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مقاالت و مطالب دارای امضاء اشخاص حقیقی و حقوقی، الزاماً بیانگر  مواضع و دیدگاه های نرشیه کانون مهندسین ساری نیست. ;;

نرشیه در پذیرش، ویرایش و اصالح مقاالت دریافتی آزاد است. ;;

خواهشمند است مطالب ارسالی را به صورت تایپ شده، به همراه لوح فرشده منت و تصاویر مناسب برای نرشیه ارسال فرمائید. ;;

مطالب دریافت شده بازگردانده منی شوند. ;;

استفاده از مطالب نرشیه با ذکر ماخذ بالمانع است. ;;
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سر مقاله

آينده روشن در پرتو
آگاهي، همدلي ومشاركت 

توسـعه به عنوان رکن اساسـی پیشرفت و رسـیدن به تکامل، 
امروزه از مهمترین محورهای تمرکز و جهت دهی سیاست های 
جوامـع مسـتعد و دارای ظرفیـت هـای فـراوان اسـت و برای 
دسـت یابی به شاخص های اسـتاندارد و ایده آل، از آن گریزی 
نیسـت. کانون مهندسین سـاری نیز همانطور که در اساسنامه 
آن قید شـده و همگام با محورهای توسعه و نیز با شناخت همه 
جوانب و به منظور استفاده از تمام ظرفیت های جامعه مهندسین 

تشکیل شـده، سـعی دارد با نهادینه 
کردن فرهنـگ حمایت، تالش جمعی 
و گروهی و شایسـته محـوری، ضمن 
رسـیدن به اهداف، نقـش پلی رابط را 
بین مردم، جامعه مهندسـین ساروی 
و سازمان نظام مهندسـی ایفا نماید. 
کانون مهندسـین سـاری با دارا بودن 
حدود2400 عضو، سعی داشته و دارد 
تا به عنوان نهادی فارغ از دستگاه های 
دولتـی و بـه شـکلی دموکراتیـک و 
مـردم نهـاد گام هـای موثـری را در 
راه آبادانـی همـه جانبه مرکز اسـتان 

سرسـبز مازندران براسـاس موازین اصولی علمی و فنی بردارد 
و در ایـن راه بیـش از هرچیز و به خصوص در سـالی که به نام 
همدلـی و همزبانـی نامیده شـده، بر همدلـی و حمایت معنوی 
اعضایش تاکید دارد، چرا که معتقدیم، رسـیدن به توسعه همه 
جانبـه در اولین قدم، نیـاز مبرمی به شـناخت و آگاهی و تعامل 
دارد، مسـئله ای که در انتخابات اخیر شرکت تعاونی مازند نظام 
نمود عینی یافت و منجر به حضور 4 عضو از مهندسـین کانون 

سـاری در هیئـت مدیره 7 نفـره این مجموعه اسـتانی گردید. 
اگرچـه هیچ کس منکـر انـدك اختالفات موجود نیسـت چون 
اساسـا فعالیت های گروهـی و جمعی هرگز منفـک از تضارب 
آرا و عقاید و سـالیق نبوده اسـت و نخواهد بـود و اتفاقا حضور 
سـاری و جـاری دیدگاه های متفاوت و گاه متضـاد، خود یکی از 
عوامل پیش برنده مجموعه به سمت تکامل است اما ما در کانون 
مهندسین ساری، ضمن احترام به تمام نظرات مخالف و موافق، 
سعی داریم تا با فراهم آوردن بستری 
مناسب جهت استفاده از توانایی همه 
اعضا و مهندسین نام آشنا و نیز کمتر 
شناخته شده شهرمان ساری، امکانی 
را ایجـاد نماییم تا همدلـی و حمایت 
اعضا از یکدیگر در نهایت منتهی گردد 
به وفاقی که شاید گاها در کانون کمتر 
شاهد آن بودیم و خوشحالیم که امروز 
به مدد تالش مدیران سـابق کانون و 
هیات مدیره جدید و با همت مضاعف، 
نظاره گر بهره برداري باشـگاهی چند 
منظوره به جهت همراهی و مشـارکت 
بیشتر هستیم، امری که چشم انداز روشنی را پیش روی کانون 
مهندسـین سـاری قرار می دهد تا بـا ادامه روند رو به رشـد به 
وجـود آمده مجددا و در انتخابات بازرسـین هیئـت مدیره نظام 
مهندسـی و نیـز اعضای هیئت مدیره اسـتان مازندران شـاهد 
موفقیت بیش از پیش مهندسـین این خطه و حضور چشـمگیر 
کانون مهندسین ساری باشیم، اتفاقی که معتقدیم، تنها و تنها 
در سـایه مدیریت و همدلی و همزبانی همه اعضا رخ خواهد داد. 

هب امید موفقیت اهي روز ازفون كانون زبرگ مهندسين ساري

مدیران  تــالش  مدد  به  امروز 
ســابق کانون و هیــات مدیره 
جدیــد و با همــت مضاعف، 
نظاره گر بهره برداري باشگاهی 
به جهت همراهی  منظوره  چند 
و مشــارکت بیشــتر هستیم

یاسر بهارفر
رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
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موقعیت جغرافیایی روستای سید ابوصالح )مله(: 
روستای سید ابو صالح )مله ( در شهرستان قائمشهر قرار گرفته است. اين روستا 
در طول جغرافیايي 53 درجه و 3 دقیقه و عرض جغرافیايي 36 درجه و 25 دقیقه 

واقع شده است. 
روسـتای سـید ابو صالح ازجمله مناطقي اسـت كه با گذشـت زمان همچنان 
آثارتاريخي باارزشي چون امامزاده سید ابو صالح را دركالبد خود حفظ نموده است. 
شـغل اكثريت سـكنه آن كشـاورزي ودامداري بوده ومعماري بومي آن همانند 
سـاير روسـتا هاي ناحیه معتدل ومرطوب برونگرا وبا اسـتفاده از اسكلت چوبي 

وسقف هاي شیب دار مي باشد. 
شناخت امامزاده سید ابوصالح )ع(: 

امامزاده در 20 كیلومتری شهرستان قائمشهر و در روستايی بنام روستای سید 
ابوصالح ) كه در قديم به آن مله می گفتند ( واقع شده است. بقعه امامزاده دارای 
70 متر مربع زير بنا و 20 هزار متر مربع فضای آزاد پوشیده با انواع درختان است. 
ساختمان آن از آجر و ساروج با بنايی بسیار چشم نواز و مقبره و درهای چوبی آن 

منبت به آيه های قرآنی است. 
كلیت بنای امام زاده در دو قسـمت اسـت: قسـمتی كه حرم اصلی آنجاسـت و 
قسمت دوم كه مسجد است. قسمتی كه حرم آنجا واقع است بصورت 8 ضلعی 

و مسجد مستطیل شكل است. 
بقعه امام زاده سید ابو صالح نیز مانند بیشتر زيارتگاه ها در ارتفاع قرار گرفته است. 
برای رسیدن به روستای سید ابو صالح بايد از روستاهای كوتنا  و ريكنده عبور كرد. 

ورودی اصلی امامزاده
تاریخچه بنا: 

بنای اولیه امام زاده متعلق به 800 - 900 سال پیش است. بنا بر صحبت های 
جنـاب آقای اسـحاقی )عضو هیئت امنا امـام زاده( بنای امام زاده در 800 سـال 
پیش يک سـاختمان گلی بود. در دوره صفويه ساختمانی كوچكتر از ساختمان 
كنونـی و فقـط در داخـل حرم بـه ابعاد 6m˟6m سـاخته شـد. در زمان قاجار 
)كه قسـمت هايی از بنا تخريب شـده بود( سـاختمان امام زاده بازسـازی شده 
و وسـعت يافـت. مدتـی بعد در اثر زلزله بنا تا حدودی تخريب شـد كه توسـط 
قاجـار مجـددا مرمت گشـت. خود امامـزاده از نـوادگان امام موسـی كاظم )ع( 
مـی باشـد كه منتسـب بـه سـید ابوصالح ابـن زيد ابن موسـی ابن جعفـر )ع( 
می باشـد.  تاريـخ ورود ايـن بزرگـواران نیز از زمان علويان بوده اسـت كه برای 
تبلیـغ و ترويـج دين مبین اسـام و اينطور كه در ضريح و سـازه سـاختمانی و 
درب های عمارت بارگاه مشـخص می باشـد قدمتی بیش از 800 سـال دارد. 

مقبره امامزاده سید ابوصالح
روستای سید ابوصالح ) مله ( شهرستان قائمشهر

                        Mail: adelehomran68@gmail. com مهندس معمار             عادله زلفعلی زاده عمران  
                    Mail: r. yousefpour2009@yahoo. com مهندس معمار              رقیه يوسف پور جالی  

   Mail: neda. rezayinia@gmail. com مهندس معمار  ندا رضائی نیا   

مقدمه: 
وجود بقاع متبرکه امام زادگان و نوادگان آنان در سرتاسر 
کشـور پهناور ایران حکایت از عشق و عالقه مردمان 
این کشور مسلمان به خاندان پیامبر بزرگوار می باشد. 
اسـتان مازندران که از گذشته به دیار علویان مشهور 
می باشد از این امر مستثنی نیست. چرا که گنبدهای 
سـبز برافراشـته شـده از ایـن بزرگواران در گوشـه 
گوشـه این خطه سرسـبز، گـواه بر این مدعاسـت. 
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ضريح اين بارگاه منبت كاری شده، نشان 
دهنـده اوايل قـرن هفتم و يـا اواخر قرن 
ششـم هجری قمری با آيات سوره جمعه 

و الرحمن می باشد. 
در حـرم امام زاده صندوقی به درازای 168 
و پهنای 82 و بلندای 139 سانتی متر قرار 
گرفته كه ضريحی به درازای 220 و پهنای 
137 و بلندای 148 سانتی متر آن را احاطه 
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كرده است. اين ضريح همانطور كه رويش حک شده، در سال های 1324-1322 
ساخته شده است.  به عبارتی ساخت آن 2 سال به طول انجامید. 

در سـاخت بنای امام زاده از مصالح بومی اسـتفاده شـده اسـت. به عنوان نمونه 
از چـوب درخـت آزاد )كـه در اطـراف امام زاده به تعـداد زياد وجـود دارد ( برای 
ساخت قسمت های چوبی استفاده شده است. عاوه بر اين چون جاده مالرو بوده 
آجرهای مصرفی در بنا نیز از كوره آجرپزی كه در قديم در مجاورت امامزاده كه 

آرامگاه فعلی می باشد تهیه می شده است. 
درب های اين امامزاده نیز قدمت بسـیار زيادی دارند. درب اول كه وارد مسـجد 
می شود 360 تا370 سال قدمت دارد. و درب دوم كه نزديک حرم است و مستقیما 
بـه حـرم راه پیدا می كند تاريخچه ای به قدمت همان صنـدوق و ضريح دارد. 
نمای بیرونی بنا  كه عمدتا از آجر و نقش برجسته های گچی همچون سرو كه 
از جمله نمادهای مذهبی است پوشیده شده، به دلیل رطوبت زياد منطقه دچار 
آسیب شده بود طی سالیان اخیر با تاشهای میراث فرهنگی مرمت گشته است. 

  نمای جنوب غربی

  نمای شمال شرقی

  نمای جنوب شرقی

  نمای شمال غربی
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پوشش بام امام زاده: 
پوشش بام امام زاده در ابتدا گل و تخته بود )مانند خانه های قديمی(. سپس از 
سفال استفاده شد. پس از آسیب سفال ها و نفوذ آب به داخل بنا پس از انقاب 
سفال ها برداشته شده و بام ايرانیت شد. سرانجام نیز در آخرين تغییرات در سالیان 
اخیراز طرف میراث فرهنگی سفال كنونی همانند حالت اولیه جايگزين ايرانیت شد. 

بناهای اطراف: 
امكانات فضاهای اطراف امام زاده در 50 سـال پیش نسـبت به آن زمان در حد 
خوبی بود، كه عبارت است از: زائر سرا، كاروان سرا، انبار و سرويس بهداشتی. از 
آنجايی كه در آن زمان مسافرانی از سمت دامغان به مدت يک هفته تا يک ماه 
در امام زاده می ماندند، زائر سرا ساخته شد. در حال حاضر در اطراف بنای امام زاده 
سرويس بهداشتی، زائر سرا، سقا نفار، وضو خانه، غسالخانه و فروشگاه  قرار دارد. 
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انواع ترک های ساختمان
با نگاه خاص به ترک های ناشی از نشست 

گردآورنده:  علی توکل
کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس ارشد ژئوتکنیک

مقدمه: 
معموالً سـاکنان سـاختمان هایی که در مجاورت محل های خاکبرداری قرار دارند نسبت به ترك های مربوط به 
سـاختمان های خود بسـیار حساس می باشند. این حساسیت به حدی است که هر نوع ترك را ناشی از خاکبرداری 
انجام شده یا در حال انجام می دانند. برای تفکیک ترك های ناشی از نشست ایجاد شده در اثر خاکبرداری از سایر انواع 

ترك الزم است نکات کلی در مورد مکانیزم ایجاد ترك در نظر گرفته و با توجه به آن ساختمان مربوطه بررسی شود. 
یکی از عوامل موثر در بررسی هر ساختمان، بررسی استحکام آن است. بدیهی است که ترك های ایجاد شده در ساختمان 
می توانند نشان دهنده ضعف های موجود در آن باشند. لذا در بررسی هر ساختمان الزم است نحوه ساخت اسکلت ساختمان و 
میزان استحکام آن ) تا حد امکان ( مورد بررسی قرار گیرد. ترك های ایجاد شده در هر ساختمان می توانند معرف ضعف در بارپذیری 
اسکلت ساختمان و استحکام آن باشند این ترك ها ممکن است ناشی از عوامل مختلفی باشند که یکی از آن ها نشست است. 
هر چندترك ناشی از نشست می تواند نشان دهنده شرایط خطرناك ساختمان باشد. ولی در بیشتر موارد، سایر ترك ها 
که ظاهر نامطلوبی دارند، ممکن است از لحاظ ایستایی ساختمان خطرناك نباشند، به هر حال شناخت ترك ها ممکن است 
به تصمیم گیری در مورد منشاء، اهمیت و نیز تاثیر گذاری آن ها در مورد استحکام ساختمان کمک نماید یا موثر باشد. 

   شناخت استحکام ساختمان 
برای شناخت استحكام ساختمان الزم است استحكام آن ها برای دو مرحله كامًا 

مختلف مورد بررسی قرار گیرند. 
   ساختمان هایی که در سا ل های  قبل از تدوین ضوابط لرزه 

ای ساختمان ساخته شده اند 
در مورد ساختمان هايی كه با ديوارهای باربر ساخته شده اند، می توان با توجه به 
ترک های ترمیم شده در ديوارهای بین ستون های آجری و ترک های مورب 
بین كاشی ها و موارد مشابه، از ضعف پی يا بعضی از پی های ساختمان آگاه شد. 
بطور كلی معمواًل در سازه ساختمان های قديمی ضوابط طراحی لرزه ای لحاظ 
نشده است و لذا گرچه اينگونه بناها اينک پا بر جا هستند، لیكن در صورت وقوع 

زلزله های شديد، اطمینانی به پابرجا بودن آن ها نخواهد بود. 
   در مـورد سـاختمان های جدید ) آن هایـی که بعد از تدوین 

مقررات ملی ساختمان احداث شده اند(
متاسـفانه با اتمام نازک كاری ساختمان های جديد، اسكلت ساختمان پوشانده 
می شود و مواردی مانند متخلخل بودن بتن، ضعف جوشكاری، استفاده از اجزاء و 
اتصاالت غیر استاندارد و نا كافی، ديگر ديده نخواهند شد. بديهی است، شخصی 
كه بدون توجه به استانداردهای معمول ساختمان سازی و فقط با هدف صرف 
كمترين هزينه ها اقدام به احداث ساختمان می نمايد، معمواًل  صرفه جويی غیر 
متعارف را در مورد همه قسمت های ساختمان انجام می دهد. مهندس بازديد 
كننده با توجه به تجربیات بدست آمده از بازديد ساختمان های  در حال احداث، 
می تواند با در نظر گرفتن شرايط عمومی ساختمان، از لحاظ اجرا، نقشه و استاندارد 
اجرای كار، تا حدود زيادی به كیفیت مصالح و كیفیت اجرای همه قسمت های 

ساختمان پی ببرد. 

    شناخت ترك های ساختمان 
بطور كلی ترک های متعددی میتواند در هر ساختمان وجود داشته باشد. فقط 
بعضی از اين ترک ها ناشی از نشست قسمتی از ساختمان و ممكن است نشان 
دهنده آن باشند كه ساختمان از لحاظ ايستايی يا بهره برداری در شرايط مطلوبی 

قرار ندارد يا ساختمان احتیاج به توجه خاص دارد. 
يكی از مسائل مهمی كه برای اظهار نظر در بررسی شرايط سامت هر ساختمان 
وجود دارد، بررسی انواع ترک های ايجاد شده در آن می باشد. بررسی و تشخیص 
علل وجودی ترک های ساختمان، و تفكیک ترک های ناشی از نشست و تورم از 
ساير ترک ها، مهمترين وظیفه اولیه كارشناس بررسی كننده ساختمان مورد نظر 
است. بدلیل اهمیت خاص اين موضوع، الزم است تا در ساختمان های مورد نظر، 
جهت و موقعیت هر ترک مورد بررسی دقیق قرار گیرد. الزم به توجه است كه 
اظهار نظر دقیق در مورد نشست ساختمان ها بدون شناخت كامل مكانیزم ايجاد 

نشست در آن ها ممكن نیست. 
هدف اين مقاله مشخص نمودن روشی ساده برای تعیین مكانیزم تغییر شكل 
سـازه ) معمـواًل نشسـت يا ندرتاً بعلت متورم شـدن خاک زير پـی(، در هر نوع 
ساختمان با استفاده از بررسی موقعیت و جهت ترک های موجود در ساختمان 
می باشد. در اين روش بوسیله مطالعه جهت ترک ها نسبت به ستون های اطراف 
محل نشسـت در سـاختمان، در نتیجه علت وقوع نشست يا تغییر شكل سازه 

مشخص می گردد. 
   منشاء انواع ترك در ساختمان 

الزم به توجه است كه بطور كلی هیچ ترک خوبی وجود ندارد و هر ترک به علت 
ضعفی است كه در يک يا در چند قسمت از ساختمان ايجاد شده است. ترک های 
ايجاد شده در هر نوع ساختمان می توانند به علت هر يک يا تعدادی از عوامل زير باشد: 
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   ترك های ناشی از نشست 
ايـن نوع ترک ها معمواًل به علت متراكم شـدن ) يا تحكیـم ( خاک زير پی در 
اثر بار وارده، تقلیل رطوبت خاک يا هر علتی كه باعث تغییر شكل خاک بشود 
ايجـاد مـی شـوند. كه اين ها رايج تريـن و مهم ترين عامل هـای ايجاد ترک 
در ساختمان ها شناخته می شوند. همچنین ترک های ناشی از جابجايی حجم 
قابـل توجهـی از خاک زير پی، مانند ريزش خاک بـه داخل چاه های فاضاب 
 سـاختمان يـا چاه های قنات های متروكه كه زير و اطـراف پی وجود دارند، نیز 

می توانند از عوامل ايجاد نشست در ساختمان ها باشند. 
   ترك های ناشی از تورم شدن خاك زیر پی 

معمواًل بعلت افزايش میزان رطوبت در خاک هايی مانند خاک های رسی يا عبور 
ريشه درختان تنومند خاک متورم شده و می توانند ايجاد ترک نمايند. 

   ترك های ناشی از یخبندان 
چنانچه ترک های سـاختمان در اثر يخ زدگی خاک زير پی ايجاد شـده باشـد، 
معمواًل  اثر آن فقط در قسمت های جانبی ساختمان ديده می شود. ترک های 
تورمی ناشی از يخ زدگی معمواًل  در كف سازی ها ديده می شود و ناشی از تورم 
خاک و يا مواد پر شده بین پی و كف سازی می باشد. سیكل های يخبندان و 
ذوب شدگی در خاک زير پی با افزايش تخلخل خاک و بهم ريختگی ساختاری 

خاک همراه است كه در نهايت منجر به ايجاد نشست درپی می شود. 
   ترك های ناشی از انقباض و انبساط 

ترک های ناشـی از انقباض و انبساط اجزاء ساختمان، مانند تغییر درجه حرارت 
محیط كه اثر آن ها بر روی اندود ديوار يا در اطراف تیرها و در ديوارها، در محل 
اتصال ديوارها با ستون های فلزی، برروی مسیر های لوله بخاری، مسیر عبور 
رايزرها ) لوله های عمودی تأسیسات ( در بعضی از موارد حتی بر روی محل عبور 
لوله های برق و تلفن نیز می شود. همچنین اكسیده شدن میل گرد در بتن باعث 

ايجاد انبساط در بتن و ايجاد ترک در آن می شود. 
   ترك های ناشی از ورود ضربه و یا فشار 

در محل ورود ضربه ويا ايجاد فشـار عمود يا مايل بر صفحه ديوار، ترک هايی 
ماحظه می شوند كه شكل خاصی ندارند و معمواًل در جهات مختلف منتشر شده 

ولی گسترش آن ها غالباً محدود به داخل يک قاب از اسكلت ساختمان است. 
   ترك های ناشی از زلزله 

زلزله باعث ايجاد ترک های خاصی می شود كه ناشی از حركت رفت و برگشتی 
كل سازه و تغییر شكل در اجزاء ساختمان است. 

   لرزش ناشی از ماشین آالت 
ماشین آالت نصب شده در ساختمان يا عبور ماشین آالت سنگین باعث ايجاد 

ترک هايی، بخصوص در كنار پنجره ها و بعضی از ستون ها، می شود. 
    اثر نشست خاك زیر پی در فونداسیون های گسترده 

در سـاختمان هايی  كه از فونداسـیون های بتنی يک پارچه استفاده شده است، 
امكان ايجاد نشسـت موضعی در سـازه وجود ندارد. لذا در اين نوع فونداسـیون، 
علیرغم بوجود آمدن نشست موضعی در قسمتی از خاک زير پی، اثر نشست فقط 
می تواند بصورت نشست كلی در ساختمان ديده شود. بنابر اين در ساختمان هايی 
كه دارای پی گسـترده می باشـند، ترک های موجود در آن ساختمان ها عمدتًا 

ناشی از عوامل ديگری بجز نشست موضعی در خاک زير پی می باشد. 
الزم به ذكر است در مورد ساختمان هايی با پی گسترده، اگر خاک زير پی در خط 
كناری فونداسیون نشست كرده و باعث دوران كل فونداسیون شود، چرخش پی 
گسترده موجب دوران ساختمان نیز خواهد شد و باعث ايجاد نیروهای افقی در 
اسكلت ساختمان در نتیجه ترک هايی از نوع ترک های ناشی از حركت افقی قاب 
خواهد شد. ترک هايی كه به اين دلیل در ساختمان های با اسكلت انعطاف پذير 

ايجاد می شوند با ترک های ناشی از نشست موضعی تفاوت دارند. ) تصوير شماره 1 (

شكل 1: ترک های ناشی از حركت افقی قسمت فوقانی يک قاب 
   نشست اجزاء ساختمان در اثر بارگذاری غیر متعارف، ضعف 

سازه و افت پیش بینی نشده تیرها 
چنانچـه سـقفی بـا اسـتفاده از تیرچـه و بلوک سـاخته شـود و بـدون در نظر 
گرفتـن اثـر بـار اضافـه، ديـواری درامتـداد طـول تیرچه هـا احداث شـود، اين 
بـار اضافـه باعـث ايجـاد افـت در تیرچـه هـای زيـر ديـوار خواهـد شـد. در 
نتیجـه افـت بصـورت، تـرک در ديـوار احـداث شـده مشـاهده خواهـد شـد. 
در صورتیكه عاوه بر ديوار، ابنیه ديگری مانند شومینه ساخته شده با مصالح بنايی 
نیز بر روی اين تیرهای فرعی نصب شده باشد، اين ترک ها بصورت تشديد شده 

در ديوار مشاهده خواهند شد. 
   روش ساده تشخیص حرکت قائم و افقی قسمتی از ساختمان 

)نشست یا متورم شدن خاك و حرکت جانبی (

با عنايت به موارد ذكر شده، حركت قائم موضعی ساختمان می تواند بعلت نشست 
يا متورم شدن خاک زيرپی ) به هر علت شامل: يخبندان يا متورم شدن خاک های 
مارنی حاوی آهک يا گچ يا عبور ريشه درختان تنومند ( باشد، رايج ترين عامل 
بوجود آمدن ترک های مورب در ساختمان های با قاب های قابل انعطاف، ايجاد 
حركت قائم در زير پی يک يا چند ستون در ساختمان است. اين پديده معمواًل در 
ساختمان های با پی های منفرد يا نواری مشاهده می شود. بطور كلی می توان 
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استنباط نمود، ترک در اثر ايجاد تنش كششی بیش از حد مقاومت كششی نهايی 
در جسـم ايجاد می شـود. مات بكار برده شـده در ديوارهـای آجری مقاومت 
چندانی در مقابل كشش از خود نشان نمی دهند و ترک ناشی از نشست و غیره 
كه بعلت ايجاد تنش كششی بوجود می آيد ) بدون تغییر جهت ( به راحتی از میان 

مصالح بنائی ديوار عبور می نمايد. 
در قسمت های زير كلیاتی در رابطه با شناخت مكانیزم ايجاد ترک ) بر اثر وقوع 

حركت ( در قاب های ساختمان، مورد بررسی قرار می گیرد. 
با بررسـی ترک های يک سـاختمان می توان چگونگی تغییر شـكل اسـكلت 
سـاختمان را تعیین نموده و بر مبنای آن تشـخیص داد كه ترک بعلت نشست 
سـاختمان ايجاد شـده يا دلیل ديگری دارد. در شـكل 2 تغییر شـكل يک قاب 
مسـتطیلی شـكل و ازدياد طول يكی از قطره های آن نشـان داده شـده است. 
بديهی اسـت كه پس از تغییر شـكل، قاب مسـتطیل شـكل بصورت متوازی 
االضاع در میايد و در نتیجه طول قطر قاب L1 بعد از تغییر شكل به L2 ) بیشتر 

از طول قطر اولیه ( تغییر مینمايد و لذا L2>L1خواهد بود. 

شكل 2- تغییر شكل يک ديوار
وقوع نشست در زير پی هر ستون در ساختمان، معمواًل باعث ايجاد حداقل دو 
ترک با جهت های متفاوت در ديوارهای مجاور محل نشست می شود. ) شكل 3 (

محل نشست خاک زير پی

   شكل 3- ترک های ايجاد شده در ديوارهای مجاور يک ستون 
در صورت ايجاد تورم در خاک زير پی يک سـتون از سـاختمان كه در مجاورت 
آن دو ديوار وجود دارد، معمواًل حداقل دو ترک مورب، با جهت های متفاوت، در 

ديوارهای مجاور محل تورم ايجاد می گردد. ) شكل 4 (

شكل 4-حركت قائم محل تورم خاک زير پی
در شكل شماره 5 جهت ترک های ايجاد شده در نتیجه وقوع نشست در يک 

ستون در يک ساختمان 3 طبقه ماحظه می شود. 

شكل 5- جهت ترک های ايجاد شده در نشست يک ستون
بطوريكه در شكل شماره 5 نشان داده شده، بعلت نشست يک ستون، ترک ها 

در ديوارهای مجاور آن ستون و در همه طبقات ايجاد خواهد شد. 

شكل 6- ترک های ايجاد شده در اثر نشست آخرين ستون
در شكل شماره 6 ترک ها ايجاد شده در اثر نشست آخرين ستون يک ساختمان 

نشان داده شده است. 
در شـكل شـماره 7، ايجاد ترک های ايجاد شـده در نتیجه وقوع نشسـت در 
دو سـتون مجاور يكديگر كه مقدار نشسـت آن ها به يک اندازه نیست، در يک 

ساختمان 3 طبقه ماحظه می شود. 

شكل 7- ترک های ايجاد شده در نشست دو ستون مجاور يكديگر
    ایجاد ترك در فرش کف با موزائیک سیمانی

در بعضی از ساختمان های قديمی كه دارای فرش كف موزائیک سیمانی هستند، 
در طبقه همكف كه موزائیک ها روی بستر نصب شده اند، ترک هايی به موازات 
بعضی از ديوارها ديده می شوند. اين ترک ها می توانند با ترک های مربوط به 

نشست ديوار ساختمان اشتباه شوند. 
در صـورت عدم وجود ترک های ناشـی از نشسـت در ديوارهـای مربوطه، اين 
ترک ها معمواًل به علت متورم شدن خاک كف اتاق ) زير فرش كف با موزائیک 

سیمانی( ايجاد می شوند. 
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تصوير شماره 1- ترک های ايجاد شده در ديوار حیاط، ناشی از نشست ساختمان مجاور

تصوير شـماره 2- ترک ايجاد شـده در ساختمان قديمی در مجاورت ساختمان 
جديد در اثر نشست طبیعی ساختمان جديد

تصوير شماره 3- ترک های ناشی از نشست ساختمان در ديوار حیاط و در ساختمان مجاور 

تصويـر شـماره 4- ترک ايجاد شـده در ديـوار خارجی سـاختمان، در مجاورت 
شكستگی لوله آب 

تصوير شماره 5- ترک ايجاد شده در ديوار، در اثر گود برداری در نزديكی ساختمان

تصوير شماره 6- ترک ايجاد شده در ديوار، در اثر گود برداری در نزديكی ساختمان 

6-  تصاویری از ایجاد ترك در ساختمانهای مجاور گودبرداری و 
یا احداث ساختمان های مرتفع
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تصوير شماره 7- ترک ايجاد شده در پاركت، ناشی از گود برداری در نزديكی ساختمان 

تصوير شماره 8- ترک ايجاد شده در موزائیک كف حیاط، در اثر گودبرداری در 
نزديكی ساختمان 

تصوير شماره 9- ترک در كف ساختمان، در اثر گود برداری در ملک مجاور 

تصويــر شــماره 10- تــرک در ديــوار و ســقف ســاختمان، در اثــر 
گودبــرداری در ملــک مجــاور 

مراجع: 
1-كتاب همراه كارشناس، شاهرخ ابراهیمی قاجار

2-كتاب مكانیک خاک، براجا. ام. داس
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توسعه پایدار 1
مفهـوم پايـداری در عصـر حاضر آنچنـان اهمیت 
پیـدا كـرده اسـت كه هـر بحـث معاصـری درباره 
محیط زيست بدون توجه به اين مفهوم بحثی ناتمام 
تلقی می گردد. مهمترين تعريفی كه از توسعه پايدار 

در اجاس ريو ارائه شده است بدين شرح است
توسـعه ی سـت كه نیازهای كنونی بشـر را بدون 
مخاطره افكندن نسـل های آينده برآورده ساخته و 
در آن به محیط زيست و نسل های فردا توجه شود. 
توسـعه پايدار يک مفهوم اخاقی اسـت و به تعبیر 
ديگر يک مفهوم علمی اگرچه كامًا با علوم طبیعی 
و اقتصادی در آمیخته است اما برآمده از فرهنگ و 
ارزش های انسانی ست و در پاسخ به يک نیاز حیاتی 
میتواند بنیانی جديد برای روابط انسانی و تداوم حیات 
بشری تصور شود و بايد دو هدف زير را برآورده سازد: 
1-ارتقا سطح كیفی زندگی در ضمن در نظر گرفتن 

ظرفیت تحمل محیط زيست
حاضـر  نسـل  نیازهـای  بـه  گويـی  پاسـخ   -2
آينـده  نسـل  امكانـات  و  توانايـی  آنكـه  بـدون 
شـود.  محـدود  نیازهايشـان  تامیـن  بـرای 
توسـعه پايدار در برگیرنده سـه مولفه اصلی زيست 
محیطـی، اقتصادی و اجتماعی اسـت كه از ديدگاه 
زيسـت محیطی استفاده از سیسـتم های آبرسانی، 
انرژی سازگار با محیط و صرفه جويی در ساخت و 
سازها مد نظر قرار میگیرد. از لحاظ اقتصادی تحقق 
نیازهای انسانی و ارتقا شرايط زندگی شهروندان و از 
جنبه اجتماعی نیز تاكید بر عدالت اجتماعی به منظور 
فراهم آوردن تسهیات زندگی برای تمام گروه ها به 

شكل عادالنه مطرح می گردد. 
در راسـتای تحقـق اهداف توسـعه پايـدار، پايداری 
محیطـی در ارتباط با معماری اهمیت زيادی دارد و 
مساله زيست محیطی كه آينده بشر را به خطر انداخته 
اسـت معماران را به چاره انديشـی واداشـته اسـت. 

توسعه پایدار منطقه ای
توسعه پايدار منطقه ای آن نوع توسعه ای است كه 
بیشترين كارايی اقتصادی را داشته و كمترين آسیب 
را به مسائل محیط زيستی منطقه وارد می كند. اين 

1  sustainable Development

در حالیست كه رشد پايدار نوعی از توسعه است كه 
در آن برتری با افزايش كارايی اقتصادی در منطقه 
بوده و در آن متغیرهای اجتماعی و محیط زيسـتی 

متغیرهـای  نفـع  بـه 
اقتصادی كنار گذاشته 

می شوند. 
پل شهید کالنتری

يكـی از پـروژه هايی 
سـال  چنـد  در  كـه 
اخیر در كشـور ما اجرا 
شـده و تبعات زيست 
محیطـی بسـیاری را 
بوجـود آورده سـاخت 
پـل شـهید كانتری 
بر روی درياچه ارومیه 

است. اگرچه عوامل بسیاری حیات درياچه ارومیه را 
بعنوان يک زيسـت بوم با ارزش در منطقه به خطر 
انداخته ولی قطعاً ساخت اين پل يكی از اين عوامل 

محیط زیست و توسعه پایدار
  فهیمه اکبری 

       كارشناس ارشد سازه های هیدرولیكی

 مقدمه: 
نگراني هاي بشـر در زمینه محیط زیسـت در ابعاد ملي، منطقه اي و جهاني 
هنگامي مشهود گردید که با توسعه صنعت، استفاده از منابع تجدید پذیر و 
غیر قابل تجدید رو به فزوني نهاد. توسـعه از یک سو با صنعت و تکنولوژي 
و از سوئي دیگر با تخریب آلودگي هاي محیط زیست ارتباطي تنگاتنگ دارد. 
امروزه دیگر حتي از دیدگاه دوستداران و متخصصین محیط زیست نمي توان 
متوقع بود که همراه با توسعه صنعتي که از ملزومات پیشرفت و رونق اقتصادي 
بشر است محیط زیست دست نخورده و بکر باقي بماند زیرا که رشد شدید 
جمعیت، نیازها و ملزوماتي را خواسـتار اسـت که از طریق اینگونه فعالیت ها 
پاسخگو میباشد. لیکن تقلیل آلودگي ها و کاهش اثرات تخریبي آن در حدي 
معقول و در روند توسـعه پایدار همراه با اسـتفاده از تکنولوژي هاي متعادل و 
منطبق با وضعیت فیزیکي جامعه، براي حفظ و تضمین سالمت، رشد و بقاي 
حال و آینده موجودات زنده و بسـتر حیاتشـان مد نظر بوده اسـت. چنانچه 
همزمان با صنعتي شـدن یک جامعه به امر مهمي چون محیط زیست توجه 
نشود، نه تنها توسعه اقتصادي حاصل نخواهد آمد، بلکه گرفتاري هاي زیادي 
به بار مي آید که گاهي منافع حاصله از یک فعالیت صنعتي براي جامعه را در 
دراز مدت کال در راه جبران خسـارت وارده از آن صرف خواهد نمود. در حالي 
که در بسیاري از موارد با کاربرد تکنولوژي سازگار هم محیط زیست محافظت 
مي گردد و هم با استفاده از پسماندهاي باقیمانده از یک فعالیت صنعتي، دیگر 
نه تنها از به هدر رفتن منابع طبیعي و انساني تا حدود زیادي جلوگیري مي شود 
بلکه با حفظ منابع تجدید ناپذیر یک کشور به همراه حفاظت محیط زیست به 

بودجه اقتصادي جامعه نیز کمک شایاني خواهد شد. 

شکل1-میانگذر دریاچه ارومیه
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تاثیر گذار بوده است. 

درياچه ارومیه در شرق شهر ارومیه و در فاصله 24 كیلومتری آن واقع شده است. 
مسـاحت آن حدود 5 الی 6 هزار كیلومتر مربع می باشـد. اين درياچه بیستمین 
درياچه بزرگ جهان و دومین درياچه شـور جهان به شـمار میرود كه دو اسـتان 

آذربايجان غربی و شرقی را از هم جدا كرده است. 
فكر ايجاد پل میان گذر درياچه ارومیه به دهه 1350 برمی گردد و ضرورت اولیه 
احداث آن كاهش خطر آسیب پذيری راه های ارتباطی ارومیه و خارج شدن آن 
از حصار كوه های اطراف بود كه همزمان با تحوالت اجتماعی و سیاسی منطقه 
صـورت گرفته اسـت. عملیات اجرايـی در اين زمان با سـنگ ريزی در مناطق 

میانی درياچه ارومیه حاكی از وجود 
مشكات و موانعی بود كه اين امر 
منجر به توقف عملیات سنگ ريزی 

شد. 
ايـن ايـده در سـال 1368 در قالب 
ساخت يک پل شناور به مرحله اجرا 
درآمد كه متاسـفانه پس از گذشت 
چنـد ماه از بهره برداری، طوفان به 
نسبت شديدی آن را تخريب كرد. 
با تخريب اين پل استفاده از شناورها 
متداول شـد كه البته بنا به دالئلی 
نتوانست به عنوان راه حلی دايمی 
برای عبور از درياچه در نظر گرفته 
شـود. محدوديت زمانـی حاكم بر 
ساعات حمل و نقل، عدم اطمینان 
مردم از امنیت سفر با اين شناورها 
باعث شـد كه در سال 1377 طرح 
مطالعاتی پل میانگذر درياچه ارومیه 
در دستور كار قرار گیرد. اين بزرگراه 
15 كیلومتری با خشـكاندن بیش 
از هشـتاد درصد حـد فاصل میان 
دو سـوی غربی-شـرقی درياچـه 
حـدود 12  خاكريـزی  طريـق  از 
كیلومتری ايجاد شـده و تنها كمتر 

از بیست درصد آن به وسیله سازه های آهنی و آن هم با پايه های بتنی مخرب 
محیط زيست احداث گرديده است. 

در واقع احداث بزرگراه شهید كانتری به گونه ای شرايط هیدرودينامیک درياچه 
را تحت تاثیر قرار داده و درياچه را به دو نیم تقسـیم كرده كه تنها يک شـكاف 

1500 متری برای حركت آب بین شمال و جنوب درياچه وجود دارد. 
مساله مهمی كه خشكی درياچه به دنبال دارد اين است كه آلودگی های صنعتی، 
فلزات سنگین و استفاده از آفت كش ها برای كشتن سموم و دفع آفت مزرعه وارد 
جريان آب زير زمینی و آب سطحی شده و از اين راه وارد آب درياچه می شود. بنابراين 
آب درياچه شـامل ذرات co3 ،cl ،Mg ،+Naو. . . . . می باشـد. در سال های 
اخیر يک چهارم سطح درياچه از نمک پوشیده شد كه شامل فلزات سمی می باشد. 
با وزش باد بر سـطح درياچه طوفان نمک راه میافتد و تا شـعاع چند كیلومتری 
سامتی ساكنان منطقه را به خطر میاندازد و باعث بروز سرطان پوست میشود. 
اگـر چـه مجريان طرح اذعان می دارند كه سـاخت اين بزرگـراه دارای گزارش 
ارزيابی زيست محیطی بوده ولی بنا بر اظهار نظر يكی از كارشناسان محیط زيست 
عملیات ساخت پل با دو باند رفت و برگشت و يک باند خط راه آهن قبل از آنكه 

گزارش ارزيابی آن در سازمان حفاظت محیط زيست به تايید برسد آغاز شده بود 
و حتی بعد از آنكه اين گزارش به صورت مشروط به تايید سازمان حفاظت محیط 
زيست رسیده است باز هم مصوبه كمیته ارزيابی زيست محیطی پروژه میانگذر 
شهید كانتری به اجرا در نیامده است. اين میان گذر ارومیه چه در مرحله ساخت 
و چه در مرحله بهره برداری آسیب های جدی را بر اكوسیستم منطقه وارد كرده 

است و همچنان نیز وارد می كند. 
در اينجا اين سـوال به ذهن میرسـد آيا خاكريزی نزديک به هشتاد درصد برای 
ايجاد يک جاده میان گذر روی يک درياچه در دنیای تكنولوژی امروز بهترين ابزار 

در دسترس بوده است؟آيا گزينه بهتری در دسترس نبوده است؟
بنابراين می توان نتیجه گرفت فقدان ارزيابی زيست محیطی طرح های توسعه ای 
در حوزه درياچه ارومیه و ناديده گرفتن رويكرد احتیاطی و عدم استفاده از بهترين 
دانـش موجـود در اجـرای طرح ها 
موجب تغییر اين زيست بوم باارزش 
شده اسـت. در واقع در ساخت اين 
پل رشـد اقتصادی منطقه مد نظر 
بـوده اسـت ولـی صدماتـی كه به 
محیـط زيسـت وارد آمـده تمامی 
منافع اقتصادی حاصل از سـاخت 
پل را تحت تاثیر قرار داده است. اين 
نشان می دهد كه گزارشات ارزيابی 
زيست محیطی در شروع پروژه ها 
بسیار اهمیت داشته و بی توجهی به 
محیط زيست حیات انسان ها را در 
آينده ای نزديک به خطر می اندازد. 

منابع و ماخذ: 
1(حمیده، سارا، محمد پور، نويد، پايداری در شهرها از ديروز تا امروز، 1386 

2(علوی پناه، سـید كاظم و كمال خدائی، مطالعه اثر میانگذر درياچه ارومیه بر 
پارامترهای كیفی آب با استفاده از داده های ماهواره ای، همايش میانگذر درياچه 

ارومیه و محیط زيست 20 آذر 1381
3( داداش پور، هاشم، رستمی، فرامرز، علیزاده، بهرام، بررسی و ارزيابی میان گذر 

درياچه ارومیه از ديدگاه توسعه پايدار منطقه ای، بهمن 1392
 Alesheikh,A,Ghorbani,A,Nouri,N2007. Coastline)4
change detection using remote sencing Int. J. Envi-
ron. sci. Technol. 4,61-66
5)UNEP global environmental alert service  ،THE 
Drying of irans lake urmia and its environmental 
consequences ،february 2012

شکل2-تغییر مرز دریاچه در سال های مختلف
 شکل3-تصاویر ماهواره ای دریاچه ارومیه در سال 2011 و1998
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برج داووینچی با معماری دینامیکی، 

تحولی شگرف در ساختمان های آینده

  چکیده
با پیشـرفت شگرف صنعت نوین سـاختمان هر روز شاهد پیشرفت های 
غیرقابل تصور بشر در این زمینه می باشیم. شاید در دهه های گذشته ارتفاع 
سازه ها مهمترین پارامتر برای مقایسه و رقابت در بین آنها بوده باشد، ولی 
امروزه با صنعتی شدن مصالح با مقاومت باال و سیستم های نوین سازه ای و 
طراحی سازه هایی با ارتفاع چند کیلومتری، مسئله ارتفاع تقریبا یک پارامتر 
حل شـده بوده و مهندسین بیشـتر به جنبه های دیگر در طراحی سازه ها 
پرداخته تا آن سازه را به گونه ای خاص و نوین ارائه نمایند. در این مقاله به 
یکی از این نوآوری ها که درباره سازه های دینامیکی بوده و اولین بار توسط 

معمار معروف ایتالیایی دیوید فیشر ارائه شده است می پردازیم. 
کلمات کلیدی: معماری دینامیکی، برج داوینچی، برج چرخان. 

Á علی کریم پور
 دانشجوی دكتری مهندسی سازه، دانشگاه سمنان

Á علی خیرالدین
استاد دانشكده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
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  مقدمه
اگر بخواهیم يک نگاه ساده به تحوالت صورت گرفته در احداث بناها بیاندازيم: 

y  3800 سال قبل از میالد مسیح: سازه هايی از قبیل اهرام مصر كه
بر اساس وزن مصالح، آجرها و بلوک ها استوار شده بودند. 

y  1436 میالدی: طراحی برونلسچی برای سقف گنبدی شكل كلیسای
فلورانس كه وزن سـازه توسـط رفتار گنبد از امتداد ثقلی به حالت افقی 

تبديل می گردد. 
y  1889 میالدی: اولین سازه فوالدی )برج ايفل در پاريس( كه از فوالد

پرمقاومت و پرچ ها ساخته شد. 
y  1905 میـالدی: سـازه بتن آرمـه كه از حداكثر خـواص بتن و فوالد

بصورت همزمان استفاده گرديد. 
y  2009 میالدی: ساختمان های دينامیكی كه بصورت 90% پیش ساخته

می باشند. 
در ابتـدا سـازه ها فقـط دارای معماری دينامیكی و ظاهرشـان دارای يک طرح 

شبه دينامیک و در حال حركت بوده اند. 
سازه های دينامیكی در واقع به سازه هايی اطاق می گردد كه معماری و سازه 
آن صلب نبوده و قابلیت تغییر شكل در هر يک از اجزا را دارا خواهد بود. در واقع 
معماری دينامیک به تولید ساختمان ها می پردازد كه در حال حركت هستند و 
در عین حال شكل خود را برای انطباق با تصورات انسانی تغییر می دهند. اين 
ساختمان ها جهت حركت خورشید را تعقیب می كنند و به سمت جهت وزش 
باد تغییر جهت می دهند. همساز شدن با طبیعت باعث می شود اين بناها انرژی 
مورد نیاز خود را تامین كنند. بناهای معماری دائما در حال تعديل و تغییر شكل 
خود هستند. هر طبقه به صورت مجزا در حال چرخش 360 درجه است و در عین 
حال فرم كلی بنا تغییر می كند. اين رويكرد جديد، در واقع نوعی رقابت با معماری 
معاصر ماست كه تا به حال تمام اتفاقات آن بر اساس قانون گرانش زمین بوده 
است. معماری دينامیک سمبل فلسفه جديدی خواهد بود كه سیمای شهرها و 
ايده زندگی ما را تغییر خواهد داد و بناها دارای بعد چهارمی به نام زمان خواهند 
شد. بناها شكلهای صلب نخواهند داشت و شهرها بسیار سريعتر از آنچه كه تصور 
می كنیم تغییر خواهند يافت. اين بعد چهارم، حاصل تحقیقات و تاشهای معمار 
ايتالیايی ديويد فیشر بوده است و اين ايده در سطح جهانی و بین سیاستمداران 
و شهرداران مورد توجه بسیار قرار گرفته است. به اين ترتیب نمی توان تصوير 

خاصی را به سايت و بنا تحمیل كرد بلكه هر بنا آزادی خود را دارد. 
روش های پیشرفته ساخت و توانايی تولید انرژی توسط خود بنا، دو ويژگی شاخص 
در معماری دينامیک هستند. در اين روش از قطعات و واحدهای پیش ساخته با 

استاندارد كیفی باال استفاده می شود و دارای تضمین صرفه جويی 20 در صد در 
هزينه هاست كه تاثیر عظیمی در ساخت و ساز جهانی خواهد داشت. اين روش 
نسـبت به روش سـنتی و متداول معماری، نیاز به نیروی كار كمتری در محل 

ساخت دارد و سرعت كار را باالتر برده و هزينه ها را كاهش می دهد. 
در حقیقت سـه ويژگی خاص معماری دينامیک يعنی تغییر شـكل، روش های 
پیشرفته تولید صنعتی قطعات و خودكفايی بنا بر تولید انرژی می توانند مزايای 
بسیار زيادی در سطح ساخت و ساز جهانی به دنبال داشته باشند. در داخل اين 
بناها نیز از سیستم های كنترل الكتريكی و طراحی داخلی و مبلمان بسیار لوكس 

استفاده خواهد شد. 
در ادامه به بررسی اولین برج دينامیكی )برج داوينچی( پرداخته و مشخصات آن 

را به تفصیل بررسی می كنیم. 

  اولین برج دینامیک در دبی 
برج دينامیک دوبي اولین سـاختمان متحركي اسـت كه در كل جهان سـاخته 
خواهد شد. هر طبقه می تواند 360 درجه حول محور خود ) هسته اصلی سازه( 
به صورت كاما مستقل چرخش داشته باشد. سرعت چرخش به 6 متر بر دقیقه 
نیز می رسد و به طوری اعمال می گردد كه بدون نگاه كردن به بیرون بنا قابل 

احساس نمی باشد. 
اين بناي شگفت انگیز قرار بوده كه در سال 2010 تكمیل و افتتاح شود، اما به 
دلیل برخی از مسائل تاكنون به مرحله اجرا در نیامده است و البته زمان اجرای آن 
به گفته شركت طراح آن نزديک می باشد. اين برج پیام آور عصر جديد معماري 
مدرن و سمبلي براي اين شهر در آينده دوبي خواهد بود. اين برج داراي 80 طبقه 
و ارتفاع 420 متر مي باشد. فضاهاي مسكوني اين برج از آپارتمان هاي 120 متر 
مربعي شـروع و تا وياهاي 1200 متر مربعي متغیر اسـت. 20 طبقه اول برج 
فضاهاي اداري،  طبقات 21 تا 35 هتل هاي لوكس، طبقات 36 تا 70 آپارتمان 
هاي مسـكوني و 10 طبقه آخر متعلق به وياهاي لوكسـي اسـت كه در دوبي 
رتبه اول را دارا خواهد بود و قابلیت داشـتن پاركینگ درون همان طبقه ) كه با 
آسانسورهای مخصوصی اتومبیل به طبقه مورد نظر منتقل می گردد( را داراست. 
نوع كاربري برج هتل، مسـكوني و اداري بوده و هزينه سـاخت آن بالغ بر 330 

میلیون دالر آمريكا می باشد. 
اين تحول عظیم در معماري توسط آرشیتكت دكتر ديويد فیشر ابداع و ساخته 
شـده اسـت. اين طراحي بي نظیر امكان چرخش هر طبقه به طور مستقل و با 
سرعتي متفاوت و مشخص فراهم كرده است. اين بنا با فرمی متحرک قادر به 
تامین نیروی الكتريكی خود خواهد بود و توربین های بادی به همراه پنل های 
خورشیدی با استفاده از نیروی باد و نور خورشید، بدون ايجاد هر گونه آلودگی تمام 
انرژی مورد نیاز خود را تامین خواهند كرد كه ارزش آن در سال معدل 7 میلیون 

شکل1: برخی از سازه هایی با معماری دینامیک
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شکل 2: حاالت و اشکال مختلف برج چرخان

دالر خواهـد بـود. هر توربین می تواند 0/3 مـگاوات برق تولید كند. با توجه به 
وجود 4000 ساعت بادی ساالنه در دبی، توربینهای استفاده شده در بنا می توانند 
1200000 كیلو وات ساعت انرژی تولید كنند. با توجه به اينكه مصرف متوسط 
انـرژی هـر خانواده 24000 كیلو وات سـاعت تخمین زده می شـود هر توربین 
می تواند انرژی 50 خانواده را تامین كند. اين برج داراي 200 آپارتمان است كه به 

اين ترتیب 4 توربین بادی انرژی آنها را تامین خواهند كرد. 
به عنوان يک ابتكار بديع مهندسـی می توان به چرخش مسـتقل طبقات اين 
آسمان خراش اشاره نمود. اين موضوع باعث مي شود شكل ظاهري آسمانخراش 
در هر لحظه متفاوت باشد. سرعت ماكزيمم چرخش هر طبقه 6 متر در دقیقه و 

يا يک دور كامل در 90 دقیقه است. 
روياي دكتر فیشر براي برج دينامیک دوبي از اين گفته ريیس جمهور امارات الهام 
گرفته شده كه گفته بود: »ما منتظر نمي مانیم كه آينده به سمت ما آيد بلكه ما 

خود به سوي آينده پیش خواهیم رفت. « 
در ادامه برخی از پان های طبقات وياهای برج به ترتیب در شكل شماره 4 

نشان داده شده است. 

شکل 3: پارکینگ اختصاصی واحدها و مقطع عرضی برج دینامیکی
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شکل شماره 4: پالن های طبقات ویالهای برج

  تامین انرژی برج به مثابه نیروگاه 
انـرژي كل سـاختمان از توربین هـاي بـادي و پنل هـاي خورشـیدی 
)سلول های جذب انرژی خورشیدی( تامین مي شود. توربین های بادی 
به صورت افقی بین طبقات و پنل ها نیز بر روي بام و همچنین در باالي 
هر طبقه قرار مي گیرند. در نتیجه اين ابتكارات انرژی خود بنا و حتی چند 
ساختمان مجاور را نیز تامین می كند. در واقع با طرح هاي در نظر گرفته 
شده براي تامین انرژي اين آسمانخراش به میزاني برق تولید مي شود 
كـه مي تـوان 5 برج ديگر در همین انـدازه را نیز برق دهد. اين برج 80 
طبقه در حدود 78 توربین خواهد داشت و بنا تبديل به يک مركز تولید 
انرژی سبز در شهر خواهد شد و به اين ترتیب مكان های بهتری برای 

آينده بشر تامین می شوند. 

  نحوه ساخت
اين سازه اولین آسمانخراش ساخته شده از مصالح و قطعات پیش ساخته 
در كارخانه می باشد. واحدها به صورت مجزا با تمام تاسیسات الكتريكی، 
مكانیكی، تهويه مطبوع و. . . در كارخانه تكمیل و ساخته شده و سپس 
روی هسـته مركـزی بتنی موجود در سـايت نصب می شـوند. نصب 
قطعات پیش سـاخته توسط يک جرثقیل كه در باالی هسته مركزی 
قرار دارد انجام می گردد. با قرارگیری جرثقیل و ريل های عمودی تک 
تک قطعات پیش ساخته همانند تكه های پازل در سر جای خود قرار 
می گیرند. سیستم سازه ای آن از هسته مركزی و طره ها تشكیل شده 
اسـت و درون هسـته مركزی آسانسورها و كلیه تاسیسات مكانیكی و 

الكتريكی قرار داده شده است. 
 

   نتیجه گیری: 
با صرفه جويی در هزينه و زمان اين نحوه ساخت و اتصال پیش ساخته 
به هسته مركزی، مقاومت در برابر زلزله را افزايش داده و تعداد نیروی كار 
مورد نیاز در سايت نسبت به روش های متداول از 2000 نفر به 90 نفر 
كاهش می يابد و همچنین زمان ساخت از 30 ماه به 18 ماه می رسد. 
در واقع در برج گردان )اولین آسمانخراش كارخانه ای( 90 درصد كارها 
در كارخانه انجام شده و روی هسته مركزی در سايت مونتاژ می شود. 
هزينه تمام شده اين روش، 23 درصد كمتر از روشهای متداول امروزی 
ساخت و ساز در محل بنا است و به جای 2000 نفر، 600 نفر در كارخانه 
در شرايط مطلوب كار می كنند و 90 نفر هم در سايت كار مونتاژ را انجام 
می دهند. همانطور كه بررسی شده در آينده شاهد نوعی خاص و جديد 
از نوآوری سازه ها خواهیم بود و هیچگاه نمی توان ادعا نمود كه علم 

مهندسی ساختمان به انتها رسیده است. 

   مراجع: 

/http: //www. ctbuh. org -1
/www. dynamicarchitecture. net -2
http: //www. greenprophet. com -3

www. dynamictowerservices. com -4
www. technicalpapers. ctbuh. org -5

6- علی خیرالدين، سیما آرامش. سیستم های مقاوم سازه ای در 
ساختمان های بلند. انتشارات دانشگاه سمنان. 1391. 
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شکل 6: روش احداث برج با قطعات پیش ساخته

شــکل 5: روش تولید 
انــرژی برج بوســیله 
سلول های خورشیدی و 

توربین های بادی
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امروزه تقاطع های چراغدار زيادی در سطح دنیا مجهز به سیستمهای 
كنترل هوشـمند می باشـند، در ايران در حال حاضر دو شهر تهران و 
مشـهد، مجهـز به اين سیسـتم ها هسـتند. در اين مقاله بـه ارائه ی 
روش های جديدی برای استخراج پارامترهای ترافیكی مربوط به يک 
تقاطع چراغدار به كمک الگوريتم های پردازش تصوير پرداخته می شود. 
اين پارامترها شامل طول صف چراغ قرمز و حجم ماشین های عبوری 
از تقاطع در فاز سبز می باشند. در ادامه مقاله يک سیستم كنترل فازی معرفی 
می شود كه بادريافت دو پارامتر ترافیكی ذكر شده اقدام به زمانبندی بهینه چراغ 
راهنمايی می كند. پارامترهای ترافیكی شامل حجم، تعداد ماشین های عبوری، 
طول صف و فلوی ترافیكی می باشند كه برای استخراج آن ها به كمک پردازش 
تصوير در سال های اخیر مقاالت و كارهای زيادی صورت گرفته است. در اين 
مقالـه روش جديـدی برای اندازهگیری طول صـف چراغ قرمز كه يک پارامتر 
اختصاصی تقاطع ها می باشد و همچنین شمارش ماشین های عبوری از تقاطع 
در فاز سبز، ارائه می شود. و در ادامه بر اساس اين دو پارامتر ترافیكی، يک سیستم 
كنترل فازی برای يک تقاطع دو فازه مشـترک طراحی می شـود كه با در نظر 
گرفتـن اطاعات همزمان فاز سـبز و قرمز، در مـورد زمانبندی چراغ راهنمايی 

تصمیم گیری می كند.    
 پردازش تصویر: 

 grayscale ابتدا تصوير ورودی كه يک تصوير رنگی اسـت به يک تصويـر
تبديل می شـود در اين تصوير در محدوده سـطوح خاكسـتری به سـیاه مطلق 
پايینترين و به سفید مطلق باالترين سطح روشنايی و به ساير سطوح روشنايی 
مقداری بر اسـاس شـدت خاكستری بودن نسـبت داده می شود. در مرحله بعد 

بدست آوردن تصوير باينری می باشد. تصويری باينری است كه در آن وسايل 
نقلیه متحرک، سفید و زمینه سیاه مطلق باشد. مرحله بعدی كار، بدست آوردن 
تصوير زمینه می باشد كه از الگوريتم میانه )median( استفاده میكنیم. بر اين 
اسـاس الگوريتم در فاز سـبز اقدام به گرفتن میانه از فريم های متوالی تصوير 
می كند و اگر پیكسل های تصوير جاری در بیش از نیمی از فريم ها جز زمینه 
باشند، تصوير میانه مطلوبی ايجاد می شود. البته تصوير زمینه بايد به طور مرتب با 
تغییر شرايط نوری محیط به روز شود. عمل بعدی به دست آوردن تصوير تفاضل 
است كه با كم كردن  تصوير زمینه از تصوير جاری و سپس گرفتن قدر مطلق 
ازحاصل تفاضل بدست می آيد. برای انتخاب آستانه مناسب نیاز به يک روش 
 otsu آستانه گیری خودكار می باشد. با يک مرحله آستانه گیری خودكار به روش
آن قسمت از اطاعات ماشین ها كه با زمینه تفاوت زيادی دارند ظاهر می شوند 
در صورت ظاهر نشدن قسمت هايی از ماشین ها با حذف شدن نتیجه حاصل 
ازآستانه گیری يک مرحله ای از تصوير تفاضل، آستانه گیری دو مرحله ای انجام 
می شودوآن قسمت هايی از ماشین ها كه دارای سطح روشنايی نزديک زمینه 

هستند از زمینه متمايز شده و ظاهر می شوند. 
 بلوك بندی تصویر: 

اين عمل اساس يک روش جديد و كارآمد برای محاسبه طول صف چراغ قرمز 
می باشد كه در اين مقاله ارائه می شود. برای انجام بلوک بندی بايد يک ماشین 
مناسب كه در تمام طول مسیر بصورت مجزا از ساير ماشین ها حركت می كند 
انتخاب شـود و هر موقع كه ماشـین مورد نظر در تصوير يک واحد جابجا شـد، 
موقعیت سـطر بااليی ماشـین ثبت شود. الگوريتم بدسـت آوردن ماشین های 
موجـود در صـف چـراغ قرمز، در شـكل شـماره ) 1 ( نشـان داده شـده اسـت: 

زمانبندی بهینه چراغ راهنمایی به 
کمک منطق فازی وپردازش تصویر

هانیه ستوده اسرمی
دانشجوی كارشناسی ارشد برق-مخابرات

دانشگاه نوشیروانی بابل
عضو كمیسیون پژوهش و تحقیقات كانون 

مهندسین ساری
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 شـمارش ماشـین های عبوری از 
تقاطع در فاز سبز: 

در اين قسمت كاری مشابه سنسورهای القايی 
امـا با تعريف متفاوت از حضـور و عدم حضور 
وسیله نقلیه صورت میگیرد. الگوريتم كلی كار 

در شكل شماره ) 2 ( آمده است: 

بلوك های بعدی را 
بررسی کن

از باال شروع به چک کردن بلوك ها کن

تعیین وضعیت پر و خالی بودن بلوك ها با اعمال شرط مساحت

به اولین بلوك پر که رسیدی تعداد بلوك های پر بعد از آن را 
محاسبه کن

آن را با حالتی که تمام بلوك های بعد از آن پر باشند مقایسه کن

آن را از انتهای صف در نظر بگیر

شرط تعلق به صف اگر اختالف آنها کمتر از 2 بود

شکل شماره1
مزیت این روش بی نیازی از 
دوربین کالیبره و بکارگیری 
تبدیـل  پیچیـده  روابـط 

پرسپکتیو می باشد. 

شکل شماره2

اگر ناحیه مورد نظر خالی 
شد

اگر ناحیه شناسایی پر شد

تعیین پر و خالی بودن ناحیه شناسایی مورد نظر با اعمال شرط مساحت

ایجاد نقاب مکانی در جلوی تقاطع متناظر با ناحیه شناسایی مورد نظر

منتظر خالی شدن آن باش

به شمارنده یکی اضافه کن
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 کنترل فازی: 
سیستم های Scats از پارامتر حجم برای تخصیص زمانبندی چراغ راهنمايی 
استفاده می كنند. به اين ترتیب كه اين پارامتر را برای هر فاز تقاطع در موقع سبز 
بودن چراغ راهنمايی  محاسبه می كند. اين سیستم در موقع سبز بودن هر فاز با 
استفاده از سنسورهای القايی اقدام به شمارش ماشین هايی كه در آن فاز از تقاطع 
عبور می كنند، می نمايد. اين كار برای همه فازها در طول يک سیكل چراغ به 
طور جداگانه انجام می شـود و اعداد بدسـت آمده به عنوان حجم آن فاز منظور 
می شـود. البته سیسـتم SCATS اين كار را برای سه سیكل چراغ راهنمايی 
تكرار می كند. و در پايان سه سیكل با توجه به اطاعات بدست آمده، اقدام به 
تخصیص زمان بندی می كند كه شـامل درصد زمان سـبز بودن هر فاز و هم 
چنین طول كل سیكل سبز چراغ راهنمايی می باشد. با توجه به آنچه گفته شد 
سیسـتم SCATS فقط در فاز سـبز اقدام به جمع آوری اطاعات از وضعیت 
ترافیكـی تقاطـع می كند و عمًا در فاز قرمـز كاری انجام نمی دهد. به همین 
خاطر اين سیسـتم قادر به اندازه گیری دقیق طول صف چراغ قرمز نمی باشـد 
و آن را در تصمیـم گیـری لحاظ نمی كند. چون اين سیسـتم طول صف چراغ 
قرمز را دقیق نمی تواند اندازه گیری كند قادر به تصمیم گیری در يک سیكل 
نمی باشد و برای اطمینان از تغییر وضعیت ترافیكی فازهای مختلف مجبور است 
 SCATS سه سیكل را بررسی كند هم چنین نكته ديگر اين است كه سیستم
از روابط نسبتاً پیچیده ترافیكی كه پارامتر حجم را به زمان بندی مربوط می كنند، 
استفاده می كند. البته اين سیستم يک سیستم بسیار رايج در سطح دنیا است و 
بسیاری از مهندسین ترافیک هم از آن رضايت دارند. در سیستم جديدی كه در 
ادامه اين مقاله بر پايه منطق فازی معرفی می شود، ترافیک عبوری از فاز سبز و 
طول صف چراغ قرمز به طور همزمان در اختیار سیستم قرار می گیرد و سیستم 
قادر است در يک سیكل اقدام به تخصیص زمان بندی كند، كه از اين جنبه بر 
سیستم SCATS برتری دارد. يک سیستم كنترل فازی براساس قوانین انسانی 
و گزاره های غیر قطعی و نسبی طراحی می شود. كاری كه يک سیستم كنترل 
فازی در تقاطع انجام می دهد بسیار شبیه كاری است كه يک پلیس در تقاطع با 
توجه به دريافت های خود از وضعیت ترافیكی تقاطع انجام می دهد و با نسبت 
دادن حالت هايی مثل شلوغ و خلوت به هر فاز اقدام به كنترل زمان بندی چراغ 
راهنمايی می كند. در اين بخش با استفاده از دو پارامتر طول صف چراغ قرمز و 
تعداد ماشین های عبوری از تقاطع در فاز سبز كه در قسمت های قبل با پردازش 
تصوير بدست آمدند، يک سیستم كنترل فازی جديد، برای كنترل زمان بندی 

چراغ راهنمايی در يک چهارراه دو فازه مشترک ارائه می شود. 
 ورودی ها و خروجی های سیستم فازی: 

عضويـت توابـع  اسـت،  شـده  داده  نشـان  زيـر  در  كـه  هايـی   شـكل 
يـک خروجـی  و  ورودی  دو  بـه  مربـوط   )function membership(
سیسـتم كنتـرل فـازی می باشـند. برای طـول صف چـراغ قرمز  )شـكل 3(  
 چهـار زيـر مجموعـه فـازی )fuzzy subset(: كوتـاه )small(، متوسـط
)average(، بلنـد )long( و خیلـی بلند )very long( در نظر گرفته شـده 
است. محور افقی در اين حالت نشان دهنده تعداد ماشین های موجود در صف 
چراغ قرمز اسـت كه متناسـب با طول صف نیز می باشـد. برای تعداد ماشـین 
هـای عبـوری از تقاطـع در فاز سـبز )شـكل 4( چهار زير مجموعه فـازی: كم 
)little(، متوسـط، زيـاد )many( و خیلی زيـاد )too many( در نظر گرفته 
شـده اسـت. محور افقی در اين حالت نشـان دهنده تعداد ماشـین هايی اسـت 
كـه در يـک بـازه زمانی 6 ثانیـه ای در اواخر فاز سـبز از تقاطع عبور می كنند. 
خروج )شكل 5( میزان تمديدی است كه برای فاز سبز در نظر گرفته می شود، 
كه برای آن چهار زير مجموعه فازی: كم، متوسط، زياد )much( و خیلی زياد 

)very much( در نظر گرفته شده است. 
محور افقی در اين حالت نشان دهنده زمان و برحسب ثانیه می باشد.            

 :)Fuzzy Rule Base( پایگاه قواعد فازی 
بـا توجه بـه تعـداد زيرمجموعه هـای فـازی ورودی و خروجی، پايـگاه قواعد 
فازی شـامل 16 قانون می باشـد، كه در شكل شماره 6 نشـان داده شده است. 
ايـن قوانیـن، همان قوانین انسـانی برای كنتـرل زمانبندی تقاطع می باشـند. 
بـه عنـوان نمونـه يكـی از ايـن قانون ها مـی تواند به ايـن صورت باشـد: اگر 
تعـداد ماشـین های عبوری از فاز شـرق- غـرب در اواخر زمان سـبز بودن اين 
فـاز خیلی زياد باشـد و همزمان طول صف فاز شـمال-جنوب كه قرمز اسـت 
كوتـاه باشـد آنـگاه میـزان تمديـد فـاز شـرق-غرب، خیلی زيـاد خواهـد بود. 

             

تعداد ماشین های عبوری در فاز سبز عائم اختصاری
طول
صف
چراغ
قرمز

li av ma tm Mu: much
li: little
av: average

       vl: very long
lo: long

sm li av mu vm
av li li av mu
li li li li av
vl li li li li

شكل شماره 6: جدول قوانین فازی
 نتیجه گیری: 

 ،otsu همان طور كه نشان داده شد در اين مقاله، با توسعه روش آستانه گیری
روش آستانه گیری دو مرحله ای مطرح گرديد كه باعث بهبود شگرفی در بخش 
بندی صورت گرفته شـد. همچنین با اسـتفاده از روش بلوک بندی، يک روش 
جديد و كارآمد و مستقل از تبديل پرسپكتیو، برای محاسبه طول صف چراغ قرمز 
ارائه شـد. در مورد شـمارش ماشین های عبوری هم با استفاده از مفهوم نواحی 
شناسايی، مشابه سنسورهای القايی روشی توسعه داده شد. سپس يک سیستم 
كنترل فازی طراحی شد كه براساس پارامترهای ترافیكی بدست آمده در بخش 
پردازش تصوير، قادر به كنترل زمان بندی چراغ راهنمايی می باشد.                             

شكل شماره 3: ورودی طول صف چراغ قرمز

                                  
شكل شماره 4: ورودی تعداد ماشین های عبوری از تقاطع در فاز سب

                                                            
شماره 5: خروجی سیستم فازی
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مقدمه: 
   امروزه همگام با رشـد پروژه ها و باال رفتن هزینه و زمان 
آن هـا، نیاز اسـت تا مدیران پروژه با دقت بیشـتری کمیت 
های یک پروژه را زیر نظر داشـته باشند. به دلیل مشکالت 
بسـیار زیاد پیـش روی پروژه های عمرانی، مدیـران پروژه 
قـادر نخواهنـد بود تـا این مسـأله را خود پیگیـری نمایند. 
بنابراین الزم اسـت واحد کنترل پروژه، همچون واحدکنترل 
کیفـی که وظیفـه کنترل کیفیـت پـروژه را بر عهـده دارد، 
وظیفه کنتـرل کمی ) زمان و هزینـه ( را نیز بر عهده گرفته 
و در قبـال ایجـاد تأخیرات به وجود آمده پاسـخگو باشـد. 
 لـذا وجود واحدهـای برنامه ریزی و کنترل پـروژه در تمامی

پروژه های عمرانی ضروری به نظر می رسد.  

بررسی چگونگی کنترل یک پروژه در واقعیت
نگارنده :علی صالحی عمران �

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

IPMA عضو انجمن مدیریت پروژه ایران

Ali_SalehiOmran@yahoo. com
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1- کنترل پروژه: 
   پـس از نهايـی شـدن طـرح پـروژه و تأيیـد و تصويـب آن توسـط كارفرما، 
 نوبـت بـه اجـرای پـروژه بـا توجـه بـه برنامـه زمـان بنـدی مشـخص شـده 
می رسد. با پیشرفت پروژه، می توان آنچه را كه در واقعیت رخ می دهد پیگیری 
نموده و از اطاعات به دست آمده برای به روز رسانی برنامه خود استفاده نمود. 
ممكن است پس از تهیه برنامه زمان بندی تفصیلی و شروع عملیات اجرايی، زمان 
واقعی اجرای فعالیت ها مطابق شرايط پیش بینی شده اولیه نباشد، يعنی پیشرفت 
كار در برخی فعالیت ها عقب تر و در برخی ديگر جلوتر از مقدار پیش بینی شده 
اولیه در برنامه زمان بندی باشد. لذا تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه برای 
 مشخص شدن روند پیشرفت كار ضروری است. بر اساس اين اطاعات، برنامه 
زمان بندی كنترل می گردد و برای جبران عقب ماندگی ها توسط مديران پروژه، 

تدابیر الزم انديشیده می شود. 
2- تفاوت انحراف از برنامه و تأخیر: 

   متأسفانه بسیاری از دست اندركاران مديريت پروژه، انحراف از پیشرفت را تأخیر 
می نامند، در حالی كه اين شیوة استفاده از كلمات و اصطاحات نامناسب است. 
نمی توان گفت كه پروژه 10 درصد تأخیر دارد بلكه بايد گفت پروژه 10 درصد 
انحراف دارد. تأخیر به معنی انحراف زمانی است و واحد آن نیز همیشه واحد زمان 
مانند روز می باشـد. بنابراين می توان گفت كه پروژه 10 درصد انحراف دارد و 
اين مقدار انحراف مثًا 75 روز تأخیر در آن بوجود آورده است. نبايد فراموش كرد 

كه هیچ ارتباط مسـتقیمی بین تأخیر و انحراف وجود ندارد. حتی ممكن اسـت 
پیشرفت واقعی از پیشرفت برنامه ريزی بیشتر باشد ولی باز هم پروژه به خاطر 

عقب افتادگی فعالیت های بحرانی1، تأخیر داشته باشد. 
3- مدیریت تغییرات پروژه: 

   در اكثر پروژه ها در طول اجرا، تغییراتی از سوی كارفرما يا ساير اركان پروژه 
درخواست می شود و توسط پیمانكار اجرا می گردد. اشتباه اكثر پیمانكاران در اين 
است كه تغییرات را به محض اباغ، اجرا می كنند و سپس سعی می كنند در 
مورد جنبه های مالی و زمانی آن به توافق برسند، در حالی كه خیلی دير است. 
پیمانكاران مجاز هستند كه تغییرات تصويب شده را زمانی اجرا نمايند كه وضعیت 
مالی و زمانی آنها مشخص شده باشد. با اين كار روند تصويب بسیار ساده تر و 
سـريع تر از زمانی كه آن را به تأخیر بیاندازند، انجام می شـود و حق كمتری از 

پیمانكاران ضايع خواهد شد. 
4-  برنامه زمان بندی خوش ساخت: 

 برای محاسبه تأخیرات و كنترل پروژه به برنامه زمان بندی نیاز است ولی نكته 
مهم اين است كه هر برنامه ای برای اين كار مناسب نیست. اگر كیفیت برنامه 
زمان بندی پايین باشد، نتايج محاسبات تأخیرات و كنترل آن غیر قابل استناد 

خواهند بود. 
* اگر برنامه زمان بندی خوش ساخت وجود نداشت، چه بايد كرد؟

بهتريـن راه حـل ايـن اسـت كـه برنامـه ای جديـد تهیـه شـود كـه كامـًا 
منطقـی بـوده و كلیـه ايـرادات و اشـتباهات احتمالی آن برطرف شـده باشـد. 
در خوشبینانه ترين حالت، يک برنامه زمان بندی تنها به مرحله ارائه به كارفرما 
مـی رسـد و عمـًا كنترلی بر چگونگی اجرای آن و يا درسـتی اطاعـات وارد 
شـده وجـود نـدارد. علت های مختلفی را می توان برای اين مسـأله برشـمرد، 
از جملـه عدم تسـلط پیمانـكاران و كارفرمايان بر سیسـتم هـای برنامه ريزی 
 و كنتـرل پـروژه، تغییـرات مكـرر در رونـد اجرای كار )تغییر نقشـه هـا، تغییر 
اكیپ های اجرايی و. . . ( و از همه مهم تر تعطیلی كارگاه ها به دلیل مشكات 
مالی كه باعث تغییرات اساسی در برنامه زمان بندی پیش بینی شده می گردند. 

5- ثبت اطالعات واقعی فعالیت های انجام شده: 
   در بحث كنترل پروژه بايد دقیقاً زمان واقعی اجرای هر فعالیت را برای سیستم های 
نرم افزاری مختص اين كار تعريف نمود. به عنوان مثال در برنامه ای همچون 
MSP به راحتی می توان آنچه كه در واقعیت به وقوع پیوسته است را به برنامه 
معرفی كرد. حال برنامه آنچه كه در واقعیت رخ داده را با آنچه كه قبًا پیش بینی 
شده است مقايسه می كند و میزان انحراف از برنامه زمان بندی اولیه را مشخص 
می نمايد و به صورت گزارشات مختلف با تفاسیر مختلف به مديران ارائه می دهد. 
اما داشتن يک برنامه زمان بندی به روز شده و كنترل آن مستلزم ثبت جزء به جزء 
واقعیت ها در برنامه است، در غیر اينصورت عمًا كنترل برنامه بی معنی خواهد 
بود. با ثبت جزء به جزء واقعیت ها است كه می توان مشخص نمود آيا از زمان 

پیش بینی شده اولیه پیشی گرفته ايم يا عقب مانده ايم. 
برای اينكه بتوان برنامه زمان بندی يک پروژه را از لحاظ پیشرفت كنترل نمود، 
ابتدا بايد موارد زير را در نظر گرفته، سپس در برنامه ثبت نموده و در نهايت به 

تحلیل خروجی های آن پرداخت: 
اطاعـات واقعی پـروژه را بايد در قالب فرم گزارشـات روزانه از پروژه به ( 1

دسـت آورد. فرم گزارش روزانه در يک يا چند صفحه با توجه به نیاز هر 
پروژه تهیه می گردد. اين فرم حاوی اطاعات مربوط به پیشرفت واقعی 
پروژه در هر روز می باشد كه در پايان همان روز تكمیل می شود و اكثر 

پیمانكاران با اين مورد آشنايی كامل دارند. 

Critical Tasks -1: فعالیت هایی هستند که با کوچکترین تأخیر 

در شروع آن ها، کل زمان پروژه به تأخیر خواهد افتاد. 
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* مواردی که باید در فرم گزارشات روزانه ثبت گردند به شرح زیر است: 
الف ( فعالیت های انجام شده در هر روز. 

ب ( حجم واقعی كارهای انجام شده. 
ج ( تاريخ شروع و پايان واقعی انجام فعالیت ها. 

د ( میزان منابع استفاده شده. 
هـ ( مصالح وارده به كارگاه. 

و ( وضعیت جوی و. . . 
جهت پیگیری پیشـرفت های پروژه می بايسـت اطاعات واقعی پروژه ( 2

مانند: تاريخ شروع و پايان واقعی فعالیت ها، درصد پیشرفت فیزيكی واقعی، 
منابع به كار رفته، هزينه های واقعی صورت گرفته، وقفه های ايجاد شده 

و. . . را در برنامه هايی همچون Msp و Primavera   وارد نمود. 
* با ثبت موارد فوق در برنامه زمان بندی خروجی های زیر قابل 

دریافت است: 
الف ( میزان انحراف از برنامه اولیه مشخص می شود. 

ب ( فعالیت هايی كه دچار تأخیر شده اند به وضوح قابل مشاهده می باشند. 
ج ( می توان داليل تأخیر و انحراف از برنامه را مشخص نمود. 

د ( با شناخت مشكات پروژه می توان جلسات راهبردی در جهت رفع موانع و 
مشكات برگزار نمود تا برای حل آنها اقدام گردد. 

* گزارشاتی که باید از برنامه استخراج شوند را نیز می توان به 
صورت زیر برشمرد: 

گزارش تاريخ شروع و پايان فعالیت ها در دو حالت پیش بینی اولیه و واقعیت. . 1
گزارش مقدار پیشرفت فیزيكی طبق برنامه اولیه و پیشرفت فیزيكی در واقعیت. . 2

گزارش مقدار هزينه پیش بینی شده و مقدار هزينه صرف شده واقعی. . 3
رسـم نمودارهای مهم گرافیكی برای مقايسـه شروع و پايان فعالیت ها، . 4

پیشرفت فیزيكی و هزينه های صورت گرفته در دو حالت پیش بینی اولیه 
و واقعیـت )S-Curve(. از روی نمودارهـای گرافیكی می توان میزان 

انحراف از برنامه پیش بینی شده اولیه را مشخص نمود. 
 :S-Curve 6- منحنی

   منحنـی S يكـی از پركاربردترين نمودارهای مورد اسـتفاده در بحث كنترل 
پروژه می باشـد. در اين منحنی، مقادير پیشـرفت فیزيكی طبق برنامه اولیه و 
پیشرفت فیزيكی بر طبق واقعیت ثبت می شوند و سپس تفسیر می گردند. با ثبت 

اطاعات و رسم منحنی S، دو ناحیه در آن قابل مشاهده است: 
1- ناحیـه تقـدم ) Lead Region (: فضای باالی منحنی پیشـرفت طبق 
برنامه ) Plan ( را ناحیه تقدم می نامند. حركت منحنی پیشرفت طبق واقعیت 
)Actual ( در اين ناحیه به معنای آن است كه پروژه از برنامه زمان بندی اولیه 

خود جلوتر است. 
2- ناحیـه تأخیـر ) Lag Region (: فضـای پايین منحنی پیشـرفت طبق 
برنامه ) Plan ( را ناحیه تأخیر می گويند. حركت منحنی پیشرفت طبق واقعیت 
)Actual ( در اين ناحیه به معنای آن است كه پروژه از برنامه زمان بندی اولیه 

خود عقب افتاده است و تأخیر خواهد داشت. 
همانطور كه در نمودار مشاهده می كنید، خط مربوط به مقدار پیشرفت فیزيكی 
در واقعیت، پايین تر از مقدار پیشرفت فیزيكی در حالت پیش بینی شده می باشد 
كـه ايـن خود بیانگر عقب افتادگی از برنامه اولیه اسـت. امروزه در بحث كنترل 
پروژه اعداد و ارقام برای يک گزارش معنا ندارند، بلكه اين نمودارهای گرافیكی 

هستند كه واقعیت يک پروژه را بیان می كنند.

نمونه ای از يک نمودار )S-Curve( برای مقايسه مقدار پیشرفت فیزيكی طبق برنامه و واقعیت. 
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نتیجه: 
 برای کنترل برنامه زمان بندی یک پروژه باید به موارد زیر توجه 

ویژه ای نمود: 
1( تغییر مدت زمان فعالیت ها: 

   معمواًل تغییر مدت زمان برای عواملی به كار می رود كه حجم كار آنها تغییر 
كرده باشد و يا دوباره كاری صورت گرفته باشد. البته بايد توجه داشت كه برای 
محاسبه زمان اين تغییرات در بعضی قراردادها، شیوه جداگانه ای در نظر گرفته 
می شـود كه در اين صورت بايد مطابق قرارداد محاسـبه را انجام داد و نتايج را 

تركیب نمود. 
2( ثبت اطالعات واقعی: 

   جهت پیگیری پیشرفت های پروژه می بايست اطاعات واقعی پروژه مانند: 
تاريخ شروع و پايان واقعی فعالیت ها، درصد پیشرفت فیزيكی واقعی، منابع به كار 
رفته، هزينه های واقعی صورت گرفته، وقفه های ايجاد شده و. . . با تمام جزئیات 

در برنامه ثبت شوند. 
3( تغییر تقویم کاری: 

   اگر كار در هر مرحله ای متوقف شده باشد بهتر است به جای افزايش مدت 
زمان فعالیت ها، آن مدت زمان را در تقويم پروژه به عنوان روزهای تعطیل ثبت 
نمود. اگر تعطیلی به تمام فعالیت ها مربوط شود، بايد تقويم پروژه را تغییر داد و 
اگر فقط به برخی از فعالیت ها مربوط می شود بايد تقويم جداگانه ای برای آن 

ايجاد نمود و به فعالیت ها اختصاص داد. بايد توجه داشت اگر به جای استفاده از 
تقويم پروژه، مدت زمان افزايش داده شود، معمواًل تأخیرات مجاز به طور كاذب 

ايجاد می گردند. 
گاهی اوقات عامل تأخیر، بخشـی از يک فعالیت را هدف قرار می دهد، در اين 
صورت معمواًل بايد فعالیت را ُخرد كرد و يا با تفسیر عامل تغییر، آن را به شیوه 
ای مناسـب و بـا كمـک يک يا هر دو روش گفته شـده در بـاال، در فعالیت ها 

اعمال نمود. 
وقتی عامل تأخیر در برنامه وارد شود، تاريخ پايان برنامه تغییر می نمايد. تفاوت 
تاريخ جديد با تاريخ اولیه ) مبنای مقايسه تاريخ پايان فعالیت است ( برابر با میزان 

تأخیرات مجاز خواهد بود. 
البته تمام عوامل مؤثر در ايجاد تأخیرات و ادعاهای پیمانكاران در پروژه، بايد به 
صورت مستند در قالب اليحه تأخیرات به كارفرما ارائه شوند. كارفرما با توجه به 
مستندات و برنامه زمان بندی و مقدار پیشرفت كار، تصمیم نهايی را در اين مورد 

اتخاذ خواهد كرد. 
منابع: 

]1[ معماری، رضا، فرآيند كاربردی برنامه ريزی و كنترل پروژه، انتشارات شهر 
آشوب، 1385. 

]2[ خرمی راد، نادر، تحلیل تأخیرات مجاز پروژه، ناشر نويسنده، 1391. 
]3[ احمديان نژاد، داوود، آموزش نرم افزار Msp، انتشارات عابد، 1391. 
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 1- مقدمه
 بايد اذعان داشـت كه بیش از پنج دهه از عمر مطالعات سـرپناه پس از سانحه 
در جهان نمی گذرد كه عمدتاً بر پايه مطالعه موضوع های فنی  استوار بوده و اين 
موضوع »سرپناه موقت پس از سانحه« مورد بحث سازمان ها و نهادهای مرتبط 
و انديشمندان در اين حوزه بوده است. از جمله اولین پژوهش های جامع در اين 
زمینه، مطالعه ای با عنوان »تأمین سرپناه اضطراری: دورنماها و موارد« در سال 
1977 اسـت كه توسط تعدادی از نظريه پردازان بايا در مقیاس محدود منتشر 
يافت. به دنبال اين پژوهش، هاس در سال 1977 كتابی را با عنوان بازسازی پس 
از فاجعه منتشر كرد. ]1[ در سال 1978، تحقیقی با عنوان »سرپناه پس از سانحه« 
توسط اداره هماهنگی امداد سوانح سازمان ملل متحد در ژنو انتشار يافت و چهار 
سال بعد، اداره هماهنگی امداد و سوانح سازمان ملل متحد، كتاب ارزشمند ديگری 
را با همین عنوان منتشر كرد. ديويس در سال 1981 در كنفرانسی اعام می دارد 
كه آگاهی ما درباره اسكان پس از بايا بسیار ناچیز است و نبود تحقیقات اصولی 
پیرامون سرپناه، يک خأل جدی در دانش مربوط به بايا محسوب می شود. ]2[
اداره هماهنگی امداد سوانح سازمان ملل متحد در سال 1982 اعام می نمايد: 
»می توان با اطمینان اظهار داشـت، در طی دهه های گذشـته، ارائه كمک های 

مالحظـات پدافنـد غیرعامل در 
مکان یابی مراکز اسکان موقــت

 سعید امینی ورکی 1،  مهدی مدیری 2،  رضا کریمی 3
1- دانشجوی كارشناسی ارشد پدافند غیر عامل گرايش طراحی

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر )نويسنده مسئول(
2- دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

رئیس سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح
3- دانشجوی كارشناسی ارشد پدافند غیر عامل گرايش طراحی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 چکیده
کشـور ایران با توجه به موقعیت خاص مکانی، 
همـواره از دو جهـت در معـرض تهدیـد قرار 
دارد: از یکسو به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، 
نظیر قرارگیری در یکی از مهم ترین مسیرهای 
ارتباطـی جهـان، وجـود ذخایر عمـده انرژی، 
وجود منابع انسـانی و . . .کشـور ایران همواره 
در معرض تهدیدات نظامی اقوام یا کشورهای 
دیگر قرار داشته است و تهدیدات انسان ساخت 
همواره پیش روی این کشـور بوده است .البته 
الزم به ذکر اسـت کـه هریک از این تهدیدات 
)که در حال حاضر به صورت بالقوه هسـتند( در 
صورت بروز می توانند خسارات جبران ناپذیری 
را از جهـت منابـع مالـی، انسـانی و . . .بـرای 
کشـور به همراه داشته باشـند .از سوی دیگر 
بـه دلیل قرارگیری در یکـی از حادثه خیزترین 
مناطق جهان )حوادثی نظیر سـیل، زلزله و . . .( 
همواره در معـرض تهدیدات طبیعی قرار دارد. 
بنابراین لـزوم توجه به پدافند غیرعامل از این 
جهت اهمیت می یابد که از یکسو توان دفاعی 
در زمـان بحـران افزایـش می یابد و از سـوی 
دیگـر پیامدهای بحران را کاهش داده و امکان 
بازسازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه 
فراهم می سازد .همچنین با توجه به اینکه کشور 
ما در کانون توجه استکبار جهانی و به خصوص 
امریکا و رژیم صهیونیستی واقع شده است لذا 
حفظ مراکز مهم و حیاتی کشـور در حوزه های 
دفاعی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، 
ارتباطـات، امنیـت و . . . .اهمیتـی دو چنـدان 
می یابد .از این روی، انجام مطالعات و تحقیقات 
گسترده و اتخاذ تدابیر اجرایی الزم در این زمینه 
ضـرورت می یابد. با توجه بـه تحقیقات انجام 
شده در جهان و ایران در طی سال های گذشته 
در زمینه اسکان موقت تنها به شاخص های فنی، 
شـاخص های جغرافیای طبیعی )زمین ساخت، 
اقلیم و. . . . ( و شـاخص های محیط زیست )در 
سال های بعد اضافه شدند( و. . . در امر طراحی 
و مکان یابی توجه شده است و کمتر مالحظات 
پدافند غیرعامل در آن در نظر گرفته شده است. 
حـال در این مقاله با تعریف مفاهیم اساسـی، 
معیارهـای پدافند غیرعامل ذکـر می گردد، که 
نتیجه آن بالشک ارتقا سطح پایدار ملی و توان 
بازدارندگی زیرساخت ها و نهایتاً نظام در برابر 

تهدیدات خواهد بود. 
  واژه هـای کلیـدی: پدافنـد غیرعامل، اسـکان موقت، 

مکان یابی، بحران
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اضطـراری در ارتبـاط با امور پزشـكی، تغذيه و امداد پس از سـانحه پیشـرفت 
چشـم گیری داشـته است. اما يک بخش مهم همچنان بهبود ناچیزی داشته و 
آن اسكان اضطراری و موقت يا به طور خاص، سرپناه پس از بحران است«. ]3[ 
با مقايسه ديدگاه های ارائه شده تا اوايل دهه هشتاد، ماحظه می شود كه چارچوب 
خاصی در باب سرپناه پس از سانحه وجود نداشته است. ولی در سال 1982 اداره 
هماهنگی امداد سوانح سازمان ملل يا جمع بندی تجربیات گذشته، تحت عنوان 
»راهبردهايی برای امداد« ضمن محوريت قرار دادن موضوع سـرپناه، برفرآيند 

بودن آن تأكید كرده است. 
در سال 1999 كتابی با عنوان »سوانح با طراحی« به جمع بندی و مباحث سرپناه 
و نقش آن در روند توسـعه پايدار جوامع می پردازد. كورسـلیس و ويتال از مركز 
سـكونتگاه موقت بی خانمانان در دانشـگاه كمبريج در سـال 2005 میادی با 
توجه به نوع سـانحه و اهمیت به فرهنگ و سـنن زندگی جوامع آسـیب  ديده، 
به پیچیدگی موضوع اسـكان موقت اذعان می دارد. در مقابل، طراحی مناسـب 
سرپناه موقت، نه تنها اثر مثبتی در جامعه آسیب ديده دارد، بلكه موجبات تقويت 
ساختارهای حفاظتی كالبدی و بهبود وضعیت معیشتی آنان را نیز فراهم می نمايد. 
در پژوهش منتشر شده در سال 2006 از سوی اوچا يكی از نهادهای هماهنگی 
امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد، با عنوان »رويكرد نوين به سكونتگاه« 
به جای پرداختن به اسكان موقت، با نگاه يک "تک فضا" به مواردی از قبیل: 
امنیت، حفاظت )به ويژه برای گروهای آسیب پذير( و مكان يابی مناسب پرداخته 
است و به رويكردی جديد در راستای نوع سرپناه در محل سانحه، نوع اقامت در 
میان اقوام محلی، مراكز نگهداری جمعی بی خانمان ها، سكونتگاه های خودياری 
روسـتايی شهری، اردوگاه احداثی بدون برنامه ضربتی و اردوگاه طراحی شده با 

برنامه ريزی قبلی می پردازد. ]4[
با توجه به پیشـینه تحقیق ذكر شـده و تحقیقات انجام شـده در ايران در طی 
سال های گذشته در زمینه اسكان موقت تنها به شاخص های فنی، شاخص های 
جغرافیای طبیعی )زمین ساخت، اقلیم و. . . . ( و شاخص های محیط زيست )در 
سـال های بعد اضافه شـدند( و. . . در امر طراحی و مكان يابی توجه شده است و 
كمتر ماحظات پدافند غیرعامل در آن در نظر گرفته شده است. حال در اين مقاله 

با تعريف مفاهیم اساسی، معیارهای پدافند غیرعامل ذكر می گردد، كه نتیجه آن 
باشک ارتقا سطح پايدار ملی و توان بازدارندگی زيرساخت ها و نهايتاً نظام در 

برابر تهديدات خواهد بود. 
 2- سرپناه موقت

 اسـكان موقت غالباً با سـه واژه ذيل در ادبیات بايا به كار گرفته شـده اسـت: 
الف( اقامتگاه انتقالی1: اين واژه دربرگیرنده فرايند سكونت از هنگام اضطرار تا دوران 
تثبیت است و عامل“ زمان ”را به عنوان شاخص اصلی در اولويت قرار می دهد. 
ب( سـكونتگاه واسـطه ای2: اين واژه كم  و بیش در خود، معنای واژه بند الف را 
داراست و می توان نتیجه گرفت كه“ فرايند زمان  “و “شكل كالبدی ”سكونتگاه 

موقت را توأماً در بر می گیرد. 
ج( اسكان موقت3: در مقايسه با دو واژه ديگر، اسكان موقت بیشتر ساختاری و 
كالبدی است و طیف وسیعی از اشكال سازه ای و فرم های استقرار موقت، از چادر 

اضطراری تا خانه پیش ساخته را در بر می گیرد. ]4[
 3- مکان یابی4 و اهمیت آن

 مكان يابـی از جملـه تحلیل هـای مكانی اسـت كه تأثیـر فراوانـی در كاهش 
هزينه هـای ايجاد و راه انـدازی فعالیت های مختلف دارد به همین دلیل يكی از 
مراحل مهم و اثرگذار در پروژه های اجرايی به شـمارمی رود .مكان های نهايی 
بايد حتی االمكان همه شرايط و قیود مورد نیاز را ارضاء نمايند .بدين ترتیب عدم 
بررسی اين شرايط و قیود قبل از اجرای چنین پروژه هايی، نتايج نامطلوب فراوانی 
به دنبال خواهد داشت .برای اجرای يک مكان يابی موفق، الزم است كلیه عوامل 
مؤثر در سطح منطقه مطالعاتی بررسی شود و مكان های مناسب در قالب خروجی 
فرآيند مكان يابی در اختیار مديران و تصمیم گیرندگان نهايی قرار گیرد .اين افراد 
نیز بر اسـاس سیاسـت های موجود و الويت های هر يـک از نتايج، گزينه های 

مناسب را انتخاب می كنند. ]5[ 
يكـی از اقدامـات اساسـی و عمده در بحث پدافند غیرعامـل جهت امن ماندن 
تأسیسات نظامی- صنعتی و مراكز مهم حیاتی، انتخاب محل مناسب برای آن ها 
است. در واقع مكان يابی، مجموعه مطالعات و اقداماتی است كه در جهت انتخاب 
نقطه ای با ضريب امنیت مكانی باال به منظور حفظ و سـامت مراكز حسـاس 
انجام می گیرد تا میزان هرگونه آسیب و در نتیجه اختال، وقفه و تلفات پس از 
آن به حداقل ممكن تقلیل يابد. تأسیسات زيربنايی، شرايط آب و هوايی، مسائل 
زيست محیطی، وضعیت زمین شناسی و ژئوتكنیكی، شرايط لرزه خیزی، مسیرهای 
دسترسی، امكانات فنی و. . . از جمله عواملی است كه در اين مطالعات حتماً بايد 
مورد كنكاش و بررسی قرار گیرد. بدين ترتیب همان گونه كه مشاهده می شود 
مكان يابی از اولین و مهم ترين پايه های مطالعاتی در مبحث پدافند غیرعامل است 
كه قبل از هرگونه مطالعات ساخت و مقاوم سازی، آرايش و جانمايی، استحكامات، 
استتار، اختفا، فريب، پوشش و. . . در برابر تمهیدات احتمالی به آن پرداخته می شود. 
البته به اين نكته نیز بايد تأكید كرد كه ساخت هر تأسیساتی با ريسكی همراه 
است و هدف از پدافند غیرعامل باال بردن هزينه تخريب كنندگان است و امكان 

رساندن اين ريسک به صفر تقريباً محال است. ]6[
 4- مالحظات پدافند غیرعامل در مکان یابی مراکز اسکان موقت
 در طی سـال های گذشـته تنها به شـاخص های فنی، شاخص های جغرافیای 
طبیعی )زمین سـاخت، اقلیم و. . . . ( شـاخص های محیط زيسـتی )در سال های 
بعد اضافه شدند( و. . . در امر مكان يابی توجه می شده است. البته ذكر اين نكته 
نیز قابل توجه است كه معیارهای بیان شده در بخش های قبلی مقاله با تعدادی 
از معیارهای پدافند غیرعامل همپوشانی دارد. حال در اين بخش می توان اخص 
1-Transitional Accommodation

2-Intermediate Settlement

3-Temporary Shelter

4-Site Selection
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معیارهای پدافند غیرعامل را نیز به آن ها اضافه نمايیم، كه نتیجه آن باشک ارتقا 
سطح پايداری ملی و توان بازدارندگی زيرساخت ها و نهايتاً نظام در برابر تهديدات 
خواهد بود. از مهم ترين معیارهای تأثیرگذار در امر مكان يابی مراكز اسكان موقت 

می توان به موارد زير اشاره كرد )نگارنده(: 
4-1-تأثیر وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مکان یابی

 اثرات متقابل استقرار يک سیستم در يک مكان و وضعیت های اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی بر يكديگر انكارناپذير بوده و بررسی و توجه به آن الزم است، مطالعه 
و توجه دقیق به وجود يا عدم وجود مشـكات سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی و 

همچنین ناهنجاری های ديگر در مكان يابی تأثیر بسزايی دارد. 
4-2-تأثیر وجود اماکن مشابه در منطقه مکان یابی

 در مكان يابی، بررسی وجود يا عدم وجود يک سايت مشابه در منطقه حائز اهمیت 
است. با اين بررسی می توان امكان استفاده از آن ها با توجه به نیازها و يا تقويت و 

تكمیل عملیات و اجرای مأموريت محوله را تعیین نمود. 
4-3-حریم و فاصله امنیت از مراکز جمعیتی و تأثیر آن در مکان یابی

 هـر چنـد نزديكـی مكان هـای انتخـاب شـده بـه مراكز شـهری بـا توجه به 
نیازمندی هـای آنـان مطلوب می نمايد ولیكن شـناخت حريـم امنیتی نیز حائز 
اهمیت بوده و بايد بررسـی شـود. شـناخت اين حريم مستلزم شناخت وضعیت 
انتظامی منطقه اسـت. همچنین شـناخت وضعیت سیاسی و اجتماعی منطقه 
طرح نیز بر مقدار اين حريم مؤثر است يعنی در مناطقی كه مشكات انتظامی، 
سیاسـی و اجتماعی و. . . حاد نیسـت ازدياد حريم ضرورتی ندارد و بالعكس در 
مناطقی كه وضعیت ناپايداری حاكم اسـت اين حريم بايد بیشـتر باشد. بديهی 
است تعیین دقیق فاصله از شهر يا مراكز جمعیت بدون در نظر گرفتن عوامل 
ديگـر )نظامی، انتظامی، زيربنايی، زمین شناسـی، توپوگرافـی، هیدروژئولوژی، 
هیدرولـوژی، آب وهـوا، ژئودينامیكی و. . . ( امكان پذير نیسـت. از سـوی ديگر 
بايسـتی با تأثیرات مركز مورد نظر در صورت آسـیب ديدن، به مراكز هم جوار 
را نیـز لحـاظ نمـود و اثـرات ترافیكـی، اقتصـادی و. . . را نیـز مدنظر داشـت. 

4-4-حریم زمینی )رینگ حفاظت فیزیکی( در مکان یابی
 فاصله ايمنی هر سايت بسته به نوع مأموريت و حساسیت و ارزش های نظامی، 
سیاسی، اقتصادی آن ها، وضعیت زمین و. . . هزينه های خريد زمین مورد نیاز، 
هزينه ايجاد حفاظت فیزيكی مطلوب، متغیر است. به عبارت ديگر هرچه درجه 
حفاظت سـايت مورد نظر باالتر باشـد يقیناً حريم و فاصله امن آن بايد بیشتر و 

دقیق تر باشد كه البته هزينه های اقتصادی بیشتری را می طلبد. 
4-5-فضای موردنیاز مکان انتخاب شده

 مطالعه و بررسی فضاهای تقريبی مورد نیاز يک مجموعه در مطالعات مكان يابی 
الزامی است )معمواًل با توجه به فضاهای مورد نیاز هر جز، از كل مجموعه و حريم 
هريک از آن ها و نیز با توجه به پارامترهای ديگر معماری تعیین می گردند(. اطاع 
از ايـن نیازها، به گروه مكان يابـی اين امكان را می دهد تا در مورد انتخاب يک 
محل تصمیم صحیح تری را اتخاذ نمايد. بنابراين در مكان يابی يک مجموعه و 
تعیین فضای مورد نیاز آن شناخت دقیق اجزاء كه متأثر از خصوصیات فیزيكی، 
شـیمیايی و فنی حتی متأثر از فاكتورهای محیطی و عوامل سیاسـی، نظامی و 
اقتصادی و. . . اسـت الزم اسـت و همواره بايسـتی مشاوره و هماهنگی الزم با 

مهندسین شهرساز يا برنامه ريزان شهری و منطقه ای مد نظر قرار گیرد. 
4-6- موقعیت مکان نسبت به سازمان های زیرمجموعه

 در مكان يابی، مطالعه، بررسـی و شـناخت نقاط قوت و ضعف، مزايا و معايب 
مجموعه های مشـابه الزامی اسـت و شـناخت مشـكات مرتبط با مكان يابی 
ناصحیح در ارتباط با پشتیبانی سازمان های تابعه بايد عبرت آموز باشد. همچنین 
تجربه و شناخت مزايای مرتبط با انتخاب مكان صحیح و بررسی عوايد مترتب 

بر آن را بايد توجه نمود. 

4-7-امکانات زیربنایی در مکان یابی
 در مطالعـات اولیـه هـر طرح بررسـی امكانات زيربنايی در منطقه شـامل آب، 
برق، مخابرات، سوخت حمل ونقل، امكانات بهداشتی، رفاهی، آموزشی و. . . به 
منظور هماهنگ كردن نیازمندی های سايت با شرايط موجود و يا برعكس و يا 
تصمیم گیری برای هرگونه تغییر ضروری است. با توجه به ماهیت و نوع و ارزش 
مأموريت محوله به سايت مورد نظر با در نظر گرفتن كلیه مسائل حاشیه ای مؤثر 
در طرح، در صورت نبود امكانات موردنیاز در محدوده مورد مطالعه، يا نیازمندی ها 
را بايد تعديل كرد و يا با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و فنی طرح، افزايش زمان، 
هزينه ها و مشكات فنی و. . . را كه در اثر رفع اين نیازها به طرح وارد می شود را 
پذيرفت و يا اينكه محل ديگری را انتخاب نمود. نزديكی محل انتخاب شده به مراكز 
مخابراتی. لوله های خطوط انتقال و توزيع آب از نظر كمی و كیفی، ايستگاه های 
نیرو، مسیر خطوط انتقال برق، مراكز بهداشتی و درمانی، مراكز آموزشی و امكانات 
رفاهی، امكانات سوخت رسانی و مراكز انبار سوخت و. . . از مهم ترين فاكتورهای 
مؤثـر در انتخاب محل می باشـند و بايد مورد مطالعـه و توجه دقیق قرار گیرند. 

4-8-راه های دسترسی در مکان یابی
 بررسی راه های ارتباطی و نقاط حساس و استراتژيكی در راه ها )تونل ها، گردنه ها، 
پل ها و. . . (، بررسی راه های هوايی و دريايی موجود در منطقه، بندرها، فرودگاه ها، 
خطوط راه آهن به منظور دسترسی و تدارک سريع سايت انتخابی از جمله مسائلی 
اسـت كه در مكان يابی بايد مورد توجه قرار گیرد. به عبارت ديگر بررسـی كلیه 
مشخصات كمی و كیفی راه های هوايی، زمینی و دريايی محدوده منطقه و فرا 
منطقه ای محل انتخاب سايت به منظور شناخت دقیق و صحیح امكانات موجود 
و مقايسه و هماهنگ كردن نیازهای سايت با اين امكانات و برنامه ريزی صحیح 

و دقیق الزامی است. 
4-9-وضعیت خطوط انتقال نیرو در مکان یابی

 دكل های انتقال نیرو با ولتاژ باال در حالت معمولی دارای میدان های الكترومغناطیسی 
در شـعاع های متفاوت هسـتند كه بر روی انسـان و موجودات زنده و تجهیزات 
الكترونیكی حساس تأثیر می گذارند. به همین منظور بايد از انتخاب مكان هايی 
كه در مسیر اين خطوط قرار می گیرند اجتناب شود. ضمناً خطرات احتمالی اين 
خطوط در مواقع اضطراری )زلزله، رعدوبرق، طوفان و. . . ( با توجه به اينكه در 
بعضی سـايت ها تجهیزات حساس نگهداری می شـود بايد در نظر گرفته شود. 

4-10-وضعیت خطوط نفت و گاز در مکان یابی
 خطرات احتمالی حاصل از انفجار و يا آتش سوزی حاصل از نشت گاز و يا نفت 
از لوله های مربوطه در اثر فرايندهای متفاوت )زلزله، طوفان، فروريزش، جنگ و. 
. . ( با توجه به تجهیزات حساس در بعضی سايت ها و يا برعكس تأثیرات منفی 
انفجار احتمالی و تشديد صدمات حاصل از انفجار اين خطوط، باعث می شود تا 
از مكان يابی در مسیر عبور اين لوله ها و حتی تأسیسات وابسته به آن ها به شدت 
پرهیز شود. از اين رو مطالعه خطوط انتقال سوخت در مكان يابی الزامی است و در 

صورت ضرورت رعايت فاصله و حريم ايمنی بايد مورد توجه باشد. 
4-11- لرزه خیزی در مکان یابی

بررسـی وضعیـت لرزه خیزی منطقه هر طرح، بسـته به امنیت طـرح از جايگاه 
ارزشی متفاوت برخوردار است و هرچه طرح حساس تر و با ارزش تر باشد مطالعه 
لرزه خیزی منطقه مهم تر است و با دقت بیشتری مطالعه می شود. مطالعه وضعیت 
تكتونیكی )زمین ساخت(، زمین شناسی مهندسی، مطالعه گسل ها و فرايند متفاوت 
زمین شناسـی، فرايندهای ماگماتیكی و انفجار مصنوعی )شـیمیايی و يا اتمی 
احتمالی( الزامی است. مطالعه رنج زمین لرزه های حادث شده در منطقه، مطالعه 
عدم وقوع زلزله هايی با رنج متفاوت بسته به اهمیت طرح در پريودهای زمانی 
متفاوت. مطالعه میزان جابجايی، سرعت، شتاب و ريسک زمین لرزه در محدوده 
طـرح به منظـور ارائه يک طرح بهینه، مفیـد و مقاوم در برابـر زمین لرزه امری 
ضروری و با ارزش اسـت. عدم مطالعه توان لرزه خیزی منطقه، دوره بازگشـت، 
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میزان جابجايی حاصله، سرعت، شتاب و نهايتاً محاسبه ريسک زلزله و زمین لرزه 
در محدوده طرح باعث می شود تا طراح از اصول علمی دقیق برخوردار نبوده و 
اصول طراحی بر فرضیات نهاده شود و در اثر وقوع حوادث، سازه ها توان تحمل 

تنش های دينامیكی حاصل از زمین لرزه را نداشته باشند. 
4-12-تأثیرات زیست محیطی سایت در مکان یابی

 بررسی میزان تأثیرات منفی سايت بر روی محیط زيست )آلودگی های حاصل 
از فاضـاب انسـانی و صنعتـی، آلودگی های صوتی و تأثیـرات ديگر حاصل از 
فعالیت های انسـانی بر روی اكوسیسـتم و. . . ( می تواند تصمیم گیرنده بوده و 
طراح را در شناخت و انتخاب محلی، با كمترين تأثیر در محیط زيست ياری نمايد. 

4-13-امکانات فنی و تکنولوژیکی منطقه در مکان یابی
 شناخت تجهیزات و مصالح مورد نیاز از نظر كمی و كیفی در انتخاب محل طرح 
مؤثر است. نبود پیمانكار و يا مشاور مورد نظر، نبود امكانات و تجهیزات مورد نیاز 
و يا مواد و مصالح مناسب در منطقه باعث افزايش هزينه ها، افزايش زمان انجام 
پروژه، كاهش كیفیت فنی سـازه های اجرا شـده، كاهش عمر مفید سازه، ايجاد 
مشكات فنی و اجرائی، ايجاد مشكات امنیتی و نهايتاً محقق نشدن اهداف 
مورد نظر خواهد شد. بنابراين بررسی و مطالعه دقیق امكانات فنی با هدف انتخاب 
مكانی مناسب به منظور تأمین اهداف راهبردی و عملیاتی سايت نیز تأمین امنیت 
ملی با رعايت مسائل فنی و اقتصادی، كاهش هزينه ها، افزايش كیفی سازه ها و 

كاهش مشكات فنی و اجرائی و. . . امری ضروری است. 
4-14-مدیریت بحران دفاعی در صحنه ها

در مكان يابی صحیح بايد به قابلیت منطقه در كنترل بحران های ناشی از حوادث 
طبیعی و جنگی و حل مشكات ناشی از آن ها توجه نمود، بايد در منطقه مورد 
نظر برای سـاخت يک مركز حیاتی و حسـاس، مراكز امداد و نجات، در فاصله 

مناسب از آن ها موجود باشند. 
4-15-پراکندگی

گسـترش، باز و پخش نمودن و تمركز زدايی نیروها، تجهیزات، تأسیسـات يا 
فعالیت های خودی به منظور تقلیل آسیب پذيری آن ها در مقابل عملیات دشمن 
به طوری كه مجموعه ای از آن ها هدف واحدی را تشكیل ندهند پراكندگی نامیده 
می شود. با رعايت پراكندگی تعداد مراكزی كه دشمن می بايست هدف قرار دهد تا 
در روند پیروزی خودش مؤثر گردد، افزايش می يابد كه مفهوم آن باال رفتن هزينه 
و زمان جنگ است كه اصًا مطلوب دشمن نیست. از سوی ديگر به دلیل اينكه 
مراكز اسكان موقت در كنار يكديگر نیستند، میزان آسیب آن ها در اثر حمات 
نیز كاهش می يابد با رعايت پراكندگی تحلیل كمی و كیفی نوع فعالیت های در 
حال انجام در مجموعه برای دشمن سخت تر می گردد. در انتخاب مكان مراكز 
اسكان موقت بايد توجه داشت كه وسعت زمین، امكان ايجاد پراكنش مناسب را 

بر ای طراحی دارا باشد. 
4-16-تفرقه

تفرقه عبارت است از جداسازی بخش يا بخش های مهمی از تجهیزات و وسايل 
خودی و نیز متفرق نمودن نیروی انسانی. انتقال موقتی آن ها به محل های امن تر 
به منظور كاهش آسیب پذيری آن ها در برابر حمات هوايی. اين مورد خصوصًا 
می بايست در مورد مراكز اسكان موقت به دلیل تمركز جمعیت كه حفظ آن ها 
بسیار مهم است لحاظ گردد و توجه شود كه برای چنین مراكزی محل هايی كه 

قابلیت مناسب برای ايجاد تفرقه دارند انتخاب گردند. 
 5- نتیجه گیری

 مشكات شهرسازی يا بحران های شهری از مهم ترين مسائلی هستند كه در 
شـهرهای معاصر با آن مواجه هسـتیم. قريب پنج قرن از عمر ظاهر شدن واژه 
بحران در زبان التین می گذرد. در واقع بحران حادثه ای است كه به طور طبیعی 
يا توسط بشر به صورت ناگهانی يا فرآيندی به وجود آمده و سختی يا مشقتی را به 

جامعه انسانی تحمیل می نمايد بطوريكه جهت برطرف كردن آن نیاز به اقدامات 
فوق العاده و اساسـی اسـت. مقابله با اين بحران ها نیازمند اقدامات و تصمیماتی 
است تا به وسیله آن ها بتوان از بروز بحران پیشگیری نمود و يا در صورت بروز 
آن در خصوص كاهش آثارش آمادگی الزم را داشته، در جهت امدادرسانی سريع 
و بهبود اوضاع اقدام نمود. مقصود از اقدامات و تصمیمات همان مديريت بحران 
اسـت كه امروزه علمی كاربردی و بسـیار ضروری در زندگی شهری محسوب 
می شود. هدف اصلی مديريت بحران كاهش تأثیر عوامل مختلف اختال، مقابله 
با آثار آن ها و تمهید سـريع ترين روش برای بازيابی اسـت كه يكی از تمهیدات 
پدافند غیرعامل می باشد. در واقع هدف اصلی پدافند غیرعامل مبتنی بر بقا و حفظ 
امنیت است. بنابراين منظور از پدافند غیرعامل با توجه به اصول حاكم در مديريت 
بحران عبارت است از مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرح هايی است كه با استفاده 
از حداقل ابزار و شرايط، حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی و به صورت خود 
اتكا از يک سـو، توان دفاع مجموعه را در زمان بحران افزايش داده و از سـويی 
ديگر پیامدهای بحران را كاهش داد. به همین دلیل امكان بازسازی مناطق آسیب 
ديده را با كمترين هزينه فراهم می سازد. در حقیقت طرح های پدافند غیرعامل 
قبل از انجام تهاجم، در زمان صلح تهیه و اجرا می گردند. با توجه به فرصتی كه 
جهت تهیه چنین طرح هايی در زمان صلح فراهم می گردد اين قبیل تمهیدات 
و ماحظـات پدافند غیرعامل عاوه بر كاهش شـديد هزينه ها، كارايی دفاعی 
طرح ها، اهداف و پروژه ها را در زمان تهاجم دشـمن بسـیار افزايش خواهد داد. 
يكی از اقدامات اساسی و عمده در بحث پدافند غیرعامل انتخاب محل مناسب 
برای مراكز با اهمیت اسـت. در واقع مكان يابی، مجموعه مطالعات و اقداماتی 
است كه در جهت انتخاب نقطه ای با ضريب امنیت مكانی باال به منظور حفظ و 
سامت مراكز حساس انجام می گیرد تا میزان هرگونه آسیب و در نتیجه اختال، 
وقفه و تلفات پس از آن به حداقل ممكن تقلیل يابد. در بحث مكان يابی مراكز 
اسكان موقت در طی سال های گذشته تنها به شاخص های فنی، شاخص های 
جغرافیای طبیعی )زمین سـاخت، اقلیم و. . . . ( شـاخص های محیط زيسـت )در 
سال های بعد اضافه شدند( و. . . توجه شده است. در اين مقاله به اخص معیارهای 
پدافند غیرعامل نیز اشـاره شده اسـت، كه نتیجه آن باشک ارتقا سطح پايدار 
ملی و توان بازدارندگی زيرساخت ها و نهايتاً نظام در برابر تهديدات خواهد بود. 
پدافند غیرعامل و مديريت بحران نسبت به يكديگر حالت علت و معلولی داشته 
و به صورت اجزای يک سیستم عمل كرده، در صورت نقض هر يک از اجزای 
سیستم ديگر اجزا نیز موفق عمل نخواهد كرد. در واقع می توان پدافند غیرعامل 
را يكی از ابزارهای مديريت بحران قبل از وقوع بحران محسـوب نمود. پدافند 
غیرعامل با اهداف ذكر شـده را می بايسـت به عنوان راهنمايی برای اقدامات و 
اصاحات در زمینه های مختلف و از جمله شهرسـازی و به خصوص در مقوله 

اسكان موقت در نظر گرفت. 
 مراجع

1-Hass, J. Eugene, Bowden, Martin J. and, Robert. w. (1977)
2- »سرپناه پس از سانحه« )1366(، اداره هماهنگی امداد و سوانح سازمان ملل 

متحد-ژنو، ترجمه و چاپ توسط مركز تحقیقات ساختمان و مسكن
3- اسـدی، مهرنـوش )1383( »برنامه ريزی و مكان يابی اردوگاه های اسـكان 

موقت، پايان نامه كارشناسی ارشد«، دانشگاه تربیت مدرس
4- آيسـان، ياسمین، ديويس، يان )1382( »معماری و برنامه ريزی بازسازی«، 

ترجمه علی رضا فاحی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران
5- مهـدی پـور، فاطمـه و مسـگری، محمد سـعدی )1386( »الگويـی برای 
مكان يابـی بر اسـاس متدهای تصمیم گیری چند معیـاره در GIS«، همايش 

ژئوماتیک، تهران
6- معیارهـای مكان يابـی نیروگاه هـای برق آبی با رويكـرد پدافند غیرعامل«، 

)1391( مجله عصر كیمیاگری، شماره 16، 
)http: //www. asrekimyagari. com( سايت

ی
سار

ن 
سی

هند
ی کانون م

شریه داخل
ن

www.KanoonSari.com

45

29



مقدمه
ــه و  ــی تمــاس روزان ــی در شــهر يعن زندگ
همیشــگی با معمــاری. از دوران غارنشــینی 
تــا برج نشــینی بــا مصالــح و معمــاری 
ــش  ــی و آرام ــط راحت ــه فق ــته ايم و ن آغش
ــا معمــاری  ــز ب ــر را نی ــی و هن بلكــه زيبائ
ــی  ــت زيباي ــم در خدم ــد ه ــز باي ــاری« نی ــم. »عكــس معم ــوام كرده اي ت
ــور،  و هنــر و هــم راحتــی و آرامــش معمــاری باشــد. مــواردي از قبیــل ن
روشــنايی و تاريكــی عكــس، رنــگ نــور، شــدت نــور، زاويــه  تابــش نــور 
ــت  ــاری«، سرنوش ــی معم ــوژه های » عكاس ــک س ــور در يكاي ــوع ن و ن
ــر  ــد نظ ــوری نمی توان ــر ن ــد. ه ــخص می كن ــاری را مش ــوژه معم آن س
ــک  ــای باري ــا پنجره ه ــردان ب ــه پله گ ــراح را ك ــدس و ط ــته  مهن و خواس
و عمــودی طراحــی كــرده نشــان بدهــد. يــک شــومینه كــه بــا چــوب و 
ســنگ طبیعــی ســاخته شــده و فضايــی بــس رمانتیــک و شــاعرانه بوجــود 
آورده، اگــر بــا المپ هــای مهتابــی فــراوان كــه ســقف را پوشــانده عكاســی 
شــود، فضــای عاشــقانه  مــا را بیشــتر بــه چلوكبابی يا پیتــزا فروشــی تبديل 
خواهــد كــرد. نورپــردازی ايــن فضــا بــا شــمع كــه بســیار جــذاب می شــود 
كار آســانی نیســت و عــكاس بايــد دانــش و تجربــه ی زيــادی در رابطــه نور 
و معمــاری داخلــی داشــته باشــد. تمــام رشــته های عكاســی ماننــد پرتــره 
در اســتوديو بــا اشــیاء و لــوازم زندگــی در آتلیــه  عكاســی صنعتی و بســیاری 
ــد می شــود،  ــور نیازمن ــوع ن ــردازی و تن ــه نورپ عكســبرداری های ديگــر ب
ولــی عكاســی معمــاری چــه داخلــی و چــه خارجــی بــدون نورپــردازی و 

انتخــاب صحیــح نــور قطعــا جذابیــت الزم را نخواهــد داشــت.  
 اهمیت و نقش نور در عکاسي معماري 

ــون  ــاده اي دارد. اجســام گوناگ ــت فوق الع ــاري اهمی ــور در عكاســي معم ن
موجــود در طبیعــت داراي ســه بُعــد طــول، عــرض و ارتفــاع هســتند كــه 

مجمــوع ايــن ابعــاد، حجــم را بــه وجــود مــي آورد. امــا هنگامــي كه اجســام 
بــه تصويــر در مي آينــد، خصوصیــات ســه  بُعــدي آنهــا بــر روي ســطحي 
دو بُعــدي نمايــان مي شــود. درســت اســت كــه توقــع نداريــم ابعــاد حجــم 
ــر  ــه ب ــن هايي ك ــک سايه روش ــه كم ــا ب ــم، ام ــس كنی ــر لم را در تصوي
ــوان احســاس حجــم و  ــورد نظــر تشــكیل مي شــود، مي ت روي حجــم م

برجســتگي را در تصويــر ايجــاد كــرد. 
ــه طــور يكنواخــت و يكدســت روشــن  شــده باشــند و  حجم هايــي كــه ب
يــا بــه طــور يكدســت در ســايه قــرار گیرنــد در تصويــر از برجســته نمايي 
ــراي عكاســي  ــان ب ــب عكاس ــن، اغل ــوردار نیســتند. بنابراي ــي برخ مطلوب
ــا  ــي ي ــل صبحگاه ــور ماي ــتفاده از ن ــه اس ــل ب ــره، ماي ــاري و منظ معم
هنــگام عصــر هســتند؛ چــرا كــه ايــن نــور كنتراســت )تضــاد(  متعادلــي 
ــه خصــوص در فصــل تابســتان شــديد اســت  ــور نیمــه  روز ب ــا ن دارد. ام
ــده آل آن  ــاري اي ــي معم ــد. در عكاس ــاد مي كن ــق ايج ــايه هايي عمی و س
اســت كــه نمــاي اصلــي ســاختمان و يــا قســمتي كــه در تصويــر مــورد 
ــه و در  ــرار گرفت ــور ق ــش ن ــرض تاب ــرد، در مع ــرار مي گی ــي ق توجــه اصل
ســايه نباشــد. مثــا بهتــر اســت نماهــاي رو بــه مشــرق، هنــگام صبــح 
ــه  ــد و بناهايــي كــه نمــاي اصلــي آنهــا رو ب ــه آنهــا مي تاب كــه آفتــاب ب
مغــرب اســت، هنــگام عصــر عكســبرداري شــوند. هنــگام عكســبرداري در 
ــراي اينكــه بنــا در تصويــر از برجســته نمايي بهتــري  نــور صبحگاهــي، ب
برخــوردار باشــد، ترجیــح دارد ســايه هايي كــه در ســمت چــپ ســاختمان 
ــا  ــبرداري از بن ــگام عكس ــد و هن ــر بگنجانی ــود را در تصوي ــاد مي ش ايج
ــه ســمت راســت  ــي ب ــبرداري اندك ــه عكس ــر اســت زاوي ــروب بهت در غ
ــد.  ــر بیاي ــز در تصوي ــده نی ــاد ش ــايه هاي ايج ــا س ــد ت ــل باش ــا متماي بن
ــا  ــر از آنه ــژه اگ ــه وي ــد، ب ــب زيباترن ــگام ش ــا هن ــب بناه ــن اغل همچنی
ــل از  ــاي حاص ــب رنگ ه ــل و تركی ــود. تداخ ــه ش ــي گرفت ــس رنگ عك
ــد.  ــر مي افزاي ــي تصوي ــوه و زيباي ــر جل ــز ب ــود نی ــف موج ــاي مختل نوره

ــی  عکاســـــ
معمـــــــاری
) اهمیــت شــناخت نــور و دوربین(
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 کیهان حسن زاده 

دقــت در نورســنجي، اســتفاده از ســه پايــه و ســیم دكانشــور از نــكات مهــم در ايــن شــرايط 
اســت. بــا نصــب ايــن ســیم در محــل مخصــوص و هنــگام فشــردن آن به خصــوص در اســتفاده 
از ســرعت هاي كــِم  شــاتر، دوربیــن دچــار كمتريــن لــرزش شــده و از وضــوح تصويــر كاســته 
نمي شــود. عكاســي از بناهــاي معمــاري در وضعیــت ضــد نــور، تصويــري را مي ســازد كــه فقــط 
كلیاتــي از ســاختمان ديــده مي شــود. در حالــت ضــد نــور چــون منبــع نــور ُپشــت بنــا و رو بــه 
ــرد.  ــود مي گی ــه خ ــوز ب ــي مرم ــود و حالت ــده مي ش ــره دي ــًا تی ــي اســت، موضــوع كام  عكاس

) عكس های 1 تا 5 (. 
نکات و تجهیزات خاصی که باید در عکسبرداري از جزییات ساختمان در نظر گرفت: 
عــاوه بــر نمــاي كلــي، جزيیــات قابــل توجــه بنــا از قبیــل: نقــش و نگارهــا، كاشــي كاري ها و 
تزيینــات روي ديوارهــا، موضوع هــاي خوبــي بــراي عكاســي معمــاري تلقــي مي شــود. اســتفاده 
از نــور مايــل بــه ويــژه بــراي عكســبرداري از نقــوش برجســته و كنــده كاري شــده و همچنیــن 

درهــاي حجاري شــده بــراي تأكیــد بــر برجســتگي ها و نقــوش آنهــا ايــده آل اســت. 
در ايــن نــوع عكاســي بايــد خطــوط و ســطوح عمــودي بنــا در تصويــر كامــًا عمــودي باشــند 
ــرل و  ــه را كنت ــوان پرســپكتیو صحن ــه ســادگي مي ت ــزرگ ب ــاي قطــع ب ــا دوربین ه و چــون ب
اصــاح و خطــوط و ســطوح را عمــودي ثبــت كــرد، از ايــن دوربین هــا بیشــتر اســتفاده مي شــود. 
ــز  ــايPerspective Correction )7( نی ــايSLR )6( و لنزه ــن ه ــا دوربی ــه ب البت
مي تــوان بــه عكاســي معمــاري پرداخــت. بــا لنزهــاي Perspective Correction تــا 
ــاي  ــه لنزه ــدم دسترســي ب ــا در صــورت ع ــرد و ي ــرل ك ــوان پرســپكتیو را كنت ــدودي مي ت ح
 Perspective Correctionتــاش شــود كــه در حــد مقــدور خطــوط عمــودي 

ــه شــود.  ــوب ارائ ــا كیفیــت مطل ــي ب ســاختمان دچــار اغتشــاش نشــده و تصويرهاي
بــه عبارتــي ديگــر از اصــول اولیــه عكاســي معمــاري، كــج نبــودن خــط افــق در تصويــر، عمــود 

بــودن كامــل ســاختمان و خطــوط و ســطوح عمــودي آن در تصويــر اســت )8(
 امــا در مــورد بناهــاي مــدرن كــه كیفیــت گرافیكــي نمــاي آنهــا چشــمگیرتر اســت، مي تــوان 
از زوايــاي غیرمتعــارف و وجــود پرســپكتیو ســود ُجســت و اندكــي از اصــول اولیــه چشم پوشــي 
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ــر  ــل تصوي ــوح كام ــت و وض ــه كیفی ــه ب ــاني ك ــرد. عكاس ك
ــیار  ــي را بس ــه عكاس ــه پاي ــتفاده از س ــند، اس ــود مي انديش خ
ــر  ــراي اينكــه تصوي ــد. از ســويي ديگــر ب جــدي تلقــي مي كنن
ــاي  ــد در محیط ه ــد، نباي ــوردار باش ــوح برخ ــترين وض از بیش
كم نــور يــا فضاهــاي داخلــي، بــدون آنكــه دوربیــن بــر 
روي ســه پايــه نصــب باشــد، اقــدام بــه عكاســي كــرد. 

نقش لنز در عکاسی: 
ــه  ــي ب ــر نهاي ــي در تصوي ــرات مختلف ــون تأثی ــاي گوناگ لنزه
ــورد  ــات م ــكل جزيی ــاد و ش ــه ابع ــراي اينك ــد. ب ــا مي گذارن ج
ــر اســت  ــا اغتشــاش نشــود، بهت ــراق ي ــار اغ عكســبرداري دچ
از لنزهــاي تلــه )Tele( و حتي المقــدور از نمــاي كامــًا 
 )Wide(ــد ــاي واي ــرو عكســبرداري انجــام شــود. لنزه روب
در فواصــل نزديــک، ابعــاد و تناســب هاي ســطوح 
نزديــک را درشــت تر كــرده و آنهــا را دچــار 
دورتــر  ســطوح  و  مي كنــد  دگرگونــي 
فضــاي  ســاخته،  نمايــان  كوچكتــر  را 
ــد.  ــر مي كش ــه تصوي ــترده تري را ب گس
لنزهــاي تلــه بــراي عكســبرداري 
ــبرداري از  ــا عكس ــة دور ي از فاصل
جزيیــات بنــا بــا درشــت نمايي 
بیشــتر مناســب تــر اســت. ايــن 
ــته تري  ــد بس ــة دي ــا زاوي لنزه
دارنــد و فضــاي كمتــري را 
بــه تصويــر مي كشــند امــا 
مناســب  فاصلــه اي  از  اگــر 
تصويــر  در  بنــا  كل  كــه 
ــام  ــبرداري انج ــد، عكس بگنج
و  ســطوح  خطــوط،  شــود، 
ســتون هاي مــوازي عمــودي 
بنــا در تصويــر مــوازي و عمــودي 
ــدم  ــورت ع ــود. در ص ــده مي ش دي
ــع  ــاي قط ــه دوربین ه ــي ب دسترس
  Perspectiveبــزرگ، لنزهــاي
بــراي  مفیــدي  Correctionروش 
ــاري  ــي معم ــپكتیو در عكاس ــاح پرس اص

اســت. )عكــس  9(
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بی تو ای دل نکند الله به بار آمده باشد

ما در این گوشه زندان و بهار آمده باشد

چه گلی گر نخروشد به شبش بلبل شیدا

چه بهاری که گلش همدم خار آمده باشد

نکند بی خبر از ما به در خانه پیشین

به سراغ غزل و زمرمه یار آمده باشد

از دل آن زنگ کدورت زده باشد به کناری

باز با این دل آزرده کنار آمده باشد

یار کو رفته به قهر از سر ماهم ز سر مهر

شرط یاری که به پرسیدن یار آمده باشد

الله خواهم شدنش در چمن و باغ که روزی

به تماشای من آن الله عذار آمده باشد

شهریار این سر و سودای تو دانی به چه ماند

روز روشن که به خواب شب تار آمده باشد

محمد حسین شهریار
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بیان چند نکته اجرایی 
برای موتورخانه 

تاسیسات مکانیکی 
ساختمان

وحید شکری
دكتری مهندسی مكانیک گرايش تبديل انرژی

و عضو هیات علمی گروه مكانیک
دانشگاه آزاد اسامی واحد ساری

 مقدمه
بـه  بايـد  المقـدور  در سـاختمان حتـی  موتورخانـه  قرارگیـری  محـل 
پرمصرفتريـن قسـمت سـاختمان نزديـک باشـد. مـكان موتورخانـه بايـد 
كوتاهتريـن فاصلـه را با سـاختمان مصرف كننده داشـته باشـد. دسترسـی به 
تجهیـزات موتورخانـه بايـد سـاده باشـد. بـرای محقق شـدن اين مـوارد بايد 
معیارهـای زيـر را در طراحـی سـاختمان موتورخانـه مـورد توجـه قـرار داد. 

ارتفاع موتورخانه
ارتفاع موتورخانه بايد به اندازه ای باشد كه مرتفع ترين تجهیزات در آن 
به راحتی جا شـوند و در عین حال فضای كافی باالی آن وجود داشـته 
باشـد. برخی از اسـتانداردها حداقل فضای بین مرتفع ترين دستگاه در 
موتورخانه تا سقف را 2 متر پیشنهاد می كنند. اين ارتفاع اضافی برای 
آن است كه امكان نصب دستگاههايی كه ممكن است در آينده نصب 
شوند وجود داشته باشد و در ضمن هوای كافی به راحتی در موتورخانه 
گردش نمايد. تجربه نشـان داده معموال ارتفاع 4 الی 6 متر 

برای موتورخانه مناسب است. 

کف موتورخانه
معمـوال كـف موتورخانـه از بتن غیرمسـطح سـاخته می شـود و بهتر 
اسـت در محـل نصـب ديـگ هـا، پمـپ هـا و مخـزن آب و منبـع 
كويلـی، يک شـبكه آرماتـور نصب گردد. مشـخصات و ابعـاد آرماتور 
بـا توجـه بـه وزن ديـگ ها وقتـی پر از آب هسـتند، تعیین می شـود. 

درب موتورخانه
اندازه درب موتورخانه بايد به اندازه كافی بزرگ باشد تا عبور تجهیزات 
از آن به راحتی ممكن باشـد. اگر قرار اسـت درب موتورخانه در قسمت 
اسـتقرار بويلرها باشـد، بايد اين درب در محلی كه جلوی بويلرهاسـت 
نصب شـود. بهتر اسـت درب موتورخانه كشـويی در نظر گرفته شـود. 

پنجره های موتورخانه
در موتورخانه برای گردش طبیعی هوا و خروج هوای گرم و كثیف كه 
معموال در باالی موتورخانه و زير سقف آن جمع می شوند، بايد در صورت 
امكان در ديوارهای طولی موتورخانه پنجره نصب نمود. بهترين نوع پنجره، 
پنجره ای است كه در زير سقف و ارتفاع حداكثر 1 متر و به طور نواری در 
طرفین موتورخانه نصب می شود و بايد تعدادی از آنها بازشو باشند. برای 
حالتی كه موتورخانه در طبقات زير همكف قرار دارد و امكان نصب پنجره 
به هوای خارج وجود ندارد، از طريق اگزاست فن هوای موتورخانه به بیرون 
هدايت می شود و اگر امكان استفاده از اگزاست فن وجود نداشته باشد 
در پايین درب موتورخانه يک دريچه جهت گردش هوا تعبیه می شود. 
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کانال های کف موتورخانه
كلیه لوله ها غیر از لوله های فاضاب بايد در باالی كف و در ارتفاع مناسـب 
نصب شوند. در كف موتورخانه از يک كانال آبرو جهت هدايت و تخلیه آبهای زايد 
استفاده خواهد شد. اين كانال بايد حدود 1 درصد شیب داشته باشد و روی آن 
ف بايد توسط ورق آجدار به ضخامت 5 میلیمتر يا نبشی و گريل، پوشانده شود. 
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محل استقرار بویلرها در موتورخانه
قبل از تعیین محل استقرار بويلرها بايد تعداد و ابعاد آنها را مشخص كرد. همچنین 
ابعاد مخزن سوخت روزانه و دستگاههای تصفیه آب نظیر سختی گیرها بايد 
مشخص شوند. سپس بويلرها با رعايت فاصله بین خودشان و با ديوارهای 
اطرافشان به گونه ای قرار گیرند كه جلوی آنها در يک امتداد واقع گردد به 
طوريكه اگر طول ديگ ها متفاوت باشد، نايكنواختی بايد پشت به ديوار قرار گیرد. 
همچنین با توجه به اينكه هر چه عرض ساختمان كمتر باشد از نظر اقتصادی 
بهتر است، لذا ديگ ها را در طول ساختمان در كنار يكديگر قرار می دهند ولی در 
هر صورت پشت ديگ ها بايد در مجاورت ديوار خارجی باشد تا بتوان به راحتی 
دودكش ها را عبور داد. مخزن سوخت روزانه اگر وجود داشته باشد در عرض 
ساختمان و نزديک به مخازن اصلی سوخت قرار می گیرد. به عنوان يک اصل 
كلی حتی المقدور بايد از نصب تجهیزات در جلو و پشت ديگ ها اجتناب كرد. 
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چند نکته اجرایی و کاربردی در مورد موتورخانه ساختمان
Á  برای جلوگیری از نفوذ هوا به سیسـتم بايد منبع انبسـاط به خط

مكش پمپ متصل گردد. 
Á  بايـد حداقـل يـک متـر بـاز  انبسـاط  محـل نصـب منبـع 

صورتیكـه  در  باشـد  حرارتـی  مبـدل  باالتريـن  از  باالتـر 
منبـع انبسـاط بسـته را در هـر نقطـه میتـوان نصـب كـرد. 

Á  اگر محل نصب منبع سوخت دورتر از موتورخانه باشد بايد از منبع
سوخت روزانه در موتورخانه استفاده گردد. 

Á  عايق كاری لوله ها در موتورخانه ها، رايزرها و مسـیرهای افقی
بايـد با توجه به قطر لوله ها، دمای محیط و دمای سـیال داخل 
لوله به گونه ای باشد تا تلفات حرارتی به حداقل برسد. برای اين 
منظور معموال عايق كاری لوله های تا قطر یک و یک چهارم 
اینچ با پشم شیشه به  ضخامت 1 اینچ و لوله های به ضخامت 
یک و یک دوم اینچ و باالتر با پشـم شیشـه به ضخامت 2 
اینچ انجام شود. به جای پشم شیشه میتوان از عايق هايی نظیر 

K-flex استفاده نمود. 

Á  بـرای عايـق كاری لوله های روكار با قطـر زياد نظیر لوله های
دودكـش از روكـش هـای گچـی بـا پوشـش ورق فـوالدی يا 

آلومینیومی استفاده می شود. 
Á  برای شناسايی سريع لوله ها، معموال لوله های رفت آبگرم را با

رنگ قرمز، لوله های برگشت آبگرم را با رنگ نارنجی، لوله های 
آب سرد را با رنگ آبی پررنگ، لوله های هوا را با رنگ آبی كم 

رنگ و لوله های گاز را با رنگ زرد مشخص می نمايند. 
Á  كلیه منابع آب گرم و انبساط توسط عايق پشم شیشه با روكش متقال

و ماستیک پوشانده شده و سپس روی آنها رنگ روغن زده می شود. 
Á  موتورخانه بايد دارای معابر بدون مانع باشد بطوريكه عبور دستگاه

ها از آن ممكن باشد. 
Á  حتی االمكان بايد موتورخانه را در پايین ترين نقطه ساختمان قرار

داد تا بتوان لوله ها را با شیب استاندارد روی كلكتور مونتاژ نمود. 
Á  موتورخانه بايد دارای روشـنايی دائمی باشد و كلید چراغ آن بايد

به محل درب ورودی نزديک باشد. بهتر است كلید روشنايی در 
بیرون از موتورخانه قرار گیرد. 

Á  حداقل ارتفاع فونداسیون دستگاههايی نظیر بويلر، منابع و پمپ ها
كه روی كف موتورخانه نصب می شوند، 10 سانتی متر است. 
فونداسیون دستگاههايی كه ارتعاش دارند حتما بايد با بتئن مسلح 

ساخته شوند. 
Á  موتورخانه بايد تهويه مناسب داشته باشد يا بايد به فضای آزاد راه

داشته باشد و يا در آن اگزاست فن با ظرفیت مناسب نصب شود. 
Á  در صـورت امـكان بهتـر اسـت موتورخانـه دارای چـاه مجـزا

باشـد ولـی در هـر شـرايطی بايـد كـف شـور داشـته باشـد. 
Á  موتورخانه بايد دارای كپسول آتش نشانی مناسب باشد كه در كنار

درب ورودی نصب شود. 
Á  .كلیه شیر آالت داخل موتورخانه بايد نامگذاری و مشخص شوند

 منابع
در انشــاء ايــن نوشــتار از مقــررات ملــی ســاختمان، نشــریه 
128 و نشــریه فنــی مهندســی تهویــه گســتر تاسیســات 

كمــک گرفتــه شــده اســت. 

فضای الزم در موتورخانه
آرايش يک موتورخانه با رعايت مسايل ايمنی، فنی و در نظر گرفتن فاصله 
الزم برای تعمیرات و نگهداری و بنا بر نظر طراح مشخص می شود. به 
طور كلی در يک موتورخانه اجزايی نظیر بويلرها، چیلرها، مخزن كويلی 
يا دوجداره، منبع سـوخت روزانه، سـختی گیر، پمپ ها و منابع انبساط 
بسته قرار میگیرد. اگر در موتورخانه ای بیش از يک بويلر نصب شود، 
بايد فاصله بین آنها حداقل 1 متر باشد. فاصله استاندارد بین چیلرها نیز 
حدود 1 متر اسـت. سـختی گیرها نیز در كنار ديوار خارجی موتورخانه 
نصب می شوند تا تخلیه آب انها به خارج، از مسیر كوتاهی انجام شود. 
لولـه های تخلیه بايد درون كانال كف موتورخانه بوده و هرگز نبايد در 
زمین دفن شوند زيرا دسترسی به آنها در هنگام پوسیدگی يا گرفتگی 
مشكل خواهد شد. منبع ذخیره سوخت نیز در عرض و مجاورت يكی 
از ديوارهای موتورخانه نصب می شـود و در هر صورت اين منابع نبايد 
در جلو يا پشت ديگ ها نصب شوند. برای اين منظور ارتفاع بین كف 
مخزن ذخیره سوخت تا كف موتورخانه معموال 1/5 متر در نظر گرفته 
می شود. دودكش ديگ را نیز میتوان بطور مستقیم باال برد و با عبور از 
سقف به فضای خارج راه داد ولی در اين روش به علت انبساط و انقباض 
فلز دودكش آبندی سقف به مرور زمان تحت تاثیر منفی قرار میگیرد و 
سـقف نیز به علت نشسـتن دوده كثیف می شود. روش مناسب جهت 
نصب دودكش، خروج آن از ديوار پشت ديگ و سپس اتصال به لوله قايم 
می باشد. برای هر ديگ بايد دودكش مستقل و مجزا در نظر گرفته شود 
تا خروج دود از بويلرها دچار اشـكال نشود. پس از تهیه نقشه مقدماتی 
آرايش موتورخانه می توان ابعاد آن را بدسـت آورد و سـپس لوله كشی 
بین تجهیزات را ترسیم نمود. در نقشه لوله كشی موتورخانه عاوه بر لوله 
كشی كلیه تجهیزات، بايد در همان نقشه يا نقشه های جداگانه لوله كشی 
اختصاصی مربوط به هريک از تجهیزات را بصورت مستقل نشان داد. 

هوای الزم برای موتورخانه
مقدار هوای الزم برای موتورخانه جهت احتراق سـوخت ها به ظرفیت 
حرارتی ديگ بستگی دارد. معموال اين هوا برای هر 1 كیلو وات ظرفیت 
حرارتی ديگ، 0/5 لیتر در ثانیه در نظر گرفته می شود كه بايد به صورت 
طبیعی و از طريق شبكه های تعبیه شده بر روی درب يا پنجره موتورخانه 
و يا دريچه ورود هوا تامین شود. سرعت ورود اين مقدار هوا به موتورخانه 
بايـد بین 1 تا 2 متر بر ثانیه باشـد كه در اين صـورت می توان به طور 
تجربـی بـه ازای هر 1 مـگاوات ظرفیت حرارتی ديـگ، 0/6 متر مربع 
سـطح مفید برای دريچه هوای ورودی در نظر گرفت. هوای مورد نیاز 
بـرای تهويـه موتورخانه و جلوگیـری از بیش از حد گرم شـدن آن نیز 
برابر با مقدار هوای الزم جهت احتراق سوخت است و سطح الزم برای 
دريچه های ورودی نیز برابر سـطح دريچه هـای هوای ورودی جهت 
احتراق اسـت. بنابراين سـطح مفید دريچه ورود هوا به موتورخانه برابر 
1/2 متر مربع به ازای هر 1 مگاوات ظرفیت حرارتی ديگ های موجود 
در موتورخانه است. دريچه های ورودی هوا به موتورخانه بايد در سطح 
پايین و نزديک كف كار شـده و دريچه های الزم جهت خروج هوای 
تهويه و اگزاسـت آنها بايد در نزديكی سـقف موتورخانه نصب شـوند. 
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حداقل فاصله لوله گاز از سطح شعله وسیله گازسوز . 1

از آن برای حفظ فاصله بني دو شبكه ميلگرد در فونداسيون ها . 2

استفاده می شود

برابر با میزان جریانی است که از واحد سطح در واحد زمان می گذرد. 3

از آن به جای بلوک سقفی برای کاهش وزن ساختامن استفاده می . 4

شود 

به تعداد دور سیمی که حول یک محور یا هسته ای پیچیده می شود . 5

می گویند

وسیله ای برقی برای جابجایی بین طبقات ساختامن. 6

محدوطه کارگاه باید برای رعایت ایمنی توسط نوارهایی با این رنگ . 7

مشخص گردد

از پروفیل های ساختامنی. 8

شیارهای مارپیچ بیرون پیچ. 9

از نرم افزار های مدیریت پروژه. 10

وظیفه تفکیک ساختامن بر عهده این مهندس است. 11

از ابزار مدرج مساحی. 12

در ساختامن به قسمتی گفته می شود که هنگام اجرا به صورت حفره . 13

باقی می ماند

از روش های آنالیز سازه ها. 14

حائل حفاظتی و ایمنی که برای جلوگیری از پرت شدن از ارتفاع . 15

طراحی شده باشد

کاهش آن در ساختامن باعث کاهش اعامل نیروی زلزله به طبقات . 16

می شود

از مصالح عایق بندی ساختامن. 17

سیمی که جریان خروجی از وسیله برقی را به مولد برمی گرداند. 18

بخشی از جدار خارجی ساختامن که در معرض دید قرار دارد. 19

از مصالح سنتی در ساختامن. 20

کار کننده و کسی که مزد می گیرد و در مقابل کارفرما قرار دارد. 21

پاسخ جدول نشریه 
شماره 44
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 یکطرفه و دوطرفه آن در ساختمان استفاده می شود  – 1

 در هنگام صاعقه اتصال به زمینحفاظت سیستم  – 2

  یکی از زوایای خم آرماتور – 3

 قسمتی از ساختمان که تمام یا بخشی از آن پایین تر از کف زمین طبیعی قرار دارد  – 4

 شخصی که وظیفه طراحی سازه را به عهده دارد – 5

 وسیله ای که با بهره گیری از برق برای انتقال افراد در دو طبقه غیر هم سطح استفاده می شود – 6

 فضایی که در آن تصرفی صورت نگرفته است – 7

 مبحث الزامات عمومی ساختمان – 8

 کنترل هم زمان دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن در ساختمان – 9

 در ساختمان های بلند از این تحلیل جهت آنالیز سازه ای استفاده می شود – 10

 نرم افزاری برای محاسبه احجام خاکی – 11

 ماده ای عایق معدنی که استفاده از آن به دلیل سرطان زا بودن ممنوع گردیده است – 12

 تغییر شکل تیرها و دال ها در طول زمان – 13

 تمانسطوح قابل بازشدن در ساخ – 14

 از اجزای اسکلت ساختمان جهت تحمل بارهای خمشی – 15

 فضایی که ریل ها و برخی تجهیزات آسانسور در آن نصب می شود – 16

 باالترین تراز ساختمان – 17

 عنصر پایه فوالد و چدن – 18

 از مصالح سنتی در ساختمان – 19
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رویکردي نوین
در توصیف 
ساختمانهاي

با مصرف انرژي
ــفر  صـــ   0 ـ 

)1(امید رمضاني  )2(مصطفي علي نژاد  )3(مهدي بريماني
كارشناسان شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان

omidramzani@gmail. com

1- مقدمه: 
حـدود 35% انـرژي مصرفـي 
بـه  مربـوط  دنیـا  در  سـاالنه 
ساختمانهاي مسكوني و تجاري 
است و 70% گاز طبیعي كشور 
ما نیز مربوط به سیستم گرمايش 
ساختمانهاست. توجه به بهینه 
سازي در مصرف و تولید انرژي 
موضوع بسیار پراهمیتي می باشد، 
غیر از سـهم غیرقابل انكار آن 
در حفظ منابع انرژي فسـیلي با 
كاهـش میزان بهره بـرداري از 
آنها، رعايت و توجه به آن زمینه  
هاي مناسبي براي بهره  گیري 
از منابـع انرژي نو و تجديدپذير 
فراهـم مـي آورد. در واقع براي 
انرژي هـاي  از  بتـوان  آنكـه 
اسـتفاده  تجديدپذيـر  و  نـو 
كـرد می بايسـت تا حـد امكان 
تقاضـاي انـرژي را كاهش داد. 

متخصصان صنعت سـاختمان 
ايجـاد  كـه  باورنـد  ايـن  بـر 
دوسـتدار  "سـاختمان هاي 
محیط زيسـت" كلیـد كاهش 
گازهـاي گلخانـه اي به شـمار 
مي آيد. بـراي نمونه در آمريكا 
ساختمانها در مجموع 40 درصد 
انـرژي را مصرف مي كنند كه 
جدا از مسايل زيست محیطي، 
بسـیار  اقتصـادي  فرصتهـاي 
بزرگـي در زمینـه صرفه جويي 
انـرژي در ايـن مكانهـا بوجود 

آورده است. 
قیمـت ارزان انـرژي در ايـران 
سـبب گرديده تا بهینه سـازي 
اقتصـادي  لحـاظ  از  مصـرف 
توجیهي براي مصرف كنندگان 
نداشـته باشـد، میـزان مصرف 
انرژي در كشـور بسیار سرسام 
آور بوده كه اين مساله تا كنون 

جـز اتاف سـرمايه سـودي به 
همراه نداشـته است، با توجه به 
اين نكته و همچنیـن آمار ارائه 
شـده توسـط مراجـع ذيصاح 
كنونـي مصـرف  رشـد  رونـد 
میـان  در  يابـد  ادامـه  انـرژي 
مدت، ايران به يک كشـور وارد 
كننده حاملهاي انـرژي تبديل 
خواهـد شـد. بنابرايـن تـاش 
براي ساختمانهايي كه مصرف 
انرژي بسیار كمي داشته باشند 
بسـیار مهم اسـت اين موضوع 
به ساكنان در كم كردن هزينه 
ها نیز كمک مي كند بر اساس 
پژوهشـهاي انجام شده در اين 
حوزه منظور از اين سـاختمانها، 
ساختمانهايي اسـت كه انرژي 
مـورد نیازشـان از انـرژي هاي 
تجديد پذير و در خود ساختمان 
تولیـد مـي كننـد و نیـازي به 

چکیده: 
بیـش از 30 درصـد منابع مختلف انرژي 
كشـور در ساختمانهاي مسـكوني، اداري، 
تجاري و غیره مصرف مي شـود. به علت 
طراحي و استفاده نامناسب از اين ساختمانها 
و عـدم نگهـداري مناسـب دسـتگاههاي 
گرمايشـي و سرمايشـي آنها، مقدار زيادي 
از انرژي ورودي به اين سـاختمان ها تلف 
مي گردد. امروزه با كاهش حجم ذخیره اي 
سوختهاي فسیلي، گران تر شدن بهاي انرژي 
و از آن مهم تر آلودگي ايجاد شـده ناشي از 
مصرف سوختهاي فسـیلي ساختمانهايي 
بـا مصرف انرژي صفر طرفداران بسـیاري 
پیـدا نمـوده اسـت. بـراي سـاختن چنین 
ساختمانهايي از يک سو بايد مصرف انرژي 
ساختمان را كاهش داد و از سوي ديگر بايد 
تولیـد انرژي هاي تجديد پذير را جايگزين 
انـرژي هاي فسـیلي مصرفي نمايیـم. در 
اين مقاله به معرفي و توصیف جامعتري از 
استفاده اين ساختمانها با رويكرد بكارگیري 
تجديدپذيـر  تكنولوژيهـاي  هوشـمندانه 

پرداخته شده است. 

صفـر،  انـرژي  سـاختمان  واژه:  کلیـد 
سـوختهاي فسـیلي، انـرژي تجديدپذير و 

ZEB
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ندارنـد.  ايـن  از  بیشـتر  انـرژي  مصـرف 
2- ساختمان انرژي صفر

در سـاده ترين نگاه مسـاله عبارتسـت از افزايش 
راندمـان و امنیت انرژي و كاهش انتشـار الودگي، 
تعريف امروزه دنیا به عنوان انرژي، نوعي انرژي است 
كه براي تحويل آن به مصرف كننده هزينه شده 
است. در اين بین هزينه آلودگي آن نیز وجود دارد، 
عـاوه بر اين ديدگاه هزينه-زيان داراي مفهومي 
منطقي ذات بشري و همچنین ديدگاهي اقتصادي 
استف بنابراين راه حل مناسب و توجیه پذير همواره 

راه حلي اسـت كه برايند هزينه و زيان آن سودآور 
باشد و در حالیكه يک راه حل بهینه راه حلي است 
كه میزان سـودآوري آن بیشینه باشـد شكل )1(. 
در شكل )2( انرژي مصنوعي توسط فرايندهاي غیر 
طبیعي تبديل و در اختیار جامعه قرار میگیرد، )انرژي 
هزينه بر( با توجه به شـكل راه حل اين اسـت كه 
تـا حد ممكن انرژي مصنوعـي تولیدي افزايش و 
انرژي مصنوعي ورودي و اثرات زيسـت محیطي 
كاهـش يابد اين ديـدگاه، حداقل كـردن مصرف 

انرژي هزينه بر است. 

شكل )1(: ديدگاه هزينه زيان

شكل )2(: تبديل انرژي مصنوعي توسط فرآيندهاي غیرطبیعي

مفهـوم اصلي كه مجموعه ZE را تعريف مي كند 
مجموعه اي اسـت كه مي تواند انـدازه انرژي مورد 
نیـاز خـود را تولید كند. در تعريـف ديگر معموال به 
سـاختمانهايي كه میزان تولید انرژي ساالنه در آن 
برابر يا بیش از میزان مصرف آن اسـت سـاختمان 

ZE گفته می شود. 
ساختمان انرژي صفر )زيب( يک ساختمان مسكوني 
يا تجاري اسـت كه تا حد زيادي اسـتفاده از انرژي 
مـورد نیاز خود را از طريق دسـتاوردهاي بهره وري 
كاهش میدهد بطوري كه تعادل بین انرژي عرضه 

شده و مورد نیاز برقرار نمايد. 
با وجود اين فاقد يک تعريف مشترک و يا حتي درک 
مشترک از اين كلمه انرژي صفر هستیم كه در اين 
مقاله كه جنبه هاي گوناگون اين مفهوم و در نهايت 
يک تعريف روشن و قابل اندازه گیري براي رسیدن 

به سمت هدف زيب  )ZEB( مي رسیم. 
يک تعريف زيبا مي تواند اين باشد )) استراتژي تامین 
انرژي با توجه و تاكید بر تقاضا با تعادل اسـتفاده از 
سـوخت و مسـايل مربوط به هزينه هاي آن (( كه 
در نهايـت با برآورده كردن هدف زيب )ZEB( كه 
در اين مباحث اين واژگان بسـیار با اهمیت هستند، 
خالص صفر انرژي، خالص صفر منبع انرژي، خالص 

صفر انرژي تولید گازهاي گلخانه اي. 
3- بهینه سازي انرژي

به نظر میرسـد كه جدا از مسـايل مرتبط به تولید و 
انتقال برق، بهینه سازي مصرف نیز مي تواند تاثیر 
مهمـي در كاهش میزان وابسـتگي به منابع انرژي 
داشته باشـد، اصوال كاهش مصرف انرژي از دو راه 

قابل حصول است: 
كاهش تقاضا: كاهش تقاضا نیازمند فرهنگ سازي 
و تغییر اسـتانداردها و كیفیت زندگي است. مثا در 
فصل زمسـتان با كاهش دماي گرمايشي داخلي و 
اسـتفاده از لباس مناسـب مي توان میزان تقاضاي 
انـرژي را كاهـش داد بـراي كاهـش تقاضـا، ابتـدا 
بايد الگوي مصرف غالب شـناخته شـده و سـپس 
راهكارهاي مناسب براي آن ارائه و با فرهنگ سازي 
و زمینه عملي شده آنها محقق شود، در حقیقت براي 
عملي شدن برخي از اين روشها تغییر كیفیت زندگي 

ضروري است. 
كاهش اتاف انرژي: كه امكان اسـتفاده از روشـها 
نوين جهت كاهش اتاف انرژي بسیار حائز اهمیت 
اسـت. اصـوال مصـرف انـرژي در دو بخش عمده 
ئ گرما و الكتريسـیته مي باشـد، در شكل)3( روند 
تلفات در اسـتفاده از منابع مختلـف انرژي در تولید 

الكتريسیته در مقیاس جهاني نشان داده شده است.
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شـكل )3(: روند تلفات در اسـتفاده از منابع مختلف 
انرژي در تولید الكتريسیته در مقیاس جهاني

همانگونـه كـه در شـكل بـاال مشـاهده میشـود، 
ظرفیتهاي مناسـبي جهت كاهش اتاف انرژي در 
بخش تولید در نیروگاههاي حرارتي وجود دارد با  در 
نظر گرفتن اين موارد و همچنین ساير ماحظات و 
شرورتهاي مرتبط با بهینه سازي در مصرف و تولید 
انرژي پرداختن به بحث ساختمان سبز و ساختمان با 

انرژي صفر مورد توجه قرار گرفته است. 
در اين صورت با كاهش تقاضا و تلفات مي توان از 
انرژي هاي نو اسـتفاده كرد. و از شبكه بزرگ تولید 
و انتقال به طور وسیعتري استفاده كرد در اين روش 
عاوه بر اينكه افت شبكه انتقال عما وجود نخواهد 
داشـت، امنیت تامین انرژي مورد نیاز باالتر خواهد 
بـود، و ديدگاهـي كه كیفیت زندگي را تغییر خواهد 
داد و مـا را بـراي زندگي در عصـري جديد و كاما 
متفاوت آماده میكند اين بیان از مفهوم ZE است. 

4- سـاختمان انرژي صفر، مرز تعاریف و 
جریانهاي انرژي: 

اولويـت بنـدی تكنولـوژی هـای منابـع در محـل 
دسترسی كه برای كسانی كه در محل هستند انواع 
مختلـف فن آوريهای انرزی تجديد ناپذير در محل 
عرضـه بـرای ZEB وجـود دارد از انواع اين نمونه 
های فناوری های موجود عبارتند از PV، آبگرمكن 
خورشیدی، باد، برق آبی، و سوختهای زيستی، همه 
اين منابع تجديد پذير بسیار مطلوب تر و بهتر از منابع 
انرزی متعارف )مانند زغالسنگ و گاز طبیعی( هستند. 
با اين حال يک رتبه بندی از انرژی و منابع تجديد 
پذير كه ترجیح داده می شود كه استفاده شود را آماده 
كرده ايم: برای تهیه رتبه بندی اين جدول بر اساس 
تكنولوژی های مبتنی بر استفاده اعمال شده اند مانند: 
1- به حداقل رساندن تاثیرات زيست محیطی با تشويق طراحان 
ساختمان با انرژی كارامد و كاهش تلفات حمل و نقل و تبديل 
2- دسترسی آن بیشتر از طول عمر ساختمان خواهد بود. 
3- به طور گسـترده ای در دسـترس است و دارای 

پتانسیل تكرار باال برای آينده ZEB است

در جدول)1( انواع موجود از منابع انرژی تجديدپزير 
برای ZEB آورده شده است. 

5- خانه  های با انرژی صفر: 
تعاريف و عبارتهای زيادی در اين رابطه وجود دارد، 
مانند يک خانه با انرزی صفر، يک خانه مسـتقل از 
انـرزی يا خانه ای بـا انرژی خنثی و. . . . كه اين ها 
با تعاريف ZE تريف جديدی نیست و فقط يک نام 
جديد است كه برای ساختمانها بكار میرود با اين حال 
اين تعاريف می واند به موارد ذيل بستگی داشته باشد: 

- اهداف پروژه 
- هزينه های انرژی 

- شرايط آب و هوايی و انتشار گازهای گلخانه ای 
- اهداف سرمايه گذار و. . . 

بـا در نظـر گرفتن كلیه حـاالت چهار گـروه برای 
ساختمانهای ZE ارائه شده است. 

Net zero site energy: يـک سـاختمان بـا 
مكان انرژی خالص صفر، انرژی بیشـتری از میزان 
مصرفـش وقتـی كـه در مكان )سـايت( محاسـبه 

می شود، در طی سال تولید می كند 
Net zero cost energy: يـک سـاختمان با 
هزينه انرژی صفر، مقدار پولی كه شـبكه سراسری 
به ازا انرژی صادر شده از ساختمان به شبكه مالک 
ساختمان می پردازد، برابر است با پولی كه مالک به 
شبكه برق به ازا خدمات انرژی مصرفی خود در يک 

سال می پردازد. 
Net zero source energy: يک سـاختمان 
با منبع انرژی خالص صفر، انرژی بیشتری از میزان 
مصرفش در طی سال تولید می كند وقتیكه در آن 
منبع محاسبه می شود )منبع انرژی اشاره دارد به انرژی 
اولیه استفاده شده برای تولید و تحويل انرژی به سايت( 
Net zero emission energy: يک ساختمان 
كـه انرژی خـود را از طريق منابع تجديدپذير تولید 
می كند و بیشتر از میزان مصرفش در طی سال است. 
ولـی در نگاهی كلی تر و در تعريف اختصاصی اين 
خانه بايد گفت ساختمانهايی با عملكرد باال، بسیار 
اندک می باشـند معوال اتصال به شـبكه سراسری 
بـرق را بـا انـدازه گیری خالـص تركیب كـرده و از 
سیسـتمهای انرژی تجديدپذير بـرای تولید همان 

میزان برق كه ساالنه نیاز دارند استفاده می كنند. 
 در زمانهاي پیک تقاضا كه سیسـتم خانه پاسخگو 
نیسـت برق از شـبكه سراسـري خريدار شـده و در 
زمانهايي كه تولید برق بیشتر از میزان مصرف است 
به شـبكه فروخته مي شـودو به اين ترتیب از نظر 

اقتصادي هزينه ها تعديل مي شود. 
بـه طـور مثـال میـزان مصـرف انـرژي در يـک 
خانـه معمولـي بعنـوان پايـه و يـک خانـه نزديک 
مركـز  گزارشـات  در  آنچـه  بـا  مطابـق   ZE
 .)4( شـكل  شـد  بیـان   NAHB تحقیقـات 

ردیف 
مثالانواع ZEB طرف عرضه انرژیو نوع

كاهش مصرف انرزی مكان از طريق 1
تكنولوژيهای ساختمان مصرف كم

دوری از استفاده از روشنايی در روز
) استفاده از روشنايی روز (

تجهیزات تهويه مطبوع با راندمان باال تهويه طبیعی، 
خنک كننده و تبخیری و. . . . 

انواع منابع موجود در محل عرضه

استفاده از منابع انرژی تجديدپزير; در 1
PV، اب گرمكن خورشیدی و باد واقع در ساختماندسترس داخل ساختمان

استفاده از منابع انرژی تجديدپذير در 2
دسترسی در محل

PV، اب گرمكن خورشیدی كم تاثیر ابی و بادی 
واقع در محل اما در ساختمان نیست

تامین منابع خارج از محل عرضه

1
استفاده از منابع انرژی تجديد پذير و 

دسترس خارج از محل و تولید انرژی در 
محل

نیروگاه بیوماس چوب پلت اتانول و يا بیوديزل كه از 
ضايعات وارد شده در فرآيند در محل مورد استفاده 

برای تولید برق و گرما استفاده شود

خريد از سايتهای منابع انرژی تجديدپذير در 2
خارج از محل مورد استفاده

باد مبتنی بر تجهیزات، PV، يا خريد ساير انرژی 
های سبز و گزينه هیدروالكتريک در برخی موارد در 

نظر گرفته می شود. 

ZEB جدول 1- انواع موجود از منابع انرژی تجديدپزير برای
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 ZE ماحظه مي شـود كه طراحي خانـه به روش
تا چه حد توانسـته میزان مصـرف انرژي در بخش 
 BASF گوناگـون را كاهش دهد، يک خانه با نام
در پترسون آمريكا نیز با هدف انرژي صفر طراحي و 
ساخته شده كه بمنظور كاهش مصرف انرژي در بر 
گبرنده فاكتورهايي چون عايق حرارتي پلي استايرن 
و پوشـش بام با فلز سـرد بود، اين عوامل توانستند 
مصـرف انـرژي را تا 80درصد پايینتـر از خانه هاي 

معمولي كاهش دهند. 
6- مصرف انرژی در مقابل حفظ انرژی

يكی از موضوعات اصلی از مناظره طرح ساختمان 
انرژی صفر در مورد تعادل بین ذخیره انرژی و مصرف 
توزيع شده انرژی تجديد شدنی )انرژی خورشیدی و 
انرژی باد( می باشـد. اكثر خانه هـای انرژی صفر از 
تركیب اين دو اسـتراتژی اسـتفاده می كنند. چنین 
خانه هايی در مكانهايی پديدار شده اند كه كمک های 
مالـی قدرت زايی نوری )pv( قابل توجه می باشـد 
ولی بسـیاری از خانه های بـه اصطاح انرژی صفر 
همچنان صورتحسـاب خدمات همگانی دارند. اين 
نوع مصرف انرژی بدون ذخیره مازاد انرژی ممكن 
است از لحاظ هزينه با قیمت فعلی الكتريسیته تولید 
شده با تجهیزات قدرت زای نوری )بسته به قیمت 
محلی شـركت نیروی برق( موثر نباشد و همچنین 
ممكن است به انرژی و منابع بیشتر نیاز داشته باشند 

بنابراين اين روش كمتر بوم شناسی می باشد. 
7- طراحی ساخت

بـا صرفه ترين مراحل از لحاظ هزينه برای كاهش 
مصرف انرژی در يک سـاختمان معمـواًل در طول 
فراينـد طراحـی اتفـاق می افتـد. برای رسـیدن به 
مصـرف انـرژی كارآمد، طراحی انـرژی صفر بطور 
قابل ماحظه ای از عملكرد قراردادی ساخت متفاوت 
می باشـد. طراحـان موفق سـاختمان انـرژی صفر 
معمواًل اصول انرژی خورشـیدی غیرفعال آزمايش 
شده از لحاظ زمانی يا شرايط مصنوعی كه با امكانات 

مكان كار می كنند را تركیب می كنند. 
نور خورشـید و گرمای خورشـیدی، بادهای غالب و 
سرمای زمین در زير يک ساختمان می تواند روشنايی 
روز و حرارت هـای ثابت درونی را با حداقل ابزارهای 
مكانیكی تامین كنند. ساختمانهای انرژی صفر معمواًل 
برای اسـتفاده از گرمای انرژی غیرفعال خورشـیدی 
بهینه سازی و با حجم گرمايی برای تثبیت گوناگونی 
درجه حرارت روزانه تركی بمی شوند و در اكثر شرايط 

آب و هوايـی بـه خوبی عايق بندی می شـوند. تمام 
تكنولوژيهای مورد نیاز برای ايجاد ساختمانهای انرژی 
صفر امروزه بدون سفارش دادن در دسترس می باشند. 
ابزارهای شبیه سـازی كامپیوتـری 3 بعدی پیچیده 
برای طـرح ريزی اينكه چگونه سـاختمانی با يک 
سری متغیرهای طراحی عمل می كند در دسترس 
هسـتند. از جمله متغیرهـای طراحی، جهت گیری 
سـاختمان نسـبت بـه موقعیـت روزانـه و فصلـی 
خورشیدی( نوع پنجره و در و نحوه قرارگیری، عمق 
بیرون زدگی، نوع عايق و مقادير عناصر ساختمانی، 
هواگیـری، بهره وری و بازده تجهیزات گرمايشـی، 
سرمايشی روشـنايی و تجهیزات ديگر و همچنین 
آب و هوای منطقه می باشـند. اين شـبیه سازيها به 
طراحان برای پیش بینی اينكه چگونه ساختمان قبل 
از اينكه ساخته شود عمل خواهد كرد كمک می كنند 
و آنها را قادر می سازند تا مفاهیم اقتصادی و مالی را 
در آنالیز منفعت هزينه يا حتی ارزيابی مناسبتر چرخه 

زندگی الگو برداری كنند. 
سـاختمانهای انرژی صفر با ويژگیهـای قابل توجه 
صرفـه جويـی انـرژی سـاخته می شـوند. بارهـای 
گرمايشی و سرمايشی با استفاده از تجهیزات بسیار 
كارآمـد عايق مضاعـف پنجره هايی بـا كارايی باال، 
تهويه طبیعی و ديگر تكنیک ها تخفیف پیدا می كنند. 
ايـن ويژگیها بسـته بـه مناطق آب و هوايـی كه در 
آن سـاخت و سـاز اتفاق می افتد متفاوت می باشند. 
بارهای گرمايشـی آب را می توان با اسـتفاده از لوازم 
ثابت نگهـداری آب، واحدهـای بازيافت گرمايی در 
فاضـاب و با اسـتفاده از گرمای خورشـیدی آب و 
تجهیزات بسـیار كارآمد گرمايشـی آب كاهش داد. 
بعاوه روشنايی روز با پنجره های سقفی يا لوله های 
خورشـیدی می توانند 100 درصد روشنايی روزانه در 
خانه را تامین سـازند. روشن سازی شبانه معمواًل با 
روشنايی المپ های مهتابی و LED كه 1/3 يا كمتر 
نسبت به المپ های رشته ای برق مصرف می كنند و 
گرمای ناخواسته هم تولید نمی كنند تامین می شود. و 
بارهای الكتريكی متفرقه را می توان با انتخاب وسايل 
كارآمد و به حداقل رسانیدن بارهای خیالی يا نیروی 
انتظار تقلیل كرد. تكنیک های ديگر برای رسیدن به 
شبكه صفر )بستاه به آب و هوا( اصول ساخت پناهگاه 
زمینی، ديوارهايی با عايق خوب با استفاده از ساخت 
بلوک كاه، پانل های سـاختمانی از قبل ساخته شده 
Vitruvienbuilt و المان های سـقفی عاوه بر 

منظر بیرونی برای سـايه انداختن فصلی می باشند. 
سـاختمانهای انرژی صفر معمواًل برای استفاده دو 
جانبـه از انـرژی از جملـه كاالهای بـادوام طراحی 
می شـوند. به عنوان مثال استفاده از نیروی يخچال 
بـرای گرم كـردن آب خانگـی، مبدل های گرمايی 
فاضاب، دسـتگاههای اداری و خدمات رسان های 
كامپیوتری و گرمايی بدن برای گرم كردن ساختمان. 
اين سـاختمانها از انرژی گرمايی كه سـاختمانهای 
قديمـی ممكن اسـت به بیرون دفع كنند اسـتفاده 
می كننـد. آنها ممكن اسـت از تهويه بازيافت گرما، 
چرخـه ی گرمايـی آب داغ، تركیب گرمـا و برق و 

واحدهای سرماساز جذب استفاده كنند. 
8- نتیجه گیري: 

ايـده اين سـاختمانهای صفـر انرژی كـه برای كم 
نمـودن مصرف سـاختمانی می باشـد كـه در واقع 
صفـر انـرژی امكانـات زندگـی و كار را در يـک 
فضـای بدون سـوخت فسـیلی پیشـنهاد می دهد 
بـدون شـک سـاخت سـاختمانها ی صفـر انرژی 
نیـاز قرن آينده می باشـد برای موفقیـت آينده اين 
سـاختمانها خاقیـت، زمان بندی دقیـق و همكار 
ی جمعـی بیـن گروههـا ی مختلـف می باشـد. 
در واقع "صفر انرژی" امكانات زندگی و كار را در يک 
فضا ی بدون سوخت فسیلی پیشنهاد می كند. اين 
ساختمانها در طول سال بر اساس نیاز مصرف انرژی 
خود، انرژی تولید می كنند. فیزيک و ساختار مناسب 
و اسـتفاده از منابع تجديد پذير در اين سـاختمانها، 
رسیدن به هدف فوق را تا حد زيادی میسر می سازد. 
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بی شک بخش كنترل نظارت سازمان نظام مهندسی يكی از مهم ترين اركان اين 
سازمان است و دارای اهداف بلندی نیز می باشد و به نقل از يک پیش كسوت، 
اين بخش چراغ سازمان بوده و درصورت خاموشی، به راحتی سازمان را از اهداف 
اصلی اش دور می نمايد. اين بخش اگرچه شايد به ظاهر درآمد زا نباشد ولی اگر 
به درستی عمل شود درآمدهای زيادی در بلند مدت نصیب سازمان می نمايد. با 
توجه به اينكه  هدف و فلسفه وجودي آن اصاح و بهبود است اگر اين ويژگي 
در سازمان موجود نباشد، سازمان دوام چنداني نخواهد داشت، اگر چه درآمدهای 

بســیار زيادی از طرق ديگر داشته باشد. 
خوشبختانه سازمان نظام مهندسی برای 
اين بخش بودجه زيادی را در نظرگرفته 
و كارشناسان كنترل نظارت در 25 دفتر 
نمايندگی درسطح استان به دقت مشغول 
رصد پروژه ها می باشند ولی متأسفانه با 
وجود اين همه هزينه، گزارش، كارعملیاتی 
و اجرايــی، كار به ســرمنزل اصلی خود 
نرسیده و شاهد تخلفاتی نیز می باشیم. 

به راستی چرا؟ 
ابتــدا ازخومان شــروع كنیــم، به قول 
قديمی ها يک ســوزن به خود بزنیم يه 

جوال دوز به ديگران. 
چالش اول، تایید نشدن 

نقشه های اجرایی در 
دفترنمایندگی:

 از نظرسازمان حتماً بايد رای كمیسیون 
ماده 100 دريافت شــود تا نقشــه های 
اجرايی در دفترنمايندگی مورد بررسی قرار 
گیرند. ناظرين هنگامی كه يک سقف از 
پروژه يا فونداسیون پروژه انجام گرديده و 
رأی در شــهرداری صادر شده، نقشه ها 
را به دفتر ارائه مــی دهند تا تأيید گردد 
و ثبت شود. معضل بعدی رد شدن نقشه 
ها است، اگرسازه جوابگوی بارهای وارده 
نباشد اين ســازه بايد مقاوم سازی شود 
كه تجربه نشــان داده در اكثر موارد اين 
كار اتقاق نیفتاده و فقط نقشه ها برروی 
كاغذ تغییر پیدا می كنند تا تأيید گردند. 
اگر ناظری هم قبل از شــروع كار، نقشه 
ها را به دفتر جهت بررسی ارائه دهد، پس 
از تأيید نقشه ها هیچ گونه مهری برپای 
نقشه ها درج نمی گردد !! و اين موضوع 
نیز همیشه با اعتراض ناظرين همراه بوده 

و می باشد. 
چالش دوم، درصد پایین تراکم و ســطح اشغال داده شده در 

برگه ضوابط: 
 آيا واقعاً منطقی اســت كسی كه برای خريد 250 مترمربع زمین در يک نقطه 
خوب شهرمبلغ هنگفتی پرداخت می نمايد، فقط 45 درصد از سطح اشغال زمین 
را زير ساخت ببرد؟ در اينجاست كه مالک مجبور است 2 نقشه برای پروژه تهیه 
نمايد و اين دو نقشه ای شدن، باعث سردرگمی ناظر و مالک  می گردد و معضلی 

نیز برای كنترل نظارت خواهد بود. 

چالش سوم، تفکیکی های غیر مجاز: 
كه هیچ گونه نظارتی برتفكیک آنها وجود ندارد، به طورمثال پاک های 100متری، 
كه فقط با دادن جريمه حد نصاب دركمیسیون ماده 100 مشمول دريافت پروانه 
می شوند. خريدار اين پاک ها هم پس از خريد اقدام به ساخت 120درصد سطح 
اشغال زمین می نمايد، آن هم بدون تأمین پاركینگ كه اين موضوع ساده هم ! با 
دادن جريمه در كمیسیون دوستانه حل و فصل می گردد. )الزم به ذكر است اين 
گونه ساختمان ها معموال از سمت نورگیر چسبیده به ديوار همسايه می باشند(. 

چالش چهارم، عدم همکاری مرجع صدور پروانه و ســازمان 
نظام مهندسی: 

  اين دو مرجع مهم هیچ گونه هماهنگی و همكاری با يكديگر ندارند. متأسفانه 
سايه يک دسته تفكرهای قديمی مربوط به دهه 50 بر روابط آنها حاكم شده و 

مانع از دوستی، همدلی و هماهنگی اين دو نهاد گرديده است. 

کنترل و نظارت
چالش ها، محدودیت ها و فرصتها
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چالش پنجم: هدایت مالک به تخلف: 
ديدگاه تخلف ساختمانی در مرجع صدور پروانه دراكثر مواقع فقط هدايت مالک 
جهت مراجعه به كمیســیون ماده صد و پرداخت جريمه می باشد. اين موضوع 
متأسفانه در نامه های توقف عملیاتی كه ناظرين به شهرداری  ارسال می دارند 

بسیار مشهود است. 
چالش ششــم، نبودن برخی کارشناســان خبره رشته های 
هفت گانه نظام مهندسی در واحد کنترل نظارت مرجع صدور 
پروانه و عدم همکاری آنها با واحد کنترل نظارت دفترنمایندگی: 

به طور مثال اگر ناظر تأسیساتی به دلیل نواقص، تقاضای توقف كاری را نمايد 
چگونه بازرسان تقاضای ناظر را رسیدگی فنی می نمايند؟ يا از نظر نقص اجرای 
تأسیساتی كنترل می كنند؟ يا پس از رفع نواقص كار را مجدداً فعال می نمايند؟ 
اگراين دو واحد با هم همسو و يكدل باشند شايد موضوع اين بند به طور كامل 

حل و فصل گردد. 
چالش هفتم: عدم ارائه به موقع گزارش مراحل مختلف توسط 

برخی از مهندسین ناظر: 
مهندس ناظرپروژه )البته برخی مهندسین(، تخلف در سطح و ارتفاع را دير به مراجع 
ذيربط اطاع داده يا خیلی ديرتوقف عملیات اجرايی را به شهرداری گزارش می دهند 
 يا در زمان پايان كار مطلع می شوند كه كار به اتمام رسیده و مالک به دنبال گواهی اتمام 
می باشــد. خوشبختانه اين دسته از مهندسین نه شامل تبصره 7 شهرداری ها 

می شوند و نه به شورای انتظامی معرفی می گردند!!!
چالش هشتم، دستمزد پایین خدمات مهندسی: 

 درخصوص اين بند فقط پیشنهاد می شود سری به سازمان های شهرهای ديگر 
بزنید و اختاف بین دســتمزد ها را مشاهده كنید. در استان مازندران شايد يک 
مهندس سازه برای نظارت يک ساختمان 5 طبقه، به اندازه يک سنگ كار  پله نیز 
دستمزد نمی گیرد !!! همین موضوع باعث عدم رغبت جهت نظارت صحیح می شود. 

چالش نهم، استحکام بنای پروژه های حریم مصوب شهر: 
پروژه هايی كه به دلیل عدم قرارگیری در محدوده طرح تفضیلی قادر به دريافت 
پروانه نمی باشند و متأسفانه برخی مهندسین بدون رعايت ضوابط و مقررات با 
دريافت هزينه های گزاف و در برخی مواقع خیلی كم،  اقدام به تايید استحكام 
بنای اين پروژه ها می نمايند كه اين موضوع معضلی را به وجود آورده اســت. 
الزم است مرجع صدور پروانه حداقل اگر هم به دلیل نبود ملک در حريم شهر 
قادر به صدور پروانه نمی باشد، شرايطی را فراهم نمايد تا مالک به نظام مهندسی 
معرفی گرديده تا از اين طريق يک نقشه درست و تأيید شده تحويل مالک گردد 
يا حداقل يک ناظر ســازه يا يک فرد دارای صاحیت كه بتواند نظارت پروژه 
را برعهده بگیرد به ايشــان معرفی گردد. متأسفانه در اين پروژه ها هیچ گونه 
نظارتی وجود نداشته و همینطور ساخته شده و به راحتی دركمیسیون ماده صد 
با پرداخت جريمه مشكلشان حل می گردد و به راحتی هم سند تفكیكی تهیه 
نموده و واحد های خود را به فروش می رسانند. الزم به ذكر است اگر دبیرخانه 
كمیسیون ماده صد هر برگه ای را از مالک به عنوان استحكام بنا دريافت ننمايد 
و هر مهندسی با هر صاحیتی نیز اقدام به تأيید استحكام بنا نكند و مالک جهت 
تايید استحكام ساختمان در همان ابتدای كار به نظام مهندسی معرفی شود، شايد 

بسیاری از مشكات در اين زمینه مرتفع گردد. 
در نظر داشته باشیم خوشبختانه سازمان نظام مهندسی در حال برگزاری دوره های 
استحكام بنا می باشد و با اين دوره ها فقط يک سری افراد خاص می توانند اين 

برگه ها را تايید نمايند و بعد از تايید به شهرداری نیز معرفی می گردند. 
چالش دهم، اطالع رسانی درست از شروع پروژه به ناظرین: 

 متأسفانه ناظرين هماهنگ كننده در اغلب موارد با توجه به اينكه 10 درصد بابت 
اين مورد هزينه دريافت می نمايند ) اگرچه اين مبلغ بسیار كم می باشد ( شروع 

پروژه را به اطاع ناظر مربوطه نمی رسانند. به طورمثال تأسیسات ساختمان به 
اتمام می رسد و آن هنگام است كه ناظر تأسیسات متوجه می شود كار شروع 
شده و يا به اتمام رسیده است كه مشكات بعدی آغاز می شود. ناظر پايان كار 
را تأيید نمی نمايد و اختافات و مسائل ديگر به وجود می آيد كه در اغلب موارد 
دو طرف به نتیجه درستی  نمی رسند و جديداً هم باب  شده است كه مالک هم  

برای حل موضوع، ناظر را تحت فشار قرارداده تا انصراف دهد. 
اين10 مورد فقط يک بخش كوچكی از هزاران مشكل كنترل نظارِت صحیح 
است و در اين نوشته مجال برای بیان بقیه مسائل وجود ندارد؛ اما در جهت حل 

موضوع شايد بتوان اين موارد را پیشنهاد نمود: 
ایجاد یک تفاهم نامه مشــترك بین دفاتر نمایندگی و مرجع 

صدور پروانه: 
   اين تفاهم نامه می تواند شامل موارد زيرياشد: 

1- هدايت مالک از سوی مرجع صدور پروانه، قبل از دريافت ضوابط 
به دفتر نمايندگی جهت آموزش پیش ازساخت. 

 اين دوره مراحل كامل اخذ صدور پروانه تا پايان كار اعم از مسائل اداری 
و در زمان ساخت نیز مسائل ايمنی و. . . را به مالک تفهیم می نمايد و با روال كلی 
كار آشنا می كند )باحضور نماينده شهرداری، سازمان نظام مهندسی و اداره كار و 
اموراجتماعی(. الزم به ذكر است موضوع فوق در دفترنمايندگی در حال انجام می باشد. 
2- حضور يک نماينده از دفترنمايندگی در جلسات كمیسیون ماده صد )حتی 

بدون حق رای(. 
 3- حضور يک نماينده از شهرداری در جلسات هفتگی كنترل نظارت دفترنمايندگی. 
4- تشكیل كارگروه كنترل نظارت شهرداری و دفتر نمايندگی، تشكیل جلسات 
ماهانه و بررسی پرونده های خاص و مسأله دار، آسیب شناسی و ايجاد يک راه 

حل و رويه درست و منظم. 
5- ايجاد گشت های مشترک و میدانی در نقاط مختلف شهر ساری به اتقاق 

دفترنمايندگی و پیگیری موارد در كارگروه موضوع بند 4. 
6- مالكیــن پروژه ها )خصوصاً پروژه هــای حريم مصوب ( قبل از هدايت به 
كمیســیون ماده 100 و حتی قبل از شروع كار، جهت كنترل نقشه ها به دفتر 
نمايندگی هدايت گردند و تا تأيید دفتر نمايندگی دريافت نگرديده است پرونده به 

كمیسیون ماده صد ارجاع نگردد. 
7- مرجع صدور پروانه هیچ پروانه ای را بدون تأيید دفترنمايندگی صادر ننمايد. 

8- تأيید گواهی اتمام عملیات قبل از صدور پايان كار در دفتر نمايندگی. 
درصورتی كه اين تفاهم نامه منعقد گردد و تعامل صورت پذيرد، شايد به طور قطع 
فرصت خوبی ايجاد شده تا بخش بسیار مهمی از مشكات پیش رو حل گردد. 

  بخش بعدی که مربوط به سازمان می باشد: 
الف( برخورد قاطع با متخلفین )خصوصاً آنهايی كه خارج از حوزه نظام، 

اقدام به مهر و امضای نقشه می نمايند(. 
ب( ســاز وكار مناســبی جهت پروژه هايی كه درحريم شهرساخته 
می شــوند در نظرگرفته شود. هم مســأله ثبت آن ها و هم مسأله 
هزينــه های مالی ؛ زيرا اكثر افرادی كه درحاشــیه شــهر اقدام به ســاخت 
در زمینهــای متراژ پايین می نماينــد از نظر مالی درمضیقه می باشــند، به 
طــور مثال برای تشــويق ايــن مالكین يــک تخفیفی درنظرگرفته شــود. 
در پايان بايد گفت در اين نوشته سعی شده آسیب شناسی موضوع كنترل نظارت 
مورد بررســی قرارگیرد و به طور يقین درصورت تعامل مناسب همه ارگان ها 
حداقل يک ســال طول خواهد كشید تا شرايط و اوضاع بهبود يابد ولی بايد به 
خاطرداشته باشیم برای رهايی از اين بن بست، در ابتدا خود ما مهندسین )ناظر، 

طراح، مجری و نقشه بردار(  بايد به وظايفمان به درستی عمل نمايیم. 
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مالـی، همچـون شـریان هـای  منابـع  چکیـده: 
حیاتـی جهـت بقـاء و رشـد پـروژه هـا معرفـی 
جهـان  مختلـف  کشـورهای  در  شـوند.   مـی 
تکنیک های گوناگونی برای تأمین منابع مالی پروژه ها 
معرفی و اسـتفاده می شـوند. از آنجا کـه در مبانی 
اسـالم نسبت به تجارت و داد و ستد مشروع تاکید 
فراوان شده، لذا کشـورهای اسالمی در کنار برخی 
تکنیک ها و روش های تأمین منابع مالی، روش های 
دیگری نیز برای دستیابی به آنها ارائه نموده اند که 
برخی از آنها بر اساس مبانی قرآن و اسالم و برخی 
دیگر نیز در نتیجه مهندسـی مالی بوده اند. یکی از 
این تکنیک ها انتشـار اوراق اجاره یا صکوك است. 
این مقالـه به روش توصیفی- تحلیلی به تشـریح 
صکوك و انواع آن پرداخته و پس از بررسی و کاربرد 
آن در جهان، در نهایت آن را در بازار سرمایه کشور 
مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج حاکی از آن است که 
صکوك، به عنوان ابزاری کارآمد و بدون ماهیت ربوی، 
می تواند به عنوان یکی از منابع مالی برای پروژه ها 
و بنگاه های اقتصادی بوده و به عنوان روشی مطمئن 
و منطبق بر شرع اسالم نه تنها در کشور ما و سایر 
کشورهای اسالمی، بلکه در سایر نقاط جهان از آن 
استفاده می نمایند و اوراق آن را مورد انتشار قرار می 
دهند. همچنین اگر بتوان برخی بحث ها و مشکالت 
فقهـی آن را حـل کرد، صکوك ابزار مناسـبی برای 
تأمین منابع مالی بشـمار می رود. به نظر می رسـد 
به منظور توسـعه این ابزار در کشـور، الزم اسـت 
تالش شود تا زیرساخت های الزم حقوقی، قانونی 
و اقتصـادی به اندازه کافی مـورد توجه قرار گیرند. 
کلیـد واژگان: تأمیـن منابع مالی، پـروژه، صکوك، 

کشورهای اسالمی، بازار سرمایه. 

مقدمه: تأمین منابع مالي مهمترين ركن در جهت حمايت از تولید ملي مي باشـد 
)صابري، 1391، ص1(. مطالعات مالی جديد نشان می دهد كه می توان با استفاده از 
عقدهای مشروع، ابزارهای مالی با كاربری های گوناگون طراحی كرد. در نظام پولی 
اسـام، با توجه به حرمت بهره، بانک ها به منظور تجهیز و تخصیص وجوه از عقد 
های اسامی مانند: قرض الحسنه، وكالت، مضاربه، مرابحه و سلف استفاده می كنند. 
بانک مركزی نیز در استفاده از ابزارهای سیاست پولی با محدوديت هايی رو به رو است. 
بازار سرمايه نیز برای تأمین مالی طرح های سرمايه گذاری، نمی تواند از اوراق قرضه 
و مانند آن استفاده كند و به همین جهت برای اعمال سیاست پولی در بازار پول و نیز 
تأمین مالی در بازار سـرمايه، نیاز به طراحی ابزارهای جديدی اسـت تا ضمن مشروع 
بـودن، بتواننـد هدف های اين دو بازار را تحقق بخشـند. ايـن ابزارها كه به صكوک 
شهرت يافته اند در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته اند و حتی در كشورهای غیر 
اسامی نمونه هايی از آن مورد توجه واقع شده است ) فراهانی فرد، 1388، ص7و8(. 
تعریف صکوك: فرهنگ » المنجـد« واژه » صک« )جمع آن أُصک، ُصكوک و 
ِصكاک( را كتاب، نامه و رسید دريافت پول و. . . ترجمه كرده است. دايره المعارف »قاموس 
عام لكل فن و مطلب« در اين رابطه چنین بیان می كند: صک به معنای سند و سفتجه 
)سفته( است و معرب واژه چک در فارسی است. اعراب اين واژه را توسعه دادند و آن را 
برای تمامی انواع حوالجات و تعهدات به كار بردند ) هیبتی و احمدی، 1388، ص104-
103(. صكوک، اوراق بهادار اسـامي اسـت كه با درگیر كردن يک دارايي مشخص 
فیزيكي و به میان آوردن قراردادهايي مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانكداري 
بدون ربا است )صابري، 1391، ص4(. ناشر اين اوراق، قرض گرفتن مبتنی بر دارايی را 
 مدنظر قرار می دهد ) احمدپور و خاكپور، 1386، ص5(. در حقیقت صكوک نوعی گواهی 
سـپرده گذاری مشـاع و به معنای اوراق بهادار مهروموم شـده توصیف می شود. اين 
اوراق بـه راحتـی قابلیـت طبقه بندی و معاملـه در بازارهای ثانويه را دارا هسـتند. در 
طراحی اين اوراق، همانطور كه اشـاره شـد، رعايت اصول و مبانی اسـامی ضروری 
اسـت كه مهمترين آنها عبارتند از: 1( نداشـتن ماهیت ربوی  2( نداشـتن قرار )رانت 
اطاعاتی برای معامله گران(  3( نداشتن معیسر )قمار( در ماهیت اوراق 4( عدم وجود 
بی عدالتی در ماهیت اوراق )سرخانی، 1386، ص61-62(. ايده انتشار صكوک اجاره 
براي نخستین بار توسط »منذر قحف« در مقاله معروف وي با عنوان »استفاده از اوراق 
اجاره دارايي براي پوشش شكاف بودجه« در سال1997 مطرح شد. با وجود اين، انتشار 
عملي صكوک اجاره برخاسته از دو عامل اساسي است: اولین عامل از تولد ايده اي كه 
در درون مؤلفه هاي شريعت است ناشي مي شود و عامل دوم، افزايش تبديل دارايي ها 
www. donya-e-eqte-به اوراق بهادار در بازارهاي مالي بوده اسـت )سـايت 

بررسی تأمین منابع مالی پروژه ها به روش 
ُصکوک درکشورهای اسالمی

)نمونه موردی در بازار سرمایه ایران(
مجید مختـاری– كارشناس ارشد معمـــاری
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انواع صکوك: »سـازمان حسابرسـی و بازرسـی نهادهای مالی اسامی« در 
استاندارد شريعت شماره هفده خود، انواع مختلفی برای »صكوک سرمايه گذاری« 
ارائه می دهد. از بین صكوک معرفی شـده تنها اسـتفاده از صكوک اجاره، سلم 
و اسـتصناع و تا حدی صكوک مشـاركت، مرابحه و مضاربه معمول است. اين 
صكوک به جز عقود سـلم، اسـتصناع و مرابحه و در بعضی موارد خاص عقود 
مزارعه و مساقات كه در آن دارندگان صكوک صاحب زمین نیستند، از نظر مبادله 
در بازار ثانويه مورد قبول موازين شريعت هستند. همچنین در يک تقسیم بندی 
ديگر می توان صكوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سـهام و ابزار بدهی 
تقسـیم نمود. صكوک اجاره، سلم، استنصاع و مرابحه زير مجموعه ابزار بدهی 
 وصكـوک مشـاركت و مضاربه زير مجموعـه ابزار حقوق صاحبان سـهام قرار 
می گیرند )هیبتی و احمدی، 1388، ص103و104(. بعنوان مثال، صكوک اجاره، 
نوعی صكوک سرمايه گذاري است كه بیانگر مالكیت واحدهاي سرمايه گذاري 
با ارزِش برابر با دارايی هاي با دوام فیزيكی می باشـد كه به يک قرارداد اجاره، 
آن طور كه در شريعت تعريف شده، پیوند خورده است. اين دارايی هاي با دوام 
فیزيكی شامل زمین، ساختمان و تأسیسات، ماشین آالت و تجهیزات و وسايل 
نقلیه عمومی بوده كه می بايستی قابل تفكیک، داراي پوشش بیمه اي مناسب، 
فاقد محدوديت يا منع قانونی بهره برداري و عدم مالكیت مشـاع باشـند )واحد 

تحقیق و توسعه شركت تأمین سرمايه نوين، 1390، ص4-2(.  
مزایای صکوك: صكوک دارای مزيت های متعددی بوده و به عقیده برخی 
صاحـب نظـران، اين نوع اوراق بهادار اسـامی پل ارتباطی بیـن دو بازار پول و 
سرمايه بشمار می رود. برخی از مزايای انتشار اوراق صكوک را می توان در پنج 
مـورد بیان كرد. 1-صكوک نقدينگی بانـی را افزايش می دهد. 2- دارايی هايی 
كه نقدينگی پايینی دارند و يا غیر نقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد 
جايگزين آن می شوند. 3- با اينكه قسمتی از دارايی ها از شركت بانی جدا می شود 
اما با اين حال باز هم بانی می تواند از دارايی ها استفاده كند. 4- از آنجا كه صكوک 
با پشتوانه دارايی منتشر می شود لذا دارای ريسک كمتر است و هزينه تأمین مالی 
را نیز كاهش می دهد. يک راه ديگر كاهش هزينه تأمین مالی استفاده از افزايش 
اعتبار اسـت. 5- صكوک كمک به توسـعه بازار سـرمايه با فراهم كردن امكان 
تبديل دارايی ها به اوراق بهادار اسـت كه چنانچه برای دادوسـتد اين نوع اوراق 
بازاری ثانويه فراهم شود آنگاه قابلیت نقد شوندگی اين اوراق هم افزايش می يابد 

 .)www. tebyan. net سايت(
ریسک های صکوك: مهم ترين ريسک هايی كه 
دارندگان اوراق صكوک با آن مواجه هستند را می توان 
به سـه گروه دسته بندی كرد. اولین ريسک مربوط به 
از بیـن رفتن دارايی ها اسـت. يعنی چنانچـه به دارايی 
مورد اجاره در فرآيند انتشار اوراق صكوک به هر دلیل 
خسارتی وارد آيد طیبعتاً از ارزش آن دارايی كاسته شده 
و در نتیجـه دارندگان صكوک متضرر می شـوند. البته 
اين ريسـک را می توان از طريق بیمه كردن دارايی ها 
بـه طور كامل حذف كرد. ريسـک ديگر به نرخ سـود 
تعلق دارد. مبلغ اجاره بها معمواًل ثابت تعیین می شود و 
دارنـدگان اوراق صكوک در هر دوره اجاره بهای ثابتی 
را دريافت می كنند، بنابراين چنانچه نرخ سـود متداول 
در بازار افزايش يابد آنگاه آن ها در مقايسه با نرخ سود 
بازار، سود كمتری را دريافت می نمايند. سومین ريسک 
هـم كاهش قیمت دارايی اسـت. يعنی چنانچه ارزش 
دارايی ها در تاريخ سررسـید )پايـان مدت اجاره( به هر 
دلیل كاهش يابد آنگاه دارندگان اوراق صكوک با زيان 
سرمايه ای مواجه می شوند. البته اين ريسک را می توان 

از طريق اعطای اختیار فروش به دارندگان اوراق صكوک حذف كرد زيرا در اين 
صـورت آن هـا می توانند با اعمال اختیار فروش خود، اوراق صكوک را به قیمت 
مندرج در برگه اختیار فروش به شركت با مقصد خاص يا بانی بفروشند )سايت 

 .)www. tebyan. net
صکوك در جهان: هم اكنون در بازار های جهانی شاهد روند فزاينده  استفاده 
از اوراق بهادار صكوک هستیم. برخی از كشورها از جمله انگلیس، آلمان و ژاپن 
اوراق صكوک منتشـر كرده اند تا برای مشـتريان مسلمان خود محصولی ارائه 
نمايند. امارات متحده عربی برای فاز دوم فرودگاه دبی، سـه و نیم میلیارد دالر  
اوراق صكوک منتشـر كرده كه همگی آن به فروش رفته اسـت. بانک توسـعه 
اسامی در سال 2005 میادی پانصد میلیون دالر اوراق صكوک منتشر نمود كه 
26% آن از سوی كشورهای اروپايی، 35% آن از سوی كشورهای آسیای شرقی 
و مابقی آن توسط كشورهای اسامی خريداری شده است. در حال حاضر، ارزش 
بازار اوراق بهادار صكوک در جهان، تا نوامبر سال 2006 بیش از 45 میلیارد دالر 
می باشد )سرخانی، 1386، ص62(. موسسه پولی بحرين برای نخستین مرتبه 
در حوزه كشورهای خلیج فارس در سال 2001 میادی، اسناد دولتی مطابق با 
قوانین اسامی منتشر نمود. ارزش اين اسناد 25 میلیون دالر آمريكا، به شكل 
اوراق 3 ماهه و با عنوان اوراق بهادار »صكوک سلم« بود. صكوک اسامی و از 
جمله اوراق سلف در كشورهای اروپايی نیز رشد چشمگیری داشته به گونه ايی 
كه طی چند سال حجم آن از 4 میلیارد دالر به 120 میلیارد دالر رسیده است. 
سودان كشور ديگری می باشد كه به استفاده از اين ابزار اقدام كرده است. بانک 
مركزی اين كشور، قراردادی به مبلغ 65 میلیون يورو با شركت سرمايه گذاری 
سودان از راه اوراق سلف نفت به مدت سه سال منتشر كرد. در اين قرارداد 8 بانک 
خارجی و دو بانک محلی مشاركت داشته اند ) فراهانی فرد، 1388، ص9و10(. با 
توجه به كاهش تأمین مالی از طريق انتشار سهام جديد )IPO( توسط شركت ها 
در سـال های اخیر در كشـورهای مختلف از جمله كشـورهای اسامی منطقه، 
حجم تأمین مالی از حدود 13 میلیارد دالر در سال 2007 میادی به حدود 100 
میلیون دالر در سـال 2010 میادی كاهش پیدا كرده اسـت و اين كشورها به 
ابزارهای تأمین مالی جديد از جمله اوراق مشاركت و صكوک برای تأمین مالی 
رو آورده اند، بنابراين سال 2011 بیشترين میزان انتشار اين اوراق را داشته است. 
میزان صكوک منتشر شده در دوره هاي سه ماهه براي كل جهان و خاورمیانه 
و شمال آفريقا )MENA(  به شرح نمودار و جدول زير است )واحد تحقیق و 

نمودار 1: روند انتشار صكوک در دوره های سه ماهه سال 2011 میادی  بر حسب دالر آمريكا
)منبع: واحد تحقیق و توسعه شركت تأمین سرمايه نوين(
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توسعه شركت تأمین سرمايه نوين، 1390، ص5(: 
صکوك در ایران: در ايران نخستین بار صكوک )اوراق مشاركت( جهت تأمین 
مالی برخی از طرح های سرمايه گذاری و پس از آن به صورت ابزار سیاست پولی 
مورد توجه قرار گرفت كه هدف از انتشار اين اوراق كنترل نقدينگی جامعه بوده 
است. به دنبال اين اوراق مشاركت، معرفی انواع ديگر صكوک مانند: اوراق قرض 
الحسنه، مرابحه، اجاره، استصناع، مزارعه و مساقات بیشتر در جايگاه ابزار تأمین 
مالی دربازار سرمايه طراحی شد، كه برخی، قابلیت استفاده در جايگاه ابزار سیاست 
پولی را نیز دارا بوده اند. اگر بتوان بحث ها و مشكات فقهی اينگونه قراردادها را 
حل نمود، سلف )اوراق مشاركت( ابزار مناسبی برای تأمین مالی كوتاه مدت برای 
دولت، شركت های دولتی و بنگاه های خصوصی است. امتیاز ديگر اين ابزار مالی 
اين است كه افزون بر تأمین مالی، برای پوشش ريسک نیز بكار میرود ) فراهانی 
فرد، 1388، ص9و8(. در كشور ما سیاست گذاری بر صادرات غیر نفتی و تولیدات 
مورد توجه مسئوالن بوده و با ابزارهای گوناگون )منجمله صكوک( سعی بر تشويق 
اين روند نموده اند. در ايران بدلیل آنكه ساخت نظام مالی به بانک متكی است، 
تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد، ازجمله صادرات به شدت به اين بخش 
وابسته است. از طرف ديگر، نظام بانكی كشور، بخش ناچیزی از نیازهای مالی 
صادرات را پوشش می دهد. يكی از روش هايی كه بانک می تواند با اتكا به منابع 
مردمی برای تأمین مالی بخش صادرات استفاده كند، صكوک )مضاربه( است. بر 

 اساس پژوهش های انجام شده نظام مصرف
 پـس اندازهـا در ايران، يک نظـام مبتنی بر 
بانک اسـت. قرض گرفتـن از خارجی ها نیز 
عاوه بر خروج ارز و سـرمايه از كشـور باعث 
انـواع وابسـتگی هـای سیاسـی و اقتصادی 
در بلند مدت می شـود. بنابراين سـالم ترين 
شـیوه اسـتفاده از سـرمايه های مردم، انتشار 
اوراق بهـادار )صكـوک( اسـت. در اين روش 
اواًل سرمايه های مردم به سمت فعالیت های 
اقتصادی سوق داده می شود كه در بلند مدت 
برای اقتصاد مفید اسـت. ثانیـاً نه تنها باعث 
افزايش حجم پول نمی شـود؛ بلكه بخشـی 
از حجم پول جامعه را جذب كرده و از فشـار 
تورم كم می كند )موسويان و ديگران، 1389، 
ص146- 150(. از طريـق انتشـار صكوک، 
سرمايه عظیمی به بازار مالی وارد شده و موجب 
توسعه فعالیت های اقتصادی و كاهش شديد 
بیكاری شده است. در وضعیت كنونی اقتصاد 

ايران، از يک طرف به دلیل باال بودن حجم نقدينگی كه به تورم دامن می زند و از 
 طرف ديگر به دلیل آمارهای غیر قابل قبول بیكاری، استفاده از ابزار مالی صكوک 
می تواند نقدينگی سـرگردان را به حوزه های تولیدی هدايت نمايد. از آنجايی 
كـه در حـال حاضر بانک ها توانايی الزم بـرای پرداخت اعتبارات به متقاضیان 
را نداشـته و ناچار هسـتند از منابع بانک مركزی با كارمزد و جريمه باال استفاده 
نمايند، اوراق صكوک می تواند مشكات نقدينگی سیستم بانكی و همچنین 
صنايع را برطرف نمايند بدون اينكه اثرات تورمی برای اقتصاد كشور به همراه 
داشـته باشـند. به وسیله صكوک بانک ها می توانند به منظور تأمین نقدينگی 
مورد نیاز برای پوشـش تعهدات جديد و يا تأمین وجه تعهدات قبلی قسـمتی از 
اموال و دارايی های فیزيكی بِا اسـتفاده خود را از طريق اوراق اجاره مدت دار 
به دولت، بنگاه های اقتصادی و يا به مردم اجاره دهند و از محل درآمد اجاره به 
دارندگان اوراق صكوک، سـود پرداخت نمايند. در زمان سررسـید و پس از اتمام 
مدت اجاره، اين كاالها در بازار به فروش می رسند تا از محل باقیمانده اجاره بهای 
دريافتی و وجه حاصل از فروش كاال، اصل سرمايه صاحبان اوراق صكوک را به 

آنان برگردانند )سـرخانی، 1386، ص63(. صكوک سـلف نیز اين قابلیت را دارد 
تا بصورت ابزار مناسبی برای تأمین كسری بودجه دولت، تأمین مالی بنگاه های 
اقتصادی، پوشش ريسک و سیاست پولی به وسیله بانک مركزی به كار گرفته 
شود. از نظر فقه امامیه و قوانین و مقررات بازار سرمايه ايران نیز معامله های بازار 
اولیه اوراق سلف هیچ مشكلی ندارد اما معامله های بازار ثانويه آن گرچه بر اساس 
موازين شريعت و قواعد عمومی معامات قابل تصحیح است اما بر اساس ديدگاه 
مشهور فقها محل اشكال است ) فراهانی فرد، 1388، ص7(. با توجه به انتشار 
اولین اوراق صكوک در اسفند ماه 1389 )3ماهه اول 2011( در ايران كه به همت 
شركت تأمین سرمايه نوين و ضمانت بانک اقتصاد نوين برای تأمین مالی شركت 
هواپیمايـی ماهان به مبلـغ 291. 500 میلیون ريال صورت گرفت، بـازار اوراق 
صكوک در ايران نیز مانند ساير كشورهای اسامی رونق يافت. به دنبال انتشار 
اولین صكوک هواپیمايی ماهان، اوراق اجاره )صكوک( بانک سـامان، مديريت 
سرمايه گذاری امید و دومین اوراق صكوک هواپیمايی ماهان نیز تا پايان شهريور 
ماه 1390 عرضه شد )سايت www. donya-e-eqtesad. com()واحد 
تحقیق و توسـعه شركت تأمین سـرمايه نوين، 1390، ص11(. ابزارهاي تأمین 
مالی استفاده شده در ايران نیز به شرح زير می باشند. الزم به ذكر است كه در 
بازار سرمايه، اولین صكوک در اواخر سال 1389 به حجم 291 میلیارد ريال براي 
شـركت هواپیمايی ماهان با نرخ 17. 5 درصد منتشـر شد كه در جدول زير قید 

نشده است )واحد تحقیق و توسعه شركت تأمین سرمايه نوين، 1390، ص12(. 
هنگامي كه يک ابزار جديد مالي در يک محیط اقتصادي خاص معرفي مي شود 
براي موفقیت احتیاج به عواملي دارد. اين عوامل موفقیت عبارتند از: قانوني بودن، 
كارا بودن و مقبول واقع شدن. براي اينكه ببینیم آيا اوراق صكوک اجاره در ايران 
مي تواند موفق باشد و به عنوان يک ابزار مناسب مالي مورد استفاده قرار گیرد يا 
خیر، بايد اين عوامل را براي آن، مورد مطالعه قرار دهیم. آيا صكوک اجاره مطابق 
با قانون بانكداري بدون رباست؟ همانگونه كه در قسمت هاي قبل بیان شد اين 
اوراق بدون هیچگونه شبهة ربوي بودن منتشر مي شوند و كامًا منطبق با قانون 
بانكداري بدون ربا و در نتیجه شـرع مي باشـند و تاكنون نیز هیچگونه اشكال 
شكلي يا محتوايي به اين اوراق وارد نشده است. اين اوراق مي توانند مورد توجه 
عموم مردم و به ويژه سرمايه گذاران ُخرِد خطر گريز قرار گیرند. ضمن اينكه اوراق 
صكوک همانند اوراق قرضه متعارف، قابلیت رتبه بندي اعتبار به وسیلة مؤسسات 
رتبه بندي بین المللي را دارا می باشند. از اين رو به راحتي در بازارهاي بین المللي 
نیز قابل انتشـار مي باشـند. صكوک مي تواند ابزاري كارا براي سـرمايه گذاري 

جدول 1: گزارش بررسی و معرفی ابزارها و محصوالت جديد در چهارچوب قانون عملیات بانكداری بدون 
ربا در ايران و كشورهای اسامی- دكتر احمد مجتهد و سايرين )منبع: واحد تحقیق و توسعه شركت 
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باشد. رفتار قیمتي صكوک متفاوت از اوراق قرضة متعارف است، به همین دلیل اگر در يک سبد سرمايه گذاري قرار 
گیرد، هم به دلیل تنوع سازي و هم به دلیل رفتار قیمتي متفاوت، ريسک را كاهش مي دهد. اين موضوع مورد نظر 
همة سرمايه گذاران قرار مي گیرد. همچنین، اوراق صكوک وسیله اي مناسب و در دسترس براي هدايت نقدينگي 
سرگردان جامعه به سوي سرمايه گذاري مولد است )صابري، 1391، ص8 و9(. در خصوص صكوک از نوع اجاره 
در سطح ملی، به نظر می رسد تأمین مالی از طريق انتشار اين نوع صكوک تاكنون تجربه خوبی از خود به جای 
گذاشته است. الزم به ذكر است كه در حال حاضر در ايران 27 بانک تجاری و 13 مؤسسه مالی و اعتباری فعالیت 
می نمايند كه بدون درنظرگرفتن تعاونی های اعتباری دارايی های فراوانی در قالب ساختمان تجاری، مسكن، زمین و 
غیره. . . در اختیار دارند كه خود می تواند مبنايی برای استفاده از صكوک اجاره قرار گیرند )موسوی، 1391، ص107(. 
 جمع بندی: صكوک به عنوان  يكی از ابزارهای نوين و آزمون شده تأمین منابع مالی قلمداد می شود كه می توان از آن برای 
فعالیـت هـای دولتـی و خصوصی در داخل و يا خارج از كشـور اسـتفاده نمود. صكوک، ابـزار متنوع و مطمئنی را 
فرآهم آورده كه با تجمیع سرمايه های سرگردان در راه های تولیدی و غیره. . . موجبات ورود سرمايه به بازارهای 
مالـی و توسـعه فعالیت های اقتصادی را در پی خواهد داشـت. مهمترين پارامتر مـورد توجه صكوک، انطباق آن 
بـا قوانین شـريعت اسـام و در پـی آن با قانون بانكداری بدون ربا می باشـد كه از مـوارد مهم آن فقدان ماهیت 
ربوی، رانت، بی عدالتی و مشـابه آن اسـت كه در اين روش به شـكلی كامًا شـرعی دارايی ها به اوراق بهادار 
تبديل می شـوند. همچنین مطالعات نشـان می دهند كه می توان با استفاده از اين مقوله مشروع، ابزارهای مالی 
با كاركردهای گوناگون طراحی نموده و راهكار مناسـبی برای تأمین كسـری بودجه و يا تأمین مالی بنگاه های 
اقتصادی و ديگر پروژه ها فراهم آورد. صكوک به دلیل مبتنی بر دارايی بودن، ريسک نسبتاً پايین و عدم سودآوری 
بر اسـاس فعالیت های سـودگرايانه آن، به شـكل گسترده ای مورد استقبال سرمايه گذاران قرار گرفته است. رشد 
و توسـعه بازار صكوک عمدتاً بدلیل نقش آن در كنترل نقدينگی و تورم مطرح شـده و در حال حاضر اسـتفاده از 
آن در سـطح جهانی و بین المللی رو به فزونی اسـت. در كشـور ما نیز از اوراق صكوک كه ابتدا با هدف كنترل 
نقدينگی انتشار يافت، انواع ديگری نیز طراحی و بكار برده شد. تنها می توان گفت كه اگر بتوان برخی بحث ها 
 و مشـكات فقهی آنرا حل نمود صكوک ابزار مناسـبی برای تأمین منابع مالی بشـمار می رود. همچنین به نظر 
می رسد به منظور توسعه اين ابزار در كشور الزم است تاش شود تا زيرساخت های الزم حقوقی، قانونی و اقتصادی 

به اندازه كافی مورد توجه قرار گیرند. 
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در ابتدای مطلب ناگزير از ارائه تصويری كان از نظام درآمدی شــهرداری ها 
در ساير كشورها هســتیم تا آسیب ها وضرورت های تغییر احصا شود. اساس 
و چارچوب نظام درآمدی شــهرداری ها در كشورهای مختلف جهان براساس 

مالیات محلی شكل گرفته است. 
منطق اقتصادی موضوع نیز ساده و قابل درک است، چون شهرداری ها مسوول 
ارائه كاالی عمومی محلی هستند، قاعدتا بايد از سیستم مالیات محلی برخوردار 
 )Property Tax( شــوند. در همین قالب مالیات ساالنه اماک و مســتغات
يكی از اصلی ترين منابع درآمدی شهرداری ها و مورد اتفاق تمامی سیستم های 
درآمدی شهرداری ها در كشورهای مختلف است و عموما بین 50-30درصد 
از منابع درآمدی شــهرداری ها را شامل می شود. در كشور ما اين درآمد تحت 
عنوان عوارض نوســازی سابقه دريافت 45 ســاله دارد. وجوه و مالیات های 
مشترک بین دولت مركزی و شهرداری ها از ديگر منابع درآمدی شهرداری ها 
محسوب می شود. معموال اين منبع درآمدی را دولت مركزی به عنوان مرجع 
وصول دركنار مالیات های مشترک دريافت و سهم شهرداری ها را به حساب 
آنها واريز می كند. در كشور ما نیز اختصاص سهمی از مالیات برارزش افزوده به 
شهرداری ها كه توسط سازمان امورمالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل 
واريز می شود از جمله اين موارد است. دركنار اين موارد كمک دولت مركزی 
برای پیشبرد و حمايت از سیاست های خاص چون توسعه حمل ونقل عمومی، 
مديريت پسماند و كاهش مصرف انرژی، همچنین اخذ بهای خدمات شهری، 
فروش اماک و مستغات و نهايتا مراجعه به بازار های مالی و پولی از عناوين 

اصلی تامین منابع شهرداری ها محسوب می شوند. 
اما در كشور ما نظام درآمدی شهرداری ها عموما وابسته به درآمدهای ناشی از 
ساخت وساز وتغییر كاربری است. به عبارت ديگر ضوابط ومقررات شهرسازی 
وتوسعه شهری در قامت اصلی ترين منبع درآمدی شهرداری قرار گرفته است 
و به عنوان اصلی ترين پايه درآمدی شهرداری ها عمل می كند. اين يک قاعده 
كلی در شــهرداری های سراسر كشور است، البته سهم آن در شهرداری های 
كشور به خصوص باتوجه به اندازه اين شهرها و همچنین رويكردهای مديريت 
محلی تا حدودی با يكديگر 
سهم  اين  اســت.  متفاوت 
از  بیــش  دركانشــهرها 
70درصد اســت. به عنوان 
نمونه درتهران مطابق تفريغ 
بودجه سال 1391 از مجموع 
ريــال  میلیــارد   135000
82000میلیارد  مجموعــا  
ريال معــادل  60 درصد از 
درآمدها و منابع و75درصد از 
درآمدها از محل درآمدهای 
ناشی از ساخت وساز )شامل 
صدور پروانه، فروش تراكم 
مازاد، پذيره، عوارض حذف 
پاركینــگ و. . . . ( و تغییر 

كاربری كسب شده است. 
سابقه گرايش به اين نوع درآمدها به اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 برمی گردد 
كه دولت مركزی درقالب بودجه های سنواتی و برنامه پنج ساله توسعه به دلیل 
مشكات مالی ناشی از جنگ تحمیلی و بازسازی دركشور و محدوديت منابع 
مالی، سیاست خودكفايی شهرداری ها و كاهش اتكای بودجه شهرداری ها به 
بودجه دولتی را مبنای سیاســت خود قرارداده و به تدريج شهرداری ها برای 
كسب درآمد به حال خود رها شدند. اين سیاست مبنای تحول عمده در منابع 

درآمدی شــهرداری ها را با ابتكار كسب درآمد از ساخت وساز و اخذ عوارض از 
تراكم و تغییر كاربری در تهران و اصفهان و تســری آن به ساير نقاط كشور 
را موجب شــد. از آن ســال ها تاكنون نظام درآمدی متكی بر ساخت وساز و 
تغییر كاربری اراضی به عنوان اصلی ترين منبع درآمدی شهرداری ها راه خود 
را می پیمايد و منشأ آسیب های جدی و ناپايداری هايی در نظام توسعه شهری 
و شهرســازی و حتی نظام توسعه اقتصادی شهرها را موجب شده است. اين 
يادداشــت بر اين موضوع تمركز دارد كــه ضرورت هايی كه تغییرات درنظام 
درآمدی شهرداری ها را اجتناب ناپذير می كند، چیست؟ انشاء ا. . . در يادداشت 
بعــدی به راهكارها و راهبردهايی كه در اين زمینه می تواند مبنای عمل قرار 

گیرد، اشاره می شود. 
  ضرورت های تغییر درنظام درآمدی شهرداری ها عبارت است از: 
كســب درآمد ناشی از ساخت وســاز و ضوابط و مقررات شهرسازی و تغییر 
كاربری اصوال در مقابل اهداف توســعه پايدار شــهری كه هدف آن ارتقا و 
تضمین كیفیت زندگی شهروندان و شكل دادن به ساختار شهرسازی مطلوب 
در شهرها اســت، قرار می گیرد. در نظام كنونی درآمدی شهرداری ها، مبنای 
مذاكــرات و توافقات بین نهاد عمومی و توســعه گران شــهری برای صدور 
مجوزها، لحاظ منافع بلندمدت شهر و شهروندان، توسعه ظرفیت های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی شهر و كیفیت زندگی شهروندان نیست. ابزارها و نهادهای 
تصمیم گیری برنامه ريزی شــهری درراستای بیشــینه كردن منافع بخش 
 خصوصی و افزايش درآمد شــهرداری در كوتاه مدت به كار گرفته می شــوند. 
در چنین شــرايطی ابزارها و نهادهای تصمیم گیــری به تدريج تغییر ماهیت 
می دهنــد، به عنوان مثال كمیســیون مــاده پنج كه نهــادی برای تضمین 
انعطاف پذيری طرح های توســعه شهری با هدف تضمین منافع شهروندان و 
بهبود كیفیت زندگی آنان است در راستای اهداف درآمدی مديريت شهری و 
نیز فعاالن بخش ساخت و ساز قرار می گیرد. همچنین كمیسیون ماده 100 در 
برخی از شهرها مصداق اين گفته می شود كه طرح های توسعه شهری مبنای 
معامله برد – برد بین دولت، شهرداری و فعاالن ساخت وساز قرار می گیرد و در 

اين معامله و تفاهم گاه »شهروندان« بازندگان اصلی اند. 
نظام درآمدی متكی بر ســاخت و ساز و تغییر كاربری زمینه ساز اتاف منابع 
است. نرخ باالی تخريب ساختمان ها با عمر اندک عموما پايین تر از 15 سال 
صرفا با هدف بهره مندی از تراكم بیشــتر برای سود بیشتر درساختمان های 
مسكونی، در شهرهای بزرگ كشــور به خصوص تهران وكانشهرها كاما 
هويدا است. ســاختمان هايی كه با تغییرات و تعمیرات جزئی می توانند مورد 
بهره برداری مناسب قرار گیرند، تخريب می شوند، تا طبقه ای بر آن افزوده شود 
و در اين شرايط اســت كه ساختمان ها به عنوان بخشی از ثروت ملی از بین 
می روند. آيا جايی در دنیا وجود دارد كه با سیاست گذاری نادرست ثروت ملی 

خود را به صورت مستمر ازبین ببرد. 
نظام درآمدی )متكی بر ساخت وساز و ضوابط و مقررات شهرسازی( به عنوان 
مانعی دربرابر توســعه كســب و كارهای جديد و رقابت پذيری شهری عمل 
می كند. چراكه تحمیل هزينه به فعاالن اقتصادی در شروع فعالیت تحت عنوان 
عوارض ساخت وساز و پذيره و تغییر كاربری تحمیل هزينه به شروع فعالیت های 
اقتصادی است. درشهرهايی كه به شبكه شهرهای جهانی پیوسته اند از هرنوع 
سرمايه گذاری درحوزه اماک ومستغات )البته بر مبنا و در چارچوب طرح های 
توسعه شهری( استقبال می شود واستدالل اين است كه اين سرمايه گذاری هم 
زمینه ساز گسترش اشتغال و هم باعث افزايش ارزش اماک و دارايی كل شهر 

كه مبنای وصول مالیات ساالنه اماک است در آينده خواهد شد. 
نظام درآمدی كنونی زمینه ساز شكل گیری شــهرداری رانتیر را فراهم كرده 
اســت. نظام درآمدی شــهرداری ها درايران اين نهاد را بــه نهادی رانتیر و 

   در نظام کنونی درآمدی شهرداری ها، مبنای 
مذاکرات و توافقات بین نهاد عمومی و توسعه گران 
شهری برای صدور مجوزها، لحاظ منافع بلندمدت 
شهر و شهروندان، توسعه ظرفیت های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی شــهر و کیفیــت زندگی 
شهروندان نیست. ابزارها و نهادهای تصمیم گیری 
کردن  بیشینه  درراســتای  شهری  برنامه ریزی 
منافع بخــش خصوصــی و افزایــش درآمد 
 شــهرداری در کوتاه مدت به کار گرفته می شوند. 
در چنین شرایطی ابزارها و نهادهای تصمیم گیری 

به تدریج تغییر ماهیت می دهند. 
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غیرپاسخگو بدل كرده است. زيرا به خاطر برخورداری از منابع 
مســتقل مالی به جز مالیات های محلی و عموما نظام درآمدی 
متكی به عده محدودی از فعاالن ساخت وســاز، بااســتقال 
بیشــتری از شهروندان می تواند سیاست ها و خواست های خود 
را به اجرا بگذارد، سر بر آوردن پروژه های خاص در شهرها كه 
با نیازهای واقعی و اولويت های شــهری مناسبتی ندارد، ناشی 
از اين خاستگاه است. درچنین نظامی شهرداری خود را بی نیاز 
از پاســخگويی واقعی به شــهروندان می داند و از سوی ديگر 
شهروندان نیز مطالبه پاسخگويی واقعی از مديران شهری ندارند، 
وضعیتی كه ســال ها كم و بیش درسطح دولت مركزی نیز به 
واسطه اتكا به درآمدهای نفتی حاكم بوده است. از سوی ديگر، 
نظام درآمدی كنونی امكان اعمال سیاســت های استخراجی 
و باز توزيعی را از شــهرداری ها سلب می كند. يكي از وظايف 
شهرداری ها اســتخراج منابع از داخل جامعه وتوزيع مجدد آن 
برای تحقق عدالت در كل پهنه شهری و توزيع بار هزينه های 
اداره شهر میان همه شــهروندان و فعاالن اقتصادی براساس 

میزان بهره مندی از خدمات است. 
نظــام درآمــدی كنونی زمینه ايجاد خطر و ســلب آســايش 
شــهروندان را فراهم كرده است. كدام شــهروندی است كه 
خطر ناشی از گودبرداری در ساختمان مجاور را احساس نكرده 

باشد و يا سروصدای گاه و بیگاه ناشی از عملیات ساختمانی و 
گردوخاک و آلودگی محیطی ناشی از ساخت وسازهای شهری 
آسايش شبانه روز او را سلب نكرده باشد. در اين شرايط بسیاری 
از شهرهای كشــور به خاطر بهره مندی از سود بیشتر ناشی از 
تراكم های ساختمانی، بیشتر تبديل به كارگاه ساختمانی شده اند. 
آيا كارگاه ساختمانی محل زندگی است؟ چنین صحنه هايی در 
هیچ شهری در دنیا آن گونه كه در شهرهای ايران در هر كوچه 

و برزنی مشاهده می شود قابل مشاهده نیست. 
عدم انتظام، آَشــفتگی و بهم ريختگی نما و منظر شهری، از 
ديگر تبعات حاكمیت نظام درآمدی بر تصمیمات شهرســازی 
است. خط آسمان اغلب محورهای شهری در نتیجه تخريب و 
نوسازی تک بناها حالت ناهمگون و بهم ريخته پیدا كرده است، 
برنامه ريزی و طراحی نماهای شــهری از قاموس شهرسازی و 

فرآيند صدور پروانه ساختمانی حذف شده است. 
بسیاری از اين درآمدها زمینه ساز هزينه های مضاعف برمديريت 
شهری در میان مدت است. در میان مدت شهرداری ها ناگزيرند 
چندين برابر عوارض دريافتــی بابت حذف پاركینگ را صرف 
ســاخت كمبود پاركینگ در نواحی و محات شهری و در كنار 
مجتمع هــای بزرگ تجاری كنند يا ده هــا برابرعوارض تغییر 
 كاربری باغات را صرف تملک و ايجاد فضای سبز شهری كنند. 
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ساماندهي  عنوان  تحت  قانوني  پیش  17سال 
آن  محتواي  كه  شد  تنظیم  ساختماني  كارگران 
سازمان فني و حرفه اي را مكلف كرده بود كارگران 
گفته  كه  آنجا  از  اما  دهد.  آموزش  را  ساختماني 
مي شود تنها 5 درصد ظرفیت سازمان فني و حرفه اي 
به آموزش كارگران ساختماني اختصاص دارد، همین 
امر موجب شده نهادهاي مرتبط با امر ساخت وساز 
دست به كار شوند و با هماهنگي شهرداري از ابزار 
پروانه ساختماني براي اجبار سازندگان به استفاده از 

كارگران شناسنامه دار و ماهر استفاده كنند. 
با توجه به بررسي هايي كه از سال 76 تاكنون انجام 
شده، بررسي پروژه هاي اين چند ساله نشان دهنده 
نظام  همكاران  مواقع  از  درخیلي  كه  است  آن 
مهندسي در مرحله اجرايي پروژه ها نقش تقريباً كمی 
را داشته اند و مابقي برعهده استاد كاران و كارگران 
ساختماني بوده است. الزم است اين توضیح داده 
شود كه منظور از كارگر و استادكار ساختمان همه 
عوامل دخیل مانند آرماتوربند، بتن ريز، سفت كار، 
بهداشتی،  تاسیسات  تكنیسین  برق كار،  گچ كار، 

جوشكار، درب و پنجره ساز و. . . مي باشد. 
تعداد كارگران ساختماني در مازندران بنا به ضرورت 
و فصل كار متغیر می باشد كه رونق بخش مسكن 
نیز تأثیر بسزايي بر آن دارد. الزم به ذكر است عدم 
وجود اشتغال براي بعضي از رشته هاي تحصیلي 

آكادمیک نیز باعث شده تعداد اين افراد افزايش يابد. 
همچنین مهاجرين با زبان و گويش مشابه، در اماكن 
خاص مستقر شده و منجر به آلودگي هاي صوتی، 
بصری و زيست محیطي می شود. اما از مهمترين 
عواملي كه در تحقیقات انجام شده می توان به آن 
اشاره نمود شامل آسیب های اجتماعی، بزهكاری، 
نامناسب سازی فضا برای جذب گردشگر، با توجه 
به گردشگر پذير بودن مازندران و همچنین آسیب به 
زيباسازي شهر می باشد. بنابراين نیاز به ساماندهي 
افراد در اماكن مشخص و سهولت براي دسترسي، 

امري اجتماعی و ضروری خواهد بود. 
اقتصاد كشور  در گردش  سهم صنعت ساختمان 
حدود 30 درصد می باشد كه در اين صنعت 840 
حرفه مرتبط وجود دارد كه شامل 5 میلیون نفر به 
طور مستقیم مي شود. با توجه به ارقام ساخت و 
ساز ملي و وجود كارگران فصلي، از اين تعداد تنها 
در  مستقر  ساختماني  كارگر  میلیون   2 حدود  در 
كارگاه هاي ساختماني هستند كه تا پايان سال 92 
حدود 800 هزار نفر بیمه شده اند. البته اگر طبق 
برنامه ريزي انجام شده بیمه آنها در سال 93 صورت 
پذيرد اين تعداد به يک میلیون نفر خواهد رسید كه 
مي توان گفت حدود 50 درصد كارگران، بیمه تأمین 

اجتماعي دريافت مي نمايند. 
در مقابل در صنعت قالیبافي كه در تولید ناخالص ملي 

حدود 3 درصد سهم دارد سه میلیون شاغل مستقیم 
وجود دارد كه حدود يک میلیون و دويست هزار نفر 
آن روي دارهاي قالي كار مي كنند. برنامه ريزي 
شده است كه تا پايان سال 93 همگي اين افراد 
بیمه شوند. با مقايسه ای ساده می توان اظهار داشت 
كه در برنامه ريزي بیمه كارگران ساختماني اجحاف 

شده است. 
به نقل از آقاي اصابتی مدير كل محترم بازرسي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پايان سال 92 
حدود 53 درصد حوادث حین كار مربوط به كارگران 
فاقد  آنها  درصد   38 كه  بوده  ساختمان  صنعت 
بیمه بوده اند و حدود 4 درصد كارگران ساختماني 

دوره هاي آموزشي ايمني را گذرانده اند. 
عدم آشنايي كارگران ساختمانی به حقوق خود در 
رابطه با ايمني و همچنین عدم هزينه كرد كارفرمايان 
و پیمانكاران براي تهیه تجهیزات ايمني از مهمترين 

موارد حوادث حین كار كارگران ساختماني است. 
 الزم است واحد بازرسي ادارات تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با همكاري دفاتر نمايندگي نظام مهندسي 
برنامه بازديدهاي منظم در مقاطعي كه كار پرخطر در 
كارگاه ساختمانی در حال انجام است، حضور يافته و 
كنترل ها و در صورت نیاز راهنمايي هاي الزم را 
انجام دهند. شركتهاي بیمه گر كه طرف قرارداد با 
نظام مهندسي هستند هم مي تواند در جهت اشاعه 

اهتمام نظام مهندسی ساختمان مازندران 
برای ساماندهی کارگران ساختمانی

سید عبدالرضا سلیم بهرامی
دبیر كارگروه ساماندهی كارگران صنعت ساختمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
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فرهنگ ايمن سازی كمک هاي خوبي در اين زمینه 
داشته و در ضرر و زيان احتمالی خود صرفه جويی 

داشته باشند. 

با توجه به پیشرفت علوم و تغییراتي كه در صنعتي 
سازي ساختمانها در شرف وقوع است و از طرفي 
ساختمان ها  عمر  قدمت  شود  مي  ذكر  مرتباً 
ارتقا  يابد،  افزايش  سال  صد  حداقل  به  بايد 
مهارت هاي تخصصي و آموزش آن و همچنین 
ايجاد تخصص براي صنايع نوين ساخت ساز از 
جمله LSF ،ICF و 3D PAN و غیره از 
است.  ساختماني  كارگران  آموزشي  اولويت هاي 
سازمان هاي آموزش دهنده مهارت مانند آموزش 
فني و حرفه اي با همكاري وزارت راه و شهرسازي  
آموزش ها  دوره  اين  اجراي  به  نسبت   بايد 
برنامه ريزی و اقدام نمايند. الزمه اين امر احصا بانک 
اطاعات كامل از تخصص هاي كارگران ساختماني 
است تا نسبت به برنامه ريزي آموزشي آنها اقدام 
شود. صنف هاي تشكیل شده از كارگران در تهیه 
اين بانک هاي اطاعاتي نقش مهمي ايفا مي كنند. 

ساخت و ساز حدود 6 میلیون مترمربع سال 93 به 
حدود 60 هزار كارگر دائم و فصلي احتیاج دارد كه 
مطابق با آمار آموزش فني و حرفه اي حدود 47 
هزار نفر كارت مهارت دريافت كرده اند و در حدود 
28 هزار نفر نیز از بیمه تأمین اجتماعي برخوردار 

كارگران  صنفی  انجمن  كه  حالي  در  اند،  شده 
ساختمان آمار حدود 23 هزار كارگر دائم را گزارش 

مي دهند. 

هماهنگي  با  تنها  وضعیت  اين  ساماندهي 
دستگاه هاي مرتبط میسر می باشد كه شامل وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان آموزش فني 
و حرفه اي، وزارت راه و شهرسازي، امور اجتماعي 
استانداري، دفتر فني استانداري و نظام مهندسي 
ساختمان استان مهمترين نقش در طرح ساماندهي 
اين طرح،   اجرايي  البته عامل  داشت.  را خواهند 

شهرداري هاي استان خواهند بود. 

در راستای نظام مند نمودن ساماندهی كارگران 
و استادكاران صنعت ساختمان استان و ارائه رفاه 
اجتماعی به  اين قشر جامعه، رياست سازمان به 
ساماندهی  نمودن  اجرايی  پی  در  جد  و  اهتمام 
كارگران در استان مازندران  در سال جاری، يک 
پروتكل به انضمام سه تفاهم نامه بین سازمان نظام 
مهندسی ساختمان مازندران، اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی، اداره كل تامین اجتماعی مازندران، 
اداره كل آموزش فنی وحرفه ای مازندران، مديريت 
بیمه  ايران و كانون انجمن های صنفی كارگران و 

استادكاران ساختمانی مازندران منعقد نمود. 

 از اهداف و زمینه های همکاری این تفاهم
نامه می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

ارتقـاء سـطح علمـی- مهارتـی و  ايمنی . 1
بـرای  سـاختمانی  هـای  كارگاه  در 
اعضـای سـازمان )از طريـق كانون هـای 
مهندسـین اسـتان( و انجمـن از طريـق 
سـازمان، تعـاون، كار و فنـی و حرفـه ای. 

برقـراری بیمـه تامیـن اجتماعـی بـرای . 2
استادكاران و كارگران آموزش ديده صنعت 
سـاختمان بـا هماهنگـی سـازمان نظـام 
مهندسی، تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای. 

ايمنـی در . 3 از رعايـت  بازرسـی  بازديـد و 
كارگاه هـای سـاختمانی در حـال احـداث 
بـرای ارتقـا رعايـت ايمنـی در پروژه های 
سـاختمانی اسـتان بـا هماهنگی سـازمان 
تعـاون،  كل  اداره  مهندسـی،  نظـام 
ايـران.  بیمـه  و  اجتماعـی  رفـاه  و  كار 

تاكید بر الزام بكارگیری كارگران و استادكاران . 4
آموزش ديده صنعت ساختمان در پروژه های 
ساختمانی از طريق سازمان نظام مهندسی، 
اجتماعـی.  رفـاه  و  تعـاون، كار  اداره كل 

برنامـه ريـزی جهـت سـاماندهی اماكـن . 5
اسـتقرار كارگـران و اسـتادكاران صنعـت 
سـاختمان در محل های تجمـع و میادين 
و  مسـقف  اماكـن   ( شـهری  كارگـری 
محصور( با همكاری سازمان های ياد شده. 
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واژه توسـعه هرمـی اسـت چندوجهی، كـه نیازمند 
نگرشـی عمیـق و تحلیلـی بنیادين در بسـیاری از 
شـاخصه های آمـاری نظیر نـرخ بیـكاری، میزان 
ريشـه كنی فقـر و تبعیض، نـرخ  تـورم، نقدينگی، 
ضريـب نفـوذ اينترنـت، ارزش افزوده بنـگاه های 
اقتصادی و رشـد اقتصادی سـاخت هـا و نهادهای 
اقتصـادی، صنعتـی و اجتماعـی می باشـد. بر اين 
اساس، حركت در مسیر توسعه يافتگی چه از لحاظ 
شرايط جغرافیايی بومی و چه از ديدگاه ملی تاشی 

اسـت بی وقفه برای دست يابی به آمیخته 
ای از اهـداف توسـعه محـور و همه جانبه. 
بر اسـاس مطالعات كارشناسـان اقتصادی 
پیامدهای كلیدی توسعه صنعتی و اقتصادی 
را می توان در مواردی نظیر افزايش درآمد 
سـرانه، رشـد اقتصادی همراه با تحوالت 
فنی، ايجاد ساختارها و تشكل های نهادی 
و غیرمتمركز بومی و منطقه ای، حمايت از 
تولید و ايجاد بسترسازی الزم برای اشتغال 
مولـد، حمايت از كاركردهـای بهینه بازارو 
بـورس و افزايش توانمندی و مهارت های 
نیـروی كار جـوان، بعنوان اساسـی ترين 
عوامل رشـدصنعتی و اقتصادی برشـمرد. 
امروزه در اغلب كشـورهای جهان با توجه 
به رشـد جمعیـت و نیاز افراد به اسـتقال 
شـخصی، تقاضای مسـكن موجب شـده 
تا سـاخت و سـاز همراه با زير شاخه های 
فـراوان خـود بـه يـک صنعت مادرتبديل 
شودكه طیف گسترده ای از صنايع وابسته 

را تشكیل می دهد. 
نیـاز روز افـزون بـه اماک و مسـتغات، 
توسعه كاربرد سیستم های نوين، افزايش 
رويكردهـای صنعتـی، زيبا سـازی، مقاوم 
سازی، سبک سـازی، هوشمند سازی، به 
روز نمايی، پرداخت به جذابیت های بصری 
و بسـیاری از مـوارد ديگردر دنیـای امروز 

دست به دست هم داده تا صنعت ساختمان و صنايع 
وابسته به آن به يكی از مهم ترين صنايع زيربنايی هر 
كشور تبديل شود وجايگاه خاص خود را داشته باشد. 
صنعت ساختمان به عنوان يک صنعت پويا و مولد 
با توجه به بهره وری كمی و كیفی عظیم خوداز آن 
جهت به عنوان يكی از مهم ترين شاخه های بخش 
صنعت مورد نظر بسـیاری از كارشناسان و صاحب 
نظران است كه اين بخش پیشرو بر اساس آخرين 
آمار ارائه شده حدود 17% از تولید ناخالص ملی، سهم 
ارزش افزوده حدود 4. 35 % در سرانه ملی و 
رشدی حدود 19% سالیانه توانسته جايگاهی 
قابل اتكا هم برای سـرمايه گذاران عرصه 
صنعتـی و هم برای گروه های متخصص 

دست اندركار برای خود بازنمايد. 
امـروزه میزان سـرمايه گـذاری در بخش 
های مختلف صنعت سـاختمان به عنوان 
يكـی از شـاخصه هـای اصلـی در میزان 
توسعه يافتگی كشورها و حركت در مسیر 
صنعتی شدن ساختارهای توسعه محور به 
شمار می رود. به همین دلیل صنعتی سازی 
ساختمان ها كلیدواژه بسیار مهمی است كه 
نیازمنـد نگاهی كل نگر به مجموعه های 

سازه ای و تاسیساتی ساختمان هاست. 
صنعتی سازی به عنوان شاخصه اصلی در 
بردارنـده ويژگی هايی همچون "اسـتفاده 
بهینـه و كارا از مـواد ومصالح سـاختمانی 
بـا اسـتانداردهای مطمئـن"، "اسـتفاده از 
تكنولوژی های جديد در صنعت سـاخت و 
سـاز نظیر فناوری نانـو در فرآوری مصالح 
همچـون بتـن و. . . "، "بهـره بـرداری از 
فناوری جهت به حداقل رسـاندن مصرف 
انرژی" و " هوشمندسـازی ساختمان ها " 
از جمله مواردی اسـت كه می بايسـت در 

ساخت و سازها به آن توجه ويژه نمود. شهر ساری 
بـه عنوان مركـز اداری و سیاسـی اسـتان پرتراكم 
مازنـدران كه حدود 4 % جمعیت كل كشـور را دارا 
می باشـد، چند وقتی اسـت به عنـوان يک "كان 
شـهر" در ادبیات مديريتی و اجتماعی كشور مطرح 
شـده، به همین منظور می بايسـت اهتمامی جدی 
تر در روند سـاخت و سـازهای منطقه ای برای آن 
صورت پذيرد. آن چه يک "كان شـهر" را متمايز 
و برجسته می سازد، وجود انبوه خیابان ها، ساختمان 
هـا، بازارهـا و مراكز متعدد اداری و تجاری نیسـت، 
بلكه وجه تمايز يک كان شـهردر ايجاد فضاهای 
شهری مدرن و باكیفیت، با حفظ بستر هويت اصلی 
آن ها و با نگاه ويژه به مختصات تاريخی، اجتماعی، 
فرهنگی و محیطی اسـت. در طول تاريخ گسترش 
شـهرها همواره حول محـور مركز محله ها و نقاط 
تاريخی، فرهنگی و مذهبی شكل گرفته است. البته 
همواره نمی توان نقش تلفیقی سنت و مدرنیته هر 
نسل در ايجاد و رويش هنر معماری ساخت و سازها 
و توجـه به فنـاوری های هر دوره را ناديده گرفت و 
وجود عناصر تاريخی و فرهنگی باعث هويت بخشی 
و اثرگـذاری بـر بافت شـهرها شـده و از گسـترش 

فضاهای تكراری و بی هدف جلوگیری می كند. 
در ادامه به بخشی از اين فناوری ها اشاره می شود: 
الف ( استفاده از فناوری های مدرن تولید انرژی نظیر 
انرژی خورشیدی: كشورما در بین مدارهای 25 تا 40 
درجه عرض شمالی و در منطقه ای واقع شده كه به 
لحاظ دريافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان 
در باالترين رده ها قرار دارد. میزان تابش خورشـید 
در ايـران بیـن 1800 تا 2200 كیلووات سـاعت بر 
مترمربع در سال تخمین زده می شود كه البته باالتر 
از میزان متوسط جهانی است. همچنین ساالنه بیش 
از 280 روز آفتابی گزارش شده است كه میزان بسیار 
چشـمگیری است. با توجه به اين كه انرژی تابشی 
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خورشید جزء انرژی های پاک، كم هزينه ونامحدود 
می باشـد، بـرای تولید انـرژی در بسـیاری از نقاط 
عمومی نظیر اماكن اداری، مسكونی و حتی بخش 
عمده ای از انرژی مورد نیاز اماكن صنعتی می توان 

از صفحات خورشیدی استفاده نمود. 
ب ( سیستم های مديريت ساختمان ) BMS(: با 
بهره بردن از اين نوع سیستم ها با توجه به يكپارچگی 
تمامی قسمت های ساختمان و همه عناصر اصلی 
سیستم هوشـمند، محیطی كاما پويا و مقرون به 
صرفه بوجود می آيد. در به كارگیری اين نوع سیستم 
بـا توجه به ماهیت غیـرارادی آن، در زمان و هزينه 
صرفه جويی می شـود و همچنین كاهش مصارف 
انـرژی، كاهش خطاپذيری و افزايش اثربخشـی و 
كارايی واحد را دربر دارد. اين سیستم ها می توانند بر 
بسیاری از فعالیت ها نظیر بازوبسته شدن درها، ورود 
و خروج افراد، سیستم های روشنايی، سیستم های 
تهويـه مطبوع، سیسـتم های حفاظتـی و امنیتی، 
سیسـتم های تاسیساتی و استخر، سونا و جكوزی، 
سیسـتم های ارتباطی، سیسـتم های آبیاری و. . . 
كنترل هوشمند و فراگیر داشته باشند و حداكثر ايمنی 
و آسـايش را برای اسـتفاده كنندگان ايجاد نمايند. 
ج ( به كارگیری روش های نوين حفاظتی در برابر 
حريق و اتفاقات غیرمنتظره: مقاوم سازی اسكلت های 
فلـزی در برابر حريق، بهره گیری از سیسـتم های 
اعـام و اطفـای حريق به شـكلی كارآمد و بهینه، 
ايجاد سـاختارهايی همچون تونل انرژی و دوربین 
های حفاظتی و مداربسـته و. . . می تواند از ويژگی 
های عمده سـاختمان های ايمن و صنعتی باشـد. 
د ( اسـتفاده از روش هـای بهینه سـاخت اسـكلت 
سـازه ها: بايد در طراحی سـازه ها و به خصوص در 
مرحلـه سـفت كاری به مـواردی همچون كوچک 
بـودن ابعـاد سـتون ها و تیرها ) بـا توجه به تعريف 
پروژه(، میزان شكل پذيری در مقابل بارهای جانبی، 

سريع االجرا بودن پروژه ساختمانی و بسیاری ديگر 
از شـاخصه های تخصصی اسـتاتیكی و دينامیكی 

درساختارهای بنا توجه نمود. 
ه ( نما و نورپردازی ساختمان ها: ماهیت درون گرا يا 
برون گرا بودن نمای پروژه ساختمانی برحسب تعريف 
و موقعیت آن و شكل خاقانه تركیب معماری سنتی 
و مدرن با توجه به بافت های محیطی از ويژگی های 
مهم در طراحی نماها و نورپردازی های سـازه های 
صنعتی می باشد. امروزه نماها به دو صورت ثابت و يا 
متحرک نورپردازی می شود. و براساس آن می تواند 
به شكل نقطه ای، خطی، سطوح نوری و يا نورهای 

مخفی  طراحی شوند. 
و ( اسـتفاده از امكانـات و تجهیزات مقـاوم در برابر 
شرايط محیطی: امروزه بكارگیری لوازم و وسايلی كه 
بتواند ضمن تطبیق با قابلیت های زيست محیطی، 
دارای حداكثر مقاومت در برابر تغییرات آب و هوايی 
و آتش سـوزی، تنوع پذيری، عمرطوالنی و صرفه 
جويی در مصرف انرژی باشـند از مهم ترين نكات 
قابل توجه در صنعتی سازه ساختمان ها است. مثا 
اسـتفاده از پروفیل آلومینیوم در اجزای پنجره های 
سـاختمان ها و دوجـداره بـودن آن می تواند نقش 
بسیار مهم در مقاوم سازی ساختمان ها داشته باشند. 
ز ( استفاده از فناوری های جديد نظیر فناوری نانو: 
اسـتفاده از فناوری نانو جهت تهیه مصالح مناسـب 
بـا ويژگی هـای مـورد نظر در بخش هـای مختلف 
سـاختمان، برای كاهـش مصرف انـرژی بصورت 
مستقیم و غیرمستقیم نقش بسزايی خواهدداشت. 
علم نانوفناوری با كنترل مواد در مقیاس مولكولی، 
گشايش اسرار طبیعت در تمام عرصه ها از مهندسی 
تا پزشـكی را نويد می دهد، بسیاری از خواص يک 
ماده از قبیل رنگ، استحكام و شكنندگی قابل كنترل 
می گـردد، از اين رو نانو مسـكن تركیبی از شـكل، 
عملكرد، كنترل و امكانات اصلی يک سرپناه است 

كـه به هیچ وجه انـرژی را هدر نمی دهد و می تواند 
سـاالنه در مصرف انرژی صرفه جويی كند و هدف، 
طراحی يک نوع جديد از مسـكن اسـت كه تا حد 
بسیار مطلوبی سـازگار با محیط خود باشد. با توجه 
به اينكه استان مازندران در زمره استان های پیشرو 
در توسعه فناوری نانو می باشد، اين مسئله می تواند 
كمک شايانی در ايجاد بسترسازی های الزم جهت 
بهره گیری از آن در بسـیاری از فرآيندهای صنعت 
سـاختمان نمايـد. از جملـه رفع معضـات مربوط 
بـه خاک و پی، مشـكات مربوط بـه تصفیه آب و 
پسماند، تولید محصوالت مرتبط با عايق كاری و. . . 
. همچنین روش های كارآمد ديگری نیز وجود دارند 
كه در افزايش سطح كیفی مواد و مصالح ساختمانی 
موثرند، نظیر استفاده از محفظه های بخار در افزايش 

زمان فرآوری بتن. 
در نهايـت، از آنجـا كه صنعت سـاختمان به عنوان 
يكـی از بـا اهمیت تريـن صنايع مولد، زمینه سـاز 
سـازی  تصمیـم  حـوزه  در  نوينـی  رويكردهـای 
كارشناسـان و متخصصان امر می باشد، بهره وری 
در اين صنعت نه تنها دارای صرفه های اقتصادی و 
تجاری است  بلكه حتما می بايست از زاويه شاخصه 
های توسعه محور نظیر جنبه های زيست محیطی 
و اجتماعی نیزبه آن نگريسـته شـود. به امید روزی 
كه ساختمان هايی با انرژی صفر و منطبق با اصول 
صحیح و محاسـبه شده مهندسـی و درنظر گرفتن 

پارامترهای زيست محیطی ساخته شوند. 
منابع و مآخذ: 

- "اقتصاد، رشـد و توسعه"، نويسنده: دكتر مرتضی 
قره باغیان، نشر نی

- ماهنامه صنعت ساختمان و توسعه، شماره 234
- ماهنامه مسـكن و سـاختمان، شـماره 23، مقاله 

"ساختمان و توسعه انرژی" 
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   اجرای نامناسب دیوارچینی

  اجرای نامناسب سازه نگهبان 

   عدم اتصال مناسب صفحه اتصال  
بادبند با تیر و ستون 

  خروج از مرکزیت غیرمتعارف         
     ستون ها در طبقات



ی
سار

ن 
سی

ند
ه

 م
ون

کان
ی 

خل
دا

ه 
ری

ش
ن

www.KanoonSari.com

45

54



 خروج از محوریت تیرها در محل 
اتصال با ستون

 اجرای اشتباه پروفیل z در 
جهت شیب شیروانی

 حذف درز انقطاع ساختمان در 
هنگام دیوار چینی

 ایجاد خروج از مرکزیت 
ستون ها در محل اتصال با فونداسیون
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س: سـالم، به عنوان نخسـتین 
سوال، چطور شد به خانواده بزرگ 
کانون پیوستید و اهمیت عضویت 
در کانـون به عنوان یک تشـکل 

حرفه ای را تا چه حد می دانید؟
از  سرشـار  سـالی  آرزوی  و  سـام  بـا 
بـزرگ  ی  خانـواده  بـرای  موفقیـت 
كانون مهندسـین ساری و تمامی سـازندگان و آبادگران میهن عزيزمان ايران. 
ارتباط من با كانون مهندسین ساری از اواخردهه شصت ومتعاقبا مصادف با زلزله 
منجیل بود كه بدلیل بازديدم از آثار زلزله و درس های آن موجب شد تا به همراه 
عكس ها و نكات ويژه در رعايت موازين طراحی و ساخت به كانون مراجعه تا 

طی جلسه ای اطاعاتم را در اختیار همكاران بگذارم. 
اهمیت عضويت در كانون در اين بود كه يک تشكل NGO   بود. جايی كه 
فارغ از قیدو بندها و تاثیر پذيری های دولتی، امكان پیشبرد اهداف عالیه مهندسی 
و رسالت رعايت منافع ملی در دسترس بود. اين استقال در انتخاب دموكراتیک و 
آزادانه ی اعضای هیات مديره و ساير اركان آن نمود داشته و همچنان پای برجاست. 
اساسا   نهادهای مردمی و تخصصی در هر كشوری تاثیر گذارترين نهادها بوده و همواره 
بعنوان پايه های كمک رسان و ياری رسان دولتها و سازمان های مرتبط هستند. 

س:  بـا توجه به سـابقه عضویت شـما در هیات مدیـره کانون، 
مهمتریـن هـدف کانون در چهارچوب اساسـنامه به نظر شـما 
چیسـت؟ در ابتدای تاسـیس کانون چه اهدافی پررنگ تر جلوه 
مـی نمـود و در حال حاضر کانون چه اهدافـی را باید دنبال کند؟ 
مهمتريـن هدف كانـون، همکاری با دفتر نمایندگی در کنترل نظارت 
مضاعف اسـت. كاری كه در تعاريف و مفاهیم اساسـنامه با رعايت الزام به 
مفاهیم مهندسی جايگاه خاصی دارد ولی در ابتدا در مفاد اساسنامه به صراحت و 
با اين عنوان منظور نشده بود. هرچند نبايد از ساير مفاهیم نظیر غیر انتفاعی 

بودن و غیر سیاسی بودن ماهیت كانون به سادگی گذشت. 
 اين كمیته از سال 78 به ابتكار همكار عزيزمان مهندس علی نوروزی پايه گذاری 
و مـن و مهنـدس علی توكل از اولین اعضـای اصلی اين كمیته بوديم. بعد ها 
مهندس يانوق به اين جمع اضافه شد و هنوز اين كمیته فعالیت مستمرش ادامه 

داشته و نقش زيادی در بهبود كیفیت اجرا در شهر ساری دارد. 
در ابتدای تاسیس كانون مهندسین ساری، مهمترين چالش موسسین، ظرفیت سازی 

پذيرش كانون توسـط سـازمان های ذيربط بود. در آن دوره شهرداری شناخت 
روشنی از كانون مهندسین نداشت و طبیعتا امكان اثر گذاری كانون در حداقل بود. 

در حال حاضر هم موارد ذيل بعنوان اهداف كانون مورد نظر هستند: 
ادامه همكاری پیگیرانه در كنترل نظارت - 1
رعايت شـان غیر سیاسـی بودن كانون و جلوگیری از سوءاستفاده از - 2

سـكوی كانون برای اهداف سیاسـی نظیر كانديداتوری شـورای شهر و 
نمايندگی مجلس  و احراز پسـت های دولتی به شـكل تبلیغ مستقیم و 

دخالت دادن كانون در اين امور
رعايـت شـان غیر انتفاعی بودن و تجاری بودن كانـون،. . . . . اين روزها - 3

غصه دارمی شوم كه پیامک های اصناف برای همكاری با اعضای كانون 
دريافت می كنم. تا جايی كه رستوران ها و پیتزا فروشی ها هم ورود پیدا 
كردن و شائبه ی نیاز به تخفیف چند تومانی را برای مهندسین به اذهان 

تلقین می كنند. جای تاسف است!
ادامه و تكمیل باشگاه كانون كه از سال 80 طرح آن كلید خورد.- 4
تاثیـر گـذاری در سـازمان نظـام مهندسـی بـرای انتخابـات اصلـح - 5

 و توجـه بـه رونـد ارائـه امضـا و مسـئولیت مهندسـی بـرای فقـط 
در آمدی محدود و ناچیز. بايد سطح درآمد مهندسین ارتقا يافته تا مهندسین 
قادر باشـند روند مسـئولیت شـان را به نحو بهتری به اجرا بگذارند. همه 
می دانیم كه تعرفه های حق الزحمه ی مهندسین با تصويب و يا نظرات 
دولتی تعیین و اباغ می شود، ولی بايد تاش زيادی كرد تا اين تعرفه ها 
ارتقا يافته و بتوانیم خودمان تاثیر گذار اصلی در تعیین حق الزحمه ها باشیم 

و بخش دولتی نظارت و اصاح حداقلی آنرا به عهده داشته باشد. 

س:  به نظرشما جایگاه و نقش نشریه در فعالیت های کانون مهندسین 
چیسـت؟ و چگونه می تواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد؟

گاها شاهد درج مقاالت علمی سنگین و پیشرفته در نشريه بودم. ولی نیاز نشريه 
بعنوان پايگاه اطاع رسانی و بیانگر ريشه فكری كانون و نشر اهداف مرحله ای آن، به 
مقاالتی از قبیل آموزش های مهندسی در ارتقا دانش و آگاهی حتی پايه ای نیاز دارد 
كه در حال حاضر بطور روشن مطلع نیستم كه روند محتويات و مطالب چگونه هستند. 

س:  با توجه به سابقه اجرایی شما چرا برخی کارفرمایان)مالکین( 
علیرغم مراجعه به مهندسان برای دریافت خدمات مهندسی به 
توصیه های آنان بی توجه اند؟ برای حل این معضل چه باید کرد؟

در چنین مواردی، چنانچه توصیه مهندسـی جنبه اصولی و اساسی داشته باشد 

عبدالحمید دانشـیار متولد 1335 در سـاری می باشد. ایشـان در سال 1363 
در رشـته مهندسـی عمران از دانشـگاه شریف فارغ التحصیل شـدند. از سال 
1380 به مدت دو دوره عضو هیات مدیره کانون مهندسـین سـاری بوده اند و 
همچنیـن عضو کمیته مدیران ادواری کانـون و مدیرعامل  و عضو هیات مدیره 
شـرکت مازند سـازان می باشـند. اهم پروژه هایی که آقای مهندس دانشـیار 
در آن ها به عنوان پیمانکار یا مشـاور حضور داشـته اند عبارتند از: سد مسجد 
سـلیمان، نیروگاه حرارتی شـازند اراك، پاالیشـگاه بهبهان، فوالد آلیاژی یزد، 
طراحی نیروگاه گازی نکا، طرح خودکفایی مناطق جنوب کشور مربوط به وزارت 
نیـرو و همچنین اجرای پـروژه های متعدد در آمریکای جنوبـی، آفریقا و عراق

مصاحبه با مهندس پیشکسوت
مهندس عبدالحمید دانشیار
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)نظیر رعايت آئین نامه ها و رعايت اصولی در ساخت ( قصور از مهندس می باشد 
و نه بی توجهی از كارفرما و يا مالک. برخورد قانونی با بی توجهی مالكین بسیار 
ساده است. نكته  آنجاست كه چرا مهندسین در اين موارد عقب نشینی می كنند. 

س: به نظر شما چقدر درفرآیند ساخت و ساز فعلی به برنامه ریزی 
 و مدیریـت زمـان پـروژه توجه مـی شـود؟ عوامل اثرگـذار بر 

شکل گیری وضع موجود کدامند؟
متاسفانه اثر برنامه ريزی و مديريت زمان نه تنها در ساخت و سازهای شهری بلكه در 
كل كشور بسیار ناچیز هست.  البته پروژه های بزرگ و صنعتی كشور به واسطه ی 
تحريم و وضعیت بودجه ای كشور تاثیر پذيرند و ساخت و ساز شهری با مقوالت ديگر. 
اموری كه در برنامه ريزی و مديريت زمان در ساخت و سازها ی شهری موثرند 

به شرح ذيل طبقه بندی می شوند. 
عدم پايداری عرضه و تقاضا و رعايت الگوی مصرف شهری و پاسخگويی - 1

به نیازهای خريداران 
عدم ثبات اقتصادی در عرصه ی حركت نقدينگی به تبع اوضاع اقتصادی كشور. - 2

نقدينگی گاها به سمت مسكن، گاها به سمت بورس، و حتی سپرده گذاريست. 
نقصان دانش فنی و مديريتی و عدم اطاع از علوم يرنامه ريزی و مديريت - 3

زمان در جامعه ی سازندگان باالخص انبوه سازان كه عمدتا از جامعه ی 
مهندسین نیستند اما صاحب سرمايه هستند. 

نقص در حمايت از سازندگان در تامین كمک های بانكی به سازندگان و خريداران.- 4

س:  با توجه به فعالیت عمرانی شـما در کشورهای همجوار چه 
تفاوتی بین سیسـتم قرارداد، اجرا، نظارت و پرداخت ها با داخل 

کشور وجود دارد؟
به جز در بخش پرداخت ها تفاوت زيادی مشهود نیست. در سال های اخیر اكثر 
پروژه های بزرگ صنعتی در ايران از قواعد و سازوكارهای بین المللی بهره مند 
هستند. روش های كنترل كیفیت و ايمنی و برنامه ريزی و مديريت در پیشرفته ترين 
حالت بهره گیری و بكار برده می شوند؛ ولی بدلیل محدوديت های اقتصادی و 
تامین كاال در خارج از كشـور تاثیر اين علوم در سـطح متوسـط اثر گذار اسـت. 
من در كشورهای آفريقايی و امريكای جنوبی و عراق كه پروژه های بین المللی 
در حال اجرا هسـتند در سـال های اخیر فعالیت داشـتم و از نزديک پروژه های 
شهرک سازی، راهسازی و نفتی را عهده دار بودم و به هیج وجه به اين نتیجه 
نرسـیدم كـه تفاوت چشـمگیری در قراردادها و اجرا و نظارت بیـن پروژه های 
بین المللی در خارج كشـور با پروژه های بزرگ ايران وجود داشـته باشـد. حتی 
موجب تعجبم  شد كه فساد در پروژه های خارج از كشور بیشتر قابل رويت بوده 
است. منتها بحث پروژه هايی كه در اروپا و كشورهای پیشرفته اجرا می شوند قطعا 
با كشورهای در حال توسعه متفاوت است؛ هرچند آنها هم نواقص و كمبودهايی 
دارند و هم حجم پروژه هايشان خیلی كمتر از كشور های در حال توسعه است. 

س:  شـما وضعیـت صدور خدمات فنی و مهندسـی را  با توجه 
به سطح توانایی پیمانکاران و مشاوران ایرانی چگونه می بینید؟ 

عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در این امرکدامند؟
در حال حاضر میزان صدور خدمات فنی و مهندسی كمتر از  پتانسیل موجود در 
كشور است و سطحش به میزان حمايت دولت و مناسبات دولتها مرتبط است 
و خوشـبختانه اخیرا مسـیر رشد را طی می كند و قطعا در آينده و همگام با رفع 

تحريم ها توسعه پیدا خواهد كرد. 
در حال حاضر شـركت های ايرانی حداقل در كشـورهايی نظیر ونزوئا، عراق، 
تركمنستان، قرقیزستان، گینه، كامرون، سوريه، افغانستان،  عمان، هند، پاكستان 

و... فعالیت داشته و دارند. 
الزم به ذكر هست كه حجم پروژه های كشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از 
پروژه های كشورهای پیشرفته است و عموما پای حداقل يک كشور پیشرفته هم 

در اين پروژه ها ديده می شود و اصوال اين معنی را نمی دهد كه چرا ما خودمان 
را با اين كشورها مقايسه می كنیم. 

عوامل بازدارنده در رشد صدور خدمات مهندسی اساسا به صدور ضمانت نامه های 
بانكی و تطبیق و رجیستری  شركت ها با قوانین كشورهای خواستار خدمات فنی است. 
مثال اينكه يک شركت ايرانی به سادگی قادر به تامین ضمانت نامه به كارفرمای 
خارجـی اش نیسـت. چـرا كه آنها به دلیل تحريم ها قـادر به عملیات بانكی با 

شركت های ايرانی و يا بانک های ايرانی نیستند. 
مسـئله بعدی اعزام نیروهای ايرانی و ارسـال كاال و تجهیزات از ايران است كه 

بسیار قوانین دست و پاگیری هستند. 

س:  چرا استفاده از فن آوری و مصالح نوین و نیز شیوه های صنعتی 
سازی ساختمان و. . . حتی در میان انبوه سازان ما نیز مرسوم نیست؟

صنعتی سازی در ابعاد پروژه های كوچک و شهری به صرفه نیست ولی در ابعادی 
نظیر طرح های كان مسكن مهركاربرد داشته و به اجرا در آمده و به بهره برداری 
هم رسـیده اسـت. نظیرش را در سـاختهای شهر پرند می شـود ماحظه كرد. 
فن آوری و اسـتفاده از مصالح نوين به تناسـب اسـتفاده، می تواند روی افزايش 
قیمت اثر گذار باشد و سازنده را از مسیر رقابت خارج كند و به همین مناسبت الزم 
است كه استفاده از آنها در حوزه ی الزامات اجرايی قرار گرفته و قانونمند شود. در 

چنین حالتی مصرف كنندگان هدايت به كیفیت بهتر می شوند. 

س: به نظرمی رسـد بعضا مهندسان ما نیز به این مساله تمایل 
چندانی ندارند. آیا شما با این مطلب موافقید؟

بله موافقم و داليلش هم در پاسخ به سوال قبلی هست. 

س:  در جمع بندی آنچه گفته شد، فرآیند ساخت وساز مطلوب به 
نظرشما چگونه باید باشد؟

رعايت اصول مهندسی در طراحی، اجرا و نگهداری ساختمان ها. 
در مجاورت رعايت امور فوق، روش های نظارت و كنترلی بسیار اهمیت پیدا می كنند. 

س: درمبحـث 22 که چاپ اول آن در سـال 1392 بوده اسـت، 
بین نظارت و بازرسـی ساختمان تفاوت قائل شده است و برای 
نگهداری ساختمان چه به لحاظ عناصر معماری و سازه و چه به 
لحاظ عناصر تاسیساتی،  بازرسـی دوره ای تعریف شده است، 
نظر شـما در این خصوص چیست و چقدر این موضوع در بهبود 

فرایند ساخت و ساز تاثیر گذار خواهد بود؟ 
بازرسی دوره ای اولین اثرش در رعايت و بهبود كیفیت مصالح مصرفی و كیفیت 
اجراست و اقدام بسیار مفیدی است  كه در زنجیره ی اقتصادی كشور در ساخت 
وسـاز، كاهش هزينه های نگهداری و سـامت ساختمان هارا تاكید دارد و اين 

همان حفظ وكاهش سرمايه ملی در ساخت و نگهدای بناهاست. 

س:  ضمن تشکراز وقتی که در اختیارمان قراردادید. در پایان اگر 
نکته ای باقیمانده که در مصاحبه به آن اشاره نشده است لطفا بفرمایید. 
ضمن تشكر از اينكه نشريه ی كانون تا اين حد به مباحث جاری ) برنامه ريزی 
و مديريت زمان و صدور خدمات فنی و. . . . (توجه نشـان داده و نزديک شـده 

خوشحالم و آرزوی بهترين ها برای مديران و اعضای محترم كانون دارم. 
يادمان باشد كه مهندسی و ساخت وساز و آبادانی در ساختمانهای شهری خاصه 
نمی شود و مهندسین بايد دايره فعالیت های خود  را گسترده تر و در طرح های 
صنعتی و ملی مشاركت بیشتری داشته باشند. چرا كه با تجربیات و علوم بیشتری 

راهشان را ادامه خواهند داد. 

شاد و سامت و سرافراز و پاينده باشید. 
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 بر اثر افتادن تكه سنگ نمای ساختمانی در. . . . . . . . . . . . .  فردی جان خود را از دست داد ! مهندس ناظر يا كارفرما  ؟؟ در روزنامه 
و يا رسانه های تصويری هر از  چند گاهی می خوانید و يا می شنويد موضوعی با عنوان از بین رفتن فردی در اثر سوانح ساختمانی 
حال چه اين ساختمان در حال احداث باشد و يا سالیان از عمر آن می گذرد و زود سر تیتر خبرها می شود مطالبی را حضورتان عرض 

نمايم هر چند كه شما سروران از آن بی اطاع نیستید و از كم و كیف آن بنحو بسیار عالی و بهتر از اينجانب مطلعید. 
آری از اين قبیل نوشته ها را هر از چند گاهی در بخشهای خبری، روزنامه ها و سايت ها  می توان شنید ويا خدای ناكرده ديد 
اتفاق تازه ای نیست و آخرين حادثه هم نخواهد بود و هر از گاهی كه در گوشه و كنار شهرهای كشور رخ می دهد و از درون آن 
می توان مسببین و مقصرين مختلفی را پیدا كرد. و اگر حادثه ای رخ نمی داد هیچ وقت كسی به سراغ آن نمی رفت و كسی هم 
به آن توجهی نداشت ولی به اصل واقعیت بپردازيم زنگ خطری را به ما هشدار خواهد داد كه بايست نسبت به كاری كه انجام 

می دهیم متعهد و با وجدان كاری با قبول مسئولیت، انجام وظیفه نمايیم. و بايد از هر حادثه ای تجربه ای و يک درس بگیريم. 
اينها نكات پند آموز قضیه است و در پس آن حرفها و نكات كلیدی ديگر نهفته است كه به آن می توان گوشه ای اشاره كرد: اولین 
سخنی كه بذهن هر شنونده عوام خطور می كند اينست كه چرا يک مهندس ناظر وظیفه خود را بخوبی انجام نمی دهد و انواع و 
اقسام جمات و تهمت ها كه بسوی او نشانه می روند و اين موضوع برای لحظه ای و بسته به موضوع برای مدتی نسبت به حادثه 
حساسیت نشان داده شده و سپس از مدتی از آن حساسیت ها كاسته می شود و با خود می گويیم كه مرگ همیشه برای همسايه 

    حرف بسیار است ولی. . . !
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است و برای ما حادث نخواهد شد. 
 الزم به ذكر است كه هم اكنون بسیاری از مهندسین ناظر و پیمانكاران بعلت عدم 
پرداخت ديه در زندانهای كشور روزگار سختی را سپری می نمايند و بسیاری هم 
برای حفظ آبرو و حیثیت خود ثمره سـالها تاش و زحمت خود را برای پرداخت 
ديه از دست داده اند و چه سخت است كه برای دريافت مبلغی ناچیز حق الزحمه 
نظارت و بدوش كشیدن تعهدی سنگین چندين ساله كه شايد همه زندگی فرد را 
تحت شعاع خود قرار دهد بدون اينكه حامی برای او وجود داشته باشد. اين واقعاً يک 
نابرابری و تحمیل است به جامعه مهندسی. در زمانی كه نه از حقوق مكفی خبری 
است و نه اهرمی قاطع جهت الزام به رعايت مقررات ساختمانی نسبت به كارفرما. 
و فقط بايست مسئولیت سنگین تعهد را بدوش كشید. در موقعی كه كار قانونی از 
كارفرما و يا پیمانكار بخواهید می گويند جواب نمی دهد ؟ ! !  اگر مهندسی كلیه 
كارها و امور را  بنحوی كه در مقررات های مختلف ساختمان آورده شده است را 
به اجراء در بیاورد چندی نمی گذرد كه كارفرما از ادامه كار با وی در كمال ادب و 
احترام عذرخواهی می كند و اين تازه از نوع مطلوب آن است و از نوع ديگر كه به 

دعوای و نزاع كشیده می شود كه آخرش را هم شما بهتر می دانید. 
برای بهبود كیفیت نظارت و ساخت سخنان و ايرادات و اشكاالت و كاً حرفهای 
بسیار زيادی می توان بیان داشت كه در مجال نمی گنجد و فقط به نكاتی بسنده 
می كنم. با توجه به اينكه كاً كارهای سـاختمانی در جامعه عمومیت دارد و ذاتاً 
همه يک پا مهندس هستند اين حرفه بسیار تخصصی و مهم بايست توسط افراد 
واجد شرايط انجام شود ولی شاهد آن هستیم  كه شخص سرمايه دار  بعضاً بدون 
مهارت و تخصص كافی هم می باشند اقدام به انجام عملیات ساختمانی می نمايد 
و شايد در بعضی از مواقع هزينه های سنگینی انجام بدهد ولی به يک مهندس 
حق الزحمه ای پرداخت نمی نمايد و برايش سخت است. اين در حالیست كه همین 
فرد اگر يكی از اعضای بدنش دچار ناراحتی شود به يک پزشک مراجعه می نمايد 
و خدای ناكرده به او بگويند مبلغ هنگفتی را واريز نمايد، هزينه های سنگین آنرا 
نیز متقبل می شود. يک پزشک با جان يک فرد در ارتباط است ولی يک مهندس 
حداقل با جان دهها و در بعضی از مواقع صدها انسـان در ارتباط اسـت. می تواند 
بعنوان يک كارفرما از يک مهندس كارهای ساختمانی را با رعايت اصول ضوابط 

و مقررات بخواهد. 
ثانیاً پرداخت ريالی كه برای قبول تعهد به مهندس ناظر پرداخت می شود در حد 
مطلوبی باشد كه جهت قبول تعهد و بدوش كشیدن بار چندين ساله، وقت صرف 
نمايد و نسبت به موضوع قاطع و با وجدان كاری و به موضوع با اهمیت ويژه ای 
نگاه نمايد و از طرفی در قبال عدم رعايت مقررات با او برخورد شود و يا در چنین 
شرايطی مهندس از خود و يا ديگر متولیان امر از وی دفاع نمايند و بايست مرجعی 
وجود داشته باشد تا در صورت عدم رعايت اجرای مقررات نسبت به لغو و يا صدور 
مجوز فعالیت پیمانكاران و يا كارفرمايان قانون گريز اقدام نمايد و اينگونه نباشد 
كه نسبت به قوانین و مقررات ساختمان بی اهمیت جلوه دهند و مهندس ناظر را 
بوسیله ارتباطات و سرمايه خود دور بزنند و در اينصورت است كه تمكین و الزام به 
اجرای مقررات ملی ساختمان اهتمام می ورزند آن وقت می توان از يک مهندس 

ناظر انتظار داشت. 
ولی با توجه به مواردی كه ذكر شـد و شـرايطی را كه در آن سپری می نمايیم ما 
مهندسین با سوگندی كه ياد كرديم بايد با اخاق مهندسی خود و اهتمام به رعايت 
در اجرای مقررات و قوانین  سـاختمانی كوشـا باشیم و نسبت به آن قاطع برخورد 
نمايیم تا ر فته رفته در بطن جامعه و عوام اين موضوع كه اجرای درست و صرف 
هزينه به موقع و مناسب بهتر از آنست كه مسبب و يا شاهد اتفاقی ناگوار و هزينه 

ای مجدد و بی كیفیت ساختمانهای مان باشیم. 
باشد كه جامعه مهندسی در ارتباط با مردم به اين تعامل برسند كه كار مهندسی بهتر 

است از يک كار بدون تخصص و مهارت. حرف بسیار است ولی. . . 
                                               خدا نگهدار و موفق باشید  
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در نشريه پايیز 93 كانون مطلبي در خصوص چالش ها و فرصتهاي چند سطحي 
سـازي معابر از همكاران گرامي درج شـد كه نظر مرا جلب كرد. خصوصا شـايد 
در مورد پیاده رو كه مشـكل عاجل شـهر ها ي ماسـت اشـاره اي داشـته باشد، 
كـه متفـاوت بـود و معطوف به چند سـطحي  سـازي معابـر براي تـردد خودرو 
هاسـت. آنچه كه فعا براي شـهروندان در تمامي شـهرهاي ايران حايز اهمیت 
اسـت و جسـته و گريختـه در رسـانه ها خصوصـا در روزنامه همشـهري به آن 
اشـاره مي شـود، پیاده رو سازي و پیاده محوري است كه من نیز بعضا در همین 
 گاهنامه عنوان كرده ام. متاسفانه اولین چیزي كه مسئولین محترم شهرها براي 
گره گشايي ترافیک به ذهنشان میر سد، پیش كش سطوح پیاده رو به پهنه ماشین 
روست؛ در حالي كه ما از پهنه خیابان ها هم استفاده درستي نمي كنیم. مي گويند 
سه نفر نزد استاد موسیقي مي روند كه موسیقي بیاموزند و مي پرسند چقدر طول 
مي كشـد؟ اسـتاد گفت هر يک در چه وضعیتي هسـتید ؟ اولي گفت نت  بلدم، 
گفت: يكسـال. دومي گفت اصا آشـنايي ندارم، گفت: دو سـال. سومي گفت تا 
حدي نوازندگي مي دانم، گفت: سه سال. در پاسخ تعجب وي گفت يكسال طول 
مي كشد آنچه كه به غلط ياد گرفتي فراموش كني، حال حكايت ملت ماست كه 
چقدر طول بكشد آنچه كه در عالم ماشین داري ياد گرفته فراموش كند و از نو 
بیاموزد چگونه از ماشین استفاده نمايد )هر چند ماشین داري براي ملت ما صرفا 
ضرورت كاري نیست بلكه تشخص است در عین حال  وسیله نان در بیار زير خط 

فقررانده ها نیز  تبديل شده است. . . . (
مثا وقتي در جاده دور برگردان مي زنیم مثل مسـكن اسـت كه درد را تسـكین 
مي دهد، ولي چاره كار نیست. پزشكان مي دانند كه درد واكنش بدن به بیماري 
است كه مي تواند تشخیص آن بسیار پیچیده  باشد. دوست پزشكي هفده نوع 

بیماري كه با عايم سر درد شروع مي شود را بر شمرد و. . . . 
گفتیم دور برگردان جاده هاي ما همانند مسكن عمل مي كنند و عجالتا از فجايع 
بزرگتر )بريدگي جاده ها( كم مي كند ولي پي آمد آن چیست ؟ راننده از الين )خط( 
سرعت حداكثر بايد به سرعت حداقل برسد و چپ گرد كند كه با همین سرعت 
كم از الين سرعت حداكثر طرف مقابل ظاهر مي شود. راننده پر سرعت اين الين 
مجبور اسـت از راسـت او سـبقت بگیرد آيا اين عمل براي او عادت يا در وجود او 
نهادينه نمي شود كه هر وقت بخواهد مي تواند از راست سبقت بگیرد ! كه خاف 
آئین نامه راهنمايي رانندگي اسـت كه همواره توصیه مي كنند از راسـت سبقت 

شهروشهروندي2
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نگیريد! با توجه به اينكه الين بزرگراه ها به ترتیب 
سرعت از چپ به راست خط كشي مي شود و.....

پـس واضح اسـت دور برگردان نـه تنها چاره كار 
نیسـت بلكه بد آموزي هم دارد. بديهي اسـت راه 
حـل، رو گـذر يا زير گذر اسـت كه در تمامي دنیا 
اسـتفاده مي شود. البته ساخت دور برگردان هاي 
داخل شهر با توجه به محدوديت سرعت، با قدري 
تسامح پذيرفتني اسـت؛ در صورتي كه با عرض 
خیابان هماهنگي داشته باشد. الزم نیست شعاع 
گـردش آن همه خیابان را اشـغال نمايد.  شـبیه 
اين مسـكن پل هـاي عابر پیاده اسـت كه پیاده 
را وادار كنیـم چنـد ده پلـه را بـاال و پائین شـود. 
البته در قبال فجايع زير ماشـین رفتن مي ارزد ) 
طبق آمار اعام شده 50% ضايعات انساني ناشي 
از حـوادث رانندگي در مازندران عابرين هسـتند(. 
 آيا پل هاي عابر چاره كار است؟ پیش از انقاب 
براي اولین بار تعداد 20 دسـتگاه از پل هاي عابر 
پیاده توسـط بلژيكي ها در تهران ساخته شد كه 
همـان وقت مـورد اعتـراض بوده اسـت كه چرا 
پیاده را باال پائین مي كنند، زيرا رو گذر و زير گذر 
مخصوص خودرو هاست نه عابر؛ مگر اينكه پلكان 
متحرک باشـد. هنوز همان سیاق است كه چهل 
سـال پیش بوده و امروزه فراگیر هم شـده است! 
تصور كنید زنان باردار، بچه، پیر، علیل و ناتوان. . . 
. مي توانند از اين پله هاي نفس گیر استفاده كنند؟ 
البتـه كه نه بهمین دلیل اسـت كه پل هاي عابر 
پیاده همیشـه خلوت است، بعضا تبديل به مكان 

ناهنجاري هاي اجتماعي مي شود. 
و يا خط كشي هاي خیابان ها اعم از شهر يا جاده 
كه زيان خود را دارد؛ كجا سرعت داشته باشیم ؟ 

كجا سـبقت بگیريم ؟ كجا توقف كنیم و يا بین 
خطوط برانیم و امثالهم كه بنظر مي رسد مردم ما 
وقعي به اين خطوط نمي گذارند كه جاي تاسف 
است. البته زمینه آن جاي كنكاش جا شناختي و 
روانشناسي دارد، خط كشي عابر پیاده شهرهاي ما 
بدون هیچ ترتیبي هر جا به نظر رسید  تردد  زياد 
است خط كشي شد؛  مثا خیابان فرهنگ ساري 
از شهرداري تا سه راه قارن حدود  1200 متر بیش 
از ده نقطه خط كشي عابر پیاده دارد، كه نه عابرين 
به آن توجه مي كنند و نه رانندها و نه حتي  پلیس 
راهنمايي، ضمن اينكه  بي قانوني بخش اعظم از 
خلقیات ما را تشكیل  مي دهد؛ ولي قانون هم بايد 
نیازهاي مردم را پاسـخ دهد و درست اعمال شود 
و فراگیر باشـد و گرنه به ضدخود بدل مي شود و 

گفتیم كه بد آموختن بد تر از نیاموختن است. 
حتي المقدور خط كشي عابر پیاده بايد در تقاطع 
ها تعبیه شـود و با چراغ راهنما هماهنگ گردد و 
الزم نیست در هر خیابان دهها  نقطه خط كشي 
انجام گیرد كه كسـي به آنهـا اهمیت ندهد؛ تازه 
خیابان هـاي ما قابلیت و ظرفیت توقف ماشـین 
ها پشـت خط عابر پیاده را ندارد.  تصور كنید اگر 
قرار باشد راننده پشت هر خط عابر توقف كند كه 
بايد هم بكند، چگونه ترافیک مختل مي شود! و 
حتي مي توان گفت چنین امكاني وجود ندارد. پس 
چـرا بـا اين كار از هر جا كه خواسـتیم  عابرين را 
اجازه مي دهیم كه خیابان را قطع كنند، گو اينكه 
به همین خط كشي ها هم مطلقا توجه نمي شود 
و عابريـن محترم حتي به صورت قطري خیابان 
را قطـع مي كنند. پس بهتر نیسـت خط كشـي 
ها حسـاب شـده تر باشد، يعني چنانچه به غیر از 

تقاطع، ضرورتي براي خط كشي پیدا كرد فاصله 
آن تا خط كشي قبلي بگونه اي باشد كه ماشین 
ها بتوانند پشت آن توقف كنند و ظرفیت اين كار 
موجود باشـد و عابر هم مجبور  شود پس از طي 
مسافتي در پیاده رو  به خط كشي رسیده به طرف 
ديگر خیابان برود. نه از هر جا كه دلش خواست. 
)رسـانه ها هم می توانند همانند بسـتن كمر بند 
ايمني فرهنگ سازي كنند( با اين ترتیب در خیابان 
فرهنگ كه از شـلوغ ترين خیابان ساري است از 
ابتدا تا انتها سه يا چهار نقطه خط كشي نیاز دارد 
و لزومـا نیـز چراغ راهنما نصب شـود و حتي مي 
شود چراغ هاي راهنما در آن نقاط همزمان عمل 

كنند كه مشكل كمبود ظرفیت 
توقف ماشین ها در پشت هم 
را نداشته باشیم، بهمین ترتیب 
سـاير خیابان هاي پرتردد خط 
كشـي هـاي حسـاب شـده و 
چراغ هاي راهنما كه مي توانند 

همزمان كار كنند تعبیه كرد. 
توقف ماشـین در دو سـمت خیابان هاي شـلوغ 
مطلقا ممنوع باشـد چه رسـد به پارک و پاركبان،  
زيـرا خیابـان ها هماننـد پیاده رو هـا از آن ملت 
است نه مالكین مجاور و يا ماشین دارها كه هر 
طوري خواسـتند از آن استفاده كنند؛ واضح است 
شـهرداري به نمايندگي از مردم تولیت چگونگي 
اسـتفاده از آنهـا را تعییـن مي كند و ملزم اسـت 
پاركینـگ هاي متعددي در سـطح شـهر احداث 
نمايد كه هم محل در آمد اين ارگان شـود و هم 
خیابان هـا  از توقـف خودرو هـاي خصوصي آزاد 

گردد و ترافیک و تردد روان شود. 

خیابان ها همانند پیاده رو ها 
از آن ملـت اسـت نه مالکین 
مجـاور و یـا ماشـین دارهـا
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   بدون شـک يكی از مهمترين اهداف موسسـان 
و طراحـان كانـون مهندسـین سـاری، آن طـوری 
كـه در اهـداف كانـون در اساسـنامه آورده شـده، 
گـردآوری مهندسـان در يـک جريـان تخصصی، 
صنفـی، دموكراتیـک و مـردم نهـاد اسـت، هم در 
جهـت دفـاع ازحقـوق صنفـی مهندسـان عضو و 
هـم باالبـردن سـطح تخصـص از طـرق مختلف 
چـون آموزش، جلسـات مختلف بحـث و گفتگو و 
نشـر نقطه نظرها و نظاير آن و بسـیار مـوارد ديگر 
كه در اساسـنامه آورده شـده اسـت. اين تشكل در 
درون خـود بـه جامعه مهندسـان نه تنها در شـهر 
و شهرسـتان سـاری بلكـه از طريق نشـر نظرات، 
انتقادات و. . . پیشـنهادهای خود در سـطح اسـتان 
و كشـور نیـز بـه ايـن جامعـه فرهیختـه خدمـت 
مـی كنند. بـدون شـک اين تشـكل در بیـرون از 
خـود بـا تمامی جريانهايی كه به شـكلی بـا آن در 
ارتبـاط اسـت نیز اثر مـی گذارد، تشـكیاتی مانند 
شـورای شـهر، شـهرداری، مسـكن و شهرسـازی 
و. . . و همچنیـن مردمـی كـه بـه هـر صـورت در 
زندگـی روزمـره خود بـا اين قشـر از روشـنفكران 

در ارتبـاط هسـتند. كانون می تواند بـه عنوان پلی 
بیـن آنهـا عمـل نمـوده و ارتباطـی سـالم و كارا و 
موثـر را بـه وجـود آورد. اين جريـان پويا هـر روزه 
بـا پیوسـتن جوانان تـازه نفس از پیشـرفت علمی 
و كارايی هـای جديـد بهـره می جويـد، عما هم 
خـود بالنده رشـد می يابـد و هم به جامعـه و مردم 
سـود می رساند و باعث پیوند و جامعیت بخشیدن 
فنـاوری و اسـتفاده بهینـه از مصالـح و تكنولوژی 
بـرای مـردم مـی شـود. ايـن امـر از ويژگـی های 

ممتـاز اين تشـكل مـردم نهاد اسـت. 
   كانـون بـا شـاخه هـای مختلـف فعالیـت خـود 
در زمینـه هـای ورزشـی، رفاهی، سـاخت و سـاز، 
فرهنگـی، آموزشـی و هنـری هم اعضای خـود را 
بـه روز مـی سـازد و هم تاثیر مسـتقیم بـر جامعه 
و سـاير تشـكیات اجتمـاع مـی گـذارد و بديهی 
اسـت ايـن امـر وقتـی بـا موفقیت مـی توانـد كار 
كنـد كـه افـرادی دلسـوز، عاقـه منـد، آشـنا بـه 
وظايـف خـود كـه اهـداف كانـون و فعالیـت های 
اجتماعـی را خـوب بشناسـند و خودخواهـی های 
فردی و سـود شـخصی را در مقابـل منافع جمع و 

اهداف كانون قرار ندهند. بدون شـک تشـكیاتی 
خوشـنام كـه بـه منافع مـردم و جمع می انديشـد 
و هدفـش ايجـاد فضايی سـالم اسـت، مـی تواند 
 دسـتاوردهای بسـیاری داشته باشـد. اين امر میسر 
نمـی شـود مگـر اينكـه اول خـود بايد پاک باشـد 
و پاكیـزه بماند و به انحراف كشـیده نشـود. چنین 
فضايـی را فقـط می تـوان از طريق نقـد و انتقاد از 
خود و تشـويق كارهای درسـت و سـالم در جهت 
اهـداف كانـون و پرهیز از كارهای زشـت به انجام 
رسـاند. مسـلما تمامـی اعضـای يـک جامعـه از 
توانايـی، درجـه سـامت و انگیـزه ی خدمت برابر 
برخـوردار نیسـتند. بايد فضايـی را به وجـود آوريم 
كه بهتريـن نیروهايی كه در اعضـای كانون وجود 
دارنـد، رشـد يابنـد و جوانـه بزننـد تـا از ايـن نهال 
جـوان كه همواره در معرض طوفان ها و آفت های 
مخـرب قـرار دارد، محافظت و پاسـداری كرد. اگر 
بتوانیـم چنیـن كنیـم سـهم خـود را در بخشـی از 
جامعـه انجـام داده ايـم. اين امر وقتی به سـرانجام 
ايـده آل مـی رسـد كـه بـا يكـی شـدن بـا سـاير 
تشـكل های مردم نهـاد بتوان بنیادی نو سـاخت. 

راهکارهای پیشرفت فعالیت های کانون
حسین عباسخانی دوانلو . . . . . . 
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امروز 
نه آغاز و نه انجام جهان است

ای بس غم و شادی، که پس پرده نهان است

گر مرد رهی ؛ غم مخور از دوری و دیری

دانی که رسیدن هرن گام زمان است

تو رهرو دیرینه رسمنزل عشقی

بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است

آبی که بر آسود، زمینش بخورد زود

دریا شود آن رود که پیوسته روان است

از روی تو دل کندنم آموخت زمانه

این دیده از ان روست که خونابه فشان است

دردا و دریغا که در این بازی خونین

بازيچه ایام دل آدمیان است. . . 

 هوشنگ ابتهاج
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دربـاره تاريخ ايران كتب متعددی به 
چاپ رسـیده كه برخـی از آنها واجد 
ارزش های تاريخی و علمی بسیاری 
هستند، لیكن يک دوره كامل و جامع 
تاريخ كه نیاز عاقمندان و مورخین و 
پژوهشگران را در اين عرصه برآورده 
كنـد، به ويژه در زبان فارسـی اندک 
اسـت. يكی از كتابهايی كـه دراين 
زمینه نوشته شده است، كتابی است 
با عنوان تاريخ ايران باستان كه توسط 
حسـن پیر نیا ملقب به مشـیرالدوله 
نوشته شـده و مجموعه تاريخ ايران 
تـا قبل از اسـام اسـت و عموما در 
تدوين كتب درسی تاريخ دبیرستان 
ها به عنوان مرجع مورد استفاده قرار 
گرفت.  علم تاريخ نیز به عنوان يكی 
از علوم مهم در رشته علوم انسانی، با 
پیشرفت های باستان شناسی و علم 
شیمی، در دو قرن اخیر بسیار متحول 
شده و اين پیشرفت ها كمک كرده 
اسـت تا برخی زوايای تاريک تاريخ 
چه در ايران و چه در ديگر كشـورها 
روشـن گردد. تا اواخر قرن هجدهم، 
مجموعه اطاعاتی كه در مورد تاريخ 

ايران وجود داشـت عمدتا به داستان 
های اساطیری شـاهنامه و اشاراتی 
كه در اوستا، كتاب مقدس زردشتیان 
آمـده و نیز به نوشـته های مورخین 
يونان قديم مانند هرودت و گزنفون  
و برخی تاريخ نويسان ايرانی به ويژه 
در دوران پـس از اسـام متكی بود. 
اوايل قرن نوزدهم، اسرار خط میخی 
توسـط دانشـمندان و زبان شناسان 
اروپايی كشف كرديد كه خود تحول 
بزرگی در علم تاريخ بـه وجود آورد. 
همراه با اين تحول، علم اسیرولوژی 
يا آشـور شناسـی به پیش رفت و با 
خوانده شدن كتیبه های خط میخی 
در تخت جمشید و ساير نواحی، سیر 
تحول تاريخ ايران و جهان بیشـتر و 
بیشـتر نمايان شـد. به عنوان مثال، 
دانشمندان با مطالعه كتیبه های يافته 
شـده در بین النهريـن، به اين نكته 
برخوردند كه داسـتان طوفـان نوح، 
واقعه ای است حقیقی كه اتفاق افتاده 
و بررسی اليه های زمینی رود دجله 
نشـان میدهد كه اين واقعـه، با اين 
محتوی كه شـخصی با وقوع بارش 

  نگاهی به تاریخ ایران
    معرفی کتاب نگاهی به تاریخ ایران اثر دکتر عبدالحسین زرین کوب

ارائه دهنده:  مسعود نظری 

توجه به کتاب و کتابخوانی و ارتقاء سطح 
آن بین اعضای کانون از جمله مواردی است 
که از ابتدا مورد توجه کمیسیون فرهنگ و ادب 
کانون بـوده و فعالیت هایی نیز بـا همکاری هیات 
مدیره در مورد تهیه کتابخانه در محل کانون به منظور 
استفاده همه اعضاء انجام شده است و همچنین این 
کمیسـیون اشتراك چند نشـریه با محتوای فرهنگی 
و ادبـی را نیـز در دسـتور کار خـود دارد. در این مقال 
کتابـی را انتخاب کردیم که هم بـه لحاظ حجم و هم 
از منظـر محتوا، دارای ارزش ویژه ای اسـت و مطالعه 
 آن را بـه همه اعضای کانون و بـه ویژه حضار توصیه 
مـی کنیـم. ایـن کتاب آشـنایی بـا تاریخ ایـران نام 
دارد و اثـر مورخ و اندیشـمند برجسـته ایرانی، دکتر 
عبدالحسین زرین کوب است. در سال 1354 وزارت 
امور خارجه  وقت، به منظور آشنایی پرسنل وزارت خانه 
که به عنوان کنسـول یا کاردار و یا سـفیر و به هرحال 
با ماموریت سیاسـی عازم کشـورهای دیگـر به ویژه 
اروپا بودند، از استاد زرین کوب دعوت می نماید تا در 
چندین جلسـه و به صورت سخنرانی و بیان شفاهی، 
موجبات آشنایی این پرسـنل را با تاریخ ایران فراهم 
آورد که بعد ها مجموعه این سـخنرانی ها به صورت 
کتابی با عنوان آشنایی با تاریخ ایران به چاپ می رسد. 
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 های شديد باران و سیل، اقدام به ساختن كشتی بزرگی 
می كند و تعداد زيادی از انسانها را نجات می دهد، 
حدود چهار هزار سال قبل از میاد و در زمانی اتفاق 
افتاد كه هنوز نه آيین يهوديت به وجود آمده بود و نه 

نشانی از قوم يهود و بنی اسرايیل بود. 
درمـورد خـط میخی تـا مدتهای مديـد، اين تصور 
وجود داشـت كه اين خطوط يا نقاشـی هستند و يا 
حشراتی شبیه موريانه، روی سنگ های موجود در 
آثار باستانی، اين اشكال را به وجود آوردند. شناخت 
الفبای خط میخی و پیشرفت علم آشورشناسی و نیز 
استفاده از علم شیمی به ويژه موضوع نیم عمر كربن، 
دست به دست هم دادند و بسیاری از نقاط تاريک و 
مبهم تاريخ را در اقصی نقاط جهان روشـن نمودند. 
از منظر علوم تجربی كشف خاصیتی در كربن به نام 
نیم عمر كربن كمک های شـايانی به تاريخ نمود. 
در بدن همه موجودات زنده اتم كربن با اعداد اتمی 
12 و 14 وجود دارد كه كربن با عدد اتمی 14 دارای 
خاصیت راديو اكتیويته اسـت كه البته مقدار آن  تا 
وقتی كه انسـان زنده اسـت ثابت می ماند. پس از 
فوت انسـان، براساس كشفیات دانشمندان شیمی، 
مقـدارآن هر 5500  سـال نصف می شـود كه اين 
ويژگـی بـه نیم عمر كربن معروف اسـت. بـا اندازه 
گیری مقدار باقی مانده كربن 14 در بقايای جسـم 
انسانها و حیوانات و استفاده از فرمول فوق، می توان 
زمان دقیق فوت انسانها را مشخص نمود. البته بعد 
از انجام آزمايش های اتمی و انتشار امواج راديواكتیو 
در فضای اتمسفر و تداخل امواج با يكديگر، محاسبه 
دقیق  براسـاس اين روش ديگـر دارای دقت كافی  
نیست. به عبارت ديگر از حدود شصت سال پیش، 
يعنی انفجار اولین بمب اتمی استفاده از اين مكانیزم 
از نظر دقت قابل اعتنا نیست و البته در حال حاضر 
روش های دقیق تری برای تعیین اين موارد وجود 

دارد. و اما خاصه ای درباره نويسنده كتاب: 
دكتر عبدالحسین زرين كوب در سال 1301 هجری 
شمسی در بروجرد به دنیا آمد. تحصیات متوسطه 
خود را در همان شهر به پايان برد و پس از آن چند 
سـال به عنوان دبیر در دبیرسـتان های بروجرد به 
فعالیت پرداخت. در سال 1324 وارد دانشكده ادبیات 
دانشگاه تهران شد و تحصیات خود را تا مقطع دكترا 
ادامـه داد و در سـال 1334 با ارائه رسـاله دكترا نزد 
استاد بديع الزمان فروزانفر موفق به دريافت دكترای 
تاريخ گرديد. قبل از آن و در سال 1330، در كنار عده 
ای از فضای برجسته زمان خود نظیر استاد محمد 
معین، پرويز ناتل خانلری، غامحسـین صديقی و 
عباس زرياب خويی برای تدوين دائره المعارف اسام 
به هندوسـتان دعوت شـد و به مدت دو سال در آن 
كشور به كار تحقیق پرداخت. پس از آن در دانشگاه 
تهـران با درجه دانشـیار بـه كار خود ادامـه داد و در 
دانشكده های ادبیات و الهیات به تدريس پرداخت.  
دكتر زرين كوب در سـال هـای 1347 تا 1349 در 

دانشگاه های معتبر و تراز اول  جهان مانند دانشگاه 
سـوربن در فرانسه، دانشگاه كمبريج در انگلستان و 
دانشگاه پرينسـتون در ايالت نیوجرسـی آمريكا به 
عنوان استاد میهمان به تدريس پرداخت. دكترزرين 
كوب درسـال 1378 و در سـن 77 سالگی درتهران 
چشـم از جهان فروبسـت. آثار زيادی از دكتر زرين 
كوب برجای مانده كه در زمینه ادبیات، ازكوچه رندان 
)بررسی و نقد اشعار حافظ(، سر نی )بررسی تحلیلی 
و تطبیقی مثنوی معنوی موالنا(، پله پله تا ماقات با 
خدا )زندگی و شرح احوال موالنا(، ديدار با كعبه جان 
)درباره خاقانی( و نامورنامه، در باره شاهنامه فردوسی 
از آن جمله اند. در زمینه تاريخ نیز كتاب های تاريخ 
ايران بعد از اسـام، فتح عرب درايران، تاريخ مردم 
ايران و كتابی با عنوان روزگاران، در شرح تاريخ ايران 

از آغاز تا سقوط سلسله پهلوی در 
سه جلد و نیز كتاب حاضر از جمله 
برخـی از آثار اسـتاد زرين كوب به 
شمار می روند. در زمینه شعر و ادب 
فارسی و نیز سیر تحوالت عرفان و 
تصـوف در ايران نیز آثار و مقاالت 
و ترجمه های ارزشمندی از استاد 

زرين كوب برجای مانده است. 
يكی از آثار ارزشمندی كه  در مورد 
تاريـخ ايران وجـود دارد، مجموعه 
ای اسـت تحـت عنـوان تاريـخ 
ايران كمبريج كه نتیجه تحقیقات 
گروهـی  ارزش  بـا  و  طوالنـی 
كمبريـج  دانشـگاه  مورخیـن  از 
انگلستان و همكاری انديشمندان 
ايرانـی اسـت. طـرح تاريـخ ايران 
كمبريـج  نخسـتین بـار در سـال 
1959 میادی توسـط سفیر وقت 
ايـران در انگلسـتان مطرح شـد و 
در همان زمان، شـركت ملی نفت 
ايران مبلغ  بیست و پنج هزار پوند 
به آن اختصاص داد  كه البته بخش 
عمـده آن حیف و میل شـد و بعد 
ها موسسه مطالعات ايرانی دانشگاه 
كلمبیا در نیويورک به سرپرسـتی  
پروفسور احسان يارشاطر مبالغی به 

اين طرح كمک كرد. درسال های پس از انقاب نیز 
اين طرح پیگیری شـد و اين مجموعه چند  سـالی 
اسـت كه منتشـر شده و در شـش بخش  كه البته 
ترجمه آن مشـتمل بر بیست جلد می باشد، مرجع 
مسـتند و ارزشـمندی در بـاره تاريخ ايـران ازآغاز تا 
امروز اسـت. جلد هـای اول تا چهارم اين مجموعه 
توسط دكتر حسن انوشه، محقق و انديشمند برجسته 
معاصر به فارسـی ترجمه گرديد. دانشمندان روسی 
نیز كارهای باارزشی درمورد تاريخ ايران انجام دادند 
كه تاريخ مادها و تاريخ كامل دوره اشكانیان هر دو 

توسط دياكونوف نوشته شده و توسط كريم كشاورز 
به فارسی ترجمه شده و از منابع بسیار خوب در باره 

تاريخ قديم ايران است. 
كتاب آشنايی با تاريخ ايران اثر استاد زرين كوب، هم 
به لحاظ محتوايی و هم به اين خاطر كه مجموعه 
تاريـخ ايران از ابتدای مهاجـرت اقوام  آريايی ها به 
فات ايران تا پايان دوره قاجاريه را در بر می گیرد، 
برای آشـنايی با تاريخ پر فراز و نشـیب ايران بسیار 
ارزشمند است. كتاب عاوه بر نثر روان و ساده، از اين 
ويژگی نیز برخوردار است كه نويسنده تا حد امكان 
سـعی دارد نقش بی طرفـی خود را دربـاره حوادث 

تاريخی حفظ كند. 
براسـاس شـواهد متعدد تاريخی، در منطقه آسیای 
میانه و مركزی اقوامی به نام آريا زندگی می كردند 

كـه آن دوران نسـبت به اقـوام ديگـر دارای تمدن 
باالتری بودند و از زبان و فرهنگ نسبتا قوی و غنی 
برخورداد بودند. اين اقوام  در مقاطع مختلف و بنا به 
داليل گوناگون، از جمله سـرمای هوا و كم شـدن 
مراتع و چراگاه ها اقدام به مهاجرت می كنند. بخشی 
 از اين قوم به سـمت مشـرق می رونـد و با عبور از 
كـوه هـای هندوكش به هندوسـتان می رسـند و 
درآنجا سـاكن می شـوند. گروهی ديگر به سـمت 
مغـرب حركـت می كنند. بخشـی از آنها كه بعدها 
بـه ايـران می آيند، در جنوب و شـرق درياچه اورال 
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سـاكن می شـوند و شـاخه ای ديگر مسـتقیما و با 
عبور از شـمال دريای مازندران و دريای سـیاه، وارد 
آسیای صغیر ) تركیه كنونی(  شده و بعد ها به اروپا 
می روند و عمدتا در مناطق غربی اروپا سـاكن می 
شـوند. اين مهاجرت در حدود دو هزار سـال قبل از 
میاد مسـیح اتفاق می افتد. حوالی قـرن دوازدهم 
تـا چهاردهـم قبـل از میـاد، آريايی های سـاكن 
اطـراف درياچـه اورال، از دو ناحیـه شـرقی و غربی 

ايران، وارد فات ايران می شـوند. مهاجران شرقی 
از منطقه خراسـان و گرگان فعلی وارد ايران شده و 
به چند دسته تقسیم می شوند، گروهی در خراسان 
می مانند و گروهی هم به سـمت جنوب خراسـان 
يعنی سیستان وارد می شوند كه همان قوم سكاها 
هستند و رستم دستان از اين خاندان محسوب می 
شـود. گروهی ديگر در منطقه مركزی ايران)شامل 

اصفهان و كاشـان، مناطقی كه عراق عجم نامیده 
می شـد(  سـاكن می شـوند. درباره اين مهاجرت، 
اوستا اشارات زيبايی دارد كه بیان آن خالی از لطف 
نیست. در آن دوران و در منطقه ای كه ذكر شد و به 
ايريانا وئجه يا ايريانا ويج )به معنی بهشت آريايی ها( 
 معـروف بود، پادشـاهی به نام جمشـید حكمروانی
می كرد. جمشـید درآن زمان متوجه می شـود كه 
سـرمای سـختی در راه اسـت كه ممكن است هم 

ساكنین و هم احشام و چراهگاه ها را نابود كند. در 
اوستا موضوع آگاهی جمشید از سرمای در پیش رو، 
به شكل الهام بیان می گردد و از سروشی صحبت 
می شـود كه جمشید را از وقايع آينده آگاه می كند. 
جمشید دستور می دهد تا در عمق زمین  گودالهايی 
وسـیع و عمیـق  حفر كننـد و روی آن را با شـاخ و 
برگ درختان بپوشانند تا از سرما در امان باشند و به 

ايـن ترتیب  مردمان خود را از نابودی حتمی نجات 
می دهد. به لحاظ اشـارات اسطوره ای، اين داستان 
بی شـباهت به داسـتان طوفان نوح نیست. پس از 
پايان دوره سـرما، مهاجرت به ايران به شـرحی كه 
گفته شـد آغاز می شـود.  در حوالی قـرن دوازدهم 
قبـل از میـاد، اقوامی كه از غرب ايـران و از ناحیه 
آذربايجان وارد ايران می شوند، با بومیان ساكن اين 
مناطـق برخورد می نمايند و به لحـاظ اينكه دارای 
سـطح باالتری از تمدن بودند، در دوره ای طوالنی 
خودرا به ساكنین تحمیل می كنند. در آن دوران در 
مناطق  جنوب غربی ايران، عیامی ها حكومت می 
كردند كه با اسـتفاده از تجارب دولت های پیشـین 
ساكن بین النهرين )دولت های آشور و كلده و بابل(، 
دارای تشكیات اداری و نظامی نسبتا خوبی بودند و 
آريايی های تازه وارد به غرب ايران، با اين دولت از 
در تعامل و همكاری در می آيند. اين قوم مهاجر در 
طول حدود چهارصد سال، يعنی در سال 720 قبل 
 از میـاد، حكومت ماد هـا را كه اولین دولت ايرانی 

می باشد تشكیل می دهند. 
نحوه حكومت مادها و پارسها براساس مفاد شاهنامه 
از منظر تاريخی قابل توجه است. در شاهنامه همه 
وقايع به صورتی بیان شده است كه اسطوره نام دارد. 
اسطوره ها از اساس با افسانه تفاوت دارند. مجموعه 
ای از وقايع تاريخی در گذر زمان و در تلفیق با آمال و 
آرزوهای يک قوم يا يک ملت با افسانه ها و خواسته 
های آن قوم در هم می آمیزد و به شكل اسطوره و 
از زبان انديشمندان و برزگان يک قوم بیان می گردد 
و فردوسـی در بیان اين شكل از وقايع، بدون شک 
يكی از نوادر تاريخ بشری است. درحالی كه مهاجرت 
اقوام آريايی از غرب ايران به تشـكیل سلسله ماد و 
پارس می انجامد، سـیر حوادث در شاهنامه روايتی 
كاما متفاوت دارد، كه البته نقطه پايان آن شباهتی 
غريب با تاريخ واقعی دارد، دو روايت متضاد كه پايان 
آن در هردو به يک شـكل است. در شاهنامه تاريخ 
با پادشـاهان پیشدادی و كیومرث آغاز می شود كه 
از ديد فردوسـی، كیومرث همان آدم ابوالبشر است 
و پس از آن پادشاهان كیانی هستند و در پايان اين 
سلسـله، دارای دارايـان )به معنی دارا فرزنـد دارا( از 
نوادگان بهمن پسـر اسفنديار، با اسكندر می جنگد 
و كشته می شود. سیر تاريخ واقعی ايران نیز با مادها 
شـروع می شـود پس از مادها، پارس ها كه همان 
سلسله هخامنشیان هستند به حكومت می رسند و 
داريوش سوم در جنگ با اسكندر مقدونی شكست 
می خورد و كشته می شود. در شاهنامه، همه حوادث 
در شـرق و شـمال شـرقی ايران در منطقه ای كه 
رودخانه های جیحون و آمودريا درآن قرار دارد اتفاق 
می افتد و تورانیان دشـمنان همیشـگی پادشاهان 
ايرانی هستند، در حالی كه حوادث واقعی تاريخ ايران 
در غرب اتفاق می افتد. در واقع دو جريان مخالف با 
هم در يک نقطه به هم می رسـند و اين امر نشان 
دهنده اين واقعیت است كه سیر حوادث در شاهنامه، 
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صرفنظر از نحوه وقوع آنها،  به واقعیات تاريخ ايران 
نزديک است و اين موضوع، ارزش های شاهنامه را 

دوچندان می كند. 
سـال 720 قبـل از میاد اولین سلسـله پادشـاهی 
ايرانـی با مادها در ايران تشـكیل می شـود.  مادها 
بازماندگان اولین دسـته از مهاجران آريايی به ايران 
هستند كه حوالی قرن دوازدهم قبل از میاد از غرب 
ايران وارد می شـوند و پس از برخورد و درگیری با 
اقوام مختلف در مسیر مهاجرت خود، در مناطقی از 
جنوب آذربايجان فعلی و عمدتا در همدان ساكن می 
شوند. ورود اين گروه مقارن است با دوران حكومت 
آشـوری ها در بیـن النهرين و حكومت عیامی ها 

در خوزسـتان فعلی. يعنی 
تـا  سـیصد  بـه  نزديـک 
چهارصد سـال طـول می 
كشـد تا قـوم تـازه وارد به 
ايـران در برخورد با محیط 
و حكومـت هـای موجود، 
رشـد كننـد و خـود اولین 
سلسـله ايرانـی را در اوائل 
قـرن  هفتم قبـل از میاد 
بنیان گذاری كنند. حكومت 
مادها با ديااكو شـروع می 
شود و جمعا حدود يكصد و 
هفتاد سال طول می كشد. 
دراين دوران شهر هكمتانه 
)همـدان فعلـی( پايتخـت 
در  شـود.  مـی  داده  قـرار 
اواخر دوره مادها پادشاهی 
به نام اسـتیاگ يا آژدهاگ 
به سـلطنت می رسـد كه  
در  هخامنشـی  كـوروش 
واقـع نـوه او به شـمار می 
رود. در ايـن دوران اسـت 
كه كوروش هخامنشی در 
جنوب ايران با عیامی ها 
به نوعی مصالحه دست پیدا 
می كند و بر علیه آستیاگ 
قیـام می كند. آسـتیاگ با 

آگاهی از اين موضوع به منظور سركوب كوروش به 
جنوب لشكر كشی می كند، اما در بین راه سرداران 
او بر علیه خود استیاک قیام می كنند و او را دستگیر 
كرده و همگی خود را به كوروش تسلیم می كنند. 
به اين ترتیب در سـال 550 قبل از میاد، سلسـله 
هخامنشـیان به عنوان قدرت مندترين و بزرگترين 
امپراتوری ايران باسـتان و يكی از قدرت های مهم 
منطقه و تاريخ بشر پا به عرصه میگذارد و كوروش 
خود را شـاه تمام سرزمین ايران می نامد. در تمامی 
دوران حكمرانـی سلسـله های گوناگـون در دنیای 
باستان، رسم بر اين بود كه فاتحان وقتی سرزمینی 

را فتح می كردند، به سربازان خود اجازه قتل و غارت 
اموال مردم مغلوب را می دادند و اساسا غارت اقوام 
مغلـوب و تصاحب اموال و دارايی های آنان نه تنها 
نیاز های قوم غالب را تامین می كرد، بلكه يكی از 

اهداف اصلی جنگ ها در دنیای باستان بود. 
 عـاوه برآن قوانین و نیز اديـان و آيین های مورد 
پرسـتش خـود را بر مردم شكسـت خورده تحمیل 
می كردند. از اين منظر و  در میان حكام و امپراتور 
هـای آن دوران و قرنهـا قبل و بعـد از آن، كوروش 
هخامنشـی، بی ترديد يک استثنا به شمار می رود. 
مورخیـن او را يـک نابغـه سیاسـی و نظامی نیز بر 
شـمرده اند. وقتی سـرداران مادها  خود و آسـتیاگ 

را به كوروش تسـلیم كردند، او سـربازان خـود را از 
هرگونـه غارت و انتقام جويی بر حذر داشـت و اين 
روش كه ناشـی از خلق و خوی شـخصی كوروش 
بود، در تمامی سـال های حكومت او ادامه داشـت. 
يكـی از كارهای ماندگار كوروش، نحوه فتح بابل و 
نیز برخورد او با مردم اين سرزمین بعد از فتح است. 
در اطراف شـهر بابـل ديوارهای قطـوری به ارتفاع 
حـدود پانـرده متر و عرض ده متر وجود داشـت كه 
اين شهر را از هر گونه تعرضی مصون می داشت. در 
قسمتی از ديوار قوسی وجود داشت كه آب رود دجله 
ازآن وارد شهر می شد و پس از آبیاری كشتزارها و 

مزارع داخل شهر، از آن خارج می شد. گفته می شود 
برای طی كردن طول اين شهر باستانی با اسب، يک 
روز از صبـح تا عصـر زمان الزم بود. كوروش وقتی 
به پشت ديوارهای بابل رسید،  با مشاهده وضعیت 
ديوارها و نیز اطاعاتی كه از نحوه زندگی مردم بابل 
داشت، دريافت كه فتح بابل با برخورد نظامی صرف 
اوال به زمان زيادی نیاز دارد و ثانیا مسـتلزم كشـته 
شدن بسیاری از لشگريان دوطرف نیز می باشد. از 
اين رو به  سربازانش دستور عقب نشینی داد و تظاهر 
كرد كه از فتح شـهر منصرف شـده است. سربازان 
مدافـع كه از باالی ديوار شـاهد اين عقب نشـینی 
بودند، با مسـرت خبر را به مردم شـهر اعام كردند 
و به شادی و جشن مشغول 
شـدند. كـوروش پـس از 
تاريكـی هوا سـربازانش را 
بسـیج كرد و دسـتور داد تا 
در مسـیر های عرضی رود 
دجله خنـدق هايی عمیق 
و نیز جويبـار های عرضی 
حفر كنند و سـپس به طور 
همزمان، مسیر رودخانه را 
به اين خندق ها و جوی ها 
تغییر دهند و اين امر سبب 
شد تا سطح آب كمی پايین 
بیايد بـه نحوی كـه عبور 
يک سـوار با اسـب ممكن 
گردد. سپاهیان كوروش در 
ساعات اولیه صبح از همین 
مجری استفاده نموده و وارد 
شهر بابل شدند و بامداد روز 
بعد مـردم بابل، سـپاهیان 
را  كـوروش  سـپیدپوش 
مشـاهده كردند كه شـهر 
را تسـخیر نموده اند. گفته 
می شود كه تنها چند نفر از 
نگهبانان كاخ نبونید، حاكم 
بابل در اثر مقاومت كشـته 
شـدند. كوروش سربازانش 
را به رسـم معمـول خود و 
رسم غیر معمول سـرداران پیروز، از هر گونه غارت 
و آزار مردم بر حذر داشـت. حتی كاهنان بابل را به 
حضـور فراخواند و خود به اتفـاق آنان به معبد بابل 
رفت و به خدای بابلی ها ادای احترام نمود. كوروش 
همچنین همه يهوديانی را كه در زمان بخت النصر، 
حاكم قبلی بابل اسیر شده و از اورشلیم به بابل آورده 
شده بودند، آزاد كرد و جمعی از سربازانش را به همراه 
آنان به اورشلیم فرستاد و دستور داد معابد و زيارتگاه 
های يهوديان را كه توسط بخت النصر تخريب شده 
بود بازسازی و مرمت كنند.  كوروش بعد از فتح بابل 
به كشـور باز گشت و منشور معروف خود را نوشت 
كه امروز به نام منشور حقوق بشر كوروش معروف 
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اسـت و كتیبه آن نیز موجود اسـت. مورخین روش 
برخورد كوروش با كشـورهای مغلوب را انقابی در 
عرصه سیاسـت حـكام درآن دوران می دانند  و نیز 
يكی از داليل فراوانی نسبی اسم سیروس كه معرب 
كورش می باشـد را در میان يهودی ها و نیز مردم 
مغرب زمین، ناشی از اين سابقه ذهنی مثبت درمورد 

كورش می دانند. 
بعد از كوروش پسـرش كمبوجیه به سلطنت رسید 
كـه او نیز تا حـدود زيادی روش كـوروش را دنبال 
كرد. او بعد از لشكر كشی به مصر، به بیماری صرع 
مبتـا گرديد و در راه بازگشـت از مصر درگذشـت. 
در داخل، شـخصی بـه نام گئومات مغ، خـود را به 
جـای برديا بـرادر كمبوجیه معرفی نموده و سـعی 
كـرد تا  مردم را به پذيـرش آيین خود وادار كند كه 
ايـن واقعه در تاريخ به نـام برديای دروغین معروف 
است. برديای دروغین توسط داريوش به قتل میرسد 
و داريـوش به عنوان سـومین پادشـاه هخامنشـی 
بـر تخـت می نشـیند. داريـوش تخت جمشـید را 
مـی سـازد و آن را پايتخـت اعام می كنـد. دوران 
حكومت داريوش هخامنشـی، درخشان ترين دوره 
تاريخ ايران باسـتان اسـت و منطقه وسیعی از آسیا 
و بخـش هايی از اروپا و شـمال آفريقـا جزو قلمرو 
امپراتوری هخامنشیان می گردد. داريوش سیاست 
تسـاهل و تسـامح كوروش را كـه خصلت اخاقی 
شـخصی كـورش بود، به عنـوان اصـل و دكترين  
سیاسـت خارجی خود قرار می دهـد و در برخورد با 
اقـوام و ملل مغلوب، همان روش را دنبال می كند. 
داريوش همچنین اولین سیستم تقسیمات كشوری 
را برقرار می سازد و كل كشور را به سی ساتراپ كه 
همان استان يا ايالت امروزی است تقسیم می كند. 
راهها و شبكه های ارتباطی توسعه می يابد. پس از 
 داريوش، خشـايار شـاه به سلطنت می رسد و او نیز 
كمابیـش با همان روش حكومـت می كند. پس از 
خشايار شـاه، به دلیل تغییر روش پادشاهان بعدی، 
سلسـله هخامنشـیان رو به ضعف می رود. اردشیر 
دراز دست، خشايار دوم، داريوش دوم، اردشیر دوم و 
سرانجام داريوش سوم به حكومت می رسند كه در 
ايـن دوران، حكومت به دلیل روش برخورد متفاوت 
با پیشینیان، از درون دچار ضعف های گوناكون می 
گردد و سرانجام در سال 329 قبل از میاد، اسكندر 
مقدونی، فرزند فیلیپ، پادشاه مقدونیه، به شرق لشكر 
كشـی می كند و وارد تخت جمشید می شود و آن 

را به آتش می كشد.  اسكندر در 
ادامه فتوحات خود به هندوستان 
می رود و پس از فتوحات بسیار 
در راه بازگشـت بـه سـرزمین 
خـود، در سـن حـدود سـی و 
هفـت سـالگی در اثـر بیماری 
چشـم ازجهـان فرو مـی بندد. 
پس از اسـكندر سرزمین ايران 

بین سرداران او تقسیم می شود و پس از نزديک به 
بیست سال كشمكش، سلوكیان بر ايران مسلط می 
شوند و جمعا  قريب به هفتاد سال بر كشور حكمرانی 
می كنند. سلوكیان در طول اين دوره سعی می كنند 
تا زبان و فرهنگ يونانی را در ايران حاكم كنند كه 
البتـه راه بـه جايی نمـی برند. در سـال 248 قبل از 

میاد، اشكانیان به حكومت می رسند. 
دوران حكومت اشكانیان كه قريب به  پانصد سال 
يعنی از سال 248 قبل از میاد تا 236 میادی طول 
می كشد، طوالنی ترين دوران حكومت يک سلسله 
و در عین حال،  ناشناخته ترين دوره تاريخ ايران است.  
در بحث مهاجرت اقوام آريايی به ايران، از گروه هايی 
نام برديم كه از شرق ايران و ازحدود گرگان امروزی 
وارد فات ايران شـدند. بخشـی از اين گروه ها در 
خراسـان ساكن شـدند كه بعد ها قوم پارت خوانده 
شدند كه در دوره داريوش كبیر، يكی از ساتراپ های 
مهم كشـور به شـمار می رفت. البته خراسـان آن 
روز شـامل منطقه وسـیعی بود كه خراسان فعلی و 
بخش هايی از افغانستان و تركمنستان و تاجیكستان 
و ازبكسـتان را شـامل می شد. شايد يكی از داليل 
فراموشی اين بخش مهم از تاريخ ايران، نوعی عمد 
در سلسـله ساسـانیان بود كه خود را ادامه حكومت 
هخامنشیان می دانستند. درمیان پیروان دين زرتشت 
اين اعتقاد وجود داشت كه جهان هزار سال پس از 
تولد زرتشت به پايان می رسد و سوشیانت ظهور می 
كند. مغ های ساسانی  چون تولد زرتشت را سیصد 
سـال قبل از اسكندر می دانستند، اگر دوران پانصد 
ساله اشكانیان را حساب می كردند كمتر از دويست 
سـال به ظهور زرتشـت می ماند و چـون مغ های 
به حكومت رسـیده دوران ساسانی عاقمند نبودند 
كه اين انفاق رخ دهد، به عمد دوره اشـكانیان را به 
حسـاب نمی آوردند و يا مدت آن را بسـیار كوتاهتر 
از دوران واقعی آن ذكر می كردند. حتی  فردوسـی 
نیز در شـاهنامه  نیز كه مجموعه تاريخ ايـران را از 
كیومرث تا سـقوط ساسـانیان را در بـر می گیرد و 
بیـش از پنجاه پادشـاهی را ذكر می كند، مجموعه 
دوره اشكانیان را در يک پادشاهی خاصه می كند 
و آنها را نوعی حكومت ملوک الطوايفی می خواند و 
مجموعـا در حدود چهارده بیت، به اصطاح سـر و 
تـه قضیه را به هم مـی آورد و خود نیز در مورد اين 

سلسله چنین می گويد: 

 حتـی در خـدای نامـه كـه يكـی از ماخـذ  مهـم 
شـاهنامه اسـت  ظاهـرا هیـچ ذكـری از احـوال 
 اشـكانیان نیسـت. خدای نامه كه بـه زبان پهلوی 
خوتای نامه نامیده می شـود كتابی اسـت در شـرح 
احوال پادشـاهان و امرای آن دوران كه البته نسخه 
اصلی آن به زبان پهلوی از بین رفته  است؛ اما بعد 
ها  توسـط چند تن از مورخین و اهل قلم عرب به 
عربی ترجمه شد كه ترجمه ابن مقفع معروف ترين 
آن است و نیز مورخین برجسته دوران تاريخ اسام 
مانند طبری و مسعودی و ابن قتیبه و ديگران از متن 
آن بسـیار استفاده كردند. در متن اصلی خدای نامه 
نام و مدت زمان حكومت هر يک از پادشاهان ذكر 
می شود و به همین دلیل نويسندگان خدای نامه در 
دوره ساسانیان عمدا نام بسیاری از پادشاهان دوران 

حكومت اشكانیان را حذف كرده اند. 
اشكانیان در دورانی كه حكومت هفتاد ساله سلوكیان 
به دلیل بی كفايتی جانشینان اسكندر و عدم كاردانی 
آنها رو به ضعف می نهد، در خراسان بزرگ به شرحی 
كه گفته شد اعام استقال می كنند. دو برادر به نام 
های ارشک يا اشک و تیرداد پس از تحمل مشقات 
فراوان، موفق می شوند در میان قبايل متعدد پارت 
هـا كه در آن منطقه سـاكن بودند يک نوع وحدت 
و انسـجام به وجود بیاورند و حكومت اشـكانیان را 
پايـه گذاری كنند. اشـک در همـان اوايل در جنگ 
كشـته شـد و تیرداد به پادشاهی رسـید و به احترام 
برادر، خود را اشـک دوم خواند و اين سـنت در میان 
همه پادشاهان اشكانی ادامه يافت و مجموعا بیست 
و هشت پادشاه با نام اشک در دوران طوالنی سلسله 
اشكانیان در ايران حكومت كردند كه اردوان پنجم يا 
اشک بیست و هشتم آخرين آنها بود.  اشكانیان در 
طول مدت سلطنت به تدريج از شرق به غرب آمدند 
و با فتح بین النهرين با امپراتوری روم همسايه شدند. 
امروز البته به لطف پیشـرفت های عرصه باسـتان 
شناسـی و تاريـخ و اسـتفاده از روش هـای علمی، 
وقايع دوران اشكانیان تا حدود زيادی روشن است و 
ذكر اين نكته نیز ضروری است كه مورخین اروپای 
شرقی درمورد اين سلسله تحقیقات ارزشمندی انجام 

داده اند كه آثار آنها امروز وجود دارد. 
درسـال 236 میـادی، اردشـیر بابـكان از نوادگان 
ساسـان برپايـه تعالیـم زرتشـت در ايران شـورش 
می كند و آخرين اشـک ) اردوان پنجم( را كه لقب 
اشـكانی  پادشـاهان  عمومـی 
بـود از پـا در می آورد و سلسـله 
گـذاری  بنیـان  را  ساسـانیان 
می كنـد و آن را ادامـه حكومت 
هخامنشـیان معرفی مـی كند. 
اردشـیر پسـر پاپک بود و پاپک 
خود را نواده ساسان می دانست 
و ساسـان بعد ها خود را از اوالد 
 آخرين پادشاه كیانی )دارای دارايان( 

کنون این سراینده فرتوت مرد                                    
به هرگوشه بهر یکی به گیتی 
بنشاندند تختشان شاه  بر  چو 

بدین گونه بگذشت سالی دویست  
چوکوتاه شد شاخ و هم بیخشان
از ایشــان جز از نام نشنیده ام

یازکرد اشــکانیان  گاه  سوی 
  گرفته زهر کشــوری اندکی
خواندند همــی  طوایف  ملوك 
توگویی که اندر جهان شاه نیست
تاریخشــان نگوید جهاندیده 
نه در نامه خســروان دیده ام

ی
سار

ن 
سی

ند
ه

 م
ون

کان
ی 

خل
دا

ه 
ری

ش
ن

www.KanoonSari.com

45

68



می خواند و به اين ترتیب ساسـانیان نسـب خود را به پادشاهان كیانی 
ايران می رساندند. در تمام دوران حكومت هخامنشیان و نیز اشكانیان، 
بـا وجود آنكه مذهب زرتشـت، مذهـب مورد قبول اكثريت مـردم بود، 
هیچـگاه از طـرف حكومـت به عنوان مذهب رسـمی اعام نشـد. در 
آن دوران عـاوه بـر مذهب زرتشـت، مذاهب ديگری مانند آيین يهود 
و آيین بودا و بعد ها مسـیحیت در ايران پیروان قابل توجهی داشـت و 
اساسـا به دلیـل روش و نوع برخورد حكام، هم در دوران هخامنشـیان 
و هم اشكانیان، پیروان مذهب زرتشت از هیچ امتیاز ويژه ای برخوردار 
نبودند.  در دوران ساسانیان اوضاع متفاوتی پیش آمد. اردشیر بابكان با 

اين شعار كه دين و پادشاهی با يكديگر توام هستند، 
هم می خواسـت سلطنت خود را توجیه كند و هم از 
پشـتیبانی عامه مردم برخـوردار گـردد و از اين روی  
مذهب زرتشـتی را مذهب رسمی كشور اعام و نیز 
سـكه ای ضرب كرد كه نقش يک آتشـگاه ساسانی 
را بر خود داشـت. اين امر البته مشكاتی را نیز برای 
پادشـاهان ساسـانی به وجود آورد كه ناشی از دخالت 
روحانیون زرتشـتی در امـور مملكتی بود و به همین 
دلیل، در سیاسـت برخی از پادشاهان ساسانی در اين 
مورد تغییراتی به وجوآمد. از جمله در شاپور اول به دلیل 
دخالت بیش از حد روحانیون زرتشتی، او نیز سیاست 
 تسـامح و تسـاهل با پیـروان ديگر اديـان را در پیش 
می گیرد و به اديان ديگر آزادی ترويج و برگزاری آيین 
های خاص آنان را می دهد. از جمله اينكه به شخصی 
به نام مانی كرفكو )به معنی مانی نیكوكار( فرصت می 
دهـد تا مذهب خـود را كه البته مذهب تازه ای بود و 
مانی ادعای پیامبری آن را داشت رواج دهد و به اين 
ترتیب نوعی تعادل در قدرت را میان پیروان مذاهب 

مختلف برقرار كرد. 
در دوران ساسـانیان، پادشـاهان بزرگی مانند شـاپور 
اول، شاپور دوم معروف به شاپور ذوالكتاف، انوشیروان 
ساسانی، شاپور دوم معروف به خسرو پرويز به حكومت 
می رسـند. دردوران خسـرو انوشـیروان، پیروان آيین 
مزدک به وجود می آيند كه انوشیروان ابتدا با آنها از در 
سازش در می آيد اما سرانجام آنها را به شدت سركوب 
و قلع و قمع می نمايد. تولد پیامبر اسام از جمله وقايع 
مهم دوران انوشـیروان است. ساسانیان درواقع اولین 
حكومت مذهبی را كه درآن مذهب زرتشت به عنوان 
آيین رسمی كشور اعام می شود، در تاريخ بشر بنیان 
گذاری می كنند و اين امر در ادامه حكومت ساسانیان 
موجب قدرت گرفتن هرچه بیشتر مغ ها كه زعمای 
مذهب زرتشت به شمار می رفتند، می گردد و آزار و 
اذيت مردم پیرو ساير مذاهب رايج كه در تمام دوران 

حكومت هخامنشیان و اشكانیان آزادانه زندگی می كردند، خود به يكی از 
داليل سقوط اين سلسله منجر می گردد؛  سرانجام در سال 650 میادی 
اعراب مسلمان به ايران حمله می كنند و حكومت بیش از چهار صد ساله 
ساسـانیان كه هم به دلیل مشـكات داخلی و هم به دلیل جنگ های 
طوالنی با امپراتوری روم شرقی، از درون و بیرون آسیب های جدی ديده 
بود به پايان می رسد و دوره نوينی كه از اساس با دوران قبلی متفاوت 

است در تاريخ ايران آغازمی گردد. 

نقاشی: صادقی
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دكارت در خلـوت خود با درونكاوی متوجه شـد كه 
»ذهنی« بیش نیسـت. ذهنی كه كار و خاصیتاش 
صرفاً احساس كردن و تفكر يا انديشیدن است. توجه 
شـود كه او با دروننگری به »ذهناش« نرسید بلكه 
مـی گفت كه اصـًا من خود ذهنام! چیزی شـبیه 
موضع مولوی كه سه قرن قبل از دكارت گفته است: 

ای برادر تو همه انديشه ای. . . . . . 
دكارت چـون معتقـد بـود كه طبیعت بـه خاطر ما 
آدمیزاد خلق شده بنابراين هم بايد قابل شناخت باشد 
و هم اينكه عامل شناسا، نه جسم و بدن بلكه ذهن 
مي باشـد. به عبارتی ديگر، ريشـه و بنیاد معرفت و 
شـناخت حقیقی در درون ما اسـت. به همین خاطر 
او مـاده را رد نكـرد بلكـه آن را جوهـر متمايزی از 
ذهن می دانست. . . به ديگر سخن، او معتقد به دو 
جوهر متمايز و جدا از هم بود: جوهر ذهنی و جوهر 

مادی! او حتی امكان وجود ذهن بدون ماده را منتفی 
نمیدانست. البته مشكل الينحل اين ثنويت در ارتباط 
آنهاست. چون وجود  هرگونه رابطه يا تاثیر متقابل 
بیـن اين دو، نفی كننده اعتقـاد به دو جوهر متمايز 

بودن، است. 
همچنیـن دكارت بـرای توجیه ذهـن بعنوان منبع 
شـناخت حقیقی وجود تصورات فطـري در ذهن را 
پیش كشـید. مثل تصور دايره ذهنی كه مستقل از 
دايره های موجود در بیرون اسـت و كامًا دايره ای 
واضح، روشـن و متمايز می باشد. يا مثل ايده عدد. 
امـا در طـول قرن هفدهـم میادی جـان الک از 
انگلیس با اين نظر دكارت مخالفت كرد كه در ذهن 
مـا تصوراتی فطری وجود دارد. او میگفت كه وقتی 
كـه نوزاد به دنیا می آيد واجد هیچ تصور يا ايده ای 
از قبیل دايره ذهنی يا عدد و امثالهم نیسـت. الک، 

ذهن را لوح سپیدی می دانست كه تمام محتوياتاش 
ناشی از تاثیرات محیط و بیرون آدمی است. او ريشه 
و بنیـاد معرفت آدمی را نـه در درون بلكه در بیرون 
از ذهن، يعنی در تجربه های آدمی می دانسـت. به 
عبارت ديگر الک معتقد به يک جوهر بوده است كه 
 همان ماده اسـت و هر چیـز ديگر را منبعث از ماده 
می پنداشت. در هر صورت الک علیرغم مخالفتاش 
با بعضـی عقايد فلسـفی دكارت در دام ابداع جديد 
دكارت يعنی »ذهن« افتاد. همچنین الک معتقد بود 
كه هر كس صرفاً به محتويات ذهن خود دسترسی 
مستقیم و انحصاری دارد. همین عقیده باعث شد تا 
جرج باركلی منكر وجود ماده گردد )به خواب چهارم 

رجوع شود(. 
خاصـه آنكه جان الک بـا اين موضع گیريهايش 
هـم نیل بـه حقیقـت و معرفت حقیقـی كه هدف 
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دیوید هیوم، 
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اصلی هرگونه فلسفه ورزی است را به ورطه ابهام و 
تشكیک كشاند  و هم راه را برای انكار ماده از سوی 
جرج باركلی گشـود و هم كار را به آنجا كشـاند كه 
در نهايت ديويد هیوم وجود ذهن را هم منكر شود. 

در هـر حـال دكارت با ابداع »ذهـن« يا تعريفی نو 
از ذهـن، ثنويت يا دوگانگـی ذهن- جهان را پیش 
كشـید و در واقع بذر مسـئله ای را كاشـت كه تا به 
امروز همه فیلسـوفان و حتی همه آدمیان را درگیر 
و دچار دردسـر كرده اسـت، مسئله ای تحت عنوان 
»ايده آلسیم – رئالیسم«. يعنی اين مسئله كه جهان 
به طريقی به ذهن ما وابسته است يا اينكه به كلی 
مستقل از آن است؟ قبل از دكارت، همه قبول داشتند 
كـه در بیرون از ما، يعنی بیرون از ذهن ما، اشـیای 

فیزيكی وجود دارند و شـكی در اين نظر 
يا باور نداشـتند. بـه عبارت ديگر، همگی 
رئالیست يا واقعگرا بودند. حتی افاطون 
وجود اشیای فیزيكی را نفی نمی كرد. او 
دنیاي محسوس بیرون را منبع نائل شدن 
به شناخت و معرفت حقیقی نمی دانست. 
شـكاكان هم صرفـاً در نیل به شـناخت 
معرفت حقیقی شک داشتند، نه شک در 
وجود اشیاء. اما »ذهن« دكارت موجب شد 
كه وجود مستقل اشیای فیزيكی هم زير 
سیطره شک قرار گیرد! اگرچه خود دكارت 
در وجـود مـاده شـكی نداشـت و به زعم 

خودش وجود آن را اثبات كرد. 
حـال بپردازيـم به معضل ايده آلیسـم – 
رئالیسم. به مسئله زير توجه كنید: من در 
مزرعه روبرويم سـگ و گاوی را مشاهده 
می كنم. اين مشـاهده، علت يا دلیل باور 
من به وجود سـگ و گاو در مزرعه است. 

حال اين سوال پیش مي آيد: 
آيـا صـدق باور من به وجود سـگ و گاو در مزرعه، 
مبتنی بر شـواهد و قرائن حسی من، يعنی مشاهده 
من، نیست؟ اگر فكر می كنید كه هست، شما يک 
ايدهآلیست هستید! چون رئالیسـت اعتقاد دارد كه 
وجود سگ و گاو در مزرعه، مستقل از شواهد و قرائن 
حسـی اسـت. . . . . آيا درگیری و دردسر را احساس 
نمیكنید؟ يا اينكه اين درگیری برايتان جالب و جذاب 
اسـت و عاقمنديد كه وارد میدان شويد و پرش در 
تاريكی را آغاز كنید؟ و به تعبیر مولوی در طلب ». 
. . . آنكه يافت می نشـود آنم آرزوسـت« مي باشید. 
خاصـه آنكـه از منظر ايده آلیسـم، جهـان در كل 
مخلوق تعبیر و تفسیر انسانی ماست و خارج از اين 
دايره تعبیر و تفسیر چیزی وجود ندارد. پروتاگوراس، 
سوفسطائي قرن پنجم قبل از میاد مسیح می گفت: 
انسـان مقیاس همه چیزهاست. همه چیزهايی كه 

هست و همه چیزهايی كه نیست!
بر عكس، ديدگاه رئالیسـم بر وجود مستقل اشیای 

فیزيكی و تاثیر علّی آنها بر ذهن تاكید داشته و معتقد 
است كه اين تاثیر موجد باور در ما است. رئالیسم حتی 
پا را از اين هم فراتر گذاشته و پايه و اساس صدق باورها 
 را هم مبتنی بر همین تاثیر علّی می داند. پیشنهاد 
مـی كنـم كه لختی چشمهايشـان را ببنديد و فكر 
كنید كه اگر دكارت قصد نمی كرد كه تكیه بر جای 
بزرگانی چون ارسطو بزند و اينقدر به درون خود پناه 
نمی برد و درگیر آن نمی كرد تا به قول خودش بعد 
از ّكلـی درگیـري و گرفتاری باالخره در شـب دهم 
نوامبر 1619 میادی مكاشـفه عجیبی به او دست 
دهد و فرشـته حقیقت بر او ظاهر شـود. اگر او اين 
همـه به »ذهـن« بال و پر نمـی داد در آن صورت، 
جان الک از انگلیس در دامی كه او گسترد نمی افتاد 

و برای مقابله با او بر رئالیسم پای نمی فشرد و چه 
بسا كه جرج باركلی از ايرلند نمی توانست براساس 
فتواهای اين دو، گردن ماده را بزند و منكر آن گردد و 
فقط برای تصورات ذهنی ارزش وجودی قائل شود. 
اگر اين اتفاقات به وقوع نمی پیوسـتند ديويد هیوم 
اسـكاتلندی هم قادر نمی شـد تا بر پايه نغمه های 
اين سه تن، ساز خود را كوک كند و به باركلی پاسخ 
دهد كه تو از كجا می دانی و مطمئنی كه تصورات 
ذهنی وجود دارند؟ يا از كجا می دانی و مطمئنی كه 
»ذهن« وجود دارد تا بعد برسـیم به اينكه تصورات 
ذهنی وجود دارند؟ و بدينسان وضعی را ايجاد كند كه 
در آن هـم مـاده و هم ذهن و هم تصورات ذهنی و 
خاصه همه چیز در بوته شک و ترديد سپرده شوند. 
آزادمنشـی و علّو طبع ديويد هیـوم به گونه ای بود 
 كه احترام عمیق و عاقه شديد هم میهنانش را بر 
می انگیخت به قسـمي كه نام يكـی از خیابانهای 
اصلی پايتخت اسـكاتلند، ادينبورو را "سنت ديويد" 
يا همان ديويد مقدس گذاشـتند. آنها متوجه نشده 
بودند كه آثار و نوشته های اين قديس، بوی ابلیس 

می دهد. آنها نمی دانستند كه اين آثار زير پای همه 
تتبعات معرفتی و عقلی تا آن زمان بشـری را خالی 
مـی كند و موجـد اوضاع آشـفته و درهم و برهمی 
می شـود. اوضاعی كه برای سامانبخشی مجدد آن 
نیازمند خاتم الفاسفه ئی است بنام ايمانوئل كانت 
از آلمان كه در همان قرن هیجدهم میادی جهت 
اسـتقرار پايه ای محكم برای معرفت بشـری قصه 
خود را بیآغازد و به پردازش آن مشـغول گردد. البته 
آشكار است كه اين سامانبخشی مجدد را نمی توان 
تنها سامانبخشی الزم و ناگزير اوضاع دانست. بلكه 
همه می دانیم كه هر وضع آشـفته ای را می توان 
به شـكلهای متفاوتی سامان بخشـید. حتی اگر در 
آن زمان سامانبخشـی كانتی ناگزير بوده باشـد به 
معنای آن نیسـت كـه در زمـان ديگر و 
با سـازوكارهای ديگر نمی توان سـامان 
ديگری بخشید. يا حتی می توان از مسئله 
فراتر رفت و با اين فراروی، طرح جديدی 
در انداخت و سـامان جديدی بخشید. به 
هرصورت در هر جريانی، طبیعی است كه 
مسـائلی پیش آيند و حل كردن، يكی از 
راههاسـت البته اگر مسئله درست طرح 
شده باشد. در غیر اين صورت خب طبیعي 
است كه بايد آن را كنار گذاشت. البته اين 
را نیز ناگفته نگذارم كه شـايد روح كانت 
به شـدت آزرده شـود و اعتراض كند كه 
من سـامان بخشـي مجدد نكـردم بلكه 
به كشـف عمیق و ژرفي رسیدم، كشف 
سـاختار ابـدي و ازلـي ذهن بشـر. حال 
بهتر است كه چشـمهايتان را باز كنید و 
بیش از اين الزم نیست كه ببنديد. به هر 
صورت گذشته اينگونه رقم خورد نه اينكه 
بايـد اين گونه رقـم می خورد. همچنین 
افسوس گذشته را خوردن هم سودی عايدمان نمی 
كند. به هرحال دكارت با كارهايش مسائلی را پیش 
كشید كه نتیجه يكی از آنها زائیده شدن مسئله ايده 
آلیسم – رئالیسم بوده است. مسئله ای كه بیش از 
سـه قرن هنوز جان دارد و زنده اسـت. او همچنین 
مسبب چرخشی در نگاهمان شد. چرخش از اشیاء به 
ايده ها. اين چرخش تا زمان هیوم و توسط او منجر 
به اين وضع آشـفته شـد. وضع آشـفته ای كه نويد 
فراتر رفتن از مسئله ايده آلیسم- رئالیسم را می داد. 
از كجا معلوم؟ شايد به همین خاطر اسكاتلنديها به او 
 لقب »قديس« داده اند. ضرب المثلی بسیار قديمی
 مـی گويـد: خواسـت مردم خواسـت خداسـت. اما 
امـروز كه به گذشـته نگاه مـی كنیم میبینیم كه با 
سـاز وكارهای زمان هیوم او را يـارای اين فرا روی 
نبوده اسـت. از آن سـو كانت هم نه تنها نتوانسـت 
جرقه ی زده شـده توسط هیوم برای اين فراروی را 
درک كند بلكه با فروتر رفتن در مسئله، موضوع را به 
سمت و سوی ديگری سوق داد و سرنوشت ديگری 

برای فلسفه و فلسفیدن رقم زد. بدرود تا بعد. 

بر عکـس، دیدگاه رئالیسـم بـر وجود 
مستقل اشیای فیزیکی و تاثیر علّی آنها 
بر ذهن تاکید داشـته و معتقد است که 
این تاثیر موجد باور در ما است. رئالیسم 
حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و پایه 
و اسـاس صدق باورهـا را هم مبتنی بر 

همین تاثیر علّی می داند. 



 از منظـر ایـده آلیسـم، جهـان در کل 
مخلوق تعبیر و تفسیر انسانی ماست و 
خارج از این دایره تعبیر و تفسیر چیزی 

وجود ندارد. 
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مهندسئ امروز

De Markies خانه متحرک
ايـن خانـه يا سـايبان توسـط طـراح و معمـار هلندی 
Eduard Bohtlingk بـرای شـركت در مسـابقه 
خانـه معاصر در سـال 1985 طراحـی و به عنوان خانه 

متحرک شناخته شده است. 
در هنـگام حمـل در جـاده ابعـاد آن 2×4 متـر اسـت و 
هنگامـی كه به مقصد می رسـد مسـاحت آن می تواند 
 De Markies  در طـول چنـد ثانیه سـه برابر شـود
طراحـی مسـابقه  در  را   Public Prize  جايـزه 
 Rotterdam در سال 1996 دريافت كرده است. 

اتاقک شناور قابل حمل مبتکرانه
يـک گـروه طراحی آلمانـی، فضای قابل حمل بـا امكانات 
منحصر به فردی را طراحی كرده اند. اين اتاقک به انتهای 
خودرو متصل شده و به عنوان اتاق كاروان در طول سفر مورد 
اسـتفاده قرار می گیرد اما قابلیت منحصر به فرد اين فضا، 
تبديل شدن آن به قايق موتوری است. اتاق كاروان ضد آب 
می باشد و فرم كاسه ای شكل آن، باعث ثبات بر روی آب 
می شـود و بر روی آب های عمیق و كم عمق كاربرد دارد 
و بـه لوازم جانبی احتیاج ندارد. اين اتاقک از قطعات مدوالر 
تشكیل شده است كه بر اساس نیازهای كاربر، قابل جابجايی 
هستند. اين فضا قابلیت ذخیره سازی مواد غذايی سرد و آماده 
سازی مواد غذايی گرم را دارد. همچنین فضايی مناسب برای 

خواب و استراحت نیز در داخل آن تعبیه شده است. 

گردآوری: 
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كتاب شامل مراحل گام به گام طراحی يک ساختمان اسكلت فلزی با كمک نرم افزارهای ETABS2013 )جهت طراحی اسكلت ( و SAFE2014 می باشد.  
 ساختمان در دو حالت مورد طراحی قرار گرفته است. در حالت اول كه با استفاده از سیستم سازه ای قاب ساده ساختمانی و مهاربندهای هم محور با سطح 
شكل پذيری كم و در حالت دوم با سیستم سازه ای قاب خمشی با سطح شكل پذيری متوسط در يک جهت و قاب ساده و مهاربندهای همگرای با سطح 
شكل پذيری ويژه. در حالت اول سقف از نوع كامپوزيت انتخاب شده است و در حالت دوم از نوع تیرچه های فلزی با جان باز. در حالت اول توضیحات كامل 
جهت طراحی گام به گام در نرم افزار به همراه كنترل های دستی و طراحی اتصاالت ارايه شده است. در حالت دوم برخی از موارد به دلیل محدوديت حجم 
كتاب و مشابهت با حالت اول ذكر نگرديده است. در حالت اول از بارگذاری استاتیكی زلزله و در حالت دوم از تحلیل دينامیكی طیفی استفاده شده است. به 
همراه مراحل گام به گام مدلسازی و طراحی كامپیوتری، نمونه طراحی های دستی برخی از اعضا و همچنین طراحی دستی اتصاالت نیز ذكر گرديده است. 

انتظار میرود كه كاربر بعد از مطالعه كامل اين كتاب نكات زير را فرا بگیرد: 
1 . ETABS2013 اصول كلی مدلسازی و تحلیل سازه های فلزی ساختمانی مختلف در نرم افزار
2 . SAFE2014 اصول كلی مدلسازی، تحلیل و طراحی پی های نواری در نرم افزار
اصول كلی طراحی ساختمانهای فلزی با سیستمهای سازه های قاب ساده با مهاربند همگرای با سطوح شكل پذيری معمولی و زياد، قاب خمشی با . 3

سطح شكل پذيری متوسط در نرم افزار به همراه ضوابط لرزه ای آنها 
اصول كلی مدلسازی و طراحی سقف های كامپوزيت با دال با ضخامت ثابت به صورت دستی و كامپیوتری . 4
5 . ETABS2013 اصول كلی در محاسبه استاتیكی و دينامیكی طیفی سازه ها با نرم افزار
تركیبات بارگذاری طراحی سازه های فلزی مختلف ساختمانی در شرايط مختلف . 6
طراحی دستی انواع اتصاالت مفصلی شامل اتصال مفصلی تیر به تیر با جفت نبشی جان، اتصال مفصلی تیر به ستون با نبشی نشیمن بدون سخت . 7

كننده، اتصاالت مفصلی تیر به ستون با ورق نشیمن و سخت كننده مثلثی يا ذوزنقه ای. )همگی به صورت جوشی( 
طراحی اتصال گیردار تیر به ستون برای قابهای خمشی با سطح شكل پذيری متوسط در حالت WFP ) ورق مستطیلی پايین و ورق كفگیری در . 8

باال و ورق اتصال جان( به صورت جوشی 
طراحی دستی وصله تیرها و ستونها به صورت جوشی . 9

طراحی دستی اتصاالت كف ستون در چند حالت خاص به صورت جوشی . 10

معرفی کتاب مرجع کاربردی طراحی سازه های فوالدی به روش LRFD با استفاده از نرم افزار
SAFE2014 و ETABS2013 

نویسندگان: آقایان رضا سلطان آبادی و احمدرضا جعفری
www. negarandedanesh. com انتشارات: نگارنده دانش
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اما محصول جديد اليتراكن )Litracon( اولین بار توسط آرون لوسنری معمار 27 
ساله مجارستانی در سال 2001 اختراع شد. وی بعد از موفقیت آمیز بودن طرح، شروع 
به ساخت اليتراكن كرده و فروش خود را از سال 2004 آغاز كرد. شركت بازاريابی 
بتن شفاف در آلمان و با نام اليتراكن می باشد كه اين واژه نیز از بتن انتقال دهنده ی 
نـور )LightTransmitting Concrete( گرفتـه شـده اسـت. مخترع اين 
محصول توضیح مي دهد: هزاران فیبر نوري شیشه مانند، ماتريسي را بین سطوح 
اصلي هر قطعه به موازات يكديگر تشكیل مي دهند و سايه هاي طرف روشن در طرف 
تاريک قابل رويت می باشند. در اين صورت حتي رنگ ها نیز قابل تشخیص هستند. 
آرون لوسنری هنگامي كه در كالج سلطنتي هنرهاي زيباي استكهلم مشغول به 
تحصیل بود، بتن انتقال دهنده نور را كشـف كرد. وي در سـال 2006 میادي با 
شركت هاي بزرگ مصالح نوين ساختماني جهت تولید انبوه به توافق رسید. لیتراكن 
محصول منحصر به فردي است كه امروزه به عنوان يک متريال ساختماني جديد 
و پیشـرفته با قابلیت هاي باال مطرح شـده اسـت. در ابتدا چنین به نظر مي آيد كه 
اين محصول يک سـاختار دو جزئي دارد، اما چنین نیسـت. چون فیبرها به قدري 
كوچک هستند كه يک تركیب دانه بندي همگن را بوجود آورده اند. هزاران فیبر نوري 
شیشه اي بین دو وجه اصلي بلوک بتني قرار مي گیرند و باعث عبور نور مي شوند. قابل 
ذكر است، اين الیاف نوري كه قابلیت انعطاف پذيري زيادي را دارا هستند، هیچ گونه 
تاثیر منفي بر روي مقاومت كششي يا فشاري بتن نمي گذارند. نكته اي كه در اين 
جا بر زيبايي كاربرد لیتراكن مي افزايد همرنگ بودن رنگ نور و سايه ي ايجاد شده 
است. پس اگر به لیتراكن نور آبي بتابد سايه ايجاد شده آبي خواهد بود و سايه قرمز 

هم حكايت از تابش نور قرمز دارد. 

الیتراکن
ساخت مصالحي كه بتوانند نور را از خود عبور دهند، يكي از 
اهدافي بوده اسـت كه مهندسـین همواره در پي آن بوده اند. 
مصالحی كه هم مقاومت زيادی داشـته باشـند و هم جلوه 
و زيبايی خاصی ايجاد كنند. بتن می تواند انتخاب مناسبی از 
نظر مقاومت بوده اما دارای ظاهری سـرد و خشن و سخت 
می باشـد. براي اين منظـور ويل ويتینگ مدرس دانشـگاه 
ديترويت، ماسـه و سـیلیكاي سـفید و سـیمان سـفید را با 
نسبت هاي مختلف مخلوط نمود و خمیري بدست آورد كه در 
مقايسه با مخلوط هاي استاندارد با ضخامت كمتري، اهداف 
مورد نظر او را برآورده مي كرد. او نوارهاي كوتاه پشم شیشه را 
براي تقويت به خمیر اضافه نمود و پس از آن خمیر تولید شده 
را در قالبي چهارگوش ريخت. او نمونه هاي متعددي ساخت 
و تـاش كـرد كه هر بـار از ضخامت آن كم كنـد، ولي نه 
آنقدر نازک كه موجب شكستگي صفحات شود. آخرين نمونه 
صفحه اي بود كه در مركز ضخامتي معادل يک سكه داشت 
و در كناره ها به يک سانتي متر مي رسید. ويتینگ مي گويد: 
آرزوي من اين بود كه در يک روز آفتابي بتوانید در داخل اتاق 

نشسته و نور كافي براي خواندن كتاب داشته باشید. 

گردآوری: امین نوری
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اين محصول با تركیب 96% بتن معمولی 
و 4% فیبرهای نوری محصولی منحصر 
بـه فـرد را برای هـزاره جديد بـه ارمغان 
آورده اسـت. هم اكنون بتن انتقال دهنده 
نور با دانسـیته 2400-2100 كیلوگرم بر 
متر مكعب، مقاومت فشاری 50 نیوتن بر 
میلیمتر مربع و مقاومت كششی 7 نیوتن 
بر میلیمتر مربع در سه رنگ خاكستری، 
سـیاه و يا سـفید و با ابعاد استاندارد 300 
در 600 میلی متر و با ضخامت 25-500 
میلی متر تولیـد می گردد. ازنظـر تئوری 
فیبرهـای به كار رفته در لیتراكن قادر به 
انتقـال نور در بتنـی به ضخامت 20 متر 
می باشد. همچنین استفاده از فیبر نوری 
در اجزای باربر سازه ای بدون تاثیر منفی 
در مقاومت باالی فشـاری و كششی آن 
می توانـد اثری خوب بـا ايجاد فضاهايی 

روشن و جذاب داشته باشد. 
موارد کاربردي لیتراکن

دیواره هـا: رايج تريـن حالت ممكـن براي اسـتفاه از لیتراكن در سـاخت 
ديواره هاي داخلي و خارجي است. لیتراكن را با توجه به میزان استحكام ديوار 
و پارامترهاي ديگر مي توان ضخیم تر يا باريک تر تولید كرد. همچنین چون 
با عبور نور ضخامت ديوار محسوس است، مي تواند عاملي براي نشان دادن 
سنگیني و استحكام ديوار در مكان هاي خاص باشد و در عین حال به تشديد 
كنتراست بین نور و ماده مي افزايد. راستاي شرقي – غربي، بهترين حالت 
ممكن كاربري ديوارهاي لیتراكني را فراهم مي سازد تا اشعه آفتاب در زمان 
طلوع و غروب خورشید با راستاي كمتري به ديوار بتابد و شدت نور بیشتري 

قابل مشاهده باشد. 
کف پوش ها: وقتي لیتراكن به عنوان يک پوشش كف به كار مي رود، يكي 
ديگر از شگفتي هاي نهان خود را آشكار مي سازد. از طلوع آفتاب و در طول 
روز كه نور به آن مي تابد مانند يک بتن معمولي به نظر مي رسـد و هنگام 
غروب نیز بلوک هاي كف در رنگ هاي منعكس شده از نور به زيبايي شروع 

به درخشیدن مي كنند. 

دکوراسـیون داخلي: نورپردازي در دكوراسیون داخلي و ايجاد حس در 
فضا يک بحث مهم غیر قابل انكار اسـت. لیتراكن در اين زمینه به كمک 
يک دكوراتور داخلي مي آيد. اين ماده مي تواند به صورت بلوک يا پانل و در 

رنگ هاي مختلف جلوه اي خاص به فضاي دروني ساختمان بخشد. 
با استفاده از لیتراكن مي توان زيبايي هاي خارج از فضا را در عین سكون به 
داخل بنا آورد. لیتراكن عاوه براينكه به عنوان يک متريال مجزا شناخته شده 
است، مي تواند در خدمت صنايع ديگر نیز قرار گیرد. به عنوان مثال در طراحي 
المپ لیتراكیوب)Litracub Lamp(  چندين بلوک لیتراكني روي هم 
قرار مي گیرند و مكعبي را تشكیل داده تا منبع نور در داخل آن قرار گیرد و نور 

پس از عبور از بتن به بیرون ساطع گردد. 
مسلح کردن لیتراکن

جـدا از ايـن كه انواع عايق هاي حرارتي و صوتي متناسـب با لیتراكن تولید 
شـده اند در يک نوع خاص آن شـیارهايي در داخل بتن تعبیه مي گردند كه 
میلگردهايي به صورت عمودي يا افقي در اين شیارها قرار مي گیرند و همان 
طور كه قبا ذكر شد چون فیبرهاي نوري به كار رفته در لیتراكن خاصیت 
انعطاف پذيري خوبي دارند، اطراف میلگردها را پوشـانده و از نمايش آن ها 

جلوگیري مي كنند. 
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  فعالیت های انجام شده در ماه دی
y  اجرای كف سازی)شـیب بندی با پوكه معدنی( سـقف راه پله غربی و شـرقی و

سقف موتورخانه
y  اجرای ديوار پانل سه بعدی، اجرای ديوار جان پناه، نصب ورق كامپوزيت نما، فريم

پنجره ها و سیمانكاری، سنگ كاری ديوار داخلی  راه پله در اضاع شرقی و  غربی
y تهیه و اجرای كتیبه های البی ورودی ساختمان
y  نصب قاب های درب و پنجره، كف سازی و نصب سرامیک كف و نصب سنگ

تراس ها، گلدان ها
y   ،اجرای عايق رطوبتی)ايزوگام( سـرويس های بهداشـتی، آشـپزخانه و آبدارخانه

تراس ها، گلدان های سالن اصلی طبقه اول
y اجرای كف سازی البی ورودی و  انبار سالن 

  فعالیت های انجام شده در ماه  بهمن 
y )نصب ورق كامپوزيت نمای جنوبی، اجرای ورق نمای چوبی)نمای شمالی
y تهیه و اجرای پیاده روی شمالی
y نصب موزائیک سالن اصلی
y تهیه و اجرای سنگ تراس جنوبی  طبقه اول
y  اخذ استعام و انعقاد قرارداد اجرای شبكه برق رسانی و اجرای ترانس با شركت

شار الكتريكی رضا 
y اجرای ديوار، سیمانكاری و سنگ قرنیز، اجرای نعل درگاه ورودی سالن اصلی
y  تهیـه و اجرای نرمه كشـی راهروی رختكـن و راهروی خدمـات و اجرای ديوار

سرويس بهداشتی  همكف
y تهیه و اجرای اجرای عايق رطوبتی و  موزائیک سالن اصلی 
y لوله كشی آتش نشانی طبقه اول به همراه نصب سه عدد باكس آتش نشانی

   فعالیت های انجام شده در ماه اسفند
y تهیه و اجرای قوطی برق سالن اصلی و شیار زنی لوله برق
y )تهیه و اجرای نرمه كشی ديوار سالن)پودر خاک سنگ و سیمان سفید 
y  تهیه و نصب موزايیک و سـنگ قرنیز، اجرای عايق رطوبتی )ايزوگام(، اجرای 

سنگ تراورتن ديوار  اطراف هرم البی
y  همچنین طی جلسه با حضور اعضای كارگروه تخصصی تهويه و تبريد، كمیته

فنی باشگاه و نمايندگان مشاور در رشته تاسیسات مكانیكی مقرر گرديد براساس 
بررسی به عمل آمده سرويس بهداشتی و آبدارخانه )طبقه اول( تخريب و مجددا 
جهـت اجـرای لوله كشـی فاضاب اقدام گـردد. همچنین مخـزن آب 20000 
لیتـری به صـورت دو عدد مخزن فلزی از ورق گالوانیزه به ضخامت 6 میلیمتر 
و حجم 10000 لیتری برای مصرفی آب بهداشـتی و آتش نشـانی ساخته شود.

y  مقرر گرديد جانمايی تجهیزات مكانیک باشگاه نیز ارائه و در محل باشگاه تصمیم
گیری شود.

y تخريب كف سرويس بهداشتی طبقه اول
y  تهیه و اجرای عايق رطوبتی)ايزوگام(سقف فضای بهداشتی طبقه همكف
y تهیه و اجرای سنگ قیتونی راه پله های شرقی و غربی 
y نصب ورقهای كامپوزيت در تراس شمالی طبقه اول 
y  برچیدن پوشش سقف)دكرا( نصب شده باالی تراس شمالی و جنوبی و  نصب

مجدد پوشش سقف ) دكرا( در تراس شمالی
y  همچنین در سه ماه آخر سال 93   تعداد 3 صورت وضعیت مشاور و   2 پرداخت

علی الحساب صورت وضعیت پیمانكار پروژه پرداخت گرديد. نقشه های مربوط به 
موتورخانه نیز اصاح و به كانون تحويل داده شد. 

باشگاه ورزشی کـانون 
در راسـتای اطالع رسـانی به همکاران عزیز پیرامون پیشـرفت 
فیزیکی پروژه باشـگاه فرهنگی ورزشـی کانون مهندسـین ساری، 
گزارش سـه ماهه زمسـتان به شـرح ذیل به اسـتحضار می رسد. 
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گزارش همایش کوهنوردی کانون های مهندسین استان )سال 93(
چهارمین برنامه همايش سال 93 شورای كوهنوردی استان در منطقه كاردشت جهت صعود به قله سنگ سرک به ارتفاع 3175 در روزهای پنج شنبه 
و جمعه مورخ 16 و 17 بهمن با حضور 60 نفر از كوهنوردان مهندس استان برگزار گرديد. گروه های شركت كننده از شهرهای ساری، قائمشهر، بابل، 
بابلسر، نوشهر، چالوس و كاردشت در عصر روز پنجشنبه در قرارگاه كوهنوردی ونداربن رودبارک حاضر شدند و شب را به میزبانی كانون مهندسین 
كاردشت بعد از پذيرايی به صرف چای و میوه و شام و گفت و شنود و استفاده از تجربیات يكديگر تا پاسی از شب غرق در شادی بسر برده و به امید 
صعودی موفق شب خوبی را با خوابی خوش سحر كرده و ساعت 30: 5 صبح همگی جهت عبادت و صرف صبحانه به همراه تجهیزات كامل آماده 
شدند. طبق برنامه ساعت 45: 6 در حیاط قرارگاه گرد هم جمع شدند هوا كامًا آفتابی ولی زير صفر درجه بود. با دستور سرپرست گروه كلیه گروه ها در 
صفی منظم راه كوهستان را در پیش گرفتند، در مسیر ابتدا بخشی از روستا و سپس به منطقه جنگلی با شیب بسیار تند رسیدند پس از 45 دقیقه پیمايش 
با دستور سرپرست آبی نوشیدند و پس از استراحت 5 دقیقه ای و كم كردن لباس های اضافی مسیر را ادامه دادند در اين بین بچه ها با دوستانی جديد 
آشنا می شدند و صحبت هايی رد و بدل می شد و عكاسان از صحنه های مختلف عكاسی می كردند در هر حال نفس ها بی اختیار با سرعتی بیشتر از 
حد معمول باال و پايین می شد. شیب دامنه پشت سر گذاشته می شد پس از يک ساعت و 45 دقیقه بخش زيادی از جنگل به اتمام رسید و جنگل تنک 
شد و بخشی از قله برفی نمايان گشت استراحت نیم ساعت جهت خوردن و نوشیدن اعام گرديد. ديدن مناظر بسیار زيبای اطراف هیجان و سرزندگی 
خاصی را به كوهنوردان می بخشید. پس از دستور حركت بجز 7 نفر بقیه شیب اصلی كوهستان برفی را در پیش گرفتند همه در يک صف منظم و 
با رعايت همه نكات ايمنی كوهنوردی به امید رسیدن به قله نفس تازه می گرفتند همچنین سرمای كوهستان با گرمای انرژی خورشید نويد موفقیت 
كوهنوردان را پیام رسان بود. مه در نوک قله هر لحظه بیشتر می شد انگار می خواست محبت خوش آمد گويی خود را به مهمانان ابراز نمايد. ساعت 
30: 13 افراد جلويی كه اندكی در مه كم رنگ به نظر می آمدند شادی رسیدن به قله را ابراز داشتند و بقیه را كه تاش در جهت دست يافتن به فراز 
قله گام برمی داشتند تشويق می كردند آری همه چیز دست يافتنی است بشرطی كه بخواهید. آخرين نفرات ساعت 50: 12 به قله رسیدند، از فراز قله 
برای سامتی و موفقیت همه دعا كردند و پس از اجرای سرود زيبای ايران ساعت 10: 14 به سمت پايین سرازير شدند ساعت 20: 15 در ابتدا جنگل 
استراحتی 20 دقیقه ای و خوردن ناهار و نوشیدن آب و. . . ساعت 00: 18 آخرين نفر به قرارگاه كوهنوردی برگشتند و همگی در سامت كامل موفقیت 

شان را به يكديگر تبريک می گفتند، پس از استراحتی مختصر هر گروه بعد از خداحافظی از هم به ديار خود رهسپار شدند. 
امیر ناصر محسنی   ساروی
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             گزارش فعالیت
دفتر نمایندگی ساری  

زمستان 93

 تشـكیل تعـداد 24 جلسـه هیئـت رئیسـه 
از93/10/1 تا پايان اسفند ماه 93 و بررسی نامه های 

وارده و موارد و مسائل موجود در در دفترنمايندگی
 انتخابات كمیته های تخصصی: پیرو دستور العمل سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص برگزاری انتخابات كمیته 
های تخصصی در مورخ 93/12/12 انتخابات كمیته های تخصصی  در 
محل دفتر نمايندگی سـاری از سـاعت 15 الی 18 برگزار گرديد كه به دلیل 
استقبال مهندسین و درخواست داوطلبین انتخابات تا ساعت 18: 45 تمديد شد 
و پس از پايان زمان تعیین شده آرا توسط گروه اجرائی انتخابات شمارش گرديد. 
 برگزاری مراسم روز مهندسی: به مناسبت گرامی داشت روز مهندسی زاد 
روز حكیم فرزانه خواجه نصیرالدين طوسی همانند سال های گذشته در روز 
سه شنبه مورخ 93/12/9 در محل سالن سید رسول حسینی ساری جشنی با 
حضور حدود 3000 نفر از مهندسین عضو ساری به همراه خانواده های محترم 
آن ها و مسئولین محترم شهرستان برگزار گرديد و با اهدا هديه و لوح تقدير 
از تعدادی از مهندسین پیشكسوت ساری و پیمانكار نمونه تقدير به عمل آمد. 

گزارش کمیته ها ی تخصصی 
*کمیته تخصصی معماری: 

به منظور رفع معضل دفاتر طراحی  در طراحی پاركینگ ها سه جلسه مشترک 
كمیته تخصصی معماری  دفترنمايندگی ساری  با كارشناسان محترم صدور 
پروانه مناطق سه گانه شهرداری ساری برگزارگرديد و پس از  بحث و بررسی 
ضوابط پارگینگ سـاختمان ها تهیه گرديد كه مقرر شـد  ضوابط تهیه شـده 
پس از تائید نهائی از سـوی شـهرداری ها تكثیر و در اختیار دفاتر طراحی و 
شركت های طرح و نظارت  قرار گیرد تا نقشه ها بر اين اساس طراحی گردند

*کمیته تخصصی برق: 
برگزاری دوره آموزشی نرم افزار دايالوكس

اين دوره روز پنجشـنبه مورخ 93/11/9 در  سـالن اجتماعات دفتر نمايندگی 
ساری با هماهنگی گروه تخصصی برق دفتر و كانون ساری با شركت مازی نور 
و با حضور دكتر محمد فیروزيان عضو هیت مديره سازمان استان و نمايندگان 

شركت مازی نور برگزار شد. 
نرم افزار دايالوكس كه مربوط به سیسـتم های روشنايی ساختمان می باشد 
توسط نمايندگان شركت مازی نور به حدود 50 نفر از مهندسین برق اين دفتر 
آموزش داده شد و نرم افزار و توضیحات نسب آن در اختیار مهندسین قرار گرفت. 

* کمیته تخصصی شهرسازی: 
در مـورخ 93/10/10 همايـش مهندسـین شهرسـاز در خصـوص بررسـی 
چک لیسـت های طرح انطباق شـهری از سـاعت 16 الی 18 توسط كمیته 
تخصصی شهرسـازی دفتر نمايندگی  در محل سـالن آموزش بر گزار شـد.  سید مهدی هادیان

مسئول اجرائی دفتر نمايندگی ساری
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*کمیته مجریان: 
كمیته مجريان با تشكیل مجموعا 8 جلسه در 6 جلسه نسبت به حل اختاف بین 

مالک و مجری اقدام نمود
- كمیته كنترل نظارت: بازديد از 169 پروژه  و بررسی نحوه اجرای پروژه های 

در حال احداث در جلسه های  كنترل نظارت
- تشكیل جلسات  هفتگی كمیته  تخصصی به شرح زير و بحث و بررسی در 
خصوص امور حرفه ای مهندسین بر اساس شرح وظايف اباغی سازمان استان

8جلسه - كمیته تخصصی معماری           
12جلسه - كمیته كنترل و نظارت        
2جلسه - كمیته تخصصی شهرسازی        
5جلسه - كمیته تخصصی عمران         
6جلسه -  كمیته تخصصی مكانیک         

13جلسه - كمیته تخصصی برق           
2جلسه -كمیته تخصصی نقشه برداری     
8جلسه -كمیته مجريان                

- تعداد جلسات بررسی نقشه ها  29جلسه

*  در واحد اداری فعالیت به شرح زیر انجام گردید: 
- ارسال تعداد 2233 مورد نامه از طريق اتوماسیون

- تايپ تعداد  350  نامه
-  تعداد 345  نامه از طرق اتوماسیون اداری از سازمان دريافت گرديد. 

  برگزاری دوره آموزشی نرم افزار دایالوکس

   انتخابات کمیته های تخصصی
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 فعالیت های کانون مهندسین ساری  در زمستان 93 

Á  برگزاری تعداد  13 جلسه هیات مدیره
Á  شرکت نمایندگان هیات مدیره در جلسات هیات اجرایی و

جلسات شورای هماهنگی کانون ها
Á  شـرکت نماینـدگان هیـات مدیره در  جلسـات شـورای 

کوهنوردی کانون های مهندسین استان
Á  برگزاری پنجمین مراسم سنتی شب یلدا

به همت اعضای محترم كمیسـیون فرهنگ و هنر و در راستای رسالت كانون 
در حوزه فرهنگی مراسـم سـنتی شب يلدا با حضور بیش از 400 نفر از اعضای 
كانون مهندسین ساری هشتم دی ماه، در محل تاالر و رستوران قصر برگزار شد. 
برنامه با خوش آمد گويی آقای دكتر بهارفر ريیس كانون آغاز و با اجرای مراسم 
توسـط آقای مهندس محمد باقر هادی زاده در وصف يلدا و سـخنرانی اسـتاد 
ارجمند آقای اسداله عمادی در باب شب يلدا، شعرخوانی و اجرای موسیقی سنتی 
با پذيرايی ويژه يلدايی از حاضرين محترم ادامه يافت .تفال به حافظ بخش پاياني 

اين مراسم بود كه مورد توجه حاضرين قرار گرفت. 

Á  معرفی اعضا به بانک قرض الحسـنه رسـالت جهت ارائه
تسهیالت وام با کارمزد پایین 

 پیرو افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه رسالت شعبه بلوار خزر و عقد تفاهم 
 فـی مابیـن جهت ارائه وام 12 ماهه با كارمزد 2% به اعضا، ارسـال فراخوان به 
اعضای كانون، جمع آوری درخواست های متقاضیان وام تا 25 آبان ماه به تعداد 
507 مورد درخواست ) اعم از 173 مورد بدون پروانه و 334 مورد دارای پروانه(، 
با توجه به استقبال اعضا و امكان معرفی تعداد محدود اعضا در پايان هر ماه به 
 بانک، نرم افزار قرعه كشـی توسـط شركت مشـاور طراح سايت كانون تهیه و

 قرعه كشـی در سـه گروه اعضای دارای پروانه، اعضای فاقد پروانه و اعضای 
فعال انجام گرفت. 

 شـايان ذكـر اسـت در اين نرم افـزار امتیازات ويـژه ای برای اعضـای فعال در
 كارگروه ها و كمیسیون ها و نیز افرادی كه در مجامع كانون حضور فعال دارند، 
لحاظ گرديده است. در سه ماهه زمستان 93 تعداد 44 نفر جهت اخذ وام به بانک 
معرفی شده اند و مقرر است از ابتدای سال 94 نیز قرعه كشی به صورت ماهانه 

انجام و اعضا به طور منظم به بانک معرفی گردند. 
Á  معرفی اعضا جهت اخذ وام به بانک های ملی و ملت

براساس درخواست همكاران عضو به صورت هفتگی معرفی نامه جهت دريافت 
وام بدون سپرده گذاری به بانک های ملی و ملت به طور مستمر در سه ماهه 

زمستان 93 انجام گرديد. 
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Á نشست شورای هماهنگی کانون های مهندسین استان
جلسه ماهانه شورای هماهنگی كانون های مهندسین استان مازندران، شانزدهم 
دی ماه به میزبانی كانون مهندسین ساری در تاالر شهاب برگزار گرديد .رياست 
كانون آقای دكتر ياسـر بهارفر پس از عرض سـام و خیر مقدم خدمت حضار، 
شرح مختصري در خصوص تاريخچه و فعالیت هاي كانون ارائه و از بهره برداري 
پروژه باشگاه ورزشي در آينده ای نزديک و  انعقاد تفاهم نامه همكاري با شركت 
گاز به عنوان دو دستاورد مهم كانون در سال جاري ياد كردند و ضمن بیان ابعاد 
 و گستردگي حیطه فعالیت ها و خدمات كانونها، ازين نهادهاي مهندس بنیان 
به عنوان اصلي ترين مجموعه هاي پي گیري همه امور مهندسین در حوزه هاي 

مختلف اجتماعي، ورزشي، رفاهي، فرهنگي و حرفه اي نام بردند. 

Á  نشست مشـترك کمیسیون های محیط زیسـت کانون و
سازمان نظام مهندسی استان

اعضای كمیسیون انرژی و محیط زيست سازمان نظام مهندسی استان مازندران، 
به دعوت رسمی كانون ساری دی ماه 93 در جلسه مشترک كمیسیون محیط 
زيست حضور يافتند.  اين نشست با حضور آقايان مهندس مريخي، افاطون، 
عبدي و بور نمايندگان كمیسیون انرژی و محیط زيست سازمان صورت گرفت. 

توسط اعضای كمیسیون محیط زيست كانون، پیشنهاد برگزاري نمايشگاه جانبي 
عكس با محوريت موضوعات زيسـت محیطي مرتبط با سـاختمان در حاشـیه 
اين همايش، به دبیرخانه ای كانون مهندسـین ارائه و مورد پذيرش و اسـتقبال 
قرار گرفت. همچنین پیشنهاد گرديد اين دو كمیسیون در ساختن كلیپ يا فیلم 
آموزشی زيست محیطی با يكديگر همكاری الزم و هرچه بیشتر را داشته باشند. 

Á  مجامع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول
مجامع عمومی عادی و فوق العاده )نوبت اول( كانون بیسـت و چهارم دی ماه 
در سالن اجتماعات كانون برگزار گرديد، به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا به 
رسمیت نرسید و به نوبت دوم موكول گرديد و جلسه هم انديشی اعضاء با هیات 

مديره كانون برگزار شد. 

Á  جشـن پیروزی انقالب اسـالمی با حضور خواننده محبوب
کشور: محمد علیزاده

جشـن پیروزی انقاب اسامی با حضور محمد علیزاده، بهمن ماه سال جاری 
برای اولین بار توسط كانون مهندسین ساری برگزار شد. 

اين جشـن در دوسـانس سـاعت 20-18 ويژه مهندسـین صنعت سـاختمان 
شهرسـتان سـاری و سـاعت 23-21 ويژه اعضای كانون مهندسـین ساری و  

خانواده هايشان برگزار شد. 
در ابتدای مراسم رياست كانون ضمن عرض خیرمقدم و تشكر از حضور همكاران 
و خانواده های گرامیشان و كلیه مسئولین محترم كه كانون را در اخذ مجوز هاي 
الزم براي برگزاری اين جشن ياری رساندند تشكر ويژه نمودند و ابراز امیدواري 
كردند كه اين مراسـم فرهنگي براي خانواده مهندسـین جهت انسجام وحدت 
آن ها و ايجاد روحیه نشاط و همدلي و جلب مشاركت حرفه اي در برنامه سال 

آتي گسترده و گسترده تر گردد. 
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در اين مراسم ضمن معرفی كانون مهندسین ساری به عنوان مؤسسه اي صنفي، 
غیر انتفاعي و غیردولتي، داراي شخصیت حقوقي و مستقل از هر حزب و گروه 
سیاسي، همگام با ترويج و توسعه فرهنگ مهندسی، تقلید صدای هنرمند بنام 
كشور عباس رضا زاده و اجرای محمد علیزاده نیز انجام شد كه با استقبال بسیار 

زياد حاضرين روبرو گرديد. 
Á  جلسـات هم اندیشـی هیات مدیـره و مدیـران ادواری در

راستای اصالح اساسنامه
جلسات هم انديشی هیات مديره و مديران ادواری، هفتم و يازدهم بهمن ماه سال 
93 در محل سـالن كنفرانس كانون برگزار شد .در ابتدای نشست دكتر بهارفر، 
رياست كانون، ضمن عرض خیر مقدم به همكاران، پیرامون ضرورت تغییرات 
و اعمال اصاحات اساسنامه توضیحاتی را بیان نمودند و در اين خصوص بین 

مديران ادواری و اعضای هیات مديره بحث و تبادل نظر انجام گرديد. 

Á  حضور نماینده کمیسـیون عمرانی شـورای اسالمی شهر
ساری در کانون در راستای تعامل با مجموعه های مختلف 

شهری و تاثیرگذار در بخش صنعت ساختمان
هیات مديره كانون هشتم بهمن ماه میزبان نماينده كمیسیون عمرانی شورای 
اسامی شهر ساری بود .در ابتدای نشست رياست كانون، ضمن خیر مقدم ويژه 
به آقای مهندس نقیبی از قبول دعوت ايشان تشكر نمودند. دكتر بهارفر پس از 
معرفی اعضای هیات مديره كانون، هدف از اين نشست را تعامل بیشتر كانون و 
شورا، خصوصا اعضای كمیسیون عمرانی شورای اسامی كه همگی از خانواده 

مهندسین و عضو كانون می باشند برشمردند. 

در ادامه آقای مهندس نقیبی ضمن ابراز خرسندی از تاش های مثبت كانون، به 
عنوان يک عضو از خانواده كانون بیان نمودند انشااله بتوانیم در بحث های ايجاد 
فرهنگ سازی، زيست محیطی و ديگر امور مرتبط در ساختار شهری با استفاده 
از نیروی های كارآمد كانون موفق تر عمل نمايیم. سـپس ايشـان در خصوص 

عملكرد های تخصصی، تعامل های همكارانه بین مهندسین و ديگر امور شهری 
توضیحات الزم را بیان نمودند و جهت تشـكیل جلسـه با اعضاي شوراي شهر 
نیز قول مساعد دادند .همچنین ساير اعضاي هیات مديره نیز به طور مختصر به 
بیان نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود در حوزه اين تعامل كاري پرداختند كه مورد 

استقبال نماينده محترم شورا قرار گرفت. 
Á  نشسـت گروه تخصصی معماری کانون و مسـئولین زیبا

سازی شهرداری ساری
گروه تخصصی معماری كانون پانزدهم بهمن ماه سال جاری میزبان مسئولین 
زيباسـازی شهرداری سـاری بودند .در ابتدای نشست آقای مهندس امیر ناصر 
محسـنی نماينده هیـات مديره و عضو گروه تخصصی معمـاری كانون ضمن 
خیرمقدم، هدف از اين نشسـت را بهبود بخشـیدن منظر شـهری و ترويج نگاه 

بومی شناسی در طراحی و اجرای بافت ها برشمردند. 
در اين نشست با حضور خانم مهندس نصیری و آقای مهندس علی علی اصغر 
تويه مسئولین زيبا سازی  و تاسیسات شهرداری پیرامون طراحی معماری و منظر 
شهری و نقد و بررسی المان های موجود در راستای جذب توريست و ايجاد يک 

فضای زيبا بحث و تبادل نظر بعمل آمد. 

Á  مجامـع عمومی عـادی و فوق العـاده )نوبـت دوم( کانون
مهندسین ساری 

مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت دوم كانون مهندسین ساری در عصر روز 
چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه با دستور كار گزارش هیات مديره، انتخابات بازرسین 

و اصاح اساسنامه در محل سالن اجتماعات هال احمر ساری برگزار شد. 
تاوت آياتی از كام ا. . . مجید و اجرای سرود ملی آغازگر مجمع عمومی عادی 
بود و در ادامه هیأت ريیسه مجمع با رأی حاضرين به شرح ذيل انتخاب گرديدند: 

آقای مهندس مسعود نظری به عنوان ريیس مجمع
آقای مهندس سید محمد محمدی تاكامی به عنوان نايب ريیس مجمع

آقای مهندس مهران فرصت به عنوان ناظر مجمع
آقای دكتر محمد فیروزيان به عنوان ناظر مجمع
آقای مهندس علی توكل به عنوان منشی مجمع
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سپس با دستور رياست مجمع، رسمیت جلسه اعام و  هريک از كانديداها دقايقي 
به معرفي خود پرداخته و شروع فعالیت هیات اجرائي انتخابات متشكل از آقايان 
مهندسین غامعلی روشناس، علی اكبر صالحی هیكوئی و ابوالقاسم كیا توسط 
هیات رئیسه مجمع، جهت اخذ راي حاضرين اعام گرديد .در ادامه، رياست كانون 
آقای دكتر ياسر بهارفر ضمن عرض خیرمقدم به حاضرين، گزارشي از عملكرد  و 
اهم فعالیت های جاري و آتي هیات مديره را بطور اجمال به سمع حضار رساندند. 

پس از آن با حضور بیش از 340  نفر از اعضای كانون مهندسین، با عنايت به 
نصاب كافي جهت تشكیل مجمع عمومی فوق العاده، اين مجمع تشكیل و وارد 
دستور كار اصاح اساسنامه گرديد. در اين بخش منشي هیات ريیسه بندهای 
پیشـنهادی اصاحي و جديد را قرائت نمودند، سـپس تعدادی از اعضاء، نقطه 
نظرات موافق و مخالف خود را پیرامون اساسنامه پیشنهادي بیان نمودند كه در 
پايان اساسنامه پیشنهادي با اعمال اصاحات مد نظر مجمع، مورد تصويب قرار 
گرفت و جلسه در ساعت 21 به اتمام رسید و در پايان نیز  از حاضرين محترم به 

صرف شام پذيرايی بعمل آمد. 

همچنین  اسامی منتخبین بازرسي بر اساس نتیجه شمارش آرا، به شرح ذيل اعام گرديد. 
آقای مهندس سید محمد رضا تقوی، بازرسی اصلی 
آقای مهندس محمد رضا ساالرگرنا، بازرس اصلی 

آقای مهندس سعید نصر، بازرس علی البدل 

Á  اولین محفل ادبی و شب شعر با هدف ارتقای سطح کیفی
شعر و ترویج فرهنگ و هنر 

اولین محفل ادبی و شب شعر به همت كمیسیون فرهنگ و هنر با حضور جمعی 
از مهندسین در عصر روز دوشنبه، بیست و هفتم بهمن ماه در محل كانون برگزار 
شـد .اين محفل ادبی با هدف گرامیداشت شاعران ايران زمین، آشنايی و درک 
ادبیات كهن با هدف ارتقای سطح كیفی شعر و ترويج هر چه بیشتر فرهنگ و 

هنر در جامعه مهندسین برگزار گرديد. 
در اين برنامه، ضمن اشـاره به اوضاع شـعر امروز و بررسی وضعیت شعر و ادب، 
سـروده های ادبی و غزل های معاصر توسـط اعضای عاقمند قرائت گرديد. 
 همچنیـن يكی از مهندسـین هنرمند گرامی بـا نواختن تار برنامـه را همراهی

 می كرد. 

Á  مراسم تقدیر از همکاران، فعالین و ورزشکاران 
هیات مديره كانون ضمن گرامیداشت روز مهندسی و به پاس قدردانی از زحمات 
همكاران پرتاش و ورزشـكاران نامی، عصر ششـم اسفندماه طی مراسمی در 
محل تاالر قصر از اين همكاران تشكر و قدردانی نمودند .در ابتدای مراسم رياست 
كانون، آقای دكتر ياسر بهارفر ضمن خیرمقدم و خوشامد به همكاران و مدعوين 
محترم از تاش اين دوستان كه كانون را در تمامی مراحل ياری نمودند تشكر 

نموده و برايشان آرزوی موفقیت نمودند. 
در اين مراسم، از اعضای تیم والیبال كه با اقتدار كاپ قهرمانی جام روز مهندس 
را از آن كانون نموده اند، قهرمان تیم تیراندازی و شنای كانون، اعضای كمیسیون 
امور حقوقی و اساسنامه كه در تدوين و بازنگری اساسنامه جديد ياريگر هیات 
 مديره بوده اند، اعضای كمیسـیون مراسـم و همايش ها كه با همت و تاش

 بی وقفه در اجرای تمامی برنامه ها، مجامع و مراسم های سال جاری كانون را 
ياری نموده اند با اهدای لوح تقدير و جوايز قدردانی به عمل آمد. 
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همچنین از هیات ريیسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده پانزدهم بهمن ماه 
سال جاری و هیات اجرايی انتخابات بازرسین دوره دوم با اهدای جوايز تشكر به 
عمل آمد .سپس به پاس قدردانی از تاش همكاران كانون، دفتر نمايندگی نظام 
مهندسی ساری و هیات ريسه محترم دفتر نمايندگی نظام مهندسی ساری كه 
همگام با هم در جهت رسیدن و تحقق بخشیدن به اهداف كانون، تاش نمودند 

با اهدای جوايزی قدردانی شد. 
Á انتخابات هیات مدیره در انتخابات شرکت تعاونی مازند نظام

انتخابات هیات مديره شركت تعاونی مازند نظام، روز چهارشنبه، بیستم اسفندماه، 
در محل سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسامی واحد ساری برگزار گرديد و آقای 
مهندس مهدی رضائی فرح آبادی، سید علی گلستانه و حسین فرزی از اعضای 

فعال كانون مهندسین ساری از منتخبین هیات مديره بوده اند. 
Á  هم اندیشـی هیات مدیره و سـرگروه های کمیسیون های

اجرایـی و گـروه های تخصصی کانون در راسـتای تدوین 
برنامه و بودجه سال 94

جلسات هم انديشی اعضای هیات مديره با سرگروه های كمیسیون های اجرای 
و گروه های تخصصی در خصوص بررسي عملكرد سال 93 و برنامه و بودجه 

پیشنهادي سال 94، در چندين نوبت اسفندماه 93در كانون برگزار گرديد. 
در اين نشست ها كه با حضور اعضاء هیات مديره برگزار شد، سرگروه كمیسیون 
ها و گروه های تخصصی، ضمن ارائه گزارش مختصري از فعالیت هاي سال 
93، برنامه سال آتي كمیسیون را ارائه و ضمن تشريح آن، بودجه مورد نیاز جهت 
تحقق برنامه ها را پیشـنهاد نمودند. همچنین، اعضاي هیات مديره سواالت و 
نظرات اصاحي خود در بخش هاي مختلف برنامه و بودجه را مطرح و ضمن 

تبادل افكار، نكات مورد نظر خود در اين زمینه را عنوان نمودند. 

                    

Á  حضور رییس و کارشناسـان سازمان محیط زیست شهر
ساری در کانون

هیات مديره و كمیسیون محیط زيست كانون اسفندماه سال 93 میزبان ريیس 
و كارشناسان محیط زيست شهر ساری بودند  .در ابتدای نشست رياست كانون 
آقای دكتر ياسر بهارفر، ضمن خیر مقدم از قبول دعوت ايشان تشكر نمودند و 

هدف از اين نشست را تعامل بیشتر كانون و سازمان محیط زيست در راستاي 
فرهنگ سازي، حفظ و صیانت از محیط زيست و جلوگیري از تخريب آن در اثر 

فعالیت هاي ساختماني و نیز صرفه جوئي در مصرف انرژي برشمردند. 

در ادامه آقای مهندس فغانی ريیس محیطزيسـت  ضمن ارائه نقطه نظرات و 
ديدگاه هاي خود، اظهار امیدواری نمودند با استفاده از نیروی های كارآمد كانون 
در زمینه حفظ محیط زيست تاش هاي بیشتر و مستمر انجام گیرد و ضمن 

تداوم اين جلسات، راهكارهاي عملي نتايج جلسات تدوين و به اجرا درآيد. 

 بازدیدهای علمی و حرفه ای: 

Á سفر علمی تفریحی اعضای کانون به کیش
گروهـی از اعضـای كانون به همراه خانواده هايشـان، به منظور بازديد از مراكز 
ديدنی و پروژه های در دست اجرا، سفر چهار روزه ای از اول الی چهارم دی ماه 
سال جاری به جزيره زيبای كیش، داشتند .در اين سفر از پروژه عمرانی فرودگاه 
بین المللی كیش و مراكز خريد و پاركینگ هاي طبقاتي در حال احداث  پروژه 
شهر افسانه ای پديده  بازديد حرفه ای بعمل آمد .شايان ذكر است از سوی كانون 

كمک هزينه ای نیز به اعضای حاضر اختصاص يافت. 

Á  بازدید مهندسین مکانیک عضو کانون مهندسین ساری از
شرکت اتحاد صنعت گاز شمال

جمعی از مهندسین مكانیک عضو كانون روز پنجشنبه، بیست و يكم اسفندماه، 
 از  شـركت اتحاد صنعت گاز شـمال سـازنده كنتورهای گاز و تولید كننده انواع

 لوله های مورد استفاده در شبكه های لوله كشی گاز، بازديد نمودند. 
در اين بازديد مسئولین فنی شركت پیرامون اطاعات فنی و ايمنی كنتور گاز، 
انتخاب و نصب رگوالتورها, مشعل های سیستم های تهويه مطبوع، نصب و راه 
اندازی كنتور های گاز تجاری و خانگی و ايمنی های مرتبط توضیحاتی را بیان 
نمودند .همچنین اعضای كانون از بخش های فنی شركت بازديد به عمل آوردند 
و پس از آن، مسئولین حاضر در جلسه پرسش و پاسخ به سواالت فنی همكاران 

پاسخ دادند. در پايان نیز به حاضرين گواهینامه بازديد حرفه ای اعطا شد. 
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آموزش: 
Á  دوره آموزشی بازرسی گاز ویژه مهندسین مکانیک

در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، نهم لغايت يازدهم دی ماه 93 دوره 
بازرسی گاز  به مدت 18 ساعت، با حضور 42 نفر از مهندسین مكانیک برگزار در 
كانون مهندسین ساری برگزار گرديد. آزمون پايانی دوره در روز پنجشنبه با حضور 

نماينده واحد آموزش سازمان نظام مهندسی استان مازندران اجرا شد. 

            

Á  دوره آموزشی بازرسی فنی، استحکام بنا
اولین دوره آموزشـی بازرسـی فنی، استحكام بنا از سیزدهم لغايت بیست و دوم 
دی ماه 93 برای مهندسـین عمران در سـالن آموزش كانون مهندسـین ساری 
برگزار گرديد .مدت دوره 18 سـاعت و تعداد 37 نفر از مهندسـین عمران پايه 2 
و 1 كه پیش ثبت نام از طريق نظام مهندسی مازندران انجام داده بودند در اين 

دوره شركت داشتند. 

Á  دوره آموزشـی نحوه نصب نرم افزار تفکیک آپارتمان روی
ویندوزهای XP  ,7 و 8

بـه همت گروه تخصصی نقشـه برداری، دوره آموزشـی نحوه نصـب نرم افزار 
تفكیک آپارتمان روی ويندوزهایXP ، 7، 8، روز شنبه، هجدهم بهمن ماه به 
صورت كاما رايگان در سالن آموزش كانون برگزار گرديد .مدت دوره 2 ساعت و 

تعداد 18 نفر از مهندسین عمران و نقشه بردار در آن حضور داشته اند. 

Á  کارگاه آموزشی شرح خدمات نظارت معماری و عمران
كارگاه آموزشـی شـرح خدمات نظارت برای مهندسین رشته عمران و معماری 
بهمن ماه 93 در محل كانون برگزار گرديد. اين دوره، برای رشته عمران به مدت 
8 ساعت با حضور 30 نفر و برای رشته معماری به مدت 6 ساعت با حضور 40 نفر 
از مهندسین برگزار گرديد.  شايان ذكر است اين كارگاه، به صورت دوره ای برای 
كلیه رشته های مهندسی در محل كانون برگزار خواهد شد و اطاع رسانی  های 

مرتبط متعاقبا انجام خواهد پذيرفت. 

Á  همایش استانی مالحظات سازه و معماری در ساختمان های
بلند مرتبه

همايش اسـتانی ماحظات معماری و سـازه در ساختمان های بلند مرتبه سی 
ام بهمن ماه 93 در سـالن آمفی تاتر دانشـگاه آزاد اسـامی واحد سـاری با اخذ 
امتیاز % 2 افزايش سهمیه نظارت از سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، 
توسط كانون مهندسین ساری برگزار گرديد .سخنران علمی همايش آقای دكتر 
سروقدمقدم رياست پژوهشكده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله، در دو نوبت در 
بحث رفتار و طراحی سـاختمان های بلند از ديدگاه عملكرد سـازه ای سخنانی 
جامع بیان نمودند .پس از ايراد سـخنرانی علمی، همايش به صورت پرسـش و 
پاسخ ادامه يافت و در پايان با اهدا لوح تقدير از طرف كانون از سخنران تشكر و 
قدردانی به عمل آمد .بخش دوم برنامه به صورت كارگاه تخصصی از ساعت 14 
در محل كانون با حضور آقای دكتر سـروقد مقدم ادامه يافت. سـخنرانی علمی 

بخش معماری در ابتدای سال آينده برگزار خواهد شد. 
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Á  کارگاه آموزشی نحوه تنظیم قراردادهای اجرا
پیرو درخواست تعدادی از همكاران مجری مبنی بر برگزاری دوره آموزشی نحوه 

تنظیم قراردادهای اجرا، اين دوره پنجم اسفندماه در كانون برگزار گرديد. 
در اين دوره 2 ساعته، 50 نفر از مهندسین مجری حضور داشتند و آقای مهندس 
علی اكبر صالحی هیكوئی پیرامون مشكات موجود در حوزه اجرا، نحوه تنظیم 
قراردادها و شیوه نامه اجرا، شرايط خصوصی و ديگر موارد مرتبط توضیحاتی را 
بیان نمودند .در پايان، حاضرين سواالت و مسائل مرتبط به حیطه اجرا را مطرح و 

پاسخ های الزم را دريافت نمودند. 

Á  دوره آموزشی طراحی و تحلیل سازه  با استفاده از نرم افزار
E tabs و SAFE

دوره آموزشـی طراحی و تحلیل سـازه با كمک نرم افزار های تخصصی برای 
مهندسین عمران به مدت 60 ساعت با شركت 13 نفر با تدريس آقای مهندس 
جواد جوانمرد به صورت هفتگی در ترم زمسـتان 93 در سـالن آموزش كانون 

برگزار گرديد. 

Á  جلسه هم اندیشی مهندسین معمار عضو کانون
به همت اعضای گروه تخصصی معماری و شهرسازی كانون، جلسه هم انديشی  
مهندسین معمار فاقد پروانه اشتغال و دارای پروانه اشتغال پايه 3 ششم بهمن ماه 
در محل كانون برگزار گرديد .در اين نشست آقای مهندس امیر ناصر محسنی 
سـاروی، به نمايندگی از هیات مديره و گروه تخصصی معماری و شهرسـازی 
ضمـن عرض خیرمقـدم به حاضرين محترم پیرامون نحوه نظـارت و طراحی، 
چگونگی بررسی نقشه ها، اهمیت كنترل و نظارت بر ساختمان در مراحل طراحی 
و نظارت، چالش ها و مشكات موجود و ارائه راهكارهای بهبود شرايط ساخت 
و سـاز توضیحات ايراد سـخن نمودند. سـپس اين نشست به صورت پرسش و 

پاسخ ادامه يافت. 

 

رویداد های ورزشی کانون در زمستان 93 
Á  اسـتفاده اعضای کانـون از زمین تنیـس خاکی مجموعه

ورزشی داراب
Á  اسـتفاده اعضا از سالن ورزشـی مخابرات جهت استفاده

اعضای تیم های والیبال و فوتسال
Á  استفاده مستمر مجموعه ورزشی صفری، مجموعه ورزشی

معـراج، آکادمی یـوگای مازندران ویژه اعضـای کانون در 
رشته های یوگا، ایروبیک، ژیمناستیک، هیپ هاپ و. . . 

Á  تهیـه و در اختیار قـرارداد   بلیط اسـتخرهای الله، ایثار  و
مجموعـه قصـر آبی و مجموعه آسـایش جهت اسـتفاده 

اعضای کانون و خانواده ها با تخفیف ویژه 
اجاره سـانس جدید  اسـتخر دانشـگاه آزاد اسالمی واحد 

ساری، سانس ویژه آقایان عضو کانون 
Á  جلسه هماهنگی سرپرستان تیم های تیراندازی کانون ها و

سازمان نظام مهندسی استان
جلسه توجیهی و هماهنگی سرپرستان تیم های تیراندازی كانون های مهندسین 
و سازمان نظام مهندسی استان، سوم دی ماه سال جاری در كانون ساری برگزار 
شد .در اين نشست پیرامون نحوه برگزاری مسابقات با میزبانی كانون مهندسین 
سـاری تبادل نظر بعمل آمد و مقرر گرديد مسـابقات در دو رشته تفنگ بادی و 
تپانچه بادی برگزار شود و قوانین حاكم بر فدراسیون تیراندازی در آن  اجرايی گردد. 
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Á  تیم تیراندازی کانون مهندسین ساری قهرمان  مسابقات
تیراندازی کانون های مهندسین )جام روز مهندس( 

مسابقات تیراندازی كانون های مهندسین استان جام روز مهندس، در روز جمعه، 
دوازدهم دی ماه سال جاری به میزبانی كانون مهندسین ساری در محل سالن 
تیراندازی شركت آب منطقه ای مازندران برگزار گرديد و كانون مهندسین ساری 
با دو تیم آقايان و يک تیم بانوان در مصاف تیم های بابل، بهشهر و قائم شهر با 

مجموع تیمی در سكوی اول قرار گرفت. 

شايان ذكر است اسامی سرپرستان و بازيكنان تیم های كانون مهندسین ساری 
به شرح زير می باشد: 

سرپرست تیم يک: آقای مهندس تورج ايمانی
سرپرست تیم دو: آقای مهندس سبحان ثمربخش

بازيكنان رشته تپانچه بادی: 
تیم يک: آقايان مهندسین علی رضائی، سید ياسر شفیعی امرئی، مسعود مؤمنی بادله
تیم دو: آقايان مهندسین علی كوالئیان، محمد صادق نیل چیان، مهرداد محمدپور

بازيكنان رشته تفنگ بادی: 
تیم يک: آقايان مهندسین احمد علی فرمانبر، محمد فرمانبر، امیر فوالدی

تیم دو: آقايان مهندسین مرتضی رشمانلو، محمد باقر هادی زاده و آقای حسین عنايتی

Á  کسب عنوان نائب قهرماني توسط عضو کانون مهندسین ساري 
در مسابقات تیراندازی کشوری سازمان های نظام مهندسی

چهارمین دوره مسابقات كشوري تیراندازی آقايان و بانوان عضو نظام مهندسی 
اسـتان های كشـور به میزبانی اسـتان مازندران با حضور 8 تیم از اسـتان های 
آذربايجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشـهر، تهران، خراسـان رضـوی، فارس و 
مازندران، 23 و 24 بهمن ماه سال جاری در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه بادی 

در سالن تیراندازی مجتمع داراب ساری برگزار شد. 

در اين دوره از مسـابقات تیم مازندران، با تركیب آقايان مهندسـین احمد علی 
فرمانبر، محمد فرمانبر، مهرداد محمدپور، مسعود مؤمنی بادله، محمد باقر هادی 
زاده از كانون سـاری، میاد اوصیاء از كانون قائم شـهر و بانوان مهندسین الهه 
عماديان از كانون ساری، نگار صفارا از كانون آمل، حوريانا رستم تاش و صديقه 
رضوانی از كانون قائم شهر، مهدا حداديان و فاطیما موسوی از سازمان به رقابت با 
ساير استان ها پرداختند كه در نهايت در مجموع رشته هاي تفنگ بادی و تپانچه 

بادی، موفق به كسب عنوان قهرماني اين دوره از مسابقات گرديد. 

همچنیـن آقای مهنـدس احمد علی فرمانبر، عضو شايسـته و با اخاق كانون 
مهندسـین ساری، در مسابقات  انفرادی تفنگ بادی به مقام دوم نائل گرديد و 

بعنوان تنها مدال آور استان مازندران گردن آويز نقره را از آن خود كرد. 
Á  تیـم تنیس روی میز نایب قهرمان  مسـابقات کانون های

مهندسین مازندران )جام روز مهندس (
مسابقات تنیس روی میز جام روز مهندس طی روزهاي پنجشنبه و جمعه، دوم و 
سوم بهمن ماه به میزبانی كانون مهندسین بابلسر در محل سالن ورزشی دانشگاه 

مازندران برگزار گرديد. 
در اين مسـابقات كه با حضور دوازده تیم از كانون های مهندسـین آمل، بابل، 
بابلسر، بهشهر، تنكابن، رامسر، ساری، قائم شهر، نكا، نور، نوشهر و كتالم و سادات 
شهربرگزار شد، تیم اعزامي كانون ساری در رده تیمی به مقام نائب قهرمانی دست 
يافت. همچنین در مسابقات انفرادی، آقای مهندس نويد گرامیان از كانون ساری 

مقام دوم را كسب نمودند. 
شايان ذكر است آقای مهندس علیرضا مطلوبی سرپرست و مربیگري تیم را بر 
عهده داشتند و بازيكنان تیم كانون ساري نیز آقايان مهندس حسین بوستانی، 

سید علی فانی ساروی، نويد گرامیان و بهمنیار مظلومی بوده اند. 
مسابقات فوتسال کانون های مهندسین استان به مناسبت جام 

روز مهندس
مسابقات فوتسال جام روز مهندس كانون های مهندسین استان از عصر روز سه شنبه، 
بیست و سوم دی ماه سال جاری در سالن ورزشی سردار شهید بردبار نكا آغاز گرديده است. 
كانون با دوتیم ساری الف و ساری ب در اين مسابقات شركت نموده است و  در 

اين دوره از مسابقات حائز رتبه چهارم گرديد. 
شـايان ذكر اسـت اسامی اعضای تیم های فوتسال كانون مهندسین ساری به 

شرح زير می باشد: 
سرپرست تیم ساری الف: آقای مهندس سبحان ثمربخش

مربی: آقای امید اصغرزاده
سرپرست تیم ساری ب: آقای مهندس مظاهر عرب

مربی: آقای مهندس علی اكبر الكدشتی
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بازيكنان تیم ساری الف: آقايان مهندسین جواد باروتچیان، اسماعیل خلیلی، علی 
رئیسی، حامد سعادت، میاد علیزاده، امیر فرهنگ دوست، مهدی فاح، حمید 

محمدی، مرتضی مائی، شعیب موحد، عرفان نوذری، رضا ياسمی
بازيكنان تیم ساری ب: آقايان مهندسین حسن احمدی، حسین بوستانی، جواد 
جوانمرد، علی حسینی شیرازی، جابر رعیت نیا، علی عرب، حسین قربانی، رحمان 

لطفی، عبداله محمدنژاد، علی اكبر محمدی، حمید هاشمی

Á  تیم والیبال کانون مهندسین ساری قهرمان مسابقات والیبال
جام روز مهندسی

در مسـابقات والیبال جام روز مهندس كه به صورت دوره ای و رفت و برگشـت 
برگزار شد، تیم كانون ساری در تمامي ديدارهاي داخل و خارج خانه، مقابل تیم 
كانون های مهندسین  بابل، بابلسر و آمل با اقتدار به پیروزی دست يافته است 
و قهرمـان جـام روز مهندس گرديد. اين دوره از مسـابقات در مجموع تیمی، با 
قهرمانی تیم كانون مهندسین ساری همراه بوده است و تیم های كانون های 

مهندسین  آمل و بابل به مقام های نايب قهرمانی و سومی نائل گرديدند. 

اسامی بازيكنان و كادر فني تیم والیبال كانون مهندسین ساری در اين مسابقات 
به شرح زير می باشد: 

سرپرست: آقای مهندس آريا حیدری                         
مربی: آقای بهرام محمودی                               

بازيكنان: آقايان مهندس مصطفی آقاجانی، مجید بابويه دارابی، مهندس هدايت 
خلیلی، علی رسـتمی، سـعید رضازاده، مجید رضازاده، مهدی ساداتی، ابوطالب 
قربانـی، بابک محمودی، بهادر محمودی، مهدی معیری و محمدرضا هدايتی 

و جواد عالیشاه 

Á  مسابقات دوستانه فوتسـال هیات مدیره کانون ها و دفاتر
نمایندگی نظام مهندسی استان

مسـابقات دوسـتانه هیات مديره كانون ها و هیات رئیسه دفاتر نمايندگی نظام 
مهندسـی اسـتان مازندران، به میزباني كانون مهندسـین نوشهر و به مناسبت 
گرامیداشت روز مهندس، از تاريخ 93/12/10 در سالن شهداي آموزش و پرورش 

شهرستان نوشهر برگزار گرديد. 
در اين مسابقات دوازده تیم از شهرهاي ساري، آمل، نور، رويان، نوشهر، چالوس، 
فريدونكنار، بابل، عباس آباد، كتالم و سادات شهر، محمود آباد و سازمان در چهار 
گروه سـه تیمي به رقابت با يكديگر پرداختند. تیم هاي سـاري، آمل و كتالم و 
سادات شهر در گروه سه اين مسابقات قرار گرفتند، كه در دومین روز اين رقابت 
ها كه عصر روز چهارشنبه سیزدهم اسفندماه برگزار گرديد، تیم ساري در برابر تیم 

كتالم و سادات شهر با نتیجه سه بر صفر پیروز میدان گرديد. 
در اين بازي ها آقايان مهندسین محسن بدخشان، ياسر بهارفر، سید محمد رضا 
تقوي، فرهاد فرزاد، امیر ناصر محسنی ساروی، سید محمد محمدي تاكامي و 
سعید نصر به عنوان بازيكن، مهدي علیپور واوسری به عنوان سرپرست و نیز جواد 

باروتچیان به عنوان مربي تیم ساري را همراهي نمودند. 

Á  تیم بسکتبال کانون مهندسین ساری نایب قهرمان جام روز
مهندس 

در ادامه مسابقات بسكتبال جام روز مهندس به میزبانی كانون مهندسین بابل، 
تیم ساری عصر روز پنجشنبه بیست و يكم اسفند ماه سال جاری در ديدار نهايی 
به  مصاف تیم میزبان رفت .در اين ديدار، بیسـت و يكم اسـفندماه تیم كانون 
ساری مهمان تیم بابل بود كه در پايان به مقام نايب قهرمانی نايل گرديد .در اين 
مسابقات، تیم ساری در اولین روياروئي، در برابر تیم بهشهر، و دومین ديدار در 

برابر تیم قائم شهر با اقتدار به پیروزی دست يافت. 
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همچنین در ديدار نهايی، بیست و يكم اسفندماه سال جاری تیم كانون ساری 
مهمان تیم بابل بود كه در پايان به مقام نايب قهرمانی نايل گرديد. 

در اين دور از رقابت ها آقايان مهندسـین سـعید نصر و وحید ايزدپناه به عنوان 
سرپرسـت و مربی و آرش اسـامی، علی بلوكی، سـبحان ثمربخش، مشـتاق 
حاجی پور، كاوه فرج پور، آرمین كیمرام، محمد معین پور، منصور میرزا حسینی، 
مهدی نیک بخش و مجتبی نادری سروينه باغی به عنوان بازيكن تیم بسكتبال 

كانون مهندسین ساری را همراهي نمودند

برنامه های اجرا شده گروه کوهنوردی 
Á  همایش استانی کوهنوردان کانون های مهندسین ساری در

صعود به قله سنگ سرك  در تاریخ 93/8/9 با شرکت 12 
نفر از اعضای کانون 
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 به مناسبت روز درختكاری و هفته منابع طبیعی صبح روز جمعه، بیست 
و دوم اسفندماه سال جاری همايشی، با حضور اعضای كانون در محل 
باشگاه فرهنگی ورزشی كانون مهندسین سـاری برگزار شد .در اين 
همايش، كه از ساعت 10 صبح با استقبال خوب اعضاء كانون آغاز شد، 
پـس از ارائه گزارش مختصري در خصوص روند انجام فعالیت هاي 
اجرائـي، مراحل پیشـرفت پروژه و  زمان بهره برداری پروژه باشـگاه 

كانون، حاضرين از بخش هاي مختلف بازديد نمودند. 
در اين همايش، كه از ساعت 10 صبح با استقبال خوب اعضاء كانون آغاز 
شد، پس از ارائه گزارش مختصري در خصوص روند انجام فعالیت هاي 
اجرائـي، مراحل پیشـرفت پروژه و  زمان بهره برداری پروژه باشـگاه 
كانون توسط آقاي مهندس خلیلي، پیمانكار محترم، حاضرين از بخش 
هاي مختلف بازديد نمودند و پیرامون مسائل فنی تبادل نظر بعمل آمد. 
همچنین به مناسـبت گرامیداشـت روز درختكاری، 150 اصله نهال 
توسط مهندسین در فضای محوطه باشگاه كاشته شد و در پايان نیز، 
از فعالیـن حاضـر در همايش كوهنوردی روز مهندسـی با اهدا جوايز 

تقدير گرديد. 

گلگشت ها 
1- چشـمه های باداب سـورت واقع در منطقه اوروسـت کیاسر در تاریخ 

93/10/30 با حضور   36   نفر 
2- امام زاده علی روسـتای امره در تاریـخ 93/11/10 با حضور   19  نفر 
3-  همایش کوهنوردی به مناسبت روز مهندسی- روستای عالی کال کیاسر  

در تاریخ 93/12/8 با حضور  85  نفر 
4-کاشت نهال در محوطه باشگاه فرهنگی ورزشی کانون مورخ 93/12/22 

با حضور 54 نفر
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در سه ماهه زمستان سال 93 تعداد 73  نفر  از مهندسین  به 
جمع خانواده بزرگ کانون مهندسین ساری پیوستند. 

آقایان و خانم های مهندس
سید میثم موسوی ½
مرتضی زعفرانی ½
محمد سلطانی ½
علیرضا قنبرزاده  ½
میشانه عابدی ½
علی رئیسی آتنی ½
كورش عنايتی ماچک پشتی ½
شقايق نیک پی ½
محسن حسین زاده سوركی ½
محمد حیدری ½
آرش زارع ½
رضا اسامی افراكتی ½
سید علی موسوی كرچايی ½
سید رامین اعتماد زاده ½
جعفر مقتدائی ½
محبوبه  واحدی گالشی ½
هادی احمدی ½
میاد فعلی كوهی خیلی ½
ايمان صالحی هیكوئی ½
سینا قنبريان ½
مولود تقلیلی ½
مهدی فاح ½
سیدمحمد شاكری ½
سیدمحمدحسین علوی پهنه كائی ½
سیدطالب محسنی فرح آبادی ½
مجتبی بسكابادی ½
صابر نوريان كفشگری ½
ناجی فريد نیا ½
علی علیزاده مقدم ½
مهران متقی ½
مجتبی عمرانی ½
پیمان ايمانی ½
كاظم میرزاپور وركی ½
میاد علی زاده قاجاری ½
فاطمه بهبودی جويباری ½

حسین اسماعیلی ½
احسان بالوئی ½
احمدرضا نجفی ½
احمد آذری ½
پارسا معتمدی ½
رضا بوستانی ½
حسن رضايی كانتری ½
نورعلی احسانی ½
ساره قنبری تیلمی ½
سمیرا قجری ½
اكبرهمتی ½
امید روح صداقت ½
محمد اسامی افراكتی ½
حامد محمدی ½
علی عبادی ½
اسماعیل محمدنژاداردشیری ½
مژده خلیلی ½
علی اكبر فرهادی هیكوئی ½
مهدی حیدری ½
رضا هاشمی ½
رجا سادات هاديان امرئی ½
سامان بابويه دارابی ½
مهسا ابراهیمی ½
كاوه شعبان نژاد ½
علیرضا ضیغمی ½
فرحناز گرامی ½
فريبا رضوانی ½
سید الیاس دالوری ½
سیده پونه قريشی ½
علیرضا شهری ½
محدثه نجاريان ½
علی گوهردهی ½
هادی گلی ½
امیر ذوالفقاری ½
علیرضا هاشمی نسب ½
سید ساسان رسولی ½
علی ذلیكانی ½
محسن نقوی مرمتی ½

هیـات مدیـره کانـون مهندسـین سـاری ورود ایـن عزیـزان را بـه عرصه 
فعالیـت صنفـی و تشـکل حرفـه ای تبریـک مـی گویـد. امید اسـت کلیه 
اعضـا در نیـل به اهـداف کانون هـر چـه پربارتـر و اسـتوارتر گام بردارند. 

اعضای جدید الورود به کانون مهندسین ساری 
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آقای دكتر سید محمد جعفری،  از اعضای كانون مهندسین ساری و عضو 
شورای اسالمی شهر ساری، در گروه اتاق بازرگانی مازندران انتخاب شدند. 

كانون مهندسین ساری اين انتخاب شايسته را به ايشان تبريک عرض 
نموده و از خداوند منان خواهان پیروزی های روزافزون برای ايشان است. 

پیام تبریک 

باخبر شديم آقای مهندس اكبر چوپانی از اعضای كانون مهندسین ساری 
ضمن  اند.  شده  انتخاب  مازندران  بازرگانی  اتاق  دار  خزانه  عنوان  به 
از درگاه خداوند منان  اين عضو شايسته برايشان  تبريک و تهنیت به 

آرزوی توفیق و سعادت داريم. 

پیام تبریک 

آقای مهندس سید حمید هاشمی،  از اعضای كانون مهندسین ساری به 
عنوان شهردار منطقه سه ساری منصوب شدند. 

كانون مهندسین ساری اين انتصاب شايسته را به ايشان تبريک عرض 
نموده و از خداوند منان خواهان پیروزی های روزافزون برای ايشان است. 

پیام تبریک 

انتخاب آقايان مهندس مهدی رضائی فرح آبادی، سید علی گلستانه، سید حسین محمودی و حسین فرزی از اعضای 
فعال كانون مهندسـین ساری به سمت ريیس، نايب ريیس، دبیر و عضو هیات مديره شركت تعاونی مازند نظام 
مازندران را به ايشان تبريک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق خدمت روز افزون شما را مسئلت داريم. 

                   

تسلیت به همکاران
       با خبر شديم كه  آقايان مهندس  رضا امیری بشلی، محسن مجیدی سوركی، عبداله سعیدی 
كیاسری و مهران احمدنژاد  و رحیم دومهری و علیرضا رهبر و خانم  مهندس مائده يوسفی، در 
غم از دست دادن عزيزي از خانواده به سوگ نشسته اند،  اعضاي هیات تحريريه و هیات مديره 
كانون مهندســین ساري ضمن آرزوي روزهايي سرشار از شــادي و سالمتي براي اين عزيزان 
مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای درگذشتگان علو درجات الهي را مسئلت مي نمايند. 
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  هیات تحریریه نشریه داخلی 
کانون مهندسین سـاری همواره 
از نظرات، پیشنهادات و انتقادات 
سـازنده اعضـای محتـرم و کلیه 
مخاطبین نشریه در جهت پیشبرد 
 اهداف کانون اسـتقبال می نماید. 
همـکاران ارجمنـد  مـی توانند 
نظـرات، پیشـنهادات و انتقادات 
خود را )در صورت تمایل با ذکر نام( 
 به آدرس پست الکترونیکی نشریه
 Mag@kanoonsari. com   
ارسال و یا به شـماره 20097274 

پیامک نمایند. 

  الف- ناشناس
تغییرات محتوايی نشريه قابل توجه است. .   1
مقاله آقای سحرخیز و مقاله انتقادی آقای روح اله قديری بسیار جالب بود، پیشنهاد می شود جوابیه مقاله از سوی شهرداری اخذ گردد. .   2
بخش »در شهر« بسیار كاربردی است؛ سپاس.   3
برای اولین بار جدول مهندسی را حل نمودم و باعث شد نگاهی دوباره به مقررات ملی ساختمان داشته باشم. .   4
از آقای ملكی به خاطر توضیحات مبسوط در خصوص خدمات غیر حضوری دفتر نمايندگی ساری، تشكر ويژه دارم. .   5
بهتر است گزارش عملكرد كمیسیون ها خاصه تر چاپ شود، تعداد صفحات زياد است. .   6

  ب- مهندس محسن بدخشان 
تنوع مطالب بسیار خوب است.   1
رنگارنگی صفحات از سنگینی نشريه كاسته است. .   2

  ج- مهندس سید غالمرضا رضوی امرئی
با تشكر از دست اندركاران محترم نشريه كانون، تغییرات مثبت در فصلنامه ديده شده و با آرزوی موفقیت روزافزون پیشنهاد

 می گردد روشی اتخاذ شود تا تیراژ نشريه واقعی گردد. در اين صورت هزينه های ناشی از چاپ و تكثیر و پست به میزان قابل 
توجهی مديريت شده و تسری روش های مديريت منابع به ساير بخش های كانون سبب بهبود توسعه كیفی خواهد بود. 

  د- مهندس سیده زینب موسوی زرینی 
طراحی صفحات و طرح روی جلد خیلی خوب بود. .   1
از نظر محتوايی جذاب تر شده نسبت به صفحات قبل ) بخش های جدول مهندسی، مهندسی امروز و. . . ( .   2
بخش گزارش عملكرد كانون هم تغییر خوبی كرد. .   3
صفحات از شیرازه زود جدا شد، صحافی نشريه باكیفیت تر گردد. .   4

  ه- مهندس علیرضا خرازی 
طراحی گرافیک نشريه ارتقا يافته و رضايتبخش می باشد. .   1
پیشنهاد می گردد مسائل شهر ساری رصد شده و از ارائه دهندگان مقاالت، نگارش مقاله در زمینه مشكات شهر ساری .   2

درخواست شود. چنانچه مطالب به صورت كلی ارائه می شود، در جهت پاسخگويی به مسائل شهر ساری باشد. 
پیشنهاد می گردد در هر نوبت چاپ نشريه، تاريخ شهر يا محات و يا يكی از بناهای شهر ساری به صورت خاصه و مفید .   3

ارائه شود. 
از شعارهای تبلیغاتی كه توسط گروه های تخصصی ارائه می شود خصوصا در طراحی جلد و با گرافیک مرتبط استفاده شود. .   4
پیشنهاد می گردد گزارش عملكرد كمیسیون های كانون در حجم كمتر و در تعداد صفحات كمتر تنظیم شود تا از حوصله .   5

خوانندگان خارج نشده و از حجم تعداد صفحات نشريه كاسته شود. 
نمايد. .   6 استفاده  مفاهیم  انتقال  و  گیری  بهره  جهت  واضح  و  مرتبط  تصاوير  از  نگارنده  شده،  ارائه  مقاالت  در  حتما 
از مهندسین شهرساز، نقشه برداری و ترافیک نیز درخواست پیشنهاد سايت های اينترنتی مرتبط و نیز معرفی نرم افزار جهت .   7

چاپ در شماره های بعدی شود. 

  و-مهندس  زهرا یزدان زاد 
توجه به ايده طراحی جلد كانون با توجه به نوع كار مهندسین و ارزش و اعتبار كاری آن ها، توجه به موضوعیت روی جلد .   1

خواننده را ترغیب به خواندن مجله می كند. می توان برای چهار فصل هر فصل را به يكی از چهار رشته اصلی اختصاص 
داد و برآن اساس طرح جلد تعیین شود. 

شود. .   2 گرفته  نظر  در  جايزه  عنوان  به  ملی  مقررات  كتب  مثا  مهندسی،   جدول  حل  برای  جايزه  دادن  اختصاص 
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بدینوسیله از کلیه اعضای عالقمند کانون دعوت می گردد تا با ارسال مقاالت تخصصی، 
اجرایی و انتقادی خویـش ما را در حفظ و ارتقای کیفیت محتوایی نشریه یاری رسانند. 

 فراخوان مقاله 
با توجه به اهداف نرشیه کانون مهندسین ساری، مقاالت با موضوعات ذیل در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت: 

فناوری های نوين طراحی و اجرای صنعت ساختمان. 1
صرفه جويی در مصرف انرژی . 2
جلوگیری از مصرف مصالح ساختمانی غیر استاندارد و نامرغوب . 3
تقويت و توسعه آموزش ها ويژه مهندسین، تكنسین ها و نیروهای ماهر . 4
نقش شركت های كنترل و بازرسی در صنعت ساختمان. 5
رابطه بین تسهیات بانكی، بیمه كیفیت و بازرسی فنی . 6
تامین ايمنی و سامت منابع انسانی و كاهش حوادث ساختمانی . 7
الزام های زيست محیطی در صنعت ساختمان . 8
تجربیات اجرايی در كاربرد روش های كنترل پروژه  و ارائه صورت وضعیت ها و امور قراردادی پیمان ها. 9

خواهشمنديم جهت تسريع در امور چاپ نشريه مقاالت خود را به همرا ه فايل مربوطه 
در چهارچوب ذيل ارسال فرمائید: 

مقاالت تایپ شده در نرم افزار Ms Word و با قلم B Nazanin با اندازه 12 برای متون فارسی و با قلم Times New Roman  اندازه 10  ½

برای متون التین باشد. 

تعداد صفحات منت مقاله بدون عکس ها و جداول و منودارها، بیش از 4 صفحه و به همراه آن ها بیش از 6 صفحه نباشد.  ½

در صورت استفاده از  منابع، عناوین آنها حتام در پایان مقاله ذکر گردد.  ½

فایل تصاویر  مقاله و عکس اسکن شده نویسندگان در پوشه ای جداگانه ارائه گردد.  ½
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بدینوسیله از کلیه اعضای عالقمند کانون دعوت می گردد تا با ارسال عکس های زیست محیطی کمیسیون محیط زیست کانون مهندسین ساری فراخوان مسابقه عکاسی
خود با محوریت موضوعات زیر  ما را در ترویج فرهنگ حفظ محیط زیسـت یاری رسـانند: 

Á 
ساختامن و چالش های زیست محیطی

Á 
فن آوری های نوین در ساختامن سبز

Á 
مدیریت مرصف انرژی در ساختامن

Á 
˟20 به همراه فایل دیجیتال و با فرمت موضوع آزاد مرتبط با محیط زیست عکس های ارسالی به صورت نسخه چاپ شده در ابعاد 30 

شایان ذکر است که از نفرات برتر با جوایز نفیسی قدردانی می شودبه امور اداری کانون ارسال نمایند.  عالقه مندان می توانند آثار خود را با شرایط ذکر شده تا پایان روز 31 مرداد JPG1394 با کیفیت باال ارسال شوند و حجم هر عکس حداکرث 3MB باشد. 
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