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 : کانون برگزار می کند •

      "تامین انرژی و تغییرات اقلیمی"سمینار

 اعالمیه و برنامه سمینار •

 فرم ثبت نام برای شرکت در سمینار •

 نزدیکسمینار اروپا و خاور: گزارش  •

 من سخنرانی دکتر اشپالت: گزارش •

 ت؟بهترین راه کدام اس... تغییر شغل؟  •

  

  ...!  بر شما مبارک باد1387سال 

  
  bihamta.blogfa.com: منبع عکس

عید نوروز دیگری را پشت سر گذاشتیم و همـراه آن طبیعتـی             
  !عیدتان مبارک باد. رساند که دوباره بهارش سالم می

  
  

 انسان بر طبیعت، هنوز این طبیعـت اسـت          آقاییدعای  اعلیرغم  
سـپیده کـه   . کنـد  میل مـی ها تح  که ریتم خود را به زندگی آدم      

شـود و جـان      انرژی خورشید بیدار و روشن مـی       زند زمین از   می
ریتم طبیعی روز حرکـت و جنـبش اسـت و زنـدگی             . گیرد می
شـوند و    گیرد، فعال می   ریتم روز می   ها پس از طلوع آفتاب       آدم

شود، انرژی جنبشی طبیعـت      شب که می  . کنند پر انرژی کار می   
ها هم به ریـتم شـب در         آن زندگی آدم  یابد و در پی      کاهش می 

 با آرامش، تفکر، فانتزی و خیال، اسـتراحت و کـاهش            ،آید می
ریتم طبیعت نه تنها در زندگی که در خلـق و           . جنبش و تحرک  

نبود کـه نیاکـان مـا        بی علت   و  . گذارد ها هم اثر می    خوی آدم 
هم زمان با تولد زیبایی و شکوفایی طبیعت جشن مـی           نوروز را   

  . دگرفتن
ـ امیدوار است که در سـال جدیـد هر        هیئت تحریریه بولتن     ه چ

پربارتر به خبررسانی به هموندان مان ادامه دهیم و با شـکوفایی            
بیش تر فعالیت ها و ارتباطات کانون، بولتن ما نیز جذاب تـر و              

  . خواندنی تر شود
  

  
   

  
  

  
  
  
  
  
  

    
  

گروه پاسخگویان کانون مهندسین و 
متخصصین ایرانی در آلمان برای کلیه 
هموندان خود سالی سرشار از سالمتی، 
 .  شادکامی و موفقیت آرزومند است
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  :کانون برگزار می کند
تـامین انـرژی و تغییـرات       "مینار  س
  "قلیمیا

Energieversorgung und Klimawandel  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Datum:  Freitag, den 18. April 2008 
Einlass:  13:30 Uhr  
Uhrzeit:  14:00 – 21:00 Uhr 
Ort: Technische Universität Berlin 
 Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin 
Hörsaal:  Hauptgebäude, H 1035 
Der Eintritt ist frei! 

  

  ... وقتی که نهال ها سرخم می کنند 
  

اند و به پایین نگاه  چهار نهال باریک نخل سرهاشان را خم کرده
های کوچک  جا که یک ردیف از کلبه کنند، به آن می

های  اند، ولی نیمی از پنجره دار در آب فرو رفته شیروانی
در . شود ه میشان هنوز در باالی آب دیدکوچک  چهارگوش

 تنها نوک شیروانی است که ،ای دیگر  از خانه،ردیف جلوتر
هایی  آدمزمانی حتمن . کند بیرون از آب مانده و خودنمایی می

 االن چه این خانه ها زندگی می کردند، راستی آن هاداخل در 
ای  شان همان دختر بچه اند؟ شاید یکی کنند؟ آیا هنوز زنده می

هاش  ایین در گل و الی فرو رفته و با دستباشد که از کمر به پ
کند و یا آن پیرمردی که با بیل، خاک در  ها بازی می با آن

چه بالیی سر زندگی مردم در این . کند تا سدی بسازد گونی می
جا کجاست؟ آسیاست یا آمریکا  منطقه آمده است؟ راستی این

  کند؟  یا آفریقا؟ اقیانوسیه یا اروپا؟ مگر فرقی هم می
افی است پشت کامپیوتر بنشینید و در اینترنت دنبال ک

هم زدن صدها و  در یک چشم به. های فاجعه بگردید عکس
شود و اگر به متن آن هم نگاهی کنید،  هزارها عکس ظاهر می

جانت، ایوان، وینسه، : صدها و هزاران اسم فرنگی، زنانه و مردانه
 نه نام هنرپیشه و ها اشتباه نکنید، این. ویلما، استان و کاترینا

های  نام! ها ای اند، و نه نام دوستان قدیمی و هم دانشکده خواننده
اسامی انتخابی برای ثبت هر چیز، این چنین زیبا، قبل از 

های  همین طوفان کاترینا بود که چندی پیش در ایالت! اند فجایع
خانمان  های زیادی کشته، زخمی و بی آمریکا باعث شد آدم

جعه سونامی در آسیا از یادمان رفته است و نه طغیان نه فا. شوند
های میلیاردی به بار  رودخانه دانوب که در آلمان و اروپا خرابی

 برای نمایش چهره "دانوب آبی"آورد، خروشی که دیگر والس 
های نظامی و  گو نیست، و برای آن چه بسا از مارش آن پاسخ

  . ارتشی کمک باید گرفت
کی ما به طور آهسته، ولی پیوسته در آب و هوا در کره خا

این تغییرات با ازدیاد روزافزون فجایع طبیعی . شرف تغییر است
کارشناسان از خود می پرسند که آیا این تحول با . همراه است

ای که منجر به باال رفتن  روند افزایش تولید گازهای گلخانه
  ی ا رابطهشود،  رویه دمای متوسط کره زمین می مصنوعی و بی
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  مستقیم دارد؟ 

وظیفه مهندس و متخصص جامعه امـروزی اسـت کـه عنصـر             
حفاظت از محیط زیست را به عنوان یکی از مهم تـرین بنیـان              

بر مبنای این اعتقاد بود کـه       . های کار تخصصی خود قرار دهد     
کانون ما اصل حفاظت از محیط زیست را در اساسنامه و برنامه            

  .ح کرده استکاری خود با تاکیدات زیادی مطر
رابطه تامین انرژی و نحوه مصرف آن، اساسی تـرین عامـل در             
میزان بازدهی صنعتی و انتشار گازهای گلخانه ای به جو زمـین            

نظام صنایع و انطباق آن بـا داده        ایجاد تحوالت اساسی در     . است
های زیست محیطی، بدون ارتباط ارگانیک بـا نحـوه تولیـد و             

  . مصرف انرژی قابل تصور نیست
بر همین پایه بود که در برنامه امسال گروه پاسخگویان کانون،           
برگزاری سمیناری در مورد رابطه تـامین انـرژی بـا تغییـرات             

  .زیست محیطی در دستور کار قرار گرفت
تنها با عطف نظر به اهمیت این موضوع بود که هیئـت مـدیره              
کانون موفق شد حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی تعـدادی از            

  . نهادها و شرکت های معتبر را به دست آورد
در این جا بی مناسبت نیست که از این نهادها و موسسات، بـه               
خاطر استقبال از ایده برگزاری سمینار و همکاری های فکری و           

  . تدارکاتی در راستای برگزاری آن تشکر و قدردانی کنیم
  
دانشگاه فنی برلین، نهـاد مـدیریت و بـه ویـژه معاونـت               .1

پروفسور دکتـر یوهـان کووپـل،     یدنت دانشگاه آقای    پرز
و هـم   به مدیریت دکتر اِرمِل     اداره روابط عمومی دانشگاه     

 چنین نهاد آلومنی به سرپرستی دکتر مایر
 
 Zentrum Technik und(مرکــز تکنیــک و اجتمــاع  .2

Gesellschaft (       در دانشگاه صنعتی برلین به مدیریت علمی
 آقای دکتر هانس لیودگر دینِل

  
برگزار کننده سمینار   (برندنبورگ   –آکادمی علمی برلین     .3

تحـت سرپرسـتی    ) اروپا در خاورمیانه، خاورمیانه در اروپا     
 دکتر لوکاس

  
  

 
 Vestas Central(شــرکت وِســتاس ســانترال یــوروپ  .4

Europe (و به ویژه آقای مهندس آندریاز آیشلِر 
 
 Win:pro Energy(شرکت ویـن پـرو انـرژی گـروپ      .5

Group ( 
  
 SES(یستم با مسئولیت محدود  اِس انرژی سشرکت اِس اِ .6

Energiesystem GmbH (و به ویژه آقای مارتین بِکِر 
  
) AMO Planungsgruppe(شرکت آام اُ پلنونگز گروپـه   .7

و به ویژه از آقای مهندس آرشیتکت علی محتشـم مـدیر            
 محترم شرکت و عضو گروه پاسخگویان کانون

  
ندر به ویژه آقای الکسـا ) elaion ag(گ شرکت اِالیون آ  .8

 فون گابلنس
  

در ضمن گروه پاسخگویان کانون از خانم دکتر هایکه والـک           
عنـوان  بـه  از مرکز تکنیک و اجتماع در دانشگاه صنعتی برلین          

از آقـای دکتـر وولـف هـارت دوراشـمیت از            مجری سمینار،   
وزارت محیط زیست، حفاظت از طبیعت و ایمنـی راکتـور، از            

سلول های سـوخت، از     آقای مهندس آندریاز مانتهی کارشناس      
آقای پروفسور محسن مسرت کارشناس انرژی و محیط زیست         
از دانشگاه اوزنابروک و نیز از آقای دکتر امیـر جهـانبخش از             

 Bundesanstalt für(موسسه پژوهش و کنتـرل مـواد ب آ ام   

Materialforschung und -prüfung, BAM (   و عضـو گـروه
نرانی های بـاارزش خـود      پاسخگویان کانون ما، که با انجام سخ      

به شکل گیری و بارآوری سمینار یـاری مـی رسـانند، کمـال              
   . به عمل می آوریمتشکر و قدردانی 

  

ضروری است که دوستان عالقمند بـه شـرکت         
 آوریـل شـرکت     14در سمینار حداکثر تا روز      

خود را از طریـق فـرم ضـمیمه و یـا از طریـق               
 خاتمـه   در. به اطالع ما برسـانند    تلفن یا ای میل     

و دوسـتانه   سمینار می توانید در محیطـی گـرم         
   . به گفتگو و صرف غذا و نوشابه بپردازید
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Energieversorgung und Klim
awandel 

 Der Klimawandel vollzieht sich allmählich aber kontinuierlich über 
alle Grenzen. Tsunami, Erdbeben, Überflutung und vieles mehr 
sind einige Beispiele, die die Gefahren eines Klimawandels 
erkennen lassen. Ist eigentlich der Klimawandel die Folge einer 
unkontrollierten und unverhältnismäßigen Energieversorgung bzw. 
eines Energieverbrauchs? 
Die Experten aus W

issenschaft, Politik und Industrie gehen dieser 
Frage 

nach 
und 

zeigen 
im 

Rahmen 
dieses 

Seminars 
die 

Möglichkeiten der Energieversorgung. 

Datum
: 

 
Freitag, den 18. April 2008 

Einlass:  
13:30 Uhr  

Uhrzeit:  
14:00 – 21:00 Uhr 

Ort: 
 Technische Universität Berlin 

 
Hauptgebäude 
Straße des 17. Juni 135  
10623 Berlin 

Hörsaal:  
H 1035 

 Der Eintritt ist frei! 
 Bitte senden Sie Ihre verbindliche Anmeldung per Fax, eMail oder 
Post mittels folgendem Rückmeldebogen bis spätestens zum  
14. April 2008 an: 
 VINI e.V. TU Berlin | ZTG | Sekr. P2-2 
Hardenbergstraße  36 A, 10623  Berlin 
Frau Dipl.-Ing. Architektin M. Djafar 
Phone 

 
030-344 91 81 

Fax 
 

030-255 66 473 
eMail      

djafar@
vini.de  

  Name 

Vorname 

Firma 

Straße 

PLZ / Ort 

Telefon / Fax 
E-Mail 
 



     

13:30 Uhr 
Einlass 

 14:00 Uhr 
Begrüßung 

  
 Prof.  Dr. Seied Nasseri 
Vorsitzender des Vereins Iranischer 
Naturwissenschaftler und Ingenieure  
(VINI) in der Bundesrepublik  
Deutschland e. V. 
 Moderation 
  Dr. Heike W

alk 
Zentrum Technik und Gesellschaft   
der Technischen Universität Berlin 
 Grußwort 
 Prof.  Dr. Johann Köppel 
Vizepräsident für Forschung der  
Technischen Universität Berlin  

  14:15 Uhr 
Elektrische und therm

ische 
Energie aus Biogas: Potentiale, 
Anwendungen, Chancen 
 Dipl.-Kfm

. Martin Becker    
SES Energiesysteme GmbH 

 

14:40 Uhr   
Strategie der Bundesregierung 
zum

 Ausbau der erneuerbaren 
Energien im

 Kontext von  
Klim

aschutz und nachhaltiger 
Entwicklung 
 MinR Dr. W

olfhart Dürrschm
idt 

 
Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Leiter des Referats KI III 1:  
"Allgemeine und grundsätzliche  
Angelegenheiten der Erneuerbaren 
Energien" 

 15:05 Uhr 
Brennstoffzellen 
Anwendung und Einsatz  
 Dipl.-Ing. Andreas Manthey 

 15:30 Uhr 
Kyoto II braucht eine neue 
Philosophie 
  Prof. Dr. Mohssen Massarrat 
Universität Osnabrück 
Fachbereich Sozialwissenschaften 

   15:55 Uhr 
Kaffeepause   

16:15 Uhr 
W

indenergie; Perspektiven 
 

Dipl.-Ing. Andreas Eichler  
Vestas Central Europe 

  16:40 Uhr 
Solar; unendliche Energie  

 
Dr. Moham

m
ad Djahanbakhsh 

Vereins Iranischer Naturwissenschaftler 
und Ingenieure (VINI) in der 
Bundesrepublik Deutschland e. V. 

 17:05 Uhr 
Auswirkungen einer 
Versorgungsstrategie m

it 
Nachwachsenden Rohstoffen  
 Dipl.-Soz. Alexander v. Gablenz 
Elaion AG 

  17:30 Uhr 
Verbraucherbeteiligung, 
Energiepolitik und Klim

awandel  
im

 Iran und in Deutschland 
 Dr. Hans-Liudger Dienel 
W

issenschaftlicher Geschäftsführer  
Zentrum Technik und Gesellschaft   
der Technischen Universität Berlin 
 

17:55 Uhr   
Fazit / Diskussion 

PROGRAMM 

Ab ca. 18:45 Uhr lassen wir den Abend m
it 

anregenden Gesprächen bei Drinks und  Abendim
biss 

ausklingen. Sie sind herzlich eingeladen!   
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  سمینار در وب سایت دانشگاه فنی برلین برگزاری خبر
  .  بخوانیدرا می توانید بر روی وب سایت دانشگاه فنی برلین مربوط به برگزاری سمینارخبر 

  
  

http://www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal/forschung/energieversorgung_und_klimawandel 
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Anmeldungsformular beim Seminar 
"Energieversorgung und Klimawandel" 
 
Der Klimawandel vollzieht sich allmählich aber kontinuierlich über alle Grenzen. Tsunami, Erdbeben, 
Überflutung und vieles mehr sind einige Beispiele, die die Gefahren eines Klimawandels erkennen 
lassen. Ist eigentlich der Klimawandel die Folge einer unkontrollierten und unverhältnismäßigen Ener-
gieversorgung bzw. eines Energieverbrauchs? 
Die Experten aus Wissenschaft, Politik und Industrie gehen dieser Frage nach und zeigen im Rahmen 
dieses Seminars die Möglichkeiten der Energieversorgung. 
 
Datum:  Freitag, den 18. April 2008 
Einlass:  13:30 Uhr  
Uhrzeit: 14:00 – 21:00 Uhr 
Ort: Technische Universität Berlin 
 Hauptgebäude 

Straße des 17. Juni 135  
10623 Berlin 

Hörsaal: H 1035 
 
Der Eintritt ist frei! 
 
Bitte senden Sie Ihre verbindliche Anmeldung per Fax, eMail oder Post mittels folgendem Rückmel-
debogen bis spätestens zum 14. April 2008 an: 
 
VINI e.V. TU Berlin | ZTG | Sekr. P2-2 
Hardenbergstraße  36 A, 10623  Berlin 
Frau Dipl.-Ing. Architektin M. Djafar 
Phone  030-344 91 81 
Fax  030-255 66 473 
eMail     djafar@vini.de 
 
 
Name 
Vorname 
Firma 
Straße 
PLZ / Ort 
Telefon / Fax 
E-Mail 
 
Bemerkung: Die Zahl der Plätze ist begrenzt, und sie werden nach Eingang der 
Anmeldung vergeben. 
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  رشگزا

  نزدیک سمینار اروپا و خاور
  

  
http://www.bbaw.de 

  
تکنیک، پلی است بین فرهنگ ها، نتیجـه یـک          
کنفرانس بین المللی که توسط آکادمی علمـی        

  .  برندنبورگ برگزار شد–برلین 
  

  
   صحنه ای از کنفرانس

Europa im Nahen Osten, Der Nahen Osten in Europa 
  

یی و خاور نزدیک و میانه همانند       تکنیک برای کشورهای اروپا   
این . پلی ارتباطی میان فرهنگ های این کشورها عمل می کند          

 فوریـه   22نتیجه یک کنفرانس بین المللی است که در تـاریخ           
  .  برندنبورگ برگزار شد– در آکادمی علوم برلین 2008

با وجود پروژه های زیادی که با این کشورها اجرا می شـوند،             
 یک شبکه از زبدگان علمـی در منطقـه خـاور            ایجاد و تقویت  

آلمان می بایستی در ایجاد     . امری ضروری است  نزدیک و میانه    
چنین شبکه ای، بخصوص با زبدگان علمی جوان در این مناطق           

بر ایـن پایـه اسـت کـه مـی تـوان             . شرکت فعال داشته باشد   
  . های اقتصادی بین این کشورها را هم گسترش دادهمکاری

  
ی عملی بسیاری قادرند که نقش ارتباطی تکنیک را در          نمونه ها 

چه بسیارند پروژه هـای تکنیکـی       . میان فرهنگ ها نشان دهند    
 که ماورای مرزهای کشـورهای گونـاگونی کـه          ،فراساختاری

. به اجـرا در مـی آینـد       بعضا نیز با یکدیگر دشمنی می ورزند،        
ها در علوم دانشگاهی و ارائه آن ها در دانشگاه های این کشـور         

   . این ارتباط از اهمیتی اساسی برخوردارند
 –در سمیناری که توسط بخـش علـوم فنـی آکـادمی بـرلین               

برندنبورگ سازماندهی شد، نشان داده شد کـه پیشـرفت هـای            
و توانایی های علمی و تکنیکی آن در برابر کشورهای          اسرائیل  

همسایه براسـاس اسـتانداردهای آموزشـی بکـار رفتـه بـرای             
همینطور کشـورهای دیگـر     . ان این کشور استوار است    شهروند

منطقه به اهمیت باالی دانش های فنی پی برده و با تمام قوا می              
مسائل فرهنگـی،   . کوشند دانشگاه هایی به این منظور دائر کنند       

به ویژه در رشته های تحصیلی تازه، از جمله موانع تسریع رشـد             
ی در کشـورهای    تحصـیل رشـد   سطح  . اقتصادی ارزیابی شده اند   

گوناگون منطقه همانند سطح رشـد دمکراسـی در ایـن منـاطق             
  . بسیار مختلفند

آلمان با کشورهای این منطقه، به ویژه بـه دالیـل تـاریخی بـا               
اسرائیل و همینطور با بسیاری از کشـورهای عربـی، از روابـط             

بـه همـین دلیـل اسـت کـه          . حسنه باالیی بهره مند می باشـد      
د را بـرای توسـعه علمـی و فنـی ایـن        درخواست شده سهم خو   

این امر هم اینک از طریق پروژه های بسیاری       . کشورها ادا کند  
   ، موقوفه هومبولتGTZ ، DAADکه از طریق موسساتی مانند 

  
با وجود پروژه های زیادی که با این کشـورها          
اجرا می شوند، ایجاد و تقویت یـک شـبکه از           

میانـه  زبدگان علمی در منطقه خاور نزدیـک و         
آلمــان مــی بایســتی در . امــری ضــروری اســت

ایجاد چنـین شـبکه ای، بخصـوص بـا زبـدگان            
علمی جوان در این مناطق شرکت فعال داشـته         

  .باشد
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گروه به نمایندگی از طرف ) سمت راست(آقای پروفسور سعید ناصری   
  .کانون در کنفرانس شرکت داشتندپاسخگویان 

  
ن در این کنفرانس هم نماینـدگی       و سایرین، که بسیاری از آنا     
بـر اسـاس برآوردهـای دسـت        . داشته اند، در دست اجراسـت     

اندرکاران کنفرانس این میزان هنوز کفایت نمی کند، به ویـژه           
وقتی که سخن از شبکه زبدگان جوان علمی کشـورهای خـاور            

آلمان بایستی در این جا با توجـه  . میانه و نزدیک در میان است    
 نقش خود را بـرای      تا بتواند   به عالئق خود سرمایه گذاری کند       

و نیز بـرای شـرکت در امکانـات    ایجاد ثبات سیاسی در منطقه      
ایفـا  توسعه اقتصادی شگرفی که در این منطقه موجـود اسـت،            

   . نماید
 برندنبورگ قصد دارد که روابـط علمـی         –آکادمی علوم برلین    

  .ین آلمان و کشورهای خاور میانه و نزدیک را گسترش دهدب
همانطور که در شماره های قبلی بولتن نیـز بـه اطـالع رسـید،               
کانون ما نیز پیرو دعوت رسمی انجـام شـده از سـوی دسـت               

  . اندرکاران آکادمی علمی  نیز در این کنفرانس حضور داشت
  
  

  
گویان، آقای پروفسور دکتر سعید ناصری، رئیس گـروه پاسـخ         

ایشـان در   . کانون ما را در این مراسم نماینـدگی مـی کردنـد           
مذاکراتی که بـا شخصـیت هـای علمـی شـرکت کننـده در               
کنفرانس داشتند، موفق شدند ارتباطات ارزشمند تازه ای بـرای          

اعضای گروه پاسخگویان بـه نماینـدگی از     . کانون ایجاد نمایند  
  . انی می نمایدطرف کانون از زحمات ایشان در این راه قدرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

درخواست همکاری با 
  بولتن خبری

  
  

بولتن خبری ویژه اعضای کـانون 
مهندسین و متخصصـین ایرانـی در

هـای آلمان، از همه اعضـا و گـروه       
کار و همکاران کانون درخواسـت

کند کـه بـا ایـن بـولتن خبـری می
همکاری نمایند و اخبار مربوط بـه

هــای علمــی و هــا و برنامــه فعالیــت
تخصصی خود را از طریـق گـروه

یـنپاسخگویان بـرای بازتـاب در ا      
  .  بولتن ارسال دارند

  
  :آدرس تماس با هیئت تحریریه

ahgary@vini.de 
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   سخنرانیگزارش
درباره کاربرد ئیدروژن در کشتیهای  

  هوایی 
  

Über die Nutzung von Wasserstoff als Traggas 
in Luftschiffen – Vergangenheit und Zukunft 

  

  
  آقای دکتر دیرک اشپالت من

  
نقل بارهای حجیم با    تازه ترین طرح هایی که در زمینه حمل و          

 اند، کاربرد ئیدروژن را به عنوان گـاز         حکشتی های هوایی مطر   
به این جهت در مراسم سخنرانی آقـای        . حامل درنظر می گیرند   

 در دانشـگاه  2008 ژانویـه  24دکتر دیرک اشپالت من کـه در   
فنی برلین و به دعوت کانون صورت گرفت، ابتـدا ایشـان بـه              

هان عمومی پرداختـه و مطـالبی را در         برخورد با ئیدروژن در اذ    
ارتباط با حادثه هیندن بورگ روشن نمودند و در این مورد بـه             
. موضوع مباحثات کنونی درباره کاربرد ئیدروژن اشاره کردنـد        

   " نقطه نظرات قدیمی"در این سخنرانی با حرکت از این

  
خطرهای ناشی از کاربرد ئیدروژن با گازهـای دیگـری ماننـد            

در این رابطه بررسی هـای      .  یا بخار بنزین مقایسه شد     پروپان و 
انجام شده در مرکـز پـژوهش و کنتـرل مـواد فـدرال آلمـان                

)Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ( نیز
موضوعات آتی در این عرصه به برتری های گاز         . معرفی شدند 

  .  در برابر سایر مواد حامل انرژی نظر دارندئیدروژن
انجمـن عـام    در ضمن اقای دکتر اشپالت مـن از گرداننـدگان           

هـدف  .  می باشـند .Initiative Zukunft in Brand e.Vالمنفعه 
ایــن انجمــن کــه متشــکل از ســهامداران و حامیــان شــرکت 

 هستند، احقاق حقوق و دفاع از منـافع         Cargolifterکارگولیفتر  
ن انجمـن   در سایت اینترنتی ای   . سهامداران این شرکت می باشد    

و ادامـه   ما برای بقای شرکت سهامی کارگولیفتر       ": آمده است 
تکنولوژی مواد سبک تر از هوا، به ویژه در عرصـه لجسـتیک             

کسـانی  جایز نیست از    در این میان    . تالش می کنیم  ل ونقل   مح
 میلیون  300بنای پایه های علمی این فن آوری را با بیش از            که  

بـرای تـامین ایـن    . فنظر نمـود یورو تامین مالی نموده اند،  صر  
هدف ما از هرگونه ابزار سیاسی و قضایی و نیز ادلـه علمـی و               

  ".فنی استفاده خواهیم کرد

از دیگر فعالیت های انجمن مزبور دفاع از ادامـه کـار و بقـای               
در بیانیه این انجمن در این      . فرودگاه تمپل هوف در برلین است     

فرودگـاه تمپـل هـوف      انجمن از هدف ابقای     ": باره می خوانیم  
این فرودگاه به خاطر موقعیـت مرکـزی آن          .پشتیبانی می کند  

برای جابجایی مسافران و حمل و نقل با کشتی هـای هـوایی از              
متاسفانه امروزه ترافیک   . امکانات بغایت مناسبی برخوردار است    

کشتی های هوایی مانند هواپیماهای مسافری هنـوز بـه امـری            
ت، ولی ما در این زمینه به تالش های         تبدیل نگشته اس   روزمره  

   "...خود ادامه می دهیم
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  نظری بر بازار کار
  ...تغییر شغل؟ 

   بهترین راه کدام است؟
  

  برگرفته از ژورنال کاریر در سایت بازاریابی مونستر
  

فرض کنیـد شـما پیشـنهاد تـازه ای بـرای کـار        
دریافت کرده اید، ولی برایتان مشخص نیسـت        

ز قرارداد کـار فعلـی خـود خـارج          که چگونه ا  
آیا بهتر اسـت کـه خـود قراردادتـان را           . شوید

فسخ کنید یا این که کارفرمای خود را به فسخ          
  قرارداد وادارید؟ کدام راه بهتر است؟

  
 http://images.google.de: منبع

کریستین پوتیر مولف و کارشناس امور شغلی در این باره معتقد 
 این است که تا مـادامی کـه هنـوز           مطمئن ترین حالت  ": است

. قرارداد تازه ای امضاء نکرده اید، در شغل سـابق خـود بمانیـد             
. چنانچه شغل جدید قطعیتی نیابد، دستکم بدون کار نخواهید ماند         

تنها پس از دریافت قرارداد تازه است کـه بایـد ایـن پرسـش               
  ...مطرح شود که چگونه به قرارداد سابق خود می توان پایان داد

بهترین کار این است که به گفتگو با قسمت پرسنل و همزمان            
 بهترین امکان در چنین شـرائطی     . با رئیس مستقیم خود بپردازید    

) Aufhebungsvertrag( انعقاد یـک قـرارداد خاتمـه خـدمت         
 در چنین قراردادی کارمند و کارفرمـا توافـق متقابـل      ".باشدمی

اساسـا در ایـن     . ارنـد را برای خاتمه به خدمت اعالم می د        خود
  قرارداد     فسخ    مهلت    مانند  کار قرارداد     موانع    توافق

  
)Kündigungsfrist ( بـا چنـین    ": پوتیر می نویسد  . وجود ندارد

توافقی در پایان کار خود ردپای بـدی از خـود برجـای نمـی               
همیشه به این موضوع فکر کنید کـه شـاید روزی بـا             . گذارید

   ".ی خود برخورد کنیدرئیس تان در ارتباط با آینده کار
مارتینا پِررِنگ کارشناس حقوق کار در هیئت مـدیره اتحادیـه           

 فسخ  برخالف": ونه توصیه می کند   گسندیکاهای آلمان هم این     
 که بـرای    . صورت می گیرد   یتوافقیکجانبه قرارداد در این جا      
 به این ترتیب شاغلین به کار قبل ".هردو طرف مفید خواهد بود   

فسخ قرارداد می توانند از کار سابق خود خـارج  از خاتمه مهلت  
کارفرما نیز این اطمینان را خواهد یافـت کـه کـار بـه              . شوند

او . طرزی مرتب و درست به کارمند جانشین منتقل خواهد شـد          
در اکثر موارد این توافق نامه صورت می گیرد،         ": ادامه می دهد  

 را کـه    چرا که کارفرما به این واقعیت آگاه است که کارمندی         
هوای تغییر شغل در سر می پروراند، نمـی تـوان دیگـر نگـاه               

کارمند هم در عوض می بایستی چیزی برای عرضه به           ".داشت
جانشین  شخص بهکارفرمای خود داشته باشد، مثال تعهد کند که   

 خـانم  . کمـک خواهـد رسـاند      خود برای تسلط به کار جدیـد        
 خاتمه بـه خـدمت      در توافقنامه که   پِررِنگ خاطرنشان می کند   

باید همچنین به مواردی مانند مرخصی اسـتحقاقی بـاقی مانـده،            
او . اضافه کاری ها و یا پرداخت های فوق العاده پرداحته شـود           

اگر چنین توافقی صورت نگیرد و کارمنـد مجبـور          ": می گوید 
شود که خود قرارداد کار را به طور یکجانبه فسخ نمایـد، ایـن              

دریافـــت بیمـــه بیکـــاری ز او اخطـــر وجـــود دارد کـــه 
)Arbeitslosengeld I(البته ". به مدت چهار هفته محروم بماند 

در  این در شرایطی صورت می پذیرد کـه کارفرمـای تـازه ای           
در این راه می بایستی اما از یک اشتباه رایج پرهیـز            . کار نباشد 

هرگز تالش نکنید که با دعوا کارفرمای خود را مجبور          ": نمود
رداد بنمائید، چرا که علیرغم تسریع کـار در چنـین           به فسخ قرا  

   ".حالتی، تاثیرات ناگواری در گواهی کار شما خواهد داشت
اگر شـما مهلـت خاتمـه بـه         ": مارتینا پِررِنگ توضیح می دهد    

خدمت را رعایت نکنید، این خطر وجود دارد کـه کارفرمـا از             
ا به هر صورتی که قـرارداد خـود ر         ".شما ادعای خسارت کند   

 پایـان کـار     اجازه ندهید که  خاتمه می دهید، مهم این است که        
  .  موفقیت شغلی شما داشته باشدسیرشما هزینه سنگینی برای 


