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ü  لطفاً مقاله هاي خود را بصورت فایلWORD  همراه با یک قطعه
  .عکس اسکن شده به آدرس پست الکترونیک انجمن ارسال فرمایید

ü انجمن در ویرایش مقاالت و یا عدم انتشار آن آزاد است .  
ü  با ذکر مأخذ آزاد استنقل مطالب نشریه . 

ü  یادداشتهاي مندرج در خبرنامه مطالب نوشته شده در مقاله ها و
  .نظر انجمن نیست  نظر نویسندگان آنهاست و لزوماً
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 44اعالم شده است که براساس اصل   24/8/91در اطالعیه اي به تاریخ 
دي به بخش خصوصی واگذار  –ال  -قانون اساسی خدمات دزیمتري تی

شده و مشترکان باید به شرکتی که در زیر اطالعیه نام آن ذکرشده 
شرکت مزبور در اطالعیه جداگانه اي شرایط استفاده از . مراجعه نمایند
در این اطالعیه قیمت کارت . دي را اعالم کرده است –ال  -خدمات تی
ده هزار تومان بوده به یکصد و ده هزار تومان یعنی یازده برابر  "که قبال

افزایش هزار درصد به قیمت کارت از آنجا ناشی می شود . افزایش یافته
باید  "که شرکت مزبور بدون رقابت وارد این میدان شده و مشترکان اجبارا

مان یک شرکت مراجعه کنند و از تی ال دي هایی که در این سالها به ه
بنابراین . خریداري و استفاده می نمودند نیز به ظاهر نباید استفاده کنند

دست شرکت مزبور براي هرقیمتی که مطالبه کند باز است و البد در سال 
آینده به بهانه تورم و غیره این قیمت باز هم افزایش پیدا می کند و 

  .دو هدف را دنبال می کند 44اصل . کنترلی هم برآن وجود ندارد

اگر . دولت و ایجاد رونق و رقابت در بخش خصوصی ريکاستن از تصدیگ
چه در اطالعیه ذکر شده است که سایر مراکزي که پروانه دریافت کنند 

 .اعالم می شود اما این توضیح مشکلی را حل نمی کند "بعدا

به این شرکت مراجعه کنند و سابقه نشان می  "مشترکان مجبورند فعال
خدماتی مانند فیلم بج  "اصوال. دهد که موضوع به همین جا ختم می شود

تی ال دي نوعی بررسی میدانی است و در حوزه پژوهش هاي میدانی   و
این گونه خدمات براساس بند اول و دوم اساسنامه . و پیمایشی قرار دارد 

انجمن حفاظت در برابر اشعه به سادگی در چارچوب آن انجمن قابل ارائه 
 خوشبختانه اکنون انجمن مزبور دوره دوم خود را شروع کرده و امید. است

است هیات مدیره محترم انجمن در تدوین استراتژي ساالنه خود ارائه 
منافع . اینگونه خدمات را لحاظ نماید تا از زیاده خواهی ها جلوگیري شود

حاصل از آن خیر عمومی پیدا کرده صرف گسترش فرهنگ و تحکیم 
  .میانی ایمنی شود

ادامه وضعیت کنونی که نوعی انحصار و امتیاز است به صالح نیست و 
شده به خصوص که برخی شرکتها براي ارائه یک موجب نارضایتی زیادي 

انجمن حفاظت به عنوان . خدمت تا یک میلیون تومان مطالبه می کنند
یک نهاد عمومی و طبق موارد مطروحه در اساسنامه موظف است خدمات 
آموزشی، پژوهشی و فنی را سامان دهد و شرایط را به نفع حوزه عمومی 

ن نسبت به نحوه رویکرد و انحصاري انجمن صنفی پرتونگارا. تغییر دهد
در . شدن این خدمات معترض است و آنرا خالف مصالح عمومی می داند

عین حال آماده هرگونه همکاري و کمک براي انجام این خدمات در 
  چارچوب انجمن حفاظت است و از هرپیشنهادي در این زمینه استقبال

  . می کند
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دومین جلسه مجمع عمومی انجمن حفاظت در برابر اشعه  ایران در 
در دانشگاه شهید  11/09/91بعدازظهر روز شنبه مورخ  4ساعت 

در آن جلسه ابتدا آقاي دکتر فدایی معاون بخش . بهشتی برگزار گردید
پزشکی هسته اي دانشکده پزشکی ضمن خیرمقدم اعالم نمودند که 

ص یک اطاق به آن انجمن در آن دانشکده در حال مذاکره براي اختصا
سپس آقاي دکتر کاردان رئیس هیات مدیره انجمن گزارشی . هستند

در مورد کارهاي انجام شده در دوره قبلی ارائه دادند و اظهار داشتند 
که مشکالت پیش روي انجمن بیشتر به دلیل کمبود بودجه و ضعف 

دازي وب سایت و مالی است و در خصوص ترازمالی، عضویت، راه ان
در این جلسه چارت سازمانی انجمن و اضافه . غیره صحبت کردند

شدن برخی رشته ها جهت عضویت در انجمن مورد تصویب قرار 
افرادي که . آنگاه انتخابات هیات مدیره انجمن انجام شد. گرفت

کاندیداي هیات مدیره بودند به معرفی خود پرداختند و از بین داوطلبان 
ول فهرست زیر به عنوان اعضاي اصلی و دو نفر آخر به پنج نفر ا

 : عنوان اعضاي علی البدل انتخاب شدند 

 سازمان انرژي اتمی  -آقاي دکتر محمدرضا کاردان 1
 دانشگاه شهید بهشتی  -آقاي دکتر دیوبند 2
 سازمان انرژي اتمی -خانم فرودین  3
 دانشگاه شیراز –خانم سیمین مهدي زاده  4
 دانشگاه گیالن - وهابی مقدمآقاي دکتر مسعود  5
 دانشگاه کاشان –آقاي دکتر زاهدي فر  6
 سازمان انرژي اتمی -آقاي مهندس منوچهر جعفري زاده 7

همچنین آقاي فرید اصغري زاده و آقاي محرم دانش صدیق بعنوان 
بعدازظهر  7جلسه در ساعت . بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند

  . پایان یافت

 

 : کنفرانس ها 

سومین کنفرانس، نمایشگاه و کارگاه بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژي در 
. بهمن ماه سال جاري در مرکز همایشهاي صدا و سیما برگزار می شود 5

   .عالقمندان می توانند جهت کسب اطالع به نشانی هاي زیر مراجعه کنند
  www.safetyconf.ir: وب سایت آدرس        71676688: تلفن 

  
بهمن ماه سال  4و  3سومین کنفرانس تخصصی مدیریت تولید و عملیات در 

سایت و تلفن هاي زیر اطالعات الزم را در . جاري در تهران برگزار می شود
  88674412-3: تلفن   .اختیار عالقمندان قرار می دهد

  Co.Org-www.Hap: آدرس وب سایت 
  

  : برگزاري سمینار 
اسفندماه سال جاري سمیناري تحت عنوان استراتژي هاي نوین  4و  3در تاریخ 

ذخیره انرژي در ساختمان و تاسیسات همراه با کارگاه آموزشی با حضور 
عالقمندان  .شهرداري هاي کل کشور در هتل کوهستان نیاوران برگزار می شود

   .تماس حاصل نمایند  88905469می توانند جهت کسب اطالع با تلفن 

  :فراخوان مشارکت در کشور عراق 

اطاق بازرگانی ایران و عراق جهت فعالیت اقتصادي کارگزاران ایرانی در عراق اقداماتی 
افراد . به عمل آورده استنماینده آن در ایران در خصوص ثبت شرکتها از طریق 

تلفن  .قمند می تواند جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی هاي زیر مراجعه کنندعال
   www.iraqzamen.com: وب سایت    22901863- 5:

: انتخابات انجمن حفاظت در برابر اشعه
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  : جلسات هیات مدیره 

تشکیل  17/10/91و  26/09/91جلسات هیات مدیره انجمن در تاریخ هاي 
  :در این جلسات . شد

در خصوص اجراي برنامه هاي آموزشی مربوط به تعمیرات و  -1
پرتونگاري تصمیماتی اتخاذ گردید و  نگهداري دوربین هاي

انجمن برگزار  موافقت شد یک دوره آموزشی در این مورد توسط
 .شود

نظام نامه تعیین صالحیت آزمونهاي  "مقرر گردید کتاب  -2
که توسط آقاي مهندس مهرداد کهتري ترجمه شده  "غیرمخرب

بودجه الزم تعیین و تصویب . توسط انجمن چاپ و منتشر شود
 .شد

مقرر گردید اجراي دوره هاي آموزشی در گروه بندي هاي  -3
مختلف به کمیته آموزش ارجاع شود و برنامه ریزي الزم توسط 

 . کمیته مزبور انجام شود

 .تصویب شد ASNTعضویت انجمن در  -4
عضویت انجمن در شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی تحت  -5

 .شرایطی تصویب شد

استاندارد پیگیري و موافقت شد توافق بین انجمن و اداره  -6
با  3834ممیزي شرکتها و همچنین تعیین وضعیت ممیزي ایزو 

 .اداره استاندارد مکاتبات الزم انجام شود
براي برخی مسئوالن  9712با توجه به اجباري شدن ایزو  -7

شرکتهاي پرتونگاري و اجباري بودن در مراجعه به یک مرکز 
ران در این مورد استعالم مقرر شد از مرکز تائید صالحیت ای

 .شود

نظر به اختالف قابل توجهی که در ارائه قیمت پرتونگاري توسط  -8
شرکتهاي مجري وجود دارد یک کمیته تخصصی تشکیل گردید 

 . تا اقدامات الزم را در مورد نرخ گذاري بعمل آورد

  : کمیته آموزش 
و مذاکره  کمیته آموزش موارد زیر مورد بحث  09/10/91 در جلسه مورخ
  :قرار گرفت

علت الزامی شدن گواهی ایزو براي پرتوکاران از طریق هیات مدیره -1
 .پیگیري شود

    قرار گرفت و  تائید  کلیات طرح آشنایی با نظام تعیین صالحیت مورد-2
شد که استانداردهاي آن بصورت یک جزوه در اختیار اعضاي کمیته مقرر  

 .آموزش قرار داده شود

توسط دو تن از  ISO 9712 , EN 473مقرر گردید استانداردهاي -3
  .اعضاي کمیته در اختیار دبیرخانه انجمن قرار داده شود

  

 

  

  : کمیته فیزیک بهداشت

تشکیل و در موارد    10/10/91جلسه کمیته فیزیک بهداشت در تاریخ 
  : زیر مذاکره شد

جلسه مورد بحث بررسی ضوابط دریافت پروانه اشتغال که در چند  -1
 .قرار گرفته بود تمام شد

مقرر گردیدگزارشی از بررسی وضعیت آزمایشهاي پزشکی و نیز  -2
توسط اعضاي کمیته تهیه  ISO 9712گزارشی درمورد آموزش 

 .شود
مقرر گردید نتایج حاصل از این بررسی ها توسط مسئول کمیته جمع  -3

 .بندي و به مرکز مربوط ارسال شود
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توسط انتشارات  1390در سال آقاي مهندس علیرضا برهمند پور  نوشته "مقدمه اي بر طراحی اتصاالت جوشکاري شده "کتاب 
در تدوین کتاب سعی . پردازداین کتاب به شرح اصول و مبانی طراحی اتصاالت جوشکاري شده می  .ایستا افزار در یک هزار نسخه به چاپ رسیده است

و به خواننده شده تا عالوه بر مباحث نظري با ارجاع به کتب مرجع، استانداردها و نظام نامه هاي گوناگون، جنبه هاي عملی نیز مورد توجه قرار گرفته 
  .آشنایی هاي الزم ارائه گردد

در فصل دوم روش هاي . مهندسی جوش به صورت خاص می پردازد فصل نخست کتاب به بیان مفاهیم طراحی مهندسی به صورت عام و طراحی در
فصل سوم به طراحی سازه هاي آلومینیمی و . مختلف تحلیل اتصاالت جوشکاري شده از قبیل استاتیکی، دینامیکی و مکانیک شکست آورده شده است

عالقمندان جهت تهیه  .د که در فصل چهارم آورده شده استدارد و در نهایت ضمائم و پیوست ها می باش همچنین مبحث اقتصاد در جوشکاري اختصاص
  . این کتاب می توانند با دبیرخانه انجمن تماس بگیرند

 

Introduction to Welded Joints Design 
Alireza Berahmandpour 
1390 – Spring 
 

     This book is about fundamentals and principles of welded joints design in theoretical and practical 
aspects of welding engineering which through referring to handbooks, international standards and 
national codes give related information to readers. 
     First section of this book is allocated to basis of engineering design in general and welding 
engineering design in special. In second section, welded joints design procedures including static, 
dynamic and fracture mechanics analysis is explained. Aluminum welded joints properties and design 
procedures and also welding economy is discussed in section three and finally fourth section is 
included needed technical information which is mentioned in order to cover what was referred in 
book’s chapters and help young engineers to work with related codes and standards. 
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  مقاله 
  : بحران در شرکتها 

   آقاي مهندس حسن شیروانی 
  آب کرخه  شرکت معاونت بازرسیو  عضو هیئت مدیره انجمن

روبرو خواهد شد بحران است یکی از مسائلی که هر شرکتی حتما زمانی با آن 
شرایط شرکت (بی ثباتی محیط سیاسی . که می تواند منشا متفاوتی داشته باشد

، رکود )سیل، زلزله، سونامی(، حوادث غیرمترقبه )هاي منطقه مثل لیبی
بحران با هر منشایی اثر . اقتصادي همه می تواند عامل ایجاد یک بحران باشد

اشت و در چند دوره تقاضا را با کاهش رشد خود را بر روي تقاضا خواهد گذ
از این رو اینکه شرکت در بحران چه اقداماتی باید انجام . مواجه خواهد کرد

 .دهد از اهمیت باالیی برخوردار است

نکته مهم در شرایط بحران آن است که شرکت ها با دو هدف در شرایط 
آسیب پذیري  به بحران مواجهند که میزان نزدیکی به هر یک از این اهداف 

اوال می بایست بحران را به سالمت . شرکت از بحران بستگی دارد
از ، )کاهش ریسک نابودي شرکت( بگذرانند و نبایستی نابود شوند

طرف دیگر بایستی خیز الزم را براي استفاده از فرصت هاي پس 
) تضمین سود پایدار در بلندمدت از طریق حفظ سهم بازار( از بحران بردارند

  .تا بعد از اتمام شرایط بحرانی بتوانند به خوبی در مسیر رشد گام بردارند
حال اینکه هر شرکتی چقدر به سمت کدام هدف پیش برود بستگی به میزان 
آسیب پذیري شرکت از بحران دارد که این نیز خود تابع متغیرهاي مختلفی 

وضعیت نقدینگی مثال . است که عمدتا می توان با متغیرهاي مالی بیانشان کرد
شرکت، وضعیت دارایی هاي شرکت، سودآوري شرکت در سال هاي اخیر و 

  . سایر موارد
شرکتهاي خدماتی آزمایشات غیر مخرب و بازرسی متاسفانه با توجه به ماهیت 

ضعیفی برخوردارند و در شرایط خاص کنونی "خدماتی فعالیتشان از توان نسبتا
د غیرصنفی خودمان نیز وضعیت آسیب بسیار آسیب پذیرند ضمن آنکه عملکر

  .پذیریمان را تشدید نموده است
  : در این زمان راه حلهایی پیشنهادي اینجانب بقرار زیر است

  ریزيبرنامه           -
ینکه چه کارهایی باید برنامه ریزي عبارت است از تصمیم گیري در مورد ا

  .گیردانجام 
  یافتن یا پیش بینی کردن راه تحقق آنبرنامه ریزي عبارتست از تعیین هدف و 

  برنامه ریزي عبارتست تصور و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و
  .بینی کردن راهها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند پیش

 برنامه ریزي یعنی ارائه طریق بر عملیات آینده که متضمن نتایج معین با هزینه
 .استمشخص و دوره زمانی معلوم 

این برنامه ریزي میبایستی منجر به کنترل و کاهش هزینه هاي غیر ضروري تا 
  .حد امکان، افزایش راندمان کاري بشود

  )مالی، انسانی و مادي(وجود منابع ذخیره           -
. شناسائی دقیق توان مالی، تجهیزاتی و نیروي انسانی شرکت از ضروریات است

تجهیزاتی وتوان نیروي انسانی خود ریسک کارهاي اجرائی باید با توجه به امکانات 
دردست و باقوه ارزیابی شود و به تبع آن بار مالی که شرکت براي آن باید هزینه و 

نیک همه میدانند که تامین نقدینگی و دریافت . تحمل نماید بدرستی برآورد گردد
غیر قابل  "هاصورتحسابهاي خدمات انجام شده از کارفرمایان خیلی مشکل و گا

  .پیش بینی است
  هاي سریع مکانیزمی براي تصمیم گیري          -

شرایط خاص و بحرانی نیاز به واکنش و تصمیم گیري سریع ، راه حلهاي محدود، 
عواقب وخیم براي تصمیمات غلط و درگیر بودن گروههایی با اهداف متضاد در 

افراد از سوي دیگر  مسئله از یکطرف و درخطر بودن اهداف گروههاي متنوع
ضمن آنکه همگان بطور یکسان . حساسیت تصمیم گیریها را دو چندان خواهد کرد

  .با کیفیت و محاسن و مضار تصمیمات هم نظر نیستند
جمع آوري اطالعات اعم از برآورد دقیق شرایط خاص و شرایط شرکت و استفاده 

سریعتر منجر خواهد از مشاوران امین و تحلیل گر به تصمیم گیري هاي بهتر و 
گروههاي مختلف باید بدانند از آنها چه انتظاري میرود؟ چه باید انجام دهند و . شد

هم جهت نمودن فعالیتها سرعت عمل در سمت . از چه کاري باید پرهیز کنند
  .کنترل بحران را افزایش می بخشد

  اتخاذ اقدامات اضطراري          -
فوري  و انتقال برخی فعالیتهاي غیر فوري به کاهش هزینه هاي غیر ضرور و  -1

  .آینده و در مقابل پیگیري مطالبات
در این مقطع شرکتها . همکاري، گفتگو و مشارکت بیشتر شرکتها با یکدیگر -2

مثبت از خواسته ها و منافع یکطرفه خود بگذرند و نقش  "باید با تعامل کامال
مواقع بیشترین بهره برداري را همکاري و صنفی خود را که سایر صنوف در این 

 شرکتها باید با تهیه مشارکت نامه هاي حقوقی منظم و. مینمایند افزایش دهند
قوي کنسرسیوم هاي قوي تري را تشکیل دهند تا بتوانند با کاهش سربار ، 

 و اتحادهاي استراتژیکبعبارت دیگر  .کارهاي خدماتی بزرگتري را بانجام برسانند
   .راهکار مربوطه میباشد مشترك ایجاد همکاري هاي

 ادغام و تملیک  -3
تملیک به  .ادغام شرکتها در یکدیگر و یا تملیک آنها راه دیگر پیشنهادي است

  اي  مفهوم قبضه مالکیت یک شرکت توسط شرکت دیگر عنوان شده است به گونه
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اما ادغام دو شرکت زمانی  که شرکت خریدار بزرگتر از شرکت مورد نظر است
در واقع . است که دو شرکت با هم ترکیب و شرکت جدیدي را شکل می دهند

است که در آن دو بنگاه با توافق یکدیگر با هم ترکیب شده و  ادغام، تراکنشی
ادغام ها معموال با توافق کامل دو طرف . عملیات کاري خود را ادغام می کنند

است در صورتی که در حالت تملیک ممکن است شرکت خریداري شونده 
  .انجام معامله نداشته باشد تمایل الزم را به

شرکت ها بسیار مشکل است و مطالعات نشان حصول موفقیت در فرآیند خرید 
اما . درصد تملیک ها با شکست مواجه شده است 50می دهد در حدود 

مهمترین دالیل عدم موفقیت در ادغام و تملیک چیست و دالیل موفقیت مابقی 
  ها چه می باشد؟ها و تملیکادغام

اثیرات بدهی هاي سنگین شرکت خریداري شده در خیلی از موارد می تواند ت
جدي بر جریان نقدي شرکت خریدار بگذارد و آن شرکت را با مشکالت جدي 

تنوع بیش از حد نیز در برخی موارد سبب پیچیدگی هایی در کسب . مواجه نماید
در بسیاري از موارد نیز زیاد تر از حد بزرگ شدن شرکت سبب . شودو کار می

  . کاهش خالقیت و نوآوري در شرکت می شود
هاي شکالت دیگر که معموال نیز نادیده گرفته می شود وجود تفاوتیکی از م

  .گیري تعارضاتی خواهد شدفرهنگی است که سبب شکل
به عنوان یکی از عوامل  "تله تایید"همچنین برخی از صاحبنظران از مفهوم 

العاتی که دیدگاه هاي .شکست نام می برند  تی که در آن یک فرد به اطّ موقعی
العاتی که دیدگاه هایش را رد می کنند وي را تایید  می نمایند نسبت به اطّ

یت بیشتري می دهد این تله تایید از زوایه دیگر همان تعصبات کاري و . اهم
زمانی صرف کرده در شرکت میباشد که نمی خواهیم اشتباهات فردي و 
سیستمی عملکرد را که منجر به پدید آمدن قسمتی از بحران و شرایط خاص 

العاتی را که فرد به دنبال . ه است بپذیریمگردید تله ي تایید همچنین نوع اطّ
در این مورد، زمانی که فرصت براي . آنها می گردد تحت تاثیر قرار می دهد

العات جدید براي  ایجاد یک ادغام جدید به وجود می آید، نیاز به جمع آوري اطّ
العات براي  همه. بررسی سودآور بودن یا نبودن ادغام ایجاد می شد ي این اطّ

ک خود  Xآیا ما باید شرکت "پاسخ دادن به این سئوال هستند که  را تحت تملّ
پرسیدن این سئوال با این صورت بندي خود به خود باعث می شود . "در آوریم؟

العاتی که در پاسخ آورده می شوند، در دو دسته ي که همه ي          مثبت اطّ
العات تایید کننده (  العات رد کننده ( و منفی)اطّ . طبقه بندي شوند) اطّ

العاتی که در رابطه با هزینه هاي ادغام با بنگاه جدید می باشند در دسته ي  اطّ
العاتی که مربوط به سودهاي بالقوه و هم افزایی ها هستند  العات منفی و اطّ اطّ

العات مثبت قرار می گیرند نابراین انتظار می رود که در ب. در دسته ي اطّ
العات مربوط به هزینه ها که در دسته ي  ارزیابی ادغام ها توسط مدیران، اطّ

العات رد کننده هستند، طبق بایاس تله ي تایید، در خطر نادیده گرفته شدن  اطّ
العاتی که مربوط به سودهاي احتمالی هستند به . قرار بگیرند   در مقابل به اطّ

  

  . ه تایید کننده می باشند وزن بیشتري در تصمیم گیري ها داده می شودخاطر اینک
  هایی داشته اند؟اما نمونه هاي موفق ادغام و تملیک چه ویژگی
دهد براي نیل به موفقیت در یک تجربه معامالت موفق در این زمینه نشان می

  :ادغام و تملیک می بایست معامله به گونه اي باشد که در آن
  . تکمیل کننده منابع و دارایی هاي شرکت خریدار باشد            •
به صورت دوستانه و در فضاي مذاکره انجام شود و شرکت قابلیت تغییر            •

  . پذیري را داشته باشد
  . فرآیند انتخاب شرکت هدف دقیق و مناسب باشد           •
  . وضعیت مالی شرکت ایجاد شده را دچار بحران نکند           •

شرکت هدف بدهی هاي سنگین نداشته باشد و خالقیت در شرکت نهایی حفظ 
  .شود

  سخن آخر
اغلب شرکتهاي خدماتی در زمینه آزمایشات غیر مخرب داراي توان مالی ضعیف 

کارمندان شرکتهاي با برنامه ریزي کوتاه مدت دارند و بیشتر سهامداران آنها از 
بزرگتري بوجود آمده اند که درآمد شرکت داریشان بیش از درآمد کارمندیشان 
بوده است بدون آنکه سهم زیاد حوادث محتمل کاري و موارد پیش بینی نشده را 

این امر سبب گردیده تا بعلت تعدد . خیلی در هزینه هاي خود لحاظ نموده باشند
کور و رقابت بی محتواي شرکتهاي ناهمسنگ شرکتهاي ارائه دهنده خدمات مذ

بزرگ و کوچک با یکدیگر، جملگی براي گذران امورات خود، مجبور به خروج  از 
دایره اصول حرفه اي و صنفی شده  و بحران خودساخته اي را مزید بر شرایط 

همین امر موجب شده تا نه . تحمیل شده از بیرون و جامعه براي خود بسازیم
ب از خدمات خود را بعنوان یک ضرورت غیر قابل انکار در صنعت به استفاده مطلو

کارفرمایان دیکته کنیم که در هر زمان و بهر علت نتوانند گروه دیگري را 
جایگزینمان نمایند و نیازهاي مالی خودمان مرتفع شود و نه قادر به ارائه خدمات 

که مدعاي اینجانب وظایف ملی شده ایم  ویژه مورد نیاز صنعت کشور در راستاي
عملکرد شرکتهاي ایرانی در واگذاري خدمات آزمایشهاي غیر عدم اطمینان به 

 Phasedآزمایش در نیروگاه اتمی بوشهر و یا عدم پذیرش مجریان   مخرب
array  با وجود افزایش قارچ گونه شرکتهاي مدعی مجري گري در پروژه هاي

ود چشمه هاي پرتونگاري پارس جنوبی برغم مشکالت تحریم و محدودیت ور
بنابراین بعنوان . بنیه مالی پرسنل، مدیران شرکتها و عملکرد صنفی آنها میباشدو

یک عضو کوچک از این صنف پیشنهادم آنست که همکاران گرامی بدون هر 
گونه پیشداوري و تعصب یکبار دیگر به واکاوي و دستاوردهاي شرکت خود در این 

شارکت وتشکیل کنسرسیومهاي کاري با سایر سالها بپردازند و در خصوص م
شرکتها و یا ادغام شرکتهاي کوچکتر با بررسی هاي کارشناسانه اهتمام جدي 
نمایند تا با کاهش هزینه ها و هم افزایی شرایط خاص موجود را از سر بگذرانیم 

  . ضمن آنکه به امورات و تبعیت و تعصب صنفی بیش از پیش اهتمام ورزیم
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این ستون حاوي نامه ها و تلفن هاي شماست و نیز گشت و گذاري است 
در کوچه و خیابان و متون کتابها تا هم انتقال پیام باشد و هم رفع 

 . خستگی

  اینترنت چقدر برق مصرف می کند؟

درصد از کل انرژي برق جهان را مصرف می کند که  5/1اینترنت حدود 
. نیروگاه اتمی  30و برابر است با بازده خروجی  میلیارد وات  30حدود 

این مبلغ برابر . میلیارد دالر 5/8صورت حساب مصرف برق برابر است با 
  91آبان  27دنیاي اقتصاد . است با سود شرکت گوگل

  

   :نگاه
دقیقه ،  25دقیقه، براي هلندي ها  22رقم سرانه مطالعه براي مردم کانادا 

دقیقه، براي ژاپنی ها  60قه، براي انگلیسی ها دقی 26براي فرانسوي ها 
این رقم به گفته بسیاري از کارشناسان در . دقیقه است  90چیزي نزدیک 

پائین بودن این رقم را می توان از جنبه . دقیقه در شبانه روز است 2ایران 
. هاي مختلف مورد بررسی قرار داد و دالیل مختلفی براي آن ذکر کرد

ت اقتصادي و گران بودن قیمت کتاب، پیشرفت دالیلی مثل مشکال
  ...تکنولوژیک و تمایل به آثار دیداري و 

2788شماره -آبان 27روزنامه دنیاي اقتصاد  :منبع   

                                                                                                       

 

  

  

  

  : کاریکلماتور

پرویز پس از جدایی از . با تک گوئی هایش می شناسند اغلبپرویز شاپور را 
در  78با پسرش زندگی می کرد و در سال . فروغ فرخزاد دیگر ازدواج نکرد

این تک گویی ها اول بار در کتاب خوشه به چاپ رسید و . تهران درگذشت
رویز شاپور به با کاریکلماتور پ. احمد شاملو نام آنها را کاریکلماتور گذاشت

ادبیات مدرن ایران راه یافت و دفتر طنز تازه اي در گستره ادب فارسی 
  : چندتایی از این تک گویی ها را بخوانیم. گشوده شد

 بار زندگی را با رشته عمرم به دوش می کشم -
 براي مردن عمري فرصت دارم -
 اگر خودم مثل ساعتم جلو رفته بودم حاال به همه جا رسیده بودم -
 چهارنژاد یک رنگ است سایه -
اگر به خلوت کوچه هاي دل من بنشینی خواهی دید که از بن  -

 بست اثري نیست
 گربه بیش از دیگران در فکر آزادي پرنده محبوس است -
 به عقیده گیوتین، سر آدم زیادي است -
 گل آفتاب گردان در روزهاي ابري احساس بالتکلیفی می کند -
 بیضی ترسیم می کند پرگاري که اختالل حواس پیدا می کند -
 هر درخت پیر، صندلی جوانی می تواند باشد -
 قطره باران، اقیانوس کوچکی است  -
  به نگاهم خوش آمدي -
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