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سازمان : با سالم و سپاس از شما بابت وقتی که برای این گفت وگو 
در اختیار ما قرار دادید و شادباش دوباره برای دریافت این جایزه. با 
آن که شما شناخته شده اید ، لطفاً خودتان را معرفی کنید و درباره ی 
، توضیحاتی  پیشینه ی کاری تان و سابقه ی حضورتان در سازمان 

ارائه دهید.
دکتر رحیمی: به نام خدا.

از نیمه ی دوم دهه ی 60 در ایام دانشجویی کارهای شهرسازی را 
آغاز کردم و حدود سال های 77 به عضویت سازمان نظام مهندسی 
به عنوان عضو جامعه ی شهرساز درآمدم. همان زمان که اداره ی کل 

راه و شهرسازی در بلوار مدرس بود. 
   از همان ابتدا ، بیش تر در طرح های جامع و تفضیلی و طرح های 
زمینه ی  در  هم چنین  و  داشتم  فعالیت هایی  روستایی  و  شهری 

در مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی 18 آبان ماه 1399 ) 8 نوامبر 2020 ( ، دبیرخانه ی ملی بزرگداشت 
روز جهانی شهرسازی با شعار شهرسازی ، سالمت عمومی و شهر سازگار با بیماری های پاندمیک ،  از تالش های 
آورد و عنوان  ایران تقدیر به عمل  ارتقای حرفه و دانش شهرسازی  ارزنده ی » دکتر عنایت اهلل رحیمی « برای 
شهرساز پیش کسوت حوزه ی مدیریت اجرایی سال 1399 را به ایشان اعطا کرد. رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان فارس ، آقای مهندس سیدمرتضی سیف زاده ، در پیامی ، این موفقیت را به ایشان تبریک گفت. 
در پی آن ، روابط عمومی سازمان ] آقای دکتر مرعشی به همراه آقای فیض آبادی [ گفت وگویی با ایشان انجام داد 

که متن آن را در زیر می خوانید. 

برای  مکان هایی  و  جدید  شهرهای  و  شهرک ها  احداث  مکان یابی 
استقرار جمعیت روستایی یا عشایری. سال 67 فارغ التحصیل شدم. 
پس از آن هرچند به عنوان دانشجوی اعزام به خارج پذیرفته شدم، 
شهید  دانشگاه  و  تهران  دانشگاه  از سوی  که  پیشنهادی  به  بنا  اما 
بهشتی به بنده داده شد و شهید بهشتی را برگزیدم. ادامه ی تحصیلم 
سازمان،  در  از عضویت  پیش  بود.  آن جا  در  حوزه ی شهرسازی  در 
این  تا  داشتم  همکاری هایی  مهندسی  نظام  با  دانشجویی  زمان  در 
و  مدیره شدم  هیأت  ، عضو  دوستان  در خدمت  دوره هم  که یک 
در شورای  در گروه تخصصی شهرسازی  نظام مهندسی  نماینده ی 
مرکزی بودم. فعالیت های گوناگونی در ارتباط با تهیه ی شرح خدمات 
صالحیت  رده بندی  و  شهرسازان  حضور  و  شهرسازی  فعالیت های 
مباحث آموزشی مورد نیاز انجام دادم. در واقع این 14 صالحیتی که 

*  پیاده سازی از نوار و تنظیم : زهرا فرحی

گفت و گو

در محیط زیست و آالیندگی دچار مشکل جدی هستیم*
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در کانون کارشناسان برای شهرسازها در نظر گرفته شده که قابل 
توسعه هم هست ، آن زمان آقای دکتر ماجدی در نظام مهندسی 
این  مرکزی  شورای  در  دیگر  دوستان  از  دیگر  تن  چند  و  تهران 
موضوع را پی گیری کردند و به نتایجی رسید که هم اکنون بر مبنای 
آن عمل می شود. هم زمان با آن ، فعالیت های حرفه ای شهری هم 

داشتم.
   بعد از کار در حوزه ی عمرانی ، توسعه و بهسازی روستایی در امور 
مربوط به اسکان عشایر در شهرک های جدید هم فعالیت داشتم که 
تعداد زیادی از آن ها در استان شکل گرفته مانند شهرک های واقع 

در شهرستان اقلید ، الر ، جهرم و داراب. 
   پس از آن مدتی را در دایره ی فنی و ساختمانی شهرداری شیراز 
مرودشت  شهردار  عنوان  به   76 و   75 سال های  حدود  و  گذراندم 
منسوب شدم که آن موقع شهر مرودشت ، دومین شهر استان فارس 
از نظر جمعیت و وسعت بود. در آن جا کارهایی در زمینه ی اصالح 
ساختارهای شهری ، بهبود فضای سبز و استخوان بندی شهر صورت 
گرفت که توسعه ی امروز آن شهر هم چنان متأثر از فعالیت های آن 

زمان است.
   سپس در شهرداری منطقه ی 4 شیراز بودم که آن موقع منطقه ی 
بود و اصلی ترین منطقه ی شیراز محسوب  9 هم جزو منطقه ی 4 
می شد. بعد از آن هم در حوزه ی فرمانداری ها و مسئولیت مدیر کل 
خدمت  در  که  هم  هم اکنون  کردم.  وظیفه  انجام  روستایی  شهری 

هم استانی های گرامی هستم.
سازمان : نظر شما در مورد جایگاه و منزلت سازمان نظام 

مهندسی فارس چیست ؟
مجموعه ی  موضوع  آن  کنار  در  رحیمی:  دکتر 
تخصصی و NGO ) سازمان مردم نهاد ( نظام 
دانش  و  منسجم  مجموعه ی  یک  مهندسی 
بنیانی است که از زمانی که تشکیل شده ، 
ارزیابی ها می گوید وضعیت ساخت وساز 
در حوزه ی ساختمان و انرژی و 
حمل و نقل و ترافیک و 
ثبت  و  نقشه برداری 

و شهرسازی رو به رشد بوده و االن هم رعایت آیین نامه های مختلف 
ساختمان ، با توجه به این که دبیرخانه مقررات ملی هم در گذشته 
در استان فارس مستقر شدند ، یکی از استان های پیشرو در رعایت 
ساختمان هاست.  ملی  مقررات  و  ضوابط  و  اجرایی  آیین نامه های 
که  این  ضمن  ؛  شود  واقع  مؤثر  هم  بعد  به  این  از  که  امیدوارم 
مجموعه ی وسیعی از نیروهای خوش فکر ، خالق و نخبه را در خود 
جای داده ، قطعًا در این انسجام و هم گرایی می تواند تأثیرگذار باشد؛ 
هم در توسعه ی استان و هم در پیش برد ، اصالح و ویرایش قوانین 

و ضوابط در مقیاس کشور. 
سازمان : یکی از مباحث مهم در مقررات ملی ساختمان ، مبحث 22 
بوده که در سال گذشته توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان 

فارس پی گیری شد.
دکتر رحیمی: همین طور هست و مخصوصًا اگر بتوانید موضوع تعمیر 
و نگه داری ساختمان را در رأس کار قرار بدهید و اقدامی همیشگی 
باشد بسیار ارزنده است. ساختمان های جدید محدود هستند ؛ ولی 
طبیعی  و  برخوردارند  وسیعی  گستره ی  از  قدیمی  ساختمان های 
است که از هر تولیدی باید محافظت کرد ، ساختمان هم یکی از 
آن هاست و این محافظت و نگه داری در دوره ی بهره برداری باید از 
خود متخصصان صورت بگیرد ؛ مخصوصًا در زمینه ی تأسیسات که 
مسأله ای الزام آور و همیشگی است. هم زمینه ی شغلی فراوانی ایجاد 
می کند و هم واقعًا به نفع مردم هست. ما اگر نگه داری ها را بر اساس 
اصول علمی و فنی انجام دهیم ، عمر مفید ساختمان به جای 30 
سال می شود 90 سال ساختمان یک سرمایه ی ملی است.  و حفاظت 

از ساختمان ها ، حفظ این سرمایه است.
: تا آن جایی که می دانیم ، جوایز بسیاری را نصیب خود  سازمان 
عنوان  به  گرفته  تعلق  شما  به  جایزه ای  هم  تازگی  به  کرده اید. 
شهرساز برتر. برای ما توضیح دهید این جایزه چیست و چگونه و 

به چه کسانی اهدا می شود ؟ 
شهرسازی  مباحث  مورد  در  چند  نکاتی  مایلم  نخست  رحیمی:  دکتر 
بگویم. شهرسازی مقوله ای است بسیار هم خوان و نزدیک با توسعه ی 
پایدار. بحث توسعه ی پایدار شهری بایستی مّدنظر باشد ؛ کما این 
که در دنیا به همین شکل است و اگر رفتیم سراغ آن باید به یک سری 
آشتی  بتوانیم یک  این ها  بین  و  کنیم  نگاه  اساسی هم زمان  مقوالت 

کنیم  که بتوانند تکمیل کننده ی یکدیگر باشند. هم در مباحث ایجاد 
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و کالبدی و هم در 
زمینه ی زیست محیطی. چون ما نمی توانیم 
نظر  در  کالبد  یک  فقط  را  شهر 
بستر  بر  فقط  بگوییم  و  بگیریم 
پیدا  زیست گسترش  محیط 
آن  از  و  می کند 
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طرف اقتصادش را نبینیم یا فرهنگ و خواسته هایش را.
   همه باید با هم طراحی و برنامه ریزی شوند تا به توسعه ی پایدار 
اگر  ما  دارد.  مختلفی  جنبه های  خودش  پایداری  برسیم.  شهری 
ببینیم متوجه می شویم که در  را  بحث محیط زیست و آالیندگی 
قسمت های گوناگون دچار مشکل جدی هستیم. نتوانستیم گسترش 
شهر و پراکنش جمعیت و حمل و نقل آن را به گونه ای تنظیم کنیم 

که بر مبنای توان اکولوژیک سرزمینی که در آن واقع شدیم باشد.
   چون هر محیط طبیعی از یک توان اکولوژیکی ] زیست محیطی[
برخوردار است و اگر از یک حدی بیش تر روی آن بارگذاری کنیم ، 
دچار مشکل می شود . از طرفی هم بعضًا نمی بایستی کاالی محدود 
باید  کنیم.  خارج  انتخاب  عمل کردی  مدار  از  را  شهری  زمین  مانند 
بتوان به حد مطلوب دست یافت و با یک تفکر درست کاری کرد تا 
اقتصاد شهری در بستر و کالبد شهر شکل بگیرد و رونق یابد. تعامالت 
اجتماعی و مدنی در شهرها می بایست بر پایه ی یک تفکر و نظریه ی 
درست انجام گیرد. در انتها یک محصول قابل قبولی پدید می آید که 
اندیشیده و  به رفع مشکالت شهروندان  نیازهای مردم و هم  به  هم 
آسایش  و  رفاه  باعث  هم چنین  و  کرده   تأمین  را  آنان  رضایت مندی 

آنها شده است. 
   در مورد این انتخاب ، هرچند که فکر می کنم دوستان لطف داشتند 
و من کار خاصی نکردم ، اطالعی هم نداشتم ؛ تا روزی که خودشان 
با دفتر من تماس گرفتند و گفتند به دلیل همه گیری کرونا مراسم 
رسمی و حضوری برگزار نمی کنیم و مراسم بیش تر وبیناری بود که 
من نرسیدم شرکت کنم. گویا انتخابی داشتند در بین شورای مرکزی 
و مجموعه ی اعضای نظام مهندسی و جامعه ی شهرسازان کشور و 
دانشگاه آزاد و اساتید رشته ی شهرسازی. انتخاباتی را صورت دادند و 
بر اساس آرا و امتیازهای داده شده به افراد بر مبنای سوابق ، اثرات 
عملی و نظری ، این انتخاب انجام شد. فعالیت های سی ساله را نیز 
منظور کردند. بنده سپاس گزارم از این حسن نیت و انتخاب. استادان 
را در موضوع شهرسازی کشور  زیادی  نامی هستند که زحمات  به 
افتخار  من  هنوز  که  برجسته ای  استادان  شده اند.  متقبل  و  متحمل 
شاگردی آن ها را دارم ، چه در دانشگاه شیراز ، تهران یا شهید بهشتی 

که از ستون های این رشته هستند. 
سازمان : ما هم به شما تبریک می گوییم و سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان فارس از این که یکی از کوشندگان و اعضایش به 

چنین جایزه ای دست یافته ، خرسند است.
که  چند  نکاتی  و  می شمرم  غنیمت  را  فرصت   ، گذشته  این  از     
همکاران ما در سازمان نظام مهندسی برایشان مطرح است را ارائه 
می کنم. یکی از آن ها ، این است که قوانین موجود که وضع شده، 
آیا جواب گوی مشکالت و معضالتی که در کالن شهر شیراز وجود 

دارد ، هست؟ 
دکتر رحیمی : یکی از ایرادهایی که در این کشور داریم ، تمرکزگرایی 
بیش از حد و بروکراسی بسیار پیچیده ای است که در کشور وجود 
این ها  دارد که  آثار شهرسازی یک سری شرح خدمات  دارد. خلق 
استاد و مهندس  از  را  این تیپ ها آن خالقیت الزم  تیپ هستند و 

مربوطه می گیرد و باید در همان چارچوب باشد. 
   من اعتقادم بر این است که بایستی یک مقدار به این نکته بسنده 
را  گزارش هایی  که  آن  تا  پرداخت  واقعی  چیزهای  آن  به  و  نکرد 

تنظیم کرد.
که  شده  دیده  ضابطه هایی  یک  پیمانکار  و  مشاور  انتخاب  در     
یک  به   ، مثال  به طور  دارد.  کردن  تأمل  به  نیاز  ضابطه ها  این 
نیازمند  امر  این  کنید.  الحاق  یا  اضافه  را  قسمتی  می خواهید  شهر 
بین  حرفه ی  یک  شهرسازی  حرفه ی  است.  مختلفی  متخصصان 
استفاده کرد و به جمع  بندی  باید  از علوم مختلف  بخشی است که 
روابط   ، فرهنگ   ، مباحث  از  یکی  داد.  راه کار  و  پیشنهاد  و  رسید 
اقلیم  بحث  در  اگر  شما  است.  ملی  پیشینه ی  و  سنت   ، اجتماعی 
تهیه کند.  برای شیراز طرحی  و  بیاید  با یک مشاور  ببندید  قرارداد 
انجام دهد ، یک  این فاصله ی زمانی بخواهد برداشت ها را  اگر در 
سال یا دو سال زمان می برد. می بینید که ما در یک دوره ی زمانی 
ده ساله دچار خشک سالی هستیم. ایشان فقط خشک سالی را دیده و 
ترسالی را ندیده است. وضعیت آبراه ها ، مسیل ها و روان آب ها به چه 
شکل است ؟ یا بعضًا اگر در تابستان این مشاور و کسی که ارتباط 
میدانی را برداشت می کند ، از ترافیک شیراز یک برداشتی بخواهد 
انجام دهد و این برداشت در تابستان انجام شود ، ترافیک صبح های 
پاییز و زمستان که مدارس باز هستند و سرویس ها در حرکت هستند 
را ندیده است. یا اگر روی مباحث آب و هوا کار کند ممکن است در 
فصل پاییز که بادهای زیادی را داریم و باعث رفع آالینده ها می شود 
و هوا آلوده نباشد را ببیند. در زمستان ، سردی هوا باعث انباشتگی 
مواد آالینده در هوا می شود و وقتی این برداشت در زمستان نباشد، 
این مسائل را نمی بیند. تهیه کنندگاِن طرح ، عالوه بر داشتن علم ، 
سابقه و تجربه، نیازمند حضور میدانی و فیزیکی و شناخت محیطی 

از جایی هستند که قرار است طرح تهیه شود. 
   بعضًا می بینیم که طرح ها ، طرح های ایستایی هستند که نیاز است 
طرح های پویایی تدوین شود. نیازهای جامعه ی انسانی پویا هستند و 
هر لحظه در حال تغییر است. اما طرح ما برای یک محدوده ی زمانی 
مشخص تهیه می شود و ایستا است. باید تدبیری اندیشید که صلحی 

ایجاد شود که ایجاد نقص نشود. 
   قانون نظام مهندسی یک قانون آزمایشی بوده و می بایستی حتمًا 

به یک قانون ثابت تبدیل شود. بررسی هایی دارد صورت می گیرد. 
   توصیه می کنم کارگروه های نظام مهندسی و متخصصان توجه 
کنند به این موضوع که بتوانند پیشنهادهای مؤثر و مفید خودشان 
را بدهند. از طرف دیگر باید اختیار را به دست NGO های تخصصی 
سپرد. شما قباًل برای یک پروانه باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز 
می گرفتید. درصورتی که از نظر تخصصی صالحیت شما بیش تر از 
آن هاست. در واقع آن هایی که می توانند گلیم خود را از آب بیرون 
بکشند ، کم تر می آیند در کارهای عمومی. این توان مندی را از نظر 
علمی دارند که بتوانند در آن ابعاد گلیم خود را از آب بکشند. این افراد 
توان مند این صالحیت را می توانند داشته باشند که آموزش ، نظارت، 
کنترل و هدایت مجموعه را به عهده بگیرند و سیاست گذاری کالن 
قوانین  در  حتمًا  و  دهند  انجام  وزارت خانه  متولی  مجموعه ی  در  را 
نیازمند شرایط جدید هستیم که نقش بخش خصوصی و NGO ها را 
نقش پررنگ تری ببینیم. این الزم است که حرفه مندان ورود کنند. 
عنوان  به  شما  می داند.  چیزهایی  تخصصش  چارچوب  در  هرکسی 
متخصص باید به آن ها کمک کنید و بگویید چه می خواهید و چه به 
صالح مملکت و مردم و این حرفه است و چه چیزی ما را به سمت 
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و  تبصره ها  کدام  می دهد.  فعلی سوق  وضعیت  بهتر شدن  و سوی 
ماده ها باید تغییر پیدا کند.

   از سویی دیگر ، می بایستی نظام مهندسی با این پشتوانه ی انسانی 
حرفه ای  و  علمی   NGO یک  که  این  عالوه بر   ، دارد  که  دانشی  و 
هست ، بتواند در قالب هایی خودش بیاید و به عنوان یک مجموعه ی 
تأمین سرمایه ، سرمایه گذار و مجری ورود کند که االن در قانون 
دارید.  متخصص  هزار عضو   30 شما  است.  ممنوع  کارهایی  چنین 
پروژه های  بزرگ ترین   ، کوچک  سرمایه ها ی  همین  کردن  جمع  با 
زیربنایی و عمرانی را می توانید انجام دهید. به نظر می رسد در این 
زمینه ها با توجه به نیازهای امروز کشور باید قدری تجدیدنظر شود. 
متولی  مهندسی  نظام  خود  را  شیراز  دارد شهر سالمت  ایرادی  چه 
شود، خودش هم بسازد و خودش هم بهره برداری کند. این می تواند 
به عنوان یک دیدگاه جدید این امکان را فراهم کند. اگر که بعضًا 
دوستان تصمیم گیرنده یک مقدار نگران منافع عمومی هستند ، در 
بحث های نظارت و بازرسی و سیاست گذاری ها جنبه ی کنترلی داشته 
 NGO کدام  شما  کنند.  پاک  را  مسئله  صورت  که  این  نه  ؛  است 
تخصصی صاحب صالحیت را دارید مثل نظام مهندسی که بتواند در 
عمران و توسعه کشور مؤثر باشد ، همین گروه می تواند سرمایه ی 
بشود یک سرمایه گذاری عظیم  بیفزاید.  این جمع  به  را  مختصری 
که پروژه های بزرگ و سودآور و مؤثر در توسعه ی کشور را به عهده 
بدهیم  دیگری  جاهای  به  را  این  بخواهیم  که  این  به جای  بگیرد. 
قرار  با بخش خصوصی  رقابت  نیست و در  این  که وظیفه ی آن ها 
؛  تقویت کنیم  را  این بخش خصوصی متخصص  بیاییم خود  دارند 
حتی راه هایی برای کمک و تسهیالتی را فراهم کنیم که به فرض 
اگر نظام مهندسی ساختمان فارس آمد راه آهن شیراز - بوشهر را به 
عهده گرفت ؛ عالوه بر سرمایه ای که خودش می آورد ما هم 30% یا 
50% شراکت کنیم یا تسهیالت کم بهره بدهیم. این باعث می شود 

رونق خوبی ایجاد شود. 
می توانیم  دولتی  اعتبارهای  و  پول  با  کنیم  فکر  ما  که  این     
به  توجه  با   ، بدهیم  توسعه  و  روز کنیم  به  را  زیرساخت های کشور 
نیازها و مسائلی که امروز در دنیا هست ، خیلی دور از ذهن است 

و واقعی نیست. ما االن اگر بخواهیم راه های در دست ساخت را در 
فارس اجرا بکنیم بیش از 50 هزار میلیارد تومان پول الزم دارد را در 
واقع سالی هزار میلیارد تومان فقط به ما می دهند ، برای راه می شود 
50 سال که خراب می شود و ما باید برویم سراغ ترمیم اولیه ی آن. 

این است که قطعًا باید رفت به سمت کارهایی که اثرگذار باشد.
سازمان : من مطمئنم که شما با این بیت زیبای سعدی که » عالج 
واقعه قبل از وقوع باید کرد « ، موافق هستید ، خواستم بدانم که 
این اتفاقاتی که چه برنامه ها و تدبیرهایی برای مهار و پیش گیری از 
خسارات حاصل از سوانح طبیعی مثل سیل ، زلزله در استان صورت 

گرفته است ؟
دکتر رحیمی: در قوانین کشور این اتفاقات در حیطه ی وظایف ستاد 
و  می شود  تشکیل  استانی  هر  در  که  گرفته  قرار  بحران  مدیریت 
مسئولیتش به عهده ی استاندار و مجموعه های آن است. هرکدام در 
حوزه های خاصی وظیفه دارند. در شهر ، شهرداری هست. در خارج 

از شهر دستگاه های دیگر هستند.
   همه ی این ها باید تجهیزات خاص خود را داشته باشند. در زمان 
بحران ، چند مرحله داریم : اول پیش بینی است. پیش بینی نیاز به 
نیروی متخصص به روز دارد و تسلط بر علم روز دنیا و تجهیزات 
کارهای   ، آزمایشگاه ها  و  ماهواره ها  از  استفاده  الزم.  ملزومات  و 
ژئوفیزیک و لرزه خیزی و بعضًا هواشناسی به روز. زمین شناسی به روز 
و فعالیت و شناخت گسل ها که نیاز به امکانات و ابزار خود را دارد که 
ما بتوانیم پیش بینی ها را انجام دهیم. وقتی پیش بینی ها و شناخت 
انجام  یعنی  پیش گیری  پیش گیری.  به  می رسیم  بعد   ، داشتیم  رو 
ندادن کاری و برخی انجام دادن کار. انجام ندادن کار وقتی جایی 
که می بینید شیب تند و خاک سستی دارد و پوشش گیاهی کم و 
بارندگی رگباری دارد ، یعنی به حریم رودخانه تجاوز نکن و مسیل را 
نبند ، آبراهه را مسدود نکن. این ها کارهایی است که نباید انجام داد. 
آن کارهایی که باید انجام داد یعنی برو به سراغ عملیات آبخیزداری، 

گوراب ها و پخش سیالب ها و پروژه های این چنینی را انجام بده. 
   وقتی بحث زلزله پیش می آید یعنی شناخت گسل ها ، گسل هایی 
که در سطحی که داریم زندگی می کنیم یا معکوس است یا امتداد 
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دارد ، سابقه ی فعالیتی و اثرگذاری و حیطه ی اثر آن ها را بشناسید و 
نوع اثرگذاری آن ها. وقتی وضعیت زمین شناسی آن منطقه را خوب 
بدانید ، آن وقت وضعیت تأسیسات و زیرساخت ها روی این زمین 
باید با یک الزامات خاص باشد. وقتی به شما می گویند گسل دارد از 
این منطقه رد می شود ، نباید تا شعاع 1 کیلومتری هیچ بنایی احداث 
شود و یا ساختمان بلند روی گسل احداث کنید. این مسئله به این 
داشتیم  و  می ریزد  فرو  ساختمان  زلزله  ریشتر   5 با  که  هست  معنا 
فرو  و  این گسل ها حرکت کردند  اثر حرکت  در  ساختمان هایی که 
نباید   ، است  رانشی  محدوده ی  یک  می بینیم  که  وقتی  یا  ریختند. 
یک کارهایی را انجام داد و نباید پاشنه و تکیه گاه آن کوه را از بین 
برد. طبیعتًا برای پیش گیری رعایت الزامات آیین نامه ی 2800 ، که 
حتی نسخه جدیدتر هم نیاز هست با توجه به حوادث اخیر که ایجاد 

شده است. 
   بعد از این جریان ، مقابله باید انجام داد. وقتی اتفاق افتاده باید 
چه کار کرد ؟ برای مقابله آمادگی الزم متولیان مختلف بخش عمومی 
و خصوصی به داشتن تجهیزات برای رفع آن بحران مورد نیاز است. 
برای آتش سوزی یا سیل ، تجیزات مختلف مورد نیاز هست. بعد از 
آن نوبت به توان مندسازی و بازسازی است. توان مندسازی بیش تر در 
قالب مباحث روحی و فوریت های یکی دو هفته ای و بعد هم بازسازی 
که می رود در مراحل خاص خودش. این سازمان ها دیده شده ولی 

این که چقدر هرکدام تجهیز شده ، خیلی فاصله دارد.
   یک چیزی که آزارم می دهد این است که در حوزه ای که افرادی 
این سطح مطرح  را در  بعضًا خیلی مباحث   ، صاحب دانش هستند 
و  تصمیم گیری  جرأت   ، می آیند  عمل  در  که  بعد  ولی  ؛  می کنند 
پذیرفتن مسئولیت را ندارند. شما مدت زیادی از رانش کوهسار در 
شهر شیراز گذشته بود و هیچ کس حاضر نبود تصمیم گیری کند. من 
با خودم  و مسئولیتش  انجام شود  باید  کارها  این  گفتم  آن جا  رفتم 
از  هست. علی رغم این که من متخصص آن موضوع نبودم ، ولی 
بودند مشورت گرفتم. من رفتم  به روز  افراد مختلفی که متخصص 
دیدم پمپاژ آب می کنند در زیرزمین و همان موقع گفتم با فرودگاه 
مهندسی  نظام  بیاورند.  را  فوم  بزرگ  ماشین های  و  بگیرید  تماس 
خیلی خوب پای کار بود و کمک کرد. آقای دکتر بردبار و آقای دکتر 
میرزایی هم در مجموعه ی کوهسار و هم در قضیه ی هتل آسمان 
خیلی خوب یاری رساندند و جاده ی جدید کوهسار هم نظام مهندسی 
می رسد  نظرم  به  من  داد.  ارائه  ارزنده ای  مشاوره های  و  راهنمایی 
مهندسی  نظام  بچه های   ، عالقه مندترین شان  و  افراد  مؤثرترین  از 

هستند. 
مهندسی  نظام  سازمان  نماینده ی  عنوان  به  هم  من  سازمان: 
باشد  الزم  که  زمان  هر  که  بدهم  به شما  را  قول  این  می خواستم 
حضور داریم و آماده همکاری هستیم و انتظار داریم از آن سو نیز 
انجام گیرد. مثاًل در مورد تهیه ی  همکاری ها و پشتیبانی های الزم 

برخی دستگاه ها و تجهیزات فنی. 
می کنیم.  حمایت  باشد  امکانش  که  جایی  تا  حتمًا   : رحیمی  دکتر 
با روش های قانونی می توان در زمینه ی تأمین تجهیزات مورد نیاز 

سازمان نظام مهندسی فارس کمک کرد.
احداث  دارد  که  سلیمانی  شهید  یا  کوهسار  موضوع  همین  در     

می شود ، حتمًا نیاز به اندازه گیری های دقیقی هست که ملزوماتش 
باید در اختیار قرار داد. البته که گروه های تخصصی مختلف هرکدام 
می بایست ملزومات مناسب را داشته باشند که در بعضی از موارد هم 
بخش خصوصی کمک کنند. در زمان وقوع بحران خیلی مهم نیست 
که بگوییم کی دولت هست یا نیست. همه باید دست به دست هم 
داریم  را  استان  بحران  مدیریت  سازمان  خوش بختانه  االن  بدهند. 
اعتباراتی که داشتیم سعی کردیم 4  با همین  ما  تأسیس می کنیم. 

طبقه آن مورد بهره برداری قرار بگیرد.
سازمان : در آخر ، از دیدگاه شما آقای دکتر استان فارس از نظر 

شهرسازی در چه رتبه ای در کشور قرار دارد ؟
دکتر رحیمی : شهرهای ما دو گونه هستند : یک سری شهرهایی 
از  طرح  یک  بدون  و  برخوردارند  ارگانیک  رشد  یک  از  که  هستند 
مقطع  یک  در  که  داریم  را  شهرها  یک سری  و  شده  تعیین  پیش 
بود. کالن شهر  شده  طراحی  و  اندیشیده  پیش  از  طرح هایی  زمانی 
شیراز از دهه ی 35 به بعد دارای طرح هست و طرح های قبلی بر 
از  بعد  بود و  احداث شده  بازاری  یا  ، خیابان  افراد  مبنای تشخیص 
آن طرح های جامع و تفصیلی آمده و آن ها را هدایت کرده است. ما 
هستیم.  خوب  استان های  جزو  زیست  قابل  شهرهای  نظر  از  هنوز 
شما موضوع زیست را در آلودگی و رفع آلودگی هوا در مدت زمانی 
که عمر در ترافیک تلف می شود ببینید ، در گرانی یا ارزانی زندگی 
اجتماعی  مثبت  تعامالت  در  بعضًا  یا  جنایات  و  جرم  در   ، شهری 
ببینید.  آرامش بخش  و  نواز  روح  کالبِد  در  گستره ها  این  در  ببینید. 
در دسترسی های آسان ببینید. اگر این شاخص ها را به عنوان یک 
شاخص های مطلوب تلقی کنیم ، در حد مطلوب هم مطلوبی مثل 
مثل  شهری  فضاهای  در  مختلف  سنی  گروه های  دسترسی  امکان 
، معلول  ، کهنسال  از کودک  اعم   ... اجتماعی و  پارک و فضاهای 
و نابینا. اگر همه ی این ها را بخواهیم جمع بندی کنیم ، ما در اکثر 
داریم. در  میانگین کشور  از  باالتر  شهرهای مان یک توسعه یافتگی 
شهرهای جدیدمان انتظار می رفت خیلی بهتر از این باشد ، اما نیست 
متأسفانه. امیدواریم در آینده به این شکل مطلوب باشد. ما باید حد 
مطلوب شهرهای مان را تعریف کنیم از نظر جمعیت. به نظر می رسد 
را  جمعیتش  نهایی  حد  کشور  جنوب  شهر  کالن  عنوان  به  شیراز 
نیم  و   2 از  بیش  جمعیت  باالتر  رفتن  دیگر  و  می کند  تجربه  دارد 
میلیون نفر موجب افزایش هزینه های زندگی می شود برای شهرها 
آن ها می شود.  نگه داری  و  زیرساختی  افزایش هزینه های  و موجب 
درصورتی که ما باید به شهرهای میانی توجه کنیم و بعضًا بر مبنای 
مزیت های نسبی و منطقه ای یک حرکت گریز از مرکز و توجه به 
مرزها و نواحی پراکنده را توجه کنیم. یک جا ممکن است صنایع و 
منابع انرژی این امکان را فراهم کند ، مانند جنوب استان مهر و الر. 
یک جا ممکن است آثار باستانی و گردش گری این امکان را فراهم 
کند ، مانند خیلی از مناطق شمالی استان. این ها باید جمعیت های 
به  گرایش  االن هم  باشد.  داشته  و سوم  اول  بین شهر  را  معقولی 
زندگی در حریم شهرها افزایش پیدا کرده به دلیل تراکم های زیادی 

که در مرکز وجود دارد.
سازمان: بسیار سپاسگزاریم.


