي راه آهن خدمت مهندس احمدي، مديركل 
و  فعاليت ها  نزديك شاهد  از  تا  روسازي رسيديم 
جنب و جوش هاي اين اداره كل باشيم. پرسش هاي 
ما از همان مباني شروع شد، اينكه اساساً روسازي در 
راه آهن به چه معنا است. وي با خوشرويي، به يكايك 
پرسش ها پاسخ داد. شايد نكته كليدي اين گفت و گو 
در پاسخ آقاي مهندس احمدي به اين پرسش بود 
كه چه تدابيري براي مقابله با شرايط پيش آمده در 
تحريم ها انديشيده ايد؟ او نويد داد كه با طراحي ها و 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، بزودي به حول و قوه 
الهي از وابستگي به اين صنعت رها خواهيم شد و به 

ريل ملي دست خواهيم يافت.
مشروح اين گفت و گو را در ذيل مي خوانيد:

   روسازي در راه آهن به چه معناست؟
روسازي بدنه اصلي خط راه آهن است که بر روي بستر 
زیرسازي قرار مي گیرد و وظیفه تحمل، انتقال و توزیع 
بار وارده از چرخ هاي ناوگان به بستر زیرسازي را برعهده 
دارد. روسازي به صورت کلي و متداول از دو ریل ممتد 
و موازي، تراورس هاي عمود بر ریل، الیه باالست، پابند 
و ادوات تشکیل مي شود که متناسب با تکنولوژي هاي 
مختلف مشخصات فني این مصالح متفاوت است. این 

دو ریل در عرض استاندارد 1435 میلیمتري از هم قرار 
مي گیرند و بر روي تراورس هایي که با فاصله محور به 
محور 60 سانتي متري هم قرا گرفته اند متصل مي شوند. 
حاال این دو ریل و تراورس هم بر روي باالستي قرار 
مي گیرند که از سنگدانه هایي با دانه بندي و مقاومت 
و مشخصات خاصي تشکیل مي شود نقش ارتجاعي و 
انتقال دینامیکي بار را براي خط فراهم  مي کند. البته قابل 
ذکر است بخش برقراري سیستم هاي ارتباطي و عالیمي 
محورهاي راه آهن که نقش اصلي کنترل ترافیك و سیر 
و حرکت را دارد هم در این اداره کل اجرا مي شود که این 
بخش شامل مفهوم عبارت متداول روسازي نیست و 
پیچیدگي و هزینه بري باالیي دارد و فناوري و تکنولوژي 

الکترونیکي و هوشمندي برخوردار است.  

    روسازي شامل چه مراحلي است؟
پس از اینکه زیرسازي انجام و رقوم ارتفاعي تحویل 
پیمانکار شد، اولین اقدام پخش باالست قشر اول است 
که ریل و تراورسي که قبال مونتاژ و به کوپالژ تبدیل 
شده اند روي آن قرار گیرند. بعد از پخش مجدد باالست 
و انجام عملیات رلواژ براي تنظیم خط، هدایت باالست 
به بیشتر به زیر ریل گذاشته شده و رساندن آن به رقوم و 
ارتفاع استاندارد و مورد نظر پروژه است. این عمل دوباره 
تکرار مي شود که پخش باالست و رلواژ دوم است و بعد 

جوشکاري ریل هاي 18 متري براي رسیدن به یك ریل 
طویل و یکپارچه است. بعد از اتمام جوشکاري رلواژ و 
آرایش نهایي باالست انجام مي شود و در این مرحله ریل 
به ارتفاع نهایي و استاندارد  مي رسد. به موازات آن نیز 
بحث عالیم ثابت خطي مشابه عالیمي که در خیابا ن ها 
براي اطالع رساني و راهنمایي رانندگان و متناسب با 

مقررات ریلي نصب مي شود.

   امسال چه پروژه هايي در دست روسازي 
است؟

در حال حاضر طول مناسبي از زیرسازي راه آهن هاي 
ریل گذاري  مرحله  به   80 دهه  در  برنامه ریزي شده 
رسیده و امسال به نوعي سال شکوفایي ریل گذاري 
راه آهن خواهد بود و امیدوارم رکوردي در حدود 1000 
کیلومتر ثبت شود. گرگان- اینچه برون  90  کیلومتر، 
خواف-هرات 90 کیلومتر، تهران-همدان 315 کیلومتر، 
مراغه- ارومیه 160 کیلومتر، قزوین-رشت 140 کیلومتر 
به صورت دوخطه و تا ایستگاه لوشان، مالیر-کرمانشاه 
90 کیلومتر و میانه-اردبیل 85 کیلومتر از جمله این 

پروژه ها است.

    چه تدابيري براي مقابله با شرايط پيش آمده 
در تحريم ها انديشيده ايد؟ آيا تحريم تاثيري 

به زودي به ريل ملي دست خواهيم يافت
در گفت و گو با مهندس احمدي، مدیركل روسازي راه آهن مطرح شد

زهره گلدار
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در روند كارها داشته است؟
تحریم ابعاد و جوانب مختلفي دارد، قطعا کار در شرایط 
تحریم مشکل تر است ولي بازدارنده نیست، و بلعکس 
بعضا موجبات شکوفایي و خودکفایي را در پي دارد. در 
فرهنگ و تاریخ این کشور ثبت شده و قابل بررسي 
است که اوج شکوفایي ها و پیروزي هاي این مملکت 
در سخت ترین شرایط بدست آمده و حاصل شده است. 
تنها وابستگي این حرفه به کشورهاي دیگر در تامین 
ریل است. براي تامین ریل هم بازارهاي خرید ریل را 
عوض کردیم. در گذشته از کشورهاي اروپایي واردات 
داشتیم که در حال حاضر هم از کشورهاي مختلف 
آسیایي با همان استانداردها قابل تامین است. اینکه 
مي گویم به خودکفایي مي رسیم براي اینکه در همین 
تفاهم نامه اي  یك  و طي  ننشستیم  بیکار  هم  مورد 
و  مشارکت  با  اصفهان  ذوب آهن  شرکت  شد  مقرر 
سرمایه گذاري وزارت راه و شهرسازي براي راه اندازي 
خط تولید ریل اقدام کند و ضمانت خرید محصوالت را 
به آنها سپرده شد. پس به حول و قوه الهي از وابستگي 
به این صنعت هم بزودي رها خواهیم شد و به ریل 

ملي دست خواهیم یافت.

  چه تعداد متخصص روسازي در اين مجموعه 
فعال هستند و چه تدابيري براي جذب نيروهاي 

متخصص داريد؟
این اداره کل برخالف بعضي اداره کل ها با کمبود نیرو 
مواجه است. ما در حال حاضر با 14 نفر پرسنل کار را 
پیش مي بریم  و مسئولیت سنگیني به دوش این عزیزان 
است. همین جا به همه همکاران خسته نباشید مي گویم 
و امیدوارم امسال که مسئولیت سنگین تري به دوش 
ما نهاده شده است با همدلي و پشتکار روسفید بیرون 
بیاییم و شرمنده مردم شریف نشویم. سیاست هاي موجود 
شرکت، جذب نیروهاي نخبه در این عرصه است و در 
دستور کار این اداره کل است که امیدوارم با تحقق آن 

شاهد شکوفایي صنعت راه آهن باشیم.

   آيا تحصيالت دانشگاهي مختص اين حرفه 
در دانشگاه ها وجود دارد؟ 

بله، خوشبختانه این ضرورت از قبل احساس شده و در دانشگاه 
علم وصنعت ایران، دانشکده مخصوص راه آهن راه اندازي 
شده است که در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشجو 
مي پذیرد و این دانشجوها در عرصه نگهداري، نوسازي، 

ساخت و توسعه راه آهن نقش موثري داشته اند. 

     ايران در حال حاضر با چه كشورهايي در 
زمينه روسازي مراودات دارد؟

منظور از مراودات اگر اتصال شبکه و جابجایي بار و 
مسافر باشد به کشورهاي همسایه ترکیه و پاکستان 
مي توان اشاره کرد. ولي اگر منظورتان توسعه و ساخت 
راه آهن است، ایران در حال حاضر براي کشورهاي 
و  به سمت هرات  مرز خواف  از  افغانستان  همسایه 
براي کشور عراق از شلمچه به بصره برنامه ساخت و 
ریل گذاري راه آهن دارد. گفتني است که با کشورهاي 
روسیه، ایتالیا، چین و ترکیه هم در حال مذاکره براي 

مشارکت در توسعه راه آهن هستیم.

    آيا در اين رشته، ايران به مرحله اي رسيده 
است كه صدور خدمات فني داشته باشد؟

ایران به این جایگاه رسیده است، اما ظرفیت نگهداري 
و نوسازي محورهاي موجود راه آهن و حجم ساخت و 
روسازي در این سال ها به قدري باال بوده است که کسي 
به حوزه ورود پیدا نکرده و همه مشغول توسعه کشور 
هستند. کما اینکه همانطور که اشاره شد  در حال توسعه 
خطوط ریلي داخلي به کشورهاي همسایه هستیم که 

صدور خدمات فني و مهندسي نیز محقق خواهد شد.

    در حال حاضر از تكنولوژي هاي جديد در 
زمينه روسازي استفاده مي شود؟

ارتقاي  براي  ما  تالش  راه آهن  روسازي  حوزه  در 
تکنولوژي و روش هاي ساخت است. کما اینکه قبال 
طول ریل هاي ما 18 متري بوده و ما در گام اول با 
افزایش طول به 25 متر پیوستگي ریل ها را افزایش 
داده ایم.  کاهش  خط  طول  در  را  جوش ها  تعداد  و 
استفاده از تجهیزات ریل گذاري جدید در پروژه راه آهن 
قزوین- رشت آغاز خواهد شد که سرعت ریل گذاري ما 
را به میزان قابل توجهي افزایش خواهد داد. در حوزه 
سیستم هاي ارتباطات و عالیم الکتریکي هم با آخرین 

تکنولوژي روز تجهیزات نصب و راه اندازي مي شود.

    درحال حاضر روسازي با دهه هاي گذشته 
چه تفاوت هايي كرده است؟

تفاوت که بسیار است. از نوع مصالح مورد استفاده گرفته 
تا روش هاي ساخت. آلیاژ ریل ها ارتقاء یافته، تراورس ها 
از چوبي و فلزي به بتني تغییر یافته، سیستم پابند)اداوت 
اتصالي ریل به تراورس( تغییر کرده و روش ها ي اجرا از 
حالت دستي به مکانیزه تبدیل شده و همچنین مشخصات 
طراحي و اجرا هم مطابق استانداردهاي بین المللي ارتقا 
پیدا کرده اند. سیستم هاي ارتباطات و عالیم الکتریکي 
هم که آن زمان بسیار محدود بود و بیشتر از نیروي انساني 
براي کنترل خطوط استفاده مي شد، در حال حاضر از 
وضعیت بسیار مطلوبي برخوردار است و با کاهش نقش 
انسان در سیستم کنترلي، خطاي کار نیز کاهش یافته و 

ایمني سیر، افزایش قابل توجهي یافته است.

   از اصطالحات متداول روسازي، چند نمونه 
را توضيح دهيد؟

ریل: در حال حاضر در خطوط جدید االحداث از ریل هایي 
با پروفیل 60E1 و گرید R260 استفاده مي شود که وزن 
آن 60.24 کیلوگرم در واحد طول است که مطابق با 

استاندارد EN13674-1 تولید مي شود.
تراورس: بلوك هاي بتوني پیش تنیده که در فواصل 60 
سانتي متري و براي اتصال دو ریل موازي در زیر ریل قرار 
مي گیرد و به وسیله سیستم پابند به ریل متصل مي شود. 
نوع تراورس مورد استفاده B70 مونوبلوك است که وزن 
تقریبي آن 300 کیلوگرم است که به واسطه میلگرد 

st160 پیش تنیده شده است.
سیستم پابند: مجموعه ادواتي که براي اتصال ریل به 
تراورس استفاده مي شود و شامل پیچ تراورس، فنر پابند، 
گاید و پد است که نوع رایجي که در خطوط ریلي کشور 

استفاده ي شود سیستم پابند است.

باالست: سنگ دانه هاي شکسته شده که با دانه بندي 
مشخص و براي تامین ضریب ارتجاعي مناسب بین 

سطح سابگرید و تراورس ها قرار مي گیرد.
کوپالژ: به مجموعه اي از ریل، تراورس و سیستم پابند که 
مونتاژ شده و آماده نصب  است، گفته مي شود. بدین ترتیب 
که در کارگاه تهیه خط تراورس ها به فواصل 60 سانتي 
متر و با شابلون گذاري چیده مي شود و دو شاخه ریل )18 
متري( به وسیله سیستم پابند بر روي آن مونتاژ مي گردد. 
این کوپالژها پس از حمل به محل ریل گذاري به وسیله 
جرثقیل پانل گذار بر روي باالست قشر اول نصب مي شود.

ماشین آالت ریل گذاري: براي انجام عملیات روسازي از 
ماشین آالت ویژه اي استفاده مي شود که اهم آن بدین 

شرح است: 
-  جرثقیل ریلي پانل گذار که نوع روسي آن در حال 
حاضر در پروژه ها براي انجام عملیات نصب کوپالژها 

استفاده مي شود.
-  جرثقیل ریلي بوم متحرك که عمدتا ساخت کارخانه 
TAKRAF کشور آلمان شرقي است و براي جابجایي 
کوپالژها و نصب سوزن و هرگونه جابجایي سنگین مورد 

استفاده قرار مي گیرد.
-  ماشین زیرکوب:  براي انجام عملیات رلواژ )باال آوردن 
و تراز نهایي خط( مورد استفاده قرار مي گیرد و داراي 
انواع مختلف با قابلیت هاي گوناگوني است و عمدتا از 
محصوالت ساخت کارخانه پالسر اتریش و مدل هاي 08، 
09 و 3x استفاده مي شودد. این ماشین آالت به واسطه 
کلنگ هاي ویژه و با ویبره کردن، باالست را متراکم و 
به زیر تراورس ها هدایت مي کنند تا ارتفاع خط تا سطح 

مشخص شده باال آورده شود.
-  ماشین جوشکاري: براي جوشکاري درز بین ریل ها 
از روش قوس الکتریکي استفاده مي نماید و ساخت 

کارخانه پالسر هستند.

     خارجي ها بيشتر براي سرمايه گذاري در 
چه بخش هايي از راه آهن اشتياق دارند؟ در 

زمينه روسازي چطور؟
حوزه  در  خارجي  سرمایه گذاران  عالقه مندي  عمده 
و  جنوبي  ـ  شمالي  و  شریاني  کریدورهاي  راه آهن 
شرقي- غربي کشور است. چون که کشور ما از قدیم 
نقش اصلي در ترانزیت کاالهاي بین المللي داشته است 
بخش روسازي به چند دلیل از استقبال ویژه اي برخوردار 
است. اواًلَ از مشخصات فني مشخص و ثابت تشکیل 
شده که برآورد کار را راحت تر مي کند و ریسك محاسبات 
در این بخش را پایین مي آورد، ثانیًا اجراي پروژه در 
شرایط مختلف و توپولوژي هاي مختلف یکسان است، 
لذا تجهیزات سرمایه گذاري شده در تمامي مناطق کاربرد 
دارد، ثانیًا انتهاي کار راه آهن است و بهره برداري بعد از 

سرمایه گذاري و اجرا بالفاصله عملیاتي مي شود. 

    آيا روسازي با توجه به شرايط مختلف 
آب و هوايي متفاوت است؟ 

قرار  استفاده  مورد  روسازي  در  که  مصالحي  جنس 
مي گیرد در تمامي اقلیم هاي ایران یکي است و بعضا در 
روش هاي اجرا متفاوت است که متناسب با اقلیم تدابیر 

ویژه اي اتخاذ مي شود. 
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خصوصیـات كارمندان روابط عمومي
 روابط عمومی در هر سازمان به عنوان بخشی که بیشترین ارتباط را با 
مردم و سایر نهادها دارد، طبعاً الزم است از نیروی انسانی برگزیده و مجربی 
تشکیل شده باشد تا ضمن رعایت شأن آن سازمان، بهترین تأثیر را بر روی 
مخاطبان خود نیز بگذارد.از این رو کارکنـان این بخش عالوه بر برخـورداری 
از تخصص و تجربه کافی، باید از توانـایی های شخصیتی برتری نیز بهره مند 

باشند و آنها را مستمراً در خود تقویت کنند.

شخصیت، اولین ضرورت 
از اصطالح شخصیت در موارد گوناگونی استفاده می شود. یکی از این موارد 
هنگامی است که موضوع مهارت ها و کارآیی های اجتماعی مطرح باشد. 
در این صورت شخصیت یك فرد بر اساس کارآیی و فعالیت وی ارزشیابی 
می شود. از این رو تخصص و تجربه الزم در زمینه روابط عمومی، به عنوان 
یك ضرورت و اولویت مطرح است. به طوری که مهارت ها و کارآیی اجتماعی 
که به دنبال آگاهی از شیوه های علمی کار روابط عمومی حاصل می آیند، 
مبناي ظهور شخصیت شایسته ای از فرد نیز باشند.از سوی دیگر، واژه 
شخصیت هنگامی به کار می رود که از توانایی های فرد برای تحت تأثیر قرار 
دادن سخن به میان می آید. در اینجا الزم به ذکر است که مردم به شخصیت 
از جهت تأثیری که فرد بر دیگران می گذارد و یا مهم ترین تأثیری که در 
دیگران بر جای می نهد، نظر می کنند و بر همان اساس نیز قضاوت می کنند.

خودپنداری مثبت 
 خودپنداری به معنای نگرش، ادراك و برداشتی است که شخص از خود دارد. 
این خصیصه از مواد مورد نیاز براي یك شخصیت شایسته و تاثیرگذار است. 
به عقیده روانشناسان، محور اصلی این تصور عبارت است از: نام شخص، 
احساسات وي نسبت به وضعیت اندامی و جسمی خود، جنسیت، سن، شغل، 
تجربه، نظر دیگران درباره وی، موفقیت ها و شکست هایش در زندگی 
گذشته، وضع و موقعیت اقتصادی و اجتماعی، هوش، پذیرش اجتماعی و 

مقبولیت در نزد دوستان، همکاران و خویشان و ...
فردی که از خودپنداری مثبت برخوردار است، این ویژگی ها را دارد:

1- در اکثر زمینه های زندگی، خود را موفق می داند.
2- توان مهرورزی باالیی دارد.

3- بیشتر به نکات مثبت افراد تکیه می کند.

4- در بیشتر موارد احساس موفقیت می کند تا شکست.
5- در زندگی شغلی، خانوادگی و اجتماعی خود موفق تر است.

بدیهی است بهره مندی کارکنان روابط عمومی از چنین خصوصیاتی در 
ایجاد تأثیرات مثبت در ارتباطات داخلی و خارجی 

سازمان بسیار مفید است. زیرا به کمك یك شخصیت سالم و رشد یافته، 
ارتباط مؤثر شکل می گیرد.

اخالق در روابط عمومی پایه و اساس ارایه واقعیت ها
در حرفه روابط عمومی پنج نوع رابطه اخالقی وجود دارد که با عناوین: 
وظیفه نسبت به خود، نسبت به مخاطب، نسبت به کارفرما، نسبت به حرفه 

و سرانجام نسبت به جامعه مورد تأکید قرار گرفته است.
شاغالن روابط عمومی در بخش های دولتی ، عمومی و خصوصی اغلب در 
کسب یا انتشار اطالعات با دشواری های اخالقی روبرو هستند که بر سرعت 
تصمیم گیری آنها موثر است. مثاًل چه زمانی باید اطالعات را منتشر کرد؟ 
چگونه باید با شایعات برخورد کرد؟ آیا در چارچوب منافع عمومی می توان 
تمامی اطالعات را به رسانه ها داد؟ در چه زمانی سازمان باید از عامه مردم 

عذرخواهی کند؟ 
نوع انجام وظایف در روابط عمومي ایجاب می کند که مسئولیت پذیری 
اخالقی، همواره بیشتر از واحدهاي دیگر سازمان به منصه ظهور رسیده 
باشد. زیرا هرچه شخص یا حرفه با نفوذتر باشد به اخالق حرفه ای بیشتری 
نیاز دارد، چون خدمـات حرفه ایی را ارائه می کند که اغلب در تـوان ارزیابی 
مشتری نیست ولی مشتریـان باید شخص حرفـه ای را مورد اعتماد بدانند 

و از توانـایی ها و انگیزه شان اطمینان داشته باشند.
در این رابطه جان کري )John Carey( اظهار می دارد که : علت اساسی 
اینکه حرفه ای های روابط عمومی از دیگر متخصصان و شاغلین متمایز 
شده اند و از وجهه ای همراه با شأن حرفـه ای برخوردارند، این است که 
احتمال می رود تعهـد ویژه ای برای در اولویت قراردادن خدمت به عامه، 

نسبت به منافع شخصی پذیرفته باشند.

روابط عمومي دیجیتال 
روابط عمومي سنتي براي پاسخگویي به ارباب جراید و روزنامه نگاران نهادینه 
شده است. اما امروزه در جهان سیطره روزنامه نگاري از میان رفته است . 
بنابراین دیگرمخاطب روابط عمومي ها، صرفًا روزنامه نگاران نیستند بلکه 

محسن صانعي يارندي
 رييس اداره انتشارات و تبليغات روابط عمومي شركت ساخت و توسعه
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همه مردم و همه کساني هستند که به کامپیوترها و اینترنت دسترسي دارند. 
عالوه بر این، مشتري امروز ما، مي خواهد بداند که سازمان ما در کجا، کي و 
چگونه مي تواند مشکل وي  را حل کند، بنابراین روابط عمومي دیجیتال باید 
بیش از آن که مسئول گرا باشد مشتري گرا باشد. از این رو مخاطبان روابط 
عمومي ها امروزه نسل دیجیتال هستند و نه روزنامه نگاران .شرح و تفصیل 
درباره روابط عمومي دیجیتال بیش از این مقدار بوده که خود مباحث جداگانه 
و بسیار طلب مي کند. کوتاه سخن آنکه در حال حاضر روابط عمومي ها عالوه 
برذینفعان با دو پدیده دیگر مهم نیز مواجه هستند. اول رقبایي که به شدت 
خود را با فناوري روز تطبیق مي دهند و دوم مشتریان ناراضي که مي توانند 
به راحتي و به سرعت  از طریق اینترنت ،تصویر یك بنگاه و سازمان را تخریب 
کنند! مشتري ناراضي مي تواند در کسري از دقیقه ، 400 میلیون »کاربر« 

اینترنت را از خطاي شما آگاه کند.

پیشنهاد هاي الزم براي توانمندي روابط عمومي ها
1( توجه جدي به افکار همه کارکنان در ایجاد حرکت، اصالح و جریان سازي 

سالم بدون در نظر گرفتن امیال و رویکردهاي سیاسي
2( دفاع از جایگاه روابط عمومي در مقابل دخالت هاي غیرمسئوالنه واحدها 

و افراد
3( حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازي ها، خالف گویي ها، دروغ 

پردازي هاو تهدیدها
4( خروج روابط عمومي از موضع انفعالي به موضع فعال 

5(  تالش درجهت  تغییر فرهنگ سازماني غلط
6(  ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان

7( کمك در جذب استعدادهاي درخشان کارکنان یا به عبارتي ایجاد بستري 
مناسب در جهت بالندگي اندیشه کارکنان 

8( تقویت ارزش ها و ویژگي هاي مطلوب انساني
9( معرفي الگوهاي آموزشي مناسب درون سازماني و برون سازماني

10( سازماندهي خبري سازمان )تالش براي اطالع یابي و اطالع رساني به 
موقع با روش ها و ابزارهاي ارتباطي( 

11( همکاري فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها
12( تأکید هماهنگ بر بهبود روابط درون سازماني و برون سازماني

13( انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم ممیزي نمودن آن به 
مسئوالن و دریافت بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان

14( تهیه مقاله هاي علمي در حوزه فعالیت هاي سازمان و نشر آن در 
رسانه هاي گروهي

15( معرفي مطلوب مقاالت و تحقیقات کارکنان در سطح سازمان
16( انعکاس تجربه هاي موفق کارکنان سازمان

دیگر  و  پژوهشي  آموزشي،  هاي  پیام  بروشور  چاپ   )17
فراورده هاي سازماني

برنامه ریزي براي رهبران فکري 
از مشخصه هاي روابط عمومي مدرن و کارآمد داشتن 
برنامه هاي خاص براي هریك از اقشار جامعه یا مخاطبان 

خود است. یکي از این قشرها رهبران فکري هستند تحقیقات 
نشان مي دهد که این افراد افرادي هستند که وسایل ارتباطي 

جمعي به واسطه آنان پیام هاي خود را باسایر اقشار جامعه انتقال مي 
دهند رهبران فکري یا واسطه هاي ارتباطي ضمن اخذ پیام از رسانه ها 

آنها را دریك ارتباط میان فردي به زبان عامه به آنها انتقال مي دهند.  بنابراین 
مي توان گفت تاثیر پیام بر هر یك از اقشار جامعه یکسان نیست دراین میان 

رهبران فکري از اهمیت واالیي در انتقال پیام یا پیام هاي روابط عمومي به 
اقشار مختلف برخوردار هستند. روابط عمومي کارآمد، با برنامه ریزي ویژه 
براي رهبران فکري مي تواند کانون هاي انتشار افکارعمومي را هدایت کند. 
روابط عمومي مدرن از بین رهبران فکري باید لیست اسامي افرادي راکه 
بیشتر از سایرین در ارتباط با آن سازمان قرار دارند تهیه کرده و برنامه هاي 
مختلفي را براي آنها تدارك ببیند. از جمله انتشار بولتن اطالع رساني ویژه، 
ترتیب دادن برنامه هاي بازدید از طرح ها، حضور مسئوالن سازمان در بین 
آنها، و دعوت از آنان براي شرکت  درمراسم افتتاح طرح هاي بزرگ و ... که 

مي تواند مد نظر باشد.  

تاثیر گذاري در تصمیم ها
یکي از ویژگي هاي روابط عمومي کارآمد کالن نگري و توانمندي تاثیرگذاري 
است. درحال حاضر هدف از عملیات روابط عمومي صرفا" انجام چند وظیفه 
خاص نظیر تولید وارسال خبر به رسانه ها ، نصب پالکارد وپوستر ، انتشار 
بروشور ، برگزاري نمایشگاه و...  نیست بلکه هدف عمده تاثیر گذاري بر روند 
تصمیمات دردرون سازمان و حتي بیرون از سازمان و سهمیم شدن درجریان 

تصمیم سازي سازمان است.

سازماندهي دریافت پیشنهادها 
دسترسي به پیشنهاد هاي کارکنان مي تواند سازمان را از پشتوانه فکري قوه 
انبوه بهره مند سازد از آثار چنین اقدامي ، تقویت حس مشارکت واحترام به خود 
درکارکنان است . براي ساماندهي دریافت پیشنهادهاي کارکنان ، راه اندازي 
کمیته مرکزي واجرایي ویژه این کار براي دریافت منظم ومستمر پیشنهادها 
ارزیابي پیشنهادها درگروههاي کارشناسي راه اندازي شده براي این منظور 
پیگیري اجراي پیشنهادهاي موردقبول وتقدیر از پیشنهاد دهندگان ضروري 
است درضمن روابط عمومي مي تواند در پایان سال کتاب پیشنهادهاي 
کارکنان رامنتشر سازد وبابرگزاري مراسمي به چند تااز پیشنهادهاي مهم 
وموثر باحضور خانواده پیشنهاد دهندگان هدایاي ویه اي تقدیم مي کند این 
روش یکي از شیوه هاي مهم درمدیریت مشارکتي محسوب مي شود وگویاي 

اهمیت وکارکرد شایان توجه روابط عمومي دربحث مشارکتي است.
                                                          منبع:   

شبکه اطالع رساني روابط عمومي ایران
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 پاسخ اداره كل منابع انساني، پشتیباني و رفاه
پیرو سواالت همکاران در خصوص مراحل صدور احکام و قراردادهاي جدید در ابتداي هرسال به آگاهي مي رساند:

این اداره کل امسال نیز همانند سنوات گذشته پس از تعیین افزایش ضریب حقوق و ابالغ قانون بودجه سال 91 در تاریخ 
1391/4/27 نسبت به صدور احکام کارکنان رسمي و پیماني اقدام نموده و در خصوص کارکنان قراردادي، قراردادهاي 

مربوطه آماده است که پس از تایید  و پیشنهاد مدیران ذیربط جهت امضاي ذینفعان ارسال و اقدام خواهد شد.
پاسخ اداره كل منابع انساني در ارتباط با بن ارزاق 

تهیه بن ارزاق در ماه مبارك رمضان و عید نوروز با امعان نظر شرکت به حمایت غیرنقدي از کلیه کارکنان به ویژه 
همکاران بعضا آسیب پذیر و کم درآمد و یا عائله مند صورت مي گیرد. لذا با عنایت به تامین عمده کاالهاي اساسي با نرخ 
به مراتب پایین تر در جهت حفظ صرفه و صالح کارکنان شرکت و نیز از همه مهمتر مراتب در همسویي با سیاست هاي 

وزارت متبوع اقدام گردیده است.

صداي شركت

صدای همکار
همکاران و خوانندگان همراه، ماهنامه ساخت در این ستون منعکس کننده سؤاالت، نظرات، 

انتقادات و پیشنهادات شما از طریق امکانات ذیل است.
نمابر: 82244243 - تلفن پیامگیر: 88797003 - سامانه پیام کوتاه: 30008724

پست الکترونیك: hamkar@cdtic.ir  سامانه اتوماسیون برید: پیام رسان روابط عمومی
مراجعه حضوری: ساختمان شهید دادمان، طبقه دوم، اداره کل روابط عمومی

  با سالم خدمت همکاران محترم و زحمت کش روابط عمومي، تقاضایي 
داشتم اگر قرار نیست بعد از برگزاري مسابقات فرهنگي و مذهبي به نفرات 
برتر و برگزیده جوایزي اهدا نمایید، یا اصال چنین مسابقاتي برگزار نکنید یا 
اینکه به همکاران بگویید قرار نیست به کسي جایزه اي اهدا شود، تا ما هم 

تکلیفمان را بدانیم.
  یکي از دلخوشي هاي ما کارمندان دریافت هدیه سالروز تولد بود که 
احساس مي کردیم هنوز مدیران محل خدمتمان ما را فراموش نکرده اند و 
مقابل خانواده به قولي ژست مي گرفتیم که اداره به ما هدیه تولد داده که آن 
هم متاسفانه قطع شد! مي خواستم از همکاران محترم روابط عمومي جهت 

قطع آن  تشکر ویژه کنم!
  سوالي براي من پیش آمده بود، این که تورهاي یك روزه  سیاحتي و زیارتي 
که سالي یکي دو بار برگزار مي شود آیا آنقدر پرهزینه است که آن را از پرسنل 
دریغ کردید؟ این فرصت بهانه خوبي براي آشنایي خانواده ها باهم بود که 

متاسفانه این ارتباط هم قطع شده است.
   ضمن عرض سالم، پیشاپیش از همکاراني که بعد از دیدن پیام اینجانب 
در خصوص نکشیدن سیگار در راهرو ها به این امر توجه خواهند کرد صمیمانه 
تشکر و قدرداني مي کنم و امیدوارم زین پس کمتر شاهد این رفتار زننده از 

سوي همکاران باشیم. 
  به منظور دلگرمي کارکنان، شایسته است لوح تقدیر از دست مقام مافوق 
دریافت شود. این رفتار زیبنده کارمندان نمونه است  نه اینکه لوح در گوشه 
اتاق اداره رفاه افتاده باشد تا در صورت مراجعه شخص به ایشان تحویل 
شود، اگرچه این رفتار در شرکت، مسبوق به سابقه است. به هرحال داشتن 
سازمان متعالي و تفکر متعالي نیازمند رفتاري متعالي است. از آن مدیریت 

محترم انتظار مي رود مراتب را جهت موارد مشابه در آینده مدنظر قراردهند.
  از مدیران محترم که دست اندر کار امور ارزاق شب عید کارکنان هستند 
عاجزانه تقاضا میکنم به جاي عرضه ارزاق مانند گوشت و مرغ و... وجه نقد 
آن را به حساب بن کارت  پرسنل واریز نمایند تا کارکنان مشکل ایستادن 
در صف هاي طوالني فروشگاه و حمل و نقل آن را نداشته باشند و بر اساس 

نیاز واقعي خود بتوانند از نزدیکترین محل خریدهاي الزم را انجام دهند.
  مدتي است پرداخت حقوق پرسنل شرکت نامنظم شده و مزایاي پرسنل نیز 
یا پرداخت نمي شود و یا حداقل مزایا پرداخت مي گردد .لطفا با در نظر گرفتن 
مشکالت اقتصادي پرسنل و نزدیك شدن  به پایان سال و خرید اقالم و 

ملزومات شب عید بازنگري در مزایا و پاداش پرسنل بفرمایید.
  از مدیر عامل محترم شرکت خواهشمندم یك روز در ماه را جهت مالقات 
عمومي با پرسنل و شنیدن درد دل پرسنل شرکت قرار دهند تا بتوان رودررو 
مشکالت موجود را که شاید به هیچ عنوان به گوش مدیرعامل محترم نرسد 

از این طریق مطرح کنند 
  مدتي است مقرر است که پرسنل خرید خدمت قدیمي،  تبدیل وضعیت 
شوند ولي متاسفانه علیرغم پیگیري هاي متعدد هنوز این امر محقق نشده 
است خواهش مي کنم مدیران ذیربط توضیح دهند که آیا امیدي به تبدیل 

وضعیت به پیماني هست یا باید از طریق دیگري اقدام گردد.
  متاسفانه از زماني که ورود و خروج پرسنل فقط از طریق کارت شناسایي 
انجام مي گیرد برخورد برخي از پرسنل حراست فیزیکي جلوي درب ورودي 
با پرسنل قدري تند و ناخوشایند است و شان همکاران در بعضي موارد رعایت 
نمي شود خواهشمندم رسیدگي فرمایید تا ایشان با روي خوش و اخالق 

پسندیده با همکاران برخورد نمایند.
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استان ایالم سرزمیني است در غرب کشور که 
در میان ارتفاعات زاگرس قرار گرفته و دارای دو 
خصوصیت دشت در جنوب و کوهستان در شمال 
است. این منطقه به دلیل چهار فصل بودن آن  
همیشه برای سکونت مورد توجه بوده است. استان 
ایالم با استان هاي کرمانشاه در شمال، لرستان در 
شرق و خوزستان در جنوب  همجوار بوده که در 
بخش غربي با 425 کیلومتر مرز مشترك با کشور 

عراق هم مرز است. 
مساحت کل استان 19 هزار و 44 کیلومترمربع بوده 
که قسمت هاي عمده آن کوهستاني و داراي منابع 
غني و شکارگاه هاي حفاظت شده است. کوه هاي 
مرتفع و پوشش جنگلي مناسب، رودخانه هاي پرآب 
و دشت هاي پست و کم ارتفاع باعث شده که فصول 
سال در این منطقه چنان به هم آمیخته  شود که 
مناطق گرمسیري، سردسیري و معتدلش در کنار 

همدیگر قرار گیرند.
استان ایالم داراي هفت شهرستان آبدانان، ایوان، 
ایالم، شیروان، چرداول، مهران و دهلران بوده که 

مرکزآن، شهر ایالم است.

پيشينه تاريخي استان ايالم
استان ایالم فروزان از تمدن دیرپاي سرزمین ایالم 
باستان است. این استان بخشي از تمدن ایالم 
قدیم بوده که حدود 3000 ق.م بوجود آمده و در 
این دوران تا سال 640 ق.م به حیات خود ادامه داده 
و در دوران طالیي خود از اقتدار خاصي برخوردار 
بوده است. ایالم )ilam( که در کتیبه هاي بابلي 
)آالم یا آالمتو( آمده است به قولي معني کوهستان 

یا )کشور طلوع خورشید( را مي دهد.
در دوران ماد، هخامنشي، سلوکي و اشکاني این 
سرزمین به جهت همسایگي باحوزه هاي همدان، 
کردستان، کرمانشاه، لرستان و از همه مهم تر قرار 
گرفتن در آغوش شوش )خوزستان( داراي آثاري 

مربوط به این دوران بوده که متأسفانه پژوهش هاي 
آن چناني در این زمینه صورت نگرفته است. ایالم در 
دوران ساساني به جهت نزدیکي به تیسفون پایتخت 
ساسانیان و محل گذر به داخل کشور داراي بیشترین 
آثار مربوط به این دوران بوده است. در عهد ساسانیان 
سرزمین ایالم امروزي را ایالت هاي مهرجانقذق 
با مرکزیت سیمره و ماسبذان با مرکزیت سیروان 
تشکیل داده بود که پس از تصرف مسلمین، اعراب 

آن را سرزمین جبال یا کوهستان نامیدند.
ایالت جبال با مرکزیت سیمره جزو حیطه حکومتي 
بغداد و بصره بوده که تا نیمه اول قرن چهارم هجري 
به حیات خود ادامه داده و پس از وقوع زلزله اي به 
سال 334 ه.ق براي همیشه از بین رفت و تا دوران 
قاجاریه اطالعي از آن در دست نیست که در این 
دوره با ورود حسین قلي خان ابوقداره به منطقه 
پشتکوه و پسرش غالمرضاخان به عنوان والي، بار 

دیگر این منطقه رونق گرفت.
 

ایالم
شهر ایالم، مرکز استان ایالم است که در حصاری 
از کوه ها و ارتفاعات جنگلی استقرار یافته و آب و 
هوای معتدل کوهستانی و بهاری دلپذیر دارد. از سه 

سرزمين شگفتي هاي طبيعي
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قرن پیش، حکومت خود مختار والیان در منطقه 
ایالم و پشتکوه برقرار بوده است. از معروف ترین 
این والیان می توان به حسین خان، غالمرضاخان 
و حسین قلی خان ابوقداره اشاره کرد. این افراد با 
یك سلسله روابط خاص به حکومت مرکزی ایران 
وابسته بودند و ساالنه به میزان معینی مالیات و 
تعدادی تفنگچی در اختیار حکومت مرکزی قرار 
می دادند. آنان بدین وسیله از شاهان قاجار حکم 
والیگری منطقه را دریافت می کردند و به صورت 
خود مختار بر عشایر منطقه حکومت می راندند. 
مرکز حکم فرمایی والیان تحت تأثیر حیات اجتماعی 
منطقه مکان ثابتی نداشت. آخرین والی منطقه در 
سال 1309 شمسی توسط حکومت وقت، سرکوب 
و به عراق پناهنده شد. از آن پس، حسین آباد با نام 
جدید ایالم در تقسیمات کشوری جای گرفت. در 
حال حاضر شهر ایالم به عنوان مرکز سیاسی ـ 
اداری استان ایالم از شهرهای توسعه یافته غرب 
بودن تفرجگاه های  دارا  به لحاظ  کشور است و 
جنگلی و آثار تاریخی و باستانی متعدد از زیباترین 

شهرهای استان نیز محسوب می شود.
جاذبه هاي طبيعي، باستاني و 

گردشگري ايالم 
تنگه ارغوان

 در 3 کیلومتری شمال شرقی شهر ایالم در مسیر 
تنگه قوچعلی و در مسیر رودخانه ای با گل های 
و  طبیعت  رنگ  تنوع  که  داشته  قرار  ارغوانی 
جنگل های سبز این تنگه چشم هر بیننده ای را 
محسور می کند. از همین رو تنگه ارغوان یکی از 
تفرجگاه های اصلی ایالم به شمار می آید و ساکنان 
ایالم اغلب اوقات فراغت خود را در این تنگه سپری 

می کنند.
قلعه والی  

قلعه والی یکی از بناهای فرهنگی-تاریخی عظیمی 
است که در سال 1326 ه. ق به دستور غالمرضاخان 
والی فیلی در محله ای به نام حسین آباد فیلی که 
است.  گردیده  احداث  بوده،  مشهور  باال  ده  به 
غالمرضاخان والی این محل و بنا را برای اسکان 
خود در فصل تابستان انتخاب کرده و آن را بر روی 

تپه ای نه چندان بلند احداث کرد.
سنگ  از  چنانچه  والی  قلعه  تاریخچه  مورد  در 
نوشته ای پیداست؛ چنین آمده که غالمرضاخان 
بعد از ذکر چندین سطر از کارهای انجام شده خود 
می نویسد: »امر به ساختن قلعه حسین آباد فیلی که 
مشهور به ده باال است نمودم. قلعه، حمام و باغ با 
معماری حاج درویش علی کرمانشاهی و حجاری 

رضاقلی در سال 1325 قمری به اتمام رسید.«
كوه قالقیران  

کوه قالقیران را به لحاظ جلوه ای طبیعی باید در 
زمره یکی از بهترین نقاط کوهستانی کشور به شمار 
آورد. این کوه در سه کیلومتری شهر ایالم قرار داشته 
و مناظر طبیعی آن از جمله تفرج گاه های ششدار، 
دارای زیبایی ها و جذابیت های کم نظیری است. به 
لحاظ مردم شناسی نیز این کوه در ایالم از اهمیت 

فراوانی برخوردار بوده و به نوعی در ادبیات شفاهی 
نماد شهر ایالم به شمار می آید.

  ایوان
شهرستان ایوانغرب در موقعیت جغرافیایی غرب 
کشور و در شمال غربی استان ایالم واقع شده که 
متوسط ارتفاع آن از سطح دریا 1170 متر است. این 
منطقه از شمال به گیالن غرب کرمانشاه، از جنوب 
به بخش چوار، از شرق به شیروان چرداول و از غرب 

به کشور عراق منتهی و محدود می شود. 
این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و زرنه است. 
این شهرستان از نظر مطالعات باستان شناسی عصر 
برنز، عصر آهن 1، 2 و 3 دارای اهمیت زیادی است. 
سایت های مربوط به این دوره ها بیشتر به صورت 
قبرستان است. آثار متعددی همچون آتشکده سیاه 
گل، طاق شیرین و فرهاد، منطقه تفریحی خوران، 
منطقه تفریحی پلنگرد، منطقه تفریحی شیرپناه، 
امام زاده سید عبداهلل، تنگه رنو و تنگه کوشك نشان 

از دیدنی بودن این سرزمین از ایران عزیز دارد.
جاذبه هاي طبيعي، باستاني و 

گردشگري ايوان  
  طاق سنگی شیرین و فرهاد  

طاق سنگی شیرین و فرهاد ایوان؛ نماد عشق و 
دلدادگی و راوی فرهنگ و تمدن دیرین شهرستان 
ایوان است. این اثر تاریخی که در فهرست آثار ملی 
کشور به ثبت رسیده، مربوط به دوره ساسانیان است 
که در داخل تنگه ای موسوم به تنگه کوشك قرار 
دارد. بنای تاریخی شیرین و فرهاد از لحاظ تاریخی 
و به خصوص شیوه معماری منحصر به فرد خود از 
نظر مطالعات باستان شناسی بسیار با اهمیت است. 
نوع معماری بنا، نوع مصالح به کار رفته در بنا، تعداد 
کم این بناها در سطح کشور، قرار گرفتن بر سر 
یکی از راه های فرعی و میانبر از عراق به کرمانشاه 
و از همه مهمتر، تفاوت در شیوه ساخت این اثر با 
بناهای مشابه و هم عصر و ناشناخته بودن اثر، از 

جمله خصوصیات این بنا به شمار می آیند.
دهلران  

این شهر که در دامنه جنوب و جنوب غربی دینار 

کوه قرار دارد، از قدیم االیام به »ده لُران« مشهور 
بوده است. بقایای آثار تاریخی و باستانی و مجموعه 
اشیاي باستانی کشف شده، نشانگر این حقیقت 
است که قدمت این منطقه با دوره قبل از تاریخ و 
بعد از آن، به ویژه با دوره ساسانیان مرتبط است. 
بقایای شهرهای باستانی و وجود ده ها ناحیه و تپه 
باستانی هریك بیانگر بخشی از سرگذشت دیرینه 
موقعیت  لحاظ  به  دهلران  است.  سرزمین  این 
و  است  ایالم  استان  مناطق مهم  از  جغرافیایی 
همین موقعیت جغرافیایی نیز باعث آسیب آن در 
طول تاریخ شده است. در جریان جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران این منطقه آسیب فراوانی دید، 
طوری که بازسازی و مرمت آن اعتبارات قابل 
توجهی را ضروری ساخت. این شهر بعد از خاتمه 
جنگ بازسازی شد و به عنوان یك شهر توریستی 
مورد توجه ویژه قرار گرفت. شهر دهلران در حال 
حاضر نیز عالوه بر موقعیت توریستی، دارای منابع 
عظیم نفت و اراضی مستعد کشاورزی است که 
اهمیت اقتصادی و جغرافیایی آن را دو چندان 

ساخته است.
جاذبه هاي طبيعي، باستاني و 

گردشگري دهلران  
قلعه شاخ  

قلعه شاخ یکی از مهمترین و بزرگترین قلعه های 
غرب ایران است که در سه کیلومتری شرق روستای 
بردی )فتح ب( و در 12 کیلومتری شرق بخش 
زرین آباد دهلران در استان ایالم واقع شده است. در 
مورد وجه تسمیه این قلعه نمی توان به طور دقیق 
اظهار نظر کرد، اما احتماال اهالی منطقه با توجه به 
بلند و باریك بودن توپوگرافی منطقه ای که قلعه بر 
روی آن واقع شده، این قلعه را با نام شاخ می شناسند. 
در شرق و غرب این قلعه دو رودخانه مهم به نام های 
»شاخ« و »دره شور« که از شمال قلعه سرچشمه 
گرفته وجود دارد که در جنوب قلعه به هم متصل 
می شوند. این دو رودخانه مهم در غرب و شرق قلعه 
باعث تشکیل دره هایی شده اند که دسترسی به قلعه 

را با مشکل مواجه  کرده اند.
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دره شهر  
شهر تاریخی و باستانی دره شهر در ادوار مختلف 
بارها ویران و آباد گشته است. از جمله عوامل ویرانی 
آن تاخت و تاز سپاهیان آشور و عرب ها بوده است. 
بنابر نظری، دره شهر محل شهر باستانی »ماداکتو« 
پایتخت عیالمی است. عیالمیان که در دوره عهد 
دره  بودند،  لرستان  کوه های  فرمانروای  باستان 
رودخانه و راه بزرگ ارتباطی منطقه و مرز شمالی را 
متصرف شدند و اماکن مستحکمی تأسیس نمودند 
که ماداکتو پایتخت دوم آنان از آن جمله است. ظاهرا 
دره شهر اولین شهر عیالمی بوده که در حمله آشور 
بانی پال ویران و مردم آن قتل عام شده اند. در دره 
سیمره بقایای خرابه های عهد ساسانی به جا مانده اند. 
ظاهرا دره شهر در دوره اعتالی هخامنشیان هنوز 
هم ویران بوده و یا اهمیت گذشته را نداشته است، 
ولی عهد اشکانیان دوره تجدید حیات آن بوده است 
که در عهد ساسانی نیز مجددا رونق یافته و آباد 
گردیده است. در خرابه های دره شهر که بازمانده 
یك شهر از زمان ساسانیان است، آثار چهار راه ها، 
کوچه ها و معابر با نظم ویژه ای که در شهرسازی آن 
دوره معمول بود، باقی مانده است. سکه هایی که در 
خرابه های دره شهر پیدا شده اند به خسرو سوم و 
جانشینان او تعلق دارند. گفته می شود که دره شهر 
در هنگام آبادانی متجاوز از 5000 خانه داشته است. 
در میان خرابه های آن اثری از ساختمانی که شاید 
روزی مسجد و یا عبادتگاه دوره اسالمی بوده باشد، 

یافت نشده است.
درحال حاضر شهر دره شهر که در دامنه کبیر کوه 
و در کنار خرابه های شهر باستانی دوره ساسانی 
و رودخانه خروشان سیمره قرار دارد، با استعداد 
و  سبز  مراتع  غنی،  آب  منابع  وافر،  کشاورزی 
جنگل های انبوه یکی از شهرهای باستانی و مهم 

استان ایالم محسوب می شود
جاذبه هاي طبيعي، باستاني و 

گردشگري دره شهر
  شهر باستانی سیمره  

شهر باستانی سیمره که در تقسیم بندی جغرافیایی 
 135 در  گرفته،  قرار  جبال  سرزمین  جزو  کهن 
کیلومتری   45 و  ایالم  کیلومتری جنوب شرقی 
غرب پل دختر، با ارتفاع 720 متر از سطح دریا 
واقع است و هم اکنون شهر جدید دره شهر در غرب 

ویرانه های آن بنا شده است. 
جاذبه های استان ايالم در يک نگاه

پارک های طبيعی
استان  تفریحی جنگلی در  مهم ترین مکان های 

ایالم عبارتند از:  
پارك جنگلی چقاسبز » چقا جنگیه« :

پارك جنگلی چقا سبز یکی از فضاهای زیبا و دلنشین 
ایالم است که شرایط طبیعی مناسبی را جهت گذران 
اوقات فراغت مردم فراهم آورده است. در مجاورت 
این پارك جنگلی که حدود 4000 هکتار وسعت 
دارد، محل دائمی نمایشگاه ها و یك شهر بازی با 

تأسیسات مربوطه احداث شده است. در میان این 
جنگل انبوه که از درختان بلوط، پسته، زالزالك و 
انواع گونه های گیاهی پوشیده شده است، درختانی 
همچون کاج و سرو، اقاقیا، ارجن ، بادام کوهی و 
گردو کاشته شده است. این پارك جنگلی پرندگان 
کمیاب و زیبایی مانند بوتیمار نیز دارد . فضای این 
پارك از شرق به غرب به بزرگراه امام حسین  و 
فرودگاه و از جنوب به دره َدزَون کوه چاله سیه و هر 

قوتگه منتهی می شود. 
 

دره ییالقی هفتاو  میشخاص » هفت آب« : 
دره پرآب و درخت و مصفای میشخاص از روستای 
جعفرآباد در فاصله 30 کیلومتری ایالم شروع شده 
و تا ارتفاعات طوالب که در آن جنگل و باغ در هم 
آمیخته اند، ادامه می یابد. درختان گردو، انواع میوه ها، 
چندین روستا در مسیر ییالقی دره با مردمانی فعال 
و مهربان، سرچشمه های خروشان چشمه ساران 
متعدد، نزدیك بودن این دره ییالقی با تفریحگاه 
جنگلی گاوز و مزارع متنوع آن باعث نشاط و عالقه 
در بازدیدکنندگان از محل می گردد. در دو کیلومتری 
این دره ییالقی و در طول مسیر جاده اصلی ایالم 
به دره شهر جنگل انبوه و زیبای مله پنجاو، زیبایی 
خاصی به این مجموعه بخشیده است. دره ییالقی 
هفتاو میشخاص با باغات و مزارع یکی از مناطق 
سرسبز و دیدنی و پردرآمد استان ایالم است که 
محصوالت آن کیفیت مطلوبی دارند و در داخل 
و خارج استان به فروش می رسد و باعث رونق 

اقتصادی منطقه می گردد.
 

گردشگاه ییالقی خوران ایوان:
درختانی  و  زالل  آبی  چشمه  که  گردشگاه  این 
کهنسال و قدیمی دارد، هر سال پذیرای ده ها هزار 
نفر دانش آموز در فصل تابستان است. این گردشگاه 
با امکانات تفریحی و گردشگری جالب توجه یکی 
از زیباترین و بهترین گردشگاه های استان ایالم 
است که در فاصله 7 کیلومتری شهر ایوان قراردارد.  

 
تفریحگاه جنگلی ششدار : 

این تفریحگاه در 5 کیلومتری شهر ایالم و در کنار 
ایالم - کرمانشاه  کوه قالقیران در مسیر جاده 
واقع شده و از شاخص ترین تفریحگاه های استان 

محسوب می شود . 
این ناحیه تفریحی به خاطر مجاورت با شهر ایالم 
و نزدیکی به یکی دیگر از تفریحگاه های زیبای 

طبیعی به نام منجل، مورد استفاده وسیع مردم و 
دوستداران طبیعت به ویژه در ایام فصول بهار و 
پاییز قرار می گیرد. در حد فاصل بین این تفریحگاه 
و ناحیه منجل، چشمه سارها و باغات زیبای سلطان 
آباد قرار گرفته است. کوه معروف قالقیران که از 
آن به عنوان نماد شهر و استان ایالم یاد می شود در 

این ناحیه قرار دارد.  
 

تفریحگاه جنگلی تنگ داالو:
این تفریحگاه در مسیر جاده اسالم آباد - ایالم 
در فاصله 25 کیلومتری شهر ایالم قرار گرفته و 
دارای جنگل های انبوه بنه، زالزالك و بلوط و چشمه 

طبیعی آب است.
تفریحگاه داالو از وسعت قابل توجهی برخوردار 
است و با توجه به مجاورت با ارتفاعات طبیعی و 
تفریحی و شکارگاه های منطقه و ییالقی بودن 
آن، در بهار و تابستان مورد استفاده دوستداران و 

مشتاقان زیبایی های طبیعت قرار می گیرد. 
 

تفریحگاه تجریان:  
 20 فاصله  در  تجریان  و جنگلی  زیبا  تفریحگاه 
کیلومتری شهر ایالم در مسیر چوار - مورت و بولی 
قرار دارد و دارای چشمه های آب زالل می باشد . 
این تفریحگاه در مجاورت تنگ زیبای موسوم به 
تنگ بهشت واقع شده است  و با توجه به اقلیم و 
آب و هوای منطقه از فصل زمستان تا بهار مورد 

استفاده قرار می گیرد . 
 

تفرجگاه گلم زرد و گره چکا:  
تفرجگاه گلم زرد و گره چگا در فاصله 60 کیلومتری 
ایالم و در مسیر صالح آباد واقع شده است. این 
تفرجگاه زمستانی به دلیل آب و هوای مساعد، 
استفاده  مورد  طبیعی  زیبایی های  و  سرسبزی 
مردم ایالم و دوستداران طبیعت قرار می گیرد. 
این تفرجگاه در مجاورت دشت وسیع و زیبای 
دشتلك قرار دارد که جذابیت های آن را دو چندان 

می کند.  

تفرجگاه كلم بدره : 
این تفرجگاه ییالقی در فاصله 70 کیلومتری ایالم 
دره کلم ) حدفاصل ایالم -  بدره(  قراردارد. وجود 
باغات، گونه های مختلف گیاهی و رودخانه پرآبی 
که از دامنه کبیر کوه سرچشمه می گیرد، این منطقه 

را به یکی از زیباترین مناطق ساخته است.
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زمان استفاده از تفریحگاه کلم بدره، تمام فصول 
سال و به ویژه فصل تابستان است و عمده مراجعان 
تشکیل  استان  نزدیك  شهر های  اهالی  را   آن 

می دهد. 
)تنگ  ارغوان  تنگ  جنگلی  تفریحگاه   

قوچعلی(: 
این تفریحگاه تقریبًا در فاصله دو کیلومتری شهر 

ایالم در کنار تونل جدید آزادی واقع است.
وجود جنگل انبوه بلوط در دو سمت جاده و تیغه های 
سنگی و زیبای کوهستان و گردشگاه های مناسب 
و درختان ارغوان در طول تنگه و ترکیب رنگ ها در 
نظام طبیعی و مراتع پر پشت و گونه های نادر گیاهی 
مانند گون - طویلك - قارچ و استفاده از گیاهان 
معطر در محدوده این تنگه و ارتفاعات ییالقی آن 
در مسیر گز گردکان و سورگه صنعت زنبورداری 

رادر تهیه عسل ناب ایالمی رونق بخشیده است.
 

ساير گردشگاه های جنگلی بر حسب 
شهرستان های استان ايالم

شهرستان ایالم: 
تفرجگاه های جنگلی مله پنجاو ، حاجی بختیار و آبزا، 

منجل و میان تنگ.

شهرستان مهران: 
رودخانه  و  مهران  سد  کنار  جنگلی  تفریحگاه 

ُکنجانچم در 6 کیلومتری صالح آباد . 
شهرستان شیروان چرداول : 

مناظر زیبای تنگ قیر در چرداول. چشم اندازهای 
شهرهای  پیرامون  شالیکاری های  و  کشتزارها 

شیروان و چرداول. 

شهرستان آبدانان: 
مناظر طبیعی و تفریحگاه سهراب ، مناظر طبیعی کوه اناران 

شهرستان دره شهر:
کنار  مناظر  و  کبیرکوه  طبیعی  اندازهای   چشم 
رودخانه سیمره و همچنین مناظر طبیعی کوه اناران

    * منبع: زنده دل، حسن. مجموعه راهنمای جامع 
ايرانگردی: استان ايالم    

جاذبه های طبيعی
آبشار سرطاف یکی از جلوه های زیبای طبیعت در شهرستان ایالم است .    آبشار سرطاف 

    تنگ بهرام چوبین )شکارگاه 
تنگ بهرام چوبین در مسیر دره شهر- پلدختر و یك کیلومتری جنوب این جاده در دل طبیعت کبیرکوه جای گرفته است.تاریخی شاهان ساسانی (

حوزه آبریز رود خانه سیمره یکی از مهمترین حوزه های آبریز در استان ایالم است .    رودخانه سیمره

َکبیر کوه رشته کوهی بسیار طوالنی در استان ایالم است که از 20 کیلومتری شهر ایالم شروع شده و با دیواره  ای بلند تا     کبیر کوه
نزدیك اندیمشك در استان خوزستان به پایان می  رسد.

کوه قالقیران از کوه های استان ایالم در غرب ایران است .    کوه قالقیران نماد ایالم

جاذبه های باستانی
در شرق شهرستان دره شهر، در کناره چپ رودخانه سراب دره شهر بر روی تپه ماهورهای تنوره سرخ ساختمان چهار طاقی     آتشکده چهار طاقی

به چشم می خورد که به چهار طاقی دره شهر معروف است.

بنای آتشکده مربوط به دوره ساسانیان است که در 15 کیلومتری جنوب غربی روستای سرتنگ و در مسیر رودخانه خروشان     آتشکده سیاهگل - ایوان
کنگیر ایوان ایالم قرار دارد .

دژ پشت قال ) کردی ( یا به فارسی پشت قلعه در فاصله پنج کیلومتری در ناحیه جنوبی شهرستان آبدانان ایالم در شمال غربی     پشت قلعه آبدانان
روستای پشت قال بر روی تپه  ای بلند آثار دژ دیده  می شود که رودخانه دو برج از پای آن می گذرد.

پل زیبای گاومیشان بر روی رودخانه سیمره پس از تالقی با رودخانه کشکان ساخته شده است محمد علی ساکی وجه     پل گاومیشان 
تسمیه آن را بر گرفته از گومیشه )محل پرورش کاومیش( می داند و سراورل استین نام اولیه این پل را گاماسا می نویسد .

در تنگ ماژین از توابع دره شهر، دخمه ها و شکاف هایی وجود دارد که یکی از آن ها به غار کول کنی معروف است .    تنگ ماژین - دره شهر

دژ شیخ ماخو یکی از آثار دوره ساسانی شهرستان دره شهر است که بر یك بستر طبیعی و در یك تورفتگی غار مانند     دژ شیخ ماخو 
)ناودیس( و یا به اصطالح اشگفت ساخته شده است .

    سنگ نوشته آشوری گل گل 
سنگ نوشته آشوری ) گل گل ( در 8 کیلومتری شهر ملکشاهی شهرستان مهران در شهر ایالم قرار دارد .ملکشاهی

    قلعه پور اشرف یا قلعه شیخ 
ماخو در شیخ مکان

 قلعه پور اشرف، در 6 کیلومتری ضلع جنوب شرقی شهرستان دره شهر در روستای شیخ مکان 
در استان ایالم قرار گرفته است .

قلعه یا دژ توت در ناحیه جنوب روستای بانقالن قرار دارد که از توابع شهر ایالم است . این قلعه در میان کشتزارها و باغ های     قلعه توت
کشاورزی و بر فراز یك تپه باستانی از گذشته بر جای مانده است و به نام قلعه توت معروف است .

گاه
ك ن

در ی
الم 

ن ای
ستا

ی ا
 ها

ذبه
جا
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همراه با همکاران

 سفر یك روزه به قصد بازدید از تونل امام زاده هاشم برای جمعی ازهمکاران 
شرکت ساخت و توسعه و فعاالن این عرصه به مقصد بازدید تونل درحال 
ساخت امام زاده هاشم، روز خاطره انگیزی بود. به خصوص که حس شعف، 
امید و افتخاري که در بازگشت و پس از بازدید راه، پل و تونل در دل احساس 
مي کردند و همچنین توقف کوتاه مدت براي زیارت حرم امام زاده هاشم هم 

حس معنوي خاصي به سفر داده بود؛ این روز را در ذهن  آنها ماندگار کرد.
وقتی که اتوبوس، رأس ساعت هفت و سی دقیقه از جلوی وزارتخانه حرکت 
کرد، چهره همکاران با نشاط و سرزنده بود. یك اردوی یك روزه تفریحی 
نبود، بلکه یك اردوی کاری و نظارتی بود و اینکه فعاالن حوزه ساخت و 
توسعه، در منطقه دو، این سال ها در میدان عمل در استان تهران چه کردند. 
ابتکار عمل این دعوت به بازدید، از سوی مدیریت محترم منطقه دو، جناب 
آقای مهندس علی اکبر محمدی بود که البته روابط عمومی شرکت نیز با 
بسیج نیروهایش در ساماندهی امر بازدید، حضوری منسجم و فعاالنه داشت.

برنامه های بازدید، به ترتیب و درست چیده شده بود. اولین توقفگاه پس از 
حرکت، توقف در کارگاه و مرکز عملیاتی شان در اطراف شهر پردیس بود. 
همکاران پس از صرف صبحانه، حرف های صمیمانه مدیران شان که گاهي 
معنی درددل داشت را شنیدند. پس از صحبت های مقدماتی آقای مهندس 
محمدی و حرف های آقای مهندس سلسبیلیان، رییس حوزه نظارت و 
کنترل پروژه های استان تهران و صحبت های آقای مهندس فراهی، ... را 
شنیدند که از روز اول شروع کار پروژه، چگونه یك به یك بر مشکالت بر 
سر راه غلبه کردند و چگونه کار را تا اینجا رسانده اند. پروژه ای که بنا است 

تا پایان سال جاری تمام شود. 
دراین بین، شاید کالم شوخ طبعانه مهندس عصرآزاد، یکي از  پیمانکاران 
پیشکسوت، موجب سرزندگي همکاران شده بود. وقتی که گفت، گفتنی ها 
را همه گفته اند اما در مواجهه با معارضان شاید یکی دو نکته مغفول مانده 
که به واقع  با چه مسائل و مصائبی مواجه بوده ایم. آنجا که یکی از مالکان 
روستایي و معارضان منطقه به ما می گفت: آقا شما که اینجا دارید با لودر 
و غلتك و ماشین هاي تان کار می کنید، سروصداهای شما باعث شده که 

گاوهای ما بترسند و شیر ندهند. )خنده حضار(
وقتی که اتوبوس از محل راه افتاد، آقای مهندس عصرآزاد، میکروفون را 

دردست گرفت و به بیان ویژگی های سنگ و خاك آن منطقه پرداخت. 
همکاران، صدایش را از بلندگوهای باالی سرشان در اتوبوس می شنیدند. 
تو گویی که در شرایط زنده تماشاي یك برنامه مستند زمین شناسی در 
تلویزیون اند. با این تفاوت که خیلي جذاب تر، شنیدني تر و قابل درك تر 
از تلویزیون بود. چون ارتباط با مخاطب در اتوبوس، تعاملي بود. هرکس 
پرسشي داشت، در خالل حرف هاي مهندس عصرآزاد مي پرسید و بقیه هم 
بهتر موضوع را درك مي کردند. آدم آن لحظه شاید به خودش مي گفت چقدر 
خوب بود آموزش و پرورش هم براي تدریس علوم،  فیزیك، بحث خاك، 
راه و زمین شناسي در مقاطع مختلف، دانش آموزان و دانشجویان را سوار 
اتوبوس مي کرد و با حضور مهندسان زبده و کارکشته و عملیاتي، از نزدیك 

و ملموسانه، شرایط فهم درس و بحث را فراهم مي کرد.
درآن شرایط، اتوبوس ، همانند یك کالس درس سیار شده بود. مهندس 
عصرآزاد، وقتي که اتوبوس آرام حرکت مي کرد، به خانه اي روي تپه اشاره 
کرد، درحالي که پنجاه قدم پایین تر، لودر و ماشین هاي راهسازي در حال 
کار بودند، گفت: صاحب این خانه و مالك این یك قطعه زمین )آن منطقه 
سه چهار هکتار به نظر مي رسید( به ما گفت: شما باید ساعت هشت شب، 
کارتان را تعطیل کنید. چون سروصداي ماشین هاي شما ما را اذیت مي کند 
و آسایش را از ما مي گیرد. جالب اینجا بود که آن خانه، تنها خانه آن محدوده 
بوده. ظاهراً گروه حرفش را گوش کرده اند و ساعت هشت، کارشان را 

تعطیل مي کنند. 
 در ادامه، وقتي که به پل رودخانه آه )چه اسم پرسوزي!( رسیدیم، مهندس 
عصرآزاد از کم و کیف این پل مي گفت که از ساخت آن از  کي شروع شد 
و ارتفاع آن از کف رودخانه چقدر است و با چه امکانات مدرني ساخته شده 
است. اتوبوس ایستاد و همه پیاده شدند تا مهندس، جزییات بیشتري از 
مراحل ساخت پل را براي همکاران توضیح دهد. در بیست قدمي پل در 
حاشیه شانه خاکي جاده، وقتي که مهندس توضیح مي داد، برخي همکاران 
روي لبه پایین پل، روي سنگریزه ها ایستاده بودند از آنجا که پایین را نگاه 
مي کردي، خوفناك بود. چون یك شیب تند یکدست  صاف سي متري 
داشت. یکي فریاد زد: آقایان، خانم ها مراقب باشید. روي آن لبه نایستید. 
خطرناك است. مواظب باشید ُسر نخورید. به نظر آمد که باید صداي صدر 

 محمدپيوسته

بازديد همكاران از تونل 
امام زاده هاشم
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دادرس، یکي از همکاران روابط عمومي شرکت ساخت و توسعه باشد.
دراین بازدید، همکاراني از حراست، ارزیابي و روابط عمومي شرکت ساخت 
حضور داشتند، از اداره کل فني و اداره کل حوزه مرکز هم همکاراني، گروه 
را همراهي کردند و هنگامي که با کاله ایمني، چکمه سفید و ماسك ضدگاز 
وارد تونل شدند، نگاهشان به تونل در دست ساخت که بیش از نیمي از کار 

تمام شده و قرار است تا پایان سال تحویل شود، پرسشگرانه بود.
از جمله مسائل قابل توجه که در تونل برخي همکاران خطاب به مهندس 
فراهي مطرح کردند، بحث زهکشي تونل بود. حتي برخي هنگام ورود به 
تونل، وقتي که با چکمه، کاله ایمني و ماسك ضدگاز، کاماًل مجهز داخل 
مي شدند، نگران بودند که آیا در میانه هاي تونل، آب به اندازه اي هست که 
حتي از چکمه هم عبور کند؟ اما مهندس فراهي با لبخند مي گفت نه. نگران 
نباشید. االن دیگر نه. چون زهکشي شده است. حاال برویم جلوتر تا ببینید 

داخل تونل، چگونه قالب گیري مي کنند.
 فضاي داخل تونل آن قدر آماده بود که با همان شرایط پستي و بلندي و 
آب و گل، میني بوس و کمپرسي در آن آمد و شد کنند. وقتي همکاران از 
داخل میني بوس، در تونل کارگراني را مي دیدند که در حال قالب گیري اند، 
با صداي بلند و از دل و جان به آنان، سالم و خسته نباشید مي گفتند. آنها 
هم دست هایشان را، به عنوان پاسخ تکان مي دادند. این بده و بستان کوتاه 
مدت چندثانیه روحي و رواني، شاید از جمله موارد قابل توجه بود که جنسش 

با همه احوال پرسي هاي توي زندگي فرق مي کرد.
 از جمله نکات جالب توجهي که پس از صرف صبحانه، آقاي مهندس 
سلسبیلیان در کارگاه مرکزي عملیات راهسازي منطقه، خطاب به همکاران 
گفت: موضوع معارض سخت و سنگیني همچون گورستان افاغنه بود. اینکه 
باالخره با هماهنگي هاي انجام شده، از بهشت زهرا، یك میني بوس گورکن 

آوردیم تا این گورستان را از اموات تخلیه کنیم! تا کار پروژه پیش برود.
درجریان بازدید از پروژه درحال اجرا که به طول 5000 کیلومتر، شامل 
عملیات راهسازي، عملیات خاکي و ابنیه فني و احداث تونل به طول سه 
کیلومتر در امام زاده هاشم و عماًل نتیجه کار، کوتاهي هشت کیلومتري 
راه تهران - مازندران است، آقایان مهندس محمدي، فراهي، عصرآزاد و 

سلسبیلیان با طرح موضوعات متنوع متناسب با فضاي کار،  همکاران را از 
نزدیك با مسائل این پروژه آشناکردند.

گفتني است، از زمان شروع اجراي این پروژه، همکاران دست اندرکار تونل 
امام زاده هاشم، فقط با روزهاي خوش پیشرفت مواجه نبودند بلکه اتفاقات 
ناگواري هم براي کارگران و مهندسان و پیمانکاران این پروژه،  در حین 
اجراي عملیات ساخت تونل پیش آمده است. آبریزي ها و یورش ناگهاني 
آب و گل و الي، موجب مرگ چهار پنج تن ازهمکاران، از جمله مرگ یك 
پیمانکار شد که در همان ابتداي بازدید، آقاي مهندس محمدي، با ذکر فاتحه 

و سالم و صلوات، یادشان را گرامي داشت. 
بازدیدکننده، در محل استقرار مهندسان و مشاوران قرارگاه  همکاران 
خاتم االنبیا، مؤسسه حرا، قرب نوح )ع( با تني چند از مهندسین مشاور ایران 
استن آشنا شدند و این مهندسان که مسئول ساخت ادامه تونل اند، دفتر کار 
و عملیات شان در مجاورت تونل قرار دارد. وقتي در و دیوار ساختمان را 
مي دیدي ناخودآگاه، به یاد سنگرهاي گروهي جبهه هاي جنگ مي  افتادي 
که در و دیوارش آکنده از کلمات و شعارهاي امید بخش، مثل »خداقوت« 

و » خدا با ماست« و ... است. 
 آقاي معروفي،از همکاران روابط عمومي شرکت ساخت هم در ثبت تصویري 
خاطرات پروژه و از جریان این بازدید، روز پرکاري داشت. شاید یکي از 
خاطره انگیزترین عکس هاي این روز به یادماندني، عکس جمعي زیر پل 

»آه« باشد.

با همکاران
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كم تحركي و افزايش وزن؛
 عامل اصلي ناراحتي هاي مفصلي 

  از مهمترین مفاصل بدن، مفصل زانو است که به علت باال رفتن وزن و 
کم تحرکي و ورزش نکردن و قرار گرفتن در موقعیت هاي نامناسب حرکتي 
آسیب مي بیند، که بسیار دردناك و تأثیرگذار در زندگي و فعالیت هاي 

روزمره است.
معمواًل افراد براي جلوگیري از این عارضه و یا کاهش درد و ترمیم، از 
داروهاي مختلف استفاده مي کنند و آن نیز به نوبه خود باعث عوارض بسیار، 

آرامش کوتاه مدت و به تنهایي بي تأثیر در روند ترمیم است.
مهمترین عوامل ترمیم و کاهش درد در این عارضه: ورزش، مکمل هاي 
دارویي تجویز شده توسط پزشك، قرار گرفتن مناسب بدن هنگام نشستن، 

راه رفتن، خوابیدن و کاهش وزن است. 
ضعف عضالت در اندام به ویژه عضالت چهارسر ران و زانو باعث عارضه 
آرتروز مي شود. پیدایش عارضه آرتروز به تنهایي باعث تخریب مفصل نشده 
بلکه باعث آسیب دیدگي و التهاب اعضاي دیگر از جمله رباط ها، به خصوص 
رباط صلیبي و ساییدگي کشکك زانو هم مي شود. در نتیجه قوي کردن 
این عضالت نه تنها از درد بسیار مي کاهد بلکه باعث توقف روند پیشگیري 

و ساییدگي مفاصل و کمك به ترمیم آن مي شود. معمواًل شروع پوکي 
استخوان هم با این عارضه همراه است که در خانم ها با سرعت بیشتري 

پیشروي خواهد داشت.
در این شماره به تعدادي از حرکات ورزشي مناسب جهت ترمیم و کاهش 
روند پیشرفت آرتروز اشاره مي کنیم که با کاهش وزن نتیجه صددرصد 

مثبت خواهد داد.
 باید متذکر شویم که کاهش وزن نیز مي بایست طبق ضوابط و اصول باشد 
و حتمًا توسط متخصصان امر صورت گیرد، در غیر این صورت کاهش هاي 
ناگهاني وزن باعث خطرات فوق العاده جدي و حتي مرگ مي شود. به طور 
مثال، باید ذکر کنیم که هر شخص در حالت معمولي در ماه در صورت 
سالمت جسمي نهایتًا چهار کیلو مي تواند وزن کم کند، بیشتر از آن باعث 
مي شود آب میان بافتي بدن تحلیل رفته و به ظاهر کاهش بیشتري داشته 

باشد، اما عوارض بسیار خطرناکي خواهد داشت.
و  مالیم  بسیار  رژیم هاي  توسط  وزن  کاهش  که  گفت  مي توان  پس 

ورزش هاي هوازي بهترین روش براي کاهش وزن محسوب مي شوند

چند نوع از حرکات ورزشي ذکر شده جهت ترمیم مفصل زانو و کاهش 
روند پیشرفت آرتروز:

محکم كردن زانو در حالت ایستاده یا نشسته: باید این تمرین را در 
فعالیت های روزمره خود بگنجانید. برای مثال هنگامی  که برای مدتی 
طوالنی نشسته اید به دفعات زانوی خود را راست کنید و به حالت منقبض 

نگه داشته و آزاد کنید.
باال بردن پا با وزنه: بنشینید و پاهای خود را راست کنید. وزنه ای روی مچ 
پا قرار دهید،  پاها را در همان حالت راست بودن باال ببرید و سپس به آرامی 
 پایین بیاورید. برای شروع، وزنه نباید از یك کیلوگرم بیشتر باشد. وزنه را 
به تدریج سنگین تر کنید. مراقب باشید که زانو در وضعیت کشیده باشد. 
تمرین را با پنج بار شروع کنید و به تدریج به پنج سری ده تایی برسانید. ) 

دقت شود حرکات وزنه باید تحت نظر مربي صورت گیرد(.
باال بردن پا به پشت: روی شکم بخوابید. زانو را راست نگه دارید و پا 
را از عقب کمی  باال ببرید. این وضعیت را تا سه شماره حفظ کنید، سپس 

به تدریج پا را پایین بیاورید. تمرین را با هر پا پنج بار انجام دهید، به تدریج آن 
را به سه سری ده تایی برسانید و سپس با افزودن وزنه به مچ پا ادامه دهید.

در ادامه باید ذکر شود که انجام حرکات ورزشي مي بایست با یك رژیم 
ویتامیني و غذایي مناسب همراه باشد.

مواد غذايي و معدني موثر در درمان آرتروز و پوكي استخوان
الف- ویتامین ها 

ویتامینD، ویتامینk، فلور، منیزیم، کلسیم، فسفر 
ب- مواد غذایي و طبیعي 

انواع ماهي ها،  لبنیات، پسته، کشمش، اسفناج.
در انتهـا بایـد اشـاره کنیـم که علـت اصلي بسـیاري از امـراض و صدمات 
بدنـي، کم تحرکـي، افزایـش وزن و تغذیه نادرسـت اسـت و انجام حرکات 
ورزشـي در زندگـي روزمـره ضـروري اسـت تا فردي شـاد و سـالمت و با 

کارآیـي باال باشـیم.

محسن تهرانچي
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