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لزوم برنامه ریزی دقیق تر و جامعتر
       در سطوح مدیریتی کانون
در اسـفند ماه و در طلیعه سـال نو و همزمان با تغییر و تحول در
طبیعت و فرا رسـیدن فصل بهـار ،انتخابات هیـات مدیره دوره
شـانزدهم کانون مهندسـین سـاری برگزار گردید و مهندسان
عضو کانون با انتخاب خود با توجه به خصیصه حرفه مهندسـی
کـه پویایـی ،تمایـل بـه نـوآوری  ،ابتـکار ،جسـتجوی تغییر،
دگرگونـی و زایش افکار و ایده های نو و جدید اسـت ،بار دیگر
با سـرزندگی ترکیـب هیات مدیره منتخـب خود را رقـم زدند.
ضمن تشـکر و قدردانـی از زحمات و تالشهـای هیات مدیر ه
دوره پانزدهـم ،و سـپاس از حمایـت و حسـن اعتمـاد جامعـه
مهندسین ساری به منتخبین خود دردر آستانه آغاز فعالیت هیات
مدیـره شـانزدهم ،مروری بر وضعیت کانون سـاری و آشـنایی
با پتانسـیلها و چالشهای پیش روی آن خالی از لطف نیسـت.
کانونمهندسینساریدرحالحاضرداراینزدیکبه 2500عضو
می باشد که گروه بندی سنی اعضای آن به شرح جدول ذیل است:
گروه بندی سنی

درصد

زیر  30سال

%23

 30تا  35سال

%31

 35تا  40سال

%17

 40تا  45سال

%11

 45تا  50سال

%7

باالی  50سال

%11

آمار اعضا به تفکیک سال عضویت نیز به شرح زیر است:

این نشـان می دهد که جمعیت اعضای کانون از سال  66تا 86
(بیست سال) به تعداد  593نفر بوده و در طی  8سال بعد ،تعداد
 1815نفر به اعضای کانون اضافه شده است و این یعنی تعداد
اعضای کانون سه برابر شده که به معنای لزوم برنامه ریزی دقیق
تر و جامعتر در سطوح مدیریتی کانون و توسعه خدمات دهی به
این اعضا با توجه به گستردگی خواسته ها و انتظارات و متفاوت
بودن عالیق و سلایق طیف های سـنی مهندسین عضو است.
آمار اعضا به تفکیک رشـته های هفت گانه و دارا بودن و یا فاقد
پروانه اشتغال بودن نیز به شرح زیر است:
رشته

درصد وضعیتپروانه وضعیـت پروانه اشـتغال
رشته اشتغال به کل اعضا نسبت به اعضای هر رشته
دارای پروانه
فاقد
دارای
به کل فاقد
اعضا پروانه پروانه پروانه

%45
عمران %55 %23/8 %29/7 %53/5
%30
معماری %70 %4/6 %10/3 %14/9
%55
%45 %7/9
%7 %14/9
برق
%70
%30
%10
مکانیک %4 %14
%29
نقشه برداری %71 %0/5 %1/2 %1/7
%31
شهرسازی %69 %0/2 %0/46 %0/66
%78
ترافیک %22 %0/29 %0/08 %0/37
بـا بررسـی و دقت نظـر در جداول فـوق می تـوان گفت بیش
از  %70ترکیـب سـنی کانون زیر  40سـال اسـت کـه بیانگر
پتانسـیل فراوان مهندسـان جوان برای رسـیدن به اهداف ذکر
شـده در اساسـنامه کانون ،در کنار امکان اسـتفاده از تجربیات
ارزنـده مهندسـان پیشکسـوت میباشـد .همچنیـن درصـد
اعضـای دارای پروانـه اشـتغال بـه کل اعضـا  %47و درصـد
اعضـای فاقـد پروانه اشـتغال بـه کل اعضـا  %53می باشـد.

سال عضویت از زمان تاسـیس تا سال 1389 1388 1387 1386 1385 84

تعداد اعضا

385

103

105

258

237

173

1390

1391

1392

1393

1394

236

275

220

262

154

تجزیـه و تحلیـل جـداول فـوق نشـان مـی دهـد بـا توجه به
اینکـه بیشـترین منابـع درآمـدی کانـون از محـل خدمـات
مهندسـی ،برگـزاری کالسـهای آموزشـی و حـق عضویـت و
ورودیـه مـی باشـد بایـد تناسـب و تـوازن خوبـی در جهـت
بـرآورده شـدن نیازهـای گروههـای مختلـف سـنی اعضـا با
توجـه به نقش هـر گـروه در تامین منابـع مالی کانـون برقرار
شـود تـا همـه اعضـا ضمـن بهـره منـدی از مزایـا و خدمات
رفاهـی ،ورزشـی و آموزشـی کانـون ،احسـاس تعلـق خاطـر
بـه ایـن مجموعـه داشـته باشـند و آن را از خـود و پیشـرفت
و بالندگـی آن را مایـه افتخـار و سـربلندی خـود بداننـد.

آن در باشـگاه فراهـم باشـد ،در آن محـل برگـزار نمایـد.
در مبحـث مربـوط بـه امـور مالـی و حسـابداری کانـون ،باید
گفـت که بـا بزرگ شـدن مجموعـه کانـون و افزایـش تعداد
اعضـا و بـه تبـع آن افزایـش بودجـه سـاالنه و هزینـه هـای
آن کـه ناشـی از گسـترش محورهـای فعالیـت کانـون در
برگـزاری سـمینارها و دوره هـای آموزشـی ،افزایـش تعـداد

تیـم های ورزشـی و توسـعه ارایه خدمات رفاهـی و فرهنگی و
 ...مـی باشـد ،لزوم اتخاذ سـاز و کارهای مناسـب و روشـهای
حسـابداری مورد تایید سـازمانهای حسابرسی رسمی ضروری
همچنیـن موضـوع مهـم دیگری کـه در چنـد مجمـع اخیر در اسـت .در این راسـتا با درخواست بازرسـین محترم و پیگیری
قسـمت بودجـه ای مطرح شـده تغییـرات مربوط بـه دریافتی اعضـای هیات مدیـره از ابتدای سـال  1395کلیـه فرآیندهای
حـق السـهم کانـون از خدمـات
مالـی کانون بر اسـاس اسـتانداردها
مهندسـی اعضای دارای پروانه است.
و معیارهای پذیرفته شـده موسسات
همـکاران عزیـز می داننـد که بخش
حسابرسـی رسـمی ضابطـه منـد
اعظـم بودجه کانـون از محل خدمات
گردیـده اسـت کـه ایـن امر بـه نوبه
مهندسـین دارای پروانـه تامیـن می
خـود در کنـار اجـرای دقیـق نظـام
گـردد ،کـه بایـد تلاش شـود تـا
نامـه مالـی و معامالتـی کانـون،
بـا اتخـاذ سـاز و کارهـای مناسـب
با بررسی و دقت نظر در جداول
سـهم بزرگـی در شـفاف سـازی
و تعریـف راهکارهـای جایگزیـن،
فوق می توان گفت بیش از %70
امـور مالـی کانـون خواهـد داشـت.
وابسـتگی کانـون بـه ایـن مقولـه
ترکیب ســنی کانون زیر 40
کاهش یابـد .در این راسـتا با عنایت
همچنیـن کانـون در راسـتای
سال اســت که بیانگر پتانسیل
بـه نظـر اعضـای محتـرم در مجامع
فعالیتهـای علمـی و آموزشـی خود
فراوان مهندســان جوان برای
جـاری،
قبلـی ،در سـال  94و سـال
در پائیـز سـال جـاری سـال جـاری
رسیدن به اهداف ذکر شده در
میـزان درآمـد کانـون از خدمـات
اساسنامه کانون ،در کنار امکان
اقدام بـه برگـزاری دومیـن همایش
مهندسـی به 4/5درصد کاهش یافته
اســتفاده از تجربیــات ارزنده
ملـی سـاختمان آینـده خواهـد نمود.
درآمدی
و بـرای جبـران ،برنامه هـای
مهندسان پیشکسوت میباشد.
هـدف از برگزاری ایـن همایش که با
جایگزیـن و افزایـش حـق عضویت
همچنین درصد اعضای دارای
حمایـت و همـکاری ارگانهای مرتبط
اعضا در دسـتور کار قرار گرفته است.
پروانه اشتغال به کل اعضا %47و
با صنعـت سـاختمان و دانشـگاهای
یکی دیگر از مهمترین مسـایل پیش
درصداعضایفاقدپروانهاشتغال
منطقـه همـراه اسـت ،تبـادل نظـر
روی کانـون در دوره هـای گذشـته
به کل اعضا  %53می باشــد.
درخصـوص آخریـن دسـتاوردهای
و دوره جـاری ،مجموعـه فرهنگـی،
علمـی و تحقیقاتـی و پژوهشـی در
ورزشـی کانون می باشـد .باشگاهی
حیطـه فعالیتهـای سـاخت و سـاز،
کـه شـروع سـاخت آن بـا خریـد
یررسـی روشـهای نویـن طراحـی
زمیـن در سـال  83آغـاز و نهایتـا
در خـرداد مـاه  1394فـاز اول آن بـه
و سـاخت و نـگاه بـه تولیـد صنعتی
واقعیت
بهـره بـرداری رسـید .ایـن
سـاختمانها و نیـز برقـراری ارتبـاط
کـه کانـون مهندسـین سـاری بـه تنهایـی و بـدون دریافـت دوسـویه میـان پژوهشـگران ،اسـاتید و صاحبنظـران در این
کمـک از هیـچ سـازمان و محـل دیگری و تنهـا با اسـتفاده از زمینـه و فعاالن صنعت سـاختمان ،مهندسـان و دانشـجویان
همـت جمعی و مشـارکت اعضای خـود توانسـته مجموعه ای مهندسـی میباشـد .در کنـار ایـن همایـش در نظـر اسـت
اینچنینـی احـداث کنـد بـه تنهایی مایـه مباهات و سـربلندی
نمایشـگاهی ازمصالح نوین و اسـتاندارد و محصـوالت مرتبط
اسـت .امـا در حـال حاضر تنهـا تعداد کمـی از اعضـا در قالب
بـا صنعـت سـاختمان نیـز برگـزار گـردد که بـه نوبه خـود به
تیمهـای ورزشـی فوتسـال ،بسـکتبال و والیبـال و  ...از آن
اسـتفاده میکننـد و راه انـدازی قسـمتهای دیگـر و طبقـه ارتقـای سـطح علمـی و دانـش فنـی جامعه مهندسـی کمک
فوقانـی و کافی شـاپ آن جهت بهـره برداری تعداد بیشـتری ارزنـده ای خواهـد نمـود .قطعـا حضـور و اسـتقبال یکایـک
از مهندسـان عضـو بـه همراه خانـواده هایشـان ضـروری به مهندسـان عضو کانون و فعاالن و کارشناسـان عرصه ساخت
نظـر می رسـد .ضمـن اینکـه هیـات مدیـره تالش مـی کند و سـاز از ایـن رویـداد مهم علمی موجـب تقویـت ارتباط بین
مراسـم  ،مسـابقات و همایـش هایـی کـه امـکان برگـزاری صنعت و دانشـگاه ،افزایش کیفیت سـاخت و سـاز خواهد بود.
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بررسی نقش

49

در تزئینــات هنر
معمـــاری ایران

4

چلیپــا
فریبا رضوانی کارشناس ارشد معماری

چکیده:

اگر برای معماری روحی در نظر بگیریم؛ بدون شــک در معماری ایرانی بخصوص
معماری اسالمی ،تزئینات بناها مانند روحی خواهند بود که سازه بناها را در برگرفته اند.
معماران ایرانی همواره از نقوش ،شکل ها و تصاویر در تزئینات بناها استفاده می نمودند
و در واقع با به تصویر کشیدن آنها به بیان باورها و عقاید دینی و مذهبی و فرهنگ
مردمان خود می پرداختند .نقش های چلیپایی در دوره های قبل از اسالم و همچنین
در تزئینات معماری دوره اســامی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشــد .معماران
ایرانی از همان ابتدا به میزان اهمیت و ارزش این نقش پی بردند و با استفاده از آن در
تزئینات بناها ،آن را به یکی از عناصر اصلی تزئینات در دوره اسالمی تبدیل کردند.
بررسی فلسفه پیدایش ،علل ظهور نقش چلیپا و نیز جایگاه آن در تزئینات معماری
ایرانی -اســامی و به خصوص علت استفاده این نقش در تزئینات بنای مناره ها و
آرامگاه ها از اهداف این نوشته می باشد.
مقدمه

چلیپا به دو خط متقاطع و عمود بر هم گفته می شــود .در مورد نحوه پیدایش این
نقش ،معانی و مفاهیم آن ،نظرات متفاوتی بیان شده است .ولی همانطور که شکل
آن در ادوار مختلف متفاوت بوده؛ نباید انتظار داشت که این نقش در تمامی دوره ها
و فرهنگ ها یک معنی واحد داشته باشد ،ولی گفته می شود که این نقش در ادوار
مختلف نشــانه خوشبختی؛ اتفاق خوب ،آرزوهای خوب و طول عمر و دارای نیروی
فزایندگی خیر و برکت و سالمت بخشی بوده است .به عنوان مثال این نقش در دین
بودایی نشانه ای از حقایق چهارگانه بودا و در میان سرخپوستان نمادی از چهار جهت
مقدس دنیا بوده است .در چین نیز از دوران کهن سمبل جادویی بوده که مردمان را
از بدبختی نجات می داده است .در مصر باستان خدایان را با نقش چلیپا می کشیدند
که سمبلی از جاودانی بود1.در زبان سانسکریت به این نقش «سواستیکا» به معنای
هستی نیک گفته می شود.

 -1فرهادی ،1379،ص37

y yخاستگاه نقش چلیپا

انســان های اولیه با مشــکالت بی شــماری روبرو بودند؛ آتش
می توانســت پاسخ خوبی برای رفع این مشکالت باشد زیرا آتش
تاریکی را به روشنایی ،ایجاد گرما و ...تبدیل می نمود 2.انسان های
اولیه با قراردادن دو تکه چوب به صورت متقاطع و سپس سایش
بر روی هم آتش را ایجاد می نمودند 3.شاید یکی از دالیل به وجود
آمدن نقش چلیپا همین دو چوب باشد .از سوی دیگر انسان ضعیف
به ســبب فرار از قهر نیروهای طبیعی و به دلیل نداشــتن آگاهی
4
صحیح ،نیک و بد خود را به خورشــید و ستارگان نسبت می داد.
انسان های اولیه آسمان را که جایگاه ستارگان است به عنوان خدا
برمی گزیدند و آن را می پرستیدند .بنابراین هر چه نمادی از آسمان
بود در زندگی خود به کار می گرفتند 5.از دیدگاه نیروهای آسمانی و
مینوی چلیپا نمایانگر خوشبختی ،آشتی و نیروی زندگی بخش می
باشد .از دید نیروهای مادی نمایانگر پیوند با خورشید و ماه و آخشیج
6
های چهارگانه «آب ،باد ،آتش و خاک» می باشد.

تصویر-1آخشیج های چهارگانه
در ایران باستان چنین نشانه ای را گردونه مهر یا گردونه خورشید
می نامیدند.گردونهمهرسمبلخورشیدوخوشاقبالیمیباشد.نشانه
7
گردونه مهر از هزاران سال پیش در میان اقوام آریایی پیدا شده است.
 -2قائم،1388 ،ص 41و42
-3مشیر،1388 ،ص 22
 -4باصری؛شاقولی؛گودرزی؛رضانیا؛سلمانیان؛طالبی ،1392،ص1
 -5مشیر،1388 ،ص 22
 -6سید علی زاده؛ شیشه بری،1389 ،ص 28
 -7کشتگر،1391،ص 63

5

•مفهوم عدد چهار درچلیپا

بعضی عددها در بعضی جوامع با توجه به علل فرهنگی مورد توجه هســتند.
یکی از آن ها ،عدد چهار در فرهنگ ما می باشد .چلیپا در حقیقت تداعی کننده
شکل مربع در ذهن است .مربع دارای چهار ضلع با چهار زاویه مساوی می باشد
و زمانی که دو عمود منصف آن رســم شود شکل چلیپا را به وجود می آورد؛
قطرهای مربع چهار مثلث مســاوی را ایجاد می کند که این شکل از لحاظ
معماری و ساختمان سازی از پایدارترین اشکال می باشد .چهار یعنی کلیت،
تمامیت ،یکپارچگی ،زمین ،عقل ،اندازه ،تبعیت و عدل.
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•شیطان نیز از چهار جهت راست ،چپ ،جلو و عقب به صورت عرضی و
8
به موازات محور افقی به گمراه کردن انسان ها می پردازد.
درباره جهات جغرافیایی باید گفت که عدد چهار نشــانگر چهار جهت اصلی
است .اعتقاد گذشتگان به پدید آمدن جهان از چهار عنصر اصلی آب و آتش و
باد و خاک نیز ارتباط با عدد چهار را نشان می دهد .تقسیم سال به چهار فصل
هم اهمیت اعداد را به نمایش می گذارد .همچنین در اصطالح های معماری
نیز بســیار با واژه های چهارباغ و چهار صفه و چهار سو و چهار ایوان و چهار
بخش سرو کار داریم9.نقش چلیپا بر روی آثار در دوره های مختلف تاریخی در
سرتاسر دنیا دیده می شود10.نماد چلیپا برای اولین باردر پنج هزار سال پیش از
میالد در خوزستان یافت شد .این نشان از این موضوع دارد که این نقش دارای
ریشه ای کهن در ایران می باشد .یکی از نمونه های پیدا شده از نقش چلیپا،
در شوش می باشد که مربوط به هزاره چهارم قبل از میالد است که نقش یک
بز کوهی بر روی سفال است و درون خمیدگی شاخ بز یک چلیپای شکسته
دیده می شود11.شاخ قوچ و بز کوهی بر روی ظروف نشانی از دلیری ،فراوانی،
توانایی و دورکننده چشم شور بوده است.

تصویر-3نقش رستم

تصویر-4نقش چلیپا در سفالینه دوره اشکانی

13

تصویر -5نقش چلیپا در فاصله میان گل و برگ ،کاخ تیسفون -گچبری
14
درقلعه یزدگرد با نگاره چلیپای شکسته -طاقچه گچبری شده باچلیپا
بررسی نقش چلیپا در تزئینات هنر معماری دوره اسالمی ایران

تصویر-2نقش چلیپای شکسته در شوش

12

 -8اسفندیاری ،1388،ص6
 -9قائم،1388 ،ص32
 -10مشیر،1388 ،ص 22
 -11کشتگر ،1391،ص 64و65
http://alifa.mihanblog.com/post/5-12

به کار بردن نقوش چلیپایی در تزئینات معماری ایران بیان کننده وجود رابطه
خاص بین نقوش چلیپایی ،آرامگاه ها و مقابر مذهبی اســامی است .نقوش
چلیپایی در این مکان ها همراه با سایر نقوش هندسی به کاربرده شده است.
هنرمندان ایرانی عالقه ای خاص به ایجاد این نقش بر روی مناره ها داشتند؛
بــه گونه ای که در برخی موارد سراســر بدنه مناره را با این نقش تزئین می
کردند .بیشترین تحوالت نقش چلیپا در دوره سلجوقی تا تیموری روی داد.

 -13کشتگر ،1391،ص 67
 -14همان ،ص 67

www.KanoonSari.com
نشریه داخلی کانون مهندسین ساری

49

6

•نقوش چلیپایی از اوایل دوره اسالمی تا دوره سلجوقی

از کاربرد نقش چلیپا در تزئینات معماری اوایل دوره اسالمی اطالعات چندانی
در دست نیست؛ به احتمال زیاد براساس تفکرات و موانع دینی این نقش بطور
کامل از بین رفته است.
نمونه مربوط به دوره سامانیان می باشد که در حال حاضر در موزه متروپولیتن
نگهداری می شود .این نقش شامل دو چلیپا با بازوهای برابر که بر روی هم
قرار گرفته ،یک ستاره هشت پر و نیز نقش خورشید در مرکز کاشی که بیش
از همه آن را به نماد های کیهانی مرتبط می ســازد 15.در ادامه تحلیل نقش
این کاشــی می توان این موضوع را بیان نمود که ،در نقش آن ،سه نوع گره
سازی به نام های گره بازوبند(فرم چلیپایی-صلیب) ،گره بازوبند و گره هشت
16
استفاده شده است.

که مردمان باســتان روح مرده را به پرنده ای تشبیه می کردند که به آسمان
پرواز می کند و پرنده را به شکل چلیپا ترسیم می کردند و به همین دلیل چلیپا
نماد روح گردید .هنرمندان حجار در دوره اســامی هنگامی که آرامگاهی را
می ســاختند با فرض اینکه چلیپا نماد روح است بنا را با این نقش تزئین می
کردند .یکی از مناره هایی که از نقوش چلیپایی در حجم وســیعی اســتفاده
نموده مناره مسجد تاریخانه دامغان می باشد .نقوش چلیپایی در این مناره به
این صورت می باشــد که در قسمت پایینی مناره این نقش در ابعاد کوچکتر،
ولی با صعود به قسمت فوقانی مناره ابعاد نقش چلیپا افزایش می یابد.از دیگر
نمونه های این نقش می توان مناره مسجد علی اصفهان ومناره مسجدجامع
نائین را نام برد.

تصویر -6کاشی مربوط به دوره سامانیان

17

•نقوش چلیپایی دوره سلجوقی

معماری سلجوقی موقر و نیرومند و دارای ساختاری بغرنج بود.کار با آجر از زمان
ســلجوقی هم از جهت زیبایی و هم از جهت ساختاری به حد کمال رسید به
گونه ای که در آن زمان همتایی نداشت18.یکی از مهمترین تحوالت در نقوش
چلیپایی ورود آن به تزئینات معماری آرامگاهی است که از نمونه های اولیه آن
19
می توان به ضلع هفتم و هشتم برج های خرقان اشاره نمود.

تصویر-7نقش و گره برج خرقان

تصویر -8نقش و گره مناره مسجد تاریخانه دامغان
از سایر بناهای این دوره که از نقوش چلیپایی استفاده نموده می توان به سردر
ورودی رباط شرف ،اشاره کرد 20.رباط شرف در نزدیکی سرخس و در شاهراه
بغداد-مرو ساخته شده است.

تصویر-9تزئینات سردر رباط شرف

21

انسان با دیدن پرواز پرندگان و آزاد بودن آنها چلیپا را نشان واره ای گرفته که
با کندن از زمین به خلوتگاه خورشید می رسد .یک فلسفه قدیمی وجود دارد
 -15همان ،ص 17
-16نگارنده
 -17رضالو؛آیرملو؛ میرزا آقاجانی ،1393،ص 17
-18معماری ایران،آرتور پوپ ،ص  102و ص 139
 -19رضالو؛آیرملو؛ میرزا آقاجانی ،1393،ص 19

 -20رضالو؛آیرملو؛ میرزا آقاجانی،1393،ص 20
-21پرتال جامع آستان قدس رضوی

•نقش چلیپایی در دوره تیموری

از دوره تیموری نمونه ی اندکی وجود داردکه یکی از نمونه های آن مســجد
جامع یزد می باشد .در این بنا در دو قسمت از طرح چلیپای شکسته استفاده شده
است .از دیگر نمونه ها مدرسه غیاثیه خرگرد می باشد که طرح آجرکاری این
نقش بسیار مشابه سردر ورودی رباط شرف است این بنا یکی از شاهکارهای
معماری دوره تیموری می باشد که توســط استاد قوام الدین شیرازی آغاز و
توسط استاد غیاث الدین به اتمام رسید22.در تحلیل نقوش مدرسه غیاثیه خرگرد
می توان نوعی گره سازی با عنوان گره بازوبند (صلیب) را مشاهده نمود.

•نقوش چلیپایی دوره زند و قاجار

از بناهای دوره زندیه که از نقوش چلیپایی اســتفاده شده می توان به تزئینات
هشــتی ورودی مسجد وکیل شیراز و نیز بدنه بیرونی یکی از برج های ارگ
کریمخانی اشــاره نمود .در دوره قاجار نیز می توان به مناره بقعه آرامگاه شاه
نعمت اله ولی اشاره کرد که سرتاسر این مناره از کاشی های سیاه و سفید با
27
نقوش چلیپایی خطی تزئین شده است.

7
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تصویر -13بقعه شاه نعمت اهلل ولی
نتیجه گیری

تصویر -10مدرسه غیاثیه خرگرد

23

•نقوش چلیپایی درمعماری دوره ایلخانی

در این دوره عالوه بر چلیپای خطی ،چلیپای شکسته نیز در مناره ها مشاهده
می شــود .از نمونه های آن می توان به منار قوشخانه اشاره نمود که سراسر
بدنه آن را نقوش چلیپایی پوشانده است .مناره مسجد جامع سمنان نیز دارای
24
تزئیناتی از نقوش چلیپایی است.

نماد چلیپا از جمله نشــانه های کهن ســرزمین ایران و از جمع نقوش بکار
رفته در تزئینات معماری ایران و معماری اســامی است .از جمله معانی آن
می توان به آتش ،خورشــید ،گردونه مهر ،همچنیــن نمادی از عناصر اربعه
(آب ،باد ،آتش ،خاک) و روح ،نام برد .آنچه به قطع یقین می توان گفت این
که ارتباطی خاص بین این نقش با مناره ها و معماری آرامگاهی وجود دارد و
هنرمندان ایرانی عالقه ای خاص به استفاده از این نقش در تزئینات معماری
آرامگاهی و مناره ها دارند.

منابع
تصویر -11منار مسجد جامع سمنان

25

•نقوش چلیپایی در دوره صفوی

آخرین و زیباترین نقوش چلیپایی را می توان در دوره صفویه مشاهده نمود.
یکی از بهترین نمونه های آن بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی می باشد .این
بنا با ترکیب چلیپا و چلیپای شکسته در کاشی کاری اجرا شده است.

•فرهادی ،مرتضی « :مازنجیل ،نشانه شناسی و ردیابی فرهنگی».کتاب ماه هنر،
شماره  23و -24مرداد و شهریور .1379

•رضالو ،رضا؛ آیرملو ،یحیی؛ میرزا آقاجانی،اســداهلل«:مطالعه سیر تحول نقوش
چلیپایی در تزئینات معماری دوره اسالمی ایرانو زیبایی شناسی و نماد شناسی
آن».نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی :دوره  ،18شماره  ،1بهار .1392

•قائم ،گیسو« :پیام چلیپا بر سفالینه های ایران».دو فصلنامه صفه:سال نوزدهم،
شماره  ،49پاییز و زمستان .1388

•مشیر ،حمیدرضا« :چلیپا جاودانه جهانی».ماهنامه ایرانا :سال پنجم ،شماره ،28
آذر و دی .1388

•جمالــی باصری،مرضیــه؛ شــاقولی،مجتبی؛ گودرزی،امیــر؛ رضانیا،رضا؛
ســلمانیان،ربابه؛ طالبی ،محمدحسین«:بررسی نقش و جایگاه چلیپا در تاریخ
هنر با تاکید بر مسجد جامع اصفهان».سومین همایش ملی معماری داخلی و
دکوراسیون موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان ،سال.1392

تصویر-12تزئینات بقعه شیخ صفی

26

-22صادقی؛احمدی ،1389،ص109
http://www.aftabir.com/e_card/photo/1328/-23
 -24رضالو؛آیرملو؛ میرزا آقاجانی،1393،ص 21
http://majid1gh.blogfa.com/post/21-25
 -26رضالو؛آیرملو؛ میرزا آقاجانی،1393،ص23

•سید علی زاده ،ســید احمد؛ شیشه بری ،سعید« :وجود پیدایش چلیپا و نقش
آن در معماری».فصلنامه یزد و یزدی ها ،سال دوم ،شماره  ،6تابستان .1389

•کشتگر ،ملیحه«:بررسی تطبیقی چلیپا به عنوان نماد دینی در تمدن های ایران
باستان بین النهرین ،هند و چین» .فصلنامه علمی-پژوهی هنرهای تجسمی
نقش مایه :سال پنجم ،شماره دوازدهم ،پاییز .1391
-27رضالو؛آیرملو؛ میرزا آقاجانی،1393،ص23
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1
چکیده

ترس از ناامني و عدم تناسب فضاي باز شهرها با
شرايط فيزيکي و رواني كودكان ،آن ها را مجبور
به عقب نشيني از فضاهاي عمومي به فضاهاي
خصوصي و از فضاهاي محلّه ها به درون خانه ها
كرده اســت .محیط های مصنوع در شهرهاي
كنوني ايران در اكثر مواقــع بر پايه ی نيازهاي
كودكان بنيان نشــده و ح ّتي فضاهاي شــهري
طراحي شــده نيز ،در تناسب با شرايط فيزيكي-
ّ
رواني كودكان نيســتند .هم چنين مشــكالت
اجتماعي و اقتصادي شــهر ،مسائل كودكان را
افزون ساخته است .لذا كودك امروز مكان تجربه
كوچه ،خيابان و فضاي باز شهر را به عنوان محل
زندگي ندارد .اوقات فراغت و بازی جزء نیازهای
مهمی بوده که در گذشته نیز بدان توجه شده است.
اهميت بازي ،ذكر اين نكته بسنده است
در بيان ّ
كه پژوهش گران به ســه مز ّيت رشد جسماني،
رشد عقالنی (از دو جنبه ی رشد ذهني و شناختي)
و رشد اجتماعي-عاطفي اشاره دارند كه در نهايت
منجر به ايجاد قدرت ســازمان دهي و آموزش
و شــناخت اجتماعي می گــردد (آمابلي.)1379،

این تحقیق بر اســاس مطالعــات کتابخانه ای
جمع آوری گردیده و ما را به راهکارهایی در رابطه با
فضایی برای بازی در زندگی کودک امروز می رساند.

کلمــات کلیدی :بازی ،اوقــات فراغت ،کودک،
شهرنشینی

3

2

راهکارهایی جهت ایجاد فضای بازی
برای کودکان در معماری معاصر
دکتر سید غالمرضا اسالمی عضو هیات علمی پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
آمنه دشتی هشجین کارشناسی ارشد داانشگاه آزاد واحد تهران شمال
(برگرفته از رساله کارشناسی ارشد نویسنده با موضوع پردیس کودکان)
احمد ارجمند هشجین کارشناس عمران از دانشگاه آزاد واحد جویبار

1 -1مقدمه

بازی ،بخش مهمی از زندگی کودکان را تشکیل می دهد.کودکان در بازی مهارت های زندگی،
رفتار جمعی ،آداب اجتماعی و  ...را می آموزند و همچنین یاد می گیرند که چگونه به همساالن
خود تعامل مثبت و ســازنده ای داشته باشند.کارشناسان معتقدند؛ عالقه مندی کودک به بازی
نشانه سالمتی اوست و اگر کودکی بازی نکند باید به سالمت او مشکوک و به فکر درمان بود.
از نظــر آن ها بازی ،حس کنجکاوی کودک را بر میانگیزد و بــه کودک قدرت ابتکار ،روحیه
جمع گرایی ،برقرای رابطه ،مقاومت در برابر مشــکالت ،پذیرش اختالف ســلیقهها و اعتماد به
نفس میدهد .آن ها معتقدند؛ چنانچه کودکی در خردســالی بازیگوش و پر جنب و جوش باشد
در بزرگســالی از بردباری ،خویشتن داری ،مقاومت و پایداری خوبی برخوردار خواهد شد .به طور
کلی ،آدمی در هر سن و سالی که باشد ،نیاز به بازی دارد با این تفاوت که بازی در دوران مختلف
زندگی از هم متمایز است .بنابر این موضوع در نظر گرفتن فضای بازی در معماری و شهرسازی
مهم به نظر می رسد .بازی زمانی است که کمک میکند کودک لحظهای از فشار و سختی
دنیای حاضر را فراموش کند .اما دنیای کودکان همان دنیای بازی است .از آن جایی كه
دنياي اطراف کودکان مخصوص بزرگســاالن است ،لذا آن ها از طريق بازي تالش می
کنند فضايي ويژه براي خود بســازنند ( .(Alexander, 1977این پژوهش سعی دارد
با توجه به پیشــینه بازی و جایگاه فضای بازی در معماری سنتی به این مسأله مهم در
معماری معاصر بپردازد.

2 -2پیشینه بازی و جایگاه آن در معماری سنتی
آنچه آشكار است اين است كه شروع بازى را می توان به بدو پيدايش انسان
نسبت داد .انسان از نظر فيزیولوژيكى به جنبش و حركت نياز دارد و بازى جز
مهم اين جنبش و حركت است .انسان براى رشد ذهنى و اجتماعى خود نياز
به تفكر دارد و بازى خمير مايه تفكر است.
در ابتدا بازيچه بشــر مواد و اشيا خام و طبيعى به دست آمده از طبيعت بود.
قطعه های سنگ ،به دست گرفتن آن ،حركت دادن آن و سرانجام غلتاندن يا
پرتاب آن هم نوعى بازى محسوب می گرديد.
تاالر افتخار اســباب بازی های ملی آمریکا ،شــاخه درخت را قدیمی ترین
اســباب بازی دنیا معرفی کرده است .این چوب می تواند به عنوان شمشیر،
قالب ماهی گیری ،نوشــت افزار ،راکت ،بومرنگ و  ...مورد اســتفاده قرار
بگیرد .از آن جا که حیوانات نیز با شاخه های درخت بازی می کنند می توان
گفت این وسیله سالیان سال پیش از شکل گیری تاریخ نیز وسیله ای برای
سرگرمی بوده است (.قدیمی ترین اسباب بازی های دنیا ،سایت هم میهن)
ايرانيان از ديرباز بازی هايى مطابق با ســنت های فرهنگى خود داشته اند.
كهن ترين نوشته اى كه از بعضى از بازی هاى ايرانى مانند شطرنج ،نرد و چوگان
در آن نام برده شده است كارنامه اردشير بابكان (به زبان پهلوى ساسانى) است.
در زیر جام هخامنشی که از خرابههای «حسنلو» پیدا شده ،نقشی از شطرنج
دیده میشــود که در بخش زیرین کاسه ،نقش مربع شطرنج مانندی که از
یک ســو دارای  ۱۰خانه و سوی دیگر ۹خانه است .یک گونه نقش نیز در
بشقابهای گلی پیدا شده در «سیلک» کاشان ،دیده شده است .آن چه روشن
است شــطرنج یک ورزش اندیشــهای در روزگار ساسانی به شمار میرفته
است(حکمت.)1350،

شد ،به دامنه كوه ها و دشت ها كشيده شد ،در خانه هاى گلى با تكه هايى
از سنگ و سفال ادامه پيدا كرد تا به شكل امروزى آن درآمد (بهداشت روان
و جامعه .)1388 ،
3 -3بافت قدیمی محله ها و فضای بازی کودکان
در گذشته محلّه و كوچه ها همواره ،مكاني ايمن برای استفاده و بازي كودكان
بوده است و در ساخت و نگه داري بخش هایی از اين محلّه ها ،كودكان نیز
مشاركت مستقيم داشته اند .اين امر باعث انگيزش اتحاد محلّه اي و احساس
مالكيت ساكنان به ويژه كودكان مي شد .كوچه و خيابان براي كودك سنتي
ّ
صرف ًا محل گذر و معبر نبود ،بلكه جاي مكث ،تربيت و تجربه نيز بود.
ارتباط ادراکی ،به ویژه رابطه ی بصری و احساســی با طبیعت مانند امکان
رؤیت و احســاس عناصــر و مظاهر طبیعت مانند آســمان ،طلوع وغروب
خورشید ،حرکت ابرها ،ماه و ستارگان ،رشد ،شکوفایی ،خزان ،تغییر و تح ّول
در گیاهان که حاکی از عظمت الهی و خلقت شــگفت انگیز طبیعت بود ،از
جمله وســیله هایی برای ارتباط روانی انسان خصوص ًا کودکان با طبیعت و
یادآور وجود خداوند به عنوان منشأ هستی بوده است( .غفاری)1377،

میدان یکی از فضاهای بســیار مهم شــهری به شمار می آمده که از لحاظ
کاربردی و کارکردی به انواع گوناگونی طبقه بندی می شده است .در مواردی
مانند میدان نقش جهان اصفهان ،از فضای یک میدان شــهری برای بازی
چوگان استفاده می شده است (سلطان زاده.)118،1387،

تصویر  : 1شمس تبریزی در حال بازی شطرنج با پسر ترسا ،نسخه خطی از
دیوان شمس و بازی چوگان
يكى از زيستگاه هاى برجسته تمدن ايرانى از زمان آريايى ها ،تپه باستانى
سنگ چخماق در هشت كيلومترى شمال شاهرود و نزديكى بسطام است و
ديرينگى آن به  7500سال پيش می رسد .خانه هاى مردم اين زيستگاه
از سه اتاق ،يك اتاق ميانى و دو اتاق كنارى تشكيل مى شده است .با
بررسى يافته هایی از چيزهاى گلى ،سنگى ،سفالى و استخوانى؛ تكه هايى
از شيشه نيز ديده می شود .با بررسى اين يافته ها از زندگى كودك ايرانى
در كلبه هاى روستايى سال هاى بسيار دور آگاهى می يابيم .در مقايسه با
زيستگاه هاى طبيعى كه در دامنه كوه ها و بلندى و نزديك به زيستگاه
جانوران وحشى بودند و جاى مناسبى براى بازى كودك نبود؛ اكنون كودك
در این اتاق پناهگاهى امن داشت و آسايش بيشتر .پس بازى از غارها آغاز

تصویر  :2بازی های جمعی در کوچه ها.
معمــاری ســنتی خانــه هــا و فضــای بــازی کودکانه
حیاط مرکزی در مناطق کویری ،حوض وســط آن و چند باغچه و درخت،
ایوان های تابستان نشین و زمستان نشــین ،هشتی و رواق های دور خانه
فضایی را در ذهن تداعی می کند که خود یادآور بازی های کودکانه رایج در
قدیم بوده است .انواع بازی هایی که تا کنون در کودکان ما رایج بوده و ریشه
در زمان قدیم دارد در همین فضاها شکل گرفته است .شعرهای کودکانه ما
مختص همین فضاهاست.
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-5افت شهری امروز و مکان گم شده بازی

امروزه با تکنولوژیهای دیجیتالی ،بازیها هم دیجیتالی شــده اســت و در
این میان ،جای خالی بازیهای خالقانه ،مبتکرانه ،شــادیآور و پر تحرک
قدیم به گونــهای خودنمایی میکند .در این عصر ،کــودکان به بازیهای
دیجیتالی ،نشسته و انفرادی روی میآورند و کمتر به بازیهای پر تحرک و
پر جنب و جوش عالقه نشــان میدهند .بازیهای گروهی کودکان کم کم
رو به فراموشی و درحال انقراض هستند .شاید یکی از دالیل؛ شرایط زندگی
آپارتمانی اســت .چرا که برای جلوگیری از مزاحمت برای همسایگان و عدم
احســاس امنیت در کوچ ه و خیابانها(به دلیل کثرت تردد وســایل نقلیه)،
کودکان شهرهای کالن از بازیهای طبیعی محروم شد ه و به بازیهای آرام
و نشسته کامپیوتری رو آوردهاند.

تصویر  :4یکی از مجتمع های مسکونی در بزرگراه ارتش ،تهران؛ ماخذ:نگارنده
تصویر :3رواق و حوض خانه طباطبایی ها در کاشان.

در معماری امروز کوچه و حیاط ها تبدیل به ایوانکی جلوی خانه ها و به ارتفاع
رفته شده است .این فضای گم شده را در معماری باید چگونه ایجاد کرد؟

11

6 -6نگاهی به چند راهکار
پارک ها می توانند نقش مهمــی را در بازی کودکان ایفاد نمایند .البته می
بایستی استاندارد ها و معیارهای خاصی برای آن در نظر گرفت.
تغییر نگرش در طراحی خانه ها و آپارتمان ها ،ایجاد فضای بازی مابین چند
خانه هم جوار ،طراحی مکان های نیمه خصوصی و امن برای بازی ،طراحی
شهر مبتنی بر ارتقای خالقیت کودکان و  ...می توانند راهکارهایی برای بازی
امن کودکان در معماری امروز باشند.
با رشــد انکار ناپذیر جمعیت شــهرها و افزایش قیمت زمین و نیاز به تعداد
مسکن بیشتر ،فضای باز کوچه و محله رو به حذف شدن می رود که باید احیا
گردد .در این زمینه مســئوالن طراحی شهری باید برای هر مقدار مشخص
تراکم ،مراکز تفریحی و فضای سبزی چون پارک ها را در نظر بگیرند .جایی
که کودک در آن هر ساعتی از روز آزادانه بدود ،سرو صدا کند و جنب و جوش
داشته باشد .موزه های کودک و خانه های اسباب بازی از نمونه های موفق
در این زمینه هستند.

49

تصویر  :7راه پله سرسره ای
الف :فضای داخلی یکی از کالسها

نتیجه گیری:
اجرای معماری سنتی و گذشته به عین ،صحیح نیست ولی الگوها و ارزش هایی
که در آن ها نهفته بود را باید یافت و هماهنگ با عصر امروز باززنده سازی

کرد .شیوه بیان این الگوها باید توسط معماران در طراحی های خالقانه خود

ب :نمای ورودی به مجموعه

تصویر  : 5از خانه اسباب بازی تبریز.
ایده اتاق بازی برای خانه هایی مناسب هستند که حیاط و زمین بازی برای
کودکان ندارند .داخل خانه نیــز فضای کافی برای اختصاص دادن به بازی
کودکان وجود ندارد .بنابراین باید کمی خالقیت به خرج داد و از فضای کم،
بهترین استفاده را برد.

خلق شوند .در این بین همکاری هرچه بیشتر نهادهایی چون شهرداری ،نظام
مهندســی و معماران دلسوزی که خود نیز دوره کودکی را تجربه کرده اند را

می طلبد .تبیین مقــررات و ضوابط صحیحی در زمینه اختصاص فضاهای
سبز یا بازی و ندادن اجازه اضافه تراکم به محدوده هایی که با برنامه ریزی
شهری بدان رسیده اند و بسیار بسیار موارد دیگر می تواند مهم و موثر باشد.

منابع:
1 -1حکمت ،علیرضا ،۱۳50،آموزش و پرورش در ایران باستان  ،تهران،
چاپخانه کیهان
2 -2سلطان زاده ،حسین ،۱۳87،فضاهای معماری و شهری در نگارگری
ایرانی ،تهران ،انتشارات چهار طاق
3 -3مجله بهداشت روان و جامعه  ،مهرماه  ،1388صفحه 50

طراحی فضاهای متوالی در معماری
4 -4غفاری ،علی ،1377 ،مبانی ّ

شهری  ،مجلّه صفه ،سال دوم شماره های ششم ،هفتم و هشتم،
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.

5 -5آمابلي ،ترزا ، 1379 ،شكوفائي خالقيت كودكان ،ترجمه حسن قاسم
تصویر  :6طراحی داخلی اتاق کودک
از معــروف ترین طرح هایی که در معمــاری خانه ها برای کودکان در نظر
گرفته شــده ،سرسره «الکس میچالیس» طراح انگلیسی است که در خانه و
کنار راه پله اتاق کودکان سرسره ای نصب شده است.
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Alexander ,Christopher، Ishikawa Sara،

Silverstei,Murray (1977), A Pattern Language:
Towns, Buildings, Construction,usa.
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شَهـــر ِخوبـ
مجید گوران اوریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده

قدرت تاثیر مجسمههای محیطی ،به عنوان یکی از
ارکان پایه در طراحی محیطی و ایجاد فضاهای نوین
شهری ،ایجاد فضاهای مطلوب و دلچسب و دارای
توان ایجاد تعلق ذهنی ،فضاهای خالق شــهری و
نیز فضاهای درخور انسان معاصر بر کسی پوشیده
نیست؛ اما گمان میرود امروزه گسترش روزافزون
مجسمههای شهری باالخص مجسمهها و المانهای
موقت (مناسبتی) در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک
ایران ،بدون در نظر گرفتن معانی و کارکردها ،نهتنها
پاسخ مثبتی به نیاز شهروندان نیست؛ بلکه در کنار
ســایر عوامل موجب سردرگمی بصری و اغتشاش
محیطی میشود .در این نوشتار سعی شده معضالت
آثاری که به مناسبتهای گوناگون در سطح شهرها
طراحی ،ســاخته و نصب میشــوند بررسی گردد
و تا حد امکان راهکارهای مناســب نیز ارائه شود.
واژههای کلیدی :مجسمههای محیطی ،فضاهای
شهری ،المانهای مناسبتی

(نگاهی به نقش المانهای موقت در فضاهای شهری ایران)
مقدمه
ّ
اصوالً آنچه به عنوان «مبلمان شــهری» از آن یاد میشود؛ شامل تمام عناصر
سخت منظر شهری به جز کفپوشهاست .تیرهای چراغ برق ،باجههای تلفن،
نیمکتها ،گلدانها ،عالئم ترافیک ،دوربینهای کنترلکننده ،کیوســکهای
پلیس ،بوالردها ،دیوارهای حائل ،حصارها ،فوارهها ،محل توقف اتوبوسها ،بناها
و مجسمهها .مجسمههای هنری نیز شکلی از مبلمان شهری میباشند که عالوه
بر کمک به ایجاد هویت و شخصیت در فضا ،اولین شاخصهای کیفیت فضای
شهری و سازماندهی مبلمان شهری نیز هستند [.]1
با این حال ،اگرچه مبلمان شهری برای تعریف قلمرو فضای شهری از عناصر الزم
محسوب میشود و امر مجسمهسازی محیطی هم روزبهروز جایگاه متفاوتتری
را در جهان کسب میکند ،در کشور ما دامنه استفاده از مجسمههای شهری از
رفتار سنتی فراتر نرفته و تنها دو عرصه تزئین محیط و یا ابزار بیان فرهنگی را در
بر میگیرد [ ]2و غالبا بدون توجه به اثر نهایی در فضا قرار میگیرند ،در نتیجه،
فضای شــهری به هم ریختهای را از نظر بصری و عملکردی به وجود میآورند؛
چنانکه میتوان نتیجهی این امر را با نگاهی گذران به فضاهای امروزین شهرهای
کشورمان پس از رونق ساالنهی طراحی و ساخت المانهای مناسبتی و تمایل
شهرداریها و صاحبان آثار به اجرای مناسبتی آنها ،به وضوح مشاهده کرد.
گمان میرود وجود المانها و مجســمهها در ایران ،که اغلب به صورت موقتی
و برای مناســبتی خاص طراحی ،ساخته و نصب میشــوند؛ گذشته از ایجاد
روحیهی نشاط و فضای متفاوت از ماهیت خاکستری شهرها ،از منظر هنری و
طراحی فضایی جایگاه واالیی در نظر متخصصین امر و برخی مردم نداشته باشد.
صرف نظر از ســلیقهی عمومی و ســایر گزینههای مطرح به عنوان آثار مثبت
گسترش مجسمههای موقت شهری ،که به هیچ روی نمیتوان به آنها بیاعتنا
بود؛ در این نوشتار آثار سوء پدیدهی مذکور در بُعد زیباییشناختی منظر شهری
و بُعد زیســتمحیطی که کمتر به آنها پرداخته شــده است؛ مورد بررسی قرار
گرفته و تحلیل شده است.

شهر خوب ساختنی است و یافتنی نیست

شاید همه عبارت «شهر خوب یافتنی نیست؛ بلکه ساختنی است» را
روی بنرها و تابلوهای تبلیغاتی شهر خود دیده باشند .شهرداریها در
چند سال گذشــته هزینههای کالنی را صرف «ساختن شهر خوب»
نمودهاند؛ تقاطعهای غیرهمســطح و مراکز تفریحی و فضاهای سبز
ساختهاند و در کنار بسیاری امور دیگر «زیباسازی» نیز انجام دادهاند.
دیوارهای وســیع و بیروح ســاختمانهای بلند را نقاشی و زیر پلها
را کاشــیکاری کردهاند؛ به میدانها و بولوارها هویت بخشــیده و در
میانشان مجســمه نصب کردهاند و هر مناسبتی هم که شده شهر را
با المانهای سنگین و گرانقیمت موضوعی آذین بستهاند .به راستی
مورد اخیر چه سهمی درایجاد یک «شهر خوب» دارد؟ به عنوان یک
اثر موقت با چه فرآیندی و از چه جنســی ساخته میشوند و هنگامی
که ســیزده روز یک مناسبت تمام شــد و یا یک هفته یا دو ما ِه یک
مناسبت دیگر به پایان رسید؛ سرنوشت مجسمههای حجیم نصب شده
در میادین ،پیادهروها و بلوارها چه میشود؟ شهرداریها به چه صورتی
هنرمندان را به طراحی المانهای مناســب فرا میخوانند؟ المانهای
ســاخته شده با چه نظم و ساختاری جانمایی میشوند و اگر هدف از
اجرای آنها «زیباسازی» است شهرداری و شخص هنرمند تا چه میزان
برای نیل به این هدف تالش میکنند؟
از چه جنسی

در شكلگيري يك مجسمه و ديدن غايت كار هنرمند ،عوامل بسياري
مؤثر است .يكي از آنها مواد و متريال است كه كمك زيادي به هنرمند
براي رســيدن به خلــق ايدهاش ميكند [ .]3در فضای شــهری نیز،
مســئلهی متریال و جنس آثاری که قرار است به صورت موقت ،برای
چند هفته یا چند ماه ،در فضای بصری شــهر جای گیرند بسیار حائز
اهمیت است .متولیان امر ،شــهرداریها و ارگانهای ذیربط ،عموماً
آثــار موقت را آثاری با قیمت پایینتر ارزیابی میکنند .بدین ســبب،
هنرمند مجسمهساز ناچار اســت طرحی ارائه کند که قابلیت اجرا با
متریالهای ارزانتر را داشته باشد .یکی از رایجترین مواد ،ترکیب رزین
و پشم شیشه (فایبرگالس) است .فرایند ساخت یک اثر با این تکنیک
میتواند یکی از ناسالمترین تکنیکها باشد .این روش گذشته از وجود
مواد شیمیایی که قطعاً شخص مجری و همکارانش را مورد آسیبهای
جســمی قرار میدهد؛ یکی از روشهایی اســت که بیشــترین حد
زبالههای تجزیهناپذیر را تولید میکند .حجم باالی استفاده از یونولیت،
گچ ،پشمشیشه و رزین و مکملهایش باعث میشود پس از اتمام کار،
بــا انبوهی از زبالهها مواجه شــویم و دنبال جایی برای رها کردن آنها
باشیم .همچنین با گذشت زمان و به پایان رسیدن تاریخ مصرف اثر و با
انتقال آن به انبارهای شهرداری ،فارغ از اینکه روزی یک کار هنری بوده
و مردم را سر ذوق میآورده؛ به راحتی با عدم مدیریت صحیح و شاید
تولید نابهجا ،به یک زبالهی بزرگ و ســنگین وزن تبدیل میشود که
حتی جایی برای دفن هم برایش وجود ندارد .معضل تولید زبالهی انبوه
و خارج از حد استاندارد و معمول در شهرهای امروزی کشور ما ،یکی
از اصلیترین دغدغههای شهرسازان و طراحان شهریست .سؤال اصلی
دقیقاً در همین نقطه تعریف میشود .چرا شهرداری به عنوان ارگان اصلی
رشد و توسعه شهری ،صرف یک مناسبت چندهفتهای ،با هزینههای
هنگفت دستمزد و جا به جایی به سوی انبارها ،عم ً
ال اقدام به تولید زباله
میکنند؟ المانها و مجسمههای مناسبتی هرچند آثار هنری قلمداد
شــوند و روحیهی نشاط و زیبایی بصری برای مردم بوجود آورد؛ پس
از ورود به انبارهای شــهرداری و سوء مدیریت ،زبالهای بیش نیستند.
البته میتوان گفت راه حل ناکارآمــدی المانهای موقت تنها حذف
آنها از فضای شهر نیست .انجام بررسیهای دقیق در باب آنچه محیط
به لحاظ فرم و معنا بدان نیاز دارد و همچنین ایجاد تغییرات کلی در
سیاست ســاخت المانهای موقت و کاهش کمیت آنها و جایگزینی
المانهای دائمی و هویتســاز در فضای بصری شهر ،میتواند راهکار
قلمداد شود.
شــایان ذکر است دقت در انتخاب تکنیک در خلق آثا ِر هن ِر شهری و

بکارگیری متریالهای مانگار و ســازگار با فضای شهری چون سنگ
و فلز و یا ارائهی کیفیت باال در صورت کار با مواد شــیمیایی خود از
راهکارهای پاســخ به معایب مذکور در مورد المانهای شهری خواهد
بود.
از فراخوان تا جانمایی

عید نوروز ،یکی از پررونقترین مناســبتها در نظر میگیریم .انتشار
فراخوان شهرداری شــهرها ،عموماً چیزی حدود دو تا سه ماه قبل از
شروع سال جدید اتفاق میافتد .حجم زیاد آثار ارسالی اغلب زمینهساز
داوریهای طوالنیمدت و وقتگیر اســت .بدین سبب ،تا زمان ابالغ
شروع فرآیند ساخت به هنرمند حدودا ً نیمی از زمان باقی مانده تا سال
نو سپری شده است .با وجود سیاست نصب المان در شب عید یا یک
هفته پیش از آن نیز زمانی که برای هنرمند باقی میماند؛ بسیار ناچیز
تعدد پروژهها برای مجری اثر میتواند
خواهد بود .زمان محدود و بعضاً ّ
در کنار سایر عوامل چون داوریهای غیرتخصصی و سلیقهای ،نادیده
گرفتن هدف ساخت اثر -که همانا رشد فضای بصری شهر است -و....
در کاهش کیفیت آثار موثر باشد.
مبحث جانمایی آثار نیز از آن دسته مسائلی است که نیازمند شناخت
فضای شــهر ،کارکردها ،نیازها و ...اســت .برای دستیابی به خاصیت
بصری-زیباییشــناختی در محیط شهری ،کیفیت فضایی به تنهایی
کافی نیســت بلکه اســتفادهی صحیح از رنگها ،بافــت و پرداخت
صحیح به جزئیات سطوح نیز اهمیت اساسی دارد .جانمایی نامناسب
مجســمهها و المانها به عنوان جزئیات مهم فضای شهری از عوامل
ایجاد اغتشاش در محیط و عدم انتقال مفاهیم زیباییشناختی به افراد
است .بهترین اثر هنری به لحاظ فرم و معنا اگر در محل مناسب نصب
نشود ،به عاملی برای به هم ریختگی نظم محیط تبدیل خواهد شد.
هدف اصلی ،زیباسازی فضای بصری

به طور کلی اســمیت عقیده دارد که گنجایش حسی ما برای ادراک
زیبایی شناختی فضا شامل چهار اصل است که مافوق زمان وفرهنگ
هستند]1[ .
 -1حس نظم و الگو :که شباهت بین عناصر را شامل میشود و متضمن
وجود پیچیدگی (ناشی از مقادیر زیادی جزئیات بصری و اطالعات) و
الگوها به شکل همزمان است.
 -2ادراک ریتم :بر خالف نظم گفته شــده در باال ریتم بر اساس تکرار
الگوها به شکلی جدیتر استوار است .به طور مثال لذت بصری از وجود
عناصــر ریتمیک که تکرار دوتایی عناصر یا تکرار عناصر پیچیدهتر به
تعداد بیشتر حاصل میآید؛ ایجاد میشود .
 -3شناخت تقارن :تعادل شــکلی از نظم است که به هماهنگی بین
اجزا در حوزهی بصری یا محیط مربوط میشود .این نظم میتواند در
محیطهای پیچیده و به ظاهر بینظم نیز درک شود.
 -4توجه به ایجاد روابط هماهنگ :این پدیده به هماهنگی روابط بین
اجزای مختلف و تطابق اجزا در ایجاد کلی منسجم توجه دارد.
اسمیت نشان میدهد آنچه حس زیباییشناسی در محیط را به انسان
منتقل میکند ،صرفاً سلیقهی شــخصی و زمینههای ذهنی نیست؛
بلکه ابتدا اصولی الزم است تا محیطی به لحاظ بصری زیبا معنا شود.
همان طور که روانشناسان مکتب گشتالت نیز معتقدند نظم بصری و
انسجام فرمال ،از شناخت و دستهبندی الگوهای مختلف بدست میآید
و به منظور انسجام بصری در محیط ،اصول سازماندهی و دستهبندی
اجزا به منظور خلق فرم خوب از آنها ،باید به کار گرفته شود.
با این تفاسیر بر متخصصان حوزههای هنری و طراحی شهری واجب
اســت هنگامی که اثری برای حضور در فضای شهر ،حتی برای چند
هفته ،ارائه میشــود متوجه اصول زیباییشناختی هنری و محیطی
اصلی انتخاب ،دخیل نکنند.
باشند و سالیق شخصی را به عنوان عامل
ِ
شهر و نیازهایش را بشناسند و قدرت تشخیص توانایی یک فضا برای
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در بر گرفتن المانها با کارکردها و معانی گوناگون را داشته باشند.
به گفتهی کالن ،منظر شــهری نمیتواند تنها به شــیوهی تکنیکی
درک شــود بلکه نیازمند وجود حساسیتهای زیباییشناختی است.
بدین ســبب به نظر میرسد به عنوان مثال فراهم کردن فضای بحث
جمعی هنرمندان و طراحان شــهری برای دستیابی به
توگوی
و گف 
ِ
هدف زیبایی محیط بیتأثیر نباشد [ .]1هنرمند باید از نیاز محیط آگاه
باشد تا المان شاخص آن را طراحی کند و طراح شهری نیز میبایست
توانایی درک مفاهیم هنری را داشته باشد.
بهره گیری از دانش تخصصی در مرحلهی انتخاب آثاری که موقتاً در
شهر نصب خواهند شد ابتداییترین گام در راستای زیباسازی اصولی
است .این امر در بخش مربوطهی شهرداری پایتخت و برخی شهرهای
بزرگتر نسبتاً قابل مشاهده است .دعوت از هنرمندان بومی برای داوری
فســتیوالهای گوناگون که دانش و تجربهی انجام هنرهای شهری را
دارند و از کمبودهای زیبایی شــناختی شهر خود آگاه میباشند نیز
امری ضروری هنگام گزینش آثار اســت .همچنانکه که گفته شد ،در
شــهرهای بزرگتر -که بعضاً آغازگر اجرای هنرهای شهری در ایران
بودند -اهمیــت بحث تخصص در مراحل مختلف کار بیشــتر دیده
میشــود؛ چنانکه اغلب شــهرداریها با واگذاری اختیارات واحدهای
زیباسازی خود به خانهی هنرمندان شهر یا سایر مجموعههای مشابه،
هنرمندان را در امور متفاوت هنری شهر دخیل کردهاند .بر خالف این
امر ،شهرهای کوچکتر ،اغلب تا به امروز نتوانستهاند مبحث هنرهای
شــهری را به شــکل تخصصی پیگیری کنند و نصب یک شاخصهی
هنری در شهر چه به صورت دائم و چه موقت ،منوط به احساس نیاز
شخص شهردار یا سایر صاحبمنصبان بوده است .از این رو ،در بیشتر
شهرســتانها با تعداد قابل توجهی المان با کیفیت نامطلوب بصری و
نصب شده در مکانهای نامناسب روبهرو میشویم.
گذشــته از وظایف شــهرداریها برای رســیدن به هدف زیباسازی،
هنرمندانی که درعرصهی هنرهای شــهری فعالیت میکنند؛ پیش از
داور و کسی که اثر را انتخاب میکند؛ از مهمترین عوامل دست یافتن
به هدف مطلوبند .شخص هنرمند باید درک صحیحی از ویژگیهای
شــهری داشته باشد؛ عموم مردم و عالیقشــان را بشناسد و از هدف
ساخت اِلمان آگاهی کامل داشته باشد.

در این راســتا ،پیشنهاد میشود شــهرداریها و خانههای هنرمندان
از انتشــار فراخوانهای بدون قید و شــرط برای اجرای مجسمهها و
المانهای شــهری بپرهیزند .درج فاکتورهای تحصیالت دانشگاهی
مرتبــط و تجربهی عملی در زمینهی هنرهای شــهری و الویتبندی
ارزشهای نام برده در مفاد یک فراخوان رسمی ،نهتنها میتواند از هجوم
سیل عظیم آثار ارسالی و سردرگمی داوران جلوگیری کند؛ بلکه عم ً
ال
هنرمندان آگاه از نیازهای بصری شــهر را دعوت به همکاری میکند.

نتیجهگیری

از آنجــا که معماری ،طراحی شــهری و هنرهای مرتبــط با آن تنها
هنرهای عمومی و غیرقابل اجتناب شناخته شده اند؛ بررسی و تحلیل
پیرامون بُعد بصری -زیباییشناختی در طراحی شهری نیز از اهمیت
بسزایی برخوردار است.
اغلب افراد در انجام عملکردهای روزانه شان ناگزیرند فضاهای عمومی

شــهر را تجربه کنند .در ایــن بین نمیتوان هــدف اصلی عرصهی
گســتردهی مبلمان و هنرهای شــهری که همانــا افزایش کیفیات
زیباییشناســانه است را نادیده گرفت و سالیق شخصی و سایر روابط
سازمانی را جایگزین آن کرد.
رسیدن به معنای صحیح کیفیت زیباییشناسی و عوامل افزایش آن در
محیط بصری شهر و همچنین سعی در عملی کردن نظریات مرتبط با
آن نیازمند مطالعه است .آنچنان که رشد نصب مجسمهها و المانهای
موقت شــهری در کشــور ما به عنوان یکی از عوامل افزایش کیفیت
زیباییشناســی در محیطهای عمومی رو به افزایش اســت؛ اگر ابعاد
گوناگون هنری آنها در مقیاس طراحی شهری مورد بررسی و مطالعه با
دید باز قرار نگیرد؛ نه تنها افزایشی در سطح کیفی زیبایی فضا حاصل
نمیشــود؛ بلکه عاملی در جهت سردرگمی محیطی ایجاد میشود و
البته مضررات جانبی آن نیز ،همچون تولید زباله در فرایند ســاخت
و حجم گســتردهی آثار بالاستفاده در انبار شهرداریها ،خود معضلی
دوچندان در ناکارآمدی آثار نامطلوب میباشد.
آنچه اکنون جوامع شهری ما بدان نیازمندند مدیریت صحیح از سوی
واحدهای مرتبط شهرداری ،بهرهمندی از حضور هنرمندان و طراحان
شــهری و آگاهی از ظرفیتهای فضاهای عمومی شــهر برای تولید
هنرهای شــهری است .اگر روند طراحی ،ساخت و نصب مجسمهها و
عناصر موقت ،متناسب با محیط و دیدگاه روبهرشد مخاطبان فضاهای
عمومی و باالخص مخاطبان آثار هنری تغییر نکند آن المانها دیگر جز
عاملی برای شلوغی در فضا نخواهند بود.

منابع

 1کارمونا و دیگران؛ مکانهای عمومی /فضاهای شهری؛ ترجمهی فریبا
قرائی و دیگران؛ دانشگاه هنر تهران؛ .1388
 -2شــانس ،حمید؛ کلیاتی در اصول و ضوابط مجسمههای شهری؛
نشریه مجسمه؛ انجمن مجسمهسازان ایران؛ شماره 5؛ ص .62
 -3تهرانی ،مهسا؛ مجسمه :باز هم متريالهاي تكراري (درباره کاربرد
مواد سنتی در مجسمهسازی معاصر)؛ دوهفتهنامه هنرهای تجسمی
تندیس؛ شماره 216؛ صص .25-24
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معرفیانواع
خرابیپیشروندهدرسازهها
و روش های طراحی مقاوم
دربرابرآنها
سمیه شعبانی

کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:
به گسترش زنجیروار خرابی موضعی اولیه از یک المان به المان دیگر
که نهایتا موجب فروپاشی قسمت بزرگی از آن و یا کل سازه می گردد
خرابی پیشرونده گفته می شود .در دهه اخیر با توجه به افزایش تعداد
خرابی هاي حجیم و فاجعه انگیز در سازه ها ناشی از بارهاي هولناك
و نامتعارف از قبیل بمب گذاري هاي تروریستی ،برخورد وسایل نقلیه
یا هواپیما ،آتش ســوزي و غیره ،دانشمندان و محققین بر آن شدند
تا با ابداع و گســترش روش هاي تحلیل و تدوین آیین نامه هایی در
این زمینه و با درکی درســت و واقع گرایانه تر از رفتار ســازه در برابر
این نوع بارها ،تا حد امکان از خسارات وارده بکاهند .از میان روشهاي
مختلف طراحی مقاوم در برابر خرابی پیشرونده ،روش مسیر جایگزین
از مقبولیت بیشتري برخوردار می باشد .در این مطالعه ،پس از معرفی
انواع خرابی های پیش رونده در ســاختمان ،به بررسی و مقایسه انواع
روشهای طراحی مقاوم سازه ها در برابر این نوع خرابی ها و بیان مزایا
و معایب هریک پرداخته شده است.

1 -1مقدمه:
خرابی پیشرونده در اثر حذف یک یا تعداد بیشتری از اعضای باربر
ایجاد میشــود و در نهایت منجر به فروریختگی کل ســازه میشود.
به دنبال این رویداد اولیه ،ســازه به دنبال مسیر جایگزین بار اعضای
صدمه دیده به اعضای ســالم مجاور اســت .از آنجا که ممکن است
مقاومت کافی در برابر بارهای اضافی وجود نداشته باشد ،احتمال زیادی
برای خرابی بیشتر اعضای سازهای وجود دارد تا زمانی که ،با بازپخش
بارها تعادل برقرار شــود .با این حال ،با توجه به شدت بارها و ماهیت
دینامیکی کل روند خرابی ،ممکن است تعادل فقط زمانی به دست آید
که بخش عمده سازه فرو ریخته باشد.
عوامل مختلفی که می توانند باعث ایجاد خرابی پیشرونده شوند شامل
خطای ســاخت و طراحی و همچنین بارگذاریهایی است که فراتر از
استاندارد طراحی می باشند .برخی دیگر از این رخدادهای غیر منتظره
شامل انفجار گاز ،انفجار بمب ،برخورد هواپیما ،برخورد وسایل نقلیه و
آتش سوزیهای شدید میباشند[.]1
بطور کلی ساختمانها برای شرایط بارگذاری خاص مانند انفجار طراحی
نمیشــوند و حتی زمانی که بــرای بارگذاری باد و یــا زلزله طراحی
می گردند تمهیدات درست و کاملی برای حالت گسیختگیهای موضعی
در نظر گرفته نمی شود .از این رو زمانی که ساختمانها در معرض چنین
بارهایی قرار می گیرند ،ممکن است دچار آسیبهای جدی شوند.

2 -2تاریخچهپیدایشاستانداردهایمربوطبهخرابیپیشرونده:
بعد از فروریختگی ساختمان مورا در شهر اوکالهاما ،بررسی پتانسیل خرابی
پیشــرونده مورد توجه قرار گرفت .اداره سرویس عمومی ،استانداردی تحت
عنوان GSAجهت تحلیل خرابی پیشرونده و طراحی ساختمانهای اداری
فدرال و پروژههای جدید مهم برای مهندســین ارائه داد .این استانداردها و
اطالعات شــامل مراجع ،داده آزمایشگاهی ،برنامه کامپیوتری و پروژه های
مرجع میباشــد .یکی از الزامات مشترک در آیین نامههای مختلف ،بررسی
وجود مسیر جایگزین بار در مورد ستونی است که حذف میشود .مورد دیگر،
میزان مقاومت اعضای کلیدی و مهم که بر اســاس تعاریف خرابی میتواند
باعث ایجاد صدماتی به سازه شود[.]2
آئین نامههای طراحی که پدیده خرابی پیشــرونده را مورد ارزیابی قرار دادند
شــامل :استاندارد انگلیســی( ، )BSاســتاندارد اروپایی ،آئین نامه ساختمان
ملی کانادا( ، )NBCCجامعه مهندســین آمریکا( ، )ASCEدستور العملهای
ســاختمانی شــهر نیویورک( ، )NYCBCکمیته ایمنــی( ، )ISCدپارتمان
دفاعی( ،)DODمعیارهای تســهیالت متحد ( ،)UFCاداره سرویس های
عمومی( )GSAمیباشد[.]3
3 -3انواع خرابی در وقوع رویدادهای خرابی پیشرونده:
گســيختگي پيشــرونده داراي انواع گوناگوني شامل گسيختگي پنكيكي،
گسيختگي زيپي ،گسيختگي دومينو ،گسيختگي مقطعي ،گسيختگي ناپايداري
و گسيختگي تركيبي می باشــد .از مولفههاي اصلي انواع فوق مي توان به
خرابي اوليه اعضاي قائم حمل بار ،جدا شــدن جزئي يا كامل و سقوط اعضا
در حركت صلب گونه عمودي ،تبديل انرژي پتانسيل به انرژي جنبشي ،توزيع
مجدد نيروي تحمل شده توسط اين اعضا در باقيمانده سازه ،برخورد اعضاي
ســازه اي جدا شده و در حال ســقوط به باقيمانده سازه ،بارگذاري ضربه اي
ناشــي از ناگهاني بودن خرابي اوليــه ،خرابي ديگر اعضاي قائم حمل بار به
علت بارگذاري ضربه اي ،ناپايداري اعضا در فشار كه منجر به عدم استحكام

مي شود و پيشرفت گسيختگي در جهت قائم اشاره كرد .قويترين مشخصه
گسيختگيهاي زيپي و مقطعي توزيع مجدد نيروهاي حمل شده توسط اجزاي
در حال خرابي توســط باقيمانده سازه اســت ،بنابراين آنها را در يك طبقه
گسيختگي مي گنجانند كه طبقه توزيع مجدد نام دارد .گسيختگي پنكيكي و
گسيختگي دومينو ويژگيهاي مشترك كمتري دارند ،اما در برخي جنبه هاي
مهم مشابه هستند ،در هر دو مورد مقدار قابل توجهي انرژي پتانسيل در طول
ســقوط يا واژگوني اعضا به انرژي جنبشي تبديل مي شود و دوباره در سازه
وارد مي شــود .ورود مجدد انرژي ،كم و بيش به طور ناگهاني رخ مي دهد،
بنابراين این دو نوع گسيختگي در يك طبقه گسيختگي قرار داده مي شوند
كه طبقه برخورد نام دارد .اين اصطالح به كاهش سرعت ناگهاني اجزاي در
حال واژگوني در گسيختگي دومينو اشاره مي كند .گسيختگي ناپايداري يك
طبقه را به تنهايي شكل مي دهد ،مشخصه آن ناپايداري اعضاي حمل بار در
فشار از طريق ناپيوستگي اعضاي پايدار كننده است .گسيختگي تركيبي نیز
يك طبقه را شكل ميدهد شناسايي خواص كلي براي این طبقه مشكل است
بطوریكه ويژگي هاي انواع گوناگون گسيختگي روي همديگر اثر گذاشته و
تركيب مي شوند تا باعث این نوع از گسيختگي شوند[ .]4در ادامه توضیحاتی
از مکانیسم انواع خرابی ها به همراه مثال ارایه میگردد.
3333خرابی پن کیکی (: )Pancake - Type
مکانیسم این نوع خرابی به صورت زیر است:
خرابــی اولیه المان های باربر عمودی یــا از بین رفتن خاصیت باربر
عمودی المان ها
جدایی جزئی و کلی المان و سقوط آن به صورت حرکت جسم صلب
در راستای قائم
تبدیل انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی
اصابت اعضای جداشده و خراب شده بر روی باقی سازه

شکل ( :)1برج های تجارت جهانی ،حمالت تروریستی  11سپتامبر[]5
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از بین رفتن خاصیت باربری المان های دیگر بر اثر اصابت قســمت
های منهدم شده
پیشروی خرابی در جهت قائم
گویاترین مثال برای این نوع خرابی برج های تجارت جهانی می باشد که در
شکل ( )1نشان داده شده است[.]5
3 -333خرابی زیپی(:)Zipper - Type
مکانیسم این نوع خرابی به صورت زیر است:
خرابی اولیه یا تعداد کمی از اجزای سازه
بازپخش نیروها
بارگذاری ضربه ای بر اثر پارگی ناگهانی اولیه
پاسخ دینامیکی باقی سازه به بارگذاری ضربه ای
ترکیب بارهای استاتیکی و دینامیکی در المان های باربر مجاور المان
آسیب دیده و پخش بارها
پیشروی خرابی
این نوع خرابی بیشتر در پل های کابلی و دیوارهای حائل مهارشده اتفاق می افتد.
بر اساس آیین نامه های طراحی پل های کابلی ،اضافه بار ناشی از پاره شدن یک
کابل نباید موجب پارگی کابل های دیگر و در نتیجه منجر به خرابی پیشرونده
در پل شــود .در شکل( )2نمونه ای از خرابی زیپی نشان داده شده است[.]5

3 333خرابی دو مینویی( :)Domino- type
مکانیسم این نوع خرابی به صورت زیر می باشد:
واژگونی اولیه یک المان
افتادن المان صورت حرکت زاویه ای جسم صلب حول یک گوشه از جسم
تبدیل انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی
ضربه جانبی گوشه باالی المان به المان مجاور که ترکیبی از نیروهای
استاتیکی و دینامیکی را ایجاد می کند.
پیشروی خرابی در جهت واژگونی
ســازه هایی مانند داربســت یا پایه های خطوط انتقال آب ،که مهار جانبی
مناسبی ندارند دچار این نوع خرابی می شوند .شکل( )3نمونه نقاشی شده ای
از خرابی دومینویی را نشان می دهد[.]5

شکل ( :)3خرابی دو مینویی[]5

شکل ( :)2خرابی زیپی پل تاکوما ناروس آمریکا []5
3 333خرابی مقطع(:)Section - type
در یــک تیر تحت خمش یا میلگرد تحت نیروی محوری کششــی ،وقتی
قسمتی از مقطع بریده می شود نیروی داخلی در بقیه سطح مقطع باقی مانده
پخش می شود ،بر این اساس افزایش نیرو در برخی از موقعیت های مقطع
می تواند باعث گسیختگی در بخش های دیگر مقطع شود ،این نوع خرابی
تقریبا شــبیه خرابی زیپی است .بر اساس مکانیک شکست ،تنش در اطراف
ترک با کمتر شدن فاصله به سمت بی نهایت میل می کند .در سیستم های
سازه ای المان ها از هم فاصله دارند و فواصلشان صفر نیست ولی با این حال
تمرکز نیرو در اعضای مجاور عضو آسیب دیده وجود دارد[.]5
3 333خرابی به علت ناپایداری(:)Instability- type
شکست المانهای مهاربندی می تواند باعث ناپایداری سازه و ایجاد خرابی شود.
این حالت در خرپاها و یا تیر سازههایی اتفاق می افتد که المانهای مهاربندی که
برایپایداریالمانهایفشاریبهکارمیروند،دچارشکستمیشوند.حالت های
دیگر این نوع خرابی ،خرابی پلیت سخت کننده و کمانش ستون می باشد[.]5

3 333خرابی ترکیبی(:)Mixed - type
در بســیاری از مــوارد ،ترکیبــی از چنــد حالــت خرابــی مطــرح شــده در
بــاال می باشــد[.]5
4 -4روش های بررسی خرابی پیشرونده:
اســتانداردهای موجــود بــه ســه روش طراحــی بــرای کاهــش خرابــی
پیشــرونده اشــاره میکننــد .روش اول بــر اســاس کاهــش قرارگیــری در
معــرض صدمــات و خســارت ها میباشــد .بــرای مثــال ،بــا اجــرا نمــودن
موانــع محافظتــی در برابــر ضرب ـهی وســایل نقلیــه یــا افزایــش فاصل ـه
محافظتــی در برابــر بمبهــای تروریســتی یــا ممنــوع کــردن اســتفاده
از گاز آشــپزی در ســاختمانهای آســمان خــراش .دو روش دیگــر کــه
بــرای تأمیــن مقاومــت در برابــر خرابــی پیشــرونده مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد روش غیرمســتقیم و روش مســتقیم میباشــند [6و.]7
 1-4روش غیر مستقیم
در ایــن روش ،مقاومــت در برابــر خرابــی پیشــرونده بــا ایجــاد پیوســتگی،
شــکلپذیری و افزایــش مقاومــت بــا ایجــاد درجــات نامعینــی باالتــر در
ســازه فراهــم میشــود کــه بوســیله جزئیــات مناســب بســت و اتصــاالت،
جانمایــی صحیــح دیوارهــا و ســتونها ،صفحــات تــوکار جهــت کنتــرل
گســترش خرابــی و همچنیــن در نظــر گرفتــن جزئیــات لــرزهای انجــام
می گیــرد تــا ســاختمان بــه صــورت یکپارچــه عمــل کنــد کــه در
این صــورت انســجام کلــی ســازه افزایــش مییابــد.
4 444روش مستقیم
ایــن روش بــه میــزان زیــادی وابســته بــه روش تحلیــل ســازه اســت.
مقاومــت در برابــر خرابــی پیشــرونده از طریــق بــاال بــردن مقاومــت
اعضــای کلیــدی ســازهای در برابــر بارهــای ویــژه و یــا از طریــق پــل
زدن در عــرض ناحیــه خرابــی موضعــی فراهــم میشــود کــه بــه دو روش
تقســیم میشــوند:
 1-2-4روش مقاومــت موضعــی ویــژه :در ایــن روش طــراح مســتقیم ًا
اعضــای ســاختمانی باربــر عمــودی بحرانــی را بــرای مقاومــت در برابــر

مقــدار مشــخص بــار طراحــی ماننــد فشــار انفجــار طراحــی میکنــد .ایــن
روش بــه روش طراحــی اعضــای کلیــدی نیــز معــروف اســت.
 2-2-4روش مســیر جایگزیــن انتقــال بــار :مهمتریــن روش کــه در ایــن
گــروه بــرای مدلســازی وقــوع پدیــده خرابــی پیشــرونده مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد بــر مبنــای روش مســیر جایگزیــن انتقــال بــار ،حــذف
یــک ســتون خارجــی در طبقــه اول ســازه بــوده و ســازه بــه گونــهای
طراحــی میشــود کــه اگــر هــر یــک از اجــزای آن منهــدم گردنــد،
مســیرهای جایگزیــن بــرای انتقــال بــار از آن عضــو موجــود باشــند و
اعضــای باربــر اطــراف عضــو محــذوف بــدون وقــوع فروریــزش کلــی،
ظرفیــت اضافــی جهــت تحمــل نیــروی آنــرا داشــته باشــند.
علــت حــذف ســتون خارجــی عــاوه بــر ایجــاد حالــت عــدم تقــارن
در ســازه ،مربــوط بــه احتمــال بیشــتر بــروز آســیبهای عمــدی و
غیرعمــدی در آنهــا میباشــد .تحلیلهــای مــورد اســتفاده در ایــن
روش شــامل تحلیــل اســتاتیکی خطــی ،اســتاتیکی غیرخطــی  ،دینامیکی
خطــی ،دینامیکــی غیرخطــی مــی باشــند[6و.]7
5 -5روشــهای تحلیــل ســازه آســیب دیــده در روش مســیر
جا یگز ین
چهــار روش تحلیــل بــرای تحلیــل ســازه هــا در روش مســیر جایگزیــن
وجــود دارد.
5 555تحلیل استاتیکی خطی(:)LS
ســاده ترین و آســان ترین روش بــوده کــه در آن ،رابطــه ســازی های
هندســی بــر پایــه تغییــر شــکل هــای کوچــک اســتوار اســت .رفتــار
مصالــح نیــز االســتیک در نظــر گرفتــه مــی شــود .مطابــق ضوابــط ارائــه
شــده در آییــن نامــه  GSAبــرای ســاختمان هــای تــا حــدود ده طبقــه
مــی تــوان از تحلیــل اســتاتیکی االســتیکی خطــی اســتفاده کــرد .بــه
منظــور اطمینــان از نتایــج مذکــور ،ســازه بایــد از الگــوی نســبتا ســاده ای
برخــوردار باشــد تــا اثــرات غیــر خطــی و پاســخ دینامیکــی آن بــه نحــو
روشــنی قابــل پیــش بینــی باشــد .از ایــن رو بــرای سیســتم هــای دوگانــه
مرکــب از قــاب و دیــوار و همچنیــن اعضــای باربــری کــه دچــار عــدم
پیوســتگی هســتند و حتــی ســازه با پــان نامنظــم و ابعــاد متفــاوت دهانه
هــا از قابلیــت اطمینــان باالیــی برخــوردار نبــوده و اســتفاده از آنالیزهــای
دقیــق تــر در ایــن مــوارد غیــر قابــل اجتنــاب اســت .ایــن روش اثــرات
دینامیکــی شــامل ضریــب بزرگنمایــی ،اســتهالک انــرژی و نیروهــای
اینرســی را لحــاظ نکــرده و رفتــار غیــر خطــی مصالــح را نیــز مــورد توجــه
قــرار نمــی دهــد.
 2-5تحلیل استاتیکی غیر خطی(:)NS
ایــن روش اثــرات غیــر خطــی هندســی و مصالــح را در نظــر مــی گیــرد
ولــی اثــرات دینامیکــی را بطــور مســتقیم در تحلیــل لحــاظ نمی کنــد .این
آنالیــز بطــور گســترده ای بــرای تحلیــل ســازه هــا در برابــر بارهــای جانبی
کاربــرد دارد .کاربــرد ایــن روش بــرای تحلیــل خرابــی پیشــرونده بــه ایــن
صــورت اســت کــه تــا زمــان رســیدن بــه بــار یــا تغییــر مــکان حداکثــر در
سیســتم ،بارهــای عمــودی بــه صــورت گام بــه گام افزایــش مــی یابــد(
تحلیــل پــوش آور عمــودی) .آنالیــز مذکــور بــرای پیشــگیری از خرابــی
پیشــرونده بســیار محافظــه کارانــه اســت.
 3-5تحلیل دینامیکی خطی(:)LD
در ایــن روش خصوصیــات رفتــار دینامیکــی لحــاظ می گــردد امــا رفتــار
غیرخطــی هندســی و مصالــح را در نظــر نمــی گیــرد .بنابرایــن زمانــی کــه
ســازه تغییــر شــکل های پالســتیک بزرگــی را تجربــه کنــد نتایــج خوبــی
نمــی دهــد.
 4-5تحلیل دینامیکی غیرخطی ( :)ND
اســتفاده از آنالیــز دینامیکــی غیرخطــی بــرای مســئله خرابــی پیشــرونده،
دقیــق تریــن روش موجــود بــوده کــه در آن یک عضــو صــورت دینامیکی
حــذف می گــردد .در ایــن تحلیــل ،بــه مصالــح اجــازه داده مــی شــود تــا
وارد محــدوده رفتــار غیــر خطــی شــده و از ایــن رو تغییرشــکل هــای
بــزرگ و اتــاف انــرژی در اثــر جــاری شــدن مصالــح ،تــرک خوردگــی
و شکســت رخ خواهــد داد .از نقــاط ضعــف ایــن روش بایــد بــه حساســیت

بســیار زیــاد آن بــه داده هــا اشــاره نمــود ،بطوریکــه بکارگیــری فرضیات یا
مدلســازی نادرســت در آن می توانــد بــه گــزارش نتایــج کامــا نادرســت
توســط برنامــه منتهــی گــردد .عــاوه بــر ایــن از لحــاظ عملــی نیــز وقــت
گیــر بــودن آنالیــز ،تعــداد درجــات آزادی غیــر خطــی قابــل اعمــال را
محــدود مــی کنــد.
نتیجه گیری:
یکــی از صدمــات رایــج در زلزلــه ،خرابــی پیشــرونده در اجــزای ســازهای
میباشــد کــه در آن عضــوی از ســازه آســیب دیــده و باعــث میشــود
کــه ایــن خرابــی بــه ســایر اجــزا منتقــل شــود و دربخشــهای مختلــف
اجــزای ســازهای پیشــرفت کــرده و در نهایــت منجــر بــه فروریختگــی کل
ســازهشــود .بنابرایــن ،بررســی اثــر خرابــی پیشــرونده و صدمــات مخــرب
ناشــی از آنهــا در ســازهها حائــز اهمیــت میباشــد .زمانــی کــه یــک
ســازه خرابــی پیشــرونده را تجربــه مــی کنــد ،اثــرات دینامیکــی آن روی
پاســخ ســازه تاثیــر دارد .بنابرایــن الزم اســت رفتــار دینامیــک ســازه در
تحلیــل خرابــی پیشــرونده در نظــر گرفتــه شــود .همچنیــن انتظــار مــی
رود کــه رفتــار غیــر خطــی ســازه بــه طــور قابــل مالحظــه ای تحلیــل
خرابــی پیشــرونده را تحــت تاثیــر قــرار دهــد زیــرا قبــل از رســیدن بــه
شــرایط انهــدام ،یــک ســازه و مولفــه هایــش بایــد از حــد االســتیک گــذر
کــرده باشــند .بــا اســتنباط بــه ایــن مطالــب مــی تــوان گفــت کــه تحلیــل
دینامیکــی غیــر خطــی مناســب تریــن روش بــرای ارزیابــی رفتــار ســازه
هــا در برابــر خرابــی پیشــرونده مــی باشــد.
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روش های
آرام سازی ترافیک
شروین بخشی

کارشناس ارشد راه و ترابری
نگار جباری

مقدمه:

 در ادامه به چند مورد اجرا شــده سرعت گیرها و ضعف های آنها در شهر ساری
اشاره خواهد شد:

کارشناس ارشد راه و ترابری

مهندسان ترافیک از ســال  1960در اروپا با توجه به
افزایش نرخ تصادفات و افزایش سرعت وسایل نقلیه
به خصوص در مناطق مسکونی ،دست به کار شدند تا
استراتژی های ویژه ای برای کنترل ترافیک در نظر
گیرند[  .]1در ابتدا آرام سازی ترافیک بر مبنای حفاظت
مناطق مســکونی از جریان ترافیک پایه گذاری شده
بود ولی اکنون ،اصل اولیه به ایمنی انســانها ،کاهش
آلودگی صوتی و کاهش آلودگی محیط زیست تغییر
کرد .بنابراین می توان آرام سازی ترافیک را به طراحی
فیزیکی و اقدامات اصالحی برای کاهش ســرعت
وسایل نقلیه موتوری و افزایش ایمنی عابرین پیاده و
دوچرخه سواران تعریف نمود .این اقدامات برای تحت
تأثیر قرار دادن رفتار رانندگان و جلوگیری از رفتارهای
نامناسب و پرخطر رانندگی به کار می رود.

شکل(:)1سرعت گیراجراشدهدرخیابانرودکی(شهبند)ساریوعدمنگهداریوترمیمآن

شکل ( :)2سرعت گیر اجرا شده در خیابان طبرستان ساری ،دارای مقطع غیر استاندارد

آرام سازی ترافیک در ایران:

متأسفانه در ایران به دلیل عدم استفاده مناسب و بجا از
مهندسین ترافیک ،از قدیمی ترین و ابتدایی ترین روش
یعنی جابجایی افقی یا همان سرعت گیر ،برای کنترل
ترافیک استفاده می شــود .این سرعت گیرها از نوع
آسفالتی ،بتنی و پالستیکی می باشند .سرعت گیرهای
پالستیکی عالوه بر داشتن مزیت های فراوان نظیر
ســهولت اجرا ،دارای معایبی ماننــد نگهداری مداوم
می باشند که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند.

شکل ( :)3سرعت گیر اجرا شده در خیابان طبرستان ساری که دارای دو مقطع می باشد

استانداردهای جهانی آرام سازی ترافیک:

برخی از متداول ترین و اجرایی ترین روش های آرام سازی ترافیک که در ادامه
ذکر خواهند شد ،در مورد کاهش سرعتی بر مبنای سرعت طرح  %85بحث
می کنند .سرعت  %85به سرعتی اطالق می گردد که اگر شرایط ترافیکی و جوی
در وضعیت عادی باشند ،سرعت  %85وسایل نقلیه عبوری از آن سرعت بیشتر
نباشد .به عبارت دیگر  %85وسایل نقلیه از سرعت مورد نظر پیروی می کنند[.]2
سرعت کاه یا دست انداز (:)Speed Humps

ســرعت کاه ها سطوح مدور برجسته ای هستند که عمود بر محور راه نصب
می شوند .طول آنها در جهت جریان ترافیک معمو ًال بین  4تا  5متر است که
باید تمام عرض مسیر را پوشش دهند و ارتفاع مؤثری بین  7.5تا  10سانتیمتر
در بلندترین قسمت دارند .این کاهنده سرعت ،تاثیر قابل مالحظه ای در رفت
و آمد دوچرخه نخواهد داشــت ولی باعث کندی در ارائه خدمات خودروهای
امدادی نظیر آمبوالنس و خودروهای آتش نشانی می گردد.

 -کاهش سرعت 8 :تا  13کیلومتر بر ساعت (حدود )%22

طول در جهت جریان ترافیک دارند .میزهای سرعت معمو ًال دارای طول کافی
برای توقف کامل خودروی عبوری روی وجه مسطح آن می باشند .تفاوت آنها
با سرعت گیرها در این است که میزهای سرعت برای سرعت طرح باالتری
نسبت به سرعت گیرها طراحی می شوند .به عبارت دیگر اگر سرعت عبور و
مرور منطقه ای ،باال باشد به جای سرعت گیر باید از میز سرعت استفاده نمود.
گاهی برای جلب توجه بیشتر ،سطح میز های سرعت با مصالح متفاوت مقاوم
(مثل آجر) پوشــانده می شوند .گاه از این میزهای سرعت به دلیل باال بودن
مقطع و دیده شدن از فاصله دور ،به عنوان محل عبور عابرین پیاده نیز استفاده
می گردد .هر چند باید این نکته را مد نظر داشت که در صورت اختصاص محل
عابرین پیاده ،باید از خط کشی و روشنایی مناسب استفاده نمود.
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 کاهش سرعت 7 :تا  10کیلومتر بر ساعت (حدود )%18 -کاهش تصادفات 45 :درصد

 هزینه تقریبی :بین  4000تا  20000دالر بسته به عرض مسیر و مواد اولیهاستفاده شده [.]4،2

 -کاهش تصادفات 13 :درصد

 هزینه تقریبی :بین  3000تا  8000دالر بســته به عرض مسیر و مواد اولیهاستفاده شده [.]3،2،1

شکل ( )4نمونه ای از سرعت کاه ها
میزهای سرعت (: )Speed Tables

ســرعت گیر هایی هستند که وجه باالی آنها تخت بوده و عموم ًا  6تا  7متر

شکل ( )5نمونه هایی از میزهای سرعت
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•کاهش تصادفات :در حال بررسی و برداشت داده های آماری

گلوگاه ها (:)Chokers

•هزینه تقریبی :بین  10000تا  40000دالر بسته به طول و شعاع برای
هر مارپیچ[.]6،3

گلوگاه ها از گسترش عرضی پیاده روهای طرفین خیابان ایجاد شده که باعث
کوچکتر شــدن معبر عبوری وسایل نقلیه می شــوند و کاهش سرعت را به
رانندگان دیکته می کنند .این مطلب بدان معناســت که گلوگاه ها از عرض
مفید خیابان ،تنها مقطع باریکی به اندازه امکان عبور یک یا دو خودرو همزمان
را فراهم می کنند .با فراهم کردن امکان عبور عابرین پیاده در محل هایی که
عرض خیابان کم می شــود ،ایمنی عابرین پیاده به میزان چشمگیری بدلیل
کاهش مسافت عبوری از خیابان افزایش می یابد .از نقاط ضعف این آرامساز
ترافیک می توان به عدم کارآیی در خیابان های با حجم ترافیک باال اشاره نمود.

 -کاهش سرعت 5 :تا  8کیلومتر بر ساعت (حدود )%16

49

 -کاهش تصادفات :در حال بررسی و برداشت داده های آماری

 هزینه تقریبی :بین  8000تا  40000دالر بسته به میزان پیش آمدگیگلوگاه و شرایط محیطی[.]5،4

نتیجه گیری:

شکل ( :)7نمونه ای از مارپیچ ها

هر چند آرام سازهای ترافیکی انواع ،اشکال و استانداردهای متفاوتی در کشورهای
مختلف دارند ولی در این تحقیق سعی بر آن شده تا با ارائه دو نمونه کاربردی
و اجرایی آرام سازهای ترافیکی که جابجایی عمودی وسایل نقلیه را به همراه
خواهند داشت و دو نمونه که در برگیرنده جابجایی افقی خودروها می باشند،
معرفی مختصری از این مقوله صورت گیرد .شایان ذکر است استفاده از هر کدام
از آرام سازهای ترافیکی و طراحی آنها کاری است تخصصی و پیچیده که نیاز به
مطالعه و بررسی های آماری و میدانی دارد و تنها مهندسان ترافیک قادر به انجام
محاسبات آن خواهند بود چرا که در صورت طراحی و جانمایی اشتباه ،نه تنها
فایده ای نخواهند داشت بلکه شاهد ناکارآمدی آرامسازهای ترافیکی خواهیم
بود که باعث افزایش آلودگی صوتی ،رشد نامتناسب مصرف سوخت ،افزایش
هزینه نگهداری خودرو ،نارضایتی شهروندان و  ...می گردد.
منابع:

شکل ( :)6نمونه ای از گلوگاه ها
مارپیچ ها (:)Chicanes

مارپیــچ هــا شــامل چندین پیــش آمدگــی متنــاوب می باشــند که
از منتهــا الیــه یــک ســوی خیابان به ســمت طــرف مقابل کشــیده
مــی شــوند و شــکل  Sمانندی به مســیر عبــور می دهنــد .حرکت در
مســیر مارپیــچ و تأثیر نیــروی گریز از مرکــز باعث می گــردد رانندگان
بــرای حفــظ کنترل خــودروی خــود ،ســرعت وســیله نقلیه خــود را
کاهــش دهنــد .از طــرف دیگــر ،می تــوان بــه تقلیل فضــای پارک
حاشیه ای به عنوان نقطه ضعف مارپیچ ها اشاره نمود.
•کاهش سرعت 4 :تا  7کیلومتر بر ساعت (حدود )%15

1- Residential Traffic Calming Handbook, Public
Works Department, Hillsborough Country, Florida,
Latest Version 2006.
2- Traffic Calming, Program Handbook, City of San
Diego, 2006.
3- Residential Traffic Calming Guide, Virginia
Department of Transportation, Traffic Engineering
Department, 2006.
4- Traffic Calming Program, City of Portland, Oregon,
US Office of Transportation, 2005.
5- Guidelines for Traffic Calming, City of Sparks, 2007.
6- Manual on Uniform Traffic Control Devices
(MUTCD), US Department of Transportation, Federal
Highway Administration, 2004.
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باالبــر
جواد خلیلی

کارشناس مسئول بازرسی کار ساری
کارشناس رسمی دادگستری در رشته بررسی حوادث ناشی از کار

چکیده:
ي حوادث ي
ن كارگــر قربان 
ن دهها ميليو 
هم ه ســال ه در جها 
ي
ن و يــا از كارافتادگ 
م يشــوند ك ه منجر ب ه كشــت ه شــد 
ق آمار منتشــر
ي از آنها م يگــردد .بر طب 
تعــداد كثيــر 
ي پيشــرفت ه صنعت ي ،ســاالن ه از هر ده
شده در كشــورها 
نفــر كارگر يــك نف ر دچار ســانح ه م يشــود و در نتيجه
ي ب ه هدر
ي كار ملــ 
اينگونــ ه ســوانح ،پنجدرصــد روزهــا 
ي از كار در
ث ناشــ 
م يرود .بر اســاس بررســی آمــار حواد 
کارگاه هــای مشــمول قانون کار که شــامل حــوادث در
بخــش های صنعت ،کشــاورزی ،معادن ،حمــل ونقل و....
می باشــد ،ســهم کارگاه های ســاختمانی رتبــه اول این
حــوادث اســت .در این بیــن در کارگاه های ســاختمانی
بیشــترین حــوادث بعــد از ســقوط مربــوط بــه حوادث
ناشــی از اســتفاده از دســتگاه های باالبر می باشد .دراین
تحقیق ســعی شــده ضمــن بررســی عوامــل موثر در
وقــوع حوادثی کــه در اثر اســتفاده از باالبرهــا در کارگاه
هــای ســاختمانی اتفاق می افتــد ،راهکارهای مناســبی
جهــت جلوگیــری از تکــرار حوادث مشــابه ارائــه گردد.

مقدمه:
بــا توجه به رشــد شه رنشــینی و افزایش
مهاجرت به شــهرها تامین مســکن یکی
از اولویــت هــاي حکومت ها بوده اســت.
همچنین با پیشــرفت تکنولــوژي و اختراع
ماشین آالت ســاختمانی ،عصر جدیدي در
ســاخت ابنیه آغاز گردیده اســت .از جمله
این وســایل و ماشــین آالت مــی توان به
انــواع جرثقیل هــا و باالبرها اشــاره نمود.
در گذشــته حمــل و نقل مصالــح و ابزار
به صورت دســتی بوده اســت و بــه مرور
زمــان و بــا ورود انواع اهرم هــا و قرقره ها
به صنعت ،سیســتم طنــاب و قرقره ثابت
و متحــرك جایگزین حمل و نقل دســتی
بار گردید .ســرعت ســاخت و ساز و افزایش
ارتفــاع ابنیه و بــه تبــع آن افزایش حجم
مصالح ســاختمانی که می بایستی جابجا
گــردد و همچنیــن پیشــرفت تکنولوژي
باعــث گردیده که از ماشــین آالت جدیدي
ماننــد جرثقیل و باالبر اســتفاده گردد .ابتدا
به نظر می رســد بایــد تعریف صحیحی
از باالبــر و اجــزاء مختلف آن ارائه شــده،
سپس به خط رات اســتفاده از باالبر و نکات
ایمنی در اســتفاده از آن پرداخته شــود.
تعریف باالبر:
باالبر به ماشــینی اطالق می شــود که به
منظور حمل بــار و نفر ،یــا کار در ارتفاع و
یــا در خطوط تولید جهــت انتقال بار و هم
سطح ســازي به کار می رود.
باالبرها به دو دســته کلی تقسیم می شوند:
-1باالبرهاي سیار:
که خــود به دو دســته باالبرهاي ســیار با
دسترســی عمــودي و باالبرهاي ســیار با
دسترسی عمودي و افقی تقسیم می شوند.
-2باالبرهاي ثابت:
ایــن نــوع باالبرهــا معمــوال در خطوط
تولیــد ،انبارهــا ،کارگاه های ســاختمانی
و ...جهــت جابجایــی بارهاي ســنگین و
یــا انتقال بار و هم ســطح ســازي کاربرد
دارنــد .مکانیزم هایــی که توســط این نوع
باالبرهــاي مــورد اســتفاده قــرار میگیرد
شامل ســه نــوع هیدرولیکــی ،زنجیري و
کابلی می باشــد .باالبرهاي ثابت بیشترین
اســتفاده را در کارگاه هاي ساختمانی دارا می
باشــند که در ادامــه به توضیــح آنها می
پردازیم.
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اجزاء و ساختمان باالبر:
اجزاء اصلی باالبرهاي ثابت ساختمانی به شرح ذیل می باشد:
الف -اســکلت فلــزي که مابقی اجــزاء باالبر بر روي آن قــرار می گیرد و
کلیــه وزن قطعات را تحمــل نموده و معموال به صــورت دو قطعه مثلثی
و در دو طــرف باالبــر به عنوان پایه قــرار می گیرد.
ب-اجــزائ مکانیکی باالبر که شــامل موتور و گی ربکــس و ملحقات آن
می باشــد که موتــور می تواند تکفاز و یا ســه فازباشــد.
ج -اجــزاء برقــی باالبر که شــامل کلیدهاي کنترل ،کابــل ها و ملحقات
آن می باشد.
د -شاســی کشــوئی و ناودانی :یک شاسی کشــوئی در باالي باالبر قرار
دارد کــه بر روي ناودانی نصب شــده بــر روي پایه هــاي باالبر به صورت
رفت و برگشــتی حرکت می نماید.
ه -لوازم بلند کردن بار که شــامل قرقره ،ســیم بکســل ،قــاب و کرپی
و ...است.
موقعیت هاي استق رار باالب ر:
معمــوال بســته به محل اســتفاده از مصالــح ســاختمانی موقعیت هاي
مختلفی ممکن اســت جهت نصب باالبر درکارگاه ساختمانی انتخاب گردد.
مهمتریــن موقعیت هایی که جهت اســتقرار باالبر انتخاب
می شود عبارتند از:
الف -نصب بر روي چاهک آسانســور و یا نورگیرها :باالبرها ممکن اســت
بر حســب نظر مالک یــا مجري کارگاه و بــا توجه به نــوع کار مورد نیاز
بــر روي چاهک آسانســور و یا نورگیرها نصــب گردد  .این نوع اســتق رار
معمــوال پرکاربردترین روش اســت  .علت این نوع اســتق رار ،قــرار گرفتن
چاه آسانســور و نورگیرها در وسط ســاختمان و در نتیجه دسترسی بهتر به
تمام نقاط ســاختمان می باشد.
ب -نصــب باالبــر بــر روي بالکــن:در ایــن روش باالبر بــر روي بالکن
باالترین طبقــه نصب گردیده و تخلیــه بار ازطریق بالکــن هاي طبقات
انجام مــی گیرد.
ج -نصــب باالبر بر روي ســقف آخرین طبقه و یا جنب دیوار ســاختمان:
در این روش قســمتی از ســقف کلیه طبقات در یک راســتا تخریب شده
و باالبر در باالترین قســمت ســاختمان نصب شــده و بارگیــري و تخلیه
از قســمت ســقف باز شــده انجام می گیــرد و یا ممکن اســت باالبر در
باالترین قســمت ســاختمان و در جنب دیوار برشــی کنار ساختمان نصب
شــده و در صورت وجود تیغه در طبقات ،قســمتی که قرار اســت تخلیه
و یــا بارگیــري بار انجام شــود ،دیوار آن تخریب شــده و ایــن عملیات از
آنجا انجــام پذیرد.
د -نصــب باالبــر در ســایر موقعیت ها :ممکن اســت باالبــر به صورت
وارونــه بــر روي حفره هاي باالیی ســاختمان مانند چاهک آسانســور و یا
نورگیــر نصــب گردد و یا ممکن اســت باالبــر بر روي دهانــه چاه جهت
جابجایــی خاك ها حفاري شــده مورد اســتفاده قــرار گیرد.
بیشــترین حوادث در کارگاه های ســاختمانی به دلیل سقوط از پ رتگاه های
فاقد نرده های حفاظتی می باشــد و پس از سقوط ،حوادث ناشی از استفاده
ناصحیــح از باالبر در رتبه دوم قرار دارد .به همین دلیل خط رات اســتفاده از
باالبر و راهکارهای جلوگیری از حوادث به شــرح زیر طبقه بندی می شــود:
-1عدم استفاده از اپراتور دارای گواهینامه ویژه:
اولین مســئله ای که در بروز حوادث در اســتفاده از باالبر موثر اســت عدم
اســتفاده از باالبر آموزش دیده دارای گواهینامه ویژه اســت .از آنجا که باالبر
به عنوان یکی از ماشــین آالت ســاختمانی شــناخته می شــود و استفاده
از هر ماشــینی نیــاز به اپ راتور مخصــوص آن دارد کــه آموزش های الزم

را دیــده و دارای گواهینامه ویژه اســتفاده از آن باشــد ،به اســتناد ماده 24
آییــن نامه حفاظتــی کارگاه های ســاختمانی اپ راتور باالبر نیــز باید دارای
گواهینامه ویژه ای باشــد و دســتگاه باالبر فقط و فقــط در اختیار این فرد
بــوده تا مراقبت های الزم قبل از اســتفاده ،درحین اســتفاده و حتی بعد از
آن نیز توســط این فرد بررســی گردد .متاسفانه مشــاهده می شود افرادی
کــه در کارگاه های ســاختمانی بــه عنوان اپ راتــور باالبر بــه کار گمارده
می شــوند از نظر جســمی و حتی در بســیاری موارد از نظــر ذهنی نیز
دارای بهره هوشــی کمتــری بوده و تصــور کارفرما از دســتگاه باالبر این
اســت که وســیله ای اســت برقی که دارای کلید  on , offبوده و وظیفه
اپ راتــور روشــن وخاموش کردن دســتگاه اســت .این تصــور غلط باعث
وقــوع حوادث ناگــواری می شــود که خســارات وارده غیر قابــل جب ران
اســت .شــاید این ســوال در اذهان بوجود آید که این گواهینامه توســط
چــه مرجعی صــادر می گــردد .در ارتباط بــا این موضوع مرکــزی به نام
تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشــت کار کــه زیرمجموعه ای از وزارت
تعــاون،کار و رفاه اجتماعی می باشــد ،وجود دارد که وظیفــه آموزش افراد
متقاضی و صــدور این گواهینامه هــا را برعهده دارد.
 -2سقوط دستگاه باالبر:
حــوادث بررســی شــده در این مورد نشــانگر ایــن موضوع اســت که به
دلیل عــدم اطالع کافــی کارفرمایــان و پیمانــکاران در چگونگی نصب
صحیح باالبر و نصب دســتگاه توســط عواملی که فاقــد مهارت و آموزش
کافــی در این خصوص می باشــند باعث وقوع چنیــن حوادثی می گردد.
معموال مشــاهده می گردد به منظور نصب اســکلت باالبر بر روی ســقف،
از تع دادی کیســه شــن یا ماســه ،پاکت های ســیمان ویا گچ اســتفاده
می شــود .باتوجه بــه اینکه نصب باالبــر بدین صورت مطمئــن و ایمن
نمی باشــد وبه دالیل مختلفی از جمله برداشــتن تع دادی از کیســه های
شــن و یا باالبــردن بار بیــش از حد مجاز در حین اســتفاده از دســتگاه
باالبــر ،باعث ســقوط آن گردیده و در نتیجه خســارت مالی و جانی جب ران
ناپذیــری را بجا می گذارد .به اســتناد ماده  141آیین نامه حمل ونقل اشــیا
در کارگاه هــا ،پایــه باالبر باید بــر روی پی محکم قرار گرفتــه و بطوری
نصب گردد که امکان ســقوط آن وجود نداشــته باشــد .بدیــن منظور باید
در حین اجرای اســکلت ســاختمان ،قــاب هایی در ســقف طبقات و در
محل نصــب باالبر قرار داده شــود تا پس از بتن ریــزی و درهنگام نصب
باالبر بوســیله میلگرد بطور مطمئن به ســقف بسته شــود و یا با استفاده
از پیچ های مناســبی پایه باالبــر بطور مطمئن به ســقف محکم گردد .
-3قطع انگشت اپراتور باالبر:
شــایع تریــن حادثه ای که در خصوص اســتفاده از باالبر وجــود دارد ،قطع
انگشــت اپ راتور بــه دلیل عدم وجود حفــاظ بر روی تســمه و فلکه باالبر
می باشــد .متاســفانه بیش از  %80باالبرهایی که در کارگاه های ساختمانی
مــورد اســتفاده قرار می گی رند فاقد این حفاظ می باشــند .به اســتناد ماده
 25آیین نامه حفاظت وبهداشــت عمومی در کارگاه ها هر وســیله گردنده
ای اعــم از زنجیر،چــرخ دنده،تســمه و فلکه که امکان برخــورد با اعضای
بــدن کارگــر را دارد باید دارای حفاظ مناســب با اســتقامت کافی باشــد.
بناب رایــن به منظور پیشــگیری از وقوع چنین حوادثی بایــد مراقبت گردد
تا همیشــه حفاظ این وسیله نصب شــده باشد.
-4برق گرفتگی اپراتور باالبربه دلیل برقدار شدن بدنه باالبر:
باالبرهمچون ســایر وســایل برقی چون مســتقیما به برق شهری متصل
مــی گردد امکان برقدار شــدن بدنــه آن به هر دلیلی وجــود دارد و از آنجا
که این ابزار ،بخصوص در حین اجرای اســکلت ســاختمان در مکان هایی
نصــب می گــردد که به دلیل بارندگــی ها نفوذ آب بــاران در آن محتمل
اســت امــکان برقدار شــدن بدنه فلــزی آن و به دنبال آن بــرق گرفتگی
اپ راتــور وجــود دارد .باتوجه به اینکه هر وســیله برقی به اســتناد ماده 31

آیین نامه حفاظت وبهداشــت عمومــی در کارگاه ها باید به طریق مطمئنی دارای سیســتم
ارتینگ(اتصــال بــه زمین موثر) باشــد .چنانچه باالبر به این سیســتم مجهز باشــد امکان
برق گرفتگــی اپ راتور به صفر می رســد.
 -5برق گرفتگی اپراتور به دلیل نصب باالبر در حریم برق:
همانطــور که می دانید ســیم های بــرق عبوری از کنــار ســاختمان دارای حریم هایی می
باشــند که ورود بــه این حریم ها بصورت موقت بــا اخذ مجوز و رعایت نــکات ایمنی از اداره
بــرق منطقه انجام پذیر اســت .دانســتن حریم برق درجه یک که هرگونه ســاخت و ســاز
و ورود به آن ممنوع شــده اســت کمــک می کند تا اجــرای عملیات ســاختمانی با درنظر
گرفتــن نکات ایمنــی الزم به گونه ای انجام شــود که خطری متوجه کارگــران نگردد .بطور
مختصــر الزم اســت بدانیم در مناطق شــهری حریم افقــی درجه یک برق فشــار ضعیف
(شــهری  220ولــت)  1.3متر از ســیم فاز کناری بــوده وحریم افقی درجه یــک برق 20کیلو
ولــت نیز  2.10متر از فاز کناری ســیم برق اســت .با علــم به این موضوع و به اســتناد مواد
20و 21آییــن نامه حفاظتی کارگاه های ســاختمانی ،نصب باالبر در لبه های ســاختمان حتما
بــا رعایت این حریم انجام شــده تا خطــرات احتمالی برق گرفتگــی از بین برود.
-6سقوط مصالح در حین باال کشیدن بار:
بســیاری از حوادث باالبرها مربوط به عدم اســتفاده از ســبدهای حمل بار مناسب می باشد.
ب راســاس نوع وشــکل باری که باید حمل گردد باید از وســایل حمل بار مناســب اســتفاده
شــود .بــرای هر نوع بــار باید از ابزار باال کشــیدن همان بار اســتفاده شــود .بطــور مثال
جهت انتقال آجر ســفال از ســبد مخصوص حمل آجر اســتفاده شــود .اســتفاده از فرقون
( صحیــح آن فرگــون اســت) به منظور ســبد حمل بــار یا قــرار دادن آجر بــر روی کابل
باالبــر جهت انتقــال آن ممنوع اســت یا جهت باال کشــیدن بارهایی همچــون تیرآهن یا
میلگــرد که دارای طــول زیادی هســتند ترتیبی اتخاذ گردد که با اســتفاده از وســایل بلند
کــردن بار (طنــاب یا زنجیر بســته به نوع بــار) طوری بار بــه قالب حمل بــار وصل گردد
کــه محم ولــه به حالت افقی قــرار گرفته و بطور عمودی انتقال داده شــود .عمومــ ًا بار بايد
ن نداشــت ه باشــد.
ن نوســا 
ن آورده شــود بهطوريك ه در حا ل بلندكرد 
ي باال و پايي 
بطور عمود 
-7سقوط بار به دلیل استقرار باالبر در باالترین طبقه ساختمان:
در بســیاری از مــوارد بخصــوص در زمــان آجرچینی مشــاهده می گردد به منظــور راحتی
کار وجابجــا نکردن دســتگاه باالبــر ،آن را در باالتریــن طبقه نصب نموده ســپس اقدام به
جابجایــی محم وله از طبقه اول تا طبقه انتهایی می نمایند .مشــکل زمانــی بوجود می آید
کــه در طبقات ماقبــل آخر ،اپ راتور باالبر جهت برداشــتن بار مجبور به کشــیدن کابل باالبر
به ســمت خود می شــود .ازآنجا که کابــل باالبر در حالت کشــش قرار داشــته و بار حالت
نوســانی به خــود می گیرد ،احتمال ســقوط بار به دلیل درگیر شــدن کابل بــا طبقات باال
محتمــل می گردد .روش صحیح اینگونه اســت کــه باالبر باید در همــان طبقه ای نصب
گــردد که قرار اســت بار بــه همان طبقه منتقل شــود تا خطر ســقوط بار به این شــکل
ازبین برود.
 -8نتیجه گیري
بــا توجه به بررســی های انجام شــده ،باالبر کــه یکی از دســتگاه هاي مورد اســتفاده در
تمام کارگاه هاي ســاختمانی می باشــد ،داراي ریســک هاي فراوانی اســت کــه با توجه به
شــرایط کارگاه مــی تواند این ریســک ها تبدیــل به خطر و نهایتــا وقوع حادثه شــود .لذا
بررســی آماري این حوادث گویاي این مطلب اســت که با اســتفاده از راهکارهاي ارائه شــده
مــی توان می زان ریســک کار با باالبر را کاهــش داد و در صورت بکارگیري این پیشــنهادات
می زان وقوع حوادث ناشــی از کار در کارگاه هاي ســاختمانی به میــزان قابل توجهی کاهش
می یابد.
منابع:
آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانیآیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه هاآمار حوادث ناشی از کار بررسی شده توسط بازرسان کار شهرستان ساریآیین نامه حمل و نقل اشیا در کارگاه ها-قانون برق ای ران ،حریم های درجه یک برق
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تخمین ضریب تاثیر نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه بر

بهره برداری بهینه شبکههای توزیع نیروی برق
حسین یوسفی اللیمی

کارشناس ارشد برق قدرت ،شرکت توزیع نیروی برق مازندران
مسعود احمدی گرجی

دانشجوی دکتری برق قدرت ،دانشگاه سمنان -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد محمودآباد

 .1مقدمه :

طــی ســالهای اخیــر ،ســاختار و مقــررات حاکــم بــر صنعــت
بــرق بســیاری از کشــورها در معــرض تغییــرات مهمــی قرارگرفتــه
اســت .ســاختار ســنتی کــه ســه حــوزه عملیاتــی اصلــی تولیــد،
انتقــال و توزیــع بــرق را در بــر میگرفــت ،بــه مراجــع جداگانــه
و مختلفــی تفکیــک شــده کــه هــر کــدام وظایــف خاصــی را
در چارچــوب کل سیســتم عرضــه انــرژی الکتریکــی عهــدهدار
هســتند .بنابرایــن ،تاثيــر قابليــت اطمينــان همــه ســطوح سيســتم
قــدرت در قابليــت اطمينــان مشــترکان ظاهــر میگــردد].[1
هــدف از مطالعــات قابليــت اطمينــان حفــظ پايايــي سيســتم
بصــورت ايمــن ،اقتصــادي و ممکــن اســت .همچنیــن مهمتريــن
وظيفــه شــبكههاي توزیــع بــرق تاميــن انــرژي الكتريكــي مــورد
نيــاز مشــتركين بــه شــكلي اقتصــادي بــا امنيــت بــاال و كيفيــت
مناســب ميباشــد .بــرای کاهــش تلفــات و افزایــش قابلیــت
اطمینــان میتــوان از روشهــاي مختلــف تعمیــرات دورهای و
سیســتمهای نگهــداری پیشــگیرانه تجهیــزات شــبکه در صنعــت

بــرق اســتفاده کــرد] .[2تاكنــون روشهــاي متفاوتــي در ارتبــاط
بــا نگهــداري و تعميــرات دورهای شــبکههای توزیــع بــرق ارائــه
شــده اســت كــه ميتــوان بــه روشهايــي ماننــد تعميــرات بعــد
از خرابــي ،تعميــرات دورهای و سیســتم نگهــداري پيشــگيرانه و
تعميــرات بــا ديــدگاه بهرهبــرداری بهینــه از تجهیــزات شــبکه
توزیــع بــرق اشــاره نمــود .امــا امــروزه جــداي از ایــن روشهــا،
ديدگاه"نگهــداري بهتــر از تعميــرات "و"پيشــگيري قبــل از
خرابــي" بــه عنــوان اصليتريــن ديــدگاه درصنعــت توزیــع بــرق
است].[3

 .2رونــد شــبیه ســازی عملیــات نگهــداری و تعمیرات
پیشــگیرانه در شــبکه توزیــع نیــروی بــرق نمونــه

یکــی از روشهــای افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه توزیــع
نیــروی بــرق ،اســتفاده از تعمیــرات دورهای و پيــش بينــي
خرابــی تجهيــزات شــبكه بــا اســتفاده از الگوریتــم PM 1اســت.
1 Preventive Maintenance

در ايــن روش بــر اســاس تصاويــر حرارتــي تهيــه شــده توســط
دوربينهــاي ترموويــژن (گرمانــگاری) از تجهيــزات مختلــف
شــبکه توزیــع نیــروی بــرق و تجزيــه و تحليــل آنهــا توســط
نرمافــزار  PMميتــوان خرابــی و نقــاط ضعــف تجهيــزات
مانــوری و حســاس شــبکه را قبــل از آن كــه منجــر بــه خاموشــی
طوالنــی مــدت مشــترکین و خســارات مالــي و احيانــ ًا انســاني
شــود ،آشــكار و از بــروز آنهــا جلوگيــري کــرد .تحليــل تصاويــر
حرارتــي تجهیــزات شــبکه توزیــع نیــروی بــرق در نــرم افــزار
PMبــر اســاس شــرايط تجهيــزات  ،اســتانداردها و دمــاي
مجــاز آنهــا انجــام ميگيــرد و برايــن اســاس ســرويسها و
تعميــرات دورهای الزم انجــام ميشــود کــه شــکل ( )1آن را
نشــان میدهــد .شــایان ذکــر اســت جهــت تخمیــن ضریــب
تاثیــر تعمیــرات دورهای بــر کاهــش تلفــات شــبکه میتــوان از
پخــش بــار بهینــه اســتفاده کــرد .الويــت بنــدي تجهيــزات ،زمــان
انجــام كار ،عوامــل و فاكتورهــاي موثــر ،روشهــاي جمــع آوري
اطالعــات و دادههــا و تجزيــه و تحليــل آنهــا ،تعييــن معيارهــا و
اســتانداردها ،تهیــه الگوریتــم مناســب پخــش بــار بهینــه شــبکه
جهــت یافتــن ضریــب تاثیــر کاهــش تلفــات  ،بررســي روشهــای
صرفــه جويــي اقتصــادي و غیــره از مــواردي هســتند کــه در
بهبــود شــاخصهای قابلیــت اطمینــان شــبکه توزیــع نیــروی
بــرق نقــش اساســی ایفــا میکننــد] .[4اندازهگیــری دقیــق
درجــه حــرارت تجهیــزات حســاس و مانــوری شــبکه توزیــع بــرق
و مقایســه آن بــا شــرایط کار عــادی یــا حداکثــر دمــای کارکــرد
تجهیــزات بعنــوان روشــی بــرای جلوگیــری ،پیشبینــی و نهایت ـ ًا
پیشــگیری از عیــوب تجهیــزات ناشــی از اتصــاالت سســت
امکانپذیــر اســت .بــا بررســی وضعیــت نــرخ خرابــی تجهیــزات
شــبکه توزیــع نیــروی بــرق نمونــه واقعــی (شهرســتان ســاری)
شکل( :)1شبیه سازی و تحلیل حرارتی نقاط مانوری و بحرانی شبکه
توزیع نیروی برق نمونه در نرم افزار گرمانگاری
در نــرم افــزار  PMمیتــوان مراحــل محاســبه شــاخصهای
اصلــی بهرهبــرداری بهینــه (ماننــد قابلیــت اطمینــان و تلفــات)  .3نتیجه گیری:
بهبــود یافتــه شــبکه توزیــع بــرق را در پنــج مرحلــه خالصــه
در حال حاضر تعمیرات دورهای و سیستمهای نگهداری پیشگیرانه
نمــود کــه عبارتنــد از :
برای شناســایی نقاط ضعف و خرابی در تجهیزات شبکههای توزیع
 .1بررســی اطالعــات توصیفــی شــبکه توزیــع نیــروی بــرق برق از طریــق بازدیدهای دورهای از تجهیزات ،بصورت بازرســی
نمونــه
شــامل نمــودار تــک خطــی فیدرهــای  20کیلوولــت در چشــمی یا تهیه تصاویر حرارتــی ،نظافت تجهیزات ،آچارکشــی
2
GIS
افــزار
نــرم
اتصــاالت و اندازهگیری بار انجام میگیرد .تا قبــل از بروز حادثه
 .2ثبــت تصاویــر حرارتــی از نقــاط بحرانــی فیدرهــا مبتنــی بــر یا خســارت ،اقدامات پیشــگیرانه برای تعمیر و یــا اصالح خرابی
نــرخ خرابــی تجهیــزات و آمــار خاموشـیهای بــی برنامــه شــبکه صورت پذیرد .امروزه درکشورهای پیشرفته ،سیستمهای نگهداری
پیشــگیرانه تبدیل به سیستمهای نگهداری پیشگیرانه و پیشگویانه
در نــرم افــزار PM
با استفاده از لوازم و سیســتمهای مدرن و دقیق برای پیشبینی و
 .3تعریــف تابــع هــدف پخــش بــار بهینــه جهــت تعییــن ضریــب
پیشگیری از اتالف و از دست رفتن انرژی برق میباشند.
تاثیرکاهــش تلفــات تجهیــزات شــبکه ناشــی از اجــرای تعمیــرات
منابع :
دورهای شــبکه
 .4تخمیــن میــزان تلفــات بــا توجــه بــه پخــش بــار و ارائــه برنامه
زمان بنــدی ســرویس و تعمیــرات بهینــه در نــرم افــزار .PM

 .5محاســبه شــاخصهای قابلیــت اطمینــان شــبکه نمونــه قبــل
و بعــد از انجــام تعمیــرات دورهای طبــق برنامــه زمانبنــدی
ســرویس و تعمیــرات پیشــنهادی نــرم افــزار . PM

2 Geographic Information System
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maintenance and the interval availability distribution
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فناوری هوشــمند
نویـــن انتقــال
دیتـــا مبتنــی
برالمــپ هــای

LED

سیدیاسر شفیعی امرئی
Yaser.shafiei@gmail.com

 .1مقدمه
المپ های  LEDمی توانند عالوه بر تامین روشنایی ،انتقال اطالعات
بی ســیم را نیز انجام دهند .امروزه ،قیمت المپ های  LEDبه سرعت
در حال کاهش اســت و در آینده نزدیک شاهد جایگزین شدن آنها بجای
المپ های کم مصرف فعلی خواهیم بــود و باید به زودی منتظر فراگیر
شــدن این تکنولوژی نوین انتقال اطالعات بود .فناوری امواج رادیویی بر
بســتر فیبر نوری  )RoF(2به نوعی فناوری اطالق میشود که به وسیله
آن نور توســط سیگنالهای رادیویی مدوله شده و به وسیله فیبر نوری به
مناطقی دورتر فرستاده میشــود .دسترسی به اینترنت بی سیم ،در قالب
استاندارد نســل ســوم همراه ( 3Gیا  )WiFiاز طریق یک آنتن واحد
امکان پذیر میگردد و امواج رادیویی نیز از طریق کابل فیبر نوری منتقل
میشــود .بنابراین یک آنتن میتواند همه سیگنالهای رادیویی (اعم از:
 WiFi ،3Gو  )...را که از طریق یک فیبر نوری به مرکز ( که در آن این
نور به سیگنال رادیویی تبدیل میشود) ارسال شده را دریافت نماید .در این
فناوری هر یک از پروتکلهای ارتباطات بی سیم شبکهای ( WiFi،3G
و  )...نیاز به تجهیزات و آنتن مجزا ندارند و انتقال امواج رادیویی با استفاده
از فیبرنوری برای مقاصد مختلفی نظیر :شــبکه های تلویزیونی کابلی و
ایستگاه های ماهواره ای استفاده می شود .بنابراین می توان گفت که این
فناوری برای دسترسی به شبکه های بی سیم نیز اطالق می گردد .پهنای
باند بیشتر ،ایمنی در مقابل نویز ،عدم ارتباط الکتریکی گیرنده و فرستنده،
امنیت اطالعات ،وزن و حجــم و قیمت پایین مواد اولیه ،ایمنی محیطی
و تضعیــف ناچیز را می توان به عنوان ویژگی های فناوری  RoFیاد آور
شــد .هم چنین در فناوری نوین ارتباطات بی سیم ،از تابش نور استفاده
شــده است و این داده ها روی امواج نور قرار می گیرند و با امواج نورانی
منتقل می شــوند .از مزایای این فناوری می تــوان موارد زیر را نام برد :
 .1سرعت انتقال داده ها در شبکه نوری بسیار باال است.
 .2مقدار مصرف انرژی در آن بسیار پایین است.
 .3شبکه از امنیت باالیی برخوردار است.
1

Light Emitting Diodes
Radio over Fiber

1
2

 .4امکان تداخل الکترومغناطیسی در آن وجود ندارد.
در این شــبکه ،نــور در جهــات مختلف پخش می شــود و دســتگاه
دریافت کننده ،امواج نور را گرفته و آنها را تبدیل به داده هایی می کند که
قابل استفاده در کامپیوتر و قابل دیدن در صفحه مانیتور باشد.
پیش از این نیز ،از امواج نور برای انتقال اطالعات اســتفاده شده بود ولی
آنچه در این پروژه اهمیت دارد تبدیل نور به زبان رایج دادهها اســت .در
این تکنولوژی از المپ های  LEDاستفاده شده است .این گونه المپ ها
نور را در جهات مختلف پخش کرده به همین دلیل شــبکه گسترده ای از
ارتباطات مبتنی بر نور را امکان پذیر می کنند .هنگامی که یک دستگاه بی
ســیم بسیار کوچک در المپ  LEDقرار گیرد در محدوده روشنایی این
المپ ،اطالعات به ســادگی ارسال و دریافت می شود .پیشبینی میشود
که در آزمایشگاه های پیشرفته میزان سرعت انتقال دادهها از طریق امواج
نــور افزایش یابد و به  ۸٠٠مگابایت در ثانیه یا حتی به یک گیگابایت در
ثانیه هم برســد .هر شــعاع  LEDبرای دسترسی به یک نقطه از شبکه
تعبیه می شود .در نتیجه این شبکه دارای پتانسیل باالیی است که پهنای
باند بیشتری را نســبت به تکنولوژی RoFرا به کاربران ارائه می دهد.
نقل و انتقال داده ها از طریق نور مرئی شــامل فوتون های نورانی است
که چشم انســان می تواند آنها را ببیند .در این شبکه المپ هایی از نوع
 LEDبکار می رود که بجای رشته ها و گازهای داغ که در المپ های
ساده موجود است ،از دیود های پخش کننده نور یا نور جامد استفاده شده
اســت .با این تفاوت که روشنایی  LEDحالت جامد به سرعت به حالت
اعتدال رسیده و خارج می شود ولی چشم انسان نمی تواند این تغییر حالت
را ببیند .بنابراین داده ها بر ســیگنال های به حالت تعادل رســیده ،سوار
شده و انتقال می یابند در این شرایط چشم انسان تنها از روشنایی محیط
اســتفاده می کند و متوجه انتقال داده ها نمی شــود .المپ های LED
از نــوع دیود پخش کننده نور با اندازه اســتاندارد و نــور ثابت ،کد های
باینــری را منتقل می کنند این نقــل و انتقال از طریق مودم مخصوصی
که نســبت به امــواج نورانی واکنش نشــان می دهد ،انجــام می گیرد.
 .2نگاه کوتاهی بر تاریخچه کاربرد : LED
 تولید  LEDصنعتی با نور قرمز (ترکیب آلومینیوم  ،گالیم  ،آرســناید)در سال1962میالدی.
 تولید  LEDبا نورهای سبز  ،آبی  ،زرد  ،نارنجی ،در دهه  70میالدی. بهره نوری  LEDبه صورت گروهی در دهه  80و اوایل  90میالدی.  LEDسفید تا  30و رنگی تا  50لومن بر وات اثرگذاری دارند و پیشبینی می شود تا  100لومن بر وات نیز برسد.
طیف نور المپهای  LEDشــامل تمام طیف هــای مرئی و پرتوهای
فرابنفش و مادون قرمز میشــود و بسیار باریک است .مصرف کمتر ،عمر

 .4فناوری هوشمند انتقال دیتا مبتنی بر المپ های  LEDو
اینترنت نوری:
با توجه به موارد ذکر شده فوق ،استفاده از تکنولوژی هوشمند نوین انتقال
دیتا ،در خاموش و روشــن کردن چراغ های  LEDاست .با نور کم 3هم
قادر به انتقال داده ها است و الزم نیست که نور اتاق حتما زیاد باشد .این
تکنولوژی محدود به داخل اتاق یا محیط های بســته نیست بلکه در فضا
های باز هم قابل اســتفاده می باشد .پروفسور توماس لیتل 4بیان می کند
که شــبکه ارتباطی مبتنی بر  LEDکه نور و روشنایی هم تولید می کند
انرژی بســیار کمی مصرف کرده و نیز از قابلیت اطمینان باالیی برخوردار
است .این در شرایطی اســت که تداخل الکترومغناطیسی در این سیستم
وجود ندارد .به عبارتی دیگر در این سیســتم تنها المپ  LEDاست که
عمل روشنایی و مبادله اطالعات را انجام می دهد.
پژوهشــگران درصدد هســتند که قابلیتی ایجاد کنند تا داده ها از طریق
المپ های  LEDیا دیودهای ساطع نور ضعیف هم منتقل شوند ،زیرا سو
سو زدن یا کم زیاد شدن نور چراغ های سقف اتاق ها آن قدر سریع اتفاق
می افتد که چشم انسان قادر به درک آن نیست .در این شرایط امکان انتقال
کدها با ســرعتی باال از طریق حســگرهای نوری به کامپیوتر وجود دارد.
روش انتقال اطالعات از طریق نور هوشــمند به مراتب سریع تر و دارای
امنیت بیشتری نسبت به تکنولوژی ارتباطات شبکه در حال حاضر می باشد.
پروفسور توماس لیتل می گوید :این تکنولوژی فرصتی استثنایی را فراهم
می کند تا با اســتفاده از انرژی نهفته در امواج نورانی نســل جدیدی در
ارتباطات بی ســیم که از امنیت باالیی نیز برخوردار اســت ،فراهم شود.
در ســال آینده  ،همزمان با خاموش و روشن کردن نوعی از المپ های
 LEDمی توانیم ارتباطات ســریع تر و امن تری داشته باشیم که هزینه
کمتری نســبت نمونه های فعلی داشته و بطور حتم باعث ایجاد تحوالتی
گسترده و تحقق دست آوردهای غیر منتظره ای خواهد شد .او پیش بینی
کرده اســت که ارتباطات شبکه نوری بی سیم تنها با استفاده از نور سفید

المــپ  LEDدر یک اتاق انجام می شــود و نحوه عملکرد آن شــبیه
به دســتگاه کنترل تلویزیون یا دســتگاه برقرار کننده ارتباط با اینترنت،
ارتباطات تلفنــی ،امواج رادیویی و تلویزیونی و ترموســتات های کنترل
درجه حرارت محیط می باشد.
تحقیقات در رابطه اینترنت نوری از سال  ۲۰۰۸میالدی در کالج مهندسی
دانشگاه بوســتون شروع شد .به دلیل حساســیت و اهمیت این موضوع
تاکنون ســرمایه گذاری های زیادی در این رابطه صورت گرفته اســت،
محققان در تالشــند تا هر چه زودتر نســل بعدی تکنولــوژی ارتباطات
بی ســیم که مبتنی بر نور مرئی اســت را جایگزین ارتباطــات با امواج
رادیویی فعلی نمایند .اینترنت نوری با ســرمایه گذاری اولیه  ۱۸/۵میلیون
دالر و با همکاری مؤسســه پلی تکنیک رنسلر و دانشگاه نیومکزیکو آغاز
به کار کرد .هدف از این پروژه جایگزینی نور  LEDبا شــبکه بی ســیم
فعلی اعالم شــده ،این جایگزینی نوآورانه ممکن اســت در دستگاه های
نورپردازی امروزی تحولی اساسی ایجاد کند .در مراکز تحقیقاتی دانشگاه
بوســتون ،اپلیکشن هایی با تکنولوژی نور خالص ،که ستون اصلی شبکه
های نوری اســت طراحی و پیاده سازی می شــود .بودجه این پروژه در
دانشــگاه بوســتون به طور تقریبی  ۱میلیون دالر در ســال تخمین زده
شــده و بازه زمانی آن را  ۱۰ســال پیش بینی کرده اند .این پروژه از نظر
سرمایه گذاری های صنعتی و کار آفرینی بسیار مهم ارزیابی شده است.
 .5نتیجه گیری:
مصرف انرژی در تکنولوژی  LEDبه مراتب کمتر از تکنولوژی بی سیم
 ROFاســت .بنابراین فرصت های تازه ای در جهت ایجاد شبکه های
ارتباطی بوجود می آورد بدون این که هزینه زیادی از لحاظ مصرف انرژی
داشــته باشد و نیز باعث کاهش کربن منتشر شده در طول زمان می شود
که از جهت زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است .این تکنولوژی باعث
می شــود تا دسترســی به اینترنت بی سیم در همه مکان ها یا محیط ها
امکان پذیر شــود به ویژه در مناطقی که امکان اتصال به اینترنت در آنها
وجود ندارد یا به سختی امکان پذیر است.
ایده نوآورانه شــبکه هوشمند روشنایی ،ظرفیت بســیار باالیی در جهت
تحوالت گسترده در زمینه های گوناگون را دارد و با این تکنولوژی نوین،
فرصــت های بالقوه ای بوجود می آیــد و در آینده کاربران هم از کیفیت
باال و هزینه پایین انرژی و هم از دسترســی آسان و امنیت اطالعات در
این شبکه رضایت کامل خواهند داشت .از آنجایی که نور سفید در سطوح
تیره ماننــد دیوار نفوذ نمی کند .بنابراین ســطح باالیی از امنیت در این
روش وجود دارد مانند :استراق سمع که از پشت دیوار امکان پذیر نیست.
با استفاده از این روش  ۳۰تا  ۸۰درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می
شود .در این تکنولوژی هوشمند ،هنگامی که افراد مشغول به کار هستند
محیط پیرامون آنها روشــن شــده و هنگامی که افــراد حاضر در محیط
مشغول نیستند روشــنایی به طور خودکار کم می شود .این تکنولوژی به
منظور ایمنی در خودروهای آینده نیز بکار برده می شود .امروزه چراغ های
ترمز اتومبیل ها از LEDســاخته می شــود .با به کار بردن حسگرهایی
که به نور این چراغ های واکنش نشــان می دهند راننده از ترمز اتومبیل
جلویی آگاه شده یا به طور اتوماتیک سرعت خودرو کم می شود .همچنین
سیستم) (LVX5سیســتمی است که با نصب آن داده ها از طریق امواج
نوری منتقل می شــوند این سیستم با روش هایی خاص امواج رادیویی را
متراکم می کند تا تداخلی در کار این سیستم ایجاد نشود.
*منابع :
yy http://www.avit.ir
yy http://fanniseda.ir/persian

بیشــتر ،استحکام بیشــتر ،اندازه کوچک تر و سرعت بیشتر در خاموش و
روشــن شدن از آن جمله برتری های دیودهای نورافشان نسبت به منابع
نور سنتی دارند.
.3کاربردهای المپ های :LED
نورپردازی های شــهری ،عالئم عبور و مرور و چراغهای امروزی خودرو
از مصارف دیودهای نورافشــان می باشد .اندازه بسیار کوچک آنها باعث
شــده است تا در نمایشگرهای گرافیکی نسل جدید به کار روند و سرعت
بسیار باالی آنها در خاموش و روشن شدن کاربردهای ویژهای در فناوری
مخابرات بــرای آنها به ارمغان آورده اســت LED .ها به دلیل این که
نورهای رنگی مختلفی را می توانند تولید کنند ،در نورپردازیهای تزئینی
نیز کاربرد دارند .از ســوی دیگر این المپهــا نور مخرب ماورای بنفش
تولید نمیکنند و به همین ســبب در موزهها برای روشنایی اشیای قیمتی
نیــز به کار میروند .همچنین به علت توان مصرفی پایین میتوان از آنها
در روشنایی اضطراری نیز استفاده کرد .در چراغهای راهنمایی و رانندگی،
طول عمر ،ضریب اطمینان روشنایی ،درخشندگی باال و دید در روز اهمیت
زیادی دارند و به همین علت LEDها برای این منظور بســیار مناسب
هســتند .در جدول ( ،)1روند کاربردهای گوناگون از LEDها را در گذر
زمان نمایش داده شده است:
جدول ( )1روند کاربردهای مختلف از LED
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چکیده:

بــا توجــه به کاهــش چشــمگیر منابــع انــرژی در ســطح زمین و نیــز غیــر قابل برگشــت پذیــر بودن
انرژی هــای مصرف شــده باید تدابیری اندیشــیده شــود تا عــاوه بر صرفه جویــی در مصــرف آنها ،برای
نســل هــای آتی نیــز پیش بینــی های شایســته ای صــورت گیرد .امــروزه توجه به مســئله بهینه ســازی
مصــرف انــرژی در بخش ســاختمان و مســکن حائز اهمیت ویــژه ای می باشــد به نحوی کــه کوچکترین
بی توجهی مهندسان پیرامون آن موجب عدم اقبال عمومی در بخش تقاضا می شود .به نحوی که تقاضای سرمایه گذاری
بخش های مختلف در بخش ســاختمان سازی از ســال های گذشته تا کنون رو به افزایش می باشد .در این بین
عایق های ســاختمانی به عنوان یکی از ضروری ترین اجزای ســاختمان نقش موثری در کمینه ســازی انرژی و
افزایش آســایش افراد در یک واحد مسکونی ایفا می کنند .بر اساس مقررات ملی ساختمان ،تمامی ساختمانهایی
که ساخته می شوند باید به اندازه کافی عایقکاری شوند.

امروزه نانوتکنولوژی در زمینه های مختلف علوم به کمک بشر شتافته است و راه گشای او در بسیاری از مشکالتی
اســت که روزانه با آنها مواجه اســت .در این بین نانو عایق ها گروه جدیدی از عایق ها می باشــند که در نتیجه
پیشرفت فناوری و با گذشت زمان به بازار مصرف عرضه شده اند .نانوعایق ها قابلیت بیشتر در کاهش اتالف انرژی
داشته و همچنین خطرات زیست محیطی کمتری دارند.

در این مقاله پس از بررسی اجمالی پیرامون الزامات موجود برای عایقکاری ساختمان ،به معرفی چند نمونه نانو عایق حرارتی
پرداخته می شود و نهایت ًا ضمن معرفی چند مورد از شرکت های داخلی و خارجی فعال در ضمینه نانوعایق های حرارتی،
برتری های این نوع عایق ها در مقایسه با عایق های سنتی اشاره می شود.

کلید واژه ها :فناوری نانو ،عایق حرارتی ،بهینه سازی ،مصرف انرژی ،ساختمان

نانو عایق های حرارتی ،گزینه ای کارآمد به منظور
کاهش مصرف انرژی در بخش ســاختمان سازی
محمد مهدی ماشین چی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی،کارمند شرکت ملی نفت ایران
حبیب اله حیدرزاده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ،کارمند شرکت ملی نفت ایران

الزامات عایقکاری:

هــر چند عموم ًا عایقکاری حرارتی با هدف کاهش میزان انتقال حرارت و
اتالف انرژی در ساختمان انجام می گیرد ،اما عالوه بر موارد فوق عملیات
عایقکاری یک ساختمان باید مواردی از جمله :دوام طوالنی مدت در برابر
عوامل جوی و محیطی ،دوام مناســب در برابر حریق ،سازگاری با محیط
زیست و عدم تهدید سالمت ،پایداری در برابر نیرو و تنش های استاتیکی
و دینامیکی و حرارتی را برآورده سازد.

ســقف ها ،دیوارهای خارجی ،کف واحد مســکونی و نیــز لوله های آب
گرم اصلی ترین مکان هایی هســتند که بایــد عایقکاری روی آنها پیاده
سازی شود .عایقکاری سقف ها مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش
ســاختمان را تا  35درصد و عایقــکاری دیوارهای خارجی مصرف انرژی
برای گرمایش و ســرمایش ســاختمان را تا  25درصد کاهش می دهد.
همچنین عایقکاری در و پنجره مصرف انرژی را تا  15درصد و عایقکاری
کف ،مصرف انرژی را در زمستان حدود  15درصد کاهش می دهد.

همگام با پیشــرفت های روز افزون در صنایع و علوم مختلف ،در صنعت
عایقکاری نیــز تحولی ایجاد گردیده به گونــه ای که محصوالت جدید
معایب عایق های معدنی و پلیمری رایج را ندارند .طراحی و ســاخت این
محصوالت مختص به صنعت عایقکاری بوده و بنا به شرایط مصرف انواع
مختلــف دارند .از عایق های مدرن می توان به نانو عایق ها اشــاره کرد
که خاصیت عایقکاری آنها گاه تا  39برابر پشم شیشه می باشد .از اصول
کار مواد عایق می توان به وجود تعداد زیادی از حفره ها اشــاره کرد که
تــا حد امکان بتواند هــوا را در میان خود نگه دارد تا از جریان آزاد هوا به
دلیل خاصیت رســانش پایین آن جلوگیری کند .بنابراین چگالی این مواد
از اهمیت بسزایی برخوردار است .هرچه چگالی کمتر باشد ،هوای بیشتری
درون مــاده محدود شــده و در نتیجه خاصیت عایــق بندی آن افزایش
می یابد .توانایی عایق بندی یک ماده مشــخص مانند پشــم شیشــه را
می توان با ضخیم کردن الیه عایق افزایش داد .نانو مواد به دلیل داشتن
تخلخل های ریزتر و بیشتر ،قابلیت بیشتری برای به دام انداختن هوا داخل
ماده دارند و می توان با ضخامت های کمتری به خاصیت مطلوب رسید.

پوشــش هاى اليه نازك درابعاد ميكرون نانو عايق با چسبندگى عالى بر
روى سطوح فلزات ،پليمرها ،چوب ،گچ ،سيمان و  ...جايگزين عايق گرم
و ســرد موجود و همچنين رنگ هاى صنعتى و سيستم حفاظت خوردگى
تجهيزات خواهد شد.
الف) ایروژل(1هوای فشرده)

ایروژل یک ماده جامد با چگالی بســیار پایین می باشــد که نخستین بار
توسط استیون کیستلر در سال  1931میالدی تولید گردید .و سپس توسط
ناســا جهت پوشش ژاکتها بکار گرفته شــد .اولین ژاکت پوشیده شده از
ایروژل تحت عنوان صفر مطلق در ســال  1999میالدی ساخته شد .این
ژاکت بعد از تکمیل شدن در نواحی قطب جنوب مورد آزمایش قرار گرفت
و تمامی مراحل را با موفقیت پشت سر گذاشت.
ماده ایروژل توسط فرایند ســل -ژل 2ساخته می شود و به دلیل ساختار
منحصر به فرد به عنوان ســبک ترین ماده جامد شــناخته شده در جهان
به حســاب می آید بطوریکه چگالی سبک ترین نمونه ساخته شده از آن
تنها  3برابر هواست.

کاربرد ایروژل :

1 )1برای نماسازی و همچنین در فضاهای داخلی می توان از پانل های
شیشــه ای دو جــداره که فضای میانــی آنها انباشــته از ایروژل
می باشد استفاده کرد.

شکل-3کاربرد پانل های شیشه ای ازعایقهای حرارتی ایروژل در نماهای
بیرونی و داخلی ساختمان
شکل  -2میزان اتالف حرارتی از قسمتهای مختلف ساختمان
معرفی نانو عایق های حرارتی:

با توجه به شــرايط آب و هوايى ما نياز به مصرف انرژى براى گرم كردن
و يا ســرد كردن محيط زندگى خود داريم ،كه مقدار انرژى براى برآورده
شدن اين نياز مى تواند با كاربرد عايقهاى حرارتى به مقدار قابل مالحظه
اى كاهــش يابد .از ويژگيهاى اســتفاده از محصوالت فن آورى نانو مى
توان به ســهولت روش ،زمان بســيار كم بدون نياز به تجهيزات خاص و
نيروى انسانى متخصص اشاره كرد .با استفاده از محصوالت فناورى نانو،

2 )2عایق های پتویی ایروژل که بصورت کامپوزیتی از ایروژل سیلیکا و
الیاف تقویت کننده هســتند در برابر شوک های حرارتی مقاوم بوده
و دماهای بســیار باال را تحمل می کنند و غیر قابل اشتعال هستند.
این کامپوزیت ها می توانند در عایقکاری دیوارها ،ســقف ها و لوله
ها استفاده شوند.

Aerogel 1
Sol-Gel 2
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جدول-1چند نمونه از شرکت های ارائه دهنده محصوالت نانو عایق حرارتی
نانو عایق آکسون

رنگ عایق نانو

طرنگ شیمی

نانو پوشش های عایق حرارتی

آریبان پارس
Cabot

شکل-4استفاده از ایروژل پتویی به منظور عایقکاری دیوارها

49

نام شرکت

محصول

 )3از ایروژل دانه ای به عنوان عایق فله ای معموال در عایقکاری
نورگیرها و شیشه های سقفی استفاده می شود.
ب) شیشه های عایق

موادی که بتوانند روی انتقال انرژی و گرما کنترل ایجاد کنند ،می توانند
بر شیشــه ها به عنوان عایق حرارتی پوشش داده شوند .شیشه هایی که
روی آنها چنین پوشــش هایی ایجاد شــده باشد می تواند کارایی بهتری
از شیشه های چند جداره داشــته باشد و جایگزین آنها شود .به واقع این
شیشــه ها با جذب اشــعه های ماورابنفش و مادون قرمــز مانع از ورود
و خروج انرژی حرارتی می شــوند و می توانند بــه عنوان عایق حرارتی
اســتفاده شــوند ولی چون نور مرئی را عبور می دهند تاثیری روی عبور
روشنایی ندارند.

Airglass AB
Industrial-Nanotech, Inc

محلول پوشش شیشه
ایروژل

ایروژل

رنگ عایق حرارتی

نتیجه گیری

بــا توجه بــه معایبــی که عایــق های ســنتی نظیر پشــم شیشــه،
یونولیت و پشــم ســنگ نســبت به نانو عایق هــا دارنــد از جمله :به
وجــود آمدن خوردگــی زیر عایــق ها به دلیــل جذب رطوبــت ،بروز
مشــکالت زیســت محیطی ،وزن و ضخامت زیاد و  ...لزوم اســتفاده از
نانو عایق ها احســاس می شــود .به عنوان نمونــه ،عموم ًا جهت بهبود
عایــق های ســنتی در ســاختمان باید ضخامــت آن هــا افزایش یابد
در حالــی که در بســیاری از کاربردهــا افزایش ضخامــت امکان پذیر
نیســت .هر چنــد افزایش ضخامــت با افزایــش مــاده ی مصرفی و
هزینه ی تمام شــده همراه می باشــد .از طرفــی بکارگیری عایق های
ســنتی در ســاختمان هــا محدودیــت هــای ایمنــی را نیز شــامل
می شــود یعنی این مواد در مواقع آتش ســوزی باعــث ایجاد گازهای
سمی می شــوند .در نمودار میله ای زیر مقاومت حرارتی ایروژل با سایر
عایق های رایج در بازار مقایســه شده است .از نمودار مورد نظر می توان
دریافت که نانو عایق ها به دلیل هدایت حرارتی پایین به میزان  2-6برابر
بازده بیشتری در قیاس با عایق های سنتی دارند و می توانند به طرز قابل
توجهی از هزینه های سرمایش و گرمایش ساختمان ها بکاهند.

شکل-5یک نمونه از شیشه عایق حرارتی

پ) نانو رنگ ها و اسپری ها

مواد عایق می توانند به صورت رنگ یا اســپری روی سطوح پوشش داده
شــوند .این پوشش ها از موادی ساخته شده اند که در حد مولکولی هوا را
بــه دام می اندازند و ضخامت خیلی کمی از آنها می تواند اثر زیادی روی
عایق کردن داشــته باشد .قابل ذکر است که ماده اصلی بکار گرفته شده
در رنگ ها و پوشــش های عایق حرارتی ،مواد متخلخلی مثل نانو ذرات
تیتانیا یا زیرکونیا هستند که توانایی به دام انداختن هوا را داشته باشند.
شکل -7نمودار مقاومت حرارتی در هر اینچ برای عایقهای حرارتی مختلف

منابع

1 -1ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو ،نشــریه محصوالت فناوری نانو در
صنعت ساخت و ساز ،تابستان 94

شکل -6دیوار پوشش داده شده با رنگ نانو عایق
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مهندس احمد چگینی
ahmad.chegini59@gmail.com

با توجه به اهمیت روز افزون بازدهی انرژی در تأسیســات و ســامانه
های گرمایشــی ساختمان ها ،لزوم استفاده از دستگاه های پر بازده و
با حداقل اتالف حرارتی در کاربردهای مختلف از جمله گرمایش آب و
فضای ساختمان بیشتر احساس می شود .یکی از فناوری های شناخته
شده و مطرح برای این موضوع سامانه چگالشی می باشد که در آنها از
انرژی حاصل از تقطیر بخار آب موجود در محصوالت احتراق نیز بهره
گرفته شده است.
در کشورهای توســعه یافته صنعتی از دیگ های چگالشی به میزان
قابــل توجهی در ســامانه هــای گرمایش مرکــزی ،گرمایش آب و
پکیج ها اســتفاده می شــود .دیگ های چگالشی به طور کلی دارای
فنــاوری باالتری از نظــر رده بازدهی انرژی می باشــند و جایگزینی
آنها با پکیج های فعلی به طور قابل توجهی مصرف ســوخت و تولید
آالینده های محیطی را کاهش داده و در نتیجه ســبب کاهش هزینه
های تحمیلی به دولت و هزینه های ساالنه مصرف کنندگان می گردد.
طبق اطالعات ارائه شــده توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت
حدود  40درصد انرژی مصرفی کشــور به بخش ساختمان تعلق دارد
و از این رو ،باالترین سهم مصرف انرژی در ساختمان ها به تجهیزات
گرمایــش مربوط می گردد .به منظور افزایش بازدهی پکیج و کاهش
مصرف سوخت آنها ،پکیج های چگالشی مورد توجه می باشد .یکی از
عوامل تعیین کننده در افزایش راندمان ،دمای آب برگشــتی به پکیج
(ورودی به مبدل حرارتی چگالنده) می باشد .ساالنه در حدود سیصد
هزار پکیج گرمایشــی در کشــور تولید و حدود سیصد هزار نیز وارد
می گردد که  10در صد آن از نوع چگالشــی می باشــد .بنابراین در
صورت بکارگیری پکیج های چگالشی به جای نوع ساده آن و نیز سایر
تجهیزات گرمایشــی می توان به میــزان قابل توجهی در مصرف گاز
طبیعی کشــور صرفه جویی نمود .بر اساس آزمایشات و نتایج بدست
آمــده ،بازیافت حرارت نهان در پکیج های چگالشــی موجب افزایش
 11/5درصدی راندمان نســبت به پکیج های گرمایشی ساده گردیده
است .بویلر چگالشی در تبادل حرارتی بسیار کارآمد است زیرا می تواند

حداکثر گرمای سوخت را اجرا کند .در سیستم بویلر چگالشی از انرژی
دود حاصل از احتراق برای پیش گرمایش آب سرد ورودی پکیج (بویلر)
استفاده می شود و یا با طراحی و استفاده از جنس های ضد خوردگی،
اســتفاده از مشــعل های به خصوص خود بویلر توان تولید حرارت با
راندمان تا  98در صد به همراه خواهد داشت.
وقتــی گاز می ســوزد آب و دی اکســید کربن تولید می شــوند .در
پکیــج ها و بویلرهای قدیمــی این گازها با دمای بــاال (حدود 150
تا  300درجه ســانتی گراد) از دودکش خارج می شــود .آب در این
دما به حالت بخار اســت و این بخار وارد اتمســفر می شــود ،در این
روش تقریبــا تمام حرارت تولید شــده ســوخت هدر مــی رود ولی
با اســتفاده از بویلر چگالشــی می توان حداکثر گرمای ســوخت را
اســتخراج کرد .در نتیجــه گازهای خروجی در یــک درجه حرارت
پاییــن تر قرار می گیرند .در این دما بخار آب تولید شــده در فرآیند
سوخت به فاز مایع می رود و انرژی بیشتری بازیافت می شود (شکل .)1

شکل  -1اساس کار پکیج چگالشی
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بررسی احتراق

برای مفهومی تر شدن سیستم پکیج های چگالشی باید بیان نمود که
در زمان سوختن گاز حدود  14برابر حجمی گاز ورودی به مشعل ،هوا
وارد سیســتم می گردد .این هوای وارد شده به پگیج چگالشی دارای
میزانی رطوبت (آب) اســت .این رطوبــت (آب) موجود در هوا بعد از
گرفتن گرما از مشــعل به بخار تبدیل می شود و پس از گذر از داخل
بویلر یا همان پگیج چگالشــی وارد دود کش می شود .همان طور که
گفته شد دمای نقطه شبنم محصوالت احتراق وابسته به عواملی چون
میزان هوای اضافه و دی اکســید کربن محصوالت احتراق اســت .به
طور کلی با افزایش میزان دی اکسید کربن یا به عبارت دیگر کاهش
هوای اضافه ،دمای نقطه شبنم ومیزان چگالش افزایش می یابد .بسته
به اینکه میزان دی اکســید کربن در محصوالت احتراق به چه میزان
باشد تغییرات دمای نقطه شبنم بر حسب ارتفاع متفاوت است .شکل
 2تغییرات دمای نقطه شبنم را در دو درصد متفاوت دی اکسیدکربن
برحسب ارتفاع را نشان می دهد.
شکل  -3نمودار کارکرد بویلر چگالشی با دمای آب  160درجه
فارنهایت در شرایط آب و هوایی تهران
همان طور که که در شکل  4مشاهده می شود10/2 ،درصد از محتوای گاز
طبیعی را گرمای نهان تشکیل می دهد که سهم قابل توجهی است .این
سهم از انرژی در پکیج های غیر چگالشی به هدر می رود .در صورتی که در
پکیج های چگالشــی این ســهم برای گرمایش آب ورودی به پکیج
استفاده می شود.

شکل  -2تغییرات دمای نقطه شبنم را در دو درصد متفاوت دی
اکسیدکربن برحسب ارتفاع
مطابق شکل برای شــهر تهران با ارتفاع  4000فوت از سطح دریا ،با
افزایش میزان دی اکسید کربن از  8درصد به  10/2درصد دمای نقطه
شبنم محصوالت احتراق  5درجه افزایش می یابد .افزایش میزان دی
اکســید کربن از طریق کاهش هوای اضافه صورت می پذیرد .به طور
کلی هرچه میزان هوای اضافه کمتر باشد راندمان بویلرهای چگالشی
افزایش می یابد.

شرایط آب وهوا و راندمان بویلر چگالشی
در اواســط زمســتان ،دما معموالً صفر یا زیر صفر درجه سلسیوس و
ماکزیمم انرژی گرمایی برای محیط مورد نیاز است .بویلرهای چگالشی
باید آب را با دمای باالتری به پایانه های حرارتی بفرستند .دراین حالت
ممکن است بویلرهای چگالشــی از مود کندانس خارج شوند .همان
طورکه گفته شد درفصول سرد زمستان زمانی که دمای خارج به زیر
 30درجه فارنهایت می رسد ،دمای برگشتی به بویلر به مقداری کمتر
از دمای نقطه شــبنم محصوالت احتراق می رسد و درنتیجه چگالش
اتفاق نمی افتد و بویلر از مود کندانس خارج می شــود که با افزایش
دمای کارکرد سیســتم گرمایشــی و به دنبال آن ،افزایش دمای آب
برگشتی به بویلر ،مدت زمانی که پکیج های چگالشی از مود کندانس
خارج می شوند افزایش می یابد .البته ذکر این نکته ضروری به نظر می
رسد که پکیج و بویلرهای چگالشی در زمانی که درمود کندانس قرار
ندارند نیز به مراتب راندمان باالتری نسبت به انواع غیر چگالشی دارند.
به عنوان مثال برای شــهری مثل تهران برای دمای طراحی سیستم
160درجه فارنهایت تنها در  2/2درصد وبرای دمای طراحی سیستم
 180درجه فارنهایت تنها در  11/91درصد ازسال ممکن است بویلرها
از مود کندانس خارج شوند (شکل .)3

شکل  -4محتوای انرژی گاز طبیعی
امتیازات تکنولوژی کاندنسینگ
-مصرف انرژی پایین.

کاهش آلودگی محیط زیســت به علت کاهش گازهای آالیندهحاصل از احتراق.
قابلیت مدوالسیون و گرمایش مناطق حرارتی مختلف.اســتفاده از ایــن سیســتم در سیســتم رادیاتــور -15 10درصــد و در سیســتم گرمایــش از کــف رادیاتــور
 14-18درصد و در سیستم درجه حرارت پایین (برگشتی) مثل
گرمایش از کف  25-30درصد کاهش مصرف انرژی را شــاهد
خواهیم بود.

انواع پکیج های چگالشی

پکیج چگالشــی معمولی :در این نوع از پکیج های چگالشی یک
مبدل حرارتی برای تأمین آب گرم خانگی وجود دارد .هنگامی که دوش
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حمام باز می شود آب سرد از درون مبدل عبور کرده و گرم می شود.
این پکیج ها قیمت پایینی دارند و مشکلشان این است که اگر چند نفر
همزمان وارد حمام شوند نمی تواند آب گرم الزم را تأمین نماید .از این
مدل ،در آپارتمان ها و سوییت های کوچک استفاده می شود (شکل .)5

شکل  -7پکیج چگالشی با مخزن گرم کننده

ترکیب سیستم های خورشیدی و پکیج چگالشی

شکل  -5پکیج چگالشی معمولی
پکیج چگالشی با مخزن درونی :این پکیج ها یک مخزن ذخیره
( 45تا  60لیتر) برای تأمین آب گرم خانگی دارند .هنگامی که دوش باز
می شود آب از مخزن ذخیره تامین می شود (شکل  .)6این مدل پکیج
کمی گرانتر از مدل قبلی است اما مشکل تأمین آب همزمان برای چند
نفر را ندارد .کویل های موجود در مخزن ذخیره آب قدرت باالیی دارند.
این پکیج ها برای ساختمان های تا سه اتاق خواب مناسب می باشند.

همانطور که در شکل  8نشان داده شده به راحتی می توان پکیج
چگالشی را با نصب یک جفت کویل آب گرم که از باال به پکیج و از
پایین به سیستم خورشیدی متصل است ،ترکیب کرد.

شکل  -8ترکیب سیستم های خورشیدی و پکیج چگالشی

شکل  -6پکیج چگالشی با مخزن معمولی
پکیج چگالشی با مخزن گرم کننده :این نوع پکیج ها ،مخزن ذخیره
یا مبدل حرارتی ندارند .بلکه یک مخزن گرم کننده جدا برای آب دارند که
به طور غیر مستقیم آب خانگی را از طریق کویل های درون مخزن گرم
می کنند .این پکیج ها برای هر نوع ساختمانی کاربرد دارند (شکل .)7

امید است در آینده ای نزدیک شاهد استفاده بیشتر از این سیستم برای
پایین آوردن هزینه های انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی باشیم
کــه این امر با همکاری مهندســان ،متخصصان و متولیان در صنعت
ساختمان و تأسیسات امکان پذیر میباشد.
مراجع:

1 -1اسکونژاد ،محمد مهدي .اقتصاد مهندسی ارزیابی اقتصادي پروژه
هاي صنعتی .انتشارات دانشگاه امیرکبیر ()1378

2 -2صباح ،ســمانه .پیش بین ،ســید ایمــان .مقیمــان ،محمد.
تاثیربکارگیری پکیج چگالشــی بر بهینه سازی مصرف انرژی.
دومین همایش ملی ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (با
رویکرد توسعه پایدار) ،اصفهان ()1391
3 -3جزوات آموزشی شرکت پاکمن
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 -1پروتاگوراس در قرن پنجم قبل از ميالد مسيح مي زيست و گفته مشهوري
دارد بدين مضمون كه :انســان مقياس همه چيزهاست ،همه چيزهائي كه
هست و همه چيزهائي كه نيســت! اين گفته پروتاگوراس با اين گفته متن
ديني ما مي تواند همخواني داشته باشد كه خداوند فرمود :من گنجي پنهان
بودم ،خواستم آشــكار شوم ،انسان را خلق كردم .اما سوالي كه اينجا مطرح
مي شــود اين است كه چه چيزي يا چه ويژگي هاي در انسان است كه او را
اينچنين متمايز از ساير موجودات مي كند به قسمي كه او مقياس همه چيز
مــي شــود و يا اينكه او را به جايــگاه تجلي خداوند مي رســاند؟ با اندكي
مداقه مي توان پاســخ داد كه اين ويژگي منحصــر بفرد ،عقل آدمي ،يا اگر
بخواهيم آشــكارتر بگوئيم "زبان" آدمي ســت ،تا آنجا كه ارسطو در بيش
از  2300ســال پيش در تعريف انســان مي گويد كه :انسان ،حيوان ناطق
اســت و عجيب آن كه اين هم در متن ديني ما هست كه :اول ،كلمه بود!.
گاليلــه هم در قرن هفدهــم ميالدي تحت تاثير اهميــت زبان مي گفت:
خداوند ،كتاب دوم اش يعني كتاب طبيعت را به زبان رياضي نوشــته است!
به عبارتــي ديگر ،از نظر گاليله طبيعت به زبــان رياضي حرف مي زند يا
رياضيات ،زبان طبيعت اســت .اگرچه اين تعبير و اســتعاره گاليله در اوائل
دوره مدرن ،هشــدار بجائــي بود در اهميــت دادن به زبــان و رياضيات،
امــا بايد گفت كــه طبيعت ،زبان ندارد و قادر به حرف زدن نيســت ،اين ما
آدميان ايم كه زبان داريم و حرف مي زنيم و با استفاده از رياضيات كه آن هم
امري زباني ست ،طبيعت را مي كاويم و مي شناسيم .ويتگنشتاين در نيمه اول
قرن بيستم ،زبان را زائيده اجتماع و محصول تكامل طبيعي زندگي اجتماعي
مي دانست .اگر نظر ويتگنشتاين را بپذيريم كه به نظر پذيرفتني هم مي آيد ،در
آن صورت مي توان اينگونه تعبیر كرد كه :خداوند به ما نه عقل و نه زبان بلكه
زندگي جمعي عطا فرمود ،پس از آن طي تكامل طبيعي ،زبان نضج گرفت و
در پي آن در طول تاريــخ و به تدريج عقل ،ذهن ،روان ،رياضيات ،معرفت،
حقيقت ،معنا و بسياري چيزهاي ديگر كه همگي وابسته به زبان يا زباني اند،
پديد آمدند و مي آيند .شــايد چنين تعبيري بتواند گفته مشهور پروتاگوراس
در فوق را معنا و مفهومي ديگر ببخشد .همچنين فيثاغورث با قضيه مشهور
منتسب شده بنام او ،باعث شد تا افالطون به زعم خود به كشف قوه "عقل"
در آدميزاده برســد كه به واســطه آن مي توان به حقايق ازلي و ابدي دست
يافــت و هيچ فكر نكرد كه بدون "زبان" چگونه مي توان به چنين حقايقي
نائل آمد؟ و بدين ترتيب افالطون با ابداع دوگانه يا تمايز عقل و احساس ،از
آن زمان تاكنون همه را درگير و گرفتار كرده است .بيش از دو هزار سال بعد
از افالطون ،دكارت با ابداع «ذهن» و ت ًامل و درون بيني درآن و شك كردن
در همه چيز بجز خودش كه شــك مي كند ،به زعم خود به معرفتي يقيني
دست يافت« :مي انديشم پس هستم !» .دكارت هم هيچ نينديشيد كه بدون
«زبان» چگونه مي توان شك كرد يا حتي انديشيد؟ .اگر هم او فكر مي كرد
كه «زبان» وسيله اي ست براي بيان انديشه ،در اين صورت اين سوال پيش
مي آيد كه چگونه انديشه دروني وغيرزباني ،زباني مي گردد؟ و چگونه انديشه
بي زبان در قالب جمله يا جمالت زباني در مي آيد؟ جمله يا جمالتي كه براي
ديگــر همزبانان با معنا و قابل فهم اند .جان الك هم كه هم عصر دكارت
و بنيانگذار تجربه گرائي بود ،سخت تحت تاثير مفهوم « ذهن» دكارت قرار
گرفت و آن را مثل لوح ســپيدي مي پنداشــت كه جهان و اشياء اش در آن
نقش مي زنند .او اين نقش ها را پايه ،اســاس و منشاء هر گونه معرفتي نزد
آدمي مي پنداشت .البته اينجا هم مي شود با جايگزيني واژه « نقش» با واژه
«انديشه » همان سوال باال را دوباره پيش كشيد .كانت هم تحت تاثير فلسفه
هيوم با آن كه متوجه شــد ،معرفت به گزاره ها ،يعني به جمالت زبان تعلق
مــي گيرد ،بــاز هم بــر نقش ســاماندهي و قــوام بخشــي «ذهن» در
نيــل بــه معرفت و حقيقت ت ًاكيد داشــت .مشــكل همه اين فيلســوفان
نامــدار و برجســته اين بود كه آنان نقش زبان را دســت كــم مي گرفتند
و آن را صرفــ ًا وســيله ابــراز و بيــان چيزهــاي درون و بيــرون آدمــي
مي پنداشتند .حتي امروز هم تقريب ًا همگان تحت تاثير واژگان به وجود آمده
در دوره مدرن ،درباره زبان اينچنين مي انديشــند .فكر مي كنند كه در خارج
از ذهــن يك واقعيت عيني وجود دارد كه درباره اش مي انديشــيم و آن را
مي شناســيم و سپس آنها را در قالب زبان بيان مي كنيم .يعني ذهن و عين
يا زبان و امر واقع را جدا از هم مي پندارند و به فكر كســي خطور نمي كند
كه شايد امر واقع و زبان در رابطه اي دروني  ،با هم و درهم تنيده اند  ،يعني
نمي توانيم “امر واقع بي زبان” و “زبان بدون امر واقع” داشته باشيم .فلسفه،
تاريخي ست چون تاريخ فلسفه داريم و بنابراين فلسفه را سرگذشت و نقاط

عطف تاريخي دوران سازي ست كه يكي ازآنها در اواسط قرن بيستم ميالدي
به وقوع پيوست و آن زماني بود كه ويتگشتاين ظهور كرد!.

 -2لودويك ويتگنشتاين نخستين فيلســوف بزرگي ست كه در همه عمر
فلســفي اش دغدغه «زبان» داشت .البته كســي كه قبل از او زمينه چنين
دغدغــه اي را برايــش فراهم كرده فرگه بود كه تحت تاثير انديشــه هاي
اليب نيتز و شرايط زمانه اش به پژوهش هائي درباره حساب و منطق دست
زد و با كارهايش توجه فيلســوفان را از پرداختن بــه «ذهن» و «روان» به
ســوي «زبان» جلب كرد .عطف توجه فرگه به زبــان بدون اينكه خودش
بداند يا بخواهد باعث شــد تا مقدمه حذف ذهن و امور ذهني ،بعدها توسط

ويتگنشــتاين در اواسط قرن بيســتم مهيا گردد ،اموري كه بين ما و جهان
موانعي ايجاد مي كردند يا اگــر بخواهيم هنوز هم مي كنند .همچنين اين
فرگه بود كه براي نخســتين بار اعالم كرد كه معناي “واژه” وابسته به متن
است ،يعني واژه به تنهائي معنايي ندارد ،مگر آن كه در جمله اي بكار رود.
كسي كه از طريق اشاره ،واژه اي را مي شنود در صورتي احتمال دارد معناي
آن واژه را بفهمد كه يا زبان آن واژه را بلد باشد و يا حداقل با يك زباني آشنا
باشد ،يعني ساختن جمله را بلد باشد ،در غير اينصورت قادر به فهم معناي واژه
نخواهد بود .حال اگر واژه به گونه اي باشد كه نتوان از طريق اشاره آن را بيان
كرد ،مثل واژه «حقيقت» در اين صورت تنها راه پي بردن به معناي اين واژه،

زبان نه  ،بازي هاي زباني

خواب نهم ظهور ويتگنشتاين

توانایي به كاربردن آن در جمالت زبان فارسي ست و راه ديگري وجود ندارد.
همين مطالب بود كه ويتگنشتاين را به اين نتيجه رساند كه :معنا يعني كاربرد!.
از نظر ويتگنشتاين معنا نه چيزي يا هويتي دروني يا بيروني بلكه صرف ًا امري
زباني ست .اگر با كاربرد واژه در زبان معناي آن را مي فهميم ،اين حاكي از آن
است كه معنا «چيزي» نيست .چون در كاربست واژه ،چيزي حاصل نمي شود
جز يك تغيير وضع يا تغيير حالت زباني نه فيزيكي :تغيير وضع از بلد نبودن
به بلد شدن .ويتگنشتاين يادگيري زبان را مثل يادگيري بازي مي داند كه با
شــركت كردن در بازي ،آن را ياد مي گيريم .به همين شيوه الزمه يادگيري
زبان مادري يا زبان اول هم شــركت در بازي زباني ست تا به تدريج كاربرد
واژه ها ياد گرفته شــود و كاربرد واژه ها هم چيزي
نيست جز جمله ساختن
بــا واژه .وقتــي كه به
راحتي واژه در جمالت
گوناگون بكار برده شود
معناي واژه فهميده شده
است .بنابراين اين گفته
كه :ما در درون خود به
معاني دست مي يابيم و
ســپس آن ها را با زبان
بيان مي كنيم ،بي معنا
مي شود .هم چنين اين
نظر خــود فرگه هم كه
مي پنداشت معنا ،چيزي
عيني يعني در بيرون از
ما وجود دارد ،اشتباه بوده
اســت .اينها مطالبي
ست كه در عين جالب
و مهــم بــودن بقدري
عجيب و غريب اند كه
از فرط عجيب و غريبي
تا زمان ويتگنشتاين به
مغز كسي خطور نكرده
اند و اگر او نمي بود به
احتمال قوي تاكنون و
در آينده نيز به فكر كسي
نمي رسيد .اينجاست كه
مي گوينــد عظمــت و
بزرگي فيلســوف نه در
پاســخ دادن به مسائل
كهنه و قديمي بلكه در
افكندن طرح نوئي است
كه تاكنون بي ســابقه
و بي نظير بوده باشــد.
طرحي كه مسائل كهنه
و قديمي را نه حل بلكه
دکتر محمود حسن پور منحل مي كند ،چرا كه
به قول ويتگنشــتاين
اينها نه مســائل ،بلكه
معماهاي زباني بوده اند!
 -3نكته ديگري كه ويتگنشــتاين پيش كشــيد آن اســت كه زبان امري
اجتماعي ســت و ما زبان خصوصي نداريم .از نظــر او الزمه پيدايش واژه
ها و زبان وجود حداقل دو نفر اســت كــه در ارتباط با هم كار و زندگي مي
كنند ،در غير اينصورت زبان محلي از اعراب نخواهد داشت .بنابراين واژه ها
و زبان مثل ابزاري اند كه براي تســهيل امور آدميان در بين خودشان شكل
گرفته است و همانطور كه هر ابزاري كاربردهاي متفاوتي دارد ،واژه ها را هم
مي توان براي مقاصد گوناگون بكار برد .بنابراين ما نه يك زبان بلكه بازي
هاي زباني داريم .مثل بــازي زباني علم ،بازي زباني دين ،بازي زباني هنر،
بازي زباني ادبيات ،بازي زباني سياســت و غيره .ويتگنشتاين با تشبيه زبان

بــه “ بازي” قصد دارد به ما بفهماند كه او ًال زبان ماهيت و جوهر يگانه اي
ندارد كه لزوم ًا براي يك عملكرد خاص ابداع شــده باشد همانطوريكه بازي
هاي متفاوت ماهيت و جوهر يگانه اي ندارند كه در همه آنها مشترك باشد
بلكه حداكثر با هم شــباهت خانوادگي دارند و ثاني ًا مي دانيم كه هيچ بازي
اي بــر بازي هاي ديگر برتري ندارد .اين مطلب در مورد زبان ها هم صادق
اســت ،يعني ما نبايد مث ً
ال زبان علم را بر زبــان هاي ديگر برتر بدانيم .ثالث ًا
همانطور كه به مرور زمان ممكن است بازي هاي جديدي ساخته شوند و يا
بــازي هاي موجــود حك و اصــاح گردنــد ،زبان هم چنيــن خاصيتي
دارد .بــه عبــارت ديگر ،زبــان خاصيــت آفرينندگــي و رو بــه تزايد و
گســترش دارد و مــا همواره شــاهد رويــش و باليدن بــازي زباني هاي
جديــدي خواهيــم بــود .رابعــ ًا نكته بســيار مهم آن اســت كــه ما در
بازي ها به هيچ حقيقتي دست نمي يابيم و اصو ًال در بازي ها حقيقتي وجود
ندارد تا بدان دســت يابيم .در زبان هم اينگونه است و هر حقيقتي كه فكر
مي كنيم بدان دست يافتيم چيزي جز بر ساخته هاي خود ما نيست .به عبارت
ديگر ما از طريق زبان ،جهان را تمشيت مي دهيم .خالصه آن كه علم ما از
تبار ماست و بر چسب آدميزاده را بر خود دارد.

 -4نكتــه آخر اين اســت كه ويتگنشــتاين جهان را شــامل امــور واقع
مــي داند و منظــورش از «امر واقــع» جمله اي زباني ســت .توجه كنيد
بــه كتابي كه روي ميز اســت ،در اينصــورت از نظر ويتگنشــتاين جمله
« كتــاب روي ميــز اســت» يــك « امر واقع» اســت .ميــز و كتاب دو
شــيئي اند اما امر واقع ،جمله فوق است .بنابراين جهان يا همان امور واقع،
زباني اند يعني جهان ما ساخته زبان ماست! به عبارت ديگر ،جهان ما در زبان
ماســت و از آن جدا نيست و نمي تواند جدا از آن باشد .يعني ما نمي توانيم
از زبان بيرون برويــم و از آنجا به رابطه بين زبان و جهان نگاه كنيم .پيوند
«زبان – جهان» پيوندي دروني و ناگسســتني ست .مانند «فضا – زمان»
انيشتين كه از هم جدا نبوده و يك پيوستار را تشكيل مي دهند و تار و پودي
در هــم تنيده انــد .وقتي مولوي مي گويد :اي برادر تو همه انديشــه اي ...
منظورش اين نيست كه تو و انديشه ات از هم جدا هستيد .اگر ويتگنشتاين
مي خواســت چيزي شبيه مولوي بگويد ،مي گفت :اي برادران ما همه زبان
ايم .چون زبان از نظر ويتگنشتاين امري اجتماعي ست و نه فردي ،بنابراين
او نمي تواند بگويد :اي برادر تو همه زباني .مشــكل مولوي و همه بزرگان
تاريخ تا زمان ويتگنشتاين در آن بوده كه جملگي معتقد به زبان خصوصي و
فردي بوده اند .حذف زبان يعني حذف جهان ،يعني حذف امور واقع نه حذف
اشــياء .عكس اش هم صادق است :حذف اشياء يعني حذف امور واقع ،چون
اگر اشياء نباشند امر واقع اي در كار نخواهد بود و چون جهان همان امور واقع
اســت پس با حذف امور واقع ،همزمان جهان و زبان حذف مي گردند .چون
بدون زبان ،امر واقع اي در كار نخواهد بود و بالعكس .بنابراين مي بينيم كه
ويتگنشتاين برخالف كانت اعتقادي به جهان في نفسه ندارد ،جهاني كه از
نظر كانت مرموز و دست نيافتني ست .مشكل كانت اين بود كه تحت تاثير
«ذهن» ابداعي دكارت بود .ذهني كه بين ما و جهان واســطه گري مي كند
و موانع مي تراشــد .اما ويتگنشــتاين با حذف خاصيت ارتباطي ذهن و امور
ذهني و عطف توجه به زبان ،رابطه ما با اشياي جهان را مستقيم و بي واسطه
مي كند و اين نوعي بازگشت به فلسفه يونان باستان است .البته منظور از اين
بازگشت ،بازگشتي ديالكتيكي ست .شكي نيست كه وجود اشياء و سر و كار
با آنها توأمان موجب ابداع زبان شــده است .اما يكبار ديگر تكرار مي كنم تا
فراموش نكنيم كه زبان براي تسهيل در امور ما آدميزادگان شكل گرفته است
نه اينكه ما را با مشكالت و مسائل الينحل ،اسرار و معماها مواجه كند .اين
آموزه ويتگنشــتاين را بخاطر بسپاريم كه هرجا با مسائل الينحل ،رازناك و
معمائي روبرو شديم بي برو برگرد در آنجاها زبان را درست بكار نبرده ايم يا
به قول خود ويتگنشتاين در چنين جاهائي زبان در مرخصي بسر مي برد! مثل
موتور اتومبيلي كه در جا روشن است. ...
خالصه آن كه ويتگنشتاين نغمه هائي چنان تازه و بديع ساز كرد كه موجب
تحول در جهان بيني و تغيير در نگاه ما به عالم و آدم شــد .او از آن دســته
فيلسوفان بزرگي ســت كه مسير فلسفه و فلسفه ورزي را سمت وسوئي نو
مي بخشند.

خسته نباشيد و بدرود تا بعد؛ اگر پيش آيد...
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اختراع المپ جدید

المپ الایدی تأمین میکند.

مسعود احمدی

المپی که با اســتفاده از جاذبــه کار میکند
میتواند بــرای یک میلیــارد و  ۳۰۰میلیون
نفــری کــه روی زمین بــدون بــرق زندگی
میکنند ،روشنایی قابل توجهی ایجاد کدند .این المپ که �Grav
 ity Lightنام دارد دارای گیرهای است که یک وزنه 12کیلویی
به آن آویزان میشود .فشار وزنه یادشده به موتوری که داخل آن
وجود دارد الکتریســیتهای را برای روشــنماندن نیمساعتی یک
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مهندسئ امروز
شیر آب جدید با امکانی بسیار جالب
مسعوداحمدی

مخلــوط کــردن آب ســرد و گرم تا رســیدن بــه دمایی
متعــادل برای شســتن ظــرف و یا دوش گرفتن همیشــه
باعــث اتالف بیهوده آب میشــود .اما در یــک ابتکار جالب
از شــرکت  Ihouseشــیر آب هوشــمندی طراحی شده
که بــه تکنولوژی تشــخیص چهــره افراد مجهز اســت.
این شیر آب هوشمند به اسمارت فاست معروف است .کافی است که تنها یک مرتبه
دما و فشار آب مورد نظرتان را به عنوان تنظیمات اولیه به سیستم عامل این شیر وارد
کنید .پس از آن هر زمان که چهره شما در مقابل این شیر آب قرار گرفت ،آبی با درجه
حرارت و فشار مد نظر شما از آن جاری خواهد شد.
تنظیمدماوفشارآبیکهازطریقهرشخصبرایشتعریفمیشودبایکمشخصهرنگی
مربوط به یک چراغ LEDنیز بیان میشود .از طریق صفحه نمایشگر تمام لمسی2.8
اینچی نیز میتوانید به اطالعاتی نظیر زمان ،تاریخ و درجه حرارت محیط نیز دست یابید.

سیستم گرمایش از طریق قرنیز دیوار
حبیب اله حیدرزاده

سیستم گرمایش از طریق قرنیز دیوار سیستمی است که سادگی و
قابلیت کنترل سریع رادیاتورهای دیواری را با راحتی و پخش یکنواخت
گرمای اتاق توسط سیستم گرمایش از کف در یک سیستم فراهم آورده و معایب هر دو
سیستم را رفع کرده است .این سیستم آلیاژ اکسترودی با تکنولوژی مدرن پلیمری است
که زیبایی قرنیزها و سادگی رادیاتورها را در یک سیستم فراهم آورده و اجازه می دهد گرما
مثل رادیاتورهای دیواری سریع و مثل سیستم گرمایش از کف یکنواخت و از ارتفاع پایین در
اتاق پخش شود.همچنین با حذف رادیاتورهای دیواری امکان ایجاد تنوع بیشتر در چیدمان
وسایل ،نصب آسانتر پرده ها و استفاده از بخش های مختلف اتاق به نحو مطلوب فراهم
می گردد .استفاده از این سیستم به دلیل بازدهی باال و نیز امکان استفاده از آب با دمای
کم موجب کاهش مصرف انرژی به میزان حداقل  % 25می گردد.سطح تبادل حرارتی
گسترش یافته در این رادیاتورها امکان استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر آبگرمکن
های خورشیدی یا پمپ های حرارتی را حتی در زمستان های خیلی سرد فراهم می آورد.
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تهیه و تنظیم :سارا متولّی

نوشته :راجر هینس – داگالس هیتل
ترجمه :صادق صمدی – سلیامن چگینی
انتشارات:یزدا
سال انتشار1394 :
تعداد صفحات 332:صفحه

معرفےڪتاب

ساختمان های مدرن و سیستم های  HVACآنها باید دارای بازده انرژی باالیی بوده و در عین حال
پاسخگوینیازروزافزونتقاضابرایشرایطمطلوبکیفیتهوایداخلوایمنیساکنانباشند.صنعت
تاسیساتازجملهصنایعیاستکهگسترهوسیعیازکاربردهایصنعتیوخانگیرادربرمیگیرد.هدف
این کتاب ،تهیه و ارایه راهنمایی های الزم جهت بهینه سازی میزان کارآیی سیستم های کنترل تهویه
مطبوع()HVACبرایمهندسینطراحوهمچنینمسئوالنتعمیرونگهداریایننوعسیستمهااست.
برخی از فصول این کتاب عبارت است از :تئوری و اصطالحات کنترل ،ابزارهای کنترل
نیوماتیکی ،ابزارهای کنترل الکتریکی و الکترونیکی ،وسایل کنترل سیالی ،ابزارهای کنترل جریان،
سیستم های کنترل پایه ،کامل و الکتریکی ،تاسیسات پمپاژ و توزیع موتورخانه ی مرکزی و....
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1.1از مصالح سنتی در ساختامن
2.2سیم حامل بار الكرتييك
3.3این رنگ در کارگاه های ساختامنی نشانه هشدار است
4.4قسمت عمودی انشعاب گاز که جهت نصب رگوالتور توسط رشکت گاز در مجاورت
ملک مرصف کننده قرار می گیرد
5.5وسیله ای جهت اتصال دستگاههایی که با برق کار میکنند به منبع تغذیه جریان
متناوب اصلی در ساختامن
6.6پیــاده راه بــا شــیب حداکــر  1بــه  20کــه بــه عنــوان راه دسرتســی اســتفاده مــی شــوند
7.7آیین نامه بنت ایران
8.8وسیله ای که با ایجاد شعله کوچک در وسایل گاز سوز ،برای روشن کردن مشعل اصلی
استفاده می شود
9.9از آن برای ایجاد حجم توخالی جهت پر منودن توسط بنت تازه و شکل دادن به عملیات
بنت ریزی استفاده می شود
1010وسیله ای برای گردآوری و رهاسازی یکباره آب به منظور شستشوی رسویس بهداشتی
1111عضوی دورس و پسیو که انرژی الکرتیکی را ذخیره و برای ایجاد میدانهای الکرتیکی
یکنواخت میتوان از آن استفاده کرد
1212مصالحی که انتقال گرما و یا رطوبت را از محیطی به محیط دیگر به صورت موثر
کاهش دهد
1313نوع شکست در قطعات بتنی تحت نیروی خمشی در زمانی که میلگردها به حالت
تسلیمنرسند
1414هادی جریان
1515از انواع شالوده های عمیق
1616بار ثقلی وارد بر ساختامن که متناسب با نوع کاربری ساختامن تغییر می کند
1717از انواع جوش ساختامنی
1818نوع یک طرفه و دو طرفه آن در سقف ساختامن ها استفاده می شود
1919یک دستگاه گرمازای بسته که برای تاسیسات گرمایی ،با سیستم تامین آب گرم مرصفی،
آب گرم یا بخار تولید می کند
2020فضای ارتباطی بین طبقات ساختامن به منظور تعبیه آسانسور و باالبر
2121دستگاهی است شامل یک دسته و یک صفحه گرد چرخان که به منظور برش سنگ،
برش فلزات و پرداخت فلزات به کار می رود
2222لرزش و جنبش زمین که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی رسیع در
گسل های پوست ٔه زمین در مدت زمان کوتاه روی میدهد

41

ز عهــد پــدر یــادم آیــد همــی

کــه بــاران رحمــت بــر او هــر دمــی

کــه در طفلیم لــوح و دفتــر خرید

ز بهــرم یکــی خاتــم و زر خریــد

بــه در کرد ناگــه یکی مـــشتری

بــه خرمایــی از دســتم انگشــتری

چو نشناســد انگشــتری طفل خرد

بــه شــیرینی از وی تواننــد بــرد

تــو هــم قیمت عمــر نشــناختی

کــه در عیــش شــیرین برانداختــی

قیامــت که نیــکان بر اعلی رســند

ز قعرثــری* بــر ثریــا رســند

تو را خــود بماند ســر از ننگ پیش

کــه گــردت برآیــد عملهــای خویــش

بــرادر ،ز کار بــدان شــرم دار

کــه در روی نیــکان شــوی شرمســار
(*ثری :زیر زمین  ،خاک نم دار)
سعدی شیرازی
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اجرای نامناسب و غیر فنی
دودکش



عدم اجرای سازه نگهبان و
ریزش دیواره گود



اجرای نامناسب در محل
اتصال ستون و تیر



اجرای دیوار خارجی
ساختمان به صورت تک
جداره



اجرای نامناسب سیستم
آب و فاضالب ساختمان



اجراي کنسول بیش از
ضوابط فنی و نیز عدم
رعایت نکات فنی در آن



اجراي سقف کاذب با
آسیب زدن به تیرچه ها



اجراي نشیمن نامناسب
براي تیر در ساختمان
اسکلت فلزي
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سفـــرسبــز

یادداشت های دیدار از کانادا
شهریـور و مهـر مــاه 1393
مهندس مسعود نظری

شروع اکتشاف
سالهای آغازین قرن چهاردهم و پانزدهم مقارن است با شروع دوره ای به نام
رنســانس در اروپا که تحوالت سیاسی و اجتماعی ناشی از آن بعد ها سراسر
جهان را تحت تاثیر قرار می دهد .برای یافتن راهی دریایی از اروپا به شرق آسیا،
دریانوردان و کاشفان بسیاری برای دول استعمارگر اروپایی ،عازم سرزمین های
دور می گردند .از انگلســتان و اســکاتلند و فرانسه گرفته تا اسپانیا و پرتقال،
مردمانی با هدف کشف سرزمین های تازه و رسیدن به ثروت و قدرت مسیر
پر خطر اقیانوس اطلس را می پیمایند و به قاره های آمریکای شمالی و جنوبی
می رسند .سرزمین هایی بکر با مردمانی بومی و سرشار از معادن و غنایم و ثروت.
در ســال  1535ژاک کارتیه ،کاشف فرانسوی در منطقه ای نزدیک به شهر
مونترال فعلی در کانادا ،از بومیان ایروکویی ساکن در محل ،درباره نام سرزمین
جدیدی که پا به آن نهاده بود می پرســد و بومیان پاسخ می دهند «کاناتا»،
واژه ای هورونی -ایروکویی به معنی خانه ،ســرپناه یا ســرزمین؛ و بدینگونه
سرزمینی به وسعت نزدیک به ده میلیون کیلومتر مربع که از اقیانوس اطلس
درشرق آغاز و تا اقیانوس آرام در غرب ادامه دارد ،کانادا نامیده شد.
طبیعتبخشنده
کانادا ســرزمین شگفتی های طبیعی است .ســرزمینی که درآن بومی بودن
تقریبا بی معنی اســت و بیش از هفتاد درصد مردم آن از سرزمین های دیگر
به آنجا مهاجرت کرده و ســاکن شده اند .این سرزمین پهناور که دارای پنج
منطقه زمانی است ،تنها اندکی از روسیه کوچکتر است و دومین کشور بزرگ
دنیا محسوب می گردد در حالی که براساس آخرین سرشماری ها ،جمعیت آن
حدود ســی و شش میلیون نفر است .تراکم جمعیتی در این سرزمین شگفت
انگیز کمتراز چهار نفر در هر کیلومتر مربع است که در نوع خود نادر به شمار
می رود .البته بخش های وســیعی از ســرزمین کانادا به دلیل همجواری با
قطب شــمال وســرمای بیش از اندازه قابل سکونت نیست و تراکم جمعیت

در بیش از هفتاد درصد این کشــور محدود به بازمانده های بومیانی است که
با طبیعت آن خو گرفته اند .از منظر جغرافیای طبیعی ،کانادا از شرق تا غرب
به پنج منطقه اصلی تقسیم می شود که به ترتیب منطقه ،منطقه آتالنتیک،
کانادای مرکزی ،منطقه پریری ،سواحل غربی و منطقه شمال نام دارد .منطقه
آتالنتیک شامل ایالت های نوااسکاشیا ،نیوبرانزویک ،جزیره پرنس ادوارد ،و
ایالت نیوفاوندلند اســت .کانادای مرکزی که دارای بیشترین تراکم جمعیتی
است شامل دو ایالت مهم کبک و اونتاریو است و بیش از شصت درصد تولید
ناخالص ملی و سه چهارم محصوالت صنعتی و کشاورزی ،سهم این منطقه
است .منطقه پریری شامل ایالت های مانیتوبا ،ساسکاچوان و آلبرتا است که
بیشــتر این مناطق صاف و دارای استپ های فراوان هستند و مساعد ترین
منطقه کانادا برای محصوالت کشاورزی است .در منطقه موسوم به سواحل
غربی ،ایالت بریتیش کلمبیا وجود دارد که به داشــتن کوهها و جنگل های
بسیار زیبا مشهور است و صنایع چوب و صنعت ماهیگیری و به ویژه صنعت
توریسم ،از مشخصات بارز این ایالت زیبای کانادا است .بریتیش کلمبیا به دلیل
واقع شدن در منطقه خاص جغرافیایی دارای آب و هوایی بسیار معتدل است.
منطقه شمال کانادا شامل سه سرزمین به اسامی شمال غرب ،یوکان و نانوات
اســت که مجموعا یک سوم سرزمین کانادا را شامل می شود و البته به دلیل
سرمای بیش از حد ،مناطق شمالی دارای جمعیت بسیار کمی نسبت به سایر
مناطق کانادا اســت .این مناطق دارای منابع سرشار نفت ،گاز طبیعی و انواع
فلزات گرانبها می باشند .در مجموع ده ایالت و سه سرزمین ،جغرافیای وسیع
این سرزمین شگفت انگیز را تشکیل می دهند.
وجود پنج دریاچه دارای آب شیرین در جنوب کانادا و مرز مشترک با آمریکا،
یکی از بزرگترین مواهب طبیعی است که کانادا از ان برخوردار است .از مجموع
پنج دریاچه به نام های میشــیگان ،هورون ،ایری ،سوپریور و اونتاریو ،درپاچه
میشیگان به طور کامل در آمریکا قرار دارد و چهار دریاچه دیگر به صورت مرز

مشترک آبی بین دو کشور آمریکا و کانادا تقسیم شده است.
این دریاچه ها توسط رودخانه های به یکدیگر وصل می
باشند که در نهایت توسط رودخانه بیش از هزار و دویست
کیلومتری سنت الرنس ،از آبشــار معروف نیاگارا در مرز
مشترک آمریکا و کانادا به اقیانوس اطلس درشرق کانادا
متصل می گردد و بزرگترین آبراه کشتیرانی جهان و محور
اصلی رودخانه ای آمریکای شمالی محسوب می گردد .قرار
گرفتن دو ایالت کانادا یعنی بخشــهایی از کبک و بخش
عمده اونتاریو و البته ایالت میشیگان و بخش هایی از ایالت
های ویسکانسین و مینه سوتا ،به این بخش از جغرافیای
آمریکای شــمالی زیبایی وصف ناپذیری اعطا نموده که
مناظر طبیعی این مناطق به ویژه در اواخر تابستان و فصل
پاییز به تابلوهای نقاشی بیشتر شباهت دارد تا مناظر واقعی.

تصویر-1نماییازطبیعتزیبایکانادااوایلپاییز2014

تراکم جمعیت
بیشترین تراکم جمعیتی کانادا در منطقه ای است که داالن
کبک – ویندسور نام دارد و از شهر کبک سیتی در ایالت
کبک شــروع و تا شهر ویندســور در مرز آمریکا در غرب
ایالت اونتاریو ادامه دارد  .بیش از شــصت درصد جمعیت
کانادا در این منطقه پرتراکم که در تمامی مسیر هم مرز با
آمریکا است زندگی میکنند و بیش از پنجاه درصد تولید ناخالص ملی کانادا نیز
محصول فعالیت در همین منطقه است .

تصویر  -2منطقه موسوم به داالن کبک – ویندسور ،دارای بیشترین
تراکم جمعیتی در کانادا

منطقه غرب کانادا و شهر های جنوبی ایالت های مانیتوتوبا ،ساسکاچوان ،آلبرتا
و بریتیش کلمبیا نیز محل سکونت بخش قابل توجهی از جمعیت کانادا می باشد.

وجود بزرگراههای معروف به  401و  402و ...که شاهرگ حیاتی حمل و نقل
جاده ای در کانادا می باشند و سراسر این منطقه را به هم متصل می کنند یکی
از نمادهای توسعه در کانادا محسوب می گردد.

تصویر  -3بزرگــراه  - 401مجموعه ای از چند بزرگراه به نام های
 401تا  413شــاهرگ حیاتی حمل و نقل جاده ای کانادا را تشکیل
می دهند .بزرگراه  401از شهر مونترال درایالت کبک در شرق تا شهر
ویندسور در جنوب غربی ایالت اونتاریو در مرز آمریکا و کانادا ادامه دارد

در کانادا دو زبان رسمی وجود دارد .اکثریت مردم ایالت کبک فرانسوی زبان
هســتند و سبک و روش زندگی در این ایالت اروپایی است و شهر مونترال از
منظر سبک زندگی و تجارت و شهرنشینی شباهت زیادی به شهر پاریس دارد.
مردم ســایر ایالت ها انگلیسی زبان هستند و سبک و روش زندگی در ایالت
های کانادا (به استثنای کبک) به آمریکا شباهت فراوانی دارد .البته تعداد کثیر
مهاجرینی که در ایالت های مختلف کانادا زندگی می کنند ،زبان ،رســوم و
آیین های خاص خود را دارند و این امر به ویژه در ایالت اونتاریو و شهر تورنتو
مشــهود است .در شــهر تورنتو که بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر کانادا و
مرکز ایالت اونتاریو می باشد ،بیش از یکصد زبان وجود دارد که متعلق به اقوام
گوناگون مهاجر است .احترام به عقاید و مذاهب و باورهای ملل گوناگون ساکن
کانادا ،یکی از ویژگی های بارز این ســرزمین شگفت انگیز است .سرزمینی
که در قرون پانزده و شانزده میالدی تحت تسلط کامل اروپایی ها قرار داشت
و حتی در قرن هفدهم رســما فرانسه نو نامیده می شد ،امروز کشوری است
بــا مردمانی دارای بیش از یکصد قوم و زبــان و مذاهب گوناگون که آزادی
همه آنها در قانون به رسمیت شناخته شده و یکی از امن ترین و مرفه ترین
کشورهای دنیای امروز است .کشــوری که طی هفت سال متوالی از 1994
تا ســال  2000در رتبه بندی ســالیانه
سازمان موسوم به برنامه توسعه ملل متحد
رتبه بهترین کشور جهان برای زندگی را
دارا بــود و از آن پس نیز همواره در جمع
ده کشور برتر جهان برای زندگی به شمار
می رود.
قانونمداری و عرف باوری
کانادا کشور قانونمندی و قانونمداری است.
رعایت قوانین ،پرداخت مالیات ،احترام به
همنوع ،آزادی اندیشه ،تقدم منافع جمعی
بر فردی و خصلت هایی از این دســت،
بخشــی از خلق و خوی مردمی اســت
که بری از هر نوع اندیشــه مبتنی بر نژاد
پرســتی و قوم گرایی و دسته بندی های
رایج دنیای امروز ،در مســیر پیشــرفت و
تعالی گام بر می دارند .بیش از چهار قرن
زندگی به شکل عرفی و احترام به حقوق و
آزادی های فردی و اجتماعی درسرزمینی
برخوردار از مواهب طبیعی ،این کشوررا به
مامن همه کســانی بدل نموده که از بی
عدالتی و تبعیض رنج می برند و برای یافتن سرزمینی که بتوانند آزادانه زندگی
کنند ،رنج مهاجرت را بر به جان می خرند و به این کشور پناه می برند .کانادا
جزو محدود کشور هایی است که درآن ،پیروان همه مذاهب و عقاید در آزادی
کامل به ســر می برند و دولت خــود را موظف به حمایت از همه گروههای
اجتماعی ،صرف نظر از عقاید و باور های آنان می داند.
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تصویر  -4نمای مرکز تحقیقات علوم اسالمی  ،شامل مسجد و سالن
های آموزشی ،متعلق به مسلمانان اهل سنت در خیابان اکسفورد در
شهر لندن ( ایالت اونتاریو )

جامعه امروز کانادا که نوعا کشــوری فرا ملیتی محسوب می گردد ،براساس
همین اعتقاد توانسته اســت مردمان بسیاری را از اقصی نقاط جهان در خود
جای دهد و برای همه امکانی برابر را برای کار و اشتغال و داشتن زندگی آرام
که آرزوی تحقق نیافته بســیاری از جوامع امروز است  -فراهم آورد .همهکسانی که در این کشور پهناور و آرام به سر می برند این امکان را دارند که با
رعایت قوانین و مقررات و احترام به آن ،مدارج ترقی را براساس شایستگی ها
و توانایی های خود طی کنند.

در ایالت کبک با بیش از چهار میلیون و شهر ونکوور در ایالت بریتیش کلمبیا
(غربی ترین ایالت کانادا) با حدود سه میلیون نفر جمعیت ،سه شهر بزرگ کانادا
محسوب می گردند .پس ازآنها ،شهرهای ادمونتون و کلگری در ایالت آلبرتا با
بیش از یک میلیون نفر جمعیت ،ساسکاتون در ایالت ساسکاچوان ،وشهرهایی
مانند گینگســتون ،لندن و همیلتون در اونتاریو و شهر هالیفکس در ایالت نوا
اســکاتیا (در شرق) ،جزو شهرهای نسبتا بزرگ کانادا محسوب می گردند که
البته جمعیت این شهرها از هشتصد تا چهارصد هزار نفر متغیر است.
لندن – اونتاریو – کانادا
در دویست کیلومتری غرب تورنتو ،شــهری به نام لندن قرار دارد .نام لندن،
زمانی که ایالت اونتاریو تحت تســلط اســتعمار انگلستان قرار داشت توسط
حاکم وقت برای این شهر انتخاب شد و نام رودخانه ای که از شمال تا جنوب
این شهر جاری اســت نیز به نام تایمز (رودخانه مشهور شهر لندن ،پایتخت
انگلستان) نامیده شد .حتی نام خیابان های این شهر نیز از شهر لندن انگلستان
اقتباس شده و اسامی مانند ریچموند ،کویینز ،اکسفورد و تالبوت بر خیابان های
شهر لندن کانادا نقش بسته است.
لندن کانادا از منظر شهرســازی و توسعه اجتماعی و اقتصادی ،کامال مشابه
شــهرهای آمریکایی است و البته طبیعت بخشــنده و بی بدیل ،این شهر را
به یکی از زیباترین و پاک ترین شــهرهای کانادا بدل نموده و به جز منطقه
مرکزی شهر موسوم به دانتاون ،1سایر قسمت های شهر از طبیعتی بسیار زیبا
برخوردار است .سیستم شهرسازی مبتنی بر قانونمندی قوی کشور کانادا ،اجازه
ساخت و ســازهای بی رویه را به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی دهد و
توجه به بافت جنگلی و طبیعی این شهر ،مانند سایر شهرهای کانادا ،بخشی
از فرهنگ جا افتاده همه مردم و دســت اندرکاران است .وجود دو دریاچه آب
شــیرین در غرب و جنوب لندن ،آب و هوایی خاص را برای این شهر آرام به
ارمغان آورده است که درجه حرارت آن در تابستانها تا سی درجه باالی صفر
و در زمستانها تا همین مقدار زیر صفر متغیر است.
لندن براساس آخرین سرشماری ها بیش از چهارصد هزار نفر جمعیت دارد و
البته گســتردگی شهر به نحوی است که تراکم جمعیتی آن بسیار کم است.
شهری در پوشــش کامال جنگلی و دارای پارک های طبیعی بسیار وسیع و
دیدنی .تنها در مرکز شــهر میتوان ساختمان های بلند و برج را مشاهده نمود
که کامال براســاس شهرسازی تعریف شده بنا شده اند .اندکی دورتر از مرکز
شــهر ،مکانهایی که محل سکونت و زندگی مردم می باشد ،ساختمانهایی با
نماهای کامال مشابه و همگون و غالبا در یک یا دو طبقه وجود دارد که بدون
استثنا دارای فضای سبز حفاظت شده است و هر واحد مسکونی مسئول حفظ
و نگهداری از فضای سبزی است که در محدوده ساختمان او وجود دارد .نکته
جالب توجه در لندن و دیگر شهرهای کانادا ،وجود سازمانهای غیر دولتی است
که با هدف حفاظت از بافت طبیعی و جنگلی شهرها فعالیت دارند و مانع جدی
برای ساخت و ساز های غیر اصولی به شمار می روند.

تصویر  -5نمایی دیگر از مرکز تحقیقات اسالمی در زمینی به وسعت
حدود دو هکتار در خیابان اکسفورد شهر لندن

به عنوان مثال وجود مرکز تحقیقات علوم اســامی در قلب شهر لندن ایالت
اونتاریــوی کانــادا و در یکی از خیابان های اصلی این شــهر ،برای آموزش
باورهای اســام در قلب شهری نه چندان پر جمعیت در کانادا ،یادآور احترام
عمیق و واقعی و عینی عموم مردم به باورها و عقاید و اندیشــه های دیگران
است .در حالیکه در منطقه عموما مسلمان نشین خاورمیانه ،مذاهب مختلف از
یک دین یکدیگر را به سختی تحمل می کنند.

شهر های عمده کانادا
درمیان شهرهای کانادا ،تورنتو ،مرکز ایالت اونتاریو ،بزرگترین و پرجمعیت ترین
شهر کانادا ،وضعیت ویژه ای دارد .کالنشهر تورنتو که خود به چند شهر بزرگ
تقسیم می شود ،بیشترین جمعیت مهاجر را درخود جای داده است .تورنتو یکی
از پیشرفته ترین شــهر های جهان محسوب می گردد و مرکز فعالیت های
تجاری و اقتصادی کانادا نیز می باشد .این شهر -که براساس آخرین سرشماری
ها بیش از پنج میلیون نفرجمعیت را درخود جای داده اســت -پایتخت واقعی
کانادا اســت و قلب تپنده این کشور پهناور .پس از تورنتو ،شهرهای مونترال

تصویر  -6نمونه ای از ساخت ساختمان های بلند مرتبه با حفظ بافت
طبیعی منطقه – لندن – کانادا

 Downtown -1به معنی مرکز شهر

آبشار نیاگارا
شــاید کمتر کسی به کانادا سفر کند و از آبشار زیبای نیاگارا دیدن نکند .این
آبشــار که عریض ترین آبشار جهان می باشد در منطقه مرزی بین آمریکا و
کانادا و در مسیر رودخانه سنت الرنس -که دو دریاچه اری و اونتاریو را به هم
وصل می کند -قراردارد و یکی از نقاط دیدنی کانادا است که سالیانه میلونها
گردشگر را به خود جلب می نماید .در کنار این آبشار ،شهری به همین نام وجود
دارد که در همه فصول سال پذیرای میلیونها توریست و گردشگر است و یکی
از منابع مهم درآمدزایی و اشتغال در کانادا محسوب می گردد .همچنین نیروگاه
آبی موجود دراین آبشار ،بخشی از برق مورد نیاز کانادا را نیز تامین می کند.
شــهر موسوم به آبشــار نیاگارا به مانند ماکت کوچکی از شهر الس وگاس
ایالت نوادا آمریکا ساخته شده و عالوه بر آبشار نیاگارا ،انواع مراکز تفریحی و
سرگرمی ،این شهر کوچک را به مکانی زیبا برای توریست ها و البته سرشار از
درآمد برای ساکنین آن بدل نموده است.

تصویر  -7نمای اصلی آبشار نیگارا از کانادا

تصویر-8یکیازجاذبههایتوریستیشهرآبشارنیاگارا()NiagaraFalls

در هیچ کشــوری در جهان به اندازه کانادا ،پارک های وسیع جنگلی حفاظت
شــده یافت نمی شــود .حفظ و نگهداری از منایع طبیعی در کانادا از اهمیت
فراوانی برخوردار است و شاید به همین دلیل است که برگی از درخت افرا (یکی
از انواع متنوع و فراوان درختهای جنگلی در این کشور) به نشانه اهمیت طبیعت
بر پرچم کانادا نقش بسته است .در ساقه های درخت افرا مایعی وجود دارد که
پس از فرآوری های طوالنی برروی آن که موجب تغلیظ این مایع می گردد،
به نوعی عسل تبدیل می گردد و یکی از فرآورده های مشهور این کشور است.
به دلیل وجود این مایع شیرین در ساقه و تنه درخت افرا ،این درخت به افرای
قندی نیز شهرت دارد و برگی ازاین درخت بر زمینه ای سفید با حاشیه قرمز از
سال  1965تاکنون نقش رسمی پرچم کانادا معرفی شده است .بیش از پنجاه و
چهار درصد خاک کانادا را جنگل ها و بیشه زارها تشکیل می دهند که غالبا با
عنوان پارک های ایالتی و ملی تحت حفاظت دایمی قرار دارند و علیرغم بهره
برداری از انواع چوب های جنگلی (که یکی از اقالم مهم صادراتی این کشور
و از منابع مهم طبیعی آن به شمار می رود) سطع پوشش جنگلی این کشور
همواره ثابت باقی مانده است .در بخش کشاورزی نیز ،با وجود اینکه تنها هفت
درصد زمینهای آن قابل کشــت می باشد ،به دلیل استفاده صحیح و مکانیزه
بودن کشاورزی ،کانادا یکی از صادر کنندگان عمده محصوالت کشاورزی به
اقصی نقاط جهان ،از جمله ذرت ،گندم و انواع غالت است.
سیستم یکپارچه زمینهای کشــاورزی این امکان را به وجود آورده است که

بیشترین بهره برداری از مکانیزاسیون در آن به کار گرفته شود و کشاورزان در
این کشور به قشر مرفه و پردرآمد بدل گردند .نکته جالب توجه در این کشور
برخــوردار از نعمات طبیعی ،توجه ویژه به اســتفاده صحیح از منابع موجود و
آینده نگری برای حفظ بافت طبیعی زیبای این سرزمین است .بهترین مراکز
تحقیقاتی در زمینه دانش نوین از جمله بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی با حمایت
مالی گسترده دولت در این کشور وجود دارد که با همکاری دانشگاههای کانادا
تحقیقات وسیع و موثری در این زمینه ها انجام داده اند.
آموزش عالی در کانادا
کانادا یکی از کشــورهای پیشــرفته در زمینه آموزش عالی به شمار می رود.
وجود دانشگاهها و مراکز معتبر تحقیقاتی که غالبا با دانشگاههای این کشور
همکاری نزدیکی دارند ،زمینه را برای رشد کارهای تحقیقاتی در ابعاد گوناگون
در این کشور فراهم نموده است .بیشترین تعداد دانشگاهها در ایالت اونتاریو و
در شهرهای تورنتو ،لندن ،واترلو ،کینگستون و اوتاوا واقع است که در بین آنها
دانشگاه تورنتو با دارابودن بیش از هشتاد هزار دانشجو ،یکی از دانشگاههای
معتبر جهان به شمار می رود .عالوه برآن دانشگاه مک گیل در شهر مونترال
ایالت کبک و دانشگاه بریتیش کلمبیا در شهر ونکوور ایالت بریتیش کلمبیا نیز
هم ردیف دانشــگاه تورنتو و جزو بیست دانشگاه برتر دنیا می باشند .دانشگاه
واترلو در شهر کوچکی به همین نام در شمال غربی شهر تورنتو ،امروزه یکی از
مراکز معتبر جهان در رشته های مهندسی برق و مکانیک به شمار می رود و
از نظر شیوه تحصیل و دوره های آموزشی و به ویژه امر تحقیقات ،به ام آی تی
کانادا شــهرت دارد .دانشگاه کویینز در شهر کینگستون ،دانشگاه وسترن در
شهر لندن ،دانشــگاههای کارلتون و اوتاوا در شهر اوتاوا (پایتخت کانادا) نیز
در زمره دانشــگاههای معتبر کانادا و جهان به شمار می روند .روش تدریس
و تحقیق در دانشگاههای کانادا ،برگرفته از روش موفق دانشگاههای معتبر
آمریکا می باشــد .وجه بارز آموزش عالی در کانادا ،تعداد نسبتا محدود و غالبا
معتبر دانشگاه در این کشــور است که عالوه بر شهروندان کانادایی ،سالیانه
پذیرای صدها و هزاران دانشجو از اقصی نقاط جهان است .شاید عمده ترین
تفاوت سیستم آموزشی کانادا با آمریکا در کمیت دانشگاههای کانادا می باشد.
در کشور آمریکا ،عالوه بر وجود دانشگاههای معتبر خصوصی و یا دولتی که
در انواع رتبه بندی های شــناخته شده دانشــگاهها ،همواره در زمره برترین
دانشــگاههای جهان از نظر علمی قرار دارند ،صدها دانشگاه و کالج در همه
ایالت ها وجود دارد که از نظر سطح علمی دررده های پایین تر قرار دارند اما
بخشی از نظام آموزشی گسترده این کشور محسوب می گردند ،در حالیکه در
کانادا ،جمع دانشگاههای آن -که غالبا جزو دانشگاههای معتبر جهان محسوب
می گردند -از یکصد دانشگاه تجاوز نمی کند.
ایرانی های کانادا
در شــهرهای مختلف کانادا ،ایرانی ها فراوان دیده می شوند ،چه آنهایی که
با هدف تحصیل و برخورداری از امکانات آموزشــی دانشگاهها به این کشور
آمده اند و چه کســانی که به کار و تجارت مشــغولند .بیشترین تعداد ایرانی
ها در شــهر تورنتو ،مرکز ایالت اونتاریو ،بزرگترین و معروف ترین شهر کانادا
ساکنند .جمعیت ایرانی های تورنتو به قدری است که در منطقه ای خاص از
شهر تورنتو ،اسامی فروشگاهها و بنگاههای اقتصادی به فارسی بر سر در آنها
نقش بسته است .تنها در شهر تورنتو بیش از پنجاه روزنامه و مجله هفتگی به
زبان فارسی منتشر می گردد که غالبا به صورت رایگان بین ایرانی های ساکن
تورنتو توزیع می گردد و به ابزاری برای معرفی ایرانی های ساکن در این شهر
و نیز معرفی کسب و کار تبدیل شده است .تعداد قابل توجهی از دانشجویان
دانشــگاه تورنتو نیز ایرانی هستند .بعد از چینی ها که با دارا بودن منطقه ای
خاص با عنوان شهرک چینی ها در شهرهای تورنتو و مونترال به عنوان اقلیتی
کثیر در کانادا خود نمایی می کنند ،ایرانی های مقیم کانادا یکی از اقلیت های
قومی با جمعیت قابل توجه در کانادا به شمار می روند .اگر چه آمار دقیقی از
تعداد ایرانی های مقیم کانادا وجود ندارد اما براســاس سرشــماری های غیر
رســمی تعداد ایرانی های کانادا بیش از چهارصد هزار نفر برآورد می شود که
بیش از یکصد هزار نفر در ایالت اونتاریو و عمدتا در شهر تورنتو ساکن اند.
وضعیت اقتصادی مناسب و دارا بودن مشاغل خوب و نقش برجسته در فعالیت
های اجتماعی از ویژگی های بارز ایرانی های کانادا است.
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فعالیــت های کانون مهندســین ســاری در زمســتان 94
برگزاری تعداد  14جلسه هیات مدیره

شرکت نمایندگان هیات مدیره در جلسات هیات اجرایی و
جلسات شورای هماهنگی کانون ها
جلسه هم اندیشی هیات مدیره و مدیران ادواری

مراسم سنتی شب یلدا

بازدیدهای علمی و حرفه ای

بازدید از کارخانجات نکاچوب ،ساری پن و کارن ماشین

به همت کمیسیون ارتباط با صنعت ،جمعی از مهندسین عضو کانون ،سیزدهم
بهمن ماه ،از کارخانه صنعتی نکاچوب ،شــرکت صنعتی ســاری پن و کارن
ماشــین بازدید نمودند .همکاران ضمن بازدید از واحدهای پرس ،تاسیسات،
روکش زنی ،تزریق چسب و روغن داغ و بخش های مختلف خط تولید فعلی
کارخانه نکا چوب از توضیحات مسئولین تولید و نماینده شرکت سرمایه گذار
خصوصی نیز در مورد برنامه ها و اهداف فعلی و آتی شرکت آگاه شدند.
پس از آن از کارخانه ســاری پن کــه به تولید درب و پنجره های UPVC
و شیشه های دوجداره اختصاص دارد بازدید بعمل آمد که با توضیحات مدیر
تولیــد کارخانه در خصوص فرآیند تزریق گاز بی اثر آرگون به فضای بین دو
شیشــه ،تکنیک های تســت کیفیت چارچوب های فلزات به کار رفته نظیر
آلومینیوم و قابلیت های خالقانه جدید و به روز شده از جمله مقاومت در برابر
رطوبت و نور شدید آفتاب ،استفاده از آلومینیوم خالص و پوشش الکترواستاتیکی
و دیگر موارد مرتبط همراه بود.

در پایان از کارخانه کارن ماشــین تولید کننده و واردکننده انواع تجهیزات و
ماشین آالت مرتبط با صنعت شیشه دوجداره و درب و پنجره  UPVCبازید
بعمل آمد و مدیریت مجموعــه در زمینه افزایش بهره وری خطوط تولید به
اجمال توضیحاتی را بیان نمودند.

دیدار هیات مدیره کانون مهندسین با هیات رییسه سازمان
نظام مهندسی ساختمان مازندران

اعضای هیات مدیره کانون مهندســین ســاری با حضور در ســازمان نظام
مهندسی ساختمان مازندران با هیات رییسه سازمان دیدار و انتخاب ایشان را
مجددا تبریک گفتند.در این نشست پیرامون فعالیت ها ،برنامه های آموزشی
و برگزاری همایش ها و تعامل بیشــتر کانون و سازمان تبادل نظر بعمل آمد.
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برگزاریمجمععموميعادينوبتاولکانونمهندسينساري

آموزش:

سمینار آشنایی با استاندارد  NFPAو سیستم های اعالن
و اطفاء حریق
سمینار آشــنایی با استاندارد  NFPAو سیستم های اعالن و اطفا حریق با
سخنرانی آقایان مهندس نور خلعتبری و مهندس موسی زاده با حضور جمعی
از مهندسین برق و مکانیک ،ســوم دی ماه همراه با  %1افزایش سهمیه در
محل کانون برگزار گردید.

مجمع عمومي عادي نوبت اول کانون مهندسين ساري ،که در ساعت 9صبح
روز سه شنبه مورخ 94/11/6در محل سالن اجتماعات کانون مهندسین ساری
برگزار گردید ،به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا به رسمیت شناخته نشد و
به نوبت دوم موکول گردید .پس از استماع گزارش مختصر ارائه شده توسط
ریاســت کانون پرسش و پاسخ بین اعضای حاضر در جلسه و اعضای هیات
مدیره انجام شد .همچنین با ورود آقایان مهندس محسن قربانی ،دکتر محمد
فیروزیان رییس و نایب رییس ســازمان نظام مهندســی استان مازندران و
مهندس فرهاد فرزاد رییس دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری در ادامه جلسه
مسائلی در خصوص استفاده از پتانسیل جامعه مهندسین ،تعامل و همکاری
بین اعضای کانون و سازمان بحث و تبادل نظر گردید.اعضاء نقطه نظرات خود
را بیان نمودند و از طرف نمایندگان هیات مدیره پاسخ های الزم ارائه گردید.

همایش بازرسی فنی در اجرای لوله کشی گاز طبیعی

همایش بازرســی فنی وکنترل کیفیت در اجرای لوله کشی گاز طبیعی ،برای
مهندسین مکانیک همراه با  %2افزایش سهمیه توسط کانون مهندسین ساری
با همکاری دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری پانزدهم بهمن ماه در محل
سالن اجتماعات باشگاه برق ساری برگزار شد.
همایش با خوشــامدگویی آقای دکتر یاســر بهارفر رییس کانون مهندسین
ساری آغاز گردید و با حضور آقای دکتر محمد فیروزیان نایب رییس سازمان
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نظام مهندسی ساختمان استان مازندران و با سخنرانی علمی آقایان مهندس
جعفر احمدپور ،محمد حسن یحیی نژاد ،حبیب اله رنجبر واودره برگزار شد.
در پایان ،از سخنرانان محترم با اهدای لوح تقدیر قدردانی بعمل آمد .شایان ذکر
است این سمینار با ارائه گواهینامه دوره آموزشی ضمن خدمت برای متقاضیان
همراه بوده است.
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در پایــان برگــزاری انتخابات هیات مدیره و بازرســین کانون مهندســین
ســاری به رای گذاشته شــد که مصوب گردید انتخابات بازرسین لغو گردد
و انتخابات هیات مدیره در هفدهم اســفندماه ســال جــاری برگزار گردد.
همچنیــن طرح هــای شــیوه نامــه انتخابــات و نظــام نامــه مالی و
معامالتی کانون به مجمع عمومی آتی موکول گردید.
مجمع عمومی عادی نوبت دوم

مجمععمومیعادینوبتدومکانونمهندسینساری،بیستویکمبهمنماهسال
جاری ساعت  14در محل سالن اجتماعات دانشگاه پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.
پس از تالوت آیاتی از کالم ا ...مجید و پخش ســرود ملی جمهوری اسالمی
ایران ،هیات رییســه مجمع با آرای حاضرین به شرح زیر انتخاب گردیدند و
مجمع به رسمیت شناخته شد:
1 -1آقای مهندس مسعود نظری به عنوان رییس مجمع.

2 -2آقای مهندس مهدی رضائی فرح آبادی به عنوان نایب رییس مجمع.

3 -3سرکار خانم مهندس بهاره ربیعی به عنوان منشی مجمع.
4 -4آقای مهندس حسین فرزی به عنوان ناظر مجمع.

5 -5آقای مهندس محمد خوشتراش به عنوان ناظر مجمع.

در ابتدا ریاست کانون ،آقای دکتر یاسر بهارفر پس از عرض سالم و خوشامد
به حضار محترم ،گزارشی از عملکرد هیات مدیره و فعالیت های سال ،1394
به همراه برنامه پیشــنهادی ســال  95را به سمع حضار رســاندند .در ادامه
آقای مهندس مهدی علیپور واوسری ،خزانه دار کانون بودجه پیشنهادی سال
 95را ارائه نمودند .سپس برنامه و بودجه سال  95به رای گذاشته شد و اعضاء
نظرات خود را اعالم بیان داشــتند .پس از آن گزارش بازرسین توسط آقایان
مهندس محمد رضا ساالرگرنا ارائه شد.

انتخابات هیات مدیره

شانزدهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون در روز دوشنبه مورخ 94/12/17
از ساعت  10صبح در محل کانون مهندسین ساری برگزار گردید.

اعضــای هیات نظــارت و هیات اجرایی در محل حضور داشــته و با حضور
19داوطلــب انتخابات آغاز گردید .در ســاعت  17بدلیل حضور اعضا ،مدت
انتخابات یک ساعت تمدید گردید و راس ساعت  18درب ورود بسته و نسبت
به بازگشایی صندوق و بستن سیستم ها اقدام گردید.

لذاشمارشالکترونیکیانجامونتایجبهشرحپیوستضمیمهمیگرددوبهاینترتیب:

		
آقای مهندس نیما احتشامی

با تعداد  443رای ،نفر اول

خانم مهندس سمیه نوروزی گله کالئی

با تعداد  427رای ،نفر دوم

آقای مهندس محسن بدخشان

با تعداد  413رای ،چهارم

آقای مهندس سید محمدرضا تقوی
آقای مهندس سبحان ثمربخش

به عنوان اعضای اصلی و

باتعداد  424رای ،ســوم
با تعداد  309رای ،پنجم
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آقای مهندس امیرناصر محسنی ساروی با تعداد  306رای عضو علی البدل اول

آقای مهندس آرش نصیری
انتخاب گردیدند.

با تعداد  289رای عضو علی البدل دوم

پس از پایان مهلت اعتراض و بررسی مجدد آرا برای یکی از کاندیداها هیات
نظارت بر انتخابات نتایج نهایی را اعالم نمود.
جلسه تودیع و معارفه هیات مدیره کانون مهندسین ساری

جلسه تودیع و معارفه هیات مدیره کانون مهندسین ساری ،هفدهم فرورردین
ماه ســال جاری با حضور مدیران ادواری ،هیات رییسه مجمع عمومی نوبت
دوم بهمن ماه  ،94هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره ،بازرسین ،هیات مدیره
دوره قبــل و جدید و کارمندان کانون در محل ســالن اجتماعات هتل بادله
ساری برگزار شــد .در ابتدا رییس هیات رییسه مجمع و عضو هیات نظارت
بر انتخابات ،آقای مهندس مســعود نظری ،ضمن عرض سالم و خداقوت به
همــکاران محترم در خصوص روند برگزاری انتخابات توضیحاتی را به طور
اجمال بیان نمودند .سپس ریاست کانون ،آقای دکتر یاسر بهارفر در خصوص
عملکردهای کانون توضیحاتی را بیان نمودنــد و از تالش و زحمات هیات
مدیره دوره قبلی تشکر نموده و ضمن تبریک به اعضاء هیات مدیره دوره جدید
کانون برای همگان آرزوی موفقیت و پیروزی داشتند.

کل مجموع رای دهندگان  1005نفر بوده و شمارش تعداد آرای مآخوذه و برگه
های احراز هویت و شمارش برگه های داخل صندوق به همین تعداد بوده و
هیچگونه اختالفی ایجاد نگردید.
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در ادامه تعدادی از پیشکسوتان کانون در خصوص تاسیس کانون ،روند رو به
رشــد کانون ،رعایت اخالق مهندسی ،نقاط ضعف و قوت برگزاری مجامع و
نحوه برگزاری انتخابات توضیحاتی کامل را بیان نمودند.

در پایان به رســم تشکر و یادبود لوح تقدیر به اعضاء هیات مدیره دوره قبل،
هیات رییسه مجمع عمومی ،هیات اجرایی انتخابات و کارمندان کانون اهدا شد.

سالن پینگ پنگ شادروان بخشی ،به میزبانی کانون مهندسین ساری برگزار شد.

تیم کانون مهندسین ســاری به سرپرستی آقای مهندس علیرضا مطلوبی و
با حضور بازیکنان آقایان مهندس مســیح قربانی ،علیرضا مطلوبی ،بهمنیار
مظلومی و کیهان نوری در مصاف با  13تیم دیگر از کانون های مهندســین
اســتان با مجموع تیمی در سکوی اول قرار گرفت .در مسابقات انفرادی نیز
آقای مهندس مسیح قربانی مقام سوم را کسب نمود.
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اعضای منتخب در اولین جلسه هیات مدیره که درتاریخ  95/1/18در محل
دفتر کانون مهندسین ساری و با حضور اعضای اصلی و علی البدل و بازرسین
تشکیل گردید ،حضور یافتند .براساس مفاد اساسنامه برای تعیین سمت اعضای
اصلــی هیات مدیره برای مدت  18ماه رای گیری بعمل آمد که نتیجه آن به
شرح ذیل می باشد :
1 -1آقاي مهندس محسن بدخشان ،عضو اصلی و رئيس هيأت مديره.

2 -2خانم مهندس سمیه نوروزی گله کالئی ،عضو اصلی و نایب رئيس
هيأت مديره.

3 -3آقاي مهندس نیما احتشامی ،عضواصلی و خزانه دار هيأت مديره.
4 -4آقای مهندس سید محمدرضا تقوی،عضو اصلی هيأت مديره.
5 -5آقاي مهندس سبحان ثمربخش ،عضو اصلی هیأت مدیره.

6 -6آقای مهندس امیرناصر محسنی ساروی ،عضو علی البدل.

7 -7آقای مهندس آرش نصیری ،عضو علی البدل.
رویداد های ورزشی کانون در زمستان 94

میزبانی مســابقات تنیس روی میز جام روز مهندس و کسب
مقام اول تیمی
مسابقات تنیس روی میز جام روز مهندس پانزدهم و شانزدهم بهمن ماه در

کسب مقام قهرمانی کانون مهندسین ساری در مسابقات شنا

مسابقات شنای آزاد داخل سالن بین آقایان عضو کانون های مهندسین استان،
بیست و یکم اسفندماه به صورت انفرادی و تیمی به میزبانی کانون مهندسین
بهشهر برگزار گردید .از تیم کانون ساری در مسابقات انفرادی ،آقایان مهندس
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علیرضا نوری و احســان عابدیان در رده سنی تعریف شده به مقام قهرمانی و
آقای مهندس روزبه یزدانی به مقام نائب قهرمانی نائل شــدند .همچنين در
رشته تیمی ،تیم کانون مهندسین ساری به سرپرستی آقایان مهندس سلیمان
ســلیمانی ،مربیگری آقای مهندس علیرضا نوری و با حضور شناگران آقایان
مهندس مهرداد اکبریان ساروی ،مجتبی بسکابادی ،سلیمان سلیمانی ،احمد
شفیعی ،شائق شم شمانی ،احسان عابدیان ،مجتبی مهردادی ،علیرضا نوری و
روزبه یزدانی به مقام قهرمانی نائل گردیدند.
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کسب مقام قهرمانی انفرادی در رشته تفنگ بادی در مسابقات
کشوری توسط عضو کانون

مسابقات سراسری تیراندازی سازمان های نظام مهندسی کشور با حضور 9تیم
بیست و یکم و بیســت و دوم اسفند ماه به صورت انفرادی و تیمی در سالن
تیراندازی شهید باکری شهرستان ارومیه برگزار گردید .در مسابقات انفرادی،
آقای مهندس احمد علی فرمانبر از کانون ساری در رشته تفنگ بادی ،موفق
به کسب مقام قهرمانی کشوری گردید.

برنامه های اجرا شده گروه کوهنوردی
صعود به قله ها

1 -1گوگلی در تاریخ  94/10/25با حضور  14نفر.

www.KanoonSari.com
نشریه داخلی کانون مهندسین ساری

54

2 -2همایش استانی صعودبه قله مازی چال 1و94/11/2

49
3 -3همایش روز مهندســی روستای عالیکال در تاریخ  94/11/30با حضور
 16نفر.

4 -4گرامیداشــت روز درختکاری در امام زاده علی روســتای امره در تاریخ
 94/12/21با حضور  12نفر.

گلگشت ها

1 -1مرس سی به بند بن در تاریخ  94/10/25با حضور  36نفر

2 -2تاالب میانکاله در تاریخ  94/11/16با حضور  19نفر.
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فعالیت های کانون مهندسین ساری در بهار 95
برگزاری تعداد  20جلسه هیات مدیره
شرکت نمایندگان هیات مدیره در جلسات هیات اجرایی
و جلسات شورای هماهنگی کانون ها
جلسه هم اندیشی هیات مدیره و مدیران ادواری در  2نوبت

دید و بازدید نوروزی مهندسین
مراســم دید و بازدید سال نو اعضاء کانون مهندسین ساری ،سی و یکم
فروردین ماه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی کانون برگزار شد.
اعضای کانون در این مراسم ،ضمن دید و بازدید سال نو به تبادل نظر در
مورد مسائل حرفه ای می پردازند.

حضور مشاور مالی کانون جهت استاندارد سازی فعالیت
های واحد حسابداری

نشست مشترک هیات مدیره کانون و هیات رییسه نظام
مهندسی ساری

بازدید رییس هیات والیبال مازندران از باشگاه کانون
رییس هیات والیبال اســتان مازنــدران ،اولین روز خردادماه از باشــگاه
فرهنگی – ورزشــی کانون مهندسین ساری بازدید نمودند .در این بازدید
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آقای مهندس محسن بدخشان به همراه آقایان مهندس سید محمد رضا
تقوی و مهندس محمدرضا ساالرگرنا ،رییس ،عضو هیات مدیره و بازرس
کانون ،در خصوص روند و پیشــرفت مراحل ســاخت مجموعه ورزشــی
توضیحاتی را به اجمال بیان نمودند و بر استفاده از تسهیالت بانکی جهت
تســریع اتمام مراحل آن تاکید کردند .آقای میــاد تقوی ،رییس هیات
والیبال اســتان نیز ضمن ابراز تمایل جهــت عقد تفاهم نامه همکاری ،از
احداث باشــگاه کانون با توجه به اســتفاده از فناوری های نوین در مرکز
استان ابراز خرسندی نمودند.
جلسه هیات اجرایی شورای هماهنگی کانون ها
جلسه هیات اجرایی شورای هماهنگی کانون های استان ،هفدهم خردادماه
با حضور نمایندگان کانون های آمل ،بابلســر و ساری به میزبانی کانون
مهندسین ساری برگزار شد .در این جلسه پیرامون ارتباط متقابل کانون ها
و محیط زیســت ،انتصابات دفاتر و کمیته تعامل شورای هماهنگی کانون
ها بحث و تبادل نظر گردید.
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برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول
مجمــع عمومی عادی (نوبت اول) کانون ،ســیزدهم خرداد ماه در محل
مجموعه فرهنگی ورزشــی کانون برگزار شد .این مجمع ،به دلیل به حد
نصاب نرســیدن اعضا به رســمیت شناخته نشــد و به نوبت دوم موکول
گردید ،اما طبق اطالع رســانی قبلی ،جلســه هم اندیشی اعضاء با هیات
مدیره کانون برگزار شد.
در ابتدای نشست ،ریاســت کانون آقای مهندس بدخشان ،شرح عملکرد
ســال  95کانون را به اختصار بیان نمودنــد .در ادامه آقای مهندس نیما
احتشامی خزانه دار کانون مطالبی را در خصوص وضعیت مالی و درآمدها
و هزینه های کانون در بهار امسال و روند استاندارد سازی واحد حسابداری
و نیز نحوه حسابرسی مالی سال  94بیان نمودند .سپس تعدادی از اعضاء
مطالبــی را پیرامون تعامل همکاری فی مــا بین کانون مطرح نمودند که
پاســخ های الزم از طرف اعضای هیات مدیره ارائــه گردید .در پایان از
اعضای تیم شطرنج کانون که در چهارمین دوره مسابقات شطرنج سازمان
نظام مهندسی ســاختمان مازندران به صورت تیمی و انفرادی حائز مقام
اول گردیده بودند با اهدای لوح تقدیر قدردانی بعمل آمد.

چهارمین نمایشگاه توانمندی های مهندسین ساری
چهارمین نمایشــگاه توانمندی های مهندسین ساری و جشنواره مصالح
ساختمانی استاندارد توسط کانون مهندســین ساری با همکاری سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان مازندران ،شانزدهم الی هجدهم خردادماه
به مدت ســه روز ،در محل پارکینگ شــهرداری جنب سرپرستی بانک
مسکن در خیابان فرهنگ ساری برگزار شد.
در این نمایشگاه شرکت های مهندسین مشاور ،پیمانکار ،دفاتر طراحی و
نظارت ،انجمن مهندســین ساری و شرکت های مجری ،توانمندی های
خود را به نمایش گذاشــتند و بازدید از نمایشــگاه بــرای عموم آزاد بوده
است .همچنین در پایان ،به شــرکت های حاضر در نمایشگاه لوح تقدیر
اهداء گردید.

خود را مطرح نمودند و در پایان زمان مقرر برای مطرح نمودن پرسش ها،
بازرس کانون پاســخ های الزم را بیان کردند .پس از آن ،پیرو گزارشات
بازرس و سواالت حاضرین ،رییس دوره پانزدهم هیات مدیره ،آقای دکتر
یاسر بهارفر در خصوص چگونگی نحوه هزینه بودجه مربوط به مجموعه
فرهنگی ورزشــی کانون مهندسین ســاری توضیحاتی را به اجمال بیان
نمودند .صورت های مالی و تراز ســال  94و پیشــنهاد گرفتن وام توسط
هیات مدیره به رای گذاشــته شد .این پیشــنهاد با در نظر گرفتن سه بند
زیر به تصویب رسید:
•بودجه کانون انقباضی شود.
•کانون تمام مســیرهای ممکن را در نظر بگیرد و پس از پایان تمام
مسیرهای ممکن در صورت به نتیجه نرسیدن ،وام گرفته شود.
•کانون در صورت نیاز به وام به صورت یکباره وام نگیرد ،بلکه با خرد
کردن مبلغ کل این امر صورت گیرد.
•

گزارش مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)
مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) کانون مهندســین ســاری  ،سی و یکم
خرداد ماه در سالن اجتماعات دانشگاه پیامبر اعظم (ص) تشکیل شد.
پــس از تالوت آیاتــی از کالم ا ...مجید و پخش ســرود ملی جمهوری
اســامی ایران ،هیات رییسه مجمع با آرای حاضرین به شرح زیر انتخاب
گردیدند و مجمع به رسمیت شناخته شد:
• آقای مهندس سید محمد محمدی تاکامی به عنوان رییس مجمع
• آقای مهندس محمدجواد امینی به عنوان نایب رییس مجمع
• خانم مهندس فاطمه فدوی به عنوان منشی مجمع
• آقای مهندس علی توکل به عنوان ناظر مجمع
• آقای مهندس محمد علی حیدری رستمی به عنوان ناظر مجمع

ریاســت کانون ،آقای مهندس محسن بدخشــان ،گزارش عملکرد هیات
مدیره دوره پانزدهم در سال  1394را ارائه نمودند .در ادامه آقای مهندس
نیما احتشــامی ،خزانه دار کانون گزارش هزینه ها و درآمدهای سال مالی
منتهی به  94/12/29را به سمع حضار رساندند و گزارش بازرسین توسط
آقای مهندس محمدرضا ســاالرگرنا ارائه شــد .سپس حاضرین سواالت

در ادامه نظام نامه مالی توسط آقای مهندس توکل ،نماینده کمیته تدوین
نظــام نامه مالی کانون قرائت شــد و پس از اخــذ حداکثر رای حاضرین
به تصویب رســید .در پایان حاضرین در مجمع ،میهمان ضیافت افطاری
کانون مهندسین ساری بودند.
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دیدار با رییس صنعت ،معدن و تجارت شهرستان ساری
بیست و ســوم تیرماه رییس کانون مهندسین ساری و نماینده کمیسیون
ارتباط با صنعت و دانشــگاه با حضور در سازمان صنعت ،معدن و تجارت
ســاری با آقای درویش متولی دیدار و انتصاب ایشــان را مجددا تبریک
گفتند .در این نشســت آقای مهندس بدخشان رییس کانون ،در خصوص
برگزاری دومین همایش ملی ســاختمان آینده و برپایی نمایشگاه صنعت
ســاختمان در مهرماه توضیحاتــی را بیان نمودند و بــر تحکیم ارتباط،
همکاری و تعامل کانون با ســازمان صنعت معدن و تجارت تاکید کردند
و خواســتار تعامل بیشــتر کانون با صنعت و آشــنایی اعضای کانون با
فرایندهای صنعتی اشــاره شــدند .ســپس نماینده کمیســیون ارتباط با
صنعت ،آقای مهندس کمیل ستوده در خصوص اهم فعالیت های اجرایی
کمیســیون و همکاری های فیمابین نکاتــی را بیان نمودند .همچنین در
این دیدار ،آقای درویش متولی ،ریاســت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
ساری ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های اجرایی کانون ،آمادگی خود را
برای هرگونه همکاری اعالم نمودند.

آموزش:
مبحث  17مقررات ملی ساختمان ویژه پیمانکاران گاز
دوره آموزشــی مبحث  17مقررات ملی ســاختمان برای پیمانکاران گاز،
بیســتم لغایت بیست و دوم اردیبهشت ماه توسط کانون مهندسین ساری
برگــزار گردید .در این دوره  18ســاعته 30 ،نفر از پیمانکاران گاز حضور
داشــتند و آقای مهندس قنبرنیا اهم مبحث  17مقررات ملی ســاختمان،
استانداردها ،الزامات لوله کشی گاز ساختمان های مسکونی و دیگر موارد
مرتبط را بیان نمودند .این دوره با برگزاری آزمون به پایان رسید.

ورکشاپ رایگان دوره  3D Maxو Vray
ورکشــاپ دوره  3D Maxو  ، Vrayچهاردهم تیرماه توســط کانون
مهندسین ســاری به صورت رایگان برای مهندسین معمار برگزار گردید.
این ورکشــاپ با ارائه آقای مهندس ســید حســین علوی عضو کانون
مهندســین ساری و با حضور جمعی از مهندسین معمار از سطح استان به
مدت دو ساعت در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان
مازندران برگزار گردید.

رویداد های ورزشی کانون در بهار 95
قهرمانی تیم شطرنج کانون
چهارمین دوره مســابقات شــطرنج ســازمان نظام مهندســی ساختمان
مازندران ،ســی ام و سی و یکم اردیبهشــت ماه در سالن ورزشی سرای
مهر ،به میزبانی جامعه مهندسین مستقل آمل برگزار شد.
تیم کانون مهندســین ساری به سرپرســتی آقای مهندس مهدی گوران
با حضور آقایان مهندس اســماعیل اســامی ،صابر رحمانی چراتی ،علی
ســلطانی ،مهدی گوران و رضا نیکزاد مشیری در مصاف  13تیم از کانون
های مهندسین استان با مجموع تیمی در سکوی اول قرار گرفت .همچنین
کانون ساری در مسابقات انفرادی ،با حضور آقای مهندس نیکزاد مشیری
بــه مقام نائب قهرمانــی نائل گردید و در مصاف بانــوان با حضور خانم
مهندس مهرنوش وطنی مقام پنجم را کسب نمود.

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات والیبال بین
کانون های مهندسین
اولین جلســه هماهنگی مسابقات والیبال نظام مهندسی استان بین کانون
ها به میزبانی کانون مهندســین ســاری با حضور نمایندگان و سرپرست
کانون های آمل ،بابل ،بهشهر ،محمودآباد ،نوشهر ،بابلسر ،ساری و جامعه
مســتقل آمل برگزار شد .در این جلســه آقای مهندس بدخشان ،رییس
کانون مهندسین ســاری ضمن خیر مقدم به حضار در خصوص برگزاری
مسابقات دوســتانه و اهداف ورزشی توضیحاتی را به اجمال بیان نمودند.
حاضرین پیرامون چگونگی انجام مســابقات تبادل نظــر نمودند و مقرر
گردید مسابقات از تاریخ هشتم الی شانزدهم خرداد ماه بصورت گروهی و
در نهایت رده بندی و ضربدری انجام پذیرد .در پایان قرعه کشی مسابقات
انجام گردید و آقایان مهندس ثمربخش ،حیدری و نصیری بعنوان هیات
اجرائی مسابقات برگزیده شدند.

59

عضو کانون ،قهرمان فینال مسابقات تیراندازی
فینال مسابقات آزاد تیراندازی اهداف ثابت استان مازندران ،هفتم خردادماه
در سالن تیراندازی شهرستان قائم شهر برگزار شد.کانون مهندسین ساری
با حضور آقایان مهندس احمدعلی فرمانبر و مســعود مؤمنی بادله در این
دوره از رقابتها برای کسب عناوین برتر انفرادی شرکت نمود.
ت شرکت کنندگان در این مسابقات در دو رشته تپانچه بادی و تفنگ
رقاب 
بادی به انجام رســید ،در حالی که در پایان پیکارهای رشته تفنگ بادی
آقای مهندس احمدعلی فرمانبر به عنوان نخســت دست یافت و در رشته
تپانچه بادی آقای مهندس مسعود مؤمنی عنوان ششم را از آن خود کرد.

مقام نائب قهرمانی تیم والیبال کانون مهندسین ساری
در مسابقات بین کانون ها
کانون مهندســین ساری با دو تیم ساری و ساری ب در مسابقات والیبال
نظام مهندسی اســتان مازندران بین کانون های مهندسین ،شرکت نمود
که تیم ساری (ب) توانست عنوان نایب قهرمانی را کسب نماید.
در ادامه مسابقات ،پنجمین و ششمین دوره از بازی ها ،طی روزهای دوازدهم
و ســیزدهم خرداد ماه به میزبانی کانون مهندســین ساری و در مجموعه
فرهنگی ورزشــی آن برگزار شد و نتایج به شرح صفحه بعد اعالم گردید:
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برنامه های اجرا شده گروه کوهنوردی
صعود به قله ها
1 -1حضــور کوهنوردان کانون در همایش اســتانی دوروزه (  23و 24
اردیبهشت) در منطقه باداب سورت 23و 95/2/24
شــانزدهم خردادماه در مرحله نیمه نهایی ،تیم های آمل ،جامعه مستقل
مهندســین آمل و ساری ،ســاری (ب) به مصاف یکدیگر رفتند که تیم
های کانون آمل و ســاری هر کدام با نتیجه ســه بر صفر در مقابل تیم
حریف به مرحله نهایی راه یافتند .هفدهم خردادماه تیم های ساری (ب) و
جامعه مستقل مهندسین آمل در مرحله رده بندی به مصاف یکدیگر رفتند
که مســابقه با نتیجه ســه بر دو به نفع تیم جامعه مستقل مهندسین آمل
پایان یافت .فینال مســابقات پس از کسب مقام سومی تیم جامعه مستقل
مهندسین آمل ،با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران آقای
حبیب حســین زادگان ،بین تیم های آمل ،ساری (الف) برگزار شد که در
این مصاف تیم آمل با نتیجه یک بر دو پیروز میدان گردید و تیم ســاری
(ب) به کسب عنوان نایب قهرمانی نائل گردید.

2 -2حضــور کوهنوردان کانــون در همایش اســتانی دو روزه و صعود
مشترک به قله پاشوره 24و95/2/25
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گلگشت ها
1 -1گلگشت در منطقه علمدارده در بخش چهاردانگه 95/1/27

ارسال فراخوان عضویت در کمیسیون های کانون
طی فراخوان عضویت جدید کمیسیون های کاری کانون در طی یک ماه
تعداد  208درخواســت به همراه رزومه اعضای محترم جمع آوری شــد و
اعضای هیات مدیره ضمن بررســی و در نظر گرفتن شرایط عضویت هر
کمیســیون اعضای کمیسیون ها را مشخص نمودند .اسامی کمیسیون ها
به شرح ذیل است:
 -3روابــط عمومی
 -2نشــریه
 -1آمــوزش و پژوهــش
 -7بانوان
 -4رفاه  -5ارتباط با صنعت و دانشگاه  -6ورزش
 -10اشتغال و امور صنفی
 -8محیط زیست  -9فرهنگ و هنر
مهندسین  -11بررسی موضوعات صنفی  -12مراسم ها و همایش ها
 -13ارتباط با مسئولین شهری
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اعضای جدید الورود به کانون مهندسین ساری
در سه ماهه چهارم سال  94تعداد نفر از مهندسین
به جمع خانواده بزرگ کانون مهندسین ساری پیوستند.
خانم ها و آقایان مهندسین
½ ½فریبا سلمانی سیدمحله
½ ½مجتبی گوران اوریمی
½ ½تقی حبیبی
½ ½لیال ضامنی شهمیرزادی
½ ½حسین موالنژاد
½ ½هانی مهدوی تالرمی
½ ½سیده طاهره میرعمادیان
½ ½مجتبی شمشیربند
½ ½ابوالفضل ذلیکانی تالوکی
½ ½عسگری رامشگر
½ ½مینا اصغرنژاد
½ ½مسیح قربانی
½ ½علی اکبر کوچکی پهنه کالئی
½ ½علیرضا شمشیری
½ ½سیده فاطمه تفرشیان
½ ½الناز پذیرش
½ ½حسین بهبودی
½ ½عبدالحسین مهران فر
½ ½میثم برزگر بفروئی
½ ½یوسف زیاری
½ ½مجتبی نادری سروینه باغی
½ ½محمدامین تمجید
½ ½سیدحبیب موسوی
½ ½ولی اله مقیمی پاشاکالئی
½ ½بهمن فالح
½ ½محمدجواد شمشیری
½ ½سیدمرتضی عمرانی هیکوئی
½ ½مرتضی قدیمی قشالق
½ ½محمدمهدی وطن دوست
½ ½روزبه احمدیان چاشمی
½ ½الهام بالرک
½ ½رضا یوسفی گلوردی
½ ½هادی صفری گرجی

½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½

½سیده سمیه قاسمی پطرودی
½آیدین صفاپور
½حسن حسن پور جویباری
½احسان تقوی
½سیدمحمد کریمی
½مصطفی میوه چیان
½محسن ستاری
½امیرحسین فضلی گرمستانی
½علی عرب خزائلی
½سیدمحمدمهدی سیدعصائی
½رضا تقی پور وناجمی
½آرزو جمال لیوانی
½محمد رودباری شهمیری
½حسین احمدیان مقدم
½مونا خانی پور
½حسین شریفی اسدی
½صادق وفادار سورکی
½محمدحسن رنجبرمجاوری
½سیامک شیرزادگان
½سیدهادی موسوی رینه
½اصغر یزدان پناه
½مهدی قره جه
½پیام بنافتی
½ابراهیم خزائی
½منا ابراهیم زاده
½سیدپیام رضوی
½محمد جعفری
½نیما حلمی
½عباس محمودی
½فرهاد جبلی سینکی

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

پیام تبریک
آقای مهندس سید حسین محمودی
از اعضای کانون مهندسین ساری به عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی مازند نظام
انتخاب شدند.کانون مهندسین ساری این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک عرض
نموده و از خداوند منان خواهان پیروزی های روزافزون برای ایشان است.

63

نشریه داخلی کانون مهندسین ساری

www.KanoonSari.com

پیام تبریک
آقای مهندس سید علی اسد
عضومحترمکانونمهندسینساریبهعنوانفرماندارشهرستانبابلسرمنصوبشدند.
کانون مهندسین ساری این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و از
خداوند منان  توفیق روز افزون شما را مسئلت داریم.

پیام تبریک
باخبر شدیم که آقای مهندس ابوالفضل سبک روح ،از اعضای   محترم کانون
مهندسین ساری به مقام شهردار سورک منتصب شدند.کانون مهندسین ساری
این مهم را به ایشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان خواهان سالمتی و پیروزی
های روزافزون برای ایشان است.

پیام تبریک
آقای مهندس محمد خوشتراش ،عضو محترم کانون مهندسین ساری به عنوان شهردار
گلوگاه منتصب شدند .کانون مهندسین ساری این انتصاب شایسته را به ایشان
تبریک عرض نموده و توفیق و سالمتی از درگاه خداوند برایشان مسئلت می نماید.

پیام تبریک
کسب مقام اول استانی توسط عضو کانون مهندسین ساری
خانم مهندس زهرا علیزاده ،عضو کانون مهندسین ساری در دومین دوره
مسابقات قرآن کریم که پنجم تیرماه در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی
سازمان نظام مهندسی استان مازندارن برگزار گردید در رشته قرائت قرآن
(تحقیق) حائز کسب رتبه اول استانی گردید .صمیمانه به ایشان تبریک عرض
مینماییموازخداوندمنانتوفیقوپایداریدرحوزهقرآنوعترترابرایایشانخواستاریم.

تسلیت
متاسفانه در روزهای سرد زمستان  94همکار گرامیمان،
سرکار خانم مهندس محبوبه شعبانی ورکی را از دست دادیم .کانون مهندسین
ساری ضایعه درگذشت ایشان را به خانواده ،بازماندگان و جامعه مهندسین
تسلیت عرض می نماید و برای ایشان از درگاه ایزد منان طلب مغفرت دارد.

تسلیت به همکاران

با خبر شــديم كه  آقایان مهندس محســن بدخشــان ،آروین طریقتی ،مهدی نثیر ،ســهیل اعالیی،نیما احتشــامی،
علیرضا ســپهرنیا ،مســعود هوشــیارخواه ،مهدی ضمیریان ،سید حســین علوی ،سهیل ســپهرنیا ،جواد احتشام زاده،
حســین روحانی زاده ،کاووس ســبحانی ،عبدالصالح ســبحانی ،مســعود نظری ،محمد تقی الدمخی ،حسین اسالمی،
احمد احمدی نیا ،مهدی علیپور واوسری ،آریا حیدری ،داریوش فالح الکی ،سید مهدی هادیان امرئی  ،امیرناصر محسنی ،مهدی
یساری ،رضا سبحانی بارفروش و محمد هادی رضاییان و خانم های مهندس الناز پذیرش ،فاطمه کلبادی نژاد  ،فتانه ملکی،
سمانه حسن زاده ،مژده جالل پور ،هدی دیان ،هما دیان و النا مترسیر سوگوار از دست دادن عزیزی از اعضای خانواده شان
هستند .اعضاي هيات تحريريه و هيات مديره كانون مهندسين ساري ضمن آرزوي روزهايي سرشار از شادي و سالمتي
براي اين عزيزان مصیبت وارده را تســلیت عرض نموده و برای درگذشــتگان علو درجات الهي را مسئلت مي نمايند.
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گزارش فعالیت
دفتر نمایندگی ساری
زمستان 94

سید مهدی هادیان
مسئول اجرائی دفتر نمایندگی ساری

برگــزاری جشــن روز
مهندسی  -هماهنگی جهت
بازدید از شــرکت شــایان برق
اراک -بر گــزاری کالس آموزشــی
محاســبات ســازه مطابق ویرایش جدید
مباحث مقررات ملی و آئین نامه  2800با نسخه
جدید نرم افزارهای  Etabsو  -Safeبرگزاری دوره
آموزشی تفسیر ویرایش چهارم استانداد 2800
برگزاری جشن روز مهندسی :دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری
در راستای دستورالعمل سازمان استان ،جشن روز مهندسی را طبق برنامه
تنظیمی با حضور بیش از  2500نفر از اعضاء به اتفاق خانواده محترمشان در
محل سالن سید رسول حسینی و استقبال از مدعوین با اهدا یک جلد کتاب
و یک شاخه گل برگزار نمود .در این مراسم پس از تالوت آیاتی چند از کالم
ا ...مجید و اجرای سرود ملی جمهوری اسالمی ایران ،آقای مهندس فرزاد
رئیس محترم دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری ضمن خوشامد گوئی به
حضار محترم در خصوص فعالیت انجام شده یک ساله دفتر توضیحاتی را
ارائه نمودند و پس از سخنرانی آقای مهندس قربانی رئیس محترم سازمان
نظام مهندسی ساختمان اســتان ،مرحله اول اهدا لوح تقدیر و تندیس به
مهندسین منتخب انجام و سپس رئیس محترم کانون مهندسین ساری در
خصوص فعالیت کانون سخنانی ایراد نمودند .پس از اهدا لوح تقدیر مرحله
دوم و ســخنرانی کوتاه آقای مهندس دامادی تنها نماینده محترم مجلس
شورای اسالمی و عضو سازمان نظام مهندسی استان و قرائت پیام حضرت
آیت ا ...طبرسی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر ساری
و اجرای موسیقی توسط گروه رستاک ،جشن خاتمه یافت .

 هیئت رئیســه دفتر با تشکیل تعداد  28جلســه از تاریخ 94/10/01تا پایان اســفند ماه  94در روزهای یکشنبه و ســه شنبه هر هفته و بررسی
نامــه های وارده و موارد و مســائل موجــود در در دفتر  ،نســبت به انجام
وظیفــه خود اقدام و با همیاری و کمک کمیته های تخصصی در راســتای
اجــرای هرچه بهتــر اهداف قانون نظام مهندســی فعالیت نموده اســت.
گزارش کمیته ها ی تخصصی

 جلسات هفتگی کمیته های تخصصی به شرح زیر تشکیل و بحث و بررسیدر خصوص امور حرفه ای مهندسین بر اساس شرح وظایف ابالغی سازمان
استان انجام گردید.

* کمیته تخصصی معماری :کمیته تخصصی معماری با تشــکیل 12
جلسه و بحث و بررســی در خصوص موضوعات زیربنایی شهری و امورات
محوله روزمره نسبت به موارد زیر اقدام نمود :
 بحث و تبادل نظر در زمینه کار گروه کنترل نظارت معماری و مشکالت وکاستی های فرم های مربوطه.
 برداشــت سایت و رقوم ارتفاعی حمام قدیمی روستای امره و تهیه نقشه وارائه به دهیاری روستا در ادامه کمک به روند بازسازی و مرمت حمام قدیمی.

 برگزاری جلســه مشترک با آقای مهندس حسن زاده عضو محترم هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی استان در خصوص چگونگی طراحی بناهای غیر
مسکونی در مناطق خارج از بافت شهری.

* کمیته تخصصی برق :کمیته تخصصی برق با تشــکیل  8جلسه در
جهت انجام وظایف و امور محوله اقدام و جهت بازدید از شــرکت شایان برق
در شهر اراک با حضور تعدادی از مهندسان برق عضو دفتر هماهنگی به عمل
آورده است.

* کمیته تخصصــی عمران :کمیتــه تخصصی عمران با تشــکیل
 10جلســه ضمن انجام امور محوله نســبت به موارد زیر اقدام نموده است :
 برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان شرکت های آزمایشگاه بتن. -تهیه و تدوین لیست یکسان سازی در ارائه نقشه های سازه.

 -تهیه و تدوین جداول حداقل بارهای مرده برای محاسبات سازه.

 هماهنگی در برگزاری کالس آموزشــی محاسبات سازه مطابق ویرایشجدید مباحث مقررات ملی و آئین نامه  2800با نســخه جدید نرم افزارهای
 Etabsو . Safe
 -برگزاری دوره آموزشی تفسیر ویرایش چهارم استانداد .2800

* کمیته تخصصــی مکانیک :کمیته تخصصی مکانیک با تشــکیل
12جلسه نسبت به موارد زیر اقدام نمود:

 برگزاری جلسه مشترک با مسئول بهره برداری گاز مرکز استان و نمایندهصنف پیمانکاران گاز جهت یکســان ســازی و تهیه شیوه نامه اجرائی تغییر
سیستم یا تفکیک واحد.
 -انتخاب اعضای جدید کنترل مضاعف گاز جهت بررسی شکایات.

 بررسی و رفع اختالف بین همکاران بازرس گاز و پیمانکاران در پروژه هایگاز رسانی.
 -بازنگری چک لیست بررسی نقشه تاسیسات.

* کمیته مجریان :کمیته مجریان با تشکیل مجموع ًا  10جلسه در جهت
حل مسائل و مشکالت مجریان اقدام نموده است .در ضمن جهت بررسی و
چگونگی رفع مسائل و مشــکالت موجود در ارائه خدمات مهندسی توسط
سازندگان محترم  2جلسه با مشاور حقوقی دفتر تشکیل گردید.

* کمیته تخصصی نقشــه برداری :کمیته تخصصی نقشه برداری با
تشکیل مجموع ًا  8جلسه ضمن انجام امور محوله نسبت به بررسی شکوائیه
و بازدیــد از  3مــورد کار و بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ارائه خدمات
مهندسین نقشــه بردار در بخش های پیش از ســاخت و در حین ساخت و

تفکیک و نیز حضور در جلسات کمیته های مشترک گروه های تخصصی و
بحث و تبادل نظر در خصوص مســائل مرتبط معماری و نقشه برداری اقدام
نمود.

* کمیتــه تخصصی شهرســازی :کمیته تخصصی شهرســازی با
تشــکیل  5جلســه ضمن انجام امور محوله نســبت به بررســی مصوبات
کمیســیون ماده  5و اظهار نظر در این خصوص اقــدام نموده و ضمن ارائه
برنامه پیشــنهادی ســال  95در خصوص نحوه عملکرد مهندسات شهرساز
و ارجاع کار و حضور شهرســاز در مراحل اجرای کار پیشــنهاداتی ارائه نمود.
* کمیته کنترل نظارت :کمیته کنترل و نظارت با تشــکیل  10جلســه
نســبت به بررســی گزارش بازدیدها و نحــوه اجرای پروژه هــای در حال
احداث و دعــوت از مالکین و ناظران و مجریان پــروژه های دارای نواقص
و بررســی شکوائیه ها در جلســه و ارائه گزارش به هیئت رئیسه اقدام نمود.
* واحدکنترل و نظارت :اهم فعالیت واحد کنترل و نظارت به شــرح زیر
بوده است:

بازدید کلی از نحوه اجرای سازه و معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی تعداد
 166پروژه.

 تعداد نامه های ارســالی به ناظرین جهــت پیگیری نظارت پروژه های درتعهد 40پاکت.

 تعداد بازدید های ایمنی به اتفاق نماینده اداره کار  55پروژه و ارسال نامه بهمالکین و مجریان و ناظرین جهت رفع نواقص.
 -بازدید از بتن ریزی پروژه ها در روزهای جمعه و تعطیل  70مورد.

 تعداد نامه های ارسالی به ناظرین و یا مجریانی که در زمان بتن ریزی درکارگاه حضور نداشته اند و پیگیری آن  60پاکت.

* واحد خدمات مهندســی :در واحد خدمات مهندســی با تشکیل 28
جلسه بررسی نقشه ،نسبت به ثبت و بررسی تعداد  234پرونده با مساحت کل
 254,994متر مربع اقدام گردیده است.
* واحد اداری  :در واحد اداری فعالیت به شرح زیر انجام گردید :

 ارسال و دریافت تعداد  2452مورد نامه از طریق اتوماسیون. تایپ تعداد  252نامه. -بایگانی تعداد  43پرونده.

* واحد مالی :در واحد مالی ضمن انجام ســایر وظایف مربوطه نسبت به
معرفی و انجام امور بیمه تامین اجتماعی مهندسین عضو متقاضی اقدام گردید
که در حال حا ضر تعداد  50نفر از مهندسین دارای پروانه فعال در حوزه دفتر
نمایندگی ساری از این طریق بیمه می باشند.

* واحد گاز  :کل بازرسی های انجام شده روکار  3077مورد و توکار 315
مورد و در مجموع  3395مورد بازرسی انجام گردید.
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گزارش فعالیت
دفتر نمایندگی ساری
بهار 95

سید مهدی هادیان
مسئول اجرائی دفتر نمایندگی ساری

ضمن تشکر و قدردانی از آقایان
مهندس فرهــاد فــرزاد ،مهندس
علیرضا محسنی و مهندس ولی اعضای
محترم ســابق هیئت رئیســه دفتــر که تا
 95/3/19مســئولیت امور دفتــر نمایندگی نظام
مهندسی ساری را به عهده داشته اند ،فعالیت دفتر در
سه ماهه اول سال 1395به شرح زیر بوده است:
برگزاری جلســه مشــترک کمیته های تخصصی در
رشته های معماری ،سازه ،برق  ،مکانیک ،نقشه برداری،
شهرسازی و بحث و مذاکره درخصوص هماهنگی در تهیه
طرح و نحوه ارائه خدمات مهندســی در رشته های هفت
گانه  -برگزاری جلسه هم اندیشی کمیته تخصصی شهر
سازی و مهندسان شهرســاز با موضوع تدوین چکیده
ضوابط و مقررات طرح جامع  ،تفصیلی و ویژه بافت قدیم
شهر ســاری با هدف کاربست در چارچوب کنترل شهری
ساختمان  -برگزاری جلسه هم اندیشی مجریان با موضوع
بررســی قراردادهای مجریان و با حضور مشاور محترم
حقوقی دفتــر  -برگزاری دوره آموزشــی کمیته محترم
بازرسی برق با مســئولین محترم دفاترطراحی و شرکت
های طرح و نظارت در خصوص بازرسی برق
* هیئت رئیســه دفتر با تشکیل تعداد  19جلسه از تاریخ  95/1/1تا
 95/3/19در روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته با بررسی نامه های
وارده و موارد و مســائل موجود در در دفتر ،نسبت به انجام وظیفه خود
اقــدام و با همیاری و کمک کمیته های تخصصی در راســتای اجرای
هرچه بهتر اهداف قانون نظام مهندسی فعالیت نموده است.
گزارش کمیته ها ی تخصصی

 جلســات هفتگی کمیته های تخصصی به شرح زیر تشکیل و بحثو بررســی در خصوص امور حرفه ای مهندسین بر اساس شرح وظایف
ابالغی سازمان استان انجام گردید.
*کمیتــه تخصصی معماری :کمیته تخصصی معماری با تشــکیل 10
جلسه و بحث و بررسی در خصوص موضوعات زیربنایی شهری و امور
محوله روزمره نسبت به موارد زیر اقدام نمود :

 جلســه مشــترک با آقای دکتر فرصت عضو محتــرم هیئت مدیرهسازمان استان و نمایندگان محترم کمیته های تخصصی معماری دفاتر
شهرهای قائمشهر و بهشهر با موضوعات:
روش های ارتقا کیفیت نظلرت معماری.

نحوه انجام خدمات مهندســی ســاختمان های غیر مســکونی و
مطالعات جهت کنترل و بررسی نقشه های فوق.

 -3پیشنهاد در خصوص تهیه:

نقشه های معماری فاز  2به صورت مجزا.

 -ادامه روند تهیه چک لیست های نظارت معماری.

 -پیگیری روند بازسازی و مرمت حمام قدیمی روستای امره.

*کمیته تخصصی برق :کمیته تخصصی برق با تشکیل  2جلسه ضمن
انجام وظایف و امور محوله نســبت به برنامه ریزی و زمان بندی دوره
های عملی بازرسی برق و برگزاری جلسه توجیهی بازرسی برق با دفتر
طراحی و شرکتهای طرح و نظارت اقدام نمود.
* کمیته تخصصی عمران :کمیته تخصصی عمران با تشکیل  7جلسه
ضمن انجام امور محوله نسبت به موارد زیر اقدام نموده است:

 ادامــه بررســی و جمع بندی نهائی جداول حداقل بــار مرده وارد برساختمان ( دتایل سقف و دیوار ) و ابالغ آن به دفاتر طراحی و شرکت
های طرح و نظارت.

 ایجاد گروه در فضای مجازی با حضور اعضا و مهندسین بررسی کنندهنقشه و محاسبین سازه برای بحث و تبادل نظر در مورد محاسبات سازه
و نرم افزارهای مربوطه.
* کمیته تخصصی مکانیک :کمیته تخصصی مکانیک با تشــکیل 13
جلسه نسبت به موارد زیر اقدام نمود :

 بررســی شکایات در خصوص امور بازرسی گاز و حل و فصل آن هادر  11مورد.
 اطــاع رســانی در خصوص موارد ابهام موجــود در طرح و اجرایسیستم های آتش نشانی به سازمان استان

 هماهنگی در خصوص برگزاری دوره آموزشــی با عنوان مالحظاتفنی در نظارت و تاسیسات مکانیکی ساختمان.

 برگزاری جلســه مشــترک اعضا محترم کمیته با نماینده بیمه ایران(طرف قرارداد با ســازمان) جهت شــفاف ســازی خدمات بیمه ای به
ناظرین ،بازرســین گاز و حدود مســئولیت آن ها که مقرر شــد جهت
برگزاری دوره آموزشی در این خصوص برنامه ریزی گردد.
*کمیته مجریان :کمیته مجریان با تشــکیل مجموعا  11جلسه ضمن
بررسی و حل مسائل و مشــکالت مجریان نسبت به تشکیل جلسه با
مشــاور حقوقی و برگزاری جلسه مشــترک هم اندیشی و ارائه راه کار
جهت حضور پر رنگتر مجریان در کارگاه ها اقدام نمود.

*کمیته تخصصی نقشــه بــرداری :کمیته تخصصی نقشــه برداری با
تشــکیل مجموعا  8جلســه ضمن انجام امور محوله نسبت به موارد
زیر اقدام نمود:
 بررســی موارد اختالف بین مالکین و مهندسین نقشه بردار و بازدیداز محل در  5مورد.

 بحث و تبادل نظر در خصوص ارائه خدمات نقشــه برداری در بخشهای پیش از ساخت ،حین ساخت و پس از ساخت (تفکیک ).

 دعوت از کارشــناس  ITاداره ثبت ســاری در جلسه گروهتخصصی و تقدیر و تشــکر از ایشان با اهدا لوح تقدیر و هدیه
به دلیل همکاری ایشــان با مهندســان نقشه بردار در بخش
تفکیک.
 بحث و تبادل نظر در مورد مســائل مربوط به پارکینگ درچندین جلسه و استعالم موارد مطرح شده از سازمان استان.

67

نشریه داخلی کانون مهندسین ساری

www.KanoonSari.com

*کمیته تخصصی شهرســازی :کمیته تخصصی شهرسازی با
تشکیل  11جلسه ضمن انجام امور محوله نسبت به موارد زیر
اقدام نموده است:
 تهیــه طرح چکیده ضوابط و مقررات طرح جامع ،تفصیلی وویژه بافت قدیم شهر ساری.

 جلسه هم اندیشی شهرسازان با موضوع چکیده طرح جامع،تفصیلی و ویژه بافت قدیم شهر ساری.

*کمیته کنترل نظارت :کمیته کنترل و نظارت با تشــکیل 7
جلسه نسبت به بررسی گزارش بازدیدها و نحوه اجرای پروژه
هــای در حال احداث و دعوت از مالکین و ناظر ان و مجریان
پروژه های دارای نواقص و بررســی شــکوائیه ها در جلسه و
ارائه گزارش به هیئت رئیسه اقدام نمود.

*.واحدکنترل و نظارت :اهم فعالیت واحد کنترل و نظارت به
شرح زیر بوده است:
بازدید کلــی از نحوه اجرای ســازه و معماری و تاسیســات
مکانیکی و برقی تعداد  469پروژه.

 تعــداد بازدید هــای ایمنی به اتفاق نماینــده اداره کار 49پروژه و ارســال نامه به مالکیــن و مجریان و ناظرین جهت
رفع نواقص.
 تعداد بازدید از عملیات حفاری و گمانه  82مورد. -تعداد بازدید کنترل آزمایشگاه ها  14مورد.

 -تعداد بازدید کنترل حضور مجریان در کارگاه ها  77کارگاه.

 بازدید از کارگاه های فعال در بتن ریزی و یا گودبرداری درروزهای تعطیل  54مورد.

* واحد خدمات مهندسی  :در واحد خدمات مهندسی با تشکیل
 23جلسه بررسی نقشه نســبت به ثبت و بررسی تعداد 231
پرونده با مساحت کل  293466متر مربع اقدام گردیده است.
* واحد اداری  :در واحد اداری ضمن انجام امور محوله فعالیت
به شرح زیر انجام گردید:
 -ارسال و دریافت تعداد  2315مورد نامه از طریق اتوماسیون.

 -تایپ تعداد  752نامه.

* واحد مالی :در واحد اداری ضمن انجام سایر وظایف مربوطه
نسبت به معرفی و انجام امور بیمه تامین اجتماعی مهندسین
عضو متقاضی اقدام گردید که در حال حا ضر تعداد  50نفر از
مهندسین دارای پروانه فعال در حوزه دفتر نمایندگی ساری از
این طریق بیمه می باشند.

* واحد گاز  :کل بازرسی های انجام شده روکار  1511مورد
و توکار  207مورد و مجموع بازرســی های انجام شــده با
احتساب دو برابر بازرسی توکار  1925مورد.
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نگاهیکوتاهبه
مصاحبــه کنــد و کاو در خصــوص بوســتان
والیــت و مســائل جــاری شهرســتان ســاری
ابتدا باید از هیات تحریریه نشریه کانون ،یک تشکر و یک گالیه کنم ،تشکر
به خاطر نشر مصاحبه ای با یکی از اعضای محترم شورای شهر ساری تحت
عنوان« کند و کاو در خصوص بوستان والیت و مسائل جاری شهرستان ساری».
این امر شــاید اولین مورد پاســخ گویی از طرف نهاد شــورای شهر با یک
تشکیالت مردم نهاد دیگر باشد .هر چند تا آنجا که من مطلع هستم چندین بار
از طرف هیات مدیره کانون (از جمله طی نامه شماره /94-102768ک مورخ
 )94/6/26از شــورای محترم شهر و شهرداری جهت بحث و بررسی مسائل
مختلف دعوت بعمل آمده است ،از جمله پادگان ساری و گالیه از این جهت که
مصاحبه شونده محترم به تنهایی به قضاوت نشسته و مجریان نشریه تقریبا در
تمامی موارد سکوت کرده اند .گویا هیات تحریریه به عنوان عضوی از کانون
و مطلــع در موارد موضوع مورد بحث بی اطالع بوده اند .در این صورت بهتر
بود مصاحبه فوق به صورت موضوع مورد گفتگو به تعامل گذاشته می شد که
هم مسئله روشن تر می شد و هم آنچه به نفع مردم و خدمتگذاران شهر است
به انجام می رسید.
تا آنجا که بنده ( البته به عنوان یک شهروند) از قانون فروش و انتقال پادگان و
اماکن نیروی مسلح مصوبه  88/6/17فهمیده ام ،پادگان ملک خصوصی ارتش
نیست ،بلکه همانطور که در قانون متذکر شده ( ماده  ،) 1این امر با توافق وزارت
مسکن و شهرسازی یا شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی باید صورت بگیرد.
همانطور که می دانیم شــهر ساری دارای طرح جامع و در هنگام اجرا دارای
طرح های تفصیلی می باشد که وضعیت زمین ها ،محله ها ،فضاهای ارتباطی،
سبز و  ...را در یک افق زمانی مشخص می کند و تا پایان زمان طرح هر 10
سال در صورتی که نیاز به تغییر و بازنگری باشد ،تشکیالت ذی صالح تغییرات
را منظور کرده و مجددا به تصویب می رسانند .این امر همین طور در مکاتبات
با عالی ترین تصمیم گیرنده شــورای عالی شهرســازی و وزارت مسکن و
شهرسازی اتفاق افتاده است .کسی منکر زمین پادگان به عنوان محل استقرار
تشکیالت ارتش نیست ،اما این زمین در طرح جامع که در نقشه ها نیز منعکس
است ،مشخص شد جهت فضای سبز عمومی با کاربری مشخص تایید شده
که مراحل کاربری و نوع استفاده از زمین ها در مقیاس شهر جهت پاسخ گویی

حسین عباسخانی دوانلو
مهندس معمار

به مشکالت فضای سبز و خدمات عمومی شهر ،همراه با مطالعه در جلسات
متعدد با حضور کارشناسان مختلف به تصویب رسیده است.
اینکه زمین فوق با توجه به شرایطی که در ماده قانونی مشخص شده ،از طریق
مزایده به فروش برسد و سایر مسائل ،ربطی به کاربری مشخص شده در طرح
ندارد .خریدار هر نهاد و تشــکیالتی که باشد باید مطابق آنچه در طرح پیش
بینی شده عمل نماید.
بدیهی است اگر قرار باشد هر تغییر به هر صورتی که بنا به مصلحت و خواست
گروهی انجــام گیرد ،دیگر طرح جامع و تفصیلی و طــرح های راهبردی و
برنامه ریزی های آنچنانی نمی خواستیم.
این نگرش متاســفانه وجود دارد .در بســیاری از اقدامات انجام شده توسط
شهرداری محترم این مسائل زیر پا گذاشته شده است .متاسفانه نه تنها شورای
شــهر هیچ گونه دخالتی در آن ندارد ،بلکه خود نیــز در اجرای آن همگام و
شریک می شــود .این قانون از نظر من فقط از منظر فوق قابل توجیه است
وگرنه مانند این است که اگر وزارت کشاورزی یا آموزش و پرورش و امثالهم
اگر در داخل محدوده شهر زمین مازاد مورد نیاز داشته باشند و یا به تشخیص و
مصلحت شهر باید به خارج از شهر برده شود ،متعلق به کارکنان عضو شرکت
تعاونی آن تشکیالت شود ،که این امر مشکالت فراوانی را به وجود می آورد
و شــهرداری این قسمت از مصوبه قانون را با دادن امتیازاتی از جنس تراکم
و اضافه طبقه و  ...به شــرکت تعاونی ارتش انجام داده است و این امر بحث
جداگانه ای را می طلبد که خود عذری است به مراتب بدتر از گناه.
آیــا مــی تــوان مصالــح شــهر را کــه مهندســین مشــاور طــرح و
کارشناســان ســاعت ها وقت صــرف کرده و طــرح جامع شــهر را مهیا
نموده اند و در صورت اجرای طرح و کاربری های مشــخص شــده شــهر
می توانســت به صورت متوازن عمل نماید و مشــکالت حــال و آینده را تا
حدودی جوابگو باشد ،عدم رعایت ضوابط و مقررات و خالف آن عمل کردن،
اگر امروز مشکالت را نشان ندهد ،فردا حتما نشان خواهد داد .این مساحت نه
هکتاری که چون نگین ســبز در حساس ترین نقطه شهر که چه زیبا در این
مجموعه اداری خدماتی پرتراکم شهر ایجاد توازن کرده با اینکه فعال در این

مجموعه نقشی بازی نمی کند اگر مورد تغییر و تبدیل به فضاهای مسکونی
و تجاری گردد ،چه مشــکالتی را به وجود خواهد آورد؟ آیا شهرداری محترم
این مشــکالت را دیده است؟ اینکه به فرض محال مشکل پارکینگ و تردد
را حل کنید و با ایجاد یک ســری
بناهای خدمات شــهری که خود
جذب کننــده جمعیت بــه داخل
مجموعه است ،توافق با  15طبقه
ســاختمان تجاری و مسکونی به
مساحت  285هزار متر مربع آن هم
در سه هکتار زمین ارتش به جای
 %45ســطح اشغال در سه طبقه و
پنج سقف حداکثر 90000متر مربع
( اگر شرکت تعاونی هیچ خیابانی را
جهت دسترســی های داخلی خود
منظــور نکند) چگونــه این توافق
برای شهروندان آرامش و آسایش
به همراه خواهد آورد؟
با این تراکم تمامی زمین باقی مانده می بایســت جز فضای خالی تجاری و
مسکونی شرکت قرار می گرفت .تازه شــهرداری در زمین باقی مانده قصد
احداث فضاسازی ،زمین ورزشی ،فضای سبز ،موزه های مختلف ،سالن های
مختلف بازارچه صنایع دستی و  ...را دارد .حال ببینید از آن فضای سبز تجهیز
شده و باغ ایرانی که مورد نظر بوده چه حاصل می شود.
ســوال این است که اساس ًا از اســتاندارد ها و تعاریف شهرسازی مثال تراکم،
فضای سبز تجهیز شده ،باغ ایرانی و  ...چه برداشتی داریم .آیا فقط قراردادن
فضاهای مختلف شهری کنار هم را می توان یک طرح شهری نامید؟ آیا قرار
گرفتن یک مجموعه که نیاز به آرامش و ســکوت و رفاه دارد در کنار یک بنا
که خود محل ازدحام و سرو صداست ،اقدام صحیح و شهرسازانه ای است؟ آیا
وقتی با رعایت نکردن تراکم جمعیتی ،تراکم چه در سطح و چه در ارتفاع ،می
توان توازن و تعادل را در شــهر ایجاد کرد؟ آیا وقتی تراکم را می فروشیم به
جای ساختمان سه طبقه با سطح اشغال  %45و  8طبقه و سطح اشغال %80
را اجــازه می دهیم و به آن نام توافق می نهیم و پول حاصله را به زخم بقیه
کارها می زنیم ،می توان ادعا کرد که کار مهمی انجام داده ایم که شایســته
تقدیر باشد و حال اگر کسانی پیدا شوند که از سر دلسوزی و دوستی با طبیعت
و فضای سبز و محیط زیست نکاتی را یادآور می شوند آنها را دسته بندی کرده
و به رســم تمامی برداشت ها همه چیز را سیاه و سفید ،خادم و خائن ببینیم.
شهرداری و طبیعتا شورای محترم شهر آگاه ترند که در طرح جامع و تفصیلی
شهر برای میدان دروازه بابل ( شهرآشوب) فضای تجاری آن هم با آن حجم
پیش بینی نشده بود .هرچند به سامان رساندن بافت فرسوده قدیم باید در نظر
گرفته می شد .آیا مطالعه شد که پس از ساخت چه مشکالتی در خیابان های
اطراف و کار و کسب مردم و ترافیک ایجاد می کند؟ قاعدت ًا این گونه ساخت
و ساز ها مربوط به بخش خصوصی است.
اساسا باید پرسیده شود شــهرداری از ساخت این فضای تجاری چه سودی
خواهد برد و ساخت اینگونه اماکن چه تاثیری بر بافت قدیم شهر و خیابان های
اطراف خواهد گذاشت .آیا شهرداری اثرات آن را بررسی کرده است و اگر چنین
است این حق ماست که آن را مشاهده و در مورد آن نظر دهیم.
مدت هاست مردم شاهد حفر کانال در بلوار خزر هستند و در باد و باران زحمت
و مشــکالت ناشی از ساخت کانال را تحمل کرده اند و با توجه به پل هوایی
روگذر و زیرگذری که آن هم شــروع شده و حجم آب های سطحی شهر در
این منطقه و شــیب کم شمالی و جنوبی و باال بودن سطح آبهای زیرزمینی،
مشکالت مردم بیشتر نیز گردیده است .البته الیروبی و ترمیم بعضی از مسیل
های قدیمی اقدام موثر و به جای بود که شــهرداری محترم در دســت اقدام
دارد .شهرداری و شــورای محترم شهر با بازگشایی راه ها و بلوارهای ناتمام
و نیمه کاره که در طرح جامع پیش بینی شــده بود ،اقدام بسیار مهمی انجام
داده اند .اصالح هندسی تقاطع ها و بعضا تعریض آن ها از اقدامات قابل تقدیر
شهرداری است که نباید از نظر دور داشت.
ایجــاد پارک های کوچک و بزرگ از جمله پارک ملل و زیباســازی میادین،
بلوارها و گل کاری و کاشتن درختان نارنج در حاشیه خیابان ها طراوت و تازگی

و شادابی را به شهر بازگردانده است که فقط می توانست توسط شهرداری توانا
به انجام آن دست یافت .اما سوال این است که اینگونه خدمات به چه قیمتی
انجام می شــود .گرفتن پول های آنچنانی از توافق در یک بده بستان چه در
زمینی (مانند پادگان و زمین های
تفکیکی ) و چه در ســاخت و ساز
و یا تغییر کاربری ســاختمان های
ســاخته شــده تجاری مسکونی
و تبدیــل یــک طرفــه از طرف
شهرداری به ساختمان های تجاری
با دریافت پــول های کالن را می
توان توجیهی بــرای اقدامات فوق
دانست؟ مردم می دانند که ساختن
شهری زیبا که مشکالت در آن به
حداقل برسد و در آن دارای امکانات
زیربنایی ســالم و کارآمدی باشیم،
مانند :سیستم فاضالب شهری ،آب
رسانی ،جاده های دسترسی ،فضای سبز و خدمات شهری و  ...همراه با افزایش
چند ده برابری کارکنان شهرداری هزینه بر است و اگر بخواهیم به آن دست
یابیم نباید از طریق غیرقانونی و خالف اقدام کنیم و در این گونه توافقات هر
چند برای شــهرداری نه تنها هزینه ای در بر نــدارد ،بلکه با فروش ضوابط،
عایدی نیز خواهد داشت و یا مالک نیز از این توافق منتفع می شد و مهندسین
نیز با توجه به اضافه متراژ و اضافه طبقه راضی به نظر می رسند .اما باید بدانیم
که دود این اقدام در آینده ای نه چندان دور به چشم شهروندان خواهد رفت.
تخریبی که احداث این توافقات به وجود می آورد ،قابل جبران نیست.
وقتی در کوچه پس کوچه های  8متری و  10متری مجوز ساخت ساختمان
هایی را در زمین های  200یا  300متری با  12تا  16واحد در هشــت یا ده
طبقه اجازه می دهیم و تقریبا تمامی زمین زیرساخت رفته آیا می توانیم انتظار
داشته باشــیم تردد و بهداشت و  ...در این گونه محالت تامین شود .حال در
نظر بگیرید که آنچه در پادگان ساری به توافق رسیده است به اجرا درآید! چه
مشکالتی را در آینده به وجود خواهد آورد.
برخی از تصمیمات مقام های شــهری فقط بــرای زمان حال در نظر گرفته
می شــود و مشــکالت آن را برای آینده می گذارند .مثال در مورد قبرستان
ســاری ،حدود  15سال پیش وقتی از کمبود فضای سبز تجهیز شده در شهر
صحبتی به میان می آمد ،شــهرداری و مشاوران طرح ،قبرستان و پادگان را
نشــان می دادند و آنجا را به عنوان فضای سبز را در آینده مطرح می کردند
و بدین طریق سرانه فضای ســبز را اندکی باال می بردند .گذشتگان فضای
ســبز را به آینده موکول کرده اند .امروز می بینیم که قبرســتان دو طبقه و
سه طبقه شده و ماندنی است .هر چند از نظر بهداشتی و سالمتی مشکالت
غیر قابل انکاری را به وجود می آورد و این هم فضای ســبز تجهیز شده باغ
های ایرانی در پادگان شهر نماینده محترم شورای شهر ،ما را متهم می کند
که جهت بررســی اسناد و مدارک کوتاهی می کنیم .البته فراموش می کنند
که مردم از جمله تشــکل های مردم نهادی مانند کانون شما را نماینده خود
در شــورای شــهر قرار داده اند که از شهر و شــهروندان دفاع کنید و مانع از
انجام کارهای خالف و غیرقانونی شوید و در کنار شهرداری با رعایت کردن
آنچــه که به عنوان اســناد و مدارک از آن یاد می کنیــد که مهم ترین آن
طرح های جامع و تفصیلی اســت باشید .چند بار شورای شهر جهت تعامل و
هم نگری با تشکل های دیگر شهری به بحث و تبادل نظر نشسته؟ البته این
گفتگو را به فال نیک می گیریم .ولی تا آنجا که بنده شــاهد هستم شورای
شــهر و شهرداری دست رد به ســینه کانون زده و به دعوت کانون به همراه
فعاالن فضای ســبز در مورد زمین پــادگان اهمیتی ندادند .به عنوان یکی از
اعضای کانون و البته با توجه به شــناختم از کمیسیون های مختلف کانون
بسیار خوشحال می شویم که در تمامی آنچه شورای شهر در حال و آینده در
شهر می خواهد انجام دهد ،طرف گفتگو قرار گیریم و اساس ًا این امر را نه برای
خودمان در کانون مهندســین ،بلکه برای سایر تشکل های مردم نهاد مانند
تشکل مربوط به محیط زیست و دوستداران فضای سبز و  ...الزم می دانیم.
طبیعت ًا شــورای محترم نیز با ارتباط با اینگونه تشکل ها استوارتر و محکم تر
می تواند به کار خود ادامه دهد.
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با استعانت از خداوند متعال ،دومین
همایش ملی ســاختمان آینده ،با
حمایت موثــر ارگان ها و مجامع
دانشگاهی ،توسط کانون مهندسین
ساری در پائیز سال  95در ساری،
کهن شــهر مازنــدران و پایتخت
بهار نارنــج ،برگزار خواهد شــد.
در این همایش میزبان اساتید برتر
دانشگاه ،پروفسور شاهین حیدری،
اســتاد تمام دانشــکده معماری
دانشگاه تهران و دکتر سید محمود
حســینی ،دانشــیار پژوهشــکده
بیــن المللــی زلزله شناســی و
مهندسی زلزله به عنوان سخنران
کلیــدی همایش خواهیــم بود.
این همایش شامل تعدادی نشست
علمــی موازی ،نشســت هــای
ارائه پوســتری ،سخنرانی کلیدی
توســط اساتید برجســته داخلی و
نمایشــگاه محصــوالت صنعتی
برای مهندســین در حوزه صنعت
ساختمان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی خواهد بود.
بدینوســیله از کلیه مهندسین ،اساتید و دانشجویان دعوت می شود
تا با ارائه مقاالت علمی و دســتاوردهای صنعتی و پژوهشی خود در
زمینه های مختلف مهندســی ساختمان ،با این کنفرانس همکاری
نموده و بر غنای آن بیفزایند.
همزمان با برگزاری ســمینار ،نمایشگاه مصالح ساختمانی استاندارد
و صنعت ســاختمان نیز در محل باشگاه کانون با حضور شرکت ها،
•ساختمان های آینده و محیط زیست
گروه های صنعتی و  ...نیز برگزار خواهد گردید.
محورهای همایش ملی ساختمان آینده به شرح ذیل می باشد:
مکانیک و برق
معماری و شهرسازی
•فناوری های نوین در سیستم های گرمایش ،سرمایش،
•انرژی های نو در ساختمان های آینده
تهویه مطبوع و الکتریکال ساختمان
•روش های ساخت و فناوری های نو در ساختمان های آینده
•سیستم های تهویه مطبوع و الکتریکی سازگار با محیط
•معماری هوشمند
زیست
•هویت و معماری آینده
•ساختمان های با مصرف انرژی پایین و صفر
•محیط  ،انسان  ،معماری آینده
•کاربرد انرژی های تجدید پذیر در ساختمان
•برنامه ریزی  ،مدیریت و طراحی شهرهای آینده
•مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
عمران  -نقشه برداری  -ترافیک
•اتوماسیون در ساختمان
•روش های نوین در طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها
دبیرخانه همایش
•کنترل لرزه ای سازه ها و مصالح هوشمند
آدرس :مازندران  ،ســاری ،خیابان فرهنگ  ،کوچــه فرهنگ ( 24ادیب)
•مصالح نوین و تکنولوژی بتن
 ،کانون مهندسین ساری
کد پستی 48186 – 45983 :
•دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه ای
آدرس وبسایتwww.fbc2.ir :
•برنامه ریزی حمل و نقل شهری و توسعه پایدار
رایانامه class@kanoonsari.com :
•ساختمان های هوشمند آینده مبتنی بر فناوری اطالعات
شماره تماس ( 011-33328022 :زمان تماس  :شنبه الی چهارشنبه،
مکانی ()GIT
ساعت  8الی )15

پیام رئیس همایش (مهندس محسن بدخشان)
همکاران گرامی
به نمایندگی از کانون مهندســین ساری ،مفتخر هستم تا
شما را به شرکت در دومین همایش ملی ساختمان آینده
در پائیز ســال  1395در شهرستان ســاری نگین سرسبز
استان مازندران دعوت نمایم.
این همایش با ارائه نمودن دستاوردهای صنعتی و پژوهشی
فرهیختگان در حوزه ســاختمان ،در جهت ارتباط هرچه
نزدیکتر دانشگاه و صنعت طبق فرامین گهربار رهبر معظم
انقــاب و به فعلیــت درآوردن فرصت هــا و قابلیت های
فراوان موجود در این امر ،تالش می نماید.
در این راســتا دبیران همایش ،شــورای سیاست گذاری و
سایر همکاران با تالش و همت خود ،سعی در جهت هر چه
بهتر برگزار نمودن این همایش ملی به کمک متخصصین
امر در سایر رشته های مهندسی از جمله معماری ،عمران،

مکانیــک ،بــرق ،نقشــه
بــرداری ،شهرســازی و
ترافیک را دارند.
امیــد دارم این همایش با
ایجاد ارتباط دوسویه میان
اســاتید و صاحبنظــران
بــا دانــش پژوهــان و
فرهیختــگان و صاحبان
صنایــع ،گام کوچکی در جهت ارتقای این حوزه از مجرای
علمی و پتانسیل های موجود در سراسر کشور فراهم نماید.
بی صبرانه در انتظار حضور گرم و صمیمانه یکایک شــما
فعاالن عرصه مهندسی در دومین همایش ملی ساختمان
آینده خواهیم بود.

پیام دبیر علمی همایش (دکتر مهران فرصت)
با کمال ادب و احترام ،خرسندم که جنابعالی را به دومین
همایش ملی ســاختمان آینده که درپائیز سال  1395در
شهرستان ساری برگزار می گردد ،دعوت نمایم.
نیاز گســترده و روز افزون جامعه به صنعت ســاختمان و
مسکن ،ضرورت اســتفاده از سیستم های نوین به منظور
ارتقاء کیفیت ساخت ،افزایش عمر و پاسخگویی به بحران
انرژی و مســائل زیست محیطی را بیشتر از گذشته مطرح
ساخته است.
افزایش تولید صنعتی ســاختمان ها بــه منظور نیازهای
کنونی و تامیــن ظرفیت برای نیازهای آینده یک ضرورت
به شمار می رود.در این راستا ارتقاء سطح علمی ،تخصصی
و حرفه ای جامعه مهندسی کشــور وآشنایی با چالش ها
و نیازهای آینده انســان در ساختمان امری اجتناب ناپذیر
است.

دومیــن همایــش ملــی
ســاختمان آینده با تاکید
بــر چشــم انــداز آینده
ســاخت و ســاز در حوزه
صنعت ساختمان از قبیل
معمــاری ،شهرســازی،
عمــران ،ترافیک ،نقشــه
بــــرداری ،تــــاسیسات
مکانیکــی و برقی به بحث
گذاشته می شود.
امید اســت با مشــارکت همه جانبه اندیشمندان و دست
اندرکاران نظام ســاخت و ســاز ،بتوان بــه ارتقاء صنعت
ساخت و ساز دست یافت.

پیام دبیر اجرایی همایش (دکتر وحید شکری)
با عنایت به نقش بســیار برجســتهی مهندسین عمران،
معماری و مدیریت شهری و تاسیسات در عرصههای علمی
و اجرایی کشور ،به ویژه در دهههای اخیر که رشد شتابان
تکنولوژی و توســعه زیرساختهای کشور را شاهد و ناظر
هستیم ،لزوم هم اندیشی و تبادل تجارب علمی و اجرایی
بین صاحبنظران ،متخصصان و کارشناسان این رشتههای
مهم مهندســی اهمیت ویژهای به خــود میگیرد.با توجه
به اهداف و وظایف عمده برگــزاری کنفرانس های علمی
مبتنی بر گفت و شــنود که تبــادل اطالعات و یافتههای
نوین علمی و فنی بین صاحبنظران را محقق میســازد،
هرچه تعداد مخاطبین آن گستردهتر و مرزهای جغرافیایی
آن وســیع تر باشــد ،آن کنفرانس پویا تر ،پربارتر و موفق
تر ارزیابی میشــود .در این راستا ،به دنبال برگزاری موفق
اولین کنفرانس ملی ســاختمان هــای آینده در  26و 27
اردیبهشــت  ،1392اینک کانون مهندسین ساری مفتخر

اســت دومیــن کنفرانس
ملی ساختمان های آینده
را در پائیــز ســال 1395
برگزار نماید .امید اســت
برگــزاری ایــن کنفرانس
در جهــت توســعه علم و
دانش مهندسی ساختمان
و همــکاری و تبادلنظر بین متخصصــان و صاحبنظران
گرایشهای مختلف این رشتهها ،مفید و مؤثر باشد.
به اميد ديدار شما همکاران خوبم
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پیام دبیر شورای سیاست گذاری (مهندس سمیه نوروزی)
با یاری پروردگار ،درمهرماه ســال جــاری بار دیگر افتخار
میزبانی اســاتید ،صاحبنظــران ،مدیران ،کارشناســان و
دانشــجویان محترم حوزه علوم مهندســی و شــهری در
سراسر کشــور در دومین همایش ملی ساختمان آینده را
داریم.
باتوجــه بــه اهمیت صنعت ســاخت و ســاز و ســامت
شهرنشــینی جامعه ،امروزه توجه بــه روش های نوین در
طراحی ساختمان های پایدار به جزئی از اهداف اصلی هر
کشور برای توسعه اقتصادی واجتماعی تبدیل شده است.
ازاین رو ایجاد پل ارتباطــی مابین جامعه صنعت و مراکز
علمــی و ارائه توانمندی های اجرایــی ازجمله اهداف این
همایش می باشد.
امیداست درفرصت مغتنم پدید آمده دراین همایش ،فاصله
میان آموزش دهندگان و دانش پژوهان دراجرای فرایند ارائه

مطالب آموزشی کمترشده
و بــا انتقــال مفاهیــم
جدیــد درعرصه مطالعات
مهندسی،شرایطی مطلوب
درســایه تعامــل بالنــده
مشارکت کنندگان فراهم
گردد.
بدون شک ارائه ایده های
خالقانه و نتایج ارزشــمند
پژوهش های ارسالی پژوهشــگران درحیطه های مختلف
صنعت ومهندســی ما را در به انجام رساندن هرچه پربارتر
این مهم یاری خواهد نمود.
باور داریم باحضور و مشــارکت شــما بزرگــواران ،بتوانیم
بانگاهی نو ،گامی بلند در راســتای توسعه ساختمان های
آینده برداریم.

انجمن صنفی مهندسان مکانیک استان مازندران عضو می پذیرد
انجمن صنفی مهندســان مکانیک مازندران با تصویب کمسیون ماده 10
فعالیت احزاب و گروههای وزارت کشــور در مهر ماه ســال  94و تعیین
اولیــن هیات مدیره در بهمــن ماه فعالیت خود را در جهت گســترش و
اعتالی علوم و فنون مهندسی مکانیک به منظور پاسخگوئی به ضروری
ترین نیازهای مرتبط با این دانش در سطح استان مازندران آغاز نمود.
این انجمن تشــکلی است صنفی ،غیر سیاسی و غیرانتفاعی که بر اساس
اساسنامه مورد تایید مجمع عمومی دارای اهداف زیر می باشد.
1 -1فراهم آوردن زمینه تبادل اطالعــات ،نظرات و تجربیات در زمینه
مهندسی مکانیک
2 -2تالش در جهت ارتقاء اطالعات علمی و تجربی مهندسان مکانیک
استان مازندران
3 -3فراهم آوردن زمینه انجام پژوهشهای الزم در خصوص موضوعات
مرتبط با مهندسی مکانیک و انتشار آنها
4 -4کمک به شناسائی و معرفی مهندسان ،مبتکران و نوآوران فعال در
زمینه مهندسی مکانیک در استان
5 -5تالش در جهت تشــکیل ســمینارها ،کنفرانس ها ،نمایشگاهها و
گردهمائیهای علمی و فنی مرتبط با مهندسی مکانیک
6 -6فراهــم آوردن زمینه انجام بازدیدهای علمــی و تفریحی در حوزه

مهندسی مکانیک
7 -7فراهم آوردن زمینه همکاری با موسسات آموزش عالی و واحدهای
علمی و صنعتی در خصوص مهندسی مکانیک
8 -8فراهم آوردن زمینه انجام مطالعات و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای
به واحدهای صنعتــی ،علمی و فنی در زمینه مهندســی مکانیک
9 -9تالش در جهت شناسائی و تجزیه و تحلیل معضالت و نارسائیهای
موجود در زمینه مهندسی مکانیک در استان و ارائه طریق برای حل آنها
1010تالش در جهــت ایجاد و بســط روابط علمی ،فنــی ،تحقیقاتی،
آموزشــی و پذیرش عضویت یا همکاری با ســازمانها و نهادهای
مرتبط با اهداف انجمن
کلیه افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از گرایش های
رشته مهندسی مکانیک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخلی یا
خارجی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری می باشــند می توانند
به عضویت انجمن در آیند.
دفتر مرکزی انجمن در شــهر ساری به نشــانی خیابان فرهنگ ،روبروی
خیابان ســعدی ،ســاختمان ولیعصر ،طبقه دوم واقع و شماره تلفن های
 33328550و  09101543052پاســخگوی مهندســان عالقمند جهت
عضویت و آگاهی از فعالیتهای انجمن می باشد.

فراخوانمقاله

بدینوسیله از کلیه اعضای عالقمند کانون دعوت می گردد تا با ارسال مقاالت تخصصی،
اجرایی و انتقادی خویـش ما را در حفظ و ارتقای کیفیت محتوایی نشریه یاری رسانند.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

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

 1فناوری های نوین طراحی و اجرای صنعت ساختمان
 2صرفه جویی در مصرف انرژی
 3جلوگیری از مصرف مصالح ساختمانی غیر استاندارد و نامرغوب
4تقویت و توسعه آموزش ها ویژه مهندسین ،تکنسین ها و نیروهای ماهر
 5نقش شرکت های کنترل و بازرسی در صنعت ساختمان
6رابطه بین تسهیالت بانکی ،بیمه کیفیت و بازرسی فنی
7تامین ایمنی و سالمت منابع انسانی و کاهش حوادث ساختمانی
8الزام های زیست محیطی در صنعت ساختمان
 9تجربیات اجرایی در کاربرد روش های کنترل پروژه و ارائه صورت وضعیت ها و امور قراردادی پیمان ها

خواهشمندیم جهت تسریع در امور چاپ نشریه مقاالت خود را به همرا ه فایل مربوطه

در چهارچوب ذیل ارسال فرمائید:
½
½
½
½

½ مقاالت تایپ شده در نرم افزار  Ms Wordو با قلم  B Nazaninبا اندازه  12برای متون فارسی و با قلم  Times New Romanاندازه 10
برای متون التین باشد.
½ تعداد صفحات منت مقاله بدون عکس ها و جداول و منودارها ،بیش از  4صفحه و به همراه آن ها بیش از  6صفحه نباشد.
½ در صورت استفاده از منابع ،عناوین آنها حتام در پایان مقاله ذکر گردد.
½ فایل تصاویر مقاله و عکس اسکن شده نویسندگان در پوشه ای جداگانه ارائه گردد.
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