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مازندنظام  فرصتها و تهدیدها... )سرمقاله(
شهر الکترونیکی 2

نقدی بر ماده 100 قانون شهرداری ها و عملکرد آنها
کاربرد FRP  در بهسازی لرزه ای سازه ها و مقایسه آن با فوالد در مقاوم سازی

مقاوم سازی مدارس از ضرورت تا اجرا
گزارش بازدید از پروژه قو الماس خاورمیانه

جمع آوری و انتقال آب های سطحی شهر ساری
مزایای استفاده از آسانسور هیدرولیک

نقشه برداری مدرن
گزارش مسابقات تیراندازی

فهرست بها و شرایط عمومی پیمان
کولرهای گازی برقی - خورشیدی

دور در قوس افقی
جلسه هماهنگی با استادکاران در خصوص الزامات تأسیسات برقی ساختمان

پل جینگ ما
ار تپورستان تا مازندران )5(

بدون شرح..!
ضرورت ایمني در عملیات گودبرداري)1(

گفت و گو با مهندس پیش کسوت ) مهندس علی اکبر صادقیان راد(       
معماری مسکونی سنتی ساری

پل کابلي ) ترکه اي ( رودخانه تجن
تا صورت پیوند جهان بود علی بود

گزارش سمینار مدیریت و ایمنی در کارگاه و مسائل حقوقی مهندسین
دید و بازدید نوروزی اعضاء کانون مهندسین ساری

گزارش والیبال
فعالیتهای دفتر نمایندگی ساری در سه ماهه چهارم  سال 89

مسابقات فوتسال بزرگداشت روز مهندس
گـزارش روز مهندس

صعود گروه کوهنوردی کانون مهندسین ساری به مناسبت روز مهندس
گزارش فعالیتهای کانون 

معرفی سایت
گزارش نصب استند اطالع رسانی کانون



مهندس کوروش بخشی کیادهی
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مهندس سید محمد محمدی تاکامی

س��ازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس قانون ، درصدی از حق 
الزحمه خدمات مهندس��ی را برای ام��ور جاری و برنامه های خود از اعضا 
کس��ر می کند. عالوه بر این مبلغ، چند س��الی اس��ت که اعضای سازمان 
در مجام��ع عمومی به س��ازمان اختیار می دهند تا مبل��غ دیگری نیز  از 
حق الزحمه آنها کس��ر و برای خرید و تجهیز دفاتر نمایندگی هزینه شود 
و با اخذ این مبالغ س��ازمان توانس��ته اس��ت در بس��یاری از شهرها زمین 
یا س��اختمان ب��رای دفاتر نمایندگی خری��داری نماید ی��ا اینکه در حال 
خریداری و احداث س��اختمان می باشد . در هر صورت می توان ادعا کرد 
که ساختمانها و اموالی که بر اساس این مبالغ خریداری شده نه به عنوان 
اموال س��ازمان نظام مهندس��ی، بلکه به عنوان اموال اعضای آن می باشد. 
اندیش��ه حفظ این اموال و همچنین بهره گی��ری از ظرفیت های موجود 
مهندس��ی در استان ، خمیر مایه تاس��یس یک شرکت مستقل را رقم زد 
تا آنجا که در خردادماه س��ال 83 ، طرح تاس��یس شرکت تعاونی اعضای 

سازمان به مجمع عمومی ارائه شود .
شرکت تعاونی مازند نظام پس از تصویب این طرح بر اساس شیوه نامه 
های وزارت تعاون تاسیس و پس از تصویب اساسنامه، فعالیت های قانونی 
خود را از 84/6/24 آغاز نموده است و اکنون که شش سال از فعالیت این 
ش��رکت می گذرد باید دیدکه تا چه اندازه به تحقق دو هدف عمده خود 
)حفظ اموال سازمان و استفاده از ظرفیت های مهندسی( نزدیک شده است؟

شرکت مازند نظام در حال حاضر 4075 عضو و حدود 11500 سهم 
دارد که بعضی از اعضاء دارای 4 سهم و برخی یک سهم از شرکت را دارا 
می باشند . هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی در صورت تمایل می 
توانند بدون پرداخت هرگونه وجهی ، عضو ش��رکت مازند نظام ش��وند که 
در این صورت مبلغ سیصد هزار ریال بابت خرید یک سهم عضو مربوطه ، 
از سوی سازمان نظام مهندسی به شرکت مازند نظام پرداخت خواهد شد.  
اخ��ذ نمایندگی فروش ش��یرهای قط��ع گاز در براب��ر زلزله ، بیمه 
تکمیلی اعضای س��ازمان در س��الهای 85 تا 87 ، خرید دو واحد آپارتمان 
در خیابان جام جم در س��ال 87 و خرید یک قطعه زمین در مس��یر جاده 
بابل به آمل در س��ال 88 را می توان فعالیت هایی از مازند نظام دانس��ت 

که به نتیجه رسیده است. 
ش��رکت مازند نظام از زمان تاس��یس خود دو دوره ی هیات مدیره 
را تجربه کرده اس��ت که در هر دوره ی آن اس��تعفا و خروج رییس هیات 
مدی��ره را به همراه داش��ته و برخ��ی مجامع آن با چالش ه��ای انتخابات 
بازرس به همراه بوده اس��ت. پروژه های خرید معادن، ایجاد موسسه مالی 
اعتباری، س��اخت مجموعه 160 واحدی بابلس��ر، مجموعه تجاری اداری 
بابلسر ، مجموعه تجاری اداری نور ، ایجاد کارگاه مصالح آماده برای بتن و 
... که علیرغم جذب چندصد میلیون تومان سهام توسط اعضاء و یا قرض 
مبالغ قابل توجهی از س��ازمان نظام مهندس��ی نتیجه ای در بر نداشته و 

منجر به مس��ترد کردن مبالغ ش��ده است و نهایتا استفاده مکرر از عبارت 
»متاس��فانه« در گزارشات ارائه ش��ده به مجامع به همراه عبارت»پیگیری 

های مستمر« اعتماد اعضاء به کارایی این شرکت را کاهش داده است.
اگرچه تعهدات مکتوبی بین س��ازمان و ش��رکت وج��ود ندارد اما با 
توجه به همپوش��انی اعضاء همواره تعامالتی بین این دو  تشکیالت وجود 
داشته است البته مدیران شرکت این تعامالت را کافی ندانسته و معتقدند 
که سازمان نظام مهندسی ، حمایت های الزم را از شرکت به عمل نیاورده 
اس��ت، واگذاری بیمه تکمیلی اعضا از ش��رکت مازند نظ��ام به امور مالی 
سازمان در سال 87 و عدم راه اندازی آزمایشگاه بتن از آغاز مواردی است 
که در این خصوص به آن اش��اره می ش��ود. ضمن آنکه هرگز ساز و کاری 
برای انتقال ساختمان یا اموالی از سازمان به شرکت صورت نگرفته است. 
مدیران سازمان نیز در مقابل اعالم می دارند که در هرگونه ارتباط مالی با 
هر شخص حقوقی منجمله شرکت مازند نظام باید صرفه و صالح سازمان 
و موارد قانونی در نظر گرفته شود و سازمان نیز تا حد امکان حمایت های 
خود را از ش��رکت دریغ نداشته اس��ت تا جایی که جدای از حمایت های 
مالی ، شرکت در حال حاضر ساختمان مورد نظر خود را تخلیه و در محل 

سازمان مستقر شده است. 
در هر صورت شرکت مازند نظام سه مسیر در پیش دارد ، اول آنکه 
به عنوان یک شرکت تعاونی با ظرفیت بالقوه 13 هزار عضو وارد موضوعات 
کالن ش��ود به عنوان مثال تاسیس یک موسسه مالی اعتباری، یا مدیریت 
در اجرای )صحیح( یک پروژه بزرگ عمرانی، یا دیگر پروژه های اینچنینی 
که ضمن سودآوری، اعتماد عمومی را نیز نسبت به توانمندی های جامعه 
مهندس��ین افزایش می دهد. دوم آنکه ب��ه دنبال پیمانکاری فعالیت های 
جاری س��ازمان نظام مهندسی مانند بیمه و ... باشد و سوم آنکه به عنوان 
یک امین اموال و حافظ اموال و دارایی های سازمان عمل کند که شرکت 
می تواند با ارائه ی یک برنامه ی مدون و معقول و با در نظر گرفتن توان 
خود و ش��رایط اقتصادی جامعه و تحلیل ریسک ، در هر یک از سه مسیر 

یا حتی هر سه مسیر گام بردارد . 

فرصت ها و تهدیدها...سرمقاله
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اهداف شهر الکترونیکي
    هدف اصلي در ش��هر الکترونیکی، ارائه خدمات با کیفیت و با 
قیمتي مناسب به همگان است. ایجاد محیط مناسب برای ارتقاء سطح 
  Online زندگي، کس��ب و کار، فراهم نمودن محیط دسترسي برخط
) به جای نگهداش��تن شهروندان در صف( برای دسترسي به اطالعات 
و خدمات شهری، ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات آژانس های شهری، 
افزای��ش تولید ناخال��ص داخلي و افزایش درآمده��ا، یکپارچگي کلیه 
واحدهای ش��هری و نیز صرفه جویي در هزینه از جمله اهداف ش��هر 

الکترونیکي است.
بنابراین مي توان مهمترین اهداف شهر الکترونیکي را به صورت 

ذیل برشمرد: 
•  ارائ��ه خدم��ات بهتر: ارائه خدمات به ص��ورت راحت تر و قابل 

اعتماد، با صرف هزینه های کمتر و کیفیت و ارزش باالتر.
•   تأثیر مثبت در قیمت و کارآیي خدمات:

•  ارائه اطالعات و خدمات بهتر و ارزان تر به اس��تفاده کنندگان 
و عوارض دهندگان.

•  مش��ارکت بیشتر مردم در امور ش��هری: آسان تر کردن امکان 
مشارکت کساني که تمایل دارند در کارها نقش داشته باشند.

•   ارائه و به کارگیری روش های مناسب برای اداره جامعه: حمایت 
از جامعه علمي از طریق ایجاد نوآوری و بازآفریني در بخش ش��هری.

امکانات مورد نیاز براي ورود به شهر الکترونیکي :
    قبل از اینکه برنامه مفصل و پیچیده شهر الکترونیکي اجرا شود، 
بهتر اس��ت ابتدا از سطح آمادگي ش��هر برای انجام چنین پروژه هایی 
مطلع بود. آمادگي الکترونیکي، درجه آمادگي ش��هر برای مشارکت در 
اس��تفاده و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربردهای آن مانند 
شهر الکترونیکي را در جهت رسیدن به جامعه اطالعاتي جهاني نشان 

م��ي ده��د. در مورد بعضي از نواحي و به خص��وص مناطق محروم که 
مردم به س��ختي مي توانند خود را با فن��اوری اطالعات و ارتباطات و 
کاربرده��ای آن تطبی��ق دهند و نقاط بحراني جامعه هس��تند( درجه 

آمادگي الکترونیکي حداقل الزم است.
پنج محوری که معموالً برای تش��خیص آمادگ��ي الکترونیکي و 

ارزیابي ایجاد شهر الکترونیکي مورد توجه قرار مي گیرد عبارتند از:
• زیرساخت

•  منابع انساني
•  اراده دولت و حاکمیت شهری

•   قوانین و مقررات
•   بودجه و منابع مالي

زیرساخت: در ش��هر الکترونیکي، مؤلفه های مختلفي در مورد 
زیرس��اخت مطرح مي ش��ود. مهم تری��ن مؤلفه مرتبط با زیرس��اخت 
ارتباطي و شبکه های انتقال داده ) مانند اینترنت، خطوط فیبر نوری، 
سیس��تم های انتقال داده به صورت باسیم و بي سیم( است. عالوه بر 
این، وضعیت صنعت رایانه ) از نظر سخت ا فزاری و نرم افزاری( نیز در 
این بخش مورد توجه قرار می گیرد. به طور خالصه، فاکتورهای مورد 

توجه در این محور عبارتند از:
•   تعداد خطوط تلفن ثابت

•   تعداد مشترکین تلفن همراه
•   وضعیت ش��بکه ارتباطي کل کش��ور از نظر اتصال به اینترنت 

)فیبر، ماهواره ( 
•  کیفیت و ضریب اطمینان  شبکه های ملي و بین  ا لمللي

•   نوع تجهیزات دسترسي به اینترنت ، سرعت خطوط
•   تعداد کاربران اینترنت 

پر سرعت و اتصال با شماره گیری تلفن
•   تعداد افرادی که به صورت روزانه از اینترنت استفاده مي کنند
 pcپهنای باند اینترنت در کل کشور، دریافت و ارسال به ازاء   •
•  تعداد کامپیوترهای ش��خصي موجود هر1000 نفر در منزل ، 

دانشگاه ، اداره ها و در مدارس

هدف اساسي  شـهر الکترونیکي 
ارائه خدمات بهتر، با هزینه،کمتر 

و اثر بخشي بیشتر است. 

مهندس سید محمد محمدی تاکامی
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•   قیمت استفاده از اینترنت ، هزینه رایانه و تجهیزات جانبي آن
•  تعدادا ASP ها، ISP ها ،  و تعداد ICP ها

•   تعداد مراکز داده و نقاط اتصال به فیبر نوری و اینترنت ماهواره ای
•   تعداد افرادی ک��ه از کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات 

به صورت روزانه استفاده  میکنند.
 عالوه بر این موارد، الزم است که درخصوص بعضي از واژگان در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات توضیح روش��ن و تعریف مشخصي 
وجود داشته باشد تا در ارزیابي میزان آمادگي شهر الکترونیکي اشکالي 
رخ ندهد. در ادامه به بخش��ي از این مسائل اشاره شده است تا ارزیابي 

دقیق تری انجام شود.
•   به کس��اني که در طول هفته چندین نوبت اینترنت اس��تفاده 

مي کنند کاربر اینترنت مي گویند.
•   درصد مردم عالقمند به اس��تفاده از اینترنت ) افرادی هستند 
که در حال حاضر مشکل پرداخت هزینه تجهیزات رایانه ا ی و اینترنت 
را دارند ولی عالقه مند به استفاده از خدمات شهر الکترونیکی  هستند 
و در صورتي که از س��وی شهر امکاناتي در اختیار داشته باشند، از آن 

استفاده مي کنند(
•  درصد کس��اني که ترجیح مي دهند از تلفن بیشتر از اینترنت 

استفاده کنند.
•  درصد کس��اني که ترجیح مي دهند از اینترنت بیشتر از تلفن 

استفاده کنند.
•  درصد کساني که تنها به دلیل هزینه از اینترنت استفاده نمي کنند.

•  درصد کس��اني که عالقه دارند به جای تخصیص یارانه به نان، 
یارانه به علم و دسترسي به اینترنت تعلق بگیرد.

•  درصد کس��اني که تنها از پست الکترونیکي و جستجوگرهای 
صفحات وب استفاده مي کنند.

•  درص��دی از کاربران اینترنت که به ص��ورت واقعي از اینترنت 
برای انجام کار امور روزانه از آن استفاده مي کنند.

•  درصد محیط های کسب و کار که دارای اینترنت هستند.

•  درصد محیط های کس��ب و کار که تنها از پست الکترونیکي و 
جستجوگرهای صفحات وب استفاده مي کنند.

•  درصد محیط های کس��ب و کار که ب��ه صورت برخط فروش 
داش��ته و یا سرویس و خدمات بعد از فروش خود را از طریق اینترنت 

ارایه مي دهند.
طرح چنین س��ؤاالتي و تحقیق پیرامون آنها، فضای الزم را برای 

ایجاد زیرساخت مناسب در یک شهر الکترونیکي معرفي مي کند.
منابع انس��اني:  منابع انساني در توسعه ش��هر الکترونیکي نقش 
مهمي دارند. الزم است که این مهم در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار 
گیرد. هم اکنون، بس��یاری از کشورهای توسعه یافته در زمینه فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات دچارکمبود نیروی انس��اني متخصص هس��تند. 
کش��ورهایي مانند هندوستان با تربیت نیروی انساني متخصص در این 

زمینه از فرصت های خوبي برخوردار ش��ده اند. همچنین، مردمي که 
باید از ش��هر الکترونیکي اس��تفاده کنند نیز باید با خدمات برخط این 
پدیده آش��نا شوند. به عبارت دیگر، تربیت شهروندان الکترونیکي یکي 
از اصلی ترین نیازهای توس��عه ش��هر الکترونیکي اس��ت. آموزش افراد 
متخصص و مردم عادی بخش��ي از برنامه توس��عه فناوری اطالعات و 
ارتباطات و کاربردهای آن مانند ش��هر الکترونیکي به ش��مار مي رود. 
دانش��گاه ها و مؤسس��ه های آموزش عالي شهری مي بایست )در کنار 
مراکز آموزش��ي بخش خصوصي( بتوانند نی��روی متخصص مورد نیاز 
جامعه را تربیت و تأمین نمایند. فرهنگ س��ازی با هدف به کارگیری 
فناوری اطالعات و ارتباطات و اس��تفاده از خدمات ش��هر الکترونیکي 
بخ��ش دیگ��ری از نیاز جامعه اطالعاتي امروز اس��ت که رس��انه های 
گروهي باید در راستای آن تالش و برنامه ریزی کنند. از آنجا که میزان 
استفاده از کامپیوتر و اینترنت در میان مردم عادی در کشورهای کمتر 
توسعه یافته بسیار کم است، از طریق فرهنگ سازی می توان مردم را 

متوجه ارزش این پدیده نمود.
    دالیل مختلفي وجود دارد که کاربردهای فناوری اطالعات در 
بعضي از کشورها توسعه خوبي نداشته است، برخي از این دالیل عبارتند از:

•   تعداد کمي از مردم عادی صاحب کامپیوتر هستند. 
•  کمبود دسترس��ي به مراکز خدمات کرای��ه رایانه و مراکز ارائه 

خدمات اینترنت و عدم آشنائي مردم از وجود چنین مراکزی
•   قیمت گران دسترسي به اینترنت و هزینه رایانه

•   کمب��ود آموزش آش��نایي مقدماتي عمومي م��ردم به رایانه و 
اینترنت از طریق رسانه های گروهي

•  عدم وج��ود برنامه ه��ای کاربردی در زمینه های بهداش��ت، 
آموزش، فرهنگ، اشتغال، تجارت و ... .

•  محدود نمودن بعضي از کارکنان به استفاده از رایانه و اینترنت 
به صورت رسمي در محیط کار

•  اتصال کم به اینترنت و کافي نبودن تعداد رایانه در مدارس
•  محدود بودن س��رعت اینترنت که به خصوص در محیط های 
کاری از طریق ش��ماره گیری اس��ت و معموالً مي بایس��ت به صورت 

اشتراکي در خدمت کارکنان باشد.
•  رس��مي نبودن اس��تفاده از اینترنت در محی��ط های کاری و 

اجباری نبودن استفاده از پست الکترونیکي در محیط کاری
•   مش��خص نب��ودن برنامه های اصول��ي برای تأمی��ن رایانه و 

دسترسی به اینترنت مدارس )ابتدائي، راهنمایي و دبیرستان(
•   کمبود محتوای آموزشي قابل عرضه بر روی شبکه مدارس

•   پایین بودن درصد استفاده کنندگان از اینترنت در سنین باال
•   فقدان متخصص و کاربر حرفه ای فناوری اطالعات و ارتباطات

•   مهاجرت افراد حرفه ای در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات 
به کشورهای توسعه یافته 

•    عدم امنیت
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•  کم بودن پهنای باند دسترسي به خدمات اینترنت و کاربردهای 
فناوری اطالعات و ارتباطات

برخي از عوامل موفقیت شهر الکترونیکي عبارتند از:
•  عزم، اراده، تعهد و انگیزه باالترین مس��ئول کش��ور در توسعه 
مناس��ب فناوری اطالع��ات و ارتباطات و کاربردهای آن مانند ش��هر 
الکترونیکي اهمیت زیادی دارد. ش��هر الکترونیکي زماني موفق خواهد 
ش��د که باالترین مس��ئول ش��هر در رأس آن قرار گرفته و حمایت و 

پشتیباني در باالترین سطح امکانپذیر باشد.
•   استراتژی یا سند راهبردی و سیاست توسعه به کارگیری فناوری 
اطالعات و ارتباطات در ش��هر الکترونیکي باید طراحی و تدوین شود.

•   شهر الکترونیکی باید به گونه ای طراحي شود که آگاه سازی 
مردم و فرهنگ س��ازی را جزء مس��ائل محوری و جدی بداند و آن را 

توسعه دهد.
•   شهر باید کمک کند تا مهندسي مجدد در ساختار واحدهای 

ش��هری به گونه ای انجام شود که با ساختار 
ش��هر الکترونیکي هماهنگي داشته باشد.
•   درص��د کم��ي از م��ردم آمادگي 
پرداخ��ت هزین��ه ه��ای خدم��ات ش��هر 
الکترونیک��ي را دارن��د. مس��ئوالن ش��هر 
باید این موضوع را در نظر داش��ته باشند 
و نظ��ارت ب��ر تعرفه خدم��ات را بر عهده 
بگیرند. همچنین، شرایطي را فراهم کنند 
تا بعضي از خدم��ات به صورت رایگان در 

خدمت بخش هایي از جامعه قرار گیرد.
•   اولوی��ت بن��دی خدم��ات ش��هری و 

حاکمیتي باید با برنامه ریزی در دستور کار شهر قرار گیرد و باالترین 
مقام مسئول شهری بر اجرای درست آن نظارت داشته باشد.

•   سیاس��ت ارتباطي مراکز ارائه خدم��ات اینترنت و پهنای باند 
مج��از در ش��هر، اتصال به ماهواره و نس��ل مجاز تلفن همراه و س��ایر 

فناوری های ارتباطي باید مشخص باشد.
•   سیاست پیاده سازی شهر الکترونیکي باید بر اساس یک مدل 

علمي انجام شود و برنامه ریزی اجرایي آن کاماًل مشخص باشد.
•   اس��تفاده از کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در مسیر             

توسعه شهر الکترونیکي باشد.
•  ش��هروندان دارای امضای الکترونیکی باش��ند تا از نظر امنیت 
دسترسي به داده ها و نقل و انتقاالت وجوه مالي نگراني نداشته باشند.

•  توجه به استانداردهای امنیتي بین المللي در رده های مختلف 
شهر الکترونیکي دیده شود.

شهر الکترونیکي در بیشتر کشورهای موفق جهان در چهار بخش 
عمده واحدهای دولتي ش��هر، کسب و کار، ش��هروندان و گردشگری 

سامان دهي شده است. 
این تقس��یم بندی و اس��تراتژی در س��اماندهي خدمات ش��هر 

الکترونیکي باید توسط شهر برنامه ریزی و اعالم شود. 
قوانین و مقررات: توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات و شهر 
الکترونیکي به عنوان یک کاربرد آن نیاز به قوانین خاص خود دارد. در 
کشورهای کمتر توس��عه یافته، اغلب قوانین و مقررات توسعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات و کاربردهای آن توس��ط نهادها و س��ازمان های 

غیر مسئول و غیر مرتبط صادر مي شوند.
    در بعضي از کش��ورها، با تهیه قوانین و مقررات ویژه، حمایت 
از بخ��ش خصوصي در اولویت اهداف ملي توس��عه فناوری اطالعات و 
ارتباطات و ش��هر الکترونیکی قرار گرفته اس��ت. قوانین و مقررات در 
هر کش��وری مي تواند متناسب با وسعت توس��عه کاربردهای فناوری 
اطالع��ات متفاوت باش��د. به عنوان مثال، در کش��ور مصر )بر اس��اس 
قان��ون( اینترنت رایگان اس��ت. ب��ه همین دلیل، در صورت تأس��یس 
ش��هر الکترونیکي در آن کش��ور، هزینه اینترنت ندارد. در آمریکا نیز 
با توجه به اولویت تجارت الکترونیکي بیش��تر از 11 قانون در رابطه با 
ای��ن نوع از تجارت وجود دارد. قان��ون امضاء الکترونیکي، قانون کارت 
های اعتباری و قانون جرایم اینترنتي و رایانه 
ای  که در بس��یاری از کش��ورهای جهان 
از جمل��ه ایران وجود دارد که میزان آنها 
در هر کش��وری بس��تگي به نیاز اس��ت.

   تاکن��ون در ایران، چندین قانون 
در ح��وزه توس��عه فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات به تصویب رس��یده اس��ت که 
مهم تری��ن آنها عبارتند از: قانون تجارت 
الکترونیک��ي و امض��اء الکترونیکی، تهیه 
ش��ده توس��ط وزارت بازرگاني و مصوب 
مجلس ش��ورای اس��المي، دس��تور العمل 
و قوانی��ن مربوط��ه ها توس��ط وزارت ارتباطات ICP  ه��ا و ISP به 
مدیری��ت و فناوری اطالعات، قوانین ش��هر الکترونیکي توس��ط نهاد 
ریاس��ت جمهوری و قان��ون جرایم رایانه ای نیز  توس��ط قوه قضاییه 
تهی��ه ش��ده اس��ت. ح��ال، در صورت��ي که یک سیس��تم مش��خص 
مس��ئولیت تهی��ه قوانین و مق��ررات در این حوزه را ب��ر عهده بگیرد 
به طور قطع، مش��کالت کمتری در مرحل��ه اجرایی به وجود مي آید.

منابع مورد استفاده :
-  شهرالکترونیک،انتشارات دانشگاه علم و صنعت

-  مقاالت همایش تجارت الکترونیک در جزیره کیش
-  مجله تکفا

-  یک سال تالش در فناوري اطالعات وارتباطات
-  اینترنت

تربیت شـهروندان الکترونیکي 
یکـي از اصلي ترین نیازهای توسـعه 
شـهر الکترونیکـي اسـت. آمـوزش 
افراد متخصص و مردم عادی بخشـي 
از برنامـه توسـعه فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات و کاربردهـای آن ماننـد 
شـهر الکترونیکي به شـمار مي رود.
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هم�ان طور 
 100 م��اده  دانی��م  م��ی  ک��ه 

قان��ون ش��هرداری ها به منظ��ور جلوگیری 
در مح��دوده  تخلف��ات س��اختمانی  کاه��ش  ی��ا  و 

ش��هری بدون پروان��ه و یا مغایر با مفاد پروانه تصویب ش��ده، 
و کمس��یون م��اده 100 ش��هرداری ها هم ب��ه عن��وان تنها مرجع 

رس��یدگی به تخلفات مذکور معرفی گردیده اس��ت. انتظ��ار می رفت که 
پ��س از پی��اده نمودن قانون مذک��ور، تعداد تخلفات بخش س��اختمان محدود 

م��ی گش��ت و یا الاقل از س��یر صعودی خود باز می ایس��تاد. با توج��ه به وضعیت 
س��اخت و س��از فعلی ش��هرها در می یابیم که نه تنها اجرای قانون فوق نتوانس��ت از 

تعداد تخلفات س��اختمانی بکاهد بلکه به گس��ترش هر چه تمامتر آن نیز دامن زده است. 
بدون شک هدف قانونگذار آن چیزی نبوده است که ما اکنون در جامعه شاهد آن هستیم. 

با اندک تأمل در این قانون مالحظه می کنیم که با برداشت های غلط از مفاد این قانون، و اجرای 
نادرست آن متأسفانه راه سوءاستفاده را برای بعضی از کارفرمایان باز می گذارند، به طوری که عوامل 

ش��هرداری به جای اینکه به پش��توانه این قانون حافظ منافع ش��هر و شهروندان محترم باشند، حقوق 
مسلم آن ها را نشانه می گیرند. و در عوض به تعداد معدودی از سازندگان سودجو که همواره به دنبال 

چنین فرصت هایی می باشند خدمت می نمایند که حاصل آن در دراز مدت خسارت های جبران ناپذیر 
در سطح شهر است. اینک ضمن اشاره به بعضی از مفاد آن تعدادی از بندهای مهم آن را در حد اطالعات و 

برداشت های نگارنده به اختصار بیان نموده و قضاوت  صحت یا سقم آن را به عهده شما عزیزان می گذارم.                                                                                                                              
   1. یکی از وظایف کمسیون ماده 100 آنست که اگر بنای احداثی بدون پروانه مغایر اصول شهرسازی 

و فنی و بهداش��تی نباش��د کمس��یون می تواند به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز، متخلف را به پرداخت 
یک دهم ارزش معامالتی  س��اختمان ) برای مس��کونی ( یا یک پنجم ارزش س��رقفلی ) برای تجاری ( در حق 

مهن��دس ناظ��ر، فاق��د شهرداری جریمه کند. حال سؤال اینجاست با وجودی که تعداد زیادی از ساختمان های با پروانه ساخت و دارای 
اصول شهرس��ازی، فنی و بهداش��تی بوده و از استحکام کافی برخوردار نمی باش��ند، چطور می توان انتظار داشت که در ساختمان های بدون 
مجوز ساخت و ناظر و حتی بدون نقشه های اجرایی، مقررات ملی ساختمان و همچنین اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت گردد؟ آیا 
به نظرشما این گونه عملکردها راه را برای جمعی از کارفرمایان فرصت طلب که تعداد آن ها هم کم نمی باشند به سمت ساخت و سازهای 
بدون پروانه باز نمی گذارد؟ البته ممکن است که مجریان این قانون بگویند که تا زمانی که استحکام بنای یک ساختمان و رعایت اصول 
شهرس��ازی، فنی و بهداش��تی آن توس��ط یک مهندس ناظر تأیید نشود، ش��هرداری از صدور پایان کار آن ساختمان امتناع می ورزد. در 
جواب باید بگویم بله متأس��فانه همینطور اس��ت و اینگونه عملکرد غلط بعضی از همکاران از نظر ما پنهان نمی ماند، زیرا این همکاران 
که امیدوارم تعدادش��ان زیاد نباش��د دانسته و یا ندانس��ته و بدون آنکه متوجه عواقب آن باشند مسئولیت سنگینی را به عهده گرفته 
و ب��ا تأیید اس��تحکام بنا به بعض��ی از کارفرمایان اجازه می دهند که این دور باطل را همچنان تکرار نمایند. اعتقاد بنده آن اس��ت 
که ش��هرداری ها به هیچ قیمتی نباید زیر بار صدور پایان کار این س��اختمان ها بروند تا راه هرگونه س��وء استفاده ها بسته گردد.                                              
  2. بن��د دیگ��ر قان��ون مذک��ور بررس��ی تخل��ف تراک��م اضافی اس��ت. در واق��ع تخل��ف تراکم اضاف��ی ی��ا اضافه بنا 
تح��ت عن��وان تخلف از اصول شهرس��ازی قابل رس��یدگی بوده و ش��هرداری بعد از اخ��ذ جریمه پای��ان کار مالک را صادر 
می کن��د، حال از ش��ما س��وال میکنم آی��ا با دریافت جریمه از کارفرما که ذینفع می باش��د توس��ط ش��هرداری، حقوق 
س��ایر اعض��ای آن مجتم��ع ی��ا همس��ایگان و در کل ش��هروندان عزی��زی ک��ه بایس��تی هزین��ه س��نگین افزایش 
جمعی��ت و ب��ار ترافی��ک ش��هری و آلودگی های صوت��ی محیط زیس��ت خ��ود را بپردازند پایم��ال نمی گردد؟                                          
3. یک��ی دیگ��ر از بن��د ه��ای ای��ن قان��ون بررس��ی تخل��ف مرب��وط ب��ه ع��دم اح��داث پارکین��گ 
اس��ت. یعن��ی در ص��ورت ع��دم  اح��داث پارکین��گ و ی��ا اح��داث، و غی��ر قاب��ل اس��تفاده ب��ودن 
و ع��دم امکان اصالح  آن کمس��یون می تواند ب��ا توجه به موقعیت محل و نوع اس��تفاده از 
فض��ای پارکینگ رأی به اخذ جریمه نماید. باز هم س��ؤال اینجاس��ت که وقتی یک واحد 
مس��کونی یا تجاری فاقد پارکینگ باش��د افرادی که از این واحدهای مسکونی 

قانون  نق�دی ب�ر م�اده 100 
شه�رداری ها و عمل�کرد آن�ها
موس��وی عب��دا...  س��ید  مهن��دس 
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و ی��ا تجاری بدون پارکینگ، اس��تفاده می کنند و ی��ا مهمانان آن ها 
مجبور نمی ش��وند که اتومبیلشان را در فضاهای عمومی اطراف آن 

واحدها پارک نمایند؟ بدیهی اس��ت در این ص��ورت عالوه بر آنکه 
مزاحمت های فراوانی برای س��اکنین مجاور فراهم می سازند، در 

دراز مدت باعث نابسامانی  و افزایش بار ترافیکی شهر می گردند.
4. موض��وع بع��دی از بندهای قانون مذک��ور تخلف عدم 

رعایت عقب نشینی است. همانطور که می دانیم رشد جمعیت 
و افزایش وس��ایل نقلیه و خدمات دهی عمومی ، توس��عه و 

تعریض معابر عمومی و همچنین احداث و گس��ترش فضای 
سبز شهری را می طلبد. با این توصیف آیا قانون گذار حق 

دارد مج��وزی صادرنماید تا با اخذ جریمه از یک کارفرما 
که آگاهانه و یا نا آگاهانه حاضر به عقب نش��ینی قانونی 

نیس��ت،اجازه دهد به حریم معاب��ر عمومی و یا فضای 
س��بز ش��هری که منطبق با طرح تفصیل��ی یا هادی 

آن ش��هر می باش��د تجاوز نماید؟ بااین عمل آیا ما 
برای  فرزندان عزیزمان که وارث به حق این ش��هر 

می باشند و ناگزیرند که در این فضا تنفس نمایند 
جوابی خواهیم داش��ت؟ و آیا نسل بعد از ما در 

آینده ای نه چندان دور، در ارتباط با نا همگونی 
مبلم��ان ش��هری و تن��گ و تاری��ک ب��ودن 

خیابان ها و کوچه های شهرمان و همچنین 
آلودگ��ی ه��ای صوتی و زیس��ت محیطی، 

همه ی م��ا را به زیر س��ؤال نخواهند برد؟                                                                                                    
5. بررس��ی تخلف عدم استحکام بنا موضوع 
دیگر قابل بحث اس��ت. از آنجا که کمس��یون ماده 100 

اجاه ندارد به علت تخلف در امر اس��تحکام بن��ا و عدم رعایت مقررات 
ملی س��اختمان از متخل��ف جریمه دریافت نماید، لذا ای��ن بند از قانون برای 

ش��هرداری ها درآمدزا به حس��اب نمی آید. ش��اید به همین دلیل واحد کنترل و نظارت 
ش��هرداری ه��ا نی��ز حساس��یت چندانی به اینگون��ه تخلفات که غیر قاب��ل جبران هم می باش��د به خرج ن��داده و  حتی در مقابل عدم اس��تحکام بنای 
ناظری��ن و تقاض��ای توقف کار از س��وی آن ها، بی تفاوت از کنارش��ان می گذرند و س��خت گیری های الزم را برای توقف کام��ل کار به عمل نمی آورند.

6. آخرین موردی که در ماده 100 به آن خواهم پرداخت، تخلف احداث بنا در کاربری غیرمجاز ) تغییرکاربری ( است از آنجا که نوع کاربری 
زمین در مناطق مختلف شهری در طرح جامع، تفصیلی، یا هادی آن شهر تعیین می شود و تغییرات جزئی آن به وسیله کمسیون ماده 5 تأسیس 
شورای عالی شهرسازی و معماری به عمل می آید، چنانچه بنایی بر خالف مندرجات پروانه در یک منطقه مسکونی به صورت تجاری احداث شود 
یا تغییر کاربری های یک ساختمان بعد از احداث بنا، برخالف مصوبات طرح های شهری و پروانه ساختمانی  انجام پذیرد در این صورت کمسیون 
ماده 100 رأی به تعطیل یا تبدیل به کاربری مجاز را می دهد . چنانچه بعد از تعطیلی کسی از محل مزبور عماًل برای کسب و پیشه استفاده کند به 
حبس از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی و تعطیل مجدد کسب محکوم خواهد شد. با توجه به آنچه که در سطح شهر می گذرد، به نظر شما چند نفر 
از مالکینی که تا کنون تغییر کاربری غیر مجاز داده اند به حبس محکوم شده و یا محل کسب و کارشان تعطیل شده است؟ اغلب شاهد آن هستیم 
که این جور کارها و حتی گره های کورتر از آن ها به طریق یک واسطه و یا ارتباط با شخص با نفوذ و یا با پرداخت جریمه حل و فصل می گردد.                                                                                                                                 
البته نباید فراموش کرد که با این عملکرد ضعیف و تبرئه متخلف نه تنها جلوی تخلف گرفته نخواهد شد بلکه باعث تشویق آنها شده و روز به 
روز تعداد بیشتری به جمع آنها خواهند پیوست. بدین ترتیب آیا درست است که ما به خاطر حفظ منافع تعداد معدودی چهره زیبای شهر را تغییر 
داده و طرح جامع و تفصیلی و هادی را که حاصل هزارها ساعت کار کارشناسی جمع کثیری از مشاوران و نخبگان جامعه می باشد را زیر پا بگذاریم؟ 
در هر صورت بایستی مواظب بود تا نه تنها با کسانی که محیط سالم و شادابی شهروندان عزیزمان را مورد هدف قرار می دهند همراه نگشته بلکه با 
ایجاد موانع الزم سد راهشان گردیم، یعنی بنا بر وظیفه و مسئولیتی که بر دوش تک تک ما سنگینی می کند بایستی با دلسوزی هرچه تمامتر و با 
فرهنگ سازی و ایجاد فضایی مناسب راه را برای آن ها آنچنان تنگ نماییم تا هرگز جرأت تجاوز به حریم عمومی و فضای شهری را نداشته باشند.                                                                                                                                        
»به امید روزی که شهری زیبا و محیطی سالم و شهروندانی بانشاط و شاداب داشته باشیم« 
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چکیده 
  FRP الیافي  پلیمرهاي  امروزه 
را به عنوان گزین��ه اي مورد توجه به 
طرز گسترده اي در بهسازي سازه هاي 
بتن آرمه استفاده مي شوند. در سالهاي 
اخی��ر تحقیق��ات زی��ادي در خص��وص 
تقوی��ت اعض��اي بتني عمدتاً ب��ا تقویت 
برش��ي و خمشي عضو سازه اي و افزایش 
محصور س��ازي ستون ها انجام شده است. 
ظرفیت برش��ي س��تونها و دیوارهاي برشی 
در جهت عرضي قابل افزایش اس��ت. بعالوه 
محصور س��ازي نواحي مفصل پالس��تیک در 
انتهاي تیرها و ضمناً  س��تونها با اس��تفاده از 
ژاکت FRP   به گس��ترش رفتار ش��کل پذیر 
کمک ش��ایاني مي نماید. درای��ن مقاله ضمن 
معرف��ي خصوصیات پلیمره��اي الیافي، مزایاي 
کاربرد آنها نس��بت به روش��هاي سنتي صفحات 

فوالدي و یا ژاکت بتني بیان خواهد شد .
کلید واژه ها : پلیمره��اي الیافی، بتن آرمه، 

شکل پذیري، مقاومت .
مقدمه

در امر مقاوم س��ازي س��ازه ها،  الی��اف رایج از 
نوع شیش��ه، آرامی��د و یا کربن هس��تند و رزین هاي 
متداول از جنس اپوکسي و پلي استر مي باشند که در 
این میان اپوکس��ي ها از خواص مکانیکي و دوام بهتري 
برخوردارند .الیاف جزء اصلي در تحمل تنش ها بوده در 
حالي که رزین تنش ها را در میان الیاف توزیع مي کند و 

الیاف را از سایش و خوردگي حفاظت مي نماید .
اتصال ورقهای فوالدی به بال کشش��ی از روش��های 
معم��ول تقوی��ت تیره��ای ف��والدی اس��ت ک��ه ع��الوه بر 
هزینه باال س��بب س��نگینی س��ازه نیز می ش��ود. سیس��تم

 )Fiber Reinforced Polymer( FRP ش��امل الی��اف، 
رزینهای اتصال دهنده ورق سطح زیرین و روکشهای حفاظتی 
می باش��د. استحکام کشش��ی، مدول االستیس��یته و مقاومت 
خس��تگی باال، مقاومت قابل توجه در براب��ر خوردگی در مقابل 

وزن کم این ورقها سبب کاربرد مؤثر این مواد جهت تقویت تیرها 
و ستونها شده است.

طبقه بندي پلیمرهاي الیافي
بس��ته به نوع الی��اف، پلیمرهاي الیافي به س��ه گروه پلیمر 
الی��اف کربن��ي CFRP پلیمر الیاف شیش��ه ايGFRP   پلیمر 
الی��اف آرامی��دي AFRP  طبقه بندي مي ش��وند. تمامي انواع 
الی��اف داراي رفت��ار ارتجاعي – خطي تا نقطه گس��یختگي بوده 
ک��ه گس��یختگي در کرنش هاي بزرگ رخ م��ي دهد و بر خالف 
فوالد داراي منطقه تس��لیم مشخص نمي باشند .الیاف شیشه اي 
خ��ود بر س��ه نوعند : شیش��ه نو ع E ، شیش��ه ن��وع S  و الیاف 
شیش��ه ای نوع AR   مقاوم در برابرمحی��ط قلیایي. الیاف E که 
داراي مقادیر قابل توجهي اس��ید بوریک و آلومینات مي باشند ، 
مقاومت کمي در برابر محیط هاي قلیایي دارند. الیاف S  قوی تر 
و س��خت تر از الیاف E  هستند؛ اگر چه همچنان در برابر محیط 
قلیایي مقاوم نمي باش��ند. براي باالب��ردن مقاومت قلیایي الیاف 
شیشه ای، مقادیر زیادي روي به آن اضافه مي گردد که نوع سوم 
الی��اف یعني AR  پدید مي آید. الیاف نوع  AR  از نظر خواص 
مکانیکي مش��ابه الیاف شیشه اي هس��تند]2[.  نکته قابل توجه 
آنکه الیاف شیشه اي کمترین قیمت را در میان پلیمرهاي الیافي 
دارند. الیاف آرامیدي اولین بار در1971  معرفي ش��دند و امروزه 
توس��ط چندین تولید کننده تحت نامهاي تجاري مختلف تولید 
مي شوند.  ساختار الیاف آرامیدي، غیر ایزوتروپ بوده و مقاومت 

بیشتري در جهت طولي لیف داراست.
اولی��ن تحقیقات در زمینه تقویت خمش��ی تی��ر بتن آرمه 
توسط پروفس��ور  Meier در سال 1980 در آزمایشگاه مرکزی 
تست مصالح س��وئیس انجام شد. روشهای س��نتی تقویت چون 
استفاده از پس تنیدگی خارجی، ورقه های فوالدی پیوندو...  هر 
کدام ضعفهایی در روند اجرا دارند که به کمک آنها نمی توان به 
مقاومت مورد نظر رسید. از اینرو در دهه های اخیر تحقیقات در 
  FRP زمینه تقویت اعضای باربر س��ازه ای چون تیر با ورقه های
به جای ورقه های فوالدی رشد چشمگیری داشته و به مقایسه و 

بررسی معایب و مزایای هر دو روش پرداخته شده است.
مقایسه بین FRP  و فوالد در مقاوم سازی سا زه ها

پلیمره��اي الیافي داراي مقاومتي حداقل دو برابر و تا بیش 
از ده برابر مقاومت فوالد هس��تند در حالیکه وزن آنها حدود یک 

کارب��رد FRP  در بهس��ازی ل��رزه ای س��ازه ها
 و مقایس��ه آن ب��ا ف��والد در مق��اوم س��ازی

کیوان احمدی )دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه رازی (
keivan.ahmadi.87@gmail.com
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چهارم وزن فوالد مي باشد. بنابراین مواد FRP نسبت مقاومت به وزن 
بس��یار بزرگتري از فوالد دارند. سبکي وزن مزایاي قابل توجهي را به 
همراه مي آورد، از آن جمله اس��ت: کاهش هزینه هاي کارگر، سهولت 
حمل و نصب و کارکردن در محیط هاي با فضاي دسترس��ي محدود. 
مضافاً براي چس��باندن صفحات FRP در زیر دال عرش��ه پل ها و یا 
کف س��اختمانها نیازي به برپایي داربست هاي مفصل نمي باشد .]3[ 
سادگي کارکردن با ورق هاي FRP سبب شده است که نصب آنرا به 
نصب کاغذ دیواري تش��بیه کنند. از سوي دیگر حمل و نقل صفحات 
فوالدي مس��تلزم استفاده از تجهیزات س��نگین است. همچنین براي 
نگهداشتن صفحات فوالدي در جاي خود تا زماني که ماده چسباننده 
صفحه فلزي و سطح بتني به مقاومت کافي برسد، نیاز به شمع گذاري 
یا اس��تفاده از پیچ براي اتصال صفحه به س��طح بتن مي باشد. اما در 
مورد صفحات FRP همین که صفحه به س��طح بتني چس��بانده شد 
می توان بدون تکیه گاه رها شود و همچنان در جاي خود بماند. بویژه 
نیاز به اس��تفاده از پی��چ براي اتصال صفحه FRP به س��طح بتن که 
مستلزم ایجاد سوراخ در بتن بوده و احتمال صدمه زدن به آرماتورهاي 
فل��زي مقطع بتني را پیش مي آورد کاماًل حذف مي گردد. نکته دیگر 
امکان تولید مواد FRP در طول هاي بس��یار زیاد مي باشد. اساساً در 
عمل هیچ محدودیتي در ابعا د و هندسه مواد FRP وجود ندارد.  این 
انعطاف پذیري خود س��بب س��هولت در نصب مي گ��ردد. مزیت قابل 
توج��ه دیگر پلیمرهاي الیافی، مقاومت آنها در برابر خوردگي اس��ت . 
همچنین نیازش��ان به نگهداري کم بوده و اگ��ر در مدت بهره برداري 
خس��ارتي ببینند ب��ه راحتي  با افزودن یک الی��ه اضافي  قابل ترمیم 
خواهند بود. مضافاً کاربرد FRP در امر تقویت سازه ها، وزن سازه و یا 

ابعاد عضو را افزایش نمي دهد 
ک��ه این موضوع در مورد پل ها 
و یا س��ازه ه��اي ب��ا فضاهاي 
محدود مانند تونل ها از اهمیت 
برخ��وردار اس��ت. از نقطه نظر 
تأثیرات زیست محیطي ، بدلیل 
س��بکي وزن پلیمرهاي الیافي 
حمل و نقل آنه��ا کمترین اثر 
را بر محیط زیس��ت مي گذارد. 
هم��ه عوامل فوق الذکر موجب 
FRP  ش��ده اند تا صفح��ات

در عرص��ه مقاوم س��ازي جاي 
صفح��ات ف��والدي را بگیرند، 
بگونه اي که امروزه در کش��ور 
س��وئیس ح��دود 90 % موارد 

کارب��رد تقویت با صفحات به پلیمره��اي الیاف کربني اختصاص یافته 
است. هر چند که باید اشاره شود که حصول به فواید مرتبط بر کاربرد 
FRP منوط به فراهم آوردن حفاظت براي آن در برابر آتش مي باشد .

مالحظات اقتصادی کاربرد FRP در مقاوم سازی
کارب��رد FRP  براي تقویت اعضاء بتني س��بب افزایش مقاومت 
)محوری، خمشي، برشي، پیچشي ( عضو و همچنین بهبود شکل پذیري 

مي گردد حال آنکه تغییري در وزن سازه ایجاد نمي شود.

س��ازه هاي بتن��ي متعددي در سراس��ر دنیا وج��ود دارند که با 
پلیمرهاي الیافي تقویت شده اند . از نقطه نظر مقاوم سازي که هزینه 
مصالح بخش کوچکي از هزینه کل را تشکیل مي دهد , مواد FRP  به 
عنوان گزینه ای اقتصادي به حساب مي آیند. گرچه قیمت پلیمرهاي 
الیافي بر حس��ب وزن باال مي باش��د ولي با ارزیا بي بر حسب مقاومت 
فوق الع��اده باالي آنها و نیز در نظرگیري کل فرآیند مقاوم س��ازی و 
بررس��ي دراز مدت کاربرد این مواد، چه بس��یار مواردي که FRP  با 
صرفه ترین راه حل مقاوم س��ازي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. نکاتي 
چون عدم اختالل در کاربري ساختمان درحین انجام تقویت و یا عدم 
توقف روند ترافیک براي پل در دست تعمیر و همچنین سرعت اجراي 
بهس��ازي از موارد قابل توجه در امکان سنجي نهایي کاربرد پلیمرهاي 

الیافي مي باشند . 
 FRP اجراي مقاوم سازي و بهسازي توسط

   اولی��ن اق��دام، طراحي و محاس��به ابعاد ورق��ه هاي FRP  و 
همچنی��ن فاصله این ورقه ها مي باش��د که پس از محاس��بات اولیه، 

مراحل اجرا و نصب به صورت زیر مي باشد : )شکل 1(
1.صاف کردن سطح دیوار

2. تمیز کردن سطح دیوار از گرد و خاک
3.بتونه کردن دیوار

4. آغشته کردن سطح مورد نظر با اپوکسي در محل هاي مشخص شده
 5.چسباندن ورق هاي FRP توسط الیه اي از چسب اپوکسي

 FRP  6.پوشاندن ورق هاي
البته الزم به ذکر است که FRP  به صورت صفحات مشبک و همچنین 
رشته هاي در هم تابیده نیز جهت مقاوم سازي استفاده مي کنند .]1[
بررسي رفتار دیوار مقاوم سازي شده با FRP  تحت بار صفحه ای

رفتار لرزه اي دیوار هاي مقاوم س��ازي ش��ده با   FRP و حاالت 
خرابي آن در زیر به اختصار آورده شده است:

FRP شکل 1- مراحل نصب ورق های
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:FRP 1.جدا شدن
   ب��ر طب��ق مکانیس��م انتقال 
برش��ي در س��طح مش��ترک دیوار و 
FRP این الیه از دیوار جدا مي ش��ود. 
حت��ي این اتصال ممکن اس��ت قبل از 
خراب��ي ش��کل پذیري روي دهد. جدا 
ش��دن مي تواند از ترک هاي برشي و یا 
ترک هاي شکل پذیري افقي آغاز  شود.

2. خرابي ش��کل 
پذیري:

این حالت مي تواند 
با گس��یختگي ورق هاي 
FRP و یا خرد ش��دگي 
همراه باشد که مناسب تر 
اس��ت خرابي ابتدا از دیوار 
ش��روع ش��ود ، ل��ذا میزان 
  FRP تقوی��ت ب��ه وس��یله

مي بایست به گونه اي باشد که این ورق ها پس 
از دیوار گسیخته شوند.

3.خرابی برشی:
ای��ن حالت خرابي که به دو صورت لغزش و 
ترک قطري مي باشد ناشي از کافي نبودن تقویت 
توس��ط FRP  بوده که به وسیله طراحي مناسب 

مي توان از این حالت خرابي جلوگیري کرد .
4. تاثی��ر زاوی��ه بارگ��ذاري صفح��ه اي ب��ر 
:  FRP رفتاردیوار مقاوم س��ازي ش��ده به وس��یله

براي بررس��ي ای��ن مورد از  نتایج آزمایش��هاي 
مرجع ]4[استفاده شده است.

شرح آزمایش
برنام��ه کلي آزمایش ش��امل موارد زیر مي باش��د:

1.فشار محوري و غیر محوري :
دیوار مورد آزمایش تحت بارگذاري هم صفحه و هم 
مرکز فشاري تحت زوایاي مختلف) زوایای30 و 45 و 60( 
قرار گرفته است. حاالت غیر محوري شرایط ترکیب شدن 
نیروهاي محوري و برشي در صفحه با بزرگي هاي مختلف است .

2.کشش قطری: این حالت یک فرآیند آزمایشي استاندارد 
مي باشد که براي ارزیابي سختي کششي  یا برشي قطري در 
دیوار بنایي استفاده شده و مشابه رفتار دیوار هاي پر کننده است.
3.برش اتصال : جهت ارزیابي کردن تأثیر مقاوم س��ازي 
ورق ه��اي FRP در مقاب��ل حال��ت خرابي برش��ي لغزش��ي 
در دیواره��اي بنای��ي ای��ن آزمای��ش ه��ا انجام گرفتن��د. ]1[
 از آزمایش هاي انجام گرفته نتایج زیر بدست آمده است :

1.ورق های FRP به طور قابل مالحظه اي ظرفیت تحمل 
نیرو و مقاومت برشي را افزایش مي دهد. بیشترین میزان افزایش 
سختي در راستاي 30 درجه مشاهده شده که به صورت متوسط 

در حدود  8  برابر حالت بدون FRP است.)شکل 2(
2.در زوای��ای 0 و 90 درج��ه درجه کمتری��ن میزان بهبود 
عملکرد مشاهده گردید اما FRP موجب افزایش سختي فشاري 
در س��طح ش��ده که پایداري کمانش خ��ارج از صفحه را کنترل 
ک��رده و پس از ایجاد ترک در دیوار از خرابي جلوگیري مي کند.

شکل2-  نمودار تنش- کرنش
3 .تأثیر ورق های FRP بر روي مدول االستیسیته فشاري 
محوري و غیر محوري کم بوده و به طورمتوسط تنها 8/1 درصد 

موجب بهبود آن مي گردد.
4.مقاوم سازی توسط FRP ناهمسانگردي را کاهش داده و 
 FRP  دیوار رفتار مناسب تري از خود نشان مي دهد. ورق های
سختي مورد نیاز برشي جهت اتصال در صفحات ضعیف را تأمین 

کرده البته تا حدي که پایداري فشاري حفظ شده باشد.
نتیجه گیری

بن��ا به آنچه که گفته ش��د و با توجه ب��ه خصوصیات و مزایاي 
FRP، اس��تفاده از ورق های  FRP گزینه مناسبی جهت  بهسازي و 
مقاوم سازي سازه ها  مي باشد. سهولت استفاده، عدم نیاز به نیروي کار 
ماهر، سبکي و ضخامت کم آن را راهکار مناسبي جهت مقاوم سازي 
بدون برهم زدن عملکرد عادي فضا ساخته و به همین منظور مورد توجه 
معماران به ویژه در ترمیم و بهسازي بناهاي قدیمي قرار گرفته است. 

منابع:
]1[ ایمان بارانی-"بهس��ازي لرزه اي ساختمان هاي بنایي 

توسط FRP"- دانشگاه بوشهر
]2[ مجموعه مقاالت هفتمین کنگره بین المللی مهندسی 

عمران - تهران- دانشگاه تربیت مدرس
]3[ ایمان الیاسیان – پایان نامه کارشناسی ارشد سازه دانشگاه 
" FRP یزد بهار1384 "- بررسی تقویت برشی تیر بتن آرمه با ورقه
 Ahmad A. Hamid , “Behavior of Composite  ]4[
Unreinforced Masonry–Fiber-Reinforced Polymer Wall

 Assemblages Under In-Plane Loading” ,
Journal of Composites for Construction , 2005
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کانون مهندسین ساری جهت بازدید مهندسین عضو ، برنامه بازدید از پروژه قو الماس خاور میانه واقع در سلمانشهر)متل قو( را هماهنگ 
نموده و در روز چهارشنبه 89/11/21 این بازدید انجام شد. آنچه می خوانید گزارش بازدید است که توسط یکی از مهندسان شرکت کننده در 

بازدید به هیأت تحریریه نشریه ارائه شده است. 
س��اعت 5 صبح جمعی از مهندس��ین با اجتماع در مقابل کانون با هدف بازدید از بزرگترین پروژه توریس��تی رفاهی شمال کشور به نام قو 
الماس خاورمیانه، به سمت سلمانشهر حرکت کردند. پس از طی نیمی از مسیر، در هتلی زیبا در رویان صبحانه را صرف و پس از کمی استراحت 
به س��مت محل احداث پروژه به راه افتادیم. س��اعت 10 صبح به محل احداث برج که دارای صالبتی خاص در کنار س��احل زیبای مازندران بود 

رسیدیم. پس از ورود به سمت دفتر سرپرست کارگاه راهنمایی شدیم و ایشان توضیحات کلی نسبت به اهداف پروژه 
و طراح پروژه و نقشه ها ایراد کردند و برای بازدید از سازه هتل 30 طبقه و ساختمان اداری مسکونی 24 

طبقه وارد محوطه کارگاه ش��دیم. در آنجا مس��ئول اجرا و سرپرست کارگاه در مورد اجزای جزیی 
دتایلها داخل س��اختمان توضیحاتی را ارائه داده اند. س��ازه دارای یک پی رادیه و زیر آن به 

علت وجود خاک ماس��ه ای )پروژه در س��احل دریا در حال ساخت می باشد( از شمعهای 
بتنی متعدد درجا استفاده کرده بودند. اسکلت ساختمان از نوع تیر ورق با قاب خمشی 

استفاده شده بود. 
یکی از برج ها بر روی عرشه ای به شکل کشتی ساخته شده بود که 3 طبقه اول 
تجاری و مابقی طبقات دارای کاربری مس��کونی بوده است. یک طرف برج رو به دریای 
نیلگون خزر و س��مت دیگر به سوی جنگل های انبوه عباس آباد است. در عرشه کشتی 
یک رس��توران زیبا با چش��م اندازی رو به دریا طراحی گردیده بود که تعدادی چادر در 

محوطه باالی عرشه طراحی شده بود . 
عرشه توسط سازه ای رو به دریا و ادامه آن به دریا متصل می شود که آن سازه دارای 
طبقاتی در زیر دریا جهت آکواریوم  و رستوران و واحدهای مسکونی طراحی گردیده بود . 
نمای س��اختمان س��ازه ای شیش��ه ای بود که با زاویه 45 درجه به طرز ماهرانه ای 
نصب گردید. طبق طراحی، نور پردازی به سطح نمای کل سازه چشم انداز منحصر بفردی 
م��ی بخش��ید که رقص نور و فواره آب زیبایی آن را ص��د چندان می کرد و همچنین چند 
پروژکت��ور از باالی برج نور را بصورت آرم ش��رکت س��ازنده و حتی بصورت ش��مایل افراد 
مختلف بر آسمان محل برج ایجاد می نمود. دیوار های برج از تری پنل و همچنین مصالح 

مورد استفاده در آن از جدید ترین و با کیفیت ترین مصالح در سطح دنیا می باشد. 
به عنوان مثال چوبهای اس��تفاده ش��ده از جنگلهای آمازون و سرامیک ها از اسپانیا  
خری��داری می گردند. بطور کلی پ��روژه حاوی نکات فنی و اجرایی بس��یار زیادی برای 
بازدید کنندگان بود و مهمتر آنکه تیم فنی و اجرایی پروژه متش��کل از مهندسان جوان 
ولی در عین حال با تجربه  و با سواد بود که نشانگر توانایی باال ی مهندسین ایرانی در 

اجرای پروژه های خاص و اینچنینی  می باشد . 
الم��اس  ق��و  مجموع��ه  مهم��ان  ه��م  را  ناه��ار  بازدی��د  اتم��ام  از  پ��س 
نمایش��گاه  از  کوتاه��ی  بازدی��د  بازگش��ت،  از  پ��س  و  بودی��م  خاورمیان��ه 
 . داش��تیم  قائمش��هر  نمایش��گاه  مح��ل  در  س��اختمان  صنع��ت  تخصص��ی 

امید است که بازدیدهای بیشتری با هماهنگی کانون مهندسین ساری در 
دستور کار قرار گیرد تا به معلومات و آگاهی های مهندسین افزوده گردد . 

تهیه و تنظیم: مهندس سید سجاد سید خندان

گزارش بازدید از پروژه
الم��اس خاورمیانه ق��و 
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پیرو فراخوان کانون مهندس��ین نسبت به تش��کیل کمیته های اجرایی در کانون مهندسین در 
خصوص بررس��ی مس��ائل مرتبط با شهر س��اری عده ای از اعضای فعال و خوش��فکر کانون در قالب 
گروه های مختلف گرد هم آمدند تا ضمن  بررسی مشکالت موجود در شهرساری در عرصه ساخت و 

ساز، راه کارهای اجرایی جهت رفع موانع و مشکالت ارائه دهند. 
یکی از این گروه ها تحت عنوان گروه » بررس��ی آب ش��رب و آب های س��طحی شهر ساری« با 
اعض��ای ذیل تش��کیل گردید که مقاله ای که در ذیل می خوانی��د را آقای مهندس صبوری به عنوان 

بخشی از خروجی گروه به هیأت تحریریه نشریه ارائه نموده اند.

جمع آوری و انتقال
آب های سطحی شهر ساری
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اعضای گروه »بررسی آب شرب و آب های سطحی شهر ساری« : 
آقای مهندس کامبیز نیکزاد    سرپرست گروه 

آقای مهندس سید مهدی حسینی 
آقای مهندس باب ا... صبوری 

آقای دکتر وحید شکری 
آقای مهندس سید محمد بحری 

آقای مهندس نیما احتشامی 
آقای مهندس مهدی نادری اسرمی 

آقای مهندس دانیال فضلی 
آقای مهندس مهدی رئیسیان 

     مطالعات طرح جامع پروژه دفع آب های سطحی شهر ساری 
توس��ط مهندسین مشاور مهاب قدس طی قراردادی در سال 1375 با 
شهرداری، آغاز شد و بر اساس توپوگرافی تهیه شده توسط سازمان آب 
و فاضالب اس��تان که قباًل تهیه شده بود ) توسط شرکت نقشه برداری 
گ��را ک��ه اکنون به نام گرای ن��و تغییر نام داده اس��ت ( این کار انجام 
گردید که مهندس نقشه بردار آن آقای مهندس نوبهار از اعضای نظام 

مهندسی و کانون مهندسین ساری می باشند.
    مطالعات طرح جامع آب های سطحی حدوداً 4 سال به طول 
انجامید و در نهایت در جلسه شورای شهر ) شورای اسالمی دوره اول( 

به تصویب رسید و فاز مطالعاتی یک نام گذاری شد.
مرحله دوم کار مطالعاتی هدایت آب های سطحی در سال 1380 
توس��ط مهندسین مش��اور مهاب قدس شروع ش��د. چون فاصله طرح 
جامع مرحله یک و مرحله دوم طرح حدوداً 5 س��ال به طول انجامید، 
در فاز دوم تغییرات اساس��ی صورت گرف��ت و در نهایت فاز دوم طرح 
مطالعاتی در جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری در سال 1385 
به تصویب رسید تا حوزه آبریز شهر ساری تا سال 1400 را در برگیرد.
نقشه های مطالعاتی فاز دوم که همان نقشه های اجرائی آب های 
س��طحی می باشند شامل نقشه های توپوگرافی کل شهر و حوزه های 
آبریز هر منطقه و پروفیل های طولی که شیب طولی جوی ها،کانال ها 
و آبروها در آن دقیقاً منظور گردیده و شیب هیدرولیکی حداقل 1 در 

1000 و حداکثر تا 20 در 1000 می باشد.
ولی اکثر کانال ها و جوی ها شیب هیدرولیکی شان 2 در 1000 
تا 5 در 1000 می باش��د. با توجه به ش��یب توپوگرافی ش��هر ساری، 
حوزه آبریز به 5 منطقه تقسیم گردیده که دو حوزه آبریز آن رودخانه 
تجن )نواحی ش��رق و غرب رودخانه( اس��ت. متأس��فانه به علت شیب 
توپوگرافی شهر ساری که از شرق به غرب و شمال غربی می باشد رود 
خانه تجن حوزه آبریز خوبی برای ش��هر ساری نبوده چون تقریباً کف 

جوی میدان شهدا ساری با کف رودخانه تجن هم رقوم است.
ح��وزه آبریز دیگر نه��ر گذرخان، و دیگری رودخانه س��اری رود 
)نهر ساری رود (، دیگری رودخانه اسپیورد ) بغل گارد جنگل، انتهای 

بلوار پاسداران ( می باشد.

    مجموعه آب های سطحی تمام حوزه ها حدوداً 30 متر مکعب 
در ثانیه در زمان پیک می باش��د که در تمام حوزه های فوق با توجه 

به وضعیت توپوگرافی تقسیم می گردد.
    کلیه نقش��ه های مطالعاتی فاز دوم که توس��ط شرکت مهاب 
قدس تهیه گردیده در شهرداری موجود بوده و هر کاری که در زمینه 

هدایت آب های سطحی باشد بر اساس آن انجام می گیرد.
تذک��ر: ب��ه علت فاصل��ه زمانی ح��دوداً خطاه��ای 10 درصدی 
توپوگرافی شهر، شهرداری در هنگام اجراء آن را بررسی و اصالح مجدد 
می نماید.  س��پس برآورد ریالی و در نهای��ت آن را به پیمانکار واگذار 
م��ی کند و تحت نظارت دفتر فنی ش��هرداری به اج��راء در می آورد.

هزینه اجرائی طرح آب های س��طحی بر اساس برآورد )سال89( 
ح��دوداً 80 میلیارد تومان برآورد ش��ده اس��ت. تأمی��ن چنین بودجه 
ای برای ش��هرداری عماًل مقدور نمی باش��د برای اجراء پروژه هدایت 
آب های س��طحی با مش��کالت عدیده بودجه مواجه می باشند و الزاماً 
کانال های موردی به مرحله اجراء در می آورد. مثاًل یک کانال به ابعاد 
داخلی 22 متر در ضلع جنوبی بلوار پاس��داران از رودخانه اسپیورد تا 
مقابل هنرس��تان  ش��هید خیری مقدم را به اج��راء در آورده که طول 
آن ح��دوداً یک کیلومتر اس��ت. اگر بخواهد همین کانال را بر اس��اس 
ط��رح مهاب قدس ادامه دهد باید حدوداً یک کیلومتر دیگر تا عمارت 

شهرداری برساند که هزینه هنگفتی را باید بپردازد.
چون هزینه اجراء از عهده شهرداری خارج می باشد باید به طریقی 
از بودجه ملی تأمین هزینه شود وگرنه شهر همچنان با مشکالت آب های 
سطحی مواجه می باشد و این موضوع باید از طریق سازمان های مختلف 
پیگیری شود مانند ستاد حوادث غیر مترقبه مستقر در استانداری و ...

طرح نهائی اصالحی در تاریخ 1386/8/14 از طرف مهندس��ین 
مشاور مهاب قدس به شهرداری ساری ارسال گردید.

مشکالت اجرائی هدایت آب های سطحی شهر ساری:
عدم تأمین بودجه  -1

عدم اجرای طرح جامع و طرح تفضیلی ش��هر س��اری مثاًل   -2
عدم اجرای طرح کمربندی شمالی از سه راهی جویبار تا جاده ساری- 

قائمشهر که خود یک کلکتور اصلی برای اجرای مسیر کانال است.
عدم تأمین بودجه از طریق استانداری یا سایر مراجع ذیربط  -3

توضیح اینکه شهرداری ها از سال 1362 به بعد طبق مصوبه   -4
دولت و مجلس شورای اسالمی خود گردان شده اند و تأمین بودجه از 
طریق شهروندان ) پروانه ساخت و ساز های ساختمان، ماده 100 و...( 

صورت می گیرد.
شهرداری ساری طرح اجرای هدایت آب های سطحی را در   -5

دست اقدام دارد ولی اعتبار کافی جهت اجرا ندارد.
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1- فضایی درباالی چاه آسانسور جهت موتورخانه احتیاج نیست وموتورخانه راباحداقل اشغال فضای موجود دراطراف یکی 
از چهاروجه چاه می توان درنظرگرفت ،وهزینه ای بابت ساخت موتورخانه پرداخت نمی شود .

2- درس��اختمانهایی که امکان تامین فضایی جهت موتورخانه در باال یا اطراف چاه وجود ندارد ، می توان ازفضای اضافی 
زیر چاهک یا )جان پناه( به عنوان موتورخانه استفاده کرد.                                                                                                       

3-آهن کش��ی چندانی جهت سیس��تم هیدرولیک احتیاج نیس��ت ومانند سیس��تم کشش��ی احتیاج به چهارچوب فلزی 
ب��رای نص��ب ریل نداری��م ازاین جهت هزینه م��واد مصرفی )ناودان��ی ، نبش��ی و....( ونیز اجرت نصب کمتر می ش��ود .                                                       

4-بارگذاری در سیستم های هیدرولیک فقط روی یک دیواره چاه می باشد.
5- چاهک جهت آسانسورهای خانگی نمی خواهدو  در آسانسورهای مسافربربه حداقل می رسد.                                                                                                                                      

6- بتن ریزی کف و سقف چاهک آسانسور نداریم لذا هزینه ها به حداقل می رسد.
7- امکان افزایش طول مس��یر حرکت وجود دارد که درسیس��تم های کششی وجود 

ندارد ) اضافه کردن طبقات ساختمان (.
8-درسیستم های مستقیم مرکزی همه فشارهاو بارها )استا تیک ودینامیک(مستقیما 
به کف چاه وارد می شونددرصورتیکه این فشار درکششی به بنای ساختمان ودیوارها 

در حدود  5تن وارد می شود.
9- به دلیل سادگی نصب آسانسورهای هیدرولیکی ، زمان نصب به حداقل می رسد.

فاکتوره��ای                                                                                                  از  اس��تفاده  بدلی��ل  هیدرولیک��ی  ه��ای  آسانس��ور  10-ایمن��ی 
) پاراشوت وشیر ترکیدگی وشیر ایمنی ( دو برابر آسانسورهای کششی است.

11-  طول عمر آسانسورهای هیدرولیک بیشتر از سیستمهای کششی وسیم بکسلی است.
تع��ادل                                                                                         وزن��ه  ق��اب  نداش��تن   دلی��ل  ب��ه  هیدرولی��ک  آسانس��ورهای   -12
چ��اه                                                                                               فض��ای  کشش��ی  آسانس��ورهای  از   کمت��ر  درص��د   12 وزن��ه  وری��ل 

را اشغال می کنند )کابین بزرگتر، ظرفیت بیشتر(.
13-تعمیرونگهداری آسانسورهای هیدرولیک به مراتب کمتراست .

وس��اختمانهایی  س��اختمان  درنم��ای  هیدرولیک��ی  آسانس��ورهای   -14
. اجراس��ت  قاب��ل  راحت��ی  ب��ه  اس��ت  نش��ده  تعبی��ه  آسانس��ور  چ��اه  ک��ه 

15- درصورت خرابی درآسانسورهای هیدرولیکی نجات افراد توسط ساکنین راحتر وسریعتر بوده واحتیاج به افراد متخصص نمی باشد. 
16- درهنگام وقوع زمین لرزه به دلیل عدم استفاده از وزنه تعادلخسارت کمتری وارد می شود.

17- مصرف برق درآسانسورهای هیدرولیکی 50  درصد نسبت  به کششی کمتر است.                                                                                                                                             
18-حرکت کامال نرم وراحت وبدون ضربه درهنگام حرکت وتوقف .

مهندس افشین پوررضا 
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نقشه برداری مدرن: 
هنگامی که مقرر گردید در رابطه با نقشه برداری مدرن، مطلبی 
در نشریه اراِِئه شود ، ساعتی فکر کردم تا بتوانم مقدمه ای آماده کنم، 
چرا که طبعاً ش��روع بحث نقش��ه برداری مدرن ب��دون ارائه تعاریف و 
اطالع��ات پایه مانند بحث درباب نرم افزارهای مهندس��ی نظیر اتوکد 
اس��ت بدون ارائه تعریفی از نقشه کشی دستی و ذکری از سختی ها و 
درعین حال زیبایی های آن. لذا با این تفکر، سخن را با تعریفی ساده 

و کاربردی آغاز می کنم : 
نقشه برداری به عبارت ساده علم تهیه و پیاده کردن نقشه است. 
این تعریف کوتاه ولی پر مفهوم ، تمام حوزه فعالیت نقش��ه برداری را 
پوشش می دهد . بدیهی است که تهیه نقشه، پایه و اساس هرفعالیت 
عمرانی و ساختمانی است . چرا که می بایست ابتدا زمین را به عنوان 
بس��تر فعالیتهای عمرانی از نظر هندسی – یعنی وضعیت مسطحاتی 
و ارتفاعی - کاماًل ش��ناخت و بر مبنای این شناخت هندسی نسبت به 
سایر فعالیتها  از قبیل طراحی ساختمان، شهر و شهرک مسیرهای گاز 
، آب و فاضالب ، خطوط انتقال نیرو ، طراحی شبکه های معابر شهری 

و بین شهری و ... اقدام نمود .
همچنی��ن انجام پروژه های امالک و مس��احی جهت پروژه های 
ثبتی ) کاداستر ( ، طراحی پروژه های یک پارچه سازی اراضی ، انجام 
عملیات بهره برداری از معادن و ... نیز در گرو  نقش��ه برداری اس��ت .
این ها بعضی از موارد کاربرد نقش��ه برداری در تهیه نقشه است.

البته در ابعاد وسیع تر نظیر تعیین حدود و ثغور کشورها ، استان ها ، 
شهرستان ها ، تعیین عمق بستر دریاها و اقیانوس ها ، تهیه چارتهای 
دریایی جهت عبور و مرور کش��تی ها و ناوها ،ارائه اطالعات کریدورها 
و مس��یرهای پ��رواز هواپیماها نیز از جمله م��وارد حرفه ای در کاربرد 
نقشه برداری در تهیه نقشه است که از حوصله این مرقومه خارج است. 
اما در بعد دوم تعریف ، یعنی پیاده کردن نقشه، از نقشه برداری 
و تکنیکهای آن در جانمایی س��ازه ها و س��اختمان ها در پروژه ها ی 

کوچک و بزرگ س��اختمانی و عمرانی و صنعتی - از پیاده کردن یک 
س��اختمان به روش س��اده مثلث فیثاغ��ورث  )5×4×3(   تا جزء جزء 
قطعات یک هواپیما و کش��تی در حال س��اخت -  مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد . همچنین بررسی رفتار هندسی و تغییرات مکانی سازه هائی 
نظیر برجها و س��دها و جابجائی های آنها نیز از س��ایر مأموریت های 
خطی��ر نقش��ه برداری اس��ت  ک��ه در ح��وزه فعالیتهای ف��وق العاده 

اندازه گیری موسوم به  میکروژئودزی صورت می پذیرد.
این همه آن چیزی اس��ت که اعضای جامعه مهندسی  آن را در 
حوزه فعالیت نقش��ه برداری ونقش��ه برداران می دانند ومی شناسند. 
اما واقعیت این اس��ت که اینها صرفاً بخش��ی از وظایف نقشه برداری و 
آن هم در زمان گذش��ته بوده اس��ت. آنچه امروز در باره فعالیت های 
نقش��ه برداری قابل تعریف است و می توان آنرا از  شاغلین در این امر 
مطالبه کرد ، ورای این گس��تره است . چیزی که خیلی از متخصصان 
را به فکر جایگزینی عبارت نقش��ه برداری)surveying(    با عبارت 
ژئوماتیک )geomatic(  انداخته است. عبارتی که  به خوبی می تواند 

تمام مأموریت نقشه برداری مدرن را پوشش دهد.         
در تعریف مهندس��ی ژئوماتی��ک اینگونه گفته ان��د : ژئوماتیک 
 )geoinformatic( تلفی��ق ژئ��ودزی و مدیریت اطالع��ات زمی��ن
اس��ت و بعبارتی مجموعه کامل��ی از ابراز وتکنیکهای مورد اس��تفاده 
در نقش��ه برداری زمینی ، دورس��نجی ، کارتوگرافی ، سامانه اطالعات 
جغرافیائ��ی  ، سیس��تم موقعیت یاب��ی جهانی ، فتوگرامتری و س��ایر 

دانشهای مرتبط با نقشه های مربوط به زمین است.
اما آنچه طبعا موضوع ارائه مطلب اخیر است ، بحث و ارائه مطلب 
در خصوص مهندسی ژئو ماتیک نیست، بلکه استفاده از ابزار مدرن در 

نقشه برداری های رایج زمینی است .
ورود به این بحث،  نیازمند دانستن مطلب زیر است:

تاریخچه نقشه برداری در ایران و جهان : قدمت نقشه برداری در 
جهان ، به قدمت عالقه انسان در پیدا کردن مسیر تردد و راه بازگشت 

مهندس رامین رودباری ) مدرس دانشگاه (
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به محل س��کونت خود اس��ت. پس در واقع انسان های نخستین اولین عالقه مندان نقش��ه برداری و کاربران آن بودند. این انسانها، همچنین با 
ترس��یم عوارض و اتفاقات واش��کال محیط پیرامون خود ، اولین کس��انی بودند که توانستند با زبان ش��کل و به قول امروزی ها با کمک عالئم و 
لژاند ، اطالعات را به دیگران منتقل کنند ، تکنیکی که در نقشه برداری به آن کارتوگرافی می گویند. ) در واقع کارتوگرافی ، علم و هنر ترسیم 

نقشه در نقشه برداری  است(.
در مص��ر باس��تان ، افرادی در دربار فرع��ون پس از هر طغیان رودخانه بزرگ نیل  آن زمان - درحالی ک��ه تمام مزارع مملو از گل و الی 
س��یالبها بود و تش��خیص س��امان زمینها مقدور نبود- با اس��تفاده از دانش و ابزار آن زمان ، محدوده زمین هر فرد را احیا کرده و به وی تحویل 
می دادند. یونانیان نیز با داش��تن دانش��مندان مش��هور و صاحب نام در مثلثات و هندسه ، در واقع پایه گذار مباحث تئوری و علمی این دانش و 

تکنیک بوده و هستند.
حفر کانال سوئز و تقسیم بندی کشور در سده های  ششم و هفتم قبل از میالد و یا وجود اداره ای به نام دیوان برید )وزارت راه کنونی ( 
. نشان وابستگی و  تسلط ایرانیان بر نقشه برداری  بوده است . همچنین ابوریحان بیرونی بیش از هزار سال پیش در کتاب ) آثار الباقیه( برای 
اولین بار بحث طول و عرض جغرافیایی را مطرح نمود و نقش��ه جهان نمایی تهیه کرد که این خطوط بر آن ترس��یم ش��ده بود و بعدها اروپاییان 
نس��بت به تکمیل این نقش��ه ها اقدام کردند . دانش��مندانی نظیر خوارزمی ، خیام و خواجه نصیرالدین طوسی نیز در این عرصه خدمات شایان 

توجهی ارائه کرده اند.

نقشه جهان نمای ادریسی
اما در دوره قاجاریه ، عباس میرزا افرادی را جهت فرا گیری دانش های جدید از جمله نقش��ه برداری به اروپا اعزام کرد . پس از تأس��یس 
دارالفنون ، نقش��ه برداری توس��ط اساتید اتریشی تدریس شد و فارغ التحصیالن این مدرسه نظیر عبدالرزاق بغایری اولین نقشه ها را از تهران و 

روستاهای اطرافش تهیه کرد. به تدریج نقشه برداری به عنوان یک ضرورت در امور مهندسی در خدمت جامعه در آمد.
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تجهیزات نقشه برداری ، تاریخچه و تحوالت :
نسل اول دوربین های نقشه برداری مورد استفاده از نظر شکل بسیار ساده بودند اما کار کردن با آنها علیرغم سادگی ظاهر، بسیار سخت 

بود. این نوع دوربین ها عموماً غیر اتوماتیک وکم دقت بودند و در بیشتر آنها تصاویر به صورت معکوس دیده  می شد )شکل زیر(

شکل الف : ترازیابهای قدیمی
شکل ب : تئودولیتهای قدیمی
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به تدریج تئودولیت و نیوو های اتوماتیک ساخته و وارد بازار کار شدند که غالب این دستگاهها مربوط به سالهای دهه 1970 می باشند. 
در پی افزایش س��رعت رش��د تکنولوژی و تمایل بیشتر به دسترسی س��ریعتر و دقیق تر به  اطالعات -که در واقع بحث حرفه و صالح کار است  
این رشد همه جانبه در دوربین های نقشه برداری و با استفاده از رایانه در دنیای فعالیت های نقشه برداری و کارتوگرافی نیز وارد شد و انقالبی 
عظیم در این فعالیت مهندس��ی رخ داد. انقالبی که محاس��ن و معایب فراوان به دنبال داش��ت. این دگرگونی عالوه بر تجهیزات در همه جوانب 
نقشه برداری رخ داد ، از نقشه برداری زمینی گرفته تا ژئودزی، از فتو گرامتری گرفته تا هیدرو گرافی ، از کاداستر گرفته تا نجوم ) ژئودتیک( 

و از نقشه کشی و کارتوگرافی دستی گرفته تا تبدیل عکس به نقشه. به راستی  مبداء همه این تحوالت ، رایانه بود.
نقشه برداری مدرن:

بنا به اینکه انجام عملیات نقشه برداری سنتی با نیوو و تئودولیت درتهیه نقشه های توپوگرافی ، کاداستر ، پیاده کردن عوارض و نقشه  ها  
با دوربین  از طرفی به واسطه عدم امکان اندازه گیری دقیق طول با کمک متر و نا رسایهای ناشی از این نوع اندازه گیری )در اثر تغییرات دما ، 
کشش نامناسب ، کمانش متر و ...( و از طرفی به واسطه دخالت مستقیم انسان  در این نوع اندازه گیری  و همچنین  اندازه گیری زاویه )خطا در 
قرائت وثبت اعداد ، عدم دقت درمبنای زاویه، فاصله واستادیمتری و نظایر آن(  کاری کم دقت و پر هزینه بود، لذا در طی مراحل تکامل ، تئودولیت 
ه��ای مکانیک��ی به تدریج جای خ��ودرا به تئودولیت های دیجیتال و متر های معمولی جهت اندازه گی��ری فاصله جای خود را به فاصله یابهای 
الکترونیکی )دیس��تومات( ،تئوماتها )تئودولیت+ دیس��تومات( ، توتال استیش��ن های  نس��ل اول ونهایتاً توتال استیش��ن های امروزی داده اند. 

            

   تئودولیت های اپتیک مکانیکی قدیمی             تئومات ) تئودولیت + دیستومات (

ادامه دارد....
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مس��ابقات گروه های تیراندازی کانون های مهندسین 
اس��تان مازن��دران و دفتر نمایندگی نظام مهندس��ی س��اری 

ب��ه مناس��بت بزرگداش��ت روز مهن��دس در روز جمعه مورخ 
89/12/13 به میزبانی کانون مهندس��ین س��اری و سازمان نظام 

مهندس��ی ساختمان استان مازندران در سالن انقالب باشگاه تختی 
ساری برگزار شد. نتایج مسابقات به شرح ذیل اعالم می گردد:

        نتایج انفرادی مسابقه با تفنگ بادی

       نتایج انفرادی مسابقه با تپانچه

رتبه امتیاز نام و نام خانوادگی ردیف
اول 157 مهندس امیر فوالدی 1
دوم 146 مهندس فرزین کاظمی فرد 2
سوم 134 مهندس سلمان ملک پور 3

رتبه امتیاز نام و نام خانوادگی ردیف
اول 177 مهندس مهرداد محمد پور 1
دوم 164 مهندس مسعود مؤمنی بادله 2
سوم 151 مهندس کسری فوالدی 3

 نتایج
تیمی

 امتیاز رشته
تپانچه

 امتیاز رشته
تفنگ بادی نام تیم ها ردیف

924 492 432 کانون مهندسین ساری 1
732 371 361 کانون مهندسین بابل 2
688 384 304 کانون مهندسین بهشهر 3
596 310 286 کانون مهندسین آمل 4

327 - 327  دفتر نمایندگی نظام
مهندسی ساری 5
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مقدمه:
    ب��ا توج��ه ب��ه افزایش 
طرح های عمرانی و غیر عمرانی در چند 
سال گذشته و با در نظر گرفتن بخشنامه ها 
و دس��تورالعمل هایی که از طرف معاونت برنامه 
ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی ریاس��ت جمهوری به 
دستگاههای اجرایی و مشاوران و پیمانکاران در جهت 
تسریع در روند اجرای پروژه ها صادر می شود باز شاهد 
آن هستیم که بس��یاری از پروژه ها به علت عدم آشنایی 
با مفاهیم مندرج در بخش��نامه ها و دس��تورالعمل ها پس 
از گذش��ت مدتی از اجراء دچار رکود یا با تأخیرات بیش از 
حد مواجه می ش��وند. لذا بر آن ش��دیم ت��ا در این بخش به 
گوش��ه ای از مس��ائل و موضوعات قابل بحث بین پیمانکاران 
و مش��اوران و کارفرمایان در رابطه با فهرس��ت بها و ش��رایط 

عمومی پیمان بپردازیم .                            
معم��والً قرارداده��ای منعقد ش��ده بی��ن کارفرمایان و 

پیمانکاران شامل :
1- موافقت نامه 

2- شرایط عمومی پیمان 
3- شرایط خصوصی پیمان 
4- برنامه زمان بندی کلی 

5- فهرست بها و مقادیر کار
6- مشخصات فنی 

7- نقشه ها
8- صورتجلسات و اسناد و مدارک مورد تأیید طرفین 

در زمان پیمان
از موارد فوق بند2 )ش��رایط عمومی پیمان ( و بند 
5 یعنی فهرس��ت بها و مقادیرکار و فرق آن با فهرست 
بهای پایه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.  

1- فهرست بهای پایه و فهرست 
بها و مقادیر کار

  همانطورکه در ابتدای هر فهرس��ت 
بهای پایه طی بخشنامه معاونت برنامه ریزی 
و نظ��ارت راهبردی ریاس��ت جمهوری به 
دس��تگاه های اجرایی ،مهندسان مشاور و 
پیمانکاران ابالغ می گردد، فهرس��ت بهای 
واحد پایه که به تصویب شورای عالی فنی 
رس��یده است، برای برآورد هزینه کارهایی 
که بعد از ابالغ بخش��نامه تهیه می ش��وند 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. در حالی که 
فهرس��ت به��ا و مقادی��ر کار همانطور که 
در دس��تورالعمل کارب��رد فهرس��ت بهای 
پای��ه قید گردیده، دس��تگاه برآورد کننده 
بای��د برای برآورد هزین��ه اجرای هر کار و 
مقادیر اقالم آن کار را بر اساس نقشه های 
اجرایی و مشخصات فنی محاسبه نموده و 
بر حس��ب ردیف های فهرست بهای پایه و 
ردیف های غیر پایه اندازه گیری  نماید. لذا  
فهرس��تی که شامل ش��ماره، شرح، واحد، 
بهای واحد و مقدار و مبلغ ردیف ها اس��ت 
تهیه می نماید. در فهرست تهیه شده مبلغ 
هر ردی��ف حاصل ضرب مق��دار در بهای 
واحد آن ردیف می باش��د. از جمع نمودن 
مبل��غ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ 
فص��ل و از جمع مبالغ فصل ها، جمع مبلغ 
ردیف ه��ای فهرس��ت بها ب��رای کار مورد 
نظر به دس��ت می آید. ضری��ب یا ضرائب 
مورد نظر) برحس��ب مورد( به جمع مبلغ  
ردیف ها به صورت پی در پی ضرب ش��ده 
و هزین��ه تجهیز و برچی��دن کارگاه به آن 
اضافه می ش��ود که نتیج��ه حاصل برآورد 
هزینه اج��رای کار خواهد ب��ود. به برآورد 
تهیه ش��ده کلیات و مقدم��ه فصل ها و بر 
حس��ب مورد پیوس��ت های 1 و 2 و 3 و 4 
فهرست بهای پایه به آن ضمیمه شده که 
مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست بها 
و مقادیر کار، یا ب��رآورد هزینه اجرای کار 

فهرست بها و شرایط عمومی پیمان
مهندس هادی سجودی
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1- فهرست بهای پایه و فهرست 
بها و مقادیر کار

  همانطورکه در ابتدای هر فهرس��ت 
بهای پایه طی بخشنامه معاونت برنامه ریزی 
و نظ��ارت راهبردی ریاس��ت جمهوری به 
دس��تگاه های اجرایی ،مهندسان مشاور و 
پیمانکاران ابالغ می گردد، فهرس��ت بهای 
واحد پایه که به تصویب شورای عالی فنی 
رس��یده است، برای برآورد هزینه کارهایی 
که بعد از ابالغ بخش��نامه تهیه می ش��وند 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. در حالی که 
فهرس��ت به��ا و مقادی��ر کار همانطور که 
در دس��تورالعمل کارب��رد فهرس��ت بهای 
پای��ه قید گردیده، دس��تگاه برآورد کننده 
بای��د برای برآورد هزین��ه اجرای هر کار و 
مقادیر اقالم آن کار را بر اساس نقشه های 
اجرایی و مشخصات فنی محاسبه نموده و 
بر حس��ب ردیف های فهرست بهای پایه و 
ردیف های غیر پایه اندازه گیری  نماید. لذا  
فهرس��تی که شامل ش��ماره، شرح، واحد، 
بهای واحد و مقدار و مبلغ ردیف ها اس��ت 
تهیه می نماید. در فهرست تهیه شده مبلغ 
هر ردی��ف حاصل ضرب مق��دار در بهای 
واحد آن ردیف می باش��د. از جمع نمودن 
مبل��غ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ 
فص��ل و از جمع مبالغ فصل ها، جمع مبلغ 
ردیف ه��ای فهرس��ت بها ب��رای کار مورد 
نظر به دس��ت می آید. ضری��ب یا ضرائب 
مورد نظر) برحس��ب مورد( به جمع مبلغ  
ردیف ها به صورت پی در پی ضرب ش��ده 
و هزین��ه تجهیز و برچی��دن کارگاه به آن 
اضافه می ش��ود که نتیج��ه حاصل برآورد 
هزینه اج��رای کار خواهد ب��ود. به برآورد 
تهیه ش��ده کلیات و مقدم��ه فصل ها و بر 
حس��ب مورد پیوس��ت های 1 و 2 و 3 و 4 
فهرست بهای پایه به آن ضمیمه شده که 
مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست بها 
و مقادیر کار، یا ب��رآورد هزینه اجرای کار 

نامیده می ش��ود که در ش��رایط عمومی پیمان به نام فهرست 
بهای منضم یا بر اس��اس پیوس��ت 6 فهرست سال 87 برآورد 

اجرای کار نامیده می شود. 
   همچنی��ن در بس��یاری از قرارداده��ای عمران��ی و 
غیرعمرانی دس��تگاه برآوردکننده، کل فهرست بهای پایه را با 
قراردادن مقدار در جلوی ردیف مورد نظر به عنوان فهرس��ت 
به��ا و مقادیر منضم به پیمان می نمایند که این عمل با توجه 
به توضیح تبصره بند 2-8 فهرست 87 بالمانع می باشد؛ لیکن 
باید در نظر داش��ت آیتم هایی که مق��دار و قیمت دارند جزء 
فهرس��ت بهای منضم به پیمان محس��وب می گردد و چنانچه 
به موجب تغییر مشخصات کار و جابجایی در مقادیر، تعدادی 
از ردیف های فهرس��ت بهای پایه که به تصویب کارفرما انجام 
گرفته باش��د و در فهرس��ت بهای منضم وجود نداشته باشد، 
عملیات اجرایی ردیف های یاد ش��ده قیمت جدید محس��وب 
ش��ده و تابع ضوابط مندرج در بندهای ج و د ماده 29 شرایط 
عمومی پیمان می باشد. به این ترتیب با رعایت سقف تعیین 
ش��ده در بند 1 قسمت الف ماده 29، عملیات اجرایی حداکثر 
تا 10 درصد مبلغ اولیه پیم��ان در قالب قرارداد موجود قابل 
انج��ام ب��وده و م��ازاد بر آن از طری��ق عقد ق��رارداد جداگانه 

)بارعایت ضوابط ( قابل انجام خواهد بود.
2- شرایط عمومی پیمان) ماده 29 و 37 (

    براس��اس ماده 37 شرایط عمومی پیمان، پیمانکاران 
صورت وضعیت کارکرد خود را به همراه مصالح پایکار درآخر 
هر ماه می بایس��ت بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان یا 
همان فهرست مقادیر یا فهرست برآورد اجرای کار تهیه نموده 
و تسلیم مهندس ناظر نمایند. لیکن در قراردادهای جاری عرفاً 
مشاهده می شود پیمانکاران صورت وضعیت کارهای انجام شده 
را بر اساس آیتم های فهرست بهای پایه تنظیم نموده و تسلیم 
مهندس ناظ��ر می نمایند. لذا صورت وضعیت ه��ای پیمانکار 
بر اس��اس فهرس��ت بهای پایه با توجه به دستورالعمل اولویت 
قیمت های فهرس��ت بهای پایه رسیدگی می گردد. ولی باید 
در نظر داشت جمع مبلغ مربوط به آیتم های خارج از فهرست 
بهای منضم یا همان فهرست مقادیر بر اساس بند ج و د ماده 
29 شرایط عمومی پیمان نباید از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان 
بیشتر شود. به عبارت دیگر پرداخت آیتمهای خارج از فهرست 
بهای منضم یعنی توافق قیمت با توجه به دستورالعمل اولویت 
قیمت واحد فهرس��ت بهای پایه به عنوان قیمت روز می باشد 

و عدم 
پرداخ��ت ردی��ف ه��ای 

فهرس��ت به��ای منضم ب��ه پیمان 
در قالب کاه��ش  %25 مبلغ اولیه پیمان 

منظور خواهد ش��د. بر اس��اس بن��د الف ماده 
29 ش��رایط عمومی پیمان کارفرم��ا می تواند در 

چهارچوب موضوع پیمان و در قالب افزایش مقادیر و 
کارهای با قیمت جدید تا س��قف %25مبلغ اولیه پیمان 

به پیمان بیفزاید و براس��اس بند ب  همین ماده در قالب 
کاهش مقادیر یا حذف بخشی از کار تا سقف %25 از مبلغ 

پیمان بکاهد. به عبارت دیگر هر پیمان ش��امل مبلغ پیمان 
%25±%100 آن در ط��ول م��دت پیمان به عالوه مدت های 
تمدیدی  اس��ت که در مجموع %125 باید به اتمام برسد )در 
غیر اینصورت یا برآورد اشتباه بوده و یا تغییرات بیش از اندازه 
است( این بدان معنا نیست که ابتدا باید مبلغ پیمان پر شود 
بعد %25 آن شروع شود بلکه %25 مبلغ پیمان چه در جهت 
افزای��ش و چه در جهت کاهش همواره  درکنار مبلغ پیمان و 
همزمان با ش��روع پیمان و در طول مدت پیمان و مدت های 
تمدیدی به واس��طه افزای��ش مقادیر) ت��ا %15 ( وکارهای با 
قیمت های جدید ) %10 ( به صورت مس��تقل براساس آیتم ها 
و مقادیر فهرس��ت بهای منضم با توجه به صورت وضعیت ها 
و صورتجلس��ات و... تأیید ش��ده مورد ارزیابی قرار  می گیرد 
)براساس بند الف وب و ج و د ماده  29 شرایط عمومی پیمان (.  
   ممکن اس��ت به واس��طه عدم تهیه برآورد دقیق ازکار 
و یا تغییرات عم��ده، در عمل پروژه ای با افزایش فاحش مقادیر 
 و تغیی��رات روبرو ش��ده به طوریک��ه %25 مبل��غ اولیه پیمان
)%10 کاره��ای با قیمت جدی��د و %15 افزایش مقادیر ( قبل 
از اتمام 100 درصد س��قف قرارداد پر ش��ود که در این صورت 
کلی��ه اضافه کاری ها و احجام مازاد بر مقادیر فهرس��ت بهای 
منضم می بایس��ت از طریق عقد قرارداد جداگانه ) با رعایت 

ضوابط ( پرداخت گردد. لذا مشاوران و دستگاه های برآورد 
کننده باید در نظر داشته باشند دقت در تهیه و تنظیم 

فهرس��ت بها و مقادیرکار موجب کاهش چالش های 
بعدی در زمان اجرای پروژه ها و تسریع در عملیات 

اجرایی خواهد شد. امید آنکه با همت و تالش 
مهندسان در عرصه سازندگی و آبادانی 

س��رزمین اجدادیم��ان ، ایران 
کوشا باشیم.
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چگونگی ایجاد س��رما در بس��یاری از وسایل سرما س��از مانند کولر، یخچال، آب سرد کن و ... مشابه است. در کولر گازی، همانند یخچال، 
از تبدیل گاز به مایع بوسیله افزایش فشار و در نتیجه تولید سرما که در اثر تبدیل مایع به گاز ایجاد می شود، برای رسیدن به هدف مورد نظر 
)خنک نمودن محیط( استفاده می کنند. تنها تفاوت را می توان در خنک کردن کندانسور )رادیاتور( دانست که در کولرگازی گرمای الزم بوسیله 

هوای دمیده شده بر روی آن گرفته می شود. 
به طور کلي مي توان گفت در عموم وس��ائل سرماس��از همچون کولر گازي، یخچال فریزر، آب سردکن و .. از اصول مشابهي استفاده شده 

است. در واقع فوران گاز مایع و تبدیل آن به حالت گاز تولید سرما مي کند.
سیکل تبرید کولرهای گازی معمولی

هرس��یکل تبرید از چهار قس��مت اصلی تشکیل می شود.)ش��کل1( اواپراتور )تبخیر کن( کمپرسور )تراکم کننده(، کندانسور ) مایع کن(، 
و  شیر انبساط.

 شکل 1- سیکل تبریدکولر گازی
ماده مبرد مورد استفاده در کولر گازی فریون 22 است . ماده مبرد قبل از شیر انبساط به صورت مایع با فشار زیاد و در دمای محیط است . 
پس از عبور از شیر انبساط اواپراتور فشار و دمای آن کاهش یافته در فشار و دمای پایین شروع به تبخیر می نماید. عمل تبخیر در طول اواپراتور 
ادامه یافته از مقدار مایع کم ش��ده و به مقدار بخار افزوده می ش��ود و ماده مبرد در خروج از اواپراتور کاماًل تبخیر و به صورت بخار می ش��ود. 
گرمای الزم برای تبخیر ماده مبرد از محیط اطراف اواپراتور گرفته می شود، بنابراین در صورتی که محیط اطراف هوا باشد هوا سرد می گردد .

بخار خروجی از اواپراتور وارد کمپرس��ور می ش��ود در کمپرس��ور ضمن عمل تراکم ، فش��ار و دمای آن افزایش می یابد و وارد کندانسور 
می ش��ود . در کندانس��ور به واس��طه عمل گرماگیری که با عبور هوا از روی آن انجام می گیرد، دمای مبرد به دمای محیط رس��یده و شروع به 

توکلی احمد رضا  مهندس 
رئیس گروه مدیریت مصرف 
سازمان  س��اختمان  انرژی 
بهره وری انرژی ایران)سابا(
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تقطیر می نماید. در خروج از کندانسور ماده مبرد به صورت مایع تحت فشار زیاد به پشت شیر انبساط می رسد و سیکل تبرید تکرار می شود .
 : ) EER: Energy Efficiency Ratio ( بازدهی انرژی کولر های گازی

نس��بت برودت سیس��تم س��رمایش به ان��رژی مصرفی در یک س��اعت را بازدهی انرژی کولره��ای گازی ) EER ( م��ی نامند که یکي از 
شاخص های مهم در مصرف انرژی سیستم های سرمایش است که واحد آن  Btu/W.Hr  می باشد.

با توجه به نتایج آزمایش های انجام شده بر روی کولرهای موجود در ایران ، این کولرها دارای راندمان بسیار پایین بوده و رتبه انرژی آنها 
در محدوده G,F می باشد و میزان برودت تولید شده کمتر از برودت اسمی دستگاه ها و مصرف انرژی واقعی آنها بیشتر از توان اسمی می باشد 

که با توجه به مطالب ارائه شده نیاز به ارتقاء رتبه و یا جایگزینی تکنولوژی های جدید است .
کولرهاي گازي برقی – خورشیدی)کم مصرف(

عملکرد این سیس��تم ها نیز همانند سیس��تم هاي الکتریکي بوده با این تفاوت که در سیکل ترمودینامیکی آن پس از کمپرسور پانل های 
جذب نور خورشید قرار می گیرند تا کار کمپرس کردن مبرد 
و افزایش دما و فش��ار آن را انجام دهند. صفحه خورش��یدی 
از سیلیکون ساخته می ش��ود. در صفحه خورشیدی اجزای 
کوچک بس��یاری وج��ود دارند ک��ه عمدتاً قطع��ات جاذب، 
قطعات کمکی مبدل س��رما یا گرما می باشند و تیوپی بودن 
لوله های جذب نورباعث می شود که همراه با چرخش زاویه 
تابش خورشید این سیستم بتواند درهرزاویه ای انرژی کافی 
ازخورشید دریافت نماید. این سیستم ها قابلیت ذخیره سازی 
انرژی خورشید در هنگام روز برای استفاده در شب را دارند.
                                                                                              

                                                                 شکل2- کولر گازی برقی خورشیدی

شکل 3- شماتیک سیکل کولر گازی برقی - خورشیدی :
در این کولرها عملیات کندانس گاز توس��ط جذب حرارت از تیوپ های خورش��یدی صورت می گیرد. در این سیستم با حذف موتور و فن 
خنک کننده با استفاده از ژل سیلیکایی یا مواد شیمیایی نظیر لیتیم بروماید یک پروسه شیمیایی – حرارتی با استفاده از سیستم تبرید جذبی 

انجام می شود و گرمای گاز مبرد تا حد 8 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.
سیکل تبرید کولرهای گازی برقی - خورشیدی :

سیکل این نوع کولرها همانند کولرهای گازی معمولی است با این تفاوت که با استفاده از انرژی خورشید و اژکتور و شیر چهارراهه و جذب 
انرژی خورشید سبب کارکرد کمتر کمپرسور می شود یعنی پانل های خورشیدی با جذب انرژی خورشید سبب افزایش دمای آب مخزن از 70 
تا 90 درجه سانتیگراد شده و این آب گرم در قسمتی از سیکل کمک می کند تا دما و فشار گاز مبرد افزایش یافته )کمپرس( و کمپرسور توان 

کمتری را مصرف کرده و در بعضی مواقع کل عمل کمپرس توسط انرژی جذب شده از خورشید صورت می گیرد.
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در مجموع می توان گفت س��یکل کولرهای گازی برقی – خورش��یدی ترکیبی از دو سیکل )س��یکل معمولی و سیکل اژکتور( است و به 
همین دلیل مصرف انرژی الکتریکی از 30 تا 50 درصد )بسته به شرایط( کاهش می یابد.

شکل4- سیکل اژکتور

 

شکل5- سیکل نهایی تبرید کولر گازی برقی- خورشیدی
با مقایسه سیکل تبرید کولر گازی معمولی و کولر گازی برقی – خورشیدی می توان نتیجه گرفت که از لحاظ تئوریک حدود 50 درصد 

کاهش مصرف را با جایگزینی خواهیم داشت . 
نحوه عملکرد کولرهای گازی کم مصرف برقی- خورشیدی :

- کمپرسور کولرهای گازی کم مصرف برقی - خورشیدی از نوع Rotary )دورانی( می باشد. 
- در این نوع کولرها قسمتی از توان مورد نیاز، از انرژی خورشید تأمین می گردد.

- بخش��ی از فرایند تبدیل مبرد ازگاز به مایع )افزایش دما وفش��ار( جهت تداوم عملیات سرماس��ازی در کولر با جذب حرارت از خورشید 
انجام می گیرد که باعث کاهش توان مصرفی در کمپرسور و در نتیجه سبب کاهش مصرف برق مي گردد. 

- جذب انرژی خورشید از طریق پانل های )تیوب های( خورشیدی صورت گرفته  و آبگرم )حدود 75 درجه( در مخزن    انرژی خورشیدی ذخیره می شود. 
- به دلیل استفاده از انرژی اشعه مادون قرمز خورشید ، تفاوت چندانی در میزان مصرف انرژی روزهای ابری با آفتابی ایجاد نمی شود.
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شکل6- ا      ژکتور

جمع بندی و نتیجه گیری
در جدول 1 س��ه نوع کولر گازی 
پنجره ای، اس��پیلیت و خورشیدی در 
ظرفیت ه��ای مختلف مورد مقایس��ه 
قرار گرفته اند. مقایس��ه صورت گرفته 
در ج��دول فوق مربوط ب��ه توان های 
نامی می باشد ولی در عمل و بر اساس 
آزمایش های انجام شده توان مصرفی 
کولره��ای معمولی حداق��ل 1.5 برابر 
توان اسمی است. به عنوان مثال برای 
کول��ر معمول��ی 24000 مطابق اندازه 
گیری های انجام ش��ده توان مصرفی 
ح��دود 4.5 کیل��و وات اس��ت که در 
ج��دول مقایس��ه ای 2.5 کیلووات در 
نظر گرفته ش��ده است که اگر توانهای 
واقع��ی جایگزین ش��ود درصد کاهش 

مصرف آن حدود 50 درصد خواهد شد .                                                                                         جدول 1
در حال حاضر حدود 3.5 تا 4 میلیون دس��تگاه کولر گازی معمولی در س��طح کش��ور نصب شده و ساالنه 600 تا 800 هزار دستگاه وارد 
بازار می شود که با جایگزینی کولرهای گازی برقی – خورشیدی به طور متوسط 30 تا 50 درصد کاهش مصرف برق را در بر خواهد داشت .

با جایگزینی کولر های گازی برقی – خورش��یدی 
ب��ه ج��ای کولره��ای معمول��ی م��ی ت��وان 34 الی 56 
گی��گاوات از مص��رف در پی��ک و یا ح��دود 2100 الی 
3500 م��گا وات از ظرفی��ت نیروگاهی کش��ور کاس��ت.

 س��ابا در نظر دارد در سال آینده براي استان هاي 
ش��مالي کشور جهت جلوگیري از افزایش پیک بار ناشي 
از س��رمایش در فصل گرم این ن��وع کولرها را جایگزین 

کولر هاي گازي معمولي نماید.

 درصد صرفه جویی
 ساالنه نصبت به
کولر پنجرهای

 صرفه جویی ساالنه نصبت
به کولر پنجرهای

KWh/yr((

 انرژی سالیانه
مصرفی

KWh/yr((

 توان نامی
مصرفی

)KWh(

 نوع کولر
گازی ظرفیت

)BTU(
0 0 6624 1.5 پنجره ای

1200015 1016 5608 1.27 اسپیلیت
33 2208 4416 1 خورشیدی
0 0 8832 2 پنجره ای

180005 442 8390 1.9 اسپیلیت
35 3091 5741 1.3 خورشیدی
0 0 11481 2.6 پنجره ای

240004 441 11040 2.5 اسپیلیت
28 3311 8169 1.85 خورشیدی
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مقدمه : 
هنگام��ی که المان های مختلف راه مانند دور طراحی می ش��ود، 
ما طراحی را برای وس��ایل ویژه که وس��یله طرح نامیده ش��ده و دارای 
استانداردهایی از نظر وزن و ابعاد می باشند، انجام می دهیم. اما نمونه 
واقعی راه، مخلوطی از ترددها را فراهم می کند. وس��ایل نقلیه متفاوت 
ب��ا ابعاد مختلف و س��رعت های متفاوت در راه عب��ور می کنند.  برای 
مثال به طور نمونه کامیونی با بار س��نگین با مرکز ثقل باال و س��رعت 
کم، دور باید کمتر باش��د در غیر ای��ن صورت احتمال واژگونی افزایش 
می یابد.  برای در نظر گرفتن حاالت مختلف IRC راهکارهایی درباره 
حداکثر و حداقل دور ارائه کرده اس��ت. این مقاله همچنین دید کلی و 
مقایس��ه روشهای توزیع دور درحال حاضر آشتو 2001 »سیاست های 
طرح هندس��ی بزرگراهها و خیابان ها« و توصیه های تجدید نظر آشتو 

را بیان می کند. 
مبانی : 

   وقتی وس��یله نقلیه وارد قوس می ش��ود، نیروی جانبی به نام 
گری��ز از مرکز را تجربه م��ی کند. این نیروی جانبی به وس��یله نقلیه 
فشار وارد کرده و به بیرون از مرکز دایره آن را انتقال می دهد. نیروی 
جانبی باعث تغییر جهت  می شود.  )تغییر جهت در بردار سرعت( که 
شتاب مرکزی نامیده می شود.  این همانند نیروی شتاب برای افزایش 
سرعت وسیله نقلیه با شتاب استثنایی به طرف مرکز دایره می باشد.  

ش��یب عرضی دور در بزرگراهها )شکل 1( تحت چندین نیروی 
جانبی قرار دارد.  در ش��کل 1 همانطور که نش��ان داده ش��ده، شیب 
عرضی قس��متی از ش��تاب جانبی نمونه برای عم��ل معمول در عرض 

روسازی است. این نیرو، حس سرازیر شدن )در رابطه با وسیله نقلیه( 
به سرنشینان وسیله نقلیه می دهد.  

قسمت باقیمانده نیروی جانبی برای عمل به سه عامل راه، شیب 
عرضی و سرعت وسیله نقلیه بستگی دارد.  

اگر سرعت برای شیب مناسب باشد، نیروی جانبی به سمت   •
بیرون و در مقابل نیرویی که ناشی از شیب است به سمت پایین فشار 
ایجاد می کند.  وس��یله نقلیه و مس��افر نیروی س��رازیری را آزمایش 
می کنند )عمود برجاده( و وسیله نقلیه در طول قوس حرکت می کند 
و ب��ا کم��ی چرخش فرمان به داخل به حرکت��ش ادامه می دهد.  این 

شرایط تعادل یا خنثی است.  
اگر س��رعت کمتر از سرعت تعادل باش��د، به وسیله نقلیه و   •
مس��افر به س��مت داخل نیرو وارد می ش��ود.  حداکثر شیب می تواند 
به طور نمونه وس��ایل خیلی س��نگین را به داخل قوس بکشد. شرایط 
یخ بندان می تواند باعث س��رخوردن در شیب شود مخصوصاً وقتی که 

وسیله نقلیه دارای شتاب، ناگهان توقف کند.  
حداکثر نرخ های دور : 

   حداکثر نرخ دور برای وس��ایل نقلیه با س��رعت کم و شیب در 
برف و یخبندان تعیین می شود.  

   باالتری��ن نرخ دور در تقاطع ها و مناطق ش��هری و جاده های 
پر جمعیت و محدودیت هایی که در سمت راست جاده است، رسیدن 
به دور س��خت می باشد.  در واقع حداکثر نرخ دور برای محدود کردن 

اثرات نامطلوب دور انتخاب می شود.  
حداکثر نرخ دور %4 تا %6 برای مناطق شهری   •

حداکثر نرخ دور %6 تا %8 برای مناطق با برف و یخ زیاد   •

حداکثر نرخ دور %10 تا %12 مناطق بین شهری بدون یخ و   •
برف و محدودیت های عملی برای جا دادن وسایل نقلیه با سرعت کم 
با ساخت امکانات و تجهیزات نگهداری اجرا می کنند.  IRC حداکثر 
و حداق��ل دور را وابس��ته به عوامل وس��ایل با حرک��ت آرام و کامیون 
ه��ای با بار س��نگین می دان��د.  IRC حداکث��ر و دور %7 برای زمین 
هموار تعیین می کند.  زمین تپه ماهوری %10 و راههای ش��هری 4% 
می باش��د.  حداقل دور %4 -%2 برای منظور زهکشی به خصوص برای 

شعاع بزرگ در قوس های افقی است.  

دور در قوس افقی
محمد رضا وجدانی ) دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری (
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اصطکاک : 
اصطکاک باعث انتقال نیروی ش��تاب و ترمز از چرخ به روسازی 
می ش��ود.  ترجیحاً با اس��تفاده از ضریب اصطکاک حرکت، مهندسین 
راه برای مقاومت روس��ازی در برابر نیروی جانبی اس��تفاده می کنند.  
فاکتور اصطکاک با کم کردن نیروهای گریز از مرکز به وس��یله نقلیه، 
ترمز وس��ایل نقلیه )کاهش س��رعت( و شتاب محاسبه می شود.  برای 
مث��ال وقتی بیش��تر اصطکاک برای توقف های وحش��تناک اس��تفاده 
می شود سیس��تم های ترمز ضد قفل )ABS( این شرایط را به خوبی 

فراهم می کنند.  
   فاکت��ور اصطکاک همچنی��ن به متغیره��ای متعددی مربوط 
می ش��ود شامل سرعت وسیله نقلیه، وزن، شرایط چرخ )پوشش، فشار 
چرخ، دمای چرخ( طراحی چرخ، )پیمایش، افزایش سرعت کاهش می 
یابد، تع��داد مطالبات زیادی برای توس��عه فاکتورهای اصطکاک برای 

سرعت های مختلف انجام شده است.  
کتاب سبز آشتو 2001 : 

   کتاب س��بز س��ه فاکتور اصطکاک را همانطور که در شکل 2 
نشان داده شده بیان می کند.  برای راه های بین شهری و راه های با 
س��رعت باالی ش��هری، قوس ها در تقاطع ها و خیابان های با سرعت 

پایین شهری فراهم شده که در زیر آمده است : 
راههای بین شهری و شهری با سرعت باال: پایه محدوده آن   •

آسودگی که توسط رانندگان مشخص می شود.  

قوس ها در تقاطع : توسط سرعت %95 وسایل نقلیه عبوری   •
اندازه گیری می شود.  

خیاب��ان های ش��هری با س��رعت پایین: پایه مح��دوده آن   •
آسودگی که توسط رانندگان مشخص می شود.  

فاکتور اصطکاک برای خیابان ش��هری با س��رعت پایین باالترین 
اس��ت که بیشترین نیروی جانبی توسط رانندگان تحمل و پیش بینی 

می شود.  
NCHRP 439 شرایط زیر را برای اصطکاک مشخص می کند.  
حداکث��ر طراحی ب��رای فاکتور اصطکاک جانب��ی – هم ارز   •

فاکتور اصطکاک جانبی آشتو.  
فاکتور درخواست اصطکاک جانبی: اصطکاک نیازمند دور و   •

سرعت وسیله نقلیه پایه.  
ملزوم��ات فاکتور اصطکاک جانبی: اصطکاک برای س��رعت   •

پایه وسیله نقلیه فراهم باشد.  
NCRP 439 توصیه می کند از س��رعت %95 وسیله نقلیه   •
به جای س��رعت %85 وس��ایل نقلیه که احتمال تصادف برای طراحی 
باالتر اس��ت در قوس افقی استفاده شود.  به هر حال کاهش سرعت از 
5Km/h به 3Km/h برای محاس��به کاهش س��رعت دید در قوس با 

حداقل شعاع استفاده می شود.  

دور در قوس افقی
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: )IRC( دست یابی به دور
1- حذف تاج بخش خمیده ) حذف شیب مخالف(:

ال��ف- دوران لبه خارجی نس��بت به تاج )مرک��ز( : نیمه بیرونی 
شیب عرفی دوران می کند نسبت به مرکز و رسیدن به میزان مطلوب 

مانند افتادن سطح در صفحه یکنواخت در نیمه داخلی. 
ب- تغییر موقیعت تاج : این روش همچنین مانند روش تاج مورب است. 
در ای��ن حالت موقیعت تاج رفته رفته ب��ه بیرون انتقال می یابد 

بدین سان عرض در نیمه داخلی رفته رفته افزایش می یابد. 
2- دوران بخش عرضی : 

دو روش برای رسیدن به دور توسط دوران روسازی موجود است 
:الف- دوران نسبت به خط مرکزی :

در این روش روسازی دوران می کندبه نحوی که لبه داخلی فشار داده شده و لبه 
خارجی باال کشیده می شود.  هر کدام نصف کل مقدار دور مثاًل   به واسطه مرکز انجام می شود. 

ب- دوران نسبت به لبه داخلی :
در این روش روسازی دوران می کند.  با باال کشیدن لبه خارجی 
همچنی��ن مرکز، لبه خارجی به وس��یله کل مق��دار دور باال می آید و 

رابطه را با لبه داخلی ایجاد می کند. 
روش های توزیع دور :

توزیع دور به مقدار ش��یب به کار رفته برای ترکیب های مختلف 
سرعت طرح، شعاع و حداکثر نرخ دور می باشد. 

کتاب آشتو2001 : 
کتاب س��بز پنج روش مختلف برای توزیع دور را توصیه می کند 

که در شکل 3 نشان داده شده است : 
دور )e( و اصطکاک جانبی )f( خطی افزایش یافته با کاهش شعاع.   -1
دور کمترین است بنابراین حرکت وسیله نقلیه در سرعت طرح   -2
و تمام شتاب جانبی به وسیله اصطکاک جانبی تحمل می شود تا وقتی که 
اصطکاک جانبی حداکثر شود.  برای قوس های تیز اصطکاک جانبی باقی مانده 
حداکثر و دور افزایش می یابد برای تحمل شتاب جانبی تا e=emax  شود.
در این روش، اول f و سپس e افزایش، وقتی که شعاع کاهش یابد.

3- دور افزایش می یابد بنابر این حرکت وسیله نقلیه در سرعت 
طرح به وس��یله دورش��تاب جانبی را تحمل کند تا اینکه دور حداکثر 
ش��ود.  برای قوس های تند وتیز، دور حداکث��ر باقیمانده و اصطکاک 
 fmax به f جانبی برای تحمل ش��تاب جانبی اس��تفاده می ش��ود تا

برسد.  در این روش، اول e وسپس f افزایش، تا شعاع کاهش یابد. 
4- این روش همانند روش3 اس��ت به جز اینکه میانگین سرعت 

حرکت به جای سرعت طرح انتخاب می شود. 
5- این روش مابین روش 1 و3 استفاده می شود.  بنابراین دور اضافی 
برای قوسها با شعاع باالتر از شعاع حداقل فراهم می شود.  )مثل قوسهای میانی(

برای تس��هیالت س��رعت کم، آش��تو روش 2 را توصیه می کند. 
کوچک ش��دن دور برای مناطق ش��هری، برای بس��تن سیس��تم های 

زهکشی، سرعت عملکرد پایین و تقاطع ها می باشد. 
     برای تس��هیالت سرعت باال، آشتو روش 5 را توصیه می کند 
برای اصالح رانندگی باال که در قوس میانی اتفاق می افتد دور مطلوب 
باید نیاز اصطکاک جانبی را جبران کند. این کار اصطکاک فراوان برای 
ترمز و فرمان و تقاضای فضا برای راننده در حال حرکت را فراهم می کند 
و خطر از دست دادن کنترل وسیله نقلیه توسط راننده را به طور زیادی 
کاهش می دهد.  همچنین محدود کردن تقاضای دور مطلوب اس��ت؛ 
زی��را این کاهش به کاهش م��واد مورد نیاز برای س��اخت کنار راهها، 
می انجامد. از این رو در طراحی و س��اخت هزینه ها کاهش می یابد. 
روش توزیع 5 بهترین توزیع را در قوس ها برای حداکثر نرخ دور ایجاد 
می کند. بنابراین کتاب سبز شامل پنج عدد برای هر پنج حداکثر نرخ دور می باشد. 
آش��تو از س��رعت نزدیک به سرعت طرح )س��رعت %85 وسایل 
نقلیه ( برای طراحی قوس اس��تفاده می کند.  جدول بندی نرخ های 

دور نزدیک به 0/1 % گرد شده است. 
منابع :

وزارت حمل ونقل آمریکا،واشنگتن 2001، صفحات 131 تا203  -1
Bonnesom. J.A. روش ه��ای توزیع دور و طراحی های   -2
NCHRP پروژه 439 شهر واشنگتن، برد تحقیقات حمل ونقل2000

Lamm. R.B و T.Mailacnder طراحی راه و مهندسی   -3
ایمنی ترافیک نیویورک 1999.  صفحات 1-10 تا 10-69

Meyer.carl F نقشه برداری زمینی، ویرایش.  سوم  -4
پژوهشکده حمل ونقل )1998( طرح هندسی راه  -5
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در تاری��خ 12/1/ 89 کالس آموزش��ی و بازآم��وزی برقکاران با 
حض��ور اعضای گروه تخصصی ب��رق دفتر نمایندگی نظام مهندس��ی 
س��اری مهندس ابراهیم پرتوی، مهندس علی اصغری، مهندس محمد 
تقی عنایتی و مهندس علیرضا ش��تابان تعداد60 نفر از برقکاران شهر 

ساری در سالن اجتماعات کانون مهندسین تشکیل گردید.
دراین جلس��ه در خص��وص ن��کات اجرایی، مق��ررات و الزامات 
تاسیس��ات الکتریکی، در رابطه با س��یم ارت و اتص��ال به زمین، انواع 
فیوزه��ا، نصب کلید و پریز، لوله کش��ی و کن��ده کاری دیوارها ، نصب 

تجهیزات و مسائل ایمنی در برق توضیحاتی ارائه گردید.

در پای��ان کالس آموزش��ی تعدادی از برقکاران س��واالت خود را 
مط��رح نمودند که پاس��خ آن ها ب��ه صورت فنی و اجرای��ی مطابق با 

مقررات ملی ساختمان داده شد.
                        

مهندس محمد رضا تقوی
دبیرگروه تخصصی دفترنمایندگی

جلسه هماهنگی با استادکاران در خصوص الزامات تأسیسات برقی ساختمان
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مهندس فرید پور فخاران

Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural(    در اواخر ماه ژانویه سال 2011 ، جهت شرکت در کنفرانس
دانشگاه  روزه،  سه  کنفرانس  اتمام  از  پس  داشتم.  کنگ  هنگ  به  Engineering and Construction) EASEC-12سفری   
هنگ کنگ که داراي رتبه 23 در لیست رده بندی دانشگاه های جهان مي باشد، اعضای کنفرانس را به بازدید از چند نقطه دیدنی و متمایز 

هنگ کنگ دعوت کرد که یکی از آنها، پل جینگ ما بود. در زیر شرحی مختصر از پل آورده ام که شما را به خواندن آن دعوت میکنم.
هنگ کنگ در یک نگاه

منطقه ویژه ي اداري هنگ کنگ ، در جنوب شرق آسیا ، هم مرز با چین ) حدود 30 کیلومتر ( و دریاي چین جنوبي قرار دارد. مساحت 
آن 1103 کیلومتر مربع است که 1024 کیلومتر مربع آن خشکي و بقیه آب مي باشد. این منطقه از بیش از 200 جزیره ي کوچک و بزرگ 

تشکیل شده و جمعیت آن، نزدیک به 7 میلیون نفر مي باشد.
بررسي هاي اقتصادي نشان مي دهد که هنگ کنگ داراي تولید ناخالص داخلي 200 میلیارد دالر آمریکا بوده و داراي درآمد سرانه ي 

29500 دالر آمریکا مي باشد. نرخ بیکاري 5/3 % و نرخ تورم کمتر از یک درصد مي باشد.
) Tsing Ma Bridge( پل جینگ ما

پل جینگ ما، به طول 2160 متر، یک نشانه ي واقعاً برجسته و با اعتبار در هنگ کنگ است که مهمترین عنصر متمایز در النتالینک 
 Chek Lap Kok( هنگ کنگ مي باشد. این پل، دسترسي مستقیم به فرودگاه بین المللي هنگ کنگ در چک الپ کوک ) Lantau Link(

( را میسر مي سازد.
داراي ریل  بوده و هم  تردد خودروها  داراي مسیر  این پل دو طبقه هم  بلندترین طول دهانه درجهان مي باشد.  داراي  ما  پل جینگ 
راه آهن مي باشد. این پل داراي دو مسیر تردد 3 خطه در طبقه ي باالیي و دو مسیر خط آهن در طبقه ي پاییني مي باشد. به عالوه دو مسیر تک 
خطه ي حفاظ دار در طبقه ي پاییني تعبیه شده است که جهت انجام تعمیرات و نگهداري و همین طور به منظور انحراف مسیر ترافیک هنگام 
وزش بادهاي تند و شدید یا در مواقع اضطراري مي باشد. پایداري آیرودینامیکي پل توسط طراحي دقیق و حساب شده ي شکل لبه ي حمله ي 
)Leading edge ( پل و همین طور ایجاد یک شکاف  هوایي )Air gap ( در مرکز پل هم در طبقه ي باالیي و هم در طبقه ي پاییني تأمین 

مي شود. وجود پایداري آیرودینامیکي پل توسط آزمایش در تونل باد بررسي و اثبات شده است.
   فنداسیون اصلي پل عبارتند از دو ستون و مهارکننده ها ي عمودي عظیم گرانش جهت اتصال سطح پل به دو کابل اصلي. کل 
سازه ي پل باالي سطح دریا و همین طور سطح زمین قرار دارد، به جز فنداسیون یکي از دو برج اصلي که در آب هاي کم 
عمق ماوان )Ma Wan ( واقع شده که در آن محل، تونل هاي عمودي بتوني جهت دسترسي به بستر 
دریا  حفر شده و در سنگ بستر دریا فرو برده شده و سپس توسط یک جزیره ي 

مصنوعي حفاظت شده است.

) Tsing Ma Bridge( پل جينگ ما
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برج هاي بتوني بلند 206 متري پل، از بسیاري از ساختمان هاي موجود در ناحیه ي تجاري مرکزي هنگ کنگ بلندتر مي باشد. این برج ها 
 ) Slipforming ( ) با استفاده از فرایند اسلیپ فورمینگ ) نوعي فرایند بتن ریزي جهت ساختن سازه هاي بلند مانند پل ها، برج ها و سدها
در 3 ماه ساخته شده است و قطعات فوالدي زیني شکل باالي برج ها ) Steel saddles ( توسط جک هاي خاص داراي ظرفیت بسیار باال به 

باالي برج ها منتقل شده است.
بعد از اتمام ساخت سکوي پل که از منحني پروفایل کابل هاي اصلي اي که از دو سر برج هاي بین لنگرگاه تسینگ یي و لنگرگاه ماوان 
پیروي مي کند، کابل هایي به قطر 1,1 متر توسط فرایند ریسندگي هوایي ساخته مي شوند. 27000 تن مفتول فوالد گالوانیزه شده ي به قطر 
5,38 میلیمتر در عرض 9 ماه به هم تنیده شده و آماده ي استفاده مي شوند. طول کلي مفتول یعني 160,000 کیلومتر، براي چهار بار دور 

کل جهان کشیده شدن کافي مي باشد!
فوالدکاري سازه ي عرشه، در کشورهاي خارجي انجام شده است که بیشتر عبارتست از انگلیس، دبي و ژاپن. عرشه ي فوالدي که در چین 
ساخته شده است، شامل 50 بخش اسمبل  شده مي باشد که اصوالً داراي طول 36 متر مي باشند. هر بخش داراي جرمي حدود 1000 تن 
مي باشد که در مدتي حدود 8 ماه توسط یک قایق خاص )Barge ( به محل پل آورده شده و نصب شده است. سپس اتصال بخش هاي عرشه 

شروع شده و بطور همزمان، نصب خطوط راه آهن، پوشش کاري پل و بقیه ي کارهاي تکمیلي انجام شده است.
قرارداد 7,2 میلیارد دالري1  ) دالر هنگ کنگ ( ساخت پل در ماه مي سال 1992 بسته شد و پل در ماه مي سال 1997 یعني در 60 

ماه رو به ترافیک باز شد.

 طرح شماتیک پل جینگ ما

1  یک میلیارد دالر آمریکا
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نمایي از ناحیه ي تجاري مرکزي هنگ کنگ

 ماکت سکوي پل موجود در موزه ي پل جینگ ما
  

500 tonnes وزن پایه هر برج 2160 m طول کلي پل
49000 tonnes جرم فوالد سازه عرشه 1377 m دهانه اصلي

22.7 tonnes جرم عرشه در هر متر 62 m فاصله از سطح دریا
52000 tonnes جرم بتون هر برج 206 m ارتفاع برج

6 m بیشترین حرکت عمودي در نقطه وسط دهانه 200000 tonnes جرم بتن تکیه گاه در تسینگ یي
4.4 m بیشترین حرکت عرضي در نقطه وسط دهانه 250000 tonnes جرم بتن تکیه گاه در ماوان
بیشترین حرکت طولي در دیوار پشتیبان در تسینگ یي  ±0.74 33400 تعداد مفتول هاي 5.38 میلیمتري در دهانه اصلي

100 km/hr سرعت عبور در جاده 160000 km طول کل مفتول
135 km/hr سرعت عبور در ریل آهن 26700 tonnes جرم کل مفتول

53000 tonnes بار در هر کابل در دهانه اصلي
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ارائه دهندگان: مهندس مطهره ذکریائی 
مهندس ثمانه شفیع زاده

موسیقی مازندران
مردم س��اده و پاک��دل ترانه هایی زیبا و س��اده خلق 
کرده اند که گذش��ت زم��ان از لطافت و زیبای��ی آن ها کم 
نکرده است . چه بسا هنرمندان و شاعرانی که در زمان خود 
سرش��ناس بوده اند و نام آن ه��ا ورد زبان اهل کوچه و بازار 
بوده ولی بعد از چندی خاکس��تر فراموشی بر نام و آثارشان 
نشس��ت اما ترانه های عامیانه هر روز درخشندگی بیشتری 

بدست آوردند . 
بن��ای هنر عامیانه با کوچکترین تغییری فرو می ریزد. 
چون چش��مه ای زالل گل آلود می ش��ود. تأثیر نغمه های 
بومی نا گفتنی است. نغمه های بومی و آوازهای محلی از آن 
جهت زیبا و دل انگیزند که از مردمی ساده بی پیرانه بر می 
خیزند و بردل ها می نشیند. هر گونه دست زدن به ترانه های 
عامیانه سبب می شود که اصالت و زیبایی آن ها از بین برود. 
موسیقی بومی مازندران که سینه به سینه تداوم یافته 
دارای تاریخ مدونی نیس��ت؛ ولی از اش��عار موجود می توان 
به قدمت آن ها پی برد. این موس��یقی را اهل فن و صاحب 
نظران بومی به عنوان موس��یقی مقامی می شناسند و ترانه 
ه��ا و تصانیف را هم مقام عنوان داده اند که البته در ش��رق 
مازن��دران به »کیجاجان« و در غ��رب آن به کیجا »جانک« 
مشهود اس��ت؛ ولی در حال حاضر در مازندران کمتر عنوان 
مق��ام بکار گرفته می ش��ود. مفهوم »حال« بیش��تر معمول 

است. مثاًل »امیری حال« ، »کله حال« ، »کتولی حال« .
موسیقی بومی مازندران از نظر تطبیق با دستگاه های 
موس��یقی ایران بیش��تر در دستگاه ش��ور و آواز دشتی و در 
بعضی موارد در دس��تگاه س��ه گاه قرار دارد. این موس��یقی 
بیش��تر براس��اس تکنولوژی و تک خوانی اس��توار اس��ت از 
آنجا که مردم با موس��یقی ارتباط معیشتی و دامی داشتند، 
نحوه بکار گیری از آن باعث ش��ده است که موسیقی مقامی 

مازندران به گونه های مختلف بکار آید مانند:
موسیقی آوازی 2- تصنیف ها 3- موسیقی آئینی   -1

4- موسیقی گوداری )هراتی( 5- موسیقی سازی

موسیقی آوازی مازندران 
-کتولی 

کتولی یکی از آواز های مازندرانی است، آواز کوه و صحرا و آواز 
دشت، آواز مردان و زنان خسته شالیزار، آوازی است که سینه به سینه 
تداوم یافته و تداعی کننده خاطرات هر مرد و زن مازندرانی است.

    کتولی از قطعات موس��یقی سازی نیز محسوب می 
ش��ود. کتول نام شهری است در شرق مازندران  به نام علی 
آباد کتول )از ش��هرهای استان گلس��تان(. بعضی ها اعتقاد 

دارند که این آواز مربوط به این منطقه است. 
    اعتقاد دیگر بر این است که این آواز هنگام چرانیدن 
گاو کتول خوانده می شده است. به همین دلیل آن را کتولی 
می خوانند. توضیح اینکه گاو کتول گاوی است اهلی و برای 
روس��تائیان به خاطر شیردهی بسیار عزیز است و معموالً در 
منزل نگهداری می ش��ود و یا در اطراف محل سکونت آن را 
ب��ه چرا می برند. در صورتی که گاوهای غیرکتولی بوس��یله 

گالش در مراتع و جنگل ها نگهداری می شود.
این آواز بیشتر در حین راه رفتن یا کارکردن معمول است. 
به همین خاطر در بین آواز از کلمه » ای جان« یا »جانا« که گویا 
برای نفس تازه کردن است، استفاده می شد و این عمل بر حسب 
ع��ادت در ح��ال حاضر بین هنرمندان معمول می باش��د. مردم 
مازن��دران عالقه خاصی به آواز کتولی دارند. چون این آواز یادآور 
خاطرات جوانی و گذشته های آنان است. کتولی آوازی است که 
در هنگام کار و هنگام غم و اندوه و حتی شادی خوانده می شود.
اینک ترانه ای که متضمن نام این آواز می باشد در زیر آورده می شود:

کتولی بخونم مه یار کتوله 
کتولی بخوندم مه منزل دوره 

کتوله بخوندم بورم والیت 
شه یار جه دارمه شیرین حکایت 

برگردان فارسی :
آواز کتولی بخوانم که یارم کتول  است 

کتولی بخوانم که منزل من دور است
کتولی بخوانم و به والیت خودم بروم

که از یار خودم حکایت های شیرین دارم 
آواز کتولی را با ساز نی و گاهی هم با سرنا می نوازند. 

تپ�ورس�تان از 
تا مازندران )5(
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1- چکیده: 
در س��الهای اخیر با توجه به گسترش ش��هرها و افزایش سرعت 
س��اخت و ساز های شهری به دلیل انجام گودبرداری های غیر اصولی، 
عدم رعایت مس��ائل فن��ی و ایمنی درتخریب، و س��اخت س��ازه های 
نگهب��ان در موارد متعددی ش��اهد فرو ریختن دی��واره های گود و یا 
س��اختمانهای مجاور می باش��یم ک��ه باعث جان باختن انس��ان های 
بی گناهی گردیده است. این گونه حوادث اگر در گذشته فقط مختص 
تهران وچند ش��هر بزرگ بود اینک به شهرهای متوسط و کوچکتر نیز 
س��رایت کرده است ، بطوریکه در شهرستان ساری در چند سال اخیر 
ب��ر اثر رعایت نکردن موارد ایمنی در گودبرداری، چندین مورد ریزش 
خاک وتخریب س��اختمان ه��ای مجاور را به دنبال داش��ته و چندین 
نفر جان خود را از دس��ت دادند وخس��ارت های مالی زیادی را به بار 
گذاش��ته اس��ت.  یکی از مس��ائل مهم در ساخت و س��از های شهری، 
ایجاد پایداری  مناس��ب در هنگام تخریب،گودبرداری و اجرای سازه ی 
نگهبان است. گودبرداریها به دو گروه کلي : حفاظت شده یا مهاربندي 
ش��ده ، و حفاظت نش��ده یا مهاربندي نشده تقس��یم مي شوند. عموماً 
ب��رای پایدار نمودن دیواره ی گودبرداری ها در مناطق ش��هری از انواع 
عناصر ساختمانی که ازترکیب خاک و سنگ تشکیل یافته اند، دیوار ها 
و سیستم های نگهبان استفاده می شود که اصطالحاً "سازه ی نگهبان" 
نامیده می ش��وند. در تخریب، گودبرداری و اجرای س��ازه های نگهبان، 
یکی از مهمترین نکات الزم حفظ ایمنی کارگاه است. در آیین نامه ها 
و مقررات ملی س��اختمان ، دستورالعمل های ایمنی به صورت مطلوب 
و ش��فاف براي تخریب، گودبرداری و اجرای سازه ی نگهبان ارائه نشده 
و نیاز به تهیه و تدوین آیین نامه های مناس��ب برای این منظور بخوبی 
احساس می ش��ود. به دلیل عدم تطابق شرایط شهرسازی و تکنولوژی 
س��اخت کشور های دیگر با شرایط موجود در کشورمان، آیین نامه های 
ایمنی این کشور ها نیز، بخوبی نمی تواند دستورالعمل های ایمنی الزم 
را در اینگونه عملیات پوش��ش دهد. دراین مقاله س��عي شده به برخي 

از دس��تورالعمل هاي فن��ي و ایمني الزم ب��راي گودبرداري ها و اجراي 
س��ازه ی نگهبان اش��اره شود و همچنین مس��ائل ایمنی که الزم است 
در هن��گام طراحی پیش بینی گردد و نیز دس��تورالعمل های الزم براي 
قب��ل، در حی��ن و بعد از گودب��رداری و اجرای س��ازه ی نگهبان مورد 
توجه قرار گیرد و اش��کاالت عمده و مشترکی که عامل ایجاد تخریب 

ساختمان های مجاور گودبرداری بوده مطرح و بررسی شود. 
 2- مسائل ایمنی کارگاه قبل از گودبرداری 

قب��ل از هرگون��ه گودبرداری مس��ائل ایمنی مرب��وط به تخریب 
یا گودبرداری س��اختگاه پروژه و س��اختمان های مج��اور باید در زمان 

طراحی و اجرا به شرح زیرمد نظر قرارگیرد. 
2-1 تأمین مسائل ایمنی درطرح سازه ی نگهبان

رعایت مس��ائل ایمنی در طراحی س��ازه ی نگهبان شامل در نظر 
گرفتن کلیه ی ش��رایط موجود، اعم از ش��رایط هندس��ی، بارگذاری و 
ژئوتکنیک��ی اس��ت. در تحلیل و طراحی س��ازه های نگهبان کلیه مفاد 
مطرح در آیین نامه های بارگذاری و طراحی سازه ی نگهبان باید رعایت 
گردد. ی��ک طرح مناس��ب دارای مرحله بندی ترتی��ب انجام عملیات 
تخریب،گودبرداری و اجرای س��ازه ی نگهبان اس��ت و توسط مهندس 
محاس��ب ذیصالح که دارای تخصص ژئوتکنیک است انجام می پذیرد. 
در بند های ذیل این موارد به صورت مجزا پیشنهاد شده که درطراحی 

سازه ی نگهبان الزم است درنظرگرفته شود. 
2-1-1 طراحی جهت جلوگیری از فقدان پایداری کلی،

2-1-2 طراحی در برابر گسیختگی یکی از عناصر سازه ای مانند، 
دیوار، س��تون، تیر، مهار پشت بند، اعضای افقی کاهش دهنده ی طول 
کمانش جانبی پش��ت بند ها، ش��الوده ی تأمین کننده ی نیرو های رانش 
مقاوم و شالوده ی ستون ها. این طرح باید دربرگیرنده ی تهیه ی نقشه ی 
کلیه ی عناصر س��ازه ی نگهبان، تیپ ه��ای مختلف عناصر و اتصاالت و 
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مرحله بندی اجرای آن و تعیین پیش س��اخته یا درجا بودن آن باش��د. 
حتی المقدور قسمت عمده ی عناصر بصورت پیش ساخته طراحی شود 

تا کمترین عملیات اجرایی درمحل نصب صورت پذیرد،
2-1-3 طراحی دربرابر گسیختگی توأم درزمین و عناصر سازه ای،

2-1-4 طراح��ی برای جلوگیری از حرکات س��ازه ی نگهبان که 
ممکن اس��ت موجب فروریختن یا ایجاد تغییرات در ش��کل ظاهری یا 

تضعیف عملکرد سازه ای یا تأسیساتی ساختمان مجاور گردد،
2-1-5 طراحی برای مقابله با نشس��ت غیرقابل قبول از پشت یا 

زیر دیوار،
2-1-6 طراحی برای تأثیرات جریان آب های زیرزمینی،

2-1-7 طراحی درمقابل گس��یختگی براثرچرخش پای دیوار یا 
بخش هایی ازآن، 

2-1-8 طراح��ی ب��رای مقابله با گس��یختگی براثرع��دم تعادل 
عمودی دیوار و نشس��ت های س��تون ها، یا حرکت تکیه گاه های ایجاد 

کننده ی نیروی رانش مقاوم خاک،
2-1-9 طراحی و ارائه ی نقش��ه های اجرایی مرحله بندی شده ی 

تخریب، گودبرداری و اجرای سازه ی نگهبان.
 2-2 طراحی برای مقابله با مشـکالت سازه ای موجود در 

ساختمان مجاور 
برای ساختمان مجاور حتی المقدور موارد ذیل طراحی و اجرا گردد. 
2-2-1 طراحی برای مقاوم س��ازی دیوار های مجاور گودبرداری، 
ایجاد دیوارکمکی جدید درس��مت داخل ساختمان مجاور ویا درسمت 
بیرون آن و بصورت بخشی از سازه ی نگهبان با ارتفاع مورد نیاز ازتراز 

زمین طبیعی، 
2-2-2 طراحی برای ایجاد یکپارچگی مورد نیاز درسقف و دیوار 
ساختمان مجاور درمحدودة نزدیک گودبرداری که وسعت آن با توجه به 
عمق گودبرداری تعیین می گردد. این موضوع در شرایطی که سقف های 
مجاور گودبرداری دارای ابعاد بزرگتری هستند ضرورت بیشتری دارد.

2-2-3 طراحی درجهت جلوگیری از افزایش رطوبت موضعی در 
فواصل نزدیک مرز دیواره ی گودبرداری و انتقال آن به فواصل دورتر از 
آن، ازطریق جلوگیری تجمع رواناب ریزش های جوی، آبیاری باغچه و 
فضای س��بز، ریزش آب و فاضالب به درون چاه های مجاور گودبرداری 

و نشت سیستم های انتقال آب و فاضالب، 
2-2-4 طراح��ی دربرابرتأثی��ر سربارس��ازه های مج��اور، مصالح 

دپوشده، ماشین آالت، وسایل درحال تردد یا پارک شده 
2-2-5 طراحی دربرابر فشارآب هیدرواستاتیکی آب زیرزمینی و 
فش��ار آب حفره ای چاه های فاضالب موجود، نفوذ روان آب ریزش های 
جوی، آبیاری باغچه و فضای س��بز و... که امکان انتقال آن به فواصل 
مناس��ب دورتر م��رز گودبرداری نبوده اس��ت و تأثیرموضعی وکلی آن 

برروی عناصر مختلف سازه ی نگهبان. 
2-2-6 طراح��ی در برابر اثر پدیده های خاص ژئوتکنیکی مجاور 

گودبرداری از قبی��ل وجود گودال های قدیمی، خاک های دس��ت ریز، 
چاه های قنوات و...

2-2-7 طراح��ی در برابر پدیده ی یخبندان و ذوب یخ خاک های 
دی��واره ی گودبرداری، خصوصاً در هنگام بارش برف و چند روز پس از 

آن که برف ها  آب می شوند.
 2-3 مسائل ایمنی مهم در طرح مرحله بندی اجراي  گودبرداری

ب��رای خاکبرداری الزم اس��ت طرح مرحله بندی مناس��ب با در 
نظ��ر گرفتن کلیه ی مس��ائل ایمنی کار تهیه و به مورد اجرا گذاش��ته 
ش��ود. یک طرح خوب باید به صورتی باش��د که ایمنی کارگاه در هیچ 

مرحله ای تهدید نگردد. 
 2-4 مسائل ایمنی ساختگاه پروژه قبل از گودبرداری

قبل ازانجام گودبرداری باید موارد مختلفی را درساختگاه بررسی 
کرد که  این بررسی ها به شرح ذیل است:

2-4-1 انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی قبلی.
2-4-2 در ص��ورت وجود بن��ا در محل پروژه و لزوم تخریب آن، 
قبل از تخریب ساختمان ساختگاه پروژه چگونگی اتصال ساختمان های 
مجاور به س��اختمان س��اختگاه مورد بررس��ی قرارگرفته و دیوار های 
مشترک مرزی، مکان و نحوه ی  اتصال دیوار های مرزی به  هم، تیر ها یا 
سقف های مشترک دو ساختمان مجاور، وجود بازشو ها و نعل درگاه ها 
و لوله های دودکش یا داکت های تأسیس��اتی واقع دردیوار های مرزی، 
نوع مصالح آجر و مالت، فرس��ودگی، وجود ترک ها در دیوارساختمان 

مجاور، مورد شناسایی قرارگیرد. 
2-4-3 با ساخت سقف های ایمن با استفاده از داربست های فلزی 
که بر روی آن به کمک توری های مناسب پوشیده شده، قبل از تخریب 
س��اختمان س��اختگاه، ایمنی کافی را دربرابر س��قوط احتمالی اجسام 
و مصالح برس��قف، دیوار، حیاط و معابر مجاور س��اختگاه  ایجاد نمود. 
2-4-4 قبل از انجام عملیات تخریب در ساختگاه پروژه، چاه های 
فاض��الب موجود درآن را شناس��ائی وآن ها رابا مواد مناس��ب پر نمود. 
چنانچه عمق این چاه ها بیش ازعمق گودبرداری س��اختگاه باشد الزم 
است این چاه ها با مصالح بتن الغر، حداقل تا 50 سانتی مترپایین تر از 
تراز کف گودبرداری پرگردد و س��پس روی آن با مواد مناسب دیگر تا 
سطح زمین پر ش��ود. محل این چاه ها باید درنقشه های نهایی سازه ی 
نگهبان ترس��یم و به عنوان بخشی از شرایط مسأله در طراحی شرایط 

ایمنی گودبرداری لحاظ گردد. 
2-4-5 انتخاب روش تخریب باید با دقت انجام پذیرفته و عملیات 
تخریب س��اختمان س��اختگاه پروژه تحت نظ��ارت مهندس ناظرانجام 
پذیرد. باید درانتخاب ابزارها و تجهیزات تخریب دقت الزم به عمل آید 
تا درهنگام تخریب برساختمان مجاور نیروهای دینامیکی و استاتیکی 
قائم یا جانبی وارد نگردد. خصوصاً الزم بذکراست دیوارهای هم مرز با 
ساختمان مجاور با روش ها و ابزار های بدون ضربه تخریب و برداشته شود. 
2-4-6 باکس��ب مج��وز ازمراج��ع و س��ازمان هاي ذیربط نظیر 
ش��هرداري ، شرکت گاز ، ش��رکت آب و فاضالب ، شرکت توزیع برق 
و... مس��یر عبورکلیه ی ش��ریان های حیاتی ازقبیل خط گاز، آب، برق 
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فشارقوی یا ضعیف، تلفن، فیبر نوری و اینترنت و...  مسیرعبور آن در 
معابر مجاور گودبرداری شناس��ایی و چنانچه  از مجاور مرز گودبرداری 

عبور می نمایند احتیاط های ایمنی مضاعفی را پیش بینی نمود. 
2-7--4 عوامل فنی مسئول در پروژه خصوصاً مهندس مجری و 
مهندس ناظر نس��بت به مراحل مختلف گودبرداری و چگونگی ساخت 
عناصر پیش ساخته و درجا کاماًل توجیه گردیده و هماهنگی الزم بین 
مهندس��ین مجری، ناظر و مهندس طراح برای مقابله با مس��ائل پیش 

بینی شده و پیش بینی نشده به عمل آید. 
2-4-8  مراتب اجرای کار به نزدیکترین ایس��تگاه آتش نشانی و 

خدمات ایمنی اعالم گردد.
2-4-9  کلی��ۀ تجهیزات و لوازم و دس��تگاههای مورد نیاز برای 

اجرای عملیات گودبرداری آماده گردد.
2-4-10 نیروه��ای انس��انی مورد نیاز آموزش داده ش��وند و نیز 

نیروهای انسانی آموزش دیده و با تجربه به کار گرفته شوند.
2-4-11  برنامه ریزی و زمان بندی کارهای اجرایی متناسب با 

شرایط کار و نیز اوضاع جوی و فصل انجام شود.
2-4-12 روشنایی الزم در محل گودبرداری تأمین شود.

2-4-13 از تخلیۀ مصالح ساختمانی ، نخاله های ساختمانی ، و 
خاکهای مازاد گودبرداری در لبۀ گود اجتناب شود.

2-4-14 اقدامات الزم برای جلوگیری از ریزش و جریان آب های 
حاصل از بارش باران یا آّبهای تحت االرضی در بدنه و لبۀ گود به کار گرفته شود.
2-4-15 قبل ازهرگونه تخریب و گودبرداری، ساختمان های مجاور 
دربرابر خطرات مالی و جانی و مسئولیت مدنی و شخص ثالث و... بیمه شود. 
2-5 مسائل ایمنی ساختمان های مجاور قبل ازگودبرداری

قبل از انجام گودبرداری باید موارد ذیل با ایجاد هماهنگی الزم با 
مالکین یا ساکنین ساختمان های مجاور بررسی و انجام پذیرد. 

2-5-1 هشدار های کافی درخصوص خطرات ناشی ازتخریب به 
ساکنین س��اختمان های مجاور داده شود و تمهیدات الزم درخصوص 
عدم س��کونت درفواصل نزدیک مرزگودبرداری را بر ایشان فراهم نمود. 
حتی المقدور مکان دیگری را برای س��کونت س��اکنین ساختمان های 
مجاور پیش بینی و آنجا راخالی ازسکنه نمود. همچنین لوازم و وسایل 
ارزش��مند و س��نگین را تخلیه یا به قس��مت های دیگرس��اختمان که 

فاصله ی کافی ازمرز گودبرداری دارد منتقل نمود.
2-5-2 با کسب مجوز از مراجع ذیربط تابلو های هشداردهنده ی 
الزم ب��رای عدم عب��ور عابرین و عدم پارک یا عب��ور خودرو در اطراف 
محوطه ی گودبرداری را درمکان های مناس��ب نصب کرد. حصار کشی 
مناسب س��بک وزن در اطراف دیواره ی گودبرداری در فواصل مناسب 
ایجاد ش��ود و حتی المقدور دیوارهای س��نگین اط��راف گود را قبل از 

گودبرداری تخریب کرد. 
2-5-3 درس��اختمان های مج��اور بررس��ی های الزم درخصوص 
احتمال نشس��ت، ایجاد ترک، حرکت دیوار های مرزی تغییرش��کل ها 
چارچ��وب در ها و پنجره ها و یا ریزش س��قف به عمل آید و در صورت 

نی��از دیوار های جدید از س��مت داخل س��اختمان درکناردیوار مرزی، 
مقاوم س��ازی دیوار از طریق اجرای دیوار بتن مسلح و پالستر سیمانی، 
اجرای دیوار پرکننده در بازش��و های دیوار مرزی، بندکش��ی دیوار های 
مرزی و نصب ش��مع های مناس��ب بر زیرتیر های س��قف درمکان های 

مناسب در داخل ساختمان مجاور به اجرا در آید. 
2-5-4 قبل ازانجام گودبرداری باید حتی المقدورکلیه ی چاه های 
فاضالب واقع درساختمان های مجاور شناسایی گردد. چنانچه فاصله ی 
چاه های موجود از مرز گودبرداری کمترازعمق نهایی گودبرداری است 
و تراز آب چاه ها باالتر از تراز نهایی کف گودبرداری اس��ت، نس��بت به 
تخلی��ه ی چ��اه و جلوگیری از ریختن مجدد آب ب��ه درون آن ها اقدام 
نمود. چاه های فاضالب واقع دراین فاصله باید با مصالح مناسب پر و در 
فاصله ی دورتر چاه های جدید حفر و مس��یر لوله های فاضالب منتهی 
به چاه های پر ش��ده مس��دود و سیس��تم جدید انتقال فاضالب اجرا و 

فاضالب به چاه های جدید منتقل شود. 
2-5-5 باغچه های س��اختمان مجاور شناسایی و راهکار مناسب 

برای جلوگیری از آبیاری غرقابی آن ها پیدا گردد. 
2-5-6 کانال ها، جداول، آبرو ها و تأسیسات انتقال آب و فاضالب 
کنارمعاب��ر مجاور گودبرداری شناس��ایی و چنانچ��ه احتمال زه آب به 
درون دیوار گودبرداری وجودداری، با ایجاد عایق مناسب آب بند گردند. 

3- مسائل ایمنی کارگاه درحین گودبرداری
در هنگام گودبرداری باید موارد ایمنی ذیل به مورد اجرا در آید:

3-1 تخریب وگودبرداری تحت نظارت مهندس ناظر یا دس��تگاه 
نظارت، توسط مهندس مجری ذیصالح  صورت پذیرد. 

3-2 بطور روزان��ه آمارکارگران کارگاه به صورت دقیق با کلیه ی 
مشخصات سجلی، آدرس و تلفن تماس دردفاتر مخصوص ثبت گردد. 
3-3 درهمه ی حال، شخصی جهت بررسی وضعیت ایمنی موجود 
و مراقبت دائم از دیواره ی گودبرداری و اعالم هشدار به کارگران جهت 
ف��رار از خطر، پناه گرفتن و یا هرگون��ه عکس العمل مورد نیاز گمارده 
ش��ود. حتی المقدور درکارگا ه سیستم آژیر مناسبی جهت اعالم خطر 
و هش��دار به کارگران و س��اکنین س��اختمان های مجاور نصب گردد. 
3-4 گودبرداری به صورت مرحله ای به ش��کلی که درنقشه های 
اجرایی آمده با اس��تفاد ه از ماش��ین آالت یا روش دستی انجام پذیرد. 
هیچ��گاه خاک ه��ای مح��ل گودب��رداری به یکب��اره و با اس��تفاد ه از 
ماش��ین آالت برداشته نش��ود. جهت گودبرداری می توان ابتدا قسمتی 
از خاک تا فاصله ی توقف مناس��ب به وس��یله ی ماشین آالت و سپس 
خاک های فاصله ی توقف گودبرداری به روش دس��تی برداش��ته شود. 
دراینگونه موارد قبل از گودبرداری با ماشین آالت چاه ها یا گودال های 
احتمالی یا خاک دس��ت ریز موجود در ناحیه ی توقف گودبرداری باید 
به خوبی شناس��ایی و به وسیله ی بتن مگر پر شود. وجود چاه فاضالب 
درفاصل��ه ی توق��ف گودبرداری یک��ی از عوامل فوق الع��اده خطرناک 
درریزش دیواره ی گود و آس��یب رساندن به ساختمان مجاور می باشد. 
عرض فاصله ی توقف و ش��یب دیواره ی آن به عوامل متعددی از قبیل 
نوع خاک ساختگاه، عمق گودبرداری، سطح آب زیرزمینی، نوع و تعداد 
طبقات س��اختمان مجاور و وضعیت دیوار مرزی و وجود یا عدم وجود 
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ش��ناژ های افق��ی و قائم در آن و م��دت زمان عملیات 
گودبرداری و اجرای سازه ی نگهبان بستگی دارد. 

3-5 درحین گودبرداری باید روش های مرحله ای 
طراح��ی ش��ده عیناً اج��را گ��ردد درهی��چ مرحله ای 
ازگودب��رداری و اجرای س��ازه ی نگهبان نباید دیواره ی 
گودبرداری برای مدت زمان طوالنی ر ها گردد و سرعت 

پی درپی مراحل انجام کار باید حفظ گردد. 
3-6 درهن��گام گودب��رداری و نصب س��ازه و پس 
از آن بای��د بطور مداوم س��اختمان های مج��اور و معابر 
اطراف مورد بازرس��ی قرارگیرد. ایج��اد ترک یا افزایش 
ابعاد آن در دیواره، س��قف و کف س��اختمان های مجاور 
و معاب��ر اطراف و تحت فش��ار قرارگرفتن ی��ا ر هایی از 
پیش فشار های درب  ها و چهارچوب ها، شکستن یا ترک 
برداش��تن شیشه ها، نشس��ت یا تورم خاک، موزاییک یا 

کف پوش روی زمین، دیوار یا س��قف، ایجاد صدا های شکستگی عناصر 
س��ازه ای و غیرس��از ه ای س��اختمان مجاور گودبرداری ممکن است به 
دلیل حرکت زمین باش��د. درچنین مواردی باید مسأله به فوریت مورد 
بررسی قرارگیرد. ضعف عناصری از سازه ی نگهبان که می تواند در بروز 
این مس��أله مؤثر باشد را شناسایی و نس��بت به تقویت سازه ی نگهبان 
ازطری��ق تقویت آن عناصر ی��ا اضافه نمودن عناصرجدی��د اقدام نمود.
3-7 چنانچه رنگ خاک بخش��ی از دیواره ی گودبرداری تیره تراز 
رنگ بقیه ی خاک ساختگاه باشد، می تواند نشان دهنده ی وجود حفره ها 
یا چاه های فاضالب درحوالی مرز گودبرداری باشد و احتمال ایجاد عدم 
پایداری درآن نواحی بیشتر خواهد بود. لذا بسته به نوع پدیده ی مشاهده 
شده باید راهکار های پایدارسازی تکمیلی برای آن ناحیه درنظر گرفت. 
3-8 چنانچه درطول مدت زمان گودبرداری یا پس از آن درصد 
رطوبت قس��متی از دیواره ی گود افزایش یابد یا آب از بخشی از دیوار 
به داخل گود زه نماید، نش��ان دهنده ی وجود منبعی اس��ت که عامل 
ایجاد این رطوبت بوده اس��ت. احتماالً وجود چاه های جذبی، نشت آب 
از ش��بکه ی آب یا فاضالب، وجود باغچه ه��ای درحال آبیاری، یا عبور 
آب های زیرزمینی از میان الیه های درشت دانه بوده به نحوی به منبع 
آب مرتبط اس��ت. دراین صورت احتمال کاهش پایداری دیواره ی گود 
زیاد اس��ت و باید راهکار های مناس��ب درحذف منبع ایجاد رطوبت به 
کاررود و افزایش فوری ظرفیت سازه ی نگهبان بطور موضعی درهمان 

ناحیه در دستورکار قرارگیرد. 
3-9 چنانچ��ه درهن��گام نص��ب س��ازه ی نگهبان یا پ��س از آن 
یک��ی ازعناصر س��ازه ای مانن��د دیوار، مهار پش��ت بند، تیر، س��تون، 
شالوده ی س��تون ها یا ش��الوده ی تأمین کننده ی نیرو های فشارمقاوم 
و ی��ا عناصرافقی کاهش دهندة طول کمانش جانبی پش��ت بند ها به 
حالت حدی، کمانش یا گس��یختگی خود برسد، نشان دهند ه ی اعمال 
نیرو های بیش از ظرفیت سازه ی نگهبان است، دراین موارد باید سریعاً 

مسأله را بررسی و تقویت سازه ی نگهبان به مورد اجرا قرارگیرد. 
3-10 هنگامیکه گودبرداری و س��اخت س��ازه ی نگهبان در تراز 
زیرس��طح آب زیرزمین��ی مدنظر اس��ت باید روش ه��ای گودبرداری 
و س��اخت س��ازه ی نگهبان را متناس��ب با وضعیت و با درنظرگرفتن 

روش های زهکش��ی و پایین انداختن تراز آب، ش��مع کوبی، سپرکوبی 
و... اق��دام نم��ود. حتی المقدور بای��د از روش های اج��رای دیواردرجا 
درچنی��ن م��واردی صرف نظر نم��ود. دراینگون��ه موارد س��ریعاً افراد 
س��اکن درس��اختمان ها باید س��اختمان را تخلیه و دراولین فرصت با 
درنظرگرفتن کلیه ی جوانب احتیاط لوازم ارزشمند و اثاثیه ی سنگین 

از نقاط نزدیک به مرزگودبرداری دور گردد. 
3-11 از اس��تقرار اتاقک، کانکس، محل س��کونت یا اس��تراحت 
نگهب��ان یا کارگ��ران ویا انبار مصالح در مج��اور گودبرداری اجتناب و 
ب��رای این موارد مکانی که دارای فاصله ی مناس��ب از مرز گودبرداری 

است، در نظر گرفته شود.
3-12 سیستم روش��نایی کامل برای مکان گودبرداری ساختگاه 
تأمین ش��ود و در ش��ب کلیه ی قس��متهای کارگاه با نور کافی روشن 
گردد، به نحوی که خرابی احتمالی هر قس��مت از س��ازه ی نگهبان یا 

دیواره ی گودبرداری را بتوان از بیرون گود، بخوبی مشاهده نمود.
3-13در ص��ورت ام��کان یک خودرو مجهز ب��ه لوازم کمک های 
اولیه در محل پروژه آماده باش��د تا بتوان در صورت بروز سانحه نسبت 

به مداوای مصدومین یا انتقال آنان به مراکز درمانی اقدام نمود.
3-14 حتی االمکان در زمان شب  و هنگام بارندگی از خاکبرداری 
در مج��اور مرز گودبرداری خودداری گردد. در صورتی که خاکبرداری 
در چنین مواردی الزام اس��ت، خاکبرداری در حضور و نظارت مهندس 

ناظر انجام گیرد.
3-15 عملیات جوشکاری، ساخت و نصب سازه ی نگهبان توسط 
کارگران دارای مهارت فنی مناس��ب انجام پذیرد. همواره حتی پس از 
اتمام اجرای سازه ی نگهبان، تعدادی کارگر دارای مهارت فنی آماده ی 
کار  و مجه��ز به کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت نصب یا تقویت عناصر 

سازه ی نگهبان در دسترس باشند.
3-16 در مواق��ع بارندگی چنانچه بخش��ی از دی��واره ی گود در 
معرض بارندگی قرار داش��ته باش��د ، ضروری اس��ت با پوشش آب بند 
پالستیکی مناسب تا کف گود تا قسمتی که از نفوذ آب به دیوار و پای 

آن جلوگیری نماید، پوشانده شود.
ادامه دارد...
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2- از مش��کالت و خاط��رات خ��ود در دوران 
عهده دار بودن مسئولیت امور کانون بگویید .

   همانگونه که آمده است قبل از تأسیس کانون 
و ت��ا مدتی پس از آن محل برگزاری جلس��ات هیأت 
مؤسس و اولین هیأت مدیره در دفاتر همکاران منعقد 
می گردید، تا اینکه هیأت مدیره توانست از محل حق 
عضویت اعضای ی��ک واحد آپارتمان یک اطاق خوابه 
حدود 50 تا 60 مترمربع در طبقه آخر پاس��اژ سلیم 
واق��ع در خیابان قارن از اداره اوق��اف اجاره نماید. از 
آنجا ک��ه تعداد اعضا در آن زمان بس��یار محدود بود 
و بعض��اً هم توان پرداخت حق عضویت را نداش��تند، 
اگر نب��ود همت عالی و کمک ه��ای جنبی بعضی از 
همکاران دلس��وز و همیش��ه همراه، کانون حتی توان 
پرداخت اجاره محل و هزینه های اداری را نداش��ت و 

بعید به نظر می رس��ید ک��ه بتواند به حیات خود ادامه 
ده��د. عالوه ب��ر آن در جهت تحقق اه��داف مندرج در 

اساسنامه و مورد نظر کانون که از مهمترین آن ساماندهی 
به ساخت و س��از درون شهری بود و الزمه اش ارائه خدمات 

مهندس��ی مورد نظر هم در طراحی و نظارت و هم در اجراء که 
مس��ئولین وقت در ش��هرداری هیچگونه تمایلی به همکاری با کانون 

نداش��ته اند، از مشکالت اساسی و پیش روی هیأت مدیره کانون بوده است 
که باالخره با س��ماجت و پیگیری های ممتد و جلس��ات متعدد هیأت مدیره توانست 

برای اولین بار نظر موافق ش��هردار وقت ) جناب آقای مهندس یوس��ف نژاد ( را حدوداً در س��ال 70 در ارتباط با کنترل نقش��ه ها آن هم در 
خارج از وقت اداری و با حضور نمایندگان کانون در شهرداری جلب نماید. که در این زمینه نیز بارها اتفاق افتاد که گروه کنترل نقشه کانون 
ساعت ها در سرسرای ورودی شهرداری منتظر می ماندند تا نماینده شهرداری برسد. نا گفته پیداست که تنها اعتقاد عمیق و ستودنی اعضاء 
به اهداف کانون و آبادانی این مرز و بوم توأم با تواضع و فروتنی آنها آن هم بدون هیچگونه چشم داشتی موجب تحمل این نوع بی اعتنایی ها 

در ایفای تعهد و تأمین اهداف مقدس صنف مهندسی ایجاب می کرد. 
    اما از خاطرات اینجانب در زمان تصدی امور کانون به عرض برسانم که خاطرات بسیار است، هم تلخ و هم شیرین که خود فرصتی 
دیگر را می طلبد و یکی از آنها اینکه در جلسه ای با حضور شهردار وقت و معاون فنی مشارالیه که ادعا داشتند هیچگونه نواقصی در ساخت 
و ساز شهر وجود ندارد، اینجانب بعنوان رئیس هیأت مدیره کانون جهت آگاهی نامبرده از وضعیت شهر نواقص و کاستی های اساسی موجود 
در س��اخت و س��از درون شهری را برشمردم تا شاید بتوانیم نظر موافق ایشان را حداقل در ارائه خدمات مهندسی رایگان به شهرداری جلب 
نماییم که نتیجه ای نگرفتیم، چند روز بعد رونوش��ت نامه ای دریافت کردم که به دس��تور ش��هردار به بخش صدور پروانه، بنده را به دلیل 
تخلف ساختمانی یکی از مالکین مبنی بر احداث اضافه بنا نسبت به پروانه که اینجانب ناظر پروژه مذکور بوده و تخلف مربوطه را هم بموقع 
گزارش کرده بودم به مدت یکس��ال ) دو برابر آنچه که در تبصره 7 ذیل ماده صد قانون ش��هرداری ها پیش بینی گردید ( از ارائه نقش��ه و 

نظارت به شهرداری محروم نمودند .

1- لطفاً خود را به اختصار معرفی نمائید و س��وابق حرفه ای خود در ارتباط 
با کانون ذکر نمایید .

    اینجانب فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان فارغ التحصیل 1353 از 
دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشم. بعد از فراغ از تحصیل و طی دوره سربازی 
به عن��وان مهندس ناظر مقیم از طرف اداره مهندس��ی ارتش در احداث کارخانه 
خانه س��ازی اهواز و بعد از آن حدود س��ه و نیم س��ال در احداث کارخانه چوب و 
کاغذ مازندران به عنوان رئیس کارگاه، از سال 1359 بعنوان پیمانکار و با تأسیس 
شرکت ساختمانی ایوان ساری در سمت مدیر عامل شرکت در اجرای پروژه های 
عمرانی در س��طح اس��تان های مازندران و گلستان با دستگاه های اجرائی منطقه 
همکاری داش��ته ام و به موازات آن ضم��ن طراحی و نظارت پروژه های خصوصی 
با ش��رکت گاز استان و بنیاد مس��تضعفان و جانبازان به عنوان مهندس مشاور با 
تربیت بدنی استان بعنوان رئیس اداره ساختمان و شرکت سرمایه گذاری مسکن 
بعنوان مدیر عامل شعبه مازندران و نیز از سال 1363 به عنوان کارشناس رسمی 

دادگستری در سطح استان ارائه خدمات نموده ام .
فعالی��ت های حرفه ای اینجانب در تش��کل های مهندس��ی ش��امل دبیر و 
رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیساتی مازندران – نایب 
رئیس کانون کارشناس��ان رس��می دادگس��تری اس��تان – رئیس دفتر نمایندگی 
نظام مهندس��ی س��اری – عضو و رئیس ش��ورای انتظامی نظام مهندسی استان 
و باالخره همکاری اینجانب با کانون از بدو تأس��یس در س��ال 66 می باش��د که 
بعن��وان یکی از اعضای هیأت مؤس��س در خدمت س��ایر هم��کاران در آن مقطع 
افتخار مش��ارکت داش��ته ام. در واقع فکر ایجاد یک تشکل مهندسی در ساری از 
اواس��ط س��ال 57 و قبل از پیروزی انقالب به منظور همراهی با سایر اقشار مردم 
در جه��ت تحقق اهداف انق��الب و در آن مقطع تحت عنوان جامعه مهندس��ین 
شهرس��تان س��اری به وجود آمد و نشس��ت ها و تجمع مهندسین اغلب در دفاتر 
مهندس��ی هم��کاران و در بعد از پیروزی انقالب نیز ادامه داش��ت تا این که در 
س��ال 66 هیأت مؤس��س کانون که بنده نیز از اعضای آن بودم برای نخستین 
بار در اس��تان و تا حد اطالع اینجانب در س��طح کش��ور انتخاب و کانون را 
ب��ه ثبت رس��اند. در دوره های بعدی نیز  به عن��وان عضو و رئیس هیأت 
مدیره کانون توفیق خدمت به اعضا را داش��تم که س��وابق مربوطه در 
بایگان��ی کانون وجود دارد و اکنون نیز به عنوان عضوی از اعضای 
کمیته مدی��ران ادواری در خدمت همکاران می باش��م .
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4- چ��ه توصیه هایی به هم��کاران و گردانندگان فعلی 
کانون دارید .

    در کمال تواضع و احترام خدمت همکاران 
و گردانن��دگان فعل��ی کانون ع��رض کنم اکثر 
اقدامات انجام ش��ده بشرح فوق که خود جای 
تقدیر بسیار دارد، در امور مهندسین بوده و 
نه کانون و فراتر و پرمسئولیت تر از آن، نه 
س��ازمان نظام مهندسی استان در زمینه 
تحقق اهداف مهندس��ی بویژه در بخش 

شهرسازی چندان موفق نبوده اند.
    نظری اجمالی به سیمای شهر 
گویای این واقعیت است که آثار حضور 
بیش از یک ه��زار نفر مهندس در این 
ش��هر می تواند و باید فراتر از این باشد. 
در ای��ن مقطع از تاریخ کانون، که س��ه 
نف��ر از اعضای اصلی هی��أت مدیره نظام 
مهندسی استان، چهار نفر از اعضای شورای 
شهر س��اری، شهردار محترم و معاونت فنی 
تماماً عضو کانون هستند، مناسب ترین زمان 
برای ساماندهی به ساخت و ساز درون شهری و 
نجات شهروندان ساروی از مشکالت عدیده موجود 
در مبحث شهرس��ازی و ترافیک درون شهری است که 

اگر امروز اقدام نشود فردا خیلی دیر است .

دست رد دست هم دهیم هب مهر                                                                                  میهن خویش را کنیم آباد
در خاتمه ضمن ابراز امتنان از گردانندگان امور نشریه کانون که این فرصت را برای اینجانب فراهم 
نم��وده اند، آرزوی توفیق هرچه بیش��تر را برای تمامی همکاران در جه��ت آبادانی این مرز و بوم دارم .        

ب��ه  نس��بت  قضاوتت��ان  از   -3
گردانندگان بعدی کانون بفرمایید .

   گردانن��دگان بعدی کانون را می توان به دو دوره تقس��یم 
کرد. دوره اول از زمان اتمام تصدی اینجانب تا زمان الزامی شدن کنترل 

نقش��ه ها توسط نظام مهندسی بوده اس��ت که با توجه به قانون مصوب که در 
این دوره به دالیل ذکر ش��ده ش��امل عدم بضاعت مالی و عدم همکاری مس��ئولین 

ذیربط وضعیت کانون مشابه اوضاع و احوال فوق االشاره بوده است که علیرغم صداقت 
و از خود گذش��تگی هیأت مدیره و اعضاء محترم، کانون در تحقق اهداف پیش بینی شده 

چندان موفق نبوده اس��ت. دوره دوم از مقطع زمانی قانونی شدن کنترل و خدمات مهندسی 
توس��ط سازمان نظام مهندس��ی تا حال می باشد. در ش��روع این دوره اینجانب بعنوان رئیس 
دفتر نمایندگی س��اری بوده ام در این دوره نس��بت به تعالی و پیشرفت کانون به منظور تحقق 
اهداف پیش بینی شده و نیز تعامل موجود بین هیأت رئیسه دفتر و هیأت مدیره کانون، کنترل 
نقش��ه ها از طرف دفتر به کانون س��پرده شد تا بدین وسیله مش��کل مالی کانون مرتفع گردد 
و با عنایت به تعداد کثیر اعضاء و لزوم حضور در کانون جهت رس��یدگی و کنترل نقش��ه ها 
و خدمات مهندس��ی و همچنین پتانس��یل ها ی بالقوه موجود، بخصوص در اعضای جوان 
تر و به روز بودن اطالعات ارزش��مند آنها اقدامات اساس��ی در زمینه های مختلف اعم از 

آموزشی، فرهنگی، رفاهی، ورزشی و تشکیل سمینارها و همایش های علمی، بازدید 
از پروژه های مهم و نمایش��گاهای ساختمانی، خرید و بازسازی محل دفتر و نیز 

خرید محل زمین و انجام اقدامات احداث باشگاه فرهنگی و ورزشی کانون 
به انجام رس��انده اند که الحق مورد تقدیر و تحس��ین بوده و موجب 

مباهات و س��رافرازی اینجانب و همه پیشکسوتانی است که 
در غرس نهال این درخت سرسبز و تنومند فعلی   

دست اندر کار بوده اند.

این شماره: مهندس علی اکبر صادقیان راد         

گفت و گو با مهندس پیش کسوت
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معماری مس��کونی ایران به راس��تی در شمار شاهکارهای هنری 
ای��ن س��رزمین قرار دارد ودر ای��ن میان اقلیم معتدل حاش��یه دریای 
مازندران با توجه به اینکه یکی از چهار اقلیم ش��ناخته شده در کشور 

می باشد اهمیت به سزائی دارد.
ایجاد فضای مناسب جهت آسایش وزندگی، بهره مندی از مصالح 
بوم آورد و ارزان و مقاومت نس��بتا ب��اال در برابر عوامل مخل اقلیمی و 
طبیعی از جمله مهمترین ویژگی های بارز سازه های سنتی مازندران 
می باشد ودر این میان شهر ساری با دارا بودن قدمتی طوالنی و تعداد 
بس��یاری نمونه های ارزشمند مس��کونی، در شمار مهمترین شهرهای 

کهن این استان است.
رش��د ستاره ای این ش��هر و گسترش ریشه گونه محالت و بافت 
تاریخی این شهر از اَرسن )محور اصلی وستون فقرات شهر( این فرصت 
را به معماران کهن این ش��هر داده اس��ت تا به فراخور نیاز س��اکنین، 

عمارتی شایسته ایشان بنا کنند.
مح��ور آب انبار نو به عنوان یکی از مهم ترین محورهای قدیمی 
شهر به نوعی مورد توجه طبقه متمول و فئودال بوده و وجود خانه هائی 
همچ��ون خان��ه کلب��ادی، فاضلی، رمدانی بیانگر این مس��ئله اس��ت.

معماری مس��کونی س��اری در دوره ی قاجار تا ح��د زیادی تابع 
ش��یوه ی اصفهان و اندک تغییراتی اس��ت که به واسطه اقلیم معتدل 
و مرطوب این منطقه بدان افزوده ش��ده اس��ت. تناسب اتاق های سه 
دری، پنج دری و هفت دری از جمله نقاط اشتراک معماری خاص این 
اس��تان با سایر خانه های شیوه ی اصفهان است و تفاوت های موجود 

را باید در نحوه پوشش بام، نحوه ی تهویه هوا، نوع تابش بند روزنه ها 
و مصالح مورد اس��تفاده جس��تجو نمود. عالوه بر این مهمترین تفاوت 
این نوع معماری برونگرائی خاص این اقلیم اس��ت که به دلیل رطوبت 

باالی منطقه و نیاز مبرم به تهویه هوا پدیدار می گردد.
اگ��ر به طور کلی به مطالعه خانه های مس��کونی ش��هر س��اری 

بپردازیم به وجود مشترکات زیر در ساختار آنها می رسیم.
مشترکات به لحاظ فرم:

1- امتداد اتاق ها در یک مسیر اصلی و قرار گیری درها و روزنه ها در 
یک یا دو مسیر مشخص به لحاظ تسهیل در امر سیرکوالسیون و چرخش هوا

2- اس��تفاده از نسیم ش��مالی برای تهویه هوا و بسته بودن ضلع 
غرب برای مقابله با باد های باران آور مدیترانه ای

3-فاصله ی مناسب از سطح زمین با بهره مندی از کرسی چینی 
و گربه رو جهت مقابله با در برابر رطوبت صعودی زمین

4- ق��رار گی��ری واح��د س��اختمانی در فضای میان��ی حیاط و 
بهره مندی کلیه سطوح بنا از تهویه مناسب

مشترکات به لحاظ مصالح :
1- اس��تفاده از مصالح سبک بوم آورد نظیر خشت خام، چینه و 

آجر و چوب در سازه ها
 2-   استفاده از مالت های مناسب جهت اتصال مصالح در اقلیم مرطوب

معم���اری 

مسکونی

س���ن��تی 

ی ر س����ا

سلیمانی سعید  مهندس 
مرمت  ارش��د  کارشناس 
ابنیه و بافت های تاریخی
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3- اس��تفاده از چوب برای انتقال بارهای عمودی و افقی و ایجاد 
انعطاف پذیری مناسب جهت مقاومت در برابر تنش های ناشی از زلزله

4- اس��تفاده از عنصر سفال جهت پوشش بام به عنوان مصالحی 
بوم آورد و قابل تامین در محل با دوام باال

مشترکات در فضا های موجود:
1-  ورودی ، که به نوعی بیانگر جایگاه اجتماعی واهمیت سکنه خانه بوده است.

2- هش��تی، که با پالن های متنوع امکان دسترس��ی به قسمت 
های عمودی و خصوصی خانه را فراهم می کرده است.

3- حیاط،که توس��ط دی��وار های پیرامون و پوش��ش گیاهی تا 
حدودی از دید بناهای اطراف مصون می گردید.

فضای اصلی خانه معموال در قس��مت میانی این عنصر احداث و 
آن را به دو قسمت پیشین و پسین تقسیم می کرد.

4- فضاهای نیمه باز، مانند تراس ها و س��کو ها که بخش اعظم 
ساعات روز، مورد استفاده سکنه خانه قرار می گرفته است.

5- فضاهای خدماتی و بهداش��تی، که معموالً جدا از بدنه اصلی 
بنا و در فاصله مناسب ساخته می شده است.

عمدتاً فضاهای خدماتی که امکان ایجاد بو، دود و س��ایر عوامل 
نا خوشایند را داشته معموال در منتهی الیه شرقی حیاط ساخته شده 

اند تا باعث آزار فضای اصلی خانه نباشند.
مشترکات در راستای مقابله با رطوبت منطقه:

 1- ام��کان هدای��ت چرخش هوا به کلیه فضاه��ای داخلی، زیر 
ش��یروانی و زیر زمین خانه توس��ط عناصری چون کالغ نشین در بام، 
گربه رو و سردابه در زیر زمین و پنجره ها وروزن های گلجام در اتاقها.

ع��الوه بر این وجود 
طاقچه ها و طاق نماهای 
متعدد در ات��اق ها عالوه 
بر س��بک نمودن جرز ها 
در افزایش س��طح تبخیر 

دیوار ها موثر هستند.
2- استفاده از سطح 
شیب دار به صورت  چهار 
ش��یبه ی��ا دو ش��یبه ویا 
ترکیب��ی از ای��ن دو ک��ه 
بن��ا ب��ه ترکیب بن��ا فرم 
وشکل بنا متغیر می شود. 
از  اس��تفاده   -3
مصالح ب��ا قابلیت تنفس 
خ��روج  ام��کان  جه��ت 
س��ریعتر رطوبت صعودی 

زمین از جرز ها.

البته با آغاز حکومت پهلوی اول و ورود تکنیک ها و مصالح جدید 
نظیر تیر آهن، س��یمان و فرم های نوین رایج در پنجره ها، تغییراتی 
ش��دید در ابعاد، تناس��بات و نمای ظاهری  ابنیه مسکونی پدیدار شد 
که نهایتا به فراموش��ی ش��یوه های س��نتی و اصول حاکم بر معماری 
مسکونی این اقلیم منجر گردید. با اینکه معماری شیوه پهلوی در ابتدا 
به برخوردی اصولی با مشکالت و عوامل اقلیمی مازندران پرداخت اما 
ب��ه دلیل وارداتی بودن مصالح و تکنیک های رایج آن هیچگاه به پای 
ارزش��های بومی نرس��ید و با آغاز معم��اری دوران پهلوی دوم و حتی  
متأس��فانه در دهه های اخیر توجه به مصالح اقلیمی و بوم آورد بودن 
مصالح به کلی در معماری مسکونی مازندران به فراموشی سپرده شد.

امید اس��ت با توجه آکادمیک به ویژگی های معماری س��نتی و 
گسترش نوع نگرش به شرایط اقلیمی استان، مجددا معماری مسکونی 
مازندران به جایگاه س��ابق خود باز گش��ته و ج��ای خود را در زندگی 

روزمره نسل آینده باز یابد.
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پل کابلي ) ترکه اي ( رودخانه تجن
 

ب��ا توجه به برنامه ریزی های ص��ورت گرفته جهت تهیه گزارش 
از روند پروژه های عمرانی ش��هر س��اری، هماهنگی ه��ای الزم برای 
تهی��ه گزارش از پل کابلی ترکه ای رودخانه تجن با همکاری ش��ورای 
اسالمی شهر س��اری صورت پذیرفت. این جلسه با حضور جناب آقای 
مهندس س��عیدی ریاست دفتر فنی ش��هرداری ساری، آقای مهندس 
معصومی نماینده شهرداری ساری در پروژه و آقای مهندس ساداتی از 
شرکت مهندسین مشاور کیا طرح کاوش منطقه، در دفتر جناب آقای 
مهندس رضایی ) ریاس��ت اسبق ش��ورای اسالمی شهر ساری ( برگزار 
و در خص��وص نحوه اجرا و چگونگی پیش��رفت پ��روژه گفتگو گردید. 
در خاتمه شایسته اس��ت از آقایان مهندس رضایی، مهندس سعیدی، 
مهندس ساداتی و مهندس معصومی به جهت همکاری صمیمانه برای 

اطالع رسانی به جامعه مهندسین شهرستان ساری قدردانی  نماییم.
رودخانه تجن : 

رودخانه تجن که از ارتفاعات جنوبي شهر ساري ) رشته کوههاي 
البرز ( سرچشمه مي گیرد، پس از عبور از دره هاي عمیق کوهستاني 
وارد جلگه س��اري شده، در ش��مال بندر فرح آباد وارد دریاي خزر مي 
گردد. این رودخانه که در محدوده ش��هر ساري داراي 200 متر حریم 

و عرض بس��تر متوسط 90 متر مي باشد، با تکیه بر توان اکولوژیکي و 
چشم اندازهاي طبیعي رودخانه مي تواند بعنوان پتانسیلي براي جذب 
گردش��گر و س��رمایه هاي عمومي و خصوصي  مطرح ش��ود. رودخانه 
تجن در مقایسه با دیگر رودخانه هاي نوار ساحلي دریاي خزر و حتي 
کش��ور داراي خصوصیات ویژه اي مي باشد که به اختصار در زیر بدان 

اشاره خواهد شد.
تجن رودخانه اي طغیانگر بوده و ساخت و ساز در اطراف آن   1-
صورت نگرفته اس��ت، با توجه به احداث سد شهید رجائي در باالدست 
و کنترل جریان آب، امتداد  مسیر رودخانه در داخل شهر داراي چشم 

انداز منحصر بفرد و دست نخورده می باشد.
بعلت عدم ورود فاضالب شهري و صنعتي به داخل رودخانه،   2-
آب آن داراي کیفیت مطلوبي می باشد که این ویژگي در سایر رودخانه 

هاي نوار ساحلي دریاي خزر دیده نمي شود. 
موقعیت مکاني پل : 

پل کابلي ترک��ه اي رودخانه تجن که در امتداد بلوار داراب و به 
موازات پل فلزي راه آهن طرح ریزي شده است، سومین پل ارتباطي

 مي باش��د که قسمت شرقي ش��هر  ساري را به غرب آن متصل 
خواهد نمود. با ارتقاء کیفیت انتقال ترافیک از جنوب ش��هر به ش��رق 
اس��تان ) محور ساري - کیاسر - س��منان ( عالوه بر کاهش ترافیک، 
با تأمین دسترس��ي مطلوب زمینه هاي رشد و پیشرفت مناطق کمتر 

 مهندس امیر فوالدی، مهندس نیما احتشامی
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توسعه یافته شرق ساري را فراهم خواهد آورد.  
دالیل انتخاب پل به صورت کابلی ترکه ای :

شهر ساري در اقلیم معتدل و مرطوب قرار داشته و از ویژگي هاي 
قاب��ل توجهي چون مناظر طبیعي، نزدیکي به دریا و موقعیت ش��هری 
مناس��ب برخوردار مي باش��د، بي تردید مي توان یک��ي از محورهاي 
گردش��گري منطقه اي و ملي قلمداد شود. در همین راستا شهرداري 
س��اري در سالهاي اخیر با انتخاب مش��اور جهت مطالعات زیبا سازي 
و س��اماندهي رودخانه تجن در محدوده پل راه آهن تا پل تجن اقدام 

نموده و اهدافي به شرح زیر را در نظر دارد:
باز شدن منظر شهري رودخانه در محدوده مورد اشاره   -1

ایجاد یک محور سبز پایدار حفاظتي شهري  -2
ایجاد معبرهاي مناسب پیاده و سواره در دو طرف رودخانه  -3
ایجاد یک محور فعال شهري براي انجام فعالیتهاي عمومي و جمعي  -4

ایجاد فضاي مفرح براي مقاصد تفریحي   -5
رفع محرومیت و توسعه شهري در قسمت شرقي شهر   -6

در س��الهاي اخیر ش��هرداري ساري با س��اخت پارک قائم و آزاد 
س��ازي اراضي اطراف پل تجن و احداث س��د الس��تیکي در صدد نیل 
به اهداف فوق مي باش��د. بنابراین در انتخ��اب طرح و فرم پلي که در 
امتداد بلوار داراب س��اخته خواهد ش��د آن اداره با بررس��ي و مطالعه 
جنبه هاي زیبایي شناس��ي و س��اختاري محدوده م��ورد نظر از میان 

طرح های گوناگون ) همچون یک پل معمولي 3 دهانه با عرشه فلزي 
– پل قوس��ي تک دهانه و... ( طرح یک پل کابلي ترکه اي تک پایلون 
نامتق��ارن را مورد توجه و تصویب قرار داد. این طرح عالوه بر اینکه به 
لح��اظ فرم معماري قابل توجه و منحصر به فرد بوده و در تقابل با پل 

خرپائي راه آهن، تصویري از سنت و مدرنیته را به نمایش 
مي گذارد، به لحاظ پیچیدگي هاي سازه اي موجب انتقال دانش 
فني روز دنیا و ارتقاء کیفیت مهندس��ي پل در کشور خواهد شد. الزم 
به ذکر است در مقایسه پل کابلي ترکه اي با پل معمولي از نظر هزینه 
ه��اي اجرایي، بعلت محدودیت هایي که ش��رح آن در زیر خواهد آمد 

تفاوت چنداني نخواهد بود و ساخت پل کابلي ترجیح داده مي شود.
1- پ��ل راه آه��ن داراي 3 دهان��ه 45 مت��ري با عرش��ه خرپاي 
فل��زي بوده و از بزرگترین پلهاي فلزي راه آهن در کش��ور مي باش��د، 
از آنجائیکه س��اخت پل کابلي به موازات آن انجام خواهد گرفت بعلت 
جریان هیدرولیک در بس��تر رودخانه طول دهان��ه پل جدید به طول 

دهانه پل راه آهن محدود مي شود.
ارتفاع پایه هاي پل، جانمایي پل راه آهن در مسیر رودخانه   -2
در جایي انتخاب شده که از نظر توپوگرافي بیشترین ارتفاع را از بستر 
رودخان��ه دارد. در طراحي پل معمول��ي این ارتفاع 12 متري در طول 
ش��مع ها و ابعاد س��ر ش��مع ها و پایه ها و کوله ها تاثیر گذار است و 

هزینه ساخت پل معمولي بصورت تصاعدي افزایش مي یابد.
مشخصات پل کابلي :

ط��رح پل کابلي ترکه اي رودخانه تج��ن داراي یک دهانه 135 
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متري اس��ت که عبورگاه آن به عرض 28/20 متر ش��امل دو باند رفت 
و برگش��ت با رفوژ میاني مي باش��د. زیر س��ازه این پل متشکل از دو 
س��ر شمع بتني با 48 عدد شمع مي باش��د که یک پایلون فوالدي به 
ارتفاع 45 متر بر روي پدس��تال هاي آن مس��تقر خواهد ش��د.  عرشه 
پل نیز که ش��امل یک مقط��ع جعبه اي فوالدي اس��ت، از طریق 21 
رش��ته کابل به پایلون ها و کوله غربي متصل و وظیفه تحمل بارهاي 
ثقل��ي و ترافیک��ي را عه��ده دار خواهد ش��د، بدین ترتی��ب پایداري 
اس��تاتیکي سازه از طریق بلوک وزني کوله غربي تامین مي شود، الزم 
ب��ه ذکر اس��ت در طرح معماري این پل بعلت قابلیت هاي توریس��تي 
آن،  پی��اده روه��اي جانبي به عرض 3 متر پیش بیني ش��ده اس��ت.

تکمیل س��اختمان پل در دو مرحله انجام خواهد گرفت، مرحله 
اول شامل  احداث کوله ها، شمع ها و سر شمع ها )فونداسیون پایلون 
( اس��ت که هزینه س��اخت آن 33/4 میلیارد ریال ب��رآورد گردید. در 
مناقصه بر گزار شده براي فاز یک پروژه، با پیشنهاد قیمت شرکت زیبا 
کومه ساز مازندران موافقت شده و  پس از عقد قرارداد و تحویل زمین 
در اواخر مهر ماه ش��رکت پیمانکار بالفاصل��ه اقدام به تجهیز کارگاه و 
ش��روع عملیات اجرایي نموده است. در مرحله دوم که هزینه عملیات 
آن حدود 80 میلیارد ریال پیش بیني مي ش��ود باقي مانده ساختمان 
پل، ش��امل پایلون و عرش��ه فلزي و نصب کابل ها با تجهیزات جانبي 

پس از اتمام عملیات در فاز یک با انجام مناقصه ادامه خواهد یافت. 
موانع و مشکالت اجرایي در فاز یک :

در شروع عملیات اجرایي و در ساخت پالتفرم دستگاه حفار   1-

بعلت عبور 2 ردیف لوله آب به قطر 60 سانتي متر در امتداد محور پل 
احداثي عملیات اجرایي س��اخت پل با وقفه مواجه شده که با پیگیري 
هاي شهردار ساري و از طریق هماهنگي هاي بعمل آمده با اداره آب و 
فاضالب و راه آهن شمال،  جابجایي این لوله ها به باند جنوبي صورت 

گرفته است.
ویژگي هاي پل  کابلی ترکه ای تجن: 

به لحاظ سازه اي با توجه به اینکه در طول دهانه پل کابل ها در 
مرکز س��واره رو جانمایي شده اند و عرشه توسط کابل ها بدون اینکه 
اتصالي ما بین آن و پایلون فوالدي وجود داشته باشد نگه داشته شده 
است، پل کابلي ترکه اي رودخانه تجن را مي توان مقیاس کوچکي از 

پیشرفته ترین پل هاي کابلي دنیا برشمرد. 
پروس��ه نصب و مونتاژ عرش��ه و پایلون بعلت ویژگي هاي خاص 

ساختاري آن فرایندي پیچیده است که در طول مونتاژ پل، اتصال 
مرحله اي کابل ها و ایجاد س��ازه اي پای��دار را مي طلبد. بدون 
تردی��د بعلت قابلیت و پتانس��یل ب��االي رودخانه تج��ن و توجه ویژه 
شهرداري س��اري به ساماندهي آن در حریم شهري تکمیل ساختمان 
این پل باعث جذب گردش��گر و توریست در منطقه و بازگشت سرمایه 

هاي انجام شده در چند سال آینده خواهد شد. 
در پایان بایستي ذکر شود که معماري و سازه منحصر به فرد این پل 
نماد و شاخص ارزشمندي براي شهر ساري خواهد بود و با انتقال تکنولوژي 
و دانش مهندسي ارتقاء کیفیت مهندسي پل در کشور را باعث خواهد شد. 
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روز یکشنبه مورخ 89/12/15 رأس ساعت 16 در محل سالن آمفی 
تأتر باشگاه برق س��اری، سمینار مدیریت و ایمنی در کارگاه و مسائل 
حقوقی مهندسین با حضور هیأت مدیره و اعضاء کانون مهندسین ساری، 
با سخنرانی آقای مهندس علی اکبر صالحی یکی از اعضاء هیأت مدیره 
کانون، آقای مهندس حسن غالمی بازرس اداره کل کار و امور اجتماعی 
مازندران، آقای محمد حسن زنجانی قاضی، وکیل پایه یک دادگستری 
و مش��اور حقوقی کانون و آقای توالیی معاون مدیر کل ش��رکت بیمه 
ایران اس��تان مازندران به همراه آقای س��ید عل��ی طالپور رییس اداره 
خسارت و بیمه مسئولیت مهندسین شرکت بیمه ایران برگزار گردید.

 برنام��ه ب��ا تالوتی چن��د از کالم ا... مجید و پخش س��رود ملی 

کشور آغاز گردید. آقای 
ناص��ر  امی��ر  مهن��دس 
محس��نی ضمن سالم و 
خوشامد گویی به معرفی 
بح��ث  م��ورد  عناوی��ن 
س��خنرانان  و  س��مینار 
محت��رم پ���رداختن��د.
آق��ای  ابت��دا  در   
مهن��دس صالحی ضمن 
خوش��امدگویی مج��دد 
مدعوین،  و  حاضرین  به 

اع��الم نمودند از  جمله برنامه هایی ک��ه در مجامع مصوب گردیده و 
جزء برنامه کاری هیأت مدیره می باشد، برنامه های آموزشی است. لذا 
این سمینار در ادامه همان برنامه، بر اساس ضرورت بیان موضوعات و 
مس��ائلی که همکاران محترم با آن مواجه می باشند، برگزار می گردد. 
اگر اجرای یک پروژه س��اختمانی را به صورت یک فرایند مد نظر قرار 
دهی��م باید از زمان طرح تا زمان بهره ب��رداری از آن را در این فرایند 
مورد بررس��ی قرار دهیم. بنابراین اگر بتوانیم با هزینه اندک کنترل و 
آموزش را گس��ترش دهیم مطمئناً هزینه های ناش��ی از بی احتیاطی 
و ی��ا ندانس��تن را کم نم��وده و هزینه نگهداری و بازس��ازی را کاهش 
داده ایم. در اینصورت توانائی ارائه محصول یا خدمات با کمترین هزینه 
را خواهیم داش��ت و در کنار آن از وقوع حوادث و پیش��امدهای ناگوار 
جلوگی��ری می نماییم.  همچنین طرح مس��ائل ایمنی و بهداش��ت در 

کارگاه از جمله این ضرورت ها می باشد.

گزارش ســـمینــــــــــــــــــــــــــــــــار مدیریت و
 ایمنی در کــــــــــــــــــــــــــــــــــارگاه و مســـائل
 حــقــوقــی مهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدســــــیــــن

48



آق��ای مهندس غالمی بی��ان نمودند همه س��اله در جهان ده ها 
میلیون کارگر قرباني حوادثي مي ش��وند که منجر به کش��ته ش��دن و 
ی��ا از کارافتادگي تعداد کثیري از آنها مي گردد. بر طبق آمار منتش��ر 
شده در کشورهاي پیش��رفته صنعتي، ساالنه از هر ده نفر کارگر یکي 
دچار س��انحه مي ش��ود در نتیجه اینگونه س��وانح، پنجدرصد روزهاي 
کار ملي به هدر مي رود. حوادث ناش��ي از کار از سویي سبب ناراحتي 
فرد کارگر و یا افراد خانوادهاش میش��ود و از سوي دیگر سبب از بین 
رفتن سرمایه و تزلزل بنیان اقتصادي جامعه مي گردد. بنا بر تحقیقات 
ماهیگیران، خلبانان، کش��اورزان و گل��ه داران، آهنگرها، کارگران امور 
خدم��ات  و  بهداش��تی 
تکنس��ین های  نظافتی، 
صنعتی، هیزمش��کن ها، 
و  کامیون ه��ا  رانن��ده 
کارگران س��اختمانی به 
ترتی��ب در کش��ورهای 
ص����اح��ب  صنعت��ی، 
خطرناکتری��ن مش��اغل 
هس��تند، در حال��ی که 
این آمار در کشور ما به 
گونه ای دیگر است و هر 
س��اله تعداد کثیری از کارگران صنعت ساختمان دچار حادثه و آسیب 

دیدگی می شوند.
عوامل ایجاد حادثه به دو قسمت تقسیم می گردد: علل مستقیم 
)جابجا کردن کاال، کار با ماش��ین آالت، سقوط اشیاء، افتادن کارگر از 
ارتفاع، اس��تفاده غیر صحیح از ابزار کار، افت��ادن به علت لیز خوردن، 
برخورد با موانع و... ( و علل غیر مستقیم  ) نور نامناسب، صدای بیش 
از ح��د، عدم تهویه خوب، نامناس��ب بودن درجه ح��رارت محیط کار، 
طوالنی بودن س��اعت کار، س��رعت بیش از حد تولید و عوامل دیگری 

مثل مسائل خانوادگی و ... (
    اهمیت حوادث ناش��ی از کار به سه قسمت تقسیم می شوند:  
انس��انی، اجتماعی و اقتصادی. هرگونه حادثه ناش��ي از کار ولو جزئي 
سبب درد و ناراحتي شخص کارگر و افراد خانواده اش مي شود. بدیهي 

است در صورتي که حادثه شدید باشد و منجر به مرگ یا از کارافتادگي 
دائمي ش��ود، این مس��ئله اهمیت بیش��تري پیدا مي کند. از آنجا که 
پیش��رفت و ترقي هر اجتماعي بستگي به نیروي کار افراد جامعه دارد، 
ل��ذا محصول کار هر کارگر نه تنه��ا مایه امرار معاش زندگي و خانواده 
اوست، بلکه سرمایه و پشتوانه اقتصاد یک جامعه نیز مي باشد. چنانکه 
مي دانی��م نزدیک ب��ه 50 تا 60 درصد افراد ه��ر اجتماعي را افراد در 
سنین کار تشکیل مي دهند. ولي در اصل افراد فعال جامعه، مخصوصاً 
در کش��ورهاي کم رش��د در حدود 25 درصد کل جمعیت مي باشند. 
حال اگر از این تعداد، افرادي نیز به علت حوادث ناش��ي از کار نتوانند 
کار خود را انجام دهند، این امر سبب تزلزل در وضع اجتماعي جامعه 
مي گ��ردد. ح��وادث به هر صورت و درجهاي که باش��د ب��راي کارگر، 
کارفرما و جامعه زیانه��اي اقتصادي در بر دارد. این زیان ها به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم میباشند. و همچنین خسارات ناشی از حوادث 
به دو صورت مستقیم ) هزینه پزشکی و دارویی، هزینه تأمین غرامت و 
هزینه توانبخشی ( و خسارات غیر مستقیم )هزینه های ناشی از اتالف 
وقت، هزینه های ناش��ی از خس��ارت، هزینه های ناشی از روند کارایی 

دیگر کارگران و سایر هزینه ها ( را به دنبال خواهد داشت. 
در قوانین و مقررات ایران در زمینه ایمني ساختمان مقررات ملي 
ساختمان، آیین نامه هاي س��اختماني و آیین نامه هاي دیگر مرتبط، 
اس��تانداردها و آیین کارهاي ساختمان سازي، مشخصات فني ضمیمه 
پیمان ها را داریم و هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و مقررات 
به منظور تأمین ایمنی، بهداش��ت و حفظ محیط زیست هنگام اجرای 
عملیات ساختمانی است. در عملیات ساختمانی مهندس ناظر، مجری، 
صاحب کار، پیمانکار، خویش فرما،کارفرما و کارگر باید ایمنی در کار را 
رعایت نمایند. هرگاه یک یا چند پیمانکار) کارفرمای کارگران ( یا افراد 
خویش فرما به طور همزمان، در یک کارگاه ساختمانی مشغول به کار 
باش��ند، هرکدام در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات ایمنی 
و حفاظت کار می باشد.کارفرمایانی که به طور همزمان در یک کارگاه 
س��اختمانی مشغول فعالیت هس��تند، باید در اجرای مقررات مذکور با 
یکدیگ��ر همکاری نموده و مجری یا پیمانکار اصلی نیز مس��ئول ایجاد 
هماهنگی بین آن ها می باشد. برقراری بیمه مسئولیت مدنی و شخص 
ثالث از مسئولیت های مجری، کارفرما و مسئولین مربوطه نمی کاهد. 

گزارش ســـمینــــــــــــــــــــــــــــــــار مدیریت و
 ایمنی در کــــــــــــــــــــــــــــــــــارگاه و مســـائل
 حــقــوقــی مهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدســــــیــــن
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آق��ای زنجان��ی در خصوص قوانی��ن حقوقی بی��ان نمودند  بدواً 
یادآوری دو مطلب مهم و ضروری به نظر می رسد اول آنکه: قانون کار 
و همه قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما اعم از حقوقی و کیفری 
در هم��ه کارگاه ها قابل اجراس��ت. اگر یک کارگاه ب��ا یک نفر کارگر 

متصور باشد قوانین مذکور در چنان کارگاهی هم قابلیت اجرا دارد.
دوم از آن حیث که تمام حوادث و اتفاقات ناشی از کار معلول عوامل 
بسیار ساده و پیش پا افتاده ای است که به آسانی قابل پیشگیری است.

پس از ذکر دومطلب فوق و به ضرورت استحضار و اطالع مجریان 
و ناظری��ن محترم از تش��کیالت قوه قضاییه به ص��ورت اختصاری این 

تشکیالت تعریف می گردد:
1. ش��ورای حل اختالف که رسیدگی به اختالفات مالی تا پنجاه 
میلیون ریال را در ش��هرها و بعضی روس��تاها عهده دار است و اعضاء 
ش��ورای حل اختالف از بین اف��راد مؤمن، متعهد و مورد وثوق انتخاب 
می شوند و یک نفر از قضات دادگستری در شورا حضور دارد که علی 
القاعده قاضی مذکور احکام را صادر می نماید و آراء قاضی ش��ورا قابل 
تجدی��د نظر در دادگاه عمومی محل اس��ت. یک��ی از مواردی که جزء 
صالحیت های ش��ورای حل اختالف است و معموالً ناظرین و مجریان 
محترم در جریان کار ممکن اس��ن نیاز به آن داشته باشند در خواست 

تأمین دلیل است که راجع به آن توضیح الزم داده خواهد شد.
2. دادس��رای عمومی و انقالب به بیانی س��اده مرجع رسیدگی، 
تعقی��ب و تحقیقات مقدماتی راجع به مس��ائل کیفری اس��ت که این 
تحقیقات سرانجام در صورت احراز و اثبات اتهام به صدور کیفر خواست 
یا ادعانامه منتهی می گردد و ادعانامه ش��کایت دادستان به نمایندگی 
از جامعه اس��ت علیه فردی که مرتکب جرم ش��ده اس��ت. دادس��رای 
عموم��ی و انق��الب از یک رییس به نام دادس��تان و تعدادی معاون به 
ن��ام دادیار و ب��ه تعداد الزم بازپرس و به تعداد کافی کارمند تش��کیل 

می گردد و معموالً در هر شهر دادسرای عمومی و انقالب وجود دارد.
3. دادگاه های عمومی و انقالب که معموالً در همه شهرها تشکیل 
می ش��ود. دادگاه عمومی مرجع صدور حکم اس��ت و این دادگاه ها به 
محاکم حقوقی و کیفری تقسین می شود. دادگاه های جزایی عمومی 
پرونده های واصله از دادس��را که به صدور کیفر خواس��ت منتهی شده 
رسیدگی می شود و دادگاه های حقوقی به اختالفات مالی و ملکی افراد 
رس��یدگی می نماید. هر شعبه دادگاه عمومی از یک رییس، یک مدیر 
دفتر و به تعداد الزم کارمند نظیر منش��ی و بایگان تشکیل می گردد.

4. دادگاه های تجدید نظر که در مرکز هر استان تشکیل می شود 
و معموالً با حضور دو قاضی رسمیت می یابد. دادگاه تجدید نظر مرجع 
رس��یدگی ثانویه به احکامی است که از دادگاه های عمومی صادر می 

شود و مورد اعتراض قرار می گیرد.
5. دیوان عالی کش��ور که باالترین مرجع قضایی در کشور است 
و دیوان عالی کش��ور نس��بت به همه مراجع قضایی مرجع عالی تلقی 
می شود و مرجع رسیدگی و تشخیص اجرای صحیح قانون در محاکم 
در پرون��ده های مهم��ه نظیر قتل، تجاوز به عنف، آدم ربایی و... بعد از 

صدور حکم در دادگاه های تالی است.
مراجع قضای��ی دیگری نظیر دیوان عدال��ت اداری، دادگاه های 
اصل 49 و دادسرای ویژه روحانیت، دادگاه های نظامی و ... هم وجود 

دارد که نیازی به توضیح راجع به این مراجع نیست.
اما مس��ائل و مش��کالتی که ب��ه لحاظ قضایی احتم��ال مواجهه 
ناظری��ن و مجریان محترم ب��ا آن وجود دارد غالب��اً از کیفیت تنظیم 
قراردادها ناش��ی می ش��ود. قراردادها به گونه ای تنظیم می گردد که 
کافی، گویا و رس��ا نیس��ت. امکان هر نوع تعبیر و تفسیر را دارد. راجع 
به موارد غیر ضروری به صورت مکرر تعیین تکلیف می ش��ود ولی در 
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خصوص موضوعات و مطالب مهم حقوقی یا ساکت است و یا به اجمال 
ذکر می ش��ود. قراردادهایی که به صورت ف��رم تهیه می گردد ممکن 
اس��ت از نظر حقوقی دارای ایراد و اش��کال کمتری باش��د ولی گاهی 
اوقات حاوی همه شرایط مورد نظر طرفین نیست و مطالبی به صورت 
دس��ت نویس به این قراردادها اضافه می گ��ردد که همین مطالب در 
آینده ایجاد مشکل می نماید. توصیه مهم این است که قبل از تنظیم 
قرارداد یا تغییر در فرم قراردادها حتی االمکان با فردی که مس��لط به 

امور حقوقی باشد مشاوره الزم به عمل آید.
در ق��رارداد باید تکلیف و تعهدات هر ی��ک از طرفین به صورت 
کام��اًل صریح و روش��ن قید گ��ردد. مبنا، مأخذ و زم��ان دریافت حق 
الزحم��ه، مدت زمان انجام کار، زمان تحوی��ل کار، کیفیت اجرای کار 
و ... باید در قرارداد مش��خص گردد و اگر در قرارداد پرداخت خسارت 

ناشی از تأخیر مورد نظر باشد به صورت صریح و واضح ذکر شود.
در قراردادها باید مش��خص شود که مسئولیت تهیه ابزار، مصالح 

و تجهیزات ایمنی به عهده چه کسی است.
ش��روع به اج��را و اجرای قرارداد: توجه به نکات، مس��ائل ایمنی 
و حفاظت��ی در ش��روع به اجرا ض��رورت کامل دارد ب��ه همه مقررات، 
دستورالعمل ها، ضوابط و اصول فنی و ایمنی باید عنایت شود. مقررات 
ملی ساختمان، ضوابط و اصول شهر سازی و معماری باید لحاظ گردد. 
بای��د از وجود همه تجهیزات ایمنی در کارگاه اطمینان حاصل ش��ود. 
کارگران و همه عوامل کار باید آموزش الزم برای اس��تفاده از ابزار کار 
خود را دیده باش��ند. تجهیزات ایمنی باید در اختیار آن ها قرار گرفته 
باشد. باید از ادامه کار افرادی که مهارت، تخصص و یا آموزش الزم در 

استفاده از ابزاری را ندارند جلوگیری به عمل آید.
و خالص��ه آنک��ه معموالً کارفرمایان نفع خ��ود را در عدم رعایت 
بعضی از اصول فنی،  معماری و شهرسازی می بینند و وظیفه مجری 

حکم می کند که مانع اعمال نظرات کارفرمایان شوند.
بدیهی است چنانچه این موارد رعایت گردد و ثابت و مدلل باشد 
که مقررات رعایت شده و تجهیزات ایمنی الزم در اختیار کارگران قرار 
داش��ته و آن ها استفاده نکرده اند و به این جهت حادثه ای پیش آید 

مسئولیتی متوجه ناظر و مجری نخواهد بود.
این��ک ضرورت دارد ک��ه به اختصار به م��واد قوانین مختلف که 

مرتبط با این بحث است اشاره داشته باشیم.
خالصه مفاد قانونی مرتبط با این مسائل به شرح ذیل ارائه می گردد:

قانون مس��ئولیت مدنی –  ماده1 – هر کسی عمداً یا غیر عمداً 
موجب ورود خسارت به جان، مال و حیثیت افراد گردد باید پاسخگو باشد.

تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسالمی: هر گاه بر اثر بی احتیاطی 
یا بی مباالتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط، قتل یا ضرب و 
جرحی واقع شود به نحویکه اگر آن مقررات رعایت می شد، حادثه ای رخ 
نمی داد قتل یا ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود که مستلزم 
پرداخت دیه و بعضاً جزای نقدی یا حبس را به دنبال خواهد داش��ت.
ماده 616 قانون مجازات اسالمی: در صورتیکه قتل غیر عمدی به 
واس��طه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن 

مهارت نداش��ته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب 
به حبس از یک سال تا سه سال و نیز پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

ماده 85 قانون کار: رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای 
حفاظت فنی و وزارت بهداش��ت تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، 
کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی اس��ت، چنانچه رعایت نشود،  

مرتکب مشمول ماده های 295 یا 616 خواهد شد. 
م��اده 95 قانون کار: مس��ئولیت اجرای مق��ررات، ضوابط فنی و 
بهداش��ت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده 
در ماده 85 قانون کار اس��ت و اگر بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از 
س��وی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا 

مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود.
تبص��ره- چنانچه کارفرما یا مدی��ران واحدهای موضوع ماده 85 
برای حفاظت فنی و بهداشتی کار، وسایل و امکانات الزم را در اختیار 
کارگران قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های الزم و تذکرات 
قبلی از آن ها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. ولیکن 
مجری ی��ا پیمانکار وظیفه دارند در درج��ه اول  به نزدیکترین مرجع 
انتظام��ی و اگ��ر در روز تعطیل اتفاق رخ داد به قاضی کش��یک اطالع 
دهن��د. در این مرحله ناظر و مجری تکلی��ف دیگری ندارند و اقدامات 

بعدی برای تشخیص مقصر حادثه با بازرسان اداره کار است.
مبحث مهم و قابل توجه تأمین دلیل اس��ت که در ابتدای بحث 
به آن اشاره شد. در اکثر موارد به جهت نحوه تنظیم قرارداد یا عوامل 
مختلف بین کارفرما، مجری و ناظر اختالف حادث می ش��ود که غالباً 
ای��ن اختالفات به تعطیلی کار منتهی می گردد و تردیدی نیس��ت که 
به جهت تعطیلی کار خس��ارت متوجه طرفین قرارداد می گردد. یکی 
از طرق پیش��گیری از ورود این خسارت و ادامه آن تأمین دلیل است. 
تأمین دلیل به بیان ساده یعنی ) حفظ منافع موجود به طریق قانونی( 
به عبارت دیگر کس��ی که دسترس��ی به وضع فعلی ی��ا دالیل موجود 
خود را در آینده مواجه با مش��کل می بیند از مرجع قانونی درخواست 
می کند که دالیل و وضع موجود مورد نظر او با اهل فن مورد مالحظه 
و ارزیابی قرار گیرد و به صورت مکتوب این وضعیت حفظ ش��ود تا در 
آین��ده بتواند برای احق��اق حق خود از این ارزیاب��ی و صورت برداری 
اس��تفاده کند. فرضاً وقتی در جریان اجرای یک پروژه اختالف حادث 
می ش��ود قطعاً طبق قرارداد کارهای عمده ای انجام ش��ده و کارهای 
زی��ادی باقی مانده، مصالح پای کار و ابزار آالت مختلف وجود دارد که 
اگر ای��ن موارد به طریقی ثبت ، ضبط و حف��ظ نگردد موجب تضییع 
حق در آینده خواهد ش��د. در چنین مواردی قانونگذار به ذینفع اجازه 
داده اس��ت که از شورای حل اختالف تقاضا کند که با اعزام کارشناس 
کاره��ای انجام ش��ده و انجام نش��ده متره و برآورد و ص��ورت برداری 
گردد. مصالح پای کار مشخص شود هزینه های انجام کار تا آن مقطع 
محاس��به گردد و به این کیفیت از ضایع ش��دن ح��ق مجری یا ناظر 

جلوگیری به عمل آید.
 س��پس آقای توالی��ی در خصوص بیمه ایران، بیمه مس��ئولیت 
مدنی و حرفه ای مهندس��ین بیان نمودند، ب��ا توجه به اینکه  یکی از 
عوامل مهم در رشد و توس��عه اقتصادی حفظ امنیت سرمایه بوده که 
این امر نیز بدون وجود بیمه تحقق نخواهد یافت لذا شرکت های بیمه 
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ایران با توانایی پذیرش انواع پوشش های بیمه ای 
و با هر س��رمایه تالش نموده تا ضمن ایجاد امنیت 
در س��رمایه گذاری گامی مؤث��ر در ایجاد خدمات 
بهتر به بیمه گذاران محترم بردارد امروزه ش��رکت 
سهامی بیمه ایران بزرگترین و اولین شرکت بیمه 
در خاورمیانه اس��ت که در س��ال 1314تأس��یس 
گردی��د و در حال حاضر به عنوان تنها بیمه دولتی 
در خدمت مردم می باش��د این ش��رکت به تنهایی 
قریب ب��ه %50 از کل بازار بیم��ه ای را در اختیار 
دارد که با توجه به توانایی مالی آن در کوتاه ترین 
مدت خس��ارت وارده به زی��ان دیدگان را پرداخت 
می کند. این ش��رکت در کلیه رشته های بیمه ای 
از قبی��ل آتش س��وزی، بدن��ه اتو مبیل ش��خص 
ثالث، مهندس��ی تمام خطر مقاطعه کاری، نصب، 
اش��خاص، مس��ئولیت حرفه ای مهندسین فعالیت 
دارد همچنی��ن به اتف��اق 7000 نماینده در کلیه 
شهرهای باالتر از 10000 نفر حضور فیزیکی دارد 
از س��ال 1380 با نظام مهندسی ساختمان استان 
مازندران در رشته بیمه مس��ئولیت حرفه ناظرین 
همکاری دارد که در س��ال 1389 قرارداد جدیدی 
نیز به آن اضافه ش��ده که مس��ئولیت کلیه دست 
اندرکاران بخش ساختمان را تحت پوشش قرار می 
ده��د، به عبارت دیگر جای هی��چ گونه دغدغه ای 
باقی نم��ی ماند. بیمه مس��ئولیت م��ورد بحث بر 
اس��اس موضوع نوع بیمه زیان مالی و جانی وارده 
اشخاص ثالث خسارت مالی به ساختمان و غرامت 
بدنی ناشی از مس��ئولیت مهندسین به کارگران و 
غیره در بخش های مالی وجانی را جبران می کند. 
می��زان پرداخت غرامت جانی در ه��ر حادثه برابر 
ارزش دی��ه روز بوده و تعدد دیات نیز قابل جبران 
اس��ت مالک تعیین میزان مسئولیت مهندسین و 
دست اندرکاران امر س��اختمان نظریه کارشناسی 
رسمی دادگستری به ویژه کارشناسی رسمی ماده 
27 قانون نظام مهندسی می باشد لیکن باید اضافه 
ش��ود خس��ارات وارده به صورت عمدی و متقلبانه 
قابل جبران نیس��ت اعتبار بیمه نامه ابتدایی پروانه 
ساختمان و پس از پایان ساخت به مدت 10 سال 
در دوره نگهداری نیز تحت پوش��ش اس��ت بدین 
ترتیب مهندسین محترم با خاطر آسوده می توانند 
در امر توسعه اقتصادی و شکوفایی کشور با اتکا به 

صنعت بیمه قدم های استوار بردارند.
و در آخ��ر س��مینار پرس��ش و پاس��خ انجام 

گرفت.
همچنین این سمینار با همین محتوا در روز 
دوشنبه مورخ 89/12/16 رأس ساعت 8 در محل 
سالن آمفی تأتر هالل احمر ساری، ویژه ناظرین فنی 
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی برگزار گردید. 
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دی�د و بازدی�د ن�وروزی اعض�اء کانون مهندس�ین س�اری
مراس��م دید و بازدید نوروزی اعضاء کانون مهندسین ساری، در روز سه 
شنبه مورخ 90/1/30 در محل سالن اجتماعات باشگاه برق ساری برگزار شد.
کانون مهندس��ین ساری با برگزاری این مراسم در ماه فروردین هر سال 
شرایط گردهمایی مهندسین را فراهم می آورد. اعضای کانون در این مراسم، 
ضمن دید و بازدید س��ال نو به تبادل نظر در مس��ائل حرفه ای می پردازند.
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فینال مسابقات والیبال کانون های مهندسین استان مازندران

   فینال مسابقات گروه والیبال کانون های مهندسین استان مازندران به مناسبت بزرگداشت روز مهندس 

به میزبانی کانون مهندسین ساری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در مجتمع ورزشی 

شهید عزیز دهقان مخابرات ساری برگزار شد. در پایان این مسابقات کانون مهندسین آمل، کانون مهندسین 

بابل، کانون مهندس��ین بابلس��ر و کانون مهندسین س��اری به ترتیب مقام اول تا چهار را کسب نمودند.
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1- واحد اداری 
تعداد جلسه های تشکیل شده توسط هیأت رئیسه محترم دفتر 
نمایندگی  13جلس��ه بوده که در آن موارد مختلف از قبیل بررس��ی 
نامه های همکاران محترم درخصوص خدمات مهندس��ی و پاس��خ  به 
سایر نامه ها و درخواست های ارجاعی به دفتر و بررسی خود اظهاری 
ه��ا و پذیرش200 نفر عضو جدید و تعداد بیش از 139 پرونده جهت 
تمدید و ارتقا و صدور پروانه های جدید مهند س��ان )قبول ش��ده در 

آزمون( از طریق اتوماسیون اداری به سازمان ارجاع گردید.
2- کمیته های تخصصی

جلسه های کمیته های تخصصی به تفکیک رشته ها در روزهای 
تعیین ش��ده در هفته با حضور اعضای محترم کمیته های مربوطه به 
ش��رح زیر تشکیل گردیده اس��ت و درآن امور ارجاعی از سوی هیأت 

رئیسه محترم دفتر و سایر مسائل بررسی و پاسخ داده شد.
9 جلسه کمیته تخصصی معماری 

10 جلسه کمیته تخصصی مکانیک 
7 جلسه کمیته تخصصی سازه   

10 جلسه    کمیته تخصصی برق   
3 – گزارش واحد خدمات مهندسی 

- تعداد کل پروژه های ثبت شده 184 مورد با متراژ 105258/6 متر مربع 
- تع��داد پ��روژه ه��ای خروجی ب��ه مراجع ص��دور پروانه 189 

مرب��ع مت��ر  مت��راژ118915/82  ب��ا  م��ورد 
روزه��ای بررس��ی نقش��ه 2 روز درهفته 
می باش��د ک��ه جمع��اً 27 جلس��ه ب��ا حضور 
مهندس��ان معماری و س��ازه و برق و مکانیک 

وکارشناس محترم شهرداری تشکیل گردید.
- تعداد پروژه های دارای مجری که خروجی 
داده ش��د 29مورد با مت��راژ 36578 متر مربع

4- گروه کنترل مضاعف 
 فعالیتهای گروه کنترل مضاعف تحت نظر 
گروههای تخصصی به ش��رح زیر انجام گردید  
- بازدید از پروژه ها       125 مورد        

- دعوت از ناظرین پروژه ها ی بازدید شده 
در جلس��ه کمیته کنت��رل مضاعف    44 مورد       
- دعوت از مهندس��ین مجری پروژه های 
بازدید شده در جلسه گروه کنترل مضاعف    23 مورد   
- جلسه مشترک با حضور ناظر و مجری 
و مالک جهت رفع اختالف فی ما بین 8 جلسه                       
- رسیدگی به شکوائیه مالکین محترم   5 جلسه 
- رسیدگی به ش��کوائیه مهندسان ناظر 

در خصوص پروژه های تحت نظارت  4جلسه
- رس��یدگی ب��ه ش��کوائیه همس��ایگان 

پروژه های تحت اجرا   2 جلسه 
- رسیدگی به پروژه های ساختمانی که 
بدون اط��الع دفتر نمایندگی در حال اجرا می 

باشند  3 مورد     
5- واحد گاز 

- در واحد گاز این دفتر در مجموع 4456 مورد بازرسی به شرح 
جدول زیر انجام گردید 

تهیه و تنظیم : مهندس سید مهدی هادیان

آذرآبانمهر شرح
565656تعداد بازرسین گاز 

110122271128تعداد بازرسیهای انجام شده 
111جلسات هماهنگی بازرسین گاز

فعالیتهای دفتر نمایندگی ساری در سه ماهه چهارم  سال 89
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مسابقات فوتسال کانون های مهندسین استان به مناسبت بزرگداشت روز 
مهندس��ی به میزبانی کانون های مهندس��ین چالوس و نکا برگزار گردید. 

نتایج مسابقات به شرح ذیل اعالم می گردد:

مقام اول: کانون مهندسین نکا  
مقام دوم: کانون مهندسین ساری ) الف - دوم (  

مقام سوم: کانون مهندسین چالوس  
مقام چهارم: کانون مهندسین بابل ) الف - چهارم (  

57



مراس��م روز مهندس همانند سال های گذشته با همکاری دفتر 
نمایندگی و کانون مهندسین ساری، به مناسبت روز 5 اسفند، سالروز 
تولد حکیم خواجه نصیرالدین طوسی، به علت برگزاری آزمون مقررات 
ملی ساختمان، در روز یکشنبه مورخ 89/12/8 در محل سالن آمفی تأتر 
هالل احمر ساری با حضور حدود 1000 نفر از مهندسین برگزار گردید. 
در این مراس��م از مقامات ش��هری و استانی نیز دعوت بعمل آمده بود.  
مراسم رأس س��اعت 16:30 با پخش سرود ملی کشور و تالوتی 
چن��د از کالم ا... مجید آغاز گردید. آق��ای مهندس توکل رییس دفتر 
نمایندگی نظام مهندس��ی ساری ضمن عرض سالم، خوشامد گویی و 
خیر مقدم به حاضرین و مدعوین محترم، شرحی از زندگی نامه خواجه 
نصیرالدین طوس��ی را قرائت و س��پس توضیحات الزم را در خصوص 
عملکرد دفتر نمایندگی ارائه نمودند: از جمله برگزاری جلس��ات هیأت 

رییس��ه دفتر نمایندگی س��اری به تعداد بیش از 50 جلس��ه، شرکت 
در جلس��ات هیأت نظارت، دعوت از شهرداران ساری، سورک، کیاسر، 
فریم و محمدآباد، شرکت در جلسات مشترک با هیأت رییسه سازمان، 
برگزاری بازدید های علمی، س��یاحتی و زیارتی از ش��هرهای قش��م و 
مش��هد مقدس، برگزاری س��مینار آش��نایی اعضای جدید سازمان با 

وظایف ناظرین و ارکان سازمان نظام مهندسی و... .  
همچنی��ن گزارش��ی از عملک��رد واحدهای خدمات مهندس��ی، 
بررسی نقشه، واحد کنترل و نظارت، واحد مجریان و شناسنامه فنی و 
ملکی، واحد گاز، کمیسیون ها و کمیته های تخصصی دفتر نمایندگی 
نظام مهندسی س��اختمان که متش��کل از 5 کمیته عمران، معماری، 
تأسیسات مکانیکی، تأسیسات الکتریکی و مجریان می باشد، ارائه شد.

گ�زارش روز م�هن�دس
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 آق��ای مهن��دس هاش��می معاون��ت ام��ور عمرانی اس��تانداری 
مازندران نیز، طی س��خنانی بیان نمودند در پرتو تالش ش��ما عزیزان، 
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان اس��تان مازندران در موضوع اجرای 
مق��ررات مل��ی س��اختمان در کش��ور عزیزمان ب��ه رتبه برتر دس��ت 
یافت و جزء 5 اس��تان برتر کش��ور ش��ناخته ش��د. امیدواریم با تالش 
ش��ما عزی��زان بتوانیم به برتری��ن رتبه، یعنی اول  برس��یم. همچنین 
از برگزار کنندگان این مراس��م تقدیر و تش��کر نمودند، چراکه معتقد 
بودند این مراس��م فرصت بس��یار مناسبی اس��ت که مهندسین ضمن 
تجدید دیدار و جویا ش��دن از احوال همدیگر، هم اندیش��ی در ارتباط 
با اتخاذ راهکارهای مناس��ب برای توس��عه نظامات مهندس��ی و نقش 
مهندس در جامعه مان خواهند داش��ت. چراک��ه مهندس در پیرامون 
محی��ط اطراف خ��ود تفکر می کن��د و هر چیزی را که م��ی بیند در 
آن دقی��ق می ش��ود و طبیعتاً نس��بت به اص��الح آن گام بر می دارد.

آقای مهندس خاوری نژاد رییس س��ازمان نظام مهندسی استان 
ضم��ن عرض تبریک به دلیل کس��ب مقام برتر رعای��ت مقررات ملی 
که س��ازمان نظام مهندسی موفق به کس��ب آن گردید، متذکر شدند 
سازمان مسکن و شهر سازی استان مازندران و شهرداری ساری نیز به 
نمایندگی از شهرداران اس��تان در واقع مقام برتر رعایت مقررات ملی 
ساختمان را در سطح کشور کسب نمودند که جای تقدیر و تشکر دارد. 
انش��اءا... این موضوع را به عنوان پایه و شروع کار می بینیم تا در سال 
آینده بتوانیم مقام های بهتری را در س��طح کش��ور کسب نماییم. چرا 
که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یکی از نهادهای 
بزرگ تخصصی استان در سطح کشور می باشد. در حال حاضر در تولید 
ساختمان سه گروه فعالیت دارند، اول بخش دولتی، سازمان به تنهایی 
نمی تواند این مسائل را پیگیری نماید، سازمان یک سازمان فرابخشی 
اس��ت و نیاز به تعامل چند س��ویه دارد، دوم متخصصان و مهندس��ان 
و س��وم مردم. انش��اءا... با تدبی��ری که عزیزان ما به خ��رج می دهند 
بتوانیم مدیریت مناسبی را در پروژه های عمرانی استان داشته باشیم.

 آقای مهندس رسولی رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان 
ضمن تبریک مجدد بیان نمودند س��ازمان در کنار مسکن و شهرداران 
محترم استان مازندران با همدلی توانست در رعایت مقررات ملی جزء 
5 اس��تان برتر کشور ش��ود. ولیکن مس��أله ای که نگران کننده است 
این اس��ت که تعداد مهندس��ین روز به روز در حال افزایش است، آمار 
13000 نفر عضو س��ازمان نظام مهندسی و بالغ بر 5800 نفر شرکت 
کنن��ده در آزمون مقررات مل��ی جای تأمل دارد. این آمار نس��بت به 
س��ال قبل رشد زیادی داش��ته و از طرفی متأسفانه وابستگی شدیدی 
به س��اختمان هایی که در سطح ش��هر می سازیم داریم و کمتر سراغ 
ابتکار و خالقیت می رویم. البته الزم به ذکر است در حوزه مسکن مهر 
بخش عمده ای از س��اختمان ها با فن آوری جدید اجرا می ش��وند. ما 
در کش��ور جزء سومین استانی هستیم که بعد از استان تهران و فارس 
توانس��تیم مجوز اتحادیه ص��دور خدمات مهندس��ی را دریافت کنیم. 
تأس��یس اتحادیه صدور خدمات مهندسی را با محوریت خود سازمان 
نظام مهندس��ی، انجمن انبوه س��ازان، انجمن پیمانکاران و سازندگان 
مصالح پیگیری نمودیم و تقریباً تا کنون 80 الی %90 کار انجام ش��ده 
اس��ت و انشاءا... با قطعی ش��دن این موضوع می توانیم بخشی از توان 

مازندران را به کشورهای همسایه هدایت نماییم.
در ادامه آقای مهندس محمدی تاکامی رییس هیأت مدیره کانون 
مهندسین ساری، ضمن تشریح فعالیت های کانون، یادآور شدند کانون 
مهندسین ساری مؤسسه ای است صنفی، غیرانتفاعی و غیر دولتی که 
دارای ش��خصیت حقوقی و مستقل می باش��د و به هیچ حزب و گروه 
سیاس��ی وابستگی ندارد، س��پس فعالیت های سال جاری کانون را به 
اختصار بیان نمودند از جمله امور آموزش، سمینار، بازدید، پایان نامه، 
پژوهش، ورزش، بستر سازی فرهنگی و... که حدود 120 نفر از اعضاء 
فعال کانون در این کمیته ها فعالیت دارند، البته متذکر ش��دند عمده 
ترین کار تمرکز بر روی س��اخت  باشگاه فرهنگی ورزشی کانون است 
که موفق به اخذ پروانه س��اختمانی شده ایم، باشگاه فرهنگی، ورزشی 
کانون در کیلومتر 7 جاده دریا قرار دارد به مساحت 7100 متر مربع، 
1800 متر مربع س��الن، 1100 متر مرب��ع طبقه همکف و 1700 متر 
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مربع طبقه اول، که انش��اءا... جهت انجام امور ورزشی، مجامع عمومی، 
نمایش��گاه صنعت ساختمان مورد بهره برداری قرار می گیرد. تا کنون 
اجرای زیر سازی و فونداسیون به اتمام رسیده، اسکلت فلزی و پوشش 
س��قف از نوع دگرا خریداری شده، و مبالغ مرتبط با قرارداد سقف اول 
کامپوزیت پرداخت ش��ده است. در خالل نصب سوله جلساتی با آقای 
پریچهره مدیر کل تربیت بدنی اس��تان و آقای مهندس اسد مدیر کل 
راه و ترابری اس��تان در محل پروژه داش��ته ایم که قول های مساعدی 
را از ایش��ان دریافت نموده ایم که انش��اءا... مابقی موارد مد نظر را در 
نش��ریات و مجام��ع عمومی اعالم می داریم. س��پس در مورد وضعیت 
س��اخت و ساز، مشکالت موجود و راهکارهای رفع مشکالت با استفاده 

از توان جامعه مهندسین اشاراتی داشتند.

س��خنران بع��دی آقای مهن��دس محم��د عطاردی��ان دبیر کل 
انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بودند که در میان س��خنرانی خود 
اشاره نمودند شأن و منزلت مهندس باید حفظ گردد، چراکه اگر آثاری 
را که مهندسان ساخته اند از روی زمین جمع کنیم دنیا به بیابان برهوت 
تبدیل می ش��ود. بنابراین سازمان های نظام مهندسی باید به طریقی 
سیاس��ت های کاریش��ان را با هم هماهنگ نمایند تا بیانگر سازندگی 
کشور باشند و متذکر شدند در گذشته گفتگوهای اجتماعی موجب به 
وجود آمدن ش��ورای سه جانبه ملی شده بود که متشکل از نمایندگان 
بخش خصوص��ی) کارفرمایان (، کارگران و نماین��دگان دولت بود که 
ضمن مش��ورت با یکدیگر الیحه یا پیش��نهادی ارائه می شد و پس از 
بحث و بررسی به هیأت دولت ارائه می گردید و الزم به ذکر است بعد از 
چند سال پیگیری و تالش هفته پیش اولین شورای سه جانبه مشاوره 
ملی، همایش کار تأس��یس و اولین جلسه شورا بعد از آن تشکیل شد.

در ادام��ه ب��ا اهدا لوح تقدی��ر و جوایز به تعدادی از مهندس��ین 
پیشکس��وت و منتخبی��ن کمیته های تخصصی، مهندس��ین فعال در 
زمین��ه های خدمات مهندس��ی از طراحی، نظارت، اج��را و همچنین 
مهندسینی که موفق به اخذ مدرک دکتری شده اند یا در سال جاری 

در مقطع دکتری قبول شده اند قدردانی بعمل آمد. 
سپس به قید قرعه به 24 نفر از مهندسین سکه اهدا گردید؛ این 
سکه ها با هزینه اسپانسر هایی که مراسم را حمایت مالی نموده بودند 
خریداری ش��ده بود. در پایان پس از اجرای موس��یقی با صرف شام از 

مهمانان پذیرایی گردید.
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در روز جمع��ه مورخ 89/11/21 س��اعت 6:30 گروه کوهنوردی 
کانون طبق برنامه از قبل تعیین ش��ده به مناسبت روز مهندس جهت 
صع��ود به منطقه کوه های عباس آباد بهش��هر در ی��ک تیم 50 نفره 
عازم ش��دند. ساعت 7:30 ابتدا به گذر عباس آباد رسیدیم، همه گروه 
پیاده ش��دند و پس از صحبت سرپرست گروه آقای مهندس امیر ناصر 
محس��نی جهت خوش آمد و تذکرات الزم، گ��روه در یک صف منظم 
شروع به حرکت نمودند. پس از پیمودن به مدت یک ساعت به ورودی 
عباس آباد رس��یدیم. پس از نوش��یدن چای و نرمشی به مدت بیست 
دقیقه به حرکت ادامه دادیم. پس از یک س��اعت در بلندای جنگل به 

صرف صبحانه، جشن روز مهندس و سپس مسابقه گروهی انجام شد. 
در پای��ان آقای مهندس س��ید محمد محمدی تاکام��ی رییس هیأت 
مدیره کانون، ضمن تقدیر و تش��کر از حضور فع��ال گروه کوهنوردی 
جوای��زی را به گروه های برن��ده اهدا نمودند. پ��س از صرف ناهار در 
س��اعت 14 گروه به سمت ماشین حرکت نمود و ساعت 15 به منطقه 
عباس آباد رس��یدیم، پس از صرف آش و چای س��وار ماشین شدیم و 

ساعت 16:20 به مبدأ بازگشتیم.

تهیه و تنظیم: مهندس امیر ناصر محسنی

کوهن�وردی گ�روه  صع�ود 
س�اری مهندس�ین  کان�ون 
مهن�دس مناس�بت روز  ب�ه   
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گزارش فعالیتهای کانون 
- برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی کانون در تاریخ 89/10/28 

- چاپ و ارسال نشریه داخلی کانون مهندسین ساری شماره 33) زمستان 89(
- در سه ماهه سوم سال 1389 تعداد 20 نفر به خانواده بزرگ کانون 

پیوستند که ورود آنان را به مجموعه کانون تبریک می گوییم. 
- معرفی اعضاء به بانک تجارت جهت دریافت وام 

   - انجام خدمات مش��اوره حقوقی ) به صورت رایگان( توس��ط وکیل 
پایه یک دادگس��تری آقای نادر زنجانی. ب��رای هماهنگ نمودن زمان 

مشاوره با امور اداری کانون تماس حاصل فرمایید. 
 -  شروع به کار نمودن کتابخانه کانون : 

همکاران محترم می توانند جهت  به امانت گرفتن کتاب به امور اداری 
کانون مراجعه و پیش��نهادات س��ازنده  خود را در زمینه معرفی کتب 
کاربردی در رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق، جهت غنی تر 

شدن مخزن کتابخانه ارائه نمایند. 
- تمدید اشتراک دوهفته نامه پیام ساختمان و تأسیسات 

-  اشتراک نشریات تخصصی : 
عمران : نشریه راه و ساختمان   

معماری:  نشریه معمار  و نشریه آبادی   
مکانیک: نشریه صنعت تأسیسات و  نشریه حرارت و برودت   

برق: نشریه انجمن مهندسین برق مازندران   

- جلسات :
-   برگزاری جلسات هیأت مدیره روزهای یکشنبه هر هفته 

- برگزاری جلسات کمیته های اجرایی کانون  
-  شرکت  نمایندگان کانون در جلسات شورای هماهنگی کانونها

-  ش��رکت نمایندگان گروه کوهنوردی کانون در جلس��ات گروه های 
کوهنوردی کانون های استان 

- تش��کیل کمیس��یون بودجه سال 1390 جهت بررس��ی و پیشنهاد 
بودجه کانون مهندسین ساری در سال 1390 و برگزاری جلسات این 

کمیسیون در کانون 
- تشکیل کمیسیون بررسی و اصالح اساسنامه کانون مهندسین ساری 

و برگزاری جلسات این کمیسیون در کانون 
بازدید های انجام شده: 

- بازدید جمعی از مهندسان عمران از پروژه قو الماس خاورمیانه واقع 
در سلمان شهر و ششمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع  وابسته 

در محل دائمي نمایشگاه بین المللي استان مازندران در قائمشهر 
- بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

 بازدید های در درست اقدام:
- بازدید از تأسیسات آتش نشانی مخازن سوخت شرکت پخش فراورده 

های نفتی در ساری به پیشنهاد گروه تخصصی مکانیک
- بازدید از مراسم سنتی گالبگیری در قمصر کاشان 

- ت��ور علم��ی تفریحی تبریز  به همراه بازدی��د از راه آهن برقی تبریز 
- جلفا و ماش��ین سازی تبریز) توس��ط دفتر نمایندگی سازمان نظام 

مهندسی ساری و کانون مهندسین ساری (
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باشگاه کانون مهندسین ساری 
 - ارائه نقشه سرایداری توسط مشاور معماری جناب آقای دکتر خویی  
و بررسی نقشه ها توسط کمیته فنی و انجام تغییرات مورد نظر در نقشه 

- انجام تیرریزی و جوشکاری سقف طبقه اول 
- شروع عملیات نصب ورق های سقف کامپوزیت )CSD( برای طبقه اول 

 3D Panel برگزاری مناقصه خرید دیوار - 
- انعقاد قرارداد در خصوص نصب پنجره روی بام باشگاه 

- بازدید اعضای محترم هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان 
مازندران به همراه اعضای هیأت مدیره کانون مهندسین ساری از پروژه باشگاه 
 - بازدید جمعی از مهندس��ین عضو کمیته ه��ای تخصصی و کمیته 

های اجرایی کانون از پروژه باشگاه 
 - انجام بتن ریزی سقف طبقه اول 

)Decra شروع عملیات نصب بام )پوشش های - 

ورزشی: 
- انعقاد قرارداد شش ماهه اجاره سالن ورزشی شهید دهقان مخابرات 
س��اری واقع در س��اری، خیابان معلم کوچه رس��الت برای گروه های 

ورزشی والیبال و فوتسال جهت استفاده آقایان مهندس عضو کانون 
- انعقاد قرارداد اجاره س��الن وررزشی سید رسول حسینی برای گروه 

ورزشی بسکتبال ویژه آقایان 
- انعقاد قرارداد جهت استفاده از استخر دانشگاه آزاد ساری ویژه آقایان 

برنامه گروه های ورزشی ویژه آقایان : 
 20:30 ال��ی   19 س��اعت  از  هفت��ه  ه��ر  ش��نبه  س��ه  والیب��ال: 
فوتس��ال: یک ش��نبه  و سه ش��نبه هر هفته از س��اعت 20:30 الی 22  

بسکتبال : دوشنبه هر هفته از ساعت 21:30 الی 23
اس��تخر ش��نا: چهارش��نبه ه��ر هفت��ه از س��اعت 21 ال��ی 22:30

برنامه گروه های وررشی ویژه بانوان: 
 طب��ق برنام��ه ری��زی ه��ای انج��ام ش��ده کمیت��ه بان��وان کان��ون 
تکمیل��ی  و  مقدمات��ی  آم��وزش ش��نا  ه��ای  دارد کالس  نظ��ر  در 
نمای��د.  برگ��زار  را  بدنس��ازی  و  خاک��ی  تنی��س  همچنی��ن  و 
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صعودهای کوهنوردی:

- شرکت اعضای گروه کوهنوردی کانون در دومین همایش گروه های 
کوهنوردی کانونهای مهندسین استان )صعود مشترک به قله نقره سر 

)آمل
 - صعود به قله اچو 
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- صعود به قله یوریم  
آموزشی:

کالس های آموزشی و دوره های برگزار شده :
- برگزاری 3 دوره کالس بازرسی گاز ویژه مهندسین مکانیک 

 - برگ��زاری دوره آموزش��ی مقررات ملی س��اختمان مبحث 17 )لوله 
کشی گاز طبیعی ساختمان ها( ویژه پیمانکاران گاز 

- برگزاری 2 دوره سمینار » ایمنی و مدیریت کارگاه و مسائل حقوقی 

در مهندسی«
1- ویژه مهندسین عضو کانون در باشگاه برق ساری 

2- ویژه کارشناس��ان و  ناظرین فنی روس��تایی بنیاد مس��کن انقالب 
اسالمی در سالن اجتماعات هالل احمر ساری 

 - برگ��زاری کالس آرمات��ور بندی ویژه ناظرین فنی روس��تایی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی 

 کالسهای آموزشی و سمینارهای  در دست اقدام:
- سمینار »فناوری های نوین در صنعت ساختمان«

- برگزاری دوره امداد و کمک های اولیه 
- کالس های مرتبط با رشته تأسیسات مکانیکی 

با توجه به اینکه کانون مهندسین ساری مجوز تأسیس آموزشگاه مورد 
تأیید سازمان فنی و حرفه ای را در رشته تأسیسات و جوشکاری اخذ 

نموده است، کالس های مرتبط با این رشته ها برگزار می گردد. 
- برگزاری دوره چهارم آموزش اتوکد مقدماتی 

- برگزاری کالس زبان فنی تخصصی ویژه کلیه رشته ها  
- برگزاری کالس ها و دوره های آموزش��ی ویژه کارشناسان و ناظرین 

فنی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

آگهی تسلیت:
آقایان مهندسـین مجید براری الریمـی، علی نوروزی، 
حسین افسری و آقای مصطفی محمدیان )پرسنل کانون(، 
مصیبت وارده را به شـما و خانواده محترمتان تسـلیت 
عـرض نموده و برای آن عزیز درگذشـته علو درجات و 
برای شما صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم. 
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http://www.pubs.asce.org/cedbsrch.html

در س��ایت می توان مطالبی چون کتاب ها ، ژورنال ها و مقاالت 
و متن های آموزش��ی را مشاهده کرد. همچنین یک موتور جستجوی 
قدرتمند در سایت وجود دارد که شما را در یافتن مطالب تخصصی در 

زمینه مهندسی عمران کمک می نماید.

http://www.cerf.org/research/material.htm

س��ایت CERF به ارائه مطالبی درباره مواد به کار برده شده در 
ساختن بناها و ساختمان ها می پردازد. مواد پیشرفته، تکنولوژی های 
جدید در مواد، پروژه ها ، اخبار و انتش��ارات موسس��ه را می توان در 

سایت مشاهده کرد.

http:// www.sustainableabc.com

در این سایت به ارائه مطالب و اطالعاتی درباره معماری پرداخته 
می شود. همچنین می توان لینک هایی به سایت های دیگر مرتبط را 
مشاهده کرد . انواع ساختمان ها با معماری های مختلف در این سایت 

نشان داده شده اند .

http://archnet.org/lobby.tcl

سایت ARCHNET را می توان یکی از سایت های پر طرفدار 
معماری دانس��ت. اطالعات و فایل های زیادی در سایت ارائه می شود 
که با عضو ش��دن در سایت امکان دسترس��ی به آنها فراهم می شود . 
اخبار ، آرش��یو رویدادها، آرش��یو گروه ، کتابخانه دیجیتالی ، امکانات 
عضوی��ت ، امکانات جس��تجو از موارد عمومی س��ایت می باش��ند . از 
مواردی که برای اعضا در نظر گرفته ش��ده اس��ت می توان به تصاویر 
و فایل های اطالعاتی و مثال های نقش��ه کشی و SAMPLE ها نام 

برد .

http://www.rocktoroad.com

این سایت ارائه کننده مجله تخصصی در رابطه با راه سازی است. 
مجله را می توان از طریق این سایت دریافت کرد . در سایت می توان 
به مواردی چون اخبار ، کتابخانه ، کیت های آموزش��ی چند رسانه ای 

و امکانات عضویت اشاره کرد.

http://www.ejge.com/index_ejge.htm

در این س��ایت می توان با ژورنال تخصصی ژئوتکنیک در رابطه با 
ساختار زمین و اصول زلزله ها آشنا شد . در سایت می توان شماره فعلی و 
همچنین شماره های قبلی نشریه را دریافت کرد و مطالعه نمود . همچنین 
اخبار و گزارش آخرین رویدادها را می توان در این سایت در دست داشت .

تهیه و تنظیم: 
مهندس لیال شاه بابائی

مهندس گیتا کامیلیا

معرفی سایت

66



http://quake.exit.com

در این سایت به یک روش جدید برای پیش بینی زلزله ها با 
استفاده از حاالت ابرها در باالی منطقه مورد نظر بررسی می شود 
. این روش پیشگوئی در مرحله آزمایش است . در سایت می توان 
درباره معرفی تئوری ، خبرهایی درباره پیشرفت پروژه ، بررسی روی 
آرشیو زلزله های جهان ، انتشارات موسسه ، مراجع اطالعاتی و 
لینک به سایت های مرتبط به کسب اطالعات پرداخت .                                                                                                 

http://www.solid.ikp.liu.se/solidbook

این سایت معرفی کننده کتاب های مرجع مهندسی مکانیک است. 

http://www.tcp-ip.or.jp/~nagai/Welding.html

این س��ایت به ارائه اطالعات گس��ترده اي در مورد جوشکاري و 
همچنین اخبار و تازه هاي این علم در سرتاسر دنیا پرداخته است که 
مي توان با مشخص کردن کشور مورد نظر به آن اطالعات دست پیدا 
کرد. نتایج تحقیقات علمي در زمینه جوش��کاري، روباتهاي جوش��کار، 
مرجع اطالعاتي در مورد جوش��کاری از موارد دیگري است که در این 

سایت به آنها اشاره شده است.

http://www.isa.ir
سازمان فضائي ایران در این سایت به معرفي مؤسسه و فعالیتهاي 
آن پرداخته است. در سایت مطالبي از قبیل معرفي مراکز فضائي جهان، 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ایران، مراکز و مؤسسات تخصصي، 
دوره هاي  آموزش��ي، پروژه ها، اخبار، سمینارها، انتشارات و مقاالت، 
مجالت و واژه نامه تخصصي براي ارائه خدمات بهتر قرار داده  شده اند.

http://www.jaxa.jp/index_e.html

این سایت به آژانس هوافضاي ژاپن تعلق دارد. در این سایت به ارائه 
مطالب آموزشي و نیز گزارش رویدادها و اخبار مربوط به هوافضا و هوانوردي 
پرداخته مي شود. امکانات SEARCH در سایت قرار داده شده است. 
همچنین اخبار، رویدادهاي جدید، انتشارات و پروژه هاي مؤسسه و امکان 
دسترسي به آرشیو سایت از موارد خدماتي این سایت به حساب مي آیند .

http://www.vtol.org/dbsearch

این س��ایت به نام AHS به معرفي و بررسي وسایل پرنده عمود 
پرواز پرداخته است. هواپیماهاي عمود پرواز و هلیکوپترها را مي توان 
از جمله مواردي نام برد که در این س��ایت به آنها پرداخته مي ش��ود. 
در س��ایت مي توان به انتشارات مؤسس��ه، رویدادها و اخبار و امکانات 
جستجو در سایت و لینک هایي به سایتهاي  مرتبط دسترسي پیدا کرد. 

67



ب���ا ت���اش و پیگیری های ف���راوان و با 
هم���کاری صمیمان���ه ش���ورای اس���امی 

شهر و ش���هرداری ساری در روز سه شنبه 
 stand مورخ 89/12/24 موفق به نصب یک عدد

تبلیغات���ی ب���ا عن���وان ) مق���ررات ملی س���اختمان یک 
تضمی���ن اس���ت ( واق���ع در خیاب���ان فرهن���گ ش���دیم. این 

stand به طور دائم در اختیار کانون مهندس���ین س���اری قرار 
گرفته است و انشاءا... که بتوانیم با شعار پیام های تبلیغاتی 

مفید در خدمت جامعه مهندس���ین و مردم ش���ریف ساری باشیم.
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