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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.
تلفن 88675672-9:و ( 82449سی خط)

کد پستی1517736714 :
فصلنامه آتک
خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا

atec_consultants
atec.quarterly

atecconsultants

www.atec-ir.com
atec.consultants

پیام سر دبیر
5

سخن نخست  /محمد حسن بدیع

معرفی پروژه
6

هتل ماکو  /الهام رضایی
بوستان اعالئیر  /فائزه امینی

16

آتک  38ساله شد  /حمید کرامتی نژاد

20

خبرها و رویدادها
مقاله

24

صفر زدایی پولی /فریبرز رئیس دانا

گزارش
سامانهی بازیافت حرارتی  /هوتن احمدی

28

مهربانی را اگر قسمت کنیم  /مهشید افتخار نوری

30

گزارس مسابقه عکاسی تهران از نگاه من /علی غفوری صنعتی

36

*** طرح روی جلد :هتل ماکو  -سهند احمدیان  /پشت جلد :بلوچستان  -فرانک دارایی

صاحب امتیاز  :مهندسین مشاور آتک
مدیر مسئول  :هوشنگ امیر اردالن
سر دبیر  :محمد حسن بدیع
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا)  :هوتن احمدی  -فائزه امینی  -مهشید افتخار نوری  -محمد حسن بدیع  -مریم حجت -
علی غفوری صنعتی  -الهام رضایی  -فریبرز رئیس دانا
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

***

مسئولیت محتوای مطالب و مقاله های فصلنامه بر عهده ی نگارندگان می باشد و فصلنامه  ،مسئولیتی در قبال نظرات آنها ندارد.

www.atec-ir.com

ATEC QUARTERLY
News / Projects / Thoughts

FALL 2019

3

فصلنامه آتک
4

خبرهــا  /اثرهــا  /نظرهــا
پاییز 1398 /

atec.consultants

پیامسردبیر
محمد حسن بدیع
کارشناس ارشد معماری

سخن نخست
چهارمیــن ســال انتشــار فصلنامــه در شــرایطی آغــاز
میشــود کــه فشــارهای اقتصــادی بســیار فراگیــر و
فاصلــهی الیههــای غنــی بــا فقیــر هــر روز بیشــتر
میشــود .در ایــن میــان ،طبقــهی متوســط جامعــه نیــز
بــا چنــگ و دنــدان ســعی در حفــظ جایــگاه حداقلــی خــود
دارد ،ولــی بخشــی از آن ،بــه تدریــج در حــال فروپاشــی
اســت و بــه ســوی الیههــای تهیدســت ســرازیر گردیــده
اســت .بخــش خصوصــی و بــه ویــژه حرفــهی خدمــات
فنــی -مهندســی بــا مشــکالت عدیــدهای روبــرو اســت کــه
عمــدهی آن مربــوط میشــود بــه بیــکاری ناشــی از کاهش
فــراوان طرحهــای عمرانــی و تشــدید فشــارهای مالیاتــی و
همچنیــن بیمههــای تامیــن اجتماعــی .حرفهمنــدان مــا بــه
خوبــی واقفانــد کــه از ارکان اصلــی گــردش چــرخ هــر
کشــوری نظــام درســت دریافــت مالیــات و بیمــه میباشــد.
درکل ،درآمدهــای هــر دولتی متکی اســت به صــادرات (در
هــر زمینــه) و دریافــت مالیاتهای مســتقیم و غیرمســتقیم.
و بــا چنیــن رویکــردی ،دولــت قــادر خواهــد بــود تــا
بودجــهی متــوازن شــده دخــل و خــرج را برنامهریــزی
کنــد .امــا لــزوم کاهــش هزینههــای غیرضــروری و
غیرمولــد کــه فشــار وجــود آنهــا متوجــه آحــاد جامعــه
و طبقــه مولــد میباشــد نیــز از مــواردی اســت کــه در
تنظیــم بودجــه بایــد مــورد توجــه دولتهــا قــرار گیــرد .از
طرفــی ،بیــکاری گســتردهی ناشــی از کاهــش بودجههــای
طرحهــای عمرانــی ،عــاوه بــر تاثیــر منفــی مســتقیم آن
بــر پیکــرهی خدمــات فنــی -مهندســی کشــور در عمــل بــه
بخــش وســیعی از تولیــدات مرتبــط نیز آســیب زده اســت.
از طــرف دیگــر ،انحصــاری شــدن طرحهــای بــزرگ
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M.H. Badie
Arch. M.sc

عمرانــی و ســوق پیــدا کــردن آنهــا بــه ســوی ارگانهــای
خصوصــی و یــا غیرخصوصــی کــه در اســاس وظایــف
دیگــری دارنــد ،نیــز مزیــد برعلــت شــده اســت.
در کنــار همهی اینها شــرایط نابســامان بانکــی و ارزی که
متاثــر از تحریمهــای گســترده میباشــد و بــه ویــژه شــکل
بانــکداری کشــور کــه بیشــتر بــه یک بنــگاه ســرمایهداری
نزدیــک هســتند تــا موسس ـهای بــرای کمــک بــه رشــد و
شــکوفایی صنعــت و خدمــات ،در عمــل هیچگونــه نقشــی
در گشــایش وضــع حرفهمنــدان ندارنــد؛ ضمــن آن کــه
برخــی از ایــن بانکهــا در اختالسهــای بســیار ســنگین
نیــز نقــش عمــدهای را ایفــا کردهانــد.
شــوربختانه ،سیاســتهای اتخــاذ شــده از ســوی
دولتمــردان نیــز در هیــچ زمینــهای نــه فقــط گــرهای از
مشــکالت پدیــد آمــده را نگشــوده ،بلکــه بــا اصــرار بــه
انــزوا طلبــی و دلخــوش به پشــتیبانی معدود کشــورهایی
کــه جــز منافــع ملی خــود بــه چیــز دیگــری نمیاندیشــند و
در طــی ســالیان دراز نیــز برخــی از آنهــا منتظــر فرصــت
بودهانــد تــا از امتیــاز ایــن پشــتیبانی ســوء اســتفاده
نماینــد نیــز هیچگونــه کــور ســوی امیــدی جهــت رفــع
ایــن گرههــا را نشــان نمیدهــد .ایــن ،در حالــی اســت
کــه حداقــل انتظــار حرفهمنــدان مهندســی کشــور ،امــکان
حضــور موثــر و گســترده در بازارهای چنین کشــورهایی
از طریــق صــدور خدمــات فنــی -مهندســی در ســالیان
ی مــا
گذشــته بــوده اســت؛ امــری کــه کشــور همســایه 
در آن کامیابــی زیــادی یافتــه و منافــع بســیاری را بــرای
ســرزمین خــود بــه چنــگ آورده اســت.

ATEC QUARTERLY
News / Projects / Thoughts

FALL 2019

5

معرفیپروژه
الهام رضایی

کارشناس ارشد معماری

Elham Rezaei
Arch. M.sc

MAKU HOTEL

هتل چهار ستاره ماکو

مدیر پروژه و طراح معماری  :الهام رضایی
گروه طراحی معماری :سهند احمدیان ،حسامالدین آشتیانی پور،
شیوا ابراهیمی فخار ،فواد رفیعی
مطالعات و طراحی سازه :پژمان باغچهای
مطالعات و طراحی تاسیسات مکانیکی :علیرضا فتاحی
مطالعات و طراحی تأسیسات الکتریکی :ساسان سرور علمدار
مطالعات و طراحی سیویل :حسن علمدار میالنی
ســایت پــروژه هتــل  4ســتاره ماکــو در زمینــی بــه مســاحت  8472/8مترمربــع در
منتهــی الیــه شــمال غربــی «پــارک امــام خمینــی ماکــو» واقــع در شــمال غربــی شــهر
ماکــو قــرار گرفتــه اســت .ایــن قطعــه زمیــن بــه تبعیــت از خــم رودخانــه مجاور ،شــکلی
مشــابه حــرف ( )Uبــه خــود گرفتــه اســت .تمــام بدنـهی غربــی ،شــمال و شــمال شــرقی
زمیــن را رودخانــه در برگرفتــه اســت .ایــن رودخانــه ،زمیــن پــروژه را از اراضــی باغی
مجــزا میســازد .از جبهههــای شــرق و جنــوب شــرقی یعنــی ســمت محــدب زمیــن،
زمیــن بــا پــارک و از جبهههــای جنــوب غربــی بــا «بلــوار شــهید قنبــری» ،کــه ایــن
ســایت و پــارک را از بافــت شــهری موجــود جــدا میســازد ،هــم جــواری دارد.
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اهداف طرح:
هتــل  4ســتاره ماکــو بــا دو عملکــرد اصلــی اقامتــی و
تجــاری -تفریحــی ،ضمــن پاسـخگویی بــه گردشــگران و
مخاطبــان منطقـهی آزاد ماکــو ،نیــاز مســافران و ســاکنان
منطقــه را نیــز تأمیــن میکنــد.
هــدف اصلــی ایــن پــروژه ،عــاوه بــر پاســخگویی بــه
عملکردهــا و کاربریهــای خواســته شــده ،ایجــاد حجمــی
شــاخص در تعامــل بــا کاربریهــای اطــراف و هماهنــگ
بــا محیــط شــهری و طبیعــت پیرامــون اســت.
در ایــن قســمت الزم اســت بــه تجربــه متفــاوت و موفقــی
کــه تیــم طراحــی در رونــد کاری ایــن پــروژه بــه دســت
آوردنــد ،اشــاره شــود.
پــس از توافــق بــر ارائــه ی  3آلترناتیــو ،تصمیــم بــر آن
شــد کــه برخــاف روال معمــول پروژههــا کــه در ایــن
مرحلــه بــا صــرف زمــان و انــرژی زیــاد آلترناتیوهایــی

کام ـ ً
ا توســعه یافتــه شــامل وندرهــای پــرکار ،طراحــی
نمــا و ...ارائــه میشــد ،ابتــدا طراحــی کانســپت حجمــی-
عملکــردی و ارائـهی آن در قالــب رندرهــای ســاده انجــام
شــود و پــس از انتخــاب گزینــه نهایــی ،در مرحلــه ی بعدی
بــا ارائــه گزینههــای مختلــف بــرای طــرح نمــا و طراحــی
و ارائ ـهی رندرهایــی بــا جزئیــات زیــاد و صــرف زمــان
بیشــتر بــه پختــه کــردن طــرح اصلــی پرداختــه شــود تــا
بدیــن ترتیــب ،ســرعت انجــام پــروژه و دســتیابی بــه طرح
مطلــوب ،افزایــش یابــد.
بدیــن ترتیــب طبــق توافــق انجــام شــده بــا کارفرمــای
پــروژه و بــا تأکیــد ایشــان بر ســادگی و خلــوص احجام و
پرهیــز از طراحــی احجــام پیچیــده ،پــس از بازدیــد میدانی
از ســایت و انجــام مطالعــات پایــه ،بررســی نمونههــای
مــوردی ،تجزیــه و تحلیــل ســایت و  ...طــرح مقدماتــی
پیشــنهادی در ســه گزینــه ی حجمــی زیــر ارائــه گردیــد:

گزینهی شماره 1
اســتقرار ســاختمان در ایــن گزینــه بــه گونـهای اســت کــه امــکان اســتفاده از بهتریــن دیدهــای ســایت را فراهــم شــده
اســت .اســتفادهی بهینــه از گــود موجــود از دیگــر نقــاط قــوت ایــن گزینــه اســت.
در ایــن طــرح ،الگــوی طراحــی هتــل بــه صــورت قرارگیــری اتاقهــا در یــک طــرف راهــرو اســت و تغییــر جهــت
راهــرو در دو بــال ،موجــب شــده تــا اتاقهــا و تراسهــای ایجــاد شــده ،دیدهــای متنــوع بــا کیفیــت فضایــی
متفــاوت داشــته باشــند.
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گزینهی شماره 2
ایــده ای اصلــی ایــن گزینــه ،اختصــاص بهتریــن دیــد بــه فضاهــای اقامتــی هتــل و همچنیــن اســتفاده از میــدان و
آبنمــای پــارک بــه عنــوان حیــاط اصلــی هتــل و ارتبــاط بیشــتر مســافران بــا پــارک اســت .بــا توجــه بــه همجــواری
پــارک بــا ســایت در جبه هیشــرقی ،قرارگیــری فضاهــای تفریحــی در امتــداد کشــیدگی ســایت ،امــکان اســتفادهی
بیشــتر و بهتــر افــرادی کــه در پــارک هســتند را فراهــم میکنــد.
از دیگر نقاط قوت این طرح ،استفادهی بهینه از گود موجود است.

گزینهی شماره 3
کانســپت اصلــی ایــن گزینــه تفکیــک عملکردهــا و ایجــاد حریــم خصوصــی و عمومــی بــا توجــه بــه قرارگیــری
کاربریهــا در ســایت و همجــواری بــا پــارک اســت.
در این گزینه ،نحوه قرارگیری اتاقها ،امکان دید هر چهار طرف را از داخل اتاقها فراهم میکند.
(هستهی مرکزی به فضاهای ارتباطی و تاسیساتی اختصاص یافته و اتاقها در اطراف آن شکل گرفته است).
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گزینهینهایی:
در جلسـهای بــا حضــور کارفرمــای محتــرم و کارشناســان مربوطــه،
گزینـهی شــماره 3بــه عنــوان گزینـهی نهایــی انتخاب شــد.
از مــواد تغییــر یافتــه در ادامـهی پــروژه میتــوان بــه افزایــش طبقــات
بــرج هتــل از  4طبقــه بــه  7طبقــه و زیرزمیــن از یــک طبقــه بــه  2طبقــه
اشــاره کــرد .همچنیــن متــراژ پــروژه از  12600مترمربــع بــه حــدود
 21500مترمربــع افزایــش یافــت.
دیاگرام کاربری های پروژه

تحلیلفضایی:
بــه طــور کلــی ،عوامــل بــارز و تأثیرگــذار در شــکل گیری طــرح حاضر
عبارتند از:
 استفاده از احجام ساده و باصالبت تفکیــک عملکردهــا و ایجــاد حریــم خصوصــی و عمومــی باتوجــه بــه کاربریهــای همجــوار
 توجه به کشیدگی و فرم خاص زمین -حداکثر استفاده از طبیعت و مناظر اطراف

دید جنوبی مجموعه

 توجــه و اســتفادهی بهینــه از گــود موجــود (براســاس طــرحقبلــی پــروژه در بخــش میانی زمیــن (ناحیه شــرقی) به عمق
حــدود  8/5متــر و در مســاحتی بالــغ بــر  2900مترمربع)
 شیب قابل توجه عرضی و طولی زمینقرارگیــری بخــش اقامتــی (هتــل) در انتهــای زمیــن در مکانــی دنج
بــا دیــد مناســب بــه رودخانــه ،پــارک و مناظــر و کوههــای اطراف
و ایجــاد حیــاط اختصاصــی از دیگــر اهــداف ایــن طرح اســت.

مقطع طولی پروژه
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در ایــن گزینــه کاربریهــا بــا توجــه بــه حریــم خصوصــی و
عمومــی و همجواریهــای اطــراف در ســایت اســتقرار یافتــه
اســت.
قرارگیــری فضاهــای عمومــی (بخــش تفریحــی ،ســینما،
فودکــورت و  )...در جــوار پــارک موجــب شــده تــا ضمــن
اســتفادهی مخاطــب پــارک از مجموعــه ،ایــن دو کاربــری
بتواننــد در تعامــل بــا یکدیگــر کار کننــد و هــر یــک مخاطــب
دیگــری را بــه ســمت خــود جــذب کننــد و باعــث رونــق یــک
دیگــر هــم گردنــد.

دید شمال غربی مجموعه

قرارگیــری ورودی بخــش تجــاری در ایــن قســمت و همجــواری
آن بــا میــدان و آبنمــای پــارک ،از دیگــر نــکات قابــل توجــه
در ایــن طــرح اســت و باعــث شــده پــارک بــه عنــوان حیــاط
مجموعــه عمــل کنــد.
در ادامــه ،گزینههــای مختلفــی بــرای طراحــی نمــا و متریــال
مصرفــی روی گزینــه منتخــب ارائــه شــد کــه از بیــن آنهــا
ترکیــب شیشــه و ســنگ پــاک بازالت ماکــو و ترکیب شیشــه و
ورق آلومینیومــی مــورد تاییــد کارفرمــای پــروژه قــرار گرفــت.

دید جنوب غربی

پالن و تحلیل طبقات مجموعه:
زیربنــای تقریبــی هتــل  4ســتاره ماکــو  21447مترمربــع
میباشــد و در  11طبقــه شــامل  2طبقــه زیرزمیــن ،همکــف و 8
طبقــه روی همکــف احــداث خواهــد شــد .وجــود کاربریهــای
مختلــف در ایــن مجموعــه باعــث تعــدد ورودی ،در طراحــی
پــروژه شــده اســت (ورودی تفریحــی ،ورودی کارکنــان،
ورودی هتــل و .)...

مقطع طولی پروژه
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طبقهی زیرزمین اول:فضاهــای خدماتــی (آشــپزخانه ،پشــتیبانی
هتــل ،النــدری و  -)...فاضهــای تأسیســاتی
هتــل و بخــش تفریحــی ،فضــای اســتراحت
و رختکــن کارکنــان ،غذاخــوری کارکنــان،
پارکینــگ کارکنــان ،انبــار

طبقهی زیرزمین دوم:پارکینــگ اختصاصــی هتــل ،پارکینــگ
اختصاصــی بخــش تفریحــی ،فضاهــای
تأسیســاتی ،انبــار

-طبقهیهمکف:

ورودی تجاری  -تفریحی

•بخــش تفریحــی :ورودی تفریحــی ،گیم
نــت ،گالــری صنایــع دســتی ،ورودی
کارکنان
•بخــش هتــل :ورودی هتــل ،البــی
و فضاهــای جانبــی هتــل ،پذیــرش
و  ...کافــه رســتوران ،نمازخانــه،
ســرویسهای بهداشــتی ،تــراس و
ورودی النــژ

طبقه همکف

نمای شرقی
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-طبقهی اول:

طبقه اول

•بخــش تفریحــی :فودکــورت ،ســینما،
ســالن انتظار ســینما ،البــی فودکورت
و ســینما ،فضاهــای آمادهســازی
و کانتــر فــروش فودکــورت،
ســرویسهای بهداشــتی و ...
•بخــش هتــل :اتاقهــای کنفرانــس،
فضــای انتظــار ســالنهای کنفرانــس،
النــژ ویــژه ،کافــه -رســتوران و
ســرویسهای بهداشــتی.

طبقهی دوم:طبقه دوم

ایــن طبقــه مفصــل بیــن بــرج هتــل و بخش
تجــاری بوده و رســتوران هتــل و فضاهای
مربــوط آمادهســازی ،ســرویسهای
بهداشــتی و  ،...فضاهــای بــاز و نیمــه
بــاز جهــت فضــای نشســتن و پذیرایــی
رســتوران هتــل و فضاهــای تأسیســاتی
تجــاری

طبقه سوم تا هشتم

 طبقههای سوم تا هشتم:طبقــات اقامتــی هتــل در هــر طبقــه شــامل  18اتــاق ( 6ســوئیت 11 ،اتاق
دو تختــه و  1اتــاق معلــول) ،خانـهداری و فضاهــای جانبی مربوطه
 طبقهی نهم (بام):فضاهایتأسیساتیهتل

نمای غربی
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معرفیپروژه
فائزه امینی

کارشناس ارشد طراحی شهری

Faezeh Amini

Urban Design. M.SC

بوستان اعالییر قم
زمیــن ســایت «بوســتان اعالییــر» ،بخشــی از
اراضــی شــمال شــرقی شــهر قــم اســت کــه در
امتــداد محــور کوهســار-قم واقــع شــده اســت.
مهمتریــن وجهــی کــه در رونــد برنامهریــزی
و طراحــی ایــن پــروژه مدنظــر بــوده ،عــاوه بــر
زیباســازی منطقــه ،تامیــن ســرانهی فضــای ســبز
و تفریــح مــورد نیــاز شــهروندان (بــر پایـهی طــرح
جامــع شهرســتان بــه عنــوان طــرح بــاال دســت)،
تامیــن فضایــی اســت کــه بــرای گردشــگران
و باالخــص بــرای زائــران ،امــکان اســتراحت
و اقامــت را فراهــم کنــد و تجربــهای منحصــر
بــه فــرد را بــرای آنهــا بــه همــراه داشــته باشــد.
درفرآینــد طراحــی ایــن بوســتان تــاش شــده
تــا نــه تنهــا ویژگیهــای محیطــی منطقــه ماننــد
پوشــش گیاهــی خــاص موجــود در اراضــی مــورد
توجــه قــرار گیــرد ،بلکــه ســعی گردیــده تــا ایــن
بوســتان بــه عنــوان عامــل پیونــدی میــان محیــط
طبیعــی و اســتفاده کننــدگان ،موجــب نزدیکــی
انســان بــا طبیعــت شــود.

نقشه موقعیت سایت پارک اعالئیر
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اهداف:
ایجــاد بوســتانی تفریحــی بــا ترکیــب عملکردهایمتنو ع

دارنــد ،پرداختــه شــد .غالــب ایــن عوامــل ناشــی از فــرم
طبیعــی ســایت ،محدودیتهــا و امکانــات طبیعــی و انســان

ارائــهی نــوآوری در ترکیبــات عملکــری وکالبــدی -فضایــی

ســاختهی منطقــه اســت .در طراحــی اولیــهی بوســتان
اعالییــر ،حفــظ درختــان موجــود و فراهــم کــردن بســتر
مناســب بــرای اســکان موقــت و کمپینــگ در کنــار حفــظ
یکپارچگــی و انســجام پــارک مدنظــر بــوده اســت.

تامیــن بخشــی از کمبودهــای شــهر و منطقــه ازنظــر ســرانهی فضــای ســبز
در مطالعــات صــورت گرفتــه جهت طراحــی ســایت در ابتدا
بــه بررســی عوامــل تأثیــر گــذار بــر طــرح کــه اثــرات بــه
ســزایی در شــکلگیری خطــوط فکــری طراحــان
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پــس از بررســی جمیــع مــوارد ذکــر شــده و در نظرگرفتــن
تمــام محدودیتهــا و تــاش بــرای حداکثــر اســتفاده از
امکانــات طبیعــی موجــود نهایتـ ًا کانســپت اولیــه ارائــه شــد.
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دیاگرام ارتباط فضایی

بررسی و تعیین نیازمندیهای پروژه به منظور دستیابی به مبانی برنامهریزی:
از مهمتریــن معیارهــا و عواملــی کــه در رونــد برنامهریــزی
و طراحــی ایــن مجموعــه نقــش داشــتهاند ،میتــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
 ارتبــاط کاربریهــای موضــوع طــرح بــاکاربریهــای همجــوار و خــارج از ســایت
 روابط عملکردی کاربریها با یکدیگر. رعایــت مســائل زیســت محیطــی و حداقــلآسیبرســانی بــه وضعیــت اکولوژیکــی منطقــه
و ســایت.
 -شرایط اقلیمی و وزش باد و جهت تابش آفتاب.

فصلنامه آتک
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 دسترسی و ارتباطات سواره و پیاده پیوســتگی حجمــی ،کالبــدی و فضایــی بــا توجــهبــه اصــول طراحــی معمــاری منظــر و خــط
آســمانوتناســبتودههــاوفضاهــایمجموعــه
 تــداوم حرکتــی مســیرهای تفرجگاهــی بــه عنوانتقویــت کننــده هویــت گردشــگری مجموعــه و
دســتیابی بــه مقیــاس برنامهریــزی در ســطح
پیونــد طبیعــت شــهر و انســان
 بــاال بــردن قــدرت انعطــاف پذیــری و اختیــاراتقانونــی مدیریــت بهرهبــرداری از کل ســایت
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ویژگیهایطرحپارکاعالییر:
مهمتریــن رویکــرد طراحــی بوســتان اعالییــر،
رعایــت درختــان زیتــون نســبت ًا انبــوه موجــود
در ســایت ایــن بوســتان بــوده کــه ضرورتــ ًا
فــرم مســیرهای پیــاده راههــا و معابــر ســوارهی
بوســتان را بــه اشــکال منحنــی ایجــاب نمــوده
اســت .بدیهــی اســت ایــن الگــوی ارگانیــک بــا
توپوگرافــی زمیــن نیــز ســازگاری یافتــه اســت.
در همیــن خصــوص ،از دیگــر عواملــی کــه در
طــرح ســایت بــه لحــاظ اکولوژیکــی مدنظــر
بــوده ،رعایــت کمتریــن ســطح اشــغال عناصــر
ســاختمانی میباشــد .ایــن امــر ســبب شــده تــا
کمتریــن ســطح تصــرف در زمیــن صــورت
گیــرد و نســبت ســطوح ســخت بــه ســطوح نــرم
در طــرح ،بســیار کــم باشــد .از عناصر شــاخص
ایــن طــرح میتــوان بــه «منظــرگاه» اشــاره نمود.
ایــن منظــرگاه در باالتریــن نقطــه ی بوســتان
قــرار دارد کــه دید مناســبی بــه کل بوســتان دارد.

عنصــر شــاخص دیگــر ایــن طــرح ،برک ـهای در جبه ـهی غربــی ســایت
اســت کــه بــه لحــاظ توپوگرافــی در پایینتریــن ســطح بوســتان قــرار
دارد .وجــود ایــن برکــه ســبب میشــود تــا بــا اســتفاده از بــرودت
تبخیــری ،دمــای هــوا تلطیــف و تــا حــدی کاهــش یابــد و فرصــت
ایجــاد مکانهــای تجمــع در اطــراف ایــن برکــه بــه وجــود آیــد .ازدیگــر
ویژگیهــای مهــم ایــن طــرح ،وجــود شــهربازی و محــل جانمایــی آن
اســت ،بــه طــوری کــه از بیــرون پــارک بــه راحتــی قابــل مشــاهده اســت
و ایــن نحــوهی اســتقرار ،امــکان جلــب توجــه و جــذب گردشــگران را
فراهــم میســازد .مقیــاس شــهربازی بــه گونـهای در نظــر گرفتــه شــده
اســت کــه پاس ـخگوی نیازهــای جمعیــت شــهر قــم هــم باشــد.
در ایــن طــرح از آبنمــا بــه عنــوان المانــی مهــم بــرای فضاســازی در نقــاط
پراهمیــت بوســتان اســتفاده شــده اســت .مهمتریــن ایــن آب نماهــا در محل
تالقــی مســیرهای دسترســی اصلــی در مرکــز بوســتان اســتقرار یافتــه اند.
ایــن المانهــا در کریــدور اصلــی دیــد قــرار دارنــد و منظــر زیبایــی ایجــاد
میکننــد .در همیــن راســتا ،مبلمانــی کــه بــرای ایــن فضــا طراحــی شــده،
خــود ،میتوانــد بــه عنــوان المانــی زیبا ،فضــای بوســتان را دلپذیرتر ســازد.
از نــکات دیگــر ایــن طــرح ،وجــود مســیرهای ارتباطــی متنــوع در قســمت
مختلــف بوســتان اســت.
یکــی از مســیرهای ارتباطــی شــاخص ،پــل روگــذر اســت کــه بــا طراحــی
خــاص و بــا توجــه به پتانســیل خطوط تــراز طبیعــی زمیــن ،میتــوان آن را
بــه یکــی از المانهــای مهــم ایــن بوســتان تبدیــل کــرد.
در طراحــی بوســتان ،مالحظــات پدافنــد غیرعامــل نیــز مدنظــر قــرار گرفتــه
اســت .از جملــه ،کمپهــای اســکان موقــت در زمــان بحــران ،هلــی پــد و  ...از
عملکردهــای ثانویـهی ایــن بوســتان میباشــد کــه از نظــر مدیریت شــهری
قــرار اســت در شــرایط بحرانــی شــهر مــورد کاربــرد قــرار گیــرد.

www.atec-ir.com

ATEC QUARTERLY
News / Projects / Thoughts

FALL 2019

19

خبرهاورویدادها

آتک  38ساله شد

 38ســال تــاش و رشــد در حرفــهی
مهندســی و پیمــودن راه پــر فــراز و نشــیب
دورههــای گوناگــون رونــق و رکــود و تبدیــل
شــدن بــه یکــی از شــرکتهای معظــم و
پیشــرو مهندســان مشــاور در کشــور.
بــه رســم هــر ســاله ،مراســم ســالگرد تولــد
آتــک در ســاعت  16الــی  17:30بــا حضــور
پرشــور همــکاران برگــزار گردید .این مراســم
ســاده در ســالن پذیرایــی آتــک بــه صــرف
چــای و شــیرینی انجــام شــد و همــکاران
بخشهــای گوناگــون ،فرصتــی بــرای دیــدار
بــا یکدیگــر و گفتگــو و تجدیــد خاطــره یافتنــد؛
تجدیــد خاطــرهی همــکاران حاضــر و صدهــا
همــکار دیگــری کــه در دورههــای مختلــف
گذشــته بــا آتــک همــکاری داشــتهاند و بــا یــاد
فضــای صمیمــی شــرکت ،اینک در هر شــرکت
و هــر کجــای جهــان کــه باشــند ،همچنــان بــه
آتــک احســاس تعلــق و وفــاداری دارنــد.

در طــول برگــزاری مراســم ،همــکاران آتکــی بــه رســم یــادگار،
عکسهــای دســته جمعــی و چنــد نفــری گرفتنــد ،کــه تعــدادی از
ایــن عکسهــا را میبینیــم.
همچنیــن چنــد عکــس از مراســم ســالهای گذشــته را هــم
میآوریــم تــا خاطــرهی همــکاران غیــر حاضــر آتکــی ســالیان
گذشــته را هــم زنــده کنیــم؛ بــه ویــژه یــاد همــکاران نازنینمــان
آقایــان مهنــدس مجیــد احمدیــان ،مهنــدس حســین درکــی ،مهندس
علیقلــی ضیایــی و مهردادگرایلــی کــه ازجهــان مــا ســفر کردهانــد
و اینــک جایشــان در میــان مــان بســیار خالــی اســت.
فصلنامه آتک
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مقاله
فریبرز رئیس دانا

صفر زدایی پولی

دکتری اقتصاد

Fariborz Raisdana

آیا دردی را دوا می کند؟

Ph.D. in Ecoonomics

پــول در اقتصــاد چــه کاری را بــر عهــده دارد؟ اصلــی تریــن
وظیفــه ی پــول ،ایــن اســت کــه وســیله ی داد و ســتد اســت .وقتــی
پــول کشــف نشــده بــود (کــه کســی نمــی دانــد بــه چنــد هــزار
ســال پیــش برمــی گــردد) ،داد و ســتد ،تهاتــری بــود :چنــد کیســه
ی گنــدم بــرای یــک گوســفند .بــرای یــک نصــف گوســفند مــی شــد
کیســه هــای گنــدم را نصــف کــرد ،امــا گوســفند را نمــی شــد دو شــقه
کــرد ،مگــر بــه اســتثنا کــه فروشــنده ی گنــدم مــی توانســت دو شــقه را
بیــن خــود و دیگــری تقســیم کنــد .امــا بــا تعــداد زیــادی خریدار تکــه های
بــدن یــک گوســفند یــا مقــداری زمین چــه مــی کردنــد؟ در تبادل مقــداری
پنیــر بــا مقــداری پارچــه ،صــد هــا مشــکل بــروز مــی کــرد .جوامــع
ابتدایــی بــه تدریــج پــی بردنــد کــه بهتــر اســت وســیله ی ثابتــی بــرای
خریــد و فــروش داشــته باشــند تــا همــه چیــز در برابــر آن مبادلــه شــود
و همــه آن را قبــول داشــته باشــند.
چنــد هــزار ســال بــه درازا کشــید تــا کاالهــای مختلــف از آزمــون
اجتماعــی گذشــتند .مث ـ ً
ا صــدف دریایــی شــد وســیله ی مبادلــه .امــا
بــرای همــه کــس ممکــن مــی شــد کــه بــه جــای کســب و کار و تولیــد
خــود ،بــرود و صــدف جمــع کنــد و بــا پرداخــت صــدف بیشــتر ،ماســت
و پارچــه و گوســفند بــه دســت آورد .پــس از دورانــی طوالنــی دانســته
شــد کــه وســیله ی مبادلــه نبایــد آســان یــاب ،فــراوان و در اختیــار همــه
کــس باشــد .چندیــن صــد ســال طــول کشــید تــا طــا و نقــره بــه وســیله
ی مبادلــه و در واقــع بــه «پــول» تبدیل شــد .ســپس ضــرورت قطعه بندی
و خــرد کــردن ایــن فلــزات پیــش آمــد و دولــت هــا ضــرب ســکه بــا طال و
نقــره و دیگــر فلــزات را بــر عهــده گرفتند تا پــول «اســتاندارد» شــود .پول
واقعــی از آن زمــان بــه وجــود آمــد .البتــه دولــت هــا مــی توانســتند تقلــب
کننــد و عیــار طــا را پاییــن آورنــد و پــول بیشــتری درســت کننــد و با آن
بــه اعمــال قــدرت اقتصــادی و اجتماعــی بپردازنــد .حاصل کار ،امــا گرانی
گســترده ای مــی شــد کــه دامــن دولــت را هــم مــی گرفــت .در عصر شــاه
ســلیمان ،اقتصــاد ایــران چنیــن بحرانــی را تجربــه کــرد.
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بنابرایــن ،ایجــاد «دســتگاه نظــارت کنتــرل» ضــروری شــد.
ایــن دســتگاه گرچــه جزیــی از دولــت بــود ،امــا نوعــی
اســتقالل هــم داشــت .ایــن دســتگاه را کــه بعــداً همــان بانــک
مرکــزی شــد در کنــار چــرخ و آتــش ،بــزرگ تریــن اختــراع
بشــر بــه حســاب مــی آورنــد .بانــک مرکــزی اولیــه – کــه
در واقــع همــان اختــراع نهایــی بانــک مرکــزی امــروز
نبــود -بــر تولیــد ســکه هــای طــا نظــارت مــی کــرد .ایــن
دســتگاه طــای صــادر کننــدگان کاال را مــی خریــد یــا
ذخیــره مــی کــرد و بــا آن ،ســکه تولیــد مــی کــرد .طــا
شــد عامــل و نشــان ثــروت ملــی .امــا ایــن ،بــاور درســتی
نبــود بــه چنــد دلیــل:
یکــی ایــن کــه نقــل و انتقــال طال دشــوار بــود و بــا افزایش
شــدید حجــم مبــادالت ،نیــاز بــه طــای بیشــتری بــود و
انتقــال آن ،دشــوارتر مــی شــد .دوم ایــن کــه دســتگاه یــا
بانــک تولیــد کننــده ی ســکه معمــو ً
ال بــا ازدیــاد فعالیــت
هــای تجــاری بــه پــول بیشــتری نیــاز داشــت .ســوم ایــن
کــه معامــات بــزرگ ،پــول بــزرگ تــری هــم الزم داشــت
و امــکان نداشــت مث ـ ً
ا ســکه ی  10کیلویــی تولیــد و در
اختیــار معاملــه گــران قــرار داد.
بعــد از ایــن بــود کــه نوبــت بــه «گواهی نامــه»ی طال رســید.
بــه لحــاظ تاریخــی یــادآور شــویم کــه کــم کــم داشــتن
طــای بیشــتری نشــانه ثــروت ملــت هــا نبــود ،بلکــه ایــن
تــوان تولیــدی بــود کــه ایــن ثــروت را تشــکیل مــی داد .برای
فعالیــت هــای جدیــد و افزایــش یابنــده ی اقتصــاد (تولیــد)،
گواهــی نامــه ی طــا بهتریــن وســیله بود .ایــن گواهــی نامه
اعــام مــی داشــت و تضمیــن مــی کــرد کــه بــه دارنــده ی
آن ،معــادل همــان قــدر طــا پرداخــت خواهــد شــد .بنابراین،
بایــد صــادر کننــده ی گواهــی از اعتبــار جهــان شــمول و
مقبولیــت عــام برخــوردار مــی بــود.
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همــراه بــا گواهــی نامه ی طــا (و نقــره و جواهــرات) ،اصلی
تریــن پدیــده ی پولــی یعنــی اســکناس پا بــه میدان گذاشــت.
نخســتین بــار اســکناس در اروپــای غربــی (که مهــد اقتصاد
ســرمایه داری بــود) متولــد شــد .گواهــی نامــه ی طــا بــه
صــورت اســتاندارد درآمــد و بــه تدریــج چــاپ آن پیچیــده
تــر شــد و تبدیــل شــد بــه اســکناس .اســکناس بیــش از
دویســت ســال عمــر دارد .یــادآور شــویم کــه «اســکناس»
واژه ای مغولــی اســت .نخســتین بــار یــک حاکــم مغــول بــه
نــام "کــی خاتوخــان" اســکناس تولیــد و پخــش کــرد .البتــه
بــه اصطــاح ،یخــش نگرفــت زیــرا زمانــه ،زمانه ی ســرمایه
داری نبــود .اســکناس را در زبــان انگلیســی  bank billو
 bank noteو بــه اختصــار ُنــت مــی نامنــد.
امــا بــا گذشــت تاریــخ توســعه ی ســرمایه داری تجــاری و
صنعتــی ،اســکناس نیــز نتوانســت جــواب فعالیت تجــاری و
مبــادالت پولــی و مالــی داخلــی و بیــن المللــی را بدهــد .بــه
تدریــج حســاب هــای ســپرده دیــداری یــا همــان حســاب
جــاری (چــک) بــه میــدان آمدنــد و نقــش پــول را بــر عهــده
گرفتنــد .مث ـ ً
ا در ایــران پــول در جریــان ،عبــارت اســت از
مجمــوع اســکناس و ســکه نــزد مــردم و نــزد بانــک هــا (بــه
جــز بانــک مرکــزی) ،بــه اضافــه ی ســپرده هــای دیــداری
امــروز مقــدار ســپرده هــای دیــداری تقریب ـ ًا در همــه جــا
بســیار بیشــتر از اســکناس اســت.
بعــداً نوبــت بــه معامــات اعتبــاری (تأییدیــه ی بانــک هــا و
جــا بــه جــا شــدن حســاب هــای بانکــی افــراد و شــرکت هــا)
رســید .در  20ســال اخیــر پــول هــای اعتبــاری دیجیتالــی بــه
میــدان آمــده انــد .در دنیــای امــروز ،دیگــر مطلقـ ًا نمــی تــوان
بــا ابزارهــای پولــی  50ســال پیــش کار کــرد .در ســال 2017
ده کشــور بــزرگ صــادر کننــده ی جهــان (بــه ترتیــب :چیــن
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آمریــکا ،آلمــان ،ژاپــن ،هلنــد ،کــره جنوبــی و هنــگ کنــگ،
فرانســه ،ایتالیــا و انگلیــس) در حــدود  10هــزار میلیــارد
دالر صــادرات داشــته انــد .در ایــن ســال ،کل حجــم جهانــی
تجــارت کاال (واردات و صــادرات) بــه  25هــزار میلیــارد
دالر بالــغ مــی شــد .ایــن رقــم بــه جــز صــادرات و واردات
خدمــات (حمــل ونقــل ،بیمــه ،خدمــات فنــی -مهندســی و جز
آن) اســت کــه خــود آن را بــه حــدود  5هــزار میلیــارد دالر،
تخمیــن مــی زننــد .در هــر روز هــزاران میلیــارد دالر جــا
بــه جایــی جهانــی پــول (بابــت وام ،بهــره ،صرافــی و داللــی
ارزهــا ،ذخیــره ســازی ،ســرمایه گــذاری بانکــی و جــز آن)
انجــام مــی شــود .در مدتــی کــه ایــن مقالــه را مــی خوانیــد،
بیــش از  3هــزار میلیــارد دالر در جهــان جــا بــه جــا شــده
اســت.
امــروز ،تجــارت الکترونیکــی در واقــع بــار اصلــی ایــن جــا
بــه جایــی مبــادالت کاالیــی و پولــی را بــر عهــده دارد .امــا
حجــم تجــارت صرفـ ًا الکترونیکــی کــه در ســال  2003فقــط
 2/3میلیــارد دالر بــود ،در ســال  2006بــه  12/83میلیــارد
دالر رســید .امــروزه بــا حــل خیلــی از مســایل و مشــکالت
حقوقــی و فنــی و ایمنــی ،داد و ســتد الکترونیکــی بــه چندین
ده برابــر ســال  2006رســیده اســت .بدیــن ســان اســت کــه
پــول الکترونیــک پا بــه میــدان اقتصاد گذاشــته اســت .نوعی
از ایــن پــول ،البتــه همــان اســت کــه بــا آن آشــنا هســتیم.
پــول الکترونیکــی همــان دارایــی و ذخایــر افــراد و دولــت هــا
و شــرکت هــا اســت کــه در حســاب هــای خــاص بانکــی-
کامپیوتــری افــراد ذخیــره شــده و از آن طریــق بــا رعایــت
هــر چــه بیشــتر موازیــن امنیــت اطالعاتــی جابــه جــا مــی
شــود .امــروز شــمار زیــادی از مــردم بــه ویــژه در آمریــکا
و اروپــای صنعتــی خریدهــای خــود را از طریــق کامپیوتــر
انجــام مــی دهنــد و پرداخــت هــا را بــا کارت های بانکــی (که
در واقــع نماینــده ی پــول و اختیــار و در حســاب دارنــده ی
کارت اســت) بــه عمــل مــی آورنــد .در ایــران ،ایــن خریدهــا
هنــوز بســیار انــدک و بســیار ناامــن اســت.
نقدینگــی در ایــران (یعنــی کل اســکناس و ســپرده دیــداری
و ســپرده هــای مــدت دار) در حــال حاضــر (مــرداد )1398
بــه بــرآورد مــن ،معــادل  2340هــزار میلیــارد تومــان اســت.
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تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت جــاری نیــز تقریبـ ًا همین
مقــدار و بلکــه کــم تــر اســت .در یــک اقتصــاد ســالم ،تولیــد
ناخالــص داخلــی بــه تقریــب بایــد  2/5تــا  4برابــر حجــم
نقدینگــی باشــد .امــا اقتصــاد ایــران که تجــارت پول بــا پول،
داللــی ،صرافــی ،مفاصــات مالــی و ریالــی ،خریــد و فــروش
هــای هوایــی و فعالیــت مســتغالتی بســیار ســنگین و متکی
بــه منابــع پولــی بانــک هــا اســت و بــه گونــه ای خطرنــاک
افزایــش یافتــه اســت .نقدینگــی نیــز بــه شــدت زیــاد شــده و
تــورم را نیــز بــه شــدت افزایــش داده اســت (نــه ایــن کــه بــه
نظــر مــن تــورم صرف ًا محصــول نقدینگی باشــد ،بلکــه تورم
امــری اســت مربوط بــه توزیــع درآمــد) 70 .تــا  75درصد از
حجــم نقدینگــی موجــود در اختیــار  5درصــد جامعــه اســت
کــه صاحبــان اصلــی قــدرت اقتصــادی مدیریتــی و جــز آن
هستند .
تــورم در ایــران بــه طــور متوســط در فاصلــه ی  37ســال
معــادل  18درصــد (بــا آمــار رســمی) بــود کــه در ســال
هــای  1392تــا  1396بــه بیــش از  22درصــد رســید .اکنــون
دو ســال اســت کــه بــاز تــورم سرکشــی مــی کنــد و بــه
 45درصــد رســیده اســت .وقتــی بــا ایــن تــورم رو بــه رو
هســتیم ،ارزش پــول کاهــش مــی یابــد و آن وقــت ،قطعــه
پــول هــای زیادتــری (اعــم از اســکناس و پــول اعتبــاری یــا
ســپرده هــای دیــداری) بــرای معامــات بایــد بــه کار بــرود.
محاســبات بــا صفرهــای زیــاد روبــه رو مــی شــود و مــردم
عــادی و حتــی کارشناســان از ارزیابــی موفــق و ضــروری
روزانــه یــا هفتگــی زندگــی خــود بــا مشــکل رو بــه رو مــی
شــوند .تــوده هــای مــردم مصــرف کننــده با مشــکالت حمل
پــول و شــمارش آن رو بــه رو مــی شــوند .مــی بینیــم کــه
کارت هــای بانکــی چگونــه بخشــی از مشــکالت پرداخــت را
حــل کــرده انــد و البتــه در ســطح نــازل اقتصادی ،بــه نحوی
کــه شــما در نانوایــی هــا مــی بینیــد کســانی را که بــرای یک
یــا دو عــدد نــان کارت مــی کشــند.
بســیار خــوب ،بــا توجــه بــه رونــد تاریخــی تغییــر شــکل و
عملکــرد پــول ،در جامعــه ی ســالم و رفــاه بخــش فرضی در
ایــران نیز باید ابزارهــای الزم پرداخت در اختیار شــهروندان
قــرار گیرنــد .کارت هــا یکــی از آن هــا بــوده اســت.
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امــا آن هــا هــم ناامــن (بــه خصــوص در خریدهــای
اینترنتــی) هســتند و مــال باختــگان مشــکل بتواننــد دارایــی
از دســت رفــت خــود را بازبیابنــد .در کنــار آن ،راه هــای
مهــم دیگــری وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا (بــه ویــژه
بــرای ایــران) ،کاهــش صفرهایــی اســت کــه در مقابلــه بــا
تــورم انباشــته شــده و بــه عامــل مزاحــم تبدیــل شــده انــد.
مــن  6ســال و  3مــاه قبــل در مقالــه ای بــه عنــوان «حــذف
صفرهــا ناگزیــر اســت» (ماهنامــه ی صنعــت حمــل و نقــل،
شــماره  ،307اردیبهشــت  )90پیشــنهاد کــردم کــه یــک
صفــر از پــول هــا برداشــته شــده و واحــد پــول از ریــال
بــه تومــن (کــه در محــاوره ی عامــه ی مــردم بــه کار مــی
رود) تبدیــل شــود .تومــن بــا «تــو و مــن» ســازگاری دارد
نــه بــا «تومــان» ،کــه واژه ی مغولــی اســت و البتــه نــه بــه
خاطــر مغولــی بودنــش ،بلکه بــه خاطــر ناآســانی در تلفظ.
امــا از آن زمــان تاکنــون (شــهریور  )98قیمــت هــا بــه طور
متوســط بــه  3/2برابــر و بــه بــرآورد مــن بــه بیــش از
 4/3برابــر رســیده انــد .حــاال دیگــر صفرهــا بــه مراتــب
آزارنــده ترنــد .حــال بایــد بــه جای یــک صفر ،چهــار صفر
برداشــته شــود و همــان گونــه کــه مــردم بــه هــزار تومــان
(ده هــزار ریــال) مــی گوینــد یــک تومــن ،بــر همــان مبنــا
واحــد پولــی اصــاح گــردد و ایــن ،البته شــرط هایــی دارد:
ایــن کار ناموفــق مــی مانــد ،اگــر قــرار باشــد تــورم
ســواره هــم چنــان بــه جلــو بتــازد و دولــت دوبــاره
مجبــور بــه صفرزدایــی شــود .شــرط دیگــر ،آن اســت
کــه هــر چــه ســریع تــر پــول هــای ســابق بــه پــول
تــازه تبدیــل شــوند .ســکه هــا را مــی تــوان جمــع کــرد
(بــا خریــد گــران تــر از قیمــت اســمی آن از مــردم و از
اصنــاف) و ســریع تــر ذوب و بــه ســکه ی اســتاندارد
تولیــد کــرد .اگــر تــورم مهــار شــود ،یــک تومــان پــول را
مــی تــوان معــادل صــد ریــال دانســت (یــا ریــال یــا صدک
یــا نــام دیگــر) آن گاه ســکه هــای اســتاندارد و مانــدگار
کــه در دســتگاه هــای الکتریکــی و خــودکار نیــز بــه کار
مــی آینــد معــادل  1ریــال 2 ،ریــال 5 ،ریــال 10 ،ریــال25 ،
ریــال و  50ریــال و  100ریــال (هــم اســکناس یــک تومانــی
و هــم ســکه ی صــد ریالــی) تقســیم کــرد .در ایــن صورت،
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معامــات آســان مــی شــوند.
البتــه احتمــال ایــن کــه قیمــت هــا بــا راند شــدن رو بــه باال
در حــدود  2درصــد باالتــر رونــد ،وجــود دارد کــه آن را
مــی تــوان بــا خریــد گــران تــر پــول هــای پیشــین و کنترل
درون زا (بــا کمــک اصنــاف و نماینــدگان مــردم) جبــران
کــرد .بــاز تکــرار مــی کنــم :شــرط آن ،کنتــرل تورم اســت.
نکتــه ی بعــدی ایــن کــه چــاپ اســکناس خــوب ،مانــا و
زیبــا و غیرقابــل جعــل ،البتــه پــر هزینــه اســت .ایــن هزینــه
ای اســت کــه دولــت در جهــت رفــاه مــردم بایــد بپــردازد.
البتــه در کوتــاه مــدت مــی تــوان بــا جمــع آوری اســکناس
هــای زیــر  1000تومــان و بــا زدن برچســب هــای بانکــی
بــا رنــگ ثابــت بــر اســکناس هــای پیشــین و بــا چــاپ
تدریجــی اســکناس نــو کار را بــه جلــو بــرد.
مــی مانــد اعتمــاد عمومــی و ایــن ،اصلــی تریــن بحــث
اســت .آن خانــوار نــادار و کــم بضاعــت کــه در مثــل
خانــه ی  1000میلیــون ریالــی دارد ،حــاال خانــه
اش در ذهــن او ارزشــی معــادل  100هــزار تومــان
مــی یابــد ،امــا آن کــه خانــه ی  2000میلیــارد ریالــی دارد
نیــز ارزش خانــه اش مــی شــود  70میلیــون .نکتــه ی
اصلــی در روان شناســی پــول (کــه یــک رشــته ی خــاص
در مطالعــات اقتصــادی اســت) ایــن اســت کــه مــردم بــه
ایــن ارقــام عــادت کننــد و از همــه مهــم تــر بایــد همــه
بداننــد کــه تفــاوت طبقاتــی بیــن آن هــا کــم نشــده اســت.
داراهــا احســاس تبختــر کــم تــر و نادارهــا احســاس غبــن
نمــی کننــد .زیــرا واقعیــت محاســبه ی طبقاتی آن اســت که
نســبت ایــن دو کمــاکان نســبت  1بــه  2000اســت .تفــاوت
مطلــق هــم تفاوتــی نکــرده اســت ،زیــرا تفــاوت ســابق
بیــن دو گــروه اجتماعــی از حیــث قــوه ی خریــد و تــوان
اقتصــادی باقــی مانــده اســت.
در هــر حــال ،تــا فقــر و تــورم فزاینــده وجــود دارد و تــا
زمانــی کــه تصمیــم گیرنــدگان بــا آرای مــردم و آگاهــی
آنــان هیــچ کاری ندارنــد ،اقــدام هایــی از ایــن دســت نیــز،
بــه عــوض آن کــه رفــاه بخــش باشــند ،ناکارآمــد و گیــج
کننــده باقــی مــی ماننــد.
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کارشناس مکانیک

H. AHMADI

سامانهی بازیافت حرارتی
()Heat Recovery

Mech. Eng.

در ســالهای اخیــر بــا کاهــش ذخایــر ســوختهای فســیلی ،قیمــت
انــرژی افزایــش یافتــه اســت .طبــق پژوهشهــای انجــام شــده در
دپارتمــان انــرژی آمریــکا ،هزینـهی انــرژی در ســاختمانهای تجاری
طــی ســالهای  1979تــا  1995تقریبــا  200درصــد افزایــش یافتــه و
پیشبینــی میگــردد تــا ســال  2025در حــدود 46درصــد دیگــر نیــز
افزایــش پیــدا کنــد.
بیــش از 40درصــد انــرژی مصــرف شــده در ســاختمانها ،مربــوط
بــه سیســتمهای تهویـهی مطبــوع ( )HVACمیباشــد .در ایــن ارتبــاط،
ســامانهی بازیافــت حرارتــی ( )Heat Recoveryروش مناســبی برای
بهینــه کــردن مصــرف ســوخت در ســاختمانها محســوب میشــود.
بازیافــت حرارتــی ( )Heat Recoveryبــه سیســتمی اطــاق میشــود
کــه جریــان هــوای تــازه ورودی بــه دســتگاه هواســاز را بــا جریــان
هــوای خروجــی در تعامــل قــرار میدهــد .بــا اســتفاده از ایــن
روش ،میتــوان در مصــرف انــرژی ســاختمان بــه مقــدار زیــادی
صرفهجویــی نمــود .در ادامــه ،نحــوهی عملکــرد دســتگاه هواســاز بــا
دو روش بازیافــت انــرژی یعنــی  Plated-Heat Recoveryو Rotary
 type-Heat Recoveryتوضیــح داده خواهــد شــد.

-1 York application guide
-2 www.garmasardco.com
-3 www.renewableenergyhub.com
-4 www.na.ostberg.com
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:Plated Type- Heat Recovery
طــرز کار هواســاز بــا بازیافت حرارتــی به این
شــکل اســت که هــوای برگشــتی ســاختمان از
قســمت بــاال وارد دســتگاه هیــت ریــکاوری
هواســاز شــده و بــا عبــور از فیلتــر وارد مبدل
حرارتــی هــوا بــه هــوا میشــود .از طرفــی،
هــوای تــازه ورودی بــه دســتگاه نیــز پــس از
عبــور از فیلتــر اولیــه وارد مبــدل میگــردد .در
مبــدل ،هــوای برگشــتی از ســاختمان ،دمــای
خــود را بــه هــوای ورودی داده و ایــن هــوا پــس از عبــور
از کویلهــای ســرمایش و یــا گرمایــش و رســیدن بــه
دمــای مطلــوب ،وارد فضــای مــورد نظــر میگــردد.
در ایــن روش ،هــوای تــازه و هــوای برگشــتی بــه طریقــی
بــا هــم تمــاس پیــدا میکننــد کــه هرگــز بــا هــم مخلــوط
نمیشــوند و انتقــال حــرارت از طریــق صفحــات مســی

یــا آلومینیومــی انجــام میپذیــرد .در پروژههایــی
کــه بــه علــت حساســیتهای طراحــی بایــد از اختــاط
هــوای خروجــی و ورودی جلوگیــری کــرد ،اســتفاده از
ایــن دســتگاهها پیشــنهاد میشــود :ایــن دســتگاهها
رایجتریــن دســتگاههای بازیابــی حرارتــی بــدون
اختــاط هــوا میباشــند .بــازده مفیــد ایــن دســتگاه بســته
بــه کاربــرد بــه ۷۰درصــد نیــز میرســد.

:Rotary Type- Heat Recovery
در روش Rotary Type- Heat Recoveryشبکهای از
فلــز موجــدار فیــن خــورده کــه بــه آرامــی میچرخــد و
در مقابــل دو جریــان هــوای متقابــل عمــل میکنــد ،دمــا
را آنچنــان کــه هــوای خروجــی (برگشــتی) از البـهالی
شــبکه عبــور میکنــد ،در طــی یــک نیــم چرخــش،
جــذب میکنــد و در یــک نیــم چرخــش دوم بــه جریــان
هــوای تامیــن شــده میدهــد.
ی پیوســته اســت .کــه بیــش
ایــن ســامانه ،یــک پروسـه 
از  85درصــد بازدهــی دارد .همچنیــن چرخهایــی بــا
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پوششــی مناســب بــرای میســر ســاختن انتقــال حــرارت
نهــان ،محســوس و رطوبــت ،را داراســت.
اســتفاده از تکنولــوژی هواســاز «هیــت ریــکاوری» منجــر
بــه افزایــش قیمــت اولیــهی دســتگاه میگــردد ،ولــی بــا
توجــه بــه ایــن موضــوع کــه بیــش از 40درصــد انــرژی
مصرفــی کل ســاختمان ،مربــوط به ســرمایش و گرمایش
آن میشــود ،در بلنــد مــدت هزینــهی صرفهجویــی
شــدهی ناشــی از بازیابــی انــرژی و جلوگیــری از اتــاف
آن ،باعــث جبــران هزینــهی اولیــه میگــردد.
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گزارش

مهشید افتخار نوری

تکنسین معماری

Mahshid Eftekharnouri
Arch. Tech.

مهربانی را اگر قسمت کنیم...
مقدمه:
ـوی مــاه مهــر میآیــد .بــوی خــاک بــاران خــورده و طعــم گــس
بـ
خرمالــو ،رنــگ ســرخ غــروب و صــدای خــش خــش برگهــا،
صــدای زنــگ مدرســه و دعــای صبحگاهــی بچههــا کــه زیبنــدهی
صبحهــای ســرد و نمنــاک پاییــز میشــود .ســرمایی کــه شــاید
هیــچگاه کــودکان مــا آن را حــس نکننــد ،ولــی در همیــن مــرز و
بــوم در جــای دیگــری از ایــن خــاک ،کودکانــی هســتند کــه ســرمای
پاییــز آنهــا بــا ســرمای فقــر و ســوز دل پــدر و مادرشــان دو
چنــدان میشــود .آنهایــی کــه حتــی غــذای گرمــی بــر ســفره
ندارنــد کــه ســرمای دلشــان را التیــام بخشــد.
بــر آن شــدیم کــه گــرد هــم آییــم و زنــگار غــم از
آیینــه ی دلشــان برگیریــم .بــذر امیــد را در
قلبهــای مهربانشــان بکاریــم و دســتان
کوچکشــان را در دســت بگیریــم،
دســتان و انگشــتانی کــه هــر چنــد
کــم تواننــد ،ولــی در انتظارانــد
کــه چــون نیلوفرانــی امیــدوار
بــه دور داربســت قلــم و
خــودکار بپیچنــد و آن را در
برگیرنــد و بنویســند:

مهربانــی را اگــر
قســمت کنیــم...
مریم حجت
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مهماننــوازی بلــوچ را چــه در َکپــر مــا در روســتای «تِلــوی» و چــه در خانـهی آقــا معلــم روســتای «چوکالگــی» تجربــه
کــردم .خانـهی آنهــا خالــی از اســباب و اثاثیـهی اضافــی ،ولــی پــر از عشــق و محبــت ،صفــا و صمیمیــت بــود« .گاهــی از
مهمــان نــوازی شــان خجالــت زده میشــدم» .بارهــا شــنیده بــودم خــاک سیســتان و بلوچســتان گــرم و دامــن گیراســت،
ولــی در ایــن ســفر آن را دیــدم .امــروز بــه جــرات میگویــم
خــاک آن جــا گــرم اســت ،چــون مردمانــش گــرم هســتند.
خوشــحال بــودم که به نمایندگی تعــدادی از دوســتان و همکاران
آتکــی و فارغ التحصیالن دانشــگاه زاهدان به ســمت روســتاهای
فقیــر نشــین بلوچســتان مــیروم ،پیشتــر از اینهــا هــم بــا
چهــرهی هولنــاک فقــر در مناطقــی دیگر آشــنایی دیرینه داشــتم.
در مناطــق محــروم زلزلــه زده و ســیل زده غــرب کشــور  .حتــی
در همیــن حوالــی شــهر بــزرگ خودمــان تهران ،منطقهی شــوش
و قــزل حصــار .ولــی آنچــه در روســتاهای بلوچســتان دیــدم،
دنیــای دیگــری بــود .فقــر بــه معنــای واقعــی ،روســتاهایی بــا
کیلومترهــا فاصلــه از جــادهی اصلــی راههــای خاکــی ،ناهمــوار
و گاهــی خطرنــاک .تنهــا رفاهــی کــه از زندگــی شــهر نشــینی
ـرق بــود.
داشــتند ،بـ

روستای تیلور

روستای تیلور  -کپر مال

www.atec-ir.com

ATEC QUARTERLY
News / Projects / Thoughts

FALL 2019

31

در مســیر بــاد بمــان !

تــا بــوی مهربانیــت،
تســخیر کنــد ایــن
شــهر پــر از بیهودگی
را ...
روستای نصرت آباد  -مدرسه ی امید 3

روستای نصرت آباد  -جاده خاکی به سمت مدرسه ی امید 3

بــا «قلــب مهربان»
در تغییــر سرنوشــت
کودکانــی ســهیم
باشــیم کــه شــاید
تغییــر هــا به دســتان
آنهــا رقــم بخــورد.
روستای مورتک  -خیریه مهر گیتی

دخترانــی کــه بــه دلیــل
نداشــتن مدرســه تــا
کالس هفتــم بیشــتر
درس نمــی خواننــد.
کاش مــی توانســتیم
بگوییــم :دبســتان آغاز
کاراســت  .تــا دانشــگاه
حمایــت تــان مــی کنیم
روستای نوک آباد

فصلنامه آتک
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روستای کله شهتوت  -مدرسه ی جدید مهر آیین 1

روستای کله شهتوت  -مدرسه ی قدیم و جدید مهر آیین 1

روستای تیلوی  -مدرسه ی امید

روستای مورتک  -مسئولین روستا
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روستای نصرت آباد  -مدرسه ی امید 3
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ســختی ســاخت ایــن مــدارس ،اولیــن چیــزی بــود کــه
ذهــن مــن را بــه خــود مشــغول کــرد .تامیــن هزینه،خرید
و بــردن مصالــح ،در و پنجــره ،میــز و صندلــی در آن
راههــای صعــب العبــور کار بســیار ســختی بــه نظــر
میرســید ،کــه انجــام شــده بــود .انگیــزه ی اصلــی

روستای چو کاگلی  -مدرسه ی امید 1

ایــن ســفر ،همراهــی بــا جمعــی از فــارغ التحصیــان
دانشــگاه بلوچســتان بــود کــه بــا نیــت ســاخت مــدارس
جهــت مناطــق محــروم در طــی  4ســال اخیــر  5مدرســه
روســتایی یــک و دو کالســه را تحــت عنــوان مــدارس
امیــد ســاخته و آن را بــه بهــره بــرداری رســانده انــد.

روستای کله شهتوت  -مدرسه ی قدیمی

مسیر جاده روستای نوک آباد

روستای کله شهتوت -خیریه مهر گیتی
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روستای مورتک  -مهر گیتی

روستای چو کا گلی  -مدرسه ی امید 1

ســاخت ایــن مدرســه بــا یــک کالس چنــد پایــه بــرای  20تــا
 25دانــش آمــوز در یــک روســتای دور کار بــزرگ و انســان
دوســتانهای بــود و از آن تحســین برانگیزتــر ،کار معلمانی بود
کــه از کالس هــای پیــش دبســتانی تــا هفتــم را درس میدادنــد.
روستای مورتک  -مهر گیتی

نیــاز بــه منبعهــای آب  1000لیتــری بــرای مــدارس کمــاکان
بــه چشــم میخــورد« ،نیــاز بــه آب آشــامیدنی تمیــز» .چــه
کلمــات غریبــی!
آرزو میکنــم پــس از مهیــا شــدن ابتداییتریــن وســایل
رفاهــی بچههــا در مــدارس ،بــه ســاخت زمینهــای بــازی بــا
چنــد تــوپ و دروازه و ســبد ،همــت شــود تــا بچههــا بتواننــد
بــازی کننــد و بچگــی .و در ایــن مســیر مــی تــوان امیــدوار بود
کــه ،بــا کمــک معلمــان دلسوزشــان ،بچههــای بــا اســتعداد
ایــن خطــه چــه در زمینـهی تحصیلــی و چــه زمینـهی ورزشــی
شناســایی و بــه مراکــز شــهری معرفــی شــوند تــا پــرورش
یابنــد و افتخــار آفریــن شــوند.

راســتی هیــچ فکــر کردهایــم چــه راه طوالنــی
ـتان
ـتان و بلوچسـ
ـاله سیسـ
ـا  14سـ
ـای  7تـ
ـرای بچههـ
بـ
ـود؟
ـایی شـ
ـان شناسـ
ـط استعدادشـ
ـا فقـ
ـت تـ
هسـ
* روســتاهای :نصــرت آبــاد -مورتــک -نــوک
آبــاد -چوکالگــی -تِلــوی -نــارون -انجــرک-
شــورو -خارســتان -میرآبــاد
جاده ی پشت کوه تفتان
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اولین دورهی
مسابقه عکاسی
با موبایل
بین کارکنان
مهندسین
مشاور آتک

مقدمه:
رقابــت یکــی از واقعیــت هــای زندگــی اســت .بشــر در طــول تاریــخ
از بــازی و مســابقه اســتقبال مــی کــرده و بــی راهــه نیســت اگــر
بگوییــم کــه بســیاری از پیشــرفت هــای خــود را مدیــون رقابــت
اســت.
رقابــت ،اغلــب بــه عنــوان مفهــوم متضــاد همــکاری اســتفاده مــی
شــود ،بــا ایــن حــال در دنیــای واقعــی یــک رقابــت ســالم ،مخلوطــی
از همــکاری و رویارویــی اســت .بــازی و مســابقه ،شــامل مجموعــه
ای از شــرکت کننــدگان و مجموعــه ای از حــرکات یــا روشهــای
برنــده شــدن اســت .پیــروزی در هــر رقابــت ،تنهــا تابــع شــانس
نیســت ،بلکــه اصــول و قوانیــن ویــژهی خــود را دارد و هــر شــرکت
کننــده طــی مســابقه ســعی مــی کنــد بــا بــه کارگیــری آن اصــول،
خــود را بــه بــرد نزدیــک کنــد.
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برگزاری مسابقه:
بــرای اولیــن دورهی مســابقه عکاســی بــا موبایــل ،موضــوع «تهــران از نــگاه مــن» توســط
هیــات داوران انتخــاب گردیــد کــه از بیــن موضوعــات منتخــب ،بــه نســبت ،موضــوع ســاده
تــری بــود تــا بتوانیــم مشــارکت تعــداد بیشــتری از همــکاران را داشــته باشــیم.
شــرکت کننــدگان در یــک مــدت  24روزه از  13شــهریور فرصــت داشــتند کــه عکــس هــای
خــود را بــا شــرایط زیــر ارســال کننــد:
هر شرکت کننده می تواند  1تا  3عکس به دلخواه ارسال نماید
عکس ها صرفا با موبایل گرفته شود.
ویرایش عکس ها در حد اصالح کادربندی ،رنگ و نور مجاز میباشد.
از نظر محتوایی بعد از ویرایش ،چیزی به عکس اضافه و یا کم نشده باشد.
فرمت عکس ها  JPGباشد.
از اضافه کردن فریم و امضاء به عکس ها خودداری فرمایید.
هم عکس خام و هم عکس ویرایش شده ارسال گردد.
بدیهیاســت در صــورت عــدم رعایــت هــر کــدام از الزامــات فوق،عکــس از مســابقه
حذف میگــردد.
روش داوری و نتایج مسابقه
در ایــن دوره  12نفــر از همــکاران بــا ارســال  31عکــس در مســابقه شــرکت نمودنــد .عکــس
هــا بــا تغییــر نــام بــه کــد و شــماره و بــدون ذکــر اســامی شــرکت کننــدگان در اختیــار
داوران قــرار گرفــت .در ابتــدا عکسهــا توســط داوران بــا الزامــات مســابقه مطابقــت داده
شــد کــه در ایــن بیــن 2 ،عکــس بــه دلیــل رعایــت نکــردن الزامــات و شــرایط ،از مســابقه
خــارج شــد.
ســپس هــر کــدام از داوران  10عکــس برتــر خــود را انتخــاب کــرده و در جلســه ای بــه
امتیــاز بنــدی عکــس هایــی کــه نظــر مشــترک بــر روی آن هــا وجــود داشــت ،پرداختنــد .در
داوری عــاوه بــر بررســی مهــارت هــای شــرکت کننــدگان ،نــگاه بــه موضــوع مســابقه از
اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــود.
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نفر اول

امیر عباس ساالری

در ادامه ،عکس های ارسالی شرکت کنندگان و همچنین عکس های برنده را مشاهده می فرمایید.
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نفر دوم

سعید شایامهر

تشــکرویژهی هیــات داوران از ســرکار خانــم
افتخــارنــوریبــهدلیــلنــگاهاجتماعــیدرعکاســی

نفر سوم

فرانک دارایی
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