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a t e c . c o n s u l t a n t s

محمد حسن بدیع

بشـ�ر از بـ�دو پیدایـ�ش در اندیشـ�ه سـ�رپناه بـ�رای خـ�ود
ب��وده تــا ازگزنــد کرمــا و ســرما و حیوانــات درنــده در
امــان باشــد .اولیــن ســرپناه هــا ،غارهــا و شــکاف هــای
طبیعــی درون صخــره هــا و در شــرایطی بــاالی درختــان
بـ�ود ،تــا آن کــه ســرانجام ،اندیشــه ســاختن در او پدیــدار
گردیــد و بــه تدریــج و بــا تکاملــی کــه پیــدا کــرد ،توانســت
بــرای آنچــه کــه مــی خواهــد بســازد ،قبــا فکــر کنــد .روی
زمیــن و خــاک شــروع بــه نشــانه گــذاری هایــی بــرای
برپایــی مــاوای خــود کــرد .درابتــدا خــود فکــر مــی کــرد
و خــود نیــز مــی ســاخت و بدیــن ســان بــود کــه توانســت
نقش��ه ای ط��رح کن��د ک��ه پاس��خگوی نیازهای��ش باش��د.
رفتــه رفتــه و بــه منظــور بهبــود ســرپناه ،پــی بــرد کــه
بــرای ســاختن آنچــه اندیشــیده بــه کمــک ســایر همنوعــان
خـ�ود نیــز نیــاز دارد .ایــن نیــاز و همــکاری ســبب شــد تــا
دراســتفاده امکانــات طبیعــی پیرامــون خــود کنجــکاو گــردد
و بتوانــد آنچ��ه را م��ی ســازد ،اس��تحکام بیش��تری بخش��د.
وآرام آرام بـ�ا ایج�اـد مش��اغل مختل��ف و اســتعدادهای
متفــاوت نفراتــی شــکل گرفتنــد تــا بــه تنهایــی و یــا بــه
صــورت گروهــی بــرای ســایر همنوعــان خــود ســاخت و
ســاز کننــد و ایــن روال پــس از ایجــاد جوامــع شــهری و
شــکل گرفتــن انســان شهرنشــین تکامــل حرفــه ای یافــت و
بــا گســترش نیازهــای انســانی کــه دیگــر فراتــر از ســرپناه
بــود و در یــک جامعــه شــهری نیــاز آن احســاس مــی شــد،
بــه ســاخت و ســازهای متنــوع مــورد نیــاز جامعــه شــهری
منجــر گردیــد.
بــا ایــن مقالــه کوشــش کــردم بــه زبانــی
ســاده و در حــد بضاعت محــدود خود،
شــکل گیــری حرفــه مهندســان را کــه
بعدهــا بــه طراحــان و ســازندگان
تفکیــک شــد ،شــرح بدهــم .ایــن دو
قشــر کــه امــروز در جامعــه مــا در
کنــار آســیب پذیرتریــن و بــی دفــاع
تریــن اقشــار جامعــه قــرار
گرفتــه انــد و
بــه

پیام سردبیر

.

سخن نخست
رغــم نیــاز کشــور بــه آن هــا کــه فعــال بــودن شــان مــی
توان��د بــه توســعه و ایجــاد اشــتغال وســیع در همــه
ســرزمین پهناورمنجــر گــردد ،عمــا لطمــات جبــران
ناپذیــری بــه آن هــا تحمیــل گردیــده و بــه رغــم ســخنان
دلگــرم کننــده دولتمــردان ،در عمــل ،مســاعدتی بــه ایشــان
بــرای کاهــش فشــار هــای روزافزونــی کــه بــه ایــن قشــر
ازجامعـ�ه وارد مـ�ی شـ�ود انجـ�ام نمـ�ی گیـ�رد.
در ایــن رهگــذر ،موضــوع ســخنم شــرکت هــای بخــش
خصوصــی مهندســان مشــاور مــی باشــد .در شــرایطی
کــه ایــن شــرکت هــا مطالبــات ســنگینی از بخــش هــای
دولتــی وشــبه دولتــی و خصوصــی دارنــد ،متاســفانه
مشــاهده مــی شــود کــه هیچگونــه تدبیــری کــه انجــام آن
الزامــی و ملمــوس باشــد از ســوی سیاســتگزاران محتــرم
در جهــت پرداخــت ایــن مطالبــات بــه عمــل نمــی آیــد و
حتــی ابتدایــی تریــن مســاعدت هــا کــه مــی توانــد از ســوی
بانــک ه��ا ش��کل بگی��رد ،نی��ز ص��ورت نم��ی پذیــرد .اضافــه
برایـ�ن ،شــوربختانه ضمــن آن کــه ســازمان هــای دارایــی
و تامیــن اجتماعــی نیــز حلقــه فشــار را کامــا تنــگ کــرده
انــد ،تعــدادی از کارفرمایانــی کــه بیشــتر شــامل بخــش
خصوصــی و یــا شــرکت هــای وابســته بــه نهادهــای
دولتــی و نیمــه دولتــی مــی باشــند بــا تاخیــر در پرداخــت
هــای بیمــه و ارزش افــزوده عمــا شــرکت هــای مهندســی
را تحــت فشــار مضاعــف مــی گذارنــد ،زیــرا ادارات دارایــی
و شــعب تامیــن اجتماعــی ،شــرکت هــای مهنــدس مشــاور
را در قبــال خــود مســئول مــی داننــد کــه ایــن عیــن
بـ�ی عدالتـ�ی اسـ�ت.
مــا بــا ایــن امیــد بــه راه خــود ادامــه مــی
دهیــم کــه دولــت محتــرم جدیــد بــا رویکــرد
جــدی نجــات بخــش خصوصــی ،بــا تدویــن
مصوبــات و بخــش نامــه هایــی مشــکل خیــل
عظیــم شــرکت هــای مهنــدس مشــاور را کــه
تعــداد زیــادی از آن هــا بــه شــدت تحلیــل
رفتــه انــد و بــا بدهــی هــای کالن دســت
و پنجــه نــرم مــی کننــد ،گــره
گشــایی نماینــدـ.

.
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مهنــدس حســین درکــی از فــارغ التحصیــان دوره هــای
اولیــه دانشــکده هنرهــای زیبــا بــود کــه بــه اقتضــای آن
زمــان کــه دانشــجویان معمــاری در آتلیــه هــای مختلــف
پخــش مــی شــدند ،وی نیــز در آتلیــه ســیحون و هــم زمــان
بــا بزرگانــی در رشــته معمــاری از قبیــل ایــرج کالنتــری،
حســین شــیخ زیــن الدیــن و علــی اکبــر صارمــی ،هــم آتلیــه
شــد .پــس از پایــان تحصیــات والبتــه در اواســط دوره
تحصیــل بــه همــان شــکل کــه معمــول بــود ،بــه کار و
آمــوزش و تجربــه انــدوزی در دفاتــر معمــاری مشــغول
گردیــد و در نهایــت در مقــام یکــی از مدیــران کل ارشــد بــه
اســتخدام وزارت مســکن و شهرســازی درآمــد .در طــول
خدماتــش در ایــن وزارتخانــه ســفرهای بســیار کاری
انجــام داد کــه همــواره بخشــی از خاطــرات جالــب دوران
زندگــی حرفــه ای اش بــود و همــواره از ایــن ســفرها بــا
بذلــه گویــی و شــیرین گفتــاری خاطــرات شــیرینی را بــرای
همکارانــش بازگــو مــی کــرد.

.

*** با یاد و خاطره همکاری که ناباورانه رفت ***

شــیفتۀ شــمال بــود و همیــن شــیفتگی او
را از مــا گرفــت و چــه ناباورانــه هــم گرفــت.
چگونگــی آشــنائی مــا -بــاز مــی گــردد بــه
تابســتان  1370و آغــاز همــکاری ام بــا
«مهندســین مشــاور آتــک»  .از همــان اوان،
ایشــان عضــو هیئــت مدیــره ســه نفــره «آتــک»
بــود .شــوق فــراوان بــه حرفــه و طراحــی بــود
کــه همــواره او بــه همــان ســبک و ســیاق
آشــنا (بقــول مــا قدیمــی هــا) پشــت میــز کار
خــط مــی کشــید و کنــار دســتش انبوهــی
کاغــذ پوســتی انباشــته بــود .بــا آنکــه پدیــدۀ
نوظهــور کامپیوتــر بــه تازگــی در جامعــه
مهندســی و بــه ویــژه در « آتــک » جــای پایــی
بــاز کــرده بــود؛ ا ّمــا «مهنــدس درکــی» بــه ایــن
شــیوه گرایشــی نشــان نمــی داد و همچنــان بــا
رســم و نشــان گذشــته اش خــو گرفتــه بــود.
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او ســفر را بســیار دوســت مــی داشــت و البتــه ایــن
اشــتیاقش عمدتــ ًا منحصــر یــه ســفرهای زمینــی و بــا
خــودرو بــود .تعبیــری بســیار جالــب در مــورد ســبب
عالقــه اش بــه ســفرهای زمینــی داشــت کــه همــواره در
خاطــرم مانــده اســت .او دلیــل عالقــه اش بــه ســفر زمینــی
را در تنــوع ایــن نــوع ســفرها  ،دیــدن طبیعــت نواحــی
مختلــف توصیــف مــی کــرد وبــا اصطالحــی معمارانــه
در ایــن زمینــه بیــان مــی داشــت و مــی گفــت در ســفر
زمینــی انســان هــر لحظــه پرســپکتیوی متفــاوت از طبیعــت
را مشــاهده مــی کنــد کــه ایــن تعبیــر ،بســیار بــه دل مــن
نشســت.

a t e c . c o n s u l t a n t s

مهنــدس حســین درکــی بنــا بــه دالیــل شــخصی پــس
از ســال هــا خدمــت دولتــی را تــرک کــرد و بــه بخــش
خصوصــی کــه بیشــتر هــم بــا خلــق و خــوی اش همخوانی
داشــت پیوســت .ایشــان چندیــن ســال از ســهامداران یکــی
از معتبرتریــن مهندســان مشــاور کشــور( مهنــدس مشــاور
باونــد) بــود ودر آن جــا بــا اســاتید و پیشکســوتان
ارزشــمند حرفــه ماننــد آقایــان مهنــدس حســین شــیخ
زیــن الدیــن ،مهنــدس ایــرج کالنتــری و مهنــدس زنــوزی
و  . . .همــکاری داشــت .پیوســتن ایشــان بــه آتــک بــه
عنــوان ســهامدار ،بــا تفاهــم هــردو مشــاور باونــد و آتــک
صــورت پذیرفــت و لــذا ایشــان از ســال  1370بــه زمــره
ســهامداران «آتــک» پیوســت و ســال هــا عضــو و رییــس
هیئــت مدیــره شــرکت آتــک بــود.
ایشــان در ســال هــای پایانــی همــکاری بــا آتک ،مســئولیت
امــور قراردادهــا را برعهــده داشــت و بــه ســبب ســخت
کوشــی و وقــت شناســی و همچنیــن احاطــه ی چشــم
گیــری کــه بــه بخشــنامه هــای دولتــی در امــور مشــاوران
داشــت ،در زمینــه پیشــبرد کارهــای قــراردادی بســیار
موفــق عمــل نمــود.
مهنــدس درکــی همچنیــن تــا زمــان حضــورش همــواره بــه
ســبب بــزرگ تــر بــودن شــان بــه لحــاظ ســنی و همچنیــن
احاطــه شــان بــه امــور مدیریتــی ،ریاســت کلیــه مجامــع
عمومــی شــرکت را عهــده دار بــود.

پروژه طرح جامع بندر انزلی  /طراح معمار  :حسین درکی

از خصوصیــات شــخصی نامبــرده مــی تــوان بــه تــوان
بــاالی ســخنوری ،بیــان شــیرین خاطــرات همــراه بــا بذلــه

گویــی هــای بجــا و دلنشــین و بــه ویــژه مطالعــه کتــاب و
تــورق دیــوان اشــعار شــاعران نامــدار قدیــم ایــران و بــه
ّ
ویــژه شــاهنامه فردوســی اشــاره کــرد کــه از عالقــه و
توجــه بــه فرهنــگ و ادب او بــه ســرزمین نشــان داشــت.
در ســال هــای پایانــی عمــر ،آن چنــان کــه خــود مــی گفــت،
مطالعــه شــاهنامه را بــا نگــرش پژوهشــی آغــاز نمــود کــه
متاســفانه ایــن کار ،بــا مــرگ او بــه ســرانجام نرســید.

پروژه مهمان

سرای عسلویه  /طراح

.

معمار  :حسین درکی
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معرفی

آتک بوشهر

.

ATEC
BOUSHEHR

علی رضا رتبه

معرفی دفتر آتک بوشهر

آشــنایی جــدی مــن بــا آتــک از طریــق آقــای دکتــر لقایــی
 اســتاد شهرســازی دانشــگاه تهــران  -بــود .در آن زمــانبیــش از حــدود  7ســال بــود کــه مــن بــا« مشــاور پویــا طــرح »
بــا ســمت طــراح و ســپس مدیــر دفتــر بوشــهر همــکاری
داشــتم .بهــار ســال  1390در جزیــره کیــش بــود کــه آقــای
دکتــر لقایــی ظاهــرا پــس از گفتگویــی کــه بــا آقــای مهنــدس
بدیــع داشــتند ،قــرار گذاشــتند بخــش معمــاری دفتــر کیــش را
کــه درآن ســال هــا بــه دلیــل بــی رونــق شــدن پــروژه هــای
عمرانــی جزیــره چنــد ســالی بــود تعطیــل شــده بــود ،دوبــاره
فعــال کننــد و آقــای دکتــر کــه از ســابقه فعالیــت حرفــه ای
مــن اطــاع داشــت و بیشــتر بخاطــر لطــف و حســن ظنــی
کــه داشــت ،بــه بنــده افتخــار همــکاری داد و البتــه پــس از
مصاحبــه ای کــه آقــای مهنــدس بدیــع بــا آن شــوخ طبعــی،
نــازک بینــی و متانــت ذاتــی ،بــا مــن داشــتند ،همــکاری
بنــده بــا آتــک بــا طراحــی چنــد پــروژه کوچــک در کیــش
شــروع شــد .گرچــه همــکاری دکتــر بــا آتــک ،عمــر طوالنــی
نداشــت ،ولــی بــه دلیــل آشــنایی و ســابقه کار دفتــر بوشــهر
بــا سیســتم هــای مشــاور و تــوان فنــی فراهــم و مســتقر در
دفتــر از همــان مــاه هــای اول ،ایــده ایجــاد دفتــر بوشــهر بیــن
آقــای مهنــدس بدیــع و بنــده مطــرح شــد کــه در ایــن میــان،
البتــه عالقــه ذاتــی مهنــدس بــه جنــوب و خلیــج فــارس در این
موضــوع بــی تأثیــر نبــود.

مختلــف در طــول ایــن ســال هــا رونــد رو بــه رشــدی داشــته
کــه ایــن کامیابــی ،بــدون حمایــت و راهنمایــی اســاتید و
بزرگوارانــی چــون مهنــدس بدیــع ،مهنــدس خواجــه نــوری،
مهنــدس مجلســی ،مهنــدس درکــی ،مهنــدس اردالن ،مهنــدس
صفــاوردی ،مهنــدس کاوه پیشــه و بــه ویــژه همــکاری و راه
بــری موثــر مدیــران طرحــی چــون آقایــان مهنــدس مفیــدی و
مهنــدس کرامتــی نــژاد میســر نبــود.
در طــول ایــن ســال هــا همــکاران ارجمنــدی بــا دفتــر بوشــهر
همــکاری داشــته انــد و در رشــد و توســعه ایــن نهــاد فنــی،
مجدانــه همــکاری نمــوده انــد کــه تشــکر از ایشــان را بــر
خــود الزم میبینــم و عالقــه منــدم بــا مــرور عکــس هایــی از
طــرح هــای دســت آورد ایشــان ،خاطــرات حضــور صمیمانــه
شــان را بــا شــما مــرور کنــم.

.

با تشکر ویژه از مهندس اردالن عزیز که با همت او امر ممکن شد.

شــروع همــکاری فعالیــت هــای جــدی و رســمی دفتر بوشــهر
از ســال  1391اســت .ایــن دفتــر از بدو شــروع فعالیت شــامل
بخــش هــای معمــاری ،شهرســازی ،ســازه ،تأسیســات برقــی
و مکانیــک بــوده اســت.
از آن تاریــخ تــا کنــون پــروژه هــای متعــددی در زمینــه هــای
معمــاری ،لنــد اســکیپ ،شــهر ســازی ،ســازه و تأسیســات در
ایــن دفتــر بطــور کامــل یــا بــا همــکاری دفتــر کیــش و تهــران
انجــام پذیرفتــه و در حــال حاضــر یکــی از فعــال تریــن دفاتــر
مهنــدس مشــاور در ســطح اســتان بوشــهر مــی باشــد.
دفتــر بوشــهر گرچــه نوپــا و در ابتــدای راه اســت ،ولــی بــا
داشــتن میانگیــن  15نفــر پرســنل و انجــام پــروژه هــای
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هتل گراند نیایش  -شیراز  /مسابقه

a t e c . c o n s u l t a n t s

پروژه خورشید لیان

ساختمان اداری علوم پزشکی
مجموعه پردیسان قم

مرکز خرید لیان
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اخبار

رویـداد هـای آتـک

بنفشه شفیعی  /مریم بشیری  /مهدی جمالی راد

مالی

آموزش
دوره ی آموزشــی"کاربرد  Photoshopمقدماتی در
معمــاری و شهرســازی" در تیرمــاه  96در مهندســین
مشــاور آتــک بــا حضــور تنــی چنــد از همــکاران آتلیــه
معمــاری و شهرســازی برگــزار شــد.
همچنیــن در همیــن مــاه در ســمینار "بهبــود چالــش
هــای طراحــی طــره هــای طویــل فلــزی از طریــق
معرفــی عملکــرد قابــی" کــه زیــر نظــر مرکــز
تحقیقــات مســکن و شهرســازی برگــزار گردیــد ،یکــی
از همــکاران بخــش ســازه ایــن مهندســین مشــاور  ،از
جملــه شــرکت کننــدگان در ایــن ســمینار بــود.
در مردادمــاه " 96کنفرانــس ملــی نقــش مهندســی
مکانیــک در ســاخت و ســاز شــهری" توســط
گــروه تخصصــی مکانیــک ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان تهــران برگــزار شــد و  3نفــر از
همــکاران بخــش تاسیســات مکانیکــی ایــن مشــاور در
ایــن کنفرانــس شــرکت نمودنــد.
از میــان دوره هــای آموزشــی تدویــن شــده بــرای
ســال  ،1396دوره ی آشــنایی بــا رویــت ( )Revitبــرای
بخــش بــرق برگــزار شــد و برنامــه ریــزی آن بــرای
بخــش ســازه در دســت تهیــه اســت .همچنیــن جهــت
یــادآوری ایــن نــرم افــزار بــرای بخــش معمــاری کــه
قبــاً دوره ی آن را طــی  3مــاه گذرانــده بودنــد ،مقــرر
شــد تــا کارگاه هــای چنــد ســاعته جهــت بازآمــوزی
و رفــع اشــکال  ،طــی مــاه هــای آینــده برگــزار و
در صــورت نیــاز بــا فاصلــه زمانــی مناســب ،تکــرار
گــردد.
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برخــی اقدمــات انجــام شــده  6ماهــه نخســت ســال
 1396واحــد مالــی
 -1تغییــر ترکیــب کارکنــان و افزایــش قابــل توجــه
ســطح کیفــی و تحصیــات کارکنــان واحــد مالــی
 -2همــكاري بــا بخــش كامپيوتــر جهــت اجرایــی شــدن
ثبــت مكانيــزه کارکــرد کارکنــان در سیســتم اینترانــت
بــه عنــوان بخــش نخســت سیســتم قیمــت تمــام شــده.
 -3اصــاح روش شناســایی درآمــد و ارائــه اظهارنامه
هــای ارزش افــزوده بــه منظــور جلوگیــری از تعلــق
جرائــم مالیاتــی مربــوط و اســتفاده از سيســتم
پرداخــت اقســاطي ماليــات بــر ارزش افــزوده .

کنترل پروژه
 تقویــت بخــش کنتــرل پــروژه بــا ترکیبــی کارآتــرنســبت بــه گذشــته انجــام شــد
 ارائــه گزارشــهای پیشــرفتهای فیزیکــی مطالعــات،همــراه بــا تحلیــل و گزارشــهای مالــی مربــوط ،شــرایط
منظــم تــری را ایجــاد نمــوده اســت .

a t e c . c o n s u l t a n t s

اخبار خارجی

 10شهر برتر دنیا
در یک نگاه

نهــاد تحقیقاتــی وابســته بــه «دویچــه بانــک» بــه تازگــی
گــزارش ســاالنه خــود را بــا عنــوان «نقشــه قیمــت هــای
جهانــی» منتشــر کــرده اســت.
ایــن گــزارش قیمــت کاالهــا و خدمــات در شــهرهای بــزرگ
و قدرتمنــد جهــان را ارائــه مــی کنــد .امســال ،دویچــه بانــک
بــرای نخســتین بــار در ایــن گــزارش ،بخشــی را بــه رتبــه
بنــدی شــهرهای جهــان براســاس کیفیــت زندگــی اختصاص
داده اســت.
در ایــن بخــش  47شــهر مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد
و براســاس معیارهــای :قــدرت خریــد ،امنیــت ،بهداشــت و
درمــان ،هزینــه زندگــی ،قیمــت امــاک نســبت بــه درآمــد،
زمــان تــردد در ترافیــک ،آلودگــی هــوا و آب ،رتبــه بنــدی شــده انــد.
بــه طــور کلــی ،شــهرهایی کــه در رتبــه هــای باالی فهرســت
بــا کیفیــت تریــن شــهرهای جهــان جــای گرفتــه انــد ،در نیــم
کــره شــمالی و در کشــورهای توســعه یافتــه غربــی واقــع
شــده انــد .بــا ایــن وجــود ،شــهرهایی از آفریقــای جنوبــی،
اســترالیا و نیوزیلنــد نیــز در رتبــه هــای بــاال جــای گرفتــه
انــد .در گــزارش «دویچــه بانــک» ،ده شــهر اول کــه دارای
بهتریــن وضعیــت بــه لحــاظ هزینــه ســکونت و پارامترهــای
زیســت محیطــی و ترافیکــی هســتند ،لیســت شــده اندکــه
ســه شــهر از آنهــا ،جــزو ده شــهر اول در گــزارش دوره
ای موسســه «مرســر» نیــز قــرار دارنــد .موسســه آمریکایــی
«مرســر» ،همــه ســاله ،شــهرهای مختلــف جهــان را بــا
پارامترهــای متنــوع در حــوزه هــای فرهنگــی و مســائل
زیســت محیطــی ،رتبــه بنــدی مــی کنــد .بــه گــزارش «دنیــای
اقتصــاد» کــه گــزارش هــای «مرســر» و «دویچــه بانــک» را
توامــ ًا بررســی نمــوده ،در میــان  10شــهر اول جهــان از
نــگاه ایــن دو نهــاد ،شــهرهای ویــن ،زوریــخ و کپنهــاگ ،از
جایــگاه ویــژه برخــوردار هســتند.
ذیــ ً
ا تعــدادی از شــهرهای برتــر معرفــی اجمالــی مــی
گردنــد.
 -1ولینگتون /نیوزیلند
ایــن شــهر در میــان شــهرهای مــورد بررســی ،کمتریــن
میــزان آلودگــی را داراســت.
 -2ادینبرو /بریتانیا
ایــن شــهر بهتریــن رتبــه را در زمینــه زمــان تــردد در

ترافیــک کســب کــرده اســت و در زمینــه بهداشــت و درمــان
دومیــن رتبــه را داراســت.
 -3وین /اتریش
ایــن شــهر باالتریــن رتبــه بهداشــت و درمــان را بــه خــود
اختصــاص داده و در فهرســت بــا کیفیــت تریــن شــهرهای
جهــان رتبــه ســوم را داراســت.
 -4ملبورن /استرالیا
ایــن دومیــن شــهر بــزرگ اســترالیا در معیــار قــدرت خریــد
رتبــه ســه را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
 -5زوریخ /سوئیس
ایــن شــهر در معیــار قــدرت خریــد باالتریــن رتبــه را دارد و
در معیارهــای امنیــت وعــدم آلودگــی رتبــه دوم را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
 -6کپنهاگ /دانمارک
کپنهــاگ در تمامــی رتبــه بنــدی هــای مربــوط بــه کیفیــت
زندگــی در بــاالی فهرســت قــرار دارد و پنجمیــن شــهر
امــن ایــن فهرســت و هشــتمین شــهری اســت کــه کمتریــن
آلودگــی را دارد.
 -7اتاوا /کانادا
ایــن شــهر از نظــر معیارهــای خریــد ،قیمــت امــاک نســبت
بــه درآمــد و آلودگــی رتبــه چهــارم را دارد.
 -8بوستون /ایاالت متحده
ایــن شــهر باالتریــن کیفیــت زندگــی را داراســت و در میــان
شــهرهای مــورد بررســی ،در معیــار قــدرت خریــد رتبــه
دوم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
 -9آمستردام /هلند
ایــن شــهر در معیــار زمــان تــردد در ترافیــک رتبــه چهــارم
را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
 -10سیدنی /استرالیا
ایــن شــهر در معیــار قــدرت خریــد رتبــه  ،11در معیــار
آلودگــی رتبــه  ،12در معیــار آب و هــوا رتبــه  12و در معیار
بهداشــت و درمــان رتبــه  15را بــه دســت آورده اســت.
برگرفته از پیام آبادگران شماره 355
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ترمینال جدید فرودگاه
بین المللی کیش
حسن میر محمدی

.

پیــرو ابــاغ تهیــه طــرح ترمینــال و بــرج مراقبــت بــه
مهندســین مشــاورآتک در ســال  ،1382ایــن مهندســین
مشــاور مســابقه ای داخلــی جهــت تهیــه طــرح مذکــور بیــن
معمــاران شــرکت برگــزار وشــد کــه منجــر بــه تهیــه  9طــرح
تهیــه گردیــد.
پــس از بررســی داخلــی و کنتــرل هــای الزم طــرح هــا
بــرای کارفرمــا ارائــه و در نتیجــه طرحــی کــه توســط آقــای
مهنــدس منوچهــر عزیــزی از همــکاران و ســهامداران آتــک
بــود ،مــورد انتخــاب و تائیــد کارفرمــا قــرار گرفــت .پیــرو
انتخــاب گزینــه نهائــی ،طراحــی نقشــه هــای مرحلــه اول و
دوم در ســال هــای  1382الــی  1384بــا کنتــرل هــای الزم
کارفرمــا انجــام و در ســال  1394نهائــی گردیــد.
طــرح فــوق نیــز مــورد بررســی و کنترلــی مشــاور خارجــی
شــرکت لوفــت هانــزا قــرار گرفــت و نقطــه نظــرات آن
شــرکت نیــز در طــرح اعمــال گردیــد.
عملیــات ســاختمانی ترمینــال جدیــد فــرودگاه بیــن المللــی
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کیــش کــه بــا مســاحت زیربنــای  43000مترمربــع ســومین
ترمینــال فرودگاهــی بــزرگ کشــور مــی باشــد ،از ابتــدای
ســال  1392آغــاز گردیــد.
در اواخــر ســال  1395پــروژه بــه رشــد فیزیکــی حــدود 50
درصــد رســید و کارفرمــای پــروژه (ســازمان منطقــه آزاد
کیــش) تصمیــم گرفــت تــا در ســال  1396ضمــن پایــان دادن
بــه قــرارداد پیمانــکار وقــت پــروژه ،از طریــق برگــزاری
مناقصــه عمومــی نســبت بــه انتخــاب پیمانــکار جدیــد کــه
تــوان دریافــت  50درصــد از مطالبــات صــورت وضعیتهــای
تائیــد شــده را در قبــال تهاتــر بــا امــاک و اراضــی ســازمان
داشــته باشــد ،اقــدام نمایــد.

.

مهندســین مشــاور آتــک از اواخــر ســال  1391تــا کنــون
در پــروژه خدمــات نظــارت عالیــه و سیســتم خــود را
ارایــه نمــوده اســت و بــه عنــوان مشــاور و طــراح اصلــی،
مســئولیت طراحــی معمــاری داخلــی پــروژه را نیــز بــر
عهــده داشــته اســت.

a t e c . c o n s u l t a n t s

برج مراقبت ترمینال فرودگاه بین المللی کیش
طراح معامر  /منوچهر عزیزی
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نشست الزامات تاسیسات
مکانیکی درمعماری
حسین حاجیلو

اگــر یــک نقشــه تاسیســاتی را کــه در آن ،محــل
هــای جاگــذاری داکــت هــا و بازشــوهای تاسیســات
یــک ســاختمان مشــخص شــده انــد ،بــه مهنــدس معمــار
پــروژه بدهیــد ،معمــوال آثــار دلخــوری را در چهــره او
خواهیــد دیــد  ،چــرا کــه ایــن بازشــوها و یــا داکــت هــا
و یــا المانهــای تاسیســاتی  ،ظرافــت هــای طــرح مهنــدس
معمــار پــروژه را کــه بــا وســواس و هنــر هرچــه تمــام
تــر در طراحــی فضاهــای یــک ســاختمان رعایــت کــرده
اســت ،خدشــه دار مــی ســازد .
حــال ،زمانــی کــه نتیجــه بررســی و جانمایــی ایــن داکــت
هــای تاسیســاتی را بــه مهندســین تاسیســات بازگردانیــد
 ،خواهیــد دیــد آنهــا نیــز از محــل هــای جاگــذاری
تاسیســات مربــوط بــه خــود راضــی نیســتند ،زیــرا
معتقدنــد فضاهــای در نظــر گرفتــه شــده ،کافــی نیســتند
و یــا موقعیــت مناســبی ندارنــد .

ایــن چرخــه بارهــا و بارهــا تکــرار میگــردد  .امــا بــه
راســتی ایــن معضــل از کجــا ریشــه مــی گیــرد ؟ چــرا
همیشــه و بــدون توجــه بــه ابعــاد پــروژه هــا اعــم از
مســکونی  ،اداری  ،تجــاری در مقیــاس هــای بــزرگ و
کوچــک ایــن داســتان همــواره تکــرار میشــود ؟
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تجدیــد نظــر در طراحــی ســر فصــل دروس مهندســی
الزامیســت
بــرای حــل ایــن مشــکل ابتــدا بایــد بــه ریشــه یابــی علــل
بــروز ایــن اختالفــات پرداخــت و از جملــه پاســخ ایــن
پرســش را یافــت کــه چــرا میــان مهندســین معمــاری
و تاسیســات و غیــره ،بینــش مشــترکی وجــود نــدارد.
طبــق مصوبــه ســیصد و شــصت و پنجمیــن جلســه
شــورای عالــی برنامــه ریــزی مــورخ  ،77/8/24از بیــن
 140واحــد درســی کــه یــک دانشــجوی معمــاری بایــد
در طــول دوران تحصیــل خــود بگذرانــد ،تنهــا  2واحــد
درســی بــرای تاسیســات الکتریکــی ( نــور و صــدا ) و 2
واح��د برای تاسیســات مکانیکــی ســاختمان پیش بینــی
شــده اســت .بــا ایــن دروس محــدود و غیــر کارگاهــی،
دانشــجو عمــا بــا مباحــث تاسیســاتی درگیــر نخواهــد
شــد .بدیهــی اســت کــه بــا ایــن تعــداد و زمــان واحــد
درســی کــه عمومــا جنبــه هــای نظــری صــرف دارنــد،
عمــق دیــدی که یــک مهنــدس معمــار بــرای دریافــت عینی
ای��ن مباح��ث تاسیس��اتی نی��از دارد ،فراه��م نخواهــد شــد.
در حالــت بالعکــس ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه یــک
دانشــجوی رشــته مهندســی بــرق و یــا مکانیــک ،شــاید
هیــج واحــدی در خصــوص معمــاری ســاختمان در
طــول دوران تحصیــل خــود نمیگذرانــد و نتیجتــ ًا دانــش
مقدماتــی الزم در ایــن زمینــه را نمــی یابــد.
وجــود آییــن نامــه هایــی کــه مهندســین ملــزم بــه
پیــروی از آن باشــند امــری الزم اســت ،مشــروط بــه
ایــن کــه وحــدت رویــه را در آن بوجــود آیــد.

a t e c . c o n s u l t a n t s

بنــا بــه دالیلــی کــه در ادامــه ذکــر خواهنــد شــد ،نگارنــده
بــر ایــن بــاور اســت کــه مقــررات مذکــور به دلیــل ضعف
هــای موجودشــان نتوانســته انــد ایــن اختالفــات را کاهش
دهنــد و حتــی در برخــی مواقــع ،خــود موجــب بــروز
اختــاف شــده انــد .ضعــف موجــود در ایــن مباحــث از
دو منبــع اصلــی نشــات مــی گیــرد:
 -1ترکیب بندی تیم تدوین کنندگان مقررات
 -2ضعف در محتوی و عدم هم پوشانی مباحث
بــا توجــه بــه مواردی کــه در ایــن نــگارش بــه آن پرداخته
شــد بــه همــت کمیتــه آمــوزش مجتمــع مهندســین مشــاور
آتــک و بــه منظــور هماهنگــی بیشــتر در مراحــل طراحــی
پــروژه هــا ،جلس��ه ای در روز س��ه شــنبه م��ورخ96/5/10
در محــل ســالن اجتماعــات تحــت عنــوان نشســت الزامــات
تاسیســات مکانیکــی در معمــاری بــا حضــور جمعــی از

گزارش

ابــزار دیگــری کــه بــه نوعــی مرجــع رســمی و نقشــه
راه مهندســین در طراحــی ســاختمان بــا کاربــری هــای
گوناگــون در کشــور محســوب مــی شــود ،مباحــث
 22گانــه مقــررات ملــی ســاختمان اســت .ایــن مباحــث
توســط معاونــت امــور مســکن و ســاختمان وزارت راه
و مســکن و شهرســازی تدویــن شــده و بــرای نــگارش
ِ
ثابــت تدویــن و یــک کارگــروه
آن هــا از یــک کارگــروه
ویــژه همــان مبحــث اســتفاده مــی شــود .هــدف از نگارش
ایــن مباحــث ،بوجــود آوردن ســندهای مرجعــی اســت
کــه در تمامــی طــرح هــا کاربــرد داشــته باشــد .وجــود
آییــن نامــه ای کــه تمامــی مهندســان ملــزم بــه پیــروی
از آن باشــند ،امــری مثبــت اســت ،مشــروط بــر آن کــه
بــه ایجــاد یــک وحــدت رویــه در نــوع نــگاه مهندســین و
در نتیجــه کاهــش تقابــات ،چــه در زمینــه طراحــی و چــه
در زمینــه اجــرا بیانجامــد .ایــن قوانیــن مرجــع در تمامــی
کشــورهای صاحــب صنعــت ســاختمان وجــود دارد و
ضوابــط کار در ایــن کشــورها مهندســین را ملــزم بــه
پیــروی از قوانیــن مــی کنــد .بــا وجــود آن کــه ضوابــط
مشــابهی در کشــور مــا نیــز بــه کار گرفتــه شــده انــد و
بــه صــورت مــوردی هــر چنــد ســال یــک بــار بــه روز
رســانی مــی شــوند ،امــا تاکنــون موجــب کاهــش تقابــل
هــای پیــش گفتــه نشــده انــد.

همکاران و همچنین ارتباط تصویری اینترنتی با
دفاتــر اقمــاری ایــن مهندســین مشــاور در گیــان و
بوشــهر برگــزار گردیـ�د .
رئــوس مطالــب ارائــه شــده در ایــن نشســت کــه توســط
«آت��ک تاسیس��ات» ارائ��ه گردی��ده ،ب��ه ش��رح زی��ر اس��ت :
 آشنایی با تجهیزات تاسیسات مکانیکی -1-1تجهیزات تبادل حرارت :
 -1-1-1تجهیزات تک فصلی
-2-1-1تجهیزات دو فصلی
 -2-1تجهیزات مولد حرارت و برودت :
-1-2-1مولدهای گرما
-2-2-1مولدهای سرما
 -3-2-1مولد دو فصلی
 -3-1تجهیزات انتقال و توزیع :
-1-3-1لوله ها و پمپ ها
-2-3-1کانال ها و انواع فن ها
 -2آب و فاضالب :
 -3مالحظات معماری :
 -4تخمین ابعاد اماکن و معابر تاسیسات مکانیکی
 -5هماهنگی طرح معماری با تاسیسات مکانیکی پروژه
 -6معرفی کتاب
از آنجــا کــه شــرح مــوارد مطــرح شــده در ایــن جلســه
از حوصلــه ایــن نــگارش خــارج اســت ،کلیــه مطالــب
ارائــه شــده در قالــب فایــل پاورپوینــت از طریــق کمیتــه
آمــوزش ایــن مهندســین مشــاور قابــل دســترس کلیــه
همــکاران میباشــد و همچنیــن کتابــی بــا همیــن عنــوان
تقدیــم کتابخانــه مجتمــع مهندســین مشــاور آتــک گردیــده
اســت  ،کــه مطالــب مفیــد آن ،راه گشــای عالقــه منــدان
خواهــد بــود .
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Regarding 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.

.

جلسه دفاعیه رساله دکتری
ملیحه محمدیون

ارزیابــی جــذب و آزادســازی فلــز ســنگین کادمیــوم از
Fe3O4  بــا اســتفاده از نانــوذرات،خاک
بــا توجــه بــه اثــرات خطرنــاک و پایدارفلــزات ســنگین در
محیــط زیســت و لــزوم پاکســازی فازهــای مختلــف محیــط
 در ایــن رســاله بــه ارائــه پیشــنهاد جهــت،زیســت از آنهــا
حــذف ایــن آالینــده هــا از فــاز جامــد پرداختــه شــده و رونــد
و مکانیســم حــذف فلزســنگین کادمیــوم از خــاک آلــوده بــا
اســتفاده از نانــوذره اکســید آهــن ســه ظرفیتــی تثبیــت شــده
.بــا پلــی اکریلیــک اســید تعییــن شــده اســت
 بــه منظــور فراهــم کــردن محلــول،پــس از تهیــه خــاک آلــوده
 نانــو ذره اکســید آهــن ســه ظرفیتــی،همگنــی از نانــوذرات
 ســپس شــرایط.بــه وســیله پلــی اکریلیــک اســید پایــدار شــد
 در، بــا انجــام آزمایشــات مربوطــه،محیطــی بهینــه حــذف
سیســتم ناپیوســته و در سیســتم پیوســته کــه نزدیــک بــه
 در ایــن تحقیق.شــرایط واقعــی در محــل میباشــد تعییــن شــد
، بــا ایجــاد شــرایط مناســب و بهینــه در هــر دو سیســتم
 ســپس.کادمیــوم از خــاک آلــوده بــه طــور کامــل حــذف شــد
بــا انجــام آزمایــش اســتخراج انتخابــی متوالــی در شــرایط
. مکانیســمحذفدرهردوسیستمتعیینشد،مشــخصوتعیینشــده
در نهایــت بــا انجــام آزمایشــات تکمیلــی تغییــرات ایجــاد
شــده در خــاک و نانوســیال و اثراتــی کــه ایــن روش روی
 ارزیابــی الزم صــورت،محیــط زیســت خواهــد گذاشــت
 ســپس بــا انجــام ارزیابــی اقتصــادی و بــا توجــه بــه.یافــت
عــدم اثــرات مخــرب روی محیــط زیســت و همچنیــن امــکان
بازیافــت نانــوذرات اســتفاده شــده بــه دلیــل مغناطیســی
 ایــن روش بــه عنــوان یــک روش کامــا موثــر بــا،بــودن
حداقــل آثــار مخــرب زیســت محیطــی بــه عنــوان یــک
.نــوآوری در پاکســازی خاکهــای آلــوده معرفــی شــد
 مقالــه در کنفرانــس هــای بیــن المللــی2 ،حاصــل ایــن تحقیــق
. بــوده اســتISI  مقالــه در مجــات علمــی پژوهشــی و4 و
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شاد بودن در محیط کار
پرستو خاکسار

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 كار میكنند:
 افراد شاد ،حامل پیامها و رفتارهای شادیبخش هستندو در محیط كار ،روابط خوبی با همكاران دارند در نتیجه:
 در كار گروهی ،همكاری بهتری خواهند داشت. اگر مدیر باشند ،روابط خوبی با كاركنان دارند. اگر در مشاغل اداری و خدماتی باشند ،مشتریانراضیتر خواهند فبود.
 اگر در بخش فروش باشند ،میزان فروش بیشتریخواهند داشت.
افراد شاد ،خالقترند:
اگر افراد در یك روز كاری ،دارای خلقوخوی شادی
باشند ،به احتمال زیاد نسبت به روزهای دیگر ،خالقتر
هستند .از نظر فرآیند شناختی ،افراد شاد به لحاظ روانی،
منعطف و گشوده ذهن بوده و تفكر خالق دارند.
افراد شاد ،بهجای آنكه مرتب شكایت كنند ،مشكالت را
حل میكنند:
وقتی شغل خود را دوست نداشته باشید ،هر كپهی خاك
بهنظر یك كوه میآید .دشوار است بتوانید هر مشكلی را
بدون زحمت و تالش و فقط با نقزدن حلكنید .شادبودن
موجب میشود که به مشكالت ،از جنبههای مختلف
بنگرید.
افراد شاد ،انرژی بیشتری دارند:
افراد شاد ،از انرژی بیشتری برخوردارند بنابراین بهتر
میتوانند از عهدهی كارها برآیند.
افراد شاد ،خوشبینترند:
افراد شاد ،مثبتاندیشتر و دارای چشمانداز مثبتی هستند.
دكتر «مارتین سیلگمن» خوشبینی را روشی برای موفقیت
و بهرهوری بیشتر میداند.
افراد شاد ،باانگیزهترند:
انگیزهی كم بهمعنی بهرهوری پایین است .یكی از

روشهای مطمئن افزایش انگیزش در افراد ،تقویت
روحیهی شادابی در آنان است.
افراد شاد ،كمتر بیمار میشوند:
اگر شغلتان را دوست نداشته باشید ،احتمال اینكه به
بیماریهایی مانند دیابت ،فشارخون ،سردرد ،زخم معده،
دیسك كمر و ...مبتال شوید ،زیاد است .افراد غمگین،
بیشتر مستعد استرسها و افسردگیهای شغلی هستند.
نتایج مطالعهای كه در زمینهی تأثیر فشارهای شغلی
بر سالمت در میان بیش از دوهزارنفر از پرستاران در
«آمریكا» صورتگرفت ،نشانمیدهد پرستارانی كه شغل
خود را دوستندارند ،بیش از دیگران در معرض ابتال به
سایر بیماریها هستند و سالمت جسمی و درمانی آنان،
بیشتر از كمتحركی و سیگاركشیدن ،در معرض خطر
میباشد.
افراد شاد ،آموزشپذیرترند:
وقتی شاد و در كمال آرامش هستید ،ذهنتان برای
یادگیری مطالب جدید ،آمادهتر است؛ درنتیجه بهرهوری
افزایش مییابد.
افراد شاد ،كمتر نگران خطاكردن هستند؛ در نتیجه كمتر
مرتكب خطا میشوند:
وقتی در محیط كار ،شاد هستید ،خطاهای تصادفی ،كمتر
شما را دچار هراس میكند؛ به خودتان مسلط میشوید
و از این خطا پند میآموزید و به كارتان ادامه میدهید،
به دیگران نمیگویید« :دست و پایم را گمكردهام ،كار را
شما ادامه دهید»؛ بلكه استوار و محكم مسؤولیت خطا
را پذیرفته ،عذرخواهی كرده و آن را جبران میكنید .این
نگرش همراه با آرامش ،بدین معنیست كه احتمال بروز
خطا را كم كردهاید.
افراد شاد ،بهتر تصمیم میگیرند:
روشهای كاری افراد غمگین ،حادثهساز است چون تمركز
حواس كافی ندارند ،در چارچوب اهداف سازمان فعالیت
نمیكنند و اینكه به صورت آنی تصمیمبگیرند ،زیاد است؛
برعكس افراد شاد ،تصمیمات بهتر و منطقیتری میگیرند
و در كارشان همیشه اولویتبندی وجود دارد.

.
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مقاله

مهارتهای زندگی و
مهارتهای سازمانی
بنفشه شفیعی  -ابراهیم حبیبی

.

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
با تمرین و به کارگیری مستمر در زندگی روزانه ،شاهد
نتایج رضایت بخش آن خواهیم بود .مهارت های زندگی،
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،
مهارت به معنی استفاده ی ماهرانه و توانمندانه از دانش
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.
سازمان جهانی بهداشت در  1993مهارت های زندگی را
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
یونیسف و یونسکو نیز بعنوان مهارت های زندگی اصلی
شناخته شده اند و عبارتند از :
فصلنامه آتک
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مهارت خودآگاهي
مهارت خودآگاهي  ،توانايي شناخت نقاط ضعف و قوت
خواسته هاست؛ نيازها ،تمایالت و تصوير واقع بينانه از
خود است تا حقوق فردي ،اجتماعي و مسؤوليت هاي خود
را بهتر بشناسيم
مهارت همدلي
همدلي ،عبارتست از فراگیری نحوه درک احساسات دیگران.
يعني اين كه فرد بتواند مسايل ديگران را حتي زماني كه در
آن شرايط قرار ندارد ،درك كند و به آن ها احترام بگذارد
مهارت روابط بين فردي
مهارتي است كه موجب مي شود ضمن تقويت روحيه ي
مشاركت ،اعتماد واقع بينانه و همكاري با ديگران ،بتوانيم
مرزهاي روابط بين خود و كساني كه دوستشان داريم را
تشخيص دهیم و در جهت ايجاد روابط صميمانه و دوستانه
قدم برداريم .
مهارت ارتباط مؤثر
كسب اين مهارت به ما مي آموزد براي درك موقعيت
ديگران چگونه به سخنان آنان فعاالنه گوش دهيم و چگونه
ديگران را از احساس و نيازهاي خودآگاه نماييم تا ضمن به
دست آوردن خواسته هاي خود ،طرف مقابل نيز احساس
رضايت نمايد.
مهارت مقابله با استرس
در دنياي امروز  ،همواره با تغیيرات وسيع و پيچيده
اي مواجهيم و هر تغييري با فشارهاي روحي و رواني
(استرس)همراه است .فراگيري اين مهارت به ما كمك مي
كند تا ضمن شناسايي هيجان هاي خود و ديگران و تأثير
آن ها بر تفكرات و رفتارهايمان بتوانيم در مقابله با آن ها
واكنش مناسب را از خود بروز دهيم.

a t e c . c o n s u l t a n t s

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
به شناخت و کنترل احساسات و هیجانات دیگران است.
در این مهارت ما متوجه عکس العمل احساسی و هیجانی
دیگران شده و آنرا تحت کنترل قرار می دهیم
مهارت حل مساله
ما هر روزه با مسايل فراواني روبه رو هستيم كه برخي
ساده و برخي پيچيده اند .مهارت حل مساله اين توانايي
را به ما مي دهد كه با توجه به تجارب عملي و توانمندي
هاي ذهني خود بتوانيم در جهت حل مسئله ،با مشكل قدم
برداشته و به نتيجه مطلوب دست يابيم.
مهارت تصميم گيري
انسان در مسير زندگي همواره نيازمند تصميم گيري هاي
مختلف ،است و موفقیت در زندگي در گرو تصميم گيري
درست و به جاي اوست .مهارت تصميم گيرفي به ما كمك
مي كند تا با اطالعات و آگاهي كافي با توجه به اهداف واقع
بينانه خود ،از بين راه حل هاي مختلف بهترين راه حل را
انتخاب كرده و به كار بگيريم و پذيراي پيامدهاي آن نيز
باشيم.

مقاله

مهارت مدیریت بر هیجان

مهارت تفكر خالق
فكر كردن مهارتي است كه از كودكي مي آموزيم .مهارت
تفكر خالق ،قدرت كشف و توليد انديشه ي جديد را براي
ما فراهم مي آورد .مهارت تفكر خالق به ما كمك مي كند
درمواجهه با حوادث ناگوارچگونه احساسات منفي خود را
به احساسات مثبت تبديل كنيم .تفكر خالق ،نوع ديگر ديدن
است .در اين تفكر هيچگاه مشكل ،يك عامل مزاحم به حساب
نمي آيد ،بلكه يك فرصت براي كشف راه حل هاي نو و بديع
تلقي مي شود که تاكنون كسي به آن توجه نكرده است.
مهارت تفكر نقادانه
تفكر نقادانه نوعي ديگر از تفكراست .كسب اين مهارت به ما
مي آموزد تا هرچيزي را به سادگي قبول يا رد نكنيم .ابتدا
در مورد آن موضوع سؤال و استدالل كنيم ،سپس بپذيريم
يا رد كنيم.
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مقاله
رفتار سازمانی

مهارت های سازمانی در محیط کار
)(Organizational Skills in the Workplace

) (Organizational Behavior - OBو مدیریت آن

عالوه بر مهارت های ارتباطی و کامپیوتری ،یکی از مهم
ترین مهارت ها در محیط کار ،فراگیری و داشتن مهارت
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
بایست توانایی سازمان دهی کردن کار کارکنان را داشته
باشند .مهارت های سازمانی در محیط کار عبارتند از:

سازمان را میتوان مجموعهای از افراد در نظر گرفت که در
کنار هم و با هماهنگی هم کار میکنند تا به هدفهای 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 حوزههای متعدد
علمی ،میکوشد مجموعهای از مبانی اولیه رفتارشناسی
فردی و رفتارشناسی در محیط سازمانی را آموزش دهد.

 -مدیریت زمان

رفتار انسانها در محیط سازمان ،با رفتار آنها خارج از
محیط سازمان متفاوت است ،به عبارت دیگر بسیاری از
ما در سازمانها ،شخصیت و رفتار متفاوتی را از خود به
نمایش میگذاریم .از سویی دیگر ،در تحلیل رفتار انسانها
در سازمان ،نمیتوان همه ی انگیزههای انسانها را در عوامل
اقتصادی خالصه کرد .رفتار و شخصیت انسان ها در
سازمان ،چه به صورت آگاهانه و چه ناآگاهانه ،تحت تاثیر
عوامل وانگیزه های متعدد و متنوعی است.

 سازمان دهی عمومی برنامه ریزی برنامه ی زمان بندی منابع هماهنگ کننده -رعایت سررسید یا موعد مقرر

الزم نیست مدیر باشیم یا دانشجوی مدیریت ،تا به
مباحث درس رفتار سازمانی نیازمند باشیم .هر کسی در
هر مجموعهای فعالیت میکند ،الزم است با مبانی رفتار
سازمانی آشنا باشد .بیرون آمدن از انزوای فردی و شروع
زندگی اجتماعی ،به معنی آن است که نیاز به دانش رفتار
سازمانی آغاز شده است.
حوزههای بسیار کاربردی متعدد و متنوعی در رفتارسازمانی
مطرح میشوند که عبارتند از:
انواع تصمیم گیری های انسان ها ،تعارض و مواجهه با آن
در سازمان ،کار تیمی ،رهبری ،رفتارهای نادرست کارکنان
و مدیران در سازمان ،انگیزش ،فرهنگ سازمانی ،استرس
شغلی ،شخصیت و شخصیت شناسی و تعادل بین کار و زندگی.
فصلنامه آتک
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مقاله

پیام دوم برای کارکنان:

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 ،خالقیت و نهایت ًا شکوفایی می رسد  .لذا تالش
برای کسب درآمد و رفع نیازها ضروری بنظر می آید .
برای دستیابی به این احساس رضایت و تالش برای کسب
درآمد ،دانستن مهارت های زندگی و مهارت های سازمانی
در دنیای تخصصی امروز الزم و ضروری به نظر می رسد.
تالش انسان ها برای ایجاد همگرایی و همسویی بین آنان و
ساختارهای انسانی بین فرد و سازمان ،نقطه ای است که
رفتار سازمانی متولد می شود ،طوری که با کمترین هزینه و
اصطکاک ،خواستههای همه تامین گردد .رفتار سازمانی به
جنبههای انسانی در محیط کار میپردازد و در دل خود ،دو
پیام دارد ،یکی برای مدیران سازمان و دیگری ،برای کارکنان
یا اعضای سازمان.

سازمان برای یک هدف جمعی شکل گرفته است .اگر قرار بود
هر کس زندگی شخصی و اهداف
شخصی خود را داشته باشد و فقط به آنها فکر کند ،دلیلی
نداشت که چیزی به نام سازمان شکل بگیرد.پس به همان
اندازه که من به خودم و خواستههایم فکر میکنم ،سازمان هم
حق دارد اولویتهای خودش را مطرح کند و از من بخواهد که
برای دستیابی به آنها تالش کنم و حتی اگر کسانی را دید که
میتوانند این اهداف را بهتر و مناسبتر 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 ،احتما ً
ال در تغییر
موقعیت شغلی خود ،تردید نخواهم کرد.

.

پیام اول برای مدیران :اینکه بپذیرند کارکنان حق دارند به
خودشان و خواستهها و آرزوها و اولویتهایشان هم فکر کنند.
اینکه کارکنان حق دارند همزمان با کار کردن و عشق ورزیدن
به کار خود ،از حقوق خود هم حرف بزنند .مرخصی هم
بخواهند .به رشد و پیشرفت هم فکر کنند .از کم بودن یادگیری
گله داشته باشند و به طور خالصه ،نمیتوان از کارکنان یک
سازمان خواست در لحظه ورود به سازمان ،همه دغدغهها و
خواستهها و اولویتهای شخصی خود را به کناری بگذارند و
به عنوان چرخدندهای در یک ساختار بزرگ مکانیکی مشغول
به کار شوند.

هرم مازلو

پی نوشت:
با سپاس از آقای دکتر منصور صمیمی و آقای مهندس علی غفوری صنعتی که متن حاضر را ویرایش علمی نمودند.
ATEC QUARTERLY
w w w . a t e c - i r . c o m

SUMMER 2017

21

مقاله

چگونه استخدام بهتری
داشته باشیم
علی غفوری صنعتی

.

مقدمه:
یکــی از مهمتریــن اقداماتــی کــه یــک مدیــر مــی توانــد
بــرای ســازمان خــود انجــام دهــد ،اســتخدام افراد شایســته
اســت .تصمیمــات اســتخدامی مناســب ،پایــه و اســاس
عملکــرد بهتــر شــما ،تیــم تــان و شــرکت تــان را تشــکیل
مــی دهــد و در مقابــل ،تصمیمــات اســتخدامی نــا مناســب،
ســطح عملکــرد ســازمان را پاییــن مــی آورد و جبــران آن
را پــر هزینــه و آزار دهنــده مــی ســازد.
بــرای اطمینــان از اتخــاذ تصمیمــات اســتخدامی مناســب،
پیشــنهاد مــی گــردد فرآینــد اســتخدام را ایــن گونــه آغــاز
کنیــد:
تعیین الزامات شغلی:بــا پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در ایــن شــغل ،کارمنــد
چــه کارهایــی بایــد انجــام دهــد و فــرد شــاغل در ایــن
شــغل چــه پیشــینه ای بایــد داشــته باشــد و خصوصیــات
شــخصیتی و یــا تحصیــات او چــه بایــد باشــد ،الزامــات
شــغلی مشــخص خواهــد شــد .بــرای بعضــی مشــاغل
ویژگــی هــای فــردی بســیار بــا اهمیــت تــر از تحصیــات و
تخصــص مــی باشــد .ویژگــی هایــی ماننــد وقــت شناســی،
خالقیــت ،توانایــی تجزیــه و تحلیــل ،قــدرت تصمیــم گیــری،
مهــارت هــای ارتباطــی ،انگیــزه و . . .
پــس از ویژگــی هــای فــردی بهتــر اســت افــق دیــد را کمــی
گســترش دهیــم و میــزان انطبــاق فــرد بــا کل ســازمان هــم
مــورد بررســی قــرار گیــرد .ممکــن اســت بعضــی افــراد در
ســازمان هــای دارای ســاختار و سلســله مراتــب رســمی
عملکــرد خوبــی داشــته باشــند و بعضــی دیگــر محیطــی بــا
ســاختار و نظــم کمتــر و یــا غیــر رســمی را عامــل رشــد و
خالقیــت خــود بداننــد.

” 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
بــا جمــع بنــدی مطالــب گفتــه شــده ،اکنــون مــی بایســت
شــرح شــغل مــورد نظــر را بنویســیم .یــک فــرم شــغل
معمــو ً
ال حــاوی اطالعــات زیــر اســت:
عنوان شغل ،واحد سازمانی
خالصه 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
تدویــن شــرح شــغل بــه مــا کمــک مــی کنــد بهتــر بتوانیــم
انتظــارات خــود را از فــرد مــورد نظــر بدانیــم و تصمیــم
گیــری بهتــری در اســتخدام افــراد داشــته باشــیم و جلــوی
خطــرات اســتخدام را بگیریــم.
یکــی از معمــول تریــن خطــرات ایــن اســت کــه مــا تمایــل
داریــم افــرادی کــه شــباهت بیشــتری بــه خودمــان دارنــد
را توانمندتــر ببینیــم.
بررســی و گزینــش رزومــه هــا و یــا فــرمهــای اســتخدام پــر شــده:
بــا توجــه بــه تعییــن الزامــات شــغلی در مراحــل قبلــی،
کافــی اســت رزومــه هــا را بــا خواســته هــای خــود تطبیــق
دهیــد .هنــگام بررســی رزومــه هــا بــه هــر نشــانه ای کــه
مــی توانــد حاکــی از نقــاط ضعــف متقاضــی باشــد دقــت
کنیــد .بــه عنــوان مثــال:
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مقاله

شــرح نامناســب ســمت هــا و مشــاغل پیشــین خطاهــای
امالیــی و ناخوانایــی و ظاهــر نــا مناســب رزومــه نشــانه
بــی دقتــی و کــم توجهــی اســت.
مانــدگاری متقاضیــان کار در شــرکت هــای قبلیشــان.
مثــ ً
ا اگــر فــردی بــا  8ســال ســابقه 8 ،بــار نیــز محــل
کارش را عــوض کــرده ،تکلیفــش روشــن اســت.
بــه نحــوه خاتمــه همــکاری در شــرکت هــای پیشــین کــه در
فــرم هــای اســتخدام موجــود اســت دقــت کنیــد
معــرف هــای افــراد اهمیــت بســیاری دارنــد .چه کســانی در
حرفــه ایشــان را مــی شناســند و بــا چــه افــراد مشــهوری
همــکاری کــرده انــد.
 Recommendationاشــخاص حرفــه ای کــه توصیــه
فــرد متقاضــی اســتخدام را کــرده انــد بــا ذکــر توانمنــدی
هــای قابــل توجــه ایشــان
مصاحبه با متقاضیان:مصاحبــه بــا متقاضیــان اصلــی تریــن مرحلــه از فرآینــد
اســتخدام اســت و هــدف از آن ،بــه وجــود آوردن فرصتــی
بــرای کســب اطالعــات الزم بــرای اتخــاذ بهتریــن تصمیــم
اســت .پیشــنهاد مــی گــردد مصاحبــه توســط حداقــل دو
نفــر انجــام شــود تــا دچــار اشــتباهات شــخصی و یــا ســوء
برداشــت نشــوید .مــی توانیــد دو نفــره در جلســه مصاحبــه
حضــور یابیــد و ســواالت را تقســیم کنیــد و یــا مصاحبــه را
بــه دو بخــش عمومــی و تخصصــی تقســیم کنیــد.

توجــه داشــته باشــید کــه خانــم هــا نیــاز بــه زمان بیشــتری
در مصاحبــه هــا بــرای بیــان قابلیــت هــای خــود دارنــد و
بنابرایــن ،الزم اســت وقــت مصاحبــه آنهــا را کمــی بیشــتر
در نظــر بگیریــد.
بــر عکــس العمــل هــای خــود کنتــرل داشــته باشــید و در
مقابــل پاســخ هــای متقاضــی عکــس العمــل منفــی نشــان
ندهیــد .در غیــر اینصــورت ،وی بــه ســواالت بعــدی
صادقانــه پاســخ نخواهــد داد.
در حیــن مصاحبــه عــاوه بــر مســائل تخصصــی و
فنــی ،ویژگــی هــای شــخصیتی متقاضــی همچــون قــدرت
رهبــری ،ســبک تصمیــم گیــری ،روش حــل مســائل ،مهارت
هــای ارتباطــی ،مهــارت کار گروهــی و انگیــزه وی را نیــز
مــورد بررســی قــرار دهیــد.

.

آراســتگی و وضعیــت ظاهــری نیــز از اهمیــت ویــژه ای
برخــوردار اســت .متقاضــی اســتخدامی کــه ظاهــری مرتــب
و تمیـ�ز نداشـ�ته باشـ�د و رن��گ آمیزــی متناسبــی را بــرای
پوشــش خــود انتخــاب نکــرده باشــد ،ممکــن اســت در کار
خــود نیــز نظــم و ترتیــب و آراســتگی نداشــته باشــد.
* منبع :استخدام یک کارمند نوشته لیندا هیل

.

بهتــر اســت از قبــل ،ســواالتی را کــه مــی خواهیــد در
مصاحبــه مطــرح کنیــد بــر روی جدولــی بیاوریــد و افــراد
مصاحبــه شــونده را امتیــاز بنــدی کنیــد 20 .درصــد از
زمــان مصاحبــه را بــه خودتــان اختصــاص دهیــد و 80
درصــد آن را بــه مصاحبــه شــونده و ســعی کنیــد کــه
بیشتــر ش��نونده باشــید .مصاحبــه را بــا معرفــی خودتــان
و بــا توضیحــی در مــورد شــرکت و نحــوه فعالیتــش آغــاز
کنیــد تــا مصاحبــه شــونده در ایــن فرصــت زمانــی ،تمرکــز
کافــی بــرای معرفــی بهتــر خــود را پیــدا کنــد .ایــن معرفــی
و برخــورد اولیــه مــی بایســت بــا خــوش رویــی و بــا
برقــراری تمــاس چشــمی و صمیمیــت بیشــتری انجــام شــود.
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معماری داخلی

ساختار سالن های سینمایی با
توجهبهپیشرفتهایتکنولوژی
تصویروصدا
مسعود تذهیبی

.

در سیســتم صــدای فراگیــر( )Surround Soundســه بلندگو
در مرکــز و چپ و راســت در پشــت پرده نمایش قــرار دارد .این
پــرده بــزرگ نقــرهای اســت کــه نــور را بهتــر بازتــاب میدهــد
ی اســت تــا هــم صــدا از آن عبــور
و دارای ســوراخهای ریــز 
کنــد و هــم دچــار لــرزش نشــود؛  Sub Wooferهــا در قســمت
مرکــزی پاییــن پــرده روی زمیــن قــرار میگیرنــدو اضافــه بــر
ایــن ،روی دیوارهــای جانبــی ســالن نمایــش و دیــوار روبروی
پــرده نمایــش تعــداد مناســب بلندگــو که محاســبه شــده اســت،
در فاصلــه و ارتفــاع مناســب قــرار دارد .پخــش صــدا در تمــام
جهــات صــورت میگیــرد و در محاســبه آکوســتیک ســالنهای
ســینما تأثیــر زیــادی خواهــد داشــت ،بدیــن معنیکــه عایــق
کــردن صوتــی ســالن در مقابــل صداهــای بیــرون ســالن بــه
داخــل و از داخــل بــه خــارج و پــس از ایــن مرحلــه در توزیــع
مناســب صــدا در داخــل ســالن در نظــر گرفتــه میشــود کــه در
شــکل هندســی و حجمــی ســالن نمایــش در طــول ،عــرض و
ارتفــاع نیــز تأثیرگــذار اســت .
در ایــن ســالن بایــد صداهــای بــا دســیبل پاییــن هــم قابــل
شــنیدن باشــد .در طراحــی ،مســائل مربــوط بــه تأسیســات
مکانیکــی الزامــ ًا ضرورتهایــی را بوجــود مــیآورد.

تأسیســات مکانیکــی ســالنها بایــد هماهنــگ بــا مســائل
صــدا باشــد  .جــدا از پیشبینیهایــی کــه توســط مهندســین
تأسیســات بــرای تأمیــن هــوای مناســب صــورت میگیــرد ،
دریچههــای پرتــاب هــوا بایــد حداقــل صــدا را داشــته باشــند.
ایــن دریچههــا بایــد در فاصلــه مناســبی از بلندگوهــا قــرار
گیرنــد تــا چنانچــه صدایــی در حــدود  40دســیبل از آنهــا
خــارجشــود ،مزاحــم صــدای بلندگوهــا نباشــد.
بــه خصــوص در موقــع روشــن و خامــوش شــدن ،چنانچــه
سیســتم تأسیســات مکانیکــی بــا پخــش صداهــای ضعیــف
همــراه باشــد ،ناخوشــایند اســت.
بهتریــن شــکل قرارگیــری دریچههــای پرتــاب هــوا در ســقف
اســت ،زیــرا هــم فاصلــه مناســب بــا بلندگوهــا دارد و هــم از
تماشــاچیان دور اســت و دریچــه برگشــت هــوا بهتــر اســت در
دیوارهــای جانبــی قــرار گیــرد  .البتــه دریچههــای پرتــاب و
برگشــت ،بایــد فاصلــه مناســبی حداقــل  4متــر از پــرده نقرهای
داشــته باشــند تــا کمتــر روی آن هــا غبــار بنشــیند .مهندســین
تأسیســات ،هماهنــگ بــا معمــاری داخلــی و بــا توجــه بــه امور
فــوق ،مســائل مربــوط تهویــه ســالن را انجــام خواهنــد داد.
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نکتــه دیگــر ،آن کــه بــا توجــه بــه مطــرح بــودن ابعــاد بــزرگ
پــرده نــوع ســاختار گرادنهــا و آرایــش صندلیهــا بایــد بــه
نحــوی باشــد کــه همــه تماشــاگران بــه خوبــی قــادر بــه دیــدن
تمــام پــرده نمایــش باشــند و در عیــن حــال یک صدای یکســان
در قســمتهای ســالن توزیــع شــود.در ایــن حالــت بــرای
داشــتن پــرده بــزرگ ،انــدازه مناســب از کــف ســالن تــا خــط
زیــر پــرده  120ســانتیمتر تــا حداکثــر  160ســانتیمتر اســت تــا
بتــوان بــا توجــه بــه زاویــه دیــد تماشــاگران ردیــف جلــو کــه
تابــاالی پــرده حداکثر(45درجــه) اســت ارتفــاع بیشــتری بــرای
پــرده در نظــر گرفــت کــه در نتیجــه طــول آن هــم بزرگتــر
میشــود .نســبت ابعــاد پــرده وایــد اســکرین کــه در حــال
حاضــر متــداول اســت و نســبت طــول و عــرض آن ()1 : 1/85
یــا( )16 : 9اســت .بــرای نمایــش فیلمهــای بــا ابعــاد کالســیک
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از  1 : 1/33تا  1 : 2/35قابل استفاده است.
بــرای تنظیــم تناســبات ســطح پــرده بــرای اندازههــای متفــاوت
فیلــم از پــرده ماســکینگ ســیاه اســتفاده میشــود کــه از اتــاق
کنتــرل ،ســطحی را کــه بایــد در بــاال و پاییــن و در کنارههــای
پــرده پوشــیده شــود ،کنتــرل میشــود.
مســئله بســیار مهــم دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت
موضــوع اســتفاده معلــوالن از ایــن نــوع ســالنها اســت.در ایــن
نــوع ســالنها کــه پلکانــی هســتند بایــد ردیــف خاصــی را کــه
بهتریــن زاویــه دیــد را بــرای معلــوالن فراهــم میســازد ،در
نظــر گرفــت .بایــد معلــوالن بتواننــد از بیــرون ســالن بــا چــرخ
خــود بــه ایــن ردیــف اختصاصــی وارد و یــا از آن خــارج
شــوند و عــرض ایــن ردیــف بایــد بزرگتــر و ترجیحــ ًا دو برابــر

ردیفهــای معمولــی باشــد و بهتــر اســت کمتــر از  2متــر
نباشــد تــا معلــوالن بتواننــد براحتــی بــا چــرخ خــود در آنهــا
حرکــت کننــد و در جــای خــود قــرار گیرنــد و در همیــن حــال،
مجبــور نباشــند از روی صندلــی خــود بلنــد شــوند و بتواننــد
هــم از صندلــی موجــود ســالن و هــم از صندلــی خود اســتفاده
نماینــد و در موقــع بــروز حادثــه ســریع ًا بتوانند از ســالن با رمپ
تعبیــه شــده بــرای آنهــا از ســالن خارج شــوند.
نکتــه دیگــر اینکــه بــا توجــه بــه محدودیتهــای حرکتــی بایــد
زاویــه دیــد تماشــاگران معلــول بــه بــاالی پــرده و کنارههــای
آن بیــش از 30درجــه نباشــد(برای تماشــاگر معمولــی ایــن
زاویــه حداکثــر  45درجــه اســت).
جــدا از اســتفاده معلــوالن در شــرایط خاصــی کــه برنامههایــی
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جــدا از اســتفاده معلــوالن در شــرایط خاصــی کــه برنامههایی
ماننــد ســخنرانی یــا برگــزاری ســمینار باشــد ،میتــوان بــرای
اســتفاده میهمانــان ویــژه از ایــن بخــش اســتفاده نمود.

چنانچــه عملکــرد ســالن نمایــش فقــط بــرای ســینما باشــد ،بــا
توجــه بــه اینکــه نــور زیــادی الزم نیســت ،بهتــر اســت از نــور
ســقفی اســتفاده نشــود ،زیــرا نگهــداری و تعویــض المپهــا
مشــکل اســت  .ولــی چنانچــه اســتفادههای دیگــر ماننــد
ســمینار و برگــزاری مراســم مــورد نظــر باشــد ،بایــد بــرای
تأمیــن روشــنایی کافــی از نــور ســقفی اســتفاده کــرد تــا بــه
میــزان روشــنایی مــورد نظــر دســت یافــت  .در ایــن حالــت
چــون عملکردهــای دیگــری نیــز مــورد نظــر اســت ،بــرای
تعویــض المپهــا و نگهــداری بایــد در پشــت ســقف کاذب،
گربهروهایی()CATWAYپیشبینــی کــرد ،کــه البتــه ایــن امــر
هزینههــای زیــادی در برخواهــد داشــت.

نمونــه یــک ســالن ســینمایی درســت بــا معیارهــای جدیــد کــه
در ســال  2005در لنــدن ســاخته شــده و تمــام ایــن مــوارد در
آن در نظــر گرفتــه شــده اســت در تصویــر دیــده میشــود.
در ایــن ســالن وضعیــت قرارگیــری تماشــاگران را نســبت بــه
پــرده میتــوان دیــد.

عــرض حداقــل اســتاندارد ردیــف هــای گرادنهــا یعنــی فاصله
ردیــف صندلیهــا از یکدیگــر 90ســانتیمتر تــا 120ســانتیمتر
اســت ،ولــی ترجیحــ ًا فاصلــه 110ســانتیمتر تا120ســانتیمتر
پیشــنهاد میشــود .زیــرا فاصلــه 90ســانتیمتر مشــکالتی
را بوجــود مــیآورد ماننــد اینکــه حداکثــر بایــد 8تــا 9صندلــی
بیشــتر بــرای نشســتن طــی نشــود و بقیــه تماشــاگران هــم
بایــد موقــع عبــور و مــرور شــخص دیگــری از جــای خــود
بلنــد شــوند و در مواقــع بــروز حادثــه ،مشــکل ســاز اســت.

بدیهــی اســت توجــه بــه ایــن مــوارد ،محدودیتهایــی را در
طراحــی ســاختار ســالنهای ســینما بوجــود مــیآورد .بــرای

مســئله دیگــر ،زاویــه پرتــاب تصویــر از دســتگاه پرتــاب فیلــم
بــر پــرده نمایــش اســت.در معیارهــای قدیمیتــر زاویــه پرتاب
تصویــر بــه خــط بــاالی پــرده نیــز دیــده میشــود ولــی در
حــال حاضــر زاویــه پرتــاب تصویــر از دســتگاه نمایــش فیلــم
تــا بــاالی خــط بــاالی پــرده نبایــد بیــش از صفــر درجه باشــد.
بــا توجــه بــه تعــداد فیلمهــای تولیــد شــده در ســال و
تعــداد فیلمهایــی کــه همزمــان روی اکــران هســتند ،ســاخت
مجموعههــای تجــاری ،فرهنگــی و ســینمایی کــه دارای ســه
تــا پنــج ســالن هســتند ،مناســب اســت کــه البتــه بایــد ابعــاد
ســالنها متفــاوت باشــد تــا بتــوان بــا توجــه بــه فیلمهایــی
کــه نمایــش داده میشــود و وضعیــت گیشــه ،نمایــش آنهــا را
مدیریــت کــرد.
مجموعههایــی کــه دارای ســالنهای یــک انــدازه هســتند ،از
نظــر اقتصــادی کمتــر ســو د دهــی دارنــد.
در عیــن حــال بــا رعایــت اســتانداردهای مورد نظر کمیســیون
بنــد  5اداره کل نظــارت و ارزشــیابی معاونت ســینمایی وزارت
ارشــاد و ســازمان آتشنشــانی در ســالنهای جدیــد میتــوان
از ورودی و خروجیهــای مشــترک اســتفاده کــرد ،زیــرا در
ســالنهای نمایــش کــه در مجموعههــای تجــاری ،فرهنگــی
قــرار دارنــد ،بعــد از نمایــش فیلــم بعضــی از تماشــاگران
مجــدداً بــه مجموعــه برمیگردنــد  .در عیــن حــال ،وجــود
فیلتــر جداگانــه بــرای فضاهــای ورود و خــروج تماشــاگران،
از نظــر ساکتســازی ســالن و جلوگیــری از ورود و خــروج
نورهــای مزاحــم کمــک زیــادی مینمایــد.
فصلنامه آتک
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ولــی چنانچــه فاصلــه  110یــا  120باشــد ،دیگــر نیــازی بــه
بلنــد شــدن تماشــاگران از روی صندلــی نیســت و هرچــه
قــدر فاصلــه بیشــتر باشــد ،میتــوان تعــداد صندلــی متصــل
بیشــتری را در هــر ردیــف در نظــر گرفــت و ایــن امــر بــه
طراحــی آرایــش صندلــی در کل ســالن کمــک میکنــد و از
احــداث راهروهــای میانــی در ســالن ،کــه بهتریــن نقطــه دید را
نســبت بــه پــرده داده احتــراز مــی شــود و احــداث راهروهــای
کنــاری کافــی خواهــد بــود.در عیــن حــال ،در مواقــع بــروز
خطــرات احتمالــی در ایــن ،حالــت تخلیــه از ســالن ســریعتر
انجــام میشــود.
در حــال حاضــر ،دیگــر بــرای نمایش فیلــم از آپارات اســتفاده
نمیشــود و از طریــق  D.CINEMAنمایــش فیلــم بــه صــورت
دیجیتالــی و  E.CINEMAنمایــش فیلــم بصــورت الکترونیکــی
متــداول اســت کــه دیگر بــه فضــای بزرگی بــرای آپــارات نیاز
نیســت و دســتگاه نمایــش ایــن فیلمهــا دارای حجــم کوچکــی
اســت و کنتــرل آن میتوانــد از نقطــه دیگــری صــورت گیــرد
و در عیــن حــال از روش نمایشهــای  Positiveو Negative
اقتصادیتــر اســت.
دو سیســتم نمایــش فیلــم کــه در ایــران متــداول نیســت و فقــط
جهـ�ت آشـ�نایی بـ�ه آن اشـ�اره کوتاهـ�ی میشـ�و د  IMAXو �AT
 MOSمیباشــد.
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INTERIOR
DESIGN

آیمکس)Image maximum( IMAX
ابــداع کننــده ســالنهای ســینمایی خــاص و شــکلی اختصاصی
بــرای فیلــم اســت .ایــن شــیوه ،انــدازه بســیار بــزرگ پــرده و
وضــوح بســیار بــاالی تصویــر را دارد.
 IMAXشــرکتی کانادایــی  -آمریکایــی اســت کــه تجهیــزات
نمایــش فیلــم متفاوتــی را داراســت و فقــط در اختیــار خــود
شــرکت  IMAXاســت .ایــن شــرکت  ،تجهیــزات خــود را
نمیفروشــد و بــه امانــت میدهــد .در ســالهای اخیــر،
شــهرداری مطالعاتــی در جهــت احــداث ســالن بــرای نمایــش
ایــن شــیوه بــه عمــل آورد کــه ناموفــق بــود  ،زیــرا اختصاصــ ًا
شــرکت  IMAXمیتوانــد بــا ایــن موضــوع موافقــت یــا مخالفت
کنــد .در عیــن حــال بــه دلیــل پرهزینــه بــودن و محــدود بــودن
فیلــم هــای تهیــه شــده بــا ایــن شــیوه ،ایــن شــرکت ()IMAXدر
حاــل حاض�رـ در بح�رـان مالـ�ی بسرــ میبـ�رد.
اتموس ATMOS
در ایــن سیســتم اضافــه بــر کانالهــای صــدا از پشــت پــرده
و دیوارهــای جانبــی و دیــوار روبــروی پــرده ،در ســقف نیــز
کانالهــای صوتــی تعبیــه میگــردد.در ایــن سیســتم ،صــدای
موقعیتهــای مختلــف بــه صــورت جــدا ذخیــره میشــود و
در ترکیــب و یــا بــه صــورت مجــزا پخــش میشــود کــه دارای
تکنولــوژی پیچیدهایســت و در حــال حاضــر بــه نظر نمیرســد
در ایــران بــه راحتــی عملــی شــود .البتــه ایــن سیســتم بــرای
ســینمای خانگــی نیــز تولیــد شــده اســت.
نکتــه آخــر اینکــه بــه دلیــل الــزام بــه اختصــاص فضاهــای
فرهنگــی در مجموعههــای تجاری در بیشــتر موارد ،مهندســین
مشــاور ،طراحــی ســالنهای ســینما را بــه متخصصیــن واگذار
نکــرده و بــا اطالعــات ناقــص و قدیمــی اقــدام بــه ایــن طراحــی
مینماینــد کــه بعــداً دچــار مشــکالت فــراوان مــی شــود ،در
صورتــی کــه اگــر در در طبقــه انتهایــی فضاهــای تجــاری و
توســط متخصــص مربوطــه طراحی صــورت پذیرد ،مشــکالت
بعــدی در پــی نخواهــد داشــت و در نتیجــه ،مجموعــه ســالنها
و فضاهــای جنبــی بهتــری حاصــل خواهــد شــد.

.
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گزارش ورزشی

ورزشگاههای جام جهانی
روسـیه در یـک نـگاه

S ain t P eter sbu r g

گرد آورندگان  :فرانک دارایی  -علی بدیع

.

سن پترزبورگ

شفق شمال
یکــی از پــر نقــش و نــگار تریــن شــهر هــای
روســیه و بزرگتریــن شــهر پــس از مســکو
است.شــب هــای سفیدســن پترزبــورگ یکــی از
دیدنــی تریــن جاذبــه هــای ایــن شــهر اســت کــه
بازدیــد کننــدگان را از سراســر جهــان بــه تماشــا
مــی کشــاند.از جاذبــه هــای ایــن شــهر مــی
تــوان بــه مــوزه هرمیتاژ،تئاتــر مارینســکی،کاخ
پترهوف،کلیســای مشــهور ســن پترزبــورگ و....
اشــاره نمود.اســتادیوم  Krestovskyمیزبان مسابقات
برگــزار شــده در ســن پترزبــورگ خواهدبــود
کــه خانــه تیــم فوتبــال  FC Zenitنیــز هســت.
مسکو شهر خورشید
شــهری اســت کــه کلمــات از توصیــف آن
قاصراند؛مســکو شــهر دیــوار هــای ســپید و
گنبدهــای طالیــی است.ســبک معمــاری بــه کار رفته
در بافــت شــهر و همچنیــن بناهــای منحصــر به فرد
آن  ،مســکو را بــه یکــی از زیبــا تریــن و معــروف
تریــن شــهر هــای جهــان تبدیــل کــرده اســت .کاخ
کرملین،کلیســای ســنت باســیل،میدان ســرخ و ....از
جملــه جاذبــه هــای دیدنــی ایــن شــهر هســتند کــه
هــر کــس را بــا هــر فرهنــگ و زبانــی بــه تماشــای
خــود مــی کشــانند.دو اســتادیوم  Luzhnikiو Spartak
میزبــان مســابقات افتتاحیــه ،نیمــه نهایــی و فینــال
جــام جهانــی فوتبــال در مســکو خواهنــد بــود.

.
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لژنیکی آرنا -مسکو
ظرفیت  ۸۱۰۰۰ :نفر
هزینه ساخت  ۲۰ :میلیارد روبل ،معادل  ۱۳۰۰میلیارد تومان
تاریخ افتتاح  :می ۲۰۱۷
اصلیتریــن اســتادیوم فوتبــال روســیه ،کــه پیــش از ایــن
«لنیــن» نــام داشــته ،مــورد بازســازی قــرار گرفتــه تــا در جــام
جهانــی بــه عنــوان بزرگتریــن اســتادیوم مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد .از همیــن حــاال میتــوان پیشبینــی کــرد کــه فینــال جــام
در ایــن ورزشــگاه برگــزار شــود.

a t e c . c o n s u l t a n t s

گزارش ورزشی

زنیت آرنا  -سنپترزبورگ

اسپارتاک آرنا (اوتکریتی آرنا)  -مسکو

ظرفیت  ۶۹۰۰۰ :نفر

ظرفیت  ۴۲۰۰۰ :نفر ( ۴۴۰۰۰نفر در جام جهانی )۲۰۱۸

هزینــه ســاخت  ۳۵ :میلیــارد روبــل ،معــادل ۲۴۰۰
میلیــارد تومــان

هزینه ساخت  15 :میلیارد روبل ،معادل  ۱۰۰۰میلیارد
تومان

تاریخ افتتاح  :ژوئن ۲۰۱۶

تاریخ افتتاح  :سپتامبر ۲۰۱۴

ایــن ورزشــگاه در جزیــره «مکــس مــارا» در
ســنپترزبورگ در حــال ســاخت بــوده و میتــوان گفــت
گرانتریــن پــروژه درحــال ســاخت جامجهانــی ۲۰۱۸
اســت .بــا وجــود اینکــه گفتــه میشــود ایــن اســتادیوم
بــرای باشــگاه زنیــت ســنپترزبورگ ســاخته شــده و
طبیعتــ ًا نــام آن «زنیــت» خواهــد بــود ،ویتالــی میالنــو،
یکــی از اعضــای شــورای شــهر ســنپترزبورگ« ،بــه
پاسداشــت نقــش پوتیــن در ســاخت روســیه مــدرن»،
پیشــنهاد کردهاســت کــه ایــن ورزشــگاه را «پوتیــن
آرنــا» نــام گــذاری کننــد.

میتــوان گفــت اســپارتاک آرنــا ،اولیــن ورزشــگاه
خصــوص جامجهانــی اســت کــه کار ســاخت آن بــه
پایــان رســیده و بتازگــی افتتــاح شــده اســت ۵ .ســپتامبر
و بــا بــازی دوســتانه بیــن تیــم هــای اســپارتاک مســکو
و ســتاره ســرخ ،ایــن اســتادیوم افتتــاح شــد .همانطــور
کــه از نــام ایــن ورزشــگاه پیداســت ،متعلــق بــه تیــم
اســپارتاک مســکو اســت.

سینارا آرنا  -اِکاترینبورگ

کازان آرنا – کازان
ظرفیت  45000 :نفر
هزینه ساخت  ۱۴ :میلیارد روبل ،معادل  ۹۷۰میلیارد تومان
تاریخ افتتاح  :آگوست ۲۰۱۴
کازان در جمهوری تاتارستان واقع شدهاست ،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 بهرهبرداری رسیدهاست.
ورزشگاه کازان ،استادیوم اصلی تیم روبین کازان است.

ظرفیــت  ۴۷۰۰۰ :نفــر هنــگام برگــزاری جــام جهانــی،
 ۳۳۰۰۰نفــر پــس از جــام
هزینــه ســاخت  ۱۵ :میلیــارد روبــل ،معــادل  ۱۰۰۰میلیــارد
تو ما ن
تاریخ افتتاح ۲۰۱۷ :
اســتادیوم مرکــزی شــهر اکاتریتبــورگ ،بــزودی مــورد
بازســازی قــرار میگیــرد ،تــا بــه عنــوان یکــی از ۱۲
اســتادیوم جــام جهانــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
البتــه صــرف ایــن هزینــه ســنگین بــرای ورزشــگاهی کــه
چنــدان هــم فرســوده و غیرقابــل اســتفاده نبــوده ،بســیار
مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت.
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گزارش ورزشی
بالتیک آرنا  -کالینینگراد

سامارا آرنا  -سامارا

ظرفیــت  ۴۵۰۰۰ :نفــر در طــول جــام جهانــی ۳۰۰۰۰ ،نفــر
پــس از جــام
هزینــه ســاخت ۱۵ :میلیــارد روبــل ،معــادل  ۱۰۰۰میلیــارد
تومــان
تاریخ افتتاح ۲۰۱۷ :
مشــکل اصلــی بــر ســر راه ســاخت ایــن مجموعــه ،باتالقــی
بــودن زمیــن منطقــه اســت .اقلیــم جغرافیایــی ایــن منطقــه
دارای شــنهای روان فــراوان بــه همــراه بــارش دائمــی
بــاران اســت کــه همیــن مســاله باعــث ســخت شــدن ســاخت
ایــن ورزشــگاه شدهاســت.

ظرفیت  ۴۵۰۰۰ :نفر
هزینــه ســاخت  ۱۳ :میلیــارد روبــل ،معــادل  ۹۰۰میلیــارد
تومــان
تاریخ افتتاح ۲۰۱۷ :
ابتــدا قــرار بــود ایــن ورزشــگاه در کنــار رودخانــه ولــگا
ســاخته شــود ،امــا بــه دلیــل بــاال رفتــن هزینــه ســاخت ،ایــن
پــروژه بــه محــل دیگــری انتقــال پیــدا کــرد .ایــن ورزشــگاه
تقریبــ ًا جذابتریــن ورزشــگاه جامجهانــی بــه لحــاظ
ســاخت خواهــد بــود .امیــدوارم تیــم ملــی کشــورمان هــم
در ایــن ورزشــگاه زیبــا هــم بــه میــدان بــرود.

لِوبِردون آرنا  -روستف اون دون

یوبیلینی آرنا  -سارانسک
ظرفیــت  ۴۵۰۰۰ :نفــر در طــول مســابقات جــام جهانــی،
 ۳۰۰۰نفــر پــس از آن

ظرفیــت  ۴۵۰۰۰ :نفــر در جــام جهانــی ۳۵۰۰۰ ،نفــر بعــد از
جــام

هزینــه ســاخت  ۱۳.۵ :میلیــارد روبــل ،معــادل  ۹۵۰میلیــارد
تومــان

هزینــه ســاخت  ۱۵ :میلیــارد روبــل ،معــادل  ۱۰۰۰میلیــار
تومــان

تاریخ افتتاح ۲۰۱۷ :

تاریخ افتتاح ۲۰۱۷ :

یکــی دیگــر از ورزشــگاههای زیبــای جامجهانــی ۲۰۱۸
اســت کــه پیشبینــی میشــود میزبــان مســابقات حســاس
خواهــد بــود.

شــروع ســاخت آن اعــام شــده و بــا توجــه بــه فراهــم
بــودن شــرایط ،بــه نظــر میآیــد پــروژه بــدون مشــکل
شــروع شــده و بــه پایــان برســد.
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ولگوگراد آرنا  -ولگوگراد

استادیوم المپیک فیشت  -سوچه
ظرفیت  ۴۰۰۰۰ :نفر
هزینه ساخت  ۱۵ :میلیارد روبل ،معادل  ۱۰۰۰میلیارد تومان
تاریخ افتتاح  :نیمه دوم ۲۰۱۶
هنــگام برگــزاری المپیــک زمســتانی  2014ســوچی،
ایــن ورزشــگاه بــه عنــوان ورزشــگاه اصلــی مســابقات
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .پــس از پایــان مســابقات،
ایــن ورزشــگاه تعطیــل شــده و بــه قصــد ایجــاد
تغییــرات و متحــرک کــردن ســقف آن ،مــورد بازســازی
قرارگرفتهاســت .نکتــه جالــب اینجاســت کــه شــهر ســوچی،
هیــچ تیــم فوتبالــی در لیــگ برتــر روســیه نداشــته و عمــ ً
ا
ایــن ورزشــگاه غیــر از زمــان برگــزاری جــام جهانــی ،بــا
اســتفاده اســت

ظرفیــت  ۴۵۰۰۰ :نفــر در جــام جهانــی ۳۵۰۰۰ ،۲۰۱۸
نفــر پــس از جــام
هزینــه ســاخت  ۱۵ :میلیــارد روبــل ،معــادل ۱۰۰۰
میلیــارد تومــان
تاریخ افتتاح ۲۰۱۸-۲۰۱۷ :
آخریــن اســتادیومی کــه بــه جــام جهانــی 2018
خواهــد رســید ،ورزشــگاه ولگوگــراد خواهد بــود .این
ورزشــگاه بــا بازســازی اســتادیوم فعلــی «روتــور»
ســاخته خواهــد شــد ،بــا ایــن حــال هزینــه ســاختآن
معــادل ســاخت یــک ورزشــگاه کامــل اســت ،چــون
ا ورزشــگاه فعلــی کامــ ً
عمــ ً
ا تخریــب خواهــد شــد.
البتــه نتیجــه نهایــی کار ،خبــر از اســتادیومی بســیار
زیبــا میدهــد.

.
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فرهنگ و هنر

نفس در مراسم اسکار
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تینا بدیع

ببخشيد  ،سكه داريد ؟

می خواهم به گذشته ها زنگ بزنم

به آن روزها

به محل كار پدرم
به جوانی مادرم

به کوچه هاى كودكى
به هم بازيهاى بچگى

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 هاى تفريح مدرسه

به زمستانی که با زمین قهر نبود

به كرسى و بخارى نفتى
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 سكه ميگردى
افسوس هیچ سکه ای ،

در هیچ گوشی تلفنی

دیگر ما رابه آن روزها ،

ـس
نفـ

فیلمــی بــه کارگردانــی و نویســندگی نرگــس آبیــار
و تهیهکنندگــی محمدحســین قاســمی ،ابــوذر پورمحمــدی و
شــرکت نورتابــان محصــول ســال  ۱۳۹۴اســت .ایــن فیلــم در
تاریــخ  ۱۹آبــان  ۱۳۹۵در ســینماهای ایــران اکــران شــده اســت.
پرســهها و روزمرگیهــای دخترکــی خیالبــاف در آســتانهی
بلــوغ و تــاش بیوقفــهی او بــرای کشــف جهــان هســتی تــا
زندگــی را بــا تمــام شــیرینی و تلخــی ،یکنفــس بــه ســبک
خــودش تجربــه کنــد« .بهــار» قصههــای عامیانــه را تحریــف
میکنــد تــا در ترکیــب بــا وقایــع جامعــهای در حــال گــذار بــه
زندگــیاش معنــا دهــد .زندگــی کوتــاه بهــار در دو بزنــگاه تاریخ
معاصــر ایــران میگــذرد .انقــاب و جنــگ ،وقایــع عظیمــی کــه
بافاصلــه دوســاله رخ میدهــد ،بااینکــه ایــن وقایــع تاریخــی در
متــن دنیــای خیالانگیــز بهــار در حاشــیه قــرار میگیرنــد امــا
درنهایــت جنــگ ،بــا قطعیــت تمــام ،واقعیــت مختومــش را بــه
خیــال ســرکش ایــن دختــرک ،تحمیــل میکنــد.
نفــس بــرای نمایــش در بخــش ســودای ســیمرغ ســی و
چهارمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر پذیرفتــه شــده اســت؛
و دو جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن بــرای شــبنم
مقدمــی و جایــزه بهتریــن فیلــم در بخــش نــگاه ملــی را بدســت
آورده اســت .بــازی و گریــم پانتــه آ پناهیهــا در فیلــم نفــس از
دیــد منتقــدان ســینمایی بســیار چشــمگیر بــود امــا مــورد توجــه
داوران قــرار نگرفــت .ایــن فیلــم بــه عنــوان نماینــده ســینمای
ایــران در اســکار  2018معرفــی شــد.

وصل نخواهد کرد ...
فصلنامه آتک
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گزارش سفر

ســیمرغ ســپید بــال
ـوزه هنرهای
ـای مـ
ـی از بنـ
گزارشـ
معاصرمیلواکــی

.

هوشنگ امیر اردالن

دســتاوردی دارم از آخریــن ســفرم در آخریــن مــاه
تابســتان ،حاصــل پربــار از ســفری تــا آنســوی مــاوراء
دریاهــا و چــه زیباســت آن هنــگام کــه در بازگشــت؛
راه رفتــه را بــاز مینگــری و ایــن حــس بــا تــو همــراه
میشــود کــه راهــی را کــه رفتــهای بــه رفتنــش
میارزیــده اســت ،مــن بازگشــتم و بــاز نگریســتم .اکنــون
در ایــن فرصــت دلخــواه؛ چشــم اندازهایــم را پیــش روی
مینهــم و کنــار هــم میچینــم تــا در چینــی خانــه ذهــن
شــما گوشــهای را از آن خــود کنــد.

جائــی خوانــده بودم و جائی نوشــته بودم تقســیم شــادی
بــا دیگــران دشــوارتر از انــدوه و غــم اســت .آنچــه فراهــم
آوردهام تکههــای درخشــان از تبلــور شــادی و ســروری
اســت کــه در اولیــن دیــدار ناگهانــی بــا آن ســیمرغ ســپید
بــال ســاحل دریاچــه میشــیگان کــه مــرا مســحور کــرد-
حجــم نمادیــن پرنــدهای بــا شــکوه کــه در نهایت ســتبری
و اســتواری -ســبکباری «قاصــدک» و نرمــی و لطافــت
پــر «قــو» را یافتــه بــود و هرجایــش را کــه مینگریســتی
سرشــار بــود از نــور و مهربانــی و آشــنائی و دعــوت،
ترکیبــی بــود مــوزون -فاخــر و آراســته بــا درونــی
پــاک و خالــص -بیپیرایــه و روحانــی چــون شبســتان
کلیســاها و مســاجد قدیمــی خودمــان .در بامــداد اولیــن
یکشــنبه -در جمــع خانــوادهای گــرد هــم آمــده از ســه
قــاره و پــس از دوازده ســال ایــن مواجهــه دســت داد.
اولیــن برخــوردم آمیختــهای بــود از تحســین ،احتــرام و
در شــگفت ماندگــی ،راســتی را چــه میدیــدم بــر کرانــه
نیلــی ســاحل دریاچــه پرنــدهای عظیــم و ســپید؛ بــا قامتی
افراشــته بــال گشــوده بــود ،درســت گفتهانــد کــه بیــن
شــنیدن و دیــدن -ایمــان و اطمینــان؛ چــه تفاوتهاســت
و آن روز آنچــه میدیــدم بنــای مــوزه هنرهــای معاصــر
میلواکـ�ی« « »Milwaukeeدر ایالــت ویسکانســین «�Wis
 »cansinآمریــکا؛ اثــر خالقانــه و کــم نظیــر ســانتیاگو
کاالتــراوا « »Santiago Calatravaبــود.
همــان شــد کــه در تمــام مدتــی کــه میهمــان پســرم آرش
بــودم و بــه مــوازات حضــور در مراســم ویــژهای بــرای
او -تقریبــ ًا هــر روز -هــر کــس از مــن ســراغی میگرفــت
بایــد بــه ایــن مــوزه بیایــد تــا مــرا ببینــد و میدیــد مــرد
ســپید مــوی مشــتاقی را کــه در گوشــه و کنــار -داخــل
و خــارج و زیــر و بــاالی ایــن بنــا در جذبــه و مکاشــفه
اســت .تــا آنجــا کــه بانــوی میانســال راهنمــای مــوزه
فصلنامه آتک
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کــه تفــاوت رفتــار مــرا بــا ســایر بازدیدکننــدگان دیــده
بــود جائــی نزدیکــم آمــد ،مــن شــتابزده و پــر از شــوق
طراحــی میکــردم ،در واقــع نیــت بــه طراحــی بــه آن
صــورت کــه معمــول اســت و ســالیان در آن تجربــه
اندوختــهام نداشــتم ،میخواســتم ســلولهای نــور
نگاهــم را -دمیــدن دم و بــازدم نفســم را و طپیــدن دل
شــیدایم را بــا کلمــات زریــن ایــن شــعر مجســم و بــا تــک
آواهــای ایــن ترانــه آســمانی پیونــد بزنــم.
بانــوی راهنمــا کنــار دســتم رســیده و بــا نیــم نگاهــی بــه
یادداشــتهای خطــیام -مقابــل را نگریســت تــا کارم را
بــا اصــل چشــم انــداز مقایســه کنــد.
کنجکاویــش قویتــر از مالحظــه کاریــش بــود -پرســید- :
شــما کجائــی هســتید ،تنهــا چیــزی را کــه بایــد میگفتــم
گفتــم ...:شــرقی هســتم ،بیاختیــار و بالفاصلــه در تقــارن
لحظــهای از خاطــرهای دور و نزدیــک بــه  21ســال قبــل
قــرار گرفتــم و خــود را در کافــه  LAMBADAدر اســپانیا
دیــدم ،یکــی از آن عصرهــای دلتنــگ و بــه انتهــا رســیده
یکشــنبه و چیــزی شــبیه عصرهــای جمعــه و نمیدانــم
چــرا همیشــیه عصرهــای دلگیــر بــه ایــن روزهــا میافتــد.
از هیاهــو دود و دم و رفــت آمــد صــدای آواز و گیتــار
فالمینگــو و همهمــه برخاســته از مســابقه فوتبــال و
مجادلــه بــر ســر بــرد و باخــت و پرچانگــی زن ثمیــن و
خوشــروی صاحــب کافــه با پشــت پیشــخوان نشســتگان
هیــچ نمیشــنیدم و تنهــا و مچالــه و زیــر آوار ســنگین
غــم نــان – بــا قهــوه ســرد شــده -روی کاغــذ کاهــی
کــه بــه جــای دســتمال ســفره روی میــز پهــن بــود
خــط میکشــیدم و یــادم نیســت چــه میکشــیدم ،هــر
چــه بــود کنــار دســتیام را متوجــه کــرد ،خودمانــی و
بــا ضمیــر دوم شــخص پرســید کجائــی هســتی؟ A« :-
 ،»Donde Wenirآنجــا هــم گفتم شــرقی هســتم .در برق
نگاهــش ذکاوت و صفائــی بــود کــه حــس کــردم میتوانم
بــه او اعتمــاد کنــم .بــا ســیگار بــرگ الی دندان و تبســمی
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پرســید اســمت چیســت؟ گفتــم« :هوشــنگ» .مکثــی کــرد
و نگاهــی بــه بــاال انداخــت و بــا فاصلــه و آرام بــا خــود
تکــرار کــرد( …Hoo - :بــا فاصلــه) – ...CHANGنــام چینــی
اســت ،امــا شــبیه چینیهــا نیســتی .گفتــم چــرا هســتم...
آنهــا چشمهاشــان تنــگ اســت؛ مــن -دلــم.
هــورا و شــادی گل تیــم محبــوب ادامــه گفــت و گویمــان را
در هــم پیچیــد و مــن دوبــاره بــه دهلیــز تاریک اندیشــههای
هــزار بنــد بازگشــتم .وقتــی رفتــم پــول قهــوهام را بپــردازم
صاحــب کافــه گفــت :قبــ ً
ا حســاب شــده اســت .ایــن خاطره
را بــا تمــام ســادگیاش به عنــوان همدلــی و درک یک ارزش
انســانی از کســی کــه اصــ ً
ا مــرا نمیشــناخت همیشــه بــه
یــاد دارم .حــاال ایــن ســپید مــوی شــرقی که اســمش شــبیه
نامهــای چینــی اســت امــا خــودش شــبیه چینیهــا نیســت
– امــروز بــا دلــی گشــاده دســتاورد خــود را و ســفره
شــادی خــود را بــا همراهــان و همدالنــش میگســتراند.
اولیــن چهــرهای کــه شایســته ایــن مشــارکت قــرار گرفــت
معمــار جوانــی بــود کــه بــا آرامــش و نرمشــی دلپذیــر در
محــدوده کارش واقــع در بخــش جنوبــی آتلیــه معمــاری
مــا کــه بــه آن محلــه شــمالی میگوینــد درســت نقطــه
مقابــل و در بــاالی آتلیــه -جائــی کــه «پاچــال» کاری مــن
اســت و همــکاران بــه آن محلــه جنوبــی میگوینــد بــا هــم
کار میکنیــم .هــر وقــت از کنــار میــز کارش میگــذرم
میبینــم ســر بــه زیــر و نجیــب بــا آرامــش یــک برکــه-
تــودار و فکــور بــه حــل و فصــل ذهنیاتــش میپــردازد و
چــه بــا معنــا و پختــه و شــیرین خــط میکشــید .باالخــره
هــر چــه باشــد پــس از ســالها تجربــه ،تفــاوت «ســره» را
از «ناســره» خــوب میشناســم .در ناصیــهاش جوهــرهای
دیــدم و بــه دلــم آمــد یــادگار کوچکــی را کــه از بوتیــک
مــوزه بــا خــود آورده بــودم تقدیمــش کنــم همــراه بــا
پیشــنهاد مشــارکت در تــدارک و ســر و ســامان دادن ایــن
گــزارش .بــا فروتنــی و گشــاده روئــی اســتقبال کــرد .اینجا

.

بایــد از او سپاســگزار باشــم کــه تدویــن و آمادهســازی و
آراســتن تصاویــر و متنهــا را تحقــق بخشــید .اگــر همــت
او نبــود ایــن خاطــره و ایــن دســت نوشــته هــم بــه بســیار
یادداشــتهای دیگــرم کــه سالهاســت خــاک میخورنــد و
از یــادم رفتهانــد میپیوســت.
* بهرام عزیزی همکار ارجمند و جوان من -از تو سپاسگزارم.

* برگرفته از فصلنامه «معماری و شهرسازی» شماره  92/ 93مهرگان 1387
ATEC QUARTERLY
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