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ســرانجام موفــق شــدیم تــا پــس از ده مــاه تــاش، تبــادل نظــر و هماهنگــی بین 
بخش هــای مدیریتــی، نخســتین شــماره ی نشــریه رســمی شــرکت مهندســین 
ــر  ــکان نش ــز ام ــذی نی ــورت کاغ ــه ص ــه ب ــک در دوره ی جدید،ک ــاور آت مش

ــالگرد شــرکت منتشــرکنیم. ــن س ــا ســی و پنجمی ــان ب ــد را همزم می یاب
همچنــان کــه بــرای همــگان قابــل درک اســت، انتشــار ایــن نشــریه در برهــه ای 
از زمــان صــورت می پذیردکــه شــرایط خاصــی بــر جامعــه ی مهندســین مشــاور و 
بــه طــور کلــی برســاختار اقتصــادی متکــی بــر بخــش ســاختمان حکــم فرماســت 

ــه خــود می گیــرد. ــه روز شــکل بحرانی تــری ب و ایــن وضعیــت، روز ب
ــای  ــر فعالیت ه ــده ای ب ــدید بازدارن ــرات ش ــادی، اث ــای اقتص ــات تحریم ه تبع
عمرانــی کشــور گــذارده و در ایــن میــان، فعالیت هــای بخــش ســاختمان، کــه 
ــده، همچنــان و پــس از دوران »برجــام« در  دســتخوش بیشــترین رکــود گردی

ــد. ــا می زن ــت و پ ــانه ای دس ــت مأیوس وضعی
ــر ســاختار کان اقتصــادی  اصــوالً در شــرایطی کــه فعالیت هــای اقتصــادی، بنــا ب
کشــور، عمدتــاً وابســته بــه درآمدهــای نفتــی اســت، مســیر فعــال شــدن چرخــه ی 

ــی اســت. ــق فعالیت هــای عمران ــه رون اقتصــاد ملــی، عمــًا منــوط ب
 نتیجتــاً بــا محدودیــت فعالیت هــای عمرانــی و از جملــه بخــش ســاختمان، بخش هــای 
وابســته دچــار رکــود شــده و فعالیــت بدنــه ی وســیعی از اقتصــاد کشــور از حرکــت بــاز 

ــتد. می ایس
ــه  ــرمایه ب ــار و س ــه اعتب ــر، چنانچ ــه ی دوران معاص ــر تجرب ــه بناب ــه اینک خاص
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 می گرفتــه، 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 

می گــردد.
بزرگتریــن پی آمــد ایــن توقــف نیــز همــان گونــه کــه همــکاران شــرکت بخوبــی 
ــای  ــت ه ــدید فعالی ــش ش ــود و کاه ــد، رک ــاهد بوده ان ــال ش ــد س ــن چن در ای
ــکل  ــن مش ــز از ای ــا نی ــوده و م ــی ب ــات مهندس ــده خدم ــه دهن ــرکت های ارائ ش

ــم. ــون بمانی ــته ایم مص نتوانس
هــم اینــک همــراه بــا خیــل جامعــه ی مهندســی بــه امیــد تحــرک دوبــاره ی در 
ــم  ــا منتظــر می مانی ــرات حــذف تحریم ه ــازار اقتصــادی کشــور و مشــاهده اث ب
ــق  ــی و ســاختمانی شــرکت، رون ــه بخــش عمران ــا تزریــق بودجــه ب ــا بلکــه ب ت
ــال  ــد س ــخت چن ــران س ــردد و بح ــاور برگ ــین مش ــازار مهندس ــه ب ــدد ب مج
گذشــته کــه تقریبــاً تمامــی مهندســین مشــاور را از کوچــک و بــزرگ گرفتــار 

ــد آن روز. ــه امی ــان برســد.                                  ب ــه پای                                                                     ســاخته، ب
                                                                      صمد ذواشتیاق
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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 
ــق  ــه مســیر خــود توفی ــه در ادام ــن گاهنام ــدوارم ای ــد و امی ــوده ان ب

اســتفاده از نظــرات ایــن عزیــزان را داشــته باشــد. 
ــه  ــابه ب ــه مش ــماره از گاهنام ــار ش ــدان دور چه ــه چن ــته ن در گذش
ــه  ــکاران تهی ــد از هم ــی چن ــت تن ــه هم ــی و ب ــورت الکترونیک ص
ــا هــردو شــکل  شــد کــه ادامــه نیافــت. امیــدوارم دوره جدیــد کــه ب
الکترونیکــی و کاغــذی تهیــه مــی شــود بــا دریافــت نظــرات همــکاران 
ــن راه  ــد و ای ــای خــود بیفزای ــه غن ــد ب ــدگان آن بتوان ــه کنن و مطالع

ــداوم داشــته باشــد. ت
ــه  ــاندن ب ــی رس ــه اول آگاه ــه در وحل ــن گاهنام ــار ای ــدف از انتش ه
همــکاران و دریافــت کننــدگان آن از رویدادهــای مهــم در آتــک مــی 
باشــد و در وحلــه دوم نگاهــی خواهــد داشــت بــه حرفــه مــا و حرفــه 
ــد. شــرکت  ــال مــی کنن ــی کــه فعالیــت هــای مشــابهی را دنب مندان
آتــک بــا قدمتــی بیــش از 35 ســال 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 مشــکات 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؟

مــدد  و  آتــک  بــزرگ  خانــواده  مجموعــه  مشــارکت  قطعــا 
رســانی ایشــان اعــم از کســانی کــه نزدیــک مــا هســتند و یــا 
ــه از  ــی ک ــی یاران ــد حت ــه ان ــرار گرفت ــا ق ــه دور از م ــه ب ــی ک یاران
ــک  ــا آت ــان ب ــواره دل ش ــی هم ــد ول ــده ان ــدا ش ــک ج ــواده آت  خان
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 
ــر ــوارد دیگ ــیاری م ــکونتی و... بس ــهری و س ــایل ش ــا مس ــاط ب  ارتب

ــه در حدبضاعــت  ــج و البت ــه تدری ــد خوراکــی باشــد کــه ب مــی توان
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 
ــیس  ــال تاس ــمین س ــی و شش ــاز س ــا آغ ــارن ب ــه مق ــن گاهنام ای
ــه  ــه هم ــه جــا دارد آن را ب ــی باشــد ک ــک م مهندســین مشــاور آت
ــن  ــن ای ــم. همچنی ــت بگوی ــک و تهنی ــک تبری ــزرگ آت ــواده ب خان
ــرای دوره  ــره ب ــت مدی ــد هیئ ــا دوره جدی ــت ب ــارن اس ــار مق انتش
دوســاله کــه بــا ورود دوچهــره جدیــد و جــوان مــی توانــد خــون تــازه 
ــد. بالشــخصه  ــق کن ــی شــرکت تزری ــای مدیریت ــه سیاســت ه ای ب
ــت  ــد از هیئ ــک بتوان ــرکت آت ــد ش ــه دوره بع ــن آرزو را دارم ک ای

ــرد. ــر بهــره بب ــا ترکیــب جــوان ت ــره ای ب مدی
ــم و  ــوز پابرجایی ــون هن ــر اکن ــه اگ ــم ک ــان کن ــد اذع ــان بای در پای
علیرغــم شــرایط دشــوار کشــورمان کــه امیــدوارم بــا شــکیبایی همــه 
همــکاران وتدابیــر موثــر دولتمــردان و دلســوزان ایــن دوران ســخت 
ــم  ــه دهی ــود ادام ــه راه خ ــم ب ــی توانی ــود م ــپری ش ــه زودی س ب
ــیس  ــدو تاس ــه از ب ــتیم ک ــی هس ــت های ــت و سیاس ــون مدیری مدی
ایــن مهندســین مشــاور در ســال 1360 توســط 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 
 شــکل گیری مهندسین مشاور آتک

مبناسبت سی و پنجمین سالگرد تاسیس آتک

عزت اهلل خواجه نوری

سیاوش سمیعیهوشنگ گلزار

علیرضا فاضل

خرسو جاهدیویگن غازیخانیان

علی مظاهر

عزت اله خواجه نوری

نرصت اله مجلسی

بنیانگذاران مهندسین مشاور آتک

ــان  ــاق آقای ــوری به اتف ــه ن ــه خواج ــزت ال ــده- ع نگارن
مهنــدس علیرضــا فاضــل و مهنــدس نصرت الــه مجلســی 
ــکاری  ــم. هم ــک بودی ــیس آت ــه تأس ــذاران اولی از پایه گ
ــدس  ــل )مهن ــا فاض ــدس علیرض ــن و مهن ــه ای م حرف
معمــار( از ســال 52 تــا 56 در »موسســه مهندســین 
مشــاور دکتــر علی اصغــر بختیــار و همــکاران« آغــاز 
ــم.  ــاور بودی ــین مش ــرکای آن مهندس ــر دو از ش ــد. ه ش
ــذار و  ــود را واگ ــهام خ ــال 56 س ــل در س ــدس فاض مهن
ــه  ــغول ب ــی« مش ــردار افخم ــاور س ــین مش در »مهندس
فعالیــت شــد و مــن همچنــان در مؤسســه دکتــر بختیــار 

ــدم. ــی مان باق
در ســال 58 کــه نماینــده دادســتان بجــای دکتــر 
کشــور  از  انقــاب  از  بعــد  کــه  بختیــار  علی اصغــر 
حضــور  مؤسســه  هیئت مدیــره  در  بــود  خارج شــده 
پیــدا کــرد؛ امــکان ادامــه فعالیــت حرفــه ای در آن 
ــال 59  ــن در س ــذا م ــد. ل ــخت ش ــیار س ــه بس مؤسس
ــکیل  ــورد تش ــل در م ــا فاض ــدس علیرض ــای مهن ــا آق ب
ــون  ــد چ ــوم ش ــدم. معل ــره ش ــی وارد مذاک ــرکت ثالث ش
دفتــر مهندســین مشــاور ســردار افخمــی هــم بــا رفتــن 
ــی  ــی و به هم ریختگ ــار بی نظم ــه دچ ــه فرانس ــان ب ایش
شــده، آقــای مهنــدس نصرت الــه مجلســی )معمــار فــارغ 
ــگاه(  ــاز از )دانش ــران و شهرس ــگاه ته ــل از دانش التحصی
لیورپــول انگلیــس( و مهنــدس فاضــل هــم مذاکراتــی در 

ــته اند. ــم داش ــه باه ــن زمین ای
ــذا یــک جلســه مشــترک در اوایــل ســال 1360 بیــن   ل
ــکل گیری  ــوه ش ــد و روی نح ــزار ش ــر برگ ــه نف ــا س م
ــق و  ــه تواف ــد ب ــاور جدی ــدس مش ــک مهن ــیس ی و تأس
ــاور  ــه مش ــد ک ــن ش ــر ای ــان ب ــیدیم. قرارم ــم رس تفاه
ــد  ــت نمای ــازی فعالی ــاری شهرس ــور معم ــد در مح جدی
ــخیص  ــد تش ــط جدی ــای ضواب ــر مبن ــود ب ــعی ش و س
صاحیــت مشــاوران کــه توســط ســازمان برنامه وبودجــه 
در ســال 60 اعام شــده بود؛بــرای هــر دو رشــته، رتبــه ی 

ــک اخــذ شــود. درجــه  ی
ــتی  ــور می بایس ــط مذک ــای ضواب ــر مبن ــه ب ــا ک  از آنج
حداقــل 8 نفــر کارشــناس و تکنســین جــزو ســهامداران 
باشــند تــا رتبه ی یــک در دو گــروه معماری و شهرســازی 
دریافــت گــردد، قــرار شــد 6 نفــر دیگــر از بیــن دوســتان 
بــه هســته مرکــزی معرفــی و در صــورت موافقــت کلــی از 

آن هــا بــرای مشــارکت دعــوت بــه عمــل آیــد.
ــای مهنــدس فاضــل ــای مهنــدس مجلســی و آق  آق

 4 نفــر از دفتــر ســردار افخمــی را بــه اســامی 
ــد: ــی کردن ــل معرف ذی
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-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 
ــا آقایــان  ســمیعی کــه در یــک شــرکت معمــاری ب
مهنــدس هوشــنگ گلــزار )مهنــدس معمــار( و 
خســرو جاهــدی شــراکت داشــت، پیشــنهاد نمــود 
ــود  ــریک خ ــر ش ــل و دو نف ــود را تعطی ــرکت خ ش
را به عنــوان شــرکای جدیــد معرفــی نمایــد.در 
ــه  ــاه ســال 60 توافقــات کامــل بیــن شــرکا ب مهرم
عمــل آمــد و تفکیــک ســهام بــه ترتیــب ذیــل بــه 

ــد: ــل آم عم
 )5 ســهامدار هــر یــک 13 ســهم- 2 ســهامدار هــر 
ــای  ــهم و آق ــا 7 س ــای یوحن ــهم- آق ــک 12 س ی
ــام شــرکت هــم در  ــورد ن جاهــدی 4 ســهم(  در م
ــق  ــف موف ــام مختل ــه 5 ن ــس از ارائ ــت پ اداره ثب
شــدیم نــام »آتــک« را کــه نــام کوهــی در خراســان 
ــوده  ــنهاد نم ــزار پیش ــدس گل ــای مهن ــت و آق اس
ــی  ــل قانون ــن مح ــانیم. اولی ــت برس ــه ثب ــد، ب بودن
ــردن(-  ــا )ج ــان آفریق ــی در خیاب ــرکت، آپارتمان ش

ــی  ــا ماه ــه ب ــود ک ــماره 45 ب ــی- ش ــان منش خیاب
ــه ی  ــود. ســرمایه اولی ــاره شــده ب ــان اج 8000 توم

ــود. ــان ب ــزار توم ــد ه ــز یک ص ــرکت نی ش
ــید و  ــت رس ــه ثب ــال 60 ب ــان س شــرکت در 20 آب
جملگــی در محــل شــرکت حضــور پیــدا کردیــم و 
تنهــا کارمنــد مــا، یــک حســابدار پــارت تایــم، یــک 
منشــی و یــک آبدارچــی بودنــد. خودمــان هــم بــه 
ــت  ــی را برداش ــد، حقوق ــتن کار و درآم ــت نداش عل
ــال،  ــان س ــه در اســفندماه هم ــا اینک ــم ت نمی کردی
دو قرارداد»مجتمــع  مســکونی234 واحــدی گیان« 
و»مجتمــع مســکونی210 واحــدی ســاری« کــه در 
اختیــار مشــاور ســردار افخمــی در حــال تصفیــه و 
کارفرمایــش »مدیریــت طرح هــای صنعتــی ایــران« 
بــود؛ بــه مــا واگــذار شــد کــه در آن، غیــر از طراحی، 
ــوع  ــز در موض ــروژه نی ــی از دو پ ــارت بخش های نظ
ــدادی  ــخ تع ــود. از آن تاری ــده ب ــرارداد گنجانده ش ق
ــد  ــا خری ــتخدام و ب ــر اس ــدس و تکنســین ناظ مهن
ــن  ــپ توس ــک جی ــه ی ــرکت ک ــین ش ــن ماش اولی
ــی  ــارت و طراح ــود، کار نظ ــطی( ب ــورت قس )به ص
ــراردادی  ــال 61 ق ــاً در س ــم. متعاقب ــاز کردی را آغ
ــا  ــز ب ــراردادی نی ــاصد و ق ــکن س ــی مس ــا تعاون ب
مجتمــع فــوالد اهــواز )بخــش خانه ســازی( منعقــد 

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

شــد و به صــورت جــدی فعالیت هایمــان شــکل 
گرفــت. اولیــن مدیرعامــل، شــرکت آقــای مهنــدس 
علیرضــا فاضــل و اولیــن رئیــس هیئت مدیــره آقــای 
مهنــدس هوشــنگ گلــزار )بعنــوان ریاســت ســنی( 

انتخــاب شــدند.
مجلســی  مهنــدس  آقــای   61 ســال  اواخــر  از 
ــدند و در  ــه کار ش ــغول ب ــل مش ــوان مدیرعام به عن
ــان  ــه خیاب ــرکت ب ــی ش ــل قانون ــال مح ــان س هم
پــارک )وزرا(- پــاک شــماره 143 کــه محــل 
ــا اجــاره  ــود ب ــل از انقــاب( ب ــش )قب شــرکت هدی
ماهیانــه 16000 تومــان منتقــل شــد. در ســال 65 
آقایــان مهنــدس ســمیعی و یوحنــا کــه از مؤسســین 
ــک جــدا شــدند و در  ــد از شــرکت آت شــرکت بودن
ــال 73  ــی و در س ــدس درک ــای مهن ــال 69 آق س
آقــای مهنــدس بدیــع بــه جمــع ســهامداران 
ــداد  ــز تع ــال 90 نی ــا س ــال 80 ت ــتند . از س پیوس
ســهامداران از 9 نفــر بــه 50 نفــر افزایــش یافتنــد.

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

علی رضا فاضلنرصت اله مجلسیعزت اله خواجه نوری محمد حسن بدیع
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فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 

ــزرگ کــه بطــور معمــول مــدت زمــان  پروژه هــای ب
قابــل توجهــی بــرای تکمیــل یــا آغــاز بهــره بــرداری 
آن هــا ســپری می شــود، تأثیــر قابــل توجهــی نیــز در 
تغییــر و ارتقــاء ســطح جامعــه مهندســی آن منطقــه 
ــدرکاران  ــرای دســت ان ــه ب ــد ک ــای می گذارن ــه ج ب
طراحــی و ســاخت فرصــت مناســبی بــرای فراگیــری 
و دســتیابی بــه تجــارب منحصــر بــه فــرد محســوب 

می شــوند.
 مجموعه هــای بــزرگ صنعتــی بویــژه مجموعه هــای 
ــی،  ــزرگ آب ــدهای ب ــگاهی، س ــیمی و پاالیش پتروش
ــای  ــرو( و فرودگاه ه ــهری )مت ــار ش ــای قط پروژه ه

ــد.  ــن جمله ان ــی از ای ــن الملل ــزرگ بی ب
درخصــوص برخــی پروژه هــا توانمنــدی جامعــه 
ــل و  ــه قب ــه دو بره ــوان ب ــور را می ت ــی کش مهندس

ــود.  ــیم نم ــا تقس ــن پروژه ه ــد از ای بع
 مجموعــه پروژه هــای پــارس جنوبــی و فــرودگاه

 بیــن المللــی امــام خمینــی مثال هــای بســیار 
پروژه هایــی هســتند. از چنیــن  خوبــی 

بیــن  فرودگاه هــای  جــاری  بــزرگ  پروژه هــای   
 المللــی بــه دالیل بســیاری عــاوه بــر کاربــرد فراوانی
ــور و ــطح کش ــه در س ــی( ک ــتغال زای ــد اش   )مانن

ــه دالیــل عمــده در صنعــت  ــد، ب  بیــن المللــی دارن
مهندســی یــک کشــورتأثیرات مثبــت قابــل توجهــی 

ــد. ــای می گذارن برج

روند طراحی و ساخت پروژه

محمد فرشاد کاوه پیشه
     آغــاز فعالیــت مهندســین مشــاور آتــک 

در فــرودگاه بیــن المللــی امام خمینــی)ره(.
پــروژه فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی)ره( پــس 
از پیــروزی انقــاب اســامی مجــدداً 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 
ــی و  ــاورین داخل ــا مش ــل ب ــره و تعام ــی مذاک خارج

خارجــی را در دســتور کار قــرار دادنــد.
 در آن ســال ها کــه مــدت زیــادی از تأســیس 
ــود،  ــته ب ــک نگذش ــاور آت ــین مش ــرکت مهندس ش
لیکــن مؤسســین آن از ســابقه قابــل توجهی درزمینــه های 
معمــاری، شهرســازی و مهندســی برخــو ردار بودنــد، 
از همــان ابتــدا بعنــوان همــکار و شــریک تجــاری در 

ــت. ــرار گرف ــرودگاه ق ــه ف ــار مجموع کن
اولیــن  جــزء  مشــترک  ترمینــال  اولیــه  طــرح 
ــک در  ــاورین آت ــط مش ــه توس ــود ک ــی ب طرح های
فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی)ره( تهیــه 
گردیــد لیکــن بــا توجــه بــه تغییــر اســتراتژی مجری 
طــرح فــرودگاه در اســتفاده از مشــاور خارجــی بــرای 
ــن همــکاری  ــی، اولی ــه طــرح ترمینال هــای اصل تهی
ــه عقــد قــرارداد و تهیــه طــرح  واقعــی کــه منجــر ب
ــی  ــاختمان های اصل ــی از س ــاخت یک ــی و س اجرائ
فــرودگاه گردیــد در پــروژه بــرج مراقبت و ســاختمان 
پشــتیبانی فــرودگاه امــام شــکل گرفــت کــه بــه طور 

کامــل توســط مهندســین مشــاور آتــک طراحــی و تا 
ــان ســاخت آن نظــارت شــد. پای

آغــاز بــه کار طراحــی ایــن پــروژه کــه آغــاز رســمی 
همــکاری مهندســین مشــاور آتــک درطــرح عظیــم 
فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی)ره( نیــز 
ــت.  محســوب می گــردد در ســال 1372 شــکل گرف
قــراردادی کــه منجــر بــه احــداث اولیــن ســاختمان 
و  همــکاری  شــروع  و  فــرودگاه  اصلــی  و  مهــم 
مشــارکت مهندســین مشــاور آتــک بــا طــرح بــزرگ 
ــد. ــی)ره( گردی ــام خمین ــی ام ــن الملل ــرودگاه بی ف

 مشارکتی که تا این تاریخ همچنان ادامه دارد.
ــری شــرکت  ــه رهب در ســال 1373 کنسرســیومی ب
ســاختمانی »کیســون« بــرای اجــرای پروژه فــرودگاه 

بیــن المللــی امــام خمینــی)ره( تشــکیل شــد.
 در ایــن کنسرســیوم شــرکت های آتــک، باونــد، 
ایمــن راه و کیســون اعضــاء اصلــی بودنــد کــه وظیفه 
ــروژه را  ــف پ ــای مختل طراحــی و ســاخت بخــش ه
برعهــده داشــتند. بــه ایــن شــکل مهندســین مشــاور آتــک 
از بــدو آغــاز کار طراحــی مجموعــه پروژه هــای 
ــژه  ــی)ره(  بوی ــام خمین ــی ام ــن الملل ــرودگاه بی ف
ترمینــال مســافری و بــرج مراقبــت و ســاختمان 
پشــتیبانی بطــور مســتقیم دســت انــدرکار طراحــی 
ــه  ــان ب ــت. در آن زم ــوده اس ــه ب ــارت مجموع و نظ
ــا شــرکت  ــک ب ــل اینکــه مهندســین مشــاور آت دلی
ــاک مشــارکت  ــه آب ــاختمانی کیســون در مجموع س
ــر  ــک ب ــارت آت ــکان نظ ــی ام ــر قانون ــت، از نظ داش
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ــرکت  ــط ش ــه توس ــافری ک ــال مس ــاخت ترمین س
ــت. ــود نداش ــود وج ــرا ب ــت اج ــون در دس کیس

ــع  ــر مرب ــدود 80000 مت ــه ح ــافری ک ــال مس ــاختمان ترمین س
زیــر بنــا دارد در زمــان ســاخت خــود یکــی از 
بزرگتریــن ســاختمان هایی بــود کــه تــا آن تاریــخ در 
ــن  ــع بزرگ تری ــور قط ــد و بط ــاخته می ش ــور س کش
ــال مســافری فرودگاهــی در کشــور محســوب  ترمین
ــاری،  ــافری معم ــال مس ــش ترمین ــد. در بخ می ش
معمــاری داخلــی، تأسیســات مکانیکــی و الکتریکــی 
و تجهیــزات خــاص ترمینــال مســافری تقریبــاً بطــور 
ــی  ــری و طراح ــک بازنگ ــرکت آت ــط ش ــل توس کام
ــل  ــرفت قاب ــازه پیش ــش س ــا در بخ ــد و تنه گردی
ماحظــه ای در طــرح ســاختمان انجــام شــده بــود. 
ــامل  ــرودگاه ش ــی ف ــاختمان های جنب ــه س مجموع
ســاختمان های مخابــرات، تعمیــرگاه و توقفــگاه 
توقفــگاه  و  تعمیــرگاه  مدیریــت،  خودروهــای 
خودروهــای ســنگین، جمــع آوری و معــدوم ســازی 
ــانی  ــش نش ــی و آت ــانی عموم ــش نش ــه و آت ذبال
ســطوح پــروازی از ســاختمان هایی بــود کــه در 
مجموعــه آبــاک طراحــی اولیــه شــده بــود و نظــارت 
ــا  ــان ب ــی همزم ــل طراح ــراه تکمی ــه هم ــا ب آن ه

ــه انجــام رســیده اســت. ــک ب ســاخت توســط آت

ADP -مشارکت آتک 
شــرکت ADP فرانســه کــه بزرگتریــن شــرکت 
مشــاور دنیــا در زمینــه طراحــی و ســاخت فــرودگاه 
می باشــد و طراحــی، مدیریــت ســاخت و بهــره 
ــهر  ــی ش ــزرگ و اصل ــرودگاه ب ــر دو ف ــرداری ه ب
پاریــس )اورلــی و شــارل دو گل( را برعهــده داشــته 
ــوده اســت  ــرودگاه ب ــی ف ــی اصل ــن الملل مشــاور بی
ــط  ــک توس ــماره ی ــال ش ــی ترمین ــرح مفهوم و ط

ــت.  ــده اس ــه ش ــور تهی ــرکت مذک ش
ــروژه  ــی پ ــول طراح ــک در ط ــاور آت ــین مش مهندس
شــرکت  بــا  ای  پیوســته  هماهنگــی  و  همــکاری 
ــه دســتور  )ADP( داشــته اســت و در ســال 1379 ب
ــد، ســاخت،  ــر خری ــت، نظــارت ب مجــری طــرح وق

نصــب و راه انــدازی تجهیــزات خــاص ترمینــال 
ــن  ــدگان بی ــد کنن ــی از تولی ــه همگ ــافری ک مس
ــین  ــه مهندس ــده اند ب ــه می ش ــر تهی ــی معتب الملل

ــد. ــذار گردی ــک واگ ــاور آت مش
بطــور رســمی شــرکت ADP موظــف 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 
ــل  ــه مح ــروژه ب ــی پ ــدرکاران اصل ــت ان ــت، دس وق
ــن ترتیــب از ســال  ــه ای ــرودگاه منتقــل شــدند. ب ف
1380 دفتــر مدیریــت پــروژه و دفتــر نظــارت 
تجهیــزات مهندســین مشــاور آتــک نیــز بــه محــل 
فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی)ره( و در 
ــرودگاه  ــرح ف ــری ط ــی مج ــت فن ــاورت معاون مج

ــد. ــل گردی منتق
ــن  ــرودگاه ای ــرداری از ف ــره ب ــان به ــه و در زم در ادام
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 طراحی هــای انجــام شــده و تغییــرات 
بوجــود آمــده در جریــان ســاخت و بهــره بــرداری در 
ــردار فــرودگاه  نتیجــه نیازهــای ســازمان های بهــره ب
و همینطــور تغییــرات تکنولــوژی و قوانیــن و روش هــا 

را داشــته باشــند. 
ــاور  ــین مش ــا مهندس ــد ت ــث گردی ــت باع ــن فرص ای
ــر  ــتقیم ه ــاط مس ــا ارتب ــی و ب ــورت واقع ــک بص آت
و  فــرودگاه  ای  توســعه  نیازهــای  متوجــه  روزه 
اعمــال تغییــرات و اصاحــات الزم در طرح هــای 
فرودگاهــی، بزرگ تریــن پــروژه فرودگاهــی بیــن المللــی 

ــد. ــته باش ــور را داش کش
ــا  ــا ب ــون باعــث شــده اســت ت ــه هــم اکن ــه ای ک  تجرب
ــاخت و راه  ــر س ــارت ب ــرح و نظ ــری ط ــذاری بازنگ واگ
انــدازی ترمینــال ســام کــه بــا حــدود 50000 متــر مربع 

ــال  ــن ترمین ــک بزرگ تری ــال ی ــس از ترمین ــا، پ زیربن
مســافری بیــن المللــی فرودگاهــی کشــور اســت، ارتقــاء 
کلــی در پــروژه مذکــور حاصــل گــردد و ایــن ســاختمان 
ترمینــال  پیشــرفته ترین  و  مدرن تریــن  از  یکــی  بــه 

ــل شــود. فرودگاهــی کشــور تبدی
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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(

 سعید شایامهر

منابــع رو بــه زوال فســیلی دنیــا، بــه یکــی از چالــش 
هــای اساســی حــال حاضــر تمــدن بشــری تبدیــل 
شــده اســت.  در کنــار مشــکات مربــوط بــه قیمــت 
و عرضــه انــرژی فســیلی از ســوی تولیــد کننــدگان 
ــه  ــی، دالیــل دیگــری از جمل آن در بازارهــای جهان
مســایل و مباحــث زیســت محیطــی، ســبب شــده 
ــا بســیاری از کشــورهای جهــان ســرمایه گــذاری  ت
هــای کانــی بــرای توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیر 
انجــام دهنــد. عــاوه بــر مســایل زیســت محیطــی، 
رشــد روزافــزون جمعیــت، رشــد تصاعــدی تقاضــای 
ــر  ــان پذی ــدود و پای ــر مح ــل ذخای ــرژی در مقاب ان
منابــع فســیلی - علیرغــم کشــف ذخایــر و میادیــن 
ــن  ــرای ای ــر را ب ــی دیگ ــه منبع ــاز ب ــد - نی جدی
ــد. ضــرورت متنــوع  ــب مــی نمای ســطح تقاضــا طل
ــش  ــزوم افزای ــور و ل ــرژی در کش ــبد ان ــازی س س
ــه  ــال، عرض ــد، انتق ــه تولی ــرژی در عرص ــت ان امنی
و مصــرف دالیــل دیگــری هســتند بــر توجیــه 
ضــرورت رشــد و توســعه  انــرژی هــای تجدیدپذیــر. 
ــواع  ــعه ان ــه توس ــه ب ــا توج ــت، ب ــن جه ــه همی ب
 10 طــی  دنیــا،  در  تجدیدپذیــر  هــای  انــرژی 
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 
3 دالر در ســال 2005 بــه تقریبــا 0.5 دالر کاهــش 
یافتــه است.)شــکل 1( در میــان امــا گســترش بهــره 
ــه  ــادی ب ــد زی ــا ح ــیدی ت ــرژی خورش ــری از ان گی
فرهنــگ ســازی، وضــع قوانیــن و مقــررات مناســب 
و ارائــه تحلیــل صحیــح از مقایســه هزینــه سیســتم 
ــتم  ــیدی و سیس ــرژی خورش ــر ان ــی ب ــای مبتن ه
ــیلی  ــای فس ــوخت ه ــرژی س ــر ان ــی ب ــای مبتن ه
مــی باشــد.  بــرای مثــال، اغلــب هزینــه نصــب یــک 
کیلــووات پنــل خورشــیدي را تنهــا بــا هزینــه نصــب 
ــدون  ــي مقایســه و ب ــووات نیــروگاه حرارت یــک کیل
لحــاظ کــردن عواملــي چــون فاصلــه میــان قــدرت 
ــي  ــت نام ــا ظرفی ــک ب ــد در روز پی ــي و تولی عمل
نیروگاه هــا، هزینــه احــداث شــبکه، هزینــه ســوخت 
ــده  ــه بازن ــم ب ــات و...، حک ــروگاه، تلف ــري نی و راهب

ــم.  ــر مي دهی ــاي تجدیدپذی ــدن مولده ش
ــط وزارت  ــده توس ــه ش ــای ارائ ــزارش ه ــق گ مطاب
ــن  ــات در مجمــوع در بهتری ــن تلف ــزان ای ــرو، می نی

ــن  ــود. بنابرای ــد ب ــل 60 درصــد خواه ــت حداق حال
ــدازي 1000  اگــر مي خواهیــم هزینــه نصــب و راه ان
مــگاوات ســلول  خورشــیدي در محــل مصــرف را بــا 
ــم،  ــه کنی ــرق مقایس ــن ب ــي تامی ــاي فعل گزینه ه
را در مقابــل هزینــه دســتِ کم 1600  بایــد آن 
ــاز  ــورد نی ــبکه م ــی و ش ــروگاه حرارت ــگاوات نی م
ــگاوات  ــب 1600 م ــه نص ــر بگیریم.هزین آن، در نظ
نیــروگاه حرارتــی بــه همــراه شــبکه مــورد نیــازش 
بیــش از 5600 میلیــارد تومــان خواهــد شــد )هزینه 
نصــب هــر هــزار مــگاوات نیــروگاه ســیکل ترکیبــي، 
ــرق آن 1500  ــبکه ب ــان و ش ــارد توم ــزار میلی 2 ه
ــارد تومــان لحــاظ شــده اســت( و امــا هزینــه  میلی
ــده در  ــوزانده ش ــت ِگاز س ــر نف ــر لیت ــوخت! ه س
ــان 45 درصــد،  ــا راندم ــي ب ــروگاه ســیکل ترکیب نی
مي توانــد 4/86 کیلــووات  ســاعت بــرق تولیــد کنــد.

ــه  ــد ب ــه دوم( بخواه ــی )گزین ــروگاه حرارت ــر نی  اگ
ــرق  ــه اول( ب ــیدي )گزین ــلول هاي خورش ــدازه س ان
تولیــد کنــد، یعنــي حــدود 2/3 تــراوات ســاعت در 
ــات 15 درصــدي شــبکه(،  ــا احتســاب تلف ســال )ب
ــرف  ــت ِگاز مص ــر نف ــزار لیت ــاالنه 500 ه ــد س بای
ــرخ تســعیر 3000  ــا در نظــر گرفتــن ن شــود کــه ب
ــر  ــر لیت ــراي ه ــي دالر و قیمــت 70 ســنتي ب تومان
ــه  ــارس، هزین ــج ف ــوب خلی ــت ف ــه قیم ــت ِگاز ب نف
ســوخت نیــروگاه 850 میلیــارد تومــان خواهــد شــد. 
در مجمــوع هزینــه احــداث 1600 مــگاوات نیــروگاه 
ســیکل ترکیبــي و شــبکه مــورد نیــاز و بــا در 
ــارد تومــان هزینــه  نظــر گرفتــن ســاالنه 850 میلی
ــغ  ــري، بال ــه راهب ــدون احتســاب هزین ســوخت و ب
بــر 6450 میلیــارد تومــان خواهــد شــد. مقایســه دو 
عــدد 6000 و 6450 میلیــارد تومانــي، حاکــي از آن 
اســت کــه از نظــر اقتصــاد ملــي، مولــد خورشــیدي 
نیــروگاه  از  ارزان تــر  نخســت،  در همــان ســال 
حرارتــي متمرکــز اســت.هزینه تولیــد هــر کیلــووات 
ســاعت بــرق فســیلی بیــش از 1000 تومــان بــرای 
وزارت نیــرو تمــام مــی شــود کــه مشــترکین تنهــا 
ــد.  ــک دهــم آن را مــی پردازن ــه طــور متوســط ی ب
ــان  ــا یکس ــا و ی ــت ه ــازی قیم ــرایط آزاد س در ش
ســازی شــرایط یارانــه هــا و  بــا نگاهــی بــه تحلیــل 
بــاال، بهــره گیــری از انــرژی خورشــیدی بــه منظــور 

ــود. ــه صرفــه خواهــد ب تولیــد بــرق مقــرون ب
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در فاصلــه 20 کیلومتــری جنــوب غربــی فومــن در 
قســمتی از ارتفاعــات پوشــیده از درخــت شهرســتان 
ــان،  ــتان گی ــی اس ــوب غرب ــن در جن ــبز فوم سرس
خودنمایــی  عظیمــی  و  مســتحکم  دژ  بقایــای 
می کنــد کــه هیبــت و صابــت آن هــر بیننــده ای را 

ــازد.  ــر می س ــحور و متحی مس
ــز  ــا مرک ــدت ه ــه م ــی ک ــم تاریخ ــه مه ــن قلع ای
فرمانروایــان گیــان بــوده اســت از بزرگتریــن و 
ــی  ــان و حت ــی گی ــای نظام ــن دژه ــا عظمت تری ب

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــران ب ای
ــع و در  ــزار مترمرب ــر 50 ه ــغ ب ــه، بال مســاحت قلع
ارتفــاع 600 متــری در بلندتریــن نقطــه کــوه واقــع 
شــده اســت. برخــی از صاحــب نظــران، بنیــاد قلعــه 

را بــه دوره ساســانیان نســبت داده انــد. 
ــا  ــد بن ــلجوقیان تجدی ــت س ــان حکوم ــه در زم قلع
ــماعیلیان  ــی اس ــای مبارزات ــگاه ه ــده و از پای گردی

محســوب می شــده 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 1830 میــادی 
ــتانی  ــق لهس ــو« محق ــودزکو »خچک ــاندر ش الکس
ــن  ــه ای ــان متوج ــق در گی ــگام تحقی ــل هن  االص
ــت  ــود موقعی ــای خ ــت ه ــد و در یادداش ــه ش قلع
ــه  ــاره قلع ــت. وی درب ــرده اس ــت ک ــا را ثب ــن بن ای

می نویســد:  رودخــان 
ــاالی کوهــی در قســمت علیــای  ــر ب »دژی اســت ب
رودخانــه ای بــه همیــن نــام، بــام آن ســنگی اســت 
ــرج دفاعــی مســتحکم  و طرفیــن ورودی دارای دو ب
ــک  ــر در ورودی آن ح ــه س ــر روی کتیب ــت و ب اس
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــن قلع ــه ای ــت ک ــده اس ش
در ســال 918 تــا 921 هـــ . ق. بــرای ســلطان 
حســام الدین امیــر دبــاج بــن امیــر عاءالدیــن 

ــد. ــا ش ــد بن ــحقی تجدی اس
ــه اینکــه شــهر فومــن دوران طوالنــی مرکــز  ــا توجــه ب ب
حکومــت گیــان، پــس از خانــدان اســحاقوند بــوده 
اســت، اهمیــت قلعــه بیــش از پیــش قابــل توجــه اســت. 
کتیبــه ای کــه متعلــق بــه ایــن قلعــه اســت و هــم 
می شــود،  نگهــداری  رشــت  گنجینــه  در  اکنــون 
حاکــی از آن اســت کــه بــرای اولیــن بــار در ســال 
 918 هجــری )13-1512 میــادی( تــا 921 هجــری

ــام الدین  ــلطان حس ــه فرمان»س ــادی( ب )16-1515 می
امیــر دبــاج بــن امیــر عاءالدیــن اســحقی« مرمــت 

ــت. ــده اس گردی

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

قلعه رودخان
ــه” قلعــه حســامی” نیــز شــهرت دارد.   از ایــن رو ب

 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.
صــورت  بــه  شــرقی  قســمت  در   قراول خانه هــا 
ــر  ــدد ب ــای متع ــا و روزنه ه ــا نورگیره ــه ب دو طبق
محیــط اطــراف مســلط اســت. چشــمه ای در میــان 

ــود دارد. ــل آن وج ــن مح ــه و گودتری قلع

بخــش شــرقی قلعــه شــامل: دوازده ورودی، زنــدان، 
در اضطــراری، حمــام و آبریــزگاه و همچنیــن چنــد 
واحــد مســکونی؛ و بخــش غربــی دارای دوازده 
انبــار، ســردخانه،  ورودی، چشــمه، حــوض، آب 
واحــد  چنــد  و  شاه نشــین  آبریــزگاه،  حمــام، 
مســکونی کــه بــا بــرج و بــارو محصــور شــده اســت.

ــه  ــه را احاط ــا دور قلع ــی، دور ت ــرج دیده بان 40 ب
کــرده کــه اتاقهــای هشــت ضلعــی آن، بــا طاقهــای 
ــا دور  ــده اســت. دور ت ــیده ش ــدی پوش ــی گنب روم
ــه  ــود ک ــده می ش ــی دی ــا روزنه های ــا و برجه دیواره
ــواد  ــرای ریختــن م ــرون قلعــه و ب ــه بی شــیب آن ب

ــه شــده اســت. ــدازی تعبی ــذاب و تیران م
ــوذ  ــه آن نف ــمن ب ــچ گاه دش ــه، هی ــخ قلع ــول تاری  در ط
نکــرده و نتوانســته آن را فتــح کنــد کــه خــود نشــان دهنده 
ــوم  ــاظ عل ــه از لح ــا چ ــاران بن ــن آوری معم ــارت و ف مه

ــت. ــاری آن اس ــاظ معم ــه از لح ــی و چ نظام

عکس از : علی فرنام
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را کــه نمی گویــم، منظــورم  خــودم و خودتــان 
از  کــه  اســت  کج طبعــی  بدســلیقه های  بعضــی 
مریــخ آمده انــد تــا شــهر زیبــای مــا را زشــت کننــد 

ــد. و برگردن
ــان کلمــه قشــنگی نیســت، کل متــون نظــم و  یادم
ــر و رو  ــه زی ــی را ک ــاله فارس ــزار س ــات ه ــر ادبی نث
ــا  ــب ی ــن ترکی ــد ای ــم بتوانی ــد می دان ــد، بعی کنی
ــد. از  ــدا کنی ــن ناخــوش آهنگــی پی ــه ای ــی ب ترکیب
میــان کلماتــی مثــل یادمــان و پرســمان و گفتمــان، 
حقیقتــاً ســاختمان یــک استثناســت کــه هــم 

ــته. ــوش نشس ــم خ ــت و ه زیباس
ــیند و  ــوش بنش ــد خ ــز بای ــر چی ــل از ه ــت، قب  لغ

ــد.  ــوش بچرخ ــان، خ ــوی ده ت
یادمــان، نــه خــوش نشســته و نــه در دهــان کســی 
خــوش چرخیــده. هیــچ بعیــد نیســت از تاثیــر همین 
ــاً  ــی عموم ــای یادمان ــه بتاه ــد ک ــت باش ــم و لغ اس

بی حاصــل و بــه دردنخــور از آب در می آینــد. 
بناهــا، ترکیــب بی جانــی از ســیمان و آهــن و خــاک و 
ســنگ نیســتند. هیــچ ســاختمانی را بتــن و میلگرد و 
آهــک ســرپا نگــه نمــی دارد. ســاختمان ها هــم مثــل 

مــا روح دارنــد و صاحــب حیات انــد.
 بــه تکلــف و تصنــع نمی تــوان بنــای مــرده ای را زنــده 
ــی،  ــتی و کاهگل ــه خش ــک کلب ــی ی ــان داد. گاه نش
ــر  ــه ه ــراق و ســرحال اســت ک ــان ســرزنده و قب چن
رهگــذر و بیننــده ای را بــه تعجــب و تحســین وا 
مــی دارد و برعکــس گاهــی- و البتــه بــه وفــور- 
میلیاردهــا خــرج می کنیــم و بنائــی عظیــم و پــرزرق 
ــدوم،  ــای ص ــل مخروبه ه ــه مث ــازیم ک ــرق می س و ب

ــت. ــان آور اس ــر و خفق ــده و دلگی آزارن
ــم کــه معمــاری  ــه عمــق جــان درک نکنی ــا ب ــا ت م
ــا گــچ و ســنگ  ــه ب ــن عرصــه ن ــر اســت و در ای هن
و آهــن و خــاک مــرده کــه بــا موجــودی زنــده ســر 
ــا و  ــی زیب ــود بنائی ــم ب ــادر نخواهی ــم، ق و کار داری

ــازیم. ــی بس ــه یادماندن ــتایش و ب ــور س درخ
 بناهــای زنــده تابــع اراده هــای حقیــر انســانی 

نیســتند. 
مهــم نیســت بــا چــه قصــد و نیــت و بهانــه ای آجــر 
روی آجــر می گذاریــم. خــود موجــود زنــده راهــش را 
کــج می کنــد و بــه ســمتی مــی رود کــه بایــد بــرود. 
ــاورد،  ــاد بی ــه ی ــاه را ب ــا ش ــد ت ــوا کردن شــهیاد را ه
ــاد  ــه ی ــز شــاه را ب ــدای راهــش نی ــی در ابت ــا حت ام

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 
ــش  ــت. برعکس ــده آزاد اس ــل پرن ــه مث ــد ک را ببینن
ــا آدم کــه از پــای ایــن بــرج  بــرج میــاد، از هــزار ت
رد می شــوند بپرســید ببینیــد چنــد نفــر بــا نــگاه بــه 
آن می فهمنــد وجــه تســمیه اش چیســت. واقعــاً ایــن 
ــه  ــاد چــه کســی را ب ــرار اســت می ــور ق ــار بی ن من

یادمــان بیــاورد؟
ــر  ــری فراگی ــلیقگی و بی هن ــد بی س ــی در تایی ظریف
ــه  ــت ک ــی اس ــا جای ــا تنه ــود اینج ــه ب ــروز گفت ام
دیوارهــای آجــری را خــراب می کننــد تــا بعــد 
ــد و شــکل  ــگ آجــر بزنن روی ســنگ و ســیمان، رن
ــا و قدیمــی را- در  ــای زیب ــا خانه ه آجــر بکشــند. م
حالــی کــه هنــوز زنــده بودنــد و نفــس می کشــیدند- 
خــراب کردیــم و کشــتیم، بعــد بــه جایــش روی در 
ــش  ــد از پی ــه تقلی ــیمانی، ب ــت س ــای زش و دیواره
بخاری کش هــای نــه چنــدان هنرمنــد، درخــت 
و پنجــره و گلــدان و شــکارچی و زن روســتایی 
کشــیدیم، حقیقتــاً قومــی عجیــب و حیــرت انگیزیم. 
ــره و  ــان را تی ــمان آبی م ــت آس ــزار زحم ــه ه اول ب
تــار می کنیــم تــا بعــداً بــا صــرف هزینه هــای بســیار 
روی دیوارهــای شــهر، آســمان آبــی را نقــش کنیــم. 
انــگار یــاد آســمان آبــی برایمــان خوشــایندتر و کــم 

ــی اســت.  ــر از اصــل آســمان آب هزینه ت
 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 
ــی  ــاختمان قدیم ــان س ــت هم ــی حرم ــم. حت نداری
ــه  ــتیم نگ ــم نتوانس ــروطه را ه ــد مش ــس عه مجل
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 

ــم.  ــل کردی ــدام عاج اق
هــم ملــی شــدن صنعــت نفــت مهــم اســت و هــم 
ــه  ــک ب ــع ذل ــرداد ســی و دو، م بیســت و هشــت م
ــه  ــا ب ــود ی ــدازه یــک کــف دســت هــم بنــای یادب ان

ــاخته ایم. ــان نس ــان برایش ــا یادم ــول امروزی ه ق
ــگ  ــامی و جن ــاب اس ــرداد و انق ــزده خ ــرای پان  ب
هشــت ســاله هــم کاری نکردیــم. تنهــا هنــری کــه 

بالی بد سلیقگی
از برج میالد تا نقش دیوارها

سید علی میرفتاح
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تــوی ایــن ســال ها بــه خــرج داده ایــم مصــرف 
بــوده. مناســبت ها  و  اســم ها  بی رویــه  

ــهدا و  ــوده ش ــی الزم نب ــه و ذوق ــه هزین ــا ک ــر ج  ه
ــا آنجــا  ــم، ام مناســبت های تقویمــی را خــرج کرده ای
کــه قــرار بــوده بنایــی بســازیم یــا اثــری هنــری ابــداع 
ــم کــه  ــادی نکرده ای کنیــم، همیــن بهتــر کــه کار زی
ــه  ــه مای ــدک کاری هــم کــه صــورت گرفت ــن ان همی

شــرمندگی اســت.
 )خــوب اســت اول کتــاب خــودم را متعهــد کــردم تلــخ 
ــتم  ــای دس ــر گردش ه ــم ... ب ــیاه ننویس ــت و س و زش
لــگام بزنــم و ذهــن معیــوب و عیــب یابــم را مهــار کنم 

امــا اندکــی بعــد.

 فعــام بگذاریــد گفتنی هــا را کــه بایــد گفــت، 
بگویــم.( نمی خواهــم خودمــان را بــا اروپایی هــا 
مقایســه کنــم، امــا مــن بــاب درک فاجعــه، همیــن 
ــذاب  ــروف و ج ــای مع ــان یادمان ه از روی حافظه ت
ــد  ــل دوم را بشــمرید و بع ــن المل ــا از جنــگ بی اروپ
ببینیــد مــا بــه ازایــش مــا در ایــن مملکــت ثروتمنــد 
ــم. تهــران ســرش  ــاع مقــدس چــه کرده ای ــرای دف ب
در  خرمشــهر  و  آبــادان  االن  همیــن  بخــورد،  را 
ــردم  ــه م ــورند ک ــهرهای کش ــن ش ــره محروم تری زم
ــی از داشــتن آب آشــامیدنی ســالم  مظلومشــان حت
محرومنــد. واقعــاً کــه مــا در بنــد نقــش ایــوان 
گرفتاریــم. مــا ناراحتیــم کــه چــرا یادمــان آبرومندانه 

بــرای دفــاع مقــدس نســاخته اند و در بازســازی، 
ــا  ــه ج ــوب ب ــردم جن ــت م ــانه هایی از مظلومی نش
نگذاشــته اند، غافــل از اینکــه آبــادان و خرمشــهر، بــه 
همیــن صــورت هــم نشــانه و نمــاد مظلومیــت مــردم 

ــد. آن دیارن
بــر آنچــه گفتــم- اگــر چــه یــک از هــزار هم نیســت- 

یــک نکتــه کلیــدی را هــم بایــد اضافــه کنم.
ــی  ــم زیبای ــش بصــری و فه ــا دان ــر ب معمــاری و هن

ــد. شناســی عجیبن
نمی شــود فهــم زیبایــی شناســانه نداشــت، امــا 
ــر دارد.  ــمه و آرت ورک نظ ــک و مجس ــاره فرس درب
ــی از  ــا گروه ــنگ دنی ــهرهای قش ــرم در ش ــه نظ ب
هنرمنــدان و عالمــان بــا وقــوف بــر مســائل شــهری و 
تاریخــی و اجتماعــی، همــواره نظــارت می کننــد تــا 
شهرشــان زشــت نشــود و چشــم و گــوش شــهروندان 

ــه ســمت زشــتی تربیــت نشــود. ب
 اگــر عابریــن و رهگــذران، یــک نقاشــی بــد و مبتــذل 
ــه  ــد، ب ــی ببینن ــدان اصل ــر روز در می ــت را ه و زش
ــد تربیــت خواهــد شــد  طــور طبیعــی چشمشــان ب
ــد و  ــد ش ــل خواه ــار خل ــی دچ ــان از زیبای و درکش
دیگــر قــادر نخواهنــد بــود زشــتی را از زیبایــی تمیــز 

دهنــد. 
چشــم و گــوش شــهروندان مزبلــه نیســت کــه 
شــهرداری ها آثــار هنــری و زبالــه را در هــم در 
ــواره  ــره و کاردان هم ــی خب ــک گروه ــد. ی آن بریزن
ــا و  ــهر زیب ــی ش ــره اصل ــه چه ــد ک ــت می کن مراقب
نشــاط آور باشــد. مقایســه کنیــد ایــن تــاش بــرای 
ــا  ــهرهای م ــون در ش ــه تاکن ــا کاری ک ــی را ب زیبای

شــده اســت و می شــود.
ــان  ــون خودم ــش، تلویزی ــال پی ــه س ــن دو، س  همی
نشــان مــی داد کــه در میــدان اصلــی یکــی از شــهرها، 
ــز و  ــی و زرد و قرم ــا آب ــی را ب مجســمه مرحــوم تخت

ــد.  ــگ کرده ان ــش رن بنف
ــه  ــتی و ن ــه بازخواس ــوده و ن ــی ب ــه نظارت ــی ن یعن
ــد  ــگ داده ان ــطل رن ــو و س ــم م ــد قل ــی. چن مدیریت
بــه کارگــران تــا برونــد و تختــی را بــه نمــاد 
ــن  ــوی همی ــد. ت ــد و برگردن ــل کنن ــهربازی تبدی ش
ــه روزی  ــت ک ــب اس ــمه نص ــک مجس ــد ی راه دماون
هــزار نفــر حداقــل آن را می بیننــد و از کنــارش 
ــان  ــن مجســمه یادم ــوده ای ــرار ب ــد. ق ــور می کنن عب
ــاب در  ــه کت ــت ک ــه ای اس ــد. بچ ــاز و اذان باش نم
دســت، دســت دیگــرش را روی گوشــش بــرای اذان، 
ایــن مجســمه را فکــر کنــم بــه همــان صنعتگرانــی 
ســفارش داده انــد کــه آهــو و مرغابــی و فرشــته بــرای 

می ســازند.  فــواره دار  حوض هــای 
ــاخته اند  ــد س ــت و ب ــاس و زش ــدری آن را قن ــه ق ب
ــردم  ــد، م ــش می خندن ــادی از دیدن ــردم ع ــه م ک
ــر  ــل هن ــد و اه ــش نمی کنن ــًا نگاه ــت اص فرودس

افســوس می خورنــد و ســر تــکان می دهنــد.
ــم  ــذ ه ــن کاغ ــاد م ــوی از هفت ــم مثن ــر بزن ــال اگ  مث
تجــاوز می کنــد. عرضــم ایــن اســت کــه قبــل از یادمان 
بایــد تکلیفمــان را بــا مفاهیــم زشــتی و بدســلیقگی و 

کــج فهمــی از هنــر و معمــاری روشــن کنیــم.
برگرفته از کتاب: تهران من)حرف هایی درباره  زشت و زیبای پایتخت(

گ امیر اردالن
 )بازی با سایه ها( / طرح : هوشن
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جهانگیر صفاوردی

حمید میرخانی

هوشنگ امیر اردالن

اولیــن جلســه قضــاوت درس کارگاه یک دانشــجویان 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات 
ــد  ــدرس ارجمن ــا م ــراه ب ــاه 95 هم ــران در تیرم ته
جنــاب آقــای دکتــر معینــی در شــرکت مهندســین 

مشــاور آتــک برگــزار شــد. 
ــک  ــاور آت ــین مش ــان مهندس ــی از کارشناس جمع
ذواشــتیاق،  مهنــدس  آقــای  جنــاب  جملــه  از 
آقــای  جنــاب  اردالن،  مهنــدس  آقــای  جنــاب 
مهنــدس  آقــای  جنــاب  و  میرخانــی  مهنــدس 
داشــتند  حضــور  جلســه  ایــن  در  صفــاوردی 
را بخــش  ایــن  کارشناســی  و  داوری   کــه 

دانشــجویان  ارائــه  موضــوع  بودنــد.  دار  عهــده   
ــان جهــت  ــای اســتان گی شناســایی شهرســتان ه
شــناخت چشــم اندازهــا و پتانســیل هــای موجود آن 
شــهر جهــت توســعه توریســتی، کشــاورزی، صنعتــی 
و . . . بــود کــه در چهــار گــروه تشــکیل و  ارائــه خــود 
ــا معرفــی شهرســتان هــای فومن،صومعــه ســرا،  را ب
شــفت و بنــدر انزلــی آغــاز نمودنــد و هــر گــروه پــس 
ــم،  ــاحت، اقلی ــی مس ــت جغرافیای ــی موقعی از بررس
تاریــخ و شــغل افــراد  بــه جاذبــه هــای گردشــگری و 
بهبــود جــذب توریســت در ایــن مناطــق پرداختنــد.

جلســه دوم با ترکیب 6 گروه 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 

ــد. ــه ای گفتن ــهری و منطق ش

قضاوت نهایی دانشجویان کارگاه یک
دانشگاه آزاد اسالمی/ واحد علوم تحقیقات 

برنامه ریزی منطقه ایی و شهری

گزارشگر:الهام قاجار

ــی را  ــه مرغ ــه قلع ــه 17 محل ــوم: منطق ــروه س  گ
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 

ــد. ــه گفتن آن محل
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 
ــی مشــکات و نیازهــای  ــه معرف محــات موجــود ب
ــه،  ــت محل ــی و مثب ــای منف ــی ه ــاکنین، ویژگ س
ــب  ــله مرات ــات، سلس ــداد طبق ــه، تع ــت ابنی کیفی
راه هــا و . . . پرداختنــد در انتهــا چشــم اندازهــا 
و سلســله مراتــب پیشــنهادی خــود را ارائــه دادنــد. 
ــا،  ــه مســائل شــناخت،تاریخچه، جغرافی ــن ب پرداخت
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 
ــجویان  ــرای دانش ــوع، ب ــا موض ــط ب ــواالت مرتب س
ــد  ــی کردن ــاد م ــی را ایج ــوب و غنیمت ــت خ فرص
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 

ــوند. ــنا ش ــی آش ــط و فضــای کار واقع محی

دکرت مهدی معینی

صمد ذو اشتیاق در جمع دانشجویان میهامن
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تهــران قدیــم، شــهري قابــل درک بــود. امــا تهرانــي 
ــت. ــده اس ــارج ش ــم، از درک خ ــا مي بین ــن روزه ــه ای  ک

امــا  تهــران  دارد.  محــدوده اي  یــک  شــهري  هــر   
ــت و  ــخص اس ــهر مش ــرآغاز ش ــه س ــدارد؛ ن ــدوده اي ن مح
ــه  ــده و ب ــروع ش ــا ش ــت از کج ــوم نیس ــش. معل ــه پایان ن
 کجــا ختــم مي شــود. اکوسیســتم ایــن شــهر ویــران شــده. 
ــهر  ــن ش ــگار در ای ــز ان ــده اند و همه چی ــراب ش ــا خ باغ ه
ویــران شــده و بــه جــاي ایــن ویرانــي هــم، ســاختمان هایي 
ــاال  ــط ب ــد و فق ــي ندارن ــچ هویت ــه هی ــربرآورده اند ک س

ــد. ــوه را گرفته ان ــاي ک ــد و نم رفته ان
ــز را از  ــا همه چی ــاده ت ــهر افت ــي روي ش ــگار اختاپوس  ان
خانه هــاي  قدیمــي،  کوچه هــاي  باغ هــا،  ببــرد؛  بیــن 
شــهر  آن  هرآنچــه  و  درخت هــا  ییاق هــا،  قدیمــي، 
قدیمــي دوست داشــتني و قابــل درک داشــت، خــورده 
ــاي ده،  ــا آپارتمان ه ــاي آنه ــه ج ــه و ب ــن رفت ــده، از بی ش
ــاده رو  ــه پی ــهري ک ــت. ش ــه اس ــاال رفت ــه ب ــت طبق بیس
نــدارد؛ پیاده رویــي کــه جــزو حقــوق اجتماعــي شــهروندان 
اســت. شــهر شــهریت خــود را از دســت داده. تهــران دیگــر 
ــهر را از  ــان ش ــه ها، ج ــدارد و دالالن و نوکیس ــهریتي ن ش
آن گرفتنــد و بــه جــاي آن ســاختمان هاي ده، بیســت 

ــن  ــن ای ــراي م ــاختند. ب ــواره س ــاي بدق ــه و برج ه طبق
ــر از  ــم دیگ ــم کاري ه ــر مي کن ــه. فک ــت رفت ــهر از دس ش
کســي برنمي آیــد. ایــن شــهر دیگــر، نــه آن شــهر قدیمــي 
دوست داشــتني قابــل درک مي شــود و نــه تبدیــل بــه 
شــهر دیگــري کــه شــهریت تــازه خــود را دارد و خاطــرات 
ــه  ــد در حافظ ــه بای ــهري ک ــازد. ش ــود را مي س ــازه خ ت
جمعــي محفــوظ بمانــد، دیگــر در حافظــه جمعــي نیســت. 
ــه  ــاري ک ــاي معم ــا قواره ه ــي ب ــه جمع ــن حافظ ــون ای چ

زندگــي در آن انجــام مي گرفتــه، محفــوظ مي مانــد. 
ــب و  ــب و غری ــاري عجی ــه معم ــن هم ــا ای ــاال ب ــا ح ام
ــود  ــهر وج ــراي ش ــاص ب ــاري خ ــر معم ــب، دیگ بي تناس
ــري  ــي و هن ــه فرهنگ ــه حافظ ــي ک ــا مکان های ــدارد. ی ن
شــهر را حفــظ مي کردنــد، دیگــر از بیــن رفتــه اســت. بــه 
عنــوان مثــال اللــه زار قدیمــي در تهــران، بخشــي از حافظــه 
ــن  ــرداد، ای ــاي 28 م ــد از کودت ــا بع ــود. ام ــري شــهر ب هن
ــد  ــد و بع ــل کردن ــایند تبدی ــي ناخوش ــه محل ــان را ب خیاب
ــه جــاي آنکــه  از انقــاب هــم کــه دیگــر خــراب شــد و ب
دوبــاره بــه مرجعیــت فرهنگــي و هنــري خــود بــاز گــردد، 
ــهري  ــن ش ــد. در چنی ــاخته ش ــپ س ــراغ و الم ــاژ چ پاس
ــد  ــا بخواهن مــردم چطــور حافظه جمعــي داشــته باشــند ی

آن را حفــظ کننــد. مردمــي کــه در شــهر بي حافظــه 
زندگــي مي کننــد، پاي شــان روي زمیــن نیســت.

 وقتــي بــه آدم هایــي کــه در ایــن شــهر راه مي رونــد 
ــترک  ــي مش ــه جمع ــچ حافظ ــدون هی ــم، ب ــگاه مي کنی ن
ــاال  ــد. ح ــوا راه مي رون ــردم روي ه ــم م ــاس مي کنی احس
دیگــر خیلــي دیــر شــده و نمي تــوان درمقابــل ایــن همــه 
ویرانــي و از دســت رفتــن، کاري کــرد، شــهر را دوبــاره آبــاد 

کــرد و ســاخت.
ــن شــهر  ــان در ای ــن همچن ــا، م ــرد ام  کاري نمي شــود ک
زندگــي مي کنــم. همچنــان در خیابان هــا راه مــي روم، 
ــم  ــرت مي کن ــي معاش ــا مردم ــینم و ب ــا مي نش در کافه ه
کــه مهربــان هســتند. مــن نــه بــا ایــن شــهر، کــه بــا مــردم 
مهربانــش زندگــي ام را ادامــه مي دهــم. چــون لجــوج 
هســتم و دوســت داشــتن مــردم از طبیعــت کودکــي مــن 
ــهري  ــم. در ش ــهر مي مان ــن ش ــردم در ای ــا م ــد، ب مي آی
و  تاخــت  در  و  نشــدم  آن  خویشــاوند  هیچ وقــت  کــه 
ــاال  ــت داد و ح ــود را از دس ــل درک ب ــه قاب ــا، هرآنچ تازه
ــه گســترش هرآنچــه نازیباســت  درک نشــدني و ســخت، ب
ادامــه مي دهــد و شــهري رهــا شــده اســت. و چــاره اي هــم 

ــم. ــم نیســت و نداری ــاره اي ه ــدارم. چــون چ ن

برگزاری مجمع عمومی 
 عادی سالیانه بطور

  فوق العاده
  انجمن صادر کنندگان

 خدمات فنی و مهندسی ایران

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بطــور فــوق العــاده انجمــن 

ــن و  ــای انجم ــور اعض ــا حض ــر 95 ب ــنبه 12 مه در روز دوش

مناینــدگان وزارت کار و اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار گردیــد.

ــاب آقــای مهنــدس انصــاری رئیــس  ــدا جن در ایــن جلســه ابت

ــس از آن  ــد و پ ــراد منودن ــن ســخنانی ای ــره انجم ــات مدی هی

بــا نظــر اعضــا رئیــس جلســه جنــاب آقــای منوچهــر ملکیانــی 

ــی و حســن  ــرج عمران ــان ای ــر ناظــر جلســه آقای ــرد، دو نف ف

مهــدی و منشــی جلســه آقــای دکــرت غــروی انتخــاب شــدند.

ــره  ــات مدی ــزارش هی ــه گ ــا ارائ  ســپس جلســه کار خــود را ب

ــری جهــت  ــس از آن رای گی ــازرس انجمــن ادامــه داد و پ و ب

انتخــاب هیــات مدیــره و بازرســان صــورت پذیرفــت کــه نتیجه 

رای گیــری پــس از شــامرش آرا بــه ترتیــب زیــر رقــم خــورد .

شــدگان معرفــی  لیســت  از  منتخــب  اصلــی   اعضــای 

 تشکل های موسس انجمن :

1.آقای فرامرز مفتخر با 155 رای

2.آقای محمد حسن بدیع با 151 رای

3.آقای فرزام منوچهری با 140 رای

4.آقای اسامعیل مسگر پور طوسی با 109 رای

اعضای اصلی منتخب از لیست آزاد داوطلبین : 

1.آقای محمد رضا انصاری با 147 رای

2.آقای قباد چوبدار با 147 رای

3.آقای محمد امیرزاده با 113 رای

4.آقای پرویز رضایی با 113 رای

5.آقای محمد ابوطالبی با 104 رای

6.آقای مجید ابریشمی با 102 رای

7.آقای ساعد مسعودی با 87 رای

8.آقای ایرج گالبتونچی با 74 رای

9.آقای علیرضا کدخدایی با 73 رای

اعضای علی البدل منتخب:

1.آقای بهمن صالحی با 73 رای

2.آقای فرزین مهدیار با 68 رای

ــراد  ــه اف ــده وزارت کار رتب ــر مناین ــق نظ ــه طب ــح اینک توضی

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 :

1.آقای جعفر سبوخی

بازرس علی البدل:

1.آقای رضا آدابی

روز روز تهران است 
شهري که از شهریت افتاد

محمود دولت آبادي
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جدول سودوکو

 ســودوکو، مخفــف یــک عبــارت ژاپنــی اســت کــه خوانــده می شــود:
»سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو« 

به معنی: »ارقام باید تنها باشند« است.

هــر چنــد ایــن بــازی بــرای اولیــن بــار در یــک مجلــه پــازل 
ــار آن  ــی انتش ــت، ول ــار یاف ــال 19۷9 انتش ــی در س آمریکای
ــر  ــه ب ــتین مرتب ــرای نخس ــر ب ــتمر و پی گی ــور مس ــه ط ب
ــرگرمی  ــن س ــال 2005 ای ــن در 19۸۶ و از س ــه ژاپ ــردد ب می گ
ــابقه  ــتین مس ــت و نخس ــت یاف ــی دس ــت جهان ــه محبوبی ب
ــد. ــزار ش ــکا برگ ــا، آمری ــال 200۸ در فیالدلفی ــی آن در س مل
در ایــران بــرای اولیــن بــار روزنامــه همشــهری در ســال 13۸5 

ه. ش اقــدام بــه چــاپ ســودوکو بــه صــورت روزانــه کــرد.

数字は独身に限る
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 شــرکت ریشــه دار »آتــک« از نــگاه ادبیاتــی 
مــن بــه یــک شــهر میمانــد بــا چندیــن ناحیــه و 
گــوی و بـَـرَزن و در هــر کــدام »صاحــب دیــوان و 
دفتــر«ی- ناظــر بــر انجــام امــور و نظــم و نََســق 
ــای  ــت باره ــت و هدای ــای در دس ــه کاره دادن ب
ــر  ــه ب ــت ک ــالی اس ــی و پنجس ــر ُدوش و-... س ب
ــد،  ــده و می گذران ــته و گذران ــوال گذش ــن ِمن ای
ــه و  ــن مجموع ــاختار ای ــوده و س ــه ب ــا- آنچ اّم
ــری را  ــد نف ــه چهارص ــک ب ــوادة نزدی ــن خان ای
ــت و  ــیره ای آنس ــت عش ــته ماهّی ــرپا نگهداش َس
ــه  اســت کــه نظیــر  ــده ِشــگردی ُمدبّران ایــن پدی
ــا چنیــن جمــع اعــداد و اضــداد در کمتــر  ــرا ب آن

ــده ام. ــازمانی دی س
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 
»بی نظمــی در نظــم« هنــوز نتوانســته ام انتخــاب 

ــم. و گزینــه ای بیاب
 در کنــار ایــن سرگشــتگی شــاهد یــک شــگفتی 
ــه  ــت ک ــالگرد اس ــم س ــوده ام و آن –مراس ــز ب نی
ــتِر  ــال از خاکس ــته ب ــوس خس ــن ققن ــاره ای دوب
ــگاه  ــازه و ن ــا نفــس ت ــر مــی آورد و ب خــود ســر ب
پـُـر امیــد آرایــش و پیرایشــی را ســازمان می دهــد 
ــدِن  ــر گذران ــو و اَز س ــو- و روزی ن ــرای روز ن ب
ــوادة  ــن خان ــن خــوراِک ســفرة ای مشــکاِت تأمی

ــر انتظــار. ــه و پُ ــر هزین ــر عــرض و طــول و پُ پُ
از جملــه امکانــات کــه مثــل ســامتی و امنیــت- 
ــزی  ــرکت چی ــن ش ــد در ای ــای پنهان ان نعمت ه
بنــام »اینترانــت« شــبکه بهــم پیوســته ای را 
ــا هرکــس  ــرار نمــوده ت ــاره برق ــج ق ــد پن در پیون
برحســب کاِر دل و بــاِر ِگل از آن بهــره می جویــد، 
ــلیت ها-  ــادباش ها- تس ــت ها- ش ــاره یادداش در پ
ــا  ــز و ی ــه طن ــا«، ب ــا و گاه- »رنج نامه ه گزارش ه
بــه تاکیــد خــود را »مهنــدس پیــاده« نامیــده ام، 
ــد از  ــر بع ــراع بش ــدون دو اخت ــه ب ــی ک مهندس
ــا دســت  »آتــش« - یعنــی »چــرخ« و »اهــرم« ب

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 
ــای  ــگاهی و کانونه ــی و دانش ــة فرهنگ ــه جامع ک
ــت  ــت را غنیم ــد- فرص ــی از او دارن ــری و ادب هن
شــمرده و مبّشــر و معــّرف نظــام آراســته خانــواده 

آتــک بــوده اســت.
 اصــل رعایــت اخــاق حرفــه ای 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 
94 تاکنــون چهــار پــروژه عمــده بــه ثمــر رســیده 

ــت. ــری ها داده اس ــل باالس را تحوی
ــمینارها  ــا و س ــور در کنفرانس ه ــق حض ــا توفی ب
علمــی و حرفــه ای- همــه جــا بــه عنــوان ســخنگو 
و نماینــده پیوســته - شــأن و اعتبــار ایــن شــرکت 

دیــر پــا را بازتابانــده اســت.
 مصاحبه هائــی 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.

     چگونه من در آتک استخدام شدم!

در ســال 1351 در رابطــه بــا تهیــه و تائیــد رســاندن 
ــا،  ــگاه ه ــکار خواب ــی پیمان ــت قطع ــورت وضعی ص
ســاختمان هــای جنبــی ومحوطه ســازی 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 60 13بــا ایشــان ماقــات کــرده و بعــد از 
ــای اشــتغال مــن شــدند، توضیــح  احوالپرســی جوی
در  مایلــم  و  نــدارم  مهمــی  درآمــد  و  کار  دادم 

ــوم. ــتخدام ش ــک اس ــاور آت ــین مش مهندس
ــدام  ــاور م ــین مش ــدن مهندس ــل ش ــد از منح بع
ایشــان در بخــش دولتــی مشــغول کار بــود و اتفاقــاً 
ــود کــه آتــک از آن کارفرمــا  نماینــده کارفرمایــی ب

ــت.  ــل داش ــت تکمی کاری در دس
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 
خواجه نــوری،  الــه  عــزت  مهنــدس  آقــای  بــا 
ــی در  ــر فن ــئولیت ناظ ــا مس ــن ب ــد م ــت ش موافق
ــی  ــدر انزل ــران( بن ــذ ای کارگاه چــوکا )چــوب و کاغ
ــدن دو ســال  ــد از گذران ــه کار شــدم. بع مشــغول ب
ماموریــت - بــا موافقــت سرپرســت دســتگاه نظــارت 
و همچنیــن تائیــد هیئــت مدیــره شــرکت بــه تهران 
انتقــال یافتــه  و در دفتــر مرکــزی، مســئولیت 
ــرآورد را ــره و ب ــا کار مت ــط ب ــات مرتب ــام خدم  انج

 عهده دار شدم.

مهندس از نوع پیاده
گزارشگر:  هوشنگ امیر اردالن

 آتک و خاطره هایش

ختم 
کالم

 دلنوشته ای از گارنیک سوکسیانس
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