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مهندســين مشــاور آتــك در ســال  1360در
تهــران تأســيس و بــه شــماره  42696بــه ثبــت
رســيده اســت ابتــدا درحــوزه معمــاري و شــهر
ســازي فعاليــت خــود را آغــاز نمــود و بــه مــرور
زمــان بــا اتمــام صــد هــا قــرار داد خدمات مهندســي،
ســازمان خــود را تبديــل بــه يــك ســازمان خدمــات
مهندســي نمــود كــه در كليــه زمينــه هــاي مطالعاتــي
و طراحــي در زمینــه هــای معمــاری ،شــهر ســازی،
ســازه  ،تاسیســات مکانیکــی و برقــی  ،طراحــی
فضــای ســبز ،کارهــای ســیویل و پدافنــد غیــر عامــل
بصــورت خــود كفــا عمــل مــی نمايــد.
اعضای هیات مدیره ی کنونی مهندسین مشاور آتک
مهندس عزت اله خواجه نوری

رئيس هيئت مديره

مهندس فرشاد کاوه پیشه

مديرعامل و عضوهيئت مديره

مهندس جهانگير صفاوردي

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس حسن میرمحمدی

عضو هیئت مدیره

مهندس مریم حجت

عضو هیئت مدیره

مهندس آرش ابراهیمی فخار

عضو علي البدل هیئت مديره

دکتر منصور صمیمی

عضو علي البدل هیئت مديره

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

پیام سر دبیر
5

سخن نخست  /محمد حسن بدیع

معرفی پروژه
6

طرح توسعهی كتابخانهی مركزي دانشگاه خلیج فارس بوشهر  /آرش فخار

گفتگو
12

گفتگو یفصلنامه ی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با محمد حسن بدیع

معرفی تولیدات داخلی

نقش سرامیک های پرسالنی  /شرکت پیشگامان معماری آریا ()PMA CERAMIC

16

مقاله

22

تعامل اخالق و تدبیر در اعمال نظارت بر پروژههای عمرانی /مهدی امامپور

هنر و آفرینش هنری در فرهنگ ایرانی /منصور صمیمی

26

بدآمد سیالب های ویرانگر فروردین  / 1398فریبرز رئیس دانا

30

		
مناظر بحران و تاب آوری /بنفشه شفیعی

34

جلسات کنترل پیشرفت پروژه را تعطیل کنید  /بهروز کفاشی

38

گزارش

40

جلوه ای از الله ها در سایه آسیاب های بادی  /مریم حجت

42

هرگز فکر نمیکردم روزی از باران بترسم  /مهشید افتخار نوری
*** طرح روی جلد :فرانک دارایی

*** طرح پشت جلد :فرانک دارایی

صاحب امتیاز  :مهندسین مشاور آتک
مدیر مسئول  :هوشنگ امیر اردالن
سر دبیر  :محمد حسن بدیع
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا)  :آرش ابراهیمی فخار -مهدی امام پور -مهشید افتخار نوری -محمد حسن بدیع  -بنفشه شفیعی
شرکت پیشگامان معماری آریا ( - )PMA CERAMICمریم حجت  -فریبرز رئیس دانا -بهروز کفاشی  -منصور صمیمی
مشاوران بین المللی  :عزت اله خواجه نوری ،نصرت اله مجلسی ،منوچهر عزیزی ،حامد صادق زاده
ویراستار  :حمید کرامتی نژاد
گرافیک  /صفحه آرایی  :فرانک دارایی
مسئول هماهنگی  :هدیه حسینی
همکاران اداری  :الهام مقدم  -هدیه حسینی
چاپ  :پیمان نو اندیش
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پیام سر دبیر
محمد حسن بدیع
کارشناس ارشد معماری

M.H Badiee
Arch. M.sc

سخن نخست

امنیت در جامعه
سالهاســت کــه دربــارهی امنیــت فکــر میکنــم .آیــا
امنیــت یــک فــرد در جامعهای کــه در آن زندگــی میکند،
یعنــی دارا بــودن آرامــش فکــری در مــورد خــود و
وابســتگان درجــه یــک خــود بــرای گــذران زندگــی؟
شــاید هم ـهی معنــای امنیــت در همیــن عبــارت کوتــاه
خالصــه شــده باشــد ،ولــی بــه تحلیــل وســیعتری نیــاز
دارد .آیــا معنــای گــذران زندگــی فقــط خــورد و خوراک
و خوابیــدن اســت؟ بــه نظــر نگارنــده مــوارد بســیار
دیگــری نیــز در معنــای وســیع امنیــت جــای میگیــرد.
تامیــن بهداشــت و دسترســی مناســب بــه خدمــات
پزشــکی و رفاهــی نیــز در ایــن معنــا جــای دارد .تفکــر
آزاد و کار فرهنگــی مــورد عالقــه افــراد یــک جامعــه نیز
بــه بــاور مــن در ایــن معنــا قــرار میگیرد .امنیت شــغلی
و ضوابــط و مقــررات ســالم در انــواع مشــاغل نیــز بــه
نوعــی در معنــای امنیــت اجتماعــی قــرار میگیــرد.
کــم -کــم مالحظــه میشــود کــه دامنــهی امنیــت در
اجتمــاع بســیار گســترده میشــود .یعنــی امنیــت فقــط
ایــن نیســت کــه اجــازه داشــته باشــیم نفــس بکشــیم و
یــا جامعــه در معــرض آســیبهای ناشــی از ســرقت و
جنایــت و اعتیــاد و ...نباشــد.
حــال فکــر کنیــم چنانچــه ایــن مجموعـهی تامیــن کننــده
امنیــت در اجتمــاع دچــار نقصانهــای جــدی باشــد،
چــه اتفاقــی روی میدهــد .همـهی آحــاد جامعــه ناچــار
میشــوند بــا توجــه بــه اولویــت مــوارد امنیــت در
جامعــه ،تالشهــای خــود را ابتــدا در راســتای تامیــن
نیازهــای اولیـهی خــود و خانــوادهی درجــه اول خود به
کار گیرنــد .و اگــر ایــن امــر ،دسـتخوش تالطمی باشــد

کــه از دســت فــرد خــارج اســت ،میتوانــد بــه ســرعت
تبدیــل بــه ناهنجاریهــای زیــادی در ســطح جامعــه
شــود .ایــن جاســت کــه همــه بــه تدریــج ســعی میکنند
تــا بــه نحــوی از روی هــم بگذرنــد و توجــه نکننــد کــه
چــه کســانی زیــر پــای آنهــا لــه میشــوند .ایــن
وضــع ،البتــه سلســله مراتــب دارد و هرکــس کــه
زورش برســد تــا بــه منظــور تامیــن امنیــت خــود بــا
اســتفاده از ابزارهایــی کــه در اختیــار دارد بــه باالتــر
برســد ،بــه طــور طبیعــی افــراد زیــر پــای خــود را
لــه میکنــد.
ایــن شــرایط ،همــان فســاد گســتردهای اســت کــه
میتوانــد جوامــع را بــه نابــودی کامــل ســوق دهــد و
بــرون رفــت از آن ،اگــر نگوییــم غیــر ممکــن نیســت،
ولــی نیــاز بــه هزینــه کــرد بســیار زیــاد (چــه مالــی و چه
نیــروی انســانی) و صــرف زمــان قابــل توجهــی دارد.
از ایــن رو چنانچــه بخواهیــم جامعــهای ســالم و رو
بــه رشــد بــا درج ـهی امیــدواری بــاال داشــته باشــیم،
ناگزیریــم کــه بــا بازنگــری در روابــط اجتماعــی و
حرف ـهای کل جامعــه ،عدالــت محــوری را ســرلوحهی
مدیریــت کشــور کنیــم .از پرداختــن بــه شــعارهایی که
شــنونده ،هیچگونــه همگونــی بیــن آنهــا و شــرایط
عینــی جامعــه نمیبینــد ،پرهیــز کنیــم؛ گفتههــا و
اظهاراتمــان را بــه فعــل تبدیــل کنیــم و در ایــن
شــرایط اســت کــه میتــوان انتظــار داشــت تــا آحــاد
جامعــه از سیاســتهای مــا جانــبداری عملــی کنــد.
به امید فرا رسیدن چنین روزی باشیم.
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معرفی پروژه
آرش فخار

کارشناس ارشد معماری

Arash Fakhar
Arch. M.sc

طرح توسعهی كتابخانهی مركزي
دانشگاه خلیج فارس بوشهر

مطالعات و طراحی معماری :سمر عطارچی ،معزالدین ایمانی
مطالعات و طراحی سازه :امیر رضا اردیانیان
مطالعات تاسیسات مکانیکی :سعید ملکپور
مطالعات تاسیسات برقی :علیرضا رضائی
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طــرح جامــع دانشــگاه خلیــج فــارس
بوشــهر در ســال  1376توســط مشــاور
آتــک تهیــه شــد و متعاقب ـ ًا ســاخت تعــدادی
از دانشــکدهها و ســاختمان هــای مختلــف آن
آغــاز و بــه مرحلــه بهرهبــرداری رســید .در
ادامـهی بهرهبــرداری از دانشــگاه ،توســعهی
بخشهــای مــورد نیــاز ،مطابــق طــرح جامــع
بــه مشــاور ابالغ گردیــده اســت .از آن جمله،
توســعهی کتابخانــه دانشــگاه میباشــد کــه
در ســال  1387در دســتور کار مشــاور آتک
قــرار گرفــت .ســطح زيربنــاي ســاختمان
كتابخانــهی قدیــم بــه طــور تقريبــي 3000
مترمربــع اســت كــه در حــدود  300مترمربع
از آن بــه طــور خالــص بــه آمفــي تئاتــر و
بقيــه بــه كتابخانــه اختصــاص دارد.
از آنجایــی كــه مســاحت زيربنــاي مرحلـهی
توســعه ،نهایتـ ًا بــه  5000مترمربــع محــدود
شــده ،ســعي مشــاور بــر آن بــوده كــه
حداكثــر بهرهبــرداري در فضاهــاي
دانشــجویي صــورت گيــرد و ســاير
فضاهــاي جنبــي بــه حداقــل برســد.
اهداف طرح
طــرح توســعهی كتابخانـهی مركــزي دانشــگاه بوشــهر برمبنــای خصوصیــات وضــع موجــود و اعمــال پیشبینیهای
الزم در طــرح جامــع دانشــگاه خلیــج فــارس تهیــهگردیــده اســت .فضــای موجــود كتابخانـهی مركــزي در ســاختماني
كــه بــه منظــور ســلف ســرويس دانشــجويان آموزشــكدهی فنــي  -مهندســي ســاخته شــده ،جــاي گرفتــه اســت و بــه
لحــاظ برخــي ضوابــط ،خــارج از معيارهــاي متعــارف كتابخانههــاي مركــزي دانشــگاهي اســت.
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ایده ی طرح
یکــی از ویژگیهــای بــارز معمــاری اصیــل
بوشــهر ،حیــاط مرکــزی اســت کــه بــه تبعیــت از
ایــن ســنت ،در طــرح توســعهی دانشــگاه ،حیــاط
مجــاور کتابخانــه قدیــم بــا ترکیــب ســاختمان
جدیــد ،بــه حیــاط مرکــزی تبدیــل و درختــان ســر
بــه فلــک کشــیده آن نیــز حفــظ و ســایه و خنکــی
ارزشــمند آن بــرای دانشــجویان قابــل اســتفاده
گردیــده اســت.
لــذا فــرم اولی ـهی توســعهی کتابخانــه بــر پای ـهی
حفــظ حیــاط و فضــای ســبز موجــود شــکل
گرفــت .کشــیدگی ســاختمان براســاس فــرم میــدان
اصلــی و صفـهی پیــاده راه مرکــزی دانشــگاه کــه
روبــروی ایــن مجموعــه قــرار دارد ،شــکل گرفته و
نمــای شــاخص و تاثیــر گــذاری را از محوطههــای
دور تعریــف نمــوده اســت.
ایجــاد ســایه ،بــا اســتفاده از نماهــای دو پوســته،
از دیگــر ویژگیهــای معمــاری اقلیمــی ایــن منطقــه
اســت کــه در تکمیــل و تعریــف نمــای مجموعــه
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
عوامل موثر در برنامهريزي فيزيكي
خدمــات كتابخانــهاي و تســهيالت مــورد نيــاز
بــراي انجــام خدمــات مختلــف بايــد بــه صورتــي
در برنامهريــزي كتابخانــه پيشبينــي شــوند كــه
بتواننــد همــگام بــا گســترش دانشــگاه ،نيازهــاي
آتــي را بــه نحــو احســن پاســخگو باشــند .بديــن
ترتيــب ،حجــم مــواد كتابخانــه ،نــوع خدمــات
و فضاهــاي كتابخانــه میبایــد بــ ه گونــهای
برنامهریــزی شــوند كــه متناســب بــا اهــداف
توســعهی دانشــگاه ،امكانــات كافــي در اختيــار
دانشــجويان قــرار دهنــد.
عوامــل موثــر در برنامهريــزي فضایــي
كتابخانــهی دانشــگاه عبارتنــد از:
الف -مراجعهكنندگان به كتابخانه
ب -مجموعه مواد كتابخانه
ج -نحوهی سازماندهي مواد
فصلنامه آتک
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الف -مراجعه به كتابخانه
در پرديسهــاي دانشــگاهي كليــه افــرادي كــه بــراي
اســتفاده از خدمــات مختلــف بــه كتابخانههــا مراجعــه
مينماينــد ،اعــم از دانشــجو ،كادر علمــي ،كاركنــان و
پژوهشــگران ،تحــت عنــوان «مراجعهكننــدگان» شناســایي
ميگردنــد.
در تعييــن تعــداد كتــب الزم بــراي مراجعهكننــدگان ،تعــداد
رشــتهها و مقاطــع تحصيلــي و تعــداد هيات علمــي موثرند.
تعــداد مراجعهكننــدگان نيــز از طريــق آمــاري از دانشــگاه
اســتعالم شــده اســت كــه طبق ايــن آمــار ،تعــداد 700-800
نفــر در روز بــه قســمت امانــات مراجعــه مينماينــد.
تعــداد دانشــجويان فعلــي كارشناســي  5800نفــر و تعــداد
دانشــجويان مقطــع كارشناســي ارشــد  220نفــر اســت و 2
رشــتهی دكتــرای در حــال تاســيس در برنامهی توســعهی
دانشــگاه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
تعــداد اعضــای هیــات علمــي فعلــي  147نفــر اعــام گرديده
اســت كــه  35درصــد از آنهــا مربــي و بقيــه داراي مــدرك
دكترا هســتند .كتابخانهی دانشــگاه بوشــهر در حال حاضر
 6000نفــر عضــو دارد .نظــر بــه ايــن كــه دانشــگاه برنامهی
جامعــي بــراي  20ســال آينــده نــدارد و تعــداد دانشــجوي
چشـمانداز طــرح مشــخص نيســت ،لــذا الزم اســت تــا ايــن
تعــداد را بــا روشهــاي آمــاري مشــخص نمــود.
رونــد افزايــش پذيــرش دانشــجو (شــبانه و روزانــه) در
ســالهاي گذشــته بســيار بــاال بــوده و ایــن رشــد ســاالنه
در ســال گذشــته بــه  20درصــد رســيده اســت .بــا توجــه
بــه ظرفيتهــاي موجــود و مطمئن ـ ًا عــدم امــكان ادام ـهی
ايــن رونــد در ســالهاي آتــي ،میانگیــن  5درصــد افزايــش
ســاالنه منطقــي بــه نظــر ميرســد.
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ب -مجموعهموادكتابخانهاي
كتابدر صورتــي كــه بــه ازاءِ هــر نفــر دانشــجو  15تــا  20جلــد
كتــاب در نظــر گرفتــه شــود ،حــدود تعــداد کتابهــای
مــورد نیــاز در  20ســال آينــده بيــن  188تــا  140هــزار
جلــد كتــاب خواهــد بــود كــه در ايــن ميــان ،حــدود 150
هــزار جلــد بــراي  20ســال آينــده بــا توجــه بــه رواج
 E-Bookو شــيوههاي خوانــدن كامپيوتــري كتــاب قابــل
پذيــرش خواهــد بــود .براســاس ایــن محاســبات ،تعــداد
مراجعــان روزانــه بــه كتابخانــه در ســالهاي آتــي بــه
 1150نفــر خواهــد رســيد (تعــداد فعلــي  750نفــر در نظــر
گرفتــه شــده اســت) كــه بــراي  60درصــد از آنهــا بــه
عنــوان مراجــع ،محــل مطالعــه در نظــر گرفتــه ميشــود و
پيشبينــي ميگــردد كــه از ايــن تعــداد ،حــدود  50درصــد
بــه صــورت همزمــان مراجعــهنماينــد كــه در حقيقــت،
نيمــي از وقــت روزانــهی فضــا را اشــغال مينماينــد.
فــرض بــر آن اســت كــه  40درصــد از مراجعــان ،فقــط به
امانــت گرفتــن كتــاب اكتفــا خواهنــد نمــود.
قابــل ذكر اســت كــه  150هــزار جلد ظرفيــت آتي منحصراً

شــامل كتب نيســت و شــامل كليـهی مــواد كتابخانـهاي از
قبيــل كتــاب ،مجلــه ،اســناد و مــدارك ،روزنامه ،مــواد غير
نوشــتاري ،ماننــد لــوح فشــرده و مــواد ســمعي بصــري
نيــز ميگــردد .بنابرايــن ،بــه ازاء هــر نفــر دانشــجو  4جلــد
مــواد غيــر كتابــي در نظــر گرفتــه ميشــود و تعــداد كتــب
اصلــي بــه  125 ،000جلــد ،يعنــي بــه حــدود دو برابــر
خواهد رســيد.
مجالتبــا اهتمــام به رشــتههاي تخصصــي و امكانات اشــتراك
مجــات خارجــي و مقايســه بــا ســاير دانشــگاههاي
كشــور و  700عنــوان مجلــه ی داخلــي و  50عنــوان
مجلــه ی خارجــي فعلــي ،افزايــش عناويــن در  20ســال
آينــده ،بــا توجــه بــه ســايتهاي مختلــف كامپيوتــري،
ميــزان افزايــش ســاالنه در حــدود  5درصــد و تعــداد
نشــريات در حــدود  1200نشــريه پيشبينــي ميگــردد.
فصلنامه آتک
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خارجــي فعلــي ،افزايــش عناويــن در  20ســال آينــده،
بــا توجــه بــه ســايتهاي مختلــف كامپيوتــري،
ميــزان افزايــش ســاالنه در حــدود  5درصــد و
تعــداد نشــريات در حــدود  1200نشــريه پيشبينــي
ميگــردد.
در حــدود  70درصــد از ايــن مجــات پــس از تكميــل
دورههــاي ســاالنه ی آن هــا صحافــي شــده و در
بخــش مخــزن بســتهی مجــات ،نگهــداري ميشــوند.
ظرفيــت مخــزن بســتهی مجــات داخلــي (بــا توجــه
بــه نگهــداري دورههــاي مجــات تــا  5ســال) بــراي
حــدود  3500جلــد مجــات صحافي شــده مــكان الزم
در نظــر گرفتــه ميشــود .بــراي  50عنــوان مجــات
خارجــي نيــز  250جلــد مجلــد صحافــي شــده در
طــول  5ســال الزم اســت .ايــن مجــات بعد از  5ســال
بــه انبــار و بايگانــي منتقــل ميشــوند.

ج -سازماندهي و واحدهاي عملكردي
كتابخانـهی مركــزي بــا توجــه بــه انــواع مــواد و نحــوهی
دسترســي مراجعــان بــا سيســتم بســته عمــل خواهــد
نمــود .ايــن نظــم در عمــدهی كتابخانههــاي دانشــگاهي
ايــران برقــرار اســت و دانشــجويان ميتواننــد در بخــش
امانــت بــا ارائــه ی كارت عضويــت ،كتاب را خــارج نمايند
و يــا در محــل ســالنهاي قرائــت بــه مطالعــه بپردازنــد.
بخــش كتــب مرجــع داراي دسترســي آزاد اســت و
همچنيــن نشــريات نيــز بــه صــورت آزاد در دســترس
قــرار ميگيرنــد.
بــراي آمادهســازي مــواد كتابــي نظــام فهرستنويســي و
ردهبنــدي كنگــره هــم اكنــون موجــود اســت و بــه مــوازات
آن ،از سيســتم كامپيوتــري باركــد بــراي امانــات نيــز
اســتفاده ميشــود .همچنــان كــه هــر دو سيســتم برگـهدان
و جســتجوي كامپيوتــري بــراي دسترســي بــه كتــب مورد
نظــر دانشــجويان ،همچنــان برقــرار خواهــد بــود.
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گفتگو

بیرون از کشور بی پناهیم

بامهندس محمد حسن بدیع
ـن صــادر کننــدگان خدمــات فنــی و
«انجمـ

مهندســی» یــک  NGOخصوصــی ،متشــکل از
شــرکتهای پیمــانکار و مشــاوران توانمنــد

ایرانــی اســت کــه بــا هــدف اســتفادهی

بهینــه از مــازاد ظرفیــت مهندســی کشــور
در راســتای صــادرات خدمــات مهندســی بــه
بازارهــای جهانــی در ســال  1377تشــکیل

شــده اســت.

فصلنام ـهی «انجمــن صادرکننــدگان خدمــات

فنــی و مهندســی ایــران» بــه عنــوان ارگان این

انجمــن در شــمارهی  1دورهی جدیــد انتشــار
(پاییــز  ،)1397مصاحبــهای را بــا آقــای

مهنــدس محمــد حســن بدیــع مدیــر عامــل
پیشــین «آتــک» (کــه عضــو هیــات مدیــرهی

فعلــی انجمــن نیــز میباشــد) در خصــوص

امکانــات و محدودیتهــای صــادرات خدمــات
مهندســی ترتیــب داده اســت.

نظــر بــه اهمیــت موضــوع مصاحبــه و جهــت
آشــنایی بــا دیدگاههــای مهنــدس بدیــع ،ذی ـ ً
ا
بخــش اعظــم ایــن مصاحبــه ارائــه میشــود.
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شما از سال
 1391مدیر
عامل آتک و
از سال 1396
عضو هیات
مدیرهی انجمن
صادرکنندگان
خدمات فنی
و مهندسی
بودهاید ،به
عنوان یک عضو،
چه نمرهای به
عملکرد و فعالیت
این انجمن
میدهید؟

نمرهای که شما
به انجمن صادر
کنندگان میدهید،
بیشتر بر میگردد
به شخص مهندس
انصاری و ویژگیهای
فردیاش و
تعدادی از مدیران
شرکتهای توانمند
دیگر که به پیشبرد
اهداف انجمن کمک
میکنند .چرا به
مجموعهی عملکرد
انجمن  5نمره کمتر
میدهید؟

پرســش دشــواری اســت .انجمــن بــه دالیــل کامــا روشــن ،فــراز و فــرود فراوانــی
در طــول ســالهای فعالیتــش داشــته اســت .دورانــی بــه دلیــل وجــود معضــات
فــراوان ،دوران افــت بــوده و دورانــی دیگــر ،دوران شــکوفایی .بــرای نمونــه در طــول
ســالهای  1373و  1374انجمــن کارنامــه بســیار درخشــانی از خــود باقــی گذاشــته
کــه بــی گمــان وجــود و حضــور مهنــدس انصــاری در مجموعــه ،از ســهم و نقــش
تعییــن کننــدهای برخــوردار بــوده اســت .نــوع تفکــر ،کاراکتــر ویــژه ،قــدرت بیــان و
نــگاه مثبــت و برخــورد تحلیلــی او بــا مســایل ،در جــا افتــادن و رشــد انجمــن تاثیــر
بســزایی داشــته اســت .بــه نظــر مــن در شــرایط بســیار ســخت کنونــی ،الزم اســت
برخــی از پیمانــکاران بــزرگ بــا حضورشــان در انجمــن بــه ایشــان و رفــع مشــکالت
موجــود کمــک کننــد .مهنــدس انصــاری درگیــر مســایل پیچیــده و متنوعــی اســت و
تصــور میکنــم نیــاز بــه کمــک بیشــتری از ناحیــه دوســتان دارد .بــه طــور کلــی
اگــر بخواهــم بــه فعالیــت انجمــن نمــره بدهــم ،ایــن نمــره  15یــا  16از  20خواهــد
بــود .انجمــن در حــال حاضــر از ظرفیــت و اســتعداد بســیار خوبــی برخــوردار اســت.
بــا ایــن همــه ،در یــک دوره ای ،ترکیــه آرزو داشــت ماننــد ایــران باشــد و اکنــون
متاســفانه مــا در تــاش هســتیم تــا مثــل ترکیــه باشــیم!
شــاید علتــش عــدم همــکاری و همیــاری کافــی شــرکتهای عضو باشــد که تــا حدودی
دســت و پــای انجمــن را میبنــدد .حتــی شــاهدیم کــه بــرای پرداخــت حــق عضویــت
ســاالنه ،آن هــم بــر ســر یــک رقــم معقــول و منطقــی ،بــه شــدت چانهزنــی میشــود.
انجمــن بــا دریافــت حــق عضویتهاســت کــه ســرپا میمانــد و اداره میشــود ،مــا
بودجــه دیگــری در اختیــار نداریــم .خیلــی وقتهــا ایــن پیمانکارهــا بودهانــد کــه برخــی
از هزینههــا را تامیــن کردهانــد .مــورد دیگــر ایــن کــه قــرار بــود بابــت پروژههــای
دریافتــی در خــارج از کشــور ،درصــد مختصــری از مبلــغ پــروژه بــه عنــوان همیــاری
بــه انجمــن تعلــق بگیــرد کــه چنیــن اتفاقــی نیفتــاده اســت .بــه هــر حــال ،حــق عضویت
ماننــد شمشــیر دولبــه اســت .اگــر ضــرب االجل بدهــی و عضویــت تعــدادی از اعضا را
حــذف کنــی ،درســت نیســت و ســاختار انجمــن ،گرفتــار ضعــف و سســتی میشــود و
اگــر از خیــر دریافــت حــق عضویــت بگــذری ،بــاز همیــن اتفــاق میافتــد .اگــر شــرکتی
واقعــا قــادر بــه پرداخــت حــق عضویــت ناچیــز نیســت ،پــس چگونــه بــه عضویــت
انجمــن صــادر کننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی درآمــده اســت؟
تصــور میکنــم مشــکل تــا حــدودی بــه خصلــت مــا ایرانیهــا بــر میگــردد کــه در
کارهــای جمعــی ،ضعــف داریــم.
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به عنوان عضو
هیات مدیره
انجمن صادر
کنندگان خدمات
فنی و مهندسی
چه فعالیتی دارید
و درگیر چه
مسایلی هستید؟

متاســفم کــه پاســخم ناامیــد کننــده اســت .چــرا کــه بــه دلیــل وجــود مشــکالت
سیاســی و اقتصــادی فــراوان ،پیمانــکاران ایرانــی بــه ویــژه در ارتبــاط بــا شــرایط
کنونــی منطقــه ،بیشــترین وقــت و انــرژی هیــات مدیــره انجمــن ،صــرف ســامان
بخشــی و رفــع و رجــوع کــردن مســایل روزمــره میشــود .متاســفانه تصمیمــات
در ایــن زمینــه بــه شــیوه جزیــرهای اســت و متولــی ایجــاد هماهنگــی در ایــن حــوزه
نیــز خــود ،جزیــره نشــین اســت! کســی نیســت کــه بــه حمایــت جــدی از پیمانــکاران
بپــردازد و گــوش شــنوایی هــم نیســت .در نتیجــه ،مشــکالت و گرفتاریهــا رفــع
نمیشــوند .بــرای نمونــه ،کشــور عــراق ،دو -ســه بــار از مــا دعــوت کــرده اســت
در زمینــه ی طراحــی فــرودگاه نجــف کار کنیــم .حتــی در یکــی-دو مناقصــه هــم
شــرکت کردیــم .امــا پیمانــکاران دیگــر ،چنــان از طــرف دولتهایشــان حمایــت
میشــوند کــه مجالــی بــرای حضــور و عــرض انــدام شــرکت بــدون پشــت و پنــاه
ایرانــی باقــی نمیمانــد.
در چنیــن شــرایطی بدیهــی اســت رقابــت بــا شــرکتهای ترکیـهای ،چینــی ،انگلیســی
و آمریکایــی راه بــه جایــی نمیبــرد .مــا حتــی از حمایــت یــک سیســتم نویــن و
یکپارچــه ی بانکــی بیبهرهایــم .پاســخ مــن بــه پرســش شــما ایــن اســت کــه
نتوانســتهایم بــه لحــاظ معمــاری در هیــات مدیــره انجمــن صــادر کننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی ،کــه مجالــی بــرای پرداختــن بــه امــور تخصصیتــر نیســت ،نقــش
موثــری ایفــاد کنیــم.

از کشور ترکیه
نام بردید .دولت
این کشور ،چگونه
مسیر پیمانکارانش
را برای ورود به
عرصه رقابت هموار
میکند؟
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خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا

بهار 98/

پیشــنهاد میکنــم پاســخ پرســشتان را از دوســتان پیمانــکار بگیریــد .مــن کلــی
گویــی میکنــم کــه شــاید از دقــت کافــی برخــوردار نباشــید .فقــط ایــن را میدانــم،
جوانــی کــه بــه مقابلــه بــا مشــکالت زندگـیاش مـیرود ،اگــر از پشــتوانهی حمایــت
پــدر و خانــوادهاش برخــوردار باشــد ،بــا جوانــی کــه از ایــن حمایتهــا بیبهــره
اســت ،تفــاوت مــا بــا کشــوری ماننــد ترکیــه در همیــن اســت .حمایــت دولــت،
یعنــی عــزم و ارادهی کافــی بــه اضاف ـهی اقــدام عملــی بــرای موفقیــت شــرکتهای
پیمانــکاری از راه پیشبینــی تســهیالت مالــی و جلوگیــری از ســنگ انــدازی.
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از
فعالیتتان
در خارج
از کشور
به عنوان
معمار و
شهرساز
بگویید.

آیا توان
بالقوهی تعامل
و همکاری
بینالمللی در
این حوزه وجود
دارد؟

واقعیــت ایــن اســت کــه فعالیــت در زمینــه ی ســاخت و ســاز در خــارج از کشــور
بــرای پیمانــکاران ایرانــی بــه ســادگی میســر نیســت .بــه ویژه بــا حضور کشــورهایی
ماننــد ترکیــه و چیــن و کشــورهای اروپایــی .شــرکتهای وابســته بــه ایــن کشــورها
از حمایتهــای گســترده ی دولتهایشــان برخوردارنــد .چــرا کــه ایجــاد اشــتغال و
ارز آوری بــرای آنهــا ،اهمیــت ویــژهای دارد .بنابرایــن ،احتمــال ایــن کــه مــا بــه عنوان
مشــاور ایرانــی برویــم و در زمینــه ی معماری و شهرســازی مســتقیم ًا از کشــورهایی
کــه بــا آنهــا رابطــه بازرگانــی داریــم ،کار بگیریــم خیلــی ضعیــف اســت.
نکتـهی دیگــر ایــن کــه ،ما آشــنایی چندانی بــا تکنیــک کار و اســتانداردهای کشــورهای
دیگــر نداریــم و راه فعالیــت برایمــان همــوار نیســت .راه بــرون رفــت از ایــن مشــکل،
در گــرو حمایــت دولــت اســت تــا در برقــراری ارتبــاط نزدیکتــر و دســتیابی بــه
تکنیکهــای روز ،گامهــای بلندتــری برداشــته شــود .بســتن درهــا و پافشــاری روی
ایــن مســاله کــه مــا بــا دیگــران کاری نداریــم ،بــه انزوایمــان دامــن میزنــد .یعنــی
همــان راهــی کــه کــره شــمالی رفــت و االن در حــال تغییــر چنیــن رویکــردی اســت .ما
بایــد بــا خــارج از کشــور در تعامــل و ارتبــاط باشــیم .بــده -بســتان بــا دیگــران لزومـ ًا
بــه ایــن معنــی نیســت کــه مــا ذلیــل و وابســته هســتیم .یکســونگری موجــب تشــدید
مشــکالت موجــود مــی شــود.
صــد درصــد .مــا تــا بــه حــال بــا شــرکتهای انگلیســی و فرانســوی در پروژههایــی
ماننــد فــرودگاه امــام و ترمینــال شــیراز کار کردهایــم .در حالــی کــه طرفیــن بــا
کارفرمــا قــرارداد جداگانــه و مســتقل داشــتند .ایــن شــیوه از همــکاری زمینــهی
اســتفاده از ظرفیتهــا و قابلیتهــای متقالــب را فراهــم مـیآورد .در پــروژهی بــزرگ و
جســورانهی «پدیــدهی شــاندیز» در نزدیکــی مشــهد با شــعبهی شــرکت « »ATKINSدر
دوبــی همــکاری داشــتیم .بلــه ،مــا قطعـ ًا دانــش و تــوان حضــور در پروژههــای بــزرگ
اجرایــی در کنــار دیگــر کشــورها و شــرکتها را داریــم .بــه ویــژه در بحــث ســازه
و ســاختمان خیلــی قــوی هســتیم .بــا ایــن همــه ،بهرهگیــری از تجــارب شــرکتهای
خارجــی برایمــان بســیار مهــم اســت .مــا بــا حضــور در نمایشــگاههای بینالمللــی
و انجــام بازدیدهــای مختلــف در دیگــر کشــورها ،تــاش میکنیــم در چنیــن مســیری
گام برداریــم .البتــه شــرکتهای پیمانــکاری قدرتمنــدی داریــم کــه در خــارج از ایــران
فعالیــت دارنــد و امیــدوارم دولــت بــه ایــن شــرکتها کمــک جدیــد بکنــد تــا بتواننــد بــه
ایــن راه کــه نتیجــه آن ایجــاد اشــتغال و ارز آوری اســت ،ادامــه دهنــد.
از جملــه پروژههایــی کــه مــا در خــارج از کشــور شــروع کردیــم ،امــا بــه دلیل مســایل
سیاســی نیمــه کاره رهــا شــد ،در ونزوئــا ،دردوران «چــاوز» بــود« .کیســون» هــم از
دیگــر شــرکتهای فعــال در ایــن کشــور در آن مقطــع بــه شــمار میرفــت.
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معرفی تولید داخلی

نقش سرامیک های پرسالنی در
آیندهی معماری ایران و جهان
*

بخش اول

ســرامیک از ترکیبــات و کانیهــای تشــکیل
دهنــدهی خــاک رس و غیــره تشــکیل شــده
اســت .ســرامیک از جملــه پرکاربردتریــن مصالح
ســاختمانی مــورد اســتفاده بــه عنــوان پوشــش
نهایــی منــازل ،ادارات ،ســاختمانهای تجــاری و
غیــره محســوب میشــود .ســرامیک پرســانی
نــوع جدیــد و بهبــود یافتــهی کاشــیهای
ســرامیکی اســت کــه امــروزه طرفــداران
بســیار زیــادی پیــدا کــرده اســت .از ایــن نــوع
ســرامیکها در بســیاری از ســاختمانهای
مســکونی و تجــاری اســتفاده میشــود .ایــن
نــوع ســرامیک هــا نســبت به کاشــی و ســرامیک
هــای معمولــی ،از مقاومــت باالتــری برخــوردار
هســتند .بنابرایــن میتــوان از آنهــا در نمــای
ســاختمانها نیزاســتفاده نمــود.

* ایــن مقالــه ،کــه توســط شــرکت پیشــگامان معمــارى
آریــا تدویــن شــده ،درچنــد بخــش ارائــه میگــردد .در
شــماره هــای آینــده فصلنامــه ،بخــش هایــی همچــون
آشــنایی بــا انــواع روش هــای اجــرا ،تاریخچــه مصرف
ســرامیک و  ...بــه چــاپ خواهــد رســید .
فصلنامه آتک
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شرکت پیشگامان معمارى آریا
در ســال ۱۳۸۷تاســیس گردیــد و در ســال
 1391بــا ثبــت برنــد انحصــارى PMA
تولیــد اســلب هــای پرســانی فــول بــادی
را بــرای اولیــن بــار در ایــران بــه صــورت
 ODMآغــاز و محصــوالت تولیــدی خــود
را بــه بازارهــاى داخلــى و خارجــى عرضــه
نمــود .کلیــه ی محصــوالت تولیــدی دارای
گواهینامــه اســتانداردهای ملــی ایــران و
 CEاروپــا مــی باشــند.

pma.co.ir

سرامیک پرسالنی چیست؟

مزایای سرامیکهای پرسالنی:

ســرامیکهای پرســانی بــه ســرامیکهایی بــا
درصــد جــذب آب مســاوی یــا کمتــر از  0/5درصــد
شــامل گــروه هــای  AIaو ( BIaاســتاندارد ملــی ایــران
شــماره  25و اســتاندارد  )ISO 13006از جنــس ترکیبات
خــاک کالوئــن کــه در دمــای حــدوداً  1200درجــهی
ســانتیگراد پختــه میشــوند ،اطــاق میگــردد .ایــن
ســرامیک هــا دارای اســتحکام زیــاد بــا ســطوح مــات،
لعــاب پولیشــد ( ،)polishedپولیشــد مکانیکــی و ِ
ســمی
پولیشــد ( )Semi-polished porcelain tileهســتند و بــا
توجــه بــه مــواد تشــکیل دهنــده و فرآینــد خــاص پخــت
و تولیــد ،از ویژگیهــای فنــی منحصــر بــه فــردی
برخــوردار هســتند.

جــذب آب  :مطابــق اســتاندارد ،جــذب آب ایــن
ســرامیک هــا بســیار پاییــن میباشــد.)Eb ≤ %0.5( .
ایــن میــزان جــذب آب کــم ،باعــث میشــود محصــول،
قابلیــت نصــب در همــهی فضاهــا اعــم از فضــای
داخلــی و نمــای بیرونــی ســاختمان را دارا باشــد .جذب
آب کــم ،ایــن محصــول را در برابــر لکــه پذیــری نیــز
مصــون م ـیدارد و عــاوه بــر آن ،نشــانهای از تراکــم
بــاالی محصــول نیــز میباشــد.

برخــی از ســرامیک هــای پرســانی بــه صــورت فــول
بــادی ( )Full body porcelainتولیــد مــی شــوند .بدیــن
ترتیــب کــه رنــگ ســطح و بدنــه تــا حــد امــکان مشــابه
و نزدیــک بــه هــم مــی باشــد .ایــن ویژگــی بعــد و عمــق
بیشــتری بــه محصــول مــی دهــد .ایــن محصــوالت
بــرای اســتفاده در فضاهــای پرترافیــک مناســب انــد.
محصــوالت فــول بــادی بــه دو صــورت مونوکالــر
( )MONOCOLOR FULL BODYو طرحــدار

ـدود :ســرامیکهای پرســانی بــا
ـادی محـ
ـس ابعـ
تلرانـ
توجــه بــه مــواد تشــکیل دهنــدهی مرغــوب و نــوع فرآینــد
تولیــد و انجــام فرآیندهــای ( )Chamfering & Rectifyدارای
تلرانــس ابعــادی بســیار محــدود میباشــند.

( )DESIGNED FULL BODYتولید می شوند.

MONOCOLOR FULL BODY

DESIGNED FULL BODY

ترمینال مسافری سالم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
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مقاومت شکست و مدول گسیختگی:

از آن جــا کــه ســرامیکهای پرســانی بــه ویــژه در
روش تولیــد پــرس خشــک ،تحــت فشــار پرسهــای
ســنگین قــرار میگیرنــد ،دارای مقاومــت شکســت و
مــدول گســیختگی باالیــی هســتند کــه ایــن ویژگــی،
امــکان نصــب آنهــا در فضاهــای ُپرترافیــک ،صنعتی،
نمــای خارجــی و کــف کاذب را بــرای ایــن محصــول
فراهــم میکنــد.
مقاومت در برابر سایش:

تراکــم بســیار بــاالی ایــن محصــوالت باعــث
میشــود در برابــر ســایش ،مقاومــت باالیــی از
خــود نشــان داده و حســب نــوع محصــول (لعابــدار
یــا بــدون لعــاب) ،امــکان اســتفاده در فضاهــای
ُپرترافیــک (براســاس کالس ســایش محصــول) را
داشــته باشــند.
مقاومت در برابر حریق:

اساسـ ًا ســرامیک بــه عنــوان یــک مــادهی مقــاوم در
برابــر آتــش شــناخته میشــود و مطابــق بــاAnnexG
اســتاندارد اروپــاEN 14411در کالس  A1طبقهبنــدی
میشــود کــه باالتریــن کالس واکنــش در برابــر آتــش
میباشــد.
مقاومت در برابر یخبندان:

بــا توجــه بــه جــذب آب پاییــن ،ایــن محصــوالت در
برابــر انبســاط و انقباضهــای ناشــی از یــخ بنــدان
مقــاوم بــوده و در اثــر ســیکل یخبنــدان دچــار
هیچگونــه آســیبی نخواهنــد شــد .ایــن ویژگــی امــکان
اســتفاده از محصــول در مناطق سردســیر و همچنین
نمــای خارجــی ســاختمان را فراهــم میســازد.
مقاومت در برابر شوک حرارتی:

اساس ًا سرامیکهای پرسالنی با توجه به جذب آب
کم،در برابر شوکهای حرارتی مقاوم هستند.
مقاومت در برابر لکه:

جــذب آب بســیار پاییــن ســرامیکهای پرســانی
باعــث مقاومــت بــاال در برابــر لکــه میشــود.
فصلنامه آتک
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عدم محدودیت تامین:

ســرامیکهای پرســانی بــا توجــه بــه
تکنولوژیهــای نویــن تولیــد ،امــکان تهیــه در
متــراژ بــاال و بــا طــرح و رنــگ یکســان را بــرای
پروژههــای بــزرگ فراهــم میکننــد .بــه عنــوان
نمونــه در ســایز  600×1200میلــی متــر ســرامیک
پرســانی ،امــکان تهیــه در متراژهــای بــاال بــه
ســادگی فراهــم اســت کــه ایــن امــر ،کمــک
شــایانی بــه کیفیــت ســاخت پــروژه میکنــد.
سبکی:
وزن مخصــوص ســنگهای طبیعــی مــورد اســتفاده
در کارهــای ســاختمانی نظیــر تراورتــن ،گرانیــت
و مرمــر تقریبــا 2700-2800kg/m 3میباشــد ،در
حالــی کــه وزن مخصــوص ســرامیکهای پرســانی
تقریبا  2200kg/m 3میباشــد که در حدود  25درصد
سبکترمیباشــند.

مضافــ ًا ضخامــت ســنگ مــورد اســتفاده در
نماســازی ،حــدود 20میلــی متــر و بیشــتر
میباشــد در حالــی کــه ســرامیک پرســانی،
فقــط 11میلــی متــر ضخامــت دارد.
عدم تغییر رنگ محصول:

ســرامیکهای پرســانی بــا توجــه بــه اینکــه در
دماهــای بــاال (حــدود  1200درجــه ســانتیگراد)
و زمــان طوالنــی پخــت میشــوند ،بــه مــرور
زمــان دچــار رنــگ پریدگــی و تغییــر بــرق و جــا
نخواهنــد شــد.
برج ترنج
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انواع سرامیکهای پرسالنی براساس روش تولید:
روش تولید اکسترود (A :)Extruded tiles

روش تولید پرس خشک

انواع سطوح سرامیک:
سرامیک پرسالن پولیشد
(:)Polished porcelain tile

روش پــرس خشــک ،اقتصادیتریــن روش تولیــد
ســرامیک در حجــم انبــوه بــا کیفیــت مطلوب میباشــد.
در ایــن روش ،مــواد اولیــه بــا توجــه بــه فرمــول بدنهی
ســرامیک مخلــوط شــده ،در ســیلندرهایی بــا مقــداری
آب و بــال میــل ســاییده شــده به صــورت پودر بســیار
ریــزی کــه بــه آن «گرانــول» میگوینــد ،در میآیــد و از
طریــق اســپری شــدن در خشــک کــن ،رطوبــت اولیــه
ی خــود را از دســت میدهــد .ســپس در قالبهــای
متناســب بــا ســایز و شــکل ســرامیک تحــت فشــار باال
پــرس میخــورد (بیســکوئیت میشــود) و وارد کــوره
میگــردد .ایــن روش تولیــد ،باعــث اســتحکام بــاال و
جــذب آب پاییــن ســرامیک میگــردد.

ســطح ســخت و چــگال ســرامیک پرســانی
توســط فرآینــد پولیشــینگ بــراق میگــردد .ایــن،
بــدان معناســت کــه یــک ســرامیک میتوانــد پــس
از اتمــام فراینــد پخــت یــا بــدون پوشــش لعــاب به
ســطحی بــراق بــدل گــردد .بــه ایــن ســرامیکها،
چنانچــه روی ســطح آنهــا لعــاب وجــود داشــته
باشــد« ،ســرامیکهای پرســان لعــاب پولیشــد» و
در صورتیکــه ســطح آنهــا فاقــد لعــاب باشــد،
«ســرامیک پرســان پولیشــد» گفتــه میشــود.
ایــن ســرامیک در کــف انــواع کاربریهــای
مســکونی ،بوتیک واحدهــای تجــاری ،دفاتر کاری
کوچــک و ...بــا ترافیــک عبــوری کــم و در بدنـهی
تمــام کاربریهــا مناســب میباشــد.

دیگر روش ها

سرامیک با سطح مات

(B :)Dry-pressed tiles

(C:)Tiles made by other processes

این نوع کاشیها که با حرف  Cنشان داده میشوند،
کاشیهایی هستند که در تولید آنها ،روش های غیر
معمول دیگری به کار میرود.
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مترو شهدا -مشهد

تولیــد اکســترود ،یــک روش شــکل دادن
سرامیکهاســت کــه بــرای تولیــد بــا ســطح مقطــع
ثابــت مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .طــول قطعــه
نیــز بــا بریــدن قطعــهی مــورد نظــر در زوایــای
مناســب مشــخص میشــود .بدنههایــی کــه در
اکســتروژن ســرامیکها مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد ،کامـ ً
ا بــا بدنههــای پــرس شــده متفــاوت
هســتند .رطوبــت بدنههــای اکســترود شــده بســته
بــه مــواد خــام میتوانــد از  14-15درصــد تــا
 20-22درصــد افزایــش یابــد .فرآینــد اکســتروژن
ســرامیکها ،شــامل عبــور یــک بدنــه از روزنــه بــا
شــکل مشــخص اســت .پــس از ایــن مرحلــه ،بدنـهای
بــا ســطح مقطــع ثابــت ایجــاد میشــود کــه بــرای
ایجــاد قطعــه بــا طــول مــورد نظــر بــرش میخــورد.
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(:)Matte porcelain tile

ســرامیکهای بــا ســطح مــات ،دارای ویژگــی
ســطح مقــاوم در برابــر لغــزش (بــه دلیــل داشــتن
ضریــب اصطکاک باال) ،ســهولت نظافــت ،مقاومت
در برابــر ســایش ســطح و ...میباشــند کــه بــرای
فضاهــای پــر ترافیــک در کــف و بدنــه ی فضــای
داخلــی و خارجــی و در نمــا مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد.

سرامیک سِ می پولیشد
(: )Semi-polished porcelain tile

ســطح ایــن ســرامیکها بــه صــورت جزئــی
پولیشــد شــده اســت و عــاوه بــر داشــتن
ســطحی کــه در برابــر لغــزش مقــاوم اســت
(بــه نســبت ســطح پولیشــد) ،جــا و بــرق
ســرامیکهای پولیشــد را نیــز تأمیــن
مینماینــد .ایــن ســرامیکها در کــف و بدنــه ی
فضــای داخلــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرند.
مجتمع تجاری میالد نور

انواع سرامیکها از لحاظ کاربرد:

امــروزه پوشــشهای مختلفــی کــه بــرای
کــف و دیوارهــا اســتفاده میشــود ،بــا
توجــه بــه نــوع و کارکــرد آن فضاهــا
انتخــاب مــی شــود .در فضاهــای عمومــی
و پــر ترافیــک مثــل ایســتگاههای متــرو،
ترمینــال هــای فرودگاهــی و ...انتظــار
مــیرود کــه ســرامیکهای بــه کار رفتــه
از مقاومــت شــیمیایی و مکانیکــی باالیــی
برخــوردار باشــند .بــرای ایــن مکانهــا الزم
اســت یــک ســرامیک پرســانی لعــابدار
یــا بــدون لعــاب ،بــا ســختی بــاال و مقــاوم
در برابــر لکــه ،لغــزش و مــواد شــیمیایی،
انتخــاب گــردد .ســرامیک مــورد اســتفاده در
ســاختمانهای تجــاری بایــد در برابــر بــار
ماشــینآالت ســنگین ثابــت مقــاوم باشــد.
بــه عــاوه ،بایــد در برابــر بــار ترافیکــی و
ســایش و فشــار مکانیکــی ســطح نیــز مقــاوم
باشــد .همچنیــن در ایــن فضاهــا باتوجــه بــه
احتمــال ریختــن مــواد اســیدی و شــیمیایی
بــر ســطح ،مقاومــت شــیمیایی نیــز بایــد بــاال
باشــد . .در بخــش نمــای ســاختمان بــه دلیــل
تغییــرات آب و هوایــی و شــرایط محیطــی
و  ...میبایــد از ســرامیکی اســتفاده شــود
کــه جــذب آب پایینــی داشــته و در برابــر
یــخ بنــدان و تغییــرات دمایــی مقــاوم باشــد.
ســرامیک هــای پرســانی بــه دلیل اســتحکام
بــاال و مشــخصات فنــی باالیــی کــه دارنــد،
قابــل اســتفاده در نمــای ســاختمان هــا
و فضاهــای داخلــی (مســکونی ،تجــاری،
صنعتــی و )...مــی باشــند.

ترمینال مسافری سالم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
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مقاله
مهدی امام پور

تعامل اخالق و تدبیر در اعمال
نظارت بر پروژههای عمرانی

کارشناس ارشد طراحی شهری

Mahdi Emampour
Urban Design. M.SC

ـام نظــارت دقیــق در پروژههــای عمرانــی براســاس
انجـ
شــرح خدمــات دســتگاه نظــارت و در چهارچــوب
بخشــنامههای ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
کشــور و نیــز شــرایط عمومــی و خصوصــی پیمــان
و توضیحــات فهــارس بهــای پایــه هــر ســال منضــم
بــه قــرارداد ،از ارکان اصلــی پیشــبرد هــر پــروژه و
متضمــن مطابقــت کیفــی و کمــی کار بــا خواســتههای
کارفرمــا میباشــد.
ایــن موضــوع در واقــع شــان نــزول دســتگاه نظــارت در
هــر پــروژه بــوده و تاثیــرات مثبــت آن بــه دفعــات در
رونــد عملیــات اجرایــی نمــود عینــی مییابــد .نکتــهای
کــه در گفتــار حاضــر بــه آن اشــاره میگــردد ،ایــن
اســت کــه بــه دلیــل گســتردگی انــواع آیتمهــای کاری
و تنــوع رویدادهــای هــر پــروژه و براســاس ماهیــت
منحصــر بــه فــرد کار در هــر منطقــه و زمــان ،و نیــز
مختصــات اجرایــی پــروژه از قبیــل نــوع دســتگاه
اجرایــی ،طــرز تخصیــص بودجــه و کیفیــت رعایــت
شــرایط عمومــی و خصوصــی پیمــان از ســوی هــر
ســه رکــن اصلــی طــرح (پیمانکار-مشــاور-کارفرما)،
ممکــن اســت عملیــات عمرانــی و اجــرای مفــاد قانونــی
بــا شــرایط ایــدهال مطابقــت صــد در صــد نداشــته ،کمــا
ایــن کــه تقریبــا در تمامــی قراردادهایــی کــه متاثــر
از شــرایط متغیــر جامعــه دچــار نوســانات مختلفــی
میگردنــد ،ایــن مســئله مشــهود میباشــد .بنابرایــن در
ابتــدا نــکات ذیــل بــه عنــوان پیــش فرضهــای اساســی
بررســی موضــوع در نظــر گرفتــه میشــود:

فصلنامه آتک
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الــف) فــرض بــر ایــن اســت کــه شــرایط ایــدهال بر پــروژه
حاکــم نبــوده چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت ،مســلم ًا
مــی تــوان بــه طــور دقیــق ،مطابــق بــا شــرایط عمومــی و
خصوصــی پیمــان و توضیحــات فهــارس بهــا عمــل کــرد.
ب) اصــل بــر ســامت کامــل دســتگاه نظــارت ،کارفرمــا
و پیمانــکار و پایبنــدی بــه اصــول اخــاق مهندســی از
جانــب ســه رکــن اصلــی پــروژه میباشــد ،زیــرا در غیــر
اینصــورت ،براســاس رفتارهای غیرحرفـهای و غیراخالقی،
طیــف گســترده ای از رویدادهــا و بــه تبع آن ،مــوارد حقوقی
امــکان وقــوع دارنــد کــه از بحــث مــا خــارج اســت.
براســاس شــرح وظایــف دســتگاه نظــارت و مشــاور ،طبق
شــرایط قــرارداد مشــاور و کارفرمــا ،مراتبــی بــه عنــوان
مــوارد الزم االجــرای پیمــان فیمابیــن مشــخص گردیــده
کــه عمــل بــه آن ،چهارچــوب اصلــی اعمــال نظــارت از
ســوی مشــاور بــر عملکــرد پیمانــکار میباشــد.
امــا موضــوع اصلــی کــه بــه آن میپردازیــم ،ایــن اســت
کــه براســاس شــرایط خــاص هــر پــروژه دســتگاه نظارت
در موقعیتــی قــرار میگیــرد کــه تفســیر از توضیحــات
مفــاد قانــون و شــرایط مشــخص قــرارداد ،تأثیــر تعییــن
کننــدهای در سرنوشــت پــروژه خواهــد داشــت.
در نظــر بگیریــد کــه یــک پــروژه عمرانــی در حــال اجــرا
اســت کــه تأثیــرات مهمــی در منافــع ملــی یــا منطقــهای
داشــته و بــرای مثــال پــس از بهرهبــرداری ،ماهیانــه
میلیونهــا تومــان بــه اقتصــاد کشــور تزریــق خواهــد
نمــود .مســلم ًا تطویــل زمــان پــروژه بــه هــر دلیلــی ،بــه

غیــر از آثــار مخــرب غیرقابــل محاســبهی روحــی و
روانــی ،ضــرر مســتقیم مالــی نیــز بــه منافــع عمومــی
مــردم و دولــت تحمیــل خواهــد نمــود.
بــا فــرض انتخــاب صحیــح مشــاور و پیمانــکار طــی
یــک مکانیــزم گزینشــی کامــل براســاس آییننامــهی
معامالتــی هــر ســازمان ،بــا شــرکت پیمانــکاری مواجهه
هســتیم کــه قصــد دارد بــر مبنــای قیمــت ارائــه شــده و
نــکات و ظرایــف در نظــر گرفتــه شــده در فراینــد ارائهی
قیمــت خــود ،کار را بــه انجــام رســاند و طبیعت ـ ًا ســود
پیشبینــی شــده ی خــود را تحمیــل نمایــد .بــه طــور
کلــی ،ابتــدا میبایــد ایــن نکتــه را بپذیریــم کــه پیمانــکار
یــک پــروژه ی عمرانــی کــه از فیلتــر تأییــد صالحیــت
عبــور کــرده و قیمــت آنالیــز شــدهی مناســبی را ارائــه
نمــوده ،نهــادی اســت کــه بــه جهــت ارائ ـهی خدمــات،
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در انتظــار کســب ســود بــوده و ایــن موضــوع در
چهارچــوب قوانیــن موجــود ،مشــابه اصولــی ماننــد
مالکیــت یــا امثــال آن مجــاز بــوده و بــه ویــژه اگــر در
راه ســازندگی محقــق گــردد ،اساســ ًا امــری مثبــت و
قابــل تقدیــر محســوب میشــود.
ایــن تــاش پیمانــکار در چهارچــوب مفــاد قانونــی و
شــرایط حاکــم بــر پیمــان و مطابــق بــا آییننامههــای
ســازمان مجــری طــرح ،کارفرمــا را بــه اهدافــش
نزدیکتــر کــرده و پــروژهای را قابــل بهرهبــرداری
مینمایــد .پــس قاعدتــ ًا میبایــد ایــن ذهنیــت مبنــای
مواجهــه بــا موضــوع بــوده و زدودن افــکار متحجــر
کــه بــا مختصــات دوران شــکوفایی هــر جامعــهای
منافــات دارد ،ضــروری بــه نظــر میرســد.
حــال ،نکتــهی ظریــف ایــن جاســت :در مواقعــی کــه
حــدود مشــخص و چهارچوبهــای قانونــی در شــرایط
نامســاعد اقتصــادی و نوســانات مختلــف ،از جملــه
در امــر بــازار آشــفتهی مصالــح ،و عــدم تخصیــص
اعتبــارات بــه موقــع و کافــی ،عــدم امــکان تحصیــل
بــه موقــع مصالــح از معــادن و تحویــل بالمعــارض
زمیــن پــروژه ،قابــل رفــع کــردن نباشــد ،آیــا تفاســیر
یــک ســویه و غیرقابــل انعطــاف بــا اســتناد بــه مفــاد
و مبانــی پیمــان ،سرنوشــت پــروژه را دچــار شکســت
نخواهنــد کــرد؟
همانطــور کــه احتمــا ً
ال هــر دســتگاه نظــارت مســئول
و مشــغولی در تجــارب کاری خــود بــا مــواردی
برخــورد کــرده کــه شــکل تفســیر از یــک آیتــم ،تأثیــر
تعیینکننــدهای بــر سرنوشــت یــک قــرارداد داشــته و
روح حاکــم در مواجهــه بــا ایــن نــوع آیتــم هــا در یــک
پــروژه کــه میبایــد فــارغ از مناســبات فیمابیــن فقــط
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و فقــط بــه مصالــح کلــی پــروژه بیاندیشــد ،میتوانــد
مســیر موفقیــت یــا شکســت پــروژه را رقــم بزنــد ،بــا
اســتناد بــه اصــول اخــاق حرفـهای میبایــد تصمیمات
را بــه نحــوی اتخــاذ کــرد کــه در صــورت ارائــهی
گــزارش جامــع توجیهــی دقیــق در هــر محکمــهای
قابــل دفــاع بــوده و بــه قــول معــروف ،در صــورت
اعــان عمومــی ،موجــب شرمســاری نگــردد .از
طرفــی ،الزم اســت شــیرازهی عمــل بــه مفــاد قانونــی
شــرایط منضــم بــه پیمــان نیــز بــا ایــن تصمیمــات از
هــم نپاشــیده و بــه طــور کلــی مهــارت و هنــر اتخــاذ
و اعمــال تصمیمــات میبایــد ضمــن در بــر گرفتــن
منافــع و مصالــح عمومــی پــروژه ،بــه بحــث عدالــت در
انتخــاب شــرکت برنــدهی مناقصــه و اصالت تشــریفات
برگــزاری مناقصــه و فراینــد انتخــاب پیمانــکار نیــز
نیــم نگاهــی داشــته باشــد ،بــه گونــهای کــه تجمیــع
تأثیــرات تفاســیر مثبــت از آیتمهــای قابــل تفســیر ،بــا
قیمــت شــرکت برنــده ممکــن اســت قیمــت تمــام شــده
را تــا ســطح نفــرات بازنــدهی مناقصــه ارتقــاء دهــد
و بدیــن گونــه اصــول عدالــت در برگــزاری مناقصــه
عمومــی رعایــت نگــردد.
نتیجــهی کلــی بحــث ،ایــن کــه بــه نظــر میرســد بــا
درنظــر گرفتــن تــوام مصلحــت کلــی و عمومــی پــروژه
و در نهایــت ســامت و صداقــت و بــا اتخــاذ تصمیمات
مدبرانــه و اعمــال مدیریــت صحیــح و بهکارگیــری
قابلیــت تطبیــق تصمیمــات بــا رونــد مشــهود پــروژه
در هــر مقطــع میتــوان پروژههــای عمرانــی را در
بخــش نظــارت بــه بهتریــن نحــو هدایــت کــرد و بــا
وجدانــی آســوده در چهارچــوب زمانــی مناســب در
صــورت رعایــت ســایر ارکان پــروژه بــه نفــع مصالــح
عمومــی جامعــه بــه بهرهبــرداری رســاند.

Gilan ATEC
Designers

ATEC QUARTERLY

25

atec.consultants

SPRING 2019

www.atec-ir.com

Consultants

مقاله
منصور صمیمی

هنر و آفرینش هنری در فرهنگ ایرانی

دکتری معماری

Mansor Samimi
Ph.D . Arch

ـگاه واالی هنــر در فرهنــگ ایــران را میتــوان از ریشـهی ایــن لغــت در زبــان فارســی
جایـ
تشــخیص داد .هنــر (هــو نــر) واژهای اســت کــه در ادب و زبــان اوســتائی و پهلــوی بــه
کار رفتــه اســت و قدیمیتریــن ســندی کــه ایــن واژه در آن آمــده ،گاتهــا ،ســرودهی
زرتشــت اســت .ایــن کلمــه از ترکیــب "هــو" بــه معنــی خــوب و نیــک و نیکویــی و"نــر"،
هــم بــه معنــی تــوان و هــم بــه معنــی دلیــر ،ســاخته شــده اســت .خالصــه ایــن کلمــه بــه
معنــای کار عالــی و شایســته و "تــوان خــوب انجــام دادن کار" اســت کــه تــا امــروز هــم
نیــز دارای ایــن مفهــوم میباشــد .پــس بــرای انســان یــک فضیلــت محســوب میشــود.
روشــن اســت کــه نــزد ایرانیــان زیبایــی و کارکــرد صحیــح اشــیاء جــزء جداییناپذیــر
هنــر بودهانــد و در مجمــوع ،حقیقتــی را شــکل میدهنــد کــه در زمــرهی مقــوالت و مباحــث
اســتعالیی ( )transcendentalقــرار میگیــرد .در مبانــی شــناخت شناســی ایرانــی ،زیبایی
یــک حقیقــت واحــد اســت کــه همــگام بــا وجــود ( )existenceبســط و گســترش یافتــه و
موجــودات را از زیبایــی بهرهمنــد و آنهــا را متصــف بــه زیبایــی بــودن میکنــد .زیبایــی
انتــزاع کامــل ( )abstractionدارد و بــه نفــس خــود از هرگونــه جســمانیتی مبــرا اســت،
ولــی ظهــور زیبایــی در عالــم اجســام از ایــن رو اســت کــه شــرایط ظهــور زیبایــی در عالم
بــرای ایــن یــا آن جســم حاصــل شــده و لــذا زیبایــی عــارض صــورت و هیــات جســمانی
آن موجــود گشــته اســت .ســنجش زیبایــی و معیارهــای کمــی و کیفــی آن ،کامــا بــه مرتبهی
درک و تجربــه انســان از آن بســتگی دارد؛ بــه اختصــار گفتــه میشــود کــه شــناخت یــا ادراک
نــزد ایرانیــان ســه مرتبـهی اساســی دارد و بــدون آن کــه جدایــی قابــل تشــخیصی بیــن آنها
باشــد ،ســه مرتبـهی عقالنــی ،حســی ،خیالــی و روحانــی را داراســت.
بنابرایــن بــرای معیارهــای زیبایــی ،بســته بــه مرتب ـهی خلــق یــا ارزیابــی اثــر هنــری،
تفکیکهایــی قائــل شــدهاند .یــا آن را در چهارچــوب منطــق و مقــوالت عقالنــی تحلیــل
کردهانــد ،یــا آن را محصــول شــناخت عاطفــی دانســتهاند .و در هــر صــورت احــکام
زیبایــی شناســی ایرانیــان آنجــا کــه بــه عالــم پدیــدار و حــواس مربــوط میشــود،
مرحلـهای اســت کــه اشــیاء (اثــر هنــری) در قالــب زمــان و مــکان در میآینــد .در شــناخت
ایرانیــان (شــهودی و اشــراقی) نمیتــوان میــان انســان ـ عالــم و بیــن آگاهــی (شــعور) ـ
وجــود تفکیــک ریشـهای قایــل شــد ،بلکــه انســان و عالــم ،آگاهــی و وجــود وحــدت نمایــی
دارنــد .ایــن نکتـهی اساســی در فهــم اندیشــه اصیــل ایرانــی ،به خصــوص در مــورد ادراک
زیبایــی ،خلــق اثــر هنــری و قضــاوت آن اســت.
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ماندگاریهنرایرانی

کاخ هشت بهشت  -اصفهان

حفــظ و تــداوم هنــر ایرانــی
و جنبههــای نظــری و
زیباییشناســی آن در
دورههــای مختلــف تاریخــی
و از خــال نزدیــک بــه ســه
هــزار ســال ،در نکتــهی
اساســی کــه در بــاال گفتــه
شــد نهفتــه اســت؛ وحــدت
غایی انســان و عالــم ـ آگاهی
و وجــود .بــا آن کــه ایــران
در معــرض ســه تهاجــم
بــزرگ تاریخــی (هلنــی،
عــرب و مغــول) قــرار گرفته
اســت کــه گسســتهای
قابــل توجهــی در رونــد
تکامــل تاریخــی ـ اجتماعــی،
فعالیتهــای خــاق هنــری
فــردی و جمعــی ایرانیــان بــه وجــود آوردهانــد ،امــا هنــر و فرهنــگ ایرانــی از طریــق تــاش حیرتانگیــز در حفــظ
همــان اصــول و حتــی گاه بــا تغییــر در شــکل ظاهــری آنهــا و البتــه نــه در ذات و مفهــوم فعــل خــاق هنــری،
همچنــان بــه حضــور و نقشآفرینــی خــود ادامــه داده و میدهــد .ره یافــت اصلــی ایــن حضــور تاریخــی ،نــگاه
ویــژهای اســت کــه بــه مســالهی آفرینــش و هنــر به منزله بــاز نمــای آفرینش دارد .نخســت جهــان ودایــی و دوران
هنــدو ایرانــی و ســپس ،دیــن و تعالیــم زرتشــت کــه بــا تغییراتــی تا پــس از گســترش اســام دوام داشــته و اصول
بنیادیــن شــناخت و اندیشـههای عرفانــی دوران اولیــه اســام در ایــران را شــکل میدهــد و نهایتـ ًا بــه تأســیس
حکمت اشــراقی ( )illuminationســهروردی و حکمت متعالی ه ( )transcendentalمالصدرا میانجامد .در تمام
دورههــای بــزرگ تاریخــی کــه حکومتهــای مقتــدر اســتقرار داشــتهاند ،تــاش ایرانیــان بــرای تبییــن و توضیــح
وحــدت ذاتــی عالــم و الهــام گرفتــن از آن در فعالیتهــای نظــری ،عملــی و هنــری خــود آشــکارا دیــده میشــود.
در ایــن پروسـهی تکاملــی ،روح ایرانــی کــه تغییــرات و تطــورات عظیــم تاریخی ـ اجتماعی را پشــت ســر گذاشــته،
قالبهــا و گونههــای مختلــف هنــری را بــه وجــود آورده و حضــور و ظهــور خــود را در آنهــا متعیــن کــرده،
آثــار هنــری متنــوع ،بــی نظیــر و متناســب ًا پیچیــده و مانــدگار بــه وجــود آورده اســت.
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شکل های بزرگ هنری
از میــان اشــکال متنــوع هنــری ،چهــار شــکل به عنــوان هنر
بــزرگ بــه ایرانیــان وحــدت و هویــت تاریخــی بخشــیده و
فرهنــگ ایرانــی کــه در بطــن آنهــا نهــاده شــده ،محفــوظ
مانــده و همچــون میراثــی ارزشــمند ،صــورت جهانــی یافته
اســت .آن چهــار شــکل فراگیــر هنــری عبارتنــد از :معماری،
نقاشــی ،شــعر و موسیقی.
ایــن مطلــب هرگــز بــدان معنــی نیســت کــه ایرانیــان بــه
انــواع هنرهــای دیگــر نپرداختهانــد؛ تردیــدی نیســت کــه در
هنرهــای دیگــر ماننــد مجسمهســازی و حجــاری ،خطاطی،
صنایــع دســتی و تزئینــی آثــار قابــل توجهــی
بــه وجــود آمــده کــه جــزء تاریــخ هنــر و فرهنــگ ایرانــی
بــوده و هســت ،امــا دو نکتـهی مهــم دربــاره این هنرهــا باید
مــورد مالحظــه قــرار داده شــود .اول آن کــه غالــب آنهــا
از جملــه ملحقــات هنرهــای بــزرگ چهارگانــه بودهانــد.
مثــل پیکــر تراشــی ،منبـتکاری و هنرهــای تزئینــی کــه در
حقیقــت جزیــی از معمــاری بــه معنــای کلــی آن بوده انــد؛ یا
خطاطــی کــه میتــوان آن را ذیــل معمــاری (کتیبه نــگاری) و
یــا شــعر و نقاشــی دانســت .نکتـهی مهــم دیگــر آن اســت که
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ایــن گونــه هنرهــا از یــک جهــت اهمیــت فــراوان دارنــد ،آنها
مایــه تــداوم ذوق و خلــق آثــار هنــری ایرانیــان در دورهی
گسســتهای تاریخــی در اثــر تهاجــم بیگانــگان بودهانــد.
از ایــن رو بایــد همیشــه بــه آنهــا توجــه ویــژه داشــت .از
آنجــا کــه آثــار هنری بســته بــه نــوع و چگونگــی اســتفاده از
مــواد و مصالــح و بطــور کلــی واســط ه ( )mediaخلــق آنها
بــه صورتهــای گوناگــون در میآینــد ،در ادام ـهی برخــی
خصایــص مهــم هنرهــای تجســمی ایرانــی بــه خصــوص
معمــاری کــه در غایــت خــود بــا واقعیت زندگــی پیونــد دارد،
ذکــر میشــوند .روشــن اســت کــه ایــن خصایــص ،همـهی
معیارهــای زیبایی شناســی و ارزیابی معماری نبــوده و فقط
آنهایــی انتخــاب شــدهاند کــه میتواننــد بــه ســایر هنرهــا و
بــه ویژه صنایعدســتی و کاربــردی ،تعمیم داده شــوند .نقش
زمــان (بــی زمانــی اثــر هنــری) اعــم از تاثیــر آن در خلــق و
ادراک اثــر هنــری ،گذشــت زمــان و قدمــت یافتــن اثــر هنری؛
چگونگــی اســتفاده از مــواد و مصالــح در خلــق اثــر هنــری و
یــا حتــی اســتفاده مجــدد از آنهــا از جملــه خصایصــی یــاد
میشــوند کــه در خلــق و مواجهــه بــا آثــار هنــری در زندگی
(فرهنگــی و تمدنــی) ایرانیــان نقــش داشــتهاند.

برخی خصایص معماری (هنرهای تجسمی) ایرانی
همانگونـ�ه کـ�ه ذکـ�ر شـ�د ،خصایصـ�ی( (�Characteris
)tic Elementsکــه در ایــن جــا بیــان میشــوند از میــان
تمامــی آنچه کــه در مورد هنــر و ادراک زیبایی شناســی
ایرانــی میتــوان برشــمرد؛ برگزیــده شــدهاند کــه وجــه
مشــترک و عــام آنهــا بهخصــوص در معمــاری و
صنایعدســتی و کاربــردی هســتند .تردیــدی نیســت ایــن
موضــوع نیازمنــد شــرح و بســط فــراوان اســت و ایــن
نوشــتهی بســیار فشــرده خــود نیــز حاصــل یافتههــای
نگارنــده در زمــان تهیـهی رســاله دکتــری خــود بــوده و
خواننــدگان عالقمنــد میتواننــد بــرای مطالع ـهی بیشــتر
بــه آن و یــا ســایر آثــار مکتــوب ارزشــمند دیگرانــی کــه
اخیــراً پدیــد آوردهانــد ،مراجعــه نماینــد .ســعی شــده
اســت کــه بــه دنبــال بیــان هــر خصیصــه ،تعریفــی
( )Definitionبــرای آن نیــز آورده شــود ،هرچنــد کــه از
یــک ســو برخــی بــزرگان فلســفه و زیبایــی شناســی بــا
ارایـهی تعریــف از موضــوع یــا مقولـهای چنیــن پیچیــده
چنــدان موافقتــی ندارنــد ،زیــرا بــا ارائـهی تعریــف از یــک
امــر مفهومــی و ذاتــی آن امــر ،بالفاصلــه از وجــه مطلــق
و انتزاعــی خــود خــارج شــده و بــه موضوعــی ابژکتیــو
تبدیــل میشــود کــه بایــد بــرای درک آن در
ســاحت زبــان و زبــان شناســی وارد شــد.
امــا از ســوی دیگــر مــن خــود میپنــدارم
تعاریــف ارایــه شــده بــه گونــهای اســت
کــه شــاید بتوانــد راهــی بــه ســوی درک
پیچیدگیهــای طراحــی بگشــاید.

ب ـ تلطیف ()fineness
عبــارت اســت از ایجــاد کیفیتــی زیبــا و ســازگار بــا
آرامــش ذاتــی و درونــی انســان و نیازمندیهــای او از
طریــق ظرافــت ،رعنایــی و نرمــی عناصــر و چگونگــی
ترکیــب آنهــا.
ج ـ مکانیت()emplacement
عبــارت اســت از چگونگــی اســتقرار یــک بنــا در محــل
یــا یــک شــی در فضــای ســاخته شــده و کاربــرد
آنهــا .ایــن خصوصیــت از طریــق رعایــت و احتــرام
بــه ایجابــات محیطــی ،تغییــر یــا مداخل ـهی متعــادل در
آنهــا حاصــل میشــود.
د ـ صناعت ()craftsmanship
آگاهــی و احتــرام بــه فنــون و صنایــع و مهــارت در
بــه وجــود آوردن اثــر هنــری کــه در انطبــاق کامــل بــا
شــرایط اقلیمــی و نیازهــای تاریخــی ـ اجتماعــی اســت.

الف ـ نماد گرایی ()symbolism
کیفیــت امتــزاج عناصــر هنــری بــه نحــوی
کــه هــر جــزء آن بــه تنهایــی و یــا کل
آن بــه عنــوان واحــد ،بتوانــد مفهــوم یــا
تصویــر ذهنــی معینــی را یــا مســتق ً
ال و یــا
بــه واســطه ی آشــنائی قبلــی بــا موضــوع
ایجــاد کنــد.
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عــاج واقعــه پیــش از وقــوع بایــد کــرد
دریــغ ســود نــدارد چــو رفــت کار از دســت
بــه روزگار ســامت ســاح جنــگ بســاز
وگرنــه ســیل چــو بگرفــت ســد نشــاید بســت
(سعدی ،و محله ی سعدی شیراز گرفتار سیل شد)
ســیل در آغازیــن روزهــای بهــار ســال  1398در
کشــور،که نــوروز مــردم را تلــخ کــرد ،تــا آنجــا کــه تاریخ
ثبــت شــده ی بدآمدهــای طبیعــی گواهــی مــی دهــد ،بــی
ســابقه بــوده اســت .ایــن ســیل تــا  45روز پــس از آغــاز،
کــه چنــد بــار هــم در نقــاط مختلف کشــور تکــرار شــد10 ،
میلیــون نفــر را در  22اســتان تحــت تأثیــر قــرار داد .همــه
ی اســتان هــا بــا ســیل روبـهرو شــدند ،امــا اســتان هــای
اصلــی آســیب دیــده عبــارت بودنــد از :گلســتان ،فــارس،
خوزســتان ،کردســتان ،کرمانشــاه ،ایــام ،سیســتان و
بلوچســتان و خراســان شــمالی .در مجمــوع  2میلیــون نفر
بــه شــدت آســیب دیدنــد .نزدیــک بــه  100مــورد مــرگ تــا
 45روز پــس از آن گــزارش شــد .امــا مفقــودان و کشــته
شــدگان بــر اثــر آســیب هــای جســمی و بیمــاری پــس از
مرحلــه ی نجــات نیــز بایــد بــر ایــن رقــم افــزوده شــود.
در حــدود  20هــزار نفــر بــه شــکل هــای مختلــف مجــروح
شــدند و صدمــه دیدنــد .در حــدود  50هــزار نفــر کــه نیمــی
از آنــان کــودک بودنــد ،بــی خانمــان شــدند .بــه گــزارش
یونیســف ،نیــازی ضــروری بــه میــزان بیــش از  9میلیــون
دالر بــرای نجــات و امــداد کــودکان بــه وجــود آمــد.
در ایــن بدآمــد  150هــزار واحــد مســکونی آســیب
دیدنــد کــه در حــدود  45درصــد آنهــا قطعــ ًا تخریــب
شــدند یــا خطرنــاک و تخریبــی بــه حســاب مــی آینــد،
در حــدود  30درصــد از ایــن واحدهــا بیــن  35تــا 50
درصــد خســارت و  25درصــد نیــز خســارت هــای
کمتــر یــا نســبت ًا جزیــی تــر دیــده انــد .بیــن  14تــا 15
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هــزار کیلومتــر راه اصلــی و فرعــی (بــه جــز راه هــای
کوچــک روســتایی) خســارت دیدنــد .در ایــن مــورد
نیــز در حــدود یــک  -ســوم از ایــن مقــدار در واقــع بــه
نابــودی راه منجــر شــد و مابقــی بیــن  10تــا  65درصــد
خســارت دیــده ،بــه مرمــت و بازســازی نیــاز دارنــد .ایــن
راه هــا شــامل پــل هــای بــزرگ و کوچــک نیــز مــی شــود
(تاکنــون در حــدود  400مترپــل موقــت احــداث شــده یــا
در دســت احــداث اســت ،فقــط در اســتان لرســتان  57پــل،
 250کیلومتــر راه اصلــی و بزرگــراه خســارت دیــده اند و
بیشــترین تعــداد پــل هــا و راههــای آســیب دیــده نیــز در
همیــن اســتان قــرار دارنــد) .در کنــار ایــن راه ها ،تأسیســات
مخابــرات و ســایر زیرســاخت هــا نیــز بــه زیــر آب رفتند یا
آســیب دیدنــد .هــم چنیــن در حــدود  350مدرســه خســارت
دیــده انــد کــه بایــد کامـ ً
ا نوســازی شــوند .بــه ایــن ارقــام
بایــد شــمار ســاختمان هــای عمومــی و دولتــی آســیب دیده
را نیــز افــزود.
چیــزی نزدیــک بــه یــک میلیــون هکتــار اراضــی
کشــاورزی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه انــد کــه خســارتهای
حــدود  30درصــد از ایــن اراضــی ،بــه میــزان  100درصــد
اســت .مابقــی بیــن  10تــا  15درصــد آســیب دیــده انــد .بــه
جــز آن 110 ،هــزار هکتــار از باغــات نیــز از ســیل زیــان
دیــده انــد کــه در آن نیــز تقریب ـ ًا همیــن نســبت هــا وجــود
دارد .گفتــه مــی شــود در حــدود  350تــا  400هــزار هکتار
نیــز خســارت هــای جزیــی را تحمــل کــرده انــد .بــه گفتــه
ی معاونــت برنامــه ریــزی وزارت جهــاد کشــاورزی

در حــدود  25هــزار رأس دام ســبک 1100 ،رأس دام
ســنگین 9 ،میلیــون قطعــه طیــور 51 ،هــزار کلنــی عســل،
 1100واحــد آبــزی پــروری تلــف شــده از بیــن رفتــه اند.
بــه  25واحــد کارخانــه ی صنایــع تبدیلی خســارت عمده
وارد آمــده اســت .بنــا بــه همیــن گــزارش  1150حلقــه
چــاه 186 ،حلقــه قنــات 190 ،ایســتگاه پمپــاژ ،مقادیــر
زیــادی دهنــه هــای برداشــت آب خســارت دیــده انــد کــه
بخشــی از آنهــا کام ـ ً
ا تخریــب شــده بــه حســاب مــی
آینــد .اســتان هــای خوزســتان و گلســتان از اســتانهای
اســتراتژیک تولیــدات کشــاورزی و اســتان لرســتان نیــز
از اســتان هــای مهــم تولیــد غلــه بــه شــمار مــی آینــد.
در فــارس خســارت کشــاورزی نســبت ًا کــم ،امــا تلفــات
جانــی و مالــی (بــه ویــژه در مــورد خودروهــا) بــاال بوده
اســت.
بنــا بــه گــزارش رئیــس مرکــز امــور اصنــاف و
بازرگانــان وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،شــمار
 8878واحــد صنفــی در هفــت اســتان کشــور خســارت
دیــده انــد .بخــش عمــدهی ایــن خســارت هــا نیــز متوجــه
واحدهــای صنفــی کــم درآمــد در روســتاها و شــهرهای
کوچــک بــوده انــد
( و تقریبـ ًا فقــط 30تــا  35درصــد آن در ردهــی واحدهای
صنفی متوســط جــای داشــته اند).
نکت ـهی قابــل توجــه ایــن کــه بــه جــز بحــث آســیب بــه
امــوال عمومــی (راه هــا و بناهــا) آنچــه کــه بــر ســر
مــردم آمــده ،از حیــث ارزش در حــد  95درصــد بــه
خانوارهــای فقیــر و عمدتــ ًا پائیــن تــر از دهــک پنجــم
تعلــق داشــته اســت 70 .درصــد از خســارت دیــدگان ،بــه
ویــژه در لرســتان ،کامـ ً
ا زیــر خــط فقــر مطلــق و مابقی
در حوالــی آن بــوده انــد .در حــدود  5تــا  10درصــد
باالتــر از خــط فقــر مطلــق ،ولــی بیشترشــان پاییــن تــر
از خــط فقــر نســبی بــوده انــد .وضعیــت در روســتاها
و شــهرهای کوچــک اســتان لرســتان (بــه ویــژه پــل
دختــر و معمــوالن) کام ـ ً
ا فاجعــه بــار بــود ،امــا در آق
قــا و بخشــی از اطــراف شــهر اهــواز ایــن چنیــن نبــود.
خــط فقــر را بــرای ســال  1398بــرای خانــوار  3/5نفــری
معــادل ماهانــه 4/7میلیــون تومــان بــرآورد کــرده ام.
تردیــدی نیســت کــه مــردم مصیبــت دیــده بــا آن ســطح

نــازل درآمــد و پــس انــداز صفــر یــا نزدیــک بــه صفــر تــوان
بازســازی ،مرمــت و جبران خســارت هــا را ندارند .مســئولیت
بازســازی زیرســاخت هــا و تأسیســات عمومــی شــهری و
بــرون شــهری قطعـ ًا بــا دولــت اســت امــا دولــت نمــی توانــد و
نبایــد فقــط بدیــن انــدازه بســنده کنــد و بایــد به یــاری مصیبت
دیــدگان و بالدیــدگان تهــی دســت و محــروم بیایــد و ایــن ،هــر
دو ،چیــزی نیســت کــه بــه آن اطمینــان داشــته باشــم.
بــی تردیــد علــت اصلــی پدیــدار شــدن ناگهانــی ایــن بدآمــد
فاجعــه بــار ،میــزان بارندگــی هــای ناعــادی و پائیــن بــودن
ظرفیــت ســرزمین در مناطــق بــرای قبــول آن بــوده اســت.
اساسـ ًا ســیل یعنــی میــزان بارندگــی غیرعــادی ،فــرو نرفتــن
آب در زمیــن و هجــوم آب (آبهــای وحشــی و طغیانــی) بــه
دلیــل بســته بــودن مســیر هدایــت آنهــا (مســیل) بــه ســمت
تــاالب هــا و مــرداب هــا و دریاچــه هــا و دریاهــا.
میــزان بارندگــی متوســط ســاالنه ی ایــران (بــا متوســط گیری
چنــد ســاله)  250میلیمتــر اســت کــه حــدود یــک  -ســوم
متوســط جهانــی اســت.اما از اول مهــر  97تــا  13فروردیــن
 98بیــش از  279میلیمتــر بــاران باریــد کــه نســبت بــه دورهــی
مشــابه ســال قبــل  40درصــد افزایش داشــت .فقــط در  21روز
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اول ســال  98به طور متوســط در کل کشــور 55
میلــی متــر بــاران باریــد .ســهم حــوزه ی آبریــز
خلیــج فــارس و دریــای عمــان در ایــن نیــم ســال
 424میلــی متــر و ســهم حــوزه ی خــزر 483
میلیمتــر بــود کــه بــه ترتیــب در حــدود  1/8و
 2/9برابــر دوره هــای مشــابه ســال پیــش بــود.
بــارش هــا در نیمه دوم مــاه فروردیــن و  12روز
نخســت اردیبهشــت ادامــه یافــت و نســبت بــه
دوره هــای مشــابه ســال پیــش از آن بــه طــور
متوســط بــه بیــش از  2برابــر رســید.
بــا ایــن اوصــاف امــا نمــی تــوان نقــش تخریــب
محیــط طبیعــی را در تشــدید و ضربــه زنــی این
مصیبــت ،کــه بــه قــول صاحــب نظــران مختلــف
مســئولیت  35تــا  60درصــد خســارت هــا را بــر
عهــده داشــته اســت ،نادیــده گرفــت .ایــن تخریب
هــا اساســ ًا بــر مبنــای ســودجویی و دخــل و
تصــرف و تغییــر کاربــری محیــط هــای طبیعــی
ماننــد مســیل هــا ،جنــگل هــا ،مراتــع و جــز آن از
ســوی کســانی صــورت گرفتــه اســت کــه هــم
قــدرت سیاســی و اقتصــادی و هــم موقعیــت
ناپاســخ گویــی را داشــته انــد .در مثل مــی توانیم
بــه خانــواده هایــی اشــاره کنیــم کــه در فــان
اســتان شــمالی دههــا واحــد ســرمایه گــذاری ،بهره
برداری ،تغییر شــکل و تولید و واحدهای سودســاز
فــوق عــادی و انحصــاری را در اختیــار چنــد نفــر از
«خودی»هــا داشــته انــد .ایــن رونــد فاجعـهی تملــک
اراضــی طبیعی ،حاشــیه رودخانــه ها ،حرایــم راه ها
و جــز آن ،از مدتهــا پیــش در کشــور ادامــه و در
میــان مطبوعات و کارشناســانی که امــکان و تمایل
حــرف زدن داشــته انــد ،مطــرح بــوده اســت.
فصلنامه آتک
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از نمونــه هــای دخــل و تصــرف غیرقانونــی و گاه
عدوانــی مــی تــوان بــه اراضــی اطــراف آزاد راه تهــران
ـ شــمال ،اراضــی اطــراف رودخانــه هــای کــن ،حرایــم
رودخانــه ی دره هــای درکــه و فرحــزاد ،اراضــی
گســتردهی جنــگل هــای گلســتان ،مازنــدران و گیــان،
اراضــی ســاحلی این اســتان هــا و اســتان هــای جنوبی،
اراضــی کوهســتانی در مناطــق سرســبز و خــوش آب
و هــوای تهــران (بــه ویــژه لواســان و اوشــان و فشــم
و  ،)...مشــهد ،شــیراز و چنــد شــهر دیگــر ،اراضــی
گردنــه هــای زیبــا و منحصــر بــه فــرد حیــران ،بــاغ
هــای (نابــود شــده) شــمیران ،باغ هــای اســتان مرکزی
(فراهــان ،آشــتیان و تفرش) اراضی کوهســتانی اســتان
هــای آذربایجــان و اردبیــل ،برخــی از اراضــی در مناطــق
زیبــای لرســتان و جــز آن اشــاره کــرد.
زمانــی ســازمان بازرســی کل کشــور اعــام کــرد کــه
 70درصــد از جنــگل هــای گلســتان در اختیــار نهادهــا
اســت .چنــان کــه گــزارش شــد ،حــوزه ی علمیــه بیــش
از  47هــزار هکتــار ،لشــگر  25کربــای ســپاه 1/4 ،هزار
هکتــار ،مؤسســه ی پیشــگامان ســازندگی  8/7هــزار
هکتــار و اســتان قــدس نزدیــک بــه یــک هــزار هکتــار
جنــگل هــای ایــن اســتان را در اختیــار گرفتــه انــد.
اینهــا البتــه بــه جــز تملــک و بهــره بــرداری توســط
افــراد و مؤسســات خصوصــی و ســرمایه گــذاران
صاحــب نفــوذ اســت .نگاهــی بــه ایــن دخــل و تصــرف
هــا و نگاهــی نیــز بــه خانــه هــای  300میلیــارد تومانــی
لواســان (کــه  3000برابــر ارزش متوســط خانــه هــای
ی کارگرانــی اســت کــه
فقیرانــه و نــه بســیار فقیرانــه 
امــکان یــا شــانس داشــته انــد کــه صاحــب خانه باشــند
کــه بیشترشــان هــم غیرقانونــی بــوده انــد -نشــان می
دهــد کــه پیــش از بدآمــد طبیعــی ،بــای اجتماعــی ـ
اقتصــادی ریشــه داری بــر ســر مــردم آوار بــوده ،آن
بدآمــد را تشــدید کــرده اســت.
روش بــرآورد خســارت هــا ،کــه مــن آن را بــه کار بــرده
ام ،بــه ترتیــب بــه ایــن شــرح اســت:
 )1تعییــن حــوزه های خســارت (خانــه ها ،مدارس ســایر
بناهــای عمومــی ،بناهــای میراثــی ،تأسیســات شــهری و
روســتایی ،کارخانــه هــا ،زیرســاخت هــا بــه ویــژه راه ها
و پــل هــا و راه آهــن ،مــزارع و تأسیســات کشــاورزی و
دامــداری ،اثاثیــه ،تجهیــزات عمومــی ،انبارهــا ،خودروهــا،
واحدهــای صنفــی و دارایــی آنهــا) ... ،

 )2بــرآورد هزینــهی بازســازی و مرمــت هــر واحــد از
حــوزه هــای ســاختمانی مســکونی،تجاری ،عمومــی در
اســتانهای مختلــف
 )3برآورد درصد خسارت ها به واحدهای ساختمانی
 )4تلفیــق مــوارد  2و  3و نتیجــه گیــری بــرای کل هزینــه هــای
بازســازی و انــواع مرمــت و نوســازی
 )5بــرآورد جداگانــه ی راه هــا ،راه آهــن ،پــل هــا و  ...و
هزینــه ی بازســازی آنهــا ( بــر حســب فهرســت بهــای
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی در ســال )1398
 )6بــرآورد جداگانــه ی خســارت واحدهــای صنعتــی و
انبارهــا
 )7بــرآورد تعــداد چاههــا و قنــات هــا و تأسیســات
آبرســانی و بــرآورد ارزش بازســازی آنهــا (در ســال )98
 )8بــرآورد اراضــی کشــاورزی آســیب دیــده و تبدیــل
فرضــی آن بــه معــادل آســیب صددرصــدی
 )9حاصــل ضــرب مســاحت اراضــی کشــاورزی ( در بنــد
 )7در متوســط بــازده محصــول غالــب در قیمــت تضمینــی
آن محصــول و بــرآورد جداگانــه ی خســارت بــه بــاغ هــا و
محصــوالت از بیــن رفتــه بــا توجه بــه قیمــت روز محصوالت
 )10بــرآورد ارزش دام هــا (حاصــل ضــرب تعــداد در وزن
متوســط درب هــای آن  -در اول بهــار )98
 )11بــرآورد تعــداد خودروهــا برحســب نــوع و قیمــت
متوســط آنهــا و بــرآورد هزینــه ی کل
 )12بــرآورد ارزش اثاثیــه (برحســب ارزش متوســط دارایی
خانوار)
 )13سایر هزینه ها
 )14حاصل جمع بند اقالم فوق
گمــان نمــی کنــم هیــچ مؤسســه ی دولتــی یــا دانشــگاهی
یــا خصوصــی بــه بــرآورد دقیــق و تفصیلــی دســت زده

باشــد .بــرآورد مــن تــا حــدی تقریبــی (در حــد تقریــب 90
درصــد) اســت .بــه نتایــج بررســی هــای تــا ایــن لحظــه
اشــاره مــی کنــم ،بــی آن کــه آنهــا را صددرصــد تأئیــد
کنــم (ارقــام بــه میلیــارد تومــان).
		
هزینهی راهها

2600

هزینهی زیرساخت ها

3000

هزینه های بخش کشاورزی  7500تا 14000
هزینه ی بخش حمل و نقل 2000
هزینهی بخش مخابرات 1500
هزینه ی بازسازی مسکن روستایی  700تا 900
مسکن و تأسیسات شهری و روستایی 37000
(که  7000تای آن به تأسیسات مربوط می شود).
در جمــع ،وزارت کشــور کل خســارت را معــادل 35000
میلیــارد تومــان اعــام کــرده اســت .بــه نظــر مــن ایــن
رقــم مقدماتــی اســت و کــم بــرآوردی دارد .شــماری از
کارشناســان رقــم را بیــن  40000تــا  50000میلیــارد تومان
اعــام کــرده انــد .بــرآورد مــن از خســارت هــا در حــدود
 55000میلیــارد تومــان و عــدم النفــع و خســارت هــای
بعــدی تــا  10000میلیــارد تومــان (جمعـ ًا  65هــزار میلیــارد
تومــان) اســت ،در مــورد عــدم النفــع ،البتــه مناقشــه زیــاد
اســت .توجــه داشــته باشــیم کــه بنــا بــه گــزارش هــای
رســمی قــرار بــود میــزان محصــوالت کشــاورزی کــه در
ســال  1397معــادل  122میلیــون تــن (در ســال  87معــادل
 97میلیــون تــن) باشــد و در ســال  1398چیــزی در حــدود
 3درصــد رشــد کنــد .امــا ایــن رونــد بــر اثــر ســیل معکوس
شــد .در مــورد محصــوالت باغــی ،از یــک ســو خســارت
و از ســوی دیگــر ،پــر محصولــی ناشــی از آبیــاری شــدن
طبیعــی گــزارش مــی شــود .عــدم النفــع هــا شــامل بــاز
مانــدن از کار و هزینــه هــا عاطــل مانــدن زمیــن و جــز آن
اســت کــه دامــن مــردم کــم درآمــد را مــی گیــرد.

* ایــن مقالــه ،در دو بخــش ارائــه میگــردد .بخــش اول ،مطالعــات مربــوط بــه ســیل ،پیآمــد و هزینههــای خســارتها
میباشــد کــه در ایــن شــمارهی فصلنامــه تنظیــم شــده اســت ،بخــش دوم ،شــامل نحــوهی تامیــن خســارات و نحــوه پرداختن
بــه مســایل اجتماعــی و فرهنگــی و )...در شــمارهی آینــدهی فصلنامــه بــه چــاپ خواهــد رســید.
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مقاله

مناظر بحران و تاب آوری

بنفشه شفیعی

Crisis Landscapes & Resilience

کارشناس ارشد طراحی محیط و منظر
دکتری آمایش سرزمین

Banafsheh Shafie
Ms.c in Environmental Design
Ph.D. in Spatial Planning

در طــول زندگــی و طــی فرآیندهــای پیچیــدهی طبیعــت ،انســان بــا بحرانهــا و بالیــای متعــددی رو بــه
رو شــده اســت .بالیــای طبیعــی فــراوان و مشــهوری کــه چهــرهی ســرزمین و بســتر زندگــی انســان را
تغییــر داده و عــاوه بــر آدمــی ،ســایر موجــودات نیــز قربانــی ایــن بحرانهــا بودهانــد .از ســوی دیگــر،
ایــن ســوانح و بالیــا همــواره بــه عنــوان پدیدههایــی ظاهــر شــدهاند کــه میتواننــد انســان را بــه ســمت
شــناخت،کنترل و ســازگاری بــا آنهــا جهــت داده و هدایــت کننــد .عمــدهی مناظر یا ســیماهای ســرزمین
در قــرن  ،21ناشــی از نتایــج تغییــرات اقلیمــی اســت کــه مناظــر را از جهتگیــری ســمبولیک و رفتــار
طبیعــت در طــول ســالها و حتــی قرنهــا محــروم ســاخته و تکــرار الگوهــای فضایــی– زمانــی را تغییــر
داده اســت .بــه همیــن دلیــل پیشبینیهــا بــا عــدم قطعیــت زیــاد همــراه بــوده و دوام زندگــی و حیــات،
رشــد و توســعه و تعامــل انســان بــا محیــط ،بــا ریســکهای متعــددی مواجــه شــده اســت .بــا افزایــش
شهرنشــینی و خطــرات ناشــی از بــروز ســیل و طغیــان رودخانههــا کــه بــه تغییــرات اقلیمــی و تغییــرات
کاربــری اراضــی مرتبــط میشــود ،اهمیــت دیدگاههــای رویارویــی بــا بحــران ،برنامهریــزی و مدیریــت
آن افزایــش مییابــد .مدیریــت در مقیــاس حوضـهی آبریــز رودخانــه تاکیــد بــر این نکتــه دارد کــه کنترل
ســیالب در نواحــی باالدســت رودخانــه و نواحــی روســتایی ،خطــر ســیل را در پاییــن دســت کاهــش
میدهــد ،چــه ســیل ناشــی از بــارش باشــد و یــا طغیــان ناشــی از خــود رودخانــه باشــد ،کــه معمــوال در
پاییــن دســت و در نواحــی شــهری رخ مــی دهــد.
فصلنامه آتک
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در طــول زمــان ،پارادایمهــا یــا الگووارههــای زیــادی دربــارهی چگونگــی رویارویــی بــا
طغیــان رودخانههــا شــکل گرفتــه اســت .ایــن چارچوبهــای فکــری– فرهنگــی ،بســیاری از
تصمیمگیریهــا و شــیوههای علمــی و فنــی را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.با وجــود پارادایــم
جدیــد ســازگاری بــا ســیل ( )Flood Adaptation Paradigmدر برابــر پارادایــم قدیمیتــر کنتــرل
ســیل( ،)Flood Control Paradigmهنــوز هــم تئــوری کنتــرل ســیل و طغیــان رودخانههــا غالــب
بــوده و ایــن الگــو بــه خصــوص در نواحــی شــهری بـهکار گرفتــه میشــود .لیکــن تغییــرات اقلیمی و
تغییــرات کاربــری اراضــی در طــول زمــان ،نیــاز انســان و شــهرها را متفــاوت از راهحلهــای کنونی
میســازد .شــهرهای مــدرن نیــاز بــه دانــش اکولوژیــک دارنــد تــا خــرد اکولوژیــک را پــرورش
دهنــد و احتیــاج دارنــد کــه انعطافپذیــر بــوده و قــادر باشــند تــا بــه ســرعت و بــه ســادگی خــود
را انطبــاق دهنــد .ایــن کار بــا توســعهی ظرفیــت پاســخگویی بــه ســیل یــا طغیــان ،کــه بــرای هــر
منطقــه ،بومــی شــده اســت یــا میتوانــد محاســبه شــود ،انجــام میپذیــرد.
اکولــوژی آب و زمیــن تحــت لــوای خــرد اکولوژیکــی ،بــه ارتبــاط بنیادیــن بیــن انســانها و پویایــی
ســیل توجــه میکنــد .تفکــر یــا تئــوری "بــا ســیل زندگــی کــردن" بــه معنــای شــیوهی زندگــی
مقــاوم در برابــر ســیل ( )Flood – tolerant Lifestyleاســت.
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ایــن شــیوه در روســتاهای کشــورهای در حــال توســعه،
یافــت میشــود .گرچــه ایــن شــیوهی زندگــی بســیار متفــاوت
از زندگــی شهرنشــینی مــدرن اســت ،لیکــن ایــن موضــوع،
گفتمانهــای مدیریــت ســیل خردمندانــه و آگاهانــه را در
بــر میگیــرد .سیســتمهای طبیعــی در برابــر فشــارهای
انســانی و طبیعــی ،آســتانههای تحمــل گوناگونــی بــا توجــه
بــه پایــداری یــا شــکنندگی آن سیســتم دارنــد .در صورتــی
کــه ایــن فشــار ،بیــش از آســتانهی تحمــل سیســتم باشــد ،آن
سیســتم دچــار شــوک یــا اختــال شــده و بــروز آن میتوانــد
بــه صورتهــای گوناگــون از جملــه وقــوع بالیــا و حــوادث
غیرمترقبــه ظاهرگــردد .از ســویی دیگــر ،سیســتمهایی کــه
مواجــه بــا ایــن شــوکها میشــوند (اعــم از سیســتمهای
طبیعــی یــا سیســتمهای مصنــوع ماننــد شــهرها) ،جهــت
تــابآوری در برابــر ایــن اختــال ،میبایــد واجــد دو شــرط
اصلــی باشــند:
	-شوکها را جذب کنند.
	-مجددا سازماندهی یابند و نظم جدید پیدا کنند.
مفهــوم تــابآوری ،توجــه رو بــه رشــدی در مدیریــت ســیالب
دارد ،امــا اغلــب بــا احیــای پــس از فاجعــه مرتبــط میگــردد،
کــه ایــن امــر ،باعــث تکــرار تبعــات ناشــی از بحرانهــا بــه
دفعــات و فراموشــی فاجعههــا میشــود .بــا در نظــر گرفتــن
رویکــرد اکولوژیکــی ،مشــخص میشــود کــه تــابآوری ،نــه
تنهــا بــا احیــای پــس از حادثــه و بحــران مرتبــط اســت ،بلکــه
بــا کاهــش خطــرات نیــز ارتبــاط دارد.
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تــابآوری در برابــر ســیل ،بــه عنــوان حجمــی از
ســیل کــه قابــل تحمــل بــوده تــا از وقــوع بحــران
اجتنــاب نمایــد ،تفســیر میشــود ،نــه ایــن کــه از
وقــوع ســیل جلوگیــری کنــد .بهطــور خالصــه،
تــابآوری در برابــر ســیل ()Flood Resilience
هــم مفهــوم "تحمــل در برابــر ســیل" و هــم
"ســازماندهی مجــدد و ســریع" را در بــر دارد .این
مفهــوم ،بــرای شــهرها ،روســتاها و کانونهــای
جمعیتــی فــرا شــهری مهــم اســت ،زیــرا مدیــران،
برنامهریــزان و طراحــان میبایــد بــا نگاهــی
واقعبینانــه و بــا توجــه بــه عــدم قطعیتهــای
ناشــی از رفتــار رودخانههــا و وقــوع ســیل و
طغیــان و همچنیــن بــروز ســیل ناشــی از تغییــرات
اقلیمــی ،برنامهریــزی و طراحــی نماینــد.
همچنیــن ،مناظــری کــه پــس از وقــوع حــوادث
و بحرانهــا بــه وجــود میآینــد ،میتواننــد
منابــع اطالعاتــی مفیــدی جهــت بررســی بحــران
و تحلیــل چگونگــی وقــوع آن بــه دســت دهنــد.
تحلیــل ایــن تصاویــر ،پژوهشــگران و مهندســان
را در پیشبینــی چگونگــی وقــوع ســیل و طغیــان
رودخانههــا و یافتــن راهحلــی بــرای طرحهــای
بهتــر و تــابآور ،رهنمــون میســازد .هــر چنــد
کــه رفتــار سیســتمهای طبیعــی همیشــه قابــل
پیشبینــی نبــوده و طبیعــت بــا غافلگیــر کــردن
بشــر امــروزی ،بــه روشــنی آشــکار میســازد
کــه هنــوز راهــی طوالنــی و شــاید ناممکــن بــرای
غلبــه بــر آن در پیـشرو دارد .پــس ،شــاید بهترین
گزینــه ،همــان ســازگاری بــا طبیعــت و طراحــی
سیســتمهای تــابآور باشــد.
منابع:

1-Kuei,Hsien Liao et al. (2016).Urban design principles for flood
resilience; Learning from the ecological wisdom of living with
floods in the Vietnamese Mekong Delta. Journal of Landscape and
urban Planning. 155: 69-78.
2-Eckardf, Frank. (2011). Landscapes of Disaster; Symbolic spaces
of orientation. Topos (Crisis Landscapes).76:51-53.

 -3شــفیعی ،بنفشــه .)1398(.اســتفاده از مــدل هــای تصمیــم گیــری جهــت اولویــت
بنــدی برنامــه هــای باززنــده ســازی پهنــه هــای نابســامان رودخانــه هــا ناشــی
از تغییــرات کاربــری اراضــی و اقلیــم .رســاله ی دکتــری .اســاتید راهنمــا :دکتــر
امیرحســین جاویــد ،دکتــر همــا ایرانــی بهبهانــی .دانشــگاه علــوم و تحقیقــات
تهران.دانشــکده محیــط زیســت و انــرژی .
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"جلسات کنترل پیشرفت پروژه را تعطیل کنید"

کارشناس برق

Behrouz Kafashi
()Elec. Eng. BSc.

CL

جلسات کنترل پیشرفت پروژه را تعطیل کنید
بــه جــای آن ،پیشــنهاد میگــردد کــه
جلســات شناســایی ریســک تشــکیل شــود.
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ایــن جلســات نیز بــا همــان شــرکتکنندگان
تشــکیل میگــردد .هــر قــدر تعــداد نفــرات
بیشــتری از تیــم پــروژه و ذی نفعــان در
جلســه حضــور یابنــد ،البتــه محدودیتهای
فضــا و کنتــرل جلســه و زمــان آن نیــز باید
مدنظــر قــرار داده شــود .جلســات مزبــور
پربارتــر خواهــد شــد و بــه نگــرش جامــع و
ســیصد و شــصت درجــه نســبت به پــروژه
منجــر میگــردد .در جلســات مزبــور افــراد،
نــگاه بــه آینــده داشــته و بــه پیشبینــی
مخاطراتــی میپردازنــد کــه پــروژه در
آینــده بــا آنهــا روبــرو خواهــد شــد.

مدیــر پــروژه در ایــن جلســات از شــرکتکنندگان
میخواهــد کــه در وهلــهی اول پیشبینــی خــود را در
رابطــه بــا زمــان انجــام کار ،کیفیــت ،هزینــه ،محــدودهی
کار ،ســایق کارفرمایــان و نحــوهی برخــورد آنهــا و
مــوارد دیگــر انجــام دهنــد .بــه عنــوان مثــال ،آیــا بخــش
بــرق میتوانــد بــه زمانبنــدی توافــق شــده در هفتــه و
یــا مــاه آینــده برســد؟ بــرای عقــب نیافتــادن از برنامــه ،چه
نیازهایــی دارد و مدیریــت پــروژه چگونــه میتوانــد آن
نیازهــا را رفــع کنــد؟
برخــی راهحلهــا میتوانــد در همــان جلسـ ه نهایــی گــردد
و یــا درصــورت لــزوم ،موکــول بــه آینــده شــود.
در ایــن جلســات ،همـهی شــرکتکنندگان و تیــم پــروژه بــه
دنبــال راه حــل خواهنــد بــود و نیازهــای پــروژه قبــل از
احســاس شــدن آن نیازهــا رفــع خواهــد شــد.
بــا ایــن رویکــرد ،اعضــای تیــم پــروژه دیگــر نــه بدنبــال
توجیــه اعمــال گذشــته خــود ،بلکــه در جهــت بهکارگیــری
قــدرت تحلیــل و شناســایی ریســکهای آینــده در انجــام
وظایــف خــود خواهنــد بــود و در ایــن صــورت ،آنهــا از
حالــت دفاعــی بــه حالت مشــارکتی تغییــر میکننــد و بدیهی
ت پذیــری آنهــا نیــز افزایــش مییابــد.
اســت کــه مســولی 
در نهایــت ،از طریــق شناســایی مشــکالت پــروژه و ارائهی
راهحــل ،احتمــال موفقیــت پــروژه در رســیدن بــه اهــداف
خــود افزایــش مییابــد.
از گذشــته رســم بــر ایــن بــوده اســت کــه مدیــران پــروژه
جلســات هفتگــی برگــزار کننــد و در آن ،در زمینـهی کنترل
پیشــرفت پــروژه بــه بحــث مــی پردازنــد .ایــن جلســات در
شــرکتهای مشــاور بــا حضــور مدیر پــروژه ،کارشــناس
برنامهریــزی و کنتــرل پــروژه ،و کارشناســان فنــی در
هــر بخــش و مدیــران بخشهــای تخصصــی تشــکیل

میگــردد .بــه طــور معمــول ،جلســه را کارشــناس کنتــرل
و برنامهریــز بــا ارائ ـهی گزارشــی از میــزان فعالیتهــای
انجــام شــده در هــر یــک از بخشهــای تخصصــی آغــاز
مینمایــد و پیشــرفت واقعــی برنامه بــا پیشــرفت برنامهای
مقایســه میشــود .بنــا بــه دالیــل بیشــماری پیشــرفت
واقعــی در اکثــر اوقــات از پیشــرفت برنامهریــزی عقبتــر
اســت .عقــب افتادگــی از برنامــه میتوانــد بــه ســبب عــدم
دریافــت اطالعــات ورودی از کارفرمــا ،از مدیــر پــروژه ،از
بخشهــای دیگــر ،کمبــود نیــروی انســانی مــورد نیــاز،
اشــتباه در برنامهریــزی ،اهمــال فــردی و غیــره و نیــز
ترکیــب پیچیــدهای از آنهــا باشــد .در اینجــا مدیــر پــروژه
بــا توجــه بــه مســئولیتی کــه در قبــال کارفرمــا و شــرکت
دارد ،در مقــام فــرد مواخــذه کننــده ظاهــر میشــود و
علــت تاخیــر را از کارشــناس پرســش میکنــد .کارشــناس
مربوطــه نیــز بــا توجــه بــه دیــدگاه و شــخصیت خــود،
انــواع دالیلــی را کــه میتوانــد موجــه یــا غیرموجــه باشــد،
در پاســخ ،ارائــه میدهــد .ایــن پرســش و پاســخ ادامــه
یافتــه و دربســیاری از مــوارد ،جلســه را وارد فضــای
تنــش میکنــد و در پایــان ،بــا پذیــرش زمــان پایانــی جدیــد
بــرای فعالیــت مــورد نظــر و یــا عــدم بــه عقــب انداختــن
زمــان فعالیــت ،جلســه خاتمــه مییابــد .جلســات کنتــرل
پیشــرفت بــه دلیــل همیــن تنشهــا بــرای تیــم پــروژه
مطلوبیتــی نــدارد .ایــن جلســات ،بیــن کارفرمــا و مشــاور
و پیمانــکار نیــز برگــزار میشــود و معمــوال ســطح تنــش
در آنهــا باالتــر از جلســات کنتــرل پیشــرفتی اســت کــه
در داخــل هــر یــک از شــرکتها انجــام میشــود .از ایــن
رو پیشــنهاد میشــود جلســات کنتــرل پیشــرفت پــروژه
را تعطیــل کنیــد .در ایــن خصــوص ،الزم خواهــد بــود تــا
پیشــرفت هریــک از بخشهــای فنــی را بــه صــورت مجــزا
و انفــرادی بررســی کنیــد و تذکــرات الزم را نــه درجلســه
بلکــه در جلس ـهای خصوصــی بــه فــرد یــا بخــش مــورد
نظــر بدهیــد.
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جلوه ای از الله ها در
سایه آسیاب های بادی
دهکدهی کیندردایک
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هلنــد کشــور مــزارع گل اللــه و روســتاهای زیباســت؛
کشــوری زیبــا و ســحرانگیز کــه آرامــش و قانونمنــدی
را در کنــار تمــام آزادیهــا در آن میتــوان دیــد.
کشــور تابســتانهای معتــدل و زمســتانهای ســرد،
کشــور پنیــر و رنــگ و شــکالت بــا مردمــی آرام و کوشــا.
نیمــی از ســرزمین هلنــد پایینتــر از ســطح دریــا قــرار
گرفتــه اســت و حــدود یــک -ســوم از خــاک ایــن کشــور
تنهــا یــک متــر از ســطح دریــا باالتــر اســت و حــدود ۱۰
درصــد خــاک هلنــد را دریــا و دریاچههــا گرفتهانــد؛ از
گذشــتههای دور ،هلندیهــا بــرای افزایــش اراضــی خــود
بــه درون آب پیشــروی میکردنــد و دســت بــه ســاخت
دو چیــز در خــارج از جادههــای اطــراف زمینهــا
میزدنــد :یکــی سیســتم کانالهــای مــوازی و دیگــری
آســیابهای بــادی.
امــروزه ســطح آب بــه طــور خــودکار بــا کمــک
تکنیکهــای مــدرن و ایســتگاههای پمپــاژ کنتــرل
میشــود ،قبــل از بــه کار گیــری چنیــن فناوریهــای
مدرنــی ،هــر روســتا یــک آســیاب بــادی مخصــوص بــه
خــود داشــت .در آن زمــان ،هلنــد «کشــوری بــا  ۱۰هــزار
آســیاب بــادی» نامیــده میشــد .در حــال حاضــر ،از تعداد
ایــن آســیابها بــه طــور چشـمگیری کاســته شــده و بــه
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تعــداد  1000آســیاب کاهــش پیــدا کــرده اســت .امــا هنــوز
هــم ایــن کشــور بیــش از هــر کشــور دیگــری در جهــان
صاحــب آســیابهای بــادی ســنتی اســت ،هرچنــد کــه
دیگــر ماننــد گذشــته اســتفادهای ندارنــد ،ولــی هــم اکنــون
بــه عنــوان یــک میــراث تاریخــی بــه آن توجــه نشــان داده
میشــود .اهمیــت ایــن نمــاد زندگــی بخــش بــه قــدری
اســت کــه  11مــه در ایــن کشــور روز ملــی آســیابهای
بــادی نامگــذاری شــده اســت و در فســتیوالهایی کــه
در مناســبتهای مختلــف ســال برگــزار میگــردد،
درهــای بیــش از  ۶۰۰آســیاب بــادی بــه روی بازدیــد
کننــدگان بــاز میشــود و آســیابانها اطالعاتــی دربــاره
آســیابها و وضعیــت آنهــا بازگــو میکننــد و همچنیــن
در روزهــای ملــی نیــز آســیابهای بــادی را غــرق در
تاجهــای گل ،تندیــس فرشــتگان و تزیینــات دیگــری مثــل
پرچــم کشــور هلنــد مینماینــد.
بــرای هــر کســی کــه ســفری بــه ایــن کشــور زیبــا
دارد ،دیــدن آســیابهای بــادی یکــی از مهمتریــن
جذابیتهــای توریســتی بــه شــمار مــیرود و جهــت
دیــدن شــکوه ایــن نمادهــای باســتانی « ،دهکــدهی
کیندردایــک» زیباتریــن تصــوری اســت کــه میتــوان از
عظمــت و شــکوه آســیابهای بــادی (کــه از کودکــی بــا
خوانــدن کتــاب دن کیشــوت در مخیلـهی هر کســی شــکل
گرفتــه اســت) را در طبیعتــی بیکــران مالحظــه کــرد .

روســتای کوچــک کیندردایــک ( )Kinderdijkدر جنــوب هلنــد
و در  100کیلومتــری آمســتردام قــرار گرفتــه و بــه دلیــل
مجموع ـهای از آســیابهای بــادی ( )Windmillsمعــروف شــده
اســت .ایــن دهکــده ،مکانــی مســحور کننــده اســت و از مهمتریــن
مکانهــای گردشــگری هلنــد محســوب میشــود.
واژهی «کینــدر دایــک» بــه معنــی ســد و بنــد کوچــک هســت .ایــن
مجموعــه کــه یــادگار قــرن  ۱۸میــادی هســت در لیســت میــراث
جهانــی یونســکو ثبــت شــده و شــامل  ۱۹آســیاب بــادی پیرامون
یــک دریاچــه ،تعــدادی ایســتگاه پمپــاژ آب و بندهــا و نهرهایــی
هســت کــه بــرای زهکشــی منطقــه احــداث گردیــده اســت.
آســیابهای بــادی ایــن منطقــه همچنــان در حــال فعالیــت و کار
کــردن اســت و بــا بازدیــد از آنهــا کــه هــر یــک در حــال انجــام
یــک نــوع فعالیــت ،ماننــد آرد کــردن گنــدم و یــا خــرد کــردن
ســنگهای معدنــی جهــت ســاخت پــودر رنــگ و یــا بــرش الــوار
هســتند ،میتــوان چهــرهای از گذشــتهی پــر تکاپــوی ایــن منطقــه
را دیــد ،وجــود کارخانههــای شکالتســازی بــزرگ در ایــن
منطقــه ســبب گردیــده تــا کل ایــن روســتای کوچــک را رایحــه
شــیرینی فــرا بگیــرد.
ایــن روســتا بــا تعــداد محــدودی خانههــای روســتایی –
موزههــا و فروشــگاههای شــکالت و پنیــر و کافههــای کوچــک،
خــود بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن جاذبههــای گردشــگری
هلنــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
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هرگز فکر نمیکردم روزی از باران بترسم
تــا چنــد هفتــه بعــد از ســیل ،تقریب ـ ًا هــر روز اخبــار وضعیــت ســیل زدگان را دنبــال
میکــردم تــا بــه ایــن انشــاءِ در یکــی از ســایتها برخــورد کــردم .و آنجــا بــود
کــه تصمیــم گرفتــم حتمــ ًا یــک کاری بکنــم .بــا خیریههایــی کــه میشــناختم ،تمــاس
گرفتــم و اعــام آمادگــی کــردم .ولــی همـهی کمــک هــا نقــدی بودند و مــن ،فراتــر از آن
میخواســتم .تــا اینکــه چنــد روز بعــد مدیریــت بــا مــن تمــاس گرفتنــد و گفتنــد خیــال
داریــم کمکهــای غیرنقــدی بــرای مناطــق ســیل زده جمــع کنیــم و از مــن خواســتند
هماهنگیهایــش را انجــام دهــم .خیلــی خوشــحال شــدم کــه باالخــره بــه خواســتهی
دلــم رســیدم.
بعــد از تحقیقــات و مشــورت بــا دوســتان ســاکن اســتان لرســتان ،مناطقــی را انتخــاب
کردیــم تــا در حــد امــکان ،از شــماری از ســیل زدگان فقیــر دســتگیری نماییــم .مناطقــی
ماننــد روســتای ُش ُ
رشــره و بلــوران و کمــپ گنجعلــی را انتخــاب کردیــم و ســرانجام
بســتههای کوچــک را بــه دســتان هموطنــان عزیزمــان رســاندیم.
ســیل ،زلزلــه ،طوفــان ،بیمــاری و  ...همــه روی دیگــر زندگــی هســتند .گاهــی وقتهــا
فکــر میکنیــم ایــن گونــه اتفاقــات فقــط بــرای دیگــران رخ میدهــد .بیاییــد همدلــی و
کمتریــن کمکهــای ســاده را از هــم دریــغ نکنیــم.
با آرزوی این که هیچ وقت شاهد این اتفاقات نباشیم.
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