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سر مقاله
کانون مهندسین؟!

نظام مهندسی؟! یا 
کانون نظام مهندسی؟!

حدود 28 سال پیش، در سال های میانی دهه 
60، که هنوز قانون نظام مهندسی تصویب نشده بود 
و نظام مهندسی ساختمان هم تشکیل نشده بود، جمعی 
از مهندسین دلسوز و با مسئولیت شهرمان ساری، بر حسب 
وظیفه حرفه ای خود برای رصد کردن وضعیت ساخت و ساز در 
سطح شهر، پر رنگ کردن نقش مهندسین در صنعت ساختمان، 
ساماندهی  برای  مسئوالنه  و  صدا  هم  همسو،  اجتماع  یک  ایجاد 
وضعیت معماری و شهرسازی، استفاده از امکانات بالقوه فنی و علمی 
مهندسین ساختمان در جهت آبادانی، پیشرفت و توسعه ساری و... 
موسسه ای صنفی، غیرانتفاعی و غیر دولتی، بدون هرگونه وابستگی 
رساندند  ثبت  به  ساری  مهندسین  کانون  نام  به  سیاسی  و  حزبی 
با نهادهای ذیربط همچون شهرداری در بخشی از  و ضمن تعامل 

وظایف خود امور بررسی نقشه های ساختمانی را عهده دار شدند.
چند سال بعد، پس از تصویب قانون نظام مهندسی، با استناد مواد 
احساس  در چارچوب یک  کانون  وسیله  به  آنچه  از  برخی  قانونی، 

کانونی  مهندسین  توسط  اخالقی،  وظیفه 
انجام می شد، به عنوان یک وظیفه قانونی 
ایجاد  با  تا  شد  واگذار  مهندسی  نظام  به 
صورت  به  شهر  هر  در  نمایندگی  دفاتر 
تعیین شده توسط قانونگذار، انجام وظیفه 
آنچه  اساس  این  بر  حقیقت  در  و  نمایند 

رخ داد، تفویض امور حرفه ای و کنترلی از یک جمع خصوصی و 
مسئوالنه به یک نهاد تحت اجرای قانون بود.

و اما نظام مهندسی و نه نظام مهندسین
مجموعه ای که برای ساماندهی، نظم دادن و به عبارتی تسنیق امور 
حرفه ای مهندسی بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی 
صنعت  با  مرتبط  فنی  امور  انجام  برای  و  شد  ایجاد   ،74 سال  در 
ساختمان، محدود به قوانین و آئین نامه های اجرائی مصوب آن در 
حال فعالیت می باشد. این مجموعه در حقیقت برای خدمت رسانی 
به عامه مردم برای رفع مسائل و معضالت فنی ساخت و ساز توسط 

حرفه مهندسی شکل گرفته است.
حال آنکه کانون مهندسین اساسا به عنوان یک سازمان مردم نهاد 
تمام  در  ساختمان  مهندسین  به  رسانی  خدمت  بنیان(  )مهندس 
رشته ها و در همه زمینه های رفاهی، ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و 
آموزشی را پس از تقسیم و تفویض وظایف مربوطه عنوان شده فوق 

را بر عهده گرفته که در این راستا محدودیتی در فعالیت های خود 
متصور نبوده و اساسنامه و مجمع عمومی را باالترین مرجع و نهاد 

خود قلمداد می کند.
آنچه در این بین حائز اهمیت است، تمایز این دو مقوله از همدیگر 
در کنار تعامل بسیار تنگاتنگ آنهاست. کانون مجموعه ای مهندس 
بنیان است که توسط خود مهندسین برای انجام اموری مسئوالنه 
را  مهندسین  صنفی  و  ای  حرفه  حقوق  از  دفاع  که  شده  تشکیل 
بر اساس اساسنامه تدوینی بر عهده دارد و بر خالف تصور برخی، 
از هیچ ارگان، نهاد و یا سازمانی تاثیر نمی پذیرد، بلکه حتی بسیار 
فراتر، در تمام این امور می تواند به همه سازمانهای ذی ربط راهکار 
و پیشنهاد داده و یا انتقاد نماید و نیز امکان همکاری را فراهم آورد 
که البته کلیه این امور بصورت کامال افتخاري به کمک اعضا و هیات 

مدیره آن انجام مي گردد.
لکن تعامل بسیار خوب این دو مجموعه و انجام برخی از امور مرتبط 
با نظام مهندسی هر شهر توسط کانون ها، طبق مناسبات موجود 
فی ما بین، برای رضایت مندي هرچه بیشتر 
مهندسین و نیز عمدتا استقرار آنها در یک 
اغلب  در  مجتمع  صورت  به  ساختمان 
واژه ای  تا  شده  باعث  مازندران  شهرهای 
در  مهندسی"  نظام  به نام"کانون  غلط 
اذهان عموم مهندسین و مردم شکل گیرد.
باید این نکته را مد نظر داشت که تعامل دو مجموعه و  اما قطعا 
کمک های متقابل به یکدیگر در بسیاری از امور نباید این شائبه را در 
هر یک از طرفین ایجاد کند که مجموعه دیگر باید مجاب به تبعیت 
از قوانین جاری و ساری دیگری باشد. چرا که کانون، بنابر ماهیت 
خود، می تواند دایره فعالیتش را بر اساس اساسنامه تدوینی، گسترده 
و گسترده تر سازد و گستره فعالیت ها و اقدامات خود را طبق آنچه 

در چشم انداز برنامه های بلندمدت در نظر گرفته وسعت بخشد.
اعضا  همه  همت  و  مشارکت  با  مگر  شد،  نخواهد  محقق  این  اما   
در اصالح، بررسی و تصویب اساسنامه اصالحی پیشنهادی که امید 
می رود با احساس مسئولیت و روحیه کانونی اعضاء خوب خانواده 
بزرگمان، در مجمع 15 بهمن ماه سال جاري، این مهم تحقق یابد تا 
افق های بلندتری در پیش روی هیئت مدیره و آیندگان کانون برای 

دستیابی به اهداف بزرگ مجموعه گشوده شود.
به امید دیدار درمجمع مهم و بزرگ 15 بهمن ماه 93

مهندسين،  كانون 
نه كانون مهندسي
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بیان موضوع:
نامگذاری روزی به نام سالمند آن هم در سطح جهان، نشانگر 
میــزان ارزش و اهمیت این گنجینه های باتجربه انســانی 
اســت. لذا فراهم نمودن تسهیالت مورد نیاز آنها در تمامی 
جوانــب اقتصادی، اجتماعی، درمانــی و معماری، از جمله 
ضروری ترین اقدامات محسوب می شود. عالوه بر اینکه یک 
ســالمند در فضای زندگی اش، نیازمند امکانات و تجهیزات 
متعددی است که در ایجاد آسایش جسمی و آرامش روحی 
او نقش بسزایی دارد، خصوصیت فضای اقامتی او نیز بسیار 
حائز اهمیت اســت. متاسفانه عدم شــناخت طراحان از 
نیازهای روحی و روانی سالمند و نحوه ارتباط آنان با محیط 
اقامتی خود و فقر پژوهشی در این خصوص، تجربه موفقی 
از طراحی چنین مراکزی را در کشور نشان نمی دهد و این 
امر باعث تشدید کمبودهای عاطفی سالمندان و نارضایتی 
و بیگانگی آنان با چنین فضاهایی گشته که در نهایت عدم 
اقبال عمومی در جامعه، به خصوص از جانب ســالمندان را 
به دنبال داشته اســت. لذا پرداختن به مسائل سالمندان و 
درک و شناخت صحیح این افراد می بایست بیش از پیش در 
چگونگی طراحی خانه های سالمندان مورد توجه قرار گیرد.

طراحــي خانـه 
سالمنــدان در 
بافـــت قدیـم
علي سحرخیز، کارشناسي ارشد معماري
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آنچه که از مطالعات صورت گرفته بر می آید، خانه های ســالمندان 
در کشور، به طور عمده بازســازی و تغییر کاربری ساختمان های 
موجــود بوده   اند و این فضاهــا با روح خانه های ســالمندان هیچ 
ســنخیتی ندارد. همچنین، رعایت استانداردهای پزشکی و ایمنی، 
اولویت اول مســئولین بوده و پرداختن به کالبد فضا و درجه نفوذ 
پذیری و ارتباط آن با کاربــران خود، عموماً در اثر عدم آگاهی، به 

فراموشی سپرده شده است.

به نظر می رســد در شــرایط کنونــی که جمعیت ســالمندان در 
کشــور رو به افزایش بوده و نیز فرهنگ برون ســپاری این قشــر 
از جامعه به چنین مراکزی در حال پوســت اندازی اســت، ضرورت 
دارد تــا متولیان امر ضمن پیش بینی و افزایش ســاخت و ســاز 
چنین مراکزی، اقدام به بررســی عمیق تر در خصوص معماری این 
مجموعه و مســائل زیباشناسی از دیدگاه سالمندان نمایند. در این 
 راســتا، می بایست نیازها بر اساس حاالت روحی و روانی، فشارها و 
ترس های ناشــی از جابه جایی و تنهایی، به خوبی برای معماران 
و طراحان شــناخته شود و با بهره گیری از تکنیک های روانشناسی 
محیط، فضایی پویا و شاداب خلق شود تا امید به زندگی با کیفیت 

را در این عزیزان افزایش دهد.
در همین راستا، قرار گیري خانه سالمندان در بافت قدیم، به منظور 
بهره گیري از پتانســیل ســایت در جهت حفظ تعامل سالمندان با 
دنیای بیرون و برانگیختن احســاس باز زنده سازی)نوستالژیک( از 
خاطرات گذشــته در یاد آنها، به عنوان یک پیشــنهاد قابل تعمق 
مطــرح مي گردد. ضمن آنکه در جهت باال بردن این ارتباط و حفظ 
ســرزندگی مجموعه، مي توان از ســاختمان های با ارزش بافت در 
سایت مجموعه، به عنوان نمایشگاه استفاده کرد. همچنین با نگاهی 
کارآمدتر و در جهت حفظ استقالل مادی سالمند و تقویت فعالیت و 
موثر بودن آنان، می توان از ایده هایی نظیر تعبیه غرفه های تجاری 
در جداره بافت و قراردادن آنها در اختیار سالمندان )مانند فروش و 
پرورش گل، صنایع دســتی، کیوسک مطبوعات و ...( بهره برد. این 
قبیل راهکارها و مجموعه پیشنهادهایی که در این مقاله مطرح، و در 
طرح نهایي مقطع  کارشناسي ارشد نگارنده از آنها استفاده گردید، 
امید تازه ای برای نگارنده به وجود آورده تا با مطالعات بیشتر بتواند 
در این مســیر، اندکی از مصائب و مشــکالت این عزیزان را بکاهد.

فرضیات:
به نظر مي رســد، مجموعه عواملی نظیر کوچک شدن خانواده ها و 
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تغییر آن از حالت سنتي به مدرن، تغییر فضای زیستی و گسترش 
فرهنگ آپارتمان نشینی، اشتغال زمانی زیاد، کاهش باروری و تک 
فرزندی، کاهش درآمد، ترس از دســت دادن اســتقالل در زندگی 
از ســوی فرزندان و نیز افزایش بیماری هــا و معلولیت های دوران 
ســالمندی، همگی در کاهش میزان جذب و پذیرش سالمندان در 
خانواده هاي جدید موثر اســت. لذا ضرورت احداث چنین مراکزی، 

بیش از هر زمان دیگری احساس می گردد.
همچنین با بررســی نمونــه های موجود خانه های ســالمندان در 
کشــور، به نظر مي رسد به طور عمده تمرکز بر رعایت استانداردها 
بوده اســت که حاصل آن، فضا را از مجموعــه اقامتی به وضعیت 
درمانی تغییر می دهد و از مطلوبیت فضا به شدت می  کاهد. لذا در 
طراحی چنین مراکزی می بایســت همواره موضوع را در قالب یک 
فضــای اقامتی برای افراد خاص مد نظــر قرار داده و ضمن رعایت 
استانداردهای ضروری، با احتیاط بیشتری نسبت به محدود نمودن 

آنها در برخورداری از شرایط یک زندگی عادی، اقدام نماییم.
بنابراین حال که با توجه به دالیل مطرح شده، به ضرورت طراحي 
چنین مراکزي پی بردیم، الزم اســت نگرش مسئولین نیز در این 
مقولــه تغییر یابد )افــق جدید، طراحی مراکز ســالمندان قبل از 
ناتواني و ارائه خدمات بهتر( چرا که طراحی یک فضای موثر اقامتی 
برای ســالمندان، در زماني رخ مي دهد که سالمند، کماکان توانایی 
اداره زندگی خود را دارد و هنوز به مرحله ضعف حرکتی و جسمی 
و اختالالت روانی نرســیده است و از این طریق می  توان ضمن باال 
بردن کارایی و طول عمر مفید سالمندان، با کاهش بخشی از دردها 
و مشــکالت دوران ســالمندی، میزان رضایتمندی سالمندان را از 
چنیــن مراکزی افزایش داد و فرهنگ عمومــی جامعه را از طریق 

باالتر رفتن اقبال عمومی نسبت به این مقوله تغییر دهیم.
نظریه هاي مربوط به سالمند و خانواده:

در حالی که به دلیل ســرعت بروز تغییرات اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی در جوامع مدرن و صنعتی امروز، تجربه هر نسل نسبت به 
نســل قبلی خود متفاوت است، اما عموماً رابطه سالمندان با جامعه 
هــم عصر خود تابع نظریــات متفاوتی       نظیر»نظریــه عدم تعهد«، 
»نظریه فعالیت« )حضور ســالمند زمانی در جامعه مفید است که 
بتواند در جامعه نقشی را برعهده بگیرد(، »نظریه استریپ« )سالمند 
بعنــوان گروه اقلیت جامعه( و ... بوده اســت که چندان نیز اخالق 
محور به نظر نمی رســند. در این جوامــع، مطابق با نظریه محیط 
زندگی، میزان ســالمت دوران سالمندي، به شرایطی از قبیل وضع 
مالي سالمندان و حمایت هاي اجتماعي از او وابسته می باشد.]1[

اما جایگاه سالمندان در کشور ما با توجه به تعالیم دینی و مذهبی 
و حتی در فرهنگ و ادبیات ایراني کاماًل متفاوت است. ضمن آنکه 
مطابق با قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، دولت مکلف است 
به ســالمندان با دیدي مثبت بنگرد و تسهیالتي را براي حمایت از 
آنها در نظر گیرد. همچنین واژه پدر در آیینهاي ایرانیان باســتان، 
به ویژه آیین مهر، برترین مقام در پیشوایي بوده که معادل »باب« 
یا »بابا« پارســي است و نامیدن بزرگان با پیشوند »بابا« در همین 
حیطه معنایي اســت، مانند بابا طاهر عریــان. ضمن آنکه در آیین 
تصوف نیز باالترین مقام از آن پیر است و در شاهنامه فردوسي نیز 

بیشتر پهلوانان عرصه حماسه ملي، پیرانند. ]2[
 تقسیم بندی مراکز نگهداری از سالمندان ]3[

الف( مراکز شــبانه روزي نگهداري از ســالمندان : اکثر سالمندان 

در این مراکز یا از کارافتاده اند و توانایی انجام امور شــخصی خود 
را ندارند و یا بــه دلیل تنهایی و عدم توانایی فرزندان در نگهداری 
از آنها )علی رغم ســالمت جســم و روان( به ایــن مراکز مراجعه 
می نماینــد. که در هر دو صورت، همجواری این دو گروه در چنین 
مراکزی، به شــدت در تخریب روحیه دسته دوم موثر است. اغلب 
آنان لباس مشابه و متحد الشکل بر تن دارند. آنها شخصیت فردي 
خود را از دست مي دهند و تنها به صورت یک شماره در مي  آیند. 
مبلمان اتاق ها بدون در نظر گرفته حریم شخصی افراد، به صورت 
چند تخت بیمارستانی  در کنار هم می باشد. خانواده آنها به ندرت 
به دیدنشــان مي آیند. بدین ترتیب انســان سالمند، خود را تنها و 
بریده از دیگران مي یابد و از اینکه همواره تحت نظر و در محاصره 

دیگران باشد رنج مي برد. ]تحلیل نگارنده[

ب(دهکده هاي سالمندي: فرق دهکده هاي سالمندان با مجتمع هاي 
نگهداري سالمندان دراین است که تمامي نیازهاي یک فرد سالمند 
مانند بیمارســتان، مراکز تفریحي و خرید، فضاهاي ورزشي و ... در 
آن موجود اســت و سالمند اصاًل از آنجا خارج نمي شود. واحد هاي 
مسکوني این شــهرکها داراي آپارتمانهاي یک خوابه و دوخوابه به 
همراه حمام خصوصي، بالکن و پاســیو و آشپزخانه هستند. سابقه 
تاسیس چنین مراکزي نیز به سالها قبل از تصویب نظام بازنشستگي 
در جهان می رسد که کشورهاي اسکاندیناوي، بیشترین کوشش را 
در این راه به خرج داده بودند. چنین مراکزی با نگرش ســالمندان، 
بعنوان قشر اقلیت )استریپ( اگرچه به نظر تجربه موفق و درخشانی 
می رســند، اما اساساً مطابق با نظریه تداوم، )سالمندی نیز ادامه 
موقعیت هاي اجتماعي و اقتصادي در دوران جواني و بزرگســالي 
بوده که هنوز ادامه دارد( نگرش جداســازی سالمندان از جامعه به 
صرف محدودیت های آنان )مثل ایجاد شهرک خاص جهت بیماران 
جذامی(، امری ناپســند است و در ســالمت روح و روان آنان تاثیر 

خواهد گذاشت. ]تحلیل نگارنده[
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ج( مراکز خدماتي روزانه سالمندان: به نظر می رسد با توجه به فرهنگ 
ایرانی و تغییر شرایط زندگی در سالهاي اخیر، ایده آل ترین حالت، 
نگهداري از سالمند در ساعاتی از شبانه روز است که امکان نگهداری 
آنها میســور نمي باشــد، این مراکز ضمن خدمات رساني به  صورت 
پاره وقت، ســایر حمایت هاي الزم، نظیر پیگیري هاي ســالمتي و 
بهداشتي و ...را نیز آموزش و ارائه می دهند و در عین حال، سالمند 
نیز در کنار خانواده خود اوقات را سپري می  نماید. ]تحلیل نگارنده[

تاریخچه خانه های سالمندان در ایران:
در ایــران ، توجه ســالمندان به صورت جــدی در اوائل دهه چهل 
قرن حاضر در قانون برنامه چهارم عمران کشــور مطرح شــد و در 
آن برنامه ، اعتباری به منظور جمع آوری ســالمندان در خانه های 
مخصوص و نگهداری از آنان پیش بینی گردید که بر اســاس آن ، 
دو آسایشــگاه خیریه در سال 1342 در تهران تأسیس و سپس در 
ســال های بعد بر تعداد آنها افزوده گشت. در شهریور سال 1353، 
وزارت رفاه اجتماعی وقت ، نظارت بر امور ســرای ســالمندان را بر 
عهده گرفت و سپس با ادغام وزارت رفاه و وزارت بهداری و تأسیس 
ســازمان بهزیستی کشور ، ســراهای ســالمندان در حوزۀ وظایف 
سازمان بهزیستی کشــور قرار گرفت که تحت نظر معاونت رفاهی 

سازمان مذکور به به فعالیت خود ادامه می داد.
در سال 1360 ، این واحد از حوزۀ معاونت حمایتی به حوزه معاونت 
توانبخشــی انتقال یافت و به نام آسایشگاه سالمندان معلول نامیده 
شد. بر اساس آخرین آمار رســمی منتشر شده)سال 1380(، 43 
آسایشگاه در ســطح کشور فعالیت دارند که 28 واحد آن دولتی و 
15 واحد آن غیر دولتی اســت و رقمی حدود 3000 نفر سالمند را 
تحت پوشــش دارند. از کل آسایشگاه های کشور 18 واحد آن در 
اســتان تهران و بقیه )حدود 25 واحد( در دیگر استانها قرار دارند. 
خانه های ســالمندان در ایران، زیر نظر مســئوالن و پزشکان قرار 
دارند و اداره بهزیستی و وزارت بهداشت و درمان، مداوم بر کار آنها 

از نظر دارو، درمان و بهداشت، نظارت کامل دارند. ]4[
مزایا و معایب خانه هاي سالمندان 

مؤسسین و بنیانگذاران خانه ســالمندان بر این قصد و نیت بودند 
تــا فضایي را تحت عنوان خانه ســالمندان به  وجود آورند تا داراي 
مزایایي نظیر بهره مندي سالمند از پرستاریها و مراقبت هاي ویژه و 
امکانات مورد نیاز، رژیم غذایي مناسب، خواب و استراحت و تفریح، 
دور بودن سالمند از هیاهو و کشمکش هاي داخل خانواده و زندگي 
در محیطي آرام و مطلوب با سرگرمي هاي مناسب، کم شدن زحمت 
خانواده در مراقبت از سالمند و نیز کاهش میزان افسردگي و اختالل 

در رفتار ســالمندان باشد و زندگي در محیطي مناسب را براي آنها 
فراهم نماید. متاســفانه علی رغم آنچه که بنیانگذاران این خانه ها 
انتظار داشتند، خانه های سالمندان نه تنها در بسیاري از زمینه هاي 
فوق موفق نبودند بلکه معایبي نیز در پي داشــتند که عبارتند از :

• دوري از خانواده و فرزندان و محرومیت هاي عاطفي ناشي از آن	
• افزایش مشکالت روحي و رواني ناشي از کمبود محبت، طرد 	

شدن و دوري از خانواده 
• عدم اســتقالل در زندگي و ایجاد حــس مصرف کنندگي و 	

بي خاصیت بودن
• برخورداري از مراقبت ها و پرستاري هاي مصنوعي 	
• زندگي با افرادي محروم، بیمار، تنها و پر درد و رنج که باعث 	

دلتنگي، وحشت از تنهایي و ترس از مرگ مي شود.
• زندگــي در محیطي یکنواخت، بدون تنوع و ســرگرمي ]5[ 	

راهکارهاي معماري
اگر بپذیریم تحلیل دقیق از شــرایط طرح )در قالب فاز مطالعاتي( 
به اندازه کیفیت معماري در یک پروژه موثر است، مي بایست تاکید 
بیشــتري بر وظیفه خطیــر معمار در این عرصــه )ارائه تحلیل از 
موضوع طراحي( بنماییم که این اصل در طراحي چند فضا از جمله 
خانه سالمندان به شدت بروز مي نماید. چرا که معمار، در خصوص 
نیازهاي افرادي تصمیم مي گیرد که هیچگاه آنها را تجربه ننموده 
است و بر اساس فرضیات، اقدام به طراحي مي نماید. بر همین مبنا، 
در این مقاله ســعي گردید تا با کاوش جدي تر بر مبناي مطالعات 
فراوان مقاله های متعدد روانشناسي، ضمن تاکید بر ضرورت توجه 
و تحقیق بیشــتر در این خصوص، به تشریح زوایاي مبهم موضوع 
پرداخته شود و با ارائه راهکارهایي، سناریوي طرحي ارائه شود که 
مصائب و مشــکالت ســالمندان گرامي را در پذیرش فضاي جدید 

اقامتي خود کمتر سازد و با محیط مانوس نماید.
فراینــد تطبیــق محیط با الگوهــای رفتار شــامل تغییرات . 1

محیــط کالبدی برای پاســخ به تغییر فعالیت ها یا ســلیقه 
هــای زیبا شــناختی، و یا بــرای ایجاد ســازگاری بین این 
مــوارد و محیــط کالبدی اســت. بنابراین، اهــداف طراحی 
را الگوهــای رفتــاری مورد نیــاز مردم تعیین مــی کند. در 
فرایند رســیدن به یــک محیط مطلوب، دو عامل مشــاهده 
 و نیــاز و نیــز گزینــش کــردن، نقــش موثــری دارد.]6[

لذا وظیفه معمار است تا با مشاهده دقیق و درک هرم سلسله 
مراتب نیازهای مازلو در خصوص یک سالمند، دقیق گزینش 
کند و محیط را با بهره گیري از نظریه گشتالت در مورد ادراک 
و توجه به الگوهاي رفتاري سالمند، تطبیق دهد. چرا که این 
وظیفه سالمند نیست که خود را با محیط مطابقت دهد و این 

انتظار کمي گزاف مي باشد.
پرهیز از طراحي ماژوالر و به  کارگیري مفهوم حرکت معنایي . 2

در طرح جهت فهم و درک بهتر فضا. )حرکت معنایی، حرکتی 
است که موجب تغییر در مخاطب نشود. این حرکت در واقع 
نشــأت گرفته از احســاس مخاطب به هنگام درک فضاست. 
مانند احســاس ســبکی در افراد هنگام ورود به مسجد و یا 
کلیســا( ]7[ لذا ســعی در ایجاد حرکت معنایی در مجموعه 
خانه سالمندان، ضمن احساس سبکی به افراد می تواند باعث 
برانگیختن احســاس نشاط و ســرزندگی، احساس مالکیت 
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داشتن، مشارکت عمومی باالترگشته و تعلق بیشتر به فضا را 
در آنها ایجاد نماید که از مصادیق حرکت معنایی نیز می باشد. 

معمــار می  تواند بر امکان رفتن و نرفتن مردم به مکانی تاثیر . 3
بگــذارد. کیفیتی که »نفوذپذیری« نامیده می شــود.]8[ در 
همین خصوص قرار گیري در بافت قدیم )رفت و آمد ســواره 
محدودتــر و فضا خاطره برانگیز تر( و اســتفاده از جداره ها به 
عنوان صفه هایي جهت نشستن یا گفتگو نمودن و یا دکه هایي 
جهت فروش محصوالت تولید شــده توسط سالمندان جهت 
حضور فعال در جامعه و کمک به حفظ اســتقالل مادي آنها 
به عنوان پیشنهادات حاصل از شــناخت نیازهاي سالمندان 
مطرح مي گردد. )اساســاً، رفت و آمد مردم در معابر، به نوعي 
جریان زندگي را به محیط اقامتي ســالمندان سرایت داده و 
آنها با دیدن رفت و آمد مردم و مرور خاطرات خود، احساس 
خوشایندي را تجربه مي نمایند و از این طریق آرامش مي یابند.(

در انتخاب سایت، به همجواري ساختمانهاي با ارزش قدیمي . 4
موجــود در بافت بــا مجموعه اقامتي خانه ســالمندان دقت 
گــردد تا با مرمت ســاختمانهاي قدیمي و ایجــاد فضاهائي 
نظیر نمایشگاه، فروشگاه محصوالت فرهنگي، کافي شاپ و ... 
ضمن مسئولیت سپاري به سالمندان و جلوگیري از احساس 

طردشدگي، به احیاي بافت قدیم نیز کمک گردد.
تعبیه گلخانــه، کبوتر خانه و ... در ســایت به جهت تقویت . 5

ارتباطات عاطفي غیر انساني
معمــار می تواند بر حد و اندازه ای که مردم امکان زدن مهر و . 6

نشان خویش را بر مکان پیدا کنند، تاثیر بگذارد. کیفیتی که 
»رنگ تعلق« نامیده می شود.]8[ لذا طراحي فضاهاي اقامتي 
با امکان تعبیه چیدمان مبلمان به ســلیقه سالمند و پرهیز از 
اتاق هــاي چند نفره با رویکرد حفظ حریم شــخصي افراد، از 

جمله راهکارهاي موثر در این خصوص مي باشد.
کالم آخر

اگرچه ما موظف هســتیم که بر فرهنگ حفــظ احترام و عالقه به 
ســالمندان و نیز نگهــداري از آنان در خانواده تاکیــد نماییم، اما 
واقعیت بر مبناي شــرایط فعلي و مسیر پیش رو، به  گونه اي است 

که مي بایست خالف تمام باورهایمان عمل نماییم. اما از یاد نبریم، 
خانه سالمندان، آخرین انتخاب براي افرادي است که آنقدر ناتوان 
و بیمار شده اند که توان مراقبت از خود را نداشته و یا خانواده اي هم 
ندارند که از آنها مراقبت نماید. بنابراین وظیفه معماران، خلق فضایي 
اســت که چه به لحاظ فرم و چه به لحاظ عملکرد، نه تنها بر اندوه 
تنهایي آنها نیافزاید، بلکه با درک صحیح نیازها و پاســخ درست به 
آنها، امید به زندگي، کار و تالش را تا روزي که در قید حیات هستند، 
زنده نگاه دارد و کیفیت آنها را ارتقاء دهد. چرا که پایان راه، به قدر 
کفایت، دشوار است و بی تفاوتی ما، جرم است. جرمی نابخشودنی...

منابع:

محســني، منوچهر، جامعه شناســي پزشــکي و بهداشت، 1369: - 1
)ص77-78(

شریف امیر، حسین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، خانه قشنگ، - 2
1382: )ص27-28(

رفیع زاده، ندا، نوذری، شــعله، طراحی معماری مناســب ســرای - 3
ســالمندان، انتشارات مرکز تحقیقات ســاختمان و مسکن، تهران، 

1389: )ص35-41(

رفیع زاده، ندا، نوذري، شــعله، روشن بخش، حسین، رهنمودهای - 4
طراحی معماری خانه های ســالمندان، انتشــارات مرکز تحقیقات 

ساختمان و مسکن، تهران، 1380: )ص 63(

ســیام، شهره، آسایشــگاه هاي ســالمندان : مزایا و معایب، مجله - 5
بهداشت جهان، 1380: )ص110(

لنگ، جان، آفرینش نظریه های معماری، 1390: )ص57(- 6

مهدوی نژاد، محمدجواد-ناگهانی، نوشین، تجلی مفهوم حرکت در - 7
معماری معاصر ایران، 1390، )ص21، ص 24(

بنتلی، ایین- الکک، آلن – مورین، پال -مک گلین، ســو- اسمیت، - 8
گراهام، محیط های پاسخده، 1387: )ص 5(

شاعر: میثم سهرابی )دفتر شعر ژرفای سکوت(، 1391- 9

باران و برگ های پاییزی، شانه هایش را نوازش می  کردند
 و صندلی چرخداری که جور خستگی پاهایش را می  کشید !!

پک های پی در پی به سیگار و سرفه های عمیقش پرستار را به سویش کشاند...
پدرم لطفاً خاموشش کنید، حالتان خوب نیست !!

پیرمرد زیر لب گفت: از سیگار نیست! بغض هایم در گلو چرک کرده اند ... ]9[
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ــای ــها و فرصت ه ــی چالش بررس
ــهری ــر ش ــازی معاب چندسطحی س

مهدی علی پور واوسری، کارشناس ارشد راه و ترابری. 1
ابوالفضل طاهرپور کمیشانی، کارشناس ارشد راه و ترابری. 2
سید علی صادقی، رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان نکا. 3

مقدمه
بــه منظــور پاســخ گویی به 
افزایــش تقاضا و تراکم ترافیک در 
معابر شهری و حومه شهری عالوه 
بر اعمال روش های مدیریت تقاضا 
)ماننــد طرح ترافیــک، طرح زوج 
 و فرد و قیمت گــذاری محدوده و 
تغییر ساعات کاری و ...( و افزایش 
ظرفیــت معابــر، امــری غیرقابل 
افزایش  بــود.  اجتنــاب خواهــد 
ظرفیت در ابتدا با گســترش معابر 
افــزودن خطوط اضافی  موجود و 
به معابر انجام می گشــت که پس 
از مدتی با افزایــش مجدد تقاضا، 
موجود  معابر  بــه  افزودن خطوط 
و تملــک امالک مجــاور به علت 
موجود  محدودیت هــای شــهری 
عماًل امکان پذیر نمی شد. از این رو، 
بســیاری از شهرها اقدام به توسعه 
معابر در ســطح نمودند و معابری 
را به صــورت فرا تــراز و فرو تراز 
راستای اعمال  در  نمودند.  احداث 
با  سیاست گسترش زیر ساخت ها 
رویکرد افزایش ظرفیت معابر، سه 
راهکارکلی قابــل ارائه خواهد بود. 
راهــکار اول، اســتفاده از تعریض 
بزرگراه همســطح موجود و تملک 
امــالک معارض در حریم راه برای 
تامین فضای بیشــتر جهت تردد 
خودروها اســت. راهکاردوم، ایجاد 
فضای موردنیاز برای تردد خودرو 
در تــراز فوقانــی راه موجــود با 
استفاده از پل ها و سازه های فراتراز 
اســت )معابر فرا تــراز( و راهکار 
نهایی نیز استفاده از فضای زیرین 
راه با احــداث تونل  ها و کانال های 

شهری است )معابرفرو تراز(.

1

2

3
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چالش ها و فرصت های ایجاد معابر چند سطحی در محیط شهری
مطالعات انجام شده نشان می دهد که احداث چنین معابری بیشتر 
در آمریکا و کشورهای آسیایی انجام شده و گزینه های محدود اجرا 
شــده اروپایی نیز تنها به صورت فروتراز و تونل بوده است. پس از 
مطالعات انجام شده بر روی طرح هایی در شهرهای سئول، توکیو، 
کواالالمپور، سانفرانسیســکو، بوستون و سیدنی، چالش ها و فرصت 

های اجرای معابر چند سطحی به اجمال بیان گردید.
چالشهای ناشی ازچندسطحی سازی معابرشهری:

1- هزینه ســاخت باالتر معابر چند ســطحی نســبت به 
معابرروسطحی

مطالعه تعدادی از پروژه ها نشــان می دهد که در شرایط عادی اگر 
هزینه ســاخت مسیر روســطحی را به عنوان هزینه واحد در نظر 
بگیریم، هزینه احداث مســیرفراتراز 2 برابر و هزینه احداث مسیر 

فروتراز درحدود 4/5 برابرخواهد بود.
2- افزایش نسبی آلودگی صوتی

در معابر چند ســطحی که بــه صورت فراتراز طراحی و ســاخته 
شده اند، ســطح آلودگی صوتی در مناطق مســکونی مجاور معبر 
بیش از معابر روســطحی خواهد بود. همچنین که آلودگی صوتی 
در معابــر چنــد ســطحی فروتراز که بــا احداث تونل اجراشــده 
اســت، تا حد زیــادی کمتــر از معابر روســطحی خواهــد بود.

3- ایجادآلودگی بصری
احداث مسیرهای چند ســطحی به صورت فراتراز همراه با احداث 
سازه های عظیمی برای نگهداری دال های بتنی، موجب می شود تا 
میدان دید عابرین  پیاده وسایر شــهروندان مسدود شده و موجب 
ایجــاد آلودگی های بصری و ناموزون شــدن محیط شــهری برای 

شهروندان  گردد.
4- محدودیت های ارتفاعی

محدودیت هــای ارتفاعی موجود برای حریــم خطوط انتقال برق و 
محدودیت های ارتفاعی مربوط به تردد وســایل  نقلیه ســنگین در 
بزرگراه هــای طبقاتی برای ســازه های فراتراز و مســائل مرتبط با 
وضعیــت زمین پــروژه و یا روش حفاری و دســتگاه حفاری برای 

تقاطع های فروتراز باید در نظر گرفته شوند.
5- کاهش ارزش امالک مجاور

احــداث معابــر چند ســطحی )به طور عمــده فراتراز( بــا ایجاد 
آلودگی های صوتی و بصری و همچنین جداســازی مناطق شهری، 

موجب می گردد تا ارزش امالک مجاور کاهش یابد. 
6- افزایش تقاضا

افزایش عرضه با اســتفاده از طبقاتی ســاختن بزرگراه   ها اگر چه 
در ابتــدا ظرفیت را افزایش می دهد و وضعیــت ترافیکی را بهبود 
می بخشد ولی رانندگان را ترغیب به استفاده از وسایل  نقلیه نموده 
و درنتیجه تقاضا افزایش یافته و موجب ایجاد گره ترافیکی در معابر 

مجاور خواهد گردید.
7- فرصت های ناشــی از چند سطحی  سازی معابر شهری

بهبود وضعیت ترافیکی:
مهــم ترین علت بکارگیــری معابر چند ســطحی، بهبود وضعیت 
ترافیکــی معابــر پرتــردد و متراکم اســت که درنتیجــه، بهبود 
وضعیــت ترافیکی موجــب کاهش هزینه هــای مربوطه می گردد.

1- عدم نیاز به تملک امالک موجود
بــا افزایش تقاضا، نیاز به افزایش ظرفیت معابر و یا تعریض این نوع 
معابر امری غیرقابل اجتناب اســت. استفاده از معابر چند سطحی 
موجب رفع مشکالت مربوط به عدم امکان تملک معابر به علت هزینه 
باالی تملک و یا وجود بافت های تاریخی و یا معارض شهری می شود.

2- کاهش آلودگی هوا ومصرف سوخت
روشــن ماندن خودروها در صف های طوالنی معابر موجب مصرف 
ســوخت بیشــتر و اتالف روزانه میلیون ها لیتر سوخت خواهد شد 
که احداث معابر چند ســطحی با کاهش ترافیک و افزایش ظرفیت 

معابر همراه است.
3- کاهش تصادفات و افزایش ایمنی

بــا افزایش تعداد وســیله نقلیــه در یک معبر، میــزان تصادفات 
افزایــش یافتــه و در نتیجــه موجــب کاهش ایمنی می شــود. 
همچنیــن با احداث معابر چند ســطحی و افزایش ظرفیت، میزان 
تراکــم معابر کاهش یافته و از میزان تصادفات کاســته می شــود.

نتایج
مزایای عمده چند سطحی ســازی معابر، بهبود وضعیت ترافیکی، 
کاهش تصادفات، افزایش ایمنی، کاهش هزینه های ناشی از اتالف 
وقت، هزینه های خودرو، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت 
می باشد. همچنین از مهمترین چالش ها دربرابر چندسطحی سازی 
معابر می توان به آلودگی های صوتی و بصری، باال بودن هزینه های 

احداث این گونه معابر و محدودیت های ارتفاعی آن، اشاره نمود.
اگرچه چندســطحی ســازی معابر موجب افزایــش ظرفیت معابر 
می گردد، اما باید توجه داشــت که با گذشت زمان و افزایش تقاضا، 
ممکن اســت این معابر دچار تراکم و گرفتگــی گردد. لذا در کنار 
روش های مدیریتی، توسعه حمل و نقل همگانی و پشتیبانی آن از 

این گونه معابر، باید مورد توجه قرارگیرد. 
مراجع
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معرفی مهندسی ژئوماتیک 
   مهندســی ژئواینفورماتیــک1 کــه بــه اختصــار مهندســی 
ژئوماتیک2نامیده میشود، دستاورد پیشرفت های دانش انفورماتیک 
در مهندسی نقشه برداری بوده و طبق تعریف بین المللی مجموعه ای 
از تخصص هــای مرتبط با جمع آوری، نگهداری، پردازش، بازیابی و 
توزیع داده های مکان مرجع می باشــد. طبق این تعریف، مهندسی 
ژئوماتیک دو هدف اصلــی دارد: تولید داده های مکانی و پردازش 
داده هــای مکانی. واژه ژئوماتیک یک واژه ترکیبی از ژئو به معنای 
زمین و ماتیک که پســوند واژه انفورماتیک است می باشد و امروزه 
در محیــط هــای آکادمیک به جای مهندســی نقشــه برداری به 
کار مــی رود. دلیل اصلی جایگزین شــدن واژه ژئوماتیک به جای 
نقشــه برداری فراتــر رفتن دامنه کاربرد علــوم اطالعات مکانی از 
نقشــه برداری کالسیک می باشد، به طوری که امروزه شعار جامعه 
جهانــی در حیطه اطالعات مکانی ))توانمندســازی جامعه با داده 
های مکانی3(( می باشــد. بر طبق این شــعار جامعه به سمتی می 
رود که تمامی تصمیم گیری ها در جامعه از سطوح مدیریتی کالن 
گرفته تا تصمیم گیری شهروندان عادی، مبتنی بر اطالعات مکانی 
باشد. بنابراین واژه های))توانمندسازی دولت با داده های مکانی4(( 
و))توانمندســازی شــهروندان با داده های مکانی5((قابل طرح می 
باشند. مهندسی ژئوماتیک با گستره وسیعی از دانش های مهندسی 
در ارتباط اســت که هر کدام می تواند برای ارائه تصویری از جهان 
فیزیکی مورد اســتفاده قرار گیرد. این علوم خود زیر شــاخه هایی 
از دانــش و فنــاوری ژئوماتیک هســتند و عبارتنــد از ژئودزی6، 
هیدروگرافــی7، فتوگرامتــری8، ســنجش از دور9 و ســامانه های 

1   Geoinformatic Engineering
2   Geomatic Engineering
3   Spatial Enabled Society
4   Spatial Enabled Goverment
5   Spatial Enabled Citizen
6   Geodesy
7   Hydrography
8   Photogrammetry
9   Remote Sensing (RS)

اطالعات مکانی10که در ادامه معرفی خواهند شد.الزم به ذکر است 
که مهندســی ژئوماتیک در کنار کاربردهای فــراوان، کاربردهای 
بســیاری در صنعت ساختمان داشته که می توان آن را از خدمات 
نوین مهندســی نقشــه برداری دانست. اما متاســفانه در کشور ما 

تاکنون به صورت کامل و عملی مورد استفاده قرار نگرفته است. 
ژئودزی

قدیمی ترین شاخه مهندسی ژئوماتیک یعنی ژئودزی، علمی است 
که در مورد شــکل، ابعاد زمین و تغییرات آن و همچنین در مورد 
تعیین محل و موقعیت نقاط مختلف ســطح زمین بحث کرده و به 
مطالعه در رشــته های مختلف علوم زمینی و حتی سایر ُکرات نیز 
کمک می کند و خود شــاخه های مختلفی دارد. ژئودزی هندسی 
یکی از این شاخه هاست که تنها از مشاهدات هندسی برای اهداف 
ژئودزی استفاده می نماید. ژئودزی فیزیکی شاخه ای دیگر است که از 
مشاهدات فیزیکی زمین همچون ثقل و جاذبه برای اهداف ژئودزی 
مانند طراحی و پیاده سازی نقاط بنچ مارک ترازیابی در کل کشور 
)درجه1، درجه2 و درجه3(11 اســتفاده می نماید. در نجوم ژئودزی 
از مشاهدات اجرام سماوی مانند ستارگان و ماه برای اهداف تعیین 

10   Geospatial Information Systems (GIS)
نقاط بنچ مارک یا نقاط کنترل که در کل کشور پراکنده شده اند     11
متناسب با دقت و فواصلشان از یکدیگر به سه نوع طبقه بندی می گردند. 
نقاط درجه 1 دقیق ترین نقاط و با فواصل زیادی از یکدیگر قرار دارند. نقاط 
درجه 2 بین نقاط درجه 1 و با دقتی پایین تر و همچنین نقاط درجه 3 بین 
نقاط درجه 2 و با دقتی پایین تر از دو نوع دیگر طراحی و پیاده سازی شده 
اند. آنچه معوال نقشه برداران در پروژه های عمرانی استفاده می کنند نقاط 

بنچ مارک درجه 3  می باشد.
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موقعیت و ژئودزی اســتفاده می  شود. آخرین و جدیدترین گرایش 
ژئودزی، ژئودزی ماهواره ای اســت که از انواع مشاهدات ماهواره ای 
برای کشــف مجهوالت هندسی و اهداف ژئودزی استفاده می نماید 
کهGPS12 از معروفترین سیســتم های ژئــودزی ماهواره ای می 
باشد. به عنوان مثال در GPS، ماهواره هایی با مختصات معلوم در 
نقش نقاط مرجع )رفرانس( بوده که با استقرار در نقطه ای مجهول 
روی زمین و مشــاهدات طول )فاصله ماهواره با گیرنده( و اختالف 
زمان )گیرنده و ماهواره( می توان به موقعیت نقطه مجهول پی برد.

هیدروگرافی )آب نگاری(
این شــاخه پیرامون تهیه نقشــه و داده های مکانی از بستر دریا و 
رودخانــه ها بحث می کند. به طور ویــژه تمامی فعالیت های تهیه 
نقشه از عمق دریا، اقیانوس، دریاچه های طبیعی، سدها و همچنین 

رودخانه ها در حیطه تخصصی دانش آب نگاری است.

همچنیــن آب نگاری یا هیدروگرافی، علمی در رابطه با اندازه گیری 
مشــخصات فیزیکــی آب هــا و نواحــی اطــراف آنها می باشــد. 
اندازه گیری های مورد نظر در عملیات آب نگاری شامل اندازه گیری 
عمق، جزر و مد، جریان، جنس بســتر و موقعیت عوارض مختلف 
جغرافیایی در عمق و ســطح دریا می باشــد.با توجه به بین المللی 
بودن موضوع دریانوردی، فعالیت های آب نگاری در مقیاس وســیع 

12   Global Positioning System

معموالً توسط ســازمان های ملی تهیه کننده نقشه انجام می گیرد. 
عملیات هیدروگرافی برای فعالیت های غیر نظامی در کشــور ایران 
توسط سازمان  نقشه برداری  کشــور و برای عملیات نظامی توسط 

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح انجام می پذیرد.
فتوگرامتری

فتوگرامتری به زبان ســاده فرایند اندازه گیری مختصات هندســی 
اجســام از روی عکسهای هوایی است و عبارت است از هنر، دانش 
و فــن تهیه اطالعات دقیق عوارض از طریــق اندازه گیری، ثبت و 
تفســیر بر روی عکس و یا ســایر مدارکی که در بــر دارنده اثری 
از انرژی الکترومغناطیس بازتابیده شــده باشــد. عکس، مهم ترین 
منبع اطالعاتی در این علم می باشــد و مبنای کار در فتوگرامتری، 
اندازه گیری ها بر روی عکس های هوایی است. عموماً فتوگرامتری 
را به دو شاخه فتوگرامتری متریک و فتوگرامتری تفسیری تقسیم 
بندی می کننــد. در فتوگرامتری متریــک، اندازه گیری های َکّمی 
مطرح است، یعنی با استفاده از اندازه گیری های دقیق نقاط از طریق 

مهندس یاسر ابراهیمیان قاجاری 
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

GIS دانشجوی دکتری مهندسی نقشه برداری گرایش
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عکس می توان فواصل حجم، ارتفاع و شکل زمین را تعیین کرد که 
معمولترین کاربردهای این شــاخه از فتوگرامتری تهیه نقشه های 
مســطحاتی و توپوگرافــی از روی عکس هاســت. درفتوگرامتری 
تفســیری بیشــتر مطالعات کیفی بر روی عکــس انجام می گیرد، 
به عنوان مثال وضعیت پوشش گیاهی یک منطقه و یا میزان جمعیت 
یک شــهر را از طریق عکس مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهند.

سنجش از دور
ســنجش از دور )دورســنجی یــا دورکاوی( یعنــی تشــخیص و 
جمــع آوری داده از فاصله دور و عمدتاً به عنوان فن آوری و علمی 
تعریف می شــود که به وســیله آن می توان بدون تماس مستقیم، 
مشــخصه های مکانی، طیفی و زمانی یک شیء یا پدیده را تعیین، 
اندازه گیری و یا تجزیه و تحلیل نمود. با نداشــتن تماس مستقیم، 
باید روشــی برای انتقال اطالعات از طریق فضا مورد استفاده قرار 
گیرد. برای این منظور، واســطه های مختلفی مانند میدان جاذبه، 
میدان مغناطیســی، امواج صوتی و انرژی الکترومغناطیســی مورد 
استفاده قرار می گیرد. با این وجود، فناوری رایج در سنجش از دور، 
استفاده از امواج الکترومغناطیس است. در حالت کلی، تعریف فوق، 
دامنه وســیعی از کاربردها نظیر مشــاهدات زمینی، تصویربرداری 
پزشــکی از طریق مافوق صوت، تصویربرداری تشدید مغناطیسی 
)13MRI(، توموگرافی گسیل پوزیترون )14PET( و تصویربرداری 
صنعتی را شــامل می شود. در مهندســی ژئوماتیک، این اصطالح 
عموماً به کاربرد فن آوری های سنجشگر های تصویربرداِر نصب شده 
بر روی هواپیماهــا و فضاپیماها گفته می شــود که از زمینه های 

عبــارت مخفــف  کــه   )MRI انگلیســی:  )بــه  ام آرآی     13 
 )Magnetic Resonance Imaging( اســت و تصویرســازی تشدید 
ــرداری  ــه در تصویرب ــی پرتونگاران ــود، روش ــده می ش ــی نامی مغناطیس
تشــخیصی پزشــکی و دامپزشــکی اســت کــه در دهه هــای اخیــر بســیار 

فراگیــر شده اســت و بــر اســاس رزنانــس مغناطیســی هســته اســت.
ــر  ــا نش ــگاری ب ــا مقطع ن ــرون ی ــیل پوزیت ــا گس ــگاری ب 14   برش ن
پوزیتــرون )Positron Emission Tomography( کــه بــه اختصــار 
PET نامیــده می شــود، روشــی نویــن اســت کــه در علــوم تشــخیصی 
ــرد پژوهشــی و  ــژه پزشــکی هســته ای کارب ــه وی ــک پزشــکی ب در فیزی

ــی دارد. فراوان

دیگر مرتبط با تصویربرداری مانند تصویربرداری پزشــکی جدا می 
باشــد. ســنجش از دور این امکان را فراهــم می کند که از مناطق 
غیرقابل دسترس و خطرناک اطالعات جمع آوری شود. نمونه هایی 
از کاربردهای ســنجش از دور شــامل پایش جنگل زدایی، بررسی 
تاثیــر تغییر اقلیم بر روی یخچال ها در مناطق قطبی، تعیین عمق 
بدنه هــای آبی و جمــع آوری اطالعات نظامــی از مناطق پرخطر 
مرزی است. همچنین سنجش از دور می تواند جایگزین روش های 
پرهزینه جمع آوری اطالعات میدانی شــود. پیش بینی می شود در 
سال های آینده با افزایش قدرت تفکیک تصاویر و مقرون به صرفه 
شدن استفاده از آنها، سنجش از دور، در بسیاری از موارد جایگزین 

نقشه برداری زمینی کالسیک گردد.
)GIS( سامانه های اطالعات مکانی

ســامانه های اطالعات مکانی یا سیستم اطالعات جغرافیایی، یک 
سیســتم اطالعات رایانه مبنــا، برای مدیریــت و تجزیه و تحلیل 
اطالعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل 
و نمایش اطالعات مکانی را دارد. GIS در برخی کشــورها و مراکز 
آموزشی و پژوهشی با نام GIT یا فناوری اطالعات مکانی شناخته 
می شــود که این حاکی از ارتباط نزدیک این رشــته با مهندسی 
فنــاوری اطالعات یا ITمی باشــد. با این تفــاوت که در GIS بر 
خالف IT اطالعــات مدنظر محدود به اطالعــات توصیفی نبوده، 
بلکه شــامل اطالعات مکانی مانند نقشــه ها، عکس های هوایی، 
تصاویر ماهواره ای، مشــاهدات نقشــه برداری و مشاهداتGPS و 
غیره می باشــد. هدف نهایی GIS، پشتیبانی از تصمیم گیری های 
پایه گذاری شده بر اساس داده های مکانی می باشد و عملکرد اساسی 
آن بدســت آوردن اطالعاتی اســت که از ترکیب الیه های متفاوت 
داده هــا با روش هــای مختلف و با دیدگاه های گوناگون به دســت 
می آیند. نمونه ای از تصمیم گیری های مبتنی بر اطالعات مکانی 
انواع مکان یابی ها مانند مکان یابی ســد و نیروگاه، مسیر یابی ها 
مانند انتخاب کوتاه ترین مســیر یا کم هزینه ترین مســیر، شبیه 
سازی ها مانند شبیه سازی ســیل و مدلسازی ها مانند مدلسازی 

آسیب پذیری ناشی از زلزله می باشند.
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بار دگر اگر به درختی نظر کنم

یا از میان بیشه و باغی گذر کنم

چشمم به قد و قامت دار و درخت نیست

چشمم به روی نقش و نگار بهار نیست

چشمم به برگ نیست

چشمم به غنچه و گل وسبزینه خار نیست

چشمم به دستهای پر شاخسار نیست

این بار چشم من به سوی آشیانه هاست 

آنجا که می تپد دل نوزاد زندگی

وندر هجوم سخت ترین تندباد هاست

آماجگاه تیر تگرگ و سنان برق

پروازگاه خوشدلی و خانه بالست

چشمم به النه هاست

ای جوجگان از دل توفان برآمده

چشمم پی شماست

سیاوش کسرایی

سیاوش کسرایی
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چکیده:
ــرای عبــور آبراهه هــا، کانال هــا،  ــه عنــوان روشــی ب ــی ب ــه ران لول
ــای  ــا راه  ه ــی ب ــل تالق ــه و .... در مح ــوط لول ــا، خط زهکش ه
ــن  ــاد کمتری ــا ایج ــن روش ب ــت. ای ــده اس ــی ش ــی معرف ارتباط
ــرا و  ــاال در اج ــرعت ب ــهولت و س ــد، س ــت و آم ــالل در رف اخت
رعایــت مشــخصات فنــی الزم در حــال توســعه اســت. همچنیــن 
ــاال  ــا ب ــاک و ی ــودن خ ــی ب ــطه ریزش ــه واس ــه ب ــی ک در مناطق
ــی و نصــب  ــات اجرای ــی عملی ــر زمین ــای زی ــودن ســطح آب ه ب
لولــه بــه روش ترانشــه بــاز، بســیار پــر هزینــه و طوالنــی می شــود 
اســتفاده از روش لولــه رانــی از نظــر کوتــاه نمــودن زمــان اجــرا 
و کاهــش هزینــه هــا مفیــد مــی باشــد. نتایــج بدســت آمــده در 
 (II ــی ــد عمران ــورد )واح ــبکه گل ــی ش ــاری و زهکش ــبکه آبی ش
ــادی  ــه اقتص ــن صرف ــروگاه، مبی ــاده نی ــا ج ــع ب ــل تقاط در مح
ــاه  ــک م ــول ی ــه در ط ــوی ک ــه نح ــوده ب ــن روش ب ــی ای و زمان
ــت  ــرور جــاده و بارعای ــور و م ــه اختــالل در عب ــدون هیــچ گون ب
مشــخصات فنــی الزم و عــدم هــر گونــه نشســتهای موضعــی کار 
ــودال در  ــداث گ ــا اح ــن روش ب ــت. در ای ــیده اس ــام رس ــه اتم ب
مجــاورت راه ارتباطــی و نصــب تجهیــزات جــک، بــا اعمــال فشــار 
ــام  ــز انج ــر خاکری ــه در زی ــب لول ــه، نص ــر لول ــی ب ــرس( افق )پ
مــی گیــرد. همچنیــن عواملــی از قبیــل مشــخصات خــاک، نــوع 
لولــه، طــول مســیر اجــرا، نــوع راه ارتباطــی و ... در هزینــه هــای 

ــر مــی باشــد.  ــن روش موث ــی ای اجرای

مقدمه :
ــالدی  ــالهای 1900-1896 می ــی)pipe jacking(از س ــه ران لول
ــع  ــای تقاط ــازه ه ــاز س ــن احــداث روب ــوان روش جایگزی ــه عن ب
ــال  ــای انتق ــالب، کانال ه ــی و فاض ــار زهکش ــه، انه ــوط لول خط
ــاده  ــن و ج ــوط راه آه ــا، خط ــا، بزرگراه ه ــا آزاد راه ه آب و ... ب
هــای اصلــی درون شــهری و خــارج شــهرها مــورد اســتفاده قــرار 
ــه توانایــی و امکاناتــی کــه  ــا توجــه ب گرفتــه اســت. ایــن روش ب
ایجــاد مــی کنــد بــه ســرعت توســعه یافتــه و در حــال حاضــر در 
ــه عنــوان روش  ــردد و جــاده هــای ترانزیتــی ب ــر ت مســیر های پ

منحصــر بــه فــردی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
در ایــن روش بــه جــای قطــع جــاده و اجــرای گــود بــرداری روباز، 
ــه روش و  ــا پــرس افقــی نصــب مــی گــردد. در ایــن مقال ــه ب لول
نتایــج بــه دســت آمــده از اجــرای لولــه رانــی بــا لولــه فلــزی بــا 
ــاری  ــبکه آبی ــال ش ــع کان ــری و اپوکســی در تقاط پوشــش پلیم
گلــورد و جــاده نیــروگاه نــکا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
پــروژه آبیــاری و زهکشــی گلــورد در اســتان مازنــدران، از شــرق 
بــه جــاده ســاحلی بهشــهر و از غــرب بــه رودخانــه نکا و از شــمال 
بــه دریــای مازنــدران و از جنــوب بــه دامنــه هــای شــمال البــرز 
ــی در 15  ــه ران ــات لول ــل عملی ــه مح ــردد، ک ــی گ ــدود م مح
کیلومتــری شــمال شهرســتان نــکا مــی باشــد. مشــخصات ســازه 
ــر و طــول 60  ــه قطــر 1400 میلیمت ــه ب ــوق شــامل خــط لول ف

مهندس نورعلی زارعی تلوکالیی، 
مدیر طرح شبکه آبیاری و زهکشی 

گلورد

عملیــات  اجــرای  تجربیــات 
) pipe jacking( لولــه رانــی

ــع  ــای تقاط ــازه ه ــداث س در اح
ــی  ــاری و زهکش ــای آبی کانال ه
 )II شــبکه گلورد)واحــد عمرانــی
ــروگاه نکاء ــی نی ــاده ترانزیت با ج
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متــر در عمــق 5 متــری زیــر جــاده مــی باشــد. عملیــات اجرایــی 
طــی مــدت 45 روز از تیــر مــاه ســال 92 شــروع در مــرداد مــاه 

همــان ســال بــه پایــان رســید.
کلیات روش نصب و اجرا :

در ایــن روش پــس از حفــر گــودال و تثبیــت دیوار هــای جانبــی 
و بســتر گــودال حفــر شــده در مجــاورت خــط عبــور، لولــه فلــزی 
از داخــل گــودال مجــاورت خــط عبــور و مــرور بــه زیــر خاکریــز 

پــرس مــی شــود.
عملیــات پــرس )فشــار( افقــی بــه کمــک جک هــای هیدرولیکــی 
ــا  ــک ه ــامل ج ــی ش ــه ران ــزات لول ــرد. تجهی ــی گی ــورت م ص
و شاســی مــی باشــد کــه پــس از مشــخص شــدن جهــت 
لوله رانــی، کار گذاشــته شــده و در نتیجــه شاســی دســتگاه کــه 
لولــه روی آن قــرار مــی گیــرد در رقــوم ارتفاعــی پــروژه تثبیــت 
ــرش خــاک توســط تیغــه پیــش رو،  ــا ب مــی شــود و همزمــان ب
ــه  ــه حفــاری داخــل آن و خــروج خــاک و حمــل آن ب نســبت ب
بیــرون توســط جرثقیــل اقــدام مــی گــردد. در ایــن روش از جــک 
هــای هیدرولیکــی بــه همــراه ابــزار هــای خــاص حفــاری جهــت 
ــود.  ــی ش ــتفاده م ــاص اس ــی خ ــا طراح ــی ب ــه های ــدن لول ران
لولــه هــا پشــت ســپر قــرار مــی گیرنــد و همزمــان بــا عملیــات 
حفــاری، لولــه نیــز بــا جــک زنــی در درون زمیــن بــه جلــو رانــده 
ــدون  ــه ب ــط لول ــک خ ــداث ی ــن روش اح ــل ای ــود. حاص می ش
ــه از 150  ــار لول ــد. اقط ــی باش ــه م ــردن ترانش ــاز ک ــاری و ب حف
تــا 3000 میلیمتــر متغیــر و سیســتم حفــاری گوناگونــی شــامل: 
دســتی، مکانیــکال و کنتــرل از راه دور را مــی توان اســتفاده نمود.
ــا  ــار جک ه ــک و فش ــا 4 ج ــامل 2 ی ــی ش ــه ران ــتگاه لول دس
ــار مــی باشــد. انتقــال نیــرو از منبــع روغنــی توســط  ــا 370 ب ت
شــلنگ های تحــت فشــار و بــا ایجــاد پمــپ روغنــی صــورت مــی 
ــده  ــک )power pack( خوان ــاور پ ــام پ ــاً بن ــرد کــه مجموع گی
مــی شــود. نیــروی ایجــاد شــده در سیســتم هیدرولیــک بــه یــک 
کنتــرل دســتی بــا فشــار ســنج ختــم مــی شــود کــه در نهایــت 

حرکــت جکهــا را کنتــرل خواهــد کــرد. در بیــن جکهــا و لوله هــا 
ــا  ــب ب ــار وارده متناس ــا فش ــرار دارد ت ــوالدی ق ــگ ف ــک رین ی

ــه تقســیم شــود. مقطــع لول
در پــروژه زیــر گــذر جــاده نیــروگاه نــکا بــرای لولــه رانــی از دو 
جــک بــه قــدرت 320 بــار معــادل هــر کــدام 200 تــن اســتفاده 
گردیــد کــه در ابتــدا، لولــه رانــی بــا فشــار مجمــوع دو جــک 50 
تــن و در لولــه هــای انتهایــی، ایــن فشــار بــه 120 تــن افزایــش 

پیــدا نمــود.
1-2- نکات حائز اهمیت در نصب لوله :

ــپ  ــای پای ــروژه ه ــای پ ــه ه ــرآورد هزین ــی و ب ــگام طراح هن
ــه از  ــه جانب ــق و هم ــی دقی ــک بررس ــد ی ــدا بای ــگ، ابت جکین
ســاختار زمیــن شناســی در مســیر اجــرای خــط لولــه، موقعیــت 
اســتقرار تاسیســات و خطــوط انتقال نفــت، گاز و آب و تاسیســات 

ــرد. ــا صــورت پذی ــی آنه ــم حفاظت ــز حری شــهری و نی
مســائل قابــل اهمیــت و نــکات رعایــت شــده در اجــرای ســیفون 
ــه شــرح  ــه اختصــار ب ــا جــاده نیــروگاه ب ــورد ب ــال شــبکه گل کان

ذیــل مــورد توجــه بــوده انــد :
1-1-2- شرایط خاک :

بهتریــن خــاک بــرای اجــرای لولــه رانــی بــا لولــه فلــزی، خــاک 
ــا  ــد. ب ــی باش ــکال م ــو پاس ــت 120 کیل ــل مقاوم ــا حداق رس ب
ــکاک  ــزان اصط ــاک، می ــیلت در خ ــه و س ــزان ماس ــش می افزای
ــد فشــار  ــب آن بای ــه متعاق ــد ک ــی یاب ــش م ــه و خــاک افزای لول
جــک افزایــش یابــد. خاک هــای رس ســخت، ماســه و شــن روان، 
خاک هــای دســتی مصنوعــی همــراه ریشــه درختــان و آشــغال، 
ــای  ــواع خاکه ــنگ از ان ــزرگ س ــای ب ــه ه ــای دارای تک خاک ه
مشــکل دار در اجــرا مــی باشــند و در ایــن گونــه خاک هــا 

ــد. ــه اجــرا افزایــش مــی یاب هزین
ــیر  ــدود 30% مس ــورد ح ــبکه گل ــال ش ــذر کان ــر گ ــازه زی در س
ــرداری  ــکان خاکب ــه ام ــود ک ــداری الزم ب ــا پای ــی ب ــاک رس خ
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جلــوی تیغــه پیشــرو و کاهــش فشــار بــه لولــه و جــک را بوجــود 
آورد در ادامــه مســیر خــاک ماســه ای نــرم و ناپایــدار بــود کــه بــا 
رعایــت تمهیــدات الزم بــا فشــار مســتقیم کار ادامــه پیــدا کــرد 
در ایــن قســمت فشــار جــک هیدرولیــک تــا 120 تــن افزایــش 

پیــدا کــرد.

2-1-2- لوله فلزی و نوع اتصاالت :
ــر  ــروژه دارای قط ــن پ ــده در ای ــتفاده ش ــزی اس ــای فل ــه ه لول
1400 میلیمتــر و ضخامــت جــدار 16 میلیمتــر و بــه طــول 
ــه ضخامــت 8 میلیمتــر و  ــی پلیمــر ب ــا پوشــش بیرون 12 متــر ب
ــه  ــه هــای فلــزی پــس از ســند بالســت الی پوشــش داخلــی لول
ــرون،  ــت 70 میک ــا ضخام ــج اپوکســی ب ــگ بری ــتر پرایمرزین آس
ــه  ــه روی ــه ضخامــت 80 میکــرون و الی ــی ) MIO( ب ــه میان الی

ــت . ــوده اس ــرون ب ــت 100 میک ــه ضخام ــی ب ــش اپوکس پوش
3-1-2- گودال جک : 

ابعــاد گــودال بایــد متناســب بــا  تــوان جــک، قــاب هــای جــک، 
ــالف پیشــرو  ــل، غ ــواره عکــس العم ــه، دی ــت لول ــای هدای بازوه
ــوم زمیــن  ــه هــا احــداث گــردد. در حالتــی کــه رق ــدازه لول و ان
ــوی  ــه نح ــل ب ــس العم ــواره عک ــد دی ــن اســت بای ــی پایی طبیع
ــا  ــود. ب ــل ش ــن منتق ــه زمی ــک ب ــروی ج ــه نی ــردد ک ــب گ نص
ــروژه  ــل پ ــی در مح ــر زمین ــراز آب زی ــودن ت ــاال ب ــه ب ــه ب توج
ــازه  ــود. در س ــده ب ــی گردی ــش بین ــاژ پی ــک پمپ ــدد چاه دو ع
زیر گــذر کانــال شــبکه گلــورد گــودال جــک متناســب بــا طــول 
ــه هــای فلــزی )5 عــدد  غــالف پیشــرو )1/5 متــر(، قطعــات لول
12 متــری( جــک و بازوهــای جــک )1 متــر(، گودالــی بــه ابعــاد 
ــه عمــق 5 متــر  ــه رقــوم مــورد نیــاز ب ــا توجــه ب 15×4 متــر و ب

ــد. احــداث گردی
4-1-2-  نصب جک و تجهیزات آن :

ــه عمــل  ــت الزم ب ــواره عکــس العمــل، دق در نصــب جــک و دی
ــه جــک و  ــودن زاوی ــد ب ــره متعام ــراف و غی ــن انح ــد. کمتری آم
ــه  ــع مناســب فشــار ب ــدم توزی ــث ع ــواره عکــس العمــل، باع دی
ــن  ــردد. همچنی ــی گ ــب م ــن شــده و موجــب تخری ــه و زمی لول
ــر  ــار ب ــان فش ــوازی و همزم ــان و م ــور یکس ــه ط ــک ب ــد ج بای

ــد. ــال نمای ــش را اعم ــه ران حلق
ــه مــورد  ــه و شــیب لول ــه منظــور هدایــت خــط لول ریل هایــی ب
اســتفاده قــرار گرفــت. در نصــب ریل هــای هدایــت دقــت کافــی 
بــه عمــل آمــد تــا اضافــه پــی کنــی انجــام نشــود. بــا توجــه بــه 

امــکان نشســت، بایــد از خاکریــزی زیــر ریلهــا پرهیــز شــود.
ــول  ــایز و ط ــه س ــتگی ب ــا بس ــت آنه ــا و ظرفی ــک ه ــداد ج تع
لوله هــا و مشــخصات خــاک دارد. در عملیــات لولــه رانــی مذکــور 
بــا توجــه بــه قطــر لولــه و مشــخصات خــاک فشــار  تــا حداکثــر 

200 تــن پیــش بینــی شــده بــود.
5-1-2- نکات قابل توجه در مدت اجرا :

ــده  ــواد لغزن ــاک از م ــه و خ ــکاک لول ــش اصط ــور کاه ــه منظ ب
ــدای کار در ســطح خارجــی  ــا در ابت ــه ی ــی شــود ک ــتفاده م اس
ــول و  ــش ط ــا افزای ــرا ب ــن اج ــا در حی ــی رود ی ــه کار م ــه ب لول
ــه،  ــط لول ــوراخ هایی در محی ــاد س ــا ایج ــکاک ب ــش اصط افزای
مــواد لغزنــده بــه محــل تمــاس لولــه و خــاک تزریــق مــی گــردد. 

ــوع  ــه ن ــا توجــه ب ــکا ب ــر گذرجــاده نیــروگاه ن در ســازه هــای زی
ــوان فشــار جک هــای موجــود از  ــه و حداکثــر ت ــوع لول خــاک، ن

ــد. ــده اســتفاده نگردی ــواد لغزن م
ــا  ــام کار ب ــن انج ــه در حی ــت لول ــیب و جه ــزان ش ــرل می کنت

ــت. ــام گرف ــردار انج ــه ب ــپ نقش ــک اکی ــتقرار ی اس
میــزان فاصلــه خاکبــرداری جلــوی لولــه بســتگی بــه نــوع 
خــاک، عمــق زیــر ســطح جــاده و میــزان نیــروی وارده دارد. در 
خاک هــای رس ســخت تــا 1 متــر جلوتــر پیشــنهاد شــده اســت. 
ــرداری 0/3  ــی، خاک ب ــای معمول ــای خاک ه ــتر حالت ه در بیش
تــا 0/4 متــر جلوتــر مجــاز مــی باشــد. در خاکهــای نرم و ریزشــی 
بایــد لبــه بــرش فلــزی )steel cutting edge( در قســمت بــاال 
ــاال و هــم پائیــن در جلــوی غــالف  و در بعضــی مــوارد هــم در ب
فلــزی پیشــرو بــرای کاهــش خطــر نشــت نصــب گــردد. در ایــن 
حالــت خاکبــرداری بایــد فقــط در داخــل انجــام گیــرد و جلــو تــر 
از لبــه بــرش انجــام نشــود. در ایــن پــروژه  همانطــور کــه قبــاًل 
آمــد کل مســیر بــا توجــه بــه ماســه ای بــودن و عــدم چســبندگی 
ــمت  ــزی در قس ــرش فل ــه ی ب ــب تیغ ــا نص ــداری الزم، ب و پای
پیشــرو و بــدون هــر گونــه خاکبــرداری و فقــط بــا فشــار مســتقیم 

کار ادامــه پیــدا کــرد.
ــه،  ــر لول ــه قط ــه ب ــا توج ــرو ب ــزی پیش ــه فل ــاب تیغ در انتخ
ــی در طــول  ــل پیــش بین ــر فشــار قاب مشــخصات خــاک حداکث
اجــرا و غیــره بایــد دقــت کافــی بــه عمــل آیــد. دقــت در انتخــاب 
ــز اهمیــت اســت کــه اصــالح آن  تیغــه پیشــرو از ایــن نظــر حائ
در خاکهــای ماســه ای روان و ریزشــی بــه راحتــی امــکان پذیــر 

نمــی باشــد.
:)pip gacking( بررسی مزایای روش لوله رانی

ــر  ــور از زی ــکان عب ــی و ام ــه ران ــعه روش لول ــه توس ــه ب ــا توج ب
بزرگراه هــا، آزاد راه هــا و خطــوط راه آهــن و تاسیســات شــهری 
ــد  ــوری، بای ــر ن ــای فیب ــت و کابل ه ــال گاز و نف ــوط انتق و خط
ــوارد،  ــن م ــاز در ای ــرای رو ب ــت اج ــا حال ــن روش ب ــه ای مقایس
مــورد توجــه قــرار گیــرد. در اجــرای عملیــات لولــه رانــی پــروژه 
ــورد  ــر م ــن ام ــی II) ای ــورد )واحــد عمران ــبکه گل ــذر ش ــر گ زی

ــت. ــرار گرف بررســی ق
در پــروژه زیــر گــذر شــبکه گلــورد )واحــد عمرانــی II) و 
ــه  ــل لول ــی از قبی ــات مختلف ــروگاه، تاسیس ــاده نی ــا ج ــع ب تقاط
ــه  ــه آب شــرکت حفــاری شــمال و لول آب روســتای زاغمــرز، لول
ــکا و  ــروگاه ن ــازوت نی ــه گاز، آب و م ــی، لول ــای نفت ــراورده ه ف

ــت. ــود داش ــوری وج ــر ن ــل فیب کاب
ــا  ــی در مقایســه ب ــه ران ــای اســتفاده از روش لول ــن مزای مهمتری

ــارت اســت از: ــاز عب ترانشــه ب
الــف( آســیب کمتــر بــه محیــط زیســت، جریــان عبــور و مــرور، 

تاسیســات زیــر بنایــی و عمومــی
ــا دارای  ــم و ی ــر تراک ــق پ ــرا در مناط ــتر اج ــرعت بیش ب( س

ــرا ــت اج صعوب
پ( آســیب کمتــر بــه فعالیــت اقتصــادی و خدماتــی در مناطــق 

پــر تراکــم و حفاظــت بهتــر ابنیــه مجــاور
ــفالت،  ــذاری، آس ــه گ ــاده و مســیر لول ــه ج ــر ب ــه کمت ت( صدم

ــن ــی زمی ــت طبیع ــا و باف ــازی ه روس
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ــیب  ــری از آس ــادف و جلوگی ــرات تص ــش خط ث( کاه
ــی ــی و جان ــای مال ه

مجموعــه عوامــل بــاال باعــث مــی شــود کــه اســتفاده از 
روش لولــه رانــی معمــوالً کــم هزینــه تــر از نصــب لولــه 

بــا روش ترانشــه بــاز باشــد.

1-3- بررسی طول زمان اجرا :
مــدت زمــان الزم در روش لوله رانی بر اســاس مشــخصات 
خــاک، طــول مســیر، تجربــه اجرایــی و میــزان توانمندی 
پیمانــکاران متغیــر مــی باشــد. آنچــه حائــز اهمیت اســت 
بــا توجــه بــه نیــاز بــه احــداث مســیر هــای انحرافــی در 
حالــت اجــرای روبــاز و زمــان الزم بــرای گیــرش اولیــه و 
نیــز اخــذ مجــوزات الزم از ارگان هــای ذیربــط، اختــالف 
ــوده و احــداث  طــول دوره اجــرا در دو گزینــه فاحــش ب
ــر مــی باشــد. در  ــی ت ــه مراتــب طوالن ــاز ب ــه روش روب ب
اجــرای ســازه زیــر گــذر جــاده نیــروگاه نــکا بــه عنــوان 
یــک نمونــه روش لولــه رانــی یــک مــاه و نیــم بــه طــول 
انجامیــد در حالیکــه براســاس پیــش بینــی انجــام شــده 
ــا  ــاز ب ــه روش روب ــداث ب ــرای اح ــان الزم ب ــل زم حداق
ــر  ــی ب ــکا مبن ــروگاه ن ــی نی ــه مشــخصات ابالغ توجــه ب
ــه ســوخت )مــازوت(  ــرای لول ــای پــس ب ــه ب احــداث لول
نیــروگاه و اجــرای دال هــای حفاظتــی، اجــرای راه 
ــر  ــدر امی ــروگاه، بن ــاده نی ــی ج ــیر ترانزیت ــی مس انحراف
آبــاد و پایانــه هــای نفتــی و اخــذ مجــوز بــرای حفاظــت 
ــای  ــراورده ه ــه ف ــرات و لول ــوری مخاب ــر ن ــل فیب از کاب
نفتــی و آب روســتایی زاغمــرز و آب نیــروگاه و لولــه گاز 
در حیــن اجــرا  و نیــز زمــان مــورد نیــاز بــرای بارگــذاری 
بتــن، حداقــل تطویــل زمانــی شــش مــاه و افزایــش قابــل 
توجــه هزینــه هــای مالــی بــه پــروژه تحمیــل می گــردد.

نتیجه گیری و پیشنهادات :
اجــرای ســازه هــای تقاطعــی بــه کمــک روش لولــه رانــی 
ــه امکاناتــی کــه در اختیــار قــرار مــی دهــد  ــا توجــه ب ب
و ســرعت بــاال در اجــرا و کاهــش زمــان اخــذ مجــوزات 
الزم، در حــل مشــکالت شــبکه هــای آبیــاری و زهکشــی 
بــا راههــای ارتباطــی مــی توانــد مناســب باشــد. در ایــن 
راســتا توجــه بــه مــوارد زیــر ضــروری بــه نظــر می رســد: 

آمــوزش صحیــح و اجــرای درســت ســازه و رعایــت . 1
نــکات فنــی الزم در طراحــی و اجــرا.

از . 2 اســتفاده  و  داخلــی  تونمندی هــای  افزایــش 
تجربیــات افــراد و شــرکت های متخصــص بــه 
منظــور کاهــش هزینــه هــای اجــرای و تهیــه 

الزم.  تجهیــزات 
برگــزاری دوره هــای تخصصــی بــه منظــور تبــادل . 3

تجربیــات کارشناســان مربوطــه.

شکل شماره2: عملیات جاگذاری لوله

شکل شماره3: تجهیزات باالبر و تخلیه خاک 

شکل شماره4: اجرای عملیات لوله رانی 
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آلودگی هوا عبارت است از وجود هرگونه ترکیبات گازي، مایع، 
جامد و یا مخلوطي از  آنها در هوا، که بسته به منشاء تولید، 
غلظت و مدت زمان حضور در اتمسفر، بتوانند بطور مستقیم 
یا غیرمستقیم، سالمتي و بهداشت انسان را به خطر انداخته، 
به جانوران و گیاهان آسیب رسانده، اجسام، ساختمان ها و 
دارائي ها را تخریب کرده و بطور کلي رفاه و آسایش عمومي 
و تعادل طبیعي محیط زیســت و اتمســفر را مختل سازد. 

بحث آلودگی هوای محیط های شهری همواره در سطح جهان مطرح 
بوده  و هنوز، دســتیابی پایدار به آب وهوا و در واقع محیط زیستی 
پاک و ســالم، از مهم ترین چالش های پیش روی بشــر می باشد. 
توسعه صنعتی و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ )حتی شهرهای 
شمالی که گمان می رود به خاطر طبیعت و آب وهوای منطقه ای، 
عاری از آلودگی هوا باشــند( که سفرهای بیشمار درون شهری را 
موجب می گردد، در ایجاد پدیده آلودگی هوا نقش بســزایی دارند. 
انواع وســایل نقلیه، صنایع و وسایل خانگی و تجاری، روزانه مقادیر 
قابل توجهی آالینده در فضای محدود و کوچک شــهرها منتشــر 
می ســازند که عالوه بر اثــرات محلی و منطقه ایــی، دغدغه های 

گرمایش جهانی و تغییر آب و هوا را نیز بدنبال دارد. 

به همین دلیل امروزه مطالعات و پایش آلودگي هوا در شــهرهاي 
بزرگ یکي از اصلي ترین برنامه هاي زیســت محیطي و بهداشــتي 
مي باشد که بصورت مستمر انجام می گیرد و نتایج آن براي آگاهی 
عموم بر روي مونیتورهاي پایش آلودگي هواي شهري به نمایش در 
می آید. اما در کالنشهر ساري و به طورکلي اغلب شهرها و استان هاي 
شمالي کشــور، با این گمان و دیدگاه غیرعلمي در نظر مسئولین، 
کــه به دلیل شــرایط منطقه اي، از نظر وجــود جنگل ها و فضاي 
سبز فراوان، مجاورت دریا و بارش هاي مداوم، عاری از آلودگی هوا 
باشند، مقوله پایش مغفول مانده و انتظار می رود در بهترین شرایط 
باشــیم. اما آیا واقعا این تفکر صحیح است؟! آیا واقعا اینگونه است؟
مطالعات انجام شده درباره آلودگی هوای شهر ساری، ناشي ازذرات 
قابل استنشاق با قطر کمتر از 10 میکرون )PM10( و2/5 میکرون 
)PM2.5( وگاز مونواکســید کربن CO، طي چند سال اخیر حاکي 
از نتایج جالبی بوده که در ذیل به آن اشــاره مي گردد : ذرات ریز 
قابل استنشــاق )PM10( و مونواکسیدکربن )CO(، از شایع ترین 
آالینده های موجود در هوای مناطق شــهری می باشند. ذرات ریز 
ناشــی از منابع متحرک دارای پتانسیل قوی تری نسبت به ذراتی 
که از تاسیســات و نیروگاه ها بوجود می آیند، هستند. البته ذرات 

گزارش زیست محیطی از شهر ساری:

براستی آیا   هوای  
شهر   سـاری

 هم می تواند 
آلوده باشد؟

 
مجیــد بابویــه دارابی1، مائــده غالمی ســیدمحله2 

1-کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
گرایش آلودگی هوا

2-کارشناس ارشد مهندسی عمران
محیط زیست
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ریــز، چه برآمده از منابع متحرک، چه تاسیســات و یا نیروگاه ها، 
نســبت به منابع طبیعــی ذرات، از قبیل خاک هــا دارای خطرات 
بیشتری هســتند که این مســئله به دلیل ترکیب شیمیایی مواد 
موجود در ذرات می باشد. بررســی های مختلف نشان داده اند که 
افزایش غلظت این آالینده ها در هوا، باعث افزایش تعداد مراجعین 
به بیمارســتان ها، بروز حمالت آسمی، مشکالت قلبی، مرگ های 

زودرس و نیز افزایش مرگ و میر می شود.
 در یکی از این مطالعات که در سال 86  انجام گرفت ]1[، برای پایش 
غلظت ذرات ریز )PM10(و گاز مونواکسیدکربن )CO(، 4 نقطه از 
شهر ساری شامل: بلوار کشاورز، بلوار امام رضا، بلوار پاسداران و تقاطع 
معلم، به عنوان برگزیده نواحی شــهری مشخص شد و اندازه گیری 
در این ایســتگاه ها بصورت روزانه در ناحیه تنفسی افراد انجام شد.
ســازمان حفاظت محیط زیســت آمریکا)EPA1(، برای میانگین 
ســاالنه غلظت ذرات قابل استنشاق، استاندارد µgm-350 و برای 
استاندارد 24 ســاعته µgm-3150 را توصیه کرده، ولی استاندارد 
ســاالنه هوای پاک ایران µgm-320 را برای آن بیان نموده اســت 
]2[. قیــاس این اســتاندارد با میانگین غلظت ســاالنه  PM10در 
ایســتگاه های شهر ســاری )نمودار1( نشــان میدهد که میانگین 
ساالنه غلظت در 3 ایستگاه معلم، امام رضا و پاسداران، به ترتیب با 
مقادیر )µgm-3 )93/12 ،96/92 ،92/03 حدوداً دو برابر استاندارد 
EPA و بیــش از چهار برابر اســتاندارد هوای پــاک ایران بوده و 
ایستگاه کشاورز نیز با میانگین تراکمµgm-3 121/58 حتی بیش 
از دو برابر از حد مجاز EPA و بیش از پنج برابر از استاندارد ایران 
فراتر بوده اســت. لذا در مجموع، در تمامی ایستگاهها غلظت این 
آالینده از حد مجاز ساالنه توصیه شده توسطEPA (US) و هوای 
پاک ایران بیشتر است.

نمودار 1 : مقایسه میانگین تراکم ساالنه ذرات ریز قابل استنشاق 
در مناطق شهر ساری

طبق اســتاندارد ســازمان بهداشــت جهانی)2WHO(حد مجاز 
8 ســاعته غلظــتppm ،CO 9 اســت ]3[. نتایــج حاصــل از 
 COاندازه گیری هــا در این بررســی حاکي از آن بــود که غلظت
در تمام ایســتگاه ها از میانگین عددی 3ppm )متعلق به ایستگاه 
معلم( بیشتر و از 17ppm )متعلق به ایستگاه کشاورز( کمتر بوده 
است )نمودار 2(. همچنین میانگین غلظت CO در کلیه مناطق به 
غیر از ایستگاه معلم، در طول دوره نمونه برداری از مقدار استاندارد 

8 ساعته، ppm 9 بیشتر بوده است.

1   Environmental Protection Agency
2   World Health Organization

نمودار 2 : میانگین تراکم روزانه CO در مناطق شهر ساری
در مطالعــه دیگری که بر روی ذرات قابل استنشــاق با قطر کمتر 
از 2/5 میکــرون ) PM2.5( در هوای پیاده روهای موجود در چهار 
خیابان مرکزی شــهر در اطراف میدان مرکزی ساری )مرکز شهر(، 
که تردد وسایل نقلیه در آنها زیاد است، انجام گرفت ]4[، مشخص 
 83  µgm-3 شــد که متوســط غلظت این ذرات در کل نمونه ها
)µgm-335( بوده که بیش از دو برابر غلظت اســتاندار 24 ساعته

می باشد که توســط انجمن محیط زیست آمریکا ارائه شده است. 
همچنین میانگین غلظت ذرات در زمانی که ترافیک شــدیدتر بود
µgm-3 87/4 و بین ساعات 10-9 صبح،µgm-3 86/4 بیشترین 

مقدار را به خود اختصاص دادند. این بررسی نشان داد که میانگین 
غلظت PM2.5 در این خیابان ها، در ســاعات پر ترافیک روز مانند 
ســاعات اولیه صبح و ســاعات و اوایل شب بیشــتر از ساعات کم 

ترافیک بعد از ظهر بوده است.
بنابراین مشاهده مي شود که غلظت آالینده هاي هوا درشهر 
ســاري خصوصًا در بخش هاي مرکزي و مناطق تجاری زیاد 
بوده و هوای شهر ساری هم، علیرغم ذهنیت های موجود، 
چندان مطلوب نبوده و می تواند آلوده باشد. احتماالَ دلیل این 
افزایش را می توان ناشی از توسعه صنعتی و تمرکز جمعیت در مرکز 
ســاری و تاثیر عبور و مرور زیاد وســایل نقلیه دانست که عالوه بر 
تولید ذرات آالینده، در پراکنده کردن ذرات ته نشین شده در معابر 
نیــز نقش دارند. تراکم باالی جمعیت با ســطح فرهنگی حومه ای 
شــهر را می توان از دالیــل دیگر مزید بر این علــت عنوان نمود.

این نتایج لزوم بررســی بیشــتر دربــاره وضعیــت آلودگی هوای 
شهر ســاری و نصب تجهیزات و ایســتگاه های پایش کیفیت هوا 
در این شــهر را بیش از پیش مشــخص و ضروری می ســازد. لذا 
همانند ســایر کالن شــهرها الزم اســت تا تشــکیل سازمان 
کنتــرل کیفیت هوا، کــه وظیفه پایــش وضعیــت آلودگی را 
بــر عهــده دارد، در برنامه هــای شــهرداری محترم ســاری قرار 
گیرد تــا چنین نگرانی هائــی در آینده ای نزدیــک مرتفع گردد.

منابع:
بررســی ذرات قابل استنشــاق PM10 در شــهر ســاری، محمود . 1

محمدیان. 1386.
گزارش سالیانه کنترل کیفیت هوای تهران در سال 1390. روشنی. 1391. 2

 .3 Organization, W.H., WHO Air quality guidelines.
 for particulate matterozone, nitrogen dioxide and
 sulfur dioxide: global update 2005: summary of

.risk assessment. 2006
بررســی تراکم PM2.5 در هوای داخل و خارج فروشگاه های مرکز . 4

شهر ساری. محمود محمدیان. 1390
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ــات ناچیــزی کــه در طــول حــدود چهــارده ســال  ــه تجربی ــا توجــه ب ــب ب ــا درود، اینجان ب
حضــور مســتمر در پــروژه هــای مختلــف فاضــالب شــهری اعــم از خطــوط انتقــال، 
ــل،  ــه هــا در شــهرهای بابلســر، باب ــاژ و تصفیــه خان شــبکه های جمــع آوری، ایســتگاه پمپ
جویبــار، گــرگان، کردکــوی، قائمشــهر و ســاری چــه در بخــش اجــرا و چــه در بخــش نظارِت 
شــرکت اس ان ســی الوالــن اینترناشــنال و شــرکت مهندســین مشــاور مهــاب قــدس کســب 

ــر در آورده ام، امیــدوارم مثمــر ثمــر باشــد: ــه رشــته تحری نمــوده ام، نکاتــی چنــد را ب
اجــرای شــبکه فاضــالب بــا توجــه بــه نوپــا بــودن در ایــران، )حــدود دو دهــه(، همــواره دچار 
مشــکالت عدیــده ای بــوده اســت. همانگونــه کــه مســتحضر هســتید در اصــول شهرســازی 
بایســتی ابتــدا تأسیســات زیــر ســاختی بنــا شــود و بــه تبــع آن عملیــات ســاختمانی انجــام 
ــه و..  ــوم و خاورمیان ــان س ــق جه ــر مناط ــد اکث ــا مانن ــور م ــفانه در کش ــه متاس ــرد ک پذی
ابتــدا شهرســازی انجــام و ســپس دســتگاه هــای زیربــط اقــدام بــه ایجــاد و بســط مــداوم و 
غیر اصولــی! ایــن شــبکه هــا مــی نماینــد کــه باعــث اتــالف وقــت و هــرز رفتــن ســرمایه های 
ــال در  ــردد. ح ــف می گ ــق مختل ــاکنین مناط ــرای س ــت ب ــش و مزاحم ــاد تن ــی و ایج مل
ــان  ــی و متولی ــای اجرای ــتگاه ه ــن دس ــی بی ــدم هماهنگ ــوان ع ــی ت ــازار م ــفته ب ــن آش ای
برنامه ریــزی را اضافــه نمــود کــه خــود در تشــدید ســردرگمی و درگیــری یــک مجموعــه 
انســانی نقشــی اساســی را ایفــا مــی نمایــد و یــک معضــل به نظــر العــالج را تداعی مــی کند.
ــاد  ــه، از ایج ــن مقول ــذاران ای ــت گ ــزان و سیاس ــه ری ــهری، برنام ــزی ش ــه ری ــا در برنام آی
ــا یــک عملیــات منســجم اجرایــی،  یــک رویــه مشــترک المنافــع و اتخــاذ یــک تصمیــم، ب
بــه همــراه مشــارکت تمامــی دســتگاه هــای متولــی از ارائــه خدمــات بــه مــردم عاجزنــد؟! 
ــاد و  ــه ایج ــه ب ــص یافت ــارات تخصی ــی اعتب ــد تمام ــی توانن ــا نم ــتگاه ه ــن دس ــا ای آی
ــار  ــک ب ــط ی ــط و فق ــه فق ــروژه ک ــک پ ــب ی ــه خــود را در قال ــوط ب بســط تأسیســات مرب
ــاری و  ــه حف ــازی ب ــانی نی ــات رس ــازی و خدم ــه س ــرای بهین ــد از آن ب ــده و بع ــرا ش اج
تخریــب الیــه هــای بــی زبــان زمیــن! و ایجــاد خســارات ناخواســته بــه تأسیســات مجــاور 
ــا  ــن رؤی ــدن ای ــرای دی ــا ب ــردم م ــا م ــد؟ آی ــت کنن ــزی و هدای ــه ری ــدارد، برنام ــر ن یکدیگ
ــان! کــه حــدود  ــم معــروف بینوای ــه تماشــای فیل ــد ب ــا مــی توانن در کشــور خودشــان تنه
یــک قــرن پیــش مــردم در آن بــالد از ایــن نعمــت برخــوردار بــوده انــد بســنده نماینــد؟! 
ایــن عملیــات اجرایــی بــا توجــه بــه دارا بــودن بــاال تریــن حجــم تخریــب نســبت بــه ســایر 
عملیــات اجرایــی شــبکه تأسیســات شــهری، همــواره موجــب ایجــاد نارضایتــی و تنــش در 
بیــن شــهروندان شــده و ایجــاد گــره هــای کــور ترافیکــی مــی شــود و بســته بــه اجــرا در 
ــه  ــوان ب ــی ت ــن دســت م ــه از ای ــی شــود ک ــت را شــامل م ــواع صعوب ــف، ان مناطــق مختل
بــاال بــودن ســطح آب زیرزمینــی، ســختی یــا عــدم ثبــات الیــه هــای زمیــن، نــوع شــیب 
زمیــن مناطــق و عــدم وجــود شــیب موافــق بــه ســمت محــل تصفیــه خانــه اشــاره نمــود 
ــی غیرممکــن نمــوده و نیازمنــد احــداث ایســتگاه های  ــت ســیال را بصــورت ثقل کــه هدای
پمپــاژ بــوده و هزینــه مضاعــف را باعــث مــی گــردد. تراکــم بناهــا و عریــض نبــودن معابــر 

شبکه فاضالب شهری
مهندس مهرداد اکبریان ساروی
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فرعــی و اصلــی، وجــود رودهــای جــاری از بیــن مناطــق 
ــه  ــه خان ــد احــداث تلمب ــاز من ــاز هــم نی ــه ب شــهری ک
مــی باشــد، مشــکالت تملــک اراضــی مــورد نیــاز، توالــی 
مراحــل اجــرای فاضــالب شــهری کــه بــه صــورت 
ــات  ــل تأسیس ــد؛ تداخ ــی باش ــرا نم ــل اج ــوازی قاب م
ــا یکدیگــر، نوســانات تزریــق اعتبــارات ریالــی  شــهری ب
الزم و مســائلی از ایــن دســت کــه باعــث کنــدی در اجــرا 

مــی گــردد را نیــز بایــد بــه مــوارد بــاال افــزود .
ــدران کــه در آن  ــه دیگــر شــهرهای اســتان مازن از جمل
شــبکه فاضــالب شــهری اجــرا شــده اســت می  تــوان بــه 
نوشــهر، چالــوس، محمــود آبــاد و تنکابــن اشــاره نمــود.

شــبکه هــای فاضــالب شــهری بســته بــه نــوع کاربــری 
اتیلــن دو جداره)کاروگیــت(،  پلــی  لولــه هــای  بــا 
پلی اتیلــن تــک جــداره، جــی آر پــی، اســپیرال، بتنــی، 
ــا اتصــاالت مختلــف  پــی وی  ســی و چــدن داکتیــل و ب
ــه  ــته ب ــردد. بس ــرا می  گ ــوش اج ــد و ج ــر، کمربن کوپل
ــه  ــه و ب ــا تغییــرات شــیب لول فواصــل و تقاطــع هــا و ی
ــی،  ــول طراح ــق اص ــوط، طب ــوی خط ــور شستش منظ
ــواع بتنــی  آدم رو )منهــول( نصــب مــی گــردد کــه از ان
درجــا، بتنــی پیــش ســاخته، آجــری و اخیرا منهــول پلی 
اتیلــن اســتفاده مــی شــود. بعــد از اجــرای شــبکه هــای 
جمــع آوری، اتصــال منــازل بــا لولــه هــای پــی وی ســی 
فاضالبــی توســط ســه راهــی هــای اتصــال کــه در طــول 
خــط لولــه گــذاری بســته بــه جانمایــی منــازل در مســیر 
نصــب مــی شــود انجــام می  گیــرد. شــیب، عمدتــاً ثقلــی 
و ســایز ایــن لولــه هــا بــا توجــه بــه تراکــم جمعیتــی و 
منــازل طراحــی مــی گــردد. ســیال توســط ایــن خطــوط 
جمــع آوری بــه خطــوط نیمــه اصلــی و اصلــی هدایــت 
مــی شــود. در مــورد شــهر ســاری بایــد گفــت عملیــات 
ــال  ــدوداً از س ــهر، ح ــن ش ــالب ای ــبکه فاض ــرای ش اج
ــبکه  ــر ش ــدود 300 کیلومت ــون ح ــاز و تاکن 1381 آغ
ــت.  ــده اس ــرا ش ــی اج ــعاب خانگ ــدود 14000 انش و ح
ــاری  ــه س ــه خان ــهر و تصفی ــی ش ــاژ اصل ــتگاه پمپ ایس
ــدود  ــاحتی ح ــا مس ــدول، ب ــار م ــی چه ــش بین ــا پی ب
ــد.  ــی باش ــع م ــواک واق ــتای عالی ــار، در روس 12 هکت
ــی  ــل ابتدای ــز در مراح ــدول 2 نی ــال و م ــدول 1 فع م
ــه  اجــرا اســت. فراینــد تصفیــه فاضــالب در تصفیــه خان
ــدود  ــه در ح ــهر ک ــی ش ــاژ اصل ــتگاه پمپ ــاری از ایس س
ــت،  ــده اس ــع ش ــه واق ــه خان ــری تصفی ــه 900 مت فاصل
آغــاز و پــس از یــک مرحلــه آشــغالگیری توســط پمــپ 
 GRP ــال ــه انتق ــق خــط  لول ــی و از طری ــای فاضالب ه
ــه  ــه داخــل تصفیــه خان ــه طــول حــدود 1300 متــر ب ب
هدایــت مــی شــود. جریــان فاضالبــی بــا حداکثــر حجــم 
برابــر بــا 0/546متــر مکعــب بــر ثانیــه پــس از عبــور از 
صافــی ریــز مکانیکــی و پــرس شــوینده بــه اتاقک شــن و 
ماســه وارد و پــس از هوادهــی، ذرات شن و ماســه توســط 

پمــپ هــای مســتغرق از جریان جدا و در قســمت دســته 
ــاژ و توســط کانتینر هــای مخصــوص حمــل  ــدی پمپ بن
می گــردد. گریــس موجــود نیــز در ایــن مرحلــه توســط 
ــپ  ــط پم ــت و توس ــده برداش ــدا کنن ــای ج ــش ه بخ
هــای گریــس و تفالــه پمپــاژ مــی شــود. جریــان بعــد از 
عبــور از دســتگاه پارشــاِل جریــان ســنج و تعییــن دبــی 
ــذاری  ــوب گ ــه وارد و رس ــینی اولی ــه نش ــزن ت ــه مخ ب
مــی شــود و توســط پمــپ هــای گریــز از مرکــز کــه بــه 
یــک ماســراتور )مرطــوب کننــده( مجهــز اســت، لجــن 
تــه نشــین شــده اولیــه حــذف مــی شــود و مخــزن لجــن 
فعــال و دمنــده هــا باعــث فعــال شــدن میکــرو ارگانیــزم 
ــدی و  ــل بع ــوند. در مراح ــی ش ــن م ــم لج ــا و هض ه
گــذر از حوضچــه تــه نشــینی ثانویــه و ســیکل برگشــتی 
مربوطــه و تغلیــظ و تثبیــت هــوازی لجــن، جریــان آب، 
ــد  ــور از واح ــس از عب ــده پ ــی( ش ــر زن ــد زدایی)کل گن
UV از نیتــرات هــا، دترجنــت هــا و ســایر آالینــده هــا 
ــه  عــاری شــده و ســپس توســط خــط انتقــال پســاب ب
ــه  ــود. الزم ب ــی ش ــت م ــن هدای ــه تج ــمت رودخان س
ــکلی  ــه ش ــزات ب ــی تجهی ــب تمام ــه نص ــت ک ــر اس ذک
ــه  ــل رودخان ــا مح ــه ورود ت ــان از لحظ ــه جری ــت ک اس
ــت  ــود کمپوس ــد. ک ــی باش ــش م ــروی گران ــر از نی متأث
اســت. فراینــد  ایــن  ارزشــمند  محصــوالت  از  نیــز 

بــر همــگان واضــح و مبرهــن اســت کــه آب، ایــن مایــع 
معــروف بــه حیــات، نقشــی اساســی در زندگی بشــر دارد 
و در ایــن برهــه از زمــان کــه بحــران کــم آبــی دامنگیــر 
موجــودات ایــن کــره خاکــی گشــته اســت توجــه بــه هرز 
نرفتــن و بازیافــت ایــن ترکیــب هیدروژنــی اکســیژنی از 
ــه  ــی ک ــای جذب ــاه ه ــتفاده چ ــات اســت. اس ــم مهم اه
رایــج تریــن راه دفــع پســماند هــای آبــی در کشــور مــا 
ــوده شــدن ســفره هــای آب زیرزمینــی  اســت باعــث آل
ــن معضــل در مناطــق دارای ســطح  ــه ای ــردد ک ــی گ م
ــای  ــار آب ه ــی مه ــود دارد. از طرف ــتر نم ــاال بیش آب ب
ســطحی نیــز همیشــه دغدغــه ای بــرای متولیــان شــهر 
ــرح آن  ــه ش ــزی ک ــه ری ــا  برنام ــت. ب ــوده اس ــاری ب س
ــه  ــی ب ــم آب بازیافت ــه حج ــوان ب ــی ت ــد م ــرض ش ع

چرخــه مصــرف افــزود.
ــه اهدافــی  ــل ب پــس شایســته اســت کــه همگــی در نِی
کــه در نهایــت ضامــن ســالمتی نســل فعلــی و آتــی مــا 
اســت کوشــا باشــیم و از آلــوده کــردن آب بپرهیزیــم  و

 آب را گل نکنیم .
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چکیده
ــه  ــه، کلی ــاوری RFID پرداخت ــی فن ــه بررس ــه ب ــن مقال در ای
تجهیــزات مــورد اســتفاده بــرای راه انــدازی پــروژه ای مبتنــی بــر 
آن را تشــریح و در پایــان برخــی از کاربردهــا و مزایــای فنــاوری 

ــم. ــر می نمایی ــف را ذک ــع مختل RFID در صنای
مقدمه

ــب  ــی در قال ــه آرام ــر ب ــات بش ــا و اختراع ــی از نوآوری ه برخ
ــی  ــدا م ــمیت پی ــردم رس ــوم م ــن عم ــردی بی ــی کارب محصول
ــدون  ــدرن ب ــی م ــور زندگ ــه تص ــد ک ــی رس ــی م ــد و زمان کنن
وجــود آنهــا غیــر ممکــن بــه نظــر مــی رســد. مثــال آن را مــی 
تــوان از تلویزیــون و موبایــل گرفتــه تــا هواپیمــا بســط داد. ایــن 
ــردم  ــوم م ــتفاده عم ــورد اس ــادی نیســت م ــان زی ــزات زم تجهی
قــرار گرفته انــد ولــی گســتره کاربــرد آن بســیار بیشــتر از عمــر 

ــا اســت. ــش آن ه پیدای
برخــی از فــن آوری هــا نیــز شــاید ماننــد ایــن اقــالم بــه چشــم 
مصــرف کننــده نیاینــد ولــی در فراینــد تولیــد، پخــش و فــروش 
 RFID ایــن محصــوالت نقشــی کلیــدی دارنــد. تکنولــوژی
ــن  ــته از ف ــن دس ــی، از ای ــواج رادیوی ــق ام ــایی از طری ــا شناس ی
ــیار  ــرفته بس ــورهای پیش ــه در کش ــت ک ــا اس ــو پ ــای ن آوری ه
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بــه زودی در همــه جــا فراگیــر 
ــل  ــاوری RFID را نس ــن، فن ــیاری از محققی ــد. بس ــد ش خواه
ــد. در  ــی دانن ــد )Barcode( م ــن بارک ــه و جایگزی ــل یافت تکام
ــت  ــی اس ــن امکانات ــاده تری ــی از س ــی یک ــن جایگزین ــع ای واق
کــه RFID در اختیــار مــا قــرار مــی دهــد و دامنــه امکانــات و 
ــوژی  ــن اســت. پیاده ســازی تکنول ــر از ای ــرد آن بســیار فرات کارب
ــه  ــرات و برنام ــک، مخاب ــاخه الکترونی ــه ش ــه س ــر پای RFID ب

ــر اســتوار اســت.  نویســی کامپیوت
تکنولوژی RFID چیست؟

 Radio Frequency Identification مخفــف عبارت RFID 
ــی اســت کــه  ــس رادیوی ــق فرکان ــه معنــی شناســایی از طری و ب

یکــی از اعضــای مهــم خانــواده تجهیــزات AIDC1 مــی باشــد. 
همــان طــوری کــه از نــام آن مشــخص اســت طریقه شناســایی بر 
اســاس امــواج رادیویــی بــوده و بزرگتریــن مشــکل سیســتم های 
شناســایی خــودکار یعنــی محدودیــت شــدید فاصلــه و موانــع را 
از بیــن مــی بــرد. از ایــن فنــاوری نیــز ماننــد ســایر فنــاوری هــای 
ــا،  ــزات، کااله ــواع تجهی تشــخیص خــودکار جهــت شناســایی ان
ــم  ــر بخواهی ــردد. اگ ــتفاده می گ ــان ها اس ــی انس ــات و حت حیوان
ــد  ــم، بای ــت کنی ــرد آن صحب ــورد عملک ــه طــور مختصــر در م ب
ــه  ــا Tag را ب ــوص ی ــبهای مخص ــر، برچس ــی کارب ــم گاه بگویی
دلیــل شــباهت زیــادی کــه بــه بارکــد دارد بــر روی اقــالم مــورد 
ــدوده  ــب در مح ــن برچس ــر ای ــال اگ ــد. ح ــی کن ــب م ــر نص نظ
مجــاز گیرنــده (Reader)مــورد نظــر قــرار بگیــرد بــا تبــادل داده 
ــد درون آن در  ــود و ک ــایی می ش ــده شناس ــط گیرن ــا آن، توس ب
ــرم افــزار مربوطــه جســتجو شــده و عملکــرد  بانــک اطالعاتــی ن

مــورد نظــر مــا را انجــام مــی دهــد.
ــوژی RFID از برخــی از جهــات مشــابه سیســتم بارکــد   تکنول
ــه بارکــد  ــل یافت ــوان آن را نســل تکام ــی ت ــی م می باشــد و حت
دانســت؛ زیــرا از بارکــد نیز بــرای همین منظــور می توان اســتفاده 
ــث  ــد دارد باع ــن آوری بارک ــه ف ــی ک ــکالت مهم ــا مش ــرد. ام ک
می شــود کــه مــا بــه ســمت تکنولــوژی RFID هدایــت شــویم.

RFID تجهیزات مورد استفاده در فناوری
 RFID بــرای پیــاده ســازی یــک پــروژه مبتنــی بــر تکنولــوژی

نیــاز بــه تجهیــزات زیــر مــی باشــد:
1 .(Tag) انواع برچسب
2 .(Reader & Antenna) انواع قرائتگر و آنتن
3 .(Printer) انواع نویسنده اطالعات
نرم افزار مدیریت اطالعات و بانک اطالعاتی.. 4

1  Automatic Identification and Data Capture 

بررسی فناوری
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TAG برچسب
برچســب ابــزار اصلــی سیســتم RFID اســت کــه بــه فــرد، کاال، 
ــردد  ــل می گ ــر متص ــیله دیگ ــا وس ــود ی ــر موج ــا ه ــیء و ی ش
ــار  ــم.TAG  از چه ــی کنی ــایی و ردیاب ــم آن را شناس ــا بتوانی ت
ــت و  ــن دریاف ــی، آنت ــه کنترل ــده، تراش ــه نگهدارن ــمت پای قس
ارســال اطالعــات و منبــع تغذیــه تشــکیل مــی شــود. در شــکل 
ــال را  ــر فع ــب غی ــک برچس ــاخت ی ــف س ــل مختل ــر مراح زی

ــد: ــاهده میکنی مش

منبع تغذیه
از آنجایــی کــه تراشــه بــه کار رفتــه در تــگ بــه منظــور تامیــن 
انــرژی بــرای ارســال اطالعــات نیــاز بــه منبــع تغذیــه دارد، لــذا 
ــر  ــی زی ــروه اصل ــی از 3 گ ــگ در یک ــرد آن ت ــا کارب ــب ب متناس

قــرار مــی گیــرد:
Passive Tags )تگ غیر فعال(. 1
Active Tags )تگ فعال(. 2
Semi Active Tags )تگ نیمه فعال(. 3

 ،Tag تــگ غیــر فعــال(: ایــن نــوع از( Passive Tags -1-1
انــرژی مــورد نیــاز خــود را توســط ســیم پیــچ خــود و از امــواج 
الکترومغناطیســی کــه توســط Reader تولیــد مــی شــود، تأمین 
مــی کنــد و در واقــع هیــچ نــوع باتــری یــا منبــع تغذیــه دیگــری 
درون آن قــرار نــدارد. جریــان الکتریکــی القــاء شــده در ســیم پیچ 
ــه در  ــرار گرفت ــه داده ی ق ــرده و تراش ــال ک ــگ را فع ــه، ت تراش
حافظــه خــود را توســط آنتــن منتشــر مــی کنــد. عمــر طوالنــی، 
قیمــت پاییــن، ابعــاد کوچــک، دامنــه کاربــرد وســیع و انعطــاف 
ــر(،  ــر از 5 مت ــم )کمت ــرد ک ــای آن و ب ــی از مزای ــاالی فیزیک ب

عملکــرد ضعیــف در مجــاورت بــا فلزات و حتــی مایعات و داشــتن 
حافظــه ای تنهــا خواندنــی از معایــب ایــن نــوع از تــگ می باشــد.

از  خانــواده  ایــن  فعــال(:  )تــگ   Active Tags-2-1
ــند  ــی باش ــری( م ــی )بات ــه داخل ــع تغذی ــا دارای منب ــگ ه ت
 کــه جریــان مــورد نیــاز تــگ را بــه صــورت دائــم تأمیــن 
ــم در  ــه صــورت دائ ــوالً ب ــا معم ــوع از تگ ه ــن ن ــد. ای ــی کنن م
حــال ارســال اطالعــات موجــود در حافظــه خــود مــی باشــند و 
در برخــی از مــدل هــای خــاص بــه کمــک تنظیمــات کاربــر بــه 
صــورت زمــان بنــدی شــده و بــا اعمــال پالــس از بیــرون عمــل 
ــام  ــری انج ــرف بات ــی در مص ــه جوی ــت صرف ــال داده را جه ارس
مــی دهنــد. ایــن خانــواده از تــگ هــا قابلیــت ارتبــاط بــا ســایر 
تگ هــا را نیــز دارنــد و همچنیــن دارای حافظــه و بــرد عملیاتــی 
ــر،  ــش از 950 مت ــی بی ــرد ارتباط ــند. ب ــی باش ــی م ــیار باالی بس
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــکان برق ــاال، ام ــت ب ــا ظرفی ــی ب ــه داخل حافظ
ســایر تــگ هــا از مزایــا و قیمــت بــاال، ابعــاد بــزرگ، عمــر مفیــد 
ــرد  ــری، کارب ــواد شــیمیایی در بات ــت داشــتن م ــه عل ــاه و ب کوت
محــدود از معایــب عمــده ایــن خانــواده از تــگ اســت. در شــکل 
ــد: ــاهده می کنی ــال را مش ــای فع ــگ ه ــف ت ــواع مختل ــر ان زی
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Semi Active Tags -3-1)تــگ نیمــه فعــال(: ایــن 
خانــواده از تگ هــا ماننــد نــوع فعــال دارای باتــری داخلــی مــی 
باشــد کــه تغذیــه تراشــه را بــر عهــده دارنــد ولــی تفــاوت آن بــا 
نــوع فعــال در ایــن اســت کــه از باتــری بــرای کمــک در ارســال 
ــا  ــرد آن صرف ســیگنالهای رادیویــی اســتفاده نمــی گــردد و کارب
فعــال کــردن مــدارات الکترونیکــی بــر روی Tag اســت .بــه ایــن 
ــرد مناســب )حــدود  ــوع تــگ نیمــه فعــال گفتــه مــی شــود. ب ن
ــات  ــال اطالع ــورها و انتق ــا سنس ــاط ب ــت ارتب ــر(، قابلی 60 مت
ــا و قیمــت  ــال از مزای ــر فع ــوع غی ــر از ن ــا، حافظــه ای بزرگت آنه
نســبتا بــاال، ابعــاد بــزرگ، عمــر مفیــد کوتــاه و بــه علــت داشــتن 
مــواد شــیمیایی در باتــری، کاربــرد محــدود ماننــد نــوع فعــال از 

معایــب عمــده ایــن خانــواده از تــگ هــا اســت.

شکل و اندازه
ــف  ــکال مختل ــاد و اش ــد در ابع ــی توانن ــای RFID م ــگ ه ت
تولیــد شــوند. بــا توجــه بــه ایــن کــه تراشــه و آنتــن بــه 
ــِگ RFID بســیار کوچــک ســاخته  ــک ت ــه شــده در ی کارگرفت
 می شــود، امــکان اســتفاده از تــگ هــای RFID بــه هــر شــکل و 
ــتیکی  ــای پالس ــگ ه ــت )از ت ــد داش ــود خواه ــدازه ای وج ان
کوچکــی کــه ماننــد یــک گوشــواره بــه گــوش حیوانــات متصــل 
مــی شــود تــا کپســولی های بســیار ریــزی کــه در بــدن انســان 
قــرار داده میشــود(. انــدازه و شــکل یــک تــگ RFID بــه نــوع 
کاربــرد آن بســتگی دارد. برخــی از تگ هــا می بایســت بــه 
ــه ای ســاخته شــوند کــه در مقابــل عوامــل محیطــی ماننــد  گون
حــرارت بــاال، رطوبــت و مــواد شــیمیایی مقــاوم باشــند و برخــی 

دیگــر ارزان قیمــت و عمومــی باشــند، نظیــر برچســب های 
شــکل  در  می شــوند.  وصــل  کتــاب  روی  کــه  هوشــمندی 
ــد: ــی کنی ــاهده م ــگ RFID را مش ــی از ت ــواع مختلف ــر ان زی

 )Reader & Antenna( 2- قرائتگر و آنتن
قرائتگــر دســتگاهی اســت هوشــمند کــه ســیگنال هــای دریافــت 
شــده از Tag را پــردازش کــرده و متناســب بــا آن پیغــام مــورد 
نظــر را بــه کنترلــر کــه مــی توانــد PLC یــا PC باشــد ارســال 
ــرژی  ــای Passive ان ــگ ه ــورد ت ــر آن در م ــالوه ب ــد. ع میکن
ــد. در  ــن مینمای ــز تامی ــرا نی ــدن آن ــال ش ــرای فع ــاز ب ــورد نی م
روی  بــر  داده  ثبــت  قابلیــت   ،Reader مدلهــای  از  برخــی 

تگ هــای Active دارای حافظــه نیــز وجــود دارد.
ــر  ــه 3 شــکل زی ــرد آن ب ــا کارب ــزات Reader متناســب ب تجهی

ــود: ــد می ش تولی
)Fixed Type( مدل ثابت

1 .(Hand Held Type) مدل دستي
2 .(PC Card Type) مدل کارت افزایشی به کامپیوتر

در شــکل زیر مدل های مختلفی از Reader را مشاهده می کنید:

)Printer( 3- نویسنده اطالعات
دستگاه  از  هوشمند  برچسب های  اولیه  برنامه ریزی  برای 
بارکد  تواند  می  دستگاه  این  می شود،  استفاده   RFID چاپگر 
تراشة  در  را  اطالعات  همزمان  و  کند  چاپ  اتیکت ها  روی  بر  را 
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 جاسازی شده درون اتیکت مقوایی ذخیره نماید که به این پکیج
کمک  به  دستگاه  این  گویند.  می   RFID Printer/Encoder
می  متصل  کامپیوتر  به   Parallel یا  و   USB  ،RS-232 رابط 

شود و اطالعات مورد نظر را برای Write دریافت می کند.
• 	 Passive و Active ذخیره اطالعات بر روی انواع تگ های

از این دستگاه معموال در چاپ تعداد متوسط استفاده می گردد و 
برای تعداد بسیار باالی تگ از تجهیزات مخصوص استفاده می شود.
در شکل نمونه ای از چاپگر را که قابلیت چاپ بارکد و رادیو شناسه 

را دارد، مشاهده می کنید:

4- نرم افزار مدیریت اطالعات و بانک اطالعاتی
با    RFIDبرچسب های روی  بر  شده  ذخیره  اطالعات  سازگاری 
معرفی  مهم  جنبه های  از  یکی  موجود،  کاربردی  نرم افزارهای 

فناوری RFID به صورت گسترده است.
اطالعات جمع آوری شده توسط  RFID Reader  پس از انتقال 
سیستم  اطالعاتی  بانک  با  ارتباط  و  تحلیل  به  نیاز  کامپیوتر  به 
بزرگ  بسیار  ابعاد  در   RFID کارگیری  به  که  موضوع  این  دارد. 
جمع  اطالعات  انفجار  به  است  ممکن  عرضه  و  تولید  زنجیره  در 
این  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  امری  شود،  منجر  شده  آوری 
مسأله نیاز به نرم افزاری را که فاصله خالی بین اطالعات دریافتی 
افزارها  نرم  روی  بر  موجود  اطالعات  و  ها    RFID Reader در
ای  پروژه  هر  برای  افزارها  نرم  این  می آورد.  وجود  به  پرکند،  را  
به صورت جداگانه ای طراحی و نوشته می شوند و در قالب یک 
کننده  تولید  شرکت های  این  بنابر  ندارد.  وجود  واحد  افزار  نرم 
سازمان منابع  ریزی  برنامه  جامع  های  بسته  رابط،  افزارهای   نرم 
های  بانک   ،(Enterprise Resource Planning) ERP
اطالعاتی و فروشندگان سیستم های مدیریت انبارداری، تالش خود 

را برای بدست آوردن این بازار، به روز و گسترده می کنند. 
5- کاربردها و مزایای فناوری RFID در صنایع

• استفاده در انبار کاال	
• امکان گرفتن موجودی کل انبار در هر لحظه.	
• بدون 	 و  خودکار  صورت  به  اقالم  کلیه  خروج  و  ورود  ثبت 

دخالت انسان.

• مکان یابی سریع کاال در انبار.	
• استفاده در صنعت پوشاک	
• تمامی 	 همزمان  مدیریت  و  اجناس  جابجایی  کنترل  قابلیت 

اجناس داخل فروشگاه.
• نصب 	 با  اجناس  مجاز  غیر  خروج  و  سرقت  از  جلوگیری 

گیت های مخصوص.
• امکان آمارگیری لحظه ای از اجناس فروشگاه و انبار.	
• استفاده در بیمارستان	
• به سادگی 	 که  به طوری  پزشکی  لوازم  و  تجهیزات  پیگیری 

بتوان آنها را پیدا کرد.
• ایزوتوپ های 	 مانند  بیمارستانی  خاص  تجهیزات  کنترل 

و  خطرناک  گاهی  که  تجهیزاتی  و  مواد  دیگر  و  رادیواکتیو 
یا مضر بوده و باید عبور و مرورشان در بین ساختمان ها و 

انبار ها کنترل شود.
• خودکار 	 شناسایی  و  بیماران  مشخصات  و  اطالعات  دریافت 

بسته های دارو.
• استفاده در پارکینگ	
• قابلیت ارتباط با انواع راهبند با گیت های ورود و خروج و یا 	

درب های برقی.
• ثبت تاریخ و ساعت ورود و خروج هر خودرو.	
• امکان گرفتن آمار دقیق کل خودروها موجود در پارکینگ به 	

همراه موقعیت دقیق آن ها.
• استفاده در صنعت دارو	
• کنترل هوشمند تاریخ مصرف دارو.	
• جلوگیری از سرقت داروهای گران قیمت.	
• امکان آمارگیری لحظه ای از موجودی کلیه داروها در انبار 	

و داروخانه.
• استفاده در فروشگاه های بزرگ 	
• اطالع مسئولین فروشگاه از خروج غیر مجاز اجناس.	
• لحظه.	 انبار در هر  و  فروشگاه  اجناس  بررسی موجودی کل 
• کاهش زمان جستجو کاالها برای کارکنان فروشگاه.	

منابع و مراجع
محسن زاده مبین، کاملترین راهنمای سیستم های شناسایی . 1

خودکار RFID، انتشارات نگارنده دانش .

2. RFID Sourcebook-By Sandip Lahiri-Prentice 
Hall PTR (2005)

3. RFID For Dummies-by Patrick J. Sweeney-Wi-
ley Publishing, Inc. (2005)

4. RFID-Read My Chips!- By Brian Gesuale-Piper 
Jaffray (2004)

5. RFID Essentials-By Himanshu  
Bhatt, Bill Glover-O'Reilly (2006)
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پیشنهاداتی در جهت ارتقاء 
کیفیت محیط شهری

نویسنده: علیرضا خرازی، کارشناس ارشد شهرسازی 
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در تغییر شــکل شــهرها چند عامل تأثیر بیشتر و بنیادی تری 
دارند که به ســبب درک و شــناخت این عوامــل و اثرات آنها 
شهرســازی جدید چهــره یک علم میان رشــته ای را به خود 
گرفته اســت. پــاره ای از این عوامل عبارتند از: بررســی وضع 
جمعیت، بیکاری و اشــتغال، جوانان، زنان و کهنســاالن، فقر و 
ثروت، سامانه حمل و نقل، میراث فرهنگی و یادمانهای تاریخی 

و محیط طبیعی و بکر شهر می باشد.
چنانچه شهری در تحلیل مسائل فوق از کارشناسان و متخصصان 
مربوطه در هر زمینه بهره بگیرد، می تواند در زمره شــهر برتر 
به لحاظ جمیع موارد قرار گیرد. بدین منظور با بررســی مسائل 
شهری و نارســایی های موجود در شهرهای ایران به دو راهکار 
پیشــنهادی جهت تقلیل این مسائل پرداخته می شود. یکی از 
این راهکارها، توسعه و ساماندهی در درون شهر و دیگری توسعه 
به سمت ناحیه بیرونی و اطراف شهر می باشد. مفهوم توسعه در 
درون شهر بدین صورت می باشد که باید ابتدا وضع موجود شهر 
را به لحاظ جمیع موارد و به تفکیک محالت، خیابان های مهم و 
میادین شــناخت و سپس نوع برخورد متفاوت با هر یک از این 
عناصر ساختاری شهر جهت مداخله ارائه نمود؛ لذا در توسعه به 
ســمت ناحیه بیرونی شهر)توسعه آینده( ابتدا باید برنامه ریزی 
برای نحوه شــکل گیری آن قسمت از شــهر به لحاظ عملکرد، 
ســاختار و بافت آن صورت گرفته و ســپس بــه تجهیز عناصر 
ســاختاری بوجود آمده در آن پرداخت. بنابراین نوع برخورد و 
مداخله به تناســب موقعیت هر یک از بخش های شهر متفاوت 
می باشــد. به طور کلی در خلق و توسعه فضاهای موجود و نیز 
جدید شهری می توان پیشنهادهایی به شرح ذیل عنوان نمود:

* اســتفاده از پتانسیل های دید و منظر به عناصر و امکانات 	
طبیعی و مصنوعی نظیر: رودخانه، جنگل و...

* شناسایی مشــکالت ترافیکی و نقاط گره گاهی و مفاصل 	
در ســاعات اوج و پیک و متعاقباً تصمیــم گیری و ارائه 

راهکار مناسب جهت حل نارسایی  ها.
* ســاماندهی و توجه ویژه به بافت تاریخی و میراثی شهر و 	

تجهیز مناسب با توجه به ارزش دیرینه آنها.

 شکل شماره 1- نمونه ای از تجهیز محور تاریخی
)محور جلفای اصفهان(

* مکان یابی و ایجاد تصفیه خانه مناســب هم در زمینه آب 	
آشامیدنی و مصرفی و هم در زمینه فاضالب شهری.

* ایجــاد کانال  ها، جــداول و کانیُوها جهــت دفع آب های 	
سطحی حاصل از نزوالت جوی.

* خلق مکان  ها و فضاهای جمعی و گذران اوقات فراغت در 	
سطوح محالت و شهر.

 شکل شماره 2- نمونه ای از فضای جمعی خاطره انگیز
)میدان سن مارکو ونیز( 

طراحی و جانمایی ایستگاه های مناسب حمل و نقل در طول 
محورها و شریان های اصلی شهر و متعاقباً به کارگیری ناوگان 

مناسب حمل و نقل با توجه به ظرفیت های شهر.

شکل شماره 3- نمونه ای از طراحی ایستگاه های 
دوچرخه و موتور

* ایجــاد نظم و امنیــت اجتماعی در اســتفاده از فضاهای 	
همگانی و عمومی شهر نظیر: میادین و پارک  ها. 

* ایجاد مسیرهای پیاده و تفرجگاهی در سطح شهر و تجهیز 	
مناســب آنها با توجه به امکان ســنجی و نیازسنجی در 

زون های مناسب.
* ایجاد مســیرهای مختص دوچرخه و تجهیز مناسب این 	

محورها در طول شبکه های ارتباطی.
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شکل شماره4- نمونه ای از تشویق به استفاده از دوچرخه 
توسط مجسمه )پارک حاشیه زاینده رود اصفهان(

* ایجاد مسیرهای ویژه اورژانس در وضعیت حوادث غیر مترقبه 	
نظیر: آمبوالنس حمل بیمار و ماشــین های آتش نشــانی.

* تقویت حس مشــارکت جمعی شــهروندان با استفاده از 	
نظرســنجی میدانی، محلی و حضوری در سطح محالت 
شــهر و انتخاب نمایندگانی از میــان آنها جهت ارتباط با 

ارگان هایی نظیر: شهرداری و شورای شهر.
* ایجــاد دهکــده تفریحی-توریســتی بــه منظــور خلق 	

فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری.
* حذف اغتشاشات و آلودگی های بصری در جانمایی عالئم 	

و تابلوهــای راهنمــا و نیز تیرهای چراغ برق در ســطح 
خیابان  ها و محالت شهر و مکان یابی و طراحی مناسب و 

اصالح کیفی آنها.

شکل شماره5- استفاده بهینه از عناصر مبلمان شهری 
)استفاده همزمان از دو عنصر گلدان و چراغ(

 شکل شماره6- استفاده بهینه از عناصر مبلمان شهری
)استفاده همزمان از دو عنصر گلدان و نیمکت(

* خلق نشانه  ها و المان های معرف هویت شهری با توجه به 	
عناصر مصنوع بومی و جدید و نیز عنصر طبیعی نظیر آب.

شکل شماره7- استفاده از المان های بومی و جدید و عنصر آب 
)میدان انقالب امیرکال بابل(

* توجه به ساخت و ســاز متناسب با اقلیم و نیز بهره گیری 	
از انرژی هــای تجدید پذیر در اســتفاده از مصالح در روند 

ساخت و ساز شهری.
* اقدام در خصوص تشــکیل انجمن  ها و نهادهای اجتماعی 	

و نیز تأسیس تعاونی های تولید، توزیع و مصرف در جهت 
ایجاد فرصت هــای داوطلبانه برای افــراد جویای کار در 

پروژه های شهری.
نتیجه گیری

بدیهی اســت تحقق این راهکارها زمانی میسر است که اوالً: از 
نیروهای متخصص در امور شــهری نظیر شهرسازان، معماران، 
حمل و نقل شهری و ... اســتفاده شده و ثانیاً: هماهنگی میان 
ســازمان  ها و ارگان های ذیربط در امور شهری به وجود آید. در 
زمینه متخصصان این نکتــه را باید اذعان نمود که هر کدام از 
ایــن نیروها و ظرفیت  ها باید در جای مناســب خود و با توجه 
به تجارب به کارگیری شــده و نیــز در زمینه هماهنگی میان 
دســتگاه  ها و ســازمان های دخیل در امور شــهری می بایست 
کمیته ای متشــکل از نمایندگان سازمان  ها جهت پیگیری امور 

مربوطه در شهرداری و یا شورای شهر تشکیل گردد.
منابع و مآخذ

سعیدنیا، احمد، 1382، "کتاب سبز شهرداری  ها"، انتشارات . 1
سازمان شهرداری  ها و دهیاری های کشور.

تیبالدز، فرانســیس، 1383، "شهرســازی شــهروندگرا"، . 2
مترجم: محمد احمدی نژاد، نشر خاک.

شیعه، اسماعیل، 1389، "مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی . 3
شهری"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

ی
سار

ن 
سی

ند
ه

 م
ون

کان
ی 

خل
دا

ه 
ری

ش
ن

www.KanoonSari.com

44

28



مقدمه 
امروزه بشــر وارد عصر تازه ای شــده و با پایان عمِر دوران صنعتی 
از اواسط قرن بیستم، شاهد تحوالت پرشتابی در فناوری اطالعات 
بوده اســت. ورود رایانه و در پــی آن توانمندی های تکنولوژی های 
ارتباطی، شــبکه جهانی، ارتباطات و اطالعات را به هم پیوســته و 
کوچک کرده اســت و واژه دهکده جهانی بیش از هر زمان دیگری 
ملموس اســت. یکی از نمادهای آشــکار و آشنای این پیشرفت ها 
اینترنت می باشــد که به ســرعت همه ابعاد زندگی ما را دگرگون 
می سازد، البته باید به این مهم اشاره نمود که پیشرفت و تغییرات، 
چالش هایی را نیز به همراه دارند و بروز فناوری های نوین می تواند 
هم فرصت باشــد هم تهدید. استفاده روزافزون از خدمات اینترنتی 
اگر چه بسیاری از امور روزمره بشر را تسهیل نموده است اما بستری 
 مناسب را برای سو استفاده های مجازی فراهم کرده است. بی شک

 افزایش آگاهی جامعه نســبت به امنیت رایانه و شناخت تهدیدات 
فضای مجازی موجب کاهش احتمال حمالت سایبری می گردد.

فیشینگ و رضورت آگاهی از 

رسقـت هویـت سایربی
مهندس  مانا فالح نژاد

کارشناس نرم افزار و فناوری اطالعات
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فیشینگ1
امروزه بســیاری از امور بانکی به صورت آنالین انجام می شــوند و 
روش های مختلفی برای ســرقت اطالعات بانکی در فضای مجازی 
کاربران را تهدید می کند. یکی از این روش ها "فیشینگ" می باشد 

که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.
واژه  فیشــینگ بــه معنــای ســرقت هویــت می باشــدکه برای 
اولیــن بــار در ســال 1995 مــورد اســتفاده قــرار گرفــت به 
در  جالــب  نکتــه  شــود.  مــی  نوشــته   Phishing صــورت 
 F بــه جــای حــرف Ph نــگارش واژه فیشــینگ اســتفاده از 
می باشد تا امالی اشتباه آن نیز تداعی کننده فریفتن باشد. سرقت 
هویت یا فیشینگ، اســتفاده از هویت و اطالعات حساس شخصی 
دیگر برای سوء  استفاده های مالی و غیر مالی است که کالهبرداری 
با اســتفاده از کارت اعتباری دیگران، نمونه ای از سرقت هویت می 
باشــد. در این شکل از جرایم ســایبری، مجرم نسخه ای مشابه از 
تارنمای یک بنگاه تجاری، بانک و یا شــبکه های اجتماعی را ایجاد 
و تالش می کند تا کاربران را جهت افشــای اطالعات شخصی  نظیر 
نــام کاربری و کلمه عبور فریب دهد و با اســتفاده از این اطالعات 
مقادیر بسیاری وجه بدســت آورد. فیشرها از روش های متعددی 
برای فریب دادن کاربران اســتفاده می نماینــد. به عنوان نمونه با 
ارســال نامه های الکترونیکی و استفاده از لوگوی قانونی یک بانک، 
شــائبه ارســال آن نامه از یک مرجع معتبر و قانونی را ایجاد می 
کنند. به عنوان مثال ایــن نامه ها به دریافت کننده اطالع می دهد 
که بانک، زیرســاخت فناوری اطالعات خود را تغییر داده اســت و 
از همه مشــتریان می خواهد که اطالعات کاربــری خود را مجدداً 
تاییــد نمایند. رمز موفقیت این نوع حمالت بر توانایی جلب اعتماد 
کاربران استوار است و بدیهی است که مهاجمان از هر روشی برای 

موجه تر جلوه دادن خود، استفاده خواهند کرد .
روش های فیشینگ

جعل و دستکاری پیوندها و آدرس ها . 1
ایــن روش یکــی از شــیوه هــای متــداول فیشــینگ اســت. 
 در ایــن روش، پیوندهــا و نشــانی تارنمــای ســازمان هــا و 
شــرکت های غیرواقعــی و جعلــی از طریق پســت الکترونیکی 
 بــرای کاربــران ارســال مــی شــوند. ایــن نشــانی هــا بــا 
نشــانی های اصلی، تنهــا در یک یا دو حرف تفــاوت دارند مانند 
www. به جای تارنمای اصلی www.bankmelat.ir استفاده از

. bankmellat.ir
گریز از فیلترها . 2

فیشــرها برای جلوگیری از شناخته شدن توســط فیلترهای ضد 
فیشینگ در نامه های الکترونیکی، از عکس به جای نوشته استفاده 

می کنند.
جعل تارنما . 3

برخی از فیشرها از جاوا اسکریپت2 برای تغییر آدرس در نوار آدرس 
مرورگر استفاده می کنند تا هیچ جای شکی برای قربانی نماند. در 
این نوع فیشــینگ از کاربر خواسته می شود تا با درج نام کاربری 
و کلمه عبور وارد تارنمای بانک خود شــود. ظاهرا همه چیز عادی 
1 Phishing

ــه بیشــتر  ــان اســکریپت نویســی اســت ک ــک زب 2  جــاوا اســکریپت ی
ــای  ــد کده ــا همانن ــت و دقیق ــاط اس ــای HTML در ارتب ــد ه ــا ک ب

ــود . ــی ش ــرا م ــف اج ــای مختل ــرم ه ــت ف HTML روی پل

است، از نشــانی تارنما گرفته تا گواهینامه امنیتی3 اما در حقیقت 
پیوند به آن تارنما، دســتکاری شده است تا با استفاده از کاستی ها 
و نواقص امنیتی موجود در اســکریپت های آن تارنما، حمله انجام 

شود. این روش نیازمند دانش و آگاهی باالیی است.
فیشینگ تلفنی . 4

تمام حمالت فیشینگ نیازمند تارنمای قالبی نیست. پیام هایی که 
ظاهراً از طرف بانک فرســتاده شده است و از کاربر می خواهد تا به 
دلیل وجود ایراد در حســاب بانکی، شماره خاصی را شماره گیری 
کند، نیز می تواند حمله فیشینگ باشد. بعد از گرفتن شماره ای که 
متعلق به فیشر است و با سرویس صوتی که از طریق IP  مهیا شده 
اســت، از کاربر خواسته می شود تا شماره حساب و شماره شناسه 

شخصی4 خود را وارد کند.
مقابله با فیشینگ

برای مقابله با فیشــینگ توصیه می شــود کاربــران به نامه های 
الکترونیکی که از آن ها درخواست شده تا فرمی را پرکنند اطمینان 
ننماینــد. همچنین اطالعات حســاب کاربری خــود را در اختیار 
تارنماها قرار ندهند و برای پرداخت آنالین از درگاه های مخصوص 
بانک ها اســتفاده کنند. بهتر اســت نامه های الکترونیکی که وارد 
پوشــه Spam شــدهاند، با دقت بیشتری باز شــوند و در صورت 
ناشناس بودن فرستنده، آنها را پاک نمود و هرگز به تقاضاهایی که 
از طریق نامه های الکترونیکی یا پنجره های Pop-up 5 اطالعات 

شخصی کاربران را طلب می نمایند، پاسخی داده نشود.
بــرای کاهش احتمال حمالت فیشــینگ، کاربران باید به نشــانی 
تارنماهــا و نامه های الکترونیکی دریافت شــده توجه بیشــتری 
کنند. جهــت ورود به تارنماها از پیوندهــای موجود در نامه های 
الکترونیکی دریافتی اســتفاده نکنند و حتماً نشــانی تارنما را در 
نوار آدرس تایپ نمایند. کارشناســان فناوری اطالعات توصیه می 
کنندکاربران اینترنتی قبل از وارد کردن هرگونه اطالعات شخصی 
در یک تارنما، اســتفاده از رمزنگاری برای ارسال اطالعات شخصی 
را بررســی نمایند. در اینترنت اکســپلورر می توان این عمل را با 
3  Security Certificates 
4  Personal Identification Number (PIN)
5    Pop up به پنجره های خود باز شویی گفته می شود که جزئی از  
 طراحی سایت هستند و معموالً با یک عمل کاربر یا عمل از پیش تعیین
.شدۀ دیگری، برای کاربران باز می شوند
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دیدن آیکون قفل زرد رنگی که در نوار آدرس نشــان داده می شود 
و عبارت https به جای http  بررسی کرد.

این نشــانه داللت بر اســتفاده تارنما از رمزنــگاری برای کمک به 
محافظت از اطالعات حساس دارد. بر روی این عالمت دوبار کلیک 
کننــد تا گواهی امنیتی برای تارنما نشــان داده شــود. نام بعد از 
Issued to باید با تارنمایی که در آن حاضر هستند مطابقت کند 
و اگر نام متفاوت اســت احتماالً در یک تارنمای جعلی قرار دارند. 
چنانچه مطمئن نیستند که یک گواهی قانونی است، هیچ اطالعات 
شــخصی وارد نکنند و تارنما را تــرک نمایند. اگرچه فناوری های 
نوین چالش ها و تهدیدات جدید را به همراه دارند اما بشــر همواره 
در پــی یافتــن روش هایی برای مقابله با آنها می باشــد. محققان 
دانشــگاه رویال هالوِوی6 لندن ســامانه ای به نام Uni-IDM7 را 
ابداع کرده اند که از کاربران در برابر حمالت فیشــینگ و ســرقت 
آنالیــن کلمه عبور محافظت می کند. این فناوری به کاربران اجازه 
می دهد که برای هر یک از تارنماهایی که به آن ها دسترسی دارند، 
کارت های هویتی الکترونیکی تولید نمایند. این کارت های مجازِی 
هویتی، با امنیت بســیار باال ذخیره شده و به دارندگان آن ها اجازه 
مــی دهند تا به راحتی و تنها با یک کلیک بر روی این کارت ها به 

تارنمای مورد نظر مراجعه کنند. 
سخن پایانی

عــدم ارتباط گســترده جهاني ایــران تحت وب، متصــل نبودن 
حســاب هاي بانکي داخلي به حســاب های بیــن المللی و اعمال 
فیلترنیگ موجب شــده اســت کشــور ما کمتر مقصد فیشرهای 
خارجی باشــد اما نباید خطرات فضای ســایبری داخلی را نادیده 
گرفت. توسعه  روزافزون زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات 
در کشــور و افزایش کاربران اینترنت از جمله  دالیلی است که لزوم 
توســعه ســازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل 
اطالعات ایران را توجیه نموده و ضرورت ایجاد پلیســی تخصصی 
6  Royal Holloway
7 Universal Identity Management Tool

برای تامین امنیت و مقابله با جرایم سایبری را  آشکار می کند. در 
همین راستا پس از تصویب قانون جرایم رایانه ای در مجلس شورای 
اســالمی در ســال 1388 و با توجه به لــزوم تعیین ضابط قضایی 
برای این قانون، پلیس فتا8 ایران در بهمن ماه ســال 1389 تشکیل 
گردید. بیشترین مشکل فعلي در ارتباط با فیشینگ و کالهبرداري 
اینترنتــي در ایران عدم آگاهي مردم و کاربران اســت. هر چند در 
حال حاضر کاستي هایي در ارتباط با قوانین ضد فیشینگ در ایران 
وجود دارد اما در مجموع با توجه به قانون جرایم اینترنتي، قوانین 

موجود در حال حاضر پاسخگوي این جرایم در ایران می باشند.
ذکر این نکته ضروریســت که رمز جا نماندن از قطار سریع السیِر 
پیشرفت نخوابیدن است، آری در عصر ارتباطات و اطالعات، دانایی 

رمز بقاست.
منابع
• عبــــدالحسین آذرنگ، سیاست اطـــالع رسانی و تکنـــــولوژی 	

اطالعاتی، اطالعات و ارتباطات ، انتشــارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، تهران، 1370. 

• 	www. : )تارنمــای پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ایران )فتا
cyberpolice.ir

	• Al-Sinani & Chris J Mitchell, A universal cli-
ent-based identity management tool, Royal Hol-

loway Publication, University of London, 2013
	• Alrodhan, W.: Privacy and Practicality of Iden-

tity Management Systems: Academic Overview. 
VDM Verlag Dr. Muller GmbH, Germany, 2011

	• Bertino & Takahashi: Identity Management: Con-
cepts, Technologies, and Systems. Artech House 

Publishers, Norwood, MA, 2011
	• EMC Corporation Publication Annual Report, 

USA, 2013 )www.emc.com/rsa(

پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات     8   
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 مقدمه
در دیدگاه ســنتی بر این 
بــاور بودند کــه مدیریت 
بحران شــامل فرونشاندن 

آتش، عملیات پس از ویرانی و... می باشد. به این معنی که مدیران 
بحران در انتظار خراب شدن امور می نشینند و پس از بروز ویرانی، 
سعی می کنند تا ضرر ناشی از خرابی ها را محدود سازند. بر مبنای 
نگرش جدید باید مدیران درباره اتفاقات احتمالی آینده بیاندیشند 
و مجموعه ای از طرح ها و برنامه های عملی برای مواجهه با تحوالت 
احتمالی آینده در داخل سازمان ها تنظیم شود و آمادگی رویارویی 
با وقایع پیش بینی نشده را کسب کنند. بنابراین مدیریت بحران بر 
ضرورت پیش بینی منظم و کسب آمادگی برای رویارویی با آن دسته 
از مســائل داخلی و خارجی تاکید دارد که به طور جدی شــهرت، 
سودآوری و یا حیات سازمان را تهدید می کند. باید توجه داشت که 
مدیریت بحران با مدیریت روابط عمومی متفاوت می باشــد. مدیر 
بحران سعی دارد تا در شرایط دشوار، سازمان را در موقعیت خوب 
نگــه دارد، در حالی که مدیر روابط عمومی برای خوب جلوه دادن 
ســازمان تالش می کند. مدیریت بحران به منزله یک رشته علمی، 
به طور کلی در حوزه مدیریت اســتراتژیک قرار می گیرد و به  طور 

خاص به مباحث کنترل استراتژیک مرتبط می شود.
تعریف بحران سازمانی 

مفهــوم بحران می تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی 
رابطه سازمان با محیط و  یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد که 

سازمان مجبور است به 
صورت مســتمر از آن 
اگاهی داشــته باشــد. 
در هر یــک از این دو 
نگرش، انجام مســائل بحران در یک دیدگاه مدیریت استراتژیک به 
بهترین وجه قابل درک است. الری اسمیت - رئیس مؤسسه بحران- 
واژه بحران را به این صورت تعریف می کند: »یک اغتشــاش عمده 
در ســازمان که دارای پوشش خبری گسترده ای شده و کنجکاوی 
مردم درباره این موضوع بر فعالیتهای عادی ســازمان اثر می گذارد 
و می تواند اثر سیاســی، قانونی، مالی و دولتی بر سازمان بگذارد.«
یک بحران ســازمانی فقط یک فاجعه  مانند یک رکود اقتصادی و 
یا محدود کردن شــرکت هایی که باعث تلفات عظیم و یا خسارات 
شــدید محیطی می شوند، نیســت.  بلکه می تواند دارای شکل های 
متنوعی مانند مخدوش شــدن خدمات پشتیبانی کننده، اعتصاب، 
شایعات هسته ای جنجال آمیز، رشوه دهی و رشوه خواری، درگیری 
خصومت آمیز، بالیای طبیعی در جهت انهدام محصوالت، خراب شدن 
سیستم اطالعات سازمانی و یا سیستم اطالعات شرکتهای مادر باشد.
یک بحران سازمانی، پدیده ای با احتمال وقوع کم و تاثیرگذاری زیاد 
اســت که قابلیت اجرایی سازمان را تهدید می کند . از مشخصه آن 
مبهم بودن عامل، تاثیرات و وسایل یا راه حل آن است و تصمیمات 
مربوط به آن باید به ســرعت اتخاذ شود. به هر جهت، بحران ها به 
صورت ناگهانی بروز نمی کنند و اغلب آنها عالئم هشــدار دهنده ای 
دارند که مشــکالت و معضالت بالقوه ای را نشان می دهند. در زبان 

مدیریت بحران 
در سازمانها

سید عبدالرضا سلیم بهرامی
)E MBA ( کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
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چینــی واژه »ویجی«1 معادل واژه بحران اســت که معنای خطر و 
فرصــت را می دهد. این لغت اســاس و شــالوده مدیریت بحران را 
آشــکار می کند به عبارت دیگر وقتی اداره کردن به درستی صورت 
گیرد، یک خطر به عنوان یک بحران می تواند یا پیشــگیری شود یا 

اثرات آن کاهش  یابد و یا حتی تبدیل به یک فرصت شود. 
در تعریف بحران ســازمانی بهتر اســت بین بحران2 و واقعه ناگوار3 
تفاوت قائل شــد. بحران توصیف کننده ی شــرایطی اســت که در 
آن ریشه های پدیده می تواند مســائل و مشکالتی مانند ساختار و 
عملیات مدیریتی نامناســب و یا شکســت در تطابق با یک تغییر 
باشــد، در حالی که منظور از واقعه ناگوار این اســت که شرکت با 
تغییرات مصیبت  بار پیش بینی نشــده یا ناگهانی مواجه شــود که 

کنترل کمی بر روی آنها دارد )برنت (.
انواع بحران 

الف- پارسونز سه نوع بحران را بیان می کند که عبارتند از:
1-  بحران هــای فــوری: ایــن بحران هــا دارای هیچگونه عالمت 
هشداردهندۀ قبلی نیستند و سازمان ها نیز قادر به تحقیق در مورد 

آنها و نیز برنامه ریزی برای دفع آنها نمی باشند.
2-  بحران هایی که به صورت تدریجی ظاهر می شوند: این بحران ها 
به آهســتگی ایجاد می شــوند. می توان آنهــا را متوقف کرد و یا از 

1.  WEIJI
2.  CRISIS
3.  DISASTER

طریق اقدامات سازمانی اثرات آنها را محدود ساخت.
3-  بحران هــای ادامه دار: این بحران ها هفته هــا، ماه ها و یا حتی 
ســال ها به طول می انجامد. اســتراتژی های مواجهه شــدن با این 
بحران هــا در موقعیت های متفاوت بســتگی به فشــارهای زمانی، 

گستردگی کنترل و میزان عظیم بودن این وقایع دارد.
می توان از سه معیار ســطح تهدید، فشار زمانی و شدت وقایع، در 
طبقه بندی و شناســایی بحران ها اســتفاده کرد و  از این طریق به 
مدیران نشان داد که چه زمانی یک پدیده و یا یک مشکل می تواند 

تبدیل به یک بحران شود. 
ب-  طبقه بندی بحران ها از لحاظ ناگهانی بودن یا تدریجی بودن آنها :

 بعضی از بحران ها به صورت ناگهانی و یک دفعه به وجود می آیند و 
اثرات ناگهانی بر محیط درونی و بیرونی سازمان می گذارند. به این 
بحران ها، بحران های ناگهانی4 می گوینــد .در مقابل این بحران ها، 
بحران های تدریجی5 وجود دارند که از یک سری مسائل بحران خیز 
شــروع می شوند و در طول زمان تقویت شده و تا یک سطح آستانه 

ادامه و سپس بروز پیدا می کنند.
 برای مقایســه بحران هــای ناگهانی و تدریجی می توان از شــش 
ویژگی کلیدی اســتفاده کرد. الف( بحران های ناگهانی با ســرعت 
به وجود می آینــد، ب( قابلیت پیش بینی کمــی دارند، ج( از یک 
رویداد مشخص یک دفعه ای شروع می شوند، د( در یک زمان ثابت 

4.  ABRUPT CRISES
5.  CUMULATIVE CRISES

نمودار شماره 1: طبقه بندی انواع بحران ها در چهار وضعیت بر اساس دیدگاه »میتراف«
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به وقوع می پیوندند، هـ( صراحت و روشــنی آنها متمرکز اســت، 
و(آشــکارند و از عدم انطباق ســازمان با یک جنبه یا تعداد کمی 
از جنبه های محیطی حاصل می شــوند. در مقایســه با آن، الف( 
بحران های تدریجی به صورت تدریجی و تجمعی به وجود می آیند، 
ب( قابلیت پیش بینی زیادی دارند، ج( واضح و روشن نیستند، د( 
نقطه شــروع آنها از یک سطح آستانه اســت، هـ( با گذشت زمان 
احتمال وقوع آنها بیشــتر می شــود، و( از عدم انطباق سازمان با 

چندین جنبه از محیط به وجود می آیند.
ج ـ طبقه بندی بحران ها از دیدگاه »میتراف«:

 میتــراف برای طبقه بندی بحران ها از دو طیف اســتفاده می کند. 
یک طیف داخلی یا خارجی بودن بحران های ســازمان را مشخص 
می کند. طیــف دیگر فنی یــا اجتماعی بودن بحران ها را نشــان 
می دهد. همان طور که در نمودار شــماره 1 مالحظه می شود محور 
افقی نمودار بحران های داخلی و خارجی را از هم متمایز می ســازد 
و محور عمودی، بحران ها را از حیث ماهیت فنی یا اقتصادی بودن 
در مقابل اجتماعی یا سازمانی بودن تفکیک می کند؛ به این ترتیب، 
می تــوان چهار وضعیت کلی را متمایز ســاخت. در نمودار مذکور، 
برای هر وضعیت کلی، نمونه هایی از بحران های شــناخته شــده، 
 مشخص گردیده است. برای مثال بحران ناشی از »تعمیم نمادین«
)در وضعیت 4( حاکی از شرایطی است که »موقعیت یک سازمان« 
فقط به خاطر آنکه نام آن تداعی منفی می کند، به خطر می افتد. هرچه 
این گونه اقدامات غیر قابل انتظار تر باشند، افزایش آمادگی مدیران 
برای رویارویی با بحران های ناشــی از آنها نیز ضرورت بیشتر دارد.

مدل های مدیریت بحران 

الــفـ  مــدل مدیریت بحران تیــری و میتراف: تیــری و میتراف 
اظهــار می کنند که مدیریت اثربخش بحران ســازمانی جدا از نوع 
بحران، شامل اداره کردن پنج مرحله ی مشخص است که بحران ها 
طی می کنند: )الف( شناســایی یا ردگیــری عالئم، )ب( آمادگی و 
پیشگیری، )ج( مهار ویرانی، )د( بهبود، )هـ( یادگیری. این مدل با 
شناسایی یا ردگیری عالئم بحران شروع می شود وسپس با فرآیند 
یادگیری از مرحله بهبود به  پایان می پذیرد و سپس نتایج یادگیری 

به مرحله اول بر می گردد و این چرخه همین طور ادامه می یابد.
پر واضح اســت دو مرحله اول، جزء مراحل قبل از بحران اســت و 
مدیریت پیش فعال بحران را شامل می شود. در حقیقت هر تالش یا 
فعالیتی در طول این مراحل کمک زیادی به شناســایی، پیشگیری 
و یــا از بحران هــای بالقوه در مراحل اولیــه جلوگیری می کند. در 
مقابل آن، مراحل ســوم و چهارم به عنــوان مراحل بعد از بحران 
هســتند که هر فعالیتی در طی آنها صــورت می گیرد و به عنوان 
فعالیت های واکنشــی یا منفعل هستند که تالشی است در جهت 
مقاومت و کنترل شدید بر یک بحران ظاهر شده و یا حداقل نمودن 

ویرانی های احتمالی آن می باشد.
به صورت مقایســه ای، مدیریت پیش فعال بحران اهمیت ویژه ای 
برای هر سازمان بازرگانی دارد زیرا سازمان را در بسیاری از جنبه ها 
برای رویارویی با موقعیت های بحرانی ناخواســته و غیرقابل انتظار 
آمــاده خواهد کرد و آن را در یک موقعیت مســاعد در زمان وقوع 
بحــران قرار می دهد. برای پیدایش یک چنین مدیریتی باید ســه 
فعالیت اصلی شــامل: ایجاد یک برنامه مدون برای بحران، تشکیل 
تیم مدیریــت بحران و آموزش های منظم پرســنل و یادآوری آن  
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برای مواجهه با بحران ها صورت گیرد.
بـ  مدل واکنشی در مقابل مدل پیش فعال: اساساً در موقعیت های 
بحرانی از دو روش شامل واکنشی و پیش فعال به بحران می نگرند. 
ســازمان ها هم می توانند عالئم هشداردهنده را نادیده بگیرند و با 
وقوع بحران نسبت به آن واکنش نشان دهند و هم می توانند خود را 
برای رویارویی با بحران و مدیریت آن از قبل آماده سازند. در حالت 
اول پیامدهای ناشی از بحران مشخص نمی شوند ولی در حالت دوم 
نه تنها فرصت هایی را برای اداره بحران فراهم می ســازد بلکه حتی 

می تواند به دفع بحران منجر شود.
در مدل واکنشی، تصمیمات مربوط به بحران در حین یا بعد از وقایع 
اتخاذ می شود ولی در مدل پیش فعال، تصمیم گیرندگان شکل های 
مختلف بحران و نیز برنامه های مواجهه با آنها را پیش بینی می کنند. 
اولیــن مرحله در مدل پیش فعال، تجزیه و تحلیل آسیب شناســی 
بحران اســت که سعی می کند نقاط آســیب پذیر در سازمان و نیز 
عوامل مؤثر در وقوع بحران شناســایی شــود. »اســالتر« مدلی را 
برای شناســایی عوامل مؤثر در بحران سازمانی ارائه داده است. در 
این مدل ویژگی های مدیریتی و ســازمانی بر اثربخشی تصمیم، اثر 
می گذارند و سپس متغیرهای محیطی و رقابت به همراه اثربخشی 
تصمیم، میزان حرکت به سوی بحران را شکل می دهد .متغیرهای 
محیطی و تغییرات ناگهانی در محیط شــامل تغییراتی در بازارها، 
عرضه کننــدگان و تأمین کننــدگان، عوامل اقتصادی، سیاســی، 

اجتماعی و … هستند. 
ویژگی هــای مدیریتــی عبارتند از: توانایی هــا و ویژگیهای نیروی 
انســانی و نیز توانمندی های مدیران، شــیوه های رهبری آنها که 
تأثیــر زیادی بر نوع تصمیمات و توانایی ســازمان برای مواجهه با 
بحران دارد. و همچنین ویژگی های سازمانی شامل اندازه سازمان، 
منابع، ساختار، دستورالعمل های اجرایی و کنترل و... هستند که بر 

موقعیت های وقوع بحران تأثیر می گذارند.
ج ـ چرخه عمر بحران و دیدگاه اســتراتژیک نسبت به آن: چرخه 
عمر بحــران بیان می دارد کــه هر بحران چندیــن مرحله را طی 
می کند. طبقه بندی بحران براســاس چرخه عمر آن در مشــخص 
کردن استراتژی های مواجهه با بحران در هر یک از مراحل عمرش و 
حتی چگونگی متوقف کردن بحران برای مدیران مفید است. شکل 
شماره 1 چرخه عمر بحران را از دیدگاه سه صاحبنظر بیان می کند.
مدیریت بحران سازمانی به عنوان فرایندی نظام یافته است که طی 
این فرایند ســازمان تالش می کند بحران های بالقوه را شناسایی و 
پیش بینی کند. سپس در مقابل آنها اقدامات پیشگیرانه انجام دهد 
تا اثر آن را به حداقل برساند. برای اجرای این فرایند باید مشخص 
شود که بحران در چه مرحله از عمر خود قرار دارد تا بتوان نسبت 
به اقدامات پیشــگیرانه و یا هر اقدام مناسب، تصمیم درستی اتخاذ 

کرد و روش های صحیحی به اجرا آورد.
منابع و مآخذ:

1- جک کاتز چاک: مدیریت بحران در بخش های خصوصی و 
 دولتی، مترجم: دکتر علی پارسائیان، انتشارات ترمه، .1383

2- رضوانی، حمیدرضا: تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای 
 سازمان، تدبیر، شماره177، بهمن ماه .1385

3- توماس ای. درابک و دیگران: مدیریت بحران)اصول و راهنمای 
عملی دولتهای محلی(، مترجم: رضا پور خردمند، مرکز مطالعات 

 و برنامه ریزی شهر تهران، پاییز .1383
4- ئی ین میتراف، گاس انگناس: مدیریت بحران پیش از روی 

دادن، مترجم، محمود توتونچیان، موسسه عالی آموزش و پژوهش 
مدیریت برنامه ریزی، .1381

شکل شماره 1: چرخه عمر بحران را از دیدگاه سه صاحبنظر نتیجه گیری
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در خبر نامه نظام مهندســی مازندران شماره 48-49 مورخ93/4/1 
صفحــه 9 بــه نقل از روزنامــه وارش مطلبی تحت عنــوان »وقتی 

ساختمان ها را روی اعصاب مردم می سازیم« این گونه آمده است:
» در ســاری این شــهر تقریباً بی دروپیکرکه هنوز نتوانســته است 
حریمی مشخص یا کمربند سبزی را.....« و در ادامه نیز در خصوص 
مزاحمت های عامالن اجرایی ســاختمان برای همســایگان از نظر 
آلودگی صوتی و بهداشتی و غیره مطالبی درج شده است. »راجع به 
مشاغل مزاحم طبق بند 20 ماده 55، باید شهرداری ها مانع این امور 

شده والبته نظارتشان را نیز تقویت کنند.....« 
آنچه در این نوشــتار می آید مروری است بر معرفی اجزای اجرایی 
شــهرداری ســاری و چگونگی کارآمدی آنها. از نظر سیستم وصول 
مطالبات توسط ماده 100 که همه ی شهروندان از آن مطلع اند، اما 
مانند مردم عصر قاجار به راحتی از کنارآن می گذرند و لذا بد نیست 

ابتدا مشابهت موضوع بادوران قاجاریه نیز مشخص شود.
می گویند در دورانی که بحث مشروطه و مشروعه در زمان قاجار داغ 
بوده است، ازمردم سوال می شد که مشروطه بهتراست یا مشروعه؟ 
آنها از ترس اینکه مورد پیگیرد قانونی قرار بگیرند و یا غیرقانونی اذیت 
شــوند، می گفتند آقا بگذرید ما عیالواریم. عکس العمل شهروندان 
ســاروی و به خصوص مهندســین که در خط اول مخاطبین وضع 

اسفبار ساری هستند بی شباهت با موضوع نیست.
برمی گردیم به خبر نامه خودمان که رســانه ی بومی در آن ساری 
را شهری تقریبا بی درو پیکر توصیف کرد. بنظرمی رسد نگارنده ی 
محترم عنوان یاد شــده، یا ساروی نیســتند یا با عجله از شهر عبور 
کرده و درو پیکرشــهر را رویت ننموده اند. اگر منظورحصارپیرامونی 
و دروازه شهراســت که دیگر هیچ شــهری دیوار و دروازه ندارد که 
ساری دومی آن باشد. امروزه فقط نام دروازه بر روی میادین و مبادی 
ورودی بعضی شهر ها مانده است، مانند : دروازه بابل، دروازه گرگان.
اگر منظور ازدر و پیکر، ورودی ساختمان ها و کالبد فیزیکی شهراست 
که تادلتان بخواهد در بدنه خیابان های شهرســاری در و پیکرداریم 

و تقریبا پارک کردن درست ماشین درخیابان های بدون پیاده رو از 
محاالت است و برای درک این موضوع می توان سری به کوچه پس 

کوچه های خیابان فرهنگ زد.
اما اگر منظور، بی قانونی و عدم رســیدگی در ســاخت و ساز است، 
بهتربود دوست عزیز گزارشگر به جای پرس وجو از همسایگان بناهای 
درحال ساخت و شــهروندان عادی، سری به شهرداری های مناطق 
ســه گانه ی ساری می زدند و قانونمندی دوایر داخلی آنها را که به 
صورت هدفمند درخدمت ماده ی 100 قانون شــهرداری هستند و 
حتــی وفاداری کارکنان را که تاپای جان و بی ادعا در خدمت هدف 
هستند را می دیدند وگزارش آن را در خبر نامه نظام درج می نمودند.
هنوز هم دیرنیســت. حال که عزیزان، زحمت تهیه ی این گزارش را 
درفضاهای نامناسب وگرم کارگاهی کشیده اند، شایسته است به اتاق 
های مرتبط با ماده ی 100 در شــهرداری ) صدور جواز، دبیرخانه، 
درآمد، بایگانی و.......( که ازنظر دما و دکوراسیون وضع بسیار مناسبی 
دارنــد، مراجعه نموده وگــذری هم به اتاق برگزاری جلســات این 
کمیسیون در روز مقرر داشــته باشند. یقینا پی خواهند برد که بند 
20 مــاده 55 که هنوز 45 ماده از100 عقب اســت، به همان اندازه 
بــی هدف و بی انگیزه اســت که ماده 100 با نــام قانون و محتوای 

غیرقانونی آن هدفمند است. 
تصویر در و پیکر شهر را، می توان از درب اتاق ماده 100 و اتاق های 
وابسته به آن ازجمله واحد صدور جواز و کارمندان حق به جانب آنها 
رویت نمود. دری که در پشــت آن، ده ها نفر با دلهره و اضطراب در 
انتظارند و حتی اگر قاضی دستور هم بدهد، بدون اذن دربان جرات 
قدم گذاشــتن به داخل آن را ندارند؛ درنتیجه یا با همدیگر درد دل 
می کنند و یا اگر با هم مشــکل مشــارکتی دارند، در نزاع هستند. 
باعنایت به اینکه دادگاه هدفمندشهرداری، حکم اعدام )تخریب( ندارد 
و عالوه بر اضافه بنا، تمام موارد جانبی، حتی بی ادبی بعضی از کارمندان 
و یا بغض ترکیده ی متهمان )توهین ارباب رجوع به کارمندان، همان 
3تا6ماه حبس و74ضربه شــالق و جزای نقدی نصب شده روی در 

کار آمــدی سیســتم هــای هدفمنــد 
ــدف اداری ــی ه ــی ب در بروکراس

مهندس سید روح اله قدیری امرئی
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و دیوار شــهرداری( با پول حل و فصل می گردد. این دادگاه از نادر 
دادگاه هایی هست که عمدتا متهم حدود حکم را می داند و فقط در 
پی راه های اخذ تخفیف بیشتر و زمان اجرای طویلتر است . پرونده ها 
قبل ازاخذ رای، ســری و محرمانه تــر از پرونده های جنایی )قتل و 
قصاص( اســت و فقط توسط کارمندان دســت به دست می گردد.
جالب است بدانید که هیچ کدام از این ده ها نفر دغدغه این را ندارد 
که ســاختمان آن ها در زلزله فالن ریشــتری تحمل دارد یا نه؟ یا 
زندگی در فضاهای ساخته شده مانند سوهان، روح آنها را می خراشد 
یا نه ؟چرا که به زودی همه این ســاختمان ها فروخته می شــود و 
تبدیل به اتومبیل شاسی بلند می گردد و این، از افتخارات شهر است.
جالــب تر اینکــه متهمان ایــن دادگاه را همان سیســتم هدفمند 
شهرداری به این اتاق ها هدایت می کند. به طور مثال، ندادن پروانه 
با بعضــی بهانه های واهی، قطعی بودن تعرفــه ی عوارض و اعمال 
تخفیف یک دوم تا یک دهم درجریمه، چشــم بســتن پلیس های 
ســاختمان با رویــت تخلف، اطالع نــدادن به ناظریــن طبق نظر 
شــهرداری و خالصه شدن کیفیت ســاختمان به مجاز بسازبفروش 
ها، دادن پایــان کار بدون اطالع ناظرین به صــورت موردی، دادن 
پروانه بدون اســتفاده ازخدمات مهندسین نظام مهندسی و مواردی 
اینچنینی.......که فعال جای بحث آن نیســت، شاهرگ های هدایت 
مجرمین از پیش ســاخته به این کمیسیون هستند. یعنی به جای 
پیشــگیری قبــل از وقوع جرم، بــه صورت هدفمنــد تولید متهم 
می کننــد و در ماده 100 محصول آن را خود برداشــت می کنند.
البته سکوت مسئولین محترم نظام مهندسی، اداره ی راه و شهرسازی 
و شورای اسالمی شهر ساری و.....نیز درخصوص درآمد میان بر، تک 

محصولی و بدون کنترل شهرداری قابل تامل است.
ازهدفمند وکارا بودن این سیســتم همین قدر بس که، مســئولین 
محترم شــهر تا بــه حال هیچ روزنه ای ســهل الوصــول تر از این 
برای درآمد شــهرداری ندیده اند وبه همیــن دلیل هنوز به فکر آن 
نیفتاده اند که ال اقل برای جایگزین کردن روشــی دیگر به جای آن 
در درازمدت، هم اندیشــی کنند. چرا کــه اگر روش جدید مطالعه، 
پیشــنهاد و دردستورکار قرار گیرد یقیناً تا این حد کارآمد نیست یا 
حداقل برای نهادینه شدن آن باید مدتی بگذرد. شاید مسئولین براین 
باورند که تامدتی که روش جدید جایگزین و هدفمندگردد، این همه 

در پیکر شهر ساری ویرانی داشته باشیم.
برای استنباط و درک بهتر خوانندگان عزیز در خصوص هدفمند بودن 
ماده 100شهرداری ساری و همچنین به منظور پرهیز از قلم فرسایی 
به ســه مثال عینی اکتفا کرده و قضاوت آن به شما واگذارمی گردد.
اوالً: علت اینکه گزارش پلیس ســاختمان درخصوص احداث بناهای 
بدون پروانه و یا گزارش مهندســین ناظر مبنی بر اضافه بنا و اضافه 
ســقف فورا موجب تعطیلی کارگاه می گردد تا از مجرای ماده 100 
بگذرد، اما دســتور توقف همان مهندس درخصوص اشــکاالت فنی 
هیچگونه اقدام قانونی ندارد و حداکثر در پرونده بایگانی می شــود؛ 

چیست؟ و کدامیک در مسیرکارآیی و هدفمندی ذکرشده است؟
ثانیا: اینکه کارمندی تحت عنوان مســئول صدور جواز یا مســئول 
شهرسازی، پرونده را بی مورد به طرف کمیسیون ماده 100 می کشاند 
و در ایــن کار عجله هم مــی کند یا به عکس، پرونده را با دســت 
بدست کردن و اطاله زمان، دیر به کمیسیون می برد، که مثال مالک 
متضررگردد، می تواند از عقده ی آن کارمند یا بی کفایتی مدیریت 
پایین دستی باشد. اما این که روی یک بنا باالی 10 نفر به اصطالح 

کارشناس و متاسفانه تحصیل کرده، پی در پی با اعتراض مالک بازدید 
نمایند و فقط دنبال موارد ماده 100 جرم بگردند، چه استنباطی دارد؟

بــه عبارتی دیگر وقتی اصاًل بنا را مســاحت گیری نکنند تا مصداق 
مخالفت باضوابط ثبتی را بهتر ببینند و به استحکام بنا توجه نکنند تا 
مصداق مخالفت با مقررات ملی را ببینند و به مدارک ساختمان توجه 
نکنند تا تناقض مدارک را ببینند و.....، و فقط موارد وصول درآمد ماده 
100 را یک به یک در بازدید ها پیگیری نمایند چه توضیحی دارد ؟
ثالثــا: این که پس از صدور پایان کار و بدون اینکه روی ســاختمان 
عملیات اجرایی انجام شــده باشــد و صرفا با هدفمندی یادشده، با 
مشــاهده  تناقض بین مساحت ثبتی و مساحت مندرج درپایان کار، 
10کارشناس یاد شده مقید به محاسبه ی مساحت بنا در این مرحله 
هم نباشند و با دستور مرجعی دیگر غیر از شهرداری، مجددا پرونده 
ی دارای پایان کار را به کمیســیون بکشانند و با مطرح کردن اینکه 
آقای مالک ما می دانیم اشــتباه کردیم و می دانیم شما حق دارید و 
متضررشده اید، اما با فرمایشات همین کارشناسان هدفمند ما معذور 
و مجبوریم شما را حتی بیش از آنچه که جرمتان هست جریمه کنیم 

چگونه توجیه می شود؟
مگر مفهوم آن غیراز این اســت که در آمد مــاده 100 العیاذ وباا... 
حکم خداســت و به هرشــکلی قابل وصول است وهیچ محدودیتی 
نمی شناســد . قبل از اتمام بنا یا بعد آن، با اشــتباه عامالن وصول 
یا بدون اشــتباه آنها، با تخفیف یا بدون تخفیف، با پایان کاریا بدون 
پایان کار، بااعتراض یا بدون اعتراض، بااستطاعت یا بدون استطاعت، 
محاسبه شده یا بدون محاسبه، باپروانه یابدون پروانه و ..........             

امید است که سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و به ویژه دفتر 
نمایندگی ساری، که بنابه فلسفه وجودیشان یگانه پرچمدارمقررات 
ملی ســاختمان دراحداث بنا و امین و مشاورشــورای عالی معماری 
وشهرسازی دراستان هستند، از هدفمندی ماده 100 شهرداری پند 
گرفته ودر دفاع از حریم مهندســی کشور وحفظ حیثیت مهندسان 
عضو، حساب شــده وهدفمند برخورد نمایند تا کار آمدی مهندسی 
درارتقاء کیفیت ســاختمان ســازی از حالت فعلی که بصورت باری 

بهرحال می باشد مطابق با علم وفن آوری عصرحاضرگردد.
ازمصادیــق بارز هدفمندی درنظام مهندســی، نهادینه شــدن امور 
بصورت هماهنگ ومصوب شــده با ادارات ذیربط، بجای واگذارکردن 
آن بصورت نابجا به مهندســین ناظروطراح ومجری اســت. از دهها 
مورد قابــل ذکر می توان الزام مالک به هماهنگ شــدن با ناظرین 
درشــروع بکارعملیات ساختمانی ازطریق مجاری اداری، ثبت اضافه 
بنا با هماهنگ شــدن با دبیرخانه ی کمیسیون ماده 100بجای اتکا 
بــه ناظرین، پیگیــری توانمندانه ی  مواردخــاص مانندطرح جامع 
وتفضیلی ســاری ازمراجع باالدستی وازجمله وزارت راه وشهرسازی 
بجای درخواست عاجزانه ازشهرداری و....... وهمچنین ارائه ی گزارش 
ساالنه ی فراگیر به اعضا جهت ایجادروحیه وانگیزه درآنها رانام برد .
بدیهی اســت مهندسانی که تحت نظارت ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان مازندران مشغول فعالیتند انتظاردارند، این نهاد تخصصی 
روز به روز به سمت هدفهای اولیه واصلی خود )ارتقاء کیفیت ساخت 
وســاز( به پیش رفته وازحالت خودزنــی وباری به هرحال فعلی، که 
بصورت انداختن بارمســئولیت درمواقع حساس به دوش مهندسین 
مربوطه تجلی می کند به تشکیالتی قوی وقانونمند تغییروضعیت دهد.
به امیــدآن روز
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مقدمه:
آب یکــی از نعمات بزرگ پروردگار اســت که 
منشــأ حیات و ســرآغاز زندگی موجودات زنده 
است. اهمیت آب در زندگی بشر به اندازه ایست 
که بیان و توجیه کامل آن به دشــواری میســر 
می گردد. امروزه با پیشرفت زندگی شهرنشینی 
و رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، مصرف آب 
افزایش یافته است و منابع آب موجود در معرض 
اســتفاده بیش از حد قرار گرفته است. سازمان 
ملل اعالم نمــوده » آب کمیاب می شــود« و 
این بدان معناســت که کمبــود ذخایر آب هر 
روز جدی تر می شــود و زنگ خطر آلودگی آب 
هــا به صدا در آمده اســت. طبق آمارها بیش از 
یک میلیارد نفر از مردم دنیا از دسترسی به آب 
آشامیدنی محروم هســتند و هر ساله چند صد 
هزار نفر بر اثر بیماری های ناشی از آلودگی آب 

آشامیدنی جان می سپارند.
بیــش از 97/5 درصــد از آب های کره زمین را 
آب های شور تشکیل می دهند، بدین معنی که 
از 70 درصد سطح زمین را که آب پوشانده است 
تنها 2/5 درصد آن آب شــیرین است که بیشتر 

آن نیز بصورت یخ در قطب می باشد.
در ایــران الگوی مصــرف آب دو برابر میانگین 
دنیاست. هدر رفت آب در ایران حدود 30 – 28  
درصد اســت که این اتالف در بیشتر کشورهای 
دنیا 12 – 9 درصد اســت. این در حالیست که 
کشور ما در طبقه بندی اقلیمی جزء کشورهای 
خشک و نیمه خشک و کم آب با کمتر از نصف 
متوســط بارندگــی در دنیا قــرار دارد. با توجه 
بــه محدودیت های منابع آب در دســترس، در 
بسیاری از شــهرها و روستاهای ما آب از طریق 
خطوط انتقال طوالنی و تاسیســات مختلف، از 
مســافت های دور و با صرف هزینه های زیاد در 

دسترس هموطنان قرار می گیرد.

بحران آب در ایران
مهندس بهمن انوری

 مدیــر بهــره بــرداری آب شــهری شــرکت آب و فاضــالب اســتان مازنــدران
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طبیعت ایران وارد  پیچ گذر از آســتانه تحمل شــده است. معموالً 
وقتی طبیعت مورد یک دگرگونی و تغییر اقلیمی قرار بگیرد، تا یک 
حــدی مقاومت نموده و پــس از  آن مقاومتش را رها می کند که 
به عنوان آســتانه تحمل اطالق  می شود. در حال حاضر ایران یک 
دوره طوالنی یعنی بیشــتر از پانزده سال است که متوسط بارندگی 
زیرنرمال داشــته و از آن مهم تر اینکه در یک دوره طوالنی در اثر 
سوء مدیریت در استفاده از منابع آب کشور، استحصال از منابع آبی 
کشور از حد مجاز 40% عبور کرده و به حدود 90 %  رسیده است. 
در 30 الی 40 ســال اخیر میزان برداشــت از سفره های  آب زیر 
زمینی باالی 70% بوده است. در نهایت  این عوامل همگی دست به 
دســت هم داده که طی  دو سه سال اخیر طبعیت ایران به عبارتی 
مقاومت خودش را رها کند، از آستانه تحمل عبور و رفتارهایی کاماًل 
غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار حادث شــود. بدین صورت که 
دریاچه های بزرگ یک به یک خشک و رودخانه های پرآب یا خیلی 
کم آب ویا به طور کامل خشــک شوند، دشت ها دچار خشکسالی 
شــدید و به سرعت این تغییر در تحوالت اکولوژیکی گسترش پیدا 
کند. اینها همه نشانه گذر از آستانه تحمل و یک تغییر وضعیت در 
طبیعت کلی ایران بوده و در واقع ترکیبی است از دو مؤلفه طبیعی 
و انســانی که طبیعی همان  پیدایش خشکسالی به وجود آمده  و 
انسانی آن نیز یک سوء مدیریت طوالنی در مدیریت منابع آب می 
باشــد. این دو مولفه می توانند ســالیان دراز در کنار هم فعالیت 
نمایند و در اثر اســتفاده نادرســت از محیط زیست و منابع آب به 
مدت طوالنی  مثاًل 30 –10ســال می تواند اثــری بر روی زمین 
نداشته باشد ) و  اصطالحاً به  آستانه تحمل نیز نرسیده باشد( ولی 
زمانی به مرحله ای می رســد که این آستانه تحمل پایان یافته  و 
تاثیر آن در محیط زیســت به همراه افت ناگهانی منابع آب پدیدار 
شــود. به طور مثال در محلی که  سد بزرگی ساخته می شود، در 
ســال های نخست  هیچ گونه اثری منفی بر روی طبیعت پیرامون 
آن ندارد  ولی در  طی 20 – 15 ســال تاثیــر خود را نمایان می 
سازد. مناطق پایین دست خشــک می شوند و طبیعت تا مقطعی 
کوتــاه  از منابع درونی تغذیه نموده و مقاومت می کند، اما کم کم  
مقاومت خود را کاماًل رها می نماید، مانند بیماری که بدنش به یک 
داروی خاص بی اثرمی شــود. مطلب مهم اینکه ما در طول تاریخ 
دوره های خشکســالی بسیاری را تجربه کرده ایم که از خشکسالی 
های بوجود آمده در دهه های اخیر بســیار شدیدتر بوده است. اما 
چیزی که از این به بعد رخ خواهد داد داستان خشکسالی متفاوتی 
است که طی تحقیقات اخیر در  کشورهای پیشرفته صورت گرفته 
اســت و تعبیر آنها این اســت که خشکسالی سال های اخیر که به 
صورت دوره ای در گذشــته و در طول تاریــخ رخ می داده نبوده، 
بلکه» تغییر اقلیم«  اســت. یعنی آن چیــزی که از این به بعد رخ 
می دهد یک  پدیده جدید است که می تواند بخش های زیادی از 
یک منطقه وســیع در دنیا به واسطه آن تغییر کند. به زبانی ساده 
مناطق خشــک موجود یعنی کمربنــد بیابانی کنونی از این به بعد 
خشــک تر خواهد شــد و بالعکس مناطق مرطوب کنونی مثاًل در 
طول خط اســتوا پر آب تر خواهد شــد. این پرآب تر شدن یعنی  
وقوع طوفان های قاره ای شدید و سیالب های شدید و برای کشور  
ما منجر به  قحطی و کمبود نزوالت آسمانی  طویل مدت می گردد.
قابــل توجه اینکه تــا کنون در ایران، پدیــده ای که  تحت عنوان 
خشکســالی رخ می داده را می توانیســتم درمان و کنترل کنیم. 
مثاًل در صد سال اخیر اگر خشکسالی اتفاق می افتاد یک تناسب و 
ارتباط منطقی  بین جمعیت و مصرف آب و ظرفیت محیط اطراف 

ما وجود داشت.طی دهه های اخیر  با دستیابی به دانش و تکنولوژی 
ساخت سد، انواع مصالح، ابزارآالت و تجهیزات جدید )بتن، آهن و 
غیره( که بدســت آورده ایم، تا توانستیم و دلمان می خواست سد 
ســاخته و به واقع  هر گونه چنگ اندازی به طبیعت را  داشــته و 
به نظام اکولوژیک زیر زمین کنترل و دسترســی داشته ایم که در 
آن مقطع از زمان خیلی بیشــتر از توان اکولوژیک کشورمان بوده 
اســت، جمعیت زیر 60,000,000 نفرکــه قابل کنترل و مدیریت 

بوده است.
اما در حال حاضر جمعیت ما به  حدود 77,000,000 نفر رسیده و 
از آن  مهمتر اینکه رقم فعلی بین دو تا 6 برابر استاندارد آب مصرف 
می کنند که از آستانه تحمل منابع زیرزمینی کشورما بیشتر می باشد.

تعریف کنونی از متوســط مصرف آب منظور آبی نیســت که یک 
شــهروند در زندگی روزانه خودش بابت اســتحمام، نوشیدن آب، 
پخت و پز و یا شستشــو اســتفاده می کند و تمــام این بخش از 
آب که به عنوان آب شــرب تلقی می شــود در مصارف شــهری و 
روســتایی حدود 2% از مصرف آب در ســرزمین ایران را تشکیل 
می دهــد. در واقع عمده  مصرف آب به میزان  92 درصد در بخش 
کشــاورزی رخ می دهد و 6 درصد مابقی در بخش صنعت استفاده 
می شود. البته نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی در سطح جامعه 
امری ضروریســت که می بایســت مد نظر قرار گیــرد و مهمتر از 
آن آب شــیرین و تصفیه شده در دســترس، دردهه های اخیر با  
توسعه غیر مجاز اراضی کشاورزی در بخشی از فالت مرکزی ایران 
به صورت غیــر مجاز منجر به حفر چاه هــا گردیده تا محصوالت 
نامناســب با اقلیم ایران را کاشــت و برداشــت نمائیم. پهنه های 
جنــگل را تخریــب و از بین ببریم مراتع را تبدیــل به زمین های 
با قابلیت کشــاورزی نمائیم  و این در واقع بدترین نوعی توســعه 
ناپایدار اســت کــه نیمه دهه چهل نیز وجود داشــته که امروزه با 
افزایش جمعیت و توســعه صنعت و کشاورزی و گسترش محدوده 
شهری، استان مازندران را علیرغم شرائط اقلیمی مناسب و طبیعت 
زیبای آن به لحاظ تامین و توزیع آب ســالم و بهداشــتی همواره 
با مشــکالت عدیده مواجه نموده اســت. افزایش ســاخت و ساز و 
به طبع آن افزایش تقاضا ســبب شــده در شــهرهای پر جمعیت 
و توریســت پذیر منطقــه در حال حاضر اغلب شــهرها) خصوصاً 
 شــهرهای واقع در نوار ســاحلی ( به لحاظ کمی، منابع تامین آب
) 97 درصد تامین آب  از طریق استحصال آب زیرزمینی ( در نقطه 
سر به سر باشدو نیز بروز عوامل طبیعی مانند خشکسالی در ساعات 
پیک مصرف با افت فشار یا قطع آب مواجه شویم. لذا وظیفه انسانی 
و شــرعی ما حکم می کند در مصرف بهینه و دوری از اســراف از 
ایــن نعمت الهی با رعایت در صرفــه جویی آب  در محیط زندگی 
)آبیاری فضای ســبز و محوطه منازل، استحمام، کنترل اتصاالت و 
شیرآالت داخلی و فلوتر مخزن ذخیره در منزل، استفاده از ماشین 
های لباسشــویی با ظرفیت کامل و استفاده از شیرهای استاندارد 
در تاسیسات ساختمان ( حداکثر تالش نماییم. همچنین ذکر این 
نکته هم ضروریست که مصرف بهینه آب در کاهش هزینه آب بهای 
پرداختی و اقتصاد خانواده ها اثری مثبت را در پی خواهد داشــت. 
در خاتمه، سخن را با اشاره به بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب 
در ارتباط با مصارف کشــاورزی به اتمام میرسانم. ایشان فرمودند: 
»اگر ما بتوانیم 10 درصد آب مصرف شــده در بخش کشــاورزی 
را صرفــه جویی نمائیم امکانات بهره بــرداری از آب در بخش غیر 
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در ســال 1972 دانشــمندان جهان در کنفرانس استکهلم 
گردهم آمدند تا اثرات نامطلوب زیســت محیطی که در اثر 
جنگ جهانی و تالش برای ترمیم آن بعمل آمد، مورد بررسی 
قرار دهند، در این کنفرانس بر زندگی شایســته انســان ها 
تاکید گردید و بر این باور اصرار ورزیدند که توســعه همراه با 
برنامه ریزی مدون، از بین برنده محیط زیست نیست و آنچه 
طبیعت را به نابودی می کشــاند، جنــگ ها، حکومت  های 
آپارتاید، حکومت های ستم مدار و توسعه ناهنجار می باشد. 
دو اصــل ایــن کنفرانس مبیــن این موضوع می باشــد :
اصل اول : انســان حقوق بنیادی نســبت به آزادی، برابری و 
شرایط مناســب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی با 
وقار و ســعادتمندانه را می دهد، دارد و مســئولیت حفظ و 
بهبودی محیط زیست برای نســل حاضر و نسل های آینده 
را برعهده دارد. از این جهت سیاســت های مشوق یا تداوم 
دهنده آپارتاید، جدایی طلبی نژادی، تبعیض، استعمار و دیگر 
اشکال ظلم و تسلط خارجی محکوم می شود و باید نابود گردد.
اصل دوم : منابع طبیعی زمینی شامل هوا، آب، خاک، گیاهان، 
جانوران و به خصوص نمونه های شــاخصی از اکوسیســتم 
های طبیعی باید برای حفظ نســل های کنونــی و آینده با 
برنامه ریزی دقیق و مدیریت مناســب، حفاظت شــوند، اگر 
قوانین توســعه پایدار متعادل و عادالنه ای را در جهان پیاده 
کنیم، می توانیم محیط زیســت خــود را حفظ کنیم که این 
ســنگ بنای خیلی مهمی است و تا هر وقت که به جلو برویم 
به عنوان یک قاعده پایه باید پذیرفته شــود. کمیســیون 
توسعه پایدار )CSDI( دســتورکاری موسوم به 21 را تدوین 
نمود و در پی آن چند کنوانســیون را با عنوان قاعده بازی که 
مهم ترین آنها : 1- کنوانسیون تنوع زیستی 2- کنوانسیون 
تغییر اقلیم 3- کنوانســیون مبارزه با بیابان و جلوگیری از 
بیابان زایی، به تصویب رســانده و کشــورمان متاسفانه در 
هر سه موضوع ذکر شــده دارای نارسایی طبیعی می باشد. 
در ایران متاســفانه از نظر اقلیم از متوســط جهانی عقب تر 
هستیم و متوسط بارندگی در کشــورمان کمتر از یک سوم 
متوسط بارندگی جهان می باشــد. نسبت جمعیت به سطح 
کشور در مقایسه با جامعه جهانی دارای نسبت یک می باشد، 
اما از نظر شرایط محیطی، ناپایدارتر از متوسط جهانی هستیم 
و می توان نتیجه گرفت که باید با حساسیت بیشتری نسبت 
به موضوع توسعه برخورد نمائیم. در کشورمان به دلیل توسعه 
نیافتگی به محیط زیست آسیب های فراوانی وارد می شود که 
از آن جمله می تــوان به تهیه انرژی از درختان جنگل و بوته 
های دشت اشــاره نمود. همچنین به دلیل توسعه ناهنجار، 
آسیبی به شــکل دیگر به محیط زندگی مان وارد می سازیم 
که می توان به نحوه اســتفاده از انرژی فسیلی اشاره نمود. 
در حقیقت علت این اتفاق را می تــوان در عدم ارائه الگوی 
مناسب جهت ساخت مســکن و محیط کارمان معرفی نمود، 
به طوری که هر شخصی متناســب با میزان درآمد و سلیقه 
خود مبادرت به ســاخت محیط کار و زندگی خود می نماید.
همچنین در مصرف ذخایر آبی به مراتب بدتر از انرژی فسیلی 
دچار معضل هستیم و در شرایط توسعه ناهنجار می توان به نیاز 
مردم در استفاده از طبیعت اشاره نمود که هر فرد متناسب با 
شرایط اقتصادی و اجتماعی خود، سعی دارد در مناطق خوش 

مسکنی  هوا  و  آب 
را برای خود تدارک 
امر  این  و  ببینــد 
تخریب  موجــب 
بخشی از کره خاکی 
می گردد. اگرچه در 
پاسخگویی  جهت 
به ایــن نیاز مردم، 
تا  گردید  تــالش 
با احــداث هتل ها 
و مهمانســراها در 
راستای حفظ محیط 
نیاز  به  هم  زیست، 
مردم پاســخ داده 
شود و هم از تولید 

انواع مصالح و امکانات و اشغال زیاد زمین در جهت صرفه جویی 
و حفظ سرمایه های ملی، جلوگیری بعمل  آید، زیرا هم تولید 
مصالح و هم اشغال زمین از عوامل اصلی تخریب طبیعت می باشد. 
با توجه به اینکه در 150 سال اخیر، در کشورمان موضوع توسعه 
طرح گردیده و تاکنون این توسعه به صورت ناهنجار است؛ در 
برخی زمینه ها هنوز به شیوه قبل از 150 سال قبل، به صورت 
سنتی عمل می کنیم. حس مسئولیت مسئولین باید بیش از 
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حد معمول باشد و از بخشی نگری پرهیز کرد. وقتی شهردار 
محترم، شــهر فروشــی را به اجبار می پذیرد، یعنی تمکین 
نمودن به توســعه ناهنجار )روزنامه بشیر شماره 4634 مورخ 
93/6/25(. متاسفانه این نحوه نگرش در بخش عمرانی شهر به 
شدت عمل می کند که می توان به تعداد پروژه های موجود در 
کمیسیون ماده 100 که به نوعی می توان به عنوان قانون فروشی 
قلمداد نمود، اشاره کرد. عدم مدیریت هماهنگ شهری نیز اثر 
 منفی بر محیط زیســت دارد که می توان به کنده کاری های 
خیابان ها اشاره نمود. آسفالت با عمر کمتر از یک ماه کنده می 
شــود و مجدداً آسفالت می گردد که عالوه بر ایجاد ناهمواری 
در خیابان ها و معابر شــهری، مقدار زیادی از مصالح )مصالح 
سنگی، قیر، سوخت، نیروی انســانی و ....( که از دل طبیعت 

استخراج شده به زباله تبدیل می گردد.
اخیراً نیز شاهد تخریب ســاختمان بزرگ بانک صادرات در 
میدان امام ساری می باشیم. مســلماً مدیران بانک صادرات 
به این نتیجه رســیدند که جهت ارائه خدمات بانکی بیشتر و 
به همراه آن ســود بیشتر باید ســاختمانی با معماری جدید 
 که چشــم نوازتر باشــد و بتواند در رقابت با ساختمان های 
بلند مرتبه میدان امام، گوی ســبقت را برباید، بسازند و آن 
ساختمان ساخته شــده که هنوز صد سال دیگر می توانست 
با تمهیداتی بــه روز گردد را تخریب نمایند. آیا مدیران بانک 
صادرات عوارض ناشــی از آن را مدنظر قرار داده اند؟ مسلمًا 

نمی توان باور کرد که دقت نظر داشــته اند. مدیران بانک در 
بیالن ساالنه خود اگر ســود بیشتری را گزارش نمایند نشانه 
موفقیت است. اگر بر مدیران بانک صادرات تفکر بخشی نگری 
مجاز باشد )که نباید باشد(، حال آنکه شهرداری و فرمانداری 
ساری و مسئولین عمرانی اســتانداری تا چه حد به این امر 
پرداخته اند و تولید انبوهی از زباله ناشــی از ساختمانی که 
می توانست هنوز هم به ارائه خدمات بپردازد را چگونه پاسخگو 
می باشند؟ اگر فردایی دیگر در رقابت مالکیت ساختمان بلند 
مرتبه، بانک های دیگر نیز به نتیجه بانک صادرات برســند، 
آن وقــت چه باید کرد؟ آیا چون بانک صــادرات و یا هر فرد 
حقیقی و حقوقی دیگر بدلیل داشتن سرمایه زیاد، می تواند 
جهت کسب درآمد بیشتر آسیب های جبران ناپذیری بر محیط 
زیستمان وارد نماید؟  مسلماً نباید مانع از توسعه گردید؛ اما 
همانطور که یادآور گردید توسعه هنجار با کنترل حفظ محیط 
زیست می باشد. آنچه موجب دغدغه می گردد توسعه ناهنجار 
و بخشــی نگری می باشــد. با توجه به مساحت حدود 4000 
مترمربع بانک صادرات که تخریب آن حدود 2000 مترمکعب 
نخاله ساختمانی به همراه دارد که با فرض وزن 2 تن برای هر 
مترمکعب نخاله یعنی این تخریب 4000 تن نخاله تولید نموده 
که حداقل باید توسط 300 کامیون حمل شود که خود معضلی 
جدی می باشــد در کنار آن تولید ریزگردها در فضای شهر 
که عوارضی چون بیماری هــا و هزینه درمان را به همراه دارد 
 و همچنیــن صرف انرژی زیاد جهت تخریب نیز از عوارض آن 
می باشد. شــاید مدیران بانک صادرات بر استفاده مجدد از 
برخی مصالح بازیافت شده تاکید نمایند، اما بر همه کارشناسان 
ساختمانی واضح و مبرهن است که استفاده از این گونه مصالح 
باید با احتیاط فراوان و در سازه های کم اهمیت مصرف گردد 
که می توان از میزان بهره مندی استفاده مجدد صرفنظر نمود. 
چندسالی است که موضوع انتقال پادگان ساری به خارج از شهر بر 
 سر زبانهاست، از یک دیدگاه که پادگان به خارج از شهر انتقال یابد
 می تواند امر مثبتی باشــد اما آیا اثرات زیست محیطی آن 
مدنظر قرار گرفته شد؟ حضور پادگان ساری چه مشکلی برای 
شــهر بوجود آورده که باید تقبل تخریب بخشی از طبیعت را 
پذیرا گردیم تا پادگان دیگر و مسلماٌ در زمینی به مراتب بزرگتر 
و ســاختمان هایی با سطح اشغال بیشتر جایگزین گردد. اگر 
شهرداری ساری با بخشی نگری به این موضوع بپردازد مسلمًا 
انتقال پادگان موجب افزایش درآمد شهرداری از بابت فروش 
احتمالی مکان های تجاری می گردد، اما باید افزایش ترافیک 
در این محدوده و آسیب های ناشی از احداث جدید )کم کردن 
فضای سبز شهر( را بپذیریم و همچنین بخش بزرگی از زمین 
های منابع طبیعی باید در اختیار پادگان قرار گیرد که به تبع 
آن ایجاد ساختمان های جدید، ارائه خدمات جدید اهم از آب 
و برق و گاز و تلفن و راه و ... که همه این موارد لزوم استفاده از 
طبیعت و تخریب آن را در پی دارد. در صورتی این امر مقبول 
می باشد که همه موارد دخیل به خصوص اثرات زیست محیطی 
مورد بررسی قرار گرفته باشد و نتیجه آن مثبت ارزیابی گردد.
به هرحال تخریب بانک صادرات واقع در میدان امام ســاری 
هشداری است به مسئولین در جهت ابراز حساسیت، بر حفظ 
محیط زیست که امروز بزرگترین دغدغه در جهان می باشد. 

تخریــــب
 بانک صــــادرات !؟

علی اکبر صالحی 
کارشناس عمران
93/8/27
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قرار داد طراحی، ساخت، حمل و نصب سـولـه
ایــن قــرارداد در تاریــخ .......... فیمابیــن آقــای / شــرکت ....... بــه نمایندگــی ...... به نشــانی ......... تلفــن .......... کــه در این قــرارداد خریدار 
نامیــده مــی شــود از یــک طــرف و آقــای / شــرکت........... فرزنــد .......... بــه شــماره شناســنامه ....... صــادره از ........... و بــه نشــانی ......... 
تلفــن  .............. کــه از طــرف دیگــر فروشــنده نامیــده مــی شــود. مطابق با شــرایط و مشــخصات ذیل منعقــد و الزم االجرا می باشــد.     

ماده 1 – موضوع قرارداد
موضــوع قــرارداد عبارتســت از طراحــی ســازه، ســاخت، سندبالســت، رنــگ آمیــزی، حمــل و نصــب یــک بــاب ســوله مطابق نقشــه های 

معمــاری ارائــه شــده به فروشــنده.
ماده 2- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر
2-2- کلیه دستور کارهائی که در حین اجراء توسط ناظر ابالغ می گردد.

تبصــره: پــس از انعقــاد قــرارداد، ظــرف مــدت ده روز خریــدار موظــف بــه معرفــی کتبــی ناظــر )شــخص حقیقــی یــا حقوقــی( بــه 
فروشــنده مــی باشــد.

ماده 3- مبلغ قرارداد
بهای فروش کاالهای موضوع قرارداد به شرح ذیل می باشد.

بهــای فــروش هــر کیلوگــرم اســکلت مطابــق مفــاد مــاده یــک قــرارداد برابــر ............... ریــال بــا احتســاب وزن تقریبــی .......... کیلوگــرم 
اســکلت معــادل ....... ریــال مــی باشــد. وزن نهایــی اســکلت بــر اســاس قبــوض باســکول یــا متــره مطابــق نقشــه هــای اجرایــی تعییــن 

و مــالک عمــل بــرای تســویه حســاب مــی باشــد.
تبصره 1 -  به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 2 – کلیه کسورات قانونی این قرارداد اعم از بیمه و مالیات به عهده خریدار / فروشنده می باشد.
ماده 4 – نحوه پرداخت    

40 درصــد بهــای ایــن قــرارداد پــس از امضــاء و مبادلــه قــرارداد بــه مبلغ .............. ریــال بــه عنــوان پیــش پرداخــت در مقابــل ارائــه 
تضمیــن مــورد قبــول کارفرمــا معــادل دو برابــر مبلــغ پیــش پرداخــت از جانــب فروشــنده در وجــه وی، پرداخــت مــی شــود.

20 درصد مبلغ قرارداد پس از ساخت کلیه قطعات و تایید ناظر در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .
ــه،  ــه مــدارک حمــل و خروجــی کارخان ــا ارائ ــه محــل اجــرای پــروژه و ب 20 درصــد مبلــغ قــرارداد پــس از حمــل کامــل قطعــات ب

بارنامــه و قبــوض باســکول و تاییــد ناظــر در وجــه فروشــنده قابــل پرداخــت مــی باشــد.
10 درصد مبلغ قرارداد پس از نصب کامل اسکلت و تایید ناظر

10 درصد مبلغ قرارداد به عنوان حسن انجام کار نگهداری می شود.
ماده 5 – مدت قرارداد

مــدت ایــن قــرارداد بــرای انجــام طراحــی نقشــه هــای ســازه و اجرایــی جمعــا .......... روز و بــرای ســاخت و سندبالســت و رنــگ آمیــزی 
اســکلت ............ روز کاری و بــرای حمــل و نصــب جمعــا ............. روز کاری تعییــن مــی گــردد.

تبصره: زمان های درج شده با احتساب رفع نقص در هر مرحله می باشد.
ماده 6- تعهدات فروشنده

6-1- فروشــنده موظــف اســت کاالی مــورد فــروش شــامل بولــت و صفحــه ســتون هــا، تیرهــا و الپــه و میــل مهــار و بادبندهــا مطابــق 
بــا نقشــه هــای ســازه باشــد.

ــی  ــرای صنعت ــرح و اج ــوان ط ــت عن ــاختمان تح ــی س ــررات مل ــم مق ــث یازده ــدرج در مبح ــط من ــه ضواب ــت کلی ــره: رعای تبص
ســاختمان ها الزامــی بــوده از جملــه:

6-2- نوع ورق مصرفی اسکلت و الپه ها  st-37 فوالد مبارکه باشد.  
6-3- پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325  یا خشکه 8,8 باشد.

6-4- کلیــه اتصــاالت ورق هــای بــال بــه بــال و یــا جــان بــه جــان بــه صــورت نفــوذی انجــام گیــرد و در صــورت کــم 
بــودن ضخامــت جــان بــه جــان بــا ورق اتصــال تقویــت الزم انجــام گیــرد.

6-5- اتصال E.P به تیر و ستون در بال و جان بصورت نفوذی انجام گیرد.
6-6- جوش های پای ستون و انتهای مقاطع حداقل 80 سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد.

6-7- بــرای ورق هــای بــه ضخامــت 12 – 10 میلیمتــر بــرای پــاس ریشــه از الکتــرود 3,25 نفــوذی E  6010 و بــرای 
بقیــه مــوارد از الکتــرود نمــره 4 نــوع E 6013  اســتفاده گــردد. مضافــا اینکــه بــرای جــوش هــای شــیاری و اتصــاالت 
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صلــب از الکتــرود E 7018  اســتفاده گــردد.
6-8- جوش ها در مقاطع تیرها و ستون ها همپوشانی داشته باشد.

6-9- ورق ها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربی ها و ........ پاک شود.
6-10- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت 50 میکرون انجام گیرد.

6-11- رعایت جوشکاری جوش های گوشه با ساق های مساوی
6-12- حداقــل بعــد جــوش را کمتریــن ضخامــت ورق تعییــن مــی کنــد )چنانچــه محاســبات، جــوش بیشــتری را مشــخص نمایــد 

بعــد بیشــتر جــوش مــالک عمــل خواهــد بــود.(
6-13- رعایت اصول صحیح جوشکاری )عدم بریدگی حاشیه جوش(

6-14- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات
صــورت  در  و  آمــد  خواهــد  بعمــل  جــوش  مغناطیســی  آزمایــش  و  پرتونــگاری  آزمایــش،  تولیــدی  قطعــات  از   -15-6
فروشــنده   .... و  هــا  ســاق  تســاوی  عــدم  و  حاشــیه  بریدگــی  قبیــل  از  دیگــر  معایــب  گونــه  هــر  یــا  و  نفــوذ  عــدم 
موظــف بــه رفــع معایــب مــورد نظــر بــا هزینــه خــود بــوده و در ایــن صــورت هزینــه هــای آزمایــش هــا بــه عهــده 
پرداخــت  خریــدار  توســط  مرتبــط  هزینــه  شــده  انجــام  هــای  آزمایــش  تاییــد  صــورت  در  بــود،  خواهــد   فروشــنده 

می گردد .
6-16- فروشــنده مســئولیت کامــل ایمنــی پرســنل خــود را بــه عهــده داشــته و متعهــد خواهــد بــود کــه پرســنل خــود را ملــزم بــه 
اســتفاده از لــوازم و وســائل اســتحفاظی نمایــد. )کاله ایمنــی، دســتکش، کمربنــد، کفــش ایمنــی، .... ( تــا پرســنل دچــار حادثــه ناشــی 
از کار نگردنــد، ضمنــا رعایــت مبحــث 12 مقــررات ملــی ســاختمان )ایمنــی و حفاظــت کار در حیــن اجــرا( نیــز اجبــاری مــی باشــد.

6-17- در صــورت وقــوع حادثــه بــرای پرســنل فروشــنده، فروشــنده مســئولیت تهیــه، تکمیــل و امضــاء فــرم گزارشــات حادثــه وزارت 
کار و همچنیــن کلیــه جنبــه هــای مالــی و حقوقــی آن را بــه عهــده خواهــد داشــت.

کارگران و عوامل فروشنده با خریدار این قرارداد هیچ رابطه ای تحت عنوان کارگر و کارفرمائی نخواهند داشت.
6-18- فروشــنده متعهــد بــه رعایــت دقیــق برنامــه زمانبنــدی اجــراء عملیــات مــی باشــد و در صــورت هرگونــه تاخیــر کــه ناشــی از 

کار فروشــنده باشــد کلیــه خســارات وارده متوجــه وی خواهــد بــود.
 ماده 7 – موارد فسخ قرارداد  

7-1- عدم اجرا تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده
7-2- تاخیر در شروع به کار بیش از 15 روز از تاریخ ابالغ قرارداد از طرف فروشنده

اعالم فسخ قرارداد از طریق ارسال اظهارنامه رسمی محقق خواهد شد.
 ماده 8 – نظارت فنی

کلیــه مراحــل طراحــی، ســاخت و نصــب تحــت نظــارت ناظــر معرفــی شــده از طــرف خریــدار مطابــق تبصــره یــک مــاده دو قــرارداد 
انجــام و پرداخــت حــق الزحمــه مراحــل فــوق پــس از تاییــد نامبــرده قابــل پرداخــت مــی باشــد.

5 درصــد از 10 درصــد حســن انجــام کار پــس از نصــب کامــل و تاییــد ناظــر در وجــه فروشــنده پرداخــت و 5 درصــد مابقــی پــس از 
دوره تضمیــن بــه مــدت 6 مــاه قابــل پرداخــت مــی باشــد.

ــه  ــا ب ــورد را کتب ــدار م ــه ای مشــاهده شــود، خری ــت قطع ــدم مرغوبی ــب و ع ــرگاه عی ــن ه ــدت تضمی ــک – در طــول م  تبصــره ی
ــد. ــی نمای ــدام م ــه خــود اق ــا هزین ــر آن ب ــا تعمی ــض ی ــه تعوی فروشــنده اطــالع داده و فروشــنده نســبت ب

تا قبل از رفع عیب 5% باقیمانده تضمین به فروشنده پرداخت نخواهد شد.
تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول 25 درصد کاهش یا افزایش می باشد.

 ماده 9 – حل اختالف
ــه  ــد ارجــاع ب ــه بع ــره و مرحل ــق مذاک ــدا از طری ــن باشــد، ابت ــن طرفی ــرارداد بی ــن ق ــاد ای ــالف نظــری در اجــرای مف چنانچــه اخت
داور متشــکل از نماینــدگان فنــی طرفیــن و یــک نفــر مرضــی الطرفیــن کــه از طریــق ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان معرفــی 

ــد شــد. ــدام خواه ــی ذیصــالح اق ــق مراجــع قانون ــدم حصــول نتیجــه از طری می شــود. در صــورت ع
 مــاده 10- ایــن قــرارداد در ده مــاده و چهــار تبصــره و چهــار نســخه در شــهر ســاری تهیــه شــده کــه هریــک از نســخه ها 

جداگانــه حکــم واحــد را دارنــد، تنظیــم و مبادلــه گردیــده اســت.
 

فروشنده                                                                              خریدار
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عدم اتصال دال پله با فونداسیون و استفاده 
از بلوک سیمانی به عنوان راه پله

خروج از مرکزیت ستون ها
در طبقات ساختمان

اجرای نامناسب سازه نگهبان و خطر ریزش دیوار همسایه

اجرای نامناسب Plate و بولت های آن
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تقویت و مقاوم سازی نامناسب ستون ها 
پس از اجرای آن ها

عدم احداث داکت مناسب جهت 
تاسیسات برقی و مکانیکی

عدم استفاده از ساپورت برای 
نگهداری تاسیسات مکانیکی

استفاده نادرست 
از حریم خیابان 
به عنوان محوطه 

کارگاه و عدم 
رعایت اصول ایمنی

ی
سار

ن 
سی

هند
ی کانون م

شریه داخل
ن

www.KanoonSari.com

44

45



مصاحبه با مهندس پیشکسوت   

این شماره: مهندس علی نقیبی جویباری 

علــی نقیبــی جویبــاری متولــد 1333- اخــذ دیپلــم در ســال 1352 از دبیرســتان البــرز 
تهران. فارغ التحصیل مهندســی ســازه از دانشــگاه صنعتی شــریف ســال 1358. مدیر 
عامــل شــرکت تعاونــی تولیــد شــماره یــک مازنــدران، همــکاری بــا اداره ســاختمان بهــداری 
بعنــوان سرپرســت کارگاه بیمارســتان های امــام خمینــی ســاری و شــهید رجایــی تنکابــن- 
رئیس دفتر و مدیر پروژه های خانه سازی در مازندان در زمینه احداث بیمارستان ها و 
فضاهای درمانی سازمان تامین اجتماعی- مدیر عامل شرکت ساختمانی آالنه و طراحی 

و نظارت و اجرا در بخشهای خصوصی - عضویت در هیات مدیره کانون و انجمن شرکتهای ساختمانی، عضویت در 
هیأت تحریریه نشریه نظام در بدو تأسیس- و هیأت تحریریه کانون ساری  و عضو کمیته آموزش شورا فنی استان.

  ســالم، در ابتدا لطفاً برای اطالع بیشتر خوانندگان نشریه، 
مختصری از  نحوه  آشــنایی خود با کانون مهندســین ســاری و 

پیوستن به آن بفرمایید.

 با عرض ســالم و تشــکر از هیات تحریریه نشــریه کانون 
اینجانــب در تأســیس کانون مهندســین به عنــوان عضو مجمع 
مؤسسین کانون که در ســالن امتحانات خانه معلم ساری تشکیل 
شده بود عضویت داشته ام و از همان زمان فعالیتم را با کانون آغاز 

نموده ام.

  به نظر شما کانون مهندســین چگونه می  تواند به تحکیم 
جایگاه مهندســی در میان شــهروندان ســاروی کمک کند؟ چه 

اقداماتی در این خصوص الزم است؟

 تحکیم جایگاه مهندســین در میان شــهروندان بستگی به 
رفتار درســت و دلسوزانه حرفه ای و اخالقی تک تک اعضا در ارائه 
خدمات به مردم دارد که به نظر اینجانب الزم اســت ارائه خدمات 
مهندسین با رعایت اصول فنی و مالحظه اقتصادی پروژه و صداقت 
در طرح و نظارت و اجرا همراه باشد. در این صورت به یقین جامعه 

مهندسی جایگاه ویژه خود را در میان مردم خواهد یافت.

  شــما ســابقه عضویت در هیــات تحریریه نشــریه کانون 
مهندسین را دارید. مهمترین هدف نشریه کانون را چه می دانید و 

چگونه باید به آن دست یافت؟

 بــا توجه به اینکه در ســال های اخیر تعــداد اعضا کانون 
افزایش چشــمگیری داشته و پیش بینی می شــود در آینده این 
افزایش تصاعدی باشــد و اینکه نشــریه کانون که در حال حاضر 
تنهــا پل ارتباطی هیات مدیره با اعضا می باشــد، می تواند زمینه 
ارتباط اعضا که از مهمترین اهداف نشریه می باشد را فراهم نماید. 

برای رســیدن به این هدف می توانیم چند روش زیر را پیشــنهاد 
نمایــم: گزارش عملکرد هیأت مدیره، مجامع، زیر گروه های کانون 
به اعضا، درخواست همکاری با نشریه و کانون و ارائه مقاالت و نقطه 
نظرات اعضا و درج آن در نشــریه، ایجاد صفحه ویژه ای جهت درج 
پیامک های اعضا، ترغیب اعضا جهت نظر ســنجی های دوره ای و 

درج نتایج آن در نشریه.

  با توجه به سابقه فعالیت خودتان در زمینه اجرا، چقدر در 
فرایند ســاخت و ســاز فعلی به برنامه ریزی و مدیریت زمان پروژه 
توجه می  شود؟ عوامل اثرگذار بر شکل گیری وضع فعلی کدامند؟

 متاســفانه در این زمینــه توجه چندانی نمی شــود. بنده 
معتقدم این مســاله نیاز به بررسی و تحلیل زیادی دارد که در این 
فرصت نمی توان پاســخ کاملی داد، ولی بــه طور کل عوامل تاثیر 
گذاری در ســاخت و ساز اعم از ســرمایه گذار،  سازنده،  ناظرین 
و نهادهای دولتی ذیربط همگی در شــکل گیــری این امر دخیل 
می باشــند که نیاز به هماهنگی همه عوامــل دارد و با عزم جدی 
می توان به این هدف نزدیک شد. به گمان بنده همین مساله برای 
شــروع می تواند زمینه ای جهت تشکیل سمیناری باشد تا بررسی 

و تحلیل این مساله فراهم گردد. 

  درحــال حاضر علیرغم اینکه ســاختمان ها در اکثر موارد 
دارای ناظر و مجری بوده و گروه های کنترل نظارت نظام مهندسی 
نیــز بازدیدهــای دوره  ای انجام مــی دهند، اما هنوز تا بناشــدن 
ساختمان های مهندسی ســاز با رعایت کلیه اصول فنی و اجرایی 
فاصله داریم. به نظر شــما این مشکل ازکجا نشأت می  گیرد و راه 

حل آن چیست؟

 متاسفانه در حال حاضر به دلیل مسائل اقتصادی حاکم بر 
جامعه و دست باالی سرمایه گذاران در بخش ساخت و ساز و عدم 
همکاری نهادهای دولتی ذیربط و بــی توجهی بعضی از همکاران 
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در بخــش نظارت و اجــرا با امضا قــرار داد و دریافت حق الزحمه 
پایین و رها نمودن پروژه به حال خود، مسائل عدیده ای در زمینه 
عدم رعایت اصول فنی پیش آمده اســت، لذا چنانچه الزم است با 
تعیین وظایف هر بخش اعم از ســرمایه گــذران، نهادهای دولتی، 
نظام مهندســی و مهمتر از همه جدیت و شجاعت بیشتر همکاران 
اعم از ناظرین و مجریان در عقد قرار داد منصفانه بر اســاس تعرفه 
و حضور جــدی در پروژه بتوانیم به هدف نهائی که احداث بناهای 

مهندسی ساز و با رعایت اصول فنی باشد دست یابیم.

  چندســالی اســت که آموزش مهارت به کارگران صنعت 
ساختمان اجرا شده است. این امر تا چه میزان بر کیفیت ساخت و 

ساز موثر بوده است؟

 آموزش مهارت فنی به کارگران صنعت ســاختمان حدود 
15 سال پیش از سوی شورای فنی استان تصویب شده و مقرر بود؛ 
همه کارگاه ها از کارگران دارای کارت مهارت فنی استفاده نمایند. 
ولی به دلیل کمبود فضاهای آموزشــی و عدم پیگری در اجرای آن 
عمال توفیق چندانی نداشــته ایم؛ لذا چنانچــه این امر تحقق یابد 

می توان باعث ارتقا کیفیت ساخت و ساز گردد.

  جنابعالی مقاله ای درباره گودبرداری و اهمیت رعایت نکات 
فنــی مربوطه داریــد که چندین ســال پیش از الــزام به اجرای 
دستورالعمل گودبرداری کنونی، درنشــریه کانون به چاپ رسیده 
اســت. ارزیابی شما از میزان توجه به این مسائل به صورت خاص و 
ایمنــی به صورت عام در ســاخت و ســاز فعلی چیســت؟ عوامل 

بازدارنده و تسهیل کننده در توجه به این امور کدامند؟

 مقاله ای که در حدود ده ســال پیش در مورد سازه نگهبان 
برای گود برداری تدوین نموده ام، نتیجه اولین گود برداری با عمق 
بیش از ده متر در ســاری بود که توسط اینجانب سازه نگهبانی آن 
طراحی و علیرغم وجود ســاختمان های قدیمی در اطراف زمین با 
موفقیت به انجام رســید؛ لذا جهت اطالع و ترغیب همکاران آن را 
تدوین و جهت درج در نشریه نظام و کانون ارسال نمودم که در هر 
دو نشریه به چاپ رسید و خوشــبختانه چند سال بعد از آن نظام 
مهندسی ایجاد سازه های نگهبان برای گود برداری را الزامی نمود 
که به نظرم توجه نسبتا خوبی شده است. البته در بعضی از پروژه ها 
به صورت ناقص اجرا می شــود که با کنترل بیشتر و توجیه مزایای 

آن به سرمایه گذاران می توان به نتیجه مطلوبی رسید.

  در جمع بندی موارد مطروحه، به نظرشــما یک ساختمان 
ایده آل از نظر فنی، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

 ساختمانی که ایمنی، آسایش، زیبایی و اقتصاد پروژه در آن 
رعایت شود می تواند یک ساختمان ایده آل باشد.

  علیرغم پیشــرفت فناوری و پدید آمدن شــیوه های نوین 
ساخت، نحوه ساخت و ساز سنتی بر فضای ساخت و ساز شهرمان 
حاکم است. به نظر شما چگونه می توان مهندسان )اعم از طراحان 
و مجریــان( و مالکان را به اســتفاده از این فناوری ها ســوق داد 

وکانون چگونه می تواند به این امر کمک نماید؟

 چنانچه مستحضرید پیشــرفت فناوری در بخش ساخت و 
ســاز بیشتر در کشور پیشرفت محقق شده و آنچه ما از آنها کسب 

نموده ایم به صورت ناقص می باشد.
چنانچه بخواهیــم از فناوری نوین اســتفاده نمائیم در درجه اول 
بایستی سیاســت گذاری باثباتی از طرف دولت و نهادهای ذیربط 
تدوین گردد و زمینه ســرمایه گذاری بخش خصوصی جهت ورود 
دانش فنی و تکنولوژی آن فراهم گردد و همزمان نیروهای فنی که 
در اجرا دخیل می باشــند آموزش داده شــوند و در آن زمان است 
که ســاخت و ســاز با فن آوری نوین شروع می شود که الزم است 
ناظرین و مجریان ما هم به دانش آن مســلح شــوند تا بتوانیم به 
اجرای آن بپردازیم. ولی متأســفانه در حال حاضر نه تنها فن آوری 
نوین در ایران بدرستی انجام نمی شود بلکه خود موجب شده است 

ساخت و سازهای سنتی ما هم دچار ضعف شوند.

  با توجه به سابقه مدیریتی شما در تشکل های صنفی چون 
کانون مهندســین و انجمن شرکتهای ســاختمانی، نقش و جایگاه 
تشــکل های حرفه ای را درساخت وساز چگونه می بینید؟ چگونه 
مــی توان بر نحــوه و میزان تاثیرگذاری تشــکل های حرفه ای بر 

فرآیند ساخت وساز افزود؟

 مســلماً تشکل های فوق نقش و جایگاه مهمی در ساخت و 
ساز دارند، ولی تا رســیدن به جایگاه ایده آل هنوز فاصله داریم و 
این امر به همکاری بین نهادهای دولتی، ســرمایه گذران، ناظرین، 
ســازندگان و اینکه همه عوامل تاثیر گذار به این درک مشــترک 
برسند که ساخت و ساز درست حفظ سرمایه ملی است. لذا متعقدم 
با ترویج این فرهنگ از سوی تشکل های صنفی و تکرار آن در همه 
ی محافل و نشریات و مقاالت این ذهنیت را در همه تقویت نماید 
تا بخشــی از مســاله حل گردد و بخش دیگر بستگی به نهادهای 
دولتی و ســرمایه گــذاران دارد که باید آنها را هــم با خود همراه 

نمائیم.

  ضمن تشــکر از وقتی که در اختیارمان قراردادید. در پایان 
اگــر نکته ای باقیمانده که در مصاحبه به آن اشــاره نشــده لطفا 

بفرمایید.

 ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار اینجانب قرار داده اید، 
 ســواالت مطروحه نشــان از دغدغه شــما در امر ســاخت و ساز 
می باشد. امیدوارم به زودی و با اراده همه دست اندرکاران ساخت 
و ساز در جهت آبادانی کشور عزیزمان ایران به ایده آل ها برسیم.
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پیش نکته : توجه شود 
از  این جهان، منظور  وقتي مي گوئیم هر » چیزي « در 
»چیز« لزومًا » شيء « نیست. مثاًل خوبي، عدالت، زیبائي 
و ... شيء نیستند اما در زمره » چیزها « هستند همانطور 
زمره در  کتاب  و  میز  گربه،  و  سگ  مثل  اشیائي   که 

 » چیزها « هستند. 
افالطون و ارسطو مي پنداشتند که هر » چیزي « در این جهان 
» صورتمند « است. مثاًل ارسطو مي گفت » صورت « یک سگ 
افالطون مي گفت  اما  از آن جدا نیست.  با خود سگ است و 
که همه سگ ها نمونه هاي متغیر » یک صورت سگي « اند و 
این » صورت سگي « ناب همان ایده یا ُمُثل سگ است که نه 
با تک تک سگ ها بلکه موجودي در جهان ُمُثل، مبرا از زمان 
و مکان و ماده، یعني ازلي و ابدي و ثابت و التغیر است. عین 
همین مثال را مي توانید در مورد خوبي یا زیبائي و ... نیز بزنید. 
یا  بودند که معرفت حقیقي  این دو فیلسوف معتقد  همچنین 
حقیقت هر » چیزي « در »صورت« آن نهفته و قابل شناخت 
است و مي توان آن را شناخت، اگر چه بین این دو، در نحوه 
نیل به این شناخت اختالف نظر وجود دارد. نکته مهم دیگر این 
است که هم افالطون و هم ارسطو در اینکه ما با اشیاي جهان 
به طور » مستقیم و بي واسطه « در تماسیم اتفاق نظر داشتند. 
شکاکان آن دوره هم این نکته مهم را مي پذیرفتند و شکشان 
صرفاً در قابلیت و نیل به معرفت یا شناخت بود. یعني شکاکان 
فکر مي کردند که معرفت ما به چیزها همواره ناقص خواهد بود.

افکار این دو فیلسوف بزرگ متناوباً یا به طور همزمان با جرح 
و تعدیل هایي در دو دین بزرگ مسیحیت و اسالم که بعد از 
مرگ این دو ظهور کردند، باقي ماندند و به نوعي به بقاي خود 
تا مي رسیم به دکارت فرانسوي در قرن هفدهم  ادامه دادند. 

میالدي که ساز و نغمه دیگري آغاز کرد.

دکارت معتقد بود که » جهان « براي آدمیزاد یا انسان خلق 
شده و بنابراین باید قابل شناخت باشد. پس من باید مجهز به 
معناست  بدان  این  و  بشناسم  را  با آن جهان  باشم که  چیزي 
به درون  ابتدا الزم است که  از خود،  بیرون  براي شناخت  که 
خود  درون  که  وقتي  و  چیستم  که  ببینم  تا  کنم  رجوع  خود 
نتیجه مي رسم که من، ذهني هستم که  این  به  را مي کاوم 
مي اندیشم، احساس دارم، میل دارم، امید دارم، درد دارم، باور 
اموري  بعبارتي دیگر  یا  این ها محتویات ذهن من  دارم. همه 
ذهني اند و نه مادي. چرا که آشکار است صرف ماده نمي تواند 
بترسد یا درد بکشد، بخندد و بگرید. دکارت مي گفت که من 
فقط به محتویات ذهن ام دسترسي مستقیم و بي واسطه دارم. 
محتویات  همین  دارم  دسترسي  که  چیزي  تنها  به  من  اصاًل 
ذهني هستند و نه چیز دیگر في المثل جهان بیرون از خودم. 
براساس همین محتویات ذهني است که مي توانم به این نتیجه 

برسم که خدا وجود دارد یا اینکه ماده یا جهان وجود دارد.
محتویات  همین  شناخت،  یا  معرفت  بنیان  دیگر،  عبارت  به 
اینها آغاز  از  باید  اند. یعنی هرگونه معرفت یا شناختی  ذهني 
شود. اگر من میزی را جلوی چشمم می بینم، در واقع تصور 
ذهنی میز را می بینم نه خود میز را ! توجه شود که دکارت با 
درونکاوی یا درون نگری به ذهن اش رسید نه به بدن اش که 
جسم است و مادی ست. و بدین سان این فیلسوف فرانسوی 
در جستجوی معرفت حقیقی گیتی را به شیوه نو وجدیدی دو 

شقه کرد : ذهن و جهان نه انسان و جهان!
از ما جدا کرد و جزء جهان  را هم  دکارت حتی بدن هایمان 
به حساب آورد! او با این خواب و خیال اش و با ابداع »ذهن « 
سرنوشت دیگری برای فلسفه رقم زد که نه تنها بزرگانی چون 
الک، بارکلی، هیوم و کانت را بعد از خودش به ورطه کشانید 
بلکه تا امروز هم این فلسفه در گوشه و کنارها به حیات خود 
مثل  هم  فلسفی  حیات  که  دانید  می  و خوب  دهد  می  ادامه 

خواب چهارم

ذهـن و 
جهـان

دکتر محمود حسن پور
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حیات دینی و یا همدست با آن چه تاثیر عظیم و شگرفی بر 
زندگی و سرنوشت آدمیان این کره خاکی برجای می گذارد.

همانطوری که گفته شد دکارت ذهن و محتوای ذهنی را اصل 
و اساس و مبنا قرار داد و و از آنجا پی به وجود خدا و  ماده یا 
جهان برد. بنابراین او تماس مستقیم و بی واسطه ما با جهان 
از  این است که قبل  با واسطه کرد. عجیب  و  را غیر مستقیم 
دکارت، همه، چه فیلسوفان و چه شکاکان و چه مردم عادی به 

وجود جهان بیرونی و مستقل از ما شکی نداشتند.
شکاکان تنها چیزی که بدان شک داشتند » معرفت « ما به 
جهان بود، اما دکارت با ابداع ذهن، شک ویرانگر دیگری بر شک 
قبلی افزود! و بازار شکاکان را داغتر کرد. چون دکارت با آغاز 
از ذهن و محتوای ذهنی به وجود جهان بیرون از ذهن معرفت 
پیدا می کرد. ُخب، شکاکان هم کاًل به » معرفت یافتن« شک 
داشتند. نتیجه آن شد که این بار شکاکان با یک حمله به جلو 
وجود خود جهان را هم زیر شک بردند. قوز باالی قوز شد! به 
عنوان یک نمونه جالب و مهم می توان از جرج بارکلی فیلسوف 
تجربه گرای ایرلندی نام برد. همان کسی که اسقف بود و شهر 
برکلی در کالیفرنیای امریکا به اسم او نامگذاری شد و جسدش 
در اکسفورد نزدیکی لندن مدفون است. بارکلی از این فرصتی 
بودند  آورده  پیش  الک  جان  سرش  پشت  بعد  و  دکارت  که 
استفاده کرد یا شاید هم سوءاستفاده کرد و گفت : حال که ما 
داریم چگونه ممکن است  به محتویات ذهنی دسترسی  صرفاً 
که ما از وجود امور ذهنی به وجود امور غیر ذهنی یعنی ماده 
. از امور ذهنی می توان امر ذهنی دیگری را استنتاج  برسیم 
کرد نه امري غیر ذهنی. بارکلی با این استدالل که به نظر بسیار 
که  شود  توجه  شد.  منکر  را  ماده  وجود  است  دقیق  و  ظریف 
بارکلی منکر امور ذهنی نیست؛ بلکه مدعی ست که سبب ایجاد 
این امور ذهنی، ماده نیست و نمی تواند باشد بلکه ذهن دیگری 
ست. چه ذهنی؟ بارکلی می گفت : ذهن خدا، برای او جهان 

تجلی ذهن یا روح الهی بود. وقتی به او گفتند: جناب بارکلی، با 
مشت خود محکم به روی میزی که جلویت هست بکوب تا ماده 
را احساس کنی. بارکلی در پاسخ می گفت: کاماًل با شما موافقم. 
ذهنی  چیزی  احساس«   « اما   . کنم  می  احساس  را  میز  من 
نه یکبار  آنوقت  اگر دستم را بی حس کنید،   ! نه مادی  است 
بلکه چندین بار هم بکوبم، چیزی احساس نمی کنم. گفتند : 
مگر میز را نمی بینی ؟ پاسخ داد : چرا می بینم. اما دیدن هم 
یک احساس است یعنی امری ذهنی است. گفتند : میز را بلند 
کن، سنگین است. سنگینی که ذهنی نیست یا امر ذهنی که 
سنگین نیست. پاسخ داد: سنگینی هم امری ذهنی ست. اگر 
من  بگذارید،  من  روی  را  سنگین  سنگی  و  کنید  بیهوش  مرا 
چیزی احساس نمی کنم. می بینیم که دکارت با ابداع ذهن ما 
را از چاله در آورد و دورن چاه انداخت. البته منظور این نیست 
که ما واژه ابداعی » ذهن « یا » امر ذهنی « را کنار گذاشته و 
دور بریزیم. ما واژه های » ذهن « و » امر ذهنی« و بطور کلی 
هر واژه ابداعی دیگر که باعث پیشبرد امور عملی مان شود را 
به کار می گیریم و باید هم به کار گیریم، مگر زمانی که دیگر 
به کارمان نیاید که در آن صورت خود به خود و به تدریح دور 
انداخته می شود. اگر چه بعضی ها تا مدت های مدید مقاومت 
می کنند. به هر صورت باید مواظب باشیم که تا آن زمان که 
به کارمان می آید و خوب هم به کارمان می آید، الزاماً برایشان 
»هویت سازی« نکنیم و خود و دیگران را دچار دردسر، مخمصه 

و بن بست نسازیم.
خالصه آن که حکایت دکارت و بارکلی نشانگر آن است که راه 
ماجراهای  و  دارد  پیش  در  دیگری  های  منزلگاه  هنوز  فلسفه 
شنیدنی و قصه های جالب دیگری در سر راهش خوابیده اند. 
یا  به خواب  گذاریم  می  را  این جدلها  باشید شرح  موافق  اگر 

خواب های دیگر. بدرود تا بعد.
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مقدمه
گنجینــه فرهنگ ایران در بخش هنر کالمی بویژه شــعر ســنتی، 
در جهان کم مانند اســت. آثار شــاعران نامدار پارسی زبان، چون 
فردوســی، موالنا جالل الدین، ســنایی، عطار، نظامی، ســعدی و 
حافــظ هر کدام رکن بزرگی از این گنج خانه را زینت بخشــیدند:

بیاراینـــــد  زیورهــــا  بــه 
را                                        خوبرویـــــان  مـــــردم 
چنــان  تــن  ســیمین  تــو 
بیارایی زیورهــا  خوبــی کــه 

                                                                                                                              )سعدی(
چون در کار هنر و شــعر معیارهای همه پذیر وجود ندارد، دشــوار 
اســت که درجه بندی دربست میان شاعران ترتیب داده شود، چه 
هر کدام در جوالنگاه قلم و ســبک ویژه خود از پادشــاهان سخن 

دری بوده اند.
با این وصف، نگارنده در این نوشــتار به نکته ای اشاره می کند که 
فرایند اجتماعی و عاطفی آن بیش از تکیه بر داوری دانشی است.

در ایــن برهــه از زمــان، در روزگار مــا گمــان مــی رود کــه 
 نامدارترین فرزند ایران در میان این بزرگان همانا اســتاد ســخن 
ابوالقاسم فردوسی طوسی سراینده کتاب بی همتای شاهنامه باشد.
))هزار سال پیش دالوری از خراسان در عرصه پهناور سخن 
پارسی به سرعت تمام به تاختن پرداخت. از میان هزاران 
ســوار که از اکناف ایران گســترده در پی وی روان شدند 
کســی به گردش هم نرســید. تنها دو سوار چاالک چیره 
دســت از شیراز توانســتند خود را به نزدیک وی برسانند 
ولی سوار همچنان در پیشاپیش سواران در تاختن بود1.((
ســخن فردوســی اســتوارترین کاخ زبان فارســی اســت. قلم او 
شناســنامه و هویــت ملی مــا را ترســیم و تثبیت کرده اســت. 
شــاهنامه اوســت که ســخنوران دوران های بعد، مانند مســعود 
ســعد و ســعدی و دیگــر هــزاران گلســتان زبان فارســی را به 
نــوا در آورد و قهرمــان هــای باســتانی را زنــده نگاه داشــت:

همــه مــرده از روزگار دراز
داستان به گیتی یکی  بمانم 

شد از گفت من نامشان زنده باز
از ایــن نامورنامــه باســتان

چرا پارسی زبانان شاهنامه را دوست دارند؟
هر ایرانی فارسی زبان، فردوســی و اثر گرانسنگ او شاهنامه را به 
جهتی یا جهاتی دوســت می دارد. جهات اصلی دوســت داشــتن 

شاهنامه را در دایره چند گروه زیر می توان برشمرد:
الف- ایران دوســتان میهن پرست پرشور که آب و خاک ایران را 
می پرستند و ســرافرازی فرهنگی و تاریخی آن را به جان خریدار 
بوده اند؛ این دوستداران شیدا؛ به شعر میهنی گرایش ویژه دارند و 

زبان حال ایشان ابیاتی از این دست است:
که ایران چو باغی است خرم بهار 
چو ایران نباشــد تن من مباد
هنر نزد ایرانیان اســت و بس
دریغ است ایران که ویران شود
همه جای جنگی سواران بدی

کامگار گل  همیشــه  شکفته 
برین بوم و بر زنده یکتن مباد
ندارند شــیر ژیان را به کس
و شــیران شود  پلنگان  کنام 
بدی شــهریاران  نشســتنگه 

1  نقل از ادیب نیشابوری

ب- یک گروه دیگر دوســتداران شــیدای زبان فارسی هستند که 
زبان فارســی را نمودار هویت ملی ایران می شمارند. می دانیم که 

کاخ زبان پارسی بر بنیاد شاهنامه استاد توس استوار شده است:
جهان کرده ام از سخن چون بهشت
بناهــای آبــاد گــردد خراب
پی افکنــدم از نظم کاخی بلند
بسی رنج بردم در این سال سی
هر آنکس که دارد هش و رای و دین
نمیرم از این پس که من زنده ام

از این بیش تخم سخن کس نکشت
آفتــاب تابــش  از  و  زبــاران 
که از بــاد و بــاران نیابد گزند
عجم زنده کردم بدین پارســی
پس از مرگ بر من کند آفرین
کــه تخم ســخن را پراکنده ام
بســیاری مردم از این گروه کوشــش دارند که زبان فارسی سره به 
کار برند و از واژه های بیگانه به ویژه واژه های تازی پرهیز کنند. 

ج- بعــد از انقــالب اســالمی که اندیشــه های دینی اســالمی 
نیــرو گرفت، جاذبه شــاهنامه بــرای گروهی که به شــیعه بودن 
فردوســی مباهــات می کنند فزونــی یافت. در دوران هزار ســال 
پیش اکثریت مســلمانان ایرانی ســنی بودند. اقلیت های شــیعی 
بیشــتر در پنهانــی و در ناامنی می زیســتند. بعضــی مظلومیت 
و محرومیــت های اجتماعی فردوســی را بازتاب شــیعه بودن او 
مــی دانند و از این رو به او بیشــتر مهر می ورزنــد که می گوید:

جــوی راه  پیغمبــر  بگفتــار 
اگر چشــم داری به دیگر سرای
بدیــن زادم و هــم برین بگذرم
ترا دانش و دین رهاند درســت
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
که من شهر علمم علی ام در است

دل از تیرگی ها بدین آب شوی
به نــزد نبی و وصــی گیر جای
چنــان دان که خاک پی حیدرم
در رســتگاری ببایدت جســت
خداونــد امــر و خداونــد نهی
درست این سخن گفت پیغمبر است

فراموش نشــود که در زمان فردوســی، توس یکــی از مراکز مهم 
ملی گرایی ایران و تشیع بوده است. 

د- جنبه دیگر شــاهنامه که توده مــردم را جلب می کند، جنیه 
اســطوره ای آن اســت که به گرد قهرمان بزرگ آن رستم دور می 
زند. رســتم برتر نمونــه دلیری و جنگاوری و مــردی و مردمی و 

آزادگی و ایستادگی در برابر قدرت است:
از آن به که نامم برآید به ننگمرا سر نهان گر شود زیر سنگ

در تماشــاخانه هــا و قهــوه خانه هــای قدیم جنگهای رســتم و 
دلیــری هــای او را در نبردها خوب مجســم می کردنــد. در این 
نمایش ها تاکید بیشــتر بر زورآوری و پهلوانی اســت. گفتگوهای 
خردمندانه و نازک کاری های اندیشــه فردوســی غالبا در ســایه 
زورمنــدی و جنگاوری قرار مــی گیرد و ناگزیر نهــان می مانند:

بــه روز نبرد آن یــل ارجمند
برید و درید و شکست و ببست

به شمشیر و خنجر به گرز و کمند
یالن را سر و سینه و پا و دست

ه- گروهی از روشــنفکران بر این باورند که فردوســی در شاهنامه 
یکی از بهترین طرح های حکومت را در همبســتگی دین و دولت 

عنوان کرده و آن را از دید سیاسی و اقتصادی بر می گزیند:
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چرا شاهنامه را دوست می داریم
وحید شکری- دکتری مهندسی مکانیک سیاالت از دانشگاه تربیت مدرس

shokriv@modares.ac.ir -استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

چو بر دین کند شهریار آفرین
دو دیباست یک در دگر بافته
یکدیگرند پاســبانان  چنین 

برادر شــود شهریاری و دین
بــرآورده پیش خــرد تافته
تو گویی که در زیر یک چادرند

نتیجه گیری
شــاهنامه دریایی اســت از خــرد و هنر و گوهر فرهنگ پارســی. 
خواندن دقیق شــاهنامه می تواند اندیشــه و زبان را بپروراند. 
فردوسی اســتادی است که اندیشــه را پر و بال و نیرو می بخشد 
و گام هــای مــا را در راه جســتجوی خــرد و هنــر و فرهنــگ 
و ارزش هــای انســانی و انســان های واال اســتوار مــی ســازد. 
آدم حتی بطور ناخودآگاه در محضر اســتاد توس ارشــاد می شود، 

الهام می پذیرد و آن استعدادهای نهفته که در درون اوست آشکار 
می گردد. دیگر انســان در برابر ارزش های زمینی سر فرود 
نمی آورد. آهنگی اســت که نوای آن ذرات جان آگاه را به رقص 
در می آورد. درســت به عکس آن نواهای دیگر که خوی حیوانی و 

بردگی ما را بسوی حیوانتر شدن و برده تر شدن می خواند.
هر ندایــی که ترا باال کشــید
هر ندایی که تــرا حرص آورد
این بلندی نیست از روی مکان

آن ندایی دان که از باال رســید
بانگ گرگی دان که او مردم درد
این بلندیهاست سوی عقل و جان
)جالل الدین بلخی(

 تقدیم به ساحت بزرگمرد عرصه مهندسی برق و ادیب واالمقام و 
فردوسی شناس صاحبنظر جناب پروفسور فضل اله رضا

ی
سار

ن 
سی

هند
ی کانون م

شریه داخل
ن

www.KanoonSari.com

44

51



شــب یلدا یا شــب چله، بلندترین شب درطول ســال در نیمکره 
شــمالي است. این شب ازغروب آفتاب روز سي ام دي ماه آغاز و تا 
طلوع آفتاب در روز اول دي ادامه دارد. در نیمکره شمالي این شب 
با انقالب زمســتاني همراه است و به همین دلیل ازآن شب به بعد 
روزها بلندتر و شب ها کوتاه تر مي شوند. ایرانیان و بسیاري از اقوام 

دیگر از دیرباز، این شب را جشن مي گرفتند.
یلدا، واژه اي اســت برگرفته از زبان ســریاني به معني تولد. زبان 
ســریاني یکي از لهجه هاي متداول زبان آرامي اســت. زبان آرامي 
زبان اقوام سامي است که با زبان عبري پیوند نزدیک دارد. آرام در 
زبان عبري به معني سوریه باستان است. تقریبا از هزار سال قبل از 
میالد، زبان آرامي با لهجه هاي گوناگون در بین النهرین و ســوریه 
اســتفاده مي شد و بعدها در کل منطقه خاورمیانه به زبان میانجي 
تبدیل شد، یعني موقعیتي شبیه زبان انگلیسي حال حاضر پیداکرد. 
در برخی منابع گفته شــده که این زبان در دوران هخامنشــیان و 
اشــکانیان و تا اوایل ساسانیان، زبان رســمي امپراتوري ایران بود. 
زبان آرامي همچنین زبان یهودیان فلســطین به شــمارمي رفت و 
در بســیاري از اسناد تاریخي آمده است که مسیح مردم را به زبان 
آرامي موعظه مي کرد. بخش هایي از عهد عتیق )نام مسیحي براي 
تورات( و نیز قســمت اعظم ادبیات قوم یهود به این زبان نوشــته 
شده اســت. تقریبا از قرن هفتم پس از میالد )شروع کشورگشایي 
اعراب مســلمان( این زبان رو به افــول نهاد و جاي خود را به زبان 

عربي داد. آرام اســم اولین پســرحضرت نوح است که اعقاب او در 
دره حاصــل خیز پادان–آرام ) بین النهرین  فعلی- منطقه اي بین 
دو رود دجله و فرات شــامل عراق و قسمت هایي از جنوب سوریه 

و ترکیه( ساکن بودند. 
واژه یلدا به معني زایش و زادروز اســت و ایرانیان باســتان با این 
باورکه از فرداي شــب یلدا، روزها بلندترگشــته و تابش نور ایزدي 
فزوني مي یابد این شب را شب زایش خورشید دانسته و به همین 
مناسبت جشــن بزرگي برپا مي کردند. نامگذاري ماه بعد از آن به 
دي )به معنی روز( ماه به معني روزگواه پاسداشــت روشنایي درآن 
دوران است. برگزاري جشــن درشب یلدا در سراسر جوامع بشری 
یک ســنت دیرینه باستاني اســت که از دیرباز در بسیاري از نقاط 
جهان رایج بوده و ریشه هاي آن به دوراني پیوند دارد که کشاورزي 
و شــباني روش اصلي و اساس فعالیت هاي اقتصادي جوامع بشري 
بوده است. مردم دراین دوران ها به تجربه و با مشاهده احوال شب 
و روز در طول ســال، با نحوه گردش روزها و ماه هاي ســال آشنا 
شــده وکارها و فعالیت هاي خود را براساس آن تنظیم مي کردند. 
آفتاب و روشنایی، هم برای کشاورزی مناسب بود و هم برای چرای 
دام. براین اساس، مشــاهده وضعیت روز و شب در دوران مختلف، 
دربســیاري از اقوام این باور را به وجود آورد که روشــني و روزکه 
در طي آن بشر مي توانســت فعالیت نماید مظاهر نیکي، و شب و 
تاریکي مظاهر بدي و پلیدي هســتند. وقتي دریافتند که در شب 

 ربسرآنم هک گرزدست ربآید                                   دست هب کاری زنم هک غصه سرآید 
کام ظلمت شب یلدا است                         نور ز خورشید جوی، بو هک ربآید صحبت ح
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آخرین ماه پاییز، طول شــب بیشتر از همیشــه و بعد ازآن روزها 
بلندتر اســت، روز اول دي را به عنوان روز تولد خورشید دانسته و 
آن را آغاز سال قرار دادند که هنوز هم این رسم دربسیاري از اقوام 
باقي مانده است. درفرهنگ کهن اوستایي سال جدید با شروع فصل 
ســرد آغاز مي شود و واژه سردا یا سرد، هم به معني سرما و هم به 
معني سال است. در برهان قاطع درباره واژه یلدا چنین آمده است: 
یلدا اول زمستان و شب آخر پاییز است و آن درازترین شب هاست 
در تمام ســال. درآن شــب یا نزدیک آن شب، آفتاب به برج جدي 
تحویل مي شود و مي گویند آن شب به غایت نامیمون و شوم است.
دکترفریدون جنیدی مورخ و باستان شناس برجسته ایرانی درباره 
یلدا چنین می  گوید: » هزاران ســال است که جشن شب چله در 
خانه ایرانیان برگزار مي شود. این جشن حتي در زمان حمله مغول 
و اســتیال و حکومت ترکان بر ایران نیز برگزار مي  شــد. استمرار 
و ادامه برگزاري این جشــن و جشن  هاي مشــابه آن نشانه پیوند 
ناگسستني ایرانیان امروز با فرهنگ نیاکانشان است. اما آنچه باعث 
تعجب انســان متمدن و پیشرفته امروزي است، چگونگي دستیابي 
ایرانیان باســتان به گاه شماري اســت که این چنین دقیق، طلوع 
و غروب خورشــیدرا بررســی کرده اســت. نیاکان ما هزاران سال 
پیش دریافتند که گاه شــماري بر پایه ماه نمي تواند گاه شــماري 
درستي باشــد. پس به تحقیق درباره حرکت خورشید پرداختند و 
گاه شــماري خود را بر پایه آن گذاشــتند. آنها حرکت خورشید را 
در برج  هاي آسمان اندازه گیري کردند و براي هر برجي نام خاصي 
گذاشتند. آنها دریافتند هنگامي که برآمدن خورشید با برآمدن برج 
بره در یک زمان باشد، اول بهار است و روز و شب با هم برابر است. 
آنها مانند ما مي توانســتند در شب شش برج را ببینند. از سر شب 
یکي یکي برج ها از جلوي چشــم ها عبور مي کنند. برج بره، سپس 
برج گاو و... آنها می دانســتند شــش برج دیگر که دیده نمي شوند 
در آن سوي زمین هســتند و مردماني در آنسوي زمین شش برج 
دیگر را نظاره مي کنند؛ آنها دریافتندکه اول پاییز و بهار، روز و شب 
برابر و در اول تابســتان روز بلندتر از شــب است. آنها گاه شماري 
خود را بر اســاس چهل روز- چهل روز تقســیم کردند. در فرهنگ 
ایرانیان و نیاکان ما عدد چهل مانند عدد شــش و دوازده قداســت 
خاصي دارد. واژه هاي »چله نشستن«، »چل چلي« و در طبرستان 
واژه هــاي »پیرا چله، گرما چله« نشــانه اهمیت این عدد در میان 
فرهنگ ایراني است. آنها در اصل ماه را به چهل روز تقسیم کردند 
و نه ماه داشــتند. اما پس از مدتي این روزها به سي روز تغییر پیدا 

کرد و ماه سي روزه شد. 
گاه شــماري ســرزمین هاي دیگر بــراي بهار و فصل هــاي دیگر 
ســرآغازي نداشتند و این نشــان مي دهد که گاه شماري ایرانیان 
همواره کامل ترین گاه شماري بوده اســت. گاه شماري ایرانیان تا 
زمان دانشمند بزرگ خیام ادامه داشت. با ورود اسالم، گاه شماري 
قمري اعراب نیز یکي از گاه شــماري هاي مورد استفاده سرزمین 
ایران شــد. وزرای ایراني خالفت عباسي، هر پیشنهادي را که براي 
اصالح تقویم نیاکانشان مطرح مي کردند از طرف پادشاهان عباسي 
رد مي شــد. آنها مي گفتند اگر تقویم شما اصالح شود باز به آیین و 
فرهنگ پیشــین خود بازمي گردید. اما در زمان خیام شرایط تغییر 
کرد. او در ســن 28 سالگي به مقامی رســید که وقتی وارد دربار 
شاه خوارزم مي شد، شاه از جاي خود بلند مي شد و او را کنار خود 
مي نشاند. احترامي که پادشــاهان به خیام مي گذاشتند باعث شد 
تا دســت او در اصالح گاه شــماري ایرانیان باز شود. با اصالح گاه 

شــماري، بار دیگر فرهنگ و آیین ایراني زنده شــد. سامانیان که 
دوســتدار فرهنگ ایراني بودند، دانشمندان و وزرای ایراني را بدون 
ممانعت نگهبان مي پذیرفتند. این نشانه فرهنگ غني ایراني است. 
گرامیداشــت شب چله به واقع گرامیداشــت یاد بزرگاني همچون 

خیام و نیاکان دورتر از او نیز هست« 
 در مذهب زردشتی نیز یلدا جایگاهی برجسته و ویژه دارد. درآیین 
اوستایي، تاریکي نماینده اهریمن بود و چون در طوالني ترین شب 
ســال، تاریکِي اهریمني بیشــتر مي پایید، براي ایرانیان باستان، 
آن شــب شــوم بود وچون فرا مي  رســید آتش بر مي  افروختند تا 
اهریمنان و عامالن تاریکي بگریزند. مردم دور هم جمع شده و شب 
را با خوردن وآشــامیدن و رقص و پایکوبي سر مي  کردند. عالوه بر 
میوه هاي تازه، میوه هایي را که خشــک کرده بودند نیز درآن شب 
تناول مي  کردند. خشک کردن میوه ها و نگهداري آن براي جشن 
یلدا، از آیین هاي کهن زرتشــتیان اســت. ایرانیان گاه شب یلدا را 
تا صبحدم و دمیدن پرتو خورشــید دردامنــه هاي کوه البرز و قله 
دماونــد بیدار مي  ماندند و در برخي از مهرابه ها )پرستشــگاههاي 
آیین مهر( به دعا و نیایش مشــغول بودند و پیروزي مهر و شکست 
اهریمــن را طلب مي  کردند و دعاهایي به نام »ني ید« مي  خواندند 
که همان دعاي شــکرانه بود. روِز پس از شــب یلدا )اول دي ماه( 
خورروز یا روز خورشــید نامیده مي شــد و همه مردم دست ازکار 
مي  کشیدند و به استراحت مي پرداختند و تعطیل عمومي بود. در 
ایران باســتان، خورروز، روز برابري انســانها بود و در این روز حتي 
پادشاهان لباس ســاده مي پوشیدند و در میان مردم عادي به سر 
مي بردند و هیچکس حق دســتور دادن بر کس دیگر را نداشــت 
و حتــي برده ها به طــور موقت آزاد بودند و نیــز هر نوع جنگ و 
خونریزي و حتي کشتن حیوانات ممنوع بود و معروف است که در 
جنگ ها، دشــمنان نیز از این رسم آگاهي داشتند و آن را رعایت 
مــي کردند و گاهي نیز رعایت همین رســم موجب قطع جنگ و 
برقراري صلح مي  گردید. علت دســت کشــیدن از کار در این روز 
این بود که نمي خواســتتند در این روز مرتکب کار بدي شوند زیرا 
درآیین مهر، حتي کار بِد کوچک در روز تولد خورشید و روشنایی، 
گناهي بزرگ شمرده مي شــد. ایرانیان همچنین سرو را به عنوان 
مظهر قدرت و مقاومت در برابر ســرما و تاریکي مي دانستند و در 
خورروز در برابر آن مي ایســتادند و آن را با نوارهای طالیی و نقره 
ای و نیز پارچه ها و جواهرات رنگارنگ تزیین می کردند و عهد مي 
کردند که تا ســال دیگر سروي دیگر بکارند. استفاده ازدرخت کاج 
با تزیین های خاص در جشــن ســال نو مسیحی، ریشه در همین 

آیین دارد .
مشترکات یلدا و مذهب مسیحیت 

اول دي ماه در تقویم میالدی برابر اســت با بیست و یکم دسامبر و 
تولد مسیح )کریسمس( روز 25 دسامبر است. بسیاری از مورخین 
معتقدند که آیین مسیحیت غربی چارچوب اصلی خود را که به این 
دین شکل و پایداری بخشــیده است، به مذاهب پیش از خود و از 
جمله به آیین مهر-که در روم باستان بسیار رایج بود- مدیون است 
و کریسمس به عنوان جشن تولد حضرت مسیح از آن جمله است. 
این جشــن، ترکیبی از جشنی به نام ســاتورنالیا در روم باستان، و 
بزرگداشت تولد خورشید براساس آیین مهر در روز اول دی ماه است.
ســاتورنالیا عنوان جشني اســت که از دیرباز در روم باستان رایج 
بوده و اساس آن پرستش ســاترن )ستاره کیوان( به عنوان خداي 
زراعت و نیز شــروع انقالب زمستاني بوده است. این جشن به مدت 
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هفت روز ادامه داشت و انقالب زمستاني را نیز شامل مي شد. چون 
رومیان باستان از گاه شمار یولیاني استفاده مي کردند، روز انقالب 
زمســتاني )اول دي ماه( به جاي21 دسامبر، حدوداً در 25 دسامبر 
واقع مي شــد که این روز بعد ها توسط کلیساي کاتولیک به عنوان 
روز تولد مسیح )کریســمس( نامیده شد. این گاه شماری به دلیل 
عدم دقت به ویژه در تعیین اختالف مربوط به ســال های کبیسه، 
جای خود را به گاه شــمار گریگوری داد که به گریگور ســیزدهم 
کشــیش وقت کلیسای کاتولیک منسوب است و اختالف مربوط به 

فاصله 21 تا 25 دسامبر به این موضوع مربوط می شود. 
دکترمیرجــالل الدین کزازی، اســتاد برجســته ادبیات دانشــکاه 
تهران، و یکی از مورخان بنــام معاصر، درباره پیوندهای آیین مهر 
و مســیحیت، تحقیقات بسیاری انجام داده و در این تحقیقات نیز، 
به ریشه های مشترک آیین مهر و مذهب مسیحیت بسیار پرداخته 

شده است. دکترکزازی دراین باره می گوید: 
» مهر به معنی خورشــید نام آیینی بســیار باستانی و پررمز و راز 
اســت که قرنها پیش از آیین زرتشت درایران رایج بوده و بعدها از 
مرزهاي ایران فراتر و به روم باستان رفت و در سراسر اروپا گسترش 
یافت. پادشــاهان روم به آن گرویدند و مهر، دین رسمي امپراتوری 
روم باستان شد. »یولیانوس« یا »ژولیان« یکي از پادشاهان رومي، 
گروه گروه مردم ترســا را به دین مهر مي  کشاند و دعوت مي  کرد. 
هنوز هم، نیایش هاي این شاه رومي با مهر برجاست که می گوید: 
»اي پدر در آسمان نیایش مرا بشنو«. یولیانوس در این نیایش خدا 
را پدر مي نامد. این اسمي بود که ترسایان به تقلید از مهر پرستان 
برخداي خود گذاشــتند. رومیان سال هاي بسیار، تولد مهر و شب 
چله را جشن مي گرفتند و آن را آغاز سال مي دانستند. حتي پس از 
گسترش دین مسیحیت، کشیشان نتوانستند از برگزاری این جشن 
ها جلوگیري کنند. در ایران نیز با رواج و گســترش دین زرتشت، 
آیین مهر نه تنها از میان نرفت بلکه در اوستا نیز بسیار گرامی داشته 
شد و ایزدمهر، یکی از ایزدان اهورایی نام گرفت. در مهریَشت -که 
یکی از یَشــت های معروف اوستا است- از میترا یا مهر به نام ایزد 
راستی و عدالت نام برده می شود و در قسمتی از آن می  گوید: مهر 
از آسمان با هزار چشم بر ایرانیان می نگرد تا ایرانی دروغی نگوید.« 
براساس گفته های این محقق برجسته، ایزد مهر در درون غاری در 
مشــرق ایران و از مادری باکره به نام  ناهید )آناهیتا( زاده شد که 
شباهت های این موضوع با نحوه تولد حضرت مسیح نیز جالب توجه 
اســت. یکی دیگر از مشترکات مسیحیت و آئین مهر، تعطیلی روز 
یکشنبه است که مسیحیان آن را روز مقدس می دانند. یکشنبه که 

در زبان التین »ســان دی« خوانده 
می شــود، به معنی روز خورشــید 
اســت و خورشــید، مظهر برجسته 
آیین مهری است. البته تعطیلی روز 
یکشنبه، در آیین یهودیت هم ریشه 
دارد و یکی از فرمــان های دهگانه 
به   معروف  موســی  معروف حضرت 
»ده فرمان« اســت که تعطیلی روز 

یکشنبه فرمان چهارم آن است. 
ارنست رنان، مورخ برجسته فرانسوی 
و یکــی از پژوهنــدگان آیین های 
باســتانی می گوید: اگر عیسویت در 
زمان گسترش خود بر اثر بیماری یا 

مرگ یا اتفاق دیگری باز می ایســتاد، سراســر جهان به آیین مهر 
می گروید. 

فرانس کومون، مورخ و پژوهشــگر برجسته بلژیکی و یکی از میترا 
پژوهان مدرن و بســیاری دیگر از همفکران او، مفاهیم میترائیسم 
روم باســتان را کامال برگرفته از آیین َمزَدیَسنا و ایزد ایرانی میترا 
)مهر( می دانند. این ایده البته از اوائل سال 1970میالدی به شدت 
مورد نقد و بازبینی مورخین و باســتان شناسان اروپائی قرار گرفته 
و امروزه به یکی از مســائل بسیار مجادله برانگیز در زمینه پژوهش 

ادیان روم و یونان باستان، بدل شده است.
یلدا درمیان  سایر ملل 

مشــخص است که یلدا مورد توجه بســیاري از اقوام و ملل بوده و 
رسوم آن نیز ازگذشــته هاي بسیار دور اجرا مي شده است. تلفیق 
آیین ها نیز خود نشــان از تاثیر و تأثر فرهنگ ها و آداب و رســوم 
اقــوام بر یکدیگر و از یکدیگر، در طول قرون و اعصار اســت. نحوه 
بزرگداشت یلدا و برگزاری مراسم در برخی ملل به شرح ذیل است. 
مصر- از حدود چهارهزار سال پیش در مصر، جشن باز زاییده شدن 
خورشید مصادف با شب چله برگزار مي شد و مصریان دراین زمان 
از ســال، به مدت 12روز به نشانه 12 ماه سال به جشن و پایکوبي 
مي پرداختند و نیز از12 برگ نخل براي تزئین محل برگزاري جشن 
استفاده مي کردند که نشــانه پایان سال قدیم و آغاز سال نو بوده 
است. این جشن با تغییراتی، امروز نیز در میان مصریان رایج است.
یونان – دریونان قدیم اولین روز زمســتان، روز بزرگداشت خداوند 
خورشــید بود و نام این خداي خورشید »ناتالیس انویکتوس« بوده 

که کلمه ناتال به معني تولد است. 
روســیه - در قســمت هایي از روســیه جنوبي در حال حاضر در 
اولین روز زمستان جشن هایی مشــابه جشن یلدا در ایران برگزار 

مي  گردد. بسیاري از مراسم آن، شبیه به یلدای ایرانی ها است. 
یهودیان نیز در این شــب جشــني با عنــوان »ایالنوت« به معني 
جشــن درخت برگزار مي  کنند و با روشــن کردن شمع به نیایش 

مي پردازند. 
آشــوریان نیز شــب یلدا را با خوردن آجیل مشکل گشا و خواندن 

حافظ گرامي مي دارند. 
درایران، تقریبا در همه مناطق، آیین های بزرگداشــت شــب یلدا 
با مشــابهت های فــراوان و البته برخی تفاوت هــا، در میان اقوام 
گوناگون برگزار می گردد که خواندن فالی از حافظ، وجه مشترک 

برجسته آن، در میان تمام اقوام ایرانی است. 

مهراست  تولد  یلدا  شب  چهراست           نكورتين  رخشا  مهر 
پائيز  شب  ردآخرين  هست  انگيز                 خیال  شب  همايون  اين 
بيخ و بن رد حماهس گسترده است                             ردنهادش حماهس رپورده است 
است ارياني  آفرين  مهر  شب  است                     سریاني  اگرهچ  یلدا  لفظ 
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پسر فقیری که از راه فروش خرت و پرت در محالت شهر، خرج تحصیل خود را بدست می آورد.  یک روز به شدت دچار تنگدستی شد.

او فقط یک سکه ناقابل در جیب داشت. در حالی که گرسنگی سخت به او فشار می آورد، تصمیم گرفت از خانه ای تقاضای غذا کند.
با این حال وقتی دختر جوانی در را به رویش گشود، دستپاچه شد و به جای غذا یک لیوان آب خواست. دختر جوان احساس 

کرد که او بسیار گرسنه است. برایش یک لیوان شیر بسیار بزرگ آورد.
پسرک شیر را سر کشیده و آهسته گفت: چقدر باید به شما بپردازم؟

دختر جوان گفت: هیچ. مادرمان به ما یاد داده در قبال کار نیکی که برای دیگران انجام می دهیم چیزی دریافت نکنیم. پسرک 
در مقابل گفت: از صمیم قلب از شما تشکر می کنم.

بلکه  کرد،  می  حس  قویتر  را  خود  جسمی  نظر  از  تنها  نه  خانه  ترک  از  پس  داشت،  نام  کلی  هاروارد  که  پسرک 
بکشد. تحصیل  از  دست  بود  شده  آماده  او  این  از  پیش  تا  شد.  بیشتر  نیز  نیکوکار  انسان های  و  خداوند  به   ایمانش 

سال ها بعد... زن جوانی به بیماری مهلکی گرفتار شد. پزشکان از درمان وی عاجز شدند.
او به شهر بزرگتری منتقل شد. دکتر هاروارد کلی برای مشاوره در مورد وضعیت این زن فراخوانده شد. وقتی او نام شهری که 

زن جوان از آنجا آمده بود شنید، برق عجیبی در چشمانش نمایان شد. او بالفاصله بیمار را شناخت.
مصمم به اتاقش بازگشت و با خود عهد کرد هر چه در توان دارد، برای نجات زندگی وی بکار گیرد.

مبارزه آنها بعد از کشمکش طوالنی با بیماری به پیروزی رسید.
پرداخت  برای  باید  پایان عمر  تا  اطمینان داشت  او  را گشود.  لرز صورتحساب  و  ترس  با  فرا رسید. زن  بیمار  ترخیص  روز 

صورتحساب کار کند. نگاهی به صورتحساب انداخت.
جمله ای به چشمش خورد: 

همه مخارج با یک لیوان شیر پرداخته شده است.
امضا دکتر هاروارد کلی

زن مات و مبهوت مانده بود. به یاد آن روز افتاد.
پسرکی برای یک لیوان آب در خانه را به صدا در آورده بود و او در عوض برایش یک لیوان شیر آورد.

اشک از چشمان زن سرازیر شد.
فقط توانست بگوید:

خدایا شکر... خدایا شکر که عشق تو در قلب ها و دست های انسان ها جریان دارد.
التماس دعا

یک لیوان شیر
 )داستان کوتاه(
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 اینجا نه شادی است، 
 نه غم، نه عزا، نه سور

 بادام بن
 دستارِک سپیدش را

 در جویبار باِد پلشتی
 می شوید.. 

 دزدان رستگاری
  -پاییز های روح- 

 سبزینه و طراوِت هر باغ و بوته را
 در غارت شبانه ی خود

 پاک می برند.. 

 اکنون
 کاین محتسب

 مجاِل تماشا نمی دهد، 
 میخانه ی کدام حریفی

 پیمانه ای دوباره
 ازان باده ی زالل

 این جمع تشنگان و خماران را
 خواهد بخشید؟

 زین باده ای که محتسب شهر
 در کوچه می فروشد و ارزان، 

 غیر از خمار هیچ نخواهی دید.. 

 من تشنه کام ساغِر آن باده ام
 کز جرعه ای
 ویران کند، 

 دوباره
بسازد.. 

شفیعی کدکنی 
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20 18 17 15 13 11 10
2 1

4 3

14 12
6 5

19  16
8 7

9

1 –  یکطرفه و دوطرفه آن در ساختمان استفاده می شود
2 – سیستم حفاظت اتصال به زمین در هنگام صاعقه

3 – یکی از زوایای خم آرماتور 
4 – قسمتی از ساختمان که تمام یا بخشی از آن پایین تر از کف زمین طبیعی قرار دارد 

5 – شخصی که وظیفه طراحی سازه را به عهده دارد
6 – وسیله ای که با بهره گیری از برق برای انتقال افراد در دو طبقه غیر هم سطح استفاده می شود

7 – فضایی که در آن تصرفی صورت نگرفته است
8 – مبحث الزامات عمومی ساختمان

9 – کنترل هم زمان دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن در ساختمان
10 – در ساختمان های بلند از این تحلیل جهت آنالیز سازه ای استفاده می شود

11 – نرم افزاری برای محاسبه احجام خاکی
12 – ماده عایق معدنی که استفاده از آن به دلیل سرطان زا بودن ممنوع گردیده است

13 – تغییر شکل تیرها و دال ها در طول زمان
14 – سطوح قابل بازشدن در ساختمان

15 – از اجزای اسکلت ساختمان جهت تحمل بارهای خمشی
16 – فضایی که ریل ها و برخی تجهیزات آسانسور در آن نصب می شود

17 – باالترین تراز ساختمان
18 – عنصر پایه فوالد و چدن

19 – از مصالح سنتی در ساختمان
20 – از روشهای صنعتی سازی ساختمان
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و خوانندگان
هیــات تحریریــه نشــریه داخلــی کانــون مهندســین ســاری همــواره از نظــرات، پیشــنهادات 
و انتقــادات ســازنده اعضــای محتــرم و کلیــه مخاطبیــن نشــریه در جهــت پیشــبرد اهــداف 
ــنهادها و  ــرات، پیش ــد نظ ــی توانن ــد  م ــکاران ارجمن ــد. هم ــی نمای ــتقبال م ــون اس کان
انتقــادات خــود را  )در صــورت تمایــل بــا ذکــر نــام( بــه آدرس پســت الکترونیکــی نشــریه 

ــد. ــک نماین ــه شــماره 20097274 پیام ــا ب Mag@kanoonsari.com  ارســال و ی

 بــا ســالم متاســفانه آخریــن شــماره را در کانــون دیــدم و برایــم ارســال نشــد،  در 	
ایــن مــورد توجــه بیشــتری مبــذول شــود. مطالــب عمومــا خــوب اســت؛  دســتتان 

درد نکنــد.

- ضمــن عذرخواهــی از همــکاران عزیــز بابــت تاخیــر در توزیــع نشــریه و یــا عــدم دریافــت 
نشــریه بــه اســتحضار مــی رســاند، تهیــه و چــاپ نشــریه 43 کانــون )تابســتان( طبــق برنامــه 
ــان مــاه 93 انجــام پذیرفــت؛ امــا به دلیــل کوتاهــی  زمــان بنــدی مصــوب در هفتــه اول آب
ــا پیامــک ارســالی از  ــذا ب ــد. ل ــا اختــالل مواجــه گردی ــع نشــریه ب ــکار، توزی شــرکت پیمان
ســوی کانــون بــه اعضــا، مقــرر گردیــد آن دســته از همــکاران کــه نشــریه را دریافــت ننمــوده 
انــد، از طریــق پیامــک اطــالع دهنــد؛ لــذا تعــداد 340 عــدد از نشــریات مجــددا بــه آدرس 

افــرادی کــه بــه دستشــان نرســیده بــود، پســت گردیــد. 

همچنیــن الزم اســت  همــکاران ارجمنــد هرگونــه تغییــر در آدرس پســتی خــود را بــه امــور 
اداری کانــون اطــالع دهنــد. 

 و 	 ســــاختمان  اجرایــی  نامــه  شــیوه  در  تصمیمــات  آخریــن  درخصــوص 
ــن و  ــان، ناظری ــورد کارفرمای ــد در م ــط جدی ــازمان و ضواب ــتور العمل های س دس

ــردد.  ــاره گ ــان اش طراح

ــت  ــه ای را  جه ــه کمیت ــات تحریری ــی، هی ــکار گرام ــما هم ــر ش ــت نظ ــکر از دق ــا تش - ب
پیگیــری آخریــن دســتورالعمل هــای ابالغــی از ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و ســایر 
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مراجــع ذی صــالح تعییــن نمــوده کــه  نتایــج آن در شــماره هــای آتــی چــاپ مــی گــردد. 

 مطالــب هدفــدار شــود، نــه پراکنــده بــا موضــوع آزاد! - هــر شــماره ی مجلــه تحــت 	
عنوانــی مطــرح شــود کــه مطالــب در راســتای آن عنــوان نوشــته شــود.

- دوســت عزیــز هیــات تحریریــه نشــریه بــرآن اســت کــه پاســخگوی نظــرات و پیشــنهادات 
طیــف گســترده ای از اعضــای کانــون و مخاطبــان خــود باشــد؛ بــا توجه بــه اینکه این نشــریه، 
 نشــریه ای داخلــی اســت و بازتــاب عملکــرد همــه ی اعضــای ارجمنــد در طــی یــک فصــل 
ــاخت  ــوزه مهندســی، س ــب در ح ــظ انســجام مطال ــن حف ــذا ضم ــردد، ل ــی گ در آن درج م
و ســاز و چــاپ مطالــب قابــل اســتفاده بــرای رشــته هــای هفــت گانــه مهندســی، طبیعــی 

ــی باشــند.  ــوع  موضوعــی و محتوای ــب دارای تن اســت کــه مطال

شــایان ذکــر اســت در ایــن شــماره، محورهــای موضوعــی مقــاالت دارای اولویــت بــرای چــاپ 
در نشــریه در قســمت فراخــوان مقالــه درج گردیــده اســت. 

 مشــکالتی کــه در اجــرا بخاطــر طراحــی بوجــود آمــده و روش هــای رفــع آن چــه 	
تجربــی و چــه علمــی بــه تفکیــک رشــته هــا اعــالم شــوند.

 ــا ی 	 ــزارش ه ــه گ ــوص ارائ ــا در خص ــن روش ه ــردی تری ــن و کارب ــی بهتری معرف
ــی ــی و مال ــاظ فیزیک ــرفت کار  از لح پیش

- ضمــن اســتقبال از نظــر شــما همــکار گرامــی، حقیقتــا جــای چنیــن مطالبــی در نشــریه 
کانــون خالــی اســت و در اینجــا از همــه ی مخاطبیــن درخواســت مــی شــود، مطالــب  حاوی 
نظرهــا و تجربیــات خــود را در زمینــه هــای طراحــی، نظــارت و اجــرا و نقــش مراجــع ذی 
صــالح قانونــی )شــامل شــهرداری، نظــام مهندســی و راه و شهرســازی(  و نیــز شــیوه های 
مختلــف ارائــه گزارشــات پیشــرفت فیزیکــی و مالــی در انــواع پــروژه هــا بــه صــورت مقالــه 

جهــت درج در نشــریه داخلــی کانــون ارائــه نماینــد.  
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بــه موجــب قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان)مصوب اســفندماه 
1374( مــي بایســت کلیــه امــور مربــوط بــه ســاختمان هــا توســط ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان انجــام گیــرد. ضمنــا بــا عنایــت بــه تفاهــم نامــه ســال 82 
ــه  ــی لول ــئولیت بازرس ــد، مس ــرر گردی ــت مق ــکن و نف ــن وزارت مس ــا بی ــي م ف
ــر عهــده شــرکت ملــی گاز  ــا پیــش از آن ب کشــی گاز داخلــی منــازل و ... کــه ت

ــه نظــام مهندســی ســاختمان اســتان هــا واگــذار گــردد. ــود، ب ــران ب ای
پیــرو ایــن تفاهــم نامــه، در ســال 82 بــا پیگیــری هــای فــراوان بعضــی از اعضــا 
ــه مهنــدس حســین صالحــی  ــون مهندســین ســاری، از جمل فعــال و دلســوز کان
ــدران( و مهنــدس حســین بهارفــر  )ریاســت وقــت ســازمان نظــام مهندســی مازن
ــدران و  ــای مازن ــتان ه ــرداری گاز اس ــره ب ــت به ــه تصــدی معاون ــه در آن بره ک
گلســتان را بــر عهــده  داشــت، مســئولیت انجــام ایــن کار، یعنــی بازرســی لولــه 
کشــی گاز داخلــی اماکــن مســکونی و تجــاری کــه تــا آن تاریــخ توســط شــرکت 
ــد  ــدران محــول گردی ــه نظــام مهندســی ســاختمان مازن ــی شــد، ب گاز انجــام م
ــژه آموزشــی  ــای وی ــس از طــی دوره ه ــه، پ ــک دارای پروان ــا مهندســین مکانی ت

ــه در ایــن خصــوص باشــند. بتواننــد عهــده دار امــور محول
اکنــون بــا گذشــت حــدود 11 ســال از آن تاریــخ، بســیاری از مهندســین مکانیــک 
ــه و مشــغول فعالیــت شــدند، ضمــن  ــرار گرفت در ســطح اســتان تحــت تعلیــم ق
اینکــه ایــن اشــتغالزایی عــالوه بــر ایجــاد یــک درآمــد پایــدار بــرای ســازمان نظــام 
ــق  ــن ح ــیار پایی ــه بس ــده تعرف ــش دهن ــدودی پوش ــا ح ــدران، ت ــی مازن مهندس
الزحمــه طراحــی و نظــارت ســاختمانی در رشــته تاسیســات مکانیکــی نیــز بــوده 
ــز اهمیــت است،خواســته  ــان حای ــن می ــا آنچــه در ای ــز هســت. ام ــان نی و همچن
ــا حساســیت  هــای قانونــی و بــه حــق مســئولین محتــرم گاز اســتان در رابطــه ب
موضــوع و اهمیــت مســئولیت واگــذار شــده اســت کــه متاســفانه از ســوی برخــی 
مهندســان مکانیــک و مســئولین مربوطــه در ســازمان بــه درســتي درک و لمــس 
نگردیــده و در اجــرای ایــن وظیفــه دقــت الزمــه را ندارنــد. در حالیکــه ایــن رشــته 
ــا همــه رشــته هــای ســاختمانی دیگــر و حتــي ســایر شــاخه هــای تاسیســات  ب
مکانیکــی)آب و فاضــالب، حــرارت مرکــزی و...( تفــاوت بســیار فاحشــی دارد. چــرا 
ــی  ــی توجهــی در ســایر شــاخه هــای مکانیــک اتفاق ــر ب کــه اگــر چنانچــه در اث
رخ دهــد، عمدتــا بــه صــورت مالــی بــوده و بــه شــکل هــای مختلــف قابــل جبــران 
ــدم  ــی و ع ــه کاف ــدم توج ــب ع ــه موج ــه ب ــی ک ــه حوادث ــود در حالیک ــد ب خواه
ــود  ــاد ش ــانی ایج ــات گاز رس ــش تاسیس ــه در بخ ــتانداردهای مربوط ــرای اس اج
ــادث  ــر آن ح ــر اث ــه ب ــی ک ــای بســیار مهیب ــش ســوزی و انفجاره ــر آت ــه خاط ب
می شــود، عــالوه بــر خســارات مالــی بســیار ســنگین، خســارات جانــی غیــر قابــل 

جبرانــی را نیــز بــه وجــود خواهــد آورد. 
ــور و  ــن ام ــدن ای ــر اجراش ــرای بهت ــال ب ــه س ــدود س ــد از ح ــتا، بع ــن راس در ای
کاهــش نگرانــی هــای موجــود و اتفاقــات ناگــوار و پــی در پــی در بخش گازرســانی 
خانگــی– تجــاری، شــیوه نامــه اصالحــی اجــرای تفاهــم نامــه در مهرمــاه 1385 
ــالغ  ــه نظــام مهندســی اســتانها اب ــه و جهــت اجــرا ب توســط وزارت مســکن تهی
گردیــد تــا بــراي اجــرای امــور لولــه کشــی گاز داخلــی، اشــخاص و ســازمان هــای 
ــه خــود را طبــق آن انجــام دهنــد. باالخــره پــس از 8  ــوط ب ذیربــط وظایــف مرب
ســال ، در ســال جــاری، یکــی از ارکان ایــن شــیوه نامــه تحــت عنــوان هیــات 4 
نفــره لولــه کشــی گاز خانگــی – تجــاری، بــا هــدف اجرایــی کــردن ایــن تفاهــم 

تفاهم نامه همکاري کانون با شرکت گاز استان مازندران
 خیز بلند کانون جهت ایجاد اشتغال براي مهندسین عضو

گام اول : مهندسین مکانیک
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ــن جلســه آن در  ــه اي نظــام مهندســی اســتان تشــکیل و اولی ــه دبیرخان ــه ب نام
ــکاری و  ــا هم ــی رود ب ــد آن م ــه امی ــد ک ــزار گردی ــال برگ ــاه امس ــه آذر م نیم
مســاعدت هیــات مدیــره محتــرم ســازمان نظــام مهندســی اســتان و نماینــدگان 
محتــرم هیــات 4 نفــره هــر چــه ســریعتر مفــاد ایــن شــیوه نامــه اجرایــی گــردد 

تــا در آینــده کمتــر شــاهد حــوادث ناگــوار باشــیم.
از ســوی دیگــر، تفاهــم نامــه دیگــری در اواخــر ســال 87  بیــن  وزارت مســکن و  
وزارت نفــت جهــت ســاماندهی طراحــی، اجــرا و نظــارت بــر لولــه کشــی گاز انــواع 
متقاضیــان عمــده مســکونی – تجــاری بــا مصــرف بیــش از 160 متــر مکعــب در 
ســاعت) فشــار گاز بیــش ازpsi  1/4 ( تدویــن گردیــد کــه شــیوه نامــه اجرایــی آن 
در ســال 89 از ســوی وزارت مســکن  بــه نظــام مهندســی ســاختمان اســتان هــا 

ابــالغ گردیــد تــا بــه مرحلــه اجــرا درآیــد.
ــه  ــم نام ــن تفاه ــالغ ای ــان اب ــال از زم ــدود 4 س ــت ح ــا گذش ــه ب ــی ک از آنجائ
ــدام  ــده و اق ــی نگردی ــتان اجرای ــی اس ــام مهندس ــط نظ ــاد آن توس ــوز مف ، هن
مثبتــي صــورت نگرفتــه اســت، ضمــن اینکــه مشــکالت عنــوان شــده در بخــش 
ــوده و  ــي ب ــوت خــود باق ــه ق ــان ب ــز همچن ــن قســمت نی ــی در ای ــه اول تفاهم نام
ــدران، عملکــرد ســازمان  ــران شــرکت گاز مازن ــات مدی ــه اظهــارات و مکاتب ــا ب بن
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان در ایــن رابطــه امیــدوار کننــده نبــوده و حســن 
اعتمــاد شــرکت گاز در ایــن رابطــه جلــب نگردیــده اســت، از ســوی دیگــر اجــراي 
ــس از طــي  ــر متخصــص پ ــاَ غی ــای گاه ــون توســط نیروه ــم اکن ــن بخــش ه ای
دوره هــاي آموزشــي کوتــاه مــدت در شــرکت گاز در حــال انجــام مــی باشــد، بــار 
دیگــر کانــون مهندســین ســاری بــر اســاس احســاس مســوولیت و بنــا بــر رســالت 
خــود در حــوزه آمــوزش، اشــتغال زایــی و احقــاق حقــوق حقــه مهندســین عضــو 
بــر آن شــد تــا ضمــن ورود بــه ایــن امــر و گشــودن ایــن گــره کــور بــا پیگیــری و 
تــالش، ایــن خواســته دیرینــه مهندســان مکانیــک اســتان را جامــه عمــل پوشــانده 
و نشــان دهــد کــه قلمــرو فعالیــت کانــون هــا منحصــر بــه امــور رفاهــی و ورزشــی 
ــش  ــي، ورای آنچــه برای ــچ محدودیت ــي هی ــات آن، ب ــر و خدم ــق تفک ــوده و اف نب

متصــور میشــوند بــوده و خواهــد بــود.
ــات  ــط هی ــه آن توس ــری مجددان ــش، پیگی ــاه پی ــدود دو م ــب از ح ــن ترتی بدی
ــدس  ــت و در راس آن مهن ــن حرک ــت ای ــان نخس ــک بانی ــا کم ــون ب ــره کان مدی
حســین بهارفــر کــه بــا عنایــت بــه تخصــص، آگاهــي و ســوابق مدیریتــی بســیار 
ــد  ــران ارش ــتان ، مدی ــام اس ــاري و نظ ــون س ــرکت گاز،کان ــان در ش ــاد ایش زی
ــی از وی داشــته و حســن اعتمــاد  ــدران شــناخت خــوب و کامل شــرکت گاز مازن
ــه و  ــکاری صمیمان ــد خــورد و باهم ــه ایشــان وجــود دارد،  کلی ــي نســبت ب باالئ
ــدران و در راس آن  تحســین برانگیــز مســئولین محتــرم شــرکت گاز اســتان مازن
هــا مدیر عامــل محتــرم جنــاب آقــای مهنــدس عــرب مقصــودی و مدیــر محتــرم 
ــای  ــز اعض ــی و نی ــدس فاضل ــای مهن ــاب آق ــا جن ــرح ه ــرای ط ــی و اج مهندس
محتــرم هیــات مدیــره دوره پانزدهــم کانــون مهندســین ســاری ، موضــوع در قالــب 
ــورخ  ــه در م ــم نام ــن تفاه ــه ای ــد ک ــق گردی ــکاری محق ــه هم ــاد تفاهم نام انعق
ــدران  ــرکت گاز مازن ــه ش ــماره 9401 – 93/ک ب ــه ش ــه ای ب ــی نام 93/9/18 ط

ــد. ــي ارســال گردی ــات اجرائ جهــت اقدام
امیــد اســت بــا اســتعانت از پــروردگار متعــال، کانــون ســاری کــه همــواره پیشــرو  
در  همــه امــور مرتبــط بــا حرفــه مهندســی در ســاری و اســتان بــوده، ایــن بــار 
ــدران در  ــرکت گاز مازن ــاد ش ــن اعتم ــب حس ــن جل ــته، ضم ــد گذش ــز  همانن نی
هــر دو مقولــه واگــذار شــده)قبلي و فعلــي( و تعامــل همیشــگی بــا نظــام اســتان، 
ــن تفاهــم  ــه اجــرای ای ــده در ســطح اســتان، ب ــن حرکــت ارزن ــم ای ضمــن تعمی
ــه عنــوان  ــه نحــو احســن و اکمــل جامــه عمــل پوشــانده و ب نامــه فــی مابیــن ب
یــاور اجرایــی نظــام مهندســی اســتان، ارایــه خدمــات ارزنــده خــود را توســعه داده 
و در پــی ایــن اقــدام ارزنــده در ســایر امــور قابــل واگــذاری نیــز بــا جدیــت تمــام 
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بــه دفترنمایندگــي ســاري بــا داشــتن حــدود 5000 هــزار عضــو 
ــل  ــه دلی ــد و ب ــي باش ــوع م ــاب رج ــم ارب ــترین حج داراي بیش
ــاب  ــه ارب ــب ب ــي مناس ــخ ده ــت پاس ــاي کاري جه ــود فض کمب
رجــوع دچــار مشــکل بــوده و در همیــن راســتا تصمیــم گرفتــه 
ــام  ــوري انج ــورت غیرحض ــه ص ــات، ب ــي از خدم ــا برخ ــد ت ش
ــي  ــت های ــه درخواس ــد چ ــي گردی ــدم اول بررس ــرد. در ق گی
قابلیــت غیرحضــوري شــدن را دارد و از میــان حجــم انبــوه 
درخواســت هــاي متفاوتــي کــه بــه دفترنمایندگــي ارســال 

ــد : ــاب گردیدن ــر انتخ ــاي زی ــت ه ــد، درخواس گردی
درخواست تغییر وضعیت از نظارت به اجرا - 1
درخواست تغییر وضعیت از اجرا به نظارت- 2
درخواست آزادسازي سهمیه مجریان- 3
درخواست فسخ قرارداد اجراي مجریان- 4
)مخصــوص - 5 ســاختماني  عملیــات  توقــف  درخواســت 

ناظریــن(
درخواســت توقــف عملیات اجرایــي ازناظر)مخصــوص مجریان(- 6
درخواست تغییر ناظر/طراح- 7
درخواست بازدید موردي - 8
هشدارگودبرداري- 9

هشداربتن ریزي- 10
درخواست وام هاي صندوق رفاه  وبانک ملت- 11
درخواســت کسرســهمیه مجریان)حقیقــي، حقوقــي( در - 12

محــدوده 25 درصــد
درخواست بازدید عملیات ژئوتکنیک )حفاري(- 13
درخواست آزادسازي سهمیه نقشه برداران- 14
ــت - 15 ــي جه ــن اجتماع ــه تامی ــي ب ــه معرف ــت نام درخواس

ــه ــه ماهان ــت بیم ــال لیس ارس
ــه پرداخــت حــق بیمــه تامیــن - 16 ــوط ب لینــک پرداخــت مرب

اجتماعــي کــه مســتقیما از طریــق درگاه اینترنتــي قابلیــت 
ــق  ــن طری پرداخــت داشــته و مهندســین مــي تواننــد از ای

حــق بیمــه تامیــن اجتماعــي خــودرا پرداخــت نماینــد.
ــل - 17 ــي قاب ــات اجرای ــي عملی ــرفت فیزیک ــزارش پیش ــرم گ ف

ــن( ــژه ناظری ــهرداري )وی ــه ش ــه ب ارائ
درخواست آزادسازي سهمیه ناظرین با ارائه پایانکار- 18
صندوق انتقادات و پیشنهادات - 19

نشــاني بــا  ای  ســامانه  موضــوع،  ایــن  تحقــق   جهــت 
ــوق الذکــر  ــوارد  ف ــد و م  www.nezam-sari.ir ایجــاد گردی
بــه همــراه ســتوني جهــت درج اخبــار و فــرم هــا از قبیــل فــرم 
انتخــاب ناظریــن، مراحــل اخــذ خروجــي، تعرفــه خدمــات 
مهندســي 93، فــرم هــاي اســتحکام بنــا، نتایــج بررســي نقشــه، 
  ( pdf ــان، بازرســین گازو.....)در قالــب فایــل قراردادهــاي مجری
ــا را  ــرم ه ــاهده، ف ــت مش ــران جه ــه کارب ــد ک در آن درج گردی

ــد . ــي نماین ــا اســتفاده م ــود نمــوده و از آنه دانل
از جمله مزیت هاي این طرح:

ــق  � ــه مطاب ــا ک ــرم ه ــر ف ــاالي تکثی ــه ب ــدن هزین ــم ش ک
آماردفترنمایندگــي در ســال92  مبلــغ باالیــي بابــت تکثیــر 
فــرم هــا پرداخــت شــد کــه ایــن هزینــه بــه میــزان قابــل 

ــت. ــد یاف توجهــي کاهــش خواه
ــه  � ــت جوابی ــت دریاف ــوع باب ــاب رج ــي از ارب ــم باالی حج

ــا ایــن  بررســي نقشــه بــه دفتــر مراجعــه مــي نمودندکــه ب
ــي  ــر نمایندگ ــه دفت ــه ب ــه مراجع ــازي ب ــر نی ــامانه دیگ س

ــد.  ــي باش نم
روش استفاده ازاین سامانه:

،Chrome یــا Firefox، Opera پــس از نصــب مرورگــر 
ــوده  ــپ نم ــانيwww.nezam-sari.ir را تای ــوار وب،  نش در ن
و وارد صفحــه اصلــي ســامانه مــي شــوید. در ایــن صفحــه 
ــت  ــت و قابلی ــود اس ــي موج ــات مهندس ــاي خدم ــه فرم ه کلی

مقدمه ای بر سامانه  درخواست غیر حضوری دفتر 
نمایندگی نظام مهندسی ساری

مهندس امیر ملکی
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ــزار ــرم اف ــا از ن ــرم ه ــود ف ــت دانل ــاپ را دارد . جه ــود و چ  دانل
Adobe Acrobat Reader کــه دربــاالي صفحــه ســامانه 
ــه جهــت آســایش  ــن ب ــراردارد اســتفاده مــي گــردد و همچنی ق
مراجعــان، ترتیــي اتخــاذ گردیده اســت که فــرم ها براســاس تاریخ 
درج قرارگیــرد و فــرم هــاي جدیــد همیشــه در ســرتیتر قراردارند. 
جهــت ورود بــه ســایت از لینــک ورود بــه ســایت اســتفاده 
نمــوده و اطالعــات کلیــه مهندســین ســاري وارد ســامانه شــده و 
همــه اعضــا بــا واردنمــودن ارقــام عــددي آخــر شــماره عضویــت 
بــه عنــوان نــام کاربــري و وارد نمــودن رمــز ورود 123456 

مي تواننــد وارد ســامانه شــوند .
در ابتــداي ورود بــه ســامانه بــا چهارمنــوي صفحــه اصلــي، 
امکانــات، درخواســت هــا و لینــک پرداخــت هــا مواجه مي شــوید.

بــه  مربــوط  هــاي  فــرم  نیــز  ســامانه  پاییــن  درقســمت 
ــا  ــد از آنه ــي توانن ــران م ــه کارب ــود دارد ک ــت وج هردرخواس

نماینــد. بهره بــرداري  و  اســتفاده 
توجه داشته باشید در اولین ورود به سامانه :

1-  ازمنــوي امکانــات مهــر و امضــاي خــود را اســکن نمــوده و از 
بخــش ویرایــش اطالعــات، اطالعــات شــخصي خــود را ویرایــش 
ــاء  ــر و امض ــا، مه ــت ه ــه درخواس ــای کلی ــا در انته ــوده ت نم
خودتــان درج گردد.)درصورتــي کــه مدیرعامــل شــرکت حقوقــي 
مــي باشــید فقــط مهــر و امضــا مدیرعامــل بایــد اســکن گــردد(
2- از منــوي بــاالي ســامانه  قســمت تغییــر رمزعبــور، رمزعبــور 
خــودرا تغییــر دهیــد و آن رابــه خاطــر بســپارید و از افشــاي آن 
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خــودداري نماییــد. 
درصــورت فراموشــي کلمــه عبــور مــي توانیــد از قســمت 
ــودن  ــامانه و وارد نم ــداي س ــور(( در ابت ــه عب ــي کلم ))فراموش
ــد. ــت نمایی ــود دریاف ــل خ ــد را از ایمی ــز جدی ــود رم ــل خ ایمی
توجــه1 : قابلیــت فراموشــي کلمــه عبــور در صورتــي داراي 
ــودرا وارد  ــل خ ــات ایمی ــوي امکان ــه از من ــي باشــد ک ــرد م کارب
ــته  ــردي نداش ــم کارب ــن آیت ــورت ای ــید، در غیراینص ــوده باش نم
ــز  ــامانه رم ــتیبان س ــتي از پش ــور بایس ــت رمزعب ــت دریاف و جه

ــد. ــت نمایی ــد دریاف جدی
ــه  ــي داشــته وجنب ــد حقوق ــاي شــما بع توجــه2 : درخواســت ه
شــخص  برعهــده  درخواســت،  مســئولیت  و  دارد  پیگیــري 

ــد. ــي باش ــده م ــت دهن درخواس
توجــه3 : از منــوي درخواســت هــا مي توانیــد درخواســت هــاي 

خــود را درج نماییــد:
بــا ورود بــه هردرخواســت بــرروي گزینــه درج درخواســت کلیــک 
نمــوده کــه توضیحــات کاملي از درخواســت مربوطــه و روال اداري 
و قوانیــن مربــوط بــه درخواســت، قــرار دارد. پــس از مطالعــه آن 
بــرروي دکمــه ادامــه کلیــک نمــوده تــا وارد صفحــه وارد کــردن 
اطالعــات درخواســت خــود شــوید. بــر اســاس درخواســت خــود، 
ــت  ــه ثب ــرروي دکم ــوده و ب ــات خواســته شــده را وارد نم اطالع
ــس  ــردد. پ ــت گ ــت موق ــما ثب ــت ش ــا درخواس ــرده ت ــک ک کلی
ــا  ــف درخواســت ه ــده و در ردی ــماره ش ــت، درخواســت ش از ثب

قرارمــي گیــرد.
-جهــت حــذف درخواســت خــود بــرروي ردیــف درخواســت خــود 

کلیــک نمــوده وبــرروي دکمــه حــذف کلیــک نماییــد.
پــس از اینکــه درخواســت ثبــت گردیــد، بــراي اینکــه درخواســت 
شــما در سیســتم دفترنمایندگــي رویــت شــده و پیگیــري گــردد، 
ــه  ــوده و دکم ــک نم ــود کلی ــت خ ــف درخواس ــد روي ردی بای

ثبــت نهایــي را بفشــارید. درایــن صــورت درخواســت شــما دیگــر 
قابلیــت ویرایــش نداشــته و حــذف نیــز نخواهــد شــد.

درصورتــي کــه قصــد چــاپ درخواســت خــود را داریــد، بــر روي 
ــنمایش،  ــه پیش ــوده و دکم ــک نم ــود کلی ــت خ ــف درخواس ردی
چــاپ را بفشــارید. بــرروي کلیــه درخواســت هــا بــه طورخــودکار 
شــماره وتاریــخ  درج مــي گردد.)جهــت رویــت نامه هــا، تنظیمات  
ــه ای انجــام دهیدکــه قابلیــت نمایــش  ــه گون مرورگــر خــود را ب
فایل هــاي پــي دي اف را داشــت باشــد و اجــازه نمایــش رابدهــد (

بــا توجــه بــه اینکــه هــر درخواســت داراي یــک آیتــم پیــام  �
ــري درخواســت خــود  ــي باشــد، جهــت پیگی نمایندگــي م
ــود را  ــت خ ــا، درخواس ــري ه ــق پیگی ــن طری ــط از ای فق
ــه صــورت حضــوري  ــري ب ــد و جهــت پیگی مشــاهده نمایی

ــد. ــه ننمایی مراجع
پرســنل دفتــر بــه محــض دریافــت درخواســت شــما  �

ــم  ــق آیت ــري درخواســت شــما را از طری درهرلحظــه، پیگی
ــانند. ــي رس ــما م ــالع ش ــه اط ــي ب ــام نمایندگ پی

توضیحاتي از درخواست ها :
درخواست تغییروضعیت ازنظارت به اجرا وبالعکس:  �

ــران  ــرا و بالعکــس، کارب ــه اج ــارت ب ــت از نظ ــت تغییروضعی جه
ــد. ــال نماین ــود را ارس ــت خ ــش درخواس ــن بخ ــد از ای مي توانن

آزادسازي سهمیه مجریان : �
مجریــان داراي قــرارداد هــاي قدیــم وجدیــد و پــروژه هــاي داراي 
تعطیلــي کارگاه مــي تواننــد از ایــن طریــق درخواســت آزادســازي 

. یند نما
ــت  ــت جه ــس از درج درخواس ــد پ ــت نماین ــز دق ــان عزی مجری
ــه  بازدیــد از پــروژه و تکمیــل فــرم پیشــرفت فیزیکــي، نیــازي ب
ــي  ــي م ــرفت فیزیک ــک پیش ــته و از لین ــر نداش ــور دردفت حض
ــرل  ــنل کنت ــد. پرس ــل نماین ــررا تکمی ــورد نظ ــرم م ــد ف توانن
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نظــارت پــس از دریافــت فــرم تکمیــل شــده پیشــرفت فیزیکــي، 
ــد.  ــي نماین ــان م ــد مجری ــل واح ــد و آن را تحوی ــروژه بازدی از پ
ــه صــورت دســتي فــرم  البتــه در سیســتم ســنتي، مهندســین ب
ــده اســت. ــد کــه ایــن موضــوع رفــع گردی راتکمیــل مــي نمودن

فسخ قرارداد اجرا: �
مجریــان مــي تواننــد جهــت فســخ قــرارداد خــود مطابــق 
ــررات و  ــت مق ــدم رعای ــل ع ــل دیگر)مث ــرارداد ودالی ــاي ق بنده

ــد. ــت نماین ــک و..( درخواس ــاب مال ــویه حس ــدم تس ع
توقف عملیات ساختماني: �

ناظــران مــي تواننــد جهــت توقــف کار، از ایــن ســامانه درخواســت 
داده و نامــه آمــاده شــده را بــه شــهرداري تحویــل نماینــد و پــس 
ــه شــهرداري،  از تحویــل نامــه ودریافــت شــماره و تاریــخ ورود ب
آن را درسیســتم ثبــت نهایــي نماینــد و در نتیجــه، نامــه بــه طــور 
خــودکار وارد سیســتم دفتــر نمایندگــي شــده و پیگیــري هــاي 

بعــدي انجــام مــي شــود.
توقف عملیات از ناظر: �

مجریــان مــي تواننــد از ایــن طریــق بــه ناظرســازه اطــالع دهنــد 
تــا کار را بــه دالیــل مختلــف متوقــف نماینــد. 

توجــه شــود کــه درخواســت مجــري مســتقیما بــه کارتابــل ناظــر 
مــورد نظــر و سیســتم دفتــر نمایندگــي ارســال خواهدشــد.

درخواست بازدید موردي: �
کاربــران مــي تواننــد ازایــن طریــق درخواســت بازدیــد از 
پروژه هــاي مختلــف  را بــه واحــد کنتــرل نظــارت اعــالم نماینــد. 

هشدارگودبرداري: �
درصورتــي کــه قرارباشــد در پــروژه اي گودبــرداري انجــام شــود، 
ــان انجــام آن  ــق ســاعت و زم ــن طری ــد از ای ــي توانن ــران م کارب
ــا بازرســین ویــژه،  را بــه واحــد کنتــرل نظــارت اعــالم نماینــد ت

درزمــان موردنظــر در محــل حضوریابنــد.
هشدار بتن ریزي: �

ــام  ــزي انج ــن ری ــروژه اي بت ــد در پ ــه قرارباش ــي ک      درصورت
شــود کاربــران مــي تواننــد از ایــن طریــق ســاعت و زمــان انجــام 
آن را بــه واحــد کنتــرل نظــارت اعــالم نماینــد تــا گــروه کنتــرل 

نظــارت ازمحــل بازدیــد نماینــد.
درخواست وام : �

کابــران مــي تواننــد درخواســت هــاي وام صنــدوق رفــاه وبانــک 
ملــت را درسیســتم ثبــت نماینــد. 

توجــه شــود کــه سیســتم بــه طورخــودکار بــر اســاس دیتابیــس 
ــت  ــه را در درخواس ــد پروان ــاي فاق ــا و اعض ــه ه ــت پای محدودی

ــد. دادن وام هــا اعمــال مــي نمای
درخواست معرفي به تامین اجتماعي : �

بــا توجــه بــه مصوبــه ســازمان در خصــوص ارســال لیســت بیمــه 
ــق  ــن طری ــین از ای ــتغال، مهندس ــه اش ــین داراي پروان مهندس
درخواســت داده و پــس از انجــام امــوراداري معرفــي نامــه 

ــد. ــي نماین ــت م دریاف
آزادسازي سهمیه نقشه برداران :

نقشــه بــرداران جهــت آزادســازي ســهمیه پــروژه هــاي7 ســقف 

ــد .  ــی نماین ــازي م ــت آزادس ــق درخواس ــن طری ــي از ای قدیم
نقشــه بــرداران عزیــز دقــت نماینــد کــه پــس از درج درخواســت 
ــي،  ــرفت فیزیک ــرم پیش ــل ف ــروژه و تکمی ــد از پ ــت بازدی جه
نیــازي بــه حضــور دردفتــر نداشــته و از لینــک پیشــرفت 
فیزیکــي مــي تواننــد فــرم مــورد نظــررا تکمیــل نماینــد. 
ــده  ــل ش ــرم تکمی ــت ف ــس از دریاف ــارت پ ــرل نظ ــنل کنت پرس
پیشــرفت فیزیکــي، از پــروژه بازدیــد و آن را تحویــل مــي نماینــد. 
ــه صــورت دســتي فــرم  البتــه در سیســتم ســنتي، مهندســین ب
ــده اســت. ــد کــه ایــن موضــوع رفــع گردی راتکمیــل مــي نمودن

آزادسازي سهمیه ناظرین با ارائه پایانکار :
    ناظریــن درصــورت ثبــت اضافــه بنــا واتمــام پــروژه خــود، بــا 
اســکن پایانــکار خــود مــي تواننــد درخواســت آزادســازي ســهمیه 
را داده کــه پــس از ثبــت،  دفتــر نمایندگــی، مــدارک را دریافــت 
ــروژه از ظرفیــت  ــا پ ــد ت ــه ســازمان ارســال مــی نمای نمــوده و ب

آنهــا خــارج گــردد و نیــازي بــه حضــور دردفتــر نمــي باشــد. 
فــرم گــزارش پیشــرفت فیزیکــي عملیــات اجرایــي قابــل ارائــه بــه 

شــهرداري )ویــژه ناظریــن(:
ــورت  ــه ص ــوق را ب ــاي ف ــرم ه ــد ف ــي توانن ــرم م ــن محت  ناظری
الکترونیکــي تکمیــل نمــوده و پــس از چــاپ آن را بــه شــهرداري 
تحویــل نماینــد و پــس از دریافــت کــد رهگیــري آ نــرا درســامانه 
ــوده ودر  ــت نم ــرم را دریاف ــر ف ــورت دفت ــد. دراینص وارد نماین

ســوابق ناظــر قرارمــي دهــد.
درخواســت کسرســهمیه مجریان)حقیقــي، حقوقــي( در محــدوده 

25 درصــد:
ــته و  ــروژه اي را داش ــرارداد در پ ــام ق ــد انج ــه قص ــي ک مجریان
بــه میــزان 25درصــد کســر ســهمیه دارنــد، درخواســت خــود را 
داده و پــس از دریافــت درخواســت، دفتــر آن را درجلســه هیئــت 
ــال  ــازمان ارس ــه س ــت ب ــس از موافق ــوده و پ ــرح نم ــه مط رئیس

مــي نمایــد.
درخواست بازدید عملیات ژئوتکنیک )حفاري(: �

بــا توجــه بــه اینکــه دربررســي نقشــه هــاي ژئوتکنیــک نیــاز بــه 
بازدیــد حفــاري انجــام شــده مــي باشــد، شــرکت هــا از طریــق 
ســامانه، درخواســت خــود را ثبــت کــرده وگــروه کنتــرل نظــارت 
ــه  ــازي ب ــد و نی ــي نماین ــه م ــزارش را ارائ ــد وگ ــل بازدی از مح

ــه برگــه درخواســت نمــي باشــد. حضــور شــرکت، جهــت ارائ
نظرات مهندسین:

ــدم  ــودن ســامانه وع ــل نب ــل تکمی ــه دلی ــه اینکــه ب ــا توجــه ب ب
ــه  ــچ گون ــه امروزهی ــا ب ــرم، ت ــت رئیســه محت ــل هیئ ــد کام تایی
پیامــي بــه مهندســین جهــت اســتفاده از ســامانه ارســال نشــده 
ــر  ــت، دفات ــده اس ــام گردی ــفاهي انج ــاني ش ــالع رس ــط اط وفق
ــوده اند)جهــت  ــه آن ب ــده ب ــه کنن ــروه مراجع ــن گ طراحــي اولی
ــر  ــا(و اکث ــرم ه ــا وف ــت ه ــک لیس ــه وچ ــي نقش ــت بررس دریاف
مهندســین از ایــن ســامانه راضــي بــوده ورضایــت دارنــد و 
ــاب رجــوع دفتــر  ــدازي کامــل آن از حجــم ارب ــا راه ان مطمئنــا ب

ــد.  ــد ش ــته خواه کاس
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گزارش عملکرد کمیسیون پژوهش و تحقیقات
کمیســیون پژوهش و تحقیقات، کمیسیونی اســت که در دوره هیئت مدیره جدید کانون به صورت مجزا تشکیل شده و با توجه 
به اینکه در دوره های گذشــته موارد مرتبط با این کمیســیون در ترکیب با کمیسیون آموزش مطرح بوده است، لذا از این منظر 
کمیسیونی نوپا است. با توجه به عدم وجود چنین کمیسیونی به طور مستقل تا این دوره، نیاز به تعیین چارچوب و مسیر حرکتی 
آن و همچنین تبیین اهداف کوتاه و بلند مدت در آن امری ضروری می نمود. اولین جلســه کمیســیون در روز شــنبه 93/4/21 
با حضور جناب آقایان دکتر یاســر بهارفر، مهندسین محسن بدخشــان و  امیرناصر محسنی اعضای هیئت مدیره کانون و نیز 12 
نفر اعضای کمیســیون تشــکیل گردید. رییس هیئت مدیره کانون ضمن تشــریح هدف از تشکیل این کمیسیون، به معرفی سند 
چشــم انداز بیست ســاله کانون و ارتباط فی مابین امر پژوهش و سند چشم انداز پرداختند و مطالبی را در رابطه با مسیر فعالیت 

های پژوهشی و کار کمیسیون ارائه نمودند.
در طی برگزاری جلسات مختلف در طول دوره تا امروز که بالغ بر 9 جلسه بوده است، مواردی در رابطه با نحوه فعالیت کمیسیون 
به صورت انجام فعالیت های پژوهشــی نهادهای دیگر در راستای امور مرتبط با رشته های چهارگانه، بررسی اساسنامه کمیسیون 
پژوهش، تعیین شرح خدمات کمیسیون پژوهش، برگزاری کنفرانس های علمی، تعیین اولویت های پژوهشی، اختصاص بودجه در 

ارتباط با طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و مقاالت علمی، تخصصی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

حسین اعالئی
عضو کمیسیون پژوهش و تحقیقات

گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگ و هنر
کمیسیون فرهنگ و هنر در طی پاییز امسال با برگزاری 8 جلسه، موضوعات زیر را مورد بررسی قرار داد و پیشنهادات خود را 

جهت اجرا به هیئت مدیره ارائه نمود:
برگزاری مراسم جشن مهرگان:

جهت برگزاری مراسم، فضای باز باشگاه برق ساری پیشنهاد و انتخاب گردید تا با نورافشانی، فضای باستانی جشن مهرگان 
تداعی شود. مقرر گردید چنانچه وضعیت جوی مناسب نباشد مراسم در سالن اجرا شود و با سفره آرایی و پذیرایی با تنقالت، 

رسوم جشن مهرگان انجام گیرد. همچنین پیشنهاد شد تا از یک شخصیت آگاه به تاریخ جشن مهرگان دعوت بعمل آید تا بطور 
اختصار تاریخچه این جشن را به سمع حضار برساند و برنامه موسیقی سنتی و محلی نیز در برنامه گنجانده شود.

برگزاری مراسم شب یلدا:
بنابر روال سال های گذشته، پیشنهاد گردید برنامه با پذیرایی با میوه و شیرینی و اجرای موسیقی سنتی و محلی برگزار گردد 

تا کیفیت برنامه نسبت به سال های قبل افزایش یابد. همچنین شعرخوانی و در نهایت تفأل به دیوان حافظ نیز در برنامه 
گنجانده شد.

پیشنهاد گردید تا طی فراخوانی از اعضاء، اعضای فعال در بخش موسیقی و شعر با کمیسیون فرهنگ و هنر تماس حاصل 
نمایند تا زمینه فعالیت گروهی همکاران فراهم آید.

پیشنهاد گردید تا امکانات الزم برای برگزاری نمایشگاه های هنری در عرصه های مختلف جهت نمایش آثاری که توسط اعضای 
کانون خلق شده اند فراهم آورده شود.

برگزاری بزرگداشت فردوسی و شاهنامه خوانی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

علی اکبر صالحی هیکوئی
سرگروه کمیسیون فرهنگ و هنر
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گزارش فعالیت های کمیسیون ورزش

ــن  ــای ای ــت ه ــم فعالی ــه گزارشــی از اه ــوده ک ــزار نم ــددی را برگ ــز 93 جلســات متع ــة پایی ــه ماه کمیســیون ورزش در س
ــه مــی گــردد : ــه اختصــار ارائ کمیســیون ب

Á  در ابتــدای کار کمیســیون ورزش بــا توجــه بــه اســتقبال و پیگیــری هــای اعضــا مبنــی بــر برپایــی کالس هــای تنیــس
خاکــی و همــکاری و هماهنگــی هــای انجــام شــده بــا هیــات مدیــره محتــرم کانــون و پــس از بررســی هــا و تحقیقــات 
فــراوان، نســبت بــه عقــد قــرارداد کالس آمــوزش تنیــس خاکــی بــا مربــی مجــرب کــه از اعضــا کانــون نیــز بــوده اقــدام 
ــا حضــور شــانزده نفــر از مهندســین  ــه اول کالس هــای آموزشــی ب ــراوان اعضــا، مرحل ــا اســتقبال ف شــده اســت کــه ب

کانــون ســاری برگــزار گردیــد. 
Á  جهــت اســتفاده اعضــاء کانــون ســاری از زمیــن هــای تنیــس خاکــی مجموعــه داراب و صنایــع چــوب و کاغــذ، تفاهمنامــه

ــط  ــی آن بلی ــده و ط ــد گردی ــا منعق ــن ه ــتن زمی ــار داش ــرای در اختی ــاری ب ــون س ــا و کان ــه ه ــن مجموع ــا ای ای ب
ــه صــورت رایــگان در اختیــار اعضــاء قــرار گرفتــه اســت. ــداری شــده و ب ــون خری هــای ایــن مجموعــه هــا توســط کان

Á  تمرینــات تیــم فوتســال کانــون ســاری طــی روال گذشــته و در روز هــای یکشــنبه و ســه شــنبه مــی باشــد. بــا توجــه بــه
آغــاز مســابقات کانــون هــای اســتان در تاریــخ 93/10/16 جلســات تمریــن ایــن تیــم بــه طــور منظــم در حــال برگــزاری 

مــی باشــد.
Á  تمرینــات تیــم والیبــال کانــون ســاری نیــز در روزهــای ســه شــنبه هــر هفتــه در محــل ســالن مخابــرات در حــال انجــام

مــی باشــد. تیــم کانــون در مســابقات کانــون هــای اســتان، در حــال انجــام مســابقات دوره ای بــوده کــه تاکنــون در چهــار 
بــازی انجــام شــده موفــق عمــل نمــوده و تیــم هــای بابــل، بابلســر و آمــل کــه قهرمانــان ســال هــای گذشــته بــوده انــد را 
بــا قاطعیــت از پیــش رو برداشــته اســت و تمرینــات تیــم تنیــس روی میــز کانــون ســاری کــه از تیــم هــای برتــر اســتان 

مــی باشــد، در روزهــای ســه شــنبه بــه طــور منظــم جهــت آمــاده ســازی بــرای مســابقات در حــال انجــام مــی باشــد.
Á  تمرینــات تیــم بســکتبال آقایــان در روزهــای دوشــنبه هــر هفتــه طبــق ســنوات گذشــته در ســالن ســید رســول حســینی

بــه طــور منظــم برقــرار بــوده کــه بــرای انجــام بــازی در مســابقات کانــون هــای اســتان در حــال تمریــن و آمــاده ســازی 
خــود مــی باشــند.

Á  جهــت اســتفاده اعضــاء از باشــگاه ســوارکاری، کانــون نســبت بــه عقــد تفاهــم نامــه بــا باشــگاه ســوارکاری گئــوش اقــدام
نمــوده کــه بــا توجــه بــه ایــن تفاهــم نامــه، اعضــاء کانــون ســاری بــا تخفیــف ویــژه از امکانــات ایــن باشــگاه مــی تواننــد 

اســتفاده نماینــد.
Á  تمرینــات تیــم تیرانــدازی کانــون طبــق روال گذشــته بــا قــدرت هــر چــه بیشــتر در حــال انجــام مــی باشــد کــه بــا توجــه

بــه نزدیکــی مســابقات اســتانی، ایــن تمرینــات بــا جدیــت بیشــتری دنبــال خواهــد شــد.
Á  در ورزش بانــوان، ســالن خبــازان جهــت اســتفاده رشــته بســکتبال بــرای انجــام تمرینــات در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه

پــس از چنــد مــاه برگــزاری جلســات تمریــن بــا توجــه بــه عــدم رعایــت برخــی تعهــدات از طــرف مســئولین ســالن، در 
حــال حاضــر  قــرارداد فســخ گردیــده و پیگیــری هــای الزم بــرای عقــد قــرارداد بــا ســالن جدیــد در دســتور کار می باشــد.

Á  ــوگا و باشــگاه ــراج، آکادمــی ی ــا باشــگاه مع ــه ای ب ــون ســاری، تفاهــم نام ــوان ورزش دوســِت کان ــاه حــال بان ــرای رف ب
ــک،  ــای ایروبی ــا از کالس ه ــم به ــای نی ــط ه ــت بلی ــا دریاف ــوان ب ــی آن بان ــه ط ــد ک ــد گردی ــری منعق ــی صف ورزش

ــد. ــی نماین ــتفاده م ــز اس ــتیک و ... نی ــاپ، ژیمناس هیپ ه
ــرای هــر چــه  ــه اعضــاء ب ــن از کلی ــا همفکــری و مشــورت گرفت ــه ذکــر اســت کمیســیون ورزش در نظــر دارد ب الزم ب
بیشــتر و شــاداب تــر برگــزار شــدن ســاعات ورزشــی اعضــاء کانــون ســاری اقــدام نمایــد. لــذا از کلیــه اعضــاء درخواســت 
می شــود کمیســیون ورزش را در ایــن زمینــه یــاری نمــوده و هرگونــه پیشــنهاد و انتقــادی کــه در جهــت هــر چــه بهتــر 

برگــزار شــدن ایــن کالس هــا مــد نظــر دارنــد، بــا ایــن کمیســیون مطــرح نماینــد. 

 سبحان ثمربخش
سرگروه کمیسیون ورزش
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مروری بر روند فعالیت های کمیسیون ارتباط با صنعت در سه ماهه پاییز 93
1- حضــور در همایــش تخصصــی تکنولــوژی بخــار: ایــن همایــش توســط شــرکت پاکمــن از برجســته تریــن شــرکت 
هــای صنعتــی تولیــد کننــده تجهیــزات تاسیســات و موتورخانــه و بویلــر در تاریــخ 22 آبــان مــاه در محــل تــاالر همایــش هــای 
بیــن المللــی صــدا و ســیما و بــا حضــور بســیاری از کارشناســان و صاحبــان صنایــع از نقــاط مختلــف کشــور برگــزار گردیــد. بــا 
پیگیــری هــای اعضــای کمیســیون ارتبــاط بــا صنعــت و مســئول محتــرم اجرایــی ضمــن تخفیــف ویــژه بــه کانــون مهندســین، 
حــدود 10 نفــر از اعضــای کمیســیون و کانــون در ایــن همایــش حضــور یافتنــد. اعضــای کمیســیون ارتبــاط بــا صنعــت ضمــن 
حضــور در محــل همایــش بــه مذاکــره بــا مدیــران و مســئولین شــرکت پاکمــن و ســایر شــرکت هــای تاسیســاتی در چارچــوب 
اهــداف کانــون و کمیســیون بــرای ارتبــاط و تعامــل موثــر و آشــنایی متقابــل پرداختنــد. همچنیــن برگزارکننــدگان همایــش دو 
عــدد کتــاب در زمینــه ویژگــی هــای تجهیــزات موتورخانــه بویلــر و شــرایط انتخــاب بویلــر بــه همــراه تندیــس ویــژه همایــش 
ــوان یکــی از 30 عکــس منتخــب کشــور در موضــوع  ــه عن ــل انتخــاب عکــس ایشــان ب ــه دلی ــه مهنــدس ســلیم اســدی ب ب

مرتبــط بــا همایــش اهــداء نمودنــد.
ــان مــاه در محــل  ــردازی : ایــن همایــش کــه از تاریــخ 30 - 28 آب 2- حضــور در دومیــن همایــش روشــنایی و نورپ
هتــل المپیــک تهــران برگزارشــد از حمایــت انجمــن روشــنایی و نورپــردازی ایــران و بســیاری از شــرکت هــا و تشــکل هــای 
تخصصــی مرتبــط در ســطح ملــی و بیــن المللــی برخــوردار بــود. از کمیســیون ارتبــاط بــا صنعــت کانــون نیــز دو نفــر در ایــن 
همایــش حضــور یافتنــد. برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در موضوعاتــی نظیــر سیســتم هــای نورپــردازی بیرونــی و داخلــی 
ــای  ــردازی بناه ــای LED، نورپ ــپ ه ــری الم ــدازه گی ــول و روش ان ــکونی، LIGHTING FIXTURE، اص ــن مس اماک
تاریخــی، Office Lighting، ارزیابــی تجــارب موفــق و ناموفــق نورپــردازی و ... توســط کارشناســان صاحــب نــام و برجســته 

از برنامــه هــای ایــن همایــش بــوده اســت.
ــه  ــون ب ــت کان ــاط باصنع ــی از اعضــای کمیســیون ارتب ــوق یک ــی: در نمایشــگاه ف ــگاه BIG5 دب ــور در نمایش 3- حض
ــگاه در  ــن نمایش ــای ای ــی ه ــفاهی از ویژگ ــی ش ــه گزارش ــن ارائ ــان ضم ــتند. ایش ــور داش ــون حض ــی کان ــم اعزام ــراه تی هم
ــه و نگــرش تجــاری  ــه صــورت تحلیلــی - آمــاری از ویژگــی هــای جالــب و خالقان جلســه کمیســیون، گزارشــی نوشــتاری ب

ــد.  ــه نمودن ــدگان آن ارائ برگزارکنن
4- حضــور متعــدد نمایشــگاهی اعضــای کمیســیون: حضــور در نمایشــگاه صنعــت ســاختمان محمودآبــاد، حضــور در 
نمایشــگاه صنعــت تهــران، حضــور در نمایشــگاه صنعــت مخابــرات و اطــالع رســانی )تلــکام( و حضــور در نمایشــگاه صنعــت 
تاسیســات از مهــم تریــن فعالیــت هــای نمایشــگاهی تعــدادی از اعضــای کمیســیون بــوده اســت. الزم بذکــر اســت در مــورد 
همــه ایــن حضورهــای انفــرادی،  اعضــا ضمــن ارائــه گــزارش هــای شــفاهی و برخــی بــه صــورت نوشــتاری بــه کمیســیون و 
کانــون، در جلســات کمیســیون ارتبــاط بــا صنعــت ضمــن ارائــه فیلــم و عکــس، بــه بحــث و بررســی بارزتریــن ویژگــی هــای 

نمایشــگاه هــای فــوق پرداختنــد.
ــون انجــام  ــت کان ــا همــت اعضــای کمیســیون و حمای ــه ب ــد ک ــن بازدی ــر : در ای ــیمان کیاس ــرکت س ــد از ش 5- بازدی
گرفــت، تعــدادی از کارشناســان بــه همــراه 5 نفــر از اعضــای کمیســیون ،بــا خــط تولیــد ســیمان و مراحــل فــرآوری محصــول 
نهایــی آشــنا شــدند و مذاکراتــی هــم بــا مدیــران و مســئولین آن کارخانــه صنعتــی انجــام دادنــد. همچنیــن برخــی از فایل هــا 
و نقشــه هــای تخصصــی را نیــز مســئولین آن شــرکت در اختیــار بازدیدکننــدگان گذاشــتند. گواهینامــه بازدیــد حرفــه ای نیــز 

در پایــان بــه حاضریــن ارائــه شــد. 
6- بازدیــد از شــرکت لولــه ســازی کاســپین: ایــن بازدیــد کــه در لیســت بازدیــد هــای کمیســیون قــرار داشــت بــا حضور 

تعــدادی از اعضــای کمیســیون ارتبــاط بــا صنعــت اجرایی شــد.
7- ارائــه پیشــنهاد عضویــت کانــون در تشــکل هــای مرتبــط در آینــده نزدیــک: در راســتای اهــداف کمیســیون 
ارتبــاط بــا صنعــت در زمینــه هــم آوایــی کانــون مهندســین ســاری بــا تشــکل هــای مرتبــط بــا حرفــه مهندســین، پیشــنهاد 
همــکاری متقابــل بــا »انجمــن بتــن ایــران« ، »انجمــن مهندســین مکانیــک ایــران«، »انجمن صنعــت تاسیســات ایــران« و... در 
آینــده نزدیــک بــه عنــوان یــک بســته پیشــنهادی بــه هیئــت مدیــره محتــرم کانــون ارائــه خواهــد شــد. همچنیــن پیشــنهاد 

اشــتراک کانــون در تعــدادی از نشــریات مرتبــط نیــز در دســتور کار کمیســیون ارتبــاط بــا صنعــت قــرار دارد.

 کمیل ستوده
سرگروه کمیسیون ارتباط با صنعت
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گزارش عملکرد سه ماهه ی 
کمیسیون رفاه

در ابتــدا و پیش از ارائه توضیحات در ارتباط با گزارش عملکرد 
ســه  ماهه کمیسیون رفاه که  به خواست  هیات مدیره محترم 
صورت پذیرفته، الزم می دانیم تا به مواردی اشــاره نماییم که 
نقش بستن آن ها در ذهن، خالی از لطف نیست. کمیسیون رفاه 
در حال حاضر و در این  دوره از ادوار هیات مدیره  بطور منسجم 
و  مستمر پیگیر دغدغه ها و امورات جاری مهندسین و خانواده 
های محترم آن ها می باشد. تشکیل سیزده جلسه عادی و چهار 
جلسه فوق العاده و همچنین دعوت از بیست و چهار نفر مدعو از 
مراکز مختلف خدماتی و فروشگاهی مؤید این مطلب می باشد .
 حساســیت و ریزبینی مســئول محترم کمیســیون و اعضای 
پیشکســوت مجموعه در بررســی موارد کمی وکیفِی مراکز در 
جلســات مشــترک  با نمایندگان آن ها، منجــر به عقد تفاهم 
نامه های بسیار مطلوب و بعضاً کم نظیر گردیده است. همانطور 
که از طریق پیامک ها و سایت و دیگر سامانه های اطالع رسانی 
کانون  به اطالع اعضاء  محترم می رسد این کمیسیون با در نظر 
گرفتن نیازها و خواسته های مهندسین در صدد یافتن امکانات 
و پتانسیل های بالقوه و بالفعل شهر و استان بوده تا با رایزنی و 
تفاهم با این مراکز، شرایط را برای استفاده اعضاء و خانواده های 
محترم آن ها فراهم و تســهیل نماید. در ادامه طی جدولی به 
ارائه عملکرد کمیسیون، در عقد تفاهم نامه با تعدادی از مراکز 
می پردازیم که جزییات در بخش تفاهم نامه ها به نظر اعضای 

محترم خواهد رسید.
الزم به توضیح اســت که این کمیســیون در راستای پوشش 
حداکثری خدمات تحت چتر حمایتــی کانون، در حال حاضر 
با تعــدادی دیگر از مراکز خدماتی، رفاهی و فروشــگاهی وارد 
مذاکره گردیده تا بعد از نهایی شدن  مذاکرات، آن را در اختیار 
اعضای محترم قرار دهد. در پایان ضمن تشــکر فراوان از هیات 
مدیــرۀ محترم به لحاظ همکاری و حمایت از این کمیســیون 
درجهت تســریع بخشیدن به نهایی شــدن تفاهم نامه ها و 

همچنین قدردانــی از زحمات امور اداری کانون به جهت 
پیگیری امورات جاری کمیسیون، امید است مهندسین گرامی 
با  بیان نقطه نظرات و پیشــنهادات خود، ما را در درســت طی 
نمودن مســیر راه خــود هدایت و حمایت نماینــد، همچنین 
مراکزی را جهت عقد تفاهم نامه در نظر دارند یا با صاحبان آن 
صنایع آشنایی دارند، به امور اداری کانون اعالم و هدایت کنند.

مهدی رییسیان 
 دبیر کمیسیون رفاه

نام مرکز
شرکت توسعه و تجهیز ورزش های آبی ایرانیان )ایثار(

تاالر و رستوران آسمان شهر
تاالر و رستوران ساحلی رضا

شرکت رستوران های زنجیره ای آفتاب و مهتاب
)مرغ کنتاکی(

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای شریف سیستم
گروه پزشکی نیکان

تاالر و رستوران حاج حسن
زبانسرای هدف )النگمن(

تاالر و رستوران قصر
شرکت سفیران سالمت مازندران

فروشگاه ورزشی ایرانیان
درمانگاه شبانه روزی امام حسین )ع(

مرکز طب و پیشگیری و ارتقا سالمت ابن سینا
فروشگاه رفاه

گزارش کمیسیون محیط زیست
با مشخص شدن کلیت برنامه ها و اولویت های کمیسیون محیط زیست، سعی بر این شده است تا برای ارتقا و باال بردن 
ســطح آگاهی مهندسین عزیز، بر روی موضوعات جدید مرتبط با ســاختمان مانند فناوری های نوین و محیط زیست 
شهری تمرکز گردد. همچنین تحقیقاتی در این کمیسیون برروی موضوعات صرفه جویی انرژی که شامل صرفه جویی 

در مصرف انرژی موتورخانه و هوشمند سازی آنها، بحث عایق کاری لوله ها و... در حال انجام است.
مقرر گردید کمیســیون محیط زیست کانون مهندســین، در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه 
پایدار که در تهران برگزار می شــود شــرکت نماید و مقاالتی نیز ارائه دهد. برگزاری جلســات و نشست با کمیسیون 
محیط زیســت و انرژی سازمان نظام مهندسی استان، محیط زیست استان مازندران و شهرداری ساری از اولویت های 
این کمیسیون می باشد. همچنین با بحث و تبادل نظر صورت گرفته بین اعضای کمیسیون، مسابقه عکاسی با موضوع 

محیط زیست و ساختمان آینده در برنامه های آینده این کمیسیون قرار گرفت.
مجید بابویه دارابی
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گزارش کمیسیون اشتغال
 و خدمات مهندسی

کمیســیون اشتغال و خدمات مهندســی تاکنون حدود 10 
جلسه برگزار نموده است و در خصوص موضوعات مرتبط، به 
بحث و تبادل نظر پرداخته که خالصه ای از تصمیمات اتخاذ 

شده به شرح ذیل ارائه می گردد:
	.بحث در مورد توزیع عادالنه کار بین مهندسین
	 تأکید بر ایجــاد همدلی و همفکری بین اعضاء در جهت

بومی ســازی فعالیت ها و واقعی سازی و همسان سازی 
تعرفه های خدمات مهندسی.

	 تأکید بر آگاهی همکاران و توجیه آنان نسبت به پرداخت
مالیات و دارایی مطابق وجه دریافتی مصوب.

 اســتفاده از مهندســین کارآفرین، مجرب و با سابقه در 	
جهت آموزش و بکارگیری مهندسین عالقمند جهت ارتقاء 

و کیفیت خدمات و اشتغال آن ها.
	 شناسایی برخی مشاغل زود بازده و معرفی آن ها به مهندسین

عالقمند جهت ایجاد فرصت های شغلی.
	 پیشــنهاد اصالح سهمیه شــرکت ها و تعیین سقف متراژ در

جهت توزیع عادالنه و بیشتر کار.
	 پیشــنهاد  اصالحات و وضع قوانین الزم و نظارت بیشتر جهت

اجرای بهتر سیستم انتخاب رندمی. 
	 پیشنهادهایی جهت اصالح ساختاری بعضی از قوانین سازمان

نظام مهندسی مانند ارتباط نظام مهندسی با شهرداری ها نیز 
در کمیسیون مطرح گردید.

علیرضا محمودی کردخیلی
دبیر کمیسیون اشتغال و خدمات مهندسی

گزارش کمیسیون مراسم و 
همایش ها

بــا توجه به قرار داشــتن در ماه های محرم و صفر و عدم 
برگزاری جشن، مراســم و یا آیین خاص از طرف کانون 
در این مدت، جلســات این کمیســیون جهت هماهنگی 
برنامه های پیش رو از جمله شــب یلــدا، روز مهندس، 
مجمع عمومی و ... تشــکیل گردید و جهت هر کدام از 
این مراســِم آتی، با در نظر گرفتن پیشــنهادات اعضاء 
حتی افراد خارج از این کمیسیون، برنامه ریزی مناسب 
صورت گرفت که متناسب با زمان هرکدام، جهت اتخاذ 
تصمیــم نهایی به اطالع هیات مدیــره محترم خواهد 

رسید.
الزم به ذکر است در این مدت آیین جشن مهرگان با 
همکاری کمیســیون فرهنگ و هنر برگزار گردید که 

مسلما دارای نقاط ضعف و قوت بوده است .
از دیگر موارد قابل ذکر جهت افزایش بازدهی جلسات 
کمیســیون، اتخاذ تصمیم مبنی بر تشکیل جلسات 
با حضــور افراد فعال و مؤثر بــوده و مقرر گردید از 
سایر دوستان و عالقه مندان متناسب با مراسم و یا 
همایش مربوطه، جهت همکاری دعوت به عمل آید.
این کمیســیون همــواره آماده دریافــت نظرات، 
پیشــنهادها و انتقادهــا از کلیه مهندســین عزیز 
بوده تا بتواند با مشــورت با این بزرگواران، بهترین 
اتفاقات را برای کانون مهندســین ساری و اعضای 
محترم آن رقم بزند.                                                                                                                                           

آرمان بابائی
سر گروه کمیسیون مراسم و همایش ها

گزارش عملکرد کمیسیون امور حقوقی و اساسنامه 
   با توجه به افزایش ناگهانی تعداد اعضای کانون و  نیاز مبرم در خصوص به روز رسانی اساسنامة کانون مهندسین ساری، کمیسیون امور حقوقی 
و اساسنامه با انتخاب گروهی از اعضای مطلع توسط هیئت مدیره تشکیل گردید. با توجه به اینکه آخرین تغییرات اساسنامه کانون در مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1390/5/15 به تصویب رسیده است، الزم است در برخی از فصول و بند های اساسنامه تغییراتی متناسب با شرایط 
فعلی و نیاز امروز کانون اعمال گردد. لذا اعضای کمیسیون طی جلسات برگزار شده، با جدیت هر چه تمام تر ضمن مشخص نمودن بند های مورد 
نظر جهت اصالح، به بررسی اساسنامه سایر سازمان های مردم نهاد و تشکلهای صنفی و حرفه ای پرداخته و موارد الزم را استخراج نموده اند. 
همچنین اعضای کمیسیون نظرات و پیشنهادات اعضای هیئت مدیره را نیز خواستار شدند و طی جلساتی موارد مطرح شده را بررسی نمودند. 
با توجه به در پیش بودن مجمع عمومی فوق العاده کانون در فصل زمستان، مقرر گردید تعداد جلسات بیشتری در طی هفته های آتی 

برگزار گردد تا تغییرات الزم سریعتر اعمال شوند. 
ضمن اســتقبال از نظرات کلیه اعضای محترم کانون جهت ارائه به کمیســیون برای به روز رسانی اساسنامه، خواهشمند است هر 

گونه پیشنهاد در خصوص اساسنامه را به آدرس ایمیل کانون  Edari@kanoonsari.com ارسال نمایند. 
سعید نصر

نماینده و دبیرکمیسیون امورحقوقی و اساسنامه
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گزارش عملکرد کمیسیون بانوان
کمیسیون بانوان کانون، با برگزاری 7 جلسه در پاییز امسال به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف و همچنین بررسی مشکالت 
موجود بر سر راه بانوان مهندس در بخش های مختلف حرفه ای پرداخته است. در ادامه، اهم موارد بررسی شده در طی این مدت برای 
آگاهی خوانندگان آورده شده است. امید می رود با ارائه راهکارهای مناسب، بخشی از مشکالت حرفه ای این عزیزان برطرف گردد.

بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل حرفه ای و مشکالت بانوان در حیطه اجرا. ½
تماس با بانوان مهندسی که عضو سازمان نظام مهندسی می باشند اما هنوز کانون نشده اند. ½
بررســی تشــکیل کارگــروه هــای مشــاور خانــواده در محــل کانــون بــه صــورت و شایســته بانــوان مهنــدس باشــد. ½
تهیه چک لیست پیشنهادات و نظرات بانوان مهندس و ارائه به هیئت مدیره کانون. ½
برگزاری جلسه هم اندیشی بانوان در تاریخ 93/9/10. ½
بحث و تبادل نظر در پیرامون برگزاری دوره های آموزش فنی در حیطه حرفه ای برای بانوان مهندسی که اخیراً به عضویت کانون درآمده اند. ½
انتخاب تعدادی از مهندسین پیش کسوت جهت همفکری و ارائه مشاوره به اعضای کمیسیون بانوان. ½
فراخوان و دعوت بانوان مهندس برای همکاری در رشته های مختلف فرهنگی و هنری. ½

مژده جالل پور
سرگروه کمیسیون بانوان

گزارش عملکرد کمیسیون تارنما و تبلیغات
ایــن کمیســون در ســه مــاه گذشــته چندیــن جلســه برگــزار نمــوده اســت کــه تصمیمــات خوبــی نیــز اتخــاذ گردیــد. در ادامــه 

گزارشــی از اهــم فعالیــت هــای ایــن کمیســیون بــه اســتحضار خواننــدگان مــی رســد:
پیشنهاد تعرفه چاپ آگهی. ½
پیگیري و بررسي مکان هاي استند شهري و مشخص کردن جانمایي جهت نصب بنر کانون.  ½
طراحي بنر شهادت امام علي )ع(. ½
طراحي بنر عید فطر . ½
طراحي قالب جهت بنرهاي تبریک و تسلیت اعضاي کانون. ½
طراحي محل نصب بنرهاي تبلیغاتي محوطه حیاط کانون و اجراي آن. ½
تعیین مناسبتهاي دیني و ایراني جهت نصب بنر و نامه تبریک. ½
بررسي کمبودهاي سایت کانون. ½
ارائه طرح پروژه سایت جدید کانون به هیئت مدیره و تایید پیمانکار جهت اجراي سایت ½
تهیه شعارهاي مهندسي جهت درج در سایت و نصب در محیط کانون.  ½
طراحي و پیگیري تلویزیون شهري جهت ایجاد درآمد. ½
طراحي تندیس جهت ارائه به شرکت ها و ارگان هاي طرف قرارداد با کانون. ½

* همچنین این کمیسیون برنامه هایی را برای آینده در رابطه با سایت و درآمدزایي در نظر دارد که شامل موارد زیر است:
تهیه سامانه جامع پروفایل مهندسین کانون. ½
تهیه سامانه باشگاه کانون. ½
تهیه سامانه جامع نمایشگاه مجازي کانون. ½
تهیه سامانه جامع شرکت و ثبت نام در کنفرانس و همایش هاي کانون.  ½
تهیه سامانه نظام پیشنهادات کانون. ½
تهیه سامانه ثبت و مدیریت معرفي نامه رفاهِي کانون، تحت وب. ½
تهیه سامانه معرفي معامالت و پیمانکاران.  ½
تهیه سامانه آموزشي تحت وب در باشگاه کانون. ½

سید یاسر شفیعی امرئی
سرگروه کمیسیون تارنما و تبلیغات
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برگزاری مراسم جشن مهرگان
کانــون مهندســین ســاری بــه پــاس گرامیداشــت تاریــخ باســتان ایــران و بــه پیشــنهاد و همــت اعضــای کمیســیون فرهنــگ و 
هنــر و بــا همــکاری اعضــای کمیســیون مراســم و همایــش هــا، جشــن مهــرگان را در عصــر روز پانزدهــم مهرمــاه ســال جــاری 

در محــل ســالن اجتماعــات باشــگاه بــرق ســاری برگــزار نمــود.
ایــن جشــن کــه در آن بــه رســم دیرینــه مهــرگان، خــوان مهرگانــی بــا رنــگ ارغوانــی همــراه بــا گل هــای زیبــا و گونــه هایــی 
از میــوه و آجیــل چیــده شــده بــود از ســاعت 18 بــا اجــرای ســرکار خانــم مهنــدس بهــاره ربیعــی شــروع شــد. در ابتــدا رییــس 
کانــون، آقــای دکتــر یاســر بهارفــر، ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه همــکاران و مدعویــن محتــرم، از برگــزاري ایــن گردهمایــی 
ــه علــت هزینــه هــاي فــراوان پــروژه تکمیــل باشــگاه  ــي ب ــا عنــوان جشــن مهــرگان، علیرغــم وجــود محدودیــت هــاي مال ب
ورزشــی کانــون در ســال جــاري، ابــراز خرســندی نمــود و هــدف از برگــزاری ایــن جشــن هــا را افزایــش صمیمیــت، محبــت و 
دوســتی بیــن اعضــای محتــرم کانــون دانســتند. همچنیــن ایشــان بــا نویــد اینکــه در احــداث باشــگاه تــا بــه امــروز حــدودا 50 
درصــد پیشــرفت فیزیکــي حاصــل شــده و امیــد بــه بهــره بــرداري از آن تــا پایــان امســال وجــود دارد، انجــام ایــن مراســم را 
در ســال آینــده در مــکان باشــگاه خواســتار شــدند. ایشــان از برپایــي ایــن مراســم فرهنگــي کــه بــا حمایــت اعضــای محتــرم 
ــراز  ــت اب ــا انجــام گرف ــش ه ــر و مراســم و همای ــال فرهنــگ و هن ــاي فع ــره و همراهــي و همــکاري کمیســیون ه هیات مدی

خشــنودي کردنــد و تــداوم آن را در برنامــه ســال هــاي آتــي کانــون، مفیــد و همــراه بــا اســتقبال اعضــاء دانســتند.
ســپس برنامــه بــا اجــرای آقــای مهندس محمد باقــر هــادی زاده ادامه یافــت و توضیحاتی در خصــوص آئین هاي جشــن مهرگان 
و خــوان مهــرگان ارائــه گردیــد. در امتــداد آن موســیقی زیبای محلی اجــرا گردید و پس از آن اســتاد محمــود زاده، محقق، ادیب 
و شــاعر توانمنــد کشــور، در خصــوص ســیر تاریخــی مهرگان، جشــن مهــرگان و آداب جشــن توضیحــات جامعی را بیــان نمودند.
همچنیــن بــه یادبــود درگذشــتگان عضــو کانــون مهندســین ســاری، چنــد لحظــه ای بــا ذکــر نــام آن هــا و پخــش نمــا آهنــگ 

زیبایــی خاطراتشــان گرامــی داشــته شــد.
بعــد از پذیرائــي مهرگانــي، برنامــه بــا بخــش دوم اجــرای موســیقی ســنتی ادامــه یافــت کــه محفــل مهــرگان را بیــش از پیــش 
ــه  جــذاب نمــود و در انتهــا نیــز آقــای قاجــاری از شــاعران و محققیــن بنــام ادبــي، در خصــوص کانــون و جشــن مهــرگان ب

صــورت تلفیقــی مطالبــی زیبــا و دلنشــین بیــان نمودنــد.
در پایان پس از گرفتن عکس یادگاری اعضا، از همکاران گرامی پذیرایی به عمل آمد.
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 همکاران گرامی؛ همانگونه که مســتحضرید باشگاه ورزشی کانون 
مهندسین ســاری با همت بلند شما در حال احداث است ؛ از این 
روی هیات مدیره کانون برآن اســت کــه گزارش مرحله به مرحله 
پیشــرفت پروژه را به اطالع شــما همکاران و مهندســان ارجمند 
برســاند تا همانند گذشته از حمایت ها، نظرات سازنده و ارزشمند 
شــما بهره مند گردد.  در راستای پیشــرفت هر چه سریعتر روند 
احداث باشــگاه، بازدید ها، نشســت ها  و جلسات مستمر اعضای 
کمیته فنی باشــگاه و نمایندگان شرکت مشاور و پیمانکار پروژه به 
صورت هفتگی برگزار می گردد که شــرح عملکرد ســه ماهه سوم 

)پاییز(  مختصراً به استحضار اعضای محترم کانون می رسد:
بازدید مدیر کل ورزش و جوانان اســتان مازندران از  ½

پروژه باشگاه کانون
آقــای حبیب حســین زادگان، مدیر کل ورزش و جوانان اســتان 
مازندران و  هیات همراه ششــم مهرماه سال جاری از پروژه باشگاه 

فرهنگی - ورزشی کانون مهندسین ساری بازدید نمودند.
در این بازدید که اعضای کمیته فنی، مشاور طرح و پیمانکار باشگاه 
نیز حضور داشــتند، اعضای هیات مدیره و مشاور طراحی معماری 
باشــگاه توضیحات کاملــی در خصوص روند و پیشــرفت مراحل 
ســاخت پروژه ارائه نمودند و بر اســتفاده از تسهیالت بانکی جهت 

تسریع اجرای آن تاکید کردند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران نیز ضمن ابراز تمایل جهت 
همکاری در پیشــرفت پروژه، از باشگاه کانون با توجه به استفاده از 
فناوری های نوین، به عنوان پروژه ای خاص یاد کردند و از احداث 
ایــن مجموعه در مرکز اســتان مازندران ابراز خرســندی نمودند. 

اقدامات اجرایی  انجام شده در مهر ماه 93: 
پی گیری و نصب انشعاب گاز	 
تهیه و نصب تیرآهن ستون و تیر، اجرای رنگ آمیزی، نصب 	 

عرشه فوالدی مربوط به پیش آمدگی سقف البی ورودی
اجــرای آرماتوربنــدی، قالب بندی و اجرای بتن  و ســقف 	 

موتورخانه)دو سقف( و سنگ دیوار موتورخانه)سطح خارجی(
بتن ریزی ســقف البی ورودی،  اجرای wall post طبقه 	 

اول و رنگ آمیزی 
تهیه و نصب 3D panel، اجرای دیوار چینی با آجر سفال  	 

و سیمانکاری دیوار طبقه اول
بتن ریزی سقف راه پله ها 	 

باشــگاه ورزشــی کانون 
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اقدامات اجرایی انجام شده در آبان ماه 93: 
تهیه و اجرای لوله کشی برق و آرماتوربندی کف،  قالب بندی 	 

و اجرای بتن سالن اصلی
تهیه و نصبWall Post،  دیوار اطراف هرم البی ورودی	 
تهیه و اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی  پاگرد راه پله	 
تهیه و نصب سنگ دیوار نمای جنوبی	 
تهیه و اجرای دیوارهاو کف سازی و سیمانکاری  طبقه اول	 

اقدامات اجرایی  انجام شده در آذر ماه 93 : 
اجرای شیب بندی با پوکه مربوط به  کف اتاق بیلیارد، 	 

کافی شاپ، کف آشپزخانه، تراس ها، سرویس های  
بهداشتی طبقه اول

اجرای کتیبه های البی ورودی ساختمان	 
اجرای لوله فاضالب، لوله آب سرد و گرم و  لوله برق  طبقه اول	 
اتمام نمای کامپوزیتی سمت شرق و غرب 	 
اجرای داربست فلزی و باکسهای پله جهت زیرسازی کامپوزیت 	 

در فصل پاییز به لحاظ مالی با تایید صورت وضعیت شماره3 پیمانکار 
باشــگاه و  تعدیل موقت شماره یک و دو  و سایر پرداخت ها،  بالغ 
بر 5,000,000,000 ریال به پیمانکار پروژه و بابت صورت وضعیت 
شــماره 4 و 5 و 6 به شرکت مشاور پروژه بالغ بر  200,000,000   

ریال پرداخت شده است. 
تمدید موافقت نامه اصولی احداث باشگاه 	 

 با توجه به اتمام اعتبار موافقت نامه اصولی  احداث باشگاه و نیاز به 
تمدید آن جهت استفاده از تسهیالت بانکی، طرح توجیهی تهیه و 
ارائه گردید و موافقت نامه اصولی احداث باشگاه برای دو سال دیگر 

تا اتمام پروژه تمدید گردید. 
شایان ذکر است جلسات مشترک اعضای هیات مدیره، کمیته فنی 
باشگاه، نمایندگان مشاور و پیمانکار پروژه در طول سه ماه پاییز به طور 
مستمر برگزار شده است و موارد ذیل مورد پیگیری قرار گرفته است: 
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اصالح نقشه های سپتیک تانک و بخشی از شبکه فاضالب ( 1
بررسی و پیگیری الزم در خصوص نمای کامپوزیت باکس راه پله ( 2
پیگیری های مرتبط به نصب شیشه های نانو در سطوح شیبدار( 3
طراحی ورودی، نمای سنگ پله ها و رمپ ورودی ( 4
انجــام پیگیری های الزم جهت اخذ اشــتراک کنتور گاز  و  ( 5

تامین برق سه فاز باشگاه
پیگیری برگــزاری مناقصه محدود بیــن پیمانکاران واجد ( 6

شــرایط)مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت 
پیمانکار عضو کانون مهندســین ســاری باشند( با توجه به 

هماهنگی با شرکت توزیع برق 
بررســی و پیگیری به همراه ارائه گزارش به هیات مدیره در ( 7

خصوص هوشمند سازی تاسیســات برق و مکانیک توسط 
شرکت مشاور پروژه باشگاه 
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   اولین جلسه هم اندیشي بانوان مهندس کانون مهندسین ساری 
   جلسه هم اندیشی و آشنایی،  با حضور جمعی از بانوان مهندس عضو کانون مهندسین ساری عصر روز دوشنبه دهم آذر ماه 

سال جاری در سالن اجتماعات کانون برگزار گردید.
این نشست که با هماهنگی کمیسیون بانوان برگزار شد، با خوشامدگویی خانم مهندس کلبادی نژاد به نمایندگی از هیات مدیره 

در ساعت 16:30 شروع گردید.
سپس آقای دکتر یاسر بهارفر رئیس کانون مهندسین ساری به معرفی کانون مهندسین و فعالیت های آن پرداختند و مسائلی 
در مورد فعالیت های بانوان مهندس مطرح نمودند و تصریح کردند که کانون مهندسین ساری و کمیسیون بانوان، پایگاه مناسبی 
جهت برگزاری جلسات هم اندیشی و همفکری بانوان با اعضای کمیسیون و مدیران می باشد. ایشان یادآور شدند با تعامل بیشتر 
بین همکاران پیشکسوت و جوان می توان در زمینه مسائل حرفه ای گام موثری برداشت و موضوعات را به سمت تخصصی تر 
شدن سوق داد. ایشان همچنین به حضور مشاور فرهنگی کانون اشاره نمودند که ارائه راهکارهای مناسب در حوزه های فرهنگی 

و اجتماعی را برای اعضاء و خانواده هایشان نوید می دهد.
در ادامه خانم مهندس مژده جالل پور به نمایندگی از کمیسیون بانوان به معرفی اهداف آن پرداختند که به شرح ذیل می باشد.
جلب مشارکت هر چه گسترده تر بانوان مهندس در امور تخصصی و حرفه ای، آشنایی با حقوق حرفه ای بانوان و دفاع از حقوق 

آنها و فراهم نمودن زمینه های الزم به منظور استفاده نمودن از توان علمی، اجرایی و نظارتی. 
ایجاد زمینه رشد هماهنگ و متوازن در فعالیت های حرفه ای بانوان مهندس با توجه به حوزه های مسئولیتی و تخصصی آنها. 

تشکیل کارگروه های مختلف در حوزه های آموزشی، تفریحی و فرهنگی و تشکیل جلسات مشاوره خانواده با حضور کارشناسان 
و متخصصان خانواده و یافتن بانوان هنرمند در زمینه های مختلف.

فراهم نمودن فرصت های مناسب برای بانوان و تشویق آنها به همکاری بیشتر با کانون مهندسین.
آسیب شناسی مشکالت و نیازهای بانوان عضو کانون.

تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از بانوان مهندس برجسته استان و دعوت از آنان در جلسات و کسب تجربیات آنها.
سپس بانوان پیرامون مسائل مطرح شده، مشکالت و اهداف مد نظر و حضور در عرصه های حرفه ای به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مهندس سمیه علی زاده - عضو کمیسیون بانوان کانون
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 فعالیت های کانون مهندسین ساری  در پائیز 93 
Á  برگزاری تعداد   10  جلسه هیات مدیره
Á  شــرکت نمایندگان هیات مدیره در جلســات هیات

اجرایی و جلسات شورای هماهنگی کانون ها
Á  میزبانی یک نوبت جلسه هیات اجرایی شورای هماهنگی 
Á  شــرکت نمایندگان هیات مدیره در  جلسات شورای

کوهنوردی کانون های مهندسین استان
Á  دیدار هیات مدیره کانون مهندسین با رییس دانشکده

فنی امام محمد باقر )ع( ساری
اعضای هیات مدیره کانون مهندســین ســاری طی دیدار با آقای 
مهندس مســعود کریمی، عضو کانون مهندســین ساری و رییس 
دانشــکده فنی امام محمد باقر )ع( ساری انتصاب ایشان را تبریک 
گفتند.در این نشســت اعضای هیات مدیــره پیرامون فعالیت ها، 
برنامه های آموزشی و برگزاری همایش ها توضیحاتی را ارائه دادند 
و تعامل بیشتر کانون و دانشگاه را خواستار شدند؛ شایان ذکر است 
جمعی از مدرسین دانشکده فنی محمد باقر )ع( که از اعضای کانون 
مهندسین ســاری نیز می باشند در این نشســت حضور داشتند.

Á  برگزاری  جلسات معارفه اعضای جدید با اعضای هیات
مدیره کانون 

چهارمیــن و پنجمین جلســه معارفــه اعضای جدید در ســالن 
اجتماعات کانون برگزار شــد.در این جلســات رییس کانون، آقای 
دکتر یاســر بهارفر، پس از خیرمقدم، معرفی اعضاي هیات مدیره 
و بازرســین به همکاران جدید، پیرامــون اهم فعالیت ها، اهداف و 
برنامه های جاری، اساســنامه و نحوه عملکرد کانون توضیحاتی را 
بیان نمودند. همچنین به حضور و نقش برجسته اعضای کانون در 
پیشبرد اهداف تاکید نمودند و هدف از برگزاری جلسات معارفه را 
آشــنایی اعضای جدید با برنامه های کانون و ترغیب به مشارکت 

در امور برشمردند.
سپس سایر اعضاء هیات مدیره نیز ضمن تبریک ورود اعضای جدید، 
توضیحاتي در خصوص هویت و نقش کانون ارائه نموده و همکاران 
جدید هم پس از معرفی، پرسش هایی را در خصوص شرایط و عملکرد 
کانون، نحوه فعالیت، همکاری و حضور اعضاء در کمیســیون هاي 
مختلف را جویا شدند که اعضای هیات مدیره به آن ها پاسخ دادند.

Á  حسابرسی اسناد مالی سال های 91 و 92 کانون
بــا عنایت به اینکه عملکرد مالی کانون نیاز به بازنگری و بررســی 
مداوم دارد، هیات مدیره کانون برآن شــد تا با استفاده از خدمات 
مشــاوره  حسابرسی رسمی دادگستری این مهم را به انجام رساند. 
لذا پس از گرفتن استعالم قیمت و نیز زرومه موسسات حسابرسی 
معتبر اقدام به انعقاد قرارداد با برنده اســتعالم نمود که حسابرسی 
اســناد مالی ســال 91 و 92 انجام و گزارش مبسوط آن به هیات 

مدیره تحویل داده شد. 
Á  اولین گام در راه اندازی سایت جامع کانون مهندسین ساری

بــا توجه بــه نیاز روزافــزون به اســتفاده از تکنولــوژی های روز 
اطالع رسانی و ارائه خدمات از طریق پایگاه های داده، مقرر گردید 
ســایت جامع جدید کانون مهندسین ســاری طراحی و مورد بهره 
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برداری قــرار گیرد. لذا بــا عنایت به نیازهای پیــش رو به لحاظ 
ســاختاری و محتوایی و شرح خدمات نوین کانون، استعالم قیمت 
بین شــرکت های بررسی شده از سوی کمیسیون تارنما و تبلیغات 
انجام و با  بازگشــایی پاکت های اســتعالم قیمت در جلسه هیات 
مدیره ضمن بررســی ســوابق و توان آن ها در پشتیبانی از سایت، 
تصمیم نهایی اخذ و قرارداد با شرکت هوروتات پارس منعقد گردید.
اقدامات زیربنایی در خصوص ارائه خدمات نوین کانون تحت سایت 
شامل خدمات ورزشی، رفاهی، تسهیالت وام، بانک رزومه مهندسین 
و ... تبیین و توسط کارشناسان شرکت مذکور با هماهنگی اعضای 
کمیســیون تارنما و تبلیغات تاکنون انجام و در نظر اســت با یاری 
خداوند  یکتا و همت عزیزان دســت اندرکار تا پایان ســال شاهد 

بهره برداری  آن باشیم. 
Á  دیدار اعضای هیات مدیره کانون ساری با هیات رییسه

دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری 
اعضای هیات مدیره کانون مهندسین ساری، نوزدهم آبان ماه سال 
جاری، با حضور در دفتر نمایندگی نظام مهندسی با اعضای هیات 
رییسه دیدار و انتخاب ایشان را تبریک گفتند.در این نشست پیرامون 
اهــم فعالیت ها، اهداف، بازدیدهای مشــترک علمــی - فرهنگی، 
برنامه هــای جاری و آتی کانون و دفتر نمایندگی بحث و تبادل نظر 
گردیــد. همچنیــن در خصوص جابه جایی محل کانــون و دفتر و 
انتقال به یک مکان مشــترک جدیــد تبادل نظر گردید و حاضرین 
در جلســه اظهار امیدواری نمودند تعامل و همکاری کانون و دفتر 
همراه با برگزاری نشســت های مشــترک بیش  از پیش ادامه یابد. 

Á  استفاده ازخدمات مشــاوره تخصصی در حوزه روابط
عمومی، تبلیغات و مسائل فرهنگی

نیاز به معرفی کانون به عنوان یک سازمان مردم نهاد پویا در عرصه 
مهندســی و ســاخت و ساز به همه اقشــار و به خصوص نهادهای 
تصمیم ساز و تصمیم گیرنده، افزایش مشارکت اعضا و خانواده های 
آنها در برنامه های کانون، نمایش ارتقا و برجســته سازی فرهنگ 
مهندســی در جامعه و توجه ویژه به مباحــث فرهنگی این نهاد و 
اعضای محترم، با  فعالیت در عرصه تبلیغات و روابط عمومی هیات 
مدیره را برآن داشت تا از خدمات مشاوره در این حوزه بهره گیرد. 
لذا  ضمن بررسی گزینه های مختلف حائز صالحیت در این زمینه، 
یک مشــاور فرهنگی شناسائی و نسبت به عقد قرارداد با وی اقدام 

گردید
Á  عقد تفاهم نامه با بانک قرض الحســنه رسالت جهت

ارائه تسهیالت وام با کارمزد پایین به اعضای محترم 
پس  از افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه رسالت شعبه بلوار خزر 
و عقد تفاهم  فی مابین جهت ارائه وام 12 ماهه با کارمزد 2% به اعضا، 
طی فراخوان 20 روزه به اعضای کانون،  درخواست های متقاضیان 

وام تا 25 آبان ماه به تعداد 507 مورد درخواست ) اعم از 173 مورد 
بدون پروانه و 334 مورد دارای پروانه( جمع آوری گردید. با توجه 
به اســتقبال اعضا و امکان معرفی تعداد محدود اعضا در پایان هر 
ماه به بانک، مقرر گردید نرم افزار قرعه کشی توسط شرکت مشاور 
طراح ســایت کانون تهیه و قرعه کشی در سه گروه اعضای دارای 
پروانه، اعضای فاقد پروانه و اعضای فعال در پایان هر ماه انجام گیرد. 
شــایان ذکر اســت در این نــرم افزار امتیــازات ویــژه ای برای 
اعضــای فعــال در کارگروه ها و کمیســیون ها و نیــز افرادی که 
در مجامــع کانــون حضور فعــال دارنــد، لحاظ گردیده اســت. 

Á  از فضای حیاط کانون برای تبلیغات اســتفاده بهینه 
گامی نو در جهت درآمد زایی 

همانگونه که مستحضرید در حال حاضر  بخش عمده درآمد کانون 
از محل خدمات مهندسی اعضا تامین می گردد. هیات مدیره کانون 
برآن است تا ضمن تالش برای به حداقل رساندن درصد حق السهم 
کانون، از شیوه های نوین درآمد زایی بهره گیرد. لذا به پیشنهاد اعضای 
کمیسیون تارنما و تبلیغات و با تایید هیات مدیره تابلو های تبلیغاتی 
در دیوار حیاط نصب گردید و نسبت به انعقاد قرارداد های ماهانه با 
شرکت های فعال در زمینه مصالح و لوازم ساختمانی اقدام گردید. 

Á  اولیــن جلســه هم اندیشــی هیــات مدیــره و
ســرگروه های کمیســیون هــای اجرایــی کانون
اولین جلســه هم اندیشــی اعضای هیات مدیره با ســرگروه های 
کمیسیون های اجرایی کانون در آذرماه سال جاری برگزار گردید. 
ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص نظام نامه کمیسیونها، انتظارات 
هیات مدیره، درخواست پیگیری مستمر ارائه عملکرد با بهره گیری 
همه جانبه از پتانســیل اعضا در راســتای تحقــق اهداف کانون و 
در چهارچوب اساســنامه از بیانات رییس کانون، آقای دکتر یاسر 

بهارفر، در این جلسه بوده است.
همچنین گزارش اهم فعالیت های انجام شده تاکنون، شرح برنامه 
ریزی های آتی و مشــکالت موجود توسط سرگروه هر کمیسیون 
مطرح و  پیشــنهادات و انتقادات در جهت رفع موانع و تسریع امور 

اجرایی بیان گردید. 

Á  جلســه هم اندیشــی و پرسش و پاســخ در کانون
مهندسین ساری

در راســتای بهره گیری از نظرات، انتقادات و پیشــنهادات سازنده 
اعضای کانون و فراهم نمودن شــرایط مناسب جهت طرح سؤاالت 
و اخذ پاســخ های الزم در حوزه های مختلــف عملکردی مرتبط 
بــا کانون، جلســه هم اندیشــی اعضای کانون  و هیــأت مدیره با 
دعــوت از  اعضای هیات رییســه دفتر نمایندگی نظام مهندســی 
ســاری، در چهارم آذرماه سال جاری در ســالن اجتماعات کانون 
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برگــزار گردید. در این جلســه پس از خوش آمــد گویی به حضار 
و خیــر مقدم به اعضای هیات رییســه دفتــر نمایندگی، گزارش 
 مختصری از عملکرد هیات مدیره توسط ریاست کانون ارائه گردید.
 همچنین نوید دعوت از مسئولین شهری و استانی در امور مرتبط 
با صنعت ســاخت و ساز و کانون در جلســات آتی از موارد مطرح 
شــده توسط ایشان بود و در ادامه جلسه طرح پرسش توسط اعضا 
و ارائه پاسخ توســط اعضای هیات مدیره و رییس دفتر نمایندگی 

انجام گردید.

Á  اولین نشست مشترک هیات مدیره و نمایندگان گروه
های تخصصی کانون

اولین نشست مشترک اعضای هیات مدیره با نمایندگان گروه های 
تخصصی کانون، هشتم آذرماه سال جاری برگزار گردید. با توجه به 
تشــکیل گروه های تخصصی در رشته های معماری و شهرسازی، 
عمــران، مکانیک، برق، ترافیک و نقشــه برداری و شــروع به کار 
ایــن گروه ها آقای دکتر بهارفر، پیرامون نحوه تشــکیل گروه های 
 تخصصی کانون،   اهداف تشــکیل و انتظارات هیات مدیره از این 
گــروه هــا توضیحاتی را بیــان نمودند. همچنین ابــراز امیدواری 
کردنــد که بــا حضور اعضــای پیش کســوت و جــوان در کنار 
یکدیگر شــاهد، ادغام علم و تجربه و نیازســنجي آموزشــي روز 
اعضا و پویایی هر چه بیشــتر این گروه ها در جهت پاســخ گویی 
نیازهــاي علمــي و فنی همه رده هاي ســني در کانون باشــیم. 
برنامه ریزی بازدیدهاي علمي هدفمند، پیشنهاد برگزاري دوره هاي 
آموزشی کارآمد، تشکیل جلسات ماهانه هم اندیشي با اعضا و رفع 
مشــکالت و معضالت فني مهندســین عضو در حوزه تخصصي هر 
رشــته، تشــکیل کارگروه هاي تخصصــي الزم، تدوین دوره هاي 
باز آموزي و نیــز نظام نامه عملکرد گروه هــاي تخصصي از دیگر 
خواسته هاي هیات مدیره بود که در ادامه این نشست توسط ایشان 
عنوان گردید؛ همچنین مقرر شد تا این نشست در آینده به صورت 

منظم و هدفمند تکرار و استمرار یابد.

 تکمیل چشم انداز بیست ساله کانون 
کمیته تدوین برنامه بیســت ســاله کانون که با انعقــاد قرارداد با 
ســازمان مدیریت صنعتی واحد شمال و با حضور نمایندگان هیات 
مدیره و جمعی از پیشکســوتان در سال 92 شــروع به کار نموده 
بود، با شــروع به کار هیات مدیره جدید در سال 93، جلسات خود 
را بــا جدیت و پیگیری بیشــتر، با حضور اعضــای هیات مدیره و 
نمایندگان ســازمان مدیریت صنعتی آقایان دکتر مجتبی طبری و 
دکتر مهرداد مقدم ضیابری، از سر گرفت و سرانجام موفق به تدوین 
برنامه چشم انداز بیســت ساله کانون گردید. در این برنامه اهداف 
کانون براســاس اساسنامه اســتخراج و با توجه به پیش بینی نیاز 
کانون در بیست ســال آینده، اولویت بندی و پس از تعیین عوامل 
کمک کننده و بازدارنده نیل به هر هدف معین و اســتراتژی های 
معطوف به آن استخراج گردید. همچنین شاخص ها و سنجه های 
ارزیابی میزان دست یابی به اهداف نیز معین و در انتها راهکارهای 
اجرایی، مســئولین و مدت زمــان هر اقدام مشــخص که پس از 
تکمیل در ســازمان مدیریت صنعتی بــه هیات مدیره ارائه گردید. 

Á   برگزاری اولین جلسه هم اندیشی بانوان مهندس عضو کانون
به همت اعضای کمیســیون بانوان، اولین جلسه هم اندیشی بانوان 
مهندس عضو کانون در سالن اجتماعات کانون برگزار و اعضا به تبادل 
نظر و بحث در خصوص فعالیت و مشکالت و معضالت و نیازمندی 
های بانوان در حوزه های مختلف مهندســی پرداختند و خواستار 
تداوم این جلسات و فعالیت بیش از پیش بانوان در این عرصه شدند. 
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Á انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت ملی گاز استان مازندران
بر اســاس تفاهم نامه منعقده بین کانون و شرکت ملی گاز استان 
مازنــدران، از این پس طراحی و نظارت پروژه های گاز رســانی به 
مشترکین عمده با فشار 60 - 2 پوند بر اینچ مربع توسط مهندسین 
مکانیک عضو کانون صورت خواهد پذیرفت. همچنین شرایط ثبت 

نام و شروع دوره آموزشی متعاقبا اعالم می گردد.
برخی از مفاد این تفاهم نامه به شرح زیر می باشد: 

مراحل آموزش، شروع و خاتمه دوره طبق برنامه ابالغی که از سوی 
کانون اعالم می گردد و با برگزاری آزمون درپایان هردوره وتحویل 
نتایج آزمون به نماینده معرفی شده از سوی شرکت گاز خاتمه می یابد.
 معرفی مربی، برگزاری آزمون و کارورزی قبول شــدگان، 
اعطای گواهینامه مشترک، معرفی و ارجاع کلیه متقاضیان 
عمده گاز طبیعی  در حوزه قید شــده در ماده 5 به کانون 
به منظور تعیین طــراح و ناظر صالحیت دار جهت طراحی 
و نظارت بر حســن انجام کار پروژه های مورد نظر بر اساس 
اســتاندارد مقررات ملی ســاختمان )مبحث هفدهم(.  از 

تعهدات شرکت گاز مازندران می باشد. 
همچنین معرفی مهندســین مکانیک  دارای پروانه واجد 
شــرایط عضو کانون، جهت گذراندن دوره های آموزشــی 
با امضای مشترک طرفین تفاهم  مربوطه، صدور گواهینامه 
نامه برای شــرکت کنندگانی که دوره مذکور و کارورزی را 
با موفقیت گذرانده باشــند، ســطح بندی ارجاع کار برای 
پایه های مختلف، پرداخت هزینه های برگزاری دوره )شامل 
حق الزحمه اساتید،  پذیرایی و مکان آموزشی(، از تعهدات 

کانون در این تفاهم نامه می باشد.  
برای شرکت کنندگان دارای صالحیت طراحی و نظارت که مراحل 
آمــوزش و کارورزی موضوع این تفاهم نامه را با موفقیت ســپری 
نمایند، همچنین دارای گواهی نامه بازرســی گاز مشــترکین جزء 
هم  باشــند، گواهینامه مشترک طراحی و نظارت جهت ارجاع کار 

صادر خواهد شد.
Á  و اندیشــی روشــنایی  برگــزاری جلســه هــم 

نورپردازی برای مهندســین رشــته برق و معماری 
جلســه هم اندیشی روشــنایی و نورپردازی برای مهندسین رشته 
برق و معماری در عصر روز چهارشنبه، بیست و ششم آذرماه سال 
جاری در ســالن اجتماعات کانون برگزار شــد.در ابتدای نشســت 
نماینده هیــات مدیره، آقای مهندس امیر ناصر محســنی پس از 
عرض خیر مقدم به حاضرین  هدف از برگزاری این نشست را تاکید 
بر  اهمیت نورپردازی در فضا ها، ارتقای کیفیت  محیطی فضاهای 

شهری و فعالیت  طراحان شهری در امر نورپردازی بیان نمودند.
ســپس خانم مهندس نسیم ادهمی پیرامون طراحی نورپردازی در 
فضاهای شــهری، پارامترهای اصلی در روشنایی فضاهای خارجی 
و داخلی، ارگونومی و فاکتورهای انســانی، صرفه جویی در مصرف 
انرژی، جذابیت کلی فضا، بهبود سیمای جوامع در شب، نورپردازی 
مناسب شهری، جنبه های کاربردی در نورپردازی فضاهای خارجی 
اعــم از انتخاب نوع المپ و منبع نور مناســب، ، موقعیت نصب و 

قرارگیری چراغ ها توضیحات جامعی را بیان نمودند.

در ادامه آقای دکتر محمد فیروزیان ضمن تشــکر از هیات مدیره 
کانون در برگزاری این جلسه بیان نمود کمیته آموزش با همکاری 
گروه تخصصی برق، موضوع میان رشته ای نورپردازی را  در برنامه 
قرار داد تا با شــروع بحــث مقدماتی در ایــن زمینه، چالش های 
موجود در فضاها اعم از معماری نما و نورپردازی مد نظر قرار گیرد.
در پایان تعــدادي از همکاران مطالبــی را در خصوص نورپردازی 
پارک ها، آلودگی های نوری، نرم افزارهای روشنایی و دیگر مسائل 

مطرح شده بیان نمودند که پاسخ های الزم ارائه شد.
Á  : فعالیت های در دست اقدام 

برگزاری مراســم شب یلدا به همت کمیسیون فرهنگ و هنر - 
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و مراسم و همایش ها 
برگزاری مجمع عمومی عادی  و  فوق العاده - 
سفر علمی تفریحی اعضای کانون و خانواده هایشان به جزیره کیش- 
برگزاری جشن روز مهندسی - 
Á  بازدیدهای علمی و حرفه ای

بازدید اعضای کانون مهندســین ســاری از کارخانه - 
سیمان کیاسر

به همت کمیســیون ارتباط بــا صنعت جمعــی از اعضای کانون 
 مهر ماه ســال جاری، از کارخانه سیمان کیاســر  بازدید نمودند.
بازدید کننــدگان از خط تولید مراحل فراینــد تولید محصوالت، 
افزودنی های موجود در طول مسیر و نحوه تولید محصول اولیه در 
هر مرحله بازدید بعمل آوردند که در پایان این بازدید به حاضرین، 

گواهینامه بازدید حرفه ای اعطا شد

.

Á بازدید از شرکت تولیدی صنعتی کاسپین لوله طبرستان
به همت کمیســیون ارتباط با صنعت جمعی از اعضای کانون روز 
یکشــنبه، یازدهم آبان ماه سال جاری، از  شرکت تولیدی صنعتی 
کاســپین لوله طبرستان با زمینه فعالیت تولیدلوله های پلی اتیلن 
آبرسانی و گازرسانی، بازدید نمودند.اعضای کانون از خطوط تولید 
لوله های پلی اتیلن، واحد کنترل و کیفیت، واحد تاسیسات و واحد 
تست بازدید بعمل آوردند و پس از آن، مسئولین کارخانه در جلسه 
پرسش و پاسخی که در سالن همایش شرکت برگزار شد به سواالت 
فنی همکاران پاســخ دادند. در پایان نیز بــه حاضرین گواهینامه 

بازدید حرفه ای اعطا شد. 

Á دبی BIG5 حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان
شرکت در نمایشگاه های معتبر بین المللی در سال 93 در برنامه ریزی 
بازدید های کانون لحاظ گردیده بود که بدین منظور استعالم قیمت 
از تورهای گردشــگری با امکان ترانســفر به نمایشگاه بین المللی 
صنعت ساختمان امارات متحده عربی)The Big5( ، بعمل آمد و با 
برنده استعالم قرارداد منعقد گردید. سپس به اعضای محترم اطالع 
رســانی گردید و ثبت نام متقاضیان نیز با تعیین کمک هزینه سفر 
برای هر عضو به مبلغ 2,000,000 ریال از سوی کانون و پرداخت  
مابقی وجه ثبت نام در دو قســط با شرایط کم نظیر انجام گردید. 
تعــداد 18 نفر از اعضای کانون از نمایشــگاه مذکور واقع در مرکز 

نمایشگاهی تجارت جهانی دبی بازدید نمودند.
شــایان ذکر اســت این نمایشــگاه، بزرگترین نمایشــگاه صنعت 
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ساختمان در خاورمیانه و آفریقای شمالی محسوب می شود و برای 
سی و پنجمین دوره از بیست و ششم الی بیست و نهم آبان ماه سال 
جاری برگزار گردید18. ســالن نمایشگاهی و   50کارگاه تخصصی 
)Workshop( رایگان در آن مســتقر بوده و نمایشــگاه صنعت 
ماشین آالت ساختمانی نیز همراه با نمایشگاه فوق دایر بوده است.

آموزش :  
Á برگزاری دوره های  بازآموزی ایمنی در کارگاه ساختمانی

در راستای اجرای تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی، اداره کل فنی و حرفه ای و ســازمان نظام مهندسی 
ســاختمان مازندران، مقــرر گردید با توجه به الــزام قانونی کلیه 
شــاغلین صنعت ساختمان به گذراندن دوره های ایمنی و حفاظت 
کار، آموزش مهندسین دارای پروانه اشتغال و آن دسته از مهندسین 
فاقد پروانه که در کارگاه های ساختمانی مشغول فعالیت می باشند، 
در ســطح اســتان توســط کانون های مهندســین برگزار گردد. 

از آغــاز برگزاری تاکنون 800 نفر از رشــته های عمران، معماری، 
مکانیک و برق در این دوره شرکت نموده اند که اسامی و مشخصات آنها 
جهت صدور گواهینامه مشترک به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
و ســازمان نظام مهندسی ســاختمان مازندران ارسال شده است. 
الزم به توضیح است مدت دوره 8 ساعت می باشد که 4 ساعت مباحث 
عمومی ایمنی و مبحث 12 مقررات ملی ســاختمان  و 4 ساعت با 
موضوع اختصاصی هر رشته و در پایان دوره آزمون برگزار می گردد.

ایــن دوره هــا تا پایان ســال بــه صورت مســتمر برگــزار می 
 گــردد و  پــس از ثبت نــام  از طریق ســایت کانــون به آدرس
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www.kanoonsari.com در قســمت سامانه خدمات آنالین، 
روز و ساعت کالس به مهندسین با استفاده از سامانه ارسال پیامک 

به ترتیب اولویت ثبت نام،  اطالع رسانی خواهد شد. 

Á 99 دوره آشنایی با قوانین و مقررات کمیسیون ماده
در این دوره که در  آبان ماه ســال جاری، به مدت شــانزده ساعت 
در ســالن آموزش کانون و با همکاری سازمان همیاری شهرداری 
های اســتان برگزار شــد، نحوه نظارت بر ساخت و سازهای خارج 
از محدوده قانونی روســتاها و حریم شــهرها و فرایند رسیدگی و 
تشــکیل پرونده در کمیســیون های مختلف آموزش داده شــد.

Á  برگزاری دوره دوره مبحث 17 مقررات ملی ساختمان 
ویژه پیمانکاران گاز

دوره آموزشــی مبحث 17 مقررات ملی ساختمان برای پیمانکاران 
گاز بیســت چهارم، بیست و پنجم و بیســت و هفتم آذرماه سال 

جاری، در سالن آموزش کانون مهندسین ساری برگزار گردید.
در این دوره 18 ســاعته، 32 نفر از پیمانکاران گاز حضور داشتند 
و آقای مهنــدس محمد علی مریخی ضمــن صحبت در خصوص 
گزیــده از از مفاهیــم و مقررات ذکر شــده در مبحث 17 مقررات 
ملی ساختمان، استانداردها، الزامات لوله کشی گاز ساختمان های 
مســکونی و دیگر موارد مرتبط را بیان نمودند.شایان ذکر است این 

دوره در روز سوم با برگزاری آزمون به پایان رسید.

دوره های آموزشی در دست اقدام 
برگــزاری دوره بازرســی گاز ) مبحــث 17 مقــررات ملی - 

ساختمان( ویژه مهندسین مکانیک
برگزاری کالس های مقاله نویسی و تحلیل آماری  - 
 - ،3Ds Max و AutoCAD  برگزاری کالسهای نرم افزاری

PDMS ،Carrier ،Etabs ،SAFE
کارگاه آموزشــی شــرح وظایــف ناظرین ویژه مهندســین - 

جدید الورود به حرفه ) قبول شدگان آزمون پروانه اشتغال پایه 3( 
دوره های عمومی و تخصصی بازآموزی ایمنی در کارگاه ساختمانی- 
برگزاری دوره های بازرسی فنی ) ویژه رشته تاسیسات برق و - 

مکانیک( و استحکام بنا )ویژه رشته عمران( 
برگزاری همایش استانی ساختمان های بلند مرتبه - 
برگزاری کالس طراحی روشنایی با نرم افزار DIALux ویژه - 

رشته برق 
اصول طراحی تاسیسات برقی - 
کارگاه آموزشی نصب پنل های خورشیدی- 
طراحی و نقشه کشی  تاسیسات مکانیکی ساختمان - 
طراحی و اجرای سیستم های سرمایش با استفاده از مینی چیلر - 
دوره آموزشی مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه - 
مروری بر نکات برجســته مبحث 7 مقررات ملی ساختمان و - 

تفسیر نتایج آزمایشگاهی 
بررسی تغییرات مباحث 6، 9 و 10 مقررات ملی- 
متره و برآورد - 

فعالیت ها و برنامه های ورزشی کانون در پاییز   93 
Á  انعقاد قرارداد با مجموعه ورزشــی داراب در خصوص

استفاده اعضای کانون از زمین تنیس خاکی 
Á  تمدید قرارداد های اجاره سالن ورزشی مخابرات جهت

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

ورزشــی معراج، آکادمی یوگای مازندران ویژه اعضای 
کانون در رشته های یوگا، ایروبیک، ژیمناستیک، هیپ 

هاپ و ... 
Á  تهیه و در اختیار قراردادن500 قطعه بلیط اســتخر و

سونا الله  و 1000 قطعه بلیط استخر ایثار  و 1000 قطعه 
بلیط مجموعه قصر آبی جهت استفاده اعضای کانون و 

خانواده ها با تخفیف ویژه 
Á  تمدید قرارداد با اســتخر دانشگاه آزاد اسالمی واحد

ساری، سانس ویژه آقایان عضو کانون 
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Á  کســب پیروزی های پی در پی تیــم والیبال کانون
مهندسین ساری در مسابقات والیبال جام روز مهندس
تیم والیبال کانون مهندســین ساری در مسابقات والیبال جام روز 
مهندســی که از شهریورماه سال جاری آغاز گردید و تاکنون ادامه 
داشته اســت خوش درخشید و در چهار مسابقه برگزار شده موفق 

به شکست تمامی حریفان گردید. 
ایــن تیم در اولین گام با پیروزی قاطــع در مقابل تیم بابل که در 
ساری برگزار شــد تیم میهمان را با شکست بدرقه کرد و در ادامه 
مســابقات در مهرماه سال جاری در مقابل تیم آمل و در شهر آمل  

به یک پیروزی ارزشمند دست یافت. 
درمســابقه دیگر، در مصاف با تیم والیبال بابلسر، والیبالیست های 
ســاروی موفقیت دیگــری را رقم زدند  و مجــددا موفق به برتری 
قاطع برابر این تیم در شــهر ساری شــدند. همچنین این تیم  در 
دور برگشــت این بازی ها در آبان ماه مهمان تیم کانون مهندسین 
بابل بود که مجددا به پیروزی قاطع در مقابل میزبان دست یافت.

تیم والیبال کانون مهندســین ساری، هفدهم دی ماه در بابلسر به 
مصاف کانون بابلسر خواهد رفت.

شایان ذکر است اسامی تیم والیبال کانون مهندسین ساری به شرح 
زیر می باشد:

سرپرست: آقای مهندس آریا حیدری
مربی: آقای بهرام محمودی

بازیکنان: آقایان مهندســین مصطفی آقاجانی، مجید بابویه دارابی، 
سید مهدی حسینی، مهندس هدایت خلیلی، علی رستمی، سعید 
رضازاده، مجید رضازاده، مهدی ساداتی، جواد عالیشاه، بهادر محمودی، 
مهدی معیری و محمدرضا هدایتی، بابک محمودی و ابوطالب قربانی 

Á  مسابقات انتخابی شنای کانون های مهندسین استان 
مسابقات انتخابی شنای آقایان عضو نظام مهندسی استان آبان ماه 

سال جاری در چالوس برگزار گردید. 
از تیم کانون ســاری، آقایان مهندســین مهرداد اکبریان، احسان 
عابدیان و علیرضا نوری به سرپرستی آقای مهندس هومن عباسی، 
در ماده 50 متر کرال ســینه شــرکت نمودند کــه در پایان آقای 
مهنــدس علیرضا نوری با بهترین رکورد 25/01 ثانیه به عنوان نفر 

برتر جهت اعزام به مسابقات کشوری انتخاب گردید.
Á کسب سه عنوان قهرماني توسط عضو کانون مهندسین ساري

مســابقات شنای آقایان عضو نظام مهندســی استان هاي کشور با 
حضور 9 تیم درآذر ماه ســال جاری به صورت انفرادی و تیمی در 

قزوین برگزار گردید.
در مســابقات انفرادی آقای مهندس علیرضا نوری از کانون ساری، 
در مــاده 50 متــر کرال ســینه و 50 متر پروانه موفق به کســب 
مــدال طال گردید .همچنین در رشــته تیمی امدادی مختلط، تیم 
مازندران با حضور آقایان مهندســین علیرضا نوری از کانون ساری 
و محمد رضا ارشــدی، منصور آقاباباپور و علی فیضی از کانون هاي 
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بابل و بابلسر موفق به کسب مدال طال گردید.

 

Á مسابقات شطرنج کانون های مهندسین استان جام روز مهندس
مســابقات شــطرنج کانون های مهندســین اســتان به مناسبت 
گرامیداشت روز مهندســی در آبان ماه سال جاری طی دو روز در 

محل سالن ورزشی شهید بهشتی بهشهر برگزار شد.
در این رقابت تیم ســاری در مســابقات  انفرادی بانوان مقام دوم، 
تیمی بانوان مقام ســوم و در مصاف آقایان مقــام چهارم تیمی را 

کسب نمود.
شــایان ذکر است اسامی تیم شــطرنج کانون مهندسین ساری به 

شرح زیر می باشد:
سرپرســت: آقــای مهنــدس علیرضــا قایخلوآقایان: مهندســین 
علینقی اسماعیل زاده،  اســماعیل اسالمی،  میالد رحمتی،  علی 

سلطانی،  رضا نیکزاد مشیری
خانم ها: مهندس مهشید وطنی

همچنین سه تن از نمایندگان کانون مهندسین ساری جهت اعزام 
به مسابقات کشوری انتخاب شدند. 

برنامه های اجرا شده گروه کوهنوردی 
صعود به قله ارفع در تاریخ 93/8/9 با شرکت 12 نفر - 1

همایش استانی در نمک آبرود چالوس و صعود به - 2
قله مدوبن 

بر اســاس برنامه از پیش تعیین شده، جمعی از اعضای کانون های 
مهندســین اســتان مازندران به همراه خانــواده در منطقه زیبای 
نمک آبرود چالــوس در تاریخ 93/9/16  به کوهپیمایی پرداختند. 
همچنین صد و شــصت نفر از کوهنوردان نیز پس از پنج ساعت و 

نیم به قله زیبای مدوبن صعود نمودند.
در این گلگشت دویست نفری استانی که از ساعت 4:30 صبح آغاز 
و تا ســاعت 16 ادامه داشــت، 62  نفر از اعضای دوستدار طبیعت 

کانون مهندسین ساری حضور داشتند.

ی
سار

ن 
سی

ند
ه

 م
ون

کان
ی 

خل
دا

ه 
ری

ش
ن

www.KanoonSari.com

44

90



صعود به قله اچو در تاریخ 93/9/21 با حضور 12 نفر 

گلگشت ها 
1- دریاچه ســد الیماالت   واقع در شهرستان نور در تاریخ 

93/7/25 با حضور 31 نفر 

2- اسکله شــیرین رود در تاریخ 93/8/23 با حضور 8 نفر 
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3-  پارک جنگلی جوارم  در تاریخ 93/9/7 با حضور 36 نفر 
اعضای جدید الورود به کانون مهندسین ساری 

در ســه ماهه ســوم ســال 93 تعــداد 58 نفر  از مهندســین  به 
جمع خانواده بزرگ کانون مهندســین ســاری پیوســتند. آقایان 
و خانــم های مهنــدس علیرضا باقرزادگان، ســیده رقیه احمدی، 
 رامین امینی، مهرداد نوکنده، بهرام شــهری، محســن هاشــمی، 
 حنانه عبداله زاده کالنتری، سید احسان قدیری، سیده مهسا هادیان، 
 رضــا عبــاس زاده، وحیــد نوپورمحلی، رجــا ورزگانــی صفرزاد، 
رضا آذری، مهــدی معیری، دانیال هادی نژاد، آرمان اســمعیلی، 
مهرداد فضلی،  مریم یاسمی، عباس شاکری، عادل اسرمی اوریمی،  
حســین  قربانی ســوخت آبندانی،  الهام کعبهء،  رحمت قاسمی،  
 رقیــه زلیکانی، ملیحه صابر شــهرکی، ســید ابوالقاســم جمالی، 
 هلیــا گــوران اوریمــی، مریــم شــیرزاد، علیرضــا مخبــری، 

 تکتم بزرگی،  رضا صدیقی هشــتچین، جواد قاسمی پائین کوالئی، 
 ولــی الــه باباجانی گرجی، محمد جمشــیدی،  ســاناز شــکری، 
 سید عسکر حسنی، حسین عرب خزائلی، ابوطالب قربانی پائین دزائی، 
 بابک محمودی، ابراهیم ابراهیم زاده، مهرنوش الســادات حسینی، 
منزلتــی،  ســارا  جوینــی،  زهــره  کشــیری،   عرفــان 
 میریوسف رحیمی، حسین کوالئیان، علی آقاپور، فاطمه خاکی مقدم، 
محســن  کاکوئــی،  اســکاردی،  گلــی   محمدمهــدی 
احسان احمدی رســکتی،  مهدی علوی تلوکالئــی،  ســید 
روزبــه  زراعت گــر، ســید حســن  وطــن پــور ســوادکوهی، 
امیرحســین اوالدی عباس آبادی، مرصاد حسین زاده ماهفروزی، 

رویا یزدانی و مرتضی مهرپور محمدی؛
هیات مدیره کانون مهندســین ساری ورود این عزیزان را به عرصه 
فعالیت صنفی و تشکل حرفه ای تبریک می گوید. امید است کلیه 
اعضا در نیل به اهداف کانون هر چه پربارتر و استوارتر قدم بردارند. 
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آقای دکتر سید محمد جعفری، از اعضای کانون و عضو محترم شورای 
اسالمی شهر ساری،  به عنوان چهره ماندگار مدیریت کشور انتخاب شدند.

تبریک  ایشان  به  را  شایسته  عنوان  این  ساری  مهندسین  کانون 
آرزو  برایشان  را  رو   پیش  های  عرصه  در  موفقیت  و  نموده   عرض 

می نماید. 

آقای مهندس سید علی حجازی، از اعضای کانون مهندسین ساری به 
سمت شهردار قائم شهر منصوب شدند.

کانون مهندسین ساری این مهم را به ایشان تبریک عرض نموده و از 
خداوند منان خواهان پیروزی های روزافزون برای ایشان است.

پیام تبریک 

پیام تبریک 

تسلیت به همکاران
 با خبر شــدیم کــه  آقایان مهندس مجتبــی احمدی، بهــادر و بابک محمــودی، علیرضا و 
سروش کیانی، عبدالحمید دانشــیار، مجید بابویه دارابی، اسماعیل حســنی و نوید گرامیان، 
در غم از دســت دادن عزیزي از خانواده به ســوگ نشســته اند،  اعضاي هیات تحریریه و 
هیات مدیره کانون مهندســین ســاري ضمن آرزوي روزهایي سرشــار از شادي و سالمتي 

 براي ایــن عزیزان مصیبــت وارده را تســلیت عرض نمــوده و برای 
درگذشتگان علو درجات الهي را مسئلت مي نمایند. 

در فصــل دل انگیز پاییز و به رســم دیرین روزگار در غم از دســت 
دادن یکی دیگر از مهندســین عزیز و پیشکسوت عضو کانون به سوگ 
نشســتیم. آقای مهندس صفرعلی لشــکربلوکی از اعضای پیشکسوت 
کانون در ســن 56 ســالگی دار فانــی را وداع گفتند. ضمن تســلیت 

ضایعه درگذشــت ایشــان به همــکاران عزیــز از خداوند متعال 
برای ایشــان  طلب مغفرت کــرده و برای خانواده محترمشــان 
صبر جمیل مســئلت می نماییم . خداوند قریــن رحمتش فرماید. 

شایان ذکر است برخی از مهم ترین مسئولیت های این عزیز در گذشته به شرح ذیل می باشد:
مدیر فنی دانشکده فنی دانشــگاه تهران، مدیر اجرائی وزارت راه و ترابری در استان مازندران، مدیر 

پروژه احداث پاالیشگاه شازند اراک و مدیر پروژه احداث اسکله پایانه نفتی شمال

ی
سار

ن 
سی

هند
ی کانون م

شریه داخل
ن

www.KanoonSari.com

44

93



ی
سار

ن 
سی

ند
ه

 م
ون

کان
ی 

خل
دا

ه 
ری

ش
ن

www.KanoonSari.com

44

94



ــر  ــه دفات ــات رییس ــات هی ــتحضرید انتخاب ــه مس ــه ک همانگون
 /7/9 مــورخ  روز چهارشــنبه  در  نمایندگــی  سراسراســتان 
ــان مهندســین  ــن آقای ــن منتخبی ــد و از بی ــزار گردی 1393برگ
فرهــاد فــرزاد بــه عنــوان رئیــس  و علیرضــا محســنی ســاروی 
بــه عنــوان نایــب رئیــس و مصطفــی ولــی بــه عنــوان خزانــه دار 
ــر نمایندگــی ســاری معرفــی شــده اندکــه پــس از انجــام  دفت
ــه  ــن جلس ــتان اولی ــازمان اس ــه در س ــع و معارف ــم تودی مراس
ــکیل  ــخ 93/8/6 تش ــد در تاری ــب جدی ــه منتخ ــات رییس هی
گردیــد کــه در ایــن مــدت هیــات رییســه جدیــد بــا تشــکیل 
ــوارد  ــات و م ــی موضوع ــه بررس ــبت ب ــه نس ــداد 13 جلس تع
موجــود در دفتــر و پیگیــری درخواســت هــای  اعضــا محتــرم 
و در صــورت لــزوم ارجــاع آن بــه ســازمان اســتان اقــدام نمــود.  
ــات  ــداد جلســه هــای تشــکیل شــده توســط هی در ضمــن تع
ــاه 7  ــان م ــت 4 آب ــر لغای ــابق از اول مه ــرم س ــه محت رییس

ــوده اســت. جلســه ب
گزارش کمیته ها ی تخصصی و کنترل نظارت

-  کمیته تخصصی عمران: در این کمیته فعالیت ها به شرح 
زیر انجام شد :

- تهیه چک لیست بررسی مطالعات ژئوتکنیک
- بررسی نتایج  گزارش های بتن مربوط به آزمایشگاه ها

-  بررسی فرم قرارداد آزمایشگاه های بتن جهت یکسان سازی 
تعرفه انجام آزمایش بتن

-  کمیته کنترل نظارت : 
تا تاریخ دهم آذرماه این کمیته با تشکیل تعداد ده جلسه 

نسبت به بررسی شکایات وارده و گزارش های فنی و دوره ای و 
سایر موارد ارجاعی از طرف هیات رییسه اقدام نموده است و در 

این مدت فعالیت واحد کنترل نظارت به شرح زیر بوده است : 
بازدید جهت پیشرفت فیزیکی 29 مورد 

– انجام بازدیدهای فنی 95 پروژه
– بازدیدهای میدانی 480 پروژه

– بازدید از پروژه های شکایتی 5 مورد
– ثبت و بایگانی گزارش های مرحله ای ارائه شده توسط 

ناظرین 25 مورد 
– نامه ها و گزارش های دریافتی از مهندسین ناظر و مجری 

15 مورد
- کمیته تخصصی معماری : در کمیته تخصصی معماری  موارد 

زیر پیگیری و اقدام شد:
 -  تنظیم چک لیست مناسب 

سازی فضا جهت معلولین
- پیگیری احداث خانه روستائی مازندران 

از طریق کمیسیون پژوهش و آموزش
- بررسی بهسازی فضای تاریخی آب انبارنو ساری

- تشکیل جلسات هفتگی کمیته  تخصصی به شرح زیر 
و بحث و بررسی در خصوص امور حرفه ای مهندسین بر 

اساس شرح وظایف ابالغی سازمان استان
- کمیته تخصصی معماری        3      جلسه

کمیته کنترل و نظارت          10        جلسه
کمیته تخصصی عمران            4       جلسه                 

کمیته مجریان                    6        جلسه
کمیته تخصصی مکانیک         5      جلسه                   - 

کمیته شهرسازی                   1        جلسه
- کمیته تخصصی برق            6      جلسه
-کمیته تخصصی نقشه برداری   5   جلسه

- واحد اداری : در واحد اداری فعالیت به شرح زیر انجام 
گردید: 

ارسال تعداد 2079 مورد نامه از طریق اتوماسیون- 
 تایپ تعداد  387 نامه        - 
تعداد 360  نامه از طرق اتوماسیون اداری از سازمان - 

دریافت گردید.
- واحد خدمات مهندسی : در واحد خدمات مهندسی فعالیت 

به شرح زیر انجام شد :
   تعداد جلسات گروه بررسی نقشه :  در  مهرماه    10 جلسه   

درآبان ماه    9 جلسه  درآذرماه    8 جلسه     
  تعداد پروژه های بررسی شده :     درمهرماه 53 پرونده     در 

آبان ماه 51 پرونده  
متراژ پروژه های بررسی شده:     در ماه مهر 53686/89 متر 

مربع  در ماه آبان 58140/2 متر مربع

                                                                          
مهندس سید مهدی هادیان

مسئول اجرائی دفتر نمایندگی ساری

گزارش فعالیت
دفتر نمایندگی ساری

پائیز 93
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شرح خدمات و برنامه های ورزشی کانون ویژه اعضا و خانواده 

آدرس شیوه و زمان  بهره برداری مسئول هماهنگی جنسیت رشته ردیف

طبق برنامه  شش ماه دوم
طبق برنامه اعالم شده در سایت در قسمت برنامه های ورزشی شرکت در جلسات مهندس امیرناصر محسنی ساروی   

09111522246
آقایان
بانوان کوهنوردی گلگشت 1

خیابان معلم، کوچه رسالت، مجموعه ورزشی مخابرات
ارائه کارت عضویت معتبر کانون
یکشنبه، ساعت  22- 20:30 
سه شنبه، ساعت 22 - 20:30  مهندس جواد باروتچیان 

09113538726

آقایان فوتسال 2

کیلومتر 10 جاده فرح آباد، روستای آکند، مجموعه ورزشی رودپی ارائه کارت عضویت معتبر کانون
شنبه  ساعت 21- 22:30   آقایان  فوتسال چمن مصنوعی

) رده سنی باالی 38 سال( 3

خیابان معلم، کوچه رسالت، مجموعه ورزشی مخابرات ارائه کارت عضویت معتبر کانون
سه شنبه، ساعت  20:30 – 19

مهندس آریا حیدری
09113543082 آقایان والیبال 4

خیابان فرهنگ ، سالن ورزشی سید رسول حسینی ارائه کارت عضویت معتبر کانون
دوشنبه، ساعت  23 - 21:30

مهندس سعید نصر
09111516274 آقایان

بسکتبال 5
باشگاه جدید در دست اقدام ارائه کارت عضویت معتبر کانون مهندس سمیه ابراهیمی

09366734481 بانوان

کیلومتر 3 جاده ساری قائمشهر، سالن تیراندازی آب منطقه ای ساری ارائه کارت عضویت معتبر کانون
دو شنبه  و چهار شنبه ، ساعت 20 – 18

مهندس احمدعلی فرمانبر
09111518442 آقایان – بانوان تیراندازی

تفنگ بادی و تپانچه 6

کیلومتر 7 جاده دریا، استخردانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

پذیرش ورودی استخر با کارت عضویت کانون و پرداخت 
هزینه یارانه ای

یکشنبه، ساعت  19-21
 چهارشنبه، ساعت  21-23

آقای محمدیان
09112538830 آقایان

شنا 7
کیلومتر 3 جاده  ساری قائمشهر روبروی هتل نوید، شهرک فرهنگیان 

، استخر ایثار
کیلومتر 3 اتوبان ساری جویبار، استخر قصر آبی

انتهای بیست متری دوم خیابان صبا،  سونا و استخر الله

مراجعه به کانون- خرید بلیط با یارانه کانون
)سانس آزاد(

روابط عمومی کانون
33326878

ویژه مهندسین و خانواده 
)آقایان و بانوان(

مکان: مجموعه ورزشی هیات تنیس روی میز مازندران، کمربندی 
غربی، خیابان قرق

ارائه کارت عضویت معتبر کانون
سه شنبه ، ساعت 18:45 - 16:45

مهندس علیرضا مطلوبی
09111510722 آقایان - بانوان تنیس روی میز 8

خیابان فرهنگ طبقه فوقانی بانک سرمایه، ساختمان سیمرغ ، آکادمی 
یوگای مازندران

مراجعه به کانون- خرید بلیط با یارانه کانون
)سانس آزاد(

روابط عمومی کانون
33326878 بانوان 

یوگا 9
خیابان پیوندی ، پیوند 8، ساختمان خورشید، آکادمی یوگای مازندران مراجعه به کانون- خرید بلیط با یارانه کانون

)سانس آزاد(
روابط عمومی کانون

33326878 آقایان- بانوان

خیابان فرهنگ بعد از 15 خرداد ، مجموعه ورزشی معراج مراجعه به کانون- خرید بلیط با یارانه کانون
)سانس آزاد(

روابط عمومی کانون
33326878 بانوان ایروبیک- هیپ هاپ 10

کیلومتر 3 جاده ساری جویبار ، مجموعه ورزشی داراب
کیلومتر 10 جاده ساری کیاسر، مجموعه فرهنگی ورزشی 

آسایش)صنایع چوب و کاغذ مازندران(

مراجعه به کانون- دریافت بلیط رایگان
)سانس آزاد(

روابط عمومی کانون
33326878 آقایان- بانوان تنیس  زمین خاکی 11

بلوار خزر، دریای چهارم )فرجی(، باشگاه صفری مراجعه به کانون- خرید بلیط با یارانه کانون )سانس آزاد( روابط عمومی کانون
33326878 آقایان- بانوان آمادگی جسمانی، ژیمناستیک، 

کاراته، ایروبیک، هیپ هاپ، تکواندو 12

کیلومتر  7 بلوار فرح آباد کیلومتر 4 جاده بابلسر) الریم( ابتدای ورودی 
شهرک صنعتی شماره یک ساری، باشگاه سوارکاری گئوش

ارائه کارت عضویت معتبر کانون به مسئول باشگاه 
)سانس آزاد(

مهندس وفا وفائیان
09111541154 آقایان- بانوان سوارکاری 13
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شرح خدمات و برنامه های ورزشی کانون ویژه اعضا و خانواده 

آدرس شیوه و زمان  بهره برداری مسئول هماهنگی جنسیت رشته ردیف

طبق برنامه  شش ماه دوم
طبق برنامه اعالم شده در سایت در قسمت برنامه های ورزشی شرکت در جلسات مهندس امیرناصر محسنی ساروی   

09111522246
آقایان
بانوان کوهنوردی گلگشت 1

خیابان معلم، کوچه رسالت، مجموعه ورزشی مخابرات
ارائه کارت عضویت معتبر کانون
یکشنبه، ساعت  22- 20:30 
سه شنبه، ساعت 22 - 20:30  مهندس جواد باروتچیان 

09113538726

آقایان فوتسال 2

کیلومتر 10 جاده فرح آباد، روستای آکند، مجموعه ورزشی رودپی ارائه کارت عضویت معتبر کانون
شنبه  ساعت 21- 22:30   آقایان  فوتسال چمن مصنوعی

) رده سنی باالی 38 سال( 3

خیابان معلم، کوچه رسالت، مجموعه ورزشی مخابرات ارائه کارت عضویت معتبر کانون
سه شنبه، ساعت  20:30 – 19

مهندس آریا حیدری
09113543082 آقایان والیبال 4

خیابان فرهنگ ، سالن ورزشی سید رسول حسینی ارائه کارت عضویت معتبر کانون
دوشنبه، ساعت  23 - 21:30

مهندس سعید نصر
09111516274 آقایان

بسکتبال 5
باشگاه جدید در دست اقدام ارائه کارت عضویت معتبر کانون مهندس سمیه ابراهیمی

09366734481 بانوان

کیلومتر 3 جاده ساری قائمشهر، سالن تیراندازی آب منطقه ای ساری ارائه کارت عضویت معتبر کانون
دو شنبه  و چهار شنبه ، ساعت 20 – 18

مهندس احمدعلی فرمانبر
09111518442 آقایان – بانوان تیراندازی

تفنگ بادی و تپانچه 6

کیلومتر 7 جاده دریا، استخردانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

پذیرش ورودی استخر با کارت عضویت کانون و پرداخت 
هزینه یارانه ای

یکشنبه، ساعت  19-21
 چهارشنبه، ساعت  21-23

آقای محمدیان
09112538830 آقایان

شنا 7
کیلومتر 3 جاده  ساری قائمشهر روبروی هتل نوید، شهرک فرهنگیان 

، استخر ایثار
کیلومتر 3 اتوبان ساری جویبار، استخر قصر آبی

انتهای بیست متری دوم خیابان صبا،  سونا و استخر الله

مراجعه به کانون- خرید بلیط با یارانه کانون
)سانس آزاد(

روابط عمومی کانون
33326878

ویژه مهندسین و خانواده 
)آقایان و بانوان(

مکان: مجموعه ورزشی هیات تنیس روی میز مازندران، کمربندی 
غربی، خیابان قرق

ارائه کارت عضویت معتبر کانون
سه شنبه ، ساعت 18:45 - 16:45

مهندس علیرضا مطلوبی
09111510722 آقایان - بانوان تنیس روی میز 8

خیابان فرهنگ طبقه فوقانی بانک سرمایه، ساختمان سیمرغ ، آکادمی 
یوگای مازندران

مراجعه به کانون- خرید بلیط با یارانه کانون
)سانس آزاد(

روابط عمومی کانون
33326878 بانوان 

یوگا 9
خیابان پیوندی ، پیوند 8، ساختمان خورشید، آکادمی یوگای مازندران مراجعه به کانون- خرید بلیط با یارانه کانون

)سانس آزاد(
روابط عمومی کانون

33326878 آقایان- بانوان

خیابان فرهنگ بعد از 15 خرداد ، مجموعه ورزشی معراج مراجعه به کانون- خرید بلیط با یارانه کانون
)سانس آزاد(

روابط عمومی کانون
33326878 بانوان ایروبیک- هیپ هاپ 10

کیلومتر 3 جاده ساری جویبار ، مجموعه ورزشی داراب
کیلومتر 10 جاده ساری کیاسر، مجموعه فرهنگی ورزشی 

آسایش)صنایع چوب و کاغذ مازندران(

مراجعه به کانون- دریافت بلیط رایگان
)سانس آزاد(

روابط عمومی کانون
33326878 آقایان- بانوان تنیس  زمین خاکی 11

بلوار خزر، دریای چهارم )فرجی(، باشگاه صفری مراجعه به کانون- خرید بلیط با یارانه کانون )سانس آزاد( روابط عمومی کانون
33326878 آقایان- بانوان آمادگی جسمانی، ژیمناستیک، 

کاراته، ایروبیک، هیپ هاپ، تکواندو 12

کیلومتر  7 بلوار فرح آباد کیلومتر 4 جاده بابلسر) الریم( ابتدای ورودی 
شهرک صنعتی شماره یک ساری، باشگاه سوارکاری گئوش

ارائه کارت عضویت معتبر کانون به مسئول باشگاه 
)سانس آزاد(

مهندس وفا وفائیان
09111541154 آقایان- بانوان سوارکاری 13
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رادیاتورهای تزئینی
مهندس مطهره ذکریائی

رادیاتورهــا و فــن کوئلهــا بــه عنوان بخــش اساســی و الینفک از تاسیســات 
ســاختمان همــواره ناخوشــایند و جاگیر بــوده و کابــوس طراحــان و معماران 

رادیاتورهــای  رونــد.  مــی  شــمار  بــه 
ــو آوری و پیشــرفت در  ــو حاصــل ن دکوراتی

ــر  صنعــت تاسیســات هســتند کــه افــزون ب
ــز  ــی نی ــی تزیین ــه، دارای ویژگ ــرد بهین عملک

هســتند.
ــب  ــاده منتخ ــواره م ــف هم ــواع مختل ــزات در ان فل

ســازندگان رادیاتــور بــوده انــد. آلومینیــوم، فــوالد و 
ــا  ــتفاده در رادیاتور ه ــورد اس ــزات م ــن فل ــاخص تری ــدن ش چ

ــتند.  ــی هس ــب و مزایای ــک دارای معای ــر ی ــد و ه ــی رون ــمار م ــه ش ب
شــرکت Hotech Design بــه عنــوان پیشــرو در تولیــد رادیاتورهــا و 

ــوان  ــه عن ــوم را ب ــا، آلومینی ــزی در دنی ــر فل ــای دیزاین ــن ه ــک ک ــه خش حول
مــاده منتخــب خــود برگزیــده اســت. فنــاوری انحصــاری و ثبــت اختــراع 
شــده Hotech Design، امــکان تولیــد رادیاتــور و حولــه خشــک کــن 
ــد. ــی کن ــم م ــون را فراه ــاد گوناگ ــکال و ابع ــت در اش ــه محدودی ــر گون ــدون ه ب
ــه  ــت ک ــور اس ــواع رادیات ــن ان ــی تری ــی از قدیم ــه ای یک ــور شیش رادیات
ــوی  ــار فرانس ــک معم ــط  ی ــام Radiaver توس ــا ن ــه آن ب ــن نمون اولی
بــه نــام Rena Coulon  در ســال 1973 میــالدی بــرای شــرکت 
ــه ای  ــور شیش ــروز رادیات ــا ام ــت . ت ــده اس ــاخته ش Gobain-Saint س
ــا پژوهــش و توســعه  ــون ب ــرات عمــده ای شــده و اکن دســت خــوش تغیی
ــت. ــیده اس ــل رس ــوغ کام ــه بل ــی ب ــر فن ــی و غی ــدگاه فن ــراوان از دی  ف

  Michel Cinier اولین رادیاتــور ســنگی در ســال 1990 میــالدی توســط 
پــس از 7 ســال پژوهــش و توســعه از ســنگ calaOly )بــه دلیــل گنجایش 
ــال 2010  ــت. Cinier  در س ــده اس ــاخته ش ــی( س ــی عال ــادل حرارت و تب
میــالدی پــس از 2 ســال پژوهــش اولیــن فــن کوئــل دیزاینــر را عرضــه کرد. 

مهندس سمیه شعبانی 

ــاخته  ــتان س ــت لهس ــو پایتخ ــک در ورش ــیار باری ــه بس ــن خان ای
خواهــد شــد. طبــق ایــن طــرح تقریبــا از هــر فضایــی برای ســکونت 
اســتفاده خواهــد شــد. بــا توجــه بــه تصاویــر، ایــن خانــه قــادر بــه 
ــد. ــی باش ــی م ــرای زندگ ــرد ب ــک ف ــای ی ــی نیازه ــن تمام تامی
ایــن خانــه در محــل یــک کوچــه بســیار باریکــی ســاخته خواهــد 
شــد کــه ظاهــراً بــه ســطل زبالــه همســایگان تبدیــل شــده اســت. 
ــانتیمتر  ــه از 122 س ــه دو طبق ــن خان ــی ای ــای داخل ــعت فض وس
تــا 72 ســانتیمتر متغیــر بــوده و طــول آن 12 متــر خواهــد 
ــع  ــر مرب ــرای زندگــی 5x14 مت ــده ب ــی مان ــود، کل محوطــه باق ب
ــن  ــایه آن تامی ــاختمان همس ــاختمان از س ــن س ــرق ای ــت. ب اس
ــالب  ــتم فاض ــابه سیس ــالب آن مش ــه فاض ــتم تخلی ــده و سیس ش
ــن  ــود.  همچنی ــد ب ــک خواه ــتیهای کوچ ــده در کش ــتفاده ش اس
جابجایــی بیــن طبقــات توســط نردبــان صــورت می گیــرد. 
می شــود. شــروع  امســال  ســپتامبر  در  خانــه  ایــن  ســاخت 

رکورد باریکترین خانه جهان شکسته خواهد شد!
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معرفی کتاب
OpenSees کاربرد نرم افزار

مهندس سید رضا سلیم بهرامی

نرم افزار اپنسیس )OpenSees( یکی از نرم افزارهای تحلیل سازه ها بوده که در سال 1990 
توســط محققین دانشــگاه برکلی آمریکا تهیه شــده و از آن زمان تا کنون در حال توسعه مداوم 
می باشــد. این نرم افزار شــامل مجموعه کاملی از انواع المان ها، مصالــح و روش های مختلف تحلیل 
بوده و توانایی مدلســازی و تحلیل را در زمینه های میکرو و ماکرو دارا می باشــد. می توان گفت که در 
حال حاضر، نرم افزار اپنســیس قویترین نرم افزار تحلیل غیرخطی ماکرو ســازه ها در دنیا می باشد. در 
دانشگاه های ایران هم مانند سایر دانشگاه های دنیا استفاده از این نرم افزار برای مقاصد تحقیقاتی پیشرفت 
روز افزونی داشــته است و در ســالیان اخیر نرم افزار مورد استفاده جهت انجام آنالیزهای غیرخطی سازه توسط 

اساتید و دانشــجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در 
اکثر دانشگاه های کشور، نرم افزار اپنسیس بوده است.

کتاب »کاربــرد نرم افزار OpenSees درمدلســازی وتحلیل 
ســازه ها« حاصل ســال ها تجربه  موفــق آقایان مهندس ســید مجتبی 
حســینی گله کالئی )دانشــجوی ممتاز دکترای ســازه دانشگاه صنعتی 
شــریف( و مهندس هادی کنارنگی )دانشــجوی دکترای ســازه دانشگاه 
ایالتی بوفالو آمریکا( زیر نظر دکتر نادر فنایی در زمینه آموزش، مدلسازی 
و تحلیل سازه  با اســتفاده از نرم افزار اپنسیس بوده که توسط انتشارات 
آزاده به چاپ رســیده است. هدف اصلی از تألیف این کتاب، آسان کردن 
روند یادگیری نرم افزار اپنســیس )با توجه به عدم دسترسی دانشجویان 
و مهندســان به منبعی کامل و جامع در ایــن زمینه( و همچنین بی نیاز 
کردن آنها از هر کالس آموزشی می باشد. برای اطالعات بیشتر می توانید 

به سایت زیر مراجعه کنید.
http://rahianarshad.com/book/detail/id/365

معرفی سایت
مهندس فاطمه تمجید

www.magiran.com
  بانک اطالعات نشریات کشور 

بزرگترین پایگاه مرجع و نمایشگاه دایمی مطبوعات ایران با امکان جستجو و مطالعه مطالب منتشره در مجالت، روزنامه ها، خرید و 
اشتراک مجالت علمی و پژوهشی کشور

http://www.mechanicalonline.com
جامعه اینترنتی مهندسی مکانيک ایران

 www.imphotonics.com
جعبه ابزار مهندسی برق

http://www.noandishaan.com/forumsthread13297.html
 مجموعه ای از مقاالت برق قدرت که از ســایت های مختلف جمع آوری شــده اســت 
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ردیف
موضوع 

ارائه 
خدمات

درصد تخفیف ویژه کانونشرح خدماتنام مرکز
آدرسشماره تماسبر مبنای قیمت واقعی

1

یی
یرا

 پذ
الر

و تا
ن 

ورا
ست

ر

رستوران های زنجیره ای آفتاب و 
 09113533367 20%خدمات پذیرایی فست فودمهتاب پاریز - )KFC( مرغ کنتاکی

ساری کیلومتر 7 جاده دریا مجموعه ایرانیانحق شناس

خدمات پذیرایی و تاالررستوران های زنجیره ای حاج حسن، 

شعبه مرکزی :  
رستوران؛ %10

تاالر با رستوران؛ %8
فقط تاالر )بدون پذیرایی( %20

33284080

شعبه مرکزی : کیلومتر 2 جاده ساری نکا

فست فود آسمون – %10
شعبه کمربندی: کمربندی شمالی جنب میدان بار

شعبه فرهنگ: خیابان توکلی 
شعبه کمربندی، %10
شعبه فرهنگ؛ %5

شعبه قائم شهر، بابل و بهشهر؛ %10

رستوران- 10% - اتاق با صبحانه 20%خدمات پذیرایی، اتاق و تاالرشرکت گردشگری ساالردره
کیلومتر 12 جاده ساری، سمنان9-33455101تاالراجتماعات-%15

تاالر- 50%خدمات پذیرایی و تاالررستوران تاالر پذیرایی آسمان شهر
رستوران- %20

09111539629
33326880

یعقوبی

ســاری کیلومتــر 2 جــاده نــکا باالتــر از پــارک 
زارع   جنگلــی 

ساری کیلومتر 5 جاده دریا33032000رستوران  20% - تاالر- 50%خدمات پذیرایی و تاالررستوران و تاالر پذیرایی قصر

2

 و 
کی

زش
ت پ

دما
خ

نی
رما

درمانگاه شبانه روزی امام حسین )ع(د

 کلیه خدمات پزشکی و درمانی شامل؛
دندانپزشکی، پزشک عمومی و متخصص( خدمات آزمایشگاهی 
شامل تست های بیوشیمی، هورمون، خون و تشخیص سرطان، 

تست های پاپ اسمیر، LBC و بیوپسی

ساری خیابان 15 خرداد بیست متری اول روبروی %2033405770 
دانشگاه پیام نور

  شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و 
درمانی مهارت افزای برتر نیکان

خدمات پزشکی و درمانی در زمینه های ارتوپدی، فیزیوتراپی، 
ساری خیابان قارن جنب بانک ملی کوچه نائبی 3533313610%شنوایی سنجی، متخصصین مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی

طبقه سوم

3

 ها
گاه

وش
فر

 فروش محصوالت و تجهیزات  ورزشی فروشگاه ورزشی ایرانیان
09111562624  10%) چاقی، الغری و تناسب اندام(

آدرس ساری بلوار طالقانی نبش باغ سنگخسروی

509111514035%الستیک خودروهای  سبک، نیمه سنگین و سنگینفروشگاه الستیک بریجستون
ساری، بلوار پاسداران، جنب اداره کل تعاون استانایمانی

با اعمال 5% باالتر از قیمت خرید مصوب کاالی فروش لوازم خانگی فروشگاه لوازم خانگی بخشنده
انتخاب شده

09112552895
ساری، خیابان فردوسی، کوچه نواببخشنده

ساری خیابان فرهنگ2-1033269581%پوشاک و محصوالت شرکتشرکت صنایع پوشاک آویشن ساری

خدمات 4
آموزشی

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای شریف 
سیستم

خدمات آموزشی دوره های فن آوری 
 Office,Autocad,3Ds( اطالعات شامل

 MAX,ICDL,CCNA,Photoshop و ...(
آدرس ساری ابتدای بلوار کشاورز نبش پژمان %3533295585

روبروی بانک انصار

5

ی 
بای

 زی
ات

دم
کلینیک زیبایی و لیزر خ

دکتر زعفری 
خدمات شامل پوست، مو، زیبایی و لیزر، الغری و تناسب اندام  

ساری، ابتدای سلمان فارسی، چهار راه قناعت3033254065%ویژه خانم ها و آقایان

مرکز پزشکی باران
)دکتر توکلی(

خدمات شامل پوست، مو، زیبایی و لیزر، الغری و تناسب اندام  
ساری، خیابان فرهنگ، ساختمان شهریار 20333205533% ویژه خانم ها و آقایان

خدمات رفاهی کانون مهندسین ساری
کانون مهندسین ساری به همت کمیسیون رفاه جهت ارائه خدمات رفاهی، تفاهم نامه همکاری با برخی مراکز منعقد نموده 

است که به شرح ذیل به استحضار اعضای محترم می رسد: 
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ردیف
موضوع 

ارائه 
خدمات

درصد تخفیف ویژه کانونشرح خدماتنام مرکز
آدرسشماره تماسبر مبنای قیمت واقعی

1

یی
یرا

 پذ
الر

و تا
ن 

ورا
ست

ر

رستوران های زنجیره ای آفتاب و 
 09113533367 20%خدمات پذیرایی فست فودمهتاب پاریز - )KFC( مرغ کنتاکی

ساری کیلومتر 7 جاده دریا مجموعه ایرانیانحق شناس

خدمات پذیرایی و تاالررستوران های زنجیره ای حاج حسن، 

شعبه مرکزی :  
رستوران؛ %10

تاالر با رستوران؛ %8
فقط تاالر )بدون پذیرایی( %20

33284080

شعبه مرکزی : کیلومتر 2 جاده ساری نکا

فست فود آسمون – %10
شعبه کمربندی: کمربندی شمالی جنب میدان بار

شعبه فرهنگ: خیابان توکلی 
شعبه کمربندی، %10
شعبه فرهنگ؛ %5

شعبه قائم شهر، بابل و بهشهر؛ %10

رستوران- 10% - اتاق با صبحانه 20%خدمات پذیرایی، اتاق و تاالرشرکت گردشگری ساالردره
کیلومتر 12 جاده ساری، سمنان9-33455101تاالراجتماعات-%15

تاالر- 50%خدمات پذیرایی و تاالررستوران تاالر پذیرایی آسمان شهر
رستوران- %20

09111539629
33326880

یعقوبی

ســاری کیلومتــر 2 جــاده نــکا باالتــر از پــارک 
زارع   جنگلــی 

ساری کیلومتر 5 جاده دریا33032000رستوران  20% - تاالر- 50%خدمات پذیرایی و تاالررستوران و تاالر پذیرایی قصر

2

 و 
کی

زش
ت پ

دما
خ

نی
رما

درمانگاه شبانه روزی امام حسین )ع(د

 کلیه خدمات پزشکی و درمانی شامل؛
دندانپزشکی، پزشک عمومی و متخصص( خدمات آزمایشگاهی 
شامل تست های بیوشیمی، هورمون، خون و تشخیص سرطان، 

تست های پاپ اسمیر، LBC و بیوپسی

ساری خیابان 15 خرداد بیست متری اول روبروی %2033405770 
دانشگاه پیام نور

  شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و 
درمانی مهارت افزای برتر نیکان

خدمات پزشکی و درمانی در زمینه های ارتوپدی، فیزیوتراپی، 
ساری خیابان قارن جنب بانک ملی کوچه نائبی 3533313610%شنوایی سنجی، متخصصین مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی

طبقه سوم

3

 ها
گاه

وش
فر

 فروش محصوالت و تجهیزات  ورزشی فروشگاه ورزشی ایرانیان
09111562624  10%) چاقی، الغری و تناسب اندام(

آدرس ساری بلوار طالقانی نبش باغ سنگخسروی

509111514035%الستیک خودروهای  سبک، نیمه سنگین و سنگینفروشگاه الستیک بریجستون
ساری، بلوار پاسداران، جنب اداره کل تعاون استانایمانی

با اعمال 5% باالتر از قیمت خرید مصوب کاالی فروش لوازم خانگی فروشگاه لوازم خانگی بخشنده
انتخاب شده

09112552895
ساری، خیابان فردوسی، کوچه نواببخشنده

ساری خیابان فرهنگ2-1033269581%پوشاک و محصوالت شرکتشرکت صنایع پوشاک آویشن ساری

خدمات 4
آموزشی

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای شریف 
سیستم

خدمات آموزشی دوره های فن آوری 
 Office,Autocad,3Ds( اطالعات شامل

 MAX,ICDL,CCNA,Photoshop و ...(
آدرس ساری ابتدای بلوار کشاورز نبش پژمان %3533295585

روبروی بانک انصار

5

ی 
بای

 زی
ات

دم
کلینیک زیبایی و لیزر خ

دکتر زعفری 
خدمات شامل پوست، مو، زیبایی و لیزر، الغری و تناسب اندام  

ساری، ابتدای سلمان فارسی، چهار راه قناعت3033254065%ویژه خانم ها و آقایان

مرکز پزشکی باران
)دکتر توکلی(

خدمات شامل پوست، مو، زیبایی و لیزر، الغری و تناسب اندام  
ساری، خیابان فرهنگ، ساختمان شهریار 20333205533% ویژه خانم ها و آقایان

همکاران عضو کانون می توانند با ارائه کارت عضویت معتبر کانون به این مراکز، خدمات با تخفیف ویژه دریافت نمایند. از 
همکاران محترم درخواست می گردد چنانچه مغایرتی در مراجعه به این مراکز با خدمات و تخفیفات اعالم شده وجود داشت، 

جهت پیگیری، اطالع دهند. 
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فراخوان 
مقاله 

بدینوســیله از کلیــه اعضــای عالقمنــد کانــون دعــوت می گــردد تا با ارســال مقــاالت تخصصی، 

ظ و ارتقــای کیفیــت محتوایــی نشــریه یــاری رســانند.
ش مــا را در حفــ

ی و انتقــادی خویــ
اجرایــ

منــا بــا توجــه بــه اهــداف نشــریه کانــون مهندســین ســاری، مقــاالت بــا موضوعــات ذیــل در 
ض

اولویــت چــاپ قــرار خواهنــد گرفــت:

1 -

فناوری های نوین طراحی و اجرای صنعت ساختمان
2 -

صرفه جویی در مصرف انرژی 
3 -

د و نامرغوب 
جلوگیری از مصرف مصالح ساختمانی غیر استاندار 4 -

تقویت و توسعه آموزش های ویژه مهندسین، تکنسین ها و نیروهای ماهر 
5 -

نقش شرکت های کنترل و بازرسی در صنعت ساختمان
6 -

رابطه بین تسهیالت بانکی، بیمه کیفیت و بازرسی فنی 
7 -

تامین ایمنی و سالمت منابع انسانی و کاهش حوادث ساختمانی 
8 -

الزام های زیست محیطی در صنعت ساختمان 
9 -

 امور قراردادی پیمان ها
وژه  و ارائه صورت وضعیت ها و

تجربیات اجرایی در کاربرد روش های کنترل پر

خواهشــمندیم جهت تسریع در امور چاپ نشریه، مقاالت خود 

را به همرا ه فایل مربوطه در چهارچوب ذیل ارسال فرمائید:

1 -

ــم  ــا قل ــزار Ms Word و ب ــرم اف ــده در ن ــپ ش ــاالت تای مق

ــم  ــا قل ــون فارســی و ب ــرای مت ــدازه 12 ب ــا ان B Nazanin ب

 Tims New Roman انــدازه 10 بــرای متــون التین باشــد.
2 -

ــا و جــداول و  ــدون عکــس ه ــه ب ــن مقال ــداد صفحــات مت تع

نمودارهــا، بیــش از 4 صفحــه و بــه همــراه آن هــا بیــش از 6 

صفحــه نباشــد.  3 -

ع، عناویــن آنهــا حتمــا در پایــان 
ه از  منابــ

در صــورت اســتفاد

ذکــر گــردد. 
مقالــه  4 -

ــه و عکــس اســکن شــده نویســندگان در  ــر  مقال فایــل تصاوی

ــه گــردد.  ــه ارائ پوشــه ای جداگان
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