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سرمقاله
بررسی پارامتریک شیروانی  های مهار شده با میخ کوبی به روش عددی

مصاحبه با سردبیر کمیته نشریه
اولین همایش ساختمان آینده

مصاحبه با مهندس پیشکسوت
این شیفتگان عجول خدمت

هفت شهرعشق
پرواز

مناسبات در خانه های سنتی ساری
دید و بازدید نوروزی اعضاء کانون مهندسین ساری

 مصاحبه با مالک
برگزاری مراسم بزرگداشت مقام زن در کانون مهندسین ساری
برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر توسط کانون

پاکسازی محیط زیست در هفته ی زمین پاک توسط اعضای کانـون
جلسه انجمن خیرین فرهنگ باور در کانون مهندسین ساری برگزار شد

قراردادقالب بندی
بازدید شهردار ساری از پروژه باشگاه در حال احداث کانون مهندسین ساری

یزد، نگین کویر
از تپورستان تا مازندران

بدون شرح...!
خازن اصالح ضریب قدرت برق 

سفرنامه یزد
خواب اول، حقیقت ریاضی و حقیقت هندسی

گزارش برگزاری اولین همایش معماری
اولین سمینار تخصصی سیستم های اتصال زمین، حفاظت در برابر صاعقه

)PMIS(چارچوب کلی سیستم های اطالعاتی مدیریت پروژه
گزارش کویر نوردی گروه کوهنوردی کانون های مهندسین استـان

انرژی زمیـن گرمـایی
جراید

محاسبه هزینه  های افراد کشته شده و کیفیت زندگی در تصادفات
استفاده بهینه از انرژي گرمایي موجود در آب نواحي جنوبي دریاي خزردر تولید برق

من ِدلَم می گیرد
قراردادبتن ریزی

مصاحبه با مهندس جوان
گزارش مجمع عمومی کانون مهندسین ساری

گزارش کانون
معرفی سایت



سرمقاله
مهندس علی توکل 

کارشناس ارشد مهندسی مکانيک خاک و پی

از مهمترين وظايف متوليان ساخت و ساز، هدايت سازندگان به توليد 
ساختمان هايي با کيفيت و طول عمر زياد، ضمن رعايت ضوابط شهری 
)طرح های جامع، تفضيلی و هادی در شهر و روستا( مي باشد.  اين موضوع 
بدون رعايت مقررات ملی ساختمان و استانداردهای وضع شده در توليد 
و ساخت محصوالت مورد مصرف در ساختمان امکان پذير نمي باشد.

از زماني که قانون، صدور پروانه ساختمان را به عهده شهرداري ها 
ســپرد و نظارت و تاييد انطباق ســاخت و پروانه را به عهده مهندس 
ناظر گذاشــت، قوانين بسياري در جهت تکميل و تعيين مسئوليت ها 
توســط هيات وزيران به تصويب رسيد، از جمله  قانون نظام مهندسي 
ســاختمان که در ســال ١٣٧٤ در مجلس با پيشــنهاد هيات وزيران 
تصويب و ابالغ شــد و از اين تاريخ به بعد مسئوليت انتخاب و معرفي 
ناظرين به عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها قرار گرفت.

منظور از ناظر،  تنها مهندســين ســاختمان و معمــار بوده  ولي 
اکنون مطابق قانون با توجه به  مســاحت و تعداد طبقات از مهندسين 
رشــته هاي هفت گانه در نظارت ساختمان بهره مند شده و تخصص 

بيش از پيش در ســاختمان اهميت پيدا کرده اســت. جهت انطباق 
بهتر ســاخت با اســتانداردها و رعايت آنچه که در قانون شهرداري ها 
تحت عنوان مشــخصات فني بهداشــتي و شهرســازي نام برده شده 
است، مهندسين طراح و ناظر زيرنظر نظام مهندسي فعاليت مي کنند.

مطابق بخش ب از بند ٢ مصوبه شــوراي عالي اداري در خصوص 
هماهنــگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خالف و گواهي پايان کار 
ساختمان مورخ ١٣٧١/8/١9 شــهرداري ها مکلفند ظرف ٥ روز پس 
از دريافت نقشــه هاي مربوطه با رعايت مفاد ماده ١٧ نظام مهندسي 
ســاختمان نســبت به ارائه برگ هاي پرداخت عوارض و ساير حقوق 

قانوني متعلق به ملک مورد تقاضا اقدام نمايد.
ماده ١٧ قانون نظام مهندســي ســاختمان اشــاره دارد : "پاسخ 
به اســتعالمات مراجع ذيصالح در خصوص اشــخاص حقوقي شامل 
شرکت هاي ســاختماني دفاتر طراحي و.... و ساير موسساتي که ارايه 
خدمات و فعاليت آنها مســتلزم داشــتن پروانه اشــتغال مي باشد و 

همچنين مسايل صنفي آنها با نظام مهندسي استان است."
سوال اينجاست که  چرا با توجه به وجود قوانين متعدد که جايگاه 
شهرداري و نظام مهندسي را مشخص کرده و استانداري  به نمايندگي 
از وزارت کشور ناظر بر اجراي صحيح قوانين مي باشد، شهرداري ها از 

اين ظرفيت به شکل صحيح استفاده نمي کنند؟ 
اما در بحث رســيدگي به تخلفات ســاختماني که در ماده ١٠٠ 
قانون شــهرداري ها به عهده نماينده استانداري، نماينده شوراي شهر 
و نماينده دادگســتري به دبيري شهرداري سپرده شده است، چنانچه  
اصول شهرســازي، فني يا بهداشتي رعايت شده باشد مطابق تبصره ٤ 
همان ماده، کميسيون مي تواند با صدور راي بر اخذ جريمه اقدام نمايد. 
در ايــن قانــون نحوه احــراز بنــد ٤  توضيح داده نشــده ولي 
در تبصــره ٧ همــان ماده مســئوليت کنتــرل انطباق ســاختمان 
بــا مشــخصات منــدرج در پروانــه و نقشــه ها و محاســبات فني 
و ارائــه گواهــي پايــان کار را برعهــده ناظــر گذاشــته اســت.
ناديده گرفتن ماده ٤ قانون نظام مهندسي که بر اساس آن اشتغال 
اشــخاص حقيقي و حقوقي به آن دســته از امور فني در بخش هاي 
ساختمان و شهرسازي که توسط وزارت ياد شده تعيين مي شود، مستلزم 
داشــتن صالحيت حرفه اي است. اين صالحيت در مورد مهندسان از 
طريق پروانه اشــتغال به کار مهندســي احراز مي شود و به دنبال آن 
مواد ٢6 الی ٢8 از فصل ششــم آيين نامه اجرايي ماده ٣٣ قانون نظام 
مهندســي، شــهرداري ها را ملزم به ارجاع رسيدگي به تخلف گزارش 
شــده به سازمان نظام مهندسي اســتان ضمن توقف عمليات اجرايي 
نموده اســت. ولي معلوم نيست به چه دليل در بعضي از شهرداري ها 
وبخصوص در کميســيون ماده ١٠٠ به اين موضوع توجه نمي شود و 
اصوال هر بخشــي از قوانين با صالحديد خود تفسير و اجرا مي گردد.

ازآنجايي که هدف همه دســتگاه هاي اجرايي و نظارتي جلوگيري 
از تضييع حقوق شــهروندي و اجراي صحيــح قانون و آيين نامه هاي 
اجرايي آن مي باشــد، نيل به اين امر بدون هماهنگي دســتگاه هاي 
مرتبــط و احترام به وظايف همديگر و اســتفاده از ظرفيت حداکثري 
آنها مقدور نمي باشــد. وجود ســاختمان هاي ناايمن و بدون رعايت 
ضوابط شهرسازي و تاسيسات ناقص، اسراف سرمايه هاي کشور و عدم 
آســايش مردم را به همراه خواهد داشت. به اميد همدلي مسئولين و 

جدي بودن در اجراي قوانين.
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چکیده
مختلف جهت  کشورهای  در  اخير  دهه  دو  در  که  می  باشد  خاک  درجای  تسليح  روش  يک  خاک  ميخ کوبی 
پايدارسازی گودبرداری های عميق و شيب های طبيعی، کاربرد وسيعی پيدا کرده است.در اين مقاله جهت بررسي 
  PLAXIS ٢D تاثير زاويه قرارگيری ميخ   ها بر روي پايداري شيرواني ميخ    کوبي شده از نرم افزار اجزاء محدود
استفاده شده است. نتايج تحليل  ها نشان می  دهد که روند تغييرات ضريب اطمينان شيرواني ميخ کوبي شده در برابر 
لغزش، رابطه مستقيمي با مجموع حداکثر نيروي هاي کششي ايجاد شده در ميخ ها دارد، به طوري که همزمان با 

افزايش و يا کاهش در مقدار ضريب اطمينان، مقدار نيز تغيير مي کند. 
 کلمات کليدی: ميخ کوبی خاک، پايداری شيروانی، PLAXIS،  ضريب اطمينان 

1. مقدمه
  با پيشرفت های بوجود آمده در راهسازی و راه آهن و عبور اين گونه راه ها از مناطق کوهستانی، مشکالت اجرايی زيادی برای مهندسان 
بوجود آمده، که از جمله آن ها، پايدارسازی شيب ها و ساخت ديوارهای نگهدارنده در شرايط سخت محيطی است. هزينه های باالی اجرای 
ديوارهای حائل صلب و بطور کلی معايب روش های معمول، مهندسان طراح را به سمت استفاده از روش های ديگر پايدارسازی  از جمله 

سيستم  های خاک مسلح سوق داد ]١[.
بطور کلي مسلح کردن شيرواني  ها با ايجاد اصطکاک بين خاک و ميخ، باعث افزايش مقاومت برشي خاک و در نتيجه ضريب اطمينان از 
هر جهت واژگونی و غيره مي شود. نيروي ايجاد شده در ميخ ها تحت تاثير عوامل زيادي از جمله: سختي نسبي مابين ميخ و خاک، هندسه 
شيرواني، مقاومت کششي، برشي و خمشي ميخ ها و همچنين زاويه قرارگيری نسبت به تراز افق مي باشد. با توجه به يافته هاي محققان با 

تغيير زاويه قرارگيری ميخ ها، عمل ميخ کوبي مي تواند باعث افزايش يا کاهش مقاومت برشي خاک شود. 
عمليات ميخکوبي خاک ابتدا در آمريکا بين سال های ١98١ ـ ١96٧ مورد تحقيق، ارزيابي و تجربه قرارگرفت که در واقع نوعي سيستم 
خاک مسلح بود. به موازات اين اتفاق در فرانسه و از سال ١9٧٠ تحقيقات گسترده اي برروي اين تکنيک آغاز شد تا سرانجام براي اولين بار 

در سال ١986 ميالدي اين روش به شکلي تقريبا شبيه تکنيک فعلي توسط پلومل فرانسوي به جامعه جهاني معرفي گرديد ]٣[.
در اين تحقيق در تحليل سيستم ميخ کوبی از روش اجزای محدود استفاده خواهد شد و نرم افزار PLAXIS برای اين منظور مد نظر قرار 
خواهد گرفت. همچنين در انتخاب مدل رفتاری مناسب به نوع خاک و رفتار آن توجه خواهد شد و با توجه به عملکرد آن از مدل رفتاری 

مناسب بهره گرفته می  شود.

 بررسی پارامتریک شیروانی  های 
مهار شده با میخ کوبی به روش عددی

محمدحسين امين  فر١، عارف نوروزی نودهی٢، امير يحيوی٣
١- استاديار دانشگاه تبريز

٢و٣- کارشناسی ارشد مکانيک خاک و پی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تبریز
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2. مدل سازی عددی
2-1. معرفی مدل

    نرم افزار PLAXIS يک برنامه المان محدود پيشرفته است 
که برای آناليز پايداری و تغييرشکل در کاربردهای مختلف ژئوتکنيک 

استفاده می  شود. ]٢[.
از صفحه(  )خارج  افقي  فاصله  کردن  لحاظ  با  ميخ ها  مشخصات 
١متر بين آن ها به صورت معادل انتخاب شده است. ميخ ها با مدل 
رفتاري االستيک - کاماًل پالستيک با نيروي کششي معين )Tp( و 
حداکثر لنگر خمشي )Mp( مدل سازي شدند. مقادير نيروي کششي 
معين و حداکثر لنگر خمشي براي ميخ ها در واحد عرض محاسبه شده 
از مقاومت مالت اطراف ميخ به علت ترک خوردگي  است. همچنين 
در اثر تغيير مکان هاي کوچک صرفنظر شده است. مطابق شکل )١( 
 ٢٥ قطر  با  ميلگردهايي  از  آن  در  و  است  متر   ١٠ شيرواني  ارتفاع 
به قطر ١٠ سانتيمتر  با دوغاب سيمان  ميليمتر و طول ١٠ متر که 
احاطه شده جهت مسلح سازي استفاده شده است. جهت کاهش اثرات 
شرايط مرزی بر روی نتايج از مدلی با شرايط مرزی استاندارد و با عمق 

٣٠ و طول٤٠ متر استفاده شد.

soil

er

soil

er
er c

cR
ϕ
ϕ

tan
tan intint

int ==

براي در نظر گرفتن اندرکنش ميان خاک و ميخ از المان سطح 
و  رفتاري  مدل  است.  شده  استفاده  ميخ ها  طرف  دو  در  مشترک 
آن  اطراف  خاک  همانند  مشترک  سطح  المان  مقاومتي  پارامترهاي 
 در نظر گرفته شده با اين تفاوت که در يک ضريب کاهش مقاومت 

( ضرب شده که مطابق رابطه )١( بيان مي شود. erRint (
)١(

المان  اصطکاک  زاويه  و  چسبندگي  erintϕ و erCint آن در  که   
چسبندگي و زاويه اصطکاک خاک اطراف  soilϕ و soilC سطح مشترک،
ميخ  و  خاک  بين  اندرکنش  مقاومت  گيري  اندازه  براي  ميخ هاست. 
آزمايش هاي کشش و برش متفاوتي بروي ميخ هاي تزريقي با مالت 
و خاک مجاور آن صورت گرفت. بر اساس اين مطالعات، حداکثر زاويه 
آمد.  بدست  تا ١/٠٧  در حدود 9٥/٠  اندرکنش  ناحيه  در  اصطکاک 
کاهش  قبول ضريب  قابل  و  منطقي  فرض  يک  با  توان  مي  بنابراين 

مقاومت را برابر واحد فرض کرد. 
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در  استفاده  مورد  کوبی شده  میخ  شکل)1(: هندسه شیروانی 
تحقیق حاضر

2-2. مشخصات مصالح و پارامترهاي مرتبط
    مشخصات مربوط به خاک مورد بررسي در جدول )١( ارائه 
شده است. اين مشخصات عموماً مربوط به خاک هاي برجا بوده که 
ترکيبي از ماسه، الي و کمي رس مي باشد. اين نوع خاک ها معموال 
در شيب هاي خاکي ديده مي شوند.براي مدل کردن خاک ها از مدل 

موهر-کولمب استفاده شده است.
جدول )1(: پارامترهاي خاک مورد استفاده در تحلیل اجزا 

محدود

همچنين مشخصات مربوط به ميخ ها در جدول )٢( بيان شده 
است.با توجه به اينکه معموال جدارهاي ميخ کوبي شده پس از بارش 

ساخته مي شوند از اثرات آب زيرزميني صرف نظر شده است.
جدول )2(: پارامترهاي میخ مورد استفاده در تحلیل اجزا 

محدود

3. بررسی و بحث نتایج
3-1. روش بررسی

در کليه مراحل تحليل ارتفاع شيرواني، طول ميخ ها، پارامترهاي 
مقاومتي ميخ ها و نوع خاک طبق جدول )١( و )٢( ثابت در نظر گرفته 
شده اند و تاثير زاويه اجرا ميخ ها نسبت به تراز افقي )α(، زاويه شيب 
 )δ( و زاويه شيب باالدست شيرواني نسبت به تراز افق )β( شيرواني
که به تفضيل در شکل )١( آورده شده اند، مورد بررسي قرار گرفته 
  β= است و همچنين     تحليل ها به ازاي شيرواني هايي با شيب,٥٠٠
 8٠٠ ,٧٠٠ ,6٠٠، زاويه باالدست ٢٠٠ ,١٠٠ ,٠٠ =δ و نسبت فاصله قائم 

ميخ   ها به قطر آن ها S/D=  6٠ صورت گرفت.
3-2. محاسبه ضریب اطمینان

    معيار ارزيابي تاثير ميخ ها بر روي پايداري شيرواني ميخ کوبي 
ضريب  محاسبه    نحوه  است.   اطمينان  ضريب  محاسبه  شده، 
 اطمينان در برنامه اجزا محدود PLAXIS بر مبناي روشي است که
 "Phi- C Reduction " ناميده مي شود. در اين روش پارامترهاي 
رخ  گسيختگي  نهايت  در  و  يافته  کاهش  تدريج  به  خاک  مقاومتي 
گسيختگي،  زمان  در  مقاومت  کاهش  ضريب  حقيقت  در  مي دهد. 

همان ضريب اطمينان شيرواني مي باشد.
3-3. بررسي تاثیر زاویه قرارگیری میخ کوبي بر پایداري 

شیرواني میخ کوبي شده
    جهت بررسي اثر زاويه قرارگيری ميخ بر روي افزايش پايداري 
نرم  در  شيروانی  متفاوت  هندسي  شرايط  کوبي شده،  ميخ  شيرواني 
افزار اجزاء محدود مورد تحليل قرار گرفت که نمونه ای از نتايج حاصله 
از نرم افزار در شکل )٢( قابل مشاهده است. در اين نمودار محور افقي 
قائم  محور  و   )α( افق  تراز  به  نسبت  ميخ ها  قرارگيری  زاويه  بيانگر 
بيانگر افزايش ميزان ضريب اطمينان شيرواني در برابر لغزش در هر 
حالت نسبت به حالت شيرواني غير مسلح ).Δ)F.S است. همانطور که 
در اين شکل مشاهده مي شود مقدار ).Δ)F.S همراه با افزايش زاويه 
اجراي ميخ ها ابتدا افزايش و سپس کاهش مي يابد تا جايي که تاثير        
ميخ هاي کوبيده شده در پايداري شيرواني کم رنگ و ناچيز مي شود.

براي يک  نمودار مشاهده مي شود که  اين  به  توجه  با  از طرفي 
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شيرواني با شيب باالدست )δ( و نسبت S/D معين مقدار افزايش در ضريب اطمينان )).Δ)F.S( در زاويه 
اجرا بهينه همراه با افزايش شيب شيرواني )β( افزايش مي يابد و با افزايش شيب باالدست شيرواني براي هر 

شيرواني با زواياي شيب مختلف مقدار آن کاهش مي يابد.

 
   S/D=60, با افزایش زاویه اجرا میخ براي حالت ).Δ)F.S همراه  شکل )2(: نمودار تغییرات 

δ=10°

شکل )٣( نحوه تغييرات مجموع حداکثر نيروهاي کششي )Tmax∑( ايجاد شده در تمامي ميخ ها را همراه 
با زاويه اجراي آن ها نشان مي دهد. همانطوري که در اين شکل  ديده مي شود مقدار Tmax∑ همراه با افزايش 
زاويه اجراي ميخ ها ابتدا افزايش و سپس کاهش مي يابد. با دقت در اين نمودار به وضوح مي توان ديد که 
روند تغييرات ضريب اطمينان شيرواني ميخ کوبي شده در برابر لغزش رابطه مستقيمي با مجموع حداکثر 
 Δ)F.S.( نيروي هاي کششي ايجاد شده در ميخ ها دارد. به طوري که همزمان با افزايش و يا کاهش در مقدار
مقدار Tmax∑  نيز تغيير مي کند. بنابراين مي توان گفت که بهترين زاويه اجراي ميخ ها زاويه اي است که 

در آن ميخ ها به حداکثر نيروي کششي بيفتند.

)β=70°, δ=10° , S/D=60( همراه با افزایش زاویه اجرا میخکوبي ∑Tmax نمودار تغییرات :)شکل )3
4. نتیجه  گیری

   با توجه به تحليل هاي صورت گرفته و نمودارهاي ارائه شده، مي توان نتيجه گرفت: 
افزايش زاويه اجراي ميخکوبي . ١ با  با هندسه معين مقدار ضريب اطمينان همراه  در يک شيرواني 

نسبت به افق، ابتدا افزايش و سپس کاهش مي يابد.
زاويه بهينه اجراي ميخکوبي براي يک شيرواني با شيب باالدست معين )δ(، همراه با افزايش زاويه . ٢

شيب شيرواني )β( کاهش مي يابد.
زاويه بهينه اجراي ميخکوبي براي شيرواني هايي با مقادير مختلف زاويه شيب )β(، همراه با افزايش . ٣

شيب باالدست )δ( افزايش مي يابد.
افزايش ضريب اطمنيان شيرواني ميخکوبي شده در برابر لغزش متناسب با نيروي کششي ايجاد . ٤

شده در ميخ هاست. و حداکثر نيروي کششي منجر به حداکثر ضريب اطمينان مي شود و بالعکس.
5. منابع

١. کمري م، )١٣8٠(، " بررسي شيبهاي خاکي مهار شده با ميخکوبي " پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه  شيراز.
٢. Plaxis manual,Ver 8.٢,P.A.Vermeer,University Of Stuttgart,Germany.
 ٣. Plumelle C. Schlosser,F. Delage ,P. Knochenmus,G. )١99٠(. "French National
Research Project on Soil Nailing:Clouttere"Proc.ASCE.
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با سالم و احترام
1- لطفًا به اختصار خود را معرفی نمایید؟ با ســالم، من ســيد عبدالرضا )آريا( سليم بهرامی، متولد سال ١٣٤6 در شهر ساری و دارای 

مدرک تحصيلی در مقطع ليسانس مهندسی عمران و ارشد مديريت اجرايی گرايش EMBA هستم.
2- سابقه شما در کانون چیست؟ از سال 8٤ به عضويت کانون مهندسين ســاری درآمدم و پس از آشنايی با اهداف و اساس کار کانون، 
در ســال 8٧ با رای اعضای کميته انتشــارات آن زمان به عنوان ســردبير نشريه کانون مهندســی فعاليت می کنم. البته عالوه بر انتشارات در 
کميته های رفاه و جوانان هم عضويت دارم. از سال 9١ مسئوليت کميته به روز رسانی اساسنامه ی کانون هم به عهده اينجانب قرار گرفت که 

تقريبا در مراحل آخرين کار اين کميته هستيم.
3- اهم وظایف کانون را در چه می دانید؟ باتوجه به اساســنامه کانون، اشــاعه فرهنگ اســتفاده صحيح از خدمات مهندسين در امور 
عمرانی، برای توسعه پايدار شهرستان ساری از اولويت های وظايف کانون است. البته در کنار آن، ارتقاء سطح علمی - مهارتی اعضاء و دفاع از 

حقوق حرفه ای آن ها نيز در نظر گرفته شده است.
4- در مورد نشریه و انتشارات کانون چه نظری دارید؟ سعی و تالش کليه همکاران کميته ی انتشارات بهبود وضعيت موجود است، 
در ســال 8٧ پس از تشــکيل کميته، مشکالت نيروی انسانی متخصص را داشــتيم، به عنوان مثال برای يک نشريه خبرنگار، عکاس، ويراستار 
علمی و ادبی، گرافيست و ... از ارکان است. با هماهنگی، همکاری و همدلی اعضای کميته، اين تخصص ها در حد آماتور ايجاد شد و گروه کار 

خود را با عالقه پيگيری کرد.
قالب بندی نشريه از حالت قبلی خارج شد و تنوع و مشارکت افراد لحاظ گرديد. شاهد اين قضيه، افزايش کيفی مطالب و تنوع مقاالت و اطالعات 
عمومی آن اســت که در نظرسنجی ها به ما منتقل می شود. 
البته اعتقاد قلبی من آن است که هنوز برای بهتر شدن نشريه 
مــی توان نوآوری های جديدی داشــت. ضمن اينکه افزايش 
کيفيت نشــريه، مرهون همدلی و کنار هم قرار دادن ساليق 
مختلف اعضاء و مشــارکت اعضای کانون و در نهايت يک کار 
تيمی و منسجم است. البته واگذاری کار و اعتماد هيات مديره 
کانون برای ما خيلی مهم بود که جای قدردانی و تشکر  دارد.
5- فکر می کنید کانون در چه زمینه هایی موفق بوده 
و چه نقاط ضعفی داشته است؟ از نظر من کانون در توجيه 
و ترغيب مسئولين و مردم در بهره گيری از امکانات علمی، فنی 
و تخصصی کانون، قوی عمل نکرده اســت و شاهد آن ساخت 
و سازهای بی رويه در سطح شهرستان است. بعضی از اعضای 
کانون منافع شــخصی خود را به منافع عموم ترجيح داده اند 
که از نظر جامعه ی مهندســين ساری زياد خوشايند نيست.

در زمينه آموزش نســبتا قوی عمل شده و کارگاه های عملی 
و مهارتی يا همايش ها مــی تواند به آرامی جنبه بين المللی  
بــه خود بگيــرد. در امور رفاهی در آينــده ی نزديک در حد 
توان اعضای کميته رفاه و هماهنگی های انجام شــده، شاهد 
اقداماتی موثر خواهيم بود که منفعت آن به اعضا خواهد رسيد.

در امور ورزش فعاليت بيشــتری نياز داريم تا به آنچه که لياقتش را داريم، برســيم. مهندسين جوان بايد پا به عرصه بگذارند و در امور ورزش و 
جوانان نقطه نظرات خود را بيان کنند. صرفا حضور در مجامع و يا ديد و بازديدها وظيفه يک عضو نيســت. به عنوان مثال در نظر بگيريد اگر 
اعضای کانون فقط هفته ای ٢ ساعت وقت خود را برای کانون اختصاص دهند چه می شود؟ من قباًل محاسبه کرده ام. ٣6٠٠ نفر - ساعت کار 

در هفته يعنی معادل داشتن 8٢ کارمند در طول هفته.
اين تعداد يعنی کار مديريت يک اداره کل در سطح استان. پس خودمان را دست پائين نگيريم.

6- برنامه شما در انتشارات برای سال جاری چیست؟ برای سال جاری سعی در چاپ سه يا چهار شماره نشريه داريم و به جای سررسيد 
ســال 9٢ احتماال دســتيار مهندس و دفترچه تلفن را در يک مجلد آماده خواهيم کرد. از طرفی ســعی می کنيم با مشاوره به هيات مديره و 
کميسيون انتشارات سازمان نظام مهندسی استان، سررسيد نظام از نظر کيفی بهبود پيدا کند و تعداد صفحات نيز از لحاظ کمی افزايش يابد.
7- کالم آخر؟ آرزوی ســالمتی برای کليه اعضای خانواده کانون مهندســين ســاری دارم. اميدوارم که اعضای کانون در هر چه بهتر شدن 
وضعيت انتشــارات، نقطه نظرات خود را به ما منعکس کنند. در نهايت هم اميدوارم شــاهد روزی باشــم که اعضای کانون مهندسين ساری به 
عضويت در اين کانون افتخار کنند و حتی باالتر، اعتبار کارت عضويت اعضا  از اعتبار کارت های ســازمان ها و دستگاه های مشابه بيشتر باشد. 

با سپاس و تشکر فراوان.  به اميد آنروز.                                                                

مصاحبه با سردبیر کمیته نشریه 
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ملی  همايش  اولين  ساری  مهندسين  کانون 
محل  در  روز  دو  مدت  به  را  آينده  ساختمان 

دانشگاه آزاد ساری برگزار نمود.
هدف از برگزاری اين همايش آشنايی مهندسين 
در راستای ارتقاء سطح علمی و مهندسی در بحث 
فناوری و انرژی های  نو در صنعت ساختمان بوده 

است.
توسط  اصلی  سخنرانی  چهار  با  همايش  اين 
معماری،  رشته  در  گالبچی  محمود  پروفسور 
پروفسور غالمرضا قدرتی اميری در رشته عمران، 
و  مکانيک  رشته  در  عميدپور  مجيد  پروفسور 
مهندس عليرضا ترقی در رشته برق، ارائه مقاالت 
در عصر روز پنجشنبه و صبح روز جمعه، ٣ کارگاه 

آموزشی و نمايشگاه جانبی همراه بود.

همايش در صبح روز پنجشنبه، مورخ 9٢/٢/٢6 با حضور ٧٥٠ نفر از 
مهندسين مازندران، اساتيد بنام دانشگاه های معتبر، مسئولين استانی، 
شهری، جمعی از مهندسان پيش کسوت شهر ساری و مهندسينی از 
سطح کشور، پس از اجرای سرود ملی و تالوت آيات کالم ا... مجيد، 

با خير مقدم رييس کانون مهندسين ساری و رييس همايش مهندس 
سيد محمد محمدی تاکامی افتتاح گرديد.

رييس همايش ضمن خير مقدم به حاضرين، مهندسين محترم استان 
مازندران و ساير شهرها، اساتيد دانشگاه ها، مدير کل راه و شهرسازی 
هيأت  اعضاء  مازندران،  استان  در  و شهرسازی  راه  وزير  مقام  قائم  و 
مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، اعضاء کميته 
آموزش و شورای انتظامی، رييس و اعضای انجمن انبوه سازان، اعضاء 
مديره  هيأت  و  اعضاء  ساختمانی،  های  شرکت  انجمن  مديره  هيأت 
شرکت توزيع و برق منطقه ای مازندران، مديران و همکارانی که در 
افزودند تشکر و  بار علمی همايش  بر  و  نمودند  اين همايش شرکت 

قدردانی نمود.
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وی افزود کانون مهندسين ساری بر اساس رسالتی که بر عهده خود 
تدوين  از هنگام  که  وظايفی  و شرح  اساسنامه  اساس  بر  و  بيند  می 
در آن قرار داده شده، آموزش و پژوهش را يکی از محورهای اصلی 
فعاليت خود می داند و در همين راستا در ارديبهشت سال گذشته، 
مديره  هيأت  در  آينده  ساختمان  ملی  همايش  اولين  برپايی  برنامه 
کانون کليد خورد که جا دارد از اعضاء هيأت مديره کانون مهندسين 
ساری به خاطر سياستگذاری و حمايت مالی و معنوی آن ها از اين 
کميته  مديره،  هيأت  تصويب  از  پس  نمايم.  تشکر  و  تقدير  همايش، 
اين  برنامه ريزی های کلی  برپايی جلسات متعدد  با  آموزش کانون، 
همايش را شروع کرد و در پی آن کميته علمی همايش شکل گرفت 
و در نهايت پس از گذشت يکسال همراه با پذيرش مقاالت، بررسی 
و ... منجر به برگزاری اين همايش شد. در ادامه کميته های اجرايی 
مختلفی که در کانون شکل گرفت و نزديک به ٥٠ نفر از مهندسين 
ساری در برپايی اين همايش کمک نمودند. در طول سال گذشته با 
فراخوان به مراکز آموزشی، دانشگاهی و مراکز مهندسی مختلف کشور 
بررسی  مورد  که  شد  وصول  همايش  دبيرخانه  به  متعددی  مقاالت 
داوران قرار گرفت و مقاالت مورد تأييد داوران، به دو صورت شفاهی 

و پوستر ارائه خواهند شد.
رييس کانون در انتها اظهار اميدواری کرد که وعده ديدار ما هميشه 
از جنس  از جنس دوستی و هم  باشد، هم  در چنين همايش هايی 
ا... بتوانيم اينگونه همايش ها و برنامه ها را تداوم داده  علمی. انشاء 
و  نموده  وظيفه  انجام  داريم  که  رسالتی  در  بتوانيم  و  دهيم  ادامه  و 
خدمتی را به جامعه مهندسين استان و صنعت ساختمان در استان 

مازندران داشته باشيم.

در ادامه همايش آقای مهندس سيد علی اسد، مدير کل راه و شهرسازی 
نيز  مازندران  استان  در  شهرسازی  و  راه  وزير  مقام  قائم  و  مازندران 
ضمن تقدير و تشکر از برگزاری اين همايش با موضوع ساختمان آينده 
که نيازهای آتی استان و کشور را در بر می گيرد بيان نمودند برای 
رسيدن به اين نقطه تالش و زمان زيادی صرف شده است و انشاء ا... 
پشتيبانی علمی خوبی برای استان خواهد بود و از مشارکت حاضرين 

در همايش صميمانه تشکر نمودند.
مهندس اسد همچنين  بيان نمودند، برای رشد بخش های مختلف 
ميان  انداز  يک چشم  در  که  برويم  سويی  و  به سمت  بايد  عمرانی، 
انداز زيبا  با چشم  بناهای خوب و مطلوب  مدت، شاهد شکل گيری 
باشيم. شرايط استان مازندران با خيلی از استان های ديگر متفاوت 
به  است،  موجود  مازندران  در  که  گردشگری  پتانسيل  نظر  از  است، 

عبارتی می توان گفت تنها مختص مازندرانی ها نيست، بلکه به تمام 
کشور تعلق دارد و علی الخصوص، اگر به سمت گردشگری برون مرزی 
برويم، ورود گردشگران از کشورهای مختلف اين ضرورت را به وجود 
می آورد، از زوايای مختلف در بحث صنعت ساختمان دقت ويژه ای 
زيست  محيط  با  سازگار  که  بسازيم  را  بناهايی  يعنی  باشيم،  داشته 
هارمونی  مازندران  محيط  با  که  نماييم  استفاده  مصالحی  از  باشد، 
داشته باشد، در بحث معماری به سمت و سويی برويم که جاذبه های 

مازندران را دو چندان نمايد.
آنچه دغدغه است، بحث لزوم پاسخگويی به مردم و بهره برداران از 
سوی سازندگان می باشد، بهتر است در بحث صنعت ساختمان حرفه 
افراد غير حرفه ای به صنعت ساختمان  از ورود  ای تر عمل شود و 
کاسته  شود. به سمت آينده ای برويم که ساخت و ساز به سمت انبوه، 
باشد،  مناسب  منفعت  و  نوعی کسب سود  به  و  ای  به صورت حرفه 
چراکه مردم تحت الشعاع اين ساخت و سازها می باشند و بايد در برابر 

زلزله ، حوادث طبيعی و غير طبيعی ايمن باشند.
انشاءا... نتيجه اين همايش ها تخصصی شدن، حرفه ای شدن، ارزان 
سازی، ايمنی و آنچه که در آن مشکل انرژی داريم، صرفه جويی در 

بخش انرژی باشد. 

با پروفسور محمود گالبچی،  اول  در بخش اصلی همايش، سخنرانی 
موضوع  با  ساختمان  و  راه  مهندسی  و  معماری  در  ماندگار  چهره 
بحث، معماری سازه تکنولوژی و چالش های آينده شروع شد و در 
در  محيطی، صرفه جويی  زيست  های  نهضت  گيری  خصوص شکل 
مصرف انرژی ساختمان، بهره گيری از انرژی های پايدار، طراحی که با 
حفظ محيط زيست صورت بگيرد، بهينه بودن مصرف مصالح و امکان 
پيشرفته  های  آوری  فن  و  ها  تکنولوژی  از  استفاده  آن ها،  بازيافت 
برای کاهش وزن ساختمان و کاهش مصرف مصالح و توجه به آينده 

توضيحاتی کامل را ارائه نمودند.

مهندسی  دانشکده  استاد  اميری،  قدرتی  غالمرضا  پروفسور  سپس 
خصوص  در  عمران  بحث  در  ايران،  صنعت  و  علم  دانشگاه  عمران 
سيستم های سازه ای که بارهای وارد بر ساختمان را تحمل می کنند، 
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در خصوص ساختمان از رنج ساختمان های کوتاه مرتبه، ميان مرتبه 
و بلند مرتبه ، سيستم های نوين سازه ای و تغييرات مهم مبحث 6 

توضيحاتی جامعی را بيان نمودند.
همچنين بيان نمودند در کل دنيا مجموعه های سازه ای که وجود 
اند، در کشور ما به خاطر بحث  اقليم خود رشد کرده  دارد بسته به 
زلزله، تأمين ايمنی و پايداری سازه در مقابل بارهای لرزه ای، تمرکز 

بر روی اين سيستم ها خواهد بود.
از رفتار درست زلزله که چگونه به ساختمان  به دليل عدم شناخت 
فشار می آورد و عدم شناخت از رفتار سازه ها، سيستم های متناسب 
همين  در  دهد.  می  رخ  ما  برای  مشکالت  و  نماييم  نمی  مصرف  را 
راستا در خصوص بارهای وارد بر ساختمان، بارهای استاتيکی و شبه 
استاتيکی مانند بار مرده، زنده، برف، خاک، آب، ترافيک، .... و بارهای 
ديناميکی مانند بار زلزله، باد ،انفجار، ... و سپس در خصوص رفتار کلی 
بيانات   ٢8٠٠ استاندارد  در  عملکردی  مختلف  سطوح  در  ساختمان 

علمی را ارائه نمودند.

در پايان روز اول ضمن تشکر و قدردانی از حضور اساتيد محترم از 
و  پروفسور محمود گالبچی  آقايان  به  مهندسين ساری  کانون  طرف 

پروفسور سيد غالمرضا قدرتی امير لوح سپاس اهدا گرديد.
همايش در صبح روز دوم، جمعه، مورخ 9٢/٢/٢٧ پس از تالوت آيات 
همايش،  علمی  دبيران  هيأت  نماينده  سخنرانی  با  مجيد،  ا...  کالم 

مهندس علی توکل شروع شد.

همه  و  حاضرين  به  مقدم  خير  و  سالم  عرض  ضمن  توکل  مهندس 
اين همايش  در  ايران  از سراسر  پژوهشگران گرامی که  و  مهندسين 
حضور يافتند بيان نمودند، کميته آموزش کانون مهندسين ساری با 
تعريف همايش ملی ساختمان آينده در خرداد ماه سال گذشته خط و 
مشی و سياستگذاری کلی را تبيين نمودند و با انتخاب دبيران علمی، 
برنامه ريزی ها و کارهای اجرايی همايش را به عهده کميته اجرايی و 

دبيران علمی قرار دادند.
امرئی،  رضوی  غالمرضا  سيد  مهندس  آقايان  شامل  دبيران  کميته 
دکتر وحيد شکری، دکتر محمد فيروزيان و اينجانب )مهندس علی 
توکل(، عهده دار بخش های علمی همايش و خانم مهندس فاطمه 

کلبادی نژاد در بخش اجرايی ما را همياری نمودند. 
همچنين الزم می دانم تقدير و تشکر ويژه خود و همکارانم را از خانم 
مهندس فرزانه فسامنش در بخش مديريت دريافت و ارسال مقاالت 
در  بابائی  شاه  ليال  مهندس  و  ذکريايی  مطهره  مهندس  ها  خانم  و 
بخش اجرايی کانون و خانم مهندس فاطمه تمجيد در بخش مديريت 
ابتدا ضمن  مدت  اين  در  نمايم.  همکاران  اين  تقديم  مقاالت  داوری 
به  پوستر  و  نامه  ارسال  با  مقاله  فراخوان  همايش،  محورهای  تعيين 
دانشگاه های سراسر کشور و مراکز علمی صورت گرفت و با طراحی 
سايت همايش )www.kanoonhamayesh.ir( نسبت به پذيرش 

مقاله و ثبت نام اقدام گرديد.
در پايان سال 9١ بالغ بر ٣٥٠ مقاله در رشته های مختلف دريافت 
گرديد که شامل ١٥٢ مقاله در رشته معماری، ١٣٥ مقاله در رشته 
عمران، ٣٢ مقاله در رشته برق و ٣١ مقاله در رشته مکانيک بوده است.

از اين مجموع ٤٢ مقاله در رشته معماری، 6٥ مقاله در رشته عمران، 
١٥ مقاله در رشته برق و 9 مقاله در رشته مکانيک بعد از انجام داوری 

مورد تأييد قرار گرفتند.
شيوه داوری پس از بررسی هم خوانی مقاالت با محورهای همايش، 
توسط ٢ نفر از همکاران برای هر مقاله داوری شده و بعد از تأييد آن 

نسبت به ثبت نام اقدام گرديده است.
از اين مجموع ١٢ مقاله در رشته معماری، ١8 مقاله در رشته عمران، 
6 مقاله در رشته برق و ٢ مقاله در رشته مکانيک مجوز ارائه شفاهی 
در کالس های ارائه مقاله را پيدا کردند و همچنين 9 مقاله در رشته 
معماری، 9 مقاله در رشته عمران و ١ مقاله در رشته برق به صورت 
پوستر ارائه گرديد. در مجموع ١٠١ مقاله ثبت نام شد و توسط ٧٢ نفر 

از اساتيد محترم سراسر کشور مورد داوری قرار گرفت.
ارائه مقاله در ٤ رشته عمران،  از ويژگی های اين همايش می توان 
معماری، برق و مکانيک را اشاره نمود، دارا بودن امتياز ويژه از سازمان 
 ٤ توسط  ويژه  سخنرانی  مازندران،  استان  ساختمان  مهندسی  نظام 
نفر از اساتيد برجسته و تراز اول کشور، استقبال بالغ بر ٧٥٠ نفر از 
مهندسين سراسر کشور از اين همايش و حمايت کانون های سراسر 
استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، اداره کل راه 
و شهرسازی، دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد اسالمی از اين همايش 
را نام برد. برگزاری همايش به همراه کارگاه جانبی و ارائه مقاالت و 

پوستر جزء ويژگی های منحصر به فرد اين همايش می باشد.
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در بخش اصلی همايش، سخنرانی اول با مهندس عليرضا ترقی، عضو 
و  سازمان  تحقيقات  مرکز  مدرس  و  مشاور  و  دانشگاه  علمی  هيأت 
مسکن در بحث برق شروع شد و در خصوص شيشه های فتو ولتاييک  
نور  از  الکتريسيته  توليد  برای  ها  ساختمان  نمای  در  نو  ای  )پديده 
 ،LSM خورشيد(، آسانسورهای نسل آينده با الکترو موتورهای خطی
کاربرد موتورهای خطی سنکرون و آسنکرون، انواع انرژی های تجديد 
انرژی  پروفيل  خورشيد،  تشعشع  طيف  خورشيد،  مشخصات  پذير، 
فتوولتاييک،  انرژی  کاربرد  نحوه  بشر،  مصرفی  انرژی  و  خورشيدی 
مطالب  مصرفی  برق  های  تعرفه  و  اجرا  و  نصب  های  قيمت  بررسی 

علمی و آموزنده ای را بيان نمودند.

سپس پروفسور مجيد عميد پور در رشته مکانيک، عضو قطب انرژی 
 ،)ZEB( انرژی  صفر  ساختمان  معرفی  خصوص  در  تهران  دانشگاه 
ساختمان،  نوع  اين  طراحی  اصول  و  ها  ويژگی  تاريخچه،  کليات، 
تکنولوژی تجديد پذير مورد استفاده و مطالعه موردی ساختمان صفر 
پذير  تجديد  های  سيستم  نصب  و  پذير  تجديد  های  انرژی  انرژی، 

توضيحات کاملی را ارائه نمودند.

پس از اتمام سخنرانی های کليدی و علمی، مراسم اختتاميه با اجرای 
موسيقی زنده توسط آقای مانی نظری شروع شد که فضای شادی را، 

در همايش ايجاد نمود.
به  ساری  مهندسين  کانون  طرف  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  سپس 
همايش  اجرايی  دبير  و  علمی  دبيران  کميته  کليدی،  سخنرانان 
و  آموزشی  های  کارگاه  کنندگان  برگزار  به  و  شد  اهدا  سپاس  لوح 

نمايشگاه های جانبی لوح تقدير اهدا گرديد.
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محوريت  با  معماری  رشته  در  مقاالت  همايش  اين  در  همچنين 
معماری  زيست،  محيط  و  انرژی  معماری،  و  نوين  های  تکنولوژی 
 ، انسان  فيزيکی  غير  وجوه  به  توجه  و  آينده  معماری  تعامل گرا، 
معماری آينده و هويت، در رشته عمران با محوريت نقش پليمر در 
ساختمان های آينده )مصالح نوين پليمری(، افزودنی ها و ترکيبات 
پليمری نانويی، کاربردهای مصالح نوين در سازه های بتنی و فوالدی 
، مواد، مصالح و تکنولوژی بتن، نوآوری در طراحی سازه های بتنی و 
فوالدی، در رشته مکانيک با محوريت روش های نوين طراحی سيستم 
و  ساختمان  ملی  مطبوع، مقررات  تهويه  و  سرمايش  گرمايش،  های 
مطبوع،  تهويه  و  سرمايش  گرمايش،  با  مرتبط  ملی  استانداردهای 
فناوری های نوين در سيستم های گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع، 
سيستم های برودتی و تهويه مطبوع سازگار با محيط زيست، بهينه 
و صفر،  پايين  انرژی  با مصرف  انرژی، ساختمان های  سازی مصرف 
و  سرمايش  گرمايش،  تجهيزات  در  پذير  تجديد  های  انرژی  کاربرد 
در  انرژی  مصرف  مديريت  محوريت  با  برق  رشته  در  مطبوع،  تهويه 
ساختمان، بهينه سازی سيستم های ارتينگ در ساختمان )مسکونی، 
اداری، صنعتی و ...(، تعيين مقدار بهينه ديماند برق ساختمان های 
بلند، اتوماسيون در ساختمان، تأمين نيروی تغذيه در ساختمان های 
بلند، مميزی انرژی و راهکارهای بهينه سازی مصرف انرژی، استفاده از 
انرژی های نو در صنعت ساختمان ارائه شده بودند، که از بين مقاالت 
تأييد شده،  6 مقاله به عنوان مقاله برتر معرفی شدند )٢ مقاله در 
رشته عمران، ٢ مقاله در رشته معماری، ١ مقاله در رشته برق و ١ 
مقاله در رشته مکانيک( و از اين همکاران هم به رسم يادبود با لوح 

تقدير، تشکر و قدردانی بعمل آمد.

همايش،  اين  برگزاری  در  که  اجرايی  کميته  اعضاء  تمامی  از  سپس 
کانون را ياری نمودند، قدردانی و تشکر بعمل آمد و طبق رسم ديرينه 

کانون، در پايان همايش عکس يادگاری و دسته جمعی انداخته شد.
در  حضور  گواهينامه  مقاله،  ارائه  گواهينامه  اعطاء  با  همايش  اين 
همايش، هديه همايش و پذيرايی کامل همراه بود و مهندسين عضو 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران از امتياز افزايش ٤% 
سهميه نظارت خارج از رندوم يا تمديد پروانه اشتغال بهره مند شدند.
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مصاحبه با مهندس پیشکسوت

مهندس علئ اکبر صالحئ

با سالم و احترام
لطفا خود را به اختصار معرفی و سوابق حرفه ای خود را بيان کنيد.

با عرض سالم و خسته نباشيد خدمت شما و همه ی عوامل نشريه کانون مهندسين ساری، اينجانب علی اکبر صالحی هيکوئی ليسانس عمران، مدير 
عامل شرکت سره سازون، نايب رييس هيات مديره و مدير اجرايی انجمن شرکت های ساختمانی و تاسيساتی مازندران، در حوزه صنفی يک دوره سه 
ساله در هيات مديره کانون عالی کارفرمايی ايران حضور داشته ام و سه دوره يک ساله بازرس کانون سراسری انجمن شرکت های پيمانکاری کشور بوده ام 
که تجارب خوبی را کسب نموده ام، در کميسيون های رفاه و مجريان و کميته ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران همکاری داشته و دارم. 

نقش کانون مهندسين ساری و فعاليت خود را در آن بيان نماييد.

در جامعه امروز نمی توان تاثير تک تک افراد جامعه را در سرنوشــت آن جامعه ناديده گرفت و مســلما اين تاثيرگذاری زمانی می تواند بيشــترين 
کاربرد را داشــته باشــد که دارای نظم و ترتيب باشــد و آن هم ميســر نيســت مگر از طريق تشــکل های اجتماعی نظير حزب، انجمن، اتحاديه، 
کانون و ... که کانون مهندســين ســاری نيز يکی از همين ضرورت هاســت که مهندســين شهر ســاری می توانند از اين طريق حضوری فعال در 
جامعه شــهری خود داشــته باشند، برای اين حضور فعال نخســت بايد خودمان را ســازماندهی کنيم و در چهارچوب موضوعات فنی و مهندسی 
کانون ســاری مشــروع ترين و جامع ترين آن می باشــد. من از ابتدای اخذ مدرک مهندســی، افتخار عضويت در کانون را پذيرفتم و از همان ابتدا 
همکاری با کانون و هيات مديره را شــروع نمودم و در کليه فعاليت های آن حضور فعال داشــته ام، چه در برگزاری جلســات، مجامع، همايش ها 
و چــه در کميته های مختلف؛ از ســال ١٣8٢ لغايت ١٣9٠ به عنوان عضو هيات مديره و تا ســال ١٣9١ به عنوان بــازرس مورد اعتماد همکاران 
گرامی قرار گرفتم و از اين بابت سپاسگزارشــان می باشــم. و در همين دوران عالوه بر قبول مســئوليت مديريت کانــون در قالب هيات مديره به 
عنوان مســئول کميته ورزش، کميته روابط عمومی، مسئول کوهنوردی، سرپرستی تيم فوتســال و واليبال و عضويت در کميته فرهنگ و ادب در 
بازه های مختلف زمانی انجام وظيفه نمودم و همچنين به عنوان نماينده کانون در شــورای هماهنگی کانون ها و هيات اجرايی آن حضور داشــته ام.

چه اهدافی مد نظر کانون بوده و تا امروز چه ميزان از آن اهداف برآورده شده است؟

در پاسخ به سؤال قبلی بخشی از کليات اهداف کانون متذکر شده است، اهداف مورد سؤال شما مسلما در طی سال های مختلف متفاوت بوده است 
کما اينکه در سال های نخست صرفاً مسائل فنی و مديريت آن در شهر از اولين هدف های کانون بوده است، که در سال های اخير از طريق سازمان 
نظام مهندسی ساختمان مديريت می گردد ولی هم اينک اهداف ديگری نيز طرح گرديده که الزمه زمان فعلی می باشد، از جمله داشتن امکانات الزم 
و کافی جهت حضور پر تداوم جامعه مهندسين در جامعه شهری ساری که بخشی از آن از جمله ساختمان اداری، باشگاه، نشريه، سايت، ...که محقق 
شده و يا تا محقق شدن آن گامی چند مانده است. اما مهمترين اهداف کانون حضور فعال در جامعه شهری و اثرگذاری مثبت بر روند ساخت و ساز آن 
می باشد که معتقدم هر چند تالش مستمری در ادوار مختلف گرديده اما نتايج مورد انتظار بدست نيامده است. در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ... 
نيز بايد تالش بيشتری صورت پذيرد تا بتوانيم در اصالح ناهنجاری های شهری سهم شايسته ای را داشته باشيم که می تواند با همکاری تشکل های 

صنفی و انجمن های مختلف صورت گيرد.

چه کارهايی را بايد کانون انجام دهد تا به اهدافش برسد؟

بايد حوزه فعاليت خود را هم در طرح موضوعات جديد و هم در عمل گسترش دهد و هم چنين که تا کنون توانسته از پتانسيل اعضاء بهره جويد با 
سازماندهی بيشتر همکاران اين مهم را عملی سازد و اين هم محقق نمی گردد مگر از طريق يک برنامه استراتژيک، که چند سالی است همکاران در 

تهيه و تنظيم آن تالش مجدانه ای را به عمل می آورند که بايد با جديت بيشتری توسعه و ادامه يابد.

چه عواملی در زنده و پويا نگهداشته شدن کانون مؤثر بوده اند؟

می توان اين عوامل را در دو دسته مورد بررسی قرار داد، در دسته اول فرصت هايی است که در جامعه موجود است مانند نياز هر روز مردم و جامعه به 
دانش مهندسی و همچنين وجود معاونت فنی در هر مؤسسات، نهادها و دستگاه های دولتی و خصوصی و در دسته دوم پيگيری و جديت اعضای کانون 
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را مؤثر دانست، خوشبختانه کانون از بدو تشکيل تا کنون روند مثبتی را طی نموده و همگام با موضوعات روز، خود را به هنگام نموده است، در سال های 
8٣ و 8٤ داشتن برنامه و ساختار تشکيالتی در دستور کار هيات مديره قرار گرفت که می توان اهميت ساختار تشکيالتی را از عوامل مهم و موثر دانست 

و همين جا از آقای مهندس عبدالحميد دانشيار ياد کنم که شروع کننده و ارائه دهنده اين نظريه بوده است، برايشان آرزوی سالمتی و موفقيت دارم.

به نظر شما چه بايد کرد تا کانون در مسير انحرافی قرار نگيرد؟

اســاس کانون بر رعايت اصول دمکراســی و اســتفاده از همه توان و پتانســيل موجود در اعضاء می باشد، مســلما مطابق با قواعد و اساسنامه، کانون 
بايــد دارای مجامــع عمومــی، هيات مديره، بازرســين و دبيرخانه باشــد و هيــات مديره نيز بايد ســاختار تشــکيالتی را که شــامل کميته ها و 
کميســيون های مختلــف مــی باشــد را مديريت نمــوده و تغييــرات الزم را در زمان های مناســب اعمال نمايــد، مجامع عمومی، هيــات مديره 
و  اعضــای کميته هــا بايــد با ذهنيت ارتقاء کانون و در نهايت اثرگذاری اين تشــکل در جامعه نســبت به اخذ تصميم و همــکاری اقدام نمايند و از 
هرگونــه گروه گرايی و محفل گرايی که بزرگترين آفت اين تشــکل ها می باشــد پرهيــز نمايند، خصوصا اين جمع گرايی بايــد در مجامع عمومی 
توســط اعضا به شــدت رعايت گردد. متاســفانه اين روزها انتخابات مربوط به ســازمان نظام مهندســی از انتخابات هيات مديره گرفته تا گروه های 
تخصصــی دفاتر با شــکل و محتوای نامناســبی انجام می گيرد. برخی از کانديداها با دادن وعده ها و انجام هزينه ها ســعی در جمــع آوری آرا دارند.
هر گاه اين اتفاق در انتخابات کانون صورت گيردآغاز انحراف می باشد که بايد قويا با آن مقابله کرد، بايد شرايطی را فراهم آورد که اعضای کانون با شناخت کافی در 
انتخابات شرکت نمايند، همچنين بايد زمينه فعاليت برای کانون هميشه فراهم باشد تا حرکت کانون متوقف نگردد که هر توقفی می تواند موجب انحراف گردد.

تشکيل کميته مديران ادواری از جمله کارهای مثبت کانون بوده که با نهادينه کردن آن می توان کانون را در مسير درست آن هدايت نمود.

چه توصيه هايی به همکاران و دست اندرکاران کانون داريد؟

هيــأت مديره و همکاران گرامی در مجموعه کانون، چنانچه در ســؤال قبلی اشــاره نمودم، فعاليتشــان را چنان مديريت نمايند که از آســيب های 
موجود در جامعه فاصله بگيرد، هر چند کار ســختی اســت اما ســخت بودن کار دليل قانع کننده ای جهت عدم تالش برای دوری از آسيب ها نيست.
مديران کانون بايد خود را از محدوديت های تصنعی همچون محدوديت های رشته ای و شهری و ... رها سازند و با وسعت بخشيدن به حوزه تفکر خود، 
موفقيت بيشتری در حوزه عملکرد خود يعنی شهر ساری را کسب نمايند. بايد به ياد داشته باشيم که ما ساروی هايی نيستيم که در مازندران زندگی 
می کنيم، بلکه مازندرانی هايی هستيم و يا حتی وسيعتر، ايرانی هايی هستيم که در ساری زندگی می کنيم و مسلما هر تفکر محدود کننده، مانع ديگری 

برای کانون می باشد.

چه توصيه ای به همکاران و اعضای جوان کانون داريد.

در هر مجموعه ايی که چند انسان با هم زندگی می کنند اعم از کوچکترين واحد اجتماعی، يعنی خانواده تا بزرگترين آن که کشور می باشد، حضور چند نسل 
به طور همزمان در آن جامعه امری طبيعی بوده و مهم اين است که چگونه می توان در آن مجموعه در عين حال که حقوق همه ی آن ها رعايت می گردد، 
هر طيف سنی نيز به وظايف خود آشنا و به آن عمل نمايد. به طور حتم کانون مهندسين ساری از اين امر مستثنی نيست، نفی هر نسلی، ضربه ای بر پيکره 
کانون می باشد، مهم اين است که در برنامه های کانون اين ويژگی مد نظر قرار گيرد و همچنين اعضای کانون به اين امر توجه نمايند، هميشه تجربه و دانش 
يکديگر را کامل نموده و هر کدام بدون ديگری دارای کاستی های جدی بوده است. نسل مسن تر دارای تجربه های با ارزشی می باشد که به طور يقين جوانان به 
دليل سنشان از آن محروم بوده اند و همچنين نسل امروزی دارای دانش روز بوده که نسل گذشته  آن پويايی الزم جهت اخذ دانش روز را ندارد و همچنين 
نسل جوان دارای انرژی و انگيزه فراوانی نيز می باشد. هيچ کدام از خصوصيات مثبت که ذکر گرديد دليل بر رجحان و برتری نمی باشد، بلکه لزوم درک 
واقعيت و وابستگی نسل های مختلف به هم را نشان می دهد، به همکاران جوان يادآوری می نمايم که هر اظهار نظری که منجر به قضاوت برتری يک نسل 
به نسل ديگر باشد، مسلما منظور ديگری در پس آن نهان است که منافع شخصی و يا محفل خاصی را مد نظر دارد که همان آفت هر تشکلی می باشد.

به نظر شما نشريه کانون چگونه می تواند نقش بيشتری در پيشبرد اهداف کانون داشته باشد؟

ضمن تشکر مجدد از همکاران عزيز فعال در نشريه، برجسته ترين و موثرترين ابزار هر تشکيالتی جهت ارتباط با اعضا، نشريه می باشد که حتی آن را 
ارگان آن تشکل می نامند. مبنای قضاوت نسبت به هر تشکلی، مکتوبات و مهمترين آن نشريه هر تشکل می باشد.

با توجه به اهميت نشريه، انتظار می رود که حساسيت الزم در تهيه گزارشات و مقاالت مد نظر قرار گيرد، در مواردی مطالب چاپ شده عيناً و يا مختصر 
شده از اينترنت می باشد، هر جند اينترنت، امکان بسيار مناسبی است اما استناد به مطالب بايد با دقت و اطالع کافی باشد، به خصوص در موضوعات 

تحقيقی و تاريخی بايد منابع ذکر گردند و يا نتيجه تحقيق نويسنده مقاله باشد.
پيشنهاد می گردد برخی موضوعات مهم شهری، مانند معماری، ترافيک، تاسيسات شهری و ... مورد بررسی نقادانه بيشتری قرار گيرد و نشريه کانون در 
همين مباحث ميزگرد نيز تشکيل دهد، همچنين نشريه با درج مطالب و مقاالت مناسب نسبت به طرح اخالق مهندسی و صنفی و رعايت حقوق جمعی 

اقدام نمايند تا مانع از انحراف مسير فعاليت کانون و همچنين فعال تر نمودن آن گردد. 
در پايان از شما همکاران گرامی و همچنين هيات مديره محترم کانون به دليل قبول مسئوليت سپاسگزاری می نمايم.

با تشکر و سپاس فراوان از زمانی که در اختيار ما گذاشتيد.
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این شیفتگان عجول خدمت
مهندس مسعود نظری

روزگار غريبی اســت.  بيش از  ســی و پنج ســال از وقوع 
انقالب شکوهمند اسالمی می گذرد و هنوز کالم بزرگواری 
 چون شهيد آيت اهلل دکتر بهشتی  از يادمان نرفته که فرمود 

»ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت« 
بعــد از گذشــت قريب به ســی و پنــج ســال از انقالب 

شکوهمند اســالمی، به نظر می رسد هنوز بســياری از ما، چه مردم 
و چــه مســئولين نيازمند تجديد نظر اساســی در برخــی رفتارها و 
گفتارهايمان هســتيم. شــايد علت اينکه بعد گذشت اين همه سال، 
مردی با شعار اعتدال و ميانه روی به ميدان انتخابات رياست جمهوری 
پای می نهد و پيروزی قاطع به دســت می آورد، نشان از وجود رفتار 
های افراط گرايانه در هر دو وجه آن باشــد و البته در همه شــئونات 
جامعه. شــايد نيازمند يــادآوری اين موضوع هســتيم که ما در قرن 
بيســت و يکم زندگی می کنيم، دورانی که از بعد نوعی تقسيم بندی 
 ادواری تاريخــی، به دوران مدرن شــهرت يافته اســت.  فارغ از انواع 
تقسيم بندی های ادوار تاريخ که توسط متخصصين امر صورت گرفته 
و اساس آن توجه به فرم بندی های سياسی و اقتصادی تاريخ زندگی 
بشری است،  تقسيم بندی ديگری نيز وجود دارد که در آن، کل تاريخ  
از منظر زمانی به دو دوره غير مدرن و مدرن قســمت می شود. دوران 
مدرن به دورانی گفته می شود که قدمت آن حداکثر از دويست سال اخير 
تجاوز نمی کند، اما وجوه برجسته ای درآن وجود دارد که در هيچ يک 
از ادوار وجود نداشته است و وجه بارز دوران مدرن، قبول حقوق مردم 
و نقش برجســته مردم در همه ابعاد زندگی سياسی و اجتماعی است، 
وجهی که در دوران غير مدرن اساسا وجود خارجی نداشته است. تنها 
در دوران مدرن است که مفاهيمی چون آزادی، حق تعيين سرنوشت، 
 برابری همه انسان ها صرف نظر از زبان و رنگ و نژاد و مذهب و ديگر

ويژگی هــای جغرافيايــی و منطقــه ای و مفاهيمی مشــابه معنی 
 پيدا مــی کند.  ويژگــی بارز دوران مــدرن در اين اســت که ديگر 
حکومــت ها صاحبــان بی چون و چرای مال و جــان و ناموس مردم 
نيســتند، چنان چــه در دوران طوالنی دوران غير مــدرن بوده اند.  
حکومــت ها به دولت ها بدل گشــته اند، با رای مــردم و با انتخاب 
مســتقيم مردم برســرکار می آيند و براســاس مکانيزم های تعريف 
شــده و مدون و مندرج درقوانين بسياری از کشورهای جهان، هرآينه 
که مــردم صالح بدانند  مســئوليت را از فرد يا افــرادی گرفته و به 
افراد ديگر وا می گذارند. در جهان امروز و به اســتثنای چند کشــور 
معــدود،  همــه مردم دارای حق هســتند و دولت هــا درقبال مردم 
مســئولند و بايد پاسخگو باشــند. درجوامع مترقی و دمکراتيک، امر 
نظارت مردم برعملکرد مســئولين با روش های شــناخته شــده ای 
که بخشــی از حقوق مدنی مردم اين جوامع به شــمار می رود نظير 
 روزنامــه ها، تلويزيون هــای آزاد و غير دولتی، نهــاد های قدرتمند 
غير دولتی و نيز انواع سايت ها و موارد مشابه  صورت می گيرد. تفاوت 
اساســی که اين دو دوره را از يکديگر متمايز می کند اين اســت که 
مردم صاحب حق اند. در گذشته، فضای جامعه به دو بخش خصوصی 
و حکومتی تقســيم می گرديد. فضای خصوصــی همان چهارديواری 
اختيــاری معروف بود و مابقی، يعنی از پشــت ديوارهــا تا کاخ های 
حــکام به عنوان فضای حکومتی در اختيار حکام بود.  امروز اما ســه 
فضا وجود دارد. حکام به واســطه اينکه مردم صاحب حق شده اند تا 
پشت ديوار های کاخ هايشان عقب نشستند و فضاهای عمومی، يعنی 

خيابان ها، ميادين، کوچه ها و غيره به فضای عمومی مبدل شــد. اين 
فضاها را انواع تشکل های مدنی و با ماهيت غير دولتی پرکرده اند. 

سنديکاها، کانون ها، اصناف دراشکال متفاوت و مختلف، اتحاديه ها و 
غيره، در آمفی تئاتر ها و سالن های اجتماعات و رستوران ها و کوچه ها 
و  ، به نمادی از حقوق مردم  تبديل شــدند. اين تقسيم بندی نتيجه 
قرن های طوالنی مبارزه مســتمر و پيگير مردم در همه جوامع بشری 
برای احقاق حقوق شان است و تا وقتی جوامع بشری وجود دارند، اين 
مبارزه ادامه خواهد داشت. امروز ديگر يک مقام مسئول به صرف مدير 
بودن و داشتن مقام نمی تواند به دلخواه خود عمل نمايد، بلکه موظف 
است تا همواره در چهارچوب قوانين و مقررات تعيين شده و مور قبول و 
 براساس منافع عمومی جامعه حرکت کند و تنها در اين صورت است که 
می توان گفت شايســته مسئوليتی است که مردم به او سپرده اند. نه 
در اين مقال کوتاه و نه در اين فرصت کم، قصد آن نيســت که تاريخ 
را بازخوانی کنيــم و ادوار گوناگون آن را به ياد آوريم، خالصه ای که 
ذکر شــد بيشتر از اين باب اســت که اگر مقامی را آن هم به واسطه 
رای مردم و انتخاب مستقيم و يا غير مستقيم مردم به دست آورديم، 
يادمان باشــد که ولی نعمت مردم نيســتيم و تنهــا وظيفه داريم که 

براساس قوانين به آن ها خدمت کنيم. 
همه اين مقدمه را  از اين باب قلم زديم تا اين نکته را تذکر دهيم که 
گويا بعضی وقت ها، برخی مسئولين در جامعه ما، يادشان می رود که 
خدمت بی منت برای مردم، تنها و تنها يک وظيفه برای آن ها است. 
 وقتــی در شــهری خيابانی باز می شــود، گرهی گشــوده می گردد، 
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خدمتی در ابعاد گوناگون خدمات متنوع شهری به مردم 
آن شــهر ارائه می شــود، تنها بايد با ادبيات خبری و به 
لحاظ بازگو نمودن انجام وظيفه بيان گردد و نه به عنوان 

کاری که گويا تا کنون ديگران از پس آن بر نيامده اند. 
به تازگی در شــهر ما  خيابانی باز شده است و البته هنوز 
)ال اقل در زمان نوشتن اين سطور( قابل بهره برداری نيست. 
خيابانی که  کوی پيوندی را به ميرزمانی وصل می کند. 
هنوز آســفالت آن انجام نشده و جداول آن کامل نيست. 
برای چراغ های يک طرف خيابان، البته چاله هايی کنده 
شــده اما تا نصب چراغ ها زمان زيادی باقی است. محل 
اتصال دو خيابان با نوارهای اخطار بســته شده و محض 
احتياط يک دســتگاه بيل مکانيکــی هم در محل تقاطع 
 پارک شده است، که مبادا خدای ناکرده، شهروندی از روی 
بی احتياطی عجله کند و بخواهد وارد آن شــود. خالصه 
اينکه در بهترين شــرايط، دو ماه زمان الزم است تا اين 
کار عمرانی قابل تقدير شهرداری به اتمام برسد، تبليغات 
اما، بسيار عجول است و پيشاپيش به مردم شهر صميمانه 
تبريک مــی گويد. عکس ها گويا اســت. هم در خيابان 
ســعدی و هم در خيابان فرهنــگ، دو عدد بنر با حروف 
درشت به شهروندان بابت روان سازی ترافيک در بخشی 
از شــهر تهنيت می گويــد. گويا بخــش روابط عمومی 
شــهرداری از بخش عمرانی آن فعال تراســت و جلوتر، 
کســی چه می داند، شايد قرار بود همين امروز کار تمام 
شود و روابط عمومی شــهرداری با توجه به برنامه زمان 
بندی اقدام به نصب بنر کرده است، اما بخش عمرانی کار 
را تمام نکرده است؟ البته اين نکته نيز قابل ذکر است که 
مالــک زمينی که خيابان از آن عبور می کند در محدوده 
عرض خيابان هيچ بنايی احداث ننموده و دوستی مطلع 
نقل می کــرد که مالک ازحدود ده ســال پيش از وجود 

چنين طرحی مطلع بوده است. 
گمان نمی رود شــهروندی در ســاری يافت شود که در 
حسن نيت مسئولين شهرداری، اندکی ترديد داشته باشد. 
اين روزها فعاليت های زيبا ســازی و روان سازی و آزاد 
سازی اراضی و  ....... سازی های ديگر مسئولين شهرداری 
ورد زبان همه شهروندان است. اما به نظر می رسد آقايان 
در امر خدمت رسانی  کمی تا قسمتی دچار عارضه عجله 
هســتند.  هر اقدامی که در شهر انجام می شود، از محل 
درآمد های شهرداری که بخش عمده آن عوارض وصولی 
از شــهروندان خوش حساب  اســت. اينکه اطالع رسانی 
شود بسيار امر پســنديده ای است، اما اگر کمی حوصله 
به خــرج دهيد و مطلب را يک بار ديگر بخوانيد، شــايد 

احساس ديگری داشته باشيد .
پيشنهاد ميکنم مســئولين گفته تاريخی آيت اهلل دکتر 
بهشتی را با خط درشت در اتاق کارشان بنويسند و هرروز 
بخوانند. شيفتگی در امر خدمت رسانی به مردم، با عجله  

ممکن نيست. 
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هفت شهرعشق
مهندس مهران احمدنژاد

آنگاه که سخن از اصفهان می آید بی 
اختیار به یاد میدان نقش جهان می افتی. 
معماری  با  ناگفته ها،  از  سرشار  میدانی 
اش  گوشه  به  باشکوهش.گوشه  و  غنی 
سخن از ارزش های بی بدیلی دارد که یادآور شکوه و عظمت 
بازارقیصریه،  بود.  دور  چندان   نه  ای  درگذشته  زمین  ایران 
چونان  ا...  لطف  شیخ  مسجد  و  امام  مسجد  قاپو،  عالی  کاخ 
ستاره های تابناکی برتارک این آسمان بدیع می  درخشند و 

ارزش های معماری این مرزوبوم را به دیگران رخ می نمایانند.
ایرانی،  مساجد  ترین  وشاخص  زیباترین  از  مسجدامام 
برضلع جنوبی این میدان جای گرفته و با طراوت خاص خود، 
جلوه ی دیگر به آن داده است. مقاله پیشرو تجربه ای شخصی 
در بازدید از این شاهکار معماری است. لحظه به لحظه گذر از 
ورودی تا محراب، گویای نگرشی عمیق در طراحی معماری این 
بنای باشکوه در دستیابی به ارزش های معرفتی وعرفانی درگذر 
از سیر و سلوکی عارفانه  ازآغازتا انتهاست. آنچه درپی می آید 
احساسات خالصانه نگارنده در عبور از این مسیر عاشقانه است. 

شهراول)ورودي(
اصفهان  بازار  هياهوي  در  وگذار  گشت  از  خاطر  آزرده  که  آنگاه 
به ضلع جنوبي ميدان مي رسي، بناي سردر مسجد امام را در مقابل 
ديدگان خود نظاره ميکني. بنايي بس زيبا و فاخر با نقش و نگارهاي 
بي نظير که هوش از سر هربيننده اي مي برد. اما رنگ الجورد کاشي ها 
در تضاد با محيط اطراف، طراحي فوق العاده ی مقرنس ها و نقوش و 
بلنداي قامتش، سخن از جنس ديگرند. اينجا سخن از عشق و معرفت 
است. نسبت بلندتر طول به عرض ورودی، قوس های سردرکه نشانی 
از بی نهايت آسمانند و عقب نشينی هوشمندانه بنا نسبت به ميدان،  
جملگی دعوت کننده و حامل سالمی لبريز از مهر و محبت ازجانب 
حق برتوست و تو ناخوداگاه، توان سرباز زدن از اين دعوت عاشقانه را 
نخواهي داشت. چگونه است که بر مقرنس هاي نغز آن چشم اندازی 
و تمناي اين دعوت را پذيرا نشوي. شهر اول دعوت از توست. توکه 
خسته از دغدغه هاي مادي شده اي، در گريز از اين روزمرگی بي هيچ 
پرسش و پاسخ، اين دعوت را پذيرا مي شوي. تا دمي را در خلوت با 
خداي خود و به دور از همه ي اميال و پراکندگي هاي ذهني، زنگار از 

اين روح طغيانگر بزدايي. 

شهردوم)هشتي(
به هشتي که مي رسي ناخودآگاه مي ايستي. هشتي محل مکث 
که  همچنان  اي  ايستاده  آرام  تو  است.  تعمق  و  تفکر  محل  است. 
را بر دوش خود احساس مي کني.  بيروني  انديشه هاي  بار  سنگيني 
به خود که مي آيي هجوم نوري را درمي يابي. به سوي نور که سر بر 
مي گرداني، فضايي نوراني را پيش رو مي بيني و تو اشتياق عجيبي را 
در خود يافته اي. آنگاه که بي درنگ در جستجوي راهي براي نيل به 

آن، بي تابي مي کني. 

شهر سوم)داالن(
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افکند  مي  بر  وجودت  در  را  ناپذير  سيري  عطشي  هشتي 
کدام  راه  اما  رفتن.  براي  اي  آماده  تو  و  معشوق  ديدار  شوق  از 
رنج ها  آن  به  دستيابي  براي  اما  بيني  مي  عينه  به  را  مقصد  است؟ 
که  داالن  به  نهي.  مي  داالن  در  پاي  ناچار  به  بايد.  مشققت ها   و 
مي شوي آن را تاريک و بي پايان مي بيني. گويي راهي سخت و دشوار 
را  نوري  را در پيش رو داري. چند قدمي که پيش مي روي، حجم 
مي يابي که تو را به سوي خود مي خواند. به سويش مي شتابي گويي 
تکرار  ريتم  و  نور  اين سردرگمي است. هجوم  از  تو  نجات بخش  که 
قوس ها، جملگي دعوت کننده و راهبر هستند تا تو را راهنمايي آگاه 

در اين سفر باشند.
هشتی و داالن های تاريک و نيمه تاريک به همراه پيچ و خم های 
مسيرهای آنها به سوی صحن، به چه زيبايی جداسازی کامل فضای 
بيرونی و درونی را موجب شده و آدمی را پاک و منزه از تيرگی های 

دنيای بيرون به زالل دنيای درون رهنمون می سازند.

شهرچهارم)صحن(
به صحن که مي رسي احساس ديگري داري. هجوم رنگ آبي چنان 
آرامشي را در وجودت آفريده که خود را سبک بال و آسوده خاطر از 
تمام افکار مادي، مهيا براي ستايش حق مي يابي. دور تا دور را که سير 
مي کني سراسر عشق مي بيني و ديگر هيچ. تاللو بي نظير نور خورشيد 
در آب نماي مياني، جلوه هايي از پاکي و صداقت حق را به تو نمايان 
مي کند. دراينجا نظمی می بينی شکل گرفته گرد محور قبله که ايوان ها 
 و فضاهای اصلی و فرعی را در قياس با راستای عمود بر قبله سامان 
سرچشمه  به  نيل  در  مسيرمان  نهايی  غايت  يادآور  تا  دهند.  می 
مرکز  را  آب  حوض  کني،  مي  نظاره  که  خوب  باشند.  الهی  ذات 
جملگي  گويي  بيني.  مي  صحن  اجزاي  و  عناصر  تمام  توجه 
آرام  است.  راستي  و  پاکي  مظهر  آب  که  اند.  دوخته  آن  به  نظر 
زالل  با  را  جانت  نه،  که  را  تنت  داري.  مي  بر  گام  سويش  به  آرام 

آيا  است.  جان  و  روح  پااليش  ماواي  اينجا  که  کني.  مي  مطهر   آب 
اينجاست که عطش  و  افتاد؟  نخواهي  ياد حوض کوثر  به  اختيار  بي 
براي  است  مطلعي  اين  و  کنيم  مي  سيراب  کوثر  از حوض  را  وجود 

زدودن ناپاکي ها از وجود تو. 

شهرپنجم)ایوان( 
اطراف  به  بيني.  مي  رفتن  به  آماده  را  خود  ساختي،  که  وضو 
چهارگانه چشم نمايي  ايوان هاي  بلنداي  اول  نگاه  در  نگري،  مي  که 
کدام  حقيقت  طريق  که  پرسش  اين  به  پاسخ  در  تو  و  کند  مي 
هيبت  با  را  جنوبي  ايوان  کني  مي  نظاره  که  تر  دقيق   است؟ 
همنوعان  ديگر  از  اش  دهانه  وسعت  و  گنبدش  مناره هايش،عظمت 
تمييز مي دهي. مناره ها که همچون دستی از زمين به آسمان برآمده 
و به گل نشسته اند، تمثيلی از سير انسان درآفاقند و تو بي هيچ شائبه 
و دليل به سويش خواهي شتافت. که اين صراط المستقيم است. به 
ايوان که مي رسي از رويت محراب به وجد مي آيي. عشقی افزون در 

وجودت شعله ور مي شود و شتابان به سويش گام بر مي داري.
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شهرششم)گنبدخانه(
گنبدخانه را شکوه و جاللي ديگر است. به گنبدخانه که مي رسي، 
را  اعالء  به  آنجاست که عروج  و  برمي گرداني  باال  به  اختيار سر  بي 
در بلنداي گنبد و خلوص حق را در پالن مربع آن، با تمام وجود در 
مي يابي. فرم ساده و بي پيرايه مربع در تقارن، وحدت را و قامت بلند 

گنبد، کمال را به تو نمايان مي کند. 
 آنگاه که در مرکز می ايستی، خود را در مرکز هستی می يابی و 
به ياد می آوری که چگونه خداوند رحمان تو را اشرف مخلوقات ناميد 
و اين بار سنگين آفرينش را بر دوش تو نهاد. اينجا مکان مکث و تامل 
است بی هيچ تمايل و توجهی به اطراف که اين مربع همان يادگار 

چهار ضلع کعبه است.

شهرهفتم)محراب(
معنای  به  و جهتی  نشان  بلکه  نيست  فضای ساکن  يک  محراب 
حرکت به سوی ابديت است. محراب محل حرب است. اينجا نه جای 
آسايش و نه پايان سفر که آغاز آن است. محراب مقصد نهايی نيست 
که آغاز راهی بس دشوار در گذر از خود به کمال است. واين سفر را 

مشقت ها و دشواری های بسيار است که :
اال يا ايها الساقی ادر کاسا و ناولها                            

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
و معمار به چه زيبايی اين سيروسلوک عارفانه در عبور از خود و 
پايان پيموديم، به  تا  از آغاز  حصول  به معبود را، در پس راهی که 
تو نشان می دهد. تالش او در انتخاب مسيری هدفمند، گويای اين 
حقيقت مسلم است که "در طريق عشق بازی، امن و آسايش بالست" 
و اين همان تعبيری است که نگارنده از آن به هفت شهر عشق کرده و 

تجربه ای در درک انديشه های معمار در اين طی طريق است.
در پايان، سخن خود را با اين جمله به پايان می برم که"مسجد 
اسالمی  تمدن  در  و  مسلمين  جامعه  ميان  در  خود  نهايی  شکل  در 
مناسب ترين فضا برای خودسازی و جامعه سازی و سير همه انسان ها 
از زندگی مادی و طبيعی به زندگی معقول و ملکوتی در پرتو هدايت 

و رهبری انسان کامل،يا انسان افضل می باشد")١(

منابع و مأخذ:
• نقره کار، عبدالحميد، مبانی نظری معماری، مرکز چاپ و 	

انتشارات پيام نور، چاپ دوم، شهريور ١٣9٠
• معماری، 	 نظری  بنای  در  سيری  غالمحسين،  معماريان، 

سروش دانش، چاپ هفتم، ١٣9١
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رپواز

مرغ ردیا بادبان اهی بلندش را

رد مسیر باد می افراشت!

سینه می سائید رب موج هوا،

آنگوهن خوش، زیبا

شت!      هک گفتنی آسمان را آب می پندا

فریدون مشیری
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مقدمه
تحــت  معمــاري 
نيروهــاي  تاثيــر 
فرهنگي  اجتماعــي- 
و  گيــرد  مــي  شــکل 
نيروهاي مــادي ديگر آن 
را تغيير مــي دهند. در يک 
اقليم معين با امکان دسترسي 
و تهيه بعضي مصالح ساختماني، 
وجود تنگناها و موانع و برخورداري 
از درجه اي از قابليت فني، آنچه که 
سرانجام شکل خانه را تعيين مي کند 
و به فضا ها و روابط آنها شــکل مي دهد، 
بينشي است که يک قوم از زندگي آرماني 
دارد. اين پژوهش، به دنبال يافتن مناسباتي 
اســت که مردمان ســاری در گذشــته برای 
متبــرک و ايمن ســاختن خانه هايشــان به کار 
می بســتند، اين مناســبات مردمان را از سويي به 
خانه و از ســويي ديگر به جهان گسترده تر باورها و 

نمودهاي ذهني آن ها پيوند مي دهد.
برای رســيدن به اين هدف، از دو راه می توان اســتفاده 
کرد، راه اول عبارت اســت از تهيه فهرست مراسمي که به 
منظور حفظ خانه برگزار مي شود و همچنين سياهه معاني و 
صفاتي که افراد صريحا به اشياء، صداها، اشباح و ديگر چيزهاي 
دنياي خانگي نســبت مي دهند، راه دوم مشخص ساختن الگوها 
و ارزش هايي اســت که بر اساس آن ها فضاي ساخته شده سازمان 
مي يابد و غالبا خود اهالي از آن آگاهي مبهمي دارند. بدين سان، يک 

نظام نمادي "باز" که "آشــکارا" خــود نمايي مي کند در تقابل با يک 
نظام نمادي "پوشيده" قرار مي گيرد که رمز آن را بايد دريافت. در اين 

مطالعه نظام نمادی باز اين خانه ها بررسی خواهد شد.
ابعاد نمادی مسکن

مردم شهر ساری در دوران قديم، مجموعه اي از مراسم و اعمال براي 
حفظ مســکن از ارواح خبيثه و چشــم زخم و جن و پري و همچنين 
تقديس کردن خانه برگزار مي کردند. در آغاز کار ســاختماني، به طور 
سنتي حيواني را قرباني مي کردند و با دعاهايي که بر زبان مي آوردند 
مــدد خداوندي را مي طلبيدند. هــدف از اين ادعيه و اعمال، تقديس 

فضاي مسکوني بود که با يک سری از باورها آميخته شده بود.
خانه را غالبا بر روي چند رديف ستون از ساقه هاي درخت آزاد )نارون 
سيبري( بنا مي کردند، چوب هاي سخت و مقاوم را به طور نسبي براي 
ساختن اجزاي نگهدارنده ساختمان به کار مي بردند. انواع اين چوب ها 
عبارت بود از چوب توت، بلوط و بخصوص چوب نارون ســيبري )آزاد( 
که مطلوب ترين درخت در نــزد بوميان بود. اين چوب، هم به خاطر 
مقاومتش در برابر پوسيدگي درمحيط نمناک مورد پسند اهالي بود و 
هــم به علل مذهبي، زيرا مردم اين نواحي منزلت نمادي خاصي براي 
ايــن درخت قائل بودند، درختان و بخصــوص درخت آزاد مورد اکرام 
اهالي بود و براي اين درخت ارزشي حفاظت کننده در نظر مي گرفتند. 
اينکه اســکلت خانه از ستون هايي از جنس چوب اين درخت متبرک 

بود، بي معنا نبود.
زماني که منزلي احداث مي شــد و صاحب منزل قرار بود اســباب و 
اثاثيــه اش را به منزل جديد االحداث ببرد، قبل از اســباب کشــي از 
روحاني محل مي پرســيدند که چه روزي خوش يمن است تا اثاثيه را 
به منزل جديد ببرند، هر روزي که توســط روحاني محل اعالم شد در 
آن روز اســباب کشي مي کردند و به منزل جديد مي رفتند. به هنگام 
اســباب کشــي به منزل جديد، ابتدا بزرگ خانواده با قرآن و مقداري 
آب و براي مبارکي و خوش يمني با قدم پاي راست وارد منزل جديد 
مي شد و اين اقدام را نشانه اين مهم مي دانستند که نور قرآن همواره 

ساریمناسبات در خانه های سنتی
چکیده

ســاکنين قديمی شهر ساری در کنار عناصر طبيعی به عناصر و 
موجودات خيالي نيز اعتقاد داشتند و برای رفع بالها از ساکنين 
خانه و حفظ مســکن از ارواح خبيثه و چشم زخم و جن و پري 
و همچنين تقديس کردن خانه، از مراســم و اعمال مختلفی به 
صورت نمادين اســتفاده می کردند. اين پژوهش به دنبال يافتن 
ابعاد نمادين مســکن سنتی ساری بر اساس اعتقادات و باورهای 

مهندس مريم عليزاده گرجیساکنان آن ها است.
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بــر منزل و اهل آن پرتوافشــاني کند و آنان از بــرکات کالم خداوند 
و کتــاب الهي بهره مي گيرند و آب را نيز نشــانه روشــنايي و پاکي 
مي دانستند و بر اين باور بودند که خداوند روشنايي و پاکي خود را بر 
اهل خانه نازل خواهد کرد و ورود با پاي راســت را به نشانه راستي و 
درســتي مي دانستند. بر اين باور بودند که با اين عمل خداوند راستي 
و درســتي را براهل خانه ارزاني خواهد فرمود و براي در امان ماندن از 
شر ارواح خبيثه و تقديس خانه از آيات قرآني در نقاطي مانند سر در 

وگاهي در تير هاي سقف استفاده مي کردند.
برای تضمين سعادت در خانه، در طي دور ساالنه و دور عمر، چندين 
مراســم برگزار مي شد، بعد از تحويل سال نو، فردي خوش قدم اولين 
کسي بود که پا به منزل مي گذاشت. وي فردي از اهل خانه بود که او 
را خوش يمن و مبارک مي دانستند. او بعد از سال تحويل، با مجمعي 
که در آن قرآن، آيينه، آب، ســبزه و شاخه هاي سبز جوان قرار دارد 
وارد خانه مي شــود، چهارگوشه اتاق ها را آب مي پاشد، قرآن را کنار 
ســفره هفت سين مي گذارد و شاخه هاي سبز را به اين نيت که سال 
سرســبز و خوش و خرمي براي خانواده باشــد، جلوي در اتاق آويزان 
يا روي طاقچه اتاق مي گذارد. در مدت دوازده روز اول ســال، همه به 

ديد و بازديد مي پرداختند. 
در اين زمان، ســفره اي متشــکل از هفت ســين در خانه خود پهن 
مي کردند که هر کدام از اين هفت ســين نماد و سمبلي براي آرزوي 
نيک روزي براي اهالي خانه بود. سيب: نماد زيبايي و تندرستي، سير: 
نماد فراواني و ســير بودن، ســمنو: نماد برکت و زمين، سنجد: نماد 
عشق، سرکه: نماد شکيبايي، عمر زياد، اصالت بخشي و دارايي، سبزه: 
نماد سرزندگي، رشد و تولد دوباره و سماق: نماد معناي زندگي، طلوع 
خورشــيد و سرزندگي بود. البته سپند و سنبل هم از سين هاي ديگر 
سفره هفت ســين بودند که اولي براي دور کردن چشم زخم و دومي 
بــراي زيبايي و حيات در ســفره جاي مي گرفت. عالوه بر ســين ها، 
قرآن به عنوان کالم خداوند و براي تقدس بخشــيدن به سال جديد، 
ديوان حافظ براي تفأل زدن، آئينه که نشــانه جهان بي پايان و بارگاه 
يزدان اســت به عنوان پاکي، شمع که نماد آتش است براي روشنايي، 
نان براي برکت بخشــي، تخم مرغ که نشانه آفرينش آدمي است براي 
حيات بخشــي، آب براي زالليت، شــيريني براي شيرين کامي، سکه 
براي افزوني مال و دارايــي و گالب به عنوان عصاره طبيعت و خوش 

عطري در سفره قرار داده مي شد. 
قبل از شــروع ســال نو، با انجام خانه تکاني به پيشــباز سال جديد 
مي رفتند، تميز کردن محل زيست، سفيد کردن و زدودن سياهي ها، 
دور کردن پلشــتي از زندگي، نيک گرداندن اســباب زندگي، شستن 
ناپاکي ها، شکســتن کاسه و کوزه هاي ســفالين کهنه، تکاندن قالي 
و قاليچه، نقاشــي در و ديوار و کاشــتن نهال در باغچه همه مفاهيم 
نوروزگان و بهار و همراهي با طبيعت بود. اين جنبش و تکاپو سرآغاز 
برگزاري جشــني بود که نويد بخش نيک روزي کل ايام ســال است. 
"خانه تکاني و زدودن آلودگي ها و پلشــتي از فضاي خانه و کاشانه در 
آخر ســال کهنه، مظهر و نمادي از رماندن شرارت از محيط زيست و 
زدودن ســياهي مرگ و کهنگي از خانه و آماده کردن فضايي پاک و 

پاکيزه در آستانه نوروز است." 
مردم مازندران هر ســاله در روز دوازدهم تيرماه تبري نيز، جشني به 
نام "تيرماه ســيزده شو" بر گزار مي کردند. مردم مازندران غروب روز 
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دوازدهم تيرماه تبري، به دم در خانه ها رفته و "شيش" يا ترکه 
بلندي که نوک آن کيســه يا دستمال بسته شده را از در ورودي 
منــزل وارد خانه مي کردند و صاحــب خانه خوراکي هايي مثل 
گردو، کشــمش، انار، گندم، پول ســکه اي و ... داخل دستمال 
مي گذاشــتند و بعد مي گفتند به همه جاي خانه شيش يا ترکه 
بزننــد. چون ترکــه تبرک بود و باعث خيــر و برکت. همچنين 
درخت هايــي که کــم ميوه يا اصــالً ميوه نمي دادنــد با ترکه 
مي زدنــد تــا ميوه بدهند. "شــيش نمادي از تيــر کمان آرش 
بود."برخي شــيش را متبرک دانســته و تا سال آينده در پشت 

بام روي شالي ها مي گذاشتند تا هميشه پر خير و برکت باشد.
همانگونه که نو شــدن ســال در ميان همه ايرانيــان از لحاظ 
اعتقادي داراي شــکوه خاصي بوده اســت. نو شــدن هر ماه در 
ميان مردم مازندران نيز ارج داشــته، به طوري که با نو شدن هر 
ماه طبري يکي از افراد بزرگسال خانه پيش از اداي فريضه نماز 
صبح، برگ سبزي را در درون خانه يا ايوان )در جايي مخصوص( 
مــي نهاد. آنگاه پس از نمــاز و دعا و قرائت قرآن کريم، از درگاه 

خداوند طلب تندرستي و رزق حالل و بهروزي مي نمود. 
براي حفظ مســکن و ساکنان آن از چشم زخم، اعمال خاصي را 
انجام مي دادند. از جمله شاخه اي از درخت "ته تونه" که درخت 
جنگلي با ميوه هاي ريز و شيريني هستند را در جلوي خانه و يا 
بر سر دروازه مي گذاشتند تا سبب دفع چشم زخم گردد. گاهي 
قســمتي از ســاختمان يا بناي تازه ســاز را تکميل نمي کردند 
و فــي المثل يکي از ســتون هاي آن را از مصالح کهنه انتخاب 

مي نمودند، تا دفع چشم زخم باشد. 
همچنيــن از وســيله اي به نــام نظر گير اســتفاده مي کردند. 
نظرگير، وســيله اي مصنوع بود که جهت پيشــگيري از چشم 
زخم مي ســاختند و بر ديوار خانه مي آويختند. اين وسيله يا به 
وســيله ورق حلب و يا به وسيله نخ هاي کلفت ساخته مي شد و 
معموال در داخل ســاختمان در جايي که بيشترين ديد را داشته 
باشــد نصب مي شد. غرض از ساخت و نصب آن اين بود که کل 
اعضاي خانواده از چشــم زخم ديگران و به عبارتي شور چشمان 
در امان باشــند. در صورتي که با ورق حلب ســاخته مي شد با 
رنگ هاي گوناگون تزئين مي شــد و در صورتي که با نخ کلفت 
بافته مي شــد با رنگ هاي گوناگون نخ درست مي شد تا زيبايي 

خود را نشان دهد.
مراسم شــب هاي محرم نيز براي آن ها مهم شمرده مي شد به 
گونه اي که در روز عاشورا برنج هاي باقيمانده از غذاي عزاداران 
حســيني را به منــزل آورده و بر بام خانــه و همچنين بر روي 
درختان ميوه دهنده مي ريختند و بر اين باور بودند که تيمن و 
تبرک آن هم برکت و فراواني بر اهالي منزل افزون خواهد شــد 
و هم درختان آن ســال نمي ميرند. براي تبرک بخشي خانه از 
روش هاي مختلف ديگر نيز اســتفاده مــي کردند به طور مثال، 
اگر به پشت بام مي رفتند صلوات مي فرستادند تا پشت بامشان 
برکــت بيفتد. همچنين معتقد بودند که زير درخت گردو جن و 
پري اســت، بنابر اين نبايد زير آن درخــت رفت. اين باور باعث 
شــده بود که مردم از کاشت درخت گردو در خانه، براي در امان 

ماندن از شر جن و پري، خودداری کنند.

اطراف منزل و کنار ديوارها پوســت ســير مي ريختند و معتقد 
بودند که مار از بوي ســير بدش مي آيــد و به آن خانه نزديک 
نمي شود. معتقد بودند که آب داغ و جوشيده را نبايد هنگام شب 
به بيرون ريخت. زيرا ممکن است روي جن يا فرزندانشان ريخته 
شــود و آنان در صدد انتقام برآيند و سعي مي کردند زماني که 
آب جوش يا آب حليم  برنج را مي ريختند بسم اهلل بگويند، چون 
آنجا ممکن بود بچه جن و پري باشــد و با اين کار خانه خود را 
از شر آن ها حفظ مي کردند و شب ها بي موقع جارو نمي زدند، 
چون معتقد بودند که با اين کار فرشــته و مالئکه را از خانه خود 

بيرون مي کنند. 
نتیجه گیری

مردم ساری در گذشــته برای تقديس خانه های خود، دفع شر 
و موجودات خيالی و درخواســت خير و برکت و ســالمتی برای 
خانواده از يک ســری نماد اســتفاده می کرد. ايــن نمادها، در 
عين حال که به واســطه آن ها شــبکه اي از مناســبات )مثبت 
يــا منفي( بين خانه، گياهان، جانــوران، اهل منزل و موجودات 
ماوراءطبيعــي... برقرار مي کردند، شــکل هايي از ســازماندهي 
فضاي مسکوني نيز بودند و بازتاب سلسله مراتب ارزش هايي به 

شمار مي آمدند که به محل سکونت منسوب بودند. 
منابع و ماخذ

برومبروژه،کريســتيان )١٣٧٠( مســکن و معمــاري در جامعه 
روســتايي گيالن، ترجمه عالءالدين گوشــه گير، نشر موسسه 

مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران.
کريمي پريم، حسين )١٣9٠( پُريم نامه، انتشارات روجين مهر، ساري.

مجيد زاده، محسن )١٣8٤( آئين هاي باستاني ايران باستان در 
ديار تبرستان، نشر پژوهش هاي فرهنگي، ساري.

ماکويي، ســويل )١٣8٧( آيين هاي نــوروزي در فرهنگ مردم، 
فصلنامه فرهنگ مردم ايران، شماره ١٥، زمستان 8٧، ص -98 ٧٧.
بلوکباشــي، علي )١٣8١( نوروز: جشن نوزايي آفرينش، جلد ٣، 

دفتر پژوهش هاي فرهنگي، تهران.
فالح، نادعلي )١٣86( "تيرماه ســيزده شــو"، فصلنامه فرهنگ 

مردم، سال ششم، شماره ٢٣، پاييز 86، ص ١٤٠-١٣٠.
هومند، نصراهلل )١٣6٧( گفتاري دربــاره تقويم مردم مازندران، 

چاپخانه ١٧ شهريور، آمل.
يونسي رستمي، عليرضا )١٣88(باورهاي عاميانه مردم مازندران 
در رابطه با حيوانات، گياهان و پديده هاي طبيعي، ناشر عليرضا 

يونسي، ساري.
مهجوريان نماري، علي اکبــر )١٣8٤( باورها و بازي هاي مردم 

مازندران، نشر شمال، آمل.
اسالمی، حسين )١٣8٧( تاريخ مردم، انتشارات شفلين، ساري.

خورشــيديان ميانائي، اســماعيل )١٣٧٣( ضــرب المثل ها و 
اعتقادات مشهور مازندراني، ناشــر اسماعيل خورشيديان، چاپ 

و صحافي شفق ساري، ساري.

مراسم ديد و بازديد سال جديد اعضاء کانون مهندسين 
ســاری، در عصر روز يکشنبه مورخ 9٢/٢/8 در محل 

باشگاه فرهنگی، ورزشی کانون برگزار گرديد.
 باشگاه فرهنگی، ورزشی کانون مهندسين ساری به 
مســاحت ١8٠٠ متر مربع و در دو طبقه در کيلومتر 
٧ جاده دريا با فــن آوری های نوين در حال احداث 
می باشــد. همچنين مراحل اوليه کف ســازی تمام 
ســطوح باشگاه به پايان رســيده است و همکاران در 
حيــن بازديد از پــروژه کانون، ضمن ديــد و بازديد 
ســال نو به تبادل نظر در خصوص مســائل حرفه ای 

پرداختند.
کانون مهندســين ساری همه ساله با برگزاری مراسم 
ديد و بازديد ســال نو و چيدن هفت سين که نمادی 
گردهمايی مهندسين را فراهم می آورد.از فرهنگ کهن و ســنت ملی ما ايرانيان است شرايط 
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با عرض سالم و احترام

 لطفاً خود را به اختصار معرفی نماييد.

 نام : مسعود يانوق - سن : ٤6 سال - تحصيالت : فارغ التحصيل 
رشته مهندسی عمران از دانشگاه علم وصنعت ايران

 آيا با شــرح خدمات مهندسين ناظر آشنا هستيد؟ به نظر شما 
وظيفه ناظر در پروژه های ساختمانی چيست؟

 بلــی- کنترل و نظارت براجرای کليه مراحل ســاخت ورعايت 
کليه قوانين و ضوابط ساخت وساز شهری بر اساس طرح جامع شهر 

 آيا در مقاطع مشخص نسبت به اطالع رسانی به ناظرين اقدام 
می نماييد؟به نظر شــما چند درصد از ناظرين به وظيفه شان به طور 

کامل عمل می نمايند؟

 بلی، سی درصد

 آيا ناظرين شما گزارش پيشرفت کار خود را به موقع به شهرداری 
اعالم می نمايند؟ به نظر شما کدام دسته از مهندسين ناظر )معمار، سازه، 
برق، مکانيک ( نســبت به کارشان احساس مسئوليت بيشتری دارند؟

 بلی - سازه

 آيا ســاختمان هايی که شما ساخته ايد دارای تخلف نسبت به 
ضوابط و پروانه ساختمانی بوده؟ ناظرين چه عکس العملی داشته اند؟

 بلی از آنجايی که متاســفانه تخلف در ســاخت و ساز يک امر 
اجتناب ناپذير شــده اســت ناظرين نيز با اين موضــوع خيلی عادی 

برخورد می کنند.

 آيا شهرداری نسبت به توقف پروژه های دارای تخلف، با ناظرين 
همکاری می نمايد؟

 بلی 

 )در صورت جواب مثبت ( چرا پروژه هايی با ســطح اشغال و يا 
طبقات بيشتر از پروانه، مجوز ادامه کار پيدا می کنند؟

 تا زمانی که شــهرداری ها به صورت خود گردان اداره ميشوند 
ودولت جهت تامين هزينه شــهر ها بودجه کافی تخصيص نمی دهد 
اين دور باطل ادامه دارد و جهت حل بسياری از مشکالت مالی تامين 
بودجه و مديريت شــهری از طرف شهرداری راهی جز دريافت جريمه 

باقی نمی ماند 

 انتظار شما از سازمان نظام مهندسی و مهندسين ناظر چيست؟ 

 به نظر اينجانب جهت ســامان دادن به وضع ساخت و ساز در 
ســطح شهر نظام مهندسی با هماهنگی با شهرداری می تواند بسياری 
از مشــکالت را حل کند. اولين قدم ضابطه مند کردن تخلف می باشد 

يعنی وقتی چاره ای جز تخلف نيست 
از همــان ابتدا تراکم حداکثر فروخته شــود و با ذره ای تخلف مجدد 
قاطعانه برخورد شود تا حداقل تخلف در چهار چوب اصولی انجام گيرد 

و ما شاهد تفاوت های غير معقول در سيمای شهری نباشيم. 

 آيــا تا کنون پروژه هايتان دارای مهنــدس مجری قانونی بوده 
است؟ به نظر شما وظيفه مهندس مجری در ساختمان چيست؟

 بلی - اجرای صحيح و به موقع ساخت با رعايت کليه ضوابط و 
قوانين شهری و آيين نامه های اجرای ساختمان

 به نظر شما حضور و عملکرد مهندس مجری در ساختمان چه 
نتيجه ای دارد؟ 

 در صورتــی که مجريان محترم وظايف خــود را به طور کامل 
انجام دهند کمک به اجرای صحيح و به موقع ساختمان 

  مصاحبه با مالک
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 به نظر شما حضور مهندس مجری باعث افزايش قيمت تمام شده 
ساختمان می شود يا باعث افزايش اعتبار کيفی و فروش بيشتر ساختمان؟

 به نظر من راه حل اصولی ايجاد شــرکت های مجری به معنی 
واقعی است يعنی ساخت و ساز از حالت شخصی سازی به صورت انبوه 
سازی در آيد دراين حالت مجريان می توانند هم باعث افزايش اعتبار 
کيفی و فروش ســاختمان شــوند و هم درنهايت باعث کاهش هزينه 

ساخت گردد. 

 آيا حاضريد زمين محل پروژه و نقشــه های اجرايی را تحويل 
مهندس مجری بدهيد و پس از مدت معين کليد بگيريد؟

 از آنجايــی که خود متخصص اين کار هســتم خير، ولی برای 
افراد عادی الزم است. 

 بــه نظر شــما آيا مجريــان از تجربه و مهــارت اجرايی کافی 
برخوردار هستند؟ آيا حضور مجريان در کارگاه محسوس می باشد؟

 همانطــور که بين عملکــرد ناظرين تفاوت وجــود دارد، بين 
مجريان نيز اين موضوع با شــدت بيشتری مشــاهده می شود به جز 

موارد اندک حضور مفيدی احساس نمی شود.

 آيا تا کنون قراردادی با مجری تنظيم کرده ايد؟

 بلی

 تيپ قراردادهای ارائه شده چه مشکالتی دارد؟

 مورد خاصی به نظر نمی رسد.

 آيا انتظارات مجريان نسبت به قرارداد منطقی است؟

 بلی

 آيا از عملکرد مجری خود در فعاليت قرارداد بسته شده راضی هستيد؟

 بلی

 آيا شما عضو انجمن انبوه سازان هستيد؟ جايگاه مجری و انبوه ساز 
را در قوانين و مقررات چگونه می بينيد؟ جهت اصالح چه پيشنهاداتی داريد؟

تعهــد  دارای  کــه  ســازانی  انبــوه  نيســتم،  خيــر   
مجريــان  عنــوان  بــه  می تواننــد  باشــند  الزم  تخصــص  و 
را ســاماندهی کننــد واقعــی ســاخت وســاز در ســطح شــهر 

 آيــا جايگاه مجريان بــه عنوان پيمانکار از طــرف کارفرمايان 
رعايت می گردد؟

 در حال حاضر مجريان بيشتر به عنوان مشاور در ساخت وساز 
با کارفرمايان همکاری ميکنند درحالی که می توانند نقش بيشــتری 

داشته باشند

 آينده ساخت و ساز را در شهر ساری چگونه می بينيد؟

 درصورتی که ســاخت وســاز درسطح شهر ســاماندهی نشود 
درآينده سيمای شهر ما بسيار ناهماهنگ خواهد بود.

 تا چه حدی از فناوری های نوين استفاده می شود؟

 به دليل تبليغات وســيع شــرکت های مختلف، اســتفاده از 
محصوالت نوين در صنعت ساختمان جايگاه ويژه ای پيدا کرده است.

 مزايای استفاده از فناوری های نوين در ساختمان چه مواردی 
می باشد؟ 

 کاهش هزينه های اجرای ســاختمان - مصرف بهينه انرژی - 
کاهش هزينه های نگهداری در آينده

 آيا تا به حال از فناوری های نوين در پروژه های خود اســتفاده 
نموده ايد؟

 بلــه، اســتفاده از بلوک های بتــن گازی غير اتوکالو شــده
naac- پنجره های دو جداره - استفاده از لوله های پنج اليه 

 به نظر شــما در کدام زمينه ساخت وساز کاستی های بيشتری 
داريم؟ )نظارت،  اجرا، طراحی (

 در تمام مراحل مشــکالت وجود دارد ليکن در زمينه اجرا اين 
موضوع ملموس تر است.

 در پايان اگر مطلبی خاصی داريد بفرماييد.

 ضمن تشــکر از هيات تحريريه نشــريه کانون که امکان بيان 
نظراتم را فراهم کردند پيشنهاد ميکنم با تشکيل يک کارگروه مستقل 
و متخصص ســاختمان های درحال ساخت در سطح شهر مورد رصد 
قــرار گرفته و همزمان با پايان کار امتياز دهی شــوند تا شــهروندان 

درهنگام خريد از راهنمايی اين گروه استفاده نمايند.
با تشکر و سپاس فراوان از زمانی که در اختيار ما گذاشتيد.
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شت مقام زن رد کانون مهندسین ساری ربگزاری مراسم زبرگدا
به مناســبت ميالد با ســعادت حضرت فاطمه زهرا )س( مراســم بزرگداشت مقام زن 
در کانون مهندســين ساری برگزار شــد. اين مراسم که با حضور جمع کثيری از بانوان 
مهندس و همسران مهندسين تشکيل شد، با خوشامد گويی و خير مقدم توسط رييس 
کانون آقای مهندس سيد محمد محمدی تاکامی، گزارش برنامه های کانون در خصوص 
کميته ورزش بانوان توســط نماينده کميته خانم مهندس امينی، سخنرانی خانم دکتر 
توکلی مسئول ستاد ارتباطات و مرکز مشاوره اورژانس ١١٥، اهدای جوايز و در پايان با 

اجرای گروه موسيقی سنتی همراه بود.

کـــــــار
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کانون مهندسين ساری در عصر روز چهارشنبه مورخ 9١/٢/١١ 
طی مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر از 
تعدادی کارگران پرتالش و سخت کوش صنعت ساختمان که 

دارای کارت مهارت فنی بوده اند تقدير به عمل آورد.
اين مراســم بــا حضور مديــرکل راه و شهرســازی مازندران، 
معاون بنياد مســکن انقالب اسالمی مازندران، مدير کل فنی و 
حرفه ای مازندران، جمعی از اعضاء هيأت مديره سازمان نظام 
مهندســی استان، هيأت رييسه دفتر نمايندگی و هيأت مديره 
کانون مهندســين ساری همراه بوده اســت. در ابتدا مراسم با 
خير مقدم و خوشــامد گويی رييس کانون آقای مهندس سيد 
محمد محمدی تاکامی شروع شد و ايشان ضمن تجليل از اين 
قشر زحمتکش به روابط بين کارگران و مهندسين و نيز حفظ 
ايمنی کارگران و ارتقای کيفيت در ســاختمان اشاره نمودند، 
سپس آقای مهندس شريعت، مديرکل فنی و حرفه ای استان 
در خصــوص صرفه جويی و بهره وری و کالس های آموزشــی  
نکات مهمی را بيان نمودند. ســپس به حاضرين در مراسم به 

رسم يادبود جوايزی اهدا گرديد.

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی
کار و کارگر توسط کانون مهندسین ساری

گـــرکـــــــار
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   کانون مهندسين ســاری به مناسبت گراميداشت هفته 
زمين پاک جهت تشــويق و تقويت روحيه طبيعت دوســتی 
و حفــظ محيط زيســت، همايشــی را، با حضور مهندســين 
و خانواده هايشــان در صبــح روز جمعــه مــورخ 9٢/٢/6 در 
قســمتی از فضای ســبز منطقه دودانگه ســاری برگزار نمود.

و  زباله هــا  گــروه  همــت  بــه  برنامــه،  ابتــدای  در 
آلودگی های زيســت محيطی زمين های ســبز کنــاره جاده 
جمــع آوری شــد و جلوه هــای نازيبائــی کــه، در طبيعت 
بکــر  ايــن  منطقــه ايجاد شــده بــود، پاکســازی گرديد.

سپس گروه مسيری را پياده روی نمودند تا به محل تاريخی 
و زيبای برج رسکت رسيدند. برج رسکت که در دهستان فريم 
بخش دودانگه قــرار دارد، از بناهای قرن پنجم هجری قمری 

است و به  عنوان يکی از آثار ملی ايران به ثبت رسيده است.
بــه اميد آنکــه همه مــا با ترويــج فرهنــگ حفاظت از 
محيط زيست در بين جامعه طبيعت زيبا و آثار ملی ديارمان را 

پاس داشته و حفاظت کنيم .

پاکسازی محیط زیست در هفته ی زمین پاک توسط اعضای

کانـون مهنـدسین سـاری 
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خیرین  انجمن  جلســه 
فرهنگ بــاور در کانون 
مهندسین ساری برگزار شد

در شهر ساری کمبود سرانه فضای سبز شهری، مجتمع 
فرهنگی، شــهر بازی، پارک و بوستان شهری، کتابخانه، 
موزه، ســرويس های بهداشــتی عمومی، پارکينگ و ... 
 که در ســاختار شهر بسيار حائز اهميت هستند به چشم 

می خورد.
از اين رو تشکيل انجمن خيرين فرهنگ باور که متشکل 
از نمايندگان اعضاء هيات مديره کانون مهندسين ساری، 
رييس پژوهشکده ساری شناسی، مديران شهری و مردم 
خير شهر ساری اســت می تواند در بهبود شرايط مثمر 
ثمر باشــد، چراکه با تالش های هوشــمندانه و تدوين 
راهکارهای مفيد می توانند از فشــار مشکالت شهری در 

ساری بکاهند.
پيــرو مذاکرات جهت برگزاری جلســات انجمن خيرين 
فرهنگ باور، اولين و دومين جلســه در هفته اول و دوم 
خرداد ماه ســال جاری در محل کانون مهندسين ساری 
 برگزار شــد. رييس کانون مهندســين ســاری مهندس 
ســيد محمد محمــدی تاکامــی ضمن خيــر مقدم و 
خوشــامدگويی به حاضرين در جلسه، به طور اجمال به 
معرفــی کانون، اهداف و فعاليــت های آن پرداخت و در 
 ادامه راجع به برنامه ريزي در جهت ساخت کتابخانه در 
پارک هاي متعلق به شهرداري ساري بحث و تبادل نظر شد. 
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قراردادقالب بندی

اين قرارداد در تاريخ ....................... مابين شرکت ................... به نمايندگی ..................... به نشانی.............................. تلفن.................. که در اين 
قرارداد پيمانکار ناميده می شود از يک طرف و آقای .................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ...................... صادره از ..................... و 
به نشانی ................................ تلفن ......................................... که از طرف ديگر کارفرما ناميده می شود مطابق با شرايط و مشخصات ذيل امضاء 

و مبادله گرديد.
ماده 1- موضوع قرارداد

تهيه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ديوارهای بتنی، ستون ها و شناژهای قائم، تيرها، تاوه ها )دال ها(
ماده 2- اسناد و مدارک قرارداد

٢ - ١ - قرارداد حاضر
٢ - ٢ - نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد، توسط کارفرما ابالغ می گردد.

٢ - ٣ - کليه دستور کارهايی که در حين اجرا توسط کارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ می گردد.
ماده 3-مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا ....................................... ريال پيش بينی می گردد که تا ٢٥ درصد، قابل افزايش يا کاهش می باشد که بر اساس صورت 
وضعيت پيشرفت کار طبق تاييد دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.

٣ - ١ - تهيه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ديوارهای بتنی، ستون ها، شناژهای قائم، تيرها، دال ها، پی ها و شناژها، تا 
ارتفاع بيش از ٣/٥ متر، هر متر مربع .........................................  ريال

٣ - ٢ - تهيه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستون ها، شناژهای قائم، تيرها، دال ها و ديوارهای بتنی که ارتفاع بيش از ٣/٥ 
ريال متر و حداکثر ٥/٥ متر باشد، هر متر مربع ....................... 

٣ -٣- تهيه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تيرها، ستون ها، دال ها، شناژهای قائم، ديوارهای بتنی که ارتفاع بيش از ٥/٥ 
ريال متر و حداکثر ٧/٥ متر باشد، هر متر مربع ............................... 

٣ -٤- تهيه وسايل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تيرها، ستون ها، دال ها و شناژهای قائم و ديوارهای بتنی که ارتفاع بيش از ٧/٥ 
ريال متر و حداکثر ١٠ متر باشد، هر متر مربع ................................ 

تبصره1: منظور از قالب فلزی در اين قرارداد، قالبی است که از ورق توأم با انواع پروفيل های فوالدی ساخته شده باشد.
تبصره2:در اندازه گيری قالب بندی ها، سطوح بتن ريخته شده که در تماس با قالب است مالک محاسبه قرار می گيرد.

تبصره3:منظور از ارتفاع به ترتيب زير است:
الف- در مورد ديوار در طبقه اول روی پی، ارتفاع متوسط ديوار نسبت به رقوم روی پی که ديوار روی آن قرار می گيرد، و در طبقات بعدی 

ارتفاع متوسط ديوار نسبت به کف همان طبقه.
ب- در مورد تير و دال ارتفاع متوسط قرار گرفتن پای شمع های قالب بندی تا سطح زيرين تير و دال.

تبصره4:در اين قرارداد هزينه های پشت بند، چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است.
٣ - ٥ -در نرخنامه بهای ماده رهاساز )روغن و مانند آن( پيچ و مهره الزم، در قيمت ها منظور شده است.

٣ - 6 - بهای انجام عمليات الزم برای ايجاد پخ در گوشه قالب ها در قيمت ها منظور شده است.
٣ - ٧ - هزينه تميز کردن قالب ها در قيمت ها در نظر گرفته شده است.

ماده 4 -  نحوه پرداخت
پس از اتمام کار پيمانکار موظف است نسبت به تهيه صورت وضعيت کارهای انجام شده اقدام و پس از تاييد نماينده کارفرما با توجه به مفاد 

قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ١٠ درصد حسن انجام کار و ٥ درصد ماليات اقدام خواهد شد.
تبصره 1: ٥ درصد حسن انجام کار پس از تحويل موقت و ٥ درصد پس از تحويل قطعی با درخواست کتبی پيمانکار و تاييد کارفرما به 

پيمانکار پرداخت می گردد.
تبصره 2: ١٠ درصد کل قرارداد به عنوان پيش پرداخت از سوی کارفرما به پيمانکار پرداخت می گردد.

ماده 5 -  مدت قرارداد
مدت قرارداد جمعاً ...................... روز / ماه شمسی از تاريخ ................... لغايت ......................... می باشد.

ماده 6 -  مشخصات فنی
پيمانکار موظف است موارد ذيل را اجرا نمايد:

6 - ١ -قبل از جاگذاری آرماتورها رويه قالب ها را نصب کرده و مواد رها ساز را روی قالب ها بکشد.
6 - ٢ -قطعات رويه قالب ها بايد در کنار هم طوری جذب و جفت شوند که هدر رفتن شيره بتن ممکن نباشد.

6 - ٣ - قالب ها بايد از  عاری از هر نوع آلودگی، مالت، مواد خارجی و نظاير آن باشند و قبل از هر بار مصرف با مواد 
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رهاساز پوشانده شوند. اين مواد را بايد چنان بکار برد که بدون آلوده شدن آرماتورها، روی سطوح قالب اليه ای يکنواخت و نازک به وجود آيد.
6 -٤- در مواردی که دسترسی به کف قالب ها دشوار يا غير ممکن باشد بايد به تعبيه دريچه های بازديد و کف شورهای قالب برای تميز 

کردن قالب قبل از بتن ريزی اقدام کرد.
6 - ٥ - در صورتی که کيفيت سطح تمام شده اهميتی خاص داشته باشد نبايد از قطعات قالب های صدمه ديده در مراحل قبلی استفاده کرد.

6 - 6 -پيمانکار بايد زمانی قالب را بردارد که بتن بتواند تنش های مؤثر را تحمل کند و تغيير شکل آن از تغيير شکل های پيش بينی شده 
تجاوز نکند.

6 - ٧ - عمليات قالب برداری و برچيدن پايه ها بايد گام به گام، بدون اعمال نيرو و ضربه و طوری باشد که اعضاء، تحت اثر بارهای ناگهانی 
قرار نگيرند.

6 -8-برچيدن پايه های تيرها بايد از وسط شروع شود و به طرف تکيه گاه ادامه يابد يا پايه های زير کنسول های بزرگ بايد به تدريج 
از لبه آزاد به طرف تکيه گاه برچيده شوند و هر لحظه که عالئمی از تغيير شکل يا ترک خوردگی در کنسول ها مشاهده شود برچيدن پايه ها 

را بايد متوقف کرد.
6 - 9 - زمان قالب بندی طبق جدول زير می باشد:

دمای مجاز سطح بتن )سلسيوس(شرح

٢٤١68٠ و باالترنوع قالب بندی

9١٢١8٣٠قالب های قائم،  ساعت

قالب زيرين، دال ها
شبانه روز

٣٤6١٠

پايه های اطمينان، 
شبانه روز

٧١٠١٥٢٥

قالب زيرين، تيرها
شبانه روز

٧١٠١٥٢٥

پايه های اطمينان، 
شبانه روز

١٠١٤٢١٣6

6 - ١٠ - برای تيرهای با دهانه تا ٧ متر برداشتن کل قالب و داربست و زدن پايه های اطمينان مجاز است ولی برای دهانه های بزرگتر از ٧ 
متر تنظيم قالب و داربست بايد طوری باشد که برداشتن قالب بدون جابجايی پايه های اطمينان ميسر شود.

6 - ١١ - برداشتن پايه های اطمينان بايد بدون اعمال فشار و ضربه طوری باشد که بار به تدريج از روی آن ها حذف شود.
6 - ١٢ - رعايت شاقولی بودن قالب ها الزامی می باشد.

6 - ١٣ - رعايت تراز بودن قالب ها الزامی می باشد.
ماده 7 -  تعهدات پیمانکار

٧ - ١ - پيمانکار از محل کار بازديد و از کم و کيف آن کامال مطلع می باشد و کليه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رويت 
نموده است و هيچ عذری از اين حيث پذيرفته نيست و پيمانکار هر گونه ادعا و اعتراض را از اين جهت از خود سلب می نمايد و بايد کليه 

کارها را طبق نقشه و دستور کارها زير نظر دستگاه نظارت بدون عيب و نقص انجام دهد.
٧ - ٢ - پيمانکار می بايستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غياب خود نماينده تام االختيار ذيصالح با اطالعات فنی مورد 

نياز که مورد تاييد کارفرما نيز باشد حضور داشته باشد.
٧ - ٣ -پيمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود، مبلغ .................. ريال بصورت چک تضمين شده بانکی در قبال اخذ رسيد تحويل 

کارفرما می نمايد. چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پيمانکار مسترد می گردد.
٧ - ٤ - چنانچه پيمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننمايد، سپرده پيمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فيمابين بدون نياز 

به هيچگونه تشريفات، بی اعتبار تلقی می گردد.
تشخيص و اعالم کتبی کارفرما در اين مورد مالک خواهد بود.

٧ - ٥ - چنانچه پيمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نمايد، کارفرما می تواند بدون نياز به تامين 
تاييد دستگاه نظارت  از دستگاه های قضايی و مراجع ذيصالح نسبت به تنظيم صورتجلسه کارکرد که به  دليل 

رسيده اقدام و يک نسخه از آن را تحويل پيمانکار نمايد.
همين صورت جلسه برای اقدامات بعدی کارفرما مالک خواهد بود.
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٧ - 6 - پيمانکار متعهد به رعايت دقيق برنامه زمان بندی اجراء عمليات می باشد و در صورت هر گونه تاخير که ناشی از کار پيمانکار باشد 
کليه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

به صورت  و  هر شکل  به  را  اقدام  هرگونه  کارفرما حق  واگذاری  اثبات  در صورت  و  ندارد  را  غير  به  کار  واگذاری  پيمانکار حق   -  ٧  -  ٧ 
تام االختيار خواهد داشت.

٧ - 8 - پيمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت، ابزار، ماشين آالت، مصالح و قطعات که طبق صورت جلسه به او تحويل شده مسئول است 
و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگيری و بررسی از ابزار و وسايل ................ نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پيمانکار مسئول 

پاسخگويی و جبران است.
٧ - 9 -پيمانکار مسئوليت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظيفه و اتباع بيگانه خارجی )افغانی( يا افرادی را که به 
نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و شرکت فرض را بر اين قرار داده که افراد پيمانکار هيچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

٧ - ١٠ - پيمانکار ملزم می گردد هر گاه عدم صالحيت اخالقی و يا فنی يک يا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخيص مسئولين کارگاه 
محرز گردد، حداکثر ظرف مدت ٤8 ساعت از اعالم مسئولين، کارکنان مذکور را تسويه حساب و تعريض و به جای آن ها افراد مورد تاييد 

را به کار گمارد.
٧ - ١١ - در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پيمانکار، پيمانکار مسئوليت تهيه، تکميل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنين 

کليه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت.
تهيه لوازم و تجهيزات ايمنی و بهداشتی و  الزام کارگران به استفاده از اين وسايل و تجهيزات وظيفه پيمانکار است و مسئوليت قصور در اين 

موارد را پيمانکار تماما می پذيرد.
٧ - ١٢ - پيمانکار مسئوليت کامل ايمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسايل 

استحفاظی نمايد تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. در ضمن رعايت مبحث ١٢ مقررات ملی ساختمان نيز اجباری است.
٧ - ١٣ - بين کارگران و عوامل پيمانکار و کارفرمای اين قرارداد هيچگونه رابطه کارگری و کارفرمايی برقرار نخواهد شد، در نتيجه مسئوليت 

کليه حوادث ناشی از کار در کارگاه که به پيمانکار تحويل شده از جهات کيفری و حقوقی متوجه پيمانکار خواهد بود.
٧ - ١٤- پرداخت حقوق دولتی متعلق به اين قرارداد کال به عهده پيمانکار است و در هر مورد که تکليف قانونی کارفرما باشد از مطالبات 

پيمانکار کسر و به حساب مراجع مربوطه واريز خواهد کرد.
٧ - ١٥- چنانچه کار پيمانکار همراه با نقص فنی باشد که قابل رفع از طرف پيمانکار نباشد خسارت مربوط به آن نقص با نظر کارشناس 

رسمی دادگستری از مطالبات پيمانکار و با چک موضوع بند ٧-٣ کسر خواهد گرديد.
ماده 8- موارد فسخ قرارداد

8- ١ - انتقال قرارداد يا واگذاری عمليات به اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگر از طرف پيمانکار 
8- ٢ - تأخير در شروع بکار بيش از يک هفته از تاريخ ابالغ قرارداد

8- ٣ - عدم اجراء تمام يا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پيش بينی شده
8 - ٤ - تاخير در اجرای کار به طوری که داللت بر عدم صالحيت مالی و فنی و سوء نيت پيمانکار بنمايد.

8 - ٥ - غيبت بدون اجازه پيمانکار و يا تعطيل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما برای مدت بيش از ........... چند روز
تبصره: در کليه موارد مذکور تشخيص و نظر کارفرما مالک عمل بوده و قاطعيت دارد.

ماده 9- دوره تضمین قرارداد
مدت دوره تضمين قرارداد پس از اتمام کار که به تاييد کارفرما و دستگاه نظارت رسيده، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد و در صورت 

بالنقص بودن کار انجام شده، مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پيمانکار به ايشان مسترد می گردد.
ماده 10

اين قرارداد در ده ماده و هفت تبصره در چهار نسخه تهيه و در ساری تنظيم شده که هر نسخه حکم واحد را دارد و قابل اعتبار می باشد.
پیمانکار                                                               کارفرما
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در عصر روز چهارشنبه مورخ 9٢/٣/١ شهردار ساری، آقای مهدی 
عبوری به همراه اعضاء هيأت مديره و جمعی از مهندســين کانون از 
پروژه باشگاه ورزشی، فرهنگی در حال احداث کانون مهندسين ساری 
بازديد نمودند. باشــگاه کانون به مســاحت ١8٠٠ متر مربع و در دو 
طبقــه در کيلومتر ٧ جاده دريا با فن آوری های نوين در حال احداث 
می باشد، که انشاءا... در انجام امور ورزشی، مجامع عمومی و نمايشگاه 

صنعت ساختمان مورد بهره برداری قرار می گيرد.
شهردار ساری در حاشــيه بازديد از پروژه به همکاری و همياری 
مهندسين در ساخت اين باشگاه اشاره کرد و گفت: تالش خواهيم کرد 

تا شاهد بهره برداری بيشتر از پروژه های شاخص و تاثيرگذار در توسعه 
و عمرانی شهر ساری باشيم.

سپس شهردار ساری در جلسه مديران ادواری کانون شرکت نموده 
و پس از بحث و گفتگو در خصوص تعامل مشــترک و مشــارکت در 
اجرای پروژه های عمرانی، مشارکت و ارتباط تنگاتنگ همه مهندسين 

در ارتقاء زيبايی و آبادانی شهر را خواستار شدند.     
کانون مهندســين ســاری يک ارگان مردم نهاد است که در سال 
66 با همت مهندسين ساری تشکيل شده و کارهای فرهنگی، رفاهی، 

ورزشی به مهندسين و جامعه شهری را در دستور کار خود دارد.

بازدید شهردار ساری
از پروژه باشگاه در حال احداث کانون مهندسین ساری

در عصر روز چهارشنبه مورخ 9٢/٣/١ شهردار ساری، آقای مهدی 
عبــوری به همراه اعضاء هيأت مديره و جمعی از مهندســين کانون 
از پروژه باشگاه ورزشــی، فرهنگی در حال احداث کانون مهندسين 
ساری بازديد نمودند. باشــگاه کانون به مساحت ١8٠٠ متر مربع و 
در دو طبقــه در کيلومتر ٧ جاده دريا با فن آوری های نوين در حال 
احداث می باشد، که انشاءا... در انجام امور ورزشی، مجامع عمومی و 

نمايشگاه صنعت ساختمان مورد بهره برداری قرار می گيرد.
شــهردار ساری در حاشيه بازديد از پروژه به همکاری و همياری 
مهندسين در ســاخت اين باشگاه اشاره کرد و گفت: تالش خواهيم 

کرد تا شاهد بهره برداری بيشتر از پروژه های شاخص و تاثيرگذار در 
توسعه و عمرانی شهر ساری باشيم.

ســپس شهردار ساری در جلســه مديران ادواری کانون شرکت 
نموده و پس از بحث و گفتگو در خصوص تعامل مشترک و مشارکت 
در اجــرای پروژه های عمرانی، مشــارکت و ارتبــاط تنگاتنگ همه 

مهندسين در ارتقاء زيبايی و آبادانی شهر را خواستار شدند.     
کانون مهندسين ســاری يک ارگان مردم نهاد است که در سال 
66 با همت مهندسين ساری تشکيل شده و کارهای فرهنگی، رفاهی، 

ورزشی به مهندسين و جامعه شهری را در دستور کار خود دارد.
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یزد مرکز استان و شهرستان يزد در مرکز ايران است. اين شهر 
بين رشته های شيرکوه و خرانق و در دره ای وسيع قرار گرفته است. 
فارس  اتابکان  و  بوده  بعد  به  هجری"  سده ی"پنجم  از  يزد  آبادانی 
به شمار  گذشته  سده های  در  شهر  اين  پيشرفت  عوامل  مهم ترين  از 

می روند.
واژه ی يزد در لغت به معنای مقدس و پاک بوده و وجه  تسميه ی 
اين شهر، سرزمين مقدس و شهر خدا است. يزد پناهگاه بسياری از 
دانشمندان و بزرگانی بوده که در زمان حمله ی مغوالن به ايران در 
سده های هفتم و هشتم هجری، اين شهر را سکونتگاه و محل زندگی 

خود قرار داده بودند.
تاریخ و قدمت

يزد اولين شهر خشتی و دومين شهر تاريخی جهان بعد از شهر ونيز 
 ايتالياست. استان يزد از سرزمين های کهن و تاريخی ايران زمين است.

ابن حوقل در کتاب " ايران فی صورة االرض" درباره يزد می نويسد: 
" از مهمترين شهرهای واليت اصطخر از سوی خراسان "کثه" است 
است  يزد  حومه  که  "کثه "  اما  ابرقويه می باشد.  و  يزد  حومه  آن  و 
مانند  و  است  سالم  آن خشک  هوای  بيابان و  کنار  در  است  شهری 
شهرهای کوهستانی فراخ نعمت است و روستايی دارد که محصولش 
ارزان است. بيشتر بناهای آن دراز شکل است و از گل ساخته شده. 
در آنجا شهری است استوار که قلعه ای با دو دروازه آهنين دارد: يکی 
به نام ايزد )باب ايزد( و ديگری در مسجد )باب المسجد( که نزديک 
از  آن  و  آب هاي  دارد  قرار  ربض  در  اين جامع  مسجد جامع است. 
قنات تامين می شود."در بعضی از منابع بنای اوليه برخی از شهرهای 
اين استان چون )ميبد( را به سليمان پيغمبر، )يزد( را به ضحاک و 
اسکندر مقدونی و )ابر کوه( را به ابراهيم پيغمبر نسبت داده اند. اين 
بيانگر قدمت و ديرينگی پيشينيه تاريخی و فرهنگی سرزمين و مردم 
استان  اين  در  پراکنده موجود  باستانی  آثار  است. مجموعه  ديار  اين 
نيز به سهم خود گويای اين پيشينه تاريخی است. آثاری چون دست 
روی  نگاره های  کوه،  شير  دره های  از  آمده  بدست  سنگی  افزارهای 
 - ميبد  قلعه  نارين  منقوش  سفال های  تکه  ارنان،  کوه  سنگ  تخت 

آثار معماری و شهر سازی  و  استان  غارهای  ايالمی،  به دوره  متعلق 
باستانی و... نشان می دهد مدنيت يزد، در چهار کانون باستانی )مهريز 
و فهرج(، )يزد(، )رستاق و ميبد( و )اردکان( متمرکز بود. پژوهشگران 
اين منطقه را که در مسير شاهراه های باستانی )ری  -کرمان( و )پارس 
- خراسان( قرار داشت، جزء سرزمين های دوردست مادها شمرده اند.

بناها و مکان های تاریخی یزد
بازار یزد

اين  مجموعه  که ستون  فقرات  شهر قديمي  يزد را تشکيل  مي دهد. 
در دوران پهلوی با احداث خيابان شاه )خيابان قيام فعلی( به دو نيم 
شد و برخی فضاهای اصلی آن، مانند بازار ارسی دوزها، بازار محمد علی 
خان و بازار پنجعلی تخريب شد  . نيمه شمالی بازار در حال حاضر، 
از رونق اقتصادی بيشتری برخورد ار است. عمده ترين کاالهای مورد 
معامله، پارچه و شيرينی های يزدی، طال و فرش است. قيصريه  که  حد 
فاصل  ميدان و مدرسه خان  قرار دارد، از لحاظ  معماري  نسبت  به  ساير 
بازارها از انتظام  فضايي  بهتري  برخوردار است  و با دو در چوبي که  داراي  
پارچه های  اکنون  بازار،  اين  ارزش  هنري  هستند، بسته  مي شود. در 
يزدی عرضه می  شود.   قديمی ترين بخش بازار يزد، بازار حاجی قنبر 
مجموعه  از  جزيی  و  مانده  يادگار  به  هجری  نهم  قرن  از  که  است 
فرهنگی- تاريخی اميرچخماق است. در قرن سيزدهم هجری برسر در 
اين بازار تکيه ای زيبا و بلند به شيوه ديگر تکيه ها و حسينيه های يزد 
ساخته شد که يکی از معرفه های شهر يزد است. عمده تزئين های آن 
ازکاشی معقلی است. از کارگاه های توليدی بازار می توان به کارگاه 
مازاری )محل ساييدن برگ حنا، رنگ طبيعی(، کارگاه حلوايی )محل 
تبديل کنجد به حلوا ارده(، کارگاه رنگرزی )محل رنگ آميزی الياف 
نخی و پشمی( نام بردکه هر يک، بنا به اقتضای نوع فعاليت از معماری 
از:  عبارتست  يزد  بازار  مختلف  برخوردارند.  قسمت های  ای  ويژه 
 بازارخان، بازار زرگری، بازار پنجه علی، بازار قيصريه، بازار عالقبندی، 
افشار،  بازار  اسماعيل،  بازار  مال  سازی،  چيت  بازار  کاشيگری،  بازار 
بازار حاجی قنبر، بازار محمدعلی خان، بازار جعفرخان، بازار صدری 
 )شاهزاده فاضل(، بازار دروازه مهريز، بازار مسگری و بازار نخود بريزی.

روحا دباغيانیزد، نگین کویر
کارشناسی ارشد معماری
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ميدان امير چخماق

                                                                                 
بازار سنتی يزد 

میدان ها و لرد های تاریخی
متعددی  قديمی  ميدان های  آن،  مرکز  در  ويژه  به  يزد  شهر  در 
وجود دارد که مجموعه ای به هم پيوسته از بناهايی همچون مسجد، 
... را در جوار خود جای داده اند. از آن جمله  بازار، حمام، آب انبار و 
می توان : ميدان خان، ميدان بعثت، ميدان قلعه، ميدان امير چخماق، 
ميدان وقت و ساعت، لرد آسياب، لرد باجوردی، لرد تازيان، لرد خواجه 
خضر، لرد فهادان، لرد کيهان، لرد گودال مصلی، لرد کوچه مير قطب، 

لرد مشير،  را نام برد.

ميدان وقت و ساعت
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ميدان امير چخماخ

مساجد تاریخی شهر یزد
از جمله مساجد تاريخی يزد، می توان از مساجد فوق نام برد:

امير چخماق، مسجد سرريگ، مسجد  مسجد جامع يزد، مسجد 
حظيره،  مسجد  فرط،  مسجد  طهماسب،  شاه  مسجد  اسماعيل،  مال 
کهنه(،  يحيی)قلعه  شاه  مسجد  اهرستان،  مسجد  خان،  بياق  مسجد 

مسجد بزرگ پشت باغ.
توان  را می  ديگر  يزد، در حدود ٣٠ مسجد  تاريخی  در محالت 
نام برد، که در مقياس کوچکتر، نقش " مسجد محله ای " را ايفا می 

کنند.
مسجد جامع کبیر یزد

مسجد جامع کبير يزد از بنا هاي زيبا و باشکوه اسالمي اي است که 
در قرن ششم هجري، ساختمان اوليه آن، آغاز گرديد؛ و از لحاظ عظمت 
بنا و صنعت معماري و کاشي کاري، کم نظير و مورد اعجاب است.
واقع  حصار،  داخل  و  قديم  شهر  وسط  در  بزرگ،  مسجد  اين 
است  زيربنا  که  قسمت هايي  از  اعم  آن،  مساحت  کليه  است.  شده 
به  مزين  قسمت هاي  مساحت  و  مربع،  متر   98٠٠ آنها،  جز  و 
مي  مربع  متر   ٥٠٠ حدود  در  غيره،  و  کتيبه ها  شامل  کاشي، 
مسجد  است.  متر   99 آن،  عرض  و  متر   ١٠٤ مسجد،  طول  باشد. 
و  راه ها  به  که  است،  ورود  در  با  مدخل  هفت  داراي  يزد   جمعه 

کوچه هاي متعدد، ارتباط دارد.
بانی اوليه مسجد، "عال الدوله کالنجار" - از دودمان آل بويه - بوده 
است که در زمان " ملکشاه سلجوقی "،  در يزد امارت داشته است. وی 
مردی مذهبی و معتقد بوده است. او در سال ٥٠٤ هجری قمری به 
يزد آمده و در سال ٥٢٧ هجری قمری، در اين شهر وفات يافته است.                                                                                                    

مسجد کبير يزد

پس از او، در سال ٧٢٤ هجری قمری، موالی اعظم، " سيد رکن 
الدين نظام الحسينی "، در سمت قبله بنای عال الدوله، زمين وسيعی 
را اختيار کرده و ساختمان مجللی را بنياد نهاده است. او از بزرگان 
زمان خويش و در غلو همت، بی نظير بوده است. آثار خيريه ديگری 
نيز از خود به يادگار گذاشته که از جمله آن، مياه )قنات( پر برکت 
وقف آباد می باشد. اين سيد جليل، در حاليکه ساختمان گنبد و ايوان، 
ناتمام بود، در سال ٧٣٢ هجری قمری در گذشت و پس از او، موالنا 
الدين علی يزدی "، که از مفاخر يزد و از مردان بنام دوره  " شرف 

تيموری است،
 بر حسب وصيت سيد رکن الدين، گنبد و ايوان را به اتمام رسانيد. 
ايوان تا محراب، ٣٠ متر و عرض آن، ١٤ متر  ابتدای  از  طول گنبد 
می باشد. سپس در زمان امير تيمور، به سال ٧٧٧ هجری قمری، گنبد 

و ايوان، به کاشی مزين گرديدند.

                                                                 

مسجد کبير يزد

یزد، شهر بادگیرها
تمدن  سمبل های  و  مظاهر  گنبدی  خانه های  و  بادگير  کاريز، 
ايرانی هستند. دقيقا مشخص نيست اولين بادگير در کدام شهر ايران 
ساخته شده ولی سفرنامه نويسان قرون وسطی بيشتر از بادگير های 
شهرهای کويری و گرم و خشک مانند يزد، گناباد و طبس، کرمان، بم 

و زاهدان نام برده اند.
تحقيق،  به  و  است  معروف  بادگيرها  شهر  به  يزد  تاريخی  شهر 
بادگير  تعداد  بيشترين  ايران دارای  به ساير شهرهای مرکزی  نسبت 
است. در اين شهر، مرتفع ترين بادگير جهان يعنی بادگير باغ دولت 

آباد به ارتفاع ٣٣٫8 متر وجود دارد.

36



    

    

                                                                                                             

منابع و مآخذ
ترجمه دکتر جعفر شعار،  االرض"،   ايران فی صورة   "  ،  )١٣66( -

انتشارات امير کبير
راهنمای  و   اطالعات  مجموعه  کوير"،   نگين  "يزد    ،  )١٣٧٥(  -

سياحتی يزد، انتشارات استانداری يزد
خادم زاده، محمد حسن، )١٣86( ، " محالت تاريخی شهر يزد"، نشر 

سبحان نور
يزد("،  )شهر  دوم  جلد  يزد-  بادگير های   "  ،  )١٣٥٤( ايرج،  افشار، 

انتشارات انجمن آثار ملی
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تاکنون در ده شــماره نشريه داخلی کانون با هدف آشنايی بيشتر 
خوانندگان با آداب و رســوم و به معنای عــام کلمه فولکلور يا همان 
دانش عوام و علم بررسی سنن،  مراسم، اعتقادات، افسانه ها، ترانه ها و 

ادبيات مردم ديار سبزمان،  مطالبی را ارائه نموده ايم. 
در اين شماره و شماره های آينده به گوشه ای از باورها و اعتقادات 

مردم مازندران می پردازيم. 
اميد است مطالب ارائه شده مورد توجه همکاران و ياران ارزشمند قرار 
گرفته و ما را از نظرات، پيشنهادات و انتقادات سازنده شان باخبر سازند. 
آنچه در ادامه می خوانيــد گزيده ای از مطالب کتاب» اعتقادات، 

باورها و پندارهای مردم « به قلم عليرضا يونسی رستمی می باشد: 
اعتقادات مردم مازندران راجع به سوگند، جيرجيرک،  خسوف و کسوف 

سوگند:
مردم اســتان مازندران برای سوگند ياد کردن به اين موارد اشاره 
می کنند: به اين آفتاب خسته تن )اشاره به آفتاب(، قسم به اين سوی 
چراغ )اشاره به نور چراغ(، قســم به اين سبزه مرتضی علی )اشاره به 
گياهان ســبز(،  قسم به اين برکت )اشاره به نان،  برنج،  آرد و گندم(،  
قسم به اين نون و نمکی که با هم بخردمی )اشاره به غذايی که با هم 
ميل نمودند(  و باور شــان براين است که نبايد راحت سوگند خورد و 

هرگز نبايد قسم دروغ بخورند چراکه عواقب سخت دارد. 
همچنين مردم آمل به پل دوازده چشمه )دوازده پله ( که بر روی 
رودخانه هراز در وسط شهر آمل قرار دارد، سوگند می خورند و سوگند 

خالف آن را بد می دانند. 
جیرجیرک 

در مــورد حشــره ای به نــام کالجينــگ جينگ يــا جرجرانی 
)جيرجيرک( که در فصل تابســتان و ايام گرما روی درختان و گياهان 
مخصوصا ساقه های ارزن می نشيند، معتقدند که اين حشره هيچ چيز 
نمی خورد و لذا از گرسنگی آواز )جيرجير ( می خواند تا اينکه بميرد. 

به نقل از باورهای عامه آواز جيرجيرک اينگونه تعبير می شود: 
عيسی روزی ،  موسی روزی،  همه با روزی، من بی روزی

يعنی :  عيسی )ع( روزی دارد، موسی )ع( روزی دارد، همه روزی 
دارند ولی من روزی ندارم. 

خسوف و کسوف 
خورشــيد در منابع کهن ايران و همچنين مازندران، نشان اقتدار 
ســلطنت و بقــای ايران زمين به شــمار می رفته اســت و به عنوان 
مظهرمملکت، بر بلندی چادر شــاه و حتی بر روی درفش پادشــاهان 

نقش خورشيد قرار داشته است. 
در فرهنگ دوره اســالمی، گرفتگی ماه و خورشــيد در ستونهای 
دينی بعد تازه ای پيدا کرد. خورشــيد در شمار مظاهر و عنوان نود و 
يکمين ســوره قرآن، شــمس قرار گرفته اســت و در زمان خسوف و 
کسوف هم خواندن نماز آيات در ميان مسلمانان و همچنين مسلمانان 

مازندران واجب شمرده شده است. 
خسوف و کسوف از جمله پديده های زيبای طبيعت است. باورهای 
و اعتقادات و افسانه ها و آيين های مربوط به گرفتگی خورشيد و ماه به 

سه گروه تقسيم می شوند: چرائی،  چاره جويی و آثار آن.
 عامه مردم مازندران از ســاکنين غربی ترين نقطه تا شرقی ترين 
منطقــه آن بر اين باور برده اند که خورشــيد و ماه گرفتگی برای اين 
بوده اســت که اژدها يا ديو آنها را در کام خود می نهاده است و برای 
آنکه اژدها بترســد و خورشيد و ماه را در زمانی که در کام خود داشته 
رها ســازد، بايد حتما ساز بزنند، تير شليک کنند و همچنين بر تشت 
بکوبند. اگر موقع کســوف و خسوف، خورشيد يا ماه،  سرخ يا ارغوانی 

شوند، در آن سال بين قبايل، جنگ و ستيز روی خواهد داد. 
به طور کلی باورها و رســوم مربوط به کســوف و خســوف ريشه 
در آيين ها و زمينه های اعتقادی پيشــين و نيز مناســک و اعتقادات 
مذهبی مــردم دارد که در مازندران هر دو نوع آن رواج دارد و به آنها 

عمل می شود. 
مــردم منطقه تنکابن، هنگام خورشــيد گرفتگــی و ماه گرفتگی 
بر تشــت می کوبند،  با تفنگ به ســوی آســمان تير می اندازند و بر 
ظرفهای مســی که ميراثی از اجدادشان باشــد، می کوبند تا اژدها يا 

ديوها بترسند و خورشيد يا ماه را رها کند. 
فرهنگ غنی مازندران را به فرزندان خود،  نسل آینده انتقال دهیم.

مردم آمل زمان کســوف و خسوف به پشت بام، بلندی ها يا حياط 
منازل خود رفته، بر ظرف مســی يا چيز ديگر که کوبيدن برآنها ايجاد 
ســر و صدا می کند و می کوبند که آفتاب و ماه گرفتگی از اســارت 

ارائه دهنده: 
مهندس مطهره ذکريائی

38



نجات خواهند يافت. مردم اين منطقه کسوف و خسوف را نشان بديمنی 
در آن سال می دانند. 

مردم سوادکوه هرگاه خسوف و کسوف رخ دهد بر تشت می کوبند 
و به ســوی خورشــيد يا ماه تيراندازی می کنند و براين باورند که که 
بايد با اين سر و صدا ها موجودی را که به آفتاب يا ماه حمله ور شده، 

بترسانند تا آنها را رها سازد. 
اهالی مکارود کالردشت باور دارند اژدها آفتاب را در دهانش گرفته، 
می خواهد آن را بخورد. آنها اژدها را نفرين می کنند و برخی ديگر با 
صدای بلند اذان می گويند تا ترس بر اژدها غالب شود و آفتاب را رها سازد. 

اهالی دودانگه زمان خورشــيد گرفتگی و ماه گرفتگی ظرف آبی 
را در کنار خود قرار می دهند و روی تشــتی که از مادر به ارث رسيده 

اســت )ماری( می کوبند. گاهی نيز برخی از مــردم کنار رودخانه رفته 
همين آيين را انجام می دهند.

در شــب صاف و مهتابی که روی ماه لکه هايی ديده می شــود، اهالی سنگده 
دودانگه، افسانه ای دارند بدين مضمون که : 

خورشــيد و ماه با هم برادرند، روزی اتاق منزلشــان را گل مالی می کردند. در اثنای کار بين آنها 
اختالف پيش آمد و خواهر )خورشيد( گل را به صورت برادر )ماه( ماليد و از آن زمان تاکنون چهره 

ماه گل آلود است. 
مــردم آمل هنگام ماه گرفتگی با صدای بلند گريــه و زاری راه می اندازند و از ماه دلجويی 
می کنند به اين معنا که ای ماه قشــنگ! تو هم مثل ما دشمن داری )آی مه قشنگ ماه، تو هم 
عدو دارنی،  همين تی که اما عدو دارمی( و بر اين باورند که ماه را ستاره زحل گرفته می خواهد 
او را ببلعد. در اين زمان زنان سالخورده ظرف مسين را با وسيله فلزی مانند انبر يا کارد به صدا 

در می آورند و باور دارند بدين وسيله دشمن ماه ترسيده و فرا می کند. 
اما مردم قائمشهر مانند ديگران هر گاه کسوف و خسوف رخ دهد عالوه بر ايجاد سرو صدا  
و کوبيدن روی تاس و تشــت و تيراندازی به ســوی خورشيد و ماه با تفنگ سرپر، نماز آيات 
نيز می خوانند و باورشان اين است که اگر زن حامله به کسوف يا خسوف نگاه کند و در آن 
حال به نقطه ای از بدنش دست بکشد، همان نقطه در بدن جنين لکه ای زشت خواهد افتاد. 

روجین : 
آدم شه مرگ ره  ونه مردم جنازه ور بوینه  

آدم باید مرگ خود را در کنار جنازه ی مردم ببیند 
کنايه از عبرت گيری از مرگ و ترس از عقوبت و درک اين نکته که دنيا فانی است و 
همه روزی خواهند مرد و اينکه در هر کاری بايد سرنوشت و حالت ديگرانی که با او وجه 
مشــترک دارند برای او عبرت شود و حســاب کار خودش را بکند و از غرور و خودبينی 

بپرهيزد و متواضع باشد. 
پیش دکته آدم، دنبال ره نشنه )آدمی که به جلو افتاد به پشت سرش نگاه نمی کند( 
چکمــه دکردی لینگ تلی بورد ره هارش )وقتی کفش، چکمه پوشــيدی، به 

پابرهنه هم نظری بينداز( 
کنايه از زمانی که موفقيت و رســيدن به موقعيتی ايده آل سبب می شود فرد از 
توجه  و کمک به ديگران اجتناب نمايد و فراموش کند که خود نيز روزی در شرايط 

ايشان بود و نبايد مغرور شد. 
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چکیده 
عمــده نيروي برق مورد اســتفاده در ســاختمان هايي با کاربري 
متفاوت اعم از صنعتي، تجاري، اداري، آموزشــي، بيمارستاني و غيره 
تحت عنوان توان ظاهري يا توان مصرفي شــامل دو مولفه توان اکتيو 

و توان راکتيو مي باشد. 
توان اکتيو آن قســمت از توان ظاهري اســت کــه به طور کارا و 
مؤثر اســتفاده مي گردد و توان راکتيو باعــث انجام کار مفيدي نمي 
شــود و ســبب کاهش اثر و راندمان در شبکه و سيستم شده و ضمن 
اشــغال ظرفيت توان موجب اتالف نيروي برق مي گردد. با اســتفاده 
از خازن اصالح ضريب قدرت، موجبات حذف توان راکتيو در شــبکه 
فراهم گشــته و در نتيجه آن ضمن تاثير بر کيفيت و عملکرد سيستم 
موجب حذف تلفات و اســتفاده از بيشــترين ظرفيــت توان برق و به 
تبــع آن حذف هزينه هــاي پرداختي جهت تــوان راکتيو مي گردد. 
کلمات کليدي: خازن- ضريب قدرت-توان اکتيو- توان راکتيو- رگوالتور 

مقدمه: 
در دنياي امروز انرژي از اهميت بســزايي برخوردار است. يکي از 
مهــم ترين انرژي ها بــرق بوده که از اصلي تريــن منابع انرژي مورد 
استفاده بشــر مي باشد. با توجه به هزينه باالي توليد، انتقال و توزيع 
نيروي برق و با عنايت به اينکه منابع فســيلي قســمت عمده سوخت 
مورد نياز نيروگاه هاي برق را تشــکيل مي دهد اســتفاده درســت و 

شايسته از آن و جلوگيري از اتالف بيهوده بسيار ضروري مي نمايد. 
يکي از مهمترين مســائلي که در بحث اتالف برق مطرح مي باشد 
بحث توان راکتيو بوده و استفاده از خازن جهت اصالح ضريب قدرت و 

حذف توان راکتيو از راه هاي جبران اين گونه اتالف مي باشد. 
توان راکتیو، اکتیو و ظاهري 

در بارهاي اکتيو که باري اهمي است جريان و ولتاژ هم فاز هستند 
و در اينصورت توان اکتيو مي باشــد. اين نوع توان به شــکل ســاير 
انرژي هــا مانند نور، حرارت، حرکت و غيــره درمي آيد و مقدار آن از 
حاصل ضرب جريان و ولتاژ محاسبه و واحدش وات مي باشد و توسط 

کنتور اکتيو ثبت مي شود. 
امــا در غالب اوقــات بار خالص اهمــي نبوده و غالباً شــامل بار 

ســلفي نيز مي باشــد و در نتيجه باعث ايجاد توان راکتيو مي گردد 
کــه کار مفيد انجام نــداده و باعــث ايجاد ميدان مغناطيســي مي 
گــردد و جريان حاصل آن مصرف نشــده و بين شــبکه و بار رفت و 
برگشــت مي کنــد. در اين بارها جريان و ولتاژ هم فاز نيســتند و در 
بار ســلفي جريان از ولتاژ عقب تر بوده و به اصالح پس فاز مي باشد. 
واحــد توان راکتيو وار بوده و توســط کنتور راکتيــو ثبت مي گردد. 
توان ظاهري همان طور که در شــکل ١ نشان داده شده است از 
جمع برداري و يا هندســي توان اکتيو و توان راکتيو بدســت مي آيد. 

انــدازه تــوان ظاهري 
حاصــل ضــرب جريان در 
ولتــاژ بوده و واحد آن ولت 
آمپر است. انتخاب ظرفيت 
ژنراتورها،  ترانسفورماتورها، 
کليدها و کابل ها براســاس 
اندازه توان ظاهري مي باشد. 
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ضریب قدرت 
نســبت توان اکتيو بــه توان ظاهــري، ضريب قدرت نــام دارد 
 PF که با کســينوس اختالف فاز بين جريان و ولتاژ برابر اســت و با

ϕcos  نشان داده مي شود.  )( و يا  rPowerFacto
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هــر چقدر ضريب قدرت باالتر باشــد به منزلــه اتالف کمتر و در 
بهترين حالت اين ميزان برابر يک و به معني آن است که توان راکتيو 
صفر بوده و توان ظاهري با توان اکتيو مســاوي است و هر چه ضريب 

کوچکتر باشد يعني ميزان اتالف باالتر است. 

خازن اصالح ضریب قدرت برق 
محمد صالحي هيکوئي 

کارشناس برق دانشگاه علوم پزشکي مازندران
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  ريب قدرت  ض
ف فاز بين جريـان و ولتـاژ برابـر    نسبت توان اكتيو به توان ظاهري، ضريب قدرت نام دارد كه با كسينوس اختال

)( PFاست و با  rPowerFacto  و ياcos   .نشان داده مي شود  

S
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هر چقدر ضريب قدرت باالتر باشد به منزله اتالف كمتر و در بهترين حالت اين ميزان برابر يك و بـه معنـي آن   
يو صفر بوده و توان ظاهري با توان اكتيو مساوي است و هر چه ضريب كوچكتر باشـد يعنـي   است كه توان راكت

  ميزان اتالف باالتر است. 
  اصالح ضريب قدرت و مزاياي آن  

جهت بهبود ضريب قدرت و افزايش ميزان آن و حذف توان راكتيو نياز به استفاده از خـازن مـي باشـد كـه بـه      
ر ضعيف هر مجموعه نصب مي گردد. درنتيجه حذف توان راكتيو و اصالح صورت موازي در ورودي سيستم فشا

ضريب قدرت از افت ولتاژ برق جلوگيري گشته و باعث كاهش جريان و درنتيجه كاهش ظرفيت ترانس، ژنراتور، 
جاد كابل، كليد و ... مي گردد. به تبع كاهش سايز كابلها از تلفات اهمي خطوط انتقال نيز كاسته شده و باعث اي

ظرفيت بيشتري در شبكه توزيع مي گردد. در نهايت به واسطه حذف توان راكتيو مبلغ مرتبط با آن در قبـوض  
برق  مصرف كنندگان حذف و هزينه برق به ميزان قابل توجهي كاسته مي شود. درنتيجه اصالح ضريب قـدرت  

  داده مي شود.  نشان 2نمودار توان ظاهري و توانهاي اكتيو و راكتيو تغيير كه در شكل 

Q(توان راكتيو) 

P اكتيو)(توان

S) ظاهري(توان 
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اصالح ضریب قدرت و مزایاي آن 
جهت بهبود ضريب قدرت و افزايش ميزان آن و حذف توان راکتيو 
نياز به اســتفاده از خازن مي باشــد که به صــورت موازي در ورودي 
سيســتم فشــار ضعيف هر مجموعه نصب مي گردد. درنتيجه حذف 
توان راکتيو و اصالح ضريب قدرت از افت ولتاژ برق جلوگيري گشته و 
باعــث کاهش جريان و درنتيجه کاهش ظرفيت ترانس، ژنراتور، کابل، 
کليد و ... مي گردد. به تبع کاهش سايز کابلها از تلفات اهمي خطوط 
انتقال نيز کاسته شده و باعث ايجاد ظرفيت بيشتري در شبکه توزيع 
مي گردد. در نهايت به واسطه حذف توان راکتيو مبلغ مرتبط با آن در 
قبوض برق  مصرف کنندگان حذف و هزينه برق به ميزان قابل توجهي 
کاســته مي شود. درنتيجه اصالح ضريب قدرت نمودار توان ظاهري و 

توان هاي اکتيو و راکتيو تغيير که در شکل ٢ نشان داده مي شود. 
همان گونه که در شکل مشاهده مي شود با کاهش توان راکتيو از 
2S کاهش  1S به  2Q ميزان تــوان ظاهري موردنياز هم از  1Q به 

مي يابد. 
محاسبه خازن موردنیاز جهت اصالح ضریب قدرت 

بهترين روش جهت محاسبه خازن موردنياز استفاده از قبض برق ْآن 
مجموعه اي است که قصد اصالح ضريب قدرت آن را با استفاده از خازن داريم. 
اغلــب  آن  در  کــه  را  پربــاري  فصــل  منظــور  بديــن 
 تجهيــزات، موتورهــا و کليــه لــوازم مولــد بــار ســلفي و احتماال 
سيستم هاي خنک کننده 
مورد اســتفاده قــرار مي 
گيرنــد مد نظــر قرار مي 
دهيم و معموال فصل گرما 
تر  بديــن علت مناســب 
است. در قبض برق ميزان 
راکتيو  و  اکتيــو  انــرژي 
مصرف شده در طي دوره 
اي که قبض براي آن صادر شده، درج گرديده است. حال با استفاده از 

ϕcos فعلي مجموعه محاسبه مي گردد:  روش زير 
Q= انرژي راکتيو مصرفي  = انرژي اکتيو مصرفي          P

ϕ
ϕ

۲۱
۱cos
T g+

=                        
Q
PT g =ϕ

ϕcos مطلوب که مورد  ϕcos و با در نظر گرفتن  حال با داشتن 
نظر مي باشــد و معموال آنرا باالي 0.9 انتخاب مي کنيم و با استفاده 
 ϕcos از جدولي که ســطر و ســتون آن بر مبنــاي مقادير مختلف 
ϕcos مطلوب تقســيم بندي گرديده از محل تالقي سطر  موجود و 
ϕcos مطلوب در جــدول به ضريبي مي  ϕcos موجود و ســتون 
رسيم که معموالً با حرف F نشان داده مي شود و از ضرب اين ضريب 
در ميــزان ديماند مجموعه ميزان خازن مورد نياز به دســت مي آيد. 

)ديماند مجموعه × F = قدرت خازن 
)کيلووات(                    )کيلووار( 

بــه عنوان مثال اگر در مجموعه اي بــا ديماند ٣٠٠ کيلووات و با 
ϕcos را به  ϕcos فعلي برابر ٠/٧ باشــد و بخواهيم  فــرض اينکه 
٠/9٥ برسانيم طبق جدول ضريب F به ميزان ٠/69 به دست مي آيد. 

درنتيجه ظرفيت خازن موردنياز برابر خواهد بود با: 

کيلووار ٢٠٧= ٣٠٠ × ٠/69 = خازن موردنياز 
الزم به ذکر مي باشد جدول مورد اشاره در کليه کتب مرجع برقي 

موجود و به راحتي قابل دسترسي مي باشد. 
رگوالتور 

بــا توجه به اينکه ميزان توان راکتيــو در يک مجموعه در فصول 
مختلف و طي ســاعات شــبانه روز ميزان ثابتي نيست و بسته به کار 
تجهيزات مولد بار ســلفي، به طور دائم در نوسان مي باشد. در نتيجه 
ميزان خازني که در مدار قرار مي گيرد نيز بايد متناسب با توان راکتيو 
باشــد. بدين منظور در تابلوهاي بانک خازني وســيله اي الکترونيکي 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد که با تحليل اندازه و اختالف فاز ولتاژ و 
جريان مصرفي و محاســبه توان راکتيو، خازن موردنياز را تعيين مي 

کند که به آن رگوالتور مي گويند. 
ولتاژ به طور مســتقيم و جريان بواسطه ترانس جريان به رگوالتور 
متصل مي شــود. رگوالتور هم زمان با نوسان توان راکتيو با فرمان به 
کنتاکتورهايي که ســر راه خازن ها قرار دارند آن ها را وارد مدار کرده 
و يا از مدار خارج مي کند. الزم به ذکر مي باشد يک خازن با طرفيت 
کمتر به طور ثابت و دائم در مدار قرار مي گيرد و ساير خازن ها توسط 
رگالتور در صورت لزوم وارد مدار مي شــوند. در مثالي که بيشتر بدان 
اشاره شــد با فرض اينکه خازن موردنياز ٢٠٠ کيلووار باشد مي شود 
يک خازن ٢٥ کيلووار را ثابت در نظر گرفت و سه خازن ٥٠ کيلووار و 

يک خازن ٢٥ کيلووار متصل به رگالتور باشند. 
در اينصــورت مادامــي که خــازن کمتــر از ٢٥ کيلــووار مورد 
نياز باشــد تمام خازن هاي متصــل به رگوالتور خــارج از مدار بوده 
و به تناســب افزايش خازن موردنياز باالتــر از ٢٥ کيلووار، رگوالتور 
خازن هــاي موردنياز را به طــور پلکاني وارد مدار مــي کند. الزم به 
ذکر مي باشــد ظرفيت خازن ها متغير بوده و طراح تابلو متناســب با 
شرايط و عوامل پروژه نســبت به انتخاب ظرفيت خازن ها و به دنبال 
آن تعــداد خازن هــا و پله هاي رگوالتور اقدام مــي نمايد و مقاديري 
که در مثال بدان اشــاره شــده مقادير فرضي بوده و قابل تغيير است. 

تابلوي بانک خازني 
ورق تابلوي ســاخته شــده روغنــي گالوانيزه و بــا رنگ پودري 
الکترواســتاتيک و به ضخامت ١/٥ يا ٢ ميلي متر استفاده مي گردد. 

تابلو بسته به اندازه مي تواند ديواري و يا ايستاده باشد. 
تابلوي خازني شامل خازن، رگوالتور، کنتاکتور خازني، فيوز، کليد 
ϕcos متر،  اصلي، چراغ سيگنال، فن خنک کننده، لوازم اندازه گيري، 
 ترانس جريان، کليد سلکتور سه حالته، دگمه فشاري دوبل، ترمينال و

 ســيم کشي هاي داخل تابلو مي باشد. تابلوي بانک خازني معموالً در 
مجاورت تابلوي فشار ضعيف اصلي هر مجموعه نصب مي گردد. 

نتیجه: 
نظــر به اهميت انرژي برق و اســتفاده بهينــه از آن و با توجه به 
اينکــه بخش قابل توجهــي از برق مصرفي به صــورت راکتيو بوده و 
به واســطه آن برق تلف شــده و هزينه بيهوده اي را به مصرف کننده 
تحميل مي کند اســتفاده از خازن اصالح ضريب قدرت جهت جبران 
ســازي توان راکتيو، ضمن جلوگيري از اتالف بــرق که جهت توليد، 
انتقال و توزيــع آن هزينه زيادي صرف مي گردد از برق صرفه جويي 
شده جهت ساير مصارف موردنياز استفاده مي شود و موجبات کاهش 
معنــادار مبلــغ پرداختي برق مصــرف کنندگان را فراهــم مي کند.                                          

منبع: نشريه ١١٠
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  2شكل 
ميزان توان ظاهري موردنياز هم  2Qبه  1Qهمان گونه كه در شكل مشاهده مي شود با كاهش توان راكتيو از 

  كاهش مي يابد.  2Sبه  1Sاز 
  ازن موردنياز جهت اصالح ضريب قدرت  محاسبه خ

بهترين روش جهت محاسبه خازن موردنياز استفاده از قبض برق آْن مجموعه اي است كه قصد اصـالح ضـريب   
  قدرت آن را با استفاده از خازن داريم. 

  بـار سـلفي و احتمـاال     مولـد بدين منظور فصل پرباري را كـه در آن اغلـب تجهيـزات، موتورهـا و كليـه لـوازم       
فصل گرما بـدين علـت   ار مي گيرند مد نظر قرار مي دهيم و معموال سيستم هاي خنك كننده مورد استفاده قر

مناسب تر است. در قبض برق ميزان انرژي اكتيو و راكتيو مصرف شده در طي دوره اي كه قبض براي آن صادر 
  فعلي مجموعه محاسبه مي گردد:  cosشده، درج گرديده است. حال با استفاده از روش زير 

P انرژي اكتيو مصرفي =  
Q انرژي راكتيو مصرفي =  

Q
PTg   




21
1cos
Tg

  

 0,9آنـرا بـاالي    كه مورد نظر مـي باشـد و معمـوال   مطلوب  cosو با در نظر گرفتن  cosحال با داشتن 
موجـود و   cosانتخاب مي كنيم و با استفاده از جدولي كه سـطر و سـتون آن بـر مبنـاي مقـادير مختلـف       

cos  مطلوب تقسيم بندي گرديده از محل تالقي سطرcos ستون  و موجودcos    مطلـوب در جـدول
نشان داده مي شود و از ضرب اين ضريب در ميزان ديماند مجموعـه   Fبه ضريبي مي رسيم كه معموالً با حرف 

  ميزان خازن مورد نياز بدست مي آيد. 
  = قدرت خازن  F× ماند مجموعه دي(

  (كيلووات)                    (كيلووار) 
باشـد و   7/0فعلـي برابـر    cosكيلووات و با فـرض اينكـه    300در مجموعه اي با ديماند به عنوان مثال اگر 

بدست مي آيـد. درنتيجـه ظرفيـت     69/0به ميزان  Fبرسانيم طبق جدول ضريب  95/0را به  cosبخواهيم 
  خازن موردنياز برابر خواهد بود با: 

S١ 

S٢ 

2  

1  

2Q  

1Q  

p  
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سفرنامه یزد
)سفر فرهنگی، سنتی به يزد(

در ســاعت های پايانی سومين روز از شروع فصل گرما، گروهی از 
اعضا کانون مهندســين ساری، ســفر خود را با هدف بازديد از ميراث 
کهن و هنر مهندســی نياکان نيک سرشتمان در يزد، آغاز کردند. در 
اين سفر وظيفه حمل و نقل گروه بر عهده يک اتوبوس ويژه بود که در 

تمام طول سفر گروه را همراهی می کرد.
در مسير حرکت تاريکی شب و آسمان پر ستاره آرامش خاصی را به 
گروه هديه داده بود و بعد از رسيدن به کوير، آفتاب با درخششی ناب، 
سر از آسمان بيرون کشيد و به گروه خوش آمد گويی گرمی گفت و تا 
مقصد همچون يک دوست و يک راهنمای خوب همراه و همپای گروه بود.

در آن هنــگام که آفتاب به باالترين نقطه آســمان بر تخت خود 
جلوس کرده بود، گروه به يزد رسيد.

يزد، شــهری کهن با تاريخی چند هزار ساله، شهر بادگيرها، شهر 
قنات ها، شهر قناعت ها و شهر قنوت ها.

شهری که آميخته ای از آيين هاست و گويی مرز بين دوران ها، در 
گوشه ای از آن روزگار سنتی ديروز و در گوشه ديگر آن دنيای امروز، 

ديوار به ديوار در کنار هم، همزيستی مسالمت آميزی دارند.
محل اقامت گروه هتل سنتی فهادان بود، هتلی در بافت قديم يزد، 
در محله فهادان، خانه ای بازسازی شده که در روزگاران قديم، بزرگان 
آن شــهر و آن ديار در آن آمدوشد داشتند و امروز ميزبان گروهی از 

جامعه بزرگ کانون مهندسين ساری بود.

بعد از استراحت گروه در هتل، بر اساس برنامه از قبل تعيين شده 
گروه برای بازديد به آتشکده زرتشتيان رفت.

آتشــکده ای که ميراث چند هزار ســاله نياکانمان را در دل خود 
جای داده اســت. بعد از رســيدن گروه به آتشــکده راهنمای محترم 
آتشــکده، برای گروه از چگونگی ساخت و معماری اين بنای شگرف و 
دليل وجودی اين آتش چند هزارســاله و باورهای زرتشتيان بزرگوار 
کشــورمان گفت. در پايان بازديد موبدی زرتشتی مراسم نگهداری از 
آتــش را در مقابل ديدگان گروه انجــام داد و همگان ديدند و لمس 
کردند که چگونه اين ميراث کهن بعد از اين همه ســال و مشــاهده 
ناجوانمردی های بسيار، هنوز هم با پرجاست و به حق که رقص شعله 

اش همچنان از هر کران پيداست.
بعد از آتشکده، مقصد بعدی بازديد گروه باغ دولت آباد بود.

باغ دولت آباد، اين شــاهکار مهندســی ايرانيان، بلندترين بادگير 
جهان در اين باغ ســاخته شده است. باغی با صفا، با معماری زيبا، در 
دل شــهری چون يزد همچون نگينی می درخشيد، بلندترين بادگير 
جهان خود گويای هنر بی مثال گذشــتگانمان بــوده و مايه فخر هر 
ايرانی که در اين باغ پای می گذارد و لحظه ای که با خود می انديشد 

که آری اين گوشه ای از هنر و توان مهندسی ايران من است.
بازديد از باغ دولت آباد آخرين برنامه روز اول سفر بود.

در صبحگاهان روز دوم سفر، گروه يزد را به قصد بازديد از زيارتگاه 
پير سبز چک چک ترک کرد.

پير سبز چک چک در فاصله ٥٥ کيلومتری شهر يزد، در ميان کوه های 
اردکان و انجيــره در يک دره عميق در بخش خرانق اردکان قرار دارد.
در نــگاه اول، معماری پير چک چک، ماســوله را در ذهن تداعی 
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می کند، با همان سبک ساخت و ساز در کوه که بام ها حياط خانه های 
بااليی هســتند، اما پير ســبز چک چک يک زيارتگاه است و فلسفه 
وجودی اش يک پناهگاه بود. زمانی که عرب ها به ايران حمله کردند، 
نياکان زرتشــتی برای در امان ماندن از دست آنان به اين کوه ها پناه 
آوردند و طبق گفته موبد فريبرز، همچو پيرچک چک، پانزده زيارتگاه 

ديگر هم در کوه های آن منطقه وجود دارد.
گروه برای رسيدن به پير چک چک مسافتی را در زير تيغ های برنده ی 
آفتاب طی کرد تا به درب اصلی رسيد و سپس پس از طی پله هايی و 
گذشتن از قسمت های مختلف به زيارتگاه اصلی پير چک چک رسيد.

زيارتگاه پير چک چک، در دل کوه قرار دارد و جامی برای روشن 
کردن آتش در ميان داشــت و آنجا بود که معنــای نام گذری آن بر 
همگان مشخص می شــد. در زيارتگاه، قطرات آبی از صخره به پايين 

چکه می کنند و به همين دليل آنجا را پير چک چک ناميدند.
موبد فريبرز، برای گروه از چگونگی ساخت اين زيارتگاه و مراسم های 
مختلفی که در چهار روز از تاريخ ٢٤ خرداد ماه در هر سال به صورت جشن 
در آن برگزار می شود اطالعات کامل و جامعی را در اختيار گروه قرار داد.

بعد از بازديد از پير چک چک گروه به يزد برگشت و شب را در هتل 
ملک التجار با صرف شام و موسيقی زنده به پايان رسانيد و بعد از بازگشت 
به هتل محل اقامت، خود را برای برنامه های روز آخر سفر در يزد آماده کرد.
روز سوم سفر بر طبق برنامه، گروه در ابتدا به بازديد از بافت قديم يزد پرداخت.

بافت قديم يزد، شــامل زندان اســکندر، موزه ســکه و اسکناس، 
موزه گليم و فرش، مســجد جامع، ميدان اميرچقماق،  موزه آب، بازار 
مسگران و زرگران خان می باشد که گروه به نکويی از آنها بازديد کرد.

 ســپس به بافت جديد رفت و از منطقه صفاييه و مراکز خريد آن 

بازديدی را به عمل آورد و سپس در خانه فرهنگيان يزد در يک باغ با 
صفا از همکاران به صرف شام پذيرايی شد.

روز آخر ســفر، جمعه هفتمين روز از تيرماه بــود که با توجه به 
تصميمات گرفته شــده و هماهنگی های به عمل آمده گروه مســير 
بازگشت را از راه يزد به جندق و استان سمنان به مقصد ساری انتخاب 
کرد تا گروه جاذبه های آن منطقه را نيز در مسير برگشت مشاهده کند.

همه چيز تا استان سمنان بر طبق آنچه که برنامه ريزی شده بود 
پيش رفت اما بعد از گذشتن از دامغان و چشمه علی به ناگهان صدايی از 
قسمت موتور اتوبوس شنيده شد و رخ داد آنچه که نبايد می شد. اتوبوس 
به دليل نقص فنی از حرکت ايســتاد و توانايی ادامه مسير را نداشت.

گروه در آن لحظه که شــب به تازگی پرده سياه خود را در آسمان 
گسترانده بود، در مرز ميان مازندران و سمنان با چنين مشکلی رو به رو شد.

اما با توجه به تدابير انديشــه شــده و حفظ روحيه تيمی گروه در 
ســخت ترين لحظه ســفر با ايجاد يک محيط آرام و اميد بخش، دو 
دســتگاه مينی بوس از نزديک ترين روســتا های اطراف در کمترين 
زمان ممکن به ياری گروه آمدند و ادامه مسير را گروه با آنان طی کرد.

برای صرف شام، گروه به مجتمع تفريحی آبشار رفت و در يک جمع 
صميمی و دوستانه در کنار هم آنچه که در اين سفر اتفاق افتاده بود را 
به فال نيک گرفتند و به مشــکالت خنديدند و به حق نشان دادند که 
مهندسان برای مديريت و پشت سر گذاشتن بحران ها، بهترين هستند.
و سر انجام گروه در نيمه شب، با کوله باری از خاطرات خوش و به 
يادماندنی و تجربه هايی فراموش نشدنی به ساری، اين شهر خواستنی 

بازگشت و به سالمت سفر خود را به پايان رسانيد.
مهندس آرش نصيری
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خواب اول
 حقیقت ریاضي و حقیقت هندسي

دکتر محمود حسن پور
توسط  الزاويه  قائم  قضيه  اثبات  که  گفتيم 
زمان  آن  از  و  داد  افالطون  بدست  کار  فيثاغورث 
تا به امروز بسيار کسان ديگر را درگير کرده است. 
اثبات اين قضيه بيشتر  حال اجازه دهيد راجع به 
بپردازيم. اول نکته بسيار مهم و اساسي که خود فيثاغورث بيان کرده 
بيان  ايشان  کنم.  مي  مطرح  برايتان  را  شده  توجه  بدان  کمتر  ولي 
کردند که: استدالل بر مقدمه يا مقدمات مبتني است. به عبارت ديگر 
پذيريم  مي  همه  که  مقدمه  چند  يا  يک  از  استداللي  يا  اثبات  هر 
مي  جلو  به  گام  به  گام  و  شود  مي  آغاز  موافقيم،  و  داريم  قبول  و 
انجام مي دهيم،  يا  رويم و در هر گام هم هر چيزي که مي گوئيم 
برسيم. نتايجي  يا  نتيجه  به  تا  است  همگان  توافق  و  قبول  مورد 

براي  اند.  کدام  فيثاغورث  قضيه  اثبات  مقدمات  که  ببينيم  حال 
راحتي طول وتر را c و طول اضالع را a و  b در نظر بگيريم.

عدد  هر  توانند  نمي   c يا   b يا   a مقادير  از  کدام  هر   -١ مقدمه 
دلخواهي باشند، بلکه بايد مقاديري باشند که تشکيل مثلث بدهند. 
آشکارا  داريم  قبول  ما  همه  که  مطلب  همين  خود  که  شود  توجه 
حکايت از وجود رابطه اي بين آنها مي کند. رابطه اي که فيثاغورث 

آن را بدست آورد.
مقدمه ٢- دو ضلع مثلث بر هم عمودند.

اثبات،  روند  در  و  کار کرد  به  مقدمه شروع  دو  اين  با  فيثاغورث 
قواعد ديگري را به کار گرفت که باز هم همگي، آن قواعد را ميپذيريم. 

دو قاعده از اين قواعد عبارتند از:
با نصف حاصلضرب يک  برابر است  قاعده ١- مساحت هر مثلث 

ضلع در ارتفاع وارد بر آن.
قاعده ٢- مساحت هر مربع برابر است با طول يک ضلع به توان ٢ 
توجه شود که کاربرد واژه » هر « در دو قاعده فوق است که به 
نتيجه قضيه اي که قرار است اثبات شود، منتقل مي شود و عموميت 

يا تعميم نتيجه قضيه را سبب مي گردد.
محصول  هندسي،  چه  و  رياضي  چه  اثباتي،  هر  که  آن  خالصه 
ترکيب و تلفيق چند مقدمه، چند قاعده و چند عملي است که همگي 
آنها را قبول داريم و اشکالي در آنها نمي بينيم. اگر نتيجه اثبات که 
معموالً باعث حيرت ما مي گردد و تحسين اش ميکنيم و فکر ميکنيم 

اش  و کشف  يافتيم  به حقيقتي کلي دست  که 
کرديم، در واقع حقيقتي است که ناشي از حقايق 
کلي کوچکتري است که در خالل اثبات، آنها را 
اثبات در خود  پذيرفتيم. به عبارت ديگر نتيجه 

مقدمات يا قواعد يا اعمال مستتر است.
به هر صورت اگر بخواهيم خيلي خالصه تر 

بگوئيم، مطلب از اين قرار است: هر استدالل رياضي يا هندسي به فرم: 
استدالل  بين  فرق  است. هم چنين  بهمان  آنگاه  فالن..................  اگر 
رياضي و هندسي با هر استدالل ديگري در اين است که در استدالل 
رياضي و هندسي کسي به مقدمات، قواعد و اعمال اعتراضي نمي کند 
و همگان نتيجه اثبات را مي پذيرند، در صورتي که در هر استدالل غير 
رياضي و هندسي، همواره اما و اگر هائي در مقدمات يا قواعد يا اعمال 

وارد مي کنند. به عبارت ديگر توافق همگاني وجود ندارد.
نتيجه گيري:

اثبات کنيم و از - 1 ما آدميزادگان مي توانيم استدالل، استنتاج و 
نتايج آن براي جامه عمل پوشاندن به عاليق و خواست هايمان 
حال  آئيم.  بر  بهتر  مان  زندگي  و  کارها  پس  از  تا  گيريم  بهره 
اين توانش  نام  توانيد مثل آقاي افالطون  اگر دوست داريد مي 
را »نوس« يا »عقل«  بگذاريد.اما سعي کنيد با اين » نام « ور 
نرويد و القابي ديگر به آن ندهيد و دردسر براي خود و ديگران 
توانائي  اين  به  راجع  که  نيست  اين  منظورم  البته  نياريد.   ببار 
مان فکر نکنيم. مثاًل آيا ما مي توانيم بدون حرف زدن، چيزي 
را اثبات کنيم ؟ به عبارت ديگر، آيا نوزادان و کودکاني که هنوز 
حرف زدن را نياموخته اند مي توانند استدالل و استنتاج کنند؟ 

و سواالت ديگر.
اثبات قضيه فيثاغورث به اين حقيقت کلي دست يافتيم: در - 2 با 

هر مثلث قائم الزاويه، مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو 
ضلع ديگر.

بنابراين حقيقت کلي عبارت است از: بيان جمله يا عبارتي درست 
درباره يک چيز، مثاًل در اينجا درباره مثلث قائم الزاويه. يا به عبارت 
چيزهايند.  به  راجع  درست  هاي  توصيف  همان  کلي  حقايق  ديگر، 
خالصه آنکه حقيقت به توصيفات تعلق مي گيرد. منظورم اين است 
که به نظر مي رسد، حقايق در جهان نيستند بلکه در وصف جهان اند. 
در جهان مثاًل مثلث قائم الزاويه وجود دارد با يک وتر و دو ضلع، اما 
در جهان جمله »در هر مثلث قائم الزاويه اي مربع وتر برابر است با 
قائم  مثلث  چنين  هم  ندارد.  وجود  ديگر«  ضلع  دو  مربعات  مجموع 
الزاويه اي که فيثاغورث اثبات خودش را روي آن انجام داده مثلثي 
مجرد بوده نه واقعي. به عبارت ديگر مثلث قائم الزاويه مجرد »مدل« 
مثلث هاي قائم الزاويه واقعي است و مثلث هاي قائم الزاويه واقعي، 
و  بنيادي  هائي  نکته  اينها  اند.  »مدل«  اين  هاي  سايه  يا  ها  تقريب 
اين  از  بيشتر  فعاًل  بيانديشيد.  و  کنيد  تأمل  درباره شان  اند.  اساسي 

خسته تان نمي کنم . تا خواب بعدي بدورد. 

  

  

  نتيجه گيري :

ما آدميزدگان مي توانيم استدالل ، استنتاج و اثبات كنيم و از نتايج آن براي جامه عمل پوشاندن به عاليق و خواست -1

اگر دوست داريد مي توانيد مثل آقاي افالطون نام ئيم. حال آرها و زندگي مان بهتر بر هايمان بهره گيريم تا از پس كا

ور نرويد و القابي ديگر به آن ندهيد و دردسر  »نام « بگذاريد .اما سعي كنيد با اين  »  عقل« يا  »نوس « اين توانش را 

به اين توانائي مان فكر نكنيم . مثالً آيا ما مي توانيم البته منظورم اين نيست كه راجع  براي خود و ديگران ببار نياريد . 

بدون حرف زدن ، چيزي را اثبات كنيم ؟ به عبارت ديگر ، آيا نوزادان و كودكاني كه هنوز حرف زدن را نياموخته اند مي 

  توانند استدالل و استنتاج كنند ؟ و سواالت ديگر .

مربع وتر برابر است با مجموع ، در هر مثلث قائم الزاويه افتيم : با اثبات قضيه فيثاغورث به اين حقيقت كلي دست ي-2

مربعات دو ضلع ديگر .

ن جمله يا عبارتي درست درباره يك چيز ، مثالً در اينجا درباره مثلث قائم الزاويه . ابنابراين حقيقت كلي عبارت است از : بي

ه آنكه حقيقت به توصيفات تعلق مي . خالصچيزهايند وصيف هاي درست راجع بهيا به عبارت ديگر ، حقايق كلي همان ت

حقايق در جهان نيستند بلكه در وصف جهان اند. در جهان مثالً مثلث قائم  ،به نظر مي رسد  كه گيرد . منظورم اين است

ست با مجموع مربع وتر برابر ادر هر مثلث قائم الزاويه اي « الزاويه وجود دارد با يك وتر و دو ضلع ، اما در جهان جمله 

هم چنين مثلث قائم الزاويه اي كه فيثاغورث اثبات خودش را روي آن انجام داده وجود ندارد . » مربعات دو ضلع ديگر 

مثلث هاي قائم الزاويه واقعي است و مثلث » مدل « مثلثي مجرد بوده نه واقعي. به عبارت ديگر مثلث قائم الزاويه مجرد 

درباره شان تأمل نكته هائي بنيادي و اساسي اند.  هااند. اين »مدل « ريب ها يا سايه هاي اين هاي قائم الزاويه واقعي ، تق

  فعالً بيشتر از اين خسته تان نمي كنم . تا خواب بعدي بدورد.  .كنيد و بيانديشيد

  

  a

(a+b) 2 = c 2 + 4 × 1  ab    

    a 2 + b 2 = c 2
2

b  يك نمونه از اثبات قضيه فيثاغورت : 

a b 

ab

a b

c

c c

c
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گزارش برگزاری اولین
همایش معماری

توسط کانون مهندسین ساری
کانون مهندســين ساری در عصر روز شنبه مورخ 9٢/٢/١٤ به مناسبت روز معمار با هدف وحدت، انسجام و همبستگی بيشتر بين 
معماران شــهر ساری، مراســمی را با همکاری گروه تخصصی معماری شهر ساری برگزار نمود. اين مراسم با حضور هيأت مديره کانون 
مهندســين ساری و جناب آقای مهندس مهران فرصت رئيس گروه تخصصی معماری و عضو هيأت مديره نظام مهندسی استان همراه 
بوده است. در ابتدا مهندس محسنی به نمايندگی از گروه تخصصی هدف از برگزاری اين مراسم را مطرح نمودند و فرم های نظرخواهی 
را به معماران حاضر درجلســه دادند. سپس مهندس دوانلو درباره مشکالت موجود در حيطه کاری معماران نکات قابل توجهی را بيان 
نمودند. در ادامه  رئيس هيأت مديره کانون مهندس سيد محمد محمدی تاکامی ضمن عرض خير مقدم و خوش آمدگويی به حاضرين،  
اهميت معماری و حضور پرنگ معماران در عرصه ساخت و ساز را در بهبود وضعيت شهری تأکيد نمودند. سپس جناب آقای  مهندس 
صفری درباره معماری و ارزش آن بياناتی را اظهار نمودند. پس از آن جناب آقای مهندس فرصت در خصوص جدی گرفتن ارائه خدمات 
مهندســی مواردی را بيان نمودند، به خصوص درمورد ســر و سامان بخشــيدن به قضيه ٣٠ به ٧٠ نظارت در معماری تأکيد نموده، از 

معماران درخواست نمودند نظارت در معماری را جدی بگيرند. برنامه همايش با پذيرايی  و اجرای موسيقی سنتی به پايان رسيد.
مهندس ناهيد امينی - عضو کميته تخصصی معماری دفتر نمايندگی نظام مهندسی ساری

همایش معماری

مـــعــــــــ
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اولین سمینار تخصصی سیستم های اتصال زمین،
 حفاظت در برابر صاعقه وفراتاخت های ولتاژ
مهندس سید علی میرتبریزیان

برابر  در  حفاظت  زمين،  اتصال  های  سيستم  تخصصی  سمينار 
صاعقه و فراتاخت های ولتاژ توسط کانون مهندسين ساری با همکاری 
شرکت اسپان گستر در روز چهار شنبه 9٢/٠٤/١٢ و با حضور ١٣٠ 
از مهندسين استان در سالن اجتماعات کانون مهندسين ساری  نفر 

برگزار شد.
در اين برنامه که با تالوتی چند از کالم ا... مجيد آغاز شد ابتدا 
آقای مهندس علی توکل رييس دفتر نمايندگی نظام مهندسی ساری 
ضمن خير مقدم به حاضرين در سمينار از کميته آموزش و کميته 
داشتند  همت  که  مهندسی  نظام  و  مهندسين  کانون  برق  تخصصی 
های  ساختمان  در  گير  صاعقه  بحث  با  ارتباط  در  را  سمينار  اين  و 
بلند برگزار کردند، تشکر کرد و افزود از آنجايی که رفته رفته ارتفاع 
ساختمان ها افزايش می يابد نياز به افزايش دانش مهندسان در بخش 
ساختمان های بلند برای تمام رشته ها روز به روز افزايش می يابد. 
از اين رو کميته تخصصی برق تصميم گرفتند در اين راستا مجموعه 
همايش ها و سمينارهايی را در بخش هايی که خاص هستند مانند 
صاعقه گير و طراحی خاص از نظر سازه و معماری مدنظر قرار دهند.

ارتقا سطح علمی و فنی همکاران از اصلی ترين اهداف درسازمان 
محمد  دکتر  صحبت   اين  است  مهندسين  کانون  و  مهندسی  نظام 
دومين  استان  مهندسی  نظام  سازمان  مديره  هيأت  عضو  فيروزيان 
که  کردند  بيان  حضار  به  خيرمقدم  ضمن  که  بود  سمينار  سخنران 
به  و  فنی  مسائل  به  بايد  مهندسی  خدمات  انجام  کنار  در  همکاران 
روز رسانی اطالعات خود هم باشند و در پايان از از تمام دوستان و 
دست اندرکاران صنعت برق که تا کنون زحمات زيادی را در خصوص 
اميدواری   ابراز  ايشان  کردند.  دانی  قدر  و  تشکر  کشيدند  رشته  اين 

با  استان  مهندسی   نظام  سازمان  بين  لينکی  يک  بتوانيم  تا  کردند 
کانون مهندسين و انجمن مهندسی برق و الکترونيک  شاخه مازندران  
داشته باشيم تا يک گام به سوی پيش برد بهتر و سازندگی کشورمان 

پيش بريم.  
محمدی  محمد  سيد  مهندس  آقای  سمينار  سخنران  سومين 
از  بعد  که  بود  ساری  مهندسين  کانون  مديره  هيأت  رئيس  تاکامی 
خيرمقدم و تشکر از برگزار کنندگان اين سمينار و سمينار گذشته که 
سمينار ملی بوده با عنوان ساختمان آينده  نويد يک سمينار استانی 
ديگر را در پاييز امسال با محوريت رشته برق  دادند و ابراز اميدواری 
کردند تا با کمک گروه تخصصی برق سازمان و گروه تخصصی برق 
کانون مهندسين ساری اين سمينار را هم پر بار و کاربردی ارائه دهيم.

مازندران  استان  منطقه  برق  عامل  مدير  افضلی   مهندس  آقای 
و گلستان نيز ضمن تحسين از برگزاری اين چنين سمينارهايی در 
سطح استان به بيان مطالبی در خصوص فعاليت شرکت برق منطقه ای 
استان و انجمن مهندسين برق و الکترونيک شاخه مازندران پرداخت.

مديرعامل شرکت سها سنجش  االمين ساغرجان  روح   مهندس 
سپاهان پس از خوشامد گويی به حضار و تشکر از کانون مهندسين 
ساری و شرکت اسپان گستر ساری در خصوص بررسی لزوم  استفاده 
يک  صاعقه  که  کرد  اشاره  صاعقه  برابر  در  حفاظت  های  سيستم  از 
پديده طبيعی است که ساليانه خسارت زيادی برجامعه وارد می کند، 
با رعايت مشخصات فنی و استاندارد ملی و نصب صاعقه گير می توان 

نسبت به کنترل و کاهش خسارت جانی و مالی اقدام کرد. 
پديده  درباره  اختصار  طور  به  است،  شده  سعی  سمينار  اين  در 
با استفاده از آمار و نمودار های ايستگاه  صاعقه توضيح داده شود و 
سينوپتيک هواشناسی کشور، جداول ضريب خطر برحسب نوع سازه و 
مقادير آن ، نمودارهای ضريب خطر نسبت به ارتفاع ساختمان رايج در 
کشور ، نقش ارتفاع و اهميت سازه ها در خطر صاعقه و آسيب پذيری 
آن در انواع سازه ها بررسی شود همچنين در ادامه انواع سيستم های 

حفاظت در برابر صاعقه به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است . 

: بررسی لزوم استفاده از سیستم حفاظت در  قسمت اول 
برابر صاعقه : 

بر اساس تحقيقات به طور متوسط در هر ثانيه بيش از ٥٠ صاعقه 
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بر جای  فراوانی  مالی  و  و خسارت جانی  نمايد  می  اصابت  زمين   به 
می گذارد.  بطور کلی حوادثی که توسط صاعقه پديد می آيد و به دو 

گروه تقسيم می شوند : 
حوادثی که به سبب برخورد مستقيم صاعقه بوجود می آيد.  . ١
حوادثی که به سبب اثرات غيرمستقيم صاعقه بوجود می آيد. . ٢

اثر صاعقه بر ساختمان شامل :
جلد خارجی ساختمان از ضربه های مستقيم صاعقه . ١
تجهيزات نصب شده داخل ساختمان در مقابل آثار ثانويه صاعقه . ٢

نقشــه پراکندگی صاعقه در جهان توســط سازمان فضايی اياالت 
متحده NASA   با اهداف امنيتی و اقتصادی به صورت زير تهيه 
و ارائه شده است که در آن منطقه سياه رنگ در مرکز آفريقا محل 
بيشترين و بزرگترين فعاليت صاعقه ها در جهان می باشد. مناطق 
قرمز، نارنجی، زرد دارای فعاليت زياد و مناطق سفيد و آبی دارای 

فعاليت کمتری هستند.

حوزه  يک  ايجاد  ساختمان  بام  روی  گير  صاعقه  نصب  از  هدف 
نصب  محل  از  فاصله  حداکثر  و  است  ساختمان  برای   حفاظتی 
 صاعقه گير که تحت حفاظت قرار می گيرد )در ارتفاع محل نصب پايه 

صاعقه گير ( شعاع حفاظتی ناميده می شود.
شعاع حفاظتی صاعقه گير با استفاده از استانداردهای بين المللی 
و   NFC17-102,BS6651,NFPA78,IEC1024  استاندارد نظير 

فرمول های اين استاندارد قابل محاسبه است.
پدیده صاعقه و فواید آن : 

صاعقه يک پديده طبيعی از تخليه الکتريکی قابل مشاهده ناشی 
با  که  است  فانی  طو  ابرهای  در  شده  انباشته  ساکن  الکتريسيته  از 
توجه به شرايط جغرافيايی ايجاد شده و ساليانه خطرات مالی و جانی 
فراوانی به بار می آورد.  ابرهای طوفانی ٥ الی ١٠ کيلومتر با زمين 
بار  رسد.  می  نيز  کيلومتر   ١٢ به  حتی  آن ها  ارتفاع  و  دارند  فاصله 
الکتريکی ابر عمدتاً از نوع منفی است که همين ابر باری برابر و مخالف 
بار مذکور روی سطح زمين القا می کند. طبق برآوردهای انجام شده 
در هر لحظه ٢٠٠٠ رعد و برق به وقوع می پيوندد که در حدود ٣٠ 

الی ١٠٠ صاعقه به زمين برخورد می کند.  
قابل  فوايد  طبيعی  پديده  اين  جانی،   و  مالی  خسارت  عليرغم 

توجهی دارد که به دو نمونه زير می توان اشاره کرد: 
هر سال در حدود ١٠٠ ميليون تن تقويت کننده نيتروژنی خاک . ١

ارزشمند توســط صاعقه توليد می 
شــود و با توجه به نســبت ٤ به ١ 
گاز نيتروژن و اکسيژن در هوا،  در 
اثر آزاد شدن انرژی عظيم ضربات 
صاعقــه، تعدادی از اکســيژن ها و 
نيتروژن ها با يکديگر ترکيب شده 
، NOx توليد می کنند که با باران 
مخلوط و همراه آن به زمين منتقل 
می شــود که در تقويــت باروری 
است. مفيد  بســيار  گياهان  ريشه 

صاعقه باعث تبديل اکسيژن . ٢
بــه گاز ازن می شــود که محافظ 

زمين در برابر پرتوهای ماوراء بنفش خورشيد است.
آسیب ناشی از صاعقه : 

باعث آسيب های می شود که مهمترين  با زمين  برخورد صاعقه 
انواع آن عبارتند از : 

صدمه به سالمت انسان و مرگ آن . ١
خسارت مالی به ساختمان و تجهيزات آن . ٢
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ايجاد خطا در داده و اطالعات ارسالی . ٣
آتش سوزی و جنگل ها و مزارع . ٤

آمار حوادث ناشی از صاعقه : 
متاسفانه آمار دقيق از ميزان حوادث ناشی از برخورد 
صاعقه در کشور به تفکيک منطقه و شهرها ثبت نشده 
است.  طبق آمار به دست آمده، ميزان تقريبی حوادث 
در حدود ٢٤٠/٠٠٠  ساالنه  برخورد صاعقه  از  ناشی 
 مورد است که از اين تعداد ٢٤٠٠٠ مورد منجر به فوت 
می شود.  مرگ و مير ناشی از صاعقه 8 الی ١٠ درصد 
بوده و معموال حمله قلبی در زمان حادثه عامل اصلی 

مرگ گزارش شده است.
ارزیابی خطر صاعقه بر سازه: 

جهت ارزيابی خطر صاعقه بر سازه بايستی موارد 
زير در نظر گرفته شود: 

موقعيت سازه . ١
نوع کاربری. ٢
نوع سازه )اسکلت فلزی - اسکلت بتنی- مصالح . ٣

بنايی- اسکلت چوبی و...(
ارتفاع سازه . ٤
تعداد ضربات احتمالی بر سازه . ٥

احتمال برخورد صاعقه با سازه در هرسال، نتيجه 
تعداد فالش )جرقه( اصابت شده در طول يک سال به 
يک کيلومترمربع يا عدد ايزوکرونيک منطقه  )Ng( و 
سطح تجمع موثر يک سازه )AC( می باشد و از رابط 

محاسبه می گردد: 
AC=LW+2LH+2WH+3.14*H2

 AC- منطقه تجمعی برحسب مترمربع 

 H- ارتفاع سازه بر حسب متر

L- طول سازه بر حسب متر

W- عرض سازه بر حسب متر
P= AC*Ng*(1.E-6)

Ko= A*B*C*D*E

Po = P* Ko

در   )Ko( ضرايب  بايد  خطر  ارزيابی  برای 
و  گيرد  قرار  دقيق  بررسی  مورد  ساختمان  يک 
نفرات  تعداد  مانند  موجود  واقعيت های  با  نتيجه 
کننده  اجتماع  کننده،  بازديد  ساکنين،  دقيق 
اثر  در  که  افرادی  تعداد  عبارتی  به  يا  سازه  در 
آثار،  کاالها،  بيند،  می  آسيب  سازه  بر  صاعقه 

جدول شماره 1-ضریب A در مورد کاربری و اهمیت سازه ها

A مقدار ضريب نوع سازه
٠.٣ منازل مسکونی
٠.٤ کارخانه ها - کارگاه ها - آزمايشگاه ها
٠.٤٥ ساختمان های اداری - هتل ها - مجتمع های تجاری مسکونی

٠.٥ مکان های عمومی مانند سالن های ورزشی و ...

٠.6 مدارس - دانشگاه ها- بيمارستان ها
جدول شماره 2- ضریب B برحسب نوع سازه

B مقدار ضريب نوع سازه
٠.١ اسکلت فوالدی يا بتون آرمه با سقف فلزی
٠.١٥ اسکلت فوالدی با سقف غير فلزی
٠.٢ اسکلت بتون آرمه با سقف غير فلزی
٠.٣ ساختمان مصالح بنايی يا کاهگل با سقف فلزی
٠.٣٥ ساختمان مصالح بنايی يا کاهگل با سقف غير فلزی

جدول 3- ضریب C برحسب اثرات منتجه و اجزای داخل سازه

C مقدار ضريب نوع سازه
٠.٣ ساختمان های تجاری - اداری - مسکونی

٠.٤٥ کارخانه ها - ساختمان های صنعتی و کشاورزی دارای مواد قابل 
اشتعال

٠.٥ پمپ بنزين ها-تاسيسات گازی- ايستگاه های راديويی
٠.٥ ساختمان های تاريخی-ميراث فرهنگی
٠.٧ مدارس - مهد کودک ها - بيمارستان ها- آزمايشگاه ها

جدول 4- ضریب D درجه ایزوالسیون :

D مقدار ضريب نوع سازه

٠.٢ سازه در محلی واقع شده که در اطراف آن ساختمان يا درختان 
با ارتفاع برابر يا بلند تر قرار دارند

٠.٤ سازه در محلی واقع شده که در اطراف آن ساختمان يا درختان 
با ارتفاع کوتاه تر قرار دارند

١.٥ سازه کاماًل ايزوله از سازه های مجاور قرار دارد به طوری که 
فاصله آن ها تا سازه از دو برابر ارتفاع سازه بيشتر است

جدول 5- ضریب E موقعیت سازه :

E مقدار ضريب نوع محل
٠.٣ مکان های مسطح با هر ارتفاعی
١.١ روی تپه
١.٣ روی کوه تا ارتفاع ٣٠٠-9٠٠
١.٧ روی کوه با ارتفاع بيش از 9٠٠ متر
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نظر  شود.  داده  ....انطباق  و  الکتريکی  و  ارتباطی  امکانات  و  وسايل 
زيادی  تنوع  دارای  استفاده  و  ساخت  حال  در  سازه های  که  اين   بر 
می باشد، لذا کليه جوانب کار با يستی سنجيده شود  و آزمايش های 

مختلف انجام گيرد. 
معیار ارزیابی : 

ضريب  محاسبه  حفاظتی،  سيستم  به  سازه  نياز  ارزيابی  معيار 
از يک در صد هزارم  اگرمقدار ضريب خطر  خطر کلی )Po( است.  
)٠/٠٠٠٠١ ( بيشتر يا مساوی باشد،  سيستم حفاظتی ضروری به نظر 
می رسد و اگر نتيجه کمتر از مقدار فوق باشد، با بررسی دقيق تر  از 
سازه، موقعيت، اهميت و مصالح متشکله انجام و سپس تصميم گيری 

الزم در خصوص عدم نياز به حفاظت اتخاذ گردد.

روزهای  به  مربوطه  اطالعات  از صاعقه  ناشی  برآورد خطر  جهت 
همراه با صاعقه و ميانگين تعداد فالش های صاعقه که در يک سال 
با زمين برخورد می کند مورد  بر يک کيلومتر مربع در يک منطقه 
نياز است، که متاسفانه در ايستگاه سينوپتيک هواشناسی ايران فقط 
ميانگين تعداد روزهای همراه با صاعقه در دسترس می باشد و آماری 
روزهای  تعداد  براساس  را  فالش  تقريبی  تعداد  ساليانه  ميانگين  از 
همراه با صاعقه نمايش می دهد که توسط نويسنده از مقادير مندرج 
در سايت ها تهيه و پيشنهاد می شود و برای ساختمان ها با اهميت 
زياد بايستی از آمار ميانگين ساليانه تعداد فالش معتبر استفاده شود. 

نمودار آماری از تعداد روزهای همراه با صاعقه در ایران

بررسی نمودار نشان می دهد که ماکو در استان آذربايجان غربی 
با ميانگين ساليانه ٥٠/٢ روز همراه با صاعقه ماکزيمم اين ميانگين  را 
در ميان کل ايستگاه های سينوپتيک کشور دارا می ياشد. شهر اهر 
ارسباران در استان آذربايجان شرقی و ايالم هريک به ترتيب با ٣١/٣ 

و ٢8/٣ روز در رده های بعدی قرار گرفته اند.
: (Ng) چگالي تخلیه آذرخش به زمین

را  آن  نباشد  دسترس  در  زمين  به  آذرخش  تخليه  چگالی  اگر 
می توان با بکارگيری رابطه زير برآورد نمود : 

Ng=0.04(Td^1.25)

نقشه های  از  که  سال  در  صاعقه  با  توام  روزهای  تعداد   :  Td

هواشناسی به دست می آيد. 
تعداد روزهای توام با صاعقه در استان مازندران به طور متوسط 
برابر 27 روز می باشد که بر اين اساس عدد ايزوکرونيک منطقه برابر : 

Ng=0.04(27^1.25)= 2.461

فصل دوم : سیستم های حفاظت در برابر صاعقه 
به منظور حفاظت ساختمان ها، سايت ها و سازه ها در برابر صاعقه 
و  بناها  اجرای کليه  ارزيابی خطر صاعقه در طرح و  به  با توجه  بايد 
مورد  با  متناسب  صاعقه  برابر  در  حفاظت  سيستم  مزبور،  تاسيسات 

کاربرد، پيش بينی و اجرا شود 
تاریخچه سیستم حفاظت در برابر صاعقه : 

بنجامين  بوسيله  برق گير که در سال ١٧٥٣ م  نوع  ترين  ساده 
فرانکلين طرح و ساخته شد به نام اين دانشمند بزرگ ميله فرانکلين 
نام گرفت که در صاعقه گير نوع قفس فاراده از همين ميله های برقگير 

استفاده می شود.  
روش های مختلف حفاظت در برابر صاعقه : 

سيستم حفاظت در برابر صاعقه را می توان به دو بخش زيرتقسيم 
بندی نمود :

برخورد  ● برابر  در  ساختمان ها  و  سازه ها  سايت ها،  حفاظت 
مستقيم صاعقه )حفاظت اوليه(

اثرات  ● مقابل  در  الکتريکی  و  الکترونيکی  تجهيزات  حفاظت 
ناشی از صاعقه )حفاظت ثانويه(

انواع سیستم های حفاظت اولیه در برابر صاعقه: 
به طور کلی صاعقه گيرهايی که برای حفاظت اوليه به کار برده 

می شود به قرار زير می باشد: 
گير  صاعقه  سيستم  شامل  سيستم  اين  اکتيو:  گير  صاعقه 

الکترونيکی (ESE) می باشد.  
فرانکلين، سيم  اين سيستم شامل ميله ساده  صاعقه گير پسيو: 

هوايی، سيستم مش گسترده و سيستم قفس فاراده می باشد.
سیستم حفاظت ثانویه در برابر صاعقه:

سيستم حفاظت ثانويه در برابر اثرات صاعقه، استفاده از سيستم 
SPDيا سرج ارسترهای فشار ضعيف می باشد. 

:  (SPD) صاعقه  مستقیم  غیر  برخورد  مقابل  در   حفاظت 
 (Indirect Lightning مستقيم  غير  برخورد  از  ناشی  سيار  موج 

: Storke) 

ازطريق برخورد به تجهيزات انتقال انرژی. ١
از طريق برخورد به زمين )در اين حالت جهت جلوگيری از . ٢

 اختالف پتانسيل بين دو سيستم ارت از روش همبندی استفاده 
می گردد.(
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: SPD نحوه عملکرد
نحوه عملکرد SPD مبتنی بر ولتاژ نقطه شکست می باشد. يعنی 
زمين  به  سرج  تخليه  سبب  شد  بيشتر  شکست  حد  از  ولتاژ  وقتی 
خواهد شد.SPD ها با تجهيزات مورد حفاظت موازی شده و آن ها را 

در برابر اضافه ولتاژها محافظت می نمايد.

قسمت دوم: 
:(EARTHING SYSTEMES) سیستم های اتصال زمین

کلی  جرم  به  مناسب  اتصال  ايجاد  از  عبارتند  ارتينگ  سيستم 
 زمين، بطوری که زمين به عنوان مرجع صفر پتانسيل و برای انتقال 
جريان های خطا در سيستمهای الکتريکی مورد استفاده قرار می گيرد.
اجرای سیستم زمین جهت دستیابی به اهداف زیر ضروری است :

 - گيرها  صاعقه   - )ارسترها  حفاظتی  تجهيزات  صحيح  عملکرد 
کليدهای خودکار و ساير المان های حفاظتی(

کاهش ولتاژ گام  و  تماس در مواقع بروز اختالف پتانسيل های 
خطرناک مهار شوک های ناشی از القائات الکترومغناطيسی و تخليه 

الکتريسته ساکن 
روشهای اجرایی سیستم ارتینگ :

به طور کلی جهت اجرای ارت و سيستم حفاظتی دو روش کلی 
وجود دارد :

1- زمین سطحی :
برای مناطقی که امکان حفاری عميق در آن ها وجود ندارد. 

اجرای اين روش در مواردی که :
فضای الزم جهت حفاری، مکان هايی با ارتفاع کمتر از سطح دريا 
 و مکانهايی که فاصله سيستم زمين از تجهيز دور باشد بسيار مناسب 

می باشد. 
2- زمین عمقی :

در اين روش که يک روش معمول می باشد از چاه برای اجرای 
ارت استفاده می شود. چاه ارت را در جاهايی که پايين ترين سطح را 
داشته و احتمال دسترسی به رطوبت حتی االمکان در عمق کمتری 
وجود داشته باشد و يا در مناطقی که در معرض بيشتر رطوبت و آب 

قرار دارند حفر نمود. 
نتیجه گیری : 

با افزاش ابعاد،  ارتفاع سازه،  مقدار سطح تجمعی )AC( افزايش 
يافته و به تناسب اهميت سازه و انواع و منابع آسيب، احتمال برخورد 
صاعقه و خطر آن بيشتر می شود و نياز به سيستم صاعقه گير ضروری 
بنظر می رسد که نسبت سطح مورد نظر و مقاومت خاک )اهم بر متر( 
تعداد صاعقه گير الزم بايد طراحی و نصب گردد و ساير موارد،  عوامل 

ديگر مورد بررسی قرارگيرد،  تا از عدم نياز اطمينان پيدا کرد.
همچنين در پايان سمينار با اهدا تنديس، لوح تقدير و هديه از برگزار 
PMISکنندگان، مديران حاضر و سخنران علمی تقدير و تشکر بعمل آمد.
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PMIS
)PMIS(چارچوب کلی سیستم های اطالعاتی مدیریت پروژه

مهندس محسن رشيدی

مقدمه:

با توجه به روند رو به رشد برنامه های استراتژيک در دنيا و اهميت پروژه ها به عنوان عناصر برنامه ريزی و کنترل اين گونه برنامه ها، 
تعداد پروژه ها رو به افزايش گذاشته و اهميت دانش مديريت پروژه روز به روز در حال افزايش است. از طرف ديگر پيشرفت در عرصه فن 
آوری اطالعات و ارتباطات، سازمان ها را بر آن داشته تا با استفاده از ابزار توسعه يافته، سعی در ايجاد مزيت رقابتی در مقايسه با ساير رقبای 
ابزاری قدم های زيادی  امکانات  اين  از  با ساير سازمان ها در جهت استفاده  نيز همگام  باشند. سازمان های پروژه محور  تجاری خود داشته 
برداشته اند. سيستم های اطالعاتی مديريت پروژه و يا Project Management Information System( PMIS( چندين سال است 
که در حوزه های مر بوط به مديريت پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر سازمان های پروژه محور و تيم های مديريت پروژه، 
نيازمند يک نظام مديريت مدرن در داخل پروژه ها و سازمان ها می باشند. اين نظام جديد که با استفاده از ابزارهای مديريت يکپارچه پروژه 
حاصل می شود در حقيقت مديريت پروژه با استفاده از ابزارها را برای تيم مديريت پروژه ميسر می نمايد. سيستم های PMIS در حقيقت به 
جای اينکه فقط يک سيستم اطالعاتی مديريت پروژه باشد، يک نظام مديريتی در پروژه است که با مديريت اطالعات پروژه در کليه حوزه ها 

و فازهای پروژه و استفاده مناسب از ابزارها، مديريت کارآمدتری در پروژه ها خواهد داشت.
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: PMIS در ارتباط با سیستم های PMBOK دیدگاه

آمريکا  سيستم های  پروژه  مديريت  استاندارد   PMBOK ديدگاه  از 
باشند  می  شده  تجربه  روش های  و  ابزارها  از  ای  مجموعه   PMIS
که نقش يکپارچه سازی را در بين کليه عناصر پروژه بازی می کند. 
اين سيستم ها به عنوان يکی از فاکتورهای محيطی در سازمان تلقی 
می شود که دارای قدرت تحليل و پردازش اطالعات و ابزار تصميم ساز 

مديران می باشند.

:PMIS حوزه دانش

ورود به عرصه سيستم اطالعات پروژه )ساپ( الزاما ارتباط معناداری 
بين حوزه های مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( و مديريت 
پروژه طلب می کند. ارتباطی که بدون تسلط بر هر دو حوزه هم به 
صورت دانشی و هم اجرايی و بدون در نظر گرفتن نيازمندی های بومی 
با مشکل  ابزاری در مديريت پروژه را  و کاربردی، تامين و توليد هر 
يا ساپ يک نوع نظام مديريتی   PMIS مواجه می سازد. درحقيقت 
نوين، مبتنی بر اطالعات است که در آن ضمن تامين نيازمندی های 
 اطالعاتی پروژه، مديريت پروژه، با استفاده از ابزارهای مکانيزه انجام

 می گيرد.

فاصله خالی بين حوزه دانش مديريت پروژه و دانش فاوا، در حقيقت 
مجموعه ای از دانش و تجربه در خصوص تامين، توليد و استفاده از 
ابزارهای فاوا در مديريت پروژه و هم چنين روش های مدرن مديريت 

پروژه با استفاده از ابزارهای فاوا است. 

دانش  حوزه  يک  پروژه)ساپ(،  اطالعاتی  سيستم های  دانش  حوزه 
ميان سيستمی است که با تکيه بر دانش مديريت پروژه، دانش فاوا 
مجموعه  از  استفاده  با  و  طرف  يک  از  وابسته  ای  پايه  دانش های  و 
اطالعاتی در  استقرار سيستم های  و  توليد  آمده در  تجربيات بدست 

پروژه ها، اهداف زير را دنبال می کند:

• شناخت و تامين نيازمندی های اطالعاتی پروژه	

• ايجاد 	 برای  مناسب  افزارهای  نرم  و  ابزارها  تامين  و  توليد 
چرخه  فازهای  کل  در  پروژه  ذينفعان  کليه  ميان  يکپارچگی 

حيات پروژه، از فاز آغازين تا اختتامی

• کنترل و بهبود سيستم اطالعاتی موجود	

• 	 PMIS رويکرد  با  سازمان  فرايندی  دارايی های  سازی  بهينه 
در  پروژه)ساپ(  اطالعات  سيستم  فرهنگ  ارتقا  منظور  به 

سازمان های پروژه محور و مديريت پروژه با استفاده از ابزارها

• از 	 مناسب  استفاده  در  پروژه  مديريت  تيم  مهارت های  افزايش 
ابزارهای مديريت پروژه و تطبيق آن با فرايندهای مديريت پروژه

دانش سيستم اطالعات پروژه )ساپ( می بايست به ازای هر نوع 
پروژه و يا سازمان، توليد و يا کسب گردد و بدون استفاده از اين 
دانش حتی استفاده از ابزارهای آماده نيز امکان پذير نخواهد بود.

: PMIS تعریف سیستم مدیریت اطالعات پروژه

تکنيک های  و  ابزارها  مهارت ها،  دانش،  کارگيری  به   PMIS
حوزه های  ساير  و  پروژه  مديريت  فاوا،  دانش  حوزه  با  مرتبط 
دانشی وابسته، به منظور برنامه ريزی در تامين دقيق، به موقع، 
کامل و معتبر اطالعات مورد نياز ذينفعان پروژه و خروجی های 
فرايندهای پروژه به اشخاص تعيين شده در طول چرخه حيات 
پروژه است، به گونه ای که سبب تسهيل در تصميم سازی پروژه 
شده و کارايی پروژه را افزايش دهد. PMIS از ٣٠ فرايند و ٥ 

گروه فرايند تشکيل می شود. اين ٥ گروه عبارتند از:

• 	 PMIS گروه فرايندی برنامه ريزی

• 	 PMIS گروه فرايندی تامين

• 	 PMIS گروه فرايندی استقرار و عملياتی سازی

• 	 PMIS گروه فرايندی کنترل و بهينه سازی

• 	 PMIS گروه فرايندی پشتيبانی

جایگاه PMIS در سازمان های پروژه محور

همانگونه که معرفی گرديد PMIS يک حوزه دانش محسوب می گردد 
می  تاثير  سازمان ها  محيطی  فاکتورهای  از  شديدا  دانش  حوزه  اين 
پذيرد؛ اين يعنی هم فرهنگ سازمان ها و هم نوع محصول و خدماتی 
که در سازمان ها توليد می شود بر اين حوزه دانش موثر است حتی 

ميزان بلوغ سازمانی سازمان ها بر اين حوزه تاثير بسزايی دارد.

هر نوع حوزه دانش در سازمان ها نيازمند محل و محملی برای رسوب 
دانش می باشد. بطور مثال دانش مهندسی در واحد مهندسی سازمان 
 PMO پروژه  ايجاد دفتر مديريت  اهداف  از  يا يکی  شکل می گيرد 
)Project Management Office( در سازمان های پروژه محور 
به  انتقال آن  به منظور نگهداری دانش مديريت پروژه در سازمان و 
تعريف  نيازمند  سازمان ها  نيز   PMIS مورد  در  باشد.  می  پروژه ها 
جايگاهی مناسب برای کسب و توسعه دانش PMIS در سازمان خود 

می باشند در زير پيشنهاداتی در اين خصوص ارائه می شود:

• PMIS بعنوان بخشی از واحد فناوری اطالعات:	

فناوری  حوزه  در  مناسبی  بلوغ  به  هنوز  که  سازمان هايی  در 
اطالعات نرسيده اند اين روش پيشنهاد مناسبی می باشد ولی 
يکی از مشکالت اين روش در نحوه تعامل با پروژه ها می باشد 
از جايگاه مناسبی در سازمان  اگر واحد فناوری اطالعات  البته 

برخوردار باشد می توان اين مشکل را حل کرد.

• 	: PMO به عنوان بخشی از PMIS
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خوبی  سازمانی  پروژه  مديريت  بلوغ  از  سازمان  که  صورتی  در 
برخوردار باشد و دفتر PMO دارای جايگاه مناسبی در سازمان 

باشد اين انتخاب می تواند بسيار کارساز باشد.

• PMIS بعنوان یک پروژه:	

سازمان  در   PMIS استقرار  برای  پيشنهاد  بهترين  روش  اين 
استراتژيک،  پروژه  به عنوان يک  تواند  پروژه می  اين  می باشد. 
به همراه تعريف نحوه تعامل با واحد IT و پروژه ها در سازمان 
زير نظر مديريت ارشد سازمان شکل گيرد و فعاليت نمايد تا با 

حمايت بيشتر، PMIS را در سازمان جاری نمايد.

• PMIS به عنوان یک واحد وظیفه ای مستقل:	

پياده  تجربه  قبال  که  است  مناسب  سازمان هايی  در  روش  اين 
سازی PMIS در سازمان خود را داشته اند و حال می خواهند 
آن را در کل سازمان توسعه دهند اين روش نيازمند بلوغ مناسب 
واحد IT و ديدگاه مورد نياز در اين زمينه می باشد. اين روش 

برای شروع PMIS در سازمان ها توصيه نمی گردد.

PMIS ساختار سازمانی

به هر روشی که در سازمان شکل  پروژه  اطالعاتی مديريت  سيستم 
گيرد نيازمند ساختار سازمانی  می باشد و همچنين شورايی از افراد 
سازمان  در  سيستم  اين  از  حمايت  و  گذاری  سياست  جهت  موثر، 
تشکيل می شود از جمله افرادی که در اين شورا می تواند پيشنهاد 

شود:

• 	 PMIS مدير پروژه

• مدير فاوای سازمان	

• مديران کليدی پروژه	

• نماينده مدير ارشد سازمان	

PMIS همکاری خواهند  پروژه  مدير  زير مجموعه  PMIS که  گروه 
تشکيل  گران  تحلیل  و  گران  توسعه  راهبران،  نقش های  از  کرد 
در  کافی  تجربه  و  علم  از  که  هستند  افرادی  راهبران  شود.  می 
حوزه IT برخوردارند و کنترل سيستم های PMIS را برعهده دارند. 
توسعه گران مجموعه ای از افراد می باشند که با توجه به ابعاد پروژه 
در توسعه سيستم درگير می باشند اين افراد بايد دارای تخصص های 
که  گران   تحلیل  باشند.  افزار  نرم  معمار  و  نويسی،طراح  برنامه 
مسئوليت تحليل سيستم نرم افزاری را برعهده دارند. نمای شماتيک 

سازمان PMIS مانند زير می باشد.

منابع:

حسين حميدی فر "سيستم های اطالعات پروژه"

 PMI,A Guide to the Project Management Body of
Knowledge PMBOK edition 2008

PMIS عنوان يك واحد وظيفه اي مستقل:ه ب 

  در سازمان خود را  PMISتجربه پياده سازي هايي مناسب است كه قبال  اين روش در سازمان
داشته اند و حال مي خواهند آنرا در كل سازمان توسعه دهند اين روش نيازمند بلوغ مناسب واحد 

IT نياز در اين زمينه مي باشد. اين روش براي شروع  و ديدگاه موردPMIS  در سازمانها توصيه  
  نمي گردد.

  PMISساختار سازماني 

كل گيرد نيازمند ساختار سازماني  سيستم اطالعاتي مديريت پروژه به هر روشي كه در سازمان ش
گذاري و حمايت از اين سيستم در سازمان  مي باشد و همچنين شورايي از افراد موثر، جهت سياست

  تشكيل مي شود از جمله افرادي كه در اين شورا مي تواند پيشنهاد شود:
 مدير پروژهPMIS  

مدير فاواي سازمان 

مديران كليدي پروژه 

 سازماننماينده مدير ارشد 

راهبران، همكاري خواهند كرد از نقش هاي  PMISكه زير مجموعه مدير پروژه  PMISگروه 
افرادي هستند كه از علم و تجربه كافي در  راهبرانتشكيل مي شود.  توسعه گران و تحليل گران

مجموعه اي از  توسعه گرانرا برعهده دارند.  PMISبرخوردارند و كنترل سيستم هاي  ITحوزه 

اد مي باشند كه با توجه به ابعاد پروژه در توسعه سيستم درگير مي باشند اين افراد بايد داراي افر

كه مسئوليت تحليل  تحليل گران تخصص هاي برنامه نويسي،طراح و معمار نرم افزار باشند. 

  مانند زير مي باشد. PMISنماي شماتيك سازمان  سيستم نرم افزاري را برعهده دارند.
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 گزارش کویر نوردی گروه کوهنوردی

کانون های مهندسین استـان
)کویر مصر و عروسان استان اصفهان(

با برنامه ريزی انجام گرفته از طرف شورای کوهنوردی کانون های 
مهندسين، روز های ٢٢،٢٣،٢٤ فروردين ماه ١٣9٢ را برای کويرنوردی 
در استان اصفهان، در شهر جندق، روستاهای مصر و عروسان در نظر 

گرفتند و به کانون ها ابالغ شد تا عالقمندان ثبت نام نمايند.
خوشــبختانه تعــداد ٢9 نفر اعــالم آمادگی نمودنــد و در روز 
پنجشنبه مورخ 9٢/١/٢٢ ساعت ١٥ اتوبوس از شهرستان چالوس با 
تعدادی از افرادگروه به سمت ساری حرکت کرد، در شهرهای نوشهر، 
فريدونکنار، بابلســر، بابل و قائم شهر هم تعدادی از افراد سوار شدند 
تا اينکه ســاعت ١9:٣٠ در ساری هم مابقی افراد گروه سوار اتوبوس 

شدند.
ساعت ٢٠ اتوبوس آماده حرکت به سمت شهر جندق اصفهان شد 
که بايستی از مسير ساری به کياسر و بعد به دامغان و سپس به جندق 
برود که پليس راه ســاری، کياسر در منطقه پهنه کال ممانعت نمود.

ساعت حدود 6:٣٠ صبح روز جمعه مورخ 9٢/١/٢٣ به ابتدای راه 
جندق رســيديم. با کمی توقف، همگی کمی استراحت نمودند و نماز 

صبح را در مسجد اين مکان برگزار نمودند.
در روســتای مصر جلوی مهمانپذير محلی )علی ســاربان( توقف 
کرديم )از قبل هماهنگی شــده بود(. همگی بعضی از لوازم مورد نياز 
خود را از اتوبوس گرفتند و برای اســتراحت و صبحانه آماده شدند، تا 
ساعت ١٠ صبح در اين مکان بوديم، سپس برای هم هوايی، به سمت 

ماسه زار اطراف روستای مصر حرکت کرديم.
روستای مصر را گشتيم و مجدد به همان مهمان پذير برگشتيم و 
برای صرف ناهار آماده شديم. بعد از صرف ناهار کمی استراحت نموده 
و ساعت ٥ عصر مجدد برای رفتن به محلی که از قبل برای شب مانی 

انتخاب شده بود حرکت کرديم.
در مســير تعداد ٤ نفر شــتر در اختيار گرفته شد و اعضاء گروه، 
چهار نفر به چهار نفر چند صد متر از مســير را ســوار شتر ها شدند، 
تا اينکه به روســتای فرحزاد رسيديم و ساعت حدود 8 شب به محل 
شــب مانی که در يک دره گود، پايين تر از مسير راهپيمايی به اسم 

چال سلکنون بود رسيديم و وسايل خود را در آنجا مستقر نموديم.
هر گروه دو، ســه يا چند نفره چادرهای خــود را بر پا نمودند و 
کيســه خواب، کوله و ... را در چادرها جــای دادند، در همين زمان 
يک کايت با ســه دســتگاه تويوتای ســواری بر فرار آسمان و زمين 
با مانورهای تماشــايی در حرکت بودند، ظاهراً برای شــرکتی جهت 

تبليغات فيلم تهيه می کردند.
زمان ســپری می شد و هوا ديگر کم کم  رو به تاريکی می رفت، 
فضای آسمان، ستارگان درخشان خود را ظاهر می کرد، بعد از مدتی، 

آسمان پر از ستاره شد.
تا پاسی از شب اکثريت به گفتگو و نشاط سرگرم بودند، بعد اعالم 
کردند که به چادرها بروند تا صبح زود بيدار شوند. )ساعت 6 صبح را 

برای بيدار باش و ساعت ٧ صبح را برای صبحانه اعالم کردند.(
همگــی به چادرها رفتند. صبح طبــق برنامه و حتی کمی زودتر 
افراد گروه بيدار شدند، پس از صرف صبحانه، چادرها را جمع کردند 

و آماده شدند تا دستور حرکت داده شود.
ســاعت 8 صبح حرکت آغاز شد، چند کيلومتر را به همراه کوله، 
کيســه خواب و چادر راهپيمايی کرديم تا به منطقه فرحزاد رسيديم. 
در اين مرحله اتوبوســی مســتقر بود. منطقه فرحزاد هم يک منطقه 
جاذب توريســت می باشــد، بــه طوريکه ما در ايــن محل تعدادی 
توريست خارجی )آلمانی( را مشــاهده کرديم. سپس سوار اتوبوسی 
شــديم و مجدد به همان روستای مصر آمديم، در اين روستا با کمی 
اســتراحت، با برنامه ريزی انجام گرفته سوار دو دستگاه وانت تويوتا 
شديم تا ما را به سمت منطقه کوير عروسان ببرد. حدود ٢٠ کيلومتر 
با وانت تويوتا رفتيم، ســپس پياده شــديم تا راهپيمايی نماييم، در 
مســير راه مالروی کويری حرکت کرديم. می بايســتی ٢٥ کيلومتر 
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پيــاده برويم، چون زمان زيادی را می طلبيد. حدود ١٠ 
کيلومتر از راه را پياده طی کرديم ســپس تعدادی سوار 
ماشين شدند و تعدادی پياده حرکت را ادامه دادند. ولی 
حدود ١٥ کيلومتر آخر را همگی با وانت تويوتا به محل 

کوير عروسان رفتيم.
ساعت حدود ٢ بعداز ظهر به عروسان رسيديم، کمی 
به گشت و گذار در منطقه پرداختيم و سپس برای نهار 
تهيه شده جمع شديم. بعد سوار دو دستگاه وانت تويوتا 
شديم و به طرف روستای مصر برگشتيم. همگی وسايل 
و لوازم خود را در اتوبوس جاسازی نموديم. سوار اتوبوس 
شديم و به سمت شهر جندق حرکت کرديم و ساعت حدود 
٧:٣٠ عصر به ابتدای جاده اصلی دامغان، يزد رســيديم.

بعد از صرف شــام به سمت ســمنان، فيروز کوه و 
ساری حرکت نموديم و ساعت ٥:٣٠ صبح روز يکشنبه 
مورخ 9٢/١/٢٥ به شهرســتان ساری رســيديم. گروه 
ســاری پياده شدند و سپس مابقی افراد هر يک در شهر 
خود پيدا شــدند تا اينکه آخرين گروه در شهر چالوس 

پيدا شدند.
سفر بسيار خوب و خوشی بود و به همه ی دوستان 
خوش گذشت. همگی از آقای مهندس مجتبی محبوبی 
فــوالدی که در اين ســفر زحمات زيادی کشــيدند و 
مســئوليت برنامه ريزی و اجرا با ايشــان بوده تشکر و 

قدردانی می نمايند.
مهندس سيد رضا تاج الدين
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انرژی زمیـن گرمـایی
)Geothermal Energy(

یاسر بهارفر
مهندس مکانیک- دانشجوی دوره 

)Ph.D(دکتری تخصصی

از  باال رفتن سطح زندگی مردم  به علت  انرژی در جهان  مصرف 
به  رو  ای  فزاينده  طور  به  ديگر  سوئی  از  جمعيت  ازدياد  و  سو  يک 
را که طی  منابع عظيمی  انرژی،  رويه  به کارگيری بی  افزايش است. 
قرون متمادی در اليه های زمين تشکيل شده تخليه می نمايد به گونه 
ای که بر اساس پيشبينی های خوشبينانه، منابع فسيلی حداکثر تا 
يک قرن آينده توانائی تامين نيازهای جهانی را دارا ميباشند. تخمين 
آينده به  تا ١66 سال  تا 8٥ سال و گاز  ايران نفت  زده می  شود در 
اتمام برسد. لذا توجه به انواع انرژی غيروارداتی و متفاوت از سوخت 
فسيلی نکته ای است که امروزه در بسياری از کشورهای دنيا مبنای 
برنامه ريزی های بلندمدت قرار گرفته و از جهت ديگر بحران افزايش 
فسيلی  سوخت های  مصرف  از  ناشی  محيطی  زيست  آالينده های 
شود.  پرداخته  بيشتری  جديت  با  مباحث  اين  به  تا  گرديده  موجب 
از اين روی سعی گرديد جهت آشنائی بيشتر با اين انرژی نو، مختصراً 
به معرفی و بررسی وضعيت کنونی آن در ايران و جهان پرداخته شود.

انرژی زمين گرمايی يکی از اين منابع انرژی های تجديدپذير می باشد. 
ريشه  که  است   Geothermal واژه  ترجمه  گرمايی  زمين  اصطالح 
يونانی داشته و از کلمات Geo به معنای زمين و Thermo به معنی 
در  موجود  انرژی  مجموع  انرژی،  اين  است.  شده  تشکيل  حرارت 
پوسته و عمق زمين است که از تشعشعات خورشيدی جذب شده در 
داخل زمين و همچنين فروپاشی يا زوال ايزوتوپ های اورانيوم راديو 
اکتيويته، توريم و پتاسيم در طی ساليان دراز در عمق زمين نشات 
گرفته است. درجه حرارت زمين با توجه به عمق آن با تقريب خطی 
هر ١٠٠ متر Cº ٣ -٢/٥ درجه سانتی گراد زياد می  شود و در هسته آن 
به بيش از Cº ٥٠٠٠ ميرسد که به طرق مختلف طبيعی از جمله فوران 

آتشفشان، چشمه های آبگرم، آب فشان ها و گل فشان ها در بخشهايی 
از زمين به سطح آن هدايت می شوند. انرژی حرارتی ذخيره شده در 
انرژی  برابر کل  پنجاه هزار  فوقانی پوسته زمين معادل  ١١ کيلومتر 
است.  امروز جهان  گاز شناخته شده  و  نفت  منابع  از  آمده  به دست 
و  زمان  به  محدود  تجديدپذير  انرژی های  ساير  برخالف  انرژی  اين 
شرايط خاصی نبوده و بدون وقفه قابل بهره برداری ميباشد. همچنين 
قيمت تمام شده برق توليدی آن با برق توليدی از ساير نيروگاه های 
متعارف)فسيلی( قابل رقابت بوده و حتی از انواع ديگر انرژی های نو 

به مراتب ارزانتر است.
تاریخچه انرژی زمین گرمایی: 

بشر  برمی  گردد.  دور  خيلی  زمان های  به  انرژی  اين  از  استفاده 
مدت ها از اين منابع جهت استحمام )چشمه های آب گرم(، شستشو، 
خانه ها  گرم کردن  چشمی)رومی ها(،  و  پوستی  امراض  درمان 
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استفاده  کشاورزی  امور  و  ها(  دارويی)آمريکائی  مصارف  )هندی ها(، 
ميکرده است. اما حفر اولين منابع زمين گرمايی بين قرن های  ١6و 
)قرن١8(  فرانسه  بلفورت  در  اندازه گيری ها  اولين  و  ميالدی   ١٧
با  زمين گرمايی  سياالت  استخراج   ١9 قرن  اوايل  گرفت.  صورت 
و  شد  انجام  ايتاليا  در  حرارتی  انرژی  پتانسيل  از  بهره برداری  هدف 
م(   ١9٠٤( ايتاليا  الردرلو  در  بار  اولين  انرژی  نوع  اين  از  برق  توليد 
صورت گرفت. از دهه هفتاد ميالدی، با وارد آمدن دو شوک شديد، 
جامعه  توجه  جهان،  در  نفت  قيمت  بحرانی  ناگهانی  رشد  اثر  بر 
باعث  گرمائی  زمين  جمله  از  تجديدناپذير،  انرژی های  به  جهانی 
گسترش اين نوع انرژی پاک و کم هزينه به صورت مطلوب  گرديد. 
در ايران نيز از سال ١٣٥٤ مطالعات گسترده ای به منظور شناسايی 
پتانسيل های منبع انرژی زمين گرمايی با همکاری مهندسين مشاور 
ايران آغاز گرديد و  ENEL در نواحی شمال و شمال غرب  ايتاليايی 

مشخص نمود که مناطق سبالن، دماوند، خوی، ماکو و سهند جهت 
بهره برداری از اين انرژی مناسب می باشند. در سال ١٣6١ نواحی 
مستعد با دقت بيشتری شناسايی شد و پس از يک وقفه نسبتاً طوالنی، 
 UNDP گزارش های موجود مجدداً در سال ١٣69 توسط کارشناسان
بازنگری شده و منطقه مشکين شهر به عنوان اولين اولويت جهت ادامه 
مطالعات اکتشافی معرفی شد.عمليات حفر اولين چاه زمين گرمايی 
نيز در منطقه سرعين در سال ١٣8١ آغاز گرديد که فاز اول اين پروژه 

در ١٣8٣ خاتمه يافت و فاز دوم آن در سال ١٣8٤ آغاز گرديد.
منابع زمين گرمايی به ٥ گروه عمده تقسيم می شوند :

1. منابع آب داغ)سیستم های هیدروترمال(:  منابع آبی که در زير 
زمين داغ شده، سپس به سطح زمين انتقال می يابند و امروزه دارای 

بيشترين استفاده بوده و خود به سه گروه تقسيم  می شوند:
برای  مناسب  و   ºC100 از   کمتر  دمای  با  پائين  دما  مخازن  الف( 

کاربردهای مستقيم )استخر آب گرم، گلخانه،گرمايش منازل( 
ب( مخازن با دمای بين ١٠٠ الی ºC150،  مناسب برای توليد برق 

با تکنيک های پيشرفته 
ج( مخازن دما باال با دمای باالتر از ºC150،  مناسب برای توليد برق 

با تکنيک های معمولی
2.منابع بخار خشک :  منابعی با درجه حرارت بسيار باال که از آن ها 
باال  بسيار  با درجه حرارت  آب  و  بخار  از  آميزه ای  يا  و  بخار خشک 
استحصال می  شود که جهت توليد برق دارای بهترين شرايط هستند، 

اما در مناطق محدودی يافت می شوند.
3.منابع تحت فشار: منابع عظيمی که از آب شور تشکيل يافته و 
در اليه های ميان صخره های اعماق زمين به صورت محبوس وجود 
دارند. عمدتاَ حاوی گاز متان بوده و در عمق6-٣ کيلومتری از سطح 

زمين با درجه حرارت بين ºC ٢٠٠-9٠ يافت می شوند.
با  4.تخته سنگ های خشک داغ:  تخته سنگ های بسيار عظيم 
منبع آتشفشانی، حرارت بسيار باال و فيزيک سخت، که در اعماق زمين 
سيستم های  منابع  اين  از  بهره برداری  سيستم های  به  دارند.  وجود 
يافته (EGS)گفته می شود. به اين صورت که  زمين گرمايی توسعه 
پس از حفر چاه هايی با عمق 6-٤هزار متر و دسترسی به اليه های داغ 
زمين، آب با فشار باال به چاه تزريق شده و در حين عبور از شکاف های 
ايجاد شده حرارت را از سنگ های داغ دريافت، از چاه توليد خارج و 
-١8٠  ºCوارد سيکل نيروگاه می  شود. درجه حرارت آب حاصل بين

١٣٥ می باشد.
5.مواد مذاب )گدازه ها(:  اين منابع در واقع ايده آل ترين حالت ممکن 
-٢٠٠٠ ºC برای منابع زمين گرمايی بوده که درجه حرارت آن ها بين

٧٠٠ است. ولی بعلت درجه حرارت باالی آن ها و محدوديت های فنی 
موجود، امروزه از اين منابع عظيم استفاده نمی  شود.

کاربردهای غیر نیروگاهی: 
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حدود يک چهارم از کل انرژی حرارتی مستقيم زمين گرمايی در سال 
٢٠١١ صرف استخرهای شنا شده و در حدود ١٣ درصد در اين سال 
نيز برای گرمايش فضا مورد استفاده قرارگرفته است. مابقی آن مربوط 
و  آبزيان، خشک کن های کشاورزی  پرورش  گلخانه های صنعتی،  به 
ذوب برف در معابر بوده است. در حدود 9٠ درصدتقاضای گرمايش 
در ايسلند در اين سال از منبع زمين گرمايی تامين گرديده است. از 
کاربردهای صنعتی انرژی زمين گرمايی نيز می توان به استحصال نفت 
در روسيه، پاستوريزه کردن شير در رومانی، توليد چرم در اسلوونی، 
توليد کاغذ و قطعات خودرو در مقدونيه و نيوزلند، شستشوی خاک با 

هدف بازيافت طال و نقره در آمريکا و ... اشاره کرد.

پمپ حرارتی زمین گرمایی : 

اما هرچه  باشد  زيادی می  بسيار  نوسانات  دارای  هوا  تغييرات دمای 
تغييرات کمتری خواهد  بيشتر شود، دمای زمين دارای  عمق زمين 
بود. به طوری که از حدود عمق ٣-٤ متری از سطح زمين تغييرات 
بدين  می باشد.  ناچيز  بسيار  سال  يک  طول  در  آن  نوسانات  و  دما 
ميباشد.  و سرمايش  گرمايش  تامين  برای  منبع خوبی  زمين  ترتيب 
سيستم های سرمايش و گرمايش ژئوترمال يا پمپهای حرارتی با منبع 
زمين(GSHP)، با استفاده از انرژی برق، گرما را توسط سيالی از زير 
به واحد نصب شده در داخل  لوله هائی  از طريق  و  زمين جمعآوری 
را  لوله ها  درون  واحد حرارت سيال  اين  منتقل می کنند.  ساختمان 
جذب کرده، آن را تشديد و به دمای مطلوب جهت گرمايش ساختمان 
تابستان، هوای گرم داخل  به طور معکوس، در  می رساند. همچنين 
ساختمان از طريق يک مکنده وارد دستگاه شده و پس از سرد شدن 

مجددا به داخل اتاق دميده می  شود. 

مقايسه  )در  بوده  درصد   ٤٠٠ تا   ٣٠٠ سيستم ها  اين  انرژی  راندمان 

يک  هر  ازای  به  و  راندمان(  درصد   98 با  گازی  سيستم های  ترين  مدرن  با 
تا ٤ دالر صرفه جويی مصرف  اين سيستم، ٣  برق مصرفی در  دالر 
وجود دارد. استفاده از اين سيستم ها ضمن حذف مصرف سوخت های 
کاهش  درصد   66 تا  برق،  شبکه  باری  بيش  از  جلوگيری  و  فسيلی 
در  الکتريسيته  کاهش مصرف  و ٧٥درصد  گلخانهای  گازهای  انتشار 
پمپهای  دارد.  پی  در  را  سنتی  سرمايش  و  گرمايش  سيستم های 
پرورش  مراکز  تجاری،  و  اداری  مسکونی،  در ساختمان های  حرارتی 
دام و طيور، گلخانه ها و ... کاربرد داشته و دارای تنوع مدل می باشند.

در ايران مطالعات گسترده بر روی پمپ حرارتی زمين گرمائی از سال 
١٣8٠ آغاز گرديده و در پنج شهر با اقليم مختلف نصب و راه اندازی 
شده که در تمامی اين شهرها ميزان مصرف برق بين 8٠-٥٠ درصد 
کاهش داشته است. مثاًل به کمک پمپ حرارتی زمين گرمائی نصب 
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با  اداری  فضای  مربع  متر   ٤٥ کاری  خنک  ضمن  رشت،  در  شده 
ارتفاع ٤/٥ متر، با مصرف برقی در حدود W8٥٠،  آب گرم مورد نياز 

مجموعه ای به حجم ٣٠٠ ليتر، با دمای ºC ٤٠ تامين گرديد.

نيروگاه های زمين گرمايی : 

به پوسته  انرژی حرارتی ماگمای مذاب داخل زمين در مناطقی که 
برای  می سازد.  را  گرمايی  زمين  پتانسيل های  می شوند  نزديک 
-٣٠٠٠ عمق  به  چاه هائی  حفاری  طريق  از  منبع  اين  به  دستيابی 
١٥٠٠ متر، سيال داغ با تاثير فشار موجود در مخزن به طور طبيعی به 
سطح زمين می رسد و به دستگاه جدا کننده هدايت می  شود تا فشار 
آن به طور ناگهانی کم شده و سهم زيادی از آن به بخار تبديل شود. 
بخار توليدی جهت ايجاد نيروی برق بسمت توربين هدايت می گردد. 

عمر مفيد اين نيروگاه ها ٢٥ تا ٣٥ سال و ضريب توليد آنها 9٠درصد 
با  برابر  مدت  دراز  در  نيروگاه  اين  برق  شده  تمام  قيمت  باشد.  می 
نيروگاه های فسيلی خواهد بود و به طور معمول، به زمينی با حداکثر 
متراژ حدود ١٢٠٠ متر مربع بر مگاوات نياز دارد. در حال حاضر بيش 
از ٢٤ کشور جهان دارای نيروگاه زمين گرمايی می باشند و بيش از 
نيروگاه های  توسعه  و  ايجاد  جهت  برنامه ريزی  جهان  در  کشور   ٧٠
زمين گرمايی را انجام داده اند. در نيروگاه های زمين گرمايی ايران نيز 
٢٥٠ مگاوات برق توليد می  شود و ايران رتبه نخست توليد انرژی های 
نو در خاورميانه را دارد. قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه توليد 

انرژی نو ساالنه به ٥٠ هزار مگاوات برسد.
پتانسیل منابع و نقشه زمین گرمایی در ایران :

موقعيت قرارگيری ايران در مرزهای تکتونيکی و کمربند آتشفشانی،  

نيروی عظيم نهفته در کالبد کشور و پتانسيل باالی انرژی زمين 
گرمايی را نشان می دهد. وجود فعاليت های آتشفشانی وچشمه های 
آبگرم فراوان گواه بر اين مدعی است. پتانسيل انرژی زمين گرمايی 
در ايران براساس مطالعات انجام شده در سال ١٣٧٧ در بيش از 
 ١٠منطقه شامل: سبالن، دماوند، ماکو، خوی، سهند، تفتان، بيرجند، 
تکاب، خور و بيابانک، اصفهان، رامسر، بندرعباس، بوشهر و کازرون و  

منطقة الر شناسايی شده است. 

در گروه  براساس طبقه بندیهای صورت گرفتة جهانی، ايران 
کشورهايی که دارای ذخاير احتمالی برای توليد برق از انرژی زمين 
گرمايی با استفاده از سيکل های تبخير لحظه ای و باينری )برای دورة 
 ٣٠ساله( قرار گرفته و قابليت توليد برق زمين گرمايی با ظرفيت بيش 
از ٢٠٠ مگاوات برای آن پيش بينی شده است. احداث نيروگاه زمين 
گرمايی در ايران و در  ٢٥ کيلومتری مشکين شهر، نخستين نيروگاه 
که عالوه بر توليد برق،  خواهد بود  از اين نوع در منطقة خاورميانه 
در استخرهای پرورش ماهی،  واحدهای گلخانه ای و تأمين آب گرم 
منازل نيز کاربرد خواهد داشت. مازندران نيز با ظرفيت انرژی حرارتی 
پتانسيل  باالترين  استان حائز  زمره هفت  KJ١6  ١٠× ٣٧ در  زمينی 

انرژی گرمائی در کشور می باشد.

منابع :
http://portal.energy.ac.ir
http://citc.ir  
www.suna.org.ir  
www.eere.energy.gov
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بریدهــ جراید
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چکیده
تجزيه و تحليل هزينه  های ناشی از فوت افراد درحوادث رانندگی 
از سال ها پيش در کشورهای پيشرفته رواج داشته است و از عوامل مهم 
تعيين سياست  های اجرايی و برنامه  ريزی  های حمل و نقل محسوب 
می   شود.هزينه های ناشی از تصادفات جاده ای و منافع اجتماعی پيش-
گيری از تصادفات، از طريق فعاليت های دولت، صنعت، افراد و گروه های 
جامعه شناخته می  شود. مراکز دولتی در هر سطحی جهت ارتقا ايمنی 
اعمال  پليسی  خدمات  طريق  از  پيغام  اين  و  می  کوشند   جاده ه ای 
تجهيزات  تامين  در  موتوری  نقليه  وسايل  کنندگان  توليد  شود.  می 
را  خود  نقليه  وسايل  ساختار  و  می  کنند  سرمايه  گذاری  ايمن 
می  آزمايند. رانندگان نيز به طور داوطلبانه اين تجهيزات را خريداری 
کرده و در جهت کاهش ريسک گام بر مي دارند. ازطرفی آثار عظيم و 
پايان ناپذير فرهنگی و اجتماعی در نسل  های امروز و آينده ی کشور 
کرد.  تعيين  آن  برای  را  رقمی  نمی  توان  واقعاً   که  است  حدی  در 
کيفيت زندگی مربوط به وقوع يک تصادف سنگين خصوصاً  اگر منجر 
به فوت يا از کار افتادگی سرپرست يا ساير اعضای تاثيرگذار خانواده 
شود، آثار تربيتی و فرهنگی- اجتماعی آن روی ساير اعضا و مخصوصا 
روی کودکان و نوجوانان شروع می  شود. در مورد اشخاص دارای نفوذ 
آثار وسيع  اين  نيز  و روستا و حتی کشورها  عاليه ی  شهر  مقامات 

فرهنگی- اجتماعی توسعه می  يابد.
رهيافت اين مقاله درمورد هزينه های افراد کشته شده و کيفيت 

زندگی تصادفات جاده ای دراستان مازندران می  باشد.
کلمات کلیدی : محاسبه، جاده، فوتی، کيفيت زندگی، هزينه، تصادف 

مقدمه 
باالی  هزينه  های  و  تلفات  و  جاده ای  تصادفات  موضوع  امروزه 
که،  است  مشکلی  اساسی  ترين  آن،  از  ناشی  اجتماعی  و  اقتصادی 
متخصصين و متوليان امور حمل و نقل و ترافيک را به چالش کشانده 
 است. اين امر، برای کشورهای در حال توسعه دارای اهميت بيشتری 
است؛ زيرا تعداد تصادفات جاده ای در کشورهای در حال توسعه رو به 
افزايش بوده و هزينه  های مستقيم و غير مستقيم آن نيز در مقايسه 
سازمان  گزارش  اساس  بر  است.  بيشتر  يافته  توسعه  کشورهای  با 
نفر  از يک ميليون و دويست هزار  بهداشت جهانی هر ساله، بيش 
در سوانح جاده ای کشته، و بيش از پنجاه ميليون دچار آسيب های 
در ١٠  روند  اين  ادامه  با  که  بينی می  شود  پيش  جدی می  شوند، 
سال آينده تنها در کشورهای در حال توسعه، 6 ميليون نفر کشته و 
6٠ ميليون نفر زخمی خواهند شد. همچنين، مطالعات اين سازمان 

نشان می  دهد که، در سال ١99٠ ميالدی، تصادفات جاده ای در رده 
نهم مهم ترين عوامل تعيين کننده سالمتی جامعه قرار داشته که، تا 
سال ٢٠٢٠ ميالدی به سومين علل مرگ و مير و معلوليت در جوامع 
بشری تبديل خواهد شد]٧[. وقايع تلخ ديگر اين گزارش حاکی از 
آن است که، ٥٠ درصد کشته شدگان افراد بين ١٥ تا ٤٣ سال بوده 
می  شوند. محسوب  جوامع  اقتصادی  توسعه  در  افراد  موثرترين  که 

و  نقليه  وسايل  زياد  سرعت  علت  به  شهری  برون  تصادفات 
شدت باالی برخوردها، گر چه از نظر تعداد تصادفات کمتر از تعداد 
تصادفات درون شهری است، اما از جهت خسارت  ها و ضايعات مادی 

محاسبه هزینه  های افراد کشته شده
 و کیفیت زندگئ در تصادفات جاده  ای

 استان مازندران سال 1389
مهندس وحيد مهدوی، دکتر محمدرضا احدی

کارشناس ارشد راه و ترابری
استاديار، عضو هيأت علمی پژوهشکده حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ايران
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انجام  تحقيقات  اساس  بر  می  باشد.  سنگين  تر  مراتب  به  معنوی  و 
درون  و  برون شهری  تصادفات  تعداد  نسبت   ١٣8٤ سال  در  شده 
شهری ايران در سال ١٣٧6 برابر با ٠/٥٤ بوده در حالی که نسبت 
 ٣/٤٧ با  برابر  شهری  درون  به  شهری  برون  تصادفات  هزينه های 
محاسبه گرديده است]6[. به عبارت ديگر در حالی که در جاده های 
داده  رخ  تصادفات  فقط ٥٤ درصد  آن سال  در  ايران  برون شهری 
است اما همان ٠/٥٤ تصادفات، ٣/٤٧ برابر هزينه برای کشور ايجاد 
علت شدت  به  را مستقيما  هزينه  اگر  نگاهی خاص  از  کرده  است. 
تصادفات بدانيم، تصادفات برون شهری از شدتی معادل 6/٤٣ برابر 
نسبت به تصادفات درون شهری برخوردار بوده است، از اين جهت 
محاسبه هزينه تصادفات جاده ای برون شهری از اهميت و اولويت 

باالتری برخوردار می  باشد.

ارزش جان انسان )روش دیات(
روش مبتنی بر آراء دادگاه  ها مناسب ترين روش مورد استفاده در 
ايران بوده و در اين تحقيق مالک عمل قرار گرفته شد. خاصه آن که 
پس از پيروزی انقالب اسالمی آراء دادگاه ها درايران براساس ديات 
تبيين شده درفقه شيعه بوده و اين آراء بسيار روشن و حکيمانه است. 
به شرح  و غير حرام در سال ١٣89  ماه های حرام  در  ديه  نرخ 

جدول )١- ١( می  باشد]٤[.
جدول 1- 1: نرخ دیه در ماه های حرام و غیر حرام

نرخ ديه در ماه سال
حرام

نرخ ديه در ماه 
غير حرام

نرخ متوسط ديه

٥٠٠ ميليون ريال6٠٠ ميليون ريال٤٥٠ ميليون ريال١٣89

وضعیت دیه برای معلولیت های دائم: 
برای بعضی معلوليت  ها در حالی که مصدوم زنده مانده است، در 
عين حال يک ديه کامل تعلق می  گيرد، مانند نابينايی کامل، از دست 
رفتن قدرت راه رفتن، از دست رفتن توانايی جنسی و از دست رفتن 
توانايی کنترل ادرار و مدفوع. در اين صورت در روش فعلی دادگاه  ها 
کند  دريافت  را  فوق  الذکر  انواع  از  از يک صدمه  بيش  اگر مصدومی 
لذا در  از يک ديه کامل شناخته خواهد شد.  مستحق دريافت بيش 
مورد مقتوالن، يک ديه ولی در مورد معلوالن دائم به طور متوسط ٢ 

ديه منظور خواهد شد.
دیه زنان

از آنجا که در زمان انجام اين تحقيق ميزان ديه زنان نصف مردان 
می باشد، در محاسبات يک ضريب تصحيح خواهيم داشت: همچنين با 
استفاده از جدول)١- 2( تفکيک تصادفات زنان و مردان  خواهيم داشت:  

) ٣٧/8 × ١٤+ ١/8 ×٣٧( / )٠/٥/8 +١٤/8( =٠/86
جراحات  اثر  بر  داده  روی  فوت  های  برآورد   :2-1 جدول 
ترافیکی به تفکیک گروه های سنی در کشورهای با درآمد کم 

و متوسط در منطقه شرق مدیترانه )شامل ایران ( ]11[.

ت
سي

جن

کل تمام سنين
گروه سنی )سال(

٢-١٤١٥-٤٥-٠9٥-٤٤٤٥-٣٠96٠-69
 متوسط

٢
 متوسط
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٢٢
 متوسط

٣٧
 متوسط

٥٢
 متوسط
6٤/٥

رد
م

داد
تع

9٤8٢٤٧٠66١١8٣8٢٤8١١١9٣٠٤١٥6٧٧١6١٢8
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٠٠

٠٠
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٣٧/8٢٠/٣١8/8٣٤/٢٤٤/١6٣/9١١٧

زن
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٣٥9٥8٥٢٢٧668٤٧٢١٥٥٣٠٠٤٧١868١٥
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ن

١٤/8١٥/8١١/٢١٠/٤١٢/6١9/٤٤6/٢

ضرايب ٣٧/8 و ١٤/8 به ترتيب نرخ فوتي ها در مردان و زنان در 
يک صد هزار نفر جمعيت مي باشد که مورد بررسی قرار گرفته بود. 

هزینه از دست رفتن کیفیت زندگی
با آنچه که در روش توليد ناخالص گفته شده بود و با استناد به 
برای  ديه  ميزان  برابر   ٣/٧6٢ موجود  علمی  تحقيقات  آخرين  نتايج 
هزينه  های غم و غصه و جراحات روانی به طور کلی کاهش کيفيت 

زندگی در نظر گرفته می  شود]٢[.
محاسبه هزینه متوسط برای کشته شدن و کیفیت زندگی 

برای یک فرد
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هزينه  های کل متوسط يک فوت )Cf(١ که شامل آثار بالقوه از دست رفت ه وجودی خود شخص، آثار عظيم غم و غصه و جراحات روانی 
در اطرافيان و بستگان و آشنايان و نيز آثار اقتصادی ناشی از تبعات فرهنگی و اجتماعی در خانواده و محيط و نسل امروز و نسل  های آتی 

می  باشد، عبارت است از:
 Cf ={٠/86× متوسط ديه در سال مورد نظر } × )٧6٢/ ٣× )٠/86(× متوسط ديه در سال مورد نظر+ )٣/٧6٢+١
Cf = رابطه )1-1(                                                                                              8/٥٢٤×٠/86× متوسط ديه در سال مورد نظر

 :٢)CPD( و هزينه متوسط يک معلوليت دائم
CPD ={٠/86× متوسط ديه در سال مورد نظر} × ٣/٧6٢×١( + )٣/٧6٢×٢(+ }٢({ 

 CPD =}رابطه )1-2(                                                              ١٣/٢86×}٠/86× متوسط ديه در سال مورد نظر
همان طور که مالحظه می  شود متوسط ديه برای هر معلوليت دائم در نظر گرفته شده است و ميزان هزينه غم و غصه و جراحات روانی نيز 

به همان نسبت افزايش يافته اما آثار فرهنگی و اجتماعی در حد همان يک ديه ثابت نگه داشته شده است. 
تعداد کشته ها و مصدومان حوادث رانندگی کشور در سال ١٣89 به ترتيب ٢٣٣٤9 نفر و ٣١٢٧٤٥ نفر بوده است.

محاسبه  Cf و CPD برای سال ١٣89:
  cf  = ٠×٥٠٠/86×8/٣=٥٢٤66١٣ :                                                                                                      ٥/٣٢89 سال
cPD= ٠×٥٠٠/86×١٣/٢86=٥٧١٢/98 

هزینه افراد کشته شده و کیفیت زندگی مربوط به تصادفات جاده  ای برونشهری در استان مازندران سال  1389
با توجه به تعداد کشته  های تصادفات برون شهری که از پزشکی قانونی استان مازندران اخذ گرديد و همچنين تعداد مجروحان که از 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اخذ شده است، هزينه افراد کشته شده و معلوليت دائم و کيفيت زندگی مربوط به تصادفات جاده ای 

برون شهری در سال ١٣89 استان مازندران محاسبه شده است.
تعداد کشته  ها تصادفات ترافيکی در سال  ١٣89 استان مازندران در جدول )١- ٣( نشان داده شده است.

جدول 1- 3: ارقام پزشکی قانونی استان مازندران در مورد تعداد کشته  های تصادفات برون شهری درسال 1389]5[.

کلروستايیدرونشهریبرونشهریسال
١٣8966٢٣٠٣8١١٠٤6

تعداد مجروحان بر اساس ارقام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان مازندران در سال ١٣89 به تعداد ١86٧٤ نفر بوده است]٣[.

تعداد معلولیت  های دائم :
با توجه به تحقيق انجام شده، تعداد افراد معلول دائم در تصادفات جاده ای سال ١٣8٣ معادل ٠/٠٢8٥ درصد تعداد مجروحان ثبت شده 

در مراکز درمانی در نظر گرفته شده است]١[. لذا از اين ضريب برای سال ١٣89 نيز استفاده شده است.
تعداد افراد معلولیت دائم در تصادفات جاده ای سال 1389

           6 = ١86٧٤ ×  )١٠٠ / ٠/٠٢8٥( = سال ١٣89
3CTF(R) = NFR. CFR                                                                                                                          )3-1( رابطه

CTF(R)   = مجموع هزينه افراد کشته شده در تصادفات جاده ای برون شهری استان مازندران

NFR = تعداد افراد کشته شده در تصادفات جاده ای برون شهری استان مازندران

CFR = متوسط هزينه کشته شدن و کيفيت زندگی برای يک فرد
4CTPD(R)=NPD(R). CPD(R)                                                                                                                                                                                       )4-1( رابطه                                             

CTPD(R) = مجموع هزينه افراد معلول دائم در تصادفات جاده ای برون شهری در استان مازندران

NPD(R) = تعداد مجروحان سخت و معلوالن دائم تصادفات جاده ه ای برون شهری در استان مازندران

CPD(R) = متوسط هزينه يک معلوليت دائم

١      Cost of one fatality
٢   Cost of Permanent Disability
٣   Total Rural cost of fatalities
٤   Total Cost of Rural Permanent Disability
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           رابطه )5-1(                                                                               
 3 { } )()()( RTPDRT  F RT CCP  DfC +=δ

هزینه افراد کشته شده و کیفیت زندگی مربوط به تصادفات جاده های برون شهری استان مازندران سال  1389
با مشخص بودن تعداد کشته و تعداد معلوليت  های دائم و همچنين هزينه يک فوتی و معلوليت دائم، هزينه کشته شده و معلوليت دائم و 

کيفيت زندگی مربوط به تصادفات جاده ای برون شهری در استان مازندران در سال ١٣89 محاسبه شده است.

سال 1389 )میلیارد ریال(:

٤ ٤.۲٤۲٦۲ ۳.۳٦٦٥٦٦۲.)( =×== F  R F  RRT  F CNC

٤۳٫۲۸۸ ۹.٥۷۱۲٦. )()()( =×== RP  DRP  DRTPD CNC

{ } ۲ ۷ .۲٤٦۰۸ ۲.٤ ۳٤ ٤.۲٤۲٦)()()( =+=+= RTPDRT  FRT CCP  DfC δ

نتیجه گیری :

با بررسی ريشه  های تخلفات ترافيکی در ايران و استان مازندران و به استناد آخرين آمارهای ارائه شده از جانب سازمان های ذيربط محرز 
است که حداکثر تخلفات و حوادث ترافيکی با علل انسانی است که خود ريشه در برخی نارسايی  ها، کمبودها، کم کاری  ها و بي توجهی  های برخی 
از سازمان های مسئول دارد که می توان با برنامه ريزی و تدوين راهکارهای مناسب، طيف وسيعی از تخلفات رانندگی منجر به حوادث در ايران 
و استان مازندران را کاهش داد و يا تعديل نمود و از رشد روز افزون آن که باعث بروز آسيب های جبرای ناپذير اجتماعی و زيان  های هنگفت 

اقتصادی در کشور می  گردد جلوگيری نمود.
بنابر آنچه گفته شد، تشکيل يک پايگاه اطالعات تصادفات قابل اعتماد الزم است و بايد مقدمات آن اجرائی گردد. هدف اصلی تشکيل چنين 
بانکی کاهش تعداد و شدت تصادفات خواهد بود. پس گروه  های متخصصی نياز است تا با جمع  آوری، هماهنگ  سازی و تعيين صحت اطالعات 

جمع آوری شده و نيز تبادل آن با محققين بين المللی، رويکردی علمی به سوی روش های نوين تحليل تصادفات داشته باشد.
بر اساس بررسي های صورت گرفته شاخص تعداد کشته به ازای يکصد هزار نفر جمعيت در ايران معادل ٣٤ نفر برآورد شده است که اين 

موضوع ضرورت توجه بيشتر به مسائل ايمنی را نمايان می  کند.
هر چند يک درصد از کل جمعيت جهان در ايران زندگی می کنند ولی معادل ٢ درصد از کشته شدگان تصادفات را به خود اختصاص داده 
که رقم نگران کننده ای محسوب می  شود. عنصر هزينه افراد کشته شده، معلوليت دائم، کاهش کيفيت زندگی، آثار فرهنگی و اجتماعی سهم 
به سزائی در هزينه تصادفات را داشته که اين رقم 6٣ درصد آيتم های هزينه تصادفات می  باشد. متوسط هزينه فوتی و معلوليت دائم و کاهش 

کيفيت زندگی در تصادفات برون شهری در استان مازندران در سال ١٣89 معادل ٣٧١٧ ميليون ريال بوده  است.
منابع و مراجع :

آيتی، اسماعيل؛"هزينه تصادفات تئوری و کاربردی"، وزارت راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل، بخش پژوهش ايمنی حمل و نقل، بهار  «
.١٣88

اسماعيل،  « آيتی،  دکتر  و  مهدی  محمد  سيد  پور،  شهيدی  دکتر  ترجمه  مهندسی"،  اقتصاد  تيوزسن، جی.جی، وفابريکی، دابليو.جی،" 
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ٢٣١، چاپ دوم، ١٣8١.
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چکيده
از ميان منبع هاي انرژي تجديدشــونده، انــرژي گرمايي نهفته در 
درياها و اقيانوس ها منبعي اســت بســيار عظيم، که عــالوه بر تامين 
نيازهاي انرژي، قادر است بخش قابل توجهي از احتياجات غذايي بشر 
را در دهه هاي آينده تامين کند. يکي از راه هاي اســتفاده از اين منبع 
انــرژي بکار بردن نوعي ماشــين گرمايي به نامOTEC  اســت که از 
اختالف دماي موجود بين آب هاي ســطحي و عميــق برق توليد مي 
کند. عملکرد اين دســتگاه ها نياز به شرايطي خاص دارد که عبارتند از 
عمق مناسب، اختالف دماي کافي بين آب هاي سطح و عمق، رسيدن 
به اختالف دماي مطلوب در کمترين عمق، وجود جريان هاي دريايي، 
نبودن عوامل مزاحم طبيعي، نزديک بودن نواحي عميق دريا به ساحل. 
در اين مقاله شــرايط مطلوب درياي خزر و نيز بهترين نقاط ساحلي و 
غير ساحلي براي عملکرد انواع دستگاه هايOTEC بررسي شده و تا 
حد امکان با نواحي ديگر جهان که براي اين کار مناسب تشخيص داده 

شده مقايسه شده است.
کليد واژه- انرژي هاي تجديد شونده،  برق،  انرژيي گرمايي،  دريا.

مقدمه- 1
اقيانوس ها و درياها حدود ٧١% از کل ســطح زمين را پوشانده اند. اين 
بدين معني است که قســمت عمده انرژي تابشي خورشيد که به زمين مي 
رســد توســط آب هاي دريا و اقيانوس ها دريافت مي شود .در نواحي حاره 
اي که تابش خورشــيد تقريباً به صورت عمودي است انرژي دريافتي بيشتر 
مي باشد و اين باعث اختال ف دما بين آب هاي سطحي و آب هاي اعماق دريا 
مي شــود .در اليه اختالط تغييرات دما نســبت به عمق ناچيز و سپس اليه 
ترموکاليــن )با افزايش عمق دما کاهــش مي يابد( و بعد از اليه ترموکالين، 

اليه دما ثابت است که از اينجا به بعد تغييرات دما با عمق را نداريم.
طبق تعريف ماشــين هاي گرمايي چنانچــه دو منبع گرمايي در اختيار 
داشــته باشيم که دماي يکي از آن ها از ديگري باالتر باشد، ماشين همراه با 
دادن مقداري گرما از منبع گرم تر به منبع سردتر مقداري کار انجام خواهد 
داد .حال اگر ماشــين گرمايي در اختيار داشــته باشيم که از آب هاي گرم و 
سطحي اقيانوس و دريا به عنوان منبع گرمايي با دماي باال و از آب زير اليه 
ترموکالين به عنوان منبع گرمايي سردتر استفاده کند، اين دستگاه مقداري 
کار به ما خواهد داد .يک نوع ماشين گرمايي طراحي شده است که مي تواند از 
انرژي گرمايي موجود در آب درياها  توليد توان الکتريکي کند که اين دستگاه 
مبدل انرژي گرمايي راOTEC   مي نامند يک دياگرام شماتيک سيکل بسته 
نيروگاه OTEC در شکل)١-١( نشان داده شده است. مبدل هاي حرارتي که 
تحت عناوين اوپراتور و کندانســور شناخته مي شوند اجزاي کليدي هستند.
اين ماشين، مقداري از انرژي گرمايي آب هاي گرم و سطحي را به آب هاي 
سرد داده و همراه باآن مقداري کارمکانيکي )کارتوربين - ژنراتور( انجام داده 
که از آن براي توليد برق استفاده مي شود .جهت دستيابي به منبع گرمايي با 
دماي پايين آب سرد را توسط لوله هايي به سطح و درون دستگاه پمپ مي کنيم.

در نواحــي حاره اي از اختالفات دماي آب گرم و ســطحي  ) ٢٤تا٢٧  

استفاده بهينه از انرژي گرمايي موجود در 
آب نواحي جنوبي درياي خزردر توليد برق

مهندس علي چاوشي
کارشناسي ارشد مکانيک)تبديل انرژي(،نيروگاه نکا،

68



درجه ســانتي گراد( و آب ســرد اعماق ٥٠٠ تــا ١٢٠٠ متر ) ٤تا ٧  درجه 
سانتي گراد( استفاده مي شود.

 
.OTEC شکل )1-1(- دیاگرام شماتیک سیکل بسته نیروگاه

 چنانچه دماي آب ســطحي را ٢٧ درجه سانتي گراد و دماي آب 
ســرد اعماق را ٤ درجه سانتي گراد و دستگاه را کامالً ايده آل و بدون 
هيچگونه تلفات فرض کنيم، بازده بدست آمده6 /٧% است. در نهايت 
بــا در نظر گرفتن تلفات گرمايي در اجــزاء مختلف و مضر پمپ ها به 
بازدهي حدود٢/٥تا ٣ درصد مي رســيم .اين بازده بســيار کم است و 
ما ناچار مي باشــيم براي جبران اين امر، حجــم بااليي از آب گرم و 
سرد را به درون سيســتم پمپ کنيم. البته اين عمل مشکل چنداني 
براي ما ايجاد نمي کند، چون با سيســتمي روبرو هستيم که در فشار 
و دماهاي پايين کار مي کند. بنابراين مي توان از اجزاء بزرگ استفاده 
کردکه مقادير زيادي از آب دريا و ســيال کار در آن شارش دارد. هم 
چنيــن منبع انرژي گرمايي که مورد اســتفاده قرار مي گيرد بســيار 
عظيم بوده و ميليون ها کيلومتر مربع از ســطح زمين را پو شانده اند. 
عملکرد دســتگاه هايOTEC  نياز به يکسري شرايط خاص دارد که 
معموالً در نواحي حاره قابل دسترسي است، اما خوشبختانه در درياي 
خزر تمام پارامترهايي را که جهت کار کردن اين سيستم ها الزم است 

وجود دارد.
به طور کلي دســتگاه هاي OTECبر حســب نوع چرخه اي که 
در آن بکار رفته تقســيم بندي مي شــوند .نوع اول دســتگاه هاي با 
ســيکل بسته يارانکين که از سيال کاري استفاده مي کندکه از طريق 
جدارهايي بطور غير مســتقيم با آب دريا در تماسي است و اين سيال 
کار، بعد از تبخير شدن و چرخاندن توربين ژنراتور وارد کندانسور شده 
و بعد از اينکه به صورت مايع درآمد به چرخه بر مي گردد، و تشــکيل 
يک چرخه بســته را مي دهد. نوع دوم دستگاه هاي با سيکل باز است 
که در يک  خال نســبي آب گرم و ســطحي را به جوش آورده و بخار 
آب حاصله بعد از چرخاندن توربين در کندانسور چگاليده شده که مي 
توان به عنوان آب شــيرين از آن استفاده کرد .نوع سوم دستگاه هاي 
هيبريد اســت که ترکيبي از دو ســکيل بســته و باز است. در نهايت 
دستگاه هاي سيکل کالينا که از سيال کار ترکيبي استفاده مي کند و 
بازده اين چرخه از تمام چرخه هاي گفته شده باالتر است و با استفاده 

از آن مي توان بازده دستگاه هاي OTEC را تا دو برابر افزايش داد.
تقســيم بندي هاي ديگري براي اين سيستم ها مي توان قائل شد 

از جمله: دســتگاه هاي شــناور، زميني )پايه هاي دستگاه در ساحل 
اســت(، متحرک مانند کشتي، دســتگاه هايOTEC  غير از توليد 
برق کاربردهاي متعددي از جمله توليد آب آشــاميدن، تهويه مطبوع 

سردکننده ها، کشاورزي قطره اي، مزارع بيولوژيکي را دارند.
2 -OTEC شــرایط مطلوب براي کارکرددســتگاه هاي

ومقایسه آن باشرایط استثنایي موجود درجنوب دریاي خزر
اختالف دماي مناسب بین آب هاي گرم سطحي و آب سرد اعماق- 2-1

اختالف دماي ايده آل جهت کارکرد يک دســتگاه OTEC حدود٢٠  
درجه سانتي گراد اســت .اختالف دماي موجود در يک منطقه به طور موثر 
در قيمت تمام شــده اجزاء مختلف اين دســتگاه ها از جمله توربين، تبخير 
کننده، کندانســور و غير نقش دارد .به طور مثــال توربيني که براي نواحي 
حاره اي طراحي شــده )اختالف دماي ٢١ درجه سانتي گراد( در نظر گرفته 
شــده اســت، همينطور براي مبدل هاي حرارتي هر چه اختالف دما بيشتر 
باشد ابعاد و اندازه مبدل هاي حرارتي کوچکتر و در نتيجه قيمت تمام شده 
پايين تــر خواهد بود. در نواحي جنوبي درياي خزر در چهار ماه از ســال به 
اختالف دماي بيش از ٢٠ درجه ســانتيگراد نيز مي رسيم، اين اختالف دما 

براي يک درياچه که دور از نواحي حاره اي قرار دارد بي نظير است.
شکل)١-٢(مقايســه اي بين پروفيل دما را در چهار نقطه از درياي خزر 
  OTECو ســه ناحيه ديگر در مناطق حاره اي که براي نصب دستگاه هاي
مناســب، تشخيص داده شده نشان مي دهد .اين ســه نقطه ناورو در ژاپن، 

خليج مکزيک و پروتوريکو است.
رسیدن به اختالف دماي مطلوب در کمترین عمق- 2-2

اين عامل مي شــود که هزينه ساخت و بهاي برق توليدي کاهش يابد. 
ميزان عمق در نواحي حاره اي جهت رســيدن بــه اختالف  دماي مطلوب 
)حدود ٢٠ درجه ســانتي گراد(6٠٠  تا ١٢٠٠ متر اســت .چنانچه در شکل 
)٢-١( مشاهده مي شود اختالف دمايي را که در درياي خزر در کمتر از١٠٠  
متر حاصل مي شود در مناطق ديگر که براي کارکردن اين دستگاه ها در نظر 
  OTECگرفته شده حدود٥٠٠ متر است. بنابراين با بکاربردن دستگاه های
در جنوب درياي خزر از طول لوله هاي آب ســرد که قســمت عمده  اي از 
هزينه هاي مربوط به دســتگاه را شــامل مي شود، کاســته شده و نيز باعث 
سبک تر شدن و کاهش هزينه هاي دستگاه هاي شناور مي شود .از طرفي با 
کوتاه شدن طول لوله هاي آب سرد مصرف برق پمپ هاي آب سرد کاهش و 

در نتيجه توان الکتريکي خالص دستگاه افزايش مي يابد. 

)شــکل1-2(پروفیل دما نســبت به عمقد ر چند ایســتگاه 
اندازه گیري و مقایسه آن با سه ناحیه مختلف در جهان 
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  عمق مناسب- 2-3
نواحي جنوبي درياي خزر داراي مناطق عميقي است و به طور کلي اين 
قســمت عميق ترين ناحيه درياي خزر است که بيش از6٠ %کل آب درياي 
خزر را در بر مي گيرد .قســمت قابل توجهي از ايــن ناحيه عميق به طرف 
ســواحل کشور ايران است. به طوري که در اين منطقه عمق ١١٠٠ متر هم 
گزارش شده است. دستگاه هاي OTEC  شناور و متحرک مانند يک کشتي 
داراي نيروي محرکه اســت وبا اســتفاده از اطالعاتي که از ماهواره دريافت 
مي کند، به طرف منابع گرم آب دريا هدايت مي شود، نياز به عمق کافي دارند.
همانطور که در شکل)١-٣( مشاهده مي شود آب هاي کشور ايران داراي 
نواحي عميقي است و طبق بررسي هاي انجام شده بيش از ٣٥٠٠٠  کيلومتر 
مربع از آب هاي اين کشور و حدود ١٠٠٠٠٠ کيلومتر مربع از نواحي جنوبي 
درياي خزر داراي عمق مناسب جهت کار کرد دستگاه هايOTEC  است.

شکل)1-3(خطوط هم عمق در کل دریاي خزر  
وجود جریان هاي دریایي- 2-4

از عوامل بسيار مهم در عملکرد دستگاه هايOTEC  وجود جريان هاي 
دريايي اســت .زيرا بدون وجود اين جريان ها مخلوط آب سرد و گرم توسط 
دســتگاه که داراي دمايي پايين تر از دماي ســطحي آب اســت، در اطراف 
دستگاه باقي مي ماند، و باعث پايين آمدن توان و اختالف در کارکرد دستگاه 
مي شــود .براي رفع اين مشــکل بايد آب دريا را بعد از اســتفاده با سرعت 
مشخصي به بيرون از سيستم پمپ کنيم، که اين عمل باعث مصرف بي دليل 
برق و پايين آمدن توان خالص الکتريکي دستگاه مي شود. محاسبه ها نشان 
مي دهد که با وجود جرياني با ســرعت. ٠/٠٣متر بر ثانيه حتي يک دستگاه 
 ٤٠٠مگاوات بدون هيچ مشکلي کار خواهد کرد. در درياي خزر جريان هاي 
گردشــي متعددي وجود دارد که سرعت آنها بيش از اين مقدار است سرعت 
اين جريان ها در مناطق عميق کمتر از نواحلي ســاحلي است، به طوري که 
در نواحي ســاحلي دستک در شمال شرقي رشت سرعت جريان حدود٠/٠٣ 

متر بر ثانيه گزارش شده است.

نبودن عوامل مزاحم طبیعي- 2-5
از عوامل طبيعي که عملکرد دســتگاه هايOTEC  را به نحو شديدي 

تحت تاثير قرار مي دهد، وجود جريان هاي جذر و مدي، 
امواج بلند، طوفان ها و بادهاي شديد است، جذر و مد باعث تغييرات سطح 
آب و در نتيجه نوسان در فشار دروني دستگاه و مبدل هاي حرارتي به خصوص 
در دستگاه هاي از نوع زميني مي شود .امواج بلند نيز باعث نوسان هاي سطح 
آب و تغيير در فشــار و نيز فرسايش و تخريب دستگاه مي شود .خوشبختانه 
دريــاي خزر)يا درياچه خزر( به دليل متصل نبــودن به آب هاي آزاد داراي 
جذرومد نيست و نيز امواج بلند و طوفان هايي که در سواحل ژاپن و آمريکا 
وجود دارد)اين دو کشور در اين زمينه بيشترين سرمايه گذاري را کرده اند(

در درياي خزر کمتر ديده مي شــود که اين خود عامل مهمي در کارکرد هر 
چه بهتر انواع دســتگاه هايOTEC  در آب هاي شمالي کشور ايران است.

نزدیک بودن نواحي عمیق دریا به ساحل- 2-6
 OTECاين عامل نيز يکي از مهمترين موارد جهت کاربرد سيستم هاي
اســت. زيرا نزديک بودن به نواحي عميق عالوه بر اينکه طول لوله هاي آب 
ســرد دســتگاه هاي زميني را کاهش مي دهد)چون دستگاه آب سرد خودر 
را از اعماق تامين مي کند( و باعث پايين آمدن قيمت تمام شــده دستگاه و 
برق توليد مي شود، هم چنين مي توان هزينه انتقال برق، هزينه تدارکات و 
نگهداري دستگاه هاي شناور را کاهش داد. نقاط متعددي در سواحل جنوبي 
درياي خزر وجــود دارند که با کمتري فاصله ممکن مي توان به عمق کافي 
جهت قرار دادن دستگاه و نيز رسيدن به اختالف دماي مناسب دست يافت.

موقعیت رقابتي- 3
 OTEC شرايط بازار الکتريسيته را در نواحي نزديک به نيروگاه هاي
مي توان برحســب نوع برق توليد براي تأمين بارهاي حاشيه اي طبقه 
بندي کرد.منابع متعارفي که براي مقايسه درنظرگرفته شده اند همان 
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منابعي هستند که در مورد ساير انرژيها بکار برده مي شود مي باشد و 
تحت عنوان"مبنايي براي مقايسة اقتصادي" معرفي مي گردند ضريب 
ظرفيت نيروگاهOTEC8٥ " فرض مي شود که اعتبار ظرفيتي کامل 
را به همراه دارد. يک نکته ديگر که در نظر گرفته شده است اين است 
که آيا بازاري براي آب شــيرين وجود دارد يا نه. جدول)١-١( نشــان 
مــي دهد که با در نظر گرفتن فرض هاي مختلف دربارة کاهش هزينة 
ســرمايه گذاري و نرخ بهره در چه مواردي نيروگاه هاي OTEC قادر 
به رقابت هستند، مقايســه بر قيمت دالرثابت و نرخ هاي واقعي بهره 
مبتني است، همچنين افزايش قيمت نفت نيز در نظر گرفته شده است

OTEC جدول )1-1(- پتانسیل بازار

نکات 
     OTEC = C  مي تواند رقابت کند.

     W = بازار آب وجود دارد.

     N = بازار آب وجود ندارد.
     ١- هيچ کنترلي بر آلودگي هوا اعمال نمي شود. 

     ٢- فقط در مورد صدور گازهاي اسيدي کنترل وجود دارد.
     ٣- تمام آالينده هاي هوا کنترل مي شوند.

     نتايج نشــان مي دهد که حتي در شرائط فعلي توسعه نيروگاه 
OTEC قادرند جايگزين ژنواتورهاي ديزلي شوند

مقایســه هزینه نیروگاه OTEC با سایر نیروگاه هاي - 4
متعارف

بــراي نمايش بهتر قياس بين هزينه توليد قدرت از روش نيروگاه
OTEC با ســاير نيروگاه هاي ديگر اعداد و ارقامي که تا کنون براي 

اين نيروگاه ها بدست آمده است را در جدول)١-٢ ( آمده است:
 نیروگاه

بخار
 )سوخت
فسیلي(

 توربین
گاز

نیروگاه
OTEC

هزينه نصب  $ / kwh250105350-300

هزينه ثابت  kwhC //466/0196/06/0-4/0

عمليات تعمير و نگهداري
kwhC //

091/037/03/0

هزينه سوخت  kwhC //964/0557/1___

هزينه توليد  kwhC //52/1123/275/2-5/1

جدول )1-2( قیاس بین هزینه تولید قدرت از روش نیروگاه
OTEC با سایر نیروگاه هاي دیگر 

هزينــه تعميــر و نگهداري شــامل تعميــرات کلــي، نگهداري، 
پرســنل عمليــات و نظــارت، روغــن کاري و ســاير هزينه ها مي 
باشــد.که ايــن مقاديــر بطور دقيــق در دســترس نيســتند، ولي 
ازآنجائيکــه کمترازهزينه هاي مشــابه در واحدهــاي توربين گازي 
 مي باشــند، در حــدود ٣/٠ ســنت برکيلووات ســاعت تخمين زده 
 ٣٥٠ /C kwh/ مي شــود. هزينة نصب نيــروگاه هســته اي تقريباً 

برآورده شده است
بحث و نتیجه گیري

با توجه به مطالب گفته شده نواحي جنوبي درياي خزر از لحاظ شرايط، 
براي اســتفاده از انرژي گرمايي دريا و کارکرد انواع مناسب است، به طوري 
که در چهار ماه از ســال مي توان به اختالف دماي باالتر از ٢٠ درجه سانتي 
گراد  دســت يافت .در فصل تابســتان ميانگين دماي سطحي بيشتر از٢٧  
درجه سانتي گراد اســت. طبق بررسي هايي که بر روي پروفيل دما و شکل 
ترموکالين در نواحي جنوبي و مياني درياي خزر انجام شــده، اين نتيجه را 
مــي توان گرفت که در عمق ١٥٠ متر در تمام نقاط اندازه گيري شــده به 
دماي حدود 6 درجه سانتي گراد مي رسيم )شکل١ -٢( بنابراين در پنج ماه 
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از سال )١٥خرداد تا آبان ماه( به اختالف دماي حدود ٢٠ درجه سانتي گراد 
دســت خواهيم يافت )البته اين مطلب با در نظــر گرفتن خطوط همدماي 
موجود بيان شده( و بنابراين انواع دستگاه هايOTEC   در پنج ماه از سال 
در حالــت ايده آل کار مي کنند و با توجه به اينکه منبع انرژي گرمايي دريا 
 ٢٤ســاعت از روز قابل استفاده اســت، بنابراين دستگاه هاي OTEC مي 
توانند با ساير سيتم  هايي که از منابع انرژي تجديد پذير استفاده مي کنند، 
رقابت کند، زيرا بسياري از اين منابع تجديدپذير قسمتي از روز )نيروگاه هاي 

خورشيدي و فتولتائيک( و يا بخشي از سال کار مي کنند.
مشــکلي که در اينجا وجود دارد اين اســت که تعداد ماه هايي از 
ســال که يک دســتگاه در درياي خزر کار مي کنــد کمتر از نواحي 
حاره اي است و اين به دليل نوسان هاي دماي سطحي درياي خزر در 
فصول مختلف اســت،  که عملکرد دستگاه را نيز تحت تاثير قرار مي 
  OTECدهد. با پيشرفت هايي که در ساخت و طراحي دستگاه هاي
صورت گرفته و با تعبيه کردن دريچه هاي کنترل حرارتي ميزان دبي 
آب گرم و ســرد را تغيير داده و يا اينکه به وسيله کمپرسورهايي فشار 
درون دستگاه را تنظيم مي کنند و بدين ترتيب نوسان هاي مربوط به 
دماي سطحي آب تا حدودي جبران مي شود و دستگاه مدت بيشتري 

از سال را کار مي کند.
پیشنهادات

با بررســي مطالب گفته شــده موارد زير را مي توان به عنوان پيشنهاد 
مطرح کرد:

نقاط متعدددي از سواحل جنوبي درياي خزر جهت کارکرد . ١
دستگاه هايOTEC  زميني وجود دارد ولي سه نقطه از سواحل 
کشور ايران که داراي بهترين شرايط است عبارتند از :)الف(غرب 
سواحل انزلي، حوالي طالب آباد، )ب( حوالي سواحل دستک شمال 
شرقي رشت)ج( غرب چالوس حوالي کالرآباد و در اين نقاط بسته 
به اينکه نياز به برق و آب شيرين تا چه حد باشد، مي توان از 
دستگاه هاي ١ تا ١٠ مگاوات سيکل باز يا ١٠ تا ٥٠ سيکل بسته 

)مگاوات توان خالص( استفاده کرد.
بهترين محل براي دستگاه هاي شناور موارد فوق است ولي نقاط . ٢

ديگري را نيز مي توان در نظر گرفت.
متحرک مي توانند در قسمت وسيعي از . ٣   OTECدستگاه هاي

جنوب درياي خزر کاربرد داشته باشند.
مراجع

١- Anderson, J.et al., ١966, " Thermal power from sea 
water" mechanical Engineering, U.S.A, pp٤6-٧١.
٢- Bathen, Karl H.١9٧6 " Oceanogrophic and Socio- 
Economic Aspects of and OTEC proof - of - conpcept 
test site in Hawii" , U.S.A, p. ١6١٧١ - ٢.
٣- Beck, Earl J.١9٧٥ " Ocean Thermal Gradient 
Hydraulic Power plant"science, U.S.A, pp. ٢96-٢9٣.
٤- Bin Juine Huang and Ho- Tsenlee ١9٣٠, "Feasibility 
Analysis of an OTEC plant As the Bottom eycle of 
the third unclrar power plant " Journal of the, Chinese 
institute of Engineers, vol.١6, ١٠.pp.
٥- Claude, Geroges ١9٣٠, "Power from Tropical seas " 
mechanical Engineering vol.٥٢, pp. ١٠٣-١٠٤٤6.
6- Covrot, D.E.١99٣,"Economics of ocean Thermal 
Energy conveesion"Renewable Energy, vol.٣,U.S.A 
p.6-89١.
٧- Creber,D.k. and A. Johnson, ١99٤, Design  

consideration for a clised - cycleOTEC Plant for
8- Dokuin, I.Ya ١99٥, " The projecect for constructing 
an
ocean Tenperature gradient power station of Dickson 
Island " Thermal Engineering, vol.٤٢,p.١٣٥-١٤٠
9- Dugger , G.L.Olsen, H.l. ١9٧٥, "Floating ocean   
Thermal power plant and potential products" Journal of 
hydronavtics, vol. 9, pp.١٢9- ١٤١.
١٠- Dugger , G.L.and francis , E.J., ١9٧6,"maritime   
Aspects of producing product at OTEC plants at 
sea Delivering them to the united states " confrence 
proceedings, workshop on Enrgy from the oceans, 
١٢.pp.
١١- F.Notaro, et al., ١9٧٥,"Ocean heat exchangers " Mid 
- Project progress Report under NSF)RANN( Grant 
No.٢١ ,٤٣٤٤١.pp.
١٢- Frand Notaro ١9٧6, "Heat Exchamgers for ocean 
Thermal power plants " confrence proxeedings, 
workshop, on Energy from the Oceans , U.S.A, ٢٥.pp.
١٣- Fred Godshall, ١9٧6, working group Resource, 
oceanographic and Environmental Aspects of 
ocean Thermal plants Raleigh, North caroilna, 
٤٤.pp.

72



مهندس امير فوالدی

با ســالم به دوســتان و همکاران عزيز و محترم. چند 
وقتی اســت که ذهنم را موضوعات مختلفی درگير کرده 

اســت و پس از مدت ها تصميم گرفته ام که پاره ای از 
دل مشغولی های خودم را با همکارانم  و دوستانم در 

ميان بگذارم. البته آن ها موضوعاتی ســاده هستند 
ولی می توانند در حالــت کلی وضعيت فرهنگی 

جامعه ما را تحت تاثير خود قرار دهند.  
من ناراحت می شوم. بله ناراحت می شوم 

وقتی می بينم که مردم، همسايه، دوست 
و آشــنا بی توجه به حقوق ديگران در 
خيابان زباله می ريزند. ريختن زباله هم 
به صورتی اســت که انگار ريختن زباله 

وظيفه شرعی هر کسی است. نکته جالبی 
که به نظر می رســد اين اســت که به عنوان 

مثال شــخصی وارد ســوپر مارکت می شود و 
کيکی ميخرد و پس از خروج از ســوپر مارکت 
آن را خورده و ســريعاً بســته بندی پالستيکی 
آن را به جای ســطل زباله، در خيابان و يا جوی 
آب می اندازد. در اينجا ٢ نکته به وجود می آيد 
که جواب به آن ها می تواند پاسخگوی اين اتفاق 

باشد.
١-پس از خوردن هر نوع خوراکی در خيابان، 
بسته بندی آن سريعاً نجس شده و به دليل نجاست 
بايد به سرعت هرچه تمام تر از شخص دور گردد.

٢- عــدم توجه به قوانيــن اجتماعی و حقوق 
ديگران

جواب به نکات باال می تواند فرهنگ اجتماعی 
ما را نشــان بدهد. با اندکی انديشه کردن می توان 
فهميد که بســته بندی مــواد غذايی ذاتــاً دارای 
نجاســت نمی باشــد و در هنگام استفاده نيز امکان 
اين موضــوع وجود ندارد. بدليل آنکــه مواد غذايی 

هيچگاه در ظروف و بسته بندی های کثيف قرار نگرفته و شرکت های 
توليد کننده در تبليغاتشــان بر روی کيفيت و پاکيزگی و بهداشــتی 
بودن محصوالت خود تاکيد می کنند. پس اگر شائبه نجاست در مواد 
غذايی وجود می داشت،  اصاًل خريداری نمی گرديد که مورد استفاده 

قرار بگيرد. بنابراين نکته اول کاماًل منفی اســت. پس چه دليلی دارد 
که شــخص اين عمل را انجام می دهد. باتوجه به مورد گفته شــده،  
می توان فهميد که اين موضوع به دليل فقر فرهنگی و عدم توجه به 
قوانين اجتماعی و حقوق ديگران صورت می پذيرد. آيا کســانی 

که چنين عملی انجام می دهند به عواقب آن می انديشند؟
چندين سال پيش در اخبار موردی را شنيدم که هنوز برای 
اينجانب جالب اســت. در کشور ســنگاپور که به عنوان يکی از 
کشــورهای زيبا و تميز و دارای سطح رفاهی باال مطرح است 
ريختن زباله در خيابان دارای مجازات ســنگينی است و در 
يک مورد مردی که بــه ريختن زباله در خيابان مبادرت 
ورزيــد، محکوم به تميز کــردن خيابان ها به مدت 8 
ساعت شد و تمام مدتی که آن شخص در حال تميز 
کردن خيا بان هــا بود، يکی از کانال های تلويزيونی 
ســنگاپور به صورت کامل و زنــده فعاليت های او را 
برای تمام مردم کشــور پخش می نمود. کمی فکر 

کنيم....
نتيجه آن عمل چه شد؟؟؟؟؟؟ نتيجه آن شد که 
کشــور سنگاپور به عنوان يکی از کشورهای زيبا و با 
کيفيت دنيا به حســاب می آيد و خود را به عنوان 

يک کشور پيشرو در جهان معرفی کرده است.
حــال به خود و اطراف خــود فکر کنيم. 
به خيابان های شــهر،  به ساحل دريا،  به 
جاده های بين شهری، به کوه و جنگل 
و ايــن همــه موهبت خــدادادی. 
فقط کمی فکر کنيم. آيا ما 

نمی توانيم ؟؟؟؟؟؟؟؟

منـِدلَمـميگيرد...!
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قراردادبتن ریزی

اين قرارداد در تاريخ ....................... مابين شرکت ................... به نمايندگی ..................... به نشانی.............................. تلفن.................. که در اين 
قرارداد پيمانکار ناميده می شود از يک طرف و آقای .................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ...................... صادره از ..................... و 
به نشانی ................................ تلفن ......................................... که از طرف ديگر کارفرما ناميده می شود مطابق با شرايط و مشخصات ذيل امضاء 

و مبادله گرديد.
ماده 1- موضوع قرارداد

١ - ١ - تهيه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبيعی يا شکسته با ١٥٠ کيلوگرم سيمان در متر مکعب
١ - ٢ - تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبيعی يا شکسته با ٣٥٠ کيلوگرم سيمان در متر مکعب

١ - ٣ - حمل و پمپاژ و ويبره کردن )متراکم کردن( بتن
١ - ٤ - تهيه و اجرای گروت برای زيربيس پليت و محل های الزم

ماده 2- اسناد و مدارک قرارداد
٢ - ١ - قرارداد حاضر

٢ - ٢ - نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابالغ می گردد.
٢ - ٣ -کليه دستور کارهايی که در حين اجرا توسط کارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ می گردد.

ماده 3- مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد حدودا ....................................... ريال پيش بينی می گردد که تا ٢٥ درصد قابل افزايش يا کاهش می باشد که بر اساس صورت 

وضعيت پيشرفت کار طبق تأييد نماينده کارفرما قابل پرداخت خواهد بود بر اساس نرخنامه ذيل.
ريال ٣- ١ - بتن مگر با عيار ١٥٠ کيلوگرم سيمان در متر مکعب از قرار متر مکعبی ..................................................... 
ريال ٣ - ٢ - بتن با عيار ٣٥٠ کيلوگرم سيمان در متر کعب از قرار مترکعبی .................................................................. 
ريال ٣ -٣ - تهيه و اجرای گروت از قرار هر دسيمتر مکعب ..................................................................................................    
ريال ٣ -٤ - مضرس کردن، آجدار کردن يا راهراه کردن سطوح بتنی رامپ ها و موارد مشابه متر مربعی ..................  
ريال ٣ -٥ - ليسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی متر مربعی ...........................................................................................     

تبصره1: اگر طبق مشخصات فنی، ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک ميکسر انجام شود هيچ گونه اضافه بهايی عالوه 
برقيمت های پيش بينی شده در اين قرارداد، پرداخت نمی شود.

تبصره2:چنانچه استفاده از افزودنی های بتن ضروری باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نياز بر اساس دستورالعمل تهيه اقالم 
فاکتوری شرح و بهای واحد مورد نظر تهيه و پرداخت می گردد.

تبصره3:هزينه کرم بندی زمانی قابل پرداخت است که کرم بندی مورد نياز بوده و توسط مهندس مشاور به صورت کتبی ابالغ شود.
درصد تعلق می گيرد. تبصره4: بابت بتن ريزی در ستون ها و ديوارها اضافه بهايی معادل ............  
درصد تعلق می گيرد. تبصره5:بابت بتن ريزی پله ها و پاگردها اضافه بهايی معادل .......................  
درصد تعلق می گيرد. تبصره6: بابت بتن ريزی در بتن مسلح اضافه بهايی معادل ...........................  

ماده 4 - نحوه پرداخت
پس از اتمام کار پيمانکار موظف است نسبت به تهيه صورت وضعيت کارهای انجام شده اقدام و پس از تاييد نماينده کارفرما با توجه به مفاد 

قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ١٠ درصد حسن انجام کار و ٥ درصد ماليات اقدام خواهد شد.
تبصره5 :   ١ درصد حسن انجام کار پس از تحويل موقت و ٥ درصد پس از تحويل قطعی با درخواست کتبی پيمانکار و تاييد کارفرما به 

پيمانکار پرداخت می گردد.
تبصره2: ١٠ درصد کل قرارداد به عنوان پيش پرداخت از سوی کارفرما به پيمانکار پرداخت می گردد.

ماده 5- مدت قرارداد
مدت قرارداد جمعا ................... روز / ماه شمسی از تاريخ .................... لغايت ..................... می باشد.

ماده 6- مشخصات فنی
پيمانکار موظف به رعايت موارد ذيل می باشد.

6 - ١ - سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن بايد با مشخصات تعيين شده در مبحث پنجم مقررات ملی 
ساختمانی ايران تحت عنوان )مصالح و فرآورده های ساختمانی( و همچنين با ضوابط تعيين شده در آيين 

نامه بتن ايران مطابقت داشته باشد. 
6 - ٢ - سنگدانه های ريز و درشت مصرفی در بتن بايد تميز، سخت، پايا و عاری از مواد شيميايی جذب شده، 
پوشش های رسی، گچی و مواد ريز ديگری باشند که به چسبندگی آن ها با خمير سيمان اثر می گذارند. مقدار 
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مواد زيان آور موجود در سنگدانه ها نبايد از مقادير حداکثر مجاز قيد شده در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند.
6 - ٣ - آب مصرفی در ساخت بتن بايد تميز و صاف باشد. بايد از مصرف آب حاوی مقداری زياد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن 

يا آرماتور از قبيل روغن ها، اسيدها، قليايی ها، امالح، مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد.
6 - ٤ - در مورد مواد افزودنی در بتن بايد:

الف( مؤثر بودن مواد افزودنی بايد قبل از مصرف و به کمک نمونه های آزمايشی مخلوط و بتن مورد کنترل و تاييد قرار گيرد.
ب( اگر بيشتر از يک نوع ماده افزودنی بکار رود، بايد سازگاری مواد مصرفی، با يکديگر مورد بررسی قرار گيرد.

ج( اندازه گيری مواد افزودنی بايد به دقت انجام پذيرد. اگر بيش از يک نوع ماده افزودنی به کار رود اندازه گيری هر يک از آن ها به طور 
جداگانه صورت گيرد.

6 - ٥- در ساخت بتن برای مصرف در بتن آرمه نبايد از کلرور کلسيم يا هر ماده افزودنی حاوی کلريد به غير از ناخالصی های مربوط به مواد 
تشکيل دهنده ماده افزودنی استفاده شود.

6 - 6- کليه وسايلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می روند، بايد تميز باشند.
6 - ٧- کليه مواد زايد و همينطور يخ بايد از محل های مورد بتن ريزی زدوده شوند.

6 - 8- قالب ها بايد به نحوی مناسب اندود شوند.
6 -9- مصالح بنايی پر کننده ای که در تماس با بتن خواهند بود بايد به خوبی خيس شوند.

6 -١٠- قبل از ريختن بايد آب اضافه از محل بتن ريزی خارج شود مگر آن که استفاده از قيف و لوله مخصوص بتن ريزی در آب )ترمی( 
مورد نظر باشد يا دستگاه نظارت آن را مجاز بداند.

6 -١١- قبل از ريختن بتن جديد روی بتن سخت شده قبلی بايد اليه ضعيف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم ديگر زدوده شوند.
6 -١٢- بتن بايد با رعايت ضوابط مندرج در آيين نامه بتن ايران طوری مخلوط شود که کليه مواد تشکيل دهنده آن به صورت همگن و در 

مخلوط کن پخش شود. قبل از پر کردن مجدد، بايد مخلوط کن را بطور کامل تخليه کرد.
از  باشد که  و مطابق روش هايی  ايران  بتن  نامه  آيين  رعايت ضوابط  با  بايد  ريزی  بتن  نهايی  تا محل  از مخلوط کن  بتن  انتقال   -١٣-  6
جدا شدن يا از بين رفتن مصالح جلوگيری شود. وسايل انتقال و حمل بتن بايد قادر باشند، بتن را در هر شرايطی و با هر روشی به طور 
 مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ريزی برسانند. اين ضوابط برای کليه روش های بتن ريزی از قبيل استفاده از پمپ، تسمه نقاله، 

سيستم های بتن پاشی، چرخ دستی، جام و جرثقيل و ترمی از اعتبار برخوردارند.
6 -١٤- بتن بايد تا حد امکان نزديک به محل نهايی خود ريخته شود تا از جدائی دانه ها در اثر جابجايی مجدد جلوگيری گردد.

6 -١٥- آهنگ بتن ريزی بايد طوری باشد که بتن همواره در حالت خميری باقی بماندو بتواند به راحتی در فضاهای بين ميلگردها راه يابد.
6 -١6- بتنی که پس از افزودن آب به آن، يا بعد از گيرش اوليه دوباره مخلوط شود نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

6 -١٧- سطح فوقانی بتن ريخته شده بين دو درز اجرائی افقی متوالی بايد تراز باشد.
6 -١8- بتن بايد در طول عمليات بتن ريزی با استفاده از وسايل مناسب بطور کامل متراکم شود طوری که کامال ميلگردها و اقالم مدفون 

را در بر گيرد و قسمت های داخلی و به خصوص گوشه های قالب ها را به خوبی پر کند.
6 -١9- هنگام بتن ريزی، هيچ قسمت از بتن نبايد دمايی بيشتر از ٣٠ درجه سلسيوس داشته باشد.

6 -٢٠- کليه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها، آب اختالط، ميلگردها و نيز کليه سطوحی که بتن با آن ها تماس خواهد داشت مشتمل 
بر قالب ها، زمين و بتن سخت شده قبلی بايد از هر گونه يخ زدگی عاری باشند.

6 -٢١- هنگام بتن ريزی دمای هيچ قسمت از بتن تازه از ١٠ درجه سلسيوس کمتر نباشد.
6 -٢٢- عمل آوردن با آب فقط زمانی مجاز است که شواهدی حاکی از رسيدن مقاومت قطعه بتنی به ٥ مگا پاسگال در دست باشد.

6 -٢٣- برای تامين پيوستگی بين اليه های بتن در محل درزهای اجرائی بايد سطح بتن قبلی را خشن ساخت و سپس اليه بعدی را ريخت.
ماده 7- تعهدات پیمانکار

٧ -١- پيمانکار از محل کار بازديد و از کم و کيف آن کامال مطلع می باشد و کليه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رويت 
نموده است و هيچ عذری از اين حيث پذيرفته نيست و پيمانکار هرگونه ادعا و اعتراضی را از اين حيث از خود سلب می نمايد و کليه کارها 

را طبق نقشه و دستور کارها زير نظر دستگاه نظارت بدون عيب و نقص انجام دهد.
٧ -٢- پيمانکار می بايستی در تمام مراحل کار رأسا در کارگاه حاضر بوده و در غياب خود نماينده تام االختيار ذيصالح با اطالعات فنی مورد 

نياز که مورد تاييد کارفرما نيز باشد حضور داشته باشد.
٧ -٣- پيمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ................... ريال به صورت چک تضمين شده 
بانکی در قبال اخذ رسيد تحويل کارفرما نمايد. چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پيمانکار مسترد می 

گردد.
٧ -٤-چنانچه پيمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننمايد، سپرده پيمانکار به نفع کارفرما ضبط 
و قرارداد فيمابين بدون نياز به هيچگونه تشريفات بی اعتبار تلقی می گردد. تشخيص و اعالم کتبی کارفرما 

در اين مورد مالک قرار خواهد گرفت.
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٧ -٥-چنانچه پيمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نمايد کارفرما می تواند بدون نياز به تامين دليل از دستگاه های قضايی 
و مراجع ذيصالح نسبت به تنظيم صورتجلسه کارکرد که به تاييد دستگاه نظارت رسيده اقدام و يک نسخه از آن را تحويل پيمانکار نمايد. 

همين صورت جلسه برای اقدامات بعدی کارفرما مالک خواهد بود.
٧ -6- پيمانکار متعهد است به رعايت دقيق برنامه زمان بندی اجرای عمليات و در صورت هر گونه تاخير نسبت به برنامه که ناشی از کار 

پيمانکار باشد، کليه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.
صورت  به  و  شکل  هر  به  را  اقدام  گونه  هر  حق  کارفرما  واگذاری  اثبات  صورت  در  و  ندارد  را  غير  به  کار  واگذاری  حق  پيمانکار   -٧-  ٧ 

تام االختيار خواهد داشت.
٧-8- پيمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت که طبق صورتجلسه به او تحويل شده مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پيمانکار 

مسئول پاسخگويی و جبران است.
٧ -9- پيمانکار مسئوليت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظيفه و اتباع بيگانه خارجی )افغانی( يا افرادی را که به 
نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر اين قرار داده که افراد پيمانکار هيچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

٧ -١٠- پيمانکار ملزم می گردد هر گاه عدم صالحيت اخالقی و يا فنی يک يا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخيص مسئولين کارگاه محرز 
گردد، حداکثر ظرف مدت ٤8 ساعت از اعالم مسئولين کارکنان مذکور را تسويه حساب و تعويض و به جای آن ها افراد مورد تاييد را به کار 

گمارد.
٧ -١١- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پيمانکار، پيمانکار مسئوليت تهيه، تکميل و امضای فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنين 

کليه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.
٧ -١٢- پيمانکار مسئوليت کامل ايمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که لوازم و تجهيزات ايمنی و بهداشتی را تهيه 
و پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نمايند تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند.در ضمن رعايت مبحث ١٢ 

مقررات ملی ساختمان نيز اجباری می باشد و مسئوليت قصور در اين موارد از جهت کيفری و حقوقی متوجه پيمانکار است.
٧ -١٣- پيمانکار تعهد می نمايد که در پايان هر روز ليست کارگران خود را با مشخص نمودن وظيفه مربوط به دفتر کارگاه تحويل نمايد.

٧ - ١٤- بين کارگران و عوامل پيمانکار و کارفرمای اين قرارداد هيچگونه رابطه کارگری و کارفرمايی برقرار نخواهد شد، در نتيجه مسئوليت 
کليه حوادث ناشی از کار در کارگاه که به پيمانکار تحويل شده از جهات کيفری و حقوقی متوجه پيمانکار خواهد بود.

٧ - ١٥- پرداخت حقوق دولتی متعلق به اين قرارداد کال به عهده پيمانکار است و در هر مورد که تکليف قانونی کارفرما باشد از مطالبات 
پيمانکار کسر و به حساب مراجع مربوطه واريز خواهد کرد.

٧ - ١6- چنانچه کار پيمانکار همراه با نقص فنی باشد که قابل رفع از طرف پيمانکار نباشد خسارت مربوط به آن نقص با نظر کارشناس 
رسمی دادگستری از مطالبات پيمانکار و با چک موضوع بند ٧-٣ کسر خواهد گرديد.

٧ -١٧- تهيه کليه ابزار آالت و لوازم به عهده پيمانکار می باشد.

ماده 8 - تعهدات کارفرما
8 -١- تامين آب و برق مورد نياز کار

8 -٢- چنانچه تاخير به واسطه اقدام يا عدم اقدام کارفرما باشد، پيمانکار جريمه ای نخواهد پرداخت و نيز مطالبه مبلغی به عنوان خسارت 
را نخواهد داشت و تشخيص اين موضوع به عهده کارفرما می باشد.

ماده 9 - موارد فسخ قرارداد
9 -١- انتقال قرارداد يا واگذاری عمليات به اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگر از طرف پيمانکار.

9 -٢- عدم اجرا تمام يا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پيش بينی شده.
9 -٣- تاخير در شروع به کار بيش از يک هفته از تاريخ ابالغ قرارداد.

9 -٤- تاخير در اجرای کار به طوری که داللت بر عدم صالحيت مالی و فنی و يا مسئوليت پيمانکار نمايد.
9 -٥- غيبت بدون اجازه پيمانکار و يا تعطيل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما برای مدت بيش از ....................... چند روز

9 -6- عدم پيشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بايستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود.
9 -٧- نقص هر يک از مواد قرارداد و عدم کيفيت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت.

تبصره: در کليه موارد مذکور تشخيص و نظر کارفرما مالک عمل بوده و قاطعيت دارد.
ماده 10

اين قرارداد در ده ماده در سه نسخه در ساری تهيه و تنظيم شده که هر نسخه حکم واحد را دارد و قابل 
اعتبار می باشد.

پیمانکار                                                               کارفرما
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مصاحبه با مهندس جوان

مهندس عبداله سعیدی کیاسری
مصاحبه با مهندس جوان

با عرض سالم،  لطفا خودتان را به اختصار معرفی نماييد. 

با سالم خدمت همه همکاران و دوستان خوبم در مجموعه کانون مهندسين ساری،  عبداهلل سعيدی کياسری هستم،  ٣٢ ساله،  فارغ التحصيل دانشگاه صنعتی 
بابل در رشته مهندسی عمران. 

لطفا در مورد سوابق حرفه ای خود توضيح دهيد. 

پس از پايان دوران تحصيل در دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل،  در يک شرکت خصوصی به عنوان مهندس ناظر پروژه استخدام شدم،  در همين حال با عضويت در يک شرکت 
فنی و مهندسی و اخذ رتبه از استانداری مازندران به ارائه خدمات فنی با چند سازمان دولتی از جمله نوسازی مدارس پرداختم. هم اکنون نيز به عنوان عضو هيات مديره 
شرکت پايدار ابنيه سازان آراد دارای رتبه ٥ از استانداری و همچنين رييس هيات مديره شرکت آکام انبوه سازان ساری به عنوان سازنده حقوقی مشغول فعاليت می باشم .

لطفا در مورد سوابق و فعاليتهای اجتماعی خود نيز توضيح دهيد.

برگزاری دو دوره مسابقات سراسری بتن، همايش منطقه ای مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی بابل، مديريت اجرايی مجله علمی تخصصی عمران مازندران 
وابســته به انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی بابل، همکاری با سازمان نظام مهندســی و کانون مهندسين ساری در برگزاری همايش ها و نمايشگاه های 
تخصصی، نايب رييس در کميسيون انتشارات و اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و در نهايت راه اندازی پايگاه خبری ويژه اخبار نظام 
مهندسی استان های شمالی کشور از جمله فعاليت هايی می باشد که بدان افتخار می کنم و معتقدم همه مهندسان اين استان عاله بر فعاليت های مستمر 
حرفه ای به قدری توانمند هستند که در فعاليتهای متعدد جانبی و ارائه  خدمات مختلف در حوزه های فنی و مهندسی و موارد مرتبط به ارائه خدمات بپردازند. 

چگونه با کانون مهندسين ساری آشنا شديد. 

يادش بخير،  سال های دور بود، زمانی که کانون مهندسين ساری تنها يک يا دو کارمند داشت و در طبقه باالی پاساژ سليم در خيابان قارن فعاليت می کرد، در 
زمان دانشجويی به آنجا می رفتم و اولين آشنای من نيز درکانون مهندسين آقای مهندس محمدی تاکامی بود که آن موقع از ايشان در مواردی مانند برگزاری 

نمايشگاه، همايش، راه اندازی مجله تخصصی مهندسی عمران راهنمايی می گرفتم.

نظرتان راجع به فعاليتهای کانون مهندسين درسالهای اخير چيست.

با رشد روز افزون فارغ التحصيالن فنی، هر روزه همان طور که همه ما می دانيم اعضای کانون مهندسين رو به رشد است، همزمان با اين رشد فزاينده می بايست 
کانون مهندسين يا نظام مهندسی نيز در ارائه خدمات، رشد سريعی داشته باشند،  با تمام احترامی که برای اعضای هيات مديره کانون مهندسين ساری قائل 
هستم و اطمينان دارم که اين کانون يکی از موفق ترين نهادهای خصوصی در رشته ساختمان در کشور می باشد، اما انتظار خود من به عنوان يک عضو اين است 
که فعاليت های جنبی کانون رشد بيشتری بگيرد از جمله: تالش برای ايجاد اشتغال فارغ التحصيالن جديد، تالش برای معرفی هرچه بهتر خدمات مهندسين 
در ساختمان برای مالکين، حمايت های حقوقی از مهندسان عضو،  تالش برای ايجاد نشاط در جامعه مهندسين، تالش برای ارتقا سطح علمی مهندسان عضو 
و... . اما به نظر بنده با توجه تعداد اعضای اين کانون و نيروی انسانی فوق العاده ای که در اختيار دارد، کانون مهندسين ساری می تواند به جايگاه واالتری دست 

يابد که البته همه مهندسان عضو می بايست تالش بيشتری نموده و همکاری خود را با کانون بيشتر نمايند که اميدوارم اين امر محقق گردد.

چه توصيه ای به اعضای کانون مهندسين ساری به خصوص جوانان داريد. 

به همه همکاران و دوستان خود سفارش می کنم، در فعاليت های کانون مهندسين همراه باشند، با کانون مهندسين همکاری کنند و اعضای جوان که تازه موفق 
به دريافت پروانه شده اند سفارش می کنم حتما با اعضای سابقه دار کانون مهندسين ساری  در موارد کاری مشورت کنند تا از تجربيات آن ها استفاده کنند. 

با سپاس و تشکر از وقتی که در اختيار ما گذاشتيد،  در پايان اگر صحبتی هست بفرماييد. 

از همه اعضای کانون مهندسين، به خصوص هيات مديره و اعضای صميمی و دوست داشتنی و پرتالش مجله کانون مهندسين تشکر می کنم و آروزی توفيق 
در انجام امور را دارم.
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برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول کانون مهندسین ساری
مجمع عمومی عادی و فوق العاده کانون مهندسين ساری در عصر روز يکشنبه مورخ 9٢/٤/9 در محل سالن اجتماعات 
کانون برگزار گرديد. اما متأسفانه به دليل، به حد  نصاب نرسيدن تعداد اعضاء به رسميت شناخته نشد و به نوبت دوم 

موکول گرديد.

وليکن جلسه به صورت بحث وگفتگو مابين حاضرين ادامه يافت که اين موضوع گرمی و صميميت جلسه را به همراه داشت.

گزارش مجمع عمومی کانون مهندسین ساری )نوبت دوم(
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مهندسين ساری  کانون  العاده  فوق  و  عادی  مجمع عمومی 
در عصر روز سه شنبه مورخ 9٢/٥/١ در محل سالن آمفی تأتر 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری برگزار گرديد.
ابتدا مهندس حميد رضا رستميان در خصوص جايگاه   در 
واقعي مهندسي از نگاه قرآن توضيحات آموزنده ای را ارائه نمودند.

اجرای سرود ملی  و  ا... مجيد  از کالم  آياتی   سپس تالوت 
رأی  با  مجمع  رييسه  هيأت  ادامه  در  و  بود  مجمع  اين  آغازگر 
رسميت  به  مجمع  و  گرديدند  انتخاب  ذيل  شرح  به  حاضرين 

شناخته شد:
مهندس اسمعيل خليقی به عنوان رييس مجمع- ١
مهندس کامبيز نيکزاد به عنوان نايب رييس مجمع- ٢
مهندس علی توکل به عنوان منشی مجمع- ٣
مهندس ياسر بهارفر به عنوان ناظر مجمع- ٤
مهندس سيده زينب موسوی به عنوان ناظر مجمع- ٥

  سپس مهندس سيد محمد محمدی تاکامی رييس کانون 
 ،9١ سال  در  مديره  هيأت  عملکرد  و  گزارش  ساری  مهندسين 
و  ها  دوره  آموزشی،  های  کالس  اجرايی،  های  برنامه  از  اعم 
سمينارهای برگزار شده، بازديدهای علمی، فرهنگی و حرفه ای، 
پژوهش، گروه های ورزشی، روابط عمومی و بستر سازی فرهنگ 
مهندسی، روند ساخت باشگاه کانون و ساير فعاليت های صورت 

گرفته توسط کانون را به صورت اجمال و خالصه بيان نمودند.
 در ادامه مهندس محسن بدخشان، خزانه دار کانون گزارش 
و  رساندند  حضار  سمع  به  را   9١ سال  بودجه  منابع  و  مصارف 

گزارش بازرسين توسط مهندس مصطفی خادمی ارائه شد.
 سپس برنامه های پيشنهادی و اهداف پيش رو، پيش بينی 
بودجه )صورت منابع و مصارف ( سال 9٢، توسط رييس و خزانه 

دار کانون ارائه شد.
در  کانون  بازرس  قريشی،  طاهر  سيد  مهندس  ادامه   در 
مبنای  بر  اعضاء جديد  عضويت  نحوه  و  تعليقی  اعضاء  خصوص 
اساسنامه )فصل 6، ماده ١٣، تبصره ٥( توضيحاتی را بيان نمودند.

 همچنين تمامی برنامه های ارائه شده و پيشنهادی با رأی 
حاضرين مورد مصوب مجمع قرار گرفت.

 مجمع عمومی فوق العاده، به دليل، به حد  نصاب نرسيدن 
تعداد اعضاء )حضور يک چهارم اعضاء( به رسميت شناخته نشد 

و تشکيل نگرديد.
مهندسين  کانون،  پيشکسوتان  از  تعدادی  به  پايان  در   
عبدالکريم پريش، علی توکل، علی اکبر صادقيان راد، علی اکبر 
و  کانون  برق  تخصصی  کميته  اعضاء  و  نظری  مسعود  صالحی، 
اصغری،  علی  مهندسين  ساری،  مهندسی  نظام  نمايندگی  دفتر 
رضا کريمی، سيد ابراهيم هاشمی پنبه چوله با اهداء لوح تقدير 
تشکر و قدردانی بعمل آمد، همچنين از حاضرين در مجمع به 

صرف افطار پذيرايی گرديد.
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 فعالیت های کانون مهندسین ساری 
-  چاپ و توزيع سررسيد اختصاصی کانون ١٣9٢

- برگزاری جلسات کميته بودجه و پيشنهاد بودجه ١٣9٢ به هيات مديره 
- برگزاری جلسات کميته بررسی و به روز رسانی اساسنامه کانون و 

ارائه اصالحيه پيشنهادی به هيات مديره 
مديران  کميته  و  کانون  مديره  هيات  مشترک  جلسات  برگزاری   -
ادواری در خصوص بررسی بودجه پيشنهادی ١٣9٢ و نيز اصالحيه 

اساسنامه کانون
- برگزاری مستمر جلسات کميته فنی باشگاه کانون با هيات مديره و 
گروهی از پيشکسوتان و تصميم گيری در خصوص ادامه روند احداث 

باشگاه فرهنگی ورزشی کانون 
- برگزاری جلسه  ماهانه پرسش و پاسخ اعضای کانون و هيات مديره 
- برگزاری مجمع عمومی نوبت اول که به علت به حد نصاب نرسيدن 
تعداد اعضای حاضر،  تصويب بودجه يپشنهادی و اصالحيه اساسنامه 

به مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت دوم موکول گرديد.  
-  انعقاد قرارداد با سازمان مديريت صنعتی نمايندگی شمال جهت 

تدوين برنامه بيست ساله کانون 
بازدیدهای علمی و حرفه ای 

- بازديد از نمايشگاه  بين المللی کتاب تهران 

- بازديد از نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان تهران 
نظام  نمايندگی  دفتر  و  کانون  اعضای  از  گروهی  تفريحی  سفر   -

مهندسی ساری به يزد 
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فعالیت های واحد آموزش
برگزاری همايش  ملی ساختمان آينده 
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برگزاری دوره بازرسی گاز ويژه مهندسين مکانيک 

و  صاعقه  برابر  در  حفاظت  و  زمين  اتصال  سيستم های  سمينار 
فراتاخت های ولتاژ ويژه مهندسين برق

برگزاری دوره آموزشی مبحث ١٧ مقررات ملی ويژه پيمانکاران گاز 
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برنامه های آموزشی در دست اقدام 
نامه -  آيين  اصالحات  آخرين  بررسی  آموزشی  کالس  برگزاری 

٢8٠٠ زلزله 
)ويژه -   3D Max  ،Archicad آموزشی  دوره های  برگزاری 

رشته معماری(
برگزاری دوره آموزش Word  و  Excel )مقدماتی و پيشرفته( - 
 برگزاری دوره های آموزشی SAFE  و Etabs  و تهيه دفترچه - 

محاسبات ساختمان )ويژه رشته عمران(
برگزاری دوره آموزشی AutoCAD مقدماتی و پيشرفته - 
برگزاری کالس های آمادگی آزمون پايه ٣ - 
برگزاری دوره متره و برآورد و آموزش نرم افزار تدبير - 
برگزاری سمينار شرح وظايف ناظرين پايه ٣ - 
برگزاری سمينار ساختمان های بلند مرتبه- 
 -)HSE( برگزاری سمينار بهداشت حرفه ای و ايمنی

باشگاه کانون 
انجام عمليات کف سازی و اجرای بخشی ازديوار تری دی پانل - 

پيگيری نصب پنجره ها- 
بازديد مشترک هيات مديره کانون و اعضای هيات مديره سازمان - 

نظام مهندسی ساختمان مازندران از باشگاه کانون

برگزاری جلسه  هيات مديره کانون با شهردار ساری در محل باشگاه - 

 -
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و -  پيشکسوتان  از  گروهی  باشگاه،  فنی  کميته  جلسه  تشکيل 
مهندسی  نظام  سازمان  رييس  با  کانون  مديره  هيات  اعضای 

ساختمان مازندران در خصوص مذاکره جهت اخذ وام 
پيگيری اخذ وام از بانک های عامل جهت تسريع عمليات ساخت - 

باشگاه 

رخدادهای ورزشی کانون 
واليبال، -  بسکتبال،  فوتسال،  رشته های  برای  تمرين  سالن  تهيه 

اول  استفاده در شش ماهه  تيراندازی جهت  و  تنيس روی ميز 
سال 9٢ 

رشته  -  در  معراج  ورزشی  مجموعه  با  ماهه   قرارداد شش  انعقاد 
ايروبيک ويژه بانوان مهندس و همسران مهندسين عضو 

با آکادمی يوگای مازندران در رشته -  انعقاد قرارداد  شش ماهه 
يوگا ويژه بانوان مهندس و همسران مهندسين عضو 

کرايه استخردانشگاه آزاد ويژه آقايان - 
ليگ -  مسابقات  در  کانون  تيراندازی  تيم  نمايندگان  شرکت 

تيراندازی با اهداف ثابت  استان مازندران 

صعودهای کوهنوردی 
              

صعود به قله شاهدژ

                                                     

صعود از اتابک به تيزکوه 

گلگشت ها: 
تور کويرنوردی اصفهان 
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منطقه  در  پاک  زمين  هفته  مناسبت  به  زيست  محيط  پاکسازی 
دودانگه ساری 

بازديد از چشمه های آب معدنی باداب سورت

  درياچه ميانشه واقع در روستای چورت 
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تسلیت به همکاران
فرصت،  مهران  مهندسین  آقایان  که   شدیم  خبر  با 
اکبری  جابر  فردی،  رمضان  نقیبی،  فرامرز  نصر،  سعید 
عبدالحمید  شجاعی،  محمدابراهیم  دنگسرکی، 
دکتر  کار،  نیک  امیررضا  افضلی،   ابوالقاسم  فرزانه، 
جالل  مژده  مهندسین  ها  خانم  و  فیروزیان،  محمد 
پور و نازنین افتخاری در غم از دست دادن عزیزي از 
اعضاي هیات تحریریه  اند،   به سوک نشسته  خانواده 
آرزوي  ضمن  ساري  مهندسین  کانون  مدیره  هیات  و 
روزهایي سرشار از شادي و سالمتي براي این عزیزان 
عزیزان  برای  و  نموده  عرض  تسلیت  را  وارده  مصیبت 
نمایند.  مي  مسئلت  را  الهي  درجات  علو  درگذشته 

پیام تبریک 
جناب آقای مهندس حسین معتقدی 

با کمال مسرت موفقيت شما را در اخذ مدرک دکتری مهندسی 
عمران گرايش ژئوتکنيک از دانشگاه صنعتی اميرکبير )پلی تکنيک 
تهران( تبريک عرض نموده و توفيق روزافزون برايتان آرزومنديم . 

جناب آقای مهندس سید محمد محمدی تاکامی 
انتصاب شايسته جنابعالی به عنوان مدير امور مسکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی مازندران را مايه مباهات جامعه مهندسی 
دانسته و ضمن تبريک از خداوند متعال برايتان سالمتی و توفيق 

روز افزون در عرصه آبادانی استان مازندران خواستاريم.
جناب آقای مهندس یوسف علی حبیبی 

شهردار محترم فريم 
کم جمعيت  گروه شهرهای  در  ايران  برتر  عنوان شهردار  کسب 
از  و  نماييم  می  عرض  تهنيت  و  تبريک  جنابعالی  به  را  کشور 

خداوند متعال برايتان سالمتی و توفيق روزافزون خواستاريم.
جناب آقای مهندس احمد گوران

انتصاب شايسته جناب عالی به عنوان مدير عامل سازمان حمل و 
نقل و ترافيک شهرداری ساری را مايه مباهات جامعه مهندسين 
ساری دانسته و ضمن تبريک، از خداوند متعال برايتان سالمتی و 

توفيق روزافزون خواستاريم.

درگذشت همکار محترم مرحوم
به  را  امیری  یوسفی  شعبانعلی  مهندس 
نموده،  عرض  تسلیت  مهندسین  ی  جامعه 
درگذشته  عزیز  آن  برای  متعال  خداوند  از 
رحمت وغفران الهی و برای بازماندگان صبر 

و شکیبایی آرزومندیم.

درگذشت همکار محترم مرحوم
ی  جامعه  به  را  مومنی  مردان  مهندس 
خداوند  از  نموده،  عرض  تسلیت  مهندسین 
رحمت  درگذشته  عزیز  آن  برای  متعال 
و  صبر  بازماندگان  برای  و  الهی  وغفران 

شکیبایی آرزومندیم.

حضور در مراسم ويژه روز ملی دماوند و جشن تيرگان
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http://www.ices.org
 اين سايت به معرفي انستيتوي مهندسي عمران گرايش نقشه برداري مي پردازد. درباره انستيتو، اخبار و گزارش رويدادها،
مهندسي عمران )نقشه برداري(، خدمات تخصصي و معرفي سايت هاي مرتبط را مي توان از عناوين مندرج در سايت نام برد.

http://memarinews.com
اين سايت به جديدترين اخبار معماری ايران و جهان، دانش معماری و ... می پردازد.

http://irnest.ir    ... اولين و بزرگترين پورتال صنعت ساختمان، امکان دسترسی به سايت های مرتبط و

http://www.geotechnical.ir                             سايت جامع مهندسين عمران      
مکانی برای دريافت اطالعات و روش های روز دنيا در پروژه های عمرانی

http://g-eng.ir/forums
انجمن جهان مهندسی با هدف ايجاد انجمنی متفاوت و پويا و ايجاد انگيزه در مهندسان امروز و آينده

 مهندس ليال شاه بابائی
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