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سـرمقـالـه
مهندس احمد اسمعیلی

 تشکیالتی شدن شورای مرکزی
در اجــرای مــاده 36 آئیــن نامــه تشــکیالت حرفــه ای کاردانهــای فنــی ســاختمان مصوبــه شــماره 42014/ت46464 
ــز ، انســجام و  ــه منظــور ایجــاد تمرک ــون اساســی و ب ک  مــورخ 1390/02/27 کمیســیون موضــوع اصــل 138قان
انتظــام حرفــه ای بیشــتر بیــن ســازمانهای نظــام کاردانــی ســاختمان اســتان هــا ، اصالحیــه ی مــاده 36  شــیوه نامــه 
تشــکیل هیــات عمومــی و شــورای مرکــزی ســازمان نظــام کاردانــی ســاختمان بــا پیگیــری شــورای مرکــزی و تــالش و 
کوشــش وزارت راه و شهرســازی تدویــن گــردد. لــذا تغییــرات آن جهــت بهتــر شــدن و قانونــی شــدن بــرای کاردانهــا 
کــه خــود جایگاهــی را در عرصــه ســاخت و ســاز ، عهــده دار مــی باشــند را محکــم تــر مــی کنــد. لــذا بــا تغییراتــی کــه 

انجــام شــده مفــاد بعضــی از ایــن شــیوه نامــه را یــادآور مــی شــویم .
در مــاده 10 ایــن شــیوه نامــه )) شــورای مرکــزی (( 11 نفــر عضــو اصلــی و 6 عضــو علــی البــدل بــا ترکیــب )) رشــته 
هــای اصلــی ((  و دارای 2 بــازرس و یــک بــازرس علــی البــدل خواهــد بود.مــاده 9 الــف  انتخــاب افــراد واجــد شــرایط 
عضویــت در شــورای مرکــزی بــه میــزان حداقــل 2 برابــر تعــداد مــورد نیــاز در هــر رشــته بــه منظــور انتخــاب نمــودن 
اعضــای اصلــی و علــی البــدل توســط ))  وزارت راه و شهرســازی ((  خواهــد بــود ، در ضمــن هیــات اجرائــی زیــر نظــر 
دســتگاه نظــارت و تاییــد آن ، اعتبارنامــه هــای اعضــای اصلــی و علــی البــدل منتخــب شــورای مرکــزی و بازرســان 
بوســیله راه و شهرســازی صــادر و اعطــاء مــی شــود. در مــاده 12 آمــده اســت بــا توجــه بــه حــدود وظایــف و اختیــارات 
ــام وقــت در محــل ســازمان  ــزوم حضــور تم ــی ســاختمان ((  و ل ــام کاردان ــرای )) رئیــس ســازمان نظ ــن شــده ب تعیی

ذیربــط تصــدی دو َســَمت مذکــور یــک فــرد بطــور همزمــان مجــاز نمــی باشــد.
ــود ،  ــی ش ــکیل م ــازی تش ــوت وزارت راه و شهرس ــه دع ــه ب ــود ک ــه خ ــن جلس ــزی در اولی ــورای مرک ــاده 13 – ش م
ــاد  ــه وزارت راه و شهرســازی پیشنـهـ ــزی (( ب ــن رئیــس )) شــورای مرک ــور تعیی ــه منظ ــر را ب ــان خــود ســه نف از می
مــی نمایــد ، وزارت متبــوع از بیــن آنهــا یــک نفــر را بــه عنــوان ))رئیــس شــورای مرکــزی (( کــه ))رئیــس ســازمان (( نیــز 
محســوب مــی شــود ، انتخــاب و حکــم او صــادر مــی شــود. در ضمــن چنانچــه فــرد منتخــب وزارت راه و شهرســازی 
))ریاســت شــورای مرکــزی (( رئیــس یکــی از ســازمانهای اســتان هــا باشــد قبــل از صــدور حکــم ، بایــد کتبــاً اســتعفای 

خــود را کــه بــه تاییــد هیــات مدیــره ســازمان اســتان رســیده باشــد بــه وزارت راه و شهرســازی تقدیــم نمایــد.
لــذا بــا ابــالغ اصالحیــه مــاده 36 آئیــن نامــه تشــکیالت حرفــه ای کاردانهــای فنــی بــه قانونمنــد شــدن شــورای مرکــزی 
و نظامــات کاردانــی نزدیکتــر شــدیم ، چــرا اینکــه مطابــق بــا مفــاد شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی کــه خــود 
جایــگاه ویــژه ای دارد ســامان دهــی خواهیــم شــد جــا دارد از کســانیکه در ارتبــاط بــا ایــن اصالحیــه تــالش و کوشــش 
ــزی و  ــر شــدن هــر چــه بیشــتر شــورای مرک ــژه ای داشــته باشــیم و در راه اهــداف بهت ــد تشــکر وی بعمــل آوردن
ســازمانهای کاردانــی کشــور قدمــی هــر چنــد موثــر و ســازنده برداریــم .جــا دارد تمــام اعضــای محتــرم بــا همــکاری 
همدیگــر و نظرخواهــی و پیشــنهاد ، ســازمانهای خــود را یــاری نماینــد تــا در جهــت بهتــر شــدن آن گامهــای اساســی 

برداشــته شــود.
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سخـن سـردبیـر
مهندس مهدی رودپشتی ابدی

همانگونــه کــه مســتحضرید مجمــع عمومــی ســاالنه ســازمان نظــام کاردانــی بــه 
ــال در  ــر ح ــه ه ــاله ب ــر 2 س ــا تاخی ــادی ب ــکالت م ــه مش ــده و منجمل ــل عدی دالی
ــرم  ــاء محت ــی رود اعض ــار م ــید. انتظ ــد رس ــر خواه ــه ثم ــاه 1394 ب ــفند م اس
ســازمان بمنظــور دســتیابی بــه اطالعــات بیشــتر و شــناخت چالشــهای بــه وجــود 
ــا  ــر دارد ب ــه در ب ــی ســازمان ک ــا مشــکالت مال ــن آنه ــه یکــی از مهمتری ــده ک آم
آگاهــی کامــل در مســیر مشــکالت قــرار گیرنــد و بــا تبــادل نظــر و ارائــه راهکاری 
مفیــد گامــی در رابطــه بــا حــل مشــکالت برداشــته شــود ، الزم بذکــر اســت کــه 
ــرایطی  ــن ش ــود در چنی ــه خ ــر و صبوران ــالش پیگی ــا ت ــازمان ب ــت س در مدیری
توانســته اســت بیــش از 80% کارهــای ســاختمانی پــروژه ســاختمان اداری جدید 
ســازمان نظــام کاردانــی را کــه در شــان اعضــاء محتــرم آن باشــد بــه پیــش بــرد 
ــوازات  ــه م ــد ب ــر NGO بای ــت در ه ــرفت و موفقی ــه پیش ــم ک ــی آگاهی ــه خوب ب
خدمــات فنــی، مهندســی ، عوامــل درآمــد زا نیــز متصــور باشــد .مهمتریــن عامــل 
ــت  ــن پرداخ ــه دار و همچنی ــاء پروان ــرد اعض ــهمیه کارک ــوارض، س ــدزا ع درآم
ــته  ــماره گذش ــه در ش ــد.همانگونه ک ــی باش ــره م ــت و غی ــق عضوی ــع ح ــه موق ب
ــن آن  ــاخص تری ــژه ش ــه وی ــه و ب ــای حاصل ــود درآمده ــدیم کمب ــادآور ش ــز ی نی
ــازمان  ــه س ــتن ب ــی و پیوس ــام کاردان ــازمان نظ ــاء از س ــدن اعض ــدا ش ــی ج یعن
ــش  ــاص بخ ــن اختص ــی و همچنی ــدرک تحصیل ــاء م ــل ارتق ــی بدلی ــام مهندس نظ
ــه  ــف بنی ــب تضعی ــد اداری موج ــاختمان جدی ــاخت س ــرای س ــا ب ــده درآمده عم
مالــی ســازمان شــده کــه امیــد اســت بــا ایجــاد فضــای کاری مناســب بــرای جــذب 
ــی  ــی و دورنمــای رفــع دغدغــه ایــن قشــر تحصیلکــرده فن نیروهــای کاردان فن
در مشــارکت عادالنــه آنــان در صنعــت ســاختمان ایــن بــاور را بوجــود آورد 
کــه همــکاری و ســهم ایــن قشــر در پروســه تولیــد ســاختمان بطــور مســلم بــه 
نفــع ســرمایه گــذاران مســکن و همچنیــن متقاضیــان بــوده و تعریــف صحیــح و 

ــه همــراه خواهــد داشــت . ــن مشــارکت ب تخصصــی را در ای
امیــد اســت عزیــزان مقطــع کاردانــی رشــته هــای فنــی مهندســی بــه ایــن بــاور 
ــا  ــا حضــور خــود در بهبــود ایــن وضــع صحــه گذاشــته ت اعتقــاد پیــدا کننــد و ب
بتــوان بــا همفکــری و کمــک مدیریــت ســازمان نظــام کاردانــی در ســطح کشــور به 
اهــداف اعضــاء محتــرم آن کــه تشــکیل دهنــده اصلــی و علــت وجــودی ســازمان 

مــی باشــند هــر چــه بیشــتر پیگیریهــای الزم معمــول گــردد.



4

روش های اجرایی ساخت ساختمان
تهیه و تنظیم : مهندس احمد اسمعیلی                رشته بنایی و سفت کاری ساختمان

بر اسـاس کد بین المللـی 51/23/1/1-9  سازمان آموزش فنـی و حـرفه ای کشـور

نقشه خوانی )تعریف برخی از اجزاء و عالئم در نقشه( 
)) اطالعات بیشتر برای معماران تجربی ((

عالمت شمال در پالن 
 عامــت شــمال موقعیــت ســاختمانی را نســبت بــه شــمال نشــان 
مــی دهــد. ایــن عائــم بــه طــور اســتاندارد شــده وجــود نداشــته و 
فقــط مــی بایســت واضــح و دقیــق در بــاالی نقشــه ) معمــوالً باالی 
ــه کمــک  ــد. ب ــن و ترســیم گردن نقشــه در ســمت راســت ( تعیی
عامــت شــمال مــی تــوان نماهــای شــمالی و جنوبــی ، شــرقی و 

غربــی را تشــخیص داد .چنــد نمونــه جهــت شــمال مشــاهده مــی شــود.اندازه عامــت شــمال بــا انــدازه نقشــه متناســب باشــد.
اختالف سطح در پالن 

در امور ساختمانی اختاف سطح به دو گونه معرفی می گردد :
الــف ( اختــالف ســطح طبقــات :  اختــاف ســطح طبقــات در ســاختمان یعنــی انــدازه ارتفــاع کــف تمــام شــده یــک طبقــه تــا 

کــف تمــام شــده طبقــه بعــدی.
ب ( اختــالف ســطح در یــک طبقــه : در فضاهائــی از یــک طبقــه در ســاختمان مثــل آشــپزخانه و ســرویس هــای بهــد اشــتی کــه 
نیــاز بــه شستشــو بــا آب دارنــد بــرای جلوگیــری از ورود آب بــه فضاهــای اصلــی ) مثــل پذیرائــی و خــواب و غیــره ( بایــد کــف 
آشــپزخانه و ســرویس هــای بهداشــتی چنــد ســانتی متــر پاییــن تــر از فضاهــای اصلــی ذکــر شــده پیــش بینــی شــوند ، بــه ایــن 
صــورت کــه بــا شــیب بنــدی کــف ســطوح مذکــور ) شــیب 1 الــی 2 درصــد ( آب را بــه ســمت کــف شــور هدایــت مــی کننــد 
و یــا ممکــن اســت بــرای زیبائــی معمــاری داخــل ســاختمان ، کــف اتــاق غذاخــوری یــک یــا دو باالتــر از کــف ســالن پذیرائــی 
بــوده باشــد . بــرای نشــان دادن اختــاف ســطحهای مختلــف در پــان هــا یــا بــرش هــا ، بــه طــور معمــول کــف طبقــه همکــف بــا 
نقطــه ای مشــخص بــر روی زمیــن طبیعــی را بــه عنــوان مبــدا قــرار داده و آن را بــا ) 0/000 ±( مشــخص مــی نماینــد ، حــال اگــر 
خواســته باشــیم کــف طبقــه زیرزمیــن را نشــان دهیــم بــا عامــت منفــی ) - ( و اگــر خواســته باشــیم کــف طبقــه باالتــر را نشــان 

دهیــم بــا عامــت مثبــت )+ ( منظــور خــود را مــی رســانیم.
ــه ازای هــر 1 متــر ، 1 ســانتی متــر اختــاف  منظــور از شــیب 1 درصــد یعنــی اینکــه ب
ارتفــاع داشــته باشــیم بنابرایــن بــرای دانســتن اختــاف ارتفــاع یــک طــول 3 متــری بــا 

ــه نوشــت : شــیب 2 درصــد مــی تــوان اینگون

درها و جهت باز و بسته شدن آن در پالن 
در بازشــوئی در دیــوار بــوده و کنتــرل ورود و خــروج بــه ســاختمان هــا و فضــای داخلــی را ممکــن مــی ســازد کــه بــرای دسترســی 

مــی تــوان آن را بــاز کــرد و جهــت حفــظ حریــم و تامیــن امنیــت آن را بســت.
عــرض درهــای ورودی داخــل معمــوالً 90 ســانتی متــر آن 205 ســانتیمتر مــی باشــد و گاه ممکــن اســت تــا 240 ســانتی متــر 
برســد.عرض درهــای داخلــی مثــل اتــاق هــا و آشــپزخانه 80 ســانتی متــر و در ســرویس هــای بهداشــتی 70 ســانتی متــر مــی 

باشــد.
ــاز و بســته شــدن »در« و نشــان دادن آن در پــان از چنــد بعــد دارای اهمیــت مــی باشــد. یکــی از مــوارد ایــن اســت  جهــت ب
کــه بدانیــم چــه مقــدار از فضــای اتــاق موقــع بــاز شــدن »در« اشــغال مــی شــود.این مــورد در ســرویس هــای بهداشــتی مثــل 
دستشــوئی هــا کــه خــود بــه خــود فضــای کوچکــی دارنــد حائــز اهمیــت اســت . وقتــی بــاز شــدن »در« را در نقشــه ترســیم نمائیــم 
ــد مشــخص نمــوده و طــوری دستشــویی را مســتقر کنیــم کــه »در«  ــاز شــدن مــی زن مــی توانیــم قــوس را کــه »در« هنــگام ب
هنــگام بــاز شــدن بــا آن برخــورد نکنــد .مــورد مهــم دیگــر ایــن اســت کــه مهنــدس تاسیســات الکتریکــی در موقــع ترســیم پــان

=درصد شیب
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بــدون خــط بــودن فضــای بیــن A و B بــه ایــن معنــی اســت کــه بیــن 
ــاف  ــی شــوند اخت ــط م ــه هــم مرتب ــه توســط »در« ب ــی ک دو فضای
ســطح وجــود نــدارد .اگــر بیــن دو فضــای ارتباطــی اختــاف ســطح 
یــا آســتانه داشــته باشــیم بــا یــک خــط بیــن A و B  آن را مشــخص 

مــی کنیــم .
شــکل زیــر طریقــه ی  دیگــر بــاز شــدن »در« بــه کمــک زاویــه 45 و 

)در( در حالت باز شده»در« بــا آســتانه را نشــان مــی دهــد.

پنجره ها و دست انداز آن در پالن
دیوارهــای خارجــی یــک ســاختمان بــه ســطحی نیــاز دارنــد تــا 
ــن  ــد ، ای ــه داخــل ســاختمان راه یاب ــق آن ب ــوا از طری ــور و ه ن
ســطح را پنجــره گوینــد . بــا بــاز یــا بســته کــردن پنجــره مــی 
ــه داخــل ســاختمان کنتــرل نمــود. پنجــره  تــوان ورود هــوا را ب
را در پــان توســط دو خــط نــازک کــه حداکثــر یــک میلیمتــر 
ــاع  ــی کنند.ارتف ــخص م ــر مش ــکل زی ــد ش ــد مانن ــه دارن فاصل
دیــواری را کــه از کــف اتــاق تــا زیــر پنجــره ســاخته مــی شــود 
ــت  ــا عام ــان ب ــه آن را در پ ــد ک ــداز پنجــره« گوین »دســت ان
ــام  ــداز تم ــاع دســت ان ــی دهندارتف اســتاندارد O.K.B نشــان م
پنجــره هــای یــک ســاختمان برابــر نمــی باشــد بــه عنــوان مثــال 
ارتفــاع دســت انــداز پنجــره آشــپزخانه 90 ســانتی متــر ، دســت 
انــداز پنجــره اتــاق خــواب هــا 70 الــی 90 ســانتی متــر و بــرای 
ســرویس هــای بهداشــتی مــی تــوان 160 ســانتی متــر در نظــر 

گرفــت . 
اگــر O.K.B )دســت انــداز پنجــره ( در پــان ســاختمان توســط 
ــط  ــوان توس ــی ت ــد م ــده باش ــخص نگردی ــراح مش ــدس ط مهن
ــرد هماننــد شــکل 30 البتــه  ــه ارتفــاع آن پــی ب نقشــه بــرش ب

ــن کار در شــرایطی شــدنی اســت  ای
کــه خــط بــرش از پنجــره عبــور 
کــرده باشــد .شــایان ذکــر اســت کــه 
ــر 2  ــت حداکث ــن اس ــرش ممک در ب
یــا 3 پنجــره مشــاهده گــردد  در 
صورتــی کــه در یــک ســاختمان 
ــداد  ــن تع ــش از ای ــت بی ــن اس ممک
پنجــره بــا دســت اندازهــای مختلــف 

ــیم. ــته باش پنجره در پالنیداش

در دو لنگه با آستانه برجسته

بنابرایــن بایــد ســعی نمــود ارتفــاع دســت انــداز هــر پنجــره در 
زیــر همــان پنجــره نوشــته شــود.

ضمــن آنکــه مــی تــوان بــرای نشــان دادن ارتفــاع پنجــره ، انــدازه 
مــورد نظــر را در زیــر خــط انــدازه پنجــره مربوطــه نوشــت.

درهــا بــه طــور معمــول بــر حســب کارکــرد مــورد نیــاز ، محــل 
ــه ،  ــداد لنگ ــی ( ، تع ــا داخل ــی ی ــاختمان ) بیرون ــتقرار در س اس
مصالــح ، ابعــاد و انــدازه و جهــت بازشــو و مشــخصات دیگــر بــه 
انــواع مختلــف تهیــه و ســاخته مــی شــوند .در مــورد نــوع جنــس 
درهــا مــی تــوان اینگونــه بیــان نمــود کــه »درهــای بیرونــی« کــه 
دسترســی را بــرای ســاکنان ســاختمان از فضــای بیــرون منــزل 
بــه داخــل و بالعکــس میســر مــی ســازند بایــد از لحــاظ تامیــن 
و امنیــت و حفــظ حریــم خصوصــی و نیــز شــرایط جــوی و ضــد 
آتــش بــودن از اســتحکام الزم برخــوردار باشــند و معمــوالً جنــس 
ایــن درهــا فلــزی مــی باشــد. جنــس » درهــای داخلــی » ) داخل 
ــتی ، از  ــرویس بهداش ــای س ــر دره ــه غی ــاختمان ( ب ــای س فض
چــوب مــی باشــد کــه بــرای زیبائــی فضــای داخــل ســاختمان آن 
را مــی تــوان بــه صــورت مختلــف ســاخت.برای درهــای ســرویس 

بهداشــتی چون در معرض رطوبت ، پوســیدگی و فرســوده شــدن 
زودرس قــرار دارنــد از درهــای آلومینیومــی اســتفاده مــی نمایند.

البتــه مــی تــوان از درهــای چوبــی ) بــرای یکنواخــت کــردن همه 
درهــا ( در ایــن مــورد اســتفاده نمــود بــه ایــن ترتیــب کــه پشــت 
درهــای چوبــی را کــه رو به ســرویس بهاشــتی اســت از یــک ورق 

نــازک فلــزی پوشــانید تــا 
رطوبــت  از  چوبــی  در 
امــان  در  پوســیدگی  و 
زیــر  شــکل  در  بمانــد 
در دو لنگــه بــا آســتانه 
برجســته را مشــاهده مــی 

کنیــد .

مذکــور بایــد جهــت بــاز شــدن »درهــا« را بدانــد و بــر حســب آن 
جــای کلیدهــای روشــنایی بــرق را مشــخص و معلــوم کنــد چــون 

کلیدهــای روشــنایی بــرق نبایــد در پشــت »درهــا« قــرار گیــرد.
مــورد دیگــر آنکــه جهــت بــاز و بســته شــدن »در« بــه تــردد افــراد 
ــز  ــه نی ــای مربوط ــان فض ــدن و مبلم ــارج ش ــل و خ ــگام داخ هن

ــتگی دارد. بس
شکل روبرو »در« در حالت باز شده را نشان می دهد.
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مبانی و فلسلفه طراحی
گردآورنده : مهندس مهدی رودپشتی ابدی

منبع: ساختمانهای فوالدی تالیف ابراهیم ثنائی و علیرضا رضائیان

مشخصـات انـواع جـوش ادامه مبحث قبل

تذکـر

تذکـر
یک

تذکـر
دو

از جــوش گوشــه در ســوراخ هــا و 
شــکاف هــا بــه منظــور انتقــال بــرش ، 
جلوگیــری از کمانــش و یــا جلوگیــری 
از جــدا شــدن قطعــه هــای رویهــم اســتفاده می شــود.

اینگونــه جــوش هــای گوشــه نبایــد بــا جوش انگشــتانه 
ــر اشــتباه شــود . ــا جــوش کام توپ ــر و ی توپ

مقایسه جوش گوشه با کام و انگشتانه

محدودیت : حداقل بعد جوش گوشه باید مطابق جدول ذیل تعیین شود.حداقل بعد جوش تابع ضخامت قطعه نازک تر می باشد.
از طرفی نباید بعد جوش از ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده تجاوز کند.

حداقل بعد جوش گوشه ) با یک بار عبور (ضخامت قطعه نازک تر

3 میلی مترتا 7 میلیمتر

5  میلی متربیش از 7 تا 12 میلی متر

 6 میلی متربیش از 12 تا 20 میلی متر

8 میلی متربیش از 20 میلی متر

1- در صورتیکــه نتــوان ضخامــت هــای حداقــل فــوق را بــا یــک عبــور تامیــن نمــود ، بایــد از پیــش گرمایــش و یــا فرآیندهــای 
کــم هیــدروژن اســتفاده نمــود.

2- در سازه تحت بار دینامیکی ، حداقل اندازه جوش 5 میلی متر می باشد.

حداقــل بعــد جــوش گوشــه کــه آییــن نامــه هــا در نظــر مــی گیرنــد ، بــه دلیــل جلوگیــری از ایجــاد تــرک ناشــی 
از ســرد شــدن ســریع و نفــوذ اتــم هــای هیــدروژن در جــوش اســت.از طرفــی حداقــل بعــد جــوش الزم اســت ، تــا 

حرارتــی کــه در جوشــکاری تولیــد مــی گــردد بــرای ایجــاد حوضچــه مــذاب کافــی باشــد.

منظــور از فرآینــد غیــر کــم هیــدروژن ، فرآینــدی اســت کــه احتمــال نفــوذ هیــدروژن بــه جســم جــوش در زمــان 
جوشــکاری وجــود دارد.ورود هیــدروژن بــه جــوش باعــث ایجــاد تــرک مــی گردد.بــه همیــن علــت آئیــن نامــه هــا 
، بعــد بزرگتــری بــرای حداقــل بعــد جــوش لحــاظ و الــزام مــی دارنــد کــه حداقــل بعــد جــوش بــا یــک بــار عبــور 

) یــک پــاس ( اجــرا شــود.
در موارد زیر ، فرآیند جوشکاری غیر کم هیدروژن محسوب می گردد :

الف( وجود رطوبت هوا
ب( الکترود خشک نشده

ج( وجود رطوبت بر روی فلز پایه
د( آلودگی فلز پایه به مواد روغنی مانند گیریس

حداکثر بعد جوش گوشه در لبه قطعات متصل شونده به این شرح است :
- در قطعات با ضخامت مساوی یا کمتر از 7 میلی متر ، از ضخامت 

قطعه بیشتر نباشد
- در قطعات با ضخامت بیش از 7 میلی متر ، حداکثر بعد مساوی 

ضخامت قطعه منهای 2 میلی متر می باشد.

حداکثر بعد جوش گوشه
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تذکـر

تذکـر

در ورق هــای بــا ضخامــت بــاالی 7 میلــی متــر ، بــه دلیــل اینکــه در قطعــه باالیــی امــکان ذوب شــدن لبــه وجــود 
دارد ، حداکثــر بعــد جــوش 2 میلــی متــر کمتــر از ضخامــت قطعــه در نظــر گرفتــه مــی شــود.

طــول موثــر جــوش گوشــه کــه بــرای تحمــل تنــش هــا 
ــر بعــد آن کمتــر باشــد،  محاســبه شــده باشــد ، نبایــد از 4 براب
ــر آن  ــول موث ــد بیشــتر از ط ــد جــوش نبای در غیراینصــورت بع
منظــور شــود . در انتهــای تســمه هــای کششــی اگــر از جــوش 

گوشــه فقــط در لبــه هــای طولــی و مــوازی امتــداد نیرو اســتفاده 
مــی شــود ، طــول جــوش هــر طــرف نبایــد از فاصلــه بیــن آنهــا  
) تقریبــاً عــرض تســمه ( کمتــر باشــد و ایــن فاصلــه نبایــد از 20 

ســانتیمتر تجــاوز کنــد.

جــوش هــای گوشــه منقطــع ، بــرای انتقــال تنــش های محاســبه 
ــه از مقاومتــی  شــده ، هنگامــی مجــاز اســت کــه نیــروی منتقل
کــه بــا جــوش ســر تاســری و حداقــل بعــد جــوش تامیــن مــی 
شــود کمتــر باشد.اســتفاده از ایــن نــوع جــوش در اتصــال جــان 
و بــال تیــر ورق هــا و یــا دیگــر مقاطــع ســاخته شــده و اتصــال 
ورق هــای تقویتــی بــال ، در صورتیکــه تحــت بارهــای دینامیکــی 
و خســتگی نباشــند و اتصــال ســخت کننــده بــه جــان تیــر ورق 

نیــز مجــاز مــی باشــد.
ــد  ــر بع ــد از 4 براب ــع نبای ــوش منقط ــات ج ــر قطع ــول موث ط
جــوش و از 40 میلــی متــر کمتــر شــود.فاصله ازاد بیــن قطعــات 
جــوش نبایــد از 16 برابــر ضخامــت نــازک تریــن قطعــه متصــل 
شــونده وقتــی کــه در فشــار اســت و از 24 برابــر ایــن ضخامــت 

وقتــی کــه در کشــش اســت بیشــتر شــود

در اتصــال انتهایــی اعضــای محــوری ، طــول موثــر جوشــی کــه بصــورت طولــی بارگــذاری شــده ، نبایــد از 100 برابــر بعــد جــوش 
، D ، تجــاوز نمایــد.در صــورت نیــاز بــه طــول جــوش بیشــتر از 100 برابــر بعــد ســاق جــوش ، طــول موثــر جــوش بایــد بــا ضریــب 

زیــر کاهــش داده شــود.

محدودیت جوش گوشه در تسمه های کششی

محدودیت جوش های گوشه منقطع

Le=ßL
ß=1.2-0.002)    (<=1.0

در این رابطه :
 Le: طول موثر جوش
L: طول ظاهری جوش

D: بعد جوش 
ß: ضریب کاهش طول اسمی جوش

برای      بزرگتر از 300 ، ضریب ß می تواند برابر 0.6 در نظر گرفته شود.

 طبــق ضابطــه 8-8-1 نشــریه 228 ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور چنانچــه بــر روی تســمه بیــن حــد 
فاصــل دو جــوش گوشــه، جــوش انگشــتانه یــا کام قــرار بگییــرد نیــاز بــه رعایــت ضابطــه فــوق نمــی باشــد.

L
D

L
D
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مبانی قانونی کمیسیون بدوی و 
تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها

گردآوری و تنظیم: دکتر سید علی حسینی      استادیار گروه برنامه ریزی شهری 
دانشگاه پیام نور استان گیالن

hosieniali@pnu.ac.ir

مقدمـه:

انواع تخلفات ساختمانی:

 الف ـ تخلفات مبتني بر ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري

ب ـ تخلفات ناشي از عدم رعایت رعایت ضوابط و مقررات مصوب 

ــا  ــار ب ــت رفت ــراي کیفی ــي ب ــه قانون ــر ضابط ــال حاض در ح
ــای  ــره ه ــه در تبص ــت ک ــان اس ــاختماني، هم ــن س متخلفی
ــاي  ــهرداري ها و تبصره ه ــون ش ــه قان ــي ب ــد الحاق ــاده ص م
ــي  ــرات حکومت ــیون هاي تعزی ــم کمیس ــاده هفت ــل دوم م فص
در شــهرداریهاي کشــور مقــرر گردیــده اســت. بعبــارت دیگــر 
تبصره هــاي کمیســیون مــاده صــد بعنوان یــک اهــرم بازدارنــده 

جهــت جلوگیــري از تخلفــات اســت. بنابرایــن کمیســیون 
ــاختمانی  ــات س ــه تخلف ــیدگی ب ــیون رس ــاده100، کمیس م
ــردي  ــع ف ــدف نف ــا ه ــا ب ــاختماني عموم ــات س ــت. تخلف اس
بیشــتر و یــا بهــره بــرداري فزاینــده از زمیــن بــدون توجــه بــه 
نــوع کاربــري، ضوابــط احــدث بنــا و ضریــب تراکم هــا،  ســطح 

ــرد)1(. ــام مي گی ــدي و... انج ــه بن ــغال، منطق اش

 این تخلفات معموال به دو دسته تقسیم مي گردد:
 الف ـ تخلفات مبتني بر ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري؛ 

ب ـ تخلفات ناشي از عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري)2(.

برطبــق قانــون شــهرداریها و مقــررات مصــوب، کلیــه کســاني 
ــهرداري  ــد از ش ــد بای ــاختمان را دارن ــداث س ــد اح ــه قص ک
ــد. اگــر مالکــي ســاختمان خــود  ــه ســاختمان اخــذ کنن پروان
را بــدون پروانــه احــداث کنــد و  یــا در صــورت دریافــت پروانــه 
بــر خــاف مدلــول آن اضافــه بنــا احــداث نمایــد، در اینصــورت 
ــا ضوابــط مصــوب در خصــوص کاربري هــا مغایــرات نداشــته  ب
ــدون  ــا مقــدار زیربنــاي ب ــه و ی ــه جهــت نداشــتن پروان ــي ب ول
ــه، مطابــق ضوابــط محســوب شــده و ســاختمان پــس از  پروان
ــوط،  ــم مرب ــذ جرای ــاده صــد و اخ ــیدگي در کمیســیون م رس
ــه داراي 600  ــخصي ک ــال ش ــراي مث ــد. ب ــد ش ــي خواه قانون

ــت  ــدون دریاف ــه مســکوني اســت ب ــن در منطق ــع زمی مترمرب
ــاز  ــاختماني را آغ ــات س ــهرداري، عملی ــداث از ش ــه اح پروان
کــرده و در بیــن راه نیــز بیشــتر از ضوابــط،  تراکــم را افزایــش 
داده، نیــز شــامل مــوارد بــاال مي شــود. زیــرا هــم امــکان اخــذ 
پروانــه و هــم امــکان افزایــش تراکــم در کمیســیون مــاده پنــج 
بــه میــزان %25 بــراي همــه شــهروندان بــا پرداخــت عــوارض 
ــه شــهرداري از ســوي کمیســیون مــاده پنــج مقــرر  ــي ب قانون
در قانــون تاســیس شــوراي عالــي شهرســازي و معمــاري  ایــران 

در مناطــق مســتعد توســعه  وجــود دارد)3(.

اگــر زیربنــاي احداثــي بــدون پروانــه و مــازاد بــر پروانــه مغایر با 
ضوابــط و مقــررات مصــوب و دســتورالعمل هاي موجــود باشــد 
ــاختمان  ــتفاده از س ــوع اس ــا ن ــري اراضــي و ی ــه کارب ــا  اینک و ی
ــده و  ــي گردی ــط تلق ــارج از ضواب ــات خ ــه، کا تخلف تغییر یافت
بــا تشــکیل پرونــده تخلــف توســط شــهرداري هاي مناطــق بــه 
ــج و صــد شــهرداري ارجــاع خواهــد  ــاده پن کمیســیون هاي م
شــد. بــراي مثــال اگــر کاربــري ملکــي آموزشــي بــوده و یــا در 
ــد،  ــک مجتمــع تجــاري نمای ــه احداث ی ــدام ب ــک اق همــان مل
عمــل فــوق مغایــر بــا ضوابــط و مقــررات شهرســازي اســت کــه 
در اینصــورت پرونــده مي بایســت ابتــدا بــراي تعییــن کاربــري؛ 
ــت،  ــورت موافق ــپس در ص ــي و س ــج بررس ــیون پن در کمیس
ــاده  ــیون م ــه کمیس ــه ب ــزان جریم ــن می ــراي تعیی ــده ب پرون
ــا  صــد ارســال گــردد. ولــي چنانچــه کمیســیون مــاده پنــج ب
ــده جهــت تخریــب بنــا  ــري مخالفــت نمایــد، پرون تغییــر کارب

ــراي  ــد در اج ــاده ص ــیون م ــه کمیس ــم آن ب ــي دای ــا تعطیل  ی
ــردد. ــال  مي گ ــد ارس ــاده ص ــک م بند ی

ــطح  ــاد، س ــم زی ــهر در تراک ــد ش ــعه جدی ــک در توس ــا مال  ی
ــش  ــه %70 بی ــف را از %50 ب ــه همک ــاز در طبق ــغال مج اش
ــش را  ــن افزای ــا  ای ــد و ضمن ــش ده ــوب افزای ــط مص از ضواب
ــف  ــم در همک ــورت ه ــد، در اینص ــرار نمای ــز تک ــات نی در طبق
ــارج از  ــاختماني خ ــف س ــه تخل ــادرت ب ــات مب ــم در طبق و ه
ــده  ــه پرون ــرده اســت ک ــی ک ــا تفصیل ــع ی ــط طــرح جام ضواب
جهــت بررســي ابتــدا بــه کمیســیون مــاده پنــج و در صــورت 

ــد. ــد ش ــاع خواه ــاده صــد ارج ــه کمیســیون م ــت ب موافق
ــاف  ــر خ ــود را ب ــکوني خ ــري مس ــا کارب ــن ب ــه زمی ــا  اینک ی
ــر  ــات کمت ــه قطع ــد شــهر ب ــط مصــوب در توســعه جدی ضواب
از حــد نصــاب تفکیــک نمایــد که ایــن امــر بــاز هــم تخلــف از 

ــود)4(. ــي مي ش ــوب تلق ــررات مص ــط و مق ضواب
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نحوه رسیدگي به تخلفات ساختماني در شهرهاي داراي طرح جامع )کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها(

1ـ کمیسیون موضوع تبصره یک ماده صد قانون شهرداري )کمیسیون بدوی( 

مــاده صــد قانــون شــهرداریها چنیــن مقــرر مي کنــد کــه 
»مالکیــن اراضــي و امــاک واقــع در محــدودة شــهري و 
بایــد قبــل از هــر اقدام یــا تفکیــک زمیــن و  حریــم آن، 
شــروع ســاختمان از شــهرداري پروانــه اخــذ نماینــد. شــهرداري 
ــف  ــا مخال ــه  ی ــدون پروان ــاختمانهاي ب ــات س ــد از عملی مي توان
ــاختمان  ــه س ــم از آن ک ــود اع ــن خ ــیله ماموری ــه وس ــه ب پروان
ــا غیــر محصــور واقــع باشــد جلوگیــري  در زمیــن محصــور و  ی

ــد.«  نمای

بر ایــن اســاس مــوارد مذکــور کــه از لحــاظ شهرســازي  یــا فنــي  
ــخصات  ــاف مش ــاي خ ــات و بناه ــع تاسیس ــتي، قل ــا بهداش ی
منــدرج در پروانــه ضــرورت داشــته باشــد یا بــدون پروانــه 
شــهرداري، ســاختمان احداث یــا شــروع بــه احــداث شــده 
باشــد بــه تقاضــاي شــهرداري، موضــوع درکمیســیون هایي 
کــه اصطاحــا بــه کمیســیون مــاده صــد معــروف اســت مطــرح 

مي شــود)5(.

ساختار کمیسیون بدوي
الف ـ اعضاي کمیسیون: 

1ـ  یک نفر نمایندة وزارت کشور به انتخاب استاندار از طرف وزیر کشور؛ 
2 ـ یک نفر نمایندة دادگستري به انتخاب رئیس دادگستري کل استان؛ 

3 ـ یک نفر از اعضاي شوراي شهرهاي شهر به انتخاب شورا.
ب ـ قابلیت اجرائي راي 

ایــن راي)تبصــره 1( ظــرف 10 روز از تاریــخ ابــاغ توســط شــهرداري یا مالــک  یــا قائــم مقــام وي قابــل اعتــراض مي باشــد و مرجــع 
رســیدگي بــدان، کمیســیون تجدیــد نظــر مــاده صــد مي باشــد.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی شهر که شامل موارد زیر است:
ـ ساخت و سازهای خاف اصول شهرسازی؛

ـ ساخت و سازهای خاف اصول فنی و بهداشتی؛
ـ ساخت و سازهای مغایر با مفاد پروانه ساختمانی؛

ـ ساخت و سازهای مازاد بر پروانه ساختمانی؛
ـ ساخت و سازهای بدون پروانه ساختمانی؛

ـ ساخت و سازهای مغایر با مندرجات پروانه ساختمانی)6(.

ـ انجام تشریفات قانونی و اداری به منظور ثبت، تکمیل و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون؛
ــا توجــه بــه تعــداد پرونــده هــای واصلــه و              ـ برنامــه ریــزی جهــت دعــوت از اعضــاء و تشــکیل جلســات کمیســیون مــاده صــد ب

مهلــت هــای مقــرر در قانــون ؛
ـ پیگیــری از مراجــع ذیربــط جهــت انتصــاب اعضــاء مربــوط در کمیســیون و در صــورت تعییــن مــدت عضویــت مراقبــت بــر اینکــه 

قبــل از اتمــام مهلــت تعییــن شــده ، حکــم آنــان تمدیــد یــا فــرد جایگزیــن منصــوب شــود. 
ـ شــرکت در جلســات کمیســیون هــا جهــت رفــع ابهامــات پرونــده هــای طــرح شــده و دعــوت از نماینــده مطلــع شــهرداری بنــا 

بــه اقتضــای هــر پرونــده جهــت شــرکت در جلســات کمیســیون بــه منظــور ارائــه توضیحــات قانونــی و فنــی بــه اعضــاء؛
ـ حفــظ ارتبــاط بــا ســایر واحدهــا یــا مدیریــت هــای شــهرداری مرتبــط بــا پرونــده و نیــز واحــد یــا مدیریــت حقوقــی شــهرداری، 

دادگســتری، دفاتــر اســناد رســمی، شــورای اســامی شــهر، اســتانداری و ســایر اشــخاص و مراجــع ذیربــط؛
ـ اعــام بــه ذینفعــان بــرای ارســال الیحــه دفاعیــه و در صــورت لــزوم دعــوت بــرای حضــور در جلســه بــرای دفــاع و ادای توضیحــات 

الزم؛
ـ تنظیم صورتجلسات براساس رای مورد نظر اعضاء کمیسیون؛

ـ حفظ و نگهداری کلیه سوابق آراء صادره، مکاتبات اداری مربوط به ارجاع پرونده های تخلف به کمیسیون؛
ــا قائــم مقــام او در مهلــت مقــرر پــس از ابــاغ رای کمیســیون اول و طــرح در  ـ وصــول اعتــراض کتبــی شــهرداری یــا مالــک ی

کمیســیون تجدیــد نظــر مــاده صــد؛
ـ پیگیــری و دفــاع از آراء کمیســیون مــاده صــد کــه در مراجــع قضایــی و یــا دیــوان عدالــت اداری مطــرح مــی شــود بــا همــکاری 

ســایر مدیریــت هــای مرتبــط و مدیریــت حقوقــی شــهرداری. 
ــر  ــا نظ ــادره ب ــد و آراء ص ــی یاب ــمیت م ــو رس ــر عض ــه نف ــر س ــور ه ــا حض ــط ب ــد فق ــاده ص ــیون م ــات کمیس ــمیت جلس رس
اکثریت)دونفــر( معتبــر اســت. بنابرایــن چنانچــه یکــی از اعضــاء نظــر متفاوتــی از دو عضــو داشــته باشــد صــورت جلســه را امضــاء 

ــد)7(. ــی نمای و نظــر خــود را اعــام م

2-وظیفه کمیسیون ماده بدوی ماده صد

3- وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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مرجــع رســیدگی بــه اعتــراض مالــک و مالکیــن بــا شــهرداری، کمیســیون تجدیــد نظــر مــاده صــد قانــون شــهرداری هــا اســت. 
جلســات کمیســیون بــا دعــوت نامــه کتبــی دبیــر کمیســیون برگــزار مــی شــود. محــل تشــکیل کمیســیون در مــکان ســاختمان 
مرکــزی شــهرداری یــا مــکان مناســب دیگــری کــه شــهردار پیشــنهاد مــی کنــد انتخــاب مــی شــود. دبیــر کمیســیون مســئول 
پیگیــری مصوبــات کمیســیون اســت. در ضمــن شــهردار احــدی از پرســنل را بــا ابــاغ کتبــی مســئول پیگیــری آرای کمیســیون 

مــی نمایــد. 
یکــی دیگــر از عملکردهــای اصلــی کمیســیون مــاده صــد رســیدگی بــه تخلفــات ســاختمان اســت کــه مراحــل آن بــه شــرح ذیــل 

: ست ا
1ـ شناسایی تخلف و اعام به کمیسیون توسط شهرداری؛

2ـ تشکیل پرونده ، ارجاع پرونده به کمسیون توسط دبیرخانه کمیسیون؛
3ـ اعــام موضــوع تخلــف بــه مالک)ذینفــع( بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه مــی توانــد دفاعیــات یــا توضیحــات خــود را کتبــا تــا اکثــر 

یــک ظــرف ده روز توســط دبیرخانــه ارســال نماینــد. 
4ـ بررسی پرونده و صدور رای توسط اعضاء کمیسیون؛

5ـ ابــاغ قانونــی رای کمیســیون توســط دبیرخانــه، اول بــه مالــک یــا قایــم مقــام او و ذکــر ایــن نکتــه کــه ذیفعــان مــی تواننــد از 
تاریــخ ابــاغ رای حداکثــر ضــرف ده روز کتبــا بــه رای اعتــراض نماینــد و پــس از گذشــت مــدت مذکــور رای کمیســیون قطعــی 

خواهــد شــد. 
6ـ وصول اعتراض در صورت اعتراض از سوی مالک یا قائم مقام او و یا شهرداری و طرح پرونده در کمیسیون دوم.

7ـ اباغ قانونی رای کمیسیون دوم به مالک توسط دبیرخانه کمیسیون؛
8ـ اجرای رای کمیسیون توسط شهرداری.

براســاس تبصــره یــک و ده مــاده صــد قانــون شــهرداری رعایــت پنــج زمــان از طــرف شــهرداری، ذینفعــان و کمیســیون الزامــی 
اســت. 

الــف. مهلــت یــک هفتــه ای بــرای شــهرداری: ماموریــن شــهرداری راســا قادرنــد از انجــام عملیــات ســاختمانی بــدون پروانــه 
یــا مخالــف مفــاد پروانــه جلوگیــری نمایــد. و ظــرف یــک هفتــه موضــوع را در کمیســیون مــاده صــد مطــرح نمایــد. 

ب. مهلــت ده روزه بــرای مالــک جهــت ادای توضیحــات و دفــاع: دبیرخانــه کمیســیون پــس از وصــول پرونــده، بایــد طــی 
نامــه کتبــی بــه ذینفــع اعــام کــه حداکثــر ظــرف ده روز توضیحــات و دالیــل خــود را کتبــا ارســال دارد. رعایــت ایــن زمــان الزامــی 

اســت. براســاس مــاده 445 قانــون   آییــن دادرســی مدنــی روز ابــاغ و روز اقــدام جــزء مــدت محســوب نمــی شــود. 
ج. مــدت یــک ماهــه جهــت بررســی و تصمیــم گیــری کمیســیون: کمیســیون یــک مــاه وقــت دارد کــه در مــورد تخلــف 
ــد اظهــار نظــر نماییــد  ــه معنــای صــدور رای نیســت بلکــه بصــورت شــکلی مــی توان اتخــاذ تصمیــم نمایــد. ایــن مــورد الزامــا ب

ماننــد ارســال پرونــده بــه کارشناســی ... .
د. مهلت حداکثر دو ماهه جهت قلع و قمع بناء خالف: 

این مورد چند حالت دارد:
 1ـ در صورتــی کــه رای بــر قلــع و قمــع بنــا تمــام و یــا قســمتی از بنــای غیرمجــاز باشــد، کمیســیون مــدت مناســبی تعییــن نمایــد 
کــه طــی آن مالــک بایــد خــود رای را اجــرا کنــد. ایــن مــدت از دو مــاه نبایــد بیشــتر باشــد. در صــورت عــدم اجــرای حکــم از ســوی 

مالــک، شــهرداری خــود راســا اقــدام نمــوده و هزینــه را طبــق مقــررات آییــن نامــه اجــرای وصــول از مالــک دریافــت مــی کند. 
 2ـ در صــورت وصــول جریمــه یــا انجــام اصاحــات و تغییــرات در بنــای احداثــی و اعــاده وضــع بــه حالــت ســابق قانــون زمــان 
تعییــن نکــرده اســت. واضــح اســت کــه قبــل از اجــرای رای، گواهــی عــدم خــاف یــا گواهــی پایــان کار ســاختمانی صــادر نخواهــد 

شــد. 
د. مهلــت ده روز بــرای اعتــراض بــه رای کمیســیون اول: بــر طبــق تبصــره ده مــاده صــد، مالــک یــا قائــم مقــام او از تاریــخ 
ابــاغ رای کمیســیون اول مــی توانــد حداکثــر ظــرف ده روز نســبت بــه آن رای اعتــراض نماینــد. مرجــع رســیدگی بــه عتــراض 

کمیســیون تجدیدنظــر مــاده صــد اســت. 

عملکرد کمیسیون ماده صد

عملکردهای زمانی کمیسیون بدوی ماده صد

پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های کمیسیون ماده صد
براســاس مــاده 459 قانــون آییــن دارســی مدنــی، نحــوه پرداخــت هزینــه کارشناســی پرونــده هــای مطروحــه در کمیســیون مــاده 

صــد بــه شــرح ذیــل اســت:
1- در مــواردی کــه کمیســیون بــدوی و تجدیــد نظــر، در ضمــن رســیدگی، نیــاز بــه اخــذ نظریــه کارشــنای داشــته باشــد، هزینــه 
ــور،  ــه مذک ــدم پرداخــت هزین ــود و در صــورت ع ــد ب ــده در کمیســیون( خواه ــده خواهان)متقاضــی طــرح پرون ــه عه ــه ب مربوط
کمیســیون میتوانــد از رســیدگی خــودداری و حســب مــورد، اعــام کمیســیون هــای مــاده صــد تخلــف را ســاقط و یــا اعتــراض را 

رد نمایــد.
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2- در صورتــی کــه قــرار کارشناســی در کمیســیون بــدوی و تجدیــد نظــر بنــا بــه تقاضــای یکــی از طرفین)شــهرداری یــا مالــک( 
صــادر شــود، پرداخــت هزینــه مربــوط بــه عهــده متقاضــی مــی باشــد کــه در صــورت عــدم پرداخــت نظــر کارشــناس از عــداد دالئــل 

خــارج و کمیســیون بــا توجــه بــه دالئــل موجــود، مبــادرت بــه صــدور رای خواهدنمــود.

2ـ کمیسیون موضوع تبصره 10 ماده صد قانون شهرداري »کمیسیون تجدید نظر«
الف ـ اعضاي کمیسیون 

1 ـ 1ـ یک نفر نمایندة وزارت کشور به انتخاب استاندار از طرف وزیر کشور؛ 
2 ـ  یک نفر نمایندة دادگستري به انتخاب رئیس دادگستري کل استان؛ 

3 ـ  یک نفر از اعضاي شوراي شهرهاي شهر به انتخاب شورا.
ب- قابلیت اجرایي راي 

راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد)تبصره 10 قانون( براي شهرداري قطعي و    
الزم االجرا است و تنها توسط مالک، مي تواند از طریق دیوان عدالت اداري مورد اعتراض و ابطال قرار گیرد)3(.

برنامه برخورد با متخلفین
الف- 10 روز قبل از تخلف کمیسیون به مالک جهت ادای توضیحات مکتوب مهلت داده می شود.

ب-  ظرف یک هفته شهرداری مهلت دارد که جلوی تخلف را بگیرد. 
ج- ظرف یکماه، باید کمیسیون ماده 100 نظر بدهد. 

د- ظرف 10 روز مالک حق اعتراض به آرای کمیسیون را دارد.
هـ- رای صادره هم کمتر از 2 ماه باید اجرا شود)8(.

در صورت تایید رای توسط شورای تامین شهرستان که فرماندار بعنوان رئیس آن است حکم تخریب قابلیت اجرا دارد.
جمع بندی و نتیجه گیری

کمیســیون مــاده صــد ابــزاری اســت کــه شــیوه برخــورد بــا تخلفــات ســاختمانی را بصــورت نظــام منــد در قالــب ضوابــط و مقــررات 
شهرســازی ایــران تبییــن میکنــد)1(. تبصــره ذیــل بنــد 24 مــاده 55 قانــون شــهرداریها مصــوب 1352/5/17 مقــرر مي کنــد کــه 
»شــهرداري در شــهرهائیکه نقشــه جامــع شــهر تهیــه شــده مکلــف اســت طبــق ضوابــط نقشــه مذکــور در پروانــه ســاختماني نــوع 
اســتفاده از ســاختمان را قیــد کنــد. در صورتیکــه بــر خــاف مندرجــات پروانــه ســاختماني در منطقــه غیــر تجــاري محــل کســب یا 
پیشــه و یــا تجــاري دایــر شــود شــهرداري مــورد را در کمیســیون مقــرر در تبصره یــک مــاده صــد مطــرح نمایــد و کمیســیون در 
ــا تعییــن مهلــت مناســب کــه نبایــد از دو مــاه تجــاوز نمایــد در مــورد تعطیــل محــل  ــا مســتاجر ب صــورت احــراز تخلــف مالک ی
ــي  ــهرداري اجرای ــن ش ــط ماموری ــم توس ــن تصمی ــم مي کند. ای ــاذ تصمی ــاه اتخ ــک م ــرف مدت ی ــارت ظ ــا تج ــه و ی ــب و پیش کس
مي شــود و کســي کــه از محــل مزبــور پــس از تعطیــل بــراي کســب و پیشــه و یــا تجــارت اســتفاده کنــد بــه حبــس جنحــه اي از 
6 مــاه تــا 2 ســال و جــزاي نقــدي از پنــج هزارو یــک ریــال تــا ده هــزار ریــال محکــوم خواهــد شــد و محــل کســب نیــز مجــددا 
تعطیــل مي شــود. در خصــوص دائــر کــردن ؛ » 1ـ دفتــر وکالــت؛ 2 ـ مطــب پزشــک؛  3 ـ دفتــر اســناد رســمي، ازدواج و طــاق؛ 

ــون اســتفاده تجــاري محســوب نمي گــردد)7(. ــه؛ 5 ـ دفتــر مهندســي؛  بوســیله مالــک از نظر ایــن قان 4 ـ دفتــر روزنامــه و مجل
بنابرایــن ایــن کمیســیون همــواره بعنــوان یــک اهــرم و مانعــی در برابــر تفکــرات ضــد برنامــه ریــزی در نظــام فضایــی توســعه شــهری 

ایــران عمــل مــی کند. 

منابع و مآخذ:
ــج و  ــات ؛  گن ــن اصالح ــا آخری ــررات شــهرداري و شــوراهاي اســالمي  ب ــن و مق ــه قوانی ــا؛ مجموع ــي اشــرفي، غالمرض 1. حجت

دانــش؛ 1376.
2. حسینی، سید علی، آشنایی با ساختار و عملکرد کمیسیون های مدیریت شهری، راز نهان، تهران؛ 1394.

3. حسینی، سید علی، مبانی برنامه ریزی شهری ، چاپ اول، دریای دانش، 1394. 
4. حسیني ، سید علي؛ مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه ای در ایران؛ دریای دانش، چاپ ششم؛ 1393. 

5. دبیرخانــه شــوراي عالــي شهرســازي ومعمــاري  ایــران؛ مقــررات شهرســازي و معمــاري طرح هــاي توســعه و عمــران مصــوب 
شــوراي عالــي شهرســازي و معماري ایــران؛ از تاریــخ تصویــب تــا پایــان ســال 1393؛ چــاپ دوازدهــم؛ 1394.

6. دبیرخانــه شــوراي عالــي شهرســازي و معماري ایــران؛ مقــررات شهرســازي و معمــاري طرح هــاي توســعه و عمــران مصــوب 
شــوراي عالــي شهرســازي و معماري ایــران؛ از تاریــخ تصویــب تــا پایــان شــهریور مــاه 1383؛ 1383.

7. شــاهرخ زاده، فــردوس؛ مجموعــه قوانیــن و مقــررات اختصاصــي و مــورد عمــل وزارت مســکن و شهرســازي ؛ ســازمان 
ملــي زمیــن؛ 1375.

8. قرباني ، فرج اهلل؛ مجموعه کامل قوانین و مقررات اساسي ـ مدني؛ دانشور؛ چاپ دوم ؛1370. 
9. معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان؛ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و ایین نامه اجرایي؛1376.
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اصول پایه ای بتن ، راهنمای 
شیوه ی بتن سازی 
Concrete basics a guide to : 

Concrete practice
CCAA : ترجمه : مهندس کاظم حجتی    بخش پنجم  تالیف

فصل چهارم - سفارش بتن 

بتن با طبقه بندی معمولی 

بتن با رده بندی ویژه 

زمــان ســفارش بتــن پیــش مخلــوط ، شــما بــه تولیــد کننــده زنــگ 
خواهیــد زد ، نــام و نشــانی را بــرای دریافــت بتــن خواهیــد داد.

اســتفاده از بتــن ) مثــالً بــرای راه ســواره رو ، دال خانــه ســازی ، 
تجــاری( مقادیــری کــه احتیــاج داریــد بــر حســب متــر مکعــب ســفارش 
ــن  ــه بت ــن ( ، دو درج ــدی بت ــه بن ــا طبق ــه ) کالس ی ــی دهید.درج م

ــژه وجــود دارد.  ــا درجــه وی ــی و ی بصــورت درجــه معمول

بتــن بــا درجــه معمولــی دارای مقاومــت طبقــه بنــدی N50 ، N40 ، N32 ، N25 ، N20 متناســب بــا مقاومــت مشــخصه 
20 ، 25 ، 32 ، 40 ، 50 مــگا پاســکال )Mpa(  در ســن 28 روزه ، اســامپ ) آزمــون فــرو نشســت بتــن ( در محــل تحویــل 

بتــن بایــد20 تــا 120 میلیمتــر باشــد و بزرگتریــن انــدازه ســنگدانه بایــد 10 ، 14 تــا 20 میلیمتــر باشــد.
ــد راه  ــی مانن ــای عموم ــر درخواســت ه ــی مناســب اســت.برای اکث ــرای مصــارف عموم ــی ب ــدی معمول ــه بن ــا طبق ــن ب بت

ــردد. ــی گ ــفارش م ــاً س ــن رده N20 و N25 عموم ــی ، بت ــای دسترس ــیر ه ــل رو و مس اتومبی

اســتفاده از بتــن بــا درجــه بنــدی ویــژه وقتــی اســت کــه شــما در صــورت لــزوم نیــاز بــه اســتفاده یــا جایگزینــی بــرای بتــن 
معمولــی داشــته باشــید ماننــد اســتفاده از ســنگدانه ســبک ، اســتفاده از رنگدانــه هــا ، بتــن بــا درجــه غیــر اســتاندارد .بتــن 

بــا درجــه بنــدی ویــژه همیشــه از هــر تولیــد کننــده بتــن قابــل در دســترس نخواهــد بــود.
اسامپ بر حسب میلیمتر )mm( است ، آزمون اسامپ برای تعیین کارپذیری بتن است.

آزمون اسالمپ را در فصل سوم آزمایش بتن ببینید.

شکل 27

شکل 26
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فصل پنجم : نسبت بندی مصالح و مخلوط بتن 

نکتـه 

* حداکثر اندازه سنگدانه ) مثًا 20 میلیمتر (
* با چه وسیله ای بتن ریزی صورت میگیرد ) مثًا پمپ بیل و غیره (

* زمــان حمــل اولیــن کامیــون حمــل بتــن ) تــراک میکســر ( و زمــان رســیدن کامیونهــای دیگــر ، زمــان کافــی بایــد بــرای بتــن 
ریــزی و تراکــم کامیــون تخلیــه شــده تــا قبــل از کامیــون رســیده دیگــر ) آمــاده تخلیــه بتــن ( وجــود داشــته باشــد.

* هر گونه افزودنی ) چاشنی بتن ( را که میخواهید ، معموالً شرکت تولید بتن در پیش مخلوط منظور می نماید.
* همیشــه بتــن را ) مثــًا 10% ( اضافــه تــر از مقادیــری کــه بــرای اســتفاده نهایــی مختلــف نیــاز داریــد و یــا مقــداری کــه هــدر 
) ریخــت و پــاش ( خواهــد رفــت ، ســفارش دهید.بتــن ســفارش شــده بــه میــزان 0.2 متــر مکعــب بــا افزایــش همــراه باشــد.

اطمینــان حاصــل نماییــد کــه مقــدار رنــد شــده بتــن را ســفارش کــرده ایــد.

ــد  ــی باش ــب وزن م ــر حس ــده ب ــفارش ش ــی س ــیمان پاکت ــودر س ــد ، پ ــان باش ــال خودت ــن م ــوط بت ــر مخل اگ
)مثــالً 20 کیلوگــرم ( و نــوع ســیمان ) مثــالً GP ( ســنگدانه هــای درشــت دانــه ) شــن( و ریــز دانــه )ماســه( 
ســفارش شــده بــر حســب متــر مکعــب بوســیله بزرگتریــن انــدازه ) مثــالً 20 متــر مکعــب بــه انــدازه 20 

میلیمتــر (
آب استفاده شده بر حسب لیتر یا کیلوگرم است ) یک لیتر آب برابر یک کیلوگرم (

شــکل 28 – تومــاس ادیســون اولیــن کســی بــود کــه خانــه ای بــا بتــن پیــش ســاخته احــداث و در آن زندگــی 
کرد.تصویــر ادیســون را در کنــار طــرح خانــه بتنــی نشــان مــی دهــد.

مخلــوط بتنــی کــه بــرای تولیــد بتــن طراحــی مــی شــود بایــد بتــوان بــه راحتی بــا کمتریــن هزینــه از آن اســتفاده 
نمود.

تومــاس ادیســون اولیــن کســی بــود کــه خانــه ای بــا بتــن پیــش ســاخته 
ــه  ــرح خان ــار ط ــون را در کن ــر ادیس ــی کرد.تصوی ــداث و در آن زندگ اح

بتنــی نشــان مــی دهــد.

بتــن در حالــت خمیــری بایــد دارای کارپذیــری و چســبندگی باشــد ، پــس از ســخت شــدن بــه بتنــی قــوی و بــا دوام تبدیــل 
گــردد. 

طــرح اختــاط از نظــر زیســت محیطــی بایــد بررســی شــود کــه مثــًا بتــن 
ــا  ــگک دار ی ــل چن ــا ، جرثقی ــا ، خودروه ــا ، کامیونه ــرض آب دری در مع

ــا و ســرمای شــدید نباشــد. همچنیــن در معــرض گرم

شکل 28

شکل 29
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اقتصاد مقاومتی ، مهندسی ساختمان ، 
پیمانکاران عمرانی

مهندس کوروش پورتوکلی   

نگاهــی گــذرا بــه آمــار ســال 91 تــا کنــون در بخــش پــروژه هــای عمرانــی کشــور و ســاخت و ســاز خصوصی 
مســکن ) غیــر از مســکن مهــر ( حکایــت از کاهــش حداقــل 50 در صــدی حجــم فعالیــت هــا دارد .

الزم بــه ذکــر اســت کــه در بخــش فعالیــت هــای عمرانــی کــه از بودجــه عمومــی دولــت اســتفاده مــی کننــد 
، در بودجــه ســال 94 ســهم کل شــرکتهای پیمانــکاری 43 هــزار میلیــارد تومــان دیــده شــده بــود کــه تــا 
کنــون 30 درصــد آن محقــق شــده ) 9مــاه از ســال 94 گذشــته ( و احتمــال تامیــن باقیمانــده آن بــا توجــه 

بــه منابــع در آمــدی کشوربســیار ضعیــف مــی باشــد .

ــی  ــه عموم ــل بودج ــه از مح ــارغ از اینک ــی ف ــت عمران فعالی
دولــت باشــد و یــا بخــش خصوصــی ، از ارکان ایجــاد اشــتغال 

در هــر کشــور اســت .
ــدای از  ــال 57 ، ج ــامی س ــکوهمند اس ــاب ش ــس از انق پ
ــتخوش  ــور دس ــادی کش ــت اقتص ــه مدیری ــال اول ک ــد س چن
ــا  ــرد ت ــی ب ــه ســر م ــی ب ــت انتقال ــود و در وضعی ــات ب هیجان
ــرده و دوران  ــر ب ــی بس ــت سینوس ــاً در وضعی ــون عموم کن

ــت . ــرده اس ــپری ک ــض را س ــاوب اوج و حضی متن
ــاد  ــر اقتص ــال اخی ــج س ــدوداً پن ــه ح ــت ک ــه پیداس ــا گفت ن
ــی  ــدارد و ب ــر می ــی گام ب ــیر نزول ــامی در س ــوری اس جمه
تردیــد تحریــم هــای اقتصــادی هــم فشــاری مضاعــف بــر آن 
وارد کــرده و بــه تبــع آن رکــود و تورمــی شــدید کل اقتصــاد 

ــت . ــرار داده اس ــود ق ــعاع خ ــت الش ــی را تح عمران
البتــه سیاســتهای مالــی نادرســت دولــت نهــم و دهــم در کل 
دوران پــس از انقــاب اســامی بــه طــور ویــژه لطمــات جبــران 

ــه صــرف  ــرده ک ــی کشــور وارد ک ــره عمران ــر پیک ــری ب ناپذی
ــازده از آن  ــدون ب ــای ب ــان در مســیر ه ــا دالر و توم میلیارده

جملــه بــوده اســت .
ــکاران ، رهــا شــدن  ــی پیمان ــی و تجرب ــوان مال ــن ت هــدر رفت
هــزاران پــروژه عمرانــی بــا تکلیــف و امکانــات اجرائــی 
پیمانــکاران و مهندســین شــاغل در ایــن پــروژه هــا خســارتی 
ــه عمرانــی کشــور وارد کــرده اســت . ــر  بدن جبــران ناپذیــر ب

ــل  ــه دلی ــی ب ــاختمانی خصوص ــش س ــر در بخ ــوی دیگ از س
ــزد بخــش خصوصــی و ســود  ــاد ن وجــود حجــم نقدینگــی زی
ــرف  ــه ط ــرمایه ب ــدن س ــیده ش ــه و کش ــل توج ــپرده قاب س
ــرمایه در  ــت س ــی ، حرک ــای عمران ــود فعالیته ــا و رک بانکه
ــا  ــذاری در بانکه ــه ســمت ســپرده گ ــد شــده و ب ــه راک جامع
میــل کــرده اســت کــه ایــن خــود از عوامــل فشــار مضاعــف بــه 
آن بخــش از جامعــه مهندســی عمرانــی اســت کــه در بخــش 

ــد . ــی کنن ــت م ــی فعالی خصوص

ــش  ــه در بخ ــی ک ــه مهندس ــش از جامع ــن آن بخ ــا برای بن
ســاختمان فعالیــت دارد و جــزء بدنــه دولــت نبوده و مســتقیما 
و غیــر وابســته بــه دولــت صرفــا بــا فعالیــت هــای مهندســی 
اعــم از نظــارت ، اجــرا ، پیمانــکاری عمرانــی ، ســاخت و ســاز 
خصوصــی ارتــزاق مــی نماینــد شــدیداً متاثــر از رکــود حاکــم 

و در فشــار اقتصــادی شــدیدی بســر مــی برنــد .
افــراد مــورد اشــاره ایــن مقالــه مهندســین و کاردانهــای رشــته 
هــای مهندســی ســاختمان هســتند کــه عمدتــاً در مهندســین 
ــا در بخــش  ــی فعــال هســتند و ی ــکاران عمران مشــاور و پیمان

خصوصــی بطــور آزاد بــه ســاخت و ســاز اشــتغال دارنــد .

ــی  ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــران صاحــب نظــر و جــدی دول از وزی
ــا  ــر راه و شهرســازی اســت کــه ب ــدی وزی تردیــد دکتــر آخون
ارائــه دیدگاههــای انقابــی و مترقــی خــود نســبت بــه ســاختار 
نظــام مهندســی ســاختمان ســعی در کانالیــزه کــردن ســازمان 
ــاز (( دارد  ــاخت و س ــردن س ــر ک ــی ت ــمت )) مهندس ــه س ب
ــی و  ــام مهندس ــازمانهای نظ ــود س ــودی خ ــر بخ ــن ام و ای
کاردانــی ســاختمان را از حالــت تشــکل صنفــی خــارج خواهــد 
ــی  ــک ، مهندســین و کاردانهائ ــت ارگانی ــرد و تحــت مدیری ک
ــر  ــد را در ام ــی کنن ــاش م ــرار مع ــن راه ام ــا از ای ــه صرف ک

ــه کار مــی گیــرد . نظــارت و اجــرا ب
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بــه نظــر میرســد اعمــال صحیــح ایــن راهبــرد فقــط در قالــب 
ــازندگی و  ــش س ــال در بخ ــه ای و فع ــی حرف ــخاص حقوق اش
ــی و  ــی کــه ســابقه عملیات ــکاران عمران در پیشــانی آنهــا پیمان

ــی نیــز دارا هســتند میســر مــی باشــد . ــات اجرائ امکان
ــاه مــدت فشــارهای پیــش  ــز در کوت ــن روش نی ــه ای صــد البت
بینــی نشــده ای را بــه تعــدادی از مهندســین کــه در دو بخــش 
دولتــی و خصوصــی توامــان فعالیــت مــی کردنــد وارد خواهــد 
ــا  نمــود کــه ایــن انتظــار میــرود )) دولــت تدبیــر و امیــد (( ب
ــاز  ــی  نی ــش دولت ــاغل در  بخ ــین ش ــد مهندس ــم درآم تنظی

آنــان را بــه اشــتغال در بخــش خصوصــی بــه حداقــل رســانده و 
ســایر مهندســین و کاردانهــا و صاحبــان تجربــه بصــورت واقعــی 

در بخــش ســاختمان مایشــاع  شــوند .
در  اشــتغال  میــزان  و  مالــی  منابــع  توزیــع  کــه  باشــد 
پیمانــکاران   (( گســتره  در  مقاومتــی((  شــرایط))اقتصاد 
عمرانــی((  و )) مهندســین و کاردانهــای ســاختمان(( بصــورت 
واقعــی صــورت گیــرد و پــس از آن شــاهد حضــور تمــام وقــت 
متخصصیــن و اهالــی فــن در پــروژه هــا و ســاختمانهای اعــم از 

ــیم . ــی باش ــی و خصوص دولت
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از آبگرمکن دیواری بیشتر بدانیم
تهیه و تنظیم : مهندس خلیل پرتوی     کارشناس تاسیسات حرارتی و برودتی

آبگرمکن دیواری

مزایای استفاده از مدل های آیونایز 

آیونایز فن دار 

انواع مدل های آبگرمکن های دیواری 

ــر و  ــه تعمی ــرژی و هزین ــن ان ــاختمان، مصــرف پایی ــد س ــغال فضــای مفی ــدم اش ــل ع ــواری بدلی ــوری دی ــای ف ــن ه آبگرمک
نگهــداری انــدک، جایــگاه ویــژه ای در زندگــی آپارتمــان نشــینی بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن آبگرمکــن هــا در لیتــراژ 
هــای 10،8 جهــت مــکان هایــی کــه نیــاز بــه حجــم آبگــرم کمتــر و در لیتــراژ هــای 12، 15 و 18 جهــت مصــارف خانگــی و 

مــکان هایــی کــه نیــاز بــه حجــم آبگــرم بیشــتری دارنــد مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

در مصرف گاز شهری با توجه به حذف شمعک صرفه جویی می گردد. 
دارای رده انرژی  باالتری نسبت به مدل های شمعک دار است.

لولــه هــای مبــدل آبگرمکــن بســیار کمتــر و دیرتــر رســوب گرفتــه و عمــر دســتگاه طوالنــی تــر و هزینــه هــای نگهــداری 
آن نیــز کمتــر اســت. 

در مــکان هایــی کــه دارای محدویــت نصــب دودکــش مناســب 
اســت از ایــن مــدل اســتفاده مــی گــردد. 

در آبگرمکــن هــای دیــواری فــن دار محصــوالت احتــراق، 
ــب  ــای نص ــرون از فض ــه بی ــاری ب ــورت اجب ــن بص ــط ف توس

هدایــت             مــی شــود. 
ــه  ــت ک ــانتیمتر اس ــدل 6 س ــن م ــش در ای ــه دودک ــر لول قط
توســط شــرکت تولیــد کننــده بــه همــراه محصــول در اختیــار 

ــرار مــی گیــرد. مشــتریان ق

شمعک دار 
در ایــن مــدل »شــمعک« دســتگاه دائــم روشــن اســت و بــا بــاز نمــودن 

آبگــرم مصرفــی مشــعل دســتگاه روشــن مــی شــود. 
بدون شمعک )آیونایز(

ــرای روشــن شــدن  ــز، شــمعک حــذف شــده و ب در مــدل هــای آیونای
دســتگاه از سیســتم جرقــه زن هوشــمند اســتفاده                   مــی 
شــود. منبــع انــرژی جرقــه زنــی در ایــن مــدل یــک آداپتــور 3 ولــت 

اســت و امــکان اســتفاده از باتــری نیــز وجــود دارد. 
ــال  ــری را فع ــدار بات ــرق، سیســتم بطورخــودکار م در صــورت قطــع ب

ــرق برمیگــردد.  ــت اســتفاده از ب ــه حال ــرق مجــددا« ب ــس از وصــل ب ــد و پ ــی نمای م
درمدل های شمعک دار و آیونایز استفاده از دودکش قطر 15 با حداقل 3متر ارتفاع عمودی الزامی است.
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محفظه احتراق بسته 

نکات ایمنی 

زنــی  جرقــه  سیســتم  داشــتن  بــر  عــاوه  مــدل  ایــن 
از فــن در تخلیــه محصــوالت   هوشــمند)آیونایز( و اســتفاده 
ــتفاده از  ــراق و اس ــه احت ــودن محفظ ــته ب ــل بس ــراق، بدلی احت
ــرون از  ــراق را از بی ــت احت ــوای الزم جه ــداره، ه ــش دوج دودک

ــد.  ــی نمای ــن م ــب تامی ــای نص فض
قطــر داخلــی لولــه دودکــش کــه محصــوالت احتــراق را بــه بیرون 
هدایــت مــی نمایــد 6 ســانتیمتر و قطــر خارجــی آن، کــه هــوای 
مــورد نیــاز جهــت احتــراق را تامیــن مــی نمایــد 10 ســانتیمتر 
میباشــد. در ایــن مــدل نیــز دودکــش اســتاندارد توســط شــرکت 

تولیــد کننــده محصــول در اختیــار مشــتریان قــرار مــی گیــرد. 

ــد،  ــد می کنن ــرد، گاز CO تولی ــن کارک ــایل گازســوز حی * وس
ایــن گاز بایــد از طریــق دودکــش اســتاندارد خــارج شــده و وارد 

فضــای داخــل منـــزل نگردد. 
ــت  ــرگیجه و حال ــردرد، س ــی، س ــم گازگرفتگ ــن عائ * از اولی
ــه  ــورا کلی ــد ف ــم، بای ــن عائ ــروز ای ــوع اســت؛ در صــورت ب ته

ــوند.  ــاز ش ــا ب ــره ه ــوش و پنج ــوز خام ــایل گازس وس
* بــرای خــروج آالینده هــای وســایل گازســوز فــن دار، از 
ــاز اســتفاده  ــه فضــای ب ــاط مســتقیم ب ــا ارتب ــژه ب دودکــش وی

ــد.  نمائی
ــوز  ــایل گازس ــب وس ــل نص ــب در مح ــه مناس ــود تهوی * وج

ــت.  ــی اس ــن دار الزام ــی و ف معمول
ــیلد، از  ــوز روم س ــایل گازس ــای وس ــروج آالینده ه ــرای خ * ب
ــاز اســتفاده  ــه فضــای ب ــاط مســتقیم ب ــا ارتب ــژه ب دودکــش وی

ــردد.  گ
ــیلد، الزم  ــن دار و روم س ــوز ف ــایل گازس ــد وس ــگام خری * هن
اســت دقــت شــود دودکــش ویــژه دســتگاه  نیــز توســط شــرکت 

ســازنده ارائــه شــده باشــد. 
* کارکــرد صحیــح وســــایل گازســوز معمولی، مســتلزم گردش 

هــوای مناســب بیــن داخــل و خارج منــــزل اســت. 
ــرای کلیــه وســایل گازســوز  * اســتفاده از دودکــش مناســب ب
بــا ظرفیــت حرارتــی باالتــر از 8500 کیلــو کالــری بــر ســاعت، 

ضــروری اســت. 
* کنتــرل دوره ای جهــت اطمینــان از مناســب بــودن شــرایط 

تهویــه و دودکــش هــر وســیله گازســوز الزامــی اســت. 
* شــرایط نصــب، نــوع و انــدازه دودکــش مــورد نیــاز مدلهــای 

مختلــف وســایل گازســوز، بــا هــم متفــاوت اســت. 
ــای دارای  ــط ه ــط در محی ــش، فق ــدون دودک ــای ب * بخاریه

ــند.  ــی باش ــتفاده م ــل اس ــب قاب ــه مناس تهوی
ــه دودکــش  ــاز ب ــدون نی * در محــل نصــب وســایل گازســوز ب
ــه  ــتن تهوی ــش( داش ــدون دودک ــاری ب ــاق گاز و بخ ــر اج )نظی

ــی اســت.  مناســب الزام
ــرما، کل  ــل س ــاز فص ــار در آغ ــک ب ــالی ی ــد س ــل بای * حداق
ــاز بــودن مســیر خــروج دود تــا  مســیر دودکــش کنتــرل و از ب

ــان حاصــل شــود.  ــا اطمین انته
ــزل  ــان در من ــور همزم ــه ط ــوز ب ــیله گازس ــد وس ــر چن * اگ
روشــن اســت، بایــد از گــردش و تهویــه مناســب هــوا اطمینــان 

حاصــل شــود.
* اســتفاده از دودکــش مشــترک بــرای وســایل گازســوز، تنهــا 
تحــت شــرایط ویــژه، محاســبات دقیــق و بــا تاییــد سرویســکار 

مجــاز امــکان پذیــر اســت. 
* قبــل از خریــد وســایل گازســوز، باید از داشــتن اســتانداردها و 
گواهینامه هــای معتبــر ملــی و بیــن المللــی محصــول اطمینــان 

ــود.  حاصل ش
* نصــب وســایل گازســوز معمولــی و فــن دار در حمــام، 
ــد  ــته فاق ــای بس ــواب و فضاه ــاق خ ــتی، ات ــهای بهداش سرویس

ــت.  ــوع اس ــب ممن ــه مناس تهوی
ــن  ــرای تامی ــوز، ب ــزی گازس ــوراک پ ــایل خ ــتفاده از وس * اس

ــراه دارد.  ــه هم ــی ب ــر جان ــزل خط ــش من گرمای
ــب  ــل نص ــای مح ــا در فض ــره ه ــا و پنج ــتن درز دره * بس

وســایل گازســوز معمولــی و فــن دار مجــاز نیســت. 
* اســتفاده از هیــچ نــوع آبگرمکــن گازی و نفتــی، بــدون 

بکارگیــری دودکــش مناســب مجــاز نیســت. 
ــل 3  ــی، داشــتن حداق ــوز معمول ــایل گازس * در دودکــش وس
متــر ارتفــاع دودکــش و اســتفاده از کاهــک H الزامــی اســت. 
ــه  ــازی ب ــن دار و روم ســیلد نی * دودکــش وســایل گازســوز ف

ــد.  طــول عمــودی ندارن
ــد  ــی بای * انتهــای خروجــی دودکــش وســایل گازســوز معمول
حداقــل یــک متــر از ســطح پشــت بــام باالتــر بــوده و از 

ــد. ــته باش ــه داش ــر فاصل ــک مت ــز ی ــی نی ــای جانب دیواره
* در دودکــش وســایل گازســوز معمولــی، تناســب قطــر 
ــا ظرفیــت حرارتــی وســیله گازســوز الزامــی اســت.  دودکــش ب

* محل اتصال قطعات دودکش باید کاما درزبند شوند. 
* قرار دادن خروجی دودکش در سطل آب ممنوع است. 

* جهت و امتداد دودکش نباید رو به پایین باشد. 
* اتصــال مشــترک دودکــش وســایل گازســوز بــا هــود 

اســت.  آشــپزخانه و ســایر وســایل گازســوز ممنــوع 
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مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های موجود
 و منابع آیین نامه ای آن

تهیه و تنظیم : دکتر حامد احمدی مقدم
عضو هیات علمی و مدیرگروه عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد لشت نشا- زیباکنار

1. مقـاوم سـازی و بهسـازی

2. خسـارات نـاشی از زلزلـه 

3. روشهای تقویت اعضا و توصیه های بهسازی و مقاوم سازی 

بســیاری از ســازه هــا بــه دالیــل خطاهــای محاســباتی، اشــتباه در ســاخت و ضعــف هــای اجرایــی وعــدم بــرآورده شــدن نیازهــای 
ــر  ــا طراحــی ســاختمان، تغیی ــه ی ــای زلزل ــه ه ــن نام ــر در آیی ــای قدیمــی و تغیی ــه ه ــن نام ــن اجــرا، ضعــف آیی طراحــی در حی
کاربــری و عملکــرد، تغییــر بارهــای بهــره بــرداری، خوردگــی و زنــگ زدن فلــزی و عــدم توجــه بــه تغییــر مشــخصه مصالــح در طــول 
زمــان و ... نیــاز بــه مقــاوم ســازی، بهســازی یــا تعمیــر دارنــد همچنیــن تمامــی ســاختمان هایــی کــه براســاس اصــول و ضوابــط 
حــال حاضــر آییــن نامــه هــای طراحــی ســاختمان هــا طــرح و اجــرا نشــده انــد نیــز نیــاز بــه مقــاوم ســازی و بهســازی دارنــد. در 
حالــت کلــی عملیــات مقــاوم ســازی و بهســازی بــه دو مرحلــه1- شناســایی و طــرح و 2- اجــرا تقســیم مــی شــود. مرحلــه شناســایی 
و طــرح کلیــه مــواردی را در بــر مــی گیــرد کــه طــی آن ســازه و عوامــل مؤثــر بــر آن بــه طــور همــه جانبــه مــورد بررســی قــرار مــی 
گیــرد. مرحلــه اجــرا نیــز شــامل اجــرای مقــاوم ســازی و بهســازی اســت کــه بــه تمهیداتــی از قبیــل تخلیــه تمــام یــا قســمتی از 

ســاختمان، آمــوزش تیــم اجرایــی، تنظیــم برنامــه اجرایــی و اقتصــادی و .... نیــاز مــی باشــد. 
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه تحلیــل یــک ســازه تقویــت شــده همــواره نتایــج واقعــی را بــه دســت نمــی دهــد و افزایــش 
مقاومــت در برابــر نیروهــای جانبــی کــه از روش هــای مقــاوم ســازی حاصــل مــی شــود، همــواره تــا حــد زیــادی نامشــخص اســت 

و مقادیــر عــددی در ایــن رابطــه تــا حــدود زیــادی بــر پایــه قضــاوت مهندســی اســتوار اســت.

در ســاختمان هــای بتنــی انــواع خســارات وارده بــر اعضــا شــامل تــرک هــای مــورب در هســته، از بیــن 
رفتــن پوشــش بتــن، قطعــه قطعــه شــدن هســته مرکــزی بتــن در اثــر تــرک هــای مورب رفــت و برگشــتی، 
در رفتــن خامــوت هــا بــه ســمت خــارج و کمانــش آرماتورهــای اصلــی مــی باشــد. ضمــن ایــن کــه احتمــال 
ــاد، شکســت برشــی  ــاوب زی شکســتن بتــن و در رفتــن آرماتورهــا بخصــوص در نواحــی تنــش هــای متن
مســتقیم در اعضــای کوتــاه، تــرک هــای برشــی در ناحیــه اتصــال تیــر بــه ســتون، پــاره شــدن دال هــا در 
لبــه هــای غیرممتــد و تقاطــع بــا اعضــای قائــم ســخت و تــرک خوردگــی مــورب در دیوارهــای برشــی، بــه 

خصــوص بطــور متمرکــز در اطــراف بازشــوها وجــود دارد.
ــه  ــو ب ــل عض ــت کام ــد از شکس ــر عبارتن ــاس و تخریب پذی ــوارد حس ــزی م ــازه هاي فل در س
علــت شــکل پذیري ناکافــي، فشــار شــدید در ســتونهاي گوشــه، شکســت ســتون قبــل از تیــر، 
ــو  ــش عض ــرش، کمان ــوش در ب ــرد ج ــت ت ــش، شکس ــرش و کش ــا در ب ــت تردپیچ ه شکس
به همــراه کمانــش پیچشــي، کمانــش بــال و جــان، بلندشــدگي پــي در قابهــاي مهاربنــدی 
شــده، شکســت محلــي در اعضــاي اتصــال، لغــزش پیــچ، تغییــر شــکل زیــاد در قابهــاي 
بــدون مهاربنــدي، شکســت اتصــاالت بیــن اعضــاي فــوالدي و ســایر اجــزاي ســاختمان 
نظیــر ســقف ها، عــدم مهــار اعضــا بــه جــدا کننده هــاي آجــري یــا بتنــي و پیچــش 

ــارن. ــازه هاي نامتق ــدید در س ش
در ســازه هــای بنایــی ضعــف اساســی در مقابــل زلزلــه کمبــود مقاومــت نیســت، 
بلکــه کمبــود نرمی)شــکل پذیری(اســت و شکســت دیوارهــای ســازه ای برشــی و 

عرضــی اصلــی تریــن حالــت هــای شکســت را تشــکیل مــی دهنــد.

در بازســازی و مقــاوم ســازی ســازه هــا بایســتی بــه پارامترهــای افزایــش مقاومــت، افزایــش 
ســختی، کاهــش تغییــر مــکان، افزایــش شــکل پذیــری، افزایــش زوال و اســتهاک انــرژی 

آزاد شــده زلزلــه توجــه داشــت.
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4. ارزیابي کمی ظرفیت ساختمانهاي موجود

5. آیین نامه های موجود برای ارزیابی، مقاوم سازی و بهسازی سازه ها

ــوان  ــي ت ــه را م ــده در زلزل ــیب دی ــاختمانهاي آس ــي س ارزیاب
ــر انجــام  ــر اســاس دســتورالعملهاي موجــود و روشــهاي معتب ب
ــه بهســازي  ــاز ب ــه چنانچــه نی ــي اولی داد پــس از نتیجــه ارزیاب
توســط 2800 مــورد تاییــد باشــد و یــا تامیــن ســطح عملکــرد 

ــورد نظــر باشــد،  ــن م ــه معی خاصــي تحــت ســطح خطــر زلزل
ــرزه ای  ــي دســتورالعمل بهســازی ل ــط ارزیاب الزم اســت از ظواب

ــع معتبراســتفاده شــود. ــا ســایر مناب نشــریه 360 و ی

1-آیین نامــه طراحــی ســاختمانها در برابــر زلزلــه)2800(- 
ویرایــش 4، مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی، 1393.

 Handbook for the Seismic 310 بــا عنــوان-FEMA -2
.Evaluation of Buildings

 Seismic Rehabilitation of بــا عنــوان   255-FEMA  -3
.Federal Buildings: A Benefit/Cost Model

 Seismic evaluation and retrofit ــوان ــا عن ATC -4-40 ب
. of concrete buildings

5- نشــریه شــماره 364 معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت 
ــی  ــتورالعمل ارزیاب ــوان دس ــا عن ــور ب ــس جمه ــردی رئی راهب

ســریع ســاختمان هــای موجــود، 1387.
6- نشــریه شــماره 345 معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت 
راهبــردی رئیــس جمهــور بــا عنــوان راهنمــای طراحــی و 
ــا  ــی موجــود ب ــای بتن ــی بهســازی ســاختمان ه ــط اجرای ضواب

.1385 ،FRP اســتفاده از مصالــح تقویتــی
7- نشــریه شــماره 360 معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت 
ــازی  ــتورالعمل بهس ــوان دس ــا عن ــور ب ــس جمه ــردی رئی راهب
ــر اول، 1392. ــد نظ ــود تجدی ــای موج ــاختمان ه ــرزه ای س ل

ــارت  ــزی و نظ ــه ری ــت برنام ــماره 1-363 معاون ــریه ش 8- نش
راهبــردی رئیــس جمهــور بــا عنــوان راهنمــای کاربــردی 
ــود-  ــای موج ــاختمان ه ــرزه ای س ــازی ل ــتورالعمل بهس دس

ســاختمان هــای فــوالدی، 1387.
ــارت  ــزی و نظ ــه ری ــت برنام ــماره 2-363 معاون ــریه ش 9- نش
راهبــردی رئیــس جمهــور بــا عنــوان راهنمــای کاربــردی 

ــود-  ــای موج ــاختمان ه ــرزه ای س ــازی ل ــتورالعمل بهس دس
ســاختمان هــای بتنــی، 1387.

10- نشــریه شــماره 3-363 معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت 
راهبــردی رئیــس جمهــور بــا عنــوان راهنمــای کاربــردی 
ــود-  ــای موج ــاختمان ه ــرزه ای س ــازی ل ــتورالعمل بهس دس

ــی، 1387. ــای بنای ــاختمان ه س
ــارت  ــزی و نظ ــه ری ــت برنام ــماره 376 معاون ــریه ش 11- نش
ــازی  ــتورالعمل بهس ــوان دس ــا عن ــور ب ــس جمه ــردی رئی راهب
ــرزه ای ســاختمان هــای بنایــی غیــر مســلح موجــود، 1386. ل

ــکن  ــات راه،مس ــز تحقیق ــماره ض-622 مرک ــریه ش 12- نش
ــازی  ــی و بهس ــتورالعمل ارزیاب ــوان دس ــا عن ــازی ب ــهر س و ش

لــرزه ای ســاختمان های بتنــی متــداول، 1391.
ــکن  ــات راه،مس ــز تحقیق ــماره ض-684 مرک ــریه ش 13- نش
ــازی  ــی و بهس ــتورالعمل ارزیاب ــوان دس ــا عن ــازی ب ــهر س و ش

لــرزه ای ســاختمان های نیمــه اســکلت موجــود، 1392.
ــکن و  ــات راه،مس ــز تحقیق ــماره ض-669 مرک ــریه ش 14- نش
شــهر ســازی بــا عنــوان دســتورالعمل ارزیابــی وبهســازی لــرزه 

ــداول موجــود، 1392. ــوالدی مت ای ســاختمان هــای ف
ــکن  ــات راه،مس ــز تحقیق ــماره ض-628 مرک ــریه ش 15- نش
ــزای  ــازی اج ــتورالعمل مقاوم س ــوان دس ــا عن ــازی ب ــهر س و ش

.1391 ســاختمان ها،  غیرســازه ای 
ــکن و  ــات راه،مس ــز تحقیق ــماره ض-691 مرک ــریه ش 16- نش
ــاختمان ها  ــازی س ــتورالعمل مقاوم س ــا عنواندس ــازی ب ــهر س ش

.1392 ،FRP ــا اســتفاده از ب

بــه طــور کلــي روش منحصــر بــه فــردي بــراي رســیدن 
ــاي  ــدارد و الگوه ــود ن ــده وج ــع کنن ــازه اي قان ــخ س ــه پاس ب
ــازه  ــک س ــت ی ــراي تقوی ــوان ب ــي را مي ت ــازي متفاوت مقاوم س
خــاص بــکار بــرد ولــي آنچــه مســلم اســت تکنیکــي کــه تغییــر 
ــه  ــر و ب ــد، کارآمدت ــرل مي کن ــر کنت ــات را بهت ــبي طبق نس
ــه دو  ــوان ب ــی ت ــن روشــها را م ــح دارد. ای ســایر روشــها ترجی
ــای  ــا و 2( روش ه ــی اعض ــت محل ــهای تقوی ــته 1( روش دس

ــود.  ــیم نم ــی تقس ــت عموم تقوی
در ســاختمانهای اســکلتی، مقــاوم ســازی شــامل افزایــش 
ــه  ــر ب ــت اتصــال تی مقاومــت خمشــی و برشــی ســتونها، تقوی
ســتون، تقویــت دالهــا، تقویــت دیــوار هــای پــر کننــده تیغــه 
ای، کاشــت ســتون در طبقــه زیــر زمیــن، تقویــت پی، اســتفاده 

ــازي و  ــا، سبک س ــت مهاربنده ــوالدي، تقوی ــي ف ــوار برش از دی
تقویــت اعضــاي ســازه اي، تقویــت مســیر بــار و اضافــه کــردن 
ــي  ــازي شــکل کل ــد، منظم س ــي جدی ــر جانب ــم بارب ــزاء قائ اج
ــش  ــاور و کاه ــاختمان هاي مج ــر س ــا اث ــه ب ــاختمان، مقابل س

ــه ســاختمان مــی شــود. ــه وارد ب نیروهــاي زلزل
از جملــه روشــهای بهســازی و مقــاوم ســازی در ســاختمانهای 
ــش  ــرای افزای ــتفاده از FRP ب ــه اس ــوان ب ــی ت ــز م ــی نی بنای
ــا  ــوالدی ب ــری، نصــب صفحــات ف ــی شــکل پذی ــت نهای ظرفی
ــرای اتصــال  ــه در گوشــه هــا ب ــز دان ــدود مــات ســیمان ری ان
دیوارهــا، تقویــت و تکمیــل کاف هــای افقــی و قائــم و ســبک 

کــردن ســقف اشــاره کــرد.

6. نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه ضــرورت بهســازی و مقــاوم 
ســازی برخــی از ســاختمانهای موجــود الزم اســت ابتــدا اطــاع 
دقیقــی از وضعیــت ســازه موجــود بــه دســت آیــد و ســپس بــا 
ــد  ــود و دی ــای موج ــه ه ــن نام ــر و آیی ــع معتب ــه مناب ــه ب توج
مهندســی طرحهــای پیشــنهادی را ارائــه و بــا توجــه بــه هزینــه 
هــای اجــرا و محدودیــت هــای معمــاری طــرح بهینــه را انتخاب 
ــه  ــروری اســت ک ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ــود ام ــرا نم و اج

طــور کلــي روش منحصــر بــه فــردي بــراي رســیدن بــه پاســخ 
ــازي  ــاي مقاوم س ــدارد و الگوه ــود ن ــده وج ــع کنن ــازه اي قان س
ــکار  ــاص ب ــازه خ ــک س ــت ی ــراي تقوی ــوان ب ــي را مي ت متفاوت
ــرد و چــه بســا ممکــن اســت طــرح هــای بهســازی و مقــاوم  ب
ــیار  ــاوت، بس ــاوران متف ــان و مش ــر مهندس ــورد نظ ــازی م س

متعــدد و متفــاوت باشــد.
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هنگامــی کــه منظومــه شمســی شــکل گرفــت ، از مــوادی کــه در بیــرون خورشــید بــود تعــداد زیــادی اجســام 
کوچــک پدیــد آمــد. اجســام کوچــک بــه تدریــج بــا یکدیگــر برخــورد کردنــد و اجســام بزرگتــری را ســاختند . 
نیــروی جاذبــه اجســام بزرگتــر بقایــای اجســام کوچکتــر بیشــتری را بــه ســوی خــود جــذب کــرد و بدیــن ترتیــب 

ســیارات پدیــد آمدنــد.
مــواد ســبکتری کــه بــه خورشــید بســیار نزدیــک بودنــد همگــی تبخیــر و از خورشــید دور شــدند.عطارد فقــط 
از صخــره و فلــز ســاخته شــده اســت.موادی کــه نقطــه ذوب آنهــا بســیار بــاال اســت . بنابرایــن عطــارد از لحــاظ 
ــزی بزرگــی اســت. ــون فل ــی بعــد از زمیــن قــرار مــی گیرد.عطــارد نیــز ماننــد زهــره و زمیــن دارای کان چگال

ولــی بــه نظــر مــی رســد کــه عطــارد نســبت بــه تمــام ســیارات شــناخته شــده ی منظومــه شمســی بــا توجــه بــه 
حجمــش دارای بزرگتریــن کانــون فلــزی باشــد.

آتش خاموش

روز دو ساله و سایر عجایب

عطــارد ســیاره کوچکــی اســت .قطــر 4875 کیلومتــری آن 3/8 قطــر زمیــن اســت.نزدیکترین ســیاره بــه خورشــید اســت . فاصلــه 
متوســط آن تــا خورشــید فقــط 57/9 میلیــون کیلومتــر اســت و در مــدارش بــه دور خورشــید ، تــا فاصلــه 46/6 میلیــون کیلومتــری 

بــه آن نزدیــک مــی شــود.این فاصلــه تقریبــاً هفتــاد درصــد نزدیکتــر از فاصلــه زمیــن تــا خورشــید اســت.
ســطح هــر ســیاره ای کــه تــا ایــن انــدازه بــه خورشــید نزدیــک باشــد ناچــار بســیار گــرم اســت .348 درجــه ســانتیگراد ، حرارتــی 
کــه مــی توانــد ســرب را ذوب کنــد و عطــارد چــون بــه خورشــید بســیار نزدیــک اســت ، نیــروی جاذبــه خورشــید بــه شــدت روی 
آن اثــر مــی گذارد.زمیــن بــا ســرعت 29/9 کیلومتــر در ثانیــه بــه دور خورشــید مــی گــردد ، ولــی عطــارد بــا ســرعت 47/9 کیلومتــر 

در ثانیــه خورشــید را دور مــی زند.عطــارد ســیاره بادپایــی اســت.

ــه  ــش ب ــه نزدیکی ــید دارد.نخســت اینک ــا خورش ــی ب ــط عجیب ــارد رواب ــم ، عط ــی کنی ــی م ــن زندگ ــه روی زمی ــا ک ــدگاه م از دی
خورشــید ســبب شــده اســت تــا مــدار کوچکــی داشــته باشــد. چنــان ســریع بــه دور خورشــید مــی گــردد کــه ســالش فقــط 88 
روز طــول مــی کشــد.ولی عطــارد بــه دور محــورش بســیار آهســته مــی چرخــد ، بطوریکــه از یــک طلــوع خورشــید تــا طلــوع دیگــر 

، یــک شــبانه روز عطــارد ، 176 روز زمینــی طــول مــی کشــد. بدیــن ترتیــب روز عطــارد دو برابــر ســالش اســت.
ــه  ــه دور خورشــید نامتقــارن اســت و هنگامــی کــه ب ــه دور محــورش مــی چرخــد ، ولــی مــدارش ب ــا ســرعت ثابتــی ب عطــارد ب
خورشــید نزدیکتــر مــی شــود ســریعتر حرکــت مــی کنــد . بــه همیــن دلیــل خورشــید در آســمان عطــارد بــه طــور یکنواخــت 
حرکــت نمــی کنــد.در واقــع از مکانهــای خاصــی در عطــارد ، ممکــن اســت مشــاهده کنیــد کــه خورشــید طلــوع کــرده اســت ، 
ســپس )گویــی کــه تغییــر عقیــده داده باشــد( غــروب مــی کنــد و بعــد دوبــاره طلــوع مــی کند.همیــن واقعــه ممکــن اســت هنــگام 

غــروب رخ دهــد .ابتــدا خورشــید غــروب مــی کنــد ، ســپس اندکــی طلــوع مــی کنــد و ســپس دوبــاره غــروب مــی کنــد.
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عطارد، چرا مداری دیوانه وار دارد ؟

میدان مغناطیسی عطارد

سرد شدن سطح سیاره ای گرم

مــدار عطــارد از مــدار تمــام ســیارات دیگــر ، جــز پلوتــن ، 
بیضــوی تــر اســت. مــدار عطــارد ، جــز مــدار پلوتــن ، دارای 
حداکثــر انحــراف نســبت بــه صفحــه عمومــی مــدار ســیارات 
اســت . در واقــع چــون عطــارد بــه خورشــید بســیار نزدیــک 
اســت ، اخترشناســان بــر ایــن پنــدار بــوده انــد کــه مدارش 
بایــد نزدیــک بــه دایــره و در ســطح اســتوای خورشــید قــرار 
گرفتــه باشــد ، هماننــد زهــره دومیــن ســیاره نزدیــک 
ــن نیســت ؟ نمــی  ــارد چنی ــورد عط ــه خورشــید .چــرا در م ب

دانیــم.

زمیــن و حداقــل ســه ســیاره از چهــار ســیاره غــول پیکــر دارای میــدان مغناطیســی هســتند.برای اینکــه ســیاره ای بتوانــد میــدان 
مغناطیســی داشــته باشــد ، الزم اســت دارای مرکــز مایــع هــادی الکتریســته باشــد و بــه ســرعت بچرخــد بــه طــوری کــه مایــع 
درون آن بــه چرخــش درآیــد .مــاه و مریــخ مرکــز مایــع ندارنــد ، بنابرایــن  بایــد فاقــد میــدان مغناطیســی باشــد ولــی دارای میــدان 
مغناطیســی اســت.عطارد دارای میــدان مغناطیســی ضعیفــی اســت و ســتاره شناســان نمــی داننــد چــرا دارای میــدان مغناطیســی 

. ست ا

هنگامــی  کــه دنیایــی شــکل مــی گیــرد ، آخریــن قطعــه هایــی کــه بــا آن برخــورد مــی کننــد دهانــه هــای عظیمــی در ســطح 
ســیاره برجــای مــی گذارند.اگــر آن دنیــا همچــون زمیــن باشــد ، آب و هوایــش ایــن دهانــه هــا را مــی ســاید و اکثــر آنهــا را ناپدیــد 
مــی کنــد ، و اگــر آن دنیــا فعالیــت آتشفشــانی داشــته باشــد گــدازه ای از آتشفشــانها جــاری مــی شــود ســطح ســیاره را مــی 

پوشــاند و بســیاری از دهانــه هــا را پــر مــی کنــد.
دنیاهــای کوچکــی همچــون عطــارد معمــوالً فاقــد جــو یــا فعالیتهــای آتشفشــانی هســتند ، بنابرایــن نشــانه هــای آخریــن برخوردها 
در آنهــا باقــی مــی ماند.مثــًا مــی توانیــم دهانــه هــای بســیاری را برســطح مــاه مشــاهده کنیــم .ضمنــاً عطــارد بــه قــدری گــرم 
اســت کــه ســطحش مــدت طوالنــی تــری نــرم باقــی مانــده است.ســطح عطــارد حتــی بیشــتر از ســطح مــاه از دهانــه پوشــیده 

شــده اســت.



22

الزامات اجرایی پانل ساندویچی )3D پانل(
تهیه و تنظیم : مهندس معصومه عسگری 

کارشناس امور مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن

پانل ساندویچی ) 3D پانل(

3D  الزامات دیوارهای غیر باربر نیمه پیش ساخته ساندویچی

انواع ساندویچ پانلهاي سه بعدي

کاهــش زمــان تولیــد مســکن ، افزایــش اســتحکام و ایمنــی ، افزایــش عمــر مفیــد ســاختمان ، کاهــش وزن ســاختمان و کاهــش 
مصــرف انــرژی از دیربــاز جــزو بــزرگ تریــن آرزوهــای متقاضیــان مســکن بــوده اســت. بــا توجــه بــه نیــاز فزاینــده مســکن طــی 
ــزوم  ــه دلیــل اتمــام عمــر مفیــد بســیاری از ســاختمان هــای موجــود ، ل ــه دلیــل رشــد جمعیــت و همچنیــن ب ــی ب ســالهای آت
اســتفاده از فــن آوری هــای نویــن در صنعــت ســاختمان منجملــه اســتفاده از سیســتم پانــل ســاندویچی)3D پانــل( را افزایــش داده 
اســت. ایــن پانــل شــامل یــک شــبکه خرپــای فضایــی از میلگردهــای ســاده، یــک الیــه پلــی اســتایرن و دو الیــه بتــن پوششــی در 
طرفیــن اســت. شــبکه خرپــای فضایــی، از اتصــال شــبکه هــای فــوالد ی ســاخته شــده بــه روش جــوش نقطــه ای اتوماتیــک توســط، 

میلگردهــای مــورب حاصــل مــی شــود.
بتــن پاشــی بــر روی پانــل هــای نصــب شــده بــر اســاس اســتاندارد  R506 ACI انجــام مــی شــود. پــس از انجــام بتــن پاشــی، مــی 

بایســت ســطح بتــن پرداخــت شــود. ایــن عمــل در دو مرحلــه بــه وســیله مالــه تختــه ای و مالــه فلــزی انجــام مــی شــود.

رعایــت الزامــات زیــر و اســتاندارد ملــی ایــران بــه شــماره 7143 در خصــوص پانــل هــای ســاندویچی ســبک ســه بعــدی الزامــی 
اســت. 

* در نظر گرفتن تمهیدات الزم جهت عدم مشارکت این پانل ها در سختی جانبی سازه الزامی است.
* طراحی پانل های خارجی و اتصاالت مربوطه در مقابل باد مطابق مقررات ملی ایران مبحث ششم انجام گیرد.

* مشخصات شبکه جوش باید بر اساس استاندارد ASTM باشد.
* تمهیــدات الزم در شــرایط مختلــف اقلیمــی بــرای بتــن مســلح ماننــد فــوالد گالوانیــزه و بتــن مقــاوم در محیــط خورنــده لحــاظ 

شــود.
* حداقل تنش تسلیم فوالد 240 مگا پاسکال می باشد.

ــات مســکن و  ــز تحقیق ــه شــده مرک ــتورالعمل ارائ ــا دس ــق ب ــد ســوز مطاب ــوع کن ــونده از ن ــتایرن منبســط ش ــی اس ــرد پل * کارب
ــت. ــاز اس ــتاندارد ASTM مج ــا اس ــاختمان و ی س

* رعایت مباحث مربوط به انرژی ، حریق و آکوستیک بر اساس مقررات ملی ساختمان الزامی است.
* امکان اجرای نما از نوع تر و یا با رعایت تمهیدات خاص از نوع خشک وجود دارد.

ــی از حیــث دوام، خوردگــی،  ــم از معمــاری، ســازه ای و تاسیســات مکانیکــی و برق ــن سیســتم اع ــح و اجــزاء در ای ــه مصال * کلی
زیســت محیطــی، بهداشــتی و غیــره مــی بایســتی بــر مبنــای مقــررات ملــی ســاختمان ایــران و یــا آئیــن نامــه هــای ملــی یــا معتبــر 
بیــن المللــی شــناخته شــده و مــورد تاییــد بــه کار گرفتــه شــود، در غیــر ایــن صــورت اخــذ تاییدیــه فنــی در ایــن خصــوص از مرکــز 

تحقیقــات مســکن و ســاختمان الزامــی اســت.
* چنانچــه مجموعــه ضوابــط، دســتورالعمل و یــا آئیــن نامــه در خصــوص ایــن سیســتم توســط مرکــز تحقیقات مســکن و ســاختمان 

انتشــار یابــد، شــرکتهای تولیــد کننــده، کارفرمایــان، مشــاوران و پیمانــکاران ملــزم بــه رعایــت آن می باشــند.
* اخــذ گواهینامــه فنــی بــرای محصــول تولیــدی، پــس از راه انــدازی خــط تولیــد کارخانــه، از مرکــز تحقیقــات مســکن و ســاختمان 

ــت. الزامی اس

الف- پانل هاي سه بعدي باربر
   پانل هاي باربر هم در سازه هاي پانلي کامل و هم در ترکیب با قاب خمشي موارد استفاده قرار می گیرند. 

ب- پانل هاي سه بعدي غیر باربر
   پانل هاي غیر باربر در ترکیب با قاب خمشي و به عنوان دیوارهای جداکننده مورد استفاده قرار مي گیرند. 
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مشخصات سیستم ساختماني 3D و نحوه ي اجراي آن 

ضوابط سقف و دیوارها

ضوابط بازشـوهـا

ضوابط کالف بندي

سیســتم ســاختمان 3D از پانــل هــای دیــواری و ســقفی تشــکیل مــی شــود. پانــل هــای دیــواری، عــاوه بــر عملکــرد جــدا کننــده، 
نقــش ســازه ای نیــز دارنــد، و بایــد قــادر بــه تحمــل بارهــای ثقلــی و اثــر بارهــای جانبــی نیــز باشند.ســقف هــا را مــی تــوان از پانــل 

هــای ایــن سیســتم و بــا اســتفاده از قطعــات خــاص ســقفی اجــرا کــرد. 
شــالوده ســاختمان را مــی تــوان، بســته بــه شــرایط محــل اجــرا، بــه ویــژه از نظــر مقاومــت خــاک، بــه صــورت نــواری یــا گســترده 
اجــرا کــرد. نکتــه قابــل ذکــر در اجــرای شــالوده، تمهیــدات الزم بــرای اتصــال پانــل دیــواری بــه شــالوده اســت، کــه بــه طــور کلــی 

بــه دو روش انجــام مــی شــود:
* در روش اول در محــل نصــب پانــل هــای دیــواری بــه شــالوده، غافــی در داخــل شــالوده ایجــاد مــی شــود و بتــن ریــزی صــورت 
مــی گیــرد. ســپس پانــل هــای دیــواری در محــل تعییــن شــده قــرار مــی گیــرد و و فضــای خالــی غــاف بــا چســب اپوســکی پــر 

مــی شــود. 
* در روش دوم، کــه متــداول تــر اســت، اســتفاده از میلگردهــای انتظــار در داخــل شــالوده اســت کــه بــه پانــل دیــواری متصــل مــی 

 . ند شو

  از ســقف هــا و دیوارهــاي پانلــي ســاندویچي هــم در ســازه هــاي پانلــي کامــل و هــم در ترکیــب بــا قــاب خمشــي اســتفاده مــي 
شــود. از ایــن رو چنــد نکتــه مهــم در ایــن رابطــه ارائــه مــی گــردد:

1- در ابتــداي نصــب پانــل هــاي دیــواري بایــد یــک پانــل در منتهــي الیــه گوشــه یــک دیــوار خارجــي بــه عنــوان پانــل مبنــا نصــب 
و شــاقولي گــردد. ایــن پانــل بــه عنــوان مبنــاي نصــب دیوارهــاي هــم راســتا و عمــود بــر خــود مــي باشــد.

ــر هــم، میلگردهــاي اتصــال U شــکل در محــل تقاطــع بایــد طــوري چســبیده و عمــود  2- در محــل تشــکیل دو دیــوار عمــود ب
برهــم قــرار گیرنــد تــا تشــکیل خامــوت بســته بدهنــد.

3- ســقف مــی توانــد شــیب دار یــا گنبــدی باشــد. ســقف هــای تخــت را مــی تــوان بــا پانــل هایــی شــبیه پانــل هــای دیــواری اجــرا 
کــرد. ایــن پانــل هــا معمــوال ضخامــت بیشــتری نســبت بــه پانــل هــای دیــواری دارنــد.

5- ســبک بــودن پانــل هــا، آن هــا را در برابــر  بــاد و نیــروی مشــابه جانبــی )بتــن پاشــی(  آســیب پذیــر مــی کنــد، در نتیجــه الزم 
اســت پیــش از بتــن پاشــی دیــوار، آن هــا را توســط مهارهایــی تقویــت کــرد. ایــن مهارهــا )پشــت بندهــا( در طــرف مخالــف ســمتی 
کــه قــرار اســت اول بتــن پاشــی شــود، کار گذاشــته مــی شــود؛ پشــت بندهــا بایــد در فاصلــه  0/8 تــا1/0 متــر از بــاالی دیــوار و بــه 

فاصلــه حداکثــر 3/0 متــر از یکدیگــر قــرار گیــرد.

قبــل یــا بعــد از قطعــات دیــواری، مــی تــوان محــل اجــرای بازشــوها را در آن هــا تعبیــه کــرد. در ایــن حالــت کــه طبــق نقشــه هــای 
دقیــق کارگاهــی انجــام مــی شــود، محــل بازشــوها بــه طــور دقیــق روی پانــل هــا مشــخص مــی شــود و پــس از قطــع کــردن شــبکه 

هــای پانــل، پلــی اســتایرن آن توســط تیــغ یــا اره بریــده و جــدا مــی شــود.
بــرای تقویــت لبــه بازشــوها، از شــبکه فلــزی U شــکل در لبــه هــای بازشــو اســتفاده مــی شــود. همچنیــن، در محــل بازشــوها، اعــم 
ــت شــود.  ــا دور بازشــوها کامــا رعای ــی متــری بتــن در اطــراف میلگردهــای تقویتــی دور ت ــد پوشــش 20 میل از در و پنجــره، بای
نوارهــای شــبکه فلــزی نیــز در چهــار گوشــه هــر بازشــو و در دو طــرف پانــل بــه صــورت 45 درجــه اجــرا مــی شــوند تــا از تــرک 

هــای احتمالــی گوشــه هــا جلوگیــری کننــد.
* براي جلوگیري از ایجاد ترک دور بازشوها الزم است ازتوریهاي آماده استفاده گردد.

* فاصلــه بازشــوها تــا کنــاره هــاي دیــوار بایــد حداقــل 750 میلیمتــر در نظــر گرفتــه شــود، در غیــر ایــن صــورت بایــد تحیــل دقیــق 
صفحــات بــادر نظــر گرفتــن بازشــوها انجام شــود.

* در هر دیوار پانلي، سطح بازشوها نباید از یک سوم سطح کامل دیوار بیشتر باشد.

در ســامانه هــای پانلــی بــه منظــور شــکل پذیــری و مقاومــت در برابــر نیروهــای ناشــی از زلزلــه، کاف بنــدی قائــم و افقــی بتنــی 
بــه شــرح ذیــل مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد:

1- بــراي تامیــن یکپارچگــي و انســجام ســقف و انتقــال نیروهــاي جانبــي از دیافراگــم ســقف بــه اعضــاي باربــر جانبــي الزم اســت 
از کاف بنــدي افقــي اســتفاده شــود.

2- براي تامین شکل پذیري الزم در سازه هاي پانلي مقاوم در برابر زلزله باید از کاف قائم استفاده شود.
ــا  ــا فاصلــه محــور ت ــوار ترجیحــا در نقــاط تقاطــع دیوارهــا ب ــم در گوشــه هــاي اصلــي ســاختمان ودر طــول دی 3-کاف هــاي قائ

محــور حداکثــر 5 متــر از یکدیگــر تعبیــه مــي شــوند.
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4- کاف بنــدي افقــي در بــاالي دیــوار هــاي پانلــي ســازه اي بــا پهنــاي معــادل عــرض دیــوار و ارتفاعــي معــادل ضخامــت ســقف 
ســاخته مــي شــود.

5- سطح مقطع معادل میلگردهاي طولي کاف قائم نباید کمتر از 150 میلي متر مربع باشد.
6- در مــواردی کــه کاف هــای افقــی بــه صــورت نعــل درگاهــی عمــل مــی نماینــد، ایــن کاف هــا بایــد مشــابه تیرهــای بتــن 

آرمــه طراحــی شــوند.
7- کاف بنــدی افقــی در بــاالی دیوارهــای پانلــی ســازه ای بــا پهنــای معــادل عــرض دیــوار و ارتفاعــی معــادل ضخامــت ســقف 

ســاخته مــی شــود، در محــل کاف افقــی نبایــد الیــه عایــق موجــود باشــد.

ضوابط نصب تاسیسات

شــبکه تاسیســات مکانیکــی در ســازه هــای صفحــه ای ترجیحــا بایــد روکار باشــد؛ اجــرای تــوکار لولــه کشــی هــای تاسیســاتی 
در ایــن سیســتم، پیــش از بتــن پاشــی انجــام میشــود. بدیــن منظــور، پــس از تعییــن مســیرهای لولــه کشــی بــه وســیله ماژیــک 
یــا اســپری، عایــق میانــی در ایــن مســیرها، بــه روش هــای مختلــف از جملــه ذوب کــردن بــا وســیله دمنــده هــوای گــرم و یــا 
برداشــتن بــا ابزارهــای ســاده تــر، بــه عمــق الزم برداشــته مــی شــود و پــس از عبــور غــاف لولــه از داخــل مســیر، لولــه کشــی 

انجــام مــی گــردد. 
لولــه هــای آب بایــد از جنــس پلیمــری مناســب باشــد؛ در اجــرای تــوکار بایــد پلــی اســتایرن اطــراف لولــه هــای آب گــرم بــه 
فاصلــه حــدود 20 میلــی متــر برداشــته شــود، بــه طوریکــه، دورتــادور لولــه هــای آب گــرم بــا الیــه ای از بتــن پوشــانده شــود.

قوطــی هــا و ترمینــال هــای تاسیســات، بــه گونــه ای کار گذاشــته و اجــرا مــی شــوند، کــه پــس از بتــن ریــزی در بتــن مدفــون 
نشــوند. بنابرایــن، محــل اجــرای لبــه قوطــی هــا، بــا در نظــر گرفتــن ضخامــت بتــن و نــازک کاری تعییــن مــی شــود.

اجــرای تــوکار لولــه هــای تاسیســات نبایــد باعــث کاهــش ضخامــت بتــن پاشــیدنی شــود؛ ایــن امــر بــرای لولــه هــای بــا قطــر بــاال 
مشــکل ســاز مــی شــود. هرچنــد ضخامــت بتــن بــر اســاس محاســبات تعییــن مــی شــود، ولــی عمومــا ضخامــت بتــن پاشــیده 

شــده بــه انــدازه دو برابــر فاصلــه شــبکه تــا عایــق حرارتــی اســت.
لوله ها وترمینال ها به وسیله سیم آرماتور بندی به شبکه فلزی پانل، مهار می شوند.

تفاهم نامه همکاری امور بیمه ای با سازمان نظام 
کاردانی ساختمان استان گیالن

بــه منظــور توســعه همــکاری و بســط فرهنــگ بیمــه ای یــک تفاهــم نامــه فــی مــا بیــن شــرکت بیمــه ملــت 
و ســازمان نظــام کاردانــی اســتان گیــالن منعقــد گردیــده اســت.

موضــوع تفاهــم نامــه ارائــه کلیــه خدمــات بیمــه ای مــورد نیــاز کلیــه اعضــای حقیقــی ســازمان بــر اســاس 
ــات شــورایعالی بیمــه و در نظــر  ــا لحــاظ مصوب ــازار بیمــه ، نــرخ حــق بیمــه ب حداقــل نــرخ مــورد عمــل ب
ــام  ــازمان نظ ــو س ــی عض ــی و حقیق ــای حقوق ــه اعض ــرای کلی ــر ب ــدول زی ــرح ج ــه ش ــات ب ــن تحقیق گرفت

کاردانــی از طــرف بیمــه گــر اعمــال مــی گــردد.
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نکـات فنی و تخصصی در
 پروژه های اجرایی

مهندس احمد ریاضت بخش      کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

از ایــن شــماره، دو صفحــه از فصلنامــه را اختصــاص بــه گزیــده هایــی از اطالعــات فنــی و ســاختمانی نمودیــم 
کــه بیشــترین کاربــرد را در کارهــای اجرایــی دارنــد. بــا جمــع بنــدی ایــن مطالــب و بــه همــراه داشــتن آن در 
بازدیــد از پــروژه هــا، مــی توانیــد ســریعاً تصمیمــات الزم را بــه اکیــپ هــای اجرایــی اعــالم نماییــد. بــا توجــه بــه 
شــرایط آب و هوایــی اســتان مــا، اکثــر ســاختمانها از نــوع اســکلت بتنــی مــی باشــند. بنابرایــن اولیــن مطالــب، 

در ایــن خصــوص تنظیــم گردیــده اســت. 
در مرحلــه اول بایــد بدانیــم در آیتــم هــای مختلــف بتــن ریــزی، حداقــل چــه مقــدار از مقاومــت را بــا توجــه بــه 

قســمت هــای مختلــف ســازه نیــاز داریــم و از همــان رده بتــن اســتفاده مــی نمائیــم. 

موارد کاربرد رده های مختلف بتن

نسبت های تقریبی اختالط برای یک مترمکعب بتن

مــاده اصلــی مقاومتــی هــر نــوع بتــن، ســنگدانه هــا مــی باشــند کــه مــی بایســت بــه درصــد ترکیــب آنهــا و همچنیــن مرغوبیــت 
معــدن اســتخراج کننــده مصالــح ســنگی توجــه نمــود الزم بــه ذکــر مــی باشــد مصالــح ســنگی بایســتی عــاری از گل و الی بــوده 
و در دســتگاه ماســه شــور شســته شــوند آزمایــش ســاده ماســه هــا در هنــگام خریــد بــه اینصــورت مــی باشــند کــه مقــداری ماســه 
را برداشــته و در مشــت دســت فشــار مــی دهیــم بــا بــاز نمــودن دســت چنانچــه دانــه بنــدی بصــورت کلــوخ باقــی بمانــد ماســه 

هــا ِگل دار بــوده و چنانچــه دانــه هــای ماســه از هــم جــدا شــوند ماســه فاقــد گل و الی مــی باشــد. 

ســیمانها یکــی دیگــر از ترکیبــات بتــن مــی باشــند کــه بــا توجــه بــه مــکان مصــرف و شــرایط آب و هوایــی بــه پنــج تیــپ تقســیم 
مــی شــوند تیــپ یــک بــرای کارهــای معمولــی- تیــپ دو ، در مقابلــه بــا ســولفاتهای ضعیــف – تیــپ ســه )زودگیــر( در مناطــق 
سردســیر بــا برچیــدن قالــب بــرداری زودتــر از موعــد – تیــپ چهــار )دیرگیــر( در مناطــق گرمســیر یــا بتــن ریــزی حجیــم و بــرای 
جلوگیــری از تــرک خوردگــی بتــن و تیــپ پنــج بتــن هایــی کــه در معــرض حملــه ســولفاتهای قــوی مــی باشــند مقــدار مصــرف 

ســیمان بــا توجــه بــه نــوع بتــن بشــرح جــدول زیــر مــی باشــد. 
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حداقل مقدار سیمان الزم در بتن برای حصول پایایی در شرایط محیطی مختلف )کیلوگرم در مترمکعب(

آب مصرفــی بتــن نقــش اصلــی را در واکنــش ســیمان و همچنیــن مقاومــت بتــن انجــام مــی نمایــد آب موردنیــاز حدالمقــدور 
از نــوع آشــامیدنی و فاقــد مضــرات و ترکیبــات شــیمیایی باشــد. نســبت وزنــی آب بــه ســیمان بیــن 0/4 تــا 0/6 بــوده و بیشــتر 
از ایــن مقــدار باعــث ضعیــف شــدن مقاومــت بتــن مــی شــود زیــرا پــس از گرفتــن بتــن و تبخیــر آب موجــود در بتــن، فضاهای 
خالــی باعــث کاهــش مقاومــت بتــن مــی گردنــد در جــداول زیــر نســبت وزنــی و همچنیــن مقــدار تقریبــی آب مصرفــی بــا 

توجــه بــه مقاومــت موردنیــاز و همچنیــن ابعــاد ســنگدانه هــا، نشــان داده شــده اســت. 

حداکثر نسبت آب به سیمان مجاز برای بتن با مقاومت های فشاری مختلف

میزان تقریبی آب مصرفی بتن بر حسب لیتر در مترمکعب

در فصلنامه بعدی، ادامه این مبحث را دنبال می نمائیم.
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شــورای مرکــزی بــر اســاس مــاده 36 آئیــن نامــه تشــکیات 
ــه منظــور ایجــاد  حرفــه ای کاردانهــای فنــی ســاختمان و ب
ــا و  ــتان ه ــازمانهای اس ــن س ــتر بی ــجام بیش ــز و انس تمرک
بهــره بــرداری از تجــارب و رفــع ابهامــات و مشــکات موجــود 
ــذا شــورای  ــده اســت .ل ــزی گردی ــه ری در هــر اســتان برنام
مرکــزی ســازمان نظــام کاردانــی بــه مدت 4 ســال نتوانســت 
هیــات عمومــی برگــزار کنــد ، از اینــرو شــاید خیلــی از کارها 
در ســازمان اســتان هــا راکــد باقــی مانــده بــود.از آنجائیکــه 
بودجــه ای هــم در شــورای مرکــزی بصــورت عملیاتــی وجود 
نــدارد کار کمــی بــرای اعضــای هیــات مدیــره شــورا ســخت 
ــرف  ــی از ط ــتورالعمل هائ ــرف دس ــک ط ــود ، از ی ــی ش م
وزارتخانــه ابــاغ و مــی بایســت بــه اجــرا درآیــد و ایــن کار 
خــود مســتلزم برنامــه ریــزی درســت و مشــخص مــی باشــد، 
از اینــرو ریاســت شــورای مرکــزی بــا پیشــنهادهایی جهــت 

رفــع بعضــی از قوانیــن ابــاغ شــده را مــورد نقــد قــرار داده 
ولــی متاســفانه در ایــن مقطــع نتوانســت جریــان را بــه نفــع 
ــا خواســته و نظــر  ــرو ب ــد ، از این ــم بزن شــورای مرکــزی رق
خــود از شــورا کنــاره گیــری کــرد .بــا کنــاره گیــری ایشــان 
ــا  ــره شــورای مرکــزی ب ــات مدی و موافقــت آن از طــرف هی
اکثریــت آراء رای بــه ادامــه شــورا بــه آقــای احمــد اســمعیلی 
بعنــوان سرپرســت شــورا معرفــی و ادامــه کار بــا مســئولیت 

ایشــان انجــام مــی گــردد. 
 در همیــن راســتا هیــات عمومــی جهــت انتخابــات و 
برگــزاری آن توســط وزارتخانــه و شــورای مرکــزی بــا 
ــورای  ــی ش ــات عموم ــکیل هی ــیوه نامهتش ــتورالعمل ش دس
مرکــزی ســازمان نظــام کاردانــی و ابــاغ آن بــه شــورا کــه 
ــان  ــره و بازرس ــات مدی ــای هی ــاه 1394 اعض ــن م در بهم

ــد. ــد ش ــخص خواهن ــورا مش ش

شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور
تهیه و تنظیم : کمیته انتشارات
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ایران رود، اتصال دریای خزر به خلیج فارس
تهیه و تنظیم : کمیته انتشارات 

طــرح اتصــال دریــای خــزر بــه خلیــج فــارس یــا دریــای عمــان 
از دهــه 30 مطــرح بــوده اســت. 

ــرزاد در ســال 1345  ــان ف ــدس هوم ــن طــرح توســط مهن اولی
ــه ســازمان پژوهش هــای  نوشــته شــده کــه وی ایــن طــرح را ب
ــن  ــد بی ــرح بای ــن ط ــاس ای ــر اس ــه داد. ب ــور ارائ ــی کش علم
دریــای خــزر و خلیــج فــارس دریاچه هایــی ایجــاد شــود تــا ایــن 
ــاط ســه نقطــه  ــن ارتب ــه هــم متصــل بشــوند. در ای ــا ب دو دری
پســت در ایــران شــامل چالــه جازموریــان، دشــت لــوت و دیگری 

هــم دشــت کویــر در نظــر گرفتــه شــد. 
ایــن طــرح دو مســیر پیشــنهادی دارد: کانــال مســیر شــرقی کــه 
از دشــت لــوت عبــور کــرده و بــه دریــای عمــان میــرود و کانــال 
ــه خلیــج فــارس متصــل خواهــد شــد.  ــه ب مســیر غربــی کــه ب
البتــه مســیر شــرقی ایــن طــرح طرفــداران بیشــتری داشــته و 

عملــی تــر بــه نظــر میرســد. طــول حــدودی ایــن کانــال )مســیر 
ــده  ــن زده ش ــر تخمی ــا 1600 کیلومت ــن 1465 ت ــرقی( بی ش
اســت. پهنــای آبــراه بــه نقلــی 250 متــر در پاییــن و تــا 1000 
متــر در بــاالی آن خواهــد بــود تــا بتوانــد رفــت و آمــد دو ســویه 

کشــتی هــای بــزرگ از جملــه نفتکشــها را فراهــم کنــد.
ایــن طــرح طرفــداران و مخالفــان خــود را دارد. قبــل از اینکــه 
ــاره  ــه اش ــد نکت ــه چن ــم ب ــرف را بخوانی ــرات دو ط ــه نظ نقط
میشــود کــه بنــده در زمــان جمــع آوری اطاعــات برای نوشــتن 
ایــن مطلــب متوجــه شــدم بــرای بســیاری از افــراد جــای ســوال 

بــوده و مبهــم اســت:
ــه شــمال جــاری  ــرار اســت آب از جنــوب ب * در ایــن طــرح ق
شــود. بــا توجــه بــه اینکــه ســطح آب دریــای خــزر 28 متــر زیــر 
ســطح آبهــای آزاد جهــان اســت. یعنــی دریــای خــزر از لحــاظ 
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ــورت  ــرد و در ص ــرار میگی ــارس ق ــج ف ــر خلی ــی در زی ارتفاع
اتصــال. مســیر جریــان آب از جنــوب بــه شــمال خواهــد بــود و 

نــه برعکــس.
ــای  ــدی ه ــه اینکــه در طــول مســیر پســتی بلن ــا توجــه ب * ب
زیــاد وجــود دارد و همچنیــن بــرای جلوگیــری از زیــر آب 
ــی  ــور. در بخش ــمالی کش ــمتهای ش ــده قس ــرل نش ــن کنت رفت
ــال  ــد روش اســتفاده شــده در کان ــن مســیر روشــی همانن از ای
ــی در  ــاد دروازه های ــا ایج ــه ب ــد ک ــد ش ــتفاده خواه ــا اس پانام
طــول مســیر کانــال. قســمتهای بســته شــده ای ایجــاد خواهنــد 
شــد کــه بدیــن وســیله آب جــاری شــده کنتــرل خواهــد شــد و 
مشــکلی بــرای عبــور و مــرور کشــتی هــا بوجــود نخواهــد آورد. 
* ایــن طــرح بــا طــرح انتقــال آب خــزر بــه فاتهــای مرکــزی 

ــاد  ــرح ایج ــن ط ــود. ای ــه ش ــتباه گرفت ــد اش ــه نبای ــط لول توس
کانــال بــوده و بــا هــدف اصلــی عبــور و مــرور کشــتی هــا بیــن 
خــزر و آبهــای آزاد میباشــد. هــر چنــد بــه نقلــی طــرح انتقــال 
ــه  ــه برگرفتــه از طــرح اتصــال خــزر ب ــا خطــوط لول آب خــزر ب
خلیــج فــارس بــوده و بــا توجــه بــه عملــی تــر بــودن آن نســبت 

بــه پــروژه اصلــی. در دســتور کار قــرار گرفتــه.
ــه  ــا توجــه ب ــد باشــد بلکــه ب ــی نمیتوان ــروژه مل ــن یــک پ * ای
ــت  ــن اس ــه ممک ــترده ای ک ــی گس ــت محیط ــرات زیس تاثی
داشــته باشــد بایــد تمامــی کشــوران حومــه دریــای خزر)ایــران 
ــیه ، آذربایجــان ، قزاقســتان و ترکمنســتان( در احــداث  ، روس

ــاق نظــر داشــته باشــند. ــال اتف ــن کان ای

و اما موافقان و مخالفان این طرح چه میگویند؟

ــه مناطــق کویــری ایــران صــورت خواهــد گرفــت و از توســعه کویــری شــدن  ــا عبــور از دشــت لــوت آبرســانی ب طرفــداران: ب
ایــران جلوگیــری میشــود. همچنیــن بــا تغییــر اکوسیســتم در نواحــی اطرافــی کانــال بــه دلیــل تبخیــر آب و بــارش هــای ناشــی. 
ناحیــه هــای خشــک مرکــزی قابلیــت کشــت و زراعــت بیشــتری پیــدا خواهنــد کــرد. و امــا شــاید مهمتریــن نقطــه مثبــت پــروژه 
کــه بــا آن میتــوان حمایــت کشــورهای حومــه خــزر را بــا آن کســب کــرد. امــکان جابجایــی کشــتی هــا و نفتکشــها از خــزر بــه 
خلیــج فــارس و برعکــس. مــورد آخــر نــه تنهــا باعــث کاهــش چشــمگیر قیمــت حمــل و نقــل بــرای کشــورهای حومــه خــزر بــوده 
بلکــه باعــث کاهــش هزینــه انتقــال نفــت نیــز میشــود. ایــن موضــوع بــه همــراه امــکان جابجایــی ناوهــا  و کشــتیهای جنگــی از 

خــزر بــه خلیــج فــارس باعــث شــده بــود شــوروی ســابق نیــز از حامیــان اولیــه ایــن طــرح باشــد.
مخالفــان: نــه تنهــا هزینــه احــداث همچیــن کانالــی بســیار زیــاد میباشــد بلکــه شــوری زیــاد آب دریــای خــزر )12 گــرم در لیتــر( 
باعــث میشــود نتــوان آنــرا بــرای مصــارف زراعتــی اســتفاده کــرد. و هزینــه شــیرین ســازی آن در حــال حاضــر اصــا بــه صرفــه 
نخواهــد بــود.  عــاوه بــر آن ایجــاد آبگیــر در طــول مســیر ایــن کانــال باعــث زمیــن لــرزه هایــی خواهــد شــد کــه میتوانــد اثــرات 
ــوده و  ــه ایــن طــرح عظمــت آن از لحــاظ اجرایــی ب مرگبــاری در پــی داشــته باشــد. و یکــی دیگــر از ایرادهــای گرفتــه شــده ب
ناامیــدی بــرای تکمیــل آن بــا توجــه بــه ســابقه نــه چنــدان درخشــان در پــروژه هــای کوچکتــر از جملــه اتوبــان تهــران شــمال و 

گســترش راه آهــن و … اســت.
حال باید دید آیا در آینده چنین طرحی عملی خواهد شد یا خیر!
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گفتگو با آقای مهندس حمید نظری 
شهردار محترم منطقه 2 رشت

ــود را در  ــه ای خ ــوابق کار حرف ــارب و س ــرده ای از تج ــی فش ــر جنابعال ــی مختص ــن معرف ــاً ضم لطف
ــد. ــان فرمائی ــن بی ــریه آوای ف ــدگان نش ــالع خوانن ــت اط ــهرداری جه ش

ــت(  ــازه داران رش ــازار  آزاد )مغ ــاغل در ب ــرف و مش ــان ح ــت صاحب ــه اکثری ــر دغدغ ــال حاض در ح
در ارتبــاط بــا مرمــت کاری پیــاده راههــا بــوده و علــت عــدم رونــد اجرایــی آن بــه هــر علــت موجــب 
نگرانــی ایــن قشــر را فراهــم ســاخته اســت .پیشــنهاد و راهــکار فنــی شــما جهــت رفــع ایــن نقیصــه 
چــه مــی باشــد؟ و زمــان اتمــام پــروژه هــا بــا توجــه بــه فصــل بارندگــی هــا تــا کــی ادامــه خواهــد یافــت ؟ 

ــادآور شــویم کــه  ــد ی ــان در همیــن ســمت بای ــی و دیگــر همکارانت ضمــن تشــکر از زحمــات جنابعال
جزئیــات اجــرای فنــی اینگونــه پیــاده راههــا کــه معمــوالً دارای تیــپ مشــابه در دیگــر پیــاده راههــای 
شــهر رشــت بــوده اســت کیفیــت فنــی مناســبی جهــت عابریــن نداشــته و در کوتاهتریــن مــدت ممکنه 

شــاهد نشســت و بعضــاً بیــرون آمدگــی موزاییــک مربوطــه مــی باشــد .دلیلــش چیســت ؟

در مورد طرح ترافیک چه نظری دارید ؟

تعریض کوچه های داخل طرح ترافیک چه خواهد شد ؟

اینجانــب محمــد تقــی نظــری بــا 29 ســال ســابقه خدمــت ، دارای مــدرک کارشناســی معمــاری و تکنولــوژی کــه از ســال 
1367 در شــهرداری مشــغول بــکار مــی باشــم ، بیشــترین عمــر خدمــت کاری خــود را در حــوزه درآمــد شــهرداری بعنــوان 
کارشــناس و پــس از آن بعنــوان رئیــس درآمدهــای عمومــی و در ادانــه شــهردار منطقــه یــک و ســپس بعنــوان مدیــر درآمــد 

و نهایتــاً در ســمت شــهردار منطقــه 2 رشــت مشــغول بــه انجــام وظیفــه مــی باشــم.

بعــرض مــی رســانم کــه از دیــر بــاز حــوزه بــازار رشــت از نظــر ارزش منطقــه ای و روز دارای رتبــه اول در شــهر رشــت بــوده 
ولــی چنــد ســالی اســت کــه بعضــی از مناطــق شــهر از جملــه منظریــه و گلســار ایــن جایــگاه را بــه خــود اختصــاص داده و 
ملــک و مغــازه در ایــن مناطــق حتــی گرانتــر از بافــت مرکــزی رشــت ) بــازار ( مــی باشــد.لذا بــه لحــاظ بازگشــت بــازار بــه 
جایــگاه واقعــی خــود نیــاز بــه حرکــت ایــن چنینــی مــی باشــد.مضافاً بــا اجــرای ایــن طــرح بــرای اولیــن بــار شــهر رشــت از 
منطقــه ای یکنواخــت و ســنتی بــدون چشــم انــداز پیــاده راه تفریحــی و فرهنگــی و تجــاری برخــوردار خواهــد بــود کــه بــا 
توجــه بــه اینکــه نبایــد از واقعیــت دور بــود کــه اصــًا در شــهر رشــت آیــا جایــگاه و موضوعــی دیدنــی ســراغ داشــته ایــم کــه 
مهمانــی یــا مســافری از آن بازدیــد نمایــد پــس ایجــاد همچنیــن پیــاده راهــی بــه نظــر مــی رســد بــه موقــع بــوده کــه بــا 
زمــان بنــدی انجــام شــده انشــاله در اوایــل اســفند بــه پایــان مــی رســد.الزم بذکــر اســت در هــر صــورت بایــد بــرای بافــت 

مرکــزی کار جدیــد و تنــوع انجــام پذیــرد.

ایجــاد ایــن پیــاده راه بــرای اولیــن بــار بــا ضوابــط فنــی و زیــر ســاخت بســیار حســاب شــده در حــال انجــام بــوده و بــا دیگــر 
پیــاده راه هــای اجــرا شــده کامــًا فــرق دارد کــه بــه وضــوع قابــل رویــت مــی باشــد.

در مــورد ترافیــک ، شــهرداری در برنامــه هــای خــود و در بودجــه پیــش بینــی شــده در بافــت مرکــزی ، خیابانهایــی را در 
دســت اجــرا دارد.بطــور مثــال مــی تــوان از فلکــه معلــم بــه ســمت بلــوار شــهید رجایــی ) احساندوســت ( و یــا پیــچ ســعدی 
ــوار شــهید  ــه ســمت بل ــم ب ــوار معل ــوار دیلمــان و بل ــه ســمت بل ــه ب ــا از فلکــه فرزان ــه ســمت فلکــه شــهید ســرگل و ی ب
احســانبخش را مــی تــوان نــام بــرد کــه از بــار ترافیکــی شــهر بــه شــکل قابــل ماحظــه ای خواهــد کاســت .الزم بــه ذکــر 
اســت کــه شــهرداری بــرای بهبــود نــاوگان عمومــی تدابیــر متعــددی از جملــه اجــرای طــرح اتوبــوس BRT و ســایر خدمــات 

عمومــی را اندیشــیده اســت.

طــی بررســی هــای بعمــل آمــده در خصــوص کوچــه هــای منشــعب بــه طــرح ترافیــک کــه بازگشــایی و تعریــض بعضــی از 
آن کوچــه هــا موجــب کاهــش تــردد خودروهــا در محــدوده ترافیــک مــی باشــد در دســت اجــرا و تملــک دارد.
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ــه  ــون چ ــن ( تاکن ــی عابری ــازی و ایمن ــا س ــرای زیب ــا ) ب ــه ه ــا و کوچ ــاده روه ــذاری پی ــدول گ ــت ج جه
تصمیماتــی گرفتــه ایــد ؟ 

در ارتبــاط بــا تعریــض آن دســته از امــالک قدیمــی ) اعیانــی و عرصــه ( کــه بــا توجــه بــه برخــی از پــروژه 
هــای مصوبــه کالً و یــا بخــش کمــی از آن شــامل تعریــض تعریــف شــده مــی باشــد چگونــه خواهــد بــود؟   
ــا توافــق فــی مابیــن خریــداری کنــد و یــا تصمیمــات  آیــا شــهرداری مــی بایســت اینگونــه از امــالک را ب

جدیــدی لحــاظ خواهــد شــد؟

ترمیــم ناهمواریهــای ایجــاد شــده در ســطوح آســفالته معابــر ، کوچــه هــا و غیــره در بعضــی از نقــاط کــم 
رنــگ تــر بــوده و در برخــی از نقــاط بیشــتر توجــه شــده و امیــد اســت بــا بکارگیــری ناظریــن فنــی در ارتباط 
بــا کیفیــت اجــرای ترمیــم پوشــش رویــه آســفالت )توپــکا(  بــه نحــو مطلوبــی صــورت گیــرد کــه ایــن امــر 
موجــب دوام هــر چــه بیشــتر آن خواهــد بــود. آیــا  بــه نظــر جنابعالــی اقدامــات انجــام یافتــه در خصــوص 

فــوق از نقطــه نظــر کیفیــت فنــی اجــرا مــورد تاییدتــان مــی باشــد یــا خیــر ؟ 

بــرای ســد معابــر مغــازه دارهــا کــه باعــث ترافیــک پیــاده روهــا شــده اســت چــه راهــکاری پیــاده کــرده 
ایــد ؟

شــهرداری جهــت جــدول گــذاری پیــاده روهــا دقیقــاً برنامــه هــا یــی را دســت اجــرا دارد کــه بــا گذشــت اندکــی زمــان مــی تــوان 
اجــرای ایــن پــروژ ه هــا را در داخــل شــهر دیــد و لمــس کــرد.

در اینگونــه مــوارد شــهرداری در ضوابــط صــدور پروانــه دارای مصوبــات تشــویقی بــوده کــه از شــهروندان عزیــز کــه ســرمایه ایــن 
ــه اگــر بــه شــهرداری مراجعــه نماینــد غرامــت مقــدار عقــب نشــینی  شــهر هســتند ، درخواســت دارم کــه جهــت دریافــت پروان
ملــک در صــدور پروانــه آنهــا لحــاظ خواهــد شــد و اماکــی کــه خریــد آنهــا موجــب بازگشــایی کوچــه و منجــر بــه بــه بهبــود 

اقتصــادی از لحــاظ صــدور پروانــه و بازگشــت ســرمایه بــه ســایر شــهروندان گــردد خریــداری و محــور را آزاد مــی نمایــد.

در رابطــه بــا ترمیــم حفــاری بــا توجــه بــه فصــل ســال مقــداری کمرنــگ شــده ولــی شــهرداری بــا مطلــوب شــدن هــوا یقینــاً کار 
آســفالت و مرمــت را شــروع و بطــور جــدی پیگیــری خواهــد نمــود.

بــرای جلوگیــری ســد معبــر مغــازه دارهــا بطــور جــدی برخــورد خواهــد شــد کــه بعضــی هــا قســمتی از پیــاده رو  را بــرای پیــش 
خــوان مغــازه شــان اســتفاده نمــوده و پیــاده رو را اشــغال مــی نماینــد و یــا بــا ریــل فلــزی یخچــال و ویتریــن را بیــرون از مغــازه 
هدایــت کــرده کــه شــهرداری در جمــع آوری آن عــزم جــدی دارد و از بابــت دســت فروشــان در حــال مذاکــره بــا مالکیــن امــاک 
ــار ،  ــره ب ــت بارهــا و دســت فروشــان میــوه و ت ــرای وان ــا آنهــا را مســتقر نمائیم.همچنیــن ب ــزرگ در بافــت مرکــزی هســتیم ت ب
بازارچــه هایــی را ایجــاد و یــا در حــال مذاکــره و تجهیــز مــی باشــیم و از شــهروندان عزیــز هــم درخواســت داریــم امــاک بــزرگ 
را بــه مــا معرفــی نمــوده تــا بــا ایجــاد بازارچــه هــای میــوه و تــره بــار عوایــد درآمــدی آن بــه شــهروندان رســیده و همــه از آن 

بهــره منــد گردنــد.
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زمستـان خوابـی
تهیه و تنظیم : مهندس احمد اسمعیلی

ــدل  ــه در مناطــق ســرد و معت ــی ک ــات و گیاهان حیوان
ــتان  ــای زمس ــی ماهه ــد ، در ط ــی کنن ــی م ــا زندگ دنی
بــرای ادامــه ی بقــاء بــا مشــکل رو بــه رو مــی شــوند 
.بســیاری از گیاهــان زمســتان را بــه شــکل دانــه 
ــه  ــار جوان ــاز به ــا در آغ ــد ، ت ــی گذارن ــر م ــت س پش
ــا  ــد و تنه ــی رون ــن م ــج از بی ــه تدری ــی ب بزنند.بعض
قســمت زیرزمینــی آنهــا باقــی مــی مانــد تــا بــه هنــگام 
گرمتــر شــدن هــوا رشــد کنند.بســیاری از بوتــه هــا و 
درختهــا بــه هنــگام نزدیــک شــدن زمســتان برگهــای 
خــود را از دســت مــی دهنــد و ایــن نوعــی تطبیــق بــا 
محیــط بــرای پشــت ســر گذاشــتن زمســتان اســت.در 
پایــان زمســتان کــه حــرارت محیــط افزایــش مــی یابــد 
، برگهــای جدیــد ظاهــر مــی شــوند .حیوانــات ، نســبت 
ــه  ــتند و ب ــری هس ــال ت ــودات فع ــان ، موج ــه گیاه ب
ــه ی  ــای روزان ــت ه ــام فعالی ــرای انج ــل ب ــن دلی همی
خــود انــرژی بیشــتری مصــرف مــی کنند.بســیاری از 
حیوانــات قادرنــد کــه بــدون تغییــر رفتــار و عــادات 
کــه  حالــی  بیاورنــد. در  ، در زمســتان دوام  خــود 
بعضــی دیگــر بــرای آنکــه در اثــر ســرما تلــف نشــوند 

، پیشــگیری هــای خاصــی انجــام مــی دهنــد.
زندگــی گیاهــی بــا ســرما و شــرایط زمســتان بــه 
 ، ریــز  بــرگ  .درختــان  یابــد  مــی  تطبیــق  طریقــی 
برگهــای خــود را از دســت مــی دهنــد و برگهــای جدیــد 
ــا  ــر برفه ــا در زی ــد .علفه ــه مــی زن ــا در بهــار جوان آنه
مــی میرنــد و دوبــاره در آغــاز بهــار رشــد خــود را از 

ــد. ــی گیرن ــر م س
بســیاری از موجــودات تــک ســلولی ، زمســتان را 
ــد. ــی گذرانن ــا م ــه ه ــا و دریاچ ــه ه ــق حوضچ در عم

ــا نزدیــک شــدن زمســتان ، یــک کیســه یــا کیســت  ب
ــی  ــکیل م ــود تش ــر موج ــه دور ه ــظ ب ــخت و محاف س
شــود و بدیــن ترتیــب آن موجــود مــی توانــد تــا بهــار 
از حشــرات  .بســیاری  بمانــد  زنــده  آن  داخــل  در 
زمســتان را در حالــت شــفیره ای مــی گذراننــد ، امــا 
ــغ اگــر محــل خوبــی بــرای  بعضــی از پروانــه هــای بال
ــرد  ــوای س ــه در ه ــد ک ــد ، قادرن ــدن بیابن ــان ش پنه

ــد.  ــده بمانن زن
زمســتان  در  دیگــری  طریــق  از  بزرگتــر  حیوانــات 
دوام مــی آورنــد . بعضــی از پرنــدگان بطــور کلــی از 
ســرما گریزاننــد و بــا نزدیــک شــدن فصــل زمســتان 
ــه ســرزمین هــای گرمتــر مهاجــرت مــی کننــد ، امــا  ب
اکثــر حیوانــات در محیــط زیســت خــود باقــی مــی 
ماننــد و زمســتان را بــه طریقــی ســر مــی کنند.ماهــی 
هــا ، دوزیســتان و خزنــدگان موجوداتــی خــون ســرد 
هســتند .دمــای خــون آنهــا بســتگی بــه دمــای محیــط 
دارد. در شــرایط گــرم ، دمــای خــون آنهــا باالســت 

ــد. ــی آی ــن م ــط ، پایی ــا ســردتر شــدن محی ــی ب ول
در دماهــای کمتــر از صفــر درجــه ســانتیگراد ، خــون 

ایــن حیوانــات یــخ مــی زند.بــرای اجتنــاب از ایــن 
امــر ، حیوانــات خــون ســرد بایــد در طــی ماههــای 
زمســتان در جایــی پنهــان شــوند .در طــی ایــن مــدت 
آنهــا بــه حالــت رخــوت فــرو مــی رونــد ، بدیــن معنــی 
کــه بســیار غیرفعــال مــی شوند.دوزیســتان و ماهــی 
هــا زمســتان را در عمــق آبگیرهــا و دریاچــه هــا مــی 
ــد  ــخ زدن کن ــه ی ــروع ب ــطح آب ش ــر س ــد . اگ گذرانن
ــز  ــق آب نی ــه در عم ــود دارد ک ــری وج ــال کمت ، احتم
در   ، زمیــن  زیــر  در  شــود.خزندگان  تشــکیل  یــخ 
زیــر ســنگها و صخــره هــا و در ســوراخ هــا ی تنــه ی 
درختــان پنــاه مــی گیرنــد . موجــودات خــون ســرد در 
زمســتان احتیــاج بــه تغذیــه ندارنــد ، چــون در حالــت 
غیــر فعــال انــرژی بســیار کمــی مصــرف مــی کننــد . 
پســتانداران و پرنــدگان خــون گــرم هســتند و حتــی 
در ســرما ، درجــه حــرارت بــدن آنهــا بــاال مــی مانــد . با 
وجــود ایــن ، بــرای بعضــی از پســتانداران گذرانــدن 
زمســتان بــه طریــق عــادی مشــکل است.خرســها ، 
ــتان  ــدن زمس ــک ش ــا نزدی ــنجابها ب ــا و س ــن ه گورک
ــود مــی شــوند .آنهــا محــل  بســیار کســل و خــواب آل
ــرای پنــاه گرفتــن از بادهــای ســر پیــدا مــی  خوبــی ب
کننــد و بعــد بــه خــواب مــی رونــد بــا ایــن حــال ، آنهــا 
تمــام زمســتان را نمــی خوابنــد ، بلکــه گهــگاه بیــدار 
مــی شــوند تــا از غذایــی کــه ذخیــره کــرده انــد ، 

ــد. ــه کنن تغذی
پســتانداران کوچــک در شــرایط عــادی بســیار فعالنــد 
و بــدن آنهــا مقــدار زیــادی انــرژی مصــرف کند.ایــن 
حیوانــات درجــه ی متابولیکــی یــا ســوخت و ســاز 
باالیــی دارنــد و بــرای حفــظ ایــن درجــه و گــرم مانــدن 
ــذا  ــا غ ــذا بخورند.ام ــادی غ ــدار زی ــت مق ــی بایس ، م
در زمســتان غالبــاً مشــکل یافــت مــی شــود.به همیــن 
دلیــل بســیاری از پســتانداران کوچــک از تقــال بــرای 
فعــال مانــدن و گــرم بــودن دســت مــی کشــند و بــه 
جــای آن بــه خــواب زمســتانی فــرو مــی رونــد .در 
ــی  ــادی چرب ــات مقــدار زی ــن حیوان طــول تابســتان ای
ــز  ــا نزدیــک شــدن پایی ــد ب ــره مــی کنن ــدن ذخی در ب
ــتان را در  ــد زمس ــه بتوانن ــد ک ــی یابن ــی م ، پناهگاه
آن بگذراننــد . در ایــن هنــگام بــدن آنهــا تغییــرات 
چنــدی مــی کند.دمــای بدنشــان کــه در حــال عــادی در 
حــدود 38 درجــه ســانتیگراد اســت شــروع بــه پاییــن 
آمــدن مــی کنــد و بــه 3 یــا 4 درجــه مــی رســد و تــا 
بهــار در همیــن حــد باقــی مــی مانــد .تنفــس و ضربــان 
قلــب آنهــا نیــز بطــور قابــل مالحظــه ای کنــد مــی شــود 
ــا  ــدن آنه ــتانی ب ــواب زمس ــول خ ــه در ط ــا ک .از آنج
فعالیــت کمــی دارد ، بــه انــرژی کمتــری نیــاز دارنــد 
ف بدیــن معنــی کــه غــذای ذخیــره شــده بــه کنــدی به 
مصــرف مــی رســد و بنابــر ایــن تــا بهــار کــه حیوانــات 

از خــواب بیــدار مــی شــوند دوام مــی آورد.
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به نظر می رسد که بعضی از حیوانات حتی در 
مواقع گرمتر سال نیز به خواب فرو می روند 
.خفاش ها ، حیوانات شب زیست هستند و 
در طول روز می خوابند .آنها هنگام خواب 
کرخت می شوند و دمای بدنشان پایین می 
آید . این خواب رفتگی واقعی نیست ، ولی 
به خفاش ها کمک می کند که در طی ساعات  
روشن روز انرژی کمتری مصرف کنند.در 
زمستان وقتی حشرات که غذای اصلی خفاش 
ها هستند کمیاب می شوند ، آنها به یک 
خواب زمستانی واقعی فرو می روند.

مرغهای مگس خوار آمریکای جنوبی از این 
هم جالب ترند. این پرندگان کوچک درجه 
ی متابولیکی باالیی دارند.آنها نمی توانند 
فعالیت خود را برای بیش از 12 ساعت پشت 
سر هم ادامه دهند ، بنابراین هر شب باید 
به حالت خواب فرو روند . این خواب رفتگی 
نیز واقعی نیست ولی سبب می شود که درجه 
حرارت بدن پایین آید و درجه ی متابولیکی 
کند شود و میزان مصرف انرژی کاهش یابد.

بعضی از حیوانات در شرایط گرم و خشک 
غیرفعال و تنبل می شوند . حلزون ها در طی 
دوره های کم باران در حالت کمون به سر می 
برند و خود را درون صدفشان جمع می کنند 
تا شرایط بهتر شود.ماهی ریه دار افریقایی 
وقتی که آب محیط زندگی اش خشک می شود 
در گل نقب می زند . او خود را در یک پیله 
ی لیز و لزج محصور می کند تا رطوبت محیط 
را نگاهدارد .تنفس او از طریق یک سوراخ 
کوچک در دیواره ی پیله انجام می شود.ماهی 
به این ترتیب می تواند چندین ماه زنده 
بماند.وقتی خشکی محیط پایان می یابد ماهی 
از پوشش حفاظتی خود بیرون آید و دوباره 
زندگی عادی را از سر می گیرد.این نوع رفتار 
را تابستان خوابی می نامند.بعضی از قورباغه 
های حاره ای و وزغ ها نیز به طرزی مشابه 
رفتار می کنند.
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چگونه یک سرپناه بسازیم؟
تهیه و تنظیم : محمد قنوی

ــه انــدازه داشــتن یــک ســرپناه و جــای مناســب اهمیــت  در یــک ســفر طبیعــت گــردی شــاید هیــچ چیــز ب
ــرف هــوای ســرد و گــرم محافظــت  ــاد، ب ــر خورشــید، حشــرات، ب نداشــته باشــد. ســرپناه شــما را در براب
ــه نفــس مــی دهــد. آنقــدر کــه گاهــی داشــتن یــک جــای خــوب حتــی از  ــه شــما حــس اعتمــاد ب کــرده و ب
نیــاز بــه غــذا و آب واجــب تــر اســت.یکی از اشــتباه هــای رایــج در ایجــاد ســرپناه بــزرگ درســت کــردن آن 
اســت؛ یــک ســرپناه بایــد بــه قــدری بــزرگ باشــد کــه شــما را حفاظــت کــرده و بــه خصــوص در آب و هــوای 

ســرد بــه قــدر کافــی کوچــک بــوده تــا گرمــای بــدن را حفــظ کنــد.

انتخـاب محـل سرپنـاه

انـواع سرپنـاه

در تمام موقعیتها زمانی که خواستید جای چادر یا سرپناه را انتخاب کنید باید به موارد زیر دقت کنید:
 1- محیط مورد نظر شما به مواد سازنده سرپناه نزدیک باشد.

2- باید به قدری در طول و عرض و ارتفاع بزرگ باشد که به آسانی در حالت درازکش بخوابید.
3- ســعی کنیــد محــل انتخابــی بــه محــل حیوانــات وحشــی، حشــرات، خزنــدگان، گیاهــان ســمی و درختــان خشــک شــده و 

قدیمــی نزدیــک نباشــد.
4- از دامنه های سیل گیر دوری کنید.

5- از عوارض بهمن گیر و احتمال ریزش سنگ دوری کنید.
6- از برپایی چادر در نزدیکی ریزش آبشارها دوری کنید.

ــد  ــاز داری ــه جایــی نی ــادی در انتخــاب محــل دارد. مثــا در طــول زمســتان شــما ب  در بعضــی از مــکان هــا فصــول تاثیــر زی
کــه در برابــر ســرما و بــاد محافظتتــان کنــد و نیــز بــه منابــع آب و ســوخت نزدیــک باشــد. در فصــل تابســتان مکانــی مشــابه 
بــا نزدیکــی منبــع آب مناســب و دوری از حشــرات مناســب بــه نظــر مــی رســد و بــه همیــن دلیــل موقعیــت هایــی کــه بــادی 

مایــم بــه آن مــی وزد یــا نســیم ســاحل بــه آن مــی رســد در اولویــت قــرار دارد.

وقتــی دنبــال مــکان مناســب مــی گردیــد بــه نــوع ســرپناه و حفاظــت آن هــم فکــر کنیــد. و مــواردی مثــل ایــن هــا را هــم در 
نظــر بگیریــد:

 چقــدر زمــان و انــرژی بایــد صــرف کنیــد تــا یــک ســرپناه مناســب ایجــاد کنیــد؟ چــه میــزان حفاظــت در برابــر خورشــید، 
بــاد، بــاران و بــرف نیــاز اســت؟ چــه ابــزاری در دســت داریــد یــا چــه ابزارهایــی مــی توانیــد درســت کنیــد؟ چــه مقــدار مصالــح 

جهــت ســاخت آن احتیــاج داریــد؟ و...
 البته برای پاسخ به این سواالت شما باید با انواع سرپناه ها، مصالح آنها و نحوه ساختشان آشنا شوید.

تکیه گاه پانچویی
ــد  ــی توانی ــزات م ــان و تجهی ــن زم ــا کمتری ــن روش ب در ای
یــک پناهــگاه ایجــاد کنیــد. شــما بــه یــک پانچــو )پارچــه 
ــا 30  ــی ب ــخ چوب ــاب، 2 می ــر طن ــی 3 مت ــم(، 2 ال ضخی
ســانتی متــر طــول و دو درخــت یــا تیــرک بــه فاصلــه 2 تــا 
3 متــر احتیــاج داریــد. قبــل از شــروع انتخــاب دو درخــت 
مــورد نظــر جهــت بــاد را چــک کنیــد تــا بــه پشــت تکیــه 

گاه ســرپناه شــما باشــد.
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چادر پانچویی
ایــن چــادر یــک ســایبان بــرای شــما ایجــاد کــرده و شــما را از دو طــرف محافظــت مــی کنــد. البتــه فضــای کمتــر و محــدود کــردن 
دیــد از معایــب ایــن ســرپناه اســت. بــرای ایجــاد ایــن ســرپناه شــما بــه پانچــو، دو طنــاب بــه طــول هــای 1.5 الــی 2 متــر، 6 میــخ 

چوبــی بــه طــول حــدودی 30 ســانتی متــر، و دو درخــت بــه فاصلــه 2 الــی 3 متــر نیــاز داریــد.
در شکل زیر استفاده از دو تیرک در وسط چادر به عنوان تکیه گاه دیده می شود.

خیمه مخروطی چتر بازی )3 تیرک(
شــما یــک چتــر داریــد و بــه طبــع آن یــک ســرپناه، نگرانــی بــه خــود راه ندهیــد. شــما بــه 3 تیــرک بــه عنــوان عمــود احتیــاج 

داریــد. از مزایــای ایــن خیمــه زمــان کوتــاه ایجــاد آن، وســعت فضــا جهــت خــواب، پخــت غــذا و ذخیــره ســوخت اســت.

شــما از چتــر اصلــی یــا کمکــی بــرای ســاخت ایــن خیمــه مــی توانیــد اســتفاده کنیــد. اگــر یــک چتــر یــک نفــره اســتاندارد داشــته 
باشــید بــه 3 دیــرک بــه طــول 3.5 الــی 4.5 متــر طــول و قطــر 5 ســانتی متــر نیــاز داریــد. بــه مراحــل نشــان داده در شــکل توجــه 
کنیــد. در ســاخت ایــن خیمــه بــه جهــت بازشــو در و جهــت بــاد و بــاز گذاشــتن بــاالی ســقف بــه جهــت روشــن کــردن آتــش در 

داخــل دقــت کنیــد.
سرپناه صحرایی یک نفره

در مکانهــای جنگلــی و کوهســتانی دارای درخــت شــما از ایــن روش ســاده مــی توانیــد یــک ســرپناه درســت کنیــد. از مزایــای ایــن 
روش احتیــاج نداشــتن بــه ابــزار اســت. یــک درخــت بــه عنــوان عمــود چــادر و چــوب دیگــری بــه طــول 2.5 الــی 3 متــر و قطــر 3 

ســانتی متــر جهــت تکیــه دادن بــه آن پیــدا کنیــد. ســپس چــوب را بــه درخــت بــا 
طنــاب یــا شــاخه هــای درختــان ببندیــد. بــا یــک روکــش برزنتــی یــا مشــابه شــما 
ــا میــخ  ــزان پارچــه را ب ــد. فقــط فرامــوش نکنیــد دو گــوش آوی یــک ســرپناه داری
چوبــی در زمیــن فــرو یــا بــه صــورت ســنگچین از داخــل یــا بیــرون شــکل دهیــد. 
ســعی کنیــد شــیب چــادر بــه نحــوی باشــد کــه بــاد مســتقیما از ســوراخ ورودی بــه 
 Y داخــل چــادر نــوزد . اگــر درخــت در محــل مــورد نظــر شــما نبــود از یــک چــوب

شــکل جهــت عمــود چــادر اســتفاده کنیــد.
بستر باتالقی

چنانچــه مجبــور بــه مانــدن در باتــاق یــا جایــی کــه ســطح آب آن باالســت شــدید نگرانــی بــه خــود راه ندهیــد. بــا ایــن روش از 
شــر آب و رطوبــت کمــی راحــت مــی شــوید. در موقعیــت یابــی بــه ســطح آب، جــزر و مــد، بــاد و مصالــح در دســترس دقــت کنیــد.

ــد.  ــرو کنی ــن ف ــتواری در زمی ــتی و اس ــه درس ــوب را ب ــار چ  چه
ســعی کنیــد بــا در نظــر گرفتــن وزنتــان نــوع و قطرچوبهــا را درســت 
انتخــاب کنیــد. دو چــوب افقــی را بــه ماننــد چوبهــای برانــکارد بــه 
ایــن چوبهــا ببندیــد و بیــن آنهــا را بــا چوبهــای دیگــر شاســی کشــی 
کنیــد. اگــر خواســتید بســتر را تقویــت کنیــد از دو چــوب دیگــر در 
ــال درختــان  ــا شــاخ و ب ــد. ب ــه عنــوان ســتون بهــره بگیری وســط ب

بســتر کار را جهــت یــک خــواب راحــت مهیــا کنیــد.
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موفقیت در مدیریت و چند اشتباه رایج 
در میان مدیران تازه کار

تهیه و تنظیم :مهندس فرشاد مستوفیان

ده نکته مهم برای موفقیت در مدیریت 

ــرای موفقیــت در مدیریــت امــروزه داشــتن بیــش از یــک شــغل در زندگــی امــری کامــالً  ده نکتــه مهــم ب
ــاد میگیریــم کــه  ــر مــی باشــد.در جوامــع علمــی و در قــرن 21 همــه مــا در طــول زندگــی ی اجتنــاب ناپذی
تکنیکهــا . مهارتهــای جدیــدی کســب کنیــم و خــود را بــه ایــن تفکــر عــادت دهیــم کــه در آینــده در 2 ، 3 و 
حتــی 4 زمینــه شــغلی متفــاوت فعالیــت نماییم.بــرای اینکــه در قــرن حاضــر از نظــر شــغلی موفــق باشــید ف 

بایــد بــه ده نکتــه مدیریــت زیــر توجــه نماییــد :

همگام بودن با تکنولوژی

مدیریت اطالعات 

تعادل احساسات 

مدیریت ارتباطات 

توانایی سازگار شدن با محیط 

مدیریت منابع 

اخالق خوب 

تاثیــر پیشــرفت ســریع تکنولــوژی در همــه ابعــاد زندگــی ، بــه نحــوی قابــل مشــاهده اســت ، ولــی هیــچ ترســی نداشــته باشــید.
لزومــی نــدارد کــه شــما در هــر رشــته و زمینــه ، متخصــص باشــید.فقط بایــد پیگیــر ایــن مســاله باشــید کــه چــه تکنولــوژی 
ــرم  ــه ن ــک نمون ــًا ی ــد .مث ــای شــخصی خــود اســتفاده کنی ــش تواناییه ــرای افزای ــازار شــده اســت و از آن ب ــدی وارد ب جدی
افزارهــای جدیــدی اســت کــه جهــت اســتفاده کاربــران بــا روشــهای فــوق العــاده آســان کارهــای بســیار ســخت و پیچیــده را 

انجــام مــی دهنــد.

داشــتن اطاعــات ،منبــع بســیار بــا ارزشــی بــرای هــر مدیــر محســوب مــی شود.ســعی کنیــد کــه اطاعــات خــود را در همــه 
زمینــه هــا گســترش دهیــد .حافظــه خــود را تقویــت نماییــد تــا اطاعــات کســب شــده خــود را فرامــوش نکنیــد و از آنهــا بتوانید 
در همــه جــا اســتفاده کنیــد .همچنیــن ضــروری اســت اطاعــات جمــع آوری شــده را در جــای ثبــت نماییــد تــا در صــورت 

فرامــوش کــردن بتوانیــد دوبــاره بــه آنهــا دســت پیــدا کنیــد .

ــه کنتــرل  تقریبــاً اســترس در طــول روز همــره انســان اســت .بنابرایــن برقــراری تعــادل میــان کارهــای شــخصی و شــغلی ب
ــان اســت. ــداز مــورد نظرت ــه چشــم ان اســترس کمــک مــی کنــد .داشــتن تعــادل در احساســات ، نشــانگر دســتیابی شــما ب

ــان مشــکات در  ــدون بی ــد  ب ــن اســت کــه بتوانی ــه مهــم ای ــان .نکت ــر کارمندانت ــه ب ــد ، ن ــت کنی ــر ارتباطــات خــود مدیری ب
یــک محیــط کاری پــر تحــرک از نحــوه ارتبــاط کارمنــدان تمــام وقــت ، پــاره وقــت ، قــراردادی و آمــوزش دیــده بــه ضعفهــای 

موجــود در سیســتم پــی بــرده و از تواناییهــای درونــی آنهــا بــرای رســیدن بــه اهــداف ســازمان ســود ببریــد.

در دنیــای بــه شــدت متحــول کار بایــد یــاد بگیریــد کــه خــود را بــا شــرایط محیطــی پــر تحــرک تطبیــق دهیــد . یــک مدیــر 
موفــق بایــد بتوانــد در ظــرف یــک دقیقــه نقــش خــود را از سیاســتگذار بــه حامــی یــا هدایــت کننــده گــروه تغییــر دهــد.

همــواره میــزان بودجــه تخصیــص یافتــه کــم اســت .بنابرایــن ، اســتفاده بهینــه از منابــع تحــت اختیــار توســط مــدر ضــروری 
ــرکت  ــا ش ــبرنده بری ــل پیش ــک عام ــوان ی ــه عن ــوان از آن ب ــی ت ــی دارد و م ــت فراوان ــدان اهمی ــش کارمن ــت.تجربه و دان اس
اســتفاده کــرد.کار مهــم مدیــر ، آمــوزش کارمنــدان ، ایجــاد انگیــزه همراهــی در آنهــا و همچنیــن ایجــاد زمینــه هــای پیشــرفت 

چشــمگیر در ســازمان اســت.

مهارتهــای رفتــاری ، بــرای ســازمان در حکــم فیلتــر اســت.اخلق خــوب یــک مدیــر بــه تمــام کارمنــدان منتقــل مــی شــود. بــا 
اخــاق خــوب مــی توانیــد صداقــت ، وفــاداری و همدلــی را در کارمنــدان خــود ایجــاد نمایید.تقویــت ایــن عامــل شــخص را بــه 

ســوی موفقیتهــای اقتصــادی هدایــت مــی کنــد.
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چند اشتباه رایج در میان مدیران تازه کار

تنوع

هدایت نه مدیریت 

رویای شغلی 

عدم تنظیم دقیق وظایف روزانه 

عدم برقراری ارتباط مناسب اعمال مدیریت با سرکشی به امور 

عدم آگاه ساختن مافوق و یا کارمندان از روند  امور 

قبول مسئولیتهای بیش از حد 

ــری  ــان ام ــای آن ــا و دیدگاهه ــا رفتاره ــد. از ان رو ، آشــنایی ب ــی کنن ــردم کار م ــی از م ــا قشــرهای مختلف ــران ب ــروزه مدی ام
ضــروری اســت.

مدیــر بایــد هماننــد یــک رهبــر  ، خــاق بــوده ، بــه دنبــال هدفهــای بلنــد مــدت باشــد و کارکنــان خــود را مــورد توجــه قــرار 
دهــد. ایجــاد اعتمــاد و تحــرک از ویژگــی هــای یــک رهبــر موفــق اســت.

ــی موفــق هســتند کــه بتواننــد میــزان  ــا شــخصی باشــد .امــروزه ، مدیران ــد یــک هــدف مقطعــی ی ــای شــغلی شــما نبای روی
ــزان  ــا چــه می ــد کــه اهــداف شغلیشــان ت ــد و تشــخیص دهن پتانســیل کاری موجــود در ســازمان خــود را پیــش بینــی کنن

تحقــق پیــدا مــی کنــد.

تنظیــم صحیــح برنامــه زمانــی اجــرای امــور روزانــه و عقــب افتــاده ، نیــاز بــه دقــت و زمــان کافــی دارد.صبــح زود حاضــر شــدن 
در محــل کار ، کارکــردن بــه هنــگام ناهــار ، تــرک دیــر هنــگام اداره ، انتقــال پرونــده هــا بــه خانــه و ســرانجام کارکــردن در 
ــه نیســت ، بلکــه نشــان دهنــده عــدم اگاهــی شــما از  ــه عنــوان یــک مدیــر نمون پایــان هفتــه از نشــانه هــای اثبــات شــما ب
چگونگــی اداره امــور اســت.مدیر نمونــه فــردی اســت کــه وظایــف خــود را ظــرف مــدت چنــد ســاعت ) زمــان معمــول کاری ( 

بــه انجــام رســاند.

همــه مــا ، بارهــا کارمنــدان خــود ر ا بــرای گفتگــو  بــه دفتــر خــود احضــار کــرده ایــم ، مــا بــه عنــوان یــک مدیــر ، از داشــتن 
یــک دفتــر اختصاصــی بــه خــود مــی بالیــم و آنجــا را مکانــی راحــت مــی دانیــم . در حالــی کــه از درک ایــن نکتــه عاجزیــم 
ــه آنجــا  ــه هــر وســیله از ورود ب کــه غالــب کارمنــدان ، دفتــر مدیــر را مکانــی پــر خطــر مــی پندارنــد و ســعی مــی کننــد ب

دوری کننــد.
MBWA روشــی اســت کــه بــه واســطه آن شــما » ســایت درهــای بــاز » را پیــش مــی گیریــد تــا در محــل کار کارمنــدان و در 

حــوزه کاری آنهــا بــه گفتگــو بپردازیــد.

ــی کــه ســعی در  ــی هــا و شکســتها آگاه ســازید ، در واقــع مدیران ــد کارهــا ، اعــم از کامیاب ــد مافــوق خــود را از رون شــما بای
پوشــاندن حقایــق دارنــد ، ســخت در اشــتباه هســتند .شــما ترجیــح مــی دهیــد کــه مافوقتــان ، شــرح وقایــع را از زبــان شــما 
بشــنود یــا از زبــان رقبــای زیــرک شــما ؟ بــه همیــن ترتیــب هــم آگاه ســاختن کارمنــدان از امــوری کــه بــه آنهــا مربــوط مــی 

شــود ) خصوصــاً در مواقعــی کــه ملــزم بــه انجــام کاری باشــند ( از اهمیتــی ویــژه برخــوردار اســت.

بــدون توجــه بــه ســنگینی بــار مســئولیتها ، کششــی درون شــما وجــود دارد کــه شــما را ناگزیــر بــه پذیــرش خواســته هــای 
مافوقتــان مــی کنــد تــا مســئولیتهای بیشــتری بپذیرید.بــه هــر حــال در طــول مــدت فعالیــت هــر مدیــری ، زمانــی فــرا مــی 

رســد کــه ناچــار خواهــد بــود جــواب رد بدهــد و نــه بگویــد.
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برج های تجاری ، دیدی به آینده 
کالنشهر رشت

تهیه و تنظیم: مهندس بابک پاداشت     عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی قدر
مدیرگروه معماری دانشگاه همیاری شهرداریها

تجــارت و خدمــات تجــاری بیــش از هــر چیــز مســتلزم 
در  ایــن  و جــذاب می باشــد.  ویــژه، ســازگار  مکان هــای 
ــژه، در ارزش  ــای وی ــن مکان ه ــاز ای ــه از دیرب ــی اســت ک حال
ــی  ــد. مکان یاب ــهیم بوده ان ــهر س ــق ش ــن و رون ــزوده زمی اف
ــف  ــای توق ــا ج ــراه ب ــا هم ــه آن ه ــی ب ــا، دسترس ــن فضاه ای
ــازی  ــی، شهرس ــاس، همگ ــل اجن ــتری ها و تحوی ــرای مش ب
شــایان توجهــی بــه اســم »شهرســازی تجــاری« را بــه وجــود 
ــرد  ــود می گی ــه خ ــی را ب ــکل های گوناگون ــت و ش آورده اس
ــارت  ــی تج ــول تاریخ ــی تح ــی در پ ــل پ ــای مراح ــه گوی ک

اســت. خرده فروشــی 
مراکــز تجــاری و بازارهــای روز از جملــه پرجاذبه تریــن نقــاط 
ــوال در  ــه معم ــی هســتند ک شــهر محســوب می شــوند و جای
ــاص  ــد. اختص ــغول فعالیتن ــبانه روز مش ــاعات ش ــتر س بیش
فضاهــای ویــژه بــه ایــن فعالیــت بــه نحــوی کــه آســایش مردم 
در انتخــاب و خریــد کاالی مــورد نظــر فراهــم باشــد، همــواره 
ــه،  ــازار، تیمچ ــت. ب ــته اس ــم رواج داش ــرب عال ــرق و غ در ش
ســرا، گــذر از نــوع محفــوظ و سرپوشــیده و روزبازارهــا از نــوع 
فضاهــای روبــاز، در کشــور مــا تاریخــی دیرینــه دارنــد. عکــس 
ایــن نیــز صــادق اســت. بــه گونــه آی کــه مراکــز و واحدهــای 
تجــاری هرگــز بــه جــاص خــاص بســنده نکــرده و هــر جــا کــه 

ــده اند. ــم مســتقر ش ــا ه ــد، آن ه ــداران( بوده ان ــردم )خری م
اندیشــه تأســیس یــک مرکــز تجــاری و اداری در یــک 
ــی آن  ــی و اجتماع ــد فیزیک ــی از رش ــهری بازتاب ــه ش مجموع
ــه همــراه  می باشــد. توســعه فیزیکــی شــهر از طــرف دیگــر ب
ــینی  شــکوفایی اندیشــه های تــازه در شهرســازی و شهرنش
موجــب گردیــده اســت کــه در تمــام تقســیم بندی های شــهر 
ــد و  ــژه ای شــکل گیرن ــای وی ــه و … کاربری ه ــه، ناحی و محل
ــای  ــروژه ای از کاربری ه ــوع پ ــه ن ــهر ب ــاص از ش ــی خ نقاط

ــد. ــص یابن ــاری، اداری و… تخصی تج
امــروزه روابــط اجتماعــی مــردم بــه اشــکال گوناگــون صــورت 
می گیــرد و دایمــا تحــت تأثیــر تحــوالت فنــی و تخصصــی نیــز 
قــرار می گیــرد و ایــن تحــوالت باعــث انتقــال نقــش انســان بــه 
ماشــین شــده اســت و ایــن مراجــع در جوامــع ســبب تضعیــف 
ــان و  ــکان، زم ــس م ــره و دوری از ح ــه چه ــره ب ــط چه رواب
ــهرها،  ــود در ش ــای موج ــی فضاه ــت. از طرف ــده اس ــا ش فض
تحــرک خودرانــه بــه عنــوان فضاهایــی بــا کیفیت هــای 
ــا  ــا ب ــی صرف ــورت فضاهای ــه ص ــه ب ــی بلک ــب اجتماع مناس
ــا کیفیت هــای نامناســب اجتماعــی  جنبــه عملکــرد خــود و ب

ــد. ــظ کرده ان حف

ــری  ــاری ام ــی در معم ــط اجتماع ــامان دهی رواب ــن س بنابرای
ــاری  ــع تج ــا مجتم ــن فضاه ــی از ای ــد. یک ــی می باش بدیه
می باشــد کــه بــا ســابقه ای طوالنــی در فرهنگــی ایرانــی 

همــواره دارای قدرتمندتریــن فضــا می باشــد.
ــال نمــود را مــی  ــن ترتیــب دنب ــوان بدی ــی کــه مــی ت اهداف

ــر خاصــه نمــود: ــه شــرح زی ــوان ب ت
1- ایجــاد یــک مجتمــع تجــاری کــه در آن کلیــه کاالهــای 
اصلــی مــورد نیــاز مــردم عرضــه شــود وتنهــا بــه یک صنــف یا 
موضــوع خــاص نپردازد)اصنافــی کــه در ایــن پــروژه مــی تــوان 
ــی چون:محصــوالت  ــد از موضوعات ــرار داد عبارتن ــار هــم ق کن
فرهنگی،صنایــع دســتی،لوازم خانگی،پوشــاک و مــواد غذایــی 

در دو ســطح تجــاری کان و خــرد(.
2- ایجــاد یــک فضــای شــهری فعــال در مجــاورت مجتمــع 

تجــاری.
ــای  ــدی در بدنه ه ــامان دهی کالب ــت س ــش در جه 3- کوش
هم جــوار و ایجــاد یــک فضــای شــهری بــا هویــت و فعالیــت، 
مملــؤ از کنش هــا و واکنش هــای اجتماعــی، واجــد ارزش هــای 

فضایــی و مطابــق بــا نیازهــای روز.
4- دســت یافتــن بــه یــک کل و بــه یــک تمامیــت کالبــدی 
و آمیختگــی ارزشــمند تــوده و فضــا در یــک کلیــت مطلــوب 
ــوده و  ــل تجســم در ذهــن ناظــر ب کــه ادراک آن آســان و قاب

فضــا و مــکان را در آن بــه خاطــر آورد.
5- افزایــش ارتبــاط چهــره بــه چهــره، افزایــش حــس 

مشــارکت، ایجــاد حــق انتخــاب بــرای مخاطبیــن.
ــگاه  ــگاه خرد،نمایش ــگاه کان،فروش ــا: فروش ــری ه 6- کارب

ــاپ ــی ش ــتوران و کاف ــع دستی،رس صنای
ــی بشــر  ــای ضــروری زندگ ــه نیازه ــه تجــاری ک ــر مجموع ه
را عرضــه کنــد خــود بــه خــود توجیــه اقتصــادی دارد. بــرای 
افزایــش موفقیــت اقتصــادی یــک مجموعــه بایــد بــه عواملــی 
از قبیــل شــدت نیــاز جامعــه، وجــود مجموعه هــای مشــابه و 
ــی  ــوه دسترس ــابه و نح ــای مش ــا مجموعه ه ــایت ت ــل س مکم

مخاطــب بــه مجموعــه توجــه نمــود.
دسترســی مخاطــب عــام نقــش بــه ســزایی در انتخــاب 
ــن  ــودن ای ــاظ نم ــورت لح ــت و در ص ــد داش ــدوده خواه مح
مــوارد یــک مجتمــع تجــاری بــازده اقتصــادی مناســبی 
خواهــد داشــت. قابلیــت اجــرا از دو جنبــه قابل بررســی اســت. 
ــوژی بومــی و  ــه تکنول ــا توجــه ب ــروژه ب ــکان اجــرای پ اول ام
شــرایط جامعــه و دوم ســازگاری طــرح و ســاختار اجرایــی آن 
بــا قــدرت و موقعیــت پــروژه کــه هــر دو در مرحلــه طراحــی 
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ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــورد توجــه ق م
بــا توجــه بــه همیــن اصــول و شــرایط و رونــد رو بــه رشــد شــهر 
رشــت در راســتای کانشــهری و توســعه تجــاری و شهرنشــینی  
ــا تحلیــل و طــرح توجیهــی مــدون بــر  اســتارت بــرج گلســار ب
اســاس نیــاز شــهری آغــاز گردیــد. زوایــا و حیطــه کاری  ایــن 
پــروژه بــا توجــه بــه بزرگــی کار و نــو بــودن در شــهر رشــت در 
خــور توجــه و اســتلزام  اینکــه بتــوان همــه گونــه تســهیات و 
امکانــات بــر مبنــای پیشــرفت و نــوآوری و در عیــن پاسداشــت 
ســنتها در ایــن بــرج گنجانــد بســیار حائــز اهمیــت بــوده اســت .

نظــر بــه اینکــه ایــن ســازه در محــدوده ای قــرار دارد کــه خــاک  
ــا  ــای ب ــرای ســاخت ســازه ه ــوده و ب ــه بســیار سســت ب منطف
ارتفــاع زیــاد و ســنگین اصــا مناســب نمــی باشــد بــرای حــل 

ایــن معضــل از روش میکــرو پایــل بهــره گرفتــه شــد
طــور کلــي در مواجهــه بــا خاکهــاي مســئله دار نظیــر خاکهــاي 
سســت بــا قابلیــت باربــري کــم، نشســت پذیري زیــاد، روانگــرا، 
خاکهــاي دســتي و ... دو راه پیــش روي مهندســین ژئوتکنیــک 

قــرار دارد:
الف: استفاده از المانهاي باربر در خاک

ب: بهسازي و اصاح خواص فیزیکي- مکانیکی توده خاک

هــر یــک از راه حل هــاي فــوق داراي روشــها و مشــخصات 
مربــوط بــه خــود مي باشــند کــه طــي ســالیان متمــادي توســعه 
ــي  ــز ماهیت ــي نی ــاي ابداع ــد. برخــي از تکنیکه ــي یافته  ان فراوان
ترکیبــي از دو دســته فــوق داشــته و مزایــاي هــر دو دســته را 
تــا حــدودي بهمــراه دارنــد. از آن دســته مي تــوان بــه اســتفاده 

ــق دوغــاب ســیمان اشــاره نمــود. از میکروپایلهــا بهمــراه تزری
 )mm300 میکروپایــل بــه شــمع هاي بــا قطــر کوچــک )کمتــر از
ــبک و  ــوالدي س ــلیح ف ــا تس ــاً ب ــه غالب ــردد ک ــاق مي گ اط
ــل عــاوه  ــاب ســیمان همــراه مي باشــند. میکروپای ــق دوغ تزری
برآنکــه بــه عنــوان یــک المــان باربــر و مقــاوم در برابــر نشســت 
عمــل مي کنــد، بدلیــل تزریــق دوغــاب ســیمان، ســبب بهبــود 
مشــخصات مکانیکــي )مقاومتــي و رفتــاري( خــاک اطــراف نیــز 

مي گــردد.
ــوده کــه در  ــوع اســکلت فلــزی پیــچ و مهــره ب ــرج از ن ســازه ب
ــازه  ــن س ــه ای ــرد ک ــان ک ــه بی ــوان اینگون ــی ت ــی م ــاس کل قی
مــی توانــد تحمــل فشــار و ســنگینی بــار در طبقــات و از همــه 
ــچ و  ــزی پی ــازه فل ــد س ــته باش ــه را داش ــر زلزل ــر در براب مهمت
مهــره در ســرعت بخشــیدن بــه کار ســاخت و ســاز  و همچنیــن 

از نظــر اســتحکام و هزینــه هــا بســیار مناســب میباشــد.

مزایای اسکلت پیچ و مهره
* سرعت ساخت و نصب باال نسبت به سازه های بتنی و جوشی

* کیفیت اجرای باال سازه
* مقاومت باال در برابر آتش سوزی

AWSD1.1 استفاده از روش های نوین جوشکاری و برشکاری مطابق آئین نامه جوشکاری سازه های فوالدی بر مبنای استاندارد *
مزایای سقف کامپوزیت عرشه فوالدی

* سرعت اجرا 11 برابر اجرای سقف دال بتنی و سقف کامپوزیت سنتی
* حذف قالب بندی

* امکان بتن ریزی کلیه سقف ها در یک زمان
* 20 تا 30 درصد صرفه جویی در مصرف فوالد اسکلت سازه

* 15 تا 20 درصد صرفه جویی در مصرف بتن سقف
* 40 درصد سبکتر از سقف تیرچه بلوک و 22 درصد سبکتر از سقف کامپوزیت سنتی

* لرزش حداقل سقف
* کاهش ابعاد فونداسیون

* کاهش 75 درصد تیرهای فرعی
* کاهش 30 درصد هزینه ساخت و ساز
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ــی  ــاری فرهنگ ــری تج ــا کارب ــه ب ــرج در  12 طبق ــن ب ای
احــداث گردیــد کــه 2 طبقــه منفی بــه پارکینــگ اختصاص 
ــگاههای  ــم فروش ــا پنج ــف ت ــه همک ــده و از طبق داده ش
بــرج  بــر اســاس برنــد ســازی و تقســم بنــدی صنــوف قــرار 
گرفتــه انــد در طبقــه ششــم ســالن بــدن ســازی برحــج بــا 
قابلیــت اســتفاده آقایــان و بانــوان بــه صــورت همزمــان ، در 
طبقــه هفتــم کاف شــاپ و آشــپزخانه هــای کل بــرج و در 
ــود کــورت گیــان مدرنیتــه را در  طبقــه هشــتم اولیــن ف
ــه رخ میکشــد و در طبقــه نهــم رســتورانی ســنتی  ــرج ب ب

بــا دیــدی گســترده بــه کل شــهر قــرار دارد 
ــه  ــی وظیف ــه برق ــرج گلســار بوســیله 6 آسانســور و 5 پل ب
ــه ذکــر  ــه اســت البت ــر عهــده گرفت ــال مراجعیــن را ب انتق
ایــن نکتــه کــه 2 آسانســور در وردی بــرج بــه صــورت وی 
ــه  ــه صــورت مســتقیم ب ــال میهمــان ب ــرای انتق ــی ب آی پ

ــی شــاپ ، فودکــورت و رســتوران ســالن بدنســازی ، کاف
ــورد در داخــل  ــی م ــق از ازدحــام ب ــن طری میباشــد و بدی

ــد. ــرج جلوگیــری بعمــل مــی آی واحدهــای تجــاری ب
ــدازی  ــرج راه ان اولیــن فــود کــورت گیــان نیــز در ایــن ب
)food court( مکانیســت معمــوال  گردیــد. فودکــورت 

میدانــگاه، سرپوشــیده در مراکــز خریــد، فرودگاه هــا و 
دیگــر ســاختمان های بــزرگ کــه انــواع رســتوران ها و 
غذاخوری هــا بطــور به هم پیوســته در دور ایــن مــکان 
ــری و  ــای حاض ــوال غذاه ــا معم ــد. و در آنه ــرار گرفته ان ق
فودکورت هــا  واقــع  در  می شــود.  فروختــه  فســت فود 
ــد. تنــوع غذاهــای  ــه تریاهــا دارن ــه کاف ــادی ب شــباهت زی
ــای  ــد ذائقه ه ــه بتوان ــدازه ای هســت ک ــه ان ــا ب فودکورت ه

ــد. ــخگو باش ــون را پاس گوناگ
در ایــن غذاخوری هــا معمــوال تهیــه و مدیریــت ســرو غــذا 
می شــود.  انجــام  رســتوران ها  از  ســریع تر  و  آســان تر 
فودکورت هــا عــاوه بــر ســرو غــذا در محــل، بــرای منــازل 

ــتند.  ــذا می فرس ــز غ ــای کاری نی و محیط ه
ــور  ــا تســهیل و تســریع در ام ــاد فودکورت ه ــدف از ایج ه

تهیــه و ســرو غذاســت
آینــده نگــری و داشــتن ایــده هــای خاقانــه ازنکاتــی اســت 
کــه مــی توانــد بــه پیشــرفت و گســترش منتــج گــردد در 
ــگاه فــرا منطقــه ای ســعی  ــه ن ــا توجــه ب ایــن بــرج نیــز ب
ــرار  ــور ق ــه ام ــر لوح ــودن در س ــن ب ــودن و نوی ــو ب ــر ن ب

گرفتــه اســت .
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از حرکت های خالقانه معماری 
و منظره های بی بدیل تا 

طراحی سیستم های نوین 
مسیر یابی و  اطالع رسانی  و 

نرم افزارهای مخصوص در 
برج بر اساس استانداردهای 

جهانی که در کمترین زمان 
به مراجعین در بازدید کمک 
رسانی نماید تا برنامه ریزی 
برای برند سازی که همگی 

می توانند مراجعین را ساعتها 
مشغول و سرگرم نمایند.
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ماده 35 قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان 

تهیه و تنظیم : مهندس سید حمیدرضا موسوی عربانی
 رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و 

شهرسازی استان گیالن

دربــاره مــاده 35 قانــون نظــام مهندســی و کنترل ســاختمان شــاید 
تاکنــون فقــط نــام اداره کل راه و شهرســازی یــا همــان جملــه ذکــر 
شــده در قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان یعنــی اداره 
ــا ســالیان گذشــته را شــنیده باشــید،  کل مســکن و شهرســازی ت
ــی  ــررات مل ــون مق ــزاری آزم ــام و برگ ــت ن ــان ثب ــم در زم آن ه
ســاختمان یــا در زمــان صــدور پروانــه اشــتغال بــکار مهندســی و در 
نهایــت در مجامــع عمومــی، ولــی از اختیــارات و وظایفــی کــه قانون 
گــزار بــر عهــده وزارت راه و شهرســازی گذاشــته، خبــری نبــود تــا 
اینکــه از اواســط ســال 1391 وزارت راه و شهرســازی تصمیــم بــه 
اجــرای مــاده 35 قانــون یعنــی نظــارت عالیــه بر ســاخت و ســازهای 
ــتورالعمل  ــی دس ــوع ط ــن موض ــت و ای ــتایی گرف ــهری و روس ش
نظــارت عالیــه و اختصــاص اعتبــاری بــرای ایــن منظــور بــه اســتان 
هــا ابــاغ و بازدیــد از ســاختمان هــای در دســت  احــداث توســط 
ــاز  ــند آغ ــی باش ــکار م ــتغال ب ــه اش ــه دارای پروان ــانی ک کارشناس
گردیــد. حــال نکتــه اینجاســت کــه چــه مــوارد و مباحثــی در ایــن 
بازدیــد هــا حائــز اهمیــت مــی باشــد و وظایــف و تکالیــف، بعنــوان 
ناظــر و مجــری چیســت؟ در ابتــدا فقــط نواقــص فنــی ســاختمان 
ــن  ــپس قوانی ــت و س ــرار داش ــا ق ــد ه ــتور کار بازدی ــا در دس ه
شهرســازی و در ادامــه گزارشــات مرحلــه ای، گزارشــات بــه موقــع 
تخلــف ســاختمانی و ایمنــی و حفاظــت کارگاه و حضــور یــا عــدم 
حضــور ســازندگان حقیقــی و حقوقــی در دســتور کار نظــارت عالیــه 
قــرار گرفــت و نتیجــه حاصلــه بســیار تــکان دهنــده بــود. در طــی 
ایــن ســه ســال از 3567 پــروژه کــه بصــورت  اتفاقــی یــا بــا گزارش 
مردمــی و شــکوائیه بازدیــد شــد. حــدود هشــتاد درصــد پــروژه هــا 
فاقــد گزارشــات مرحلــه ای مهندســان ناظــر و عــدم حضــور مجــری 
ــی آن و عــدم رعایــت مــوارد ایمنــی و حفاظــت  ــا نماینــده قانون ی
ــه  ــون درصورتیک ــاده 35 قان ــق م ــه مطاب ــوده اســت ک از کارگاه  ب
ــد  ــه تخلفــی در ســاختمان برخــورد نمای وزارت راه و شهرســازی ب
بــا ذکــر دالیــل و مســتندات دســتور اصــاح یــا جلوگیــری از ادامــه 
کار، مــوارد تخلــف را بــه مهندســین ناظــر و مرجــع صــدور پروانــه 
ــل   ــف، موضــوع قاب ــع تخل ــا رف ــد  و ت ــی نمای ــاغ م ســاختمانی اب
پیگیــری مــی باشــد.به جــرات مــی تــوان گفت اســتان گیــان یکی 
از اســتان هــای پیشــرو در اجــرای مقــررات ملی ســاختمان باخص 
مبحــث دوم )نظامــات اداری( مــی باشــد امــا بدلیــل عــدم اجــرای 
ســاده تریــن وظایــف یعنــی اعــام شــروع بــکار ، گزارشــات مرحلــه 
ــزد وزارت راه و  ــفانه زبان ــع متاس ــه موق ــف ب ــات تخل ای و گزارش
شهرســازی شــده ایــم. چــون دورافتــاده تریــن اســتان هــای کشــور 
ــه اجــرای دســتورالعمل ســازندگان حقیقــی و  کــه هنــوز موفــق ب
حقوقــی، ســاماندهی دفاتــر مهندســی، عــدم امــکان فعالیــت کاردان 
ــارت  ــاع کار نظ ــا، ارج ــروژه ه ــرای پ ــارت و اج ــی در نظ ــای فن ه
ــدام مــی  ــه اق ــوارد پیــش گفت ــه م ــی نســبت ب ــد ول و ... نشــده ان
نماینــد و ایــن بــرای اســتان مــا کــه بعنــوان یکــی از متراکــم تریــن 

ــای  ــین و کاردان ه ــداد مهندس ــاظ تع ــور از لح ــای کش ــتان ه اس
فنــی بــه نســبت وســعت اســتان مــی باشــد چــرا نبایــد بــه الفبــای 
نظــارت و اجــرا پایبنــد باشــیم. در ادامــه رونــد اجــرای مــاده 35 در 
ــی  ــررات مل ــا تخلفــات ســاختمانی از حیــث مق ــگام برخــورد ب هن
ســاختمان، قوانیــن شهرســازی، عــدم رویــت گزارشــات مرحلــه ای 
و گــزارش تخلــف بــه جــای اینکــه بــه صــورت مســتقیم وقــف مــاده 
89 آیــن نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان 
ــی  ــرم انتظام ــورای محت ــه ش ــی ب ــای فن ــین و کاردان ه مهندس
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان معرفــی شــوند، طــی نامــه ای 
ــرای کاردان هــای  ــی اســتان ب کــه از ســوی ســازمان نظــام کاردان
ــروژه  ارســال مــی گــردد  ــی پ ــا حقوق ناظــر و ســازنده حقیقــی ی
تــا فرصــت ارائــه دفاعیــه و جوابیــه در زمــان معیــن داده شــود تــا 
نســبت بــه ارائــه مــدارک و مســتندات و یــا اصــاح مــوارد تخلــف 
اقــدام نماینــد و در غیــر ایــن صــورت پرونــده بــه شــورای انتظامــی 
ــن روش در  ــا ای ــد ت ــه موجــب ش ــی ک ــود و دالیل ــی ش ــال م ارس

حــال حاضــر مدنظــر قــرار گیــرد بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
1. بــه جهــت فرهنــگ ســازی و ســوق دادن ناظــران و مجریــان بــه 
انجــام حداقــل وظایفــی کــه قانــون برایشــان تعییــن نمــوده اســت.

ــع صــدور  ــل بســیاری از مراج ــکاری و تعل ــدم هم ــی از ع 2. آگاه
پروانــه در دریافــت گزارشــات مرحلــه ای و تخلــف از ناظریــن پــروژه

اکنــون کــه بیــش از 3 ســال از آغــاز ایــن فراینــد گذشــته اســت 
ــی  ــررات مل ــح مق ــام صحی ــازندگان در انج ــران و س ــار از ناظ انتظ
ــث  ــه در مبح ــی ک ــا تغییرات ــت و ب ــه اس ــر رفت ــاختمان باالت س
ــی ســاختمان  در ســال آینــده داده خواهــد شــد  دوم مقــررات مل
مســئولیت هــا و  کنتــرل هــای ناظــران و مجریــان ســاختمان هــا 
ــون گــزار  ــی قان ــه نتیجــه نهای ــا ب ــود ت بیشــتر از پیــش خواهــد ب
ــی  ــه جوی ــا صرف ــن ، ب ــی ایم ــاختمان های ــه س ــتیابی ب ــرای دس ب
انــرژی، آســایش و صرفــه اقتصــادی بــه نفــع بهــره بــرداران دســت 
یابیــم. در پایــان بــه عــرض مــی رســانم در دور جدیــد بازدیدهــای 
ــدای  ــه از ابت ــازی ک ــاده 35 اداره کل راه و شهرس ــان م کارشناس
ــا  دی مــاه 1394 بصــورت جــدی و مســتمر آغــاز شــده اســت و ب
هماهنگــی و مکاتبــات معاونــت محتــرم هماهنگــی امــور عمرانــی 
و مدیــر کل محتــرم دفتــر شــهری اســتانداری گیــان مقــرر شــده 
کــه مراجــع صــدور پروانــه نســبت بــه دریافــت گزارشــات مرحلــه 
ــون نظــام  ــاده 33 قان ــی م ــه اجرای ــن نام ــاده 23 آیی ــه در م ای ک
مهندســی و کنتــرل ســاختمان بــه آن هــا اشــاره شــده همــکاری 
ــات  ــه هی ــق مصوب ــران مطاب ــت از ناظ ــت حمای ــد و در جه نماین
محتــرم چهــار نفــره اســتان مقــرر شــد تــا پایان ســال ده شــهرداری 
ــه ای  ــات مرحل ــال گزارش ــات ارس ــه اول، امکان ــتان در مرحل اس
ناظــران از طریــق کارتابــل الکترونیکــی ســازمان را فراهــم نماینــد 
ــل در  ــررات بصــورت کام ــن و مق ــرای قوانی ــاهد اج ــااله ش ــا انش ت

ــان باشــیم. اســتان عزیزم



Interrupted arch Isoseismal line
Isoseismal map

Isothermal
Isotrope

Isotropy

IU: Industrial User

ITA: International Tunneling 
Association 

 IUSS : International Union of Soil
Science
ISCC: the Idaho Soil Conservation 
Commission 

IDWE : the Idaho Department of 
Water Resource

Joint 
Joist
Joule

JA: Joint Account
Jack
Jack arch
Jack boom
Jacket
Jacketing of concrete

 Isotropic materials

 Isotropic

Isoseismic

 Intersection

 Intertie

Inverted syphon

Intersection angle

Intersection point

Intrados

Intersection entrance

Investigation 
Inverted vault

In/yr : Inch per year

Interspace

Invar

I/O : input / output

 Iron

Iron hook
Iron pan
Iron pipe size
Iron roof
Iron smith
Ironwork
Iron worker
 Irregular
Irregular coursed rubble
Irregular slab
 Irrigation
Irrigation canal
Irrigation pipe
Irrigation structures
Irrigation system

Islamic Development Bank ) IDB (

 ISO : International Standards
 Organization
 Isobar
Isobar lines
Isobar surface
Isolated footing

I – section

Intersection exit

Inverted arch

Investigation methods

IQ : Intelligence Quotient

 IRD : Institute of Research for
 Development

 IRBM : Intermediate Range Ballistic
 Missile

 Iron cement

Iron core
Iron framing

قوس  شکسته خطوط هملرزه
نقشه های هم شدت زمین

 لرزه – نقشه دارای منحنی که هر خط نمایانگر شدت 
زلزله روی نقشه منطقه است 

همدما

مصالح همسان

همسان

همسانگردی

کاربر صنعتی
انجمن بین المللی تونل زنی

اتحادیه بین المللی علم خاک

کمسیون حفاظت خاک 
آیداهو ) ایالت امریکا (

اداره منابع آب آیداهو
) ایالت امریکا (

مفصل بند )نقطه اتصال(
تیرچه )عضو ساختمانی(

ژول – یکای انرژی در دستگاه بین
 المللــی برابــر3-10*0/948 بــی تــی یــو ، 
ــدان  ــام فیزیک ــه از ن ــری – برگرفت 0/23844 کال
)james Prescott joule )1818-1889 انگلیسی

حساب جاری مشترک
اهرم – جک - باالبردن

قوس کتابی-نعل درگاه افقی
بازوی باالبر )ماشین آالت خاکبردار(

روپوش-پوشش
پوشاندن بتن-

بتن پوشانی

همسان )دارای خواص برابر از هر جهت(

هملرز – به نواحی اتاق
ــرزه  ــن ل ــوع زمی ــگام وق ــه هن ــود ک ــی ش م
ــی در  ــد.این نواح ــان باش ــدتی یکس دارای ش
ــا  ــگ و ی روی نقشــه بصــورت نوارهــای همرن

ــردد. ــی گ ــخص م ــراز مش ــوط همت خط

تقاطع همسطح – چهار سو
زوایه تقاطع )راهسازی(

کش میانی – کمرکش )کاف بندی(

سیفون معکوس
 ) روی کانالهای آبیاری (

فضای داخلی
نقطه تقاطع )راهسازی(

درون قوس ) سطح زیر طاق (

ورودی تقاطع
 ) راهسازی (

بررسی – شناسایی ) خاک(
طا ق وارونه

اینچ در 
سال – یکای اندازه گیری نفوذپذیری و حرکت 
زمینی در واحد زمان برابر 2/54 سانتیمتر در 

سال ، 2/17 میلیمتر در ماه

ــن و  ــاژی از آه ــوار ) آلی ــوار ، این ان
ــق  ــایل دقی ــاختن وس ــرای س ــه ب ــکل( ک نی
ــرداری  ــه ب ــاخص در نقش ــا ش ــر ی ــد می مانن

ــود. ــی ش ــتفاده م اس

درون داد / برون داد

ــازی  ــاختمان س ــع س ــن – در صنای آه
آهــن در حالــت خــام مــورد اســتفاده قــرار نمی 
گیــرد ، کربــن مهــم تریــن عنصــر آلیــاژی آهن 
ــا تغییــر مقــدار آن کلیــه خــواص  اســت کــه ب
ــن  ــش کرب ــا افزای ــوالد عــوض مــی شــود.  ب ف
ــاال رفتــه  ، مقاومــت ، حــد خطــی و ســختی ب

قاب آهنی
کفه آهنی

اندازه لوله چدنی
شیروانی آهنی

آهنگر
آهنگری تزئینی – فرفروژه 

آهنگر
نامنظم

الشه چینی نا منظم
دال ) تاوه ( با شکل غیر منظم

آبیاری
کانال آبیاری ) شبکه آبیاری (

لوله آبیاری
سازه های آبیاری

شبکه آبیاری

بانک توسعه اسامی

سازمان استانداردهای بین المللی
هم فشار

خطوط هم فشار
سطح هم فشار

شالوده منفرد )جدا از هم(

نیمرخ ) پروفیل ( I – مقطع 
فوالدی I – تیر متشکل از دو بال تحتانی و فوقانی 

که بوسیله صفحه جان بهم متصل هستند.

خروجی تقاطع )راهسازی(

قوس وارونه

روشهای شناسایی
 ) خاک (

بهره هوشی

انجمن تحقیقات برای توسعه

مغزه آهنی موشک پرتابی میانبرد 
) برد متوسط (

سیمان آهن دار– این سیمان 
برای تعمیر و یا اتصال قطعات چدنی بکار میرود

مغزه آهنی
اسکلت آهنی – سیستمی از 

قطعات سازه ای با استفاده از آهن

Isolation joint
 Isolation

Isoseismal

Isolator 
 Isomer

 Isometric
 Iso scales triangle

درز جدا کننده
جداسازی – عایق کردن

هملرزه ) مهندسی زلزله  داخلی(

جدا کننده – مجزا کننده )عایق(
همپار – ایزومر

هماندازه
مثلث متساوی الساقین

مروری کوتـاه
                     بـر واژه نامـه مهندسی زلـزلـه
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I ــری ،  ــری ، جــوش پذی ــش ، شــکل پذی و کرن
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پروژه خیابان شهرداری رشت؛ 
خوب ، بد ، زیبا!

مهندس حمیدرضا زیرک دیدار                                                
کارشناس معماری

ــن  ــت تری ــن و پرجمعی ــوان بزرگتری ــه عن ــت، ب ــهر رش کانش
شــهر شــمال ایــران همــواره در طــول حیــات تاریخــی اش بــه 
ــات و  ــوده و اتفاق ــه ب ــورد توج ــران م ــده ای ــب تپن ــوان قل عن
ــته  ــته و ناخواس ــته در آن خواس ــوع پیوس ــه وق ــای ب رویداده
تاثیــر مســتقیمی بــر رونــد زندگــی ســاکنان شــهرهای 

ــت. ــته اس ــش داش اطراف
ــم  ــت را در روز ده ــن رش ــخ نوی ــای تاری ــم مبن ــر بخواهی اگ
بهمــن 1286 یعنــی تشــکیل بلدیــه )شــهرداری( بدانیــم، بایــد 
قبــول کنیــم کــه اجــرای پــروژه خیابــان شــهرداری، بزرگتریــن 
چالــش ایــن شــهر در تاریــخ معاصــرش مــی باشــد. چــرا کــه 
ــو شــده  ــده و تودرت ــان پیچی ــروزه چن ــای رشــت ام شــهر زیب
ــل  ــل و نق ــک و حم ــون ترافی ــکات آن همچ ــه مش ــت ک اس
ــه هــای پرتعــداد در  ــر، فرســودگی محل عمومــی، توســعه معاب
بافــت قدیمــی، فضــای ســبز، بهداشــت و زیــر ســاخت هــای آن 
و بســیاری از مشــکات اساســی دیگــر، چنــان شــهر رشــت را 
ــد کــه شــهروندان را خســته و کافــه و ســر  احاطــه نمــوده ان

درگــم نمــوده اســت.
ــت  ــم باف ــا بدانی ــت ت ــه کافیس ــق فاجع ــتن عم ــرای دانس ب
ــش اش  ــال پیدای ــد س ــام یکص ــت در تم ــهر رش ــزی ش مرک
ــاال  ــت و ب ــی جمعی ــهر و فزون ــترش ش ــه گس ــه ب ــدون توج ب
رفتــن نیازهــای شــهروندان، همچنــان دســت نخــورده و بــدون 
ــد خــروار  ــه تولی ــه مــی دهــد. ن ــات خــود ادام ــه حی ــر ب تغیی
خــروار اتومبیــل بــر عــرض خیابــان هایــش چیــره گشــته بــود 
و نــه فــوران فــوج فــوج جمعیــت توانســته بــود جایــی را بــرای 

ــد. ــرای خــود بیاب ــز شــهر ب آســایش در مرک
ــن  ــاده رو ســازی در مرکــزی تری ــروژه پی ــا کلیــد خــوردن پ ب
ــان هــای  ــه معنــای یکپارچــه شــدن خیاب بخــش شــهر کــه ب

چهارســوی میــدان شــهرداری باهــم و عــدم امــکان ورود ســواره 
بــه آن اســت، موجــی از تشــویش و نگرانــی در دل شــهروندان 
ــه  ــود و ن ــه خ ــگام ن ــا آن هن ــه ت ــهروندانی ک ــد. ش ــد آم پدی
پدرانشــان هرگــز تغییــری در قلــب شــهر ندیــده بودنــد، حــاال 
بایــد بــرای جلوگیــری از ایســت قلبــی شهرشــان تــن بــه عمــل 
ــم  ــر ه ــاً دکت ــه اتفاق ــد ک ــی دادن ــهرداری م ــی ش آنژیوگراف

ــوع آرشــیتکتش! ــه از ن هســت، البت
ــا  ــت همــراه ب ــه کــه انتظــارش مــی رف ــن بیــن همانگون در ای
ــه  ــی ب ــا صدای ــا ب ــراض ه ــروژه ی حســاس اعت ــن پ اجــرای ای
ــه هــوا بلنــد  ــر از غــرش بیــل هــای مکانیکــی ب ــب بلندت مرات

ــود. ــه حــق و بخشــی نابجــا ب شــد کــه بخشــی ب
ــا فصــل  ــروژه کــه مصــادف شــد ب ــع پ ــد موق اینکــه شــروع ب
ســرما و بارندگــی پیشــرفت کار را کنــد کــرده، نزدیــک شــدن 
بــه بــازار شــب عیــد و خطــر از دســت دادنــش بازاریــان ضــرر 
ــا مــرز  ــه مرکــز شــهر را ت دیــده از عــدم امــکان ورود مــردم ب
ورشکســتگی بــرده، عــدم پیــش بینــی خیابــان هــای جایگزیــن 
بــه ازای مســدود شــدن اصلــی تریــن شــاه راه ارتباطــی شــهر 
موجــب پدیــد آمــدن ترافیــک هــای همیشــگی در تمــام 
ــل  ــان هــای همجــوار شــده، مخت ســاعات شــبانه روز در خیاب
ــت  ــاکن در باف ــبه ی س ــردم و کس ــی م ــل زندگ ــدن کام ش
مرکــزی شــهر کــه اتفاقــاً جمعیــت پرشــماری را هــم تشــکیل 
مــی دهنــد، خطــر از بیــن رفتــن و یــا حداقــل تحــت الشــعاع 
ــن  ــوان مهمتری ــه عن ــهر ب ــزی ش ــدان مرک ــن می ــرار گرفت ق
ــوع  ــن از آن ن ــن چنی ــکلی ای ــا مش ــهری و ... ده ه ــان ش الم
ــروع  ــش از ش ــد پی ــه بای ــت ک ــی اس ــه جای ــای ب ــراض ه اعت

ــرای آن مــی شــد. ــروژه فکــری ب پ
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و البتــه در ایــن میــان عــده ای هــم هســتند کــه آگاهانــه و نــا 
ــه  ــه شمشــیر در دســت گرفت ــدون بررســی و مطالع ــه ب آگاهان
انــد و در حــال گذرانــدن از دم تیــغ هــر کســی انــد، کــه موافــق 
ایــن طــرح هســتند! آینــده و نتیجــه هــر تغییــر و تحــول بــزرگ 
شــهری در درجــه اول وابســته بــه صبــر و شــکیبایی شــهروندان 
و در درجــات بعــدی متکــی بــه شــفاف ســازی طــرح و رونمایــی 
ــر  ــداز نهایــی و محاســن اجــرای طــرح جهــت تنوی از چشــم ان
افــکار عمومــی و تــاش بــرای تلطیــف فضــای جامعــه و نگرانــی 

هــای حاکــم بــر فضــای کســب و کار بازاریــان 
خواهــد بــود.

ــوش  ــو فرام ــن هیاه ــد در ای ــه نبای ــه ک آنچ
ــن اســت کــه کالبــد بافــت مرکــزی  شــود ای
ــای  ــش ه ــوارض بخ ــار ع ــت دچ ــهر رش ش
ــز  ــد از آن تمرک ــود و بای ــده ب ــیه ای ش حاش
ــار  ــر انفج ــهر از خط ــا ش ــد ت ــی ش ــی م زدای
وحشــتناک جمعیتــی رهــا مــی گردیــد. 
ــزی  ــت مرک ــی در باف ــز گرای ــوع تمرک موض
ــاد راه  ــگری و ایج ــه ی گردش ــد در مقول بای

ــا  ــن ب ــه مطمئن ــد ک ــی یاب ــه تجل ــدی در آن زمین ــای درآم ه
ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــم ب ــی را ه ــتغال زای ــود اش خ

بافــت مرکــزی شــهر رشــت تنهــا فضــای شــهری بــود کــه دارای 
بــی نظمــی ترافیکــی اســت. اشــتغال غیــر رســمی در آن وجــود 
ــی در  ــه گ ــی برنام ــی از ب ــایل ناش ــن مس ــی ای ــت و تمام داش
حــوزه ی توســعه ی شــهری و نــگاه تمرکــز گــرا اســت. در نــگاه 
ــه  ــم نمــی شــود بلک ــزی ک ــت مرک ــت از باف ــز زدا جمعی تمرک

جمعیــت کیفــی خواهــد شــد.
ــزرگ در  ــاده راه ب ــت پی ــه باف ــر اســت ک ــن تفک ــاس ای ــر اس ب
مرکــز شــهر شــکل گرفــت. ایــن بافــت تنهــا یــک بافــت محلــی 
نیســت بلکــه ملــی و فــرا ملــی اســت. شــروع آن ممکــن اســت 
ــای آن،  ــاً در انته ــی مطمئن ــی داشــته باشــد ول ــه ی محل جاذب
رشــت را بــه ســمت بافــت و جاذبــه ی ملــی و فراملــی خواهــد 

ــاده راه  ــط پی ــرح فق ــان ط ــر طراح ــه ی نظ ــون نقط ــرد. چ ب
ــت  ــهر رش ــی ش ــند بازآفرین ــرای س ــه اج ــت بلک ــازی نیس س
اســت. بحــث هتلینــگ را در کاروانســراها، گردشــگری مذهبــی، 
ــازار از لحــاظ  ــری، ســاماندهی ب ــای هن ــت ه اســتفاده از ظرفی
معمــاری و حاشــیه منظــر و بحــث حمــل و نقــل عمومــی را از 

ــه همــراه خواهــد داشــت. جهــت کاهــش بعــد ترافیکــی ب
ــا یقیــن از آن  در یــک کام آنطــور کــه طراحــان ایــن پــروژه ب
صحبــت مــی کننــد، بافــت پیــاده رشــت بــا یــک نــگاه فرهنگــی 
ــی  ــد. اتفاق ــروت کن ــد ث ــه تولی ــت ک ــرار اس ق
ــی،  ــهر قدیم ــن ش ــود ای ــی ش ــب م ــه موج ک
مهــم و زیبــای کشــورمان هــم از خطــر نابــودی 
و انفجــار جمعیــت رهایــی یابــد و هــم دوبــاره 
بــه قطــب گردشــگری و توریســت پذیــری 

ــل گــردد. منطقــه تبدی
تصــور کنیــد گردشــگرانی کــه بعــد از ایــن بــه 
بافــت مرکــزی شــهر رشــت ســفر مــی کننــد، 
ــدان  ــوی می ــر چهارس ــد؟ اگ ــد دی ــه خواهن چ
شــهرداری ســنگ فــرش شــود رشــت صاحــب 
بــزرگ تریــن میــدان ســنگ فــرش ایــران مــی شــود. خیابانــی 
ــه دو  ــده ک ــرش ش ــنگ ف ــه و س ــل و یکپارچ ــض و طوی عری
طرفــش تــا چشــم کار مــی کنــد فروشــگاه هــای لبــاس اســت و 
ســالن هــای غذاخــوری. خیابانــی کــه کوچــه هایــش پراســت از 
کافــه و ســینما. خیابانــی بــرای خریــد و خــوردن و دیــدن هنــر.

ــه همــه  ــرای شــناخت گیلــک هــا ب بعــد از ایــن الزم نیســت ب
جایــش ســفر کنــی، کافــی اســت چنــد شــبی را در ایــن خیابان 
ســر کنیــد. دنیایــی خواهــد شــد ایــن خیابــان کوچــک. هیــچ 
ــن  ــک واگ ــا ی ــد و تنه ــی کن ــردد نم ــم در آن ت ــینی ه ماش
کوچــک دارد مخصــوص حمــل توریســت هــا. ایــن خیابــان پــس 

ــی هــا خواهــد شــد. ــای بســیاری از ایران از ایــن روی
شــهردار رشــت بــا شــعار »رشــت بایــد تــا صبــح زنــده بمانــد« 

مــی خواهــد ایــن رویــا را تحقــق ببخشــد.
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کمیته انتشاراتاشکاالت اجرایی در سازه های بتنی

اجرای غلط تیرهای النه زنبوریروش غلط پاگرد پله بدون تیر و ستون

قطع بادبند جهت نصب پنجره

علل تخریب : حذف تیرآهن و استفاده از نبشی بجای 
آن  - زلزله بم 5 دی 82
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علل تخریب ضعیف بودن جوش ها و صفحه اتصال آن ها 
آن  - زلزله بم 5 دی 82  

علل تخریب حذف سرستون ها و عدم اتصال صحیح 
نما به دیوار آن  - زلزله بم 5 دی 82

عبور ناصحیح دودکش ها  روش غلط اتصاالت در سازه های فلزی

قطع بادبند
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تهیه و تنظیم : مهندس رضا رحیمي پورپاشاکي

بـارگـذاری

جداول محاسبه بارهای مرده در ساختمان

دتایل های اجرایی:
محاسبه بار معادل تیغه ها :

محاسبه راه پله :
الف ( پاگرد پله

ب ( پله شمشیري

ج ( محاسبه بتن شمشیر و پله

زخامتmمصالـح
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بـار بـرف :

بار آسانسور : 

محاسبه وزن ستونها

منطقه احداث بنا : سیاهکل،منطقه 5 با میزان بارش برف سنگین
نکته : چون سیاهکل در جدول نیست مثل شهر رشت در نظر مي گیریم و با توجه به نقشه کتاب سیاهکل 

جز ء منطقه 5 محاسبه مي شود

چــون آسانســور بــراي 6 نفــر در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــه ازاي هــر نفــر 100 کیلوگــرم و وزن اتاقــک 
وزنــه معــادل و ملحقــات بــه مقــدار 1400 کیلوکــرم در نظــر گرفتــه مــي شــود مجمــوع بــار 2000 کیلوگــرم 

مــي باشــد و در ضریــب مکانیکــي 2 ضــرب مــي شــود.



 گزیده ای از نحوه ارائه صورتهای  مالی بر اساس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1  از انتشارات 
سازمان حسابرسی به قرار زیر می باشد :

50

تهیه و تنظیم : مهدی نورانی                  کارشناس مالی

لزوم حسابداری تعهدی در واحدهای 
غیر انتفاعی

ــر انتفاعــی ( در  ــی ) غی ــدی جهــت واحدهــای بخــش عموم ــری حســابداری تعه ــزوم بکارگی ــر ل ــرای درک بهت ب
ــه  مــی گــردد. ــه شــده حســابداری ارائ ــی پذیرفت ــاره مبان ــح مختصــر ی در ب ــدا توضی ابت

مبنای نقـدی )کـامل(

مبنای تعهدی )کـامل(

مبنـای نیمه تعهـدی

مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده

حســابداری نقــدی، روش حســابداری اســت کــه اســاس آن بــر دریافــت و پرداخــت وجــه نقــد اســتوار اســت. در ایــن سیســتم 
هرگونــه تغییــر در وضعیــت مالــی موسســه، مســتلزم مبادلــه وجــه نقــد اســت. 

ــا  ــد کــه تحصیــل میشــوند ی در مبنــای تعهــدی کامــل، درامدهــا زمانــی شناســایی و در دفاتــر حســابداری منعکــس میگردن
تحقــق مییابنــد.. همچنیــن در ایــن مبنــا، زمــان شناســایی و ثبــت هزینههــا، زمــان ایجــاد و یــا تحقــق هزینههاســت و زمانــی 

کــه کاالیــی تحویــل میگــردد یــا خدمتــی انجــام میشــود. 

ــر  ــای تعهــدی و درامدهــا ب ــر مبن ــه سیســتمی گفتــه میشــود کــه در آن، هزینههــا ب ــای نیمــه تعهــدی درحســابداری ب مبن
ــر ثبــت میشــوند..  ــای نقــدی، شناســایی و در دفات مبن

مبنــای تعهــدی تعدیــل شــده، روش حســابداری اســت کــه در آن هزینههــا هنــگام ایجــاد یــا تحمــل، شناســایی و در دفاتــر 
ثبــت میشــوند، بــه همــان ترتیبــی کــه در مبنــای تعهــدی کامــل و مبنــای نیمــه تعهــدی عمــل میشــوند.ولی درامدهــا در ایــن 

مبنــا برحســب طبــع و ماهیــت آنهــا بــه دو دســته تقســیم میشــوند:
1( دسته ای از درامدها، آنهایی هستند که  قابل اندازهگیری بوده و در عین حال در دسترس میباشند

ــذا اندازهگیــری و تشــخیص آنهــا  ــوده و ل ــد ویژگیهــای پیشــگفته ب 2( دســته دیگــر درامدهــا، درامدهایــی هســتند کــه فاق
مشــکل و معمــوال ً ناممکــن اســت . 

مبنــای نقــدی تعدیــل شــده، روش حســابداری اســت کــه بــه روش حســابداری نقــدی کامــل شــباهت زیــادی دارد. تفــاوت 
ــابداری   ــی، حس ــت )باباجان ــت هزینههاس ــایی و ثب ــوه شناس ــده در نح ــل ش ــدی تعدی ــای نق ــا مبن ــل ب ــدی کام ــای نق مبن

کنترلهــای دولتــی، 1385( 
 از بیــن پنــج مبنــای پذیرفتــه شــده حســابداری تنهــا مبنــای تعهــدی جــز اســتانداردهای حســابداری محســوب مــی گــردد و 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی طــی بخشــنامه شــماره 54/215189 مــورخ 1393/12/20 دســتگاه هــای اجرایــی را موظــف 
بــه پیاده ســازی نظــام حســابداری بخــش عمومــی )حســابداری تعهــدی( از ابتــدای ســال 1394 کــرده اســت. هــدف از انجــام 
ایــن کار ارتقــای کیفیــت نظــارت مالــی بــر دســتگاه های دولتــی و حرکــت بــه ســمت بودجه ریــزی عملیاتــی در ســطح دولــت 

. ست ا
الزم بــه ذکــر اســت حتــی قبــل از ابــاغ بخشــنامه مذکــور طبق مــاده 95 قانــون مالیاتهــای مســتقیم ، بــر رعایت اســتانداردهای 

حســابداری تاکیــد شــده و در صــورت عــدم رعایــت، مشــمول مــاده 97 ایــن قانــون مــی گردد .

هـدف:
1 . هــدف  ایــن  اســتاندارد، تعییــن مبنــای  ارائــه صورتهــای  مالــی  بــا مقاصــد عمومــی  یــک  واحد گزارشــگر  به منظــور حصــول  
اطمینــان  از قابلیــت  مقایســه بــا صورتهــای  مالــی  دوره هــای  قبــل  آن  واحــد و صورتهــای  مالــی  ســایر واحدهــای  گزارشــگر اســت. 
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بــرای  دســتیابی  بــه ایــن  هــدف ، در ایــن  اســتاندارد ماحظــات  کلــی  مرتبط بــا نحــوه ارائــه صورتهــای  مالــی ، رهنمودهایــی  دربــاره 
ســاختار آنهــا و حداقــل  الزامــات  درخصــوص  محتــوای  صورتهــای  مالــی  تهیــه شــده برمبنــای تعهــدی ارائــه شــده اســت . شناســایی، 
اندازه گیــری و افشــای معامــات و ســایر رویدادهــای خــاص در ســایر اســتانداردهای حســابداری بخــش عمومــی مطــرح خواهــد 

. شد
دامنه کاربرد:

2 . الزامــات  ایــن  اســتاندارد بایــد در مــورد  کلیــه ”صورتهــای  مالــی  بــا مقاصــد عمومــی “ کــه بر اســاس  اســتانداردهای  حســابداری  
بخــش عمومــی، برمبنــای تعهــدی تهیــه و ارائــه می شــود، بــکار گرفتــه شــود.

ــه نیازهــای   ــرای  پاســخگویی  ب ــا مقاصــد عمومــی  )کــه از ایــن  پــس  صورتهــای  مالــی  نامیــده می شــود( ب 3 . صورتهــای  مالــی  ب
اســتفاده کنندگانی  تهیــه می شــود کــه در موقعیــت  دریافــت  گزارشــهایی  متناســب  بــا نیازهــای  اطاعاتــی  خــاص  خــود نیســتند. 
صورتهای مالــی به صــورت جداگانــه یــا همــراه بــا ســایر گزارشــها ارائــه می شــود. ایــن اســتاندارد بــرای اطاعــات مالــی فشــرده 

میــان دوره ای کاربــرد نــدارد.
ــز  ــی نی ــی تلفیق ــرای صورتهای مال ــه، ب ــورت جداگان ــگر به ص ــی یک واحد گزارش ــر صورتهای مال ــتاندارد عاوه ب ــن اس 4 . ای

کاربــرد دارد.
5 . ایــن اســتاندارد در مــورد کلیــه واحدهــای بخــش عمومــی به اســتثنای واحدهایــی کــه تهیــه صورتهای مالــی آنهــا براســاس 
ــه  ــرد دارد. بر این اســاس شــرکتهای دولتــی ملزم ب اســتانداردهای حســابداری بخــش تجــاری )انتفاعــی( مناســب تر اســت، کارب

رعایــت اســتانداردهای حســابداری بخــش تجــاری )انتفاعــی( هســتند.
تعاریـف:

هدف  صورتهای  مالی :

6 . اصطاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر، بکار رفته است:
ــان  ــه فقــط در زم ــوع )و ن ــان وق ــی در زم ــی اســت کــه بر اســاس آن معامــات و ســایر رویدادهــای مال مبنــای تعهــدی: مبنای
ــوط  ــی دوره  مرب ــا پرداخــت وجه نقــد( شناســایی و در اســناد و مــدارک حســابداری ثبــت می شــود و در صورتهای مال دریافــت ی
ــا  ــا و هزینه ه ــص، درآمده ــا، ارزش خال ــا، بدهیه ــامل داراییه ــدی ش ــای تعه ــایی برمبن ــل شناس ــر قاب ــد. عناص ــکاس می یاب انع

می باشــند.
دارایی: منبع تحت کنترلی است که برای واحد گزارشگر دارای خدمات بالقوه و یا منافع اقتصادی آتی باشد.

بدهی: تعهد فعلی واحد گزارشگر است که ایفای آن مستلزم خروج منافع از واحد گزارشگر خواهد بود.
ارزش خالص: عبارت است از ارزش کل داراییها منهای ارزش کل بدهیهای واحد گزارشگر.

درآمــد: عبــارت اســت از افزایــش در داراییهــا، کاهــش در بدهیهــا، و یــا ترکیبــی از هــر دو کــه منجر بــه افزایــش ارزش خالــص 
ــود. ــی دوره می ش ط

ــه کاهــش ارزش خالــص  ــا ترکیبــی از هــر دو کــه منجر ب هزینــه: عبــارت اســت از کاهــش در داراییهــا، افزایــش در بدهیهــا، ی
ــود. ــی دوره می ش ط

ــی  ــای صورتهای مال ــه برمبن ــات اقتصــادی اســتفاده کنندگان ک ــر تصمیم ــد ب ــه بتوان ــی اســت ک اطالعــات با اهمیــت: اطاعات
ــات  ــف اطاع ــا تحری ــذف ی ــزان ح ــت و می ــه ماهی ــه ب ــت ک ــبی اس ــوم نس ــک مفه ــت، ی ــذارد. اهمی ــر گ ــود، تأثی ــاذ می ش اتخ

ــتگی دارد. ــوط بس ــرایط مرب ــاوت در ش ــاس قض بر اس

ــاره وضعیــت  مالــی و تغییــر در وضعیــت مالــی یک واحد گزارشــگر اســت  کــه  ــه اطاعاتــی   درب 7 . هــدف  صورتهــای  مالــی ، ارائ
بــرای  طیفــی  گســترده از اســتفاده کنندگان  در اتخــاذ تصمیمــات  اقتصــادی  و ارزیابــی مســئولیت پاســخگویی مفیــد واقــع شــود. 

ــه می شــود: ــر ارائ ــاره مــوارد زی ــی  درب ــی  یــک  واحد گزارشــگر  اطاعات ــن  هــدف ، در صورتهــای  مال ــه ای به منظــور دســتیابی  ب
انــواع و میــزان منابــع در دســترس بــرای ارائــه خدمــات در دوره جــاری و دوره هــای آتــی و کفایــت منابــع هــر ســال بــرای مصــارف 

ــال؛ همان س
میزان، منشا و نحوه استفاده از منابع تحصیل شده طی دوره گزارشگری؛

بهاي تمام شده خدمات ارائه شده طی دوره و محل تأمین منابع آن؛
نحوه مصرف منابع و انطباق آن با بودجه های مصوب؛

ــاز  ــع مورد نی ــزان و منشــا مناب ــی بهاي تمام شــده و می ــه پیش بین ــات راجــع ب ــه اطاع ــی شــده از جمل ــی پیش بین ــات آت خدم
بــرای آن.
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مهندس محمد رضا گیاهی
مدرس فنی وحرفه ای  دانشجوی ارشد برق

معرفی نرم افزار دیالوکس

نــرم افــزار دیالوکــس بــرای محاســبات و طراحــی نــور پــردازی و چیدمــان چــراغ هــا در معابــر و خیابــان و همچنیــن فضــا هــای 
داخلــی ســاختمان بــا توجــه بــه بازتــاب نــور اجســام داخــل مثــل )مبــل، دیــوار، گلــدان و...( مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

محاســبات ایــن نــرم افــزار بــا روش هــای مرســوم و فرمــول هــای پیشــنهادی در اســتاندار DIN  انجــام میگیــرد ایــن روش باعث 
شــده محاســبات و خروجــی هــای ایــن نــرم افــزار از دقــت عمــل بــاال و کیفیــت مطلوبــی بــر خــوردار باشــد. ورودی داده هــا 
در ایــن نــرم افــزار  بــه راحتــی انجــام میشــود، بعــد از اتمــام محاســبات مــی تــوان شــرایط محیطــی را شــبیه ســازی کــرد و 
ارائــه فضــای ســه بعــدی محاســباتی بــرای کاربــر و روش چینــش چــراغ هــا و شــعاع نــور مناســب المــپ هــا یکــی از قابلیــت 
هــاای ایــن برنامــه اســت. عــاوه بــر آن مــی تــوان تعــداد المــپ هــای اســتفاده شــده و وات مصرفــی آن هــا را مشــاهده کــرد.
ایــن نــرم افــزار بــا قــرار دادن ابــزار هــای ویــژه طراحــی ایــن امــکان را بــه کاربــر مــی دهــد کــه فایــل اتوکــد خــود را بــا پســوند 
dxp در داخــل نــرم افــزار Dialux بــاز کــرده و چراغهــای موجــود در بــازار را بــا دانلــود Plugin هــای رایــگان دراینترنــت نظیــر 
Osram یــا  Philips یــا Mazinoor یــا ... در طراحــی خــود بــا ســلیقه شــخصی قــرار دهــد و محاســبات روشــنایی را کــه بــا 

دســت بســیار زمــان گیــر و خســته کننــده و بــا خطــای زیــاد مــی باشــد را در ایــن نــرم افــزار انجــام دهــد...
ــن  ــای ای ــا اســتفاده از منوه ــه ب ــا نوشــته شــده و ضمــن اینک ــا ی روز دنی ــن اســتاندارد ه ــر اســاس آخری ــزار ب ــرم اف ــن ن ای
نرم افــزار بــه راحتــی مشــخصات نــوری چراغهــای روشــنایی )lighting Fixture( شــرکتهای معتبــر خارجــی  و داخلــی فعــال 

ــرارداد ــتفاده ق ــورد اس ــرد و م ــد download ک ــت را می توان ــن صنع در ای
تامیــن روشــنایی بــا بــه کارگیــری منابــع طبیعــی یــا مصنوعــی انجــام مــی گــردد. اولویــت بــا منبــع طبیعــی خورشــید اســت 
امــا کار در مکانهایــی بــا عمــق زیــاد و یــا در ســاعات نامناســب امــکان اســتفاده از روشــنایی خورشــید را محــدود و گاه غیرممکن 
مــی نمایــد. لــذا مــی تــوان بــه روش هــای فنــی و بــا اســتفاده از اصــول طراحــی فنــی بــا اســتفاده از منابــع الکتریکــی روشــنایی 

کافــی و مطلوبــی را تأمیــن نمــود. شــدت روشــنایی خورشــید در یــک روز تابســتان 100000 لوکــس اســت.

اصول طراحی روشنایی طبیعی )با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران(                                                         

* طراحــی بنــا بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه پنجــره هــای اصلــی در ســمت جنــوب، 
جنــوب غربــی و جنــوب شــرقی قــرار گیرنــد.

* در صورتــی کــه امــکان طراحــی پنجــره در ســمت جنــوب نباشــد بایســتی از پنجــره 
هــای ســقفی کــه بــه صــورت قائــم نصــب شــده باشــند کمــک گرفــت. نصــب پنجــره 
ــش مســتقیم  ــت تاب ــی و هدای ــادی را از نظــر ایمن ــی مشــکات زی ــای ســقفی افق ه

خورشــید در پــی خواهــد داشــت
* ترتیبــی اتخــاذ گــردد  کــه عمــق فضــا )فاصلــه پنجــره از ضلــع مقابــل( بــه حداقــل 
ممکــن کاهــش یابــد. در صــورت لــزوم پنجــره هــای قائــم ســقفی مــی توانــد مفیــد 

باشــد.  
* پوشــش ســطوح داخلــی بایــد دارای رنــگ و ضریــب انعــکاس مناســب بــرای توزیــع 
بهتــر روشــنایی باشــد. بــرای کــف ضریــب انعــکاس 0.3 و بــرای دیوارهــا 0.5 و ســقف 
ــف صــورت  ــا و ک ــت دیواره ــواره نظاف ــه هم ــود. الزم اســت ک ــی ش 0.7 پیشــنهاد م

پذیــرد.
* کلیــه دســتگاه هــا و تجهیــزات و لــوازم بایــد دارای پوشــش رنــگ مایــم بــا ضریــب 

0.5 بــوده و دائمــا نظافــت گردنــد.
ــش  ــل بازتاب ــه دلی ــراق ب ــا وجــود ســطوح ب ــای ب ــا و ابزاره * اســتفاده از دســتگاه ه

ــور و ایجــاد خیرگــی مجــاز نیســت. شــدید ن
ــت  ــن حال ــرا در ای ــند زی ــته باش ــه داش ــقف ادام ــی س ــا نزدیک ــد ت ــا بای ــره ه * پنج

ــد ــری دارن ــی بهت بازده
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مراحل محاسبه اجرای تاسیسات روشنایی در روش تقسیم ناحیه کار :

انتخــاب سیســتم روشــنایی و نــوع چــراغ معمــوال بــرای ســالن هــای بــا ارتفــاع بــاالاز 
ــرای  چــراغ هــای ســدیم پرفشــار والمــپ هــای گازی جیــوه ای اســتفاده میشــود وب
ســالن هــای بــا ارتفــاع کــم تــر از 5 متــر ماننــد ســالن هــای بیمارســتان .مــدارس و 

مکانهــای عمومــی از المــپ هــای فلورســنت اســتفاده مــی شــود
معمــوال در مــکان هــای بــا کاربــری عمومــی ماننــد راه رو هــای بیمارســتان از المــپ 

250lux  اســتفاده میشــود.
در مرحلــه بعــد تعییــن ابعــاد اتــاق و پارامترهایــی کــه در آن مقادیــر مشــخص میشــود 

مثــل ناحیــه کف.ســقف.دیوار را بایــد در نظــر گرفــت.
در آخــر محاســبه ضرایــب تقســیم ناحیــه ای: در ایــن روش نواحــی ســه گانــه بــا پارامترهــای ccr,rcr,fcr مشــخص میشــود 

.
بــرای بدســت آوردن ضریــب انعــکاس ســقف pcc از دو پارامتــر اســتفاده میکنیــم  pw و نســبت تقســیم ناحیــه ای ســقف 

.ccr و کــف
برای محاسبه ای ضریب موثر انعکاس کف pfc از نسبت تقسیم  pw-fcr استفاده میکنیم

ــه تقســیم  ــوط ب ــه قبــل pcc- pfe و از جــدول مرب ــارا متــر هــای بدســت آمــده از مرحل ــاق از پ محاســبه ای ضریــب ات
ــه میشــود . ــا اســتفاده از pcc-pw-rcr-pfe معمــوال %20 در نظــر گرفت ــه ای اســتفاده میشــود . کــه در جــدول ب ناحی
در ایــن روش عــاوه بــر ضرایــب انعــکاس  pc-pw-pf.دو ضریــب انعــکاس دیگــر کــه از بازتــاب نــور بــر روی دیــوار ایجــاد 

شــده اســت در نظــر میگیریــم کــه عبــارت انــد از pcc,pfc میباشــد
سه شاخص فضا به نسبت ناحیه اتاق سقف و کف نامیده می شوند را روش لومن گویند.

هــدف روش شــارنوری یــا لومــن، تعییــن تعــداد و محــل قــرار گیــری چــراغ هــا بــرای تامیــن شــدت روشــنایی متوســط 
روی ســطح کار مــی باشــد ایــن روش معمــوال جهــت محاســبات روشــنایی داخلــی بــه کار میــرود.

مثال:یــک دفتــر کار دارای طــول 8 متــر عــرض  6 متــر وارتفــاع 3 متــر ضرایــب انعــکاس ســقف 0.7 دیــوار 0.5 وکــف 0.3 
اســت شــدت روشــنایی الزم روی کار در ارتفــاع 80 ســانتی متــری از کــف  500 اســت بــا اســتفاده از چــراغ شــماره 2 و 
جــدول کــه بــا دو المــپ5000 لومــن شــار نــوری تولیــد میکنــد تعــداد چــراغ هــای الزم و وضعیــت نصــب آن را معیــن 

کنیــد؟
پس از وارد کردن اطاعات به داخل برنامه دیالوکس سرانجام تصویر زیر بدست می آید.
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اتصاالت عنکبوتی
تهیه و تنظیم : مهندس مونا ضمیری مفید         کارشناس معماری

ویژگی های نماها با سیستم اسپایدر

اجزای تشکیل دهنده نماهای اسپایدری

انواع سازه ها

سازه های کابل کششی

* زیبایي منحصر به فرد
* ابعاد بسیار بزرگ شیشه

* دید کامل منظره بدون مزاحمت 
پروفیل و خطوط عمودي و افقي

* قابلیت اجراي انواع قوس، هرم، 
کره و سطوح چند قوسي

* روتل
* شیشه

* اسپایدر* سازه

بادبندهــا و اســتراکچرهای کامــًا محاســبه شــده کــه اســکلت اصلــی نمــا را تشــکیل مــی دهنــد بــا در نظــر گرفتــن فشــارهای 
خارجــی ماننــد بــاد یــا زلزلــه و وزن و ارتفــاع شیشــه هــای نمــا و قــدرت خریــد مصــرف کننــده طراحــی مــی گــردد . البتــه 
مهمتریــن عامــل در انتخــاب بادبندهــا ســبک معمــاری ســاختمان و دکوراســیون داخلــی مــی باشــد کــه بایــد توأمــاً مجموعــه 

ای زیبــا و هنرمندانــه را بــه نمایــش بگــذارد. بابندهــا ی معمــول و مــورد اســتفاده بــه شــرح زیــر مــی باشــد :
* سازه های کابل کششی                                                 * سازه های فلزی

* سازه های فضاکار                                                        * سازه های شیشه ای
* استفاده از اجزای نمای ساختمان

 بادبندهایــی بــا اســتفاده از ســیم بکســهای تمــام اســتیل بــا اســتفاده از اتصــاالت مخصــوص کــه در تلفیــق بــا نمــای شیشــه 
 ،High tech ای در ذهــن نمــای بادبانهــا و طنابهــای کشــتیهای بادبانــی را زنــده مــی کنــد. ادغــام ایــن نــوع بادبنــد بــا معمــاری

ترکیبــی مــدرن و تحســین برانگیــز را در مقابــل چشــمان بیننــده بــه وجــود مــی آورد.
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 سازه های فلزی 

 سازه های فضاکار

سازه های شیشه ای

اسپایدر

روتل ها

شیشه ها

* بادبندهایی که به وسیله لوله های فلزی یا استیل طراحی می گردد.
ــه کار  ــرای پوشــش نمــای ســاختمان ب * البتــه در مــواردی کــه شیشــه هــا ب

گرفتــه مــی شــود از اســکلت ســاختمان کمــک گرفتــه مــی شــود .

* بادبندهایــی بــا اســتفاده از ســازه هــای فضایــی کــه اســتحکام نمــا را تضمیــن 
ــد تمــام  ــه هــا و اتصــاالت ایــن ســازه هــای فضایــی مــی توان مــی نمایــد . لول

اســتیل یــا گالوانیــزه بــا رنــگ اپوکســی یــا آلومینیــوم باشــد .

* بادبندهــای شیشــه ای کــه بــه صــورت قائــم بــه وســــیله اســــپایدر بــرای 
ــای  ــاع ه ــت اســتفاده در ارتف ــه قابلی ــردد ک ــی گ ــتفاده م ــا اســ ــت نم تقوی

ــدارد . ــد را ن بســیار بلن

ــه صــورت    اتصــاالت و بســتهای اســپایدر کــه تمــام اســتیل مــی باشــد و ب
چنگکــی دارای نقــاط اتصالــی Fix Point (  (بــه شیشــه اســت کــه همــواره 

ماننــد ســیبک قابلیــت حرکــت بــه جهــات مختلــف را دارا مــی باشــد. 
ــات شیشــه  ــک از قطع ــن اتصــاالت نگهداشــتن هری ــم ای ــات مه  از خصوصی
بــه صــورت مســتقل در کنــار هــم بــدون وارد آمــدن هیچگونــه فشــاری بــه 
قطعــات کنــاری یــا پاییــن دســتی مــی باشــد و بدلیــل داشــتن نقــاط اتصالــی 
بــه شیشــه بــا قابلیــت حرکــت بــه جهــات مختلــف مــی توانــد کلیه فشــارهای 
ــه  ــال ب ــدون انتق ــاختمان را ب ــت س ــت و حرک ــاطی و نشس ــاض و انبس انقب

شیشــه هــا بــه راحتــی تحمــل نمایــد.

* بــرای ارتبــاط میــان شیشــه هــای طوالنــی کــه ابتــدا و انتهــای آنهــا مهــار شــده و بایــد در میــان بــه هــم مهــار شــوند از وســایلی 
بــه نــام روتــل اســتفاده مــی شــود . 

* شیشــه هایــی بــا ابعــاد بــزرگ کــه بــه وســیله تکنیکهــای مختلــف ماننــد لمینــت و ســکوریت کامــًا ایمــن گردیــده اســت . در 
ضمــن بــا اســتفاده از شیشــه هــای کنتــرل کننــده انــرژی  Reflective,Sunergy  و غیــره بــا تلفیقــی از تکنیکهــای دو جــداره بــا 

گاز عایــق و لمینــت طلقــی بــه عاملــی بــرای ایزوالســیون کامــل ســاختمان تبدیــل مــی گــردد .
* ضمنا حمل این شیشه ها  به دلیل وزن باال و اهمیت  کاربرد ، امری مهم است  که باید در آن نهایت دقت را کرد .

* پــر کــردن فاصلــه مــورد نیــاز در بیــن شیشــه هــا بــا چســب هــای تلفیقــی کــه ضامــن ســامت شیشــه هــا و ایزوالســیون نمــا 
مــی باشــد . )ایــن مــورد در کشــور مــا در نصــب شیشــه هــای جــام بــه صــورت عمــدی کامــًا نادیــده گرفتــه مــی شــود کــه باعــث 

تأســف اســت(
* حــاال میتــوان از ترکیــب مناســب عناصــر فــوق نمــای تمــام شیشــه ای بــا بهتریــن دیــد بــدون اســتفاده از فریــم و قــاب هــای 
فلــزی معمــول، بــدون محدودیــت در ارتفــاع یــا پهنــا بــه صــورت معلــق بــا قطعاتــی مســتقل بــدون فشــارهای عمــودی و افقــی بــه 

روی قطعــات پاییــن دســتی، بــه وجــود آورد کــه خــود یکــی از عجایــب دوره اخیــر در معمــاری مــی باشــد. 
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راهکارهای کاهش مصرف باطری در 
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کاهش مصرف باتری لپ تاپ و تبلت در ویندوز 10

ده راه بـرای افـزایش عمـر باتـری موبـایل 

ــد کاهــش  ــن قابلیــت جدی ــه ی ای ــز شــده اســت. وظیف ــام Battery Saver مجه ــه ن ــدی ب ــه قابلیــت جدی ــدوز 10 ب وین
ــر آن اســت.  ــش طــول عم ــت شــما و افزای ــا تبل ــاپ و ی ــری  لپ ت ــزان مصــرف بات می

ــن  ــرد.  در ای ــات ســخت افزاری صــورت می گی ــه و بهینه ســازی تنظیم ــای پس زمین ــردن فعالیت ه ــا محــدود ک ــن کار ب ای
ترفنــد بــه نحــوه ی اســتفاده از Battery Saver و جزئیــات آن خواهیــم پرداخــت.

ــا از  ــد و ی ــک کنی ــن Action Center کلی ــر روی آیک ــت در Taskbar ب ــی اس ــازی Battery Saver کاف ــرای فعال س ب
ــد. ــتفاده کنی ــی Ctrl+A اس ــای ترکیب کلیده

اکنون کافی است بر روی کاشی Battery saver کلیک کنید.
خواهید دید که عامتی بر روی آیکن باتری در Taskbar نیز درج می گردد.

حال توسط اپلیکیشن Settings به System > Battery Saver مراجعه کنید.
اکنون بر روی Battery use کلیک کنید.

ــن  ــرا و همچنی ــال اج ــن های در ح ــک از اپلیکیش ــر ی ــط ه ــری توس ــرف بات ــزان مص ــد می ــه می توانی ــن صفح در ای
ســرویس های در حــال اجــرا را مشــاهده کنیــد.

ــر روی Change background app settings می توانیــد اجــرای هــر یــک از اپ هــا در پس زمینــه را فعــال  ــا کلیــک ب ب
یــا غیرفعــال کنیــد.

همچنیــن شــما می توانیــد کاری کنیــد کــه قابلیــت Battery Saver بــه طــور خــودکار و هنگامــی کــه عمــر باتــری بــه 
حــد خاصــی )مثــًا 50%( رســید فعــال شــود.

برای این کار در همان تب Battery saver بر روی Battery saver settings کلیک کنید.
اکنون می توانید مشخص کنید در چند درصد، این قابلیت فعال شود.

تــا بــه حــال در موقعیتــی قــرار گرفتــه ایــد کــه باتــری گوشــی در حــال تمــام شــدن اســت و امــکان شــارژ آن وجــود نــدارد؛ 
شــما هــم بــه شــدت بــه گوشــیتان نیــاز داریــد! 

در ایــن گونــه مواقــع دانســتن ترفندهایــی کــه باعــث افزایــش عمــر باتــری گوشــی مــی شــوند بســیار مفیــد اســت. مــا در 
ــرای شــما توضیــح  ــرای افزایــش میــزان شــارژدهی گوشــی ب ــه اختصــار، 10 ترفنــد ســاده و کاربــردی را ب ایــن مطلــب ب

داده ایــم. 
ویبره و زنگ گوشی را قطع کنید 

ویبــره یــا همــان لــرزش گوشــی از جملــه دشــمنان باتــری گوشــی هاســت. اگــر در موقعیتــی هســتید کــه بــدون شــنیدن 
زنــگ موبایــل و فقــط از طریــق نــور گوشــی متوجــه تمــاس مخاطــب مــی شــوید، پــس زنــگ و ویبــره را خامــوش و غیــر 

فعــال کنیــد تــا باتــری بیشــتر عمــر کنــد. 
کــم کــردن صــدا تــا کمتریــن میــزان نیــز کمــک کوچکــی بــه ذخیــره باتــری مــی کنــد. البتــه اســتفاده از زنــگ هــای 
ســاده کــه پیــش فــرض خــود گوشــی هســتند و بــه اســتفاده از پردازنــده نیــاز ندارنــد نیــز کمــک شــایانی بــه حفــظ باتــری 

مــی کنــد. 
از فالش استفاده نکنید 

ســعی کنیــد خیلــی از فــاش دوربیــن موبایــل هــا اســتفاده نکنیــد زیــرا ایــن گجــت کوچــک، انــرژی زیــادی الزم دارد و 
بــرای ایــن منظــور از باتــری گوشــی اســتفاده مــی کنــد. 

به ویژه هنگام گرفتن چند عکس پشت سرهم، باتری بیشتری مصرف می شود. 
میزان نور صفحه نمایش را کم کنید 

صفحــه نمایــش گوشــی هــای هوشــمند بــزرگ هســتند و ایــن مســاله باعــث مصــرف بیشــتر باتــری مــی شــود. البتــه بعضی 
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ــور  ــه صــورت خــودکار در محیــط هــای روشــن، ن ــد. ایــن حســگر ب ــور دارن ــازار حســگرهای تنظیــم ن مــدل هــای موجــود در ب
نمایشــگر را کــم و در محیــط هــای تاریــک آن را زیــاد مــی کنــد. 

امــا در کل بــا کــم کــردن نــور صفحــه نمایــش و قــرار دادن آن در کمتریــن میــزان، مــی تــوان تــا 50 درصــد انــرژی را ذخیــره و 
عمــر باتــری را بیشــتر کــرد. نمایشــگر گوشــی هــای تلفــن همــراه بعــد از مدتــی بــی اســتفاده مانــدن خامــوش مــی شــوند.

 ایــن امــر کمــک بســیاری در افزایــش میــزان شــارژدهی باتــری مــی کنــد. در نتیجــه کاربــر مــی توانــد بــا کــم کــردن ایــن زمــان 
از طریــق تنظیمــات صفحــه نمایــش بــه کاهــش مصــرف باتــری گوشــی اش کمــک کنــد. 

برنامه هایی که نیاز ندارید را غیرفعال کنید 
برنامــه هــای کاربــردی گوشــی و نــرم افزارهایــی همچــون بلوتــوث، GPRS، وای فــای و GPS جــزو مصــرف کننــده گان اصلــی 

باتــری بــه شــمار مــی رونــد. 
ایــن برنامــه هــا در حالــت فعــال حتــی اگــر اســتفاده نشــوند، بــاز هــم باتــری مصــرف مــی کننــد. شــاید بتــوان آنهــا را خورنــده 
باتــری دانســت. بــه همیــن دلیــل بــرای ذخیــره باتــری و افزایــش عمــر آن بهتــر اســت برنامــه هایــی کــه نیــاز نداریــم را غیرفعــال 

کنیــم. 
به جای تماس و ایمیل از پیام کوتاه استفاده کنید 

ارســال ایمیــل 2 تــا 4 برابــر بیــش از برقــراری تمــاس انــرژی مصــرف مــی کنــد. در مواقــع ضــروری کــه باتــری نفــس هــای آخــرش 
را مــی کشــد هرگــز ایمیلــی ارســال نکنید.

 بــه جــای نوشــتن و فرســتادن نامــه الکترونیــک، بــا مخاطبتــان تمــاس بگیریــد. اگــر کارتــان طــوری اســت کــه مــی تــوان پیــام 
کوتــاه فرســتاد، بهتــر اســت آن را اس ام اس کنیــد. زیــرا فقــط نوشــتن پیــام کوتــاه باتــری مصــرف مــی کنــد و ارســال آن هیــچ 

نیرویــی نمــی خواهــد. 
صداهای غیرضروری را قطع کنید 

بیشــتر گوشــی هــا صداهــای کوتاهــی بــرای فعالیــت هــای خــود دارنــد. بــه طــور مثــال، کلیدهــای صفحــه کلیــد یــا کــی پــد 
ــا موســیقی کوتاهــی همــراه هســتند.  هنــگام تایــپ صــدا دارنــد یــا خامــوش و روشــن شــدن گوشــی ب

ــا  ــه ب ــری هســتند ک ــزان شــارژدهی بات ــدازه خــود باعــث کاهــش می ــه ان ــز ب ــا و موســیقی هــای غیرضــروری نی ــه صداه اینگون
ــری شــد.  ــوان باعــث عمــر بیشــتر بات قطعشــان مــی ت
فقط برای برقراری تماس از گوشی استفاده کنید 

بــازی کــردن، تماشــای ویدئــو، تماشــای عکــس و بــزرگ و کوچــک کــردن آنهــا و اســتفاده از اینترنــت و وب گــردی، همــه دشــمنان 
ــتند.  باتری هس

پــس هنگامــی کــه در تــاش بــرای روشــن نگــه داشــتن گوشــی هســتید از هیــچ کــدام از ایــن برنامــه هــا اســتفاده نکنیــد. بهتــر 
اســت ایــن جــور مواقــع از گوشــی فقــط بــرای برقــراری تمــاس اســتفاده کنیــد. 

اگر آنتن دهی ضعیف است گوشی را خاموش کنید 
ــژه در مــکان هایــی کــه آنتــن  ــه وی ــادی مصــرف مــی کنــد. ب ــرای آنتــن یکــی از مــواردی اســت کــه باتــری زی جســت وجــو ب
ضعیــف اســت گوشــی مــدام بــه دنبــال ســیگنال مــی گــردد و همیــن امــر عمــر آن را مــی کاهــد. پــس در مــکان هایــی کــه تحــت 

پوشــش شــبکه موبایــل نیســتند بهتــر اســت گوشــی خــود را خامــوش کنیــد
 یــا در حالــت پــرواز )Flight( بگذاریــد. مــکان هــای شــلوغ و پــر رفــت و آمــد نیــز باعــث فعالیــت بیشــتر گوشــی و افزایــش مصــرف 

باتــری مــی شــود زیــرا تعــداد کاربرانــی کــه از یــک دکل واحــد اســتفاده مــی کننــد افزایــش مــی یابــد. 
از مرگ باتری جلوگیری کنید 

ــه  ــده ک ــش آم ــان پی ــال برایت ــه ح ــا ب ت
باتــری موبایــل چندســلول شــارژ را نمایــش 
ــاس  ــک تم ــا ی ــان ب ــا ناگه ــد ام ــی ده م
ــوش شــده و دســتتان  ــاه گوشــی خام کوت

ــد!  ــته باش ــا گذاش را در حن
ایــن یعنــی باتــری شــما عمــرش را کــرده و 
بــه نوعــی فاســد شــده اســت. کاری بــرای 
چنیــن باتــری هایــی نمــی تــوان انجــام داد 
ــا  ــد، حتم ــده ای ــو خری ــری ن ــر بات ــا اگ ام

توجــه داشــته باشــید
ــری،  ــی شــدن همــه بات  کــه پیــش از خال
آن را دوبــاره شــارژ نکنیــد. ایــن کار باعــث 
مــی شــود ســلول هــای آن بــه مــرور 
بمیرنــد و عمــر آن بــه مــرور کاهــش پیــدا 

مــی کنــد. 
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کارشناس مالیاتی

در بحــث هــای گذشــته بمنظورآشــنائی کاردانهــای محتــرم به 
قســمت هائــی از قانــون مالیاتهــای مســتقیم کــه ارتبــاط ان با 
ــد کــه  ــوده ، تــاش گردی ــر ب فعالیــت شــغلی اجتنــاب ناپذی
حداقــل اطاعــات الزم داده شــود و از قســمتهای دیگــر قانــون 
ــد  ــی باش ــز م ــای عزی ــت کاردانه ــا فعالی ــط ب ــه غیرمرتب ک
ــه در  ــورد ک ــه 2 م ــک ب ــم ، این ــور نمودی ــذرا عب بصــورت گ
چنــد ســال اخیــر بیشــتر مــورد توجــه ســازمان امــور مالیاتــی 
ــدا بحــث کارت  ــم ، ابت ــی نمایی ــاره م ــد اش ــی باش کشــور م
اقتصــادی و متعاقــب آن تســلیم فهرســت معامــات بــه اداره 
ــات  ــی مــی باشــد و در خاتمــه در خصــوص مالی ــور مالیات ام

بــر ارزش افــزوده نیــز اشــاره مــی شــود.
بموجــب مــاده 169 قانــون مالیاتهــای مســتقیم ســازمان امــور 
مالیاتــی کشــور مــی توانــد در صورتیکــه بــه منظــور تســهیل 
ــائل و  ــرد و مس ــی کارب ــان مالیات ــد مودی ــخیص درآم در تش
روشــها و صــورت حســابها و فــرم هائــی را جهــت نگاهــداری 
ــان ضــروری تشــخیص دهــد  ــرای هــم گــروه از آن حســاب ب
مراتــب را تــا آخــر دیمــاه هــر ســال در یکــی از روزنامــه هــای 
کثیراالنتشــار آگهــی کنــد و مودیــان از اولیــن فروردیــن ســال 
ــت  ــدم رعای ــند . ع ــی باش ــا م ــت آنه ــه رعای ــف ب ــد مکل بع
مــوارد مذکــور در مــورد مودیانــی کــه مکلــف بــه نگاهــداری 
دفاتــر قانونــی هســتند موجــب بــی اعتبــاری دفاتــر مربــوط 
خواهــد بــود و در مــورد ســایر مودیــان موجــب تعلــق جریمــه 
ای معــادل بیســت درصــد مالیــات منبــع مربــوط مــی باشــد.

همانطــور کــه ماحظــه فرمودیــد بــا توجــه بــه اینکــه 
کاردانهــای محتــرم در زمــره مودیــان مالیاتــی موضــوع بند ب 
قانــون مــی باشــند بایســتی در پایــان هــر ســال ضمــن تهیــه 
دفتــر و پلمــپ آن در ابتــدای ســال بعــد نســبت بــه تنظیــم 
دفتــر و ثبــت معامــات در آن وفــق مقــررات عمــل نماینــد 
و نداشــتن دفتــر عــاوه بــر جریمــه موجــب تشــخیص علــی 
ــد  ــه خواه ــورد مطالب ــال م ــودی در س ــات م ــاب مالی الحس
بــود .ضمنــاً بــه موجــب مــاده 169 مکــرر بــه ســازمان امــور 
مالیاتــی کشــور اجــازه داده مــی شــود بــرای اشــخاص حقیقی 
ــماره اقتصــادی صــادر  ــامل ش ــی کارت اقتصــادی ش و حقوق
کند.اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه حســب اعــام ســازمان 
امــور مالیاتــی کشــور موظــف بــه اخــذ کارت اقتصــادی مــی 
شــوند ، مکلفنــد بر اســاس دســتورالعملی که توســط ســازمان 
مزبــور تهیــه و اعــام مــی شــود بــرای انجــام دادن معامــات 
خــود صــورت حســاب صــادر و شــماره اقتصــادی مربوطــه را 
ــوده و  ــوط درج نم ــا و اوراق مرب ــابها و فرمه ــورت حس در ص
فهرســت معامــات خــود را بــه ســازمان امــور مالیاتــی تســلیم 
ــدم درج شــماره  ــا ع ــدم صــدور صــورت حســاب ی ــد .ع کنن
اقتصــادی خــود و طــرف معاملــه حســب مــورد یــا اســتفاده از 
شــماره اقتصــادی خــود بــرای معامــات دیگــران بــا اســتفاده 
از شــماره اقتصــادی دیگــران بــرای معامــات خــود مشــمول 
جریمــه ای معــادل 10% مبلــغ مــورد معاملــه ای کــه بــدون 

رعایــت ضوابــط فــوق انجــام شــده اســت ، خواهــد بــود.

بنــا برایــن مودیــان مالیاتــی هــر ســه مــاه فهرســت معامــالت خــود را تحویــل اداره امــور مالیاتــی محــل 
خواهنــد نمــود ، البتــه در مــورد تســلیم فهرســت معامــالت بعضــی از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ابهاماتــی 
وجــود دارد کــه در ایــن خصــوص آگاهــان امــور مالیاتــی نظراتــی را ارائــه نمــوده انــد کــه تاکنــون رفــع 
ابهــام نشــده اســت از جملــه تســلیم فهرســت معامــالت هــر ســه مــاه کــه بعلــت نــوع خدمــات ارائــه شــده 

بــه وســیله کاردانهــای فنــی یکــی از مــوارد ابهــام مــی باشــد.

بــا توجــه بــه توضیحــات داده شــده از بحــث شــماره اقتصــادی 
و فهرســت معامــات خــارج شــده و در خصــوص مالیــات بــر 
ارزش افــزوده مطالبــی را بــه آگاهــی کاردانهــای محتــرم مــی 

رســاند.
ــه عنــوان مالیاتهــای غیــر  ــر ارزش افــزوده ب ــون مالیــات ب قان
ــده  ــر مصــرف کاالهــا و خدمــات وضــع گردی مســتقیم کــه ب
ــر تحقیقــات صــورت گرفتــه در بیــش از  ــا ب ، هــم اکنــون بن
140 کشــور جهــان بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت و حســب 

ــار  ــد ب ــون چن ــن قان ــی کشــور ای ــور مالیات اعــام ســازمان ام
ــه  ــی از جمل ــه دالیل ــا ب ــن بن ــده ، لیک ــه ش ــس ارائ ــه مجل ب
مســائل اقتصــادی ناشــی از جنــگ و غیــره پــس گرفتــه شــده 
و ســرانجام پــس از اظهارنظــر کارشناســان و صاحــب نظــران 
و مطالعــات الزم در مهــر 86 بــه پایــان رســید و جهــت اظهــار 
نظــر شــورای محتــرم نگهبــان و رفــع ایــرادات در تیــر مــاه 87 
ــه وزارت امــور  ــرای اجــرا ب توســط رئیــس جمهــور محتــرم ب

اقتصــادی و دارائــی ابــاغ گردیــد.
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ایــن قانــون مشــتمل بــر 53 مــاده و 47 تبصــره مــی باشــد کــه 
ــب  ــادی تصوی ــیون اقتص ــه 87/02/17 کمیس ــه مورخ در جلس
ــی دارد و هــم  ــت اجرائ ــان قابلی ــد شــورای نگهب ــس از تایی و پ
اکنــون در ادارات امــور مالیاتــی ایــران بــه اجــرا گذاشــته شــده 
ــی  ــال 1387 م ــاه س ــر م ــرای آن از اول مه ــخ اج اســت و تاری

ــون اشــاره  ــن قان ــواد ای ــه بعضــی از م ــن نوشــته ب باشــد .در ای
میشــود ، بموجــب مــاده 3 ارزش افــزوده در ایــن قانــون تفــاوت 
ــا ارزش کاالهــا و  بیــن ارزش کاالهــا و خدمــات عرضــه شــده ب
ــن  ــک دوره معی ــل شــده در ی ــا تحصی ــداری ی ــات خری و خدم

مــی باشــد.

ــاده 12  ــر م ــود و براب ــی ش ــه تقســیم م ــی ســه ماه ــه 4 دوره مالیات ــی ب ــال شمس ــاده 10 هرس بموجــب م
قانــون عرضــه کاالهــا و ارائــه خدمــات زیــر و همچنیــن واردات آنهــا حســب مــورد از پرداخــت مالیــات معــاف 

مــی باشــد.
1- محصوالت کشاورزی فرآوری نشده

2- دام وطیور زنده ، آبزیان ، زنبور عسل و نوغان
3- انواع کود ، سم ، بذر و نهال

4- آرد خبــازی ، نــان ، گوشــت ، قنــد ، شــکر ، برنــج ، حبوبــات و ســویا ،شــیر ، پنیــر ، روغــن نباتــی و شــیر 
خشــک مخصــوص تغذیــه کــودکان

5- کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ ، تحریر و مطبوعات
6- کاالهــای اهدایــی بــه صــورت بالعــوض بــه وزارتخانــه هــا ، موسســات دولتــی و نهادهــای عمومــی غیــر 

دولتــی بــا تاییــد هیــات وزیــران و حــوزه هــای علمیــه بــا تاییــد  حــوزه گیرنــده هدایــا
7- کاالهایــی کــه همــراه مســافر  و بــرای اســتفاده شــخصی تــا میــزان معافیــت مقــرر طبــق مقــررات صادرات 

و واردات   ، وارد کشــور مــی شــود.مازاد بــر آن طبــق مقــررات ایــن قانــون مشــمول مالیــات خواهــد بود.
8- اموال غیر منقول 

9- انــواع دارو ، لــوازم مصرفــی درمانــی ، خدمــات درمانــی ) انســانی،حیوانی و گیاهی ( و خدمات توانبخشــی 
حمایتی و 

10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
11- خدمــات بانکــی و اعتبــاری بانکهــا ، موسســات و تعاونــی هــای اعتبــاری و صنــدوق هــای قــرض الحســنه 

مجــاز و صنــدوق تعــاون
12- خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی 

13- فرش دستباف
14- انــواع خدمــات پژوهشــی و آموزشــی کــه طبــق آئیــن نامــه ای کــه بــا پیشــنهاد مشــترک وزارتخانــه هــای 
علــوم تحقیقــات و فنــاوری ، امــور اقتصــادی و دارایــی ، بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی ، آمــوزش و 
پــرورش و کار و امــور اجتماعــی ظــرف مــدت شــش مــاه از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون بــه تصویــب هیــات 

وزیــران مــی رســد.
15- خوراک دام و طیور

16- رادار و تجهیــزات کمــک ناوبــری هوانــوردی ویــژه فرودگاههــا بــر اســاس فهرســتی کــه بــه پیشــنهاد 
مشــترک وزارت راه و ترابــری و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی تهیــه و ظــرف مــدت شــش مــاه از تاریــخ 

تصویــب ایــن قانــون بــه تصویــب هیــات وزیــران مــی رســد.
17- اقــالم بــا مصــارف صرفــاً دفاعــی ) نظامــی و انتظامــی ( و امنیتــی بــر اســاس فهرســتی کــه بــه پیشــنهاد 
مشــترک وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی تهیــه و بــه تصویــب 
هیــات وزیــران مــی رســد .فهرســت مذکــور از اولیــن دوره مالیاتــی پــس از تصویــب هیــات وزیــران قابــل 

اجــرا خواهــد بــود.

در مــاده 16 قانــون بــه نــرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده اشــاره 
ــوده کــه ســپس  ــون 1/5 % ب شــده کــه در ابتــدای شــروع قان
ایــن نــرخ در ســالهای بعــد دســتخوش تغییــرات گردیــده و در 

ســال 1394 بــه میــزان 9% افزایــش یافتــه اســت.
در مــاده 21 قانــون اشــاره شــده کــه مودیــان مالیاتــی مکلفنــد 
ــتورالعمل  ــه و دس ــق نمون ــر دوره را طب ــی ه ــه مالیات اظهارنام
صــادره حداکثــر ظــرف 15 روز از تاریــخ انقضــاء هــر دوره کــه 
بموجــب مــاده 10 قانــون اشــاره شــده ، 4 دوره مالیاتــی ســه 
ــد و  ــی تســلیم نماین ــور مالیات ــه ادارات ام ــی باشــد ب ــه م ماه
مالیــات متعلقــه را پرداخــت نماینــد. در مــاده 22 قانــون عــدم 
ــی باشــد  ــم خاصــی م ــی مشــمول جرائ ــات قانون انجــام تکلیف

کــه بعنــوان مثــال عــدم ثبــت نــام مــودی 75% مالیــات تعلــق 
و عــدم صــدور صــورت حســاب یــک برابــر مالیــات و عــدم درج 
صحیــح قیمــت در صــورت حســاب یــک برابــر مــا بــه التفــاوت 
مالیــات تعلــق و عــدم درج و تکمیــل اطاعــات صــورت حســاب 
معــادل 25% مالیــات تعلــق و عــدم تســلیم اظهــار نامــه معــادل 
ــدارک  ــناد و م ــر و اس ــه دفات ــدم ارائ ــق و ع ــات تعل 50% مالی
ــات  ــت مالی ــر در پرداخ ــق و تاخی ــات تعل ــادل 25% مالی مع
ــه  ــبت ب ــاه نس ــزان 2% در م ــه می ــه ب ــق جریم ــب تعل موج

مالیــات پرداخــت نشــده و مــدت تاخیــر خواهــد بــود.
ان شاله مطالب فوق جهت آگاهی مفید واقع گردد.
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در مورد بیمه بیشتر بدانیم
تهیه و تنظیم : محمد علی محمدی

مشاور، کارشناس بیمه ، مدرس دانشگاه

حـوادث نـاشی از کـار
ایمنی صنعتی

تعاریف و محتوا

ایمنی

منظور از ایمن و غیر ایمن چیست ؟

مهندسی ایمنی صنعتی

در محیــط هــای صنعتــی بــا وجــود ماشــین آالت و ابــزار فــراوان ، غالبــاً کارگــران در معــرض خطــرات گوناگــون قــرار دارنــد، 
ــه  ــن گون ــروز حــوادث در ای ــز مخاطــرات و احتمــال ب ــد نی ــرد ماشــین آالت در تولی ــش کارب ــن آوری و افزای ــا پیشــرفت ف ب

محیــط هــا فزونــی مــی گیــرد.
ایمنــی صنعتــی علمــی اســت کــه در پیشــگیری از بــروز حــوادث در محیــط کار بــه یــاری انســان مــی شــتابد و همــواره در 

راســتای حفاظــت و حراســت از نیــروی کار و ســرمایه گام بــر مــی دارد.

اصــوالً ایمنــی صنعتــی رشــته ای اســت گســترده کــه بــه مجموعــه تدابیــر ، اصــول و مقرراتــی گفتــه مــی شــودکه بــا بــه کار 
گرفتــن آنهــا مــی تــوان نیــروی انســانی و ســرمایه را در برابــر خطــرات گوناگــون در محیطهــای صنعتــی بــه گونــه ای موثــر 

و کارا نگــه داری کــرد و بــه ایــن وســیله یــک محیــط کار بــی خطــر و ســالم بــرای افزایــش کارایــی کارکنــان بوجــود آورد.

تعریــف ایمنــی عبــارت اســت از میــزان درجــه دور بــودن از خطــر ، واژه )Hazard( کــه در تعریــف علمــی ایمنــی آمــده اســت، 
در واقــع شــرایطی اســت کــه دارای پتانســیل رســاندن آســیب بــه کارکنــان ، تجهیــزات و ســاختمانها ، از بیــن بــردن مــواد یــا 

کاهــش کارایــی در اجــرای یــک وظیفــه از پیــش تعییــن شــده مــی باشــد.
هنگامی که )Hazard( وجود دارد امکان وقوع اثرات منفی یاد شده وجود خواهد داشت.

کلمــه )Danger( گویــای قــرار گرفتــن در معــرض یــک )Hazard( اســت ، بــه ایــن ترتیــب ایمنــی متضــاد )Danger( بــوده 
اســت و در صــدد حــذف خطــرات بالفعــل موجــود در محیــط کار مــی باشــد.

ایمنــی بــه طــور صــد در صــد و متعلــق وجــود نــدارد و عمــًا هــم هیچــگاه حاصــل نخواهــد شــد از اینروســت کــه گفتــه مــی 
شــود ایمنــی حفاظــت نســبی در برابــر خطــرات اســت.

یــک مــکان ، یــک مــکار معیــن و یــا یــک دســتگاه زمانــی ایمــن انگاشــته مــی شــود کــه احتمــال خطــر مــرگ ، مجــروح 
شــدن و یــا ابتــا بــه بیمــاری بــرای کســانیکه در آنجــا بــوده یــا بــا ان دســتگاه کار مــی کننــد در حــد قابــل قبــول پاییــن 
باشــد.به طــور کلــی ، مــی تــوان چنیــن گفــت کــه میــزان خطــر قابــل قبــول بــا پاییــن آمــدن ســطح ایمنــی ، افزایــش و بــا 
افزایــش ســطح ایمنــی کاهــش مــی یابــد . در واقــع بهداشــت حرفــه ای بیماریهــا را کاهــش مــی دهــد و ایمنــی صنعتــی بــه 

کاهــش تمــام خطــرات مــی پــردازد.

ــرای کاهــش وقــوع حــوادث از  ــه تعریــف ایمنــی ، مهندســی ایمنــی عبــارت اســت از مقــررات یــا نظامــی کــه ب ــا توجــه ب ب
طریــق حــذف یــا کنتــرل خطــرات بــکار مــی رونــد.در مهندســی ایمنــی صنعتــی مســائلی کــه ایمــن کــردن محیــط کار مــورد 

توجــه قــرار مــی گیرنــد عبارتنــد از :
الف : پیشگیری از حوادث

ب : عوامل انسانی
ج : طراحی و جانمایی دستگاهها و تجهیزات

د : مدیریت و راهبری ایمنی
ه : آموزش
و : بازرسی
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ــا و  ــاخه ه ــه ش ــت و ب ــده اس ــر ش ــترده ت ــروزه گس ــی ام ــی ایمن ــت مهندس ــه فعالی حیط
ــت از : ــارت اس ــه عب ــت ک ــه اس ــترش یافت ــگاهی گس ــون دانش ــهای گوناگ گرایش

مدیریت خطر
پیشگیری از خطرات

مهندسی آتش سوزی
کنترل خطر

مدیریت و راهبری ایمنی

عوامل اصلی در مدیریت ایمنی 

مدیریــت ، مســئول ایمنــی و بهداشــت کارکنــان اســت ، همانگونــه کــه یــک مدیــر بــرای بهــره وری و ســودآوری مســئولیتی 
ســنگین دارد ، در مــورد ایمنــی و بهداشــت نیــز چنیــن وضعیتــی صــادق اســت .تولیــد از دســت رفتــه ممکــن اســت از طریــق 
بهبــود مدیریــت مجــدداً بدســت آید.امــا هیــچ راهــی بــرای جبــران تلفــات انســانی کــه در نتیجــه بــروز حــوادث حاصــل مــی 
شــود ، وجــود ندارد.ایــن نکتــه مــورد توافــق متخصصــان علــم مدیریــت اســت کــه تنهــا 15 درصــد از مشــکات ســازمان یــا 
کارخانــه ممکــن اســت بوســیله کارکنــان حــل و کنتــرل شــود ، در صورتیکــه 85 درصــد ایــن مشــکات را مــی تــوان از طریــق 

مدیریــت مهــار کــرد.

1- برنامه ریزی ایمنی
2- سازماندهی ایمنی و فعالیت های آن

3- هدایت برنامه های ایمنی
4- کنترل عملکردها و نتایج حاصله
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   بیسکوئیت کره ای
تهیه و تنظیم :فتنه یغمایی

آرد حدود     2پیمانه پودر شکر 175 گرم کره 200 گرم
دارچین در صورت دلخواه      قاشق چای خوری سفیده تخم مرغ 1 عدد زرده تخم مرغ 1 عدد
خالل پسته یا بادام یا کنجد مقداری نمک 1 پَنس وانیل      قاشق چای خوری

دمای فر 350 فارنهایت و زمان پخت 20-25 دقیقه

مـواد الزم :

کــره نــرم شــده ، وانیــل و پــودر قنــد را یــک دقیقــه 
بــا همــزن برقــی زده ، ســپس زرده تخــم مــرغ را 
اضافــه کــرده و بــه هــم زدن ادامــه داده و نمــک 
ــر  ــه خمی ــم ب ــم ک ــم.آرد را ک ــی کنی ــه م ــم اضاف را ه
ــوط  ــی مخل ــق چوب ــا قاش ــک ی ــا لیس ــرده و ب ــه ک اضاف
کــرده ) بعــد از اضافــه کــردن آرد دیگــر نیــاز بــه 
همــزن نداریــم ( . بــه مقــدار دلخــواه دارچیــن را در 
ایــن مرحلــه اضافــه کــرده ، بعــد از اینکــه همــه مــواد 
را بــا هــم مخلــوط کردیــم اگــر احســاس کردیــم خمیــر 
شــل هســت یــک قاشــق آرد اضافــه مــی کنیــم . اگــر 
بخواهیــم بیســکوئیت هــا را قالــب بزنیــم بایــد خمیــر 
را در یــک نایلــون قــرار داده و حــدود نیــم ســاعت در 
ــا  ــر را ب یخچــال گذاشــته ســپس بیــرون آورده ، خمی
وردنــه بــاز کــرده و بــا قالــب مــورد نظــر قالــب بزنیــد.
ــا  ــع ی ــورت مرب ــا را بص ــکوئیت ه ــم بیس ــر بخواهی اگ

مســتطیل بــرش دهیــم دیگــر نیــازی نیســت کــه 
خمیــر را در یخچــال بگذاریــم .خمیــر را در یــک ســینی 
ــرغ  ــک عــدد ســفیده تخــم م ــرده ، ی ــن ک 40×30 په
را در یــک کاســه شکســته و بــا چنــگال کمــی هــم 
ــر  ــفیده خمی ــک س ــا کم ــه و ب ــر ریخت زده و روی خمی
را صــاف کــرده و در آخــر ســینی را کــج کــرده تــا 
اضافــات ســفیده بیــرون بریــزد. بــا کمــک یــک چنــگال 
ــه و  ــودی انداخت ــا عم ــی ی ــای افق ــرح ه ــر ط روی خمی
ــادام  ــالل ب ــا خ ــته ی ــالل پس ــر را خ ــر روی خمی در آخ
ــت  ــد از پخ ــر بگذارید.بع ــه و در ف ــد ریخت ــا کنج و ی
همانطوریکــه بیســکوئیت هــا داغ هســتند ، بُــرش 
بزنید.اگــر بخواهیــم بیســکوئیت هــا کاکائویــی شــوند 
کافــی اســت بــه خمیــر 2-1 قاشــق غذاخــوری پــودر 

ــم. ــه نمایی ــو اضاف کاکائ

1
4

1
1

4
2
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آیـا میـدانیـد؟
DO YOU KNOW?

آیــا مــی دانســتید  200 برابــر طالیــی کــه تاکنــون اســتخراج 
شــده در اقیانــوس هــای جهــان قــرار دارد.

آیــا مــی دانســتید نیویــورک در ابتــدا نیوآمســتردام نامیده 
مــی شــد.

ــا مــی دانســتید تمســاح هــا ســنگ قــورت مــی دهنــد تــا  آی
بــه آنهــا کمــک کنــد عمیــق تــر شــیرجه بزننــد.

آیــا مــی دانســتید کشــور برزیــل نامــش را از دانــه یــا جــوز 
برزیلــی گرفتــه )جــوز برزیلــی نــام درختــی در آمریــکای 
جنوبــی و همچنیــن نــام دانــه ای خوراکــی اســت کــه از 

ایــن درخــت برداشــت مــی شــود(
آیــا می دانســتید جنســیت یــک اســب را مــی توانیــد از روی 
دنــدان هایــش بگوییــد )تعــداد دنــدان هــای نرهــا 40 

و مــاده هــا 36 تــا اســت(.
ــتید کوســه هــا هرگــز متوقــف نمــی شــوند  ــی دانس ــا م آی

ــد. ــی کنن ــتراحت م ــا اس ــد ی ــه خوابن ــی ک ــی زمان حت
آیــا مــی دانســتید کــه.... فالمینگــو مــی توانــد تــا 80 

ســال زندگــی کنــد.
آیــا مــی دانســتید همــه میگوهــا نــر متولــد مــی شــوند امــا 

بــه آهســتگی بــه مــاده تبدیــل مــی شــوند.
آیا مــی دانســتید 90% از تمــام فعالیت هــای آتشفشــانی در 

اقیانــوس رخ مــی دهد.
آیــا مــی دانســتید مــواد غذایــی منجمــد اولیــن بــار در ســال 

1920 معرفــی شــدند.
ــتید کوچــک تریــن اســتخوان بــدن شــما در  ــی دانس ــا م آی

ــرار دارد. ــتان ق گوش
آیــا مــی دانســتید پلیــکان هــا در هــر وعــده غذایــی تقریبــا 
بــه انــدازه یــک ســوم از وزن بدنشــان غــذا مــی خورند.
ــتید جانــوری موســوم بــه »راکــون« قبــل از  ــی دانس ــا م آی

ــا آب بشــوید. ــدا غذایــش را ب ــد ابت ــذا بای صــرف غ
ــون  ــت دو میلی ــر اس ــور ناگزی ــک زنب ــتید ی ــی دانس ــا م آی
دفعــه روی گل هــا بنشــیند تــا بتوانــد یــک لیــوان 

ــد. ــد کن ــل تولی عس
آیــا مــی دانســتید زالــو یکدفعــه 2 تــا 3 ســانتی متــر مکعــب 
ــزی  ــام چی ــال تم ــک س ــد از آن ی ــد و بع ــی مک ــون م خ

نمــی خــورد.
ــا مــی دانســتید  تندروتریــن جانــور روی زمیــن چیتــا یــا  آی
همــان یوزپلنــگ اســت کــه در دشــت هــای آفریقــا یــا 
جنــوب آســیا از جملــه ایــران زندگــی مــی کنــد. گفتــه 
مــی شــود ایــن جانــور مــی توانــد بیــش از پانصــد متــر 
را طــی پانــزده ثانیــه بپیمایــد و طــی کنــد. بــه عبــارت 
ــاعت  ــر در س ــدود 120 کلیومت ــرعت چیتاح ــر، س دیگ

اســت.
آیــا مــی دانســتید هــر چــه از اســتوا بــه ســمت قطــب پیــش 
مــی رویــم، انــدازه موجوداتــی مثــل پنگوئــن هــا، روبــاه 

و وال بــزرگ تــر مــی شــود.



64

استاد فریدون نوزاد
کمیته انتشارات

ــه  ــاه 1306در محل ــن م ــم بهم ــوزاد شش ــدون ن ــتاد فری اس
درویــش مخلــص رشــت دیــده بــه جهــان گشــود. تحصیــات 
ــطه را در  ــت متوس ــال نخس ــه س ــت و س ــی را در رش ابتدای
ــاله دوم را در  ــه س ــت و س ــی رش ــاپور و قاآن ــتان ش دبیرس
ــال  ــپس در س ــت. س ــده اس ــام گذران ــتان نظ ــران دبیرس ته
1322 بــه اســتخدام بانــک بازرگانــی ایــران درآمــد و در طــول 
ــه نمــود. و  ــا سرپرســتی انجــام وظیف خدمــت از کارمنــدی ت
از همــان ســال تاکنــون بــا تمــام جرایــد گیــان بــه صــورت 

ــکاری دارد.  ــم هم ــر منظ ــم و غی منظ
ــا 1332  ــر را از متوســطه آغــاز کــرد و از ســال 1319 ت  تئات
بــه جــد تئاتــر را پــی کــرد ، بــه طــوری کــه نخســتین کســی 
ــال 28-  ــان » را در س ــر گی ــخ تئات ــاب » تاری ــه کت ــود ک ب
ــاب از  ــن کت ــز ای ــک نی ــم این ــت و ه ــم سرش ــه قل 29 را ب
کتابهــای مرجــع هنــری اســت ) ســال 55 بــه چــاپ رســید(. 
نخســتین کتــاب وی ، نمایشــنامه » در راه مکــه » یــا شــهادت 
ــوده کــه در ســالهای 22-23نوشــته  ــک ب خواجــه نظــام المل
شــده اســت. نامــه هــای خــان احمــد خــان گیانــی ، تاریــخ 
ــا عصــر انقــاب ، نقــش  ــاز ت ــد و مجــات گیــان از آغ جرای
احســان اهلل خــان در جنبــش جنــگل از کتابهــای وی اســت 
و ارزشــمندترین آنهــا فرهنــگ » گیلــه گــپ » اســت . گیلــه 
گــپ حاصــل 45ســال تــاش اوســت. اشــتیاق بــه سیاســت و 
ــه ســمت شــناخت رهبــران نهضتهــا  امــور اجتماعــی وی را ب
ســوق داده اســت. ایــن موضــوع وی را بــرآن داشــت تــا 
مطالعــه در رابطــه بــا زندگــی میــرزا کوچــک جنگلــی را آغــاز 
نمایــد. وی جــزو نخســتین افــرادی بــوده کــه در ســال 22 یــا 
ــه ی ســلیمان  ــرزا را در محل ــی کــه اســتخوانهای می 23 زمان
ــخنرانی  ــکان س ــپردند در آن م ــاک س ــه خ ــت ب داراب رش

نمــوده اســت. در ســال 1332 صاحــب امتیــاز روزنامــه انســان 
سوسیالیســت شــد و پــس از کودتــای شــوم 1332 امتیــاز آن 
لغــو گردیــد. فریــدون نــوزاد زمانــی هــم ســردبیر هفتــه نامــه 
صفــدر بــود و از ســال 1316 بــه تئاتــر عاقــه پیــدا کــرده و به 
علــت ذوق و شــوقی کــه داشــت در نمایــش هــای دبیرســتانی 
شــرکت مــی نمــود. بعــد از مدتــی در شــرکت هنــر و ســپس 
در اســتودیو درام رشــت نــام نویســی کــرد و پــس از تعطیلــی 
ــم در کاس  ــر اســتاد دریابیگــی و جلســاتی ه در کاس تئات
تئاتــر اســتاد نوشــین شــرکت نمــود و بــرای افــزودن بیشــتر 
ــن  ــور داویدس ــر پرفس ــود در کاس تئات ــری خ ــات هن معلوم
ــن  ــات وی در ای ــه، از تألیف ــرد و در راه مک ــدا ک ــور پی حض
دوران اســت. فریــدون نــوزاد پــس از بازنشســتگی بیشــتر بــه 
تحقیــق و پژوهــش روی آورد. آثارآهنگیــن اســتاد نــوزاد کــه 
مــورد توجــه خواننــدگان و آهنگســازان قرارگرفتــه بــه شــرح 
ــا صــدا و آواز اســداهلل  ــار ب ــش انتظ ــی باشــد: 1-درآت ــر م زی
خــان رفیعســمیعی در چهــار گاه 2-نغمــه جوانــی بــا آهنــگ 
ــراق  ــا 3-ف ــمیعی در ابوعط ــع س ــان رفی ــداهلل خ ــدای اس وص
یاربــا آهنــگ شــادروان کیهــان دیوانبیگــی و صــدای اســداهلل 
ســمیعی در دشــتی 4-نازنیــن بــا آهنــگ کیهــان دیوانبیگــی 
وصــدای پرویــن تمجیــدی 5- یارســفرکرده بــا آهنــگ 
ــوم  ــگ مرح ــا آهن ــی ب ــا 6-خداحافظ ــی در ابوعط دیوانبیگ
اســماعیل امیــر عطایــی در دشــتی مرحــوم ایــرج افشــار ایــران 
ــوزاد مــراودات فراوانــی داشــته  ــا اســتاد ن شــناس برجســته ب

انــد.
ــازمان  ــک س ــی ی ــه تنهای ــوزاد ب ــتاد ن ــت اس ــد گف الحــق بای
گیــان شناســی انــد همانطــور کــه اســتاد غامحســین 

کــزازی یــک فرهنگســتان ادب.
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 بارانرسزمینخوراکیهای
مهندس رضا شرافت پیما   
بنـام خداوند جـان وخـرد           کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند نام وخداوند جای           خداونـد روزی ده رهنمـایـی

 بهتــر اســت بــی هیــچ مقدمــه ایــی بگویــم ؛ مدتهــا بــود ذهنــم درگیــر تنــوع بســیار 
زیــاد خوراکیهــای گیــان بود.چراکــه در ســفرهای کوتــاه مدتــی کــه  - بــه ســبب 
ــودم  ــه ب ــم دریافت ــتان میرفت ــهرهای اس ــتاها و ش ــه روس ــکاری ام - ب ــغل پیمان ش
ــه  ــم. از سالهای88و89شــروع ب ــی کن ــن حیــث زندگــی م دراســتان شــاخصی از ای
نوشــتن دســتور تهیــه خوراکیهــای محلــی وهمنشــینی وصحبــت بــا کســانی کــه در 
محلهــای مختلــف از نظــر دســتپخت زبانــزد بودنــد نمــودم و کــم کــم کتابــی شــکل 
گرفــت کــه بیشترشــبیه کتــاب آشــپزی  شــد. در کنــار جمــع آوری دســتورات تهیــه 
انــواع خوراکیهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بطــور ارگانیــک خوراکیهــای زیــادی 
داریــم کــه بــا پخــت و پــز ربطــی نــدارد مثــل میــوه هــا و ســبزی هــا  و... ادبیــات 
ــرای بیــان طعمهــا  ــا  خــوراک در گیــان دارد. ب ــی ب فولکلــور مــا نیــز ارتبــاط خوب
ــوده از ظروفــی  کلمــات جالــب و گویایــی داریم.آشــپزخانه هــای گیانــی سرشــار ب
کــه اســامی بســیاری از آنهــا از یــاد رفتــه است.کوهســتانمان منبــع قــارچ هایی اســت 
کــه پژوهشــگران زیــادی را بــه منطقــه مــی کشــاند واغلــب تولیــدات لبنــی برگرفتــه 
از شــیر ، بــه شــکل ســنتی در روســتاهایمان تولیــد مــی شــود در تنــوع تولیــد نــان 

هــا و چلوهــا و پلوهــا نیزهیــچ اســتانی بــه گردمــان نمــی رســد.
ــم کــه  ــی از ســال خوراکــی هــای بخصوصــی داری ــرای هــر فصل ــب اســت کــه ب ال
متناســب طبــع گــرم وســرد همــان زمــان اســت حتــی آداب و ســنن و آییــن هــای 
دینــی و مذهبــی مــا هــم بــی ربــط بــه خــوراک نیســتند.پس حتمــاً ایــن فرهنــگ 
غنــی مــی بایســت نــه تنهــا حفــظ شــود کــه اشــاعه هــم داده شــود.این شــد کــه 
ــاب  ــک کت ــه ی ــم ک ــه ســمتی پیــش رفت ــم را ســازماندهی کــردم   و ب نوشــته های
ــن   ــی شــک ای ــه ب ــاب آشــپزی البت ــک کت ــاً ی ــه صرف ــی بنویســیم ن ــع خوراک جام
ــه امــروز پوشــش داده اســت و وجــه دیگــر  ــا ب کتــاب بیشــترین تنــوع غذایــی را ت
تمایــز آن نــگاه تحقیقــی و ذکــر منطقــه پخــت غذاهاســت.همینطور راهنمایــی بــرای 
گردشــگرانی باشــد کــه در انتخــاب ســوغات وتشــخیص کیفیــت جنــس ســوغات بــه 

آن مراجعــه کننــد.
ایــن کتــاب مزیــن بــه عکســهای رنگــی اســت کــه همگــی منحصــر بــه فــرد هســتند 
ــدر کاران  و از محیــط هــای  مجــازی و غیــره برداشــت نشــده اند.تمامــی دســت ان
و همراهــان از گــروه بازخوانــی تــا عــکاس حرفــه ای و هنرمنــد آن و تصویربــرداران 
ــبزمان  ــتان سرس ــف اس ــاط مختل ــتند و در نق ــی هس ــد گیان ــراح جل ــی و ط خانگ
زندگــی مــی کننــد . ناشــر نیــز اگرچــه در تهــران اســت امــا شــمالی اســت و بــزرگان بخــش ارزشــمندتر کتــاب کــه در صفحــه ارزش 

نامــه چنــد خطــی مرقــوم نمــوده انــد گیــان شــناس و گیــان پــژوه و پیــش کســوتان ایــن راهنــد. 
ایــن اســت کــه کتــاب را ورق بزنــی بــوی شــالی و نــای اتــاق هــای قدیمــی گیــان در ذهنــت مــی پیچــد . بــه قــول دوســتی در 
هــر خانــه گیانــی بــودن ایــن کتــاب الزم و ضــروری اســت تــا ســعی شــود بــه جــای انگشــت شــماربودن غذاهایــی کــه امــروز در 
آشــپزخانه هــای مــا پخــت مــی شــود آن تنــوع مجــدداً بــه منازلمــان بــاز گــردد خوشــبختانه چــاپ و انتشــار ایــن کتــاب پــس از 
ســالها کوشــش مقــارن بــا انتخــاب شــهر رشــت و ثبــت جهانــی آن در یونســکو بــه عنــوان شــهر خــاق خــوراک شناســی گردیــده 
اســت کــه جــای بســی خوشــحالی و شــادمانی اســت . ایــن امرشــاید بــه نوعــی  بــه همــه گیانیــان متعصــب ایــن مهــم را یــادآوری 
مــی کنــد کــه توجــه و دقــت بیشــتری بــه اشــاعه فرهنگــی خوراکیهایمــان بــه ســایر اســتانها و حتــی کشــورهای دیگــر داشــته 

باشــیم .
ایــن اثــر تاشــی در یکپارچــه کــردن دســتورهای تهیــه متفــاوت یــک غــذا در چنــد نقطــه از گیــان اســت کــه مــی توانــد در مســیر 

معرفــی یــاور و راه گشــای همــت بلندتــان باشــد. اینچنین بــاد...!
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سواالت رشته معماری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

استان  ساختمان  کاردانی  نظام  سازمان  نشانی  به  ماه  دو  تا  را  خود  صحیح  های  پاسخ  توانید  می  شما 
گیالن ارسال نمائید.) روی نامه قید شود مربوط به مسابقه معماری ( به 5 نفر از شرکت کنندگان که به 

سئواالت پاسخ صحیح داده باشند جوایز ارزنده ای اهدا می گردد. 

حداکثر طول دسترسی خروج برای بناهایی که مجهز به شبکه بارنده نیستند چند متر است ؟

حداقل عرض درهایی که در راه خروج واقع شده اند ، چند سانتی متر است؟

 ظرفیت خروج هر در گردان حداکثر چند نفر در نظر گرفته می شود؟ 

 حداقل عرض مفید هر راه پله برای متصرفان کمتر از 50 نفر در یک ساختمان چند سانتی متر است ؟

حداکثر اختاف ارتفاعی که با یک شیبراه می تواند پیموده شود ، چند سانتی متر است ؟ 

حداقل شدت روشنایی راههای خروج راه پله ها ، پاگردها و تقاطع کریدورها چند لوکس است ؟

یک بنای آپارتمانی 6 طبقه که در هر طبقه 5 واحد مسکونی دارد به چند درب خروجی نیاز دارد ؟ 

هر اتاق یا فضای آموزشی با ظرفیت بیش از 50 نفر و یا سطحی بیش از 95 متر مربع ، حداقل چند در خروجی دور از هم نیاز دارد ؟

پیش بینی راه های خروج در تصرف های تجمعی باید به گونه ای باشد که زمان اسمی تخلیه کامل متصرفان حداکثر چند ثانیه باشد ؟ 

 برچسب انرژی توسط چه مرجعی بر روی تولیدات صنعتی نصب می شود؟

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

23

60

 20

90

470

یک

دو

100

خریدار

40

80

30

100

400

12

دو

سه 

120

تولید کننده 

76

120

50

120

300

22

چهار

ایجاد فضای آموزشی برای ظرفیت بیش از 50  نفر مجاز نیست

200

مقامات ذیصاح

60

100

40

110

370

20
 10

سه

ایجاد فضای آموزشی با مساحت بیش از 95 متر مربع مجاز نیست

1800

 سفارش دهنده
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سواالت رشته عمران

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

شما می توانید پاسخ های صحیح خود را تا دو ماه به نشانی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گیالن 
ارسال نمائید.) روی نامه قید شود مربوط به مسابقه عمران ( به 5 نفر از شرکت کنندگان که به سئواالت 

پاسخ صحیح داده باشند جوایز ارزنده ای اهدا می گردد.

 کدامیک از موارد زیر از ارکان سازمان نظام کاردانی ساختمان می باشد ؟

کدامیک از موارد زیر در تعهدات مجری نمی باشد ؟ 

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط چه مرجعی صادر می گردد ؟ 

حدود صاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال کاردان ها بر چه اساسی تعیین می شود؟

آجری که برای کارهای عمومی ساختمان مناسب است و استفاده از آن برای دیوارهای غیر باربر توصیه شده است ، کدام است ؟

حداکثر جذب آب سفالها چند درصد است ؟

استفاده از سنگ تالکوم برای کدام مورد مجاز است ؟

استاندارد شماره 665 جهت آزمون سنگدانه ها مربوط به کدام نوع آزمایش است؟ 

نگهداری سیمان فله چگونه است و زمان ذخیره آن برای مناطق با رطوبت بیش از 90 درصد چند ماه است ؟

مورد مصرف آهک زنده کلسیمی کدام است ؟

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

شورای انتظامی

ایجاد هماهنگی الزم بین پیمانکاران

وزارت راه و شهرسازی

بر اساس آزمونهای فنی و مصاحبه

مهندسی

20

دیوارهای سنگی باربر

 تعیین تاب فشاری مصالح سنگی

فقط در سیلو و برای مدت 2 ماه مجاز است

  مات ماسه آهک- گل و اهک- گچ و خاک- باتارد- خشتهای 
تثبیت شده با آهک 

شورای مرکزی

اخذ تاییدیه های الزم از مهندس ناظر در چهارچوب 
ضوابط مربوطه

سازمان راه و شهرسازی استان

براساس نظر نظام مهندسی استان

نما

30

دیوارهای سنگی غیر باربر

تعیین رطوبت سطحی شن ریز

در کیسه های کاغذی چند الیه و مدت یک ماه مجاز است

در  سازی  پی  دریایی-  ساختمانهای  اندود  و  مات 
خاکهای سولفات دار با سولفات زیاد 

شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بازدید از محل اجرای ساختمان قبل از انعقاد قرارداد

شهرداری محل یا مرجع صدور پروانه

حجم کار - رشته تحصیلی- محل انجام کار- سابقه اجرایی 
- عاقمندی متقاضی - نظر شهرداری منطقه

 معمولی 

50

به دلیل جذب آب کم برای دیوارهای سنگی در مناطق مرطوب 
و بارانی

میزان جذب آب و مقاومت در برابر یخبندان 

نگهداری سیمان فله در مناطق با رطوبت زیاد مجاز نیست

شفته پی سازی ساختمانهایی که ارتفاع پی و پی سازی در 
خاکهای با سولفات کم-  محل های مرطوب

شورای رابط

واگذاری قرارداد طی شرایطی به دیگران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

پیچیدگی عوامل- حجم کار- موقعیت جغرافیایی- مدرک تحصیلی- 
سوابق کار حرفه ای و توانایی متقاضی

ماسه آهکی

40

به دلیل جذب آب کم در دیوارهای حائل و نگه دارنده خاکهای مرطوب

 تاب شن و ماسه در برابر ضربه

فقط در سیلو و برای مدت حداکثر 3 ماه مجاز است.

 پایدار کردن خاک در راهسازی- آجر ماسه آهکی- بتن آهکی - 
مات سیمان آهک پوزوالن
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  لیست اعضای فاقد پروانه از تاریخ
1393/05/01 الی   1393/07/30
ردیف       نام            نام خانوادگی           کد عضویت            عنوان رشته

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

احسان
مجتبی

علیرضا
علی

مهدی
مصطفی

ساعد
بهرام

نصیب
زاهد

ثریا
جواد
سجاد
زهرا
سحر

رامین
فاضل

بابک
حمیده

سید صادق
هاشم

سیدجعفر
مهدی

افشین

رمضانی
فکوری مریدانی

قربانی
حمیدی یونسی

سجودی
فروزنده مالطی

دولتی
رحیمي

نظری
وطن دوست
صفری گیری

مهتر کهن کار
رنجبرماجالنی

حسن پور
صفریان مقدم
حیدری چناری

حیدری کتشالی
فروزش
احمدی

سیدی نصر
نجومی ریک
جاللی چمنی

عاقبت بخیر مقدم اباتری
درویش کردار گله پرد سری

کارهای عمومی ساختمان
کارهای عمومی ساختمان

عمران - زیرسازی راه
کارهای عمومی ساختمان

کاردانی عمران- نقشه برداری
کاردانی الکتروتکنیک-برق صنعتی

کاردانی معماری
برق - قدرت

کاردانی مکانیک-تاسیسات آبرسانی و گازرسانی
کارهای عمومی ساختمان

کاردانی عمران- اجرای ساختمانهای بتنی
کاردانی ساختمان

کارهای عمومی ساختمان
کاردانی معماری
کاردانی معماری

کاردانی الکترونیک
کارهای عمومی ساختمان
کارهای عمومی ساختمان

کاردانی نقشه کشی معماری -معماری
کاردانی ساختمان

کاردانی الکترونیک
کاردانی برق - الکتروتکنیک

کاردانی نقشه کشی معماری -معماری
کاردانی مرمت و نگهداری ساختمان

5058
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5067
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
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Members without a license from the date of
1393/07/30 Until 1393/05/01 

ردیف       نام            نام خانوادگی          کد عضویت            عنوان رشته

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ستاره
فرداد
پریسا
بهمن
نعیما
ارزو

حسن
فاطمه
احمد
رضا

حامد
سیما
اکبر
علی

محسن
سبحان

محمد شفیق
اقبال

سیروس
تینا

مهدی
حسن

محسن
عباس

رجب پور
اسمعیل نژادگوکه

لطافت نیا
کوچک پور

پروانه سدهی
تاجیک

فهیم
عابدي گوابري

بخشعتی زاده برگام
پورصادق

روحانی
خردمندی

نیک روش حقیقت
استادسرایی

صادق پور خانه سر قاسم آباد
شهریاری نور

بخت خواه
قهرمانی

ریحانی السکی
حسین زاده

معتدل صیقالنی
شهریاری نور

اسفندفر
سماک سالکده

کارهای عمومی ساختمان
کارهای عمومی ساختمان

کاردانی معماری
کاردانی عمران روستایی

کاردانی ساختمان
کاردانی نقشه کشی معماری -معماری

کاردانی راه و ساختمان
کاردانی معماری

کارهای عمومی ساختمان
کاردانی معماری

کاردانی نقشه کشی معماری -معماری
کاردانی ساختمان های بتنی

کاردانی عمران روستایی
کارهای عمومی ساختمان

کاردانی عمران- اجرای ساختمانهای بتنی
کاردانی معماری

کاردانی الکتروتکنیک-برق صنعتی
کاردانی الکترونیک

کاردانی عمران- اجرای ساختمانهای بتنی
کاردانی مکانیک - وسایل بهداشتی و گازرسانی

کاردانی نقشه کشی معماری -معماری
کاردانی ساختمان

کاردانی برق - الکتروتکنیک
کاردانی نقشه کشی معماری -معماری

5085
5086
5087
5088
5090
5092
5094
5095
5096
5097
5098
5100
5101
5102
5103
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
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دیله  به  دیل، کویه  رایه 
وفا نیافته، روسوایه 

  هچین  تره  فدا نوکون 
  فدای  بی  وفا نوکون 

وفا به  باد بده  مره 
  زمانه  یاد بده  مره 

که  هر کی  بی نوا تره 
محبت  آشنا تره 

ترجمه: دل به دل کجا راه داره 
وفا ندیده رسوا میشه

بیخودی خودتو فدانکن 
فدای بی وفایی نکن

وفاداری منو به باد داد 
اینو زمونه یادم داد

که هرکسی ساده تر و) بی آالیش تره(
محبت وعشق رو بیشتر میشناسه

شعر

هوا آرام نیگیفته گرگ و میشه
زنه وارش خو انگوشتا به شیشه

خانه کوچه مین اَ شعرا شبگرد
جوانی هفته پیری همیشه

ترجمه: هوا گرگ و میش هست و هنوز آرام نگرفته است
باران سر انگشتانش را به شیشه می زند

شبگرد در کوچه این شعر را می خواند
جوانی هفته هست ولی پیر همیشگی

سمعيلي 
جناب آاقی مهندس احمد ا

رياست محترم سازمان نظام کارداني ساختمان استان گيالن

حسن انتخاب حضرتعالي را بعنوان رسرپست شورای رمزکی سازمان نظام کارداني کشور ، تبريک 

رعض نموده ، توفيقات روزازفون جنابعالي را از رپوردگار زبرگ مسئلت داريم.

هیات مدیره ، بازرسین ، کارکنان سازمان 
نظام کارداني ساختمان استان گیالن

یکی از بستگان خدا
شــب یلــدا بــود و هــوا ســرد و برفــی ، پســرک در حالیکــه پاهــای برهنــه اش را روی بــرف جابجــا مــی کــرد تــا 
شــاید بــرف هــای کــف پیــاده رو کمتــر آزارش بدهــد ، صورتــش را چســبانده بــود بــه شیشــه ســر فروشــگاه و 
بــه داخــل نــگاه مــی کرد.درنگاهــش چیــزی مــوج مــی زد ، انــگاری کــه بــا نگاهــش ، نداشــته هایــش را از خــدا 

طلــب مــی کــرد ، انــگاری بــا چشــم هایــش آرزو مــی کــرد.
خانمــی کــه قصــد ورود بــه فروشــگاه را داشــت ، کمــی مکــث کــرد و نگاهــی بــه پســرک کــه محــو تماشــا بــود و 
بعــد بــه داخــل فروشــگاه رفــت .چنــد دقیقــه بعــد ، در حالــی کــه یــک جفــت کفــش در دســتانش بــود بیــرون 
آمــد ....آهــای آقــا پســر ! پســرک برگشــت و بــه ســمت خانــم رفــت .چشــمانش بــرق مــی زد.آن خانــم کفــش هــا 
را بــه او داد.پســرک بــا چشــم هــای خوشــحال و صــدای لــرزان از او پرســید ، شــما خــدا هســتید ؟ نــه پســرم، 

مــن تنهــا یکــی از بنــدگان خــدا هســتم ...آهــان مــی دانســتم کــه بــا خــدا نســبتی داریــد.
بیژن احتشامی


