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     بش��ر از ب��دو پیدای��ش در اندیش��ه س��رپناه ب��رای خ��ود 
ب��وده ت��ا ازگزن��د کرم��ا و س��رما و حیوان��ات درن��ده در 
ام��ان باش��د. اولی��ن س��رپناه ه��ا، غاره��ا و ش��کاف ه��ای 
طبیع��ی درون صخ��ره ه��ا و در ش��رایطی ب��االی درخت��ان 
ب��ود، ت��ا آن ک��ه س��رانجام، اندیش��ه س��اختن در او پدی��دار 
گردی��د و ب��ه تدری��ج و ب��ا تکامل��ی ک��ه پی��دا ک��رد، توانس��ت 
ب��رای آنچ��ه ک��ه م��ی خواه��د بس��ازد، قب��ا فک��ر کن��د. روی 
زمی��ن و خ��اک ش��روع ب��ه نش��انه گ��ذاری های��ی ب��رای 
برپای��ی م��اوای خ��ود ک��رد. درابت��دا خ��ود فک��ر م��ی ک��رد 
و خ��ود نی��ز م��ی س��اخت و بدی��ن س��ان ب��ود ک��ه توانس��ت 
نقش��ه ای ط��رح کن��د ک��ه پاس��خگوی نیازهای��ش باش��د. 
رفت��ه رفت��ه و ب��ه منظ��ور بهب��ود س��رپناه، پ��ی ب��رد ک��ه 
ب��رای س��اختن آنچ��ه اندیش��یده ب��ه کم��ک س��ایر همنوع��ان 
خ��ود نی��ز نی��از دارد. ای��ن نی��از و هم��کاری س��بب ش��د ت��ا 
دراس��تفاده امکان��ات طبیع��ی پیرام��ون خ��ود کنج��کاو گ��ردد 
و بتوان��د آنچ��ه را م��ی س��ازد، اس��تحکام بیش��تری بخش��د. 
وآرام آرام ب��ا ایج��اد مش��اغل مختل��ف و اس��تعدادهای 
متف��اوت نفرات��ی ش��کل گرفتن��د ت��ا ب��ه تنهای��ی و ی��ا ب��ه 
ص��ورت گروه��ی ب��رای س��ایر همنوع��ان خ��ود س��اخت و 
س��از کنن��د و ای��ن روال پ��س از ایج��اد جوام��ع ش��هری و 
ش��کل گرفت��ن انس��ان شهرنش��ین تکام��ل حرف��ه ای یاف��ت و 
ب��ا گس��ترش نیازه��ای انس��انی ک��ه دیگ��ر فرات��ر از س��رپناه 
ب��ود و در ی��ک جامع��ه ش��هری نی��از آن احس��اس م��ی ش��د، 
ب��ه س��اخت و س��ازهای متن��وع م��ورد نی��از جامع��ه ش��هری 

منج��ر گردی��د.

ب��ا ای��ن مقال��ه کوش��ش ک��ردم ب��ه زبان��ی 
س��اده و در ح��د بضاعت مح��دود خود، 
ش��کل گی��ری حرف��ه مهندس��ان را ک��ه 
بعده��ا ب��ه طراح��ان و س��ازندگان 
تفکی��ک ش��د، ش��رح بده��م. ای��ن دو 
قش��ر ک��ه ام��روز در جامع��ه م��ا در 
کن��ار آس��یب پذیرتری��ن و ب��ی دف��اع 

ق��رار  جامع��ه  اقش��ار  تری��ن 
گرفت��ه ان��د و 

ب��ه 

رغ��م نی��از کش��ور ب��ه آن ه��ا ک��ه فع��ال ب��ودن ش��ان م��ی 
توان��د ب��ه   توس��عه و ایج��اد اش��تغال وس��یع در هم��ه 
جب��ران  لطم��ات  عم��ا  گ��ردد،  پهناورمنج��ر  س��رزمین 
ناپذی��ری ب��ه آن ه��ا تحمی��ل گردی��ده و ب��ه رغ��م س��خنان 
دلگ��رم کنن��ده دولتم��ردان، در عم��ل، مس��اعدتی ب��ه ایش��ان 
ب��رای کاه��ش فش��ار ه��ای روزافزون��ی ک��ه ب��ه ای��ن قش��ر 

ازجامع��ه وارد م��ی ش��ود انج��ام نم��ی گی��رد.

در ای��ن رهگ��ذر، موض��وع س��خنم ش��رکت ه��ای بخ��ش 
خصوص��ی مهندس��ان مش��اور م��ی باش��د. در ش��رایطی 
ک��ه ای��ن ش��رکت ه��ا مطالب��ات س��نگینی از بخ��ش ه��ای 
دولت��ی وش��به دولت��ی و خصوص��ی دارن��د، متاس��فانه 
مش��اهده م��ی ش��ود ک��ه هیچگون��ه تدبی��ری ک��ه انج��ام آن 
الزام��ی و ملم��وس باش��د از س��وی سیاس��تگزاران محت��رم 
در جه��ت پرداخ��ت ای��ن مطالب��ات ب��ه عم��ل نم��ی آی��د و 
حت��ی ابتدای��ی تری��ن مس��اعدت ه��ا ک��ه م��ی توان��د از س��وی 
بان��ک ه��ا ش��کل بگی��رد، نی��ز ص��ورت نم��ی پذی��رد. اضاف��ه 
برای��ن، ش��وربختانه ضم��ن آن ک��ه س��ازمان ه��ای دارای��ی 
و تامی��ن اجتماع��ی نی��ز حلق��ه فش��ار را کام��ا تن��گ ک��رده 
ان��د، تع��دادی از کارفرمایان��ی ک��ه بیش��تر ش��امل بخ��ش 
خصوص��ی و ی��ا ش��رکت ه��ای وابس��ته ب��ه نهاده��ای 
دولت��ی و نیم��ه دولت��ی م��ی باش��ند ب��ا تاخی��ر در پرداخ��ت 
ه��ای بیم��ه و ارزش اف��زوده عم��ا ش��رکت ه��ای مهندس��ی 
را تح��ت فش��ار مضاع��ف م��ی گذارن��د، زی��را ادارات دارای��ی 
و ش��عب تامی��ن اجتماع��ی، ش��رکت ه��ای مهن��دس مش��اور 
را در قب��ال خ��ود مس��ئول م��ی دانن��د ک��ه ای��ن عی��ن 

ب��ی عدالت��ی اس��ت. 

م��ا ب��ا ای��ن امی��د ب��ه راه خ��ود ادام��ه م��ی 
دهی��م ک��ه دول��ت محت��رم جدی��د ب��ا رویک��رد 
ج��دی نج��ات بخ��ش خصوص��ی، ب��ا تدوی��ن 
مصوب��ات و بخ��ش نام��ه های��ی مش��کل خی��ل 
عظی��م ش��رکت ه��ای مهن��دس مش��اور را ک��ه 
تع��داد زی��ادی از آن ه��ا ب��ه ش��دت تحلی��ل 
رفت��ه ان��د و ب��ا بده��ی ه��ای کان دس��ت 
و پنج��ه ن��رم م��ی کنن��د، گ��ره 

گش��ایی نماین��د..

 سخن نخست
محمد حسن بدیع .   

.   
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پیشکسوتی به نام 
    حـسین درکی

   ش��یفتۀ ش��مال ب��ود و همی��ن ش��یفتگی او 
را از م��ا گرف��ت و چ��ه ناباوران��ه ه��م گرف��ت. 
چگونگ��ی آش��نائی م��ا- ب��از م��ی گ��ردد ب��ه 
ب��ا  ام  هم��کاری  آغ��از  و   1370 تابس��تان 
»مهندس��ین مش��اور آت��ک« . از هم��ان اوان، 
ایش��ان عض��و هیئ��ت مدی��ره س��ه نف��ره »آت��ک« 
ب��ود. ش��وق ف��راوان ب��ه حرف��ه و طراح��ی ب��ود 
ک��ه هم��واره او ب��ه هم��ان س��بک و س��یاق 
آش��نا )بق��ول م��ا قدیم��ی ه��ا( پش��ت می��ز کار 
خ��ط م��ی کش��ید و کن��ار دس��تش انبوه��ی 
کاغ��ذ پوس��تی انباش��ته ب��ود. ب��ا آنک��ه پدی��دۀ 
نوظه��ور کامپیوت��ر ب��ه تازگ��ی در جامع��ه 
مهندس��ی و  ب��ه وی��ژه در » آت��ک « ج��ای پای��ی 
ب��از ک��رده ب��ود؛ اّم��ا »مهن��دس درک��ی« ب��ه ای��ن 
ش��یوه گرایش��ی نش��ان نم��ی داد و همچن��ان ب��ا 
رس��م و نش��ان گذش��ته اش خ��و گرفت��ه ب��ود.

مهن��دس حس��ین درک��ی از ف��ارغ التحصی��ان دوره ه��ای 
اولی��ه دانش��کده هنره��ای زیب��ا ب��ود ک��ه ب��ه اقتض��ای آن 
زم��ان ک��ه دانش��جویان معم��اری در آتلی��ه ه��ای مختل��ف 
پخ��ش م��ی ش��دند، وی نی��ز در آتلی��ه س��یحون و ه��م زم��ان 
ب��ا بزرگان��ی در رش��ته معم��اری از قبی��ل ای��رج کانت��ری،  
حس��ین ش��یخ زی��ن الدی��ن و عل��ی اکب��ر صارم��ی، ه��م آتلی��ه 
ش��د. پ��س از پای��ان تحصی��ات والبت��ه در اواس��ط دوره 
تحصی��ل ب��ه هم��ان ش��کل ک��ه معم��ول ب��ود،  ب��ه کار و 
آم��وزش و تجرب��ه ان��دوزی در دفات��ر معم��اری مش��غول 
گردی��د و در نهای��ت در مق��ام یک��ی از مدی��ران کل ارش��د ب��ه 
اس��تخدام وزارت مس��کن و شهرس��ازی درآم��د. در ط��ول 
خدمات��ش در ای��ن وزارتخان��ه س��فرهای بس��یار کاری 
انج��ام داد ک��ه هم��واره بخش��ی از خاط��رات جال��ب دوران 
زندگ��ی حرف��ه ای اش ب��ود و هم��واره از ای��ن س��فرها ب��ا 
بذل��ه گوی��ی و ش��یرین گفت��اری خاط��رات ش��یرینی را ب��رای 

همکاران��ش بازگ��و م��ی ک��رد.

او س��فر را بس��یار دوس��ت م��ی داش��ت و البت��ه ای��ن 
اش��تیاقش عمدت��ًا منحص��ر ی��ه س��فرهای زمین��ی و ب��ا 
خ��ودرو ب��ود. تعبی��ری بس��یار جال��ب در م��ورد س��بب 
عاق��ه اش ب��ه س��فرهای زمین��ی داش��ت ک��ه هم��واره در 
خاط��رم مان��ده اس��ت. او دلی��ل عاق��ه اش ب��ه س��فر زمین��ی 
را در تن��وع ای��ن ن��وع س��فرها ، دی��دن طبیع��ت نواح��ی 
مختل��ف توصی��ف م��ی ک��رد وب��ا اصطاح��ی معماران��ه 
در ای��ن زمین��ه بی��ان م��ی داش��ت و م��ی گف��ت در س��فر 
زمین��ی انس��ان ه��ر لحظ��ه پرس��پکتیوی متف��اوت از طبیع��ت 
را مش��اهده م��ی کن��د ک��ه ای��ن تعبی��ر، بس��یار ب��ه دل م��ن 

نشس��ت.

*** با یاد و خاطره همکاری که ناباورانه رفت  ***
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پروژه طرح جامع بندر انزلی / طراح معمار : حسین درکی 

پروژه مهمانسرای عسلویه / طراح معمار : حسین درکی

مهن��دس حس��ین درک��ی بن��ا ب��ه دالی��ل ش��خصی پ��س 
از س��ال ه��ا خدم��ت دولت��ی را ت��رک ک��رد و ب��ه بخ��ش 
خصوص��ی ک��ه بیش��تر ه��م ب��ا خل��ق و خ��وی اش همخوانی 
داش��ت پیوس��ت. ایش��ان چندی��ن س��ال از س��هامداران یک��ی 
از معتبرتری��ن مهندس��ان مش��اور کش��ور) مهن��دس مش��اور 
ب��ا اس��اتید و پیشکس��وتان  ب��ود ودر آن ج��ا  باون��د( 
ارزش��مند حرف��ه مانن��د آقای��ان مهن��دس حس��ین ش��یخ 
زی��ن الدی��ن، مهن��دس ای��رج کانت��ری و مهن��دس زن��وزی 
و . . . هم��کاری داش��ت. پیوس��تن ایش��ان ب��ه آت��ک ب��ه 
عن��وان س��هامدار،  ب��ا تفاه��م ه��ردو مش��اور باون��د و آت��ک 
ص��ورت پذیرف��ت و ل��ذا ایش��ان از س��ال 1370 ب��ه زم��ره 
س��هامداران »آت��ک« پیوس��ت و س��ال ه��ا عض��و و ریی��س 

هیئ��ت مدی��ره ش��رکت آت��ک ب��ود.

ایش��ان در س��ال ه��ای پایان��ی هم��کاری ب��ا آتک، مس��ئولیت 
ام��ور قرارداده��ا را برعه��ده داش��ت و ب��ه س��بب س��خت 
کوش��ی و  وق��ت شناس��ی  و همچنی��ن احاط��ه ی چش��م 
گی��ری ک��ه ب��ه بخش��نامه ه��ای دولت��ی در ام��ور مش��اوران 
داش��ت، در زمین��ه پیش��برد کاره��ای ق��راردادی بس��یار 

موف��ق عم��ل نم��ود.

مهن��دس درک��ی همچنی��ن ت��ا زم��ان حض��ورش هم��واره ب��ه 
س��بب ب��زرگ ت��ر ب��ودن ش��ان ب��ه لح��اظ س��نی و همچنی��ن 
احاط��ه ش��ان ب��ه ام��ور مدیریت��ی، ریاس��ت کلی��ه مجام��ع 

عموم��ی ش��رکت را عه��ده دار ب��ود.

از خصوصی��ات ش��خصی نامب��رده م��ی ت��وان ب��ه ت��وان 
ب��االی س��خنوری، بی��ان ش��یرین خاط��رات هم��راه ب��ا بذل��ه 

گوی��ی ه��ای بج��ا و دلنش��ین و ب��ه وی��ژه مطالع��ه کت��اب و 
ت��وّرق دی��وان اش��عار ش��اعران نام��دار قدی��م ای��ران و ب��ه 
وی��ژه ش��اهنامه فردوس��ی اش��اره ک��رد ک��ه از عاق��ه و 
توج��ه ب��ه فرهن��گ و ادب او ب��ه س��رزمین نش��ان داش��ت. 
در س��ال ه��ای پایان��ی عم��ر، آن چن��ان ک��ه خ��ود م��ی گف��ت، 
مطالع��ه ش��اهنامه را ب��ا نگ��رش پژوهش��ی آغ��از نم��ود ک��ه 

متاس��فانه ای��ن کار،  ب��ا م��رگ او ب��ه س��رانجام نرس��ید.
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آتک بوشهر

هتل گراند نیایش - شیراز / مسابقه

معرفی دفتر آتک بوشهر

   آش��نایی ج��دی م��ن ب��ا آت��ک از طری��ق آق��ای دکت��ر لقای��ی 
- اس��تاد شهرس��ازی دانش��گاه ته��ران - ب��ود. در آن زم��ان 
بی��ش از ح��دود 7 س��ال ب��ود ک��ه م��ن ب��ا» مش��اور پوی��ا ط��رح « 
ب��ا س��مت ط��راح و س��پس مدی��ر دفت��ر بوش��هر هم��کاری 
داش��تم. به��ار س��ال 1390 در جزی��ره کی��ش ب��ود ک��ه آق��ای 
دکت��ر لقای��ی ظاه��را پ��س از گفتگوی��ی ک��ه ب��ا آق��ای مهن��دس 
بدی��ع داش��تند، ق��رار گذاش��تند بخ��ش معم��اری دفت��ر کی��ش را 
ک��ه درآن س��ال ه��ا  ب��ه دلی��ل ب��ی رون��ق ش��دن پ��روژه ه��ای 
عمران��ی جزی��ره چن��د س��الی ب��ود تعطی��ل ش��ده ب��ود، دوب��اره 
فع��ال کنن��د و آق��ای دکت��ر ک��ه از س��ابقه فعالی��ت حرف��ه ای 
م��ن اط��اع داش��ت و بیش��تر بخاط��ر لط��ف و حس��ن ظن��ی 
ک��ه داش��ت، ب��ه بن��ده افتخ��ار هم��کاری داد و البت��ه پ��س از 
مصاحب��ه ای ک��ه آق��ای مهن��دس بدی��ع ب��ا آن ش��وخ طبع��ی، 
ن��ازک بین��ی و متان��ت ذات��ی،  ب��ا م��ن داش��تند، هم��کاری 
بن��ده ب��ا آت��ک ب��ا طراح��ی چن��د پ��روژه کوچ��ک در کی��ش 
ش��روع ش��د. گرچ��ه هم��کاری دکت��ر ب��ا  آت��ک، عم��ر طوالن��ی 
نداش��ت، ول��ی ب��ه دلی��ل آش��نایی و س��ابقه کار دفت��ر بوش��هر 
ب��ا سیس��تم ه��ای مش��اور و ت��وان فن��ی فراه��م و مس��تقر در 
دفت��ر از هم��ان م��اه ه��ای اول، ای��ده ایج��اد دفت��ر بوش��هر بی��ن 
آق��ای مهن��دس بدی��ع و بن��ده مط��رح ش��د ک��ه در ای��ن می��ان، 
البت��ه عاق��ه ذات��ی مهن��دس ب��ه جن��وب و خلی��ج ف��ارس در این 

موض��وع ب��ی تأثی��ر نب��ود.

ش��روع هم��کاری فعالی��ت ه��ای ج��دی و رس��می دفتر بوش��هر 
از س��ال 1391 اس��ت. ای��ن دفت��ر از بدو ش��روع فعالیت ش��امل 
بخ��ش ه��ای معم��اری، شهرس��ازی، س��ازه، تأسیس��ات برق��ی 

و مکانی��ک ب��وده اس��ت. 

از آن تاری��خ ت��ا کن��ون پ��روژه ه��ای متع��ددی در زمین��ه ه��ای 
معم��اری، لن��د اس��کیپ، ش��هر س��ازی، س��ازه و تأسیس��ات در 
ای��ن دفت��ر بط��ور کام��ل ی��ا ب��ا هم��کاری دفت��ر کی��ش و ته��ران 
انج��ام پذیرفت��ه و در ح��ال حاض��ر یک��ی از فع��ال تری��ن دفات��ر 

مهن��دس مش��اور در س��طح اس��تان بوش��هر م��ی باش��د.

دفت��ر بوش��هر گرچ��ه نوپ��ا و در ابت��دای راه اس��ت، ول��ی ب��ا 
داش��تن میانگی��ن 15 نف��ر پرس��نل و انج��ام پ��روژه ه��ای 

مختل��ف در ط��ول ای��ن س��ال ه��ا رون��د رو ب��ه رش��دی داش��ته 
ک��ه ای��ن کامیاب��ی، ب��دون حمای��ت و راهنمای��ی اس��اتید و 
بزرگواران��ی چ��ون مهن��دس بدی��ع، مهن��دس خواج��ه ن��وری، 
مهن��دس مجلس��ی، مهن��دس درک��ی، مهن��دس اردالن، مهن��دس 
صف��اوردی، مهن��دس کاوه پیش��ه و ب��ه وی��ژه هم��کاری و راه 
ب��ری موث��ر مدی��ران طرح��ی چ��ون آقای��ان مهن��دس مفی��دی و 

مهن��دس کرامت��ی ن��ژاد میس��ر نب��ود. 

در ط��ول ای��ن س��ال ه��ا هم��کاران ارجمن��دی ب��ا دفت��ر بوش��هر 
هم��کاری داش��ته ان��د و در رش��د و توس��عه ای��ن نه��اد فن��ی، 
مجدان��ه هم��کاری نم��وده ان��د ک��ه تش��کر از ایش��ان را ب��ر 
خ��ود الزم میبین��م و عاق��ه من��دم ب��ا م��رور عک��س های��ی از 
ط��رح ه��ای دس��ت آورد ایش��ان، خاط��رات حض��ور صمیمان��ه 

ش��ان را ب��ا ش��ما م��رور کن��م. 

با تشکر ویژه از مهندس اردالن عزیز که با همت او امر ممکن شد.
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با تشکر ویژه از مهندس اردالن عزیز که با همت او امر ممکن شد.
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فصلنامه آتک
تابستان / 96

ار
خب

رویـداد هـای آتـکا
 بنفشه شفیعی / مریم بشیری / مهدی جمالی راد

   آموزش

 دوره ی آموزش��ی"کاربرد Photoshop مقدماتی در 
معمــاری و شهرســازی" در تیرم��اه 96 در مهندس��ین 
مش��اور آت��ک ب��ا حض��ور تن��ی چن��د از هم��کاران آتلی��ه 

معم��اری و شهرس��ازی برگ��زار ش��د.

همچنی��ن در همی��ن م��اه در س��مینار "بهبــود چالــش 
ــق  ــزی از طری ــل فل ــای طوی ــره ه ــی ط ــای طراح ه
معرفــی عملکــرد قابــی" ک��ه زی��ر نظ��ر مرک��ز 
تحقیق��ات مس��کن و شهرس��ازی برگ��زار گردی��د، یک��ی 
از هم��کاران بخ��ش س��ازه ای��ن مهندس��ین مش��اور ، از 

جمل��ه ش��رکت کنن��دگان در  ای��ن س��مینار ب��ود.

در مردادم��اه  96 "کنفرانــس ملــی  نقــش مهندســی 
توس��ط  شــهری"  ســاز  و  ســاخت  در  مکانیــک 
گ��روه تخصص��ی مکانی��ک س��ازمان نظ��ام مهندس��ی 
س��اختمان اس��تان ته��ران برگ��زار ش��د و 3 نف��ر از 
هم��کاران بخ��ش تاسیس��ات مکانیک��ی ای��ن مش��اور در 

ای��ن کنفران��س ش��رکت نمودن��د. 

از می��ان  دوره ه��ای آموزش��ی تدوی��ن ش��ده ب��رای 
س��ال 1396، دوره ی آش��نایی ب��ا روی��ت )Revit( ب��رای 
بخ��ش ب��رق برگ��زار ش��د و برنام��ه ری��زی آن ب��رای 
بخ��ش س��ازه در دس��ت تهی��ه اس��ت. همچنی��ن جه��ت 
ی��ادآوری ای��ن ن��رم اف��زار ب��رای بخ��ش معم��اری ک��ه 
قب��اً دوره ی آن را ط��ی 3 م��اه گذران��ده بودن��د، مق��رر 
ش��د ت��ا کارگاه ه��ای چن��د س��اعته جه��ت بازآم��وزی 
و رف��ع اش��کال ، ط��ی م��اه ه��ای آین��ده برگ��زار و 
در ص��ورت نی��از ب��ا فاصل��ه زمان��ی مناس��ب، تک��رار 

گ��ردد.

   مالی

  برخ��ی اقدم��ات انج��ام ش��ده 6 ماه��ه نخس��ت س��ال 
1396 واح��د مال��ی

1-  تغیی��ر ترکی��ب کارکن��ان و افزای��ش قاب��ل توج��ه 
س��طح کیف��ی و تحصی��ات کارکن��ان واح��د مال��ی

2-  هم��کاري ب��ا بخ��ش کامپیوت��ر جه��ت اجرای��ی ش��دن 
ثب��ت مکانی��زه کارک��رد کارکن��ان در سیس��تم اینتران��ت 
ب��ه عن��وان بخ��ش نخس��ت سیس��تم قیم��ت تم��ام ش��ده. 

3-  اص��اح روش شناس��ایی درآم��د و ارائ��ه اظهارنامه 
ه��ای ارزش اف��زوده ب��ه منظ��ور جلوگی��ری از تعل��ق 
سیس��تم  از  اس��تفاده  و  مرب��وط  مالیات��ی  جرائ��م 

پرداخ��ت اقس��اطي مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده .

   کنترل پروژه 

 - تقوی��ت بخ��ش کنت��رل پ��روژه ب��ا ترکیب��ی کارآت��ر 
نس��بت ب��ه گذش��ته انج��ام ش��د

- ارائ��ه گزارش��های پیش��رفتهای فیزیک��ی مطالع��ات،  
هم��راه ب��ا تحلی��ل و گزارش��های مال��ی مرب��وط، ش��رایط 

منظ��م ت��ری را ایج��اد نم��وده اس��ت .
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10 شهر برتر دنیا
در یک نگاه

نه��اد تحقیقات��ی وابس��ته ب��ه »دویچ��ه بان��ک« ب��ه تازگ��ی 
گ��زارش س��االنه خ��ود را ب��ا عن��وان »نقش��ه قیم��ت ه��ای 

جهان��ی« منتش��ر ک��رده اس��ت. 

ای��ن گ��زارش قیم��ت کااله��ا و خدم��ات در ش��هرهای ب��زرگ 
و قدرتمن��د جه��ان را ارائ��ه م��ی کن��د. امس��ال، دویچ��ه بان��ک 
ب��رای نخس��تین ب��ار در ای��ن گ��زارش، بخش��ی را ب��ه رتب��ه 
بن��دی ش��هرهای جه��ان براس��اس کیفی��ت زندگ��ی اختصاص 

داده اس��ت. 

در ای��ن بخ��ش 47 ش��هر م��ورد بررس��ی ق��رار گرفت��ه ان��د 
و براس��اس معیاره��ای: ق��درت خری��د، امنی��ت، بهداش��ت و 
درم��ان، هزین��ه زندگ��ی، قیم��ت ام��اک نس��بت ب��ه درآم��د، 
زم��ان ت��ردد در ترافی��ک، آلودگ��ی ه��وا و آب، رتب��ه بن��دی ش��ده ان��د. 

ب��ه ط��ور کل��ی، ش��هرهایی ک��ه در رتب��ه ه��ای باالی فهرس��ت 
ب��ا کیفی��ت تری��ن ش��هرهای جه��ان ج��ای گرفت��ه ان��د، در نی��م 
ک��ره ش��مالی و در کش��ورهای توس��عه یافت��ه غرب��ی واق��ع 
ش��ده ان��د. ب��ا ای��ن وج��ود، ش��هرهایی از آفریق��ای جنوب��ی، 
اس��ترالیا و نیوزیلن��د نی��ز در رتب��ه ه��ای ب��اال ج��ای گرفت��ه 
ان��د. در گ��زارش »دویچ��ه بان��ک«، ده ش��هر اول ک��ه دارای 
بهتری��ن وضعی��ت ب��ه لح��اظ هزین��ه س��کونت و پارامتره��ای 
زیس��ت محیط��ی و ترافیک��ی هس��تند، لیس��ت ش��ده اندک��ه 
س��ه ش��هر از آنه��ا، ج��زو ده ش��هر اول در گ��زارش دوره 
ای موسس��ه »مرس��ر« نی��ز ق��رار دارن��د. موسس��ه آمریکای��ی 
»مرس��ر«، هم��ه س��اله، ش��هرهای مختل��ف جه��ان را ب��ا 
پارامتره��ای متن��وع در ح��وزه ه��ای فرهنگ��ی و مس��ائل 
زیس��ت محیط��ی، رتب��ه بن��دی م��ی کن��د. ب��ه گ��زارش »دنی��ای 
اقتص��اد« ک��ه گ��زارش ه��ای »مرس��ر« و »دویچ��ه بان��ک« را 
توام��ًا بررس��ی نم��وده، در می��ان 10 ش��هر اول جه��ان از 
ن��گاه ای��ن دو نه��اد، ش��هرهای وی��ن، زوری��خ و کپنه��اگ، از 

جای��گاه وی��ژه برخ��وردار هس��تند. 

ذی��ًا تع��دادی از ش��هرهای برت��ر معرف��ی اجمال��ی م��ی 
گردن��د.

1- ولینگتون/ نیوزیلند 

ای��ن ش��هر در می��ان ش��هرهای م��ورد بررس��ی، کمتری��ن 
می��زان آلودگ��ی را داراس��ت. 

2- ادینبرو/ بریتانیا 

ای��ن ش��هر بهتری��ن رتب��ه را در زمین��ه زم��ان ت��ردد در 

ترافی��ک کس��ب ک��رده اس��ت و در زمین��ه بهداش��ت و درم��ان 
دومی��ن رتب��ه را داراس��ت. 

3- وین/ اتریش

ای��ن ش��هر باالتری��ن رتب��ه بهداش��ت و درم��ان را ب��ه خ��ود 
اختص��اص داده و در فهرس��ت ب��ا کیفی��ت تری��ن ش��هرهای 

جه��ان رتب��ه س��وم را داراس��ت. 

4- ملبورن/ استرالیا 

ای��ن دومی��ن ش��هر ب��زرگ اس��ترالیا در معی��ار ق��درت خری��د 
رتب��ه س��ه را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت. 

5- زوریخ/ سوئیس

ای��ن ش��هر در معی��ار ق��درت خری��د باالتری��ن رتب��ه را دارد و 
در معیاره��ای امنی��ت وع��دم آلودگ��ی رتب��ه دوم را ب��ه خ��ود 

اختص��اص داده اس��ت. 

6- کپنهاگ/ دانمارک 

کپنه��اگ در تمام��ی رتب��ه بن��دی ه��ای مرب��وط ب��ه کیفی��ت 
زندگ��ی در ب��االی فهرس��ت ق��رار دارد و پنجمی��ن ش��هر 
ام��ن ای��ن فهرس��ت و هش��تمین ش��هری اس��ت ک��ه کمتری��ن 

آلودگ��ی را دارد. 

7- اتاوا/ کانادا 

ای��ن ش��هر از نظ��ر معیاره��ای خری��د، قیم��ت ام��اک نس��بت 
ب��ه درآم��د و آلودگ��ی رتب��ه چه��ارم را دارد. 

8- بوستون/ ایاالت متحده 

ای��ن ش��هر باالتری��ن کیفی��ت زندگ��ی را داراس��ت و در می��ان 
ش��هرهای م��ورد بررس��ی، در معی��ار ق��درت خری��د رتب��ه 

دوم را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت. 

9- آمستردام/ هلند 

ای��ن ش��هر در معی��ار زم��ان ت��ردد در ترافی��ک رتب��ه چه��ارم 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت. 

10- سیدنی/ استرالیا 

ای��ن ش��هر در معی��ار ق��درت خری��د رتب��ه 11، در معی��ار 
آلودگ��ی رتب��ه 12، در معی��ار آب و ه��وا رتب��ه 12 و در معیار 

بهداش��ت و درم��ان رتب��ه 15 را ب��ه دس��ت آورده اس��ت. 
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فصلنامه آتک
تابستان / 96

ترمینال جدید فرودگاه
بین المللی کیش 
حسن میر محمدی

     پی��رو اب��اغ تهی��ه ط��رح ترمین��ال و ب��رج مراقب��ت ب��ه 
مهندس��ین مش��اورآتک در س��ال 1382، ای��ن مهندس��ین 
مش��اور مس��ابقه ای داخل��ی جه��ت تهی��ه ط��رح مذک��ور بی��ن 
معم��اران ش��رکت برگ��زار وش��د ک��ه منج��ر ب��ه تهی��ه 9 ط��رح 

تهی��ه گردی��د. 

پ��س از بررس��ی داخل��ی و کنت��رل ه��ای الزم ط��رح ه��ا 
ب��رای کارفرم��ا ارائ��ه و در نتیج��ه طرح��ی ک��ه توس��ط آق��ای 
مهن��دس منوچه��ر عزی��زی از هم��کاران و س��هامداران آت��ک 
ب��ود، م��ورد انتخ��اب و  تائی��د کارفرم��ا ق��رار گرف��ت. پی��رو 
انتخ��اب گزین��ه نهائ��ی، طراح��ی نقش��ه ه��ای مرحل��ه اول و 
دوم در س��ال ه��ای 1382 ال��ی 1384 ب��ا کنت��رل ه��ای الزم 

کارفرم��ا انج��ام و در س��ال 1394 نهائ��ی گردی��د. 

ط��رح ف��وق نی��ز م��ورد بررس��ی و کنترل��ی مش��اور خارج��ی 
ش��رکت لوف��ت هان��زا ق��رار گرف��ت و نقط��ه نظ��رات آن 

ش��رکت نی��ز در ط��رح اعم��ال گردی��د. 

عملی��ات س��اختمانی ترمین��ال جدی��د ف��رودگاه بی��ن الملل��ی 

کی��ش ک��ه ب��ا مس��احت زیربن��ای 43000 مترمرب��ع س��ومین 
ترمین��ال فرودگاه��ی ب��زرگ کش��ور م��ی باش��د، از ابت��دای 

س��ال 1392 آغ��از گردی��د.

در اواخ��ر س��ال 1395 پ��روژه ب��ه رش��د فیزیک��ی ح��دود 50 
درص��د رس��ید و کارفرم��ای پ��روژه )س��ازمان منطق��ه آزاد 
کی��ش( تصمی��م گرف��ت ت��ا در س��ال 1396 ضم��ن پای��ان دادن 
ب��ه ق��رارداد پیمان��کار وق��ت پ��روژه، از طری��ق برگ��زاری 
مناقص��ه عموم��ی نس��بت ب��ه انتخ��اب پیمان��کار جدی��د ک��ه 
ت��وان دریاف��ت 50 درص��د از مطالب��ات ص��ورت وضعیته��ای 
تائی��د ش��ده را در قب��ال تهات��ر ب��ا ام��اک و اراض��ی س��ازمان 

داش��ته باش��د، اق��دام نمای��د.

مهندس��ین مش��اور آت��ک از اواخ��ر س��ال 1391 ت��ا کن��ون 
در پ��روژه خدم��ات نظ��ارت عالی��ه و سیس��تم خ��ود را 
ارای��ه نم��وده اس��ت و ب��ه عن��وان مش��اور و ط��راح اصل��ی، 
مس��ئولیت طراح��ی معم��اری داخل��ی پ��روژه را نی��ز ب��ر 

عه��ده داش��ته اس��ت.

  .   
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فصلنامه آتک
تابستان / 96

 نشست الزامات  تاسیسات
مکانیکی  درمعماری
ش حسین حاجیلو

زار
گ

    اگ��ر ی��ک نقش��ه تاسیس��اتی را ک��ه در آن، مح��ل    . 
ه��ای جاگ��ذاری داک��ت ه��ا و بازش��وهای تاسیس��ات 
ی��ک س��اختمان مش��خص ش��ده ان��د، ب��ه مهن��دس معم��ار 
پ��روژه بدهی��د، معم��وال آث��ار دلخ��وری را در چه��ره او 
خواهی��د دی��د ، چ��را ک��ه ای��ن بازش��وها و ی��ا داک��ت ه��ا 
و ی��ا المانه��ای تاسیس��اتی  ، ظراف��ت ه��ای ط��رح مهن��دس 
معم��ار پ��روژه را ک��ه ب��ا وس��واس و هن��ر هرچ��ه تم��ام 
ت��ر در طراح��ی فضاه��ای ی��ک س��اختمان رعای��ت ک��رده 

اس��ت، خدش��ه دار م��ی س��ازد . 

ح��ال،  زمان��ی ک��ه نتیج��ه  بررس��ی و جانمای��ی ای��ن داک��ت 
ه��ای تاسیس��اتی را ب��ه مهندس��ین تاسیس��ات  بازگردانی��د  
، خواهی��د دی��د آنه��ا نی��ز از مح��ل ه��ای جاگ��ذاری  
تاسیس��ات مرب��وط ب��ه خ��ود  راض��ی نیس��تند، زی��را 
معتقدن��د  فضاه��ای در نظ��ر گرفت��ه ش��ده، کاف��ی نیس��تند 

و ی��ا موقعی��ت مناس��بی ندارن��د .

ای��ن چرخ��ه باره��ا و باره��ا تک��رار میگ��ردد . ام��ا ب��ه 
راس��تی ای��ن معض��ل از کج��ا ریش��ه م��ی گی��رد ؟ چ��را 
همیش��ه و ب��دون توج��ه  ب��ه ابع��اد پ��روژه ه��ا  اع��م از 
مس��کونی ، اداری ، تج��اری در مقی��اس ه��ای ب��زرگ و 

کوچ��ک  ای��ن داس��تان هم��واره تک��رار میش��ود ؟

تجدیــد نظــر در طراحــی ســر فصــل دروس مهندســی 
الزامیســت

ب��رای ح��ل ای��ن مش��کل ابت��دا بای��د ب��ه ریش��ه یاب��ی عل��ل 
ب��روز ای��ن اختاف��ات پرداخ��ت و از جمل��ه پاس��خ ای��ن 
پرس��ش را یاف��ت ک��ه چ��را می��ان مهندس��ین معم��اری 
و تاسیس��ات و غی��ره، بین��ش مش��ترکی وج��ود ن��دارد. 
طب��ق مصوب��ه س��یصد و ش��صت و پنجمی��ن جلس��ه 
ش��ورای عال��ی برنام��ه ری��زی م��ورخ 77/8/24، از بی��ن 
140 واح��د درس��ی ک��ه ی��ک دانش��جوی معم��اری بای��د 
در ط��ول دوران تحصی��ل خ��ود بگذران��د، تنه��ا 2 واح��د 
درس��ی ب��رای تاسیس��ات الکتریک��ی ) ن��ور و ص��دا ( و 2 
واح��د برای تاسیس��ات مکانیک��ی س��اختمان پیش بین��ی 
ش��ده اس��ت. ب��ا ای��ن دروس مح��دود و غی��ر کارگاه��ی، 
دانش��جو عم��ا ب��ا مباح��ث تاسیس��اتی درگی��ر نخواه��د 
ش��د. بدیه��ی اس��ت ک��ه ب��ا ای��ن تع��داد و زم��ان واح��د 
درس��ی ک��ه عموم��ا جنب��ه ه��ای نظ��ری ص��رف دارن��د، 
عم��ق دی��دی که ی��ک مهن��دس معم��ار ب��رای دریاف��ت عینی 
ای��ن مباح��ث تاسیس��اتی نی��از دارد، فراه��م نخواه��د ش��د.

در حال��ت بالعک��س ای��ن نکت��ه حائ��ز اهمی��ت اس��ت ک��ه ی��ک 
دانش��جوی رش��ته مهندس��ی ب��رق و ی��ا مکانی��ک، ش��اید 
هی��ج واح��دی در خص��وص معم��اری س��اختمان  در 
ط��ول دوران تحصی��ل خ��ود نمیگذران��د و نتیجت��ًا دان��ش 

مقدمات��ی الزم در ای��ن زمین��ه را نم��ی یاب��د.

ــه  ــزم ب ــین مل ــه مهندس ــی ک ــه های ــن نام ــود آیی وج
پیــروی از آن باشــند امــری الزم اســت، مشــروط بــه 

ــد. ــود آی ــه را در آن بوج ــدت روی ــه وح ــن ک ای
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زار

گ

 .   

اب��زار دیگ��ری ک��ه ب��ه نوع��ی مرج��ع رس��می و نقش��ه 
راه مهندس��ین در طراح��ی س��اختمان ب��ا کارب��ری ه��ای 
گوناگ��ون در کش��ور محس��وب م��ی ش��ود، مباح��ث 
22 گان��ه مق��ررات مل��ی س��اختمان اس��ت. ای��ن مباح��ث 
توس��ط معاون��ت ام��ور مس��کن و س��اختمان وزارت راه 
و مس��کن و شهرس��ازی تدوی��ن ش��ده و ب��رای ن��گارش 
آن ه��ا از ی��ک کارگ��روه ثاب��ِت تدوی��ن و ی��ک کارگ��روه 
وی��ژه هم��ان مبح��ث اس��تفاده م��ی ش��ود. ه��دف از نگارش 
ای��ن مباح��ث، بوج��ود آوردن س��ندهای مرجع��ی اس��ت 
ک��ه در تمام��ی ط��رح ه��ا کارب��رد داش��ته باش��د. وج��ود 
آیی��ن نام��ه ای ک��ه تمام��ی مهندس��ان مل��زم ب��ه پی��روی 
از آن باش��ند، ام��ری مثب��ت اس��ت، مش��روط ب��ر آن ک��ه 
ب��ه ایج��اد ی��ک وح��دت روی��ه در ن��وع ن��گاه مهندس��ین و 
در نتیج��ه کاه��ش تقاب��ات، چ��ه در زمین��ه طراح��ی و چ��ه 
در زمین��ه اج��را بیانجام��د. ای��ن قوانی��ن مرج��ع در تمام��ی 
کش��ورهای صاح��ب صنع��ت س��اختمان وج��ود دارد و 
ضواب��ط کار در ای��ن کش��ورها مهندس��ین را مل��زم ب��ه 
پی��روی از قوانی��ن م��ی کن��د. ب��ا وج��ود آن ک��ه ضواب��ط 
مش��ابهی در کش��ور م��ا نی��ز ب��ه کار گرفت��ه ش��ده ان��د و 
ب��ه ص��ورت م��وردی ه��ر چن��د س��ال ی��ک ب��ار ب��ه روز 
رس��انی م��ی ش��وند، ام��ا تاکن��ون موج��ب کاه��ش تقاب��ل 

ه��ای پی��ش گفت��ه نش��ده ان��د.

بن��ا ب��ه دالیل��ی ک��ه در ادام��ه ذک��ر خواهن��د ش��د، نگارن��ده 
ب��ر ای��ن ب��اور  اس��ت ک��ه مق��ررات مذک��ور به دلی��ل ضعف 
ه��ای موجودش��ان نتوانس��ته ان��د ای��ن اختاف��ات را کاهش 
دهن��د و حت��ی در برخ��ی مواق��ع، خ��ود موج��ب ب��روز 
اخت��اف ش��ده ان��د. ضع��ف موج��ود در ای��ن مباح��ث از 

دو منب��ع اصل��ی نش��ات م��ی گی��رد:

 1- ترکیب بندی تیم تدوین کنندگان مقررات

 2- ضعف در محتوی و عدم هم پوشانی مباحث

ب��ا توج��ه ب��ه مواردی ک��ه در ای��ن ن��گارش ب��ه آن پرداخته 
ش��د ب��ه هم��ت کمیت��ه آم��وزش مجتم��ع مهندس��ین مش��اور 
آت��ک و ب��ه منظ��ور هماهنگ��ی بیش��تر در مراح��ل طراح��ی 
پ��روژه ه��ا، جلس��ه ای در روز س��ه ش��نبه  م��ورخ96/5/10 
در مح��ل س��الن اجتماع��ات تح��ت عن��وان نشس��ت الزام��ات 

تاسیس��ات مکانیک��ی در معم��اری ب��ا حض��ور جمع��ی از 

همکاران و همچنین ارتباط تصویری اینترنتی با   

دفات��ر اقم��اری ای��ن مهندس��ین مش��اور در گی��ان و 
بوش��هر  برگ��زار گردی��د . 

رئ��وس مطال��ب ارائ��ه ش��ده در ای��ن نشس��ت ک��ه توس��ط 
»آت��ک تاسیس��ات« ارائ��ه گردی��ده، ب��ه ش��رح زی��ر اس��ت :

- آشنایی با تجهیزات تاسیسات مکانیکی 

1-1- تجهیزات تبادل حرارت :

1-1-1- تجهیزات تک فصلی 

1-1-2-تجهیزات دو فصلی

1-2- تجهیزات مولد حرارت و برودت  :

1-2-1-مولدهای گرما

1-2-2-مولدهای سرما

1-2-3- مولد دو فصلی

1-3- تجهیزات انتقال و توزیع  :

1-3-1-لوله ها و پمپ ها 

1-3-2-کانال ها  و  انواع فن ها

2- آب و فاضاب  :

3- ماحظات معماری :

4- تخمین ابعاد اماکن و معابر تاسیسات مکانیکی 

5- هماهنگی طرح معماری با تاسیسات مکانیکی پروژه 

6- معرفی کتاب 

از آنج��ا ک��ه ش��رح م��وارد مط��رح ش��ده در ای��ن جلس��ه 
از حوصل��ه ای��ن ن��گارش خ��ارج اس��ت، کلی��ه مطال��ب 
ارائ��ه ش��ده در قال��ب فای��ل پاورپوین��ت از طری��ق کمیت��ه 
آم��وزش ای��ن مهندس��ین مش��اور قاب��ل دس��ترس کلی��ه 
هم��کاران میباش��د و همچنی��ن کتاب��ی ب��ا همی��ن عن��وان  
تقدی��م کتابخان��ه مجتم��ع مهندس��ین مش��اور آت��ک گردی��ده 
اس��ت ، ک��ه مطال��ب مفی��د آن، راه گش��ای عاق��ه من��دان 

خواه��د ب��ود  .
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فصلنامه آتک
تابستان / 96

AbstractRegarding to the hazardous and 
permanent effects of heavy metals in the environment 
and in order to remove them from different phases  of the 
environment,  in this study an effective method has been 
proposed for removing them from soil. For this purpose  the 
using of nanoparticles as an effective method has been 
evaluated.
In this study, the Process and mechanism of cadmium 
removal from contaminated soils by iron (III) oxide noparticle 
(Fe3O4), stabilized with Polyacrylic Acid (PAA) was valuated.
For this purpose, at first an appropriate composition with 
enough cadmium adsorption was selected after several 
preliminary tests and then was contaminated with cadmium 
nitrate.
The iron (III) oxide nanoparticles were stabilized with poly 
acrylic acid (PAA), after preparation of contaminated soil, in 
order to provid homogeneous nanofluid,. Then the optimal 
environmental conditions for Cd removal were determined 
in the batch tests. Accordingly, The maximum removal rate 
(%100) of cadmium was obtained in the following conditions: 
nanofluid concentration=500 ppm, pH=6.5, contact time=24 
hr and the ratio of contaminated soil mass (gr) to nanofluid 
volume (mL) =1:150.
Afterwards, with setting up a continuous flow configuration, 
optimal hydraulic conditions were determined. According 
to the results of previous stage, nanofluid with concentration 
of 500 ppm and pH of 6.5 was used in this system and the 
removal rate of cadmium from the soil was up to %100 under 
the following conditions: nanofluid concentration=500 ppm, 
pH=6.5, contact time=24 hr, and the flow rate =0.5 mL/min. 
After determination of optimal removal conditions in the both 
systems, selective sequential extraction on the contaminated 
soil before and after washing was performed. The distribution 
of cadmium in different fractions of the soil was carbonates, 
oxides and hydroxides, residual fraction, exchangeable, and 
organic matter respectively. The tendency of nanoparticles 
for removal of Cd+2 from the soil fractions was similar in the 
both systems  and  it was in the following order: 
exchangeable>carbonates>oxides and ydroxides>organic 
matter>residua Afterwards, additional experiments on 
nanofluid and soil, before and after Cd removal were 
implemented. Changing procedure of pH, EC, and TDS 
in soil and nanofluid, nanoparticle size and nanofluid zeta 
potential, XRD and SEM tests on the soil were tested for 
determination of physicochemicals changes on the soil and 
nanofluid after Cd removal process.
Finally, the process of cadmium removal from the soil with iron 
(III) oxide nanoparticle was economically evaluated and 
verified.
 

      ارزیابــی جــذب و آزادســازی فلــز ســنگین کادمیــوم از 
Fe3O4 خاک، بــا اســتفاده از نانــوذرات

ب��ا توج��ه ب��ه اث��رات خطرن��اک و پایدارفل��زات س��نگین در 
محی��ط زیس��ت و ل��زوم پاکس��ازی فازه��ای مختل��ف محی��ط 
زیس��ت از آن ه��ا، در ای��ن رس��اله  ب��ه ارائ��ه پیش��نهاد جه��ت 
ح��ذف ای��ن آالین��ده ه��ا از ف��از جام��د پرداخت��ه ش��ده و رون��د 
و مکانیس��م ح��ذف فلزس��نگین کادمی��وم از خ��اک آل��وده ب��ا 
اس��تفاده از نان��وذره اکس��ید آه��ن س��ه ظرفیت��ی تثبی��ت ش��ده 

ب��ا پل��ی اکریلی��ک اس��ید تعیی��ن ش��ده اس��ت. 
پ��س از تهی��ه خ��اک آل��وده، ب��ه منظ��ور فراه��م ک��ردن محل��ول 
همگن��ی از نان��وذرات، نان��و ذره اکس��ید آه��ن س��ه ظرفیت��ی 
ب��ه وس��یله پل��ی اکریلی��ک اس��ید پای��دار ش��د. س��پس ش��رایط 
محیط��ی بهین��ه ح��ذف، ب��ا انج��ام آزمایش��ات مربوط��ه، در 
سیس��تم ناپیوس��ته و در سیس��تم پیوس��ته ک��ه نزدی��ک ب��ه 
ش��رایط واقع��ی در مح��ل میباش��د تعیی��ن ش��د. در ای��ن تحقیق 
ب��ا ایج��اد ش��رایط مناس��ب و بهین��ه در ه��ر دو سیس��تم ، 
کادمی��وم از خ��اک آل��وده ب��ه ط��ور کام��ل ح��ذف ش��د. س��پس 
ب��ا انج��ام آزمای��ش اس��تخراج انتخاب��ی متوال��ی در ش��رایط 
مش��خص و تعیین ش��ده،  مکانیس��م حذف در هر دو سیستم تعیین شد . 
در نهای��ت ب��ا انج��ام آزمایش��ات تکمیل��ی تغیی��رات ایج��اد 
ش��ده در خ��اک و نانوس��یال و اثرات��ی ک��ه ای��ن روش روی 
محی��ط زیس��ت خواه��د گذاش��ت،  ارزیاب��ی الزم ص��ورت 
یاف��ت. س��پس ب��ا انج��ام ارزیاب��ی اقتص��ادی و ب��ا توج��ه ب��ه 
ع��دم اث��رات مخ��رب روی محی��ط زیس��ت و همچنی��ن ام��کان 
بازیاف��ت نان��وذرات اس��تفاده ش��ده ب��ه دلی��ل مغناطیس��ی 
ب��ودن، ای��ن روش ب��ه عن��وان ی��ک روش کام��ا موث��ر ب��ا 
حداق��ل آث��ار مخ��رب زیس��ت محیط��ی ب��ه عن��وان ی��ک 

ن��وآوری در پاکس��ازی خاکه��ای آل��وده معرف��ی ش��د.
حاص��ل ای��ن تحقی��ق،  2 مقال��ه در کنفران��س ه��ای بی��ن الملل��ی 

و 4 مقال��ه در مج��ات علم��ی پژوهش��ی و ISI ب��وده اس��ت.

 

 ملیحه محمدیون

 .   

ش   . 
زار

شاد بودن در محیط کارگ جلسه دفاعیه رساله دکتری
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شاد بودن در محیط کار
پرستو خاکسار

 .   

 .   

له
مقا

 

   شاد بودن نه تنها مراحل زندگی هر فرد را تحت تاثیرات 
مثبت قرار می دهد، بلکه در محیط کار نیز همین شاد بودن 
در جهت هر چه بهتر انجام شدن کار،  نقش بسزایی دارد. 

بطوریکه انرژی مثبتی که از یک فرد شاد انتقال می یابد 
 اثرات معجزه آسایی دارد که نگو و نپرس.
  افراد شاد، بهتر از دیگران کار می کنند:

- افراد شاد، حامل پیام ها و رفتارهای شادی بخش هستند 
 و در محیط کار، روابط خوبی با همکاران دارند در نتیجه:

 - در کار گروهی، همکاری بهتری خواهند داشت.
 - اگر مدیر باشند، روابط خوبی با کارکنان دارند.

- اگر در مشاغل اداری و خدماتی باشند، مشتریان 
 راضی تر خواهند فبود.

- اگر در بخش فروش باشند، میزان فروش بیش تری 
 خواهند داشت.

 افراد شاد، خالق ترند:
اگر افراد در یک روز کاری، دارای خلق وخوی شادی 

باشند، به احتمال زیاد نسبت به روزهای دیگر، خاق تر 
هستند. از نظر فرآیند شناختی، افراد شاد به لحاظ روانی، 

 منعطف و گشوده  ذهن بوده و تفکر خاق دارند.
افراد شاد، به جای آن که مرتب شکایت کنند، مشکالت را 

 حل می کنند:
وقتی شغل خود را دوست نداشته باشید، هر کپه ی خاک 
به نظر یک کوه می آید. دشوار است بتوانید هر مشکلی را 
بدون زحمت و تاش و فقط با نق زدن حل کنید. شادبودن 

موجب می شود که به مشکات، از جنبه های مختلف 
 بنگرید.

 افراد شاد، انرژی بیش تری دارند:
افراد شاد، از انرژی بیش تری برخوردارند بنابراین بهتر 

 می توانند از عهده ی کارها برآیند.
 افراد شاد، خوش بین ترند:

افراد شاد، مثبت اندیش تر و دارای چشم انداز مثبتی هستند. 
دکتر »مارتین سیلگمن« خوش بینی را روشی برای موفقیت 

 و بهره وری بیش تر می داند.
 افراد شاد، باانگیزه ترند:

انگیزه ی کم به معنی بهره وری پایین است. یکی از 

روش های مطمئن افزایش انگیزش در افراد، تقویت 
 روحیه ی شادابی در آنان است.

 افراد شاد، کم تر بیمار می شوند:
اگر شغل تان را دوست نداشته باشید، احتمال این که به 

بیماری هایی مانند دیابت، فشارخون، سردرد، زخم معده، 
دیسک کمر و... مبتا شوید، زیاد است. افراد غمگین، 

بیش تر مستعد استرس ها و افسردگی های شغلی هستند. 
نتایج مطالعه ای که در زمینه ی تأثیر فشارهای شغلی 

بر سامت در میان بیش از دوهزارنفر از پرستاران در 
»آمریکا« صورت گرفت، نشان می دهد پرستارانی که شغل 
خود را دوست  ندارند، بیش از دیگران در معرض ابتا به 
سایر بیماری ها هستند و سامت جسمی و درمانی آنان، 

بیش تر از کم  تحرکی و سیگارکشیدن، در معرض خطر 
 می باشد.

 افراد شاد، آموزش پذیرترند:
وقتی شاد و در کمال آرامش هستید، ذهن تان برای 

یادگیری مطالب جدید، آماده تر است؛ درنتیجه بهره وری 
 افزایش می یابد.

افراد شاد، کم تر نگران خطاکردن هستند؛ در نتیجه کم تر 
 مرتکب خطا می شوند:

وقتی در محیط کار، شاد هستید، خطاهای تصادفی، کم تر 
شما را دچار هراس می کند؛ به خودتان مسلط می شوید 
و از این خطا پند می آموزید و به کارتان ادامه می دهید، 
به دیگران نمی گویید: »دست و پایم را گم کرده ام، کار را 

شما ادامه دهید«؛ بلکه استوار و محکم مسؤولیت خطا 
را پذیرفته، عذرخواهی کرده و آن را جبران می کنید. این 
نگرش همراه با آرامش، بدین معنی ست که احتمال بروز 

 خطا را کم کرده اید.
 افراد شاد، بهتر تصمیم می گیرند:

روش های کاری افراد غمگین، حادثه ساز است چون تمرکز 
حواس کافی ندارند، در چارچوب اهداف سازمان فعالیت 

نمی کنند و این که به صورت آنی تصمیم بگیرند، زیاد است؛ 
برعکس افراد شاد، تصمیمات بهتر و منطقی تری می گیرند 

و در کارشان همیشه اولویت بندی وجود دارد.

مهارتهای زندگی و
مهارتهای سازمانی 
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مقدمه

    مهارت با دانستن و علم متفاوت است. همانطور که یک نفر 
با خواندن کتاب شنا، فقط علم پیدا می کند ولی شنا کردن 
یاد نمی گیرد، دانستن این مهارت ها هم کافی نیست ، بلکه 
شاهد  روزانه،  زندگی  در  مستمر  کارگیری  به  و  تمرین  با 
زندگی،  های  مهارت  بود.  آن خواهیم  بخش  نتایج رضایت 
توانایی هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می یابند و 
شخص را برای روبه رو شدن با مسائل روزانه ی زندگی 
از طریق رفتار سازگارانه و مثبت آماده می کنند.در حقیقت،  
دانش  از  توانمندانه  و  ماهرانه  استفاده ی  معنی  به  مهارت 
است. یونیسف مهارت های زندگی را به این صورت تعریف 

می کند:

 یک رویکرد مبتنی بر تغییر رفتار که برقراری توازن میان 
سه حوزه ی دانش ، نگرش و مهارت ها را مد نظر قرار می دهد. 

همچنین این سازمان، مهارت های زندگی را در سه سطح 
دسته بندی می کند:

* سطح اول،  مهارت های پایه ای و اساسی روانشناختی و 
اجتماعی هستند. این مهارت ها به شدت متاثر از فرهنگ و 
ارزش های اجتماعی می باشند،  نظیر خودآگاهی و همدلی.

* سطح دوم،  مهارت هایی هستند که تنها در شرایط خاص مورد 
استفاده قرار می گیرند،  نظیر مذاکره، رفتار جرات مندانه و حل 

تعارض.

* سطح سوم، مهارت های زندگی کاربردی هستند، نظیر مبارزه 
با نقش های جنسیتی سنتی یا امتناع از سوء مصرف مواد.

را  زندگی  های  مهارت   1993 در  بهداشت  جهانی  سازمان 
چنین تعریف نموده است: "توانایی انجام رفتار سازگارانه 
و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات 

زندگی روزمره کنار بیاید".

این سازمان در برنامه ی مهارت های زندگی، ده مهارت را 
بعنوان مهارت های اصلی زندگی معرفی نمود که از سوی 
بعنوان مهارت های زندگی اصلی  نیز  یونسکو  و  یونیسف 

شناخته شده اند و عبارتند از :

  

  مهارت خودآگاهي

قوت  و  ضعف  نقاط  شناخت  توانایي   ، خودآگاهي  مهارت 
از  بینانه  واقع  تصویر  و  تمایات  نیازها،  هاست؛  خواسته 
خود است تا حقوق فردي، اجتماعي و مسؤولیت هاي خود 

را بهتر بشناسیم

  مهارت همدلي 

همدلي،  عبارتست از فراگیری نحوه درک احساسات دیگران. 
یعني این که فرد بتواند مسایل دیگران را حتي زماني که در 

آن شرایط قرار ندارد، درک کند و به آن ها احترام بگذارد

  مهارت روابط بین فردي

تقویت روحیه ي  که موجب مي شود ضمن  است  مهارتي 
بتوانیم  با دیگران،  بینانه و همکاري  اعتماد واقع  مشارکت، 
مرزهاي روابط بین خود و کساني که دوستشان داریم را 
تشخیص دهیم و در جهت ایجاد روابط صمیمانه و دوستانه 

قدم برداریم . 

  مهارت ارتباط مؤثر

موقعیت  درک  براي  آموزد  مي  ما  به  مهارت  این  کسب 
دیگران چگونه به سخنان آنان فعاالنه گوش دهیم و چگونه 
دیگران را از احساس و نیازهاي خودآگاه نماییم تا ضمن به 
دست آوردن خواسته هاي خود، طرف مقابل نیز احساس 

رضایت نماید. 

  مهارت مقابله با استرس

پیچیده  و  وسیع  تغییرات  با  همواره   ، امروز  دنیاي  در 
رواني  و  روحي  فشارهاي  با  تغییري  هر  و  مواجهیم  اي 
)استرس( همراه است.   فراگیري این مهارت به ما کمک مي 
کند تا ضمن شناسایي هیجان هاي خود و دیگران و تأثیر 
آن ها بر تفکرات و رفتارهایمان بتوانیم در مقابله با آن ها 

واکنش مناسب را از خود بروز دهیم. 

له
مقا

 

 بنفشه شفیعی - ابراهیم حبیبی
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  مهارت مدیریت بر هیجان

ما همواره با احساسات و هیجانات مختلفی مثل خشم، ترس، 
لذت، غم و غیره رو به رو هستیم که آنها بر تصمیم گیری و 
نحوه زندگی و روابط ما با دیگران اثر می گذارد. شناسایی و 
کنترل این احساسات و هیجانات، قسمتی از مهارت مدیریت 
هیجان می باشد. بخش دوم مهارت مدیریت هیجان مربوط 
است.  دیگران  هیجانات  و  احساسات  کنترل  و  شناخت  به 
العمل احساسی و هیجانی  این مهارت ما متوجه عکس  در 

دیگران شده و آنرا تحت کنترل قرار می دهیم

  مهارت حل مساله 

برخي  که  رو هستیم  روبه  فراواني  با مسایل  روزه  هر  ما 
توانایي  این  مساله  حل  مهارت  اند.  پیچیده  برخي  و  ساده 
توانمندي  به تجارب عملي و  با توجه  به ما مي دهد که  را 
هاي ذهني خود بتوانیم در جهت حل مسئله، با مشکل قدم 

برداشته و به نتیجه  مطلوب دست یابیم. 

  مهارت تصمیم گیري

انسان در مسیر زندگي همواره نیازمند تصمیم گیري هاي 
گیري  در گرو تصمیم  زندگي  در  موفقیت  و  است  مختلف، 
درست و به جاي اوست. مهارت تصمیم گیرفي به ما کمک 
مي کند تا با اطاعات و آگاهي کافي با توجه به اهداف واقع 
بینانه خود، از بین راه حل هاي مختلف بهترین راه حل را 
نیز  آن  پیامدهاي  پذیراي  و  بگیریم  کار  به  و  انتخاب کرده 

باشیم. 

مهارت تفکر خالق

فکر کردن مهارتي است که از کودکي مي آموزیم. مهارت 
اندیشه ي جدید را براي  تولید  تفکر خاق، قدرت کشف و 
ما فراهم مي آورد. مهارت تفکر خاق به ما کمک مي کند 
درمواجهه با حوادث ناگوارچگونه احساسات منفي خود را 
به احساسات مثبت تبدیل کنیم. تفکر خاق، نوع دیگر دیدن 
است. در این تفکر هیچگاه مشکل، یک عامل مزاحم به حساب 
نمي آید، بلکه یک فرصت براي کشف راه حل هاي نو و بدیع 

تلقي مي شود که تاکنون کسي به آن توجه نکرده است. 

مهارت تفکر نقادانه

تفکر نقادانه نوعي دیگر از تفکراست. کسب این مهارت به ما 
مي آموزد تا هرچیزي را به سادگي قبول یا رد نکنیم. ابتدا 
در مورد آن موضوع سؤال و استدالل کنیم، سپس بپذیریم 

یا رد کنیم. 

له
مقا
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  مهارت های سازمانی در محیط کار

مهم  از  یکی  کامپیوتری،  و  ارتباطی  های  مهارت  بر  عاوه 
مهارت  داشتن  و  فراگیری  کار،  محیط  در  ها  مهارت  ترین 
سازمانی است. شرکت ها به کارکنانی نیاز دارند که بتوانند 
در موقعیت سازمان دهی شده باقی مانده و بر پروژه های 
خود متمرکز شوند. از سوی دیگر، مدیران شرکت ها نیز می 
داشته  را  کارکنان  کار  توانایی سازمان دهی کردن  بایست 

باشند. مهارت های سازمانی در محیط کار عبارتند از:

- سازمان دهی عمومی 

- برنامه ریزی

- مدیریت زمان

- برنامه ی زمان بندی

- منابع هماهنگ کننده

-  رعایت سررسید یا موعد مقرر

   رفتار سازمانی

                                                            و مدیریت آن

 سازمان را می توان مجموعه ای از افراد در نظر گرفت که در 
کنار هم و با هماهنگی هم کار می کنند تا به هدف های فردی 
و جمعی خود برسند و رفتار سازمانی یعنی مطالعه ی شیوه 
ی تعامل مردم با گروه ها. ایده ی اصلی در مطالعات رفتار 
سازمانی بیشتر در بحث  مدیریت کارکنان است و تئوری 
های رفتار سازمانی در حوزه ی منابع انسانی کاربرد دارد 
و هدف آن، افزایش بازدهی تک تک افراد گروه است. مدیریت 
رفتار سازمانی با به کارگیری و استفاده از حوزه های متعدد 
رفتارشناسی  اولیه  مبانی  از  مجموعه ای  می کوشد  علمی، 

فردی و رفتارشناسی در محیط سازمانی را آموزش دهد. 

از  خارج  آنها  رفتار  با  سازمان،  محیط  در  انسانها  رفتار 
از  بسیاری  دیگر  عبارت  به  است،  متفاوت  سازمان  محیط 
به  از خود  را  متفاوتی  رفتار  و  در سازمانها، شخصیت  ما 
انسانها  رفتار  تحلیل  در  دیگر،  از سویی  می گذاریم.  نمایش 
در سازمان، نمی توان همه ی انگیزه های انسانها را در عوامل 
در  ها  انسان  شخصیت  و  رفتار  کرد.  خاصه  اقتصادی 
سازمان، چه به صورت آگاهانه و چه ناآگاهانه، تحت تاثیر 

عوامل وانگیزه های متعدد و متنوعی است.

به  تا  مدیریت،  دانشجوی  یا  باشیم  مدیر  نیست  الزم 
در  کسی  هر  باشیم.  نیازمند  سازمانی  رفتار  درس  مباحث 
رفتار  مبانی  با  است  الزم  می کند،  فعالیت  مجموعه ای  هر 
سازمانی آشنا باشد. بیرون آمدن از انزوای فردی و شروع 
دانش رفتار  به  نیاز  به معنی آن است که  اجتماعی،  زندگی 

سازمانی آغاز شده است. 

حوزه های بسیار کاربردی متعدد و متنوعی در رفتارسازمانی 
مطرح می شوند که عبارتند از:

 انواع تصمیم گیری های انسان ها،  تعارض و مواجهه با آن 
در سازمان،  کار تیمی، رهبری، رفتارهای نادرست کارکنان 
استرس  فرهنگ سازمانی،  انگیزش،  در سازمان،  مدیران  و 
شغلی،  شخصیت و شخصیت شناسی و  تعادل بین کار و زندگی. 

له
مقا
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   بحث و نتیجه گیری

طبق هرم مازلو برای احساس رضایت و شکوفایی یک فرد  
الزم است موارد  نیازهای فیزیکی  )مسکن ، خواب و خوراک 
( و روحی )دوست داشتن ، دوست داشته شدن ، مفید بودن با 
کار مناسب (  فراهم شده و در این صورت انسان به رضایت، 
اعتماد به نفس، خاقیت  و نهایتًا شکوفایی  می رسد . لذا تاش 

برای  کسب  درآمد و رفع نیازها ضروری بنظر می آید .

برای کسب  این احساس رضایت و تاش  به  برای دستیابی 
درآمد، دانستن مهارت های زندگی و مهارت های سازمانی 
در دنیای تخصصی امروز الزم و ضروری به نظر می رسد. 
تاش انسان ها برای ایجاد همگرایی و همسویی بین آنان و 
که  است  ای  نقطه  سازمان،  و  فرد  بین  انسانی  ساختارهای 
رفتار سازمانی متولد می شود، طوری که با کمترین هزینه و 
اصطکاک، خواسته های همه تامین گردد.  رفتار سازمانی به 
جنبه های انسانی در محیط کار می پردازد و در دل خود، دو 
پیام دارد، یکی برای مدیران سازمان و دیگری، برای کارکنان 

یا اعضای سازمان. 

به  دارند  حق  کارکنان  بپذیرند  اینکه  مدیران:  برای  اول  پیام 
خودشان و خواسته ها و آرزوها و اولویت هایشان هم فکر کنند. 

اینکه کارکنان حق دارند همزمان با کار کردن و عشق ورزیدن 
هم  مرخصی  بزنند.  حرف  هم  خود  حقوق  از  خود،  کار  به 
بخواهند. به رشد و پیشرفت هم فکر کنند. از کم بودن یادگیری 
گله داشته باشند و به طور خاصه، نمیتوان از کارکنان یک 
سازمان خواست در لحظه ورود به سازمان، همه دغدغه ها و 
خواسته ها و اولویت های شخصی خود را به کناری بگذارند و 
به عنوان چرخ دنده ای در یک ساختار بزرگ مکانیکی مشغول 

به کار شوند.

   پیام دوم برای کارکنان: 

سازمان برای یک هدف جمعی شکل گرفته است. اگر قرار بود 
هر کس زندگی شخصی و اهداف

دلیلی  کند،  فکر  آنها  به  فقط  باشد و  را داشته  شخصی خود 
همان  به  بگیرد.پس  شکل  سازمان  نام  به  چیزی  که  نداشت 
اندازه که من به خودم و خواسته هایم فکر می کنم، سازمان هم 
حق دارد اولویت های خودش را مطرح کند و از من بخواهد که 
برای دستیابی به آنها تاش کنم و حتی اگر کسانی را دید که 
می توانند این اهداف را بهتر و مناسب تر از من محقق کنند، آنها 
را به من ترجیح دهد؛ همچنانکه من هم اگر سازمانی را ببینم 
که منافع و اهدافم من را بهتر تامین میکند، احتمااًل در تغییر 

موقعیت شغلی خود، تردید نخواهم کرد.

پی نوشت:

با سپاس از آقای دکتر منصور صمیمی و آقای مهندس علی غفوری صنعتی که متن حاضر را ویرایش علمی نمودند.

له
مقا

 

هرم مازلو

 .   
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مقدمه: 

     یک��ی از مهمتری��ن اقدامات��ی ک��ه ی��ک مدی��ر م��ی توان��د 
ب��رای س��ازمان خ��ود انج��ام ده��د، اس��تخدام افراد شایس��ته 
اس��ت. تصمیم��ات اس��تخدامی مناس��ب، پای��ه و اس��اس 
عملک��رد بهت��ر ش��ما، تی��م ت��ان و ش��رکت ت��ان را تش��کیل 
م��ی ده��د و در مقاب��ل، تصمیم��ات اس��تخدامی ن��ا مناس��ب، 
س��طح عملک��رد س��ازمان را پایی��ن م��ی آورد و جب��ران آن 

را پ��ر هزین��ه و آزار دهن��ده م��ی س��ازد.

ب��رای اطمین��ان از اتخ��اذ تصمیم��ات اس��تخدامی مناس��ب، 
پیش��نهاد م��ی گ��ردد فرآین��د اس��تخدام را ای��ن گون��ه آغ��از 

کنی��د:

تعیین الزامات شغلی:	 

ب��ا پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه در ای��ن ش��غل، کارمن��د 
چ��ه کارهای��ی بای��د انج��ام ده��د و ف��رد ش��اغل در ای��ن 
ش��غل چ��ه پیش��ینه ای بای��د داش��ته باش��د و خصوصی��ات 
ش��خصیتی و ی��ا تحصی��ات او چ��ه بای��د باش��د، الزام��ات 
ش��غلی مش��خص خواه��د ش��د. ب��رای بعض��ی مش��اغل 
ویژگ��ی ه��ای ف��ردی بس��یار ب��ا اهمی��ت ت��ر از تحصی��ات و 
تخص��ص م��ی باش��د. ویژگ��ی های��ی مانن��د وق��ت شناس��ی، 
خاقی��ت، توانای��ی تجزی��ه و تحلی��ل، ق��درت تصمی��م گی��ری، 

مه��ارت ه��ای ارتباط��ی، انگی��زه و . . .

پ��س از ویژگ��ی ه��ای ف��ردی بهت��ر اس��ت اف��ق دی��د را کم��ی 
گس��ترش دهی��م و می��زان انطب��اق ف��رد ب��ا کل س��ازمان ه��م 
م��ورد بررس��ی ق��رار گی��رد. ممک��ن اس��ت بعض��ی اف��راد در 
س��ازمان ه��ای دارای س��اختار و سلس��له مرات��ب رس��می 
عملک��رد خوب��ی داش��ته باش��ند و بعض��ی دیگ��ر محیط��ی ب��ا 
س��اختار و نظ��م کمت��ر و ی��ا غی��ر رس��می را عام��ل رش��د و 

خاقی��ت خ��ود بدانن��د.

” اگر همه ما به دنبال استخدام افرادی 
کوچک تر از خودمان باشیم، شرکتی 

متشکل از کوتوله ها خواهیم داشت. اما 
چنانچه هریک از ما به دنبال استخدام 

افرادی بزرگتر از خودمان باشیم، 
شرکتی غول پیکر خواهیم داشت.“

دیوید آگیلوی – پدر تبلیغات مدرن آمریکا

ب��ا جم��ع بن��دی مطال��ب گفت��ه ش��ده، اکن��ون م��ی بایس��ت 
ش��رح ش��غل م��ورد نظ��ر را بنویس��یم. ی��ک ف��رم ش��غل 

معم��واًل ح��اوی اطاع��ات زی��ر اس��ت:

  عنوان شغل، واحد سازمانی

  خاصه وظایف، مسئولیت ها و اهداف کاری

  مدیر مستقیم و سلسله مراتب کاری

  حقوق، ساعت کاری، محل کار

  سوابق تحصیلی و کاری مورد نیاز

  ویژگی های فردی و شخصیتی مورد نیاز

تدوی��ن ش��رح ش��غل ب��ه م��ا کم��ک م��ی کن��د بهت��ر بتوانی��م 
انتظ��ارات خ��ود را از ف��رد م��ورد نظ��ر بدانی��م و تصمی��م 
گی��ری بهت��ری در اس��تخدام اف��راد داش��ته باش��یم و جل��وی 

خط��رات اس��تخدام را بگیری��م.

 یک��ی از معم��ول تری��ن خط��رات ای��ن اس��ت ک��ه م��ا تمای��ل 
داری��م اف��رادی ک��ه ش��باهت بیش��تری ب��ه خودم��ان دارن��د 

را توانمندت��ر ببینی��م.

بررســی و گزینــش رزومــه هــا و یــا فــرم 	 
هــای اســتخدام پــر شــده:

ب��ا توج��ه ب��ه تعیی��ن الزام��ات ش��غلی در مراح��ل قبل��ی، 
کاف��ی اس��ت رزوم��ه ه��ا را ب��ا خواس��ته ه��ای خ��ود تطبی��ق 
دهی��د. هن��گام بررس��ی رزوم��ه ه��ا ب��ه ه��ر نش��انه ای ک��ه 
م��ی توان��د حاک��ی از نق��اط ضع��ف متقاض��ی باش��د دق��ت 

کنی��د. ب��ه عن��وان مث��ال:

 چگونه استخدام بهتری
داشته باشیم
علی غفوری صنعتی له

مقا
 

 .   
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مقا

 

 .   

ش��رح نامناس��ب س��مت ه��ا و مش��اغل پیش��ین خطاه��ای 
امای��ی و ناخوانای��ی و ظاه��ر ن��ا مناس��ب رزوم��ه نش��انه 

ب��ی دقت��ی و ک��م توجه��ی اس��ت. 

مان��دگاری متقاضی��ان کار در ش��رکت ه��ای قبلی ش��ان. 
مث��ًا اگ��ر ف��ردی ب��ا 8 س��ال س��ابقه، 8 ب��ار نی��ز مح��ل 

کارش را ع��وض ک��رده، تکلیف��ش روش��ن اس��ت.

ب��ه نح��وه خاتم��ه هم��کاری در ش��رکت ه��ای پیش��ین ک��ه در 
ف��رم ه��ای اس��تخدام موج��ود اس��ت دق��ت کنی��د

مع��رف ه��ای اف��راد اهمی��ت بس��یاری دارن��د. چه کس��انی در 
حرف��ه ایش��ان را م��ی شناس��ند و ب��ا چ��ه اف��راد مش��هوری 

هم��کاری ک��رده ان��د.

Recommendation اش��خاص حرف��ه ای ک��ه توصی��ه 
ف��رد متقاض��ی اس��تخدام را ک��رده ان��د ب��ا ذک��ر توانمن��دی 

ه��ای قاب��ل توج��ه ایش��ان

مصاحبه با متقاضیان:	 

مصاحب��ه ب��ا متقاضی��ان اصل��ی تری��ن مرحل��ه از فرآین��د 
اس��تخدام اس��ت و ه��دف از آن، ب��ه وج��ود آوردن فرصت��ی 
ب��رای کس��ب اطاع��ات الزم ب��رای اتخ��اذ بهتری��ن تصمی��م 
اس��ت. پیش��نهاد م��ی گ��ردد مصاحب��ه توس��ط حداق��ل دو 
نف��ر انج��ام ش��ود ت��ا دچ��ار اش��تباهات ش��خصی و ی��ا س��وء 
برداش��ت نش��وید. م��ی توانی��د دو نف��ره در جلس��ه مصاحب��ه 
حض��ور یابی��د و س��واالت را تقس��یم کنی��د و ی��ا مصاحب��ه را 

ب��ه دو بخ��ش عموم��ی و تخصص��ی تقس��یم کنی��د.

بهت��ر اس��ت از قب��ل، س��واالتی را ک��ه م��ی خواهی��د در 
مصاحب��ه مط��رح کنی��د ب��ر روی جدول��ی بیاوری��د و اف��راد 
مصاحب��ه ش��ونده را امتی��از بن��دی کنی��د. 20 درص��د از 
زم��ان مصاحب��ه را ب��ه خودت��ان اختص��اص دهی��د و 80 
درص��د آن را ب��ه مصاحب��ه ش��ونده و س��عی کنی��د ک��ه 
بیش��تر ش��نونده باش��ید.  مصاحب��ه را ب��ا معرف��ی خودت��ان 
و ب��ا توضیح��ی در م��ورد ش��رکت و نح��وه فعالیت��ش آغ��از 
کنی��د ت��ا مصاحب��ه ش��ونده در ای��ن فرص��ت زمان��ی، تمرک��ز 
کاف��ی ب��رای معرف��ی بهت��ر خ��ود را پی��دا کن��د. ای��ن معرف��ی 
و برخ��ورد اولی��ه م��ی بایس��ت ب��ا خ��وش روی��ی و ب��ا 
برق��راری تم��اس چش��می و صمیمی��ت بیش��تری انج��ام ش��ود.

توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه خان��م ه��ا نی��از ب��ه زمان بیش��تری 
در مصاحب��ه ه��ا ب��رای بی��ان قابلی��ت ه��ای خ��ود دارن��د و 
بنابرای��ن، الزم اس��ت وق��ت مصاحب��ه آنه��ا را کم��ی بیش��تر 

در نظ��ر بگیری��د.

ب��ر عک��س العم��ل ه��ای خ��ود کنت��رل داش��ته باش��ید و در 
مقاب��ل پاس��خ ه��ای متقاض��ی عک��س العم��ل منف��ی نش��ان 
بع��دی  ب��ه س��واالت  اینص��ورت، وی  ندهی��د. در غی��ر 

صادقان��ه پاس��خ نخواه��د داد.

ب��ر مس��ائل تخصص��ی و  در حی��ن مصاحب��ه ع��اوه 
فن��ی، ویژگ��ی ه��ای ش��خصیتی متقاض��ی همچ��ون ق��درت 
رهب��ری، س��بک تصمی��م گی��ری، روش ح��ل مس��ائل، مهارت 
ه��ای ارتباط��ی، مه��ارت کار گروه��ی و انگی��زه   وی را نی��ز 

م��ورد بررس��ی ق��رار دهی��د.

آراس��تگی و وضعی��ت ظاه��ری نی��ز از اهمی��ت وی��ژه ای 
برخ��وردار اس��ت. متقاض��ی اس��تخدامی ک��ه ظاه��ری مرت��ب 
و تمی��ز نداش��ته باش��د و رن��گ آمی��زی متناس��بی را  ب��رای 
پوش��ش خ��ود انتخ��اب نک��رده باش��د، ممک��ن اس��ت در کار 

خ��ود نی��ز نظ��م و ترتی��ب و آراس��تگی نداش��ته باش��د.
*  منبع: استخدام یک کارمند نوشته لیندا هیل
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ساختار سالن های سینمایی  با
 توجه به پیشرفت های تکنولوژی 

    در سیس��تم ص��دای فراگی��ر)Surround Sound( س��ه بلندگو    .  مسعود تذهیبیتصویر و صدا
در مرک��ز و چپ و راس��ت در پش��ت پرده نمایش ق��رار دارد. این 
پ��رده ب��زرگ نق��ره ای اس��ت ک��ه ن��ور را بهت��ر بازت��اب می ده��د 
و دارای س��وراخ های ری��زی  اس��ت ت��ا ه��م ص��دا از آن عب��ور 
کن��د و ه��م دچ��ار ل��رزش نش��ود؛ Sub Woofer ه��ا در قس��مت 
مرک��زی پایی��ن پ��رده روی زمی��ن ق��رار می گیرن��دو اضاف��ه ب��ر 
ای��ن،  روی دیواره��ای جانب��ی س��الن نمای��ش و دی��وار روبروی 
پ��رده نمای��ش تع��داد مناس��ب بلندگ��و که محاس��به ش��ده اس��ت،  
در فاصل��ه و ارتف��اع مناس��ب ق��رار دارد. پخ��ش ص��دا در تم��ام 
جه��ات ص��ورت می گی��رد و در محاس��به آکوس��تیک س��الن های 
س��ینما تأثی��ر زی��ادی خواه��د داش��ت،  بدی��ن معنی ک��ه عای��ق 
ک��ردن صوت��ی س��الن در مقاب��ل صداه��ای بی��رون س��الن ب��ه 
داخ��ل و از داخ��ل ب��ه خ��ارج و پ��س از ای��ن مرحل��ه در توزی��ع 
مناس��ب ص��دا در داخ��ل س��الن در نظ��ر گرفت��ه می ش��ود ک��ه در 
ش��کل هندس��ی و حجم��ی س��الن نمای��ش در ط��ول،  ع��رض و 

ارتف��اع نی��ز تأثیرگ��ذار اس��ت .

در ای��ن س��الن بای��د صداه��ای ب��ا دس��ی بل پایی��ن ه��م قاب��ل 
ش��نیدن باش��د. در طراح��ی،  مس��ائل مرب��وط ب��ه تأسیس��ات 

مکانیک��ی الزام��اً ضرورت های��ی را بوج��ود م��ی آورد.

تأسیس��ات مکانیک��ی س��الن ها بای��د هماهن��گ ب��ا مس��ائل 
ص��دا باش��د . ج��دا از  پیش بینی های��ی ک��ه توس��ط مهندس��ین 
تأسیس��ات ب��رای تأمی��ن ه��وای مناس��ب  ص��ورت می گی��رد ، 
دریچه ه��ای پرت��اب ه��وا بای��د حداق��ل ص��دا را داش��ته باش��ند. 
ای��ن دریچه ه��ا بای��د در فاصل��ه مناس��بی از بلندگوه��ا ق��رار 
گیرن��د ت��ا چنانچ��ه صدای��ی در ح��دود 40 دس��ی بل از آنه��ا 

خ��ارج  ش��ود،  مزاح��م ص��دای بلندگوه��ا نباش��د.

ب��ه خص��وص در موق��ع روش��ن و خام��وش ش��دن، چنانچ��ه 
سیس��تم تأسیس��ات مکانیک��ی ب��ا پخ��ش صداه��ای ضعی��ف 

هم��راه باش��د، ناخوش��ایند اس��ت.

 بهتری��ن ش��کل قرارگی��ری دریچه ه��ای پرت��اب ه��وا در س��قف 
اس��ت، زی��را ه��م فاصل��ه مناس��ب ب��ا بلندگوه��ا دارد و ه��م از 
تماش��اچیان دور اس��ت و دریچ��ه برگش��ت ه��وا بهت��ر اس��ت در 
دیواره��ای جانب��ی ق��رار گی��رد . البت��ه دریچه ه��ای پرت��اب و 
برگش��ت، بای��د فاصل��ه مناس��بی حداق��ل 4 مت��ر از پ��رده نقره ای 
داش��ته باش��ند ت��ا کمت��ر روی آن ه��ا غب��ار بنش��یند. مهندس��ین 
تأسیس��ات،  هماهن��گ ب��ا معم��اری داخل��ی و ب��ا توج��ه ب��ه امور 

ف��وق،  مس��ائل مرب��وط تهوی��ه س��الن را انج��ام خواهن��د داد.

نکت��ه دیگ��ر، آن ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه مط��رح ب��ودن ابع��اد ب��زرگ 
پ��رده ن��وع س��اختار گرادن ه��ا و آرای��ش صندلی ه��ا بای��د ب��ه 
نح��وی باش��د ک��ه هم��ه تماش��اگران ب��ه خوب��ی ق��ادر ب��ه دی��دن 
تم��ام پ��رده نمای��ش باش��ند و در عی��ن ح��ال یک صدای یکس��ان 
در قس��مت های س��الن توزی��ع ش��ود.در ای��ن حال��ت ب��رای 
داش��تن پ��رده ب��زرگ، ان��دازه مناس��ب از ک��ف س��الن ت��ا خ��ط 
زی��ر پ��رده 120 س��انتیمتر ت��ا حداکث��ر 160 س��انتیمتر اس��ت ت��ا 
بت��وان ب��ا توج��ه ب��ه زاوی��ه دی��د تماش��اگران ردی��ف جل��و ک��ه 
تاب��االی پ��رده حداکثر)45درج��ه( اس��ت ارتف��اع بیش��تری ب��رای 
پ��رده در نظ��ر گرف��ت ک��ه در نتیج��ه ط��ول آن ه��م بزرگت��ر 
می ش��ود. نس��بت ابع��اد پ��رده وای��د اس��کرین ک��ه در ح��ال 
حاض��ر مت��داول اس��ت و نس��بت ط��ول و ع��رض آن )1/85 : 1(

ی��ا)9 : 16( اس��ت. ب��رای نمای��ش فیلم ه��ای ب��ا ابع��اد کاس��یک 
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 از 1/33 : 1 تا 2/35 : 1 قابل استفاده است.

ب��رای تنظی��م تناس��بات س��طح پ��رده ب��رای اندازه ه��ای متف��اوت 
فیل��م از پ��رده ماس��کینگ س��یاه اس��تفاده می ش��ود ک��ه از ات��اق 
کنت��رل، س��طحی را ک��ه بای��د در ب��اال و پایی��ن و در کناره ه��ای 

پ��رده پوش��یده ش��ود، کنت��رل می ش��ود.

مس��ئله بس��یار مه��م دیگ��ری ک��ه بای��د ب��ه آن توج��ه داش��ت 
موض��وع اس��تفاده معل��والن از ای��ن ن��وع س��الن ها اس��ت.در ای��ن 
ن��وع س��الن ها ک��ه پلکان��ی هس��تند بای��د ردی��ف خاص��ی را ک��ه 
بهتری��ن زاوی��ه دی��د را ب��رای معل��والن فراه��م می س��ازد،  در 
نظ��ر گرف��ت. بای��د معل��والن بتوانن��د از بی��رون س��الن ب��ا چ��رخ 
خ��ود ب��ه ای��ن ردی��ف اختصاص��ی وارد و ی��ا از آن خ��ارج 
ش��وند و ع��رض ای��ن ردی��ف بای��د بزرگت��ر و ترجیح��اً دو براب��ر 

ردیف ه��ای معمول��ی باش��د و بهت��ر اس��ت کمت��ر از 2 مت��ر 
نباش��د ت��ا معل��والن بتوانن��د براحت��ی ب��ا چ��رخ خ��ود در آنه��ا 
حرک��ت کنن��د و در ج��ای خ��ود ق��رار گیرن��د و در همی��ن ح��ال، 
مجب��ور نباش��ند از روی صندل��ی خ��ود بلن��د ش��وند و بتوانن��د 
ه��م از صندل��ی موج��ود س��الن و ه��م از صندل��ی خود اس��تفاده 
نماین��د و در موق��ع ب��روز حادث��ه س��ریعاً بتوانند از س��الن با رمپ 

تعبی��ه ش��ده ب��رای آنه��ا از س��الن خارج ش��وند.

 نکت��ه دیگ��ر اینک��ه ب��ا توج��ه ب��ه محدودیت ه��ای حرکت��ی بای��د 
زاوی��ه دی��د تماش��اگران معل��ول ب��ه ب��االی پ��رده و کناره ه��ای 
آن بی��ش از 30درج��ه نباش��د)برای تماش��اگر معمول��ی ای��ن 

زاوی��ه حداکث��ر 45 درج��ه اس��ت(.

ج��دا از اس��تفاده معل��والن در ش��رایط خاص��ی ک��ه برنامه های��ی 
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ج��دا از اس��تفاده معل��والن در ش��رایط خاص��ی ک��ه برنامه هایی 
مانن��د س��خنرانی ی��ا برگ��زاری س��مینار باش��د، می ت��وان ب��رای 

اس��تفاده میهمان��ان وی��ژه از ای��ن بخ��ش اس��تفاده نمود.

بدیه��ی اس��ت توج��ه ب��ه ای��ن م��وارد، محدودیت های��ی را در 
طراح��ی س��اختار س��الن های س��ینما بوج��ود م��ی آورد. ب��رای 

نمون��ه ی��ک س��الن س��ینمایی درس��ت ب��ا معیاره��ای جدی��د ک��ه 
در س��ال 2005 در لن��دن س��اخته ش��ده و تم��ام ای��ن م��وارد در 
آن در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اس��ت در تصوی��ر دی��ده می ش��ود.

در ای��ن س��الن وضعی��ت قرارگی��ری تماش��اگران را نس��بت ب��ه 
پ��رده می ت��وان دی��د.

مس��ئله دیگ��ر، زاوی��ه پرت��اب تصوی��ر از دس��تگاه پرت��اب فیل��م 
ب��ر پ��رده نمای��ش اس��ت.در معیاره��ای قدیمی ت��ر زاوی��ه پرتاب 
تصوی��ر ب��ه خ��ط ب��االی پ��رده نی��ز دی��ده می ش��ود ول��ی در 
ح��ال حاض��ر زاوی��ه پرت��اب تصوی��ر از دس��تگاه نمای��ش فیل��م 
ت��ا ب��االی خ��ط ب��االی پ��رده نبای��د بی��ش از صف��ر درجه باش��د.

ب��ا توج��ه ب��ه تع��داد فیلم ه��ای تولی��د ش��ده در س��ال و 
تع��داد فیلم های��ی ک��ه همزم��ان روی اک��ران هس��تند، س��اخت 
مجموعه ه��ای تج��اری، فرهنگ��ی و س��ینمایی ک��ه دارای س��ه 
ت��ا پن��ج س��الن هس��تند،  مناس��ب اس��ت ک��ه البت��ه بای��د ابع��اد 
س��الن ها متف��اوت باش��د ت��ا بت��وان ب��ا توج��ه ب��ه فیلم های��ی 
ک��ه نمای��ش داده می ش��ود و وضعی��ت گیش��ه،  نمای��ش آنه��ا را 

مدیری��ت ک��رد.

مجموعه های��ی ک��ه دارای س��الن های ی��ک ان��دازه هس��تند، از 
نظ��ر اقتص��ادی کمت��ر س��ود  ده��ی دارن��د.

در عی��ن ح��ال ب��ا رعای��ت اس��تانداردهای مورد نظر کمیس��یون 
بن��د 5 اداره کل نظ��ارت و ارزش��یابی معاونت س��ینمایی وزارت 
ارش��اد و س��ازمان آتش نش��انی در س��الن های جدی��د می ت��وان 
از ورودی و خروجی ه��ای مش��ترک اس��تفاده ک��رد،  زی��را در 
س��الن های نمای��ش ک��ه در مجموعه ه��ای تج��اری، فرهنگ��ی 
ق��رار دارن��د، بع��د از نمای��ش فیل��م بعض��ی از تماش��اگران 
مج��دداً ب��ه مجموع��ه برمی گردن��د . در عی��ن ح��ال، وج��ود 
فیلت��ر جداگان��ه ب��رای فضاه��ای ورود و خ��روج تماش��اگران،  
از نظ��ر ساکت س��ازی س��الن و جلوگی��ری از  ورود و خ��روج  

نوره��ای مزاح��م کم��ک زی��ادی می نمای��د.

چنانچ��ه عملک��رد س��الن نمای��ش فق��ط ب��رای س��ینما باش��د،  ب��ا 
توج��ه ب��ه اینک��ه ن��ور زی��ادی الزم نیس��ت، بهت��ر اس��ت  از ن��ور 
س��قفی اس��تفاده نش��ود، زی��را نگه��داری و تعوی��ض المپ ه��ا 
مش��کل اس��ت . ول��ی چنانچ��ه اس��تفاده های دیگ��ر مانن��د 
س��مینار و برگ��زاری مراس��م م��ورد نظ��ر باش��د، بای��د ب��رای 
تأمی��ن روش��نایی کاف��ی از  ن��ور س��قفی اس��تفاده ک��رد ت��ا ب��ه 
می��زان روش��نایی م��ورد نظ��ر دس��ت یاف��ت . در ای��ن حال��ت 
چ��ون عملکرده��ای دیگ��ری نی��ز م��ورد نظ��ر اس��ت، ب��رای 
تعوی��ض المپ ه��ا و نگه��داری بای��د در پش��ت س��قف کاذب، 
گربه روهایی)CATWAY(پیش بین��ی ک��رد، ک��ه البت��ه ای��ن ام��ر 

هزینه ه��ای زی��ادی در برخواه��د داش��ت.

ع��رض حداق��ل اس��تاندارد ردی��ف ه��ای گرادن ه��ا یعن��ی فاصله 
ردی��ف صندلی ه��ا از یکدیگ��ر 90س��انتیمتر ت��ا 120س��انتیمتر 
اس��ت،  ول��ی ترجیح��اً فاصل��ه 110س��انتیمتر تا120س��انتیمتر 
پیش��نهاد می ش��ود. زی��را فاصل��ه 90س��انتیمتر مش��کاتی 
را بوج��ود م��ی آورد مانن��د اینک��ه حداکث��ر بای��د 8ت��ا9 صندل��ی 
بیش��تر ب��رای نشس��تن ط��ی نش��ود و بقی��ه تماش��اگران ه��م 
بای��د موق��ع عب��ور و م��رور ش��خص دیگ��ری از ج��ای خ��ود 
بلن��د ش��وند و در مواق��ع ب��روز حادث��ه،  مش��کل س��از اس��ت.

ول��ی چنانچ��ه فاصل��ه 110 ی��ا 120 باش��د،  دیگ��ر نی��ازی ب��ه 
بلن��د ش��دن تماش��اگران از روی صندل��ی نیس��ت و هرچ��ه 
ق��در فاصل��ه بیش��تر باش��د،  می ت��وان تع��داد صندل��ی متص��ل 
بیش��تری را در ه��ر ردی��ف در نظ��ر گرف��ت و ای��ن ام��ر ب��ه 
طراح��ی  آرای��ش صندل��ی در کل س��الن کم��ک می کن��د و از 
اح��داث راهروه��ای میان��ی در س��الن،  ک��ه بهتری��ن نقط��ه دید را 
نس��بت ب��ه پ��رده داده احت��راز م��ی ش��ود و اح��داث راهروه��ای 
کن��اری کاف��ی خواه��د ب��ود.در عی��ن ح��ال،  در مواق��ع ب��روز 
خط��رات احتمال��ی در ای��ن، حال��ت تخلی��ه از س��الن س��ریعتر 

انج��ام می ش��ود.

در ح��ال حاض��ر،  دیگ��ر ب��رای نمایش فیل��م از آپارات اس��تفاده 
نمی ش��ود و از طری��ق D.CINEMA نمای��ش فیل��م ب��ه ص��ورت 
دیجیتال��ی و E.CINEMA نمای��ش فیل��م بص��ورت الکترونیک��ی 
مت��داول اس��ت  ک��ه دیگر ب��ه فض��ای بزرگی ب��رای آپ��ارات نیاز 
نیس��ت و دس��تگاه نمای��ش ای��ن فیلم ه��ا دارای حج��م کوچک��ی 
اس��ت و کنت��رل آن می توان��د از نقط��ه دیگ��ری ص��ورت گی��رد 
 Negative و Positive و در عی��ن ح��ال از روش نمایش ه��ای

اقتصادی ت��ر اس��ت.

دو سیس��تم نمای��ش فیل��م ک��ه در ای��ران مت��داول نیس��ت و فق��ط 
AT	 و IMAX  جه��ت آش��نایی ب��ه آن اش��اره کوتاه��ی می ش��ود

MOS می باش��د.
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 )Image maximum(  IMAXآی مکس

اب��داع کنن��ده س��الن های س��ینمایی خ��اص و ش��کلی اختصاصی 
ب��رای فیل��م اس��ت. ای��ن ش��یوه،  ان��دازه بس��یار ب��زرگ پ��رده و 

وض��وح بس��یار ب��االی تصوی��ر را دارد.

IMAX ش��رکتی کانادای��ی -  آمریکای��ی اس��ت ک��ه تجهی��زات 
نمای��ش فیل��م متفاوت��ی را داراس��ت و فق��ط در اختی��ار خ��ود 
ش��رکت IMAX اس��ت.  ای��ن ش��رکت ، تجهی��زات خ��ود را 
اخی��ر،  در س��ال های  امان��ت می ده��د.  ب��ه  و  نمی فروش��د 
ش��هرداری مطالعات��ی در جه��ت اح��داث س��الن ب��رای نمای��ش 
ای��ن ش��یوه ب��ه عم��ل آورد ک��ه ناموف��ق ب��ود ، زی��را اختصاص��ًا 
ش��رکت IMAX می توان��د ب��ا ای��ن موض��وع موافق��ت ی��ا مخالفت 
کن��د. در عی��ن ح��ال ب��ه دلی��ل پرهزین��ه ب��ودن و مح��دود ب��ودن 
فیل��م ه��ای تهی��ه ش��ده ب��ا ای��ن ش��یوه،  ای��ن ش��رکت )IMAX(در 

ح��ال حاض��ر در بح��ران مال��ی بس��ر می ب��رد.

 ATMOS اتموس

در ای��ن سیس��تم اضاف��ه ب��ر کانال ه��ای ص��دا از پش��ت پ��رده 
و دیواره��ای جانب��ی و دی��وار روب��روی پ��رده، در س��قف نی��ز 
کانال ه��ای صوت��ی تعبی��ه می گ��ردد.در ای��ن سیس��تم، ص��دای 
موقعیت  ه��ای مختل��ف ب��ه ص��ورت ج��دا ذخی��ره می ش��ود و 
در ترکی��ب و ی��ا ب��ه ص��ورت مج��زا پخ��ش می ش��ود ک��ه دارای 
تکنول��وژی پیچیده ایس��ت و در ح��ال حاض��ر ب��ه نظر نمی رس��د 
در ای��ران ب��ه راحت��ی عمل��ی ش��ود. البت��ه ای��ن سیس��تم ب��رای 

س��ینمای خانگ��ی نی��ز تولی��د ش��ده اس��ت.

نکت��ه آخ��ر اینک��ه ب��ه دلی��ل ال��زام ب��ه اختص��اص فضاه��ای 
فرهنگ��ی در مجموعه ه��ای تجاری در بیش��تر موارد، مهندس��ین 
مش��اور، طراح��ی س��الن های س��ینما را ب��ه متخصصی��ن واگذار 
نک��رده و ب��ا اطاع��ات ناق��ص و قدیم��ی اق��دام ب��ه ای��ن طراح��ی 
می نماین��د ک��ه بع��داً دچ��ار مش��کات ف��راوان م��ی ش��ود، در 
صورت��ی ک��ه اگ��ر در در طبق��ه انتهای��ی فضاه��ای تج��اری و 
توس��ط متخص��ص مربوط��ه طراحی ص��ورت پذیرد، مش��کات 
بع��دی در پ��ی نخواه��د داش��ت و در نتیج��ه، مجموع��ه س��الن ها 

   . و فضاه��ای جنب��ی بهت��ری حاص��ل خواه��د ش��د.

 INTERIOR
 DESIGN
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مسکو شهر خورشید
آن  توصی��ف  از  کلم��ات  ک��ه  اس��ت  ش��هری 
و  س��پید  ه��ای  دی��وار  ش��هر  قاصراند؛مس��کو 
گنبده��ای طای��ی است.س��بک معم��اری ب��ه کار رفته 
در باف��ت ش��هر و همچنی��ن بناه��ای منحص��ر به فرد 
آن ، مس��کو را ب��ه یک��ی از زیب��ا تری��ن و مع��روف 
تری��ن ش��هر ه��ای جه��ان تبدی��ل ک��رده اس��ت. کاخ 
کرملین،کلیس��ای س��نت باس��یل،میدان س��رخ و.... از 
جمل��ه جاذب��ه ه��ای دیدن��ی ای��ن ش��هر هس��تند ک��ه 
ه��ر ک��س را ب��ا ه��ر فرهن��گ و زبان��ی ب��ه تماش��ای 
 Spartak و Luzhniki خ��ود م��ی کش��انند.دو اس��تادیوم
میزب��ان مس��ابقات افتتاحی��ه ،نیم��ه نهای��ی و فین��ال 
ج��ام جهان��ی فوتب��ال در مس��کو خواهن��د ب��ود.

Saint Petersburg

سن پترزبورگ
شفق شمال

   یک��ی از پ��ر نق��ش و ن��گار تری��ن ش��هر ه��ای 
مس��کو  از  پ��س  ش��هر  بزرگتری��ن  و  روس��یه 
است.ش��ب ه��ای سفیدس��ن پترزب��ورگ یک��ی از 
دیدن��ی تری��ن جاذب��ه ه��ای ای��ن ش��هر اس��ت ک��ه 
بازدی��د کنن��دگان را از سراس��ر جه��ان ب��ه تماش��ا 
م��ی کش��اند.از جاذب��ه ه��ای ای��ن ش��هر م��ی 
ت��وان ب��ه م��وزه هرمیتاژ،تئات��ر مارینس��کی،کاخ 
پترهوف،کلیس��ای مش��هور س��ن پترزب��ورگ و.... 
اش��اره نمود.اس��تادیوم Krestovsky میزبان مسابقات 
برگ��زار ش��ده در س��ن پترزب��ورگ خواهدب��ود 
نی��ز هس��ت.  FC Zenit تی��م فوتب��ال  ک��ه خان��ه 

   لژنیکی آرنا-  مسکو

ظرفیت : 81000 نفر

هزینه ساخت : 20 میلیارد روبل، معادل 1300 میلیارد تومان

تاریخ افتتاح : می 2017

اصلی تری��ن اس��تادیوم فوتب��ال روس��یه، ک��ه پی��ش از ای��ن 
»لنی��ن« ن��ام داش��ته، م��ورد بازس��ازی ق��رار گرفت��ه ت��ا در ج��ام 
جهان��ی ب��ه عن��وان بزرگ تری��ن اس��تادیوم م��ورد اس��تفاده ق��رار 
گی��رد. از همی��ن ح��اال می ت��وان پیش بین��ی ک��رد ک��ه فین��ال ج��ام 

در ای��ن ورزش��گاه برگ��زار ش��ود.

 .   

 ورزشگاههای جام جهانی
 روسـیه در یـک نـگاه
شی گرد آورندگان : فرانک دارایی - علی بدیع
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   کازان آرنا – کازان

 ظرفیت : 45000 نفر
 هزینه ساخت : 14 میلیارد روبل، معادل 970 میلیارد تومان

 تاریخ افتتاح : آگوست 2014
کازان در جمهوری تاتارستان واقع شده است، جایی که 

بیشترین جمعیت مسلمان روسیه را در خود جای داده است. 
این استادیوم که چند وقتی است کار بازسازی آن به پایان 
رسیده، حدود یک ماه است که به بهره برداری رسیده است. 

ورزشگاه کازان، استادیوم اصلی تیم روبین کازان است.

  اسپارتاک آرنا )اوتکریتی آرنا(  -  مسکو

ظرفیت : 42000 نفر )44000 نفر در جام جهانی 2018(

هزینه ساخت : 15 میلیارد روبل، معادل 1000 میلیارد 
تومان

تاریخ افتتاح : سپتامبر 2014

ورزش��گاه  اولی��ن  آرن��ا،  اس��پارتاک  گف��ت  می ت��وان 
خص��وص جام جهان��ی اس��ت ک��ه کار س��اخت آن ب��ه 
پای��ان رس��یده و بتازگ��ی افتت��اح ش��ده اس��ت. 5 س��پتامبر 
و ب��ا ب��ازی دوس��تانه بی��ن تی��م ه��ای اس��پارتاک مس��کو 
و س��تاره س��رخ، ای��ن اس��تادیوم افتت��اح ش��د. همان ط��ور 
ک��ه از ن��ام ای��ن ورزش��گاه پیداس��ت، متعل��ق ب��ه تی��م 

اس��پارتاک مس��کو اس��ت.

   سینارا آرنا - اِکاترینبورگ 

ظرفی��ت : 47000 نف��ر هن��گام برگ��زاری ج��ام جهان��ی، 
33000 نف��ر پ��س از ج��ام

هزین��ه س��اخت : 15 میلی��ارد روب��ل، مع��ادل 1000 میلی��ارد 
ن ما تو

تاریخ افتتاح : 2017

اس��تادیوم مرک��زی ش��هر اکاتریتب��ورگ، ب��زودی م��ورد 
بازس��ازی ق��رار می گی��رد، ت��ا ب��ه عن��وان یک��ی از 12 
اس��تادیوم ج��ام جهان��ی م��ورد اس��تفاده ق��رار گی��رد. 
البت��ه ص��رف ای��ن هزین��ه س��نگین ب��رای ورزش��گاهی ک��ه 
چن��دان ه��م فرس��وده و غیرقاب��ل اس��تفاده نب��وده، بس��یار 

م��ورد انتق��اد ق��رار گرفت��ه اس��ت.

 زنیت آرنا -  سن پترزبورگ 

ظرفیت : 69000 نفر

میلی��ارد روب��ل، مع��ادل 2400   35 : هزین��ه س��اخت 
میلی��ارد توم��ان

تاریخ افتتاح : ژوئن 2016

در  م��ارا«  »مک��س  جزی��ره  در  ورزش��گاه  ای��ن 
س��ن پترزبورگ در ح��ال س��اخت ب��وده و می ت��وان گف��ت 
گران تری��ن پ��روژه درح��ال س��اخت جام جهان��ی 2018 
اس��ت. ب��ا وج��ود اینک��ه گفت��ه می ش��ود ای��ن اس��تادیوم 
ب��رای باش��گاه زنی��ت س��ن پترزبورگ س��اخته ش��ده و 
طبیعت��ًا ن��ام آن »زنی��ت« خواه��د ب��ود، ویتال��ی میان��و، 
یک��ی از اعض��ای ش��ورای ش��هر س��ن پترزبورگ، »ب��ه 
پاسداش��ت نق��ش پوتی��ن در س��اخت روس��یه م��درن«، 
پیش��نهاد کرده اس��ت ک��ه ای��ن ورزش��گاه را »پوتی��ن 

آرن��ا« ن��ام گ��ذاری کنن��د.
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  سامارا آرنا - سامارا 

ظرفیت : 45000 نفر

هزین��ه س��اخت : 13 میلی��ارد روب��ل، مع��ادل 900 میلی��ارد 
توم��ان

تاریخ افتتاح : 2017

ابت��دا ق��رار ب��ود ای��ن ورزش��گاه در کن��ار رودخان��ه ول��گا 
س��اخته ش��ود، ام��ا ب��ه دلی��ل ب��اال رفت��ن هزین��ه س��اخت، ای��ن 
پ��روژه ب��ه مح��ل دیگ��ری انتق��ال پی��دا ک��رد. ای��ن ورزش��گاه 
لح��اظ  ب��ه  جام جهان��ی  ورزش��گاه  جذاب تری��ن  تقریب��ًا 
س��اخت خواه��د ب��ود. امی��دوارم تی��م مل��ی کش��ورمان ه��م 

در ای��ن ورزش��گاه زیب��ا ه��م ب��ه می��دان ب��رود.

 

  بالتیک آرنا -  کالینینگراد

ظرفی��ت : 45000 نف��ر در ط��ول ج��ام جهان��ی، 30000 نف��ر 
پ��س از ج��ام

هزین��ه س��اخت : 15میلی��ارد روب��ل، مع��ادل 1000 میلی��ارد 
توم��ان

تاریخ افتتاح : 2017

مش��کل اصل��ی ب��ر س��ر راه س��اخت ای��ن مجموع��ه، باتاق��ی 
ب��ودن زمی��ن منطق��ه اس��ت. اقلی��م جغرافیای��ی ای��ن منطق��ه 
دارای ش��ن های روان ف��راوان ب��ه هم��راه ب��ارش دائم��ی 
ب��اران اس��ت ک��ه همی��ن مس��اله باع��ث س��خت ش��دن س��اخت 

ای��ن ورزش��گاه شده اس��ت.

   یوبیلینی آرنا -  سارانسک 

ظرفی��ت : 45000 نف��ر در ط��ول مس��ابقات ج��ام جهان��ی، 
3000 نف��ر پ��س از آن

هزین��ه س��اخت : 13.5 میلی��ارد روب��ل، مع��ادل 950 میلی��ارد 
توم��ان

تاریخ افتتاح : 2017

یک��ی دیگ��ر از ورزش��گاه های زیب��ای جام جهان��ی 2018 
اس��ت ک��ه پیش بین��ی می ش��ود میزب��ان مس��ابقات حس��اس 

خواه��د ب��ود.

  لِوبِردون آرنا - روستف اون دون

ظرفی��ت : 45000 نف��ر در ج��ام جهان��ی، 35000 نف��ر بع��د از 
ج��ام

هزین��ه س��اخت : 15 میلی��ارد روب��ل، مع��ادل 1000 میلی��ار 
توم��ان

تاریخ افتتاح : 2017

ش��روع س��اخت آن اع��ام ش��ده و ب��ا توج��ه ب��ه فراه��م 
ب��ودن ش��رایط، ب��ه نظ��ر می آی��د پ��روژه ب��دون مش��کل 

ش��روع ش��ده و ب��ه پای��ان برس��د.
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   استادیوم المپیک فیشت - سوچه

ظرفیت : 40000 نفر

هزینه ساخت : 15 میلیارد روبل، معادل 1000 میلیارد تومان

تاریخ افتتاح : نیمه دوم 2016

س��وچی،   2014 زمس��تانی  المپی��ک  برگ��زاری  هن��گام 
ای��ن ورزش��گاه ب��ه عن��وان ورزش��گاه اصل��ی مس��ابقات 
م��ورد اس��تفاده ق��رار گرف��ت. پ��س از پای��ان مس��ابقات، 
ایج��اد  قص��د  ب��ه  و  ش��ده  تعطی��ل  ورزش��گاه  ای��ن 
تغیی��رات و متح��رک ک��ردن س��قف آن، م��ورد بازس��ازی 
قرارگرفته اس��ت. نکت��ه جال��ب اینجاس��ت ک��ه ش��هر س��وچی، 
هی��چ تی��م فوتبال��ی در لی��گ برت��ر روس��یه نداش��ته و عم��ًا 
ای��ن ورزش��گاه غی��ر از زم��ان برگ��زاری ج��ام جهان��ی، ب��ا 

اس��تفاده اس��ت

ولگوگراد آرنا -  ولگوگراد

ظرفی��ت : 45000 نف��ر در ج��ام جهان��ی 2018، 35000 
نف��ر پ��س از ج��ام

هزین��ه س��اخت : 15 میلی��ارد روب��ل، مع��ادل 1000 
میلی��ارد توم��ان

تاریخ افتتاح : 2018-2017

آخری��ن اس��تادیومی ک��ه ب��ه ج��ام جهان��ی 2018 
خواه��د رس��ید، ورزش��گاه ولگوگ��راد خواهد ب��ود. این 
ورزش��گاه ب��ا بازس��ازی اس��تادیوم فعل��ی »روت��ور« 
س��اخته خواه��د ش��د، ب��ا ای��ن ح��ال هزین��ه س��اخت  آن 
مع��ادل س��اخت ی��ک ورزش��گاه کام��ل اس��ت، چ��ون 
عم��ًا ورزش��گاه فعل��ی کام��ًا تخری��ب خواه��د ش��د. 
البت��ه نتیج��ه نهای��ی کار، خب��ر از اس��تادیومی بس��یار 

زیب��ا می ده��د.

24 خرداد - 24 تیر 1397
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تینا بدیع

ببخشيد ، سكه داريد ؟
وصل نخواهد کرد ...ديگر ما راهب آن روزاه ،رد چیه گوشی تلفنیافسوس چیه سكه اى ،تو هم دنبال سكه ميگردىمی دانمکرده اندمی دانم آن خاطره اه كوچ با عشق دور هم جمع می کردهک همه ى ما راهب کرسی و بخارى نفتیهب زمستانی هک با زمین قهر نبودهب زنگ اهى تفريح مدرهسهب نیمکت اهى رپ از يادگارىهک خنده اهى مرا فراموش کردههب مسیر مدرهس امهب دوچرهخ خسته اممی خواهم زنگ زبنمهب دل اهى زبرگهب هم بازيهاى بچگیهب كوهچ اهى كودكیهب جوانی ماردمهب محل كار پدرمهب آن روزاهزبنممی خواهم هب گذشته اه زنگ 

ببخشید ، سکه دارید ؟

می خواهم به گذشته ها زنگ بزنم

به آن روزها

به محل کار پدرم

به جوانی مادرم

به کوچه های کودکی

به هم بازیهای بچگی

به دل های بزرگ

می خواهم زنگ بزنم

به دوچرخه خسته ام

به مسیر مدرسه ام

که خنده های مرا فراموش کرده

به نیمکت های پر از یادگاری

به زنگ های تفریح مدرسه

به زمستانی که با زمین قهر نبود

به کرسی و بخاری نفتی

که همه ی ما را

با عشق دور هم جمع می کرد

می دانم آن خاطره ها کوچ کرده اند

می دانم

تو هم دنبال سکه میگردی

افسوس هیچ سکه ای ،

در هیچ گوشی تلفنی

دیگر ما رابه آن روزها ،

وصل نخواهد کرد ...

نفــس فیلم��ی ب��ه کارگردان��ی و نویس��ندگی نرگ��س آبی��ار 
و تهیه کنندگ��ی محمدحس��ین قاس��می، اب��وذر پورمحم��دی و 
ش��رکت نورتاب��ان محص��ول س��ال 1394 اس��ت. ای��ن فیل��م در 
تاری��خ 19 آب��ان 1395 در س��ینماهای ای��ران اک��ران ش��ده اس��ت.

پرس��ه ها و روزمرگی ه��ای دخترک��ی خیالب��اف در آس��تانه ی 
بل��وغ و ت��اش بی وقف��ه ی او ب��رای کش��ف جه��ان هس��تی ت��ا 
زندگ��ی را ب��ا تم��ام ش��یرینی و تلخ��ی، یک نف��س ب��ه س��بک 
خ��ودش تجرب��ه کن��د. »به��ار« قصه ه��ای عامیان��ه را تحری��ف 
می کن��د ت��ا در ترکی��ب ب��ا وقای��ع جامع��ه ای در ح��ال گ��ذار ب��ه 
زندگ��ی اش معن��ا ده��د. زندگ��ی کوت��اه به��ار در دو بزن��گاه تاریخ 
معاص��ر ای��ران می گ��ذرد. انق��اب و جن��گ، وقای��ع عظیم��ی ک��ه 
بافاصل��ه دوس��اله رخ می ده��د، بااینک��ه ای��ن وقای��ع تاریخ��ی در 
مت��ن دنی��ای خیال انگی��ز به��ار در حاش��یه ق��رار می گیرن��د ام��ا 
درنهای��ت جن��گ، ب��ا قطعی��ت تم��ام، واقعی��ت مختوم��ش را ب��ه 

خی��ال س��رکش ای��ن دخت��رک، تحمی��ل می کن��د.
نف��س ب��رای نمای��ش در بخ��ش س��ودای س��یمرغ س��ی و 
چهارمی��ن دوره جش��نواره فیل��م فج��ر پذیرفت��ه ش��ده اس��ت؛ 
و دو جای��زه بهتری��ن بازیگ��ر نق��ش مکم��ل زن ب��رای ش��بنم 
مقدم��ی و جای��زه بهتری��ن فیل��م در بخ��ش ن��گاه مل��ی را بدس��ت 
آورده اس��ت. ب��ازی و گری��م پانت��ه آ پناهی ه��ا در فیل��م نف��س از 
دی��د منتق��دان س��ینمایی بس��یار چش��مگیر ب��ود ام��ا م��ورد توج��ه 
داوران ق��رار نگرف��ت. ای��ن فیل��م ب��ه عن��وان نماین��ده س��ینمای 

ای��ران در اس��کار 2018 معرف��ی ش��د.

نفس در مراسم اسکار 
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ســیمرغ ســپید بــال 
ــوزه هنرهای  ــای م ــی از بن گزارش

معاصرمیلواکــی

فر
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هوشنگ امیر اردالن

   دس��تاوردی دارم از آخری��ن س��فرم در آخری��ن م��اه 
تابس��تان، حاص��ل پرب��ار از س��فری ت��ا آنس��وی م��اوراء 
دریاه��ا و چ��ه زیباس��ت آن هن��گام ک��ه در بازگش��ت؛ 
راه رفت��ه را ب��از می نگ��ری و ای��ن ح��س ب��ا ت��و هم��راه 
رفتن��ش  ب��ه  رفت��ه ای  ک��ه  را  راه��ی  ک��ه  می ش��ود 
می ارزی��ده اس��ت، م��ن بازگش��تم و ب��از نگریس��تم. اکن��ون 
در ای��ن فرص��ت دلخ��واه؛ چش��م اندازهای��م را پی��ش روی 
می نه��م و کن��ار ه��م می چین��م ت��ا در چین��ی خان��ه ذه��ن 

ش��ما گوش��ه ای را از آن خ��ود کن��د.

جائ��ی خوان��ده بودم و جائی نوش��ته بودم تقس��یم ش��ادی 
ب��ا دیگ��ران دش��وارتر از ان��دوه و غ��م اس��ت. آنچ��ه فراه��م 
آورده ام تکه ه��ای درخش��ان از تبل��ور ش��ادی و س��روری 
اس��ت ک��ه در اولی��ن دی��دار ناگهان��ی ب��ا آن س��یمرغ س��پید 
ب��ال س��احل دریاچ��ه میش��یگان ک��ه م��را مس��حور ک��رد- 
حج��م نمادی��ن پرن��ده ای ب��ا ش��کوه ک��ه در نهایت س��تبری 
و اس��تواری- س��بکباری »قاص��دک« و نرم��ی و لطاف��ت 
پ��ر »ق��و« را یافت��ه ب��ود و هرجای��ش را ک��ه می نگریس��تی 
سرش��ار ب��ود از ن��ور و مهربان��ی و آش��نائی و دع��وت، 
ترکیب��ی ب��ود م��وزون- فاخ��ر و آراس��ته ب��ا درون��ی 
پ��اک و خال��ص- بی پیرای��ه و روحان��ی چ��ون شبس��تان 
کلیس��اها و مس��اجد قدیم��ی خودم��ان. در بام��داد اولی��ن 
یکش��نبه- در جم��ع خان��واده ای گ��رد ه��م آم��ده از س��ه 
ق��اره و پ��س از دوازده س��ال ای��ن مواجه��ه دس��ت داد. 
اولی��ن برخ��وردم آمیخت��ه ای ب��ود از تحس��ین، احت��رام و 
در ش��گفت ماندگ��ی، راس��تی را چ��ه می دی��دم ب��ر کران��ه 
نیل��ی س��احل دریاچ��ه پرن��ده ای عظی��م و س��پید؛ ب��ا قامتی 
افراش��ته ب��ال گش��وده ب��ود، درس��ت گفته ان��د ک��ه بی��ن 
ش��نیدن و دی��دن- ایم��ان و اطمین��ان؛ چ��ه تفاوت هاس��ت 
و آن روز آنچ��ه می دی��دم بن��ای م��وزه هنره��ای معاص��ر 
Wis	« در ایال��ت ویسکانس��ین »Milwaukee »میلواک��ی 

cansin« آمری��کا؛ اث��ر خاقان��ه و ک��م نظی��ر س��انتیاگو 
کاالت��راوا »Santiago Calatrava« ب��ود.

هم��ان ش��د ک��ه در تم��ام مدت��ی ک��ه میهم��ان پس��رم آرش 
ب��ودم و ب��ه م��وازات حض��ور در مراس��م وی��ژه ای ب��رای 
او- تقریب��اً ه��ر روز- ه��ر ک��س از م��ن س��راغی می گرف��ت 
بای��د ب��ه ای��ن م��وزه بیای��د ت��ا م��را ببین��د و می دی��د م��رد 
س��پید م��وی مش��تاقی را ک��ه در گوش��ه و کن��ار- داخ��ل 
و خ��ارج و زی��ر و ب��االی ای��ن بن��ا در جذب��ه و مکاش��فه 
اس��ت. ت��ا آنج��ا ک��ه بان��وی میانس��ال راهنم��ای م��وزه 

ک��ه تف��اوت رفت��ار م��را ب��ا س��ایر بازدیدکنن��دگان دی��ده 
ب��ود جائ��ی نزدیک��م آم��د، م��ن ش��تابزده و پ��ر از ش��وق 
طراح��ی می ک��ردم، در واق��ع نی��ت ب��ه طراح��ی ب��ه آن 
ص��ورت ک��ه معم��ول اس��ت و س��الیان در آن تجرب��ه 
ن��ور  س��لول های  می خواس��تم  نداش��تم،  اندوخت��ه ام 
نگاه��م را- دمی��دن دم و ب��ازدم نفس��م را و طپی��دن دل 
ش��یدایم را ب��ا کلم��ات زری��ن ای��ن ش��عر مجس��م و ب��ا ت��ک 

آواه��ای ای��ن تران��ه آس��مانی پیون��د بزن��م.

بان��وی راهنم��ا کن��ار دس��تم رس��یده و ب��ا نی��م نگاه��ی ب��ه 
یادداش��ت های خط��ی ام- مقاب��ل را نگریس��ت ت��ا کارم را 

ب��ا اص��ل چش��م ان��داز مقایس��ه کن��د.

کنجکاوی��ش قویت��ر از ماحظ��ه کاری��ش ب��ود- پرس��ید: - 
ش��ما کجائ��ی هس��تید، تنه��ا چی��زی را ک��ه بای��د می گفت��م 
گفت��م:... ش��رقی هس��تم، بی اختی��ار و بافاصل��ه در تق��ارن 
لحظ��ه ای از خاط��ره ای دور و نزدی��ک ب��ه 21 س��ال قب��ل 
ق��رار گرفت��م و خ��ود را در کاف��ه LAMBADA در اس��پانیا 
دی��دم، یک��ی از آن عصره��ای دلتن��گ و ب��ه انته��ا رس��یده 
یکش��نبه و چی��زی ش��بیه عصره��ای جمع��ه و نمی دان��م 
چ��را همیش��یه عصره��ای دلگی��ر ب��ه ای��ن روزه��ا می افت��د.

از هیاه��و دود و دم و رف��ت آم��د ص��دای آواز و گیت��ار 
فامینگ��و و همهم��ه برخاس��ته از مس��ابقه فوتب��ال و 
مجادل��ه ب��ر س��ر ب��رد و باخ��ت و پرچانگ��ی زن ثمی��ن و 
خوش��روی صاح��ب کاف��ه با پش��ت پیش��خوان نشس��تگان 
هی��چ نمی ش��نیدم و تنه��ا و مچال��ه و زی��ر آوار س��نگین 
غ��م ن��ان – ب��ا قه��وه س��رد ش��ده- روی کاغ��ذ کاه��ی 
ک��ه ب��ه ج��ای دس��تمال س��فره روی می��ز په��ن ب��ود 
خ��ط می کش��یدم و ی��ادم نیس��ت چ��ه می کش��یدم، ه��ر 
چ��ه ب��ود کن��ار دس��تی ام را متوج��ه ک��رد، خودمان��ی و 
 A« :- ب��ا ضمی��ر دوم ش��خص پرس��ید کجائ��ی هس��تی؟
Donde Wenir«، آنج��ا ه��م گفتم ش��رقی هس��تم. در برق 
نگاه��ش ذکاوت و صفائ��ی ب��ود ک��ه ح��س ک��ردم می توانم 
ب��ه او اعتم��اد کن��م. ب��ا س��یگار ب��رگ الی دندان و تبس��می 
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* برگرفته از فصلنامه »معماری و شهرسازی« شماره 93 /92   مهرگان 1387

* بهرام عزیزی همکار ارجمند و جوان من- از تو سپاسگزارم.   

  پرس��ید اس��مت چیس��ت؟ گفت��م: »هوش��نگ«. مکث��ی ک��رد 
و نگاه��ی ب��ه ب��اال انداخ��ت و ب��ا فاصل��ه و آرام ب��ا خ��ود 
تک��رار ک��رد: - Hoo… )ب��ا فاصل��ه( –CHANG... ن��ام چین��ی 
اس��ت، ام��ا ش��بیه چینی ه��ا نیس��تی. گفت��م چ��را هس��تم... 

آنه��ا چشمهاش��ان تن��گ اس��ت؛ م��ن- دل��م.

ه��ورا و ش��ادی گل تی��م محب��وب ادام��ه گف��ت و گویم��ان را 
در ه��م پیچی��د و م��ن دوب��اره ب��ه دهلی��ز تاریک اندیش��ه های 
ه��زار بن��د بازگش��تم. وقت��ی رفت��م پ��ول قه��وه ام را بپ��ردازم 
صاح��ب کاف��ه گف��ت: قب��ًا حس��اب ش��ده اس��ت. ای��ن خاطره 
را ب��ا تم��ام س��ادگی اش به عن��وان همدل��ی و درک یک ارزش 
انس��انی از کس��ی ک��ه اص��ًا م��را نمی ش��ناخت همیش��ه ب��ه 
ی��اد دارم. ح��اال ای��ن س��پید م��وی ش��رقی که اس��مش ش��بیه 
نام ه��ای چین��ی اس��ت ام��ا خ��ودش ش��بیه چینی ه��ا نیس��ت 
– ام��روز ب��ا دل��ی گش��اده دس��تاورد  خ��ود را و س��فره 

ش��ادی خ��ود را ب��ا همراه��ان و همدالن��ش می گس��تراند.

اولی��ن چه��ره ای ک��ه شایس��ته ای��ن مش��ارکت ق��رار گرف��ت 
معم��ار جوان��ی ب��ود ک��ه ب��ا آرام��ش و نرمش��ی دلپذی��ر در 
مح��دوده کارش واق��ع در بخ��ش جنوب��ی آتلی��ه معم��اری 
م��ا ک��ه ب��ه آن محل��ه ش��مالی می گوین��د درس��ت نقط��ه 
مقاب��ل و در ب��االی آتلی��ه- جائ��ی ک��ه »پاچ��ال« کاری م��ن 
اس��ت و هم��کاران ب��ه آن محل��ه جنوب��ی می گوین��د ب��ا ه��م 
کار می کنی��م. ه��ر وق��ت از کن��ار می��ز کارش می گ��ذرم 
می بین��م س��ر ب��ه زی��ر و نجی��ب ب��ا آرام��ش ی��ک برک��ه- 
ت��ودار و فک��ور ب��ه ح��ل و فص��ل ذهنیات��ش می پ��ردازد و 
چ��ه ب��ا معن��ا و پخت��ه و ش��یرین خ��ط می کش��ید. باالخ��ره 
ه��ر چ��ه باش��د پ��س از س��الها تجرب��ه، تف��اوت »س��ره« را 
از »ناس��ره« خ��وب می شناس��م. در ناصی��ه اش جوه��ره ای 
دی��دم و ب��ه دل��م آم��د ی��ادگار کوچک��ی را ک��ه از بوتی��ک 
م��وزه ب��ا خ��ود آورده ب��ودم تقدیم��ش کن��م هم��راه ب��ا 
پیش��نهاد مش��ارکت در ت��دارک و س��ر و س��امان دادن ای��ن 
گ��زارش. ب��ا فروتن��ی و گش��اده روئ��ی اس��تقبال ک��رد. اینجا 

بای��د از او سپاس��گزار باش��م ک��ه تدوی��ن و آماده س��ازی و 
آراس��تن تصاوی��ر و متن ه��ا را تحق��ق بخش��ید. اگ��ر هم��ت 
او نب��ود ای��ن خاط��ره و ای��ن دس��ت نوش��ته ه��م ب��ه بس��یار 
یادداش��ت های دیگ��رم ک��ه سالهاس��ت خ��اک می خورن��د و 

از ی��ادم رفته ان��د می پیوس��ت.
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