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سر مقاله
مشارکت      کلید تعالی

مهندس نیما احتشامی
سـردبیـر

تعهد و مشارکت اعضای یک سازمان در واقع یک 
نگرش مهم شغلی و سازمانی است که نقش مهمی 
به عبارت دیگر رشد،  اهداف سازمان دارد.  ارتقای  در 
بالندگی و توسعه اهدافی که برای هر سازمان در نظر گرفته 
به  اعضای سازمان نسبت  تعهد  به پذیرش و  می شود، منوط 
ارزش ها و اصولی است که شاکله آن ارگان را تشکیل می دهد. کانون 
مهندسین ساری نیز به عنوان یک سازمان از این امر مستثنی نیست.
در  با عضویت  توانند  می  التحصیلی  فارغ  از  مهندسین پس  همه 
سازمان نظام مهندسی و طی روند خاص خود، فعالیت حرفه ای 
دلیل  به  صرفا  نه  عضویت  کانون،  اعضای  برای  اما  کنند.  آغاز  را 
است  نکته  این  اساس درک  بر  آن،  از  فراتر  بلکه  کاری  مناسبات 

و کسب  مسائل جاری صنفی  بر  عالوه  که 
دیگری  موضوعات  معیشتی،  بُعد  و  درآمد 
از قبیل فرهنگ و اخالق مهندسی، محیط 
و  مهندسی  خدمات  ارائه  کیفیت  زیست، 
بهبود ساخت و ساز، حفظ و ارتقاء جایگاه 
مهندسی در جامعه، ارتباط سازنده اعضا با 
و فرهنگی  اجتماعی  ابعاد  .... در  و  یکدیگر 
یک  طریق  از  توانند  می  که  دارند  وجود 
عنوان  تحت  یکپارچه  و  منسجم  تشکل 
نحوی  به  شوند.  پیگیری  مهندسین  کانون 
همه  سازنده  مشارکت  و  قوی  ارتباط  که 
اعضای کانون نهایتا منجر به بهبود شرایط 
حرفه ای و صنفی، تبیین جایگاه مهندسی 
در جامعه و ارتقای معیارها و اهداف کانون و 

حرکت مستمر به سمت تعالی گردد.
داوطلبانه  به  توجه  با  دیگر  تعبیری  به 
این  اعضای  کانون،  در  عضویت  بودن 
کنار  در  که  هستند  فرهیختگانی  سازمان 
با آن،  اقتصادی مرتبط  و  مسائل حرفه ای 
دغدغه هایی برای بهبود شرایط حرفه ای، 

فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی جامعه دارند که توجه به این 
تاثیرگذار است. ارتقاء کیفیت کل جامعه  نهایت در  دغدغه ها در 

 لذا باید به سویی حرکت کرد که این حس تعهد در اعضای کانون به 
صورت نوعی وابستگی عاطفی نهادینه شود و کلیه اعضا نسبت به آن 
این احساس را داشته باشند که هویت خود را از کانون و مشارکت در 
فعالیت ها و برنامه های آن می گیرند و از عضویت در کمیسیون ها 
را  آن  بر  حاکم  ارزش های  و  برند  می  لذت  آن  و کارگروه های 
می پذیرند و بر استمرار فعالیت ها و مشارکت موثر خویش پایبندند. 

را  مدیره  تمام سطوح، هیات  در  کانون  اعضای  واقع مشارکت  در 
قادر می سازد تا با هدفگذاری های همسو با اهداف راهبردی و در 
جهت اساسنامه و اتخاذ رویکردهای الزم و فرآیندهای مناسب، در 
جهت اجرایی شدن برنامه های تدوین شده در سیستمی یکپارچه 
به  باید  کانون  مدیران  بردارد.  گام  کانون  اهداف  تعالی  سمت  به 
ها،  خواسته  به  و  باشند  داشته  دسترسی  اعضا  کلیه  به  ای  گونه 
پیشنهادات و انتقادات آنان توجه کنند و از انگیزه، تعهد، مهارت و 

دانش اعضا در جهت منافع کانون استفاده نمایند. 
رابط هیات مدیره  بازوی  به عنوان  نشریه   راستا  این  در 
کانون  مهندسان  دارد.  برعهده  مهمی  مسئولیت  کانون،  اعضای  و 
بدانند  خود  برای  و  خود  از  را  نشریه  باید 
در  مندرج  مطالب  کوچکترین  به  نسبت  و 
من  اعتقاد  به  باشند.  حساس  و  پیگیر  آن 
حاکم  اعضا  کلیه  ذهن  بر  تفکر  این  باید 
گردد که فصلنامه  در واقع برآیند 
و بازتاب فعالیت های مهندسان شهرمان در 
پرسش  این  بایست  می  و  است  فصل  یک 
برای هر فرد ایجاد شود که در این فصل چه 
کرده ام و یا چه مطلبی دارم تا در  
درج شود و چگونه با طرح نظر و ایده های 
نمایم؟ کمک  آن  شدن  بهتر  به  خود 

در  ))کانونی ها((  عاطفی  پیوند  و  مشارکت 
نشریه باید به نحوی افزایش یابد که پایبندی 
و عالقمندی هر عضو در آن نمود داشته باشد.
ارگانی  مسئولی،  عملکرد  به  انتقادی  اگر 
نظام  سازمان  یا  و  درکانون  ای  رویه  یا  و 
باید خودمان  کنیم،  مهندسی مشاهده می 
باشیم  داشته  باور  و  ببریم  قلم  به  دست 
این  بهبود  در  توانیم  می  بهتر  که خودمان 
امر تاثیرگذار باشیم.  باور داشته باشیم که 
پیشنهادات ما در مورد کانون و کلیه کمیسیون های آن از طریق 
هم  همکاران  سایر  دید  معرض  در  مدیره،  برهیات  عالوه  نشریه 
مهندسان  دیگر  با  تعامالت  ارتقاء سطح  به  امر  این  و  گرفته  قرار 
نیز می انجامد که به مرور و در صورت استمرار، قطعا به انسجام 
رضایت  افزایش  کانون،  مدیران  با  قوی  رابطه  ایجاد  و  همکاران 
حرفه ای و حتی اثرگذاری در تصمیم گیری ها و انتخابات کانون، 
انجامد. استان می  نظام  و  نمایندگی، کمیته های تخصصی  دفتر 

با توجه به داوطلبانه بودن 
این  اعضای  کانون،  در  عضویت 
ســازمان فرهیختگانی هستند 
ای  مســائل حرفه  کنار  در  که 
آن،  بــا  مرتبط  اقتصــادی  و 
دغدغه هایی برای بهبود شرایط 
حرفــه ای، فرهنگی، زیســت 
محیطــی و اجتماعــی جامعه 
دارند که توجه به این دغدغه ها 
در نهایــت در ارتقــاء کیفیت 
کل جامعــه تاثیرگذار اســت.

عاطفی  پیوند  و  مشارکت 
باید  نشــریه  در  ))کانونی ها(( 
که  یابد  افزایــش  نحــوی  به 
هر  عالقمنــدی  و  پایبنــدی 
عضو در آن نمود داشــته باشد.
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مقـــــدمه
ــگ  ــاز از فرهن ــر ب ــه از دی ــتان ک ــاور طبرس ــرزمین پهن س
ــدان  ــه خان ــه ب ــق و عالق ــوده و عش ــوردار ب ــی برخ ــدن غن و تم
آل علــی )ع( در دل هــای اکثریــت مــردم آن جــای گرفتــه اســت. 
ــای  ــتم ه ــم و س ــکام و ظل ــه از انحــراف ح ــار ک ــن دی ــردم ای م
ــی  ــوت از یک ــز دع ــاره ای ج ــد، چ ــده بودن ــتوه آم ــه  س ــان ب آن
از نــوادگان رســول خــدا )ص(  ندیدنــد تــا پرچــم مبــارزه علیــه 

ــد.  ــه دســت او دهن ــن اســالمی را ب ــای دروغی خلف
ویژگي هاي جغرافیایي استان مازندران

اســتان مازنــدران از شــمال بــه دریــاي مازنــدران، از جنــوب 
بــه اســتان هــاي تهــران، ســمنان و قزویــن، از غــرب بــه اســتان 
ــه اســتان گلســتان محــدود اســت. قســمت  گیــالن و از شــرق ب
جنوبــي مازنــدران کوهســتاني و شــمال آن جلگــه اي و ســاحلي 
اســت. مســاحت آن24091/3 کیلومتــر مربــع و1/46درصــد 

ــه خــود اختصــاص داده اســت.  مســاحت کل کشــور را ب
پیشینه تاریخی و مذهبی طبرستان

پیــش از ورود آریاییــان بــه ایــران و مازنــدران، مــردم بومــي 
ایــن منطقــه از راه شــکار و گلــه داري امــرار معــاش مي کردنــد. 
مطالعــات باســتان شناســي در غارهــاي کمربنــد و هوتــو بهشــهر 
ــش  ــال پی ــدود9500 س ــه ح ــدران را ب ــان در مازن ــور انس حض
از میــالد مــي رســاند. آریایــي نــژادان مهاجــرت خــود را از 

ســرزمین هــاي شــمال شــرقي 
مرزهــاي کنونــي ایــران در حــدود 
هــزارة ســوم پیــش از میــالد آغــاز 
ــد  ــان درآمیختن ــا بومی ــد، ب کردن

ــد. ــق آمدن ــان فائ ــر آن ــا ب ی
ــي از  ــي بخش ــدران کنون مازن
ــت  ــري اس ــترده ت ــرزمین گس س
کــه در متــون تاریــخ از آن بــا نــام 
»پتیســخوارگر«  و  »فرشــوارگر« 
محققــان،  کرده انــد.  یــاد 
ــبب  ــه س ــالن را ب ــدران و گی مازن
همجــواري و نیــز بــه ســبب اوضاع 
مشــابه،  جغرافیایــي  و  طبیعــي 
بــا هــم نــام مي برنــد  عمومــاً 

و همــه مناطقــي کــه در جنــوب دریــاي مازنــدران و میــان 
ــد. ــي دانن ــه م ــک ناحی ــد را ی ــرار دارن ــان ق ــان و خراس آذربایج
از ایــن حــدود در زمــان هخامنشــیان در کتیبــة بیســتون نــام 
پتشــواریش ضبــط شــده اســت. طبــري هــا و مردهــا تیره هــاي 
ــدازان،  ــن تیران ــوان بهتری ــه عن ــواره ب ــه هم ــن ناحی ــاکن ای س
کمــان داران، فالخــن انــدازان، شمشــیرزنان و زوبیــن انــدازان در 
جنــگ هــاي شــاهان هخامنشــي بــا دولــت هــاي دیگــر معرفــي 

مــي شــوند.
ــا  ــران محتمــاًل در دوره هــاي اشــکاني ی ــات شــمالي ای والی
ــتان  ــي در اس ــکده های ــود آتش ــدند. وج ــتي ش ــاني، زرتش ساس
ــدران مبیــن ایــن حقیقــت اســت. حــدود قــرن دوم هـــ .ق  مازن
ــن  ــد. در بی ــالم گرویدن ــن اس ــن مبی ــه دی ــدران ب ــردم مازن م
مذاهــب شــیعه، مازندرانــي هــا در طــول هــزار ســال اخیــر زیدیــه 
ــدران و  ــرب مازن ــي در غ ــي و اســماعیلیه شــش امام ــار امام چه

ــد. ــي را پذیرفتن ــیعة دوازده امام ــه ش ــاً در دورة صفوی نهایت
شناخت امام زاده علی اکبر اوسا

ــن آرامــگاه در 22کیلومتــری خــاوری شــهر ســاری و پــس از  ای
روســتای دارابــکال واقــع شــده اســت. بنــای اصلــی بقعــه 4ضلعــی 
بــه ابعــاد 8×8 متــر اســت کــه میــان هــر ضلــع طــاق نمایــی بــا 

طــاق شکســته زدنــد. 
عکس ماهواره ای از مکان مورد نظر

مقبره امام زاده علی اکبر روستای اوسا
جواد کرمدار اسرمی

مهندس معمار و دانشجوی کارشناس ارشد باستان شناسی
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تیــزی چهــار کنــج بنــا را بــا تبدیــل کــردن هــالل گرفته انــد. 
ــه  ــل ب ــی را تبدی ــا 4 ضلع ــاالی بن ــج ب ــار کن ــردن چه ــر ک ــا پ ب
ــا  ــی بن ــی 8 ضلع ــه ای ــر پای ــد رک را ب ــد و گنب ــی کردن 8 ضلع
ــدی دارد . در  ــر بلن ــدود 1.50 مت ــه در ح ــن پای ــد . ای کرده ان
هــر بدنــه 4 ضلعــی در قســمت بــاال زیــر پایــه گنبــد 13 قرنیــس 
ــا قرنیــس  ــای آنه ــر دوت ــاالی ه ــی باشــدکه ب ــری م ســینه کفت

ــد. کوچکتــری از آجــر ســاخته ان
ــره  ــه دای ــواره ب ــزودن 4 گوش ــا اف ــی را ب ــل 4 ضلع از داخ

ــد. ــر آن زدن ــی ب ــدی عرقچین ــرده وگنب ــل ک تبدی
داخــل بنــا گچکاری اســت وطاقنماها وطاقچه هــای متعددی دارد. 

ــزوده شــده  ــا اف ــه بن ــدا ب ــه بع ــه بناســت ک مســجدی متصــل ب
اســت و در ســال هــای اخیــر تعمیــرات اساســی بــر آن صــورت 
ــت  ــاالی بلنــدی اس ــر ب ــه ب ــه ک ــراف بقع ــت. اط ــه اس گرفت
گورســتان قدیمــی و عمومــی روســتا اســت.که بــر یکــی از 
ــن  ــن ای ــود؛ زمی ــی ش ــده م ــخ1213 ه.ق خوان ــنگ ها تاری س

ــت.  ــار اس ــدود 1.5 هکت ــگاه ح زیارت
ســطح بیرونــی بنــا در دو دوره بــه وســیله مالت ســاروج )الیه 
اول بــه رنــگ زرد والیــه دوم بــه رنــگ طوســی( پوشــانده شــده و 
در ســال های اخیــر نیــز خــود گنبــد بــه وســیله انــدود ســیمان 
ــار فرهنگــی زده  ــن آث ــه ای ــه مهلکــی ب پوشــیده شــده کــه ضرب
ــا رنگ آمیــزی تنــد  اســت . تزیینــات گچبــری بســیار ضعیــف ب
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ــه  ــوط ب ــه مرب ــود ک ــده می ش ــه دی ــرف در ورودی بقع در دو ط
دوران اخیــر اســت. 

ــت  ــی در دس ــالع دقیق ــه اط ــون در بقع ــخصیت مدف ــاره ش در ب
نیســت برخــی بــا توجــه بــه ســبک بنــا و تشــابه آن بــا مــزارات 
ســادات مرعشــی در شهرســتان ســاری خفته در مزار را از ســادات 
مرعشــی قلمــداد نمودنــد کــه صحیــح بــه نظــر نمی رســد. زیــرا 
ــام علــی اکبــر یافــت  ــه ن ــدان مرعشــی شــخصی ب در میــان خان
ــرای او  ــه ب ــازی داشــته باشــد ک ــت ممت ــه موقعی نمــی شــود ک

چنیــن مــزار باشــکوهی ســاخته باشــند. 

بــه اعتقــاد مــا خفتــه در ایــن مــزار ســید علــی اکبــر ابــن حمــزه 
االصغــر ابــن محمدالبطحانــی ابــن قاســم ابــن حســن ابــن زیــد 
ــرادر زاده امــام حمــزه رضــا هــوالر و حمــزه  ــن امــام حســن ب اب

اســرم و عبــداهلل در پاییــن کال اســت. 
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چکیده:
تکایا گونه ای از معماری آیینی هســتند که در ســده های اخیر و 
به خصوص در دوره قاجار در ایران  و اغلب شهرها و روستاهای مازندران 
برپا شــده اند. در مازندران  به واســطه فرهنگ و شرایط خاص آب و 
هوایی این منطقه که با ســایر نقاط ایران متفاوت بوده است، در طول 
زمان نوعی معماری مذهبی شکل گرفته است که برخاسته از فرهنگ 
و اقلیم آن بوده اســت که در عین وفاداری به ریشــه ها و اصول پایه 
فرهنــگ و معماری ایران، منعکس کننده حاالت، اعتقادات و نیازهای 

مردم این خطه بوده است.
در این منطقه به واســطه حضور قدرتمند مرعشــیان و حمایت 
صفویان از تشــیع و بعد از آن هم نقش قاجار در توســعه این منطقه، 
در بسیاری از شــهرها و روستاهای مازندران عالوه بر مساجد، تکایای 
متعددی نیز جهت مراســم عــزاداری ایام محــرم و صفر و رمضان و 

برگزاری دیگر مراسم و آداب اجتماعی احداث گردید.
در این مقاله با توجــه به پژوهش های میدانی و کتابخانه ایی در 
ابتدا به شــناخت واژه و مفهوم تکیه پرداخته و ســپس به بررســی و 
شناخت تکایا در مازندران و سیر تکامل آن ها و نقش و عملکرد چنین 
بناهایی در بافت شــهری و روسایی و تاثیر عوامل مختلف و چگونگی 

پیدایش فرم معماری آن ها می پردازد.
در پایان با توجه به شرح موارد فوق به اهمیت و ارزش این گونه از 
بناها در تبیین هویت معماری مذهبی در مازندران اشــاره خواهد شد.

 واژگان کلیدی
تکیه، معماری مذهبی، اقلیم،مازندران،تشیع

مقدمه: . 1
:منابع گوناگون، تکیه را واژه  تکیه 
عربی از ریشه وکا به معنی پشت به چیزی 
گذاشتن و اعتماد کردن ) حاج سید جوادی، 
1380، 52( و یــا واژه ترکــی و از ریشــه تکاه 
عربی )منفرد، 1381، 60( به معنی محل آسایش، 
استناد و اعتماد )نفیســی، 950،1355( می دانند. 
بنابراین در بررســی لغوی تکیه معانی متعددی را می 
توان بر شــمرد. تکیه را مکان اسکان فقرا، جمع تکایا، 
دیر، صومعه و همچنین جایی معنی کرده اند که معموالً 
از مســافران فقیر به صورت بالعــوض پذیرایی می کنند. 
 تکیه در هند، ایران و مصر مشــابه زوایه در آفریقاســت 
)دهخدا، 1365، 886( عالوه بر این تکیه را 1- پشت زدن 
به چیزی، پشــت نهادن، 2- محل نگهداری تهی دستان، 
3- جایی وسیع که در مراسم عزا و روضه خوانی برپا کنند، 

معنی کرده اند. )معین، 1364، 1129(
ایــن واژه در معنی خانقاه، ابتدا در محدوده کشــور 
عثمانی معمول و حمله به روم شــرقی در سال 1453 به 
زبان ترکی و فارســی داده شد و تأسیساتی تحت نام تکیه 
برای صوفیان ایجاد شد )کیانی، 1369، 107( قدرت گیری 
شیعه و مخالفت آنان با صوفیگری در عصر صفویه، موجب 
تعطیلی خانقاه ها شد )وحید قزوینی، 1329، 256( رفته 
رفته خانقاه مفهوم خود را از دست داد و کانون هایی تحت 
نام تکیه و حســینیه برای انجام مراســم سوگواری محرم 
به وجــود آمد )کیانی، 1369، 108( لــذا دو واژه تکیه و 
حســینیه در زبان معماری ایران برای انجام ســوگواری و 
آیین های خاص محرم استفاده شد. مفهوم تکیه و حسینیه 
در فرهنگ و زبان فارســی چنان به هم آمیخته می شود 
که تفکیک آن به سختی ممکن است در شهرهای قدیمی 
ایران تکیه، میدان و حسینیه فضاهای محصور بودند که در 
مسیر گذرهای اصلی شهر قرار داشته اند. این فضاها اغلب 
به صورت فضایی عمومی یعنی جزئی مهم از گذر اصلی و 
یا به صورت فضایی بسته اما در ارتباط با گذر اصلی وجود 

داشته اند. ) بزرگ نیا، 1384، 120(
بنابراین حسینیه ارتباط تنگاتنگی با تکیه دارد.حسینیه 
را تکیه ای می دانند که در آن جا مرثیه حســین بن علی 
را خوانده و عزاداری می کننــد. ) معین، 1364، 1357( 
چنانچه در شهرهایی مانند تهران و اصفهان،کرمان، کاشان و 

گونه شناسی و بازشناسی 
هویت معماری تکایای 

مازندران
ابوالفضل نیکوبیان)1(
مونا نجم السادات )2(

عطیه مجیدی )3(              

1- کارشناسی ارشد مرمت ومدرس دانشگاه
Email:masoud.nikobayan@yahoo.com 
2- دانشجوی ترم آخرکارشناسی ارشد معماری علوم و تحقیقات مازندران
Email:mona.najmossadat@yahoo.com 
ساریان آموزشی  موسسه  معماری  ارشد  کارشناسی  دانشجوی   -3 
Email:atie.majidi67@yahoo.com 

)1( )2( )3(
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تکیه ها در مازندران دارای پالن مســتطیل شکل دارای کشیدگی شمال 
غربی، جنوب شرقی و رو به قبله است. تکیه ها عموماً بناهایی یک طبقه اند که طبقه 

همکــف با پلکان بــه فضای کوچکی در طبقه اول ارتباط مــی یابد. فضاهای معماری 
تکایای مازندران شامل: محوطه یا حیاط تکیه، ایوان، اتاق های شاه نشین در طبقه اول 

و اتاق های خدماتی همکف، سقانفارها می باشد و از اجزای ثابت معماری فضاهایی 
تکایای مازندران می توان به ستون،تزئینات چوبی و نقاشی و ارسی ها اشاره نمود. 

            تصویر1- تکیه بیزکی در جویبار
    معرفی اجزای معماری تکایا:. 3

 تکیه ها در مازندران به عنوان آثاری ارزشمند تاریخی، همانطور 
که اشاره شــد دارای فضاها و اجزای مشترکی هستند و بعضا درنقاط 
مختلف شــاهد تفاوت های جزیی و آن هم به دلیل مسائل اقتصادی 
نظیر کاهش تزیینات بنا و یا به دلیل مسائل اقلیمی و آن هم با توجه 
بــه وجود 3 نوع اقلیم و منطقه در مازندران می باشــیم. به طور کلی 
اجــزای معماری و فضاهای تکایای مازنــدران دارای بخش های ذیل 

است که به آن اشاره می گردد.
3-1- ورودی بنا: 

به طور کلی تکایا در محدوده شــهرها در مازندران دارای ورودی 
شــاخصی نیســتند. به دلیل قرارگیری در محورهای معابر بیشتر این 
تکامل در مرکز محله و یا واشــدگاه های محلــه ای قرار می گیرند، 
بنابراین دارای حریم مشــخصی در اطراف خود نیســتند. نظیر تکیه 
عباس خانی، تکیه آب انبار نو در ساری و یا تکیه پنج شنبه بازار، تکی 
مراد بیگ، تکیه کاظم بیگ در بابل. اما تکایا  در روســتاها نیز تا چند 
ســال قبل دارای حریم و ورودی مشــخصی نیز نبوده اند، اما در این 
دهه های اخیر اهالی نسبت به ایجاد حریم برای محوطه این بناها اقدام 
نمودنــد و در نتیجه ورودی های کامال جدیدی در تکایا ایجاد گردید. 

تصویر 2- ایجاد حریم و ورودی های جدید در تکیه بیزکی جویبار

سمنان 
اســم تکیه و 

مانند  شــهرهایی  در 
یــزد، ناییــن، تفت، شــیراز، 

اردبیل، خرمشــهر و بندر لنگه اسم 
»حســینیه « رایج اســت. در بعضی از 

شهرها از کلمه میدان استفاده می شود. زیرا 
در این شــهرها تکیه و حسینیه جنبه فضاهای 

شــهری داشته و عملکرد یک میدان را در بر دارد. 
در شــهر کویری میبد در اســتان یزد، واژه میدان 

استفاده می شود. ) قبادیان، 1385، 220( در مازندران 
و در شهرهایی تاریخی آمل، بابل، ساری نیز از واژه تکیه 

برای نامگذاری چنین فضاهایی استفاده شده است.
در تحقیق حاضر جمع آوری اطالعات و مســتندات 
موجــود در زمینه تکایــای مازنــدران از طریق مطالعات 
اســنادی، کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفته 
است. نویسندگان این پژوهش، در صدد تبیین آن هستند 
کــه معماری تکایا را در مازندران بررســی کنند به نحوی 
که بیان نمایند چه معیارهایی و شباهت هایی در ساخت 
چنین بناهایی در مازندران به کار رفته است و چه عواملی 

در پیدایش و فرم معماری آن ها تاثیر گذار بوده است.
پیشینه تحقیق: 

در پژوهــش انجام شــده در این زمینــه می توان به 
مقاالت » بازیابی پیشینه بنای تکیه با کاربری محل اجرای 
نمایش دینی « خانم دکتر مریم نعمت طاوسی، کتاب تکایا 
و جنبه های ایران، نوشته خانم زهره بزرگ نیا، مقاله تکایا 
در بافت قدیم شهر بابل، خانم زهره بزرگ نیا و... نام برد. 

تکایا در مازندران: . 2
مازنــدران بــه دلیل قرارگیــری میــان دو عارضه 
جغرافیایی تعیین کننده یعنی دریای مازندران در رشته 
کوه البرز دارای اقلیم متنوع و خاصی اســت. جنگل های 
کوهپایه ای، رودخانه ها و دشــت هــا به عنوان حاصلی 
از تأثیــرات متقابل این عوارض به نوبــه خود در تعیین 
اقلیم منطقه اثرگذار هستند. معماری، عناصر و اجزاء آن 
در مازندران نیز به شــدت از اقلیــم حاکم بر این منطقه 
متأثر شــده اســت. یکی از انواع آثار معماری که شواهد 
این تأثیرات در آن به وضوح به چشــم می خورد تکایای 
مازندران هســتند. تکایا در مازنــدران اغلب در مرکز هر 
محله در شــهر و یا روستا قرار دارند و نوع معماری آن ها 

نیز برگرفته از معماری بومی مازندران می باشد. 
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3-2- محوطه تکیه: 
تمامی تکایا دارای محوطه وســیع و بازی می باشــند. این محوطه در ایام محرم، 

انبــوه عزاداران را در خود جای می داد. در تکایای مازندران نیز محوطه نســبتاً باز در 
جلوی بنا عموما به فضای عزاداری و نمایش تعزیه اختصاص دارد. در تکایای شــهری 

این محوطه همان میدانچه یا مرکز محله بود که به عنوان معبر شهری نقش خود را 
در ایام عزاداری به عنوان محوطه تکیه ایفا می نمود. در تکایا روستایی و در مرکز 

روستا نیز محوطه بزرگتری نقش حیاط تکیه را برعهده دارد. در این محوطه ها 
عموماً بناهای دیگری مانند سقانفار، انباری و... احداث می شد.

3-3- ایوان: 
در تمامــی تکایای مازندران فضای مرکــزی بنای تکیه اختصاص به یک 

تاالر بزرگ به نام ایوان تکیه دارد. این فضا از یک ســو باز و به بیرون بنا دید 
دارد. در زمــان های اســتفاده از بنا، مردم در ایوان به عــزاداری و یا انجام 

فعالیت های اجتماعی و مذهبی دیگر مشــغول می باشند. گشادگی ایوان 
موجب دید عزاداران از داخل به بیرون )دیدن نمایش تعزیه و دسته روی( 
و هــم چنین از بیرون به درون می گردید. )دیــدن عزاداری و یا روضه 
خوانی داخل ایوان(. به دلیل گشــادگی فضا و ارتفاع زیاد سقف که در 
صورت دو طبقه بودن تکیه تا 5/5 متر ارتفاع دارد، وجود ســتون هایی 
در جلوی ایوان نقش انتقال بار ســقف را به کــف بر عهده می گیرد. 
وجود این ستون ها بر ابهت بنای تکیه می افزاید. از دیر باز در معماری 
ایران ســتون نقش مهمی چه در ایستایی ســاختمان و چه در نشان 
دادن عظمت معماری بازی می کند. از معماری دوران هخامنشــی در 
تخت جمشــید تا معماری دوران صفوی در چهل ســتون و عالی قاپو 

خود گویای چنین اهمیتی می باشند.
در تکایای مازندران تعداد این ستون ها بسته به وسعت ابعاد بنا دارد. 
تکیه مقریکالی بابل دارای 6 ستون، تکیه اوجی آباد آمل دارای 4 ستون، 
تکیه کردکالی جویبار 6  ستون، تکیه عباس خانی دارای 5 ستون می باشند.

تصویر 3- ایوان ستوندار در تکیه کردکالی جویبار
3-4- اتاق ها: 

در تکایای مازندران و در دو سوی ایوان اصلی اتاق هایی در طبقه 
همکف و اول قرار گرفته اند که راه ارتباطی به درون تکیه از دو سمت 
ایوان و با چند پله به فضای اتاق های همکف می باشد.این اتاق ها در 
دو ســوی ایوان جنبه خدماتی برای تکیه را دارد. آبدارخانه، انباری و 
کفش کن از جمله این فضاها می باشد. از فضای کفش کن در دو طرف به 

درون 
یــــــوان  ا
از  شــوند.  می  وارد 
درون کفش کن و از طریق 
پلکان به طبقــه اول و اتاق هایی 
به نام گوشــوار در دو سوی باالی ایوان 
می رسیم. این اتاق ها که دارای پنجره های 
ارسی می باشد هم به بیرون و محوطه تکیه و 
هم از داخل به درون ایوان دید دارند. این اتاق ها 
محل نشســتن خانم ها و یا شاه نشین می باشند.

3-5- تزیینات: 
تزیینات در تکایای مازندران شامل تزیینات چوبی، 
نقاشــی، بند کشی می باشــند. تزیینات چوبی در بدنه 
ســتون ها، پایه ستون ها و سرســتون ها هستند. بدنه 
ســتون ها اکثراً ســاده و عاری از کنده کاری هستند اما 
در برخی از آن ها بر روی ستون ها تزییناتی مارپیچی یا 

مثلثی ایجاد شده است.
ســر ســتون ها یکی از اجزایی اســت که تقریباً در 
تمامی تکایــا تزیینات و تراش هایی بــر روی آن انجام 
گرفته اســت. در تزیین ســقف ها نیز در داخل و بیرون 
پَلَورهای تراش خورده و در کناره های ســقف شیر سرها 
به صورت مقرنس مانندی بر روی هم ســوار شــده اند. 

تزیینات چوبی در تمامی تکایا به چشم می خورد.
نقاشــی یکی دیگر از هنرهایی که در برخی از تکایا 
مانند تکیه بیزکی، کردکال، مقریکال و... به کار رفته است. 
نقاشی ها بر روی چوب و در زیر سقف با رنگ های معدنی 
و آلی قرمز، آبی، سبز، ســیاه و... اجرا شده اند. مضامین 
این نقوش شامل نقوش مذهبی، انسانی، حیوانی، گیاهی، 
اسطوره ایی و هندســی می باشند. دیگر هنر تزیینی در 
تکایــا بر روی جــرز های بیرونی آجری و با اســتفاده از 
ایجاد تفاوت رنگی در آهک بندکشــی آجرنما اجرا شده 
است. این نقوش به صورت هندسی و یا نقش سرو ایرانی 
و با رنگ خاکســتری )به دلیــل دوده موجود در آهک( 
جلوه ای خاص از هنر تزیینی بومی این منطقه می باشد.
در ادامه به بررســی عوامل تأثیرگــذار در احداث چنین 
بناهایی می پردازیم، بناهایی که دارای وجوه مشــترک 
در مفهوم، فرم معماری و نقش وعملکرد شــهری و محله 
می باشند. در این میان به عواملی هم چون ریشه تاریخی 
پیدایش، اقلیم و فرهنگ و روند شکل گیری مجموعه های 
مذهبــی تکایــا در مازنــدران می تــوان اشــاره نمود. 
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تصویر 7- تکیه مقریکالی بابل

بررسی سیر تاریخی ساخت تکایا در مازندران.     4
هرچنــد مبدا پیدایش تکایــا در ایران و به خصوص 
کشــورهای اسالمی به وضوح مشــحص نیست، اما ارایه 
واژه ها و عباراتی با معنای لغوی متفاوت در تعریف تکیه، 
این فرضیه را روشــن می ســازد که تکیه در زمان های 
مختلف کاربرد های گوناگون داشته و کاربرد آن و به تبع 
معنا و توصیف آن در دوره تاریخی تغییر کرده اســت. اما 
آنچه به طور حتم مشــخص است تکیه فضایی در جهت 

تصویر 6،5،4- تزیینات نقاشی، چوبی و بند کشی در تکایای مازندران

تصویر3- تکیه اوجی آباد آمل

انجام مراسم عزاداری در تاریخ اسالمی ایران است. تاریخ ورود مراسم عزاداری 
به خصوص برای سرور شهیدان به سرزمین ایران به درستی مشخص نیست اما می توان 

در این میان پیشــتاز بودن را به شهرهای شیعه نشینی همچون قم،کاشان،سبزوار و... 
نسبت داد. به طور کلی زمانی بین قرون اول تا چهارم هجری قمری مربوط می شود به 

قیام های آزادی خواهان ملی و مذهبی. تا زمانی که صفویان در 905 هجری قمری 
بر ســرکار آمدند قدرت مابین تشیع و اهل تسنن در اقصی نقاط ایران می گشت. 

صفویان به یک راز مهم دســت یافتند و آن عالقه باطنی مردم مسلمان ایران به 
خاندان اهل بیت بود و بدین ســان در زمان صفویه از تکایا برای عزاداری های 

امام حسین استفاده شده است. )خوشنویس،1362(
دوران اوج شــکوفایی صفویه در زمان شــاه عباس اول است. در عهد وی 

برای روضه خوانی های مجلسی حسینیه ها و تکایای متعدد که هریک دارای 
غرفه ها و طاق نماهای کوچک و بزرگ بود در هر کوی و برزن ســاخته شد. 

همانطور که اشــاره شد از زمان صفویان به دلیل گرایش به تشیع و رسمی 
نمــودن آن به عنوان مذهب اصلی ایران، اینگونه فضاها در سرتاســر ایران 
چه به صورت شاهانه و چه به صورت مردمی ساخته شد. حضور صفویان 
در مازندران به دلیل عالقه شــخصی شــاه عباس به مازندران به عنوان 
ســرزمین مادری اش و هم چنین موقعیت مناسب اقلیمی جهت شکار 
و تفریح ســبب گردید ایالت مازندران در دوره حکومت وی به عنوان 
یکی از ایاالت خاصه و شهر تازه تاسیس فرح آباد در نزدیکی ساری به 
عنوان پایتخت دوم دولت صفوی درآمد )نیکوبیان،14،1392(. حمایت 
صفویان از سلسه مرعشــیان به عنوان یک سلسه شیعی در مازندران 
موجــب قدرت گرفتن آنها گردید. لذا تشــیع و عزاداری برای امامان 
در ایــن منطقه دارای ارج و منزلت باالیی گردید و همین امر ســبب 
احــداث تکایا در مازندران گردید و این رونــد تا دوران قاجاریه ادامه 
یافــت. به نحوی که اکثر تکایای تاریخی بــر جای مانده در مازندران 
دارای ساختاری به سبک معماری قاجاری است. این تکایا یا بعضاً در 
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دوره پهلوی تخریب شــده اند یا اینکه تا به امروز با کمترین میزان 
مداخالت باقی مانده اند و مورد استفاده قرار می گیرند.

تأثیرات اقلیم در معماری تکایا . 5
پوشــش جنگلی به عنوان حاصلی از اقلیــم معتدل و پرباران 
تأثیرات مهمی در معماری بومی منطقه داشــته است، تا جایی که 
بخش زیادی از معماری مازندران را بر حسب نوع مصالح آن معماری 
با سازه های چوبی می نامند. استفاده از چوب عناصر تزئینی و سازه 
های معماری تکایا خود دلیلی محکمی بر این ادعاست. ستون ها، 
سرســتون ها، پوشش ســقف، کالف های چوبی سازه ای، درب و 
پنجره های چوبی در کلیه تکایای مازندران به چشــم می خورند.
بررســی های انجام شده نشــان می دهد اساس شکل بندی و 
یا حجم بناها، ترکیبی از ســه فرم اســت. قرارگیری ساختمان بر 
روی کرســی در تمام تکایا و باالتر از سطح زمین، شیب دار بودن 
ســقف و ایجاد فضاهای باز و نیمه باز و بســته. از تأثیرات اقلیم بر 
معمــاری تکایا در مازندران نحوه ی جهــت گیری محور آن ها به 
صورت شمال غربی، جنوب شــرقی، ورود به قبله است. از آنجایی 
که جهت وزش باد و بارش باران در مازندران به طور معمول از غرب 
و شــمال غرب است، این عامل موجب شده که محور بنا به صورت 
شمال غرب و جنوب شرقی انتخاب شود تا نفوذ باران و باد شدید، 
باعث آسیب بنا نشود به دلیل طبیعت پرباران و نمور منطقه، تکایا 
معموالً بر روی یک کرســی به ارتفاع 1 متر، ســاخته شده و سقف 

آن ها بدون استثنا خرپشته ای و از نوع چهار شیبه است. 
مجموعه عوامــل تأثیرگذار اقلیمی در مازندران موجب پدید آمدن 
شــکلی از معماری گردید که شباهت های بسیاری در شکل و فرم 
معماری مجموعه بناها با محتــوا وعملکردهای گوناگون دارند. به 
نحوی که معماری تکایا با خانه ها در مازندران از نظر ویژگی ها ی 
شکلی، دارای اشتراکات بسیاری می باشند. جهت گیری این بناها، 
پوشش ها، مواد و مصالح و... نتیجه انطباق معمار بومی این منطقه 

به اقلیم حاکم بر آن است.

 تصاویــر 8 و 9-  نمونــه ای از پــالن تکیه هــای مازندران- 
بــاال: پالن تکیه اوجــی آباد آمل، پائین:تکیه عباس خانی ســاری

نقش و عملکرد تکایا در بافت شهری و روستایی . 6
از دیرباز مــکان های مذهبی در ایران محــل تجمع گفتمان 
و حتی داد و ســتد بوده اســت. تکایا با توجه بــه جایگاه مذهبی، 
آیینی شــان و دین عموماً بر ســرگذرهای اصلی و مکان هایی که 
تردد در دسترســی افراد جامعه آســان بود محلی برای گفتمان و 

گردهمایی محسوب می شدند. 
تکایــا در معماری ایران مظهر پیونــد بین زبان، مکان و مردم 
هســتند و به دلیل فضاهای شهری بودنشــان نه تنها در قیاس با 
مکان های هم عملکرد خویش در ســایر کشــورها هویتی متمایز 
می یابنــد، بلکه بــه عنوان تنهــا فضاهای باز شــهری با عملکرد 
 مذهبی در فرهنگ شهرسازی مسلمین منحصر به فرد می باشند.

)امین زاده، ص 55(
تکیه ها مانند مفاصل ارتباطی هســتند که شــبکه معابر را به 
یکدیگــر پیوند می دهد و به عنوان نشــانه هــای تذکر دهنده در 
معنویت بخشیدن به راه های فیزیکی شهر هستند، موقعیت آن ها 
در مسیر گذرهای اصلی و یا مراکز محالت، پیوندی بین این عناصر 

شهری که زنجیره وار به هم متصل هستند، ایجاد می کند.
بنابراین می توان تکایا را یک کانون اجتماعی نامگذاری نمود 
کــه در این فضا عالوه بر ارتباط انســان ها از هــر صنفی و مرتبه 
اجتماعــی در کنار هم به نوعــی این فضا بــا قرارگیری در مرکز 
محــالت موجب پیوند قوی یک محله با عناصر و فضاهای معماری 

خود می گردید.
در تکایــای مازنــدران نیز با توجه به تراکم فشــرده زمین در 
شــهرها، باز هم تکایا با حضور در مرکز محالت و فضایی گشاده در 

جلوی فضای معماری این نقش ارتباطی را برقرار می نماید. 
رخدادهایــی که در تکایا صورت می گرفته نمایش و مراســم 
آیینــی- مذهبی بود کــه برگرفته از فرهنگ و پشــتوانه فرهنگی 
مذهبی بوده اســت و محلی برای یکی از رساترین و تأثیرگذارترین 
شــیوه های اعتقاد، باورها، نمایش بوده 
اســت به عنوان مثــال نمایش تعزیه که 

یادآور حماسه کربال بوده است. 
در تکایای منطقه نیز عالوه برگزاری 
مراســم تجمع با نام مجلس یا جلســه و 
تعزیه و حرکت دســته هــای عزاداری، 
مناسبت های اجتماعی، سیاسی و حتی 
مراســمات مانند برگزاری مراسم شام عروسی، ولیمه نیز برگزار 

می گردد.
تکایای مازندران با توجه به رســالتی که داشته اند و جایگاهشان 
محلی برای ارائه مذهب و آیین بوده است و پیام هایی که جامعه 
از رســالت تکایــا دریافت می نمودند محلی بــرای جنبش ها و 
حرکت های سیاسی و همچنین ارتباطات اجتماعی برای حل و 
فصل امور مربوط به روســتا، محله و یا شهر بوده است به نحوی 
که حس وحدت و تعاون را در بین ســاکنان محالت ایجاد نمود. 
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تصویر 10- انجام مراسم عزاداری و تعزیه در محوطه تکیه

منابع :
1- رحیم زاده، معصومه، 1382، سقاتاالرهای مازندران، ساری، اداره کل میراث فرهنگی مازندران 

2- امین زاده، بهناز، 1378، حسینیه ها و تکیه ها بیانی از هویت شهرهای ایرانی، تهران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 6
3- معین، محمد، 1387، فرهنگ فارسی، تهران، شرکت مطالعات و نشر کتاب پارسه

4- قبادیان، وحید، 1385، بررسی اقلیم ابنیه سنتی  ایران، تهران، چاپ چهارم، دانشگاه تهران
5- دهخدا، علی اکبر، 1365، لغت نامه دهخدا، تهران، موسسه لغت نامه دهخدا

6- بزرگ نیا، زهره، 1384، تکایا در بافت قدیم شهر بابل، کتاب ماه هنر، شماره 83 و 84، تهران
7- میرزا کوچک خوشنویس، احمد، 1363، سیر معماری تکایا ایران، ، تهران، علوم انسانی شماره 44 و 45

8-کیانی، محسن، 1369، خانقاه در ایران، تهران، کتابخانه طهوری
9- منفرد، افسانه، 1382، تکیه، دانشنامه جهان اسالم به سرپرستی غالمعلی حداد عادل، جلد 8، تهران، بنیاد دایره المعارف اسالمی

10- نفیسی، علی اکبر، 1355، فرهنگ نفیسی، جلد 2، تهران، کتاب فروشی خیام
11- وحید قزوینی، محمد طاهر، عباسنامه، اراک، چاپ اراک

12- حاج سید جوادی، احمد صدر، خرمشاهی، بها الدین، فانی، کامران، 1380، دایره المعارف تشیع، جلد دوم، چاپ 5، تهران، نشر 
شهید سعید محبی

13- موســوی کوهپر، ســید مهدی، ذال، محمد حسن، 1392، بررسی عوامل اقلیمی تاثیر گذار بر معماری تکایای مازندران، ساری، 
استاره سو، شماره چهارم، حوزه هنری مازندران

14- نیکوبیان، ابوالفضل، آروند، خاطره، 1392، بازخوانی ویژگی های معماری و شهرســازی شهر تاریخی فرح آباد ساری،استاره سو، 
شماره پنجم،حوزه هنری مازندران
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مقدمه :
در ارزیابــی موفقیــت طــرح هــای عمرانــی، آنچــه کــه بیــش از 
همــه عینیــت دارد مهندســی فنــی آنهاســت، در حالــی کــه ممکــن 
ــی مــی رســند، نقــش  ــه نظــر نامرئ اســت عوامــل دیگــری کــه ب
مهــم و برجســته ای داشــته باشــند. هــر یــک از طــرف هــای طــرح 
هــای عمرانــی از یــک زاویــه ایــن عوامــل را ارزشــیابی و درجه بندی 
مــی کننــد. یکــی از عواملــی کــه بنیــان اعتبــاری طــرح بــر روی آن 
اســتوار اســت طراحــی و مهندســی پــروژه از منظــر حقوقــی اســت. 
ــه انجــام طــرح در آن ریختــه  ــوع قالبــی کــه توافقــات مربــوط ب ن
مــی شــود نیــاز بــه یــک طــرح مهندســی دقیــق دارد تــا در اجــرای 
ــن  ــد، کوچکتری ــرده ان ــق ک ــه تواف ــر برآنچ ــای درگی ــرف ه آن ط
ــای  ــرح ه ــرای ط ــذاری و اج ــرای واگ ــازند. ب ــه ای وارد نس خدش
عمرانــی، قالــب حقوقــی کــه از ســوی عالــی تریــن مرجــع کشــور 

طراحــی گردیــده، ســندی اســت بــه نــام "پیمــان".
ــی  ــا و مشــخصات فن ــه ای از نقشــه ه ــا مجموع ــا ب ــروژه ه پ
تشــریح مــی شــوند و توســط پیمانــکار اصلــی و تعــدادی پیمانــکار 
دســت دوم )جــزء( اجــرا مــی گردنــد کــه بســیاری از آنهــا پیشــتر 
بــا یکدیگــر کار نکرده انــد. چــون هــر پــروژه ای منحصــر بــه فــرد 
ــوان انتظــار داشــت کــه طــراح تمــام جنبــه هــای  اســت، نمــی ت
ــرارداد  ــی در اســناد ق ــد، در نتیجــه تناقضهای ــی کن آن را پیش بین
ــه  ــواردی ک ــکان دارد برســر تفســیر م ــی ام ــد. حت ــی آی پیــش م
در اســناد قــرارداد بــه آنهــا اشــاره شــده اســت از ســوی طرفهــای 
ــدم  ــق وجــود نداشــته باشــد، سرچشــمه ع ــر، تواف ــِف درگی مختل

توافــق هرچــه کــه باشــد، امــری معمــول اســت.
ــروز اختــالل در تعهــدات منــدرج در  ــی کــه ســبب ب هــر عامل
قــرارداد شــود، احتمــاالً توســط پیمانــکار در معــرض ادعا قــرار خواهد 
ــی  ــدت زمان ــک م ــکار در ی ــر چــون پیمان ــارت دیگ ــه عب ــت. ب گرف
مشــخص ســودی را بــرای خــود پیــش بینــی نمــوده اســت، هرعاملی 
کــه اصــل ســود را در ایــن فرجــه زمانــی تحــت الشــعاع قــرار دهــد، 
ادعاهایــی را بــرای پیمانــکار بوجــود خواهــد آورد. از طرفی بــا توجه به 
ارزش زمانــی پــول، ادعاهــای مالــی پیمانــکار ممکن اســت به واســطه 
کاهــش ارزش پولــی باشــد که انتظــار دارد در طــی دوره قــرارداد برای 
ــاده ای ایجــاد  ــوق الع ــه ای کــه حساســیت ف ــد. نکت وی حاصــل آی
می کنــد ایــن اســت کــه پیمــان بیــن شــخصیت حقوقــی )کارفرمــا( 
و یــک شــخصیت حقوقــی دیگــر )پیمانــکار( منعقد مــی گــردد و این 
بحــث حقوقــی مطلــب، بــر پیچیدگی بررســی اختالفــات مــی افزاید.

علل عمده موارد ادعــای پیمانکاران در پروژه های 
آن ها ساماندهی  در  پروژه  مدیریت  نقش  و  عمرانی 

گردآورنده : مهندس علی صالحی عمران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت

Ali_SalehiOmran@Yahoo.com
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عوامل اصلی در شــکل گیری ادعاهای پیمانــکار در پیمانها :. 1
در صــورت وجــود ســوء تفاهــم هــا، عمومــاً گفتگوهایــی بیــن 
ــه  ــد ب ــرد کــه خــوِد گفتگوهــا مــی توان طرفیــن صــورت مــی گی
ــگاری، مذاکــرات شــفاهی و  ــه ن ــر نام ــف نظی صــورت هــای مختل
ــد مثبــت در طرفیــن در طــی  ــره باشــد. در صــورت وجــود دی غی
ایــن گفتگوهــا، روح همدلــی و همراهــی حاکــم خواهــد بــود امــا در 

ــه اختالفــات مــی انجامــد. غیــر اینصــورت ســوء تفاهمــات ب
از دیــدگاه دیگــر، بــر اســاس تعریــف پیمــان، پیمانــکار 
ــدت  ــی م ــوم در ط ــت معل ــا کیفی ــوع ب ــام موض ــه انج ــد ب متعه
ــذا  ــد، ل ــی باش ــی م ــت خاص ــاس قیم ــر اس ــخص و ب ــی مش زمان

بــا بررســی همیــن تعریــف مــی تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه 
 اگــر هــر یــک از عوامــل اصلــی پیمــان دســتخوش تغییــر گــردد، 
مــی توانــد ادعای پیمانکار را ســبب شــود. بــه عبارت دیگــر تغییر در 
زمــان، تغییر در شــرایط موضــوع پیمان و در نهایــت تغییر در قیمت 
توافــق شــده در پیمــان، خــود همگی عامل ایــن ادعاهــا خواهند بود.
علــت اصلــی ادعاهــای پیــش آمــده را در دو عامــل مــی تــوان 
خالصــه کــرد. ایــن دو عامــل بــه یکدیگــر وابســته انــد و بــر هــم 

تأثیــرات مهمــی مــی گذارنــد. کــه عبارتنــد از :
2( تأخیر 1( تغییر  

ایــن دو در نهایــت، افزایــش زمــان و هزینــه را به دنبــال خواهند 
داشــت و افزایــش هزینــه نیــز ادعاهــای مالــی را ســبب مــی گــردد.

1 – 1 – اهمیت زمان :
معمــوالً زمــان تکمیــل پــروژه جنبــه مهمــی از قــرارداد می باشــد 
امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه پیمانــکار ممکــن اســت ادعــای بــه 
ظاهــر مالــی در خصــوص زمــان نداشــته باشــد، امــا تمدیــد زمــان 
برایــش مهــم اســت چــرا کــه از نظــر پولــی بــه نفــع اوســت زیــرا از 
لــزوم ســرعت بخشــیدن بــه کار کــه پــر هزینــه اســت جلوگیــری 
مــی کنــد یــا آنکــه ممکــن اســت لــزوم رجــوع بــه وجــه التــزام را از 
بیــن ببــرد. حتــی اگــر چنیــن بــه نظــر برســد، عاقالنــه تر آن اســت 

کــه راه هــای قانونــی تمدیــد زمــان را جســتجو کنــد.
1 – 2 – تأخیرات :

در کلیــه قراردادهایــی کــه ایفــای تعهــد منــوط اســت بــه انجام 
کار در مــدت زمــان معیــن، تأخیــر در انجــام کار قطعــاً خســاراتی را 
بــرای طــرف مقابــل بوجــود مــی آورد. از ایــن منظــر، زمــان ایفــای 
ــان از  ــا دارد. پیم ــوع قرارداده ــن ن ــادی در ای ــت زی ــدات اهمی تعه
ــدت  ــوع آن در م ــرای موض ــه اج ــت ک ــی اس ــه قراردادهای جمل
معیــن از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت امــا عامــل قســمتی از 
اختالف هــا ناشــی از تأخیرهایــی اســت کــه مقصــر حداقــل بخشــی 
ــارت  ــت خس ــی پرداخ ــش بین ــر پی ــت. اگ ــود کارفرماس از آن، خ
تأخیــر در قــرارداد نیامــده باشــد، پیمانــکار امــکان مناســبی بــرای 
دریافــت جبــران خســارت تأخیرهــای مربــوط بــه کارفرمــا را دارد.
امــا اگــر فعالیــت اساســی در یــک پــروژه دچــار چنــان تأخیری 
ــود،  ــر ش ــاه طوالنی ت ــاًل دو م ــروژه مث ــام پ ــدت انج ــه م ــود ک ش
کارفرمــا ممکــن اســت کــه به ســهولت، ایــن تمدیــد دو ماهــة پروژه 
را بپذیــرد امــا تــاوان مالــی مناســب بــا ایــن تمدیــد چقــدر اســت ؟ 
پیمانــکار یــادآور خواهــد شــد کــه حقــوق کادر سرپرســتی کارگاه و 
دیگــر مخــارج باالســری، دو مــاه بیشــتر ادامــه خواهــد یافــت. اگــر 
ایــن تمدیــد زمانــی چنــان باشــد کــه اجــرای پــروژه بــه زمســتان 
یــا فصــل بارانــی بکشــد، اُفــت کارایــی اجــرای پــروژه قابــل مالحظه 
خواهــد بــود. همچنیــن اگــر توافــق کارگــری خاتمــه یابــد یــا بــه 
دوره دســتمزدی جدیــد برســد، پیمانــکار بایــد دســتمزدی بیــش از 
آنچــه کــه در ابتــدا پیــش بینــی کــرده بــود بپــردازد. ماشــین آالت 
نیــز ممکــن اســت طــی ایــن دورة تأخیــر، بیــکار باقــی بماننــد کــه 
خــود بــه افزایــش هزینــه هــای پیمانــکار مــی انجامــد. طــی ایــن 
دوره تأخیــر زمانــی، قیمــت مــواد و مصالــح هــم افزایــش مــی یابــد 
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ــی خــراب  ــر طوالن ــر تأخی ــواد ممکــن اســت در اث ــا برخــی از م ی
شــوند. همچنیــن بــا تأخیــر در پرداخــت هــای دوره ای یــا تأخیر در 
آزاد شــدن مبالــغ تضمیــن، ممکــن اســت پیمانــکار ناچــار شــود در 
پــی تأمیــن منابــع مالــی جدیــدی بــر آیــد. مســتند کردن بســیاری 
از ایــن گونــه هزینــه هــا بــرای پیمانــکار کار مشــکلی خواهــد بــود.

1 – 3 – انواع تأخیرات در پروژه های ساختمانی :
مــی تــوان انــواع تأخیــرات و دالیــل آن در طــول یــک پــروژه را 

بــه ســه گــروه زیــر تقســیم کــرد :
الــف( تأخیــرات حاصــل از اقدامــات پیمانکار یا عوامــل پیمانکار.

ب( تأخیرات حاصل از اقدامات کارفرما یا عوامل کارفرما.
ج( تأخیرات خاص ناشی از حوادث قهری خارج از کنترل پیمان.

2 .: ) Claim ( ادعاهای عمده پیمانکار
ــر  ــد ب ــا و تأکی ــه ادعاه ــل کلی ــل و عوام ــی عل ــس از بررس پ
ــر  ــروژه در ایــن خصــوص، الزم اســت مــروری ب نقــش مدیریــت پ
موضوعاتــی کــه در قالــب ادعــا از ســوی پیمانــکار در آغــاز، حیــن و 

انتهــای پیمــان مطــرح مــی شــود، صــورت گیــرد.
توجــه بــه نــوع قــرارداد، دولتــی و یــا خصوصــی بــوده پــروژه، 
کوچــک یا بزرگ بــودن پروژه، کاربــری پروژه ) صنعتی- مســکونی- 
تجــاری و... ( در حیــن مطالعــة عوامل زیر می تواند مثمر ثمر باشــد :

تأخیــر کارفرمــا در اخــذ و ابــالغ قــرارداد و عــدم تحویــل بــه ( 1
موقــع زمیــن محــل اجــرا بــه پیمانــکار.

وجــود معــارض در زمیــن تحویلــی بــه پیمانــکار: مثــاًل ( 2
ــه  ــای مالکیــت نســبت ب ــی ادع ــا حقوق شــخصی حقیقــی ی
تمــام یــا بخشــی از محــل احــداث پــروژه را دارد یــا ممکــن 
اســت محــل مــورد نظــر را در تصــرف خــود در آورد کــه در 
ــود.  ــد نم ــان خواه ــکار تقاضــای ضــرر و زی ــن صــورت، پیمان ای

عــدم وجــود اعتبــار عمرانــی الزم جهــت پیشــرفت فیزیکــی ( 3
متناســب بــا برنامــه زمانبنــدی تصویب شــده. ادعــای پیمانکار 
بــه هنــگام عــدم تخصیــص ریالــی الزم جهــت تــداوم پــروژه، 
زمانــی قابــل بررســی و پذیــرش می باشــدکه صــورت وضعیت 
ــه صحــت  ــه البت ــا پرداخــت نشــده باشــد ک ــد شــده ام تأئی
وقــوع عملیــات و طلبــکار بــودن مجــری به واســطه ســندهای 
ــردد. ــی گ ــد م ــا تأئی موجــود در ذیحســابی دســتگاه کارفرم

پــروژه ( 4 راه  ســر  در  اداری  مراحــل  بینــی  پیــش  عــدم 
ازجملــه گرفتــن مجوزهــای الزم جهــت تحویــل کارگاه 
ــای  ــازمان ه ــای الزم از س ــتعالم ه ــذ اس ــکار و اخ ــه پیمان ب
و...(. راه  گاز،  فاضــالب،  بــرق،  )آب،  جملــه  از  مختلــف 

افزایــش ســقف قــرارداد : ایــن افزایــش بــه نحــوی کــه از %25 ( 5
مبلــغ اولیــه پیمــان تجــاوز نمایــد، مــی توانــد موجــب عــدم 

پذیــرش انجــام ادامــه عملیــات بــا قیمــت قبلــی شــود.
ــد موجــب درخواســت، ( 6 ــی توان ــوب جــوی : م ــرایط نامطل ش

ــرارداد شــود. ــی ق ــش ســقف زمان جهــت افزای

* در موارد فوق نکته ای نیز باید مورد توجه یک مدیر قرار گیرد :
هرگونــه مکاتبــات پــی در پی مبنی بر وجود مشــکالت و پاســخ 
طلبیــدن مکــرر، همگــی بــرای یــک مهنــدِس مدیــر، هشــدارهایی 
بــرای تشــخیص تمایــل طــرف قــرارداد بــه ادعــا کــردن مــی باشــد.

راهکارها  و پیشنهادها :. 3
3 – 1 - پیشــگیری، شناســایی و پیگیــری: نیازمنــد مدیریــت 

قــوی مــی باشــد در غیــر اینصــورت بــی تأثیــر خواهــد بــود.
3 – 2 - مســتند ســازی قــوی : تبدیــل مســتندات و بایگانــی 
غیرمنظــم و فاقــد کارایــی و قابــل توجیــه، اثــر قابــل مالحظــه ای 

بــر کنتــرل ادعاهــای نــاوارد خواهــد داشــت.
3 – 3 -  تبدیل فرهنگ متهم کردن طرفین به فرهنگ مشارکت.

3 – 4 -  استفاده مستمر و مفید از مشاوران حقوقی.
3 – 5 -  مذاکــرات و جلســات مفیــد و مســتمر طرفیــن 
قــرارداد، قبــل و حیــن اجــرای عملیــات اجرایــی : بیشــتر اختالفات 
ــواردی کوچــک شــروع مــی شــوند.  ــی از م ــروژه هــای عمران در پ
ــه  ــالف ب ــای اخت ــدن طرحه ــش از وارد ش ــه، پی ــن مرحل در همی
ــی حــل  ــه خوب ــوان عــدم توافــق هــا را ب ــر، مــی ت الیه هــای باالت
کــرد. اگــر هــر دو طــرف دربــاره موضــوع بحــث کننــد و بــا دقــت 
ــرای  ــی مناســب ب ــد، فرصت ــوش دهن ــر گ ــه شــرح نظــر یکدیگ ب
رفــع مشــکالت بــه صــورت رضایــت بخــش وجــود خواهــد داشــت.

نتیجه :. 4
الــف ( منشــاء بروز اختالفــات در پــروژه های عمرانــی، تغییرات 
و تأخیــرات احتمالــی در پــروژه هــا هســتند و طراحی سیســتمهای 
کنترلــِی آنهــا، بایســتی از اهــداف اســتراتژیک پروژه در ســطح کالن 

و ُخــرد باشــد.
ــن  ــرارداد در حی ــن ق ــک از طرفی ــر ی ــه ه ــی ک ب ( هرعمل
ــت. از  ــی اس ــار حقوق ــد، دارای آث ــی دهن ــام م ــروژه انج ــرای پ اج
طرفــی مهندســین و مدیــران پــروژه هــا عمومــاً حقوقــدان نیســتند 
و بنابرایــن نمــی تواننــد نقــش وکالی حقوقــی را ایفــا کننــد امــا 
بــه واســطه درگیــری آنهــا بــا پــروژه هــای عمرانــی، بایــد درکــی 
فراگیــر از روابــط علمــی و اصولــی حقوقــی زیربنایــی در پــروژه های 
عمرانــی داشــته باشــند و در کنــار آن نیــز مبــادرت بــه اســتفاده بــه 

موقــع و موثــر از مشــاوران حقوقــِی کارا نماینــد.
ج ( در طــی ادعــا و حــل مــوارد مربــوط بــه آن علی رغــم وجود 
اختالفــات، بــه نفــع طــرف هــای قــرارداد اســت کــه قســمت هــای 
دیگــر پــروژه، حتــی بــدون مصالحــه ادامــه یافتــه و تکمیــل شــوند 
ــات،  ــه اختالف ــد ک ــکان بدهن ــد ام ــط نبای ــِل ذیرب ــل دخی و عوام

پیشــرفت کار را مختــل نمایــد.
ــروژه،  ــت پ ــی مدیری ــن الملل ــس بی ــن کنفران ــع : دومی  منب

15-14 اسفند 1384، تهران، ایران.
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مدرسه عشق
در مجالي که برايم باقيست، باز همراه شما مدرسه اي مي سازيم

که در آن همواره اول صبح، به زباني ساده، مهر تدريس کنند 
و بگويند خدا،خالق زيبايي، و سراينده ي عشق،آفريننده ماست 
مهربانيست که ما را به نکويي، دانايي، زيبايي، و به خود مي خواند 

جنتي دارد نزديک، زيبا و بزرگ
دوزخي دارد، به گمانم، کوچک و بعيد 

در پي سودايي ست، که ببخشد ما را، و بفهماندمان، 
ترس ما بيرون از دايره رحمت اوست

در مجالي که برايم باقيست
باز همراه شما مدرسه اي مي سازيم 

که خرد را با عشق، علم را با احساس، و رياضي را با شعر 
دين را با عرفان، همه را با تشويق تدريس کنند 

و معلم هر روز، روح را حاضر و غايب بکند 
و به جز از ايمانش، هيچ کس چيزي را حفظ نبايد بکند 

مغز ها پر نشود چون انبار، قلب خالي نشود از احساس 
درس هايي بدهند، که به جاي مغز، دل ها را تسخير کند 

از کتاب تاريخ، جنگ را بردارند 
در کالس انشا، هر کسي حرف دلش را بزند 

غير ممکن را از خاطره ها محو کنند 
تا، کسي بعد از اين 

باز همواره نگويد: ₎₎هرگز₍₍
و به آساني هم رنگ جماعت نشود 

شادروان مجتبي کاشاني
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مقدمه :
ســاخت ســدهای خاکریــز )خاکــی( بــه دلیــل عدم وابســتگی 
بــه بســتر و شــکل دره خــاص و  نیــز تکنولــوژی ســاخت 
ــدها  ــر س ــواع دیگ ــش از ان ــر بی ــای اخی ــال ه ــاده تر در س س
)ســدهای بتنــی( مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در ایــن راســتا 
ــز  ــه و نی ــداری بیشــتر بدن ــه جهــت پای ســدهای ســنگریزه ای ب
در دســترس بــودن مصالــح ســنگی بــه جــای مصالــح خاکــی در 
بعضــی ســایت های خــاص بــه عنــوان جایگزیــن مناســبی بــرای 

ــی شــوند. ســدهای خاکــی محســوب م
ایــن ســدها خــود به خــود غیــر همگــن مــی باشــند و 
ــرار  ــه آن ق ــا روی ــز ی ــد در مرک ــت آب بن ــک باف ــد ی ــاً بای حتم
گرفتــه باشــد. شــکل ایــن ســدها درســت ماننــد ســد ناهمگــن 
ــه در  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب ــی باش ــی م ــته رس ــا هس ــی ب خاک
 برخــی مــوارد رویــه ســد را بــه جــای ســنگریزه بــا بتــن 
مــی پوشــانند کــه در آن صــورت دیگــر نیــازی بــه هســته آب بنــد 
نمــی باشــد. اینگونــه ســدها اغلــب از نــوع بلنــد مــی باشــند. ایــن 
ــنگ های  ــتند. س ــاوم هس ــیار مق ــه بس ــر زلزل ــد در براب ــوع س ن
ــل  ــی از قبی ــت های ــتی خاصی ــد بایس ــرای س ــده ب ــه ش ریخت
ــر  ــاال و در براب جــذب کــم آب، ســایش کــم، مقاومــت فشــاری ب

ســرد و گــرم شــدن مقاومــت خوبــی داشــته باشــند.
انواع سدها :

ــای  ــدی ه ــوان تقســیم بن ــی ت ــف م ــای مختل ــدگاه ه از دی
ــن  ــی از ای ــق یک ــام داد. طب ــدها انج ــواع س ــرای ان ــی ب گوناگون

تقســیم بنــدی هــا ســدها بــه دو گــروه عمــده ســدهای وزنــی و 
ســدهای قوســی تقســیم مــی شــوند. امــروزه ســدهای وزنــی بــه 
دو نــوع بتنــی و خاکــی- ســنگریزه ای  تقســیم بنــدی می شــوند. 
در ســال هــای اخیــر ســدهای ســنگریزه ای  بــه دلیــل مزایــای 
زیــاد و تکنولــوژی ســاخت ســاده تــر بیــش از انــواع دیگــر ســدها 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
تاریخچه سدهای سنگریزه ای:

بســیاری از ســدهای اولیــه در دنیــا از بتــن ســاخته شــده انــد 
بــه ایــن دلیــل کــه تجهیــزات زلزلــه در آن دوران توســعه نیافتــه 
ــوژی ســنگ و ســدهای ســنگریزه ای و  ــش و تکنول ــد و دان بودن

خاکــی بــه خوبــی شــناخته نشــده بودنــد. 
ــد.  ســاخت ســدهای ســنگریزه ای از قــرن 18 م آغــاز گردی
اولیــن ســد ســنگریزه ای در ســال 1850 میــالدی در کالیفرنیــا 
ــه  ــنگریزه ای ب ــد س ــال آن س ــه دنب ــد و ب ــاخته ش ــکا س آمری
ــد. در نتیجــه  ــاخته ش ــیله انگلیســی ها س ــر بوس ــدی 24 مت بلن
ــن  ــا بت ــوار و ی ــر و ال ــی از تی ــه های ــا روی ــنگریزه ای ب ــد س س
ــه  ــنگریزه ای روی ــدهای س ــه 1940 س ــد. در ده ــعه یافتن توس
ــنگریزه  ــدهای س ــد و س ــر شــدن نمودن ــه فراگی ــروع ب ــی ش بتن
ــر دو  ــد. ه ــعه یافتن ــه توس ــروع ب ــز ش ــی نی ــته خاک ــا هس ای ب
ــرزه ای  ــن ل ــزات زمی ــرفت در تجهی ــر پیش ــه خاط ــد ب ــوع س ن
ــوع  ــن ن ــا در دهــه 1950 ای ــا تقریب در 1945 فراگیــر شــدند. ام
ســدها بــه علــت قابــل کنتــرل نبــودن نشســتها در آنهــا به خاطــر 
ــه خاطــر پیشــرفت در  ــش رهــا شــدند. ب ضعــف در وســایل کوب
ــازه از  وســایل کوبــش و عملکــرد غلطکهــای لرزاننــده دوره ای ت

 )CFRD( آشنایی با سدهای سنگریزه ای رویه بتنی
 معرفی سد در حال ساخت گلورد نکا
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توســعه ســدهای CFRD در دهــه 1970 آغــاز گردیــد. امــروزه 
ــاخت طراحــی و  ــه طراحــی و س ــادی در زمین پیشــرفت های زی

ــده اســت.  ــدهای CFRD بدســت آم ــاخت س س
تعرف سدخاکی – سنگریزه ای:

ســد ســنگریزه ای )پــاره ســنگی( طبق تعریف ICOLD ســد 
از نــوع خاکریــز اســت کــه بیــش از 50 درصــد حجمــی آن را پاره 
ــا  ــاری ی ــا حاصــل از حف ــدن ســنگ ی ســنگ های حاصــل از مع
ــد. ــکیل می ده ــی تش ــدگی های طبیع ــنگ ها و خردش از قلوه س

تعریــف قابــل قبــول دیگــری کــه در حــال حاضــر بــرای ســد 
ســنگریز بــه کار مــی رود عبــارت از تعریفــی اســت کــه بــه وســیله 
ســمپوزیم ASCE در ارتبــاط بــا اینگونــه ســدها در ســال 1960 
ارائــه گردیــده اســت. بــه موجب ایــن تعریف ســد ســنگریز عبارت 
اســت از ســدی کــه بــا ســنگ انباشــته روی هــم و یــا در الیه های 
ــود.  ــاخته می ش ــازه س ــی س ــره اصل ــوان پیک ــه عن ــم ب متراک
ســنگ ها بایــد مقاومــت کافــی و مقــاوم در برابــر اثــر آب و هــوا 
باشــند. قطعــات ســنگی بــه وزن بین 15 تــا 20 کیلوگــرم و گاهی 
تــا 20 تــن نیــز قابــل اســتفاده اند. سدهایCFRD ســاخته 
ــد از : ســد  ــارت ان ــز عب ــران نی ــا در حــال ســاخت در ای شــده ی
ــکا ــورد ن ــد گل ــار، س ــهر بیج ــد ش ــه، س ــد سیابیش ــاء، س نس

: CFRD سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی
 Concret Face( ــی ــه بتن ــا روی ســدهای ســنگریزه ای ب
Rockfill Dam  ( نوعــی از ســدهای خاکــی - ســنگریزه ای 
ــای  ــدازه ه ــنگی در ان ــن س ــح همگ ــامل مصال ــه ش ــت ک اس
مختلــف مــی باشــد کــه در زونهــای تعریــف شــده تــا رســیدن 
بــه تراکــم مــورد نظــر کوبیــده مــی شــوند. ســپس یــک الیــه 
ــح ســنگریزه ای  ــر روی قســمت باالدســت مصال بتــن مســلح ب
اجــرا مــی گــردد. ایــن رویــه بتنــی ضمــن انتقــال بــار آب بــه 

ــز ایفــا مــی کنــد. ــه ســد، نقــش آب بنــدی را نی بدن
ــد  ــش از 200 س ــاخت بی ــه س ــی تجرب ــاس جهان  در مقی
 CFRD مرتفــع ســنگریزه ای بــا رویــه بتنــی موســوم بــه
پشــتوانه حصــول نوعــی بلــوغ در فنــاوری طــرح و ســاخت ایــن 
ــران نیــز در ســال هــاي اخیــر همــگام  ــه سدهاســت. در ای گون
ــا ســاخت دو ســد باالدســت و پایین دســت سیاه بیشــه و ســد  ب
نســاء و ســد گلــورد نــکا فنــاوری ســاخت ایــن گونــه از ســدها 

در حــال بومــی شــدن اســت.

ــکل  ــه را ش ــت بدن ــی زون باالدس ــش اصل ــه3A  :بخ ناحی
ــیار  ــی بس ــنگدانه ها از کیفیت ــد س ــه  بای ــن ناحی ــد. در ای مي ده
ــه  ــم ب ــاًل متراک ــی کام ــوده و در الیه های ــوردار ب ــوب برخ مطل
دقــت اجــرا شــوند تــا تغییــر شــکلهای رویــه بتنــی در حــد مجــاز 

محــدود گــردد.
ناحیــه3B :بخــش اصلــی زون پایین دســت بدنــه را تشــکیل 
ــه  3A از  ــد ناحی ــز مانن ــه نی ــن ناحی ــنگدانه های ای ــد. س مي ده
ــت زهکشــی آزاد  ــدی گســترده و قابلی ــوب، دانه بن ــی مطل کیفیت
برخوردارنــد، امــا قطــر بزرگتریــن ســنگدانه و ضخامــت الیه هــای 

اجرایــی ایــن ناحیــه می توانــد تــا 1/5 متــر افزایــش یابــد.
ناحیــه 3C : بخــش میانــی بدنــه را شــکل مي دهــد و از آن 
ــا دو ناحیــه  رو کــه از جهــت پایــداری شــیروانی ها در مقایســه ب
قبلــی نقــش کمتــری را ایفــا می کنــد، می توانــد از مصالــح 
کیفیــت  )Random Rockfill(بــا  مخلــوط  ســنگریزه ای 

ــود.  ــکیل ش ــر تش پایین ت
ناحیــه3E :یــک ناحیــه زهکــش اســت جهــت انتقــال آب 

ورودی ) نفــوذی ( بــه بدنــه بــه پاییــن دســت ســد.
ناحیــه 2A :یــک ناحیــه نیمــه  نفوذپذیــر اســت کــه درســت 
زیــر رویــه بتنــی قــرار گرفتــه و بــا ایجــاد ســطحي صــاف نقــش 
ــه  ــه منزل ــن ب ــه همچنی ــن الی ــد. ای ــا می کن ــه را ایف ــتر روی بس
یــک قشــر نیمــه نفوذپذیــر تــا حــدودي جریــان نشــت احتمالــي 

ــد.  ــرل مي کن ــه بتنــي را کنت ــق روی از طری
ناحیــه2B :یــک ناحیــه انتقالــی اســت کــه در زیــر ناحیــه 
ــه  ــه 2Aو ناحی ــن الی ــری بی ــه فیلت ــه منزل ــه و ب ــرار گرفت 2Aق
ســنگریز 3A عمــل مي کنــد. در صــورت بــروز نشــت، ایــن الیــه 
از شســته شــدن ناحیــه  2Aکــه مســتقیماً در زیــر رویــه بتنــي 
ــه  ــدن روی ــیب دی ــب آس ــن آن موج ــن رفت ــرار دارد و از بی ق

ــد. ــري مي کن ــد، جلوگی ــد ش خواه
ــری متشــکل از  ــه کوچــک فیلت ــک ناحی ــه 2AA : ی ناحی
مصالــح شــن و ماســه اســت کــه درســت در زیــر درز پیرامونــی 
)درز مــا بیــن رویــه و پلینــت( قــرار گرفتــه اســت. در شــرایطی 
ــن درز  ــد مســی جاســازی شــده در ای ــل آب بن ــه هــر دلی ــه ب ک
آســیب ببینــد، ایــن ناحیــه از شســته شــدن ذرات ســیلت درون 

ــد. ــی کن ــه 3A پیشــگیری م ــه ســوی ناحی درز ب
ناحیــه 1A : در ترازهــاي پاییــن کــه فشــار هیدرواســتاتیک 
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زیــاد اســت، بــا هــدف تأمیــن بهتــر یــا تضمیــن آب بنــدی،  بــر 
روی روکــش بتنــی، الیــه  1A اجــرا می شــود کــه از مصالح رســی 
تشــکیل شــده اســت. زمانــي کــه آب بندهــاي جاســازی شــده در 
درزهــا آســیب دیــده یــا رویــه بتنــي دچــار ترک خوردگــي شــود، 
ــود و  ــته مي ش ــا شس ــه درون درزه ــه ب ــن الی ــه ای ذرات ریزدان

ــه بتنــي را از حیــث آب بنــدي ترمیــم مي کنــد. روی
ناحیــه 1B :  ناحیــه 1B کــه نقــش پایــداری ناحیــه 1A را 
ــده و در  ــکیل ش ــی تش ــدوم خاک ــح رن ــد، از مصال ــن می کن تأمی

ــردد. ــم می گ ــانتیمتر متراک ــت 30 س ــه ضخام ــی ب الیه های

 اجزای اصلی یک سد سنگریزه ای با رویه بتنی عبارتند از :
مصالح سنگریزه ای در زونهای مختلف و مصالح  ½

:) ROCKFILL (   پوششی باالدست
شامل مصالح سنگی همگن در اندازه های مختلف است، این 
مصالح باید سالم بوده و نسبت به فرسایش و هوازدگی مقاوم 

باشند.
½ :) PLINTH ( پلینت

دال بتنی است که قسمت نفوذ ناپذیر فونداسیون را به دال رویه 
متصل می کند. 

½ : ) CURB ( کرب
 یک دیواره بتنی شبه ذوذنقه با عیار پایین بر روی مصالح بدنه در 

قسمت رویه سد قبل از اجرای رویه بتنی.
½  :) CONCRET SLAB ( رویه بتنی

 دال بتنی است که در باالدست بدنه سد و بر روی سطح کرب 
اجرا شده و مانع نفوذ آب است

½ : )PARAPET WALL ( دیواره محافظ روی تاج سد
 دیوار بتنی که در قسمت باالدست اوجی قرار گرفته و به اوجی 

دال رویه متصل می شود.
½  : ) GROUT CURTAIN( پرده تزریق

ــه  ــرد بدن ــه گرداگ ــد اســت ک ــی و آب بن ــرده ای بتن پ
ســد و اطــراف آن بــا حفــر حفراتــی بــه اعمــاق مختلــف و 

ــه  ــی( ب ــا افزودن ــا ب ــیمان وگاه ــاب ) آب و س ــق دوغ تزری
ــرار( آب از مخــزن ســد  ــری از خــروج )ف آن جهــت جلوگی

انجــام مــی شــود.
ــبت  ــي نس ــه بتن ــا روی ــنگریزه اي ب ــد س ــاي س مزای

ــا هســته رســي : ــه ســدهاي ب ب
ــایش  ــار فرس ــت آب، دچ ــروز نش ــورت ب ــي در ص ــه بتن روی
ــت هماننــد هســته هاي رســي  ــن حال ــن رو در ای نمي شــود، از ای

مســئله فرســایش داخلــي وجــود نخواهــد داشــت.

خاکریــزي بدنــه در ســدهاي ســنگریز بــا رویــه بتنــي 
ــرعت  ــه، داراي آزادي و س ــح ریزدان ــود مصال ــدم وج ــل ع به دلی
ــت. ــاختماني اس ــات س ــراي عملی ــر اج ــتري از نظ ــل بیش عم

هزینــه و حجــم عملیــات اصــالح پــي در ســدهاي بــا رویــه 
ــه  بتنــي معمــوالً کمتــر اســت و عمومــاً بهســازی پــی در اینگون
ســدها منحصــر بــه محــدوده کف بنــد پاشــنه یــا پلینــت اســت.

بــه دلیــل وجــود رویــه بتنــی و قــرار گرفتــن پــرده تزریــق 
در پنچــه باالدســت، بدنــه و تکیــه گاه ســدهای CFRD عمومــاً 
ــت و  ــیروانی های باالدس ــداری ش ــه پای ــوده و در نتیج ــباع نب اش
ــود. در  ــد ب ــرار خواه ــری برق ــیب های تندت ــا ش ــت ب پایین دس
ــته  ــا هس ــدهای ب ــا س ــه ب ــد در مقایس ــه س ــام بدن ــه احج نتیج

ــد. ــی مي یاب ــل توجه ــش قاب ــی کاه رس
در مناطقــي ماننــد ســاختگاه ســد گلــورد نــکا کــه از اقلیــم 
مرطــوب و پربارانــی برخوردارنــد، اجــراي عملیــات خاکــي هســته 
ــت و  ــه اس ــر مواج ــرات ناگزی ــواري و تأخی ــا دش ــاً ب ــي غالب رس
ــي و  ــت فن ــاً اســتفاده از ســدهاي CFRD واجــد ارحجی طبیعت

اقتصــادي اســت.
در ســدهاي بــا رویــه بتنــي، احتمــال وقــوع پدیــده شکســت 
ــرداري بازرســي  ــم اســت. در دوران بهره ب ــي بســیار ک هیدرولیک
 عینــي و مــداوم رویــه بتنــي باالدســت امکان پذیــر بــوده و

پلینت پلینت

پلینت

ی
سار

ن 
سی

ند
ه

 م
ون

کان
ی 

خل
دا

ه 
ری

ش
ن

www.KanoonSari.com

43

18



ــه راحتــي قابــل  ــه نقــص یــا آســیب ب در صــورت بــروز هــر گون
ــد. ــر مي باش ــرل و تعمی کنت

آشنایی با سد CFRD گلورد مازندران )نکا(:
موقعیت سد :

محــل ســد گلــورد بــر روی رودخانــه نــکا و در حــوزه آبریــز 
دریــای مازنــدران واقــع گردیــده اســت. ســد گلــورد در باالدســت 
روســتای گلــورد در منطقــه کوهســتانی هــزار جریــب نــکا  قــرار 
ــتان  ــری شهرس ــه 70 کیلومت ــد در فاصل ــن س ــت. ای ــه اس گرفت
ســاری و 45 کیلومتــری جنــوب شــرقی نــکا قــرار دارد. مســاحت 
ــع و  ــر مرب ــورد 1480 کیلومت ــد گل ــل س ــا مح ــز ت ــوزه آبری ح
ــع  ــا واق ــطح دری ــر از س ــر باالت ــوم 646 مت ــد در رق ــگاه س جای

مــی باشــد.
تاریخچه سد :

در مرحلــه مطالعــات، شــش محــل بــراي ســاختگاه ســد بــر 
ــت  ســاختگاه  ــد در نهای ــکا رود شناســایي گردی ــه ن روي رودخان
گلــورد بــه لحــاظ تنظیــم آب بیشــتر گزینــه  نهایــي اعــالم شــد. 
در ســال 1369 بــراي انجــام مطالعــات مراحــل اول و 
دوم توســعه منابــع آب رودخانــه نــکا قــراردادي بیـــن شــرکت 
ســهامي آب منطقــه اي مازنــدران )کارفرما( و شــرکت مهندســي 
منابــع آب و خــاک منعقــد شـــد  و در اجــراي ایــن قــرارداد: 

− و 	   1371 ســال  در  شــناخت  مرحلــه  گــزارش  
گزارش هــاي مرحلــه اول در ســال 1375 و گــزارش 
مرحلــه دوم در ســال 78 مــورد تصویــب شــرکت 
ــي  ــات اجرای ــد. عملی ــدران گردی ــه اي مازن آب منطق
ــي ســد  طــرح در ســال 79 بــا احــداث راه دسترس
ــران و  ــران ای ــازي و عم ــرکت راهس ــکاري ش ــه پیمان ب
ــا احــداث تونــل انحــراف و ســازه هــاي  در ســال 81 ب

جنبــي بــه پیمانــکاري شــرکت ســابیر و در ســال 
ــه  ــي ب ــه دوم راه دسترس ــفالت الی ــراي آس ــا اج 86 ب
ــد.  ــاز گردی ــر آغ ــاختماني چپ ــرکت س ــکاري ش پیمان

بــا بررســی هــای مجــدد و در جهــت ســرعت دادن بــه 	 
عملیــات اجرایــی ســد براســاس مطالعــات مهندســــي 
ارزش و جهــت احتــراز از مشــکالت هستــــه رســـي در 
شــرایط آب و هوایـــي منطقــه و وفــــق مصوبـــه کمیته 
 CFRD تخصصــــي وزارت نیــرو مقرر گردیــــد گزینه
جایگزیــن   )  Concrete Face Rockfill Dam(
 )CCRD( Clay Core Rockfill Dam گزینــه 
ــل  ــداث تون ــات اح ــال 87 عملی ــان س ــا پای ــردد. ت گ
انحــراف و راه دسترســي بــه تــاج ســد و آســفالت راه بــا 
مشــاور شــرکت مهندســي منابــع آب و خــاک بــا تمــام 
رســید. بخــش اصلــي طــرح احــداث بدنــه ســد مخزنــي 
گلــورد و تاسیســات جنبــي آن بــه پیمانــکاري شــرکت 
گـــروه اویــول ـ آب نیــرو در اردیبهشــت مــاه ســال 88 

ــاز گردیده اســت.  آغـ

اهداف طرح :
• ــر 	 ــي زی ــار ازاراض ــدود25000 هکت ــی ح ــاز آب ــن نی تأمی

ــهر ــکاء و  بهش ــت ن ــي دش ــاري و زهکش ــبکه آبی ــش ش پوش
• تأمیــن ســالیانه حــدود 30 میلیــون مترمکعــب از نیــاز آب 	

شــرب شــهرهای پاییــن دســت
• توســعه دامپــروري، صنایع جنبي کشــاورزي و پرورش آبزیان	
• ایجاد اشتغال و توسعه گردشگري	
• کنترل سیالب هاي مخرب	
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چکیده
پیشــرفت های  مرهــون  جهانگــردی  توســعه  امــروزه 
ــردان  ــرای جهانگ ــل ب ــل  و  نق ــت حم ــعه صنع ــه درتوس حاصل
ــتم های  ــی سیس ــا بررس ــه ب ــن مقال ــن منظورای ــد. بدی ــی باش م
حمــل  و نقــل و اثــر آن از نقطــه نظــر عرضــه و تقاضــا و 
ــا  ــت ت ــه اس ــیSWOT1 پرداخت ــه روش مدیریت ــل آن ب تحلی
 الگویــی بــرای ایــران شــود کــه بــا بکارگیــری اصولــی در 
حمــل و نقــل عمومــی بتوانــد در جــذب گردشــگر موفــق باشــد.

معرفی- 1
ــون  ــت، چ ــده اي اس ــتم پیچی ــردي، سیس ــتم جهانگ سیس
ــس داراي  ــی باشــد. پ ــان رشــته اي م ــدي و می ــد بع علمــي چن
پیچیدگــي زیــاد اســت و بــراي برنامه ریــزي آن بایــد بــا بســیاري 
ــل و دسترســي راحــت و  ــود. ســاختارحمل ونق ــنا ب ــوم آش از عل
بــا کیفیــت بــاال بــراي گردشــگران یکــي از مهم تریــن ملزومــات 
در هــر منطقــه گردشــگري اســت. اهمیــت نــوع ســامانه حمــل  و 
ــراي گردشــگران متفــاوت اســت.  نقــل در کشــورهاي مختلــف ب
ــفرها  ــرور س ــه م ــواع آن، ب ــدد ان ــل و تع ــل  و نق ــعه حم ــا توس ب
راحت تــر و بــا آســایش بیشــتری صــورت پذیرفتــه انــد و 
تعــداد جهانگــردان در کل دنیــا بــه مــرور افزایــش یافتــه اســت. 
ــرد  ــالم ک ــی اع ــارت جهانی2درگزارش ــازمان تج ــه س به  طوری ک
کــه تعــداد جهانگــردان بین المللــی از 50 میلیــون نفــر در ســال 
ــد  ــرخ رش ــید و ن ــر در سال2007رس ــون نف ــه 898میلی 1950 ب
آن را مقــداری برابر1/6میلیــارد نفردرســال 2020 پیش بینــی 
ــف  ــای مختل ــرای قاره ه ــی ب ــن پیش بین ــد. درجدول1ای می کن

مشــاهده می شــود.

1- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.
2- UNWTO

جدول 1:تعدادگردشگران درسال های 1995، 2010 
وپیش بینی آن درسال 2020 به میلیون نفر]4[

نسبت در1995201020202010منطقه
2047774/8آفریقا
10919028218/8آمریکا

8119539719/4آسیای میانی
33852771752/4اروپا

1236693/6خاورمیانه
411191/1آسیای جنوبی

56510061561100مجموع
ــه  ــردی ب ــعه جهانگ ــود توس ــوان نم ــوان عن ــه می ت در نتیج
ــعه  ــه در توس ــای حاصل ــرفت   ه ــون پیش ــروزی مره ــورت ام  ص
ــعه  ــور کل توس ــه  ط ــون و ب ــوم و فن ــل، عل ــل  و  نق ــت حم صنع
وســایل و تســهیالت و تاسیســات زیربنایــی الزم بــرای مســافرت 
بــوده اســت. بــا توجــه بــه رده  بنــدی کشــورها براســاس جــذب 
ــه  ــه رتب ــودکه فرانس ــاهده می ش ــال 2007، مش ــگر درس گردش
نخســت را بــا جــذب حــدود 82 میلیــون نفــر در میان کشــورهای 
دنیــا را بــه  خــود اختصــاص داده اســت و متاســفانه ایــران جایــگاه 
پنجــاه  و  پنجــم را در ایــن میــان نصیــب خــود ســاخته اســت]1[.

ــت  ــی در موفقی ــیار اساس ــی بس ــگری کمک ــروزه گردش ام
ــت  ــود آورده اس ــه  وج ــی ب ــی اجتماع ــهرها و پویای ــادی ش اقتص
و بــه همیــن دلیــل بســیاری از شــهرها در اروپــا در دهــه 
ــرای آن هســتند.  ــای مناســب ب ــال زیرســاخت  ه ــه  دنب ــر ب اخی
ــن در  ــپانیا، برلی ــلونا در اس ــه بارس ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه  عن ب
ــر  ــه اخی ــه در ده ــرد ک ــاره ک ــد اش ــتردام در هلن ــان و آمس آلم

ارزیابی زیرساخت های حمل و  نقلی
SWOTدر جذب گردشگران داخلی و خارجی با تحلیل 

1.سیدعلی تقی زاده، 2.کیان براری
A.taghizadeh@sina.kntu.ac.ir                              1- دانشجوی دکتری عمران- راه و ترابری دانشگاه سمنان
k.barary@sina.kntu.ac.ir2- دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

(1) (2)
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ــد  ــافرت کرده ان ــورها مس ــن کش ــه ای ــه ب ــگرانی ک ــداد گردش تع
ــر  ــه ذک ــه اســت. الزم ب ــش یافت ــل توجهــی افزای ــزان قاب ــه می ب
اســت کــه ســهم چشــمگیری از گردشــگران بــه شــهرهای خــاص 
ــه  ــد. ورود گردشــگران ب بعنــوان مقصــد اصلــی اختصــاص می یاب
ــد.  ــا می باش ــت آن ه ــرای حرک ــل ب ــد حمل ونق ــهرها نیازمن ش
بدیــن منظــور سیســتم حمل ونقــل عمومــی مهم تریــن ســرویس 
بــرای گردشــگران می باشــد. همچنیــن در شــهرهای متراکــم بــا 
شــبکه حمل ونقلــی ضعیــف بــا ورود گردشــگران، فشــار تقاضــای 
ــرای رســیدن  ــال می شــود. ب ــل اعم ــی برسیســتم حمل ونق اضاف
بــه ایــن هــدف برنامــه ریــزان بایــد دو اصــل رادر دســتورکار خــود 

ــرار دهنــد]2[: ق
ــد  ــی راحــت و کارآم ــم نمــودن سیســتم حمل ونقل اوال فراه
ــد  ــترین درآم ــد و بیش ــن کن ــگران را تامی ــات گردش ــا احتیاج ت
ــا  ــود آورد و ثانی ــور بوج ــاد کش ــرای اقتص ــا ب ــت آن ه را از اقام
ــر  ــر اث ــه ب ــی ک ــهروندان محل ــرای ش ــی را ب ــر منف ــن اث کمتری
ازدحــام گردشــگران بــر سیســتم حمــل  و نقــل عمومــی به وجــود 

ــود. ــامل ش ــگری ش ــول گردش ــاً در فص ــد را خصوص می آی
ــه مقصــدی کــه  ــرای مســافرت ب اگــر قابلیــت گردشــگران ب
ــم  ــود ک ــل موج ــدی حمل ونق ــر ناکارآم ــد بخاط ــن کرده ان تعیی
شــود، ممکــن اســت گردشــگران به دنبــال مقصــدی دیگــر بــرای 
مســافرت خــود بگردنــد و جایگزینــی دیگــر بــرای خــود گزیننــد 

ــا از تعــداد روزهــای اقامتشــان کــم کننــد. در نتیجــه فشــار  و ی
تقاضایــی کــه توســط گردشــگران بــه حمل ونقــل شــهری 
ــهری  ــزان ش ــت و برنامه ری ــط دول ــد توس ــد بای ــود می آی به وج
ــهرها  ــود. بســیاری از ش ــه و اصــالح ش ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
ــا اینکــه پیشــرفت چشــمگیری در جــذب گردشــگر داشــته اند،  ب
امــا همچنــان بــه ایــن پیشــنهادات توجهــی ندارنــد. مثــال خــوب 
درایــن مــورد بارســلونا در اســپانیا می توانــد باشــد کــه بــه 
ــه یــک قطــب  خاطــر جاذبه هــای گردشــگری طبیعــی تبدیــل ب
ــال 2003  ــهر از س ــن ش ــت. ای ــده اس ــا ش ــگری در اروپ گردش
ــداده  ــود ن ــی خ ــل عموم ــل  و نق ــه حم ــی در عرض تغییراساس
اســت. در چهــار ســال اخیــر متــروی ایــن شــهر ظرفیــت خــود 
را تنهــا 11% افزایــش داده اســت ولــی در سیســتم حمــل  و نقــل 
اتوبــوس  رانــی خــود تغییــری نــداده اســت. جالب تــر اینکــه حتــی 
در عرضــه سیســتم تاکســیرانی خــود تقریبــا 1% کاهــش داشــته 
ــه  ــی ک ــگران بین الملل ــداد گردش ــدت تع ــن م ــا در ای ــت. ام اس
معمــوالً اکثــر آن هــا از حمــل  و نقــل عمومــی اســتفاده می کننــد 
رشــدی برابــر 50% در چهــار ســال اخیــر داشــته اســت کــه ایــن 
ــت.]5[ ــده اس ــگری ش ــول گردش ــی در فص ــل بزرگ ــر معض ام
1-1 حمل ونقــل ریلــی و توســعه صنعــت گردشــگری

حمل ونقــل ریلــی امــکان و ابــزار مناســبی بــرای ســفر 
مقــرون  زیــرا  مــی رود،  به شــمار  گردشــگران  جابه جایــی  و 
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ــرد  ــه ف ــر ب ــای منحص ــی و ویژگی ه ــت و ایمن ــه اس ــه صرف ب
ــیله  ــن وس ــه ای ــی ب ــت خاص ــت  محیطی آن ارزش و اهمی زیس
ــاص  ــای خ ــل ویژگی ه ــه دلی ــا ب ــور م ــت. در کش ــیده اس بخش
فرهنگــی و تاریخــی و جغرافیایــی و از همــه مهمتــر، قــرار گرفتــن 
ــان  ــای آزاد جه ــا و آب ه ــیا، اروپ ــاره آس ــی ق ــذرگاه ارتباط در گ
موقعیــت ویــژه ای دارد، صنعــت گردشــگری و بــه تبــع آن 
صنعــت حمل ونقــل ریلــی توجــه و جایگاهــی خــاص مــی طلبــد.

ــروری  ــی الزم و ض ــور اساس ــه دو مح ــه ب ــتا، توج ــن راس در ای
ــن  ــوط راه آه ــاعه خط ــرای اش ــالش ب ــکاری و ت ــت. اول؛ هم اس
ــی،  ــای فرهنگ ــه از جاذبه ه ــت ک ــتان هایی اس ــهرها و اس ــه ش ب
توریســتی و طبیعــی برخوردارنــد. دوم؛ توســعه برون مــرزی 
راه آهــن کشــور اســت کــه می توانــد ارتبــاط مــا را بــا کشــورهای 
همســایه در آســیا و از آن طریــق بــا اروپــا برقــرار ســازد. 
ــد  ــز می توان ــی نی ــدازی قطارهــای مناســب حومــه ای و محل راه ان
نقــش بســیار مهمــی در ایــن زمینــه ایفــا کنــد. بــرای بســیاری 
ــای  ــی جاذبه ه ــد تمام ــه عالقه مندن ــی ک ــردان خارج از جهانگ
ــرار  ــد ق ــورد بازدی ــور را م ــی کش ــی و تاریخ ــی، اقلیم جغرافیای
ــد آورد. ــود خواه ــژه ای را به وج ــت وی ــر جذابی ــن ام ــد، ای دهن

1-2 حمل  و نقل هوایي وتوسعه صنعت گردشگری
هــم اکنــون حــدود 40% از گردشــگران بین المللــي، شــامل 
مســافران تجــاري- تفریحــي و مســافراني کــه بــه قصــد بازدیــد از 
ــي  ــل هوای ــد، از حمل ونق ــافرت مي کنن ــتان مس ــنایان و دوس آش
ــا دیگــر  ــي در مقایســه ب اســتفاده مي کننــد. حمــل  و نقــل هوای
روش هــاي حمــل  و نقــل داراي مزایــاي  عمــده اي مي باشــد کــه 
ــي  ــراي جابجائ ــن روش ب ــزون از ای ــتفاده روزاف ــه اس ــر ب منج

مســافرین و کاال شــده  اســت ایــن مشــخصات عبارتنــد  از]3[:
 1970 درســال   : ونقــل  حمــل    واحــد  الف-گنجایــش 
هواپیمــاي بوئینــگ بــا گنجایــش 520 مســافر بــه پــرواز درآمــد 

ــا  ــاس A380 ب ــای ایرب ــاخت هواپیم ــا س ــز ب ــون نی ــم  اکن و ه
گنجایــش840 نفــر بــه پــرواز درآمــده و بــا طراحي هــاي جدیــد 
در آینــده اي نــه چنــدان دور هواپیماهایــي بــا گنجایــش بیــش از 

ــد. ــد ش ــاخته خواه ــر س 1000 نف
ب-سرعت واحد حمل  و نقل هوایي

ج- منظم بودن برنامه  ریزي درسرویس دهي
د-آسایش و راحتي

و-ایمنــي: ایمنــي هواپیماهــا از ایمنــي خــودرو هــاي زمینــي 
ــه  ــه منجــر ب ــب ایمنــي را تعــداد حادث بیشــتر اســت. اگــر ضری
ــود،  ــف ش ــر تعری ــافر در کیلومت ــون مس ــراي 100 میلی ــرگ ب م
ــن 0/24 و  ــراي راه آه ــي 0/6 ب ــافرت هوای ــه مس ــوط ب ــم مرب رق
ــه  ــود ک ــه مي ش ــس مالحظ ــد. پ ــل 3/5 می باش ــرای اتوموبی ب
ــل  ــل  و نق ــی حم ــر ایمن ــا 6 براب ــي 5 ت ــري هوای ــي تراب ایمن

ــت. ــاده اي اس ــي و ج زمین
را  هواپیمــا  از  اســتفاده  ســهولت  اســتفاده:  ز-ســهولت 
ــت از   ــور راح ــاًل عب ــت مث ــي دانس ــري درون ــتر ام ــوان بیش مي ت
ــل در  ــل  ونق ــیله حم ــض وس ــار در تعوی ــدم اجب ــا و ع اقیانوس ه
خشــکي و دریــا از نــکات بســیار مثبــت هواپیمــا به  شــمار مي رود.

2 -SWOTتحلیل با روش
ــاء  ــرای ارتق ــالش ب ــده و ت ــه ش ــب ارائ ــه مطال ــه ب ــا توج ب
بــه روش  صنعــت گردشــگری در کشــور، شــرایط موجــود 
SWOT تحلیــل و ارزیابــی می شــود. بــرای تعییــن راهبردهــا و 
راهکارهــا بــه روش SWOT، ابتــدا نقــاط قــوت، نقــاط ضعــف، 
ــل  ــی و عوام ــای داخل ــه فض ــی ب ــا نگاه ــا ب ــا وتهدیده فرصته
بیرونــی بررســی می شــود. ســپس برمبنــای نقــاط قــوت، 
ــس ــتفاده از ماتری ــا اس ــا و ب ــا و تهدیده ــف، فرصت ه ــاط ضع نق
هــر  می گــردد.  اســتخراج  راهکارهــا  و  راهبردهــا   ،SWOT
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ــداف، روش  ــی از اه ــه یک ــر مجموع ــکار در زی ــا راه ــرد و ی راهب
رســیدن بــه هــدف را مشــخص می ســازد. شناســایی ذینفع هــای 
ــد.  ــل کمــک می نمای ــه شناســایی عوام ــز ب ــی نی ــی و بیرون درون
برنامه هایــی  راهبــرد،  بــه هــر  بــرای رســیدن  آن  از  پــس 
بودجــه  و  زمان بنــدی  اســت  الزم  کــه  می شــود  مشــخص 
ــا  ــس اســتخراج راهکاره ــز انجــام شــود. ماتری ــا نی ــذاری آن ه گ
ــر اســاس روش SWOT در جــدول 2 نشــان داده شده اســت. ب
SWOTجدول 2: ماتریس استخراج راهکارها براساس روش

)O( فرصت ها)T( تهدیدها
)S( نقاط قوت)SO( راهکارهای)ST(راهکارهای

)W( نقاط ضعف)WO( راهکارهای)WT( راهکارهای
2-1 نقاط قوت

موقعیت مناسب جغرافیایی در خاورمیانه «
پتانسیل محیط زیستی وفرهنگی وتاریخی «

2-2 نقاط ضعف
فقدان زیرساخت های حمل  و نقلی «
کمبود پرسنل تخصصي عملیاتي «
عدم گستردگی خطوط ریلی و خطوط هوایی «
»   ITSاســتفاده از تکنولــوژی هــای نویــن و سیســتم

ــل ــل  و نق ــای حم ــتم  ه درسیس
ــت  « ــی جه ــی عموم ــای حمل و نقل ــتم  ه ــدان سیس فق

دسترســی از شــهرها بــه فــرودگاه، ایســتگاه  هــای 
ــس ــن و بالعک راه آه

هماهنــگ نبــودن ســازمان های حمــل  و نقلــی بــا  «
ســازمان های مرتبــط بــا گردشــگری

ــبت  « ــب نس ــدی مناس ــزی و زمان بن ــتن برنامه ری نداش
بــه تغییــر مدهــای حمل و نقلــی در طــول مســیر 

ــگر گردش
عــدم ارائــه حمــل  و نقــل قابــل دســترس و پویــا بیــن  «

جاذبــه  هــای گردشــگری منطقــه
2-3 تهدیدها

عدم توسعه صنعت گردشگری در کشور «
آژانس هــاي  « بیــن  در  عــدم هماهنگــي  و  اختــالف 

مســافرتي
ــرودگاه و  « ــای ف ــن و باند ه ــای راه آه ــتهالک ریل ه اس

روســازی راه هــای موجــود
کمبودپرواز )درنتیجه تحریم استکبارجهاني( «
سن باالي ناوگان های حمل و نقلی «
کمبود فرودگاه های بین المللی «

2-4 فرصت ها
بــرای  « بکــر  وســرزمین های  قــوی  پتانســیل های 

ری ا یه گذ ما ســر
همجــواري و همبســتگي زبانــي، اعتقــادي با کشــورهاي  «

همســایه و امــکان ایجــاد پــرواز به آن کشــورها

SWOT 2-5 ارائه راهکار به روش
توســعه راه هــا، برنامه ریــزی و همــکاري بیــن ارگان هــای  «

مختلــف بــرای ایجــاد شــبکه بزرگ گردشــگری
گسترش فرودگاه های بین المللی «
ــتی و  « ــای توریس ــیریابی مکان ه ــه های مس ــه نقش تهی

ارائــه نقشــه های هدایت کننــده
»  3ITSوسیســتم نویــن  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده 

نقــل حمــل  و  درسیســتم های 
بیــن  « پویــا  و  دســترس  قابــل  حمل ونقــل  ارائــه 

منطقــه گردشــگری  جاذبه هــای 
جهــت  « همســایه  باکشــورهاي  نزدیــک  همــکاري 

برقــراري تورهــاي دوطرفــه ) همجــواري و همبســتگي 
زبانــي، اعتقــادي باکشــورهاي همســایه و امــکان ایجــاد 
پــرواز بــه آن کشــورها ماننــد ترکیــه، عــراق، آذربایجان، 
ــد ــم مي کن ــوریه و...(رافراه ــتان و س ــتان،  ارمنس گرجس

بهبــود کیفیــت خدمــات در مراکــز گردشــگري و تــالش  «
درجهــت کاهــش قیمت هــا

 نتیجه گیری- 3
ــگاه 55 در  ــران جای ــفانه ای ــد متاس ــه ش ــه گفت همانطورک
ــن  ــه ای ــت ک ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــگر را ب ــذب گردش ج
ــع  ــا پتانســیل تاریخــی و مناب ــران ب ــرای ای ــه ای ناشایســت ب رتب
ــه و  ــورهای منطق ــور را از کش ــن کش ــه ای ــون ک ــی گوناگ طبیع
حتــی کشــورهای اروپایــی ممتــاز ســاخته اســت، بایــد ریشــه یابی 
ــه  ــت ک ــه اس ــن نکت ــه ای ــه ب ــت، توج ــلم اس ــه مس ــود. آنچ ش
ــرفت  ــی، پیش ــاه عموم ــش رف ــت، افزای ــش جمعی ــروزه، افزای ام
ــه  ــک مقول ــت، تفکی ــان آزاد و فراغ ــش زم ــون، افزای ــوم و فن عل
ــزون ســفر و  ــت و... همــه و همــه باعــث رشــد روز اف کار و فراغ
ــت اندرکاران  ــزان و دس ــذا برنامه ری ــت. ل ــده اس ــردی ش جهانگ
صنعــت جهانگــردی بیشــتر ســعی و تــالش خــود را در راســتای 
آن هــا  شــاخص ترین  و  جهانگــردی  زیرســاخت های  توســعه 

ــد. ــرف می نماین ــل ص ــل  و نق ــت حم ــی صنع یعن
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بــا  و  مهمتریــن  از  ــف و اهمیت تریــن قســمت هــای بنــا، ســازه  یــا  اســکلت یکــی  ــت دارای ضع ــن اس ــه ممک ــر چ ــد. اگ ــی باش ــه ســاختمان مخفــی مــی شــود. نکتــه بســیار مهــم در ایــن اســت یــا قــوت باشــد، بــا پیشــرفت فیزیکــی، بــه تدریــج در بدنــه آن م ــاختمان توج ــر س ــی و ظاه ــرق نهای ــه زرق و ب ــراد ب ــه اف ــه ســزائی را صحیــح آرماتورهــا مطابــق بــا نقشــه های اجرایــی و آییــن ســاختمان در هنــگام وقــوع زلزلــه بــه شــمار مــی آیــد. موقعیــت در یــک ســازه یکــی از مهــم تریــن دالیــل آســیب دیدگی جــدي پدیــدار مــی شــود. بــه طورکلــی اشــکاالت و ضعف هــای اجرایــی بــدون توجــه مــی گذرنــد و ایــن مســئله در هنــگام وقــوع زلزلــه مــی نماینــد و از نــوع اســکلت و نحــوه انجــام عملیــات ســازه و... ک ــازه نامــه، در مقاومــت الزم قطعــات بتــن آرمــه نقــش ب ــی س ــات اجرای ــه جزیی ــودن ب ــه ننم ــد. توج ــا می نمای ــرزه ای ماهــر در کارگاه و شناســایی نقــاط ضعــف اجــرا و خطاهــا، بــا نظــارت مســتمر مهندســین و بــه کارگیــری عوامــل اجرایــی می توانــد تــا مــرز منهــدم شــدن یــک ســاختمان بیانجامــد کــه ایف ــری ل ــل توجهــی از آســیب پذی ــه میــزان قاب ــوان ب ــف ســازه جلوگیــری نمــود. در ســازه هــای بتنــی، فــوالد در برقــرار می ت ــران ضع ــت جب ــی جه ــای کشش ــش ه ــت تن ــودن مقاوم ــا در مقاومــت کششــی بتــن، در تحمــل فشــار و بــرش در کنــار بتــن نم ــح میلگرده ــرار دادن صحی ــن رو ق ــرد از ای ــی گی ــرار م ــا تحــت کنتــرل قــرار دادن عملیــات برقــرار نمــودن و اســتحکام الزم قطعــات بتنــی و دوام آن نقــش ق ــزود.و نظــارت درســت بــر عملیــات اجرایــی مــی تــوان بــر ایمنــی و آفرینــی مــی نمایــد کــه ب ــت ســازه اف ــه ســتون بــه عنــوان یــک عضــو فشــاری، مهــم تریــن اعضــاي کیفی ــن ناحی ــه در ای ــکاالتی ک ــد. از اش ــی ده ــکیل م ــازه را تش ــرد قبــل از بتــن ریــزي ســقف، محورهــا را بــا دوربیــن یــا ریســمانکار بــراي اصــالح و یــا بــه حداقــل رســاندن ایــن مشــکل بایســتی کاهــش پیوســتگی بیــن بتــن و میلگــرد را پدیــد مــی آورد. و پوشــش بتــن  مــی تــوان نــام بــرد. کــه خــم کاري میلگــرد هــا، در نقشــه، قــرار دادن ســنجاقک وســط بــه دلخــواه، انــدازه خم هــا خامــوت هــا از نظــر ابعــاد و فواصــل بیــن آنهــا بــا فواصــل منــدرج انحــراف آرماتورهــاي طولــی ســتون از امتــداد قائــم، انــدازه رخ مــی دهــد :  خــم کاري آرماتورهــاي انتظــار در داخــل بتــن، س ــزي ســتون،  شــبکه میلگ ــن ری ــگام بت ــود. در هن ــرل نم ــا ضمــن کنت ــد ت ــی نماین ــم خــارج م ــداد قائ ــی ســتون را از امت ــر و پوشــش بتــن آن در جلوگیــري از برخــورد میلگردهــاي تیــر بــا ســتون، فضــاي کافــی طول ــور سراســري تی ــن آرمات ــراي قرارگرفت ــن روش باعــث ب ــا ســتون ایجــاد شــود.  ای ــر ب ــدی می گــردد تــا آرماتــور هــاي انتظــار از محــور خــارج شــوند و منجــر محــل برخــورد تی ــزی و آرماتور بن ــن ری ــری در بت ــکاالت دیگ ــاد اش ــه ایج ــقف ب ــزی س ــن ری ــات بت ــس از عملی ــکال پ ــن اش ــه ای ــود ک ــن ش ــود؛ در ای ــر می ش ــدی ظاه ــب بن ــات قال ــروع عملی ــز از حالــت ســقف از یــک ســمت بــا پوشــش بتــن مــازاد و از ســمت و در ش ــرای گری ــود. ب ــه می ش ــش مواج ــش پوش ــا کاه ــر ب ــد؛ در دیگ ــل می کنن ــف عم ــای مختل ــه روش ه ــکال ب ــن اش ــای ای ــودن میلگرده ــم نم ــه خ ــدام ب ــت اق ــن وضعی انتظــار و جابجایــی آن مــی نماینــد و یا در قســمت بهتری

ــاه آرماتــور هــاي عرضــی در فواصــل مناســب، بــه عنــوان قیدهاي بــراي رفــع ایــن خطــاي اجرائــی، پیشــنهاد مــی گــردد نمــوده کــه باعــث ایجــاد نقــاط ضعیــف مــی شــود. بتــن ریــزی، اقــدام بــه دوغــاب ریــزی  ــا کوت ــد و ب ــل کنن ــی عم ــاي طول ــراي آرماتوره ــی ب ــی، از کمانــش آنهــا تحــت جانب ــور هــاي طول ــتون کــردن طــول آزاد آرمات ــت س ــوده و مقاوم ــري نم ــاال جلوگی ــاري ب ــاي فش ــی تنش ه ــی احتمال ــاي برش ــل نیروه ــن در مقاب ــد. همچنی ــاال برن ــري را ب ــکل پذی ــر ش ــد و ب ــی کنن ــت م ــتون مقاوم ــود در س ــال موج ــاي اتص ــره ه ــراي گ ــع ب ــتر مواق ــد. در بیش ــتون می افزای ــر، طــول تیــر بــه ســتون محیطــی، حتــی در صــورت اجــرا نیــز اغلــب بــه س ــه ســتون آرماتــور سراســري تیــر و...، ایــن خامــوت هــا در موقعیــت صحیــح دلیــل اشــتباهات اجرائــی هماننــد اجــرای کمــی بلندت ــر ب ــاد خــود تثبیــت نشــده و در داخــل محــل اتصــال تی ــث زی ــا باع ــتون ه ــوت در س ــل خام ــوند. فواص ــی ش ــا م ــکل شــدن فاصلــه آزاد میلگردهــاي طولــی گشــته و موجــب کاهــش ره ــن ش ــش و همچنی ــل کمان ــا درمقاب ــرد آنه ــت عملک ــی کیفی ــل پ ــتون در داخ ــاي س ــوت ه ــراً خام ــود.  اکث ــري می ش ــه جــاي قــرار داده نمی شــود و یــا بــه طــور یــک یــا چنــد درمیــان اجــرا پذی ــداد اجــرا نمــی شــوند. ب ــا اینکــه در یــک امت ــتون شــده و ی ــی س ــاي طول ــی از آرماتوره ــا روي یک ــنجاقک ه ــه س ــب مــی شــوند کــه ایــن اشــتباه باعــث زیــاد شــدن فواصــل ســنجاقک اجرا شــوند، بــه اشــتباه روي آرماتورهــاي طولــی مختلــف توزیــع اینک ــده و موج ــی ش ــاي طول ــور ه ــک از آرمات ــر ی ــا در روي ه ــد شــد.ه ــش خواه ــل کمان ــت کاهــش مقاومــت ســتون در مقاب ــی رعای ــاي بتن ــاختمان ه ــه در س ــری ک ــکات دیگ ــن  از ن ــدکه ضم ــی باش ــا م ــتاندارد آرماتوره ــم اس ــود، قطرخ ــردد.در اجــرا، همپوشــانی در ثلــث پایینــی کــه محــدوده لنگــر می شــود.  همچنیــن در اکثــر ســاختمان هــا بــه دلیــل ســهولت تــرک خوردگــی میلگردهــا، باعــث تمرکــز تنــش در بتــن نمی ش ــی گ ــرا م ــد اج ــم می باش ــدازه 3 اجرائــی، بــی توجهــی بــه انــدازه ارتفــاع قالــب آویــز مــی باشــد، در قالــب بنــدي تیــر بــا قالــب هــاي چوبــی مهمتریــن ضعــف ماکزیم ــه ان ــر ب ــر مقــاوم تیــر مــی گــردد. ســانتی متــر مــی شــود کــه درنهایــت، منجــر بــه کاهــش نیــروی ایــن مســئله ســبب کا هــش ارتفــاع خامــوت تی ــدي تی ــور بن ــج در آرمات ــاي رای ــف ه ــر از ضع ــی دیگ ــهل یک ــوک، س ــه بل ــقف تیرچ ــتم س ــا سیس ــا ب ــاختمان ه ــگاري در اصــالح فواصــل خامــوت هــا پــس از تیرچــه گــذاري در س ــري ان ــوت، قرارگی ــا خام ــا ب ــه ه ــورد تیرچ ــل برخ ــه دلی ــت. ب ــت  اس ــري اس ــاط ام ــی از نق ــوت در بعض ــاي خام ــح آرماتوره ــه خصــوص صحی ــن خطــا را ب ــا بایســتی ای ــر اســت. ام ــاند. اجتنــاب ناپذی ــل رس ــه حداق ــرش ماکزیمــم اســت ب ــه ب ــی و فاصلــه آزاد بیــن آرماتورهــاي طولــی در محــل اتصــال تیــر متــري آن قرارمــی گیــرد و یــا در نقاطــی از تیــر عــدم رعایــت تیــر در 5 ســانتی متــري  از بــر ســتون قرارگیــرد، در 17 ســانتی توجهــی نمــی نماینــد و متأســفانه بجــاي اینکــه اولیــن خامــوت طبــق آمــار ارائــه شــده در 65 % از ســاختمان هــا بــه ایــن موضــوع در محــدوده اي ک ــای تقویت ــوام آرماتوره ــور ت ــه حض ــتون ک ــه س ــرد در ب ــاالی میلگ ــم ب ــث تراک ــانی، باع همپوش

بــا  و  مهمتریــن  از  ــف و اهمیت تریــن قســمت هــای بنــا، ســازه  یــا  اســکلت یکــی  ــت دارای ضع ــن اس ــه ممک ــر چ ــد. اگ ــی باش ــه ســاختمان مخفــی مــی شــود. نکتــه بســیار مهــم در ایــن اســت یــا قــوت باشــد، بــا پیشــرفت فیزیکــی، بــه تدریــج در بدنــه آن م ــاختمان توج ــر س ــی و ظاه ــرق نهای ــه زرق و ب ــراد ب ــه اف ــه ســزائی را صحیــح آرماتورهــا مطابــق بــا نقشــه های اجرایــی و آییــن ســاختمان در هنــگام وقــوع زلزلــه بــه شــمار مــی آیــد. موقعیــت در یــک ســازه یکــی از مهــم تریــن دالیــل آســیب دیدگی جــدي پدیــدار مــی شــود. بــه طورکلــی اشــکاالت و ضعف هــای اجرایــی بــدون توجــه مــی گذرنــد و ایــن مســئله در هنــگام وقــوع زلزلــه مــی نماینــد و از نــوع اســکلت و نحــوه انجــام عملیــات ســازه و... ک ــازه نامــه، در مقاومــت الزم قطعــات بتــن آرمــه نقــش ب ــی س ــات اجرای ــه جزیی ــودن ب ــه ننم ــد. توج ــا می نمای ــرزه ای ماهــر در کارگاه و شناســایی نقــاط ضعــف اجــرا و خطاهــا، بــا نظــارت مســتمر مهندســین و بــه کارگیــری عوامــل اجرایــی می توانــد تــا مــرز منهــدم شــدن یــک ســاختمان بیانجامــد کــه ایف ــری ل ــل توجهــی از آســیب پذی ــه میــزان قاب ــوان ب ــف ســازه جلوگیــری نمــود. در ســازه هــای بتنــی، فــوالد در برقــرار می ت ــران ضع ــت جب ــی جه ــای کشش ــش ه ــت تن ــودن مقاوم ــا در مقاومــت کششــی بتــن، در تحمــل فشــار و بــرش در کنــار بتــن نم ــح میلگرده ــرار دادن صحی ــن رو ق ــرد از ای ــی گی ــرار م ــا تحــت کنتــرل قــرار دادن عملیــات برقــرار نمــودن و اســتحکام الزم قطعــات بتنــی و دوام آن نقــش ق ــزود.و نظــارت درســت بــر عملیــات اجرایــی مــی تــوان بــر ایمنــی و آفرینــی مــی نمایــد کــه ب ــت ســازه اف ــه ســتون بــه عنــوان یــک عضــو فشــاری، مهــم تریــن اعضــاي کیفی ــن ناحی ــه در ای ــکاالتی ک ــد. از اش ــی ده ــکیل م ــازه را تش ــرد قبــل از بتــن ریــزي ســقف، محورهــا را بــا دوربیــن یــا ریســمانکار بــراي اصــالح و یــا بــه حداقــل رســاندن ایــن مشــکل بایســتی کاهــش پیوســتگی بیــن بتــن و میلگــرد را پدیــد مــی آورد. و پوشــش بتــن  مــی تــوان نــام بــرد. کــه خــم کاري میلگــرد هــا، در نقشــه، قــرار دادن ســنجاقک وســط بــه دلخــواه، انــدازه خم هــا خامــوت هــا از نظــر ابعــاد و فواصــل بیــن آنهــا بــا فواصــل منــدرج انحــراف آرماتورهــاي طولــی ســتون از امتــداد قائــم، انــدازه رخ مــی دهــد :  خــم کاري آرماتورهــاي انتظــار در داخــل بتــن، س ــزي ســتون،  شــبکه میلگ ــن ری ــگام بت ــود. در هن ــرل نم ــا ضمــن کنت ــد ت ــی نماین ــم خــارج م ــداد قائ ــی ســتون را از امت ــر و پوشــش بتــن آن در جلوگیــري از برخــورد میلگردهــاي تیــر بــا ســتون، فضــاي کافــی طول ــور سراســري تی ــن آرمات ــراي قرارگرفت ــن روش باعــث ب ــا ســتون ایجــاد شــود.  ای ــر ب ــدی می گــردد تــا آرماتــور هــاي انتظــار از محــور خــارج شــوند و منجــر محــل برخــورد تی ــزی و آرماتور بن ــن ری ــری در بت ــکاالت دیگ ــاد اش ــه ایج ــقف ب ــزی س ــن ری ــات بت ــس از عملی ــکال پ ــن اش ــه ای ــود ک ــن ش ــود؛ در ای ــر می ش ــدی ظاه ــب بن ــات قال ــروع عملی ــز از حالــت ســقف از یــک ســمت بــا پوشــش بتــن مــازاد و از ســمت و در ش ــرای گری ــود. ب ــه می ش ــش مواج ــش پوش ــا کاه ــر ب ــد؛ در دیگ ــل می کنن ــف عم ــای مختل ــه روش ه ــکال ب ــن اش ــای ای ــودن میلگرده ــم نم ــه خ ــدام ب ــت اق ــن وضعی انتظــار و جابجایــی آن مــی نماینــد و یا در قســمت بهتری

ــاه آرماتــور هــاي عرضــی در فواصــل مناســب، بــه عنــوان قیدهاي بــراي رفــع ایــن خطــاي اجرائــی، پیشــنهاد مــی گــردد نمــوده کــه باعــث ایجــاد نقــاط ضعیــف مــی شــود. بتــن ریــزی، اقــدام بــه دوغــاب ریــزی  ــا کوت ــد و ب ــل کنن ــی عم ــاي طول ــراي آرماتوره ــی ب ــی، از کمانــش آنهــا تحــت جانب ــور هــاي طول ــتون کــردن طــول آزاد آرمات ــت س ــوده و مقاوم ــري نم ــاال جلوگی ــاري ب ــاي فش ــی تنش ه ــی احتمال ــاي برش ــل نیروه ــن در مقاب ــد. همچنی ــاال برن ــري را ب ــکل پذی ــر ش ــد و ب ــی کنن ــت م ــتون مقاوم ــود در س ــال موج ــاي اتص ــره ه ــراي گ ــع ب ــتر مواق ــد. در بیش ــتون می افزای ــر، طــول تیــر بــه ســتون محیطــی، حتــی در صــورت اجــرا نیــز اغلــب بــه س ــه ســتون آرماتــور سراســري تیــر و...، ایــن خامــوت هــا در موقعیــت صحیــح دلیــل اشــتباهات اجرائــی هماننــد اجــرای کمــی بلندت ــر ب ــاد خــود تثبیــت نشــده و در داخــل محــل اتصــال تی ــث زی ــا باع ــتون ه ــوت در س ــل خام ــوند. فواص ــی ش ــا م ــکل شــدن فاصلــه آزاد میلگردهــاي طولــی گشــته و موجــب کاهــش ره ــن ش ــش و همچنی ــل کمان ــا درمقاب ــرد آنه ــت عملک ــی کیفی ــل پ ــتون در داخ ــاي س ــوت ه ــراً خام ــود.  اکث ــري می ش ــه جــاي قــرار داده نمی شــود و یــا بــه طــور یــک یــا چنــد درمیــان اجــرا پذی ــداد اجــرا نمــی شــوند. ب ــا اینکــه در یــک امت ــتون شــده و ی ــی س ــاي طول ــی از آرماتوره ــا روي یک ــنجاقک ه ــه س ــب مــی شــوند کــه ایــن اشــتباه باعــث زیــاد شــدن فواصــل ســنجاقک اجرا شــوند، بــه اشــتباه روي آرماتورهــاي طولــی مختلــف توزیــع اینک ــده و موج ــی ش ــاي طول ــور ه ــک از آرمات ــر ی ــا در روي ه ــد شــد.ه ــش خواه ــل کمان ــت کاهــش مقاومــت ســتون در مقاب ــی رعای ــاي بتن ــاختمان ه ــه در س ــری ک ــکات دیگ ــن  از ن ــدکه ضم ــی باش ــا م ــتاندارد آرماتوره ــم اس ــود، قطرخ ــردد.در اجــرا، همپوشــانی در ثلــث پایینــی کــه محــدوده لنگــر می شــود.  همچنیــن در اکثــر ســاختمان هــا بــه دلیــل ســهولت تــرک خوردگــی میلگردهــا، باعــث تمرکــز تنــش در بتــن نمی ش ــی گ ــرا م ــد اج ــم می باش ــدازه 3 اجرائــی، بــی توجهــی بــه انــدازه ارتفــاع قالــب آویــز مــی باشــد، در قالــب بنــدي تیــر بــا قالــب هــاي چوبــی مهمتریــن ضعــف ماکزیم ــه ان ــر ب ــر مقــاوم تیــر مــی گــردد. ســانتی متــر مــی شــود کــه درنهایــت، منجــر بــه کاهــش نیــروی ایــن مســئله ســبب کا هــش ارتفــاع خامــوت تی ــدي تی ــور بن ــج در آرمات ــاي رای ــف ه ــر از ضع ــی دیگ ــهل یک ــوک، س ــه بل ــقف تیرچ ــتم س ــا سیس ــا ب ــاختمان ه ــگاري در اصــالح فواصــل خامــوت هــا پــس از تیرچــه گــذاري در س ــري ان ــوت، قرارگی ــا خام ــا ب ــه ه ــورد تیرچ ــل برخ ــه دلی ــت. ب ــت  اس ــري اس ــاط ام ــی از نق ــوت در بعض ــاي خام ــح آرماتوره ــه خصــوص صحی ــن خطــا را ب ــا بایســتی ای ــر اســت. ام ــاند. اجتنــاب ناپذی ــل رس ــه حداق ــرش ماکزیمــم اســت ب ــه ب ــی و فاصلــه آزاد بیــن آرماتورهــاي طولــی در محــل اتصــال تیــر متــري آن قرارمــی گیــرد و یــا در نقاطــی از تیــر عــدم رعایــت تیــر در 5 ســانتی متــري  از بــر ســتون قرارگیــرد، در 17 ســانتی توجهــی نمــی نماینــد و متأســفانه بجــاي اینکــه اولیــن خامــوت طبــق آمــار ارائــه شــده در 65 % از ســاختمان هــا بــه ایــن موضــوع در محــدوده اي ک ــای تقویت ــوام آرماتوره ــور ت ــه حض ــتون ک ــه س ــرد در ب ــاالی میلگ ــم ب ــث تراک ــانی، باع همپوش
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ایــن ناحیــه مــی گــردد و ایــن مســئله  
بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد.  ایــن خطــاي 

ــه همــراه خــود خطــا هــاي دیگــري را در بتــن  ــی، ب اجرائ

ــث  ــه باع ــد ک ــی کن ــاد م ــن ایج ــح بت ــم صحی ــزي و تراک ری

ــازه اي در آن  ــو س ــن و دوام عض ــاري بت ــت فش ــش مقاوم کاه

محــدوده می شــود. زیــرا بــه دلیــل تراکــم بــاالی آرماتورهــا، بــه 

ناچــار بایــد اســالمپ بتــن را افزایــش داد. در اغلــب ســاختمان هــا 
ایــن کار بــدون اســتفاده از روان کننــده صــورت مــی 
ــان  ــور از می ــراي عب ــی الزم را ب ــا بتــن روان ــرد ت گی
تراکــم بــاالی میلگردهــا و امــکان پــر کــردن قالــب 
پیــدا کنــد. بــراي رفــع ایــن اشــکال اجرائــی بایــد 
از قبــل بــه محــل همپوشــانی دقــت شــود تــا در 
ــه ســتون  ــر ب ــان اجــراء، در محــل اتصــال تی زم
ــم  ــای تراک ــر، خط ــئله دیگ ــرد. مس ــرار نگی ق
ــوال از  ــون معم ــدکه چ ــی باش ــن م ــح بت صحی
ویبراتــور بــا ســر شــیلنگی 2 اینچ اســتفاده می 
شــود امــکان عبــور لولــه ویبراتــور بــه هســته 
ــی انجــام نمــی شــود. مرکــزی تیــر وجــود نــدارد و ویبراســیون بــه  خوب
آرماتــور بنــدي تیرهــا در اکثــر  در 
اجرایــی،  مشــکالت  ســاختمان هــا، از 
رعایــت ننمــودن قــالب اســتاندارد 
طــول بعــد از خــم اســت. همچنیــن 
خامــوت هــای تــک قــالب کــه بــه 
ــاي  ــاي انته ــرت ه ــتفاده از پ ــل اس دلی
ــاي  ــی از ضلع ه ــر، یک ــاه ت ــاخه کوت ش
خامــوت، فاقــد قــالب یــا طــول 
ــژه  ــه وی ــردد.  ب ــی گ ــم م ــداز خ بع
ــه در آرماتورهــاي تقویتــی، ســایز  ــت ک ــه اي اس ــه گون ــا ب رعایــت ننمــودن پوشــش بتــن عیــب دیگــر در تیــر هــا، و بقــول معــروف جــا نمــی رود.قــالب اســتاندارد رعایــت نمی شــود آرماتور ه

ایــن مســئله بخصــوص در زمــان  می باشــد؛ 

ــن حالــت پوشــش بتــن  ــد کــه در ای ــر پیــش مــی آی اجــرای تی

ــی شــود  ــم م ــی ک ــر خیل ــاد و در ســمت دیگ ــک ســمت زی در ی

ــه  ــه حــدی کــه پوشــش بتــن میلگردهــای خامــوت نزدیــک ب ب

ــت  ــه یونولی ــي ک ــل های ــوص در مح ــه خص ــد، ب ــی رس ــر م صف

ــه طــور مســتقیم روي قالــب آویــز بنشــیند،  ــا بلــوک ســقفی ب ی
خاموت هــاي تیــر بــه آنهــا مــی چســبند.

در موقــع قــرار دادن تیرچــه در داخــل تیرهــا، بایــد قســمت 

انتهایــی بتــن تیرچــه هــا بــه انــدازه ای کــه در داخــل تیــر قــرار 

ــه  ــاالی تیرچ ــرد ب ــال میلگ ــود و از اتص ــته ش ــرد شکس ــی گی م

بــه تیــر و یــا اتصــال میلگردهــای تیرچــه بــه تیرچــه جلوگیــری 

شــود. در بعضــی از مــوارد تیرچــه هــا بــه انــدازه کافــی در داخل 

تیــر قــرار نمــی گیرنــد و یــا در موقــع قــرار دادن تیرچــه باعــث 

برهــم زدن فواصــل بیــن خامــوت هــا  مــی شــوند. همچنیــن 

مشــاهده شــده اســت کــه بــه دلیــل کوتــاه شــدن ارتفــاع 
خامــوت در اجــرا، در هنــگام جاگــذاري تیرچــه، 

ــور برشــی تیرچــه را قطــع کــرده  آرمات
کــه ســبب شــده تیرچــه در ناحیــه بــرش ماکزیمــم، 

ــورد در  ــن م ــن ای ــود. همچنی ــی ش ــور برش ــد آرمات فاق

هنــگام اجــراي تیــر هــاي هــم ارتفــاع بــا ســقف کــه فاقــد آویز 

مــی باشــند نیــز اتفــاق مــی افتد.عــدم گیــرداري مناســب تیرچه 

بــه تیــر کنســول کــه در پــاره ای از اوقــات مشــاهده مــی شــود 

بــه دلیــل کوتــاه شــدن آرماتــور طولــی تیــر کنســول، بخشــی از 

تیرچــه و یــا کل تیرچــه داخــل شــبکه آرماتــور قــرار نمــی گیــرد.

ــه اینکــه احــداث ســازه هاي  ــت ب ــا عنای ب
بتنـــــی در منطقـــــه 

شــمال کشــور  بــه 
ــنگی  ــح س ــودن مصال ــترس ب ــل در دس دلی

ــت در  ــاال و مقاوم ــت ب ــر صلبی ــه خاط ــز ب ــه و نی ــش یافت افزای

مقابــل آتــش ســوزي و صرفــه اقتصــادي و...،  ایــن موضــوع 

بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه بــا کاهــش ضعــف هــا و اشــکاالت 

اجرائــی بــر افزایــش مقاومــت و دوام ســازه افــزوده گــردد.  ازجمله 

موثر تریــن روش هــا آن اســت کــه در نقشــه هــای ســازه اجرایــی، 

تمــام دشــواری و مشــکالت اجــرای آن دیــده شــود و طراحــی بــه 

ــته  ــر را داش ــر و بهت ــرای راحت ــت اج ــه قابلی ــد ک ــه ای باش گون

باشــد. همچنیــن نظــارت مســتمر بــر عملیــات، کنتــرل و توجه به 

جزئیــات اجرائــی، شناســایی خطاهــا و درخواســت رفــع نمــودن 

ــه  ــی، از جمل ــارت کاف ــراد دارای مه ــری اف ــه کارگی ــا و ب آنه

مــواردی اســت کــه مــی تــوان بــا رعایــت آنهــا بــه انــدازه 
ــزود. ــازه  اف ــان س ــب اطمین ــر ضری ــی ب ــل توجه قاب

مشکالت اجرایی سازه بتنی
مهندس مجتبی محمدنژاد
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چکیده
ســال های زیادی است که مدل محاســباتی آتوماتای سلولی 
برای مطالعه مباحث پدیدارشــناختی، شامل ارتباطات، محاسبات، 
ساختمان، رشــدونمو، تکثیر، رقابت، و تکامل در طبیعت پیشنهاد 
شده است. در این مقاله نیز برای کنترل چراغ راهنمایی و ترافیک 
شهری که نوعی عملیات همزمانی و فعالیت های موازی را می طلبد، 
از آتوماتای ســلولی برای شبیه سازی دو تابع انتقال استفاده شده 
اســت. در مدل های ارائه شده تاکنون، عوامل محیطی، برابر فرض 
شده و در تصمیم گیری برای تغییر حالت چراغ راهنمایی، دخالتی 
نداشــته اند، در صورتی که عواملی چــون، تراکم خیابان ها، حجم 
مراکزی کــه مراجعه کننده فراوان دارد و هــم چنین زمان، تأثیر 
تعییــن کننده ای در حجم ترافیک یک خیابان دارد. در این روش، 
سیســتمی سه ســطحی طراحی شده اســت که در سطح اول، به 
صــورت فازی، اولویــت خیابان با توجه به عوامــل محیطی در هر 
لحظه محاسبه می شود. در سطح دوم، سرعت مشخصه خیابان در 
آن لحظه بدست می آید و در سطح سوم، براساس دو عامل اولویت 
خیابان و میزان تراکم در پشت چراغ راهنمایی، تصمیم گیری برای 

تغییر حالت چراغ راهنمایی صورت می گیرد. 

مقدمه 
در ســال های اخیر تالش های زیادی برای ایجاد اسکلتی در 
زمینه کنترل ترافیک شــهری صورت گرفته اســت. در نتیجه این 
تالش ها، تقریبی از ترافیک بزرگراه ها بدســت آمد.به عنوان مثال 
می توان از تئوری سه حالته ترافیک نام برد. این تئوری، حالت های 
مختلف ترافیکی که در بزرگراه ها اتفاق می افتد را توصیف می کند. 
بیشتر مدل های معرفی شده در سال های اخیر، با استفاده از مدل 
محاسباتی آتوماتای سلولی مدون شده اند. اما متاسفانه این مدل ها 
قابلیت توصیف حالت های مختلف ترافیکی در شــبکه های شهری 
حال حاضر را ندارند. زیرا برخالف شبکه بزرگراهی، که در آن رفتار 
هر بزرگراه، مســتقل از بقیه بزرگراه ها ســنجیده می شود، عناصر 
ساختاری )خیابان ها( در شبکه های شهری تاثیرات بسیار زیادی را 
در روند تغییر ترافیک دارندکه این خود باعث ناکارآمدی مدل های 
موجود در کنترل ترافیک شــهری می شــود. همچنین در تمامی 
تالش های صورت گرفته در این زمینه، فرض شده است که تمامی 
چهــارراه ها و معابر با هم برابرند. به ایــن مفهوم که هیچ خیابانی 
دارای اولویت بیشــتری نسبت به بقیه خیابان ها نیست. فرض دوم 
در مقالــه های صــورت گرفته تاکنون این اســت که طول تمامی 
خیابان ها با هم برابرند. در این مقاله ســعی شــده است که طول 
خیابان ها به همان اندازه واقعی در نظر گرفته شود و الزامی در برابر 
گرفتن طول خیابان ها نیســت )طراحی مدل منطبق بر واقعیت( 
همچنین در این مقاله ســعی شده اســت تا با طراحی سیستمی 
فــازی، اولویــت خیابان در هر لحظه از زمان و بــا توجه به عوامل 
محیطی موجود در شــهر، مشــخص می شود، که این عامل، باعث 
ایجاد کنترل بســیار قابل قبول تری در ترافیک شهری خواهد بود.

کنترل فازی چراغ راهنمایی 
و ترافیک شهری با استفاده از 

آتوماتای سلولی 
مهندس هانیه ستوده اسرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد برق-
مخابرات )زمینه تخصصی سیستم (

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
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آتوماتای سلولی
بطور کلی آتومای ســلولی، مدل ریاضی است که در آن زمان 
و فضا گسســته اســت. زمان به صورت بازه های خاص و ثابت در 
نظر گرفته می شود و فضا به صورت شبکه ای یک یا چندبعدی از 
سلول ها نشان داده می شــود. ابعاد شبکه به ابعادآتوماتای سلولی 
وابســته است. هر ســلول دارای خواصی اســت که در طول زمان 
می تواند تغییر کند. مقادیر متغیرهای هر سلول در هر بازه زمانی، 
حالت آن ســلول را مشخص می کند و حالت کلیه سلول ها با هم 
در یک بازه زمانی، حالت و رفتار کل سیســتم را نشــان می دهد. 
در شکل شماره )1( قوانین ساده ای از آتوماتای سلولی یک بعدی 
مشــاهده می شــود که ردیف باال حالت فعلی سلول و همسایگان 
راســت و چپ سلول را نشان می دهد. و ردیف پایین حالت بعدی 

سلول را مشخص می کند.

 هاتای سلَلیآتَ
ثبثت دس ًظش  ثطَس کلی آتَهبی سلَلی، هذل سیبضی است کِ دس آى صهبى ٍ فضب گسستِ است. صهبى ثِ غَست ثبصُ ّبی خبظ ٍ

گشفتِ هی ضَد ٍ فضب ثِ غَست ضجکِ ای یک یب چٌذثعذی اص سلَل ّب ًطبى دادُ هی ضَد. اثعبد ضجکِ ثِ اثعبدآتَهبتبی سلَلی 
 ،ی خَاغی است کِ دس طَل صهبى هی تَاًذ تغییش کٌذ. همبدیش هتغیشّبی ّش سلَل دس ّش ثبصُ صهبًیٍاثستِ است. ّش سلَل داسا

حبلت آى سلَل سا هطخع هی کٌذ ٍ حبلت کلیِ سلَل ّب ثب ّن دس یک ثبصُ صهبًی، حبلت ٍ سفتبس کل سیستن سا ًطبى هی دّذ. دس 
هطبّذُ هی ضَد کِ سدیف ثبال حبلت فعلی سلَل ٍ ّوسبیگبى  ( لَاًیي سبدُ ای اص آتَهبتبی سلَلی یک ثعذی1ضکل ضوبسُ )

 ساست ٍ چپ سلَل سا ًطبى هی دّذ. ٍ سدیف پبییي حبلت ثعذی سلَل سا هطخع هی کٌذ.
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 1ضکل ضوبسُ                                                       
هی   8=23دس ایي ضکل ثب تَخِ ثِ ایي کِ دس ّش خبًِ ّش سِ سلَل تبثع لبًَى هی ثبضٌذ، خوعبً تعذاد کل حبلت ّب ثشای ّش لبًَى

ثبضذ، ثٌبثشایي تعذاد کل لَاًیي ثشاثش است ثب ثبضذ. ٍ ثشای ّش کذام اص ایي حبلت ّب دٍ خَاة غفش ٍ یک هی تَاًذ ٍخَد داضتِ 
28=256. 

 ساّکبسّبی اسائِ ضذُ تبکٌَى سا هی تَاى ثِ دٍ ثخص عوذُ تمسین کشد: 
 ساّکبسّبی عوَهی (1
 ساّکبسّبی ٍفمی (2

 غ ّبیچشا ،ساّکبسّبی عوَهی هَخَد دس سِ دستِ لشاس هی گیشًذ: دستِ اٍل، استشاتژی ّوگبم است. ایي کِ ثِ طَس ّوضهبى
دستِ دٍم، استشاتژی هَج سجض، ًبم داسد. دس ایي سٍش چشاغ ّبی ساٌّوبیی هدبٍس ّن، ثب یک فبغلِ ساٌّوبیی تغییش حبلت دٌّذ. 

تغییش حبلت هی دٌّذ. ٍ دستِ سَم، استشاتژی تػبدفی است کِ چشاغ ّبی ساٌّوبیی هدبٍس ّن، ثب یک  ،صهبًی اص پیص تعییي ضذُ
 فبغلِ صهبًی تػبدفی، تغییش حبلت هی دٌّذ. 

 راّکارّای ٍفقی
ساّکبسّبی ٍفمی هَخَد ًیض دس سِ دستِ لشاس هی گیشًذ: دستِ اٍل ثِ ًبم سَئیچیٌگ هجتٌی ثش طَل غف است، دس ایي سٍش 
سیگٌبل تغییش حبلت، صهبًی فعبل هی ضَدکِ طَل غف اص یک هیضاى هطخػی عجَس کٌذ. دستِ دٍم کِ سَئیچیٌگ هجتٌی ثش اًتظبس 

ٍ دستِ سَم کِ سَئیچیٌگ ثش هجٌبی  لشهض، اص همذاس هطخػی تدبٍص کٌذ صهبًی فعبل هی ضَد کِ صهبى اًتظبس دس پطت چشاغ، است

   

 

   

 

   

 

 حالت بعدی

 وضعیت جاری

شکل شماره 1
در این شکل با توجه به این که در هر خانه هر سه سلول تابع قانون 
می باشند، جمعاً تعداد کل حالت ها برای هر قانون23=8  می باشد. 
و برای هــر کدام از این حالت ها دو جــواب صفر و یک می تواند 
وجود داشته باشد، بنابراین تعداد کل قوانین برابر است با 28=256.

راهکارهای ارائه شده تاکنون را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: 
راهکارهای عمومی( 1
راهکارهای وفقی( 2

راهکارهای عمومی
موجود در سه دســته قرار می گیرند: دســته اول، استراتژی 
همگام اســت. این که به طور همزمان، چراغ های راهنمایی تغییر 
حالت دهند. دسته دوم، استراتژی موج سبز، نام دارد. در این روش 
چراغ های راهنمایی مجاور هم، با یک فاصله زمانی از پیش تعیین 
شده، تغییر حالت می دهند. و دسته سوم، استراتژی تصادفی است 
که چراغ های راهنمایی مجــاور هم، با یک فاصله زمانی تصادفی، 

تغییر حالت می دهند. 
راهکارهای وفقی

راهکارهای وفقی موجود نیز در ســه دســته قرار می گیرند: 
دســته اول به نام ســوئیچینگ مبتنی بر طول صف است، در این 
روش ســیگنال تغییر حالت، زمانی فعال می شودکه طول صف از 
یک میزان مشــخصی عبور کند. دسته دوم که سوئیچینگ مبتنی 
بر انتظار است، زمانی فعال می شود که زمان انتظار در پشت چراغ 
قرمز، از مقدار مشــخصی تجاوز کند و دسته سوم که سوئیچینگ 
برمبنای شــبکه عصبی اســت. در این روش تعداد وســایل نقلیه 

گذرنده از جلوی چراغ، فعال کننده سیگنال تغییر حالت، می باشد. 
در این روش سعی شــده است، تا با استفاده از یک سیستم فازی، 
اولویت خیابان، در هر لحظه از زمان براســاس ورودی های خاص 

تخمین زده شود.
)تعیین  پیشنهادی  اول سیســتم  فازی سطح  طراحی 
اولویت خیابان ها به صورت فازی و براساس مشخصات هر 

خیابان(
در ایــن روش، از ضریب توقف وســایل نقلیه، به عنوان عاملی 
مهم در تعیین اولویت خیابان اســتفاده شده است، بدین معنی که 
خیابان هایی که در آن توقف وسایل نقلیه بیشتر است دارای اولویت 
بیشــتری می باشند. ضریب توقف در ســه بخِش مراکز درمانی و 
تجاری، مراکز اداری ومراکز خدماتی و رفاهی دسته بندی می شود 
و براســاس روابطی خاص و خروجی حاصل از آن ها و سپس غیر 
فازی کردن جواب بدســت آمده،خروجی سطح 
اول سیســتم فازی بدســت می آید، که تعیین 
کننده اولویت خیابان می باشــد و هم چنین به 
عنوان یکی از ورودی های ســطح دوم سیستم 

فازی در نظر گرفته می شود.
)تعیین  پیشنهادی  سیستم  دوم  سطح 
سرعت مشخصه براساس اولویت خیابان ها(
در ایــن مرحلــه از دو عامــل کمــک گرفتــه مــی شــود:

اولویت خیابان ها( 1
تراکم وسایل نقلیه( 2

در خیابان های با اولویت پایین، علت در نظر گرفتن عامل دوم 
این است که اگر تنظیم چراغ راهنمایی فقط براساس اولویت خیابان 
ها صورت پذیرد، ممکن اســت وســایل نقلیه در سر چهارراه های 

خیابان های با اولویت پایین، متوقف بمانند.
به جهت این که تعداد وسایل نقلیه بر سر چهارراه ها نیز عاملی 
برای تعیین فاصله توقف تا چراغ راهنمایی است، از روش آتوماتای 
سلولی برای بخش بندی خیابان، از چهارراه تا انتهای خیابان استفاده 
می شود و بر این اساس نحوه حرکت وسایل نقلیه از زمان ورود به 
خیابان تا زمان توقف بر سر چهارراه، با استفاده از قوانین آتوماتای 
ســلولی بدست می آید. بنابراین سرعت حرکت نرمال وسایل نقلیه 
در هر خیابان باید مشــخص شود. و طبق این سه ورودی، سرعت 
برای وسایل نقلیه بدست می آید و این که هرچه تراکم بیشتر باشد 
و یا اولویت خیابان باالتر باشــد، ســرعت بدست آمده برای وسایل 
نقلیه کمتر خواهد بود. حال براساس سرعتی که برای وسایل نقلیه 
بدســت آمد، قوانین آتوماتای سلولی را مشخص می کنیم. سپس 
از طریق محاســبات، حداکثر وســایل نقلیه در هر سلول را بدست 
می آوریم. در صورتی که براســاس تابع انتقال تراکم، تعداد وسایل 
نقلیه موجود در هر ســلول بیشتر از مقدار مشخص شده باشد، آن 
تعداد از وســایل نقلیه مازاد، به سلول ما قبل انتقال پیدا می کنند.

سطح سوم )تصمیم گیری چراغ راهنمایی( 
در دو ســطح قبل، دو عامل را یافتیم که بعنوان ورودی برای 
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سطح ســوم محسوب می شــوند، از جمله اولویت خیابان و تعداد 
ســلول های ترافیکی. که به ترتیب در شکل های شماره )2( و )3( 
نشان داده شده است.در این روش از دو تابع تبدیل برای اولویت و 
هم چنین تعداد ســلول های ترافیکی، استفاده شده است تا زمان 

مشخصه برای چراغ راهنمایی تعیین گردد.

دس ایي سٍش  .ٍسبیل ًملیِ گزسًذُ اص خلَی چشاغ، فعبل کٌٌذُ سیگٌبل تغییش حبلت، هی ثبضذتعذاد ضجکِ عػجی است. دس ایي سٍش 
ُ ثشاسبس ٍسٍدی ّبی خبظ تخویي صددس ّش لحظِ اص صهبى  ،ىیت خیبثبَسعی ضذُ است، تب ثب استفبدُ اص یک سیستن فبصی، اٍل

 ضَد.
 بِ صَرت فازی ٍ براساس هشخصات ّر خیاباى(طراحی فازی سطح اٍل سیستن پیشٌْادی )تعییي اٍلَیت خیاباى ّا 

هعٌی کِ خیبثبى  ضشیت تَلف ٍسبیل ًملیِ، ثِ عٌَاى عبهلی هْن دس تعییي اٍلَیت خیبثبى استفبدُ ضذُ است، ثذیياص  دس ایي سٍش،
 ،هشاکض دسهبًی ٍ تدبسی هی ثبضٌذ. ضشیت تَلف دس سِ ثخصِ ّبیی کِ دس آى تَلف ٍسبیل ًملیِ ثیطتش است داسای اٍلَیت ثیطتشی

ٍ ثشاسبس سٍاثطی خبظ ٍ خشٍخی حبغل اص آى ّب ٍ سپس غیش فبصی  دستِ ثٌذی هی ضَدکض اداسی ٍهشاکض خذهبتی ٍ سفبّی هشا
خشٍخی سطح اٍل سیستن فبصی ثذست هی آیذ، کِ تعییي کٌٌذُ اٍلَیت خیبثبى هی ثبضذ ٍ ّن چٌیي ثِ ،کشدى خَاة ثذست آهذُ

 ی ّبی سطح دٍم سیستن فبصی دس ًظش گشفتِ هی ضَد.عٌَاى یکی اص ٍسٍد
 سطح دٍم سیستن پیشٌْادی )تعییي سرعت هشخصِ براساس اٍلَیت خیاباى ّا(

 دس ایي هشحلِ اص دٍ عبهل کوک گشفتِ هی ضَد:
 اٍلَیت خیبثبى ّب (1
 تشاکن ٍسبیل ًملیِ (2

اگش تٌظین چشاغ ساٌّوبیی فمط ثشاسبس اٍلَیت خیبثبى  دس خیبثبى ّبی ثب اٍلَیت پبییي، علت دس ًظش گشفتي عبهل دٍم ایي است کِ
 ل ًملیِ دس سش چْبسساُ ّبی خیبثبى ّبی ثب اٍلَیت پبییي، هتَلف ثوبًٌذ.ّب غَست پزیشد، هوکي است ٍسبی

آتَهبتبی ثِ خْت ایي کِ تعذاد ٍسبیل ًملیِ ثش سش چْبسساُ ّب ًیض عبهلی ثشای تعییي فبغلِ تَلف تب چشاغ ساٌّوبیی است، اص سٍش 
سلَلی ثشای ثخص ثٌذی خیبثبى، اص چْبسساُ تب اًتْبی خیبثبى استفبدُ هی ضَد. ٍ ثش ایي اسبس ًحَُ حشکت ٍسبیل ًملیِ اص صهبى 

ثب استفبدُ اص لَاًیي آتَهبتبی سلَلی ثذست هی آیذ. ثٌبثشایي سشعت حشکت ًشهبل  ،ٍسٍد ثِ خیبثبى تب صهبى تَلف ثش سش چْبسساُ
سشعت ثشای ٍسبیل ًملیِ ثذست هی آیذ ٍ ایي کِ ّش چِ  ،ّش خیبثبى ثبیذ هطخع ضَد. ٍ طجك ایي سِ ٍسٍدی ٍسبیل ًملیِ دس

تشاکن ثیطتش ثبضذ ٍ یب اٍلَیت خیبثبى ثبالتش ثبضذ، سشعت ثذست آهذُ ثشای ٍسبیل ًملیِ کوتش خَاّذ ثَد. حبل ثشاسبس سشعتی کِ 
سپس اص طشیك هحبسجبت، حذاکثش ٍسبیل ًملیِ دس ّش  لَلی سا هطخع هی کٌین.آتَهبتبی سثشای ٍسبیل ًملیِ ثذست آهذ، لَاًیي 

سلَل سا ثذست هی آٍسین. دس غَستی کِ ثشاسبس تبثع اًتمبل تشاکن، تعذاد ٍسبیل ًملیِ هَخَد دس ّش سلَل ثیطتش اص همذاس هطخع 
 ٌٌذ.ضذُ ثبضذ، آى تعذاد اص ٍسبیل ًملیِ هبصاد، ثِ سلَل هب لجل اًتمبل پیذا هی ک

 سطح سَم )تصوین گیری چراغ راٌّوایی( 
 اص خولِ اٍلَیت خیبثبى ٍ تعذاد سلَل ،دٍ عبهل سا یبفتین کِ ثعٌَاى ٍسدی ثشای سطح سَم هحسَة هی ضًَذ ،دس دٍ سطح لجل

ٍلَیت ٍ ّن دس ایي سٍش اص دٍ تبثع تجذیل ثشای ا.( ًطبى دادُ ضذُ است3( ٍ )2ّبی تشافیکی. کِ ثِ تشتیت دس ضکل ّبی ضوبسُ )
 چٌیي تعذاد سلَل ّبی تشافیکی، استفبدُ ضذُ است تب صهبى هطخػِ ثشای چشاغ ساٌّوبیی تعییي گشدد.

 تعذاد سلَل ّبی تشافیکی                                                تبثع تجذیل اٍلَیت                               
 
 
 

 صهبى                                                                      صهبى 
 

 
: تابع تبدیل اولویت خیابان  2شکل شماره 

 به زمان )ثانیه(
: تابع تبدیل تعداد سلول های ترافیکی  3شکل شماره 

 به زمان )ثانیه(

شکل شکاره2: تابع تبدیل تعداد سلول های ترافیکی به زمان )ثانیه(

دس ایي سٍش  .ٍسبیل ًملیِ گزسًذُ اص خلَی چشاغ، فعبل کٌٌذُ سیگٌبل تغییش حبلت، هی ثبضذتعذاد ضجکِ عػجی است. دس ایي سٍش 
ُ ثشاسبس ٍسٍدی ّبی خبظ تخویي صددس ّش لحظِ اص صهبى  ،ىیت خیبثبَسعی ضذُ است، تب ثب استفبدُ اص یک سیستن فبصی، اٍل

 ضَد.
 بِ صَرت فازی ٍ براساس هشخصات ّر خیاباى(طراحی فازی سطح اٍل سیستن پیشٌْادی )تعییي اٍلَیت خیاباى ّا 

هعٌی کِ خیبثبى  ضشیت تَلف ٍسبیل ًملیِ، ثِ عٌَاى عبهلی هْن دس تعییي اٍلَیت خیبثبى استفبدُ ضذُ است، ثذیياص  دس ایي سٍش،
 ،هشاکض دسهبًی ٍ تدبسی هی ثبضٌذ. ضشیت تَلف دس سِ ثخصِ ّبیی کِ دس آى تَلف ٍسبیل ًملیِ ثیطتش است داسای اٍلَیت ثیطتشی

ٍ ثشاسبس سٍاثطی خبظ ٍ خشٍخی حبغل اص آى ّب ٍ سپس غیش فبصی  دستِ ثٌذی هی ضَدکض اداسی ٍهشاکض خذهبتی ٍ سفبّی هشا
خشٍخی سطح اٍل سیستن فبصی ثذست هی آیذ، کِ تعییي کٌٌذُ اٍلَیت خیبثبى هی ثبضذ ٍ ّن چٌیي ثِ ،کشدى خَاة ثذست آهذُ

 ی ّبی سطح دٍم سیستن فبصی دس ًظش گشفتِ هی ضَد.عٌَاى یکی اص ٍسٍد
 سطح دٍم سیستن پیشٌْادی )تعییي سرعت هشخصِ براساس اٍلَیت خیاباى ّا(

 دس ایي هشحلِ اص دٍ عبهل کوک گشفتِ هی ضَد:
 اٍلَیت خیبثبى ّب (1
 تشاکن ٍسبیل ًملیِ (2

اگش تٌظین چشاغ ساٌّوبیی فمط ثشاسبس اٍلَیت خیبثبى  دس خیبثبى ّبی ثب اٍلَیت پبییي، علت دس ًظش گشفتي عبهل دٍم ایي است کِ
 ل ًملیِ دس سش چْبسساُ ّبی خیبثبى ّبی ثب اٍلَیت پبییي، هتَلف ثوبًٌذ.ّب غَست پزیشد، هوکي است ٍسبی

آتَهبتبی ثِ خْت ایي کِ تعذاد ٍسبیل ًملیِ ثش سش چْبسساُ ّب ًیض عبهلی ثشای تعییي فبغلِ تَلف تب چشاغ ساٌّوبیی است، اص سٍش 
سلَلی ثشای ثخص ثٌذی خیبثبى، اص چْبسساُ تب اًتْبی خیبثبى استفبدُ هی ضَد. ٍ ثش ایي اسبس ًحَُ حشکت ٍسبیل ًملیِ اص صهبى 

ثب استفبدُ اص لَاًیي آتَهبتبی سلَلی ثذست هی آیذ. ثٌبثشایي سشعت حشکت ًشهبل  ،ٍسٍد ثِ خیبثبى تب صهبى تَلف ثش سش چْبسساُ
سشعت ثشای ٍسبیل ًملیِ ثذست هی آیذ ٍ ایي کِ ّش چِ  ،ّش خیبثبى ثبیذ هطخع ضَد. ٍ طجك ایي سِ ٍسٍدی ٍسبیل ًملیِ دس

تشاکن ثیطتش ثبضذ ٍ یب اٍلَیت خیبثبى ثبالتش ثبضذ، سشعت ثذست آهذُ ثشای ٍسبیل ًملیِ کوتش خَاّذ ثَد. حبل ثشاسبس سشعتی کِ 
سپس اص طشیك هحبسجبت، حذاکثش ٍسبیل ًملیِ دس ّش  لَلی سا هطخع هی کٌین.آتَهبتبی سثشای ٍسبیل ًملیِ ثذست آهذ، لَاًیي 

سلَل سا ثذست هی آٍسین. دس غَستی کِ ثشاسبس تبثع اًتمبل تشاکن، تعذاد ٍسبیل ًملیِ هَخَد دس ّش سلَل ثیطتش اص همذاس هطخع 
 ٌٌذ.ضذُ ثبضذ، آى تعذاد اص ٍسبیل ًملیِ هبصاد، ثِ سلَل هب لجل اًتمبل پیذا هی ک

 سطح سَم )تصوین گیری چراغ راٌّوایی( 
 اص خولِ اٍلَیت خیبثبى ٍ تعذاد سلَل ،دٍ عبهل سا یبفتین کِ ثعٌَاى ٍسدی ثشای سطح سَم هحسَة هی ضًَذ ،دس دٍ سطح لجل

ٍلَیت ٍ ّن دس ایي سٍش اص دٍ تبثع تجذیل ثشای ا.( ًطبى دادُ ضذُ است3( ٍ )2ّبی تشافیکی. کِ ثِ تشتیت دس ضکل ّبی ضوبسُ )
 چٌیي تعذاد سلَل ّبی تشافیکی، استفبدُ ضذُ است تب صهبى هطخػِ ثشای چشاغ ساٌّوبیی تعییي گشدد.

 تعذاد سلَل ّبی تشافیکی                                                تبثع تجذیل اٍلَیت                               
 
 
 

 صهبى                                                                      صهبى 
 

 
: تابع تبدیل اولویت خیابان  2شکل شماره 

 به زمان )ثانیه(
: تابع تبدیل تعداد سلول های ترافیکی  3شکل شماره 

 به زمان )ثانیه(
شکل شکاره3: تابع تبدیل تعداد سلول های ترافیکی به زمان )ثانیه(

از ضرب دو نمودار فوق، عددی بدست می آید که میزان روشن 
بودن چراغ ســبز را برای آن خیابان تعیین می کند. این محاسبات 
برای هر خیابان بصورت کاماًل مســتقل و همزمان انجام می گیرد، 
در این بین، خیابانی که دارای G بیشــتری باشد چراغ سبزرا فعال 
 خواهــد کرد و برابر با G ثانیه از چراغ ســبز اســتفاده می نماید.

)G : مدت زمان سبز بودن چراغ می باشد(
الزم به ذکر اســت که الگوریتم های مطرح شده تاکنون، تنها 
محدوده معینی از پشت چراغ راهنمایی را جهت تنظیم چراغ سبز 
در نظر می گیرند، در حالی که در روش پیشنهادی می توان تراکم 
بار و بار ترافیکی وســایل نقلیــه را در تمامی طول خیابان کنترل 
کرد و از ترافیک های ســنگین جلوگیری نمــود. طبق این روش، 
چراغ راهنمایی در چهارراه ها، چهار زمانه می باشد و در هر لحظه 

چراغ سبز در اختیار یکی از خیابان ها قرار می گیرد. بدین ترتیب 
و براســاس این روش با تغییر اولویــت خیابان هاو تراکم آن ها در 
روش فازی ســه ســطحی، زمان بندی چراغ راهنمایی و در نتیجه 
ســلول های ترافیکی، تغییر می کنند. ایــن تغییر باعث می گردد 
خیابانی که دارای تراکم بیشتر و اولویت باالتری است، طوری چراغ 
سبز را تنظیم نماید که بار ترافیکی و تراکم خیابان متناسب با بقیه 
خیابان ها گردد. بنابراین روش پیشنهادی با تغییر اولویت خیابان ها 
در زمان های مختلــف، تراکم تمامی خیابان های تقاطع را طوری 
کنترل می کند که حجم ترافیکی خیابان ها، تقریباً متعادل و با هم 
برابر باشند و بدین ترتیب در زمان هایی که اولویت خیابان ها باالتر 
اســت تراکم در تقاطع ها نیز بیشتر است.از دیگر نتایج حاصله این 
که نیازی به انتظار زیــاد در تقاطع های خیابان های خلوت، برای 

کاهش بار ترافیکی خیابان های پر تردد نیست.
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با  همه ي بي سر و سامانيم
باز به دنبال پريشانيم

طاقت فرسودگي ام هيچ نيست
در پي ويران شدني آنيم

آمده ام تا تو نگاهم كني
عاشق آن لحظه ي طوفاني ام

دل خوش گرماي كسي نيستم
آمده ام تا تو بسوزانيم

آمده ام با عطش سالها
تا تو كمي عشق بنوشانيم

ماهي برگشته ز دريا شدم
تا تو بگيري و بميرانيم

خوب ترين حادثه ميدانمت
خوب ترين حادثه ميداني ام ؟
حرف بزن بغض مرا باز كن
دير زمانيست كه باراني ام

حرف بزن، حرف بزن سالهاست 
تشنه ي يك صحبت طوالني ام.. 

ها...به كجامی كشيم خوِب من؟
ها...نکشانی به پشيمـــــانی ام!

محمد علی بهمنی  
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سار
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روغــن هــای موتــوری بویژه روغــن های دیزل، در مقایســه 
ــر  ــده( عم ــک )دن ــد هیدرولی ــر مانن ــای دیگ ــن ه ــا روغ ــا ب ب
کاری کوتاهتــری دارنــد. از ایــن رو پیــش از آنکــه کار به فاســد 
شــدن روغــن پایــه برســد آلودگــی هــای دیگــری مثــل ذرات 
ــا تمــام شــدن افزودنی هــا،  ــا فلــزات فرسایشــی ی ســیلیس ی
ــد. ــی کنن ــرده م ــن کارک ــردن روغ ــو ک ــه ن ــار ب ــا را ناچ م
ــرده  ــزل کارک ــن دی ــای روغ ــه ه ــا در نمون ــن ه ــر ای بناب
ــی  ــوبات لجن ــده و رس ــد ش ــن فاس ــای روغ ــانه ه ــدن نش دی
ــن  ــی روغ ــان از خراب ــه نش ــرم ک ــوبات ن ــی رس ــور کل و بط
ــر  ــال اگ ــن ح ــت. در عی ــادی نیس ــدان ع ــد چن ــه دارن پای
بررســی و آزمایــش روغــن بــه مراحــل باالتــری مثــل 
ــایی  ــا FTIR کشــیده نشــود شناس بررســی میکروســکپی ی
خــود رســوبات هــم بصــورت مســتقیم ممکــن نیســت.
در آزمایشــگاه هــای کارگاهــی در زمــان رســوب گیــری 
روی کاغــذ یــا الم شیشــه ای، روغــن هــای دیــزل را بــا یــک 
حــالل رقیــق مــی کنیــم تــا کار رســوب گیــری راحــت انجــام 
ــط  ــری از محی ــوب گی ــان رس ــالل در زم ــن و ح ــود. روغ ش
خــارج شــده و ذرات غیــر قابــل حــل باقــی مــی ماننــد کــه 

امیــدوار هســتیم آنهــا را نگــه داشــته و شناســایی کنیــم.
ــد  گروهــی از آنچــه کــه حــل نشــده و رســوب کــرده ان
آلودگــی هــای فلــزی، ذرات خارجــی بیشــتر ســیلیس و اگــر 
بخواهیــم آنهــا را دســته بنــدی کنیــم، از ریشــه غیــر روغنــی 
ــن  ــا ای ــوند. ب ــده می ش ــخت خوان ــام ذرات س ــتند و به ن هس

ــم. ــن نوشــته کاری نداری گــروه در ای
ــی و  ــه نفت ــول دارای ریش ــواد نامحل ــری از م ــروه دیگ گ

ــی شــوند.  ــده م ــرم خوان ــام رســوبات ن ــی هســتند و بن روغن
ــک  ــای هیدرولی ــن ه ــود در روغ ــه خ ــه نوب ــروه ب ــن گ ای
ــی  ــیار مهم ــترده و بس ــث و کار گس ــوع بح ــی موض و توربین
ــاد و  ــا زی ــای آنه ــا و خســارت ه ــاری ه ــرا گرفت هســتند؛ زی

هزینــه بــر اســت.
در موتورهــای دیــزل دیــده شــدن ایــن رســوبات 

نشــانه چیســت؟چگونه آنهــا راشناســایی کنیــم؟
کارکرد بیش ازتوان روغن . 1

ــتگاه  ــک دس ــوب و مناســب را در ی ــن خ ــک روغ ــر ی اگ
خــوب و مناســب و شــرایط مناســب بیــش از دوره کاری 
مناســب آن روغــن بــکار گیریــم، بعــد از تمــام شــدن 
ــد  ــد خواه ــوده و فاس ــن فرس ــر کاری، روغ ــا و عم افزودنی ه
ــل  ــات بدلی ــش از 90 درصــد اوق ــی در بی ــن وضع شــد. چنی
عــوض نکــردن روغــن در زمــان تعییــن شــده و بعــد از 
ــدن و  ــوض ش ــل ع ــه بدلی ــرد و بقی ــر کارک ــدود دو براب ح
ســخت شــدن شــرایط کاری اتفــاق مــی افتــد. کنتــرل دقیــق 
مــدارک ســرویس کاری در بســیاری از اوقــات مشــکل را حــل 
می کنــد. تعویــض روغــن و نمونــه گیــری و آزمایــش پــس از 
پایــان دوره کاری کنتــرل شــده، نشــان خواهــد داد که مشــکل 
باقــی مانــده یــا حــل شــده، اگــر از بیــن رفتــه باشــد تاکیــدی 
ــی. ــرویس قبل ــد س ــن در موع ــوض نشــدن روغ ــر ع اســت ب

در آزمایشگاه چه نشانه هایی را می بینیم؟
ــز فلــزی- بیشــتر آهــن-  ــاال رفتــن فرســایش ری 1-1- ب
بــدون حضــور ســیلس زیــاد. طبیعــی اســت کــه بــا کارکــرد 

بیشــتر، آلودگــی بیشــتری هــم خواهیــم داشــت.

روغن های دیزل کارکرده   و   رسوبات روغن 
سید رضا حسینی سیاهدشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک -  تبدیل انرژی
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ــاًل  ــد )مث ــای VIباش ــن دارای افزودنیه ــر روغ 1-2- اگ
روغــن هــای اتوماتیــک 20W50 ( بــا کارکــرد بیــش از حــد 
ایــن افزودنــی از بیــن رفتــه و ویســکوزیته افــت مــی کنــد.در 
ــا کار بیــش  ــا 50 ب روغــن هــای یــک درجــه ای مثــل 40 ی
از حــد و شــاید بخــار شــدن قســمت هــای ســبک و بوجــود 

ــر رود. ــد باالت ــرم، ویســکوزیته مــی توان آمــدن رســوبات ن
ــده  ــت پراکن ــره، قابلّی ــاده قط ــش س ــک آزمای 1-3- ی
ســازی افزودنــی هــای باقیمانــده را نشــان مــی دهــد. روغــن 

ــدارد. ــازی ن ــده س ــت پراکن ــرده قابلی ــد کارک ــش از ح بی
بــوی غیــر عــادی،  تــر روغــن،  تیــره  1-4- رنــگ 
رســوب گذاری روی شیشــه دیرتــر، ذرات بســیار ریــز رســوب 
 روغــن کــه از نظــر ابعــادی و در انــدازه هــای میکرونی هســتند
)µ 1-5( و مثــل آثــار مــوج دریــا روی ســاحل شــنی روی الم 

رســوب مــی کننــد.
روغن نامناسب. 2

ــا  ــن نادرســت اســتفاده شــده باشــد، ی ــک روغ ــر از ی اگ
یــک روغــن تقلبــی و کــم کیفیــت، بدیهــی اســت ایــن روغــن 
دوام کاری مــورد نظــر را نخواهــد داشــت. نمــی تــوان از یــک 

روغــن تقلبــی بــه انــدازه یــک روغــن درســت کار کشــید.
ایــن گونــه روغن ها از فروشــگاه های نامعتبــر یا روش های 
حمــل نامطمئــن و بــدون آزمایــش اولیــه وارد کار شــده انــد.
 نمونــه هــای از روغــن نامناســب کــه در آزمایشــگاه دیــده 

و نشــانه هایــی دارنــد کــه در ذیــل مطــرح می گــردد:
2-1- روغــن هــای تقلبــی همیشــه فــالش ) نقطــه 
اشــتعال ( پایینتــری دارنــد. زیــر C۫  200 و شــخصاً روغــن نــو 

ــده ام. ــالش135 c دی ــا ف 40  ب
2-2- ویســکوزیته )لزجــت ( پایــداری کمــی دارد.  البتــه 
مــی تواننــد با افــزودن مــواد یــا اســتفاده ازمخلوط بــرش های 
ســنگین و ســبک بــرای روغــن نــو بــه بــازه ویســکوزیته مــورد 
ــدارد. ــکوزیته ن ــی دوام ویس ــن تقلب ــی روغ ــند ول ــر برس نظ
2-3- درســت ماننــد ویســکوزیته، TBN ) خاصیــت ضــد 
ــدارد. حتــی اگــر  اســیدی ( روغــن هــم دوام وعمــر الزم را ن
ــن  ــب، TBN روغ ــی نامناس ــواد قلیای ــا م ــند ب ــته باش توانس
ــن  ــد(، ای ــتر از ح ــا بیش ــی وقته ــد ) بعض ــاال ببرن ــو را ب ن
ــه  ــروع ب ــد از ش ــی بع ــدت کوتاه ــی در م ــای تقلب افزودنی ه
کار روغــن نابــود شــده و TBN بــه شــدت پاییــن مــی آیــد.
ــی خــود را هــم درســت  2-4- روغــن نامرغــوب کار اصل
انجــام نــداده و فرســایش بــاال رفتــه و ذرات فرسایشــی 
لغزشــی بیشــتری بدلیــل از بیــن رفتــن فیلــم روغــن در نقــاط 

ــد. ــر فشــار خواهــم دی حســاس و پ
2-5- نشــانه هــای مشــابه روغــن خــراب در همــه 
دســتگاه هایــی کــه از ایــن روغــن اســتفاده کــرده انــد دیــده 
ــود  ــتفاده ش ــن اس ــن روغ ــاره از همی ــر دوب ــوند و اگ ــی ش م

ــد.  ــم دی ــج را خواهی ــن نتای همی
نکته ای که باید مواظب آن بود : 

ــه  ــی ب ــن تقلب ــای ورود روغ ــن راه ه ــده تری ــی از عم یک

انبــار یــک کارگاه، تعویــض چنــد بشــکه از روغــن درســت بــا 
ــه کارگاه  ــا ب ــن ه ــان حمــل روغ ــی در زم ــای تقلب ــن ه روغ
اســت. شناســایی چنــد بشــکه تقلبــی از بیــن تعــدادی 
بشــکه ســالم کار ســختی اســت. در چنیــن شــرایطی نشــانه 
ــیت  ــاد حساس ــل از ایج ــوند و قب ــی ش ــده م ــی دی ــا گاه ه
دوبــاره گــم مــی شــوند )تــا خســارت بعــدی(. کنتــرل حمــل 

ــت. ــاره کار اس ــا چ ــا تنه روغن ه
2-6- بــا زمــان کارکــرد کنتــرل شــده بــا همیــن روغــن، 
اوضــاع تغییــری نمــی کنــد. بــا اســتفاده از یــک روغــن دیگــر 

کــه از منابــع دیگــری باشــد، مشــکل حــل مــی شــود.
2-7- بــا آزمایــش قطــره، کمبــود افزودنــی هــا مشــخص 

خواهــد بــود.
2-8- رســوبات روغــن روی شیشــه حالــت هــای مجتمــع 
لجنــی و گریــس ماننــد بیشــتری دارنــد و ذرات خشــک و ریــز 
ــاز هــم ماننــد  ــز ب ــی ذرات ری کمتــری دیــده مــی شــوند. ول
ــه هــای  نشــانه هــای مــوج روی ســاحل یــا رســوبات رودخان

خشــک هســتند.
روغن آلوده به ضد یخ. 3

ــر  ــا دیگ ــخ ی ــد ی ــا ض ــوی ب ــر نح ــه ه ــن ب ــرگاه روغ ه
ــرریز  ــاًل س ــود- مث ــوده ش ــک کاری آل ــای آب خن افزودنی ه
روغــن بــا قیــف یــا ظــرف هایــی کــه قبــاًل بــا آنهــا ضــد یــخ 
ــل  ــک کاری بداخ ــتی آب خن ــا نش ــت- ی ــده اس ــا ش جابج
سیســتم روغــن کاری- مــواد شــیمیایی موجــود در آب و خــود 
ــدار  ــر مق ــه اگ ــد. البت ــراب کنن ــن را خ ــد روغ ــی توانن آب م
آلودگــی روغــن بــه آب زیــاد شــده باشــد، از همــان راه آلودگی 
آب مســئله روشــن مــی شــود. اگــر مقــدار آلودگــی آب کــم 
و مزمــن باشــد ایــن امــکان وجــود دارد کــه کــه آب داخــل 
ــته  ــودی نداش ــش آب نم ــرای آزمای ــده و ب ــار ش ــن بخ روغ
ــخ و  ــد ی ــال ض ــن ح ــد. در عی ــکل باش ــایی آن مش و شناس
مــواد شــیمیایی دیگــری مــی تواننــد روغــن را خــراب کننــد.

 نشانه ها در این موارد چه می گویند؟
3-1- آیــا گزارشــی از کــم شــدن دائمــی و کــم آب 

خنــک کاری موتــور داریــم؟
ــن در  ــز آه ــگ قرم ــوص زن ــود آب بخص ــار وج 3-2- آث
نمونــه هــای روی کاغــذ و شیشــه دیــده خواهنــد شــد.) روی 

ــوند(. ــده می ش ــر دی ــذ بهت کاغ
ــا درجــه  3-3- در آزمایــش آب احتمــال اینکــه روغــن ت
حــرارت 150 و 160 نشــانه ای از جوشــیدن و حبــاب نشــان 
ــد  ــیدن کن ــه جوش ــروع ب ــد ش ــه بع ــی از 150 ب ــد ول نده
ــید و  ــه جوش ــا 200 درج ــه ت ــر نمون ــت. اگ ــاد اس ــیار زی بس
نشــانه زنــگ قرمــز آهــن و روغــن ســیاه تــر از حــد معمــول را 
داشــته باشــیم، بــه احتمــال خیلــی زیــاد مشــکل آب خنــک 

ــم. ــی مزمــن را داری کاری کوچــک ول
3-4- لختــه شــدن و فســاد در روغــن و وجــود تکــه هــای 
تــا 500 میکرونــی و نــرم لجــن کــه در رســوبات ســیاه رنــگ 

روی الم دیــده مــی شــود.
3-5- ویسکوزیته معموالً باال می رود.
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3-6- فرســایش بــاال مــی رود. بــا کیــپ شــدن فیلتــر کــه 
از نشــانه هــای معــروف ضــد یــخ اســت، فشــار شــکن فیلتــر 
بــاز شــده و ذرات درشــتی کــه کــه توســط فیلتــر از ورود بــه 
آنهــا بــه سیســتم پیشــگیری شــده بــود، وارد روغــن شــده در 

آزمایــش دیــده مــی شــوند.
3-7- فــالش روغــن آلــوده بــه ضــد یــخ معموال شــعله ای 

بــه رنــگ ســبز فســفری دارد ) مثــل رنــگ خــود ضــد یخ(.
ــی و . 4 ــت حرارت ــده از شکس ــد ش ــن فاس روغ

اکسیداســیون
روغــن هــای معدنــی و ســینتتیک، در تمــاس با اکســیژن 
ــاال  ــای کار ب ــر دم ــن اگ ــوند. بنابرای ــی ش ــیده م ــا اکس وگرم
ــد اکسیداســیون  ــاد باشــد، رون ــوا زی ــا ه ــاس ب ــا تم باشــد ی
ســرعت مــی گیــرد ) دو برابــر شــدن بــا هــر ده درجــه گــرم 

ــر  ــوی دیگ ــدن (. از س ــر ش ت
سیســتم  در  اشــکالی  اگــر 
موتــور داشــته باشــیم کــه 
ــی  ــدن نقاط ــدا ش ــه پی منجرب
ــطوح  ــاد در س ــای زی ــا گرم ب
آلــوده بــه روغــن موتــور شــود، 
ــی  ــت حرارت ــده شکس ــا پدی ب
ــویم. ــی ش ــه رو م ــن رو ب روغ
اکسیداســیون روغـــــن 
و  ای  قهــوه  و  زرد  رســوب 
ــر در  ــل ت ــل ح ــر قاب ــرم ت ن
ــن  ــل تولوئ ــی مث ــالل های ح
می دهــد. شکســت حرارتــی 

یعنــی قــرار گرفتــن در معــرض 
حــرارت هــای باالتــر از 200 درجــه بــدون تمــاس با اکســیژن 
کافــی روغــن را بــه اجــزای دیگــری تبدیــل مــی کنــد. کربــن، 
گاز، رســوبات ســخت و ســیاه رنــگ و برخــی محصــوالت زود 

ــتند.  ــه هس ــن جمل ــه از ای ــن پای ــر از روغ ــوش ت ج

نشانه های این وضعیت کدامند؟
بــرای  ویســکوزیته  رفتــن  بــاال  احتمــال   -1-4
ــت  ــرای شکس ــکوزیته ب ــدن ویس ــن آم ــیون و پایی اکسیداس

حرارتــی 
4-2- کــم شــدن عمــر افزودنــی هــا. پاییــن آمــدن زود 

) TANــاال رفتــن عــدد اســیدی هنــگام TBN . )ب
4-3- بــوی ســوختگی از روغــن کارکــرده بــرای شکســت 
ــود  ــل وج ــخ بدلی ــادام تل ــن ب ــل روغ ــی مث ــی- بوی حرارت
ــل  ــوی قاب ــیون ب ــروژن. اکسیداس ــیدهای نیت ــات اکس ترکیب

ــدارد. ــان ن ــرای انس ــخیص ب تش
4-4- جوشــیدن روغــن در حرارتهــای پایینتــر ) حــدود 

ــرای شکســت حرارتــی. 200 ( ب
4-5- روی الم و فیلتــر پــچ، بــرای روغــن هــای اکســید 
شــده، رســوب هــای زرد و قهــوه ای و قهــوه ای ســوخته کــه 
تکــه هــای بــزرگ و پوســته ای آنهــا هــم دیــده مــی شــوند.

4-6- بــرای روغــن هــای دچــار شکســت حرارتــی شــده، 
ــه در  ــر ک ــر از ذرات دوده و ســه بعــدی ت ــن بزرگت ذرات کرب
ــز و  ــا تی ــای آنه ــه ه ــوند.و لب ــی ش ــل نم ــی ح ــچ محلول هی

ــراق اســت. ب
روغن سوزی و رد کردن کمپرس شدید. 5

رد شــدن کمپــرس ســیلندرها و ورود مخلوطــی از گازهای 
ــوخته  ــص س ــل ناق ــولفور- دوده ( و گازوئی ــراق )آب- س احت
یــا نســوخته بــه داخــل موتــور باعــث اعمــال فشــار زیــاد بــه 
ــود.  ــول می ش ــد معم ــر از ح ــدن آن زودت ــیاه ش ــن و س روغ
نشــانه هــای ایــن نــوع خرابی توســط ســرویس کاری )ســرریز 
روغــن زیــاد ( و بازدیدهــای فنــی )کمپــرس زیــاد رد کــردن( 
و رانندگــی ) دیــر روشــن شــدن در هــوای ســرد- دود زیــاد- 
قــدرت کــم- بــوی روغــن ســوخته( شناســایی مــی شــوند. در 
آزمایشــگاه هــم رســوب روغنــی 
ــاد  ــی زی ــوب کربن ــاد- رس زی
و بعضــی وقتهــا همــراه بــا 
عامــل ریشــه ای خرابــی یعنی 
ــن  ــیلیس همچنی ــی س آلودگ
ــن و از  ــی پایی ــالش احتمال ف
ــا  ــن ســریع افزودنیه ــن رفت بی
ــوط  ــی مرب ــوع خراب ــه ایــن ن ب

هســتند.
ــده  ــاد ش ــورد ی ــج م از پن

ــاال،  در ب
بیشـــتر  اول:  مــورد 
کنتــرل  شــروع  زمــان  در 
و  موتــوری  روغن هــای  بــر 
آزمایشــات آنهــا دیــده مــی شــود و پــس از شناســایی اشــکال، 
ــکل  ــده و مش ــام ش ــت انج ــر وق ــت و س ــا درس ــرویس ه س

برطــرف مــی شــود.
مــورد دوم: نســبتاً شــایع اســت. بخصــوص بــرای 
ــک و از  ــای کوچ ــش ه ــود را در بخ ــن خ ــه روغ ــی ک آنهای
منابــع نامطمئــن تهیــه مــی کننــد یــا توســط حمــل و نقــل 

ــد. ــی کنن ــال م ــه کارگاه ارس ب
مــورد ســوم: بــرای آنهایــی کــه آزمایشــگاه روغن دارنــد 
ــده و  ــش آم ــد پی ــی کنن ــتفاده م ــم اس ــب ه ــن مناس و روغ
چــون در ایــن مــورد زیــاد ســوال مــی شــد، بــه ایــن صــورت 

پاســخ داده شــد.
مــورد چهــارم: در موتورهــای دیــزل کــم اتفــاق 
ــی  ــته بررس ــن نوش ــی در ای ــوبات روغن ــون رس ــد. چ می افت

ــد. ــاره ش ــم اش ــا ه ــه آنه ــود، ب ــی ش م
ــل  ــه دلی ــد ب ــایع اســت. نبای ــم: بســیار ش ــورد پنج م
ــه  ــی ک ــه اصل ــایی ریش ــم آن، از شناس ــودن عالئ ــح ب واض

ــویم. ــل ش ــت غاف ــیلیس اس ــی س ــان آلودگ هم
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ــوروز از  ــد ن ــرگان مانن ــن مه جش
ــتانی  ــای قدیمــی و باس جشــن ه
دیربــاز  از  کــه  اســت  ایرانیــان 

درایــن ســرزمین رایــج بــوده و 
تاریــخ برگــزاری آن روز شــانزدهم 

ــاه  ــر از م ــی روز مه ــر، یعن ــاه مه از م
ــنت  ــک س ــاس ی ــه براس ــت ک ــر اس مه

ــی شــد.  ــه م ــران جشــن گرفت قدیمــی در ای
درگاهشــمار باســتانی ایرانیــان همــه روزهــای مــاه 

ــا  ــزو آنه ــز ج ــال نی ــاه س ــام دوازده م ــه ن ــتند ک ــم داش اس
ــاه، آن  ــان م ــاه در هم ــام م ــا ن ــام روز ب ــارن ن ــود و در روز تق ب
ــا  ــز ی ــام هرم ــه اســت ن ــه مــی شــد. ازآن جمل روز جشــن گرفت
هورمزدکــه همــان اهــورا مــزدا اســت بــرای اولیــن روز، بهمــن بــه 
معنــی اندیشــه نیــک و پــاک بــرای دومیــن روز، اردیبهشــت بــه 
ــه معنــی  ــرای ســومین روز، شــهریور ب معنــی راســتی و پاکــی ب
پادشــاهی آرمانــی و نیرومنــدی بــرای چهارمیــن روز، ســپندارمذ 
ــن روز  ــرای پنجمی ــاروری ب ــر ب ــن، مظاه ــی زن و زمی ــه معن ب
ــانزدهمین  ــرای ش ــان ب ــتی و پیم ــی دوس ــه معن ــر ب و.......  مه
ــارن ــر درتق ــانزدهم مه ــاس ش ــن اس ــر ای ــر. ب ــی آخ  روز و ال
نــام روز و مــاه بــه نــام مهــرگان جشــن گرفتــه مــی شــد. تاریــخ 
بنیان گــذاری مهــرگان ماننــد نــوروز بســیار دور و قدیمــی اســت 
و تقریبــا هیــچ مورخــی نتوانســته تاریــخ دقیقــی بــه عنــوان مبــدا 
ــرای آن پیــدا کنــد. آنقــدر دور کــه از مرزهــای تاریخــی گــذر  ب
مــی کنــد و بــا اســطوره هــا پیونــدی عمیــق برقــرار مــی کنــد. 
بــدون شــک جشــن مهــرگان بــا آئینــی بســیار باســتانی بــه نــام 
آئیــن مهــر پیونــد دارد. درگذشــته هــای بســیار دور، انســانها در 
ــد  ــی گرفتن ــمان کمــک م ــتارگان آس ــفرهای دور و دراز از س س
ــه  ــود ک ــرار ب ــان برق ــال چن ــزاران س ــول ه ــه درط ــن رابط و ای
ــم و  ــه عل ــز در عرص ــگفت انگی ــای ش ــرفت ه ــود پیش ــا وج ب
تکنولــوژی، هنــوز هــم ایــن ارتبــاط، بــه شــکلی تنگاتنــگ ادامــه 
دارد و امــروز بــه نــام علــم نجــوم شــناخته مــی شــود. درحــدود 

ــام  ــه ن ــش، ســتاره ای ب 4800 ســال پی
ذیــخ یــا ثعبــان، قطــب آســمانی زمیــن بــود 
ــود  ــای خ ــروزی، در ج ــی ام ــتاره قطب ــد س و مانن
ــه دو  ــتاره در میان ــن س ــود. ای ــتاده ب ــت ایس ــی حرک ــت و ب ثاب
صــورت فلکــی بــه نــام هــای دب اکبــر و دب اصغر)خــرس 
ــی  ــورت فلک ــن دو ص ــده و ای ــع ش ــرس کوچک(واق ــزرگ و خ  ب
درهــر شــبانه روز یــک بــار بــه دورآن گــردش مــی کردنــد. ایــن 
گــردش همــراه بــا گــردش صــورت فلکــی ثعبــان، نــگاره باســتانی 
چلیپــا یــا صلیــب شکســته را درآســمان ترســیم مــی کــرد کــه 
بســیاری معتقدنــد ایــن همــان گردونــه مهر اســت که دراوســتای 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس ــاره ش ــیار اش ــه آن بس ــن ب که
ــتند  ــن می دانس ــمان و زمی ــل آس ــه ثق ــر را نقط ــه مه ــت ک اس
ــه دور  ــد ناظــر زمینــی، همــه ســتارگان و صــور فلکــی ب و از دی
ــده هســتی  ــر را ســامان دهن ــن رو مه ــد. از ای مهــر می چرخیدن
ــی  ــای کیهان ــون و هنجاره ــبان قان ــز پاس ــده و نی ــرار کنن و برق
ــزد  ــا او را ای ــته و بعده ــتی دانس ــان هس ــر جه ــم ب ــام حاک ونظ
ــتند.  ــت دانس ــر و محب ــز مه ــان و نی ــتی و پیم ــنائی و راس روش
ــمانی  ــب آس ــان از قط ــتاره ثعب ــش، س ــال پی ــس از 4800 س پ
فاصلــه مــی گیــرد و ایــن فاصلــه منجــر بــه گــردش ایــن ســتاره 
بــه دور نقطــه قطــب آســمانی) ســتاره قطبــی فعلــی( و ترســیم 
ــد  ــیاری معتقدن ــودکه بس ــی ش ــمان م ــره ای کوچــک درآس دای
ایــن حلقــه، سرچشــمه پیدایــش بــاوری بــه نــام حلقــه مهــر یــا 
ــیاری از  ــون در بس ــان تاکن ــه از آن زم ــت ک ــان اس ــه پیم حلق
ــام حلقــه ازدواج رواج دارد. مهــر یــا میتــرا  ــه ن جوامــع بشــری ب
ــنائی،  ــزد روش ــده، ای ــرده ش ــام ب ــیار ازآن ن ــتا بس ــه در اوس ک
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پیمــان، دوســتی و مهــر و ایــزد بــزرگ دیــن وآئیــن مهری اســت.
بخــش مهــم و بزرگــی از اوســتا بــه نــام مهریشــت دربزرگداشــت 
و ســتایش ایــن ایــزد بــزرگ و کهــن ایرانــی ســروده شــده اســت. 
مهــر یشــت، دهمیــن یشــت اوســتا و از لحــاظ مضمــون همــراه 
ــه شــمار مــی رود.  ــن بخــش آن ب ــن یشــت،کهن تری ــا فروردی ب
ــی  مهــر یشــت از منظــر اشــاره هــای نجومــی و باورهــای کیهان
ــن  ــتا اســت و که ــای اوس ــن بخــش ه ــاب تری ــن و ن از مهم تری
ــودن  ــروی ب ــتان از ک ــان باس ــی ایرانی ــاره آگاه ــند درب ــن س تری
زمیــن. مهــر یشــت درمتــن اصلــی بــه نظــم ســروده شــده وکهــن 
تریــن ســند شــعر گونــه ایرانــی شــناخته مــی شــود. ایــن یشــت 
دلکــش سرشــار از نیــروی شــاعرانه و سرچشــمه ســرودهای 
ایرانــی در وصــف دو ویژگــی اصیــل و ارزشــمند ایرانیــان یعنــی 
راســتی و پهلوانــی بــه شــمار مــی رود. قســمتی ازآن چنین اســت 
)می ســتایم مهــر دارنــده دشــت هــای پهنــاور را، اوکــه آگاه بــه 
گفتــار راســتین اســت، آن انجمــن آرائــی کــه دارای هــزاران گوش 
اســت، آن خــوش اندامــی کــه دارای هــزار چشــم اســت، آن بلنــد 
ــی  ــای آســمان ایســتاده و نگاهبان ــاالی برومنــدی کــه در فرازن ب

نیرومنــد و بــه خــواب نرونــده اســت(. 
ــر  ــای مه ــگاره ه ــر، ن ــورد مه ــر در م ــه دیگ ــب توج ــه جال نکت
ــه شــکل مــردی کــه  یــا میتــرا اســت کــه نقــش او را معمــوال ب
پرتوهــای نورانــی برگــرد ســرش دیــده مــی شــود نشــان می دهد. 
ــا  ــو ی ــزودن پرت ــا اف ــانی ب ــری در عصــر ساس ــنت نگارگ ــن س ای
هاله هــای نورانــی برگرد ســر پادشــاهان و پــس از آن در نگارگری 
صــور پیامبــران و شــخصیت هــای مقــدس و دینــی ادامــه یافــت. 

مبدا مهرگان 
ــر ــتان روز مه ــران باس ــرگان درای ــن مه ــزاری جش ــان برگ  زم
ــن  ــده ای ای ــت. ع ــاه اس ــر م ــانزدهم مه ــی ش ــر، یعن ــاه مه از م
ازجملــه در روز دهــم مهــر  را درروزهــای دیگــر و  جشــن 
ــر  ــان معتب ــران شناس ــیاری از ای ــه بس ــد ک ــی کنن ــزار م برگ
آن را نادرســت مــی داننــد. در ابتــدا زمــان برگــزاری ایــن 
ــیوه  ــن ش ــود و ای ــز ب ــل پائی ــاز فص ــر و درآغ ــم مه ــن یک چش
دســت کــم تــا پایــان دوره هخامنشــیان و احتمــاال اواخــر 
ــله  ــت سلس ــا در دوران حکوم ــت، ام ــه داش ــکانیان ادام دوره اش
ساســانی ایــن رســم بــه روز شــانزدهم مهــر انتقــال یافــت 
ــن در روز  ــن جش ــه ای ــت ک ــال اس ــزار س ــدود دو ه ــون ح واکن
شــانزدهم مهــر از گاهشــماری ایرانــی برگــزار مــی گــردد. 
ــد آن دارای  ــه ســه بع ــی اســت ک ــاد گوناگون ــرگان دارای ابع مه

ــت بیشــتری اســت.  اهمی
مهرگان طبیعی 

ــی اســت. در شــروع  ــوروز دارای اعتــدال کیهان مهــرگان ماننــد ن
مــاه مهــر انــدازه شــب و روز تقریبــا برابــر مــی شــود و شــاید ایــن 
نیــز یکــی از وجــوه نــام گــذاری مهــر باشــد کــه او را ایــزد داوری 
و عدالــت و دادگســتری و برابــری مــی شــناختند. همچنیــن مهــر 
مــاه برابــر اســت بــا پایــان فصــل برداشــت محصــوالت کشــاورزی 
و دوره اتمــام رنــج کشــاورزان و زمــان برخــورداری از گنــج ناشــی 
ــزاری  ــتراحت و برگ ــرای اس ــبی ب ــان مناس ــز زم ــج، و نی از رن
ــب و کار  ــاز کس ــاورزی از دیرب ــه کش ــرا ک ــادی، زی ــن و ش جش

عمــده مردمــان ایــن ســرزمین بــود.
درطــول تاریــخ ایــن ســرزمین، اقــوام بســیاری بــر ایــران اســتیال 
یافتنــد و قــرن هــا بــر ایــن ســرزمین حکومــت کردنــد و بســیار 
ــگ  ــوم و فرهن ــتند آداب و رس ــعی داش ــه س ــت ک ــی اس طبیع
ــگ  ــدرت فرهن ــوت و ق ــا ق ــد، ام ــم کنن ــز حاک ــان را نی خودش

ــزارد. ــاکام گ ــا را ن ــالش ه ــن ت ــی، بســیاری از ای ایران
درمــورد مهــرگان امــا قضیــه کمــی متفــاوت اســت. هــم 
ــه  ــوام ک ــایر اق ــراب و س ــز اع ــا و نی ــان ه ــم افغ ــا و ه مغول ه
ــس  ــد، پ ــت کردن ــران حکوم ــر ای ــی ب ــی بعضــا طوالن در زمانهای
از اســتیال درمــورد جشــن مهــرگان موضعــی خصمانــه نداشــتند، 
علــت اصلــی ایــن امــر ایــن بــود کــه مهــرگان در زمــان برداشــت 
محصــوالت کشــاورزی و بضاعــت عامــه مــردم برگــزار مــی شــد 
ــرای  ــی، ب ــر ایران ــه غی ــی و چ ــه ایران ــت، چ ــکام وق ــذا ح و ل
ــر  ــای دیگ ــام ه ــا ن ــات و ی ــا مالی ــراج ی ــه خ ــه ک ــت آنچ دریاف
خوانــده مــی شــد، ناچــار از پذیــرش ایــن آئیــن بودنــد. برخــی از 
ــر از  ــاه را متاث ــر م ــی در مه ایران شناســان شــروع ســال تحصیل

ــد.  ــی دانن ــرگان م جشــن مه
مهرگان اسطوره ای 

ــروزی  ــاه پی ــوان م ــه عن ــاه ب ــه هــای بیســتون از مهــر م درکتیب
داریــوش بــزرگ بــر گئومــات غاصــب کــه بنــا بــر نوشــته هــای 
ــتانده و  ــا را س ــال آنه ــرده و م ــتم ک ــردم س ــه برم ــن کتیب ای
نیایشــگاه هایشــان را ویــران کــرده یــاد مــی شــود؛ زمــان  
ــی،  ــاهنامه فردوس ــت. در ش ــخ اس ــر از تاری ــه فرات ــرگان البت مه
از پیــروزی فریــدون پنجمیــن پادشــاه از سلســله پیشــدادیان بــر 
ضحــاک مــاردوش بــه عنــوان اتفــاق میمونــی کــه در مهــر مــاه 

ــی شــود.  ــاد م ــد ی ــع گردی واق
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فریدون چو شد برجهان کامکار

و تخت مهی تاج  کیان  به رسم 

به روز خجســـته سر مهر ماه                                      

مهر ماه  او  از  یادگاراست  کنون 

شهریار جزخویشتن  ندانست 

کاخ شاهنشهی  با  بیاراســـت 

نهاد آن کیانی کاله  بر  بســـر 

چهر  منهای  ایچ  برنج  و  بکوش 

عــالوه بــر فردوســی، شــعرای بســیار دیگــری نیــز دربــاره همیــن 
ــری  ــلمان، منوچه ــعد س ــعود س ــه مس ــد ک ــروده ان ــوع س موض
ــد.  ــه ان ــی، عنصــری، اســدی توســی و رودکــی ازآن جمل دامغان
ــرگان و  ــاره مه ــل درب ــه تفصی ــم ب ــی در التفهی ــان بیرون ابوریح
ــه  ــه و در آثارالباقی ــخن گفت ــاک س ــر ضح ــدون ب ــروزی فری پی
ــد: در عهــد زرتشــتی  ــن مــی گوی ــول ســلمان فارســی چنی از ق
ــود،  ــدگان خ ــت بن ــرای زین ــد ب ــه خداون ــم ک ــی گفتی ــودن م ب
یاقــوت را در نــوروز و زبرجــد را در مهــرگان بیــرون آورد و فضــل 
ــر روز هــای دیگــر ماننــد فضــل یاقــوت و زبرجــد  ــن دو روز ب ای
ــد :  ــی گوی ــه م ــان در ادام ــرات. ابوریح ــر جواه ــر دیگ ــت ب اس
ــدر  ــر و ان ــش مه ــاه و نام ــانزدهم روز اســت از مهرم ــرگان ش مه
ایــن روز افریــدون ظفریافــت بــر بیوراســب جــادو، آنــک معــروف 
اســت بــه ضحــاک و بــه کــوه دماونــد بازداشــت ) اشــاره بــا دربند 
کــردن ضحــاک توســط فریــدون در کــوه دماونــد ( و روزهــا کــه 
پــس از مهــرگان اســت همــه جشــنند. ضحــاک هــزار ســال عمــر 
کــرد و ایــن کــه ایرانیــان بــه یکدیگــر دعــا کننــد کــه هــزار ســال 
زنــده باشــی، از آن رواســت کــه چــون دیدنــد ضحــاک توانســت 
هزارســال عمــر کنــد،  پــس ایــن امــر ممکــن اســت بــرای همــه. 

مهرگان دینی 
ــر  ــن مه ــترش آئی ــده از دوران گس ــک بازمان ــدون ش ــرگان ب مه
در ایــران و بعدهــا در دیگــر نقــاط جهــان از جملــه روم باســتان 
ــن مــزدا پرســتی  اســت، امــا دردوران حکومــت هخامنشــیان دی
یــا آئیــن زرتشــتی کــه مبــدا آن در شــرق ایــران بــود ) منطقــه 
معــروف بــه جیحــون و آمودریــا ( در همــه نقــاط ایــران گســترش 
ــد  ــر، همانن ــن مه ــا آئی ــه ب ــت در مواجه ــن زرتش ــت و آئی یاف
برخــورد بســیاری دیگــر از ادیــان درتقــارن تاریخــی بــا یکدیگــر، 
نــه توانســت و نــه خواســت کــه همــه ابعــاد آن را از بیــن ببــرد 
و خــود را جایگزیــن ســازد، پــس ســعی در اختــالط مناســبی از 
ــت،  ــن زرتش ــت دی ــترش و حاکمی ــس ازگس ــود و پ ــن دو نم ای
ــدا  ــزل پی ــی تن ــن خــدای آریائ ــام بزرگتری ــرا از مق ــا میت ــر ی مه
کــرده و یکــی از آفریــدگان اهورامــزدا دانســته شــد. بــا ایــن همــه 
دردوران اردشــیر دوم، میتــرا در کنــار آناهیتــا بــه عنــوان ایــزدی 

بــزرگ ســتایش مــی شــود.
آئین های مهرگان

ــاره مهــرگان باقــی مانــده،  براســاس آنچــه از منابــع موجــود درب
مــی شــود دریافــت کــه در جشــن مهــرگان مردمــان بــا 

ــد  ــک چن ــر ی ــد و ه ــی آمدن ــم م ــگ گرده ــای رنگارن ــه  ه جام
ــه  ــر هدی ــه یکدیگ ــه ب ــتند ک ــراه داش ــه هم ــادباش ب ــته ش نبش
ــده  ــک نامی ــروز کارت تبری ــه ام ــا ک ــته ه ــن نبش ــد. ای می دادن
ــز  ــت و نی ــی گرف ــرار م ــا ق ــه ای زیب ــا در لفاف ــود غالب ــی ش م
ــرگان،  ــفره مه ــا س ــی ی ــوان مهرگان ــت. خ ــوش داش ــی خ بوئ
ــان  ــه در می ــی ک ــگ ارغوان ــه رن ــه ای ب ــود از پارچ ــفره ای ب س
آن گلــی بــا نــام گل همیشــه شــکفته قــرار داشــت و اطــراف آن 
ــم  ــروزه نمی دانی ــه  ام ــن می شــد والبت ــواع گل تزئی ــا ســایر ان ب
ــی  ــرای گلهائ ــی ب ــی عموم ــا نام ــوده و ی ــی خــاص ب ــه آن گل ک
ــن  ــون ای ــت. درپیرام ــی اس ــا طوالن ــکفتگی آنه ــه دوران ش ک
گل هــا شــاخه هائی از درخــت گــز یــا هــوم قــرار داده مــی شــد 
وگونه هائــی از میــوه هــای پائیــزی کــه ترجیحــا بــه رنــگ ســرخ 
بــود درآن ســفره قــرار مــی گرفــت، میــوه هائــی ماننــد ســیب و 
ــار و انگــور و همچنیــن آشــامیدنی خــاص و نیــز نانــی خــاص  ان
کــه از هفــت نــوع غلــه گوناگــون تهیــه مــی شــد از دیگــر مراســم 

ــود.  ــن جشــن ب ای
موسیقی مهرگانی

دربرخــی ازآثــار تاریخــی از جملــه دربرهــان قاطــع نــام مهــرگان 
بــرای یکــی ازمقــام هــای موســیقی ســنتی ایــران آورده شــده و 
نیــز درکتــاب موســیقی کبیــر اثــر ابونصــر فارابــی مقــام یازدهــم 
بــه نــام مهــرگان ثبــت شــده اســت و نظامــی گنجــوی در منظومه 
خســرو و شــیرین نــام لحــن بیســت و یکــم از الحــان ســی گانــه 
را مهــرگان نوشــته اســت.گمان مــی رودکــه درجشــن مهــرگان 
ــت  ــام داش ــی ن ــیقی مهرگان ــه موس ــز ک ــی نی ــیقی خاص موس
ــت  ــی دردس ــات آن اطالع ــروز از جزئی ــه ام ــده ک ــی ش اجراءم
نیســت. در میــان مراســم و جشــن هــای قدیمــی کــه یادگارهــای 
تاریخــی فرهنــگ و ســنت هــای این ســرزمین هســتند، نــوروز به 
دلیــل فراگیــری وآئیــن یلــدا بنابرقدمــت ســنتی آن برقــرار مانــده 
اســت، امــا مهــرگان و بســیاری از مراســم و جشــن هــای دیگــر 
ــد و  ــا از یادهــا رفتــه ان ماننــد تیــرگان، جشــن ســده و غیــره، ی
یــا در دل ســایر مراســم محلــی شــکل و رنــگ عــوض کــرده انــد. 
امــروز البتــه جشــن مهــرگان بــه عنــوان جشــنی خانوادگــی در 
ــا  ــتی م ــان زرتش ــه هموطن ــی ک ــر مناطق ــزد و دیگ ــان و ی کرم
ســکونت دارنــد برگــزار مــی گــردد واز شــکوه و عظمــت گذشــته 

آن تنهــا نامــی مانــده اســت.
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آیا شما هم نیمکـــــــت...دارید؟
روزی لویی شــانزدهم در محوطه ي کاخ خود مشــغول قدم زدن بود که ســربازی راکنار یک نیمکت در حال نگهبانی دید؛

 از او پرســید تــو بــرای چــی اینجــا قــدم میزنــی و از چــی نگهبانــی میدی؟ســرباز دســتپاچه جــواب داد قربــان مــن را 
افســر گارد اینجــا گذاشــته و بــه مــن گفتــه خــوب مراقــب باشــم!

 لویــی، افســر گارد را صــدا زد و پرســید ایــن ســرباز چــرا ایــن جاســت؟ افســر گفــت قربــان افســر قبلــی نقشــه ي 
قــرار گرفتــن ســربازها ســر پســتها را بــه مــن داده مــن هــم بــه همــان روال کار را ادامــه دادم!

مــادر لویــی او را صــدا زد وگفــت مــن علــت را می دانــم، زمانــی کــه تــو 3 ســالت بــود ایــن نیمکــت را رنــگ زده 
بودنــد و پــدرت بــه افســر گارد گفــت نگهبانــی را اینجــا بگذارنــد تــا تــو روی نیمکــت ننشــینی و لباســت رنگــی نشــود! و 

از آن روز 41 ســال می گــذرد و هنــوز روزانــه ســربازی اینجــا قــدم میزنــد!
فلسفه ي عمل تمام شده ولی عمل فاقد منطق هنوز ادامه دارد!

روزانه چه کارهای بیهوده ای را انجام می دهیم، بی آنکه بدانیم چرا؟
آیا شما هم این نیمکت را در روان خود، خانواده و جامعه مشاهده می کنید؟

پــس دوســتان هــم اکنــون درنگــی بــر کارهــای خــود داشــته باشــید و ســعی کنیــد لیســتی از آنهــا را در ذهــن خــود 
ترســیم کنیــد ســپس اهمیــت و دلیــل هــر کــدام را بررســی کنیــد و هرکــدام کــه احســاس مــی کنید غیــر مفیــد و ضرورتی 
بــرای انجــام آن نیســت حــذف کنیــد و وقــت آن را بــه کارهــای مهــم تــر دهیــد تــا عملکــرد شــما افزایــش یابــد و حتــی 
بــه کارهــای مهــم تــر خــود بیشــتر دقــت کنیــد و اگــر الزم اســت وقــت بیشــتری بــرای آنهــا صــرف کنیــد موفــق باشــید.

مهندس فرهاد فرزاد
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بــه نظــر اینجانــب شــهر ســاري از نظــر تامیــن نیازهــاي جســمي و روانــي 
شــهروندان آن در وضــع بحرانــي قــرار دارد. ایــن شــهر بــا توســعه نامتعــادل، 
بــدون در نظرگرفتــن نیازهــاي زیســتي شــهروندان، بــدون فضــاي ســبز کافي 

و بــا انبوهــي از خودروهــا، روز بــه روز بیشــتر نفســش تنــگ مــي شــود.
فضــاي ســبز در حکــم ریــه هــا ي شــهر اســت. غلظــت آالینــده هــا در 
گیاهــان خیلــي بیشــتر از محیــط اطــراف آنهاســت. گیاهــان آالینــده هــا را 
جــذب و هــوا را پاالیــش مــي کننــد. تنهــا منبــع اکســیژن در کــره زمیــن 

ــتند.  ــان هس گیاه
ــل  ــه س ــا ازجمل ــاري ه ــیاري از بیم ــراي بس ــوز ب ــه هن ــم ک در قدی
ــوا  ــوش آب و ه ــاط خ ــه نق ــلول را ب ــاران مس ــت، بیم ــود نداش ــي وج درمان
ــط  ــن محی ــا در ای ــیاري از آنه ــتادند و بس ــي فرس ــت م ــر دار و درخ و پُ
ــز  ــروزه نی ــد. ام ــي کردن ــدا م ــود پی ــش بهب ــرح بخ ــیژن و ف ــر اکس ــاي پ ه
ــا  ــودي بیماري ه ــط دربهب ــیژن باالترمحی ــزان اکس ــه می ــده ک ــوم ش معل
نقــش زیــادي دارد. جــاي تاســف اســت کــه شــهر ســاري در شــمال ایــران 
ــم  ــاي آن ه ــارك ه ــبز و پ ــاي س ــت و در فضاه ــت اس ــم درخ ــدر ک ــن ق ای
ــه  ــز، ب ــدك نی ــداد ان ــن تع ــفانه همی ــت و متاس ــدك اس ــان ان ــداد درخت تع
ــان  ــاخ و برگش ــد و ش ــي گیرن ــرار م ــان ق ــه باغبان ــورد حمل ــم م ــور دائ ط
را گاه از تــه مــي زننــد و بــه اصطــالح آنهــا را پیرایــش مــي کننــد! 
پــارك جدیــدي در خیابــان قــارن در حــال احــداث اســت کــه چنــد مــاه 
اســت دارنــد بیشــتر زمیــن آن را بــا ســیمان و موزائیــك مــي پوشــانند. ایــن 
چــه فضــاي ســبزي اســت؟ تــا چنــد ســال پیــش کــه هنــوز بافــت ســنتي 
در شــهر وجــود داشــت در هــر خانــه حیاطــي بــود، بــا چنــد درخــت ولــي 
اکنــون بــه جــاي حیــاط 6، 8، 10 و یــا حتــي 12 واحــد بــدون حیــاط و فاقــد 
هــر گونــه درخــت ســاخته شــده کــه ســبب گســترش بیمارهــاي جســمي و 

روانــي، اضطــراب، افســردگي و ...... مــي شــود.
 چنــدي پیــش بــه طــور تصادفــي یکــي از اعضــاي محتــرم شــوراي شــهر 
را مالقــات نمــودم. وقتــي گالیــه کمبــود فضــاي ســبز را مطــرح کردم ایشــان 
ــاي  ــگل ه ــار از جن ــد هکت ــه زودي چن ــا ب ــت م ــي نیس ــاي نگران ــد ج گفتن

جــاده ســمنان را در اختیــار شــهروندان ســاري مــي گذاریــم. 
ــه  ــتان ب ــاري در بیمارس ــي بیم ــه وقت ــت ک ــن اس ــل ای ــق! مث ــل الخال ج
ــل  ــاق بغ ــاش در ات ــران نب ــم نگ ــه او بگوئی ــاز دارد ب ــیژن نی ــول اکس کپس
اکســیژن هســت ! اکســیژن جــاده ســمنان بــراي بنــده کــه از صبــح تــا شــب 

ــد بکنــد؟ ــارن را تنفــس مــي کنــم چــه مــي توان ــان ق ــوده خیاب هــواي آل
ــا عضــو  ــود هــر فــردي کــه مــي خواهــد شــهردار ی چــه قــدر خــوب ب
شــوراي شــهر بشــود از چنــد شــهر در دنیــاي توســعه یافتــه دیــدن مي کــرد 
تــا ببینــد فضــاي ســبز یعنــي چــه و سیســتم کارآمــد حمــل و نقــل شــهري 

چگونــه اســت.
مــا مصــداق آش نخــورده و دهــان ســوخته هســتیم. کشــورهاي صنعتــي 
کــه گفتــه مــي شــود60 درصــد گازهــاي گلخانــه اي وآالینــده دنیــا را تولیــد 
مــي کننــد، بــه علــت اینکــه در شــهر ســازي و توســعه شــهري و سیســتم 
ــروي  ــاط پی ــا انضب ــق و ب ــي دقی ــي و کارشناس ــول علم ــل از اص ــل و نق حم
ــول و  ــل قب ــتانداردهاي قاب ــد اس ــي در ح ــان هوای ــد، در شهرهایش مي کنن
بســیار بســیار فراتــر از کیفیــت هــوا در کشــورهاي درحــال توســعه، همچــون 
مــا دارنــد. ســنگاپور یکــي از پرترددتریــن شــهرها و یکــي از مراکــز بــزرگ 
ــك  ــام ترافی ــي بن ــه معضل ــي در آن ن ــت؛ ول ــان اس ــاري جه ــي و تج صنعت

                         
دکتر شهره اقبال زاده

متخصص رادیولوژی
عضو فعال محیط زیست

عضو انجمن مهرورزان زمین پاک

رد!
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اســت و نــه مشــکلي بــه نام 
ــن  ــون ای ــوا ! چ ــي ه آلودگ
شــهر حکــم یــك بــاغ بزرگ 
را دارد و تنهــا یــك قلــم 
ــهري آن  ــبز ش ــاي س از فض
ــي  ــاه شناس ــاغ گی ــك ب ی
و  اســت  هکتــاري   74
نقــل  و  حمــل  سیســتم 
عمومــي بســیار کارآمــد 
اســتفاده  از  را  مــردم  آن 
شــخصي  خوردوهــاي  از 
بــي نیــاز کــرده اســت. 
اغلـب شـهرهاي اروپـا و 
آمریکا در زیبایي و سرسبزي 
بهشـت موعـود را مي ماننـد. 
بـه  شـهرداري  اینجـا  در 
هـرکاري  مي گویـد  مـردم 
مـي خواهیـد بکنیـد، تخلف 
کنیـد، بـه حقوق شـهروندان 
دیگـر تجـاوز کنیـد و جریمه 
چـه  ایــن  آخـر  بدهیـد! 
منطقـي اسـت؟ تـا کـي باید 
بي قانونـي را ترویــج کنیم؟ 
اگـر مسـئوالن بـه طـور 
جـدی دغدغه سـالمت مردم 
طبقاتي  پارکینـگ  دارنـد،  را 
اندکـي  فضاهـاي  و  بزننـد 
کـه در شـهر باقـي مانـده و 
در بیشـتر مـوارد بـه صورت 
پارکینـگ هـاي موقت اسـت 
سـبزاختصاص  فضـاي  بـه 
بـاغ  بـه  را  پـادگان  دهنـد، 
ملـي تبدیـل کننـد، محلـي 
براي عبـور و مـرور دوچرخه 
سـواران تعیین و مـردم را به 
ازخـودروي  اسـتفاده  عـدم 
شخصي)تــا جـایــي کــه 
روي  پیـاده  اسـت(و  ممکـن 
و دوچرخـه سـواري تشـویق 
کننـد. سیسـتم حمـل و نقل 
در  و  کننـد  ایجـاد  کارآمـد 
توسـعه شـهري و سـاختمان 
سـازي احـداث فضـاي سـبز 

کافـي را الزامـي سـازند. 
به امید آن روز!
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قرارداد آسانسور
این قرارداد فی مابین شرکت / شخص ................ به نمایندگی ................. به نشانی............... تلفن.............. که در این قرارداد کارفرما 
نامیده میشود از یک طرف و شرکت / شخص  .................. به نمایندگی...................... به نشانی.................... تلفن................ که در این 

قرارداد به اختصار پیمانکار نامیده میشود، از سوی دیگر منعقد می گردد.
ماده 1- موضوع قرارداد

و  نصب  با  وارداتی ساخت شرکت.................. همراه  کاماًل  پیوست  فنی  با مشخصات  کامل  آسانسور  ... دستگاه  و خرید  طراحی 
راه اندازی در محل کارگاه طبق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد.

ماده 2- اسناد و مدارک قرارداد
1-2-  قرارداد حاضر

2-2-  نقشه و مشخصات فنی
3-2- کلیه دستور کاری که در حین اجرا توسط کارفرما ابالغ میگردد.

4-2- مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جز اسناد قرارداد میباشد.
ماده 3- مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد عبارت است از ..................... ریال که پس از کسر ..... درصد بابت مالیات قابل پرداخت می باشدکه از مبلغ کل 
قرارداد ................ ریال جهت طراحی محاسباتی و فروش و حمل و تحویل کلیه تجهیزات و لوازم مربوط به .... دستگاه آسانسور به 
همراه کلیه عوارض و مالیات های کاالی وارداتی به صورت تحویل کامل در کارگاه .........................  و مبلغ ....................... ریال جهت 
نصب کلیه دربها و کابین و دیگر لوازم مربوطه به طور کامل و راه اندازی دستگاهها همراه با اخذ تایید آسانسور از شرکت بازرسی 

آسانسور ایران در نظر گرفته شده است.
ماده 4- نحوه پرداخت

با توجه به توافقات و زمان بندی تحویل آسانسور نحوه پرداخت بشرح ذیل خواهد بود.
بابت  تحویل کلیه درب های   ............................ بانک   ............... .................... طی چک شماره  تاریخ  به  مبلغ................ریال    -4-1
طبقات، درایو )نیروی محرک( و دستگاه های مربوط به ایمنی و تراول ها و غیره که پس از اخذ تایید از ناظر یا مدیر پروژه مبنی 

بر وجود موارد فوق در پروژه قابل دریافت خواهد بود.
2-4-  مبلغ................ریال به تاریخ .................... طی چک شماره ............... بانک
3-4-  مبلغ................ریال به تاریخ .................... طی چک شماره ............... بانک

ماده 5- مدت قرارداد
با توجه به اینکه پیمانکار اذعان می نماید از محیط کارگاه بازدید به عمل آمده و مسایل اجرایی در کارگاه همراه با خرید وسائل وارداتی 
تجهیزات را در نظر گرفته و با این شرایط جهت خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی کل آسانسورها از تاریخ عقد قرارداد به مدت 
.............. ماه تعیین می گردد و بعد از آن پیمانکار همراه با استاندارد آسانسورها جهت تحویل موقت کتباً درخواست مهلت نماید.

ماده 6- زمان بندی انجام کار
1-6- مورخ ................. تحویل کلیه درب ها و ریل ها به همراه درایو و متعلقات )تراول(

2-6- مورخ ................. نصب کلیه درب ها و ریل ها
3-6- مورخ ................. تحویل کابین و تابلو و کلیه قطعات کسری جهت نصب و راه اندازی

4-6- مورخ ................. نصب کلیه قطعات و راه اندازی جهت اخذ تایید استاندارد
تبصره: طبق توافقات به عمل آمده و برنامه زمان بندی، پیمانکار پس از عقد قرارداد می بایست سریعا نسبت به باز کردن اعتبار 

بانکی جهت خرید اقالم اقدام و در تاریخ های فوق نسبت به تحویل ملزومات اقدام نماید.
ماده 7- دوره تضمین قرارداد

1-7- پیمانکار، کل مجموعه خریداری شده را بعد از تنظیم صورتجلسه تحویل نهایی به مدت 24 ماه گارانتی نموده و 
موظف است هرگونه اشکال در سیستم یا خرابی در قطعات آن را در کمترین زمان رفع یا تعویض نماید.

2-7- پیمانکار دو فقره چک مورد تایید کارفرما را بابت تضمین تحویل اجناس خریداری شده به پروژه هر یک به مبلغ 
...................... ریال در قبال اخذ رسید به کارفرما در هنگام عقد قرارداد تحویل داده که بدیهی است پس از تحویل اجناس 

به پروژه طی یک صورتجلسه، کلیه چک های وجه الضمان تحویلی به ایشان مسترد می گردد. 
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3-7- یک فقره چک بانک................ به مبلغ .................... ریال به عنوان حسن انجام کار در هنگام عقد قرارداد توسط پیمانکار بابت 
تضمین حسن انجام کار و نصب و تحویل نهایی به کارفرما تحویل و پس از اخذ گواهی تایید از طرف استاندارد به ایشان مسترد 

خواهد شد.
ماده 8- تعهدات کارفرما

1-8- کلیه کارهای مرتبط با ساخت سازه، آهن کشی، آماده سازی چاهک ها
2-8- کلیه کارهای مرتبط با عملیات ساختمانی از جمله دور چینی درب های طبقه و ایجاد حفره های الزم در سنگ نما برای 
نصب شستی های طبقه و نشان دهنده های سر درب و همچنین ساخت فونداسیون های کف چاهک و کف موتورخانه آسانسور

3-8-تهیه و نصب چراغ های تونلی تامین کننده روشنایی داخل چاهک آسانسور و کلیدهای روشنایی مربوطه در موتورخانه 
آسانسور طبقه زیرزمین و همچنین پریز برق در کف چاهک آسانسور طبقه زیرزمین و همچنین پریز برق در کف چاهک های 

آسانسور
4-8- تهیه و نصب تابلو برق سه فاز شبکه در موتورخانه آسانسورها

5-8- تهیه و نصب دریچه های فرار در موتورخانه آسانسور
6-8- تهیه و نصب هواکش موتورخانه آسانسور

7-8- تهیه و نصب ریل و قالب سقف موتورخانه آسانسور
8-8- تهیه و نصب پریزها و روشنایی موتورخانه آسانسور

9-8- تخصیص و تحویل انباردارای قفل و روشنایی به پیمانکار به منظور نگهداری لوازم و قطعات آسانسور در مدت اجرای قرارداد
10-8- پرداخت به پیمانکار طبق شرایط ماده چهار

ماده9- مشخصات فنی دستگاهها
 -VVVF درب طبقه: سانترال دو لته به عرض ............... به ارتفاع ............ مدل ............ دارای کنترل سرعت
 -VVVF درب کابین: سانترال )باز شو از وسط(، دو لته، به عرض .......... ارتفاع ........... مدل .......... دارای کنترل سرعت
درب کابین: مدل ................ و یا به انتخاب کارفرما ) کارفرما می بایست از کلیه مراحل طراحی و ساخت کابین ها مطلع بوده - 

ویا با نظر وی کابین ساخته شود(
طول مسیر: حدودا 60 متر ) طول مسیر حرکت و چاهک مربوطه به رویت پیمانکار رسیده و مورد تایید ایشان بوده است.(- 
ارتفاع تمام شده داخل کابین 2/40 می باشد که با توجه به طرح انتخابی این اندازه بایستی در طراحی و نصب لحاظ گردد.- 
استفاده از 10 عدد LCD  یا نمایشگر در طبقات داخل کابین ها و با رنگ آبی سایز 9 یا باالتر.- 
سیستم ارتباط داخلی جهت برقراری تماس بین مسافرین و متصدی ساختمان در موارد ضروری.- 
طرح نهایی شاستی طبقات بایستی با تایید ناظر کارفرما انتخاب و جهت نصب آن اقدام گردد.- 

ایمنی ها: همگی در تطابق کامل با استاندارد EN81گواهی شده توسط TUV آلمان
- کلیه تجهیزات سازگار و مورد تایید سازمان استاندارد آسانسور در ایران خواهد بود.

- درب های کابین مجهز به سیستم پرده نور جهت کنترل باز و بسته شدن
- در تابلوی فرمان ورودی جهت سنسور زلزله و سیستم هوشمند تعبیه می گردد.
- نصب سنسور زلزله توسط پیمانکار ولی خرید آن توسط کارفرما انجام می گیرد.
- سیستم نمایشگر در داخل هر طبقه از نوع دات ماتریکس با رنگ آبی می باشد.

- نوع آسانسور: کششی از گروه وتیور با تمام تجهیزات و لوازم.
)Surround System( سیستم صوتی جهت پخش در کابین -
- نوع سیسم بکسل – مدل گاورنرها کامال وارداتی از کشور آلمان

- زنگ خبر رسیدن به طبقات )طبق اصول استاندارد(.
- کلیه قطعات ونصب طبق استاندارد EN81 باید باشد.

- کلیه ریل ها از نوع ................. ساخت ............... می باشد.
- کلیه ترمزها و پاراشوت ها ساخت ............... می باشد.

- تراول ها از نوع............... می باشد. 
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- کلیه کفشکها از نوع ............... ساخت ............... می باشد.
- کلیه کابین ها شامل سیستم Over Load می باشد.

- وزنه تعادلی از نوع تعادلی می باشد.
- نوع کاربری: مسافربر

- ظرفیت هر دستگاه: ................ نفر
- سرعت:...................... متر بر ثانیه

- تعداد توقف: ............. ایستگاه
- تعداد درب:................ برای هر دستگاه

- تعداد درب کابین:............. برای هر دستگاه
Duplex/Down-collective :روش احضار -

- تابلو فرمان: مدل ..............
- درایو: مدل...............

- اندازه چاه: .................................
- Cop & Lop : مدل ...............

10- تعهدات پیمانکار
1-10- پیمانکار تعهد می نماید بدون وقفه و تعطیلی از روز انعقاد قرارداد عملیات موضوع قرارداد را شروع نماید و تعداد کارگران 
و استادکاران باید طوری باشد که در تحویل به موقع کار تعویق حاصل نگردد، در این مورد کارفرما حق خواهد داشت افزایش 

تعداد کارگران و استادکاران را از پیمانکار بخواهد.
2-10- پیمانکار تعهد می نماید استادکاران و کارگران خبره در رابطه با موضوع قرارداد را بکار گمارده و شخصاً هدایت آنها را به 

عهده گیرد و دستمزد و حقوق کامل ایشان را به موقع پرداخت نماید.
3-10- مسئولیت اخالقی و حفظ موازین شرعی کلیه پرسنل پیمانکار به عهده ایشان بوده و کارفرما می تواند در صورت مشاهده 

موارد، این موضوع را به پیمانکار گزارش دهد و ایشان می بایست نفرات خاطی را از کارگاه اخراج نماید.
4-10- پیمانکار موظف است پس از دریافت پیش پرداخت در حداقل زمان نسبت به نهایی کردن پروفرم ها و ثبت سفارش های 

کاالهای موضوع قرارداد اقدام الزم انجام دهد.
5-10- پیمانکار موظف است آسانسور موضوع قرارداد را پس از ترخیص از گمرک جهت حمل از گمرک تا محل کارگاه تحت 

پوشش بیمه حمل قرار دهد.
6-10- پیمانکار موظف است قبل از اتمام مراحل اداری ترخیص، مراتب را به اطالع کارفرما رسانده و هماهنگی الزم برای محل 

تخلیه اجناس در کارگاه و همچنین حضور عوامل تحویل گیرنده را بنماید.
7-10- پیمانکار موظف است حداقل یک نسخه از کلیه اسناد دریافتی از شرکت سازنده را در اختیار پروژه قرار دهد.

8-10-پیمانکار موظف است نمونه های مختلف کابین، شاستی و کلیه لوازمات تزئینی را که شرکت سازنده عرضه می نماید، به 
خریدار معرفی و پس از تایید از طرف پروژه نسبت به سفارش طبق درخواست اقدام نماید.

9-10- کلیه عملیات آهنکشی ها چاهک ها جهت نصب توسط پیمانکار کنترل و نظارت می گردد و ایشان موظف به تحویل گرفتن 
کل اسکلت از مجری سازنده طبق استانداردهای موجود و نقشه های اجرایی می باشد. )همچنین ایشان می توانند کسانی را که 

در این مورد مهارت فنی دارند جهت اجرا به کارفرما پیشنهاد داده تا ایشان انتخاب نمایند(.
10-10- پیمانکار بایستی هنگام تکمیل کابین و ساخت و قبل از حمل با هماهنگی با کارفرما شرایطی را جهت بازدید کارفرما و 

نماینده ایشان مهیا تا کارفرما بتواند هنگام ساخت و مونتاژ از کلیه اقالم، بازدید حین ساخت داشته باشد.
11-10- پیمانکار متعهد است از زمان شروع عملیات نصب بر طبق زمانبندی اعالم شده کار را به پایان برساند و دستگاه های 

مورد قرارداد را در شرایط کامال مناسب مطابق با ضوابط استاندارد تحویل و نصب و راه اندازی نماید.
12-10- پیمانکار موظف است پس از گشایش اعتبار اسنادی در بانک کارگزار مراتب را به طور کتبی به اطالع خریدار 

برساند.
13-10- رعایت کامل مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان از جانب پیمانکار الزامی است.

14-10- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه مشکالت احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی و نقشه های اجرایی را 
مالحظه و سپس نسبت به امضای این قرارداد اقدام می نماید.
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15-10- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه عملیات موضوع قرارداد را با رعایت اصول فنی و ایمنی کامل و حفظ جان کارگران خود 
در نهایت دقت انجام داده و به اتمام برساند. ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز الزامی می باشد.

1- 15-10- پیمانکار ملزم است که برای کارگران و عوامل خود کلیه تجهیزات و لوازم و وسایل ایمنی، حفاظتی و بهداشتی را 
تهیه و در اختیار آن ها قرار دهد و آن ها را وادار به استفاده از تجهیزات مذکور نماید. نتیجه تعلل و قصور پیمانکار در این خصوص 

متوجه پیمانکار است و کارفرما از این جهات مسئولیتی ندارد.
10- 16- بین کارگران و عوامل پیمانکار هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی با کارفرمای این قرارداد ایجاد و برقرار نخواهد شد.

ماده 11- تحویل آسانسور
پس از راه اندازی هر دستگاه آسانسور و انجام عملیات تا مقطع حداقل 95 درصد پیمانکار ملزم بوده این مسئله را به طور کتبی 

به دستگاه نظارت کارفرما اعالم دارد.
بعد از دریافت گواهی نامه استاندارد ایران، پیمانکار ملزم به گزارش و ارائه این مسئله به کارفرما و یا دستگاه نظارت بوده و ظرف 
مدت 15 روز با حضور و تایید کارفرما، دستگاه نظارت و پیمانکار صورتجلسه ای مبنی بر تحویل موقت دستگاه آسانسور امضا 
خواهد شد. 6 ماه بعد از تحویل موقت  دستگاه ها با درخواست کتبی پیمانکار از کارفرما حداکثر در ظرف 15 روز در جلسه ای با 

حضور و تائید کارفرما، دستگاه نظارت و پیمانکار تحویل قطعی خواهد شد.
ماده 12- حل اختالف

در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین 
در این قرارداد مراجع ذیصالح قانونی می باشد.

ماده 13- موارد فسخ قرارداد
1-13- انتقال قراداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار 

2-13- تاخیر در شروع به کار بیش از یک هفته از تاریخ ابالغ قرارداد
تبصره: چنانچه تأخیر در شروع به کار بیش از ...... روز از تاریخ ابالغ قرارداد و یا پرداخت پیش پرداخت طبق ماده 4 باشد، کارفرما 

می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
3-13- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده )طبق ماده 6 قرارداد(

چنانچه پیمانکار بر اساس برنامه زمانبندی طبق ماده 6 قرارداد نتواند نسبت به انجام تعهدات خویش متعهد باشد، کارفرما می تواند 
پس از حداکثر  ...... روز نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

4-13- چنانچه پیمانکار در تحویل و راه اندازی موضوع قرارداد مطابق مواد 11 و 6 تأخیر داشته باشد، به ازای هر روز تأخیر مبلغ 
.......... ریال بابت خسارت منظور و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

5-13- چنانچه پیمانکار بعد از اتمام مدت و پس از تحویل موقت و بروز اشکال در سیستم حداکثر در مدت ده روز نواقص را رفع 
ننمایند، کارفرما حق خواهد داشت به ازاء هر روز تأخیر مبلغ ................. ریال بابت خسارات منظور و از محل چک موضوع ماده 

7 – 3 وصول نماید.
ماده 14

این قراداد در 14 ماده و 1 تبصره در سه نسخه در شهر ساری تهیه شده و به امضاء طرفین رسیده و هرنسخه آن در حکم واحد 
بوده و دارای اعتبار واحد می باشد.

پیمانکار                                                                                    کارفرما
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گفتیــم کــه افالطــون مــی پنداشــت کــه از طریــق قــوه ای ادراکــی، همــان نــوس 
یــا عقــل، مــی تــوان بــه حقایــق کلــی پــی بــرد. ایــن حقایــق کلــی همــان موجــودات جهــان 
ــام آن را جهــان ُمُثــل گذاشــت و فکــر مــی کــرد کــه جهــان ُمثــل،  حقیقــي انــد کــه افالطــون ن
اصــل، اســاس و بنیــاد معرفــت حقیقــی بــه ایــن جهــان محســوس مــا اســت. بــه عبارتــی دیگــر، جهــان 
محســوس مــا ســایه جهــان ُمثــل مــی باشــد. موجــودات جهــان ُمثــل، ثابــت، کلــی، ازلــی و ابــدی انــد ولــی 
ــر و تفســیری،  ــا چنیــن تعبی ــد. بدیهــی اســت کــه ب ــر و موقتــی ان ســایه هایشــان در جهــان محســوس، متغی
ــن نتیجــه  ــه ای ــادی برخــوردار مــی شــود. اگــر اندکــی بیاندیشــیم ب شــناخت جهــان ُمثــل از جذابیــت بســیار زی
می رســیم کــه جهــان ُمثــل افالطــون تنهــا یــک قــدم بــا جهــان فرشــتگان و مالئــک فاصلــه دارد. امــا همانطــور کــه 
یکــی از مالئــک مهــم خداونــد یعنــی ابلیــس در برابــر او طغیــان مــی کنــد و دســت بــه شــیطنت مــی زنــد، در اینجــا نیــز 
یکــی از شــاگردان برجســته افالطــون یعنــی ارســطو در برابــر اســتادش مــی ایســتد و از در مخالفــت بــا عقایــد او نغمــه آغــاز 
مــی کنــد و وقتــی از او مــی پرســند: تــو کــه دســت پــرورده و تربیــت یافتــه اســتاد اعظــم خــود هســتی، چــرا بــا عقایــد او بــه 
مخالفــت مــی پــردازی؟ پاســخ ارســطو چنیــن اســت: مــن افالطــون را دوســت دارم امــا حقیقــت را بیــش از افالطــون دوســت 
دارم! و وقتــی از افالطــون ســوال مــی شــود کــه چــرا شــاگردت از در مخالفــت بــا عقایــد تــو در مــی آیــد، پاســخ مــی دهــد : او 

مثــل کــره اســبی ســت کــه پــس از ســیر شــدن از پســتان شــیر مــادر لگــد مــی پرانــد! 
ــه همیــن خاطــر نمــی توانســت  ــود و ب ــی مغــرور ب ــه نظــر مــی رســد کــه ارســطو هــم مثــل شــاگردش اســکندر مقدون ب
ــز پنــداری بیــش  ــوم کــه فلســفه خــودش نی تشــخیص دهــد کــه اگــر فلســفه اســتادش، پنــداری بیــش نیســت، از کجــا معل
نباشــد. یــاد زرتشــت پیامبــر ایرانــی بــه خاطــر مــی آیــد کــه از پنــدار یــا پندارهــای نیــک ســخن مــی گفــت. بــه نظــر می رســد 
کــه پیــام خــدای زرتشــت بــه آدمیــان نــه حقایــق کــه پندارهــای نیــک بــود. شــاید مــا کــه در اینجــای تاریــخ بســر مــی بریــم 
می توانیــم تشــخیص دهیــم کــه نــه ســقراط، نــه افالطــون و نــه ارســطو هیچکــدام تقصیــری نداشــتند. قــرن هــا و قرن هــا 
الزم بــود زمــان بگــذرد تــا بفهمیــم کــه مــا آدمیــزادگان نمــی توانیــم بــه حقیقتــی دســت یابیــم و همــواره در حــال پنداریــم 
و شــاید هــم لزومــی نداشــته باشــیم کــه بــه حقیقتــی دســت یابیــم مثــل آن حقیقتــی کــه ســقراط و افالطــون و ارســطو 
بــه شــدت نســبت بــه آن احســاس نیــاز مــی کردنــد. کاش اینــان پیــام زرتشــت را مــی گرفتنــد. شــاید درک ایــن 

پیــام بیــش از ظرفیــت آنهــا بــود و بیــش از ظرفیــت درک بســیاری از مــا. 
و امــا مخالفــت ارســطو ایــن بــود کــه مــی گفــت جهــان ُمُثــل و موجــودات آن جهــان وجــود خارجــی و 
بیرونــی ندارنــد بلکــه در بهتریــن حالــت، تصــورات مــا انســان هــا مــی باشــند. بــه عبــارت دیگــر، ارســطو 
ــا آن مواجــه ایــم و نــه دو جهــان، و  مــی گفــت کــه مــا فقــط همیــن یــک جهــان را داریــم کــه ب
اگــر هــم اصــرار بــر وجــود دو جهــان داریــم در ایــن صــورت مــی تــوان جهــان ُمثــل افالطــون 
را جهــان درونــی مــان بــه حســاب آوریــم. یعنــی مــا دو جهــان داریــم کــه عبارتنــد از: 
جهــان بیرونــی  و مســتقل از مــا )جهــان محســوس( و جهــان درونــی و وابســته بــا 
مــا )جهــان مثــل(. بــه عــالوه ارســطو تاکیــد مــی کــرد کــه مهــم همیــن 
ــی  ــت دارد. یعن ــه واقعی ــی و مســتقل از ماســت ک ــان بیرون جه
اگــر دنبــال حقیقــت یــا معرفــت حقیقــی هســتیم باید 
ــم  ــا آن مواجهی ــه ب ــی ک ــن جهان در همی
ــم. ــتجو کنی ــم و جس بگردی

خواب سوم 
 ارسطو، کره  اسبی که لگد می پراند !
دکتر محمود حسن پور
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خواب سوم 
 ارسطو، کره  اسبی که لگد می پراند !

ــت  ــتطیل تخ ــع مس ــه مرب ــی«، » صفح ــدون کلفت ــتقیم و ب ــاف و مس ــط ص ــون »خ افالط
ــع مســتطیل،  ــا، ورق هــاي مرب ــل خــط ه ــاب« را ُمُث ــی« و »ســفیدی ن ــدد 2«، »خوب ــدون ضخامــت«، »ع و مســطح ب

دوتایــی هــا، خوبــی هــا و ســفیدی هــای جهــان محســوس کــه بــه تجربــه مــا در مــی آینــد مــی دانســت. ارســطو 
مــي گفــت آیــا بــه نظــر شــما حتــی تصــور چنیــن موجوداتــی یــا چنیــن ُمُثلــی مقــدور اســت؟ ُمُثــل افالطــون، 

ــه  ــی »انســان« اســت، در صورتیک ــی، افالطــون در پ ــوری خارجــی و واقع ــه ام ــد ن ــی و مجردن ــام، کل ع
ــد  ــذات ان ــم بال ــل افالطــون قائ ــان مث ــم. موجــودات جه ــم و »انســان« نداری ــا را داری ــا انســان ه م

ــی  ــت حقیق ــرای معرف ــادی ب ــه بنی ــه اینک ــد، چــه برســد ب ــا در آین ــه م ــه تجرب ــد ب و نمی توانن
گردنــد. مثــاًل »ســفیدی نــاب« را در نظــر بگیریــد، ســفید بــدون هیچگونــه پیوســتگی و تعلــق! 

یعنــی اصــاًل ایــن »ســفیدی نــاب« ســفیدی چیــزی یــا رنــگ جســمی نیســت. ســفیدی در 
ذات خــود اســت! چنیــن چیــزی چگونــه بــه تجربــه مــا در مــی آیــد؟! انــگار ســفیدی ای 

در آســمان اســت و نــه چیزهــای ســفید در زمیــن. بــه همیــن دالیــل ارســطو جهــان 
ُمُثــل افالطــون را رد مــی کنــد.

ــوه  ــا دارای ق ــان ه ــا انس ــه م ــد ک ــوف معتقدن ــر دو فیلس ــه ه ــه آنک خالص
ــا  ــی ی ــت حقیق ــه معرف ــق آن ب ــه از طری ــتیم ک ــل هس ــام عق ــی ای بن ادراک
ــد کــه  ــل مــی شــویم. همچنیــن هــر دو فیلســوف معتقدن ــق نای همــان حقای
ــم.  ــا آن مواجه ای ــا ب ــه م ــود دارد ک ــا وج ــتقل از م ــی و مس ــی بیرون جهان
اختــالف ایــن دو فیلســوف در آن اســت کــه یکــي جهــان اصلــي و مســتقل 
ــر و  ــوس متغی ــان محس ــن جه ــه ای ــد ن ــی دان ــل م ــان ُمُث ــا را جه از م
ــتقل از  ــی و مس ــان بیرون ــه جه ــت ک ــد اس ــری معتق ــا دیگ ــایه وار. ام س
ــم  ــل ه ــان ُمُث ــت و جه ــت ماس ــوس و دم دس ــان محس ــن جه ــا، همی م
حداکثــر همــان تصــورات مــا مــی باشــند. شــکاکان آن زمــان هــم وجــود 
ــان در  ــی شک ش ــتند، ول ــول داش ــا را قب ــی و مســتقل از م ــی بیرون جهان
ــان  ــوف و همراه ــن دو فیلس ــه ای ــت ک ــی ای س ــت حقیق ــه معرف ــل ب نی
شــان مدعــی آن بودنــد. ایــن شــکاکان مــی گفتنــد کــه بعیــد اســت مــا 
ــن  ــود ای ــه ش ــیم. توج ــی باش ــت حقیق ــه معرف ــی ب ــت یاب ــه دس ــادر ب ق
ــود  ــی ای وج ــت حقیق ــا معرف ــی ی ــه حقیقت ــد ک ــی گفتن ــکاکان نم ش
ــویم. ــل ش ــدان نای ــم ب ــی توانی ــا نم ــه م ــد ک ــی بودن ــه مدع ــدارد بلک ن

ــا پذیــرش موضــع ارســطو پیــش مــی آیــد آن اســت  امــا ســوالی کــه ب
ــدون دخــل و  ــم و کاســت، ب ــی ک ــق، ب ــا رونوشــت دقی ــا تصــورات م ــه آی ک

تصــرف اشــیای جهــان انــد یــا نــه؟ بــه عبــارت دیگــر، آیــا جهــان درونــی مــا،  
ــیای  ــاً اش ــت، عین ــم و کاس ــدون ک ــت ب ــه ای تخ ــل آین ــا، مث ــن م ــم ذه بنامی

جهــان را بــاز مــی تابانــد یــا اینکــه تغییراتــی در آن هــا مــی دهــد و یــا هــر دو، 
یعنــی مخلوطــی از بازتــاب هــای خالــص و نــاب و بازتــاب هــای کــج و معــوج شــده؟ 

و یــا اینکــه بگوییــم تصــورات مــا شــامل دو بخــش انــد: بخشــی کــه از جهــان بیــرون 
بــه مــا داده مــی شــود و بخشــی کــه ذهــن مــا بــدان مــی افزایــد. 

مــی بینیــم که موضع ارســطوئی مــا را با داالن های پیــچ در پیچ و تقریبــاً تاریک و مبهمی 
روبــرو مــی کنــد. البتــه این بــدان معنا نیســت که فلســفه افالطــون رک و پوســت کنده، روشــن و 

صــاف اســت؛ زرنگــی افالطــون در آن اســت کــه ایــن جهان محســوس و دم دســتی را رها مــي کند یا 
شــاید بهتــر اســت بگوئیــم از ایــن جهــان، از این مهلکــه، فرار می کنــد و دل در گــرو آن جهان مــی بندد. 

بــه هــر روی اوضــاع ایــن دو فیلســوف بــزرگ و گرانقــدر حاکــی از آن اســت کــه بــدون تردیــد، فلســفه را 
مقــدرات دیگــری در پیــش اســت کــه آینــده آن را رقــم خواهــد زد. شــرح ایــن ماجــرا را بــه وقتــی دیگــر احالــه 

مــی کنــم. البتــه اگــر دســت دهــد، فعــال شــما را آســوده مــی گــذارم.
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در بافت قدیم ساری 
مهندس مریم جعفری جویباری

دانشجوی کارشناسی ارشد   مهندسی معماری
Arch.jafari65@gmail.com
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مقدمه 
تنــوع اقلیمی ایران منجر به تنــوع ویژگی های معماری خانه 
های ایرانی گردیده اســت، اگر چه که در هر اقلیم نوعی یکنواختی 
ظاهری به چشــم می خورد اما با کمی دقت متوجه می شوید که 
در تمامــی ابنیه ها و به خصوص در خانه ها، نه گونه گونی به طور 
مطلق موجود اســت و نه یکنواختی؛ بلکه قرابتی موزون مابین این 
دو مفهوم به زیبایی به چشــم مــی خورد. فضاها و عناصر معماری 
و شهرســازی ایرانی تنها پاســخگوی یک کارکرد خاص نیستند و 
مجموعه ای از نیازها را همزمان تامین می کنند. به عنوان مثال می 
توان به میانسرا و حیاط مرکزی در خانه های درونگرای ایرانی اشاره 
کــرد. حیاط در این خانه ها همزمان عامل تامین محرمیت و حفظ 
حرمت خانواده، ایجاد کننده یک خرد اقلیم مطبوع در مقابل شرایط 
نامســاعد بیرون، عامل برقراری رابطه بین انسان و طبیعت، آب و 
نور و گیاه و عامل ایجاد نظم فضایی در خانه و سامان دادن اجزا و 
فضاهای کوچک و بزرگ در اطراف خود است. شکل گیری فضاهای 
اندرونی و بیرونی و طراحی سلسله مراتب فضایی از حیث محرمیت، 
بــا تعبیه فضایی به نام هشــتی در ورودی خانه ها و عدم اشــراف 
بــه فضاهای داخلی خانه در بدو ورود از اثرات این معماری اســت. 

خانه ) عمارت( فاضلی 

        
شکل )1( عمارت فاضلی     

 
شکل )2( نمای اصلی ساختمان 

عمارت قدیمی فاضلی یکی از مجموعه  بناهای ارزشمند واقع 
در محور تاریخی – فرهنگی  آب انبار نو شهر ساری می باشد. این 
بنا از ســاخته های دوران قاجار بــوده و در دوران پهلوی اول نیز 
قســمتی دیگر به آن الحاق شده است. بنا به تحقیقات انجام شده، 
عمارت فاضلی همانگونه که از نام آن معلوم است، متعلق به خاندان 
فاضلی ها بوده است. بانی این ساختمان بنا به شنیده ها، معلم بوده 
است، ولی از معمار بنا هیچ اطالعاتی موجود نیست. سه اثر تاریخی 

آب انبار نو، خانه کلبادی ها و عمارت فاضلی ها از آثار شــاخص به 
جای مانده از تاریخ گذشته شهر ساری می باشند. این آثار با شماره 

2561، 2148، 1981  در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند. 

شکل )3(  پالن طبقه همکف دوره پهلوی 

 
شکل )4( پالن طبقه همکف دوره قاجار 

معماری بنا 
خانه فاضلی دارای دو عمارت مسکونی متعلق به دوره قاجار و 
پهلوی است. بنای اصلی به صورت سه اشکوبه با سردابه ای در قسمت 
زیرین آن است. هر طبقه دارای یک شاه نشین ) سه دری ( و اتاقی 
در جهت شرقی آن است. نمای بنا آجری و بند کشی شده، درها و 
کتیبه های باالی آن در قاب های هاللی و مستطیل شکل و مزین به 
طرح های اسلیمی، شمسه ای و ستاره ای با شیشه های رنگی است.
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پلکان ورودی بنا در غرب ســاختمان قــرار دارد. دیوار حیاط 
در فواصل مختلف با طاقنماهایی به طرح های گلدانی و ســتاره ی 

هشت پر تزئین شده است. 

شکل ) 5 و 6( نمای دیوار ضلع جنوبی با طاقنماهایی به طرح های 
گلدانی و ستاره ی هشت پر 

بام بنا ســفال پوش و مصالح عمده آن سفال، چوب، آجر و گچ 
است. در بدنه ی شــرقی بنای قاجاری الحاقاتی از دوره پهلوی به 
چشم می خورد که متشکل از حیاطی چهارگوش و مجموعه بناهایی 
در طرفین حیاط اســت. در وســط حیاط حوضی چند ضلعی قرار 
دارد، دیــوار دور حیاط در فواصل مختلف دارای طاقنماهای آجری 
اســت و در فاصله هر دو طاقنما نیم ستون های آجری تزیینی کار 
شــده که از دیوار بیرون زده است. در قسمت فوقانی طاقنماها یک 
باند تزیینی از ستونچه های چوبی خراطی شده، مشاهده می گردد. 

شکل )7 و 8 ( طاق نماهای آجری است و در فاصله هر دو طاقنما 
نیم ستون های آجری تزیینی 

عمارت دوره پهلوی که در جهت شــرقی و غربی بنا شده، دو 
طبقه اســت و دسترســی به بنا از طریق دو رشته پلکان که در دو 

طرف ایوان شاه نشین قرار دارد، میسر می شود. 

 
شکل ) 9 و 10( پلکان ساختمان اصلی    
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شکل )11 و 12( پلکان ساختمان جنوبی 
ایــن بنا که جزو معدود منازل ســه طبقــه در زمان خود می 
باشــد، دارای ســه حیاط ؛ یکی در ضلع غــرب و دیگری در ضلع 
شرق و آخری در سمت شمالی بنا است و به صورت مجموعه بنایی 
دارای حیاط بیرونی اندرونی جلب توجه می نماید. قسمت اندرونی 
)حیاط غربی( شــامل حیاط چهارگوش در وســط و مجموعه اتاق 
های مسکونی، آشــپزخانه، حمام و سرویس های بهداشتی و غیره 
در اطراف آن می باشــد. شاه نشین این مجموعه در قسمت شرقی 
و در وســط آن اســت که از امتداد اتاق هایی که در کنار آن قرار 
گرفته اند بیرون زده است و به وسیله پلکان هایی که در جانبین آن 
تعبیه شده، به طبقه همکف مرتبط می گردد. همچنین در قسمت 
جنوبی حیاط اندرونی، دیوار دارای طاقنماهای هاللی می باشد که 

این طاقنما ها به وسیله قاب مستطیلی محصور شده اند. 

شکل )13( حیاط شمالی قاجار 

 شکل )14( حیاط جنوبی قاجار   

شکل )15( حیاط شرقی قاجار 
مجموعــه بنای قدیمــی فاضلی از نظر دارا بودن شــیوه های 
تزیینی آجری در نمای داخلی حیاط، درب ها و پنجره ها و ویژگی 
های معماری دارای ارزش تاریخی، هنری و فرهنگی شــایان توجه 
می باشــد. تزیینات بنا شامل آجرکاری )به صورت قواره بری1( در 
کلیه دیوارهای حیاط و نقوش ســنتی ساخته شده به وسیله آجر 
در نمای ســاختمان دوره قاجار می باشد. نمای ساختمان پهلوی 
پنجره ای سراســری به صورت پیش آمــده دارد. فرم پنجره های 
این ساختمان بنا به مقتضیات سبک معماری آن دوره با قاب های 
مســتطیلی و حالتی خشک و نظامی وار اســت که بی شباهت به 

ساختمان های اداری ساخته شده در این دوران نمی باشد. 

شکل )16( پنجره های این ساختمان با قاب های مستطیلی و 
حالتی خشک و نظامی وار 

1  قواره بری به یکی از روش های ترئینی با چوب گفته می شد 
که معموالً در پنجره ها و اُُرسی ها به کار می رفت
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اقدامات مرمتی انجام شده در خانه فاضلی 
بنای یاد شــده به علت عدم توجه در شرف تخریب کامل قرار 
داشــت؛  به گونه ای که بخش قاجاری آن به علت قرار گرفتن در 
معرض باران های متوالی، پوشــش ســفال بــام و کف طبقات آن 
پوسیده و متالشی شــده بود و از این ساختمان دیوارهایی ناپایدار 
در حال ریزش باقی مانده بود. ضمن اینکه هر روز شکایات شفاهی 
و کتبی و مراجعات همســایگان مبنی بر ریزش سقف ها و دیوارها 
و وجود حشــرات و جانوران خطرناک و مــوزی مانند مار و موش 
و...  نیز ســرقت از خانه های آنان دریافت می گردید که همه این 
مسائل موجب گردید تا تصمیم گیری برای تعیین تکلیف این بنای 
قدیمی و تاریخی ســریعتر گرفته شــود. لذا پس از ریزش ســقف 
ســاختمانقاجاری به داخل حیاط همســایگان و خطر ریزش بنای 
اصلی، پیگیری ها و مکاتبات با شــرکت مــادر تخصصی عمران و 
بهســازی شــهری ایران ادامه پیدا کرد و در نهایت در سال 1388 
توافــق نامه ای برای آغاز مرمت بنای مذکور میان شــرکت عمران 
و مســکن ســازان اســتان مازندران به نمایندگی از شرکت مادر 
تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان مازندران تنظیم و مبادله شد که 
براساس آن مقرر گردید مطابق طرح مرمت مصوب نسبت به شروع 

عملیات مرمت این ساختمان اقدام نمایند. 
به همین منظور هماهنگی های الزم با شــرکت مادر تخصصی 
عمران و بهسازی شــهری ایران به عمل آمد و از منابع شرکت یاد 
شده، اعتبار اولیه برای آغاز مرمت اختصاص داده شد و در زمستان 
1388 عملیــات مرمت آغاز گردید. در شــروع عملیات مرمت که 
تحت نظــارت عالیه اداره کل میراث فرهنگی اســتان آغاز گردید 
وضعیت ساختمان مورد بررســی و ارزیابی همه جانبه قرار گرفت 
و آســیب شناســی های الزم به عمل آمد و در نهایت مقرر گردید 
برای جلوگیری از تخریب بیشــتر بنا و حفاظت از آن ســقف های 
بخش قاجار و پهلوی اول کاًل جمع آوری شــده و نوســازی شود 
برای همین منظــور برای تامین مصالح مورد نیــاز به ویژه تامین 
چوب و ســفال، برنامه ریزی های الزم به عمــل آمد و با توجه به 
اینکه می بایســت از چوبهای جنگلی و مقاوم برای پوشش سقف و 
دربها اســتفاده می گردید، شناسایی های الزم جهت یافتن چوب 
مورد نیاز انجام و در نهایت بــا خرید مصالح و هماهنگی با نیروی 
کار متخصص عملیات برداشت پوشش های قبلی انجام و طی یک 
دوره 10 ماهه و با تالش شبانه روزی اقدام به اجرای پوشش جدید 
ســقف برای ساختمان های قاجاری و پهلوی اول و ساختمان ضلع 
شــرقی گردید. و با این اقدام از فروپاشی این ساختمان تاریخی و 
ارزشمند و ایجاد مشکالت جدید برای همسایگان جلوگیری بعمل 
آمد. در قسمت کف سازی طبقات این دو ساختمان نیز با توجه به 
پوسیدگی چوب های باربر و تخته کوبهای کف و لرزش شدید آنان 
به هنگام تردد و همچنین جهت حصول اطمینان از مقاومت الزم، 
ســقف های چوبی قدیمی جمع آوری و با اجرای سقف های چوبی 
جدید و نزدیک کردن فاصله تیرها از هم  و افزایش ســطح مقطع 
چوب، ضعف ســازه ای ســقف ها برطرف گردیــد. عملیات مرمت 
عمارت فاضلی پس از حدود دو ســال کار مفید در شهریور 1391 

به اتمام رسیده است. 

شکل )17( اتاق های داخلی قاجاریه قبل از مرمت و بد از مرمت 

کاربری کنونی عمارت فاضلی ها 
طبق اطالعاتی که نگارنده ضمن مصاحبه با کارشناس معماری 
شرکت عمران و مسکن سازان مازندران بدست آورده است، در حال 
حاضر خانه فاضلی ها دارای کاربری خاصی نمی باشــد. با توجه به 
اینکه هدف اصلی این شرکت از بازسازی خانه فاضلی ها و همچنین 
تملک، مرمت ســاختمان های قدیمی اطراف این عمارت تاریخی، 
رسیدن به یک مجموعه تاریخی با کاربری فرهنگی شاخص در شهر 
ساری می باشد، هم اکنون بازدید از عمارت فاضلی ها با هماهنگی 
شــرکت عمران و مسکن سازان مازندران برای عموم آزاد است. در 
آخر جا دارد از مدیر عامل و سایر همکاران در این شرکت، بابت در 

اختیار گذاشته اطالعات الزم تشکر به عمل آید. 
منابع 

مطالعات مرمتی خانه فاضلی برگرفته از پژوهشــکده ساری . 1
شناسی 

مطالعات برگرفته از شرکت عمران و مسکن سازان مازندران . 2
اســناد موجود در ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و . 3

گردشگری مازندران 
12  درس مرمــت، مرکــز مطالعاتی شهرســازی و معماری . 4

مازندران 
دائرة المعارف ویکی پدیا . 5
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ــا  ــوال، لطف ــتین س ــوان نخس ــه عن ــالم، ب   س
مختصــری از نحــوه آشــنایی خــود بــا کانــون مهندســین 

ساری و پیوستن به آن بیان بفرمایید.

ــم  ــو را فراه ــن گفتگ ــت ای ــه فرص ــن ک ــکرم از ای  متش
ــه  ــز نیکــزاد ک ــدس کامبی ــای مهن ــا آق ــن ب ــد. دوســتی م آوردی
در ســال 1371 عضــو هیئــت مدیــره کانــون بــود موجــب 
آشــنایی و ارتبــاط بنــده بــا کانــون شــد. در ادامــه بــا توجــه بــه 
آشــنا بــودن بــه کامپیوتــر، قــرار شــد کــه راه انــدازی کامپیوتــر 
کانــون و نصــب برنامــه هــای کاربــردی آن زمــان را انجــام دهــم.

  بــه نظــر شــما مهمتریــن هــدف کانون مهندســین 
ساری چیست؟

 کانــون یــک نهــاد اجتماعــی متشــکل از مهندســین اســت 
و اهدافــش هــم در اساســنامه آمــده اســت. امــا مهمتریــن هــدف 
ــالق  ــترش اخ ــی و گس ــگ مهندس ــاء فرهن ــد ارتق ــی توان آن م
ــالم در  ــت س ــات رقاب ــر موجب ــن ام ــود. ای ــف ش ــه ای تعری حرف
ــات  ــداری و ثب ــم آورده و پای ــی را فراه ــات مهندس ــه خدم ارائ

ــه همــراه خواهــد داشــت. ــون را ب کان

  کانــون چگونــه مــی توانددرحــل مشــکالت 
مرتبــط با ســاخت و ســاز در شــهر ســاری موثرباشــد؟چه 
عوامــل بیرونــی یــا درونــی مــی توانــد بــه تاثیرگــذاری 

کانون لطمه وارد کند؟

ــت  ــده اس ــث ش ــی باع ــور مهندس ــه ام ــی ب ــگاه صنف  ن

ــر  ــدازه الزم موث ــه ان ــد ب ــون نتوان ــد کان ــی مانن ــادی اجتماع نه
باشــد. پــس ابتــدا الزم اســت کانــون از چارچــوب صــرف صنفــی 
ــای  ــورداری از نیروه ــه برخ ــه ب ــا توج ــپس  ب ــود. س ــارج ش خ
بالنــده و خــالق، مــی تواند آســیب شناســی ســاختاری مشــکالت 
مرتبــط بــا امــوری ماننــد ســاخت و ســاز شــهری را انجــام داده و 
راه کار مناســبی بــرای تغییــر رونــد موجــود ارائــه نمایــد. طبیعــی 
اســت مقاومــت هایــی در برابــر ایــن تغییــر چــه از درون و چــه از 
بیــرون صــورت پذیــرد. امــا تجربــه نشــان داده اســت در صــورت 
انســجام اعضــا و تصمیــم مناســب، عوامــل بیرونــی نمــی تواننــد 
مانــع تاثیــر گــذاری کانــون باشــند. در حالــی کــه عدم اســتقالل و 
دراز نمــودن دســت نیــاز بــرای حفــظ منافــع صنفــی، می توانــد 
مهمتریــن عامــل بازدارنــده در تاثیرگــذاری و ایفــای نقــش 

مناســب کانــون باشــد. 

  کانــون ســابقه برگــزاری ســمیناری را بــا عنــوان 
ــی"  ــع مل ــاختمان و مناف ــی س ــام مهندس ــازمان نظ " س
ــه  ــد. چ ــوده ای ــی آن ب ــر اجرای ــما دبی ــه ش دارد ک

عواملی منجر به طرح چنین موضوعی شد؟

 علــم مدیریــت چهــار اصــل برنامــه ریــزی، ســازماندهی، 
مدیریــت  اعمــال  در  اساســی  اصــول  را  کنتــرل  و  هدایــت 
ــی  ــا در برخ ــد. ام ــی دان ــازمانی م ــدف س ــه ه ــیدن ب ــرای رس ب
ــه  ــد و ب ــی مان ــی م ــول باق ــرل مغف ــر کنت ــازمان ها، عنص از س
نوعــی می تــوان گفــت مزاحــم و عامــل افزایــش هزینــه قلمــداد 
مــی شــود. بــه نظــر مــی رســد کــه در ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان هــم بــه اصــل کنتــرل کیفیــت توجــه چندانــی نشــده 
اســت. حــال آن کــه یکــی از اهــداف و شــاید مهمتریــن هــدف 
شــکل گیــری ســازمان،  ارائــه  خدمات مهندســی و کنتــرل آن در 
راســتای حفــظ منابــع و منافــع ملــی توســط قانــون گــذار تعییــن 

مصاحبه با مهندس پیشکسوت   

این شماره: مهندس علی نوروزی 

متولــد ســال 1338. فــارغ التحصیــل مهندســی عمــران 
ارشــد  کارشناســی  و  ایــران  علــم و صنعــت  از دانشــگاه 
مدیریــت )MBA ( از دانشــگاه کارلتــون کانــادا. مدیــر 
هــای  پــروژه  اجــرای  در  فــرد  بهینســاز  شــرکت  عامــل 
عمرانــی. ســرمایه گــذار و مجــری پــروژه هــای تجــاری 
بــرج  و  ســاری  الهیــه  بــازار  جملــه  از  مســکونی  و 
مســکونی بــاران ســاحلی بابلســر. ســابقه عضویــت در  
هیئــت مدیــره کانــون مهندســین ســاری، دفتــر نمایندگــی 
ســاختمانی.  شــرکتهای  انجمــن  و  ســاری  نظــام 

ی
سار

ن 
سی

هند
ی کانون م

شریه داخل
ن

www.KanoonSari.com

43

53



ــام  ــون نظ ــب قان ــال از تصوی ــه ده س ــی ک ــده اســت. از آنجای ش
ــردم:  ــر ک ــت، فک ــی گذش ــرای آن م ــاختمان و اج ــی س مهندس
ــدات  ــی و تعه ــف کنترل ــه وظای ــام مهندســی ب ــازمان نظ ــا س آی
خــود نســبت بــه جامعــه عمــل نمــوده اســت؟ آیــا تــا بــه حــال 
بازخــوردی از عملکــرد ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
جمــع آوری شــده اســت کــه بتــوان هــم راســتا بــودن عملکــرد 
ســازمان بــا اهــداف آن را مــورد ارزیابــی و تحلیــل قــرار داد؟ آیــا 
ــظ  ــتای حف ــی در راس ــام مهندس ــازمان نظ ــار س ــون رفت ــا کن ت
ــی  ــوده اســت؟ اگــر مشــکالت و انحرافات ــی ب ــع مل ــع و مناف مناب
وجــود دارد، راه حــل چیســت؟اینگونه بــود کــه تصمیــم گرفتــه 
ــه نقــد گذاشــته شــود. در ادامــه پیشــنهاد  ــن موضــوع ب شــد ای
برگــزاری چنیــن ســمیناری ارائــه شــد و دوســتان هیئــت مدیــره 

ــد.  ــزاری آن کردن ــده را مســئول برگ ــب و بن آن را تصوی

  ارتبــاط بیــن کانــون مهندســین و ســازمان  نظــام 
مهندسی از دیدگاه شما چگونه باید باشد؟

 ســازمان نظــام مهندســی ارگانــی بــا قانــون مــدون و بــه 
ــک  ــون ی ــارش کان ــت اســت و در کن ــی تحــت پوشــش دول نوع
ــی  ــر انتفاع ــی غی ــه نوع ــی و ب ــر دولت ــتقل و غی ــه مس موسس
ــر دو  ــو ه ــین، عض ــت مهندس ــه اکثری ــی ک ــد. از آنجای می باش
نهــاد هســتند و در هــر دوی آنهــا مــی تواننــد موثــر واقــع شــوند، 
بــه نظــر مــی رســد کانــون مهندســین مــی توانــد نقــش مکمــل 
ســازمان نظــام مهندســی را ایفــا نمایــد. بــه عنــوان مثــال شــاهد 
هســتیم کــه ســازمان نظــام مهندســی بیشــتر فعالیتــش معطــوف 
بــه تامیــن منافــع صنفــی بــوده و نــگاه غالــب آن بــه کمیــت ارائه 
ــرل کیفیــت  ــرای بخــش کنت ــس ب ــات مهندســی اســت، پ خدم
ــون  ــیل کان ــد از پتانس ــی توان ــازمان م ــی، س ــات مهندس خدم
ــد. ــا ده ــات را ارتق ــت خدم ــد و کیفی ــتفاده نمای ــین اس مهندس

ــه  ــات تحریری ــای هی ــتین اعض ــزء نخس ــما ج   ش
ــه  ــد ک ــد. چطورش ــی روی ــمار م ــه ش ــون ب ــریه کان نش
تصمیــم بــه تشــکیل گــروه نشــریه کانــون گرفتــه شــد 

و هدف از انتشار نشریه چه بود؟

 نشــریه کانــون قبــال هــم منتشــر مــی شــد منتهــا عنوانــی 
ــون در  ــت کان ــه عضوی ــی ب ــود. وقت ــده ب ــاب نش ــرای آن انتخ ب
ــره عالقــه منــدی اش جهــت انتشــار منظــم  آمــدم، هیئــت مدی
ــرد.  ــالم ک ــی را اع ــگ مهندس ــاعه فرهن ــور اش ــه منظ ــریه ب نش
ــاق  ــه اتف ــن ب ــره و م ــت مدی ــزاد از هیئ ــدس نیک ــای مهن آق
آقــای مهنــدس طهماســبی اولیــن گــروه هیئــت تحریریــه را بنــا 
نهادیــم. نــام کانــون را بــرای آن انتخــاب کــرده و ســعی کردیــم 
ضمــن توجــه بــه بضاعــت مالــی کانــون در آن زمــان، انتشــار آن 
ــار  ــه در انتش ــورد توج ــداف م ــه اه ــم. از جمل ــر کنی ــم ت را منظ
نشــریه کانــون طــرح موضوعــات مهندســی، بیــان دیــدگاه هــای 
ــاختمان و  ــت س ــکالت صنع ــل مش ــی و تحلی ــکاران و بررس هم

ــوده اســت. ــه راه حــل  ب ــه همــراه ارائ حــوزه شهرســازی ب

ــون  ــرای نشــریه چــه نقــش و جایگاهــی درکان   ب
ــکال  ــات و اش ــه امکان ــه ب ــا توج ــتید؟ و ب ــل هس قائ
مختلــف ارتباطــی در حــال حاضــر، توصیــه شــما بــرای 

حفظ اثرگذاری نشریه چیست؟ 

 در واقــع مــی تــوان گفــت میــزان دوام و مانــدگاری عناصر 
ــت  ــوآوری و کیفی ــت، ن ــع خالقی ــر تاب ــر حاض ــی در عص خدمات
ارائــه خدمــات اســت. همــان طــوری کــه در ســوال شــما اشــاره 
شــد، شــیوه هــای متعــدد ارتباطــی وجــود دارد کــه مــی توانــد 
ــوان  ــه عن ــز ب ــون نی ــد. نشــریه کان ــب کن نظــر مخاطبیــن را جل
ــردم، الزم  ــی م ــا مهندســین و حت ــون ب ــاد کان ــل ارتباطــی نه پ
ــاور را در آنهــا ایجــاد  ــن ب اســت در جهــت جــذب مخاطبیــن ای
ــب ارزشــمندی دســت  ــه مطال ــه نشــریه ب ــا مطالع ــه ب ــد ک نمای
ــب از کتــب و رســانه هــای  ــد. جمــع آوری مطال ــدا مــی کنن پی
دیگــر و انتشــار آنهــا و یــا درج مقــاالت خشــک و بــی روح بعضــا 
بــا ادبیــات نارســا و ضعیــف، مــی توانــد از عوامــل دفــع مخاطــب 
ــه  ــن ب ــد پرداخت ــی رس ــر م ــه نظ ــتا، ب ــن راس ــد. در همی باش
واقعیــت هــای موجــود در صنعــت ســاختمان و بــه نقــد گذاشــتن 
ــوه هــای مثبــت و منفــی آن و همچنیــن آگاهــی از نظــرات  جل
و توقعــات مهندســین و حتــی مــردم در خصــوص کانــون، نظــام 
ــد  ــات مهندســی و درج آن در نشــریه  می توان مهندســی و خدم

بــه اثرگــذاری نشــریه کمــک نمایــد.

ــه در  ــتید ک ــی هس ــتین مجریان ــما از نخس   ش
ســاری از فنــاوری بتــن پیــش تنیــده اســتفاده کردیــد. 
ــه ای کــه داشــتید چــه مشــکالتی  ــه تجرب ــا توجــه ب ب
ــاخت و  ــو درس ــای ن ــن آوری ه ــتفاده از ف ــر راه اس برس
ــوان  ــه مــی ت ــه نظــر شــما چگون ســاز وجــود دارد؟ و ب

بر این مشکالت فائق آمد؟

 واقعیــت ایــن اســت کــه مــا مشــکل زیــادی در اســتفاده 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــن آوری نداشــتیم چــون توانســتیم ب ــن ف از ای
ــا  ــن ب ــه خصــوص بت ــاز ب ــورد نی ــرل اســباب م ــن کنت و همچنی
مقاومــت بــاال، برمشــکالت فائــق شــویم. امــا در مــورد گســترش 
ــد عــرض  ــد در ســاختمان، بای ــن آوری هــای جدی اســتفاده از ف
شــود کــه نیــاز عمومــی بــه اســتفاده از ایــن فــن آوری هــا بایــد 
در جامعــه ایجــاد شــود. زیــرا نــگاه عمومــی بــه ســاختمان نــگاه 
ــی  ــت؛ در حال ــدت اس ــاه م ــی کوت ــا بازده ــه ب ــنتی و عوامان س
ــه ای  ــه حرف ــک مقول ــن ی ــای نوی ــن آوری ه ــتفاده از ف ــه اس ک
ــی  ــره وری، بازده ــش به ــن افزای ــه ضم ــت ک ــی اس و تخصص
درازمــدت را مــد نظــر قــرار داده و موجبــات تامیــن منافــع ملــی 
و حفاظــت از منابــع ملــی را فراهــم  مــی آورد. الــزام بــه اســتفاده 
ــر اســاس راهکارهــای قانونــی و کنتــرل  ــو ب از فــن آوری هــای ن
کیفیــت ســاختمان ســازی بــا محوریــت حفــظ منابــع، مــی توانــد 
ــی  ــه غن ــان دارم جامع ــد. اطمین ــتفاده از آن را گســترش ده اس
علمــی و مهندســی کشــور نیــز تــوان آمــوزش و تامین مــواد آن به 
همــراه اجــرای مطلــوب و رفع مشــکالت اجرایــی را دارا می باشــد.
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ــمیناری در  ــما س ــود ش ــه خ ــه اینک ــه ب ــا توج   ب
کانــون دربــاره مدیریــت کیفیــت ســاخت وســاز برگــزار 
کــرده ایــد، تا چــه میــزان ســاز و کارهــای موجــود را در 
ایــن امــر توانــا مــی دانیــد؟ کانــون و مهندســین عضــو 
آن بــه چــه نحــوی مــی تواننــد در بــاال بــردن کیفیــت 

ساخت و ساز در شهر ساری کمك نمایند؟

 خدمــت شــما عــرض شــود کــه نهادهــای کنترلــی 
ــورداری از  ــان از برخ ــد اطمین ــی توانن ــازمانها م ــات و س موسس
ــن  ــان را تضمی ــدی آن ــوالت تولی ــا محص ــات و ی ــت خدم کیفی
ــظ  ــا حاف ــن نهاده ــه ای ــت ک ــوان گف ــی ت ــی م ــه نوع ــد. ب نماین
ــند.  ــی باش ــی م ــده نهای ــرف کنن ــوان مص ــه عن ــردم ب ــع م مناف
در صورتــی کــه حضــور چنیــن نهــادی در موسســات و ســازمان 
هــای دخیــل در امــور ســاختمان کــه مســتقیم بــا مــال و جــان 
ــور  ــد و ام ــی باش ــگ م ــیار کمرن ــت، بس ــاط اس ــردم در ارتب م
کمــی همیشــه غالــب بــر امــور کیفــی بــوده اســت. بــرای ارتقــاء 
کیفیــت ســاخت و ســاز، الزم اســت خدمــات مهندســی در بخــش 
ســاختمان تحــت پوشــش کنتــرل کیفیــت قــرار گیــرد. بــه نظــر 
مــی رســد جایــگاه مطلــوب ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــل  ــن در عم ــد. ولیک ــاره باش ــورد اش ــی م ــاد کنترل ــان نه هم
شــاهدیم کــه ســازمان علیرغــم درآمدهــای کالن از محــل کنتــرل 
خدمــات مهندســی بــا تکیــه بــر مفــاد قانــون نظــام مهندســی و 
کنتــرل ســاختمان، از ایــن جایــگاه دور شــده و بیشــترین تــالش 
ــی  ــازمان یعن ــداف س ــدی از اه ــه اجــرای بن خــود را معطــوف ب
ــورت  ــون در ص ــی نماید.کان ــین م ــور مهندس ــق ام ــم و نس نظ
ــی ســازمان اســتفاده  ــگاه قانون ــد از جای ــی توان ــدی م ــه من عالق
ــه  ــان ک ــی همچن نمــوده و خــالء موجــود را پوشــش دهــد. یعن
ــی و  ــادی کنترل ــاد نه ــا ایج ــون ب ــد، کان ــه ش ــم تجرب ــال ه قب
ــی از مهندســین مســئول و متعهــد، کنتــرل  تشــکیل گــروه های
کیفیــت ارائــه خدمــات مهندســی را در دســت گرفتــه تــا بتوانــد 
ــع شــود. ــر واق در افزایــش کیفیــت ســاخت و ســاز شــهری موث

ــادا،  ــه اقامــت در کشــور کان ــه تجرب ــا توجــه ب   ب
ــازآنجا  ــاخت و س ــام س ــه در نظ ــه ای ک ــن نکت مهمتری

توجهتان را جلب کرد کدام است؟

 در تورنتــوی کانــادا کــه مــن ســاکن آن و تــا حــدی به کار 
ســاخت و ســاز مشــغول مــی باشــم، اغلــب مــردم در واحدهــای 
مســکونی ویالیــی بــا ســازه چوبــی زندگــی مــی کننــد هــر چنــد 
کــه بســیاری هــم آپارتمــان نشــین در قالــب بــرج های مســکونی 
ــا ســازه بتــن آرمــه مــی باشــند. نکتــه مهــم در اجــرای همــه  ب
ســاختمانها، رعایــت اســتانداردها و کنتــرل آن طــی یــک برنامــه 
اجرایــی خــاص از ســوی بازرســین موظــف شــهرداری اســت. ایــن 
بازرســین معمــوال نظــارت بــر اجــرای ســاختمان و انطبــاق آن بــا 
مقــررات ملــی را بــه عهــده دارنــد. مهــم تــر ایــن کــه بازرســین 
شــهرداری از مســئولیت خــود تخطــی نکــرده و ضمــن یــادآوری 
لــزوم رعایــت مقــررات ملــی در عیــن مالطفــت، اجــرای آن را از 

ــی  ــه اجــرای مقــررات مل ــاز ب ــه نی ــد. البت ــب مــی کنن شــما طل
ســاختمان، زمینــه تولیــد مصالــح مطلــوب و همچنیــن آمــوزش 
ــه مهــارت را فراهــم نمــوده  نیروهــای انســانی ماهــر دارای پروان
اســت. نیروهــای انســانی ماهــر شــاغل در ســاخت مســکن، 
مســئول و پاســخگوی عملکــرد خــود هســتند و جالــب اســت کــه 
آنهــا هــم مقــررات ســاختمانی مربوطــه را بــه خوبــی آگاه هســتند 

و از آن تخطــی نمــی کننــد. حتــی اگــر کارفرمــا بخواهــد!

  نقــش تشــکل هــای حرفــه ای در نهادهــای 
ــی در  ــهری و ایالت ــری ش ــم گی ــازی و تصمی ــم س تصمی
ــوی  ــه نح ــه چ ــان ب ــه آن ــت؟ تجرب ــه اس ــا چگون آنج

می تواند در کشور ما مورد استفاده قرارگیرد؟

ــا  ــن بخش ه ــه ای در ای ــای حرف ــکل ه ــه تش ــن ک  از ای
ــر  ــه نظ ــی ب ــدارم. ول ــی ن ــالع چندان ــد اط ــش دارن ــدر نق چق
می رســد قوانیــن و مقــررات کــه همگــی حکایــت از حفــظ 
منافــع مــردم و رعایــت منافــع ملــی دارنــد، پایــه اصلــی تصمیــم 
ــش  ــای نق ــن ایف ــا و همچنی ــازی ه ــم س ــا و تصمی ــری ه گی
ــا  ــت در تمــام بخــش ه ــه ای باشــد. آحــاد مل تشــکل های حرف
ــه عملکــرد خــود مســئول و پاســخ گــو مــی باشــند و  نســبت ب
قوانیــن بــه خوبــی اعمــال مــی شــوند. بنابرایــن، چــه بســا افــراد 
ــروز  ــی در صــورت ب ــرس از عواقــب قانون ــه دلیــل ت متخصــص ب
ــه  ــرده و ب ــز ک ــی پرهی ــته تخصص ــام کار در رش ــکل! از انج مش
ــم  ــی ه ــته مهندس ــن در رش ــد. همچنی ــر می پردازن کاری دیگ
شــما در صورتــی می توانیــد لقــب مهنــدس بگیریــد و مجــوز کار 
مهندســی را کســب نماییــد کــه ضمــن داشــتن مــدرک تحصیلــی 
ــان  ــی در  امتح ــذ قبول ــه اخ ــق ب ــه کاری، موف ــال تجرب و دو س
ــان  ــن مهندس ــه در انجم ــه ای و مصاحب ــالق حرف ــون و اخ قان

ــادا شــوید.  ــه ای کان حرف

  در پایــان اگــر نکتــه ای باقیمانــده اســت کــه در 
مصاحبه به آن اشاره ای نشده بفرمایید.

 نکتــه الزم االشــاره ایــن اســت کــه شــان و جایــگاه 
ــه  ــئوالنه و متعهدان ــرد مس ــت. عملک ــیار واال اس ــین بس مهندس
مهندســین مــی توانــد ایــن جایــگاه را حفــظ کــرده و آن را ارتقــاء 
ببخشــد و بالعکــس. لــذا از جامعــه مهندســی و مهندســین عزیــز 
بــه عنــوان نیروهــای بالنــده اجتماعــی انتظــار مــی رود در عمــل 
ــد نظــر  ــی را م ــی و مردم ــع مل ــی خــود، مناف ــف قانون ــه وظای ب
قــرار دهنــد و تــالش نماینــد عــوام گرایــی از صنعــت ســاختمان 
رخــت بربنــدد و علــم گرایــی جایگزیــن آن شــود. مطمئنــا 
ــت خواهدشــد. ــن روش و شــیوه تقوی ــا ای ــگاه مهندســین ب جای

با تشکر از وقتی که در اختیار ما قراردادید.
سپاسگزارم از شما و اعضاء محترم هیئت تحریریه.
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و خوانندگان
ــنهادات و  ــرات، پیش ــواره از نظ ــاری هم ــین س ــون مهندس ــی کان ــریه داخل ــه نش ــات تحریری هی
ــون  انتقــادات ســازنده اعضــای محتــرم و کلیــه مخاطبیــن نشــریه در جهــت پیشــبرد اهــداف کان
ــا مضمــون اینکــه جــای چــه مطالبــی  اســتقبال مــی نمایــد. در ایــن راســتا پیامــک نظرســنجی ب
ــز  ــکاران عزی ــیاری از هم ــد و بس ــال گردی ــا ارس ــه اعض ــه کلی ــت، ب ــی اس ــون خال ــریه کان در نش
اظهــار لطــف نمــوده و در ایــن نظــر ســنجی شــرکت نمــوده انــد کــه نظراتشــان در اســرع وقــت در 
بخــش هــای مختلــف نشــریه اعمــال خواهــد گردیــد. در ذیــل گزیــده ای از نظــرات، پیشــنهادات 
و پاســخ هیــات تحریریــه را آورده ایــم. باشــد کــه بــا یــاری شــما همــکاران گرامــی روز بــه روز بــر 
غنــای مطالــب و محتــوای نشــریه افــزوده گــردد؛ همــکاران ارجمنــد همچنــان مــی تواننــد نظــرات، 
ــه آدرس پســت الکترونیکــی  ــام( ب ــر ن ــا ذک ــل ب ــادات خــود را )در صــورت تمای پیشــنهادات و انتق

ــد. ــک نماین ــماره 20097274 پیام ــه ش ــا ب ــال و ی نشــریه Mag@kanoonsari.com ارس
ســالم مطالــب انتقــادی بــه مســئولین بخصــوص بــه مســئولین نظــام مهندســی وکانــون ضمــن - 1

رعایــت حریــم هــای شــخصی و پرهیــز از اتهامــات نــاروا،. جــذاب و پــر طرفــدار اســت.
بررســي عملکــرد دســتگاه هــاي اجرایــي و مشــکالت اجرایــي در ســطح شــهر از جملــه عملکــرد - 2

عمــران شــهرداري، طرحهــاي در حــال اجــراي شــهرداري و بررســي لــزوم اجــراي آن. 

- بررسي عملکرد نظام مهندسي در بخش دفاتر و پیشنهادهاي سازنده در همه بخشها.
- نقد عملکرد یکساله شهردار

همانطــور کــه مســتحضرید در شــماره هــای پیشــین نشــریه مطالــب انتقــادی ارســالی از ســوی اعضا 
البتــه بــا پیشــگامی مهندســین معمــار چــاپ مــی شــده اســت کــه ایــن رونــد و نیــز انجــام مصاحبــه 
بــا مســئولین شــهری و اســتانی بــا رویکــرد نقــد منصفانــه و ارائــه پیشــنهادات اجرایــی بــه نهادهــای 

ذیربــط در دســتور کار هیــات تحریریــه مــی باشــد. 
نمونه گزارش های ناظرین تخصصی رشته ها در خصوص نظارت واجرا.- 3

دوســت گرامــی، اگــر منظــور شــما نمونــه فــرم کنترلــی گــروه کنتــرل مضاعــف دفتــر نمایندگــی 
ــا سیســتم ارســال درخواســت غیــر حضــوری  اســت، در ایــن خصــوص و نیــز معرفــی و آشــنایی ب

دفتــر نمایندگــی بــزودی مطالبــی ارائــه خواهیــم کــرد.
نکات اجرایي،نظارتي،محاسباتي، سید مهدي موسوي نژاد- 4
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ســالم، بــه نظــر بنــده اســتفاده از مطالــب عملــی و نــه صرفــا علمــی محــض کــه در عمــل نمــود - 5
پیــدا مــی کنــد و باعــث افزایــش تجربــه مــی شــود مــی توانــد مفیــد واقــع شــود. بــا تشــکر

دوســتان عزیــز، گــروه نشــریه چــاپ مقــاالت تلفیــق علــم و اجــرا را در اولویــت قــرار داده و در همیــن 
ــد تقاضــا  ــای علمــی خــود را دارن ــال تجــارب و دانســته ه ــی انتق ــه توانای ــی ک ــه عزیزان ــا از کلی ج

می کنیــم دســت بــه قلــم بــرده و ســایر همــکاران را نیــز در ایــن زمینــه بهــره منــد ســازند.
مقاالت درمورد تخصص روز و انرژی های نو بخصوص خورشیدی.- 6
تکنولوژی های جدید و نو بکار رفته در ساختمانهای کشورهای پیشرفته صنعتی.- 7

 باســالم ارائــه تکنولــوژی جدیــد مصالــح و نحــوه بکارگیــری آن و درج مقــاالت نویــن در جهــت 8- 
علــوم پایــدار.

 از ایــن شــماره صفحــه ای بــا عنــوان مهندســی امــروز بــا رویکــرد اطــالع رســانی تــازه های مهندســی 
ــاب هــای  ــد و کت ــی ســایت هــای مفی ــه، معرف ــن در رشــته هــای هفــت گان ــن آوری هــای نوی و ف
ــا همــکاری مخاطبیــن عزیــز و ارســال  ــه مطالــب نشــریه افــزوده شــد کــه امیدواریــم ب مهندســی ب

مطالــب بــه روز مهندســی روز بــه روز بــر غنــای ایــن صفحــه افــزوده گــردد. 
ــراورد - 9 ــواره گــود، مقایســه آنهــا و ب ــدار ســازی دی ــواع پای  روش هــای اجرایــی خــاص، مثــل ان

هزینــه ... نــکات اجرایــی مهــم مباحــث مقــررات ملــی ... نــکات مهــم مبانــی شهرســازی .... بخش 
معمــاری بــه منظــور ارتقــای ســلیقه و اطالعــات مربــوط بــه نمــا کــف پــوش و مصالــح جدیــد.

روشــهای متــره و بــرآورد و راههــای جدیــد ثبــت و بررســی صــورت وضعیتهــا بــا نــرم افزارهــای - 10
ــا  ــی ی ــی و اجرای ــاظ مال ــه ازلح ــی چ ــات واقع ــرف عملی ــهای پیش ــه گزارش ــهای ارای روز، روش

بطورکلــی بگویــم مطالبــی کــه بــرای کار اجرایــی مناســب باشــد.
روش ساخت درست وغلط کاردراجراومقایسه بایکدیگر.- 11

ــه هــای  ــا اعضــای کمیت ــراری تعامــل بیشــتر ب ــا برق ــا ب ــم کــرد ت ــالش خواهی ــن خصــوص ت در ای
ــه  ــور ب ــات مص ــی گزارش ــام مهندس ــی نظ ــارت دفترنمایندگ ــرل نظ ــروه کنت ــون و گ تخصصــی کان

ــردد.  ــریه درج گ ــی در نش ــی و اجرای ــات فن ــراه توضیح هم

ضمــن اینکــه هــم اکنــون در صفحــه بــدون شــرح عکســهایی از ایــرادات اجرایــی و مــواردی از عــدم 
اجــرای درســت براســاس مقــررات ملــی ســاختمان درج مــی شــود. 
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با  ساری  مهندسین  کانون  باشگاه  مستحضرید  که  همانگونه 
هیات  و  احداث می شود  مهندسین شهرستان ساری  بلند  همت 
پیشرفت  مرحله  به  مرحله  گزارش  که  است  آن  بر  کانون  مدیره 
پروژه را به اطالع همکاران و مهندسان ارجمند برساند. در راستای 
پیشرفت هر چه سریعتر روند احداث باشگاه،  نشست ها  و جلسات 
و  مشاور  نمایندگان شرکت  و  باشگاه  فنی  کمیته  اعضای  مستمر 
پیمانکار پروژه به صورت هفتگی برگزار می گردد و شرح عملکرد 

سه ماهه دوم به استحضار اعضای محترم کانون می رسد.
با توجه به نیاز موجود به سیستم برق سه فاز، پیگیری هایی 
در خصوص نصب ترانس برق فشار قوی از طریق مذاکره با شرکت 
نیاز پروژه  با توجه به  انجام شد و مقرر گردید  توزیع نیروی برق 
نماید.   تقبل  را  ترانس، کانون هزینه الزم  فاز و نصب  برق سه  به 
همچنین نقشه های تاسیسات برقی موجود و محاسبات الکتریکال، 
مورد بازبینی قرار گرفت و نیز امکان بهره برداری چند منظوره از 
سالن شامل سیستم های هوشمند و سایر موارد ضروری و استفاده 
انرژی های تجدید پذیر مورد بحث و  از تکنولوژی های نوین و  

بررسی کارشناسان قرار گرفت. 
همچنین در خصوص انتخاب  نوع سیستم گرمایش و سرمایش 
و تهویه مطبوع با توجه به اینکه سالن طبقه همکف باشگاه کاربری 
در  گردید  مقرر  دارد،  متفاوت  کاربری  اول  طبقه  و  دارد  ورزشی 
طرح تاسیسات مکانیکی تجدید نظر صورت گیرد. همچنین مقرر 

 GHP، VRF گردید بین سیستم های سرمایشی و گرمایشی
گرمایش  سیستم  و  چیلر  چیلر،  مینی  از  استفاده  نیز  و 

شود.  انتخاب  حالت  بهترین  مرکزی  سرمایش  و 
صورت   2 مالی  بخش  در  تاکنون 

صورت   3 و  پروژه  پیمانکار  وضعیت 

تایید  و  بررسی  از  پس  پروژه  مشاور  از  وضعیت 
هیات مدیره، پرداخت گردید. 

مدیر  از  دعوت  ضمن  است  نظر  در  ضمنا 
بازدید  مازندران جهت  جوانان  و  ورزش  اداره  کل 
اصولی      نامه  موافقت  تمدید  خصوص  در  پروژه  از 

احداث باشگاه و اخذ وام از آن اداره اقدام شود. 
همچنین نقشه های معماری طبقه اول باشگاه مورد بازبینی و اصالح 
قرار گرفت و مقرر گردید تغییرات الزم در بخش برقی و مکانیکی 
تصمیم  نیز  آسانسور  مشخصات  و  نوع  خصوص  در  پذیرد.  انجام 
گرفته شد تا با شرکت های فعال در این عرصه مذاکره صورت پذیرد.
در خصـوص رونـد پیشـرفت پـروژه، تاکنـون براسـاس برنامه 
زمانبنـدی ارائه شـده، پیمانـکار  حدود 50% درصـد تعهدات خود 
پیشـرفت داشـته اسـت. شـایان ذکر اسـت تاکنـون نمای شـمالی 
و شـرقی سـاختمان تکمیـل، سـرویس هـای بهداشـتی و رختکن 
طبقه همکف، فنداسـیون نمای قسـمت ورودی ساختمان، پوشش 
ایـزوگام سـقف سـرویس بهداشـتی و رختکـن اجـرا شـده اسـت. 
همچنیـن اجرای تاسیسـات برق و مکانیک طبقـه اول آغاز گردید 
و پـس از بازبینـی نقشـه هـای طبقـه اول نسـبت به اجـرای دیوار 
تری دی پانل و شـات کریت آن اقدام الزم صورت پذیرفته اسـت. 

باشگاه  فرهنگی ورزشی کانون 
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همچــون ســال هــای گذشــته نمایشــگاه بیــن المللــی صنعت 
ــرکت  ــور 1244 ش ــرر آن باحض ــخ مق ــران در تاری ــاختمان ته س
داخلــی و خارجــی در محــل دایمــی نمایشــگاه هــای تهــران و در 

فضایــی بــه مســاحت 52000 مترمربــع برگــزار گردیــد.
ــت  ــا صنع ــاط ب ــیون ارتب ــنهاد کمیس ــه پیش ــه ب ــا توج ب
مبنــی بــر بازدیــد هدفمنــد از نمایشــگاه و تاییــد هیئــت 
مدیــره محتــرم، برنامــه ریــزی هــای الزم جهــت فراخوانــی 

تعــدادی از کارشناســان عضــو کانــون در 
تاریــخ دوشــنبه 93/5/20 بوســیله مســئولین 
اجرایــی صــورت گرفــت. هــدف گــذاری 
ــای  ــه ه ــش زمین ــاد پی ــون ایج ــد کان بازدی
الزم جهــت ارتقــای ســطح آگاهــی هــای 
 حرفــه ای و تخصصــی مهندســین، تعامــل بــا 
ــی و  ــذار تخصص ــرمایه گ ــای س ــرکت ه ش
پیمانــکاران و صنایــع مرتبــط بــا صنعــت 
ســاختمان و آشــنایی بــا جدیدتریــن فنــاوری 
هــای بــه کار رفتــه در حــوزه هــای ســاخت و 

ــوان شــد. ســاز عن
در ایــن بازدیــد40 نفــر از اعضــای کانــون 
حــدود ســاعت 3:30 صبــح روز مقــرر حرکــت 
خــود را از ســاری بــا ســرویس اتوبوســی 
ــود،  ــده ب ــگ ش ــون هماهن ــرف کان ــه از ط ک
آغــاز نمودنــد. طلــوع ســپیده دم آفتــاب 
ســحرگاهی و انعــکاس بارقــه هــای آن در افق 
دیــد کنجــکاو همســفران همــدل و صمیمــی 
کانــون، جذابیــت هــای طبیعــی و سرســبزی 
و طــراوت جــاده زیبــای هــراز، توقــف در 
منطقــه صنعتــی و گردشــگری پلــور و صــرف 
پاســارگاد،  رســتوران  در  صبحانــه  وعــده 
ای  حرفــه  و  امیدوارانــه  گوهــای  گفــت و 
و دوســتانه حاضریــن همــه و همــه نویــد 
بخــش ســفری جــذاب، پرشــور و مفیــد بــود.
ــه محــض حضــور در محــل نمایشــگاه  ب
ــون  ــای کان ــدود 11:30، اعض ــاعت ح در س
مطابــق  بازدیــد  بــرای  را  خــود  عــزم 
برنامه ریزی هــای شــخصی خــود کــه عمدتــا 
براســاس رشــته هــای تخصصــی مهندســین 
اگر چــه  نمودنــد.  بــود جــزم  بنــا شــده 
ــوالت  ــوع محص ــا و تن ــه ه ــی غرف پراکندگ
بــرای  را  کار  شــرکت ها  شــده  ارائــه 
بازدیدکننــدگان تــا حــدی مشــکل می کــرد، 

امــا اختصــاص ســالن هــای مشــخص بــه گــروه کاالهــای 
ــکل را  ــن مش ــگاه ای ــدگان نمایش ــیله برگزارکنن ــاختمانی بوس س
تــا حــدی تعدیــل مــی نمــود.الزم بــه ذکــر اســت نمایشــگاه بــر 
ــه بخــش هایــی نظیرتاسیســات و  اســاس گــروه هــای کاالیــی ب
سیســتم هــای سرمایشــی و گرمایشــی، شــیرآالت بهداشــتی، لوله 
و اتصــاالت، ســنگ هــای ســاختمانی، در و پنجــره، پوشــش هــای 
توســــعه1افــــق هایســقف و دیــوار و قطعــات پیــش ســاخته، ابــزارآالت و تجهیــزات 

گزارش بازدید از
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران
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و ماشــین آالت ســاختمانی، عایــق هــا و رنــگ و چســب و رزیــن، 
ــوازم و  ــف و ل ــای ک ــش ه ــت و پوش ــرامیک، پارک ــی و س کاش

ــود. ــده ب ــیم ش ــی تقس ــی و الکترونیک ــزات الکتریک تجهی
نمایشــگاه صنعــت ســاختمان تهــران بزرگتریــن و موفق ترین 
نمایشــگاه ایــران در زمینــه صنعــت ســاختمان اســت کــه محــل 
ــاران،  ــان، معم ــل کارشناس ــر و تعام ــادل نظ ــت تب ــبی جه مناس
ــا  ــاوران و اساس ــکاران، مش ــدگان، پیمان ــع کنن ــداران و توزی خری
هرکســی اســت کــه در صنعــت ســاخت و ســاز نقشــی برعهــده 
دارد. نمایشــگاه فــوق ازحمایــت اتــاق تعــاون مرکــزی جمهــوری 
اســالمی ایــران بــه عنــوان اصلــی تریــن متولــی برگــزاری 
ــل و  ــاختمان در داخ ــت س ــی صنع ــن الملل ــای بی ــگاه ه نمایش
 ،WINTECH خــارج از کشــور و حمایــت طالیــی ســه شــرکت
AZARAKHSH و پنجــره دیبــا و حمایــت نقــره ای تعــدادی 

ــد. ــادی از شــرکت هــای ســاختمانی برخــوردار گردی زی
حمایــت از فنــاوری هــای نویــن ســاختمانی و بــه خصــوص 
ایجــاد زمینــه جهــت تاثیرگــذاری فنــاوری نانــو و سیســتم هــای 

ــاختمانی و  ــح س ــرف مصال ــازی مص ــه س ــازی، بهین هوشمندس
اســتفاده حداکثــری از مصالــح بومــی و منطقــه ای، ارتقــای 
پارامترهــای کنتــرل کیفــی مــواد اولیــه  و ســازه هــای صنعتــی  
ــه  ــا و... از جمل ــاختمان ه ــر س ــول عم ــش ط ــت افزای ــه جه ب
ــود. ــگاه ب ــی نمایش ــدرکاران برپای ــت ان ــای دس ــذاری ه هدف گ
کشــورهایی  از  خارجــی  شــرکت   23 فعاالنــه  حضــور 
ــه و... نشــان از  ــن، ترکی ــی، چی ــره جنوب ــد، ک ــان، فنالن نظیرآلم
اهمیــت بــاال و توجــه جــدی بــه بــازار پرســود صنعــت ســاختمان 

ــت. ــوده اس ــی ب ــای خارج ــرکت ه ــوی ش ــران از س ای
شــاید مهــم تریــن ویژگی هــای نمایشــگاه از دید کارشناســان 
کانــون را بتــوان در مــواردی نظیــر توجــه بــه ایده هــای خالقانــه 
ــا،  ــرون ســاختمان ه ــای داخــل و بی ــا و نماه ــدرن در فضاه و م
افزایــش بازدهــی و ارتقــای کیفیــت سیســتم هــای بــه کار رفتــه 
ــای  ــیون ه ــه اتوماس ــه ب ــوع، توج ــه مطب ــات و تهوی در تاسیس
ــی، تطبیــق  سیســتمی نظیــر هوشمندســازی و تجهیــزات کنترل
قابلیــت هــای محصــوالت شــرکت هــا بــا اســتاندارد هــای زیســت 
ــات  ــودن تبلیغ ــور ب ــتری مح ــی، مش محیط
شــرکت هــا و توجــه اصولــی بــه نیــاز دســت 
انــدرکاران حــوزه ســاختمان و ســبک ســازی 

ســازه هــا و... برشــمرد.
ــون  ــین کان ــگاه مهندس ــن نمایش  در ای
ضمــن صحبــت بــا غرفــه داران و نماینــدگان 
شــرکت هــا و آشــنایی بــا محصــوالت و خــط 
ــه ای  ــی حرف ــان، آمادگ ــی آن ــی صنعت مش
ــون مهندســین ســاری را جهــت  خــود و کان
همــکاری هــای مشــترک و خدمــات مشــاوره 
ــد  ــا چن ــد و ب ــان نمودن ــی  بی ای و تخصص
ــرای بازدیدهــای دوره ای  ــه صنعتــی ب کارخان

ــد. ــره نمودن و تخصصــی مذاک
همچنیــن از نــکات جالــب ســفر می توان 
و  کانــون  کارشناســان  همزمــان  حضــور 
هیــات  و  تجــارت  و  معــدن  وزیرصنعــت، 
ــرد. ــان ک ــگاه را بی ــل نمایش ــراه در مح هم
از  بازدیــد  از  پــس  ســفر  همراهــان 
ســاعت  در  نمایشــگاه  متنــوع  غرفه هــای 
شــمالی  درب  محــل  در   16:30 حــدود 
حضــور یافتنــد و حرکــت برگشــت خــود 
و  هــا  کاتالــوگ  از  توشــه هایی  بــا  را 
ــه ســمت پایتخــت  ــه ای ب ــای حرف آگاهی ه
نارنــج شــروع نمودنــد و ســرانجام  بهــار 
از صــرف وعــده شــام، در ســاعت  پــس 
ــه ســاری رســیدند.  حــدود 00:30  بامــداد ب

                                                                                                                                    
مهندس کمیل ستوده

  عضو کمیسیون ارتباط با صنعت 
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در شماره پیشین نشریه، شروع به کار و شرح عملکرد تعدادی از 
کمیسیون های کانون چاپ گردید در این شماره نیز برنامه سایر 
کمیسیون ها که طی این مدت جلساتی برگزار نمودند به شرح ذیل 

به استحضار اعضای محترم کانون می رسد: 
شروع به کار کمیسیون های ورزش و محیط زیست

اولین جلسه کمیسیون ورزش عصر روز سه شنبه، هفدهم تیرماه 
سال جاری با حضور اعضای هیات مدیره و این کمیسیون در کانون 
با  از خیرمقدم به همکاران،  برگزار شد. اعضای هیات مدیره پس 
توجه به عضویت و سابقه همکاری مشترک بیشتر اعضای کمیسیون 
ورزش، تنها به اشاره نکات کلیدی در راستای بهبود امور ورزشی 
اکتفا نموده و تالش در جهت کسب توفیقات بیشتر در امور ورزشی 
را با توجه به بودجه های تخصیصی در سال 93 خواستار شدند. 

به  بهارفر  دکتر  حضور  با  زیست  محیط  نوپای  کمیسیون  جلسه 
نمایندگی از هیات مدیره آغاز گردید. ایشان پس از خیرمقدم به 
همکاران اظهار امیدواری نمودند با همت اعضای کمیسیون محیط 
زیست بتوانیم در زمینه طرح های تحقیقاتی و مشکالت و مسائل 
مرتبط به صنعت ساختمان و محیط زیست پویا باشیم و عملکردی 

در خور شان جامعه مهندسین داشته باشیم.

بانوان، پژوهش  و  تحقیقات و  شروع به کار کمیسیون های 
فرهنگ  و  هنر

اولین جلسه کمیسیون های بانوان، پژوهش و تحقیقات و فرهنگ 
و هنر، عصر روز شنبه، بیست و یکم تیرماه سال جاری با حضور 

اعضای هیات مدیره در کانون برگزار شد.

اعضای هیات مدیره پس از خیرمقدم به همکاران، اهمیت و نیاز 
اظهار  و  کردند  تشریح  را  آن  اهداف  و  کمیسیون  این  تشکیل 
امیدواری نمودند با تالش اعضای این کمیسیون، بتوانیم با تعمیم 
نقش کلیدی و محوری بانوان در جامعه مهندسین، نقش بسزایی 

در بهبود روند فعالیت های حرفه ای ایفا نماییم.
نشست کمیسیون نوپای پژوهش و تحقیقات نیز با حضور اعضای 
مهندس  و  بدخشان  مهندس  بهارفر،  دکتر  آقایان  مدیره  هیات 

محسنی ساروی آغاز گردید.

های  کمیسیون  عملکرد  گزارش 
کانون مهندسین ساری
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های  فعالیت  پویایی  خوشامدگویی،  از  پس  مدیره  هیات  اعضای 
پژوهشی، تحقیقاتی و طرح های تخصصی را مستلزم تالش های 
ابراز  و  دانستند  تحقیقات  و  پژوهش  کمیسیون  اعضای  جدی 
امیدواری کردند با همت واالی اعضای این کمیسیون پژوهش ها و 

تحقیقاتی مفید برای شهرمان را شاهد باشیم.

این  بودن  فعال  به  توجه  با  هنر   و  فرهنگ  کمیسیون  جلسه  در 
کمیسیون از گذشته و عضویت برخی پیشکسوتان کانون، اعضای 
هیات مدیره ضمن قدردانی از استقبال و عضویت مهندسان جوان 
در این کمیسیون، در خصوص نظام نامه کمیسیون ها توضیحاتی را 
ارائه نموده و برای اعضای این کمیسیون که ترکیبی از پیشکسوتان 

و جوانان است، آرزوی موفقیت نمودند.
شروع به کار کمیسیون بررسی موضوعات صنفی

نمایندگان  حضور  با  صنفی  موضوعات  بررسی  کمیسیون  نشست 
هیات مدیره و اعضای کمیسیون، عصر روز سه شنبه، دهم تیرماه 

سال جاری در محل کانون برگزار شد.

اعضای هیات مدیره پس از عرض خیرمقدم، با توجه به فعال بودن 
بیشتر  مشترک  شناخت  و  همکاری  گذشته و  از  کمیسیون  این 
اعضای آن، در خصوص اهداف تشکیل این کمیسیون مطالبی را به 

اختصار بیان نمودند.
با همفکری و همکاری دستور  شایان ذکر است اعضاء کمیسیون 
جلسه را مشخص نمودند و در خصوص مسائل کلیدی به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
شروع به کار کمیته آموزش 

اعضای  و   مدیره  هیات  اعضای  حضور  با  آموزش  کمیته  نشست 
کمیته، عصر روز سه شنبه، چهاردهم مردادماه سال جاری در محل 

کانون برگزار شد.
امیر  مهندس  بهارفر،  یاسر  دکتر  آقایان  مدیره  هیات  اعضای 
پس  نژاد  کلبادی  فاطمه  مهندس  خانم  و  ساروی  محسنی  ناصر 
از  کمیته  این  بودن  فعال  به  توجه  با  همکاران،  به  خیرمقدم  از 
گذشته، مطالبی را جهت بهبود روند فعالیت کمیته آموزش متذکر 
شدند. همچنین آقای دکتر بهارفر، رییس کانون مهندسین ساری، 
برنامه های کاربردی و حائز اهمیت را، با توجه به پیشنهادات ارایه 

شده توسط اعضای کانون، متذکر شدند.
در ادامه دستور جلسه کمیته آموزش تنظیم و همکاری و همفکری 
اعضا رسماً آغاز گردید. شایان ذکر است برگزاری دومین همایش 
آزمون  آمادگی  های  کالس  ریزی  برنامه  آینده،  ساختمان  ملی 
نظام مهندسی، سمینارها، دوره های آموزشی و ارتباط و تعامل با 
سازمان از اهم فعالیت ها و برنامه های پیش روی این کمیته در 

جلسات آتی خواهد بود.
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  گزارش 
عملکرد 

سه ماهه کمیسیون 
مراسم و همایش ها 

بــا  توجه بــه ابالغیه هیات  مدیــره کانون  
مهندسین  در تابستان سال 93، کمیسیون  مراسم 

و همایش ها شکل  گرفته و شروع به فعالیت نمود. این 
کمیسیون متشکل  از جوانان  فعال و عالقمند می باشد تا 

با  قرار گیری  در کنار هیات مدیره با تجربه  کانون  مهندســین 
را در هرچه  بهتر برگزار شدن مراسم و همایش ها یاری کند. اعضای 

کمیسیون در جلسات اولیه چارچوب فعالیت های خود را شناسایی کرده و 
به بررسی توانمندی های خود پرداختند. پس از رایزنی ها و نشست های متعدد 

توافقات اولیه صورت گرفت تا اولین مراسم پیش روی مجمع عمومی نوبت دوم،  با بهره 
گیری از تمام توانمندی های اعضا، به نحو احسن برگزار گردد  که این مهم انجام پذیرفت.

در این اثنا این  کمیسیون بر آن شد تا بازخورد و میزان رضایتمندی مهندسان عزیز را نسبت به 
تالش خود جویا شود؛ لذا در حین برگزاری مجمع پرسشنامه هایی در اختیار مهندسین قرار گرفت. 

از بین 380  نفر از اعضای شرکت کننده  در مجمع 100 عدد فرم  تحویل اعضای کمیسیون گردید که 
نتیجه ی نظر سنجی به شرح ذیل می باشد.

بی پاسخ یا ناخوانا بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
- 38 48 10 4 محل برگزاری مجمع
7 20 65 3 5 زمانبندی مجمع
6 20 65 7 2 نحوه برگزاری

11 34 33 11 11 نحوه پذیرایی
% 6 % 28 % 53 %7/5 %5/5 مجموع

این  کمیســیون با تجزیه و تحلیل  پرسشــنامه ها و نیز بررسی  انتقادها  و پیشنهادات سعی در مرتفع  نمودن  نقص های موجود 
و اســتفاده از راه حل های مناســب در آینده دارد و در این خصوص تا به امروز حدود 220 نفر ساعت فعالیت داشته و امید دارد با 
حمایت مهندســان عزیز و دلســوز و  نیز با تالش  و پشتکار و بهره مندی از تجربیات  هیات مدیره ی محترم، کانون  را در نیل به 

اهداف واالیش یاری نماید و همواره منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان می باشد.    
آرمان بابائی - سرگروه کمیسیون مراسم و همایش ها
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 گزارش روند فعالیت های کمیسیون ارتباط با صنعت کانون مهندسین ساری
ــیونی  ــوان کمیس ــه عن ــدار" ب ــعه پای ــای توس ــی؛ راهگش ــعه صنعت ــعار " توس ــا ش ــت ب ــا صنع ــاط ب ــیون ارتب ــکیل کمیس تش
ــد  ــذاری بیشــتر در رون ــون درصــدد تاثیرگ ــه کان ــرد ک ــی گی ــون از آن جــا نشــات م ــای کان ــت ه ــردی در مســیر فعالی راهب
توســعه صنعتــی و همگرایــی بــا تشــکل هــا و ســازمان هــای مرتبــط بــا بخــش صنعــت مــی باشــد.. چراکــه اغلــب دانشــجویان 
ــی شــوند  ــرو م ــر روب ــش دســت وپاگی ــک چال ــا ی ــواره ب ــای تخصصــی خــود هم ــادی از واحده ــدن بخــش زی ــس از گذران پ
ــا و  ــه و مهــارت مــی باشــد. حضــور پوی ــه جهــت کســب تجرب ــا حضــور کارآمــد در زمینــه هــای تخصصــی خــود ب کــه همان
هدفمنــد در نمایشــگاه های صنعتــی و عمرانــی و افزایــش کمــی و کیفــی قابلیــت هــای برگــزاری نمایشــگاه توانمنــدی هــای 
مهندســین کانــون، حضورکارآمــد در چرخــه خطــوط تولیــد شــرکت هــا، کارخانــه هــای صنعتــی نیازمنــد برنامــه ریــزی دقیــق 
و همــه جانبــه مــی باشــد. حضــور بخــش زیــادی از اعضــای کانــون در خطــوط تولیــد کارخانــه هــا و انتقــال تجــارب، وجــود 
تکنیســین های ماهــر و غیرماهــر کــه زمینــه هــای الزم را بــه جهــت پررنــگ جلــوه دادن فعالیــت هــای آموزشــی کانــون فراهــم 
مــی کنــد، حضــور نامحســوس نظارتــی در رونــد اجرایــی نمــودن مفــاد منــدرج در مقــررات ملــی ســاختمان در حــوزه هــای 
عمرانــی و صنعتــی، حمایــت از حقــوق مهندســین و کارشناســان فعــال صنعتــی، ایجــاد زمینــه هــای الزم جهــت عقــد تفاهــم 
نامــه هــای همــکاری بــا ســایر تشــکل هــای همســو نظیــر خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت، انجمــن صنفــی کارفرمایــان، مجمــع 
امــور صنفــی، انجمــن انبــوه ســازان و... همــه و همــه نشــان دهنــده زوایــای دیگــری از زمینــه هــای حضــور موثــر کانــون در 
رونــد توســعه صنعتــی بومــی مــی باشــد. از جملــه فعالیــت هــای کمیســیون در دوران کوتــاه مــدت تشــکیل آن مــی تــوان "بــه 
برگــزاری نشســت تخصصــی "صنعــت ســاختمان و صنایــع وابســته بــه آن" اشــاره کــرد کــه هــدف ایجــاد و بسترســازی الزم 
جهــت آشــنایی و همــکاری بــا خانــه صنعــت و معــدن مازنــدران بــود کــه بــا اســتقبال تعــدادی از کارشناســان کانــون و حضــور 
نماینــده آن تشــکل صنعتــی روبــرو گشــت. بازدیــد از شــرکت تولیــدی ســوله طبرســتان و آشــنایی بــا خــط 
ــیون  ــنهاد کمیس ــا پیش ــه ب ــه ای ) ک ــد حرف ــه بازدی ــای گواهینام ــن اعط ــول آن همچنی ــد محص تولی
ارتبــاط بــا صنعــت و تاییــد هیئــت مدیــره محتــرم اعطا شــد (، حضــور هدفمنــد و پویا در نمایشــگاه 
صنعــت ســاختمان تهــران، ســاری و آمــل و مذاکــره بــا مســئولین تعــدادی از غرفــه هــا جهــت 
همــکاری موثــر بــا کانــون و تشــکیل جلســات کارآمــد کمیســیون در جهــت ایجــاد مســیر 
صحیــح بــرای تســریع در رونــد تصمیــم ســازی در کانــون و مــواردی دیگــر بخشــی 
از فعالیــت هــای عملکــردی و اجرایــی کمیســیون ارتبــاط بــا صنعــت مــی باشــد. 
ــه  ــد ک ــن اصــل واقفن ــر ای ــت ب ــا صنع ــاط ب ــه اعضــای کمیســیون ارتب هم
ــوان  ــی و صنعتــی روشــن اســت. مــی ت افق هــای فعالیــت هــای عمران
ــا نــگاه هایــی دوراندیشــانه و بــا وســعت نظــری واقــع بینانــه بــه  ب
ــر هدفمنــدی  ــا اندیشــه ای مبتنــی ب آینــده چشــم دوخــت. ب
ــرایط  ــا را در ش ــازی ه ــم س ــن تصمی ــی بهتری و خردجمع
را  و کانــون مهندســین ســاری  انجــام داد  فعلــی 
ــیر  ــاط در مس ــا و بانش ــمه ای پوی ــون چش همچ
ــوی  ــتیم، ق ــا هس ــرد. م ــت ک ــعه هدای توس
ــرفت و  ــال پیش ــواره در ح ــتیم و هم هس

ــود. ــم ب ــی خواهی ترق
کمیل ستوده - سرگروه 
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گزارش عملکرد کمیسیون بانوان

  بحث و تبادل نظر در خصوص اهداف کمیسیون 	
  در خصــوص شناســایی افــرادی کــه در زمینــه آمــوزش موســیقی فعالیــت و یــا تمایــل بــه برگــزاری کالس هــای 	

آموزشــی دارنــد بــا هماهنگــی کمیســیون فرهنــگ و هنــر پیگیــری هــای الزم انجــام پذیــرد. 
  ــه تفکیــک رشــته توســط یکــی از اعضــای کمیســیون مشــخص شــده 	 ــوان نظــام مهندســی ب لیســت اعضــای بان

اســت. 
  شناســایی مهندســین باتجربــه جهــت ارائــه مشــاوره در زمینــه فعالیت های نظارتــی و اجرائــی به بانوان عضــو کانون 	
  برگزاری نشست های هم اندیشی تخصصی، روانشناسی، اجتماعی و .... 	
  انتخــاب 12 نفــر از مهندســین پیشکســوت و بــا تجربــه رشــته هــای چهارگانــه جهــت شــرکت در جلســات هــم 	

اندیشــی، کــه هماهنگــی هــای الزم انجــام شــده اســت. 
  ــه 	 ــوان در زمین ــاوره بان ــای مش ــزاری کالس ه ــت برگ ــواده جه ــاور خان ــناس و مش ــا روانش ــاس ب ــری تم پیگی

زندگــی.  و  کار  مســئولیت های 
  نشســت بــا خانــم راســخیان روانشــناس و مشــاور خانــواده جهــت برگــزاری کارگاه آموزشــی، کــه پیشــنهاد گردیــد 	

کارگاه هــای آموزشــی در شــش مــاه دوم ســال جــاری برگــزار گردنــد.
  ــم 	 ــه صــورت حضــوری و ســرکار خان ــم مهنــدس شــهیدی ب ــا ســرکار خان ــوان ب نشســت اعضــای کمیســیون بان

ــا رشــته معمــاری.  ــی ) طــی تمــاس تلفنــی ( جهــت تشــکیل هــم اندیشــی مباحــث مرتبــط ب مهنــدس موالی
  هماهنگــی بــا خانــم هــای مهنــدس بــا تجربــه در امــر نظــارت و دعــوت از خانــم مهنــدس شــیوا شــهیدی و خانــم 	

مهنــدس نوشــین موالیــی بــرای رشــته معمــاری و خانــم مهنــدس فاطمــه کلبــادی نــژاد و خانــم مهنــدس لیلــی 
شــفیع پــور بــرای رشــته عمــران. 

  ترغیب بانوان عضو نظام مهندسی برای عضویت در کانون مهندسین ساری	
  پیگیــری در خصــوص برگــزاری جلســه هــم اندیشــی بانــوان معمــار و عمــران در نیمــه اول مهرمــاه و در بــازه زمانــی 	

93/07/05 الــی 93/07/09 بــا صالحدیــد هیــٔات مدیره. 
  ــر 	 ــورخ  93/06/23 در محــل هــالل احم ــدان «، م ــده فرزن ــوان در ســمینار» آین شــرکت اعضــای کمیســیون بان

ــواده.  ــا کارگاه آموزشــی خان ســاری، جهــت آشــنایی ب
  ــر نظــارت و اجــرای 	 ــه در ام ــم هــای مهنــدس باتجرب ــا خان هماهنگــی جهــت دعــوت در جلســه هــم اندیشــی ب

ــی ( رشــته تاسیســات. ) جلســات آت
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 فعالیت های کانون مهندسین ساری  در تابستان 93 
Á  برگزاری تعداد 15 جلسه هیات مدیره
Á  برگزاری جلســات کمیته بودجه جهت  تنظیم بودجه

پیشنهادی سال 93 به مجمع براساس برنامه هیات مدیره 
Á  کانون های ورزش  نمایندگان  مشترك  جلسه  میزبانی 

اســتان و اعضای کمیســیون ورزش ســازمان نظام 
مهندسی مازندران

Á  شــرکت نمایندگان هیات مدیره در جلســات هیات
های  کانون  هماهنگی  و جلســات شــورای  اجرایی 

مهندسین مازندران 
Á  شــرکت نمایندگان هیات مدیره در  جلسات شورای

کوهنوردی کانون های مهندسین 
Á  برگزاری مســتمر جلسات کمیته تدوین برنامه بیست

ساله کانون با حضور نمایندگان سازمان مدیریت صنعتی 
Á  برگزاری جلسه مشــترك هیات مدیره کانون و هیات

رییســه دفتر نمایندگی ساری در خصوص استفاده از 
فضای مشترك حیاط جهت تبلیغات توسط کانون و ...

Á  برگزاری جلسه معارفه اعضای جدید کانون و هیات مدیره

Á  برگزاری جلســه مشــترك با اعضای کمیته مدیران
ادواری کانون و ارائه گزارش عملکرد توســط رییس 

هیات مدیره 
در این جلســه پیرامون تالش برای پیشــبرد اهــداف مندرج در 
اساسنامه با حفظ جایگاه کانون در جامعه و انجام رسالت مهندسی 
به نحو احســن، چالش های پیش روی کانون، پیش بینی درآمدها 
و هزینه های ســال مالی منتهی به 1393/12/29، روند ســاخت 
باشــگاه فرهنگی - ورزشی، برنامه های آموزشی، بازدیدهای علمی 

و تفریحی و فعالیت های کمیسیون ها بحث و تبادل نظر گردید.

Á تشکیل  کمیسیون امور حقوقی و اساسنامه
با توجه به نیاز مبرم در خصوص به روز رســانی اساســنامه کانون 
مهندســین ساری، کمیســیون امور حقوقی و اساسنامه با انتخاب 
گروهی از اعضای مطلع توسط هیات مدیره ، با حضور مشاور حقوقی 
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تشکیل گردید. شایان ذکر است آخرین تغییرات اساسنامه کانون در 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/5/15 به تصویب رسیده است. 
تمایــل،  صــورت  در  تواننــد  مــی  کانــون  اعضــای  کلیــه 
 پیشــنهاد تغیــرات بنــد هــای اساســنامه را بــه آدرس ایمیل
 Edari@kanoonsari.com ارســال و یا به صورت کتبی به 

امور اداری کانون ارائه نمایند. 
Á  برگزاری مجمع عمومی نوبت اول

مجمــع عمومی عادی )نوبــت اول( کانون که قــرار بود عصر روز 
یکشــنبه مورخ 92/4/8، در ســالن اجتماعات کانون برگزار گردد، 
به دلیل به حد نصاب نرســیدن اعضا به رسمیت نرسید و در ادامه 
اعضای حاضر ســواالت خود را از هیات مدیره پرســیده و مطالب 
مطرح شده مورد بحث قرار گرفت و پاسخ های الزم توسط اعضای 

هیات مدیره بیان گردید. 

Á  برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم
به گزارش روابط عمومی کانون مهندســین ساری، مجمع عمومی 
عادی )نوبت دوم( کانون مهندســین ســاری عصر روز سه شنبه، 
سی و یکم تیرماه ســال جاری در سالن اجتماعات دانشگاه پیامبر 
اعظم )ص( واقع در کیلومتر 17 جاده دریا به همت و برنامه ریزی 

کمیسیون مراسم و همایش ها تشکیل شد. 
پس از تالوت آیاتی از کالم ا... مجید و پخش سرود ملی جمهوری 
اســالمی ایران، هیات رییســه مجمع با آرای حاضرین به شرح زیر 

انتخاب گردیدند و مجمع به رسمیت شناخته شد:
آقای  مهندس مسعود نظری به عنوان رییس مجمع- 1
آقای  مهندس حسین بهارفر به عنوان نایب رییس مجمع- 2
آقای مهندس عبداله مسلمی ورکی به عنوان منشی مجمع- 3
آقای مهندس محمد جواد امینی به عنوان ناظر مجمع- 4
خانم مهندس فاطمه فدوی به عنوان ناظر مجمع- 5

آقایان دکتر یاســر بهارفر گزارش عملکرد سال 92 هیات مدیره و 
مهندس مهدی علیپور گزارش مالی سال 92 را به ترتیب ارائه و به 

پرسش های حاضرین پاسخ دادند. 
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 ســپس از آقایــان مهنــدس ســید محمــد محمــدی تاکامی، 
مهندس حســین بهارفــر، مهندس علی خادمی و مهندس ســید 
طاهر قریشی امرئی، از مدیران ادواری و اعضای هیات مدیره کانون 
مهندسین ساری در دوره چهاردهم، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

در ادامــه آقای دکتر بهارفر اهم برنامه های پیشــنهادی و اهداف 
پیــش رو هیات مدیره در ســال 1393 در زمینه امور آموزشــی، 
ورزشــی، پژوهشــی، ترویجــی و فرهنگی و بازدیدهــای علمی و 
حرفه ای، ســاخت و بهره برداری از باشگاه فرهنگی ورزشی کانون، 

فعالیت های کمیسیون ها و سایر برنامه ها را به استحضار حاضرین 
رساندند. همچنین پیش بینی بودجه سال 1393 )صورت درآمدها 

و هزینه ها (، توسط آقای مهندس علیپور واوسری ارائه گردید.
اهم مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه کانون مهندسین ساری 

بر اساس رای گیری به عمل آمده، به شرح زیر می باشند:
• تصویب صورت های مالی ســال مالی منتهی به   92/12/29	
•  تصویــب بودجــه ســال مالــی منتهــی بــه   93/12/29	

) با توجه به صورت درآمدها و هزینه ها(
• تصویب برنامه های پیشــنهادی و بودجه ارائه شــده هیات 	

مدیره برای سال 93 
پس از آن رییس هیات مدیره و خزانه دار کانون، به پرســش های 

حاضرین پاسخ دادند.
در پایــان حاضرین در مجمــع، میهمان ضیافت افطــاری کانون 

مهندسین ساری بودند.
Á  برگزاری نشست تخصصی » صنعت ساختمان و صنایع

وابسته به آن« به همت اعضای کمیسیون ارتباط با صنعت 
طــی هماهنگی و  دعوت بعمل آمــده از اعضای هیات مدیره خانه 
صنعت، معدن و تجارت، نشســت مذکور بــا حضور اعضای هیات 
مدیره، مدیران و کارشناســان فنی کانون، معاون انجمن تخصصی 
معدن و اعضای کمیسیون ارتباط با صنعت در سالن آموزش کانون 
برگزارگردید. در این نشســت اهمیت نقش کارشناســان کانون در 
رشــته های هفت گانه و چارچوب های ارتباط با سایر تشکل های 
صنفی مرتبط نظیر خانه صنعت توسط سخنرانان حاضر مورد تاکید 

قرار گرفت و در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
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همچنیــن در جهت تحکیم روابط فی مابیــن و با توجه به دعوت 
رســمی انجمن هــای تخصصی خانــه صنعت، معــدن و تجارت 
مازندران، گروهی از اعضای کمیســیون ارتبــاط با صنعت کانون 
مهندســین ساری شهریورماه سال جاری مهمان هیات مدیره خانه 
صنعت، معــدن و تجارت بودند. در این نشســت حاضرین نظرات 
و پیشــنهادات اجرایی خود در راســتای گســترش همکاری های 
فیمابین تشکل صنعتی خانه صنعت و کانون مهندسین، تهیه متن 

پیش نویس تفاهم نامه همکاری مشترک، مطرح نمودند. 
Á  ،نظام مهندســی اســتان نشســت کارشناســان 

شهرداری های مناطق و هیات مدیره کانون
جلسه مشــترک کارشناســان نظام مهندسی ســاختمان استان، 
کارشناسان شهرداری های مناطق و نمایندگان هیات مدیره کانون، 

به میزبانی کانون برگزار شد.
در این جلسه در خصوص راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ساخت 
و سازهای بی رویه در سطح شهر و ماده صد بحث و تبادل نظر بعمل 
آمد. همچنین حاضرین در جلسه در راستای حفظ مقررات و اجرای 
ضوابط ســاخت و ساز در سطح شهر، حفظ محیط زیست و حقوق 
شهروندان، طرح جامع و طرح تفصیلی شهر ساری، همفکری های 
الزم را انجــام داده و نکاتی را به عنوان پیشــنهاد مطرح نمودند.

Á  نشست هم اندیشــی هیات مدیره سازمان و اعضای
هیات رییسه دفاتر و هیات مدیره کانون ها

به دعوت رســمی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان، اعضای 

هیات مدیره و بازرسین کانون در  نشست هم اندیشی هیات مدیره 
ســازمان با اعضای هیات رییســه دفاتر و هیات مدیره کانون های 

مهندسین استان در هتل نارنجستان نور شرکت نمودند.
در این نشســت در خصوص شــرایط کاندیداهای انتخابات هیات 
رییســه دفاتر، فضای مورد نیاز اداری و بازسازی دفاتر و کانون ها 
بحث و تبادل نظر شــد و جلســه به صورت پرسش و پاسخ ادامه 
یافت. همچنین در پایان این نشست از میهمانان در ضیافت افطاری 

پذیرایی شد.

Á  2 مالقات با شهردار منطقه
اعضــای هیات مدیره کانون به جهت تبریک انتصاب آقای مهندس 
ذاکری از اعضای کانون به ســمت شــهردار منطقه 2 و در راستای 
تعامل و هماهنگی بیشــتر بین کانون، شــورای شهر و شهرداری و 
تحکیم روابط فی مابین، میهمان ایشــان بودند. در این جلســه که 
سرهنگ پرویز شعبانی دبیر محترم شورای اسالمی شهر ساری نیز 
حضور داشــتند، آقای دکتر یاســر بهارفر رییس کانون ضمن بیان 
اهم فعالیت ها، اهداف و برنامه های جاری و آتی کانون، خواســتار 
تعامل و هماهنگی بیشتر در راستای ایجاد نمای شهری زیبا شدند. 
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Á تغییرات هیات مدیره کانون
 بــا عنایت به اینکه آقای مهندس فرهــاد فرزاد نایب رییس هیات 
مدیره بدلیل کاندیداتوری در انتخابات هیات رییسه دفتر نمایندگی 
ساری، از سمت خود استعفا دادند، هیات مدیره علی رغم میل باطنی 
ضمن موافقت با اســتعفای ایشان، با استناد به تبصره 11 ماده 19 
اساسنامه کانون، آقای دکتر حسین معتقدی از اعضای علی البدل 
را  به عنوان جایگزین ایشــان به اداره ثبت ســاری معرفی نمودند. 

Á  دیدار هیات مدیره کانون مهندسین ساری و مدیر کل
ورزش و جوانان استان مازندران 

اعضای هیات مدیره کانون مهندســین ســاری و مشــاور طراحی 
معماری باشگاه فرهنگی - ورزشی کانون عصر روز یکشنبه سی ام 
شهریور ماه سال جاری با حضور در اداره کل ورزش و جوانان استان 
مازندران با آقای حبیب حسین زادگان دیدار کرده و انتصاب ایشان 

به عنوان مرد اول ورزش استان را تبریک گفتند.
در این نشست اعضای هیات مدیره پیرامون اهم فعالیت ها، اهداف، 
برنامه ها و نحوه عملکرد کانون و احداث باشگاه فرهنگی - ورزشی 
کانون مهندسین ساری توضیحات جامعی را بیان نمودند؛ همچنین 
مشــاور طراحی معماری باشــگاه کانون نیز، روند ساخت مجموعه 

فرهنگی - ورزشی کانون را تشریح کردند.
در پایــان، مدیر کل ورزش و جوانان اســتان مازندران ضمن ابراز 
خرســندی از احداث چنین مجموعه ورزشی در استان مازندران، 

آمادگی خود را برای بازدید از باشگاه اعالم نمودند.

فعالیت های در دست اقدام : 
Á  برگزاری جشن مهرگان به همت کمیسیون فرهنگ و ادب و

مراسم و همایش ها 
آموزش :  

Á  برنامه ریزی برگزاری کالس آمادگی آزمون نظام مهندســی
رشــته عمران )محاســبات( و معماری )نظارت و طراحی(  با 

حضور اساتید مطرح کشوری 
Á  برگــزاری کالس های آمادگــی آزمون نظام مهندســی در

 رشــته برق با دعوت اســتاد پرویز فروغی مولف کتاب 
» تشریح کامل سواالت آزمونهای نظام مهندسی تاسیسات برقی «

Á  برگزاری کالس آمادگی آزمون رشته مکانیك با حضور
اساتید مجرب

Á  برگزاری کارگاه آموزشی ثبت معامالت به صورت فصلی
با همکاری دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری 
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شــصت نفر از مهندســین دارای پروانه اشــتغال در ایــن کارگاه 
آموزشی که به مدت دو ســاعت توسط آقای رضایی برگزار گردید 
بــا خدمات اینترنتی امور مالیاتی اعــم از پیش ثبت نام و ثبت نام 
 شــماره اقتصادی، ثبت اطالعات معامالت فصلی در سامانه مالیاتی 
)مــاده 169(، ثبت اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقیقی و حقوقی، 
عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم فهرســت بیمه و 
حقوق و ســایر خدمات مرتبط آشنا شدند. شایان ذکر است کانون 

مهندسین ساری این کارگاه را به صورت رایگان برگزار نمود.
Á  برگزاری ســمینار معرفی روش های نوین آزمایش و

کنترل کیفی شمع

ســمینار معرفــی روش های نوین آزمایش و کنترل کیفی شــمع 
توســط کانون مهندسین ساری شــهریور ماه سال جاری در محل 
ســالن اجتماعات کانون برگزار شد.در این سمینار پیرامون معرفی 
انواع شمع ها و مکانیسم عملکرد در خاک، بررسی ضرورت آزمایش 
 شــمع ها، بررســی روش های ســنتی آزمایش و کنترل کیفیت 
شمع ها، آزمایش دینامیکی شمع ها ، نحوه تعیین صالحیت مشاور 
آزمایش توســط کارفرما، توضیحات جامعی ارائه شــد.در پایان به 

حاضرین، گواهینامه حضور در سمینار اعطا شد.
Á برگزاری دوره بازآموزی ایمنی در کارگاه ساختمانی 

در راســتای اجــرای تفاهم نامه ســه جانبه بیــن اداره کل کار، 
تعــاون و رفاه اجتماعی، اداره کل فنی و حرفه ای و ســازمان نظام 
مهندسی ســاختمان مازندران، مقرر گردید با توجه به الزام قانونی 
کلیه شــاغلین صنعت ســاختمان 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 سطح استان توسط کانون های مهندسین برگزار گردد. 

با توجه به اینکه کانون مهندســین ساری، درگاه ثبت نام اینترنتی 
فعال داشته اســت  به عنوان اولین کانون، ضمن اطالع رسانی در 

سطح استان، شروع به ثبت نام  و برگزاری دوره  نمود.
الزم به توضیح اســت مدت دوره 8 ســاعت می باشد که 4 ساعت 
مباحث عمومی ایمنی و مبحث 12 مقررات ملی ســاختمان  و 4 
ســاعت با موضوع اختصاصی هر رشــته برگزار می گردد و گواهی 
 نامه های صــادره از اداره کار، تعاون و رفاه  اجتماعی و ســازمان 

نظام مهندسی ساختمان مورد تایید می باشد. 
همچنیــن ایــن دوره ها تا پایان ســال به صورت مســتمر برگزار 
 مــی گردد و  پس از ثبــت نام  از طریق ســایت کانون به آدرس
 ww.kanoonsari.com در قسمت سامانه خدمات آنالین ، روز 
و ساعت کالس به مهندسین با استفاده از سامانه ارسال پیامک به 

ترتیب اولویت ثبت نام،  اطالع رسانی خواهد شد. 
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بازدیدهای علمی و حرفه ای 
Á   بازدید از نمایشگاه بین المللي صنعت ساختمان تهران

با همکاری اعضای کمیسیون ارتباط با صنعت 

Á  بازدید از شــرکت تعاونی تولیدی سوله طبرستان به
همت اعضای کمیسیون ارتباط با صنعت

دوره های آموزشی در دست اقدام 
Á  برگزاری کالس های مقاله نویسی، روش تحقیق

Á  برگزاری کالس های نرم افزاری
Á  برگزاری کالس های طراحی و محاســبات تاسیسات

مکانیك و برق 
Á  کارگاه آموزشی شرح وظایف ناظرین ویژه مهندسین جدید

الورود به حرفه ) قبول شدگان آزمون پروانه اشتغال پایه 3( 
Á  برگزاری سمینارهای تخصصی
Á  دوره هــای عمومی و تخصصی بازآمــوزی ایمنی در

کارگاه ساختمانی
Á  برگزاری دوره های بازرسی فنی ) ویژه رشته تاسیسات

برق و مکانیك( و استحکام بنا )ویژه رشته عمران( 
برنامه های ورزشی کانون درتابستان  93 

Á  انعقاد قرارداد با مجموعه ورزشــی داراب در خصوص
استفاده اعضای کانون از زمین تنیس خاکی 

Á  برگزاری دوره آموزش تنیس خاکی ویژه بانوان و آقایان
Á  با مجموعه ورزشــی صفری، مجموعه قرارداد  انعقاد 

ورزشــی معراج، آکادمی یوگای مازندران ویژه اعضای 
 کانون در رشــته های یوگا، ایروبیك، ژیمناســتیك، 

هیپ هاپ و ... 
Á  تهیه و در اختیار قراردادن 1000 قطعه بلیط اســتخر و

سونا الله جهت استفاده اعضای کانون و خانواده ها با 
تخفیف ویژه 

Á  کسب مقام نائب قهرمانی تیم فوتسال کانون مهندسین
ساری در مسابقات جام رمضان ادارات و سازمان ها

تیم فوتسال کانون در مسابقات جام رمضان سال جاری که از بیست و 
سوم تیرماه آغاز گردیده است، حضور یافت. در این دوره از مسابقات 
دوازده تیم در چهار گروِه سه تیمی با هم به رقابت پرداختند که تیم 
فوتسال کانون مهندســین ساری مقام دوم را در کارنامه افتخارات 
خــود ثبت نمود. همچنین آقای مهنــدس فتاح علیزاده قاجاری از 
تیم کانون مهندســین ســاری به عنوان بازیکــن اخالق این دوره 
از مســابقات شــناخته شــد و جام اخالق به ایشــان اهدا گردید.
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اسامی اعضای فوتسال کانون مهندسین ساری به شرح زیر می باشد:
سرپرست: آقای مهندس سبحان ثمربخش   

سرمربی: آقای مهندس فرهاد فرزاد 
آقایــان مهنــدس:  جــواد باروتچیان، علی رئیســی،  بازیکنان: 
حامد سعادت، فتاح علیزاده قاجاری، میالد علیزاده، مهران قاسمیان، 
عبداله محمد نژاد، مرتضی مالئی، شــعیب موحد و حمید هاشمی

Á  شرکت در مسابقات شنای استقامت در دریا به میزبانی
کانون مهندسین بابلسر 

در این دوره از مســابقات که ویژه ی آقایــان برگزار گردید آقایان 
مهندس علیرضا نوری و مهندس احســان عابدیــان از تیم کانون 
مهندسین ساری در مســابقات  انفرادی رده سنی زیر 32 سال به 
ترتیب مقام قهرمانی و ســومی را کسب نمودند و در نتیجه تیمی، 
تیم کانون مهندســین ســاری تنها با یک امتیاز اختالف به مقام 

چهارم دست یافت.
اسامی اعضای تیم شنای کانون مهندسین ساری در رده های سنی 

مختلف به شرح زیر می باشد:
سرپرست: آقای مهندس هومن عباسی

شناگران: آقایان مهندس:  پیمان احمدی، مهرداد اکبریان ساروی، 
احسان عابدیان و علیرضا نوری

Á  شرکت تیم والیبال کانون مهندسین ساری در مسابقات
والیبال جام روز مهندس 

 مســابقات والیبال جام روز مهندس بین کانون های مهندســین 
اســتان مازندران در حال برگزاریست؛ این مسابقات که به صورت 
دوره ای و رفت و برگشت برگزار می شود از اوایل شهریور ماه سال 

جاری آغاز و تا اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
عصر روز ســه شنبه، اول مهرماه ســال جاری، تیم والیبال کانون 
مهندســین ساری در نخســتین مسابقه خود، در ســالن ورزشی 
مخابرات، میزبان کانون مهندســین بابل بود که در پایان موفق به 
شکســت مهمان خود گردید. کانون ساری نوزدهم مهرماه مهمان 
کانون آمل خواهد بود.شــایان ذکر اســت نخستین مسابقه کانون 
ساری به علت انصراف تیم کانون مهندسین رامسر برگزار نگردید.
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برنامه های اجرا شده گروه کوهنوردی 
صعود  به قله دوبرار - 1
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صعود مشترك نمایندگان کوهنوردی کانون های استان به قله ناظر بزرگ - 2

گلگشت ها 
گلگشت به آبشار شاهاندشت - 1
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گلگشت به آبشار گزو- 2

اعضای جدید الورود به کانون مهندسین ساری 
در ســه ماهه دوم ســال 93 تعداد 61 نفر  از مهندســین  به جمع خانواده بزرگ کانون مهندسین ســاری پیوستند. آقایان و خانم های 
مهندس: ســیاوش اسالمی مشهد سری، سونیا درویشی، محمد معین پور، سیده نسترن هاشمی، کیهان نوری، جابر ولی نژاد، آزاده خرم، 
نیما صادقیان راد، بهادر محمودی، آرش آذربار، محمدرضا هدایتی،  فاطمه قنبری، محمدرضا نظری، سید عباس حسینی، نصرت اله آبادیان، 
مهدی قنبری، سید حسن عابدی، سیده فائزه منانی، پروین رضائی کالنتری، سیده فروزان سلیم بهرامی، سارا کالنتری، فرزانه نیل فروش، 
شیما مازنی، کاوه شریف زاده، هدایت خلیلی، ملیحه شیخی، فاضل مظلومی، رضا مهدوی سقندیکالیی ، حمیدرضا بانکه ساز، عرفان اصغری، 
سید ابوالقاسم هادیان، جابر رنجبر الریمی، سیده مریم اسدی، خلیل ناصری، خسرو جوالیی، محسن اصغری، میترا رستگار، عاطفه صادقی، 
احسان اسماعیل زاده، خسرو نادری، لیال بابایی، ابراهیم یوسفی شلیمکی، هادی یوسفیان، علی اکبری، فرزاد گودرزی، مریم پرویزی آالن،  
جواد ابراهیمیان، علی وفایی نژاد، نعیم ابراهیمی، رامین اسماعیلی سروینه باغی، میثم صابری، سعید رحمانی، سید حسین عباسی درواری، 
هومان معتمدی ، هوشیار معتمدی کوچکسرایی، علی آهنگر، منوچهر بریمانی، شروین بخشی، حامد اکبری ، شهرام فرخ زاد، صادق احمدیان.
 هیات مدیره کانون مهندســین ســاری ورود این عزیزان را به عرصه فعالیت صنفی و تشکل حرفه ای تبریك می گوید.

امید است کلیه اعضا در نیل به اهداف کانون هر چه پربارتر و استوارتر قدم بردارند. 

تسلیت به همکاران
       با خبر شــدیم که  آقایان مهندس  امیر شهرام عباسپور، مهران قاسمیان سوربنی، رمضان 
فردی، علی اکبر صالحی هیکوئی، حسین صالحی هیکوئی، کیومرث وطنی، سید سعید کالنتری، 
ســید علی گلســتانه و زمان اصغری و خانم های مهندس نوشین موالئی و آتنا خانمحمدی، در 
غم از دســت دادن عزیزي از خانواده به سوگ نشســته اند،  اعضاي هیات تحریریه و هیات 

مدیره کانون مهندســین ساري ضمن آرزوي روزهایي سرشار از شادي 
و ســالمتي براي این عزیــزان مصیبت وارده را تســلیت عرض نموده 
و برای عزیزان درگذشــته علــو درجات الهي را مســئلت مي نمایند. 

با کمال تاسف با خبر شــدیم آقای مهندس علی خان محمدی از اعضای 
پیشکسوت کانون مهندسین ساری،که از سال 1370 تا 1372 شهردار مرکز 

استان مازندران نیز بودند، دار فانی را وداع گفتند.کانون مهندسین 
ساری درگذشت ایشان را به خانواده، بازماندگان و جامعه مهندسین 
تسلیت عرض می نماید و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.  
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باخبر شدیم آقای مهندس مسعود کریمي عضو هیات علمی دانشکده 
امام محمد باقر )ع( ساری و از اعضای کانون مهندسین ساری به سمت 
رییس این دانشکده فنی برگزیده شدند.کانون مهندسین ساری این 
منان  خداوند  از  و  نموده  عرض  تبریک  ایشان  به  را  شایسته  انتصاب 

خواهان پیروزی های روزافزون برای ایشان است.

پیام تبریك 

باعث مسرت و خوشنودی است که مهندس سید محمد محمدی تاکامی 
رییس اسبق هیات مدیره کانون ، به عنوان مدیر کل دفتر امور شهری و 
شوراهای استانداری مازندران برگزیده  شدند. ضمن تبریک این مهم؛ 
برای ایشان از درگاه حق، سالمتی و توفیق روز افزون در عرصه آبادانی 

استان مازندران را خواهانیم.

پیام تبریك 

سرپرست  عنوان  به  کانون  اعضای  از  مهردادی  مهران  مهندس  آقای 
مسکن و ساختماِن اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران برگزیده 
شدند؛ کانون مهندسین ساری ضمن تبریک این مهم، از خداوند یکتا برای 

ایشان تندرستی و پیروزی روزافزون مسئلت دارد.

پیام تبریك 

سـاری مهندسـین  کانـون  عضـو  موفـق  همـکاران  دیگـر   از 
آقـای مهنـدس علی اکبـر صالحـی هیکوئـی، به عنـوان عضـو هیات 
مدیـره کانون سراسـری پیمانـکاران عمـران ایران انتخاب شـده اند؛ 
کـه این انتخاب شایسـته را مایـه مباهات جامعه مهندسـین مازندران 
و باالخـص سـاری دانسـته و ضمـن تبریک بـه ایشـان، از خداوند یکتا  

تندرسـتی و پیروزی روزافزون برایشـان مسـئلت داریم.

پیام تبریك 

آقای مهندس امید ذاکری از اعضای کانون مهندسین ساری نیز به عنوان 
ایشان  به  که  برگزیده شدند  منطقه دو ساری  سرپرست شهرداری 
تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون وسالمتی برایشان داریم. 

پیام تبریك 
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دومین صعود گروه کوهنوردی کانون های مهندســین استان 
مازندران با حمایت ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
و با سرپرســتی جناب آقای مهندس آیدین توکل در روزهای 
پنجشــنبه و جمعه مورخ 30 و 31 مرداد 1393 به قله بسیار 
زیبای "ناظر بــزرگ" واقع در منطقه هراز بــا ارتفاع 4300 
متر با حضور مهندســین کوهنورد شهرهای ساری، قائمشهر، 
بهشهر و بابل به همراه نماینده سازمان نظام مهندسی سرکار 
خانم طالبی برگزار گردید. اعضاء تیم همگی ساعت 11 صبح 
در پارکینگ کنار رودخانه روســتای نمارستاق از منطقه هراز 
شهرستان آمل پس از طی حدود 40 کیلومتر در مسیر جاده 
آمل )هراز( و 26 کیلومتر جنوب غربی این جاده و حدوداً در 
ارتفاع 2200 متری از سطح دریا، یکدیگر را مالقات نموده و در 
این همایش صعود به سمت قله "ناظر بزرگ" را آغاز نمودند.

سرپرســتان تیم ها صحبت های الزم را برای افراد گوشــزد 
نمودنــد و پس از صرف نهار تیم ها در ســاعت 12:20 پس 
از تعیین جلودار و عقب دار با کوله ای از وســایل دو روزه در 
یک صف منظم آماده حرکت شــدند، ابتدا از روی پل چوبی 
رودخانه عبور نموده و پس از 25 دقیقه به دشت پهناور دریوک 
رسیدیم و الزم شد جهت ادامه راه از رودخانه عبور نمائیم. هر 
کدام از اعضاء به شیوه ای و به کمک یکدیگر این کار را انجام 
دادند و دوباره آماده حرکت شدیم. فضای مسطح،کوهپایه ای 
و کوهستانی چشم انداز پیش روی کوهنوردان بود. سرپرست 
تیم در حین رفتن راهنمایی های الزم را متذکر می شــدند 
و عکاس تیم از لحظات زیبا عکاســی می نمود. پس از طی 4 
ســاعت پیمایش و عبور از مناطق یاد شده فوق، سمت غرب 
دشت دریوک، حدود 800 متر ارتفاع گرفته و در دشت،کنار 
جوی آبی خنک، کلیه اعضاء کوله ها را به زمین گذاشــته و 
پس از استراحتی کوتاه، فضای 
مناسب را برای برپایی چادرها 
مهیا نمودند. خورشید دیگر به 
نوک کوه ها نزدیک می شــد 
سرپرســت تیم همه اعضاء را 
دور هم جمع نمــود. در ابتدا 
دوســتان هر کــدام در چند 
جمله خــود را به بقیه معرفی 
گروه  نمودند سپس سرپرست 
برنامــة فــردا را توضیح دادند 
کم کم هوا به تاریکی می رفت 

ستارگان پدیدار می شدند به جز گاهی صدای سگ گله مابقی 
ســکوت شب کوهســتان همه جا را فرا گرفت. اعضاء تیم ها 
همگی در زیر چادرها خود را برای فردا آماده می نمودند. ساعت 
21:30 چراغهای زیرچادر یکی پس از دیگری خاموش می شد.

 ساعت 4 صبح دوباره در سکوت شب چراغ های چادرها یکی 
پس از دیگری روشن می شد. کوهنوردان خود را برای صعود 
آماده می کردند. ســاعت 4:45 همگی آمــاده حرکت بودند 
چراغ پیشــانی در تاریکی شب سوسو می زد. راهنما در جلو 
و بقیــه گروه در یک صف منظم دهانــه دره را که رودی هم 
در آن جاری بود در پیش گرفتند. پس از 40 دقیقه پیمایش 
می بایســت از مسیر رود جدا می شدیم. افراد ظرف آب را پر 
کردند و ارتفاع کوهســتان را در پیش گرفتند. دیگر هوا رو به 
روشنایی بود و چراغ های پیشانی یک به یک خاموش می شد. 
پس از 2 ساعت پیمایش استراحتی 10 دقیقه ای در فضایی 
مســطح داده شد. شیب بعدی به ســمت قله "ناظر کوچک" 
بــه ارتفاع 3800 متری، توان دیگری را می طلبید، بچه ها با 
نفس های عمیق ســینه کش کوهستان را با گام های استوار 
پیش می رفتند. دقت در برداشتن گام ها و هماهنگ نمودن 
آن با تنفس و صحبت نکردن و دقیقاً پشــت سر هم حرکت 
نمودن جزئی از دســتورکار سرپرست بوده است که همگی از 
آن اطاعت می کردند. پس از یک ســاعت صعود به قله ناظر 
 کوچک، فضایی بســیار مســطح و پهناور پیدا شــد و پس از

 10 دقیقه اســتراحت و نوشــیدن با انرژی تازه به پیمایش 
دشت ادامه دادیم. قله دماوند با صالبت غرورآفرین بر همگی 

گزارش دومین صعود 
گروه کوهنوردی کانونهای 
مهندسین استان مازندران 

در سال 1393 به قله ناظربزرگ
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ســالم می گفت و کوهنوردان را به سمت خود فرا می خواند، 
در این میان قله ناظر بزرگ هم از دور نمایان شــد از سمت 
غرب هم قله آزادکوه در غباری از هوا دیده می شد. 30 دقیقه 
بعد اعضای تیم به دامنه قله ناظر بزرگ که هنوز در 500 متر 
باالتر قرار داشــت رسیدند و باز با امیدی دیگر و عزمی راسخ 
شــیب های کوهستان هر لحظه پشت سر می رفت و نگاه ها 
به امید رسیدن به قله جابجا می شد قله اصلی پشت یک تپه 
ســنگی بلند قرار داشت هوا کم کم گرم تر می شد ساعت از 
10 صبح گذشته بود چشم انداز زیبایی در آن طرف تپه پیدا 
بود از آن ارتفاع دیدن دره های عمیق که در عمق آن باریکه 
ای از سبزی که محل ییالقی بود چشم را نوازش می کرد. قله 
ناظر بزرگ با ارتفاع نزدیک 4300 متر در ارتفاع حدود 100 
متر باالتر به کوهنوردان خسته نباشید و خوش آمد می گفت 

و همگی را به ســمت خود دعوت می کرد اینجا دیگر همت 
نهایــی را می طلبید، آخرین حمله جهت صعود مهیا شــد و 
بچــه ها در یک صف منظم حرکت می کردند، شــیب نهایی 
هر لحظه کمتر وکمتر می شــد، ســکوت بود و هیجان زمان 
آخرین لحظه های رســیدن را خبر می داد، آری همة قله ها 
دست یافتنی اســت دیگر فضا زیر پا مسطح شد. کوهنوردان 
در ارتفــاع 4300 متری قله ناظربــزرگ یکی پس از دیگری 
رســیدند و به یکدیگر تبریک می گفتند، ســاعت 10:45 را 
نشــان می داد از این قله قلل زیادی مورد توجه بود  پس از 
کمی رفع خســتگی و نوشیدن آب همه دور یک حلقه به یاد 
همه کوهنوردان که در این راه جان باختند یک دقیقه سکوت 
کردند و سرود ایران سر دادند. پس از آن عکس های یادگاری 
بصورت جمع و فردی گرفته شد و پس از نیم ساعت استراحت 
کوهنوردان به سمت پایین با همان نظم حرکت کردند، 
آرامش و نشاط در همه مشاهده می شد این بار سکوت 
کمتر بود قدمها بلندتر می شــد ولی احتیاط هم شرط 
پایین آمدن بود ساعت 15:30 به چادرها رسیدیم. بچه 
هایی که صبح بدلیل مشــکالت به قله نیامدند به بقیه 
دوســتان خوش آمد و خســته نباشید می گفتند پس 
از نیم ســاعت اســتراحت و جمع آوری چادرها دوباره 
کولــه ها بــر دوش با همت واال پس از پانزده ســاعت 
پیمایش ســاعت 20:00 به کنار ماشین رســیدیم و با وداع 
از یکدیگر همگی به ســالمت به شهرســتان خود بازگشتند. 
امیر ناصر محسنی ساروی 
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ــر نمایندگــی نظــام  دفت
مهندســی  ســاری بــا توجــه 
ــتن  ــا داش ــاد کار و ب ــم زی ــه حج ب
ــه  بیــش از 4000 نفــر عضــو جهــت ارائ
خدمــات شایســته تــر بــه اعضــای محتــرم و 
جلــو گیــری از تــردد و اتــالف وقــت مهندســین 
گرامــی اقــدام بــه تهیــه ســامانه اینترنتــی جهــت ارائه 
ــه صــورت غیــر حضــوری توســط اعضــا  درخواســت هــا ب
نمــوده اســت؛ بــه طــوری کــه کلیــه دفاتــر طراحــی و شــرکت 
ــد  ــی توانن ــرم م ــای طــرح و نظــارت و اجــراو اعضــای محت ه
ــا آدرس ــاری ب ــی س ــر نمایندگ ــع دفت ــامانه جام ــق س  از طری
ــا از  ــت ه ــال درخواس ــه  ارس ــبت ب  IP:91.98.123.48  نس
طریــق تکمیــل فــرم هــای مــورد نظــر ماننــد آزاد ســازی پروژه 
ــرا و  ــه اج ــارت ب ــت از نظ ــر فعالی ــان و تغیی ــهمیه مجری از س
انتقــال و وام و ... بــا ارائــه آن از طریــق همیــن ســامانه بــه دفتر 
ــق  ــا دریافــت در خواســت هــا از طری ــر ب ــدام نماینــد و دفت اق
ــا  ــد. پیگیری ه ــی نمای ــدام م ــوع اق ــه موض ــبت ب ــامانه نس س
ــه اطــالع مهندســان  نیــز از طریــق پیــام در همیــن ســامانه ب
ــاری  ــر س ــو دفت ــان عض ــه مهندس ــید. کلی ــد رس ــز خواه عزی
مــی تواننــد بــا وارد نمــودن 5 رقــم آخــر شــماره عضویــت بــه 
ــز ورود 123456 وارد  ــودن رم ــری و وارد نم ــام کارب ــوان ن عن
ــد. ــش نماین ــری خــود را ویرای ــات کارب ســامانه شــده و اطالع

آمــوزش : بــه منظــور آشــنایی مهندســین عضــو بــا نحــوه 
ــا اطــالع  ــی ب ــه هــای ســالیانه و فصل ــه اظهارنام ــم و ارائ تنظی
رســانی قبلــی در مــورخ 93/6/26  کالس آموزشــی  بــا حضــور 
تعــداد بیــش از 60 نفــر در ســالن آمــوزش دفتر تشــکیل گردید.
ــارت ــرل نظ ــی و کنت ــا ی تخصص ــه ه ــزارش کمیت گ

ــف  ــران: ضمــن انجــام وظای ــی عم ــه تخصص -  کمیت
ــات  ــروع عملی ــرم ش ــن ف ــه و تدوی ــه تهی ــبت ب ــه نس محول
ــدام  ــط اق ــین ذیرب ــه مهندس ــانی ب ــالع رس ــرداری و اط گود ب
نمــوده و جهــت تدویــن دســتور العمــل اجرائــی مطالعــات ژئــو 
تکنیــک  بــا گــروه مربوطــه هماهنگــی بــه عمــل آورده اســت.
-  کمیتــه کنتــرل نظــارت : دفتــر نمایندگــی ســاری در 
روز چهــار شــنبه  مــورخ 93/6/19 جهــت هــم اندیشــی گــروه 
کنتــرل نظــارت بــا حضــور 31 نفــر از اعضــای گــروه جلســه ای 

بــر گــزار نمــوده و مــوارد بــه شــرح زیــر پیشــنهاد گردیــد:
تهیه تابلو مشخصات پروژه ½
برگزاری دوره آموزشی ایمنی ½
لزوم تهیه چک لیست نظارت ½
الــزام مالک به تجهیــز کارگاه جهت پروژه های دارای مجری ½
الــزام در بــه کارگیــری نیروهــای فنــی و کارگــران دارای  ½

کارت مهــارت فنــی در کارگاه هــای ســاختمانی و آمــوزش 
گــروه کنتــرل نظــارت جهــت بازرســی  

کمیتــه تخصصــی گاز : جلســه مشــترک بازرســین 

             گزارش فعالیت
دفتر نمایندگی ساری  

   تابستان 93
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و  تشــکیل  را  گاز  اداره  مشــترکین  امــور  رئیــس  و  گاز 
در ایــن جلســه عملیــات بازرســی و مجموعــه مقــررات 
ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــا اداره گاز  م ــط ب مرتب
ــا  ــاری : - جلســه مشــترک ب ــی معم ــه تخصص کمیت
آقــای دکتــر طالقانــی مجــری طــرح موزه روســتایی گیــالن در 
مــورخ 93/6/4 و گفتگــو پیرامــون ایجــاد موزه ی روســتایی در 
ســاری جهــت دفــاع از میــراث فرهنگــی مازنــدران    -  جلســه 
مشــترک بــا اعضای گــروه کنترل و نظــارت معماری و بررســی 
نحــوه تکمیــل چــک لیســت هــای کنتــرل و نظــارت معمــاری
- کمیتــه تخصصــی نقشــه  بــرداری : در تاریخ هــای 
نســبت  قبلــی  رســانی  اطــالع  بــا   93/6/22 و   93/4/5
نقشــه بردار  مهندســین  هم اندیشــی  جلســه  بــه 
خدمــات  ارائــه  چگونگــی  خصــوص  در  و  اقــدام 
مهندســی در بخــش هــای قبــل از ســاخت و در حیــن 
آمــد.  عمــل  بــه  بررســی  و  بحــث  و  مذاکــره  ســاخت 
ــدای  ــه از ابت ــت رئیس ــه هیئ ــداد 27 جلس ــکیل تع - تش
ســال تــا پایــان شــهریور مــاه 93 و بررســی نامــه هــای وارده 

ــی ــوارد و مســائل موجــود در در دفترنمایندگ و م
- تشــکیل جلســات  هفتگــی کمیتــه  تخصصــی بــه 
ــه ای  ــور حرف ــوص ام ــی در خص ــث و بررس ــر و بح ــرح زی ش
مهندســین بــر اســاس شــرح وظایــف ابالغــی ســازمان اســتان

کمیتــه تخصصــی معمــاری                12 جلســه ½
کمیتــه کنتــرل و نظــارت                  12 جلســه ½
ــه   ½ ــران                  6جلس ــی عم ــه تخصص کمیت
کمیتــه مجریــان                            5 جلســه ½
ــه ½ ــک               9 جلس ــی مکانی ــه تخصص کمیت
ــه ½ ــرق                     9 جلس ــی ب ــه تخصص کمیت
کمیتــه تخصصــی نقشــه بــرداری           9 جلســه ½
ــه هــای تخصصــی  ½ تشــکیل جلســه مشــترک کمیت

همــه رشــته هــا جهــت بررســی و تبــادل نظــر
در واحد اداری فعالیت به شرح زیر انجام گردید :

ــیون           ــق اتوماس ــه از طری ــورد نام ــداد 2054 م ــال تع ارس
ــه ــداد  338  نام ــپ تع تای

تعــداد 339  نامــه از طــرق اتوماســیون اداری از ســازمان 
دریافــت گردیــد.

در واحــد کنتــرل نظــارت فعالیت به شــرح زیر انجام شــد : 
- بازدید از تعداد  72  پروژه

- بررسی تعداد 8 شکایت
-  بازدید جهت تهیه پیشرفت فیزیکی  50 مورد

ــه  ــه جلس ــده ب ــوت ش ــن دع ــین و مالکی -  مهندس
ــر ــود   33 نف ــکالت موج ــی مش ــت بررس جه

ــده  ــه ش ــه ای ارائ ــای مرحل ــزارش ه -  گ
ــده  ــگ کنن توســط مهندســین ناظــر هماهن

عملیــات  فیزیکــی  پیشــرفت  جهــت 
ســاختمان  35  مــورد

ــی از  ــای دریافت ــه ه -  نام
ناظریــن و مجریان  19 مورد .
ــی  در واحد خدمات مهندس
فعالیــت به شــرح زیر انجام شــد :   
تعــداد جلســات گروه بررســی 
ــه ــاه 9 جلس ــه در  تیرم نقش

در مرداد ماه10 جلسه
در شهریورماه 12 جلسه     

ــای بررســی  ــروژه ه ــداد پ تع
ــروژه    ــاه 52 پ ــده در تیرم ش

ــروژه ــاه 69 پ ــرداد م در م
در شهریور ماه 52 پروژه

ــر 137663.5  ــاه تی ــده در م ــی ش ــای بررس ــروژه ه ــراژ پ مت
ــهریور  ــاه ش ــرداد 79063.91 و در م ــاه م ــع  در م ــر مرب مت

ــع ــر مرب 53397.74 مت
مهندس سید مهدی هادیان 
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تازه های مهندسی
هتل متحرک در نروژ

گردآوری: سمیه شعبانی
)دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله(

ــی  ــیار جالب ــده بس ــه ای ــروژی ب ــان ن ــیتکت و مهندس  آرش
 Andalsnes کوچــک  شــهر  ســاخت هتل در  بــرای 
ــی  ــک از زیبای ــهر کوچ ــن ش ــون ای ــط پیرام ــیدند. محی رس
ــث  ــد باع ــت آن می توان ــت و طبیع ــوردار اس ــی برخ خاص
جــذب توریســت شــود. طبــق ایــن طــرح توریســتها عــاوه 
بــر طبیعــت زیبــای ایــن شــهر بــرای اقامــت در اتاقهــای هتلی 
ــن  ــه ای ــز ب ــد نی ــت می کن ــار حرک ــل قط ــر روی ری ــه ب ک

ــرد! ــد ک ــه خواهن ــهر مراجع ش

اتاقهای هتل قطاری )متحرک( در نروژ
ــی  ــه شــکل ســاده مکعب ــه ب ــل ک ــن هت ــع اتاقهــای ای در واق
ــه  ــهر را ب ــن ش ــه ای ــاری ک ــل قط ــر روی ری ــه ب ــتند ک هس
ــد. درون  ــت می کنن ــد حرک ــل می کن ــر متص ــهرهای دیگ ش

ایــن اتاقهــا فضــای 
و  جمــع  بســیار 

ــرای اقامت  جــوری ب
ــده  ــه ش ــر گرفت در نظ

ــب  ــن ترتی ــت. بدی اس
ــگران  ــتها و گردش توریس

ــی  ــدون نگران ــد ب می توانن
اســتراحت  جــای  بــرای 

طبیعــت  از  بازدیــد  بــه 
ــد.  ــن کشــور بپردازن ــای ای زیب

ــک  ــرح ی ــن ط ــن در ای همچنی
حمــام عمومــی و نیــز یــک ســالن 

ــده  ــه ش ــر گرفت ــرک در نظ ــرت متح کنس
اســت. بــا قــرار دادن ریلهــا در آب دریاچــه 

می تــوان اتاقهایــی جزیــره ای داشــت.
در زمســتان اتاقهــای ایــن هتــل در مرکــز شــهر جمــع 
می شــوند و در تابســتان هــر کــدام بــر روی مســیرهای 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــت می کنن ــود حرک ــده ی خ ــخص ش مش
هیجــان اقامــت در ایــن هتــل گردشــگران می تواننــد بــدون 
آلــوده کــردن محیــط و بــا اتاقهــای متحــرک دوســتدار 

ــد. ــذار بپردازن ــت و گ ــه گش ــت ب طبیع

لحظه عبور یکی از اتاقهای هتل متحرک از روی پل

اتاقهای مختلف هتل متحرک
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فن آوری های نوین
ساختمان ســازی کارآمــد بــا تولیــد آجــر  بــا 

ســه بعدی چــاپ  آوری  فــن  از  اســتفاده 
ــا  ــل ب ــگاه کورن ــکاری دانش ــا هم ــمندان  ب ــی  از دانش گروه
اســتفاده از چــاپ ســه بعدی و هندســه پیشــرفته، نوعــی 
ــای  ــوده و دیواره ــبک ب ــه س ــاخته اند ک ــرامیکی س ــر س آج

ــل  ــه دلی ــر، ب ــن آج ــا ای ــده ب مونتاژ ش
طراحــی  اســتراتژی های  از  اســتفاده 
محکــم  پیچیــده،  بســیار  و  تولیــدی 

ــتند. هس
مفاصــل  دارای   PolyBricks ســازه 
همســان مخروطــی اســت و جوانــب 
بــرای  را می تــوان  مخروطــی آجرهــا 
ــاختاری در  ــتحکام س ــینه کردن اس بیش

فرآینــد مونتــاژ  دیــوار جهت دهــی نمــود.
ــان،  ــاختاری متخلخل ش ــبکه س ــا ش ــرامیکی ب ــای س آجره
ــیار  ــرا بس ــتند؛ زی ــه ای هس ــاختمانی مقرون به صرف ــواد س م
ســبک بــوده و در مقایســه بــا آجرهــای جامــد معمولــی، بــه 
مــاده خــام کمتــری نیــاز دارنــد. همچنیــن می تــوان از آن هــا 

ــرد. ــره ب ــزرگ به ــاختمان های ب ــاخت س در س

خانه 
اوریگامی 

در ژاپن
گردآوری:

ســید رضــا ســلیم بهرامــی
)کارشناس ارشد سازه(

اســتان در  اوریگامــی   خانــه 
Mie Prefecture ژاپــن بــا یــک فکر 
ــار  ــر فش ــت در براب ــرای مقاوم ــه ب خالقان
ــرده  ــیار فش ــی بس ــه زمین ــه در قطع ــاد و زلزل ب
ــی  ــام از اوریگام ــا اله ــع، ب ــر مرب ــاحت 251 مت ــه مس ب
ــت. ــده اس ــرا ش ــزی و اج ــرح ری ــذ( ط ــا زدن کاغ ــر ت )هن

ســقف اوریگامــی ایــن بنــا هماننــد یــک خیمــه بــاال رفتــه و 
فضاهــای حفاظتــی ایجــاد نمــوده کــه یــک آســایش روانــی 

خــاص فرهنگــی بــرای خانــواده خلــق کــرده اســت.
عملکــرد هــای متنوعــی ایــن طراحــی ملهــم از اوریگامــی را 

ــه طــوری  ــه یــک مفهــوم ارزشــمند مبــدل نمــوده اســت ب ب
ــه  ــاد را ب ــد، ب ــی کن ــرل م ــید را کنت ــور خورش ــه ســقف ن ک
ــرای  ــاز ب داخــل و اطــراف مــی کشــد و یــک فضــای نیمــه ب

ــه درســت کــرده اســت.  خان
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فراخوان طراحی 
بنرهای مناسبتی

محتــرم  اعضــاء  از  ســاری  مهندســین  کانــون 
بــه  دعــوت  مناســبتی  بنرهــای  طراحــی  جهــت 
تواننــد  مــی  عالقمنــدان  نمایــد،  مــی  همــکاری 
طــرح هــای خــود را بــه کانــون ارائــه نماینــد یــا 
فرماینــد. ارســال  زیــر  الکترونیکــی  پســت  بــه 

 پست الکترونیکی:
mag@kanoonsari.com

مشخصات بنر:
رنگ لوگو کانون: آبی یا طوسی ;
 ابعاد بنر: 3.50 × 2.50 ;
ــه  ; ــر ب ــای بن ــون در انته ــایت کان  درج آدرس س

)www.kanoonsari.com( ــا ــورت خوان ص

شــایان ذکــر اســت پــس از انتخــاب طــرح 
ــورت  ــه ص ــراح ب ــام ط ــی، ن ــت قدردان ــر، جه برت
شــد. خواهــد  درج  بنــر  انتهــای  در  خوانــا 

عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

33326878
تماس حاصل فرمایند.
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