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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
بــه صــورت 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

ATEC. Consultants

تهران -خیابان گاندی -خیابان هشتم -پالک  -4ساختمان آتک.
کد پستی1517736714 :

تلفن 88675672-9:و ( 82449سی خط)

پیام سر دبیر
4

سخن نخست  /محمد حسن بدیع

معرفی پروژه
6

مجتمع تجاری نگین میرداماد  /مریم حجت
پایش طرح جامع مقصد کیش ( / )1404-1384حمید کرامتی نژاد

10

توسعهی روابط تجاری با کشور آلمان  /سعید شایامهر

22

کنفرانس ساالنهی فدراسیون بین المللی انجمن های مهندسی مشاور (فیدیک)  /منوچهر عزیزی

24

آغازی دوباره /منصور صمیمی

26

بدآمد سیالب های ویرانگر فروردین  - 1398بخش دوم /فریبرز رئیس دانا

30

سیستم اطفا حریق گازی  /علیرضا فتاحی

34

آشنایی با رایانش ابری ویژگیها ،نیازمندیها و چالشها  /محسن پورآقایی

38

اخبار داخلی مهندسین مشاور آتک

44

گزارش

مقاله

خبرها و رویدادها

*** طرح های روی جلد :مجتمع تجاری نگین میرداماد  /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)  :محمد حسن بدیع  -محسن پورآقایی  -سعید شایامهر -مریم حجت  -فریبرز رئیس دانا -
منصور صمیمی -منوچهر عزیزی  -علیرضا فتاحی  -حمید کرامتی نژاد
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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پیامسردبیر
محمد حسن بدیع
کارشناس ارشد معماری

M.H. Badie
Arch. M.sc

نگاه حرفهای و
نگاه غیرحرفهای
مدتــی اســت ایــن موضــوع فکــر مــرا مشــغول کــرده کــه
در یــک همــکاری جمعــی نگاهمــان بــه یکدیگــر چگونــه بایــد
باشــد تــا نتیجـهی همــکاری مطلــوب ،حاصــل شــود؟ آیــا بایــد
بــه تواناییهــای یکدیگــر توجــه کنیــم یــا بــه کاســتیها؟ آیــا
بایــد بــه ظاهــر و ســر و وضــع یکدیگــر توجــه داشــته باشــیم،
یــا بــه آن اهمیتــی ندهیــم؟ آیــا بایــد بــه حســن ســلوک یکدیگر
توجــه کنیــم ،یــا نــه؟ آیــا نگاهمــان بــه همــکار بایــد بــه نحــوی
باشــد کــه وی چگونــه میتوانــد مــا را منتفــع کنــد یــا بالعکــس،
نتیجــهی رفتــار او برایمــان مهــم نیســت .آیــا ایــن نــگاه در
بخشهــای مختلــف جامعــه و بــه ویــژه بخــش خصوصــی
الزامهایــی بــه همــراه دارد؟
میدانیــم کــه تفکــر غالــب در بخــش غیرخصوصــی در حداکثــر
تعهــد حرفــهای ،محــدود بــه حضــور مرتــب ،انجــام وظایــف
محولــه و در نهایــت ،دریافــت حقــوق در پایــان مــاه میباشــد
و البتــه بــه ایــن کــه در صــورت راضــی بــودن مافــوق ،امــکان
ارتقــای رتبـهیکاری و دریافــت حقــوق و مزایــای بیشــتری در
پــی داشــته باشــد .ولــی آیــا در بخــش خصوصــی هــم نــگاه
بدیــن گونــه اســت؟
فصلنامه آتک
خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا
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پاســخ ،هــم مثبت اســت و هــم منفــی .در بخش خصوصی
کــه بــه طــور معمــول براســاس قانــون تجــارت تشــکیل
میشــود ،ســهامداران و مدیــران تــاش میکننــد تــا
شــرکت به شــکل یک بنــگاه اقتصــادی درآمــدزا اداره شــود
و عمــدهی ســود حاصلــه به ســهامداران برســد ،کــه در این
صــورت ،پاســخ پرســش فــوق بایــد منفــی باشــد؛ بــه این
معنــا کــه کلی ـهی کارکنــان اعــم از کارمنــدان ســهامدار و
غیرســهامدار بــا راهبــری مدیــران ارشــد بایــد بــه نحــوی
کار و تــاش کننــد کــه ضمــن حفــظ نــام شــرکت ،بازدهی
و در نتیجــه ســود دهــی بیشــتری هــم عایــد گــردد .ولــی
آیــا ایــن هــدف در همــه شــرکتهای بخــش خصوصــی
حاصــل میشــود؟

پاســخ ،منفــی اســت .متاســفانه در شــمار فراوانــی از
شــرکتهای بخــش خصوصــی ایــن انتظــار بــرآورده
نمیشــود کــه همــه بایــد در جهــت ارتقــای شــرکت،
رشــد تواناییهــای خودشــان و افزایــش کارآیــی
و درآمــد بــرای شــرکت تــاش نماینــد .ایــن تفکــر
و نــگاه بیتفاوتــی (و شــاید بهتــر گفتــه شــود
غیرحرف ـهای) ،تنهــا محــدود بــه تعــدادی از کارکنــان
غیرســهامدار شــرکت نمیشــود ،بلکــه شــوربختانه
در بیــن برخــی از ســهامداران هــم قابــل مشــاهده
اســت.

در پنجــاه و انــدی ســالی کــه همــواره در بخــش
خصوصــی فعــال بــودهام ،چــه بــه عنــوان کارمنــد و
چــه بــه صــورت ســهامدار و یــا مدیــر ارشــد ،شــاهد
همــکاران مســتقیم و غیرمســتقیم گوناگونــی بــودهام کــه
در یکــی از دو طیــف فــوق (حرفــهای و غیرحرفــهای)
قــرار داشــتند و قرارگیــری آنهــا در یکــی از ایــن
دوطیــف هیــچ ارتباطــی هــم بــه شــغل و مســئولیتهای
آنهــا نداشــت.برخی بــه صــورت ذاتــی مســئولیت کاری
را بــه وجــه احســن در خــود دارنــد و برخــی دیگــر ،یــا
کمتــر ایــن گونــه هســتند و یــا در کل ،نــگاه بیتفاوتــی
دارنــد و همــه چیــز را بــاری بــه هــر جهــت میگذراننــد.
نــگاه واقعبینانــه و غیرشــخصی بــه ســایر همــکاران
میتوانــد ایــن توانایــی را در مــا ایجــاد کنــد کــه بخــش
عمــدهی داوریمــان در مــورد همــکاران بــه چگونگــی
تــوان و ســودمند بــودن بــرای شــرکتمان باشــد .گاهــی
ایــن نــگاه همــراه میشــود بــا روابــط فیمابیــن بــه
لحــاظ رفتــاری و یــا رقابتــی کــه زیــاده روی در ایــن نوع
تفکــر بــرای تشــکیالت حکــم ســم را دارد .بــه طــور کلــی
روابــط کاری و حرفــه ای نبایــد متاثــر از احســاسهای

شــخصی باشــد .تداخــل احســاس شــخصی بــا کار،
میتوانــد موجــب بــروز زیانهــای قابــل توجهــی
در یــک بنــگاه اقتصــادی بشــود .تمــام کوشــش یــک
مجموعــهی همــکار بایــد در جهــت همافزایــی باشــد
تــا مجموعــه از نتایــج آن ،چــه بــه صــورت معنــوی
و چــه از جنبــهی اقتصــادی بهرهمنــد گــردد .رقابــت
بیــن همــکاران ،اعــم از ســهامداران و غیرســهامداران
بســیار خــوب اســت و بــه طــور معمــول ،موجــب ارتقــای
تــوان همــکاران میگــردد ،لیکــن ایــن رقابــت نبایــد در
جهــت تخریــب دیگــری باشــد .متاســفانه در مــواردی
مشــاهده میشــود کــه برخــی از مــا بــه جــای ارتقــای
تــوان خودمــان ،ترجیــح میدهیــم تــوان طــرف مــورد
رقابتمــان را کاهــش دهیــم و ایــن حــس گاهــی آنقــدر
قــوی میشــود کــه نتوانیــم بــه نتایــج زیانبــار آن کــه
متوجــه خودمــان هــم میشــود ،بیندیشــیم.
آیــا تفکــر فرهنگــی مــا روزی بــه ایــن بلــوغ میرســد
کــه نتایــج کارهــا و منافــع مــادی و معنــوی خــود را
فــدای منیتهــا و خواســتههای شــخصی خــود نکنیــم؟
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معرفیپروژه
مریم حجت

کارشناس ارشد معماری

Maryam Hojat
Arch. M.sc

مطالعات و طراحی معماری :مریم حجت ،آفاق عدیوی
مطالعات و طراحی سازه :پژمان باغچهای
مطالعات و طراحی تاسیسات مکانیکی :محسن بازرگان؛ حسین حاجیلو
مطالعات و طراحی تاسیسات الکتریکی :ساسان علمدار

مجتمع تجاری
نگین میرداماد

فصلنامه آتک
خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا
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اهداف طرح
«مجتمــع تجــاری -اداری نگیــن میردامــاد» در بدنــهی
اصلــی بلــوار میردامــاد و در مقابــل برجهای رفیع اســکان
و مجموعــه تجــاری پایتخــت در زمینی به مســاحت 3531
متــر مربــع احــداث میگــردد .زمیــن ایــن پــروژه از شــمال
بــه بلــوار میردامــاد و از جنــوب بــه خیابــان دامــن افشــار
محــدود اســت و هــدف اصلــی طراحــی ایــن مجموعــه،
عــاوه بــر پاســخگویی بــه عملکردهــا و کاربریهــای
خواســته شــده ،رویکــردی جهت تعامــل و تقابــل در برابر
شــاخصهای حجمــی منطقـهای و ایجــاد حجمــی متمایــز
و بــارز بــا ارزش هــای مفهمومــی معمــاری بهعنــوان
نقطـهی عطفــی در میــان ابنیـهی پیرامونــی اســت.
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برگــزاری مســابقهی داخلــی معمــاری و
انتخــاب طــرح پیشــنهادی
جهــت ارائــهی طرحــی مناســب ،مشــاور
آتــک بــه روال پروژههــای مشــابه ،بــا
مســابقه ایــدهی اولیــه معمــاری طــرح در
بیــن کارشناســان خــود ،گزینههــای متنــوع
و متعــددی را بــا توجــه بــه رویکردهــای
خــاص پیرامــون ســایت پــروژه بــه دســت
آورد و ایدههایــی متفــاوت در قالــب  8گزینـهی
ترکیبهــای حجمــی و گونههــای متفاوتــی از
ســبکها و نگاههــای مفهومــی معمــاری را
جهــت ایــن مجموعــه طراحــی و بــه کارفرمــای
پروژه (شــرکت ســاختمانی معلــم) ارائــه نمود.
مــا حصــل بررســی ایــن گزینههــا ،انتخــاب
دو گزینــه از میــان طرحهــای پیشــنهادی،
توســط کارشناســان کارفرمــا بــود .ایــن دو
گزینــه ،پــس از پردازشهــای الزم ،در یــک
جلســه بــا حضــور مدیرعامــل و معــاون فنــی
و مدیــران پــروژهی شــرکت معلــم و مدیــران
و کارشناســان مشــاور آتــک مــورد بررســی
و تحلیــل قــرار گرفــت و نهایتــا از آن میــان،
گزینــهی دوم بــا توجــه بــه شــاخصهای
ویــژه تاییــد گردیــد و مقــرر شــدکه اســاس و
پایـهی طراحــی مجتمــع نگیــن میردامــاد قــرار
گیــرد .
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تحلیل فضایی
اســتفاده از احجــام خالــص بــا صالبــت ســاختاری و
جســارت در تلفیــق و ترکیــب آن و اجتنــاب از بــه کار
بــردن عناصــر اضافــه و اســتفاده از فضــای ســبز و
عنصــر نــور و ســایه  -روشــن در ترکیــب حجمــی ،از
ایدههــای اولیــه در پیــش فرضهــای شــکلگیری ایــن
طــرح اســت.
در تحلیــل ویژگیهــای قابــل تامــل بصــری طــرح،
مهمتریــن دیــد و شــاخصترین منظــر بنــا براســاس
طوالنیتریــن زمــان قابــل مشــاهدهی مجموعــه ،از
ســمت شــرق بــه بنــا میباشــد ،چــرا کــه بــا توجــه بــه
موقعیــت قرارگیــری زمیــن پــروژه در ابتــدای بلــوار
میردامــاد ،پوســتهی نمــای مجتمــع پایتخــت و الحاقــات
اضافــی پیــش آمــدهی آن ،ایــن فرصــت را از دیــد
ناظــران ســمت غــرب ســلب مینمایــد و اهمیــت دیــد
ناظرانــی کــه از جانــب شــرق بــه ســمت مجموعــه در
حــال حرکــت هســتند را افزایــش میدهــد .ایــن ویژگــی،
البتــه در کلیــهی گزینههایــی کــه از جانــب مشــاور
ارائــه گردیــد ،مــورد توجــه قــرار گرفــت.
فلســفهی طراحــی «مجتمــع اداری -تجــاری نگیــن
میردامــاد» ،ارائــهی طــرح یــک مجموعــهی واحــد بــا

پالن و تحلیل طبقات مجموعه
زیربنــای تقریبــی مجموعــه «مجتمــع نگیــن میردامــاد»
مجموع ـ ًا  50 ،377مترمربــع میباشــد کــه در  22تــراز،
شــامل هفــت طبقــهی زیــر زمیــن ،دو طبقــهی همکــف
و ســیزده طبقــه بــر روی همکــف احــداث خواهــد شــد.
طبقــات زیــر زمیــن  1تــا  7دارای کاربــری پارکینــگ
و همچنیــن متناســب بــا موقعیــت هــر طبقــه ،در
برگیرنــدهی فضاهــای تاسیســاتی میباشــد.
اختــاف شــیب قابــل توجــه زمیــن در دو معبــر اصلــی
دسترســی در خیابانهــای شــمالی و جنوبــی پــروژه
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ســه گون ـهی عملکــردی کامــا متفــاوت از لحــاظ نــوع
مراجعــان و زمــان فعالیــت بــود کــه در طــرح ،تفکیــک
ایــن کاربریهــا در ترکیــب همگــون احجــام متفــاوت،
کامــا مشــهود اســت .بخــش تجــاری مکعبی کریســتالی
بــا نمایــی کامــا شــفاف در مجــاورت بلــوار میردامــاد
پیشبینــی گردیــد؛ بخــش فــود کــورت در بــام بخــش
تجــاری و در طبقـهی دوم اســتقرار یافتــه کــه توامــا از
محیــط بــاز و فضــای ســبز بــام بــاغ برخــوردار بــوده
و بخــش ســر پوشــیدهای نیــز در داخــل بنــا بــرای
اســتفاده در شــرایط خــاص در نظــر گرفتــه شــده اســت.
فضــای اداری از ارتفــاع رفیعتــری برخــوردار اســت و
بــا قوســی گســترده بــه ســمت شــرق و رو بــه مســیر
دیــد غالــب شــهری پیشبینــی گردیــده و از نمــای
تجــاری کمــی عقبتــر میباشــد تــا از هجمــه و شــلوغی
خیابــان در امــان باشــد و بــا درونگرایــی و خلوتــی کــه
در محیــط خــود ایجــاد مینمایــد ،از بدنــهی شــهری
دورتــر و از آرامــش بیشــتر ســمت دیگــر ،برخــوردار
گــردد .همچنیــن تــاش بــه منظــور پوشــاندن دیــوار
نافــرم همســایهی غربــی از مهمتریــن دالیــل کشــیدگی
حجــم اداری در ایــن ســمت بــوده اســت.

باعــث گردیــده تــا در ایــن طــرح بتــوان بــه دو
دسترســی همکــف رســید .طبقـهی همکــف ســمت
خیابــان دامــن افشــار ،ارتبــاط مســتقیم بــرای
پیادههــا دارد و طبقــات همکــف و اول از ســمت
خیابــان میردامــاد ،دارای کاربــری تجــاری و
نمایشــگاهی میباشــند.
طبقــهی دوم مجموعــه ،نقطــهی عطــف طــرح از
نظــر عملکــردی محســوب میگــردد.
ایــن بخــش در حکــم واســطهای بــا چندکاربــری
خدماتــی و پشــتیبانی بــه منظــور اســتفادهی
مراجعــان بخشهــای تجــاری ،پرســنل و
اربــاب رجــوع طبقــات اداری و بــا رویکــردی
گســتردهتر جهــت ســرویسدهی بــه مخاطبانــی
جــدا از مراجعــات بخــش اداری و تجــاری از
خــارج مجموعــه طراحــی گردیــده اســت .اســتفاده
از بــام ســبز مجــاور ایــن فضــا بــا اشــرافی کــه
بــه پیرامــون خــود دارد و منظــرهی اطــراف آن،
از ویژگیهــای شــاخص ایــن فضــا محســوب
میگــردد.
از طبقــات ســوم تــا ســیزدهم نیــز طبقــات،
دارای کاربــری اداریانــد کــه متناســب بــا فــرم
و تقســیمات فضاهــا در طبقــات مختلــف ،امــکان
ایجــاد واحدهــای تجــاری بــا ابعــاد متفاوت،فراهم
شــده اســت.
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معرفیپروژه
حمید کرامتی نژاد
کارشناس ارشد معماری

Hamid Keramati nejad
Arch. M.sc

پایش طرح جامع مقصد
کیش ()1404-1384
نمونه ی پایش یک طرح توسعه ی شهری
در رویکــرد نویــن تدویــن طرحهــای توســعهی
شــهری و بــه ویــژه طرحهــای جامــع یــا راهبــردی،
کــه معمــو ً
ال اجــرای آنهــا مقاطــع زمانــی نســبت ًا
طوالنـ�ی را در برمیگیـ�رد ،مبحـ�ث پایـ�ش( (�Moni
 )toringبــه عنــوان یکــی از اجــزاء جداییناپذیــر
ایــن گونــه طرحهــا در نظــر گرفتــه میشــود.
متاســفانه در حــال حاضــر ،در نظــام اجرایــی
شهرســازی کشــور ،موضــوع پایــش کــه بــه
طــور علیاالصــول ،ســاز و کار ضمانــت اجرایــی
طرحهــای بلنــد مــدت محســوب میشــود ،غالبــ ًا
مــورد بیاعتنایــی یــا فراموشــی قــرار میگیــرد
و در مرحل ـهی اجــرا ،بــه دنبــال مواجه ـهی طــرح
بــا چالشهــای جــدی و گوناگــون ،پایــش آن نیــز
عمــ ً
ا موضوعیتــی نمییابــد.
مقالــهی حاضــر ،چکیــدهای از مطالعــهی مــوردی
انجــام یافتــه در ایــن زمینــه توســط «مهندســین
مشــاور آتــک» میباشــد کــه بــا موضــوع پایــش
«طــرح جامــع جزیــرهی کیــش» انجــام یافتــه اســت
و اگرچــه از زمــان انجــام آن ،ســالها ســپری
شــده ،لیکــن بــه دلیــل وجــود خالهــای مطالعاتــی
موجــود در ایــن زمینــه و پیشــینهی کــم شــمار
در ایــن گونــه مطالعــات ،میتوانــد همچنــان
بــه عنــوان یــک نمونــهی کــم نظیــر ،بــه لحــاظ
موضوعــی ،نوعــی تازگــی در خــود داشــته باشــد.
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کلیات طرح و روش انجام کار
بــا گذشــت ســالها از تدویــن «طــرح جامــع مقصــد
کیــش( ،» )1384-1404تحــوالت صــورت یافتــه طــی
ایــن زمــان را میتــوان مبنــای داوری درخصــوص
میــزان تحقــق برنامههــا و اهدافــی دانســت کــه طــرح
مذکــور ،بــرای توســعهی جزیــرهی کیــش اندیشــیده
بــود .بــه عبــارت دیگــر ،بــا ارزیابــی میــزان انطبــاق
طــرح بــا رونــد رخدادهــای ســالهای ســپری شــده
از آغــاز طــرح جامــع ،میتــوان معیارهــای قابــل
اتکایــی بــه منظــور اصــاح روشهــا و برنامههــا و
هدایــت رونــد تحــوالت آینــده در راســتای اهــداف
قابــل حصــول بــه دســت آورد.

*

گــزارش حاضــر بــا هــدف ارزیابــی اجمالــی «طــرح
جامــع مقصــد جزیــرهی کیــش ( »)1384-1404از
منظــر میــزان تحقــق اهــداف و برنامههــای مربوطــه
در اثنــای زمــان اجــرای ایــن طــرح از ســال 1384
و بــه ویــژه نخســتین بــازهی زمانــی تعییــن شــده،
یعنــی  5ســالهی اول ( )1384-1389تهیــه شــده اســت.
در ایــن زمینــه کوشــش شــده اســت تــا شــاخصهای
کلیــدی موردنظــر طــرح جامــع بــا اتــکا بــر اطالعــات
وضــع موجــود ،شــامل اطالعــات ثبــت شــده در
ســامانههای اطالعاتــی اختصاصــی ســازمان
منطقــهی آزاد کیــش ،یــا آمارهــای رســمی موجــود،
مــورد مطالعــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و در پــارهای
مــوارد نیــز نقصــان موجــود ،از طریــق برداشـتهای
میدانــی بــه میــزان قابــل قبــول مرتفــع گــردد.

*

مهندســان مشــاور دریــز انــد زومــر اینترنشــنال -طــرح
جامــع مقصــد جزیــره ی کیــش (بــاغ ایرانــی در خلیــج
فــارس)  1404-1384مشــاور نظــارت و هدایــت طــرح:
مهندســان مشــاور باونــد -تیرمــاه 1384

فصلنامه آتک
خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا
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شــاخصهای مــورد پایــش بررســی کنونــی بــه شــرح
ذیــل ،مــورد گزینــه قــرار گرفتهانــد:
الــف -جمعیــت ،شــامل :جمعیــت اســکان دایــم ،اســکان
موقــت و گردشــگران ،کــه عمومــ ًا پایــه و اســاس
برنامهریــزی طرحهــای توســعه محســوب میشــوند.
ب -شــاخصهای اقتصــادی ،شــامل :اشــتغال و میــزان و
ســهم بخشهــای مختلــف فعالیتهــای اقتصــادی) ،تولیــد
ناخالــص و فعالیتهــای بازرگانــی ،هت ـلداری و حمــل و
نقل .
پ -کاربــری اراضــی کــه مــا بــه ازاء کالبــدی انــواع
فعالیتهایــی اســت کــه قــرار اســت در محــدودهی طــرح
صــورت پذیــرد.
ت -منابــع و امکانــات زیرســاختی مــورد نیــاز ســاکنان،
شــامل منابــع آب ،بــرق ،تصفیــهی فاضــاب و . . .
روش مطالعه و ارزیابی حاضر ،به شرح زیر است:
 اطالعــات وضــع موجــود ،از ســامانه  GISســازمانمنطقـهی آزاد کیــش و ســالنامههای آمــاری در دســترس
اســتخراج شــده اســت.
 اطالعــات ســال مبدا (یعنــی ســال  1384و یا در مــواردی )1383بــر پایــهی مقایســهی اطالعــات طــرح جامــع و
«ســالنامههای آمــاری» مربوطــه و همچنیــن اطالعــات
نقشــههای جزیــره در ســالهای مــورد نظــر محاســبه
شــده اســت.
 تحلیــل میــزان انحــراف یــا انطبــاق تحــوالت ،بــر پایـهیمقایســهی وضــع موجــود بــا ارقــام پیشبینــی شــده
توســط طــرح جامع بــرای افــق  5ســالهی نخســت (-1389
 ) 1384مشــخص شــده و اطالعــات ســالهای بعــدی
( 1390تــا  )1392نیــز بعض ـ ًا جهــت ارائ ـهی تصویــری از
رویکــرد محتمــل آینده مــورد اســتفاده قرار گرفته اســت.

بررســی حاضــر ،بــه عنــوان چکیــدهی ســندی محســوب
میشــود کــه حســب دســتورات و برنامههــای اجرایــی
خــود طــرح جامــع تهیــه میشــود تــا از طریــق پایــش
دورهای برنامههــای طــرح جامــع ،امــکان بازنگــری آن
را بــرای بازههــای زمانــی بعــدی فراهــم ســازد .ایــن
رویکــرد کــه از خصوصیــات ذاتــی ،جداییناپذیــر و
مکمــل طرحهــای راهبــردی (کــه طــرح جامــع مقصــد
کیــش نیــز در زمــرهی آنهــا قــرار دارد) به شــمار مـیرود،
شــرایط الزم جهــت هدایــت شایســته و اجــرای موفق طرح
مذکــور را بــرای ســالیان آتــی مهیــا خواهــد نمــود.
الزم بــه ذکــر اســت گــزارش فعلــی ،عمدتــ ًا نتایــج
بررســیهای انجــام یافتــه در خصــوص شــاخصهای
منتخــب (و نــه کلیــهی شــاخصهای مــورد بررســی)
را طــرح نمــوده و از ارائ ـهی جزییــات و تفصیــل مطالــب
احتــراز نمــوده اســت.
خالصهییافتهها
خالصـهی یافتههــای کمــی پایــش طــرح جامــع کیــش ،در
قالــب جــدول زیــر کــه مهمتریــن شــاخصهای جمعیتــی،
اقتصــادی و کالبــدی وضــع موجــود ســال  1392را بــا

پیشبینیهــای «طــرح جامــع مقصــد کیــش» بــرای ایــن
ســال مقایســه نمــوده و همچنیــن نمودارهــای مربوطــه
نشــان داده شــده اســت.
مطابــق آنچــه در ایــن جــدول و نمودارهــا آمــده ،از 20
شــاخص مــورد بررســی ،فقــط شــش شــاخص زیــر
مطابــق برنامههــای طــرح جامــع تحقــق یافتــه و یــا
عملکــردی فراتــر از پیشبینیهــا داشــتهاند:
 تعدادجمعیتدانشجویان تعداد گردشگران داخلی تعــداد واحــد مســکونی اقامــت موقــت(خانــه هــای تعطیــات)
 حجم واردات کاال (از نظر ارزش) حجم ترانزیت کاال (از نظر ارزش)در خصــوص ســایر شــاخصها ،عمومـ ًا انحرافــی معــادل
 12الــی  68/6درصــد از میــزان پیشبینیهــای طــرح
جامــع صــورت گرفتــه اســت.
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ـرح جامع
ـای «طـ
ـی هـ
ـش بینـ
ـا پیـ
ـش بـ
ـره ی کیـ
ـود جزیـ
ـون موجـ
ـای گوناگـ
ـاخص هـ
ـت شـ
ـه ی وضعیـ
ـدول مقایسـ
جـ
ـی ها
ـش بینـ
ـه پیـ
ـبت بـ
ـا نسـ
ـراف آن هـ
ـزان انحـ
ـش» و میـ
ـد کیـ
مقصـ

ردیف

عنوان شاخص

1

واحد اندازه
گیری

جمعیت سکونت دایم

نفر

جمعیت اقامت موقت

نفر

جمعیت دانشجویان

نفر

جمعیت فعال

نفر

نسبت جمعیت فعال

درصد

جمعیت شاغل

نفر

تعداد گردشگر داخلی

نفر

تعداد گردشگر بین المللی

نفر

تعداد کل گردشگر

نفر

ظرفیت هتل ها

اتاق

ظرفیت هتل ها

تخت

تعداد واحد مسکونی سکونت دایم

واحد مسکونی

تعداد واحد مسکونی اقامت موقت

واحد مسکونی

حجم واردات

میلیون دالر

حجم صادرات

میلیون دالر

تراز تجاری

میلیون دالر

حجم ترانزیت کاال

میلیون دالر

تولید آب شیرین

مترمکعب در روز

تولید برق

مگاوات

تصفیهی فاضالب

مترمکعب در روز

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

*

اطالعات وضع موجود سال 1392

فصلنامه آتک
خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا
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پیش بینی طرح
جامع
52 ،108

36 ،568

وضع موجود
()1392
23 ،927

میزان انحراف
(درصد)
-54

35 ،898

-2

65

100

35 ،056

11 ،500

-2/67

3/67

3/45

-5/28

35 ،056

11 ،000

-6/68

1 ،062 ،265

1 ،106 ،966

2/4

110 ،255

ناچیز

-100

1 ،358 ،792

1 ،195 ،000

-12

6 ،661

3 ،559

-46

19 ،862

11 ،880

-40

20 ،032

9 ،646

-8/51

13 ،757

13 ،554

-4/1

130

310

138

6

48

700

-124

-262

-1/1

111

232

109

60 ،000

27 ،000

-55

199

140

-30

47 ،740

7 ،240

-85

در مــورد کاربــری اراضــی ،بــه عنــوان مهمتریــن شــاخص کالبــدی طــرح ،ایــن بررســی بــه
صــورت جداگانــه صــورت گرفتــه اســت .در ایــن زمینــه بــه صــورت نمونــه ،در دو نقشـهی
زیــر ،وضــع موجــود کاربــری گردشــگری در ســال  1392بــا پیشبینــی طــرح جامــع بــرای
همیــن ســال ،قابــل مقایســه میباشــد.

نقشه ی موقعیت اراضی اختصاص یافته به کاربری گردشگری در وضع موجود کیش 1392

نقشه ی موقعیت اراضی اختصاص یافته به کاربری گردشگری  -پیشنهادی افق نهایی طرح جامع مقصد کیش
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نمودار مقایسه ی جمعیت اسکان دائم در
وضع موجود با پیش بینی های طرح جامع
مقصدکیش

نمودار مقایسه ی جمعیت اسکان دائم و اقامت موقت
در وضع موجود با پیش بینی های طرح جامع مقصد
کیش برای سال 1392

نمودارتعداد جمعیت دانشجویان جزیره کیش طی سال های
 1384الی  1392و پیش بینی آن تا افق نهایی طرح جامع بر
اساس روند های محتمل پنج گانه

نمودار مقایسه ی تعداد شاغالن دروضع موجود
باپیش بینی های طرح جامع مقصدکیش

فصلنامه آتک
خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا
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نمــودار مقایســه ی تعــداد شــاغالن
وضــع موجــود بــا پیــش بینــی هــای
طــرح جامــع مقصــد کیــش بــر حســب
گــروه هــای عمــده ی اشــتغال

نمودار مقایسه ی گردشگران دروضع موجود
با پیش بینی های طرح جامع مقصدکیش

نمــودار مقایســه ی تعــداد گردشــگران
دروضــع موجــود بــا پیــش بینــی هــای طــرح
جامــع مقصدکیــش بــرای ســال 1392

نمــودار مقایســه ی تعــداد ظرفیــت هتــل هــا ( بــر
اســاس تعــداد اتــاق) دروضــع موجــود بــا پیــش
بینــی هــای طــرح جامــع مقصدکیــش
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نمودار مقایسه ی ظرفیت اماکن اقامتی ( بر
اساس تعداد اتاق) دروضع موجود با پیش
بینی های طرح جامع مقصدکیش برای سال
1392

نمودار مقایسه ی شاخص های بازرگانی
خارجی دروضع موجود با پیش بینی های
طرح جامع مقصدکیش

نمودار مقایسه ی منابع و تسهیالت زیر بنایی
دروضع موجود با پیش بینی های طرح جامع
مقصدکیش

جمع بندی و نتیجهگیری
در جــدول پیشــین ،وضعیــت موجــود پــارهای شــاخصهای بــا
پیشبینیهــای «طــرح جامــع مقصــد کیــش» در ایــن زمینــه مــورد مقایســه
قــرار گرفــت .در پایــان ،خالصـهای از ضرورتهــا و راهکارهای پیشــنهادی
بــرای تطبیــق طــرح جامــع بــا رونــد واقعیــات و تحــوالت صــورت یافتــه بــه
صــورت تیتــروار ارائــه میشــود.

فصلنامه آتک
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* جمعیت:
 بازنگــری اساســی در اهــداف جمعیتــی (بــه دلیــلمغایــرت زیــاد و مســئله ســاز رونــد وضــع موجــود بــا
پیشبینیهــا )
 بازنگــری در برنامهریــزی شــهری و بــه ویــژهبرنامهریــزی کالبــدی ،متناســب بــا ظرفیتهــای جدیــد
اســکان دایــم و موقــت (بــا توجــه بــه محوریت جمعیــت در
مقولـهی برنامــه ریــزی) و متناســب ،فعالیتهــای تجــاری
و گردشــگری
 رویکــرد کاربــردی جدیــد بــه پدیــدهی جمعیــتدانشــجویی ،چــه بــه لحــاظ تاثیــرات کمــی (تعــداد جمعیت)
و چــه از نظــر اثرگذاریهــای کیفــی کــه در بافــت و
ســاختار جمعیــت آنــی کیــش بــر جــای خواهــد گذاشــت.
* نیروی انسانی و اشتغال:
 اساس ـ ًا ضــروری اســت تــا در بازنگــری طــرح جامــع،پیشبینــی اشــتغال حتــی االمــکان در قالــب ســناریوهای
محتمــل (متناســب بــا ســناریوهای جمعیــت پذیــری) ،بــا
توجــه بــه امــکان تحــوالت غیرقابــل پیشبینــی مدنظــر
قــرار گیــرد.
 پیشبینــی اشــتغال بــر پایــهی پیشبینیهــای مربــوطبــه فعالیتهــای اقتصــادی بــرونزا و جذابیتهــای جزیــره
و نیــروی رشــد درونزا نبــوده اســت.
 پیشبینــی اشــتغال در طــرح جامــع بــه هــر روی،اغراقآمیــز و فــوق خوشبینانــه اســت.
 اشــتغال در بخشهــای خدمــات اجتماعــی ناگزیــر وبــه دلیــل ضرورتهــای توســعه اجتماعــی و قوانیــن
کشــوری افزایــش یافتــه اســت کــه مــورد توجــه طــرح
جامــع نبــوده اســت.
 جزیر هیکیــش و منطقــ هیآزاد بــا محدودیتهایــیروبــهرو شــدهاند کــه موجــب توقــف یــا کاهــش
ســرمایهگذاری و اشــتغال بــوده اســت .ایــن محدودیتهــا
بــه ویــژه از راه تجدیدنظــر در راهبــرد ســرمایهگذاریها،
(بــه ویــژه در حــوزهی گردشــگری) قابــل رفعانــد.
 پیشبینــی اشــتغال بایــد براســاس پیشبینــیفعالیتهــای اقتصــادی شــامل تمایــات ســرمایهگذاری

خصوصــی و ســرمایهگذاری از ســوی ســازمان منطقــه
آزاد و ســرمایهگذاری خارجــی باشــد کــه آن نیــز در
متــن روندهــای کلــی و کالن ،از یــک ســو و جذابیتهــای
جزیــره ،از ســوی دیگــر ،تعییــن میشــود.
* گردشگری:
 در عیــن انطباق نســبی شــمار گردشــگران وضع موجودبــا پیشبینیهــای طــرح جامــع ،الزم اســت تمهیــدات
ضــروری بــه منظــور افزایش میانگیــن واقعی زمــان اقامت
و نــرخ اشــتغال تخــت همــراه بــا افزایــش ظرفیتهــای
مراکــز اقامتــی اتخــاذ شــود.
 درخصــوص جــذب گردشــگران خارجــی (بیــن المللــی)کــه از جملــه بخشهــای ناموفــق طــرح جامــع محســوب
میشــود ،هدفگــذاری مجــدد ،بــه ویــژه در خصــوص
گروههــای هــدف ،صــورت گیــرد .اتخــاذ راهکارهــا و
سیاســتهای الزم و موثــر در ایــن زمینــه و تنظیــم
ی محتمــل پیشــنهاد میگــردد.
ســناریوها 
 بــا توجــه به تاثیرات مســتقیم فعالیتهای گردشــگری بردیگــر فعالیتهــا و بــه ویــژه ایجــاد اشــتغال تبعــی مربوط،
نتایــج هــر گونــه هدفگــذاری ایــن بخــش در برنامهریــزی
اقتصــادی ،نیروی انســانی و اشــتغال انعــکاس یابد.
* مسکن:
 لــزوم تهیـهی اطالعــات حتــی االمــکان دقیــق در زمینهیتفکیــک اطالعــات واحدهــای مســکونی اســکان دایــم از
واحدهــای اقامــت موقــت (بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت ،کــه
برنامهریــزی شــهری مربــوط بــه هــر یــک از ایــن دو
گونــه ،الزامــات و مبانــی خــاص خــود را میطلبــد)
 اعمــال تبعــات مربــوط بــه تعطیلی پــروژهی «گل شــرق»در تدویــن برنامههــا و طراحیهــای صــورت گرفتــه.
 اتخــاذ تدابیــر و تمهیــدات الزم در زمین ـهی چگونگــیتوزیــع مســکن در جزیــره و بازگــذاری ســکونتی در
نواحــی ســیزده گانــهی پیشــنهادی ،بــا عنایــت بــه
تخطیهــای صــورت یافتــه نســبت بــه حــدود تعییــن
شــده در طــرح جامــع.
 -ارائهی راهکارهای الزم جهت کنترل و هدایت ساخت و
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ســازها و پیشگیــری از پدیــدهی بــورس بــازی و زمیــن
بــازی (بــا توجــه بــه افزایــش قابــل مالحظــهی تعــداد
خانههــای خالــی)،
* کاربری اراضی:
 تعریــف مجــدد برخــی کاربریهــا بــه ویــژه کاربریهایمختلــط .گردشــگری و حتــی کاربریهــای اقامــت موقــت
(خانــهی دوم) پــارک و فضــای ســبز کــه امــکان هــم
پوشــانی بــا دیگــر کاربریهــا دارنــد ،از جملــه نخســتین
اقدامــات الزم در حــوزهی کاربــری اراضــی اســت کــه
ضمــن کمــک بــه تدقیــق اطالعــات وضــع موجــود ،نهایتـ ًا
بســتر الزم جهــت افزایــش کارآیــی و تحقق طــرح را فراهم
خواهــد ســاخت.

 پیونــد دادن سیاسـتهای بازرگانــی خارجــی ،بــه ویــژهدرآمــد صادراتــی ،از محــل کاال و خدمــات گردشــگری بــا
سیاســتهای ســرمایهگذاری در کیــش.
 تدویــن الگــوی کاربــردی تجــارت خارجــی در ارتبــاط بارشــد درونزا و بــرونزا.
 ارزیابــی علــل موفقیــت خدمــات ترانزیــت و تقویــت ودنبــال کــردن آن.
 بهســازی زیرســاختهای تجــارت خارجــی در حــد الزم،تأمیــن فشــار آبرســانی از طریــق سیســتم پمپــاژ و نهایت ًا
بــا اســتفاده از شــبکهی بــرق جزیــره انجــام میگیــرد.
احــداث مخــازن آب در ارتفــاع و در نقاط مناســب ضرورت
دارد تــا در صــورت آبرســانی دچــار وقفــه نگــردد.

 تجدیدنظرهــای الزم در برنامهریــزی اقتصــادی(گردشــگری ،خدمــات حرفـهای ،صنعــت و  )...بــه صــورت
ملمــوس و روشــن در برنامــه و طــرح کاربــری اراضــی
جدیــد انعــکاس یابــد.

* محیط زیست:

 بــا توجــه بــه تغییــرات حــادث شــده در وســعت و تراکــم(مــازاد) اختصــاص یافتــه بــه کاربریهــای مختلــف و
بــه ویــژه کاربــری مســکونی (و نتیجت ـ ًا تغییــر جمعیــت)،
هدفگــذاری مجــدد در ایــن زمینــه ضــرورت نــام دارد.
بدیهــی اســت تبعــات ایــن تغییــرات ،به طــور علــی االصول
تغییــرات در ســطوح باالتــر برنامهریــزی و طرحریــزی را
طلــب مینمایــد.

 بررســی مجــدد علــل عــدم تحقــق پیشبینیهــایزیســت محیطــی صــورت یافتــه در زمینههــای مدیریــت
پســماند ،تصفیــهی فاضــاب ،توســعهی فضــای ســبز،
حفــظ عرضههــای طبیعــی اســتفاده از انرژیهــای تجدیــد
پذیــر ،عــدم ارتقاءِ تشــکیالت مدیریت زیســت محیطــی و ....
تنظیــم راهکارهــای الزم جهــت اصــاح مســیر و روشهای
پیشین .

 پیآمدهــا و الزامــات اســتقرار مجتمــع عظیم گردشــگریپدیــدهی کیــش در جنــوب غربــی و در ناحیـهی  12کیــش،
مــورد اهتمــام قــرار گیــرد .بــا توجــه بــه ایــن کــه مجتمــع
مذکــور ،پتانســیل ایجــاد یــک قطــب جدیــد گردشــگری را
داراســت ،دامن ـهی تاثیــرات آن ،علــی القاعــده نــه صرف ـ ًا
محــدود در ســطح ناحی ـهی  12کــه در مقایســه بــا طــرح
کاربــری اراضــی کل جزیــره خواهــد بــود.

 ارزیابــی علــل و عوامــل عــدم توســعهی فعالیتهــایاگوتوریســتی (بــه رغــم برخــورداری از جاذبههــای
طبیعــی) و هدفگــذاری مجــدد و ارائــه راهکارهــای عملــی
در پتانســیل جزیــرهی بکــر و دســت نخــوردهی هندورابی
بــه قابلیتهــای طبیعــی قابــل دســترس گردشــگران کیــش
در ســالهای آتــی.

 تغییــرات حائــز اهمیــت حــادث شــده در نــوع کاربریهــااز محورهــای مهــم بازنگــری اســت کــه طــرح جامــع
میبایــد درخصــوص آن ،تصمیمگیــری نمایــد.
* بازرگانی خارجی:
 ضــرورت تجدیــد نظــر در اهــداف تعییــن شــده بــا توجهبــه افزایــش میــزان واردات و کاهــش میــزان صــادرات (و
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نتیجت ـ ًا منفیتــر شــدن میــزان تــراز تجــارت) نســبت بــه
پیشبینیهــای طــرح جامــع.
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* مالحظات اقتصادی و مالی:
 توجــه دقیــق و الزم بــه فعالیتهــای مرتبط با اکتشــاف وبهرهبــرداری از میــدان گازی کیــش ،در قالــب برنامهریــزی
اقتصــادی و مالحظات زیســت محیطی.
جزیــرهی کیــش ،جزیــرهای یــک بــار مصــرف نیســتو بایــد چونــان منبــع رفــاه و ارزشزای پایــدار نگریســته
شــود.

 شــیوهی جــاری تأمیــن درآمــد بایــد جــای خــودرا بــه روش بررســی سیســتمی بدهــد کــه در آن
چشــماندازهای آینــده ،هــم بیمداخلــه و هــم بــا
سیاسـتگذاری بــرای اصــاح و دگرگونی ســاختارها
و کارکــرد ،مشــخص و واقعگرایانــه (رئالیــزه)
میشــوند .الزم اســت هــم چنیــن حوزههــای فعالیــت
و مداخلــه و ابزارهــای مالــی ،پولــی ،ارزی ،مدیریتــی
و برنامــهای بــرای ایــن حوزههــا مشــخص شــوند.
ش هدفهــا بــا ابزارهــا رابطــهی متقابــل
در ایــن رو 
(مثبــت و منفــی) خواهنــد داشــت کــه ایــن رابطــه بــر
ســطح فعالیتهــا نیــز ،تاثیــر میگذارنــد.
 درآمــد ســازمان تابعــی اســت از فعالیتهــایاقتصــادی در جزیــره و هزینههــا نیــز تابعــی اســت
از درآمــد و از هدفهــای هزینــه (بــه ویــژه هزینههــا
بــرای کمــک بــه رونــق زایــی) .ایــن ارتباطهــا کام ـ ً
ا
نادیــده گرفتــه شــدهاند و در نتیجــه ،محاســبات روش
هزینــه -درآمــد و نیــز بودجــه برنامــهای بــرای آن
وجــود نــدارد.
 تدویــن الگوهــای کاربــردی رشــد و توســعه بــرایجزیــره ،مثــ ً
ا الگــوی محــدود شــدهی نئــون نیــف،
الگــوی رشــد هــارود -دار ،الگــوی توســعه تجــارت بــا
برتــری پویــا ،الگــوی رشــد تخصیــص منابــع ،الگــوی
میــردال و الگوهــای رشــدی کــه توســط اقتصــاد دانان
ایرانــی بــرای ایــن مناطــق تدویــن شــدهاند ،ضــروری
اســت.
پیشــنهاد مشــخص ،آن اســت که بــه عــوض رویکرد
بــه بــرآورد فرضــی ســهم تولیــد ناخالــص داخلــی
( )GNPدر جزیــره ،فعالیتهــای موجــود ،آینــدهی
خــود بــه خــودی و آینــدهی مداخلــهای (در ســه یــا
چهــار ســناریو) مشــخص و معیــن و سیاســتهای
اقتصــادی و ابزارهــای سیاســت گــذاری بــرای آن
تدویــن شــوند .همچنیــن بایــد جــداول درآمــد -هزینــه
ســازمان منطقـهی آزاد ،بــرآورد و منابــع و مصــارف
آن مشــخص و بــرای آن ،پیشبینــی و برنامهریــزی
بودج ـهای بــه عمــل آیــد و ابزارهــای تحقــق آن نیــز
معیــن گــردد.
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گزارش

توسعهی روابط تجاری
با کشور آلمان

سعید شایامهر
کارشناس ارشد انرژی
Saeed Shayamehr
RE. M.sc

ایــن دوره ،کــه هزینــهی اجــرای آن ،توســط دولــت
آلمــان تامیــن شــد ،از تاریــخ  27خــرداد الــی  21تیــر
 1398در کشــور آلمــان برگــزار شــد و طــی آن،
توافقــات اولیــه در خصــوص همــکاری بــا چندیــن
شــرکت آلمانــی صــورت پذیرفــت.
ـورهای توســعه یافتــه بــرای ورود بــه بازارهای
کشـ
جدیــد و ایجــاد روابــط تجــاری از روشهــا و
تاکتیکهــای مختلفــی بهــره میبرنــد .منطــق ایــن
روشهــا بــر اعمــال هزینـهی ورود بــه بــازار امــا بــه
روشــی متفــاوت ،متمرکز میباشــد .بــه عبــارت دیگر،
بــا ایجــاد ارتبــاط موثــر میــان فعــاالن و ذینفعــان
صنایــع مختلــف دو کشــور ،مســیر میانبــری بــرای
تعریــف هــر چــه ســریعتر پــروژه انتخــاب میشــود.
در همیــن راســتا ،وزارت اقتصــاد و انــرژی آلمــان بــه
صــورت بســیار محــدود نســبت بــه انتخــاب مدیــران
موفــق حوزههــای مختلــف صنعــت و تجــارت در
ســال  2019بــرای شــرکت در یــک دورهی آموزشــی
اقــدام نمــود .اینجانــب ،بــه عنــوان نماینــدهی حــوزهی
کاری انرژیهــای تجدیدپذیــر در ایــران بــرای
شــرکت در یــک دوره ی  26روزه در کشــور آلمــان،
شــامل برگــزاری نشســتهای تجــاری ،بازدیــد از
کمپانیهــای معتبــر و آمــوزش در خصــوص مباحــث
مدیریتــی و نحــوهی تعامــل و تجــارت با کشــور آلمان
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دوره شــامل بازدیدهــای گروهــی ،آمــوزش گروهــی
بــه صــورت فشــرده و روزانــه و بازدیدهــای
شــخصی میشــد .اینجانــب از  45روز پیــش از ســفر
اقــدام بــه انتخــاب ،مذاکــره و تنظیــم قــرار مالقــات بــا
شــرکتهای مدنظــر خــود در حــوزهی انرژیهــای
تجدیدپذیــر کــردم و از آنجایــی کــه در ابتــدا بیشــتر
شــرکتهای بســیار بــزرگ را انتخــاب میکــردم،
بعضــ ًا بــرای هماهنگــی بــه جهــت شــرایط خــاص
ایــران دچــار مشــکل میشــدم .در ســفری کــه بــه
کشــور آلمــان داشــتم ،متوجــه شــدم کــه حجــم
باالیــی از مبــادالت تجــاری در ایــن کشــور توســط
شــرکتهای کوچــک و متوســط انجــام میشــود و
ایــن شــرکتها نقــش بهســزایی در پویایــی اقتصــاد
کشــور آلمــان ایفــا میکننــد .بنابرایــن بــا تغییــر
اســتراتژی گزینــش شــرکتها موفــق بــه برگــزاری
 7قــرار شــخصی در شــهرهای مختلــف آلمــان شــدم
و در مقایســه بــا همســفرهای مــن کــه در حــوزهی
دیگــر صنعــت فعالیــت داشــتند ،بیشــترین تعــداد قرار
دیــدار شــخصی را داشــتم.

مجموعــهی دیدارهــای شــخصی و گروهــی ،حجــم باالیــی از
ارتباطــات مفیــد و موثــر بــرای همــکاری در پروژههــای داخــل
ایــران را رقــم زده اســت .عمــدهی مذاکــرات ،متمرکــز بــر احــداث
نیروگاههــای خورشــیدی فتوولتاییــک متوســط و بــزرگ متصــل
بــه شــبکه ،نیروگاههــای کوچــک منفصــل از شــبکه ،بهرهگیــری
از سیســتمهای چندمنظــورهی خورشــیدی بــه منظــور تامیــن
بــرق ،حــرارت و آب شــیرین بــه همــراه تولیــد محصــوالت
جانبــی همچــون هیــدروژن ،امکانســنجی ،طراحــی و احــداث
نیروگاههــای بــادی و تهی ـهی مدلهــای مالــی و ســرمایهگذاری
مرتبــط بــا ایــن حوزههــا بــوده اســت.
ی شــماتیک محــل برگــزاری دیدارهای گروهی و شــخصی
نقشـ ه 
و همچنیــن مســافتهای طــی شــده (بــه تفکیــک زمینــی و هوایی)
در طــول برگــزاری دوره در ادامــه ارائــه شــده اســت.
همچنین لیست برخی دورههای برگزار شده به شرح جدول زیر میباشد.
Expert

Subject

Date

Items

Mr Thomas Starke

How to do business with Germany

19-06-2019

1

Ms Susanne Philippsen

Intercultural Management

20-06-2019

2

Dr. Joerg Keller

Presentation Skills

21-06-2019

3

Mr Christian Wagner

International Project Management

26-06-2019

4

Mr Christian Wagner

Business Plan/Strategic Management

27-06-2019

5

Dr. Joerg Keller

Leadership Management and Change Mangement

28-06-2019

6

برتریهایدوره:
در طــول دوره ،بــا هــدف تســهیل مســایل اجرایــی هــر یک
از شــرکتکنندهها ،بــه طــور دائــم زیــر نظــر یــک فــرد
مســئول فعالیــت میکــرد .ایــن فــرد ،مســئولیت تهیــهی
برنامــه ســفرهای داخلــی ،رفــع مشــکالت احتمالــی در
هماهنگــی بــا شــرکتها ،یــادآوری برنامههــای پی ـشرو
و ارائــهی مشــورت درخصــوص نحــوهی تعامــل بــا
شــرکتها را بــر عهــده داشــتند .نقــش ایــن افــراد بــه
عنــوان تســهیلگر در طــول دوره بســیار پــر رنــگ بــود.
تمــام اطالعــات دوره ،شــامل کوچکتریــن جزییــات از
پیــش ،برنامهریــزی شــده و در اختیــار شــرکتکنندگان
قــرار گرفتــه بــود.
بــرای هر فــرد در ســایت وزارت انــرژی و اقتصاد ،پلتفورم

شــخصی تعریــف شــده بــود کــه عــاوه بــر دسترســی به
تمــام فایلهــای دوره و ارتبــاط بــا ســایر افــراد حاضــر
در برنامــه ،امــکان ارتبــاط موثــر پــس از پایــان دوره را بــا
برگزارکننــدگان فراهــم میکــرد.
تیــم برگــزار کننــده متعهــد بــه ارائـهی خدمــات کامــل تــا
 6مــاه پــس از اتمــام دوره بــه شــرکتکنندگان بودنــد کــه
امتیــاز بزرگــی محســوب میشــود.
امیــد اســت علیرغــم شــرایط نــه چنــدان مناســب فعلــی
جهــت تعریــف پــروژه بــا شــرکتهای اروپایــی ،امــکان
عقــد قــرارداد در حوزههــای مختلــف میســر شــود .تاکنون،
نتایــج قابــل قبولــی در خصــوص دو پــروژه حاصــل شــده
اســت و درصــدد نهایــی کــردن نخســتین قــرارداد هســتیم.
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گزارش

ـن
ـیون بیـ
ـاالنهی فدراسـ
ـس سـ
کنفرانـ
المللــی انجمــن هــای مهندســی
مشــاور (فیدیــک)
مکزیکوسیتی ،مکزیک–  8تا  10سپتامبر 2019

منوچهر عزیزی
کارشناس ارشد معماری
Manoochehr azizi
M. Arch.

عضو کمیته اخالق حرفه ای فیدیک
عضو انجمن معماران بریتیش کلمبیا کانادا
عضو انجمن پسیو-هاوس کانادا

کنفرانــس ســاالنهی فیدیــک امســال در روزهــای  8تــا
 10ســپتامبر  2019در شــهر مکزیکــو ســیتی برگــزار شــد.
موضــوع کنفرانــس امســال فنآوری،توســعهی فــنآوری و
نقــش آن در حرفــهی مهندســی مشــاور بــود.
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چکیدهی موضوعات مطرح شده و جمعبندیهای
انجام شده طی سه روز کنفرانس را میتوان به شرح
زیر برشمرد:
مدیــران و راهبــران حرفــه میبایــد نقشــی اساســی
و موثــر در پیادهســازی و اســتفاده از تحــوالت و
فنآوریهــای نویــن ارائــه شــده داشــته باشــند.
بــا توجــه بــه توســعهی ســریع تکنولــوژی و فـنآوری
اطالعــات ،چشــم انــداز هم ـهی شــرکتهای مهندســی
مشــاور میبایــد بــه ســمت پیــاده ســازی و بــه
روزرســانی ایــن فنآوریهــا باشــد .در حقیقــت ،درک
ایــن واقعیــت ضــروری اســت کــه یــا میبایــد تغییــرات
ناشــی از فنآوریهــای نویــن را انجــام داد و یــا
محکــوم بــه از بیــن رفتــن شــد.
پیشــرفت تکنولــوژی و توســعهی فـنآوری را میبایــد
بــه عنــوان یــک فرصــت در نظــر گرفــت و از آن بــرای
ایجــاد دگرگونــی و بهبــود زندگی مــردم اســتفاده نمود.
از آنجــا کــه کالن شــهرها و شــهرهای هوشــمند،
آینــدهی ناگزیــر شــهرهای موجــود هســتند ،ایــن
موضــوع میتوانــد فرصتــی اســتثنایی بــرای فعالیــت
شــرکتهای مهندســی مشــاور در آینــدهی نزدیــک
محســوب شــود.
از تکنولــوژی و فنآوریهــای نویــن مــی بایــد
بــرای شفافســازی و پیادهســازی مدیریــت اخــاق
حرف ـهای بــه منظــور مبــارزه بــا فســاد بهــره گرفــت.
در نهایــت ،اهمیــت و نقــش فیدیــک در یکپارچهســازی
جهانــی ایــن رویکردهــا مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.
همچنیــن در خــال برگــزاری کنفرانــس ،در بعــد از
ظهــر روز یکشــنبه  8ســپتامبر جلســات حضــوری
کمیتههــای مختلــف فیدیــک برگــزار گردید.شــرکت
در نشســت حضــوری کمیتــهی اخــاق حرفــهای
فیدیــک بعــد از ســه ســال (کــه ایــن امــر بــرای بنــده
میســر نشــده بود)فرصــت ارزنــدهای بــود تــا عــاوه
بــر تجدیــد دیــدار دوســتان و همــکاران کمیتــه ،در
خصــوص برنامههــا و اســتراتژی فعالیــت ســال
آینــدهی کمیتــه بحــث و تبــادل نظــر نماییــم.
اطالعات بیشتر کنفرانس شامل سخنرانیهای انجام شده ،عکسها و ویدیوهای کنفرانس از نشانی
www.fidic2019.org

قابل دسترس است.
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مقاله

رضا طهماسبی
کارشناس ارشد معماری

Reza Tahmasbi
Arch. M.sc

منصور صمیمی
دکترای معماری

Mansour Samimi
Ph.D . Arch

آغازی دوباره
*
)(Jump Start
ایســتگاه پمــپ بنزیــن اســتاندارد ایــل ( )Standard Oilمیــس وان دروهــه (Mies van
 )der Roheکــه دیرزمانــی بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده بــود ،براســاس طــرح
نوسـ�ازی یکـ�ی از دفاتـ�ر معمـ�اری مونتـ�رال کانـ�ادا تبدیـ�ل بـ�ه مرکـ�ز اجتماعـ�ات( (�Commu
 )nity centerشــهروندان شــد.

ایستگاه پمپ بنزین در حالت اولیه و اصلی خود

نــام اســتاد معمــاری مدرن میس وان دروهه در سراســر جهــان با شــاهکارهایش در طراحی موزهها،
آســمان خراشهــا و ســاختمانهای عمومــی گــره خورده اســت .بــا این همــه ،کارهای کمتر شــناخته
شــدهی او نیــز هم چون دیگر آثار مطــرح این هنرمند بزرگ از ویژگیهای هنــری واالیی برخوردارند.
ایســتگاه پمــپ بنزیــن اســتاندارد ایــل مونتــرال نمونـهای از این نوع پروژههاســت کــه در ســال 1968
یعنــی یــک ســال قبــل از مــرگ میــس وان در وهــه در کنــار مجموعـهی مســکونی نمونهی نانــز آیلند
( )Nuns’ islandاز کارهای دفتر شیکاگو وی ساخته شد.

*

یافتــن معــادل فارســی مناســب بــرای عنــوان مقالــه در زبــان اصلــی بــا دشــواری پیــش رفــت .بــا آن کــه

«آغــازی دوبــاره» کــه بــه صــورت آزاد از میــان گزینــه هــای محتمــل دیگــر انتخــاب شــده اســت ،ترجمــه ی
دقیقــی نیســت ،امــا مــی توانــد نزدیــک تریــن معــادل بــرای رســاندن پیــام مقــال باشــد.
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از نظــر انــدازه و نمــاد ظاهــری ،ایــن بنــا بــه بارســلون
( )Barcelona Pavilionکــه از کارهــای بنیادیــن چهــل
ســال پیشتــر او بــود شــباهت دارد .پاویــون بارســلون
عصــارهای از کارهــای اروپائــی میــس وان دروهــه را
بــه نمایــش میگــذارد ،در حالــی کــه پــروژهی مونتــرال
عینیــت بیپیرایــهی آرمــان ســرمایهداری آمریــکای
شــمالی اســت .ایــن دو پــروژه بــا بــه نمایــش درآوردن
کشــف بیوقفــه ی ویژگیهــای مصالــح ســاختمانی و

اســو ( )Essoمرکــز خدمــات جدیــدی در محلــی نزدیــک
بــه بزرگــراه ســاخت و فعالیــت تجــاری پمــپ بنزیــن میس
وان دروهــه در ســال  2008بــه نقطـهی پایان خود رســید.
ایــن بنــای خالــی و متــروک کــه تنهــا اســکلتی از آن بــر
جــای مانــده بــود ،ســرانجام در ســال  2009از طــرف
شــهرداری مونتــرال بــه عنــوان میــراث فرهنگــی بــه ثبت
رســید؛ تــا ایــن کــه گــروه معمــاران اف ای بی جــی (Les
 )Architects FABGبهسرپرســتی اریــک گوتیــه

تجلی ایده ها و ارزش های مورد نظر میس وان در روهه (خلوص ،سادگی و تضاد)

ساختارشناســی پای ـهای یــک بنــا ،بــه نحــو موثــری هــم
چــون نقــاط قــوت یــک فعالیــت حرف ـهای برجســته عمــل
میکننــد ،برخــاف پمــپ بنزینهــای پــر زرق و برقــی کــه
در بزرگراههــای سرتاســر کانــادا پراکنــده هســتند ،پمــپ
بنزیــن نانــز آیلند یــک بیانیـهی جســورانهی معمــاری بود.
ایــن طــرح تــک فــام بیــش از آن کــه محلــی بــرای عرضهی
بنزیــن باشــد ،نمــادی از فرهنــگ اتومبیــل بود که با شــکوه
هــر چــه تمامتــر ماشــینهای مراجعــه کننــده را همچــون
قابــی در بــر میگرفــت .بــا ایــن همــه ،در رویارویــی بــا
پیشــرفتهای تکنولوژیک و توســعهی فزاینــدهی نانزآیلند،
ایــن بنــا از انطبــاق بــا شــرایط جدیــد بازمانــد و کارآیــی
خــود را از دســت داد..

( )Eric Gauthierبــرای دمیــدن روح تــازه بــه کالبــد ایــن
یــادگار میــس وان دروهــه و تبدیــل آن بــه ســرای جوانــان
و ســالمندان وارد عمــل شــد.
اریــک گوتیــه در ســال  1990بــا تهیــهی طــرح بــاز
زندهســازی غرفــهی آمریــکا اثــر باکمینســتر فولــر
( )Buckminster Fullerدر نمایشــگاه جهانــی 1967
( )Expo’ 67مونتــرال ،چالشــی مشــابه را از ســر گذرانــده
بــود .او در آنجــا بــا طراحــی اســتادانهی مجموع ـهای از
ســطوح راســت گوشــه در داخــل یــک پوســتهی چنــد
وجهــی ،فضــای کــروی شــکل غرفــه را بــه یــک مــوزهی
زیســت محیطــی (زیســت کــره) تبدیــل کــرد.

SUMMER 2019
www.atec-ir.com

ATEC QUARTERLY

atec.consultants

27

گفتگو
اتــاق ســفید کــه بــرای افــراد باالتــر از  50ســال در نظــر گرفتــه شــده

و بــرای کالس هــای زبــان و طراحــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد

اتــاق مشــکی کــه پــس از بازســازی بــرای میــز هــای پینــگ پنــگ،

بــازی هــای کامپیوتــری وویدیوئــی در نظــر گرفتــه شــده اســت

گوتیــه میگویــد« :در هــر دو پــروژه ،چالــش اصلــی
رســیدن بــه ســادهترین شــیوهی بیــان ،از طریــق
آشکارســازی ماهیــت هــر بنــا و پرهیــز از درگیــر
شــدن در جزئیــات بــود ».او میافزایــد« :نکتـهی کلیــدی
در مــورد پــروژهی پمــپ بنزیــن ،تاکیــد بــر قــدرت
بیــان ســقف آن بود».طــرح میــس وان دروهــه ترکیــب
مســتطیل شــکلی اســت از دو جعبــهی شیشــهای کــه
در دو طــرف ایســتگاه پمــپ بنزیــن در زیــر یــک ســقف
فلــزی صفحــه ماننــد شــناور قــرار دارنــد .رنــگ ســیاه
شــبکهی تیرهــای باربــر و ســتونهای بال پهن ســاخته
شــده از ورقهــای فلــزی جــوش شــده ،در تضــاد بــا
رنــگ ســفید ســقف فلــزی اســت .تضادهــای ناشــی از
حجــم و رنــگ (ســیاه و ســفید) ســقف صــاف جلــب
توجــه کننــدهی ایــن بنــا ،چنــان نیرویــی بــه کار اصلــی
بخشــیده بــود کــه گوتیــه ان را بــا همــان دقــت نظــر
خــاص میــس وان دروهــه ،در طــرح نوســازی خــود بــه
کار گرفــت ،در مرکــز اجتماعــات جدیــد فضاهای بســته
ای کــه در طــرح اصلــی بــه عنــوان تعمیــرگاه اتومبیــل
و فروشــگاه در نظــر گرفتــه شــده بودنــد ،جــای خــود
را بــه اتاقهایــی دادهانــد کــه کفپوشــی از لینولئــوم
( )Linoleumدر دو رنــگ ســیاه و ســفید ،آنهــا را از
یکدیگــر متمایــز میســازد .گوتیــه معتقــد اســت« :بــا
کنــار نهــادن عملکردهــا ،میتــوان بــه یــک بیــان نــاب
در معمــاری رســید».
از آن جــا کــه تجهیــزات داخلــی طراحــی شــده توســط
میــس وان دروهــه مدتهــا پیــش از بیــن رفتــه بــود،
تمــام فضاهــای داخلــی از نــو بــرای اســتفاده کننــدگان
موردنظــر طراحــی شــد و فضــای نســبت ًا وســیع اتاقــی
کــه کــف پــوش آن بــه رنــگ ســفید اســت ،بــرای
فعالیتهایــی نظیــر حــرکات کششــی و رقصهــای
دســته جمعــی بــه شــهروندان مســن اختصــاص یافــت.
کشــیدگی افقــی نمــای شیشــهای شــفاف بــه بلنــدای
تمــام ســاختمان حاصــل اســتقرار بخــش خدمــات در
طرفیــن پــان مســتطیل شــکل آن اســت.
نحــوهی قاببنــدی ســطح پنجرههــا نیــز بــه خوبــی
درهــای قبلــی ورود ماشــین هــا را تداعــی میکنــد .در
گوشـهی دیگــر ســاختمان ،اتــاق کوچکتــری کــه کــف
پــوش آن بــه رنــگ ســیاه اســت ،یــک واحــد منفــرد
خدماتــی را تشــکیل میدهــد.
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کــه گویــی بــه شــکل نامتقــارن در فضــا معلــق اســت.
ایــن بخــش کــه بادقــت هــر چــه تمامتــر تقســیمبندی
اســت ،شــامل یــک دفتــرکار کوچــک ،ســرویسهای
بهداشــتی ،انبــاری و قفسـههایی پــر از وســایل مربــوط
بــه بــازی پینــگ پنــگ ،تماشــای فیلــم و بازیهــای
ویدیویــی اســت.
هماهنگــی موجــود در نمــای شیشــهای باعــث ایجــاد
ارتبــاط بصــری در راســتای طولــی ســاختمان شــده
اســت .خطــوط طولــی المپهــای فلورســنت نیــز
پیوســتگی هــر چــه بیشــتر فضاهــا را تشــدید کردهانــد.
در گذشــته ،روشــنایی مســیر رفــت و آمــد اتومبیلهــا
در زیــر ســقف ســفید و بــراق فضــای سرپوشــیده ،بــا
اســتفاده از المپهــای روکار تامیــن میشــد .گوتیــه
اســتفاده از ایــن شــیوهی نورپــردازی را بــه فضــای
داخلــی ســاختمان تعمیــم داد تــا خطــوط پوســتهی
نورانــی در الیههــای شیشــه و آهــن جــاری شــوند.
گوتیــه میگوید«:توهمــی بیــش نیســت اگــر فکــر
کنیــم ایــن بنــا بایــد بــدون تغییــر و دســت نخــورده
باقــی بمانــد ».او مــی افزاید«:هماهنــگ کــردن ایــن
پــروژه بــا شــرایط زمانــی فعلــی ،یــک نیــاز اســت ».بــا
ایــن وجــود ،حتــی در مــورد موضــوع بــه ظاهــر کــم
اهمیــت تهویـهی ســاختمان ،گــروه معمــاران اف ای بــی
جــی در ارج نهــادن بــه دیــدگاه میــس وان دروهــه در
زمینــهی کمینــه گرایــی ( ،)Minimalismمهــارت قابــل
توجهــی از خــود نشــان داد .بــه کارگیــری انــرژی زمیــن
گرمایــی ،)Geothermal heating(1نیــاز بــه اســتفاده
از رادیاتورهــای بدقــواره را برطــرف کــرد؛ و زمین ـهی
حــذف سیســتم تهویــه هــوا را بــه نحــو مطلوبــی فراهــم

ســاخت .طراحــی دریچههــای ورودی هــوای تــازه (بــه
عنــوان تنهــا عنصــر در معــرض دیــد) در جــای گزینــی
بــا پمپهــای (بنزیــن) ســابق ،اشــاره هوشــمندانهای بــر
عملکــرد قبلــی بناســت.
مداخلــه ی گــروه معمــاران اف ای بــی جــی بــدون شــک
روی آوردن بــه ایــن قــول مشــهور اســت کــه «ســادگی
عیــن زیبایــی ســت» )Less is more( 2.بــه نظــر میرســد
ایــن طــرح بــا فضاهــای بیپیرایــه و تــک فــام و ســازهی
بــزرگ خــود ،بــه هــدف معمارانـهی فراتــر از یــک بنــای
کارکــردی دســت یافتــه باشــد .بــا ایــن همــه ،فضاهــای
داخلــی کنتــرل شــده و تــا حــدودی فروتنانــه پــروژه ،در
کارکــردی دو گانــه ،دقــت نظــر مبتنــی بــر کمینهگرایــی
موجــود در کارهــای اخیــر میــس وان دورهــه و
نیــز فراهــم آوردن پسزمینــهای آرام بــرای انجــام
فعالیتهــای روزمــرهی مرکــز اجتماعــات جدیــد را
برجســته میســازند .خاطــرهی پمــپ بنزیــن اســتاندارد
ایــل فرامــوش نخواهــد شــد؛ شــروع بــکار پــروژهی
جدیــد نیــز بــه درســتی روشــن خواهــد کــرد کــه ایــن
بنــا بــه ارزشــی واالتــر دســت یافتــه اســت .حــرکات
یــوگا بــر تشــکچههای رنگارنــگ ،بازیهــای در حــال
انجــام بــر صفحــات بــزرگ کامپیوتــری و قفســههایی
کــه پــس از گشــوده شــدن انبوهــی از ســیمهای رابــط،
راکتهــای پینگپنــگ و وســایل مربــوط بــه بازیهــای
کامپیوتــری را عرضــه میکننــد ،بــه اتاقهــای مجموعــه
جــان دوبــارهای میبخشــند .رویکــرد امانــت دارانــهی
گوتیــه و همکارانــش ،ضمــن تثبیــت قاطعان ـهی موقعیــت
امروزیــن ایــن میــراث ،موجبــات بهرهبــرداری متناســب بــا
نیازهــای اســتفاده کننــدگان را نیــز فراهــم ســاخته اســت.

 -1اصطالحــی اســت کــه در ســال  1947توســط میــس وان دروهــه بــه عنــوان دســتورالعمل طراحــی مینــی مالیســتی بــه کار
گرفتــه شــد.

 -2انــرژی زمیــن گرمایــی بــه انــرژی حرارتــی کــه در پوســته جامــد زمیــن وجــود دارد ،گفتــه مــی شــود .ایــن اصطــاح ریشــه
یونانــی داشــته و از کلمــان زمیــن و حــرارت تشــکیل شــده اســت ،در واقــع  ،زمیــن منبــع عظیمــی از انــرژی اســت کــه حــرارت
در هســته آن بــه بشــی از  5000درجــه ســانتیگراد مــی رســد .حــرارت زمیــن بــه طــرق مختلــف از جملــه فــوران آتشفشــان،

چشــمه هــای آبگــرم ،آب فشــانها ،و نیــز گل فشــانها در اثــر کاهــش چگالــی زمیــن و خاصیــت رســانایی ،از بخــش هایــی از
زمیــن بــه ســطح آن هدایــت مــی شــود.

درجــه حــرارت زمیــن بــا توجــه بــه عمــق زمیــن بــه صــورت غیــر خطــی زیــاد مــی شــود (بــا تقریــب خطــی هــر  100متــر 3

درجــه ســانتی گــراد) انــرژی زمیــن گرمایــی بــه عنــوان یکــی از انــواع منابــع انــرژی تجدیدپذیــر (بــر خــاف ســایر انــرژی هــای

تجدیدپذیــر) محــدود بــه فصــل ،زمــان و شــرایط خاصــی نبــوده ،بــدون وقفــه قابــل بهــره بــرداری اســت.
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بدآمد سیالبهای ویرانگر
فروردین 1398
بخش دوم

پــس از تعییــن خســارت هــا (بگیریــم  55000میلیــارد تومــان) و تعییــن ســهم
هــر شــهر و روســتا و منطقــه از ایــن مبلــغ ،پرســش هــای بعــدی چنیــن انــد :ایــن
هزینــه هــا از کــدام منابــع تأمیــن میشــود و بازســازیها توســط چــه ســازمان هــا
(یــا ســازماندهی هــا) و بــا مســئولیت چــه نهــادی انجــام میشــود؟ نظــارت بــرای
کارآمــدی ،ســامت ،صداقــت و رعایــت جنبــه هــای حقوقــی را چــه ســازمانی بــر
عهــده دارد؟
تــا آنجــا کــه بــه منابــع تأمیــن مالــی مربــوط اســت ،ایــن منابــع را بــه شــرح زیــر
معرفــی و بررســی مــی کنــم.
1ـ در بودجــه معــادل  5درصــد از کل درآمدهــای بودجــه بــرای هزینــه هــای
غیرمترقبــه پیــش بینــی شــده اســت .کل بودجــهی ســال  1398معــادل 520000
میلیــارد تومــان اســت کــه  5درصــد آن بــه  26000میلیــارد تومــان بالــغ مــی شــود،
یعنــی معــادل  47درصــد از خســارت هــای وارد آمــده و  40درصــد کل خســارت
هــا ،شــامل عــام المنفعــه اســت .بودجــه ی عمومــی کشــور مــازاد نــدارد و برعکــس،
بنــا بــه بــرآورد مــن ،بــا چیــزی در حــدود  80هــزار میلیــارد تومــان (بیــش از 15
درصــد از بودجــه) کســری رو بــه رو خواهــد بــود .بنابرایــن بــر مبنــای بودجــه،
دولــت بایــد بــه جســتجوی منابــع واقعــی برآیــد.
2ـ اســتفاده از محــل ذخایــر توســعه (ذخایــر ارزی) کــه البتــه مقــدار موجــودی واقعــی
ایــن منابــع روشــن نیســت .قبــل از آخریــن برداشــت بــا موافقــت مقــام رهبــری مبلــغ
موجــود ،کمتــر از  10میلیــارد دالر پیــش بینــی مــی شــد ـ گرچــه کل ذخایــر ارزی
شــامل مطالبــات کشــور مــی توانــد بیــش از آن باشــد .بــه هــر روی در حــدود 3/5
میلیــارد دالر بنــا بــه آخریــن تصمیــم و بیشــتر بــرای تأمیــن برخــی نیازهــا برداشــت
مــی شــود .بنابرایــن ،مانــده ی ایــن ذخایــر بــه ســختی بــه  6میلیــارد دالر مــی رســد.
ضمنـ ًا اســتفادهی مجــدد از ایــن صنــدوق بایــد پــس از ایــن کــه دسترســی بــه همــه ی
منابــع دیگــر واقعـ ًا محــدود بــود ،صــورت گیــرد.
فصلنامه آتک
خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا
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3ـ راه دیگــر بــرای تأمیــن منابــع تصویب ســریع مقــررات و
قوانیــن مالیاتــی ،هــم از منابــع پیشــین و هــم از منابــع جدید،
و اجــرای آن در همیــن ســال اســت .چنــد نکت ـهی مهــم در
اینجــا مطــرح مــی شــود)1 :ایــن روش زمــان بــر اســت کــه
بــا بیشــترین ســرعت و بهتریــن شــرایط دردی از مردمی که
بــا آغــاز فصــل گرمــا از همین مــاه در برابــر رنــج و بیماری
گســترده رو بــه رو خواهنــد شــد ،دوا نخواهــد کــرد)2 .بــا
ایــن روش اگــر مالیــات هــا متوجه اقشــار مالیاتی و ســرمایه
گــذاران شــود ،احتمــال مــی رود کــه انگیــزه هــای ســرمایه
گــذاری کاهــش یابــد (دســتکم بنــا بــه نظرکارشناســان
اقتصــادی رســمی وابســته بــه دولــت بایــد چنیــن شــود))3 .
بــا ایــن روش ،اگــر بــار فشــار مالیاتــی متوجــه مــردم عادی
شــود ،فشــار فقــر و محرومیــت افزایــش خواهــد یافــت و
چــه بســا حاصــل جمــع رفــاه اجتماعــی (ناشــی از کاهــش
آن از یــک ســو و افزایــش آن بــه نفــع ســیل زدگان از دیگــر
ســو) کاهــش یابــد )4 .و امــا از همــه مهــم تــر ،ایــن کــه دولت
تمایلــی بــه افزایــش یــا افزایــش جــدی بــار فشــار مالیاتی بر
صاحبــان ثــروت نــدارد .بــه ایــن ترتیب ،بــه طور کلــی روش
مالیــات گیــری در ایــن مرحلــه از نیــاز بــه کار نخواهــد آمــد.
4ـ روش دیگــر ،تغییــر ســاختار هزینــه هــای پیشــبینی
شــده ی فعلــی اســت .امــا پرســش در اینجــا ایــن اســت کــه
از کــدام هزینــه هــا بایــد کــم کنیــم و بــر کدامهــا بیفزاییــم؟
در ایــن مــورد مبنــای انتخــاب ،تعلــق ایدئولوژیــک و پایــه ی
طبقاتــی آن اســت .مــی توانیــم بگوییــم برخــی هزینــه هــای
برخــی ســازمانهای متعلــق بــه شــماری از دســتگاه هــا را
بایــد کم کنیــم و از امتیازهای ســنگین مســئوالن و شــاغالن
آن بکاهیــم و در ایــن برهــه ی حســاس و پــر نیــاز بــه
مصــرف نیازهــای مــردم ســیل زده برســانیم .امــا واضــح
اســت کــه ســاختارهای موجــود چنــان اســت کــه اجــازه ی
ایــن اقــدام را نمــی دهنــد .حفــظ این ســاختارها بســیار جدی
تلقــی میشــود .معمــو ً
ال میشــنویم کــه برخــی هزینــه هــا
مهــم ترنــد ،زیــرا بقــای تمامــی کشــور در گــروی آن اســت.
انتخــاب نهایــی ،البتــه بســتگی بــه درجــه ی تــوان نســبی
دولــت دارد .بــه نظــر مــن امــا ،ایــن جابــه جایــی هــا ممکــن
اســت پاســخگوی همــه ی نیازهــای ســیل زدگان نباشــد،
امــا پاسـخگوی چیــزی در حــدود  25درصــد آن ،بــه ویــژه
آنچــه مبــرم و حیاتــی اســت ،خواهــد بــود.

5ـ روش بعــدی کــه بــه نظــر مــن مــی توانــد مؤثرتریــن و
کارآمدتریــن باشــد ،امــا مقاومــت نیــز در برابــر آن بســیار
بــاال اســت ،اســتفاده از منابــع بنــگاه هــا و مؤسســات شــبه
دولتــی یــا خــاص اســت .ایــن منابــع فراوانانــد و حتــی اگــر
بهــره وری اقتصــادی هــم داشــته باشــند (کــه البتــه نمــی
تــوان نــرخ بازدهــی اقتصــادی واحدهــای زیــر مجموعــه
شــان را کامـ ً
ا روشــن ســاخت) ،ایــن بهــره وری اقتصــادی
در مقابــل بهــره منــدی اجتماعــی مــردم ،یعنــی حقــوق مردم
نیازمنــد و بخشــی از صاحبــان واقعــی ایــن ســرزمین ،چیــز
زیــادی نیســت.
از همــت همگانــی ســخن بگوییــم ،بــه کار افتــادن ایــن همــت،
کــه بــه رغــم روحیه هــای مأیــوس و دلســرد شــده و منفعت
طلــب ،کــه در جامعــه جــاری شــده انــد ،هنــوز در اعمــاق
جامعــه حضــور دارنــد ،نیــاز بــه برقــراری نظــم دموکراتیک
در جامعــه دارد .مــردم بایــد بــرای همدلــی و همــکاری هــای
هدفمنــد و در جهــت منافــع خودشــان دستشــان باز باشــد.
در ایــن صــورت ،چــه بســا یــاری هــا و امدادهــای کوتــاه
مــدت ومیــان مــدت مردمــی بتوانــد مقــداری خیلــی بیــش
از آنچــه فع ـ ً
ا بــه شــکل هــا مختلــف از ســوی بخشــی از
الیــه هــای ثروتمنــد ،معمولــی بــه منظــور «اعــام وفــاداری»
عملــی مــی شــود ،برســد .یــاری هــای مردمــی در واحدهــای
محــل هــای و همســایگی و هــم شــهری مــی تواننــد پیــش
از حضــور نیروهــای ســازمان یافتــه بــه نجــات هــای مؤثــر
اقــدام کننــد.
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نبایــد مــردم را از ایــن همدلــی هــا بــاز داشــت ،بلکــه بایــد
مشوقشــان بــود و بــه آنــان نیــرو داد.
دولــت نیــاز بــه ایجــاد یک ســتاد منســجم بــا مدیریــت مقتدر
و ثابــت و مرکــزی بــرای بحــران دارد .همــه ی دســتگاهها
شــامل دســتگاه هــای نظامــی بایــد بــه آن گــردن بنهنــد .از
همــه مهمتــر ،بازگردانــدن اعتمــاد عمومــی اســت بــرای جلب
و توزیــع و بــه ویــژه ،عملیــات ســریع و کارآمد نجــات اولیه،
ایــن ســتاد بایــد حتــی االمــکان مجهــز باشــد و بتوانــد بــا
صــدور فرامیــن ســریع امکانــات دســتگاهها و ســازمانها
و بخــش هــای دیگــر را بــه صورتــی هماهنــگ بــه خدمــت
فــرا بخوانــد .کمــک های خارجــی بایــد صادقانــه و بــی
سیاســی کاری وابســته در چهارچــوب حیثیــت اجتماعــی
همــه ی مــردم فراخوانــده شــوند .ســیل بندهــا را نبایــد پــس
از وقــوع ســیل بنــا کــرد .نبایــد بگذاریــم دســت انــدازی بــه
دارایــی هــای عمومــی موجــب شــود کــه مســیل هــا بســته
شــوند و در محــل آنهــا ســاختمان ســازی هــای فقیرانـهی
مــردم محــروم یــا منفعــت طلبانــهی گروهــی معــدود بنــا
گــردد .فردوســی خــوش گفــت کــه :بــه جویــی که یــک روز
بگذشــت آب  /نســازد خردمنــد از او جــای خــواب
مــی مانــد بحثــی در زمینــه ی جامعــه شناســی .نادیــده
گرفتــن ارزش تــاش هــا و زحمــات کســانی کــه بــه جــای
رفتــن بــه تعطیــات نــوروزی ،بــرای یــاری بــه هــم میهــن ان
داغــدار شــده و بــا دیــده بــه آب زدنــد و پراکندن ز هــر دروغ
بــه جــای آن ،در واقعـهی ســیل فروردیــن  98وضعیتی جدی
گرفــت .بــا ایــن وصــف ،واکنــش اجتماعی جــدی و کم ســابقه
ای نیــز شــکل گرفت کــه پرداختن بــه آن را بــرای تحلیل گران
اجتماعــی و اقتصــادی ضــروری ســاخت :عصبانیــت مــردم
در مناطــق ســیل زده کــه از مرزهــای انتقــاد و اعتــراض هــم
گذشــت .بــرای صاحــب نظــران درون واقعــه ،ایــن وضــع آن
قــدر جــدی و ریشـهدار بــود کــه نتــوان آن را بــه کنــش هــای
حســاب گرانه ی ســایت ها و شــایعه ســازان منتســب کرد و
بتــوان برخــی از سیاسـتهای برخــورد بــا آنهــا را بــه طــور
کلــی ـ هــر چنــد نــه بــی اســتثناء ـ نــا وارد دانســت.
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غافلگیــر شــدن مــردم از خشــم طبیعت بــه تنهایی نمــی تواند
ایــن عصبانیــت گســترده را توضیــح دهــد .مردمــی کــه بــه
ایــن مرحلــه مــی رســند ،مردمــی متشــکل از افــراد جــدا از هم
نیســتند ،آنــان وارث درد مشــترک بودند که پیشــاپیش زمینه
ی روح جمعیشــان را نــه تنهــا آزرده و قابــل اشــتعال کــه
حتــی آمــاده ی انفجــار کــرده بود .تقریبـ ًا همهی ســیل زدگان
از الیــه هــای محــروم و فقیــر جامعــه بودنــد (به جز شــماری
از کســانی کــه خــودروی شــان را آب بــرد ،آن هــم نــه کامـ ً
ا
متمایــز) .آنــان پیشــاپیش از گرانــی هــای ناگهانــی در رنــج و
خشــم بودنــد .ســیالبها آتــش خشــم را فــرو ننشــاند ،بلکــه
چــون ریختــن ســوخت مایــع بــر آن عمــل کردنــد.
مــردم در برابــر ســیل خــود را بــی پنــاه دیدنــد .بــی پناهــی
جمعــی ،بســته بــه مــورد ،بــه تــرس و خشــم جمعــی منجــر
مــی شــود .درســت اســت کــه شــماری از واحدهــای نجــات
شــخصی و نظامــی و ســپس واحدهــای امــدادی بــه میــدان
آمدنــد ،امــا شمارشــان ناکافــی بــود .امدادگــران خصوصــی
از انجــام خدمــات انســانی بازداشــته مــی شــدند ،پیوندهــا
گسســته مــی شــد و محاصــره ی ســیل یــاری ها را دشــوار
یــا ناممکــن مــی کــرد .امــا از همــه رنج آورتــر نبــود مدیریت
منســجم و بــی برنامــه و یگانــه بــود .از ایــن کــه مســئوالن
و ســازمان هایــی چنــد ،حتــی در ردهــه ای بســیار بــاال ،بــه
جــای تمرکــز بــر مدیریتــی واحــد ،بــه لجــاج و خصومــت
بــا یکدیگــر مــی پرداختنــد و از ایــن کــه ایــن گونــه وقــت
هــدر مــی شــد و رنــج هــا فــزون ،آتــش خشــم مــردم
هــم فزونتــر مــی شــد .شــماری از دســتگاهها کــه در ذات
خــود ،بایــد اهمیــت فرماندهی متمرکــز و واحد و تقســیم کار
عملیاتــی را بیشــتر از همــه می دانســتند ،خــود را برتــر دیده
و مغرورانــه از انجــام وظایــف تحــت فرمــان دیگــری ـ کــه
ایــن دیگــری فقــط عبــارت بــود از شــماری از دســتگاههای
همیــن کشــور -ســرباز مــی زدنــد و بدیــن ســان بــه رغــم
اقــدام هایــی مفیــد ،بــه جــای امیدزایــی ،بــر یــأس دامــن مــی
زدنــد .یــأس جمعــی نیــز بنــا بــه قواعــد جامعــه شناســی در
نظــام هــای اجتماعــی بــه خشــم جمعــی مــی انجامــد.

مزاحمــت هــا بــر ســر ابتــکار عمــل و خودبــاوری هــای
مردمــی ایجــاد شــده اســت .از زمــان زلزلــه و زمــان و
دقیــق تــر از زمــان اوج گیــری هــم بســتگی یــاری رســان
خودانگیختــه ،شــماری از دســتگاه هــای نظــارت و مهــار
بــه نگرانــی هــای مزمــن دچــار شــدند یــا ایــن نگرانــی در
آنهــا بــه وضــع وخیــم تبدیــل شــد .در مــواردی هدفهــای
مقابلــه بــا ســیل از ســوی دســتگاهها بــه هدفهــای نجــات
و منافــع مــادی خــاص در برابــر جــان و مــال مــردم محروم
و مصیبــت دیــده تعبیــر مــی شــد و چــه بســا اغــراق و نــه
نادرســتی هــم در آن بــود (ماننــد مــورد هورالعظیــم) .بــه هر
حــال وقتــی راه هــای انســانی و حیاتبخــش بــرای همدلــی
و بیــان خویشــتن ،در متــن دگرجویــی هــا ،بســته شــوند،
عصبانیــت عمومــی خشــم عــارض مــی شــود .در مــواردی
مــردم شــاهد بودنــد کــه دخــل و تصــرف هــا در امــوال
عمومــی و حرایــم و مســیل هــا و جنــگل هــا (ماننــد شــیراز
و اســتان گلســتان) موجــب بــه راه افتــادن ســیل و مهــار
ناپذیــری آن شــده اســت.

یکدیگــر اقــدام کردنــد .در جاهایــی آنــان ســرودخوانان و
پــای کوبــان پیــروزی خــود را بر ســیل جشــن مــی گرفتند.
کمــک رســانان ،معترضــان ،منتقــدان ،بــه رغــم مخالفــت ها
و احســاس خطرهــای اولیــه تــا توانســتند از هدفهــای
انســانی خــود پــا پــس نکشــیدند .حاصــل ،عصبانیــت بــود
و یــاس در کنــار اعتــراض و امیــد؛ اولــی گســترده تــر ،ولــی
دومــی عمیــق تــر.
مهــم آن اســت کــه بــرای مقابلــه بــا بحــران بــه بیــداری
عمومــی ،اعتمــاد جمعــی ،اراده ی مردمــی ،ســتاد فعــال
واقعــی و پاسـخگو ،ضــرورت گریــز ناپذیــر همــکاری همــه
ی ســازمانهای عملیاتــی فراخوانــده شــده بــا آن ســتاد،
اســتفاده از نیــروی یــاری بخــش مــردم و بــاز هــم بــه
بیــداری ارادهی عمومــی نیــاز داریــم .حافــظ گفــت:
بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود
زین سیل دمادم که در این منزل خواب است.

بــه هــر روی دیدیــم کــه مــوج اعتراض هــای فــردی و جمعی
بــه بیــان پرخاشــگرانه ی مــردم در اســتان هــای لرســتان و
خوزســتان و گلســتان انجامیــد .این خشــم فقط طــرف توجه
منتقــدان نیــک اندیــش و مــردم خــواه قــرار نگرفــت ،بلکه نظر
رســانه هــای غــرضورز را نیــز جلــب کــرد .بــه طــور کلــی
شــمار زیــادی از واکنشهــا از ســوی دســتگاههای داخلــی،
کــه کمــی بعــد بــه صــورت بازداشــت هــا درآمدنــد ،البتــه بر
ریشــه هــای درد غلبــه نخواهــد کــرد و نمیتوانــد در میــان
مــردم ســره از ناســره را تشــخیص دهــد .ایــن کار ،واکنــش
خشــم فروخــوردهی دیگــری را موجــب خواهــد شــد .بــا این
وصــف ،تمایــل درونــی بــه بهــم آمیــزی جمعــی و همدلــی و
همــکاری انســانی ،توانمندتــر از آن چیــزی بــود که از ســوی
دســتگاه هــای خــاص اندیشــیده مــی شــد .مــردم خودشــان
بــا صرف نیــروی جمعــی و بااســتفاده از امکانــات محدودی
کــه در اختیــار داشــتند ،بــه احــداث ســیل بندهــا ،بــه انحراف
دادن جریــان ســیل بــه ســمت دور دســت هــا و بــه نجــات
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در ایــن مقالــه ســعی داریــم توضیحاتــی درخصــوص سیســتمهای اطفــا حریــق گازی ارایــه
نماییــم .هــدف اصلــی نگارنــده ،ایجاد آشــنایی بیشــتر همــکاران محترم بــا سیســتمهای فوق و
نهایتــا تعامــل ســازندهتر میــان دپارتمانهــای مختلف مهندســی و بــه منظور اتخــاذ تصمیمات
بهینــه جهــت ایمنســازی ســاختمانها میباشــد.
در ابتــدا بــه ماهیــت حریــق پرداختــه میشــود .وقــوع هرآتــش ،نیــاز بــه زمینههــای فیزیکــی و
شــیمیایی محــل وقــوع دارد .اصــو ً
ال عوامــل موثــر در ایجــاد آتشســوزی متعــدد میباشــند،
ولــی بــرای ایجــاد آتــش ،وجــود چهــار عامــل زیــر کــه بــه هــرم آتــش معــروف اســت ،دخالــت
دارنــد و در صــورت حــذف تنهــا یکــی ازآنهــا ،ادامـهی حریــق ممکــن نیســت.
الــف) اکســیژن :حداقــل تراکــم اکســیژن الزم در هــوا بــرای آتشگیــری  16درصــد میباشــد.
امــا بیشــتر حریقهــا در تراکم15درصــد نیــز تــا حــدودی برقــرار میشــوند.
ب) حــرارت :بــرای شــروع هرآتشســوزی لزومـ ًا نیــاز بــه درجـهی حــرارت کافــی میباشــد،
حتــی در مواقعــی کــه حریــق شــروع شــده باشــد ،اگــر حــرارت کاهــش یابــد ،دامنـهی حریــق
محــدود و باالخــره خامــوش میشــود .حــرارت الزم در مطالع ـهی آتشگیــری مــواد بــا دو
اصطــاح تعریــف میگــردد:
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نقط ـهی شــعلهزنی :نقط ـهی شــعله زنــی ،درجــه حرارتــی اســت کــه
در آن درجــه حــرارت ،یــک مــادهی ســوختنی مایــع (یا درحــال تبدیل
بــه مایــع) بــه انــدازه کافــی بخــار میگــردد و بــه محــض نزدیــک
شــدن شــعله یــا جرقــه بــه آن ،شــعلهور شــدن و شــروع حریــق
اتفــاق میافتــد.
درجــهی آتشگیــری :درجــهی آتشگیــری کمتریــن درجــهی
حرارتــی اســت کــه جهــت ادامـهی احتــراق مــادهی ســوختنی مــورد
نیــاز اســت.
ج) مــواد قابــل اشــتعال :تمــام مــوادی کــه بــه نحــوی قابلیــت تجزیــه
و اکسیداســیون اگزومتریــک را دارنــد ،بــه عنــوان مــادهی ســوختنی
قلمــداد میشــوند.
د) واکنشهــای زنجیــره ای :ایــن زنجیــره در تغییــر حالــت مــاده و
ترکیــب مکــرر بــا اکســیژن حاصــل میگــردد و تــداوم آتــش وابســته
بــه آن نیــز هســت.
در گام بعــدی الزم اســت تقســیمبندی مکانهــا از لحــاظ خطــر
حریــق تشــریح شــود .بــر ایــن اســاس ،فضاهــا بــه  3دســتهی کلــی
تقســیم میشــوند:
مکانهــای کــم خطــر :در ایــن مکانهــا دانســیتهی مــواد ســوختنی
حداکثــر  KG/M250اســت .فضاهایــی چــون منــازل ،مــدارس،
بیمارســتانها ...از ایــن دســته محســوب میشــوند.
مکانهــای بــا خطــر متوســط :در ایــن فضاهــا دانســیتهی مــواد
ســوختنی بــه طــور متوســط  50-KG/M2100اســت .بــه عنــوان مثال
پارکینــگ ،انبارهــای کوچــک صنایــع غیرحســاس و انبار پوشــاک در
ایــن رســته طبقهبنــدی میشــوند.
مکانهــای پرخطــر :فضاهایــی بــا دانســیتهی مــواد ســوختنی بیــش
از  KG/M2100در ایــن طبقــه جــای میگیرنــد .از آن جملــه میتــوان
بــه انبارهــای بــزرگ چــوب ،مخــازن ســوخت ،کارخانههــای تولیــد
مــواد آلــی ،رنــگ و پالســتیک  ...اشــاره نمــود.
از دیگر شاخصههای مهم در اطفا حریق ،آگاهی از دستهبندی
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دســتهی  :Dحریقهــای ایــن دســته ناشــی از فلــزات ســریع ًا
اکســید شــونده ماننــد منیزیــوم ،ســدیم ،پتاســیم و امثــال آن
میباشــد و خامــوش کنندههــای مناســب بــرای اطفــا آنهــا
بــا عالمــت ســتاره زرد رنــگ  Dمشــخص میشــوند.
دســتهی  :Eایــن دســته شــامل حریقهــای الکتریکــی
میباشــد کــه عمومـ ًا در وســایل الکتریکــی یــا الکترونیکــی
رخ میدهــد.
بــه منظــور انتخــاب سیســتم مناســب جهــت اطفــا حریــق،
آشــنایی بــا مکانیــزم عملکــرد مــواد خاموشکننــدهی آتــش
هــم حائــز اهمیــت اســت .بــه طورکلــی میتــوان گفــت کــه
اطفــا حریــق بــا چهــار مکانیــزم مختلــف صــورت میگیــرد:
الف) مواد سرد کننده :مانند آب وCO2
ب) مواد خفه کننده :مانند کف ،C02،خاک ،ماسه و خاک
انــواع حریــق اســت .بــرای ســهولت در پیشگیــری و کنتــرل
آتــش ،حریقهــا را برحســب ماهیــت مــواد ســوختنی بــه
دســتههای مختلفــی تقســیمبندی میکننــد .مراجــع رســمی
در آمریــکا و ژاپــن ،حریــق را در چهــار دســته ( C ،B ،Aو
 )Dو در اروپــا و اســترالیا بــه پنــج دســته ( D ،C ،B ،Aو )E
تقســیمبندی میکننــد.
دســتهی  :Aایــن نــوع آتشســوزی از ســوختن مــواد
معمولــی قابــل احتــراق ،عمومــ ًا جامــد و دارای ترکیبــات
آلــی طبیعــی یــا مصنوعــی حاصــل میشــود .از آن جملــه
میتــوان بــه کاغــذ ،چــوب ،پارچــه ،پالســتیک و امثــال آن
اشــاره کــرد .عالمــت خامــوش کنندههــای آن ،مثلــث ســبز
رنــگ بــا نشــان  Aمیباشــد.
دســتهی  : Bایــن آتــش در اثــر ســوختن مایعــات قابــل
اشــتعال یــا جامداتــی کــه بــه راحتــی قابلیــت مایــع شــدن
دارنــد (عمومــ ًا مــواد نفتــی و روغنهــای نباتــی) پدیــد
میآیــد .مشــخصه خامــوش کنندههــای آن ،مربــع قرمــز
رنــگ بــا عالمــت  Bمیباشــد.
دســتهی :Cایــن دســته شــامل آتشســوزی ناشــی از گازها
و مایعــات یــا مخلوطــی از آنهاســت کــه بــه راحتــی قابلیت
تبدیــل بــه گاز را دارنــد ،ماننــد گاز مایــع یــا گاز شــهری.
خامــوش کنندههــای مربوطــه بــا عالمــت  Cدر مربــع آبــی
رنــگ مشــخص میشــوند.
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ج) مواد رقیق کننده هوا :مانند  N2و CO2
د) مــواد محــدود کننــده واکنشهــای زنجیــرهای شــیمیایی
(هالــن و پودرهــای مخصــوص)
بــا توجــه بــه ایــن کــه موضــوع نوشــتهی حاضــر
سیســتمهای اطفــا گازی میباشــد ،از ایــن میــان ،صرفــا بــه
خامــوش کنندههــای گازی پرداختــه میشــود.
خامــوش کنندههــای گازی بــه ســه دســتهی اصلــی تقســیم
میشــوند:
گازCO2
( INERT GASگازهای بی اثر)
هالنها و مشتقات آنها
گاز: CO2
دی اکســید کربــن ،گازی اســت غیرقابــل احتــراق ،بیبــو ،غیر
ســمی و ســنگینتر از هــوا کــه دارای چگالــی  1/5بــوده و
هادی الکتریســیته نیست .مکانیســم عملکرد آن ،هنگام حریق
بــه ســه صــورت اســت :اول خفهکــردن آتــش بــا تشــکیل یک
الیــه مقــاوم در مقابــل عبــور هــوا؛ دوم رقیــق کردن اکســیژن
در اطــراف محوطـهی حریــق و ســوم ســرد کردن آتــش .دی
اکســید کربــن هنــگام تبدیــل فاز بــه ازای یــک کیلوگــرم مایع،
بــه  0/5مترمکعــب گازافزایــش پیــدا میکند.

ایــن نســبت مایــع بــه گاز حــدود 450برابــر اســت .تبدیــل فــاز
از مایــع بــه گاز نیــز گرمــای زیــادی را جــذب میکنــد .این گاز
در مواقعــی کــه مــادهی ســوختنی قــادر بــه تولیــد اکســیژن
بــرای ادامـهی حریــق اســت ،کاربــرد موثــری نــدارد .از دیگــر
خصوصیــات گاز  ،CO2آن اســت کــه باعــث خســارت بــه
مــواد موجــود در محیــط حریــق نمیشــود ،لــذا در مــواردی
کــه مــواد بــا ارزش دچارحریــق شــدهاند ،ایــن گاز مناسـبتر
از آب اســت CO2 .بــرای حریقهــای الکتریکــی و الکترونیکــی
بســیار مناســب اســت (دســتهی  .)Eزیــرا بــه دلیــل عــدم
هدایــت بــرق و عــدم وجــود مــواد باقیمانــده باعــث اتصــال
یــا خرابــی در سیســتمهای حســاس نمیگــردد .جهــت اطفــا،
بــه طــور عمومــی بــرای تمــام حریقهــا حداقــل تراکــم CO2
در هــوا بایــد 34درصــد باشــد .تراکــم مذکــور بــرای ایجــاد
اطفــا حریــق در حریقهــای عمقــی ،حداقــل 7دقیقــه و بــرای
حریقهــای ســطحی حداقــل  1دقیقــه اســت CO2 .مــورد
اســتفاده بــرای اطفــا حریــق بایــد دارای خلــوص  99/5درصد
و رطوبــت کمتــر از 0.01درصــد و مــواد روغنــی کمتــر از
 PPM10باشــد .مخــازن  CO2بایــد از نظــر مکانیکــی مقــاوم
و مطابــق بــا اســتاندارد باشــند و در نــوع فشــار پاییــن تــا
 PSI350و در نــوع فشــار بــاال تا  PSI750تحمل فشــار داشــته
باشــد .ســیلندرهای مــورد اســتفاده در شــبکهی مبتنــی بــر
 CO2در ظرفیتهــای  30و  45کیلوگرمــی ســاخته میشــوند.
گازهایبیاثر:
اســاس عملکــرد گازهــای بیاثــر در هنــگام اطفــا ،مبتنــی بــر
خفــه کــردن حریــق از طریــق کاهــش غلظــت اکســیژن اطراف
آتــش تــا حــدود 12درصــد میباشــد .عمدهتریــن ایــن گازهــا
کــه بــا نــام تجــاری IG-541،IG-100،IG-55، IG-0شــناخته
میشــود ،محتــوی  N2،IG-100خالــص اســت .درIG-55
آرگــون و N2بــا درصــد حجمــی مســاوی بــا یکدیگــر
مخلــوط شــدهاند .بــه همیــن شــکل  IG-0فقــط شــامل
آرگــون خالــص بــوده و نهایتــا  IG-541دارای  52درصد ،N2
40درصــد آرگــون و  8درصــد CO2میباشــد .فشــار درون
ســیلندر ایــن خاموشکنندههــا  200بــار یــا  300بــار بــوده
کــه توســط اوریفیــس روی کلکتــور فشــار خــط لولــه تــا 60
بــار کاهــش مییابــد .مزیــت ایــن گازهــا در قیــاس بــا هالنهــا
قیمــت پایینتــر ،عــدم محدودیــت طــول در خطــوط توزیــع و
ســازگاری بــا محیــط زیســت اســت ،امــا بــه هــر حــال ،دارای
قــدرت مهــار آتــش کمتــری هســتند.

ترکیبات هالوژنه :
مــواد هالوژنــه از مشــتقات  CH4یــا  C2H6میباشــند کــه
بهجــای یــک یــا چنــد هیــدروژن ،یــک یــا چنــد عنصــر
هالوژنــه ( )I-Cl-Br-Fجایگزیــن شــدهاند .وجــود
فلیــور در ایــن ترکیبــات بــر پایــداری و بیاثــر بــودن
آنهــا میافزایــد .هالــن در هنــگام اطفــا ،بــدون بهجــای
گذاشــتن اثــرات تخریبــی و باقیمانــده بــه روی مــواد
و دســتگاهها ،میتوانــد بــه طــور موثــری ایفــای نقــش
نمایــد .مکانیســم اطفــای حریــق هالــن تــا حــدودی مشــابه
 CO2بــوده و چــون ســنگینتر از هواســت ،میتوانــد
بــه ســرعت روی حریــق را بپوشــاند و مانــع رســیدن
اکســیژن شــود .بــه عــاوه ،پاشــش ایــن مــواد بــر روی
حریــق میتوانــد باعــث رقیــق شــدن اکســیژن هــوا در
اطــراف حریــق شــود .ایــن مــواد بــا نســبت افزایــش حجم
حــدود  1500برابــر ،حــدود ســه برابــر افزایــش حجــم
بیشــتری نســبت بــه  CO2دارنــد .بــه همیــن دلیــل در
وزن مســاوی ،قــدرت خاموشکنندگــی آنهــا دو تــا ســه
برابــر  CO2اســت .هالــن میتوانــد در هنــگام مجــاورت
بــا آتــش از ســرعت واکنشهــای زنجیــرهای بکاهــد و بــه
صــورت موثرتــری آتــش را مهــار کنــد .بــه همیــن دلیــل
در شــرایط یکســان بــرای خامــوش کــردن آتــش میــزان
مــورد نیــاز ،اثــر هالــن ،کمتــر از یــک -چهــارم میــزان
 CO2اســت .خاموشکننــدهی هالــن بــرای محدودههــای
کوچــک ولــی مهــم تجهیــزات یــا مــواد قابــل اشــتعال
ماننــد ماشــینهای الکتریکــی و الکترونیکــی ،مــواد جامــد
پــرارزش ،ســایتهای دیســپاچینگ ،مراکــز مخابراتــی و
ماننــد آن ،کاربــرد دارد .بیــش از  60نــوع هالــن مختلــف
تولیــد شــده اســت کــه فقــط  4هالــن 1202،1211،1301
و  2404قابلیــت اطفــا حریــق موثــر دارنــد .هالــن 1202
موثرتریــن و ســمیترین و هالــن  1301دومیــن هالــن
موثــر و دارای کمتریــن مســمومیتزایی میباشــد.
عــاوه بــرآن ،طبــق معاهــده هــای بینالمللــی ،خصوصــا
معاهــدهی مونتــرال ،بــه دلیــل اثــرات تخریبــی بــر الیـهی
ازن اســتفاده از هالنهــا محــدود شــده اســت .امــروزه
ترکیبــات موســوم بــه  HFCبــا خــواص مشــابه هالنهــا و
اثــرات تخریبــی بســیار کمتــر ،جایگزیــن هالنهــا شــده
اســت .معروفتریــن ایــن مــواد  HFC 227بــا نــام تجــاری
  FM200میباشــد.
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آشنایی با سامانه ی رایانش ابری

*

ویژگیها ،نیازمندیها و چالشها

چکیده
رایانــش ابــری ( )Cloud Computingیــک مفهــوم جدیــد اســت کــه بــه اســتخری از منابــع
کامپیوتــری مجــازی اشــاره دارد .توســعهی پویــا و مقیاسپذیــر مبتنــی بــر اینترنــت کــه اغلــب
بــه عنــوان یــک ســرویس ارائــه میشــود ،رایانــش ابــری را بــه یــک موضــوع بســیارجالب و قابــل
توجــه تبدیــل کــرده اســت .ســرویس در ایــن ابــر میتوانــد ماشــین فیزیکــی ،ماشــین مجــازی،
نــرم افــزار و  ...باشــد .رایانــش ابــری دارای قــدرت بســیار بــاال ،تنــوع فوقالعــاده و چالشهــای
زیــادی اســت .رایانــش ابــری یــک زیــر ســاخت مناســب بــرای تجــارت و اســتفاده از خدمــات و
برنامههــای کاربــردی در هــر نقطــه از جهــان بــر حســب تقاضــا را فراهــم کــرده اســت .هرچنــد
آینــدهای بــا شــکوه از رایانــش ابــری وجــود دارد ،امــا هنــوز مشــکالت بســیاری در ایــن زمینــه
وجــود دارد کــه بایــد بــرای تحقــق اهــداف آن ،مرتفــع شــود .متاســفانه درکشــور ایــران ،ایــن
فـنآوری و ویژگیهــا و مشــکالت آن بــه خوبــی شــناخته نشــده اســت .در ایــن مقالــه بــه مزایــا و
معایــب و چالشهــای پیــش روی رایانــش ابــری خواهیــم پرداخــت.

مقدمه
محمد صادق مقدس (موسسهی آموزش عالی روبهان) برزین آسا

چــرا از واژهی «ابــر» اســتفاده میکنیــم؟ ابــر ،تصویــری انتزاعــی از شــبکهای
عظیــم و تــودهای کــه حجــم آن ،مشــخص نیســت را دارد .نمیدانیــم
ســختافزارها و نرمافزارهــا کجــا قــرار دارنــد؛ ابعــاد زمانــی و مکانــی
یکایــک اجــزا آن را نمیدانیــم؛ همچنیــن نمیدانیــم از چــه میــزان پردازشــی
تشــکیل شــده اســت ،امــا چیــزی را کــه عرضــه میکنــد ،میشناســیم .در
واقــع ،ایــن شــبکه تمــام جزییــات فنــیاش را از دیــد کاربــران خــود پنهــان
کــرده اســت و شــما بــه جــای حفــظ اطالعــات روی رایان ـهی شــخصی ،آن
را روی ســروری در اینترنــت نگهــداری میکنیــد .در پــردازش ابــری ،تنهــا
وظیف ـهای کــه بــر عهــدهی رایان ـهی شــخصی اســت ،ارتبــاط برقــرار کــردن
بــا ابــر مــورد نظــر اســت کــه بــه ســادگی بــه یــک ســرور اینترنــت اتصــال
دارد و از آن جــا بــه بعــد ،تمــام کار توســط ابــر رایانـهای پــردازش میشــود.

*

ایــن مقالــه در اولیــن کنفرانــس ملــی نــوآوری در مهندســی کامپیوتــر و ف ـنآوری

اطالعــات ،کــه در  21آذر  1393توســط موسس ـهی آمــوزش عالــی شــفق و تحــت
حمایــت «ســیویلیکا» در شــهر تنکابــن برگــزار گردیــده ،انتشــار یافتــه اســت.

فصلنامه آتک
خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا
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معرفی رایانش ابری
تکنولوژیهــای اینترنتــی بــه ســرعت در حــال رشــد اســت و بــه طــور
گســترده مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در ایــن رهگــذر ،اســتفاده
از ســامانهی  cloud computingبــه یــک موضــوع داغ در صنعــت و
دانشــگاه ،بــه عنــوان مکانیســم جدیــد انجــام محاســبات ،در حــال ظهور
اســت .محاســبات بــه عنــوان ابــزاری بــرای پاســخ گویــی بــه نیازهــای
روزمــرهی جامعــه فراهــم شــده اســت .رایانــش ابــری یــک زیر ســاخت
مناســب را بــرای تجــارت و اســتفاده از خدمــات و برنامههــای کاربردی
در هــر نقطــه از جهــان برحســب تقاضــا فراهــم کــرده اســت .بنابرایــن،
رایانــش ابــری بــه منزل ـهی یــک الگــوی جدیــد بــرای تامیــن خدمــات
پویــای محاســباتی ،بســیار مــورد توجــه اســت .بــا اســتفاده از رایانــش
ابــری ،پردازشهــای بســیار بــزرگ میتواننــد بــه راحتــی اجــرا شــوند.
ایــدهی پــردازش ابــری ،همــان تکامل یافتـهی پــردازش موازی ،پــردازش
توزیــع شــده و پــردازش شــبکهای اســت .همـهی خدمــات ارائه شــده در
رایانــش ابــری ،مبتنــی بــر وب اســت .خدمــات مبتنــی بــر وب بــه ایــن
معناســت کــه یــک سیســتم نــرم افــزاری بــرای پشــتیبانی از تعامــل بین
ماشــینها در سراســر شــبکه طراحــی شــود.
یــک ســرویس ،نقط ـهی پایانــی از یــک اتصــال اســت و دارای بعضــی
از انــواع سیســتمهای کامپیوتــری زیربنایــی اســت کــه ارائــهی ایــن
اتصــال را حمایــت میکنــد .خدمــات داخلــی و خارجــی از یــک ســازمان،
معمــاری ســرویسگرا را تشــکیل میدهنــد .ارائــه دهنــدگان ســرویس
ابــری و مصــرف کننــدگان ،دو جهــت ســرویسهای رایانــش ابــری را
تشــکیل میدهنــد .خدمــات متمایــز رایانــش ابــری از جملــه نــرم افــزار
هــای بــا عنــوان خدمــات  ،SaaSپلــت فــرم بــه عنــوان خدمــات ،PaaS
زیــر ســاخت بــه عنــوان یــک ســرویس  IaaSاطالعــات بــه عنــوان یــک
ســرویس  ،InaaSذخیــره ســازی بــه عنــوان یــک ســرویس ،StaaS
پهنــای بانــد بــه عنــوان ســرویس  ،BaaSامنیــت بــه عنــوان ســرویس
 ،SeaaSطراحــی بــه عنــوان یــک ســرویس ،DaaSمحصــول بــه عنــوان
یــک ســرویس  ،ProaaSارتبــاط بــه عنــوان ســرویس  ،CaaSســرگرمی
بــه عنــوان ســرویس  ،EaaSمحافظت به عنــوان ســرویس  ،PraaSبهره
وری بــه عنــوان ســرویس  ،EfaaSمدیریــت زمــان بــه عنــوان ســرویس
 ،TaaSپــاداش بــه عنــوان ســرویس  ،RaaSرویــداد بــه عنوان ســرویس
 EvaaSو ســرویس بــه عنــوان ســرویس  SraaSمیتوانــد ارائــه شــود.
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ویژگیهای رایانش ابری
 -1-3هزینههای کامپیوتری کمتر
شــما بــرای اجــرای برنامههــای کاربــردی مبتنــی بـــر وب،
نیـــازی بـــه اســتفاده از یک کامپیوتر قدرتمند و گران قیمت
نداریــد .از آن جائــی کــه برنامــه هــای کاربــردی بــر روی
ابــر اجــرا می شــوند ،نــه بــر روی یــک کامپیوتــر رو میزی،
کامپیوتر رو میزی شما نیازی بـه تـوان پردازشـی زیـاد یـا
فضــای دیســک ســخت کــه نــرم افــزار بــه آن احتیــاج دارد،
نخواهــد داشــت .وقتــی شــما یــک برنامـهی کاربــردی تحت
وب را اجــرا میکنیــد ،کامپیوتــر شــما میتوانــد ارزانتــر،
بــا یــک دیســک ســخت کوچک تر ،بـــا حافظــهی کـمتـــر و
دارای پردازنــدهی کارآمدتــر باشــد.
 -2-3کارآیی توسعه یافته
بــا وجــود برنامههــای کمتــری کــه منابــع کامپیوتــر شــما،
خصوصــا حافظ ـهی آن را بــه خــود اختصــاص میدهنــد،
شــما شــاهد کارآیــی بهتــر کامپیوتــر خــود هســتید .بــه
عبــارت دیگــر ،کامپیوترهــای یــک سیســتم ابری ،ســریع تر
بــوت و راهانــدازی میشــوند ،زیــرا آن هــا دارای فرآیندها و
برنامههــای کمتــری هســتند کــه بــه حافظــه بــار میشــود.
 -3-3هزینه های نرم افزاری کم تر
بــه جــای خریــد نــرم افزارهــای گــران قیمــت بــرای هــر
کامپیوتــر شــخصی ،شــما میتوانیــد اکثــر نیازهــای خــود
را حتــی رایــگان انجــام دهیــد ،ماننــد .Google Docs
 -4-3ارتقای نرم افزاری سریع و دائم
معمــوال برنامههــای مبتنــی بــر وب بــه صــورت خــودکار
بــه روز و دارای بیشــترین قابلیــت خــود هســتند.

 -5-3سازگاری بیشتر فرمت اسناد
اکثر فرمتها در وب به راحتی قابل دسترسی هستند.
 -6-3ظرفیت نامحدود ذخیره سازی
رایانش ابری ،ظرفیتی نامحدود برای ذخیرهسازی در
اختیار شما قرار میدهد .دیسک سخت  200گیگابایتی
فعلــی کامپیوتــر شــخصی شــما در مقایســه بــا صدهــا
پتابایــت (یــک میلیــون گیــگا بایــت) کــه از طریــق ابــر در
دســترس شــما قــرار میگیــرد ،اصــا چیــزی بــه حســاب
نمیآیــد .شــما هــر چیــزی را کــه نیــاز بــه ذخیــره کــردن
آن داشــته باشــید ،میتوانیــد ذخیــره کنیــد.
فصلنامه آتک
خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا
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 -7-3قابلیت اطمینان بیشتر به داده
بــر خــاف محاســباتی کــه روی سیســتم خــود انجــام
میدهیــد و دیســک ســخت شــما میتوانــد ( crashبــه
حالتــی گفتــه میشــود کــه کامپیوتــر بــه طورکامــل قفــل
مــی شــود و حتمــا بایــد کامپیوتــر را ریســت کــرد) کنــد و
تمــام دادههــای ارزشــمند شــما را از بیــن ببــرد ،کامپیوتری
کــه بــا ابــر در ارتبــاط اســت ،اگــر  crashکنــد ،نمیتوانــد
بردادههــای شــما تاثیــر گــذارد .در دنیایــی کــه تنهــا تعــداد
اندکــی از کاربــران بــه طــور مرتــب و منظــم از داده هــای
مهــم و حســاس خــود نســخهی پشــتبیان تهیــه مــی کننــد،
رایانــش ابــری در زمینــه محافظــت از داده هــا مــی توانــد
بهتریــن باشــد.
 -8-3سهولت دسترسی
شــما مــی توانیــد از هرجایــی کــه یــک کامپیوتــر و اتصــال
اینترنتــی وجــود داشــت باشــد ،بــه ســرعت بــه اســنادتان
دسترســی پیــدا کنیــد و بــه همیــن دلیــل ،نیــازی بــه همــراه
داشــتن آن هــا نخواهیــد داشــت.
 -9-3در اختیــار داشــتن آخریــن و جدیدتریــن نســخه از
ا سنا د
یکــی دیگــر از مزایــای مرتبــط بــا اســناد در رایانــش ابــری
ایــن اســت کــه وقتــی شــما یــک ســند را در خانـهی خودتان
ویرایــش میکنیــد ،ایــن نســخهی ویرایــش شــده ،همــان
چیــزی اســت که وقتــی در محــل کار خود به آن دسترســی
مییابیــد ،مشــاهده میکنیــد .ابــر همــواره ،آخریــن نســخه
از اســناد شــما را میزبانــی مــی کنــد و تــا وقتــی شــما بــه
اینترنتــت و ابــر متصــل باشــید ،هیــچ گاه در معــرض خطــر
اســتفاده از یــک نســخهی تاریــخ گذشــته نخواهیــد بــود.
 -10-3همکاری گروهی ساده تر
به اشــتراک گذاشــتن اســناد ،شــما را مســتقیما بــه همکاری
بــر روی اســناد رهنمــون مــی شــود .بــرای بســیاری از
کاربــران ،ایــن یکــی از مهمتریــن مزایــای اســتفاده از
رایانــش ابــری محســوب مــی شــود ،زیــرا چندیــن کاربــر
بــه طــور همزمــان میتواننــد بــرروی اســناد و پــروژه هــا
کار کننــد ،بــه دلیــل ایــن کــه اســناد بــر روی ابــر میزبانــی
میشــوند ،نــه بــر روی کامپیوترهــای منفــرد .از ایــن رو
همــهی چیــزی کــه شــما نیــاز داریــد ،یــک کامپیوتــر بــا
قابلیــت دسترســی بــه اینترنــت اســت.

 -11-3مستقل بودن از سخت افزار
در نهایــت ،در ایــن جــا بــه بهتریــن مزیــت رایانــش ابــری
اشــاره میکنیــم .شــما دیگــر مجبــور نیســتید بــه یــک
شــبکه یــا یــک کامپیوتــر خــاص محــدود باشــید .کافــی
اســت کامپیوتــر خــود را تغییــر دهید تــا ببینیــد برنامههای
کاربــردی و اســناد شــما کمــاکان و بــه همــان شــکل قبلــی،
بــر روی ابــر در اختیــار شــما هســتند .حتــی اگــر از ابــزار
قابــل حمــل نیــز اســتفاده کنیــد ،بــاز هــم اســناد بــه همــان

شــکل در اختیــار شــما هســتند .دیگــر نیــازی بــه خرید یک
نســخهی خــاص از یــک برنامــه بــرای یــک وســیله نداریــد
.فرقــی نمــی کنــد کــه شــما از چــه نــوع ســخت افــزاری
اســتفاده مــی کنیــد ،زیــرا اســناد محیــط ابــر اجــرا مــی
شــود بــه کاربــران ارائــه مــی شــود سرویســی کــه شــما
بــا و برنامــه هــای کاربــردی شــما در همــه حــال بــه یــک
شــکل هســتند .اســتفاده از مرورگــر خــود بــه آن دســت
پیــدا مــی کنیــد.

 -4مکانیزیمهای اصلی
پــردازش ابــری در واقــع ،اســتفاده از فــنآوری
اطالعــات بــه صــورت یــک «ســرویس» اســت .همــان
طــور کــه در شــکل ( )1میبینیــد ،ابــر از ســه مکانیــزم
(ســرویس) اصلــی تشــکیل شــده اســت.
 -1-4ســرویس زیــر ســاختی (infrastructure as a
IaaS )Service
ســرویس زیــر ســاختی ،امکانــات دخیرهســازی و
پردازشــی را بــه صــورت ســرویسهای اســتاندارد در
شــبکه بــه مــا میدهــد ،هــدف ایــن بســتر ،آمــاده کــردن
ســرورهای مــورد نیــاز ســازمان هــا بــه صــورت فیزیکی
و مجــازی اســت.
 -2-4ســرویس پلتفرمــی �PaaS (platform as a Ser
)vice
ایــن ســرویس ،یــک الیــهی ،نرمافــزاری را بــه صــورت
بســته ارائــه میدهــد کــه میتــوان از آن بــرای تولیــد
ســرویسهای ســطح باالتــر اســتفاده کــرد .در واقــع در
ایــن بســته ،مجموع ـهای از حداقلهــای مــورد نیــاز بــرای
ســاخت یــک برنام ـهی خصوصــی و ارائ ـهی آن ،توســط
ابــر مهیــا میشــود .ســرویسهای پلتفرمــی شــامل میــان
افــزار ،امکانــات جمیــع ،تبــادل پیغــام ،اطالعــات و تنطیــم
اتصــال میباشــد .یــک مثــال خــوب میتوانــد موتــور
تولیــد نــرم افــزار  Google appsباشــد .ســرویس
 Google Appsمیتوانــد امکانــات پایــه ای قدرتمنــدی
را بــرای توســعهی نــرم افزارهــای کاربــردی در اختیــار
مــا قــرار دهــد.
 -3-4ســرویس نــرم افــزاری SaaS (software as a
)Service

ســرویس نــرم افــزاری یــک برنامــه کاربــردی کامل اســت
کــه بــه درخواســت کاربــر ارائــه مــی شــود .یــک پــردازش
منفــرد از یــک نــرم افــزار در محیــط ابــر اجــرا مــی شــود
و بــه چندیــن کاربــر نهایــی ،یــا ســازمان هــای مشــتری
ســرویس مــی دهــد .برنامــه کاربــردی کامــل اســت کــه
بــه درخواســت کاربــر ارائــه مــی شــود .یــک پــردازش
منفــرد از یــک نــرم افــزار در محیــط ابــر اجــرا مــی شــود
و بــه چندیــن کاربــر نهایــی ،یــا ســازمان هــای مشــتری
ســرویس مــی دهــد.
 -5نیازمندی ها و نقاط ضعف رایانش ابری
چندیــن دلیــل وجود دارد که ممکن اســت با اســـتناد بـــه آن
هـــا شــما نتوانید از رایانش ابری اســتفاده کنید:
 -1-5نیاز به اتصال دائمی به اینترنت
در صورتــی کــه شــما نتوانیــد بــه اینترنــت متصــل شــوید،
رایـــانش ابــری غیر ممکن خواهــد بود .از آنجایی که شـــما
بایـــد بـرای ارتبـــاط بـــا برنامههای کاربردی و اسناد خود
بــه اینترنــت متصــل باشــید ،اگــر ارتبـــاط اینترنتی نداشــته
باشــید ،نمیتوانیــد بــه هیــچ چیــزی ،حتی اســناد خودتـــان
دسترســی پیــدا کنیــد .نبود یــک ارتبــاط اینترنتی بــه معنای
نبــود کار اســـت .وقتــی شــما افالین هســتید ،رایانــش ابری
کار نمیکنــد.
 -2-5اتصال های اینترنتی کم سرعت
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بــه همــان شــکلی کــه در بــاال اشــاره شــد ،یــک ارتبــاط
اینترنتــی کــم ســرعت ،نظیر نمونـهای کــه در ســرویسهای
 Dial upدیـــده مـیشـــود ،در بهتریــن حالــت ،اســتفاده از
رایانــش ابــری را بـــا دردســـرهای فوقالعـــادهای همــراه
میکنــد و اغلــب اوقــات ،اســتفاده از آن را غیـــر ممکـــن
مـیســـازد .برنامههــای کاربــردی تحـــت وب و همچنـــین
اســـنادی کـــه بـــر روی ابـــر ذخیره شــده انــد بــرای دانلود
شــدن بــه پهنــای بانــد زیــادی نیاز دارنـــد .اگـــر شــما از یک
اینترنــت  Dial upاســتفاده میکنیــد ،اعمال تغییـــر در یـــک
ســند بــا رفتــن از صفحـهای بــه صفحـهی دیگــری از همــان
ســـند ،ممکـــن اســـت بـــرای همیشــه به طول بیانجامــد .به
عبــارت دیگــر ،رایانــش ابــری نیــاز بــه اینترنـــت پرســرعت
دارد و اینترنــت بــا پهنــای بانــد کــم ،جوابگــو نیســت.
 -3-5میتواند کند باشد
حتــی در یــک ارتبــاط اینترنتــی ســریع نیــز ،برنامــه هــای
کاربــردی تحــت وب میتواننــد گاهــی اوقــات کندتــر از
دسترســی بــه همــان برنامـهی نــرم افــزاری از طریــق یــک
کامپیوتــر شــخصی باشــد .تمــام جنبههــای یــک برنامــه،
ازجملـــه اینترفیــس و ســند فعلــی ،بایــد بیــن کامپیوتــر و یا
کامپیوترهــای موجــود بــر روی ابر مبادله شــود .اگــر در آن
لحظه سرورهای ابـــر در معـــرض تهیــهی نسخه پشتیبان
باشــند ،یــا اگــر اینترنت یک روز کند را پشــت ســر بگـــذارد،
شــما نمیتوانیــد بــه همــان دسترســی ســریعی کــه در یــک
برنامه دســـکتاب وجــود دارد ،برســید.
-6انواعمختلفابرها
مرزبنــدی بیــن ابرهــا خــود بــه ســه دســتهی ابــر عمومــی،
ابــر خصوصــی و ابــر ترکیبــی تقســیم میشــود کــه در
شــکل ( )2نشــان داده شــده اســت.

میزبانــی و مدیریــت میشــود .کاربــران شــخصی،
شــرکتها و غیــره میتواننــد بــه آن دسترســی پیــدا
کننــد .ابــر عمومــی ،توصیــف کننــدهی رایانــش ابــری در
معنــای اصلــی و ســنتی آن اســت .ســرویسهای ایــن ابــر،
بــه صــورت دینامیــک و از طریــق اینترنــت و در واحدهــای
کوچــک ،از یــک عرضــه کنندهی شــخص ثالــث تــدارک دیده
میشــود ،عرضــه کننــده ،منابــع را بــه صــورت اشــتراکی
بــه کاربــران اجــاره میدهــد و بــر اســاس مــدل رایانــش
همگانــی و مشــابه صنعــت بــرق و تلفــن ،بــرای کاربــران
صــورت حســاب میفرســتد.
 -2-6ابر خصوصی
در محــدودهی «فایــروال» یــک ســازمان کار میکنــد و بــا
یــک تفــاوت عمــده ،تمامــی امکانــات ،حالــت عمومــی را دارد.
تفــاوت ،ایــن اســت کــه ســازمان یــا شــرکت اســتفاده کننده
خــودش آن را مدیریــت میکنــد و منابــع مــورد اســتفاده
را کنتــرل مینمایــد .از آنجایــی کــه بــه صــورت داخلــی
اســتفاده میشــود امنیــت بیشــتری دارد .در مقایســه بــا
حالــت عمومــی نیــاز بــه ســرمایهگذاری ســخت افــزار و
همچنیــن اســتخدام نیــروی متخصــص در داخــل ســازمان
دارد .در نتیجــه ،هزینهی بیشــتری نســبت بــه حالت عمومی
خواهــد داشــت.
 -3-6ابر ترکیبی
ایــن ابــر ،همــان گونــه کــه از نامــش پیداســت ،ترکیبــی
از حالــت عمومــی و خصوصــی اســت ،ولــی همچنــان از
فایــروال بــرای تفکیــک دو فضــا اســتفاده میکنــد .یــک
ابــر ترکیبــی متشــکل از چندیــن ارائــه دهنــدهی داخلــی
و یــا خارجــی ،میتوانــد گزینــهی خوبــی بــرای بیشــتر
موسســات تجــاری باشــد .بــا ترکیــب چنــد ســرویس ابــر،
کاربــران ایــن امــکان را دارنــد کــه انتقــال بــه ابــر عمومــی
را بــا دوری از مســائلی ماننــد ســازگاری بــا اســتانداردهای
«شــورای اســتانداردهای امنیــت داده هــای کارت هــای»
پرداخــت آســانتر ســازند
-7چالشهایرایانشابری
-1-7حریمشخصی

 -1-6ابر عمومی
حالــت بــاز بــرای دسترســی عمــوم ،بــا امــکان حفاظــت
توســط «فایــروال» ،توســط کمپانــی ارائــه دهنــده ،کامــ ً
ا
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مهمتریــن بحــث در زمینــهی رایانــش ابــری ،حریــم
خصوصــی افــراد محســوب مــی شــود .زیــرا همـهی افــراد
عضــو ابــر ،اطالعــات خــود را بــرروی ابــر آپلــود مــی کننــد
و بــرای دسترســی بــه آنهــا ،بــه ابــر متصل مــی شــوند .آیا
اطالعاتــی کــه مــا بــر روی ابــر قــرار میدهیــم ،امنیــت دارد

و کســی غیــر از مــا بــه انهــا دسترســی پیــدا مــی کنــد؟ به هر
حــال اطالعــات شــخصی هــر فــرد ،جــزء حریــم خصوصــی
فــرد محســوب مــی شــود و دسترســی غیــر مجاز ســایرین
بــه ایــن اطالعــات اصــا خوشــایند نیســت.
شــرکت هــای پیشــرو در زمین ـهی رایانــش ابــری ،ادعــای
تضمیــن امنیــت اطالعــات کاربــران را دارنــد و بــر ایــن ادعــا
پافشــاری مــی کننــد و مــی گوینــد کــه حریــم شــخصی افراد
در هم ـهی حــاالت تضمیــن مــی شــود .در مقابــل ،منتقــدان
اظهــار مــی کننــد کــه حمــات خــراب کارانــه و نفــوذ بــه
سیســتم هــای اطالعاتــی و هکرهــا ،مــواردی هســتند کــه
همیشــه وجــود داشــته و دارد و نمــی شــود اینهــا را نادیــده
گرفــت .البتــه ایــن نکتــه همیشــه وجــود داشــته کــه هکــر هــا
همیشــه چنــد قدم جلوتــر از فنــاوری حرکــت می کننــد و این
مســاله شــبههای در حریــم خصوصــی اطالعــات بــه وجــود
مــیآورد.
-2-7تضمینحفظهمیشگیاطالعات
اطالعــات افــراد همیشــه بــر روی ابــر قــرار داده مــی شــود و
معمــوال کپــی از آن ،در جایــی وجــود نــدارد و ایــن ،فلســفهی
وجــودی ابــر محســوب میشــود .حــال ،ایــن ســوال پیش می
آیــد کــه «آیــا شــرکت هــا اطالعــات مــا را برای همیشــه حفظ
می کننــد؟»
وقتــی قــرار اســت اطالعــات بــر روی ابــر قــرار داده شــود،
پــس نیــازی بــه کپــی داشــتن از اطالعــات نیســت ،زیــرا دلیل
وجــود ابــر ،راحتــی در کار اســت و ایــن کــه بتوانیــم همیشــه
و در همــه جــا بــه اطالعاتمــان دسترســی داشــته باشــیم.
شــرکت هــای پیشــرو در ایــن زمینــه اظهــار میدارنــد کــه
ســرورهای عظیمــی را بــرای نگهــداری اطالعــات کاربــران
تهیــه کــرده انــد و همــه روزه نیــز بــه ایــن تعــداد افــزوده مــی
شــود و از کلیـهی اطالعــات کاربران نســخه پشــتیبان گرفته
مــی شــود تــا در مواقــع بحرانــی ،هیــچ آســیبی بــه اطالعــات
وارد نشــود.
-8نتیجهگیری
در ایــن مقالــه بــه بررســی تعاریــف اولیــه و اهــداف رایانــش
ابــری پرداختیــم .بــه دلیــل ســطح پاییــن اطالعــات بســیاری
از کاربــران نســبت بــه رایانــش ابــری ،بــه ویژگــی هــا و
نیازمنــدی هــا و چالــش هــای پیــش روی رایانــش ابــری
پرداختیــم و دیدیــم کــه در بخش ویژگی هــای رایانــش ابری،
ویژگی مســتقل بودن از ســخت افزار و دسترســی همشــگی
بــه اطالعــات ،بارزتریــن ویژگــی بــود .در بخــش معایــب ،بــه
دسترســی همیشــگی بــه اینترنــت اشــاره کردیــم کــه نیــاز

اصلــی ایــن ف ـنآوری اســت و در آخــر ،بــه بحــث امنیــت و
حریــم شــخصی کــه یکــی از مهمتریــن چالــش هــای پیــش
روی ایــن ف ـنآوری اســت ،پرداختیــم.
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خبرهاورویدادها
شــرکت شــهر فرودگاهــی امــام
خمینــی(ره) بــا همــکاری شــرکت
 NACO+3Tبــا اعــام فراخــوان در
تاریــخ  15اســفندماه  1396اقــدام بــه
برگــزاری مســابقهای بینالمللــی بــرای
ترمینــال جدیــد فــرودگاه امــام بــا نــام
ایرانشــهر نمــود کــه بــه ایــن منظــور از
 34شــرکت بینالمللــی دعــوت بــه عمــل
آمــد تــا بــا همــکار ایرانــی خــود در ایــن
مســابقه شــرکت نماینــد .از  18شــرکت
مهنــدس مشــاور واجــد شــرایط ایرانــی
نیــز خواســته شــد کــه بــا همــکاری
یکــی از  34شــرکت بینالمللــی خارجــی
در مســابقه مزبــور حضــور یابنــد .در
نهایــت ،چهــار شــرکت بینالمللــی بــا
همــکار ایرانــی خــود بــه شــرح زیــردر
مســابقه شــرکت نمودنــد:
شــرکت معمــاری  GMPاز کشــور
آلمــان بــا همــکار ایرانی خود مهندســین
مشــاور ره شــهر
شــرکت معمــاری  FULSASاز کشــور
ایتالیــا بــا همــکار ایرانی خود مهندســین
مشــاور شــاخهی تجربــی معمــاری
کالنشــهر
شــرکت معمــاری  Hadi Teheraniاز
کشــور آلمــان بــا همــکار ایرانــی خــود
مهنــدس مشــاور هســتهی طراحــی
شــرکت معمــاری  Kinclاز کشــور
کرواســی بــا همــکار ایرانــی خــود
مهنــدس مشــاور بــن ســار
ایــن مســابقه براســاس برنامــهی
زمانبنــدی شــده برگــزار گردیــد و
بــه لحــاظ اهمیــت و بزرگــی پــروژهی
ترمینــال ایرانشــهر ،هیــات داورانــی
متشــکل از زبدهتریــن معمــاران کشــور
انتخــاب و کار بررســی طرحهــا بــه ایــن
هیــات  6نفــرهی داوری ســپرده شــد.
اســامیداورانبــهشــرحزیــرمیباشــد:
فصلنامه آتک
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44

تابستان 98/

www.atec-ir.com

دکتر ایرج اعتصام (رئیس هیئت داوران)

مهندس ایرج کالنتری

مهندس سید رضا هاشمی

مهندس سید محمد بهشتی

مهندس حمید محمد مفیدی

سرکار خانم دکتر نشید بنیان

بــه تشــخیص هیــات داوران ،از  3شــرکت واجــد شــرایط انتخاب شــده،
شــرکت  GMPآلمــان بــا همــکار ایرانی مهندســین مشــاور ره شــهر به
عنــوان برندهی اول مســابقه انتخــاب گردید.
فصلنامــهی آتــک ایــن موفقیــت را بــه همــکار ارزشــمند خــود
«مهندســین مشــاور رهشــهر» تبریــک میگویــد .همچنیــن حضــور
ـدی ســهامدار ارشــد مهندســین مشــاور
ـای مهندس مفیـ
ـاب آقـ
جنـ
آتــک ،در هیــات داوران وزینــی کــه انتخــاب شــده بودند ،را به ایشــان و
بــه هم ـهی همــکاران و مدیریــت آتــک تبریــک عــرض مــی نمایــد.

قــرارداد مطالعــات طراحــی معمــاری ،ســازه و
تاسیســات مرحلــهی اول و ســازهی مرحلــه دوم
پــروژه اداری/تجــاری اســفندیار در تهــران بــه
مســاحت  174000مترمربــع از ســوی کارفرمــای
پــروژه ،شــرکت توســعه عمــران رهــاد منعقــد
گردیــده اســت.
مهندســین مشــاور آتــک بــه عنــوان مشــاور
پــروژهی مراحــل اول و دوم پــروژه اداری /تجــاری
کیانپــارس اهــواز بــه مســاحت  48000مترمربــع از
ســوی کارفرمــای پــروژه ،شــرکت ثامــن ســازهی
عــرش انتخــاب گردیــد.
ـا بــه گفت ـهی کارشناســان اقتصــادی (بــه نقــل
بنـ
از شــبکهی رادیویــی اقتصــاد) ،بازنگــری قانــون
تجــارت ایــران (کــه از ســال  1311بــا اقتبــاس از
قانــون تجــارت فرانســه در کشــور جــاری بــوده)
از ســال  1384توســط مجلــس شــورای اســامی
در دســت انجــام اســت .متــن قانــون در رفــت
و برگشــت بــا شــورای نگهبــان مــورد حــک و
اصــاح قــرار گرفتــه ،قــرار اســت از ابتــدای ســال
 1400اجرایــی شــود .بنــا بــه گفتـهی آگاهــان اتــاق
بازرگانــی ایــران قانــون تجــارت جدیــد بــه صــورت
بنیــادی عــوض شــده کــه البتــه ایــن رویکــرد،
ضمــن آن کــه ضرورتــی نــدارد ،دارای ابهامــات
بســیار زیــادی اســت کــه بــه فضــای کســب و کار
و قراردادهایــی کــه طــی ســال هــای گذشــته منعقــد
گردیــده ،لطمــه وارد خواهــد ســاخت .خاطرنشــان
میکنــد کــه قوانیــن مــادر در هــر کشــوری ممکــن
اســت بــا گذشــت زمــان نیــاز بــه اصالحاتی داشــته
باشــند ،لیکــن تغییــرات اساســی در آنهــا بــه صالح
نمیباشــد .بــه هــر حــال ،بایــد صبــر کنیــم و ببینیــم
نتیجــه ی امــر چــه میشــود.

وزارت اقتصــاد و انــرژی آلمــان بــه منظــور توســعهی روابط
تجــاری خارجــی خــود ،نســبت بــه انتخــاب مدیــران موفــق
حوزههــای گوناگــون اقتصــادی از کشــورهای مختلــف جهت
برگــزاری یــک دورهی آموزشــی در تاریــخ  27خــرداد الــی 21
تیــر  1398مبــادرت نمــود.
در ایــن دوره کــه بــه هزینــهی دولــت آلمــان برگــزار شــد،
ـایامهر ،همــکار کوشــای آتــک در
ـعید شـ
ـای مهندس سـ
آقـ
حــوزهی انرژیهــای تجدیــد پذیــر شــرکت نمــود.
گــزارش ایشــان از ایــن روی داد ،درهمین شــمارهی فصلنامه
ارائه شــده اســت.

ـس ســاالنهی «فدراســیون بیــن المللــی مهندســان
کنفرانـ
مشــاور (فیدیــک  )FIDICدر تاریــخ  8الــی  10ســپتامبر
 2019در شــهر مکزیکوســیتی برگــزار شــد.
امســال ،اگــر چــه هیاتــی از ســوی جامع ـهی مشــاوران
ایــران در ایــن کنفرانــس شــرکت نداشــت ،لیکــن
ـزی ،همــکار و ســهامدار
ـر عزیـ
ـدس منوچهـ
آقای مهنـ
مهندســین مشــاور آتــک ،کــه عضویــت کمیت ـهی اخــاق
حرفـهای «فیدیــک» را داراســت ،مطابــق ســالیان اخیــر در
ایــن کنفرانــس شــرکت نمــود.
فصلنامــهی آتــک ،ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای ایــن
همــکار کوشــا در عرصههــای بیــن المللــی ،گــزارش ایشــان
از کنفرانــس امســال را در همیــن شــماره ی فصلنامــه ارائــه
نمــوده اســت.
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در روز دوشــنبه ،یازدهــم شــهریور کالس آمــوزش همگانــی پیشگیــری و مقابلــه بــا حریــق
در محــل دفتــر مرکــزی شــرکت آتــک برگــزار گردیــد .در ایــن کالس کــه تعــدادی از همکاران
ـاس داوری کارشــناس ارشــد حریــق
ـای عبـ
بخشهــای مختلــف آتــک شــرکت داشــتند ،آقـ
از ایســتگاه  11آتــش نشــانی تهــران بــه مــدت  2/5ســاعت آموزشهــای الزم را ارائــه نمــود.
ایــن کالس ،در پــی بررس ـیهای انجــام یافتــه توســط ســازمان آتــش نشــانی و شــهرداری
منطقــه از ســاختمان شــرکت و ضــرورت آمــوزش بــه افــراد شــاغل در ســاختمان ،بــه
درخواســت شــرکت آتــک برگــزار شــد.

اصالح یک اشتباه:
در شــمارهی  11فصلنامـهی آتــک (زمســتان )1397
در مقالــهی «قصــهی غــم بــزرگ صمــد و طــرح
جامــع شــهر تهــران» در صفحــهی  ،27از آقــای
ـتیاق ،بــه عنــوان مســئول
ـد ذواشـ
ـدس صمـ
مهنـ
واحــد عکــس مجل ـهی «هنــر و معمــاری» در دوران
دانشــجویی ســالهای پیــش از انقــاب یــاد شــده
بــود.
بــا توجــه بــه ایــن کــه ایشــان در ایــن مجلــه ،ســمت
مدیریــت داخلــی داشــتهاند ،ضمــن پــوزش از
ایشــان،و بــه ویــژه پــوزش بابــت تاخیــر در اعالمیــه
ایــن مطلب،بدیــن وســیله مطلــب فــوق ،اصــاح
میگــردد.
مهندســین مشــاور آتــک در جهــت اعتــای

 #تهران از نگاه من

نــگاه فرهنگــی -اجتماعــی خــود اقــدام بــه
برگــزاری مســابقه عکاســی بــا گوشــی
تلفــن همــراه نمــوده اســت .زمــان
تعییــن شــده بــرای شــرکت در ایــن
مســابقه از  13شــهریور تــا  6مهرمــاه 98
میباشــد .طبــق مطابقــت اطالعیــهی
صــادره ،جوایــزی بــه نفــرات اول تــا
ســوم تعلــق خواهــد گرفــت.
فصلنامــهی آتــک ،اخبــار مربــوط بــه
شــرکتکنندگان و برنــدگان را همــراه
بــا گزینــهای از عکسهــای انتخابــی در
شــمارهی آینــدهی خــود بــه نظــر خواننــدگان
گرامــی خواهــد رســاند.
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