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مهندســين مشــاور آتــك در ســال  1360در
تهــران تأســيس و بــه شــماره  42696بــه ثبــت
رســيده اســت ابتــدا درحــوزه معمــاري و شــهر
ســازي فعاليــت خــود را آغــاز نمــود و بــه مــرور
زمــان ظــرف حــدود  37ســال فعاليــت حرفــهاي و
انجــام قریــب از1600پــروژه در قالــب  600قــرارداد
خدمــات مهندســي ،ســازمان خــود را تبديــل بــه يــك
ســازمان خدمــات مهندســي نمود كــه در كليــه زمينه
هــاي مطالعاتــي و طراحــي بصــورت خــود كفــا عمل
مــی نمايــد.
سهامداران و مديران کنونی مهندسين مشاور آتک :

مهندس فرشاد کاوه پیشه

مديرعامل و عضوهيئت مديره

مهندس عزت اله خواجه نوری

رئيس هيئت مديره

مهندس جهانگير صفاوردي

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس حسن میرمحمدی

عضو هیئت مدیره

مهندس مریم حجت

عضو هیئت مدیره

مهندس آرش ابراهیمی فخار

عضو علي البدل هیئت مديره

دکتر منصور صمیمی

عضو علي البدل هیئت مديره

بخــش هــاي مختلــف فعــال شــركت كــه زيــر پوشــش
مديريــت دفتر مركــزي فعاليت مــي نمايند ،عبارتنــد از:
آتــك تأسيســات (برقــی و تجهیــزات) -آتــك
تأسيسات(تأسيســات مکانیکــی) آتــك ســبز  -آتــك
ســازه  -آتــك انــرژي هــاي نو  -آتــك اصفهــان  -آتك
گیــان  -آتــك كيــش  -آتــک خراســان  -آتک بوشــهر
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پیام سردبیر

سخن نخست

محمد حسن بدیع
کارشناس ارشد معماری

Mohammad Hassan Badiee
Arch. M.sc

در هنــگام رقــم زدن ایــن ســطور کــه زمــان زیــادی بــه پایــان ســال
 97نمانــده بــه مطالــب بســیاری فکــر میکنــم .در هــر مــورد در
نهایــت بــه افســوس و دریــغ میرســم .بــه دور و بــر خــود کــه
مینگــرم کمتــر چهــرهای را میبینــم کــه بشــاش باشــد و بــرق
امیــد در نگاهــش باشــد .شــاید درج ایــن مطالــب در اواخــر ســال 97
کــه بــه جشــنهای نــوروز نزدیــک میشــویم ،چنــدان خوشــایند
نباشــد ،ولــی متاســفانه نمیتــوان از واقعیتهــای نــه چنــدان
شــیرین بلکــه بیشــتر تلــخ و یــا نگــران کننــده بــه آســانی عبــور کــرد
و آنهــا را نادیــده گرفــت .میگوینــد بشــر بــه امیــد زنــده اســت
و مــن هــم ایــن را بــاور دارم .آنچــه مســلم اســت بایــد ایســتاد و
پایمــردی کــرد تــا موانــع برطــرف شــوند .مصالــح حرفــهای مــا
مهندســان مشــاور در کوشــش بیشــتر بــرای ادامــهی بقاســت .در
کنــار موانــع و محدودیتهــا ،انتخابــات اخیــر تعییــن هیــات رییســه
جدیــد جامعــه مهندســان مشــاور ایــران کــه حامــی و پشــتیبان
اعضــای حرفــه میباشــد ،بســیار امیــدوار کننــده اســت .ایــن امیــد
را دارم کــه هیئــت رییســه جدیــد بــا اتخــاذ تدابیــری هوشــمندانه و
انجــام مذاکراتــی ســازنده بــا دولتمــردان محتــرم قــادر باشــد تــا
بحــران ایــن حرفهمنــدان را کاهــش دهــد و بــرای مهندســان مشــاور
احقــاق حــق نمایــد.
بــا شــکوفائی گلهــا در آغــاز بهــار و فرصــت اســتراحتی کــه بــرای
مســئوالن ،چــه در بخــش دولتــی و چــه بــرای اعضــاء و بــه ویــژه
مدیــران ارشــد مهندســان مشــاور و هیــات رییسـهی محتــرم جامعــه
پیــش میآیــد ،ایــن امیــدواری وجــود دارد کــه اگرچــه ســال 1398
را ســالی ســختتر از ســال  1397پیشبینــی میکننــد ،ولــی
حفــظ امیــد و پایمــردی در رفــع موانــع و نیــز افزایــش آســتانهی
تحمــل همــهی مــا ایــن امــکان را فراهــم میســازد تــا عبــور از
ایــن مشــکالت را کــه میتوانــد خــود فرصتهــای جدیــدی را هــم
ایجــاد کنــد ،میســر و یــا حداقــل آســانتر کنــد .بــا امیــد و نشــاط
بــه پیشــواز بهــار برویــم و بــا پــاس داشــتن جش ـنهای نــوروزی
کوشــش کنیــم غبــار انــدوه را از دلهایمــان بزداییــم.
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پیام مدیر عامل

پیام نوروزی مدیر عامل
مهندسین مشاور آتک

همکاران گرامی و عزیز :
ســال  1397بــا تمــام نشــیب و فرازهــا و بیــم و امیدهایــش،
بــا تمــام کاســتیها و مشــکالتش و همــه اتفاقــات خــوب و
بــد و بــزرگ و کوچکــش رفتــه رفتــه بــه پایــان میرســد و
ســال  1398از راه مــی رســد.
آرزو داشــتم اولیــن پیــام نــوروزی خــود را در ســمت
مدیرعامــل در شــرایط دیگــری بــه کالم در م ـیآوردم؛ در
شــرایطی کــه میشــد بســنده کــرد بــه تبریــک ســال نــو،
آرزوی ســالی خــوش و کمــی بهتــر (و حتــی نــه بهتــر ،بلکــه
بــه همــان خوبــی) .شــرایطی کــه دســت کــم از جهــات اندکی
"عــادی" نمایــد و بــه بیــان دیگــر ادامــه دادن همــان کارهایی
کــه قبــا انجــام میشــده وحفــظ همــان وضعیــت پیشــین
بــرای ادام ـهی راه "کافــی" .امــا دریــغ!
در ســالی که ســپری شــد مســایل داخلی و بیرونی شــرکت
در متنهــی الیــه ویژگــی همزمــان گردیــد .تغییــر مدیریــت
ارشــد در یــک ســازمان همــواره چالشهایــی بــه همــراه
دارد .توجــه بــه عوامــل کاهــش تالطم چــون انتخــاب اعضاء
جدیــد هیــات مدیــره و مدیر عامــل از میــان ســهامدارانی که
بیــش از  20ســال ســابقهی کار متوالــی اجرایــی در شــرکت
دارنــد ،همــان " آرامتریــن وضعیــت" اســت کــه بــاز هــم
مســائلی بــه دنبــال دارد

فصلنامه آتک
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حــال ،ایــن شــرایط مصــادف شــد بــا تقریبــا بــه صفــر
رســیدن تخصیــص بودجههــای عمرانــی دولتــی ،رکــود
شــدیدی در پروژههــای بخــش خصوصــی ،حــذف تقریبا
کامــل ســرمایهگذاری خارجــی جدیــد در پروژههــای
صنعــت احــداث در کشــور ،افزایــش سرســامآور
هزینــهی کاال و خدمــات تحــت تأثیــر افزایــش شــدید
نــرخ برابــری ارز و در عیــن حــال ،کاهــش حقالزحمـهی
خدمــات مهندســی تحــت تأثیــر کاهــش پروژههــای ارائــه
شــده و رقابــت بســیار بــاال بیــن عرضــه کننــدگان ایــن
خدمــات.
در عیــن حــال ،دورنمــای قابــل ترســیم از وضعیــت
اقتصــادی و کســب و کار در ســال پیــش رو نیــز نویــد
تغییــرات قریــب الوقــوع مثبتــی را نمیدهــد .امــا در
چنیــن وضعیتــی ایــن جمل ـهی «پیتــر دراکــر» فقیــد چــه
بــه گــوش خــوش آهنــگ و مناســب مــی رســد کــه:
"بهتریــن راه پیشگویــی آینــده ،ســاختن آن اســت" .بــه
جــرات میتوانــم بگویــم بــرای مــا هیــچ راه دیگــری
وجــود نــدارد .انتظــار رســیدن آینــده ،آینــدهی مــورد
انتظــار مــا را بــه همــراه نخواهــد آورد .حــاال کــه هیــچ
چــاره دیگــری نداریــم ،بایــد آینــدهی مــورد انتظارمــان
را –حداقــل بــه قــدر بضاعــت -خــود بنــا کنیــم.

مایــهی شــادمانی اســت کــه میبینیــم همــه تالشهایــی
کــه در طــی ســال  1397بــرای ســاختن آینــده کــم
مخاطــره انجــام شــده و همراهــی صمیمانــه و تحمــل
مشــکالت و ســختیهای فــراوان از ســوی همــه همــکاران
عزیــز مؤثــر افتــاده اســت .بــا وجــود همــهی نامالیمــات
و بــاال و پایینهــای ســال ،در پایــان موفــق شــدیم
بخــش قابــل توجهــی از تعهــدات معوقــه شــرکت را بــه
همــکاران ،ســهامداران ،نهادهــای دولتــی (بیمــه و مالیــات)
و گروههــای برونســپاری و ســایر تأمینکننــدگان
تجهیــزات و خدمــات مــورد اســتفاده شــرکت بــه انجــام
برســانیم .عــاوه بــر آن ،زمینههــای تــداوم فعالیــت
شــرکت را بــا عقــد قــرارداد دو پــروژهی طــرح و ســاخت،
دو پــروژهی طراحــی جدیــد و تمدیــد قراردادهــای چنــد
پــروژهی نظــارت فراهــم کنیــم .همــه اینهــا باعــث شــده
اســت امیــدوار باشــم اگــر اتفــاق خیلــی بــد و جدیــدی
پیــش نیایــد ،ســال  98را نیــز بــه ســامت خواهیــم گذرانــد
و اگــر هــم مشــکل جدیــدی تولیــد شــود ،حتمــا بــه یــاری
همــکاران و یــاران صمیمــی بــرای آن راهحلــی خواهیــم
یافــت .بــه بیــان دیگــر ،بســیار خوشبیــن هســتم کــه
بــرای عبــور ایمــن از ســال  1398توش ـهی الزم را فراهــم
نمــوده باشــیم.
در چنیــن شــرایط ســخت و بحرانــی ،تأســف برانگیزتریــن
اتفاقــی کــه ناگزیــر مینمایــد ،تضعیــف و صدمــه دیــدن
منابــع انســانی اســت؛ موضوعــی کــه مــی بایــد در ســطح
مدیریــت کالن جامعــه بســیار مــورد توجــه قــرار گیــرد.
تســریع رونــد مهاجــرت و تغییــر شــغل و مســیر زندگــی
بــرای افــرادی کــه بــا وجــود بهرهمنــدی از تخصــص و
تجربــهی کافــی در یــک پیشــه بــه دلیــل از دســت دادن
شــغل و یــا کافــی نبــودن درآمــد ناشــی از اشــتغال جــاری،
ناگزیــر از تغییــر آن میگردنــد ،یکــی از ناگوارتریــن
پیآمدهــای چنیــن وضعیتــی اســت .آرزو دارم همــهی
شــرکتها و ســازمانهای فعــال در عرصــهی صنعــت
احــداث بــا تــاش و بــا توجــه و چشــم بــاز ،همـهی امکانات
و تــوان فکــری و فیزیکــی خــود را در خدمــت پاســداری از

ایــن ثــروت ملــی بــه کار بندنــد و امیــدوارم بزرگتریــن
موفقیــت ســازمان بــزرگ مــا نیــز در آخــر همیــن باشــد .به
خــود متذکــر شــویم کــه دورهی تجدیــد حضــور یــک نســل
فرهیختــه ،دانشــمند و دارای تجربــه از زمانــی کــه شــرایط
بــرای بــه وجــود آمــدن آن فراهــم گــردد ،بــا خوشبینــی
بــه بیــش از یــک دهــه میرســد و چــه بســا کــه اصــوال
بازگشــت بــه دوران اولیــه امــکان پذیــر نباشــد .ســرمایهی
انســانی تنهــا عامــل اصلــی و بــدون جایگزیــن توســعه و
پایــداری اســت و بــه عنــوان یــک وظیفـهی اصلــی در بیــن
مدیــران تمــام ســطوح کشــور و بــه طریــق اولــی ســازمان
مــا ،مــی بایــد در مرکــز توجــه قــرار داشــته باشــد.
آغــاز فصــل بهــار و نــوروز در هــر شــرایطی نویــد
دهنــدهی رویشــی نــو و حرکتــی جدیــد بــه ســوی بهتــری
و بهــروزی اســت .حرکتــی کــه چنانچــه بــا ارادهی ســترگ
جمعــی صمیمــی از یــاران هــم راســتا پیونــد خــورد،
بیگمــان نویــد بخــش آینــدهای دلخــواه و مــورد انتظــار
خواهــد بــود .در ســال نــو بــرای همگــی رویشــی نــو،
ارادهای ســترگ ،جمعــی صمیمــی و هــم راســتا از یــاران
یــک دل و آینــدهای دلخــواه و درخشــان آرزو میکنــم.

سالمت ،شاد و پیروز باشید.
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وفای یک همکار

محمد حسن بدیع
کارشناس ارشد معماری

Mohammad Hassan Badiee
Arch. M.sc

تابســتان ســال  1370کــه کارم را در آتــک شــروع کــردم،
بــا او آشــنا شــدم .چهــرهای جــدی داشــت و بســیار پــرکار
مینمــود .او بــا یــک همــکار دیگــر ،بخــش منشــیگری آتــک
را تشــکیل میدادنــد و الحــق هــم بســیار خــوب از پــس
وظایــف خــود برمیآمدنــد.
از آن زمــان تــا دی مــاه ( 1397بــه جــز وقفــه ای  3-2ســاله)
همــواره اتــکای همــکاران و بــه ویــژه مدیریــت شــرکت و
همــکاران بخــش منشــیگری ،کــه اکنــون دیگــر تعدادشــان
قابــل توجه شــده بــود ،بــرای دسـتیابی بــه هرگونــه اطالعات
اداری مربــوط بــه ســوابق آتــک بــه الــی چایچیــان وابســته
بــود .همیشــه بــا روی خــوش و آرامــش بــا مخاطبــان خــود،
چــه همــکاران درون شــرکت و چــه اربــاب رجــوع ،برخــورد
میکــرد و ســعی در جلــب رضایــت مخاطــب خــود را داشــت.
الــی چایچیــان عزیــز پــس از بیشــتر از  30ســال همــکاری
بــا آتــک ،در حقیقــت وفادارتریــن و ماندگارتریــن همــکار
غیــر ســهامدارار آتــک میباشــد کــه در دی مــاه  1397بــه
درخواســت خــودش بــرای صــرف وقــت کافــی بــه خانــواده،
بازنشســته شــد ،اگــر چــه بــه بــاور مــن هنــوز ســالها جــا
داشــت (و دارد) کــه از ظرفیتهــا و تواناییهــای او در
آتــک اســتفاده شــود .چایچیــان بــه طــور مســلم یکــی از بــا
ارزشتریــن اعضــای خانــواده بــزرگ آتــک اســت و اطمینــان
دارم کــه هرجــا بــه وجــودش و اطالعاتــش نیــاز باشــد ،از
هیچگونــه مســاعدتی دریــغ نخواهــد کــرد.
بــرای او و خانــواده گرامــیاش و همچنیــن دختــر دوســت
داشــتنی او آرزوی ســامتی و موفقیــت دارم و آرزو میکنــم
کــه هیـچگاه همــکاران آتــک را از دیــدار خــود محــروم نســازد.

WINTER 2019

www.atec-ir.com

ATEC QUARTERLY
atec.consultants

9

صمد ذواشتیاق
Samad Zoueshtiagh

قصــهی غــم بــزرگ
«صمــد» و طــرح
جامــع شــهر تهــران
شــاید کســی از همســایههای «صمــد
ذواشــتیاق» در «شــهرک آپادانــا»
ندانــد مــردی کــه در یــک آپارتمــان
معمولــی کنــار آنهــا ســکونت دارد،
یکــی از شهرســازان برجســتهی نســل
ماســت؛ مــردی کــه پــول و ثــروت،
هیـچگاه برایــش آن قــدر جــدی نبوده
کــه باورهــای انســانی و دغدغههــای
حرفــهای اش؛ حتــی بــا وجــود نیــاز
بــه تامیــن هزینههــای ســنگین دوا و
دکتــر بیمــاری توان فرســای بیســت و
چنــد ســالهاش.
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آنهــا کــه در محیــط کار ،از دور بــا ذواشــتیاق ســر و کار دارنــد ،او
را بــا چهــرهای جــدی و اخمــو میشناســند و البــد هیــکل تنومنــد
و صــدای بــم و پرتشــر او هــم جریــان را بــرای بعضیهــا کمــی
ترســناک کــرده اســت .امــا همکارانــی کــه از نزدیــک بــا او ارتبــاط
دارنــد ،میداننــد کــه در پــس چهــرهی اخمــوی صمد ،قلبــی مهربان
میتپــد کــه غص ـهی همــه را میخــورد و بــرای همــگان دائم ـ ًا در
تالطــم اســت .او بــه غولــی میمانــد کــه نــه تنهــا ترســناک نیســت،
بلکــه خیلــی هــم مهربــان و دوســت داشــتنی اســت .هیـچگاه از یــاد
نمیبــرم خاطــرهی روزی را کــه ذواشــتیاق نامــهی دریافتــی از
پســرکی بیسرپرســت را بــرای مــا میخوانــد .پســرک ،بابــت پــول
کفــش و لباســی کــه صمــد بــرای او و دوســتانش فرســتاده بــود،

حمید کرامتی نژاد
کارشناس ارشد معماری

Hamid Keramati nejad
Arch. M.sc

تشــکر کــرده بــود و صمــد را «پــدر» خــود خطــاب کــرده
بــود .صمــد وقتــی آن نامــه را بــا لحــن پرصالبتــش بــرای مــا
میخوانــد ،صدایــش چنــد بــار لرزیــد ،تــا آن کــه بــه واژهی
«پــدر» رســید و دیگــر نتوانســت صــدای خــود را کنتــرل کنــد.
مــرد پنجــاه و چنــد ســاله بــا خوانــدن یادداشــت یــک کــودک،
خــود همچــون کودکــی میگریســت و مــن کــه ســرم را پاییــن
انداختــه بــودم ،میدیــدم آن هیــکل تنومنــد چطــور بــه خــود
میلــرزد.
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و امــا چیــزی کــه از اخــاق ذواشــتیاق در بیــن
آشــنایان معروفیــت دارد ،رک گویــی اوســت.
دوســتانش میداننــد کــه ظاهــر و باطــن ایــن مــرد،
یکــی اســت و زبــان و دلــش همــراه همانــد .بعضــی،
از ایــن رک گویــی میرنجنــد و لحــن تلخــش را بــه
دل میگیرنــد .مــن ،امــا ایــن تلخــی را رضایتمندانــه
تحمــل میکنــم و او را ســتایش میکنــم .گمــان
میکنــم اگــر در مقابــل ایــن همــه مردمــی کــه در
جامعــهی مــا ،بــا نقــاب زندگــی مــی کننــد ،تعــداد
بیشــتری آدم مثــل ذواشــتیاق داشــتیم ،اوضاعمــان
خیلــی بهتــر از ایــن بــود.
ذواشــتیاق ،امــا بابــت ایــن زبــان ســرخ و تلــخ
(بخوانیــد صداقــت و شــفافیت) ،بهــای ســنگینی را در
زندگــی پرداختــه و گاهــی درســت یــا غلــط ،کارش به
قهــر و جدایــی کشــیده اســت .او بــا کســی شــوخی
نــدارد و هیــچ جــوری زیــر بــار حرفــی کــه احســاس
کنــد زور اســت ،نم ـیرود.
و امــا اگــر بخواهــم از جایــگاه این شهرســاز جســور
و رکگــو در حرفــه بگویــم ،بایــد بــی اغــراق بگویــم
کــه هــم نســان او و از جملــه امثــال بنــده بســیار
مدیــون او هســتیم؛ مدیــون کارشناســی خــاق کــه
حتــی بعضــی واژههای فارســی حرفهی شهرســازی
را نخســتین بــار از زبــان و قلــم او گرفتهایــم.
صمــد ،خالقیــت در کار و شــوق رشــد در حرفــه را
از همــان دوران دانشــجویی در ســر داشــت؛از همــان
زمانــی کــه مســئول واحــد عکــس اولیــن مجلــهی
تخصصــی معماری کشــور ،یعنــی «هنــر و معماری»
در ســالهای پیــش از انقــاب شــد .پــس از آن،
ســالها فعالیــت در حوزههــای مختلــف شهرســازی،
از او کارشناســی صاحــب اندیشــه و نظریــه پــرداز
ســاخت .افســوس کــه در اوج شــکوفایی حرفــهای،
ناگهــان آن بیمــاری لعنتــی بــه ســراغ او آمــد و ایــن
گونــه بــود کــه ذواشــتیاق درگیــر بــا بیمــاری،
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نتوانســت تمــام توانــش را بــرای حرفــه و زندگــی بــه کار گیــرد.
گرچــه او بــاز همــان ذواشــتیاق بــا روحیــه و تالشــگر باقــی مانــد.
امــا آنچــه کــه عصــارهی دانــش و تواناییهــای صمــد بــه عنــوان
شهرســاز بــود ،در بزرگتریــن طــرح شهرســازی پــس از انقــاب
کشــور ،تــا آن زمــان (اواخــر دهـهی هفتاد) تجســم یافت .پــروژهای
بــرای مهــار مشــکالت لجام گســیختهی کالن شــهر تهــران؛ قرعهی
انجــام ایــن کار بــزرگ یعنــی «طــرح جامــع ســاماندهی تهــران» ،بــه
نــام «مهندســین مشــاور آتــک» زده شــد .و چــه فرصــت بزرگــی
فراهــم شــد بــرای مردانــی کــه دلــی بــزرگ بــرای انجام کارســتانی
بزرگ داشــتند.
شــاهد بــودم کــه ذواشــتیاق در کنــار مهندس مجلســی با چــه ذوق
و اشــتیاقی بــرای ایــن طــرح زحمت میکشــید .پــروژهای دشــوار و
پیچیده برای پایتختی که کلکســیونی از مشــکالت بغرنج را در خود
انباشــته بــود .و اینــک تیمــی از کارشناســان خبــرهی شهرســازی،
ترافیــک ،جمعیــت ،اقتصــاد ،محیــط زیســت و ...ســرانجام ایــن طرح
بــزرگ توســط یک تیــم از کارشناســان خبــره ،از جمله ذواشــتیاق،
بــا مدیریــت مهنــدس مجلســی تدویــن شــد و پــس از تصویــب در
شــورای عالــی شهرســازی ،بــرای اجــرا در اختیــار شــهردار جدید
پایتخــت ،قــرار گرفــت .آقــای شــهردار (کــه ظاهــراً دیــدگاه ه خــود
را برتــر از طــرح مصــوب شــورای عالــی شهرســازی میدانســت)،
علنـ ًا و بــدون هیــچ تعارفــی از اجــرای ایــن طــرح ســرباز زد ،چــرا
کــه ایــن طــرح ،بــا اهــداف مــورد نظــر ایشــان جــور در نمیآمــد.

واقعیــت آن بــود کــه محدودیتهــای وضــع شــده
توســط طــرح جامــع ســاماندهی ،ماننــد هــر طــرح
هدفمنــدی مانــع از انجــام بســیاری از اقدامــات ســلیقهای
و غیرکارشناســی ،از جملــه حــراج امکانــات کالبــدی
شــهر و تراکــم فروشــی گســترده و فاجعــه آمیــز (بــه
بهانــهی درآمدزایــی) میشــد.
بــه ایــن ترتیــب ،حاصــل دســترنج و عرقریــزی روح
چنــد ســالهی ذواشــتیاق و کل تیــم دســتچین شــدهی
کارشناســان شــهری آن روزگار بــه بایگانــی ســپرده
شــد و در عــوض ،از سرتاســر نقــاط پولســاز ایــن
شــهر بیحســاب ،برجهــا ســر بــرآورد تــا ثروتهــای
هنگفــت را بــه جیــب صاحبــان ســرمایه و نوکیســگان و
رانــت خــواران روانــه کنــد و شــهری را کــه ذواشــتیاق،
رویــای بهســازی و ســاماندهی آن را داشــت ،تبدیــل بــه
بهشــت رویایــی دالالن تراکــم کنــد.
امــروز کــه کتابچــهی ارزشــمند و پامــال شــدهی
«ضوابــط و مقــررات اجرایــی» طــرح جامــع ســاماندهی
تهــران بــه قلــم ذواشــتیاق را ورق میزنــم ،دریغمندانــه
در مییابــم کــه بــه راســتی در ایــن دیــار ،چطــور
میتــوان مثــل آب خــوردن ثمــرهی ارزشــمند

کارشناســی نســلی را کــه زایندهتریــن دوران عمــر
ارزنــدهی خــود را بــا عشــق صــرف تهیـهی چنیــن طــرح
بزرگــی کــرده ،پایمــال کــرد!
امــروز صمــد در خانــهاش تنهــا نشســته و البتــه
ســایهاش را بــر ســر دوســتانش در شــبکههای
اجتماعــی گســترده اســت .او همچنــان بــه کمــک همســر
فرشــته خــوی خــود ،بــه بیمــاری کهنــهای کــه حــاال
دیگــر بــا او دوســت شــده ،لبخنــد میزنــد .اصــرار مــن
و مهنــدس بدیــع بــرای بازگشــتش بــه شــرکت ،تاکنــون
بیفایــده بــوده اســت .جــای ذواشــتیاق در شــرکت بــه
راســتی خالــی اســت .یــک بــار کــه قــرار شــد برایــش
ویــژه نامــه منتشــر کنیــم ،مخالفــت کــرد و از مــن اکیــداً
خواســت چیــزی دربــارهاش ننویســم .ابتــدا بــه او قــول
دادم ،ولــی نتوانســتم بــه حرفــش گــوش کنــم .آخــر،
راســتش احســاس کــردم شــاید تنهــا نفــری باشــم کــه
بایــد مظلومیــت او و آن طــرح جامــع شــهید تهرانــش را
بــه گــوش دیگــران برســانم.
شــاید کــه ایــن ،ادای احترامــی باشــد بــرای او و
همــهی تالشهــای صادقانــه و کارهــای خوبــی کــه
انجــام داده اســت.
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گفتگو

بررســی راهــکار بقــا و مانــدگاری

شــرکتهای بــزرگ در بحــران موجــود

صنعــت احــداث

با مهندس عزت اهلل (دادا) خواجه نوری
فصلنام ـهی «شــهر و منظر» در شــمارهی
پاییــز و زمســتان (شــمارهی  )39خــود،
مصاحبــهای را بــا مهنــدس عــزت الــه
خواجــه نــوری ،مدیرعامــل پیشــین و
عضــو هیــات مدیــرهی کنونــی «آتــک»
در خصــوص بحــران کاری مهندســان
مشــاور و راهکارهــای بــرون رفــت از
ایــن بحــران صــورت داده اســت .بــا
توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،گزیــدهای
از مصاحب ـهی انجــام یافتــه توســط ایــن
فصلنامــه ،کــه در حوزههــای طراحــی
محیطــی (معمــاری ،معمــاری منظــر،
شهرســازی ،فضــای ســبز و طراحــی
صنعتــی) ،انتشــار مــی یابد ،در شــمارهی
حاضــر فصلنامـهی آتــک ارائــه میشــود.
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چابک سازی« ،راز بقا» ....
مهنــدس عــزت الــه (دادا) خواجــه نــوری ،مدیرعامــل
«آتــک» طــی ســالهای  1373تــا  (1391بــه مــدت
 18ســال) ،کارشــناس ارشــد ســاختمان اســت و
بــا بالــغ بــر نیــم قــرن تجربــه در حــوزه ،ســوابقی
چــون عضویــت هیــات مدیــره انجمــن صنفــی صــادر
کننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ایــران ،عضویــت
شــورای هماهنگــی تشــکلهای فنــی حرف ـهای کشــور،
عضویــت نهــاد تعامــل و کمیســیون برنامهریــزی و
مســئول محــور اول ،مســئولیت کمیتــه داوری جامعــه
مهندســان مشــاور ایــران ،عضویــت انجمــن صنفــی
مدیــران فنــی و اجرایــی کشــور ،نایــب رئیســی هیــات
امنــا و عضویــت هیــات مدیــرهی موسســه تحقیــق و
توســعه صنعــت احــداث و نیــز عضویــت کمیتــهی
طبقــه بنــدی مشــاغل جامعــه مهندســان مشــاور ایــران
را قبــل از بازنشســتگی ( )1391دارا بــوده اســت .اولیــن
نفــر از ســهامداران آتــک کــه بــا هــدف نیــل بــه ایجــاد
اقتــدار بــرای ســهامداران نســل دوم آتــک ،ســهامش را
از حــدود  15درصــد در ظــرف ســه ســال گذشــته بــه
 5درصــد رســاند و در تمــام دوران مدیریتــش بــه دو
اصــل توســعهی توانمنــدی ( )enablingو برنامهریــزی
بــرای مانــدگاری ( )durabilityبــا راهکارهــای عملــی
ثابــت قــدم مانــد.
خواجــه نــوری مشــکالت مهندســان مشــاور حــال
حاضــر ایــران را ناشــی از رونــد جهانــی آن میدانــد
و راههــای مطلــوب جهــت شــکلگیری مشــاوران
جــوان را بــا اســتفاده از نــوآوری و روشهــای نجــات
مشــاوران ســابقهدار بــا روشهــای تغییــر ســاختار
توضیــح میدهــد:
«بــرای تغییــر ســازمانهای مهنــدس مشــاور از
ســنتی (وضعیــت رایــج فعلــی) بــه ســازمانهای
چابــک نــوآور بایــد بــه پنــج نکتــه توجــه کــرد :حفــظ
رضایــت کارفرمــا ،بــه جــای اینکــه کار توســط
پرســنلی انجــام شــود کــه بایــد نتیجــه را بــه مدیــر

گــزارش کنــد ،کار توســط تیمــی انجــام میشــود کــه خــود،
ســازماندهی دارد .ایــن تیــم هــا یــا در درون شــرکت شــکل
خواهنــد گرفــت یــا از خــارج شــرکت (اســتارتاپهای
فعــال طراحــی) بایــد اســتفاده نمــود ،بــه جــای انجــام کار
در چرخــهی بروکراســی ،میبایــد قواعــد برنامههــا و
گزارشــات ،از روشهــای چابــک اســتفاده و پورتفولیــو یــا
برنامههــای چابــک بــه خوبــی مدیریــت شــود ،ارزشهــای
غالــب از راندمــان و قابلیــت پیشبینــی ،بــه شــفافیت و
بهبــود مــداوم تغییــر کنــد؛ ارتباطهــا بــه جــای اینکــه یــک
طرفــه و از بــاال بــه پاییــن باشــد ،بیشــتر شــبیه مکالمــات
بــه صورتــی افقــی و رو در رو باشــد»...؛ وی معتقــد
اســت بــرای بــاز کــردن افقــی بــرای آینــده ،ضــروری
اســت از ســاختارهای مالــوف و متعــارف فاصلــه گرفــت
و بــه اقتضــای زمــان ،چرخــهی کار را بســیار نوآورانــه
برنامهریــزی کــرد.
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میخواهــم صحبتمــان را بــا الهــام از یکــی از گفتگوهــای پیشــین شــما در مــورد مهندســان مشــاور،
ـیار جالــب توجهــی را خوانــدم ،نــوع نــگاه بــه مدیریــت دفاتــر
ـاز کنــم؛ در آن گفتگــو مــوارد بسـ
آغـ
مشــاور و بــه خصــوص در آتــک و هرمــی نبــودن مدیریــت در آن و کنتــرل پروژههــا و رونــد آنهــا در
ـارکت
ـای مشـ
ـاوران در معنـ
ـودن مشـ
ـام بـ
ـهامی عـ
ـرکتها و سـ
ـت شـ
ـی ،مالکیـ
ـله مراتبـ
ـاختار سلسـ
ـک سـ
یـ
ـازمان
ـا سـ
ـراد بـ
ـاز و کار افـ
ـف سـ
ـانی و تعریـ
ـروی انسـ
ـه نیـ
ـه بـ
ـا و  ...توجـ
ـردن آنهـ
ـع کـ
ـان و ذی نفـ
کارکنـ
ـتن
ـوآوری و شکسـ
ـی از نـ
ـا نمودهایـ
ـروز ،اینهـ
ـت امـ
ـان مدیریـ
ـه زبـ
ـل و بـ
ـر آن ...در اصـ
ـواردی نظیـ
و مـ
ـاور
ـر مشـ
ـد در دفاتـ
ـگاه جدیـ
ـوع نـ
ـن نـ
ـرورت ایـ
ـه ضـ
ـما چگونـ
ـت؛ شـ
ـاور اسـ
ـر مشـ
ـول در دفاتـ
ـاختار معمـ
سـ
ـه را
ـن حیطـ
ـوآوری» در ایـ
ـر «نـ
ـد بـ
ـا تاکیـ
ـو بـ
ـای نـ
ـروز رویکردهـ
ـه بـ
ـاز بـ
ـل نیـ
ـد؟ دالیـ
ـس کردیـ
را حـ
چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟ {تجربــهی آتــک در ایــن راســتا و پروســه اعمــال ایــن تفکــر طبیعتــ ًا بــرای
ـود}.
ـد بـ
ـن خواهـ
ـرای آموختـ
ـی بـ
ـب دارای ارزش و دروسـ
مخاطـ

ســوال اولتــان بــه نحــوهی نگــرش مــن بــه موضــوع
مهنــدس مشــاور برمــی گــردد ،لــذا اجــازه میخواهــم
در ابتــدا تفــاوت تعریــف دو ســازمان مطــرح شــده
توســط شــما را از دیــدگاه خــودم توضیــح دهــم؛ دفتــر
مشــاور و مهندســان مشــاور هــر دو از جهــت پوشــش
مســائل بیمـهای و مالیاتــی کارکنــان ،اجبــار دارنــد کــه به
صــورت شــرکت ثبــت شــده در کشــور فعالیــت نماینــد.
دفتــر مشــاور ،شــرکتی اســت کــه بــا محوریــت یــک
مهنــدس شــاخص بــه انجــام خدمــات حرفـهای اشــتغال
دارد و اکثــراً بــه صــورت خانوادگــی یــا بــا همــکاری
حداقــل ســه نفــر تشــکیل میشــود و در آن ،مدیریــت در
شــرکت بــه صــورت هرمــی بــوده ،پتانســیل محــدودی
از نظــر تعــداد کار دارد .ایــن دفاتــر ،تــداوم زمانــی قابــل
توجــه پیــدا نکــرده ،بــه طــور معمــول بــا کنارهگیــری
فــرد شــاخص بــه هــر دلیلــی (فــوت یــا مهاجــرت و )...
فعالیتهــای حرفهایــش خاتمــه مییابــد .بــه عنــوان
نمونــه یکــی از قدیمیتریــن دفاتــر مشــاور ،دفتر مشــاور
 skpبــود ،کــه در دهـهی  30شمســی شــروع بــه کار در
بخــش خصوصــی کــرد و متعاقبـ ًا تعــداد قابــل توجهــی
دفاتــر معمــاری تشــکیل گردیدنــد.
مهنــدس مشــاور ،ســازمانی اســت کــه حــوزهی فعالیتش
نســبت بــه دفتــر مشــاور گســتردهتر بــوده و معمــو ً
ال
در چنــد حــوزهی مهندســی میتوانــد فعالیــت کنــد و بــه
صــورت عمــده از اوایــل دههی  1340مهندســان مشــاور
مشــغول بــه انجــام کار در پروژههــای خصوصــی
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و پروژههــای عمرانــی کشــور شــدند .گــردش کار و
مدیریــت بــا توجــه بــه انــدازه مشــاور بهوســیلهی
مدیرعامــل و بــه صــورت هرمــی و در صــورت
افزایــش تعــداد کارهــا ،قاعدت ـ ًا از سیســتمهای مدیریــت
پیشــرفتهتری اســتفاده میکننــد .مشــاور آتــک کــه مــن
هــم از موسســان آن بــودم در ســال  1360تشــکیل و ماه
قبــل ،ســی و هفتمیــن ســالروز فعالیتــش جشــن گرفتــه
شــد .در ســالهای اولیــه کــه تعــداد کارهــای همزمــان
کمتــر از ده کار بــود ،بــار اصلــی گــردش کار دفتــر
بــر دوش مدیرعامــل وقــت (جنــاب مهنــدس نصــرت اهلل
مجلســی) بــود و از ســال  1373کــه مســئولیت بــه مــن
واگــذار شــد ،دو سیاســت اصلــی بــه کمــک هیــات مدیــره
در شــرکت برنامهریــزی شــد ،اولــی توســعهی توانمندی
( )enablingو دومــی برنامهریــزی بــرای مانــدگاری
( )durabilityکــه چنــد ســال بعــد ایــن دو هــدف در
اســتراتژی مصــوب شــرکت ،راهــکار عملــی پیــدا کــرد.
جهــت توانمنــدی بــرای ایجــاد ُهلدینــگ بــزرگ مشــاوره،
با گســترش ســازمان شــرکت و اخــذ بیــش از  16رتبه از
ســازمان مدیریــت نســبت بــه تاســیس واحدهای مســتقل
داخلــی اقــدام شــد (آتــک تاسیســات ،آتــک ســازه ،آتــک
شهرســازی ،آتــک ســیویل ،آتــک منظــر ،آتــک مطالعــات
معمــاری و بعدهــا آتــک انرژیهــای نــو) و آتکهــای
منطقــهای (آتــک گیــان ،آتــک اصفهــان ،آتــک کیــش،
آتــک قــم ،آتــک زواره ،آتــک قشــم ،آتــک بوشــهر ،آتــک
خراســان و )...

و کســب ایــزو و همــکاری با مشــاوران توانمنــد و همفکر
و پیمانــکاران توانــا بــا ایجــاد مشــارکتهای مدنی«بــاک»
بــا :کیســیون ،باونــد ،ایمــن راه و چگالــش « -گامــا» بــا:
اندیشــکار ،انــرژی و صنعــت و رامــاب « -ایمــا» بــا:
ایمــن راه و «ابــا» بــا :باونــد« -اوان» بــا :تــوان« -بــرا» بــا:
برنامهریــزی و طــرح « -آتــک مســکن» با :ســرمایهگذاری
مســکن بــرای کار در ونزوئــا« -ســهم» با :باونــد ،توان و
ســینام و «آتــک شارســتان» بــا :شارســتان) با مشــاوران
خارجــی از جملــه -ARUP -VANDER – ADP -COWL
 ،LANDE -JUNG -CHYODA – ATKINSکــه ظــرف
چنــد ســال بعــد منجــر بــه ایــن شــد کــه بیــش از 70

پــروژهی هــم زمــان فعــال شــود و کادری در حــدود 600
نفــر در آتــک اشــتغال بــه کار داشــته باشــند .بــه علــت
تعــدد پروژههــا ،سیســتم مدیریــت از هرمــی بــه روش
همســطح تغییــر شــکل پیــدا کــرد و بــا ایجــاد نماینــدگان
تــام االختیــار مدیرعامــل تحــت عنــوان «مدیــر طــرح»،
هدایــت چنــد قــرارداد کــه هــر کــدام مدیــر پــروژهی
خــاص خــود را داشــت بــه آنــان ســپرده شــد .از ســال
 1385بــا تغییــر دولــت و پیدایــش سیاس ـتهای جدیــد،
مــا مجبــور بــه تجدیــد نظــر در اســتراتژی خود شــدیم و
بنــا بــر توقــف گســترش شــرکت نهادیــم و تالشمــان را
روی توانمندســازی درونــی شــرکت قــرار دادیــم.

لطف ًا در ارتباط با ماندگاری و چگونگی تحقق آن در یک مجموعه کاری توضیح بیشتری بدهید.

در مــورد مانــدگاری ،میدانیــد کــه تعریــف بیــن المللــی
شــرکت مانــدگار ،شــرکتی اســت کــه عمــر شــرکت
از عمــر موسســان آن بیشــتر شــود .همیشــه شــاهد
بســیاری از ایــن شــرکتهای مانــدگار در کشــورهای
غربــی بودیــم ،ولــی متأســفانه چنیــن شــرکتهایی در
ایــران بــه وجــود نیامــده بــود و هنــوز هــم وجود نــدارد.
وقتــی بررســی بیشــتری انجــام دادم ،متوجــه شــدم
اگــر چــه ظاهــراً شــرکتهای مانــدگار غربــی در ایــران
بیشــتر معــروف هســتند ،ولــی مهــد ایــن نــوع شــرکتها
در شــرق شــکل گرفتــه و در ژاپــن هــزاران شــرکت
مانــدگار در حــال فعالیــت هســتند .قدیمیتریــن شــرکت
ســاختمانی جهــان ،شــرکت ســاختمان کونگــو گومــی
 Kungo Gumiاســت کــه در ســال  578میــادی (1440
ســال قبــل) تاســیس شــده و اولیــن پــروژهاش ســاخت
معبــدی بــه نــام شــیتنوجی بــوده اســت کــه در ســال
 2012بــا شــرکت تاکاماتســو ادغــام شــده اســت .دومین
شــرکت مانــدگار جهــان هــم بــاز از ژاپــن بــوده کــه در
ســال  705میــادی تاســیس شــده اســت.
در ســال  1384کشــور مــا صاحــب یــک برنامــهی
 20ســاله بــه عنــوان «ســند چشــم» انــداز شــد کــه
براســاس اهــداف آن ،بایــد در ســال  1404در جایــگاه

اول اقتصــادی منطقــه قــرار بگیریــم .در گفتگوهایــم بــا
دولتمــردان و بــزرگان حرفــه همیشــه بــر ایــن نکتــه

تاکیــد مــی کــردم کــه اگــر بخواهیــم بــا اهمیتتریــن

کشــور منطقــه شــویم ،ایــن بزرگــی بایــد در همــه جهات

توســعهی کشــور دیــده شــود و لــذا در آن زمــان بایــد

صاحــب بزرگتریــن پیمانــکاران منطقــه و بزرگتریــن
مهندســان مشــاور منطقــه هم باشــیم و الزم اســت برای
ایــن امــر ،دولــت نهایــت همــکاری را بــا حرفهمنــدان

و ســازمانهای مــردم نهــاد ( )NGOبــرای توســعهی

کمــی و کیفــی داشــته باشــد کــه متأســفانه در بســیاری
از مــوارد ســازمان مدیریــت ،سیاس ـتهای خــاف ایــن

بینــش را پیگیــری مــی کــرد و میکنــد .معتقــد بــوده و
هســتم کــه بــرای ایجــاد شــرکتهای بـ ِ
ـزرگ توانمنــد و

مانــدگار کــه رکــن اصلــی ایــن بخــش از برنامــه اســت،
بایــد زیــر ســاختهای قانونــی الزم همــراه بــا ایجــاد

تســهیالت قابــل توجــه بــرای ادغــام شــرکتهــا بــا هــم

ایجــاد شــود؛ در حالــی کــه بعضــی از دســتورالعملها و
بخشــنامههای ســازمان مدیریــت در خــاف ایــن جهــت
اســت و بــه جــای آنکــه سیاســت کلــی در جهت تشــویق
و ادغــام و افزایــش تــوان باشــد ،بیشــتر باعــث تجزیــه و

کوچــک شــدن شــرکتها شــده اســت...
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در مورد چگونگی اعمال تفکر ماندگاری در آتک برایمان بگویید.

اولیــن قــدم بــرای ایجــاد ایــن مانــدگاری توجــه بــه
ســازمان حقوقــی شــرکت بــود و بــه نظــرم میرســید
قــدم اول ،ســهامی عــام نمــودن شــرکت آتــک اســت کــه
بــا دالیلــی موجــه« ،ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
کشــور» کــه جایگزیــن ســازمان برنامــه و بودجــه
شــده بــود بــا آن مخالفــت کــرد و تنهــا اجــازه داد کــه
شــرکتهای پیمانــکاری در صــورت درخواســت ،بتوانند
بــه صــورت ســهامی عــام درآینــد .لــذا تصمیــم هیــات
مدیــره بــر ایــن قــرار گرفــت کــه رســم ًا بــه صــورت
ســهامی خــاص باشــیم ،ولــی بــا افزایــش ســهامداران،
عملکــرد ســهامی عــام پیــدا نماییــم و در اســتراتژی
شــرکت ،پیــش بینــی  100ســهامدار را کــرده بودیــم کــه
آن هــم در تجدیــد نظــر ســال  85بــه  50ســهامدار تقلیــل
پیــدا کــرد .پروسـهی اعمــال افزایــش ســهامدار بــر ایــن
اســاس قــرار گرفــت کــه کارکنــان توانمنــد و عالقمنــد را
کــه تجربــهی  4تــا  5ســال همــکاری در مشــاور آتــک
را پیــدا کــرده بودنــد را محــک بزنیــم و در مــورد هــر
فــرد در صــورت تاییــد تمامــی اعضــای هیــات مدیــره ،با
شــرایطی تــا حــد امــکان آســان ،دعــوت بــه ســهامداری
کنیــم و ایــن پروســه تــا ســال  1390ادامــه پیــدا کــرد و
مــا صاحــب  50ســهامدار شــدیم.
در نتیج ـهی ایــن تحــوالت ،دو نســل در ســال  1390در
آتــک بــه عنــوان ســهامدار حضــور داشــتند؛ نســل اول
کــه حــدوداً ســن  70ســال بــه بــاال را داشــتند و جملگــی
بــه ســن بازنشســتگی رســیده بودنــد و نســل دوم کــه
بــه طــور متوســط در ایــن ســال حــدود  50ســال ســن
داشــتند .جایگزینــی مدیریــت شــرکت از نســل اول بــه
دوم ماجراهــای جالــب توجهــی در برداشــت و انجــام
آن ،پروس ـهی ســختی را میطلبیــد و مــن بــه دوســتان
میگفتــم کــه آتــک در حــال پوســتاندازی اســت و

انجــام ایــن انتقــال و تولــد مدیریــت جدیــد ،یــک نــوع
زایــش مبــارک خواهــد بــود .حتمـ ًا هــم درد ایــن زایمــان
ســخت اســت و نهایــت کوشــش نســل اولیهــا بایــد ایــن
باشــد کــه ایــن تحــول بــا کمتریــن آســیب و بهتریــن
وجــه رخ دهــد .متاســفانه اوضــاع نابهســامان اقتصــادی
کشــور در ســالهای اخیــر ،ســختی دگرگونــی را بــه
مراتــب مشــکلتر نمــود و ایــن ،از بدشانســی نســل دوم
بــود کــه دوران گــذار را بایــد در یــک شــرایط ســخت
اقتصــادی  -کــه بنــا بــه آمــار جامعــه مهندســان مشــاور
ایــران حــدود  70درصــد از مشــاوران یــا تعطیل شــدهاند
یــا در شــرف تعطیلــی دائــم قــرار گرفتهانــد  -آغــاز کنــد.
در پنــج دوره از هیــات مدیــره از ســال  1387تــا ،1395
چنــد نفــر از نخبــگان نســل دوم وارد هیئــت مدیره شــدند
تــا تجربـهی الزم بــرای انتقــال اساســی را کســب نماینــد
و همزمــان ،مــا (هیــات مدیــره) از ســهامدارانی که ســهام
بــاال داشــتند بــه صــورت توصیــه ،تقاضــا کردیــم کــه
بــرای ایجــاد اقتــدار بیشــتر جهــت ســهامداران نســل
دوم و ایجــاد تعــادل ،بخشــی از سهامشــان را بــه آنهــا
واگــذار کننــد و در صــورت امــکان ،ســقف ســهام هــر
ســهامدار نهایت ـ ًا بــه  5درصــد برســد (بــرای کــف هــم
 1درصــد را در نظــر گرفتیــم) .و خــود مــن اولیــن نفــری
بــودم کــه ســهامم را از حــدود  15درصــد ،ظــرف ســه
ســال بــه  5درصــد رســاندم و ایــن امــر تســری یافــت و
بخــش عمــدهای انجــام شــد و امیــدوارم کــه تنهــا مــورد
باقیمانــده نیــز بــه ایــن سیاســت بپیونــدد.
در انتخابــات ســال  1397خوشــبختانه  5نفــر از اعضــای
هیــات مدیــره هفــت نفــره آتــک از ســهامداران نســل دوم
شــده بودنــد که در کنــار دو نفر اعضــای قدیمــی ،ادارهی
شــرکت را عهــدهدار شــدند و بــرای اولیــن بــار یــک
صندلــی هیــات مدیــره هــم بــه یــک بانــوی معمار رســید.
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در ایــران ،مشــکالت مهنــدس مشــاور در حــال حاضــر،
جــدا از رونــد جهانــی آن اســت؛ مــا متاســفانه بــه جــای
توســعه فقــط بایــد بــه فکــر بقــا باشــیم و خیالتــان
را راحــت کنــم کــه بــا افزایــش فشــارهای تحریــم و
تــداوم طوالنــی آن ،میلیونهــا نفــر  -ســاعت تجرب ـهی
حرفهمنــدان کشــور در معــرض نابــودی ابــدی اســت.
البتــه اینهــا دلیلــی بــرای تســلیم مــا در برابــر فشــارها
نیســت و میتــوان فرصتهــای حاصــل از تهدیدهــای
ذکــر شــده را در جهــت مدیریــت بقا مــورد اســتفاده قرار

داد و متعاقبـ ًا نظــرات خــود را بــرای اســتفاده از راههــای
مطلــوب جهــت شــکلگیری مشــاوران جــوان با اســتفاده
از نــوآوری و روشهــای نجــات مشــاوران ســابقهدار را
بــا روشهــای تغییــر ســاختار توضیــح خواهــم داد و
اصــو ً
ال اعتقــاد دارم کــه تغییــرات بنیــادی در شــرکتها
در دوران رفــاه بــه راحتــی صــورت نمیگیــرد ،بلکــه نیاز
بــه دوران بحــران و رکــود اســت تــا ایــن امــر بــه اجبــار،
فــرم عملــی پیــدا کنــد.

موضــوع «نــوآوری» در حــال ورود بــه حوزههــای مختلــف اســت و بــا شکســتن ســاختارهای متعــارف،
افقهایــی نــو را بــرای ادامــهی فعالیتهــا در آینــده بــاز میکنــد .در سراســر دنیــا رشــتهها و
گرایشهایــی بــه وجــود آمــده ،بودجههــای معینــی در چرخــهی کار بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده
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ـد؟
ـح دهیـ
ـع آن را توضیـ
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ـود ،ضـ
ـد بـ
ـت خواهـ
غنیمـ

همــان طــور کــه خودتــان تحــت عنــوان «نــوآوری»
اشــاره کردیــد بایــد بــرای بــاز کــردن افقــی بــرای آینده
از ســاختارهای مالــوف و متعــارف فاصلــه گرفــت
و بــه اقتضــای زمــان ،چرخــه کار را بســیار نوآورانــه
برنامهریــزی کــرد؛ همانطــور کــه در ســایر حــرف و
اشــتغاالت شــاهدش هســتیم .اگــر «وینــدوز» بــه جــای
داس آمــد ،تنهــا دلیلــش نــوآوری در کار و خالقیــت
مدیــران یــک ســازمان پیشــرو ماننــد «مایکروســافت»
بــود .امــروزه اســتارت آپهــا در دنیــای اقتصــاد ،تحول
چشــمگیر و پایــداری را ایجــاد کردهانــد.
توصیــه مــن بــرای دفاتــر مشــاور معمــاری کوچــک
و تــازه کار ،پیگیــری انجــام طراحــی معمــاری
ســاختمانهای بخــش خصوصــی (بودجههــای
عمرانــی دولــت را ً
کال بایــد فرامــوش کــرد بــه خصوص
بــرای شــرکتهای تــازه کار و کم ســابقه) با اســتفاده از
فضــای نــت اســت و بــه صــورت یــک «اســتارت آپ» در
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زمین ـهی تولیــد نقش ـههای اجرایــی معمــاری -ســازه و
تاسیســات بــا اســتفاده از  ،Revitتهیــه پــک نورپــردازی،
تهیــه نقشـههای  ،3Dکنتــرل ضوابــط آتــش نشــانی و یــا
شــهرداری روی نقش ـهها و  ...بــا ایجــاد پایگاهــی بــرای
تولیــد اینگونــه طرحهــا اقــدام نمــود و در عیــن حــال،
عقــد قــرارداد بــا شــرکتهای بــزرگ مشــاور جهــت
تهیــه پکهــای مختلــف اجرایــی فــوق الذکــر میتوانــد
در برنامــهی کار قــرار گیــرد و حتــی ارائــهی خدمــات
بــه کارفرمایــان بخــش خصوصــی کــه قابــل توســعه در
بقی ـهی کشــوهای جهــان اســت...
و امــا در مــورد مهندســان مشــاور بــزرگ ،بــرای غلبــه
بــر پیچیدگــی پارادایــم حاکــم بــر حــوزهی مهندســان
مشــاور -کــه بحــران اقتصــادی کارفرمــای بــزرگ
کشــور (دولــت نفتــی) در اثــر تحریمهــا مولفــه اصلــی آن
اســت -ســازمانهای بــزرگ مهنــدس مشــاور در کشــور
بــرای غلبــه بــر چالشهــای ایــن فضــا و تــداوم بقــای

خــود نیازمنــد ابــزاری هســتند کــه عمدهترینــش چابــک
( )agileکــردن ســازمانها و اســتفاده از مدیریــت دانــش
اســت بــا ســازگاری و انعطافپذیــری و تــاش بــرای
بهبــود مــداوم؛ دانشــی کــه تخصصــی اســت و عــاوه بر
آن ،تــوان فنــی و نــوآوری کارشناســان و قــدرت خالقیت
آنــان بخشــی از آن ابــزار اســت .ایــن نکتــه ،بدیهــی اســت
کــه اصلیتریــن ســرمایه مهندســان مشــاور ســهامدارن
و کارکنانــش میباشــند؛ لــذا مدیریــت اثــر بخــش و
بهرهگیــری صحیــح از ســرمایه ،عامــل اصلــی موفقیــت
در فضــای نابــه هنجــار فعلــی پروژههــای عمرانــی
کشــور اســت .توصیــهی مــن تبدیــل ســازمانهای
بــزرگ و ســنگین مشــاور فعلــی بــه ســازمانهای چابــک
اســت .بــا ســرمایهی دانشــی ،کــه دارایــی نهفتــه و پنهــان
ســازمانها در قــرن  21میباشــد و بــا اعمــال مدیریــت
درســت میتــوان بــه مزیتهــای رقابتــی دســت یافــت
و در واقــع از دانــش بــه عنــوان منبعــی بــرای بقــای
ســازمانها اســتفاده نمــود.

بــرای تغییــر ســازمانهای مهنــدس مشــاور از ســنتی (وضعیــت رایــج فعلــی) بــه ســازمانهای چابــک باید بــه پنج
نکتــه توجــه کرد:
 -1حفظ رضایت کارفرما
 -2بــه جــای اینکــه کار توســط پرســنلی انجــام شــود کــه بایــد نتیجــه را بــه مدیــر گــزارش کنــد ،کار توســط تیمــی
انجــام میشــود کــه خــود ،ســازماندهی دارد .ایــن تیمهــا یــا در درون شــرکت شــکل خواهنــد گرفــت یــا از خــارج
شــرکت (اســتارت آپهــای فعــال طراحــی) بایــد اســتفاده نمــود.
 -3بــه جــای انجــام کار در چرخــه بوروکراســی ،میبایــد قواعــد برنامههــا و گزارشــات ،از روشهــای چابــک اســتفاده
شــود و پورتفولیــو یــا برنامههــای چابــک بــه خوبــی مدیریــت شــود.
 -4ارزشهای غالب از راندمان و قابلیت پیش بینی به شفافیت و بهبود مداوم تغییر کند.
 -5ارتباطهــا بــه جــای اینکــه یــک طرفــه و از بــاال بــه پاییــن باشــد بیشــتر شــبیه مکالمــات بــه صــورت افقــی و رو
در رو باشــد.
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بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف ،الزم اســت کــه
فرهنــگ ســازمانی تغییــر نمایــد و در ایــن راهــکار
ســازمان مهنــدس مشــاور بــه چهــار عامــل حیاتــی
نیــاز دارد:
مدیــران و ســهامداران فعــال و کارکنــان توانــادر حداقــل تعــداد براســاس حجــم پروژههــا.
بــرون ســپاری بخشهایــی از کار یــا خدماتــیکــه مشــاور بــه صــورت روزمــره بــدان
نیازمنــد اســت و یــا کنتــرات دادن همــان کارهــا
بــه هســتههای درونــی شــرکت.
فرآیندهــای ســریع طراحــی و انجــام نظارتــیکــه مطابــق بــا برنامــه انجــام شــود.
منابع مادی مناسب برای تامین هزینههاو کارفرمایــان محتــاج و موظــف بــه اتمــامپــروژه کــه بــر مبنــای کاریابــی حاصــل
میشــو ند .
کارکنــان معمــو ً
ال تمایــل دارنــد کــه طبــق
ســاختار ســازمانی و هدایــت ذیربــط ،فعالیــت
کننــد ،ولــی در ســازمانهای چابــک مدیــران
بــرای هدایــت صحیــح و تاثیرگــذار ،بایــد بیــن
قوانیــن محــدود کننــده (ســاختاری ،زمانــی،
قوانیــن ســازمانی و روشهــا) تعــادل ایجــاد
کننــد و از آزادی عمــل ،کارکنــان اســتفاده ببرنــد.
آزادی عمــل عبــارت اســت از ایجــاد فرصــت و
تشــویق کارکنــان بــرای رشــد فــردی -بهبــود
مهارتهــا و افزایــش خالقیــت.
امیــد آن دارم کــه بحــران موجــود در صنعــت
احــداث کشــور هــر چــه ســریعتر مرتفــع
شــود و بــا رفــع تحریمهــا و بــاز شــدن
درهــا بــه روی ســرمایهگذاری خارجــی،
توســعهی مهندســی کشــور بــا اســتفاده از
نیروهــای خــاق و توانمنــد داخلــی ســامان یابــد.
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کارشناس ارشد معماری

Arash Fakhar
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دانشکده ی کشاورزی برازجان

مطالعات و طراحی معماری :آرش فخار ،هوشنگ امیر اردالن
مطالعات و طراحی سازه :سارا طباطبائی
مطالعات و تاسیسات مکانیکی :شهریار حسینیان
مطالعات و تاسیسات برق :محمدرضا اصغرپور
اهداف طرح
هــدف از طــرح مجموعــهی ســاختمانهای جدیــد
دانشــكده كشــاورزي برازجــان کــه زیــر مجموعــهی
دانشــگاه خليــج فــارس بوشــهر میباشــد ،عــاوه
بــر توســعهی كمــي ،توســعهی كيفــي ســاختماني
و ســاختار آموزشــي و در نتيجــه ،ارتقــاء كيفــي
آمــوزش تعریــف گردیــده اســت.
توســعهی ســاختار آموزشــي و اضافــه شــدن
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رشــتههاي جديــد در چش ـمانداز آتــي ،نيــاز بــه يــك
مجموعـهی طراحــي شــده بــا رعايــت اصــول ســاخت
فضاهــاي آموزشــي خواهــد داشــت.
ایــن پــروژه 5000 ،مترمربع زیربنا را در بر می گیرد
و شــامل ســه بخــش آمــوزش ،آزمایشــگاه و اداری
میباشــد کــه در واقــع ســه رکــن اصلــی مجموعــه را
تشــکیل میدهنــد.

بررسی اقلیمی و نگرش طراحی
معمــاري ســنتي در برازجــان مبتنــی بــر قواعــد معمــاري
ســنتي شــهرهاي گــرم و خشــك اســت .البتــه وجــود رطوبــت
در بعضــي از ماههــای ســال نیــز در شــكلگيري ايــن نــوع
معمــاري دخيــل میباشــد .بــه عبــارت ديگــر ،میتــوان گفــت
معمــاري ســنتي برازجــان ،براســاس مقتضیــات اقليــم گــرم و
نيمــه مرطــوب شــکل گرفتــه اســت.
پنجرههــاي كوچــك ،رواق ،ايــوان و اصــو ً
ال ايجــاد ســايه ســار،
هماننــد نواحــي گــرم و ايجــاد اختــاف ســطح و زيرزميــن،
هرچنــد بــا كمتريــن عمــق جهــت پنــاه گرفتــن در مقابــل گرمــا،
از اصــول معمــاري ســنتي برازجــان اســت.
وجــود رطوبــت دربرخــي ماههــای ســال ملمــوس ميباشــد.
امــا مقــدار آن ،چنــان نيســت كــه بافتهــاي ســاختماني را
پراكنــده ســازد و همچنــان كوچههــاي تنــگ و بافــت متراكــم
جــزء اصــول شهرســازي ســنتي آن بــه شــمار مـيرود .نتايــج
مطالعــات و مشــاهدات در مــورد اصــول معمــاري ســنتي،
گرايــش بيشــتري بــ ه ســوي معمــاري گــرم و خشــك را
مينمايانــد.
در ايــن مناطــق ،شــدت زيــاد تابــش آفتــاب در ســمت شــرق و
غــرب ايجــاب مينمايــد كــه ســاختمان ،فرمــي كشــيده داشــته
باشــد و بــه شــكل مكعــب مســتطيل در امتــداد محــور شــرق و
غــرب قــرار گيــرد .ايــن فــرم از نظــر ايجــاد كــوران در داخــل
ســاختمان و كاهــش رطوبــت هــواي داخلي نيز مناســب اســت.
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تحلیل فضایی
نحــوهی اســتقرار ســاختمانها بــه نحــوي در
نظــر گرفتــه شــده كــه حــول يــك حيــاط داخلــي
بــا رواق بــه صــورت فضای پيــادهی سرپوشــيده
ســاماندهي شــوند .بــراي دسترسـيهاي ســواره،
حتياالمــكان از خيابانهــاي موجــود و براســاس
بينــش كلــي طــرح جامــع در ارتباطــات پيــاده و
ســوارهی ســاختمان اســتفاده گرديــده اســت.
طــرح دانشــکده بــا چنیــن پیشزمینههایــی
براســاس برنام ـهی کالبــدی دســتهبندی گردیــده
و بــه ســه گــروه فضایــی تقســیم شــده .کــه
عبارتنــد از :بخشهــای مدیریتــی و اداری،
بخشهــای آموزشــی و کالسهــا و ســالنهای
اجتماعــات -بخشهــای البراتــور و آزمایشــگاه.
هــر یــک از ایــن ســه گــروه نیــز در درون خــود
بــا یــک هندسـهی مرکــزی و هماهنــگ بــا معماری
بومــی در یــک آرایــش روان ســازمان یافتهانــد و
از آنجــا کــه بــه خصــوص در بخــش کالسهــا
تراکــم انســانی و حرکــت در درون ایــن پیکــره
بســیار زیــاد اســت ،ســعی گردیــده تــا هــم از
نظــر ارتفــاع و هــم بــه لحــاظ ابعــاد ،محیطــی
دلگشــا و دانشــگاهی جلــوه کنــد و خالــی و پــر
شــدن فضاهــا حتیاالمــکان ،نظــام آموزشــی و
آرامــش محیطــی را مغشــوش نســازد.
یکــی از عمدهتریــن پیشزمینههــای مــورد
اهتمــام گــروه طراحــی ،توجــه بــه معمــاری
مناطــق گــرم و حــارهای اســت کــه مهمتریــن
ویژگــی آن «آفتابگریــزی» اســت.
لــذا مســیر طراحــی ،بــا دقــت و توجــه کامــل
بــه ایــن ســمت هدایــت گردیــد تــا بتوانــد بــا
بهرهگیــری از تمهیــدات فنــی و معمارانــه ،بــه
دشــواریهای آب و هوایــی منطقــه پاســخ
اصولــی دهــد و بــا حداقــل امکانــات ،بــا گرمــای
طاقتفرســای اســتان بوشــهر تطبیــق یابــد .بــا
توجــه بــه ترکیــب احجــام کــه نشــأت گرفتــه
از برنامــهی کالبــدی و فیزیکــی بــوده و بــا
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متراژهــای تعییــن شــده در جــدول منطبــق
هســتند ،ســعی شــد کــه بــا رعایــت ســادگی کــه از
خصوصیــات معمــاری بومــی اســت ،مجموعـهای
آشــنا بــا مصالــح یکپارچــه نظیــر آجــر بوجــود
آیــد کــه نتیجــهی نهایــی ،یــک معمــاری تألیــف
یافتــه و پایــدار اســت؛ بــا ایــن امیــد کــه بــه عنــوان
نمونـهای مناســب از ســاختمانهای آموزشــی در
ســطح کشــور و مبــداء تکــرار دیگــر ســازمانها
قــرار گیــرد .بــرای تأمیــن ارتباطــات پیــاده بیــن
ســاختمانها -از مســیرهای سرپوشــیده توســط
یــک ردیــف ســتون بــا امــکان پوشــش ســبک
و ســاده بــرای ایجــاد ســایه اســتفاده گردیــده
اســت.
توجــه بــه کاشــت گونههــای گیاهــی ســازگار
بــا اقلیــم منطقــه در بیــن فضاهــا -ضمــن ایجــاد
ســایه و ســبزینگی و ایجــاد طــراوت در محیــط و
تلطیــف هــوا -امــکان ایجــاد فضایــی ســایه ســار
را نیــز بــه وجــود آورده اســت .محــل توقــف
اتومبیلهــای مراجعــان هــم در بخــش
انتهایــی و پشــت ســاختمان آموزشــی قــرار
دارد تــا ضمــن مســتور بــودن و محافظــت از
گزنــد نــور خورشــید ،از تجمــع اتومبیلهــا کــه
یــادآور محیطهــای ماشــینی در شــهرها هســتند،
جلوگیــری گــردد.
كليــهی نورگيريهــا بهصــورت غيرمســتقيم و
بــا پرهيــز از تابــش مســتقيم پیشبینــی شــده
و جبههگيــري وروديهــا در رابطــه بــا حركــت
پيــاده بــه نحــوي اســت كــه از يــك طــرف بــه
محورهــاي وضــع موجــود و از طــرف ديگــر بــه
محورهــاي حركتــي آتــي متصــل ميگــردد.
كلي ـهی ارتباطــات داخلــي بــا توجــه بــه موقعيــت
دسترســيها از خــارج ســاختمان ،بــه نحــوي
اســت كــه دسترســيهاي افقــي و عمــودي در
اولويــت قــرار ميگيرنــد و حركتهــاي مســتقيم
پيــاده در داخــل ســاختمانها و محلهــای مکــث
در فضاهــای داخلــی انجــام ميگــردد.
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در بررســی هــر یــک از ســاختمانها و
مقابلـهی آن بــا پرســپکتیوهای شــماتیک
تحلیلــی ،شناســایی فضاهــا از طریــق
حلقــه هــای رابــط فضایــی صــورت مــی
گیــرد و در ایــن حوزههــای فضایــی،
تعــادل نــور و تناســب طــول و عــرض
و ارتفــاع بــه صورتــی جــدی رعایــت
گردیــده اســت .در تأمیــن کیفیــت ایــن
معمــاری ،کوشــش گردیــده بــا توجــه
بــه ریشــههای اصیــل معمــاری بــه
صــورت یــک معمــاری مؤلــف پاســخ
داده شــود ،بــه صورتــی کــه الهــام
گرفتــه از معمــاری بومــی بــوده و
نشــانگر پیونــدی ادامــهدار از فرهنــگ
ارزشــمند معمــاری اصیــل ایرانــی
را تحقــق باشــد .بــا آنکــه معمــاری
موجــود پراکنــده در محوطــه بــه
هیچوجــه در شــأن تحصیــات عالیــه
دانشــگاهی نیســت ،امــا بــا پذیــرش
واقعیــت و اینکــه رفــع نیازهــای فــوری،
عامــل ایــن شــتابزدگی در ایجــاد ایــن
ســاختمانها بــوده اســت ،میتــوان
بــه صورتــی جــدی بــه ارتقــاء کیفیــت
فضایــی کانونهــای آمــوزش عالیــه
پرداخــت و ایــن مقولــه محقــق نخواهــد
شــد ،مگــر بــا اهمیــت دادن بــه ایجــاد
یــک مجموعــهی ســاختمانی متاثــر از
یــک معمــاری ســادهی پایــدار و آشــنا،
آنچنــان کــه تمــام آثــار مانــدگار ایــن
ســرزمین نیــز چنینانــد.
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خبر
نسترن محمود صنایع

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

Nastaran Mahmood Sanaye
Translator / estimation expert

بهار بی مهرداد
بــرای تــو مینویســم ،بــرای تــو کــه بعــد از رفتنــت معنی
رفاقــت را فهمیدیــم ،معنــی مهربانی را ،معنــی حوصله را،
معنی همدلــی را...
مــرگ ،تــو را بــا خــود بــرد ،ولــی یــادت را حتــی
بزرگتریــن رویدادهــای ســخت هــم نخواهــد بــرد ،یــاد
تــو کــه رفیــق بــودی و همــکاری بیمثــال...
مهــرداد گرایلــی همــکار از دســت رفتهمــان در ســال
 1380همــکاری خــود را بــا شــرکت مهندســین مشــاور
آتــک آغــاز نمــود و در طــول هم ـهی ایــن ســال هــا بــا
متانــت و اخــاق نــاب خــود در بخــش متــره و بــرآورد با
تمــام وجــود و بــا دقتــی مثــال زدنــی بــه کار و فعالیــت
پرداخــت ...تــا در مهــر مــاه ســال  1397ناگهــان بــا
بیمــاری ســرطان دســت بــه گریبــان شــد و رهایــی از آن
امکانپذیــر نشــد و مــا را بــا تمــام خاطــرات خوشــی کــه
از او داریــم ،تنهــا گذاشــت .جایــش خالــی اســت و دلمــان
پــر از مهــر او.
به خود میگویم:
نــم نمــک بــه زمان نــو شــدن ســال و آغاز نخســتین بهــار بی
مهــرداد نزدیــک میشــویم؛ در بهــاری کــه گلهــای محبتــش
دوبــاره جوان ـهزده اســت .بــه یــادش گلــی در دل کاشــتیم و
گل هایــی نیــز خواهیــم کاشــت.
سبکباالن آسوده پرواز میکنند...
یاد و خاطرهاش زنده و گرامی باد.
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قرارگیری دو اثر معماری
آتک» در میان آثار
برگزیدهی کتاب سال
در «کتــاب ســال معمــاری معاصــر ایــران
( ،)1395-1397کــه توســط انتشــارات
«هنــر معمــاری» و بــه همــت شــهریار
خانــیزاد نشــر یافتــه ،دو اثــر معمــاری
طراحــی شــده در دفتــر آتــک نیــز در
زمــرهی آثــار برگزیــده قــرار گرفتــه و
معرفــی شــدهاند.
این دو اثر عبارتند از:

کتابخانـهی دانشــگاه بوشــهر -صفحهی74
کتاب ســال
دانشــکدهی کشــاورزی برازجــان -صفحــه ی
 236کتــاب ســال

بــه همیــن مناســبت ،در شــمارهی حاضــر

فصلنامــهی آتــک ،پــروژهی دانشــکدهی
کشــاورزی برازجــان مــورد معرفــی
و بررســی قــرار گرفتــه اســت و در

شــمارهی بعــدی فصلنامــه ،بــه پــروژهی
کتابخانــهی دانشــگاه بوشــهر پرداختــه
خواهــد شــد.
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گزارش
محمد فرشاد کاوه پیشه
کارشناس برق

Mohammad Farshad Kavehpishe
()Elec. Eng. BSc.

گزارشانتخابات شورایمدیریت وهیات
رییسهجامعهمهندسانمشاورایران
گروههای تخصصی جامعه عبارتند از:
بندرســازی ،بهینهســازی مصــرف انــرژی ،تأسیســات ســاختمان،
تأسیســات شــهری ،ترافیــک و حمــل و نقــل ،خطــوط انتقــال نفــت وگاز ،راه
و راه آهــن ،ژئوتکنیــک و مقاومت مصالح ،ســازه ،سدســازی ،شهرســازی،
صنایــع ،فــرودگاه ،کشــاورزی و دامپروری ،مدیریت و سیســتم و مطالعات
اقتصــادی و اجتماعــی ،معــادن و زمینشناســی ،معمــاری ،منابــع آب،
مهندســی نفــت و گاز و پتروشــیمی ،نقش ـهبرداری.

جامعه مهندسان مشاور ایران

جامعــهی مهندســان مشــاور ایــران بــه
عنــوان یکــی از مهمتریــن و معتبرتریــن
تشــکلهای صنفــی مهندســان مشــاور
و حتــی تشــکلهای غیردولتــی کشــور
بــا داشــتن حــدود  800عضــو از میــان
شــرکتهای مهندســین مشــاور کشــور ،بــه
اعتبــاری متولــی امــور صنفــی مربــوط بــه
مهندســین مشــاور در ایــران اســت .ارکان
مدیریتــی جامعــه ،شــورای مدیریــت و
هیــات رییســه هســتند کــه هــر ســه ســال
انتخــاب میشــوند و در دورهی خــود،
مســئولیت امــور اجرائــی ،سیاسـتگزاری و
راهبــردی جامعـهی مهندســان مشــاور را بر
عهــده دارنــد.در ســاختار جامعــه مهندســان
مشــاور ایــران  20گــروه تخصصــی وجــود
دارد کــه ایــن گروههــا هــر یــک نماینــده
یکــی از شــاخههای تخصصــی مهندســی
مشــاور در ایــران محســوب میشــوند.
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هــر گــروه تخصصــی پیــش از زمــان مجمــع عمومــی جامعــه ،دو نماینــده
را بــه عنــوان نماینــدگان گــروه تخصصــی بــرای حضــور در شــورای
مدیریــت بــه مجمــع عمومــی معرفــی مینمایند .افــرادی کــه بــرای حضور
در شــورای مدیریــت در گــروه تخصصــی کاندیــد میشــوند ،میبایســتی
ســهامدار و عضــو هیــات مدیــرهی شــرکت متبــوع خــود و همچنین عضو
حقیقــی جامعــه مهندســان مشــاور باشــند و از طــرف اعضــاء گــروه
تخصصــی بــه عنــوان کارشــناس درجـهی یک رشــته تأیید شــده باشــند.
در جلسـهی مجمــع عمومــی همـهی اعضــاء جامعــه ،نماینــدگان خــود را
بــرای حضــور در شــورای مدیریــت ( 20نفــر از میــان  40نفــر نماینــده)
انتخــاب میکننــد .نماینــده دوم هــر گــروه نیــز بــه عنــوان عضــو علیالبدل
شــورا انتخــاب میگــردد .در مرحل ـهی بعــدی اعضــاء شــورای مدیریــت
تشــکیل جلســه میدهنــد و براســاس اساســنامهی جامعــه  5نفــر را از
میــان خــود بــه عنــوان هیــات رییســه انتخــاب میکننــد .هیــات رییســه کــه
مســئولیت و اختیــار امــور اجرائــی جامعــه را زیــر نظــر شــورای مدیریــت
بــرای یــک دورهی ســه ســاله بــر عهــده خواهــد داشــت ،از یــک نفــر رییس،
یــک نفــر نایــب رییــس ،یــک نفــر خزانـهدار و دو نفــر بــه عنــوان دبیــر اول
ودوم تشــکیل میشــود.
مهندســین مشــاور آتــک بــه اعتبــار رتبهبندیهــای خــود ،میتوانــد عضــو
بســیاری از گروههــای تخصصــی جامعه ،از جملــه معماری ،شهرســازی،
ســازه ،تأسیســات شــهری ،فــرودگاه و راه و راه آهــن باشــد .بــا توجــه بــه
محدودیــت حضــور تنهــا یــک عضــو از هــر شــرکت در شــورای مدیریــت،
تصمیــم بــر آن گردیــد کــه نماینــدهی اصلــی معرفــی شــده از ســوی آتــک
جهــت تــاش بــرای حضــور در شــورای مدیریــت و در صــورت امــکان،
هیــات رییســه از گــروه فــرودگاه کــه یکــی از تخصصیتریــن گروههــای
جامعــه اســت ،کاندیــد شــود .بــه ایــن منظــور ،مدیــر عامــل آتــک کــه بیش

 15ســال بــه طــور مســتقیم در پروژههــای بــزرگ فرودگاهی کشــور فعالیت
داشــته اســت ،بــه عنوان نماینــدهی آتک بــرای عضویــت در شــورای مدیریت
از میــان شــرکتهای عضــو گــروه فــرودگاه کاندید شــد .ایشــان در انتخابات
گــروه فــرودگاه از میــان کاندیداهــای موجــود ،به عنــوان یکــی از دو نمایندهی
گــروه بــرای معرفــی بــه مجمــع عمومــی انتخــاب شــد .در مجمــع عمومــی،
نماینــده مهندســین مشــاور آتــک بــا  130رأی در مقابــل  36رأی نفــر دیگــر
گــروه تخصصــی ،بــه عنوان عضــو اصلی شــورای مدیریــت انتخــاب گردید.
در مرحلـهی بعــدی در اولیــن جلسـهی شــورای مدیریــت و بــرای انتخابــات
هیــات رییســه نماینــدهی آتــک بــرای عضویــت در هیئــت رئیســه بــا ســمت
خزانـهدار کاندیــد شــد که بــا رأی شــورا برای تصــدی این مســئولیت انتخاب
گردیــد .اعضــاء منتخــب هیــات رییســه بــه شــرح زیــر میباشــند:
 رئیــس :آقــای مهنــدس بهــرام امینــی از شــرکت خدمات مهندســیمکانیــک خــاک ()SES
 نایب رئیس :آقای دکتر سهیل آل رسول از شرکت رهاب خزانــه دار :آقــای مهنــدس محمــد فرشــاد کاوه پیشــه از شــرکتآتــک
 دبیراول:آقایمهندسعلیرضاشهابیانازشرکتپاسارگاد دبیر دوم :آقای مهندس حبیب امیرخیزی از شرکت نارگان اعضــاء علــی البــدل ســرکار خانــم مهنــدس پرویــن غریب نــواز ازشــرکت ایــران توپوگرافــی و آقای مهنــدس علیرضا فندرســکی از
شــرکت طــرح هفتم

شــورای مدیریــت منتخــب بــه همــراه هیات
رییسـهی جدیــد در اواســط اردیبهشــت ماه
ســال آینــده مســئولیت را از شــورای فعلــی
تحویــل میگیــرد .بــا توجــه بــه وضعیــت
حرفــه در ماههــای اخیــر و شــرایط حاکــم
بــر شــرکتهای مهندســین مشــاور و
همچنیــن نــزول جایــگاه شــرکتهای
مشــاور در صنعــت احــداث در ســالهای
ســپری شــده ،ترکیــب جــوان و بــا تجربهی
موجــود در شــورای مدیریــت و هیــات
رییســه جدیــد جامعــه ،امیدهایــی را بــه
وجــود آورده اســت .بســیار مهــم و حیاتــی
اســت کــه شــورای مدیریــت جدیــد بتوانــد
گامهــای بزرگــی را در جهــت ارتقــاء ســطح
حرفهی مهندســی مشاور در کشــور بردارد
و ایــن مهــم بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن
اهــداف شــورای جدیــد در میــان اعضــاء
محوریــت یافتــه اســت.
ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای اعضــای
جدیــد شــورای مدیریــت و هیــات
رییســه ،امیدواریــم موفقیــت مجموعـهی
جدیــد مدیریــت ،بــرگ جدیــدی را در
تاریــخ جامعــه ی مهندســان مشــاور و
شــرکتهای عضــو ورق زنــد.
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دهمین نمایشگاه
تخصصی نفت
و گاز پاالیش و
پتروشیمی -
بوشهر

فصلنامه آتک
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علی رضا رتبه
کارشناس ارشد معماری

Alireza Rotbeh
Arch. M.sc

دهمیــن نمایشــگاه تخصصــی نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی در
«منطق ـهی ویــژهی اقتصــادی انــرژی پــارس» در شــهر عســلویه از تاریــخ
 14بهمــن مــاه تــا  17بهمــن مــاه 1397بــا حضــور بیــش از  170شــرکت
و هلدینــگ برگــزار گردیــد کــه اکثــر شــرکتهای حاضــر در نمایشــگاه یــا
شــرکتهای اصلــی صنعــت نفــت گاز حاضر در منطقـهی ویــژهی اقتصادی
انــرژی پــارس از جملــه ســازمان منطقـهی ویــژهی اقتصــادی انــرژی پارس،
شــرکت نفــت و گاز پــارس ،مجتمــع گاز پــارس جنوبــی در زمــرهی تولیــد
کننــدگان تجهیــزات اصلــی و جانبــی صنایــع نفــت و گاز بــوده و برخــی از
شــرکتها نیــز در زمینـهی ارائـهی خدمــات مالــی و فنــی فعالیــت داشــتند.
ـهر» نیــز بــا عنایــت بــه دعــوت
ـر بوشـ
ـک  -دفتـ
ـاور آتـ
ـین مشـ
«مهندسـ
برخــی از شــرکتهای مــادر و نیــز شــرکتهای پتروشــیمی فعــال در
منطقـهی ویــژهی اقتصــادی انــرژی پــارس در ایــن نمایشــگاه حاضــر گردید
و بــه معرفــی کاملتــر ســوابق و پروژههــای کار شــده توســط ایــن مشــاور
اقــدام نمــود.
نمایشــگاه بــا حضــور جنــاب آقــای خورشــیدی معــاون سیاســی اســتاندار
بوشــهر ،آقایــان :مهنــدس موســوی مدیــر عامــل منطقـهی ویــژهی اقتصادی
انــرژی پــارس و مهنــدس هاشـمزاده مدیــر عامل مجتمــع گاز پــارس جنوبی
و ســرکار خانــم الماســی نماینــدهی مــردم دیــر ،کنــگان و عســلویه جــم در
مجلــس شــورای اســامی افتتــاح گردیــد .طــی برگــزاری نمایشــگاه ،بازدیــد
کننــدگان بســیاری از غرف ـهی شــرکت آتــک در ســطح کارشــناس ارشــد،
مدیــر میانــی و مدیــر ارشــد بازدیــد نمودنــد .در ایــن زمینــه بــه منظــور
ایجــاد ارتبــاط و همــکاری در خصــوص طراحــی و نظــارت بــر پروژههــای
ســاختمانی و محوطهســازی ابــراز عالقــه نمودنــد کــه ضمــن تکمیــل فــرم
گــردآوری اطالعــات بازدیدکننــدگان در برخــی از موارد ،برنامــه ریزی جهت
برگــزاری جلســات حضــوری در هفتـهی اول اســفند انجــام شــد.
در طــول زمــان برگزاری نمایشــگاه ،آقای مهنــدس مفیدی نیــز از دفتر تهران
در محــل غرفــه حاضــر گردیــد و توضیحــات جامعتــری از پروژههــای اجرا
شــده در منطقـهی عســلویه و جم توســط مهندســین مشــاور آتک بــه بازدید
کننــدگان ارائه داد.
تجرب ـهی حضــور در نمایشــگاههای تخصصــی مناطــق صنعتــی خــاص
در رویکــرد تعاملــی و نیــز نیــاز ســنجی پروژههــای مــورد نیــاز در زمــان
بهرهبــرداری از ســایتهای چنیــن مناطقــی بســیار موثــر بــوده و در
راســتای تکمیــل دیــدگاه دفتــر بوشــهر ،مبنــی بــر حضــور در پروژههایــی
کــه در ایــن مراحــل مــد نظــر اســت ،بــه روشهــای مختلــف از جملــه BOT
نقــش مهمــی دارد.
WINTER 2019

www.atec-ir.com

ATEC QUARTERLY
atec.consultants

33

ایــن فصلنامــه کوشــش
میکنــد در راســتای
حمایــت از تولیــد داخلــی
از ایــن پــس ،حداقــل بــه
یــک یــا دو تولیــد داخلــی
در صنعــت ســاختمان
بپــردازد .امیــد مـیرود کــه
در ســایهی ایــن کوشــش،
گامــی هــر چنــد کوچــک
در پشــتیبانی از تولیــد
داخلــی و تولیــد کنندگانــی
کــه در ایــن زمینــه فعالیــت
میکننــد ،برداشــته شــود.

ایــن شــماره ی فصلنامــه
بــه معرفــی سیســتم نمــای
یونیتایــزد کــه از محصوالت
شــرکت "ســایتال ســاخت"
مــی باشــد ،مــی پــردازد.

ترمینال مسافری سالم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 Passengerزمستان
فصلنامه آتک
Imam Khomeini International Airport 97/
- Salam
Terminal
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معرفی سیستم
نمای یونیتایزد
UNITIZED

محمد اصالن آبادی

کارشناس کامپیوتر
Mohammad Aslan Abadi
Computer Eng. BSc.

مدیر عامل شرکت
سایتال ساخت

نمای«یونیتایزد»چیست؟

نمــای «یونیتایــزد» ( )unitizedاز مدرنتریــن و جدیدتریــن دســت آوردهــای
صنعــت ســاختمان میباشــد کــه عــاوه بــر مزیتهــای فــراوان ،از کیفیــت
بســیار باالیــی برخــوردار اســت .بــه طــور کلــی ،نمــای یونیتایــزد بــه نماهایــی
گفتــه میشــود کــه بــه صــورت اجــزای مســتقل و در عیــن حــال ،یکپارچــه و

اســمبل شــده تولیــد میشــود تــا در محلهــای مشــخص شــده از قبــل ،نصــب
گــردد .در سیســتم یونیتایزد تمامــی اجــزای دیــوار نماســاز ( )Curtain Wallدر
داخــل کارگاه ســاخته میشــوند .در ایــن روش ،نمــا بــه صــورت کامــل بــرای
قابهــای بــزرگ پیــش ســاخته در کارخانــه تولیــدی طراحــی میگــردد.
«شــرکت ســایتال ســاخت» بــا تجربـهی اجــرای چندیــن پــروژهی یونیتایــزد و بــا
همــکاری برتریــن شــرکتهای بیــن المللــی ،بــا بومیســازی دانــش ایــن حــوزه
ســعی در نشــر و گســترش ایــن سیســتم نویــن بــرای فعــاالن حــوزهی نمــای
کشــور دارد .اســاس کار در ایــن روش ،ســاخت قــاب بــا اعضای مولیــون ،ترنزوم
و شیشــهها در کارخانــه میباشــد .تمامــی عملیــات ماشــین کاری و مونتــاژ
ســازهی اصلــی نمــای  Curtain Wallو حتــی مونتــاژ اتصــاالت ،یــراقآالت و
واشــرها در داخــل کارخانــه صــورت میگیــرد و شیش ـهها بــر روی فریمهــای
آلومینیومــی آمــاده شــده نصــب میشــوند.
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روش ســاخت پانلهــا بــه ایــن صــورت میباشــد کــه
کلیــهی پروفیلهــای بــه کار رفتــه بــه صــورت کام
و زبانــه ســاخته میشــود و مثــا اگــر در یــک پانــل،
پروفیــل زبانــه کار شــده اســت ،در پانــل کنــاری در همان
نقطــه ،اتصــال پروفیــل کام مولیــون بــه کار م ـیرود تــا
در نهایــت ،در هنــگام نصــب ،در داخــل هــم یــک پروفیــل
مجــزا را تشــکیلدهنــد .ایــن پانلهــا در اندازههایــی
قابــل حمــل ســاخته و ســپس بــه کارگاه حمــل میشــوند.
براکتهــای مخصــوص اتصــال ایــن سیســتم در کــف و
ســقف پیشبینــی و پانلهــا بــه ایــن براکتهــا متصــل
میشــوند .مولیونهــا و ترنزومهــا بــه صــورت کام و
زبانــه بــه هــم متصــل میشــوند و پــس از اطمینــان از

هوابنــدی و آببنــدی کامــل آن ،پروسـهی اجــرای نمــا به
اتمــام میرســد.
در ایــن روش ،کلیـهی مراحــل ســاخت در کارخانــه تحــت
کنتــرل ســازندگان بــوده و از دقــت باالیــی برخــوردار
اســت .ایــن روش بیشــتر بــرای ســاختمانهای مــدوالر
در نمــا کــه ســرعت باالیــی نیــز در ســاخت دارنــد،
پیشــنهاد میگــردد .تمامــی مصالــح جانبــی هماننــد
پانــل کامپوزیــت نیــز میتوانــد بــر روی همیــن مقاطــع
یونیتایــزد نصــب شــود .گرچــه متداولتریــن نــوع
نماهــای یونیتایــزد ،نماهــای شیشــهای هســتند ،امــا
امــکان ترکیــب و اســتفاده از مــواد و مصالــح مختلــف در
مدولهــای نمــا کامــا امــکان پذیــر اســت.

مزایــای سیســتم یونیتایــزد در مقایســه بــا
سیســتم اســتیک
اســتفاده از سیســتم نمــای یونیتایــزد مزایــای بســیاری
دارد کــه باعــث میگــردد تــا بهتریــن گزینــه در
پروژههــای بــا مقیــاس بــزرگ و پیچیــده محســوب
شــود .نمــای یونیتایــزد در کنــار تمامــی ویژگیهــای
منحصــر بــه فــرد خــود ،دارای ســه نکت ـهی شــاخص
اســت کــه ایــن نمــا را از نماهــای اســتیک متمایــز
میســازد .ایــن ســه نکتــه عبارتنــد از:
کیفیــت بــاالی قطعــات بــه دلیــل انجــام مراحل ســاختو اســمبل قطعــات در محیــط کارخانه
افزایــش ســرعت نصــب بــه دلیــل توانایــی ســاخت ونصــب در دو جبه ـهی کاری مــوازی در کارخانــه و در
ســایت پــروژه
بهبــود رفتــار ســازهای بــه دلیــل امــکان حرکــت وجابهجایــی در هنــگام زلزلــه و بارهــای جانبــی

فصلنامه آتک

36

خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا

زمستان 97/

www.atec-ir.com

اهمیــت اســتفاده از نمــای یونیتایــزد در
ســاز ههای فرودگاهــی
یکــی از مهمتریــن مــواردی کــه نمــای یونیتایــزد را
بــرای ســاختمانهای فرودگاهــی مناســب میســازد،
ویژگــی ســرعت اجــرای ایــن نــوع از نماســت.
ســازههای فرودگاهــی بــه عنــوان پروژههایــی
شــاخص بــا حجم عملیــات ســاختمانی وســیع ،همواره
نیازمنــد آن گونــه روشهــای اجرایــی اســت کــه بــا
بیشــترین ســرعت و کمتریــن زمــان ممکــن پــروژه
را بــه اجــرا درآورد .اســتفاده از نمــای یونیتایــزد بــه
خوبــی مــی توانــد ایــن نیــاز ســازههای فرودگاهــی را
بــرآورده کــرده و مــدت زمــان کلــی اجــرای پــروژه را
کاهــش دهــد.
از دیگــر ویژگیهــای نماهــای یونیتایــزد ،دقــت بســیار
بــاالی ســاخت قطعــات اســت کــه منجــر بــه کیفیــت
بــاالی اجــرا میشــود .از ایــن رو بــا توجــه بــه اهمیــت
ســازههای فرودگاهــی کــه بــه عنــوان اولیــن المــان
شــهری در معــرض دیــد مســافران قــرار میگیــرد

و بــا عنایــت بــه نقــش کارکــردیاش همــواره یکــی از
ســازههای مــورد توجــه در ســطح شــهر محســوب
میشــود .نتیجتــ ًا برخــورداری از کیفیــت بــاال و
انطبــاق بــا تکنولــوژی روز دنیــا از خصوصیاتــی ســت
کــه نمــای یونیتایــزد را بــه خوبــی متمایــز میســازد.
سیســتم نماهــای یونیتایــزد بــه دلیــل امــکان تبدیــل و
تغییــر جزییــات در کارگاه و اســتفاده از قطعات مختلف
بــا کیفیتهــای مختلــف ،امــکان انطبــاق بــا شــرایط
مختلــف اقلیمــی را دارا میباشــد .بــا توجــه بــه قــرار
گیــری ســازههای فرودگاهــی در نواحــی بــاز ،همــواره
ســایت ایــن گونــه پروژههــا در معــرض شــرایط آب و
هوایــی ســختتری نســبت بــه ســاختمانهای شــهری
قــرار دارنــد .اســتفاده از جزییاتــی کــه به خوبــی بتواند
بــا ایــن شــرایط ســازگار باشــد و به طــور کلــی قابلیت
تطبیــق طیف وســیعی از نیازهــای اقلیمــی در هماهنگی
بــا سیســتم تامیــن انــرژی پــروژه را دارا باشــد ،از
دیگــر مزیتهــای نماهــای یونیتایــزد اســت کــه بــه
راحتــی و بــا تغییــر المانهــای از پیــش ســاختهی آن،
قابــل تنظیــم بــرای ســایتهای متفــاوت خواهــد بــود.
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همچنیــن بــا توجــه بــه حجــم بــاالی ســاخت قطعــات در
کارگاه و برخــورداری از ســرعت نصــب ،نیــاز بــه انبــار و
دپــوی مصالــح در ایــن سیســتم بــه صــورت چمشــگیری
کاهــش مییابــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط خــاص
فــرودگاه از عوامــل موثــر بــرای انتخــاب ایــن نــوع نمــا
بــرای ســازهها و پایانههــای فرودگاهــی اســت.
مضافـ ًا در سیســتم یونیتایــزد ،بهتریــن روش هوابنــدی و
آببنــدی صــورت میگیــرد .ایــن سیســتم بــا قابلیتهــای

پیشــرفتهای کــه دارد ،بــه خوبــی میتوانــد بــه نیازهــای
آکوســتیکی ســاختمانهای یــک فــرودگاه کــه همــواره در
معــرض صداهــای ناشــی از تــردد وســایل نقلیـهی زمینی
و هوایــی اســت نیــز پاســخ دهــد.

روشهای مختلف نصب سیستم یونیتایزد
بــه طــور کلــی ســه روش نصــب کلــی بــرای ســازهها ی
یونیتایــزد وجــود دارد:

نصب با کمک Floor Crane
مینــی جرثقیلهــا کــه بــا اســتفاده از انــرژی الکتریســته کار میکننــد ،بــه صــورت دســتی و یــا رادیویــی کنتــرل میشــوند.
در روش نصــب بــا  ،Floor Craneمینــی جرثقیلهــا یــک یــا دو طبقــه باالتــر از تــراز نصــب مســتقر میشــوند و در
صــورت نیــاز میتواننــد در امتــداد محیــط ســاختمان حرکــت کننــد .در ابتــدا پانلهــا بــر روی میــز راهانــدازی کــه میتوانــد
از محافــظ لبــه هــای طــره شــده و یــا بــر روی یــک ســکوی طــره شــده بــه ماننــد تصویــر ( )1قــرار گیــرد .شیشــه رو بــه
بــاال قــرار گرفتــه و در مجــاور محــل نصــب نهایــی خــود قــرار میگیــرد .شــرایط بایــد بهگونــه هــای باشــد کــه ترخیــص
قطعــه در بــاالی میــز راهانــدازی ،امــکان دسترســی ایمــن بــه یونیــت را در طــول عملیــات فراهم نمایــد .همانند تصویــر ،پانل
بــه قــاب جرثقیــل متصــل شــده و از ســکوی راه انــدازی بــه صــورت معلــق و در مقابــل محــل نصــب قــرار میگیــرد .پیش
از آن کــه پانــل تــا ارتفــاع براکــت نصــب شــده پاییــن آیــد 180،درجــه چرخیــده و در نتیجــه ،شیشــه بــا جبهــه ی خارجــی
بنــا مواجــه میشــود .محافــظ لبــه ای در حیــن نصــب ،همچنــان در محــل خــود باقــی مــی مانــد .پانــل بایــد تــا زمــان نصــب
ایمــن بــه براکــت هــای مســتقر در طبقــه ،بــه قــاب جرثقیــل متصــل باشــد.
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نصب با استفاده از رباتهای خودکار
( )Manipulator
ربــات هــای نصــب شیشــه میتواننــد دسترســی بــه
نواحــی خــارج از دســترس را بــه صــورت عملــی و
کارا ایجــاد نمــوده و امــکان نصــب شیشــه را از داخل
فراهــم آورنــد .در ایــن روش ،فعالیتهــای دســتی
بــه طــور چشــمگیری کاهــش مییابــد .هنگامــی کــه
عنصــر بــه صــورت ایمــن بــه ابــزار مکشــی حمــل
کننــده ی ربــات نصــب شــد ،بــه راحتــی بــرای نصــب
در محــل خــود قــرار داده مــی شــود.

نصب با استفاده از سیستم مونو ریل
سیســتم منوریــل ،بــه عنــوان مثــال ،در تــراز
طبقــه ی دهــم نصــب میشــود و ایــن قابلیــت
را دارد کــه تــراز نصــب آن ده طبقــه ،ده طبقــه
افــزوده شــود .پانــل مــی توانــد بــر میــز راه اندازی
کــه خــود بــر روی یــک عرشــه ی غیــر باربــر بــر
روی زمیــن در نزدیکــی ســاختمان قــرار دارد ،و
یــا بــر روی ســکوی راهانــدازی طــره شــده،
قــاب وینــچ بــه پانــل متصــل میشــود و آن را
از ســکوی راهانــدازی بلنــد کــرده 180 ،درجــه
میچرخانــد تــا شیشــه در جبهــه ی خارجــی
ســاختمان مســتقر گــردد .ســپس وینچ در راســتای
مونوریــل جابــه جــا شــده و پانــل را بــه محــل
نصــب نهایــی و ســپس تــا ارتفــاع نصــب پاییــن
مــیآورد .ســکوهای راهانــدازی در ایــن سیســتم
بــه عنــوان بخشــی از محافــظ لبــه ای میتوانــد تــا
پایــان عملیــات نصــب در محــل خــود باقــی بمانــد.
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امکان ساخت و تولید داخلی
بــا توجــه بــه مشــارکت در ســاخت چندیــن پــروژه در مقیــاس بینالمللــی بــا همــکاری برتریــن شــرکتهای اروپایــی،
دانــش تخصصــی ایــن حــوزه توســط «شــرکت ســایتال ســاخت» بومیســازی شــده و اکنــون در تمامــی مراحــل طراحــی،
ســاخت قطعــات ،اســمبل و نصــب ،ایــن شــرکت توانایــی پیــش بــرد پــروژه بــدون وابســتگی بــه شــرکتهای پیمانــکار
تولیدکننــدهی خــارج از کشــور را دارد .بــا انجــام فعالیتهــای مرتبــط بــا ســاخت نمــای یونیتایــزد ،عــاوه بر ارتقای ســطح
کیفیــت ایــن سیســتم در داخــل کشــور ،کمــک شــایانی بــه اشــتغال زایــی و همچنیــن جلوگیــری از خــروج ارز خواهــد شــد.
سوابق پیشین در اجرای نمای یونیتایزد
شــرکت ســایتال ســاخت تــا کنــون بــا اجــرای ســه
پــروژهی فرودگاهــی در شــهرهای تهــران ،شــیراز و
کیــش بــه روش یونیتایــز در تــاش اســت تــا بــا ارائ ـهی
قابلیتهــای چنیــن نمایــی و هماهنگــی آن بــا نیازهــای
مختلــف اقلیمــی توانمندیهــای نمــای یونیتایــزد را بــه
نمایــش گــذارد .همچنیــن بــا اســتفاده از نمــای یونیتایــزد

ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

ترمینال مسافری سالم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فصلنامه آتک

40

خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا

زمستان 97/

www.atec-ir.com

در پروژههایــی چــون ســاختمان بانــک پارســیان واقــع در
شــهرک غــرب و بــرج مخابــرات ،بــه ترویــج هــر بیشــتر
ایــن سیســتم نویــن نمــای ســاختمانی کــه در تطابــق کامل
بــا نیازهــای پروژههــای بــزرگ مقیــاس ،دارای ســرعت
اجــرای زیــاد و برخــوردار از کیفیــت عالــی نمــا اســت،
میپــردازد.

همچنیــن شــرکت ســایتال ســاخت بــا تجربــهی بیــش از 15
ســال در صنعــت نمــا و انجــام بیــش از  100000مترمربــع نمــا
بــه صــورت ســاالنه بــا بــه همــراه داشــتن گــروه تولیــدی و
ی نمــا ،بــر آن اســت تــا
همچنیــن واردات تخصصــی در حــوز ه 
در راســتای توســعهی روزافــزون ایــن صنعــت و به روز شــدن
آن در کشــورمان ،قدمهــای جدیــدی را بــردارد .ایــن شــرکت
عــاوه بــر انجــام پروژههــای شــاخص در اقصــی نقاط کشــور،
همچــون نمایشــگاه ایــران مــال ،بــرج دماونــد و فرودگاههــای
بیــن المللــی کیــش ،شــیراز و ســام (واقــع در مجموعــه
فرودگاهــی امــام خمینــی) ،ســازههای فــری فــرم مجموعههــای
تجــاری -اداری -اقامتــی مشــهد مــال و فرمانیــه و اطلــس مــال
و دههــا پــروژه دیگــر ،بــا انجــام پروژههــای بینالمللــی در
کشــورهای همســایه ،در مســیر توســعهی اهــداف خــود در
ســطحی وســیعتر گام برمــیدارد.
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مقاله
فریبرز رئیس دانا

دکتری اقتصاد
Fariborz Raisdana
Ph.D. in Ecoonomics

وتکالیفاحداثگران
" تحریم"معمــو ً
ال در ابعــادی گســترده و در مقیاســی
ســنگین بــر روی ملتــی کــه هــدف تحریــم قــرار
میگیــرد آوار میشــود .وقتــی تحریــم از ســوی
بــزرگ تریــن قــدرت اقتصــادی جهــان و بــا
همــکاری وســیع کشــورهای عمــدهی
اقتصــادی شــرکتهای بــزرگ علیــه
یــک کشــور جهــان ســومی بــه کار
مــیرود ،ایــن آوار ویرانگرتــر و
کشــندهتر میشــود .دو تجربــهی
ـد
ـر ،عبارتنـ
ـرن حاضـ
ـزرگ در قـ
ـم بـ
ـم تحریـ
مهـ
از تحریــم عــراق و تحریــم ایــران ،کــه هــر دو بــه
رهبــری ایــاالت متحــده و بــا همکاریهــای بینالمللــی
و بــه اندازههــای متفــاوت در مــورد ایــن دو کشــور بــه
کار افتادنــد.
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در ســال  1990در زمــان ریاســت
جمهــوری جــورج بــوش پــدر و
در پــی حملــهی ارتــش عــراق بــه
کویــت و ســوزانده شــدن چاههــای
نفــت ایــن کشــور ،کــه بــرای غــرب
اهمیــت حیاتــی داشــتند ،تحریمهــا
علیــه عــراق برقــرار شــدند .ســپس
جنــگ اول خلیــج فــارس در زمــان
ایــن رییــس جمهــوری آغــاز شــد کــه
از قاطعیــت دلخــواه دســتگاه قــدرت
در آمریــکا برخــوردار نبــود و بــه
همیــن دلیــل ایــن رئیــس جمهــور در
انتخابــات بعــدی برگزیــده نشــد و
فرصــت را بــه دو دورهی ریاســت
جمهــوری بیــل کلینتــون داد .امــا
تحریمهــا کــه از ســوی شــورای
امنیــت برقــرار شــده بــود ،تــا ســال
 2017ادامــه یافــت.

در ســال  2003جنــگ دوم خلیــج فارس
و حملـهی ســنگین و ســهمگین آمریــکا
در دورهی ریاســت جهمــوری جــورج
بــوش پســر ( )2008-2000شــروع
شــد 27 .ســال تحریــم و دو جنــگ ،کــه
یکــی محــدود و دیگری بســیار ویرانگر
بــود ،اقتصــاد و جامع ـهی عــراق را از
پــای درآورد .در ســال  2003حکومــت
صــدام حســین ســقوط کــرد و ثبــات
سیاســی مبتنــی بــر دیکتاتــوری بعثــی
نیــز رخــت بربســت .نزدیــک بــه 8
ســال جنــگ بــا ایــران ()1359-1367
کــه بنــا بــه برآوردهــای عمومیتــر در
حــدود  600هــزار کشــته در ایــران و
نزدیــک بــه  300هــزار کشــته در عــراق
به جــای گذاشــت ،همچنیــن بــه ویرانی
صنایــع و شــهرها و خانههــا در هــر
دو کشــور و خســارتهای چنــد هــزار
میلیــارد دالری منجــر شــد .بــا آن کــه
قطعنامــهی  2390بــرای لــغو تحریــم
عــراق از ســوی شــورای امنیــت در
ســال  ،2010یعنــی  20ســال پــس از
شــروع تحریمهــا ،تصویــب شــد ،امــا
هفــت ســال دیگــر هــم طــول کشــید
تــا باالخــره در ســال  2017بــه طــور
واقعــی لغــو شــوند.

در فاصلــهی  1995تــا ( 2003ســال
شــروع جنــگ دوم عــراق) عــراق
توانســت  53میلیــارد دالر نفــت در
بــازار جهانــی بــه فــروش برســاند.
ایــن رقــم بــرای مــدت  8ســال تقریبــا
برابــر بــود بــا فــروش  1/5ســال در
شــرایط عــادی ،امــا عــراق در ایــن
فاصلــه توانســت بــه فــروش قاچــاق
نفــت ،بــا اســتفاده از نفتکشهــا
از راه اردن اقــدام و بخــش زیــادی
از نیازهــای اداری ،امنیتــی و نظامــی
خــود را تامیــن کنــد .پــس از تحریــم
و جنــگ دوم خلیــج فــارس ،بنــا بــه
برآوردهــا 2 ،میلیــون نفــر عراقــی،
شــامل  500هــزار کــودک ،کشــته
شــدند .وقتــی از «مادلیــن آلبرایــت»
وزیــر خارجــهی دولــت کلینتــون،
کــه مشــاور جنــگ در دســتگاه بــوش
پســر و البتــه موافــق جنــگ بــود،
پرســیده شــد کــه آیــا ایــن تلفــات و
خســارتها بــه نتایجــی کــه آمریــکا
بــه دســت آورد میارزیــد ،او پــس از
یــک دقیقــه ســکوت ،پاســخ داد :بلــی.
او البتــه پــس از آن از ایــن پاســخ
ضــد بشــری خــود پشــیمان شــد و
عذرخواهــی کــرد.
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تجربــهی عــراق هــم
کشــتار آتشــین و
هــم مــرگ سراســری
بیصــدا را در خــود
تحریمهــا
دارد.
توانســتند زیرســاختها
را بــه فرســودگی،
شــهرها را بــه ویرانــی،
ســازمانهای رفاهــی
را بــه نابــودی ،کــودکان
و ســالمندان را بــه کام
مــرگ متخصصــان و
ســرمایههای انســانی
را بــه نیســتی و از
کارافتادگــی و ســاز و کار اقتصــاد و جامعــه را بــه فســاد
و فرســودگی بکشــانند .در فاصلـهی  2005تــا  ،2017یعنــی
در مــدت  12ســال ،بازســازی و ادارهی امــور توســط
فرمانــداران و بــر گماشــتگان آمریــکا یــا توســط حکومــت
انتخابانــی و تقســیم قــدرت پــس از آن -کــه هرگز بــه غنای
دموکراتیــک نیــز دســت نیافت -نتوانســتند چهرهی شــهرها
و محتــوای زندگــی را بازســازی کننــد .وضعیــت اجتماعــی
و سیاســی تضادآمیــز کردهــا ،شــیعیان و اهــل تســنن،
کار نوســازی و بازســازی را بــا اشــکال رو بــه رو کــرد.
از طــرف دیگــر ،بــای خانمانســوز و انســانکش داعــش
(و انــواع دواعــش!) توانســت بــار دیگــر ماشــین ویرانــی،
نابســامانی ،بیمــاری ،فقــر و تبعیــض را در ایــن کشــور بــه
حرکــت انــدازد .منطقــی و قابــل قبــول بــه نظــر میرســد
کــه بگوییــم همــه چیــز در عــراق حضــور و نیــرو در
کشــور همســایهی مــا ناشــی شــد :ســلطهگری خارجــی به
اضافـهی خودکامگــی داخلــی .ایــن دو نیــرو مانع شــدند که
وحــدت مردمــی و ملــی ،بتواند بــا اســتفاده از منابع فــراوان
نفتــی رفــاه و توســعه بیافرینــد.
تحریمهــا جانشــین جنــگ بیــن دولــت تحریــم کننــده
و کشــور تحریــم شــونده مــی شــوند بــه زبــان دیگــر،
تحریمهــا همــان جنگانــد در لبــاس غیرنظامــی و بــا
گلولههــای غیرآتشــین .البتــه جنــگ معمــو ً
ال بین دو کشــور
کــه از حیــث نظامــی و اقتصــادی هــم ســنگند یــا تقریب ـ ًا
بــا یکدیگــر برابــری میکننــد درمیگیــرد .امــا در مــورد
تحریــم ،ایــن کشــور (یــا کشــورهای) قدرتمنــد اســت کــه
کشــور مقابــل را ،کــه در موقعیتــی ضعیفتــر قــرار دارد،
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تحریــم میکنــد .تحریــم میتوانــد ماننــد تحمیــل جنــگ
نیابتــی ،یعنــی جنگــی کــه بیــن متحــدان قدرتهــای بــزرگ
درگیــر و جانشــین جنــگ مســتقیم آنهــا میشــود ،ابــزار
ســلطه باشــد .توجــه داشــته باشــیم کــه کشــورهایی چــون
روســیه ،چیــن ،فرانســه ،انگلســتان و آلمــان ،تاکنــون عامل
اصلــی برقــراری تحریــم نبودهانــد ،گرچــه ســه کشــور
اخیــر میتوانســتهاند محــرک و تشــجیعکنندهی آن باشــند
و گرچــه ممکــن اســت دو کشــور نخســت نیــز در آینــده
بخواهنــد موقعیــت ســلطهگری اصلــی را به دســت بیاورند.
بــه هــر روی تحریــم معمــو ً
ال بهانههایــی را بــا خــود دارد
کــه عمدهتریــن آنهــا ،نگرانــی از بــه خطــر انداختــن صلــح
و امنیــت جهانــی از ســوی کشــور هــدف تحریــم اســت.
گرچــه کشــورهای دارای سیاســت مســتقل میتواننــد و
میبایــد از دادن بهانــه بــه دســت تحریمگــر حتیاالمــکان
خــودداری کننــد .بــا ایــن وصــف ،موضــوع ایــن چنیــن هــم
ســاده نیســت ،زیــرا کشــور تحریمکننــده بــه هــر حــال
اســتقالل عمــل و گسســت کشــورهای جهــان ســوم از مدار
قــدرت جهانــی را ،بــه ویــژه اگــر بیشــتر از انــدازهی معیــن
باشــد ،برنمیتابــد (و ایــن «حــد معیــن» ،خــود ،نامعیــن
اســت!) .بهانــهی دیگــر ،رعایــت حقــوق بشــر اســت کــه
آن نیــز تــا حــد زیــادی بســتگی بــه تفســیر حقــوق بشــر و
امــکان کاربــرد «هنجارهــای دوگانــه» دارد .در مثــل ،کشــور
تحریمگــر ممکــن اســت در مقابــل نقــض حقــوق بشــر در
میانمــار یــا عربســتان کوتــاه بیایــد ،ولی در مــورد ایــران و
کــره شــمالی و ونزوئــا بــه دلیــل تعــارض بیــن حکومتها،
ســختگیری کنــد.

البتــه مطلوبتریــن خواســته در جهــان مــا ،و در راســتای
رفــاه و امنیــت همگانــی ،همانــا حــذف ســلطه و خودکامگــی
اســت و برقــراری نظامــی جهانــی بــرای نظــارت بــر امنیت و
حقــوق انســانی ،در چهارچــوب اســتقالل ملــی کشــورها .امــا
ایــن وضعیــت ،در شــرایط سیاســت واقعــی (رئــال پولیتیــک)
و حضــور منافــع ویــژه و مســلط کشــورهای قدرتمنــد بعیــد
مینمایــد .البتــه اگــر بپذیریــم کــه در واقعیــت کشــورهای
جهــان کمتوســعه بــه ســمت وحــدت و همدلــی بــادوام در
جهــت حفــظ منابــع و حقــوق جمعــی حرکــت کننــد -کــه آن
نیــز البتــه بــا صدهــا مانــع ناشــی از سیاســت حفــظ وضــع
موجــود (محافظـهکاری) روبـهرو اســت– وضــع امیدبخــش
دیگــری پدیــد میآیــد.
ایــن کــه کشــوری بتوانــد بــدون گــرو گذاشــتن اســتقالل
و حــق تعییــن سرنوشــت خــود از دام تحریمهــا بــر کنــار
بمانــد ،بســتگی بــه چنــد عامــل اساســی دارد :درجـهی رشــد
دموکراتیــک در آن کشــور ،جــاری و پویــا بــودن عنصر خرد
در تصمیمگیریهــای داخلــی ،حمایــت موثــر و مانــدگار
مــردم ،پشــتیبانی افــکار عمومی جهان و تدبیرجویی مناســب
در دیپلماســی جهانــی .البتــه کــه وادار کــردن کشــورها بــه
قبــول و تــن دادن کامــل بــه خواســتهای ســلطه جهانــی
از تــرس تحریــم ،خــاف رای خردمنــدان مردمــی و خــاف
منافــع و رونــد بلندمــدت توســعه اســت .همــان قــدر کــه نمی
تــوان روشهــای لجاجآمیــز و بیپروایــی را بــه این کشــورها
توصیــه کــرد ،نمیتــوان تســلیم شــدگی را نیــز بــرای آنهــا
تجویــز کــرد .به هــر روی وقتــی کشــوری در موقعیت تحریم

گســترده یــا تحریــم درجـهی یــک ،قــرار میگیــرد ،بــه واقــع
بــا وضعیــت دشــواری روبــهرو میشــود .بــه خصــوص
وقتــی اقتصــاد آن کشــور ،اتــکای زیــادی بــه محصــوالت
خــاص وارداتــی دارد و ضرورتهــای مــادی حیاتــی زندگــی
و نیازهــای مربــوط بــه تامیــن اشــتغال و ثبــات اجتماعــی در
گــروی ایــن اتــکا اســت ،ایــن کشــور از تحریــم صدمــهی
جــدی میبینــد .قانــع کــردن بخــش زیــادی از مــردم (حتــی
در میــان طبقاتــی کــه در موقعیــت مقاومــت قــرار دارنــد یــا
بــه آن نزدیــک شــدهاند) بــرای ادامــهی مقاومــت و تحمــل
ســختیها ،وقتــی فشــار تحریــم زیــاد امــا امیــد و وابســتگی
بــه حاکمیــت کــم میشــود ،بســیار دشــوار اســت .در ایــن
مــورد ،بافــت درونــی حکومتهــا معمــو ً
ال بــه دو بخــش
مقاومــت و عقلگرایــی ،بــر بنیــاد جناحبندیهــای سیاســی و
اجتماعــی ،تقســی م میشــوند .امــا روز بــه روز وزنــه بــه نفــع
کســانی کــه میخواهند بــه هرحــال از آثار تحریــم بگریزند و
مقاومــت را جایــز نمیداننــد (و ضرورتهــای انســانی بــرای
کــودکان ،محرومــان ،ســالمندان ،بیمــاران و جــز آن بــه مالک
استداللشــان تبدیــل میشــود) ســنگینتر میشــود.
در عــراق بــه تدریــج طرفــداران حکومــت صــدام آب رفتند و
در انتهــا فقــط یارانی از قبیله تکریت و بخشــی از ســنیهای
ســاکن مرکــز از ایــن حکومــت حمایــت میکردنــد ،زیــرا
فشــار بــار زندگــی ،آن هــم بــا یــادآوری تجربههــای
زورگویــی و فســاد حکومــت ،بــه طــور مرتــب افزایــش
مییافــت .آمریــکا در حملـهی آخــری خــود مطمئــن شــده
بــود کــه بــه جــز گارد ریاســت جمهــوری و بخشهــای
محــدودی از ارتــش بعثــی چیــز زیــادی بــرای صــدام
حســین باقــی نمانــده اســت کــه آن نیــز نمیتوانــد بــرای
ارتــش آمریــکا و متحــدان چنــدان دردســر ســاز باشــد.
در مصــر ،پــس از ســال  1973بــه رغــم پیــروزی نســبی و
محــدود ارتــش مصــر و ســوریه در برابــر ارتــش اســرائیل،
دولــت انورســادات بــه دالیــل داخلــی بــه تدریــج ،مقبولیــت
خــود را از دســت داد .طبقــهی کارگــر ،حتــی در زمــان
عبدالناصــر کــه رادیــکال ،ضــد اســتعمار و ملیگــرا بــود،
از موقعیــت مســتحکمی برخــوردار نشــده بــود .طبقــهی
متوســط نیــز کــه ســهم زیــادی در جمعیــت کشــور داشــت
و بخشهــای رادیکالــی دردفــاع از «ناصــر یســم» را در
خــود داشــتند ،بــه تدریــج بــه اعتــراض و غرولنــد اجتماعی
گرایــش یافتنــد.
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در مثــل ،آنهــا میگفتنــد مــا بهتریــن برنــج را در دلتــای نیــل
میکاریــم و میفرســتیم بــه اروپــای شــرقی تــا در برابــر
آن ،اســلحه بگیریــم و بدهیــم بــه مقاومــت فلســطین ،ولــی
خودمــان خــرده برنــج میخوریــم یــا فقیــر میمانیــم ،بدون
آن کــه در طــول زمــان بــه دسـتآوردی در منطقــه رســیده
باشــیم .ایــن بیحوصلگــی اجتماعــی البتــه اگــر هــم قابــل
دفــاع نمیبــود ،قابــل فهــم بــود .دولــت انــور ســادات بــه
زعــم خــود بــرای بقــای دولــت و حفــظ کیــان مصر تســلیم
ایــن واقعیــت شــد و کار را بــه آشــتی بــا اســرائیل (صلــح
کمــپ دیویــد) و در پــی آن ،تغییــر جهت در منابــع اقتصادی
و اجتماعــی کشــاند و دســت از مقاومــت کشــید .فشــار بــه
کشــور از بیــرون در مقایســه بــا همکاریهــا از درون زیــاد
بــود و مــدام زیادتــر هــم میشــد .ایــن اتفــاق ،همــان جایــی
میافتــاد کــه آن زمــان (برخــاف دولــت بعــدی حســنی
مبــارک) نمیشــد از وجــود ریشــهدار فســاد در جامعــه
صحبــت بــه عمــل آورد و البتــه وقتــی فســاد و تبعیــض
درونــی در میــان باشــد (چنــان کــه در دولــت بعــدی
شــد) مقاومــت هــم شــکنندهتر میشــود.
البتــه شکســته شــدن مقاومــت در مصــر و عــدم امــکان
اجــرای تغییــر سیاســی در عــراق از ســوی دولــت و
صــدام ،هیــچ کــدام بــه نجــات اقتصــادی و توســعهی
ملــی نینجامیدنــد .تحریــم در عــراق چنــان بــود کــه یــا
لــه میشــوند یــا لــه میشــوند! امــا ایــن بــه گمــان
مــن ،سرنوشــت قطعــی هــر تحریــم نیســت .کشــورها
میتواننــد از راه دموکراتیزاســیون واقعــی ،خــردورزی
در دیپلمــا جهانــی ،حــذف بهانههایــی کــه در تعییــن
سرنوشــت کشــور هــم کامــ ً
ا ناالزمانــد– امــا فقــط

جنبــهی تبلیغــی -روانــی دارنــد (ماننــد پافشــاری بــر
تولیــد برخــی ســاحها) حــذف و مقابلـهی ســریع فســاد
و رانتخــواری ،جانشــین کــردن ارادهی مــردم بــه
جــای ارادهی اقلیتــی محــدود مســلط ،اعتمــاد بــه نفــس
اجتماعــی و اعتمــاد متقابــل بیــن دولــت و ملــت (البتــه
اگــر دولتــی حاضــر بــه قبــول کاهــش قــدرت خــود
باشــد) و باالخــره اســتفادهی ســنجیده و منطقــی از
منابــع اقتصــادی بــا تحریــم مقابلــه کننــد و بایــد هــم
چنیــن کننــد ،زیــرا نــه لجــاج و نــه تســلیم میتواننــد
راههایــی امیــد بخــش باشــند.
تحریمهــا در ایــران مانــع فــروش نفــت و کســب درآمــد
نفتــی شــدهاند و بــه نوبــهی خــود بــه افــت تولیــد
ناخالــص واقعــی ،بیــکاری و تــورم انجامیــد ،و وضــع
توزیــع درآمــد را بســیار بدتــر کــرده و بــر فقــر و
محرومیــت و نیــز بــه تبعیــض و ســوءِ اســتفاده و فســاد
کمــک کردهانــد .تحریمهــا گــر چــه از ســمت و ســوی
سیاس ـتهای داخلــی ســایه گرفتنــد ،امــا نشــان اصلــی
از حضــور ســلطهگری جهانــی آمریــکا و متحــدان
داشــتهاند.
میدانیــم تحریمهــا در ایــران ســابقهی طوالنــی و
شــدت ضعــف زیــاد دارد .دور جــدی جدیــد تحریمهــا
بــا تصمیــم شــورای امنیــت و حمایــت روســیه در ســال
 1390در دورهی ریاســت جمهــوری احمدینــژاد
شــروع و بــه قــرارداد برجــام و کنتــرل آن در تیــر مــاه
 1394انجامیــد .دور دوم بــا پیمــان شــکنی ترامــپ در
ســال  1397آغــاز شــد .ایــن تحریمهــا آثــار وخیمتــر
بــر اقتصــاد ایــران داشــتند.

آمار رسمی زیر نرخ رشد تولید ناخالص ملی ایران را نشان میدهد.
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براســاس ایــن آمارهــا کــه کامــ ً
ا نوســانی و بــه هــر
حــال هشــدار دهندهانــد ،درصــد جمعیتــی کــه بــه
زیــر خــط فقــر مطلــق ســقوط کردنــد ،از حــدود  30بــه
حــدود  45درصــد رســید .نــرخ تــورم بــه شــدت بــاال
رفــت و بــه  25درصــد (پیشبینــی رســمی) در ســال
 1397رســید و بــرای ســال  1398پیشبینــی بیشــتری
نیــز میشــود .در واقعیــت ،کاهــش  60درصــد ارزش
متوســط پــول ملــی در ســال  1397جامعــه را بــا تــورم
 45درصــد بیــکاری  20درصــدی روبـهرو کــرده اســت.
در ایــن میــان بــه ویــژه تــا آنجــا کــه بــه تحریــم
ایــران بعــد از خــروج آمریــکا از برجــام از ماههــای
نخســت ســال  1397مربــوط میشــود ،نقــش و
وظیفــهی مهندســان ،متخصصــان و کارشناســان در
حــوزهی کاری مــا (ســاختمان و شــهر و زیرســاخت)،
عبــارت از نشــان دادن «راه طالیــی وادادگــی» بــرای
نجــات نیســت ،بلکــه بــه جــای آن ،ضــروری اســت
واقعیــت و ریشــههای اساســیای کــه ایــن دو را پدیــد
آوردهانــد ،شناســانده شــوند .امــا تشــویق بــه لجــاج بــر
سیاس ـتکاریهایی کــه بــار تحریــم را هــر چــه بیشــتر
بــر دوش مــردم ،بــه ویــژه مــردم محــروم مــا ،آوار
میکننــد نیــز چــارهی کار نیســت .مــا ســازندهایم و از
ویرانــی پرهیــز میکنیــم .آخریــن مرحلــهی تحریمهــا
کــه در فاصلـهی چنــد مــاه ،متوســط شــاخص قیمتهــا
را معــادل  50درصــد بــاال بردنــد ،بــی آن کــه مــزد و
حقــوق بیــش از  20میلیــون شــاغل و بیــکار تغییــری
کننــد ،بــه منزلــهی اولیــن تغییــر جــدی ویرانگرانــه
اســت ،زیــرا بــه گســترش فقــر ،کاهــش قــوهی خریــد
و تقاضــای داخلــی و شکســته شــدن مقاومــت کمــک
میکننــد .تدبیرهایــی کــه اراده و حضــور مــردم را
گســترش میدهنــد ،منابــع را عادالنهتــر و ســنجیدهتر
توزیــع میکننــد ،بهانههــا را از دســت مداخلهگــران

بیــرون میآورنــد ،امــا حقانیــت مــردم را میشناســانند
و در دیپلماســی جهانــی راه مقابلــه و گریــز ســنجیده را
بــاز میکننــد ،ضروریانــد.
امــا حــرف آخــر .آیــا بایــد منتظــر بمانیــم تــا آوار بریزد
و آنــگاه بــه راه نجــات بیندیشــم؟خیر .بــه جــای آن ،باید
از هماکنــون ،و بــا اســتفاده از ایــن تهدیــد و تبدیــل آن
بــه فرصــت بــه ســوی تحکیــم اقتصــاد ،جامعـهی مــردم
ســاالر ،حضــور خردمندانهتــر و پایــدار کارشناســان
مســتقل کشــور در صحنــهی تصمیــم و اجــرا ،رفــع
ریشــهای فســاد ،برقــراری عدالــت و اجــازه دادن بــه
تعییــن سرنوشــت گروههــای صنفــی و اقتصــادی
و اجتماعــی از ســوی خــود آنــان حرکــت کنیــم.
ایــن ،توصی ـهی بخــش قابــل توجهــی از اقتصاددانــان،
جامعهشناســان ،برنامهریــزان و مدیرانــی اســت کــه
در کنــار مهندســان توانــای کشــورمان در کار احــداث،
اســتخوان نــرم کردهانــد .مــن هــم در ایــن مــورد البتــه
مناقشــهها ،روشهــا ،آرمانهــا و سیاســتها و
بحثهایــی متفــاوت داشــته و دارم .بــا ایــن وصــف
و بــه رغــم تفــاوت بینــش ،ایــن توصیههــا و مشــکل
کارآمــدی از وفــاق اجتماعــی در ایــن برهــه را مفیــد و
اجــرای آنهــا را گامــی بــه جلــو و بــه ســوی پیشــرفت
و اســتقالل میدانــم.
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برنامه ریزی تعدیل ،اجرای موفق ،بازسازی سازمان

تردیــدی وجــود نــدارد کــه در ایــن مقطــع از زمــان و بــا
وضعیــت اقتصــادی کشــور ،حفظ و نگهــداری کســب و کار،
بســیار ســخت و مشــکل شــده اســت .خــواه شــما کســب و
کار شــخصی خود را داشــته باشــید ،مدیر ســازمانی باشــید
یــا مســئولیت افــرادی را بــر عهــده داشــته باشــید ،مــی بایــد
فشــار زیــادی را تحمــل کنیــد تــا میــزان کمتری از مشــکالت
و مخاطــرات ،گریبــان ســازمان یا محیــط کار شــما را بگیرد.
یکــی از عوامــل کلیــدی بــرای حصــول موفقیــت ،دانســتن
نحــوه ی درســت مدیریــت افراد -علــی الخصــوص در مواقع
تصمیــم گیــری بــرای کاهــش نیــرو اســت.
ایــن طــرز تفکــر کــه کارمندان ســازمان شــما تنها دلخوشــی
شــان داشتن

شــغل فعلــی اســت و هرگــز رویــای تــرک ســازمان را
ندارنــد ،کامــا غلــط و اشــتباهی پرهزینــه اســت .امــا
تعدیــل نیــرو کوچــک ســازی ســازمان باعــث بــروز
تغییــر و تحــول فــراوان در میــان کارمنــدان باقــی مانــده
و خــروج بخــش عمــده ای از آن هــا کــه افــرادی موثــر و
مفیــد بــرای ســازمان بودنــد ،مــی گــردد.
اکنــون پرســش اصلــی ایــن اســت :چطــور مــی تــوان از
خــروج ایــن دســته از کارمنــدان از ســازمان جلوگیــری گرد ؟
پاســخ مختصــر و روشــن ایــن اســت کــه بایــد تــاش کنید تا
روحیــه کارمنــدان را باال ببریــد .ضعیف بــودن روحیه ،باعث
عــدم رضایــت و کاهــش بهــره وری می شــود .این قضیــه در
زمــان بحــران اقتصــادی کمــی ســخت تــر اســت ،ولــی غیــر
ممکــن نیســت .در ادامــه بــه راه کارهــای آن مــی پردازیــم.
ارتباطات خود را بیشتر کنید

بــی اطــاع گذاشــتن همــکاران از مســائل ،یکــی از بدتریــن
رویــه هایــی اســت کــه مــی تــوان در پیــش گرفــت .افــراد
تمایــل دارنــد بداننــد زمــان تعدیــل کــی فــرا مــی رســد ،زیرا
آن هــا بــوی آن را استشــمام مــی کننــد .امــا اگــر شــما
آن را در حــدس و گمــان رهــا کنیــد ،تنهــا مســبب
بــروز شــایعه هــای مخــرب و تضعیــف روحیــه
کارمنــدان خواهیــد شــد .بــا کارمندانتــان صــادق
و شــفاف باشــید .دربــاره تاثیــرات اقتصــاد روی
ســازمان تــان هرچــه میدانیــد و نمــی دانیــد بــا آن هــا
در میــان بگذاریــد .هــر کاری مــی کنیــد فقــط خبرهــای
بــد و ســخت را از طریــق ایمیــل ،پیــام کوتــاه و  . . .بــه آن
منتقــل نکیــد .ایــن رفتــار ،فاقد آهنگ مــوزون همدلی اســت.
خیلــی ســرد و از روی بــی توجهــی اســت .جلســات مرتب
و منظمــی ترتیــب دهید تــا کارمندان بتوانند ســواالت شــان
را بپرســند ،حتــی اگــر جــواب برخی ســوال هــا را نمــی دانید.
فصلنامه آتک

48

خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا

زمستان 97/

www.atec-ir.com

سعی نکنید همه چیز را قطع کنید

به موضوع آموزش بیشتر بها دهید

شــاید ســرمایه گــذاری روی هــر مقولــه ای در زمــان بحــران
اقتصــادی کمــی پیــام آور نتایــج معکــوس باشــد ،امــا واقعیت،
آن اســت کــه اکنــون وقــت صــرف زمــان و انــرژی بیشــتر
بــرای کارمنــدان مــی شــود .اســتمرار بــرای برنامــه ریــزی
هــای آتــی و واقــف کــردن کارمنــدان بــه ایــن موضــوع کــه آن
هــا بخــش مهمــی از ســازمان هســتند ،افــراد را بــه ســمتی می
بــرد کــه بتواننــد و بخواهنــد روحیــه خــود را حفــظ کننــد .ایــن
اقدامــات الزامــا نمــی بایــد تــوام بــا هزینه هــای آنچنانی باشــد.
مــی توانیــد از فرصــت آمــوزش هــای مجــازی ،همایــش هــا،
ترغیــب کارمنــدان بــرای شــرکت در کالس هــای آموزشــی
ارزان قیمــت و برگــزاری برنامــه های مشــاوره اســتفاده کنید.
حتــی مــی توانیــد تعــدادی از آن هــا را بــه دوره های آموزشــی
بــرون ســازمانی بفرســتید تــا هــر چــه یــاد مــی گیرنــد را بــه
ســایر کارمنــدان نیــز منتقــل کنند.
کارمندان را در تصمیم گیری ها مشارکت دهید

تــا جایــی کــه امــکان دارد کارمنــدان را در تصمیــم گیــری های
مهــم ماننــد تعدیــل و کاهــش حقــوق و مزایــا ،شــریک کنیــد .از
آنجایــی کــه آن هــا در وضعیــت نامطلوبــی قــرار دارنــد ،مــی
تواننــد بــه منظــور حفــظ بقــای خــود ،ایــده هــای خوبــی مثــا
در خصــوص کاهــش هزینــه ها و حــذف فرایندهــای نامطلوب
کاری ،ارائــه کننــد .ضمنــا شــما هــم متوجــه خواهــد شــد کــه
کارمنــدان تــا چــه انــدازه تــاش مــی کننــد تــا از ورود ضــرر
و زیــان بــه کار ،پرهیــز شــود .اگــر شــما در شــرایط ســخت
و وحشــتناکی بــه ســر مــی بریــد ،آن هــا مــی تواننــد بــه جای
تعدیــل ،ایــده هــای جایگزینــی ماننــد تاخیــر در پرداخــت هــا،
کاهــش ســاعت کاری و برخــی صرفــه جویــی هــای دیگــر
ابــراز کننــد .مهــم تــر ایــن کــه بــا مشــارکت در تصمیــم گیری
هــا ،آن هــا احســاس می کنند حرفشــان خریــدار دارد و تصور
نمــی شــود کــه هیــچ نقشــی ندارنــد و پشــت درب های بســته
ی جلســات مانــده انــد.

زمانــی کــه بودجــه هــا محــدود مــی شــوند ،اولیــن انگیــزه ای
کــه در مدیــران ایجــاد مــی شــود ،قطــع تمــام مــواردی اســت
کــه بــه نظــر غیــر ضــروری مــی رســند .امــا اگــر مــی توانیــد
 ،برخــی از ایــن مــوارد را هــر چنــد کوچــک -کــه کــم هزینــه
هــم باشــند -نگــه داریــد و پرداخــت کنیــد ،چــرا کــه این مســاله
باعــث تقویــت روحیــه کارمنــدان مــی شــود.
کنترل و مدیریت تعدیل

بــه ســادگی مــی تــوان دریافــت کــه تعدیــل و خاتمــه خدمــت
کارمنــدان ،یکــی از مشــکل تریــن بخــش هــای کاری هــر مدیــر
اســت کــه البتــه اجتنــاب ناپیــذر بــوده و شــما بــه عنــوان یــک
مدیــر ،باالخــره در شــرایطی نیــاز داریــد تــا بــا ایــن موضــوع
روبــه رو شــوید .اگرچــه ممکــن اســت کمــی ســخت بــه نظــر
برســد امــا تعدیــل برخــی و ابقــای برخــی دیگــر ،پدیــده هایــی
هســتند کــه بــا هــم و در کنــار هــم اتفــاق مــی افتنــد ،ایــن کــه
چطــور تعدیــل را هدایــت کنیــد و چگونــه بــا افــرادی کــه باقــی
مــی ماننــد رفتــار کنیــد ،مســتقیما روی مســائل و تصمیمــات
مهــم شــما تاثیــر خواهــد گذاشــت.
ســوء مدیریــت در مواجهــه بــا هــر دو مقولــه ،منجــر بــه
مشــکالت رفتــاری و کاهــش وفــاداری و اعتمــاد آن هــا نســبت
بــه شــما و همچنیــن کاهــش بهــره وری کارمنــدان مــی شــود.
منابع:
 -1تریســی ،برایــان -اســتخدام و تعدیــل -ترجمــه
رحمــت علــی صادبــری و صالــح ســپهری فــر-
انتشــارات دنیــای اقتصــاد.1396 -
 -2آلــوی ،ســوزان -تعدیــل کارکنــان -ترجمــه ی شــیرین
ناظــرزاده و مجیــد کریمــی -انتشــارات آریانــا قلــم.1390 -

مثبت باشید

نگــرش مثبــت یک امر مســری اســت .ســعی کنند نگاهتــان مثبت
باشــد و به یاد داشــته باشــید که حتما خبرهــای خــوب و جالب را
بیــن کارمندان منتشــر کنیــد .موفقیت هــا و گرفتن کارهــای جدید
را بــا صــدای بلندتری نســبت به گذشــته اعــام کنید.
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هدیه حسینی

کارشناس حسابداری
Hedieh Hosseini
B.S.accounting

سالم به امسال
یــک ســال دیگــر از بــا هــم بودنمــان گذشــت ،یــک
ســالی کــه در آن ،هــم لحظــات شــیرین داشــتیم و
لبخنــد بــه لبمــان بــود ،هــم لحظــات تلــخ ،کــه اشــک
از چشــمانمان جــاری بــود .تعــدادی از عزیزانمــان
را از دســت دادیــم و آدمهــای جدیــدی وارد زندگیمــان
شــدند؛ و حــاال قــرار اســت فقــط بــه عنــوان خاطــره بــه
ســال  1397نــگاه کنیــم و یــک «یــادش بخیــر» بگوییــم و
از کنــارش بگذریــم ،قــرار اســت امســال تبدیــل بشــود
بــه «پارســال»...
و مــا همــه بــا چشــمانی امیــدوار در انتظــار بهــار
جدیــدی هســتیم ،بهــاری کــه آرزو داریــم سرشــار از
امیــد ،انســانیت ،تعهــد ،عشــق و بهبــود اقتصــادی و
فرهنگیمــان باشــد.
بیاییــد کاری کنیــم کــه ســال جدیــد برایمــان یــک ســال
متفــاوت باشــد .بیاییــد امســال تغییــر را از خودمــان
شــروع کنیــم کــه جهــان هیــچ چیــزی بــه جــز انبوهــی
از مــن و مــا نیســت...
خــدای مهربانــم! در آغــاز ســال جدید قــد برافراشــتهایم،
بــه مــردم وطنــم کمــک کــن ،دســتی بــه ســر و گــوش
زندگیشــان بکــش ،دردهایشــان را مرهــم بــاش و
دلهایشــان را از همیشــه شــادتر کــن!
امیــدوارم بهــار طبیعــت برایتــان بهــار زندگیتــان
باشــد؛ بهــاری کــه تنهــا اشــک شــوق را از چشــمها
جــاری کنــد؛ همگــی خوشــبخت و شــاد باشــیم و دلمــان
نیایــد کــه لحظــات شــیرینمان تمــام شــوند.
نوروز مبارک!
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