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دانشکده ی کشاورزی برازجان - بوشهر

طراحان معمار:

آرش فخار - هوشنگ امیر اردالن



ــك  در  ســال 1360 در   ــاور  آت ــين  مش  مهندس
ــت  ــه ثب ــماره 42696 ب ــه  ش ــيس  و  ب ــران  تأس ته
رســيده اســت ابتــدا درحــوزه معمــاري و شــهر 
ــرور  ــه م ــود و ب ــاز نم ــود را آغ ــت خ ــازي فعالي س
ــه اي و  ــت حرف ــال فعالي ــدود 37 س ــرف ح ــان ظ زم
انجــام قریــب از1600پــروژه در قالــب 600 قــرارداد 
خدمــات مهندســي، ســازمان خــود را تبدیــل بــه یــك 
ســازمان خدمــات مهندســي نمود كــه در كليــه زمينه 
هــاي مطالعاتــي و طراحــي بصــورت خــود كفــا عمل 

مــی نمایــد.

بخــش هــاي مختلــف فعــال شــركت كــه زیــر پوشــش 
مدیریــت دفتر مركــزي فعاليت مــي نمایند، عبارتنــد از:

-آتــك  تجهيــزات(  و  )برقــی  تأسيســات  آتــك 
ــك  ــبز - آت ــك س ــی( آت ــات مکانيک تأسيسات)تأسيس
ســازه - آتــك انــرژي هــاي نو - آتــك اصفهــان - آتك 
گيــان - آتــك كيــش - آتــك خراســان - آتك بوشــهر 

 

 سهامداران و مديران کنونی مهندسین مشاور آتک :
 مهندس فرشاد کاوه پیشه                  مديرعامل و عضوهیئت مديره

 مهندس عزت اله خواجه نوری         رئیس هیئت مديره 
 مهندس جهانگیر صفاوردي               نايب رئیس هیئت مديره

 مهندس  حسن میرمحمدی                 عضو هیئت مديره     
 مهندس مريم  حجت                            عضو هیئت مديره

 مهندس آرش  ابراهیمی فخار            عضو علي البدل هیئت مديره
 دکتر منصور صمیمی                         عضو علي البدل هیئت مديره
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ــن  ــو و جش ــال ن ــيدن س فرارس

نــوروز را بــه همــه ی همــکاران 

و هــم حرفه ای هــای خــود 

شــادباش می گویيــم.

 گروه فصلنامه
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در هنــگام رقــم زدن ایــن ســطور كــه زمــان زیــادی بــه پایــان ســال 
ــورد در  ــر م ــم. در ه ــر می كن ــياری فک ــب بس ــه مطال ــده ب 97 نمان
ــه  ــود ك ــر خ ــه دور و ب ــم. ب ــغ می رس ــوس و دری ــه افس ــت ب نهای
ــرق  ــد و ب ــاش باش ــه بش ــم ك ــره ای را می بين ــر چه ــرم كم ت می نگ
اميــد در نگاهــش باشــد. شــاید درج ایــن مطالــب در اواخــر ســال 97 
ــایند  ــدان خوش ــویم، چن ــك می ش ــوروز نزدی ــن های ن ــه جش ــه ب ك
چنــدان  نــه  واقعيت هــای  از  نمی تــوان  متاســفانه  ولــی  نباشــد، 
شــيرین بلکــه بيشــتر تلــخ و یــا نگــران كننــده بــه آســانی عبــور كــرد 
ــت  ــده اس ــد زن ــه امي ــر ب ــد بش ــت. می گوین ــده گرف ــا را نادی و آن ه
ــتاد و  ــد ایس ــت بای ــلم اس ــه مس ــاور دارم. آنچ ــن را ب ــم ای ــن ه و م
ــا  ــه ای م ــح حرف ــوند. مصال ــرف ش ــع برط ــا موان ــرد ت ــردی ك پایم
ــت. در  ــه ی بقاس ــرای ادام ــتر ب ــش بيش ــاور در كوش ــان مش مهندس
كنــار موانــع و محدودیت هــا، انتخابــات اخيــر تعييــن هيــات ریيســه 
ــتيبان  ــی و پش ــه حام ــران ك ــاور ای ــان مش ــه مهندس ــد جامع جدی
اعضــای حرفــه می باشــد، بســيار اميــدوار كننــده اســت. ایــن اميــد 
ــا اتخــاذ تدابيــری هوشــمندانه و  را دارم كــه هيئــت ریيســه جدیــد ب
ــا  ــادر باشــد ت ــرم ق ــا دولت مــردان محت انجــام مذاكراتــی ســازنده ب
بحــران ایــن حرفه منــدان را كاهــش دهــد و بــرای مهندســان مشــاور 

ــد. احقــاق حــق نمای

بــا شــکوفائی گل هــا در آغــاز بهــار و فرصــت اســتراحتی كــه بــرای 
مســئوالن، چــه در بخــش دولتــی و چــه بــرای اعضــاء و بــه ویــژه 
مدیــران ارشــد مهندســان مشــاور و هيــات ریيســه ی محتــرم جامعــه 
ــدواری وجــود دارد كــه اگرچــه ســال 1398  ــن امي ــد، ای پيــش می آی
ولــی  می كننــد،  پيش بينــی   1397 ســال  از  ســخت تر  ســالی  را 
ــتانه ی  ــش آس ــز افزای ــع و ني ــع موان ــردی در رف ــد و پایم ــظ امي حف
ــور از  ــا عب ــازد ت ــم می س ــکان را فراه ــن ام ــا ای ــه ی م ــل هم تحم
ــم  ــدی را ه ــای جدی ــود فرصت ه ــد خ ــه می توان ــکات را ك ــن مش ای
ــد و نشــاط  ــا امي ــد. ب ــل آســان تر كن ــا حداق ــد، ميســر و ی ایجــاد كن
ــوروزی  ــاس داشــتن جشــن های ن ــا پ ــم و ب ــه پيشــواز بهــار بروی ب

ــم. ــان بزدایي ــدوه را از دل هایم ــار ان ــم غب كوشــش كني

Arch. M.scسخن نخست 
Mohammad Hassan Badiee

محمد حسن بديع
کارشناس ارشد معماری

یر
دب

سر
م 

پیا



زمستان /97فصلنامه آتک

6
w w w . a t e c - i r . c o mخبرهــا / اثرهــا / نظرهــا

همکاران گرامی و عزیز :

ســال 1397 بــا تمــام نشــيب و فرازهــا و بيــم و اميدهایــش، 
بــا تمــام كاســتی ها و مشــکاتش و همــه اتفاقــات خــوب و 
بــد و بــزرگ و كوچکــش رفتــه رفتــه بــه پایــان می رســد و 

ســال 1398 از راه مــی رســد.

آرزو داشــتم اوليــن پيــام نــوروزی خــود را در ســمت 
ــه كام در مــی آوردم؛ در  مدیرعامــل در شــرایط دیگــری ب
ــو،  ــه تبریــك ســال ن شــرایطی كــه می شــد بســنده كــرد ب
آرزوی ســالی خــوش و كمــی بهتــر )و حتــی نــه بهتــر، بلکــه 
بــه همــان خوبــی(. شــرایطی كــه دســت كــم از جهــات اندكی 
"عــادی" نمایــد و بــه بيــان دیگــر ادامــه دادن همــان كارهایی 
كــه قبــا انجــام می شــده وحفــظ همــان وضعيــت پيشــين 

بــرای ادامــه ی راه "كافــی". امــا دریــغ! 

در ســالی كه ســپری شــد مســایل داخلی و بيرونی شــركت 
ــر مدیریــت  ــد. تغيي ــه ویژگــی هم زمــان گردی در متنهــی الي
ــراه  ــه هم ــی ب ــواره چالش های ــازمان هم ــك س ــد در ی ارش
دارد. توجــه بــه عوامــل كاهــش تاطم چــون انتخــاب اعضاء 
جدیــد هيــات مدیــره و مدیر عامــل از ميــان ســهامدارانی كه 
بيــش از 20 ســال ســابقه ی كار متوالــی اجرایــی در شــركت 
ــم  ــاز ه ــه ب ــت ك ــت" اس ــن وضعي ــان " آرام تری ــد، هم دارن

مســائلی بــه دنبــال دارد

مل
عا

یر 
مد

م 
پیا

حــال، ایــن شــرایط مصــادف شــد بــا تقریبــا بــه صفــر 
رســيدن تخصيــص بودجه هــای عمرانــی دولتــی، ركــود 
شــدیدی در پروژه هــای بخــش خصوصــی، حــذف تقریبا 
كامــل ســرمایه گذاری خارجــی جدیــد در پروژه هــای 
سرســام آور  افزایــش  كشــور،  در  احــداث  صنعــت 
ــدید  ــش ش ــر افزای ــت تأثي ــات تح ــه ی كاال و خدم هزین
نــرخ برابــری ارز و در عيــن حــال، كاهــش حق الزحمــه ی 
خدمــات مهندســی تحــت تأثيــر كاهــش پروژه هــای ارائــه 
شــده و رقابــت بســيار بــاال بيــن عرضــه كننــدگان ایــن 

خدمــات.

در عيــن حــال، دورنمــای قابــل ترســيم از وضعيــت 
اقتصــادی و كســب و كار در ســال پيــش رو نيــز نویــد 
تغييــرات قریــب الوقــوع مثبتــی را نمی دهــد. امــا در 
چنيــن وضعيتــی ایــن جملــه ی »پيتــر دراكــر« فقيــد چــه 
ــه:  ــد ك ــی رس ــب م ــگ و مناس ــوش آهن ــوش خ ــه گ ب
"بهتریــن راه پيش گویــی آینــده، ســاختن آن اســت". بــه 
ــری  ــچ راه دیگ ــا هي ــرای م ــم ب ــم بگوی ــرات می توان ج
ــورد  ــده ی م ــده، آین ــيدن آین ــار رس ــدارد. انتظ ــود ن وج
ــه همــراه نخواهــد آورد. حــاال كــه هيــچ  انتظــار مــا را ب
ــد آینــده ی مــورد انتظارمــان  چــاره دیگــری نداریــم، بای

ــم. ــا كني ــود بن ــت- خ ــدر بضاع ــه ق ــل ب را –حداق

پيام نوروزی مدیر عامل 
مهندسین مشاور آتک
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ــی  ــه تاش های ــم هم ــه می بيني ــت ك ــادمانی اس ــه ی ش مای
كــم  آینــده  بــرای ســاختن  كــه در طــی ســال 1397 
مخاطــره انجــام شــده و همراهــی صميمانــه و تحمــل 
مشــکات و ســختی های فــراوان از ســوی همــه همــکاران 
ــات  ــه ی نامایم ــا وجــود هم ــاده اســت. ب ــر افت ــز مؤث عزی
شــدیم  موفــق  پایــان  در  ســال،  پایين هــای  و  بــاال  و 
ــه  ــركت را ب ــه ش ــدات معوق ــی از تعه ــل توجه ــش قاب بخ
همــکاران، ســهامداران، نهادهــای دولتــی )بيمــه و ماليــات( 
تأمين كننــدگان  ســایر  و  برون ســپاری  گروه هــای  و 
ــام  ــه انج ــركت ب ــتفاده ش ــورد اس ــات م ــزات و خدم تجهي
فعاليــت  تــداوم  زمينه هــای  آن،  بــر  عــاوه  برســانيم. 
شــركت را بــا عقــد قــرارداد دو پــروژه ی طــرح و ســاخت، 
ــد  ــای چن ــد قرارداده ــد و تمدی ــی جدی ــروژه ی طراح دو پ
ــا باعــث شــده  ــه این ه ــم. هم ــروژه ی نظــارت فراهــم كني پ
ــدی  ــد و جدی ــی ب ــاق خيل ــر اتف ــم اگ ــدوار باش ــت امي اس
پيــش نيایــد، ســال 98 را نيــز بــه ســامت خواهيــم گذرانــد 
و اگــر هــم مشــکل جدیــدی توليــد شــود، حتمــا بــه یــاری 
ــم  ــی خواهي ــرای آن راه حل ــی ب ــاران صميم ــکاران و ی هم
یافــت. بــه بيــان دیگــر، بســيار خوش بيــن هســتم كــه 
بــرای عبــور ایمــن از ســال 1398 توشــه ی الزم را فراهــم 

ــيم. ــوده باش نم

در چنيــن شــرایط ســخت و بحرانــی، تأســف برانگيزتریــن 
ــدن  ــه دی ــف و صدم ــد، تضعي ــر می نمای ــه ناگزی ــی ك اتفاق
منابــع انســانی اســت؛ موضوعــی كــه مــی بایــد در ســطح 
ــرد.  ــرار گي ــه ق ــورد توج ــيار م ــه بس ــت كان جامع مدیری
ــد مهاجــرت و تغييــر شــغل و مســير زندگــی  تســریع رون
ــص و  ــدی از تخص ــود بهره من ــا وج ــه ب ــرادی ك ــرای اف ب
ــت دادن  ــل از دس ــه دلي ــه ب ــك پيش ــی در ی ــه ی كاف تجرب
شــغل و یــا كافــی نبــودن درآمــد ناشــی از اشــتغال جــاری، 
ناگوارتریــن  از  یکــی  آن می گردنــد،  تغييــر  از  ناگزیــر 
پی آمدهــای چنيــن وضعيتــی اســت. آرزو دارم همــه ی 
شــركت ها و ســازمان های فعــال در عرصــه ی صنعــت 
احــداث بــا تــاش و بــا توجــه و چشــم بــاز، همــه ی امکانات 
و تــوان فکــری و فيزیکــی خــود را در خدمــت پاســداری از 

ــن  ــدوارم بزرگ تری ــد و امي ــه كار بندن ــی ب ــروت مل ــن ث ای
موفقيــت ســازمان بــزرگ مــا نيــز در آخــر هميــن باشــد. به 
خــود متذكــر شــویم كــه دوره ی تجدیــد حضــور یــك نســل 
فرهيختــه، دانشــمند و دارای تجربــه از زمانــی كــه شــرایط 
بــرای بــه وجــود آمــدن آن فراهــم گــردد، بــا خوش بينــی 
ــوال  ــه اص ــا ك ــه بس ــد و چ ــه می رس ــك ده ــش از ی ــه بي ب
بازگشــت بــه دوران اوليــه امــکان پذیــر نباشــد. ســرمایه ی 
ــی و بــدون جایگزیــن توســعه و  انســانی تنهــا عامــل اصل
پایــداری اســت و بــه عنــوان یــك وظيفــه ی اصلــی در بيــن 
مدیــران تمــام ســطوح كشــور و بــه طریــق اولــی ســازمان 

مــا، مــی بایــد در مركــز توجــه قــرار داشــته باشــد.

آغــاز فصــل بهــار و نــوروز در هــر شــرایطی نویــد 
دهنــده ی رویشــی نــو و حركتــی جدیــد بــه ســوی بهتــری 
و بهــروزی اســت. حركتــی كــه چنانچــه بــا اراده ی ســترگ 
جمعــی صميمــی از یــاران هــم راســتا پيونــد خــورد، 
ــار  ــورد انتظ ــواه و م ــده ای دلخ ــش آین ــد بخ ــان نوی بی گم
ــو،  ــی ن ــی رویش ــرای همگ ــو ب ــال ن ــود. در س ــد ب خواه
ــاران  اراده ای ســترگ، جمعــی صميمــی و هــم راســتا از ی
یــك دل و آینــده ای دلخــواه و درخشــان آرزو می كنــم.

سامت، شاد و پيروز باشيد.

مهندسین مشاور آتک
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دور همی آخر سال 1397

مهندسین مشاور آتک
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ــردم،  ــروع ك ــك ش ــه كارم را در آت ــال 1370 ك ــتان س تابس
ــركار  ــره ای جــدی داشــت و بســيار پ ــا او آشــنا شــدم. چه ب
ــك  ــر، بخــش منشــی گری آت ــکار دیگ ــك هم ــا ی می نمــود. او ب
را تشــکيل می دادنــد و الحــق هــم بســيار خــوب از پــس 

وظایــف خــود برمی آمدنــد. 

از آن زمــان تــا دی مــاه 1397 )بــه جــز وقفــه ای 2-3 ســاله( 
ــركت و  ــت ش ــژه مدیری ــه وی ــکاران و ب ــکای هم ــواره ات هم
ــان  ــر تعدادش ــون دیگ ــه اكن ــی گری، ك ــش منش ــکاران بخ هم
قابــل توجه شــده بــود، بــرای دســت یابی بــه هرگونــه اطاعات 
ــان وابســته  ــی چایچي ــه ال ــه  ســوابق آتــك ب ــوط ب اداری مرب
بــود. هميشــه بــا روی خــوش و آرامــش بــا مخاطبــان خــود، 
چــه همــکاران درون شــركت و چــه اربــاب رجــوع، برخــورد 
می كــرد و ســعی در جلــب رضایــت مخاطــب خــود را داشــت.

ــکاری  ــال هم ــتر از 30 س ــس از بيش ــز پ ــان عزی ــی چایچي ال
بــا آتــك، در حقيقــت وفادارتریــن و ماندگارتریــن همــکار 
ــه  ــاه 1397 ب ــه در دی م ــد ك ــك می باش ــهامدارار آت ــر س غي
درخواســت خــودش بــرای صــرف وقــت كافــی بــه خانــواده، 
ــوز ســال ها جــا  ــاور مــن هن ــه ب بازنشســته شــد، اگــر چــه ب
در  او  توانایی هــای  و  ظرفيت هــا  از  كــه  دارد(  )و  داشــت 
ــا  ــه طــور مســلم یکــی از ب ــان ب ــك اســتفاده شــود. چایچي آت
ارزش تریــن اعضــای خانــواده بــزرگ آتــك اســت و اطمينــان 
ــد، از  ــاز باش ــش ني ــودش و اطاعات ــه وج ــا ب ــه هرج دارم ك

ــرد. ــد ك ــغ نخواه ــاعدتی دری ــه مس هيچ گون

ــت  ــر دوس ــن دخت ــی اش و همچني ــواده گرام ــرای او و خان ب
ــم  داشــتنی او آرزوی ســامتی و موفقيــت دارم و آرزو می كن
كــه هيــچ گاه همــکاران آتــك را از دیــدار خــود محــروم نســازد. 

وفای یك همکار

ره
چه

ی 
رف

مع

Arch. M.sc
Mohammad Hassan Badiee

محمد حسن بديع
کارشناس ارشد معماری
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ــزرگ  ــم ب ــه ی غ قص
طــرح  و  »صمــد« 
ــران ــهر ته ــع ش جام

صمد ذواشتياق
Samad  Zoueshtiagh

ــد  ــايه های »صم ــی از همس ــايد کس ش
آپادانــا«  »شــهرک  در  ذواشــتیاق« 
ــان  ــک آپارتم ــه در ي ــردی ک ــد م ندان
ــکونت دارد،  ــا س ــار آن ه ــی کن معمول
يکــی از شهرســازان برجســته ی نســل 
ــروت،  ــول و ث ــه پ ــردی ک ــت؛ م ماس
هیــچ گاه برايــش آن قــدر جــدی نبوده 
کــه باورهــای انســانی و دغدغه هــای 
ــاز  ــود نی ــا وج ــی ب ــه ای اش؛ حت حرف
ــن هزينه هــای ســنگین دوا و  ــه تامی ب
دکتــر بیمــاری توان فرســای بیســت و 

ــد ســاله اش. چن
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ــرده  ــاب ك ــود خط ــدر« خ ــد را »پ ــود و صم ــرده ب ــکر ك تش
بــود. صمــد وقتــی آن نامــه را بــا لحــن پرصابتــش بــرای مــا 
ــه واژه ی  ــه ب ــا آن ك ــد، ت ــار لرزی ــد ب ــش چن ــد، صدای می خوان
»پــدر« رســيد و دیگــر نتوانســت صــدای خــود را كنتــرل كنــد. 
مــرد پنجــاه و چنــد ســاله بــا خوانــدن یادداشــت یــك كــودک، 
خــود همچــون كودكــی می گریســت و مــن كــه ســرم را پایيــن 
ــود  ــه خ ــور ب ــد چط ــکل تنومن ــدم آن هي ــودم، می دی ــه ب انداخت

می لــرزد.

آن هــا كــه در محيــط كار، از دور بــا ذواشــتياق ســر و كار دارنــد، او 
را بــا چهــره ای جــدی و اخمــو می شناســند و البــد هيــکل تنومنــد 
و صــدای بــم و پرتشــر او هــم جریــان را بــرای بعضی هــا كمــی 
ترســناک كــرده اســت. امــا همکارانــی كــه از نزدیــك بــا او ارتبــاط 
دارنــد، می داننــد كــه در پــس چهــره ی اخمــوی صمد، قلبــی مهربان 
می تپــد كــه غصــه ی همــه را می خــورد و بــرای همــگان دائمــاً در 
تاطــم اســت. او بــه غولــی می مانــد كــه نــه تنهــا ترســناک نيســت، 
بلکــه خيلــی هــم مهربــان و دوســت داشــتنی اســت. هيــچ گاه از یــاد 
ــی از  ــه ی دریافت ــتياق نام ــه ذواش ــره ی روزی را ك ــرم خاط نمی ب
پســركی بی سرپرســت را بــرای مــا می خوانــد. پســرک، بابــت پــول 

كفــش و لباســی كــه صمــد بــرای او و دوســتانش فرســتاده بــود،

Hamid Keramati nejad

حمید کرامتی نژاد
کارشناس ارشد معماری

Arch. M.sc
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و امــا چيــزی كــه از اخــاق ذواشــتياق در بيــن 
اوســت.  گویــی  رک  دارد،  معروفيــت  آشــنایان 
ــن مــرد،  ــد كــه ظاهــر و باطــن ای دوســتانش می دانن
یکــی اســت و زبــان و دلــش همــراه هم انــد. بعضــی، 
ــه  ــد و لحــن تلخــش را ب ــی می رنجن ــن رک گوی از ای
دل می گيرنــد. مــن، امــا ایــن تلخــی را رضایت مندانــه 
تحمــل می كنــم و او را ســتایش می كنــم. گمــان 
ــه در  ــی ك ــه مردم ــن هم ــل ای ــر در مقاب ــم اگ می كن
ــداد  ــد، تع ــی كنن ــی م ــاب زندگ ــا نق ــا، ب ــه ی م جامع
بيشــتری آدم مثــل ذواشــتياق داشــتيم، اوضاع مــان 

ــود. ــن ب ــر از ای ــی بهت خيل

ذواشــتياق، امــا بابــت ایــن زبــان ســرخ و تلــخ 
)بخوانيــد صداقــت و شــفافيت(، بهــای ســنگينی را در 
زندگــی پرداختــه و گاهــی درســت یــا غلــط، كارش به 
قهــر و جدایــی كشــيده اســت. او بــا كســی شــوخی 
نــدارد و هيــچ جــوری زیــر بــار حرفــی كــه احســاس 

ــد زور اســت، نمــی رود. كن

و امــا اگــر بخواهــم از جایــگاه این شهرســاز جســور 
و رک گــو در حرفــه بگویــم، بایــد بــی اغــراق بگویــم 
ــيار  ــده بس ــال بن ــه امث ــان او و از جمل ــم نس ــه ه ك
مدیــون او هســتيم؛ مدیــون كارشناســی خــاق كــه 
حتــی بعضــی واژه های فارســی حرفه ی شهرســازی 

ــم او گرفته ایــم. ــان و قل ــار از زب را نخســتين ب

صمــد، خاقيــت در كار و شــوق رشــد در حرفــه را 
از همــان دوران دانشــجویی در ســر داشــت؛از همــان 
ــه ی  ــن مجل ــس اولي ــد عک ــئول واح ــه مس ــی ك زمان
تخصصــی معماری كشــور، یعنــی »هنــر و معماری« 
در ســال های پيــش از انقــاب شــد. پــس از آن، 
ســال ها فعاليــت در حوزه هــای مختلــف شهرســازی، 
ــرداز  ــه پ از او كارشناســی صاحــب اندیشــه و نظری
ــه ای،  ــکوفایی حرف ــه در اوج ش ــوس ك ــاخت. افس س
ناگهــان آن بيمــاری لعنتــی بــه ســراغ او آمــد و ایــن 

گونــه بــود كــه ذواشــتياق درگيــر بــا بيمــاری،

 نتوانســت تمــام توانــش را بــرای حرفــه و زندگــی بــه كار گيــرد. 
گرچــه او بــاز همــان ذواشــتياق بــا روحيــه و تاشــگر باقــی مانــد.

امــا آنچــه كــه عصــاره ی دانــش و توانایی هــای صمــد بــه عنــوان 
شهرســاز بــود، در بزرگ تریــن طــرح شهرســازی پــس از انقــاب 
كشــور، تــا آن زمــان )اواخــر دهــه ی هفتاد( تجســم یافت. پــروژه ای 
بــرای مهــار مشــکات لجام گســيخته ی كان شــهر تهــران؛ قرعه ی 
انجــام ایــن كار بــزرگ یعنــی »طــرح جامــع ســاماندهی تهــران«، بــه 
نــام »مهندســين مشــاور آتــك« زده شــد. و چــه فرصــت بزرگــی 
فراهــم شــد بــرای مردانــی كــه دلــی بــزرگ بــرای انجام كارســتانی 

ــتند. بزرگ داش

شــاهد بــودم كــه ذواشــتياق در كنــار مهندس مجلســی با چــه ذوق 
و اشــتياقی بــرای ایــن طــرح زحمت می كشــيد. پــروژه ای دشــوار و 
پيچيده برای پایتختی كه كلکســيونی از مشــکات بغرنج را در خود 
انباشــته بــود. و اینــك تيمــی از كارشناســان خبــره ی شهرســازی، 
ترافيــك، جمعيــت، اقتصــاد، محيــط زیســت و... ســرانجام ایــن طرح 
بــزرگ توســط یك تيــم از كارشناســان خبــره، از جمله ذواشــتياق، 
بــا مدیریــت مهنــدس مجلســی تدویــن شــد و پــس از تصویــب در 
شــورای عالــی شهرســازی، بــرای اجــرا در اختيــار شــهردار جدید 
پایتخــت، قــرار گرفــت. آقــای شــهردار )كــه ظاهــراً دیــدگاه ه خــود 
را برتــر از طــرح مصــوب شــورای عالــی شهرســازی می دانســت(، 
علنــاً و بــدون هيــچ تعارفــی از اجــرای ایــن طــرح ســرباز زد، چــرا 
كــه ایــن طــرح، بــا اهــداف مــورد نظــر ایشــان جــور در نمی آمــد.
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واقعيــت آن بــود كــه محدودیت هــای وضــع شــده 
توســط طــرح جامــع ســاماندهی، ماننــد هــر طــرح 
هدفمنــدی مانــع از انجــام بســياری از اقدامــات ســليقه ای 
و غيركارشناســی، از جملــه حــراج امکانــات كالبــدی 
ــه  ــز )ب ــه آمي ــم فروشــی گســترده و فاجع شــهر و تراك

بهانــه ی درآمدزایــی( می شــد.

ــزی روح  ــترنج و عرق ری ــل دس ــب، حاص ــن ترتي ــه ای ب
ــم دســت چين شــده ی  ــد ســاله ی ذواشــتياق و كل تي چن
ــپرده  ــی س ــه بایگان ــهری آن روزگار ب ــان ش كارشناس
شــد و در عــوض، از سرتاســر نقــاط پول ســاز ایــن 
ــای  ــا ثروت ه ــرآورد ت ــر ب ــا س ــاب، برج ه ــهر بی حس ش
هنگفــت را بــه جيــب صاحبــان ســرمایه و نوكيســگان و 
رانــت خــواران روانــه كنــد و شــهری را كــه ذواشــتياق، 
رویــای بهســازی و ســاماندهی آن را داشــت، تبدیــل بــه 

بهشــت رویایــی دالالن تراكــم كنــد.

پامــال شــده ی  و  ارزشــمند  كتابچــه ی  كــه  امــروز 
»ضوابــط و مقــررات اجرایــی« طــرح جامــع ســاماندهی 
تهــران بــه قلــم ذواشــتياق را ورق می زنــم، دریغ مندانــه 
در می یابــم كــه بــه راســتی در ایــن دیــار، چطــور 
ارزشــمند  ثمــره ی  خــوردن  آب  مثــل  می تــوان 

كارشناســی نســلی را كــه زاینده تریــن دوران عمــر 
ارزنــده ی خــود را بــا عشــق صــرف تهيــه ی چنيــن طــرح 

ــرد! ــال ك ــرده، پایم ــی ك بزرگ

البتــه  و  تنهــا نشســته  در خانــه اش  امــروز صمــد 
شــبکه های  در  دوســتانش  ســر  بــر  را  ســایه اش 
اجتماعــی  گســترده اســت. او همچنــان بــه كمــك همســر 
ــاال  ــه ح ــه ای ك ــاری كهن ــه بيم ــود، ب ــوی خ ــته خ فرش
دیگــر بــا او دوســت شــده، لبخنــد می زنــد. اصــرار مــن 
و مهنــدس بدیــع بــرای بازگشــتش بــه شــركت، تاكنــون 
بی فایــده بــوده اســت. جــای ذواشــتياق در شــركت بــه 
ــار كــه قــرار شــد برایــش  ــی اســت. یــك ب راســتی خال
ویــژه نامــه منتشــر كنيــم، مخالفــت كــرد و از مــن اكيــداً 
خواســت چيــزی دربــاره اش ننویســم. ابتــدا بــه او قــول 
ــر،  ــم. آخ ــوش كن ــش گ ــه حرف ــتم ب ــی نتوانس دادم، ول
راســتش احســاس كــردم شــاید تنهــا نفــری باشــم كــه 
بایــد مظلوميــت او و آن طــرح جامــع شــهيد تهرانــش را 

ــران برســانم. ــه گــوش دیگ ب

شــاید كــه ایــن، ادای احترامــی باشــد بــرای او و 
ــه  ــی ك ــای خوب ــه و كاره ــای صادقان ــه ی تاش ه هم

ــت. ــام داده اس انج
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گفتگو

مانــدگاری  و  بقــا  راهــکار  بررســی 
ــود  ــران موج ــزرگ در بح ــرکت های ب ش

ــداث ــت اح صنع

با مهندس عزت اهلل )دادا( خواجه نوری

فصلنامــه ی »شــهر و منظر« در شــماره  ی 
ــود،  ــماره ی 39( خ ــتان )ش ــز و زمس پايی
ــه  ــزت ال ــدس ع ــا مهن ــه ای را ب مصاحب
خواجــه نــوری، مديرعامــل پیشــین و 
ــک«  ــی »آت ــره ی کنون ــات مدي ــو هی عض
مهندســان  کاری  بحــران  خصــوص  در 
مشــاور و راهکارهــای بــرون رفــت از 
ايــن بحــران صــورت داده اســت. بــا 
ــده ای  ــوع، گزي ــت موض ــه اهمی ــه ب توج
از مصاحبــه ی انجــام يافتــه توســط ايــن 
فصلنامــه، کــه در حوزه هــای طراحــی 
منظــر،  معمــاری  )معمــاری،  محیطــی 
شهرســازی، فضــای ســبز و طراحــی 
صنعتــی(، انتشــار مــی يابد، در شــماره ی 
حاضــر فصلنامــه ی آتــک ارائــه می شــود.



15
  a t e c . c o n s u l t a n t s w w w . a t e c - i r . c o m
ATEC  QUARTERLY   WINTER  2019

چابک سازی، »راز بقا« ....

ــل  ــوری، مدیرعام ــه ن ــه )دادا( خواج ــزت ال ــدس ع مهن
»آتــك« طــی ســال های 1373 تــا 1391) بــه مــدت 
و  اســت  ارشــد ســاختمان  كارشــناس  18 ســال(، 
ــوابقی  ــوزه، س ــه در ح ــرن تجرب ــم ق ــر ني ــغ ب ــا بال ب
چــون عضویــت هيــات مدیــره انجمــن صنفــی صــادر 
ــت  ــران، عضوی ــی ای ــی و مهندس ــات فن ــدگان خدم كنن
شــورای هماهنگــی تشــکل های فنــی حرفــه ای كشــور، 
ــزی و  ــيون برنامه ری ــل و كميس ــاد تعام ــت نه عضوی
مســئول محــور اول، مســئوليت كميتــه داوری جامعــه 
ــی  ــن صنف ــت انجم ــران، عضوی ــاور ای ــان مش مهندس
مدیــران فنــی و اجرایــی كشــور، نایــب رئيســی هيــات 
ــق و  ــره ی موسســه تحقي ــات مدی ــت هي ــا و عضوی امن
توســعه صنعــت احــداث و نيــز عضویــت كميتــه ی 
طبقــه بنــدی مشــاغل جامعــه مهندســان مشــاور ایــران 
را قبــل از بازنشســتگی )1391( دارا بــوده اســت. اوليــن 
نفــر از ســهامداران آتــك كــه بــا هــدف نيــل بــه ایجــاد 
اقتــدار بــرای ســهامداران نســل دوم آتــك، ســهامش را 
از حــدود 15 درصــد در ظــرف ســه ســال گذشــته بــه 
5 درصــد رســاند و در تمــام دوران مدیریتــش بــه دو 
اصــل توســعه ی توانمنــدی )enabling( و برنامه ریــزی 
ــی  ــا راهکارهــای عمل ــدگاری )durability( ب ــرای مان ب

ثابــت قــدم مانــد.

ــال  ــاور ح ــان مش ــکات مهندس ــوری مش ــه ن خواج
حاضــر ایــران را ناشــی از رونــد جهانــی آن می دانــد 
و راه هــای مطلــوب جهــت شــکل گيری مشــاوران 
جــوان را بــا اســتفاده از نــوآوری و روش هــای نجــات 
ــاختار  ــر س ــای تغيي ــا روش ه ــابقه دار ب ــاوران س مش

توضيــح می دهــد:

از  مشــاور  مهنــدس  ســازمان های  تغييــر  »بــرای 
ســنتی )وضعيــت رایــج فعلــی( بــه ســازمان های 
چابــك نــوآور بایــد بــه پنــج نکتــه توجــه كــرد: حفــظ 
رضایــت كارفرمــا، بــه جــای این كــه كار توســط 
ــر  ــه مدی ــه را ب ــد نتيج ــه بای ــود ك ــام ش ــنلی انج پرس

گــزارش كنــد، كار توســط تيمــی انجــام می شــود كــه خــود، 
ســازماندهی دارد. ایــن تيــم هــا یــا در درون شــركت شــکل 
خواهنــد گرفــت یــا از خــارج شــركت )اســتارتاپ های 
فعــال طراحــی( بایــد اســتفاده نمــود، بــه جــای انجــام كار 
در چرخــه ی بروكراســی، می بایــد قواعــد برنامه هــا و 
گزارشــات، از روش هــای چابــك اســتفاده و پورتفوليــو یــا 
برنامه هــای چابــك بــه خوبــی مدیریــت شــود، ارزش هــای 
غالــب از راندمــان و قابليــت پيش بينــی، بــه شــفافيت و 
بهبــود مــداوم تغييــر كنــد؛ ارتباط هــا بــه جــای این كــه یــك 
طرفــه و از بــاال بــه پایيــن باشــد، بيشــتر شــبيه مکالمــات 
بــه صورتــی افقــی و رو در رو باشــد...«؛ وی معتقــد 
ــروری  ــده، ض ــرای آین ــی ب ــردن افق ــاز ك ــرای ب ــت ب اس
ــه گرفــت  ــوف و متعــارف فاصل اســت از ســاختارهای مال
ــه  ــيار نوآوران ــه ی كار را بس ــان، چرخ ــای زم ــه اقتض و ب

برنامه ریــزی كــرد.
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ــه موضــوع  ــن ب ــه نحــوه ی نگــرش م ــان ب ســوال اول ت
ــم  ــازه می خواه ــذا اج ــردد، ل ــی گ ــاور برم ــدس مش مهن
در ابتــدا تفــاوت تعریــف دو ســازمان مطــرح شــده 
توســط شــما را از دیــدگاه خــودم توضيــح دهــم؛ دفتــر 
مشــاور و مهندســان مشــاور هــر دو از جهــت پوشــش 
مســائل بيمــه ای و مالياتــی كاركنــان، اجبــار دارنــد كــه به 
صــورت شــركت ثبــت شــده در كشــور فعاليــت نماینــد. 
ــك  ــت ی ــا محوری ــه ب ــت ك ــركتی اس ــاور، ش ــر مش دفت
مهنــدس شــاخص بــه انجــام خدمــات حرفــه ای اشــتغال 
ــکاری  ــا هم ــا ب ــی ی ــورت خانوادگ ــه ص ــراً ب دارد و اكث
حداقــل ســه نفــر تشــکيل می شــود و در آن، مدیریــت در 
شــركت بــه صــورت هرمــی بــوده، پتانســيل محــدودی 
از نظــر تعــداد كار دارد. ایــن دفاتــر، تــداوم زمانــی قابــل 
ــری  ــا كناره گي ــول ب ــور معم ــه ط ــرده، ب ــدا نک ــه پي توج
فــرد شــاخص بــه هــر دليلــی )فــوت یــا مهاجــرت و ...( 
فعاليت هــای حرفه ایــش خاتمــه می یابــد. بــه عنــوان 
نمونــه یکــی از قدیمی تریــن دفاتــر مشــاور، دفتر مشــاور 
skp بــود، كــه در دهــه ی 30 شمســی شــروع بــه كار در 
بخــش خصوصــی كــرد و متعاقبــاً تعــداد قابــل توجهــی 

دفاتــر معمــاری تشــکيل گردیدنــد.

مهنــدس مشــاور، ســازمانی اســت كــه حــوزه ی فعاليتش 
ــواًل  ــوده و معم ــر مشــاور گســترده تر ب ــه دفت نســبت ب
در چنــد حــوزه ی مهندســی می توانــد فعاليــت كنــد و بــه 
صــورت عمــده از اوایــل دهه ی 1340 مهندســان مشــاور 
مشــغول بــه انجــام كار در پروژه هــای خصوصــی 

و پروژه هــای عمرانــی كشــور شــدند. گــردش كار و 
مدیریــت بــا توجــه بــه انــدازه مشــاور به وســيله ی 
صــورت  در  و  هرمــی  صــورت  بــه  و  مدیرعامــل 
افزایــش تعــداد كارهــا، قاعدتــاً از سيســتم های مدیریــت 
پيشــرفته تری اســتفاده می كننــد. مشــاور آتــك كــه مــن 
هــم از موسســان آن بــودم در ســال 1360 تشــکيل و ماه 
قبــل، ســی و هفتميــن ســالروز فعاليتــش جشــن گرفتــه 
ــه كــه تعــداد كارهــای همزمــان  شــد. در ســال های اولي
كمتــر از ده كار بــود، بــار اصلــی گــردش كار دفتــر 
بــر دوش مدیرعامــل وقــت )جنــاب مهنــدس نصــرت اهلل 
مجلســی( بــود و از ســال 1373 كــه مســئوليت بــه مــن 
واگــذار شــد، دو سياســت اصلــی بــه كمــك هيــات مدیــره 
در شــركت برنامه ریــزی شــد، اولــی توســعه ی توانمندی 
)enabling( و دومــی برنامه ریــزی بــرای مانــدگاری 
)durability( كــه چنــد ســال بعــد ایــن دو هــدف در 
اســتراتژی مصــوب شــركت، راهــکار عملــی پيــدا كــرد. 
جهــت توانمنــدی بــرای ایجــاد ُهلدینــگ بــزرگ مشــاوره، 
با گســترش ســازمان شــركت و اخــذ بيــش از 16 رتبه از 
ســازمان مدیریــت نســبت بــه تاســيس واحدهای مســتقل 
داخلــی اقــدام شــد )آتــك تاسيســات، آتــك ســازه، آتــك 
شهرســازی، آتــك ســيویل، آتــك منظــر، آتــك مطالعــات 
ــای  ــو( و آتك ه ــای ن ــك انرژی ه ــا آت ــاری و بعده معم
ــش،  ــك كي ــان، آت ــك اصفه ــان، آت ــك گي ــه ای )آت منطق
آتــك قــم، آتــك زواره، آتــك قشــم، آتــك بوشــهر، آتــك 

ــان و ...( خراس

ــاور،  ــان مش ــورد مهندس ــما در م ــین ش ــای پیش ــی از گفتگوه ــام از یک ــا اله ــان را ب ــم صحبت م می خواه
ــر  ــت دفات ــه مدیری ــگاه ب ــوع ن ــدم، ن ــی را خوان ــب توجه ــیار جال ــوارد بس ــو م ــم؛ در آن گفتگ ــاز کن آغ
ــا در  ــد آنه ــا و رون ــرل پروژه ه ــت در آن و کنت ــودن مدیری ــی نب ــک و هرم ــوص در آت ــه خص ــاور و ب مش
یــک ســاختار سلســله مراتبــی، مالکیــت شــرکت ها و ســهامی عــام بــودن مشــاوران در معنــای مشــارکت 
کارکنــان و ذی نفــع کــردن آنهــا و ... توجــه بــه نیــروی انســانی و تعریــف ســاز و کار افــراد بــا ســازمان 
ــتن  ــوآوری و شکس ــی از ن ــا نمودهای ــروز، اینه ــت ام ــان مدیری ــه زب ــل و ب ــر آن... در اص ــواردی نظی و م
ســاختار معمــول در دفاتــر مشــاور اســت؛ شــما چگونــه ضــرورت ایــن نــوع نــگاه جدیــد در دفاتــر مشــاور 
را حــس کردیــد؟ دالیــل نیــاز بــه بــروز روی کردهــای نــو بــا تاکیــد بــر »نــوآوری« در ایــن حیطــه را 
ــرای  ــًا ب ــر طبیعت ــن تفک ــال ای ــه اعم ــتا و پروس ــن راس ــک در ای ــه ی آت ــد؟ }تجرب ــی می کنی ــه ارزیاب چگون

مخاطــب دارای ارزش و دروســی بــرای آموختــن خواهــد بــود.{
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در مــورد مانــدگاری، می دانيــد كــه تعریــف بيــن المللــی 
ــركت  ــر ش ــه عم ــت ك ــركتی اس ــدگار، ش ــركت مان ش
ــاهد  ــه ش ــود. هميش ــتر ش ــان آن بيش ــر موسس از عم
ــورهای  ــدگار در كش ــركت های مان ــن ش ــياری از ای بس
ــن شــركت هایی در  ــی متأســفانه چني ــم، ول ــی بودی غرب
ایــران بــه وجــود نيامــده بــود و هنــوز هــم وجود نــدارد.

ــدم  ــه ش ــام دادم، متوج ــتری انج ــی بيش ــی بررس وقت
اگــر چــه ظاهــراً شــركت های مانــدگار غربــی در ایــران 
بيشــتر معــروف هســتند، ولــی مهــد ایــن نــوع شــركت ها 
ــركت  ــزاران ش ــن ه ــه و در ژاپ ــکل گرفت ــرق ش در ش
مانــدگار در حــال فعاليــت هســتند. قدیمی تریــن شــركت 
ــان، شــركت ســاختمان كونگــو گومــی  ســاختمانی جه
Kungo Gumi اســت كــه در ســال 578 ميــادی )1440 
ســال قبــل( تاســيس شــده و اوليــن پــروژه اش ســاخت 
ــوده اســت كــه در ســال  ــام شــيتنوجی ب ــه ن ــدی ب معب
2012 بــا شــركت تاكاماتســو ادغــام شــده اســت. دومين 
شــركت مانــدگار جهــان هــم بــاز از ژاپــن بــوده كــه در 

ســال 705 ميــادی تاســيس شــده اســت.

در ســال 1384 كشــور مــا صاحــب یــك برنامــه ی 
ــه  ــد ك ــداز ش ــم« ان ــند چش ــوان »س ــه عن ــاله ب 20 س
ــگاه  ــال 1404 در جای ــد در س ــداف آن، بای ــاس اه براس

اول اقتصــادی منطقــه قــرار بگيریــم. در گفتگوهایــم بــا 
ــه  ــن نکت ــر ای ــه ب ــه هميش ــزرگان حرف ــردان و ب دولتم
ــن  ــا اهميت تری ــم ب ــر بخواهي ــه اگ ــردم ك ــی ك ــد م تاكي
كشــور منطقــه شــویم، ایــن بزرگــی بایــد در همــه جهات 
توســعه ی كشــور دیــده شــود و لــذا در آن زمــان بایــد 
ــه و بزرگ تریــن  ــکاران منطق صاحــب بزرگ تریــن پيمان
مهندســان مشــاور منطقــه هم باشــيم و الزم اســت برای 
ــدان  ــا حرفه من ــکاری را ب ــت هم ــت نهای ــر، دول ــن ام ای
ــعه ی  ــرای توس ــاد )NGO( ب ــردم نه ــازمان های م و س
كمــی و كيفــی داشــته باشــد كــه متأســفانه در بســياری 
از مــوارد ســازمان مدیریــت، سياســت های خــاف ایــن 
بينــش  را پيگيــری مــی كــرد و می كنــد. معتقــد بــوده و 
هســتم كــه بــرای ایجــاد شــركت های بــزرِگ توانمنــد و 
مانــدگار كــه ركــن اصلــی ایــن بخــش از برنامــه اســت، 
ــاد  ــا ایج ــراه ب ــی الزم هم ــاخت های قانون ــر س ــد زی بای
تســهيات قابــل توجــه بــرای ادغــام شــركت  هــا بــا هــم 
ایجــاد شــود؛ در حالــی كــه بعضــی از دســتورالعمل ها و 
بخشــنامه های ســازمان مدیریــت در خــاف ایــن جهــت 
اســت و بــه جــای آنکــه سياســت كلــی در جهت تشــویق 
و ادغــام و افزایــش تــوان باشــد، بيشــتر باعــث تجزیــه و 

كوچــك شــدن شــركت ها شــده اســت...

و كســب ایــزو و همــکاری با مشــاوران توانمنــد و همفکر 
و پيمانــکاران توانــا بــا ایجــاد مشــاركت های مدنی»بــاک« 
بــا: كيســيون، 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: 
برنامه ریــزی و طــرح - »آتــك مســکن« با: ســرمایه گذاری 
مســکن بــرای كار در ونزوئــا- »ســهم« با: باونــد، توان و 
ســينام و »آتــك شارســتان« بــا: شارســتان( با مشــاوران 
 -ARUP -VANDER – ADP -COWL خارجــی از جملــه
– LANDE -JUNG -CHYODA، كــه ظــرف   ATKINS
ــش از 70  ــه بي ــد ك ــن ش ــه ای ــر ب ــد منج ــال بع ــد س چن

پــروژه ی هــم زمــان فعــال شــود و كادری در حــدود 600 
نفــر در آتــك اشــتغال بــه كار داشــته باشــند. بــه علــت 
ــه روش  ــی ب ــت از هرم ــا، سيســتم مدیری ــدد پروژه ه تع
همســطح تغييــر شــکل پيــدا كــرد و بــا ایجــاد نماینــدگان 
ــرح«،  ــر ط ــوان »مدی ــت عن ــل تح ــار مدیرعام ــام االختي ت
ــروژه ی  ــر پ ــدام مدی ــر ك ــه ه ــرارداد ك ــد ق ــت چن هدای
خــاص خــود را داشــت بــه آنــان ســپرده شــد. از ســال 
ــد،  ــا تغييــر دولــت و پيدایــش سياســت های جدی 1385 ب
مــا مجبــور بــه تجدیــد نظــر در اســتراتژی خود شــدیم و 
بنــا بــر توقــف گســترش شــركت نهادیــم و تاش مــان را 

ــم. روی توانمندســازی درونــی شــركت قــرار دادی

لطفًا در ارتباط با ماندگاری و چگونگی تحقق آن در یک مجموعه کاری توضیح بیشتری بدهید.
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در مورد چگونگی اعمال تفکر ماندگاری در آتک برای مان بگویید.

ــه  ــه ب ــدگاری توج ــن مان ــاد ای ــرای ایج ــدم ب ــن ق اولي
ــه نظــرم می رســيد  ــود و ب ــی شــركت ب ســازمان حقوق
قــدم اول، ســهامی عــام نمــودن شــركت آتــك اســت كــه 
ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــه، »س ــی موج ــا دالیل ب
كشــور« كــه جایگزیــن ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــا آن مخالفــت كــرد و تنهــا اجــازه داد كــه  ــود ب شــده ب
شــركت های پيمانــکاری در صــورت درخواســت، بتوانند 
ــذا تصميــم هيــات  بــه صــورت ســهامی عــام درآینــد. ل
ــورت  ــه ص ــماً ب ــه رس ــت ك ــرار گرف ــن ق ــر ای ــره ب مدی
ــا افزایــش ســهامداران،  ــی ب ســهامی خــاص باشــيم، ول
ــتراتژی  ــم و در اس ــدا نمایي ــام پي ــهامی ع ــرد س عملک
شــركت، پيــش بينــی 100 ســهامدار را كــرده بودیــم كــه 
آن هــم در تجدیــد نظــر ســال 85 بــه 50 ســهامدار تقليــل 
پيــدا كــرد. پروســه ی اعمــال افزایــش ســهامدار بــر ایــن 
اســاس قــرار گرفــت كــه كاركنــان توانمنــد و عاقمنــد را 
ــك  ــا 5 ســال همــکاری در مشــاور آت ــه ی 4 ت ــه تجرب ك
ــر  ــورد ه ــم و در م ــد را محــك بزني ــرده بودن ــدا ك را پي
فــرد در صــورت تایيــد تمامــی اعضــای هيــات مدیــره، با 
شــرایطی تــا حــد امــکان آســان، دعــوت بــه ســهامداری 
كنيــم و ایــن پروســه تــا ســال 1390 ادامــه پيــدا كــرد و 

مــا صاحــب 50 ســهامدار شــدیم.

ــن تحــوالت، دو نســل در ســال 1390 در  در نتيجــه ی ای
آتــك بــه عنــوان ســهامدار حضــور داشــتند؛ نســل اول 
كــه حــدوداً ســن 70 ســال بــه بــاال را داشــتند و جملگــی 
بــه ســن بازنشســتگی رســيده بودنــد و نســل دوم كــه 
بــه طــور متوســط در ایــن ســال حــدود 50 ســال ســن 
ــه  ــل اول ب ــركت از نس ــت ش ــی مدیری ــتند. جایگزین داش
ــام  ــت و انج ــی در برداش ــب توجه ــای جال دوم ماجراه
آن، پروســه ی ســختی را می طلبيــد و مــن بــه دوســتان 
می گفتــم كــه آتــك در حــال پوســت اندازی اســت و 

ــوع  ــك ن ــد، ی ــت جدی ــد مدیری ــال و تول ــن انتق ــام ای انج
زایــش مبــارک خواهــد بــود. حتمــاً هــم درد ایــن زایمــان 
ســخت اســت و نهایــت كوشــش نســل اولی هــا بایــد ایــن 
ــن  ــيب و بهتری ــن آس ــا كم تری ــول ب ــن تح ــه ای ــد ك باش
وجــه رخ دهــد. متاســفانه اوضــاع نابه ســامان اقتصــادی 
ــه  ــی را ب ــختی دگرگون ــر، س ــال های اخي ــور در س كش
مراتــب مشــکل تر نمــود و ایــن، از بدشانســی نســل دوم 
ــخت  ــرایط س ــك ش ــد در ی ــذار را بای ــه دوران گ ــود ك ب
اقتصــادی - كــه بنــا بــه آمــار جامعــه مهندســان مشــاور 
ایــران حــدود 70 درصــد از مشــاوران یــا تعطيل شــده اند 
یــا در شــرف تعطيلــی دائــم قــرار گرفته انــد - آغــاز كنــد. 
در پنــج دوره از هيــات مدیــره از ســال 1387 تــا 1395، 
چنــد نفــر از نخبــگان نســل دوم وارد هيئــت مدیره شــدند 
تــا تجربــه ی الزم بــرای انتقــال اساســی را كســب نماینــد 
و همزمــان، مــا )هيــات مدیــره( از ســهامدارانی كه ســهام 
بــاال داشــتند بــه صــورت توصيــه، تقاضــا كردیــم كــه 
ــل  ــهامداران نس ــت س ــتر جه ــدار بيش ــاد اقت ــرای ایج ب
دوم و ایجــاد تعــادل، بخشــی از سهام شــان را بــه آنهــا 
ــد و در صــورت امــکان، ســقف ســهام هــر  ــذار كنن واگ
ــاً بــه 5 درصــد برســد )بــرای كــف هــم  ســهامدار نهایت
1 درصــد را در نظــر گرفتيــم(. و خــود مــن اوليــن نفــری 
بــودم كــه ســهامم را از حــدود 15 درصــد، ظــرف ســه 
ســال بــه 5 درصــد رســاندم و ایــن امــر تســری یافــت و 
بخــش عمــده ای انجــام شــد و اميــدوارم كــه تنهــا مــورد 

باقيمانــده نيــز بــه ایــن سياســت بپيونــدد.

در انتخابــات ســال 1397 خوشــبختانه 5 نفــر از اعضــای 
هيــات مدیــره هفــت نفــره آتــك از ســهامداران نســل دوم 
شــده بودنــد كه در كنــار دو نفر اعضــای قدیمــی، اداره ی 
ــك  ــار ی ــن ب ــرای اولي ــدند و ب ــده دار ش ــركت را عه ش
صندلــی هيــات مدیــره هــم بــه یــك بانــوی معمار رســيد.

در طــول تجربــه ی ارزنــده و منحصــر بــه فــرد شــما، رونــد کار یــک دفتــر مشــاور بــه چــه صــورت تغییــر 
ــما  ــر ش ــه نظ ــا ب ــد؟ آی ــور می بینی ــرات را چط ــن تغیی ــی ای ــرات و چگونگ ــن تغیی ــل ای ــت؟ دالی ــرده اس ک
اصــواًل رونــد تعریــف پروژه هــا و ســاز و کار دفاتــر مشــاور می توانــد بــه قــرار گذشــته ادامــه پیــدا کنــد؟
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در ایــران، مشــکات مهنــدس مشــاور در حــال حاضــر، 
جــدا از رونــد جهانــی آن اســت؛ مــا متاســفانه بــه جــای 
ــان  ــيم و خيال ت ــا باش ــر بق ــه فک ــد ب ــط بای ــعه فق توس
ــم و  ــارهای تحری ــش فش ــا افزای ــه ب ــم ك ــت كن را راح
ــه ی  ــر - ســاعت تجرب ــی آن، ميليون هــا نف ــداوم طوالن ت
ــت.  ــدی اس ــودی اب ــرض ناب ــور در مع ــدان كش حرفه من
البتــه این هــا دليلــی بــرای تســليم مــا در برابــر فشــارها 
ــای  ــل از تهدیده ــای حاص ــوان فرصت ه ــت و می ت نيس
ذكــر شــده را در جهــت مدیریــت بقا مــورد اســتفاده قرار 

داد و متعاقبــاً نظــرات خــود را بــرای اســتفاده از راه هــای 
مطلــوب جهــت شــکل گيری مشــاوران جــوان با اســتفاده 
از نــوآوری و روش هــای نجــات مشــاوران ســابقه دار را 
ــم داد و  ــح خواه ــاختار توضي ــر س ــای تغيي ــا روش ه ب
اصــوالً اعتقــاد دارم كــه تغييــرات بنيــادی در شــركت ها 
در دوران رفــاه بــه راحتــی صــورت نمی گيــرد، بلکــه نياز 
بــه دوران بحــران و ركــود اســت تــا ایــن امــر بــه اجبــار، 

فــرم عملــی پيــدا كنــد.

ــارف،  ــاختارهای متع ــتن س ــا شکس ــت و ب ــف اس ــای مختل ــه حوزه ه ــال ورود ب ــوآوری« در ح ــوع »ن موض
ــته ها و  ــا رش ــر دنی ــد. در سراس ــاز می کن ــده ب ــا در آین ــه ی فعالیت ه ــرای ادام ــو را ب ــی ن افق های
ــاص داده  ــوع اختص ــن موض ــه ای ــه ی کار ب ــی در چرخ ــای معین ــده، بودجه ه ــود آم ــه وج ــی ب گرایش های
مــی شــود. مســأله ی شــهر، فضــای مصنــوع و معمــاری در ایــران هــم از موضوعاتــی اســت کــه بــه دلیــل 
اهمیــت فــراوان بــه نظــر می رســد بایــد بــا ایــن رونــد همــراه شــود. بــه نظــر می رســد شــما و نمودهــای 
رفتارهــای حرفــه ای معطــوف بــه شــما بــا ایــن رونــد موافــق اســت؛ در ایــن حــوزه توضیــح بیشــتر شــما 

ــود، ضــرورت ایــن موضــوع و چگونگــی آن، موانــع آن را توضیــح دهیــد؟ غنیمــت خواهــد ب

ــوآوری«  ــوان »ن ــت عن ــان تح ــه خودت ــور ك ــان ط هم
اشــاره كردیــد بایــد بــرای بــاز كــردن افقــی بــرای آینده 
از ســاختارهای مالــوف و متعــارف فاصلــه گرفــت 
و بــه اقتضــای زمــان، چرخــه كار را بســيار نوآورانــه 
ــزی كــرد؛ همان طــور كــه در ســایر حــرف و  برنامه ری
اشــتغاالت شــاهدش هســتيم. اگــر »وینــدوز« بــه جــای 
ــت  ــوآوری در كار و خاقي ــش ن ــا دليل ــد، تنه داس آم
ــد »مایکروســافت«  مدیــران یــك ســازمان پيشــرو مانن
بــود. امــروزه اســتارت آپ هــا در دنيــای اقتصــاد، تحول 

ــد. ــاد كرده ان ــداری را ایج ــمگير و پای چش

ــك  ــاری كوچ ــاور معم ــر مش ــرای دفات ــن ب ــه م توصي
معمــاری  طراحــی  انجــام  پی گيــری  كار،  تــازه  و 
)بودجه هــای  خصوصــی  بخــش  ســاختمان های 
عمرانــی دولــت را كًا بایــد فرامــوش كــرد بــه خصوص 
بــرای شــركت های تــازه كار و كم ســابقه( با اســتفاده از 
فضــای نــت اســت و بــه صــورت یــك »اســتارت آپ« در 
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ــد نقشــه های اجرایــی معمــاری- ســازه و  ــه ی تولي زمين
تاسيســات بــا اســتفاده از Revit، تهيــه پــك نورپــردازی، 
تهيــه نقشــه های 3D، كنتــرل ضوابــط آتــش نشــانی و یــا 
شــهرداری روی نقشــه ها و ... بــا ایجــاد پایگاهــی بــرای 
ــال،  ــن ح ــود و در عي ــدام نم ــا اق ــه طرح ه ــد این گون تولي
ــت  ــاور جه ــزرگ مش ــركت های ب ــا ش ــرارداد ب ــد ق عق
ــد  ــر می توان ــوق الذك ــی ف ــف اجرای ــای مختل ــه پك ه تهي
ــات  ــه ی خدم ــی ارائ ــرد و حت ــرار گي ــه ی كار ق در برنام
بــه كارفرمایــان بخــش خصوصــی كــه قابــل توســعه در 

بقيــه ی كشــوهای جهــان اســت...

و امــا در مــورد مهندســان مشــاور بــزرگ، بــرای غلبــه 
ــان  ــوزه ی مهندس ــر ح ــم ب ــم حاك ــی پارادای ــر پيچيدگ ب
مشــاور- كــه بحــران اقتصــادی كارفرمــای بــزرگ 
كشــور )دولــت نفتــی( در اثــر تحریم هــا مولفــه اصلــی آن 
اســت- ســازمان های بــزرگ مهنــدس مشــاور در كشــور 
ــای  ــداوم بق ــن فضــا و ت ــای ای ــر چالش ه ــه ب ــرای غلب ب

خــود نيازمنــد ابــزاری هســتند كــه عمده ترینــش چابــك 
)agile( كــردن ســازمان ها و اســتفاده از مدیریــت دانــش 
ــرای  ــاش ب ــری و ت ــازگاری و انعطاف پذی ــا س ــت ب اس
بهبــود مــداوم؛ دانشــی كــه تخصصــی اســت و عــاوه بر 
آن، تــوان فنــی و نــوآوری كارشناســان و قــدرت خاقيت 
آنــان بخشــی از آن ابــزار اســت. ایــن نکتــه، بدیهــی اســت 
كــه اصلی تریــن ســرمایه مهندســان مشــاور ســهامدارن 
و كاركنانــش می باشــند؛ لــذا مدیریــت اثــر بخــش و 
بهره گيــری صحيــح از ســرمایه، عامــل اصلــی موفقيــت 
در فضــای نابــه هنجــار فعلــی پروژه هــای عمرانــی 
كشــور اســت. توصيــه ی مــن تبدیــل ســازمان های 
بــزرگ و ســنگين مشــاور فعلــی بــه ســازمان های چابــك 
اســت. بــا ســرمایه ی دانشــی، كــه دارایــی نهفتــه و پنهــان 
ســازمان ها در قــرن 21 می باشــد و بــا اعمــال مدیریــت 
ــت  ــی دســت یاف ــای رقابت ــه مزیت ه ــوان ب درســت می ت
ــای  ــرای بق ــی ب ــوان منبع ــه عن ــش ب ــع از دان و در واق

ــود. ــتفاده نم ــازمان ها اس س

بــرای تغییــر ســازمانهای مهنــدس مشــاور از ســنتی )وضعیــت رايــج فعلــی( بــه ســازمان های چابــک بايد بــه پنج 
نکتــه توجــه کرد:

حفظ رضایت كارفرما

بــه جــای اینکــه كار توســط پرســنلی انجــام شــود كــه بایــد نتيجــه را بــه مدیــر گــزارش كنــد، كار توســط تيمــی 
انجــام می شــود كــه خــود، ســازماندهی دارد. ایــن تيم هــا یــا در درون شــركت شــکل خواهنــد گرفــت یــا از خــارج 

شــركت )اســتارت آپ هــای فعــال طراحــی( بایــد اســتفاده نمــود.

بــه جــای انجــام كار در چرخــه بوروكراســی، می بایــد قواعــد برنامه هــا و گزارشــات، از روش هــای چابــك اســتفاده 
شــود و پورتفوليــو یــا برنامه هــای چابــك بــه خوبــی مدیریــت شــود.

ارزش های غالب از راندمان و قابليت پيش بينی به شفافيت و بهبود مداوم تغيير كند.

ارتباط هــا بــه جــای اینکــه یــك طرفــه و از بــاال بــه پایيــن باشــد بيشــتر شــبيه مکالمــات بــه صــورت افقــی و رو 
در رو باشــد.

-1
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بــرای رســیدن بــه ايــن اهــداف، الزم اســت کــه 
ــکار  ــن راه ــد و در اي ــر نماي ــازمانی تغیی ــگ س فرهن
ــی  ــل حیات ــار عام ــه چه ــاور ب ــدس مش ــازمان مهن س

نیــاز دارد:

مدیــران و ســهامداران فعــال و كاركنــان توانــا 	 
ــل تعــداد براســاس حجــم پروژه هــا. در حداق

بــرون ســپاری بخش هایــی از كار یــا خدماتــی 	 
بــدان  بــه صــورت روزمــره  كــه مشــاور 
نيازمنــد اســت و یــا كنتــرات دادن همــان كارهــا 

ــركت. ــی ش ــته های درون ــه هس ب

ــی 	  ــای ســریع طراحــی و انجــام نظارت فرآینده
ــا برنامــه انجــام شــود. كــه مطابــق ب

منابع مادی مناسب برای تامين هزینه ها	 

و كارفرمایــان محتــاج و موظــف بــه اتمــام 	 
حاصــل  كاریابــی  مبنــای  بــر  كــه  پــروژه 

. ند می شــو

طبــق  كــه  دارنــد  تمایــل  معمــواًل  كاركنــان 
ــت  ــط، فعالي ــت ذیرب ــازمانی و هدای ــاختار س س
كننــد، ولــی در ســازمان های چابــك مدیــران 
ــن  ــد بي ــذار، بای ــح و تاثيرگ ــت صحي ــرای هدای ب
قوانيــن محــدود كننــده )ســاختاری، زمانــی، 
قوانيــن ســازمانی و روش هــا( تعــادل ایجــاد 
كننــد و از آزادی عمــل، كاركنــان اســتفاده ببرنــد. 
ــارت اســت از ایجــاد فرصــت و  آزادی عمــل عب
ــود  ــردی- بهب ــد ف ــرای رش ــان ب ــویق كاركن تش

مهارت هــا و افزایــش خاقيــت.

ــت  ــود در صنع ــران موج ــه بح ــد آن دارم ك امي
مرتفــع  ســریع تر  چــه  هــر  كشــور  احــداث 
شــدن  بــاز  و  تحریم هــا  رفــع  بــا  و  شــود 
خارجــی،  ســرمایه گذاری  روی  بــه  درهــا 
از  بــا اســتفاده  توســعه ی مهندســی كشــور 
نيروهــای خــاق و توانمنــد داخلــی ســامان یابــد.
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اهداف طرح

ــد  ــاختمان های جدی ــه ی س ــرح مجموع ــدف از ط  ه
دانشــکده كشــاورزي برازجــان كــه زیــر مجموعــه  ی 
ــاوه  ــد، ع ــهر می باش ــارس بوش ــج  ف ــگاه خلي دانش
ــاختماني  ــي س ــعه ی كيف ــي، توس ــعه ی كم ــر توس ب
ــي  ــاء كيف ــه، ارتق ــي و در نتيج ــاختار آموزش و س

ــت. ــده اس ــف گردی ــوزش تعری آم

توســعه ی ســاختار آموزشــي و اضافــه شــدن 

ــه یــك  ــاز ب ــي، ني ــد در چشــم انداز آت رشــته هاي جدی
مجموعــه ی طراحــي شــده بــا رعایــت اصــول ســاخت 

فضاهــاي آموزشــي خواهــد داشــت.

ایــن پــروژه، 5000 مترمربع زیربنا را در بر می گيرد 

ــگاه و اداری  ــوزش، آزمایش ــش آم ــه بخ ــامل س و ش
می باشــد كــه در واقــع ســه ركــن اصلــی مجموعــه را 

ــد. ــکيل می دهن تش

ژه
رو

ی پ
رف

مع

دانشکده ی کشاورزی برازجان Arash Fakhar

آرش فخار
کارشناس ارشد معماری

Arch. M.sc

مطالعات و طراحی معماری: آرش فخار، هوشنگ امير اردالن
مطالعات و طراحی سازه: سارا طباطبائی

مطالعات و تاسيسات مکانيکی: شهریار  حسينيان
مطالعات و تاسيسات برق: محمدرضا اصغرپور 
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بررسی اقلیمی و نگرش طراحی

ــاري  ــد معم ــر قواع ــی ب ــان مبتن ــنتي در برازج ــاري س معم
ســنتي شــهرهاي گــرم و خشــك اســت. البتــه وجــود رطوبــت 
ــوع  ــن ن ــکل گيري ای ــز در ش ــال ني ــای س ــي از ماه ه در بعض
معمــاري دخيــل می باشــد. بــه عبــارت دیگــر، می تــوان گفــت 
معمــاري ســنتي برازجــان، براســاس مقتضيــات اقليــم گــرم و 

نيمــه مرطــوب شــکل گرفتــه اســت. 

پنجره هــاي كوچــك، رواق، ایــوان و اصــوالً ایجــاد ســایه ســار، 
ــن،  ــطح و زیرزمي ــاف س ــاد اخت ــرم و ایج ــي گ ــد نواح همانن
هرچنــد بــا كم تریــن عمــق جهــت پنــاه گرفتــن در مقابــل گرمــا، 

از اصــول معمــاري ســنتي برازجــان اســت. 

وجــود رطوبــت دربرخــي ماه هــای ســال ملمــوس مي باشــد. 
ــاختماني را  ــاي س ــه بافت ه ــت ك ــان نيس ــدار آن، چن ــا مق ام
پراكنــده ســازد و همچنــان كوچه هــاي تنــگ و بافــت متراكــم 
جــزء اصــول شهرســازي ســنتي آن بــه شــمار مــي رود. نتایــج 
ــنتي،  ــاري س ــول معم ــورد اص ــاهدات در م ــات و مش مطالع
گرایــش بيشــتري بــه  ســوي معمــاري گــرم و خشــك را 

مي نمایانــد.

در ایــن مناطــق، شــدت زیــاد تابــش آفتــاب در ســمت شــرق و 
غــرب ایجــاب مي نمایــد كــه ســاختمان، فرمــي كشــيده داشــته 
باشــد و بــه شــکل مکعــب مســتطيل در امتــداد محــور شــرق و 
غــرب قــرار گيــرد. ایــن فــرم از نظــر ایجــاد كــوران در داخــل 
ســاختمان و كاهــش رطوبــت هــواي داخلي نيز مناســب اســت. 
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تحليل فضایی 

نحــوه ی اســتقرار ســاختمان ها بــه نحــوي در 
نظــر گرفتــه شــده كــه حــول یــك حيــاط داخلــي 
بــا رواق بــه صــورت فضای پيــاده ی سرپوشــيده 
ســاماندهي شــوند. بــراي دسترســي هاي ســواره، 
حتي االمــکان از خيابان  هــاي موجــود و براســاس 
ــاده و  ــات پي ــع در ارتباط ــرح جام ــي ط ــش كل بين

ــده اســت.  ســواره ی ســاختمان اســتفاده گردی

پيش زمينه هایــی  چنيــن  بــا  دانشــکده  طــرح 
براســاس برنامــه ی كالبــدی دســته بندی گردیــده 
و بــه ســه گــروه فضایــی تقســيم شــده. كــه 
اداری،  و  مدیریتــی  بخش هــای  از:  عبارتنــد 
بخش هــای آموزشــی و كاس هــا و ســالن های 
ــگاه. ــور و آزمایش ــای البرات ــات- بخش ه اجتماع

هــر یــك از ایــن ســه گــروه نيــز در درون خــود 
بــا یــك هندســه ی مركــزی و هماهنــگ بــا معماری 
بومــی در یــك آرایــش روان ســازمان یافته انــد و 
ــا  ــش كاس ه ــوص در بخ ــه خص ــه ب ــا ك از آنج
ــره  ــن پيک ــت در درون ای ــانی و حرك ــم انس تراك

ــا هــم از ــاد اســت، ســعی گردیــده ت بســيار زی

ــی  ــاد، محيط ــاظ ابع ــه لح ــم ب ــاع و ه ــر ارتف  نظ
ــر  ــی و پ ــد و خال ــوه كن ــگاهی جل ــا و دانش دلگش
ــی و  ــام آموزش ــکان، نظ ــا حتی االم ــدن فضاه ش

ــازد. ــوش نس ــی را مغش ــش محيط آرام

مــورد  پيش زمينه هــای  عمده تریــن  از  یکــی 
اهتمــام گــروه طراحــی، توجــه بــه معمــاری 
مناطــق گــرم و حــاره ای اســت كــه مهم تریــن 

اســت. »آفتاب گریــزی«  آن  ویژگــی 

ــل  ــه كام ــت و توج ــا دق ــی، ب ــير طراح ــذا مس ل
ــا  ــد ب ــا بتوان ــد ت ــت گردی ــمت هدای ــن س ــه ای ب
بهره گيــری از تمهيــدات فنــی و معمارانــه، بــه 
پاســخ  منطقــه  هوایــی  و  آب  دشــواری های 
اصولــی دهــد و بــا حداقــل امکانــات، بــا گرمــای 
ــا  ــد. ب ــق یاب ــهر تطبي ــتان بوش ــای اس طاقت فرس
ــه  ــأت گرفت ــه نش ــام ك ــب احج ــه تركي ــه ب توج
بــا  و  بــوده  فيزیکــی  و  كالبــدی  برنامــه ی  از 
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منطبــق  جــدول  در  شــده  تعييــن  متراژهــای 
هســتند، ســعی شــد كــه بــا رعایــت ســادگی كــه از 
خصوصيــات معمــاری بومــی اســت، مجموعــه ای 
ــر آجــر بوجــود  ــح یکپارچــه نظي ــا مصال آشــنا ب
ــف  ــاری تألي ــك معم ــی، ی ــه ی نهای ــه نتيج ــد ك آی
یافتــه و پایــدار اســت؛ بــا ایــن اميــد كــه بــه عنــوان 
نمونــه ای مناســب از ســاختمان های آموزشــی در 
ــداء تکــرار دیگــر ســازمان ها  ســطح كشــور و مب
ــاده بيــن  ــن ارتباطــات پي ــرای تأمي ــرد. ب ــرار گي ق
ســاختمان ها- از مســيرهای سرپوشــيده توســط 
ــبك  ــش س ــکان پوش ــا ام ــتون ب ــف س ــك ردی ی
ــده  ــتفاده گردی ــایه اس ــاد س ــرای ایج ــاده ب و س

اســت.

ــازگار  ــی س ــای گياه ــت گونه ه ــه كاش ــه ب توج
ــا اقليــم منطقــه در بيــن فضاهــا- ضمــن ایجــاد  ب
ســایه و ســبزینگی و ایجــاد طــراوت در محيــط و 
تلطيــف هــوا- امــکان ایجــاد فضایــی ســایه ســار 
را نيــز بــه وجــود آورده اســت. محــل توقــف 

ــش ــم در بخ ــان ه ــای مراجع اتومبيل ه

 انتهایــی و پشــت ســاختمان آموزشــی قــرار 
دارد تــا ضمــن مســتور بــودن و محافظــت از 
ــه  ــا ك ــع اتومبيل ه ــيد، از تجم ــور خورش ــد ن گزن
یــادآور محيط هــای ماشــينی در شــهرها هســتند، 

ــردد. ــری گ جلوگي

كليــه ی نورگيري هــا به صــورت غيرمســتقيم و 
ــده  ــی ش ــش مســتقيم پيش بين بــا پرهيــز از تاب
ــت  ــا حرك ــه ب ــا در رابط ــري ورودي ه و جبهه گي
ــه  ــرف ب ــك ط ــه از ی ــت ك ــوي اس ــه نح ــاده ب پي
محورهــاي وضــع موجــود و از طــرف دیگــر بــه 

ــردد. ــل مي گ ــي متص ــي آت ــاي حركت محوره

كليــه ی ارتباطــات داخلــي بــا توجــه بــه موقعيــت 
دسترســي ها از خــارج ســاختمان، بــه نحــوي 
اســت كــه دسترســي هاي افقــي و عمــودي در 
ــتقيم  ــاي مس ــد و حركت ه ــرار مي گيرن ــت ق اولوی
ــث  ــای مک ــاده در داخــل ســاختمان ها و محل ه پي

ــردد. ــام مي گ ــی انج ــای داخل در فضاه
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ــاختمان ها و  ــك از س ــر ی ــی ه در بررس
مقابلــه ی آن بــا پرســپکتيوهای شــماتيك 
تحليلــی، شناســایی فضاهــا از طریــق 
حلقــه هــای رابــط فضایــی صــورت مــی 
گيــرد و در ایــن حوزه هــای فضایــی، 
ــرض  ــول و ع ــب ط ــور و تناس ــادل ن تع
ــت  ــدی رعای ــی ج ــه صورت ــاع ب و ارتف
ــن  ــت ای ــن كيفي ــت. در تأمي ــده اس گردی
ــه  ــا توج ــده ب ــش گردی ــاری، كوش معم
بــه  بــه ریشــه های اصيــل معمــاری 
ــخ  ــف پاس ــاری مؤل ــك معم ــورت ی ص
داده شــود، بــه صورتــی كــه الهــام 
و  بــوده  بومــی  معمــاری  از  گرفتــه 
ــگ  ــه دار از فرهن ــدی ادام ــانگر پيون نش
ایرانــی  اصيــل  معمــاری  ارزشــمند 
را تحقــق باشــد. بــا آن كــه معمــاری 
بــه  محوطــه  در  پراكنــده  موجــود 
هيچ وجــه در شــأن تحصيــات عاليــه 
دانشــگاهی نيســت، امــا بــا پذیــرش 
واقعيــت و این كــه رفــع نيازهــای فــوری، 
ــن  ــن شــتاب زدگی در ایجــاد ای ــل ای عام
می تــوان  اســت،  بــوده  ســاختمان ها 
ــت  ــاء كيفي ــه ارتق ــدی ب ــی ج ــه صورت ب
عاليــه  آمــوزش  كانون هــای  فضایــی 
ــه محقــق نخواهــد  ــن مقول پرداخــت و ای
ــاد  ــه ایج ــت دادن ب ــا اهمي ــر ب ــد، مگ ش
یــك مجموعــه ی ســاختمانی متاثــر از 
ــدار و آشــنا،  یــك معمــاری ســاده ی پای
ــن  ــدگار ای ــار مان ــام آث ــه تم ــان ك آن چن

ســرزمين نيــز چنين انــد.
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بهار بی مهرداد

بــرای تــو می نویســم، بــرای تــو كــه بعــد از رفتنــت معنی 
رفاقــت را فهميدیــم، معنــی مهربانی را، معنــی حوصله را، 

معنی همدلــی را... 

مــرگ، تــو را بــا خــود بــرد، ولــی یــادت را حتــی 
بزرگ تریــن رویدادهــای ســخت هــم نخواهــد بــرد، یــاد 

تــو كــه رفيــق بــودی و همــکاری بی مثــال...

ــال  ــان در س ــت رفته م ــکار از دس ــی هم ــرداد گرایل مه
1380 همــکاری خــود را بــا شــركت مهندســين مشــاور 
آتــك آغــاز نمــود و در طــول همــه ی ایــن ســال هــا بــا 
متانــت و اخــاق نــاب خــود در بخــش متــره و بــرآورد با 
تمــام وجــود و بــا دقتــی مثــال زدنــی بــه كار و فعاليــت 
پرداخــت... تــا در مهــر مــاه ســال 1397 ناگهــان بــا 
بيمــاری ســرطان دســت بــه گریبــان شــد و رهایــی از آن 
امکان پذیــر نشــد و مــا را بــا تمــام خاطــرات خوشــی كــه 
از او داریــم، تنهــا گذاشــت. جایــش خالــی اســت و دلمــان 

پــر از مهــر او. 

به خود می گویم:

نــم نمــك بــه زمان نــو شــدن ســال و آغاز نخســتين بهــار بی 
مهــرداد نزدیــك می شــویم؛ در بهــاری كــه گلهــای محبتــش 
دوبــاره جوانــه زده اســت. بــه یــادش گلــی در دل كاشــتيم و 

گل هایــی نيــز خواهيــم كاشــت. 

سبک باالن آسوده پرواز می کنند...

ياد و خاطره اش زنده و گرامی باد.

 

Nastaran Mahmood Sanaye
Translator / estimation expert

نسترن محمود صنايع
کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

بر
خ
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در »كتــاب ســال معمــاری معاصــر ایــران 
انتشــارات  توســط  كــه   ،)1395-1397(
»هنــر معمــاری« و بــه همــت شــهریار 
ــاری  ــر معم ــه، دو اث ــر یافت ــی زاد نش خان
طراحــی شــده در دفتــر آتــك نيــز در 
ــه و  ــرار گرفت ــده ق ــار برگزی ــره ی آث زم

شــده اند. معرفــی 

این دو اثر عبارتند از:

بــه هميــن مناســبت، در شــماره ی حاضــر 
ــکده ی  ــروژه ی دانش ــك، پ ــه ی آت فصلنام
معرفــی  مــورد  برازجــان  كشــاورزی 
در  و  اســت  گرفتــه  قــرار  بررســی  و 
ــروژه ی  ــه پ شــماره ی بعــدی فصلنامــه، ب
كتابخانــه ی دانشــگاه بوشــهر پرداختــه 

ــد. ــد ش خواه

قرارگيری دو اثر معماری 
آتك« در ميان آثار 

برگزیده ی کتاب سال

کتابخانــه ی دانشــگاه بوشــهر- صفحه ی74 
ــال کتاب س

ــه ی  ــان- صفح ــاورزی برازج ــکده ی کش دانش
ــاب ســال 236 کت
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گروه های تخصصی جامعه عبارتند از:

بندرســازی، بهينه ســازی مصــرف انــرژی، تأسيســات ســاختمان، 
تأسيســات شــهری، ترافيــك و حمــل و نقــل، خطــوط انتقــال نفــت وگاز، راه 
و راه آهــن، ژئوتکنيــك و مقاومت مصالح، ســازه، سدســازی، شهرســازی، 
صنایــع، فــرودگاه، كشــاورزی و دامپروری، مدیریت و سيســتم و مطالعات 
ــع آب،  ــاری، مناب ــی، معم ــادن و زمين شناس ــی، مع ــادی و اجتماع اقتص

مهندســی نفــت و گاز و پتروشــيمی، نقشــه برداری.

هــر گــروه تخصصــی پيــش از زمــان مجمــع عمومــی جامعــه، دو نماینــده 
ــرای حضــور در شــورای  ــروه تخصصــی ب ــدگان گ ــوان نماین ــه عن را ب
مدیریــت بــه مجمــع عمومــی معرفــی می نمایند. افــرادی كــه بــرای حضور 
در شــورای مدیریــت در گــروه تخصصــی كاندیــد می شــوند، می بایســتی 
ســهامدار و عضــو هيــات مدیــره ی شــركت متبــوع خــود و همچنين عضو 
ــروه  ــاء گ ــرف اعض ــند و از ط ــاور باش ــان مش ــه مهندس ــی جامع حقيق
تخصصــی بــه عنــوان كارشــناس درجــه ی یك رشــته تأیيد شــده باشــند. 
در جلســه ی مجمــع عمومــی همــه ی اعضــاء جامعــه، نماینــدگان خــود را 
ــده(  ــان 40 نفــر نماین بــرای حضــور در شــورای مدیریــت )20 نفــر از مي
انتخــاب می كننــد. نماینــده دوم هــر گــروه نيــز بــه عنــوان عضــو علی البدل 
شــورا انتخــاب می گــردد. در مرحلــه ی بعــدی اعضــاء شــورای مدیریــت 
ــر را از  ــه 5 نف ــنامه ی جامع ــاس اساس ــد و براس ــه می دهن ــکيل جلس تش
ميــان خــود بــه عنــوان هيــات ریيســه انتخــاب می كننــد. هيــات ریيســه كــه 
مســئوليت و اختيــار امــور اجرائــی جامعــه را زیــر نظــر شــورای مدیریــت 
بــرای یــك دوره ی ســه ســاله بــر عهــده خواهــد داشــت، از یــك نفــر ریيس، 
یــك نفــر نایــب ریيــس، یــك نفــر خزانــه دار و دو نفــر بــه عنــوان دبيــر اول 

ــود. ــکيل می ش ودوم تش

مهندســين مشــاور آتــك بــه اعتبــار رتبه بندی هــای خــود، می توانــد عضــو 
بســياری از گروه هــای تخصصــی جامعه، از جملــه معماری، شهرســازی، 
ســازه، تأسيســات شــهری، فــرودگاه و راه و راه آهــن باشــد. بــا توجــه بــه 
محدودیــت حضــور تنهــا یــك عضــو از هــر شــركت در شــورای مدیریــت، 
تصميــم بــر آن گردیــد كــه نماینــده ی اصلــی معرفــی شــده از ســوی آتــك 
جهــت تــاش بــرای حضــور در شــورای مدیریــت و در صــورت امــکان، 
هيــات ریيســه از گــروه فــرودگاه كــه یکــی از تخصصی تریــن گروه هــای 
جامعــه اســت، كاندیــد شــود. بــه ایــن منظــور، مدیــر عامــل آتــك كــه بيش

جامعــه ی مهندســان مشــاور ايــران بــه 
عنــوان يکــی از مهم تريــن و معتبرتريــن 
مشــاور  مهندســان  صنفــی  تشــکل های 
کشــور  غیردولتــی  تشــکل های  حتــی  و 
بــا داشــتن حــدود 800 عضــو از میــان 
شــرکت های مهندســین مشــاور کشــور، بــه 
اعتبــاری متولــی امــور صنفــی مربــوط بــه 
ــت. ارکان  ــران اس ــاور در اي ــین مش مهندس
و  مديريــت  شــورای  جامعــه،  مديريتــی 
هیــات ريیســه هســتند کــه هــر ســه ســال 
خــود،  دوره ی  در  و  می شــوند  انتخــاب 
مســئولیت امــور اجرائــی، سیاســت گزاری و 
راهبــردی جامعــه ی مهندســان مشــاور را بر 
عهــده دارنــد.در ســاختار جامعــه مهندســان 
مشــاور ايــران 20 گــروه تخصصــی وجــود 
ــده  ــک نماين ــر ي ــا ه ــن گروه ه ــه اي دارد ک
يکــی از شــاخه های تخصصــی مهندســی 

مشــاور در ايــران محســوب می شــوند. 

جامعه مهندسان مشاور ايران

ش
زار

گ

گزارش انتخابات  شورای مدیریت  و هيات
ریيسه جامعه مهندسان مشاور ایران 

محمد فرشاد کاوه پیشه
کارشناس برق 
Mohammad Farshad Kavehpishe
)Elec. Eng. BSc.(
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15 ســال بــه طــور مســتقيم در پروژه هــای بــزرگ فرودگاهی كشــور فعاليت 
داشــته اســت، بــه عنوان نماینــده ی آتك بــرای عضویــت در شــورای مدیریت 
از ميــان شــركت های عضــو گــروه فــرودگاه كاندید شــد. ایشــان در انتخابات 
گــروه فــرودگاه از ميــان كاندیداهــای موجــود، به عنــوان یکــی از دو نماینده ی 
گــروه بــرای معرفــی بــه مجمــع عمومــی انتخــاب شــد. در مجمــع عمومــی، 
نماینــده مهندســين مشــاور آتــك بــا 130 رأی در مقابــل 36 رأی نفــر دیگــر 
گــروه تخصصــی، بــه عنوان عضــو اصلی شــورای مدیریــت انتخــاب گردید. 

در مرحلــه ی بعــدی در اوليــن جلســه ی شــورای مدیریــت و بــرای انتخابــات 
هيــات ریيســه نماینــده ی آتــك بــرای عضویــت در هيئــت رئيســه بــا ســمت 
خزانــه دار كاندیــد شــد كه بــا رأی شــورا برای تصــدی این مســئوليت انتخاب 

گردیــد. اعضــاء منتخــب هيــات ریيســه بــه شــرح زیــر می باشــند:

رئيــس: آقــای مهنــدس بهــرام امينــی از شــركت خدمات مهندســی 	 
)SES( مکانيــك خــاک

نایب رئيس: آقای دكتر سهيل آل رسول از شركت رهاب	 

خزانــه دار: آقــای مهنــدس محمــد فرشــاد كاوه پيشــه از شــركت 	 
آتــك

دبير اول: آقای مهندس عليرضا شهابيان از شركت پاسارگاد	 

دبير دوم: آقای مهندس حبيب اميرخيزی از شركت نارگان	 

اعضــاء علــی البــدل ســركار خانــم مهنــدس پرویــن غریب نــواز از 	 
شــركت ایــران توپوگرافــی و آقای مهنــدس عليرضا فندرســکی از 

شــركت طــرح هفتم

شــورای مدیریــت منتخــب بــه همــراه هيات 
ریيســه ی جدیــد در اواســط اردیبهشــت ماه 
ســال آینــده مســئوليت را از شــورای فعلــی 
ــا توجــه بــه وضعيــت  تحویــل می گيــرد. ب
حرفــه در ماه هــای اخيــر و شــرایط حاكــم 
بــر شــركت های مهندســين مشــاور و 
شــركت های  جایــگاه  نــزول  همچنيــن 
ــال های  ــداث در س ــت اح ــاور در صنع مش
ســپری شــده، تركيــب جــوان و بــا تجربه ی 
موجــود در شــورای مدیریــت و هيــات 
ــه  ــی را ب ــه، اميدهای ــد جامع ــه جدی ریيس
وجــود آورده اســت. بســيار مهــم و حياتــی 
اســت كــه شــورای مدیریــت جدیــد بتوانــد 
گام هــای بزرگــی را در جهــت ارتقــاء ســطح 
حرفه ی مهندســی مشاور در كشــور بردارد 
و ایــن مهــم بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 
ــاء  ــان اعض ــد در مي ــورای جدی ــداف ش اه

محوریــت یافتــه اســت.

ــای  ــرای اعض ــت ب ــن آرزوی موفقی ضم
هیــات  و  مديريــت  شــورای  جديــد 
ريیســه، امیدواريــم موفقیــت مجموعــه ی 
جديــد مديريــت، بــرگ جديــدی را در 
ــاور و  ــان مش ــه ی مهندس ــخ جامع تاري

زنــد. شــرکت های عضــو ورق 
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 دهمين نمایشگاه
 تخصصی نفت
 و گاز پاالیش و
 پتروشيمی -
بوشهر
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ــيمی در  ــش و پتروش ــت، گاز، پاالی ــی نف ــگاه تخصص ــن نمایش دهمي
»منطقــه ی ویــژه ی اقتصــادی انــرژی پــارس« در شــهر عســلویه از تاریــخ 
14 بهمــن مــاه تــا 17 بهمــن مــاه  1397بــا حضــور بيــش از 170 شــركت 
و هلدینــگ برگــزار گردیــد كــه اكثــر شــركت های حاضــر در نمایشــگاه یــا 
شــركت های اصلــی صنعــت نفــت گاز حاضر در منطقــه ی ویــژه ی اقتصادی 
انــرژی پــارس از جملــه ســازمان منطقــه ی ویــژه ی اقتصــادی انــرژی پارس، 
شــركت نفــت و گاز پــارس، مجتمــع گاز پــارس جنوبــی در زمــره ی توليــد 
كننــدگان تجهيــزات اصلــی و جانبــی صنایــع نفــت و گاز بــوده و برخــی از 
شــركت ها نيــز در زمينــه ی ارائــه ی خدمــات مالــی و فنــی فعاليــت داشــتند.

»مهندســين مشــاور آتــك - دفتــر بوشــهر« نيــز بــا عنایــت بــه دعــوت 
برخــی از شــركت های مــادر و نيــز شــركت های پتروشــيمی فعــال در 
منطقــه ی ویــژه ی اقتصــادی انــرژی پــارس در ایــن نمایشــگاه حاضــر گردید 
و بــه معرفــی كامل تــر ســوابق و پروژه هــای كار شــده توســط ایــن مشــاور 

اقــدام نمــود. 

نمایشــگاه بــا حضــور جنــاب آقــای خورشــيدی معــاون سياســی اســتاندار 
بوشــهر، آقایــان: مهنــدس موســوی مدیــر عامــل منطقــه ی ویــژه ی اقتصادی 
انــرژی پــارس و مهنــدس هاشــم زاده مدیــر عامل مجتمــع گاز پــارس جنوبی 
و ســركار خانــم الماســی نماینــده ی مــردم دیــر، كنــگان و عســلویه جــم در 
مجلــس شــورای اســامی افتتــاح گردیــد. طــی برگــزاری نمایشــگاه، بازدیــد 
ــدگان بســياری از غرفــه ی شــركت آتــك در ســطح كارشــناس ارشــد،  كنن
ــه منظــور  ــه ب ــن زمين ــد. در ای ــد نمودن ــر ارشــد بازدی ــی و مدی ــر ميان مدی
ایجــاد ارتبــاط و همــکاری در خصــوص طراحــی و نظــارت بــر پروژه هــای 
ســاختمانی و محوطه ســازی ابــراز عاقــه نمودنــد كــه ضمــن تکميــل فــرم 
گــردآوری اطاعــات بازدیدكننــدگان در برخــی از موارد، برنامــه ریزی جهت 

برگــزاری جلســات حضــوری در هفتــه ی اول اســفند انجــام شــد.

در طــول زمــان برگزاری نمایشــگاه، آقای مهنــدس مفيدی نيــز از دفتر تهران 
در محــل غرفــه حاضــر گردیــد و توضيحــات جامع تــری از پروژه هــای اجرا 
شــده در منطقــه ی عســلویه و جم توســط مهندســين مشــاور آتك بــه بازدید 

كننــدگان ارائه داد.

ــی خــاص  ــه ی حضــور در نمایشــگاه های تخصصــی مناطــق صنعت تجرب
در رویکــرد تعاملــی و نيــز نيــاز ســنجی پروژه هــای مــورد نيــاز در زمــان 
بهره بــرداری از ســایت های چنيــن مناطقــی بســيار موثــر بــوده و در 
راســتای تکميــل دیــدگاه دفتــر بوشــهر، مبنــی بــر حضــور در پروژه هایــی 
 BOT كــه در ایــن مراحــل مــد نظــر اســت، بــه روش هــای مختلــف از جملــه

نقــش مهمــی دارد.

Alireza Rotbeh

علی رضا  رتبه
کارشناس ارشد معماری

Arch. M.sc
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كوشــش  فصلنامــه  ایــن 
راســتای  در  می كنــد 
حمایــت از توليــد داخلــی 
از ایــن پــس، حداقــل بــه 
ــی  ــد داخل ــا دو تولي ــك ی ی
ســاختمان  صنعــت  در 
بپــردازد. اميــد مــی رود كــه 
ــش،  ــن كوش ــایه ی ای در س
ــك  ــد كوچ ــر چن ــی ه گام
توليــد  از  پشــتيبانی  در 
ــی  ــد كنندگان ــی و تولي داخل
كــه در ایــن زمينــه فعاليــت 
ــود.  ــته ش ــد، برداش می كنن
ایــن شــماره ی فصلنامــه 
بــه معرفــی سيســتم نمــای 
یونيتایــزد كــه از محصوالت 
شــركت "ســایتال ســاخت" 

ــردازد. مــی باشــد، مــی پ

ترمينال مسافری سالم فرودگاه بين المللی امام خمينی )ره(
Imam Khomeini International Airport  - Salam Passenger Terminal
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نمای »یونيتایزد« چيست؟

ــای  ــت آورده ــن دس ــن و جدیدتری ــزد« )unitized( از مدرن تری ــای »یونيتای نم
ــت  ــراوان، از كيفي ــای ف ــر مزیت ه ــاوه ب ــه ع ــد ك ــاختمان می باش ــت س صنع
بســيار باالیــی برخــوردار اســت. بــه طــور كلــی، نمــای یونيتایــزد بــه نماهایــی 
ــن حــال، یکپارچــه و  ــه صــورت اجــزای مســتقل و در عي ــه ب ــه می شــود ك گفت

اســمبل شــده توليــد می شــود تــا در محل هــای مشــخص شــده از قبــل، نصــب 
 گــردد. در سيســتم یونيتایزد تمامــی اجــزای دیــوار نماســاز )Curtain Wall( در 
ــرای  ــه صــورت كامــل ب ــا ب ــن روش، نم داخــل كارگاه ســاخته می شــوند. در ای

ــردد.  ــی می گ ــدی طراح ــه تولي ــاخته در كارخان ــش س ــزرگ پي ــای ب قاب ه

»شــركت ســایتال ســاخت« بــا تجربــه ی اجــرای چندیــن پــروژه ی یونيتایــزد و بــا 
همــکاری برتریــن شــركت های بيــن المللــی، بــا بومی ســازی دانــش ایــن حــوزه 
ســعی در نشــر و گســترش ایــن سيســتم نویــن بــرای فعــاالن حــوزه ی نمــای 
كشــور دارد. اســاس كار در ایــن روش، ســاخت قــاب بــا اعضای موليــون، ترنزوم 
ــاژ  ــين كاری و مونت ــات ماش ــی عملي ــد. تمام ــه می باش ــه ها در كارخان و شيش
ســازه ی اصلــی نمــای Curtain Wall و حتــی مونتــاژ اتصــاالت، یــراق آالت و 
واشــرها در داخــل كارخانــه صــورت می گيــرد و شيشــه ها بــر روی فریم هــای 

آلومينيومــی آمــاده شــده نصــب می شــوند.

Mohammad Aslan Abadi
Computer Eng. BSc.

محمد اصالن آبادی
کارشناس کامپیوتر

 مدير عامل شرکت
سايتال ساخت

UNITIZED
نمای یونيتایزد
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معرفی سيستم
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ــه  ــد ك ــورت می باش ــن ص ــه ای ــا ب ــاخت پانل ه روش س
كليــه ی پروفيل هــای بــه كار رفتــه بــه صــورت كام 
ــل،  ــك پان ــر در ی ــا اگ ــود و مث ــاخته می ش ــه س و زبان
پروفيــل زبانــه كار شــده اســت، در پانــل كنــاری در همان 
نقطــه، اتصــال پروفيــل كام موليــون بــه كار مــی رود تــا 
در نهایــت، در هنــگام نصــب، در داخــل هــم یــك پروفيــل 
مجــزا را تشــکيل  دهنــد. ایــن پانل هــا در اندازه هایــی 
قابــل حمــل ســاخته و ســپس بــه كارگاه حمــل می شــوند.

براكت هــای مخصــوص اتصــال ایــن سيســتم در كــف و 
ــل  ــا متص ــن براكت ه ــه ای ــا ب ــی و پانل ه ــقف پيش بين س
ــورت كام و  ــه ص ــا ب ــا و ترنزوم ه ــوند. موليون ه می ش
ــان از  ــس از اطمين ــم متصــل می شــوند و پ ــه ه ــه ب زبان

هوابنــدی و آب بنــدی كامــل آن، پروســه ی اجــرای نمــا به 
ــد. ــام می رس اتم

در ایــن روش، كليــه ی مراحــل ســاخت در كارخانــه تحــت 
ــوردار  ــی برخ ــت باالی ــوده و از دق ــازندگان ب ــرل س كنت
ــرای ســاختمان های مــدوالر  ــن روش بيشــتر ب اســت. ای
در نمــا كــه ســرعت باالیــی نيــز در ســاخت دارنــد، 
پيشــنهاد می گــردد. تمامــی مصالــح جانبــی هماننــد 
ــن مقاطــع  ــر روی همي ــد ب ــز می توان ــت ني ــل كامپوزی پان
نــوع  متداول تریــن  یونيتایــزد نصــب شــود. گرچــه 
نماهــای یونيتایــزد، نماهــای شيشــه ای هســتند، امــا 
امــکان تركيــب و اســتفاده از مــواد و مصالــح مختلــف در 

ــت.  ــر اس ــکان پذی ــا ام ــا كام ــای نم مدول ه

ــا  ــه ب ــزد در مقایس ــتم یونيتای ــای سيس مزای
ــتيك ــتم اس سيس

اســتفاده از سيســتم نمــای یونيتایــزد مزایــای بســياری 
بهتریــن گزینــه در  تــا  باعــث می گــردد  دارد كــه 
ــوب  ــده محس ــزرگ و پيچي ــاس ب ــا مقي ــای ب پروژه ه
ــای  ــی ویژگی ه ــار تمام ــزد در كن ــای یونيتای شــود. نم
منحصــر بــه فــرد خــود، دارای ســه  نکتــه ی شــاخص 
اســت كــه ایــن نمــا را از نماهــای اســتيك متمایــز 

ــد از: ــه عبارتن ــه نکت ــن س ــازد. ای می س

كيفيــت بــاالی قطعــات بــه دليــل انجــام مراحل ســاخت 	 
و اســمبل قطعــات در محيــط كارخانه

افزایــش ســرعت نصــب بــه دليــل توانایــی ســاخت و 	 
نصــب در دو جبهــه ی كاری مــوازی در كارخانــه و در 

ســایت پــروژه

ــت و 	  ــکان حرك ــل ام ــه دلي ــازه ای ب ــار س ــود رفت بهب
جابه جایــی در هنــگام زلزلــه و بارهــای جانبــی
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ــزد در  ــای یونيتای ــتفاده از نم ــت اس اهمي
ــی ــازه های فرودگاه س

ــزد را  ــای یونيتای ــه نم ــواردی ك ــن م ــی از مهم تری یک
ــازد،  ــب می س ــی مناس ــاختمان های فرودگاه ــرای س ب
نماســت.  از  نــوع  ایــن  اجــرای  ســرعت  ویژگــی 
پروژه هایــی  عنــوان  بــه  فرودگاهــی  ســازه های 
شــاخص بــا حجم عمليــات ســاختمانی وســيع، همواره 
ــا  ــه ب ــت ك ــی اس ــای اجرای ــه روش ه ــد آن گون نيازمن
ــروژه  ــن پ ــان ممک ــن زم ــرعت و كم تری ــترین س بيش
ــه  ــزد ب ــه اجــرا درآورد. اســتفاده از نمــای یونيتای را ب
خوبــی مــی توانــد ایــن نيــاز ســازه های فرودگاهــی را 
بــرآورده كــرده و مــدت زمــان كلــی اجــرای پــروژه را 

كاهــش دهــد.

از دیگــر ویژگی هــای نماهــای یونيتایــزد، دقــت بســيار 
ــت  ــه كيفي ــه منجــر ب ــات اســت ك ــاالی ســاخت قطع ب
بــاالی اجــرا می شــود. از ایــن رو بــا توجــه بــه اهميــت 
ــان  ــن الم ــوان اولي ــه عن ــه ب ــی ك ــازه های فرودگاه س
ــرد  ــرار می گي ــافران ق ــد مس ــرض دی ــهری در مع ش

و بــا عنایــت بــه نقــش كاركــردی اش همــواره یکــی از 
ــوب  ــهر محس ــطح ش ــه در س ــورد توج ــازه های م س
بــاال و  از كيفيــت  برخــورداری  نتيجتــاً  می شــود. 
انطبــاق بــا تکنولــوژی روز دنيــا از خصوصياتــی ســت 
كــه نمــای یونيتایــزد را بــه خوبــی متمایــز می ســازد. 

سيســتم نماهــای یونيتایــزد بــه دليــل امــکان تبدیــل و 
تغييــر جزیيــات در كارگاه و اســتفاده از قطعات مختلف 
ــرایط  ــا ش ــاق ب ــکان انطب ــف، ام ــای مختل ــا كيفيت ه ب
ــه قــرار  ــا توجــه ب مختلــف اقليمــی را دارا می باشــد. ب
گيــری ســازه های فرودگاهــی در نواحــی بــاز، همــواره 
ســایت ایــن گونــه پروژه هــا در معــرض شــرایط آب و 
هوایــی ســخت تری نســبت بــه ســاختمان های شــهری 
قــرار دارنــد. اســتفاده از جزیياتــی كــه به خوبــی بتواند 
بــا ایــن شــرایط ســازگار باشــد و به طــور كلــی قابليت 
تطبيــق طيف وســيعی از نيازهــای اقليمــی در هماهنگی 
ــد، از  ــروژه را دارا باش ــرژی پ ــن ان ــتم تامي ــا سيس ب
ــه  ــه ب ــت ك ــزد اس ــای یونيتای ــای نماه ــر مزیت ه دیگ
راحتــی و بــا تغييــر المان هــای از پيــش ســاخته ی آن، 
قابــل تنظيــم بــرای ســایت های متفــاوت خواهــد بــود. 
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Floor Crane نصب با کمك

مينــی جرثقيلهــا كــه بــا اســتفاده از انــرژی الکتریســته كار می كننــد، بــه صــورت دســتی و یــا رادیویــی كنتــرل می شــوند. 
ــراز نصــب مســتقر می شــوند و در  ــر از ت ــه باالت ــا دو طبق ــك ی ــی جرثقيل هــا ی ــا Floor Crane، مين در روش نصــب ب
صــورت نيــاز می تواننــد در امتــداد محيــط ســاختمان حركــت كننــد. در ابتــدا پانل هــا بــر روی ميــز راه انــدازی كــه می توانــد 
از محافــظ لبــه هــای طــره شــده و یــا بــر روی یــك ســکوی طــره شــده بــه ماننــد تصویــر )1( قــرار گيــرد. شيشــه رو بــه 
بــاال قــرار گرفتــه و در مجــاور محــل نصــب نهایــی خــود قــرار می گيــرد. شــرایط بایــد به گونــه هــای باشــد كــه ترخيــص 
قطعــه در بــاالی ميــز راه انــدازی، امــکان دسترســی ایمــن بــه یونيــت را در طــول عمليــات فراهم نمایــد. همانند تصویــر، پانل 
بــه قــاب جرثقيــل متصــل شــده و از ســکوی راه انــدازی بــه صــورت معلــق و در مقابــل محــل نصــب قــرار می گيــرد. پيش 
از آن كــه پانــل تــا ارتفــاع براكــت نصــب شــده پایيــن آیــد،180 درجــه چرخيــده و در نتيجــه، شيشــه بــا جبهــه ی خارجــی 
بنــا مواجــه ميشــود. محافــظ لبــه ای در حيــن نصــب، همچنــان در محــل خــود باقــی مــی مانــد. پانــل بایــد تــا زمــان نصــب 

ایمــن بــه براكــت هــای مســتقر در طبقــه، بــه قــاب جرثقيــل متصــل باشــد. 

همچنيــن بــا توجــه بــه حجــم بــاالی ســاخت قطعــات در 
كارگاه و برخــورداری از ســرعت نصــب، نيــاز بــه انبــار و 
دپــوی مصالــح در ایــن سيســتم بــه صــورت چمشــگيری 
كاهــش می یابــد كــه بــا توجــه بــه شــرایط خــاص 
ــوع نمــا  ــن ن ــرای انتخــاب ای ــر ب فــرودگاه از عوامــل موث

ــت.  ــی اس ــای فرودگاه ــازه ها و پایانه ه ــرای س ب

مضافــاً در سيســتم یونيتایــزد، بهتریــن روش هوابنــدی و 
آب بنــدی صــورت می گيــرد. ایــن سيســتم بــا قابليت هــای 

ــه نيازهــای  ــد ب ــه خوبــی می توان پيشــرفته ای كــه دارد، ب
آكوســتيکی ســاختمان های یــك فــرودگاه كــه همــواره در 
معــرض صداهــای ناشــی از تــردد وســایل نقليــه ی زمينی 

و هوایــی اســت نيــز پاســخ دهــد.  

روش های مختلف نصب سيستم یونيتایزد 

بــه طــور كلــی ســه روش نصــب كلــی بــرای ســازه ها ی 
یونيتایــزد وجــود دارد:
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نصب با استفاده از ربات های خودکار 

)Manipulator (

ربــات هــای نصــب شيشــه می تواننــد دسترســی بــه 
نواحــی خــارج از دســترس را بــه صــورت عملــی و 
كارا ایجــاد نمــوده و امــکان نصــب شيشــه را از داخل 
ــتی  ــای دس ــن روش، فعاليت ه ــد. در ای ــم آورن فراه
ــد. هنگامــی كــه  ــه طــور چشــمگيری كاهــش می یاب ب
ــل  ــزار مکشــی حم ــه اب ــن ب ــه صــورت ایم عنصــر ب
كننــده ی ربــات نصــب شــد، بــه راحتــی بــرای نصــب 

در محــل خــود قــرار داده مــی شــود. 

نصب با استفاده از سيستم مونو ریل

ــراز  ــال، در ت ــوان مث ــه عن ــل، ب ــتم منوری سيس
طبقــه ی دهــم نصــب ميشــود و ایــن قابليــت 
ــه  ــه، ده طبق ــب آن ده طبق ــراز نص ــه ت را دارد ك
افــزوده شــود. پانــل مــی توانــد بــر ميــز راه اندازی 
كــه خــود بــر روی یــك عرشــه ی غيــر باربــر بــر 
ــرار دارد، و  ــاختمان ق ــی س ــن در نزدیک روی زمي

ــدازی طــره شــده، ــا بــر روی ســکوی راه ان ی

ــود و آن را  ــل می ش ــل متص ــه پان ــچ ب ــاب وین ق
از ســکوی راه انــدازی بلنــد كــرده، 180 درجــه 
می چرخانــد تــا شيشــه در جبهــه ی خارجــی 
ســاختمان مســتقر گــردد. ســپس وینچ در راســتای 
ــل  ــه مح ــل را ب ــده و پان ــا ش ــه ج ــل جاب مونوری
ــن  ــب پایي ــاع نص ــا ارتف ــپس ت ــی و س ــب نهای نص
ــتم  ــن سيس ــدازی در ای ــکوهای راه ان ــی آورد. س م
بــه عنــوان بخشــی از محافــظ لبــه ای می توانــد تــا 
پایــان عمليــات نصــب در محــل خــود باقــی بمانــد. 
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امکان ساخت و توليد داخلی

ــا همــکاری برتریــن شــركت های اروپایــی،  ــی ب ــه مشــاركت در ســاخت چندیــن پــروژه در مقيــاس بين الملل ــا توجــه ب ب
دانــش تخصصــی ایــن حــوزه توســط »شــركت ســایتال ســاخت« بومی ســازی شــده و اكنــون در تمامــی مراحــل طراحــی، 
ســاخت قطعــات، اســمبل و نصــب، ایــن شــركت توانایــی پيــش بــرد پــروژه بــدون وابســتگی بــه شــركت های پيمانــکار 
توليدكننــده ی خــارج از كشــور را دارد. بــا انجــام فعاليت هــای مرتبــط بــا ســاخت نمــای یونيتایــزد، عــاوه بر ارتقای ســطح 
كيفيــت ایــن سيســتم در داخــل كشــور، كمــك شــایانی بــه اشــتغال زایــی و همچنيــن جلوگيــری از خــروج ارز خواهــد شــد. 

سوابق پيشين در اجرای نمای یونيتایزد

شــركت ســایتال ســاخت تــا كنــون بــا اجــرای ســه 
پــروژه ی فرودگاهــی در شــهرهای تهــران، شــيراز و 
كيــش بــه روش یونيتایــز در تــاش اســت تــا بــا ارائــه ی 
ــای  ــا نيازه ــی آن ب ــی و هماهنگ ــن نمای ــای چني قابليت ه
ــه  ــزد را ب ــای یونيتای ــای نم ــی توانمندی ه ــف اقليم مختل
نمایــش گــذارد. همچنيــن بــا اســتفاده از نمــای یونيتایــزد 

در پروژه هایــی چــون ســاختمان بانــك پارســيان واقــع در 
شــهرک غــرب و بــرج مخابــرات، بــه ترویــج هــر بيشــتر 
ایــن سيســتم نویــن نمــای ســاختمانی كــه در تطابــق كامل 
ــاس، دارای ســرعت  ــزرگ مقي ــای ب ــای پروژه ه ــا نيازه ب
ــت،  ــا اس ــی نم ــت عال ــوردار از كيفي ــاد و برخ ــرای زی اج

می پــردازد.

ترمينال جدید فرودگاه بين المللی كيش 

ترمينال مسافری سام فرودگاه بين المللی امام خمينی )ره(
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ــش از 15  ــه ی بي ــا تجرب ــاخت ب ــایتال س ــركت س ــن ش همچني
ســال در صنعــت نمــا و انجــام بيــش از 100000 مترمربــع نمــا 
ــدی و  ــروه تولي ــراه داشــتن گ ــه هم ــا ب ــه صــورت ســاالنه ب ب
همچنيــن واردات تخصصــی در حــوزه ی  نمــا، بــر آن اســت تــا 
در راســتای توســعه ی روزافــزون ایــن صنعــت و به روز شــدن 
ــركت  ــن ش ــردارد. ای ــدی را ب ــای جدی ــورمان، قدم ه آن در كش
عــاوه بــر انجــام پروژه هــای شــاخص در اقصــی نقاط كشــور، 
ــد و فرودگاه هــای  ــرج دماون ــران مــال، ب همچــون نمایشــگاه ای
بيــن المللــی كيــش، شــيراز و ســام )واقــع در مجموعــه 
فرودگاهــی امــام خمينــی(، ســازه های فــری فــرم مجموعه هــای 
تجــاری- اداری- اقامتــی مشــهد مــال و فرمانيــه و اطلــس مــال 
ــی در  ــای بين الملل ــام پروژه ه ــا انج ــر، ب ــروژه دیگ ــا پ و ده ه
ــود در  ــداف خ ــعه ی اه ــير توس ــایه، در مس ــور های همس كش

ــی دارد.  ــيع تر گام برم ــطحی وس س

پروژه ی فری فرم فرمانيه
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وتکالیف احداث گران
" تحریم"معمــواًل در ابعــادی گســترده و در مقياســی 
ــرار  ــم ق ــدف تحری ــه ه ــی ک ــر روی ملت ــنگين ب س
ــوی  ــم از س ــی تحری ــود. وقت ــرد آوار می ش می گي

ــا  ــان و ب ــادی جه ــدرت اقتص ــن ق ــزرگ تری ب
عمــده ی  کشــورهای  وســيع  همــکاری 

ــه  ــزرگ علي ــرکت های ب ــادی ش اقتص
ــه کار  ــومی ب ــان س ــور جه ــك کش ی
و  ویرانگرتــر  ایــن آوار  مــی رود، 
تجربــه ی  دو  می شــود.  کشــنده تر 

ــد  ــر، عبارتن ــرن حاض ــزرگ در ق ــم ب ــم تحری مه
ــه  ــر دو ب ــه ه ــران، ک ــم ای ــراق و تحری ــم ع از تحری

ــی  ــای بين الملل ــا همکاری ه ــده و ب ــاالت متح ــری ای رهب
ــه  ــور ب ــن دو کش ــورد ای ــاوت در م ــای متف ــه اندازه ه و ب

ــد. کار افتادن

Ph.D. in Ecoonomics

Fariborz Raisdana

له
مقا

 فريبرز رئیس دانا
دکتری اقتصاد
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در ســال 1990 در زمــان ریاســت 
و  پــدر  بــوش  جــورج  جمهــوری 
در پــی حملــه ی ارتــش عــراق بــه 
ــای  ــدن چاه ه ــوزانده ش ــت و س كوی
ــرب  ــرای غ ــه ب ــور، ك ــن كش ــت ای نف
اهميــت حياتــی داشــتند، تحریم هــا 
ــپس  ــدند. س ــرار ش ــراق برق ــه ع علي
جنــگ اول خليــج فــارس در زمــان 
ایــن ریيــس جمهــوری آغــاز شــد كــه 
ــدرت  ــتگاه ق ــواه دس ــت دلخ از قاطعي
در آمریــکا برخــوردار نبــود و بــه 
هميــن دليــل ایــن رئيــس جمهــور در 
انتخابــات بعــدی برگزیــده نشــد و 
فرصــت را بــه دو دوره ی ریاســت 
امــا  داد.  كلينتــون  بيــل  جمهــوری 
شــورای  ســوی  از  كــه  تحریم هــا 
ــا ســال  ــود، ت ــرار شــده ب امنيــت برق

2017 ادامــه یافــت. 

در ســال 2003 جنــگ دوم خليــج فارس 
و حملــه ی ســنگين و ســهمگين آمریــکا 
ــوری جــورج  در دوره ی ریاســت جهم
)2000-2008( شــروع  پســر  بــوش 
شــد. 27 ســال تحریــم و دو جنــگ، كــه 
یکــی محــدود و دیگری بســيار ویرانگر 
بــود، اقتصــاد و جامعــه ی عــراق را از 
پــای درآورد. در ســال 2003 حکومــت 
ــات  ــرد و ثب صــدام حســين ســقوط ك
سياســی مبتنــی بــر دیکتاتــوری بعثــی 
نيــز رخــت بربســت. نزدیــك بــه 8 
ــران )1359-1367(  ــا ای ــگ ب ــال جن س
كــه بنــا بــه برآوردهــای عمومی تــر در 
ــران و  ــته در ای ــزار كش ــدود 600 ه ح
نزدیــك بــه 300 هــزار كشــته در عــراق 
به جــای گذاشــت، همچنيــن بــه ویرانی 
ــر  ــا در ه ــهرها و خانه ه ــع و ش صنای
دو كشــور و خســارت های چنــد هــزار 
ميليــارد دالری منجــر شــد. بــا آن كــه 
ــم  ــغو تحری ــرای ل ــه ی 2390 ب قطعنام
عــراق از ســوی شــورای امنيــت در 
ــس از  ــال پ ــی 20 س ــال 2010، یعن س
شــروع تحریم هــا، تصویــب شــد، امــا 
ــيد  ــول كش ــم ط ــر ه ــال دیگ ــت س هف
ــه طــور  ــا باالخــره در ســال 2017 ب ت

واقعــی لغــو شــوند. 

ــال  ــا 2003 )س ــه ی 1995 ت در فاصل
عــراق  عــراق(  شــروع جنــگ دوم 
توانســت 53 ميليــارد دالر نفــت در 
ــاند.  ــروش برس ــه ف ــی ب ــازار جهان ب
ایــن رقــم بــرای مــدت 8 ســال تقریبــا 
برابــر بــود بــا فــروش 1/5 ســال در 
ــن  ــراق در ای ــا ع ــادی، ام ــرایط ع ش
ــه توانســت بــه فــروش قاچــاق  فاصل
نفت كش هــا  از  اســتفاده  بــا  نفــت، 
از راه اردن اقــدام و بخــش زیــادی 
از نيازهــای اداری، امنيتــی و نظامــی 
خــود را تاميــن كنــد. پــس از تحریــم 
ــه  ــا ب ــارس، بن ــج ف ــگ دوم خلي و جن
ــی،  ــر عراق ــون نف ــا، 2 ميلي برآورده
شــامل 500 هــزار كــودک، كشــته 
ــت«  ــن آلبرای ــی از »مادلي ــدند. وقت ش
وزیــر خارجــه ی دولــت كلينتــون، 
كــه مشــاور جنــگ در دســتگاه بــوش 
پســر و البتــه موافــق جنــگ بــود، 
ــات و  ــن تلف ــا ای پرســيده شــد كــه آی
ــکا  ــه آمری ــه نتایجــی ك خســارت ها ب
بــه دســت آورد می ارزیــد، او پــس از 
یــك دقيقــه ســکوت، پاســخ داد: بلــی. 
او البتــه پــس از آن از ایــن پاســخ 
ــد و  ــيمان ش ــود پش ــری خ ــد بش ض

ــرد.  ــی ك عذرخواه
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هــم  عــراق  تجربــه ی 
و  آتشــين  كشــتار 
سراســری  مــرگ  هــم 
خــود  در  را  بی صــدا 
تحریم هــا  دارد. 
ــاخت ها  ــتند زیرس توانس
فرســودگی،  بــه  را 
شــهرها را بــه ویرانــی، 
رفاهــی  ســازمان های 
ــودكان  ــودی، ك ــه ناب را ب
و ســالمندان را بــه كام 
و  متخصصــان  مــرگ 
انســانی  ســرمایه های 
از  و  نيســتی  بــه  را 

كارافتادگــی و ســاز و كار اقتصــاد و جامعــه را بــه فســاد 
و فرســودگی بکشــانند. در فاصلــه ی 2005 تــا 2017، یعنــی 
در مــدت 12 ســال، بازســازی و اداره ی امــور توســط 
فرمانــداران و بــر گماشــتگان آمریــکا یــا توســط حکومــت 
انتخابانــی و تقســيم قــدرت پــس از آن- كــه هرگز بــه غنای 
دموكراتيــك نيــز دســت نيافت- نتوانســتند چهره ی شــهرها 
و محتــوای زندگــی را بازســازی كننــد. وضعيــت اجتماعــی 
ــنن،  ــل تس ــيعيان و اه ــا، ش ــز كرده ــی تضادآمي و سياس
ــه رو كــرد.  ــا اشــکال رو ب كار نوســازی و بازســازی را ب
ــای خانمانســوز و انســان كش داعــش  ــر، ب از طــرف دیگ
ــی،  ــار دیگــر ماشــين ویران ــواع دواعــش!( توانســت ب )و ان
نابســامانی، بيمــاری، فقــر و تبعيــض را در ایــن كشــور بــه 
ــه نظــر می رســد  ــول ب ــل قب ــی و قاب ــدازد. منطق حركــت ان
ــرو در  ــور و ني ــراق حض ــز در ع ــه چي ــم هم ــه بگویي ك
كشــور همســایه ی مــا ناشــی شــد: ســلطه گری خارجــی به 
اضافــه ی خودكامگــی داخلــی. ایــن دو نيــرو مانع شــدند كه 
وحــدت مردمــی و ملــی، بتواند بــا اســتفاده از منابع فــراوان 

نفتــی رفــاه و توســعه بيافرینــد.

تحریم هــا جانشــين جنــگ بيــن دولــت تحریــم كننــده 
ــر،  ــان دیگ ــه زب ــوند ب ــی ش ــونده م ــم ش ــور تحری و كش
تحریم هــا همــان جنگ انــد در لبــاس غيرنظامــی و بــا 
گلوله هــای غيرآتشــين. البتــه جنــگ معمــوالً بين دو كشــور 
ــًا  ــا تقریب ــث نظامــی و اقتصــادی هــم ســنگند ی كــه از حي
ــورد  ــا در م ــرد. ام ــد درمی گي ــری می كنن ــر براب ــا یکدیگ ب
تحریــم، ایــن كشــور )یــا كشــورهای( قدرتمنــد اســت كــه 
كشــور مقابــل را، كــه در موقعيتــی ضعيف تــر قــرار دارد، 

ــگ  ــل جن ــد تحمي ــد مانن ــم می توان ــد. تحری ــم می كن تحری
نيابتــی، یعنــی جنگــی كــه بيــن متحــدان قدرت هــای بــزرگ 
ــزار  ــا می شــود، اب ــگ مســتقيم آنه ــر و جانشــين جن درگي
ســلطه باشــد. توجــه داشــته باشــيم كــه كشــورهایی چــون 
روســيه، چيــن، فرانســه، انگلســتان و آلمــان، تاكنــون عامل 
ــور  ــه كش ــه س ــد، گرچ ــم نبوده ان ــراری تحری ــی برق اصل
اخيــر می توانســته اند محــرک و تشــجيع كننده ی آن باشــند 
ــده  ــز در آین و گرچــه ممکــن اســت دو كشــور نخســت ني
بخواهنــد موقعيــت ســلطه گری اصلــی را به دســت بياورند. 

بــه هــر روی تحریــم معمــوالً بهانه هایــی را بــا خــود دارد 
كــه عمده تریــن آنهــا، نگرانــی از بــه خطــر انداختــن صلــح 
ــم اســت.  ــدف تحری ــی از ســوی كشــور ه ــت جهان و امني
ــد و  ــتقل می توانن ــت مس ــورهای دارای سياس ــه كش گرچ
ــه دســت تحریم گــر حتی االمــکان  ــه ب ــد از دادن بهان می بای
خــودداری كننــد. بــا ایــن وصــف، موضــوع ایــن چنيــن هــم 
ــال  ــر ح ــه ه ــده ب ــور تحریم كنن ــرا كش ــت، زی ــاده نيس س
اســتقال عمــل و گسســت كشــورهای جهــان ســوم از مدار 
قــدرت جهانــی را، بــه ویــژه اگــر بيشــتر از انــدازه ی معيــن 
ــن  ــود، نامعي ــن«، خ ــد معي ــن »ح ــد )و ای ــد، برنمی تاب باش
ــه  ــت ك ــر اس ــوق بش ــت حق ــر، رعای ــه ی دیگ ــت!(. بهان اس
آن نيــز تــا حــد زیــادی بســتگی بــه تفســير حقــوق بشــر و 
امــکان كاربــرد »هنجارهــای دوگانــه« دارد. در مثــل، كشــور 
تحریم گــر ممکــن اســت در مقابــل نقــض حقــوق بشــر در 
ميانمــار یــا عربســتان كوتــاه بيایــد، ولی در مــورد ایــران و 
كــره شــمالی و ونزوئــا بــه دليــل تعــارض بيــن حکومت ها، 

ــد.  ــخت گيری كن س
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البتــه مطلوب تریــن خواســته در جهــان مــا، و در راســتای 
رفــاه و امنيــت همگانــی، همانــا حــذف ســلطه و خودكامگــی 
اســت و برقــراری نظامــی جهانــی بــرای نظــارت بــر امنيت و 
حقــوق انســانی، در چهارچــوب اســتقال ملــی كشــورها. امــا 
ایــن وضعيــت، در شــرایط سياســت واقعــی )رئــال پوليتيــك( 
و حضــور منافــع ویــژه و مســلط كشــورهای قدرتمنــد بعيــد 
ــورهای  ــت كش ــه در واقعي ــم ك ــر بپذیری ــه اگ ــد. البت می نمای
ــادوام در  ــی ب ــه ســمت وحــدت و همدل ــان كم توســعه ب جه
جهــت حفــظ منابــع و حقــوق جمعــی حركــت كننــد- كــه آن 
نيــز البتــه بــا صدهــا مانــع ناشــی از سياســت حفــظ وضــع 
موجــود )محافظــه كاری( روبــه رو اســت– وضــع اميدبخــش 

ــد.  ــد می آی ــری پدی دیگ

ــتقال  ــتن اس ــرو گذاش ــدون گ ــد ب ــوری بتوان ــه كش ــن ك ای
ــار  ــر كن ــا ب ــن سرنوشــت خــود از دام تحریم ه و حــق تعيي
بمانــد، بســتگی بــه چنــد عامــل اساســی دارد: درجــه ی رشــد 
دموكراتيــك در آن كشــور، جــاری و پویــا بــودن عنصر خرد 
در تصميم گيری هــای داخلــی، حمایــت موثــر و مانــدگار 
مــردم، پشــتيبانی افــکار عمومی جهان و تدبيرجویی مناســب 
در دیپلماســی جهانــی. البتــه كــه وادار كــردن كشــورها بــه 
ــی  ــلطه جهان ــت های س ــه خواس ــل ب ــن دادن كام ــول و ت قب
از تــرس تحریــم، خــاف رای خردمنــدان مردمــی و خــاف 
منافــع و رونــد بلندمــدت توســعه اســت. همــان قــدر كــه نمی 
تــوان روش هــای لجاج آميــز و بی پروایــی را بــه این كشــورها 
توصيــه كــرد، نمی تــوان تســليم شــدگی را نيــز بــرای آنهــا 
تجویــز كــرد. به هــر روی وقتــی كشــوری در موقعيت تحریم 

گســترده یــا تحریــم درجــه ی یــك، قــرار می گيــرد، بــه واقــع 
ــوص  ــه خص ــود. ب ــه رو می ش ــواری روب ــت دش ــا وضعي ب
ــه محصــوالت  ــادی ب ــکای زی ــی اقتصــاد آن كشــور، ات وقت
خــاص وارداتــی دارد و ضرورت هــای مــادی حياتــی زندگــی 
و نيازهــای مربــوط بــه تاميــن اشــتغال و ثبــات اجتماعــی در 
ــه ی  ــم صدم ــور از تحری ــن كش ــت، ای ــکا اس ــن ات ــروی ای گ
جــدی می بينــد. قانــع كــردن بخــش زیــادی از مــردم )حتــی 
در ميــان طبقاتــی كــه در موقعيــت مقاومــت قــرار دارنــد یــا 
ــل  ــت و تحم ــه ی مقاوم ــرای ادام ــده اند( ب ــك ش ــه آن نزدی ب
ســختی ها، وقتــی فشــار تحریــم زیــاد امــا اميــد و وابســتگی 
ــه حاكميــت كــم می شــود، بســيار دشــوار اســت. در ایــن  ب
ــش  ــه دو بخ ــوالً ب ــا معم ــی حکومت ه ــت درون ــورد، باف م
مقاومــت و عقل گرایــی، بــر بنيــاد جناح بندی هــای سياســی و 
اجتماعــی، تقســيم  می شــوند. امــا روز بــه روز وزنــه بــه نفــع 
كســانی كــه می خواهند بــه هرحــال از آثار تحریــم بگریزند و 
مقاومــت را جایــز نمی داننــد )و ضرورت هــای انســانی بــرای 
كــودكان، محرومــان، ســالمندان، بيمــاران و جــز آن بــه ماک 

ــود.  ــنگين تر می ش ــود( س ــل می ش ــان تبدی استداللش

در عــراق بــه تدریــج طرفــداران حکومــت صــدام آب رفتند و 
در انتهــا فقــط یارانی از قبيله تکریت و بخشــی از ســنی های 
ــرا  ــد، زی ــت می كردن ــن حکومــت حمای ــز از ای ســاكن مرك
ــای  ــادآوری تجربه ه ــا ی ــم ب ــی، آن ه ــار زندگ ــار ب فش
ــش  ــب افزای ــه طــور مرت ــت، ب ــی و فســاد حکوم زورگوی
می یافــت. آمریــکا در حملــه ی آخــری خــود مطمئــن شــده 
ــه جــز گارد ریاســت جمهــوری و بخش هــای  ــود كــه ب ب
ــدام  ــرای ص ــادی ب ــز زی ــی چي ــش بعث ــدودی از ارت مح
حســين باقــی نمانــده اســت كــه آن نيــز نمی توانــد بــرای 
ارتــش آمریــکا و متحــدان چنــدان دردســر ســاز باشــد. 

در مصــر، پــس از ســال 1973 بــه رغــم پيــروزی نســبی و 
محــدود ارتــش مصــر و ســوریه در برابــر ارتــش اســرائيل، 
دولــت انورســادات بــه دالیــل داخلــی بــه تدریــج، مقبوليــت 
ــان  ــی در زم ــر، حت ــه ی كارگ ــت داد. طبق ــود را از دس خ
عبدالناصــر كــه رادیــکال، ضــد اســتعمار و ملی گــرا بــود، 
ــه ی  ــود. طبق ــده ب ــوردار نش ــتحکمی برخ ــت مس از موقعي
متوســط نيــز كــه ســهم زیــادی در جمعيــت كشــور داشــت 
ــم« را در  ــر یس ــاع از »ناص ــی دردف ــای رادیکال و بخش ه
خــود داشــتند، بــه تدریــج بــه اعتــراض و غرولنــد اجتماعی 

گرایــش یافتنــد. 



زمستان /97فصلنامه آتک

46
w w w . a t e c - i r . c o mخبرهــا / اثرهــا / نظرهــا

در مثــل، آنهــا می گفتنــد مــا بهتریــن برنــج را در دلتــای نيــل 
می كاریــم و می فرســتيم بــه اروپــای شــرقی تــا در برابــر 
آن، اســلحه بگيریــم و بدهيــم بــه مقاومــت فلســطين، ولــی 
خودمــان خــرده برنــج می خوریــم یــا فقيــر می مانيــم، بدون 
آن كــه در طــول زمــان بــه دســت آوردی در منطقــه رســيده 
باشــيم. ایــن بی حوصلگــی اجتماعــی البتــه اگــر هــم قابــل 
ــه  ــور ســادات ب ــت ان ــود. دول ــل فهــم ب ــود، قاب ــاع نمی ب دف
زعــم خــود بــرای بقــای دولــت و حفــظ كيــان مصر تســليم 
ایــن واقعيــت شــد و كار را بــه آشــتی بــا اســرائيل )صلــح 
كمــپ دیویــد( و در پــی آن، تغييــر جهت در منابــع اقتصادی 
و اجتماعــی كشــاند و دســت از مقاومــت كشــيد. فشــار بــه 
كشــور از بيــرون در مقایســه بــا همکاری هــا از درون زیــاد 
بــود و مــدام زیادتــر هــم می شــد. ایــن اتفــاق، همــان جایــی 
ــنی  ــدی حس ــت بع ــاف دول ــان )برخ ــه آن زم ــاد ك می افت
ــه  ــاد در جامع ــه دار فس ــود ریش ــد از وج ــارک( نمی ش مب
صحبــت بــه عمــل آورد و البتــه وقتــی فســاد و تبعيــض 
ــدی  ــت بع ــه در دول ــان ك ــد )چن ــان باش ــی در مي درون

ــود. ــکننده تر می ش ــم ش ــت ه ــد( مقاوم ش

البتــه شکســته شــدن مقاومــت در مصــر و عــدم امــکان 
ــت و  ــوی دول ــراق از س ــی در ع ــر سياس ــرای تغيي اج
ــعه ی  ــادی و توس ــات اقتص ــه نج ــدام ب ــچ ك ــدام، هي ص
ملــی نينجاميدنــد. تحریــم در عــراق چنــان بــود كــه یــا 
ــان  ــه گم ــن ب ــا ای ــوند! ام ــه می ش ــا ل ــوند ی ــه می ش ل
ــم نيســت. كشــورها  ــر تحری ــی ه ــن، سرنوشــت قطع م
می تواننــد از راه دموكراتيزاســيون واقعــی، خــردورزی 
ــن  ــه در تعيي ــی ك ــذف بهانه های ــی، ح ــا جهان در دیپلم
ــط  ــا فق ــد– ام ــًا ناالزم ان ــم كام ــور ه ــت كش سرنوش

ــر  ــاری ب ــد پافش ــد )مانن ــی دارن ــی- روان ــه ی تبليغ جنب
توليــد برخــی ســاح ها( حــذف و مقابلــه ی ســریع فســاد 
و رانت خــواری، جانشــين كــردن اراده ی مــردم بــه 
جــای اراده ی اقليتــی محــدود مســلط، اعتمــاد بــه نفــس 
ــه  ــت )البت ــت و مل ــن دول ــل بي ــاد متقاب اجتماعــی و اعتم
ــود  ــدرت خ ــش ق ــول كاه ــه قب ــر ب ــی حاض ــر دولت اگ
باشــد( و باالخــره اســتفاده ی ســنجيده و منطقــی از 
ــم  ــد ه ــد و بای ــه كنن ــم مقابل ــا تحری ــع اقتصــادی ب مناب
ــد  ــليم می توانن ــه تس ــاج و ن ــه لج ــرا ن ــد، زی ــن کنن چني

ــند. ــش باش ــد بخ ــی امي راه های

تحریم هــا در ایــران مانــع فــروش نفــت و كســب درآمــد 
نفتــی شــده اند و بــه نوبــه ی خــود بــه افــت توليــد 
ــد، و وضــع  ــورم انجامي ــکاری و ت ــی، بي ــص واقع ناخال
توزیــع درآمــد را بســيار بدتــر كــرده و بــر فقــر و 
محروميــت و نيــز بــه تبعيــض و ســوءِ اســتفاده و فســاد 
ــر چــه از ســمت و ســوی  ــا گ ــد. تحریم ه كمــك كرده ان
سياســت های داخلــی ســایه گرفتنــد، امــا نشــان اصلــی 
از حضــور ســلطه گری جهانــی آمریــکا و متحــدان 

داشــته اند.

و  ایــران ســابقه ی طوالنــی  در  تحریم هــا  می دانيــم 
ــد تحریم هــا  ــاد دارد. دور جــدی جدی شــدت ضعــف زی
بــا تصميــم شــورای امنيــت و حمایــت روســيه در ســال 
احمدی نــژاد  جمهــوری  ریاســت  دوره ی  در   1390
شــروع و بــه قــرارداد برجــام و كنتــرل آن در تيــر مــاه 
ــپ در  ــکنی ترام ــان ش ــا پيم ــد. دور دوم ب 1394 انجامي
ــر  ــار وخيم ت ــا آث ــن تحریم ه ــاز شــد. ای ســال 1397 آغ

ــران داشــتند. ــر اقتصــاد ای ب

آمار رسمی زیر نرخ رشد توليد ناخالص ملی ایران را نشان می دهد.
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ــر  ــه ه ــانی و ب ــًا نوس ــه كام ــا ك ــن آماره ــاس ای براس
حــال هشــدار دهنده انــد، درصــد جمعيتــی كــه بــه 
زیــر خــط فقــر مطلــق ســقوط كردنــد، از حــدود 30 بــه 
ــاال  ــه شــدت ب ــورم ب ــرخ ت حــدود 45 درصــد رســيد. ن
ــال  ــمی( در س ــی رس ــد )پيش بين ــه 25 درص ــت و ب رف
ــی بيشــتری  ــرای ســال 1398 پيش بين 1397 رســيد و ب
ــد ارزش  ــش 60 درص ــت، كاه ــود. در واقعي ــز می ش ني
متوســط پــول ملــی در ســال 1397 جامعــه را بــا تــورم 
45 درصــد بيــکاری 20 درصــدی رو بــه رو كــرده اســت. 

در ایــن ميــان بــه ویــژه تــا آنجــا كــه بــه تحریــم 
ــای  ــام از ماه ه ــکا از برج ــروج آمری ــد از خ ــران بع ای
و  نقــش  می شــود،  مربــوط   1397 ســال  نخســت 
وظيفــه ی مهندســان، متخصصــان و كارشناســان در 
ــا )ســاختمان و شــهر و زیرســاخت(،  حــوزه ی كاری م
ــرای  ــی« ب ــی وادادگ ــان دادن »راه طای ــارت از نش عب
ــت  ــروری اس ــای آن، ض ــه ج ــه ب ــت، بلک ــات نيس نج
ــد  ــن دو را پدی ــه ای ــت و ریشــه های اساســی ای ك واقعي
آورده انــد، شناســانده شــوند. امــا تشــویق بــه لجــاج بــر 
سياســت كاری هایی كــه بــار تحریــم را هــر چــه بيشــتر 
ــا، آوار  ــروم م ــردم مح ــژه م ــه وی ــردم، ب ــر دوش م ب
ــا ســازنده ایم و از  ــز چــاره ی كار نيســت. م ــد ني می كنن
ــا  ــه ی تحریم ه ــن مرحل ــم. آخری ــز می كني ــی پرهي ویران
كــه در فاصلــه ی چنــد مــاه، متوســط شــاخص قيمت هــا 
ــزد و  ــه م ــی آن ك ــد، ب ــاال بردن ــادل 50 درصــد ب را مع
ــری  ــکار تغيي ــاغل و بي ــون ش ــش از 20 ميلي ــوق بي حق
كننــد، بــه منزلــه ی اوليــن تغييــر جــدی ویرانگرانــه 
ــد  ــوه ی خری ــر، كاهــش ق ــه گســترش فق ــرا ب اســت، زی
ــك  ــت كم ــدن مقاوم ــته ش ــی و شکس ــای داخل و تقاض
می كننــد. تدبيرهایــی كــه اراده و حضــور مــردم را 
ــنجيده تر  ــر و س ــع را عادالنه ت ــد، مناب ــترش می دهن گس
توزیــع می كننــد، بهانه هــا را از دســت مداخله گــران 

بيــرون می آورنــد، امــا حقانيــت مــردم را می شناســانند 
و در دیپلماســی جهانــی راه مقابلــه و گریــز ســنجيده را 

بــاز می كننــد، ضروری انــد. 

امــا حــرف آخــر. آیــا بایــد منتظــر بمانيــم تــا آوار بریزد 
و آنــگاه بــه راه نجــات بيندیشــم؟خير. بــه جــای آن، باید 
از هم اكنــون، و بــا اســتفاده از ایــن تهدیــد و تبدیــل آن 
بــه فرصــت بــه ســوی تحکيــم اقتصــاد، جامعــه ی مــردم 
ــان  ــدار كارشناس ــر و پای ــور خردمندانه ت ــاالر، حض س
ــع  ــرا، رف ــم و اج ــه ی تصمي ــور در صحن ــتقل كش مس
ــه  ــازه دادن ب ــت و اج ــراری عدال ــاد، برق ــه ای فس ریش
اقتصــادی  و  گروه هــای صنفــی  تعييــن سرنوشــت 
كنيــم.  حركــت  آنــان  خــود  ســوی  از  اجتماعــی  و 
ــان،  ــل توجهــی از اقتصاددان ــه ی بخــش قاب ــن، توصي ای
ــه  ــت ك ــی اس ــزان و مدیران ــان، برنامه ری جامعه شناس
در كنــار مهندســان توانــای كشــورمان در كار احــداث، 
اســتخوان نــرم كرده انــد. مــن هــم در ایــن مــورد البتــه 
و  سياســت ها  و  آرمان هــا  روش هــا،  مناقشــه ها، 
بحث هایــی متفــاوت داشــته و دارم. بــا ایــن وصــف 
ــکل  ــا و مش ــن توصيه ه ــش، ای ــاوت بين ــم تف ــه رغ و ب
كارآمــدی از وفــاق اجتماعــی در ایــن برهــه را مفيــد و 
اجــرای آن هــا را گامــی بــه جلــو و بــه ســوی پيشــرفت 

و اســتقال می دانــم. 
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ــا  ــان و ب ــع از زم ــن مقط ــه در ای ــدارد ك ــود ن ــدی وج تردی
وضعيــت اقتصــادی كشــور، حفظ و نگهــداری كســب و كار، 
بســيار ســخت و مشــکل شــده اســت. خــواه شــما كســب و 
كار شــخصی خود را داشــته باشــيد، مدیر ســازمانی باشــيد 
یــا مســئوليت افــرادی را بــر عهــده داشــته باشــيد، مــی بایــد 
فشــار زیــادی را تحمــل كنيــد تــا ميــزان كمتری از مشــکات 
و مخاطــرات، گریبــان ســازمان یا محيــط كار شــما را بگيرد. 
ــرای حصــول موفقيــت، دانســتن  ــدی ب یکــی از عوامــل كلي
نحــوه ی درســت مدیریــت افراد- علــی الخصــوص در مواقع 

تصميــم گيــری بــرای كاهــش نيــرو اســت. 

ایــن طــرز تفکــر كــه كارمندان ســازمان شــما تنها دلخوشــی 
ــان داشتن  ش

ــای تــرک ســازمان را  ــی اســت و هرگــز روی شــغل فعل
ــا  ــت. ام ــه اس ــتباهی پرهزین ــط و اش ــا غل ــد، كام ندارن
ــروز  ــث ب ــازمان باع ــازی س ــك س ــرو كوچ ــل ني تعدی
تغييــر و تحــول فــراوان در ميــان كارمنــدان باقــی مانــده 
و خــروج بخــش عمــده ای از آن هــا كــه افــرادی موثــر و 

مفيــد بــرای ســازمان بودنــد، مــی گــردد. 

ــوان از  ــی ت ــور م ــت: چط ــن اس ــی ای ــش اصل ــون پرس اكن
خــروج ایــن دســته از كارمنــدان از ســازمان جلوگيــری گرد ؟ 
پاســخ مختصــر و روشــن ایــن اســت كــه بایــد تــاش كنيد تا 
روحيــه كارمنــدان را باال ببریــد. ضعيف بــودن روحيه، باعث 
عــدم رضایــت و كاهــش بهــره وری می شــود. این قضيــه در 
زمــان بحــران اقتصــادی كمــی ســخت تــر اســت، ولــی غيــر 

ممکــن نيســت. در ادامــه بــه راه كارهــای آن مــی پردازیــم. 

             ارتباطات خود را بيشتر کنيد 

بــی اطــاع گذاشــتن همــکاران از مســائل، یکــی از بدتریــن 
رویــه هایــی اســت كــه مــی تــوان در پيــش گرفــت. افــراد 
تمایــل دارنــد بداننــد زمــان تعدیــل كــی فــرا مــی رســد، زیرا 
آن هــا بــوی آن را استشــمام مــی كننــد. امــا اگــر شــما 
ــبب  ــا مس ــد، تنه ــا كني ــان ره ــدس و گم آن را در ح
بــروز شــایعه هــای مخــرب و تضعيــف روحيــه 
كارمنــدان خواهيــد شــد. بــا كارمندانتــان صــادق 
و شــفاف باشــيد. دربــاره تاثيــرات اقتصــاد روی 
ســازمان تــان هرچــه ميدانيــد و نمــی دانيــد بــا آن هــا 
در ميــان بگذاریــد. هــر كاری مــی كنيــد فقــط خبرهــای 
بــد و ســخت را از طریــق ایميــل، پيــام كوتــاه و . . . بــه آن 
منتقــل نکيــد. ایــن رفتــار، فاقد آهنگ مــوزون همدلی اســت. 
خيلــی ســرد و از روی بــی توجهــی اســت. جلســات مرتب 
و منظمــی ترتيــب دهيد تــا كارمندان بتوانند ســواالت شــان 
را بپرســند، حتــی اگــر جــواب برخی ســوال هــا را نمــی دانيد. 

Ali Ghafoori Sanati
Computer Eng. BSc.

له
مقا

علی غفوری صنعتی
کارشناس کامپیوتر

برنامه ریزی تعدیل،  اجرای  موفق،  بازسازی سازمان 
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به موضوع آموزش بيشتر بها دهيد 

شــاید ســرمایه گــذاری روی هــر مقولــه ای در زمــان بحــران 
اقتصــادی كمــی پيــام آور نتایــج معکــوس باشــد، امــا واقعيت، 
آن اســت كــه اكنــون وقــت صــرف زمــان و انــرژی بيشــتر 
ــرای برنامــه ریــزی  ــدان مــی شــود. اســتمرار ب ــرای كارمن ب
هــای آتــی و واقــف كــردن كارمنــدان بــه ایــن موضــوع كــه آن 
هــا بخــش مهمــی از ســازمان هســتند، افــراد را بــه ســمتی می 
بــرد كــه بتواننــد و بخواهنــد روحيــه خــود را حفــظ كننــد. ایــن 
اقدامــات الزامــا نمــی بایــد تــوام بــا هزینه هــای آنچنانی باشــد. 
مــی توانيــد از فرصــت آمــوزش هــای مجــازی، همایــش هــا، 
ــرای شــركت در كاس هــای آموزشــی  ــدان ب ــب كارمن ترغي
ارزان قيمــت و برگــزاری برنامــه های مشــاوره اســتفاده كنيد. 
حتــی مــی توانيــد تعــدادی از آن هــا را بــه دوره های آموزشــی 
بــرون ســازمانی بفرســتيد تــا هــر چــه یــاد مــی گيرنــد را بــه 

ســایر كارمنــدان نيــز منتقــل كنند. 

تــا جایــی كــه امــکان دارد كارمنــدان را در تصميــم گيــری های 
مهــم ماننــد تعدیــل و كاهــش حقــوق و مزایــا، شــریك كنيــد. از 
آنجایــی كــه آن هــا در وضعيــت نامطلوبــی قــرار دارنــد، مــی 
تواننــد بــه منظــور حفــظ بقــای خــود، ایــده هــای خوبــی مثــا 
در خصــوص كاهــش هزینــه ها و حــذف فرایندهــای نامطلوب 
كاری، ارائــه كننــد. ضمنــا شــما هــم متوجــه خواهــد شــد كــه 
كارمنــدان تــا چــه انــدازه تــاش مــی كننــد تــا از ورود ضــرر 
و زیــان بــه كار، پرهيــز شــود. اگــر شــما در شــرایط ســخت 
و وحشــتناكی بــه ســر مــی بریــد، آن هــا مــی تواننــد بــه جای 
تعدیــل، ایــده هــای جایگزینــی ماننــد تاخيــر در پرداخــت هــا، 
ــی هــای دیگــر  ــه جوی كاهــش ســاعت كاری و برخــی صرف
ابــراز كننــد. مهــم تــر ایــن كــه بــا مشــاركت در تصميــم گيری 
هــا، آن هــا احســاس می كنند حرفشــان خریــدار دارد و تصور 
نمــی شــود كــه هيــچ نقشــی ندارنــد و پشــت درب های بســته 

ی جلســات مانــده انــد. 

مثبت باشيد 

نگــرش مثبــت یك امر مســری اســت. ســعی كنند نگاهتــان مثبت 
باشــد و به یاد داشــته باشــيد كه حتما خبرهــای خــوب و جالب را 
بيــن كارمندان منتشــر كنيــد. موفقيت هــا و گرفتن كارهــای جدید 

را بــا صــدای بلندتری نســبت به گذشــته اعــام كنيد. 

سعی نکنيد همه چيز را قطع کنيد 

زمانــی كــه بودجــه هــا محــدود مــی شــوند، اوليــن انگيــزه ای 
كــه در مدیــران ایجــاد مــی شــود، قطــع تمــام مــواردی اســت 
كــه بــه نظــر غيــر ضــروری مــی رســند. امــا اگــر مــی توانيــد 
، برخــی از ایــن مــوارد را هــر چنــد كوچــك- كــه كــم هزینــه 
هــم باشــند- نگــه داریــد و پرداخــت كنيــد، چــرا كــه این مســاله 

باعــث تقویــت روحيــه كارمنــدان مــی شــود. 

کنترل و مدیریت تعدیل 

بــه ســادگی مــی تــوان دریافــت كــه تعدیــل و خاتمــه خدمــت 
كارمنــدان، یکــی از مشــکل تریــن بخــش هــای كاری هــر مدیــر 
اســت كــه البتــه اجتنــاب ناپيــذر بــوده و شــما بــه عنــوان یــك 
مدیــر، باالخــره در شــرایطی نيــاز داریــد تــا بــا ایــن موضــوع 
روبــه رو شــوید. اگرچــه ممکــن اســت كمــی ســخت بــه نظــر 
برســد امــا تعدیــل برخــی و ابقــای برخــی دیگــر، پدیــده هایــی 
هســتند كــه بــا هــم و در كنــار هــم اتفــاق مــی افتنــد، ایــن كــه 
چطــور تعدیــل را هدایــت كنيــد و چگونــه بــا افــرادی كــه باقــی 
مــی ماننــد رفتــار كنيــد، مســتقيما روی مســائل و تصميمــات 

مهــم شــما تاثيــر خواهــد گذاشــت. 

ــه  ــر ب ــه، منج ــر دو مقول ــا ه ــه ب ــت در مواجه ــوء مدیری س
مشــکات رفتــاری و كاهــش وفــاداری و اعتمــاد آن هــا نســبت 
بــه شــما و همچنيــن كاهــش بهــره وری كارمنــدان مــی شــود. 

منابع: 

ــه  ــل- ترجم ــتخدام و تعدی ــان- اس ــی، برای 1- تریس
رحمــت علــی صادبــری و صالــح ســپهری فــر- 

اقتصــاد- 1396. دنیــای  انتشــارات 

2- آلــوی، ســوزان- تعدیــل کارکنــان- ترجمــه ی شــیرین 
ناظــرزاده و مجیــد کریمــی- انتشــارات آریانــا قلــم- 1390.

کارمندان را در تصميم گيری ها مشارکت دهيد 
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ــك  ــت، ی ــان گذش ــم بودن م ــا ه ــر از ب ــال دیگ ــك س ی
ســالی كــه در آن، هــم لحظــات شــيرین داشــتيم و 
ــك  ــه اش ــخ، ك ــات تل ــم لحظ ــود، ه ــان ب ــه لب م ــد ب لبخن
از چشــمان مان جــاری بــود. تعــدادی از عزیزان مــان 
را از دســت دادیــم و آدم هــای جدیــدی وارد زندگی مــان 
شــدند؛ و حــاال قــرار اســت فقــط بــه عنــوان خاطــره بــه 
ســال 1397 نــگاه كنيــم و یــك »یــادش بخيــر« بگویيــم و 
ــل بشــود  ــرار اســت امســال تبدی ــم، ق ــارش بگذری از كن

ــه »پارســال«... ب

و مــا همــه بــا چشــمانی اميــدوار در انتظــار بهــار 
ــار از  ــم سرش ــه آرزو داری ــاری ك ــتيم، به ــدی هس جدی
اميــد، انســانيت، تعهــد، عشــق و بهبــود اقتصــادی و 

باشــد. فرهنگی مــان 

بيایيــد كاری كنيــم كــه ســال جدیــد برای مــان یــك ســال 
ــان  ــر را از خودم ــال تغيي ــد امس ــد. بيایي ــاوت باش متف
شــروع كنيــم كــه جهــان هيــچ چيــزی بــه جــز انبوهــی 

از مــن و مــا نيســت...

خــدای مهربانــم! در آغــاز ســال جدید قــد برافراشــته ایم، 
ــه ســر و گــوش  ــم كمــك كــن، دســتی ب ــه مــردم وطن ب
زندگی شــان بکــش، دردهای شــان را مرهــم بــاش و 

ــن! ــادتر ك ــه ش ــان را از هميش دلهای ش

اميــدوارم بهــار طبيعــت برای تــان بهــار زندگی تــان 
ــم ها  ــوق را از چش ــك ش ــا اش ــه تنه ــاری ك ــد؛ به باش
جــاری كنــد؛ همگــی خوشــبخت و شــاد باشــيم و دل مــان 

ــوند. ــام ش ــيرین مان تم ــات ش ــه لحظ ــد ك نيای

نوروز مبارک!

Hedieh Hosseini
B.S.accounting

هديه حسینی
سالم به امسالکارشناس حسابداری
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تصویری از در ورودی ساختمان قدیمی آتك واقع در خيابان وزرا 
عکس از: نصرت اله مجلسی

خاطره
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فومن 
عکس از : محمد رضا طهرانی
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