ایده گرافیکی روی جلد  :عزت اله خواجه نوری

مهندســين مشــاور آتــك در ســال  1360در
تهــران تأســيس و بــه شــماره  42696بــه ثبــت
رســيده اســت ابتــدا درحــوزه معمــاري و شــهر
ســازي فعاليــت خــود را آغــاز نمــود و بــه مــرور
زمــان ظــرف حــدود  36ســال فعاليــت حرفــهاي و
انجــام بيــش از1570پــروژه در قالــب  580قــرارداد
خدمــات مهندســي ،ســازمان خــود را تبديــل بــه يــك
ســازمان خدمــات مهندســي نمود كــه در كليــه زمينه
هــاي مطالعاتــي و طراحــي بصــورت خــود كفــا عمل
مــی نمايــد.
سهامداران و مديران مهندسين مشاوردرحال حاضر
مهندس محمد حسن بديع

مديرعامل و عضوهيئت مديره

مهندس عزت اله خواجه نوری رئيس هيئت مديره
مهندس فرشاد کاوه پیشه

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس ساسان درکی

عضو هیئت مدیره

مهندس حسن میرمحمدی

عضو هیئت مدیره

مهندس منصور سیادتی

عضو علي البدل هيات مديره

مهندس جهانگير صفاوردي

عضو علي البدل هيات مديره

بخشــهاي مختلــف فعــال شــركت كــه زيــر پوشــش
مديريــت دفتــر مركــزي فعاليــت مــي نماينــد
عبارتنــد از:
آتــك تأسيســات (بــرق و مكانيــك)  -آتــك ســبز  -آتك
تجهيــزات  -آتــك ســازه  -آتــك انــرژي هــاي نــو -آتك
اصفهــان  -آتــك گیالن  -آتــك كيش  -آتک خراســان -
آتک بوشــهر  -آتک شهرســازی  -آتک معماری داخلی
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یادبود
به یاد مهندس مجید احمدیان  /نصرت اله مجلسی -بابک نادری آزاد  -هوشنگ امیر اردالن

6-8

مراسم بزرگداشت  36سالگی مهندسین مشاور آتک

10

اخبار
سامانه پایش پروژه ها  /مهدی جمالی راد  -رضا محجوب لیاقتی  -سهیل احمد خانی

12

تبادل نظر و همفکری با شرکت زیمنس سوئیس  /حسن میر محمدی

14

طرح ایجاد مناطق ویژه صنایع بر-المرد  /حمید کرامتی نژاد  -گلرخ شیرزاد

16

کرمانشاه  /مریم بشیری

18

سالگرد در گذشت علیقلی ضیایی  /حمید کرامتی نژاد

گزارش

13

مقاله
از بی تعهدی تا بی تخصصی  /شروین مظاهری
آشنایی با انواع مالیات در ایران  /مریم بشیری  -عباس هاشمی

20
24

نیروگاه های زباله سوز  ،راه حل معضل زباله  /علیرضا مهدیزاده حکاک

28

موزه پرگامون  /مریم حجت

32

یادمان ملی  11سپتامبر  /بنفشه شفیعی

30

 10عادت رئیس های دوست داشتنی  /علی غفوری صنعتی

34

سرخ و آبی /علی بدیع

36

گزارش ورزشی
فرهنگی
دوست چراغ است  /هوشنگ امیراردالن

38

صاحب امتیاز  :مهندسین مشاور آتک
مدیر مسئول  :هوشنگ امیر اردالن
سر دبیر  :محمد حسن بدیع
همکاران این شماره  :محمد حسن بدیع ،نصرت اله مجلسی،عزت اله خواجه نوری ،بابک نادری آزاد ،حسن میر محمدی،حمید کرامتی نژاد ،گلرخ شیزاد،
مهدی جمالی راد ،رضا محجوب لیاقتی ،سهیل احمد خانی ،مریم بشیری ،عباس هاشمی ،شروین مظاهری  ،علیرضا مهدیزاده حکاک ،بنفشه شفیعی،
مریم حجت ،علی غفوری صنعتی ،علی بدیع  ،تینا بدیع ،و هوشنگ امیر اردالن
مشاوران بین المللی  :عزت اله خواجه نوری ،نصرت اله مجلسی ،منوچهر عزیزی ،حامد صادق زاده
ویراستار  :حمید کرامتی نژاد
گرافیک  /صفحه آرایی  :فرانک دارایی
مسئول هماهنگی  :پرستو خاکسار
همکاران اداری  :الهام مقدم  -هدیه حسینی
چاپ  :شرکت دیهیم
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سخن نخست
محمد حسن بدیع

ـود کارهــای عمرانــی دولــت و افزایــش حضــور بخــش
رکـ
خصوصــی ،پــی آمدهایــی را بــرای مهندســان مشــاور بــه
ویــژه بــرای مهندســان مشــاور معمــار داشــته اســت .بــه
دلیــل آشــنایی بخــش عمــده ای از کارفرماهــای دولتــی بــا
پیمــان هــای طراحــی و مراحلــی کــه بایــد طــی شــود تــا
طرحــی آمــاده اجــرا گــردد ،انتظــارات شــان از مهنــدس
مشــاور ،مطابــق بــا شــرایط عمومــی پیمــان ،کــه ســالیان
درازی اســت از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه تدویــن
گردیــده مــی باشــد.در ایــن میــان ،بخــش عمــده ای از
ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی در اســناد فراخــوان،
درخواســت هایــی را لحــاظ مــی نماینــد کــه اگــر چــه
بخشــی از آنهــا مــی توانــد بــه حــق و متاثــر از خواســت و
تفکــر ســرمایه گــذار باشــد ،لیکــن بخشــی از ایــن خواســته
هــا عمــا مشــکالت عدیــده ای را بــرای طراحــان و مشــاور
ایجــاد مــی کنــد .از جملــه مشــکالت ناشــی از خواســت
کارفرمــا ،زمــان در نظــر گرفتــه بــرای شــروع عملیــات
اجرایــی اســت قبــل از آن کــه هنــوز مطالعــات حداقــل در
مرحلــه فــاز یــک بــه نتیجــه ای رســیده باشــد .این خواســته
و فشــارغیراصولی ،موجــب اجبــار در تصمیــم گیــری هــای
فنــی مــی شــود کــه در جریــان پیشــرفت مطالعــات ،عمــا
طراحــان را ناگزیــر بــه دوبــاره کاری و حتــی چنــد بــاره
کاری و نتیجتــ ًا زیــان بــار شــدن پــروژه مــی ســازد ،در
حالــی کــه معمــوال کارفرمــای پــروژه ،تــن بــه جبــران
هزینــه هــای طراحــی کــه ناشــی از فشــار و تعجیــل خودش
بــوده نمــی دهــد .بخــش خصوصــی عمدتــا مســیر شــروع
کارش از شــهرداری هــا مــی گــذرد و همیــن جاســت کــه
بــا تمهیــدات محتلــف ،موفــق بــه اخــذ مجــوز خاکبــرداری می
شــوند و دریافــت همیــن مجــوز ،مبنــای فشــار به طراح اســت.
از شــهرداری هــا ایــن انتظــار وجــود دارد کــه در صــدور
مجوزهــای شــروع بــه کار بــرای کارفرمایــان بخــش
خصوصــی توجــه الزم را بــه آمــاده بــودن طــرح بکننــد.
صــرف دادن مجــوز کــه پیــش نیــاز آن ،دریافت مبالــغ قابل
توجهــی از کارفرمایــان مــی باشــد ،نبایــد ناپختــه بــودن و
در حقیقــت ناقــص بــودن طراحــی را توجیــه کنــد .توجــه
بــه ایــن کــه بــه هرحــال هــر ســاخت و ســازی تبعــات
شــهری دارد ،بســیار ضــروری اســت .اشــکال دیگــری کــه

پیام سردبیر

مجوزهــای شــروع خاکبــرداری
در شــرایطی کــه طراحــی
تــا تکمیــل مطالعــات راه
درازی در پیــش دارد ،اینســت
کــه در بســیاری مواقــع بــا
تغییــر ســلیقه کارفرما
( یــا تغییــر کارفرما
در اثر فــروش ملک
بــه کارفرمایــی
ویــا
دیگــر)
وعــده هایــی
کــه بــرای
ا فز ا یــش
میــز ا ن
ســاخت و
ســاز بــه
وی داده مــی
شــود،
عملیــات اجرایــی عمــا متوقــف مــی شــود و ایــن توقــف،
نــه تنهــا موجــب تاخیــر و احتمــاال زیــان کارفرمــا مــی
شــود بلکــه بــه لحــاظ ســیمای شــهری نیــز وضعیــت
نابســامانی را ایجــاد مــی کنــد و بــه ویــژه مشــکالت جــدی
بــرای همســایگان بــه وجــود مــی آورد.
از ایــن دســت ســاخت و ســازهایی کــه بــه دالیــل ذکــر
شــده مــدت هــا ( و حتــی ســال هــا) رهــا شــده انــد در
ســطح کالن شــهر تهــران بــه وفــور یافــت مــی شــود .امیــد
اســت سیاســت گــزاران شــهرداری بــه ایــن امــر مهــم
توجــه الزم را مبــذول فرماینــد و مــا مهندســان مشــاور و
دفاتــر طراحــی نیــز در روشــن کــردن کارفرمایــان از هیــچ
کوششــی فروگــذار نکنیــم .قطع ـ ًا چنیــن روی کــردی هــم
بــه نفــع شــهر ،کارفرمایــان ،مشــاوران و هــم بــه نفــع خــود
مدیریــت شــهری خواهــد بــود.

.
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یاد بود

مجید احمدیان
نصرت اله مجلسی
محمد حسن بدیع

ـن بــار کــه مجیــد را دیــدم ،تابســتان یکــی از ســفرهای
اولیـ
میــان تحصیلــی کــه بــه ایــران آمــده بــودم در میهمانــی
دوســت مشــترکمان ،کامــران شــاهین فــر بــود .جوانــی بــا
قــد بســیار بلنــد و ســر تراشــیده کــه بنظــرم مربــوط بــه طــی
دوران ســربازی بــود و گویــا بــه تازگــی بــا فرزانــه نامــزد
کــرده بودنــد ویــا در شــرف آن بودنــد .پســر آرامــی بــه نظــر
مــی رســید و پــس از آن ،دیگــر خبــری نداشــتم تــا اینــک
ســالها بعــد ،ازطریــق کامــران بــرای کار در آتــک معرفــی شــد.

بــا توجــه بــه اینکــه مجیــد تحصیــات عالیــه اش را در انگلیــس
و امریــکا گذرانــده بــود ،طبعــا تســلط وی بــه زبــان خارجــی
امتیــازی قلمــداد مــی شــد کــه بــرای مــن خیلــی مهــم بــود .گــو
اینکــه بعضــا مجیــد را در میهمانــی هــای دوســتان مشــترک
مــی دیــدم و رابط ـهای غیــر کاری هــم داشــتیم ،ولــی عمــا
بــه تدریــج کــه برخــی از دوســتان جــای وطــن کردنــد و از
تعــداد معمــاران خــوب کاســته شــد ،بــه دلیــل حضــور بیشــتر
مــن در بخــش معمــاری رابطــه کاری مــن بــا مجید بیشترشــد
و بــه ایــن ترتیــب ،بــه تســلط کار معمــاری و تــوان فنــی وی
بیشــترپی بــردم .او در جریــان رخــداد هــای روز معمــاری
بــود و بــا توجــه بــه بهنــگام بودنــش و اســتعدادی کــه داشــت
واقعــا از معمــاران آوانــگارد بــه حســاب میامــد.

.

او عــاوه بــر اینکــه معمــاری مســلط بــود ،دســت بســیار
خوبــی بــرای کار هــای ترســیمی داشــت و بــه رنــگ آمیــزی
هــم بســیار مســلط بــود .مهــم نبــود کــه ابــزار چــه باشــد ،بــه
هــر حــال ،نتیجــه بســیار مطلوبــی را ارائــه میکــرد .و البتــه
دســتی هــم در نقاشــی داشــت ودر نهایــت بایــد اذعــان کــرد
کــه مجیــد احمدیــان یــک آرشــیتکت بــه تمــام معنــی خــوب بود.
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از نظــر شــخصیتی ،مجیــد بســیار صمیمــی و صادق
بــود و بــا لبخنــد شــیرینی کــه همــواره بــر لــب داشــت
بــه ســرعت اطرافیــان را بــه خــودش جلــب میکــرد .لبــاس
پوشــیدنش بــا شــلوار جیــن و کفــش نایکــی رابطــه اورا
بــا جوانترهــا آســانتر میکــرد و نمایانگــر روحیــه جــوان
و بــی آالیــش وی بــود .در یکــی از ســفرها کــه بــه ژاپــن
و ســنگاپور رفتــه بودیــم ،ایــن امــر بهتــر جلــوه میکــرد.
همــواره مایــل بــود در محــل هــای جدیــد تجربــه هــای
تــازه هــم داشــته باشــد .مــا را بــه خــوراک هــای محلــی
تشــویق میکــرد و او بــود کــه وادارمــان کــرد کــه بــه یــک
هتــل ســنتی در ژاپــن برویــم کــه ســردر کوتــاه و اطــاق
تاتمــی جمــع و جــورش بــه همــراه تخــت هــای کوتــاه در
مقایســه بــا قــد بلنــد او خــود ،خاطــره ای مانــدگار اســت.
در همیــن ســفر بــه شــدت بــه عشــق و عالقــه او به همســر
و خانــواده اش پــی بــردم .مجیــد احمدیــان یکــی از شــریف
تریــن افــرادی بــود کــه در زندگی شــناختم.

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

,,

در آن زمــان در مقایســه بــا ســایر دفاتــر مشــاور معمــاری،
اوضــاع کاری شــرکت خــوب بــود و بــه همیــن دلیــل ،علــی
رغــم داشــتن تیــم معمــاری قــوی در آتــک ،بــاز هــم مــی
توانســتیم معمــاران خــوب را پذیــرا باشــیم و از همیــن رو
دیــداری داشــتیم و متعاقبــا او هــم بــه جمــع معمــاران دفتــر
شــامل ســمیعی /گلــزار /مظاهر/برومنــد  /سلماســی  /قریــب
 /جلــوه و دیگــران کــه همگــی از خوبــان بودنــد ،تحــت
سرپرســتی مهنــدس فاضــل قــرار گرفــت کــه البتــه مــن هــم
بــا خاطــری نســبت ًا آســوده از بخــش معمــاری میتوانســتم
بــه ســایر کارهایــم برســم و موهبتــی بــود.
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شــخصیت دوســت داشــتنی او ترکیبــی بــود از حجــب ،آرام
حــرف زدن و هــوش بــاال کــه همــه ایــن ها بــا مهربانــی ذاتی
او تــوام بــود .هرگــز از او نشــنیدم کــه از کســی انتقــاد کنــد.
گویــی همــه را دوســت داشــت .دقــت او در انجــام کارهایــش
کمــی بــه وســواس نزدیــک بــود ،ولــی حاصــل آن سرشــار
از پختگــی بــود .یــادم نمــی آیــد کــه اورا اخمــو و خشــمگین
دیــده باشــم .بــا ایــن دوحالــت ،کامــا بیگانــه بــود .روی هــم
رفتــه بــی اختیــار مخاطبــش را جــذب مــی کــرد ،بــدون ایــن
کــه خــودش اصــراری بــه ایــن امــر داشــته باشــد.

,,

و نکتــه بســیار بــا اهمیــت از شــخصیت وی اینســت
کــه هرگــز حتــی یــک نفــر را ندیــدم کــه اورا دوســت
نداشــته باشــد و یــا از او دلخــوری داشــته باشــد.

.

,,

مایلــم کوتــاه در بــاره مجیــد احمدیــان بگویــم .بیشــتر
گفتنــی هــا را نصــرت گفــت و مــن ،بیشــتر بــه نکاتــی کــه
خیلــی برایــم جــذاب بــود ،اشــاره مــی کنــم.

در مــورد معمــاری ،عــاوه برمــوارد اشــاره شــده در روایت
نصــرت مجلســی ،اضافــه مــی کنــم کــه خیلــی دیــر از کارش
راضــی مــی شــد و همــواره دوســت داشــت کارش بــه کمــال
بیشــتری برســد و بــه همیــن دلیــل ،گاهــی بایــد کاری را بــه
زور و التمــاس از زیــر دســتش گرفــت.

او خیلــی خیلــی زود و بــاور نکردنــی مــا را تنهــا گذاشــت و
رفــت ،ولــی نامــش و یــادش همیشــه در خاطــره ی دوســتان
و آشــنایانش زنــده اســت و زنــده خواهــد مانــد.
محمد حسن بدیع
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یاد بود

َ
ِ
ستایشگر نادیده
روایت

روزی با مجید

هوشنگ امیر اردالن

بابک نادری آزاد

بــا ایــن کــه مدتــی بــود کــه بــا مجیــد همــکار بــودم و
حســن خلــق و رفتــارش ،احتــرام و ارادت مــن رو هــم مثــل
بقیــه بــه خــودش جلــب کــرده بــود ،ولــی هنــوز برایــم فقط
«یــک همــکار» خــوب بــود.
تــا روزی کــه بــه طــور اتفاقــی متوجــه شــدم کــه مثــل
یــک جــراح ،پشــت میــزی نشســته و بــا دقــت و وســواس،
یــک پرســپکتی ِو مــدادی کشــیده شــده رو بــا چســب ،روی
میــز بــه صالبــه کشــیده و یــه ســری مــداد رنگــی رو هــم
ســوا کــرده و آمــاده ی عملــه ،از ســر بزرگــواری ،نظــری
از مــن خواســت ،و مــن هــم بــه همیــن بهانــه مقابلــش
نشســتم و کنجکاوانــه نگاهــم بــه تقابل دســتانی درشــت ،و
مدادرنگــی هــای کوچکــی کــه روزهــای آخر عمرشــون رو
میگذرونــدن بــود و مجیــد شــروع کــرد.
چنــان بــی مهابــا و تنــد و خشــن دســتانش بــه حرکــت
افتــاد ،کــه انــگار کودکــی بــی رحمانــه مشــغول خــط خطــی
کــردن یــه کاغــذ باطلــهس! تــا بــه خــود بجنبــم ،دســت
دیگــرش مــدادی دیگــر برداشــت و از نقطــه ای دیگــر،
همزمــان بــه جنبــش افتــاد .مدتــی گذشــت تــا چشــمانم
مجالــی پیــدا کنــد و نگاهــم بــه صفحــه کاغــذ بیافتــد.
محــدوده ای کــه رنــگ خــورده بــود مــث یــک پارچــه ی
حریــر پــر رمــز و راز بــود ،تــاب داشــت ،بعــد داشــت،
بافــت داشــت ،مــوج داشــت  . . .جــان داشــت .برخــاف
حرکــت وحشــیانه ی دو دســت ،خطــوط منحنــی کــم رنــگ
چنــان بــا لطافــت در هــم تنیــده و در لبــه هــای کار متوقــف
شــده بودنــد کــه نفســم بریــده بــود .نــه فقــط شــگرد و
فــن اجــرای آن ،کــه زیبایــی خلــق شــده ،رقــص رنــگ هــا
 . . .مجیــد زبــان رنــگ هــا رو مــی دونســت ،بــا اونهــا
ِ
ارزش در
حــرف مــی زد .مــداد رنگیهــای بــه ظاهــر بــی
گوشــه ای افتــاده ،در دســتانش موســیقی مــی نواختنــد.
ای کاش مــی شــد مثــل موســیقی ،حــرکات ســرکش دســت
و مضــراب رو دیــد و همزمــان ،نــوای بهشــتی رو شــنید.
دریــغ کــه اینجــا هــر دو ســاز و نــوا رو همزمــان فقــط مــی
بایــد دیــد و ایــن ،کاری بــود بــس دشــوار.

.

از مجیــد یــاد گرفتــم ،بــا بــه کار بــردن رنــگ در معمــاری،
مــی تــوان بیــن کســالت آوری ناشــی از تــرس بــه کار
بــردن رنــگ هــا ،و جلفــی غیرقابــل تحمــل ناشــی از
شــجاعت ناآگاهانــه رنــگ هــا ،گســتره ای رو پیــدا کــرد
کــه در آن ،رنگهــا ،بــه «فضــا» زندگــی مــی بخشــن.
ونکوور -دهم دسامبر 2017
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ـه و بــی نیــاز از تمجیــد بایــد بگویــم «مهندســین مشــاو ِر
ـی گزافـ
بـ
آتــک» فراتــر از یــک شــرکت (آنهــم از نوع ســهامی خاص) بــه خانواده
دوم در ُگــذر از فراز
و ّ
جمعیــت و قبیلــه ای مــی مانــد که هماننــد خانــۀ ّ
و نشــیب هــا و حائــل هــای بازدارنــدۀ بســیا ِر نزدیــک بــه چهــار دهه
و اتفاقـ ِ
ـات تأثیــر گذا ِر پشــت َســر نهــاده -همچنــان َبرپــا و َســرفراز؛
اســتوار و خــوش نــام و اعتبــار باقــی مانده اســت.
ا ّمــا -ایــن نگارنده َبر نشســته َبــر با ِل تقدیــر و بــا ن ّیــت مِهرورزانه و
اعتمــاد و دوســتیِ دیریـ ِن عزیزانــی چون دکتــرداراب دیبــا و مهندس
معرفــی شــدم و در صـ ِ
ـف
ـاوردی ،بــه ُمدیریــت وقــت ّ
جهانگیــر صفـ َ
همــکاران قــرار گرفتم.
در اوائــل و در ســال هــای نخســتین ُحضــورم؛ (بیــش و کم حــدود 12
ســال پیــش) مــی شــنیدم مراســم بزرگداشــت و یادمانــی را در «خانۀ
هنرمنــدان» بــرای ُحرمــت گــذاری بــه نــام و مقــام همــکار گرانمایــه و
ارجمنــد و صاحبنظــر در حرفــه -از یــاران و ســهامداران کــه دیگــر در
جمــع مــا نیســت و بــه رحمــت حــق پیوســته اســت ،و مــی شــنیدم
نامــی را و نشــانی را کــه همــگان تا هنــو ِز هنو ِز و همیشــه بــا احترام
از انســان دوســتی و توانائــی در طــرح و نظــر و اندیشــه و دانــش
ُمهندســی او یــاد مــی کننــد و از نیــک مــردی بــاال بلنــد -فروتــن-
خوشــخو و خــوش قلــم و قــدم بنــام «مجیــد احمدیــان» مــی گوینــد.
ُ
و چنیــن بــود کــه در مراســم بزرگداشــت او م ّقــرر گردیــد گرداننــدۀ
ایــن گردهــم آئــی من باشــم کــه به ثبــت شناســنامه «هوشــنگ امیر
اردالن» و در مجامــع حرفــه ای و مطبوعاتــی «امیرهوشــنگ اردالن» و
«هوشــنگ مِهر اردالن» شــناخته
در محافــل ُهنــری و فرهنگــی و ادبی ُ
شــده و بــی ا ّدعــا و فروتنانــه در کنا ِر پیشــۀ ُپــر پیچ و َخم مهندســی
و معمــاری ،دارای تجربــۀ دیربــاز در آمــوزش و نگاهی ویــژه به آئین
و نشــانه هــا و ریشــه هــای ایرانــی ســت.
بــاری بــا افتخــار نقش خــود را بــرای برگزاری آنشــب فخیــم و وزین،
بــا شــوقِ بســیار پذیرفتــم و اینــک از آنشــب مــی گویــم کــه بــه َم َدد
ج برخاســته از اعتقــادم بــه مقــام واال و پایــگاه ســتایش برانگیــز
مــو ِ
اخــاق حرفــه ای و انســانی اش در جمــع دوســتداران و همــکاران و
مهمانــان مراســم و در محضــر مادر و همســر و پســر ،شــأن مطلب را
تــا ّم و تمــام بــه جــا آوردم ،بــی آنکــه او را حتّی یکبــار دیده باشــم ،اما
از بخــت بیــدار و دِ ِل صافــی گوهــرۀ کالمــم چنــان بردلها نشســت که
ـرورزی و دانش در
گویــی ســالها بــا او بــوده ام و
ُ
انساندوســتی و مِهـ َ
ُهنــر و معمــاری را از آموخته ام.

.

پایــان بخــش ســخنانم در آنشــب شــنیدنی و بیــاد ماندنــی ســت که
اعالم نمــودم:
«  . . . . . .برجســته تریــن و درخشــانترین اثــر روانشــاد همیشــه در
یــاد« -مهنــدس مجیــد احمدیــان» دو فرزنــد برومنــد آینده دار ایشــان
«یاشــار» و «ســهند»  -یادگارانــی ادامه دهنــدۀ َمنــش و َروش و دانش
و اخــاق آن بزرگــوار را بشناســید.

a t e c . c o n s u l t a n t s
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ـت
ـم بزرگداشـ
مراسـ
ـک
ـالگی آتـ
 36سـ

th

Anniversary Of ATEC Consultants

.

Nov.

بــه روال همــه ســاله ،مراســم ســالگرد آتــک در
آبــان مــاه امســال برگــزار شــد .ایــن مراســم در
ســاعت  16تــا  17/30روز شــنبه  20آبــان در
ســالن پذیرایــی آتــک بــا تشــریفاتی ســاده بــه
صــرف چــای و شــیرینی برگــزار شــد.
امســال ســالگرد آتــک بــا ســالگرد عزیــز از دســت
رفتــه ی آتــک ،مهنــدس علیقلــی ضیایــی همزمــان
شــد .از ایــن رو مدیریــت شــرکت اعــام کــرد

فصلنامه آتک
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1981-2017

در روز  20آبــان
امســال ،آتــک  36ســاله شــد .نــوزاد پاییــز
ســال  1360حــاال بــه ســن  37ســالگی
پــا گذاشــته اســت .آن گام هــای لــرزان
ســال هــای نخســت،
امــروز جــای خــود
را بــه قــدم هــای
اســتوار داده و رشــد
روز افــزون ســالیان،
از او موجــودی بالنــده
ســاخته اســت؛ تشــکیالتی کــه
حــاال در قامــت یکــی از بــزرگ تریــن
مهندســان مشــاور معمــاری -شهرســازی کشــور
ظاهــر شــده و ســخت کوشــانه تــاش دارد تــا
پیــچ و خــم هــا و ســختی هــای دوران رکــود
اقتصــادی را پشــت ســر بگــذارد.

پائیز 96 /

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

اخبار

کــه بــه خاطــر ایــن تقــارن ،مراســم را ســاده و همــراه بــا
گرامــی داشــت خاطــره ی آن همــکار فقیــد برگــزار مــی کنــد؛
همــکاری اگرچــه همچــون ســایه ،آرام و فروتنانــه در آتــک
حضــور داشــت ،ولــی حــاال جــای خالــی اش همچــون جــای
خالــی مهنــدس احمدیــان (شــخصیت ایــن دو شــباهت بســیار
بــه یکدیگــر داشــت) و مهنــدس درکــی نازنیــن در بیــن پــازل
همــکاران ،بــه طــرزی غریــب حــس مــی شــود.
کارکنــان آتــک ،کــه عمومـ ًا بــه فضــای صمیمانــه ی کار خود،
احســاس تعلــق ویــژه ای دارنــد ،همچــون ســال هــای پیــش
بــا اشــتیاق در مراســم حضــور یافتنــد؛ در ایــن  1/5ســاعت
دلپذیــر ،فرصتــی پیــش آمــد تــا همــکاران فــارغ از محیــط
آتلیــه هــا با یکدیگــر دیــدار ،گفتگــو و تجدیــد خاطــره کننــد.
بــه پیشــنهاد آقــای مهنــدس اردالن ،مدیرعامــل شــرکت ،جناب
مهنــدس بدیــع ،بــه ایــراد ســخنرانی کوتاهــی اکتفــا کــرد و در

آن ،ضمــن گرامــی داشــت یــاد مهنــدس ضیایــی ،همدلــی و
همراهــی همــکاران آتــک در طــول ســال گذشــته را ســتود و
تقویــت ایــن همراهــی را در راســتای رشــد روزافــزون آتــک و
عبــور از دوران بحرانــی کنونــی آرزو کــرد.

.

تصاویــر ایــن مراســم صمیمــی ،ماننــد هــر ســال بــا گرفتــن
عکــس هــای یــادگاری گــروه -گــروه و دســته جمعــی بــه
خاطــرات زیبــای همــکاران پیوســت.
ATEC QUARTERLY
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اخبار داخلی

ـروژه ها
ـش پـ
ـامانه پایـ
سـ
مهدی جمالی راد  /رضا محجوب لیاقتی  /سهیل احمد خانی

نــگاه ویــژه مدیــران مجموعــه
مهندســین مشــاور آتــک و
مدیرعامــل
بخصــوص
محتــرم بــه اســتفاده از
ابــزار بــه روز شــده
جهــت کنتــرل پــروژه
هــا بخصــوص در بخــش
طراحــی (فازهــای 1و2
پــروژه هــا) بــرآن شــد کــه
تعریــف و پایــش پــروژه
هــا بــه صــورت یکپارچــه
و از منظــر مدیریتــی مــورد
بازنگــری و تدویــن مجــدد
قرارگیــرد .در ایــن راســتا طــی
جلســات برگــزار شــده بخــش برنامــه
ریــزی و کنتــرل پــروژه بــا مدیرعامــل و
قائــم مقــام محتــرم و همــکاران محتــرم در بخــش های

,,

مراســم ســالگرد تاســیس «مهندســین مشــاور
آتــک» در ســاعت  16الــی  17/30روز شــنبه 20
آبــان در ســال پذیرایــی آتــک بــا حضــور صمیمــی
همــکاران برگــزار شــد .برگــزاری ایــن مراســم کــه
بــه صــورت ســاده و بــی تجمــل و بــا صــرف چــای
و شــیرینی همــراه بــود ،مطابــق معمــول همــه ســال،
بــا گرفتــن عکــس هــای یــادگاری پایــان یافــت.

فصلنامه آتک
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امیــد اســت بــا امعــان
نظــر بــه گســترش
مقولــه مدیریــت پــروژه
بــه صــورت کاربــردی و
مکانیــزه در شــرکت هــای
هــم تــراز در گامهــای آتــی،
شــاهد نهادینــه شــدن و بهبــود
آن باشــیم ،کــه ایــن مهــم بــدون
مســاعدت ،همفکــری و پشــتیبانی مدیــران
محتــرم و همــکاران گرامــی میســر نخواهــد شــد.

.

مراســم یکمیــن ســالگرد درگذشــت همــکار زنــده یــاد
آتــک ،مهنــدس علیقلــی ضیایــی در ســاعت  17روز
ســه شــنبه  16آبــان در «موسســه ی لغــت نامــه ی
دهخــدا» بــا حضــور انبــوه دوســت داران ،همــکارن
و آشــنایان ایــن هنرمنــد ارزنــده و فروتــن برگــزار
شــد .در فضــای صمیمــی ایــن مراســم ،ســخنرانان
بــا خوانــدن شــعر و خاطــره یــاد او را گرامــی داشــتند.

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

,,

ـتم مدیریــت ارزش کســب شــده  ،فرآینــد و روشــی
سیسـ
ارزشــمند در تجزیــه و تحلیــل و پایــش پــروژه هــا
محســوب مــی شــود کــه برگرفتــه از پارامترهــای زمــان،
هزینــه و امــکان ســنجی در کنــار مبحــث
بهبــود مســتمر مــی باشــد.

انفورماتیــک ،مالــی ،امــور قراردادهــا و تضمیــن کیفیــت
(ایــزو)  ،قالــب اولیــه ســامانه جامــع پایــش پــروژه هــا بــا
هــدف رصــد و نظــارت در ابعــاد کنتــرل هزینــه  ،کارکــرد
نیــروی انســانی و پیشــرفت فیزیکــی پــروژه
 ،طراحــی و مــورد نقــد و بررســی قــرار
گرفــت .متعاقبـ ًا بــا نظــر مدیرعامــل
محتــرم مقــرر گردیــد  5پــروژه
بــه صــورت آزمایشــی در
ســامانه ثبــت شــود و نحــوه
کارکــرد آن ،طــی گذشــت
زمــان مــورد بررســی و
بهبــود قرارگیــرد.

به بهانه ی سالگرد درگذشت علیقلی ضیایی

اخبار خارجی

حمید کرامتی نژاد

چنــدی پــس از درگذشــت علــی ،بــه دعــوت مــن،
همســر و دختــرش بــه دفتــر مــا آمدنــد و وســایل
شــخصی آن عزیــز را بردنــد .از میــان آن وســایل ،امــا
چتــرش بــه جــا مانــد؛ چتــری کــه مخصــوص ســیگار
کشــیدن او در حیــاط دفتــر در روزهــای بارانــی بــود .در
ایــن حــاالت کــه او داشــت ،تصویــرش از پشــت شیشــه
بــرای مــن ،بســیار تماشــایی بــود ! تصویــر مــردی آرام،
ایســتاده در زیــر بــاران بــا چتــر و ســیگار ،در غایــت
شــوق و خرســندی .و مــن گاهــی بــی خودتــر از او بــا
حیرانــی ،گــرم تماشــای خلســه و آرامشــی کــه او داشــت
مــی شــدم .آرامشــی هــم ســو و همنــواز بــا طبیعــت و
زیبایــی هــای زندگــی .و تــازه در مــی یافتــم حافــظ چــه
احساســی داشــت در آن حــال ،کــه مــی گفــت:
گل در برو می بر کف و معشوق به کام است
ســلطان جهانــم بــه چنیــن روز غــام اســت

ماتم گرفته است و سیاه پوش
درخود خمیده و تکیه داده به دیوار
چتری که بعد از تو مانده است این جا به یادگار
در خاطر سرد من و چترت
تصویر گرم تو جاری است
در روزهای دلپذیر بارانی
در گوشه ی حیاط ،زیر چتر ،آرام و بردبار
رگبار تند بهاری را با مهر می نوازی
دل داده ای به آسمان و ابر و باد
با ریز ریز بارش پاییزی ،سرگرم بازی
دستی به چتر و دست رها به سیگار

حــاال پیــش خــود فکــر مــی کنــم چــه تقدیــر دلبرانــه
ای اســت  :مــردی کــه زیباتریــن تصاویــر زندگــی را
بــرای مــا عکاســی مــی کــرد ،حــاال خــودش تبدیــل شــده
اســت بــه تصویــری بــی بدیــل در خیــال مــن و تجســمی
ســتایش انگیــز از آرامشــی ژرف کــه همــواره در زندگــی
بــه دنبالــش بــوده ام . . .

.

و یــادآور ایــن تصویــر نــاب ،همــان چتــر تنهــا مانــده
اســت؛ چتــری کــه اجــاق احســاس مــرا روشــن کــرد
بــرای گفتــن شــعری کوچــک در یــک روز بارانــی.
شــعری کوچــک بــه یــاد آن بــزرگ نازنیــن رفتــه.

در اوج خرسندی
سلطانجهانبهچشمتو،انگارخواراستوبیمقدار
ازتکیهیسرخوشانهست،دیوارجلوهایتازهیافتهاست
هرگز حیاط ندیده ست به خود:
مردی در نهایت سرمستی ،این گونه با وقار
حاال تو رفته ای و من و چتر بی کست
غمگین ترین نظاره گران بارانیم
با چشم های خیس تر از سنگفرش حیاط
زاری کننده تراز هر ابر بهارانیم

ATEC QUARTERLY
w w w . a t e c - i r . c o m

FALL 2017

13

اخبار

تبادل نظر و همفکری با شرکت زیمنس سوئیس
حسن میر محمدی

+ SWISS
پیــرو بازدیــد کارشــنا ســان مهندســین مشــاور آتــک طــی
روزهــای  28-23آبــان از شــرکت زیمنــس واقــع در شــهر
زوگ در نزدیکــی شــهر زوریــخ کشــور ســوئیس بهمــراه
مســئولین شــرکت تخصصــی آلیاژگــران نماینــده ایرانــی
شــرکت زیمنــس در سیســتمهای  BMSو اعــام حریــق و
تبــادل نظــر و تبــادل اطالعــات در زمینــه سیســتمهای مذکــور
؛ ابتــدا از ترمینــال فــرودگاه زوریــخ بعنــوان یکــی از پــروژه
هــای شــرکت زیمنــس بازدیــد بــه عمــل آمــد واز تجربیــات
اجرایــی و نحــوه عملکــرد شــرکت زیمنــس بــرای اســتفاده از
ترمینالهــای فرودگاهــی کــه تحــت پیمــان مهندســین مشــاور
آتــک در دســت طراحــی و اجــرا میباشــد دیــدن و تبــادل نظــر
شــد.

بعهــده ربــات هــا میباشــد .ایــن رباتهــا ضمــن کنتــرل عملیات
قبلــی نســبت بــه انجــام یــک عملیــات جدیــد اقــدام میکننــد
.ســطح اســتفاده از رباتهــا بــه قــدری چشــمگیر اســت کــه در
یــک نــگاه ســطحی بــه کارخانــه و خــط تولیــد ممکــن اســت
بــه اشــتباه فکــر کنیــم کــه در یــک روز تعطیــل وارد کارخانــه
شــده ایــم ،چــون کمتــر از نیــروی انســانی خبــری هســت
ولیکــن بــا نــگاه بــه حجــم لــوازم وتجهیــزات تولیــد شــده،
کارآیــی اســتفاده از ربــات باعــث حیــرت خواهــد شــد.

ســپس بــا شــرکت در جلســات پرزنتــه کــه در خصــوص
سیســتمهای مذکــور و توســط کارشناســان زبــده شــرکت
زیمنــس تــدارک دیــده شــده بــود ،ضمــن آشــنایی بــا ســابقه
و تاریــخ شــکل گیــری ورونــد تکامــل شــرکت و سیســتمهای
تخصصــی آن ،نســبت بــه معرفــی آخریــن دســتاوردهای
شــرکت زیمنــس اقــدام شــد ودر انتهــای هــر جلســه پرزانتــه
پرســش و پاســخ در خصــوص مــوارد مطروحه برگــزار گردید.
بازدیــد از شــرکت زیمنــس در بخشــهای تولیــدی و
آزمایشــگاهی سیســتمهای تخصصــی بــه همــراه توضیحــات
کارشناســان مربوطــه تجربیــات بســیار باارزشــی در جهــت
ارتقــا دانــش فنــی در اختیــار کارشناســان ایــن مهندســین
مشــاور قــرارداد.
دربخشــهای تولیــدی و کارخانــه ای ضمــن رعایــت ایمنــی
و انظبــاط کارگاهــی کــه بــه شــکل محسوســی متفــاوت بــا
شــرکتهای تولیــدی کشــورمان و از ســطح بســیار باالتــری
برخورداراســت ،بیــش از  80درصــد وظایــف خــط تولیــد
فصلنامه آتک
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بخشــهای آزمایشــگاهی نیــز بســیار جالــب و چشــم نــواز
اســت بــه نحــوی که شــرایط کامــا طبیعــی و عملی اســتفاده
از تجهیــزات یــک پــروژه در آزمایشــگاه فراهــم میگــردد و
بــا اســتفاده از دســتگاهها وتجهیــزات دقیــق آزمایشــی و
انــدازه گیــری میتــوان نســبت بــه تامیــن شــرایط مناســب
اســتفاده از تجهیــزات و کالیبــره آن تصمیــم گیــری کــرد.
درانتهــای بازدیــد وطــی نشســت مشــترک بــا مدیــران
عالــی رتبــه شــرکت زیمنــس وابــراز عالقــه ایشــان بــرای
بازدیــد از شــرکت آتــک وآشــنایی بــا حــوزه فعالیــت ایــن
مهندســین مشــاور قــرار شــد در اولیــن فرصــت از محــل
دفتــر مرکــزی شــرکت آتــک بازدیــد وبــا مدیــران شــرکت
مذاکراتــی صــورت پذیــرد.
لــذا در مــورخ 22آذر طــی جلســه مشــترکی کــه در تهــران
و دردفتــر مرکــزی آتــک و بــا حضــور مدیرعامــل محتــرم
شــرکت آتــک بــا مدیــران شــرکت زیمنــس و یکــی از
نماینــدگان ایرانــی ایشــان (شــرکت آلیاژگران)صــورت
پذیرفــت نســبت بــه آشــنایی بیشــتر از حــوزه فعالیــت
شــرکتهای زیمنــس و مهندســین مشــاور آتــک وچگونگــی
همــکاری و تبــادل نظــر فنــی اقــدام شــد و طرفیــن از امــکان
ارتباطــات بیشــتر در خصــوص مســایل فنــی و همفکــری
اســتقبال نمودنــد.

.
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طرح ایجاد مناطق
ویژه صنایع انرژی
بر -المرد
حمید کرامتی نژاد  -گلرخ شیرزاد

ایــن طــرح ،شــامل انجــام خدمــات طــرح آمــاده
ســازی اراضــی اســت کــه توســط «ســازمان توســعه و
ـه منزل ـهی
ـران» بـ
ـی ایـ
ـع معدنـ
ـادن و صنایـ
ـازی معـ
نوسـ
ـت.
ـده اسـ
ـاور واگذار شـ
ـین مشـ
ـن مهندسـ
ـه ایـ
ـا ،بـ
کارفرمـ

ایــن پــروژه ،مجموعــه ی کالن صنعتــی ،مبتنــی بــر
زنجیــره ی مفصلــی از صنایــع مــادر و صنایــع پاییــن
دســتی اســت کــه در هیــات شــهری متشــکل از صنایــع
انرژیبــر طرحریــزی شــده اســت .صنایــع انرژیبــر،
ـد از
ـل  20درصـ
ـه حداقـ
ـود کـ
ـاق میشـ
ـی اطـ
ـه صنایعـ
بـ
هزینههــای تمــام شــدهی محصــوالت آنهــا را انــرژی
مصرفــی تشــکیل میدهــد.

,,

موقعیت سایت

ســایت «منطقــه ی ویــژه ی اقتصــادی صنایــع انــرژی بــر
المــرد» در منتهــی الیــه جنــوب غربــی اســتان فــارس و در
محــدوده ی شهرســتان المــرد و در فاصلــه ی حــدود 6
کیلومتــری شــمال شــرق شــهر المــرد قــرار گرفتــه اســت.
مســاحت کل اراضــی ســایت موردنظــر  8011هکتــار می باشــد
کــه  2263هکتــار از آن بــرای مرحلــه ی توســعه ی طــرح در
نظــر گرفتــه شــده و بنابرایــن مســاحت باقــی مانــده ی اراضــی
ســایت مزبــور ،بالــغ بــر حــدود  5748هکتــار مــی باشــد.

فعالیت ها و کاربری های ارضی

.

ـه طــور کلــی ،فعالیــت پایــه در «منطقــه ی ویــژه ی اقتصــادی
بـ
المــرد» ،صنایــع انــرژی بــر اســت کــه ایــن منطقــه ی ویــژه
براســاس آن ،تعریــف و پایــه ریــزی شــده اســت .ســایر فعالیت
هــا ،نقــش پشــتیبان و حمایتــی از فعالیــت پایــه را خواهنــد
داشــت و از ایــن رو مــی بایــد ،بــه عنــوان فعالیــت هــای تبعــی
و وابســته و در راســتای ســهولت فعالیــت پایــه پیش بینی شــوند.
بــا تعریــف فــوق الذکــر ،فعالیــت هــای مجموعــه در گــروه
هــای اصلــی زیــر دســته بنــدی میشــوند:
فصلنامه آتک
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صنعــت ،خدمــات ،تاسیســات زیربنایــی ،پشــتیبان
صنعــت ،فضاهــای ســبز ،کریدورهــای تاسیســاتی و
نیــز ســایر پهنههــا (شــبکه ی راه هــای دسترســی،
اراضــی ذخیــره و رودخانــه).

.

پهنــهی صنعــت ،شــامل پهنــه ی صنایــع باالدســتی و
پهنــه ی صنایــع پاییــن دســتی مــی باشــند .صنایــع
باالدســتی را صنایــع آلومینیــوم ،پتروشــیمی ،ســیمان،
منیزیــم و نیــروگاه بــرق تشــکیل مــی دهنــد کــه همــراه
بــا صنایــع پاییندســتی هــر یــک از صنایــع مذکــور در
ســایت مــورد نظــر اســتقرار مییابنــد.

برآورد جمعیت شاغالن

.

ـن طــرح ،بــرای ســایت منطقــه ی ویــژه ی اقتصادی
ایـ
المــرد ،جمعــ ًا  29.520نفــر بــه عنــوان جمعیــت
شــاغالن مســتقیم ،شــامل  7.550نفــر شــاغالن پایــه،
 4.910نفــر شــاغالن خدماتــی و  17.060نفــر شــاغالن
صنایــع پاییــن دســتی را پیشبینــی نمــوده اســت.

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

ویژگیهای بارز طرح پیشنهادی
اســتخوانبندی اصلــی طــرح کالبــدی ســایت ایــن
منطقـهی ویــژه منبعــث از رودخانـهی فصلــی «شــور مهران»
اســتکــهدرسرتاســرامتــدادطولــیزمیــنکشــیدهشــدهاســت.
بــه تبعیــت از ایــن رودخانــه و بــه مــوازات آن ،یــک محــور
شــریانی طراحــی شــده کــه نقش ســتون فقــرات طــرح را ایفا
مینمایــد .ایــن محــور ،هــم بــه عنــوان شــاهراه ارتباطــی و
هــم بــه منزلـهی کریــدور تاسیســاتی مجموعــه ،حوزههــای
مختلــف ســایت را بــه یکدیگــر پیونــد میدهــد .در حاشــیهی
ایــن محــور ،مهمتریــن عناصــر مجموعــه و از جملــه ،اکثــر

مرحله بندی اجرای طرح
ـرای اجــرای طــرح منطقــه ی ویــژه ی اقتصــادی بــه عنــوان
بـ
یــک پــروژه کالن و پهنــاور ،بــه روال معمــول طرح های مشــابه،
یــک دوره ی  20ســاله یعنــی از ســال  1394الــی  1414و طــی
ســه فــاز ،بــه شــرح ذیــل در نظــر گرفتــه شــده اســت:
فــاز اول توســعه ،دوره ی پنــج ســاله ی اول ،طــی ســال هــای
 1394الــی  1399بــه مســاحت خالــص حــدود  1348هکتــار از

صنایــع باالدســتی اســتقرار یافتهانــد .محورهــای جمــع
و پخــش کننــدهی منشــعب از محــور شــریانی میانــی ،راه
بــه داخــل مجموعههایــی صنعتــی میدهنــد کــه هــر یــک،
گروهــی از صنایــع پاییندســتی را در خــود جــای دادهانــد.

.

عــاوه بــر دو میــدان اصلــی در امتــداد محــور شــریانی،
فضاهــای مرکــزی واقــع در داخــل حوزههــای صنایــع
پاییندســتی ،هویــت کالبــدی نقــاط مختلــف منطقــه را تقویت
مینماینــد.

کل اراضــی قابــل واگــذاری .فاز دوم توســعه ،دوره ی پنج ســاله
ی دوم ،طــی ســال هــای  1399الــی  1404بــه مســاحت خالــص
حــدود  1257/8هکتــار از کل اراضــی قابــل واگذاری.

.

فــاز ســوم توســعه ،دوره ی ده ســاله ی پایانــی ،طــی ســال های
 1404الــی  1414بــه مســاحت خالــص حــدود  2922/4هکتــار از
اراضــی قابل واگــذاری.
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کرمانشاه
مریم بشیری
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زندگیکن!
حتیاگربهترینهایت
راازدستدادی
چوناینزندگی
کردناستکه
بهترینهایدیگربرایت
میسازد
خبــر نابهنــگام و ناراحــت کننــده زلزلــه  ،مــرا نیــز
همچــون ســایر هموطنــان بــر آن داشــت تــا قدمــی
مثبــت بــرای ایــن حادثــه بــردارم  .همــکاران را بــا
مشــورت مدیریــت محتــرم عامــل از طریــق صفحــه
اطــاع رســانی شــرکت مطلــع ســاختیم تــا آنهــا
نیــز بتواننــد بــه نوبــه خــود کمکــی انجــام بدهنــد .
علیرغــم محدودیــت زمانــی از موقــع ثبــت اطالعیــه
تــا حرکــت مــا بــه ســمت کرمانشــاه ،تعــداد زیــادی
از همــکاران و دوســتان اعــام امادگــی کردنــد.
در حــدود  30نفــر خیــر از همــکاران بــا هدایــای نقــدی
و غیــر نقــدی  ،انگیــزه کمــک رســانی مــارا دو چنــدان
کردنــد بــا هماهنگــی یکــی از دوســتان کــه در منطقــه
«ثــاث باباجانــی» مســتقر بــود  ،روز پنجشــنبه  25آبــان
مــاه ســاعت 18بــا تیــم آفــرود ،اســتان البــرز ( کــرج)
را بــه مقصــد کرمانشــاه تــرک کردیــم  .در ایــن
خصــوص مجــوز ورود بــه منطقــه را از طریــق اداره
بهزیســتی اخــذ نمودیــم .
بــه دلیــل ازدیــاد اتومبیــل هــا و کامیــون هــای
مــردم کمــک رســان در جــاده ،تــردد بــه کنــدی
امــکان پذیــر بــود و نهایتــا ســاعت  4صبــح
روز جمعــه بــه شــهر کرمانشــاه رســیدیم .

از تیــم آفــرود خداحافظــی کــرده و خســتگی راه ،مــا
را روانــه هتــل کــرد .پــس از اســتراحت چنــد ســاعته،
حوالــی ســاعت  10صبــح بــه ســمت "جوانــرود
" و از آنجــا بــه " ثــاث باباجانــی" حرکــت کردیــم
بعــد از ظهــر با آدرســی کــه در اختیار داشــتیم ،در یک
مدرســه بــه دوســتان خود در روســتای " قلقلــه" ملحق
شــدیم  .مــواد غذایــی  ،پتوها  ،لــوازم بهداشــتی  ،لباس
هــا و ملزومــات دیگــری را کــه بــه همــراه خــود آورده
بودیــم در داخــل اتــاق هــای مدرســه تفکیــک کردیــم .
شــنبه صبــح بــا برنامــه ریــزی قبلــی  ،کمــک هــای
مردمــی تفکیــک شــده روز قبــل را در داخــل خودروها
چیدیــم و بــه ســمت روســتاهای جــاده " ازگلــه" راه
افتادیــم؛ بــا همیــاری و کمــک دوســتان توانســتیم بــه
هفــت روســتا از جملــه  :پــاالن علیــا و پــاالن نرگــس
کمــک رســانی کنیــم .هنــگام عصــر ،پــس از بازگشــت
بــه روســتای قلقلــه بــه همــراه همســر و چنــد تــن از
دوســتان ،آنجــا را بــه مقصــد تهــران تــرک کــرده
و بعــد از هفــت ســاعت رانندگــی  ،در ســاعت 2:30
بامــداد بــه اســتان البــرز رســیدیم .
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دی
از بی تعه

تا ب

هميشــه بعــد از هــر زلزلــه در ايــران ســيل گزارشــات و
مطالــب تمــام ســايتها و و فضــاي مجــازي رو پــر ميكنــه.
خانــواده هــا چنــد روز ميرنــد شــمال ...تــا چنــد هفتــه يــه
ســاك ،شــامل آب و غــذاي ســرد و كمکهــاي اوليــه تهيــه
ميكننــد ميزارنــد كنــار تخــت ...بــراي عــوض كــردن خونــه ي
قديميشــون بــه چنــد تــا اگهــي فــروش خونــه هــاي نوســاز
زنــگ ميزننــد ...مدیــران ارشــد چنــد بازدیــد انجــام میدهنــد.
چنــد صــد صفحــه گــزارش تهیــه و چنــد ده قــول داده
میشــه ...بــرای پايتخــت و حومــه بــا حــدود ســيزده ميليــون
نفــر جمعيــت و حــدود ســه
ميليــون و نهصــد هــزار
واحــد مســكوني روي پنــج
گســل فعــال اظهــار نگرانــی
شــدید میشــه و ...

ی تخصصی
شروین مظاهری

بــه ســمت صفحــه اورازیــا در نیــم کــره شــمالی اســت.
عربســتان در ســال حــدود  18میلیمتــر بــه اورازیــا
نزدیکتــر مــی شــود و ایــن وســط ،ایــران بیــن ایــن دو
صفحــه فشــرده میشــه .بخشــی از ایــن حرکــت در چیــن
خوردگیهــای زاگــرس مســتهلک و بخــش دیگــر ،قبــل یــا
بعــد از زاگــرس باعــث حرکــت گســلهای پائیــن دســت مــی
شــود .مشــابه ایــن اتفــاق در آفریقــا و هنــد هــم وجــود دارد
کــه آفریقــا بــه ســمت اروپــا در حــال حرکــت اســت و هنــد
هیمالیــا را شــکل میدهــد.

پرونــده زلزلــه بســته
میشــه تــا زلزلــه بعــد...
ایــران کشوریســت زلزلــه
خیــز .دلیــل آن ،چیــزی
شــبیه حملــه اعــراب بــه
ایــران و ناشــی از حرکــت
صفحــه بســتر عربســتان
فصلنامه آتک
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در ایــران اوليــن اســتاندارد طراحــي ســاختمانها در برابــر زلزلــه
در ســال  ١٣٤١مطــرح گردیــد .ايــن اســتاندارد كــه بــه نــام ٥١٩
معــروف اســت ،پــس از زلزلــه بوئيــن زهــرا تدویــن و ابــاغ شــد.
در ســال  ١٣٦٧فصــل دوم ايــن اســتاندارد بــه صــورت مســتقل
بــه نــام اســتاندارد  ٢٨٠٠زلزلــه الزم االجــرا گردیــد .بعــد از زلزلــه
رودبــار در ســال  ٦٩بــه كار گيــري ايــن آئيــن نامــه در طراحــي،
شــكل جــدي تــري بــه خــود گرفــت ،بــه طوريكــه در طــي ســي
ســال بــا چهــار ويرايــش ،در حــال حاضــر دارای باالتریــن انطبــاق
بــا آئيــن نامــه هــاي مطــرح دنيــا اســت .بــه ايــن ترتيــب تقریبــا
بــا اطمینــان باالیــی مــي تــوان گفــت اگــر اســتاندارد هــا چــه در
طراحــي و چــه در اجــرا رعايــت شــود ،بــه گــواه بســياري از
ســاختمان هايــي كــه در هميــن زلزلــه اخيــر ســر پــا مانــده انــد،
آمــار تخريــب بــه حداقــل ممكــن ميرســد.
در زلزلــه غــرب كشــور ،ســي هــزار و پانصــد واحــد مســكوني
دچارتخريــب و آســيب جــدي شــده انــد .از ايــن تعــداد ،شــانزده
هــزار واحــد مســكوني تخريــب صــد در صــد و حــدود چهــارده
هــزار واحــد دچــار آســيب ديدگــي بــا درصدهــاي متفــاوت شــده
انــد .اکثریــت ايــن ســاختمانها عمــري كمتــر از پانــزده تــا بیســت
ســال داشــته انــد ( یعنــی قاعدتــا میبایســت بــر اســاس ضوابــط
ســاخته شــده باشــند ) .از بيــن نــود و چهــار بلــوك مســكن مهــر
موجــود ،چهــارده بلــوك صــد در صــد تخريــب شــده انــد .ســي
و چهــار بلــوك دچــار ريــزش ديوارهــاي نمــا و آســیبهای جــدی
شــده ولــی پایــدار ماندنــد و بقيــه با آســيب حداقــل در برابــر زلزله
مقاومــت نمــوده انــد .البتــه در ایــن خصــوص بحــث نزدیکــی بــه
کانــون زلزلــه و بافــت خــاک بســتر مطــرح میباشــد.

کیفیت نامناسب بتن و عدم رعایت کاور

عدم مهار المانهای غیر سازه ای

تخریب کامل و له شدن طبقه همکف ( طبقه نرم )

شــاید اصلیتریــن دلیــل تخریبهــا فقــر شــدید دانــش مهندســی در
منطقــه بــوده اســت ،اگــر بتــوان کامــا خوشــبینانه و بــا حســن
نیــت بحــث ســهل انگاریهــا و تخلفــات عمــدی ( بــه نوعــی جنایــت
آشــکار ) را نادیــده گرفــت.
عــدم اجــرای جــوش نفــوذی در اتصــاالت گیــردار  -عــدم اجــرای
بادبنــد و اکتفــا بــه یــک تیــر کمربنــد میانــی -عــدم رعایــت تیــر
ضعیــف ســتون قــوی  -ضعــف شــدید بتــن و بــروز انــواع
شکســتهای برشــی در آن  -کاور نامناســب بتــن  -بتــن ریــزی بــا
دســت و عــدم ویبــره  -عــدم رعایــت فاصلــه خاموتهــا در ناحیــه
اتصــال  -طبقــه نــرم  -میــان قابهــای آجــری  -نامنظمــی در پــان
و ارتفــاع  -ســتون کوتــاه  -عــدم رعایــت خــم  - 135تخریــب
پیچشــی  -گســیختگی بادبنــد در ناحیــه اتصــال  -کمانــش بادبنــد
 اســتفاده از مهاربنــد واگــرا بــدون رعایــت ضوابــط  -عــدم مهــارالمانهــای غیــر ســازه ای  -بحــث چشــمه اتصــال و  ....از دالیــل
تخریــب ســاختمانها بــوده اســت.

.

شکست کامل ستون در محل اتصال

بقایای یک ساختمان اسکلت فوالدی تخریب کامل
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صحبــت در مــورد زلزلــه احتمالــي تهــران ،موضوعــي
اســت كــه پرداختــن بــه آن ،جــز تكــرار مكــررات و ســر و هــم
كــردن يــه مشــت فرضيــات و بــازي بــا روح و روان آدمهــا
نتيجــه اي نــداره .كيــه كــه ندونــه هميــن زلزلــه اخيــر اگــر در
مركــز تهــران اتفــاق بيفتــه و عمــق كانــون زلزلــه كمتــر از
پانــزده كيلومتــر باشــه ايــن زلزلــه كذايــي در نهايــت انصــاف
بــه مســكن مهــر و غيــر مهــر بــه يــك چشــم نــگاه ميكنــه و
آمــار تخريــب و مــرگ و میــر فاجعــه بــاره.
در تهــران طبــق آمــار ،بــه طــور متوســط در هــر ســال حــدود
ده هــزار پروانــه ســاخت صــادر شــده اســت .نــود درصــد
ايــن درخواســت هــا بــراي احــداث بناهــاي پنــج طبقــه بــوده
اســت .اگــر هــر طبقــه را دو واحــد فــرض كنيــم ،در ده ســال
گذشــته حــدود هشــتصد هــزار واحــد مســكوني نوســازي
و يــا تــازه احــداث شــده انــد .بــا توجــه بــه اينكــه قاعدتــا
تمــام ايــن ســاختمانها ميبايســت بــر اســاس ضوابــط ائيــن
نامــه  ٢٨٠٠و مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان احــداث شــده
باشــند ،متاســفانه خوشــبینانه اســت اگــر فکــر کنیــم همــه
آنهــا قــادر بــه تحمــل ســطح عملكــرد تاميــن جانــي مطابــق
ضوابــط بهســازي لــرزه اي هســتند  .ضعــف در طراحــی و
ســاخت در پایتخــت و شــهرهای بــزرگ نیــز بــه شــدت بــه
چشــم میخــورد.
از بحــث کالن مشــکالت موجــود در نظــام آموزشــی کشــور
 ،سیســتم خنــده دار رتبــه بنــدی نظــام مهندســی و گرفتــن
پروانــه اشــتغال و ســهمیه  ،درگیریهــای نظــام مهندســی
و شــهرداری  ،ضعــف مفــرط اهــرم نظــارت بــر ســاخت و
کنتــرل بــر محاســبات در شــهرداری و نظــام مهندســی کــه
بگذریــم شــاید در مقیــاس کوچــک ،بعضــی مشــکالت نظــام
ســاخت کشــور رو بتــوان در نگــرش و فرهنــگ حاکــم بــر
دنیــای مهندســی و ســاخت دیــد .دنیایــی کــه در اون ،هزینــه
کــردن بــرای ایمنــی ســازه ،دور ریختــن پــول تلقــی و صــرف
میلیونهــا تومــن بــرای ســنگ کوریــن کابینــت آشــپزخانه
عیــن درایــت محســوب میشــه .فرهنگــی کــه در اون ،معمــار
تصمیــم مــی گیــره طرحشــو بــه طراحــی بــده کــه ســختگیری
کمتــر ( بخوانیــد تعهــد کمتــر ) در طراحــی داره  .شــخصا بــه
واســطه لطــف دوســتان و همــکاران قدیــم بــه طــور مرتــب
طــرف مشــورت ســازه ای قــرار مــی گیــرم .تاســف بــاره
کــه یکــی از اصلــی تریــن دغدغــه هــای همــکاران محاســب
مــن ،ســنگین شــدن اســکلت و نارضایتــی کارفرماشــونه .در
بســیاری مــوارد ،همــکاران طــراح ســازه از معمــاران در بــه
کرســی نشــودن یــک طــرح معمــاری غیــر معمــول پیشــی مــی
گیرنــد و اینــکارو عــاوه بــر نشــونه تبحــر خودشــون در
فصلنامه آتک
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طراحــی  ،ضامــن تــداوم همــکاری بــا اون معمــار مــی بیننــد.
از کــم دانشــی و بــی تعهــدی و بــی تخصصــی بعضــی فــارغ
التحصیــان ایــن رشــته کــه بگذریــم ،در هیچ شــاخه کاری در
کشــور بــه انــدازه علــم ســاخت ســاز ،دخالــت و اظهــار نظــر
از طــرف ســایر رشــته هــا وجــود نــدارد ( .البتــه بــا نگــرش
ســنتی چهــل ســال پیــش ) .از پزشــک و معمــار و هنرمنــد و
مهنــدس ســایر رشــته هــا تا بنــا و نقــاش و بازاری و ســرمایه
دار همــه در امــر ســاخت دخیلنــد و صاحــب نظرنــد و اســتاد.
بحــث رضایــت کارفرمــا و تــن دادن بــه تمــام خواســته هــای
او هــم کــه مقولــه و داســتان خــودش رو داشــته و خواهــد
داشــت .در رشــته ســاختمان ،برخــاف رشــته پزشــکی یــک
اشــتباه یــا ســهل انــگاری بــه فوریــت منجــر بــه حادثــه نمــی
شــود .همیــن حاشــیه امــن کاذب اســت کــه متاســفانه باعــث
بســیاری از مشــکالت و فجایــع در ایــن رشــته شــده اســت.

a t e c . c o n s u l t a n t s
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در زلزلــه بــم  27000تــا  41000نفــر  ،در زلزلــه
رودبــار  35000نفــر  ،در زلزلــه بوئیــن زهــرا
 20000نفــر و در زلزلــه طبــس  19000نفر کشــته
شــدند .امــار کشــته شــدگان جنــگ ایــران عــراق
حــدود دویســت هــزار نفــر بــود و مــا در
چهــار زلزلــه بیــش از نیمــی از ایــن تلفــات
رو متحمــل شــدیم.
شــاید اگــر زنــده ماندیــم ( اگــر زنــده ماندیــم )،
تنهــا بعــد از زلزلــه تهران بــه فکر بیایــم  ...شــاید ...

.

در ســرپل ذهــاب طبــق آمار پزشــکی قانونــی 317
نفــر فــوت کردنــد 39 .نفــر از ایــن تعــداد ( یعنــی
 12درصــد ) مربــوط بــه دو ســاختمان مجــاور هم
بودنــد کــه بــه طــور کامــل تخریــب شــدند.

در یکــی از ایــن ســاختمانها جشــن تولــد محیــا کوچولــو ی هفــت ســاله
بــود .

شب تولدی که صبحی نداشت ...

w w w . a t e c - i r . c o m

ATEC QUARTERLY
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در ایــن نوشــتار خــرد ســعی شــده اســت
انــواع مالیــات و مبانــی آن بــه زبــان ســاده و
کاربــردی بیــان گــردد .امیــد اســت در ارتقاء
دانــش مالیاتــی همــکاران محتــرم ،هرچنــد
بــه میزانــی انــدک ،ســهیم باشــیم.
مالیــات ،بــه مثابــه یــک نــوع هزینــه
اجتماعــی اســت کــه آحــاد یــک ملــت در
راســتای بهــره وری از امکانــات و منابــع
یــک کشــور موظفنــد آن را پرداخــت نماینــد،
تــا توانائیهــای جایگزینــی ایــن امکانــات و
منابــع فراهــم شــود.
مالیــات ،ریشــه تاریخــى طوالنــى و عمیقــى دارد و
عمــر آن بــا پیدایــش نخســتین حکومتها همــراه مى باشــد.
تنهــا نــوع و مقــدار مالیــات و نحــوه وصــول آن متفــاوت بــوده و
اصــل آن ،در اشــکال مختلــف وجــود داشــت اســت.
مالیــات در کشــورهای مختلــف دارای انــواع و نرخهــای مختلف می
باشــد :نظــام مالیاتــی آمریــکا جــزء قدرتمندترینهــا در دنیاســت
کــه در آن ،نزدیــک بــه  50نــوع مالیــات مختلــف وجــود دارد .شــاید
ایــن ســوال در ذهــن ایجــاد شــود کــه ایــن کشــور ،بیشــترین نــرخ
مالیــات را دارد .امــا ایــن گونــه نیســت ،بلکــه کشــورهایی هســتند
کــه مالیــات بیشــتری از شــهروندان خــود اخــذ میکننــد .هرچنــد
بــه دلیــل تنــوع منابــع و نرخهــای انــواع مالیــات ،بطــور مطلــق نمــی
تــوان گفــت مــردم کــدام کشــور ،بیشــترین مالیــات را پرداخــت می
کننــد ،امــا کشــورهایی نظیــر دانمــارک ،انگلســتان ،ســوئد ،هلنــد و
کــره جنوبــی ،نــرخ مالیاتــی باالتــری نســبت بــه آمریــکا دارنــد .امــا
دلیــل آن کــه نظــام مالیاتــی ایــاالت متحــده جــزء قدرتمندترینهــا
محســوب میشــود ،قانــون مالیاتــی آن ،هیــچ گونــه راه فــراری را
بــرای شــهروندان بــاز نگذاشــته و بنابرایــن ،امــکان دور زدن آن
وجــود نــدارد .از ســوی دیگــر بــه دلیــل اقتــدار ایــن نظــام مالیاتــی،
شــهروندان بــه شــدت بــه آن پایبنــد هســتند .درتوضیــح نقــش
پررنــگ نظــام مالیاتــی در آمریــکا« ،بنجامیــن فرانکلین» سیاســتمدار
و دانشــمند برجســته آمریکایــی جملــه ای معــروف درایــن بــاره
دارد .او مــی گویــد کــه از دو رویــداد گریــزی نیســت ،یکــی مــرگ
و دیگــری پرداخــت مالیــات  .مصــداق ایــن جملــه معــروف فرانکلیــن
هــم بــه ماجــرای دســتگیری تبهــکار معــروف آمریکایــی ،آل کاپــون
بازمیگــردد« .آل کاپــون» کــه نمــاد قانــون گریــزی و خــاف کاری
در آمریــکا تلقــی میشــود ،در ســال  ۱۹۳۱توســط حکومــت فــدرال،
نــه بــه جــرم تبهــکاری هــای متعــدد ،بلکــه بــه جــرم فــرار از پرداخت
مالیــات ،متهــم شــناخته و روانــه زنــدان شــد.

.

Benjamin Franklin (1790-1706) Briefe an Leroy، ۱۷۸۹
)Al Capone (1947-1899
فصلنامه آتک
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 مالیات در ایران:ـر ســوابق ،ایــران از قدیمیتریــن کشــورهایی
بنابـ
ت کــه بــرای تامیــن مخــارج عمومــی ،دســت بــه وصــول
اسـ 
مالیــات زده اســت .مالیــات دارای انــواع مختلفــی اســت کــه هر
کــدام بــا توجــه بــه کارکردهای خــود در اقتصاد بــه کار گرفته
میشــود .براســاس آخرین قوانیــن ایران ،مالیــات در یک طبقه
بنــدی کلــی و بر اســاس چگونگی تعلق ،به مالیاتهای مســتقیم
و غیرمســتقیم طبقــه بندی میشــود.
مالیاتهایمستقیم:
مالیاتهایــی کــه مســتقیم ًا از دارائــی یــا درآمــد افــراد (حقیقی
و حقوقــی) وصــول میگــردد و شــامل مالیــات بــر دارائــی و
مالیــات بــر درآمــد میباشــد .برداشــت عــام مــردم از مالیــات،
مالیاتهای مســتقیم اســت و از مالیاتهای غیر مستقیم اطالعات
چندانــی ندارنــد ،در صورتــی کــه بیشــترین مالیاتــی کــه افــراد
عــادی پرداخــت مــی کننــد مالیاتهــای غیر مســتقیم می باشــد.
 مالیات های غیر مستقیممالیاتــی کــه بر قیمــت کاالهــا و خدمات اضافــه شــده و به مصرف
کننــده تحمیــل میگــردد و شــامل مالیــات بــر واردات و مالیــات بــر
مصــرف و فــروش اســت .معــروف تریــن مالیــات غیــر مســتقیم
مربــوط بــه مالیــات وضــع شــده بــر واردات قند و شــکر بــه میزان
 3درصــد و اختصــاص آن بــرای ســاخت و نگهــداری راه آهــن
سراســری در دوره حکومــت رضــا شــاه بــه موجــب مصوبــه
مجلس شــورای ملی می باشــد .مهمترین مالیاتهای غیر مســتقیم
در حــال حاضــر مالیــات بــر ارزش افــزوده و همچنیــن مالیاتهــای
وضــع شــده بــر فــرآورده هــای نفتــی و ...می باشــد که در ســنوات
اخیــر ســهم ایــن بخــش از مالیاتهــا در درآمدهــای مالیاتی کشــور
افزایــش یافتــه اســت و براســاس شــواهد موجــود ایــن افزایــش در
آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت.

.

قانون راجع به صدی سه عایدات وصولی انحصار قند و شکر و
مالیات راه در سنه 1305مصوب لیله  22اسفند ماه  1306شمسی
مجلس شورای ملی
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ـودار فــوق طبقــه بنــدی انــواع مالیــات را در ایــران براســاس آخریــن قوانیــن
نمـ
و مقــررات نشــان مــی دهــد .جهــت آگاهــی همــکاران محتــرم از ســهم هریــک از
منابــع مالیاتــی فــوق در درآمــد مالیاتــی کشــور ،اعــداد واقعــی مالیــات هــای اخــذ
شــده در ســال  1395بــه شــرح جــدول صفحــه بعــد ارائــه شــده اســت .براســاس
اطالعــات ارائــه شــده ،کل درآمــد مالیاتــی کشــور در ســال
 1395حــدود  101هــزار میلیــارد تومــان مــی باشــد کــه
 49درصــد مربــوط بــه مالیــات هــای مســتقیم و 51
درصــد مربــوط بــه مالیاتهــای غیــر مســتقیم می باشــد.
مهــم تریــن بخــش از مالیــات هــای مســتقیم مربــوط بــه
درآمــد اشــخاص حقوقــی ( 31درصــد از کل مالیــات) و
مهــم تریــن بخــش از مالیــات های غیــر مســتقیم مربوط
بــه مالیــات بــر ارزش افــزوده ( 22درصــد از کل مالیــات)
مــی باشــد .کمتریــن ســهم نیــز مربــوط بــه مالیــات
بــر درآمــد امــاک (ا درصــد) و مالیــات بــر
ثــروت ( 3درصــد) مــی باشــد.
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تفاوتمالیاتهایمستقیموغیرمستقیم:
ـان گونه کــه اشــاره شــد ،مالیــات هــای مســتقیم برپایه
همـ
درآمــد و دارایــی تعییــن مــی گــردد .یعنــی در مرحله نخســت
بایــد درآمــد و یــا دارایــی مشــمول مالیــات تعییــن و ســپس
مالیــات براســاس نــرخ مربــوط بــه آن محاســبه گــردد .طبــق
قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،اشــخاص مشــمول (مودیــان)
مکلــف بــه ارائــه اظهارنامــه و اســناد و مــدارک جهــت تعییــن
درآمــد مشــمول مالیــات مــی باشــند .امــا در مالیاتهــای
غیرمســتقیم کــه عمومــ ًا بــر پایــه مصــرف شــکل گرفتــه
اســت ،شــخص مصــرف کننــده کــه پرداخــت کننــده نهایــی
مالیــات اســت ،تکلیفــی بــه ارائــه اظهارنامــه نــدارد .مالیاتهای
غیرمســتقیم در زنجیــره تامیــن ،توســط تامیــن کننــدگان
از مصــرف کننــده نهایــی اخــذ و در وجــه ســازمان امــور
مالیاتــی پرداخــت مــی گــردد .از ایــن رو مالیــات هــای غیــر
مســتقیم دارای پیچیدگــی هــای بســیار اســت کــه در ادامــه به
بخــش کوچکــی از آن اشــاره مــی شــود.
در مالیــات بــر پایــه درآمــد (مهــم تریــن بخــش از مالیاتهــای
مســتقیم) ،مالیــات در صــورت وجــود درآمــد مشــمول
مالیــات بــه مــودی تعلــق مــی گیــرد امــا در مالیاتهای بــر پایه
مصــرف (غیر مســتقیم)  ،مالیــات در صورت اســتفاده از کاال
بــه مصــرف کننــده تعلــق مــی گیــرد و ارتباطــی بــه ســود و
زیــان اســتفاده کننــده نــدارد .از ایــن رو مالیاتهــای غیــر
فصلنامه آتک
26

پائیز 96 /

مستقیم بخش بزرگتری از جامعه را در برمی گیرد.
در مالیــات هــای مســتقیم ،درآمــد مشــمول مالیــات و معافیتها
بــرای اشــخاص مشــمول (حقیقــی و حقوقــی) تعریــف مــی
گــردد ،امــا در مالیاتهــای غیــر مســتقیم مالیــات بــه کاال و
خدمــات تعلــق مــی گیــرد و بــه شــخص ارائــه کننــده ارتباطــی
نــدارد همچنیــن در صــورت وجــود معافیــت نیــز مصــرف
آن کاال و یــا خدمــت فــارغ از اینکــه شــخص ارائــه کننــده و
مصــرف کننــده کاال و یــا خدمــت مشــمول مالیــات بــر درآمــد
اســت یــا خیــر ،معــاف مــی شــود .بــه عنــوان مثــال ،ممکــن
اســت یــک شــرکت بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مناطــق محــروم
دارای معافیــت بــر درآمــد باشــد (مالیاتهــای مســتقیم) ،اما کاال
و خدمــات ارائــه شــده توســط شــرکت مذکــور از مالیــات بــر
ارزش افــزوده (مالیــات غیــر مســتقیم) معــاف نیســت.
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برخی نکات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده
ـرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده در حــال حاضــر  9درصــد
نـ
مــی باشــد کــه  5درصــد از آن ،درآمــد عمومــی دولــت
اســت .مابقــی ،شــامل  1درصــد مالیــات ســامت مــی باشــد
کــه صرفـ ًا در بخــش بیمــه ســامت مصــرف مــی گــردد و 3
درصــد عــوارض مربــوط به شــهرداریها اســت که براســاس
قانــون ،بــه شــهرداریها و دهداریهــای محــل قرارگرفتــن
واحدهــای مشــمول پرداخــت مــی گــردد .در حــال حاضــر،
مالیــات بــرارزش افــزوده بیشــترین ســهم را از مالیتهای غیر
مســتقیم دارد .اجــرای صحیح نظــام مالیات بــر ارزش افزوده
بــا توجــه بــه مبانــی آن ،مــی تواند بــه عدالــت اجتماعی کمک
کنــد .در ایــن روش مالیــات ســتانی ،اشــخاصی کــه مصــرف
بیشــتر مــی کننــد (و احتمــاال درآمــد بیشــتری دارنــد) مالیات
بیشــتری پرداخــت مــی کننــد و افــرادی کــه درآمــد کمتــر
دارنــد و بالتبــع ،کمتــر مصــرف مــی کننــد ،مالیــات کمتــری
پرداخــت مــی کننــد .از دیگــر مزایــای مهــم مالیــات بــر ارزش
افــزوده ،شناســایی تمــام حلقــه هــای زنجیــره تامیــن و
گســترش چتــر مالیاتی اســت .متاســفانه در کشــور ما بخش
قابــل توجهــی از فعــاالن اقتصــادی (واســطه گــران) علیرغــم
کســب درآمدهــای بــاال ،بــه دلیــل عــدم شناســایی توســط
ســازمان امــور مالیاتــی بــه راحتــی از پرداخــت مالیــات طفره
مــی رونــد و یــا کمتریــن مالیــات را پرداخــت مــی کننــد .پیاده
ســازی کامــل نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا شناســایی
کامــل زنجیــره تامیــن  ،امــکان فــرار مالیاتــی را از ایــن فعاالن
اقتصــادی مــی گیــرد.
از نــکات قابــل توجــه دیگــر در شــرایط فعلــی مالیــات بــر
ارزش افــزوده (کــه نظــام مالیــات بــرارزش افــزوده بــه طــور
کامــل پیاده ســازی نشــده اســت) منافــع نامشــروع حاصل از
اجــرای ناقــص آن ،در بخشــی از اصنــاف اســت .ایــن منافــع
از عــدم شــفافیت عملکــرد ایــن اصنــاف ناشــی مــی گــردد .به
عنــوان مثــال اگــر طــا فروشــان مــی دانســتند اجــرای قانون
مالیــات بــر ارزش افــزوده چــه منافعــی بــرای آنهــا ایجــاد می
کنــد ،نــه تنهــا بــا آن مخالفــت نمــی کردنــد ،بلکــه در اجــرای
هرچــه ســریع تــر آن تاکیــد هــم داشــتند.
حتمـ ًا تاکنــون هنــگام مراجعــه بــه رســتوران ،طــا فروشــی،
خریــد لــوازم و  ...بــا اضافــه کــردن مالیــات بــرارزش افــزوده
در صورتحســاب توســط فروشــنده برخــورد نمــوده ایــد.
حتــی در مــواردی کــه ظاهــراً مالیــات بــر ارزش افــزوده اخــذ
نمــی گــردد ،ماننــد ســوپرمارکت هــا اگر بــه قیمت درج شــده
بــرروی محصــول دقــت کنیــم ،متوجــه مــی شــویم قیمــت،
شــامل مالیــات بــرارزش افــزوده مــی باشــد .البتــه کــه ایــن

عمــل منطبــق بــا قانــون اســت و مصــرف کننــده مکلــف بــه
تمکیــن و پرداخــت مالیــات اســت .امــا آیــا ایــن فروشــندگان
میــزان درآمــد واقعــی و مالیــات بــرارزش افــزوده دریافتــی
از مشــتریان را بــه ســازمان امــور مالیاتــی اعــام و پرداخــت
مــی نماینــد؟ اینجــا منافــع نامشــروع برخــی اصنــاف کــه
کنتــرل و نظــارت کافــی بــرآن وجــود ندارد ،شــکل مــی گیرد.
در پایــان ایــن بخــش از مفاهیــم مالیاتــی ،توجــه همــکاران
گرامــی را بــه نکاتــی جهــت جلوگیــری از ســوء اســتفاده
احتمالــی ایــن اصنــاف از قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده و
تضییــع حقــوق شــخصی و اجتماعــی جلــب مــی نماییــم:
مالیــات بــرارزش افــزوده و عــوارض بایــد زمانــی پرداخــت
شــود کــه:
الــف) فروشــنده مشــمول مالیــات بــر ارزش باشــد .تاکنــون
طــی  7مرحلــه کلیــه اشــخاص حقوقــی و بخشــی از اصنــاف
مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده شــده انــد .بــه عنــوان
مثــال ،طبــق فراخــوان مرحلــه ششــم ،صرف ًا ســالن هــای غذا
خــوری و اغذیــه فروشــی هــای زنجیــره ای مشــمول ثبــت
نــام شــده انــد و فســت فودهــا (بــدون نــام تجــاری واحــد)
مشــمول ثبــت نــام نشــده انــد.
ب) فروشــنده مشــمول ،بایســتی در نظــام مالیــات بــرارزش
افــزوده ثبــت نــام کــرده باشــد و گواهــی معتبــر ثبــت نــام
دریافــت و در محــل مناســب و در دید مشــتری نصــب نموده
باشــند .بــه عنوان مثــال ،اگر یــک تعمیرکار در صورتحســاب
خــود ارزش افــزوده مطالبــه نمایــد ،بایــد حتمـ ًا گواهــی ثبــت
نــام دارای تاریــخ اعتبــار در زمــان صــدور صورتحســاب را
ارائــه نمایــد.
ج) از فروشــنده صورتحســاب رســمی درخواســت نماییــد
(بــه اســتثناء فروشــگاههای زنجیــره ای و رســتورانها).
هرچنــد در مــاده  169قانــون مالیــات هــای مســتقیم  2نــوع
صورتحســاب پیــش بینــی شــده اســت ،صورتحســاب نــوع
اول (رســمی) و صورتحســاب نــوع دوم کــه در فروشــگاه
هــای زنجیــره ای و رســتوران هــا کاربــرد دارد .لیکــن در
مــواردی کــه صورتحســاب نــوع دوم صــادر مــی گــردد نیــز
بنــا بــه درخواســت مشــتری ،فروشــنده موظــف اســت کــه
صورتحســاب نــوع اول صــادر و بــه مشــتری تحویــل نماید.
د) ســعی کنیــد پرداختهــا حتــی االمــکان بــه صــورت بانکــی
باشــد و دقــت کنیــد نام درج شــده در رســید دســتگاه پــوز با
نــام فروشــگاه و نام درج شــده در صورتحســاب یکی باشــد.
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نیروگاه های زباله سوز ،راه حل معضل زباله

علیرضا مهدیزاده حکاک

ـاد حجــم زبالــه هــای شــهری و افزایــش مشــکالت دفــع
ازدیـ
آن و همچنیــن کمبــود زمیــن مناســب جهــت دفــن و مســائل
زیســت محیطــی ،باعــث رویکــرد بــه روش زبالــه ســوزی در
جهــان امروز شــده اســت .نخســتین بــار در ســال 1870کشــور
انگلســتان مبــادرت بــه ســاختن اولیــن نیــروگاه زبالــه ســوز
نمــود و پــس از آن ،کشــور هــای دیگــر از انــرژی حاصــل از
ســوزاندن زبالــه در مــوارد مختلــف اســتفاده نمــوده انــد .از
ســال  2010دفــن زبالــه قابــل اشــتعال در کشــور هــای عضــو
اتحادیــه اروپــا ممنــوع گردیــده اســت و تنهــا روش مــورد توافق
در ایــن کشــورها ،نیروگاههــای زبالــه ســوز مــی باشــد.

بــا توجــه بــه انباشــته شــدن زبالههــا در شهرســتان هــا و
مشــکالت دفــع آنهــا بــه خصــوص در شــهرهای شــمالی
ایــران (کــه ســطح آبهــای ســطحی بــاال بــوده و زمیــن مــورد
نیــاز بــرای دفــن بهداشــتی زبالــه وجــود نــدارد) و از طرفــی ،از
بیــن بــردن انــرژی قابــل اســتحصال از زبالههــا کــه بــه نوعــی
میتــوان از آن بــه عنــوان انــرژی نــو تعبیــر کــرد ،ســبب شــده
اســت تــا در ایــران نیــز بــه فکــر احــداث نیروگاههایــی باشــیم

در کشــور مــا بر اســاس برآوردهــای انجــام شــده روزانه پنج
هــزار تــن زبالــه تولیــد گردیــده کــه از آن میــان ،حــدود هفــت
هــزار تــن زبالــه شــهری در تهــران ،هــزار و ســیصد تــن در
مشــهد ،هــزار و صــد تــن در شــیراز ،و حــدود هــزار تــن در
اصفهــان تولیــد مــی شــود .دیاگــرام نیــروگاه زبالــه ســوز بــه
صــورت ســاده بــه شــکل زیــر اســت(عکس  .)2زبالــه در کوره
ســوزانده شــده و انــرژی گرمایــی آن ،باعــث بــه وجــود آمــدن
بخــار آب و در نهایــت چرخــش توربیــن مــی گــردد .گارهــای
متصاعــد شــده تصفیه شــده و خاکســتر باقــی مانده فــرآوری
مــی شــود.

.

عکس  :1انباشت زباله در شهرهای شمالی ایران

.

کــه بتوانــد بــا اســتفاده از ســوزاندن زبال ـه ،انــرژی حرارتــی
مــورد نیــاز بویلرهــای نیروگاههــای بخــار را تامیــن نمایــد .بــا
ایــن عمــل ،ضمــن حــل مشــکل دفــن زبالههــا و عــدم نیــاز بــه
لندفیــل و نیــز حــل مشــکالت آلودگــی محیطــی ،مــی توانیــم از
ایــن تهدیــد فرصتــی بســازیم کــه بتــوان انــرژی الکتریکــی و
گرمایشــی پــاک و بــدون آالیندگــی تولیــد نماییــم.

عکس  :2دیاگرام نیروگاه زباله سوز

میزان سرمایه گذاری

ـزان ســرمایه مــورد نیاز بــرای ســاخت یــک نیــروگاه 1000
میـ
تــن در در حــدود  80میلیــون یورو می باشــد .ســازمان انــرژی های
تجدیــد پذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق ایــران ،وابســته بــه وزارت
نیــرو بــرای تشــویق ســرمایه گــذاری در انــرژی هــای نــو اقــدام
بــه خریــد تضمینــی بــرق خروجــی از نیــروگاه بــه قیمــت بیــن
المللــی کــرده اســت .ایــن قیمــت تشــویقی ،ســرمایه گــذاری در
نیــروگاه زبالــه ســوز را توجیــه پذیــر نمــوده  ،یــه طــوری کــه
نــرخ بازگشــت ســرمایه ()IRR: Internal rate of return
فقــط بــرای فــروش بــرق در حــدود  25درصــد مــی باشــد ،در
فصلنامه آتک
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حالی که برق ،فقط یکی از محصوالن نیروگاه می باشد.
آب گــرم مــورد اســتفاده در توربیــن هــا بــه عنــوان محصــول
دارای انــرژی و بــا ارزش ،قابــل فــروش بــرای گرمایــش در یــک
محلــه یا کارخانه اســت ( . )District heatingهمچنین خاکســتر
باقــی مانــده پــس از فــرآوری و تفکیک فلــزات توســط مغناطیس،
بــه عنــوان مــاده اولیــه بتــون و آســفالت قابــل اســتفاده اســت .بــا
احتســاب تمامــی محصــوالت قابــل فــروش ،نــرخ بازدهــی داخلی
ســرمایه گــذاری در حــدود  35درصــد مــی گــردد کــه رقمــی
جــذاب بــرای ســرمایه گــذاری بیــن المللــی اســت.

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

.

ترکیب انرژی حرارتی زباله
ـه را مــی تــوان بــه ســه گــروه زباله هــای شــهری ،صنعتی
زبالـ
و خطرنــاک تقســیم کــرد .زبالــه هــای شــهری را پســماند مــواد
غذائــی ،کاغــذ ،شیشــه ،فلــز و ضایعــات ســاختمانی تشــکیل مــی
دهنــد .از نقطــه نظــر ارزش حرارتــی ()CV: Calorific value
مــی تــوان در ترکیــب زبالــه ســه مشــخصه :درصــد مــواد قابــل
احتــراق ،رطوبــت و مــواد غیــر قابــل احتــراق را در نظــر گرفــت.
شــاخص انــدازه گیــری انــرژی نهفتــه بــر اســاس کیلــوژول در
هــر کیلوگــرم محاســبه گردیــده و بــرای زبالــه شــهری عــادی
بیــن  7000تــا  12000مــی باشــد .واضــح اســت هــر چــه میــزان

مــواد آلــی و غیــر قابــل اشــتعال در زبالــه بیشــتر بــوده و هــر
چــه ســهم پالســتیک و مــواد قابــل اشــتعال بیشــتر باشــد ،ارزش
حرارتــی باالتــر مــی رود .تکنولــوژی مــورد اســتفاده در نیــروگاه
و ارزش حرارتــی متفــاوت ســوخت (زبالــه) بــه عنــوان دو پارامتــر
تاثیرگــذار ،در نهایــت باعــث ایجــاد بــازه تولیــد بــرق بیــن  400تــا
 850کیلــووات بــرای هــر تــن زبالــه شــهری مــی شــود .بهــره وری
نیروگاههــای زبالــه ســوز نیــز بــر اســاس نــوع تکنولــوژی مــورد
اســتفاده در نیــروگاه متفــاوت اســت .این بهــره وری بــرای باالترین
تکنولــوژی هــای روز دنیــا برابــر  30درصــد خالــص مــی باشــد.

نیروگاه زباله سوز تهران

ـهرداری تهــران در ســال 93بــا مشــارکت کشــور چیــن اقــدام بــه
شـ
احــداث نیــروگاه زبالــه ســوز در جنوب تهــران در منطقــه آرادکــوه نمود.
ظرفیــت ایــن نیروگاه 200تــن در روز بــوده که در مقیاس بیــش از7000
تــن تولیــد زبالــه تهــران ،عــدد عــدد کوچکــی بــوده و در عین حــال بهره
وری آن نســبتا پایین اســت .زباله ورودی این مجموعه از زباله ریجکتی
(زبالــه ای کــه یــک مرحله تفکیــک شــده و دارای پالســتیک زیــاد و ارزش
حرارتــی باالســت) بــوده و تولیــد 400کیلــووات بــرق بــه ازای هر تن می
نمایــد .ظرفیــت نیــروگاه در نهایت بــه 3مگاوات در ســاعت می رســد.

نقش پررنگ دانش فنی
طــرح دو نیــروگاه زبالــه ســوز  1600تنــی در دســتور ســاخت
شــهرداری تهــران قــرار داشــته و شــهرداری در دو ســال گذشــته
اقــدام بــه معرفــی طــرح بــرای ســرمایه گــذاری نموده اســت .بــا این
حــال بــه دلیــل عــدم تضمیــن ســرمایه گــذاری و پیچیدگــی قوانیــن،
هنــوز از طــرف کشــورهای دارای دانــش فنی تمایلی اعــام نگردیده
اســت .بــرای مقایســه نقش تکنولــوژی در بهــره وری نهایی ،کشــور
هلنــد در نیــروگاه زبالــه ســوز آمســتردام بیــش از  850کیلــووات
در ســاعت بــرای هــر تــن زبالــه بــا ارزش حرارتــی کمتــر از زبالــه
تهــران بــه دســت مــی آورد .رقمــی بیــش از دو برابــر بــرق تولیــدی
نیــروگاه تهــران .در صــورت انتقــال دانــش فنــی بــه تولیــد کننــده
هــای معتبــر ایرانــی ماننــد مپنــا (مدیریــت پــروژه هــای نیروگاهــی
ایــران) ،پتانســیل ســاخت حداقــل 20نیــروگاه زبالــه ســوز در ایــران
بخصــوص شــهرهای شــمالی و مراکــز اســتانها وجــود دارد.

.
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یادمان ملی11سپتامبر
بنفشه شفیعی

مقدمه :
ـی منظــر( )Landscape Designمانند هــر دانش
طراحـ
و هنــری ،در گــذر زمــان بــا چالــش هــا و گفتمــان هــای
جدیــدی مواجــه شــده و منظــر به عنــوان یــک مرکزیت و
نقطــه ی تمرکــز ،در بســیاری از دانــش هــا بــا رویکردهــا
و تعاریــف گوناگــون ظهــور کــرده اســت ،بنابرایــن جــا
دارد تــا بــه عنــوان نمــودی متمایــز درک و تفســیر شــود.
طراحــی مبتنــی بــر زمینــه( )Contextو حفــظ روح مــکان
در منظرســازی ،بــا درک و شــناخت جامــع از زمینــه های
فرهنگــی و بیوفیزیکــی ســایت امکان پذیــر اســت .این امر
در طراحــی فضاهــای یادبــود و یادمــان هایــی که بیشــتر
همــراه بــا یــادآوری احساســاتی نظیــر غــم ،خشــم  ،نیســتی و فقــدان اســت ،بیــش از پیــش بــا فرهنــگ و احســاس و عواطــف می آمیــزد .هر
چنــد کــه ردپــای سیاســت در لــوای تاریــخ و بــه بهانــه ی نگهداشــت آن ،گاه و بیــگاه از روزنــه هــای طــرح خــود را نشــان مــی دهــد.
موزه و یادمان ملی 11سپتامبر
در چنــد ســال اولیــه پــس از واقعــه ی برخــورد هواپیمــا بــه بــرج هــای مرکــز
تجــارت جهانــی و فــرو ریختــن آنهــا ،در محــل بــرج هــای دوقلــو دوســتون بلند
نــور طراحــی شــد کــه در شــب ،جلــوه ای خــاص بــه منهتــن نیویــورک مــی
بخشــید .امــا آمریکایــی هــا بــه ایــن قانــع نبودنــد و اعتقــاد داشــتند که ایــن طرح،
موقتــی بــوده و ممکــن اســت پــس از چند ســال اثر خود بــر مخاطب را از دســت
بدهــد و کارکــرد یادمانــی نداشــته باشــد،بنابرایــن مــی بایــد طرحــی ویادمانــی
خــاص تــر جایگزیــن مــی شــدکه بتــوان آن را در ردیــف برجســته تریــن و بــه
یادماندنــی تریــن نمادهــا و نشــانه هــای یادمانــی جهــان قــرار داد .به همیــن دلیل
طراحــی پــازای ایــن مجموعــه به مســابقه گذاشــته شــد.

پالزای یادمان ملی 11سپتامبر

در گــذر از خیابــان هــای شــلوغ و پــر رفــت و آمــد محلــه ی
منهتــن  ،بــرای عابــران پیــاده ای کــه معمــوال از خیابــان
لیبرتــی ( )Liberty Street Walkwayخــود را بــه خیابــان
گریــن ویــچ ( ).Greenwich Streetیــا از تقاطــع خیابــان
بارکلــی( ).Barclay Stو بــرادوی( )Broadwayبــه خیابــان
فولتــون ( ).Fulton Stمــی رســند ،فضــای شــهری کــه
آراســته بــه انبوهــی از درختــان بلــوط اســت ،آنهــا را بــه
ســمت خــود مــی کشــد ،بــدون لحظــه ای درنــگ و بــدون
فکــر بــه ایــن موضــوع کــه چه خواهنــد دیــد و چه چیــز در
انتظــار آنهاســت ،هنــگام عبــور از پــازای ســاده ای کــه به
وضــوح مینیمالیســت بــودن طــراح آن را نشــان مــی دهــد،
مکــث و نشســتن بــر روی المانهایــی کــه همــان نیمکــت هــا
هســتند ،توجــه را به ســمت جمعیتی انبــوه جلب می کنــد .با
نزدیکتــر شــدن بــه آنهــا ،صــدای آب بــه گــوش می رســد و ســپس تصویــری از آبنمایــی عظیم و آبشــار مانند ،چشــمها را خیــره می کند .آبشــار،
هــر ثانیــه میلیــون هــا قطــره ی آب را بــا خــود بــه فضایــی تاریــک کــه انتهــای نیســتی را مجســم می ســازد ،مــی بــرد و گویی انتظــار مــی رود تا
دوبــاره از اعمــاق ظلمــات ،بــه ســطح زمیــن بازگردنــد.
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ـن پــازا توســط مایــکل آراد معمــار اســراییلی  -آمریکایــی و
ایـ
پیتــر واکــر معمــار منظــر آمریکایــی طراحــی شــده اســت.موضوع
اصلــی طــرح منظــر " ،بازتــاب نیســتی" یــا " انعــکاس فقــدان"
( )Reflecting Absenceاســت کــه بــه منظــور بــزرگ داشــت
فاجعــه ی بــرج هــای دوقلــوی تجــارت جهانــی طراحــی و اجــرا
شــده و بــه صــورت دو حفــره ی عظیــم و غــول پیکــر کــه در
حقیقــت رد پــای ســاختمان هــای فــرو ریختــه اســت ،در قالــب دو
آبشــار عظیــم طراحــی شــده اســت .در حقیقــت ایــن طــرح نوعــی
روایــت اســت کــه طــراح تــاش مــی کنــد بســتری نمایشــی و
تفســیری بســازد ،هرچنــد کــه ممکــن اســت روایــت ایــن طــرح بــر
همــگان روشــن نبــوده و مــردم نیــاز بــه راهنمایــی و آمــوزش
غیرمســتقیم در قالــب مقــررات ســلوک در ایــن قبیــل فضاهــا
داشــته باشــند.
گرچــه تفســیر ادبــی ایــن اقــدام تروریســتی ،جــو ترس و وحشــت
را بیــش از آشــتی بــه یــاد مــی آورد ،لیکــن ردیــف درختــان بلوط
ســفید کــه ایــن یادمــان را احاطــه کــرده انــد ،ســایت را بــه صورت
یــک فضــای عمومــی بــرای اســتفاده ی روزانــه درآورده اســت .به
گونــه ای کــه حــس آرامــش و ســکوت و فضایــی بــه یادماندنــی
تداعــی مــی شــود .طــرح محوطــه کامــا مینیمــال اســت ،و ایــن

ســادگی و حداقــل
گرایــی در نــوع و
طــرح کفســازی هــا
و مبلمــان و انتخــاب
تنهــا یــک گونــه ی
درخــت بلــوط بــه
عنــوان حجــم ســبز
و ســایه انــداز و
همچنیــن مظهــر قدرت
و اســتقامت ،انتخــاب
چمــن و پاپیتــال بــه
عنــوان گونــه هــای
پوششــی و عــدم
اســتفاده از رنــگ و
گل کاری ،بــه وضــوح
مشــهود اســت .هــرس درختــان بلــوط بــه فرمــی اســت کــه تداعــی
فــرم طــاق ماننــد بــه خصــوص در هنــگام گــذر از زیــر تونــل ســبز
را مــی نمایــد .ضمــن آن کــه در تابســتان ســایه انــداز ،در پاییز تغییر
رنــگ ،در زمســتان قابلیــت عبــور نور خورشــید و گرم نمودن بســتر
و در بهــار ،نمــادی بــرای رشــد و رویــش مجــدد اســت.

همــان طــور کــه پیشــتر گفتــه شد،کانســپت اصلــی طــرح،
«بازتــاب نیســتی» و ایجــاد فضــای منفــی بــرای تداعــی حــس
عــدم وجــود بــرج هــا اســت .بــه همیــن دلیــل دو آبنمــای عظیم و
آبشــار ماننــد کــه هــر کــدام  9متــر ارتفــاع دارنــد ،بــه صــورت
دو حفــره ی عظیــم در جــای خالــی بــرج ها طراحی شــده اســت.
بــه واســطه ی صــدای آبشــار،تمــام صداهــای اطــراف محــو
مــی شــود واز طریــق ایجــاد ایــن صــدای طبیعــی ،نوعــی فضای
تعلیــق در ســایت بــه وجــود مــی آورد .روی ســکوی آبنماهــا،
صفحــات برنــزی تعبیــه شــده کــه اســامی حــدود  3000قربانــی
واقعــه  11ســپتامبر روی آن حــک شــده اســت.

بــه نظــر مــی رســد فضاهــای یادمــان ،مــی تواننــد بــا
رویکــردی جدیــد طراحــی شــوند.در حقیقــت بــه جــای
اســطوره پــروری و برپایــی مراســم بــرای قهرمانــان ،ایــن
بــار بــرای قربانیــان یــک حادثــه ضیافتــی بــر پــا شــود.
تغییــر تمرکــز از بازمانــدگان و قهرمانــان بــه افــراد از
دســت رفتــه و قربانیــان باعــث مــی گــردد کــه خاطــره ی
آن هــا ،عملکــردی جدیــد بــه فضــا داده و نتیجــه ی آن ،بــروز

ســلوک و رفتــاری نــو در هنــگام گذرانــدن اوقــات در ایــن
قبیــل فضاهاســت .ایــن امــر ســبب مــی شــود کــه فضاهــای
طراحــی شــده ،از فضــای حــزن و انــدوه کــه بیشــتر نقــش یــک
آرامســتان را ایفــا مــی نمایــد ،دور شــده و آرام آرام بــه ســمت
فضاهایــی جهــت تعمــق و اندیشــیدن بــرای رســیدن بــه آرامــش
ســوق داده شود.حســی کــه خــا آن بــه شــدت محســوس اســت
و انســان امــروزی  ،محتــاج بــه آن.
ATEC QUARTERLY
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فــارغ از تمامــی مالحظــات حرفــه ای و آنچــه کــه الزمــه
دانســتن و فراگیــری از طریــق دیــدن و لمــس و ادراک از نزدیک
هنــر و تمــدن گذشــتگان اســت ؛ بایــد اعتــراف کنــم کــه هیچگاه
بازدیــد از مــوزه هــا برایــم جالــب و هیجــان آور نبــوده اســت .
چــه در دوران تحصیــل کــه مــال آورتریــن گــردش علمــی
مدرســه برایــم محســوب مــی شــد و چــه پــس از آن کــه بــه
اقتضــای کار و حرفــه و رشــته تحصیلــی ناگزیــر بــه رفتــن و
دیــدن و آموختــن در ایــن گونــه فضاهــا بــودم  ،همچنــان حس
ناخوشــایندی از این مشــاهده تکــراری روزمرگــی های قومیت
و ملیــت هــای مختلــف و اســباب و لــوازم کهــن آنانــی داشــتم
کــه در دوره خــود عمدتــا بســیار معمولــی و عــادی بــوده و
ســپری نمــودن ســالها و گذشــت زمان تنهــا ویژگی ارزشــمند
بســیاری از آنهاســت و اکنــون در پشــت ویتریــن هــای پــر
طمطــراق و در گالــری هــای متعــدد چیــده شــده انــد و بایــد
آنهــا را بــه رســم تعریــف شــده همــه مــوزه هــا بــا دقــت هــر
چــه تمــام نظــاره کــرد .
بــا ســپری شــدن ســالها ایــن حــس مــال انگیز بهتــر نشــد ؛ و
مــن هنــوز وظیفــه خــود میدانــم کــه بــه محــض ورود بــه هــر
شــهر و والیتــی تمامــی مــوزه هــای ملــی و هنــری آن جــا را
ببینــم و طبــق عــادت دیریــن در بــدو ورود پــس از بررســی
شــاکله و کانســپت بنــا و مشــاهده چنــد اثــر شــاخصی کــه
معروفیــت مــوزه قائــم بــه آن اســت بــا ماراتنــی ســریع جهت
دیــدن و ســپری کــردن همــه بخــش هــا جهــت آنکه هیــچ جایی
ندیــده نمانــده باشــد مــوزه را تــرک نمایــم .مــوزه پرگامــون ؛
واقــع در جزیــره مــوزه هــای برلیــن تنهــا مــوزه ای بــود کــه
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از بــدو ورود تــا لحظــه آخربازدیــد کــه ســاعت هــا بطــول
انجامیــد ،مــن را مفتــون هویــت ؛ پیکــره و عظمــت خــود کــرد .
ایــن مــوزه در قلــب خــود چیــزی فراتــر از بیــان تاریــخ و تمدن
پیشــینیان را بــه معنــای واقعــی کلمــه و فراتــر از تصــور یــک
بیننــده گنجانــده اســت ؛ شــاخصه هایــی کــه جهــت تعریــف و
بازگــو نمــودن هــر برهــه ای از تاریــخ در ایــن مــکان اتخــاذ
شــده در مقیاســی بســیار کالن و گســترده تــر از دیگــر
مــوزه هاســت .جســارت و عظمــت بازگــو نمــودن از اقــوام و
حکمرانانــی کــه امــروز نشــانه ای از آنها و ســرزمین هایشــان
نمانــده اســت
بــا روشــی فراتــر از نشــان دادن ســر ســتونها و اشــیاء ظریف
و نفیــس و زینــت آالت شــاهان آن ،کــه بیانگــر عظمــت ایــن
قلمروهــای زوال یافتــه باشــد  .در واقــع ،مهمتریــن ویژگــی
مــوزه پرگامــون جامعیــت  ،پــر بــار بــودن و بــزرگ جثــه
بــودن مجموعــه هــای حفاظــت شــده در آن اســت .
نحــوه انتقــال و بازســازی هــر یــک از ایــن آثــار در ایــن بنــای
کهــن و قدیمــی ،از جملــه توانایــی هــای قابل تحســین می باشــد .

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

P

ergamon
Museum

is situated on the Museum
Island in Berlin

در زمــان جنــگ جهانــی دوم تمامــی ایــن اشــیا نفیــس جهــت
محفــوظ مانــدن از بمبــاران هــای هوایــی بــه انبارهایــی در زیر
زمیــن منتقــل گردیــد و پــس از خاتمــه نبــرد ،مجــددا در گالــری
هــا قــرار گرفــت ؛ پیــش بینــی ایــن انبارهــای ایمــن و انتقــال
بــه محیــط امــن و نظــم و نگهــداری از آثــاری کــه امــروزه تنهــا
نشــانه هایــی از دوره هایــی ســت کــه دیگــر چیــزی از آنهــا
باقــی نمانــده ،قابــل تحســین مــی باشــد .

خاورمیانــه و مــوزه هنرهــای اســامی تقســیم بنــدی شــده
اســت و در محلــی بنــام جزیــره مــوزه هــا واقــع در قلــب
شــهر برلیــن بنــا شــده اســت و در ســال  1999از طــرف
ســازمان یونســکوبه عنــوان بخشــی از ارثیــه معنــوی
جهــان شــناخته گردیــد.

محــراب پرگامــون – دروازه مرمــری شــهر ملــط – دروازه
ایشــتار و محــراب هــای دوره هــای تاریخــی تمدن اســامی در
کنــار آثــار نفیــس آســیای میانــه – مصر باســتان – آســوریان
– بابــل و ایــران چشــم هــر بیننــده ای را خیــره مــی کنــد .
نشــانه هایــی از تمــدن هایــی کــه خاســتگاه آن عمدتــا
از مشــرق زمیــن بــوده اســت و در کمــال دقــت و توجــه
کارشناســان نــه بخشــی از آن کــه تمامــی آن فضــا آجــر بــه
آجــر تفکیــک شــده و در ایــن محیــط بــاز ســازی شــده اســت .
مــوزه پرگامــون بیــن ســالهای  1910تــا  1930میــادی
توســط آلفــرد میســل و لودویــک هافمــن در برلین ســاخته شــد .
ایــن مــوزه بــه ســه بخــش آثــار باســتانی – مــوزه
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علی غفوری صنعتی

رئ

 -1آنها منظورشان را واضح بیان میکنند

د اش
ست تنی

ا گر
تــا
ـال
ـه حـ
بـ
یــک مدیــر
واقعــا فــوق العاده
کــه
داشــتهاید ،حتمــ ًا میدانیــد
چقــدر وجــودش بــرای موفقیــت شــرکت
الزم اســت .براســاس گــزارش ســال 2015
ـی که در
ـد تفاوتـ
ـوپ 70 ،درصـ
موسس ـهی گالـ
ـت
ـه کیفیـ
ـود دارد بـ
ـدان وجـ
ـرد کارمنـ
عملکـ
ـاال
ـود .حـ
ـوط میشـ
ـان مربـ
ـرد مدیرشـ
عملکـ
بیاییــد ببینیــم مدیردوســت داشــتنی واقعــ ًا
چــه کســی اســت و چــه عاداتــی دارد.

ِجفــری جِــی فاکــس ( ،)Jeffrey J.Foxمؤســس
شـ�رکت مشـ�اورهی مدیریتـ�ی �Fox & Compa
 ،nyو نویســندهی کتــاب «چطــور یــک رئیــس
فــوق العــاده باشــیم؟» در قســمت «قوانینــی
بــرای اســتخدام و نگــه داشــتن بهتریــن
کارمنــدان» میگویــد :مدیرهــای خــوب ،تــوان
کارمندانشــان را میســنجند و حواسشــان
بــه اتفاقــات اطرافشــان هســت .آنهــا بــرای
اینکــه بتواننــد تــوان کارمندهایشــان را ارزیابــی
کننــد ،بــا آنهــا مکالمــهای دربــارهی شــرکت را
شــروع میکننــد.

ه
ا
س
ی
د
ی
و

عاد ت

مدیرهــای خــوب ،دو پهلــو حرف نمیزنند و شــما همیشــه
میتوانیــد منظورشــان را به درســتی درک کنید.

فاکــس همچنیــن اعتقــاد دارد :کارمندهــا از دو پهلــو حــرف زدن
بدشــان میآیــد .اگــر ایــن کار را انجــام بدهیــد ،مجبــور میشــوید
انــرژی زیــادی را بــرای برطــرف کــردن شــایعات صــرف کنیــد.

 -2آنها به کارمندهایشان اعتماد میکنند

فاکــس میگویــد :مدیرهــای خــوب ،عــاوه بــر ارتبــاط موثــر،
کارمندهــای باهــوش ،صــادق و توانــا را اســتخدام میکننــد و فقــط
بــه تجربــه توجــه نمیکننــد و در آینــده بــه آنهــا اجــازه میدهنــد
تــا تواناییهایشــان را بــه نمایــش بگذارنــد.
اگــر آدمهــای خــوب اســتخدام کنیــد ،الزم نیســت تمــام جزئیــات را
مدیریــت کنیــد و نگــران درســت انجــام شــدن کارهــا باشــید.
فاکــس میگویــد :بعضــی مدیرهــا مثــل یــک باغبــان ماهــر هســتند.
آنهــا دائمـ ًا در بــاغ حضــور دارنــد و کارهــای هــرس ،از بیــن بردن
علفهــای هــرز ،کــود دادن ،آبیــاری و دفــع حشــرات مزاحــم را
انجــام میدهنــد.

 -3آنها ثابت قدم هستند

نتایــج تحقیقــی کــه در فوریــهی  2014در مجلــهی مؤسســهی
آموزشــی مدیریــت چــاپ شــد ،نشــان میدهــد کــه افــراط و تفریط
در ارتبــاط بــا کارمنــدان ،تواناییهــای مدیــر را زیر ســئوال میبرد.
در حالــی کــه ممکــن اســت بعضیهــا فکــر کننــد اگــر گاهــی اوقــات
خــوش رفتــاری کننــد ،بهتــر از ایــن اســت کــه همیشــه بداخــاق
باشــند ،امــا مطالعــات انجــام شــده نشــان میدهــد کارمندهایــی که
در محیطهایــی کار میکننــد کــه گاهــی بــا آنهــا خــوش رفتــاری
میشــود ،نســبت بــه افــرادی کــه در محیطهایــی شــاغل هســتند
کــه دائم ـ ًا بــه خوبــی یــا حتــی بــدی بــا آنهــا برخــورد میشــود،
اســترس روانــی بیشــتری دارنــد.
فصلنامه آتک
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 -4آنها ارزش کارتان را میفهمند

 -8آنها به شما به عنوان یک انسان احترام می گذارند

روبــرت آی ســاتن ( ،)Robert I. Suttonاســتاد علــوم مدیریت
دانشــگاه اســتنفورد و نویســندهی کتــاب «مدیــر خــوب ،مدیــر
بــد» در قســمت «چگونــه بهتریــن باشــید و از بدترینهــا یــاد
بگیریــد» ،میگویــد :اگــر کاری کــه کارمندهایتــان انجــام
میدهنــد را درک کنیــد ،مدیــر بهتــری خواهیــد بــود.

بیــل ســگریو ( ،)Bill Seagravesنویســندهی کتــاب «بهتریــن
رئیــس ممکــن باشــید» ،در قســمت «خودتــان را از یــک کارمنــد
بــه کارفرمــا تبدیــل کنیــد» ،مــی گویــد :رئیسهــای خــوب
میداننــد کــه شــما هــم بــرای خودتــان یــک زندگــی داریــد کــه
برایتــان ارزشــمند اســت.

شــما بایــد زیــر و بــم کار کارمندانتــان را بدانیــد و چالــش
هایــی کــه ممکــن اســت بــا آن مواجــه شــوند را بشناســید تــا
بتوانیــد آنهــا را مدیریــت کنیــد.

او معتقــد اســت ایــن ،بســیار مهــم اســت کــه بــه مــردم اجــازه
بدهیــم زمانــی را بــرای خانــواده و کارهــای شــخصی شــان
صــرف بکننــد و حواسمــان باشــد کــه حتمــا زمانــی را کــه
بــرای خودشــان احتیــاج دارنــد ،داشــته باشــد .او مــی گویــد
اگــر ایــن کار را انجــام ندهیــد ،کارمندهایتــان ناراضــی و
ناراحــت خواهنــد بــود.

فاکــس اعتقــاد دارد :اشــتباه ،اجتنابناپذیــر اســت و اگــر
کارمندهایتــان از گفتــن حقیقــت بترســند ،اوضــاع بدتــر
میشــود .فاکــس همیــن اواخــر بــا کارفرمایــی کار میکــرده
کــه کارمندهایــش آنقــدر از ارتــکاب اشــتباه میترســیدند کــه
هیــچ کاری انجــام نمیدادنــد .او مــی گویــد :اگــر آنهــا بداننــد
کــه بــا یــک اشــتباه یــا ای ـ دهی بــد دنیــا بــه آخــر نمیرســد،
بیشــتر درگیــر کار میشــوند.

ســاتن مــی گویــد :وقــت دادن بــه کارمنــدان بــرای زندگــی
شــخصی شــان بــه ایــن بــر مــی گــردد کــه مدیرهــا چقــدر
بــرای آنهــا و کارشــان احتــرام قائــل هســتند.

 -5آنها به شما اجازه میدهند اشتباه کنید

 -6آنها جایگاه خودشان را میدانند

ســاتن مــی گویــد :بهتریــن مدیرهــا دقیقــ ًا میداننــد کــه کار
کــردن برایشــان چــه حســی دارد .وقتــی در یــک سلســله
مراتــب کار مــی کنیــد  ،باالدســتیهایتان تمایــل دارنــد قــدرت
بیشــتری داشــته باشــند و اگــر از جــوی کــه ایجــاد مــی کننــد
آگاهــی نداشــته باشــند ،فاجعــه بــه بــار میآیــد.
مدیرهایــی کــه میداننــد چــه محیطی را بــرای کارمندهایشــان
فراهــم میکننــد و نســبت بــه نقــاط ضعــف و قــوت خودشــان
شــناخت دارنــد ،بهتــر میتواننــد بــر اســترس غلبــه کننــد و بــا
دیگــر مشــکالت محیــط کار ،کنــار بیایند.

 -7آنها اوضاع را سر و سامان میدهند

رفتــار مدیرهــای خــوب بــا سرپرستهایشــان دقیقــ ًا مثــل
یــک وکیــل مدافــع اســت .اگــر رئیستــان مــورد احتــرام
باالدســتیهایش باشــد ،بــه خوبــی میتوانــد از حقــوق
اعضــای گــروه دفــاع کنــد و نظــرات آنهــا را انتقــال دهــد.

9

 -آنها به پیشرفت اهمیت میدهند

ســیگریو میگویــد :مدیرهــای اســثنائی معمــو ً
ال بــه خوبــی
آمــوزش دیدهانــد ،مربیهــای خوبــی داشــتهاند و اعتقــاد
دارنــد کــه بایــد ایــن امکانــات را بــرای کارمندهایشــان هــم
فراهــم کننــد.
آنهــا از مهارتهایــی کــه در طــول زمــان یــاد گرفتهانــد،
اســتفاده میکننــد تــا کارمندهایشــان هــم بــه خوبــی آمــوزش
ببیننــد و در تخصصشــان پیشــرفت کننــد.

10

 -آنها هوایتان را دارند

ســاتن میگویــد :کارمنــدان معمــو ً
ال عاشــق مدیرهایــی هســتند
کــه هوایشــان را داشــته باشــند .ایــن یعنــی آنهــا میتواننــد
بــه شــما اعتمــاد کننــد کــه از آنهــا دفــاع مــی کنیــد ،بــا آنهــا
صــادق هســتید ،کارهــای مفیــد و مؤثــر دســت شــان میدهیــد
و تــا جایــی کــه امــکان دارد یــک محیــط امــن برایشــان فراهــم
مــی کنید.

.

او مــی گویــد :یکــی از مــوارد بنیــادی ایــن اســت کــه یــک مدیــر
خــوب بایــد دخالــت و نفــوذ مدیــران بزرگتــر را کــم کنــد تــا
کارمندهایــش بتواننــد کار خودشــان را انجــام بدهند.
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ورزشی

سرخ و آبی
علی بدیع

ایــن روایــت را شــاید جایــی نشــنیده باشــید؛ روز  17دی
مــاه ســال  ،1359در ســیزدهمین ســال مــرگ غالمرضــا
تختــی آنوقتهــا کــه احمــد شــاملو ،بــا شــعر دختــرای ننــه
دریــا زیــاد بــه چشــم میآمــد! پرســپولیس انقالبــی در یــک
بــازی خیرخواهانــه بــه مصــاف تیــم فوتبــال زنــدان قــزل
حصــار رفــت و حریــف را شــش بــر ســه شکســت داد .در
ایــن روز ،ناصــر حجــازی بــا پیراهــن قرمــز پرســپولیسها
نزدیــک شــد و در ایــن بــازی هــم بــه درخواســت علــی
پرویــن بــرای پرســپولیس بــازی کــرد ،امــا بعــد از آن بــه
اســتقالل رفــت و تــا آخــر عمــر ،نامــش بــا اســتقالل عجیــن
مانــد.

م
ن

بارهــا و بارهــا ،کارنامــه بازیکنانــی کــه بــه صورت مشــترک
در اســتقالل و پرســپولیس بــازی کردهانــد را بــا هــم مــرور
کردهایــم ،امــا امــروز ایــن آمــار را بــه شــکل دقیقتــری
بررســی میکنیــم .امســال محمــد محمــدی بــه اســتقالل رفــت
و میثــم بائــوی اســتقاللی بــه پرســپولیس .اگــر چــه آنهــا
مســتقیم ًا از تیمهــای خــود بــه تیــم حریــف نرفتهانــد ،و بعــد
از حضــور در یــک تیــم دیگــر ایــن اتفــاق افتــاده ،امــا همیــن
جابهجاییهــا بهانــهای بــود بــرای مــرور ایــن پرونــده:

ن
ا
ص

آنها بیواسطه پیراهن عوض کردند

ر
ح

بیــن  41بازیکنــی کــه در دو تیــم بــه صــورت مشــترک
بــازی کردهانــد ،تنهــا  12نفــر بــه صــورت مســتقیم از یــک
باشــگاه بــه دیگــری رفتنــد ،امــا بقیــه یــا بــه صــورت کمکــی
در خدمــت تیــم دیگــر بودنــد ،یــا بــا یــک تیــم واســطه بــه
تیــم رقیــب پیوســتند .علــی انصاریــان ،جــواد ا ...وردی،
نیکبخــت ،فتحآبــادی ،هاشمینســب ،امیــر موســوینیا،
ســعید عزیزیــان ،مصطفــوی ،اکبــر افتخــاری ،شــاهرخ
بیانــی ،منصــور رشــیدی و علــی علیــزاده ،مردانــی هســتند
کــه بــه صــورت مســتقیم از یــک باشــگاه بــه دیگــری رفتنــد
آنها کمکی بودهاند
برخــی از بازیکنــان مــورد اشــاره در ایــن پرونــده در یکــی از
دو تیــم ،یــار کمکــی بودهانــد .داریــوش یزدانــی ،علــی لطیفــی،
اصغــر شــرفی ،فرشــاد فالحــت زاده و جــال طالبــی ،یــاران
اســتقالل بودنــد کــه در مقاطعــی ،بعــد و قبــل از حضــور در
اســتقالل یــار کمکــی پرســپولیس در جــام باشــگاههای آســیا
یــا مســابقات مختلــف بودهانــد .ســعید مراغهچیــان و ناصــر
حجــازی هــم هــر کــدام در یــک بــازی پیراهــن پرســپولیس را
فصلنامه آتک
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پوشــیدهاند .حتمــا برایتــان جالــب اســت بدانیــد کــه فریــدون
معینــی ،محمــود خوردبیــن و ســید علــی افتخــاری هــم بــه
صــورت کمکــی یــار اســتقالل بودهانــد .در ایــن میــان ،دو
بازیکــن هــم حضــور دارنــد کــه در هــر دو تیــم یــار کمکــی
بودهانــد .ایــن دو مــرد تاریخــی ،ســید مهــدی ابطحــی و غــام
وفاخــواه هســتند کــه یــار کمکــی هــر دو تیــم در مســابقات
فوتبــال جــام باشــگاههای آســیا بودهانــد .در مــورد بــازی
حجــازی در پرســپولیس حــرف زدیــم ،امــا بــرای آنهــا
کــه دوســت دارنــد بداننــد جــواد زرینچــه در چــه مقطعــی
پیراهــن پرســپولیس را بــر تــن داشــته توضیــح میدهیــم
کــه در فروردیــن  74در دیــدار دوســتانه پرســپولیس برابــر
العربــی کویــت و مســابقات ایــن تیــم در جــام بیــن المللــی
ســنگاپور ،از جملــه دیــدار برابــر ال اســتارز ســوئد ،زرینچــه
پیراهــن پرســپولیس را بــر تــن داشــت و تحــت هدایــت حمیــد
درخشــان ســه بــازی بــرای پرســپولیس انجــام داد.

ج
ا
ز

میآمدند و میرفتند!

ی
ه

ســه بازیکــن بودهانــد کــه مــدام از پرســپولیس بــه اســتقالل
و بالعکــس میرفتنــد .مثــل غــام رضــا فتــح آبــادی ،شــاهرخ
بیاتــی و کــوروش شــهبازی فــر .فتــح آبــادی ســال  58بــه
اســتقالل رفــت ،ســال  59بــه پرســپولیس آمــد ،ســال  64بــه
اســتقالل برگشــت .داســتان شــهبازی فــر عجیــب بــود .او
ســال  58و  59در پرســپولیس بــود و ســال  65بــه اســتقالل
رفــت و ســال  75دوبــاره بــه پرســپولیس برگشــت .او در
ســالهای مابیــن مــورد اشــاره در ایــن دو تیــم بــازی نکــرد
و در تیمهــای دیگــری توقــف داشــت.

اولین مرد مهاجر

س
ت
م

اولیــن مــردی کــه مهاجــر ایــن دو تیــم شــد ،داریــوش
مصطفــوی بــود .داریــوش مصطفــوی در ســال  47بعــد از
انحــال تیــم تهــران جــوان بــه تــاج ســابق رفــت .دو ســال
بــرای تــاج بــازی کــرد و ســپس ،در عالــم مــرام و معرفــت

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

بــه پرســپولیس آمــد .داســتان از ایــن قــرار بــود کــه در
ســال  ،48یــاران پرســپولیس براســاس یــک پروتــکل
همــکاری بیــن مدیــران ایــن تیــم و مدیــران ایــران
ناســیونال (عبــده و خیامــی معــروف را میگوییــم)
بــه تیــم پیــکان پیوســتند .آنهــا یــک ســال فــوق العــاده
را در ایــن تیــم ســپری کردنــد ،امــا بعــد از یــک ســال
دچــار اختــاف شــدند .یــک گــروه از ســتارگان ایــن
مجموعــه مثــل همایــون بهــزادی ،کالنــی ،کاشــانی،
محــراب شــاهرخی و  ...بــه پرســپولیس برگشــتند .یــک
ســری دیگــر مثــل ابراهیــم آشــتیانی ،فریــدون معینــی،
علــی پرویــن و  ...بــا فاصلــه بــه پرســپولیس آمدنــد (دو
مــاه بعــد) .در ایــن فاصلــه ،داریــوش مصطفــوی بــرای
کمــک بــه رفیــق خــود ،یعنــی همایــون بهــزادی بــه تیــم
فوتبــال پرســپولیس پیوســت .بــد نیســت یادآور شــویم
کــه بیــوک وطنخــواه زمانــی پیراهــن تــاج را بــر تــن
داشــت کــه هنــوز پرســپولیس وجــود نداشــت ،بنابرایــن
او را اولیــن مــرد مهاجــر نمیدانیــم.
پرسپولیسیها و استقاللیهای نهایی
از ایــن  41مــرد ،حضــور فریــدون معینــی ،غــام
وفاخــواه ،یزدانــی ،لطیفــی ،فالحــتزاده ،طالبــی،
مراغهچیــان ،زرینچــه ،ناصــر حجــازی ،خوردبیــن،
ابطحــی ،علــی افتخــاری و اصغــر شــرفی یعنــی  13نفــر،
بــه طــور جدی بیــن دو تیــم مفهومی نداشــته ،چــون یار
کمکــی یکــی از دو تیــم یــا هــر دو تیــم بودهانــد .هفــت
بازیکــن ،یعنــی انصاریــان ،هاشمینســب ،نیکبخــت،
علیــزاده ،تقیپــور ،بانــو و محمــدی هــم هنــوز در حــال
انجــام بــازی هســتند ،امــا بیــن  21نفــر دیگــر  9نفــر
امــروز خــود را پرسپولیســی و هفــت نفــر خودشــان را
اســتقاللی میداننــد و ایــن داســتان ،اصــو ً
ال ارتباطــی
ً
بــا ایــن موضــوع کــه آنهــا بایــد ضرورتــا تیمــی را
کــه بــا آن از فوتبــال کنــاره گرفتهانــد را بایــد تیــم
خــود بداننــد ،نــدارد .برایــن اســاس عابــدزاده ،بیــوک
وطنخــواه ،جــواد ا ...وردی ،فتحآبــادی ،داداش زاده،
کلهــر ،موســوینیا ،ســعید عزیزیــان ،شــهبازی فــر
پرسپولیســی و مجیــد نامجــو مطلــق ،شــاهرخ بیاتــی،
علــی اکبریــان ،مهرانپــور ،منصــور رشــیدی ،خســرو
پارســا و رضــا احــدی ،خودشــان را اســتقاللی
میداننــد.

. ...

یم
خاهن اهی قد ی را دوست دارم
چون چایی همیشه دم بود

روی سماور
توی قوری . . .
رد خاهن همیشه باز بود
لی
نم
مهمانی اه د ل و رباهن ی خواست . . .
غذااه ساده و خانگی بود
بویش نیازی هب هود نداشت
عطرش ات هفت خاهن می رفت
کس
ی انن خشکه نداشت
انن ربکت سفره بود . . .

مهمان انخوانده،
ِ
آب خورشت را زیاد می رکد) :
بوی شب بواه و خاک نم خورده حیاط،

غوغا می رکد . . .
ضخی مجلس
نب
خبری از رپده اهی م و ی ود ،
سهم
نور خورشید ی از خاهن اهی قدیم بود !
نم
دلخوری اه مشاوره ی خواست
دوستی اه حساب و کتاب نداشت

سالم اه اینقدر معنا نداشت !
ارموز می خواهم هب سبک قدیم سالم بگوئیم
بی بهاهن
لی
بی د ل . . .
ارموز می خواهم هب سبک قدیم دعایت کنم
الهی خیر ببینی رفی
.
.
.
ق
ی
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دوست چراغ است
از دفتر سپیده مشق های شبانه
هوشنگ مهر اردالن

خاطــره ای حــدود ده ســال قبــل یــا
بیشــتر را بخاطــر مــی آورم.
ّ
الرضــا» در میــدان
در آســتانه «مســجد
نیلوفــر ایســتاده ام« ،عبــاس کیارســتمی»
را بیــن خیــل جمیعتــی مــی بینــم کــه
مثــل مــن بــه دلجوبــی و تسـ ّ
ای خاطــر
هنرمنــد صاحــب نــام و پــدر گرافیــک
معاصــر« -مرتضــی ممیز» آمده اســت و
شــرکت در مراســم ترحیــم همســر تــازه
درگذشــته او در ایــن تــاالر.
فرصــت طالئــی و غنیمــت دیــداری بــا
اوســت کــه نمــی خواهــم از دســت بدهــم.
نزدیــک مــی شــوم و ســام می گویــم ،با
مِهــر و گرمــی و گشــاده رویــی و نرمــش
رفتــا ِر دلپذیــرش ســامم را پاســخ مــی
دهــد -کــه مــرا از ســالها پیــش مــی
شناســد ،آن هنــگام کــه هــر دو جــوان
بودیــم و جویــای نــام و در دانشــکده
هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران و بــی
خیــال و فــارغ بــال و در ســودای فتــح
جهــان و در دو ســاختمان همجــوار
معمــاری و تجســ ّمی و بعدهــا هــم در
باالخانــه دِنــج و دلپذیــر «نــگار خانــه
ســبز» روبــرویِ ُبوســتان «ســاعی» در
محضــر «اســتاد علــی اکبــر صادقــی»،
«اســتاد علــی رضــا»« ،اســتاد نصــراهلل
افجــه ای» و او -ایــن ســینماگ ِر نقــاش -یا
نقــاش و طــراح ســینماگر ،در جمــع شــان
ســاکت و شــاهد شــنید ِن حرفهــای شــان
«روم»
در گفتگــو از «چیــن» و «ماچیــن» و ُ
و «زنگبــار» مــن ســر تــا پــا گــوش و پای
تــا ســر -در جذبــه حــاوت مضامیــن
شــان ،کــه هــر کــدام اکنــون از بــزرگان
ُهنــر معاصرنــد.
***
دوبــاره بــه ان ُبــوه جمعیتــی بــاز مــی گردم
فصلنامه آتک
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کــه از کنــا ِر صــف ایســتاده عــزادار
مــی گذرنــد و چهــره محــزون و رنــگ
پریــده و ِ
ســبلَت مردانــۀ «مرتضی ممیز»
در ترکیــب بــا تــاج هــای ُگل و همهمــۀ َبم
و پراکنــده حاضــران و صــدای ترتیــل
نــور نیمــروز و
بــوی ُگالب و ُ
قــرآن و ُ
ســایه -روشــن انتهــای تــاالر ورودی
بیــش از همــه در چشــم اســت ،بــه عینــک
تیــره «کیارســتمی» مــی نگــرم ،خــود
را در آن مــی بینــم و جماعتــی را کــه از
خاصــی دارم،
حس
ّ
کنارمــان مــی گذرنــدّ ،
و بــه یــاد جملــه ای مــی افتــم کــه وقتــی
از «عبــاس کیارســتمی» مــی پرســند چرا
همیشــه عینــک بــر چشــم داری ،رندانــه
پاســخ مــی دهــد :بــرای آنکه وقتــی عینک
از چشــم برگیــرم ،کســی مــرا نشناســد و
هوشــمندانه
الحــق چــه پاســخ رِندانــه و ُ
ُ
ای! گفتگویمــان همــان طور َســرپایی گل
مــی انــدازد و در بیــان غم آشــکار «جناب
ممیــز» نگاه مشــترکی داریــم .او می گوید
اتفاقــات و پیــش آمدهــای ایــن چنیــن مثل
زلزلــه بــی خبــر مــی آیــد و ناغافــل مِثـ ِل
رســر فــرو مــی ریــزد و ویــران می
آوار َب َ
کنــد ،تنهــا نقطــه تســکین زیــر َپــر و بــال
دوســتان پنــاه گرفتــن اســت .تــک جملــه
ای بــه یــادم مــی آیــد کــه همیشــه در
ســپید مشــق هــای شــبانه ام بــه تف ّنــن و
تکــرار می نویســم و همــان را ناخــودآگاه
بــر ادامــۀ گفتــه هایــش مــی افزایــم:
 . . . . . . .دوســت چــراغ اســت و
چــراغ بــرای تاریکــی.
یکبــاره مکــث مــی کنــد؛ گوئــی تــک ُجملۀ
مــن ،مثــل اشــارتی او را از گفتــن بــاز
مــی دارد ،بــه َوجــد مــی آیــد و تحســینم
مــی کنــد .نمیدانــم در پشــت و پســتوی
ایــن جملــه چــه دیــده اســت و چــه کلیــد
و رمــزی یافتــه اســت کــه مــی خواهــد
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دوبــاره بگویــم و می گویم  . . . . . :دوســت
چــراغ اســت و چــراغ بــرای تاریکــی.
بــا َس ـ ِر زیرافتــاده مــی ِ
ش ـن ََود و ســپس
بســیار آرام بــاال و باالتــر را می نگــرد و .
 . . . .تکــرار : -دوســت چــراغ اســت (باقــی
را جویــده و زیــر لــب زمزمــه مــی کنــد) .
تعجــب نمــی کنــم و
از عمــق توج ّهــش ّ
بــه فکــرم مــی رســد هــر چــه را گفتــه
ام و او تکــرار کــرده اســت -برایــش
بنویســم .همانجا در حاشــیه کارت دعوت
نمایشــگاهی در حی ـ ِن نوشــتن -خطــاب
بــه او مــی گویــم:
« عبــاس جــان» ایــن تــک نوشــته ،کالم
دِ ِل مــن اســت کــه بــه نــام شــما ثبــت و
پیشــکش مــی کنــم.
کارت را مــی گیــرد و دور و نزدیــک مــی
ِ
خــط «شکســته بســتۀ» بــه
کنــد ،گویــا
«قجــریِ» مــن ،چشــمش را گرفتــه
شــیوۀ َ
اســت ،نوشــته ام:
  :پیشــکش بــه هنرمنــد صاحــب نظــرصاحــب نــام« ،عبــاس کیارســتمی» کــه
بــرای ملّــت ایــران عــزّت و افتخــار و
احتــرام آفریــد ،شــاید ایــن چــراغ روزی
روشــنای راهی باشــد ( و  . . . . .امضاء ) .
***
یــادگاری از مــن بــود کــه به او ســپردم
تــا نــزد او بمانــد وتــا ا َ َبــد مــی ماند.
«  . . . . . . .دوســت چــراغ اســت و چــراغ
بــرای تاریکــی».
اکنــون او را نِــدا مــی دهــم . . . . . . . :چراغ
در دســت تو اســت.
ما در تاریکی مانده ایم.
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