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فصلنامه 

سخن نخست
ــه  ــت و ب ــش گذش ــیب های ــراز و نش ــه ف ــا هم ــال 95 ب   س
تاریــخ پیوســت. امیــد داریــم کــه ســال 96 پیــام آور شــرایطی 
بهتــر در اوضــاع اقتصــادی و اجتماعــی کشــورمان باشــد و وضــع 
ــم  ــان ه ــه  خودم ــذارد.و البت ــود بگ ــه بهب ــردم رو ب ــتی م معیش
ــد ســال  ــم. درچن ــل آیی ــن مهــم نائ ــه ای ــه ب ــم ک ــد بخواهی بای
پــر از تنــش و رکــود گذشــته همــه مــا کوشــش کــرده ایــم کــه 
بــا ســیلی صــورت خــود را ســرخ نگهداریــم و بــه ایــن منظــور 
ــیده  ــت آن رس ــون وق ــم. اکن ــرده ای ــادی ک ــای زی ــه ه هزین
ــع  ــود.در واق ــده ش ــوری دی ــه و صب ــه هزین ــازده اینهم ــه ب ک
ــه عقــب  ــگاه رو ب ــم کــه دولتمــردان گرامــی دیگــر ن انتظارداری
را فرامــوش کننــد و بــرای حرکــت اساســی 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 
ــت از  ــه حمای ــی رود ک ــار م ــن انتظ ــویم. ای ــارج ش ــران خ و بح
ــی  ــون اساس ــل 44 قان ــا اص ــق ب ــی مطاب ــی واقع ــش خصوص بخ
ــرکت  ــت ش ــرد و فعالی ــرار گی ــت ق ــای دول ــه ه ــرلوحه برنام س
ــده مــی شــوند لیکــن در  ــه ظاهــر خصوصــی خوان هایــی کــه ب
ــت  ــده فعالی ــود عم ــات خ ــوذ و ارتباط ــتفاده از نف ــا اس ــع ب واق
ــد محــدود و  هــای بخــش خصوصــی را در خــود جمــع کــرده ان
بــه تدریــج منــع شــود. اگــر چنیــن نشــود پیکــر رنجــور بخــش 
ــاور  ــین مش ــا مهندس ــه م ــیری ک ــژه در مس ــه وی ــی ب خصوص
ــه از  ــت ک ــح اس ــده و پرواض ــر گردی ــم رنجورت ــی داری گام برم
کارافتادگــی ایــن بخــش تاثیــرات بســیار نامطلــوب و مخربــی را 
برپیکــر اقتصــاد جامعــه وارد مــی کنــد و از طرفــی نیــز اعتبــار 

ــد. ــا جهــان تضعیــف مــی کن ــل ب کشــور را در تعام

  محمد حسن بدیع

بهروز کفاشی
فرانک دارایی
حسین عبدی

آرش ابراهیمی فخار
بنفشه شفیعی
الناز نکته دان

علی غفوری صنعتی
پرستو خاکسار

تنظیم و تدوین: پرستو خاکسار/ الهام قاجار 

مشــاورفصلنامه:  هوشنگ امیر اردالن
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عکس روی جلد : به مناسبت بازگشایی هتل هام- 1 مشهد )هایت سابق(

عکس پشت جلد: منایی از آتریوم مرکزی ساختامن اداری دانشکده کشاورزی برازجان
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مهندس
 عزت اهلل 

خواجه نوری
 )دادا( 

چهره پایدار همیشه بیدار

ــه  ــوری ک ــه ن ــدس خواج ــا مهن ــن ب ــدار م ــن دی اولی
(صــدا           )دادا  لقــب  بــا  را  وی  نزدیــکان  و  دوســتان 
مــی کننــد در اواســط تیرمــاه 1370 بــود. بــرای مصاحبــه 
اســتخدامی در آتــک ایشــان را مالقــات کــردم. ظاهــر آرام 
وی در مــن اثــر مثبــت گذاشــت. صحبــت مــان خیلــی بــه 
ــد از آن  ــه بع ــدود دوهفت ــه از ح ــید و در نتیج درازا نکش
دیــدار در آتــک مشــغول بــه کار شــدم.به دلیــل حضــورم 
ــا هــم نداشــتیم و ایــن  ــادی ب در آتلیــه ارتبــاط کاری زی
روال ادامــه داشــت تــا زمانــی کــه وارد پــروژه هــای فــاز3 
ــا وی بیشــتر مــی شــد  ــه تدریــج کــه تماســم ب شــدم. ب
بیشــتر نیــز جــذب آرامــش و احاطــه ایشــان بــه مســایل 
فــاز3 مــی شــدم. از طرفــی نــگاه عدالــت محــور مهنــدس 
ــواره  ــا هم ــه بعده ــان و چ ــه درآن زم ــوری چ ــه ن خواج
ــه  ــی ک ــترین خصوصیت ــود. بیش ــن ب ــتایش م ــورد س م
ــک  ــرفت آت ــه پیش ــرش ب ــل واف ــناختم می ــان ش در ایش
در حرفــه و توســعه آن همــراه بــا اســتفاده از دانــش 
ــه ای  ــای حرف ــاط ه ــه ارتب ــژه ب ــن و توجــه وی ــای نوی ه
ــه در  ــود ) ک ــرکت ب ــوزش در ش ــعه آم ــن توس و همچنی
واقــع از بــدو تاســیس آتــک ایــن سیاســت و توجــه همواره 
ــه  ــدس خواج ــوده(. مهن ــز ب ــت نی ــران وق ــرلوحه مدی س
ــال(  ــدت 17 س ــه م ــا 1391) ب ــال 1373 ت ــوری ازس ن
ــع  ــه واق ــاورآتک ب ــین مش ــل مهندس ــمت مدیرعام در س
ــک  ــالی آت ــبرد و اعت ــرای پیش ــت ب ــوان داش ــه در ت آنچ
ــه نحــو احســن آنچــه را  ــق اخــالص گذاشــت و ب در طب
ــران عامــل گذشــته  کــه حاصــل کوشــش 13 ســاله مدی
ــه داد و  ــتودنی ادام ــی س ــت و نظم ــالش ،درای ــا ت ــود ب ب

 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 
 3400 واحدی 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 

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

ــد برســاند.  کنن

)دادا ( دانــش آموختــه دانشــگاه شــیراز) پهلــوی ســابق( 
ــی  ــدرک کارشناس ــال 1347 م ــه در س ــند ک ــی باش م
ارشــد عمــران را دریافــت کردنــد و قبــل از تاســیس 
شــرکت آتــک )کــه ایشــان همــراه مهنــدس علیرضا 
فاضــل و مهنــدس نصــرت الــه مجلســی احــداث 
ــا  ــکاری ب ــوابق هم ــد( س ــزی کردن ــه ری آن را پای
شــرکت هــای مختلــف مهندســی ماننــد مهندســین 
ــر  ــی اصغ ــر عل ــروپ و مهندســین مشــاور دکت مشــاور گ
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 
ــا  ــار( ب ــر بختی ــی اصغ ــاور دکترعل ــین مش ــد) مهندس ان
ســمت مدیــر فنــی و ســهامدار مســئولیت بخــش ســازه، 
ــس  ــان پ ــد. ایش ــوده ان ــده دار ب ــرآورد را عه ــارت و ب نظ
ــاز 3 و  ــش ف ــت بخ ــک نیزمدیری ــرکت آت ــیس ش ازتاس
ــرآورد را برعهــده گرفتنــد و از ســال 1360کــه  ســازه و ب
شــرکت آتــک را پایــه ریــزی کردنــد تــا ســال  1373 کــه 
ــی انتخــاب شــدند همــواره عضــو  ــر عامل ــه ســمت مدی ب
هیئــت مدیــره و عمدتــا ریاســت هیئــت مدیــره را بعهــده 
داشــته انــد بــه تدریــج ســمت هــای فنــی را بــه همــکاران 
ــور  ــه ام ــان ب ــده ایش ــت عم ــد و وق ــول کردن ــر مح دیگ

ــد. ــوف گردی ــی معط مدیریت

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.
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 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 75 متری 

 جزیره کیش
   قدردانی رییس کانون ناشنوایان ایران برای تهیه 

واهدای طرح کامل ساختمان کانون

ــی و  ــدام اساس ــد اق ــه چن ــاره ای ب ــم اش ــی دان الزم م
تاثیــر گــذار ایشــان در جهــت اعتــالی 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 
ــر  ــدازی دفات ــید. ودوم راه ان ــر رس ــک نف ــاه و ی ــه پنج ب
اقمــاری در تهــران و ســایر شــهرهای عمــده کشــور 
ــک  ــان، آت ــک اصفه ــدازی آت ــه راه ان ــر ب ــه منج ــود ک ب
ــارک  ــک زواره ان ــش، آت ــک کی ــالن، آت ــک گی ــم، آت ق

ــد. ــران( گردی )درته

از دیگــر اقدامــات اساســی ایشــان مــی تــوان بــه برنامــه 
ریــزی بــرای خریــد ســاختمان حــال حاضــر آتــک مــی 
ــف  ــای مختل ــش ه ــا بخ ــد ت ــب گردی ــه موج ــد ک باش
شــرکت همــه در یــک ســاختمان بــا امکانــات الزم 

ــد. ــم گردآین دوره

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:

 عضوهیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی 

 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 7 سال
 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 ناموران مهندسی

 عضو هیئت مدیره شرکت گسترش آبادانی و مهندسی 
آسیا) گاما (

 عضویت در مشارکت توسعه انرژی پارس قشم

 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 
ــان از راه دور و  ــای ایش ــی ه ــرات و راهنمای ــت و نظ اس
ــایر  ــره و س ــت مدی ــای هیئ ــه اعض ــرای هم ــک ب نزدی

ــد. ــی باش ــا م ــکاران در شــرکت راهگش هم
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آتک گیالن

ــش  ــر پوش ــش زی ــال پی ــدود 18 س ــدا و از ح ــه در ابت ــان ک ــک گی    آت
ــرای طراحــی و نظــارت و  ــی، ب ــدر انزل ــر مرکــزی آتــک در بن وحمایــت دفت
هدایــت پــروژه هــای بنــدر و منطقــه آزاد بــا هســته مرکــزی آقایــان مهنــدس 
ــش  ــور، پیدای ــام پ ــدی ام ــی و مه ــین درک ــاد حس ــوری، روانش ــه ن خواج
یافــت، رفتــه رفتــه بــا گســترش فعالیتهــا و تعــدد کارفرمایــان و پــروژه هــای 
مختلــف ســرانجام در ســال 1386 بصــورت  شــرکتی مســتقل بــا مشــارکت 
حقوقــی مهندســین مشــاور آتــک تحــت نــام ثبتــی مهندســین مشــاور طراحان 
آتــک گیــان ثبــت ودر ســال بعــد موفــق بــه اخــذ صاحیــت در دو رشــته از 

ســازمان برنامــه و بودجــه گردیــد.

ــوان مرکــز  ــدر، در رشــت بعن ــه محوطــه بن ــر شــرکت ضمــن اتصــال ب دفت
اســتان گیــان دایــر گردیــد و هــم اکنــون بــا 25 عضــو طــراح، محاســب، ناظر 
ــطح  ــی در س ــروژه های ــام پ ــه انج ــغول ب ــی، مش ــی و مدیریت ، اداری و مال

اســتان گیــان  و مازنــدران و حتــی بندرچابهــار مــی باشــد.

مزیــت دفتــر بــرای کارفرمایــان ضمــن حضــور و ارائــه خدمــت در کمتریــن 
ــه  ــی ب ــودن، دسترس ــی ب ــل بوم ــی بدلی ــی طراح ــا مبان ــنایی ب ــان و آش زم
تجــارب و اطاعــات تخصصــی و هدایــت و راهنمایــی بیدریــغ آتــک مرکــزی 

بــوده کــه باعــث ترغیــب کارفرمایــان بــه ارجــاع کار گردیــده اســت.
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بخش مدیریت آتک گیالن



فصلنامه مهندسین مشاور آتک / شامره 4 ، بهار 1396
7

روند اجرایی پروژه ها و فعالیت های مهندسی در مهندسین مشاور 
طراحان آتک به شرح زیر است:

1-عرضــه 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

2-مذاکــرات متعــدد و گام بــه گام بــا مراجعــه کننــدگان و انعقــاد قــرارداد 
ــا کارفرمــای جدید ب

3-تشــکیل جلســه هماهنگــی اولیــه بــا حضــور کلیــه کارشناســان 
تعریــف  و  تاسیســات شــرکت  و  و شهرســازی وســازه  معمــاری 

هرکارشــناس کاری  هــای  ماموریــت 

4-شناســایی و جمــع آوری اطاعــات الزم توســط کارشناســان و انجــام 
ــی  ــه هماهنگ ــب در جلس ــدد مطال ــرح مج ــپس ط ــی و س ــات کاف مطالع
ــه  ــه طــرح اولی ــه ارائ ــه و مناســب نســبت ب ــج بهین ــا اخــذ نتای ــدی ت بع
و کروکســیون طــرح بــا کارفرمــا و ادامــه ایــن رونــد تــا اراصئــه طــرح 

ــی نمــودن آن ــی و اجرای نهای

از عمــده تریــن بررســی هــای انجــام گرفتــه و در دســت انجــام طراحــان 
آتــک گیــان : طــرح جامــع و توســعه زیربنایــی بنــدر انزلــی، ســالنهای 
ــه  ــق، رودبن ــالم، حوی ــی، اس ــش، انزل ــهرهای تال ــتخر ش ــی و اس ورزش
الهیجــان، ســیاهکل و صومعــه ســرا و آســتانه و نیــز ســیلوهای غــات 
45000 تنــی 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 118 گلســار 
ــات  ــای غ ــوله ه ــان و س ــی گی ــی قایقران ــن الملل ــت بی ــت ، پیس رش
ــرکت  ــی ش ــات 15000 تن ــیلوهای غ ــدر و س ــتیبان بن ــر و پش تایدوات
ســرملیه گــذاری الهــام بیســان و بیمارســتان 120 تختخوابــی دانشــگاه 

ــی باشــد. ــن و ... م آزاد تنکاب
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   بهینه سازی مصرف انرژی
سیاســت هــای ســبز دانشــگاه Vancouver Island بر پایه 
ایــن اصــل اســتوار اســت کــه هــر گونــه توســعه در فضاهــای آن 
بایــد بــر پایــه اخــذ درجــه طالیــی اســتاندارد LEED کانــادا 
باشــد. بــه همیــن دلیــل ســاختمان دانشــکده نیــز بــرای اخــذ 
 ASHRAE/IESNA ایــن درجــه، از الزامــات اســتاندارد

90.1-2004 بســیار فراتــر رفتــه اســت.

ساختمان در یک نگاه
دانشگاهVancouver Island  - دانشکده کویچان

مکان: دانکن، ایالت بریتیش کلمبیا، کانادا
Vancouver Island مالک: دانشگاه

کاربری: ساختمان آموزشی
شــامل: کالس هــا، آزمایشــگاه های علمــی، فضاهــای اداری، 

اتاق هــای 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 60 تــن تبریــد )211 کیلــووات( 
ــای  ــه ای از چاه ه ــه مجموع ــه ب ــد ک ــاال می باش ــان ب ــا راندم ب
ــت.  ــده اس ــل ش ــته متص ــدار بس ــودی م ــی عم ــن گرمای زمی
ــی در زمســتان حــرارت مــورد را  ــی زمیــن گرمای پمــپ حرارت
ــوان منبــع  ــه عن ــد و در تابســتان ب از زمیــن تامیــن مــی نمای
ــال  ــا انتق ــا ب ــرد ت ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــرارت م ــع ح دف
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 

ــد. ــی نمای حــرارت در طــول ســال را فراهــم م
بــرای ســاختمان دانشــکده کویچــان ســه مــاژول پمــپ 
حرارتــی هریــک بــه ظرفیــت 20 تــن تبریــد )70 کیلــووات( و 
بــا دو کمپرســور در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا عملکــرد تحــت 
ــش  ــد. آزمای ــن باش ــاال ممک ــان ب ــی و در راندم ــای جزی باره
هــای مختلــف جهــت بررســی ضرایــب انتقــال حــرارت خــاک 
ــودن دمــای  ــا از مناســب ب در حیــن طراحــی انجــام گرفــت ت
زمیــن طمینــان حاصــل شــود و اطالعــات الزم جهــت طراحــی 
ــد. مجموعــه زمیــن  ــی گــردآوری گردی حلقــه چاه هــای حرارت
گرمایــی دانشــکده شــامل 96 حلقــه چــاه بــا فاصلــه 4.5 متــر از 
یکدیگــر اســت کــه هــر یــک 35 متــر عمــق داشــته و در زمیــن 

پشــت ســاختمان حفــر گردیــده انــد.
مجموعــه زمیــن گرمایــی  بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت 
ــار سرمایشــی را ســاختمان را تامیــن نمایــد کــه  کــه 100% ب
ــد.  ــی باش ــک م ــت پی ــی در حال ــار گرمایش ــال 67% از ب مع
ــون روز  ــی پیرام ــرایط آب و هوای ــه ش ــز اولی ــی و آنالی بررس
ــن  ــه ای درجه هــای سرمایشــی و گرمایشــی مشــخص نمــود ک

ــرای  ــته و ب ــرمایه را داش ــت س ــرخ بازگش ــن ن ــت بهتری ظرفی
تامیــن گرمایــش در 90% از روزهــای ســال کافــی اســت. 
مابقــی بــار حرارتــی مــورد نیــاز نیــز توســط دو دســتگاه بویلــر 

ــردد. ــی گ ــن م ــاال تامی ــان ب ــا راندم چگالشــی ب
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 
ــع  ــای ضل ــه فضاه ــود ک ــی ش ــن م ــز ممک ــار و پایی ــای به ه
ــی  شــمالی ســاختمان نیــاز گرمایشــی و فضاهــای ضلــع جنوب
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 COP آن معــادل 7.1 مــی باشــد.
در داخــل ســاختمان، سیســتم لولــه کشــی انجــام شــده 
ــه  ــزی ب ــات مرک ــش را از تاسیس ــرمایش و گرمای ــف، س در ک
داخــل منتقــل مــی کننــد. ایــن سیســتم بــرای تامیــن شــرایط 
ــازده و کــم  ــی ســاکنین ســاختمان روشــی پرب آســایش حرارت
ــا  ــرم دم ــی از آب گ ــتم تابش ــن سیس ــت. ای ــدا اس ــر و ص س
ــل  ــرای فص ــیوس( ب ــه سلس ــت )43 درج ــن 110 فارنهای پایی
ــت  ــه فارنهای ــاال 65 درج ــا ب ــرد دم ــی و آب س ــای گرمایش ه
)18 درجــه سلســیوس( بــرای فصــل هــای سرمایشــی اســتفاده 
مــی نمایــد. ایــن موضــوع نیــز تکمیــل کننــده دمــای کارکــرد 
ایــده آل پمــپ هــای زمیــن گرمایــی اســت. بــا اســتفاده از روش 
تابشــی بــه عنــوان سیســتم اصلــی گرمایــش و ســرمایش، ســایز 
ــت  ــل توجهــی کاهــش یاف ــه طــور قاب ــوا ب ــع ه سیســتم توزی
ــه و  ــذاری اولی ــرمایه گ ــای س ــه ه ــش هزین ــبب کاه ــه س ک

ــد. ــا گردی ــرژی فــن ه ــی در مصــرف ان ــه جوی صرف
مصرف انرژی در سال اول

بــا توجــه بــه حــدود اســتاندارد LEED در زمینه لزوم وجـــود 
مــدارک و مســتندات انــرژی ســاختمان، ســاخت مــدل انــرژی 
ــا  کل ســاختمان و مقایســه کارایــی مــدل نهایــی ســاختمان ب
 2004-90.1 ASHRAE ســاختمان مبنــا کــه در اســتاندارد
 e-Quest بــه آن اشــاره شــده اســت، بــا اســتفاده از نرم افــزار
ــرژی پیش بینــی نمــود  ــی ان 63b-v3 انجــام شــد. آنالیــز نهای
ــرژی  ــای ان ــه ه ــش در هزین ــش از 50% کاه ــاالنه بی ــه س ک
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.
ــرژی  ــرژی ســاختمان کــه از قبــض هــای ان مصــرف واقعــی ان
ــدود  ــود ح ــده ب ــتخراج ش ــی 2012 اس ــا م ــن 2011 ت ژوئ
2،626،180 کیلــو بــی تــی یــو )770،000 کیلــووات ســاعت( 
 )kWh/m2 186( kBtu/ft2 59 ــعادل ــه مـ ــت ک ــوده اس ب
ــد. در  ــرداری می باش ــره ب ــال اول به ــاختمان در س ــرای س ب

ــرژی مــدل ســازی شــده و پیــش- ــل، شــدت مصــرف ان مقاب
 119( kBtu/ft2 38 ــاختمان ــرای س ــاالنه ب ــده س ــی ش بین

kWh/m2(  بــود.
ــرژی کل  ــن ان ــاق بی ــدم انطب ــن ع ــرای ای ــی ب ــل مختلف دالی
ــه  ــوان ب ــی ت ــا م ــه آن ه ــه از جمل ــود دارد ک ــی وج مصرف
ــردی در  ــرایط کارک ــون ش ــح پیرام ــای صحی ــرض ه ــدم ف ع
هنــگام ســاخت مــدل انــرژی ســاختمان، شــرایط آب و هوایــی 
غیرطبیعــی در زمــان انجــام مطالعــات اولیــه یــا شــرایط 
ــود. ــاره نم ــال اول اش ــول س ــرداری در ط ــره ب ــب به نامناس

ــت  ــات ثب ــرژی و اطالع ــای ان ــض ه ــه قب ــای اولی ــی ه بررس
ــی  ــزان گاز مصرف ــه می ــان داد ک ــتم نش ــی سیس ــده کنترل ش
ــورد انتظــار اســت. قبــض هــای  ــدار م ســاختمان بیــش از مق
ــای  ــه بخش ه ــرف هم ــزان مص ــده می ــده دربرگیرن ــادر ش ص
ســاختمان اســت کــه شــامل آشــپزخانه صنعتــی و آزمایشــگاه 
هــای علمــی نیــز مــی باشــد. در حالــی کــه ایــن بخــش هــا، در 
اســتاندارد LEED بــه عنــوان بخــش هــای فرآینــدی در نظــر 
گرفتــه می-شــوند و در مدلســازی انــرژی لحــاظ نمــی گردنــد.

 Vancouver Island در طــول فرآینــد طراحــی، دانشــگاه
ــرف  ــزان مص ــگ می ــرل و مانیتورین ــش کنت ــت نق ــر اهمی ب
ــرژی  ــاالنه آب و ان ــرف س ــازی مص ــه س ــت بهین ــرژی جه ان
تاکیــد ویــژه ای داشــت. سیســتم هــای انــدازه گیــری دائمــی 
تحــت پروتــکل BACnet روی تجهیــزات مصــرف کننــده آب، 
ــه  ــای جداگان ــه شــامل کنتوره ــد ک ــرق نصــب گردیدن گاز و ب
بــرای سیســتم روشــنایی، پریزهــا، بارهــای حرارتــی و بویلرهــا 

مــی باشــد. 
ایــن کنتورهــا همگــی بــه یــک سیســتم مرکــزی مانیتورینــگ 
ــی  ــت م ــده و در آن ثب ــل ش ــرژی متص ــرف ان ــرل مص و کنت
ــی و  ــرای عیــب یاب ــزار ارزشــمندی ب ــت اب ــه درنهای ــد ک گردن
اصــالح انحرافــات از مقادیــر مصــرف انــرژی مــورد انتظــار بــرای 

ســاختمان مــی باشــد.
ــرای ســاختمان دانشــکده کویچــان  قــدم پیشــنهادی بعــدی ب
ــی  ــا گاز مصرف ــده، مخصوص ــت ش ــر ثب ــق مقادی ــی دقی بررس
بویلرهــا بــود تــا هــر گونــه خطــای محســوس در مصــرف انرژی 
را مشــاهده کننــد یــا ســایر فرصت هــای موجــود جهــت صرفــه 
ــر ثبــت  ــرژی را تعییــن نماینــد. عــالوه ب جویــی در مصــرف ان
ــرژی  کننــده هــای تاسیســات مرکــزی، ثبــت کننــده هــای ان
)Energy meter( نیــز 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
ــه  ــراه تهوی ــه هم ــارج ب ــط خ ــازه محی ــوای ت ــتفاده از ه اس
طبیعــی بــه روش جابجایــی عــالوه بــر تامیــن آســایش حرارتــی 
ــار  ــش ب ــای کاه ــوا از راهکاره ــب ه ــع مناس ــاکنین و توزی س
اعمــال شــده بــه تاسیســات مرکــزی بــود. یکــی از راهکارهــای 
ــی  ــو در تمام ــای بازش ــره ه ــتفاده از پنج ــی اس ــه طبیع تهوی

راهکارهایی برای سبز بودن
واحد تاسیسات مکانیکی مهندسین مشاور آتک

مترجم: حسین عبدی 
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ــاع  ــه ارتف ــه طبق ــه س ــی ک ــل الب ــی و در داخ ــای جانب فضاه
ــش  ــورت دودک ــه ص ــرد ب ــدف عملک ــا ه ــه ب ــد ک دارد می باش
حرارتــی طراحــی شــده اســت. در بــاالی دودکــش حرارتــی نیــز 
یــک کویــل بازیافــت حــرارت پیــش بینــی شــده کــه هــر گونــه 
ــذب  ــه را ج ــال تخلی ــوای در ح ــان ه ــی از جری ــرارت اضاف ح
ــدار آب  ــه م ــن حــرارت جــذب شــده مجــددا ب ــد؛ کــه ای نمای

ــق مــی گــردد. مرکــزی تزری
جهــت کاهــش بــار گرمایشــی تاسیســات مرکــزی، هــوای تــازه 
 ASHRAE ــتاندارد ــه در اس ــاز ک ــدود مج ــن ح ــا کمتری ب
ــاص  ــف اختص ــای مختل ــه فضاه ــده ب ــن ش 62.1-2004 تعیی
ــه  ــن ب ــرژی همچنی ــرف ان ــی در مص ــه جوی ــد. صرق داده ش
وســیله نصب سنســورهای حضــور افــراد در کالس-هــای درس، 
آزمایشــگاه هــا و اتــاق هــای اداری و بــا بســتن خــودکار دریچــه 
هــای سیســتم VAV در فضاهــای خالــی انجــام شــد. اســتفاده 
ــز  ــزی نی ــر در هواســازهای مرک ــای دور متغی ــن ه ــور ف از موت

ــد.  ــرژی گردیدن ســبب افزایــش صرفــه جویــی در مصــرف ان
ــه روش  ــه ب ــز از تهوی ــره نی ــر 120 نف ــی تئات ــای آمف در فض
جابجایــی اســتفاده شــد. هــوای خنــک بــا ســرعت کــم از تــراز 
ــه  ــرم ب ــع گ ــا منب ــاس ب ــه و در تم ــان یافت ــالن جری ــف س ک
ســمت بــاال جریــان مــی یابــد و از طریــق دریجــه هــای موجود 
ــکان را  ــن ام ــن اســتراتژی ای ــه مــی گــردد. ای در ســقف تخلی
فراهــم مــی نمایــد تــا هــوای پــاک مســتقیما در تــراز ارتفاعــی 
ــن گــردد و عملکــرد سیســتم  کــه ســاکنین حضــور دارد تامی
تهویــه موثرتــر گــردد. جهــت پیشــگیری از جریــان ســریع هــوا 
در مجــاورت پــای ســاکنین، ســرعت هــوای ورودی کــم بــوده و 

دمــای آن حداقــل 65 درجــه
ــه  ــه شــده ک ــت )18 درجــه ســانتیگراد( در نظــر گرفت فارنهای
دمــای آن بــه ســردی سیســتم هــای هوایــی ســنتی نبــوده و 
ــه  ــی بیشــتری در تاسیســات مکانیکــی مرکــزی ب ــه جوی صرف

دنبــال خواهــد داشــت.
در طــرح اولیــه کل- فضــای ســاختمان جدیــد دانشــکده مــی 
بایســت تهویــه مــی گردیــد. بــا ایــن حــال آنالیزهــای حرارتــی 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــاختمان صرف ــه کل س ــه تهوی ــان داد ک نش
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 15( ســرمایش 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 
ASHRAE 90.1-2004 بــار سرمایشــی کالس هــای ضلــع 
ــود  ــر بهب ــد. اث ــبه گردی ــاختمان محاس ــی س ــمالی و جنوب ش
ــش  ــزان بازتاب ــا، شــامل می نحــوه ســاخت دیوارهــا و پنجره-ه

پنجــره هــا و ســایبان هــا بــا ســاختمان مبنــا مقایســه گردیــد 
و بــه تیــم طراحــی اجــازه داد تــا طرحــی جامــع ارائــه نماینــد.

ــا الزامــات اســتاندارد  ــه ای طراحــی شــد ت ــه گون ســاختمان ب
ASHRAE 55-2004 را پوشــش دهــد کــه بــه ایــن ترتیــب 
شــرایط آســایش حرارتی بــرای 0/80 از ســاکنین ســاختمان در 
رطوبــت نســبی 0/50 تامیــن شــد. آنالیزهــای ســایکرومتریک 
 ASHRAE تاییــد نمــود که بــرای تامیــن شــرایط اســتاندارد
ــا  ــی ی ــت زن ــزات رطوب ــه تجهی ــاز ب ــن، نی ــوای دانک آب و ه
ــری  ــدازه گی ــرای ان ــال، ب ــن ح ــا ای ــدارد. ب ــری ن ــت گی رطوب
ــای  ــنج در فضاه ــت س ــورهای رطوب ــر، سنس ــق ت ــای دقی ه
ــا رطوبــت بیشــتر مثــل محــل دوش هــا و آشــپزخانه نصــب  ب
گردیــد. ایــن سنســورها بــه سیســتم BMS مرکــزی متصــل 
ــر و  ــنل تعمی ــه پرس ــبی را ب ــت نس ــش رطوب ــا افزای ــدند ت ش

نگهــداری اطــالع دهنــد.
یکــی از فاکتورهــای محــدود کننــده بــرای اســتفاده از سیســتم 
ــس و  ــری کندان ــکل گی ــیل ش ــی، پتانس ــرمایش کف ــای س ه
ــرای کاهــش  قطــرات آب روی ســطوح ســرد تابشــی اســت. ب
ــی  ــای تابش ــی فضاه ــرای تمام ــس، ب ــکیل کندان ــک تش ریس
سنســورهای تشــخیص دمــای ســطح نصــب گردیــد تــا 
ــر از  ــز کمت ــا هرگ ــای آن ه ــه دم ــود ک ــل ش ــان حاص اطمین
63 درجــه فارنهایــت )17 درجــه ســانتیگراد( کــه دمــای نقطــه 

ــد شــد.  شــبنم اســت، نخواه
ــاز LEED در بخــش ممیــزی و نگهــداری،  جهــت اخــذ امتی
ــا پرســنل  ــرداری، جلســات مــروری ب ــاه بهــره ب پــس از 10 م
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 Island، برنامــه هــای آموزشــی 
جهــت آمــوزش دانشــجویان، اســاتید، کارکنــان و ســایر افــراد 
ــی از  ــد. یک ــب داده ش ــبز ترتی ــای س ــاختمان ه ــون س پیرام
مــوارد توســعه دهنــده ایــن آمــوزش، قــرار دادن صفحــه نمایش 
ــا در ســاختمان اســت کــه در همــان لحظــه وضعیــت آب  پوی
و هــوا و مصــرف آب و انــرژی ســاختمان را نمایــش می-دهــد. 
ــد  ــی ده ــکان را م ــن ام ــدگان ای ــه بازدیدکنن ــه ب ــن صفح ای
کــه مصــرف انــرژی لحظــه ای ســاختمان و میــزان کاهــش در 
ــه  ــزان صرف ــد و می دی اکســیدکربن تولیــدی را مشــاهده کنن
ــابه  ــان مش ــرف در زم ــدار مص ــا مق ــده را ب ــام ش ــی انج جوی
ــوس  ــوارد ملم ــا م ــا ب ــرده ی ــه ک ــل مقایس ــای قب ــال ه در س
ــل  ــا تبدی ــی شــده ی ــه جوی ــداد بطــری آب صرف ــل تع ــر مث ت
ــا  ــش ب ــل پیمای ــر قاب ــه کیلومت ــده ب ــی ش ــوخت صرفه جوی س

ــد. خــودرو مقایســه کنن
ــه  ــویق روحی ــب و تش ــرای ترغی ــا ب ــش پوی ــه نمای ــن صفح ای
 Vancouver ســبز بــودن و پایــداری در مجموعــه دانشــگاه

ــرد. ــرار مــی گی ــورد اســتفاده ق Island م
تعمیر و نگهداری

ــداد  ــش تع ــل کاه ــه دلی ــف ب ــی از ک ــتم تابش ــتفاده از سیس اس
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، 
ــاختمان  ــرداری از س ــل از بهره ب ــت و قب ــرار گرف ــت ق ــورد تس م
ــر  ــالوه ب ــب ع ــن ترتی ــه ای ــس شــد. ب ــز از نظــر فشــاری باالن نی
ــه  بازرســی های ســاالنه پمــپ هــای کوچــک ســیرکوالتور، هزین

هــای تعمیــرات بســیار ناچیــز خواهنــد بــود.

ــه  ــز ب ــرژی نی ــی ان ــگ گرافیک ــی و مانیتورین ــتم کنترل سیس
پرســنل تعمیــر و نگهــداری اجــازه مشــاهده و دنبــال نمــودن 
تمامــی سیســتم هــای ســاختمان را مــی دهــد. ایــن سیســتم 
ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــد ب ــی توان ــی م ــر عیــب یاب ــالوه ب ع
ــتفاده  ــورد اس ــز م ــداری نی ــر و نگه ــای تعمی ــف دوره¬ه تعری

ــرار گیــرد. ق

بهره وری مالی
بــه دانشــکده کویچــان از طــرف BC Hydro کمکهــای 
مالــی تعلــق گرفتــه بــود. بــرای اســتفاده از ایــن بودجــه تیــم 
ــرای تعییــن عمــر مفیــد و  ــرژی کاملــی را ب طراحــی آنالیــز ان
ــی در  ــه جوی ــواع سیســتم های صرف ــرخ بازگشــت ســرمایه ان ن
مصــرف انــرژی انجــام داد. بــا اینکــه بیشــتر طــرح هــای ســبز 
ــتفاده  ــا اس ــتند ام ــی داش ــه باالی ــای اولی ــه ه ــدار هزین و پای
از پتانســیل های صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی  ســبب 
ــش  ــدت و کاه ــرداری در دراز م ــره ب ــای به ــش هزینه ه کاه
زمــان بازگشــت ســرمایه شــد. مجمــوع تمامــی صرفــه جویــی 
هــای انجــام شــده در مصــرف انــرژی ســاختمان جدیــد 
دانشــکده کویچــان معــادل 250000 کیلــووات ســاعت کمتــر 
ــان  ــه زم ــد ک ــبه ش ــتاندارد  محاس ــای اس ــاختمان مبن از س
بازگشــت ســرمایه آن معــادل 11/5 ســال مــی باشــد. بــا توجــه 
ــر از 8  ــه کمت ــان ب ــن زم ــی اخــذ شــده، ای ــه کمک هــای مال ب
ســال کاهــش یافتــه و ارزش فعلــی خالــص آن )NPV( معــادل 

ــد. ــی باش 125000 دالر م
اثرات زیست محیطی

ــا 6 کلکتــور خورشــیدی لولــه خــالء واقــع در ضلــع جنوبــی  ب
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 می گــردد 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.
ــای گاز  ــی بویلره ــار حرارت ــی، ب ــن گرمای ــپ زمی ــتم پم سیس
ــه  ــد ک ــی ده ــش م ــی کاه ــل توجه ــور قاب ــه ط ــوز را ب س
ــط زیســت و  ــر محی ــذار ب ــای اثرگ ســبب کاهــش آلودگــی ه
کاهــش گرمایــش کــره زمیــن مــی گــردد. آلودگــی گازهــای 
گلخانــه ای بــر اســاس مــدل انــرژی و ســاختمان مبنــا منــدرج 
در اســتاندارد ASHRAE 90.1-2004 معــادل 94.3 تــن 

ــد. ــی باش ــن م ــید کرب دی اکس
 نتیجه گیری

ــه ای  ــدف نمون ــا ه ــان ب ــکده کویچ ــد دانش ــاختمان جدی س
بــرای معمــاری پایــدار و آمــوزه هــای زیســت محیطــی طراحــی 
شــد. علیرغــم ایــن کــه داده هــای ســال اول بهــره بــرداری از 
ــرژی در  ــده مصــرف بیــش از انتظــار ان ســاختمان نشــان دهن
ســاختمان اســت مــواردی کــه در طراحــی ســاختمان گنجانــده 
شــده اســت میــزان مصــرف انــرژی را کنتــرل نمــوده و فرصــت 
ــت  ــط زیس ــر محی ــاختمان ب ــرات س ــش اث ــد کاه ــای جدی ه
ــی،  ــب یاب ــداوم، عی ــگ م ــا مانیتورین ــد. ب ــی ده ــان م را نش
ــاکنین  ــوزش س ــداری و آم ــه پای ــه در زمین ــکارات نوآوران ابت
ــمگیری  ــد چش ــا ح ــرژی ت ــرف ان ــه مص ــد ک ــی رون ــار م انتظ

ــد. کاهــش یاب
 December .6 .no .55 .ASHRAE Journal. vol :منبــع
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ــی مهندســین مشــاور     ســومین نشســت علمــی- فن
 آتــک در مــورخ دوم خــرداد مــاه 1396 بــا عنــوان

ــرد« توســط  ــایت الم ــر س ــی ب ــا نگاه ــمند1 ب » شهرهوش
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 
ــف  ــون تعری ــفانه تاکن ــا متاس ــبختانه ی ــی خوش ــد ول باش
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 
ــود  ــدن وج ــمند ش ــرای هوش ــادی ب ــای زی ــت، راه ه اس
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 اطــالق 
ــی از آن. ــار ناش ــب اعتب ــود و کس ــهر خ ــه ش ــام ب ــن ن  ای

 دراینجا دوتعریف از شهر هوشمند ارائه می گردد:
2:IEEEتعریف-

 یــک 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 2013:

شــهر هوشــمند ، مفهومــی اســتاتیک نیســت،تعریف مطلق 
ــت،  ــرای آن نیس ــی ب ــدارد، پایان ــود ن ــی از آن وج و ثابت
ــا  ــک ســری از گام ه ــا ی ــد ی ــک فرآین شــهر هوشــمند ی
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 
ــد.  ــه ان ــت یافت ــد عینی ــش بع ــوده و در ش ــمند ب هوش
ــمند،  ــردم هوش ــمند، م ــط هوش ــمند، محی ــاد هوش اقتص
ــی هوشــمند.  ــای هوشــمند و زندگ ــت هوشــمند، پوی دول
ــاخص  ــیاری از ش ــوده و بس ــم نب ــزا از ه ــاد مج ــن ابع ای
ــاع  ــا ارج ــدادی از آنه ــه تع ــمند ب ــهر هوش ــک ش ــای ی ه
ــل  ــل و نق ــتم حم ــال سیس ــوان مث ــود. بعن ــی ش داده م

عمومــی هوشــمند عــالوه بــر آنکــه بــه پویایــی هوشــمند 
ــه محیــط هوشــمند و  زندگــی هوشــمند  ــوده ب ــوط ب مرب

ــد. ــی یاب ــاط م ــز ارتب نی
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 
ــع  ــانی و مناب ــع انس ــمند از مناب ــهر هوش ــت. در ش اس
ــاال ــر ه وری ب ــا به ــری ب ــتفاده حداکث ــانی اس  غیرانس

مــی شــود و در واقــع شــهری کــه دور ریــز منابــع دارد 
شــهر هوشــمند نیســت. 

ــری  ــی حداکث ــرای پویای ــدات الزم ب ــهر تمهی ــن ش در ای
ــا  ــده و دارای بزرگراه ــده ش ــات اندیش ــا و اطالع ــان ه انس
و تجهیــزات ارتباطــی اســت کــه حداکثــر تســهیل ممکــن 
در جابجایــی انســان، کاال و اطالعــات را فراهــم مــی ســازد 
ــان  ــه انس ــت ک ــمند اس ــهری هوش ــا ش ــن ه ــار ای و در کن
ــود  ــرای خ ــی را ب ــده خوب ــد، آین ــایش دارن ــا در آن آس ه
 و فرزندانشــان در آن متصــور هســتند، در آن احســاس

ــا امنــی نمــی کننــد، دغدغــه بیــکار مانــدن ندارنــد و یــا  ن
ــه  ــد و ن ــج مــی برن در هنــگام بیمــاری تنهــا از بیمــاری رن
ــرای آنکــه شــهر  ــی تامیــن هزینــه درمــان ب از مســائل مال
ــد، محیــط هوشــمند داشــته باشــیم و  هوشــمند باشــد بای
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 
ــی  ــای ذات ــت ه ــه محدودی ــت ک ــی اس ــود و بدیه ــی ش م
انســان هــا در وارد کــردن اطالعــات ســبب خطــا مــی شــود. 

شهر هوشمند
واحد تاسیسات و برق مهندسین مشاور آتک 

بهروز کفاشی

ــن خطــا وارد کــردن اطالعــات  ــع ای یکــی از راه هــای رف
توســط خــود اشــیا مــی باشــد. اشــیا مــی تواننــد از طریــق 
اتصــال بــه  اینترنــت اطالعــات را وارد شــبکه کــرده و آن 
ــیا  ــط اش ــد توس ــی توان ــات م ــن اطالع ــال دهند.ای را انتق
ــاز دوره   ــن آغ ــود وای ــتفاده ش ــا اس ــان ه ــا انس ــر و ی دیگ

اینترنــت اشــیا3  مــی باشــد. 
ــت  ــه اینترن ــه ب ــورهایی ک ــداد سنس ــال 2007 تع در س

ــت.  ــر رف ــا فرات ــان ه ــت انس ــد از جمعی ــل بودن متص
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 :2  انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا است.

Internet of Things :3



مسعود تذهیبی

ــان  ــم خ ــرزا ابراهی ــه می ــال 1282 ک   در س
ــک  ــتی دکان آنتی ــاط پش ــی در حی صحاف باش
فروشــی خــود در خیابــان اللــه زار فضایــی 
و  گرفــت  نظــر  در  فیلــم  نمایــش  بــرای  را 
چــراغ  خیابــان  ابتــدای  در  بعــد  ســال  در 
نمایــش  ســالن  نخســتین  گاز)امیرکبیــر(  
ــروز  ــه ام ــا ب ــرد ت ــاح ک ــم را افتت ــی فیل عموم
شــکل ســالن نمایــش فیلــم در صنعــت ســینما 
ــا  ــت. ب ــرده اس ــا ک ــی را ایف ــیار مهم ــش بس نق
پیشــرفت تکنولــوژی فیلم بــرداری و نمایــش 
آن در ســال های بعــد و توجــه بیشــتر بــه 
فضــای نمایــش فیلــم  نمونه هــای موفقــی 
می تــوان  جملــه  از  شــد  خلــق  ایــران  در 
بــه ســینما متروپــل ســابق)رودکی1325( و 
ــدود  ــی در ح ــپیده1322(با قدمت سینمادیانا)س
70 ســال )طــراح وارطــان هوانسیان(اشــاره 
ــدا  ــش ص ــتم پخ ــالن ها سیس ــن س ــرد.در ای ک
آنالــوگ بــود و بلندگوهــا در کناره هــای پــرده و 
پشــت آن قــرار داشــت. ســاختار هندســی ایــن 
ســالن ها کــه عمدتــاً دارای یــک ســالن نمایــش 
بودنــد و در آن زمــان از نظــر اقتصــادی جوابگــو 
ــن ســالن ها  بود.ســاختار هندســی و حجمــی ای
ــد درســت، شــیب  ــرای دی ــود کــه ب ــه ای ب بگون
حداکثــر 0/8را بطــرف پــرده نمایــش قــرار 
میدادنــد و بنابــر ضــرورت ردیف هــای جلــو 
ــد  ــی بودن ــیب منف ــر دارای ش ــد بهت ــرای دی ب
ــکان  ــم ام ــن ه ــداث بالک ــاختار اح ــن س در ای
پذیــر بــود. ایــن شــکل هندســی هنــوز هــم در 
بعضــی از ســینماهایی کــه ســاختار هندســی و 
حجمــی آن بــروز نشــده اند دیــده می شــود. 
در ایــن شــکل عمدتــاً پــرده  نمایــش در ارتفــاع 
ــت و نمی توانســت  ــرار می گرف ــادی از کــف ق زی
ابعــاد بزرگــی داشــته باشــد.اولین پــرده بــزرگ 
ــر در  ــا طــول 14/5مت در ســینما رادیو ســیتی ب
ســال 1327 بــا قابلیــت نمایــش فیلم هــای 
ســینما اســکوپ ســاخته شــد)طراح حیــدر 
غیایــی( کــه دارای همیــن ســاختار شــیب 0/8 
ــا(در  ــینما آتالنتیک)آفریق ــس از آن س ــود. پ ب
ســال 1343 ســاخته 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 قــوس دار 
نمایــش داده می شــده اســت و تماشــاچیان 

ــر  ــل تصوی ــا داخ ــی از ردیف ه ــاً در محل تقریب
صــدای  زمــان   ایــن  در  می گرفتنــد.  قــرار 

ــود. ــده ب ــداول ش ــز مت ــتریوفونیک نی اس
در  تکنولــوژی  پیشــرفت های  بــا  همزمــان 
تصویــر و صــدا سیســتم های گوناگــون و متنــوع 
ــینما  ــد س ــم مانن ــش فیل ــرداری و نمای تصویر ب
ــژن و  ــا، پاناوی اســکوپ، ویســتاویژن، تکنــی رام
. . . در دهه هــای 50 و 60 میــالدی و بعــد از 
ــرای  ــت آوردها ب ــن دس ــی ای ــغ و معرف آن تبلی

ــداول شــد. ــازار مت جــذب ب
چنــد دهــه بــه نســبت تغییــرات فن آوری هــای 
صــدا و تصویــر در دنیــا ســاخت ســالن های 
ــا  ــون ب ــد و اکن ــف ش ــران متوق پیشــرفته در ای
ــادی  ــا حــدود زی ــالن های  ت وجــود ســاخت س
خــوب و درســت ولــی هنــوز  بــروز شــدن 
ســاختار هندســی و حجمــی ســالن های نمایــش 
ــا ایــن پیشــرفت ها  ــران هماهنــگ ب فیلــم در ای
ــه  ــز ک ــط مشــخصی نی ــه و ضواب صــورت نگرفت

ــن نشــده اســت.  ــروز باشــد تدوی ب
آمــدن  بوجــود  و  فنــاوری  پیشــرفت  بــا   
Surround Sound )صــدای فراگیــر( در تغییــر 

و لــزوم داشــتن پــرده نمایــش بــزرگ، ســاخت 
شــکل ســالن هــم دچــار تغییــرات شــد احــداث 
پلکانــی)Stadium Type(بجــای  ســکوهای 
شــییبدارنمودن کــف ســالن، بــزرگ شــدن 
ــاد  ــبت ابع ــه نس ــم ب ــش فیل ــرده نمای ــاد پ ابع
ســالن، پخــش صــدای ســاراند و آرایــش جدیــد 
بلندگوهــا بــا کانال هــای صوتــی تفکیــک شــده 
و محاســبات دقیق تــر آکوســتیک هماهنــگ 
توزیــع  و  ســالن  ساکت ســازی  مســائل  بــا 
ــاری و  ــی را در معم ــدا ضرورت های ــب ص مناس
معمــاری داخلــی ســالن ها و مســائل تأسیســات 

مکانیکــی و آکوســتیک ســالن بوجــود مــی آورد. 
مدت هاســت ســاخت یــک ســالن کــه صرفــاً بــه 
نمایــش فیلــم بپــردازد از نظــر اقتصــادی مقــرون 

ــه نیســت. ــه صرف ب
مجموعه هــای  ســاخت  شــدن  متــداول  بــا 
تجــاری در دنیــا، ســاخت ســالن های ســینمایی 
ــردم  ــتقبال م ــاری، اس ــای تج در دل مجتمع ه
ــش  ــه بخ ــت. در نتیج ــته اس ــال داش ــه دنب را ب
خصوصــی تمایــل بیشــتری بــه احــداث ســینما 
در مجموعه هــای تجــاری دارد و در عیــن حــال 
ــد در  ــهرداری بای ــط ش ــر ضواب ــران از نظ در ای
بــرای  نیــز  بخشــی  تجــاری  مجموعه هــای 
ــود  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای فرهنگ فعالیت ه
ــاً ایــن فضاهــا شــامل احــداث ســالن  کــه عمدت

ــت. ــینما اس س
ــینماهایی  ــداد س ــر بیشــترین تع ــال حاض در ح
کــه در دنیــا ســاخته می شــود در فضاهــای 
ــرات  ــن تغیی ــه ای ــد. مجموع ــرار دارن ــاری ق تج
ــه ســاخت  ــرده اســت ک ــم ک ــه ای را فراه زمین
ــرد. ــق گی ــای روز رون ــا معیاره ــی ب ــالن های س

ــزات از  ــر تجهی ــران جایگزینــی آرام و تغیی در ای
آنالــوگ بــه دیجیتــال از دهــه هفتــاد تاکنــون در 
حــال انجــام بــوده اســت . بــا تغییــرات از صــدای 
 Surround Sound بــه اســتریوفونیک و بعــد mono

کانال هــای  از  اســتفاده  و  فراگیــر(  )صــدای 
ــه هــر  ــه تنوعــی ک ــا توجــه ب ــدد ب ــی متع صوت
ــد و  ــود دارن ــن سیســتم ها در دل خ ــدام از ای ک
همانطــور کــه ذکــر شــد بزرگتــر شــدن هرچــه 
ــود  ــی را بوج ــش ضرورت های ــرده نمای ــتر پ بیش
مــی آورد کــه ضوابــط قدیمــی پاســخگو نیســت.

                                 )ادامه در شماره بعد(

فصلنامه مهندسین مشاور آتک/ شامره 4، بهار 1396

        معماری داخلی
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الهام قاجار )1(

ملیحه محمدیون

علی غفوری صنعتی )3(

مهشید افتخار نوری )8(ابرهیم حبیبی )7(

ملیحه محمدیون )5(

پرستو خاکسار

شهر از  نگاه همکاران

هانیه بنی هاشم )6(

مرضیه طاهریان )10(

امیر طاهری )4(

تیمور معصومی )9(

لیلی صیرفی )2(

3

6

10

آتشکده ری )3(

میدان آزادی )9( پارک ایرانشهر )7(

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

پارک ملت )5(



کوه دماوند )8(

میدان آزادی )9(

6

2

1
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بدون رشح )10(
بدون رشح )4(

بدون رشح )2(

تراکم )6(

منظر دماوند)چشم انداز رشق تهران( )8(

پردیس سینامیی ملت )1(

تقاطع شیخ فصل اله )6(
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ــی  ــن مهارت های ــی از مهم تری ــوش دادن یک ــارت گ   مه
اســت کــه در موفقیــت شــغلی و کیفیــت روابط مــان بــا 
دیگــران تأثیــر بســزایی دارد. خیلــی از مــا چــون بــه اشــتباه 
ــک شــنونده ی ســراپا گــوش هســتیم،  ــم کــه ی فکــر می کنی
هیــچ وقــت بــه صرافــت یادگیــری ایــن مهــارت نیفتاده ایــم. 
خــوب گــوش دادن مثــل فــن بیــان، یــک مهــارت آموختنــی 
اســت کــه در ادامــه ی ایــن مقالــه بــا اصــول اولیــه ی آن آشــنا 

خواهیــد شــد.
10 اصل خوب گوش دادن

1. زبان به دهان بگیرید
ــداری  ــود بیشــتر از مق ــرار ب ــر ق ــد:  اگ ــن می گوی ــارک توای م
کــه گــوش می دهیــم حــرف بزنیــم، آن وقــت دو زبــان و یــک 

ــتیم. ــوش می داش گ
وقتــی شــخص دیگــری در حــال حــرف زدن اســت بــه چیــزی 
ــه  ــد، ب ــش نپری ــط حرف ــد، وس ــوش دهی ــد گ ــه می گوی ک
جــای او حــرف نزنیــد و اجــازه بدهیــد کــه خــودش جمالتــش 
را تمــام کنــد. پــس خامــوش بنشــینید و فقــط گــوش دهیــد. 
ــا شــما تمــام شــد، آن وقــت  ــی کــه صحبــت گوینــده ب زمان
ــوش  ــه گ ــزی ک ــورد چی ــان در م ــد خودت ــاید الزم باش ش
ــن شــوید  ــا مطمئ ــد ت ــح دهی ــد و توضی ــد حــرف بزنی داده ای

ــده اید. ــه ش ــت متوج ــان را درس ــرف مقابل ت ــام ط ــه پی ک
2. خودتان را برای گوش دادن آماده کنید

ــاص  ــده اختص ــه گوین ــان را ب ــه ی توجه ت ــید و هم آرام باش
ــر  ــه ی دیگ ــای اضاف ــام چیزه ــر، تم ــارت دیگ ــه عب ــد. ب دهی
ــه  ــانی ب ــه آس ــان ب ــن انس ــد. ذه ــان دور بریزی را از ذهن ت
ــار  ــه »ناه ــال اینک ــود، مث ــرت می ش ــر پ ــکار دیگ ــمت اف س
چــی بایــد بخــورم؟ ِکــی بایــد از اینجــا بــرم تــا بــه اتوبــوس 
ــه  ــان را ب ــه ی تالش ت ــاد؟« هم ــارون بی ــواد ب ــم؟ می خ برس
کار بگیریــد و ایــن قبیــل افــکار نامربــوط را از ســرتان بیــرون 
ــالی از  ــای ارس ــال روی پیام ه ــام و کم ــد تم ــا بتوانی ــد ت کنی

ــد. ــز کنی ــان تمرک ــرف مقابل ت ــوی ط س
3. گوینده را راحت بگذارید

ــردن  ــت ک ــرای صحب ــده ب ــه گوین ــد ک ــار کنی ــوری رفت ط
احســاس راحتــی کنــد. نیازهــا و عالئــق طــرف مقابل تــان را 

اصل ده گانه برای شنونده سراپاگوش

افزایش مهارت گوش 
دادن 

هــم مــد نظــر قــرار دهیــد. بــد نیســت گاهــی ســر بجنبانیــد 
یــا از حــرکات و کلماتــی اســتفاده کنیــد کــه گوینــده بــرای 
ادامــه ی صحبــت ترغیــب شــود. دیگــر اینکــه ارتبــاط چشــمی 
فراموش تــان نشــود، امــا حواس تــان باشــد کــه خیــره 
ــان  ــرف مقابل ت ــه ط ــوری ب ــک ج ــه ی ــه اینک ــوید. خالص نش
ــش  ــد و حرف های ــوش می دهی ــد گ ــه داری ــد ک ــان دهی نش

می فهمیــد. را 
4. حواس گوینده را پرت نکنید

ــه چیــزی کــه گفتــه می شــود توجــه کنیــد.  فقــط و فقــط ب
ــوی  ــای جل ــا کاغذه ــردن ب ــازی ک ــا ب ــردن ی ــی ک خط خط
دســت تان، از پنجــره بیــرون را دیــد زدن، َور رفتــن بــا 
ــد.  ناخن هــای دســت و کارهــای ایــن شــکلی را کنــار بگذاری
ــورد  ــای بی م ــه موجــب وقفه ه ــر اینک ــالوه ب ــا ع ــن رفتاره ای
ــان را  ــرف مقابل ت ــواس ط ــوند، ح ــاط می ش ــد ارتب در فرآین
ــه از  ــد ک ــل می کنن ــه او منتق ــن حــس را ب ــرده و ای ــرت ک پ
ــعی در  ــه س ــی ک ــه پیام ــده اید و ب ــته ش ــش خس حرف های

ــتید. ــا هس ــش دارد بی اعتن انتقال
5. همدلی کنید

بهتــر اســت دیــدگاه طــرف مقابل تــان را بفهمیــد و بــه 
ــل  ــه از قب ــی را ک ــد. دیدگاه های ــگاه کنی ــد او ن ــا از دی قضای
بــرای خودتــان ســاخته اید کنــار بگذاریــد و بــا ذهنیــت 
بــاز وارد مکالمــه شــوید تــا بیشــتر بتوانیــد بــا گوینــده ابــراز 
همدلــی کنیــد. چنانچــه چیــزی گفتــه شــد کــه خــالف نظــر 
شــما بــود، اندکــی بــه خودتــان فرصــت دهیــد تــا بتوانیــد بــه 
یــک اســتدالل محکــم در جهــت اثبــات مخالفت تــان دســت 
ــا  ــاد داشــته باشــید کــه ب ــه ی پیــدا کنیــد. در هــر صــورت ب
دیدگاه هــا و نظــرات دیگــران بــا ذهنیــت بســته مواجــه 

نشــوید.
6. صبور باشید

ــاید  ــد، ش ــث کن ــان مک ــرف مقابل ت ــن اســت ط ــی ممک گاه
ــه  ــه ب ــردن همیش ــث ک ــا مک ــی، ام ــث طوالن ــک مک ــم ی ه

ــده تمــام شــده اســت.  ــن معنــی نیســت کــه حــرف گوین ای
ــان  ــرف مقابل ت ــه ط ــد ک ــازه دهی ــید و اج ــور باش ــس صب پ
ــول  ــات ط ــی اوق ــرود. گاه ــش ب ــودش پی ــدی خ ــا زمان بن ب
ــد  ــزی بگوین ــه چی ــه چ ــورد اینک ــا در م ــا آدم ه ــد ت می کش
ــند.  ــه برس ــه نتیج ــد ب ــوان کنن ــان را عن ــور مطلب ش و چط
ــورا رشــته ی کالم  ــن هــر وقــت کســی مکــث کــرد، ف بنابرای
ــا  ــه اش را ب ــه جمل ــد ک ــعی نکنی ــد و س ــت نگیری ــه دس را ب

ــد. ــام کنی ــان تم ــات خودت کلم
7. تعصبات شخصی را کنار بگذارید

ــادات  ــه ع ــد ک ــازه ندهی ــد و اج ــید. زود نرنجی ــرف باش بی ط
ــد.  ــب دور کن ــل مطل ــان را از اص ــده حواس ت ــار گوین و رفت
توجــه داشــته باشــید کــه هــر آدمــی طــرز بیــان خــودش را 
دارد. بعضی هــا دســت پاچه تر یــا خجالتی تــر از دیگراننــد؛ 
ــان  ــرکات دست ش ــا ح ــد ی ــی دارن ــه ی محل ــا لهج بعضی ه
ــع حــرف  ــد موق ــاده از حــد اســت؛ بعضی هــا دوســت دارن زی
ــد  ــان می آی ــم خوش ش ــر ه ــی دیگ ــد و بعض ــدم بزنن زدن ق
ــزی  ــه چی ــط ب ــط و فق ــس فق ــینند. پ ــت بنش ــه بی حرک ک
کــه گفتــه می شــود توجــه کنیــد و نگذاریــد کــه شــیوه  های 

ــد. ــرت کنن ــان را پ ــب حواس ت ــان مطل ــردِی بی ف
8. به لحن گوینده گوش دهید

حجــم و لحــن صــدا، چیزهایــی را بــه آنچــه گفتــه می شــود 
اضافــه می کننــد. یــک گوینــده ی توانــا حجــم صــدا و لحنــش 
را طــوری تنظیــم می کنــد کــه از دقــت شــنونده کــم نشــود. 
مــردم در مواقــع خــاص از زیــر و بَمــی، لحــن و حجــم صــدا 
شــما  و  می گیرنــد  کمــک  مقصودشــان  رســاندن  بــرای 
می توانیــد بــا توجــه بــه ایــن مــوارد بــه اهمیــت مطلبــی کــه 

ــد. ــی ببری ــود پ ــوان می ش عن
9. به طرز فکر گوینده گوش دهید نه فقط کلماتش

بایــد از حرف هــای طــرف مقابل تــان یــک تصویــر کلــی 
ــی  ــده. یک ــه و پراکن ــات تکه تک ــه اطالع ــد، ن ــت کنی برداش
همیــن  دادن  گــوش  خــوب  قســمت های  دشــوارترین  از 
اطالعــات  تکه پاره هــای  بیــن  ارتبــاط  برقــراری  توانایــی 
بــرای رســیدن بــه طــرز فکــر گوینــده اســت. بــرای آســان تر 
ــز از  ــی، پرهی ــه توجــه کاف ــی ب ــن توانای ــه دســت آوردن ای ب

حواس پرتــی و تمرکــز احتیــاج خواهیــد داشــت.
10. منتظر نشانه های ارتباط غیرکالمی بمانید

بــه اشــارات و حــرکات بــدن، حــاالت چهــره و حــرکات 
ــه  ــرای   خــوب گــوش دادن فقــط ب چشــم ها دقــت کنیــد. ب
گوش هــای خــود اکتفــا نکنیــد،  بلکــه از چشــم های تان 
هــم کمــک بگیریــد، ی عنــی حواس تــان بــه اطالعــات 
منتقــل  غیرکالمــی  ارتبــاط  طریــق  از  کــه  اضافه تــری 

می شــوند نیــز باشــد.
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درخشش و موفقیت
در محل کار

ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــل زمان ــاعت ، حداق 8س
یــک از مــا در محیــط کار ســپری مــی کنیــم 
ــی  ــی از زندگ ــر بخش ــن ت ــارت روش ــه عب ب
ــان  ــار همکارانم ــط کار و در کن ــا در محی م
ــالوه  ــا ع ــه م ــس کار و پیش ــذرد. پ ــی گ م
ــر منبــع در آمــد مشــخص کننــده ســبک  ب

ــت. ــم هس ــان ه ــی م زندگ
ــم در  ــل کار، ه ــت در مح ــش و موفقی درخش
عرصــه اجتماعــی اهمیــت دارد و هــم در 
پذیــرش اجتماعــی مــان تاثیــر گــذار اســت 
در ایــن گــزارش بــه شــما مــی آموزیــم کــه 
ــالوه  ــید و ع ــط کار بدرخش ــور در محی چط
ــز  ــالمت آمی ــی مس ــی و زندگ ــر هماهنگ ب
بــا همکارانتــان بتوانیــد بــه پیشــرفت هــای 

ــد. ــت یابی ــم دس ــغلی ه ش

ــع  ــذرد مطل ــی گ ــرکت م ــه در ش    از آنچ
ــید باش

ــه عصــر ارتباطــات  ــه ب ــی ک ــای کنون در دنی
مشــهور اســت خیلــی زشــت اســت کــه در 
جایــی مشــغول کار باشــید و از آنچــه در 

ــید. ــع نباش ــذرد مطل ــی گ ــرکت م ش
ــور و  ــام ام ــوه انج ــد از نح ــدی بای ــر کامن ه
ــه در آن کار  ــازمانی ک ــا در س ــه کار ه پروس
مــی کنــد مطلــع باشــد حتــی اگــر بــه طــور 

ــد. ــاط نباش ــا کارش در ارتب ــتقیم ب مس
  چــارت ســازمانی خــاص خودتــان داشــته 

ــید باش
ــری  ــک س ــه ای ی ــرکت و مجموع ــر ش در ه

ــک  ــمی و ی ــکار و رس ــط آش ــبکه رواب ش
ســری روابــط نانوشــته و تاثیــر گــذار وجــود 
دارد ســعی کنیــد افــراد مهــم و تاثیــر گــذار 
شــرکتتان را بشناســید و بدانیــد ســرنخ هــر 

ــت! ــی اس ــه کس ــت چ کاری دس

   وامدار فرد یا گروهی نباشید
ــروه  ــه گ ــدازه ب ــش از ان ــد بی ــعی کنی س
ــر  ــوید در ه ــته نش ــی وابس ــرد خاص ــا ف ی
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 
ــته و  ــدازه وابس ــش از ان ــدام بی ــچ ک ــه هی ب

ــوید. ــدار نش وام

  رگ های حیاتی شرکت را بشناسید
ــا و  ــروژه ه ــری پ ــک س ــازمانی ی ــر س ه
ــه دارد  ــا محرمان ــژه و بعض ــای وی ــت ه فعالی
ــه  ــه ب ــد آن مجموع ــی درآم ــع اصل ــه منب ک
ــریان  ــد ش ــعی کنی ــد. س ــی آی ــاب م حس
هــای اصلــی فعالیــت هــای شــرکت و پــروژه 
هــای مهــم و اینکــه در چــه مرحلــه ای 

ــید. ــی بشناس ــه خوب ــتند را ب هس

  معقول باشید
ــان  ــت از خودت ــری درس ــد تصوی ــعی کنی س
جــا  همــکاران  بیــن  در  را  شــخصیتتان  و 
بیاندازیــد. کســی کــه در پــی بــه ثمــر رســاندن 
ــام  ــری انج ــر س ــچ کاری را س ــت ،هی ــور اس ام
نمــی دهــد و ســعی مــی کنــد جایــگاه خــودش 

ــد. ــا بخش ــش را ارتق و همکاران

  دیگران را در جریان امور بگذارید
ــام  ــغول انج ــد و مش ــت داری ــه در دس آنچ
ــی  ــان معرف ــایر همکارانت ــه س ــتید ب آن هس
کنیــد ســعی کنیــد ضمــن اســتفاده از 

نظــرات ســازنده آنهــا در جمــع احسشــارکت 
ــد. ــود آوری ــه وج ــکاری ب و هم

  باهمه سازگار باشید
ــازی کــردن،  ــه معنــای نقــش ب ســازگاری ب
دیگــری  شــخص  بــه  شــدن  تبدیــل 
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــه مقص ــت بلک نیس
ــار  ــه رفت ــا هم ــید و ب ــته باش ــاف داش انعط
محترمانــه ای داشــته باشــید بــه تــک تــک 
همکارانتــان جــدا از موقعیــت شــغلی شــان، 
ــرام  ــان احت ــی و ارتباطاتش ــطح اجتماع س

ــد. بگذاری

  رازدار باشید
ــی  ــای مختلف ــا و رازه ــرف ه ــی روز  ح در ط
ــر  ــه گــوش شــما برســند بهت ممکــن اســت ب
ــید و  ــواردی رازدار باش ــن م ــت در اینچنی اس
ــما  ــه ش ــه حرف ــوط ب ــه مرب ــه ای ک ــه عرص ب
ســت وارد شــوید امــا دیــدگاه هــای شــخصی 

ــد. ــل نکنی ــان را در آن دخی خودت

  انتظارات معقول داشته باشید
ــاق  ــه ات ــی ب ــرای در خواســت های همیشــه ب
ــند و در  ــرا باش ــل اج ــه قاب ــد ک ــس بروی رئی
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 
ــه  ــوید بالفاصل ــی ش ــت م ــا ناراح ــوی آنه س
ــد  ــعی کنی ــب س ــن ترتی ــه ای ــد ب ــراز کنی اب
ــا اطمینــان مــردم  همیشــه صــادق باشــید ت

بــه شــما بیشــتر شــود.

پرستو خاکسار
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سمینار هتل مورفیوس
 از طراحی تا ساخت دفتر معماران زها حدید

سهند احمدیان تهرانی

 سـمینار ارائه شـده در تاریخ 1396/02/12 در 
دفتـر مرکـزی آتک توسـط جناب آقـای مهندس 
سـهند احمدیـان تهرانـی  برگـزار شـد، در واقـع 
برگـردان سـمینار اینترنتـی برگزار شـده توسـط 
نرم افـزار  سـازنده   ،)McNeel( مک نیـل  شـرکت 
راینـو )Rhino(، بـوده کـه در طـول آن به بررسـی 
مراحـل طراحـی و سـاخت پـروژه هتـل مورفیوس 
حدیـد  زهـا  معمـاران  دفتـر  اثـر   )Morpheus( 

)Zaha Hadid Architects( در کشور چین پرداخته شد. 

ــرح  ــب مط ــر مطال ــالوه ب ــمینار ع ــول س در ط
شــده در ســمینار اینترنتــی مذکــور، توضیحاتــی 
تکمیلــی نیــز جهــت آشــنایی بیشــتر همــکاران 
ــده در  ــه ش ــه کار گرفت ــم ب ــا و مفاهی ــا ایده ه ب
ــر  ــای دفت ــایر پروژه ه ــروژه و س ــن پ ــی ای طراح
ــی  ــا برخ ــن ب ــد و همچنی ــا حدی ــاران زه معم
ابزارهــا و روش هــای طراحــی و ســاخت دیجیتــال 
ارائــه شــد. بــا توجــه بــه اینکــه مراحــل طراحــی 
و چگونگــی رفــت و برگشــت اطالعــات طراحــی 
چنیــن  در  درگیــر  مختلــف  عوامــل  بیــن 
ــی برخــوردار اســت،  ــی از اهمیــت باالی پروژه های

ــه شــد. ــاب ارائ ــن ب ــز در ای ــی نی توضیحات

پــروژه،  کلیــت  اجمالــی  معرفــی  از  پــس 
ــه  ــه در مرحل ــه کار رفت ــای ب ــا و روش ه ایده ه
ــی  ــی چگونگ ــروژه و بررس ــی پ ــی مفهوم طراح
پرداخــت طــرح مفهومــی و تبدیــل آن بــه 
ســمینار  اصلــی  تمرکــز  مقدماتــی،  طــرح 
ــه  ــی مرحل ــروژه، یعن ــوری پ ــوع مح ــر موض ب
ــه  ــی ب ــرح مقدمات ــل ط ــعه طراحــی )تبدی توس
ــر  ــخص، ب ــور مش ــه ط ــرا( و ب ــل اج ــرح قاب ط
چگونگــی طراحــی و ســاخت پوشــش اســکلِت 
ــی )Exoskeleton( ســاختمان قــرار گرفــت.  بیرون
ــاره  ــد درب ــه ش ــی ارائ ــش توضیحات ــن بخ در ای
Post-( روِش منطقی ســازِی پــس از طراحــی

ــای  ــی فرم ه ــی بازبین Rationalization( و چگونگ

ــاس  ــر اس ــا ب ــدد آن ه ــیم مج ــده و ترس پیچی
قوائــد و ملزومــات اجرایــی کــه در یــک فراینــد 
رفــت و برگشــتی بیــن طــراح معمــاری و طــراح 

ــود.  ــام می ش ــروژه انج ــازه پ س
و  طراحــی  مرحلــه  بعــدی،  بخــش  در 
مستندســازی جزئیــات اجرایــی توســط شــرکت 
مهندســی نمــای فرانــت )Front Inc.( مــورد 
بررســی قــرار گرفــت. چگونگــی اســتفاده از 
ابزارهــای طراحــی پارامتریــک )ماننــد نــرم 
افــزار Grasshopper( بــرای ایجــاد یــک سیســتم 
ــیم  ــی، ترس ــرای طراح ــودکار ب ــه و خ یکپارچ
و تهیــه مــدارک اجرایــی بــرای میلیون هــا 

ــاخت  ــه در س ــپ( ک ــر تی ــا )غی ــه ی یکت قطع
ــه کار رفتــه اســت، محــور اصلــی  ایــن پــروژه ب
ــی  ــود. در بخــش پایان ایــن بخــش از ســمینار ب
ســمینار نیــز، مراحــل تولیــد بــه کمــک رایانــه 
)CAM( و چگونگــی اســتفاده از دســتگاه های 
کنتــرل عــددی )CNC(، و مهم تــر از همــه، 
نیــروی انســانی چشــمگیر بــه کار گرفتــه شــده 
بــرای ســاخت قطعــات نمــای ســاختمان مــورد 

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
ــورت  ــه ص ــه ب ــمینار، جلس ــان س ــس از پای پ
ــه  ــور ک ــت. همانط ــه یاف ــخ ادام ــش و پاس پرس
ســرعت  بــه  پرســش ها  می رفــت،  انتظــار 
ــائل  ــه مس ــرده، ب ــذر ک ــی گ ــات فن از موضوع
اقتصــادی و ســپس بــه موضوعــات نظــری 
ــی  ــادی و چالش ــی انتق ــه بحث ــید. در ادام رس
ــرا  ــای فرم گ ــب رویکرده ــا و معای ــون مزای پیرام
ــد  ــوع از معمــاری )آنچــه از دی ــن ن و نســبت ای
نئولیبــرال  معمــاری  عنــوان  تحــت  برخــی 
دســته بندی می شــود( بــا اقتصــاد سیاســی 
حاکــم بــر جهــان در عصــر حاضــر شــکل 
گرفــت. بــه عقیــده  نگارنــده اهمیــت ایــن 
گفتگوهــا بیــش از محتــوای خــوِد ســمینار 
ــه ای  ــع بهان ــمینار در واق ــزاری س ــوده و برگ ب
بــود بــرای مطــرح شــدن ایــن مســائل و بحــث و 

تضــارب آرا پیرامــون آن هــا.

اخبار
گزارش های فصل



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 
ــه و  ــیراز و موتورخان ــرودگاه ش ــی ف ــن الملل بی
ــش  ــا پی ــال 1385 ب ــته آن از س ــه وابس محوط
ــافر  ــی مس ــون جابجای ــت 2 میلی ــی ظرفی بین
در ســال توســط تیــم شــرکت آتــک و شــرکت 
ــت 1387  ــاز و در اردیبهش ــوی ADPI آغ فرانس
تصویــب شــده متعاقبــاً مرحلــه دوم آن توســط 
آتــک انجــام و در ســال 1389 بــا قابلیــت 
بــا  و  ســاالنه  مســافر  میلیــون   3 پذیــرش 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــاحت 23 ب ــوع مس مجم
ــتور کار  ــان 1393 در دس ــروژه از آب ــرای پ اج
کارفرمــا قــرار گرفــت  و بــا توجــه بــه گذشــت 
مــدت قابــل توجــه از تصویــب مطالعــات و 
ــرداری  ــره ب ــررات به ــرات در مق ــی تغیی برخ
ــه  ــناد مناقص ــه اس ــب تهی ــا، در قال از ترمیناله
و  انجــام  طــرح  در  جدیــدی  اصالحــات 

مشــخصات آن بهنــگام گردیــد.
عملیــات اجرایــی پــروژه توســط پیمانــکار 
منتخــب از تیــر مــاه 1394 آغــاز و تحــت 
نظــارت آتــک بــا پیشــرفت قابــل قبــول ادامــه 

ــت. یاف
ــق  ــاس تواف ــر اس ــروژه ب ــداث پ ــه اح   در ادام
کارفرمــا و پیامنــکار در اواخــر ســال 1395، با اســتفاده از 

قانــون خــاص وزارت راه و شهرســازی، ادامــه کار بــه روش 

ــه  ــاره ب ــداث و اج ــی اح ــه نوع ــذاری BLT ک ــه گ رسمای

رشط متلیــک محســوب مــی شــود، مــورد تصمیــم گیــری 

هئیــت دولــت قــرار گرفــت. بــا تشــکیل یک شــرکت 

)ســرمایه گــذار( از طــرف پیمانــکار بــرای تامیــن 
مالــی و احــداث پــروژه و بکارگیــری پیمانــکار و 
مشــاور ذیصــالح و بــا افــزودن خدمــات بیشــتر 
ــک  ــاور آت ــین مش ــد مهندس ــرارداد و جدی در ق
ــا  بــه درخواســت ایشــان همکاریهــای خــود را ب
ــرای تهیــه و تکمیــل مــدارک  ــور ب شــرکت مزب
هزینــه  ارقــام  در  بازنگــری  و  فنــی جدیــد 
بخشــهای مختلــف پــروژه جهــت عقــد قــرارداد 

نهایــی آغــاز نمــود.
ــون  ــا کن ــن ت ــط فروردی ــکاری از اواس ــن هم ای

ــای : ــوزه ه ــه دارد و در ح ادام
  بخــش زمینــی شــامل پارکینــگ هــای 

دسترســیهای شــهری و  عمومــی 
ــای  ــرون و راه ه ــامل اپ ــی ش ــش هوای   بخ

ــرویس س
  تاسیســات زیــر بنایــی آب و فاضــالب و دفــع 
آبهــای ســطحی و شــبکه هــای روشــنایی و 

دوربیــن هــای مــدار بســته
  معماری داخلی و تغییرات معماری نقشه های فعلی

 BLT

  تجهیزات ویژه فرودگاهی
  برآورد مقادیر و هزینه عملیات اجرایی

تخصصــی  کارگــروه  تشــکیل  طریــق  از 
ــران و کارشناســان دو طــرف  متشــکل از مدی
پیشــرفت اقدامــات، هماهنــگ و کنتــرل و 

پیگیــری گردیــده اســت.
نماینــدگان  آتــک  مهندســین  طــرف  از 
ــرق، مکانیــک، ســیویل  بخشــهای معمــاری، ب
بخــش زمینــی، ســیویل بخــش هوایــی، امــور 
ــوده  ــال ب ــون فع ــا کن ــرآورد ت ــا و ب قرارداده
انــد و بــزودی بــا اتمــام ایــن دوره از همــکاری 
ــا  ــذار ب ــرمایه گ ــرکت س ــرارداد ش ــد ق و عق
ــا  ــرکت فرودگاهه ــر )ش ــرمایه پذی ــرکت س ش
ــد  ــات جدی ــران(، خدم ــی ای ــری هوای و ناوب
شــامل نظــارت عالیــه و مقیــم در قالــب مفــاد 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــور آغ ــرارداد مزب ق
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   شــرکت فنالنــدی »نوکیــا« اعــالم کــرد کــه 
قصــد دارد بــه بــازار جهانــی تابلــت هــا و تلفــن 

ــاز گــردد. هــای هوشــمند ب

بــه گــزارش دفتــر مطبوعاتــی نوکیــا، این شــرکت 
مجــوز اختصاصــی بــرای تولیــد تابلــت هــا و تلفن 
ــه شــرکت  ــا لوگــوی نوکیــا را ب هــای هوشــمند ب
ــد. ــی ده ــیس HMD Global Oy م  جدیدالتاس
فنالنــدی  HMD Global Oy یــک شــرکت 
اســت کــه بــرای تولیــد و فــروش تابلــت 
ــائل  ــر وس ــمند و دیگ ــای هوش ــن ه ــا، تلف ه
 الکترونیکــی بــا لوگــوی نوکیــا ایجاد شــده اســت.
آینــده  ســال  ســه  در  کــه  اســت  قــرار 
ایــن  ســوی  از  دالر  میلیــون   500 حــدود 
شــرکت بــرای تولیــد و ترویــج محصوالتــی 
 بــا لوگــوی نوکیــا ســرمایه گــذاری شــود.
ــر  ــا ب ــمند نوکی ــای هوش ــن ه ــا و تلف ــت ه تابل
اســاس سیســتم عامــل آندرویــد طراحــی و 

ــد. ــد ش ــاخته خواه س

تکنولوژی
الناز نکته دان

ــتفاده از  ــاوری اس ــرای فن ــل ب ــرکت اپ    ش
ــواع  ــز مایــع" در پوشــش ان ــام "فل ــه ن آلیــاِژی ب
ــت  ــراع دریاف ــه اخت ــون گواهینام ــون آیف گوناگ

ــت. ــرده اس ک
بــه گــزارش اســپوتنیک، دفتــر ثبــت اختراعــات 
و عالیــم تجــاری امریــکا گواهینامــه روش تــازه را 

منتشــر کــرده اســت.
ــد  ــاژ جدی ــتفاده از آلی ــکان اس ــند ام ــن س ای
ــه  ــایل از جمل ــون وس ــواع گوناگ ــاخت ان در س
گوشــی هــای هوشــمند، رایانــه هــای شــخصی و 

ــرد. ــی گی ــر م ــا را در نظ ــت ه تبل
ــکل از  ــاژ متش ــه آلی ــبیه شیش ــاده ش ــن م ای
زیرکونیــوم، تیتــان، مــس و دیگــر فلــزات اســت. 
خاطرنشــان مــی شــود کــه ترکیــب دقیــق ایــن 

ــد. ــر کن ــد تغیی ــی توان ــواص آن م ــاژ و خ آی

    

ــو اس  ــا دو ی ــو iKlips DUO، همــراه ب        فلــش درای
ــای  ــتگاه ه ــک از دس ــر ی ــه ه ــگ ب ــی 3.1 الیتنین ب
ــری  ــا یــک دیوایــس کامپیوت آیفــون، آیپــد، مــک و ی
متصــل می شــود و فضــای قابــل قبولــی را بــرای 
انتقــال اطالعــات بیــن دســتگاه ها و یــا ذخیــره 
ــن  ــب اپلیکیش ــق نص ــد. از طری ــه می کن ــات ارائ اطالع
ــی  ــی ســریع تمام ــد خیل ــز شــما می توانی iKlips 3.0 نی

ــد و  ــاهده کنی ــش را مش ــود در ای فل ــای موج فایل ه
ــک از  ــدام ی ــد از ک ــد داری ــه قص ــد ک ــم بگیری تصمی
آن هــا بــکاپ تهیــه کنیــد و یــا آن را حــذف کنیــد. این 
ــما را در  ــع، ش ــی جام ــه گزینه های ــا ارائ ــن ب اپلیکیش
ــرد. ــد ک ــک خواه ــی کم ــه جانب ــن حافظ ــت ای مدیری
ــش  ــن فل ــف از ای ــدل مختل ــه م ــد س ــما می توانی ش
درایــو را خریــداری کنیــد. مــدل 32 گیگابایتــی 
ــدل 64  ــت 69.99 دالر، م ــا قیم ــو ب ــش درای ــن فل ای
گیگابایتــی آن بــا قیمــت 88.99 دالر و مــدل 128 
گیگابایتــی آن نیــز دارای قیمــت 153 دالر اســت. 
ــای  ــگ ه ــا رن ــا ب ــن مدل ه ــی ای ــه تمام ــت ک گفتنیس

ــتند. ــه هس ــل ارائ ــی قاب ــکی و طالی ــز، مش قرم

فصلنامه مهندسین مشاور آتک/ شامره 4، بهار 1396 18



فصلنامه مهندسین مشاور آتک / شامره 4 ، بهار 1396
19

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. 
ــل  ــه دلی ــه ب ــوان یکــی از اقشــار جامع ــه عن ــوان ب ــم ت ــراد ک اف
 فقــدان یــا نقــص در حــس بینایــی، شــنوایی و همچنیــن

ــت  ــراف ودریاف ــط اط ــا محی ــاط ب ــمی در ارتب ــی جس ــا توانای  ن
ــدون  ــه ب ــا مشــکالتی مواجــه هســتند ک ــات محیطــی ب اطالع
تردیــد معلولیــت محدودیــت هایــی را بــرای شــخص بــه همــراه 
دارد کــه درصــورت فراهــم بــودن آمــوزش هــای مختلــف تــوان 
بخشــی و امکانــات شــهری از جملــه مدیریــت و طراحــی شــهری 
مناســب در اکثــر مــوارد از میــزان محدودیــت کاســته مــی شــود.

ــا هــدف قــرار دادن بررســی موانــع فیزیکــی  مــا مــی توانیــم ب
موجــود و طراحــی صحیــح و رعایــت ضوابــط و اســتانداردهای 
مربــوط بــه فضــای شــهری ســعی بــر رفــع نمــودن مشــکالت 
ــازی در  ــب س ــتانداردهای مناس ــان اس ــهر و بی ــود در ش موج
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.
ــل  ــایل حمل ونق ــدارک وس ــط و ت ــالح محی ــازی؛ اص سب س
ــه و  ــا آزادان ــند ت ــادر باش ــول ق ــراد معل ــه اف ــت به طوری ک اس
بــدون خطــر در محیــط پیرامــون خــود اعــم از اماکــن عمومــی، 
معابــر، محیــط شــهری و ســاختمان های عمومــی حرکــت کنند 
ــا  و از تســهیالت محیطــی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی ب

ــد شــوند. ــردی الزم بهره من ــظ اســتقالل ف حف

هدف کلی از مناسب سازی محیط شهری:
 دســتیابی معلولیــن در جهــت رســیدن بــه اســتقالل نســبی و 
بــه عبارتــی تســاوی فرصت هــا، عدالــت اجتماعــی و پیوســتن 
تمامــی افــراد معلــول بــه جامعــه و ایجــاد اجتماعــی بــدون مانع.

مزایای رفع موانع برای معلولین:
 تلفیــق و هــم آمیختگی اجتماعی، کســب مهــارت موفقیت آمیز 
در زندگــی، کاهــش اثــرات معلولیــت، خودشــکوفایی اســتقالل 
فــردی، مفاهیــم و معیارهــای مناسب ســازی در ســاختمان های 

ــی و عمومی. دولت
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   کمیتــه ی آمــوزش در مهندســین مشــاور آتک ســابقه 
ای دیریــن دارد. در ســال 95 پیــرو اضافــه شــدن فعالیــت 
ــه ی  ــرکت، کمیت ــه ی ش ــاس نام ــی در اس ــای آموزش ه
ــن  ــت.  اعضــای ای ــد شــکل گرف ــی جدی ــوزش در قالب آم
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: 
ــده ی  ــرای آین ــازمانی ب ــروژه و س ــران پ ــت مدی - تربی

ــرکت ش
ــوان و  ــش ت ــور افزای ــه منظ ــان ب ــی کارکن ــوزش فن - آم

ــا  ــی آنه ــش فن دان
-آمــوزش غیــر فنــی کارکنــان بــه منظــور افزایــش 
توانایــی شــخصی،ارتقای ســالمتی و بهداشــت محیــط کار 

ــا  ــزه  آنه ــش انگی و افزای
ــد  و دارای  ــنل کار آم ــت  پرس ــات فراغ ــتفاده از اوق - اس
تجربــه   بــرای ارتقــای دانــش و توانایــی همــکاران جــوان 

تــر.
- ایجــاد هیجــان و شــوق یادگیــری و بوجــود آوردن 

محیطــی متفــاوت و برانگیزاننــده در شــرکت
ــرای عمــوم و کســب  ــای آموزشــی ب ــزاری دوره ه -  برگ
درآمــد 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 1395، اینجانــب 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 
ــی  ــای آموزش ــنهادها و دوره ه ــورد پیش ــا در م ــش ه بخ
مــورد نیــاز همــکاران بخــش مربوطــه صحبــت و از آنــان 
نظرســنجی شــد. بــر اســاس نیازهــای بخــش هــا، برنامــه 
ــن  ــی تدوی ــت طراح ــن خدم ــی و حی ــوزش تکمیل ی آم
ــن  ــر ای ــی کار ب ــدند. روال عموم ــرح ش ــه مط و در کمیت
اســت کــه نیازهــا و پیشــنهادهای همــکاران و مســئولین 
ــر  ــد نظ ــی م ــای آموزش ــن دوره ه ــا و همچنی ــش ه بخ
ــث و  ــس از بح ــوند و پ ــی ش ــرح م ــه، مط ــای کمیت اعض
بررســی و میــزان  کارآمــد بــودن آن بــرای همــکاران، مورد 
ــورد دوره  ــه و در م ــرار گرفت ــوزش ق ــه ی آم ــد کمیت تایی
هایــی کــه بــه ســبب ســرفصل هــا یــا اعتبــار موسســات 
آموزشــی از ویژگــی هــای مطلــوب برخــوردار نیســتند، از 
ــاور  ــین مش ــن مهندس ــی ای ــای آموزش ــه ه ــت برنام لیس
ــورد  ــی م ــه ی آموزش ــپس برنام ــردد. س ــی گ ــذف م ح

تاییــد کمیتــه ی آمــوزش جهــت بررســی و اظهــار نظــر، 
ــع( ارســال و  ــدس بدی ــای مهن ــل )آق ــت عام ــرای مدیری ب
در صــورت تاییــد ایشــان، بــه عنــوان برنامــه ی آموزشــی 

ــب و الزم االجــرا مــی گــردد.   ــی تصوی نهای
 در برنامــه ی آموزشــی ســال 95 بــرای 31 مــورد در 
ــای  ــروژه و روش ه ــت پ ــی، مدیری ــای کار تیم ــه ه زمین
آن، آمــوزش تکمیلــی و حیــن خدمــت طراحــی، آمــوزش 
تکمیلــی و حیــن خدمــت نظــارت، آمــوزش تکمیلــی 
ــور  ــیدگی و ام ــان و رس ــراردادی، پیم ــت ق ــن خدم و حی
مالــی، مهــارت هــای فــردی ارتباطــی، مدیریــت کیفیــت، 
مبانــی کامپیوتــر و ICDL برنامــه ریــزی شــد کــه 27 مــورد 
شــامل کالس هــا و دوره هــای آموزشــی داخــل و بیــرون از 
دفتــر آتــک بــود و 4 مــورد نیــز بــه نشســت علمــی - فنــی 

اختصــاص یافــت.
ــد،  ــزار ش ــورد برگ ــی، 22 م ــورد دوره ی آموزش  از 27 م
3 مــورد از ســوی موسســات برگزارکننــده کنســل شــد و 
ــکال( در  ــت ســازه و الکتری ــزاری روی ــر )برگ ــورد دیگ 2 م
ــی -  ــت علم ــورد نشس ــت. از 4 م ــی اس ــان هماهنگ جری
فنــی، 3 مــورد آن برگــزار و 1 مــورد بــه ســال 96 موکــول 
گردیــد. نشســت هــای علمــی - فنــی در ســال 95 عبــارت 
ــا سیســتم  ــروژه ب ــران طــرح و پ ــد از: »آشــنایی مدی بودن
مدیریــت کیفیــت ایــزو9001« توســط 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 95  همــکاران 
ــوع حــدود 225  ــف در مجم ــای مختل ــک در بخــش ه آت
ســاعت آموزشــی بــه صــورت کالس و 20 روز )بــه صــورت 
معــادل 160  تقریبــا  و همایــش،  یــا ســمینار  کارگاه 

ــد. ــده ان ــاعت( را گذران س
در  درون شــرکت  انجــام شــده  آموزشــی  هــای  دوره 
ــزار Excel و  ــرم اف ــوزش ن ــامل 2 دوره آم ــال ، ش ــن س ای
PowerPoint بــرای همــکاران بخــش هــا و عالقمنــدان، 

ــوزش  ــی و آم ــاعت آموزش ــر 8 س ــتمل ب ــدام مش ــر ک ه
رویــت معمــاری در 60 ســاعت)بهمن 95 الــی خــرداد96( 
بــوده اســت. مدرســین ایــن دوره هــا آقــای پــدرام مطلبــی 
ــک  ــکاران آت ــور از هم ــن آشــتیانی پ ــای حســام الدی و آق
بــوده کــه در پیشــبرد اهــداف آموزشــی شــرکت، همــکاری 

ــتند.  ــی داش ــل توجه ــر و قاب موث
در برنامــه ی آموزشــی ســال 96 بــرای 46 مــورد در زمینــه 
هــای مدیریــت پــروژه و روش هــای آن، آمــوزش تکمیلی و 

آموزش و راهکارهایش
بنفشه شفیعی

حیــن خدمــت طراحــی، آمــوزش تکمیلــی و حیــن خدمت 
ــراردادی،  ــت ق ــن خدم ــی و حی ــوزش تکمیل ــارت، آم نظ
ــردی  ــای ف ــارت ه ــی، مه ــور مال ــان و رســیدگی و ام پیم
ــط  ــت محی ــردی و بهداش ــت ف ــی، ورزش ، بهداش ارتباط
کار برنامــه ریــزی شــد کــه 42 مــورد شــامل کالس هــا و 
دوره هــای آموزشــی داخــل و بیــرون از دفتــر آتــک اســت 
و 4 مــورد نیــز تــا بــه اکنــون بــه نشســت علمــی - فنــی 
اختصــاص یافتــه اســت. از 42 مــورد آموزشــی، 21 مــورد 
مربــوط بــه آمــوزش هــای حیــن خدمــت طراحــی و مــورد 
ــی،  ــات الکتریک ــازه، تاسیس ــای س ــش ه ــت بخ درخواس
تاسیســات مکانیکــی، ســیویل ، معمــاری و امــور قراردادهــا 
در ســال 95بــوده کــه بــه دالیــل محدویــت هــای مالــی، 
ــا  ــب و ی ــگاه مناس ــا آموزش ــدرس ی ــن م ــدم یافت ــا ع ی
کنســل شــدن دوره از ســوی موسســه برگــزار کننــده، بــه 

ســال 96 موکــول شــده انــد. 
تــا پایــان تیــر مــاه 96، آمــوزش دوره ی مقدماتــی 
ــش اداری و  ــکاران بخ ــرای هم ــاعت ب ــاپ در 6 س فتوش
دوره ی »کاربــرد فتوشــاپ در معمــاری« طــی 12 ســاعت 
ــط  ــازی،  توس ــاری و شهرس ــش معم ــکاران بخ ــرای هم ب
خانــم فرانــک دارایــی تدریــس و 2 نشســت علمــی - 
ــل  ــاخت هت ــا س ــی ت ــل طراح ــن »مراح ــا عناوی ــی ب فن
ــای  ــد« توســط آق مورفیــوس- دفتــر معمــاران زاهــا حدی
ــر  ــی ب ــا نگاه ــمند- ب ــهر هوش ــان و »ش ــهند احمدی س
ــی   ــروز کفاش ــای به ــط آق ــرد« توس ــی الم ــایت صنعت س
کــه هــر ســه نفــر از همــکاران آتــک بــوده و   کمیتــه ی 
آمــوزش را در دســتیابی بــه اهــداف، یــاری نمودنــد، 

ــه شــده اســت. ارائ



ــی  ــم مل ــپوتنیک، تی ــزارش اس ــه گ     ب
ــازی  ــن ب ــل از ای ــا قب ــه ت ــران ک ــال ای فوتب
ــا کســب امتیــاز در رده نخســت گــروه  17 ب
ــال  ــی فوتب ــم مل ــل تی ــت مقاب ــرار داش آ ق
ــاز  ــا 12 امتی ــه ب ــت ک ــرار گرف ــتان ق ازبکس
ــا  ــود و ب ــتاده ب ــدول ایس ــوم ج در رده س
شکســت ایــن تیــم بــه عنــوان دومیــن تیــم 
صعــود کننــده پــس از برزیــل جــواز حضــور 
بــه مســابقات جــام جهانــی 2018 روســیه را 

بدســت آورد. 
شــاگردان کارلــوس کیــروش مربــی پرتغالــی 
ــود  ــرای صع ــی ب ــانس باالی ــه ش ــران ک ای
بــه مرحلــه نهایــی رقابتهــای جــام جهانــی 
ــگاه  ــتند در ورزش ــتند، توانس ــیه داش روس
آزادی در حضــور تماشــاگران پرشــور ایرانــی 

ــش  ــه نمای ــورای پروان ــرداد ش      در جلســه 10 خ
»قاتــل اهلــی « بــه کارگردانــی و نویســندگی مســعود 
کیمیایــی و تهیــه کنندگــی منصــور لشــکری قوچــان 
ــم در بخــش  ــن فیل ــرد. ای ــت ک ــش دریاف ــه نمای پروان
ــز  ــر نی ــم فج ــنواره فیل ــن جش ــی و پنجمی ــی س اصل

ــود حاضــر ب

     بزرگداشــت مانــی حقیقــی بــه عنــوان اســتاد 
»ســینمای ابــزورد« در مادریــد/ ســومین جشــنواره فیلــم 
مادریــد قــرار اســت نــگاه ویــژه ای بــه بخشــی از ســینمای 
ــده  ــا دی ــر در جشــنواره ه ــه کمت ــران داشــته باشــد ک ای

شــده اســت.

ــرای »  ــی ب ــنواره آمریکای ــری جش ــزه بازیگ     جای
ــران  ــینمای ای ــناس س ــر سرش ــی« بازیگ ــا نونهال روی
بــرای بــازی در فیلــم کوتــاه »هایالیــت« جایــزه 
بازیگــری جشــنواره Festigious آمریــکا دریافــت 

ــرد. ک

ــه نقــل  ــزارش »ورزش ســه« و ب ــه گ      ب
ــدال  ــده م ــزاده دارن ــا علی ــنا، کیمی از   ایس
نقــره رقابتهــای جهانــی تکوانــدو، در ارتباط 
بــا مصدومیــت خــود در رادیــو ورزش گفــت: 
ــازی  ــا ب ــه ت ــتم ک ــی داش ــن مصدومیت م
ــود و بســیار اذیتــم  ــا مــن همــراه ب آخــر ب

کــرد.
ــم  ــابقه فینال ــی داد مس ــازه نم ــتادم اج  اس
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 
ــابقات  ــه در مس ــدوارم ک ــم و امی ــی کن م

ــم را ارتقــاء بدهــم. بعــدی رنــگ مدال
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پیروزی در فوتبالپیروزی در تکواندو

ــش  ــتان را از پی ــر 0 ازبکس ــه 2 ب ــا نتیج ب
رو بــردارد و پیــش از پایــان مســابقات 
مقدماتــی، صعــود خــود را بــه جــام جهانــی 

ــد. ــجل کن ــیه مس 2018 روس

        
اخبار فرهنگی / ورزشی

تینا بدیع / علی بدیع

21

بیست و ششمین منایشگاه بین املللی مبلامن منزل )8-11 مرداد(

هفدهمین منایشگاه بین املللی صنعت ساختامن )21-24 مرداد(

نهمین منایشگاه بین املللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته  )13-16 مرداد(

)24-27 شهریور( شانزدهمین منایشگاه بین املللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت ، شیرینی و شکالت ایران 

هفدهمین منایشگاه بین املللی صنعت تهران و فناوری نانو )14-17 مهر(

هفتدهمین منایشگاه بین املللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت )14-17 مهر(

سیزدهمین منایشگاه بین املللی آب و تاسیسات آب و فاضالب )24-27 مهر(

هجدهمین منایشگاه بین املللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی )24-27 مهر(

عنوان نمایشگاه های داخلی 1396
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از یاد داشت های مهندس پیاده

شطـرنِج »آِتکــی« َمفُهوم »پیاده« َدر

ــه  ــاِب کلم ــرای انتخ ــم ب ــم؟... قل ــاز کن ــا آغ         از کج
ــن  ــر آخری ــاید اگ ــد، ش ــت آن در انتظارن ــرای ثب ــذ ب و کاغ
ــی  ــم بجائ ــه بده ــین را ادام ــماره ی پیش ــته ی ش ــه نوش تک
برســم و شــما را بجائــی برســانم تــا از یــاد نبریــد چهــره ای 
ــام »مهنــدس پیــاده«  ــا ن ــن چنــد ســاله او را ب را کــه در ای

می شــناختید.
+        +        +

اینک بــا همان َســبک و ســیاِق فضاســازی و تصویربــرداری-
ُدوربیــن را می چرخانــم، آنچــه می بینــم همــان کلبــه ی کنــار 
ــتبر  ــک« س ــان آتِ ــت، »کاپیت ــرپناه اس ــان س ــاحل و هم س
ــت،  ــتاده اس ــر درگاه ایس ــق ب ــه ی دُود چپ ــینه- در هال س
صدایــش می زنــم: ....... صدایــش می زنیــم..... »کاپیتــان 
ــا  ــَنَود- ی ــم، نمی ش ــا اینجائی ــه ی م ــالم- هم ــک«: س آتِ
نمی خواهــد بشــنود، لقــب »کاپیتــان« را از »کاپیتــان قبلــی« 
ــدم  ــو« می نامی ــان نُِم ــین او را »کاپیت ــه تحس ــی ب ــه گاه ک
ــه  ــا ب ــودن ی ــان« ب ــم، »کاپیت ــر او نهاده ای ــا ب و- قبلی تره
ــار  ــودن یعنــی مســئولیت و ب گویــش خودمانــی »ناخــدا« ب
ســنگین کمرشــکن کــه پذیرفتــن اش دل شــیر مــی خواهــد 

و هّمــت مردانــه.

+        +        +

ــم  ــه می ده ــری ادام ــه ی دیگ ــکانس را از زاوی ــر ِس ــن س ای
ــه  ــرا ب ــم م ــتان صمی ــه دوس ــی آورم روزی را ک ــاد م و بی
مشــارکت در ایــن بَــزن گاِه نمادیــن فــرا خواندنــد کــه بــی 
ــع-  ــدم، آنموق ــان ش ــاب همراهش ــاب و کت ــبه و حس محاس
ــل  ــه ی راه چه ــودم تجرب ــر ب ــال جوان ت ــی 14 س ــی وقت یعن
ــام و اعتبــاری، در َرِوش  و پنــج ســاله ای ذخیــره داشــتم و ن
و َمِنــش کاری ام در جامعــه ســرفراز بــودم و دســتاوردهایم از 
جنــس معمــاری ســالم و ُهنــر بــی حاشــیه بــود و مــن ایــن 
تافتــه ی جــدا بافتــه را پاکدالنــه زیــر پــای همقطارانــی پهن 

تینا بدیع

هوشنگ امیراردالن

انگار دوباره قرار است امسال هم ،

در تیر ماه به دنیا بیایم ...!

دخترکی ،

با دستانی گرم ...

گرم تر از هر ماه دیگر خدا ...

با بخششی بی منت ،

با صدایی آرم و دلربا ...

با زخمهایی بر دل ...

که تو میزنی ...

که او میزند ...

... که میزنی ... که میزنند ...

و مِن باران ،

که در آتش ماه خود ،

بخار می شوم ،

ابر می شوم ،

اشک می شوم ،

و چشم های درشتم ...

دریاچه ای می شود ،

و موج موج سر می کوبد به ساحلش .

نسیمی نیست که گیسوانم را با خود ببرد ،

اما تو دوباره و دوباره و دوباره ...

دلم را تیر ماه به تیر ماه ،

از این سو به آن سو می کشانی .

و من ...

قلبم را حتما دوباره به تو خواهم داد !

که بسوزانیش !

که برنجانیش !

من ...

من دوباره ...

همان دخترك مهربان تیر خواهم شد !

و تو تیر خالص من !!!

مشق سبز با خون تابستان



ــم و  ــار ابریش ــن ت ــاوت بی ــردم تف ــر می ک ــه فک ــردم ک ک
ــد. ــخیص می دهن ــز را تش ــم ب پش

ــی  ــد جائ ــه بای ــک« ک ــاِر »آت ــله قط ــود سلس ــی ب کاروان
بــرای ریشــه گرفتــن و نامــی بــرای نشــانه برمی گزیــدم و 
نقشــی را کــه برُگزیــدم »پیــاده« بــودن بــود، ایــن انتخاب 
ــار  ــت و عی ــن آموخ ــا بم ــیار نکته ه ــته بس ــود خواس خ
سنجشــی شــد تــا اطرافــم را و یارانــم را )کــه بســیار اندك 

بودنــد( و همقطارانــم را بشناســم.
ــوان  ــَندی بعن ــون َس ــته همچ ــاره نوش ــن پ ــک ای این
ــب  ــن مطل ــه و آخری ــن صفح ــته در آخری ــن نوش آخری
ــاه بهــار و در آخریــن ســال  ــن م آخریــن شــماره آخری
ــم  ــود، دل ــت می ش ــودن ثب ــر نب ــودن و دیگ ــما ب ــا ش ب
ــن صفحــه  ــن آخری ــه بعــد هــم ای ــن ب می خواهــد از ای
ــده در  ــی مان ــز خال ــان می ــل هم ــد- مث ــی بمان خال
زیرزمیــن و یــادآور قدمگاه مســافر نجیف ســفر کــرده ای 

ــت. ــر نیس ــدارش میّس ــر دی ــه دیگ ک

+        +        +

ز و اّمــا ................. مفهــوم »پیــاده« در َشــطرنِج  ا
نوِع »آتِکی«    :

ــودن-  ــاده« ب ــانه »پی ــن نش ــتین و  اولی     نخس
ــت. ــودن اوس ــته ب نشس

ــره  ــن ُمه ــاده« ضعیف تری ــطرنج- »پی ــازی ش   در ب
بــازی اســت.

ــردن از  ــت ک ــش مراقب ــه ماهیت ــاده« همیش   »پی
ــت. ــران اس دیگ

  »پیــاده« همیشــه ســَپِر بــالی ُمهره هــای پُشــت َســِر 
خــود خواهــد بــود.

  بــا شــخصیت»پیاده« -  یکنــوع فــداکاری قابــل تأمــل 
عجیــن اســت.

ــرفته ای  ــوع پیش ــوان ن ــاده« -  می ت ــود »پی    در وج

ــود  ــش می ش ــه نام ــی ک ــت، حّس ــودن را یاف ــرس ب از نََت
ــت دادن«. ــرای از دس ــزی ب ــتن چی »نداش

  »پیــاده« تنهــا ُمهــره ایســت کــه حرکــت بــه چــپ و 
بــه راســت برایــش ممنــوع اســت.

  »پیــاده« تنهــا ُمهــره ایســت کــه حرکــت رو بــه عقــب 
ــت. ــش غیرممکن اس برای

   برای »پیاده« پرواز و َجهش وجود ندارد.
ــدم  ــدی اش - ق ــدم بع ــا ق ــه آی ــد ک ــاده« نمی دان   »پی

آخــر اســت یــا نــه؟
  تنهــا یــک مســیر رو بــه جلــو بــرای »پیــاده« )بــا تمام 

ــود دارد. احتماالت( وج
ــد، در  ــت می کن ــته حرک ــته و پیوس ــاده«- آهس   »پی

ــا. ــای تنه ــای تنه ــد تنه ــا می مان ــا تنه ــی از جاه خیل
  درســت همان هائــی کــه در اول بــازی- »پیــاده« ســپر 

ــد. ــش می گذارن ــود تنهای ــان ب بالی ش
ــالح  ــه در اصط ــود دارد ک ــون وج ــک قان ــطرنج ی  در ش
ــی  ــه م ــی ک ــد. قانون ــاده« نهاده ان ــع »پی ــش را ترفی نام
ــد  ــازی برس ــر ب ــه آخ ــه خان ــه ب ــاده ای ک ــر پی ــد ه گوی
ــل  ــت دارد تبدی ــه دوس ــره ای ک ــر ُمه ــه ه ــد ب می توان

ــاه«. ــی »ش ــره ای- حّت ــه ُمه ــود- ب ش

+        +        +

ــر  ــه آخ ــه خان ــه ب ــاده« ک ــره ی »پی ــک ُمه ــب ی در قال
ــو دارم   : ــایه ام گفتگ ــا س ــیده ب رس

ضعیف تریــن  از  بــازی  ایــن  آخــر  در  می دانــی    
ُمهــره- تبدیــل شــده ای بــه ارزشــمندترین مهــره ی بــازی 
ــا  ــت و تنه ــام صُبوری های ــرای تم ــت ب ــی اس ــن جواب و ای

ماندن هایــت.
ــو - تمــام  اینهــا شــبیه زندگیســت ،   ــرای مــن و ت    ب

ــی،  ــود  زندگ ــود خ ــت خ درس
ــختی های راه  ــه روزی س ــد ک ــش می آی ــی پی   در زندگ

ــود. ــام می ش تم
  روزی کــه »بختــک« غــم -جــرأت بــاال آمــدن از َســر 

و ُکولمــان را نــدارد.
  روزی کــه هــوای ابــری غــروب جمعــه دیگــر برایمــان 

خاکســتری نیســت.
ــه  ــورد عالق ــای م ــن مهمان ه ــد از رفت ــه بع   روزی ک

ــود. ــد ب ــر نخواه ــان دلگی ــه برایم ــودن خان ــوت ب خل
  روزی کــه پـَـِس از تمــام رنجهــای زندگــی و مالمت هــای 
دنیــا بــه خانــه آخــر بــازی میرســیم و... امــروز رســیده ایم: 

ــو- و ............. من. ت
  خانــه آخــری کــه بــه مــا آموخــت چطــور ضعیف تریــن 
ُمهــره ی بــازی- می توانــد بــه ارزشــمندترین ُمهــره همــان 

ــود. ــازی تبدیل ش ب
مــن میــروم اّمــا تــو- یعنــی ســایه ی مــن اینجــا می مانــی، 
ــه آنهــا بگــو سپهســاالری  اگــر نشــانی مــرا خواســتند ب
ــود کــه نقــش یــک ســرباز و مهنــدس پیــاده را چنــان  ب
بــازی کــرد کــه هیچکــس حتــی همراهــان چهل ســاله اش 
او را نشناســند و- نشــناختند ، بــه آنهــا بگــو هنر راســتین 

ایــن ســامورایی پیــر ناشــناخته - »آئیــن یــاری« بــود.

در بیشه ی زمانه- تبر داِر ُروزگار
 نادان و َهرزه - پُشته ی هیزم ُکَند بِپا

این سو نگر به هّمت یاران که ساختند    
 صدها هزار ساز از آن تخته پـاره ها

شطـرنِج »آِتکــی« َمفُهوم »پیاده« َدر
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