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پیام رسان گپ
وٞ ٝش وغ ػقبدت ثخٛاٞذ ٘خفت

ؿٙیذْ و ٝسٚصی ثضسٌی ثٍفت
ثىٗ وبس ای ت ٛرٛاٖ سؿیذ

ٕٞبٖ دْ و ٝداسی ث ٝفشدا أیذ

ٍ٘ ٛوغ ص فشدا خجشٞب ٘ذاد

پغ ایٙه ٘ـی ٓٙث ٝأیذ داد

ثش ٚثب تالؽ ٙٞ ٚش پٙذ ٌیش

ثؼی پٙذٞبی خشدٔٙذ ٌیش

چٙبٖ وبسوٗ دس رٟبٖ ،ثی ٌٕبٖ

پیبْ سػبٖ ٌپ؛ ثب اسائ ٝپّتفشْٞبی ٔختّفی ٕٞچ ٖٛا٘ذسٚیذ٘ ٚ ios ،ؼخ ٝتحت ٚة ایٗ أىبٖ سا دس
اختیبس ؿٕب لشاس ٔیدٞذ وٕٞ ٝیـ ٚ ٝدس ٞش ِحؾ ٝپیبْ سػبٖ ٌپ سا دس اختیبس داؿت ٝثبؿیذ .دس ایٗ پیبْ
سػبٖ ٔیتٛا٘یذ ث ٝكٛست د٘ٚفش ٚ ٜیب ٌشٞٚی ثب دٚػتبٖ خٛد چت وٙیذ  ٚاص ػشفت ثدب ،،ػدٟدِٛدت

دػتشػی  ٚساثظ وبسثشی رزاة ٌپ ِزت ثجشیذ.
ارسال عکس ي يیدئً
ثذ ٖٚؿه ٔىبِٕبت ٔتٙی  ٚچت وشدٖ ث ٝتٟٙبیی فبلذ رزاثیت وبفی  ٚدس دساصٔذت وؼُ وٙٙذ ٜاػت.
دس پیبْ سػبٖ ٌپ ٔیتٛا٘یذ ث ٝساحتی  ٚدس ػشیـتشیٗ صٔبٖ ٕٔىٗ ثشای دٚػتبٖ خٛد فىغ ،فدیدّدٓ،
اػتیىش  ...ٚاسػبَ وٙیذ ِ ٚحؾبت ِزت ثخـی سا تزشث ٝوٙیذ .تزشثٝی ایٗ لبثّیت دس ٌپ ثشای ؿدٕدب

دٚػتذاؿتٙیتش اص لجُ خٛاٞذ ثٛد.
کسة درآمد
پیبْ سػبٖ ٌپ د٘یبیی اص أىب٘بت وبسثشدی  ٚخذٔبت حٛص ٜثبصی  ٚػشٌشٔی دس اختیبس ؿٕب لشاس ٔیدٞذ.
دس پیبْ سػبٖ ٌپ ؿٕب ث ٝساحتی ٔی تٛا٘یذ فشٚؿٍبٔ ٜزبصی خٛد سا سا ٜا٘ذاصی  ٚؿدشٚؿ ثد ٝفدشٚؽ
ٔحل،ٛت  ٚخذٔبت خٛد وٙیذٍ٘ .شاٖ پشداخت ٞضی٘ ٝٙجبؿیذ چشا و ٝویف پٌ َٛپ ٕٞیـ ٝدس ودٙدبس
ؿٕبػت تب ثب آػٛدٌی خبعش اص دسٌبٞی أٗ ثشای ٔذیشیت ٔبِی ػشٚیغ ٞب  ٚفشٚؿٍدبٞ ٜدبی خدٛد

پی وبس  ٚدا٘ؾ ثش ٚپشتٛاٖ
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چ ٖٛاٌ ٖ،شا٘ی ٞؼت ،ثٙب ثبؿذ ثبص اضبف ٝثـٛد
ٌشا٘ی ،خت ایٗ ثشای ٔشدْ خیّی ٔـىالت دسػت
ٔی وٙذ ،ثبیذ ٔشالجت وٙٙذ .ایٗ ٔشالجتٟب سا ایٟٙب
ثىٙٙذٔ،ؼئِٛیٗ حفؼ أٙیت وـٛس  ٓٞثٚ ٝؽبیفـبٖ
فُٕ وٙٙذ.
 ٚوُایتاً ایىکٍ ٔ :شدْ فضیض ٔب  ٓٞو ٝخٛؿجختب٘ٝ
دس لضبیبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛایٗ وـٛس ثلیشت خٛدؿبٖ سا،
آٌبٞی خٛدؿبٖ سا ٘ـبٖ داد٘ذ ،ثذا٘ٙذ و ٝایٗ حٛادث
تّخ اص ٘بحی ٝویؼت  ٚچٍ ٝ٘ٛاػت ،ایٗ آتؾ صدٖ ٚ
خشاة وشدٖ ٚ ٚیشاٖ وشدٖ  ٚدفٛا وشدٖ ٘ ٚبأٙی
ایزبد وشدٖ ٔبَ چ ٝوؼی اػت؛ ایٗ سا ثفٕٟٙذ،
تٛر ٝوٙٙذ؛ ؤ ٝی فٕٟٙذٔ ٓٞشدّْٔ ،تفت ا٘ذ؛  ٚاص
ایٟٙب فبكّ ٝثٍیش٘ذ.

کالَثرداری
والٞجشداسی فجبست اػت اص ثشدٖ ٔبَ دیٍشی اص عشیك تٛػُ تٛأْ ثب ػٛء
٘یت ثٚ ٝػبیُ یب فّٕیبت ٔتمّجب٘ ،ٝثٙبثشایٗ ثشای تحمك رشْ والٞدجشداسی،
تٛػُ ثٚ ٝػبیُ ٔتمّجب٘ ٝثشای فشیت ٔبِجبخت ٝضدشٚست داسد  ٚثد ٝفجدبست
دیٍش والٞجشداس ثبیذ ٔشتىت ٔب٘ٛس ٔتمّجب٘ ٝؿٛد.
والٞجشداسی اص رّٕ ٝرشایٓ ٔمیذ اػت و ٝؿشط تحمك آٖ حل٘ َٛتیزٝ
خبف ٔی ثبؿذ  ٚآٖ فجبستؼت اص ثشدٖ ٔبَ دیٍشی و ٝآٖ ٘یض ٔؼتّضْ تحمك دٚ
چیض اػتٚ :سٚد ضشس ٔبِی ث ٝلشثب٘ی  ٚا٘تفبؿ ٔبِی والٞجشداس یب ؿخق ٔٛسد
٘ؾش ٚی.

ثشٌشفت ٝاص ٘ـشی ٝخظ حضة اهلل-ػبَ پٙزٓ-ؿٕبس211 ٜ

ماجرا از کجا آغاز شد؟

افسایش قیمت تىسیه مًجة افسایش قیمت اجىاس
وشًد

ٔؼئِٛیٗ دلت وٙٙذ ٛٔ ،اؽجت وٙٙذٞ ،ش چٕٔ ٝىٗ اػت اص ٔـىدالت
ایٗ وبس وٓ وٙٙذ .حب ٗٔ ،دیشٚص دیذْ دس تّٛیضی ٖٛو ٝثقضی اص ٔؼئِٛیدٗ
ٔحتشْ آٔذ٘ذ ٌ ٚفتٙذ ؤ ٝب ٔشالجیٓ ایٗ افضایؾ لیٕت ٔٛردت افدضایدؾ
لیٕت ارٙبع  ٚوبٞ،ب ٘ـٛد ،خت ثّ ،ٝایٗ ٔ ٟٓاػت؛ چ ٖٛاٌ ٖ،دشا٘دی
ٞؼت ،ثٙب ثبؿذ ثبص ٌشا٘ی اضبف ٝثـٛد ،ایٗ ثشای ٔشدْ خیّدی ٔـدىدالت
دسػت ٔی وٙذ ،ثبیذ ٔشالجت وٙٙذ.
(ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی ٔذ ؽّ ٝاِقبِی) 68/8/89

اػتفبد ٜوٙیذ.
کیف پًل َمراٌ شما
ؿٕب ثب اػتفبد ٜاص ویف پٌ َٛپ ٔیتٛا٘یذ حؼبة خٛد سا ؿبسط وٙیذ  ٚپشداختٞبی ٔختّفی سا ا٘دزدبْ
دٞیذ .خشیذ اص فشٚؿٍبٜٞب ،ؿشوت دس رـٛٙاسٜٞب ٔ ٚؼبثمبت ،اػتفبد ٜاص أىب٘بت خبكی اص ثبصیٞدب ٚ
كذٞدب أدىدبٖ دیدٍدش ٞدٕدٍدی دس ودیدف پدٞ َٛدٕدشا ٜؿدٕدب لدشاس ٌدشفدتد ٝاػدت.
ارسال ي درخًاست يجٍ
دسخٛاػت پ َٛدس ثؼتش ٌپ ،ؿٕب ٔی تٛا٘یذ ثب اػتفبد ٜاص ایٗ أىبٖ دس ٌپ كٛستحؼبة ایزبد وٙیذ ٚ
ثشای دٚػتبٖ  ٚخب٘ٛاد ٜثفشػتیذ .اص ٔٛاسد ٔٛسد اػتفبد ٜاص ایٗ ػشٚیغ ٔی تٛاٖ ث ٝدسیدبفدت دا٘دً،
یبداٚسی  ٚدسیبفت لؼظ دس لشم اِحؼٞ ٝٙبی خب٘ٛادٌی ،پشداخت ؿبسط ػبختٕدبٖ .فدقدبِدیدت ٞدبی
٘یىٛوبسای  ... ٚاؿبس ٜوشد
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وٌٛ ٝیی ت ٛخٛاٞی ؿٛی ربٚداٖ

ثجبیذ و ٝپٙذی ثٍیشی رٛاٖ
اِٚیٗ  ٚتٟٙب پیبْ سػبٖ ٚالقب ایشا٘ی  ٚثٔٛی اػت و ٝتٛػظ ثٟتشیٗ ٔتخللیٗ ٔتقٟذ  ٚصثدذ ٜتدشیدٗ
ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼبٖ تِٛیذ ؿذ ٜاػت .ایٗ پیبْ سػبٖ ایشا٘ی أىب٘بت ٔتقذد  ٚوٓ ٘ؾیشی داسد  ٚؿدبیدذ اص
ثٟتشیٗآٖ ٞب ثتٛاٖ ث ٝأىبٖ اسائ ٝی خذٔبت اسصؽ افضٚد ٜدس ثؼتش پیبْ سػبٖ اؿبسٕٛ٘ ٜد.
اطالعات ،خدمات ،تازی ي سرگرمی
پیبْ سػبٖ ٌپ؛ د٘یبیی اص اعالفبت وبسثشدی ،خذٔبت ٔفیذ ،ثبصی  ٚػشٌشٔی سا دس اختیبس ؿدٕدب لدشاس
ٔی دٞذ .دس پیبْ سػبٖ ٌپ ٔی تٛا٘یذ ٔحتٛا یب ٔٛضٛؿ ٔٛسد٘ؾش خٛد سا ا٘تخبة وشدِ ٚ ٜزت دػتشػدی
ػشیـ  ٚآػبٖ ث ٝاعالفبت دِخٛا ٜسا تزشث ٝوٙیذ .دس ثبصیٞبی آ٘الیٗ ٌپ ثب دٚػتبٖ خٛد سلبثت وٙیذ
 ٚآٖٞب سا ث ٝچبِؾ ثىـیذ
چت دي وفرٌ ي ایجاد گريٌ

avayeandishe@shiraz.ir

پیام تسییت
رٙبة آلبی صاسؿ خفشی دسٌزؿت پذس ثضسٌٛاستبٖ سا خذٔت ؿٕب ٚ
خب٘ٛادٔ ٜحتشْ تؼّیت فشم ٕ٘ٛد ٚ ٜاص خذا٘ٚذ ٔتقبَ ثشای آٖ ٔدشحدْٛ
سحٕت  ٚثخـؾ  ٚثشای ؿٕب خب٘ٛادٔ ٜحتشْ كجٛسی ٚؿىیجبیی خٛاػتبسیٓ.

عشح ػٕٟی ٝثٙذی ثٙضیٗ  ٚافضایؾ لیٕت آٖ ،اص
ٔذتٟب لجُ دس دػتٛس وبس دِٚت لشاس داؿت ،أب ٞش ثبس
ث ٝد،یُ ٔختّف ثب آٖ ٔخبِفت ٔی ؿذ  ٚثٔ ٝشحّٝ
ارشا دسٕ٘ی آٔذ .أؼبَ أب اص ػٛیی ثب تٛر ٝثٝ
تـذیذ فضبی تحشیٕی فّی ٝایشاٖ ٚ ،اص ػٛیی دیٍش
افضایؾ ثی سٚیٔ ٝلشف ثٙضیٗ ،دِٚت ٔزذد ًا ایٗ
عشح سا دس دػتٛس وبس لشاس داد .ثٌ ٝفت ٝآلبی سئیغ
رٕٟٛس ،دس ػبَ  ( 92یقٙی آغبص ث ٝوبس دِٚت آلبی
سٚحب٘ی) ٔ 56یّیِ ٖٛیتش ثٙضیٗ دس سٚص تِٛیذ ٔی ؿذ
و ٝایٗ سلٓ دس ػبَ  98ثٔ 107 ٝیّیِ ٖٛیتش دس سٚص
سػیذٔ .لشف ثٙضیٗ دسػبَ ٌزؿت ٚ ٝأؼبَ ،ثب سؿذ
 10دسكذی ٕٞشا ٜثٛد  ٚآٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝآلبی دوتش
سٚحب٘ی ث ٝآٖ اؿبس ٜوشد٘ذ ،ثب ٕٞیٗ س٘ٚذ ،دس ػبَ
ٔ ، 1400زذد ًا ٔی ثبیؼت وـٛس ٚاسد وٙٙذ ٜثٙضیٗ
ؿٛد .ثشای ٕٞیٗ ( ٚاِجت ٝد،یُ دیٍش) دِٚت تلٕیٓ
ث ٝارشای عشح ػٕٟی ٝثٙذی ثٙضیٗ ٌشفت .فبسك اص
ثحج ٞبی وبسؿٙبػب٘ ٝپیشأ ٖٛایٗ ٔٛضٛؿ و ٝآیب
صٔبٖ و٘ٛٙیٔ ،مغـ ٔٙبػجی ثشای ا٘زبْ ایٗ وبس ثٛد
یب ٘ ،ٝارشای ؿتبة صد ٜایٗ عشحٛٔ ،رت ثشٚص
افتشاضبتی دس ایٗ صٔی ٝٙؿذ .ثٌ ٝفت ٝدوتش احٕذ
تٛوّی ،فضٔ ٛزٕـ تـخیق ٔلّحت ٘ؾبْ  ،سٚص
رٕقٌ ٝزؿت ،ٝثٍٙٞ ٝبْ ٔاللبت ٔؼئ٘ ٖ،ٛؾبْ ثب
سٞجش ا٘مالة ثٙٔ ٝبػجت ،ٚدت پیبٔجش اوشْ (ف) ٚ
أبْ كبدق (ؿ)،خغبة ث ٝسئیغ رٕٟٛس ٔی فشٔبیٙذ،
اٌش ٔی خٛاػتیذ چٙیٗ وٙیذ ،چٙذسٚص صٚدتش یبسا٘ ٝای
سا و ٝثٔ ٝشدْ ٚفذ ٜداد ٜثٛدیذ ،ث ٝحؼبة ؿبٖ ٚاسیض
ٔی وشدیذ .سٞجش ا٘مالة دس ادأ ٝتأویذ وشد٘ذ وٝ
حب ٓٞ ،ؽشف یىی د ٚسٚص ٚرٛٔ ٝسد ٘ؾش سا ثٝ
حؼبة ٔشدْ ٚاسیض وٙیذ.

ایٗ اتفبق أب ٔتأػفب٘٘ ٝیفتبد  ٚاؿشاس  ٚآؿٛة عّجبٖ ٘یدض
وٙٔ ٝتؾش فشكتی ثشای ضشث ٝصدٖ ث ٝوـٛس ثٛد٘ذ ،اص سٚص
ؿٙجٚ ٝاسد ٔقشو ٝؿذ٘ذ ٚثشخی اص ؿٟشٞب سا ث٘ ٝدبأدٙدی
وـب٘ذ٘ذ.

مًضع رَثر اوقالب در قثال ایه مًضًع چٍ
تًد؟

سٞجش ا٘مالة اص ٔلٛث ٝػشاٖ ػ ٝل ٜٛحٕبیت وشد٘ذ:وٕتش
اص  24ػبفت اص ؿشٚؿ آؿٛثٟب دس وـٛس ،سٞجدش ا٘دمدالة
كجح سٚص یه ؿٙج 26( ٝآثبٖ) دس اثتذای دسع خدبسد اص
فم ٝخٛد٘ ،ؼجت ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ ٚاوٙدؾ ٘ـدبٖ داد٘دذ.
ثیب٘بت سٞجش ا٘مالة چٟبس ٔحٛس اػبػی داؿت:
ايل ایىکٍ :اٚ ً،ٚلتی یه چیضی ٔلٛث ٝػدشاٖ وـدٛس
ٞؼت ،آدْ ثبیذ ثب چـٓ خٛؽ ثیٙی ث ٝاٍ٘ ٚب ٜوٙذ ،ثٙدذٜ
دس ایٗ لضی ٝػشسؿت٘ ٝذاسْ یقٙی تخلق ایدٗودبس سا
٘ذاسٌْ ،فتٓ  ٓٞث ٝآلبیبٖ ٗٔ ...كبحت ٘ؾش ٘یؼتٓ ِىدٗ
اٌش ػشاٖ ػ ٝل ٜٛتلٕیٓ ثٍیش٘ذ ٔٗ حٕبیت ٔیى.ٓٙ
ديم ایىکٍ :یمیٙبً ثقضی اص ٔشدْ اص ایٗ تلٕیٓ یب ٍ٘شاٖ
ٔی ؿ٘ٛذ یب ٘بساحت ٔی ؿ٘ٛذ یب ث ٝضشسؿبٖ اػدت یدب
خیبَ ٔی وٙٙذ ث ٝضشسؿبٖ اػت ،ثٞ ٝش تمذیش ٘دبساضدی
ٔی ؿ٘ٛذِ ،ىٗ آتؾ صدٖ ث ٝفالٖ ثب٘ه ایٗ وبس ٔدشدْ
٘یؼت ،ایٗ وبس اؿشاس اػت؛ ایٗ سا ثبیذ تٛر ٝداؿت ،ایدٗ
ٔفبػذ ٞیچ ٔـىّی سا دسػت ٕ٘ی وٙذ رض ایٙى ٝا ً،ٚثدش
ٞش ٔـىّی وٞ ٝؼت٘ ،بأٙی سا  ٓٞاضبفٔ ٝدی ودٙدذ.
٘بأٙی ثضسٌتشیٗ ٔلیجت ثشای ٞش وـٛسی اػت ،ثدشای
ٞش ربٔق ٝاػت ،ایٟٙب للذؿبٖ ایٗ اػت.
سًم ایىکٍٔ :ؼئِٛیٗ  ٓٞاِجت ٝدلت وٙٙذٔ ،دٛاؽدجدت
وٙٙذٞ ،ش چٕٔ ٝىٗ اػت اص ٔـىالت ایٗ وبس وٓ وٙٙذ.
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دٞ ٚفتدد٘ ٝبٔ ٝاداس ٜوُ حشاػدت ؿٟشداسی ؿیشاص  /ػدبَ ا ،َٚؿٕبسٞ ٜـتٓٞ /فت ٝا َٚآرس ٔب98ٜ

سقف بتنی پیص تنیذه پس کطیذه
پیؾ تٙیذٕٛ٘ ٜدٖ ٔمبعـ اص دیشثبص دس پُٞب  ٚاػىّٞٝب وبسثشد داؿت ٚ ٝدس ػبَٞبی
اخیش اػتفبد ٜاص آٖ دس ػمفٞبی داَ تخت ،ثب دٞب٘ٞ ٝبی ثّٙذ  ٚخلٛكبً دس ػمف
پبسویٞ ًٙبی عجمبتی  ٚفٕٔٛبً افضبیی و ٝتخت احش خٕؾ ٞؼتٙذ تٛػق ٝیبفدتدٝ
اػت .دس ػمفٞبی ثتٙی پیؾ تٙیذ ٜثب ثٚ ٝرٛد آٚسدٖ ٘یشٚی اضبفی فـدبسی دس
ثتٗ ،لؼٕتی اص تٙؾ ٞبی وــی ثتٗ خٙخی ؿذ ٚ ٜدس ٘تیز ٝػغح ٔمغـ فـبسی
ثتٗ افضایؾ ٔییبثذ.
پیؾ تٙیذٌی ث ٝد ٚسٚؽ فٕذ ٜپیؾ وـیذٖ ) ٚ(Pre Tensionپغ وـیذٖ
) (Post Tensionا٘زبْ ٔیؿٛد .دس ػمفٞبی ثتٙی پیؾ تٙیذ ٜپغ وـیذ،ٜ
٘یشٚی پیؾ تٙیذٌی دس ثتٗ ،تٛػظ وـؾ وبثُٞب ثقذ اص سیختٗ ثتٗ  ٚسػدیدذٖ
ثتٗ ثٔ ٝمبٔٚت ،صْ ،ایزبد ٔی ؿٛد .ایٗ سٚؽ ث ٝكٛست وبسٌبٞی یب وبسخب٘ ٝای
لبثُ ا٘زبْ اػت  ٚثب ٔخفف  PTؿٙبختٔ ٝیؿٛد .دس ارشای ػمفٞبی PTاثتذا
غالفٞبی فّضی ربی ٌزاسی ٔیؿ٘ٛذ .ػیغ وبثُٞب دس ٖٚغالفٞب لشاس ٌشفتدٝ
 ٚپغ اص ثتٗ سیضی  ٚسػیذٖ ثتٗ ثٔ ٝمبٔٚت ،صْٔ ،یضا٘ی روش ؿذ ٜدس ٔدذاسن
ٔحبػجبتی عشح ،وـیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ .دس ٔشحّ ٝثقذ ثٙٔ ٝؾٛس ٔحبفؾت وبثُ ٞدب دس
ثشاثش خٛسدٌی  ٚصً٘ صدٌیٌ ،شٚت یب دٚغبة ػیٕب٘ی ٔخلٛف یب ٔٛاد پّیٕدشی
ٔب٘ٙذ ا٘ٛاؿ ٔٙبػت لیش یب ٌشیغ ث ٝدس ٖٚغالفٞب تضیشق ٔیؿٛد .پشٚط ٜتدمدبعدـ
ػ ٝػغحی ٔقّٓ سا ٔی تٛاٖ ثقٛٙاٖ یىی اص ٔلبدیك ثبسص ٔٛفمیت آٔیض دس اردشای
ث ٝسٚؽ ٘ PTبْ ثشد .دس ایٗ ػمفٞب ث ٝدِیُ افضایؾ ػغح ٔمغـ ٔٛحش فـدبسی
ثتٗ ،ضخبٔت داَ وبٞؾ یبفت ٚ ٝفال ٜٚثش وبٞؾ ٚصٖ أىبٖ ارشای دٞب٘ٞٝدبی
ثّٙذ فشأ ٓٞیؿٛد اص ػٛی دیٍش ثب پیؾ تٙیذٕٛ٘ ٜدٖ ٔمغـ  ٚوبٞؾ یدب حدزف
فٕك ٘بحی ٝوــی ثتٗ تشن خٛسدٌی  ٚتٛػق ٝآٖ دس ٔمغـ ثتٙی ،ودبٞدؾ یدب
خزف ؿذ ٚ ٜدس ٘تیز ٝدٚاْ ٔزٕٛفٔ ٚ ٝمبٔٚت آٖ دس ٔحیظٞبی خٛس٘ذ ٜافضایؾ
ٔییبثذ.دس ایٗ ػیؼتٓ ث ٝدِیُ وبٞؾ ضخبٔت ػمف فال ٜٚثش وٙتشَ تٙؾٞدبی
خٕـی  ٚثشؿی  ٚتغییش ؿىُ ٞب ،وٙتشَ ثشؽ پب٘چ دس ٔحُ اتلبَ داَ ث ٝػتدٖٛ
٘یض حبئض إٞیت اػت .دس ایٗ ػمف ٞب ثٙٔ ٝؾٛس دػت یبفتٗ ث ٝیه عشح ثٟی ٝٙاص
ِحبػ ٔمذاس ٔلبِحٚ ،صٖ ٞ ٚضی ،ٝٙاص ثتٗ  ٚف،ٛدٞبی ثب ٔمبٔٚت ثدب ،اػدتدفدبدٜ
ٔیؿٛد.

avayeandishe@shiraz.ir

هسایای سقف پیص تنیذه به طور خالصه:
مزایای معماری سقف پیش تنیده

 ایزبد ػِٟٛت  ٚا٘قغبف پزیشی دسعشاحی پالٖ ٕ٘ ٚب دس ػمف پیؾ تٙیذٜ
 أىبٖ ایزبد دٞب٘ٞ ٝبی ثضسٌتش ٚ ٚرٛد ػتٞ ٖٛبی وٕتش دس ػبص ٜپیؾ تٙیذٜ
 وبٞؾ استفبؿ عجمبت  ٚوُ ػبختٕبٖ پیؾ تٙیذٜ
 أىبٖ ایزبد وٙؼَٞٛبی ثّٙذتش ػمف پیؾ تٙیذٜ
 افضایؾ فضبی ٔفیذ ثٟش ٜثشداسی دس ػبص ٜپیؾ تٙیذٜ
 ایزبد فضبی ٔٙبػت ثشای تأٔیٗ پبسویٞ ًٙبی ثیـتش
 حزف آٚیض تیشٞب  ٚأىبٖ اػتفبد ٜاص ػمف وبٔالً ٔؼغح دس ػمف پیؾ تٙیذٜ
 لبثّیت اػتفبد ٜدس پالٖ ٞبی ٘بٔٙؾٓ ٙٔ ٚحٙی ؿىُ
 أىبٖ ایزبد ثبصؿٞٛبی ثضسٌتش دس ػمف پیؾ تٙیذٜ
 لبثّیت اػتفبد ٜاص ػتٟ٘ٛبی خبسد اص ٔحٛس دس ػمف پیؾ تٙیذٜ
 لبثّیت ثیـتش فجٛس ِٞ ِٝٛب  ٚادٚات تأػیؼبتی

هوش اخالقی در سازهان

تعاریف طرح تفصیلی (بخص چهارم)

حشیٓ
ٔحذٚد ٜای و ٝدس اعشاف فّٕىشدٞبی خبف ثٙٔ ٝبػجت ٞبی أٙیتی یب ایٕٙی ٚ
غیش ٜتحت حفبؽت لشاس ٌشفتٞ ٚ ٝشٌ ٝ٘ٛػبخت ٚػبص وبسثشی  ٚثٟش ٜثشداسی اص
اساضی ٔضثٛس ٔٛٙط ث ٝسفبیت ضٛاثظ خبف حشیٓ ٔشثٛع ٝاػت.

حیبط خّٛت
فضبیی غیشٔؼمف یب ثدب ػدمف ؿدفبف ودٝ
ثیش ٖٚػبیش فضبٞبی ػبختٕبٖ لشاس ٌیشد
 ٚاص آٖ ثشای ٘ٛسٌیشی  ٚتٟٛی ٝاػتفبد ٜؿٛد.

٘ٛسٌیش
فضبٞبی غیش ٔؼمف یب ثب ػمف ؿفبف
دس ػبختٕبٖ و ٝدس ثیٗ ػبیش فضبٞب
لشاس ٌیشد  ٚاص آٖ ثشای ٘ٛسٌیشی
ػبختٕبٖ اػتفبدٔ ٜی ؿٛد.

فضبٞبی ٔفیذ ٚاحذ ٔؼى٘ٛی:
ٔزٕٛؿ وّی ٝػغٛح دس اختیبس ٞش ٚاحذ ٔؼى٘ٛی ث ٝاػدتخٙب تدشاع ثدبِىٗ سٚثدبص
ا٘جبسی پبسویٔ ٚ ًٙـبفبت ػبختٕبٖ ٔی ثبؿذ.
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تزبسی
فجبستؼت اص وّی ٝفّٕىشدٞبیی و ٝثشاثش تجلش ٜریُ ثٙذ ٔ 54بد 22 ٜلب٘ ٖٛؿٟشداسی ثٙٔ ٝؾٛس وؼت  ٚپیـ ٚ ٝتزبست
احذاث ٌشدیذ ٚ ٜیب دس آٟ٘ب ٚاحذٞبی كٙفی تحت پٛؿؾ لب٘٘ ٖٛؾبْ كٙقتی یب ٚاحذٞبی تبثـ لب٘ ٖٛتزبست یب لٛا٘یٗ
خبف فقبِیت داؿت ٝثبؿٙذ.
تجلش : ٜػبختٕبٖ ثب٘ه ٞب ٛٔ ٚػؼبت ٔبِی  ٚافتجبسی ث ٝكٛست تزبسی ٔی ثبؿٙذ.
فشٚؿٍب ٜثضسي
یه ٚاحذ تزبسی و ٝعیف ٌؼتشد ٜای اص وبٞ،بی تزبسی ثب ٔمیبع فّٕىشدی ؿٟشی ٙٔ ٚغم ٝای سا فشضٔ ٝی داسد.
ٔزتٕـ تزبسی
ٔزٕٛفٚ ٝاحذٞبی تزبسی ثب تقذاد دٚ ٜاحذ تزبسی  ٚثیـتش دس یه لغقٔ ٝبِىیت و ٝداسای ٚسٚدی یب ٚسٚدی ٞدب ٚ
فضبٞبی فٕٔٛی ٔـتشن ثبؿذ.
ثبِىٗ تزبسی
فضبیی اػت دس داخُ ٚاحذ تزبسی و ٝثشای اػتفبد ٜثیـتش اص فضبی تزبسی و ٝدس ٔحذٚد ٜاستفبفی عجمٞ ٝدٕدىدف
احذاث ٔی ٌشدد.
سٚاق
فضبی ثبص ػشپٛؿیذ ٜای اص ثٙب دس عجمٕٞ ٝىف و ٝرج ٟٝثبص ٕ٘ ٚبیبٖ آٖ س ٚثٌ ٝزس  ٚیب ٔیذاٖ لشاس ٔی ٌیشد.
ٌشدؽ خشیذاس:
فضبی ثبص فمت ٘ـیٙی ؿذ ٜتٛد ٜػبختٕبٖ ٔؼمف یب غیشٔؼمف و ٝرٟت ٔىج ٔشارقبٖ فقبِیت ٞبی تزبسیذس ٘دؾدش
ٌشفتٔ ٝی ؿٛد.
دفتشوبس
ٚاحذی اػت و ٝدس آٖ كشفبً خذٔبت اداسی  ٚدفتشی اسائٔ ٝی ٌشدد.
ٚاحذ كٙقتی
ثٔ ٝحّی ٌفتٔ ٝی ؿٛد و ٝدس آٖ فقبِیت تِٛیذی صیش٘ؾش ٚصاست كٙقت ٔ ٚقذٖ تزبست یب رٟبد وـبٚسصی یب ػبصٔدبٖ
ٔیشاث فشٍٙٞی  ٚكٙبیـ دػتی ٌ ٚشدؿٍشی كٛست ٔی ٌیشد.

حسب اللهی ها اگر نبودنذ ضکست
هی خوردین
٘یشٞٚبی ٔشدٔی و ٝاٌش ٘جٛد٘ذ -ایٗ ثؼیذ اٌش ٘جٛد،
ایٗ ٘یشٞٚبی فؾیٓ حضة اهلل اٌش ٘جٛد دس رٞ ًٙدٓ
ؿىؼت ٔی خٛسدیٓ؛ دس ٔمبثُ دؿٕٙبٖ ٌ٘ٛبٌٓٞ ٖٛ
دس ایٗ چٙذ ػبَ ؿىؼت ٔی خٛسدیٓ  ٚآػیت پزیدش
ثٛدیٓ .وبسخب٘ ٝی ٔب سا ٔدی خٛاػدتٙذ ثد ٝتقغیّدی
ثىـٙب٘ٙذ؛ ٘یشٚی حضة اِّٟی اص داخُ وبسخب٘ٔ ٝی صد
ث ٝػی ٝٙؿبٖٔ.ضسفٔ ٝبسادساٚایُ ا٘مالة ٔی خٛاػتٙذ
آتؾ ثض٘ٙذ؛ ٘دیشٚی حدضة اِّٟدی اص ٕٞدبٖ ٚػدظ
ثیبثبٖ ٞب  ٚسٚػتبٞب ٔ ٚضاسؿٔ ،ی صد تٛی دٞب٘دـبٖ.
خیبثبٟ٘ب سا ٔی خٛاػتٙذ ث ٝاغتـبؽ ثىـٙذ؛ ٘دیشٚی
حضة اِّٟی ٔدی آٔدذ ػدی ٝٙػدیش ٔدی ودشد  ٚدس
ٔمبثّـبٖ ٔی ایؼتبد .ر ٓٞ ًٙؤ ٝقّ ْٛاػت ،ایٗ،
آٖ ٘یشٚی اكّی وـٛس اػت٘ .ؾبْ اػالٔی ٔتىی ثٝ
ایٗ ٘یشٚػت .اٌش ٔشدْ؛ یقٙی ٕٞیٗ ٘یشٞٚبی ٔؤٔٗ
 ٚحضة اِّٟی ،ثب ٘ؾبْ ثبؿٙذ ،ثب دِٚدت ثبؿدٙذ؛ ودٝ
ٞؼتٙذ ثحٕذاهلل اٌش ایٗ ٘یشٚی فؾیٓ  ٚایٗ ٘دیشٚی
ثضسي ؿىؼت ٘بپدزیش ٔشدٔدی دسوٙدبس ٔدؼئِٛیٗ ٚ
پـت ػشٔؼئِٛیٗ ثبؿذ،و ٝثحٕدذاهلل ٞدؼت ٞیدچ
لذستی ٕ٘ی تٛا٘ذ ثب رٕٟٛسی اػالٔی ٔمبثّ ٝوٙذ.
ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی 71/6/22

(بخص دوم )

ػمٛط ٔقیبسٞبی سفتبسی ،یىی اص آػیت ٞبی ٘بؿی اص فمذاٖ اخالق ٛٞ ٚؽ اخاللی ٔذیشاٖ ٔ ٚتٙبػت ثب آٖ وبسوٙبٖ ٔی ثبؿذ .ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝذیشاٖ تلٕیٕبتی ٔی ٌیش٘ذ ٚ
افٕبِی ا٘زبْ ٔی دٙٞذ و ٝدیٍشاٖ سا تحت تأحیش لشاس ٔی دٞذ ،یىی اص ثٟتشیٗ سا ٜحُ ٞب ثشای ثش ٖٚسفت اص ٔـىالت اخاللی ٔذیشیت ،تٛر ٝثٛٞ ٝؽ اخاللی اػدتٞ .دٛؽ
اخاللی ثیبٍ٘ش آٖ اػت و ٝدس سٚاثظ ارتٕبفی چ ٝفّٕی ٔٙبػت  ٚچ ٝفّٕی ٘بٔٙبػت اػت :فشد احؼبػبت دیٍشاٖ سا دسن ٔی وٙذ ،ثب دیٍشاٖ ٕٞذِی ٕ٘بیذٔ ٚ ،ؼئِٛیت وبسٞبی
خٛیؾ سا ثیزیشد .ؿٙبػبیی سفتبسٞبی غیشاخاللی  ٚساٞ ٜبی ػشوٛة ٕ٘ٛدٖ ایٗ سفتبسٞب ،اص احشات افٕبَ ٛٞؽ اخاللی دس ػبصٔبٟ٘ب اػت .
تقبسیف ٛٞؽ اخاللیٛٞ :ؽ :فجبست اػت اص ؽشفیت فشد ثشای تفىش ،اػتذ ٚ َ،حُ ٔؼئّ ٝث ٝعٛس ِٔٛذ  ٚػبص٘ذٜ
ٛٞؽ اخاللی٘ :خؼتیٗ ثبس اكغالح ٛٞؽ اخاللی تٛػظ ثٛسثب دس سٚاٖ ؿٙبػی ٚاسد ؿذٚ .ی ٛٞؽ اخاللی سا ؽشفیت  ٚتٛا٘بیی دسن دسػت اص خالف ،داؿتٗ افتمبدات اخاللدی
لٛی  ٚفُٕ ث ٝآٟ٘ب  ٚسفتبس دس رٟت كحیح  ٚدسػت تقشیف ٔی وٙذ ( .ثٛسثب ) 2005
سٞجشاٖ ثب ٛٞؽ اخاللی ثب :،وبس دسػت سا دسػت ا٘زبْ ٔی دٙٞذ -افٕبَ آٟ٘ب پیٛػت ٝثب اسصؿٟب  ٚفمبیذؿبٖ ٕٞب ًٙٞاػت  -فّٕىشد ثب،یی داس٘ذ ٕٞ-یـ ٝوبسٞب سا ثب اكدَٛ
اخاللی پی٘ٛذ ٔی ص٘ٙذ .اكٛٞ َٛؽ اخاللی دس ٔذیشیتِ :یٙه  ٚسویُ (  ) lennck and kielچٟبس اكُ ٛٞؽ اخاللی ث ٝؿشح ریُ سا ثشای ٔٛفمیت ٔذا ْٚػدبصٔدب٘دی ٚ
ؿخلی ضشٚسی ٔی دا٘ٙذٔ -1.ؼئِٛیت پزیشی :وؼی وٛٞ ٝؽ اخاللی ثب،یی داسدٔ ،ؼئِٛیت افٕبَ  ٚپیبٔذٞبی افٕبَٕٞ ،چٙیٗ اؿتجبٞبت  ٚؿىؼت ٞبی خٛد سا ٔی پدزیدشد
 -2ثخـؾ :آٌبٞی اص فیٛة خٛد  ٚتحُٕ اؿتجبٞبت دیٍشاٖ  -3دِؼٛصی :اٌش ٘ؼجت ث ٝدیٍشاٖ ٟٔشثبٖ  ٚدِؼٛص ثٛدیٓ ،آ٘بٖ ٘یض دس صٔبٖ ٘یبص ثب ٔب ٕٞذسدی ٔی وٙٙذ ٟٔ ٚشثدبٖ
خٛاٙٞذ ثٛد  -4دسػتىبسی :وؼی وٛٞ ٝؽ اخاللی ثب،یی داسد ،ث ٝؿی ٜٛای و ٝثب اك ٚ َٛفمبیذؽ ػبصٌبس ثبؿذ ،فُٕ ٔی وٙذ .یقٙی ایزبد ٕٞبٍٙٞی ثیٗ آ٘چ ٝو ٝث ٝآٖ ثدبٚس
داسیٓ  ٚآ٘چ ٝو ٝث ٝآٖ فُٕ ٔی وٙیٓ  .ا٘زبْ آ٘چ ٝؤ ٝی دا٘یٓ دسػت اػت ٌ ٚفتٗ حشف ساػت دس تٕبْ صٔبٟ٘ب .
تأحیش ٛٞؽ اخاللی ثش ثٟجٛد فّٕىشد ٛٔ ٚفمیت ػبصٔبٖٛٞ :ؽ اخاللی ٔی تٛا٘ذ دس ٔٛاسدی ث ٝؿشح ریُ ثش فّٕىشد ٛٔ ٚفمیت ػبصٔبٖ تأحیش ثٍزاسد:
 -1تٛر ٝثٙٔ ٝبفـ ریٙفقبٖ :دس ٞش ػبصٔب٘ی ٌشٟٞٚبی ٔختّفی ث ٝكٛست ٔؼتمیٓ  ٚیب غیشٔؼتمیٓ داسای ٔٙبفـ ٔـشٚؿ ٔی ثبؿٙذ (وبسوٙبٖ ،ػٟبٔذاسأٖ ،ـتشیبٖ ،ربٔق ،ٝدِٚدت
 )... ٚؤ ٝی ثبیؼت ثب سفبیت فذاِت  ٚدِؼٛصی ث ٝآٟ٘ب تٛر ٝوشد -2.افضایؾ ػٛد ٔ ٚضیت سلبثتی :تٛر ٝث ٝتٕبْ افشاد ٌ ٚشٞ ٜٚبیی و ٝریٙفـ ٞؼتٙذٔ ،یضاٖ ػٛد ؿشوتٟب ،تحمدك
اٞذاف ػبصٔبٟ٘ب ث ٝؿشح ٚؽبیف  ٚخذٔبت ٔـخق  ... ٚسا دس ثّٙذٔذت افضایؾ خٛاٞذ داد ،صیشا ٔٛرت اٍ٘یضؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ،افضایؾ حؼٗ ٘یت ارتٕبفی  ٚافتٕبد ثٔ ٝشدْ ٘ ٚیض
وبٞؾ رشیٕٞ ٝب ٔی ؿٛد -3 .افضایؾ تٛٙؿ عّجیٔ :تخللبٖ پیؾ ثیٙی ٔی وٙٙذ و٘ ٝیشٚی وبس ث ٌٝ٘ٛ ٝسٚصافضٔ ،ٖٚتٛٙؿ تش خٛاٞذ ؿذ  ٚػبصٔبٟ٘بیی و ٝثتٛا٘ٙذ ٘یبصٞبی ایدٗ
افشاد ٔتٛٙؿ سا دسن وشد ،ٜاص ایٗ تٛٙؿ ث ٝخٛثی ثٟشٌ ٜیش٘ذٛٔ ،فك خٛاٙٞذ ثٛد، .صْ اػت ٔذیشاٖ ،تٛا٘یی اداس ٜافشاد ثب رٙؼیت ،ػٗ٘ ،ظادٔ ،زٞت ،لٔٛیتّٔ ٚ ،یتٟبی ٔختدّدف سا
داؿت ٝثبؿٙذ -4 .وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ٘بؿی اص وٙتشَ :تشٚیذ خٛدوٙتشِی دس ػبصٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ یىی اص ٔىب٘یضٟٔبی اكّی وٙتشَ اص ٔجبحخی اػت و ٝثٙیبٖ آٖ ثش افتٕبد ،اخدالق ٚ
اسصؿٟبی فشدی لشاس داسد .تشٚیذ خٛدوٙتشِی ثبفج وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ٘بؿی اص سٚؿٟبی وٙتشَ ٔؼتمیٓ ؿذٛٔ ٚ ٜرت افضایؾ ػٛد ٔی ؿٛد-5 .ثٟجٛد سٚاثظ ،افضایؾ ر ٛتفبٚ ٓٞ
وبٞؾ تقبسضبت:یىی اص ٘تبیذ سفبیت اخالق وبسدسػبصٔبٖ تٙؾیٓ ثٟتش سٚاثظ دس ػبصٔبٖ اػت و ٝایٗ ثٛ٘ ٝث ٝخٛد ثبفج افضایؾ ر ٛتفب ٓٞدس ػبصٔبٖ  ٚوبٞؾ تقبسضبت ثیٗ افشاد
ٌ ٚشٟٞٚب ؿذ ،ٜفّٕىشد تیٕی سا ثٟجٛد ثخـذ -6.افضایؾ تقٟذ ٔ ٚؼئِٛیت پزیشی وبسوٙبٖ :اخالق ثش فقبِیت ا٘ؼبٟ٘ب تأحیش لبثُ تٛرٟی داسد ، ٚصٔ ٝفّٕىشد ٔٙبػدت ،تدقدٟدذ ٚ
ٔؼئِٛیت پزیشی وبسوٙبٖ اػت -7.افضایؾ ٔـشٚفیت ػبصٔبٖ :أشٚص ٜدس ؿشایظ رٟب٘ی ؿذٖ ٌ ٚؼتشؽ ؿجىٞ ٝبی اعالفبتی ،اص ػبصٔبٟ٘ب ثب سفبیت اكٛٞ َٛؽ اخاللی ا٘تؾدبس
ٔی سٚد دس ثشاثش ٔؼبئُ ٔحیظ صیؼت ،سفبیت ٔٙبفـ ربٔق ،ٝحمٛق ؿٟش٘ٚذاٖ  ... ٚحؼبػیت داؿتٚ ٚ ٝاوٙؾ ٘ـبٖ دٙٞذ .و ٝدس ایٗ ساػتب ضٕٗ افضایؾ استجبعبت اخاللی وبسوٙبٖ
ثب ٔحیظ دس ٚ ٖٚثیش ٖٚػبصٔبٖ ،ؿبٞذ افضایؾ استجبط اخاللی  ٚاسصؿی ربٔق ٝثیش٘ٚی ثب ػبصٔبٖ خٛاٞیٓ ثٛد( .پبیبٖ)
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