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 پيام آبران

 
 مهندسين مشاور آبران

 

 پيام آبران
علي اتابك : مدير اجرايي   

عادله بايرامپور : سر دبير   
0411-3365059: تلفن   

 
Web : http://www.abranco.net

 نشريه الكترونيكي داخلي مهندسين مشاور آبران٤

 

  .......سوگ داشت
 سـال خـدمت صـادقانه    45 مهندس قاسمي ، يار صميمي پس از         1386 مهر   5در  

  . دار فاني را وداع گفت و آبرانيان را در غم و اندوهي شگرف فرو برد 

  

به رغم اينكه روز به روز از درد سرطان رنج مي برد تا آخرين روز حيـات دسـت از            
   .داشت تالش در جهت ارتقاء حرفه مهندسي بر ن

آبرانيان اين ضايعه را به خانواده ايشان و نيز به جامعه مهندسي كشور صميمانه 
  .تسليت مي گويند 

  سياهي آمد و ما را چنان بردي كه گو فرياد ؟
  .  سپيدي همچنان هستي چنان كو در صدايش مي زند از دور 

  آري او رفت و دگر خواهد نيامد    .....
  ان داريم از او يادي پر از شادي ولي ما آنچن       ..... 

  ....! پر از افسانه هاي مانلي     از كوششي افزودني     از رفتني بي گفتني 
  آه آري او رفت و 

  !  ز ما رفت و دگر باره بديديم از طراوت در زمان با دست بي ساعت
  .روح تو در بين ماست.      زانكه او هيچي ندانست جز كه كاري در صواب

  !و در جان ما آبرانيان ، همه واره به يادت جاودان روح ت
 بهرام بابازاده            

 دفاتر مهندسني مشاور آبران
  پست الكترونيك  نام دفتر  تلفن

22051809-021  
22052742-021  Tehran@abran.info  دفتر مركزي  

 Ardabil@abran.info  0451-7724015  دفتر اردبيل
  دفتر Tabriz@abran.info  0411-3365059 تبريز
 Khalkhal@abran.info  0452-4251695  دفتر خلخال
Mdn_598@yahoo.com  0221-5729632هن   دفتر رود

  

 Semnan@abran.info  0231-4440086  دفتر سمنان
 Gazvin@abran.info  0281-3354514  دفتر قزوين
 Geshm@abran.info  0763-5227398  دفتر قشم
 Kish@abran.info  0764-4442132  دفتر كيش
 Gonbad@abran.info  0172-3343978  دفتر گنبد
 Munich@abran.info  004989-8543008-9  دفتر مونيخ

  .......نكوداشت
 ، به پاس  خدمات ارزشـمند مهنـدس قاسـمي             1386  شهريور      21در  

مراسمي با شكوه در دفتر مركزي با حضور ايشان در فضايي صـميمي             
   .برگزار گرديد

خستگي نيم قرن تالش مداوم در راه سازندگي و آباداني اين مملكت ،             
جسمش خـسته بـود ، امـا روانـش از ايمـان             .در چهره اش نمايان بود      

او مي  .  به حضور در مراسم ، با تمام قواي وجودي خبر مي داد              ونيدر
  .خواست در اين ميهماني ، از گذشته هايش با ما سخن گويد 

در اين روز پر خاطره ، هدايايي به رسم يـاد بـود از طـرف مـديران و                   
حترم كـورس تقـديم     كاركنان و نيز دسته گلي زيبا از طرف خاندان م         

  .شد
سپس آقاي مهندس ربوبي به شرح خاطرات خود با مهنـدس قاسـمي             
پرداخت ، و ايشان نيز خاطراتي از اهواز ، دوران جنگ ، دوران نظـارت              

  ....دكتر كورس و 
پس از صرف ناهار مهندس قاسمي با تك تك آبرانيان وداع گفت ، اما 

  ...ت سوسو مي زددر اعماق وجودش بارقه اي از اميد به بازگش

 No.37 : Oct 7,2007                                                                                          1386 / 7 / 15:   سي و هفتم شماره

تـصويرش بـر ذهـنم      .  خبر كوتاه بود و مملو از افسوس         ؟!رفت  
  .نقش بست و هجوم خاطرات ساليان 

 "محتـرم   "مردي كه در اولين برخورد مجابم كرده بود كـه بـر             
كوتاه مي گفت و قـاطع ، بـه دور از چانـه             . بودنش ترديد نكنم    

سختكوش و بي ادعا ، و ساده و گوارا         . اي متداول روزگار    زني ه 
چون آب كه خوش بود عمري را براي مردم تصفيه خانه ساخته            

  .نه زندان 
از آخرين بازماندگان نيكان بود و اكنون كه نيـست چـه دلتـنگم       
براي هم صحبتي و چه دست خالي كه نثارش كـنم جـز قطـره               

  .اشكي به وداعش 
  يادش گرامي           

  داريوش عباس زاده

mailto:Mdn598@yahoo.com


  
   

 نشريه الكترونيكي داخلي مهندسين مشاور آبرانپ  يام آبران٢  نشريه الكترونيكي داخلي مهندسين مشاور آبران  پيام آبران٣ 

مهندس  قاسمي ز كورسيپرو
 1356سال

 دكتر كورس

     عاشقی بوده به دنيا فن من 
 مدفن عشق بود مدفن من  

   من مهامن که در ايام حيات 
 بی مشا صرف نکردم اوقات  

تا مرا روح و روان در تن بود
 ...شوق ديدار مشا در من بود  

گذاشتيم ، غم تو ب
 نگذاشت مرا

حقا که غمت از تو 
 وفادارتر است

 )  عفوي و  سيد صدري-مهندسين شه وقار( آبفاي آذربايجانشرقي  •
 - مدرس-مهندسين صفي اقدم ( آب منطقه اي آذربايجانشرقي  •

 ) افتخار و خواهشي – مينايي -سلطاني 
 )س صادقيمهند( سازمان منطقه آزاد كيش  •
 جهاد نصر - هژير ابنيه  – آذريام – رهسرا –شركت هاي  جسكو  •

 – آب صنعت انرژي – ژيزمان – آبيران – فراز بهر ور –
  پوالد مكانيك– تهران ميراب – بير – عمران نيرو –عمراب 

 شركت آبفاي شهرها و شهركهاي غرب تهران •
 شركت مهندسان مشاور دريا خاك پي •
 )مهندس رفيعي( مسكن و شهرسازي  •
 )دفاتر شهرستان( مهندسين مشاور آبران  •
• .... 
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  مشاور آبران نشريه الكترونيكي داخلي مهندسين  پيام آبران 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 1386بــه مناســبت پايــان ســال  28/12/1386مــورخ  دوشــنبهروز  

وشروع سال جديد مراسمي با حضور كادر فنـي و نظـارت بـه روال    

دفتر تبريز برگزار گرديد. در ابتـداي ايـن مراسـم     سالهاي گذشته در

آقــاي مهنــدس كريمــي، مــدير محتــرم دفتــر تبريــز ضــمن ارائــه  

توضيحاتي در رابطه با پروژه هاي سال گذشته و مجموع فعاليتهـاي  

، فرا رسيدن عيـد نـوروز و سـال جديـد را     1386انجام شده در سال 

سالمت براي كليه تبريك گفته و سالي توأم با موفقيت، شادكامي و 

همكاران آرزو نمودند. در ادامه مراسم هر يك از همكاران بصـورت  

خالصه ضمن توضيح عملكرد سال گذشته خـود، از خداونـد متعـال    

سال خوشي را براي همكاران خواسـتار شـدند. مراسـم بـا پـذيرايي      

وصرف ميوه وشيريني و گرفتن تصـاويري بـه  يادگـاري بـه پايـان      

  رسيد.     
 

 

  

  

  

 دفتر رودهن 

 دفتر اردبيل

بـا حضـور تمـامي همكـاران و نـاظزين تشـكيل شـد و         27/12/86جشن آخرسال در دفتر اردبيل در روز دوشـنبه مورخـه   

همكاران بعد از صرف صبحانه، به صحبت كردن و عنوان كردن نقاط مثبت و منفي يكديگر در سالي كـه گذشـت پرداختنـد،    

 نبه سوري به رسم عيدي به همكاران داده شد.  در پايان هم آجيل چهارش

   

ان در ايـن بهـار،   آبرانيان به پشتوانه استحكام و ثبات و پايداري آبـر 

گنجينه اي گران سنگ از اعتماد و ذخيره اي شگفت آور از اعتباري 

دست آوردي عظيم فـرا دسـت آورده. اينـك بـه     بزرگ را به عنوان 

همت اين فرزندان آبران، دفتر رودهن مهياي انجام وظيفه در سـال  

به مناسبت آغاز سـال   25/12/1386ميگردد. روز شنبه مورخ  1387

مي با حضور پرسنل دفتر رودهن در محل دفتر رودهـن  مراس 1387

برگزار گرديد. در ابتداي اين مراسم آقاي مهندس نقيبـي، مـديريت   

محترم دفتر رودهن ضمن ارائه توضيحاتي در رابطه با پـروژه هـاي   

فـرا   1386سالهاي قبل و مجموع فعاليتهـاي انجـام شـده در سـال     

زي و سـعادتمندي بـراي   رسيدن عيد نوروز را تبريك گفته و سرافرا

كليه همكاران آرزو نمودند. در ادامه مراسـم هـر يـك از همكـاران     

بصورت خالصه ضمن توضيح عملكرد سال گذشته خـود از خداونـد   

متعال سالي توام با موفقيت، شـادكامي و سـالمت بـراي همكـاران     

 خواستار شدند.     

مي رود تا آرام آرام از چشـمانمان   86ه كمرنگ ساي

اكنـون در برابرمـان در حـال     87محو شـود و قامـت   

شكوفايي است ايستاده ايم بر دروازه نوروز تا با كوله 

باري از خاطره با سال كهنه وداع كنيم و به سال نو كه 

  شادمانه از راه مي رسد خوشامد گوييم .

 ك .حلول سال جديد بر آبرانيان مبار 
 

  دفتر سمنان

 
   

 ��ار�� از ��� ه�� ����ن �ل در  د	��� ���ان
 دفتر تبريز

 

  چو خورشيد تابان ميان هوا 

  نشسته برو شاه فرمان روا 

  

  جهان انجمن شد بر آن تخت او 

  شگفتي فرو مانده از بخت او 

  

  به جمشيد بر گوهر افشاندند 

  مر آن روز را روز نو خواندند 

  

  سر سال نو هرمز فرودين 

  برآسوده از رنج روي زمين 

  

  به نوروز نو شاه گيتي فروز 

  بر آن تخت بنشست فيروز روز 

  

  بزرگان به شادي بياراستند 

  مي و رود و رامشگران خواستند 

  

  چنين جشن فرخ از آن روزگار 

  به ما ماند از آن خسروان يادگار

  

 فردوسي      
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 نشريه الكترونيكي داخلي مهندسين مشاور آبران٤ پيام آبران

  

                                                   1386 / 9 / 15:    نهمسي وشماره

  

 
ندسين مشاور آبرانمه  

 

 پيام آبران
علي اتابك : مدير اجرايي   

عادله بايرامپور : سر دبير   
0411-3365059: تلفن   

 
 

Web : http://www.abranco.net 
E-Mail : Tabriz@abran.info 

 دفاتر مهندسني مشاور آبران
  پست الكترونيك  تلفن  نام دفتر

  021-22051809  دفتر مركزي
22052742-021  Tehran@abran.info 

 Ardabil@abran.info  0451-7724015  دفتر اردبيل
 Tabriz@abran.info  0411-3365059  دفتر تبريز
 Khalkhal@abran.info  0452-4225453  دفتر خلخال
 roodehen@abran.info  0221-5721536  دفتر رودهن
 Semnan@abran.info  0231-4440086  دفتر سمنان
 Gazvin@abran.info  0281-3354514  دفتر قزوين
 Geshm@abran.info  0763-5227398  دفتر قشم
 Kish@abran.info  0764-4442132  دفتر كيش
 Gonbad@abran.info  0172-3343978  دفتر گنبد
 miyaneh@abran.info  0424-4385152  دفتر ميانه
 munich@abran.info  004989-8543008  دفتر مونيخ

 

  :همكار گرامي
  جناب آقاي زماني

 
  قدم نو رسيده مبارك 
 
 
 

              همكاران دفتر تبريز

  : همكار گرامي
  جناب آقاي مهندس ساعدي
  آغاز زندگي مشترك را خدمت

   تبريك شما و همسر گراميتان
  هنموده و موفقيت شمارا دركلي

.مراحل زندگي آرزومنديم  
                         همكاران دفتر گنبد

  محترمقابل توجه همكاران 
  

بخش فارسي وب سايت جديد آبران در اينترنـت قـرار           
گرفته است ، از عالقه مندان صميمانه خواهشمند اسـت          
از آن بازديد بعمل آورده و پيـشنهادات خـود را جهـت             

ــ  ــود آن بـــــ ــل و بهبـــــ ــل تكميـــــ صورت ايميـــــ
(f.ahmadvand@abranco.info)      يا فاكس بـه دفتـر  

  .مركزي ارسال فرمايند
  

   احمدوند-با تشكر فراوان       

هاى بلنـد و      دكتر فرزاد نعيم، متخصص جهانى سازه     
برنـده مـدال    مقاوم در مقابل زمين لـرزه بـه عنـوان   

كه باالترين جـايزه    ) فضل الرحمن خان  (فضلور خان   
سـاختمان اسـت معرفـى     ه مهندسـى افتخار در رشـت 

اين مدال به طـور مـشخص بـه كـسى داده مـى            .شد
 هـاى بلنـد در   شود كه دستاورد مهمى بـراى سـازه  

نعـيم در زمينـه     . مناطق مختلف به بـار آورده باشـد       
زمـين لـرزه،    مقاومت ساختمان هاى بلنـد در مقابـل  

هـاى بـسيارى در       فعاليت هاى زيادى داشته و مقالـه      
عمـده  . فرزاد نعيم، معاون شركت بزرگ مهندسى جان مـارتين در كاليفرنيـا اسـت             

در خصوص سازه هاى بلند از جمله سه، چهار ساختمان بلند در شهر  كارهاى وى
در (وى قـرار اسـت در مـاه اكتبـر     . است... ساختمان در چين و  لس آنجلس و چند
 بـه گـزارش ايـسنا، فـضلور خـان        .را دريافت كنـد جايزه  ، اين)حدود دو ماه ديگر

بنگالدش از برجسته ترين مهندسان محاسـب در قـرن    متولد) فضل الرحمن خان( 
 مـيالدى، طـرح فنـى    1960طـول دهـه    بيستم است كه سيستم هايى ابداعى وى در

 .ســـاختمان هـــاى بلنـــد يـــا آســـمان خـــراش هـــا را دگرگـــون كـــرد        

  او بود كه اجراى طرح ساختمان هاى بلند و باالترهاى ها و نوآوري از طريق نظريه

بزرگترين ساختمان ها در آمريكا، از جمله دو .  طبقه به طور كامل عملى شد    100از  
 اى سيرز در شيكاگو توسط او و   طبقه110دوقلوى تجارت جهانى و برج بلند  برج

 ى فـضلور خـان را انـشتين مهندسـى سـاختار        .او طـرح شـده انـد    يـا شـاگردان  
 سالگى 55 در سن 1980جايگاه ويژه خان كه در دهه  به پاس خدمات و. مى نامند
، هر سال به يك شخصيت فنـى  »هاى بلند شوراى بين المللى طرح سازه«درگذشت،

نفر قبلـى برنـده ايـن مـدال، لـسلى       دو  .برجسته، مدال فضلور خان را اهدا مى كند
اينگـار، محاسـب بـرج      و هـال رابرتسون، محاسب دو برج دوقلوى تجارت جهـانى 

    . هستند- از شاگردان فضلور خان -سيرز شيكاگو 
  

 ايسنا: منبع 

    الزحمه مهندس مشاور خارجى چند برابر همتاى ايرانى حق
  فيدیک:نقل از

    دفتر تبريز-عادله بايرامپور:تهيه و تنظيم 

ور عمرانى كش هاى شان در پروژه ترى به نسبت همكاران ايراني مهندسان مشاور خارجى با شرايط مناسب
ايـن امر يكـى از موانـع   . است ها چند برابر مهندسان مشاور ايرانى الزحمه آن حق. شوند مشغول به كار مي

  .هاى مهندسى مشاور در ايران است رشد و توسعه شركت
جـا كـه    امـا از آن  ها زياد نيـست  هاى موجود به جز چند دسيپلين ويژه، تعداد خارجي  پروژه گرچه در طرح

مهندسـان مـشاور، در چـارچوب و     كننـد ايـن   ها تمـامى مفـاد قـرارداد را رعايـت مـي       آنكارفرمايان براى
تـر از مهندسـان    لحـاظ كيفيـت اجـراى پـروژه پيـشگام      دهند، بنابراين از زمانبندى، خدمات خود را ارايه مي

 .مشاور ايرانى هستند
هـاى پـايين قراردادهـا در ايـران را مـانع رشـد و        الزحمه و تعرفه كه حق ضمن آن الهى، رييس هيات بازرسان جامعه مهندسان مشاور عطااهللا آيت :هاى ناچيز الزحمه حق

بنـابراين دسـتمزد   . شوند، ملزم به رعايت ايـن قراردادهـا نيـستند    مي ها وارد عرصه كار وقتى خارجي: گويد دانـد مي هاى مهندس مشاور در ايـران مـي شركت توسعهء
اى دارد بـه   فاصلهء قابـل مالحظـه  با مهندسان مشاور ايرانى  الزحمه مهندسان مشاور خارجى شود، حق بر همين اساس گفته مي .شود همكار ايرانى مي ها چند برابر آن

ريـزى درآمـد يـك     سـازمان مـديريت و برنامـه     ميليون تومان در ماه است، اما طبـق ضـوابط  24ها حدود  مشاور خارجى در اجراى پروژه اى كه حقوق مهندسان گونه
ميـشود كيفيـت اجـراى      اين درآمدها صرف تحقيقات و آمـوزش بر همين اساس و از آنجا كه بخشى از.در ماه نيست مهندس مشاور ايران بيش از چهار ميليون تومان

 مهندسان مشاور،تفاوت دستمزد مهندسان مشاور ايرانى و خارجى را امرى طبيعى ارزيـابى  منوچهر فخرصمدى، رييس جامعهء .كار هم تفاوت فاحشى خواهد داشت

.شـود  طبيعى اسـت كـه چنـد برابـر دسـتمزد مهندسـان مـشاور ايرانـى مـي          د پول كشوربا محاسبه درآمد مهندسان مشاور خارجى از دالر به واح: گويد كند و مي مي

آيد كه كارفرمايان را ملزم بـه اسـتفاده از حـضور     مي ها مهارت دارند، اما گاهى مواردى پيش موضوع كه مهندسان مشاور ايرانى در اجراى پروژه وى با اشاره به اين
. آورد هاى مهندس مشاور به وجـود مـي   شركت عدم رعايت مفاد قراردادها از جانب برخى كارفرمايان مشكالتى را براى: ايدافز مي كند، مـهنـدسـان مشـاور خارجى مي

منوچهر فخرصمدى، برگزارى  .بهترى براى كار برخوردارند، چرا كه كارفرمايان ملزم به رعايت مفاد قراردادها هستند اين در حالى است كه رقباى خـارجى از شرايط
يك از اين مـوارد   هر: افزايد دولتى را از ديگر عوامل محدودكننده فعاليت مهندسان مشاور ذكر كرده و مي هاى ها و انباشت بـدهي الزحمه اقصات، عدم پـرداخـت حـقمن

  .آورد به وجود مي ها براى مهندسان مشاور هاى ديگرى را جهت اجراى صحيح پروژه محدوديت
خـدمت گـرفتن    كه مهندسان مـشاور ايرانـى بـراى بـه     بازرسان جامعه مهندسان مشاور نيز با تاكيد بر اين در همين راستا رييس هيات:مهندسان و مشاوران مهاجرت 

 هـاى  كتالزحمه و دريافت مطالبات از عوامل محدودكنندهء رشد شر بحث حق: شود يادآور مي هاى خود به نقدينگى نياز دارند، افزارهاى پيشرفته و توسعهء فعاليت نرم

قراردادها و برآورده كردن انتظارات غيرمنطقى كارفرمايان هستند كه مجموع  مهندسان مشاور ملزم به رعايت قوانين يك طرفه: كند وى خـاطرنشان مي .مزبور هستند
وى همچنـين نقـش    .بـرد  ور را زيـر سـوال مـي   حرفـه مهندسـى مـشا    هاى كارفرمايى، منزلت و در كنار عدم دسترسى ايشان به اطالعات پايه و اعمال سليقه اين عوامل

ها اميدى به  شود آن منزلت مهندسان مشاور رعايت نمي زمانى كه شأن و: گويد تر از ديگر عوامل اجرايى ذكر كرده و مي ها را پررنگ پروژه مهندسان مشاور در اجراى
هاى خود و نيز رشد علمى اقدام بـه   هزينه ها به منظور به تعادل رساندن درآمد و پروژه مديران  وبه همين منظور امروزه كارشناسان آيندهء اين حرفه نخواهند داشت،

   .كنند مهاجرت مي
تـر اسـت، امـا واقعيـت ايـن       خود در كشورهاى آسيايى نيز پايين الزحمه مهندسان مشاور ايرانى حتى از دستمزدهمكاران گرچه حق :هاى ناچيز الزحمه حق عدم دريافت 

هاى مزبور از دولت را  مطالبات چند ميليارد تومانى شركت اين امر اغلب موارد قادر به دريافت دستمزد خود از كارفرمايان دولتى نيستند،   مشاور دراست كه مهندسان
سـان خـارجى در كـار، كيفيـت     الزحمه بـه مهند  حق كه پرداخت هاى مهندسى مشاور، با بيان اين درگاهى، رييس هيات مديرهء يكى از شركت بهمن .به دنبال داشته است

ناچيز خود، مشكالت بسيارى دارنـد، بـه    هاى الزحمه مهندسان مشاور ايرانى با حق: كند گذارد، خاطرنشان مي اثرات مثبتى مي ها اجرا و خدمات آموزشى و تحقيقاتى آن
وى همچنين از شيوهء . است ها يكى ازپيامدهاى اين امر ن اجراى پروژههاى انجام كار است كه طوالنى شد از هزينه الزحمه مهندس مشاور، درصد ناچيزى وى حق گفته 

 شـود  ايـن در حـالى اسـت كـه گفتـه مـي      . روند موجب ضايع شدن حقوق مهندسان مشاور شده اسـت  برگزارى مناقصات و اجراى خدمات مهندسى انتقاد كرد كه اين

  .اى نخواهند رسيد واقع در صورت شكايت نيز به هيچ نتيجه در. اعتراض هم ندارندافتـاده خودحتى حق  مهندسان مشاور بــراى دريـافـت حقـوق عقـب
هـاى خـود را بـه     هـاى ذيـربط بخواهـد ميـزان بـدهي      ها و دسـتگاه  وزارتخانه اى تنظيم كند و براساس آن از بهتر است دولت برنامه: گويد فخر صمدى در اين رابطه مي

 .بندى مناسب اين مطالبات پرداخت شود  تا طبق زمانبررسى و آن را اعالم كنند مهندسان مشاور

      سازى  ترين جايزه افتخار بلندمرتبهمهندس ايرانى و عالي
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  نگاهي به تاريخچه نقشه و نقشه برداري:    
  دفتر گنبد –تهيه و تنظيم : عرفان روحاني فر 

از زمين و مشاهدات و اندازه گيزيهاي دقيق گذشته هاي بسيار دور كه امكان  در

ريخي و پندارهاي ديني منشا كائنات ميسر نبوده ، تخيالت قومي، حركتهاي تا

ظهور نقشه ها بوده است ، مصريان باستان و چينيان اوليه زمين را به شكل تخم 

  مرغ مي پنداشته و ژاپنيها آن را به شكل مكعب تصور مي كردند .

موارد استفاده از نقشه ها گسـترده بـوده و از تخـيالت مـذهبي تـا كارهـاي عـادي        

مثـال در چـين باسـتان نقشـه مرزهـا و نقشـه        جامعه را شامل مي شده است براي

حدود امالك ، نقشه هايي جهت ثبت امور اداري و سياسـي ، نقشـه هـا و طرحهـاي     

مربوط به حفاظت از آبها ، تعيين ماليـات و مشـخص كـردن نقـاط سـوق الجيشـي       

ترسيم مي شده است .  نقشه هاي قديمي پيوندي نزديك با ادبيات و نقاشـي داشـته   

ه برخي از نقشه هـاي قـديمي در تحقيقـات تـاريخي و بازسـازي آثـار       اند و امروز

هنري مورد استفاده قرار مي گيرند وجود نقشه ها در معابد نشان دهنـده اسـتفاده   

آنها در آيينهاي مذهبي اسـت . همچنـين بصـورت طلمسـهايي بـراي وسـاطت بـين        

  ده است .نيروهاي ماوراء الطبيعه و پيش بينيها و غيبگوييها استفاده مي ش

قديميترين نقشه معتبر دنيا كه تاكنون شناخته شـده نقشـه اي اسـت كـه قـدمت آن      

سال قبل از ميالد مسيح ( ع ) مي رسد . اين نقشـه در يـك اكتشـاف     6000تقريبا به 

ميالدي بدست آمـده كـه مربـوط     1963باستانشناسي در غرب مركز تركيه درسال 

روي يك ديوار ترسيم شده است . پـس   به شهري از دوران نوسنگي مي باشد و بر

از آن قديميترين نقشه ها ، نقشه هاي جهـان نمـايي هسـتند كـه زمـين را بـه شـكل        

مستطيل يا دايره فرض نموده اند كه اطراف آن را آب فرا گرفته اسـت يكـي از ايـن    

  ) مي باشد .   Homereنقشه ها مربوط به هومر ( 

شانگ شونگ ) حاوي نقشه اي است كه زمين يك واژه نامه قديمي تبتي ( واژه نامه 

ــه هــا و     ــن مســتطيل ذوزنق ــه شــكل مســتطيل رســم كــرده اســت در درون اي را ب

مستطيلهاي كوچكي گنجانده شده و در هر يك از آنها نام سـرزميني نوشـته شـده    

مركز جهان پنداشته شده است به همين دليل امكان » پاسارگاد « است در اين نقشه 

  ه در آغاز سلسله بزرگ هخامنشي ترسيم شده باشد .دارد كه اين نقش

يكي از بهترين و قديميترين نقشه هاي ترسيم شـده كـه دقـت آن در خـور تحسـين      

سال قبـل از مـيالد ترسـيم شـده      500است نقشه هكاتايوس يوناني است كه حدود 

است اين نقشه ضمن اينكه تصورات انسان آن زمـان را از زمـين نشـان مـي دهـد      

ناخته شده بوسيله متمدنترين انسانهاي آن دوره را نيز نمايان مي سازد . نواحي ش

  ناميده شده است .    » ليبيا « دراين نقشه تمامي آفريقاي شناخته شده آن روز 

اولين بار فيثاغورث دانشمند يوناني كه در قرن پنجم قبل از ميالد مي زيسـته اسـت   

ن ارسطو نظريه گرد بـودن زمـين   كروي بودن زمين را اظهار داشته است ودر زما

بصورت يك واقعيت مسلم مورد قبول قرار گرفته است دانشمند يوناني ديگري بنام 

اراتوستن ، دوست ارشميدوس ، منجم و رياضيدان قرن دوم و سوم قبل از ميالد ، 

محيط زمين را با روش علمي و به كمك علم هندسه مـورد مطالعـه وانـدازه گيـري     

كيلومتر را بدست آورد كه با مقدار واقعي محـيط زمـين كـه     46250قرار داد و عدد 

كيلومتر است ، اخـتالف معقـولي دارد . ايـن دانشـمند بـا گـرد آوري        40000حدود 

مجموعه اي از اطالعات جغرافيايي درباره دنياي ناشـناخته آن روزگـار جغرافيـاي    

اولـين بـار خطـوطي    علمي امروز را پايه گذاري كرد . درنقشه جهان نماي او بـراي  

خاص  ( شبيه مدارها و نصف النهارهاي امروزي ) ترسيم گرديده است. در حـدود  

سال قبل از ميالد دانشمند يوناني ديگري بنام بطلميـوس كارهـاي دانشـمندان     150

ــرض     ــراه طــول و ع ــدادي نقشــه صــحيح بهم ــي را توســعه بســياري داد و تع قبل

» جهـان نمـاي بطلميـوس    « مند بنـام  جغرافيايي ترسيم نمود كـه اطلـس ايـن دانشـ    

 1535شهرت جهاني دارد . اولين اندازه گيري تقريبـا دقيـق شـعاع زمـين در سـال      

 40044ميالدي توسط يك دانشمند فرانسوي بنام فرنل انجام گرفت كه محيط زمين 

كيلومتر حاصل شد و سپس پيكارد با استفاده از روش مثلث بندي ، پيرامون زمين 

  ومتر محاسبه نمود .  كيل 40036را 

  

  

  

            

   Fi-Wiاندازي شبكهنا اميدي از راه 

 دفتر مركزي -تهيه و تنظيم:فردين احمدوند

  

 Wi-Fi هـاي اندازي شبكهشهرهاي مختلف آمريكا براي راه هاينامهرب

ايگـان و يـا بـا پرداخـت     صـورت ر به سيمبراي دسترسي به اينترنت بي

بعـدي قـرار    هـاي هزينه كم به طور كلي فراموش شده و يـا در اولويـت  

 هاي اخيـر پـروژه  شهرهاي سانفرانسيسكو و شيكاگو در هفته.گيردمي

را متوقف كردند. اين در حالي است كه شـركت   Wi-Fi اندازي شبكهراه

از  كـه بـا بسـياري    Earthlink خـدمات اينترنتـي   كننـده بزرگ عرضـه 

كنــد، در حــال مــي شــهرهاي بــزرگ آمريكــا در ايــن زمينــه همكــاري 

 توانـد سازماندهي مجدد ساختار دروني خود است كه اين امر نيـز مـي  

هاي ياد شده به همراه داشته هاي فراواني را براي اجراي طرحمحدوديت

ترين استاندارد براي استفاده از خـدمات  كه عمومي Wi-Fi شبكه .باشد

شـود  از جمله ابزارهايي محسوب مي شود،سيم محسوب ميياينترنت ب

تعـداد زيـادي از افـراد     كه امكان اتصال به اينترنت را با هزينه كم براي

هـاي  طـرح  كند. در اين ميان، شهرهاي بزرگ آمريكا با اجـراي فراهم مي

قصـد دارنـد امكـان اتصـال بـه       Wi-Fi اندازي شـبكه جديد مبني بر راه

ــراي   ــت رابــ ــم اينترنــ ــراد كــ ــد  افــ ــراهم كننــ ــود فــ ــد خــ  .درآمــ

كننـده خـدمات   عرضـه  هـاي اما مسئولين اين شهرها بـه همـراه شـركت   

 اندازي اين شـبكه نيازمنـد صـرف   سيم بر اين باورند كه راهاينترنت بي

 (Access Point) هاي فراوان بـراي هريـك از نقـاط دسترسـي    هزينه

 .به خود جذب كند مشتريان زيادي را نيز تعدادرسد است و به نظر نمي

  

 مخرب و فروش كدهاي eBay سايت

كارشناسان امنيتي هشدار دادند، كيت انواع برنامه براي هك كردن، كه   

جو  ها را براي افراد سودهاي الكترونيكي و ايميلحساب امكان ورود به

ــد، روي حراجــيفــراهم مــي ــه مــي eBay آناليــن كن  .شــودفروخت

يـك   العـات شخصـي كـاربران روي   افـرادي كـه قصـد دسـتيابي بـه اط     

افـزار  پونـد يـك نـرم    10توانند با پرداخت كمتر از كامپيوتر را دارند مي

 PC Tools كارشناسـان شـركت امنيتـي    .خريداري كنند جاسوسي را

اند كه جرايم اينترنتي امـروزه بـه   داشته ضمن اعالم اين هشدارها اظهار

ميلياردها پوند خسـارت وارد   هاي اصلي تبديل شده است ويكي از جرم

را در  فعاليـت خـود   1999كـه از سـال    eBay حراجـي آناليـن   .كندمي

ترين سايت اينترنتي در اين منطقـه محسـوب   بريتانيا آغاز كرد، پربيننده

ميليـون بريتانيـايي در ايـن سـايت      15در حال حاضر بيش از  .شودمي

ــف عضــو شــده ــد و وســايل مختل ــود را، از صــابون گرف ان ــا خ ــه ت ت

 .كنندموتورسيكلت و ... در آن حراج مي
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و بايد بداند كه همـه مـردم عـادل و همـه آنهـا      ا

كـه بـه ازاي   صادق نيستند، اما به پسرم بياموزيد 

هر شياد، انسان صـديقي هـم وجـود دارد. بـه او     

بگوييد، به ازاي هر سياسـتمدار خودخـواه، رهبـر    

  جــــــــــوانمردي هــــــــــم يافــــــــــت

مي شود. به او بياموزيد، كه در ازاي هر دشـمن،   

وقت مي گيرد، اما  دوستي هم هست. مي دانم كه

به او بياموزيد كه اگر با كار و زحمت خويش، يك 

دالر كاسبي كند بهتر از آن است كه جـايي روي  

زمين پنج دالر بيابد. به او بياموزيد كـه از بـاختن   

پند بگيرد و از پيروز شدن لذت ببرد. او را از غبطه 

خوردن بر حذر داريد. بـه او نقـش و تـاثير مهـم     

د آور شويد. اگـر مـي توانيـد، بـه او     خنديدن را يا

به او نقش موثر كتاب در زندگي را آموزش دهيد. 

بگوييد تعمق كند، به پرنـدگان در حـال پـرواز در    

دل آسمان دقيق شود. به گل هاي درون باغچه و 

        به زنبورها كه در هوا پرواز مي كنند دقيق شود. 

در مدرسه بهتر اين است كه كه  بياموزيد به پسرم

. بـه پسـرم   اما با تقلب به قبولي نرسدمردود شود 

و با گردن كش ها،  با ماليم ها،  ماليماد بدهيد ي

. به او بگوييد به عقايدش ايمـان  گردن كش باشد

. داشته باشد حتي اگر همه بر خالف او حرف بزنند

به پسرم ياد بدهيد كه همه حرف هـا را بشـنود و   

سخني را كه به نظرش درست مي رسـد انتخـاب   

. كند. ارزش هاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد

كه در اوج اندوه اگر مي توانيد به پسرم ياد بدهيد 

تبسم كند. بـه او بياموزيـد كـه از اشـك ريخـتن      

  خجالت نكشد.

به او بياموزيد كه مي تواند براي فكـر و شـعورش   

مبلغي تعيين كند، اما قيمت گذاري براي دل بـي  

معناست. به او بگوييد كه تسـليم هيـاهو نشـود و    

اند پاي سخنش بايستد اگر خود را براي حق مي د

و با تمام قوا بجنگـد. در كـار تـدريس بـه پسـرم      

   ماليمت به خرج دهيد   

  زيد. امااز او يك ناز پرورده نسا

بگذاريد كه او شجاع باشد، به او بياموزيد كه به 

  مردم اعتقاد داشته باشد. 

توقع زيادي است اما ببينيد كه چه مي توانيد 

  بكنيد.

 پسرم كودك كم سال بسيار خوبي است   

 

 

  سخنان مادر ترزا 
  ما بدين سنجيده نخواهيم شد كه: ، در انتهاي حيات

  چند مدرك دانشگاهي دريافت كرده ايم 

  چه مقدار از ماديات دنيا براي خود اندوخته ايم 

  ده ايمچه كارهاي بزرگي انجام دا

  سنجش ما براين اساس خواهد بود كه:

  من تشنه بودم و تو مرا سيراب كردي 

  من عريان بودم و تو مرا پوشاندي

  من بي خانمان بودم و تو مرا اسكان دادي 

  عزت و احترام  زتشنه، ولي نه فقط از براي لباس بلكه عريان ا

  بي خانمان ولي نه تنها در طلب خانه اي از خشت بلكه به 

  بب خروج از عوالم انساني س

  جسورانه عشق بورز، احترام كن و بپذيربنابراين، 

  
  

  توجه همكاران گرامي:قابل 

  به ايميل دفتر تبريز ارسال فرماييد.تا پنجم هر ماه   در يك ستون لطفا مطالب ارسالي خود را به صورت خالصه و حداكثر

 »پيام آبران«هيات تحريريه 
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 مهندسين مشاور آبران

 

 پيام آبران
علي اتابك : مدير اجرايي   

عادله بايرامپور : سر دبير   
0411-3365059: تلفن   

 
 

Web : http://www.abranco.net 
E-Mail : Tabriz@abran.info 

 

 

 
  دفتر مركزي–رضوي:تهيه و تنظيم 

  :شد به عقيده من در انتهاي حيات ما بدين سنجيده خواهيم  مادر ترزابر خالف سخنان
 چند مدرك دانشگاهي گرفته ايم 

 چه كارهاي بزرگي انجام داده ايم 

 چقدر تالش كرده و ماديات اندوخته ايم  

خداوند هيچ انسان تنبلي را سيراب نكرده و به او اسكان نداده جز اينكه خود انسان تالش كند و هرگاه زماني از عوالم انساني خارج شديم هيچ كس جز خود مقصر 
بايد تالش كرد عاشق بود و به ديگران احترام . راين خودمان نبايد بنشينيم تا خداوند ما را سيراب كند به ما اسكان دهد و ما را از محبت خويش لبريز نمايدنيستيم بناب

  گذاشت

  دفاتر مهندسين مشاور آبران
  پست الكترونيك  تلفن  نام دفتر

  021-22051809  دفتر مركزي
22052742-021  Tehran@abran.info 

 Ardabil@abran.info  0451-7724015  دفتر اردبيل
 Tabriz@abran.info  0411-3365059  دفتر تبريز
 Khalkhal@abran.info  0452-4225453  دفتر خلخال
 roodehen@abran.info  0221-5721536  دفتر رودهن
 Semnan@abran.info  0231-4440086  دفتر سمنان
 Gazvin@abran.info  0281-3354514  دفتر قزوين
 Geshm@abran.info  0763-5227398  دفتر قشم
 Kish@abran.info  0764-4442132  دفتر كيش
 Gonbad@abran.info  0172-3343978  دفتر گنبد
 miyaneh@abran.info  0424-4385152  دفتر ميانه
 munich@abran.info 004989-8543008 دفتر مونيخ

  

  
  :اهم اهداف جامعه عبارتند از

  ."مشاور  مهندسان"دموكراتيك براي كنترل و احقاق حقوق صنفي اعضاي جامعه و اعتالي حرفه  ايجاد يك نظام حرفه اي استوار بر اصول -
  .اجتماعي، اقليمي و اقتصادي كشور ا شرايط فرهنگي،دستيابي به استقالل فني و تكنولوژي پيشرفته منطبق ب -
  اي و مرجع ذيصالح در مسائل حقوقي و حرفه اي در كليه زمينه هاي خدمات مشاوره فني حرفه -احراز صالحيت به عنوان باالترين مرجع فني  -
يق مشاركت در تصميم گيري و مسؤليت ها با از طر دستيابي به شرايط مبتني بر عدالت و تقواي حرفه اي در جهت برقراري شرايط دموكراتيك -

  .اي اعضاء و توزيع عادالنه دستاوردهاي مادي و معنوي در واحدهاي مشاوره فني توجه به توانايي هاي بالقوه فني، حرفه
  

اسيون در ايـران  نماينده انحصاري اين فدر پذيرفته شده و) فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور  ( به عضويت فيديك1373سال  جامعه در
 نشريه ماهانـه  " خبرنامه".  تخصصي و حرفه اي است–مي شود و حاوي مقاالت علمي   جامعه به صورت فصلي منتشر"فصلنامه".مي باشد
ديگري نيز منتشر نموده است كه مي توان  جامعه نشريات. است كه شامل اخبار داخلي جامعه و گزارش فعاليتهاي انجام شده مي باشد جامعه

تـوان   انـرژي " ، " يادنامه وارطـان " ، "سياستها و خط مشي بازسازي" ، "معماري مدرن در ايران پيدايش" ، " فرهنگي- ويژه نامه علمي " از
ــه ــران آب" ،"جامعـــ ــاب بحـــ ــه " و "كتـــ ــوري اعـــــضاي جامعـــ ــي  ( "دايركتـــ ــسي و فارســـ ــان انگليـــ ــه زبـــ ــرد)بـــ ــام بـــ .نـــ

 .يدبا ما تماس بگيريد و از مشاوره رايگان ما بهره ببر

  :تاسيس جامعه مهندسان مشاور
  نقل از فيديك

.  تأسيس شـده اسـت  "جامعه مشاوران ايران "  تحت نام1352تاريخ جامعه مهندسان مشاور ايران در : جامعه مهندسان مشاور ايران درباره
  كـه در 1352 بندي مهندسان مشاور توسط هيأت وزيران در خرداد ماه هتشخيص صالحيت و طبق به اين ترتيب كه پس از تصويب آيين نامه

شـده بـود، مقـدمات تأسـيس جامعـه فـراهم و         آن تأسيس جامعه مشاوران به منظور همكاري با سازمان برنامه و بودجه پيش بينـي 12ماده 
 ثبــــــت رســــــيده و فعاليــــــت خــــــود را آغــــــاز      بــــــه1471 تحــــــت شــــــماره  7/12/1352بــــــاالخره در تــــــاريخ  

 ، جامعه مشاوران به بازنگري خـود پرداختـه و اساسـنامه جديـدي را بـه      1357اسالمي   و به دنبال انقالب شكوهمند1358در سال . مي نمايد
 و به هنگام پيروزي  شركت54جامعه در ابتدا  تعداد اعضا. ديگري از فعاليت مي پردازد كه هم اكنون نيز ادامه داردرسانده و به دوره تصويب
و  امور اجرايي جامعه توسـط شـوراي مـديريت   . افزايش يافته است شركت550هم اكنون به تعداد   بوده است كه اين عضو حقوقي158 انقالب

 17تخصـصي فعـال در جامعـه كـه هـم اكنـون         است از نمايندگان گروههايه شوراي مديريت تشكيل شد.هيأت رئيسه شورا انجام مي گيرد 
جامعـه مهندسـان مـشاور ايـران مـشمول قـانون       .و از بين اعضاي شورا انتخاب مي شـوند  هيأت رئيسه نيز مركب از پنج نفر. گروه مي باشد

اين تغييرات به همراه پـاره اي اصـالحات    با قانون مذكور، تغيير داده شده وجمعيت ها است و اساسنامه جامعه جهت تطبيق شرايط  احزاب و
كـشور   پروانه فعاليـت جامعـه در هـر دوره ، از طـرف وزارت    . به تصويب رسيده است  28/6/1367 ديگر در مجمع عمومي فوق العاده مورخ

 " جامعه مهندسان مشاور ايران"اين تاريخ به بعد با نام   ، از10/10/1369جامعه بنا به دستور وزارت كشور و تأييديه مورخ .صادر مي شود
  . الف به فعاليت خود ادامه داد42-15/2 با پروانه شماره "ايران  جامعه مشاوران"به جاي 

 -نـي  فرهنگـي ، ف  جامعه مهندسان مشاور ايران جمعيتي است ملي ،.«مهندسان مشاور ايران چنين تعريف مي شود طبق اساسنامه ، جامعه
مشاور در بخش خصوصي در آن گرد آمده انـد تـا ضـمن     حرفه اي و مستقل از تمام احزاب و گروههاي سياسي كه شركت هاي مهندسان

 اصول دموكراتيـك ، در اعـتالي حرفـه خـود بكوشـند و در راسـتاي دسـتيابي بـه اسـتقالل فنـي و           ايجاد يك نظام حرفه اي استوار بر

  ».دبردارن ايط فرهنگي، اجتماعي ، اقليمي و اقتصادي كشور گامتكنولوژي پيشرفته منطبق با شر
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 زمستان

  مهدي اخوان ثالث
  سالمت را نمى خواهند

  ، پاسخ گفت 
  . سرها در گريبانست

  كسى سر بر نيارد كرد 
  . پاسخ گفتن و ديدار ياران را 

  ، نتواند  ، پيش پا را ديد نگه جز
  .كه ره تاريك و لغزان است 

   ،وگر دست محبت سوى كس يازى 
  ،به اكراه آورد دست از بغل بيرون 

  .كه سرما سخت سوزان است

   ابرى شود تاريك ،مي آيد برون   كز گرمگاه سينه ،نفس 
  . چو ديوار ايستد در پيش چشمانت 

   پس ديگر چه دارى چشم ،نفس كاينست 
 زچشم دوستان دور يا نزديك ؟

  اى ترساى پير پيرهن چركين؟ ! مسيحاى جوانمرد من 
  آى ... بس ناجوانمردانه سردست هوا ... 

  ! دمت گرم و سرت خوش باد 
  !  در بگشاى ،سالمم را تو پاسخ گوى 

  . لولى وش مغموم ، ميهمان هر شبت ،منم من 
  . منم من سنگ تيپا خورده ى رنجور 

    .نغمه ى ناجور ، آفرينش   دشنام پست ،منم 
  .  همان بيرنگ بيرنگم ، نه از زنگم ،نه از رومم 

  . دلتنگم   ، بگشاى ،ا بگشاى در بي

   .پشت در چون موج ميلرزد ميهمان سال و ماهت ! ميزبانا ! حريفا 

   مرگى نيست ،تگرگى نيست 
  . صحبت سرما و دندان ست ،صدايى گر شنيدى 

  . من امشب آمدستم وام بگزارم 
  .حسابت را كنار جام بگذارم 

   ؟  بامداد آمد، سحر شد ،چه مى گويى كه بيگه شد 
  .بعداز سحرگه نيست   بر آسمان اين سرخى ،فريبت مى دهد 

   اين يادگار سيلى سرد ،گوش سرما برده است ! حريفا 
  . زمستان ست                                                                    

  ، مرده يا زنده ،و قنديل سپهر تنگ ميدان 
  .  پنهان ست،گ اندود  مر به تابوت ستبر ظلمت نُه توى

 . است  شب با روز يكسان، بفروز   را  باده رو چراغ! حريفا 

  . سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت 
   ،پنهان   دستها، سرها در گريبان ، درها بسته ،هوا دلگير 
  ، دلها خسته و غمگين ،نفسها ابر 

   ،درختان اسكلتهاى بلورآجين 
   ،غبارآلوده مهر و ماه 

  . ست زمستان 

  
  

   ساله در آلمان 750جابجايي كليساي 
  
  
  
  
  

منتقل   كيلومترى روستا12 در آلمان با يك واگن بارى به شهر ببونه در  ساله750يك كليساى 
ــي ــود مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساختمان ساخته شد و هزاران  براى انجام عمليات انتقال ابتدا يك سازه متشكل از فلز و بتون زير
بـا  . تا سازه هنگام انتقال محكم باشـد  تمان به درون بتون زير آن فرو رفتميله از ديوارهاى ساخ

قرمـز رنـگ كـه مخـصوص حمـل بارهـاى        بلند كردن اين ساختمان يك واگن بارى چندين چرخه
ــت   ــاى گرفـــــــ ــاختمان جـــــــ ــن ســـــــ ــر ايـــــــ ــت، در زيـــــــ ــنگين اســـــــ .ســـــــ

  كيلـومتر 12 تن را در مـسيرى بـه انـدازه    660مهندسان ساختمانى، يك كليسا به وزن  در آلمان

بـه دليـل    روستايى كه ايـن كليـسا در آن واقـع بـود    . جا كردند تا آن را از تخريب نجات دهند جابه
ــت    ــابودى اســـ ــال نـــ ــه در حـــ ــنگ در آن منطقـــ ــال ســـ ــدن ذغـــ ــسترش معـــ  .گـــ

هـاى زيـادى    جـايى كـوه و دريـا حـرف     مذاهب مختلف از قدرت خدا در جابـه  هاى مقدس در كتاب
اى  وستاى هورستورف در نزديكى شهر اليپزيك آلمان شاهد نمونهگذشته مردم ر هفته. ايم شنيده

يك كليساى كوچك در اين روستا در عملياتى گسترده و عجيب و . وعده الهى بودند كوچك از اين
  ساله روى يك750اين كليساى .  گرفتن از تكنولوژى پيشرفته، از زمين بلند و جابه جا شد با كمك

 ايـن عمليـات از روز  .  كيلـومترى روسـتا منتقـل شـد    12بونه در واگن بارى حمل شد و به شهر ب

نيايـد،   شنبه گذشته شروع شد و اگر مراحل عمليات بر طبق برنامه پـيش رود و مـشكلى پـيش    پنج
عرض دارد از دو  متر 9/8مترى كه  5/14اين ساختمان . رسد اين كليسا يك هفته ديگر به مقصد مي
ايـن عمليـات   . شروع شود سازى براى انتقال آن مليات آمادهماه پيش به روى عموم بسته شد تا ع

بـراى انجـام عمليـات    . آمـاده شـد   نزديك به دو ماه طول كشيد تا سرانجام ساختمان براى انتقـال 
ساخته شد و هزاران ميلـه از ديوارهـاى    انتقال ابتدا يك سازه متشكل از فلز و بتون زير ساختمان

باالبرهاى هيـدروليك  . هنگام انتقال محكم باشد  رفت تا سازهساختمان به درون بتون زير آن فرو
معـدن ذغـال   .ونقل آن آسان باشـد  زمين بلند كردند تا حمل متر از 6/1 تنى را تا 660اين ساختمان 
هـاى آن را   اجبار كل خانـه  اى در اين روستا در حال توسعه و پيشروى است كه به سنگ گسترده

. ميليون دالر هزينه داشـته اسـت  3/4 ار پرهزينه است و نزديك بهاين عمليات بسي. گيرد در بر مي
بـراى  . ذغال سنگ به عهـده خواهنـد داشـت    گذاران معدن هزينه اين عمليات را صاحبان و سرمايه

كنـد بايـد تمـام طـول راه از      ساختمان را حمـل مـي   آسان كردن طى مسير، اين واگن بارى كه يك
هـايى از ايـن    بخـش . شود اين مسير بسيار به كندى طى مي يلوسايل نقليه خالى شود، به همين دل
همچنين سـيم  . شود تا امكان عبور اين واگن بارى فراهم شود مسير حتى بايد بازسازى و عريض

براى اين يك هفته قطع شد تا امكان عبور اين واگن بارى فراهم شـود،   كشى برق و تلفن اين مسير
گرهـايى بـه صـورت مـداوم شـرايط ايـن        كنـد، حـس   ير ميواگن به كندى طى مس در حالى كه اين

 همراه واگن مدام مراقب هستند كه  كند و مهندسان سازه طى مسير بررسى مي ساختمان را هنگام
گويـد، ايـن كـار     يكى از مهندسان ناظر اين عمليات مي. بيشتر از دو درجه كج نشود اين ساختمان

 به همين دليل هر ثانيه بايـد . م در آن تاثير داردظريف و دقيق و حساس است و ميليمتر ه بسيار

ــت    ــر داشــــــ ــر نظــــــ ــرد و زيــــــ ــى كــــــ ــرايط را بررســــــ ــل شــــــ . كــــــ

  
هاى زيادى وجود داشت و تعيين مقـصد آن   دشواري براى يافتن مكان و مقصدى براى اين كليسا

اى و  پيشنهادى اين بود كه اين كليسا به صورتى كنـار جـاده   هاى يكى از راه. يك سال طول كشيد
راه قرار بگيرد، اما با مخالفت سران كليسا، سرانجام تصميم گرفته شد  راى استفاده مسافران درب

تـرين مكـان مـسكونى نزديـك ايـن       عمليات سنگين و عجيب، اين كليـسا بـه نزديـك    تا با انجام اين
بـه   خانوار ديگر هم داشت كه آنها هم بايـد  50اين روستا عالوه بر اين كليسا . شود روستا منتقل

 .مكانى براى زندگى و مهاجرت پيدا كنند سرعت

 

    `   دفتر مركزي–فردين احمدوند : تهيه و تنظيم                :مصرف بهينه آب

 از درصد۵/٢متاسفانه .كمتر به آمبود آن فكر ميكنيد  وقتي شير آب را در خانه باز مي آنيد و آب سرد و زاللي جاري مي شود. انسان است   زير بناي سالمتي و حيات آب

در واقع مثل اين است . سالم و بهداشتي ميميرند   هزار نفر از مردم دنيا به علت آمبود آب٣٠طبق اعالم سازمان جهاني بهداشت روزانه  . از آب سالم محرومند دنيا مردم

از  %٨٠شت سازمان جهاني بهدا و برابر با آمار!  هزار نفري از فقدان آب بهداشتي جان مي سپارند ٣٠روز مردم يك شهر  آه در مجاورت و همسايگي من و شما هر

هستيم زيرا همين آب هاي  خود ما بزرگترين دشمن خويش. مستقيم مربوط به عدم تامين آب بهداشتي و آافي است  بيماريهايي آه مردم دنيا از آنها رنج مي برند به طور

ناعادالنه آب براي بشر شده و  اين آار باعث تقسيم.  هدر مي دهيم ماده با ارزش براي حيات را با مصرف بي رويه موجود را نيز آلوده و غير قابل استفاده مي آنيم و يا اين

 . هستي و تعدادي از افراد بي گناه را به خطر مي اندازد
  روش هاي مصرف بهينه آب در خانه

  . جريان آب را قطع آنيم توانيم با استفاده از ليوان آب ، دندانهاي خود را مسواك بزنيم و هنگام مسواك زدن مي .1

 . ضو گرفتن شير آب را بدون استفاده باز نگذاريمهنگام و .2

 .  ليتر در شبانه روز آب هدر مي رود١۵٠چون در صورت خرابي حدود   مواظب خرابي سيفون توالت ها باشيم .3

صورت خرابي در مورد رفع  ه و درپس همواره شيرها را بررسي آرد.  ساعت مي شود ٢۴رفتن مقدار زيادي آب در هر  چكه آردن و نشت آب از شير و لوله ها موجب هدر .4

 . اين مشكل و تعويض واشر آن ها اقدام نمائيم

خيسانده و ضد عفوني نموده در پايان  ظرفشويي را بسته و آن را تا نيمه پر از آب نموده و سپس سبزي و ميوه را در آن هنگام شستن ميوه و سبزي شير آب و راه خروجي .5

 . مسبزي ها را با دوش مخصوص آبكشي آني

آافي جمع شده باشد و درنتيجه  به اين معني آه هنگامي از آن استفاده آنيم آه لباس به اندازه. استفاده قرار دهيم  ماشين لباسشويي را با حداآثر ظرفيت مورد .6

 . ماشين با ظرفيت آامل آار آند

استفاده از يخ نيز مفيد خواهد  . باز گذاشته و مقدار قابل توجهي آب را هدر دهيمناچار نشويم شير آب را براي خنك شدن  چند بطري آب آشاميدني در يخچال بگذاريم تا .7

 . بود

 . اين آار از رشد گياهان انگلي جلوگيري مي آند و تبخير آب را به حداقل مي رساند . باغچه را تنها در ساعات خنك روز آبياري آنيم .8

 . ين آار را با شيلنگ انجام دهيم مقدار زيادي آب به هدر خواهد رفت اگر ا .نگه داريم  گذرگاه و پله ها را با جارو پاآيزه .9

  . به جاي شيلنگ استفاده آنيم براي شستن اتومبيل از چند سطل آب .10

  . آبي را بازديد آنيم و در صورت اتالف آب شيرهاي شناور بادوام و محكم به آار ببريم آولر  .11

   .نكنند بنابراين توصيه مي شود آودآان با آب بازي. قدار زيادي آب را هدر مي دهند دارند و م معموًال آودآان بازي با آب را دوست  .12

را آاهش دهيد تا آب به همه تعلق گيرد و  در گرمترين ساعات روز آه مصرف آب بيشترين حد خود را دارد سعي آنيد مصارف غير ضروري در فصل تابستان و به خصوص  .13

 . دفشار آن آاسته نشده و يا قطع نگرد

 . ظرفيت سيفون و يا فالش تانك توالت را آاهش دهيم با استفاده از يك آجر و يا بطري .14

به معني مصرف متعادل است نه  مطمئنًا مصرف بي رويه آب بي توجهي به ديگران و صرفه جويي. نمي توان آن را مصرف آرد  آب را دور نريزيد مگر اينكه مطمئن شويد ديگر .15

 آرديم ؟ مصرف آب تصفيه شده باشيم و در پايان هر روز از خود بپرسيم آه امروز چقدر صرفه جويي ين امروز به فكر صرفه جويي درآاهش مصارف ضروري از هم

 چه بايد كرد ؟

نمودن  از آلوده . را تشديد مي كندمصرف بي رويه آب بحران كم آبي شده ، صرفه جويي نماييد كه ساير هموطنان ما نيز بتوانند از آن استفاده نمايند زيرا در مصرف آب تصفيه
 . آب رودخانه ها و ساير آب هاي سطحي به هر طريق ممكن بپرهيزد

به جاي استفاده از كودهاي  .  و در صورت نياز آن را بجوشانيد نكنيد از آب رودخانه ها براي آشاميدن استفاده . عنوان زباله و يا فاضالب را به داخل آب ها نريزيد و به هيچ
 سر شيرهاي  دهنده مصرف نظير شيرهاي قطع و وصل ، در مواردي كه امكان پذير است از وسايل كاهش . از كودهاي طبيعي ضد عفوني شده استفاده نماييد شيميايي بهتر است

  استفاده نماييم پودر كننده و شيرهاي فشار شكن  استفاده نماييم پودر كننده و شيرهاي فشار شكن

 الگوي مصرفالگوي مصرف

  .  ليتر باشد١۵٠ه روز مي تواند مصرفی هر فرد در شبان آب 

 ليتر   ۵                                       آشاميدني     ليتر ١٠                  خانه آبياري باغچه و نظافت 

  ليتر  ٢٠                                       لباسشويي         ليتر ١۵                                            پز پخت و 

    ليتر  ۵                                      تهويه آولر و       ليتر  ٣٠                                        ييدستشو 

  ليتر  ١۵                            ظرفشويي        ليتر  ۵٠                                           استحمام 
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 : مهکار گرامی

  جناب آقاي مهندس موالزاده 
             قدم نو رسيده مبارك 

  همكاران دفتر تبريز                    

  يكارگاه آموزش
  ذربايجانشرقياستان آدر شركت آب و فاضالب 

  
  آقاي مهندس كريمي: تنظيمتهيه و 
 درخواســت معاونــت مهندســي و توســعه شــركت آب و فاضــالب درپــي

آذربايجانشرقي از مهندسين مشاور آبران جهت تـشكيل كارگـاه آموزشـي            
ايجاد رويه يكـسان و هماهنـگ سـازي          "  يك روزه با عنـوان      

  ، كارگـاه     "واحدهاي نظارت در طرحهـاي فاضـالب اسـتان          
 در محل سالن كنفـرانس شـركت        19/10/1386 تاريخآموزشي مزبور  در     

  :آب و فاضالب آذربايجانشرقي و با حضور نمايندگان مهندسين مشاور
 آبران  •
  آشناب •
 آبسو •
 عمران محيط زيست •
 مهاب قدس •
 ان طرحهاي فاضالب استانو مجريناظرين  •
 

كه در طرحهاي فاضـالب اسـتان فعاليـت دارنـد و همچنـين مجريـان و                 
كارشناسان طرحهاي شبكه فاضالب و تصفيه خانه و نمايندگان امـور آب            

  .و فاضالب شهرهاي مختلف استان تشكيل گرديد
در اين كارگاه آموزشي آقايان مهندس سيروس كريمي ، سـعيد علميـه و              

   :هاي ز مهندسين مشاور آبران مقاالت مختلف در زمينه رضا اصدقي ا
 و اهميت آنشبكه هاي جمع آوري فاضالب  •
 اصول لوله گذاري فاضالب  •
  فاضالب مشتركين  دهياصول انشعاب •
• ... 
 

سـپس بـا   . نمودنـد   ارائـه    Power Pointاز زواياي مختلف در قالب 
دگان در برگزاري جلسات پرسش و پاسـخ و تبـادل تجـارب شـركت كننـ             

  .تتدزمينه هاي مرتبط به ادامه جلسه پرداخ
 اين كارگاه آموزشي با استقبال شركت كنندگان و درخواست  آنها جهـت             

  .تشكيل جلسات مشابه روبرو گرديد
 

  يامي، نگاه ما صياد بود و داشت دامي ياد باد ا       افسوس،از صبحي ست تا به شاميفصل عمر

  دل جوان بود و نميگرفت آرام و قرار بر بامي  آن روزها رفتند كه دل پر بود از شور و شوق

  جواني بود، عشق و مستي،در سر عقل خامي  چه زيبا دوراني بود، زيباتر از هزار باغ گل

  م ميتنيد دو صد دامي عمردر ره شوريده دل  به هر كو نظر مي باخت ديده، دل شيدا ميشد

  كام دل بر نيامد مرا،از آغوش مهربان ياري  رسيد زمستان عمر،بر سر افشاند غبار مرگ

  دريغا جان عاشق ميشكند بسنگ غم، چو جامي  دريغا كه اين دل آتشين ميميرد و ميرود از ياد
 

 

  ميمرا كنون تا خواب مرگ نمانده بيش از گا  تن فرسود و جان خسته از آتش فروزان دل

  روزگار سياووش كشت، تو در خيال خامي  لب بر بند و بمير در سراب هاي خود كوير

 !!!بدون شرح

   دفتر رودهن–تيم فوتبال آبران
 

  

 جناب آقاي خراساني
  آغاز زندگي مشترك را خدمت 
  شما و همسر گراميتان تبريك 

  عرض نموده و خوشبختيتان را 
  . خواهانيم

  
  همكاران دفتر رودهن

 تسليت
   ايقانيان مهندسجناب آقاي همكار  ارجمند

تسليت صميمانه آبرانيان را بخاطر درگذشـت       
  .پدر گراميتان بپذيريد



  
  

 ور آبراننشريه الكترونيكي داخلي مهندسين مشا  پيام آبران٢  نشريه الكترونيكي داخلي مهندسين مشاور آبران  پيام آبران٣ 

 
  

  در زبان انگليسي به مهندسي عمران
Civil Engineering  اطالق ميشود كـه Civil  بـه 

.  اسـت  Civilizationمعني تمدن و از همان ريشه كلمه        
پس ميتوان نتيجـه گرفـت همـانطور كـه از اسـم ايـن رشـته                 

و تقريبا بـيش    ! پيداست، مهندسي عمران يعني مهندسي تمدن     
  .هاي مهندسي به جامعه نزديكتر استاز ساير رشته

   دفتر مركزي  –فردين احمدوند :هيه و تنظيمت

  )Laptop(لپ تاپ 

  

اين حقيقت كه   .رسد  ها در بين افراد عجيب به نظر مي         تاپ  محبوب شدن لپ  
هاي روميـزي     ها با خواص زيادي كه دارند از جهاتي نيز از رايانه            تاپ  لپ

شود كه همه افرادي كه هـر روز بـا رايانـه سـر و                 آورند باعث مي    كم مي 
هـاي روميـزي شـك        ر دارند در مورد بهتر بودن آنها نسبت به رايانـه          كا

ها قابل حمل هستند، بـاطري كمتـري احتيـاج            تاپ  درست است كه لپ   .كنند
هـاي روميـزي توليـد        دارند و سر و صداي كمتري نسبت به انواع رايانـه          

هـا معمـوال گرافيـك و         تـاپ   شود كه لپ    كنند اما از سوي ديگر گفته مي        مي
ها ممكن است به ظاهرا جزئـي        اين تفاوت .اي بسيار ضعيفي دارند   بلندگوه

اي كه هـر روز سـاعت هـا بـا آن سـروكار                بيايند اما براي مصرف كننده    
هـاي    ها در حالت كلي نـسبت بـه رايانـه           تاپ  لپ. است  دارد بسيار مشخص  

اما در عين حال، كاهش قيمت آنها هم پـس  . روميزي قيمت بيشتري دارند  
  .مدل هاي جديدتر حيرت انگيز استاز ارائه شدن 

هـا در   تـاپ   بود كـه ركـورد فـروش لـپ     2005 اولين بار در ماه مي سال       
هـاي روميـزي    هاي روميزي شكسته شد و سازندگان رايانـه  مقابل رايانه 

حال اينكه چطـور    .ها بيش از پيش شده است       تاپ  پذيرفتند كه محبوبيت لپ   
هاي بزرگ روميـزي      رايانهممكن است تمامي آن سخت افزارهايي كه در         

تاپ كوچـك جـا بگيـرد توضـيحات مفـصلي             وجود دارد همگي در يك لپ     
هاي روميزي سخت افزار و نـرم   ها و رايانه تاپ در حالت كلي لپ  . طلبد  مي

اما تفاوت اصلي در آن است كـه چطـور          . افزارهاي بسيار مشابهي دارند   
  دگيرن اين سخت افزار در محيطي كوچك كنار هم قرار مي

كـرد    مردي كه در شركت زيراكس كـار مـي  "آالن كي" 1970حدود سال   
ايـن  . اي بسازد كه بدون احتياج به انواع سيم كار كند   تصميم گرفت رايانه  

اي بود كه باعـث شـد         نوع رايانه گرچه هرگز مشهور نشد اما اولين جرقه        
  اولين رايانـه قابـل     1979سال  . ها به انسان خطور كند      تاپ  فكر ساخت لپ  

 آن را   "ناسا" كيلو بايت حافظه داشت و       340اين رايانه   . حمل ساخته شد  
هاي فضايي     دالر قيمت داشت و سنگين بود را براي پروژه         800كه حدود   

تاپ به عنوان اولين نوع رايانه قابل حمل معرفي شـد             اين لپ .به كار گرفت  
ارد تـاپ حرفـه اي را و         شركت آي بي ام اولين لپ      1986تا اينكه در سال     
 كيلو بايت حافظه داشته و دو درايو ديـسكت فالپـي     256بازار ساخت كه    

اين . با صفحه نمايش تخت داشت و مودم داخلي براي آن تعبيه شده بود            
 دالر بـه فـروش      3500 كيلوگرم وزن داشت و به قيمت        5,4تاپ حدود     لپ
 تاپ ثبت كند  رسيد توانست نام خود را به عنوان اولين لپ مي

 پادشاه ايران دوست و قدرتمند تاريخ
  داريوش بزرگ هخامنشي

  بيرآخرين گفتار داريوش ك
    دفتر مركزي -مير رحيمي : تهيه و تنظيم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 احترام هـستند  ي در آن كشور ها دار     انيراني رواج دارد و ا    راني كشور ها پول ا    نيدر تمام ا  . است راني ا ي كشور جزو امپراتور   25 رومي م اي كه من از دن    نكيا

 نيـ  ا ينگهـدار  كـشور بكوشـد و راه        نيـ  بدانـد هماننـد مـن در حفـظ ا          ديـ  با اريخـشا  مـن ،   نيجانش.شوندي محترم شمرده م   راني در ا  زيو مردم آن كشورها ن    
 كـرور زر در خزانـه       12 تـو    روميـ  م اياكنون كه من از دن    . آنها را محترم بشمارد    ري آنها دخالت نكند و مذهب و شعا       ي است كه در امور داخل     ني ها ا  ني سرزم
 به خاطر داشـته بـاش كـه تـو        البته.باشدي م زي بلكه به ثروت ن    ستي ن ري قدرت پادشاه فقط به شمش     راي از اركان قدرت توست ز     يكي زرها   ني و ا  ي دار يسلطنت

 است كه هنگام ضرورت از ني زر در زرخانه اي قاعده راي زي از آن برداشت نكني كه در موقع ضرورميگويمن نم.ي از آن بكاهنكهي نه اييفزاي به زرها بديبا
 سال است 10. خاطرش را را فراهم كنتي رضالي وساوستهي آتوسا بر من حق دارد و پمادرت. برگرداني،آنچه برداشتتص فرني اما در اوليآن برداشت كن

 و به شـكل اسـتوانه اسـت را از كـشور مـصر      شوندي انبار ها را كه با سنگ بنا م    نيمن روش ساختن ا   . غله در كشور هستم    يكه من مشغول ساختن انبارها    
د بعـد از مـن سـاختن    يـ تـو با .مانـد ي و غله بدون آنكه فاسد شود چند سـال م دي آي در آن به وجود نم  شود،حشراتي م هي تخل ستهويآموختم و چون انبار ها پ     

 ننگـار و  ي مهم مملكتـ ي خود را به كارهاماني و هرگز دوستان و ندهرگز. باشدرهي سال كشور ذخ3 اي 2 ي حداقل آذوقه  نكهي تا ا  ي غله را ادامه ده    يانبارها
 و آنهابـه مـردم ظلـم كننـد و اسـتفاده              بگمـاري  ي مملكت ي خود را را به كارها     ماني چون اگر دوستان و ند     ستي دوست بودن با تو كاف     تيا همان مز   آنه يبرا

  يي را بنماي دوستتي كه رعاي با تو دوست هستند و تو ناچارچون ي توانست آنها را به مجازات برساني ؛ تو نخواهندينامشروع نما
 آن  ديـ  دارد و تـو با     تيـ  اهم يلي خ ي و جنگ  ي تمام كردن آن از نظر بازرگان      و دهي كنم به اتمام نرس    جادي سرخ ا  ياي و در  لي شط ن  ني ب خواستميه م  را ك  ي كانال ا

  ند دهند كه از آن نگذرحي ترجاني باشد كه ناخداني آنقدر سنگدي ها از آن نباي عوارض تردد كشتنيهمچن.يكانال را به اتمام برسان
 ونـان ي بـه  رومندي و ني قوي بفرستم تو با ارتشوناني به ي فرصت نكردم قشوني نظم بر قرار سازد ولراني به مصر فرستاده ام تا در قلمرو ا  ين قشو اكنون.

ق را بـه خـود    است كه هرگز دروغگو و متملني من به تو اگري د ي هيتوص. را نابود كند   عي فجا ني قادر است مرتكب   رانيحمله كن و به آنان بفهمان كه پادشاه ا        
 بـر مـردم مـسلط نـشوند         اتيـ  آنها در هنگام اخـذ مال      نكهي ا يو برا . را بر مردم مسلط نكن     واني هرگز عمال د   و.نها افت سلطنت هستند   آ يراه نده چون هردو   

 متقابـل  ي معاملـه  تواننـد يآنهـا نم  ،ي كني نگه دار چرا كه اگر با آنها بدرفتاريافسران و سربازان را راض. وضع كن كه تماس آنها با مردم كمتر شود  يقانون
 تا فهم و عقل آنها سنديموزش را ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنوآ امر. كشته شدنشانمتي خواهند كرد ولو به قي تالفبرد ننياديكنند اما در م

 تـو   شي كـ  رويـ  را مجبور نكن كه پ     ي قوم چي باش اما ه   ي پرست زداني شي ك ي حام همواره.يي سلطنت نما  يتواني م ي باالتر ناني صورت با اطم   نيدر ا .ابدي يفزون
 و چـان ي و آنگاه در كفـن پ ي از مرگ بدنم را بشوپس. كنديروي دارد پلي كه م ينيي و آ  شي به خاطر داشته باش كه هركس آزاد است از هر ك           وستهيباشد و پ  

 زي مقتدر بوده است و تو ني پادشاهي كه پدرت زمانيابي دريني كه تابوت مرا بي هر زماناما قبرم را مسدود مكن تا. قرار بده و در قبر بگذاريدر تابوت سنگ
 تي تا قبر مرا مسدود كنند و وصي،بگويدي دكي مرگ خود را نزدي اما وقترد تابوت من غرور بر تو غلبه نخواهد كدني مرد و با دي خواهيهمچون من روز
   كندني با تو چنزيكن تا پسرت ن

 ي مـدع  رايـ  ز دي و حكم نما   ي آن را بررس   طرفي ب ي قاض كي موافقت كن كه     ي دار يي ادعا ي مشو و اگر نسبت به كس      ي و هم قاض   ير هرگز هم مدع    زنها زنهار
آبـاد كردن،حفـر    . خواهد رفت  يرانيباد نشود رو به و    آ ي كشور ي كه وقت  نستي قاعده ا  راي از آباد كردن دست برندار ز      هرگز. شود،ظلم خواهد كرد   ياگر قاض 

 صفت پادشاهان عفو و     ني و سخاوت را فراموش مكن و بدان كه بعد از عدالت برجسته تر             عفو. اول قرار ده   ي را در درجه     يات و احداث جاده و شهرساز     قن
 يزي چگريد.ي ظلم كرده ا،ي كرده باشند و تو آنرا عفو كنيي خطايگري كرده باشند و اگر به دي مناسب است كه نسبت به تو ظلميو عفو موقع.سخاوت است

 و مـرا  ديـ  برونـك ي ها را كردم و اهي توصني بدانند قبل از مرگم انكهي هستند عنوان داشتم تا انجاي از تو كه اري غي اظهارات را با حضور كسان    ني و ا  ميگوينم
  . استكي كه مرگ من نزدكنمي احساس مراي زديتنها بگذار

 

`    

 آيا ميدانستيد كه طوالني تـرين دوران پادشـاهي بـر اسـاس              -
 دو  "مدارك تاريخي متعلق به پادشاه مصر ميباشـد كـه تقريبـا           

هزار و سيصد سال پيش از ميالد در زماني كـه نـوزادي بـيش               
نبود تاج گذاري كـرد و سـلطنت او نـود و چهـار سـال بطـول                  

  .انجاميد

ايا ميدانستيد كه چرا وقتي يك سيب گنديده را در بين سيب             -
دليـل ايـن    .هاي سالم قرار ميدهيم بقيه سيب ها هم ميگندنـد         

از خودش  ) ethylene﴿است كه سيب گنديده يك نوع گاز        
  .انتشار ميدهد كه باعث گنديدن بقيه سيب ها ميشود

ايا ميدانستيد كه مغز شما وقتي خواب هستيد فعاليتش بيـشتر            -
   .است از وقتي كه در حال تماشاي تلويزيون هستيد

  
 
 
 
 
 
ه بزرگتـرين رود    آيا ميدانستي كه طول تقريبـي رود نيـل كـ           -

  ومتر استل كي6600جهان است در حدود 
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  دفاتر مهندسين مشاور آبران
  پست الكترونيك  تلفن  ام دفترن

  021-22051809  دفتر مركزي
22052742-021  Tehran@abran.info 

 Ardabil@abran.info  0451-7724015  دفتر اردبيل
 Tabriz@abran.info  0411-3365059  دفتر تبريز
 Khalkhal@abran.info  0452-4225453  دفتر خلخال
 roodehen@abran.info  0221-5721536  دفتر رودهن
 Semnan@abran.info  0231-4440086  دفتر سمنان
 Gazvin@abran.info  0281-3354514  دفتر قزوين
 Geshm@abran.info  0763-5227398  دفتر قشم
 Kish@abran.info  0764-4442132  دفتر كيش
 Gonbad@abran.info  0172-3343978  دفتر گنبد
 miyaneh@abran.info  0424-4385152  دفتر ميانه
 munich@abran.info  004989-8543008  دفتر مونيخ
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   ،1387 براي سال  ينده اي روشنآ با اميدواري به 1386در آخرين روزهاي سال 
 . تبريك عرض مينمايمآبرانيان فرا رسيدن سال نو را به تك تك       

ري در جهت پيشبرد پروژه ها      وظيفه دارم از كليه همكاران كه سال گذشته را با فعاليت و هميا            
           . گذرانده اند ، سپاسگزاري نمايمو نيز ارتقاء كيفي آنها با موفقيت

  هر روزتان نوروز ، 
  نوروزتان پيروز  
  بعضي ها بزرگ بدنيا مي آيند علي ربوبي      

  بعضي ها  با سعي و كوشش خودشان بزرگ مي شوند
    .نند بعضي ها  را هم ديگران بزرگ مي ك

 شكسپير       

.ره آن است كه آب و روغن با هم در نمي اميزنديكي از حقايق اصلي زندگي روزم     
بنـابراين  .  ميباشـد ) روغـن پايـه   ( شتر ادويه جات تند از نظـر سـاختار شـيميائي          بي

نوشيدن آب بروي دهاني كه بر اثر خوردن فلفل يا ادويـه تنـد بـه سـوزش افتـاد                    
بيحاصل است بهترين راه حل براي برطرف كردن تندي از دهان خـوردن چيـزي               

 چربي را به خور جذب كند و در اين بين نان يا هـر چيـزي كـه نـشاسته                     است كه 
داشته باشد و در دسترس باشد نتيجه خوبي بدست ميدهـد راه حـل ديگـر بعـد از                   

است اما  ) آب پايه (هر چند كه شير از لحاظ ساختار      . خوردن نان نوشيدن شير است    
د صـابون بـا      اسـت كـه ماننـ      (detergent)داراي مادهاي شبيه به پاك كننده       

  .روغن با چربي در مياميزد و آنرا ميشويد و مي برد

 

تيم فوتسال آبران ، دفتر سمنان در مسابقات دهه فجر مقام سوم را
. آبفاي استان سمنان چهارم شده است . در استان كسب نمودند 

كه انگيزه و نشاط همراه با پشتكار و تالش و همدلي و  ايمان داريم
  . ما را به سوي آينده اي روشن و پر اميد سوق دهد همبستگي ميتواند

                      آبرانيان  دفتر سمنان                                                  

 يا لطيف
 ! معبود من 

  ! محبوب من 
  . نزديك تر از آنچه فكرشو بكنيم...چقدر به بنده هات نزديكي

  . خدايا ، همه جا تو رو حس كردم
  . تپش قلبمتو وجودم ، حتي تو هر 

  . وقتي سختيها و دردهاي يه مادرو ديدم. 
  . وقتي صورت خسته ي پدرو ديدم

  . وقتي دستهاي پدر بزرگو تو دستم گرفتم
  . وقتي صورت پرچين مادر بزرگو بوسيدم

  . وقتي زيبايي يه گل و ديدم.
  . وقتي تو طبيعت بي نظيرت عشق كردم

  . نه كردهمون موقع كه بارون اومد و عطر تو منو ديوو
  ..... همون موقع كه صداي دريا منو از خود بي خود كرد
  . آخه صداي تو بود،داشتي با من صحبت مي كردي
  ........ من فرياد زدم و صداي من تو صداي تو محو شد

  . آره خوب تو رو حس كردم.
  . همون وقتي كه دل آسمون از دل من ابري تر بود

  . اروني شدهمون وقتي كه بغضم تركيد و چشمام ب
  . همون وقتي كه دوست داشتنو يادم دادي.

همون موقع كه عشقو تو دلم گذاشتي و معجزه عشقت تو 
  . دلم بيدار شد

همون موقع كه شب تا صبح گريه كردم و تو منو تو آغوشت 
  . گرفتي و خريدار اشكهام بودي

  . چقدر زيباست.......عاشق شدن
  . وقتي با عشق زميني عشق تو رو حس كردم

من چيز با ارزشي رو بدست آوردم كه با هيچ چيز عوضش 
  . نمي كنم

  . حاال ديگه هر لحظه تو رو حس ميكنم، هميشه و در همه حال
همه چيز رو به تو ميسپارم تا هر طور كه تو ميخواي همون 

 .بشه
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  روز مهندس

نصيرالدين طوسى از جمله دانشمندان  خواجه .اند ، اين نام را بر آن نهادهخواجه نصيرالدين طوسىكه به پاس بزرگداشت   روزى.پنجم اسفندماه، روز مهندسى است

دليل عالقه وافرش به تحصيل،  نصير به خواجه.هجرى قمرى در جهرود قم پا به جهان گذاشته است597االول سال  جمادي 5 است كه در تاريخ رياضى و هندسهبزرگ 

را نزد خالويش  او علوم دينى و علوم عملى را زير نظر پدرش و منطق و حكمت. توانست سرآمد دوران شود علوم رياضى و نجوم و حكمت را به طور جدى دنبال كرد و

نصير،  خواجه .پايان رسانيد و در آنجا به عنوان دانشمندى برجسته زبانزد خاص و عام شد تحصيالت عالى خود را در نيشابور به. ل ايوبى كاشانى فرا گرفتباباافض

و در  ظر خود را نيافت به عراق رفتباتوجه به اين كه در اين شهر، استاد مورد ن. اصفهان شد براى ادامه تحصيل به شهررى و از آنجا به قم رفت و پس از مدتى راهى

شد  در اينجا بود كه در درس اصول فقه عالمه حلى حاضر.الدين شد اجازه روايت از معين ق، موفق به دريافت درجه اجتهاد و.ه619آنجا علم فقه را فرا گرفته و در سال 

در كتاب آثار الشيعه آمده .اند كه در مورد خواجه نصير طوسى به كار برده ى استهاي خاتم فالسفه و عقل حادى عشر، نام.و او نيز، در درس حكمت خواجه شركت كرد

ابن ميثم در فقه، استاد . ابوالسعاده اصفهان درس خوانده است بن طاووس حسينى و شيخ ميثم بن على بحرانى در مدرسه نصيرالدين طوسى با سيدعلي است كه خواجه

ترين آثار اصيل  عربى نوشته شده است، از جمله مهم اثر است كه اغلب آنها به150آثار علمى و قلمى خواجه .بوده استنصيرالدين طوسى  و در حكمت، شاگرد خواجه

هاى رگيومونتانوس اثر گذارده  به نوشته القطاع است كه الشافيه و اثر معروفش، كتاب شكل الحساب بالتخت و التراب، رساله جوامع وى در حساب هندسه و مثلثات

هايى در زمينه  نامه و كتاب تنسوق كتاب.  و همچنين تذكره فى علم الهيئه است- نوشته شده است 650 كه در سال -ايلخانى  ترين آثار نجومى وى زيج روفمع.است

القطاع، وى نخستين كسى  شكل ردر كشف القناع عن اسرا. ترين كار طوسى در رياضيات در زمينه مثلثات بوده است برجسته به احتمال زياد .اختربينى نيز نوشته است

تاريخ رياضيات  اى در توسعه بخشيد و هم او بود كه براى نخستين بار قضيه جيوب را، كه رويداد برجسته بود كه مثلثات را بدون توسل به قضيه منالئوس يا نجوم،

 نصير مهم خواجه هاى برخى از كتاب .است به روشنى بيان كرد

             بـو علـى سينا ـ شرح اشارت 1

      ـ قـواعد العقـايـد2  

      ـ آغاز و انجام 3     

   سـىلمج ـ تحـريـر 4       

  ـ تحرير اقليـدس  5      

  

بعد از .  شدپر فراز و نشيب خواجه آغاز اى ديگر از زندگى قاين با دخترفخرالدين نقاش پيمان زناشويى بست و به اين ترتيب دوره ، در شهر»ق.هـ  «628خواجه در سال 

  شد دار فالسفه بود، دعوت به قلعه قهستان به نام ناصرالدين كه مردى فاضل و كريم و دوست چند ماه سكونت در شهر قاين از طرف محتشم

آورى و به   را جمعهاى تاراج رفته بغداد رفت كه بقاياى كتاب شاگردان خود به  هجرى قمرى خواجه نصير با جمعى از672نصيرالدين طوسىدر سال  وفات خواجه

وداع گفت و جسدش به كاظمين انتقال داده و در جوار   هجرى قمرى در بغداد دار فانى را672الحجه سال   ذي18اجل مهلتش نداد و در تاريخ  مراغه ارسال دارد اما

 .امامين همامين مدفون شد
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همه ما در هفته پيش از نوروز، حاجي فيروز را با آن صورت سياه و    

هاي قرمز در حاليكه دايره مي زند و همان ترجيع بند قديمي و لباس 

 ارباب خودم سالم و عليكم، ارباب خودم ":هميشگي را مي خواند

  . ديده ايم"...بزبزقندي، ارباب خودم چرا نمي خندي و 

 طاليه دار عيد نوروز است، اما اكثر مـا از داسـتان شـكل گيـري        حاجي فيروز همه مي دانيم    

  .بي خبريماين اسطوره 

 خانم دكتر كتايون مزداپور استاد زبان هاي باستاني و اسـطوره شـناس در مـصاحبه اي گفتـه                   

 به دليل   سياهي صورت حاجي فيروز   است زنده ياد دكتر مهرداد بهار سالها پيش حدس زده بود            

بازگشت او از سرزمين مردگان است و اخيرا خانم شيداجليلوند كه روي لوح اكدي فـرود ايـشتر            

به زمين كار مي كرد، به نكته تازه اي پي برد كه حدس دكتر بهـار و ارتبـاط داسـتان بنيـادين                

جـشني   نـوروز    ":دكتر مزداپور مي گويد   . ازدواج مقدس با نوروز و حاجي فيروز را تاييد مي كند          

مربوط به پيش از آمدن آريايي ها به اين سرزمين است الاقل از دو سه هزار قبل اين جشن در                  

تصور مي شـده كـه      . ايران برگزار مي شده و به احتمال زياد با آيين ازدواج مقدس مرتبط است             

ي  دكتـر صـنعت  ".الهه بزرگ، يعني الهه مادر، شاه را براي شاهي انتخاب و با او ازدواج مي كنـد    

 و معـادل بـابلي و       "ناناي" نام داده، معادل سومري آن       "ننه خاتون " يا   "ننه"زاده اين الهه را     

تا آنجا كه مي دانيم اين الهه خداي جنگ، آفريننـدگي و  .  است" آناهيتا" و "ايشتر"ايراني آن   

ـ   . باروري است  رين سپس دكتر مزداپور داستان اين ازدواج نمادين و اسطوره اي را كه بنيـادي ت

 يـا  'دومـوزي ' اينانا يا ايشتر كه در بين النهرين است عاشـق            ":نماد نوروز است چنين شرح داد     

و او را بـراي ازدواج انتخـاب مـي          ) نام دوموزي در كتاب مقـدس تمـوز اسـت         (  مي شود  'تموز'

الهـه يـك روز هـوس مـي كنـد كـه بـه         . تموز يا دوموزي در اين داستان نماد شاه است        ".كند

خـواهري  . شايد خودش الهه زيرزمين هم هـست . علت اين تصميم را نمي دانيم. دزيرزمين برو 

اينانا تمام زيورآالتش را به همراه مي  .دارد كه شايد خود او باشد كه در زيرزمين زندگي مي كند           

خواهري كه فرمانرواي زيرزمين اسـت،      . او بايد از هفت دروازه رد شود تا به زيرزمين برسد          . برد

است و به نگهبان ها دستور مي دهد در در هر دروازه مقداري از جواهرات الهـه را                  بسيار حسود   

در آخرين طبقه نگهبان ها حتي گوشت تن الهـه را هـم مـي گيرنـد و فقـط اسـتخوان                   .بگيرند

نه درختي سبز مـي  . از آن طرف روي تمام زمين باروري متوقف مي شود . هايش باقي مي ماند   

و هيچكس نيست كه براي معبد خدايان فديه بدهد و آنهـا            . دگيشود، نه گياهي هست و نه زن      

الهـه كـه   . كه به تنگ آمده اند جلسه مي كنند و وزير الهه را براي چاره جويي دعوت مي كنند                 

پيش از سفر از اتفاق هاي ناگوار آن اطالع داشته، قبال به او وصـيت كـرده بـود كـه چـه بايـد        

 مي كنند يك نفر به جاي الهـه بـه زيـرزمين بـرود تـا او      به پيشنهاد وزير خدايان موافقت .بكند

در روي زمين فقط يك نفر براي نبـود الهـه           . بتواند به زمين بازگردد و باروري دوباره آغاز شود        

بـه همـين دليـل     . عزاداري نمي كرد و از نبود او رنج نمي كشيد؛ و او دوموزي شوهر الهه بـود                

 نام دارد،   "گشتي نه نه  "او و نيمه ديگر را خواهرش كه        نيمي از سال را     . خدايان مقرر مي كنند   

دوموزي را با لباس قرمز در حـالي كـه دايـره،            . به زيرزمين بروند تا الهه به روي زمين بازگردد        

شادماني هاي نوروز و حـاجي  . دنبك، ساز و ني لبك دستش مي دهند، به زيرزمين مي فرستند       

بـه گفتـه   .آغاز دوباره بـاروري در روي زمـين اسـت   فيروز براي بازگشت دوموزي از زيرزمين و        

دكتر مزداپور با كشف اين لوح اكدي و ترجمـه مـتن آن حـدس مرحـوم بهـار تاييـد گرديـد و                

  اسطوره حاجي فيروز رازگشايي شد

 

  1387 عيد

  مدوندفردين اح:تهيه و تنظيم 

  دفتر مركزي

  

  

 

 

 همانـا يـادآور     آغازين روز سال  

بــــــــسياري از شــــــــاديها و 

  هاست، مهرباني

گـردد و    هنگامي كـه روز نـو مـي       

ــايكوبي   ــشن و پـ ــه جـ ــه بـ همـ

  پردازيم  مي

ــه  ــد ب ــادي و  امي ــر از ش ــالي پ س

   براي يكديگر داريم، سعادتمندي

 

ــي ــن را مـ ــد   ايـ ــي خوانـ ــراد پارسـ ــك افـ ــك تـ ــشمان تـ ــوان از چـ   .تـ

وروز چندين هزار ساله، كهن ترين جشن بشريت را تبريك          نوروز جمشيدي، ن  

ي شـما سرشـار از شـادماني و         گويم، اميدوارم در ايـن سـال بـراي همـه            مي

  . مهرباني و سالمت در كنار خانواده باشد

برم، البته اين  امسال با سخني از كوروش تبريك گويي سال نو را به اتمام مي

  :د به زبان امروزي هاي تخت جمشي سخنان بازنويسي كتيبه

  ::::گويد گويد گويد گويد     كوروش ميكوروش ميكوروش ميكوروش مي
  شهرياران را

  از ميان دانايان و دليران برگزيدم

  دبيران و درباريان را

  از ميان حكيمان

  و گفتم جز به پندارنيك

  در سرنوشت مردم ننگرند

  و گفتم جز به گفتارنيك

  با مردمان سخن نگويند

  و گفتم جز به كردارنيك

  همراه مردمان نشوند

  ستبدين تدبير ا

  آورد كه بزرگي، بزرگي مي

 .و عدالت، عدالت
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  )30/11/1386 ( در شركت آب و فاضالب آذربايجانشرقي  گزارش سمينار آب تبريز

  

 به منظور تبيين عملكرد اين مهندسين مشاور در رابطه با مطالعات و نظارت بـر اجـراي   وتاسيسات آب تبريزا عنوان  سميناري ب  30/11/1386در مورخه   

خطوط انتقال و مخازن آب تبريز با حضور مدير عامل محترم شركت آب و فاضـالب آذربايجانـشرقي، معاونتهـاي           عمليات اصالح و توسعه شبكه توزيع،       

ري، امور مشتركين، مديران مناطق آب و فاضالب تبريز و مجريان مربوطه و همچنين مـدير عامـل و كارشناسـان مهندسـين     مهندسي و توسعه، بهره بردا   

در ابتـداي جلـسه پـس از تـالوت آيـاتي از كـالم اهللا مجيـد و        .  برگزار گرديـد آذربايجانشرقيمشاور آبران در محل سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب       

در  مهندسـين مـشاور آبـران    بـه ذكـر سـوابق خـدماتي     جنـاب آقـاي مهنـدس ربـوبي    مدير عامل محترم شركت آب و فاضالب،   سخنراني افتتاحيه توسط    

 تا به امروز و معرفي كارشناسان فعال در زمينه آب تبريز و ذكر سوابق آنها پرداخته و براهداف اين شـركت       1352 آب تبريز از سال       تاسيسات خصوص

سپس آقايان مهندسين  هنري، كريمي، جوادي و       .  تبريز و به روز نگهداشتن آن در زمينه مطالعات و اجرا تاكيد نمودند             جهت انسجام بخشي تاسيسات آب    

 كنتـرل  ،) الگـو عملكـرد  (تشريح مطالعات و اقدامات انجام يافته، فعاليتهاي اجرايي جهت تحقق طـرح         : با عناوين   به ترتيب  با ارائه مقاالت خود   رضايي داران   

 ،پـيش بينـي شـده     پـس از پايـان ارائـه مقـاالت و مباحـث             . پرداختنـد )  مـشكالت  - نتايج -تكنولوژي( كات كاال، اصالح و توسعه شبكه توزيع آب         كيفي تدار 

به طرح پرسشها و نظريات خود در رابطه با عملكرد اين مهندسين مشاور در رابطه با تاسيسات آب تبريز اقدام نمودند كـه پاسـخها و   حاضرين در جلسه   

        . در رابطه با سواالت مطروحه ارائه گرديدمربوطهكته نظرات مقتضي توسط كارشناسان ن
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