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سخننخست
ســال  95بــا همــه فــراز و نشــیب هایــش گذشــت و بــه
تاریــخ پیوســت .امیــد داریــم کــه ســال  96پیــام آور شــرایطی
بهت�رـ در اوضــاع اقتصــادی و اجتماعــی کشــورمان باشــد و وضــع
معیشــتی مــردم رو بــه بهبــود بگــذارد.و البتــه خودمــان هــم
بایــد بخواهیــم کــه بــه ایــن مهــم نائــل آییــم .درچنــد ســال
پــر از تنــش و رکــود گذشــته همــه مــا کوشــش کــرده ایــم کــه
بــا ســیلی صــورت خــود را ســرخ نگهداریــم و بــه ایــن منظــور
هزینــه هــای زیــادی کــرده ایــم .اکنــون وقــت آن رســیده
کــه بــازده اینهمــه هزینــه و صبــوری دیــده شــود.در واقــع
انتظارداری��م ک��ه دولتم��ردان گرامـ�ی دیگــر نــگاه رو بــه عقــب
را فراموــش کنندــ و ب��رای حرکتــ اساس��ی و رو بــه جلــو طــرح
و برنامــه ارائــه نماینــد .همــه مــا موظــف بــه تالشــی مضاعــف در
جهــت بهبــود شــرایط هســتیم تــا بــه تدریــج از شــرایط رکــود
و بحــران خــارج شــویم .ایــن انتظــار مــی رود کــه حمایــت از
بخــش خصوصــی واقعــی مطابــق بــا اصــل  44قانــون اساســی
ســرلوحه برنامــه هــای دولــت قــرار گیــرد و فعالیــت شــرکت
هایــی کــه بــه ظاهــر خصوصــی خوانــده مــی شــوند لیکــن در
واقــع بــا اســتفاده از نفــوذ و ارتباطــات خــود عمــده فعالیــت
هــای بخــش خصوصــی را در خــود جمــع کــرده انــد محــدود و
بــه تدریــج منــع شــود .اگــر چنیــن نشــود پیکــر رنجــور بخــش
خصوصــی بــه ویــژه در مســیری کــه مــا مهندســین مشــاور
گام برمــی داریــم رنجورتــر گردیــده و پرواضــح اســت کــه از
کارافتادگــی ایــن بخــش تاثیــرات بســیار نامطلــوب و مخربــی را
برپیکــر اقتصــاد جامعــه وارد مــی کنــد و از طرفــی نیــز اعتبــار
کشــور را در تعامــل بــا جهــان تضعیــف مــی کنــد.

محمدحسنبدیع
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خانواده آتک در جامعه مشاوران

توانســت آتــک را بــه یکــی از چنــد مهنــدس مشــاور برتــر
کشــور کــه همــواره کارفرمایــان از او بــه نیکــی یــاد مــی
کننــد برســاند.

مهندس

عزت اهلل
خواجه نوری

(دادا)
چهره پایدار همیشه بیدار
محمد حسن بدیع
اولیــن دیــدار مــن بــا مهنــدس خواجــه نــوری کــه
دوســتان و نزدیــکان وی را بــا لقــب (دادا )صــدا
مــی کننــد در اواســط تیرمــاه  1370بــود .بــرای مصاحبــه
اســتخدامی در آتــک ایشــان را مالقــات کــردم .ظاهــر آرام
وی در مــن اثــر مثبــت گذاشــت .صحبــت مــان خیلــی بــه
درازا نکشــید و در نتیجــه از حــدود دوهفتــه بعــد از آن
دیــدار در آتــک مشــغول بــه کار شــدم.به دلیــل حضــورم
در آتلیــه ارتبــاط کاری زیــادی بــا هــم نداشــتیم و ایــن
روال ادامــه داشــت تــا زمانــی کــه وارد پــروژه هــای فــاز3
شــدم .بــه تدریــج کــه تماســم بــا وی بیشــتر مــی شــد
بیشــتر نیــز جــذب آرامــش و احاطــه ایشــان بــه مســایل
فــاز 3مــی شــدم .از طرفــی نــگاه عدالــت محــور مهنــدس
خواجــه نــوری چــه درآن زمــان و چــه بعدهــا همــواره
مــورد ســتایش مــن بــود .بیشــترین خصوصیتــی کــه
در ایشــان شــناختم میــل وافــرش بــه پیشــرفت آتــک
در حرفــه و توســعه آن همــراه بــا اســتفاده از دانــش
هــای نویــن و توجــه ویــژه بــه ارتبــاط هــای حرفــه ای
و همچنیــن توســعه آمــوزش در شــرکت بــود ( کــه در
واقــع از بــدو تاســیس آتــک ایــن سیاســت و توجــه همواره
ســرلوحه مدیــران وقــت نیــز بــوده) .مهنــدس خواجــه
نــوری ازســال  1373تــا  (1391بـ�ه مـ�دت  17ســال)
در ســمت مدیرعامــل مهندســین مشــاورآتک بــه واقــع
آنچــه در تــوان داشــت بــرای پیشــبرد و اعتــای آتــک
در طبــق اخــاص گذاشــت و بــه نحــو احســن آنچــه را
کــه حاصــل کوشــش  13ســاله مدیــران عامــل گذشــته
بــود بــا تــاش ،درایــت و نظمــی ســتودنی ادامــه داد و
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(دادا ) دانــش آموختــه دانشــگاه شــیراز( پهلــوی ســابق)
مــی باشــند کــه در ســال  1347مــدرک کارشناســی
ارشــد عمــران را دریافــت کردنــد و قبــل از تاســیس
شــرکت آتــک (کــه ایشــان همــراه مهنــدس علیرضا
فاضــل و مهنــدس نصــرت الــه مجلســی احــداث
آن را پایــه ریــزی کردنــد) ســوابق همــکاری بــا
شــرکت هــای مختلــف مهندســی ماننــد مهندســین
مشــاور گــروپ و مهندســین مشــاور دکتــر علــی اصغــر
بختیــار و همــکاران کــه در هریــک از ایــن شــرکت هــا
عهــده دار ســمت هــای مختلــف بــوده انــد و در آخریــن
شــرکتی کــه قبــل از تاســیس آتــک درآن حضــور داشــته
انــد( مهندســین مشــاور دکترعلــی اصغــر بختیــار) بــا
س��مت مدیـ�ر فن��ی و سهــامدار مســئولیت بخــش ســازه،
نظــارت و بــرآورد را عهــده دار بــوده انــد .ایشــان پــس
ازتاســیس شــرکت آتــک نیزمدیریــت بخــش فــاز  3و
سـ�ازه و بـ�رآورد را برعهـ�ده گرفتنـ�د و از سـ�ال 1360کـ�ه
ش��رکت آت��ک را پای��ه ری��زی کردن��د ت��ا س��ال  1373کــه
ب��ه ســمت مدیــر عامل��ی انتخ��اب شدــند همــواره عضــو
هیئــت مدیــره و عمدتــا ریاســت هیئــت مدیــره را بعهــده
داشــته انــد بــه تدریــج ســمت هــای فنــی را بــه همــکاران
دیگــر محــول کردنــد و وقــت عمــده ایشــان بــه امــور
مدیریتــی معطــوف گردیــد.
مهندس خواجه نوری در طول زندگی حرفه ای خود
با توجه به عالقه ارتقای دانش خود در کنفرانس ها و
سمینارهای متعددی شرکت کردند که گواهینامه های
متعددی مبنی برگذراندن دوره ها را دریافت گرده اند.

همچنین تالش های ایشان به ویژه فعالیت های
حرفه ای و مدیریتی در دوره تصدی مدیرعاملی منجر
به دریافت تقدیرنامه هایی از ارگان های مختلف علمی و
کارفرمایان دریافت گردید که به نمونه هایی از آن اشاره
می شود:
تقدیرنامه از دانشگاه خلیج فارس ( بوشهر) به
مناسبت طرح های ارائه شده برای دانشگاه مزبور
تقدیرنامه از مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به
مناسبت آغاز بهره برداری از دانشکده مهندسی شیمی،
نفت و گاز شیراز
تقدیرنامه از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
تبریز برای ارائه طرح های تحسین انگیز در اولین مسابقه
معماری درتبریز
تقدیرنامه از معاونت خدمات فرودگاهی شرکت
فرودگاه های کشور به مناسبت برنده شدن در طرح
ترمینال بین المللی اصفهان
تقدیرنامه از مدیریت طرح های ساختمانی و زیربنایی
پتروشیمی به مناسبت طراحی موفقیت آمیز شهرک
 3400واحدی واقع در جم
قدردانی مجری طرح فرودگاه امام (ره) به مناسبت
همکاری موثر در طرح ترمینال
قدردانی از سوی مدیرکل ساختمان و توسعه فرودگاه
ها به مناسبت طراحی موفق ساختمان مرکز کنترل
پروازها( شهید شاهچراغی)
قدردانی رییس دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت
انجام طراحی توسعه دانشکده مهندسی برق دانشگاه
صنعتی شریف
قدردانی از سوی توسعه منابع آب و نیروی ایران به
مناسبت طرح ساختمان های پشتیبانی سد گتوند
قدردانی مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت بندر و
فرودگاه کیش به مناسبت طرح ترمینال جدید بین المللی

کیش
قدردانی مدیرکل بنادر و کشتیرانی استان گیالن به
مناسبت طرح های ارائه شده برای توسعه بند در انزلی
قدردانی معاونت عمرانی و تاسیسات زیربنایی سازمان
منطقه آزاد کیش به مناسبت طراحی رینگ  75متری
جزیره کیش
قدردانی رییس کانون ناشنوایان ایران برای تهیه
واهدای طرح کامل ساختمان کانون

از دیگــر اقدامــات اساســی ایشــان مــی تــوان بــه برنامــه
ریــزی بــرای خریــد ســاختمان حــال حاضــر آتــک مــی
باشــد کــه موجــب گردیــد تــا بخــش هــای مختلــف
شــرکت همــه در یــک ســاختمان بــا امکانــات الزم
دورهــم گردآینــد.
اکنون اشاره ای می کنم به فعالیت های ایشان در
تعدادی از نهادهای حرفه ای و صنفی که از آن جمله می
توان موارد زیر را نام برد:

عضو هیئت مدیره شرکت ناموران مهندسی
عضو هیئت مدیره شرکت گسترش آبادانی و مهندسی
آسیا( گاما )
عضویت در مشارکت توسعه انرژی پارس قشم

سی و پنجمین جشن سالگرد تاسیس  /دفتر مرکزی

الزم مــی دانــم اشــاره ای بــه چنــد اقــدام اساســی و
تاثیــر گــذار ایشــان در جهــت اعتــای آتــک بکنــم کــه
یکــی از آن هــا افزایــش تدریجــی ســهامداران بــه منظــور
دراختیــار داشــتن نیروهــای متخصــص و دلســوز بــود بــه
طــوری کــه بــه تدریــج تعــداد ســهامداران از هشــت نفــر
بــه پنجــاه و یــک نفــر رســید .ودوم راه انــدازی دفاتــر
اقمــاری در تهــران و ســایر شــهرهای عمــده کشــور
بــود کــه منجــر بــه راه انــدازی آتــک اصفهــان ،آتــک
قــم ،آتــک گیــان ،آتــک کیــش ،آتــک زواره انــارک
(درتهــران) گردیــد.

و اجرایی ( چهار دوره)
ضو شورای هماهنگی تشکل های حرفه ای و مهندسی
( چهار دوره)
عضو هیئت اجرایی شورای هماهنگی
نایب رییس هیئت موسس انجمن تحقیق و توسعه
صنعت احداث
عضو نهاد تعامل و کمیسیون برنامه ریزی و مسئول
محور اول
دبیر گروه فرودگاه در جامعه مهندسان مشاور ایران
رییس شورای داوری جامعه مهندسان مشاور ایران به
مدت  7سال
عضو کمیته طبقه بندی جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو هیئت مدیره موسسه ادب
عضویت در انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی کشور

عضو هیئت مدیره شرکت آتک مسکن
در حــال حاضــر مهنــدس خواجــه نــوری رییــس هیئــت
مدیــره مهندســین مشــاور آتــک مــی باشــند کــه علیرغــم
بازنشســتگی در شــرکت کمــاکان همــواره دلــش بــا آتــک
اســت و نظــرات و راهنمایــی هــای ایشــان از راه دور و
نزدیــک بــرای همــه اعضــای هیئــت مدیــره و ســایر
همــکاران در شــرکت راهگشــا مــی باشــد.

عضوهیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی
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مهدی امامپور /مدیر عامل

منصور صمیمی/رئیس هئیت مدیره

حسین رسولی باقی/نائب رئیس هئیت مدیره

مهدی امامپور

عباس فتح اله زاده /امور پیامن و قراردادها

آتک گیالن

آتــک گیــان کــه در ابتــدا و از حــدود  18ســال پیــش زیــر پوشــش
وحمایــت دفتــر مرکــزی آتــک در بنــدر انزلــی ،بــرای طراحــی و نظــارت و
هدایــت پــروژه هــای بنــدر و منطقــه آزاد بــا هســته مرکــزی آقایــان مهنــدس
خواجــه نــوری ،روانشــاد حســین درکــی و مهــدی امــام پــور ،پیدایــش
یافــت ،رفتــه رفتــه بــا گســترش فعالیتهــا و تعــدد کارفرمایــان و پــروژه هــای
مختلــف ســرانجام در ســال  1386بصــورت شــرکتی مســتقل بــا مشــارکت
حقوقــی مهندســین مشــاور آتــک تحــت نــام ثبتــی مهندســین مشــاور طراحان
آتــک گیــان ثبــت ودر ســال بعــد موفــق بــه اخــذ صالحیــت در دو رشــته از
ســازمان برنامــه و بودجــه گردیــد.
دفتــر شــرکت ضمــن اتصــال بــه محوطــه بنــدر ،در رشــت بعنــوان مرکــز
اســتان گیــان دایــر گردیــد و هــم اکنــون بــا  25عضــو طــراح ،محاســب ،ناظر
 ،اداری و مالــی و مدیریتــی ،مشــغول بــه انجــام پــروژه هایــی در ســطح
اســتان گیــان و مازنــدران و حتــی بندرچابهــار مــی باشــد.
مزیــت دفتــر بــرای کارفرمایــان ضمــن حضــور و ارائــه خدمــت در کمتریــن
زمــان و آشــنایی بــا مبانــی طراحــی بدلیــل بومــی بــودن ،دسترســی بــه
تجــارب و اطالعــات تخصصــی و هدایــت و راهنمایــی بیدریــغ آتــک مرکــزی
بــوده کــه باعــث ترغیــب کارفرمایــان بــه ارجــاع کار گردیــده اســت.

بخش آتلیه آتک گیالن

پروژه طرح ساماندهی نوار ساحلی منطقه آزاد تجاری  -صنعتی انزلی

بخش مدیریت آتک گیالن
محمدعلی نقد بده /نظارت نقشه برداری

بهروز رسولی باقی /طراح سیویل

عادل صادقی فر /طراح سازه

بیتا مصلح/طراحی معامری

محمدتقی شفیقی جوررشی /نظارت ابنیه

سیدرضا رحمتی پسند/طراح تاسیسات مکانیکی
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سها فتح اله زاده /طراحی معامری

مهسا مهدی پور /طراحی معامری

مهشاد سلطان زادی /طراحی معامری

روند اجرایی پروژه ها و فعالیت های مهندسی در مهندسین مشاور
طراحان آتک به شرح زیر است:
-1عرضــه تــوان مندیهــا و کارآیــی مهندســین مشــاور از طریــق ارائــه
طرحهــای اجــرا شــده و تبلیغــات مثبــت کارفرماهــای قبلــی بــا تاکیــد بــر
کار بیشــتر و رابطــه بهتــر و هزینــه کمتــر
-2مذاکــرات متعــدد و گام بــه گام بــا مراجعــه کننــدگان و انعقــاد قــرارداد
بــا کارفرمــای جدید
-3تشــکیل جلســه هماهنگــی اولیــه بــا حضــور کلیــه کارشناســان
معمــاری و شهرســازی وســازه و تاسیســات شــرکت و تعریــف
ماموریــت هــای کاری هرکارشــناس
-4شناســایی و جمــع آوری اطالعــات الزم توســط کارشناســان و انجــام
مطالعــات کافــی و ســپس طــرح مجــدد مطالــب در جلســه هماهنگــی
بعــدی تــا اخــذ نتایــج بهینــه و مناســب نســبت بــه ارائــه طــرح اولیــه
و کروکســیون طــرح بــا کارفرمــا و ادامــه ایــن رونــد تــا اراصئــه طــرح
نهایــی و اجرایــی نمــودن آن
از عمــده تریــن بررســی هــای انجــام گرفتــه و در دســت انجــام طراحــان
آتــک گیــان  :طــرح جامــع و توســعه زیربنایــی بنــدر انزلــی ،ســالنهای
ورزشــی و اســتخر شــهرهای تالــش ،انزلــی ،اســالم ،حویــق ،رودبنــه
الهیجــان ،ســیاهکل و صومعــه ســرا و آســتانه و نیــز ســیلوهای غــات
 45000تنــی کشــتیرانی دریــای خــزر و طــرح ســاماندهی نــوار ســاحلی
منطقــه ازاد انزلــی و اســتخر سرپوشــیده و مجموعــه ورزشــی
ســاحلی قایقــران ســازمان منطقــه آزاد انزلــی ،مشــاوره طرحهــای
ســرمایه گــذاری بندرچابهــار ،طــرح ســاماندهی مســیر پیربــازار رشــت
و پارکهــای حاشــیه رودخانــه هــای رشــت ،طراحــی پــارک  118گلســار
رشــت  ،پیســت بیــن المللــی قایقرانــی گیــان و ســوله هــای غــات
تایدواتــر و پشــتیبان بنــدر و ســیلوهای غــات  15000تنــی شــرکت
ســرملیه گــذاری الهــام بیســان و بیمارســتان  120تختخوابــی دانشــگاه
آزاد تنکابــن و  ...مــی باشــد.

بیامرستان  120تختخوابی آموزشی دانشگاه آزاد تنکابن

وحید محمودی گیالنی /رسپرست نظارت

فرشاد پور قلی /نظارت ابنیه و برآورد

محمد فتاحی /امور قراردادها

آرمین اعتامدی /طراحی تاسیسات مکانیکی

رسول رسولی باقی /طراح برق

حسن رضوان /مرته و برآورد

یاشا رسولی باقی /برنامه ریزی شهری

محمدرضا عربانی /ناظر تاسیسات برقی

متین فالحتگر اطمینانی /مسئول امور مالی

نگین نجفی فر /مسئول امور اداری

مریم استوار /امور اداری
رشوین مجلسی /طراح سازه
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راهکارهایی برای سبز بودن
واحد تاسیسات مکانیکی مهندسین مشاور آتک

مترجم :حسین عبدی

بهینه سازی مصرف انرژی
سیاســت هــای ســبز دانشــگاه  Vancouver Islandبر پایه
ایــن اصــل اســتوار اســت کــه هــر گونــه توســعه در فضاهــای آن
بایــد بــر پایــه اخــذ درجــه طالیــی اســتاندارد  LEEDکانــادا
باشــد .بــه همیــن دلیــل ســاختمان دانشــکده نیــز بــرای اخــذ
ایــن درجــه ،از الزامــات اســتاندارد ASHRAE/IESNA
 2004-90.1بســیار فراتــر رفتــه اســت.
ساختمان در یک نگاه
دانشگاه - Vancouver Islandدانشکده کویچان
مکان :دانکن ،ایالت بریتیش کلمبیا ،کانادا
مالک :دانشگاه Vancouver Island
کاربری :ساختمان آموزشی
شــامل :کالسهــا ،آزمایشــگاههای علمــی ،فضاهــای اداری،
اتاقهــای جلســات و بوفــه
کارمندان  /افراد مقیم 64 :کارمند 440 ،دانشجو
سطح ناخالص 4134 :مترمربع
فضای تهویه شده 3995 :مترمربع
درصد اشغال و سکونت در فضا%100 :
سیســتم ســرمایش و گرمایــش مرکــزی ایــن ســاختمان
جدیــد ،پمــپ حرارتــی مــدوالر  60تــن تبریــد ( 211کیلــووات)
بــا راندمــان بــاال میباشــد کــه بــه مجموعــه ای از چاههــای
زمیــن گرمایــی عمــودی مــدار بســته متصــل شــده اســت.
پمــپ حرارتــی زمیــن گرمایــی در زمســتان حــرارت مــورد را
از زمیــن تامیــن مــی نمایــد و در تابســتان بــه عنــوان منبــع
دفــع حــرارت مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد تــا بــا انتقــال
حــرارت بــه زمیــن ســرمایش مــورد نیــاز ســاختمان را تامیــن
نمایــد .درجــه حــرارت تقریبــا ثابــت زمبــن و اســتفاده از چــاه
هــای زمیــن گرمایــی منبــع یکنواختــی بــرای جــذب یــا دفــع
حــرارت در طــول ســال را فراهــم مــی نمایــد.
بــرای ســاختمان دانشــکده کویچــان ســه مــاژول پمــپ
حرارتــی هریــک بــه ظرفیــت  20تــن تبریــد ( 70کیلــووات) و
بــا دو کمپرســور در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا عملکــرد تحــت
بارهــای جزیــی و در راندمــان بــاال ممکــن باشــد .آزمایــش
هــای مختلــف جهــت بررســی ضرایــب انتقــال حــرارت خــاک
در حیــن طراحــی انجــام گرفــت تــا از مناســب بــودن دمــای
زمیــن طمینــان حاصــل شــود و اطالعــات الزم جهــت طراحــی
حلقــه چاههــای حرارتــی گــردآوری گردیــد .مجموعــه زمیــن
گرمایــی دانشــکده شــامل  96حلقــه چــاه بــا فاصلــه  4.5متــر از
یکدیگــر اســت کــه هــر یــک  35متــر عمــق داشــته و در زمیــن
پشــت ســاختمان حفــر گردیــده انــد.
مجموعــه زمیــن گرمایــی بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت
کــه  %100بــار سرمایشــی را ســاختمان را تامیــن نمایــد کــه
معــال  %67از بــار گرمایشــی در حالــت پیــک مــی باشــد.
بررســی و آنالیــز اولیــه شــرایط آب و هوایــی پیرامــون روز
درجههــای سرمایشــی و گرمایشــی مشــخص نمــود کــه ایــن
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ظرفیــت بهتریــن نــرخ بازگشــت ســرمایه را داشــته و بــرای
تامیــن گرمایــش در  %90از روزهــای ســال کافــی اســت.
مابقــی بــار حرارتــی مــورد نیــاز نیــز توســط دو دســتگاه بویلــر
چگالشــی بــا راندمــان بــاال تامیــن مــی گــردد.
جهــت کاهــش بیشــتر مصــرف انــرژی ،پمــپ حرارتــی مرکــزی
آب بــه آب نیــز پیــش بینــی گردیــد تــا بــدون اســتفاده از چــاه
هــای زمیــن گرمایــی امــکان گرمایــش و ســرمایش همزمــان را
فراهــم نمایــد .اســتفاده از ایــن پمــپ دو بــار در ســال و در فصل
هــای بهــار و پاییــز ممکــن مــی شــود کــه فضاهــای ضلــع
شــمالی ســاختمان نیــاز گرمایشــی و فضاهــای ضلــع جنوبــی
ســاختمان نیــاز سرمایشــی دارد .در ایــن طراحــی و بــا اســتفاده
از پمــپ حرارتــی امــکان جــذب حــرارت اضافــی از یــک بخــش
ســاختمان و انتقــال آن بــه بخــش دیگــر مقــدور شــده اســت.
ایــن روش بهینــه تریــن روش کارکــرد پمــپ حرارتــی آب بــه
آب اســت کــه  COPآن معــادل  7.1مــی باشــد.
در داخــل ســاختمان ،سیســتم لولــه کشــی انجــام شــده
در کــف ،ســرمایش و گرمایــش را از تاسیســات مرکــزی بــه
داخــل منتقــل مــی کننــد .ایــن سیســتم بــرای تامیــن شــرایط
آســایش حرارتــی ســاکنین ســاختمان روشــی پربــازده و کــم
ســر و صــدا اســت .ایــن سیســتم تابشــی از آب گــرم دمــا
پاییــن  110فارنهایــت ( 43درجــه سلســیوس) بــرای فصــل
هــای گرمایشــی و آب ســرد دمــا بــاال  65درجــه فارنهایــت
( 18درجــه سلســیوس) بــرای فصــل هــای سرمایشــی اســتفاده
مــی نمایــد .ایــن موضــوع نیــز تکمیــل کننــده دمــای کارکــرد
ایــدهآل پمــپ هــای زمیــن گرمایــی اســت .بــا اســتفاده از روش
تابشــی بــه عنــوان سیســتم اصلــی گرمایــش و ســرمایش ،ســایز
سیســتم توزیــع هــوا بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش یافــت
کــه ســبب کاهــش هزینــه هــای ســرمایه گــذاری اولیــه و
صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی فــن هــا گردیــد.
مصرف انرژی در سال اول
بــا توجــه بــه حــدود اســتاندارد  LEEDدر زمینه لزوم وجـــود
مــدارک و مســتندات انــرژی ســاختمان ،ســاخت مــدل انــرژی
کل ســاختمان و مقایســه کارایــی مــدل نهایــی ســاختمان بــا
ســاختمان مبنــا کــه در اســتاندارد 2004-90.1 ASHRAE
بــه آن اشــاره شــده اســت ،بــا اســتفاده از نرمافــزار e-Quest
 63b-v3انجــام شــد .آنالیــز نهایــی انــرژی پیشبینــی نمــود
کــه ســاالنه بیــش از  %50کاهــش در هزینــه هــای انــرژی
مصرفــی ممکــن خواهــد بــود .بــا ایــن حــال ،اطالعــات
کارکــردی سیســتم در ســال اول بهــره بــرداری نشــان داد کــه
ایــن میــزان صرفــه جویــی حاصــل نشــده اســت.
مصــرف واقعــی انــرژی ســاختمان کــه از قبــض هــای انــرژی
ژوئــن  2011تــا مــی  2012اســتخراج شــده بــود حــدود
 2،626،180کیلــو بــی تــی یــو ( 770،000کیلــووات ســاعت)
بــوده اســت کــه مـــعادل )kWh/m2 186( kBtu/ft2 59
بــرای ســاختمان در ســال اول بهــره بــرداری میباشــد .در

مقابــل ،شــدت مصــرف انــرژی مــدل ســازی شــده و پیــش-
بینــی شــده ســاالنه بــرای ســاختمان 119( kBtu/ft2 38
 )kWh/m2بــود.
دالیــل مختلفــی بــرای ایــن عــدم انطبــاق بیــن انــرژی کل
مصرفــی وجــود دارد کــه از جملــه آن هــا مــی تــوان بــه
عــدم فــرض هــای صحیــح پیرامــون شــرایط کارکــردی در
هنــگام ســاخت مــدل انــرژی ســاختمان ،شــرایط آب و هوایــی
غیرطبیعــی در زمــان انجــام مطالعــات اولیــه یــا شــرایط
نامناســب بهــره بــرداری در طــول ســال اول اشــاره نمــود.
بررســی هــای اولیــه قبــض هــای انــرژی و اطالعــات ثبــت
شــده کنترلــی سیســتم نشــان داد کــه میــزان گاز مصرفــی
ســاختمان بیــش از مقــدار مــورد انتظــار اســت .قبــض هــای
صــادر شــده دربرگیرنــده میــزان مصــرف همــه بخشهــای
ســاختمان اســت کــه شــامل آشــپزخانه صنعتــی و آزمایشــگاه
هــای علمــی نیــز مــی باشــد .در حالــی کــه ایــن بخــش هــا ،در
اســتاندارد  LEEDبــه عنــوان بخــش هــای فرآینــدی در نظــر
گرفتــه می-شــوند و در مدلســازی انــرژی لحــاظ نمــی گردنــد.
در طــول فرآینــد طراحــی ،دانشــگاه Vancouver Island
بــر اهمیــت نقــش کنتــرل و مانیتورینــگ میــزان مصــرف
انــرژی جهــت بهینــه ســازی مصــرف ســاالنه آب و انــرژی
تاکیــد ویــژه ای داشــت .سیســتم هــای انــدازه گیــری دائمــی
تحــت پروتــکل  BACnetروی تجهیــزات مصــرف کننــده آب،
گاز و بــرق نصــب گردیدنــد کــه شــامل کنتورهــای جداگانــه
بــرای سیســتم روشــنایی ،پریزهــا ،بارهــای حرارتــی و بویلرهــا
مــی باشــد.
ایــن کنتورهــا همگــی بــه یــک سیســتم مرکــزی مانیتورینــگ
و کنتــرل مصــرف انــرژی متصــل شــده و در آن ثبــت مــی
گردنــد کــه درنهایــت ابــزار ارزشــمندی بــرای عیــب یابــی و
اصــاح انحرافــات از مقادیــر مصــرف انــرژی مــورد انتظــار بــرای
ســاختمان مــی باشــد.
قــدم پیشــنهادی بعــدی بــرای ســاختمان دانشــکده کویچــان
بررســی دقیــق مقادیــر ثبــت شــده ،مخصوصــا گاز مصرفــی
بویلرهــا بــود تــا هــر گونــه خطــای محســوس در مصــرف انرژی
را مشــاهده کننــد یــا ســایر فرصتهــای موجــود جهــت صرفــه
جویــی در مصــرف انــرژی را تعییــن نماینــد .عــاوه بــر ثبــت
کننــده هــای تاسیســات مرکــزی ،ثبــت کننــده هــای انــرژی
( )Energy meterنیــز روی اکثــر سیســتم هــا و تجهیــزات
نصــب گردیدنــد کــه امــکان تعییــن راندمــان کارکــردی آن هــا
را فراهــم مــی نماینــد.
کیفیت هوای داخل و آسایش حرارتی
اســتفاده از هــوای تــازه محیــط خــارج بــه همــراه تهویــه
طبیعــی بــه روش جابجایــی عــاوه بــر تامیــن آســایش حرارتــی
ســاکنین و توزیــع مناســب هــوا از راهکارهــای کاهــش بــار
اعمــال شــده بــه تاسیســات مرکــزی بــود .یکــی از راهکارهــای
تهویــه طبیعــی اســتفاده از پنجــره هــای بازشــو در تمامــی

فضاهــای جانبــی و در داخــل البــی کــه ســه طبقــه ارتفــاع
دارد میباشــد کــه بــا هــدف عملکــرد بــه صــورت دودکــش
حرارتــی طراحــی شــده اســت .در بــاالی دودکــش حرارتــی نیــز
یــک کویــل بازیافــت حــرارت پیــش بینــی شــده کــه هــر گونــه
حــرارت اضافــی از جریــان هــوای در حــال تخلیــه را جــذب
نمایــد؛ کــه ایــن حــرارت جــذب شــده مجــددا بــه مــدار آب
مرکــزی تزریــق مــی گــردد.
جهــت کاهــش بــار گرمایشــی تاسیســات مرکــزی ،هــوای تــازه
بــا کمتریــن حــدود مجــاز کــه در اســتاندارد ASHRAE
 2004-62.1تعییــن شــده بــه فضاهــای مختلــف اختصــاص
داده شــد .صرقــه جویــی در مصــرف انــرژی همچنیــن بــه
وســیله نصب سنســورهای حضــور افــراد در کالس-هــای درس،
آزمایشــگاه هــا و اتــاق هــای اداری و بــا بســتن خــودکار دریچــه
هــای سیســتم  VAVدر فضاهــای خالــی انجــام شــد .اســتفاده
از موتــور فــن هــای دور متغیــر در هواســازهای مرکــزی نیــز
ســبب افزایــش صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی گردیدنــد.
در فضــای آمفــی تئاتــر  120نفــره نیــز از تهویــه بــه روش
جابجایــی اســتفاده شــد .هــوای خنــک بــا ســرعت کــم از تــراز
کــف ســالن جریــان یافتــه و در تمــاس بــا منبــع گــرم بــه
ســمت بــاال جریــان مــی یابــد و از طریــق دریجــه هــای موجود
در ســقف تخلیــه مــی گــردد .ایــن اســتراتژی ایــن امــکان را
فراهــم مــی نمایــد تــا هــوای پــاک مســتقیما در تــراز ارتفاعــی
کــه ســاکنین حضــور دارد تامیــن گــردد و عملکــرد سیســتم
تهویــه موثرتــر گــردد .جهــت پیشــگیری از جریــان ســریع هــوا
در مجــاورت پــای ســاکنین ،ســرعت هــوای ورودی کــم بــوده و
دمــای آن حداقــل  65درجــه
فارنهایــت ( 18درجــه ســانتیگراد) در نظــر گرفتــه شــده کــه
دمــای آن بــه ســردی سیســتم هــای هوایــی ســنتی نبــوده و
صرفــه جویــی بیشــتری در تاسیســات مکانیکــی مرکــزی بــه
دنبــال خواهــد داشــت.
در طــرح اولیــه کل -فضــای ســاختمان جدیــد دانشــکده مــی
بایســت تهویــه مــی گردیــد .بــا ایــن حــال آنالیزهــای حرارتــی
نشــان داد کــه تهویــه کل ســاختمان صرفــا بــا اســتفاده از
روش هــای تهویــه طبیعــی مقــدور نیســت .بــه همیــن دلیــل
از سیســتم ســرمایش مکانیکــی از طریــق لولــه کشــی در کــف
اســتفاده شــد .یــک سیســتم تشعشــعی در نهایــت مــی توانــد
تنهــا حــدود  )W/m2 47( Bth/ft2 15ســرمایش محســوس
را تامیــن نمایــد .بــه همیــن دلیــل در طــرح هــای اولیــه مــی
بایســتی تدابیــر خاصــی نیــز جهــت پوســته خارجــی ســاختمان
در نظــر گرفتــه مــی شــد.
بــا اســتفاده از نــرم افــزار محاســبه بارهــای حرارتــی و برودتــی
و بــر اســاس الزامــات ســاختمان مبنــای منــدرج در اســتاندارد
 2004-90.1 ASHRAEبــار سرمایشــی کالس هــای ضلــع
شــمالی و جنوبــی ســاختمان محاســبه گردیــد .اثــر بهبــود
نحــوه ســاخت دیوارهــا و پنجره-هــا ،شــامل میــزان بازتابــش

پنجــره هــا و ســایبان هــا بــا ســاختمان مبنــا مقایســه گردیــد
و بــه تیــم طراحــی اجــازه داد تــا طرحــی جامــع ارائــه نماینــد.
ســاختمان بــه گونــه ای طراحــی شــد تــا الزامــات اســتاندارد
 2004-55 ASHRAEرا پوشــش دهــد کــه بــه ایــن ترتیــب
شــرایط آســایش حرارتی بــرای  0/80از ســاکنین ســاختمان در
رطوبــت نســبی  0/50تامیــن شــد .آنالیزهــای ســایکرومتریک
تاییــد نمــود که بــرای تامیــن شــرایط اســتاندارد ASHRAE
آب و هــوای دانکــن ،نیــاز بــه تجهیــزات رطوبــت زنــی یــا
رطوبــت گیــری نــدارد .بــا ایــن حــال ،بــرای انــدازه گیــری
هــای دقیــق تــر ،سنســورهای رطوبــت ســنج در فضاهــای
بــا رطوبــت بیشــتر مثــل محــل دوش هــا و آشــپزخانه نصــب
گردیــد .ایــن سنســورها بــه سیســتم  BMSمرکــزی متصــل
شــدند تــا افزایــش رطوبــت نســبی را بــه پرســنل تعمیــر و
نگهــداری اطــاع دهنــد.
یکــی از فاکتورهــای محــدود کننــده بــرای اســتفاده از سیســتم
هــای ســرمایش کفــی ،پتانســیل شــکل گیــری کندانــس و
قطــرات آب روی ســطوح ســرد تابشــی اســت .بــرای کاهــش
ریســک تشــکیل کندانــس ،بــرای تمامــی فضاهــای تابشــی
سنســورهای تشــخیص دمــای ســطح نصــب گردیــد تــا
اطمینــان حاصــل شــود کــه دمــای آن هــا هرگــز کمتــر از
 63درجــه فارنهایــت ( 17درجــه ســانتیگراد) کــه دمــای نقطــه
شــبنم اســت ،نخواهــد شــد.
جهــت اخــذ امتیــاز  LEEDدر بخــش ممیــزی و نگهــداری،
پــس از  10مــاه بهــره بــرداری ،جلســات مــروری بــا پرســنل
بهــره بــردار و تیــم طراحــی برگــزار شــد تــا وضعیــت کارکــردی
ســاختمان مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گیــرد و هــر گونــه
مشــکل و نگرانــی بررســی گــردد .بــه ایــن ترتیــب ،ایــن امــکان
فراهــم گردیــد کــه بتــوان بــرای مشــکالت آتــی راه حــل هــا و
راهکارهــای مناســب پیــش بینــی نمــود.
نوآوری
بــه عنــوان بخشــی از برنامــه آگاهــی بخشــی زیســت محیطــی
دانشــگاه  ،Vancouver Islandبرنامــه هــای آموزشــی
جهــت آمــوزش دانشــجویان ،اســاتید ،کارکنــان و ســایر افــراد
پیرامــون ســاختمان هــای ســبز ترتیــب داده شــد .یکــی از
مــوارد توســعه دهنــده ایــن آمــوزش ،قــرار دادن صفحــه نمایش
پویــا در ســاختمان اســت کــه در همــان لحظــه وضعیــت آب
و هــوا و مصــرف آب و انــرژی ســاختمان را نمایــش می-دهــد.
ایــن صفحــه بــه بازدیدکننــدگان ایــن امــکان را مــی دهــد
کــه مصــرف انــرژی لحظــه ای ســاختمان و میــزان کاهــش در
دی اکســیدکربن تولیــدی را مشــاهده کننــد و میــزان صرفــه
جویــی انجــام شــده را بــا مقــدار مصــرف در زمــان مشــابه
در ســال هــای قبــل مقایســه کــرده یــا بــا مــوارد ملمــوس
تــر مثــل تعــداد بطــری آب صرفــه جویــی شــده یــا تبدیــل
ســوخت صرفهجویــی شــده بــه کیلومتــر قابــل پیمایــش بــا
خــودرو مقایســه کننــد.
ایــن صفحــه نمایــش پویــا بــرای ترغیــب و تشــویق روحیــه
ســبز بــودن و پایــداری در مجموعــه دانشــگاه Vancouver
 Islandمــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
تعمیر و نگهداری
اســتفاده از سیســتم تابشــی از کــف بــه دلیــل کاهــش تعــداد
فلیترهــای هــوا و تعــداد تجهیــزات مکانیکــی متحــرک ،نســبت به
سیســتم هــای اجبــاری هوایــی ،هزینــه هــای تعمیــر و نگهــداری
کمتــری دارد .سیســتم هــای آبــی در حیــن ســاخت ،تحت فشــار،
مــورد تســت قــرار گرفــت و قبــل از بهرهبــرداری از ســاختمان
نیــز از نظــر فشــاری باالنــس شــد .بــه ایــن ترتیــب عــاوه بــر
بازرس ـیهای ســاالنه پمــپ هــای کوچــک ســیرکوالتور ،هزینــه
هــای تعمیــرات بســیار ناچیــز خواهنــد بــود.

سیســتم کنترلــی و مانیتورینــگ گرافیکــی انــرژی نیــز بــه
پرســنل تعمیــر و نگهــداری اجــازه مشــاهده و دنبــال نمــودن
تمامــی سیســتم هــای ســاختمان را مــی دهــد .ایــن سیســتم
عــاوه بــر عیــب یابــی مــی توانــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای
تعریــف دوره¬هــای تعمیــر و نگهــداری نیــز مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد.
بهره وری مالی
بــه دانشــکده کویچــان از طــرف  BC Hydroکمکهــای
مالــی تعلــق گرفتــه بــود .بــرای اســتفاده از ایــن بودجــه تیــم
طراحــی آنالیــز انــرژی کاملــی را بــرای تعییــن عمــر مفیــد و
نــرخ بازگشــت ســرمایه انــواع سیســتمهای صرفــه جویــی در
مصــرف انــرژی انجــام داد .بــا اینکــه بیشــتر طــرح هــای ســبز
و پایــدار هزینــه هــای اولیــه باالیــی داشــتند امــا اســتفاده
از پتانســیلهای صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی ســبب
کاهــش هزینههــای بهــره بــرداری در دراز مــدت و کاهــش
زمــان بازگشــت ســرمایه شــد .مجمــوع تمامــی صرفــه جویــی
هــای انجــام شــده در مصــرف انــرژی ســاختمان جدیــد
دانشــکده کویچــان معــادل  250000کیلــووات ســاعت کمتــر
از ســاختمان مبنــای اســتاندارد محاســبه شــد کــه زمــان
بازگشــت ســرمایه آن معــادل  11/5ســال مــی باشــد .بــا توجــه
بــه کمکهــای مالــی اخــذ شــده ،ایــن زمــان بــه کمتــر از 8
ســال کاهــش یافتــه و ارزش فعلــی خالــص آن ( )NPVمعــادل
 125000دالر مــی باشــد.
اثرات زیست محیطی
بــا  6کلکتــور خورشــیدی لولــه خــاء واقــع در ضلــع جنوبــی
اتــاق تاسیســات انــرژی هــای نــو در در مجموعــه مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .انــرژی حرارتــی خورشــیدی بــرای
گرمایــش آب گــرم مصرفــی مجموعــه مــورد اســتفاده قــرار مــی
گیــرد .هــر میــزان انــرژی تولیــد شــده اضافــی نیــز بــه ســمت
سیســتم گرمایشــی ســاختمان هدایــت میگــردد تــا مســتقیما
گرمایــش مــورد نیــاز فضــا را تامیــن نمــوده یــا بخشــی از بــار
مجموعــه زمیــن گرمایــی کاهــش دهــد .مــورد اخیــر از اهمیــت
بیشــتری برخــوردار اســت چرا کــه در ایــن شــرایط آب و هوایی
غالــب نیــاز ســاختمان حــرارت بــوده و سیســتم زمیــن گرمایــی
بــر اســاس تعــادل بارهــای حرارتــی و برودتــی عملکــرد بهینــه
ای خواهــد داشــت.
سیســتم پمــپ زمیــن گرمایــی ،بــار حرارتــی بویلرهــای گاز
ســوز را بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش مــی دهــد کــه
ســبب کاهــش آلودگــی هــای اثرگــذار بــر محیــط زیســت و
کاهــش گرمایــش کــره زمیــن مــی گــردد .آلودگــی گازهــای
گلخانــه ای بــر اســاس مــدل انــرژی و ســاختمان مبنــا منــدرج
در اســتاندارد  2004-90.1 ASHRAEمعــادل  94.3تــن
دیاکســید کربــن مــی باشــد.
نتیجه گیری
ســاختمان جدیــد دانشــکده کویچــان بــا هــدف نمونــه ای
بــرای معمــاری پایــدار و آمــوزه هــای زیســت محیطــی طراحــی
شــد .علیرغــم ایــن کــه داده هــای ســال اول بهــره بــرداری از
ســاختمان نشــان دهنــده مصــرف بیــش از انتظــار انــرژی در
ســاختمان اســت مــواردی کــه در طراحــی ســاختمان گنجانــده
شــده اســت میــزان مصــرف انــرژی را کنتــرل نمــوده و فرصــت
هــای جدیــد کاهــش اثــرات ســاختمان بــر محیــط زیســت
را نشــان مــی دهــد .بــا مانیتورینــگ مــداوم ،عیــب یابــی،
ابتــکارات نوآورانــه در زمینــه پایــداری و آمــوزش ســاکنین
انتظــار مــی رونــد کــه مصــرف انــرژی تــا حــد چشــمگیری
کاهــش یابــد.
منبــعDecember ,6 .no ,55 .ASHRAE Journal, vol :
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شهر هوشمند

واحد تاسیسات و برق مهندسین مشاور آتک
بهروز کفاشی
ســومین نشســت علمــی -فنــی مهندســین مشــاور
آتــک در مــورخ دوم خــرداد مــاه  1396بــا عنــوان
« شهرهوشــمند 1بــا نگاهــی بــر ســایت المــرد» توســط
جنــاب آقــای مهنــدس بهــروز کفاشــی در دفتــر مرکــزی
آتــک برگــزار شــد .خالصــه ای از ایــن نشســت بــه شــرح
ذیــل ارائــه مــی گــردد:
یکــی از واژه هــای کــه در چنــد ســال اخیــر بــاب شــده و
اســتفاده از آن رو بــه رشــد اســت «،شــهر هوشــمند» مــی
باشــد ولــی خوشــبختانه یــا متاســفانه تاکنــون تعریــف
جامعــی از مفهــوم آن بعمــل نیامــده اســت .دو علــت
اصلــی مــی تــوان بــرای ایــن عــدم توافــق بــر یــک تعریــف
خــاص برشــمرد.
نخســت آنکــه شــهر هوشــمند مفهــوم بســیار گســترده ایی
اســت ،راه هــای زیــادی بــرای هوشــمند شــدن وجــود
دارد و دامنــه مــوارد شــمول آن بســیار گســترده اســت و
دوم ،اســتفاده فرصــت طلبانــه دولــت هــا و شــهرها بــرای
ســبقت جســتن از شــهر هــا و کشــورهای دیگــر در اطــاق
ایــن نــام بــه شــهر خــود و کســب اعتبــار ناشــی از آن.
دراینجا دوتعریف از شهر هوشمند ارائه می گردد:
2
تعریف:IEEEیــک شــهر هوشــمند  ،تکنولــوژی  ،حکمــران و اجتمــاع را گــرد
هــم مــی آورد تا مشــخصه هــای زیــر را فراهــم ســازد ،اقتصادی
هوشــمند ،پویایــی هوشــمند ،محیط زیســتی هوشــمند ،مردمی
هوشــمند ،زندگــی هوشــمند و حکمرانی هوشــمند.
دپارتمان کسب و کار  ،نوآوری و مهارت بریتانیا :2013شــهر هوشــمند  ،مفهومــی اســتاتیک نیســت،تعریف مطلق
و ثابتــی از آن وجــود نــدارد ،پایانــی بــرای آن نیســت،
شــهر هوشــمند یــک فرآینــد یــا یــک ســری از گام هــا
اســت کــه بوســیله آن شــهرها قابــل زندگــی تــر ،منعطــف
تــر شــده و از اینــرو قــادر خواهنــد بــود که پاســخ ســریعتری
بــه چالــش هــای جدیــد بدهنــد .آنچــه کــه مســلم اســت و
بعنــوان مفاهیــم اساســی شــهر هوشــمند مــی تــوان بــه آن
توجــه نمــود .ســه مفهــوم پایــداری ،بهــره وری و قابلیــت
زندگــی اســت.
ایــن ســه مفهــوم ورای تمامــی تعریــف هــای شــهر
هوشــمند بــوده و در شــش بعــد عینیــت یافتــه انــد.
اقتصــاد هوشــمند ،محیــط هوشــمند ،مــردم هوشــمند،
دولــت هوشــمند ،پویــای هوشــمند و زندگــی هوشــمند.
ایــن ابعــاد مجــزا از هــم نبــوده و بســیاری از شــاخص
هــای یــک شــهر هوشــمند بــه تعــدادی از آنهــا ارجــاع
داده مــی شــود .بعنــوان مثــال سیســتم حمــل و نقــل
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عمومــی هوشــمند عــاوه بــر آنکــه بــه پویایــی هوشــمند
مربــوط بــوده بــه محیــط هوشــمند و زندگــی هوشــمند
نیــز ارتبــاط مــی یابــد.
شــهر هوشــمند همــواره در حــال توســعه اســت و ایــن
توســعه هیچگونــه صدمــه ایــی بــر محیــط زیســت وارد
نکــرده و همــواره در تعامــل مثبــت بــا محیــط زیســت
اســت .در شــهر هوشــمند از منابــع انســانی و منابــع
غیرانســانی اســتفاده حداکثــری بــا بهــر ه وری بــاال
مــی شــود و در واقــع شــهری کــه دور ریــز منابــع دارد
شــهر هوشــمند نیســت.
در ایــن شــهر تمهیــدات الزم بــرای پویایــی حداکثــری
انســان هــا و اطالعــات اندیشــده شــده و دارای بزرگراهــا
و تجهیــزات ارتباطــی اســت کــه حداکثــر تســهیل ممکــن
در جابجایــی انســان ،کاال و اطالعــات را فراهــم مــی ســازد
و در کنــار ایــن هــا شــهری هوشــمند اســت کــه انســان
هــا در آن آســایش دارنــد ،آینــده خوبــی را بــرای خــود
و فرزندانشــان در آن متصــور هســتند ،در آن احســاس
نــا امنــی نمــی کننــد ،دغدغــه بیــکار مانــدن ندارنــد و یــا
در هنــگام بیمــاری تنهــا از بیمــاری رنــج مــی برنــد و نــه
از مســائل مالــی تامیــن هزینــه درمــان بــرای آنکــه شــهر
هوشــمند باشــد بایــد ،محیــط هوشــمند داشــته باشــیم و
محیــط هوشــمند بــدون اســتفاده از تکنولــوژی روز امــکان
پذیرنیســت .امــروزه شــبکه اینترنــت فراگیــر شــده اســت.
اطالعــات در هــر زمینــه ایــی بــه رایانــه هــا وارد شــده و در
اختیــار دیگــران قــرارد داده مــی شــود .در ایــن بیــن نقــش
انســان بعنــوان وارد کننــده اطالعــات معــوال نادیــده گرفتــه
مــی شــود و بدیهــی اســت کــه محدودیــت هــای ذاتــی
انســان هــا در وارد کــردن اطالعــات ســبب خطــا مــی شــود.

یکــی از راه هــای رفــع ایــن خطــا وارد کــردن اطالعــات
توســط خــود اشــیا مــی باشــد .اشــیا مــی تواننــد از طریــق
اتصــال بــه اینترنــت اطالعــات را وارد شــبکه کــرده و آن
را انتقــال دهند.ایــن اطالعــات مــی توانــد توســط اشــیا
دیگــر و یــا انســان هــا اســتفاده شــود وایــن آغــاز دوره
اینترنــت اشــیا 3مــی باشــد.
در ســال  2007تعــداد سنســورهایی کــه بــه اینترنــت
متصــل بودنــد از جمعیــت انســان هــا فراتــر رفــت.
اطالعــات سیســتم هــای گوناگــون جمــع آوری
شــده و بــه مراکــز مربوطــه منتقــل شــده و تجزیــه
و تحلیــل و آنالیــز مــی شــود .سنســورهای سیســتم
هــای مختلــف مــی تواننــد با هــم تمــاس گرفتــه و با
الگوریتمــی کــه تعریــف شــده اســت درتعامل بــوده و
دســتورات مقتضــی را صــادر نماینــد و جالــب آنکــه
بــا افزایــش تعــداد سنســورهای بهــره وری بصــورت
نمایــی افزایــش مــی یابــد.
Smart City :1
 IEEE :2انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا است.
Internet of Things :3

معماری داخلی
مسعود تذهیبی

در ســال  1282کــه میــرزا ابراهیــم خــان
صحافباشــی در حیــاط پشــتی دکان آنتیــک
فروشــی خــود در خیابــان اللــهزار فضایــی
را بــرای نمایــش فیلــم در نظــر گرفــت و
در ســال بعــد در ابتــدای خیابــان چــراغ
گاز(امیرکبیــر) نخســتین ســالن نمایــش
عمومــی فیلــم را افتتــاح کــرد تــا بــه امــروز
شــکل ســالن نمایــش فیلــم در صنعــت ســینما
نقــش بســیار مهمــی را ایفــا کــرده اســت .بــا
پیشــرفت تکنولــوژی فیلمبــرداری و نمایــش
آن در ســالهای بعــد و توجــه بیشــتر بــه
فضــای نمایــش فیلــم نمونههــای موفقــی
در ایــران خلــق شــد از جملــه میتــوان
بــه ســینما متروپــل ســابق(رودکی )1325و
سینمادیانا(ســپیده)1322با قدمتــی در حــدود
 70ســال (طــراح وارطــان هوانسیان)اشــاره
کــرد.در ایــن ســالنها سیســتم پخــش صــدا
آنالــوگ بــود و بلندگوهــا در کنارههــای پــرده و
پشــت آن قــرار داشــت .ســاختار هندســی ایــن
ســالنها کــه عمدتـاً دارای یــک ســالن نمایــش
بودنــد و در آن زمــان از نظــر اقتصــادی جوابگــو
بود.ســاختار هندســی و حجمــی ایــن ســالنها
بگون ـهای بــود کــه بــرای دیــد درســت ،شــیب
حداکثــر 0/8را بطــرف پــرده نمایــش قــرار
میدادنــد و بنابــر ضــرورت ردیفهــای جلــو
بــرای دیــد بهتــر دارای شــیب منفــی بودنــد
در ایــن ســاختار احــداث بالکــن هــم امــکان
پذیــر بــود .ایــن شــکل هندســی هنــوز هــم در
بعضــی از ســینماهایی کــه ســاختار هندســی و
حجمــی آن بــروز نشــدهاند دیــده میشــود.
در ایــن شــکل عمدت ـاً پــرده نمایــش در ارتفــاع
زیــادی از کــف قــرار میگرفــت و نمیتوانســت
ابعــاد بزرگــی داشــته باشــد.اولین پــرده بــزرگ
در ســینما رادیوســیتی بــا طــول 14/5متــر در
ســال  1327بــا قابلیــت نمایــش فیلمهــای
ســینما اســکوپ ســاخته شــد(طراح حیــدر
غیایــی) کــه دارای همیــن ســاختار شــیب 0/8
بــود .پــس از آن ســینما آتالنتیک(آفریقــا)در
ســال  1343ســاخته شد.شــیوه نمایــش فیلــم
در آن ســینه رامــا بــود ،در ایــن شــیوه فیلــم بــر
روی پردهــای کــه برشــی از یــک اســتوانه بــود
بــا ســه پروژکتــور همزمــان روی پــرده قــوسدار
نمایــش داده میشــده اســت و تماشــاچیان

تقریبــاً در محلــی از ردیفهــا داخــل تصویــر
قــرار میگرفتنــد .در ایــن زمــان صــدای
اســتریوفونیک نیــز متــداول شــده بــود.
همزمــان بــا پیشــرفتهای تکنولــوژی در
تصویــر و صــدا سیســتمهای گوناگــون و متنــوع
تصویربــرداری و نمایــش فیلــم ماننــد ســینما
اســکوپ ،ویســتاویژن ،تکنــی رامــا ،پاناویــژن و
 . . .در دهههــای  50و  60میــادی و بعــد از
آن تبلیــغ و معرفــی ایــن دســتآوردها بــرای
جــذب بــازار متــداول شــد.
چنــد دهــه بــه نســبت تغییــرات فنآوریهــای
صــدا و تصویــر در دنیــا ســاخت ســالنهای
پیشــرفته در ایــران متوقــف شــد و اکنــون بــا
وجــود ســاخت ســالنهای تــا حــدود زیــادی
خــوب و درســت ولــی هنــوز بــروز شــدن
ســاختار هندســی و حجمــی ســالنهای نمایــش
فیلــم در ایــران هماهنــگ بــا ایــن پیشــرفتها
صــورت نگرفتــه و ضوابــط مشــخصی نیــز کــه
بــروز باشــد تدویــن نشــده اســت.
بــا پیشــرفت فنــاوری و بوجــود آمــدن
( Surround Soundصــدای فراگیــر) در تغییــر
و لــزوم داشــتن پــرده نمایــش بــزرگ ،ســاخت
شــکل ســالن هــم دچــار تغییــرات شــد احــداث
ســکوهای پلکانــی()Stadium Typeبجــای
شــییبدارنمودن کــف ســالن ،بــزرگ شــدن
ابعــاد پــرده نمایــش فیلــم بــه نســبت ابعــاد
ســالن ،پخــش صــدای ســاراند و آرایــش جدیــد
بلندگوهــا بــا کانالهــای صوتــی تفکیــک شــده
و محاســبات دقیقتــر آکوســتیک هماهنــگ
بــا مســائل ساکتســازی ســالن و توزیــع
مناســب صــدا ضرورتهایــی را در معمــاری و
معمــاری داخلــی ســالنها و مســائل تأسیســات

مکانیکــی و آکوســتیک ســالن بوجــود م ـیآورد.
مدتهاســت ســاخت یــک ســالن کــه صرفـاً بــه
نمایــش فیلــم بپــردازد از نظــر اقتصــادی مقــرون
بــه صرفــه نیســت.
بــا متــداول شــدن ســاخت مجموعههــای
تجــاری در دنیــا ،ســاخت ســالنهای ســینمایی
در دل مجتمعهــای تجــاری ،اســتقبال مــردم
را بــه دنبــال داشــته اســت .در نتیجــه بخــش
خصوصــی تمایــل بیشــتری بــه احــداث ســینما
در مجموعههــای تجــاری دارد و در عیــن حــال
در ایــران از نظــر ضوابــط شــهرداری بایــد در
مجموعههــای تجــاری بخشــی نیــز بــرای
فعالیتهــای فرهنگــی در نظــر گرفتــه شــود
کــه عمدت ـاً ایــن فضاهــا شــامل احــداث ســالن
ســینما اســت.
در حــال حاضــر بیشــترین تعــداد ســینماهایی
کــه در دنیــا ســاخته میشــود در فضاهــای
تجــاری قــرار دارنــد .مجموعــه ایــن تغییــرات
زمینــه ای را فراهــم کــرده اســت کــه ســاخت
ســالن هایــی بــا معیارهــای روز رونــق گیــرد.
در ایــران جایگزینــی آرام و تغییــر تجهیــزات از
آنالــوگ بــه دیجیتــال از دهــه هفتــاد تاکنــون در
حــال انجــام بــوده اســت  .بــا تغییــرات از صــدای
 monoبــه اســتریوفونیک و بعــد Surround Sound
(صــدای فراگیــر) و اســتفاده از کانالهــای
صوتــی متعــدد بــا توجــه بــه تنوعــی کــه هــر
کــدام از ایــن سیســتمها در دل خــود دارنــد و
همانطــور کــه ذکــر شــد بزرگتــر شــدن هرچــه
بیشــتر پــرده نمایــش ضرورتهایــی را بوجــود
مـیآورد کــه ضوابــط قدیمــی پاســخگو نیســت.
(ادامه در شماره بعد)

فصلنامه مهندسین مشاور آتک /شامره  ،4بهار 1396

11

شهر از نگاه همکاران
پرستو خاکسار

پارک ملت ()5

لیلی صیرفی ()2

الهام قاجار ()1
3

)7( .............

علی غفوری صنعتی ()3

امیر طاهری ()4

ملیحه محمدیون ()5

هانیه بنی هاشم ()6

پارک ایرانشهر ()7

میدان آزادی ()9

6

ملیحه محمدیون
ابرهیم حبیبی ()7

مهشید افتخار نوری ()8

10

تیمور معصومی ()9
12

مرضیه طاهریان ()10
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آتشکده ری ()3

2

دماوندان)()8()8
کوه رشق تهر
منظر دماوند(چشم انداز

تقاطع شیخ فصل اله ()6

میدان آزادی ()9

بدون رشح ()4

بدون رشح ()2

بدون رشح ()10

6

1

تراکم ()6

پردیس سینامیی ملت ()1
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افزایش مهارت گوش
دادن
اصل ده گانه برای شنونده سراپاگوش

مهــارت گــوش دادن یکــی از مهمتریــن مهارتهایــی
اســت کــه در موفقیــت شــغلی و کیفیــت روابطمــان بــا
دیگــران تأثیــر بســزایی دارد .خیلــی از مــا چــون بــه اشــتباه
فکــر میکنیــم کــه یــک شــنوندهی ســراپا گــوش هســتیم،
هیــچ وقــت بــه صرافــت یادگیــری ایــن مهــارت نیفتادهایــم.
خــوب گــوش دادن مثــل فــن بیــان ،یــک مهــارت آموختنــی
اســت کــه در ادامـهی ایــن مقالــه بــا اصــول اولیـهی آن آشــنا
خواهیــد شــد.
 ۱۰اصل خوب گوش دادن
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عکسعع:عع امیر پاشا قویمی
عکس :امیر پاشا قویمی

 .۱زبان به دهان بگیرید
مــارک توایــن میگویــد :اگــر قــرار بــود بیشــتر از مقــداری
کــه گــوش میدهیــم حــرف بزنیــم ،آن وقــت دو زبــان و یــک
گــوش میداشــتیم.
وقتــی شــخص دیگــری در حــال حــرف زدن اســت بــه چیــزی
کــه میگویــد گــوش دهیــد ،وســط حرفــش نپریــد ،بــه
جــای او حــرف نزنیــد و اجــازه بدهیــد کــه خــودش جمالتــش
را تمــام کنــد .پــس خامــوش بنشــینید و فقــط گــوش دهیــد.
زمانــی کــه صحبــت گوینــده بــا شــما تمــام شــد ،آن وقــت
شــاید الزم باشــد خودتــان در مــورد چیــزی کــه گــوش
دادهایــد حــرف بزنیــد و توضیــح دهیــد تــا مطمئــن شــوید
کــه پیــام طــرف مقابلتــان را درســت متوجــه شــدهاید.
 .۲خودتان را برای گوش دادن آماده کنید
آرام باشــید و همــهی توجهتــان را بــه گوینــده اختصــاص
دهیــد .بــه عبــارت دیگــر ،تمــام چیزهــای اضافــهی دیگــر
را از ذهنتــان دور بریزیــد .ذهــن انســان بــه آســانی بــه
ســمت افــکار دیگــر پــرت میشــود ،مثــا اینکــه «ناهــار
چــی بایــد بخــورم؟ ِکــی بایــد از اینجــا بــرم تــا بــه اتوبــوس
برســم؟ میخــواد بــارون بیــاد؟» همــهی تالشتــان را بــه
کار بگیریــد و ایــن قبیــل افــکار نامربــوط را از ســرتان بیــرون
کنیــد تــا بتوانیــد تمــام و کمــال روی پیامهــای ارســالی از
ســوی طــرف مقابلتــان تمرکــز کنیــد.
 .۳گوینده را راحت بگذارید
طــوری رفتــار کنیــد کــه گوینــده بــرای صحبــت کــردن
احســاس راحتــی کنــد .نیازهــا و عالئــق طــرف مقابلتــان را

هــم مــد نظــر قــرار دهیــد .بــد نیســت گاهــی ســر بجنبانیــد
یــا از حــرکات و کلماتــی اســتفاده کنیــد کــه گوینــده بــرای
ادامـهی صحبــت ترغیــب شــود .دیگــر اینکــه ارتبــاط چشــمی
فراموشتــان نشــود ،امــا حواستــان باشــد کــه خیــره
نشــوید .خالصــه اینکــه یــک جــوری بــه طــرف مقابلتــان
نشــان دهیــد کــه داریــد گــوش میدهیــد و حرفهایــش
را میفهمیــد.
 .۴حواس گوینده را پرت نکنید
فقــط و فقــط بــه چیــزی کــه گفتــه میشــود توجــه کنیــد.
خطخطــی کــردن یــا بــازی کــردن بــا کاغذهــای جلــوی
دســتتان ،از پنجــره بیــرون را دیــد زدنَ ،ور رفتــن بــا
ناخنهــای دســت و کارهــای ایــن شــکلی را کنــار بگذاریــد.
ایــن رفتارهــا عــاوه بــر اینکــه موجــب وقفههــای بیمــورد
در فرآینــد ارتبــاط میشــوند ،حــواس طــرف مقابلتــان را
پــرت کــرده و ایــن حــس را بــه او منتقــل میکننــد کــه از
حرفهایــش خســته شــدهاید و بــه پیامــی کــه ســعی در
انتقالــش دارد بیاعتنــا هســتید.
 .۵همدلی کنید
بهتــر اســت دیــدگاه طــرف مقابلتــان را بفهمیــد و بــه
قضایــا از دیــد او نــگاه کنیــد .دیدگاههایــی را کــه از قبــل
بــرای خودتــان ســاختهاید کنــار بگذاریــد و بــا ذهنیــت
بــاز وارد مکالمــه شــوید تــا بیشــتر بتوانیــد بــا گوینــده ابــراز
همدلــی کنیــد .چنانچــه چیــزی گفتــه شــد کــه خــاف نظــر
شــما بــود ،اندکــی بــه خودتــان فرصــت دهیــد تــا بتوانیــد بــه
یــک اســتدالل محکــم در جهــت اثبــات مخالفتتــان دســت
پیــدا کنیــد .در هــر صــورت بــه یــاد داشــته باشــید کــه بــا
دیدگاههــا و نظــرات دیگــران بــا ذهنیــت بســته مواجــه
نشــوید.
 .۶صبور باشید
گاهــی ممکــن اســت طــرف مقابلتــان مکــث کنــد ،شــاید
هــم یــک مکــث طوالنــی ،امــا مکــث کــردن همیشــه بــه

ایــن معنــی نیســت کــه حــرف گوینــده تمــام شــده اســت.
پــس صبــور باشــید و اجــازه دهیــد کــه طــرف مقابلتــان
بــا زمانبنــدی خــودش پیــش بــرود .گاهــی اوقــات طــول
میکشــد تــا آدمهــا در مــورد اینکــه چــه چیــزی بگوینــد
و چطــور مطلبشــان را عنــوان کننــد بــه نتیجــه برســند.
بنابرایــن هــر وقــت کســی مکــث کــرد ،فــورا رشــتهی کالم
را بــه دســت نگیریــد و ســعی نکنیــد کــه جملــهاش را بــا
کلمــات خودتــان تمــام کنیــد.
 .۷تعصبات شخصی را کنار بگذارید
بیطــرف باشــید .زود نرنجیــد و اجــازه ندهیــد کــه عــادات
و رفتــار گوینــده حواستــان را از اصــل مطلــب دور کنــد.
توجــه داشــته باشــید کــه هــر آدمــی طــرز بیــان خــودش را
دارد .بعضیهــا دســتپاچهتر یــا خجالتیتــر از دیگراننــد؛
بعضیهــا لهجــهی محلــی دارنــد یــا حــرکات دستشــان
زیــاده از حــد اســت؛ بعضیهــا دوســت دارنــد موقــع حــرف
زدن قــدم بزننــد و بعضــی دیگــر هــم خوششــان میآیــد
کــه بیحرکــت بنشــینند .پــس فقــط و فقــط بــه چیــزی
کــه گفتــه میشــود توجــه کنیــد و نگذاریــد کــه شــیوههای
فــردیِ بیــان مطلــب حواستــان را پــرت کننــد.
 .۸به لحن گوینده گوش دهید
حجــم و لحــن صــدا ،چیزهایــی را بــه آنچــه گفتــه میشــود
اضافــه میکننــد .یــک گوینــدهی توانــا حجــم صــدا و لحنــش
را طــوری تنظیــم میکنــد کــه از دقــت شــنونده کــم نشــود.
مــردم در مواقــع خــاص از زیــر و بَمــی ،لحــن و حجــم صــدا
بــرای رســاندن مقصودشــان کمــک میگیرنــد و شــما
میتوانیــد بــا توجــه بــه ایــن مــوارد بــه اهمیــت مطلبــی کــه
عنــوان میشــود پــی ببریــد.
 .۹به طرز فکر گوینده گوش دهید نه فقط کلماتش
بایــد از حرفهــای طــرف مقابلتــان یــک تصویــر کلــی
برداشــت کنیــد ،نــه اطالعــات تکهتکــه و پراکنــده .یکــی
از دشــوارترین قســمتهای خــوب گــوش دادن همیــن
توانایــی برقــراری ارتبــاط بیــن تکهپارههــای اطالعــات
بــرای رســیدن بــه طــرز فکــر گوینــده اســت .بــرای آســانتر
بــه دســت آوردن ایــن توانایــی بــه توجــه کافــی ،پرهیــز از
حواسپرتــی و تمرکــز احتیــاج خواهیــد داشــت.
 .۱۰منتظر نشانههای ارتباط غیرکالمی بمانید
بــه اشــارات و حــرکات بــدن ،حــاالت چهــره و حــرکات
چش ـمها دقــت کنیــد .بــرای خــوب گــوش دادن فقــط بــه
گوشهــای خــود اکتفــا نکنیــد ،بلکــه از چشــمهایتان
هــم کمــک بگیریــد ،ی عنــی حواستــان بــه اطالعــات
اضافهتــری کــه از طریــق ارتبــاط غیرکالمــی منتقــل
میشــوند نیــز باشــد.

درخشش و موفقیت
در محل کار

پرستو خاکسار
8ســاعت  ،حداقــل زمانــی اســت کــه هــر
یــک از مــا در محیــط کار ســپری مــی کنیــم
بــه عبــارت روشــن تــر بخشــی از زندگــی
مــا در محیــط کار و در کنــار همکارانمــان
مــی گــذرد .پــس کار و پیشــه مــا عــاوه
بــر منبــع در آمــد مشــخص کننــده ســبک
زندگــی مــان هــم هســت.
درخشــش و موفقیــت در محــل کار ،هــم در
عرصــه اجتماعــی اهمیــت دارد و هــم در
پذیــرش اجتماعــی مــان تاثیــر گــذار اســت
در ایــن گــزارش بــه شــما مــی آموزیــم کــه
چطــور در محیــط کار بدرخشــید و عــاوه
بــر هماهنگــی و زندگــی مســالمت آمیــز
بــا همکارانتــان بتوانیــد بــه پیشــرفت هــای
شــغلی هــم دســت یابیــد.
از آنچــه در شــرکت مــی گــذرد مطلــع
باشــید
در دنیــای کنونــی کــه بــه عصــر ارتباطــات
مشــهور اســت خیلــی زشــت اســت کــه در
جایــی مشــغول کار باشــید و از آنچــه در
شــرکت مــی گــذرد مطلــع نباشــید.
هــر کامنــدی بایــد از نحــوه انجــام امــور و
پروســه کار هــا در ســازمانی کــه در آن کار
مــی کنــد مطلــع باشــد حتــی اگــر بــه طــور
مســتقیم بــا کارش در ارتبــاط نباشــد.
چــارت ســازمانی خــاص خودتــان داشــته
باشــید
در هــر شــرکت و مجموعــه ای یــک ســری

شــبکه روابــط آشــکار و رســمی و یــک
ســری روابــط نانوشــته و تاثیــر گــذار وجــود
دارد ســعی کنیــد افــراد مهــم و تاثیــر گــذار
شــرکتتان را بشناســید و بدانیــد ســرنخ هــر
کاری دســت چــه کســی اســت!
وامدار فرد یا گروهی نباشید
ســعی کنیــد بیــش از انــدازه بــه گــروه
یــا فــرد خاصــی وابســته نشــوید در هــر
شــرکتی بخــش هــای مختلفــی فعالیــت مــی
کننــد و برخــی کارکنــان ســازمان بیشــتر از
ســایرین بــا یکدیگــر صمیمیــت دارنــد شــما
ســعی کنیــد بــا همــه در ارتبــاط باشــید امــا
بــه هیــچ کــدام بیــش از انــدازه وابســته و
وامــدار نشــوید.
رگ های حیاتی شرکت را بشناسید
هــر ســازمانی یــک ســری پــروژه هــا و
فعالیــت هــای ویــژه و بعضــا محرمانــه دارد
کــه منبــع اصلــی درآمــد آن مجموعــه بــه
حســاب مــی آیــد .ســعی کنیــد شــریان
هــای اصلــی فعالیــت هــای شــرکت و پــروژه
هــای مهــم و اینکــه در چــه مرحلــه ای
هســتند را بــه خوبــی بشناســید.
معقول باشید
ســعی کنیــد تصویــری درســت از خودتــان
و شــخصیتتان را در بیــن همــکاران جــا
بیاندازیــد .کســی کــه در پــی بــه ثمــر رســاندن
امــور اســت ،هیــچ کاری را ســر ســری انجــام
نمــی دهــد و ســعی مــی کنــد جایــگاه خــودش
و همکارانــش را ارتقــا بخشــد.
دیگران را در جریان امور بگذارید
آنچــه در دســت داریــد و مشــغول انجــام
آن هســتید بــه ســایر همکارانتــان معرفــی
کنیــد ســعی کنیــد ضمــن اســتفاده از

نظــرات ســازنده آنهــا در جمــع احسشــارکت
و همــکاری بــه وجــود آوریــد.
باهمه سازگار باشید
ســازگاری بــه معنــای نقــش بــازی کــردن،
تبدیــل شــدن بــه شــخص دیگــری
نیســت بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه
انعطــاف داشــته باشــید و بــا همــه رفتــار
محترمانــه ای داشــته باشــید بــه تــک تــک
همکارانتــان جــدا از موقعیــت شــغلی شــان،
ســطح اجتماعــی و ارتباطاتشــان احتــرام
بگذاریــد.
رازدار باشید
در طــی روز حــرف هــا و رازهــای مختلفــی
ممکــن اســت بــه گــوش شــما برســند بهتــر
اســت در اینچنیــن مــواردی رازدار باشــید و
بــه عرصــه ای کــه مربــوط بــه حرفــه شــما
ســت وارد شــوید امــا دیــدگاه هــای شــخصی
خودتــان را در آن دخیــل نکنیــد.
انتظارات معقول داشته باشید
همیشــه بــرای در خواســت هایــی بــه اتــاق
رئیــس برویــد کــه قابــل اجــرا باشــند و در
جاهایــی صحبــت کنیــد که حــرف شــماتاثیر
گــذار باشــد در غیــر اینصــورت مثــل رادیویی
خواهیــد شــد کــه همیشــه روشــن اســت اما
کســی بــه آن گــوش نمــی دهــد!!
صادق باشید
همیشــه بابــت چیزهایــی که باعث خوشــحالی
شــما مــی شــوند از همکارانتان سپاســگذاری
کنیــد .وقتــی از رفتــار و یاتصمیــم خاصــی از
ســوی آنهــا ناراحــت مــی شــوید بالفاصلــه
ابــراز کنیــد بــه ایــن ترتیــب ســعی کنیــد
همیشــه صــادق باشــید تــا اطمینــان مــردم
بــه شــما بیشــتر شــود.
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اخبار

گزارش های فصل
سمینار هتل مورفیوس

از طراحی تا ساخت دفتر معماران زها حدید
سهند احمدیان تهرانی

سـمینار ارائه شـده در تاریخ  1396/02/12در
دفتـر مرکـزی آتک توسـط جناب آقـای مهندس
سـهند احمدیـان تهرانـی برگـزار شـد ،در واقـع
برگـردان سـمینار اینترنتـی برگزار شـده توسـط
شـرکت مکنیـل ( ،)McNeelسـازنده نرمافـزار
راینـو ( ،)Rhinoبـوده کـه در طـول آن به بررسـی
مراحـل طراحـی و سـاخت پـروژه هتـل مورفیوس
( )Morpheusاثـر دفتـر معمـاران زهـا حدیـد
( )Zaha Hadid Architectsدر کشور چین پرداخته شد.
در طــول ســمینار عــاوه بــر مطالــب مطــرح
شــده در ســمینار اینترنتــی مذکــور ،توضیحاتــی
تکمیلــی نیــز جهــت آشــنایی بیشــتر همــکاران
بــا ایدههــا و مفاهیــم بــه کار گرفتــه شــده در
طراحــی ایــن پــروژه و ســایر پروژههــای دفتــر
معمــاران زهــا حدیــد و همچنیــن بــا برخــی
ابزارهــا و روشهــای طراحــی و ســاخت دیجیتــال
ارائــه شــد .بــا توجــه بــه اینکــه مراحــل طراحــی
و چگونگــی رفــت و برگشــت اطالعــات طراحــی
بیــن عوامــل مختلــف درگیــر در چنیــن
پروژههایــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت،
توضیحاتــی نیــز در ایــن بــاب ارائــه شــد.
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پــس از معرفــی اجمالــی کلیــت پــروژه،
ایدههــا و روشهــای بــه کار رفتــه در مرحلــه
طراحــی مفهومــی پــروژه و بررســی چگونگــی
پرداخــت طــرح مفهومــی و تبدیــل آن بــه
طــرح مقدماتــی ،تمرکــز اصلــی ســمینار
بــر موضــوع محــوری پــروژه ،یعنــی مرحلــه
توســعه طراحــی (تبدیــل طــرح مقدماتــی بــه
طــرح قابــل اجــرا) و بــه طــور مشــخص ،بــر
ِ
اســکلت
چگونگــی طراحــی و ســاخت پوشــش
بیرونــی ( )Exoskeletonســاختمان قــرار گرفــت.
در ایــن بخــش توضیحاتــی ارائــه شــد دربــاره
روش منطقیســازیِ پــس از طراحــی (Post-
ِ
 )Rationalizationو چگونگــی بازبینــی فرمهــای
پیچیــده و ترســیم مجــدد آنهــا بــر اســاس
قوائــد و ملزومــات اجرایــی کــه در یــک فراینــد
رفــت و برگشــتی بیــن طــراح معمــاری و طــراح
ســازه پــروژه انجــام میشــود.
در بخــش بعــدی ،مرحلــه طراحــی و
مستندســازی جزئیــات اجرایــی توســط شــرکت
مهندســی نمــای فرانــت ( ).Front Incمــورد
بررســی قــرار گرفــت .چگونگــی اســتفاده از
ابزارهــای طراحــی پارامتریــک (ماننــد نــرم
افــزار  )Grasshopperبــرای ایجــاد یــک سیســتم
یکپارچــه و خــودکار بــرای طراحــی ،ترســیم
و تهیــه مــدارک اجرایــی بــرای میلیونهــا

قطعــهی یکتــا (غیــر تیــپ) کــه در ســاخت
ایــن پــروژه بــه کار رفتــه اســت ،محــور اصلــی
ایــن بخــش از ســمینار بــود .در بخــش پایانــی
ســمینار نیــز ،مراحــل تولیــد بــه کمــک رایانــه
( )CAMو چگونگــی اســتفاده از دســتگاههای
کنتــرل عــددی ( ،)CNCو مهمتــر از همــه،
نیــروی انســانی چشــمگیر بــه کار گرفتــه شــده
بــرای ســاخت قطعــات نمــای ســاختمان مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
پــس از پایــان ســمینار ،جلســه بــه صــورت
پرســش و پاســخ ادامــه یافــت .همانطــور کــه
انتظــار میرفــت ،پرســشها بــه ســرعت
از موضوعــات فنــی گــذر کــرده ،بــه مســائل
اقتصــادی و ســپس بــه موضوعــات نظــری
رســید .در ادامــه بحثــی انتقــادی و چالشــی
پیرامــون مزایــا و معایــب رویکردهــای فرمگــرا
و نســبت ایــن نــوع از معمــاری (آنچــه از دیــد
برخــی تحــت عنــوان معمــاری نئولیبــرال
دســتهبندی میشــود) بــا اقتصــاد سیاســی
حاکــم بــر جهــان در عصــر حاضــر شــکل
گرفــت .بــه عقیــد ه نگارنــده اهمیــت ایــن
گفتگوهــا بیــش از محتــوای خــو ِد ســمینار
بــوده و برگــزاری ســمینار در واقــع بهانــهای
بــود بــرای مطــرح شــدن ایــن مســائل و بحــث و
تضــارب آرا پیرامــون آنهــا.

BLT
تشکیل کارگروه پروژه
(ساخت و اجاره به شرط تملیک)

ترمینال بین املللی و موتورخانه و محوطه های
هوایی و زمینی فرودگاه بین املللی شیراز
حمید میرخانی
مطالعــات مرحلــه اول پــروژه ترمینــال جدید
بیــن المللــی فــرودگاه شــیراز و موتورخانــه و
محوطــه وابســته آن از ســال  1385بــا پیــش
بینــی ظرفیــت  2میلیــون جابجایــی مســافر
در ســال توســط تیــم شــرکت آتــک و شــرکت
فرانســوی  ADPIآغــاز و در اردیبهشــت 1387
تصویــب شــده متعاقب ـاً مرحلــه دوم آن توســط
آتــک انجــام و در ســال  1389بــا قابلیــت
پذیــرش  3میلیــون مســافر ســاالنه و بــا
مجمــوع مســاحت  23بــه تصویــب رســید.
اجــرای پــروژه از آبــان  1393در دســتور کار
کارفرمــا قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه گذشــت
مــدت قابــل توجــه از تصویــب مطالعــات و
برخــی تغییــرات در مقــررات بهــره بــرداری
از ترمینالهــا ،در قالــب تهیــه اســناد مناقصــه
اصالحــات جدیــدی در طــرح انجــام و
مشــخصات آن بهنــگام گردیــد.
عملیــات اجرایــی پــروژه توســط پیمانــکار
منتخــب از تیــر مــاه  1394آغــاز و تحــت
نظــارت آتــک بــا پیشــرفت قابــل قبــول ادامــه
یافــت.
در ادامــه احــداث پــروژه بــر اســاس توافــق
کارفرمــا و پیامنــکار در اواخــر ســال  ،1395با اســتفاده از

قانــون خــاص وزارت راه و شهرســازی ،ادامــه کار بــه روش
رسمایــه گــذاری  BLTکــه نوعــی احــداث و اجــاره بــه
رشط متلیــک محســوب مــی شــود ،مــورد تصمیــم گیــری
هئیــت دولــت قـرار گرفــت .بــا تشــکیل یک شــرکت
(ســرمایه گــذار) از طــرف پیمانــکار بــرای تامیــن
مالــی و احــداث پــروژه و بکارگیــری پیمانــکار و
مشــاور ذیصــاح و بــا افــزودن خدمــات بیشــتر
در قــرارداد و جدیــد مهندســین مشــاور آتــک
بــه درخواســت ایشــان همکاریهــای خــود را بــا
شــرکت مزبــور بــرای تهیــه و تکمیــل مــدارک
فنــی جدیــد و بازنگــری در ارقــام هزینــه
بخشــهای مختلــف پــروژه جهــت عقــد قــرارداد
نهایــی آغــاز نمــود.
ایــن همــکاری از اواســط فروردیــن تــا کنــون
ادامــه دارد و در حــوزه هــای :
بخــش زمینــی شــامل پارکینــگ هــای
عمومــی و دسترســیهای شــهری
بخــش هوایــی شــامل اپــرون و راه هــای
ســرویس
تاسیســات زیــر بنایــی آب و فاضــاب و دفــع
آبهــای ســطحی و شــبکه هــای روشــنایی و
دوربیــن هــای مــدار بســته
معماری داخلی و تغییرات معماری نقشه های فعلی

تجهیزات ویژه فرودگاهی
برآورد مقادیر و هزینه عملیات اجرایی
از طریــق تشــکیل کارگــروه تخصصــی
متشــکل از مدیــران و کارشناســان دو طــرف
پیشــرفت اقدامــات ،هماهنــگ و کنتــرل و
پیگیــری گردیــده اســت.
از طــرف مهندســین آتــک نماینــدگان
بخشــهای معمــاری ،بــرق ،مکانیــک ،ســیویل
بخــش زمینــی ،ســیویل بخــش هوایــی ،امــور
قراردادهــا و بــرآورد تــا کنــون فعــال بــوده
انــد و بــزودی بــا اتمــام ایــن دوره از همــکاری
و عقــد قــرارداد شــرکت ســرمایه گــذار بــا
شــرکت ســرمایه پذیــر (شــرکت فرودگاههــا
و ناوبــری هوایــی ایــران) ،خدمــات جدیــد
شــامل نظــارت عالیــه و مقیــم در قالــب مفــاد
قــرارداد مزبــور آغــاز خواهــد شــد.
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تکنولوژی
الناز نکته دان
فلــش درایــو  ،iKlips DUOهمــراه بــا دو یــو اس
بــی  3.1الیتنینــگ بــه هــر یــک از دســتگاه هــای
آیفــون ،آیپــد ،مــک و یــا یــک دیوایــس کامپیوتــری
متصــل میشــود و فضــای قابــل قبولــی را بــرای
انتقــال اطالعــات بیــن دســتگاهها و یــا ذخیــره
اطالعــات ارائــه میکنــد .از طریــق نصــب اپلیکیشــن
 3.0 iKlipsنیــز شــما میتوانیــد خیلــی ســریع تمامــی
فایلهــای موجــود در ای فلــش را مشــاهده کنیــد و
تصمیــم بگیریــد کــه قصــد داریــد از کــدام یــک از
آنهــا بــکاپ تهیــه کنیــد و یــا آن را حــذف کنیــد .این
اپلیکیشــن بــا ارائــه گزینههایــی جامــع ،شــما را در
مدیریــت ایــن حافظــه جانبــی کمــک خواهــد کــرد.
شــما میتوانیــد ســه مــدل مختلــف از ایــن فلــش
درایــو را خریــداری کنیــد .مــدل  32گیگابایتــی
ایــن فلــش درایــو بــا قیمــت  69.99دالر ،مــدل 64
گیگابایتــی آن بــا قیمــت  88.99دالر و مــدل 128
گیگابایتــی آن نیــز دارای قیمــت  153دالر اســت.
گفتنیســت کــه تمامــی ایــن مدلهــا بــا رنــگ هــای
قرمــز ،مشــکی و طالیــی قابــل ارائــه هســتند.
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شــرکت فنالنــدی «نوکیــا» اعــام کــرد کــه
قصــد دارد بــه بــازار جهانــی تابلــت هــا و تلفــن
هــای هوشــمند بــاز گــردد.
بــه گــزارش دفتــر مطبوعاتــی نوکیــا ،این شــرکت
مجــوز اختصاصــی بــرای تولیــد تابلــت هــا و تلفن
هــای هوشــمند بــا لوگــوی نوکیــا را بــه شــرکت
جدیدالتاســیس  HMD Global Oyمــی دهــد.
 HMD Global Oyیــک شــرکت فنالنــدی
اســت کــه بــرای تولیــد و فــروش تابلــت
هــا ،تلفــن هــای هوشــمند و دیگــر وســائل
الکترونیکــی بــا لوگــوی نوکیــا ایجاد شــده اســت.
قــرار اســت کــه در ســه ســال آینــده
حــدود  500میلیــون دالر از ســوی ایــن
شــرکت بــرای تولیــد و ترویــج محصوالتــی
بــا لوگــوی نوکیــا ســرمایه گــذاری شــود.
تابلــت هــا و تلفــن هــای هوشــمند نوکیــا بــر
اســاس سیســتم عامــل آندرویــد طراحــی و
ســاخته خواهــد شــد.

شــرکت اپــل بــرای فنــاوری اســتفاده از
آلیــا ِژی بــه نــام "فلــز مایــع" در پوشــش انــواع
گوناگــون آیفــون گواهینامــه اختــراع دریافــت
کــرده اســت.
بــه گــزارش اســپوتنیک ،دفتــر ثبــت اختراعــات
و عالیــم تجــاری امریــکا گواهینامــه روش تــازه را
منتشــر کــرده اســت.
ایــن ســند امــکان اســتفاده از آلیــاژ جدیــد
در ســاخت انــواع گوناگــون وســایل از جملــه
گوشــی هــای هوشــمند ،رایانــه هــای شــخصی و
تبلــت هــا را در نظــر مــی گیــرد.
ایــن مــاده شــبیه شیشــه آلیــاژ متشــکل از
زیرکونیــوم ،تیتــان ،مــس و دیگــر فلــزات اســت.
خاطرنشــان مــی شــود کــه ترکیــب دقیــق ایــن
آیــاژ و خــواص آن مــی توانــد تغییــر کنــد.

پنجه در پنجه شهر
طرحی نو برای توان یاب
برگرفته از سایت:

محمدامین خجسته قمری

شــهر بــه عنــوان مجموعــه ای از عوامــل مختلــف طبیعــی
و اجتماعــی بایســتی بــه گونــه ای طراحــی گــردد تا پاســخگوی
نیازهــای همه شــهروندان باشــد.
اف ـراد کــم ت ـوان بــه عن ـوان یکــی از اقشــار جامعــه بــه دلیــل
فقــدان یــا نقــص در حــس بینایــی ،شــنوایی و همچنیــن
نــا توانایــی جســمی در ارتبــاط بــا محیــط اطــراف ودریافــت
اطالعــات محیطــی بــا مشــکالتی مواجــه هســتند کــه بــدون
تردیــد معلولیــت محدودیــت هایــی را بـرای شــخص بــه همـراه
دارد کــه درصــورت فراهــم بــودن آمــوزش هــای مختلــف ت ـوان
بخشــی و امکانــات شــهری از جملــه مدیریــت و طراحــی شــهری
مناســب در اکثــر مـوارد از میـزان محدودیــت کاســته مــی شــود.
مــا مــی توانیــم بــا هــدف قــرار دادن بررســی موانــع فیزیکــی
موجــود و طراحــی صحیــح و رعایــت ضوابــط و اســتانداردهای
مربــوط بــه فضــای شــهری ســعی بــر رفــع نمــودن مشــکالت
موجــود در شــهر و بیــان اســتانداردهای مناســب ســازی در
طراحــی شــهری و در نهایــت ارائــه راهــکار بــرای تســهیل دراین

امــر بپردازیــم و بــا تغییر در دیــدگاه هــای خــود و درک نیازهای
معلولیــن بــه مســائل و مشــکالت موجــود آنهــا  ،طرحهــای خود
را بــه گونــه ای ارایــه نماینــم کــه امکان زندگــی روزمره مناســب
و بهــره منــدی از امکانــات موجــود شــهری بــرای ایــن عزیــزان
رادر کنــار ســایر شــهروندان فراهــم نماییــم.
بحــث مناســب ســازی اماکن شــهری بــرای معلــوالن مقولــه ای
اســت کــه بــا وجــود اینکــه راجــع بــه آن ســخن بســیار گفتــه
شــده امــا هنــوز در عمــل فاصلــه زیــادی تــا رســیدن به شــرایط
اســتاندارد وجــود دارد.
سبســازی؛ اصــاح محيــط و تــدارک وســايل حملونقــل
اســت بهطوریکــه افــراد معلــول قــادر باشــند تــا آزادانــه و
بــدون خطــر در محيــط پيرامــون خــود اعــم از اماکــن عمومــی،
معابــر ،محيــط شــهری و ســاختمانهای عمومــی حرکــت کنند
و از تســهيالت محيطــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی بــا
حفــظ اســتقالل فــردی الزم بهرهمنــد شــوند.
هدف کلی از مناسبسازی محيط شهری:
دســتيابی معلوليــن در جهــت رســيدن بــه اســتقالل نســبی و
بــه عبارتــی تســاوی فرصتهــا ،عدالــت اجتماعــی و پيوســتن
تمامــی افــراد معلــول بــه جامعــه و ايجــاد اجتماعــی بــدون مانع.
مزايای رفع موانع برای معلولين:
تلفيــق و هــم آميختگی اجتماعی ،کســب مهــارت موفقیتآمیز
در زندگــی ،کاهــش اثــرات معلوليــت ،خودشــکوفايی اســتقالل
فــردی ،مفاهيــم و معيارهــای مناسبســازی در ســاختمانهای
دولتــی و عمومی.
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آموزش و راهکارهایش

بنفشه شفیعی

کمیتــه ی آمــوزش در مهندســین مشــاور آتک ســابقه

ای دیریــن دارد .در ســال  95پیــرو اضافــه شــدن فعالیــت
هــای آموزشــی در اســاس نامــه ی شــرکت ،کمیتــه ی
آمــوزش در قالبــی جدیــد شــکل گرفــت .اعضــای ایــن

کمیتــه در ابتــدا عبــارت بودنــد از :آقایــان محمــد فرشــاد
کاوه پیشــه ،ابراهیــم حبیبــی و علــی غفــوری صنعتــی کــه
اســتراتژی و برنامــه آمــوزش در آتــک ایــن کمیتــه اهــداف
زیــر را دنبــال مــی کنــد:
 -تربیــت مدیــران پــروژه و ســازمانی بــرای آینــده ی

شــرکت
 آمــوزش فنــی کارکنــان بــه منظــور افزایــش تــوان ودانــش فنــی آنهــا
آمــوزش غیــر فنــی کارکنــان بــه منظــور افزایــشتوانایــی شــخصی،ارتقای ســامتی و بهداشــت محیــط کار

و افزایــش انگیــزه آنهــا
 اســتفاده از اوقــات فراغــت پرســنل کار آمــد و دارایتجربــه بــرای ارتقــای دانــش و توانایــی همــکاران جــوان
تــر.
 -ایجــاد هیجــان و شــوق یادگیــری و بوجــود آوردن

محیطــی متفــاوت و برانگیزاننــده در شــرکت
 برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای عمــوم و کســبدرآمــد در بلنــد مــدت ،پــس از کســب تجربــه در دفتــر و
بــا همــکاری مراکــز فنــی و حرفــه ای و یــا دانشــگاهها(در
صــورت تصمیــم بــه انجــام ایــن کار).
از آبــان مــاه  ،1395اینجانــب بــه عنــوان مســئول اجرایــی،
بــه جمــع کمیتــه ی آمــوزش پیوســتم و قــرار بــر این شــد
تــا برنامــه ریــزی آمــوزش و اجــرای آن را بــر عهــده گیــرم.

جهــت دســتیابی بــه ایــن هــدف ،بــا مســئولین کلیــه ی
بخــش هــا در مــورد پیشــنهادها و دوره هــای آموزشــی
مــورد نیــاز همــکاران بخــش مربوطــه صحبــت و از آنــان
نظرســنجی شــد .بــر اســاس نیازهــای بخــش هــا ،برنامــه
ی آمــوزش تکمیلــی و حیــن خدمــت طراحــی تدویــن
و در کمیتــه مطــرح شــدند .روال عمومــی کار بــر ایــن
اســت کــه نیازهــا و پیشــنهادهای همــکاران و مســئولین

بخــش هــا و همچنیــن دوره هــای آموزشــی مــد نظــر
اعضــای کمیتــه ،مطــرح مــی شــوند و پــس از بحــث و
بررســی و میــزان کارآمــد بــودن آن بــرای همــکاران ،مورد
تاییــد کمیتــه ی آمــوزش قــرار گرفتــه و در مــورد دوره
هایــی کــه بــه ســبب ســرفصل هــا یــا اعتبــار موسســات

آموزشــی از ویژگــی هــای مطلــوب برخــوردار نیســتند ،از
لیســت برنامــه هــای آموزشــی ایــن مهندســین مشــاور
حــذف مــی گــردد .ســپس برنامــه ی آموزشــی مــورد
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تاییــد کمیتــه ی آمــوزش جهــت بررســی و اظهــار نظــر،
بــرای مدیریــت عامــل (آقــای مهنــدس بدیــع) ارســال و

در صــورت تاییــد ایشــان ،بــه عنــوان برنامــه ی آموزشــی
نهایــی تصویــب و الزم االجــرا مــی گــردد.
در برنامــه ی آموزشــی ســال  95بــرای  31مــورد در
زمینــه هــای کار تیمــی ،مدیریــت پــروژه و روش هــای
آن ،آمــوزش تکمیلــی و حیــن خدمــت طراحــی ،آمــوزش

تکمیلــی و حیــن خدمــت نظــارت ،آمــوزش تکمیلــی
و حیــن خدمــت قــراردادی ،پیمــان و رســیدگی و امــور
مالــی ،مهــارت هــای فــردی ارتباطــی ،مدیریــت کیفیــت،
مبانــی کامپیوتــر و  ICDLبرنامــه ریــزی شــد کــه  27مــورد
شــامل کالس هــا و دوره هــای آموزشــی داخــل و بیــرون از
دفتــر آتــک بــود و  4مــورد نیــز بــه نشســت علمــی  -فنــی
اختصــاص یافــت.
از  27مــورد دوره ی آموزشــی 22 ،مــورد برگــزار شــد،
 3مــورد از ســوی موسســات برگزارکننــده کنســل شــد و

 2مــورد دیگــر (برگــزاری رویــت ســازه و الکتریــکال) در
جریــان هماهنگــی اســت .از  4مــورد نشســت علمــی -
فنــی 3 ،مــورد آن برگــزار و  1مــورد بــه ســال  96موکــول
گردیــد .نشســت هــای علمــی  -فنــی در ســال  95عبــارت
بودنــد از« :آشــنایی مدیــران طــرح و پــروژه بــا سیســتم

مدیریــت کیفیــت ایــزو »9001توســط خانــم فرشــته
عزیــزی و آقــای ابراهیــم حبیبــی از همــکاران آتــک،
«اصــول و کاربردهــای مدلســازی انــرژی ســاختمان»
توســط آقــای ســعید شــایامهر از همــکاران آتــک و
«شیشــه هــای ضــد حریــق» توســط گــروه ونــوس شیشــه
بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود ،در ســال  95همــکاران
آتــک در بخــش هــای مختلــف در مجمــوع حــدود 225
ســاعت آموزشــی بــه صــورت کالس و  20روز (بــه صــورت
کارگاه یــا ســمینار و همایــش ،تقریبــا معــادل 160
ســاعت) را گذرانــده انــد.
دوره هــای آموزشــی انجــام شــده درون شــرکت در
ایــن ســال  ،شــامل  2دوره آمــوزش نــرم افــزار  Excelو
 PowerPointبــرای همــکاران بخــش هــا و عالقمنــدان،
هــر کــدام مشــتمل بــر  8ســاعت آموزشــی و آمــوزش
رویــت معمــاری در  60ســاعت(بهمن  95الــی خــرداد)96
بــوده اســت .مدرســین ایــن دوره هــا آقــای پــدرام مطلبــی
و آقــای حســام الدیــن آشــتیانی پــور از همــکاران آتــک
بــوده کــه در پیشــبرد اهــداف آموزشــی شــرکت ،همــکاری
موثــر و قابــل توجهــی داشــتند.
در برنامــه ی آموزشــی ســال  96بــرای  46مــورد در زمینــه
هــای مدیریــت پــروژه و روش هــای آن ،آمــوزش تکمیلی و

حیــن خدمــت طراحــی ،آمــوزش تکمیلــی و حیــن خدمت
نظــارت ،آمــوزش تکمیلــی و حیــن خدمــت قــراردادی،
پیمــان و رســیدگی و امــور مالــی ،مهــارت هــای فــردی
ارتباطــی ،ورزش  ،بهداشــت فــردی و بهداشــت محیــط
کار برنامــه ریــزی شــد کــه  42مــورد شــامل کالس هــا و

دوره هــای آموزشــی داخــل و بیــرون از دفتــر آتــک اســت
و  4مــورد نیــز تــا بــه اکنــون بــه نشســت علمــی  -فنــی
اختصــاص یافتــه اســت .از  42مــورد آموزشــی 21 ،مــورد

مربــوط بــه آمــوزش هــای حیــن خدمــت طراحــی و مــورد
درخواســت بخــش هــای ســازه ،تاسیســات الکتریکــی،
تاسیســات مکانیکــی ،ســیویل  ،معمــاری و امــور قراردادهــا
در ســال 95بــوده کــه بــه دالیــل محدویــت هــای مالــی،
یــا عــدم یافتــن مــدرس یــا آموزشــگاه مناســب و یــا

کنســل شــدن دوره از ســوی موسســه برگــزار کننــده ،بــه
ســال  96موکــول شــده انــد.
تــا پایــان تیــر مــاه  ،96آمــوزش دوره ی مقدماتــی
فتوشــاپ در  6ســاعت بــرای همــکاران بخــش اداری و
دوره ی «کاربــرد فتوشــاپ در معمــاری» طــی  12ســاعت
بــرای همــکاران بخــش معمــاری و شهرســازی ،توســط
خانــم فرانــک دارایــی تدریــس و  2نشســت علمــی -

فنــی بــا عناویــن «مراحــل طراحــی تــا ســاخت هتــل
مورفیــوس -دفتــر معمــاران زاهــا حدیــد» توســط آقــای
ســهند احمدیــان و «شــهر هوشــمند -بــا نگاهــی بــر
ســایت صنعتــی المــرد» توســط آقــای بهــروز کفاشــی
کــه هــر ســه نفــر از همــکاران آتــک بــوده و کمیتــه ی

آمــوزش را در دســتیابی بــه اهــداف ،یــاری نمودنــد،
ارائــه شــده اســت.

اخبار فرهنگی  /ورزشی
تینا بدیع  /علی بدیع

پیروزی در تکواندو

پیروزی در فوتبال

بــه گــزارش «ورزش ســه» و بــه نقــل
از ایســنا ،کیمیــا علیــزاده دارنــده مــدال
نقــره رقابتهــای جهانــی تکوانــدو ،در ارتباط
بــا مصدومیــت خــود در رادیــو ورزش گفــت:
مــن مصدومیتــی داشــتم کــه تــا بــازی
آخــر بــا مــن همــراه بــود و بســیار اذیتــم
کــرد.
اســتادم اجــازه نمــی داد مســابقه فینالــم
را بــازی کنــم؛ امــا بــا خواســت خــودم بــر
روی شــیاپ چانــگ رفتــم .بــرای مــدال طال
در رقابتهــا حاضــر شــدم؛ امــا بنــا بــه هــر
دالیلــی نشــد .از ملــت ایــران عذرخواهــی
مــی کنــم و امیــدوارم کــه در مســابقات
بعــدی رنــگ مدالــم را ارتقــاء بدهــم.

شــاگردان کارلــوس کیــروش مربــی پرتغالــی
ایــران کــه شــانس باالیــی بــرای صعــود
بــه مرحلــه نهایــی رقابتهــای جــام جهانــی
روســیه داشــتند ،توانســتند در ورزشــگاه
آزادی در حضــور تماشــاگران پرشــور ایرانــی
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جایــزه بازیگــری جشــنواره آمریکایــی بــرای «
رویــا نونهالــی» بازیگــر سرشــناس ســینمای ایــران
بــرای بــازی در فیلــم کوتــاه «هایالیــت» جایــزه
بازیگــری جشــنواره  Festigiousآمریــکا دریافــت
کــرد.

بــه گــزارش اســپوتنیک ،تیــم ملــی
فوتبــال ایــران کــه تــا قبــل از ایــن بــازی
 17بــا کســب امتیــاز در رده نخســت گــروه
آ قــرار داشــت مقابــل تیــم ملــی فوتبــال
ازبکســتان قــرار گرفــت کــه بــا  12امتیــاز
در رده ســوم جــدول ایســتاده بــود و بــا
شکســت ایــن تیــم بــه عنــوان دومیــن تیــم
صعــود کننــده پــس از برزیــل جــواز حضــور
بــه مســابقات جــام جهانــی  2018روســیه را
بدســت آورد.
بــا نتیجــه  2بــر  0ازبکســتان را از پیــش
رو بــردارد و پیــش از پایــان مســابقات
مقدماتــی ،صعــود خــود را بــه جــام جهانــی
 2018روســیه مســجل کنــد.

بیست و ششمین منایشگاه بین املللی مبلامن منزل ( 11-8مرداد)
هفدهمین منایشگاه بین املللی صنعت ساختامن ( 24-21مرداد)
نهمین منایشگاه بین املللی انواع کف پوش ،موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته ( 16-13مرداد)
شانزدهمین منایشگاه بین املللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت  ،شیرینی و شکالت ایران ( 27-24شهریور)
هفدهمین منایشگاه بین املللی صنعت تهران و فناوری نانو ( 17-14مهر)
هفتدهمین منایشگاه بین املللی رنگ ،رزین ،پوشش های صنعتی و کامپوزیت ( 17-14مهر)
سیزدهمین منایشگاه بین املللی آب و تاسیسات آب و فاضالب ( 27-24مهر)
هجدهمین منایشگاه بین املللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی ( 27-24مهر)

در جلســه  10خــرداد شــورای پروانــه نمایــش
«قاتــل اهلــی » بــه کارگردانــی و نویســندگی مســعود
کیمیایــی و تهیــه کنندگــی منصــور لشــکری قوچــان
پروانــه نمایــش دریافــت کــرد .ایــن فیلــم در بخــش
اصلــی ســی و پنجمیــن جشــنواره فیلــم فجــر نیــز
حاضــر بــود

بزرگداشــت مانــی حقیقــی بــه عنــوان اســتاد
«ســینمای ابــزورد» در مادریــد /ســومین جشــنواره فیلــم
مادریــد قــرار اســت نــگاه ویــژه ای بــه بخشــی از ســینمای
ایــران داشــته باشــد کــه کمتــر در جشــنواره هــا دیــده
شــده اســت.
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مشق سبز با خون تابستان
تینا بدیع
انگار دوباره قرار است امسال هم ،
در تير ماه به دنيا بيايم !...

َمف ُهوم «پیاده» َدر
شطـرنج «آ ِتکــی»
ِ
از یاد داشت های مهندس پیاده

دختركى ،
با دستانى گرم ...
گرم تر از هر ماه ديگر خدا ...

هوشنگ امیراردالن

با بخششى بى منت ،
با صدايى آرم و دلربا ...
با زخمهايى بر دل ...
كه تو ميزنى ...
كه او ميزند ...
 ...كه ميزنى  ...كه ميزنند ...
من باران ،
و ِ
كه در آتش ماه خود ،
بخار مى شوم ،
ابر مى شوم ،
اشك مى شوم ،
و چشم هاى درشتم ...
درياچه اى مى شود ،
و موج موج سر مى كوبد به ساحلش .
نسيمى نيست كه گيسوانم را با خود ببرد ،
اما تو دوباره و دوباره و دوباره ...
دلم را تير ماه به تير ماه ،
از اين سو به آن سو مى كشانى .
و من ...
قلبم را حتما دوباره به تو خواهم داد !
كه بسوزانيش !
كه برنجانيش !
من ...
من دوباره ...
همان دخترك مهربان تير خواهم شد !
و تو تير خالص من !!!
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از کجــا آغــاز کنــم؟ ...قلــم بــرای انتخــابِ کلمــه
و کاغــذ بــرای ثبــت آن در انتظارنــد ،شــاید اگــر آخریــن
تکــه نوشــتهی شــمارهی پیشــین را ادامــه بدهــم بجائــی
برســم و شــما را بجائــی برســانم تــا از یــاد نبریــد چهــرهای
را کــه در ایــن چنــد ســاله او را بــا نــام «مهنــدس پیــاده»
میشــناختید.
+ + +
ـیاق فضاســازی و تصویربــرداری-
اینک بــا همان َســبک و سـ ِ
ُدوربیــن را میچرخانــم ،آنچــه میبینــم همــان کلبـهی کنــار
ســاحل و همــان ســرپناه اســت« ،کاپیتــان آتِــک» ســتبر
ســینه -در هالــهی د ُود چپــق بــر درگاه ایســتاده اســت،
صدایــش میزنــم ....... :صدایــش میزنیــم« .....کاپیتــان
آتِــک» :ســام -همــهی مــا اینجائیــم ،نمیشــ َن َود -یــا
نمیخواهــد بشــنود ،لقــب «کاپیتــان» را از «کاپیتــان قبلــی»
کــه گاهــی بــه تحســین او را «کاپیتــان ن ِ ُمــو» مینامیــدم
و -قبلیترهــا بــر او نهادهایــم« ،کاپیتــان» بــودن یــا بــه
گویــش خودمانــی «ناخــدا» بــودن یعنــی مســئولیت و بــار
ســنگین کمرشــکن کــه پذیرفتـناش دل شــیر مــی خواهــد
و ه ّمــت مردانــه.
+

+

+

ایــن ســر سِ ــکانس را از زاویــهی دیگــری ادامــه میدهــم
و بیــاد مــیآورم روزی را کــه دوســتان صمیــم مــرا بــه
مشــارکت در ایــن بَــزن گا ِه نمادیــن فــرا خواندنــد کــه بــی
محاســبه و حســاب و کتــاب همراهشــان شــدم ،آنموقــع-
یعنــی وقتــی  14ســال جوانتــر بــودم تجرب ـهی راه چهــل
و پنــج ســالهای ذخیــره داشــتم و نــام و اعتبــاری ،در َر ِوش
و َم ِنــش کاریام در جامعــه ســرفراز بــودم و دســتاوردهایم از
جنــس معمــاری ســالم و ُهنــر بــی حاشــیه بــود و مــن ایــن
تافتـهی جــدا بافتــه را پاکدالنــه زیــر پــای همقطارانــی پهن

عکس :زنده یاد علیقلی ضیائی

کــردم کــه فکــر میکــردم تفــاوت بیــن تــار ابریشــم و
پشــم بــز را تشــخیص میدهنــد.
کاروانــی بــود سلســله قطــا ِر «آتــک» کــه بایــد جائــی
بــرای ریشــه گرفتــن و نامــی بــرای نشــانه برمیگزیــدم و
نقشــی را کــه بر ُگزیــدم «پیــاده» بــودن بــود ،ایــن انتخاب
خــود خواســته بســیار نکتههــا بمــن آموخــت و عیــار
سنجشــی شــد تــا اطرافــم را و یارانــم را (کــه بســیار اندک
بودنــد) و همقطارانــم را بشناســم.
اینــک ایــن پــاره نوشــته همچــون َســنَدی بعنــوان
آخریــن نوشــته در آخریــن صفحــه و آخریــن مطلــب
آخریــن شــماره آخریــن مــاه بهــار و در آخریــن ســال
بــا شــما بــودن و دیگــر نبــودن ثبــت میشــود ،دلــم
میخواهــد از ایــن بــه بعــد هــم ایــن آخریــن صفحــه
خالــی بمانــد -مثــل همــان میــز خالــی مانــده در
زیرزمیــن و یــادآور قدمگاه مســافر نجیف ســفر کــردهای
میســر نیســت.
کــه دیگــر دیــدارش ّ
+

+

+

ـطرنج ا ز
و ا ّمــا  .................مفهــوم «پیــاده» در َشـ ِ
نوع «آتِکی» :
ِ

نخســتین و اولیــن نشــانه «پیــاده» بــودن-
نشســته بــودن اوســت.
در بــازی شــطرنج« -پیــاده» ضعیفتریــن ُمهــره
بــازی اســت.
«پیــاده» همیشــه ماهیتــش مراقبــت کــردن از
دیگــران اســت.
«پیــاده» همیشــه س ـ َپ ِر بــای ُمهرههــای پُشــت َس ـ ِر
خــود خواهــد بــود.
بــا شــخصیت«پیاده»  -یکنــوع فــداکاری قابــل تأمــل
عجیــن اســت.
در وجــود «پیــاده»  -میتــوان نــوع پیشــرفتهای

حســی کــه نامــش میشــود
از نَتَــرس بــودن را یافــتّ ،
«نداشــتن چیــزی بــرای از دســت دادن».
«پیــاده» تنهــا ُمهــره ایســت کــه حرکــت بــه چــپ و
بــه راســت برایــش ممنــوع اســت.
«پیــاده» تنهــا ُمهــره ایســت کــه حرکــت رو بــه عقــب
برایــش غیرممکن اســت.
برای «پیاده» پرواز و َجهش وجود ندارد.
«پیــاده» نمیدانــد کــه آیــا قــدم بعــدی اش  -قــدم
آخــر اســت یــا نــه؟
تنهــا یــک مســیر رو بــه جلــو بــرای «پیــاده» (بــا تمام
احتماالت) وجــود دارد.
«پیــاده» -آهســته و پیوســته حرکــت میکنــد ،در
خیلــی از جاهــا تنهــا میمانــد تنهــای تنهــای تنهــا.
درســت همانهائــی کــه در اول بــازی« -پیــاده» ســپر
بالیشــان بــود تنهایــش میگذارنــد.
در شــطرنج یــک قانــون وجــود دارد کــه در اصطــاح
نامــش را ترفیــع «پیــاده» نهادهانــد .قانونــی کــه مــی
گویــد هــر پیــادهای کــه بــه خانــه آخــر بــازی برســد
میتوانــد بــه هــر ُمهــرهای کــه دوســت دارد تبدیــل
شــود -بــه ُمهــرهای -حتّــی «شــاه».
+

+

تمــام میشــود.
روزی کــه «بختــک» غــم -جــرأت بــاال آمــدن از َســر
و ُکولمــان را نــدارد.
روزی کــه هــوای ابــری غــروب جمعــه دیگــر برایمــان
خاکســتری نیســت.
روزی کــه بعــد از رفتــن مهمانهــای مــورد عالقــه
خلــوت بــودن خانــه برایمــان دلگیــر نخواهــد بــود.
ـس از تمــام رنجهــای زندگــی و مالمتهــای
روزی کــه پَـ ِ
دنیــا بــه خانــه آخــر بــازی میرســیم و ...امــروز رســیدهایم:
تــو -و  .............من.
خانــه آخــری کــه بــه مــا آموخــت چطــور ضعیفتریــن
ُمهــرهی بــازی -میتوانــد بــه ارزشــمندترین ُمهــره همــان
بــازی تبدیل شــود.
مــن میــروم ا ّمــا تــو -یعنــی ســایهی مــن اینجــا میمانــی،
اگــر نشــانی مــرا خواســتند بــه آنهــا بگــو سپهســاالری
بــود کــه نقــش یــک ســرباز و مهنــدس پیــاده را چنــان
بــازی کــرد کــه هیچکــس حتــی همراهــان چهل ســالهاش
او را نشناســند و -نشــناختند  ،بــه آنهــا بگــو هنر راســتین
ایــن ســامورایی پیــر ناشــناخته « -آئیــن یــاری» بــود.

+

در قالــب یــک ُمهــرهی «پیــاده» کــه بــه خانــه آخــر
رســیده بــا ســایهام گفتگــو دارم :
میدانــی در آخــر ایــن بــازی از ضعیفتریــن
ُمهــره -تبدیــل شــدهای بــه ارزشــمندترین مهــرهی بــازی
و ایــن جوابــی اســت بــرای تمــام ص ُبوریهایــت و تنهــا
ماندنهایــت.
بــرای مــن و تــو  -تمــام اینهــا شــبیه زندگیســت ،
درســت خــود خــود زندگــی،
در زندگــی پیــش میآیــد کــه روزی ســختیهای راه

در بیشهی زمانه -تبر دا ِر ُروزگار
نادان و َهرزه  -پُشتهی هیزم ُکنَد ب ِپا
این سو نگر به ه ّمت یاران که ساختند
صدها هزار ساز از آن تخته پـارهها
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