
100
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
8 

ار
به

4

   سيد مصطفی شريفی
کارشناس ارشد راه و ساختمان، )سردبیر(

تاب آوری تا... یکصد
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یک

 ..
تا.

ی 
ور

ب آ
تا

سرآغاز

»شب های هجر را گذراندیم و زنده ایم
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود«

فصل ها از پِی هم آمدند و رفتند. دوره های پیاپِی سازمان نیز )ده دوره(، با هیأت مدیره هایی با سلیقه ها و 
نیمه  رفاقت  که  ناساز،  َگه گاه  و  بود  پویایی مان  انگیزه ی  همراهی شان  که  سازگار  گاه  گوناگون.  مشی های 
راهی شان، برانگیزاننده ی تاب آوری و ماندگاری مان شد، تا این جا و امروز که یکصدمین شماره ی فصل نامه 

)بهار 1398( را در دست دارید.
   »شماره های نخستین نشریه در بُرهه ی زمانی هیچ نداشتن ها از بودجه و امکانات مورد نیاز، با ماشین تحریر 
دستی و گاه با دست نوشته های دوستان تهّیه و با استفاده از داشته های دفاتر دوستان فتوکپی، تکثیر، منگنه 

و برای اعضا فرستاده می شد.
»گزارش یکم« تاریخ آبان ماه 1370 را بر جلد مقّوایی خود دارد...« 1

   »... هشت سال گذشت تا »سازمان« در اواخر سال 1378 موفق به دریافت امتیاز رسمی انتشار »گزارش 
سازمان« از وزارت ارشاد گردید و شماره ی 25 نشریه در بهار 1379 با شناسه ی رسمی منتشر شد...«2

   اکنون که از شروع کار بیش از 27 سال می گذرد، با نگاهی به شناسه ی نشریه ی حاضر، نام بنیان گزاران 
نشریه را هم چنان با عنوان »شورای نویسندگان« می بینیم. آنانی که در همه ی این سال ها بی مزد و مّنت 
در رویارویی با مشکل ها استوار ایستادند و با وجود بروز وقفه های َگه گاهی از تعطیل شدن نشریه جلوگیری 
کرده، فصل به فصل بر بهتر شدن آن و تأثیرگذاری بر امور سازمان و مسائل شهر و دیارمان پای فشرده  اند.

را  ُپختگی مان  به  از خامی     سنجش شکل و محتوای »گزارش یکم« و نشریه ی حاضر، چگونگِی گذار 
می نمایاند که البته داوری نهایی در این مورد با خوانندگان است و این مهّم با هّمت همه ی دست اندرکاران، 
اساتید، نویسندگان مقاله ها، نمایندگان گروه  های تخّصصی به ویژه شهرسازی و برق، داوران، طّراح، مدیران 
اجرایی، ویراستاران، چاپ خانه ها و مسئوالن و کارکنان سازمان به دست آمده است که درج نامِ شان در این 

 1. برگرفته از نشریه ی 48 )بهار 1385(
 2. برگرفته از نشریه ی 86 )پاییز 1394(

شماره های 
نخستين نشريه 
در بُرهه ی زمانی 
هيچ نداشتن ها از 
بودجه و امکانات 
مورد نياز، با ماشين 
تحرير دستی و گاه 
با دست نوشته های 
دوستان تهّيه و با 
استفاده از داشته های 
دفاتر دوستان 
فتوکپی، تکثير، 
منگنه و برای اعضا 
فرستاده می شد.
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مختصر نمی گنجد و با نگاه به شناسه و نمایه های نشریه های پیشین می توان به آن دست یافت. 3
   در این یکصد شماره، تاریخچه ی کاملی از آیین نامه ها و دستورالعمل ها، گزارشی جامع از کارهای انجام 
شده در سازمان، مقاله های علمی متعدد و میزگردهای تخّصصِی فراوان و متناسب با زمان و مکان درباره ی 
مشکالت ساخت وساز و تازه های مهندسی را می توان یافت. پیشنهادها و انتقادهای سازنده درباره ی مباحث 
مختلف مقررات ملّی ساختمان و ویرایش های آن، بخش نامه ها و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با 
برای  کاربردی  آموزش  و  مهندسی  خدمات  جامعه،  و  مهندسان  حقوق  مهندسی،  منش  و  اخالق  سازمان، 

مهندسان، بخش دیگری را در این مجموعه ی یکصد شماره ای به خود اختصاص داده است.
   بررسی های کارشناسانه ی پروژه های در دست اجرای شهر چونان پارک ها، خیابان ها و بلوارها، قطار شهری، 
کنارگذرها، زیرگذرها و برهم گذرها، میراث فرهنگی، هتل ها و سایر ساخت وسازها از منظر شهرسازی و هر 
آن چه َدر و بَر شهر و دیار و کشورمان می گذرد )از آب و آتش و باد و گردوغبار تا زلزله و سیل و برف و 
تخریب باغ ها و محیط زیست و ...( به هنگام انجام شده، نقاط ضعف و قّوت آنان واکاوی و پیش بینی شده و 

به مسئوالن و دست اندرکاران مربوط یادآوری و ارائه شده است.
به  این مجموعه 4، می تواند  از  باور کارشناسان و صاحب نظران، مطالب و موارد موضوعی هر بخش  به     
صورت کتابی جداگانه و ارزش مند و قابل استفاده برای مهندسان، دانشجویان مهندسی و مردم و مسئوالن 

تدوین و منتشر گردد.
   اّما آن چه مرا وامی دارد تا در جایگاه سردبیر امروزین نشریه، این تاریخ چه ی مختصر را مرور کنم، قدردانی 
و سپاسگزاری از بزرگورانی است که بی هرگونه چشم داشت ماّدی، هم چنان پایدار در جلسه ها شرکت می کنند، 
قلم می زنند، مقاله ها و نوشتارها را داوری می کنند، رهنمود می دهند و درباره ی مطالب و شکل و شمایل نشریه 

نظر می دهند و من در تمامی این سال ها و فصل ها از آنان بسیار آموخته ام.
   گزیده هایی از مطالب درج شده با عناوین سرمقاله، پیش نوشتار، پیش گفتار، سخن آغازین، سخن روز، سخن 
سردبیر و... در نشریه های پیشین را در ادامه آورده ام تا گذاری یادمانی، پیوندی و پیوستی داشته باشم بر تاریخ 

این دوره ها، سال ها و فصل ها که بر ما و بر »فصل نامه ی گزارش سازمان« گذشته است: 
شبا هنگام

شمع روشنی با من -کنار من،
نشسته، فصلی از تاریخ می خواند،

نمی دانم چه می بیند؟
 -که می گرید؛ 
-که می سوزد؛

.........
گزارش یکم - آبان 1370

پیش گفتار: محمدجعفر کاشف حقیقی
و  تا محاسبات  از طراحی گرفته  زیستی  به فضاهای  امور مربوط  در  برقراری اصول و ضوابط صحیح   ...«
تأسیسات و نظارت و اجرا، مستلزم تشکل و یک پارچگی و وحدت کلّیه ی متخصصین دست اندرکار امر فوق 

و ایجاد حّس مسئولیت در بین آنان است...«
   »... الزم است این جامعه ی عظیم تخصصی و علمی ضمن ارتقای سطح دانش علمی و تجربی اعضای 
خود و راهنمایی و آموزش به اعضای جوان تر با اطالع از آخرین دست آوردهای تکنیکی و فنی جهان و با بها 
دادن به ارزش های فرهنگی جامعه و جایگزین نمودن معیارهای باارزش و استفاده از مناسب ترین شیوه های 
ساخت، در استفاده  ی منطقی از بودجه های مصرفی که ثروت ملّی کشور به حساب می آید، نقش حّساس خود 

را در فعالیت های دوران سازندگی کشور ایفا نماید... «

گزارش سوم - شهریور 1371 
از سرمقاله: محمدرضا راهنما

»... اندیشه مندان جهان و مجامع بین المللی در دهه ی اخیر و در آستانه ی ورود به سده ی بیست و یکم، بیش 
از هر چیز برای یافتن راه حّل دو مشکل عمده تالش می ورزند: 

3.  نمایه ی موضوعی شمارگان پیشین نشریه در انتهای همین نشریه آمده است.
4.  نگاه کنید به نمایه ی موضوعی در پایان همین نشریه

به باور کارشناسان 
و صاحب نظران، 
مطالب و موارد 

موضوعی هر بخش 
از اين مجموعه، 

می تواند به صورت 
کتابی جداگانه 

و ارزش مند و 
قابل استفاده 

برای مهندسان، 
دانشجويان مهندسی 

و مردم و مسئوالن 
تدوين و منتشر 

گردد.
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* گفتنی است که این پیشنهاد پس 
مورد  سال   15 از  بیش  گذشت  از 
توجه مسئوالن قرار گرفته است و از 

سال 89 به بعد اجرا می شود.

پیشنهادها  این  به  خوشبختانه   **
و   توجه  اخیر  سال های  در  نیز 
شده  ابالغ  آن  اجرایی  دستورالعمل 

است.

صد
یک

 ..
تا.

ی 
ور

ب آ
تا

1- کاهش خطرات ناشی از بالیای طبیعی؛
2- حفاظت از محیط زیست.

در واقع، مبارزه با طبیعت و چیرگی بر آن، برای آسایش و رفاه انسان، که آرمان بشر قرن 19 و 20 بوده، 
به نوعی سازگاری و دوستی با طبیعت بدل شده است و بشر اندیشه ور در این رؤیاست که مشکالت زیست 

محیطی را با گونه ای »توسعه« چاره جویی کند که با طبیعت هم خوان باشد... «
درآورندگان  فعل  به  و  فن آوری  و  دانش  به کارگیرندگان  مقام  در  مهندسان  که  نیست  تردید  جای   ...«
دست آوردهای علمی، نقشی به مراتب حّساس تر از دیگران در »توسعه« با حفظ »سالمت محیط زیست« 
دارند و باید بیش از دیگران چه به صورت فردی و چه در قالب سازمان ها و نهادهایی که مشارکت دارند، در 

این راستا بکوشند...«

گزارش 7 - شهریور 1372
دیدگاه: سعید پزشک

»... برای نمونه، رعایت یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در طراحی سازه و اجرای آن، که جان و مال 
ساکنان یک بنا در گرو آن است، نه دیدنی است و نه مورد پی گیری و شناسایی خریدار؛ لذا در تعیین بهای 
ملک اثری ندارد، بل که تنها نام های » اسکلت فلزی، بتنی« مورد توجه است. در زمینه ی معماری، توجه به 
اقلیم و طراحی مناسب، تأمین نور مورد نیاز هر بخش از بنا، نحوه ی ارتباط بین فضاها و میزان آسایش ناشی 
از رعایت این موارد کمتر جایی در قیمت معامالت دارد...، هنگام خرید و فروش امالک... ارزش های واقعی 
در امر ساخت وساز به کلی به فراموشی سپرده می شود. در نتیجه، ارزش های واقعی در امر ساخت وساز و امور 
اقتصادی مربوط به آن جای خود را به ظواهر و پیرایه ها و مبانی کاذب داده و کاسب کاری و ظاهرسازی، 

جانشین ارزش های مهندسی بنا گردیده است.«
این شناسنامه،  الزامی گردد.  بنا  برای هر  مبنای مقررات ملی ساختمان  بر  بنا،  تهیه ی شناسنامه  باید   ...  «
فهرست کنترلی است که بر مبنای مباحث گوناگون مقررات ملی ساختمان تهیه شده و در مراحل مختلف 
ساخت بنا، توسط مهندسان ناظر بررسی و تکمیل می شود و میزان رعایت و یا عدم رعایت این مقررات و 

حدود رفع نواقص نیز در آن منعکس می شود...«
   این شناسنامه مبنای صدور پایان کار و هر نوع معامله ی بنا قرار می گیرد و ... باید هنگام خرید و فروش 

ساختمان ها به خریدار ارائه  شود... «*

گزارش 8 - آذر 1372
سرمقاله: سیدمصطفی شریفی

»... می توان گفت که برای شروع دوره ی دوم فعالیت سازمان همه چیز مهیاست: امکانات بسیاری که هر کدام 
با هزاران زحمت و خون دل خوردن و فداکاری و از خودگذشتگی تأمین گردیده، در دست است و آیین نامه 
و دستورالعمل های اجرایی قانون نیز که به عنوان مهم ترین ابزار کار »سازمان« الزم است، تدوین و برای 
اجرا ابالغ شده است و به خواست خدا می رویم تا به زودی افرادی را برای اداره ی سازمان در دوره ی دوم 

برگزینیم... «
   »... اخیراً دیدگاهی مطرح می شود که » برای پیش بُرد اهداف سازمان بهتر است برای عضویت در هیأت 
مدیره و شورای انتظامی به بعضی از »مقامات ذی ربط« رأی داده شود تا با استفاده از نفوذ آن ها کارها راحت تر 

انجام گیرد. به دلیل حساسیت موضوع این دیدگاه باید با توجه به نکات زیر مورد ارزیابی قرار گیرد:**
اختیار خودشان نیست و  1- تجربه نشان داده است »مقامات« کارشان، وقت شان و محل خدمت شان در 
معمواًل آن قدر گرفتار هستند که برای انجام کارهای خودشان هم وقت کم می آورند و یا برای انجام خدمات 
ارزنده تر به استان های دیگر فرستاده می شوند.... چه تضمینی هست که این »مقامات« دست کم برای یک 

دوره در مقام و محل خود باقی بمانند؟
2- اگر »مقامات ذیربط«، وقت کافی داشته باشند... و به اعتبار و حیثّیت »سازمان نظام مهندسی« نیز بیندیشند، 
می توانند وقت اضافی و نفوذ خود را در حمایت از »سازمان« به کار گیرند...، در این صورت نیروها مضاعف می شود...«
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واژه ی »نوروز« در 
پهلوی به صورت نوک 

روچ )noc roc( به 
همين معنا به کار 

می رفته است... «؛ 
»... ابوريحان بيرونی 

در مورد نام گذاری 
»نوروز« چنين آورده 

است: »نخستين روز 
است از فروردين ماه و 

بدين جهت نوروز نام 
گرفته که آغاز سال 
نو است و تا پنج روز 
از آن، جشن ها برپا 

می کردند...

...جای ترديد نيست 
که مهندسان در 

مقام به کارگيرندگان 
دانش و فن آوری و 

به فعل درآورندگان 
دست آوردهای علمی، 

نقشی به مراتب 
حّساس تر از ديگران 
در »توسعه« با حفظ 

»سالمت محيط زيست« 
دارند و بايد بيش از 

ديگران چه به صورت 
فردی و چه در قالب 

سازمان ها و نهادهايی 
که مشارکت دارند، در 

اين راستا بکوشند...

صد
یک

 ..
تا.

ی 
ور

ب آ
تا

گزارش 9 - اسفند 1372
 »نوروز، جشن آفرینش«: کیوان نریمانی

»... مهم ترین ویژگی جشن یا عید، بنیادهای مذهبی-اساطیری آن است. واژه ی جشن ):َیسن yasn( خود به 
معنی پرستش و تقدیس است. افزون بر این، جشن به رویدادی طبیعی یا ملی گفته می شود که رنگ اسطوره 

به خود گرفته است.« 
   »به همین گونه، جشن سال نو ایرانیان، جشن نوروز، جشن مرگ زمان کهن و زایش زمان نو است که در 

شمار باستانی ترین و دیرپاترین جشن های این سرزمین است.« 
   »واژه ی »نوروز« در پهلوی به صورت نوک روچ )noc roc( به همین معنا به کار می رفته است... «؛ 

   »...ابوریحان بیرونی در مورد نام گذاری »نوروز« چنین آورده است: »نخستین روز است از فروردین ماه و 
بدین جهت نوروز نام گرفته که آغاز سال نو است و تا پنج روز از آن، جشن ها برپا می کردند...«

    »... جشن نوروز، نه تنها جشن آفرینش انسان و طبیعت است، بلکه جشن میالد زرتشت سپیتمان نیز هست 
که به ششمین روز از نوروز منسوب است.«

    »... جشن فروردین، حتی پس از تغییر دین ایرانیان، توانست هم چنان جایگاه ارجمند خود را نگاه دارد. در 
مآخذ شیعه ]نیز[، نوروز پایگاه و جایگاه و نام و نشان برجسته ای دارد...« 

    »نوروز را پاس داریم و آن را مبنایی برای سازندگی و آبادانی کشور قرار دهیم...«

گزارش 34- پاییز 1381
کنکاش: سیدمصطفی شریفی

»... در ورودی شمالی شهر و در کنار دروازه قرآن و همسایگی مقبره ی خواجو، هتل بزرگی با حجم نامتناسب 
ساخته می شود و در داخل شهر در خیابان زند )روبروی خیابان فلسطین( هتل بزرگ تر دیگری در جایی که 
نه محوطه ای باز دارد و نه فضای سبز، اجازه ساخت و بلعیدن خیابان های اطراف خود را می گیرد. در بلوار 
چمران- جایی که به بزرگ راه معروف است- بیمارستان ها و هتل ها اجازه ی ساخت می گیرند و مثل قارچ از 

زمین می رویند و ترافیک می آفرینند و تصادف پشت تصادف.
   در خیابان زرگری باغ بزرگی را به عنوان احداث دانشکده ی علوم قرآنی تخریب می کنند، درحالی که پس از چند 
سال فقط یک بازارچه ی تجاری احداث می شود و این در حالی است که برای محوطه ای به طول 700 متر و با 
عرض متوسط 70 متر در منطقه ای که به »بین الحرمین« مشهور است، ساختمان های مسکونی و آمفی تأتر روباز 
و تکیه و مسافرخانه و ... طراحی می شود )جایی که شاید بهترین محل برای احداث دانشکده ی علوم قرآنی باشد(. 
در خیابان عفیف آباد زمین هایی را با صددرصد سطح اشغال پروانه ی تجاری می دهند. با این توجیه که سرمایه گذار 
پیاده رو و  خارجی دارد(. در حاشیه ی جنوبی خیابان چمران درختان توت قرمز می کارند که فقط باعث کثیفی 
خیابان در فصل میوه می شود و گاه گداری هم موجب تصادف کردن کسانی که برای چیدن چند توت توقف 
می کنند و هیچ گونه سایه و استفاده ای غیر از کم کردن عرض پیاده رو برای شهروندان ندارد و ... بی سبب نیست 

اگر بگوییم که در سال های اخیر بیش تر به مسأله ی مسکن پرداخته ایم و شهرسازی را فراموش کرده ایم...«

گزارش 41 و 42- پاییز 1383
در اجالس هفتم هیأت عمومی چه گذشت؟- اردشیر دیلمی

» سخن ران بعدی نخستین روز اجالس، وزیر محترم مسکن و شهرسازی بود، ایشان در سخنان خود اظهار 
نمودند که پس از وقوع زلزله ی بم مطالعات و بررسی های گسترده ای برروی سیستم ساخت وساز کشورهای 
و  تلفات  میزان  رهنمون ساخته که  نتیجه  این  به  را  ایشان  انجام شده ،  تحقیقات  و  داده اند  انجام  زلزله خیز 
خسارات جانی و مالی زلزله در کشورهایی که زمین لرزه را »فرصت« شمرده اند همیشه کم تر از آمار مشابه 
ممالکی است که آن را »تهدید« دانسته اند و اضافه فرمودند که:« اگر ما زلزله هارا فرصت بدانیم، به جای آن 

که کمیته های بحران تشکیل دهیم، ستادهای سازندگی ایجاد می کنیم و ...«
   بی شک سخنان وزیر محترم بسیار نغز و ُپرمعنی بود، شخصیت دوست داشتنی و زحمات بی شائبه ی دوران 
تصدی مقام وزارت، ُمهر سکوت بر لب همگان نشانده بود، ولی در نگاه های پرسش گر بر صندلی نشستگان، 
پرسش هایی از این قبیل موج می زد که: »چرا این همه دیر؟... آیا دست یابی به چنین برداشتی نیازمند سپری 
شدن این همه سال است؟ آیا قبل از وقوع آن زلزله ی ویران گر هیچ فرصتی برای مطالعه و بررسی پیش 
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را تجربه  زلزله ی مصیبت بار دیگری  این کشور، هیچ  بم، مردم و مسئوالن  زلزله ی  از  آیا قبل  بود؟  نیامده 
نکرده بودند؟ 

   اصواًل چرا برخی از مسئوالن فکر می کنند همه چیز را باید شخصًا بررسی کنند و به نظرات و هشدارهای 
کارشناسان و نخبگان اهل فن کم توجهی می نمایند؟ و...  باالخره این که چرا مردم ما برای کسب تجربه ی 

مسئوالن محترم شان باید این همه هزینه بپردازند؟...«

گزارش 74 و 75 - زمستان 1391
»آشفتگی معماری و شهرسازی ایران امروز«: شادروان کاظم معمارضیا

هویت در طول زمان شکل گرفته و دست خوش تغییرات می شود، مانند هویت فردی. یک انسان از زمان نوزادی 
به یک نام شناخته می شود؛ اما در طول زندگی تحت شرایط زندگیش، اعم از خانوادگی و اجتماعی متحول 
می شود. یک شخص در شرایط مطلوب به سمت پختگی و کمال می رود. اما برخی هم در اثر شرایط خاص 
دچار پریشانی روان و شخصیت شده و هویتی نامطلوب می یابند.  معماری هم همین  گونه است. معماری که از 
آن به عنوان معماری ایرانی- اسالمی نام می بریم در مسیر تاریخ و تحت تأثیر شرایط، چنین امتدادی دارد.«

   »می توان گفت شهرهای ما از تاریخ خود گسیخته اند و در توسعه ی آن ها از گذشته درسی گرفته نشده است، 
اکثرا دچار آشفتگی معماری هستند و هویت مطلوب ندارند. از زمانی که جمعیت ایران حدود 15 میلیون نفر 
بوده تاکنون که به حدود 75 میلیون نفر رسیده است، همواره تراکم شهرهای موجود را افزایش داده ایم و...«

این  است.  داشته  پی  در  را  شتابان شهرنشینی  رشد  به شهر،  روستا  از  مهاجرت  و  افزایش جمعیت   ...«    
افزایش انفجارگونه ، جمعیت شهرهای ما را بیش از حد متراکم نموده و آن ها را دچار آلودگی های گوناگون و 

بیماری های زیست محیطی و اجتماعی نموده است... «

گزارش 94- پاییز 1396
آغاز سخن: سیدمصطفی شریفی

»باز آمد؛ باز هم آمد و بر جای گذاشت آواِر خروارها ُتن آجر و آهن و سیمان را، و با خود بُرد صدها جان پاِک 
بی گناه را؛ باز هم آمد، باز آمد و با خود آورد اندوه و ماتم و غم و درد و ِحرمان و افسوس و دریغ را و بر جای 
گذاشت هزاران مجروح و معلول و ازکار افتاده را، و با خود بُرد هزاران هزار اندوخته های سالیاِن آن هزاران 

مردم بی گناه را و سرمایه های این کهن کشوِر ُپرنشان از پریشانی و آشفتگی و ندانم کاری ها را!
   بارهای پیش و پیشین هم آمده بود و با خود آورده بود و برجای گذاشته بود و با خود بُرده بود همین ها را؛ باز 
هم خواهد آمد و خواهد آورد و خواهد بُرد! زلزله را می گویم؛ سیل را، برف را، خشک سالی و بی آبی را می گویم؛ 

بحران ها را، عدم مدیریت بایسته و شایسته ی بحران را و بحران مدیریت ها را می گویم.«
وام  ارزان، بخشودگی عوارض،  قبیل زمین  از  انبوه سازان، همه گونه تسهیالت مادی  از     »برای حمایت 
کم بهره، بخشش های مالیاتی و مشابه این ها را برای آنان در نظر بگیرید، ولی آنان را از رعایت ضوابط فنی و 

مقررات ملی ساختمان و نظارت بر کار آنان معاف نکنید ...«
   »متأسفانه بعضی از صاحبان تریبون های مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز در سخن رانی ها و مصاحبه های 
غیرتخصصی خود در هنگام بروز حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان و مشابه آن ها برای تسکین مصیبت 
دیدگان معمواًل تنها در محدوده ی تقدیر و آزمایش الهی و راضی بودن به رضای پروردگار سخن می گویند و 

کم تر به پیشرفت علوم و امکان مقاوم سازی ساختمان ها و پیش گیری از بروز خسارات احتمالی می پردازند.«

گزارش 95- زمستان 1396
آغاز سخن: کیوان نریمانی

»پیش تََرک ها، به گمانم 25 سالی می شود که ُجستار »نوروز جشن آفرینش« را در فصل نامه ی گزارش نوشتم؛ 
نبود؛ دود و  بود؛ هنوز ریزگرد  را میزبان  پرندگان مهاجرش  بود؛  پریشان خوب  آن روزها هنوز حال دریاچه ی 
انسان  بِد  بارید؛ زمین هنوز خیم  بارید؛ مادرانه و بی دریغ می  باران می  بود؛  را نگرفته  دما هنوز نفس شهرها 
را برمی تافت؛ بم هم هنوز سوگوار نبود؛ پالسکو نسوخته بود؛ کرمانشاه می خندید؛ سانچی هنوز آهن هایش را 
در معادن و کوره ها انتظار می کشید و ما همه جوان تر بودیم؛ هم چون نوروز؛ مهندسان در اندیشه ی طرحی نو 
درانداختن بودند تا آبادانی و خرمی را با شادکامی گره زنند؛ چون سبزه در سبزه زار و هنوز، هنوزاهنوز، روز مهندس 
را پاس می داریم تا هم چنان شادمانِی ساختن را فراگیر بیفشانیم و بیفرازیم ؛ برون شده از تنگنای غار تا بلندای 

آسمان و ابر؛ برای همه گان، برای روشنی و نوزایی و نوروز و آدمیان، برای تمام آدم ها بی تبعیض! ...«
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هويت در طول 
زمان شکل گرفته و 
دست خوش تغييرات 
می شود، مانند هويت 
فردی. يک انسان 
از زمان نوزادی 
به يک نام شناخته 
می شود؛ اما در 
طول زندگی تحت 
شرايط زندگيش، 
اعم از خانوادگی 
و اجتماعی متحول 
می شود. يک شخص 
در شرايط مطلوب به 
سمت پختگی و کمال 
می رود. 


