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برنامه ریزی اس��تراتژیک و حرکت بر مبنای رس��یدن به اهداف 
کوتاه و بلند مدت ، از بارزترین شاخص های کانون مهندسین ساری 
می باش��د و خوش��بختانه اس��تقبال اعضا  از برنامه ها و حمایت در 
اج��رای آن ، تثبی��ت و پیش��رفت قابل توجهی ب��رای کانون را در 
عرصه های فنی و فرهنگی در ش��هر و اس��تان فراهم آورده است. 
در این نوش��تار به برنامه های کوتاه مدت کانون در سال 1390 
اش��اره می ش��ود و از اعضای محترم کانون و دیگر ش��هروندان 
مازنی درخواس��ت می شود تا کانون را مورد حمایت های فکری 
و اجرایی خود قرار دهند . برنامه ها در ش��ش محور آموزشی، پژوهشی، ورزشی، 

فرهنگی ، امور اجرایی و احداث باشگاه به شرح زیر اشاره می شود :
     با صدور دس��تورالعمل وزارت مس��کن و شهرس��ازی مبنی بر الزام برگزاری دوره های ارتقا و تمدید توس��ط 
دانش��گاهها، از یکس��ال گذشته، مجریان آموزشی استان با تمام اشتیاق و سرمایه گذاری، از برگزاری این آموزش ها کنار گذاشته شدند 
، بنابراین کانون بر آموزشهای جدیدی متمرکز شد تا هم رسالت آموزشی خود را انجام دهد و هم بخشی از منابع بودجه خود را تامین نمایند 
، از جمله برگزاری دوره های مبحث 17 برای پیمانکاران گاز، مبحث 19 برای مهندسین، شش  دوره آموزش نرم افزاری، هفت دوره آموزشی 
رشته های مختلف، برگزاری کالسهای مورد نظر بنیاد مسکن، دوره های  آمادگی آزمون مقررات ملی . همچنین دوره ی بسیار با ارزش نظارت 
بر س��اختمانهایی که با روش صنعتی و نوین س��اخته می شوند که دوره ی اخیر در زمان نگارش این متن و با هماهنگی مرکز تحقیقات مسکن 

و ساختمان کشور برگزار شده و با توجه به استقبال خوب مهندسین ، برنامه ریزی برای برگزاری مجدد این دوره در حال انجام است .
    در زمینه ی س��مینارها و همایش ها هم چهار س��مینار در رش��ته های مختلف در نظر گرفته شده، سمینارهای ایمنی کارگاه، مسائل 
حقوقی، آشنایی ناظرین جدید با شرح وظایف خود . همچنین برگزاری دو سمینار در مقیاس استانی در برنامه ها گنجانده شده که خوشبختانه 

سمینار » فن آوری های نو« با حضور بیش از هفتصد نفر برگزار شده و تالش برای برپایی سمینار دوم در حال انجام است . 
     در خصوص بازدیدهای علمی، یک بازدید خارج از اس��تان، چهار بازدید اس��تانی و بازدید های متعدد داخل ش��هری برای مهندس��ین 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت ، س��فر همکاران به تبریز که با مشارکت اعضاء و دفتر نمایندگی ساری انجام ش��ده و گزارش آن در همین شماره به 

استحضار می رسد. 
    اخذ مجوز آموزش��گاه فنی و حرفه ای از برنامه های کانون بود که در س��ال جاری انجام ش��د و در نظر است شش دوره آموزشی در این 

زمینه برگزار شود . 
     در زمینه ی پژوهش نیز با ادامه ی تجربه ی خوب س��ال قبل ، در نظر اس��ت ، جمع بندی این پژوهش ها در قالب یک س��مینار و با 
حضور مس��ئولین اس��تانی و شهرستانی با موضوع موضوعات فنی شهر ساری برگزار شود از جمله ی این پژوهش ها ، بررسی روند شکل گیری 
موضوعات فنی در شهر ساری، بررسی مبادی ورودی شهر ساری، بررسی کیفیت در ساخت و ساز، بررسی آب شرب بررسی جمع آوری آبهای 

سطحی و سایر موضوعات فنی شهر می باشد .
    در زمینه ی روابط عمومی ، برپایی بیلبورد ، مش��ارکت در برگزاری روز مهندس با دفتر نمایندگی ، مش��ارکتهای اس��تانی با حضور در 
شورای هماهنگی کانونها و سایر موضوعا ت فرهنگی از قبیل چاپ نشریه منظم و فصلی می باشد .برگزاری دو مجمع عمومی نیز از برنامه های 

الزامی کانون می باشد که در مجمع اول آن اصالحات و به روز رسانی اساسنامه کانون در برنامه می باشد. 
   ادامه ساخت باشگاه و در صورت امکان توسعه آن و همچنین مشارکت با دفتر نمایندگی در توسعه ی فضای اداری موجود از برنامه های 

کانون مهندسین ساری می باشد . 
    هیات مدیره ی کانون امیدوار اس��ت با همدلی، هماهنگی و مش��ارکت اعضا بتواند به تحقق هرچه بیش��تر برنامه های خود دست یابد. 

 

مهندس سید محمد محمدی تاکامی 
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چکیده:
در این مقاله ابتدا دور نمایی از میزان مصرف انرژی در 
کشور ارائه می شود تا ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی 
برای خواننده روشن شود. س��پس راهکارهای موثر بر صرفه 
جویی در مصرف انرژی س��اختمان ها معرفی می شوند و در 
نهایت میزان تأثیر هر یک از این راهکارها بر بار سرمایش��ی 
مورد نیاز س��اختمان در غالب یک مثال واقعی بیان می شود 
ت��ا خواننده بتواند به صورت کمی تأثیر ه��ر پارامتر را بر بار 

سرمایشی ساختمان لمس کند.
کلمات کلیدی: سرمایش، ساختمان نظامی، صرفه جویی

مقدمه:
س��اختمان های مس��کونی و تجاری در ای��ران بیش از 
40 درص��د از کل انرژی مصرفی کش��ور را به خود اختصاص 
می دهند که بیش از 98/8 درصد از این انرژی از انرژی های 
فس��یلی تامین می گردد]1[. مصرف ان��رژی در بخش های 
مختلف کشور در سال های گذشته روندی رو به رشد داشته 
است. سرانه مصرف انرژی کشور در سالهای 1382 تا 1386 
به ترتیب 10/86، 11/39، 12/13، 13/01 و 13/63 بش��که 
مع��ادل نفت خام بوده اس��ت. نرخ رش��د س��رانه مصرف در 
س��ال 1382 به حدود 3/2 درصد محدود ش��ده بود ولی در 
س��ال های 1383، 1384 و 1385 این نرخ به شدت افزایش 
یافت��ه و به ترتی��ب به اعداد 5/9، 6/5 و 7/3 درصد رس��یده 
است]2[. همچنین ارقام یارانه ای که در 4 سال اخیر به این 
بخش تعلق گرفته اس��ت گویای نیاز توجه بیش��تر به مصرف 

این فرآورده ها است )جدول 1(.

جدول 1: میزان یارانه پرداختی به حامل 
های انرژی در سال های 1384 تا 1387

س��ال  ان��رژی  ترازنام��ه  از  برگرفت��ه 
1387 ش��ورای معاونی��ن وزارت نف��ت

الزم به ذکر است در آمد نفتی دولت در 4 سال گذشته 
نزدیک به جم��ع یارانه پرداختی در بخش انرژی بوده و بنا به 
گزارش آژانس بین المللی انرژی، ایران در سال 2007 در بین 
 )OECD( کشورهای غیر عضو سازمان توسعه همکاری اقتصادی
بیش��ترین یارانه را در بخش انرژی پرداخت کرده اس��ت]2[.
با توجه به سهم باالی مصرف انرژی در بخش ساختمان 
و شرایط جدید کشور و موضوع هدفمند کردن یارانه ها، اتخاذ 
راهکار جهت کاه��ش مصرف انرژی در این بخش را ضروری 
می سازد که در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است.

میزان پرداخت یارانه سال
30/32 میلیارد دالر 1384
37/55 میلیارد دالر 1385
75/33 میلیارد دالر 1386
88/67 میلیارد دالر 1387
232 میلیارد دالر جمع 4 سال

دکتر وحید شکری
دکتری مهندسی مکانیک سیاالت از دانشگاه

تربیت مدرس
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مدیریت در تقاضای انرژی
راهکارهای��ی ک��ه در این مقال��ه برای کاهش مص��رف انرژی در 
بخش ساختمان ارائه شده مبتنی بر اعمال مدیریت در تقاضای انرژی 
می باش��ند. بدین معنی که با اعمال مدیری��ت در تقاضای انرژی، نیاز 
برای انرژی جهت س��رمایش س��اختمان ها به حداق��ل میزان کاهش 
می یاب��د. ب��ه عبارت دیگر با کاه��ش تقاضا از طری��ق مدیریت تقاضا، 
میزان س��رمایه گذاری الزم به منظور ایجاد تأسیس��ات تهویه مطبوع 
و نیز حجم این تأسیس��ات تا حد امکان کاهش می یابد. معیار انتخاب 
این راهکارها، سادگی شان از نظر اجرایی و پیاده سازی می باشد. این 

راهکارها شامل موارد زیر هستند:
استفاده از پنجره دو جداره 	•

استفاده از سایبان 	•
استفاده از پرده 	•

استفاده از عایق حرارتی در دیوار 	•
استفاده از عایق حرارتی در پشت بام 	•
نصب  بازتاب کننده بر روی پشت بام 	•

استفاده از المپ کم مصرف 	•

راهکارهای مبتنی بر روش های جدید س��اختمان های هوشمند 
به دلیل مس��ائل تکنیکی و مالی بررسی نشده اند و باید در نظر داشت 
که راهکارهای اس��تفاده ش��ده با صرف هزینه محدود به صرفه جویی 
قابل مالحظه ای در هزینه ها منجر می شوند، لذا در اولویت می باشند.

ساختمان مورد بررسی
تأثی��ر هر کدام از این فاکتورها روی یک س��اختمان واقعی مورد 
بررسی قرار گرفته اس��ت. این ساختمان در قسمت جنوب جغرافیایی 
شهرستان ساری واقع شده و دارای کاربری نظامی است. جهت گیری 
جغرافیایی ساختمان به صورت شرقی- غربی می باشد. مشخصات مورد 
نیاز برای انجام محاس��بات شامل شرایط جوی شهر ساری، مشخصات 
جغرافیایی شهر، تعداد نفرات حاضر در ساختمان، منابع تولید گرما در 
س��اختمان، شرایط مطلوب طرح داخل و همچنین معماری ساختمان 
اس��ت که همه این اطالعات در نرم افزار درج گردید. س��پس با انجام 
محاس��بات، تأثیر هر ک��دام از راهکارها در کاهش تقاضای س��رمایش 

تعیین و سپس اثر تجمیعی همه پارامترها مشخص گردید.
نرم افزار مورد استفاده

برای محاسبه میزان بار سرمایشی مورد نیاز ساختمان از نرم افزار 
کریر1  استفاده شده است. به دلیل قفل شکسته بودن نرم افزار و برای 
جلوگیری از تعیین جواب های غیر واقعی، برخی تغییرات در کتابخانه 
نرم افزار داده شده است. به عنوان مثال پس از انجام محاسبات میزان 
بار گرمایشی ساختمان بسیار پایین به دست می آید. دلیل این مشکل 
این اس��ت که به دلیل شکس��ته ش��دن قفل نرم افزار هنگامی که در 
قس��مت Winter Design DB در پنجره Weather مقدار درجه 
حرارت خش��ک طرح خارج در زمس��تان وارد نرم افزار می ش��ود، این 
درجه حرارت در محاسبات مربوط به پروفیل های دمایی دخالت داده 
نمی ش��ود. برای رفع این اش��کال در همان پنج��ره Weather وارد 

1  Carrier (HAP 4.3)

 Dry Bulb شده و درجه حرارت Design Temperature پرونده
مربوط به ماههای زمستانی از قبیل Nov، Dec، Jan و Feb را تغییر 
داده و بجای آنها باید درجه حرارت طرح خارج زمس��تان وارد ش��ود.

نتایج و بحث
کلیه مشخصات فوق در نرم افزار درج گردید و سپس محاسبات 
انجام شد. بار سرمایش��ی مورد نیاز ساختمان در حالت بدون استفاده 
از راهکارها برابر 213/3 کیلو وات ) Btu/hr 727810( محس��وس و 
9/012 کیلو وات ) Btu/hr 30750( نهان و جمعا 222/3 کیلو وات 
) Btu/hr 758560( بدست آمد. همانطور که در نمودار 1 نشان داده 
شده است با استفاده از راهکارهای مدیریت در تقاضای انرژی، تقاضای 
انرژی در دوره زمانی اردیبهش��ت تا آبان 1389، 34/5 درصد کاهش 

می یابد.

ش��کل1: مقایسه راهکارهای کاهش تقاضای انرژی در ساختمان 
در دوره زمانی اردیبهشت تا آبان 1389

با بررسی نتایج فوق مالحظه می شود که استفاده از راهکارهایی 
که از نظر اجرایی و پیاده س��ازی نسبتاً س��اده اند، در ساختمان مورد 
تحلیل، می توان تقاضا برای سرمایش را حدوداً 30 درصد کاهش داد 
که این امر خود س��بب صرفه جوی��ی قابل مالحظه ای در هزینه های 
مرب��وط به تأسیس��ات تهویه مطبوع، هزینه های ج��اری و نیز کاهش 

آسیب های وارده به محیط زیست می گردد.

مراجع:
]1[. Energy Information Administration, 2008, 

"Country Analysis Briefs-Iran", www.eia.doe.gov/
cabs/Iran/pdf 
]2[. "ترازنامه انرژی س��ال 1386"، دفتر برنامه ریزی کالن برق 

و انرژی وزارت نیرو، 1387 
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4- نشانه های خطرناک بودن گود :
 م��وارد ایمنی مربوط به گودبرداری را می توان در س��ه 

دسته عمده زیر قرار داد:
1. ایمنی کارکنان داخل و اطراف گود و عابران و وسایل 
نقلیه در مقابل حوادث احتمالی به ویژه خطر ریزش گود.             
2. خطر آسیب دیدگی و تخریب ساختمان های مجاور 

گود در اثر گودبرداری یا ریزش گود.
3. خطر آس��یب دیدگی تأسیسات و شریان های شهری 

در اثر گودبرداری یا ریزش گود.
م��وارد زی��ر عالمت خطرن��اک بودن گ��ود بوده و بررس��ی ها و 

احتیاط های همه جانبه بیشتری را ضروری می نماید :
4-1- ضعیف و یا حساس  بودن ساختمان مجاور :  مواردی نظیر 
عدم وجود اس��کلت، ضعیف بودن مالت دیوارها و عالئم ضعف اجرایی 
ساختمان، وجود ترک و شکس��تگی یا نشست و شکم دادگی دیوارها، 
از این جمله اند. وجود دیوار مش��ترک بین س��اختمان مورد نظر برای 
تخریب و س��اختمان مجاور آن نیز غالباً می تواند منبع ایجاد مش��کل 
باشد. در پاره ای موارد ساختمان مجاور دارای ارزش تاریخی و فرهنگی 
بوده و هر گونه نشست می تواند باعث خسارات جبران ناپذیر به آن شود. 
در بعضی موارد دیوار مجاور به ساختمان مورد نظر برای تخریب تکیه 
داده اس��ت و با انجام تخریب ممکن اس��ت بدون هرگونه خاکبرداری 
س��اختمان مجاور ریزش کند. به خاطر داشته باشید که ضعیف بودن 
ساختمان مجاور تنها دردسرها و بررسی ها و احتیاط های الزم از طرف 
صاحب کار و افرادی که در مراحل مختلف طرح و اجرای ساختمان کار 
می کنند را بیشتر می کند و هیچ عذری برای خراب شدن آن به دست 
نمی دهد. به عبارت دیگر در دادگاه هایی که برای رسیدگی به تخریب 
س��اختمان های مجاور در اثر فعالیت های س��اختمانی انجام می شود، 
مس��ئول اجرای س��اختمان نمی تواند به بهانه اینکه ساختمان مجاور،  
خود ضعیف بوده از زیر مسئولیت های ریزش و خرابی ایجاد شده شانه 
خالی کند و جواب قاضی در این گونه موارد این است که شما باید به 
تناس��ب ضعف ساختمان مجاور اقدامات حفاظتی و احتیاطی بیشتری 

به کار می بستید.
4-2-  ضعیف بودن خاک : معموالً هر چه خاک محل ضعیف تر 
باش��د خطر بیشتری برای ریزش گود و تخریب ساختمان های مجاور 
وجود دارد. خاک های دستی بارزترین نمونه خاک های ضعیف هستند. 
عموماً در گذشته بسیاری از نقاطی که اکنون در داخل شهر هستند، 

خارج از ش��هر محسوب می شده اند و کامیون های حامل خاک و نخاله 
ب��ار خ��ود را در آنجا تخلی��ه می کرده اند. بعدها با ضمیمه ش��دن این 
محل ها به داخل شهر، اغلب این خاک ها و نخاله ها در همان جا بدون 
تراکم مهندس��ی تس��طیح ش��ده اند و اکنون خاک دس��تی را تشکیل 
می دهند. همچنین در بسیاری از موارد محل به صورت تپه و ماهور و 
یا بستر مسیل بوده و با خاک یا نخاله به صورت غیرمهندسی تسطیح 
ش��ده است. رسوبات سس��ت جوان که غالباً در اطراف مسیل ها و پای 
دامنه ها وجود دارند نیز از جمله خاک های ضعیف محس��وب می شوند. 
امکان زیادی وجود دارد که س��ازنده ساختمانی که در مجاورت زمین 
محل احداث پروژه قرار دارد، در زمان س��اخت، خاک ضعیف را جا به 
جا نکرده و پی ساختمان را برروی همان خاک سست قرار داده باشد. 
در این صورت ساختمان مجاور تا هنگامی که گودی در کنار آن ایجاد 
نشده استوار است اما به محض اینکه با گود برداری و لو کم عمق اطراف 
آن خالی شد، خاک ضعیف موجود در زیر پی آن ریزش کرده و باعث 

خرابی ساختمان مجاور خواهد شد. 
4-3- عمیق بودن گود : معموالً هرچه عمق گود بیش��تر ش��ود 
خطر بیش��تری کارکنان و ساختمان های مجاور را تهدید می کند. در 
سال های اخیر با افزایش تراکم ساختمانی،  نیاز به پارکینگ و انباری و 
سطوح مشاع دیگر افزایش یافته و باعث افزایش تعداد طبقات زیرزمین 
ش��ده است. باید توجه ش��ود که با افزایش عمق گود، خطر ریزش آن 
به مراتب افزایش می یابد و اگر در گذش��ته می شد که در گودهای کم 
عمق بدون بررس��ی های همه جانبه و طرح های مهندسی دقیق، تنها با 
عقد قراردادی با مباشر ماشین آالت خاکبرداری و با حضور چند کارگر 
و بنا اقدام به گودبرداری نمود، اکنون با افزایش عمق گودها و افزایش 
ارزش س��اختمان ها و تأسیس��ات مجاور،  گودبرداری غیرفنی بس��یار 
خطرناک بوده و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را در پی دارد.

مهندس محمد حسین بریمانی
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4-4- مدت بازماندن گود : معموالً با افزایش زمان بازماندن گود 
حت��ی اگر بارندگی ی��ا تغییرات جوی مطرح نباش��د خطر ریزش گود 
بیش��تر می ش��ود، اما افزایش زمان بازماندن گود به ویژه در فصل های 
بارندگی و رطوبت )زمس��تان و بهار(، با وقوع بارش هایی گاه س��نگین 
و سیل آس��ا همراه اس��ت که با اش��باع خاک و یا جاری شدن آب های 
س��طحی خطر ریزش گود را به مراتب افزایش می دهد. به طوری که 
بسیاری از ریزش های گود در گذشته به فاصله چند ساعت تا چند روز 

بعد از شروع بارندگی روی داده است.
4-5- آب های س��طحی و زیرس��طحی: باال بودن س��طح عمومی 
آب ه��ای زیرزمین��ی در منطقه معموالً عملیات آبکش��ی جهت پایین 
انداختن س��طح آب زیرزمینی را ضروری می سازد. معموالً وجود سطح 
آب  زیرزمین��ی باال خطر ریزش گود را افزایش می دهد. به ویژه بعد از 
چند روز از انجام عملیات گودبرداری و رس��یدن س��طح آب زیرزمینی 
به تع��ادل. همچنین وجود جریان ه��ای آب زیرزمینی از طرقی نظیر 
نهرهای مدفون یا قنات ها می تواند در افزایش خطر ریزش گود بس��یار 
مؤث��ر باش��د. جریان های آب های س��طحی نیز از عواملی هس��تند که 
می توانند باعث فرسایش خاک گود و اشباع شدن آن شده و به افزایش 
خطر ریزش گود کمک کنند. دور نگه داش��تن جریان آب های سطحی 
موج��ود یا محتمل )مث��اًل در اثر بارندگی( از مهم تری��ن و اصلی ترین 

قدم های اولیه حفاظت گود است.
5- اقدامات قابل انجام برای کاهش خطر گودبرداری ها:

5-1-    اگر سرمایه گذار و یا صاحب کار ساختمان در حال ساخت هستید:
حتمٌا بررسی های مکانیک خاک را از طریق شرکت های معتبر و 
به صورت کامل و دقیق انجام دهید. از مهندس محاسب خود بخواهید 
که طرح گودبرداری و حفاظت گود را با اس��تفاده از اطالعات گزارش 
مکانی��ک خاک و با دقت زیاد انجام دهد. همچنین از وی بخواهید که 
ساختمان ها و تأسیسات مجاور گود مورد نظر را دقیقاً بررسی کند و در 
صورت نیاز اقدامات حفاظتی برای آنها را پیشنهاد کند. از مهندس ناظر 
و مجری خود بخواهید که حتماً گزارش مکانیک خاک و نیز نقشه های 
اجرایی طراحی گود را کنترل کرده  و در صورت وجود نقص، اشکال یا 
ابه��ام در آنها از تهیه کنندگان آنها بخواهید که موارد را برطرف کنند. 
نقش��ه ها و طراحی های گود باید براساس گزارش بررسی های مکانیک 

خاک و توصیه های مش��اور ژئوتکنیک تهیه شده باشند و مراحل کار، 
روش انجام گودبرداری )دس��تی، ماش��ینی( و مش��خصات س��ازه های 
نگهبان و دیگر اقدامات حفاظتی ش��یب را به خوبی نشان دهند. بهتر 
است که قبل از اجرای کار جلسه مشترکی با حضور مهندسین ناظر و 
مجری و محاسب و نماینده شرکت تهیه کننده گزارش مکانیک خاک 
برگزار کنید و مراحل و اش��کاالت و خطرات را مرور کنید. بهتر اس��ت 
در این جلس��ه پیمانکار یا مسئول فنی خاک برداری و مسئول اجرای 

سازه نگهبان نیز حضور داشته باشد.
5-2- اگ��ر در مجاورت س��اختمان ش��ما قرار اس��ت تخریب و 

گودبرداری انجام شود:
قبل از صدور پروانه و ش��روع گودبرداری باید بررسی های مکانیک 
خاک مناس��بی انجام شده باشد. ساختمان ش��ما باید مورد بررسی قرار 
گرفته و مهندس محاس��ب و یا ناظر با توجه به نوع بنا و عمق قرارگیری 
پی س��اختمان شما نس��بت به کف پی مورد نظر راجع به نیاز و نحوه ی 
حفاظت و مقاوم سازی آن اظهار نظر کرده و در صورت نیاز طرح های الزم 
را ارائه کرده باشد. در نقشه های اجرایی، نحوه ی گودبرداری و حفاظت از 
گود و یا س��ازه نگهبان باید به خوبی نشان داده شده باشد و این اقدامات 
برای محافظت از گود و ساختمان های مجاور کافی باشند. دوره باز بودن 
گود باید زمان بندی مشخصی داشته باشد )زمان شروع گودبرداری، زمان 
برپایی سازه نگهبان، زمان خاتمه گودبرداری(. مهندس ناظر و در صورت 
لزوم نماینده ش��رکت مکانیک خاک باید ب��ر عملیات گودبرداری نظارت 
کافی اعمال کنند. گودبرداری و اجرای سازه نگهبان باید مطابق نقشه های 
اجرایی و مشخصات اجرایی )دستی، ماشینی( و اصول فنی پیش انجام شود. 
در صورت مشاهده هر گونه اقدام خطرناک مراتب را به مسئولین گزارش 
نمایید. در جریان انجام کار گودبرداری سعی کنید همه چیز را به خوبی 
زیر نظر داشته باشید و به ویژه با در نظر داشتن وضعیت ساختمان خود 
ایجاد هرگونه ترک، صدای غیرعادی ساختمان،  نشست و غیره را بررسی 
نمایید و در صورت بروز اینگونه موارد فوراً اقدامات الزم را انجام بدهید. این 
اقدامات حسب شرایط می تواند به صورت تخلیه فوری ساختمان، انعکاس 
موضوع به مسئولین پروژه و شهرداری جهت انجام اقدامات اصالحی باشد. 
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در صورتی که عملیات گودبرداری تأسیس��ات و لوله های ش��هری 
گاز، آب، ب��رق و...را ب��ه خطر انداخته مراتب را ب��ه مراجع مربوطه اطالع 
دهید. مراقب باش��ید که گودبرداری بیش از حد مجاز به ساختمان شما 
نزدیک نش��ود. گاه بعضی با بی دقتی و یا به خاطر س��هولت کار خود، زیر 
ملک ش��ما را نیز خال��ی می کنند. در صورتی که نقص��ی در انجام کارها 
مش��اهده کردی��د، ابتدا از طریق مراجعه به مس��ئولین فنی س��اختمان 
نظی��ر مهندس ناظر، مجری یا مالک موض��وع را به آرامی و محترمانه در 
می��ان بگذارید. در صورت نیاز می توانید به ناحیه و منطقه ش��هرداری و 
ی��ا دیگر مراجع ذیصالح مراجعه نمایید. به یاد داش��ته باش��ید که یکی 
از بهتری��ن راه ه��ای کاهش خطرات گودب��رداری، اتم��ام زودتر عملیات 
داخ��ل گ��ود و ایمن  و پرکردن مجدد آن اس��ت. بنابراین مراقب باش��ید 
دخالت های شما موجب توقف و یا طوالنی شدن زیاد و بیهوده کار نشود.

5-3- در صورتی که داخل گود کار می کنید :
به خاطر داشته باشید که ریزش دیواره های گود می تواند ظرف چند 
ثانیه شما را به دام انداخته و در عرض چند دقیقه هالک کند. وزن هرمتر 
مکع��ب خاک 1/6 تا 2 تن اس��ت. اگر در زیر خ��اک ریزش کرده مدفون 
ش��وید در عرض کمتر از 3 دقیقه خفه می ش��وید و حتی اگر زنده بیرون 
آیید، احتماالً بار خاک صدمات داخلی ش��دیدی به بدن ش��ما وارد آورده 
اس��ت. ریزش گود تنها خطر گودبرداری نیست و کمبود اکسیژن، هوای 
س��می، گازهای قابل انفجار و خطوط برق مدفون نیز ممکن اس��ت جزء 
خطرات باشند.در داخل گود به ویژه در محل هایی که خطر سقوط اشیاء 
وجود دارد حتماً از کاله ایمنی اس��تفاده کنید. در صورتی که در معرض 
برخورد با ترافیک عبوری هس��تید از پوشش های براق و شبرنگ استفاده 
کنید. مواظب خطر س��قوط قطعات سست خاک یا سنگ باشید. در زیر 
بارهای آویزان نایس��تید و یا کار نکنید. از ماشین آالت خاکبرداری فاصله 
بگیرید. در صورتی که کارگرانی در پایین دست گود حضور دارند، بر روی 
دیوارها و یا سطوح مشرف به گود کار نکنید. وارد گودی که نشانه ی تجمع 
آب دارد نش��وید، مگر آنکه به خوبی محافظت شده باشید. در صورتی که 
داخل گود مشغول کندن دیواره یا پای آن هستید، حتماً باید فردی مطلع 
در بیرون از محوطه خطر، مراقب وضعیت پایداری گود و کار ش��ما باشد. 
حتی المقدور از بریدن داخل پای دیوار یا شیب و ایجاد شیب منفی )نیم  
طاق��ی( جهت اجرای پی ها جداً خودداری کنید. در صورتی که مجبور به 
این کار هستید اوالً سعی کنید این طول حداقل بوده و ثانیاً  در حین کار 
باید فردی مطلع)ترجیحاً مهندس ناظر( مراقب وضعیت پایداری دیواره و 
کار ش��ما باشد. حتماً  از کاله و دیگر وسایل ایمنی استفاده کنید و سعی 

کنید کار را در زیر یک میز محافظ فلزی مقاوم انجام دهید.
5-4- در صورتی که از طرف ش��هرداری یا دیگر نهادها، مس��ئول 

کنترل طرح و اجرای ساختمان هستید:
برای گودبرداری های عمده )گودبرداری های با عمق بیشتر از عمق 
دیوارها یا پی های ساختمان مجاور و به فاصله نزدیکتر از عمق گودبرداری 
از مرز زمین( بهتر است که سازنده ساختمان حداقل 30 روز قبل از شروع 
گودب��رداری موض��وع را به طور کتبی به مالکین اطالع داده و رونوش��ت 

آن را به ش��هرداری ارائه نماید. قبل از صدور پروانه ارائه نقش��ه های سازه 
نگهبان و کنترل آن ها توس��ط ش��هرداری ضروری اس��ت. کنترل س��ازه 
نگهبان طرف معابر عمومی بهتر اس��ت توس��ط معاون��ت فنی و عمرانی 
انج��ام ش��ود. در گودهای با عمق بیش از 3/0 متر قب��ل از صدور پروانه، 
ارائه گزارش بررس��ی های مکانیک خاک انجام شده از طریق شرکت های 
معتبر توسط مالک و کنترل آن ها توسط شهرداری منطقه ضروری است. 
س��ازنده س��اختمان را موظف کنید که در نزدیکی محل کارگاه تابلویی 
با فرم یکس��ان برای اعالم مش��خصات عمومی گودبرداری نصب کند که 
شامل اطالعات زیر باش��د: تاریخ شروع گودبرداری)هفته(، تاریخ تکمیل 
گودبرداری)هفته(، تاریخ تکمیل ایمن سازی گود)هفته(، تاریخ خاتمه دوره 
ب��از بودن گود)هفته(، عمق گودبرداری، روش گودبرداری، روش حفاظت 
گود، نام مهندس ناظر پروژه، نام مهندس طراح پروژه، نام مشاور ژئوتکنیک 
پروژه، نام مهندس طراح گود، نام پیمانکار اجرای گود، نام مهندس ناظر 
گودبرداری در صورتی که برای حفاظت گود یا س��اختمان مجاور نیاز به 
انجام کارهای ساختمانی عمده در زمین یا ساختمان مجاور باشد، نیاز به 

اخذ رضایت از مالک آن و یا صدور پروانه جداگانه ای خواهد بود.
6- نتیج��ه : اندازه کوچ��ک قطعات زمی��ن و فاصله عرضی صفر 
ساختمان ها از یکدیگر در بسیاري از نقاط در شهر باعث شده گودبرداري 
امري دلهره آور و نگران کننده براي مالکان س��اختمان ها و همسایگان 
ش��ود.در سال های اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تأمین 
پارکینگ و سایر سطوح خدماتی در ساختمان ها، عمق گودبرداری نیز 
بیشتر شده اس��ت، اما در بیشتر موارد از همان روش های سنتی که در 
گود های کم عمق گذشته استفاده می شود. متأسفانه بسیاری هنوز فکر 
می کنند که به کارگی��ری تمهیدات ایمنی الزم در گودبرداری هزینه و 
زمان بیه��وده ای را به کار تحمیل می کند، در حالیکه گودبرداری اصوالً 
جزءکارهای پیچیده و بس��یار خطرناک مهندسی محسوب می شود و به 
وی��ژه در گودهای با عمق زیادتر نیازمند بررس��ی های همه جانبه، دقت 
و نظارت و در نهایت صرف وقت و هزینه قابل مالحظه ای اس��ت تا جان 
و م��ال مردم از این طریق به خطر نیافتد. با این حال عدم آش��نایی به 
اصول فنی، بي توجهي و کم توجهي به مسائل ایمني،  سهل انگاری و یا 
سودجویی غیرمسئوالنه منجر به ایجاد حادثه می شود. در هر حال به یاد 

داشته باشیم که همیشه حادثه گرانتر تمام مي شود.
7- مراجع 

1- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، "پی و پی سازی"، دفتر 
تدوین وترویج مقررات ملی ساختمان، 1388

2- مبحث هش��تم مق��ررات ملی س��اختمان، "ط��رح و اجرای 
س��اختمان های با مصالح بنایی"، دفتر تدوی��ن و ترویج مقررات ملی 

ساختمان،
3- مبحث شش��م مق��ررات ملی س��اختمان، "باره��ای وارد بر 

ساختمان"، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
4- مبحث دوازدهم مقررات ملی س��اختمان، "ایمني و حفاظت 

کار در حین اجرا"، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

7



اثــــــــــــر  
صادرات خدمات فنئ و مهندسئ

                                      بر توسعــــــــــه
*دکتر سید رضا موسوی زاده

** ابوالفضل اسفندیاری
***فرزانه سلطانی فر

چکیده:
با باالرفت��ن جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای دریافت خدمات، فروش و 
صادرات کاال و محصوالت تولیدی کشورها دیگر حرف اول حضور در بازارهای جهانی 
را نمی زند، بلکه عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای پروژه های مختلف در صنایع 
گوناگون نقش پررنگ تری در مبادالت تجاری کشورها و تحکیم روابط اقتصادی 
ایشان به خود گرفته است. از این رو خدمات فنی و مهندسی که »مجموعه ای از 
روش ها و ابزارهایی است که با استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل، سرمایه، 
مواد اولیه و نیروی انس��انی، تولید محص��والت و ارائه خدمات به جامعه را فراهم 
می نماید«، یکی از ستون های اصلی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می گردد.

ای��ن مقاله تالش خواه��د نمود تا اثر صادرات خدمات فنی و مهندس��ی بر 
توس��عه را ترس��یم نماید، هرچند در این مختصر نمی توان تمام مطالب را بیان 
داشت اما از آنجائیکه این نوشته برگرفته از مقاله ای مفصل با همین عنوان است، 

امیدواریم در آینده ای نزدیک فرصت چاپ و انتظار آن دست دهد.
مقدمه:

ص��ادرات ش��ریان حیات��ی اقتصاد کشورهاس��ت ک��ه به رون��ق اقتصادی، 
س��رمایه گذاری، اش��تغال و درنهایت توس��عه منجر می ش��ود. تالش گسترده و 
روزافزون تمامی کش��ورهای جهان در جهت افزایش س��هم صدور خدمات فنی و 
مهندس��ی خود در بازارهای منطقه ای و بین الملل��ی، هر گونه تأخیر و کوتاهی 
ایجاد شده از حیث سیاست گذاری های کالن، قانون گذاری و برنامه ریزی های 
بلن��د مدت م��ی تواند زیان های جبران ناپذیری را به منافع ملی وارد آورده و راه 
را برای حضور هر چه بیش��تر دیگر کشورها در بازارهای تشنه خاورمیانه باز کند 
و می باید که به مقوله صدور خدمات فنی و مهندس��ی و توسعه آن از منظری نو 
نگریسته شود. مشارکت شرکت های کوچک و نوپا و تشکیل بنگاه های تخصصی 

و با تجربه صادراتی رویکردی است، توجه به آن بسیار ضروری می باشد.
ب��ه ای��ن دلیل طی س��اله ای گذش��ته افزایش ص��ادرات غیرنفت��ی که در 
برنامه های توس��عه ای کشور یکی از محوری ترین اولویت های کشور اعالم شده 
اس��ت، بر این امر تأکید دارد که با اس��تفاده از بهینه از مزیت های نس��بی کشور 
و ایجاد اش��تغال در سطوح مختلف واحدهای تولیدی شرایط را به منظور حضور 
در بازارهای رقابتی بین المللی، ارتقای کیفیت تولیدات و توانایی های کش��ور از 
طریق افزایش سطح درآمدهای حاصله از طریق تأمین بخشی از نیازهای تجارت 
فراه��م نماید. براین اس��اس حمایت دولت از ش��رکت هایی که خواس��تار صدور 
خدمات فنی و مهندسی هس��تند، واجد اهمیت فراوان بوده که این حمایت باید 

در باالترین سطح به عمل آید.
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نقش خدمات در اقتصاد
امروزه بس��یاری از بخش های تج��اری توجه ویژه ای را به داد و 
ستد و خدمات صادرات نامرئی مبذول داشته اند، از اینرو گرایش بدان 
پیوسته رو به فزونی گذاشته است، تا جایی که طی سال 1996 تجارت 
جهانی خدمات از مرز 1260 میلیارد دالر فزونی یافت و طی سال های 
اخیر به  1500 میلیارد دالر رسیده است، این درحالی است که ارزش 
س��االنه تجارت جهانی حدود 6 هزار میلیارد دالر است. از سوی دیگر 
بخش خدمات هم اکنون   فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص 
داده است که رشد تجارت جهانی آن سریعتر از تجارت کاالیی است، این 
در حالی است که حدود نیمی از نیروی کار در بخش خدمات شاغلند و 
با اشتغالزایی ویژۀ این بخش، مشاغل جدیدی بروز و ظهور می نماید.

هرچند که رشد فعالیت های تجاری بخش خدمات رو به فزونی 
اس��ت، اّما نباید این نکته را از نظر دور داش��ت که قسمت اعظم حجم 
تجارت خدمات و کنترل این بخش در دس��ت کشورهای توسعه یافته 
و صنعتی می باش��د، تا جایی که قریب %80 از س��هم تجارت جهانی 
خدمات در دست معدود کشورهای توسعه یافته می باشد. هرچند که 
طی س��ال های اخیر بسیاری از کش��ورهای درحال توسعه به اهمیت 
اس��تفاده از توان فنی خویش در حیات اقتص��ادی پی برده و با تدابیر 
مؤثری توانسته اند میلیاردها دالر از راه خدمات تخصصی بدست آورند.

بخ��ش خدم��ات و تج��ارت آن در اقتصاد به دلی��ل تأثیرگذاری 
عمده ای که در فرآیند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و باعث افزایش 
اش��تغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی می ش��ود از اهمیت ویژه ای 
برخ��وردار بوده و توجه اکثر کش��ورهای پیش��رفته و در حال توس��عه 
را به تغییرات س��اختاری در این بخش معطوف س��اخته است. امروزه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاالها بدون دسترسی به خدماتی چون 
بانکداری، بیمه، حس��ابداری،  ارتباطات راه دور و سیس��تم های حمل 
و نق��ل مدرن قادر نخواهند بود به حی��ات اقتصادی خود ادامه دهند.

با توجه به افزایش نقش خدمات در اقتصاد کشورها، به خصوص 
کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیت های رقابتی برای این کشورها، 
اندک اندک بحث » آزادسازی تجارت خدمات« مورد توجه قرار گرفت 

و با حمایت این کشورها آغاز شد.
گنجان��دن موضوع تج��ارت خدمات در مذاک��رات دور اروگوئه و 
حاک��م کردن اصول و قواع��د تجاری چندجانبه ب��ر آن، عمدتاً نتیجه 
تالش های کشورهای توسعه یافته از جمله ایاالت متحده آمریکا بود، 
چرا که نقش خدمات در صادرات و س��رمایه گذاری این کش��ور سهم  

فزاینده ای پیدا کرده بود.
اثر مثبت صادرات خدمات در توسعه کشورهای در حال توسعه:

»جهانشمولی« بازارهای بین المللی تا حد بسیار زیادی به دلیل 
بین المللی ش��دن بخش خدمات اس��ت. خدمات، گرچ��ه اغلب برای 
سیاست گزاری ناملموس است، اما نقش حیاتی در تسهیل تمام جوانب 
فعالیت ه��ای  اقتصادی ایفاء می کند. خدمات زیربنایی)حمل و نقل، 
ارتباطات، خدمات مالی( پش��تیبانی الزم را برای هرگونه کس��ب وکار 
فراهم می کنند. خدمات آموزشی، بهداشتی و تفریحی بر کیفیت نیروی 
کار ش��رکت ها و مؤسس��ات تأثیر می گذارد. خدمات حرفه ای نظرات 
کارشناسی و تخصصی الزم را برای افزایش قدرت رقابت مؤسسات ارائه 

می دهد. کیفیت خدمات دولتی قابل دس��ترس، کارایی نسبی محیط 
اقتصادی را که مؤسسات باید در آن به فعالیت بپردازند، تعیین می کند. 
حتی در بخش تولید کاالها، سهم عمدۀ ارزش افزوده)تا 70درصد( به 
طور فزاینده ناش��ی از نهاده های خدماتی است که شامل، نهاده های 
اولیه )مانند مطالعات امکان س��نجی و فعالیتهای تحقیقات و توسعه(، 
نهاده های در حین کار)مانند حسابداری، مهندسی و خدمات  اداری( 
و نه��اده های پایان کار)مانند تبلیغات، انبارداری و توزیع( می باش��د.

خدمات بخش مهمی از اقتصاد جهان از جمله کشورهای در حال 
توس��عه را تش��کیل می دهد که این میزان از 39درصد تولید ناخالص 
داخلی کش��وری مانن��د نیجریه و تا 89 درصد تولی��د ناخالص داخلی 
اقتصادهایی مانند هنگ کنگ را ش��امل می ش��ود )در کش��ور ما نیز 
می��زان اثرگذاری بخش خدمات در تولی��د ناخالص داخلی حدود  67 
درصد عنوان ش��ده اس��ت(. در حال حاضر اهمیت صنایع خدماتی در 
کش��ورهای در حال توسعه و به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته 
در حال افزایش است و معموالً سهمی معادل 45درصد تولید ناخالص 
داخل��ی را به خود اختصاص داده اند. به ط��ور کلی بخش خدمات )با 
توجه به اش��تغالزایی آن( نس��بت به دیگر بخش ها مانند کشاورزی یا 
تولید صنعتی سریعتر گسترش می یابد. خدمات، معموالً برای صنایع 
اولیۀ کارا و دارای ارزش افزوده، یک چهارم نهاده ها را تشکیل می دهد.

منافع اقتصادی صادرات خدمات فنی و مهندسی:
بررسی ها حاکی از این مطلب است که بسیاری از شرکت ها در 
کش��ورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته با مشکالت عدیده ای 
بر س��ر راه صادرات خدمات فنی و مهندس��ی دس��ت درگریبانند، که 
مهمتری��ن آن عدم توانای��ی در ارائه آمار و گ��زارش دهی اقتصادهای 
در حال توس��عه می باشد. زیرا تنها 50 درصد خدمات مبادله شده در 
نش��ریات معتبر بین المللی از جمله نشریۀ آماری صندوق بین المللی 

پول تحت عنوان آمار تراز پرداخت ها گزارش می شود.
مطلب مهمی را که باید در بررسی رقابتی بودن صادرات خدمات 
کش��ورهای در حال توسعه مورد توجه قرار داد، این است که صادرات، 
منافع توس��عه ای وس��یعی را برای این کش��ورها به هم��راه می آورد. 
ص��ادرات خدمات البته» درآمد ارزی« به دنبال دارد ولی مهمتر از آن 
اینکه با دسترسی داخلی به خدمات در سطح جهانی احتماالً »واردات 
منابع اولیۀ خدمات« با توسعه مؤسسات داخلی کاهش می یابد. یکی از 
هزینه های پنهان» جذب سرمایه گذاری های خارجی«، اغلب افزایش 
خدم��ات وارداتی ب��رای اطمینان از حفظ ق��درت رقابت محصوالت و 

خدمات تولیدی در سطح بین المللی می باشد.
یک��ی از عوامل اصلی ب��رای اینکه خدمات رقابتی در دس��ترس 
صادرکنندگان قرارگیرد اطمینان از این است که تقاضای پایه داخلی به 
اندازه کافی باشد که از خدمات تخصصی دارای ارزش افزوده و پیچیده 
حمایت کند. در کشورهای در حال توسعه )به ویژه مناطق غیرشهری( 
تقاض��ای کافی برای گس��ترش چنی��ن خدماتی وجود ن��دارد. ولی با 
دسترسی به بازارهای صادراتی، مؤسسات خدمات تخصصی می توانند 
به اندازۀ کافی توسعه پیدا کنند تا رشد نموده و به » نوآوری« بپردازند.

منفعت دیگر، ناش��ی از انواع » ش��غلهای ایجاد ش��ده« توس��ط 
مؤسس��ات خدماتی اس��ت. از نقطه نظر زیس��ت محیط��ی، خدمات، 
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»صنایع پاکیزه ای«  به ش��مار می روند. در اغلب صنایع خدماتی به س��رمایۀ اولیه کالن نیاز نبوده و در نتیجه 
افرادی با »س��رمایۀ متوس��ط« نیز می توانند مؤسسات خدماتی دایر کنند. اکثر مؤسسات خدماتی موفق در دنیا 
از جمله صادرکنندگان کوچک و متوسط خدمات هستند. در حقیقت مؤسسات خدماتی بسیار کوچک )حداقل 
ب��ا پنج نفر نیروی کار( می توانند با موفقیت به صادرات خدمات مناس��ب بپردازند. بنابر این فرصت های زیادی 

برای ایجاد شغل های جدید به وجود می آید.
عالوه براین مؤسسات خدماتی برای فارغ التحصیالن ماهر دانشگاهی، ایجاد شغل نموده و در نتیجه از روند 
» فرار مغزها« که متأسفانه در مناطق کمتر توسعه یافته رایج است، جلوگیری می کند. این مؤسسات همچنین 
برای بسیاری از افرادی که ترک تحصیل کرده اند و» کاریابی« برای آنها مشکل است از جمله زنان، ایجاد اشتغال 
می کنند. از زمانی که فن آوری های ارتباطات از راه دور به کار گرفته ش��ده اند، مؤسس��ات خدماتی می توانند 
از طریق نیروی کار خود که در نقاط مختلف پراکنده اند و از طریق ارتباطات دوربرد در ارتباط هس��تند، بخش 
اعظم فعالیت های خود را به انجام برسانند. این امر موجب ایجاد و تداوم » اشتغال در مناطق دور افتاد« می شود 

و در نتیجه از فشار بر شهرها کاسته شده و در جوامع روستایی سالم باقی می مانند.
س��رانجام اینکه نهادهای خدمات اداری کیفیت عالی، »صادرات کاالها را رقابتی تر« می کند. هنگامی که 
دولت ها افزایش ارزش افزودۀ صادرات منابع طبیعی و کاالهای صنعتی را مورد توجه قرار می دهند، راهبردهای 
مربوطه الزاماً شامل خدماتی مانند تحقیقات، طراحی، مهندسی مشاور و سایر خدمات نیز می گردد. بنابراین برنامه 
ریزان دور اندیش اقتصادی، خواستار آن خواهند شد که توسعه بخش خدمات آنها به صورت یک اولویت در آید.

منابع ومأخذ:
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صادرات خدمات فنی ومهندس��ی)فرآیندها و عملی��ات(. احمدی مهربانی، محمد رضا و مهدی پور   .3

محمد حسن. سازمان توسعه تجارت ایران. چاپ و نشر بازرگانی، 1389 
صادرات موفقیت آمیز خدمات. ریدل، دوروتی. ترجمه لطفی، محمد. موسسه مطالعات و پژوهشهای   .4

بازرگانی، 1379
* دکتری مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر

** دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
*** دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر
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لغات کلیدي :جرئیات ساختماني، عایق کاري حرارتي، انرژي و بهینه سازي 
معماران در دروس دانش��گاهي بطور معم��ول با مقوله اي تحت 
عنوان انرژي و لزوم کنترل آن در ساختمان آشنا مي شوند و به فراخور 
حوزه فعالیتي خود در انجام کارهاي حرفه اي مي بایس��ت یافته هاي 
دوران دانش��جویي و ضوابط و دس��تورالعمل هاي جاري کش��ور را در 
پروژه ها بکار گیرند، اما ببینیم مقوله انرژي چطور در حیطه حرفه اي 

معماري وارد مي شود.
هر س��اختمان مي بایست بتواند ش��رایطي را براي ساکنین خود 
فراهم س��ازد که به آن شرایط آس��ایش مي گوییم شرایطي که در آن 
انس��ان ها احساس آس��ایش کرده و نه از گرماي محیط ناراضي باشند 
و نه از س��رماي آن، رطوبت به اندازه کافي و جریان هوا به قدر نیاز در 

محیط وجود داشته باشد.
بخش��ي از این شرایط توسط طراحي مناس��ب ساختمان فراهم 
مي گردد و بخشي دیگر به مدد دستگاه هاي مکانیکي تأمین مي شود.

کنترل دماي محیط داخل ساختمان وابستگي بسیارشدیدي به 
پوسته خارجي س��اختمان دارد، چرا که اگر پوسته خارجي ساختمان 
داراي جزئیات مناس��بي نباش��د، نم��ي تواند ش��رایط محیطي داخل 
ساختمان را حفظ نموده و آنرا از تغییرات دمایي محیط بیرون مصون 

بدارد، پس ما باید پوسته خارجي ساختمان را با دقت و وسواس بسیار 
زیاد طراحي کنیم.

حاال این س��وال پیش مي آید که آیا براي طراحي مناسب پوسته 
خارجي ما ضوابط یا دستور العملهایي داریم یا خیر؟

در جواب این سوال باید بگوییم که در کشورهاي پیشرفته بعد از 
سال 1973)اولین شوک نفتي( ضوابط و مقرراتي براي کنترل مصرف 
انرژي و استفاده بهینه از انرژي وضع گردید و خیلي پیگیرانه از طرف 
دولت ه��ا و مردم مورد اجرا قرار گرفت؛ ول��ي در ایران اولین اقدام در 
سال1370 با تصویب مقررات ملي با عنوان صرفه جویي انرژي انجام شد.
سپس در سال1380 طي برنامه سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي دولت موظف گردید ک��ه این مقررات را بطور جدي پیگیري 
کند. وزارت نفت،  وزارت نیرو و سایر ارگانهاي ذیربط در این خصوص 
کو ش��یدند. با پیگیري هاي مک��رر وزارت نفت، ش��هرداري تهران در 
سال1381 دستور العمل اجرایي بحث 19مقررات ملي ساختمان را در 
تهران  طي یک برنامه زمانبندي شده الزم االجرا نمود این مقررات در 
حال حاضر در کل کشور الزم االجرا است و مهندسین مي بایست از آن 
تبعیت کرده و در محاسبات خود براي مصرف انرژي آنرا لحاظ نمایند.
نکاتي در مورد مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان و الزامات آن :

امیر جوانبخت عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان 
مدرس مدعو دوره فوق لیسانس معماری و انرژی دانشگاه تهران

مدرس دوره های بهینه سازی مصرف انرژی - موسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی
Javanbakht.energy@yahoo.com

در جزئيات ساختماني عايق كاري حرارتي را فراموش نكنيم
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پوسته خارجي  هر ساختمان به نسبت کاربري آن و اقلیم مورد نظر مي بایست داراي میزان معیني از مقاومت حرارتي باشد. 	•

مصالح به کار رفته در پوسته خارجي غیر شفاف باید به گونه اي باشد که شرایط ذکرشده در مقررات را فراهم نمایند. 	•

تأسیسات ساختمان مي بایست از وسایل با بازده باال استفاده شود و داراي ظرفیت هاي خیلي باالتر نیاز ساختمان نباشد. 	•

پنجره ها مي بایست از نوع مناسب  upvc و یا آلومینیوم ترمال بریک باشند و شیشه آنها دوجداره استاندارد باشد. 	•

تا حد ممکن از سیستم هاي کنترلي خودکار دماي محیط استفاده گردد. 	•

طراحي ساختمان بگونه اي باشد که حداقل سطح بیروني را نسبت به حجم مفید ساختمان داشته باشیم. 	•

براي آنکه مطمئن باش��یم همه جوانب را درس��ت در نظر گرفته ایم، چک لیس��ت انرژي را پر مي کنیم و بر اساس آن همه محاسبات  	•
انرژي را بر اساس مصالح به کار رفته و خصوصیات اقلیمي محل و کاربردي ساختمان انجام مي دهیم.

امروزه نرم افزارهایي براي انجام محاسبات انرژي و پر کردن چک لیست انرژي در اختیار مهندسان قرار گرفته است. )یکي از این نرم  	•
افزارها  با مدیریت نگارنده تولید و با هزینه شرکت نفت در اختیار عموم قرار گرفت.(

بدون اس��تفاده از عایق هاي حرارتي در دیوارهاي خارجي، پش��ت بام ها و کفهاي روي پیلوت نمي توان ش��رایط ذکر شده در مقررات  	•
ملي ساختمان را تأمین نمود.

مهندسین ناظر موظف هستند طبق چک لیست انرژي و جزئیات ارائه شده در نقشه هاي ساختماني موارد مربوط به نصب عایق هاي  	•
حرارتي را کنترل نمایند.

در پایان قابل ذکر اس��ت که مجموعه اي از فعالیت ها براي اجراي مبحث نوزدهم انجام گرفت که نگارنده در اکثر این فعالیتها حضور  	•
داشته و براي آشناي مهندسین با این فعالیتها الزم است گوشه از آنها را ذکر شود تا جامعه مهندسین بدانند براي فراهم شدن زمینه انجام یک 

اقدام در سطح ملي چه تالشها و فعالیت هایي با همدلي و پیگیري ارگانهاي مختلف نیاز است.
1- تبلیغات وسیع براي آشنایي مردم به طور عام و مهندسین،سازندگان،مدیران دولتي و ارگانهاي مربوط به طور خاص.

 2- برگزاري دوره هاي آموزشي مخصوص مهندسین.
3- تالش براي بروز رساني استانداردهاي مربوط به مصالح  عایق کار ي)حدود50 استاندارد ملي تدوین گردید (.

4- انتشار کتب، نشریات و مقاله هاي تخصصي. 
5- برگزاري سمینارهاي تخصصي براي تبادل نظر بین کارشناسان.

6- اجراي نمونه هاي عملي براي آموزش گروه هاي ساختماني.
7- حمایت از کارخانجات براي تولید محصوالت مرتبط.

8- هماهنگي با ادارات دولتي و ارگانهاي ذیربط براي اجراي مبحث19.
9- انجام پروژه هاي تحقیقاتي مرتبط.

10- تشویق دانشجویان و اساتید براي انجام تحقیق در ارتباط با صرفه جویي انرژي.
درپای��ان امیدوارم که نتیجه این تالش ها با پیگیري ش��ما مهندس��ان عزیز و نظارت و اجراي دقی��ق عایق کاري حرارتي به صورت عملي 

درسطح کشور دیده شود و ما شاهد صرفه جویي چشم گیر در مصرف انرژي باشیم.
نکته دیگری که باید در این زمان به آن دقت کنیم انجام ممیزی انرژی ساختمان های موجود و انجام راهکارهای بدست آمده از ممیزی 

انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی است. 
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من نمی دانم 
- و همین درد مرا سخت می آ زارد- 

که چرا انسان،
این دانا، 

این پیغمبر، 
... در تاکپوهایش، 

- چیزی از معجزه آن سو تر- ! 
ره نبرده ست به اعجاز محبت،

چه دلیلی دارد؟

چه دلیلی دارد، 
که هنوز، 

مهربانی را نشناخته است؟
و نمی داند در یک لبخند،

چه شگفتی هایی پنهان است! 

من برآنم که درین دنیا 
خوب بودن، به خدا، سهل ترین اکر است! 

و نمی دانم، 
که چرا انسان، 

تا این حد، 
با خوبی بیاگنه ست

و همین درد مرا سخت می آزارد

" فریدون مشیری"      
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هم��ان گونه که می دانیم اندیش��مندان س��رزمین ایران را به 4 
اقلیم متفاوت از نظر آب و هوا تقسیم بندی نموده اند که شامل: اقلیم 
گرم و خشک فالت مرکزی، اقلیم گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس، 
اقلیم س��رد و کوهس��تانی و باالخره اقلیم معتدل و مرطوب حاش��یه 

دریای مازندران می باشد. 
اس��تان های گیالن، مازندران و گلس��تان امروزی که جزء اقلیم 
معتدل و مرطوب هستند، دارای ویژگی های مشترکی هستند و بسته 
ب��ه موقعیت جغرافیایی خ��ود اندکی با هم اخت��الف دارند.  به عنوان 
مثال برون گرایی از جمله مواردی اس��ت که در تمامی مناطق حاشیه 
دری��ای مازندران دیده می ش��ود. قرارگیری خانه در وس��ط حیاط و 
ی��ا عدم تماس دو پالک مج��اور به لحاظ کمک به تنفس بیش��تر بنا 
از چهار س��مت است. مس��ئله دیگر انجام فعالیت های روزمره زندگی 
در فضاهایی باالتر از س��طح زمین اس��ت که این م��ورد نیز در تمامی 
مناطق دیده شده و با افزایش میزان رطوبت در غرب این ناحیه ارتفاع 

فضاهای مسکونی از سطح زمین بیشتر می گردد. 
شیب سقف خانه ها نکته مشترک دیگری است که این مورد نیز 
رابطه مس��تقیم با رطوبت و میزان بارندگی داش��ته و هرچه به سمت 
گیالن ) غرب ناحیه ( نزدیک شویم به شیب بام ها اضافه می شود.  

چی��زی ک��ه در نهایت ب��ه آن می رس��یم وجود اعت��دال مابین 
حداکثرها و حداقل ها در مازندران اس��ت. به عنوان مثال رطوبت هوا 
در مازندران حدواس��ط میزان آن در اس��تان های مجاور یعنی استان 
گلس��تان و گیالن ب��وده و تنوع می��زان بارندگی در منطقه دش��ت و 
ارتفاع��ات زمینه را برای مش��اهده انواع متفاوت��ی از فضاهای معماری 
مهیا می س��ازد. ب��ه طور کلی می توان معماری بوم��ی مازندران را به 

صورت زیر دسته بندی نمود :

معماری بومی مازندران 
الف : معماری حکومتی:  معماری سفارش��ی حکومت های وقت 
ب��وده که معموالً با پش��تیبانی مالی و تکنیک��ی حاکمان و کارفرمایان 
اصلی همراه بوده اس��ت. این دس��ته از آثار به س��ه گروه عام المنفه ) 
پل ها، آب انبارها، کاروانسراها (، حکومتی )کاخ ها، قلعه ها( و مذهبی

) آرامگاه پادشاهان و مساجد(  تقسیم می شده است.  

ب: معم��اری مردمی: این دس��ته از آثار معموالً توس��ط مردمان 
عادی و یا به تولیت نهادهای مردمی ش��کل گرفته و بسته به موقعیت 
جغرافیایی هر محل تفاوت های اندکی با یکدیگر دارند. زیر گروه های 
این دس��ته نیز شامل بناهای مس��کونی، بناهای مذهبی و عام المنفه 

می باشند.  
صرفنظر از نوع فضاها و فرم های به کار رفته در هر یک از انواع 
فوق، دس��ته بندی یاد ش��ده به دو گروه اصلی دیگر قابل تقسیم است 
که آن ابنیه س��اخته شده در مناطق کوهس��تانی و ابنیه ساخته شده 
در مناطق جلگه ای مازندران اس��ت. با توجه به کمی رطوبت در نقاط 
مرتفع، تفاوت های بسیاری در نوع ساختار ابنیه این مناطق با معماری 
ناحیه جلگه ای مش��اهده می گ��ردد، این تفاوت از س��اختار کالبدی 
گرفته تا تزیینات وابس��ته به معماری کاماًل مش��هود بوده و به راحتی 

قابل درک می باشد.   

نمونه خرپای لغزنده ، مقاوم دربرابر تنشهای زلزله 
آنچ��ه تقریب��اً در 90درصد ابنی��ه مازندران )بیش��تر  مذهبی و 
مس��کونی( مشترک اس��ت اس��تفاده از عنصر چوب به عنوان اسکلت 
و س��اختار اصل��ی، عنصر تزیینی و حتی دیواره��ای جداکننده و باربر 
می باشد. تنوع این عنصر و فراوانی آن همواره موجب استفاده گسترده 
از آن در معماری بناها ش��ده اس��ت.  عالوه بر آن همانطور که جلوتر 
اش��اره خواهد شد در تهاجمات و داد و ستدهای فرهنگی انجام گرفته 

مهندس سعید سلیمانی
کارشناس ارشد مرمت ابنیه و بافت های تاریخی

طزهی شىل گطفتِ ٍ ثستِ ثِ هَلؼیت هتَسظ هطزهبى ػبزی ٍ یب ثِ تَلیت ًْبزّبی  : ایي زستِ اظ آثبض هؼوَالًهطزهیة: هؼوبضی 

ثٌبّبی هصّجی ٍ ػبم الوٌفِ  ایي زستِ ًیع شبهل ثٌبّبی هسىًَی،ّبی  ظیط گطٍُ. ّبی اًسوی ثب یىسیگط زاضًس جغطافیبیی ّط هحل تفبٍت

 .  هی ثبشٌس

زستِ ثٌسی یبز شسُ ثِ زٍ گطٍُ اصلی زیگط لبثل تمسین است وِ  ،ّب ٍ فطم ّبی ثِ وبض ضفتِ زض ّط یه اظ اًَاع فَقصطفٌظط اظ ًَع فضب

ثب تَجِ ثِ ووی ضعَثت زض ًمبط . آى اثٌیِ سبذتِ شسُ زض هٌبعك وَّستبًی ٍ اثٌیِ سبذتِ شسُ زض هٌبعك جلگِ ای هبظًسضاى است

، ایي تفبٍت اظ سبذتبض وبلجسی گِ ای هشبّسُ هی گطززض اثٌیِ ایي هٌبعك ثب هؼوبضی ًبحیِ جلتفبٍت ّبی ثسیبضی زض ًَع سبذتب ،هطتفغ

  .  زضن هی ثبشسهشَْز ثَزُ ٍ ثِ ضاحتی لبثل  تعییٌبت ٍاثستِ ثِ هؼوبضی وبهالً گطفتِ تب

   

  همبٍم زضثطاثط تٌشْبی ظلعلِ ًوًَِ ذطپبی لغعًسُ ،

اى )ثیشتط  اثٌیِ هبظًسض زضصس09زض  آًچِ تمطیجبً

( هشتطن است استفبزُ اظ ػٌصط هصّجی ٍ هسىًَی

، ػٌصط تعییٌی اصلی چَة ثِ ػٌَاى اسىلت ٍ سبذتبض

تٌَع . ٍ حتی زیَاضّبی جساوٌٌسُ ٍ ثبضثط هی ثبشس

ایي ػٌصط ٍ فطاٍاًی آى ّوَاضُ هَجت استفبزُ 

ػالٍُ ثط  . شسُ است ثٌبّب ضیگستطزُ اظ آى زض هؼوب

زض تْبجوبت  آى ّوبًغَض وِ جلَتط اشبضُ ذَاّس شس

ٍ زاز ٍ ستسّبی فطٌّگی اًجبم گطفتِ زض عَل تبضید ایي سطظهیي ّوَاضُ هبظًی ّب زض پی تىٌیه ّب ٍ ضٍشْبی وبض ثب ایي هبزُ عجیؼی 

 . ثَزُ ٍ ثِ زًجبل وست هْبضت ّب ٍ تَاًبیی ّبی هطثَط ثِ وبض ثب ایي هبزُ هْن ثَزُ اًس

چیٌی  یسط ثِ سط سبظیْبی ضایج زض وشَضّبی چیي ٍ ٌّس ثِ ّوبى اًساظُ است وِ ظطٍف ثسلجبّت سطسبظیْبی ضایج ثِ صَضت شیطش

 . وًَِ ّبی اصلی آى زض چیيسبذتِ شسُ زض زٍضاى صفَی ثِ ً
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در ط��ول تاریخ این س��رزمین هم��واره مازنی ها در پ��ی تکنیک ها و 
روش های کار با این ماده طبیعی بوده و به دنبال کس��ب مهارت ها و 

توانایی های مربوط به کار با این ماده مهم بوده اند. 
ش��باهت سرسازی های رایج به صورت شیرسر به سر سازی های 
رایج در کش��ورهای چین و هند به همان اندازه است که ظروف بدلی 
چینی ساخته شده در دوران صفوی به نمونه های اصلی آن در چین. 
البته اندک تفاوتی که بین این دو دیده می شود طبیعتاً به لحاظ 
تفاوت های اقلیمی موجود بین مازندران و کش��ورهای خاور دور و نیز 

نوع نگاه مردم به طبیعت در فرهنگ های مختلف می باشد. 

نمونه ای ازاتصال معروف به کل به کل

ن��گاه مردم مازندران به طبیعت هم��واره نگاهی اکنده از احترام 
بوده، به گونه ای که هیچ گاه به عرض اندام در برابر آن همت نگماشته، 
بلکه با همگون سازی ساخته های خویش با محیط پیرامون زیباترین 

ترکیبات ممکن را در دل طبیعت جستجو کرده اند. 

نمونه سرسازی های چوبی و نحوه اتصال قطعات آن به یکدیگر

ب��ا درنظرگیري مطالب ف��وق معماري بومي مازن��دران عالوه بر 
تقس��یم بندي یاد شده در س��ه گروه کلي مطالعه مي گردد که شامل 
ناحیه دش��ت حاش��یه دریاي مازندران، ناحیه جنگل��ي کوهپایه اي و 
ناحیه سردس��یر واقع در ارتفاعات این استان مي باشد که ناحیه اخیر 
بنا به شباهت هایي که با اقلیم سرد و کوهستاني کشور دارد کمتر به 

عنوان معماري شاخص این استان مورد بررسي قرارگرفته است. 
ح��ال باتوجه به توضیح��ات فوق به ذکرپ��اره ای از ویژگی های 

معماری مسکونی منطقه حاشیه دریای مازندران می پردازیم. 

عکس: گلجام چوبی جهت تسهیل درامرتهویه هوای درون بنا

شاید بتوان گفت مهمترین ویژگی معماری ایران در تمامی نقاط 
این کشور استفاده بهینه ازمصالح ایدری )بوم آورد( و تطابق ساخته ها 
با طبیعت پیرامون خود است. وجود چوب به میزان زیاد مهارت نجاران 
ادوار پیش را تا به آنجا رسانید که توانستند انعطاف و مقاومت این ماده 
طبیعی را به خوبی به پیکر س��اخته های خود افزون کنند.با توجه به  
عبور چندین گس��ل فعال در محدوده جغرافیایی مازندران، طول عمر 
باالی برخی از آثار موجود گواه این موفقیت می باش��د.  البته طراحی 
مناس��ب و نحوه اتصال عناصر مختل��ف چوبی موجود در پیکر خانه ها 
نی��ز دلی��ل دیگر تحمل باالی س��ازه های بومی در برابر تنش اس��ت. 
معموالً نس��یم شمالی که در بیشتر اوقات از جانب دریا بر پهنه دشت 
مازندران می وزیده بهترین گزینه برای ورود هوای تازه به درون خانه 
بود. گذش��ته از این به کارگیری گلجام های شباک گونه که معموالً با 
گل های گره چینی چوبی یا گچی س��اخته می ش��ده حتی درصورت 
بس��ته بودن کلیه بازشوها همچنان به امر تهویه هوای فضاهای درونی 
می پرداخته اس��ت. تنوع فضایی خانه های مس��کونی بس��ته به نوع و 
طبق��ه مالکین آنها متفاوت بوده و طبیعی اس��ت که مابین خانه های 
روستایی و شهری و یا خانه های فئودالی و عادی، اختالفاتی مشاهده 
ش��ود، اما روح حاکم بر معماری ایرانی همواره یکسان بوده و در ادوار 
مختلف بسته به نیازها و فناوری زمان خود تغیرات اندکی نموده است. 

ثیي هبظًسضاى ٍ وشَضّبی ذبٍض زٍض ٍ ًیع ثِ لحبػ تفبٍت ّبی اللیوی هَجَز  ِ ثیي ایي زٍ زیسُ هی شَز عجیؼتبًالجتِ اًسن تفبٍتی و

 . ًَع ًگبُ هطزم ثِ عجیؼت زض فطٌّگ ّبی هرتلف هی ثبشس

 

 ًوًَِ ای اظاتصبل هؼطٍف ثِ ول ثِ ول

 

 

 

 

 

 

 

 

، ض اًسام زض ثطاثط آى ّوت ًگوبشتِ، ثِ گًَِ ای وِ ّیچ گبُ ثِ ػطَاضُ ًگبّی اوٌسُ اظ احتطام ثَزًُگبُ هطزم هبظًسضاى ثِ عجیؼت ّو

 . ثلىِ ثب ّوگَى سبظی سبذتِ ّبی ذَیش ثب هحیظ پیطاهَى ظیجبتطیي تطویجبت هوىي ضا زض زل عجیؼت جستجَ وطزُ اًس

 

 ًحَُ اتصبل لغؼبت آى ثِ یىسیگط ًوًَِ سطسبظی ّبی چَثی ٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

ثیي هبظًسضاى ٍ وشَضّبی ذبٍض زٍض ٍ ًیع ثِ لحبػ تفبٍت ّبی اللیوی هَجَز  ِ ثیي ایي زٍ زیسُ هی شَز عجیؼتبًالجتِ اًسن تفبٍتی و

 . ًَع ًگبُ هطزم ثِ عجیؼت زض فطٌّگ ّبی هرتلف هی ثبشس

 

 ًوًَِ ای اظاتصبل هؼطٍف ثِ ول ثِ ول

 

 

 

 

 

 

 

 

، ض اًسام زض ثطاثط آى ّوت ًگوبشتِ، ثِ گًَِ ای وِ ّیچ گبُ ثِ ػطَاضُ ًگبّی اوٌسُ اظ احتطام ثَزًُگبُ هطزم هبظًسضاى ثِ عجیؼت ّو

 . ثلىِ ثب ّوگَى سبظی سبذتِ ّبی ذَیش ثب هحیظ پیطاهَى ظیجبتطیي تطویجبت هوىي ضا زض زل عجیؼت جستجَ وطزُ اًس

 

 ًحَُ اتصبل لغؼبت آى ثِ یىسیگط ًوًَِ سطسبظی ّبی چَثی ٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

ًبحیِ وِ شبهل  گطزز غبلؼِ هیگطٍُ ولی ه ثط تمسین ثٌسی یبزشسُ زض سِ زضًظطگیطی هغبلت فَق هؼوبضی ثَهی هبظًسضاى ػالٍُ ثب

وِ ًبحیِ اذیط ثٌب ثِ  ًبحیِ سطزسیط ٍالغ زض اضتفبػبت ایي استبى هی ثبشس ًبحیِ جٌگلی وَّپبیِ ای ٍزشت حبشیِ زضیبی هبظًسضاى، 

 . زاضز ووتط ثِ ػٌَاى هؼوبضی شبذص ایي استبى هَضز ثطضسی لطاضگطفتِ است وَّستبًی وشَض شجبّت ّبیی وِ ثب اللین سطز ٍ

 . هٌغمِ حبشیِ زضیبی هبظًسضاى هی پطزاظینویژگیهای معماری مسکونی  حبل ثبتَجِ ثِ تَضیحبت فَق ثِ شوطپبضُ ای اظ

 

 

 

 

 

 

 

 لجبم چَثی جْت تسْیل زضاهطتَْیِ َّای زضٍى ثٌبػىس: گ                                      

 

 ّبتغبثك سبذتِ  ٍ ی ًمبط ایي وشَض استفبزُ ثْیٌِ اظهصبلح ایسضی )ثَم آٍضز(توبه ثتَاى گفت هْوتطیي ٍیژگی هؼوبضی ایطاى زض شبیس

همبٍهت  ٍاًؼغبف  ضسبًیس وِ تَاًستٌس ًجبثِ آ پیش ضا تب هْبضت ًجبضاى ازٍاضچَة ثِ هیعاى ظیبز  ٍجَز. عجیؼت پیطاهَى ذَز است ثب

 ،هحسٍزُ جغطافیبیی هبظًسضاى چٌسیي گسل فؼبل زض ػجَض َجِ ثِ سبذتِ ّبی ذَز افعٍى وٌٌس.ثب ت ایي هبزُ عجیؼی ضا ثِ ذَثی ثِ پیىط

زض  هرتلف چَثی هَجَز ًحَُ اتصبل ػٌبصط الجتِ عطاحی هٌبست ٍ . هَجَز گَاُ ایي هَفمیت هی ثبشس آثبض ثبالی ثطذی اظ عَل ػوط

 جبًت زضیب ثط اٍلبت اظ ثیشتط وِ زضشوبلی  ًسین ؼوَالًاست. هتٌش  ثطاثط تحول ثبالی سبظُ ّبی ثَهی زض ًیع زلیل زیگط ذبًِ ّب پیىط

ی گلجبم ّبی شجبن گًَِ ایي ثىبضگیط گصشتِ اظ. َّای تبظُ ثِ زضٍى ذبًِ ثَز پٌِْ زشت هبظًسضاى هی ٍظیسُ ثْتطیي گعیٌِ ثطای ٍضٍز

تَْیِ َّای  ثِ اهطگچی سبذتِ هی شسُ حتی زضصَضت ثستِ ثَزى ولیِ ثبظشَّب ّوچٌبى  گلْبی گطُ چیٌی چَثی یب ثب وِ هؼوَالً

ست وِ ا عجیؼی عجمِ هبلىیي آًْب هتفبٍت ثَزُ ٍ تٌَع فضبیی ذبًِ ّبی هسىًَی ثستِ ثِ ًَع ٍ. فضبّبی زضًٍی هی پطزاذتِ است

هؼوبضی ایطاًی ّوَاضُ  اهب ضٍح حبون ثط ،شَزاذتالفبتی هشبّسُ  ،ػبزی یب ذبًِ ّبی فئَزالی ٍ شْطی ٍ هبثیي ذبًِ ّبی ضٍستبیی ٍ

 . ٍضی ظهبى ذَز تغیطات اًسوی ًوَزُ استفٌب ثستِ ثِ ًیبظّب ٍهرتلف  ازٍاضزض  ٍثَزُ  یىسبى
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نابودی زمین توسط ما سبب نابودی 2700 گونه زیستی در یک 
س��ال می شود. آلودگی های زیست محیطی، گرمایش زمین، افزایش 
آالینده ها، نابودی منابع طبیعی، فرس��ایش خاک و انقراض گونه های 
زیستی نتیجه هجوم انسان به طبیعتی است که حاصل میلیون ها سال 
تکامل بوده و موجودی باهوش��تر از بقیه موجودات کمر همت به قتل 
آن بس��ته است. مصرف سوخت های فسیلی در مدت 50 سال 5 برابر 
می شود. وقوع خشکسالی ها، طوفانها و سیل های بی سابقه تبدیل به 
خبرهای عادی گردیده است. حساسیت موضوع آنقدر زیاد است که در 
صورت ادامه این روند دنیای خاکستری بر دنیای سبز چیره خواهد شد. 
نظمی که تغییرات انس��انی ایجاد می کند متفاوت از تغییرات تکاملی 
اس��ت و اثراتی گس��ترده تر از موارد در نظر گرفته شده یا قابل پیش 
بین��ی دارند. حال آیا زمین می تواند خود را با این موضوع وفق دهد؟ 
و آیا تغییرات مطلوب بش��ر می تواند با خشونت کمتری انجام پذیرد؟

" توس��عه پایدار توسعه ای است که نیازهای زمان حاضر را بدون 
کاهش تواناییهای نس��ل های آینده برای تأمین نیازهایش��ان برآورده 
 The Beruntland سازد" )کمیته جهانی محیط زیس��ت و توسعه

  )Commision

اما هر جامعه  و  هر کش��وری تنها  برای  بقای خود می کوش��د. 
خاص��ه اس��تفاده از منابع تجدیدپذیر مانند س��وخت های فس��یلی و 

مواد معدنی باعث کاهش ذخیره برای نس��ل های آینده خواهد ش��د. 
گونه های��ی که منقرض می ش��وند هرگز مجدداً ایجاد نخواهند ش��د.   
بنابراین توس��عه پایدار مستلزم حفاظت از این گونه هاست. همینطور 
توس��عه پایدار مستلزم به حداقل رسانیدن اثرات منفی بر کیفیت هوا، 
آب و سایر عوامل طبیعی برای یکپارچه نگه داشتن کلیت زیست بوم 
می باش��د. حال اگر بنا را بر احترام و تکریم زمین بگذاریم و با زمین 
ارتباطی اخالقی برقرار کنیم ش��هر و سکونتگاه های انسانی را چگونه 
باید دید؟ آیا شهر چیزی جداً از طبیعت بوده و یا حتی متضاد با آن ؟

واقعیت این است که آنچه در شهر دیده می شود افزایش توسعه 
نیافتگی اس��ت و مشکالت و معضالت زیستی فراوان که دائماً در حال 
رش��د است. اینکه شهر را جدا از طبیعت ببینیم و یقین داشته باشیم 
که هوایی که در شهر تنفس می کنیم و زمینی که روی آن می ایستیم 
و آبی که آنرا نوشیده یا دفع می کنیم و موجوداتی که برای سکونت با 
آنها سهیم می شویم، همان طبیعت است. قطعاً بر نحوه ساخت شهر یا 
احیای آن تأثیر خواهد گذاشت. به جای آنکه با طبیعت به عنوان یک 
تزئین مصنوعی و شیئی اشرافی دیده شود آن را به عنوان یک نیروی 
حیاتی نفوذ کننده درون ش��هرها بدانیم و به ج��ای مقابله با طبیعت 
باید ارزش های اجتماعی آن را درک کرد و قدرت آن را به کار گرفت.  
کس��انی که متولیان اصلی ساخت شهر هس��تند اعم از مدیران 
شهری، مهندسین، سرمایه گذاران و کارفرمایان و برنامه ریزان شهری 
باید در وهله اول به این امر توجه داشته باشند که شهر موجودی است 
که باید نفس بکشد و طرح های تفصیلی و هادی باید بر 
مبنای احترام به طبیعت و اقلیم تدوین ش��ود.   

طبیعت و سکونتگاه های شهری 
مهندس سید غالمرضا رضوی امرئی
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آنچه تفاوت بین نقش��ه برداری س��نتی و 
مدرن اس��ت، بر خالف تصویر رای��ج، تفاوت در 
ش��کل و حجم  تجهیزات مورد استفاده نیست. 
)بعن��وان نمونه، دیس��توماتها یا فاصل��ه یابهای 
نس��ل اول که در نقش��ه برداری مورد اس��تفاده 
ق��رار می گرفتن��د دارای کیف حمل��ی به اندازه 
ی��ک چمدان بزرگ و وزن��ی بیش از 5 کیلوگرم 
بودن��د؛ یا فاصله یابهای رادیوئی مورد اس��تفاده 
در دهه ه��ای 1350 و  1360 شمس��ی ب��ه نام 
تلورومت��ر، وزنی بی��ش از ده کیلوگرم و حجمی 
حدود یک تلویزیون 14 اینچ قدیمی داشتند!!!(. 
آنچه محرز اس��ت این اس��ت که کاهش حجم و 
اندازه دس��تگاه ها، اولین خواس��ته عوامل نقشه 
ب��رداری بود. اما مهمتر از آن اینکه  امروزه نمی 
توان همانند گذش��ته جهت پیاده کردن نقش��ه 
از رواب��ط ریاض��ی و مثلثات��ی  پیچیده و طاقت 
فرس��ا بصورت دس��تی اس��تفاده نمود ، چرا که 
بواسطه مسائل و دالیل متعدد شغلی، اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و... ، زمان و هزینه انجام یک 
پروژه  بایستی بسیار توجیه پذیر باشد و از طرفی 
نسل جدید مهندسین شاغل در این تخصص نیز 
مانند سایر تخصص ها، عالقه چندانی به از دست 
دادن زمان نداشته و ترجیح آنها، اپراتوری سخت 
افزارها و نرم افزارهائی اس��ت که خود محاسبات 
را انجام می دهند. )حتی در پاره ای موارد نتایج 
بدس��ت آمده را شاید بدون کنترل بپذیرند.( لذا 
عالوه بر تغییر در ش��کل و ان��دازه تجهیزات، به 
نوعی، قابلیت اس��تفاده از امکانات سخت افزاری 

و نرم افزاری نیز پای به عرصه نهاد.
در ای��ن نوع نقش��ه برداری با اس��تفاده از 
دس��تگاه هایی نظیر توتال استیشن که از طرفی 
قابلی��ت اندازه گیری فاصله تا چن��د کیلومتر با 
منش��ور ) و همچنین در بعضی مدل های آن  تا  
حدود 1000 متر نیز بدون نیاز به منشور ( وجود 

دارد و  قرائت زاویه افقی و قائم با دقت معمول بین"1  تا "7 به راحتی ممکن است و از طرف دیگر قابلیت ذخیره، پردازش و سرشکنی اطالعات 
را نیز دارد، طبعاً دقت و س��رعت انجام پروژه ها بس��یار باالس��ت. در نمونه های دیگر از این نوع دستگاه ها، جهت ترسیم نقشه، نیازی به انتقال 
اطالعات به رایانه نیست و این نوع توتال استیشن ها، با استفاده از قابلیت های باالی سخت افزاری و نرم افزاری، امکان استفاده از سیستم عامل  
windows،  و نرم  افزارهایی نظیر AUTO CAD را دارند، که اگر به این توانمندی ها، وجود صفحه نمایش دیجیتال رنگی و لمسی را اضافه 
کنیم ، شما می توانید به راحتی در محل کار، نسبت به انجام مراحل ترسیم نقشه و یا دریافت اطالعات از نقشه جهت پیاده سازی اقدام نمایید.

مهندس رامین رودباری 

توتال استیشن مدرن پنتاکس W-800   صفحه نمایش گرافیکی لمسی و نرم افزار جهت ترسیم              ترازیاب دیجیتال
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مدرن ش��دن نقشه برداری به همین جا ختم نمی شود!! استفاده 
از سیستم موقعیت یابی جهانی )GPS  ( در نقشه برداری  به گونه ای 
ش��گفت انگیز کیفیت نقشه برداری را افزایش داده است. با استفاده از 
یک آنتن GPS دستی)که با قیمتی حدود 100 تا 500 هزار تومان در 
دسترس همه است( می توانید نقشه هایی با دقت نقشه های 1/2000و 
1/5000 و نظی��ر آن در زمان کوتاه و  ب��اور نکردنی تهیه کنید. نکته 
مهم و حائز اهمیت اینکه، آنچه تهیه می شود دارای مختصات جهانی 
ب��وده و به راحتی در محیط هایی نظی��ر GOOGLE EARTH و 
بر روی نقش��ه های جهانی، در موقعیت واقعی خود قرار داده میشود .

 GPS ان��واع 
دس��تی  های 
و  مچ��ی   ،

خ����ودروئی

در انجام عملیات نقش��ه برداری به صورت حرفه ای، با  استفاده 
از آنتن های GPS ایستگاهی تک فرکانسه )که بر روی سه پایه های 
نقش��ه برداری بسته می ش��ود( ش��ما می توانید مختصات نقاط را به 
صورت اس��تاتیک )ثابت- ایستا( با دقت سانتی متر، بدون نیاز به دید 
مستقیم بین این نقاط و تا فاصله دها کیلومتر صرفاً با استقرار بر روی 
آنها و در سیس��تم مختصات جهانی ) با کمک پس پردازش( محاسبه 
کنید. همچنین با کمک GPS های دو فرکانسه رادیو دار ضمن انجام 
عملیات بروش استاتیک، می توان تا شعاع 25 کیلومتر از ایستگاه اصل 
)BASE( را به صورت همزمان و بدون نیاز به پس پردازش، برداش��ت 
عوارض نماییم و یا حتی نس��بت به پیاده س��ازی نقش��ه اقدام کنیم.

.)STOP&GO روشهای کینماتیک و(

GPS های تک فرکانس��ه و دو فرکانسه تریمبل و 
)  TRIMBLE & CHC ( سی – اچ – سی
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در کار ه��ای روزمره نقش��ه برداری، نظیر مس��احی زمین های 
کوچک یا پیاده کردن یک امتداد یا مشخص کردن یک خط تراز- که 
نیازی به اس��تفاده از تیم های نقش��ه برداری و ابزار پیش��رفته آن هم 
نیس��ت- ابزار مدرن نقش��ه برداری با قابلیت استفاده از لیزر، به کمک 
مهندس��ین و عوامل فنی آمده است. استفاده از متر های لیزری با برد 
فاصل��ه یابی بین 30m تا 200m که در بعض��ی از آنها حتی قابلیت 

مساحی زمین با کمک روش تجزیه یا مثلث و انجام محاسبات توسط 
دس��تگاه، اندازه گیری زاویه ش��یب و تبدیل طول مورب به دو مؤلفه 
طول افقی و طول قائم، ذخیره اندازه گیری ها و امکان انتقال اطالعات 
از طریق بلوتوث وجود دارد، شانس بزرگی است که نصیب متخصصین 
این دوره ش��ده است. )تصاویر زیر بعضی از نمونه های مترهای لیزری 

را نمایش می دهد(.

اس��تفاده از لی��زر جهت نمای��ش امتداد افقی ،قائ��م ، 45°و... با 
کمک نور مرئی بر روی کف، دیوار و سقف ،کمک شایان توجهی برای 
دسترسی به تناسب، تقارن و به طبع آن زیبایی در ساختمان می کند .

ورود علم و تکنیک GIS )سامانه اطالعات جغرافیایی( در حوزه 
نقش��ه ب��رداری، یکی دیگر از تحوالت چش��مگیر در نقش��ه برداری و 
جهش نقشه برداری در مقوله مدرنیته است. این سامانه بسیار کارآمد 
ب��ا تلفیق اطالع��ات مکانی )یا همان مختصات س��ه بعدی عوارض( با 
اطالعات توصیفی آن،  قدرت خارق العاده ای به کاربر خود می دهد تا 

به تصمیم گیری و مهمتر از آن تصمیم سازی بپردازد.

نقش��ه برداری مدرن حتی از محدوده علوم مهندس��ی پای فراتر 
نهاده و وارد عرصه پزش��کی نیز ش��ده است. استفاده از اسنکر ها ، هم 
در نقش��ه برداری و هم در علم پزشکی دلیل بر این ادعاست. همانطور 
که یک مهندس با کمک دس��تگاه توتال اسکنر، )با قابلیت ثبت نقطه 
ت��ا 125.000در ثانیه (، اب��ر و توده ای از نق��اط را در کنار هم ایجاد 
می کند تا ش��کل عارضه م��ورد نظر بروی صفحه تصوی��ر قرار گیرد، 
در عرصه پزش��کی با کمک اس��کن و MRI  می توان شکل و ماهیت 
اعضای داخلی بدن را به تصویر کش��ید و به بحث و بررس��ی راجع به 

آنها پرداخت. 

نقشه تهیه شده از سد دز توسط اسکنر لیزری

      عکس سد دز 

 : راس��ت  س��مت 
اسکنر نقشه برداری 
ب��ا قابلی��ت ذخیره 
125.000 نقطه در 

ثانیه
سمت چپ :  پروژه 
با   ب��رداری  نقش��ه 

اسکن از سد دز
مهندسین   : مجری 

مشاور فرازمینهر 
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نش��ریه ي کان��ون در نظ��ر دارد از این پس در هر ش��ماره با یکي از اعل

مالکین و صاحبان کار در امر س��اخت و ساز مصاحبه اي انجام داده 
و جامعه ي مهندس��ین را از نظرات این قش��ر که در واقع گیرندگان 
خدمات مهندس��ي و سرمایه گذاران بخش مس��کن مي باشند آشنا 
نماید. باش��د که این امر موجب تفاهم و نزدیکي هر چه بیش��تر این 

دو قشر گردد .
با عرض سالم و احترام 

1- لطفاً خود را به اختصار معرفی نمایید.
* یحیی نوریان  فرزند رمضان  دارای 53 سال سن و ساکن ساری هستم 
و از سال 72 تا کنون بطور پیوسته در کار ساخت و ساز فعالیت دارم.

2- به نظر شما وظیفه ناظر در پروژه های ساختمانی چیست؟
* مهمترین وظیفه ناظرین مطابقت دادن نقش��ه های ساختمانی با 
محاس��بات انجام ش��ده و عملیات در حال اجرا بطور عملی در محل 
پروژه و در مرحله بعد اتخاذ تصمیم در مراحل عادی و بحرانی برای 

پیشبرد پروژه ها می باشد.
3-آیا با شرح خدمات مهندسین ناظر آشنا هستید؟

*  تا حدودی آشنا هستم.
4- آیا در مقاطع مشخص نسبت به اطالع رسانی به ناظرین اقدام می نمایید؟

* بله، در آغاز پروژه قاعدتاً با ناظرین نشستی داریم و مشکالت و شروع 
عملیات را به ناظرین اطالع می دهیم و بعد در هر مرحله بتن ریزی را 
به اطالع ناظر سازه ای می رسانیم تا او نیز کار خود را کنترل نماید .
5- آی��ا ناظرین ش��ما گ��زارش پیش��رفت کار خود را ب��ه موقع به 

شهرداری اعالم می نمایند؟
* ت��ا اندازه ای که اط��الع داردم ناظرین موارد را به  

اطالع شهرداری می رسانند.
6- آیا ساختمان هایی که شما ساخته اید 

دارای تخلف نس��بت به ضوابط و پروانه 
ساختمانی بوده؟ ناظرین چه عکس 

العملی داشته اند؟
*  اکث��ر س��اختمان هایی که 

س��اخته م��ی ش��ود نس��بت 
به  نقش��ه ه��ای تقدیمی به 
کانون و شهرداری مساحت 
ناظرین  و  دارند  بیش��تری 
ه��م در مراح��ل مختل��ف 
این موضوع را گزارش می 

دهند.
7- آیا ش��هرداری نس��بت 
به توقف پروژه های دارای 

تخلف، ب��ا ناظرین همکاری 
می نماید؟

* بل��ه، ش��هرداری براس��اس 
گزارش ناظرین یا کارشناس��ان 

خود درجری��ان تخلف ق��رار می 
گیرد و کار به صورت موقت تعطیل 

می ش��ود تا موضوع در کمیسیون ماده 
صد مطرح و پس از گرفتن رأی و پرداخت 

عوارض و غیره کار ادامه می یابد ) ضمناً اکثر این 
س��اختمان های ادارای نقشه اجرای مجزا هستند 
که قباًل به اطالع دفترنمایندگی رس��یده اس��ت تا 
نظر فنی و محاس��باتی کار دارای اشکال نباشد و 

همچنین به اطالع شهرداری نیز می رسد(.
8- در صورت جواب مثبت ( چرا پروژه هایی با سطح 

اش��غال و یا طبقات بیش��تر از پروانه، مجوز اعالم کار پیدا می کنند؟
*این س��وال در قالب سوال 7  جواب داده شد و ضمناً شهرداری ها 
اکث��راً درآمد خ��ود را از این بخش تأمین می کنن��د پس  چگونه با 

صاحبان کار و مجریان همکاری نکنند.
9- انتظار شما از ناظرین چیست؟

* از ناظرین انتظار داریم:
1- نقشه های محاسباتی را به  دقت  مطالعه  کنند و اشکاالت و ایرادات 
را مرتفع کنند و قبل از بتن ریزی موضوع را به اطالع کارفرما برسانند.

2- زمان های بیشتری را  برای نظارت صرف کنند .
3- ناظرین خود را در مقابل س��ازندگان ندانند بلکه در کنار آنها قرار 
گیرند و با درایت  و همکاری یکدیگر کار بهتر و مطلوب تری ارائه دهند .

4- در زم��ان  بحران��ی تصمیمات مقتضی را بگیرند و با رش��ادت و 
دلیری راهکار ارائه نمایند تا بتوانند پروژه را پیش ببرند.
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چ��را باید یک س��اختمان از تکنولوژي برتري چون اتوماس��یون 
برخوردار باش��د و اصاًل اتوماس��یون س��اختمانی یعنی چه؟ این دقیقاً 
مطلبی است که در این قسمت به کنکاش آن پرداخته ایم. اتوماسیون 
به زبان ساده تر یعنی اتوماتیک کردن عکس العمل ها نسبت به برخی 
از رویدادها و با این تعریف حتی یک سیس��تم اعالم س��رقت یا اعالم 
حریق ، به تنهایی ٍش��مایی از اتوماسیون هس��تند. یعنی زمانی که در 
یک س��اختمان حریقی در حال شکل گیري است، بتوان با استفاده از 
تجهیزات خاص، از آن مطلع ش��د و نس��بت به آن عکس العمل نشان 
داد. اصلی ترین دلیل اینکه بعضی افراد در برخورد اول از این مس��أله 
استقبال نمی کنند، عدم شناخت کامل ماهیت این تکنیک است. این 
دسته با خود می اندیشند که اتوماسیون ساختمان یعنی کنترلی شدن 
همه تجهیزات و این یعنی تنبلی!  مثاًل یکی از دوس��تان خود من در 
اولین برخورد با این مس��أله با لحن تمس��خرآمیزي گفت:  به چه درد 
می خورد که بتوانم براي روشن کردن کولر، چراغ ها یا باز کردن درب 
واحد و یا حتی براي بس��تن ش��یر گاز از ریموت کنترل استفاده کنم؟ 
هر وقت الزم باش��د از جاي خود برخاس��ته و درب را باز می کنم و یا 
ه��ر کار دیگر که نیاز دارم را خودم انجام خواهم داد. من به سیس��تم 

هوشمند یا اتوماسیون نیازي ندارم ! 
دقیقاً مس��أله همینجاست !دانش��مندان این رشته هرگز به این 
موضوعات به عنوان اهداف اتوماس��یون نمی اندیش��ند و اساس��اً علل 
اصل��ی ارائه این تکنولوژي اینها نیس��ت. بلکه ابتدا تجهیز س��اختمان 

به پردازش��گرهاي مورد نیاز جه��ت نیل به اهداف 
ایمنی، امنیتی و بهینه سازي مصرف انرژي 

به عنوان اهداف پایه اتوماسیون در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت و س��پس به ارائه 

خدمات کنترلی ش��دن تجهی��زات ولوکس کردن قابلی��ت ها، بعنوان 
گزین��ه هاي کم هزینه که به راحتی قابل وصول هس��تند و می توانند 
در ایجاد یک حس زیبا از زندگی در رفاه بیش��تر نقش داش��ته باشند، 
نگاه شده اس��ت.. افراد بسیاري به دلیل اتصالی هاي برق و یا حوادث 
پس از وقوع زلزله دچار صدمات جس��می، جانی و مالی ش��ده اند که 
اتوماس��یون در کاه��ش این صدم��ات نقش به س��زایی دارد. در واقع 
خاس��تگاه اتوماس��یون در س��اختمان، جلوگیري از آسیب هایی است 
که انس��ان به دلیل مش��کالتی از قبیل مشغله ذهنی، کمبود فرصت و 
یا خطاهاي انس��انی در طی قرن ها نتوانس��ته با آن مقابله کند. همه 
س��اله شمار بسیاري از خانه هاي همنوعان ما و یا خودمان دستخوش 
س��رقت و یا طعمه حریق شده اند. چراغ ها و المپ هاي اضافی که به 
دلیل عدم توجه انسان همیشه روشن هستند، سیستم هاي سرمایشی 
و گرمایش��ی که به دلیل عدم پردازش صحیح، بی وقفه در حال اتالف 
منابع با ارزش انرژي هس��تند و صدها م��ورد دیگر همه از موضوعاتی 
می باش��ند که ما را براي داشتن یک خانه هوشمند ترغیب می کنند. 
آیا تا به حال براي خود شما پیش نیامده که مثاًل پس از خروج از خانه 

شک کنید که آیا اجاق گاز را خاموش کرده اید یا خیر؟!
آیا تا به حال با این مورد برخورد نداشته اید که یکی از همسایگان 
آپارتم��ان، در منزل حضور نداش��ته و در داخل خانه او یک ترکیدگی 
لوله و نشت آب باعث تخریب خانه او و همسایگانش شده باشد و چون 
آن همسایه در مسافرت به سر می برده هیچ راهی براي متوقف کردن 

این حادثه نداشته باشید؟!
ح��ال تصور کنید اگر این خانه هوش��مند بود، در هنگام 

مهندس علیرضا قایخلو 

مهندس فرزین کاظمی فرد
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مهندس علیرضا قایخلو 

مهندس فرزین کاظمی فرد

خ��روج صاحبخانه از منزل آب و گاز را به طور خودکار قطع می کرد و یا 
فرد مالک می توانست از همان شهري که به مسافرت رفته فقط با استفاده 
از تلفن و به راحتی ش��یر اصلی آب واحد خود را ببندد. آیا این ها چش��م 
اندازهاي مثبت و قانع کننده اي براي اتوماسیون یک خانه نیست؟ به نظر 

شما با ارزشترین چیز در یک ساختمان کدام است؟
آیا چیزي با ارزش تر از جان ساکنان یک خانه وجود دارد؟ والدینی 
ک��ه به دلیل نش��ت گاز در خان��ه فرزند دلبند خود را از دس��ت داده اند، 
خانواده هایی که بر اثر عدم تجهیز ساختمان خود دچار زیان هاي جانی، 
مالی و روانی غیر قابل جبران ش��ده اند، حتم��اً دقیقاً این مطلب را تأیید 
می کنند. آیا زمان آن نرس��یده که به فک��ر تغییر فرهنگ فنی خانه هاي 
خ��ود باش��یم و بپذیریم که یک خانه باید چیزي بی��ش از درب و دیوار و 
پنجره باشد تا بتواند حافظ امنیت و سالمت خانواده ها باشد؟ جالبتر این 
که هزینه این اقدامات پیش��گیرنده نس��بت به کل بنا کسر بسیار ناچیزي 

است و می توان به راحتی آن را در آمار هزینه ها نادیده گرفت!
چ��را اکنون که روز به روز اتومبیل هایی با تکنولوژی هاي بهتر وارد 
بازار می ش��وند و باز هم مصرف کننده را راض��ی نمی کنند، هنوز به باال 
بردن تکنولوژي یک خانه نمی اندیش��یم؟! ش��اید عده اي بگویند که این 
تکنول��وژي هاي برتر حتی در صنعت خودرو نیز مختص اتومبیلهاي گران 
قیمت است ولی با یک نگاه منطقی در می یابیم که در صنعت ساختمان 
هنوز حتی در خانه هاي گران قیمت نیز به چیزي جز همان نگاه س��نتی 
معماري پرداخته نش��ده اس��ت. اس��تفاده از بهترین مصال��ح و طرح ها و 
رن��گ ه��اي زیبا و حتی درب و پنجره هاي جدید و....  باز هم جاي خالی 

هوشمندسازي را پرنمی کنند.

بل��ه، زمان آن فرا رس��یده تا در کالبد ب��ی روح خانه هایی از جنس 
س��نگ و چوب و س��یمان، ج��ان تازه اي تزریق ش��ود و ای��ن کالبد را با 
ش��بکه هاي هوشمند داراي رگ و اعصاب مصنوعی بسازیم و به قول یکی 
از دوستان بذله گوي من، باید خانه هایمان را با شعور کنی)!(  تا به ما در 
داشتن یک زندگی بهتر و بدست آوردن آرامش و امنیت خاطرکمک کنند. 
بد نیس��ت از نگاه دیگري هم مس��أله را مورد توجه قرار دهیم. منتقدانی 
که اتوماس��یون را چیزي جز لوکس کردن خانه نمی بینند، خودش��ان در 
ساخت خانه ها نهایت تالش را براي لوکس شدن پروژه به خرج می دهند. 
دقیقاً به همان دلیل که در طراحی ش��ومینه، پوش��ش هاي مختلف براي 
دیوار، س��قف و کف خانه ها، انتخاب سنگ و کاشی هاي گرانقیمت، درب 
هاي مجلل و ش��اهانه و...  هزینه کردن منطقی اس��ت، هزینه کردن براي 
اتوماس��یون حتی اگ��ر از جنبه لوکس و فانتزي به آن ن��گاه کنیم، کاماًل 
منطقی باشد. همه ما از داشتن خانه هاي هر چه زیباتر لذت می بریم و از 
بکار بردن هنر و زیبایی در خانه به عنوان محیطی که یک خانواده بیشترین 
زمان را در آن س��پري م��ی کند، می توانیم حس بهتري بدس��ت آوریم.

BMS  که مخفف System Building Management  می باشد 
به سیستمی اطالق می شود که توسط آن بتوان موارد مورد نیاز یک ساختمان 
را کنترل و مدیریت کرد. عبارت معادل BMS در زبان فارس��ی سیس��تم 
مدیریت جامع ساختمان است نکته قابل توجه، کلمهBuilding. می باشد 
که نش��ان می دهد دامنه پوش��ش سیستم مربوط به کل ساختمان است.

به طور مثال ممکن است نیاز داشته باشیم در یک برج با تعداد طبقات 
متعدد و مس��احت زیاد، مواردي از قبیل وضعی��ت کارکرد موتورخانه ها، 
اگزوزفن ها، روش��نایی هاي س��اختمان، وضعیت قف��ل درب هاي اصلی، 
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روش��ن یا خاموش بودن پله هاي برقی، وضعیت اعالم حریق یا نش��ت 
گاز و... را به صورت پیوس��ته کنترل نماییم. این همان کاري است که 
BMS امکان انجام آنرا برایتان بوجود می آورد. در واقع هر وس��یله یا 
هر پارامتري که نیاز به کنترل و بررسی آن داریم باید به BMS متصل 
شود. در این صورت از طریق مانیتور یا مانیتورهاي مربوطه می توانیم 
ضمن اطالع از وضعیت موجود، در صورت لزوم، فرامین مورد نظر را صادر 
کرده و تجهیزات مورد نظر خود را خاموش، روشن و یا کنترل نماییم.

نکته حائز اهمیت در اس��تفاده از یک سیس��تم جامع هوشمند، 
برقراري ارتباط بین اجزاي سیستماتیک یک پروژه است. به طور مثال:  
اگر در یک خانه، نش��ت گاز اتفاق بیفتد، سیس��تم اعالم نشت گاز آن 
را تشخیص می دهد و آژیر خطر را به صدا درآمده و یا حداکثر اینکه 
ش��یربرقی گاز را جه��ت جلوگیري از ادامه نش��ت گاز، قطع می کند. 
اگ��ر مالک ای��ن خانه در خارج از آن باش��د و در هن��گام مراجعت به 
منزل اطالعی از نش��ت گاز نداشته باش��د و از طرفی سیستم دیگري 
مثل روش��نایی اتوماتیک در منزل خود نصب کرده باشد)سیس��تمی 
ک��ه با مش��اهده فرد به صورت خ��ودکار چراغ ها را روش��ن می کند( 
چ��ه اتفاقی ممکن اس��ت رخ دهد؟ توجه کنید که گاز نش��ت کرده و 
سیستم اعالم نشت گاز هم آژیر و...... را انجام داده است )بدون ارتباط 

با سیس��تم هاي دیگر( و از طرفی روشنایی اتوماتیک منتظر است تا با 
ورود ش��خص چراغ ها را روش��ن کند. در صورت زیاد بودن حجم گاز 

نشتی، احتمال انفجار بسیار زیاد است.

ویژگ��ی سیس��تم  BMS این اس��ت که بین اجزاي سیس��تمی 
مجموعه مثل سیس��تم اعالم نشت گاز و روش��نایی اتوماتیک، ارتباط 
منطقی برقرار می کند و مثاًل از روش��ن ش��دن اتوماتیک چراغ ها در 
صورت نش��ت گاز جلوگیري بعمل م��ی آورد. در یک BMS می توان 
بین هم��ه موضوعات ارتباط منطقی مورد نی��از را برقرار کرد. به طور 
مثال درب هاي خروجی یک س��اختمان در هنگام بروز آتش س��وزي، 
جهت فرار س��اکنان به ص��ورت خودکار باز می ش��وند و بالعکس، در 
صورت وقوع س��رقت به صورت خودکار جهت جلوگیري از فرار سارق، 
بس��ته ش��وند. بنابراین در این مثال، بین سیس��تم اعالم حریق، اعالم 
س��رقت و کنترل تردد ارتباط برقرار شده است. در واقع این مهمترین 
ویژگی BMS اس��ت.. ویژگی که به دلیل دارا بودن هوش مصنوعی و 
قابلیت برنامه نویس��ی وتنظیمات در آن بوجود آمده است و بیانگر این 
موضوع است که به لحاظ تئوري محدودیتی براي اتصال سیستم ها و 
تجهیزات مختلف به BMS و تعریف نوع هماهنگی بین آنها وجود ندارد.
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الف- مقدمه 
با توجه به مصرف روز افزون وس��ایل خانگي برقي ضروري است، 
کلیه اعضاء خانواده با اصول صحیح کار با این وس��ایل آش��نا شده و از 

خطرات موجود مطلع گردند. 
بدن انس��ان در مقابل عبور جریان برق، مانند یک جس��م هادي 
عمل مي کند. البته بدن انس��ان مانند اجس��ام فلزي ب��ا مقاومت کم 
نیست بلکه از موادآلي و نیمه مایع که مقاومت آنها زیاد است تشکیل 
ش��ده و ب��ه همین عل��ت جریان ب��رق در حین عب��ور از آن افت پیدا 
کرده و ایجاد حرارت نس��بتاً زیادي مي نماید. عبور جریان برق از بدن 
انسان س��بب بروز عوامل ناگواري از جمله ایست قلبي، بیهوشي، فلج 
تنفس��ي،خفگي، سوختگي و انقباضات عضلي مي گردد. که گاهي این 
عامل س��بب پرتاب مصدوم و در نتیجه شکس��تگي اس��تخوان نیز مي 
ش��ود. در برق گرفتگي عامل اصلي و مخاطره آمیز شدت جریان است. 
به عبارت دیگر عامل مرگ مصدوم، ش��دت جریان مي باش��د. جریان 
برق با شدت 2 میلي آمپر فقط باعث ایجاد لرزش خفیفي در بدن می 
گردد و جریان هاي باالتر از 9 میلي آمپر سبب بروز شوک زود گذر در 
س��طح بدن مي شود. در جریانهاي باالتر از30 میلي آمپر خطر مرگ، 

انسان را تهدید مي کند. 
ب- رعای��ت ن��کات ایمني زی��ر درهن��گام کار با وس��ایل برقي 

می بایستی همیشه به یاد داشته باشیم:
1- در تعمیرات لوازم برقی از افراد مجاز استفاده نمایید.

2- پریزه��ای برق را با در پ��وش ایمنی محافظت نمایید تاموجب برق 
گرفتگي بچه ها نشود.

پریز بادرپوش محافظ                       پریز بدون درپوش محافظ

3- با دس��ت مرطوب و خیس به بدنه تجهیزات برقدار مثل پریز ،کلید 
و...دست نزنید.

4- همیش��ه بخاطر داشته باشید در اطفاء حریق لوازم برقی، اول فیوز 
اصلی منزل قطع و سپس اقدام به اطفاء حریق شود و

مناسب ترین وسیله کپسول گاز منواکسید کربن می باشد.    
5- همیشه از لوازم برقی خانه در زمان های مشخص بازدید و وضعیت 

روکش سیم ها، دو شاخه را بازدید و رفع نقص نمایید.
6- درموقع استفاده تجهیزات سیار، سیم های لخت وارتباط های سیم 
را دقیقاً مراقبت نمایید. ازدوش��اخه و رابط های نو برای افزایش طول 
اس��تفاده نمایید. در ضمن خطر زدگی س��یم و ضربات مکانیکی را نیز 

در نظر داشته باشید.
7- در موقع خارج کردن وس��یله برقی همیش��ه دو ش��اخه مربوطه را 
از پریز جدا کنید و هیچ وقت س��یم را نکش��ید، چون خطر جدا شدن 

اتصال و خطرات بعدی وجود دارد.
8- وسایلی مثل تلویزیون را دور از وسایلی که با آب ارتباط دارند مثل 

سماور برقی،کولر، ماشین لباسشویی استفاده نمایید.
9- در ش��وفاژخانه که عمدتاً به دلیل س��یم کشی های غیراصولی که 
امکان دارد درکف زمین احداث ش��ده باش��د وبدلیل وضعیت مرطوب 
و لوله  آب، همیش��ه در تعمیرات خطر برق گرفتگی برای افراد وجود 

دارد مراقبت کامل نمایید.
10- از پریز هاي چند راهه اس��تاندارد برای دستگاه ها استفاده شودتا 

ازخطر گرم شدن محل اتصال جلو گیري  شود.
11-درمواقعی که احتمال انتشار گاز درآشپزخانه وجود دارد، ازقطع و 

وصل کلیدخودداری نمایید.
12- ابزاری مثل دریل خطرات متعددی دارد. مثل وضعیت چرخش��ی 
در صورت درگیرش��دن با ش��ال گردن یا امثال آن و حتی موی سر و 
حادث��ه جدی ایجاد نمایید. در ضمن خطر دیگر مته کردن اس��ت که 

امکان دارد در مسیر سیم برق باشد. 
 13- درموقع تعویض المپ سوخته بعلت استفاده از نردبان یا صندلی 

مهندس فردین عنایتي کلیجي
مهندس محمد تقي عنایتي کلیجي

عضو دفترنمایندگي نظام مهندسي
و کانون مهندسین ساختمان ساري 

شرکت برق منطقه ای
 مازندران وگلستان
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نامناس��ب و احتمال وجود برق همیش��ه خطر س��قوط وجود دارد.این 
مسئله را جدی بگیرید.

14- در مواقع آتش س��وزی توجه نمایید آسانس��ور وس��یله مناسبی 
جهت جابجایی نیست.

15- در موقع اس��تفاده از وسائل الکتریکی گرما ساز )بخاری( همیشه 
خطرداغ شدن دوشاخه و وسایل مجاور بخاری است.

16- اس��تفاده از فیوز جریان نشتي )محافظ جان ( و سیم سوم )ارت( 
براي ایمني افراد و دستگاهها ضروري است.

ج- ایمنی در مورد تعمیرات و احداث بنای ساختمان
1- درموق��ع حفاری وگودبرداری بخصوص در قس��مت های پیاده رو 

مراقبت نمایید که کابل های زیر زمینی آسیب نبینند.
2-  جهت کارهای ساختمانی که احتیاج به برق دارد، عوامل ساختمانی 

نبایستی تجهیزات برقی را بااستفاده از شبکه برق بصورت 
غیر مجاز و با دستکاری )قالب انداختن ویاروش های دیگر( راه اندازی 
نمایند. چون در هر صورت شما به عنوان کارفرما درمقابل افراد و اداره 

برق مسئول هستید.
3- مس��ئله حریم سیم های برق را جدی بگیرید، چون حوادث منجر 
به فوت و قطع عضو، بسیاری دراثر این بی توجهی، اتفاق افتاده است. 
قبل از زدن داربس��ت و مواردی که ایجاد خطر دارد حتماً با اداره برق 

منطقه هماهنگ باشید.
4- در عملیات س��اختمانی مراقبت نمایید که اش��یاء فلزی از طبقات 
به س��یم های برق برخورد نکند. همچنین اش��یاء فلزی از باال و پایین 

پرتاب نکنید)در حریم سیم های برق(.
5- در زیر خطوط فش��ار قوی اقدام به احداث بنا نکنید. خطر ش��ما را 

تهدید خواهد کرد.
6- جهت کارهای جوش��کاری به دلیل ایجاد نوسان ولتاژ برق از کنتور 

برق استفاده ننمایید و از برق سیار استفاده نمایید.
7- در مواقع س��اخت و ساز که احتیاج به تغییر محل کنتور می باشد. 
قب��ل از اقدام به تخریب، ب��ه اداره برق منطقه مراجعه و درخواس��ت 

جابجائی انشعاب بدهید.
8- با دست مرطوب و خیس به فیوز پای کنتور دست نزنید.

9- در موق��ع نظافت در پارکینگ مراقب��ت نمایید تا آب به تجهیزات 
برقی و کنتور پاشیده نشود.

10- اگر ولتاژ برق ش��دیداً کم ش��د، فوراً پریز لوازم برقی را خارج و به 
اداره برق منطقه خود اطالع دهید.

11- اگ��ر در قط��ع برق اق��دام به گرفتن ب��رق اضط��راری از ژنراتور  
اضطراری می کنید، ش��دیداً مراقبت نمایید تا برق اضطراری به شبکه 

وارد نشود. تمامی تمهیدات الزم را در نظر بگیرید.
12- بعد از قطع برق و وصل مجدد اگر پریزهای برق را خارج کرده اید، 

کلید های آن قطع و به تدریج وارد مدار نمایید.
13- در صورتیکه بر اثر نقصی در برق به وسایل الکتریکی شما آسیبی 
برسد، مراتب را کتباً و شفاهی به اداره برق منطقه اطالع دهید. خاطر 
نش��ان می گردد تعمیرات باید توس��ط مراکز مجاز و در صورت امکان 

علت عیب ذکر شود.
14- در مواقع طوفان و رعد و برق بهتراس��ت لوازم برقی حساس مثل 

تلویزیون، یخچال، کامپیوتر را خاموش و از پریز جدا نمایید.
15- فیوز پای کنتور را نباید افزایش آمپر داد.

16- نمراتور کنتور را مراقبت نمایید که بی حرکت نباش��د و مراتب را 
در این صورت به برق منطقه خود اطالع دهید.

17- در محیط مرطوب مانند حمام از وسایل برقی نظیر بخاری برقی، 
سشوار، ریش تراش و ماشین لباسشویی استفاده نکنید.

18- در پشت بام ها مراقبت نمایید در هنگام برف روبی یا سایر موارد، 
مواد به روی س��یم های برق ریخته نشود ضمن اینکه در رطوبت، پارو 
و مواد عایق نیز هادی شده و خطر برق گرفتگی و حادثه وجود دارد.

19- درختانی که درگیر با شبکه هستند بخصوص درختان میوه، برای 
بچ��ه ها و جوانان که باالی درخت رفته اند در مواقعی که امکان خطر 

دارد، مراقب باشید.
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  20- چنانچ��ه در زمینه برق تخصص ندارید ب��ا رعایت نکات ایمنی 
فقط کارهای س��اده ای از قبیل تعویض المپ ه��ای معمولی را انجام 

دهید و به کارهای مهمتر که نیاز به تخصص دارد اقدام ننمایید.
د- ایمنی در مورد لوازم اندازه گیری )کنتور(

1- محل کنتور از آسیب های مکانیکی و رطوبت حفظ شود.
2- فیوزهای کنتور نباید دس��تکاری و اگر نوع فیوز فش��نگی است در 

موقع قطع از سیم با قطر بیشتر یا لوازم دیگری استفاده نشود.
3- دق��ت نمایید وقتی فیوز پای کنتور را قطع می کنید، با فازمتر در 

پریز آزمایش نمایید تا مطمئن شوید برق قطع شده است.
4- محل نصب کنتور برق

 و کنتور گاز بایستی از یکدیگر فاصله مناسب داشته باشند.

5- اگ��ر در پایه فیوز ب��ر اثر حرارت، داغ و ایجاد جرق��ه نمود، فوراً با 
احتی��اط فیوز را باز ک��رده و به اداره حوادث ام��ور برق منطقه جهت 

اصالح، اطالع دهید.

و- توصیه های ایمنی، فنی و اقدامات الزم هنگام قطع برق
1- حریم برق را رعایت و از سقوط هر نوع میله فلزی مانند آنتن 
تلویزیون بر روی ش��بکه های عمومی ب��رق جلوگیری فرمایید. هنگام 

قطع برق از انجام هر اقدامی ابتدا چند لحظه صبر کنید.
2- اگر در بررس��ی اولیه متوجه شدید که قطع برق تنها مربوط 
به منزل و یا محل کار ش��ما نبوده و بقیه همسایگان نیز دچار مشکل 
خاموش��ی ش��ده اند، بنابراین در چنی��ن حالتی با پرهی��ز از هرگونه 
دستکاری کنتور و یا تأسیسات برق رسانی، بالفاصله مراتب را از طریق 
تلفن های من��درج در روی قبوض برق  مصرفی به واحد حوادث امور 
برق منطقه  اطالع دهید. در صورتی که قطع برق فقط مربوط به منزل 
و یا محل کار شما باشد در آن صورت با احتیاط کامل نسبت به بررسی 
کلید و فیوز نصب ش��ده در زیر کنتور اق��دام نمایید. اگر قطع برق به 
علت س��وختگی فیوز و یا در اثر عملکرد کلید باش��د توصیه می شود 
قب��ل از وصل مجدد کلید و یا فیوز، ارتباط کلیه وس��ایل برقی متصل 
به سیس��تم داخلی را از طریق قطع کلید وس��یله مربوطه و یا کشیدن 
دو ش��اخه آن از پریز از سیس��تم داخلی جدا نموده و سپس نسبت به 
وصل کلید و یا فیوز قبل از کنتور اقدام نمایید. فراموش نش��ود پس از 
برقراری مجدد جریان برق نس��بت به وصل آن دسته از لوازم برقی که 

کارکرد آنها مورد نیاز می باشد اقدام گردد 
در صورتی که پس از بررس��ی کلید و یا فیوز نصب شده در   -1
جوار کنتور مش��اهده گردید که کلید و یا فیوز سالم است و در حالت 
وصل می باش��د، این نش��انگر آن است که قطع برق مربوط به انشعاب 
قب��ل از کنتور بوده و در این مورد هم با پرهیز از هر گونه دس��تکاری 
کنتور و یا انش��عابات قبل از کنتور مراتب را از طریق همان تلفن های 
مندرج بر روی قبض به واحد حوادث امور برق مربوطه اطالع دهید.  

2-درصورتیکه اختاللی در برق منزل پیش آمد، هرگز تجهیزات 
برقی بیرون مثل جعبه انشعاب ها را باز واقدام به تعمیر نکنید و هرگز 

از تعمیرکار الکتریکی نخواهید این کار را انجام دهد.
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در ش��ماره پیشین درآمدی داش��تیم بر موسیقی و ادبیات ساز و 
آواز در دیار پر از صوت و الحان تپورستان. همچنین اشاره نمودیم که 
آهنگ های قابل احصا در حوزه موسیقی مازندران به دو بخش سازی و 
آوازی قابل تقسیم است. برخی از نواها و آهنگ ها سازی هستند مانند 
میش��ی حال، یک چوبه و دوچوبه. برخ��ی آوازی اند مانند چارواداری، 
الحان چاوش��ی و تعزیه و گاه دس��ته ای که در طبقه بندی کارکردی 
موسیقی این ناحیه به نام هایی چون نواجش، موری و احیاناً گهره سری، 
از آنها یاد شده است. برخی نیز در هر دو دسته مذکور قرار می گیرند 
مانن��د کتولی که در ش��ماره قب��ل از نظر خوانندگان عزیز گذش��ت. 
در این ش��ماره به بررسی موسیقی در جشن ها و مراسم عروسی 

و پایکوبی می پردازیم. 
معموالً جشن ها و عروسی ها در فصل پاییز پس از فصل برداشت 
انجام می شد. چون بودجه ساالنه و زمان هر دو برای روستائین کاماًل 

مشخص می شد. 
رق��ص، یکی از موضوعات فرهنگی جوامع بش��ری اس��ت که در 
اغلب جوامع ابتدایی، خاس��تگاهی آیینی داشته است. به همین دلیل 
حرکات موزونی که کلیات هر رقص را تش��کیل می دهند، عمدتاً جزء 
ب��ه جزء نمادین بوده و هر فرم و حرکتی دارای معنی یا معانی خاصی 
بوده اس��ت. این معناها در ابتدا ) یعنی در ادوار گذشته( برای آموزنده 
رق��ص در جوامع ابتدای��ی به همراه آموزش، یعن��ی توضیح چرایی به 
همراه چگونگی حرکات، بیان می شد. اما بعدها رفته رفته معنای اولیه 
و درونی آن به دست فراموشی سپرده شده و تنها حرکات آن نسل به 

نسل و سینه به سینه انتقال یافت. 
مازن��دران یکی از ایالت های ش��مالی ایران اس��ت که به خاطر 
ش��رایط جوی و اقلیمی اغلب س��اکنان این اس��تان از قدیم االیام به 
کار کش��ت و برز می پرداختند و گروه دیگری از این س��اکنان به کار 

دامپروری و دامداری مبادرت می ورزیدند. 
بدیهی اس��ت ش��رایط س��کونت در جلگه های مازندران، بس��تر 
مناس��بی برای خلق موضوعات و پدیده های فرهنگی ایجاد می نمود 
و بس��یاری از آداب و رس��وم و موضوع��ات فرهنگ��ی در ابتدا توس��ط 
کش��اورزان یکجا نشین طراحی و خلق می ش��د و رفته رفته در میان 

مردم کوهستان ) کوچ نشینان( گسترش می یافت. 

در ادامه این نوشتار به توضیح مفاهیم حرکات رقص در مازندران 
خواهیم پرداخت. 

از نمون��ه های کهن رقص مازندران هی��چ اطالعی در تاریخ ها و 
نوشته های قدما به دست ما نرسیده است، اما آنچه که به امروز رسیده 
براساس مس��تندات میدانی رقص در مازندران دو نوع است: 1- رقص 

خرمن 2- سما ) چکه سما( 
در جش��ن س��االنه به نام جش��ن خرم��ن که پ��س از اتمام کار 
کش��اورزی یعنی حدود اواسط شهریور س��ال خورشیدی که مقارن با 
نیم��ه ی »کرچه ماه« ) Kerche mah( براس��اس تقویم باس��تانی 
مازندران اس��ت. مکانی که این جش��ن در آن برپا می ش��د»کاکرون« 
خوانده می ش��د؛ که به زمین مس��طحی با مساحتی حدود 2500 متر 
مرب��ع، جایی در حوالی روس��تا اطالق می ش��د. پ��س از جمع آوری 
محصول کشتزاران زمان برگزاری جشن مذکور، توسط ریش سپیدان 
روستا معین شده و خبر تعیین زمان جشن دهان به دهان می گشت. 
این جش��ن معم��والً دو تا چهار روز به ط��ول می انجامید. رقص 
خرمن یکی از اجزاء الینفک این جشن بوده است. در حقیقت منشأ و 
خاس��تگاه رقص خرمن، اجرای حرکات نمایشی و موزون کار کشت و 

برز ) مراحل کاشت، داشت و برداشت( بوده است. 
جشن خرمن جشنی بوده که مردم برزگر طی آن با برپایی مراسم 
ش��اد و نواختن ساز، خس��تگی روزهای کار، تحمل مشقت جمع آوری 
محصول زیر تابش آفتاب طاقت فرسای تموز را از تن به در می کردند 
و نیز این جشن که با هلهله و شادی برگزار می شد شکر نعمت خداوند 

و سپاسگزاری از آفریدگار بوده است. 
تفاوت ه��ای رقص خرمن در مناطق مختل��ف مازندران تنها در 

جزئیات و خالقیت های فردی مصداق دارد. 
نمونه ای از حرکات نمایشی رقص خرمن که در میان مردان اجرا 

می شده است بدین ترتیب می توان برشمرد: 
»بین��ج س��ر بیت��ن« ) Binj sar bayten( خوش��ه های   -1

دسته بندی شده برنج را بر روی سر حمل نمودن 
»کوفا هاکردن« )Koofa hakerden( انباشتن دسته های   -2

برنج بر روی هم و ساختن خرمن 
»جین��گا بس��اتن« )Jinga besaten ( آم��اده ک��ردن و   -3

ارائه دهندگان: مهندس مطهره ذکریائی 
مهندس ثمانه شفیع زاده
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گسترانیدن دسته ها و ساقه های برنج برای آغاز مرحله ی خرمن کوبی 
» اسب دور هدائن یا جینگا بزوئن«   -4 

 )Jinga bazooen( یا )Asb door hedaen (
» لیفا بزوئن« ) Lifa bazoen( به هوا پاشیدن ساقه هایی   -5
که دانه های برنج در البه الی آن مانده اس��ت، توسط چوبی بلند که 
قس��مت نوک آن دوشاخه می شود، در مسیر باد مالیمی که موجب 

جدا شدن دانه های برنج از کاه می شود. 
» فی یه بزوئن« ) Fiye bazoen(  گردآوری و انباشتن   -6

برنج در یکجا به وسیله پارو 
» بین��ج بپات��ن« ) Binj bepaten( به هوا پاش��یدن   -7

دانه های انباشته شده برنج که توأم با کاه و کلش های ریز است، در مسیر 
باد مالیم، جهت جدا نمودن کاه و کلش ریز باقی مانده در میان دانه های برنج 

 )Nenge siva hakerden  ( هاک��ردن«  س��یوا  ننگ��ه   «  -8
جمع آوری کاه و کلش جدا شده در مرحله قبل و انباشتن آنها 

در این مرحله چنین عباراتی توسط رقصنده به آوای بلند خوانده می شود: 
اول نوم خدائه/ دویم نوم محمد رسول ا.. / سیم علی ولی ا... و ... 

حرکات نمایشی در رقص خرمن زنان، عالوه بر مراحل مذکور ) البته به جز مرحله چهارم 
» اسب دور هدائن« ( که عملی مختص مردان است، اعمال کشاورزی قبل از مرحله برداشت را نیز 

شامل می شود و آن حرکات عبارتند از 
تیم او بزوئن ) Tim ou bazooen( بذر در آب نهادن   -1

»تیم هشندی ین« )Tim hashendiyen( بذر افشانی   -2
»نشا«  )Nesha(نشا کردن   -3

» وجین « )Vejin( کندن علف های هرزی که در البه الی گیاه برنج می روید   -4
» بین��ج تاش��ی« )Binj tashi ( بریدن س��اقه های رس��یده برنج توس��ط داس و   -5

بستن آنها به صورت دسته ای 
» بینج سر بیتن«) Binj sar bayten( که همان مرحله اول   -6

در این مرحله، دس��ته های خوش��ه ی برنج که »کسو« )Kasoo( نام دارد را به منظور 
خرمن نمودن و گردآورن در یکجا بر روی سر حمل می کردند. 

زن��ان در ادامه ی اجرای حرکاتی که در مراحل رقص مردان بیان ش��د مراحل زیر را 
نیز انجام می دادند: 

 )Binj ou dang – Padang boorden ( بینج اودنگ یا پادنگ بوردن «  -1
بردن کیسه های حاوی دانه های برنج جدا شده از ساقه ها به آسیاب آبی 

» دون��ه هپات��ن« )Doone hepaten( تمیز نمودن دانه های برنجی که  در   -2
اودنگ پوس��ته ی آن را از مغز دانه ها جدا می نمودند و آماده س��اختن آن برای مرحل 

شستن برنج 
»دون��ه بشس��تن« )Doone bashosten( شس��تن برن��ج تمی��ز ش��ده   -3

برای پختن آن 
ی��ا  اج��اق  س��اختن  آم��اده   )Kele hakerden  ( هاک��ردن«  کل��ه   «  -4

افروختن هیزم 
» پال بپتن « ) Pela bapeten( پختن برنج بر اجاق هیزمی   -5

با انجام یافتن این مراحل ، نوازنده س��از ) که معموالًً از س��رنا و نقاره » دو سر 
کوتن« استفاده می شد، قطعه ای شاد نواخته و با هلهله ی تماشاچیان، رقص خرمن 
به پایان می رس��ید و پس از آن برنامه ها و موضوعات دیگر جشن برگزار می شد. 
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این قرارداد فی مابین ش��رکت ............... به نمایندگی ............... به نشانی...............تلفن...............که در این قرارداد پیمانکار 
نامیده می شود از یک طرف و آقای...............فرزند...............به شماره شناسنامه...............و به نشانی...............تلفن...............به 
نمایندگی از...............که از طرف دیگر کارفرما نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

ماده یک – موضوع قرارداد
عبار ت اس��ت از عملیات گودبرداری، خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک محل احداث س��اختمان ........................ واقع در 
....................... و تخلیه در گودهای مجاز شهرداری با استفاده از ماشین آالت مورد نیاز اعم از بیل مکانیکی، لودر، کامیون 

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد
2 – 1 – قرارداد حاضر

2 – 2 – نقشه و مشخصات فنی
2 – 3 – کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابالغ می گردد.

2 – 4 – آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان در ارتباط با رعایت موارد مربوط 
به عملیات گودبرداری، حمل و تخلیه خاک که بدون ضمیمه نمودن، جزء اسناد قرارداد می باشد.

ماده سه – مبلغ قرارداد
مبل��غ کل ق��رارداد حدوداً ........................ ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باش��د که 
بر اس��اس صورت وضعیت پیش��رفت کار و طبق تأیید کارفرما یا دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود. چنانچه حجم 
عملیات اضافه ش��ده بیش از %25 مبلغ فوق الذکر باش��د نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق ش��ده 
فی مابین خواهد بود. مبلغ خاک کنده ش��ده حاصل از طول × عرض  × ارتفاع زمین  و بار گیری و حمل از قرار هر متر 

مکعب  ............. ریال می باشد.
تبصره 1: پیمانکار از نوع و مشخصات خاک مورد گودبرداری اطالع کامل دارد و هیچگونه اضافه بهایی از بابت محدودیت 

و صعوبت کار پرداخت نمی شود.
تبصره 2: بهای بخش��ی از عملیات گودبرداری که به لحاظ رعایت مسائل ایمنی می بایست به صورت دستی انجام گردد 

از قرار هر متر مکعب خاک کنده شده و حمل شده به خارج از کارگاه مبلغ ............................... ریال می باشد.
تبصره 3: به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

تبصره 4: بهای ایجاد رمپ توسط بیل مکانیکی مبلغ ..................... ریال می باشد.
ماده 4 –  نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما 
با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر %10 حسن انجام کار و %5 مالیات اقدام خواهد شد.

ماده 5 –  مدت قرارداد
مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد و تحویل زمین به پیمانکار ..................... روز می باشد. ) تحویل زمین با تنظیم صورت 

مجلس عملی خواهد شد (
تبصره 1: در صورتیکه پیمانکار باعث تأخیر یا طوالنی ش��دن مدت انجام کار گردد مطابق با موارد پیش بینی ش��ده در 

قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره2: بنابر نظر کارفرما در صورتی که هیچگونه تقصیری ناش��ی از انجام کار و تعهدات پیمانکار نباشد تأخیرات پیش 

آمده مجاز به مدت قرارداد بنابر نظر کارفرما اضافه خواهد شد.
ماده 6 –  تعهدات پیمانکار

6 – 1 – پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاماًل مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط 
به اجرای کار را رؤیت نموده است.

6 – 2 – پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام االختیار ذیصالح با 
اطالعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد معرفی نماید.

6 – 3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ..................... ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در قبال اخذ 
رسید تحویل کارفرما می نماید و پس از اتمام کار و تسویه حساب کامل از ضمانت نامه به تقاضای کارفرما لغو اثر خواهد شد.

6 – 4 – پیمانکار از اهمیت و حساس��یت فوق العاده مهم تحویل به موقع کار کاماًل مطلع می باش��د و متعهد می گردد 
که کارهای موضوع قرارداد را برابر نقش��ه ها و مش��خصات داده شده بدون هیچگونه عذر و بهانه ای در موعد مقرر شروع 

نموده و به اتمام برساند. در غیر اینصورت به شرح ذیل رفتار خواهد شد:
6 – 4 – 1 – چنانچه پیمانکار نس��بت به ش��روع کار در موعد مقرر اقدام ننماید سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و 

قرارداد فی مابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات و یا مراجعه به دستگاه قضایی لغو شده تلقی می گردد.
6 – 4 – 2 – چنانچه پیمانکار پس از ش��روع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین 
دلیل از دس��تگاه های قضایی و مراجع ذیصالح نس��بت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده 

اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.
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6 – 5 – تهیه کلیه ماشین آالت مورد نیاز از قبیل لودر، بیل مکانیکی و کامیون جهت گودبرداری، بارگیری و حمل خاک 
به خارج از کارگاه و همچنین تهیه سوخت و سایر هزینه های ماشین آالت، تهیه و تأمین مواد غذایی و رفاهی پرسنل مشغول 
به کار به عهده پیمانکار می باشد. توضیح اینکه در صورت خرابی هر یک از ماشین آالت پیمانکار می بایستی سریعاً نسبت 
به تعمیر یا جایگزینی ماشین آالت سالم به جای آن ها اقدام نماید، به صورتی که هیچگونه وقفه ای در انجام کار پیش نیاید.

6 – 6 – پیمان��کار موظف به بیمه پرس��نل خود می باش��د و مس��ئولیت کلیه حوادث ناش��ی از کار را ب��ه عهده گرفته 
در م��ورد خس��ارات احتمالی وارده به پرس��نل خود و س��ایر افراد ثالث نیز پاس��خگو خواهد بود و مل��زم به رعایت کلیه 
اص��ول گودبرداری طبق آیین نامه حفاظتی کارگاه های س��اختمانی و مبحث 12 مقررات ملی س��اختمان می باش��د و 
چنانچه از مس��امحه یا تعلل و بی احتیاطی پیمانکار خس��ارتی متوجه ثالث گردد و یا به جهت عدم رعایت نکات ایمنی 
و حفاظتی به جان یا س��المتی کارگران پیمانکار یا ثالث آس��یبی وارد آید پیمانکار رأس��اً و ش��خصاً باید جوابگو باش��د.

6 – 7 – اخ��ذ مج��وز از مراجع ذیربط جهت عبور و مرور ماش��ین آالت به مح��ل کارگاه و خارج از کارگاه و تخلیه مواد 
حاصل از گودبرداری و خاکبرداری در گودهای مجاز تعیین شده از سوی مراجع ذیربط و همچنین پرداخت هزینه های 

متعلقه اعم از عوارض و غیره به عهده پیمانکار می باشد.
6 – 8 – پرداخت هر گونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از س��وی مراجع ذیصالح که ناش��ی از تخلف پیمانکار و 

پرسنل تحت امر اعم از جرائم راهنمایی و رانندگی و غیره و رفع آن به عهده پیمانکار می باشد.
6 – 9 – چنانچه پیمانکار در حین اجرای عملیات گودبرداری و خاکبرداری به موارد پیش بینی نشده ای از قبیل قنوات 
قدیمی کانال های فاضالب و غیره برخورد نمود می بایس��ت عملیات گودبرداری و خاکبرداری را بالفاصله قطع و مراتب 

را جهت اخذ تصمیم به کارفرما منعکس نماید.
6 – 10 – جه��ت ایمن��ی ابنیه و معابر اطراف محل گودبرداری پیمانکار می بایس��ت عملیات گودبرداری و خاکبرداری 
با ماش��ین را با رعایت فاصله مناس��ب از ابنیه اطراف که از س��وی دس��تگاه نظارت و کارفرما تعیین می گردد انجام و در 
ص��ورت نی��از جهت حفاظت ابنیه اطراف با هزینه خود نس��بت به اج��رای مهارهای الزم اقدام و پ��س از اتمام عملیات 
گوبرداری با ماش��ین نسبت به گودبرداری و خاکبرداری دس��تی و حمل خاک های مازاد به خارج از کارگاه اقدام نماید.

6 – 11 – پیمانکار می بایست عملیات گودبرداری و خاکبرداری را مطابق با ابعاد، اندازه ها و تراز تعیین شده در نقشه 
و مشخصات ابالغی اجرا نماید به صورتیکه سطوح نهایی بعد از گودبرداری کاماًل مسطح، همتراز و آماده اجرای عملیات 

بتن ریزی مگر و فونداسیون بوده و نیاز به انجام هیچگونه کار اضافی دیگری از سوی کارفرما نباشد.
6 – 12 – در صورتی که پیمانکار عملیات گودبرداری و خاکبرداری را بیش از تراز تعیین ش��ده در نقش��ه و مش��خصات 

ابالغی برداشت نمود مسئولیت کلیه عواقب آن اعم از مالی، فنی و غیره را عهده دار خواهد بود.
6 – 13 – پیمانکار مس��ئولیت ناش��ی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی )افغانی( 
ب��دون مجوز را به نحوی از حق کار کردن محروم هس��تند را دارد و کارفرم��ا فرض را بر این قرار داده که افراد  پیمانکار 

هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.
تبصره –  بین عوامل پیمانکار و کارفرما هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار نخواهد شد.

 ماده 7 – تعهدات کارفرما
کارفرم��ا در ای��ن قرارداد ب��ه جزء پرداخت حق الزحمه انج��ام کار که پس از اتمام عملیات و تأیید قابل پرداخت اس��ت 
هیچگونه تعهد دیگری در قبال پیمانکار ندارد و کلیه مس��ئولیت های  تا تحویل کار تماماً به عهده پیمانکار می باش��د.

ماده 8 –  موارد فسخ قرارداد
8 – 1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

8 – 2 – عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.
8 – 3 – تأخیر در شروع به کار بیش از 4 روز از تاریخ ابالغ قرارداد یا از تاریخ تحویل زمین طبق صورتجلسه.

8 – 4 – تأخیر در اجرای کار به طوریکه داللت بر عدم صالحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار نماید به تشخیص کارفرما
ماده 9 –  دوره تضمین قرارداد

م��دت دوره تضمی��ن قرارداد پس از اتمام کار که به تأیید کارفرما و دس��تگاه نظارت رس��یده دو برابر مدت زمان قرارداد 
می باش��د و در صورت بالنقص بودن کار انجام ش��ده مبلغ ده درصد حس��ن انجام کار و س��پرده حسن انجام تعهدات با 

تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.
ماده 10 –  سایر موارد قرارداد

10- 1 – اخت��الف بی��ن طرفین این قرارداد در صورت بروز بدواً از طریق مذاک��ره و در غیر این صورت از طریق مراجع 
قضایی قابل رفع خواهد بود.

ماده 11
این قرارداد در یازده ماده و شش تبصره و چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

پیمانکار                                    کارفرما           
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س 1 : لطفا خودتان را به اختصار معرفی نمایید.

کان��ون  تحریری��ه  هی��أت  و  مدی��ره  هی��أت  ش��ما،  حض��ور  احت��رام  و  س��الم  ع��رض  ضم��ن   :  1 ج 
متولد سال 1326، تحصیالت ابتدایی را در سبزوار، متوسطه را در مشهد، عالیه را در تهران، کارآموزی دانشگاهی 
را در اصفهان، سربازی را در استان سمنان و باالخره خدمات دولتی را از سال 1353  در مازندران گذراندم .

س 2 : چند سال سابقه مهندسی دارید و در چه زمینه هایی فعالیت داشته اید ؟

ج 2 : دارای 41 سال سابقه مهندسی  و فعالیت هایم عموماً در رشته راه و ساختمان در بخش خصوصی، عمومی و دولتی بوده است.  

س 3 : از چگونگی همکاری شما با کانون شروع می کنم. 

ج 3 :  بدواً از مؤسس��ین کانون که با نیتی خیر خواهانه، دلس��وزانه، این موسسه فنی مهندسی مردم نهاد را پایه گذاری نموده و نیز از 
ادامه دهندگان راه آن به ویژه هیأت مدیره و کار گروه های ادوار گذشته و حال قدردانی  می نمایم.

همکاری من با عضویت در کانون از حدود 20 سال پیش شروع و با همکاری در هیأت تحریریه - هیات مدیره به عنوان بازرس - هیأت 
مدی��ره ب��ه عنوان عضو اصلی تداوم یافت. از آنجا که در همان مقطع به عنوان عضو دفتر نمایندگی س��ازمان نظام مهندس��ی از طریق 
انتخابات محلی انتخاب شدم، فرصتی پیش آمد تا همکاری کانون مهندسین و دفتر نمایندگی در کنترل طراحی و نقشه های اجرایی 

شهرستان ساری برای اخذ پروانه ساخت را پایه گذاری نماییم .

س 4: گفتید عضو هیأت تحریریه، از چه زمانی و چه نشریاتی با همکاری شما چاپ شده است ؟

ج 4 : از نشریه شماره 9، زمستان 75 تا نشریه 18، زمستان 81  غیر از یکی دو شماره 
 هیأت تحریریه قبلی آقایان طهماسبی، نیکزاد و نوروزی بودند که تالش های خوبی هم در کار نشریه داشتند و هیأت تحریریه متشکل 
از آقایان شاه کرمی، عمادیان، مختارپور، نوروزی، خانم ملکی  و اینجانب بود و در تداوم آن از نشریه شماره 15 بعضی از اعضا به علت 
مشغله کاری انصراف و آقایان محمدی تاکامی و خویی به هیأت تحریریه اضافه و به غنای آن قوت بخشیدند. نکته قابل توجه اینکه هیأت 
تحریریه در تاریخ 81/10/2 از آقای روزبهی نماینده محترم مردم ساری در مجلس شورای اسالمی در محل کانون دعوت به عمل آورد و 
وقتی نشریات منتشره کانون را مالحظه نمودند)نامبرده قبال مدیر کل ارشاد اسالمی استان بودند(تأکید داشتند حتماً مجوز های قانونی 
را جهت انتشار سراسری و برای فروش به عنوان یک مجله علمی مهندسی اخذ نمایید و من هم در این خصوص پیگیری و حمایت می کنم. 

س 5 : آیا مایلید باز هم با هیأت تحریریه همکاری نمایید؟

ج 5 : ب��اور بفرمایی��د در آن روزه��ا ادامه راه ب��رای ما یک تکلیف بود و تعداد افراد عالقمند و با فرص��ت برای این منظور محدود، ولی 
خوشبختانه حاال جوانان شایسته و با تعهد و تخصص فراوان و شوق وافر به همکاری دارند و آرزوی ما توفیق بیش از پیش آنهاست.

س 6 : شما با نظام مهندسی هم همکاری مستمری داشته اید، در چه زمینه ای بوده ؟

ج 6 : دارای پروانه اش��تغال به کار از س��ازمان نظام معماری و شهر سازی کشور )نظام منهدسی امروز( به شماره 0004-3-12 هستم، 
یعنی چهارمین نفر اس��تان که پروانه اخذ نمودم )س��ال 53( در آن موقع پروانه ها با امضای ش��خص وزیر و دارای اعتبار همزمان در 

سراسر کشور بود. ضمناً اهم مسئولیت ها ی اینجانب در نظام مهندسی بشرح زیر بوده است:
- نماینده نظام مهندسی در کمیته زلزله و لغزش الیه های زمین استان از سال 75 تا بحال

 - رییی��س هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره در دوره های اول، دوم، س��وم و چه��ارم و عضو پنجمین دوره  و رییس هیأت اجرایی 
انتخابات اولین دوره کاردان های استان

- عضو هیأت تشخیص ماده 27 نظام مهندسی از سال 78 تا بحال
- عضو کمیسیون آموزش نظام مهندسی استان 

- عضو هیأت موسس شرکت مازند نظام
- مدرس دوره های آموزشی ماده 27 و مقررات ملی
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س 7 : شما فعالیت های آموزشی هم با دانشگاهها داشته اید ؟ چگونه ؟

ج 7 : حس��ب نیاز آن موقع که هم دانش��گاه ها محدود و هم استاد و دانشجو، دانشکده فنی دانشگاه مازندران )دانشگاه صنعتی 
نوش��یروانی بابل امروز( از اینجانب برای تدریس دروس راهس��ازی، روسازی، پروژه راهس��ازی برای مقطع کارشناسی پیوسته و 
ناپیوسته در سال 64 دعوت بعمل آمد و این همکاری تا 8 سال ادامه داشت و همزمان نیز دانشکده عمران دانشگاه آزاد قائمشهر 

برای تدریس همین دروس دعوت نمود که تا سال 74 نیز ادامه داشت.

س 8 : تألیفاتی هم داشته اید؟

ج 8 : چون رشته تخصصی و شغلی من یکی بود،  خوشبختانه توانستم در حد بضاعت علمی و تجربیم :
- کتابی تحت عنوان مطالعه و زیر سازی راه  در 300 صفحه با تأیید دانشگاه تهران ) مهندس حامی ( دانشگاه امیرکبیر ) دکتر 

رمضانیان پور و دکتر ذوالفقاری ( به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه مازندران برای چاپ برسانم.
- مقاله تعهد و تخصص در مدیریت اسالمی از طریق مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران برای فراگیران

- تهیه جزوه درسی روسازی راه - زمین شناسی مهندسی- آسفالت برای دانشجویان
- تهیه و ارائه چندین مقاله در سمینارهای استانی و نشریات نظام مهندسی و کانون مهندسین )بیش از 25 مورد(

س 9 : در چه کمیسیون ها و یا ستادهایی عضویت و همکاری داشته اید؟

ج 9 :    - عضو اولین شورای جهاد سازندگی استان )سال 59 (
- عضو شورای برنامه ریزی امور زیر بنایی استان، بخش راه و ترابری )با ابالغ استاندار از سال 60(

- مسئول کمیته تخصصی راه و ترابری ) راه، راه آهن، بنادر، هواپیمایی ( و نماینده استان در بخش راه و ترابری کشور) با ابالغ 
استاندار  سال 61 و 60(

- عضو کمیسیون فنی شورای شهر سازی استان در طرح های هادی، جامع، تجدید نظر) با ابالغ استاندار از سال 59 تا 66(
- عضو ستاد تنظیم برنامه های بسیجی آموزش های فنی و حرفه ای استان) سال 62 (

- عضو تیم مطالعاتی و مکان یابی منطقه آزاد تجاری استان که خوشبختانه منجر به انتخاب منطقه امیر آباد شد) در سال 72 با  ابالغ  استاندار(
- مهندس مشاور حقیقی در رشته راه های فرعی و اصلی) از سال 74 (

س 10 :  اخیراً چه فعالیت هایی داشته اید؟

ج 10 : در قسمت نظارت باید از نظارت فنی بر حسن اجرای پروژه عمارت شهرداری قائمشهر- عمارت شهرداری ساری - مرکز 
اورژانس قلب مازندران - ساختمان اداره کل بازرسی استان - طراحی و نظارت کمربندی جنوبی  

س 11: شما کارشناس رسمی دادگستری هم هستید، در این زمینه چه فعالیت هایی دارید؟

ج 11: عضو هیأت رییسه گروه تخصصی راه و ساختمان و نقشه برداری از سال 84  تا 86
رییس گروه تخصصی راه و ساختمان از سال 86 تا 88

عضو هیأت مدیره و نایب رییس کانون از سال 88 

س 12:  به عنوان آخرین سوال چه توصیه ای به دست اندرکاران کانون مهندسین و نشریه دارید؟

ج 12: در مورد نش��ریه خوش��بختانه در وضعیت مطلوبی است و استعداد انتشار همگانی به عنوان یک نشریه علمی مهندسی را 
دارد و در مورد هیآت مدیره و کارگروه ها باید هم تبریک و هم خسته نباشد بگویم، زیرا در مسیر مناسب و رو به جلو در حرکت 
است . مثاًل برگزاری همایش فن آوری های نوین در صنعت ساختمان در 90/3/19 با حضور و سخنرانی اساتید برجسته کشور 
و ش��رکت بیش از 700 نفر از مهندس��ین و مدیران اجرایی استان با برگزاری بسیار مطلوب )در حد سمینارهای ملی( کار بسیار 

ارزنده ای بودکه می تواند الگوی مناسبی برای سایر کانون ها باشد.
در خاتمه از همه دست اندرکاران کانون مهندسین به ویژه هیأت مدیره و هیأت تحریریه به خاطر فرصتی که در اختیارم قرار دادند تقدیر و تشکر می نمایم.

                                      خدایا چنان کن سرانجام کار                   تو خشنود باشی و ما رستگار    
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جیمز  نوشته  اصفهانی  بابای  حاجی  سرگذشت  کتاب 
سال  ات   1808 سال  از  که  است  گلیسی  ان مورهی 
کار  رد  و  میکرده  زندگی  اریان  رد  میالدی   1816
سیاست بود. نویسنده رد هشتاد گفتار زندگی و داستان رندی اه 
راهزنی،   دعانویسی،  گردی،  دوره  رمالی،  شاگردی،  ،از 
سلطنت  عصر  رد  را  اریانی  یک  کاری  سیاست  و  بازرگانی 
مینوی  مجتبی  استاد  یاد  زنده  گفته  هب  که  کشید  تصوری  هب  شاه  فتحعلی 
هب  گلیسی  ان کتاب  هیچ  شاید  خیام  رباعیات  رتجمه  از  بعد   «
اریانی  و  اریان  اصفهانی،  بابای  حاجی  سرگذشت  زه  اندا
افرسی  رتجمه  شما  خواه  باشد.  خته  نیندا اروپائیان  زبان  سر  رب  را 
و  حیرت  رق  غ را،  کتاب  گلیسی  ان اصل  خواه  و  بخوانید  را 
اخالق  از  چگوهن  و  بوده  مطلعی  مرد  عجب  که  شوید  می  تحسین 
است«  داشته  خبر  اریان  تعبیرات  و  الفاظ  و  عادات  و 
علی  محمد  سید  یاد  زنده  اریان  ربجسته  نویسنده  که  را  مفصلی  دیباچه 
کات و ظرایف مندرج  جمالزاده ردباره کتاب و رتجمه و ساری ن
آورده است بسیار خواندنی می باشد و اثبات می کند، اول 
مورهی  واقعًا جیمز  کتاب  نویسنده  موجود  شبهات  اینکه ربخالف 
زبان  هب  کتاب  این  مترجم  اینکه  دوم  است.  گلیسی  ان
هب  متخلص   ( اصفهانی  حبیب  میرزا  افضل  ادیب  افرسی 
داشت  پسندی  مزاح  و  شوخ  طبع  که  است  بوده   ) دستان 
هب  فرانسوی  رتجمه  از  را  کتاب  و  زیسته  می  استامبول  رد  و 
رمانی  واقع  رد  کتاب  نمود.  ربگردان  شیرین  بسیار  افرسی 
حدود  که  باشد  داشته  بیرونی  واقعیت  توانست  می  که   است 
دویست سال پیش رد اریان جریان داشت. مورهی خود رد 
ای  افساهن  گاه  پای اریانی  چه  اریان   « گوید  می  بابا  حاجی  مقدمه 

گاه شعرای گل و بلبل، گهواره  جاه و جالل خاور زمین، جای
مشرق  ااهلی  کیش  و  رسوم  پاک  سرچشمه  مردمی،  و  مردی 
اظهار  چنین  اریانیها  ردباره  هم  خود  سفرانمه  رد  مورهی   » زمین 
نظر می کند » من یقین دارم اگر اینان بقدر رتک اه که مدت 
پیدا  سروکار  اه  فرنگی  با  نمودند  پیدا  سروکار  اه  فرنگی  با  اهست 
ما را اخذ کرده  و رسوم  عادات  ری از  بودند هن تنها مقدا کرده 
رد  است  موجود  آنها  طبیعت  رد  که  هوشیاری  و  زریکی  با  بلکه 
که  بودند  کرده  رتقی  چنان  هم  هنراه  و  صنایع  و  فنون  و  علوم 
می توانستند با خود ما الف همسری زبنند « جیمز مورهی از زبان     
حاجی بابا  می گوید که » پدرم حسن، دالک مشهور اصفهانی بوده 
نگردید  مبارک  زانشویی  این  اما  کرد  ازدواج  سالگی  هفده  رد  و 
شهرت  و  مهارت  ربکت  از  پدرم  ردآمد،  انزا  زنش  چونکه 
اینکه  ربای  کرد  گاری  خواست را  توانگری  صراف  دختر  خود 
تقدسی بفروشد عازم کربالی معال گردید و زن اتزه اش را 
نیز همراه ربد. من رد آن راه از تنگنای عدم هب فراخنای وجود 
قدم نهادم. پدرم که حسن دالک بیش نبود ملقب هب کربالیی 
حسن گردید و از ربای خوش آمد ماردم مرا نیز طردًا للباب ! 
شتن حوادث  حاجی خواندند«  حاجی بابا پس از پشت سر گذا
بازرگان  کسوت  رد  باالخره  خواندنی  بسیار  و  ریب  غ و  عجیب 
سر از استامبول رد  می آورد و با بیوه رثوتمندی ازدواج می 
دستش  او  اهی  رپدازی  ردوغ  شدن  معلوم  از  پس  کند. 
و  تهدید  و  فشار  با  را  حاجی  رثوتمند  بیوه  خانواده  و  می شود  رو  
رتساندن وادار می کنند که زن را طالق دهد. حاجی بابا ربای 
 « رود.  می  اریان  ایلچی  فیروز  میرزا  ر  دیدا هب  جوئی  انتقام 
پادشاه  این  که  است  صدراعظمی  همین  خواهر  ماردش،  ایلچی 

س حسینعلی صفری گرجی       
تهیه و تنظیم : مهند
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آن  با  را  خود  بازیهای  بابا  حاجی  رسانید.  تخت  و  اتج  هب  را 
آیات و احادیث و اخبار بیان کرد. جناب سفارت مآب 
بجای دلسوزی و تسلیت شلیک خنده را سرداد و از خوشی 
غلطیدن  زمین  روی  رب  خنده  زور  از  و  گردید  بیخود  لذت 
قدری  هی  می خندید  را  همه  ایلچی  کار  سر  که  گفتم  گرفت... 
هم هب حال من گرهی کن که دیشب رد دواج سمور خفته بودم 
و امشب باید لب تنور بخسبم. میرزا فیروز رد حالیکه هنوز اقه 
احقاق  که  مفتی  هن  و  هستم  اقضی  هن  من  گفت  خندید  می  اقه 
سر  آخر  گفتم  چه،  بمن  مرد  خری  خورد  خری  بکنم.  رتا  حق 
نباشد  هیچ  هستید  اریان  شاه  دار(  اجازه   ( مرخص  ایلچی  کار 
می  چه  خوب  گفت  بکنید....  توانید  می  که  حق  احقاق 
و  بگیری  را  زنکه  باز  که  است  این  رضت  غ آیا  خواهی؟ 
فردا  که  سموری  و  سنجاب  گاه  خواب از  بگیرند...  را  جانت 
نعش آدم را از آن بیرون بیاورند چه افیده. نخیر گوش بمن 
بده و حرف مرا بشنو، ربو این جل و پالس عثمانی را از تنت و 
ز و باز اریانی شو منهم رتا فراموش نمی کنم و  دور بیندا ربت 
کاری از ربات دست و پا خواهم کرد. از قصه اهیت خوشم 
آمده با هوش و گوشی .... بالفعل همین جا بمان با همرااهن 

من باش ات ببینم چه می شود. 
پس  ایلچی  رسید.  طهران  از  چاپاری  سحرگااهن  روزی 
بنشاند  و  خواست  مرا  و  کرد  خلوت  مراسالت  مطالعه  از 
صحبت  خودمانی  تو  با  قدری  خواهد  می  دلم  حاجی  گفت  و 
خر  خیلی  اللهی  بین  و  بینی  اما  بسیارند  من  کسان  اینجا  رم،  بدا
ساری  از  امور  ای  پاره  رد  و  اند  اریانی  اینکه  با  دارند،  تشریف 
بی  و  کور  خیلی  دولتی  کار  رد  اما  است  بازرت  چشمشان  مردمان 

خبرند و هب یک شاهی نمی ارزند.... گمان  
کنم  می  تصور   .... داری  فرق  آنها  با  تو  کنم  می 
کنی  بازی  آن  و  این  ریش  با  توانی  می  که  بود  امیدوار  بتوان 
، وجود چون  و بی آنکه استخوان خورد شود مغزش را رد آوری
اگر  است  مغتنم  دولت  ربای  بلکه  و  من  ربای  آدمی  تو 
روسفیدی  ماهی  که  کنم  می  کاری  انشاءاله  باشی  بنوکری  مایل 
سر  رب  افتخاری  کاله  تو  با  هم  خودمان  و  بشوی  اریان  ملت 
شایع  مردم  میان  رد  همچنانکه  شاید  حاجی  گفت   .... نهیم 
خواننده  کنیز  تن  چند  خرید  ربای  اساسًا  که  باشی  شنیده  است 
اسباب  ساری  و  قماش  و  متاع  ای  پاره  و  بازیگر  و  سازنده  و 
بدینجا  شاهی  اندرون  ربای  زانهن  زینت  و  زبک  لوازم  و 
آمده ام. اما اینها ربای کوچه علی چپ نشان دادن است 
ه  و راه  گم کردن ..... اعلی حضرت شهریاری ارواحنا فدا
فهم و شعور البته بهتر از هر کس می داند که  همه عقل و  با آن 
دلیل  خود  فرستاده  اینجا  را  کسی  من  چون  همینکه  بفرستد  بکجا  را 
ردست  گویم  می  هرچه  حاال  پس  گفتم.  آنچه  رب  است  زبرگی 

گوشت را باز کن و بشنو... 
آدمی  انم  بوانپارت  جانب  از  ازین  پیش  ماه  چند 
رایض  ع و  یا  هدا و  پیشکش  با  سفیری  است  فرانسه  پادشاه  که 
بنام  کاغذی  و  شد  وارد  طهران  رالسلطنه  بدا نما  عبودیت 
طبق  رب  گفت  و  داد  نشان  خود  پادشاه  جانب  از  اعتبارانمه 
این نوشته گفتارمن گفتار پادشاه من است و هب هر کار مختارم 
و  گرجستان  که  گفت  می  خود  پادشاه  زبان  از  مرخصم.  و 
تفلیس و بادکوهب و ردبند و ساری شیرواانت را که از قدیم االیام 
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رد  باریان  گرفته  روسیه  از  است  بوده  اریانیان  دست  رد 
بیرون  گلیس  ان دست  از  را  هندوستان  و  ساخت  خواهد 
هم  ای  فرانسه  که  بودیم  شنیده  ما  البته  دهم.  می  بشما  آورده 
اما  دارد  زربفت  و  خوب  پارچه  و  خوب  قماش  و  دارد  وجود 
خدا  باز  گفت.......   می  سفیرش  که  اینطوراه  هب  هن  دیگر 
عمر هب پادشاه بدهد. او هم با آنکه رذه ای رب رأی جهان آرایش 
دانست،  نمی  چیزی  خصوص  این  رد  نیست  مستور  و  پوشیده 
می  بوانپارت  این  آیا  که  بگوید  ما  هب  بتواند  که  شتیم  ندا را  کسی 
رد.  بگذا شالمان  رب  اننی  ربعکس  یا  و  ربدارد  را  ما  کاله  خواهد 
کفار  چون  آمدیم  بیرون  شبهه  و  کش  از  که  نکشید  طولی  اما 
بطهران  سفیری  فرانسه  از  که  شنیدند  اینکه  بمحض  گلیسی  ان
فرانسه  ایلچی  پذریائی  ردباره  و  فرستادند  گزاری  کار  چاپار  آمده 
شد  معلوم  نبود.  پیدا  سرش  آن  که  ختند  اندا راه  قیل  و  اقل 
همه  این  و  است  فیه  متنازع  استخوانی  سگها  این  میان  رد  که 
قسم  شاه  بجقه  گفت  می  پادشاه  نیست.  چیزی  بی  تیز  و  ر  ع
تخت  رب  اینجا  من  که  است  من  طالع  بلندی  از  همه  اینها  که 
سوخته  پدر  این  و  خبرم  بی  جا  همه  از  و  ام  زده  تکیه  سلطنت 
هب  یا  هدا و  پیشکش  با  جنوب  و  شمال  از  و  رب  غ و  شرق  از  اه 
ل با یکدیگر را از من  پای بوسم می آیند و دستور جنگ و جدا
و  رزین  ربأی  شهریاری  اعلیحضرت  خواهند......  می 
طبق  رب  ات  دید  مناسب  اینجا  رد  مأموریت  ربای  مرا  متین  فکر 
کان  ام بقدر  باید  هم  من  نماید.  عمل  می فرستم  که  اطالعاتی 
اریان  رد  گلیس  ان و  فرانسه  ردباره  که  را  جهلی  رپده  نمایم  سعی 
آنها  اقوال  و  افعال  سقم  و  صحت  هب  و  بدرم  هم  رد  هست 
هنوز  زیادند.  خیلی  اینجا  رد  فرنگیها  نمایم......  رسیدگی 
ی دیگری بلند میشود و پشت سر هم مثل  ئی نبریده صدا صدا

آب اماله وور وور وارد می شوند و خارج می شوند چنانکه شهر 
که  همانطور  است.  کرده  پیدا  را  گرازاه  آغل  حکم  استانبول 
این  نیستم.  خاصیتی  منتظر  نوکراهیم  این  از  گفتم  تو  هب  اول  از 
است که چشم هب شخص تو دوخته ام و امیدم تنها هب توست. 
رتکی سرت می شود و آنچه را الزم است از اطالع و خبر 
مبارک  دستخط  از  نسخه  یک  من   . بیاوری بدست  توانی  می 
طبق  رب  باید  و  بود  خواهد  تو  دستورالعمل  سپارم.  می  تو  هب  همایونی 
گوهش  رد  اول  و  ربو  کار  هب  شروع  از  پیش  اما  کنی.  رفتار  آن 
ای بنشین  .... و نقشه کار را از روی عقل و سنجش بکش 
باید  کجا  از  و  شوی  داخل  باید  راهی  چه  از  باب  این  رد  ببین  و 
و  تقّربات  هب  امید  با  و  داد  مرّخصی  اجازه  گاه  آن کنی«  شروع 
دستورالعمل  و  واقیع  نسخه  شدم.  جدا  او  از  آینده  رد  گاری  رست
نخواهم  فراموش  عمر  آخر  ات  هرگز  آرنا  عمده  مطالب  و  پادشاه  

کرد و عین آن را رد اینجا نقل می کنم:  
هب  که  است  الزم  تو  همت  ذمت  رب  اواًل  مآبا  سفارت 
ردستی تحقیق کنی که وسعت ملک فرنگستان چقدر است و 
آیا کسی هب انم پادشاه فرنگ وجود دارد یا هن و رد صورت وجود 

داشتن پایتختش کجاست. 
شهر  آیا  و  است  ایل  چند  از  عبارت  فرنگستان  اثنیًا 

نشینند یا چارد نشین و خوانین و سر کردگان آنها کیانند. 
آیا  ببین  و  آور  بعمل  کامل  تحقیق  فرانسه  باب  رد  اثلثًا 
فرانسه هم ایلی از ایاالت فرنگ است و یا گروهی دیگرند 
پادشاه  را  خود  که  کافری  انم  بوانپارت  دارد.  دیگر  پادشاهی  و 

کاره است.     می خواند کیست و چ
مخصوص  و  گاهن  جدا تحقیقات  گلستان  ان باب  رد  رابعًا 
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از  و  ساعت  و  ماهوت  ساهی  رد  که  جماعتی  این  ببین  و  آور  بجا 
قماش  چه  از  اند  کرده  پیدا  شهرت  اینهمه  قلمتراش  پهلوی 
جزریه  رد  شود  می  شنیده  اینکه  آیا  هستند.  قومی  چه  از  و  مردمی 
است  ماهی  غالبشان  قوت  و  رند  ندا قشالق  و  ییالق  و  ساکنند 
چطور  باشد  راست  صورتیکه  رد  و  ردوغ  یا  است  راست 
فتح  را  هندوستان  و  بنشیند  ای  جزریه  رد  نفر  یک  که  می شود 
مسئله که اینهمه رد اریان  باب این  کند. سپس الزم است رد 
رد  که  بفهمی  نیک  و  بنمائی  اکید  مساعی  صرف  افتاده  داهنها  هب 
گلستان و لندن چه نسبت و ارتباطی موجود است.  میان ان
گلستان  ان یا  است  گلستان  ان از  جزوی  لندن  آیا  یعنی 

جزوی از لندن. 
خامسًا چنانکه شاید و باید و بعلم الیقین تحقیق کن که این 
اینهمه  مورد  که   ) است  زن  انم  هنده  )توضیح=  هند  کمپانی 
نسبت  چه  گلستان  ان با  است  مباحثه  و  چرا  و  چون  و  گفتگو 
است  عبارت  اقوال  شرح  با  بنا  آیا  دارد.  ارتباطی  و 
چند  از  است  مرکب  بعضهم  قول  علی  یا  زن  پیر  یک  از 
این  باب  رد  تمامتر  چه  هر  دقت  با  همچنین  و  زن....   پیر 
چگونگی  که  آور  بدست  و  نما  رسیدگی  گلیزان  ان الیفهم  دولت 

حکمرانی می کند و صورت حکمرانی آن از چه قرار است. 
تحقیقات  یقین  و  قطع  روی  از  دنیا  ینگی  باب  رد  سادسًا 

ر نکن.  عمیق بعمل آور و سرموئی رد این خصوص فرو گذا
رد  و  نما  تحرری  را  فرنگستان  عمومی  اتریخ  آخرًا  بلکه  و  سابعًا 
شقوق  اصلح  و  طرق  احسن  آیا  که  ربآ  تجسس  و  تفحص  مقام 
و  اسالم  بشاهراه  گمراه  فرنگیهای  داللت  و  یت  هدا ربای 

م است. جلوگیری آنها از اکل میته و لحم و خنزری کدا
خواننده محترم توجه دارد همچنان که انشر رد مقدمه کتاب 
اشاره می کند کتاب حاجی بابا وضع اجتماعی اریان رد دویست 
سال پیش را چنان توصیف می کند که بسیار آموزنده است 
و  رنسانس  از  قرن  هس  گذشت  از  پس  که  میدهد  نشان  و 
شروع انقالب صنعتی رد اروپا که مرحله اتریخی اقطعی رد سیر 
کامل بشری بود و جهان علم، رشد و رتقی شگرفی رد زمینه اهی  ت
داشته   ..... شناسی  مردم   ، شناسی  زمین   ، کیهان شناسی 
 ... و  نیوتن  و  کپلر   ، گالیله  همچون  علمی  اهی  غول  و  است 
سر  هب  روزی  و  حال  چه  رد  اریانیان  بود  شته  گذا سر  پشت  را 

می ربدند!               
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صرفنظر از تعاریف مختلفي که صاحبنظران و اندیش��مندان از 
مدیریت دارن��د،  اکثراً معتقدند مدیریت به معناي فرآیند اس��تفاده 
بهینه از منابع نرم افزاري و س��خت افزاري در راس��تاي برآورده سازي 
اهداف برنامه ریزي شده مي باشد. مدیریت هم در گرایش نظري و هم 
کاربردي حداقل در طي یک قرن گذش��ته تاکنون فراز و نشیب هاي 
فراواني را گذرانده و در عرصه هاي آکادمیک و محافل اندیش��مندانه 
جهان باعث بروز نظرات مختلف و گاه متضاد ش��ده اس��ت. اشاره به 
تاریخچه مدیریت و سیر تاریخي طي شده آن به هیچ وجه در حد و 
اندازه فضاي ژورنالیستي این نشریه نبوده و از سویي به جهت گرایش 
تخصصي دانش مدیریت، در حوصله خوانندگان نخواهد بود. اما همه 
ب��اور داریم که امروزه مدیریت یک عام��ل کلیدي و مهمتر از پول و 
منابع اولیه در فرآیند اقتصاد ش��مرده شده و الزام آموزش را در این 
علم اجتناب ناپذیر مي نماید. هر چند گروهي با اس��تناد به افرادي که 
بدون تحصیالت آکادمیک و دوره هاي آموزش��ي مرس��وم کوتاه مدت 
و میان م��دت، موفقی��ت مدیریت��ي آنها را مث��ال زده و با این نگرش 
مدیریت را هنر یا ماهیت ذاتي انس��انها خطاب مي کنند؛ اما نگارنده 
معتقد اس��ت اگر این تعداد محدود مدیران به ظاهر موفق در سطوح 
علمي، فرآیند آموزش را طي مي کردند، مس��لماً موفق تر عمل کرده 
و در جایگاه رفیع تري قرار مي گرفتند. از س��وي دیگر برخي مدیریت 
را یک گرایش علمي واس��طه اي ش��مرده و بر ای��ن باورند که جهت 
گستردگي دامنه فعالیت مدیریت که همه عرصه هاي زندگي را دربر 
مي گیرد، الزاماً باید از حداقل هاي علوم بش��ري در س��طح اطالعات 
عمومي بهره مند ش��د. در این رابطه هم نگارنده معتقد اس��ت عکس 
این باور صادق مي باش��د. یعني همه گرایشات علوم انساني به جهت 
فعالیت هاي حرفه اي باید نیاز هاي آموزشي روز مدیریت را در اشکال 
نظام مند طي نموده تا بتوانند در اداره س��ازمان و اس��تفاده بهینه از 
منابع، موفق تر عمل نمایند. به نظر مي رسد براي پي بردن به اهمیت 
مدیریت علمي به نکات دیگري هم باید اشاره کرد. مدیریت از سویي 
در بحث فلسفي ریشه داشته و از ابعاد دیگر به علوم سیاسي، اقتصادي، 
آماري، ریاضي، مهندس��ي، جامعه شناسي و روانشناسي در ارتباط و 
وابس��تگي عمیقي دارد. لذا نباید بپذیریم که گرایشات مدیریت یک 
دانش بین رش��ته اي بوده و به تنهایي داراي هویت علمي نمي باشد.

با مقدمه اي که به  ش��کل گذرا و اجمالي نگارش یافت، نقیبي 
در سطح کلي به جایگاه مدیریت در ایران خواهیم داشت. آگاهیم در 
دوه سه دهه گذشته تاکنون عالوه بر آموزش هاي گرایش مدیریت در 

سطح دانشگاه ها، دوره هاي آموزشي کوتاه مدت و میان مدت گرایشات 
مدیریت، هم از س��وي تشکالت دولتي و هم بخش خصوصي مرسوم 
ب��وده و بعضي از تش��کالت دولت��ي و بخش خصوص��ي در ارتباط با 
کس��ب انواع گواهینامه هاي اس��تانداردهاي جهاني گوي س��بقت از 
ه��م مي گیرند. هر چند اس��تقبال از دانش مدیری��ت روز قابل تقدیر 
و تحس��ین مي باش��د، اما آموزش هاي میان بري و بي اعتنا به مباني و 
مفاهیم هر علمي اهداف برنامه ریزي ش��ده را محقق نساخته، مضافاً 
اینکه اکثر آموزش هاي ارائه ش��ده در س��طوح نظري بوده و بیش��تر 
ش��رکت کنندگان این دوره هاي آموزش��ي، پس از اتمام آموزش تنها 
پایان نامه ه��اي آن را به یاد و یادگار دارند. متأس��فانه بخش��ي از این 
دوره هاي آموزش��ي بیشتر جنبه سوداگرانه داشته و در پاره اي مواقع 
فاقد نظام کارآمد و  مدیریتی مي باشند. در نتیجه این گونه دوره هاي 
آموزش��ي نتوانس��ته حداقل هاي بازدهي را در س��طح کشور  داشته 
باش��د. به نظر مي رس��د ارائه مثال هایي از شرایط دوره هاي آموزشي 
و بنگاه ها و س��ازمان هایي که موفق به کس��ب گواهینامه و پروانه در 
سطح استانداردهاي قانوني )ملي( و جهاني )ISO( شده اند، مصداق 
منطق��ي بر این ادعا باش��د. نگارنده طي حدود پانزده س��ال بعنوان 
م��درس و مش��اور و مس��تقرکننده الزامات سیس��تم هاي مدیریت و 
محصول در سطوح استانداردهاي جهاني و ملي در تشکالت خدماتي 
و صنایع تولیدي سرگرم فعالیت حرفه اي بوده که بدون استثناء همه 
آنها کوچک و در حد متوسط قرار داشته که در انواع متنوع و متفاوت 
تولیدات خدماتي و محصول ارائه مي دادند. اما به شکل حیرت آوري با 
نگاه، تفکر و عملکرد مدیریت سنتي تشکیالت حرفه اي خود را اداره 
مي کردند. به عنوان مثال چند نمونه اش��اره مي گردد. اکثر تشکالت 
فاقد س��ازماندهي بوده و براساس استعداد ش��خصي و الگوبرداري از 
بنگاه هاي دیگر تقسیم کار بوجود آوردند؛ مجموعه ي مدیریت نسبت 
ب��ه مفهوم فرآیند بیگان��ه بوده و نتیجتاً فرآینده��اي محل کار خود 
را نمي ش��ناختند؛ مستند سازي را نس��بت به عملکرد سوابق کیفیت 
کاغذبازي دانس��ته و با چند فرم )کار برگ( آن هم به ش��کل ناقص 
اقدامات روزمره را انجام داده و فقط داراي بایگاني حس��ابداري و در 
بعض��ی موارد بایگانی  آزمایش��گاهي بوده اند؛ به ج��ر یکي دو نفر با 
تحصیالت آکادمیک آن هم بي تجربه یا کم تجربه، کلیه کارکنان فاقد 
تجربه و تحصیالت مرتبط به ش��غل خود بوده اند؛ مجموعه کارکنان 
به ویژه مس��ئوالن و سرپرس��تان از آموزش هاي مرس��وم مدیریتي، 
فني مهندس��ي و حرف��ه اي در حین کار بدون بهره ب��وده، به همین 

،ديباچه اي بر عملكرد مديريت در ايران
 بايدها و نبايدها

محمدرضا آملي

مشاور و مجري الزامات سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت
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جه��ت داراي پرونده هاي آموزش��ي نبوده اند، در صنای��ع تولیدي و 
بنگاه هاي خدماتي که با ماش��ین آالت س��ر و کار داش��ته اند، فرآیند 
نگهداري و تعمیرات )نت( زمان بندي ش��ده وجود نداش��ته اس��ت، 
اندازه گیري نتایج عملکرد در اش��کال ادواري فقط به شکل روزانه آن 
هم به طور شنیداري و گاهی دیداري اجرا مي شده و هیچگونه سوابق 
مس��تندي از انطباق و عدم انطباق با الزامات وجود نداش��ته اس��ت، 
درک و ش��ناختي از اهداف کیفیت، خط  مش��ي کیفیت، روش هاي 
اجرایي و دس��تورالعمل ها دیده نشده بود، در صنایع تولیدي اکثراً از 
نمونه برداري ها و ممیزي ها و بازرس��ي های ادارات اس��تاندارد قانوني 
گله من��د بوده و کیفیت محصوالت خود را بي نظیر قلمداد مي کردند. 
و . . . ادامه و ش��مارش اینگونه عیوب، مغایرت ها و عدم انطباق هاي 
اش��اره ش��ده باز هم وجود داش��ته که در حد حوصل��ه این نگارش 
نمي باشد. از سوي دیگر آن دسته از کارخانجات و بنگاه هاي خدماتي 
که توانستند با در اختیار داشتن مشاورین، موفق به کسب گواهینامه 
و پروانه استانداردهاي جهاني و قانوني )ملي( شوند، اکثراً در شرایط 
اجباري و قانوني بودن اس��تاندارد محصول قرار گرفته، و در ارتباط با 
استانداردهاي جهاني )ISO( باز هم اکثراً با رویکرد تاجرمآبانه بوده و 
یا به قول یکي از مشاورین صاحب نظر و مجرب براي کالس گذاشتن 
و ی��ا تبلیغي در جه��ت کیفیت برتر تولی��دات )خدمات و محصول( 
سازمان خود تن به هزینه ها و زحمت استقرار الزامات داده اند. از منظر 
دیگر صاحب نظران و اندیش��مندان گرایشات استانداردهاي جهاني و 
مل��ي، تفکر اکث��ر مدیران ایراني را )نتیجه گرا( دانس��ته و بي اعتنا به 
دی��دگاه فرآیندگرایي )یا فرآیندمداري( پش��ت به روند فرآیند تولید 
)محص��ول و خدمات( دارند. هرچن��د این نظریه در کلیات همخواني 
با مدیریت و تش��کالت خدماتي و صنایع تولیدي ما دارد، اما نگارنده 
دالیل نتیجه گرا بودن اکثر مدیریت ایراني را س��وداگرانه دانسته که 
هم��ه توجهات آنها در ف��روش نتایج تولید )خدم��ات و محصول( و 
حس��اب هاي بانکي بوده که منجر به بي اعتنایي در دیگر فرآیندهاي 
تولید مي گردد. مص��داق این ادعا، کیفیت پایین عرضه محصوالت و 
خدمات در بازار کس��ب و کار مي باشد. پایین بودن کیفیت خدماتي 
و محص��والت تولیدي ما عاملي گردید که سالهاس��ت تراز واردات و 
صادرات کش��ور منفي بوده و معموالً ص��ادرات خدمات و محصوالت 
کشور کمتر از یک دوم واردات مي باشد در چنین شرایطي بویژه طي 
یک دهه گذش��ته تاکنون، اینجا و آنجا مدیران م��ا که اکثراً از تیپ 
نتیجه گرا مي باشند صحبت از )جایزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 
EFQM( و از طالبین اس��تقرار دوره هاي آموزش��ي تعالي سازماني 
)EFQM( مي باش��ند. از بعد دیگر همین اکثریت، تعالي س��ازماني 
را بعنوان یک مدیریت سیس��تمي تلقي کرده و معتقد مي باش��ند، با 
اس��تقرار دوره هاي آن، بنگاه و سازمانشان دگرگون شده و به سادگي 
هم مي توان جایزه ملي را کس��ب نمایند. به نظر مي رسد براي توجیه 
ای��ن مطلب بدون هیچ گون��ه اظهار نظري از دیدگاه برجس��ته ترین 

صاحب نظران و اندیشمندان این گرایش در ایران استناد کنیم: 
مهندس سید مسعود همایونفر رئیس مؤسسه بهره وري و منابع 
انساني ایران: » اصوالً تمامي مشکالت و چالش ها را نمي توان زائیده 
محیط بیروني بنگاه دانس��ت، هرچند که آنها تأثی��ر فراواني در این 
س��طوح دارند. اما باید پذیرفت که بنگاه ها و سازمان هاي ما در درون 
خود نیز دچار مش��کالت عدیده اي هستند. بنگاه هاي ما عموماً توجه 

کمتري به استقرار سیستم هاي مدیریتي داشته اند. روش سنتي به کار 
گرفته شده در اداره بنگاه ها نیازهاي امروزین آنها را مرتفع نمي کند«.

دکت��ر رضای��ي مدیرعامل و مدیر تعالي س��ازماني صنایع دفاع 
و عض��و کمیته راهب��ري جایزه مل��ي و تعالي س��ازماني ایران: »در 
حال حاضر مس��ئله اصلي و ضعف این اس��ت که، زماني الگوي تعالي 
س��ازماني در ایران معنا مي یابد که ما رویکردي براي بهبود داش��ته 
باشیم. س��ازمان هاي ما دچار این ضعف هستند که رویکرد مشخص 

براي بهبود ندارند«.
مهندس عراقي عضو شوراي سیاست گذاري جایزه ملي و تعالي 
س��ازماني ایران: »در کشورهاي جهان س��وم نظیر خودمان، به جاي 
در رقابت قرار دادن سازمان ها باید به افزایش مسائل انضباطي توجه 
بیشتري معطوف داشت و مدیران در قبال فرصت هاي از دست رفته 
سازمان خود پاسخگو شوند. این در حالي است که سیستم قضایي ما 
به لحاظ فني قادر به انجام این کار نیس��ت. مدل چیني در این رابطه 
کارسازتر است، در این کشور مدیران عاملي که کیفیت محصوالتشان 
افت کند به دادگاه کشیده مي شوند و با ایشان برخورد مي شود. در ایران 
تاکنون چنین کارهایي بر مبناي اصول مدیریت انجام نش��ده است«.
سه نظریه متفاوت که درک صحیح و درستي از مشکالت مدیریتي 
ایران را ارائه مي دهند، بعنوان مشتي از خروار را برگزیدیم، که عبارتند از: 
1- بنگاه هاي ما توجه کمتري در استقرار سیستم هاي مدیریتي 

داشته و با روش سنتي تشکیالت خود را اداره مي کنند.
 2- س��ازمان هاي ما رویکرد مش��خصي براي بهبود نداشته در 
نتیجه الگوي تعالي سازماني )EFQM( هنوز معناي خود را بدست 

نیاورده است.
 3- در کش��ور م��ا بنگاه ها و س��ازمان هاي تولیدي )خدمات و 
محصول( مسئول و پاسخگوي کیفیت نامرغوب یا عدم ارتقا و بهبود 

کیفیت خود نمي باشند. به راستي چه باید کرد؟.
پس از نگارش نبایدهاي مدیریتي، بایدهایي در دستور کار قرار 
داش��ته، که انعکاس نقاط مثبت و برجس��ته مدیریتي الزامي به نظر 
مي رسد. نباید فراموش کنیم که کشور ما در سطح منطقه با بیش نیم 
قرن سابقه در استاندارد ملي محصول، تجربیات ارزشمندي اندوخته 
دارد. همچنی��ن از لح��اظ تع��داد گواهینامه اس��تانداردهاي جهاني 
و تجربیات سیس��تم هاي مدیریتي جزء کش��ورهاي س��رآمد منطقه 
مي باش��د، در همی��ن زمینه صاحبنظران و اندیش��مندان مجربي در 
سطح جهان را داریم. از بعد دیگر مشاورین مجرب و مطلعي حداقل 
در ط��ول دو ده��ه پرورش یافته که بدون اس��تثناء همه این عزیزان 
از س��رمایه هاي ملي ما به ش��مار مي روند. لذا کجراهه هاي مدیریتي 
ما مي تواند در اش��کال نظام مند و مدیریت ش��ده با اس��تفاده از این 
سرمایه هاي ملي، مغایرت هاي خود را بوسیله آموزش تصحیح و رفع 
نمود. به عبارت ش��فاف گمراهي هاي آموزش��ي خود را که در اشکال 
میانبري و بظاهر جهشي و بهم ریخته صورت گرفته کانالیزه کرده و در 
جهت درست هدایت کنیم. در این دگرگوني تصمیم فردي کارساز و 
تعیین کننده نبوده، بلکه اراده مدیران کالن دولتي و همچنین بخش 
خصوصي صاحبنظر، تأثیرگذاراني هس��تند که مدیریت ایراني سمت 
و س��وي مدیریت جهاني را باز خواه��د یافت. فراموش نکنیم زمان و 
فرصت ها سرمایه است، وقتي براي فرصت سوزي نداریم، باید از همین 
امروز شروع کنیم و فردا خیلي دیر است. شما چگونه فکر مي کنید؟
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کانون مهندسین س��اری به مناسبت خجسته میالد حضرت زهرا )س( و 
روز زن، مراسم بزرگداشت مقام زن را با حضور بانوان مهندس عضو کانون 
و تعدادی از همس��ران مهندس��ین در روز ش��نبه مورخ 90/3/7 در محل 

سالن اجتماعات کانون برگزار نمود.
در این مراس��م پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید و اجرای سرود 
ملی کش��ور، ریاس��ت محترم کانون آقای مهندس س��ید محمد محمدی 
تاکامی ضمن خوش��امدگویی و تبریک به مدعوین در خصوص زمینه های 
فعالیت بانوان مهندس در کانون مطالبی را بیان نمودند: از جمله اینکه این 
همایش با هدف گردهمایی بانوان مهندس عضو کانون جهت هم اندیشی 

و اس��تفاده از توانمندی آنان برگزار گردیده و در حاش��یه ایش��ان اظهار 
امیدواری نمودند که انش��اءا... حضور و فعالیت بانوان مهندس بیش��تر از 
گذش��ته در کانون ادامه یابد. س��پس خانم دکتر منیره نوشک روانشناس 
و مش��اور خانواده در خص��وص جایگاه زنان در جامعه و مس��ائل خانواده 

سخنانی را ایراد نمودند. 
در انتها، مراس��م با اجرای زیبای موس��یقی س��نتی توس��ط بانوان گروه 
مهاجر به اتمام رسید، همچنین از طرف کانون هدایایی به رسم یادبود به 

حاضرین در مراسم اهدا گردید.
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ضمن تش��کر از هیئت مدیره محترم دفتر نمایندگي نظام ساري 
و کانون مهندس��ین س��اري در بر گزاري بازدید علمي  از کارخانجات 
ماش��ین س��ازي و تاسیس��ات قطار برقي تبریز جلفا. آنچه می خوانید 

گزارش این بازدید است.  
در بازدید از تأسیسات برق فشار قوي قطار برقي تبریز جلفا ابتدا 
مس��ئول روابط عمومي راه آهن آذر بایجان ش��رقي حضور مهندسین 
س��اري را براي بازدید خوش آمد گفت سپس توسط یکي از مسئوالن 
شبکه قطار برقي چگونگي استفاده از نیروي برق براي حرکت قطار ها 

توضیحاتي بشرح زیر داده شد.
قبل از فرو پاش��ي کشور ش��وروي محور تبریز به جلفا به عنوان 
یکي از فعال ترین و مهم ترین خطوط ریلي در امر حمل و نقل به شمار 
مي رفت؛ زیرا بارهاي فراواني از طریق ش��وروي از اروپا وارد ایس��تگاه 
جلفا ش��ده و با تعویض بار قطار ها محموله ها را به مقصد انتقال مي 
دادند. در آن زمان به علت اس��تفاده از موتورهای دیزل 750 و 1200 
اسب جنرال موتور، ترافیک سنگین و شیب و فراز 28 در هزار و قوس 
هاي 250 متر، تردد قطار را با مشکل مواجه مي کرد. لذا به دالیل فوق 
و س��ایر مس��ایل فني برقي کردن این محور با هدف افزایش کارایي و 
ایمني مسیر حرکت و ترافیک حمل و نقل کاال مورد توجه قرار گرفت 
و در نهای��ت در س��ال 1361بهره برداري از ای��ن خط با حرکت اولین 
قطار برقي بین تبریز و جلفا آغاز گردید. طول این مسیر 146 کیلومتر 
اس��ت که با 20 کیلومتر خطوط فرعي حدود 166 کیلومتر مي باشد. 

استفاده از نیروي برق براي به حرکت در آوردن قطار ها
از شبکه برق فشار قوي 132 کیلو ولت که از شبکه سراسري دو 
مداره در سایت پست پاساژ تبدیل به برق 27.5 کیلو ولت مي شود در 

ش��هر هاي تبریز – مرند – جلفا احداث شده که با تجهیزات حفاظتي 
در ش��بکه با سري خط راه آهن تبریز به جلفا در لکوموتیو هاي برقي 

مورد استفاده قرار مي گیرد. 
ولت��اژ ش��بکه بر ق راه آه��ن برقي 27500 ولت اس��ت که یک 
ف��از از طری��ق پانوگراف که در ب��االي لکوموتیو برقي نصب ش��ده به 
تراس��فور ماتور داخل کابی��ن لکوموتیو متصل می ش��ود و فاز دوم به 
ریل راه آهن وصل می ش��ود. بدین ترتی��ب مدار از طریق چرخ آهني 
لکوموتیو تکمیل می شود. ترانس داخل کابین این ولتاژ را به  سه ولتاژ 
600 ولت جهت تراکشن هاي نصب شده روي محور ها برای به حرکت 
درآوردن قطار،تبدی��ل می کند و ولتاژ 115 ولت برای گرم کردن آب 
جهت استفاده در  قطار هاي مسافري و ولتاژ  380 ولت براي استفاده 

تجهیزات برقي و روشنایي قطار استفاد مي شود.
با توجه به ش��رایط جغرافیایي راه آهن ش��مال با ش��یب 28 در 
ه��زار و قوس ه��اي کمتر از 250 مت��ر و تونل هاي زیاد اس��تفاده از 
لکومتیو ه��اي دیزل��ي مقرون به صرفه نمي باش��د. زیرا در محور هاي 
مش��هد و جنوب 2000 تن بار با یک لکوموتیو 1200 اس��ب براحتي 
حمل و نقل میش��د در صورتیکه برای حمل یک چهارم  همین مقدار 
ب��ار در مح��ور فیروز کوه به پل س��فید باید با حد اقل س��ه لکوموتیو 
استفاده گردد. در صورتیکه با احداث خط برقي در این محورمي توان 
ب��ار هاي زیادي بدون اضافه ک��ردن لکوموتیو حمل و نقل نمود. چون 
ق��درت این لکوموتیو 1.2 مگا وات اس��ت با اضافه ش��دن بار مي توان 

نیروي بیشتري از شبکه برق جذب کرد.                         
        تهیه و تنظیم گروه تخصصي برق )مهندس ابراهیم پرتوي(

 بازديد علمي تفريحي شهرستان تبريز
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مسابقات المپیاد فرهنگی، ورزشی به میربانی استان 
اصفهان در س�ه رشته فوتسال، بسکتبال و تیراندازی به 
مدت یک هفته به مناس�بت مبعث حضرت رس�ول اکرم 
)ص( برگ�زار گردید. در رش�ته بس�کتبال 8 تیم حضور 
داش�ته که به دو گروه 4 تیمی، گروه الف تیم های فارس، 
مازندران، یزد، چهارمح�ال بختیاری و گروه ب تیم های 
اصفهان، گرگان، قزوین، خراس�ان ش�مالی تقسیم شده 
بودند. مسابقات به صورت دوره ای برگزار گردید که پس 
از انج�ام بازی های گروهی در نهای�ت تیم اصفهان مقام 
اول، تی�م فارس مقام دوم و تیم گرگان مقام س�وم را به 
دس�ت آوردند. شایان ذکر اس�ت در این مسابقات جهت 
ب�اال بردن س�طح بازی، طب�ق دس�تورالعمل، دو بازیکن 
آزاد در اختیار گرفته ش�د و تیم ه�ای صاحب نام جهت 
قهرمانی تیم استان خودشان بازیکنانی در رده تیم ملی 
و لیگ حرفه ای برتر و دس�ته یک را به کارگیری نمودند 
که این باعث یک طرفه ش�دن بازی ها شد. امیدواریم در 
المپیاد سال های آتی نسبت به حذف بازیکنان آزاد اقدام 
ش�ود و تیم های اس�تان از توان خود در جهت باال بردن 
فرهنگ ورزش در بین مهندس�ین جوان بهره مند شوند.

مهندس سعید نصر
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اولین دوره المپیاد ورزش�ی س�ازمان های نظام 
مهندسی ساختمان کل کشور به میزبانی استان 
اصفهان در تیر ماه سال 90 برگزار گردید. تیم 
تیراندازی نظام مهندسی استان مازندران 
نیز با ترکیب آقایان مهندس�ین س�جاد 
ت�ات، مه�رداد محمد پور و مس�عود 
مؤمنی بادل�ه به سرپرس�تی آقای 
مهندس عل�ی کوالئیان به همراه 
تیم های فوتس�ال و بسکتبال 
در ای�ن مس�ابقات ش�رکت 
نم�ود. مس�ابقات به صورت 
نی�م ف�رم ) 30 تی�ر نمره ( 

برگزار گردید.
رش�ته  دو  در  مس�ابقات 
تفن�گ بادی و تپانچه بادی 
در روزهای دوش�نبه و سه 
 90/4/6،7 م�ورخ  ش�نبه 
برگ�زار گردی�د. در روز اول و در 
رشته تفنگ بادی تیم مازندران پس از تیم های 
گلس�تان، اصفه�ان و سیس�تان ب�ا 598 امتیاز 
و ب�ا اخت�اف 3 امتی�ازی نس�بت به سیس�تان 
ب�ه مقام چهارمی دس�ت یاف�ت. در روز دوم که 
مسابقات در رش�ته تپانچه بادی برگزار گردید، 
تیم مازندران با 799 امتیاز در س�کوی اول قرار 
گرفت و توانست ناکامی روز اول را جبران نماید. 
در مجموع تیمی دو رشته، تیم مازندران پس از 
اس�تان های گلستان و اصفهان با 1397 امتیاز و 
با اختاف 5 امتیازی نسبت به اصفهان در مکان 
س�وم تیمی قرار گرفت. در رش�ته تپانچه بادی 
انفرادی نیز آقای مهندس سجاد تات از مازندران 
ب�ا 277 امتیاز در مکان اول انفرادی قرار گرفت.
مهندس مسعود مؤمنی بادله ) نماینده گروه تیراندازی (
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س�ومین دوره مسابقات فوتس�ال نظام مهندسی ساختمان کشور 
) اولین دوره المپیاد ورزش�ی نظام مهندس�ی ساختمان کشور ( از 
تاری�خ 90/4/2 لغای�ت 90/4/10 در ش�هر اصفهان ب�ا حضور 27 
تی�م در 2 گ�روه 7 تیم�ی و 2 گ�روه 6 تیمی برگ�زار گردید. 
تیم فوتس�ال نظام مهندسی س�اختمان مازندران در یکی 
از گروه های 7 تیمی، با تیم های کرمانش�اه، کردس�تان، 
گیان، خوزس�تان، آذربایجان ش�رقی و اراک همگروه 
ب�ود که ب�ا 5 پی�روزی و یک تس�اوی به عن�وان تیم 
اول از گ�روه خود به مرحله بعد صع�ود کرد. در این 
مرحله با پیروزی 2 بر صفر بر تیم گلس�تان قهرمان 
دوره قبل راهی مرحله نیمه نهایی ش�د. در مرحله 
نیم�ه نهایی پس از تس�اوی 2 ب�ر 2 در وقت های 
قانونی، در ضربات پنالتی موفق ش�د تیم فوتسال 
اصفهان، میزبان مس�ابقات را پشت سر گذاشته و 
راهی فینال مسابقات گردد. در مسابقه فینال نیز 
پس از تس�اوی یک بر یک در وق�ت های قانونی، 
در ضرب�ات پنالتی تیم خوب ف�ارس را از پیش رو 
برداش�ته و به مقام قهرمانی دس�ت پیدا کرد. تیم 
ه�ای فارس و اصفه�ان نیز به ترتیب ب�ه مقام های 
دوم و س�وم نائل شدند. تیم فوتسال نظام مهندسی 
مازن�دران در کنار تیم گلس�تان با یک مقام قهرمانی 
و ی�ک مق�ام نای�ب قهرمان�ی )دوره قبل( رک�ورددار 
این مس�ابقات می باش�د. در ترکیب تیم فوتس�ال نظام 
مهندس�ی س�اختمان مازندران، س�ه نفر از اعضای کانون 
مهندس�ین س�اری به عنوان بازیکن به نام های ذیل حضور 

داشتند:
آقایان مهندسین علی اکبر الکدشتی، جواد باروتچیان و امیر 

فرهنگ دوست
آقای�ان  دری�غ  ب�ی  زحم�ات  از  ت�ا  اس�ت  شایس�ته  همچنی�ن 
محم�دی  محم�د  س�ید  تی�م(،  )مرب�ی  زاده  اصغ�ر  امی�د  مهندس�ین 
ای�ن  ت�دارک  و  در تش�کیل  ف�رزاد ک�ه  فره�اد  و  قریش�ی  تاکام�ی، س�ید طاه�ر 
تی�م خالصان�ه و ب�ی هی�چ چشمداش�تی زحم�ت کش�یدند کم�ال تش�کر را داش�ته باش�یم.
مهندس جواد باروتچیان )کمیته فوتسال کانون مهندسین ساری(

گزارش اولین دوره المپیاد ورزشی نظام مهندسی ساختمان کشور
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گزارش صعود ب�ه قله کرکس 
کاشان توسط گروه کوهنوردی 
س�اری مهندس�ین  کان�ون 

گروه کوهنوردی کانون مهندس��ین س��اری متشکل از اعضاء گروه 
اصلی و هیأت همراه رأس س��اعت 22 چهارشنبه شب مورخه 90/2/28 
شهرس��تان ساری را به مقصد ش��هر کاش��ان ترک نمود. این گروه 41 
نفره با در اختیار داش��تن اتوبوسی به طور تمام وقت پس از خارج شدن 
از اس��تان مازندران و عبور از ش��هرهای تهران و قم، رأس ساعت 6:45 
صبح روز پنجش��نبه مورخه 90/2/29 وارد ش��هر کاشان گردید. اعضاء 
گروه پس از مس��تقر شدن در هتل امیر کبیر کاشان که به عنوان محل 
اس��تقرار گروه، از قبل در نظر گرفته و رزرو شده بود، صبحانه مفصلی را 
میل نموده و جهت گردش در ش��هر کاش��ان هتل را ترک نمودند. پس 

از طی مس��افتی نه چن��دان زیاد، اتوبوس حامل اعضاء گروه وارد ش��هر 
نیاس��ر گردید و با برنامه ریزی منس��جمی که صورت گرفته ش��ده بود 
از مکان های دیدنی ش��هر نیاس��ر از قبیل، آتش��کده، پارک، آبشار، غار 
رییس نیاس��ر بازدید به عمل آمد و در پایان اعضاء گروه ضمن بازدید از 
کارگاه های سنتی گالب گیری شهر نیاسر، به خرید گالب و ... پرداختند.
گروه پس از عزیمت مجدد به ش��هر کاش��ان و خ��وردن ناهار، به 
دو بخش گروه گردش گری ش��هر کاش��ان به سرپرستی آقای مهندس 
محمدی تاکامی و گروه صعود به قله کرکس به سرپرستی آقای مهندس 

محسنی ساروی تقسیم گردید.
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گ��روه اول ) گ��روه گ��ردش گری ش��هر 
کاش��ان ( بع��د از ظه��ر روز پنجش��نبه بعد از 
کمی اس��تراحت در هتل، به بازدید از باغ فین، 
خانه های قدیمی و سنتی شهر کاشان پرداخته 
و در پای��ان همی��ن روز، ضمن بازدی��د از بازار 
کاش��ان، به خرید در این بازار پرداخته اند. این 
گروه صبح روز جمعه هم، از روس��تای بس��یار 

زیبا و چشم نواز ابیانه بازدید به عمل آوردند.
اما گروه دوم ) گروه صعود به قله کرکس( 
طب��ق هماهنگ��ی های��ی ک��ه از قبل توس��ط 
راهنمای گروه در مازندران جناب آقای ارجمند 

با هیأت کوهنوردی کاشان صورت پذیرفته شده بود، راهنمای ویژه صعود 
به قله کرکس جناب آقای صباغی و همس��رش را در شهر کاشان مالقات 
نموده و پس از ملحق ش��دن آن ها به گروه و انجام مش��اوره های الزم و 
بررسی نقشه های عملیاتی صعود توسط سرپرست و راهنمای گروه، رأس 
س��اعت 14:30 ظهر، گروه کاشان را به مقصد پای قله ترک گفت. پس از 
طی مس��افتی نسبتاً طوالنی اتوبوس حامل کوهنوردان پس از گذشتن از 
ش��هرهای بادرود و نطنز برای صعود از ضلع جنوبی کرکس رأس س��اعت 

16:20 در پای قله کرکس متوقف گردید.
اعضای تیم صعود پس از آماده س��ازی تجهیزات و انجام تش��ریفات 
اولیه صعود، در س��اعت 16:50 پای قله به ارتفاع 2500 متر را به مقصد 
پناه��گاه قله کرکس ترک گفتند و پس از طی طریق و عبور از ش��یب ها 
و دره های پیچ در پیچ و اوج گرفتن، رأس س��اعت 20 ش��ب در پناهگاه 
3280 متری قله کرکس مس��تقر گردیدند و همه اعضاء مؤفق شدند این 

مرحله از صعود را با مؤفقیت پشت سر بگذارند.
پس از خوردن شام و بررسی تجهیزات صعود فردا حدود ساعت 23 

شب همگی اعضاء به استراحت پرداخته و در ساعت 
4:30 بامداد روز جمعه مورخه 90/2/30 

زن��گ بیدارباش ب��رای صعود زده 
شد.

پس از انجام تجهیز کوله حمله، تیم 17 نفره ای از 21 نفر کوهنورد 
مس��تقر در پناهگاه، مس��ئولیت صعود نهایی را بر عهده گرفتند. اعضاء با 
نهایت درایت و برنامه ریزی هوش��مندانه رأس ساعت 5:10 صبح پناهگاه 
را به مقصد قله ترک گفتند و با نمایش یک کار تیمی بس��یار منس��جم و 
هماهنگ، با زیبایی هر چه تمام تر در س��اعت 6:55 بامداد، همگی اعضاء 
تیم حمله بر فراز قله با ش��کوه کرکس مس��تقر گردیدند و پرچم مقدس 
ایران و کانون مهندسین ساری را بر فراز این قله به اهتزاز در آوردند. پس 
از حدود نیم ساعت استراحت بر بلندای این قله 3900 متری، در ساعت 
7:30 اعضاء قله را به سمت پناهگاه ترک نموده و پس از بازگشت به پناهگاه 
و خوردن صبحانه به همراه سایر اعضاء، تیم کوهنوردی به سمت اتوبوسی 
که در پای قله مس��تقر بود، حرکت کرد. در س��اعت 11:20 تمامی اعضاء 
کار فرود خود را در پای قله کرکس به اتمام رس��انیدند. پس از بازگش��ت 
اتوبوس حامل کوهنوردان به ش��هر کاش��ان و پیوس��تن گروه گردشگری 
شهر کاشان به گروه صعود کلیه اعضاء گروه کوهنوردی کانون مهندسین 
س��اری و سایر همراهان پس از صرف ناهار به سمت ساری حرکت نموده 
و رأس ساعت 5 صبح روز شنبه مورخه 90/2/31 این سفر به یاد ماندنی 
با رس��یدن به ش��هر س��اری برای همیشه 
در ذه��ن ها جاودان��ی گردید.

تهیه و تنظیم: 
مهدی پاکزاد
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فعالیتهای دفتر نمايندگی ساری 
در سه ماهه اول  سال 90

1- واحد اداری
تعداد جلس��ه های تشکیل ش��ده توسط هیئت رئیس��ه محترم دفتر 
نمایندگی11 جلس��ه ب��وده 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 درخواستهای ارجاعی به دفترو بررسی خود اظهاری ها 
و پذیرش117نف��ر عضو جدی��د و تعداد بی��ش از 212 پرونده جهت 
تمدید و ارتقا و صدور پروانه های جدید مهند س��ین  )قبول ش��ده در 

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

جلس��ه های کمیته های تخصصی به تفکیک رش��ته ه��ا در روزهای 
تعیین ش��ده در هفته باحضور اعض��ای محترم کمیته های مربوط  به 
شرح زیر تش��کیل گردیده و درآن امور ارجاعی از سوی هیئت رئیسه 

محترم دفتر و سایر مسائل بررسی و پاسخ داده شد.
جلسه  11 کمیته تخصصی معماری 
جلسه  14 کمیته تخصصی مکانیک 
جلسه   9 کمیته تخصصی سازه 

جلسه        9 کمیته تخصصی برق 
3 – گزارش واحد خدمات مهندسی 

ش��ده   ثب��ت  ه��ای  پ��روژه  کل  تع��داد   -
مرب��ع  مت��ر   60941.9 مت��راژ  ب��ا  149م��ورد 
- تع��داد پروژه های خروجی به مراجع صدور پروانه 

126 مورد با متراژ 69694.84  متر مربع
روزهای بررس��ی نقش��ه 2 روز درهفته می باشد که 
جمعاً 30  جلس��ه ب��ا حضور مهندس��ان معماری و 
سازه و برق و مکانیک وکارشناس محترم شهرداری 

تشکیل گردید.
تعداد پروژه ه��ای دارای مجری ک��ه خروجی داده 

شد20  مورد با متراژ 27147.3 متر مربع
4- گروه کنترل مضاعف 

 فعالیتهای گروه کنترل مضاعف تحت نظر گروههای 
تخصصی به شرح زیر انجام گردید  

- بازدید از پروژه ها  153 مورد        
- دعوت از ناظرین پروژه ها ی بازدید شده در جلسه 

کمیته کنترل مضاعف 46 مورد       
- دعوت از مهندسین مجری پروژه های بازدید شده 

در جلسه گروه کنترل مضاعف17 مورد   
- جلس��ه مش��ترک با حضور ناظر و مجری و مالک 

جهت رفع اختالف فی ما بین  8 جلسه             
- رسیدگی به شکوائیه مالکین محترم 11 جلسه 

– رسیدگی به شکوائیه مهندسین ناظر در خصوص 
پروژه های تحت نظارت 18 جلسه

- رسیدگی به شکوائیه همسایگان پروژه های تحت 
اجرا 7جلسه 

- رس��یدگی به پروژه های ساختمانی که بدون اطالع دفتر نمایندگی 
در حال اجرا می باشند 5 مورد     

5- واحد گاز 
- در واح��د گاز ای��ن دفتر در مجموع 3461 مورد بازرس��ی به ش��رح 

جدول زیر انجام گردید: 

                                  تهیه و تنظیم : مهندس سید مهدی هادیان                                               

خرداداردیبهشتفروردین شرح
565754تعداد  تعداد بازرسین گاز 
تعداد  تعداد بازرسیهای 

انجام شده 
114012151106

جلسا  جلسات هماهنگی 
بازرسین گاز
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به همت کانون مهندسین س��اری اولین همایش فن آوری های 
نوین در صنعت س��اختمان با حمایت س��ازمان نظام مهندسی استان 
مازندران، س��ازمان مسکن و شهر سازی اس��تان، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، کلیه کانون های مهندسین استان و پشتیبانی چندین شرکت 
فنی و مهندسی در روز پنج شنبه مورخ  90/3/19، با حضور چشمگیر 

بیش از 700 نفر از مهندسین سراسر استان برگزار گردید.
در این همایش اساتید برجسته و به نام کشورمان آقای پروفسور 
محمود گالبچی ) فوق دکتری سیس��تم های ساختمانی (، آقای دکتر 
علی مزروعی ) دکتری مهندس��ی س��ازه (، آقای دکت��ر مازیار آصفی 
)دکتری در زمینه سازه های تغییر فرم پذیر و هوشمند (، آقای دکتر 
وحید شکری ) دکتری مهندسی مکانیک ( سخنرانی علمی ایراد نمودند.

برنام��ه با تالوت��ی چن��د از کالم ا... مجید و پخش س��رود ملی 
کش��ور آغاز گردید. آقای مهندس اکبرزاده قربانی ضمن عرض سالم و 
خوشامدگویی به حضار محترم، میهمانان عزیز، اساتید گرامی، مقامات 
و مدیران محترم اس��تان، اعضاء هیأت مدیره س��ازمان نظام مهندسی 
س��اختمان مازندران، دفاتر نمایندگی، کانون های مهندسین و اعضاء 
س��ازمان نظام مهندسی استان باالخص اعضاء کانون مهندسین ساری 
و ش��رکت های محترمی که با ارائه ف��ن آوری های مختلف در برپایی 
نمایشگاه جنبی و کارگاه های آموزشی این همایش همکاری نمودند، 

زمانبندی برنامه های همایش را بیان نمودند. 
آق��ای مهندس س��ید محمد محم��دی تاکامی ریاس��ت محترم 
کانون مهندسین ساری ضمن خیر مقدم به حاضرین محترم، مدیران، 
اساتید معزز بیان نمودند بر اساس آمار موجود 40 تا 45 درصد انرژی 

که در کش��ور صرف می ش��ود، مربوط به واحد های مسکونی، اداری، 
خدماتی و صنایع وابس��ته است. بخش اعظم انرژی در خدمت مسکن 
اس��ت و متولیان ساخت و ساز کش��ور بیشترین مسئولیت را در جهت 
بهبود وضعیت و اس��تاندارد کردن مصالح و به روز کردن سیستم های 
س��اختمانی دارند. استفاده از فن آوری هایی که باالترین کارایی را در 
حفظ انرژی کش��ور داش��ته باش��ند، باید مورد حمایت قرارگیرند. نیاز 
به س��االنه 1/5 میلیون واحد مس��کونی، عرصۀ س��اخت و ساز کشور 
را از مح��دودۀ تفکر س��نتی خ��ارج کرده و نیاز های ام��روزی خود را 
می طلبد. سیس��تم س��اخت و ساز سنتی ما مش��کالتی دارد که ادامه  
دادن رویکرد س��نتی مقوله س��اخت و س��از را دچار مشکل می کند. 
بعضی از این مشکالت عبارتند از: طوالنی بودن اجرای پروژه ها، میزان 
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ب��االی مصرف مصالح و  دورریز ش��دن بخش زیادی از آن، 
اف��ت کیفی، دش��واری کنترل کیفیت، کاه��ش عمر و دوام 
ساختمان ها، هزینه بر بودن و غیر اقتصادی شدن پروژه ها، 

تولید مصالح غیر استاندارد و سنگین بودن سازه.
در روش های نوین در صنعت س��اختمان مزیت هایی 
را خواهیم داش��ت از جمله: انطب��اق مواد و کاربرد مصالح با 
استانداردهای ملی و بین المللی با توجه به شرایط اقلیمی و 
ژئوتکنیک��ی، کنترل کیفیت در کارخانه، کاهش وزن اجزای 
س��اختمان و به کارگیری مصالح مرغوب، انتخاب درس��ت 

تکنولوژی، اس��تفاده از نیروی ماش��ین به جای نیروی انسان، 
پیش س��اختگی )ویژه و س��بک(، روش های صحیح آموزشی و 

متداول کردن فرهنگ اس��تفاده از تولی��دات صنعتی، تربیت افراد 
دارای مهارت های فنی توس��ط دانش��گاه ها، تربیت کارگران ماهر و 

آشنا به نحوه کار با تکنولوژی های جدید.
ش��کل گیری صنعت پیش س��اخته س��اختمان در ایران با وارد 
ک��ردن اولین کارخانه تولید قطعات پیش س��اخته در س��ال 1330 از 
فرانس��ه توسط سازمان مسکن و شهرس��ازی آغاز و در منطقه نارمک 
س��اختمانی  با عناصر پیش س��اخته محصول این کارخانه بنا شد. به 
دنبال آن کارخانه خانه سازی همدان )1371( که با سیستم کستینگ 
آلم��ان طراح��ی گردید. در م��ورد محصوالت دارای ف��ن آوری نوین، 

وارداتی بودن و بحث نرم افزاری آن مورد س��ؤال می باشد، با توجه 
به پتانس��یل زیاد در مازندران، در زمینه شهرک های صنعتی و 

کارخان��ه های موجود آیا این ام��کان وجود دارد که خودمان 
بتوانیم محصوالت را تولید نماییم؟ و یا اینکه این فن آوری 

تا چه حد در ارائ��ه محصوالت بتنی می تواند پیش قدم 
باشد؟ اکنون اکثر قریب به اتفاق کشورهای صنعتی و 
بعضی از کش��ورهای در حال توس��عه، قوانین و آیین 

نام��ه های اجباری و یا تش��ویقی مورد نی��از خود را در 
این مورد وضع نموده اند. کش��ور فرانس��ه در سال 1942، 

آمریکا در س��ال 1957، س��وئد در سال 1964 در این زمینه 
اق��دام کرده اند و همچنان به مطالع��ات و تحقیقات خود ادامه 

م��ی دهند. کش��ور ایران نیز به عنوان یک کش��ور در حال حرکت 
به س��وی پیش��رفت های صنعتی و قرارگرفتن در خان��واده صنعتی 

جهان، به منظور رفع قس��متی از تنگناهای کمبود مسکن الزم است، 
اس��تانداردهای صنعتی ساختمان سازی توسط جامعه بین الملل را تا 

آنجا که مغایر با شرایط و متقضیات کشور نباشد، بپذیرد. 
ایش��ان در پایان ایراد نمودند کانون مهندسین ساری یک ارگان و 
نهاد مردمی و خود جوش مهندس��ین اس��ت که هیچ گونه وابستگی به 
جایی ندارد و درآمد آن از محل خودیاری و کمک های مهندسین تأمین 
می شود و سپس به  معرفی فعالیت های عمده کانون از جمله  امور ورزشی، 
بازدیدها ، همایش های علمی، امور پژوهش��ی، چاپ نش��ریه، برگزاری 
مراسم و گرامیداشت مناسبت های فرهنگی پرداختند و از همکاری اعضاء 
کمیته آموزش کانون آقایان مهندسین توکل، بریمانی، محسنی، رضوی، 
عنایتی، بهارفر، دکتر ش��کری و خانم مهندس کلبادی نژاد و همچنین 
از حضور مهندسین داوطلب در قالب  تیم های  کاری، که در برگزاری 
ای��ن همای��ش کانون را یاری نموده اند تقدیر و تش��کر به عمل آوردند.        

 
ی  ق��ا آ

مهن��دس مصطفی 
ریی��س  ن��ژاد  خ��اوری 

مهندس��ی  نظ��ام  س��ازمان 
س��اختمان مازن��دران ضمن عرض س��الم و خیر مقدم ب��ه حاضرین، 
مهندسین بزرگوار، اس��اتید محترم، از آقای مهندس محمدی تاکامی 
ریی��س هیأت مدیره کانون مهندس��ین س��اری و نائ��ب رییس هیأت 
مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، اعضاء هیأت مدیره 
کانون مهندس��ین ساری، دبیر و هیأت اجرایی همایش که در راستای 
برگزاری این همایش زحمات بس��یاری را متقبل ش��ده اند تش��کر و 
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قدردان��ی نمودند. حضور چش��مگیر مهندس��ین و همچنین اس��اتید 
کشوری را مایه مباهات دانسته و بیان نمودند کانون مهندسین ساری 
پیش��رو در فعالیت های حرفه ایی است و انش��اءا... مابقی کانون های 
مهندسین اس��تان هم در جهت اعتالی دانش مهندسین گام بردارند. 

در بحث فن آوری های نوین و تولید س��اختمان به روش های صنعتی 
اشاره نمودند در سال 86، در قانون برنامه توسعه چهارم و بند 6 تبصره 
بودجه، این موضوع مصوب ش��د و مرکز تحقیقات مسکن ملزم گردید 
موضوع فن آوری های نوین را پیگیری و مدیریت نماید و مرجع صدور 
مجوز برای ورود فن آوری های نوین و س��اخت آن ها در سطح کشور 
شناخته ش��د و در طی سه، چهار سال اخیر حدوداً صد نوع فن آوری 
به تأیید این مرکز تحقیقات رسیده است. شاخص ارزیابی فن آوری ها 
بر اس��اس زلزله، حریق، انرژی و س��ایر مواردی مانند رعایت معماری 
ایرانی و اس��المی، بحث هزینه ساخت، سبک س��ازی، مقاوم سازی و 

... می باشد. 
پیرو آن مصوبه، حرکت جدیدی در کش��ور آغاز شد تحت عنوان 
مس��کن مهر، که در طی دو سال اخیر سهم مازندران حدود 60،000 
واحد مس��کونی بوده اس��ت و البته الزم به ذکر است حدوداً  به میزان 
1/3 از فن آوری های نوین در این واحدهای مس��کونی اس��تفاده شده 
است یعنی تقریباً %10 از ساخت و سازهایی که در سطح استان انجام 
شده تحت پوشش این فن آوری ها قرار گرفته و این موضوع بیانگر آن 
اس��ت که ما هنوز با بحث صنعتی س��ازی و استفاده از فن آوری های 

نوین در ساخت و ساز  فاصله داریم. 
البت��ه در زمینه  اج��رای فن آوری های نوین م��ا بحث آموزش 
کارگران و استاد کاران را در برنامه کاری داشته ایم، چرا که استفاده از 
این فن آوری بدون استفاده از نیروی کار ماهر و متخصص امکان پذیر 
نمی باش��د، در این خصوص در س��ال 87، تفاهم نامه ایی بین وزارت 
مس��کن و س��ازمان فنی و حرفه ایی کشور تنظیم شد که مقرر گردید 
در طی 5 سال حدود 1،350،000 نفر کارگر و استادکار آموزش ببیند 
که معادل س��الی 250،000 نفر بودند که سهم مازندران حدود 7000  
الی 8000  نفر کارگر بوده اس��ت. در سال 87 و 88 با توجه به تفاهم 
نامه ایی که بین مس��کن اس��تان و س��ازمان فنی و حرفه ایی تنظیم 
گردید، س��ازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با  همکاری بازوان 
اجرایی سازمان یعنی کانون های مهندسین استان کمک بسیار خوبی 
را در ای��ن زمینه انجام داده و حدود 15،000 نفر کارگر شناس��ایی و 
آم��وزش دیدند و همچنین کارت مهارت فنی ب��رای اکثر این عزیزان 

صادر گردید ولیکن سرفصل های آموزشی به شیوه سنتی بوده و از 
فن آوری های نوین فاصله داش��ته اند و الزم است حرکت جدی 
و مناس��بی در بحث آموزش این عزیزان داده ش��ود. در بحث آموزش 
مهندس��ین، به نوعی س��ازمان متولی این برنامه اس��ت و انشاءا... که 

بتوانیم انگیزه های الزم را به وجود آوریم.
آقای مهندس س��ید عباس رهگش��ای معاون مس��کن اداره کل 
مسکن و شهرسازی اس��تان مازندران نیز ضمن تقدیر از برگزاری این 
همایش بیان نمودند ضعف هایی در صنعت س��اختمان وجود دارد که 
اگر بخواهیم مرور نمایی��م پارامترهایی اعم از طراحی، اجرا، نظارت و 
بهره برداری مد نظر قرار خواهد گرفت و نیاز به آموزش در این بخش 
را تقریباً همه دوستان احس��اس نموده اند. مرکز تحقیقات ساختمان 
مس��کن بین 50 تا 70 فن آوری عام را بومی س��ازی کرده، بر اساس 
ش��رایط کشور س��اماندهی نموده و بر مبنای آن تأییدیه صادر نموده 
است. در بخش مسکن مهر متأسفانه به دلیل عدم توانایی کامل استان، 
اعم از طراحی، نظارت و اجرا انتظاری که از اجرای فن آوری های نوین 
داش��تیم محقق نشده است. علی رغم تالش تالش دولت برای تشویق 
س��ازنده و پیمانکار، بدین صورت که  %7 مبلغ اضافه تری نس��بت به 
بخش س��نتی پرداخ��ت نموده تا این ف��ن آوری در جای خویش قرار 
گیرد، متأس��فانه موفقیت چندانی در این زمینه نداش��ته ایم. موضوع 
دیگر جایگاه تکنس��ین ها می باش��د که در بخش س��نتی جایش��ان 
خالی اس��ت، انش��اء ا... در بحث فن آوری های نوین، بتوانیم واس��طه 
بی��ن مهندس و کارگر )یعنی تکنس��ین و کاردان(  را تعریف نماییم و 
همراس��تا با به کار گیری فن آوری های نوین، با برگزاری کالس های 

آموزشی به اهدافی که 
در این زمینه مد نظر 

است دست یابیم.
 

آصف��ی  دکت��ر 
در زمینه س��ازه های 
هوش��مند  و  متحرک 
مکانی��زم  جمل��ه  از 
تحوالت  شکل،  تغییر 
معم��اری،  در  نوی��ن 
هوشمندی،  پایداری، 
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چند عملکردی، قابلیت جابه جایی، نصب و برچیدن، عناصر نمادین و 
کاربردی توضیحات کامل و ارزشمندی را ارئه نمودند و در انتها  اشاره 
نمودند بهره گیري از عناصر و س��ازه هاي تغییر شکل پذیر در اشکال 
مختلف و با کاربري هاي متفاوت می تواند تأثیرات مختلفی بر فضاهاي 
معماري داشته باشد.  مدل سازي این سازه ها و فضاهاي تحت پوشش 
آن ه��ا در محی��ط هاي مختلف مجازي با اس��تفاده از ن��رم افزارهاي 
مختل��ف می تواند طراحان این س��ازه ه��ا را از عملکرد صحیح آن ها 
در مواجهه با عوامل مختلف محیطی و داخلی مطمئن س��ازد. امکانات 
نرم افزاري امکان مش��اهده تعارضات مختلف بین بخش ها یا اهداف و 
خواسته هاي مختلف پروژه را در محیط مجازي و قبل از ساخت میسر 
می س��ازد. ص��رف نظر از عملکرد مکانیکی صحیح س��ازه و هماهنگی 
ب��ا معم��اري و پایداري در براب��ر عوامل محیطی، اثرات روانش��ناختی 
مکانیزم هاي تغییر ش��کل این س��ازه ها بر فض��اي معماري و کاربران 
آن ها، پارامتر بسیار مهمی در ارزیابی سازه و فضاي تحت پوشش آن 
می باش��د. در واقع فضاهاي خلق ش��ده با سازه هاي تغییر شکل پذیر 
باید بتوانند ارتباط روانی مناسبی با کابران خود برقرار سازند و موجب 
ارتقاي کیفی و کمی پارامتره��اي مختلف زندگی کابران خود گردند. 
فضاهاي تغییر شکل پذیر به سبب تغییرات فیزیکی اعضاي ساختمانی 
می تواند تنش هاي روانی در کاربران خود ایجاد کنند. تحقیقات نشان 
می دهد محیط هاي متحرک مانند هواپیما و قطار در بازه زمانی بلند 
خوش��ایند نبوده و تغییرات شدید تنها در کوتاه مدت جذاب می باشد. 
تغییرات ش��دید در محیط فضایی اطراف انس��ان می تواند مانند یک 
زلزله عاملی تهدید کننده باش��د. بنابراین حرکت هاي بزرگ در سازه 
س��اختمان ها باید به آرامی انجام گیرد و یا در بازه هاي زمانی متعدد 
و کوتاه انجام پذی��رد. بنابراین بهره گیري از واقعیت مجازي به عنوان 
امکانی جدید در معماري و اس��تفاده از ابزارهاي نوین آن، بدون تردید 
می تواند در پیش بینی اثرات روانی مکانیزم هاي تغییر شکل و فضاي 
ساخته شده با سازه هاي تغییر شکل پذیر کمک شایانی داشته باشد. 
انجام پژوهش در مکانیزم هاي تغییر شکل موجود در طبیعت در آینده 
و بهره گیري و الهام از آن ها در طراحی س��ازه هاي تغییر شکل پذیر 
می تواند عالوه بر جذابیت بیش��تر، به پایداري این س��ازه ها در برابر 
عوام��ل مختل��ف طبیعی، عمر و دوام و بهینه س��ازي اقتصادي و فنی 
کمک موثري کند.  استفاده از سیستم هاي کنترلی و مصالح هوشمند 
با قابلیت برنامه ریزي می تواند س��ازه هاي تغییر ش��کل پذیر و فضاي 
آن ها را عالوه بر پاس��خگویی هوش��مند به شرایط محیطی، الزامات و 
نیازهاي داخلی، هزینه هاي تأمین شرایط آسایشی مطلوب و نگهداري 
را در طول عمر سازه کاهش دهد. در واقع سازه هاي تغییر شکل پذیر 
ص��رف نظر از فع��ال یا غیر فعال بودن مکانیزم ه��اي حاکم بر آن ها، 
توانس��ته اند عالوه بر ارتقاي کیفی ش��رایط آسایشی کابران و محیط 
زیس��ت، کیفیات جدیدي مانند انعطاف پذیري، چند عملکردي، وفق 
پذیري و .. را به ش��کلی مناس��ب در فضاهاي معماري ایجاد کنند. به 
بیان دیگر عناصر و سازه هاي تغییر شکل پذیر با توانایی هاي متفاوت 
و ایج��اد کیفیات مختلف و نوین در فضاه��ا، زبانی جدید در معماري 

ایجاد کرده است.
 

آقای پروفس��ور محم��ود گالبچ��ی در خصوص ف��ن آوري هاي 
نوی��ن و تولید صنعتی س��اختمان، راه حل اجتن��اب ناپذیر برای حل 

مش��کل س��اختمان و 
مسکن در کشور بیان 
نمودند نیاز گس��ترده 
و روزاف��زون جامعه به 
و مسکن،  س��اختمان 
اس��تفاده  ض��رورت 
سیس��تم های  از 
مصالح  و  س��اختمانی 
منظ��ور  ب��ه  جدی��د 
ارتقا کیفیت س��اخت، 
س��رعت  افزای��ش 
س��اخت، افزایش عمر 
س��اختمان ها،  مفی��د 
سبک س��ازی و افزایش مقاومت در براب��ر زلزله را بیش از پیش مطرح 
س��اخته اس��ت. از س��وی دیگر افزایش تولید صنعتی ساختمان ها در 
مجموعه ساخت و س��ازهای کشور به منظور پاسخ به نیازهاي کنوني 
و تأمی��ن ظرفیت براي نیازهاي آینده یک ضرورت به ش��مار مي رود. 
در این راس��تا ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه مهندسی کشور و 
آشنایی با سیس��تم ها و مصالح جدید ساختمانی امری اجتناب ناپذیر 
اس��ت. حل مش��کالتی مانند زمان طوالنی اجرا، عمر مفید کم، هزینه 
زیاد اجرای س��اختمان ها نیازمند ارائه راهکارهایی به منظور اس��تفاده 
عملی از سیس��تم های س��اختمانی نوین و مصالح س��اختمانی جدید 
اس��ت. ضمن آن که باید گام های اساس��ی در مجامع علمی، تخصصی 
و حرف��ه ای در زمینه بازنگ��ري روش های نوین اجرای س��اختمان به 
منظور مطابقت این روش ها با معماري ایران و ش��رایط اقلیمي کشور 
و رس��یدن به راهکارهای مناسب جهت اس��تفاده از این سیستم ها به 
 عن��وان روش هاي مطابق��ت یافته با ویژگي ه��اي فرهنگي، اجتماعي، 
تاریخي و باورهاي مردم این س��رزمین برداش��ته ش��ود. این اقدامات 
در دراز مدت موجب رس��یدن به شرایط اجرایی مطلوب، بهینه سازی 
س��اخت، افزایش تولید صنعتی س��اختمان و نیز افزایش تولید مسکن 
در کشور خواهد ش��د. از سوی دیگر چنین تحوالتی موجب گسترش 
سرمایه گذاری های زیربنایی و اصولی خواهد شد و این امر جامعه را در 
رس��یدن به اهداف خود در بخش ساخت و ساز یاری خواهد نمود. در 
همین راس��تا برگزاری همایش استانی فن آوري هاي نوین در صنعت 
ساختمان توسط کانون مهندسین ساری زمینه های الزم برای معرفی 
سیس��تم های نوین س��اخت را در جهت تحقق اهداف ف��وق را فراهم 
می نماید. بهره گیري از فن آوري هاي نوین و تولید صنعتي ساختمان 
راه حل اجتناب ناپذیر براي حل مش��کل ساختمان و مسکن در کشور 
می باش��د و امید اس��ت برگزاری چنین همایش های��ی گامي موثر در 
جهت ارتقاء صنعت س��اختمان در ابعاد معماري و مهندس��ي، افزایش 
ظرفیت اجراي ساختمان ها و بهره گیری صحیح تر و مناسب تر از منابع 
و نیروهای انس��انی و در نهایت تأمین مس��کن مناسب در کشور باشد. 
امروز معماري و مهندس��ي کشور نیازمند یک حرکت اساسي و بزرگ 
در جهت تحقق اه��داف و ضرورت هایی از جمله:  تغییر در روش های 
متداول و س��نتی ساخت، به کارگیری مصالح و فن آوري هاي جدید، 
ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در کشور، افزایش عمر مفید ساختمان ها، 
کاهش زمان س��اخت، بهینه شدن مصرف انرژي در ساختمان، کاهش 
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هزینه های ساخت مي باشد.
در ای��ن همای��ش فن آوری ه��ای نوین و قابل اجرا در کش��ور از 
ابع��اد معماری، س��ازه، تأسیس��ات مکانیکی و الکتریک��ی، نحوه اجرا، 
مس��ائل مربوط به ان��رژی، عایق بندی حرارت��ی و صوتی، کاربرد های 
مناس��ب، مزایا و محدودیت ها مورد بحث و بررس��ی قرار می گیرد. این 
فن آوری ها عبارتند از: سیستم قاب فوالدی سبک نورد سرد، سیستم 
قاب های بتنی پیوس��ته )روش قالب تونلی(، ساختمان های بتن مسلح 
با قالب عایق ماندگار، سیس��تم پیش ساخته بتنی، سیستم ساختمانی 
ترونکو، سیستم پانل هاي سه بعدي، ساختمان های فوالدی نورد گرم، 
سازه  های پوسته ای پیش س��اخته. تولید صنعتی ساختمان و ضرورت  
آن و نیز موضوع مقایس��ه و ارزیابی فن آوری های ساختمانی به  منظور 
فراهم س��اختن امکان انتخاب مناس��ب ترین ف��ن آوری از میان انواع 
روش های ساخت نیز مورد بحث واقع می گردد. عالوه بر فن آوری های 
س��اختمانی، روش های ساخت و سیس��تم های ساختمانی مشابهی که 
تفاوت های اندکی نس��بت به روش های بررس��ی شده داشته و در عین 
ح��ال واجد ویژگی های بارز و قابل  توجهی از نظر س��رعت و س��هولت 
ساخت، کیفیت اجرا، افزایش عمر مفید و کاهش هزینه اجرا می باشند، 
می تواند م��ورد توجه قرار گیرد. تعدادی از این سیس��تم ها عبارتند از: 
قا ب خمش��ی یک طرفه با مقاطع س��بک فوالدی نورد س��رد، اجرای 
ساختمان های بتن مسلح به روش قالب بندی با استفاده از میز پرنده، 
س��اختمان های پیش ساخته متش��کل از دیوار باربر و سقف بتن آرمه 
با بتن س��بک  س��ازه ای، اجرای ساختمان های بتن مس��لح با دیوارها 
و س��قف های پیش ساخته توخالی، قاب  های س��اده بتنی پیش ساخته 
و س��قف های مجوف )Hollow Core( و دیوار برش��ی، سیستم های 
متشکل از دیوار باربر بتنی دوالیه و سقف های نیمه پیش ساخته با بتن 
درجا، سیستم  های نیمه پیش ساخته متشکل از قاب های ساده مرکب 
فوالدی- بتنی و دیوار برش��ی، سیس��تم دال های تخت با س��قف های 
پیش تنیده پس کش��یده، س��اختمان ها ی متش��کل از پانل های دیوار 
و س��قف با صفحات دوالیه س��اندویچی و بتن میانی درجا، دیوارهای 
غیرباربر متشکل از الیه پلی استایرن، شبکه های فوالدی و بتن پاششی.

در انته��ا ایش��ان اظه��ار امی��دواری نمودن��د برگ��زاری چنین 
سخنرانی های علمی اقدامي تأثیرگذار در جهت فراهم شدن زمینه هاي 
گس��ترش اجرای فن آوری های نوین س��اختماني و تولید صنعتی در 

جامعه معماري و مهندسي کشور باشد.
آقای دکتر علی مزروعی در خصوص ارزیابی سازه های فن آوری 
مس��کن صنعتی نیک سیستم توضیحات کاملی را ارائه نمودند و اشاره 
نمودند خانواده مسکن صنعتي مدوالر نیک سیستم بر مبناي مطالعات 
جامع طي چند سال اخیر طرح شده است. نیک سیستم ها براي احداث 
صنعتي در کش��ور، با استفاده از مصالح بومي، در 5 گروه یک الي پنج 
طبقه در نظر گرفته ش��ده اند. در این س��ازه ها س��ریع سازي، ساخت 
آس��ان و با کیفیت، خشک سازي، بومي س��ازي، ساخت در کارخانه و 
احداث در محل، هدف اصلي طرح اس��ت. در این سیستم هاي 5 گانه 
اتصاالت جوش��ي، پیچي، فوالد گرم نورد ش��ده، فوالد سرد نورد شده، 
بت��ن معمولي یا س��بک و ورق ذوزنقه اي به کار رفته اس��ت. طراحي 
س��ازه بر مبناي در نظرگرفتن حداکثر نیروهاي باد و زلزله انجام شده 
و در سراس��ر نقاط کشور قابل اجرا است. ساخت و ساز این سیستم به 
تجهیزات، مهارت یا آموزش خاصي نیاز ندارد و با روش هاي بومي کشور 
هماهنگي دارد. این سیس��تم در تجربه هاي اجرایي موفق بوده است و 
قابلیت تغییرپذیري، توس��عه و گسترش خوبي دارد. تفاوت اصلي این 
سیستم صنعتي با سیستم هاي صنعتي خارجي عدم نیاز به تجهیزات 
و دس��تگاه هاي پیش��رفته خارجي و آموزش هاي خاص اس��ت. نیک 
سیس��تم نوعي سازه صنعتي با اجراي سریع است و بر مبناي فرهنگ 
س��اخت وساز ایراني طرح شده اس��ت. اجراي سازه در نقاط دورافتاده 
میس��ر اس��ت و نیاز به امکانات اولیه جوشکاري و مصالح عمومي مورد 
اس��تفاده در سطح کش��ور دارد. نصب آن ساده و سریع انجام مي شود 
و کنترل کیفیت آن به راحتي در کارخانه انجام مي ش��ود. جوشکاري 
قابها در وضعیت تخت انجام مي ش��ود و کیفیت جوش��کاري خود به 
خود باالس��ت. از طرف دیگر همه قابها مشابه یکدیگر بوده و ساخت و 
ساز آن در کارخانه نیز سریع است. در این روش ساخت و ساز نیاز به 
تجهیزات یا دستگاه هاي وارداتي نیست و از خروج ارز از کشور نسبت 
به سیس��تم هاي خارجي جلوگیري مي ش��ود. همچنین در مقایس��ه 
با سیس��تم هاي صنعتي وارداتي با توجه ب��ه اینکه بر مبناي فرهنگ 
س��اخت و ساز کش��ور طراحي گردیده است مش��کالت سیستم هاي 
وارداتي را ندارد. تجربه هاي اجرایي اخیر نیز تأیید مي کند سازه هاي 
اجرا شده به راحتي نصب گردیده و سرعت ساخت و نصب آن باالست.

 آقای دکتر وحید ش��کری در زمینه سیس��تم های غیر فعال در 
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سرمایش ساختمان توضیحاتی جامع را ارائه نمودند 
ایشان بیان نمودند: رشد روز افزون مصرف انرژي و کمبود منابع، 
موجب شده امروزه توجه به روش هاي کاهش مصرف انرژي از اهمیت 
ویژه اي برخوردار باشد. با توجه به بررسي هاي انجام شده سیستم هاي 

سرمایش غیرفعال با بهره گیري از منابع طبیعي، به طور مؤثري
 مي توانند در کاهش مصرف انرژي در ساختمان ها نقش داشته 
باشند. این سیستم ها از منابع طبیعي مانند زمین، آسمان و اتمسفر و 
یا ترکیبي از آنها به عنوان چاه حرارتي براي دفع حرارت هاي موجود 
اس��تفاده مي کنند. س��رمایش غیر فعال عالوه بر آنکه شامل راه هاي 
کاهش بار سرمایش��ي مي شود در چهار گروه اصلي تهویه اي، زمیني، 
تشعشعي و تبخیر قرار مي گیرد. هر یک از این سیستم ها با توجه به 
اقلیم و بناي ساختمان مي تواند براي کاهش بار سرمایشي بکار گرفته 
شود. همچنین سیستم هاي معرفي شده قابلیت ترکیب با هم را دارند. 
همچنین استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در سرمایش )PCM( نقش 
مهمي در ذخیره انرژي دارد. به دلیل خواص حرارتي، این مواد امروزه 
کاربرد وس��یعي در گرمایش و سرمایش ساختمان ها پیدا کرده اند. از 
این مواد مي توان در س��رمایش غیر فعال ب��راي افزایش بهره وري از 

انرژي استفاده کرد.
 با توجه به بررس��ي هاي انجام شده، موضوعات زیر براي تکمیل 
تحقیقات مي تواند بررسي ش��وند: بررسی امکان استفاده از سرمایش 
غیر فعال ترکیبی در اقلیم ایران، بررس��ی امکان استفاده از PCM در 
سیستم های سرمایشی غیر فعال و نقش آن ها در کاهش انرژی، مدل 
س��ازی دینامیکی بار س��اختمان با اجزای مجهز به PCM و بررس��ی 
نقش��ه ذخیره انرژی توسط آن، بررس��ی امکان استفاده از PCM در 

سیستم های ذخیره انرژی از منابع طبیعی
 همچنین حاضرین در همایش، در س��ه نوبت از نمایش��گاه های 
جانبی و 5 کارگاه آموزشی با عناوین، سازه های ساخت و ساز خشک، 
معرفی سازه ICF، سیستم های LSF، معرفی سیستم صنعتی سازی 
س��اختمان، سیستم سوپر پنل، انواع سیس��تم های تصفیه فاضالب و 
سیستم های هوشمند سازی ساختمان ها، بازدید به عمل آوردند و در 
پایان برنامه از تمامی شرکت های حاضر در همایش تقدیر و تشکر به 
عمل آمد و به رس��م یادبود به س��خنرانان محترم و نمایندگان شرکت 

های حاضر لوح تقدیر اهدا گردید.
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تهیه و تنظیم:
مهندس لیا شاه بابائی

مهندس گیتا کامیلیا

پایگاه اطاع رسانی انجمن مهندسین برق                                                                    
                     http://www.aeesiau.com
و  ق�درت  ب�رق  مهندس�ی  افزاره�ای  ن�رم  توانی�د  م�ی  س�ایت  ای�ن  در 
الکترونی�ک را دانل�ود نمایی�د. همچنی�ن ب�ه مق�االت و وب س�ایت ه�ای 
مرتب�ط با مهندس�ی ب�رق دسترس�ی داش�ته باش�ید و از اخبار و ت�ازه های 
ای�ن صنع�ت آگاه ش�وید و ب�ا کت�اب ه�ای مهندس�ی ب�رق آش�نا ش�وید.

سایت ساختمان، مرجع تخصصی صنعت ساختمان                                            
                            http://www.sakhtemoon.com
معرفی شرکتهای پیمانکاری ، تولید کنندگان ، مشاورین و لیست مصالح و تجهیزات

سایت فني و مهندسي تأسیسات ایران                                                          
http://www.tasisat.blogfa.com
 هدف از ایجاد این س�ایت برقراري ارتباط با جامعه مهندس�ین و کارشناس�ان 
فعال در زمینه اجراي تأسیس�ات مکانیک مي باش�د. سعي برآن است تا بتوان 
لین�ک ه�اي کاري از طریق این س�ایت جه�ت طراحي و اجراء کلی�ه کارهاي 
تأسیساتي برقرار و در دسترس کلیه کارفرمایان به منظور اطمینان از مجریان 

و طراحان گردد.

http://www.idc-online.com
هدف از ایجاد این سایت آموزش مباحث مختلف مهندسی به صورت خودآموز 
جهت به روز کردن دانش مهندسان است. این سایت از بخش های گوناگونی مانند 
دانلود فایل های متنی، اتاق های کنفرانس و کتاب ها و دوره های آموزشی است.

www.pubs.asce.org/cedbsrch.html
در اینجا با سایت جامعه مهندسی عمران امریکا آشنا می شویم. در سایت مطالبی 
چون کتاب ها، ژورنال ها و مقاالت و متن های آموزش�ی را می توان مش�اهده 
کرد. همچنین یک موتور جس�جتوی قدرتمند را می توان در س�ایت مشاهده 
ک�رد ک�ه در یافتن مطالب تخصصی در زمینه مهندس�ی عم�ران کاربرد دارد.
www.sustainableabc.com
در این س�ایت به ارائه مطال�ب و اطاعاتی درباره معماری پرداخته می ش�ود. 
همچنی�ن می توان LINK هایی به س�ایت های دیگر را مش�اهده کرد. انواع 

ساختمان ها با معماری های مختلف در این سایت نشان داده شده اند.
 

www.ce.jhu.edu
 JOHN HOPKINS این سایت به بخش مهندسی معماری و عمران دانشگاه
مربوط می باش�د. در سایت امکان دسترسی به آخرین اخبار و رویدادها فراهم 
می باش�د، همچنین می توان اطاعاتی درباره برنامه های آموزش�ی موسسه، 
اعضا، س�مینارها، تحقیقات به عمل آمده در آن مرکز، منابع اطاعاتی مرجع و 

امکانات جستجو را در سایت را در دسترس مشاهده کرد. 

ت
سای

ئ 
معرف
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جمعی از مهندسین عضو کانون و دفتر نمایندگی ساری روز چهارشنبه 
مورخ 90/5/19 از پل در حال احداث الغدیر واقع در کمربندی شرقی 

بازدید داشته اند. گزارش این بازدید به شرح ذیل است. 
شرح پروژه :

پل الغدیر ساری واقع در کمربندی شرقی در محدوده ترافیکی سه راه 
معلم -  پل ولیعصر، شامل 5 دهانه به طول 430 متر و عرض 10 متر 
و حفاری 1300 متر طول شمع بتنی درجا، در حال احداث می باشد.
کارفرمای این پروژه شهرداری ساری و طراح  شرکت مهندسین مشاور 
فراطراحان و شرکت آذر س��یماب پیمانکار اجرای این پروژه با برآورد 

هزینه  4 میلیارد و 500 میلیون تومان می باشند.  
خودرو هایی که از کمربندی ش��رقی  قصد عزیمت به داخل ش��هر و 
ی��ا دریا را دارند با خودروهای��ی که از کمربندی غربی قصد عزیمت به 
کمربندی شمالی را دارند در یک تقاطع با هم برخورد می کنند و این 
امر باعث ترافیک می شود. برای حل این مشکل 4 راه حل پیشنهاد شد :

1- احداث دوربرگردان بعد از ترمینال مسافربری
2- تعریض زیر گذر اختصاصی سپاه

3-  امتداد پل ولیعصر
4- احداث پل الغدیر

که طی کارشناسی های انجام شده گزینه چهارم مورد موافقت قرار گرفت.
هدف از احداث این پل روگذر بهبود وضعیت ترافیکی  و سهولت عبور 
و مرور  خودرو هایی اس��ت که از میدان هالل احمر به س��مت  دریا ، 

مرکز شهر و یا سه راه جویبار در حال حرکت می باشند.
طول این پل 430 متر می باش��د که  با طول سازه 166 متر و با رمپ 

خاکی 264 متر  در حال اجرا می باشد.
پیمانکار و مهندسین مشاور این پل همان پیمانکار و مهندسین مشاور 
پل ولیعصر می باش��ند که در حقیق��ت  هزینه اجرای این پل از 25% 

متمم  پل ولیعصر می باشد.

گزارش بازديد از پل در حال احداث الغدير
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اخبار کانون : 
* عضویت اعضای جدید در کانون: 

از برگزاری مجمع قبلی تاکنون تعداد 105 نفر به جمع مهندسان عضو کانون 
اضافه شدند.

*  انجام مش��اوره حقوقی رایگان برای مهندس��ان عضو کانون توس��ط جناب 
آقای زنجانی قاضی و وکیل پایه یک دادگستری 

* چاپ نشریه داخلی کانون شماره 33 )زمستان 89( و شماره 34) بهار 90( 
* برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن 

برگزاری جلسه شورای هماهنگی کانون های مهندسین استان به میزبانی کانون مهندسین ساری   *

* برگزاری نوبت اول مجمع عمومی مورخ 90/4/19 
* برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 90/5/18  

با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی عادی نوبت اول برگزاری مجمع به نوبت دوم موکول گردید. 
دس��تور کار مجمع عادی ش��امل ارائه گزارش هیئت مدیره کانون توسط آقای مهندس محمدی تاکامی رییس هیئت مدیره، ارائه گزارش خزانه 
دار کانون آقای مهندس نیکزاد، ارائه گزارش بازرس��ین توس��ط آقای مهندس نصر و تصویب بودجه س��ال 1390 بوده است و تصویب اصالحات 
پیش��نهادی بندهایی از اساس��نامه کانون مهندسین ساری نیز در دستور کار مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفت. در پایان از میهمانان ارجمند 

به صرف افطار پذیرایی به عمل آمد. 
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جلسات :
* برگزاري جلسات هیأت مدیره به صورت هفتگی 

* برگزاري جلسات کمیته هاي اجرایي کانون  
* برگزاری جلسات کمیته تدوین بودجه سال 1390 

* برگزاری جلسات کمیته بررسی و اصالح اساسنامه کانون 
* ش��رکت  نمایندگان کانون در جلس��ات ش��وراي هماهنگي کانونها

* ش��رکت نمایندگان گروه کوهنوردي کانون در جلس��ات گروه هاي 
کوهنوردي کانون هاي استان 

* ش��رکت مجریان آموزش��ی کانون در جلس��ات ماهان��ه هماهنگی 
کانون های مجری آموزش استان

بازدید ها: 
- س��فر تفریح��ی علمی مهندس��ین عض��و کانون مهندس��ین و دفتر 

نمایندگی ساری از شرکت ماشین سازی تبریز 
و تجهیزات خط قطار برقی تبریز جلفا

ورزشی : 
- برگزاری تمرینات تیراندازی ویژه آقایان 

- امکان استفاده آقایان از استخر دانشگاه آزاد ساری و بانوان از  استخر 
مجموعه ورزشی معراج )خانم های مهندس عضو کانون 

می توانند جهت تهیه بلیط استخر به امور اداری کانون مراجعه نمایند.(
- ش��رکت مهندسین عضو تیم های فوتس��ال ، تیراندازی و بسکتبال 
کانون مهندس��ین س��اری در اولین المپیاد ورزشی سازمان های نظام 

مهندسی کشور 

...گزارش کانون   
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صعود های کوهنوردی 
      - گلگشت به کاشان و صعود به قله کرکس 

-  گلگشت به آبشار اسپه او

-  صعود به قله پاشوره 

 باشگاه فرهنگی ورزشی کانون 
* تسویه حساب با شرکت سازنده کانکس 

* تجهیز کانکس موجود در محوطه باشگاه 
* عقد قرارداد با شرکت توسعه نما جهت اجرای نمای سقف 

* تسویه حساب با ش��رکت راسیم پوالد مجری سقف ورق کامپوزیت 
طبقه اول 

* ادامه عملیات نصب قطعات سقف دگرا و نصب پنجره های روی بام 
 * مذاکره با ش��رکت های تولی��د کننده دیوار های پانل س��اندویچی

 (3D Panel) 

گزارش واحد آموزش : 
* برگ��زاري س��مینار ف��ن آوري ه��اي نوی��ن در صنعت س��اختمان 
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)اردیبهشت 90(
* دوره آموزش نرم افزار Autocad دو دوره  

* برگزاری دوره های آموزش ناظرین فنی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
)دوره های آرماتوربندی و قالب بندی(

*  برگزاری دوره آموزش مبحث نوزدهم مقررات ملی س��اختمان ویژه 
مهندس��ان رش��ته های معماری، عمران و مکانیک  توس��ط س��ازمان 
گس��ترش و نوسازی صنایع ایران )مجری: مؤسسه مطالعات بهره وری 

و منابع انسانی با همکاری کانون مهندسین ساری(

*  برگزاری دوره نظارت بر صنعتی سازی ساختمان با همکاری مرکز 
تحقیقات مس��کن و س��اختمان کش��ور، اداره کل مسکن و شهرسازی 

مازندران و کانون مهندسین ساری 

*  اخذ مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای کانون مهندسین 
ساری در رش��ته تأسیسات و برنامه ریزی جهت تشکیل کالس های :  

نرم افزار Carrier، محاسب  تأسیسات تهویه مطبوع ساختمان
برنامه های واحد آموزش کانون 

* برگزاری دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندس��ان برای رش��ته 
های عمران )نظارت و محاسبات(، معماری، مکانیک و برق 

AutoCAD دوره جدید نرم افزار *
* دوره  آموزش شطرنج 

 ETABS و SAFE دوره آموزش نرم افزار *
* دوره آموزش نرم افزار Carrier همراه با ارائه گواهینامه از سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای 
*  دوره محاس��ب تأسیسات و تهویه مطبوع س��اختمان همراه با ارائه 

گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای 
*  برگزاری یک سمینار استانی در شش ماهه دوم سال 90

آگهی تسلیت

آقای�ان مهندس�ین س�ید محم�د محم�دی تاکام�ی، 
حس�ین بهارف�ر، یاس�ر بهارف�ر، یون�س بهارفر، س�ید 
رس�ول رس�ولی، نیما احتش�امی، علی رحیمی، عباس 
ون�دادی، محم�د عل�ی ون�دادی مصیب�ت وارده را ب�ه 
ش�ما و خان�واده محترمت�ان تس�لیت عرض نم�وده و 
ب�رای آن عزی�ز درگذش�ته عل�و درجات و برای ش�ما 
خواس�تاریم. متع�ال  خداون�د  از  ش�کیبایی  و  صب�ر 
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مجمع عمومی عادی و فوق العاده ) نوبت دوم ( کانون مهندسین ساری در روز سه 
شنبه مورخ 90/5/18 در محل سالن هالل احمر ساری برگزار شد.

برنامه با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید و پخش س��رود ملی کش��ور آغاز ش��د. 
سپس با عنایت به دستور جلسه، هیأت رییسه مجمع با رعایت مفاد اساسنامه کانون 

مهندسین ساری، با انتخاب حاضرین در مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
1- آقای مهندس غالمعلی روشناس به عنوان رییس مجمع

2- آقای مهندس باب ا... صبوری به عنوان ناظر مجمع
3- آقای مهندس وفا وفائیان به عنوان ناظر مجمع
4- آقای مهندس علی توکل به عنوان دبیر مجمع

هیأت رییس��ه مجمع ضمن قبولی سمت خود و بررسی دس��تور جلسه، با نام و یاد 
خدا رس��میت جلس��ه را اعالم و مجمع وارد دستور کاری خود گردید. رییس کانون 
مهندسین س��اری آقای مهندس سید محمد محمدی تاکامی عملکرد سال گذشته 
را قرائ��ت و توضیح��ات کافی در خصوص پیگیری های هی��أت مدیره در ادامه روند 
س��اخت باش��گاه فرهنگی ورزشی کانون ارائه نمودند. س��پس گزارش عملکرد مالی 
سال 89، صورت منابع بودجه و پیش بینی مصارف بودجه سال 90 توسط خزانه دار 
کانون آقای مهندس کامبیز نیکزاد و گزارش بازرس��ی س��االنه مربوط به س��ال 89 
توسط آقای مهندس سعید نصر قرائت و توضیحات کافی در موارد الزم به عمل آمد 

و صورت های مالی ارائه شده با اکثریت آرا به تصویب رسید. 
همچنین برنامه های هیأت مدیره در س��ال 90 توس��ط رییس کانون ارائه گردید و 
در ادامه مجمع وارد دس��تور کار مجمع فوق العاده یعنی بررس��ی و به رأی گذاشتن 
اصالحات پیش��نهادی اساس��نامه کانون مهندسین س��اری گردید. با پاسخگویی به 
برخ��ی از س��ؤاالت و اظهار نظر موافقی��ن و مخالفین برخی از بندهای اساس��نامه، 
اصالحات پیش��نهادی اساس��نامه کانون م��ورد تصویب قرار گرفت و جلس��ه با ذکر 

صلوات خاتمه یافت.
در انتهای برنامه از حاضرین محترم به صرف افطار در باشگاه برق ساری پذیرایی به عمل آمد. 

گزارش مجمع عمومی عادی و فوق العاده 
) نوب�ت دوم (کانون مهندس�ین س�اری
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