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سخن نخست
ســرانجام موفــق شــدیم تــا پــس از ده مــاه تــاش ،تبــادل نظــر و هماهنگــی بین
بخشهــای مدیریتــی ،نخســتین شــمارهی نشــریه رســمی شــرکت مهندســین
مشــاور آتــک در دورهی جدید،کــه بــه صــورت کاغــذی نیــز امــکان نشــر
مییابــد را همزمــان بــا ســی و پنجمیــن ســالگرد شــرکت منتشــرکنیم.
همچنــان کــه بــرای همــگان قابــل درک اســت ،انتشــار ایــن نشــریه در برهـهای
از زمــان صــورت میپذیردکــه شــرایط خاصــی بــر جامعـهی مهندســین مشــاور و
بــه طــور کلــی برســاختار اقتصــادی متکــی بــر بخــش ســاختمان حکــم فرماســت
و ایــن وضعیــت ،روز بــه روز شــکل بحرانیتــری بــه خــود میگیــرد.
تبعــات تحریمهــای اقتصــادی ،اثــرات شــدید بازدارنــدهای بــر فعالیتهــای
عمرانــی کشــور گــذارده و در ایــن میــان ،فعالیتهــای بخــش ســاختمان ،کــه
دســتخوش بیشــترین رکــود گردیــده ،همچنــان و پــس از دوران «برجــام» در
وضعیــت مأیوســانهای دســت و پــا میزنــد.
اصــوالً در شــرایطی کــه فعالیتهــای اقتصــادی ،بنــا بــر ســاختار کالن اقتصــادی
کشــور ،عمدتـاً وابســته بــه درآمدهــای نفتــی اســت ،مســیر فعــال شــدن چرخـهی
اقتصــاد ملــی ،عم ـ ً
ا منــوط بــه رونــق فعالیتهــای عمرانــی اســت.
نتیجتـاً بــا محدودیــت فعالیتهــای عمرانــی و از جملــه بخــش ســاختمان ،بخشهــای
وابســته دچــار رکــود شــده و فعالیــت بدنـهی وســیعی از اقتصــاد کشــور از حرکــت بــاز
میایســتد.
خالصــه اینکــه بنابــر تجربــهی دوران معاصــر ،چنانچــه اعتبــار و ســرمایه بــه
بخــش عمرانــی و ســاختمان ســازی تزریــق نشــود و بودجــه هــای پیــش بینــی
شــده بــرای ایــن بخــش کاهــش یابــد ،اقتصــاد داخلــی کشــور در عمــوم بخــش
هــا متوقــف مــی گــردد؛ چــرا کــه رونــق بــازار کــه در منابــع داخلــی از فعالیــت
هــای عمرانــی و ســاختمانی نشــأت میگرفتــه ،دیگــر وجــود نــدارد و تولیــدات
صنعتــی بــرای بــازار اصلــی داخلــی خــود ،مشــتری نــدارد و حتــی فعالیتهــای
ســاختمانی بخــش خصوصــی نیــز بــه علــت نبــود منابــع مالــی داخلــی متوقــف
میگــردد.
بزرگتریــن پیآمــد ایــن توقــف نیــز همــان گونــه کــه همــکاران شــرکت بخوبــی
در ایــن چنــد ســال شــاهد بودهانــد ،رکــود و کاهــش شــدید فعالیــت هــای
شــرکتهای ارائــه دهنــده خدمــات مهندســی بــوده و مــا نیــز از ایــن مشــکل
نتوانســتهایم مصــون بمانیــم.
هــم اینــک همــراه بــا خیــل جامعــه ی مهندســی بــه امیــد تحــرک دوبــارهی در
بــازار اقتصــادی کشــور و مشــاهده اثــرات حــذف تحریمهــا منتظــر میمانیــم
تــا بلکــه بــا تزریــق بودجــه بــه بخــش عمرانــی و ســاختمانی شــرکت ،رونــق
مجــدد بــه بــازار مهندســین مشــاور برگــردد و بحــران ســخت چنــد ســال
گذشــته کــه تقریب ـاً تمامــی مهندســین مشــاور را از کوچــک و بــزرگ گرفتــار
بــه امیــد آن روز.
ســاخته ،بــه پایــان برســد.

صمد ذواشتیاق

پیام مدیرعامل
بســیار خوشــحالم از ایــن کــه ایــن خوشــبختی نصیبــم شــده تــا درج
پیــام اولیــن شــماره گاهنامــه آتــک در دوره جدیــد بــه مــن واگــذار
شــود پیشــگامان و پیشکســوتانی هســتند کــه بــرای ایــن کار ارجــح
بــوده انــد و امیــدوارم ایــن گاهنامــه در ادامــه مســیر خــود توفیــق
اســتفاده از نظــرات ایــن عزیــزان را داشــته باشــد.
در گذشــته نــه چنــدان دور چهــار شــماره از گاهنامــه مشــابه بــه
صــورت الکترونیکــی و بــه همــت تنــی چنــد از همــکاران تهیــه
شــد کــه ادامــه نیافــت .امیــدوارم دوره جدیــد کــه بــا هــردو شــکل
الکترونیکــی و کاغــذی تهیــه مــی شــود بــا دریافــت نظــرات همــکاران
و مطالعــه کننــدگان آن بتوانــد بــه غنــای خــود بیفزایــد و ایــن راه
تــداوم داشــته باشــد.
هــدف از انتشــار ایــن گاهنامــه در وحلــه اول آگاهــی رســاندن بــه
همــکاران و دریافــت کننــدگان آن از رویدادهــای مهــم در آتــک مــی
باشــد و در وحلــه دوم نگاهــی خواهــد داشــت بــه حرفــه مــا و حرفــه
مندانــی کــه فعالیــت هــای مشــابهی را دنبــال مــی کننــد .شــرکت
آتــک بــا قدمتــی بیــش از  35ســال و پیشــینه ای قابــل توجــه ایــن
افتخــار را دارد کــه توانســته در بســیاری از پــروژه هــای مهــم کشــور
عزیزمــان ایــران اثرگــذار باشــد.
در ایــن راه فــراز و نشــیب هــای بســیاری را پیمــوده اســت و همــواره
توانســته از پــس مشــکالت برآیــد .ایــن مهــم انجــام نمــی شــد اگــر
همــواره یــاران دلســوز و توانمنــد را در کنــار خــود نداشــت.
در انتشــار ایــن گاهنامــه ســپاس ویــژه ای از همــکار بســیار ارجمندمــان
آقــای مهندس ذواشــتیاق وهمچنیــن از فرهیخته گرامــی جناب مهندس
اردالن دارم کــه بــا همــت و پشــتکار ایشــان ایــن مهــم بــه دســت آمــد.
البتــه در ایــن راه همــکاران دیگــری هــم بــه ایشــان یــاری رســانده انــد
کــه جــا دارد از زحمــات انجــام شــده همــه آن هــا سپاســگزاری کنــم.
و اما ادامه این راه چگونه میسر می باشد؟
قطعــا مشــارکت مجموعــه خانــواده بــزرگ آتــک و مــدد
رســانی ایشــان اعــم از کســانی کــه نزدیــک مــا هســتند و یــا
یارانــی کــه بــه دور از مــا قــرار گرفتــه انــد حتــی یارانــی کــه از
خانــواده آتــک جــدا شــده انــد ولــی همــواره دل شــان بــا آتــک
مــی باشــد وهمــکاران آتــک نیــز بــه یادشــان هســتند مــی توانــد ایــن
نشــریه را پربارتــر و پویاتــر بــه جلــو رهنمــون گــردد.

دریافــت مقــاالت ،نظــرات ،انتقــادات ،اشــاره بــه نقــاط قــوت و ضعــف
گاهنامــه ،معرفــی کارهــای ارزشــمند در ارتبــاط بــا حرفــه مــان ،نگاه
بــه شهرســازی و اقدامــات انجــام شــده ونیازهــای انســانی جامعــه در
ارتبــاط بــا مســایل شــهری و ســکونتی و ...بســیاری مــوارد دیگــر
مــی توانــد خوراکــی باشــد کــه بــه تدریــج و البتــه در حدبضاعــت
چنیــن گاهنامــه ای بــا ذکــر ماخــذ مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــر
مخاطبانــش اثــر گــذار باشــد.
الزم مــی دانــم بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه انتشــار اولیــن شــماره
ایــن گاهنامــه مقــارن بــا آغــاز ســی و ششــمین ســال تاســیس
مهندســین مشــاور آتــک مــی باشــد کــه جــا دارد آن را بــه همــه
خانــواده بــزرگ آتــک تبریــک و تهنیــت بگویــم .همچنیــن ایــن
انتشــار مقــارن اســت بــا دوره جدیــد هیئــت مدیــره بــرای دوره
دوســاله کــه بــا ورود دوچهــره جدیــد و جــوان مــی توانــد خــون تــازه
ای بــه سیاســت هــای مدیریتــی شــرکت تزریــق کنــد .بالشــخصه
ایــن آرزو را دارم کــه دوره بعــد شــرکت آتــک بتوانــد از هیئــت
مدیــره ای بــا ترکیــب جــوان تــر بهــره ببــرد.
در پایــان بایــد اذعــان کنــم کــه اگــر اکنــون هنــوز پابرجاییــم و
علیرغــم شــرایط دشــوار کشــورمان کــه امیــدوارم بــا شــکیبایی همــه
همــکاران وتدابیــر موثــر دولتمــردان و دلســوزان ایــن دوران ســخت
بــه زودی ســپری شــود مــی توانیــم بــه راه خــود ادامــه دهیــم
مدیــون مدیریــت و سیاســت هایــی هســتیم کــه از بــدو تاســیس
ایــن مهندســین مشــاور در ســال  1360توســط موسســین گرامــی آن
و بــه ویــژه بزرگانــی ماننــد آقایــان مهنــدس عــزت الــه خواجــه نــوری
و مهنــدس نصــرت الــه مجلســی و ســایر موسســان گرامــی آتــک کــه
برخــی از آن هــا هنــوز درکنارمــان مــی باشــند.
امیدوارم حضور این عزیزان کماکان و سال ها ادامه داشته باشد.

محمد حسن بدیع
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آتک در گذر زمان
شــکلگیری مهندسین مشاور آتک

مبناسبت سی و پنجمین سالگرد تاسیس آتک
عزت اهلل خواجه نوری
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علیرضا فاضل

عزت اله خواجه نوری

نرصت اله مجلسی

علی مظاهر

هوشنگ گلزار

سیاوش سمیعی

ویگن غازیخانیان

خرسو جاهدی

بنیانگذاران مهندسین مشاور آتک

نگارنــده -عــزت الــه خواجــه نــوری بهاتفــاق آقایــان
مهنــدس علیرضــا فاضــل و مهنــدس نصرتالــه مجلســی
از پایهگــذاران اولیــه تأســیس آتــک بودیــم .همــکاری
حرفــهای مــن و مهنــدس علیرضــا فاضــل (مهنــدس
معمــار) از ســال  52تــا  56در «موسســه مهندســین
مشــاور دکتــر علیاصغــر بختیــار و همــکاران» آغــاز
شــد .هــر دو از شــرکای آن مهندســین مشــاور بودیــم.
مهنــدس فاضــل در ســال  56ســهام خــود را واگــذار و
در «مهندســین مشــاور ســردار افخمــی» مشــغول بــه
فعالیــت شــد و مــن همچنــان در مؤسســه دکتــر بختیــار
باقــی مانــدم.
در ســال  58کــه نماینــده دادســتان بجــای دکتــر
علیاصغــر بختیــار کــه بعــد از انقــاب از کشــور
خارجشــده بــود در هیئتمدیــره مؤسســه حضــور
پیــدا کــرد؛ امــکان ادامــه فعالیــت حرفــهای در آن
مؤسســه بســیار ســخت شــد .لــذا مــن در ســال 59
بــا آقــای مهنــدس علیرضــا فاضــل در مــورد تشــکیل
شــرکت ثالثــی وارد مذاکــره شــدم .معلــوم شــد چــون
دفتــر مهندســین مشــاور ســردار افخمــی هــم بــا رفتــن
ایشــان بــه فرانســه دچــار بینظمــی و بههمریختگــی
شــده ،آقــای مهنــدس نصرتالــه مجلســی (معمــار فــارغ
التحصیــل از دانشــگاه تهــران و شهرســاز از (دانشــگاه)
لیورپــول انگلیــس) و مهنــدس فاضــل هــم مذاکراتــی در
ایــن زمینــه باهــم داشــتهاند.
لــذا یــک جلســه مشــترک در اوایــل ســال  1360بیــن
مــا ســه نفــر برگــزار شــد و روی نحــوه شــکلگیری
و تأســیس یــک مهنــدس مشــاور جدیــد بــه توافــق و
تفاهــم رســیدیم .قرارمــان بــر ایــن شــد کــه مشــاور
جدیــد در محــور معمــاری شهرســازی فعالیــت نمایــد
و ســعی شــود بــر مبنــای ضوابــط جدیــد تشــخیص
صالحیــت مشــاوران کــه توســط ســازمان برنامهوبودجــه
در ســال  60اعالمشــده بود؛بــرای هــر دو رشــته ،رتبـهی
درجــهیــک اخــذ شــود.
از آنجــا کــه بــر مبنــای ضوابــط مذکــور میبایســتی
حداقــل  8نفــر کارشــناس و تکنســین جــزو ســهامداران
باشــند تــا رتبهی یــک در دو گــروه معماری و شهرســازی
دریافــت گــردد ،قــرار شــد  6نفــر دیگــر از بیــن دوســتان
بــه هســته مرکــزی معرفــی و در صــورت موافقــت کلــی از
آنهــا بــرای مشــارکت دعــوت بــه عمــل آیــد.
آقــای مهنــدس مجلســی و آقــای مهنــدس فاضــل
 4نفــر از دفتــر ســردار افخمــی را بــه اســامی
ذیــل معرفــی کردنــد:

مدیران عامل در چهار دوره طی سی و پنج ساله تاسیس مهندسین مشاور آتک

محمد حسن بدیع

عزت اله خواجه نوری

آقای دکتر علی مظاهر (دکترای معماری)آقای مهندس ویگن غازیخانیان (مهندس سازه)آقای مهندس سیاوش سمیعی (مهندس معمار)آقای نینوس یوحنا (مترور)پــس از اعــام قبولــی معرفــی شــدگان جهــت
پیوســتن بــه شــرکت جدیــد ،آقــای مهنــدس
ســمیعی کــه در یــک شــرکت معمــاری بــا آقایــان
مهنــدس هوشــنگ گلــزار (مهنــدس معمــار) و
خســرو جاهــدی شــراکت داشــت ،پیشــنهاد نمــود
شــرکت خــود را تعطیــل و دو نفــر شــریک خــود
را بهعنــوان شــرکای جدیــد معرفــی نمایــد.در
مهرمــاه ســال  60توافقــات کامــل بیــن شــرکا بــه
عمــل آمــد و تفکیــک ســهام بــه ترتیــب ذیــل بــه
عمــل آمــد:
( 5ســهامدار هــر یــک  13ســهم 2 -ســهامدار هــر
یــک  12ســهم -آقــای یوحنــا  7ســهم و آقــای
جاهــدی  4ســهم) در مــورد نــام شــرکت هــم در
اداره ثبــت پــس از ارائــه  5نــام مختلــف موفــق
شــدیم نــام «آتــک» را کــه نــام کوهــی در خراســان
اســت و آقــای مهنــدس گلــزار پیشــنهاد نمــوده
بودنــد ،بــه ثبــت برســانیم .اولیــن محــل قانونــی
شــرکت ،آپارتمانــی در خیابــان آفریقــا (جــردن)-

نرصت اله مجلسی

خیابــان منشــی -شــماره  45بــود کــه بــا ماهــی
 8000تومــان اجــاره شــده بــود .ســرمایه اولیــهی
شــرکت نیــز یکصــد هــزار تومــان بــود.
شــرکت در  20آبــان ســال  60بــه ثبــت رســید و
جملگــی در محــل شــرکت حضــور پیــدا کردیــم و
تنهــا کارمنــد مــا ،یــک حســابدار پــارت تایــم ،یــک
منشــی و یــک آبدارچــی بودنــد .خودمــان هــم بــه
علــت نداشــتن کار و درآمــد ،حقوقــی را برداشــت
نمیکردیــم تــا اینکــه در اســفندماه همــان ســال،
دو قرارداد«مجتم ـع مســکونی 234واحــدی گیالن»
و«مجتمــع مســکونی 210واحــدی ســاری» کــه در
اختیــار مشــاور ســردار افخمــی در حــال تصفیــه و
کارفرمایــش «مدیریــت طرحهــای صنعتــی ایــران»
بــود؛ بــه مــا واگــذار شــد کــه در آن ،غیــر از طراحی،
نظــارت بخشهایــی از دو پــروژه نیــز در موضــوع
قــرارداد گنجاندهشــده بــود .از آن تاریــخ تعــدادی
مهنــدس و تکنســین ناظــر اســتخدام و بــا خریــد
اولیــن ماشــین شــرکت کــه یــک جیــپ توســن
(بهصــورت قســطی) بــود ،کار نظــارت و طراحــی
را آغــاز کردیــم .متعاقبــاً در ســال  61قــراردادی
بــا تعاونــی مســکن ســاصد و قــراردادی نیــز بــا
مجتمــع فــوالد اهــواز (بخــش خانهســازی) منعقــد

علی رضا فاضل

شــد و بهصــورت جــدی فعالیتهایمــان شــکل
گرفــت .اولیــن مدیرعامــل ،شــرکت آقــای مهنــدس
علیرضــا فاضــل و اولیــن رئیــس هیئتمدیــره آقــای
مهنــدس هوشــنگ گلــزار (بعنــوان ریاســت ســنی)
انتخــاب شــدند.
از اواخــر ســال  61آقــای مهنــدس مجلســی
بهعنــوان مدیرعامــل مشــغول بــه کار شــدند و در
همــان ســال محــل قانونــی شــرکت بــه خیابــان
پــارک (وزرا) -پــاک شــماره  143کــه محــل
شــرکت هدیــش (قبــل از انقــاب) بــود بــا اجــاره
ماهیانــه  16000تومــان منتقــل شــد .در ســال 65
آقایــان مهنــدس ســمیعی و یوحنــا کــه از مؤسســین
شــرکت بودنــد از شــرکت آتــک جــدا شــدند و در
ســال  69آقــای مهنــدس درکــی و در ســال 73
آقــای مهنــدس بدیــع بــه جمــع ســهامداران
پیوســتند  .از ســال  80تــا ســال  90نیــز تعــداد
ســهامداران از  9نفــر بــه  50نفــر افزایــش یافتنــد.

اسامی به ترتیب از راست به چپ:

محمدحسن بدیع -هوشنگ گلزار -احمدحکمت پی -خرسو جاهدی-عزت اله خواجه نوری-شادروان مجید احمدیان -شادروان حسین درکی -علی مظاهر
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فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
روند طراحی و ساخت پروژه
محمد فرشاد کاوه پیشه
پروژههــای بــزرگ کــه بطــور معمــول مــدت زمــان
قابــل توجهــی بــرای تکمیــل یــا آغــاز بهــره بــرداری
آنهــا ســپری میشــود ،تأثیــر قابــل توجهــی نیــز در
تغییــر و ارتقــاء ســطح جامعــه مهندســی آن منطقــه
بــه جــای میگذارنــد کــه بــرای دســت انــدرکاران
طراحــی و ســاخت فرصــت مناســبی بــرای فراگیــری
و دســتیابی بــه تجــارب منحصــر بــه فــرد محســوب
میشــوند.
مجموعههــای بــزرگ صنعتــی بویــژه مجموعههــای
پتروشــیمی و پاالیشــگاهی ،ســدهای بــزرگ آبــی،
پروژههــای قطــار شــهری (متــرو) و فرودگاههــای
بــزرگ بیــن المللــی از ایــن جملهانــد.
درخصــوص برخــی پروژههــا توانمنــدی جامعــه
مهندســی کشــور را میتــوان بــه دو برهــه قبــل و
بعــد از ایــن پروژههــا تقســیم نمــود.
مجموعــه پروژههــای پــارس جنوبــی و فــرودگاه
بیــن المللــی امــام خمینــی مثالهــای بســیار
خوبــی از چنیــن پروژههایــی هســتند.
پروژههــای بــزرگ جــاری فرودگاههــای بیــن
المللــی بــه دالیل بســیاری عــاوه بــر کاربــرد فراوانی
(ماننــد اشــتغال زایــی) کــه در ســطح کشــور و
بیــن المللــی دارنــد ،بــه دالیــل عمــده در صنعــت
مهندســی یــک کشــورتأثیرات مثبــت قابــل توجهــی
برجــای میگذارنــد.
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آغــاز فعالیــت مهندســین مشــاور آتــک
در فــرودگاه بیــن المللــی امام خمینــی(ره).
پــروژه فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی(ره) پــس
از پیــروزی انقــاب اســامی مجــددا ً پیگیــری گردید.
مجــری طــرح فــرودگاه ،در جهــت اســتفاده از تــوان
مهندســین مشــاور ایرانــی و بیــن المللــی بــه دنبــال
یافتــن مشــاورین مســتعد و توانمنــد داخلــی بعنــوان
طراحــان اصلــی و یــا همــکاران مشــاورین تخصصــی
خارجــی مذاکــره و تعامــل بــا مشــاورین داخلــی و
خارجــی را در دســتور کار قــرار دادنــد.
در آن ســالها کــه مــدت زیــادی از تأســیس
شــرکت مهندســین مشــاور آتــک نگذشــته بــود،
لیکــن مؤسســین آن از سـابقه قابــل توجهی درزمینــه های
معمــاری ،شهرســازی و مهندســی برخــو ردار بودنــد،
از همــان ابتــدا بعنــوان همــکار و شــریک تجــاری در
کنــار مجموعــه فــرودگاه قــرار گرفــت.
طــرح اولیــه ترمینــال مشــترک جــزء اولیــن
طرحهایــی بــود کــه توســط مشــاورین آتــک در
فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی(ره) تهیــه
گردیــد لیکــن بــا توجــه بــه تغییــر اســتراتژی مجری
طــرح فــرودگاه در اســتفاده از مشــاور خارجــی بــرای
تهیــه طــرح ترمینالهــای اصلــی ،اولیــن همــکاری
واقعــی کــه منجــر بــه عقــد قــرارداد و تهیــه طــرح
اجرائــی و ســاخت یکــی از ســاختمانهای اصلــی
فــرودگاه گردیــد در پــروژه بــرج مراقبت و ســاختمان
پشــتیبانی فــرودگاه امــام شــکل گرفــت کــه بــه طور

کامــل توســط مهندســین مشــاور آتــک طراحــی و تا
پایــان ســاخت آن نظــارت شــد.
آغــاز بــه کار طراحــی ایــن پــروژه کــه آغــاز رســمی
همــکاری مهندســین مشــاور آتــک درطــرح عظیــم
فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی(ره) نیــز
محســوب میگــردد در ســال  1372شــکل گرفــت.
قــراردادی کــه منجــر بــه احــداث اولیــن ســاختمان
مهــم و اصلــی فــرودگاه و شــروع همــکاری و
مشــارکت مهندســین مشــاور آتــک بــا طــرح بــزرگ
فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی(ره) گردیــد.
مشارکتی که تا این تاریخ همچنان ادامه دارد.
در ســال  1373کنسرســیومی بــه رهبــری شــرکت
ســاختمانی «کیســون» بــرای اجــرای پروژه فــرودگاه
بیــن المللــی امــام خمینــی(ره) تشــکیل شــد.
در ایــن کنسرســیوم شــرکتهای آتــک ،باونــد،
ایمــن راه و کیســون اعضــاء اصلــی بودنــد کــه وظیفه
طراحــی و ســاخت بخــش هــای مختلــف پــروژه را
برعهــده داشــتند .بــه ایــن شــکل مهندســین مشــاور آتــک
از بــدو آغــاز کار طراحــی مجموعــه پروژههــای
فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی(ره) بویــژه
ترمینــال مســافری و بــرج مراقبــت و ســاختمان
پشــتیبانی بطــور مســتقیم دســت انــدرکار طراحــی
و نظــارت مجموعــه بــوده اســت .در آن زمــان بــه
دلیــل اینکــه مهندســین مشــاور آتــک بــا شــرکت
ســاختمانی کیســون در مجموعــه آبــاک مشــارکت
داشــت ،از نظــر قانونــی امــکان نظــارت آتــک بــر

ســاخت ترمینــال مســافری کــه توســط شــرکت
کیســون در دســت اجــرا بــود وجــود نداشــت.
ســاختمان ترمینــال مســافری کــه حــدود  80000متــر مربــع
زیــر بنــا دارد در زمــان ســاخت خــود یکــی از
بزرگتریــن ســاختمانهایی بــود کــه تــا آن تاریــخ در
کشــور ســاخته میشــد و بطــور قطــع بزرگتریــن
ترمینــال مســافری فرودگاهــی در کشــور محســوب
میشــد .در بخــش ترمینــال مســافری معمــاری،
معمــاری داخلــی ،تأسیســات مکانیکــی و الکتریکــی
و تجهیــزات خــاص ترمینــال مســافری تقریبـاً بطــور
کامــل توســط شــرکت آتــک بازنگــری و طراحــی
گردیــد و تنهــا در بخــش ســازه پیشــرفت قابــل
مالحظــه ای در طــرح ســاختمان انجــام شــده بــود.
مجموعــه ســاختمانهای جنبــی فــرودگاه شــامل
ســاختمانهای مخابــرات ،تعمیــرگاه و توقفــگاه
خودروهــای مدیریــت ،تعمیــرگاه و توقفــگاه
خودروهــای ســنگین ،جمــع آوری و معــدوم ســازی
ذبالــه و آتــش نشــانی عمومــی و آتــش نشــانی
ســطوح پــروازی از ســاختمانهایی بــود کــه در
مجموعــه آبــاک طراحــی اولیــه شــده بــود و نظــارت
آنهــا بــه همــراه تکمیــل طراحــی همزمــان بــا
ســاخت توســط آتــک بــه انجــام رســیده اســت.
مشارکت آتکADP -
شــرکت  ADPفرانســه کــه بزرگتریــن شــرکت
مشــاور دنیــا در زمینــه طراحــی و ســاخت فــرودگاه
میباشــد و طراحــی ،مدیریــت ســاخت و بهــره
بــرداری هــر دو فــرودگاه بــزرگ و اصلــی شــهر
پاریــس (اورلــی و شــارل دو گل) را برعهــده داشــته
مشــاور بیــن المللــی اصلــی فــرودگاه بــوده اســت
و طــرح مفهومــی ترمینــال شــماره یــک توســط
شــرکت مذکــور تهیــه شــده اســت.
مهندســین مشــاور آتــک در طــول طراحــی پــروژه
همــکاری و هماهنگــی پیوســته ای بــا شــرکت
( )ADPداشــته اســت و در ســال  1379بــه دســتور
مجــری طــرح وقــت ،نظــارت بــر خریــد ،ســاخت،

نصــب و راه انــدازی تجهیــزات خــاص ترمینــال
مســافری کــه همگــی از تولیــد کننــدگان بیــن
المللــی معتبــر تهیــه میشــدهاند بــه مهندســین
مشــاور آتــک واگــذار گردیــد.
بطــور رســمی شــرکت  ADPموظــف گردیــد بــا
مشــارکت آتــک کار مدیریــت فنــی و نظارت ســاختمان
ترمینــال تــا پایــان راه انــدازی را برعهــده داشــته باشــد.
حضور در راه اندازی و در جریان بهره برداری
در ســال هــای پایانــی ســاخت و نزدیــک بــه آغــاز
بهــره بــرداری فــرودگاه بــه تشــخیص مجــری طــرح
وقــت ،دســت انــدرکاران اصلــی پــروژه بــه محــل
فــرودگاه منتقــل شــدند .بــه ایــن ترتیــب از ســال
 1380دفتــر مدیریــت پــروژه و دفتــر نظــارت
تجهیــزات مهندســین مشــاور آتــک نیــز بــه محــل
فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی(ره) و در
مجــاورت معاونــت فنــی مجــری طــرح فــرودگاه
منتقــل گردیــد.
در ادامــه و در زمــان بهــره بــرداری از فــرودگاه ایــن
حضــور و همــکاری بصــورت فعــال و مؤثــر ادامــه داشــته
اســت و موجــب شــده تــا کارشناســان و مدیــران پــروژه
مهندســین مشــاور آتــک در فرصــت منحصــر بــه فــرد
شــاهده نتیجــه طراحیهــای انجــام شــده و تغییــرات
بوجــود آمــده در جریــان ســاخت و بهــره بــرداری در
نتیجــه نیازهــای ســازمانهای بهــره بــردار فــرودگاه
و همینطــور تغییــرات تکنولــوژی و قوانیــن و روشهــا
را داشــته باشــند.
ایــن فرصــت باعــث گردیــد تــا مهندســین مشــاور
آتــک بصــورت واقعــی و بــا ارتبــاط مســتقیم هــر
روزه متوجــه نیازهــای توســعه ای فــرودگاه و
اعمــال تغییــرات و اصالحــات الزم در طرحهــای
فرودگاهــی ،بزرگتریــن پــروژه فرودگاهــی بیــن المللــی
کشــور را داشــته باشــد.
تجربــه ای کــه هــم اکنــون باعــث شــده اســت تــا بــا
واگــذاری بازنگــری طــرح و نظــارت بــر ســاخت و راه
انــدازی ترمینــال ســام کــه بــا حــدود  50000متــر مربع

زیربنــا ،پــس از ترمینــال یــک بزرگتریــن ترمینــال
مســافری بیــن المللــی فرودگاهــی کشــور اســت ،ارتقــاء
کلــی در پــروژه مذکــور حاصــل گــردد و ایــن ســاختمان
بــه یکــی از مدرنتریــن و پیشــرفتهترین ترمینــال
فرودگاهــی کشــور تبدیــل شــود.
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انرژی خورشیدی/سرچشمه ی بیکران
آیا واقعا بهره گیری از انرژی خورشیدی مقرون به صرفه است؟
مقایسه اقتصادی روش های  -فسیلی  -حرارتی  -خورشیدی (فوتوولتاییک)
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منابــع رو بــه زوال فســیلی دنیــا ،بــه یکــی از چالــش
هــای اساســی حــال حاضــر تمــدن بشــری تبدیــل
شــده اســت .در کنــار مشــکالت مربــوط بــه قیمــت
و عرضــه انــرژی فســیلی از ســوی تولیــد کننــدگان
آن در بازارهــای جهانــی ،دالیــل دیگــری از جملــه
مســایل و مباحــث زیســت محیطــی ،ســبب شــده
تــا بســیاری از کشــورهای جهــان ســرمایه گــذاری
هــای کالنــی بــرای توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیر
انجــام دهنــد .عــاوه بــر مســایل زیســت محیطــی،
رشــد روزافــزون جمعیــت ،رشــد تصاعــدی تقاضــای
انــرژی در مقابــل ذخایــر محــدود و پایــان پذیــر
منابــع فســیلی  -علیرغــم کشــف ذخایــر و میادیــن
جدیــد  -نیــاز بــه منبعــی دیگــر را بــرای ایــن
ســطح تقاضــا طلــب مــی نمایــد .ضــرورت متنــوع
ســازی ســبد انــرژی در کشــور و لــزوم افزایــش
امنیــت انــرژی در عرصــه تولیــد ،انتقــال ،عرضــه
و مصــرف دالیــل دیگــری هســتند بــر توجیــه
ضــرورت رشــد و توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر.
بــه همیــن جهــت ،بــا توجــه بــه توســعه انــواع
انــرژی هــای تجدیدپذیــر در دنیــا ،طــی 10
ســال گذشــته هزینــه سیســتم هــای انــرژی هــای
تجدیدپذیــر و بــه خصــوص انــرژی خورشــیدی بــه
طــرز چشــمگیری کاهــش یافتــه اســت بــه طوریکــه
هزینــه خریــد هــر وات پنــل خورشــیدی از تقریبــا
 3دالر در ســال  2005بــه تقریبــا  0.5دالر کاهــش
یافتــه است(.شــکل  )1در میــان امــا گســترش بهــره
گیــری از انــرژی خورشــیدی تــا حــد زیــادی بــه
فرهنــگ ســازی ،وضــع قوانیــن و مقــررات مناســب
و ارائــه تحلیــل صحیــح از مقایســه هزینــه سیســتم
هــای مبتنــی بــر انــرژی خورشــیدی و سیســتم
هــای مبتنــی بــر انــرژی ســوخت هــای فســیلی
مــی باشــد .بــرای مثــال ،اغلــب هزينــه نصــب يــك
كيلــووات پنــل خورشــيدي را تنهــا بــا هزينــه نصــب
يــك كيلــووات نيــروگاه حرارتــي مقايســه و بــدون
لحــاظ كــردن عواملــي چــون فاصلــه ميــان قــدرت
عملــي و توليــد در روز پيــك بــا ظرفیــت نامــي
نيروگاههــا ،هزينــه احــداث شــبكه ،هزينــه ســوخت
و راهبــري نيــروگاه ،تلفــات و ،...حكــم بــه بازنــده
شــدن مولدهــاي تجديدپذيــر ميدهيــم.
مطابــق گــزارش هــای ارائــه شــده توســط وزارت
نیــرو ،میــزان ایــن تلفــات در مجمــوع در بهتریــن

حالــت حداقــل  60درصــد خواهــد بــود .بنابرايــن
اگــر ميخواهيــم هزينــه نصــب و راهانــدازي 1000
ل خورشــيدي در محــل مصــرف را بــا
مــگاوات ســلو 
گزينههــاي فعلــي تاميــن بــرق مقايســه كنيــم،
بايــد آن را در مقابــل هزينــه دســتِكم 1600
مــگاوات نيــروگاه حرارتــی و شــبكه مــورد نيــاز
آن ،در نظــر بگيريم.هزينــه نصــب  1600مــگاوات
نیــروگاه حرارتــی بــه همــراه شــبكه مــورد نيــازش
بيــش از  5600ميليــارد تومــان خواهــد شــد (هزينه
نصــب هــر هــزار مــگاوات نيــروگاه ســيكل تركيبــي،
 2هــزار ميليــارد تومــان و شــبكه بــرق آن 1500
ميليــارد تومــان لحــاظ شــده اســت) و امــا هزينــه
ســوخت! هــر ليتــر نفــت ِگاز ســوزانده شــده در
نيــروگاه ســيكل تركيبــي بــا راندمــان  45درصــد،
ميتوانــد  4/86كيلــوواتســاعت بــرق توليــد كنــد.
اگــر نيــروگاه حرارتــی (گزينــه دوم) بخواهــد بــه
انــدازه ســلولهاي خورشــيدي (گزينــه اول) بــرق
توليــد كنــد ،يعنــي حــدود  2/3تــراوات ســاعت در
ســال (بــا احتســاب تلفــات  15درصــدي شــبكه)،
بايــد ســاالنه  500هــزار ليتــر نفــت ِگاز مصــرف
شــود كــه بــا در نظــر گرفتــن نــرخ تســعير 3000
تومانــي دالر و قيمــت  70ســنتي بــراي هــر ليتــر
نفــت ِگاز بــه قيمــت فــوب خليــج فــارس ،هزينــه
ســوخت نيــروگاه  850ميليــارد تومــان خواهــد شــد.
در مجمــوع هزينــه احــداث  1600مــگاوات نيــروگاه
ســيكل تركيبــي و شــبکه مــورد نيــاز و بــا در
نظــر گرفتــن ســاالنه  850ميليــارد تومــان هزينــه
ســوخت و بــدون احتســاب هزينــه راهبــري ،بالــغ
بــر  6450ميليــارد تومــان خواهــد شــد .مقايســه دو
عــدد  6000و  6450ميليــارد تومانــي ،حاكــي از آن
اســت كــه از نظــر اقتصــاد ملــي ،مولــد خورشــيدي
در همــان ســال نخســت ،ارزانتــر از نيــروگاه
حرارتــي متمركــز اســت.هزینه تولیــد هــر کیلــووات
ســاعت بــرق فســیلی بیــش از  1000تومــان بــرای
وزارت نیــرو تمــام مــی شــود کــه مشــترکین تنهــا
بــه طــور متوســط یــک دهــم آن را مــی پردازنــد.
در شــرایط آزاد ســازی قیمــت هــا و یــا یکســان
ســازی شــرایط یارانــه هــا و بــا نگاهــی بــه تحلیــل
بــاال ،بهــره گیــری از انــرژی خورشــیدی بــه منظــور
تولیــد بــرق مقــرون بــه صرفــه خواهــد بــود.

قلعه رودخان
دژهزار و پانصد ساله در خطه ی گیالن
برگرفته از سایت www.forum.persianseven.ir

در فاصلــه  ۲۰کیلومتــری جنــوب غربــی فومــن در
قســمتی از ارتفاعــات پوشــیده از درخــت شهرســتان
سرســبز فومــن در جنــوب غربــی اســتان گیــان،
بقایــای دژ مســتحکم و عظیمــی خودنمایــی
میکنــد کــه هیبــت و صالبــت آن هــر بیننــدهای را
مســحور و متحیــر میســازد.
ایــن قلعــه مهــم تاریخــی کــه مــدت هــا مرکــز
فرمانروایــان گیــان بــوده اســت از بزرگتریــن و
بــا عظمتتریــن دژهــای نظامــی گیــان و حتــی
ایــران بــه شــمار میآیــد.
مســاحت قلعــه ،بالــغ بــر  ۵۰هــزار مترمربــع و در
ارتفــاع  ۶۰۰متــری در بلندتریــن نقطــه کــوه واقــع
شــده اســت .برخــی از صاحــب نظــران ،بنیــاد قلعــه
را بــه دوره ساســانیان نســبت دادهانــد.
قلعــه در زمــان حکومــت ســلجوقیان تجدیــد بنــا
گردیــده و از پایــگاه هــای مبارزاتــی اســماعیلیان

عکس از  :علی فرنام

محســوب میشــده اســت .نــام اصلــی آن بــه گویــش
تالشــی کــه از گویشــهای اصیــل ایرانــی اســت
“قلعــه روخونــه” اســت کــه بــه معنــی قلعــه ای در
مســیر رودخانــه اســت.
بــرای نخســتین بــار در ســال  ۱۸۳۰میــادی
الکســاندر شــودزکو «خچکــو» محقــق لهســتانی
االصــل هنــگام تحقیــق در گیــان متوجــه ایــن
قلعــه شــد و در یادداشــت هــای خــود موقعیــت
ایــن بنــا را ثبــت کــرده اســت .وی دربــاره قلعــه
رودخــان مینویســد:
«دژی اســت بــر بــاالی کوهــی در قســمت علیــای
رودخان ـهای بــه همیــن نــام ،بــام آن ســنگی اســت
و طرفیــن ورودی دارای دو بــرج دفاعــی مســتحکم
اســت و بــر روی کتیبــه ســر در ورودی آن حــک
شــده اســت کــه ایــن قلعــه بــرای نخســتین بــار
در ســال  ۹۱۸تــا  ۹۲۱هـــ  .ق .بــرای ســلطان
حســامالدین امیــر دبــاج بــن امیــر عالءالدیــن
اســحقی تجدیــد بنــا شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه شــهر فومــن دوران طوالنــی مرکــز
حکومــت گیــان ،پــس از خانــدان اســحاقوند بــوده
اســت ،اهمیــت قلعــه بیــش از پیــش قابــل توجــه اســت.
کتیبــهای کــه متعلــق بــه ایــن قلعــه اســت و هــم
اکنــون در گنجینــه رشــت نگهــداری میشــود،
حاکــی از آن اســت کــه بــرای اولیــن بــار در ســال
 ۹۱۸هجــری ( ۱۵۱۲-۱۳میــادی) تــا  ۹۲۱هجــری
( ۱۵۱۵-۱۶میــادی) بــه فرمان«ســلطان حســامالدین
امیــر دبــاج بــن امیــر عالءالدیــن اســحقی» مرمــت
گردیــده اســت.

از ایــن رو بــه” قلعــه حســامی” نیــز شــهرت دارد.
ایــن قلعــه از دو بخــش ارگ (محــل زندگی پادشــاه
و حرمســرای وی) و قورخانــه (محــل فعالیــت هــای
نظامــی و زندگــی ســربازان) تشــکیل شــده اســت.
ارگ در قســمت غربــی ایــن بنــا در دو طبقــه واقــع
شــده و جنــس آن از آجــر اســت.
قراولخانههــا در قســمت شــرقی بــه صــورت
دو طبقــه بــا نورگیرهــا و روزنههــای متعــدد بــر
محیــط اطــراف مســلط اســت .چشــمهای در میــان
قلعــه و گودتریــن محــل آن وجــود دارد.
بخــش شــرقی قلعــه شــامل :دوازده ورودی ،زنــدان،
در اضطــراری ،حمــام و آبریــزگاه و همچنیــن چنــد
واحــد مســکونی؛ و بخــش غربــی دارای دوازده
ورودی ،چشــمه ،حــوض ،آب انبــار ،ســردخانه،
حمــام ،آبریــزگاه ،شاهنشــین و چنــد واحــد
مســکونی کــه بــا بــرج و بــارو محصــور شــده اســت.
 ۴۰بــرج دیدهبانــی ،دور تــا دور قلعــه را احاطــه
کــرده کــه اتاقهــای هشــت ضلعــی آن ،بــا طاقهــای
رومــی گنبــدی پوشــیده شــده اســت .دور تــا دور
دیوارهــا و برجهــا روزنههایــی دیــده میشــود کــه
شــیب آن بــه بیــرون قلعــه و بــرای ریختــن مــواد
مــذاب و تیرانــدازی تعبیــه شــده اســت.
در طــول تاریــخ قلعــه ،هیــچ گاه دشــمن بــه آن نفــوذ
نکــرده و نتوانســته آن را فتــح کنــد کــه خــود نشــاندهنده
مهــارت و فــنآوری معمــاران بنــا چــه از لحــاظ علــوم
نظامــی و چــه از لحــاظ معمــاری آن اســت.
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خــودم و خودتــان را کــه نمیگویــم ،منظــورم
بعضــی بدســلیقههای کجطبعــی اســت کــه از
مریــخ آمدهانــد تــا شــهر زیبــای مــا را زشــت کننــد
و برگردنــد.
یادمــان کلمــه قشــنگی نیســت ،کل متــون نظــم و
نثــر ادبیــات هــزار ســاله فارســی را کــه زیــر و رو
کنیــد ،بعیــد میدانــم بتوانیــد ایــن ترکیــب یــا
ترکیبــی بــه ایــن ناخــوش آهنگــی پیــدا کنیــد .از
میــان کلماتــی مثــل یادمــان و پرســمان و گفتمــان،
حقیقتــاً ســاختمان یــک استثناســت کــه هــم
زیباســت و هــم خــوش نشســته.
لغــت ،قبــل از هــر چیــز بایــد خــوش بنشــیند و
تــوی دهــان ،خــوش بچرخــد.
یادمــان ،نــه خــوش نشســته و نــه در دهــان کســی
خــوش چرخیــده .هیــچ بعیــد نیســت از تاثیــر همین
اســم و لغــت باشــد کــه بتاهــای یادمانــی عمومــاً
بیحاصــل و بــه دردنخــور از آب در میآینــد.
بناهــا ،ترکیــب بیجانــی از ســیمان و آهــن و خــاک و
ســنگ نیســتند .هیــچ ســاختمانی را بتــن و میلگرد و
آهــک ســرپا نگــه نمـیدارد .ســاختمانها هــم مثــل
مــا روح دارنــد و صاحــب حیاتانــد.
بــه تکلــف و تصنــع نمیتــوان بنــای مــردهای را زنــده
نشــان داد .گاهــی یــک کلبــه خشــتی و کاهگلــی،
چنــان ســرزنده و قبــراق و ســرحال اســت کــه هــر
رهگــذر و بیننــدهای را بــه تعجــب و تحســین وا
مــیدارد و برعکــس گاهــی -و البتــه بــه وفــور-
میلیاردهــا خــرج میکنیــم و بنائــی عظیــم و پــرزرق
و بــرق میســازیم کــه مثــل مخروبههــای صــدوم،
آزارنــده و دلگیــر و خفقــانآور اســت.
مــا تــا بــه عمــق جــان درک نکنیــم کــه معمــاری
هنــر اســت و در ایــن عرصــه نــه بــا گــچ و ســنگ
و آهــن و خــاک مــرده کــه بــا موجــودی زنــده ســر
و کار داریــم ،قــادر نخواهیــم بــود بنائیــی زیبــا و
درخــور ســتایش و بــه یادماندنــی بســازیم.
بناهــای زنــده تابــع ارادههــای حقیــر انســانی
نیســتند.
مهــم نیســت بــا چــه قصــد و نیــت و بهان ـهای آجــر
روی آجــر میگذاریــم .خــود موجــود زنــده راهــش را
کــج میکنــد و بــه ســمتی م ـیرود کــه بایــد بــرود.
شــهیاد را هــوا کردنــد تــا شــاه را بــه یــاد بیــاورد،
امــا حتــی در ابتــدای راهــش نیــز شــاه را بــه یــاد
کســی نیــاورد.

کســانی کــه اســم ایــن بنــا را آزادی گذاشــتند
چنــدان هنــری بــه خــرج ندادنــد ،کافــی بــود چشــم
بــاز کننــد و روح آزاد و ســرکش ایــن ســنگ ســفید
را ببیننــد کــه مثــل پرنــده آزاد اســت .برعکســش
بــرج میــاد ،از هــزار تــا آدم کــه از پــای ایــن بــرج
رد میشــوند بپرســید ببینیــد چنــد نفــر بــا نــگاه بــه
آن میفهمنــد وجــه تســمیهاش چیســت .واقعـاً ایــن
منــار بینــور قــرار اســت میــاد چــه کســی را بــه
یادمــان بیــاورد؟
ظریفــی در تاییــد بیســلیقگی و بیهنــری فراگیــر
امــروز گفتــه بــود اینجــا تنهــا جایــی اســت کــه
دیوارهــای آجــری را خــراب میکننــد تــا بعــد
روی ســنگ و ســیمان ،رنــگ آجــر بزننــد و شــکل
آجــر بکشــند .مــا خانههــای زیبــا و قدیمــی را -در
حالــی کــه هنــوز زنــده بودنــد و نفــس میکشــیدند-
خــراب کردیــم و کشــتیم ،بعــد بــه جایــش روی در
و دیوارهــای زشــت ســیمانی ،بــه تقلیــد از پیــش
بخاریکشهــای نــه چنــدان هنرمنــد ،درخــت
و پنجــره و گلــدان و شــکارچی و زن روســتایی
کشــیدیم ،حقیقتـاً قومــی عجیــب و حیــرت انگیزیم.
اول بــه هــزار زحمــت آســمان آبیمــان را تیــره و
تــار میکنیــم تــا بعــدا ً بــا صــرف هزینههــای بســیار
روی دیوارهــای شــهر ،آســمان آبــی را نقــش کنیــم.
انــگار یــاد آســمان آبــی برایمــان خوشــایندتر و کــم
هزینهتــر از اصــل آســمان آبــی اســت.
تــوی ایــن مملکــت ،انقــاب مشــروطه شــده،
صــد ســال پیــش ،زمانــی کــه مــردم منطقــه ســواد
نداشــتند اسمشــان را امضــا کننــد.
منتهــا یــک بنــای یادبــود مشــروطه در تهــران
نداریــم .حتــی حرمــت همــان ســاختمان قدیمــی
مجلــس عهــد مشــروطه را هــم نتوانســتیم نگــه
داریــم.اول شــیرهای شمشــیر بــه دســتش را از
ســردرش کندیــم و بعــد هــم نســبت بــه هــر تغییر و
ســاخت و ســازی کــه دلمــان خواســت در آن ناحیــه
اقــدام عاجــل کردیــم.
هــم ملــی شــدن صنعــت نفــت مهــم اســت و هــم
بیســت و هشــت مــرداد ســی و دو ،مــع ذلــک بــه
انــدازه یــک کــف دســت هــم بنــای یادبــود یــا بــه
قــول امروزیهــا یادمــان برایشــان نســاختهایم.
بــرای پانــزده خــرداد و انقــاب اســامی و جنــگ
هشــت ســاله هــم کاری نکردیــم .تنهــا هنــری کــه

(بازی با سایه ها)  /طرح  :هوشنگ امیر اردالن

تــوی ایــن ســالها بــه خــرج دادهایــم مصــرف
بیرویــ ه اســمها و مناســبتها بــوده.
هــر جــا کــه هزینــه و ذوقــی الزم نبــوده شــهدا و
مناســبتهای تقویمــی را خــرج کردهایــم ،امــا آنجــا
کــه قــرار بــوده بنایــی بســازیم یــا اثــری هنــری ابــداع
کنیــم ،همیــن بهتــر کــه کار زیــادی نکردهایــم کــه
همیــن انــدک کاری هــم کــه صــورت گرفتــه مایــه
شــرمندگی اســت.
(خــوب اســت اول کتــاب خــودم را متعهــد کــردم تلــخ
و زشــت و ســیاه ننویســم  ...بــر گردشهــای دســتم
لــگام بزنــم و ذهــن معیــوب و عیــب یابــم را مهــار کنم
امــا اندکــی بعــد.

فعــام بگذاریــد گفتنیهــا را کــه بایــد گفــت،
بگویــم ).نمیخواهــم خودمــان را بــا اروپاییهــا
مقایســه کنــم ،امــا مــن بــاب درک فاجعــه ،همیــن
از روی حافظهتــان یادمانهــای معــروف و جــذاب
اروپــا از جنــگ بیــن الملــل دوم را بشــمرید و بعــد
ببینیــد مــا بــه ازایــش مــا در ایــن مملکــت ثروتمنــد
بــرای دفــاع مقــدس چــه کردهایــم .تهــران ســرش
را بخــورد ،همیــن االن آبــادان و خرمشــهر در
زمــره محرومتریــن شــهرهای کشــورند کــه مــردم
مظلومشــان حتــی از داشــتن آب آشــامیدنی ســالم
محرومنــد .واقعــاً کــه مــا در بنــد نقــش ایــوان
گرفتاریــم .مــا ناراحتیــم کــه چــرا یادمــان آبرومندانه

بــرای دفــاع مقــدس نســاختهاند و در بازســازی،
نشــانههایی از مظلومیــت مــردم جنــوب بــه جــا
نگذاشــتهاند ،غافــل از اینکــه آبــادان و خرمشــهر ،بــه
همیــن صــورت هــم نشــانه و نمــاد مظلومیــت مــردم
آن دیارنــد.
بــر آنچــه گفتــم -اگــر چــه یــک از هــزار هم نیســت-
یــک نکتــه کلیــدی را هــم بایــد اضافــه کنم.
معمــاری و هنــر بــا دانــش بصــری و فهــم زیبایــی
شناســی عجیبنــد.
نمیشــود فهــم زیبایــی شناســانه نداشــت ،امــا
دربــاره فرســک و مجســمه و آرت ورک نظــر دارد.
بــه نظــرم در شــهرهای قشــنگ دنیــا گروهــی از
هنرمنــدان و عالمــان بــا وقــوف بــر مســائل شــهری و
تاریخــی و اجتماعــی ،همــواره نظــارت میکننــد تــا
شهرشــان زشــت نشــود و چشــم و گــوش شــهروندان
بــه ســمت زشــتی تربیــت نشــود.
اگــر عابریــن و رهگــذران ،یــک نقاشــی بــد و مبتــذل
و زشــت را هــر روز در میــدان اصلــی ببیننــد ،بــه
طــور طبیعــی چشمشــان بــد تربیــت خواهــد شــد
و درکشــان از زیبایــی دچــار خلــل خواهــد شــد و
دیگــر قــادر نخواهنــد بــود زشــتی را از زیبایــی تمیــز
دهنــد.
چشــم و گــوش شــهروندان مزبلــه نیســت کــه
شــهرداریها آثــار هنــری و زبالــه را در هــم در
آن بریزنــد .یــک گروهــی خبــره و کاردان همــواره
مراقبــت میکنــد کــه چهــره اصلــی شــهر زیبــا و
نشــاط آور باشــد .مقایســه کنیــد ایــن تــاش بــرای
زیبایــی را بــا کاری کــه تاکنــون در شــهرهای مــا
شــده اســت و میشــود.
همیــن دو ،ســه ســال پیــش ،تلویزیــون خودمــان
نشــان مـیداد کــه در میــدان اصلــی یکــی از شــهرها،
مجســمه مرحــوم تختــی را بــا آبــی و زرد و قرمــز و
بنفــش رنــگ کردهانــد.
یعنــی نــه نظارتــی بــوده و نــه بازخواســتی و نــه
مدیریتــی .چنــد قلــم مــو و ســطل رنــگ دادهانــد
بــه کارگــران تــا برونــد و تختــی را بــه نمــاد
شــهربازی تبدیــل کننــد و برگردنــد .تــوی همیــن
راه دماونــد یــک مجســمه نصــب اســت کــه روزی
هــزار نفــر حداقــل آن را میبیننــد و از کنــارش
عبــور میکننــد .قــرار بــوده ایــن مجســمه یادمــان
نمــاز و اذان باشــد .بچــهای اســت کــه کتــاب در
دســت ،دســت دیگــرش را روی گوشــش بــرای اذان،
ایــن مجســمه را فکــر کنــم بــه همــان صنعتگرانــی
ســفارش دادهانــد کــه آهــو و مرغابــی و فرشــته بــرای
حوضهــای فــوارهدار میســازند.
بــه قــدری آن را قنــاس و زشــت و بــد ســاختهاند
کــه مــردم عــادی از دیدنــش میخندنــد ،مــردم
فرودســت اصــ ً
ا نگاهــش نمیکننــد و اهــل هنــر
افســوس میخورنــد و ســر تــکان میدهنــد.
مثــال اگــر بزنــم مثنــوی از هفتــاد مــن کاغــذ هــم
تجــاوز میکنــد .عرضــم ایــن اســت کــه قبــل از یادمان
بایــد تکلیفمــان را بــا مفاهیــم زشــتی و بدســلیقگی و
کــج فهمــی از هنــر و معمــاری روشــن کنیــم.
برگرفتهازکتاب:تهرانمن(حرفهاییدرباره زشتوزیبایپایتخت)
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قضاوت نهایی دانشجویان کارگاه یک
دانشگاه آزاد اسالمی /واحد علوم تحقیقات

برنامه ریزی منطقه ایی و شهری
گزارشگر:الهام قاجار
دکرت مهدی معینی
اولیــن جلســه قضــاوت درس کارگاه یک دانشــجویان
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات
تهــران در تیرمــاه  95همــراه بــا مــدرس ارجمنــد
جنــاب آقــای دکتــر معینــی در شــرکت مهندســین
مشــاور آتــک برگــزار شــد.
جمعــی از کارشناســان مهندســین مشــاور آتــک
از جملــه جنــاب آقــای مهنــدس ذواشــتیاق،
جنــاب آقــای مهنــدس اردالن ،جنــاب آقــای
مهنــدس میرخانــی و جنــاب آقــای مهنــدس
صفــاوردی در ایــن جلســه حضــور داشــتند
کــه داوری و کارشناســی ایــن بخــش را
عهــده دار بودنــد .موضــوع ارائــه دانشــجویان
شناســایی شهرســتان هــای اســتان گیــان جهــت
شــناخت چشــم اندازهــا و پتانســیل هــای موجود آن
شــهر جهــت توســعه توریســتی ،کشــاورزی ،صنعتــی
و  . . .بــود کــه در چهــار گــروه تشــکیل و ارائــه خــود
را بــا معرفــی شهرســتان هــای فومن،صومعــه ســرا،
شــفت و بنــدر انزلــی آغــاز نمودنــد و هــر گــروه پــس
از بررســی موقعیــت جغرافیایــی مســاحت ،اقلیــم،
تاریــخ و شــغل افــراد بــه جاذبــه هــای گردشــگری و
بهبــود جــذب توریســت در ایــن مناطــق پرداختنــد.
جلســه دوم با ترکیب  6گروه دررشــته برنامه ریزی شهری
برگــزار گردیــد .موضوع ارائه دانشــجویان تحلیل و بررســی
محلــه هــای تهــران بــود بــه جــز یــک گــروه کــه محلــه
ای در شــهر قــم را انتخــاب کــرده بودنــد.
گــروه اول :بــه تحلیــل محلــه دانشــگاه تهــران
(وصــال شــیرازی) پرداختنــد.
گــروه دوم :محلــه چهارمــردان قــم را تحلیــل کردنــد
و از مختصــری از شــهر قــم و محدودیــت هــای
شــهری و منطقــه ای گفتنــد.
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گــروه ســوم :منطقــه  17محلــه قلعــه مرغــی را
تحلیــل کــرده و پــس از بررســی دیــدگاه هــای طــرح
جامــع تهــران بــه تحلیــل وضعیــت محلــه و کاهــش
نســبی جمعیــت پرداختنــد.
گــروه چهــارم :محلــه بــاغ فیــض در منطقــه 5
تهــران را بررســی کردنــد و از تاریخچــه ،جغرافیــای
آن محلــه گفتنــد.
گــروه پنجــم :منطقــه یــازده محلــه ی امیریــه
را بررســی کردنــد کــه ویژگــی هــای جمعیــت
شــناختی محلــه را بررســی کردنــد.
گــروه ششــم :بــاغ شــاطر در منطقــه یــک را انتخــاب
و بررســی نمودنــد.
پــس از معرفــی اجمالــی محــدوده و تقســیم بنــدی
محــات موجــود بــه معرفــی مشــکالت و نیازهــای
ســاکنین ،ویژگــی هــای منفــی و مثبــت محلــه،
کیفیــت ابنیــه ،تعــداد طبقــات ،سلســله مراتــب
راه هــا و  . . .پرداختنــد در انتهــا چشــم اندازهــا
و سلســله مراتــب پیشــنهادی خــود را ارائــه دادنــد.
پرداختــن بــه مســائل شــناخت،تاریخچه ،جغرافیــا،
جمعیــت ،ســاکنین ،بررســی میدانــی و روایــت
برداشــت هــای بصــری در شــش گــروه مشــترک بــود.
در پایــان هــر ارائــه کارشناســان محتــرم مهندســین
مشــاور آتــک بــا ارائــه نظــرات ،پیشــنهادات و
ســواالت مرتبــط بــا موضــوع ،بــرای دانشــجویان
فرصــت خــوب و غنیمتــی را ایجــاد مــی کردنــد
تــا در ایــن جلســات از تجربیــات مهندســان مشــاور
اســتفاده و اشــکاالت و نواقــص ارائــه خــود را برطــرف
ســازند و بیشــتر بــا واقعیــت و مســائل مهــم تــر در
محیــط و فضــای کار واقعــی آشــنا شــوند.

حمید میرخانی

جهانگیر صفاوردی

هوشنگ امیر اردالن

روز روز تهران است

شهري كه از شهريت افتاد

محمود دولتآبادي

تهــران قديــم ،شــهري قابــل درك بــود .امــا تهرانــي
كــه ايــن روزهــا ميبينــم ،از درك خــارج شــده اســت.
هــر شــهري يــك محــدودهاي دارد .تهــران امــا
محــدودهاي نــدارد؛ نــه ســرآغاز شــهر مشــخص اســت و
نــه پايانــش .معلــوم نيســت از كجــا شــروع شــده و بــه
كجــا ختــم ميشــود .اكوسيســتم ايــن شــهر ويــران شــده.
باغهــا خــراب شــدهاند و همهچيــز انــگار در ايــن شــهر
ويــران شــده و بــه جــاي ايــن ويرانــي هــم ،ســاختمانهايي
ســربرآوردهاند كــه هيــچ هويتــي ندارنــد و فقــط بــاال
رفتهانــد و نمــاي كــوه را گرفتهانــد.
انــگار اختاپوســي روي شــهر افتــاده تــا همهچيــز را از
بيــن ببــرد؛ باغهــا ،كوچههــاي قديمــي ،خانههــاي
قديمــي ،ييالقهــا ،درختهــا و هرآنچــه آن شــهر
قديمــي دوستداشــتني و قابــل درك داشــت ،خــورده
شــده ،از بيــن رفتــه و بــه جــاي آنهــا آپارتمانهــاي ده،
بيســت طبقــه بــاال رفتــه اســت .شــهري كــه پيــاده رو
نــدارد؛ پيادهرويــي كــه جــزو حقــوق اجتماعــي شــهروندان
اســت .شــهر شــهريت خــود را از دســت داده .تهــران ديگــر
شــهريتي نــدارد و دالالن و نوكيســهها ،جــان شــهر را از
آن گرفتنــد و بــه جــاي آن ســاختمانهاي ده ،بيســت

برگزاری مجمع عمومی
عادی سالیانه بطور
فوق العاده
انجمن صادر کنندگان
خدمات فنی و مهندسی ایران
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بطــور فــوق العــاده انجمــن
در روز دوشــنبه  12مهــر  95بــا حضــور اعضــای انجمــن و
مناینــدگان وزارت کار و اتــاق بازرگانــی ای ـران برگ ـزار گردیــد.
در ایــن جلســه ابتــدا جنــاب آقــای مهنــدس انصــاری رئیــس
هیــات مدیــره انجمــن ســخنانی ای ـراد منودنــد و پــس از آن
بــا نظــر اعضــا رئیــس جلســه جنــاب آقــای منوچهــر ملکیانــی
فــرد ،دو نفــر ناظــر جلســه آقایــان ایــرج عمرانــی و حســن
مهــدی و منشــی جلســه آقــای دکــر غــروی انتخــاب شــدند.
ســپس جلســه کار خــود را بــا ارائــه گ ـزارش هیــات مدیــره
و بــازرس انجمــن ادامــه داد و پــس از آن رای گیــری جهــت
انتخــاب هیــات مدیــره و بازرســان صــورت پذیرفــت کــه نتیجه
رای گیــری پــس از شــارش آرا بــه ترتیــب زیــر رقــم خــورد .

طبقــه و برجهــاي بدقــواره ســاختند .بــراي مــن ايــن
شــهر از دســت رفتــه .فكــر ميكنــم كاري هــم ديگــر از
كســي برنميآيــد .ايــن شــهر ديگــر ،نــه آن شــهر قديمــي
دوستداشــتني قابــل درك ميشــود و نــه تبديــل بــه
شــهر ديگــري كــه شــهريت تــازه خــود را دارد و خاطــرات
تــازه خــود را ميســازد .شــهري كــه بايــد در حافظــه
جمعــي محفــوظ بمانــد ،ديگــر در حافظــه جمعــي نيســت.
چــون ايــن حافظــه جمعــي بــا قوارههــاي معمــاري كــه
زندگــي در آن انجــام ميگرفتــه ،محفــوظ ميمانــد.
امــا حــاال بــا ايــن همــه معمــاري عجيــب و غريــب و
بيتناســب ،ديگــر معمــاري خــاص بــراي شــهر وجــود
نــدارد .يــا مكانهايــي كــه حافظــه فرهنگــي و هنــري
شــهر را حفــظ ميكردنــد ،ديگــر از بيــن رفتــه اســت .بــه
عنــوان مثــال اللـهزار قديمــي در تهــران ،بخشــي از حافظــه
هنــري شــهر بــود .امــا بعــد از كودتــاي  ٢٨مــرداد ،ايــن
خيابــان را بــه محلــي ناخوشــايند تبديــل كردنــد و بعــد
از انقــاب هــم كــه ديگــر خــراب شــد و بــه جــاي آنكــه
دوبــاره بــه مرجعيــت فرهنگــي و هنــري خــود بــاز گــردد،
پاســاژ چــراغ و المــپ ســاخته شــد .در چنيــن شــهري
مــردم چطــور حافظهجمعــي داشــته باشــند يــا بخواهنــد

آن را حفــظ كننــد .مردمــي كــه در شــهر بيحافظــه
زندگــي ميكننــد ،پايشــان روي زميــن نيســت.
وقتــي بــه آدمهايــي كــه در ايــن شــهر راه ميرونــد
نــگاه ميكنيــم ،بــدون هيــچ حافظــه جمعــي مشــترك
احســاس ميكنيــم مــردم روي هــوا راه ميرونــد .حــاال
ديگــر خيلــي ديــر شــده و نميتــوان درمقابــل ايــن همــه
ويرانــي و از دســت رفتــن ،كاري كــرد ،شــهر را دوبــاره آبــاد
كــرد و ســاخت.
كاري نميشــود كــرد امــا ،مــن همچنــان در ايــن شــهر
زندگــي ميكنــم .همچنــان در خيابانهــا راه مــيروم،
در كافههــا مينشــينم و بــا مردمــي معاشــرت ميكنــم
كــه مهربــان هســتند .مــن نــه بــا ايــن شــهر ،كــه بــا مــردم
مهربانــش زندگــيام را ادامــه ميدهــم .چــون لجــوج
هســتم و دوســت داشــتن مــردم از طبيعــت كودكــي مــن
ميآيــد ،بــا مــردم در ايــن شــهر ميمانــم .در شــهري
كــه هيچوقــت خويشــاوند آن نشــدم و در تاخــت و
تازهــا ،هرآنچــه قابــل درك بــود را از دســت داد و حــاال
دركنشــدني و ســخت ،بــه گســترش هرآنچــه نازيباســت
ادامــه ميدهــد و شــهري رهــا شــده اســت .و چــارهاي هــم
نــدارم .چــون چــارهاي هــم نيســت و نداريــم.

اعضــای اصلــی منتخــب از لیســت معرفــی شــدگان
تشکل های موسس انجمن :
.1آقای فرامرز مفتخر با  155رای
.2آقای محمد حسن بدیع با  151رای
.3آقای فرزام منوچهری با  140رای
.4آقای اسامعیل مسگر پور طوسی با  109رای
اعضای اصلی منتخب از لیست آزاد داوطلبین :
.1آقای محمد رضا انصاری با  147رای
.2آقای قباد چوبدار با  147رای
.3آقای محمد امیرزاده با  113رای
.4آقای پرویز رضایی با  113رای
.5آقای محمد ابوطالبی با  104رای
.6آقای مجید ابریشمی با  102رای
.7آقای ساعد مسعودی با  87رای
.8آقای ایرج گالبتونچی با  74رای
.9آقای علیرضا کدخدایی با  73رای
اعضای علی البدل منتخب:
.1آقای بهمن صالحی با  73رای
.2آقای فرزین مهدیار با  68رای

توضیــح اینکــه طبــق نظــر مناینــده وزارت کار رتبــه افــراد
دارای رای یکســان ،بــا قرعــه کشــی حضــوری تعییــن گردیــد و
آقــای علیرضــا کدخدایــی نســبت بــه آقــای بهمــن صالحــی و
آقــای فرزیــن مهدیــار نســبت بــه آقــای بیــژن ســعید آبــادی از
همیــن طریــق رتبــه باالتــر را بدســت آوردنــد.
بازرس اصلی :
.1آقای جعفر سبوخی
بازرس علی البدل:
.1آقای رضا آدابی
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جدول سودوکو 数字は独身に限る
ســودوکو ،مخفــف یــک عبــارت ژاپنــی اســت کــه خوانــده میشــود:
«سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو»
به معنی« :ارقام باید تنها باشند» است.
هــر چنــد ایــن بــازی بــرای اولیــن بــار در یــک مجلــه پــازل
آمریکایــی در ســال  ۱۹۷۹انتشــار یافــت ،ولــی انتشــار آن
بــه طــور مســتمر و پیگیــر بــرای نخســتین مرتبــه بــر
میگــردد بــه ژاپــن در  ۱۹۸۶و از ســال  ۲۰۰۵ایــن ســرگرمی
بــه محبوبیــت جهانــی دســت یافــت و نخســتین مســابقه
ملــی آن در ســال  ۲۰۰۸در فیالدلفیــا ،آمریــکا برگــزار شــد.
در ایــران بــرای اولیــن بــار روزنامــه همشــهری در ســال ۱۳۸۵
ه .ش اقــدام بــه چــاپ ســودوکو بــه صــورت روزانــه کــرد.
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آتک و خاطره هایش
دلنوشته ای از گارنیک سوکسیانس

چگونه من در آتک استخدام شدم!
در ســال  1351در رابطــه بــا تهیــه و تائیــد رســاندن
صــورت وضعیــت قطعــی پیمانــکار خوابــگاه هــا،
ســاختمان هــای جنبــی ومحوطهســازی هــای
مربوطــه بــاغ ارم دانشــگاه شــیراز بــا آقــای مهنــدس
ســاغری مرحــوم کــه آن زمــان مدیــر بخــش نظارت
مهندسین مشاور مدام بود آشنا شدم.
در ســال 13 60بــا ایشــان مالقــات کــرده و بعــد از
احوالپرســی جویــای اشــتغال مــن شــدند ،توضیــح
دادم کار و درآمــد مهمــی نــدارم و مایلــم در
مهندســین مشــاور آتــک اســتخدام شــوم.
بعــد از منحــل شــدن مهندســین مشــاور مــدام
ایشــان در بخــش دولتــی مشــغول کار بــود و اتفاقـاً
نماینــده کارفرمایــی بــود کــه آتــک از آن کارفرمــا
کاری در دســت تکمیــل داشــت.
ایشــان قضیــه اســتخدام بنــده را بــا آقــای مهنــدس
هوشــنگ گلــزار در میــان گذاشــته بــود و مهنــدس
گلــزار مطلــب را بــا هیئــت مدیره مهندســین مشــاور
آتــک مطــرح نمــوده بود.
پــس از موافقــت هیــأت مدیــره و گذرانــدن مصاحبه
بــا آقــای مهنــدس عــزت الــه خواجهنــوری،
موافقــت شــد مــن بــا مســئولیت ناظــر فنــی در
کارگاه چــوکا (چــوب و کاغــذ ایــران) بنــدر انزلــی
مشــغول بــه کار شــدم .بعــد از گذرانــدن دو ســال
ماموریــت  -بــا موافقــت سرپرســت دســتگاه نظــارت
و همچنیــن تائیــد هیئــت مدیــره شــرکت بــه تهران
انتقــال یافتــه و در دفتــر مرکــزی ،مســئولیت
انجــام خدمــات مرتبــط بــا کار متــره و بــرآورد را
عهده دار شدم.

مهندس از نوع پياده
گزارشگر :هوشنگ امير اردالن
ش��رکت ریشـ�هدار «آتــک» از نــگاه ادبیاتــی
مــن بــه یــک شــهر میمانــد بــا چندیــن ناحیــه و
گــوی و بَــر َزن و در هــر کــدام «صاحــب دیــوان و
دفتــر»ی -ناظــر بــر انجــام امــور و نظــم و ن ََســق
دادن بــه کارهــای در دســت و هدایــت بارهــای
بــر ُدوش و ...-ســی و پنجســالی اســت کــه بــر
ای��ن مِن��وال گذشتــه و گذران��ده و میگذرانــد،
ا ّمــا -آنچــه بــوده و ســاختار ایــن مجموعــه و
ایــن خانــوادة نزدیــک بــه چهارصــد نفــری را
ماهی��ت عشـ�یرهای آنســت و
َسـ�رپا نگهداش��ته ّ
ای��ن پدی�دـه شِ �گـردی ُمدبّرانـ�ه اســت کــه نظیــر
آنــرا بــا چنیــن جمــع اعــداد و اضــداد در کمتــر
س��ازمانی دی��دهام.
اختــاف ســلیقه -تنــوع روش -مدیریــت و هدایت
منفــرد یــا ســه محــوری یــا مــوازی -طیــف هفــت
گونــه شــخصیتی و رفتــاری چنــان غیرقابــل
ارزیابــی اســت کــه بیــن «نظــم در بــی نظمــی» و
«بینظم��ی در نظ��م» هن��وز نتوانسـ�تهام انتخــاب
و گزینـ�های بیابــم.
در کنــار ایــن سرگشــتگی شــاهد یــک شــگفتی
نی��ز ب��ودهام و آن –مراســم ســالگرد اســت کــه
دوبــاره ایــن ققنــوس خســته بــال از خاکســت ِر
خـ�ود س��ر ب�رـ م��یآورد و بــا نفــس تــازه و نــگاه
پُــر امیدــ آرای��ش و پیرایشیــ را س��ازمان میدهــد
گذرانــدن
بــرای روز نــو -و روزی نــو و اَز ســر
ِ
ِ
خــوراک ســفرة ایــن خانــوادة
مشــکالتِ تأمیــن
پُــر عــرض و طــول و پُــر هزینــه و پُــر انتظــار.
از جملــه امکانــات کــه مثــل ســامتی و امنیــت-
نعمته��ای پنهانانــد در ایــن شــرکت چیــزی
بن��ام «اینترانـ�ت» شبــکه بهمــ پیوس��تهای را
در پیونــد پنــج قــاره برقــرار نمــوده تــا هرکــس
برحس��ب کا ِر دل و ب��ا ِر گِل از آن به�رـه میجویــد،
در پ��اره یادداش��تها -ش��ادباشها -تس��لیتها-
گزارشه��ا و گاه« -رنجنامههــا» ،بــه طنــز و یــا
ب��ه تاکیــد خ��ود را «مهن�دـس پی��اده» نامی��دهام،
مهندســی کــه بــدون دو اختــراع بشــر بعــد از
«آتــش»  -یعنــی «چــرخ» و «اهــرم» بــا دســت

بارهایــش را بــرده و بــا پــا کارهایــش را بــه انجــام
رســانده اســت.
ایــن مهنــدس پیــاده -چــه بداننــد و چــه نداننــد،
بــدون جــار زدن و جریــان ســازی بعنــوان عصنــو
پیوســته و برحســب موقعیت اجتماعی و شــناختی
کــه جامعــة فرهنگــی و دانشــگاهی و کانونهــای
هنــری و ادبــی از او دارنــد -فرصــت را غنیمــت
ـرف نظــام آراســته خانــواده
شــمرده و مبشّ ــر و معـ ّ
آتــک بــوده اســت.
اص��ل رعای��ت اخ�لاق حرفـ�های و توجــه بــه
کیفیــت کار و صــدق کــردار در انجــام وظایــف را
ضــرورت بقــاء مجموعــه اعــام نمــوده و بــه برکت
اعتقــادی کــه خــود بــه ایــن نظریــه دارد توانســته
آنچــه را کــه شــعارش را میدهــد بــر دلهــا بنشــاند.
پــس از غیبــت کبــرای دو ســاله -از خــرداد مــاه
 94تاکنــون چهــار پــروژه عمــده بــه ثمــر رســیده
را تحوی��ل باالســریها داده اســت.
ب��ا توفی��ق حض��ور در کنفرانسهــا و ســمینارها
علم��ی و حرف��های -همــه جــا بــه عنــوان ســخنگو
و نماینــده پیوســته  -شــأن و اعتبــار ایــن شــرکت
دیــر پــا را بازتابانــده اســت.
مصاحبههائــی بــا «صــدا و ســیما» و برقــراری همــکاری
بــا نشــریات تخصصــی معمــاری و تهیــه مقــاالت از
گام هایــی اســت کــه او در نیمــه پنهــان حضــور چهــارده
ســاله خــود در شــرکت بــه آن پرداختــه اســت.
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