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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 مركزي فعاليت مــي نمايند عبارتنــد از:
آتــك تأسيســات (برقــی و تجهیــزات) -آتــك
تأسيسات(تأسيســات مکانیکــی) آتــك ســبز  -آتــك
ســازه  -آتــك انــرژي هــاي نــو  -آتــك اصفهــان  -آتك
گیــان  -آتــك كيــش  -آتــک خراســان  -آتــک بوشــهر
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a t e c . c o n s u l t a n t s

پیام سر دبیر
سخن نخست  /محمد حسن بدیع

5

آتک خراسان  /داریوش افشار /محمود صنعتی

6

نگاهی بر تجربیات پروژه های طراحی هتل در آتک  /مریم حجت  /محمد فرشاد کاوه پیشه

8

معرفی
اخبار
رفع تنگناهای شهری  /محمد حسن بدیع

11

گزارش

گزارش بازدید از کارخانه شرکت OBIAL Altuntas

 /مهدی امام پور

12

تاریخچه بازسازی هتل هما  / 1آرش ابراهیمی فخار

14

مجموعه تجاری ،مسکونی ،تفریحی مشهد مال /محمد فرشاد کاوه پیشه

18

مقاله
تکنولوژی های جدید در تصفیه فاضالب  /علیرضا مهدی زاده حکاک
آموزه های مدیریتیاز دنیای فوتبال /علی غفوری صنعتی

24
28

انرژی زمین گرمایی برای پنج اکوسیستم  /حسین عبدی

30

ورزشگاه جدید فوتبال و دو ومیدانی درشهر مشهد به نام ورزشگاه امام رضا /علی بدیع

34

چرخه عمر شرکت  ،رازهای ماندگاری آن  /ایمان گلریز

32

فرهنگی
بوی باران  /تینا بدیع

36

***عکس روی جلد :پله های رنگی خیابان ولیعصر  /لیلی صیرفی

صاحب امتیاز  :مهندسین مشاور آتک
مدیر مسئول  :هوشنگ امیر اردالن
سر دبیر  :محمد حسن بدیع
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا)  :آرش ابراهیمی فخار -داریوش افشار -هوشنگ امیر اردالن -مهدی امامپور -محمد حسن بدیع
 علی بدیع  -تینا بدیع  -مریم حجت  -محمد فرشاد کاوه پیشه  -محمود صنعتی  -لیلی صیرفی -علی غفوری صنعتی  -ایمان گلریز-مشاوران بین المللی  :عزت اله خواجه نوری ،نصرت اله مجلسی ،منوچهر عزیزی ،حامد صادق زاده
ویراستار  :حمید کرامتی نژاد
گرافیک  /صفحه آرایی  :فرانک دارایی
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مسئول هماهنگی  :پرستو خاکسار
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حسین عبدی  -علیرضا مهدی زاده حکاک

همکاران اداری  :الهام مقدم  -هدیه حسینی
چاپ  :شرکت چاپ پرستو نگار
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پیام سر دبیر

ســخن نــخـست
محمد حسن بدیع

ـش از یــک ســال از انتشــار فصلنامــه آتــک مــی
بیـ
گــذرد .اولیــن نســخه آن در  20آبــان مــاه 1395
منتشرشــد کــه مصــادف بــود بــا آغــاز ســی و
ششــمین ســالروز تاســیس شــرکت آتک.متاســفانه
در ســالروز انتشــار کــه بیســتم آبــان  1396بــود،
فرصتــی دســت نــداد کــه اشــاره ای بــه بــه عمــر
یــک ســاله فصلنامــه بشــود .اکنــون جــادارد بــه ایــن
رویــداد پرداختــه شــود .تــدارک بــرای انتشــار اولیــن
شــماره فصلنامــه بــا فــراز و نشــیب زیــادی تــوام
بــود ،ولــی بــا یــاری تعــدادی از همــکاران ارجمنــد و
همــراه ،ایــن مهــم اگرچــه بســیار ناقــص و پرعیــب،
ولــی اتفــاق افتــاد .همــواره برایــن بــاور بــوده ام کــه
انجــام پنجــاه درصــدی یــک اقــدام بــه شــرط وقــوع،
بهتــر از تــاش بــرای صــد در صدی شــدن آن اســت
کــه بــه عملــی شــدن منجــر نشــود و یــا آنقــدر بــه
درازا بکشــد کــه حــاوت خــود را از دســت بدهــد.
آنچــه الزم اســت بــه آن تاکیــد کنــم ،تعــداد بســیار
محــدود همراهــان فعــال بــرای بــه ثمــر رســیدن ایــن
تــاش بــود کــه هیچیک نیــز داعیــه دانــش ایــن کار را
نداشــتیم و تنهــا آرزوی مــان راه انــدازی کاری بــود
کــه تــا قبــل از آن ،فرصــت اقدامــی جــدی بــرای آن
فراهــم نشــده بــود .تجربــه بــه مــن ثابــت کــرده کــه
بــرای شــروع یــک کار نباید همــواره منتظــر فراغت و
فرصــت کاری باشــیم کــه معمــوال هرگــز دســت نمی
دهــد .و بــا ایــن تفکــر شــروع کردیــم.

هنوز انبوهی از مشکالت و کاستی ها را داریم.
هنــوز قــادر نشــده ایــم کــه حداقــل یکــی  -دونفــر
همــکار تمــام وقــت بــرای امــور فصلنامــه بــه کار
گماریــم .هنــوز در کنــار کارهــای دیگرمــان ،فرصــت
هایــی را ایجــاد مــی کنیــم تــا بــه جمــع آوری مطالــب،
تدویــن و صفحــه آرایــی بپردازیــم .جــا دارد از
همکارانــی کــه در همــه ایــن مــدت بــا ارســال مطلــب
کوشــش کــرده انــد تــا خــوراک الزم و البتــه مفیــد
بــرای فصلنامــه را تامیــن کننــد ،سپاســگزاری کنــم و
از ســایر دوســتان دیگــر که هنــوز فرصت مشــارکت
پیــدا نکــرده انــد ،درخواســت یــاری کنــم.

.

بیاییــد تــا بــا یــاری بیشــتر شــما همــکاران عزیــز
بــه تدریــج بــه مشــکالت جــدی حرفــه کــه بــر ســر
راهمــان اســت بپردازیــم ،بــا ایــن امیــد کــه قــادر
باشــیم صــدای خــود را بــه گــوش مســئولین تصمیم
گیرنده در مدیریت کالن کشــورمان برســانیم .دســت
همراهــی شــما را صمیمانــه مــی فشــارم.
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شــماره ای کــه بــا نــام فصلنامــه زمســتان  96در
اختیــار شماســت  ،هفتمیــن شــماره فصلنامــه اســت.
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خوشــبختانه بســیاری از دوســتان و همــکاران از
نزدیــک و دور بــا ارایــه نظــرات تشــویقی و گاهــی
هــم نقدهــای ســودمند ،مــا را یــاری دادنــد تــا بــا امید
و عالقــه بیشــتر در راهــی کــه شــروع کــرده بودیــم
پیــش برویــم.

5

معرفی

آتک خراسان
داریوش افشار
محمود صنعتی

بهــار ســال نــود و دو فصــل شــکوفایی آتــک
خراســان را بــا رویکــرد حضــور آتــک در شــرق
کشــور و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا کارفرمایــان ،
مدیــران و متخصصــان آغــاز کردیــم.
چشــم انــداز حضــور آتــک در شــهری پویــا و
ســرزنده بــه عنــوان دومیــن کالنشــهر ایــران بــا
ســه میلیــون نفــر جمعیــت ســاکن و بیــش از
بیســت و هفــت میلیــون نفــر جمعیــت زائر ســاالنه،
فرصــت مغتنمــی جهــت اســتفاده از پتانســیل
یکــی از قطــب هــای مهــم کشــاورزی  ،صنعتــی
و توریســم کشــور کــه همــواره مــکان مناســبی
بــه منظــور جــذب ســرمایه هــای کالن و رشــد
صنعــت ســاختمان میباشــد  ،بــه شــمار مــی آیــد.
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دفتــر مرکــزی شــرکت آتــک پیــش از ایــن ،بــه
واســطه طراحــی و نظــارت چندیــن پــروژه
شــاخص در شــهر مشــهد همچــون مجتمــع
توریســتی پدیــده شــاندیز  ،مجتمــع هــای تجــاری
 اداری میدان شــهدا  ،ســاختمان تجــاری  -اداریپــاژ میــدان جانبــاز و مجموعــه تجــاری -اقامتــی
هاشــمی نــژاد شــناخته شــده بــود و طــی ســالیان
اخیــر نیــز باحضــور در پــروژه هایــی همچــون
هتــل همــا ،هتــل قــدس و مشــهد مــال بــه ایــن

رونــد ادامــه داده اســت .
در بــدو تشــکیل آتــک خراســان ،تاکیــد بــر
توانمنــدی بومــی دفتــر خراســان بــا نــگاه ویــژه
بــه ظرفیــت هــا و قابلیــت هــای مهندســان طــراح
و ناظــر متخصــص در تلفیــق بــا دانــش و تجربــه
و ســابقه دفتــر مرکــزی ،در شــکل گیــری حلقــه
مهندســی آتــک خراســان مــد نظــر بــوده اســت .
آتــک خراســان هــم اکنــون در حــال حاضــر
در حــوزه هــای معمــاری  ،شهرســازی و ســازه
فعالیــت دارد و فعالیــت اخیــر ایــن دفتــر ،طراحــی
ســازه بــرج لوکــس مســکونی  26طبقــه پــروژه
مشــهد مــال بــا زیربنــای حــدود هشــتاد هــزار متــر
مربــع در همــکاری بــا بخش معمــاری و تاسیســات
و بــرق دفتــر مرکــزی محســوب مــی شــود.
بــی تردیــد ،تشــکیل و اســتمرار آتــک خراســان،
بــدون پشــتیبانی و دلگرمــی مدیــران محتــرم
آتــک ،بــه ویــژه آقایــان مهنــدس بدیــع  ،مهنــدس
افشــار و مهنــدس کاوه پیشــه و دوســت عزیــزم
مهنــدس منوچهــر عزیــزی میســر نمــی گردیــد و
از ایــن رو بــر خــود وظیفــه مــی دانــم در ایــن
مجــال ،مراتــب تقدیرخــودرا بــه حضــور ایــن
عزیــزان تقدیــم نمایــم.

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

.

سازه برج مسکونی مشهد مال  -مشهد
خانه خیابان باهنر  -مشهد
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اخبار

نگاهی بر تجربیات پروژه های
طراحی هتل در آتک
مریم حجت  -محمد فرشاد کاوه پیشه

در تاریــخ  1396/10/6ســمینار آموزشــی بــا مضمون
"پــروژه هــای طراحــی هتــل ،فراوانــی و تأثیــر
حضــور بهــره بــردار بیــن المللــی" در چارچــوب
ســمینارهای آموزشــی داخلــی مهندســین مشــاور آتک
برگــزار گردیــد کــه طــی آن ،کســب و کار طراحــی
هتــل و آینــده قابــل انتظــار بــرای آن بررســی گردیــد
و تجربیــات عمومــی در ارتبــاط بــا تغییــر شــکل ایــن
کســب و کار و درســهای آموختــه در ایــن زمینــه مطرح
گردیــد .در زیــر خالصــه ای از مطالــب مطــرح شــده در
ایــن ســمینار آمــده اســت.

هتل های جدید :بازار کار ،طراحی ،بهره برداران
در ابتــدای بحــث بطــور اجمالــی بــه نشــانه هایــی کــه
باعــث شــده اســت تــا بــه کســب و کار طراحــی و
ســاخت هتــل بــه عنوان یک پتانســیل نســبتا مهــم توجه
شــود،می پردازیــم و تــاش مــی نماییــم تــا پــروژه های
طراحــی هتــل در وضعیــت فعلی را بررســی کــرده و در
عیــن حال بــه تغییراتــی در وضعیــت روابــط بین المللی
کشــور کــه روی ایــن کســب و کار بــه طــور مســتقیم
تأثیــر گذاشــته و خواهنــد گذاشــت ،خواهیــم پرداخــت.
از نشــانه هــای مهــم رشــد کمــی ایــن گونــه پــروژه
هــا در مجمــوع پــروژه هــای عمرانــی کشــور ،افزایــش
تعــداد پــروژه هــای هتــل ارجــاع شــده یــا پیشــنهاد
شــده بــه شــرکت آتــک در ســالهای اخیــر مــی باشــد.
نمونــه پــروژه هــای طراحــی هتــل کــه طراحــی آنهــا به
قــرارداد در آمــده یــا پیشــنهاد مشــارکت در طراحــی
آنهــا از ســوی آتــک ارائــه شــده ،بــه شــرح زیــر اســت:
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هتل آراز نوشهر

ساختمانهای اقامتی پدیده شاندیز
مجتمع ایران زمین

هتل آریاباستان کیش

هتل موجود در مجموعه مشهد مال
هتل نیایش شیراز

هتل هما مشهد

مجموعه هتل و سرویس آپارتمان مرتفع پدیده شاندیز  -مشهد

تعــدد ایــن گونــه پــروژه هــا در ســبد پــروژه هــای
مهندســین مشــاور خــود ،نشــان دهنــده بــازار گــرم و
رشــد یافتــه ســاخت و ســاز هتــل مــی باشــد.
در مطالعاتــی کــه شــرکت "امکــو" بــه ســفارش نهــاد
دولتــی مربوطــه در خصــوص میــزان هتــل مــورد نیــاز
اضافــی در دوره  20ســاله بــا مأخــذ ســال  1393انجــام
داده اســت بــه نتایــج جالــب توجهــی رســیده اســت .در
ایــن مطالعــات در افــق  1404بــرآورد نیــاز بــه تخــت
هتــل افــزون بــر وضعیــت موجــود تعــداد 484,000
تخــت اســت .برایــن مبنــا بــرآورد مــی شــود کــه حدود
 4500هتــل جدیــد مــی بایســتی در ایــن دوره زمانــی
ســاخته شــوند تــا ایــن تعــداد تخــت هتلــی فراهــم آیــد.
همچیــن در برنامــه ششــم توســعه پیــش بینــی شــده
اســت کــه تعــداد گردشــگر خارجی بــه  5برابــر افزایش
یابــد و برایــن مبنــا نیــاز بــه حــد اقــل  400هتــل جدیــد
بــا درجــه کیفــی  4و  5ســتاره پیــش بینــی مــی شــود.
براســاس آمــار نســبتا جدیــد ،درحــال حاضــر (زمــان
ارائــه آمــار یــاد شــده)  124هتــل بــا ســطح کیفــی  4و
 5ســتاره در دســت ســاخت اســت کــه از ایــن میــان
 47هتــل  5ســتاره و باقــی 4 ،ســتاره عنــوان شــده انــد.
توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه درجــه
کیفــی هتــل -اگــر چــه در نظــام فنــی اجرائــی کشــور
و دســتورالعملهای موجــود عمدتـ ًا و تنهــا بــه ضوابطی
بــرای ســاخت آنهــا اشــاره شــده اســت -بیشــتر بــه
نحــوه بهــره بــرداری و امکانــات و خدماتــی کــه در
اختیــار مهمــان ســاکن هتل قــرار می گیرد وابســته اســت،
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در حالــی کــه ضوابطــی کــه بــرای طراحــی هتلهــای
 5ســتاره در ایــران وجــود دارد ،بــه طــور عمــده بــه
حداقــل ســرانه هــا ،تعــداد و انــواع واحدهــای تجــاری،
تعــداد رســتورانها وبزرگــی آنهــا و ماننــد آن اشــاره
مــی نمایــد  .تمرکــز بهــره بــرداران بیــن المللــی ،عموم ًا
بــر یافتــن بهتریــن راه حــل هــا بــرای ارائــه باالتریــن
ســطح خدمــات هتلــی بــه مهمانــان بــا حداقــل هزینــه
و تعــداد نفــرات در حــال کار در هتــل مــی باشــد .بــاال
بــردن بهــره وری در اداره هتــل رابطــه ای مشــترک
بیــن مدیریــت ،طراحــی و اجــرای هتــل دارد .و برقراری
تعــادل در ایــن رابطــه چنــد جانبــه و به حداقل رســاندن
هزینــه هــای ســاخت و بهــره بــردار ،عــاوه بــر اعمــال
مشــخصات و ویژگــی هــای اختصاصــی هــر برنــد
دغدغــه اصلــی برندهــای بیــن المللــی هتــل در پــروژه
را تشــکیل مــی دهــد.

حضور بهره برداران بین المللی هتل در ایران:
بــا توجــه بــه ایجــاد فضــای بــاز تــر ،اســتقبال از
ورود نهــاد هــای بیــن المللــی بــه کشــور و تســهیالت
فراهــم شــده ،درایــن امــر و انگیــزه هــای ایجــاد شــده
و بــه ویــژه آینــده روشــن تــر ترســیم شــده بــرای ایــن
حضــور در ســایه برجــام ،در چند ســال اخیر ســرمایه
گــذاران و ســازندگان هتــل هــای داخلــی موفــق شــده
انــد پــای برخــی از برندهــای معتبــر و معــروف بیــن
المللــی بهــره بــردار هتــل را به بــازار هتل داری کشــور
بــاز کننــد .نمونــه ایــن بهــره بــرداران ،در حــد اطالعــات
پــروژه هــای مرتبــط با مــا عبارتنــد از شــرکتهای اکور
(ایبیــس ،نــوو تــل ،فرمانــت) ،روتانا (ارجــان ،امــواج ،رز
ریحــان) ،هایــت ،ملیــا ،ســوفیتل.

وقتــی نــام بهــره بــردار یــا برنــد خارجــی بــه میــان
مــی آیــد ،بســیاری از مــا تصــور مــی کنیــم آنچــه
همــراه نــام برنــد بــر روی پــروژه مــی آیــد ،اســتفاده
از یــک رنــگ یــا نقــش یــا آرم خــاص بصــورت غالــب
در طراحــی هــا ،یــا یــک ســری از مصالــح مشــخص در
نــازک کاری فضاهــای اصلــی و یــا نهایتــا شــکل قــرار
گیــری مبلمــان و اجــزاء اصلــی اداری در البــی هتــل
خواهــد بــود .در حالــی کــه تجــارب منتــج از پــروژه
هــای مشــابه نشــان مــی دهد کــه دایــره اعــام و اعمال
نظــر (بخوانیــد دخالــت) بهــره بــرداران و برندهای هتل
داری بیــن المللــی در طــرح پــروژه ،اگــر چــه بیــن
برندهــای مختلــف تفــاوت مــی نمایــد ،امــا بســیار فراتر
از ایــن هاســت .عمــده برندهــای بیــن المللی تحــت تأثیر
جهانــی شــدن و افزایــش تعــداد هتلهــای برندشــان در
جــای -جــای جهــان و در نتیجــه احــداث ســاختمان این
هتلهــا در محیطهــای مختلــف کاری بــا ســطح کیفــی
مختلــف ،اســتانداردهای متفــاوت و مصالــح عمومــی
واختصاصــی قابــل دسترســی ،بــه ضــرورت تنظیــم
دفترچــه هــای دســتورالعمل طراحی و ســاخت و ســاز
رســیده انــد .ایــن دســتورالعملها از حــد اقــل ابعــاد و
انــدازه فضاهــا و ســرانه هــا بــه همــراه تعــداد و نــوع
رســتورانها و ســایر تســهیالت مســافری گرفتــه تا نوع
ســرمایش ،شــکل پریزهــا و دیگــر ادوات برقــی و حتــی
تــا تعــداد بارهای تعویــض هــوا در راهروهــای عمومی
و شــدت صــدای ناشــی از کار موتــور فــن کویلهــا در
اتاقهــای هتــل گســترده اســت.
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حضــور بهــره بــرداران بیــن المللــی هتــل ،بــه ویــژه
بهــره بــرداران صاحــب نــام ،برنــد معتبر و ســابقه قابل
توجــه ،قطعــا الزامات قابــل توجهــی رابه پــروژه اضافه

تصور ما در مقابل واقعیت

ATEC QUARTERLY

الزامــات حضــور بهــره بــردار و بویــژه بهــره
بــردار بیــن المللــی

خواهــد نمــود .عــدم توجــه بــه ایــن الزامــات ،کــه عموما
در اثــر عــدم حضــور به موقــع (از ابتــدا) بهره بــردار در
پــروژه ناشــی مــی شــود ،بــه طور معمــول بــه تغییرات
ودوبــاره کاری هــای قابــل توجهــی در پــروژه منجــر
مــی شــود کــه معمــوال هزینــه هــای آن از ســبد درآمــد
مشــاور طــراح و توســعه دهنــده طرح خــارج می گــردد.

9

اخبار

نگاهی بر تجربیات پروژه های
طراحی هتل در آتک
در ایــن میــان ،معمــاری داخلــی اتاقهــا و فضاهــای عمومی
ماننــد البی اصلی و آسانســور ،راهروهای اقامتی ،فضاهای
خدماتــی مهمانان و رســتورانهای کافی شــاپ هــا به همراه
تعــداد ،انــدازه ،معماری و چیدمان فضاهــای اداری و خدمات
پشــتیبانی ( )BOHماننــد آشــپزخانه هــا ،رختشــویخانه،
فضاهــای اداری ،انبارها ،تأسیســات و ماننــد آن از مــواردی
هســتند کــه عــدم توجه بــه نظــرات بهــره بــردار در طراحی
آنهــا می تواند تغییــرات و دوبــاره کاری های وســیعی را در
کار ایجــاد نماید.

هتل آریا باستان کیش

نــکات بســیار زیــادی در صحبت و تعامل با کارشناســان و
مهندســان مســئول در ســازمان برنــد مورد نظــر به نتیجه
مــی رســد .بنــا برایــن صــرف داشــتن یــا اطــاع از مفــاد
دفترچــه ها و دســتورالعمل هــای طراحی برنــده ،جوابگوی
کار نخواهــد بود.

نتیجهگیری
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هتل  5ستاره نیایش شیراز  -شیراز

نکتــه شــایان توجــه ایــن اســت کــه ماننــد هــر کار طراحــی
دیگــری ،دســتورالعمل هــای و اســتانداردها و توصیه های
مندرج در کتابچه های طراحی و مهندســی برندها ،راهنماها
و بعضــا الزامــات بســیار خوبــی را ارائــه مــی دهنــد ،لیکن

اگــر چــه توســعه فعالیتهــای جایگزیــن ماننــد
اجــاره فضاهــای اضافــی خانــه هــای مســکونی
بــه گردشــگران کــم هزینــه از طریــق وبســایتها و
شــبکه هــای اجتماعــی کــه امــروزه در بســیاری
از کشــور هــای جهــان بــای جــان هتلهــا و هتــل
داران گشــته اســت و ورود ایــن خدمــات بــه کشــور
مــی توانــد از میــزان تقاضــا بــرای هتلهــای جدیــد
بکاهــد ،لیکــن ســهم بســیار کــم گردشــگر جهانــی
متناســب با پتانســیل جــذب در کشــور و همچنین
تعــداد کــم هتــل هــای بــا کیفیــت مناســب بــرای
اقامــت گردشــگران ،ســرمایه گــذاری و توســعه
فعالیــت در زمینــه طراحــی و مهندســی انــواع
هتــل هــا را بــه عنــوان یــک کســب و کار در حــال
رشــد پیشــنهاد مــی نمایــد .همچنیــن ورود برندها
و بهــره بــرداران معتبــر بیــن المللــی و نیــت آنهــا
در توســعه کســب و کار خــود در ایــران مؤیــد
ایــن تئــوری اســت .توصیــه نگارنــده بــه تیمهــای
طراحــی هتلهایــی که صاحــب پــروژه به اســتفاده
از یــک برنــد بهــره بــردار بیــن المللــی در پــروژه
تمایــل دارد ایــن اســت کــه همــه تــاش خــود را بــه
کار بندنــد کــه آغــاز کار طراحــی خــود را منــوط به
شــروع حضــور فعــال بهــره بــردار نماینــد.

a t e c . c o n s u l t a n t s
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رفع تنگناهای شهری
محمد حسن بدیع

ـا ارتبــاط پیــاده از خیابــان هشــتم گانــدی
ـال هـ
سـ
بــه خیابــان ولیعصــر بــا راه پلــه ای برقــرار بــود.
تعــداد پلههــا زیــاد و بــه ویــژه بــاال آمــدن از آن
خالــی از خطــر بــرای کســانی کــه عــوارض قلبــی
داشــتند نبــود .طــول زمــان ،عوامــل جــوی و انجــام
عملیــات ســاختمانی در مجــاورت ایــن مســیر پلــه
ای ،ســبب فرســودگی آن شــده بــود و تــرک هــای
اساســی در آن مشــهود بــود.

بــه ســبب قــرار گرفتــن محــل شــرکت مــا در
مجــاورات ایــن راه پلــه ،ناگزیــر مراتــب بــه
شــهرداری منطقــه منعکــس و اعــام نگرانــی
گردیــد .شــهرداری منطقــه حــدود  2/5ســال پیــش
شــروع بــه تخریــب پلــه مزبــور و بازســازی آن
نمــود کــه ایــن توجــه مســئوالن محتــرم شــهرداری
جــای تقدیــر و تشــکر دارد.

متاســفانه بازســازی ایــن پلــه بســیار طوالنــی
شــده و حصــار دور محــدوده عملیــات بازســازی
بخــش انتهائــی خیابــان هشــتم گانــدی را دچــار
تنگناهــای تــرددی جــدی کــرده اســت.
تصاویــری ایــن صفحــه تنگناهــا را بــه خوبــی
نشــان مــی دهــد ( .ذکــر ایــن توضیــح ضروریســت
کــه تصاویــر مربــوط بــه اواخــر اســفند  96مــی
باشــد کــه شــهرداری منطقــه اقــدام بــه نصــب بلوک
بتنــی نمــوده بــود کــه بعــد از تعطیــات نــوروز
برداشــته شــد) .ایــن امیــد و انتظــار از مســئوالن
محتــرم شــهرداری منطقــه و پیمانــکار بازســازی
مــی رود کــه بــا اتمــام هــر چــه ســریع تــر کار
(کــه طــول اجــرای آن از اجــرای یــک بنــای عظیــم
بیشــتر شــده اســت) ،نســبت بــه رفــع ایــن تنگنــا
و گشــوده شــدن مســیر امــن تــردد پیــاده اقــدام
نماینــد .ضمن ـ ًا بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد پلــه هــا
چــه خوبســت بــا سرپوشــیده کــردن آن از ریــزش
نــزوالت جــوی و خطــر لیــز خــوردن بــه ویــژه
بــرای کــودکان و کمتوانــان جلوگیــری گــردد.

.
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گزارش
گزارش بازدید از کارخانه شرکت OBIAL Altuntas

تولید کننده بدنه و تجهیزات مکانیکال و الکتریکال
سیلوهای  45000تنی غالت ترکیه-آکسارای
مهدی امامپور

ـرو بازدیــد کارشناســان مهندســین مشــاور طراحــان
پیـ
آتــک گیــان در روزهــای دوم و ســوم بهمــن مــاه 1396
از شــرکت  OBIALدر آکســارای ترکیه براســاس تعهدات
قــراردادی شــرکت زریــن پیمــان خدابنــده ،بــه عنــوان
پیمانــکار مجــری طــرح ســیلوهای  45000تنــی شــرکت
کشــتیرانی دریــای خــزر در بنــدر انزلــی و تبــادل نظــر
و اطالعــات فنــی درخصــوص فرآینــد ســاخت و انجــام
آزمایــش هــای کنتــرل کیفــی از  12کنــدوی در حــال
ســاخت و تجهیــزات کنتــرل و انتقــال غــات ،گــزارش
حاضــر تهیــه گردیــده اســت.
در طــول مــدت بازدیــد ،ضمن بررسـیهای کارشناســی،
جلســاتی نیــز بــا حضــور متخصصــان و مدیــران
کارخانجــات مذکــور تشــکیل شــده کــه در ادامــه ،ضمــن
ارائــه توضیحات تصویــری ،کلیــه مــوارد ارائه گردیده اســت.
شــرکت  OBIAL, Altuntas Groupتولیــد کننــده
ســیلوهای  45 ،000تنــی شــرکت کشــتیرانی دریــای
خــزر در ســال  1981میــادی در شــهر  Aksarayواقــع
در  230کیلومتــری (جنوبــی) شــهر آنــکارا فعالیــت خــود
را در زمینــه ســاخت و مونتــاژ انــواع ســیلوهای فلــزی و
تجهیــزات مکانیکــی و الکتریکــی مرتبــط آغــاز نمــود .این
گــروه تولیــدی در مســاحتی حــدود  55000مترمربــع
فضــای سرپوشــیده و  1 ،150 ،000مترمربــع فضــای
روبــاز در دو کارخانــه مجــزا ،ســاخت و مونتــاژ انــواع
الکتروموتورهــای ســه فــاز بــا نــام برنــد  AEMOTو
ســاخت و مونتــاژ بدنهها و تجهیزات مکانیکــی مرتبط در
حــال انجــام فعالیتهــای صنعتــی و اقتصــادی میباشــد.

فصلنامه آتک
زمستان 96/
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* کارخانــه ســاخت و مونتاژ انواع بدنهها و اســتیفنرهای
گالوانیــزه و مگنالیــزر شــده بــه همــراه ،ladders, roofs
کــت واکهــا ،کلیــه تجهیــزات چیــن کانوایــر ،اســاید
گیــت ،ســویپ آگــر ،فنهــای هوادهــی ،کلیــه ســالنهای
رنگآمیــزی و انبارهــای تجهیــزات مــواد اولیه و ســاخته
شــده ،ســالن ســاخت تابلوهــای بــرق و ســالنهای انجام
انــواع آزمایشهــای مــورد نیــاز جهــت کنتــرل کیفــی در
فضــای سرپوشــیده بــه مســاحت در حــدود 30 ،000
مترمربــع بــه طــور کامــل مــورد بازدیــد واقــع گردیــد.

* تولیــد و مونتــاژ دســتگاههای  sweep angerکــه در
کــف ســیلوها جهــت هدایــت و جــارو کــردن غــات بــه
کار میــرود .از دیگــر قســمتهای ایــن کارخانــه بــود
کــه براســاس مقــدار ظرفیــت و قطــر ســیلو طراحــی و
اجــرا میگــردد.
* در کارخانــه شــرکت  obialورقهــا براســاس
نــوع  magnelisیــا  galvanizedو مقــدار ضخامــت
بــه صــورت سینوســی (گاروگیــت) تبدیــل شــده و
برشــکاری ســوراخکاری و بســتهبندی میگــردد.
* الواتورهــای ســاخته شــده در شــرکت  OBIALامــکان
جابــه جایــی غــات بــه صــورت عمــودی را فراهــم
مینمایــد .تمامــی قســمتهای مختلــف الواتــور ماننــد
ســتونها ،دســتگاه کشــش پوشــش پیرامونــی از
سیســتم فلــز بــا پوشــش  magnelisیــا galvanized
تولیــد میگــردد.
* یکــی از قســمتهای مهــم کارخانــه ،obial
آزمایشــهای مختلــف جهــت کنتــرل کیفــی مصالــح
و تجهیــزات میباشــد در تصاویــر ذیــل نتایــج
آزمایشهــای کششــی زنجیرههــای چیــن کانوایرهــا
و همچنیــن آنالیــز مــواد تشــکیل دهنــده ورقهــای بدنــه
براســاس نــوع آنهــا داده میشــود.
* پانلهــای فشــار ضعیــف و مدارهــای فرمــان جهــت
کنتــرل و راهانــدازی و مانیتورینــگ ســیلوهای غــات
نیــز مــورد بازدیــد قــرار گرفــت تــا بــا مشــخصات
نقشــههای اجرایــی تطابــق داده شــوند.
* کارخانــه ســاخت و مونتــاژ انــواع الکتروموتورهــای
ســه فــاز بــا نــام تجــاری  AEMOTدر فضــای
سرپوشــیده بــه مســاحت  28 ،000مترمربــع که شــامل
انبارهــای تجهیــزات مــواد اولیــه و تجهیــزات تولیــد
شــده ،کارگاه تولیــد اســتاتور و شــفت اصلــی ،و دوالین
مجــزا جهــت ســیمپیچی الکتــرو موتــور بــه صــورت
 Automatic , Manualو همچنیــن بخشهــای مربــوط
بــه تزریــق ( )injectionو ســاخت بدنــه آلومینیومــی
حفــاظ پروانــه و بخشهــای مربــوط بــه پوشــش رنــگ
الکتــرو اســتاتیک بدنــه الکتروموتورهــا و بخشهــای
 Q.Cو Testingمیباشــد.
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* بازدیــد کارشناســان فنــی و مهندســین مشــاور آتک
گیــان از کارخانجــات  Obialبــا توانایــی تولیــد عمــده
اجــرای ســیلوها و ادوات انتقــال غــات ،تجربــهای
ارزنــده از توانمنــدی و نظــم و کنتــرل کیفــی بــوده و با
توجــه بــه توانمنــدی و تجربــه آتــک گیــان در طراحی

و کنتــرل و نظــارت بــر اجــرای سیســتمهای ســازهای
بــرق و مکانیکــی ســیلوها براســاس نیــاز ســرمایه
گــذاران در بنــادر و مناطــق آزاد ،مقــرر گردیــد
همکاریهــای بیــش از پیــش بــا شــرکت موصــوف در
ایــران در آینــده صــورت پذیــرد.

ATEC QUARTERLY

ایــن
شــر کت
قا بلیــت
تولیــد الکتــرو
موتورهــای ســه
فــاز بــا قــدرت 0/12
الــی  250کیلــو وات را
بــا کیفیــت ایــدهآل را دارا
میبا شــد .
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تاریخچه بازسازی هتل هما  1مشهد ،

آرش ابراهیمی فخار

یــک هتــل بــا معمــاری مــدرن مینیمــال دهــه
50-40
هتــل همــا  1مشــهد  ،اولیــن و تنهــا هتــل پنــج
ســتاره ایــن شــهر بــا قدمــت نزدیــک بــه  50ســال
اســت کــه مســافران ،زائــران ،توریســت هــا و
حتــی مردم شــهر مشــهد خاطــرات بســیاری از آن
دارنــد .و بــا گذشــت ســالها ،همچنــان دارای بــار
نســتالژیک زیــادی اســت .این هتل در ســال 1347
توســط شــرکت آمریکایــی «گایــد» و بــا همــکاری
شــرکت مهندســین مشــاور
«پرهــون» ایــران طراحــی
شــده اســت .دارای حجــم
و فــرم خالــص و ســاختار
شــناخته شــده ایســت کــه
در هــر جــای دنیــا امــکان
ســاخت دارد .همچنــان کــه
در ایــران عــاوه بــر مشــهد
در تهــران و در هتــل همــا و
هتــل اســتقالل نیــز مشــابه
آن وجــود دارد.
ایــن هتــل در حــدود ســال  1380جهــت تقویــت ســازه ی ســاختمان تعطیــل و مراحــل مقــاوم ســازی آن
طــی ســال هــای بعــد انجــام شــد .ولــی پــس از اتمــام مقــاوم ســازی نیــز چنــد ســال تعطیــل مانــد.
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در همــان ســال هــا ،توســعه ی ایــن هتــل مــد نظــر
گــروه هتــل هــای همــا قــرار گرفــت .بدیــن ترتیــب
مطالعــات پــروژه فــوق بــه مدیریــت طرحــی شــرکت
ســرمایه گــذاری توســعه گردشــگری خراســان ادامــه
یافــت .در ایــن مرحلــه مطالعــات طرح توســعه توســط
شــرکت هــای مهندســین مشــاور آی ام ســی ســی
اتریــش و پــارس نقــش هشــتم مشــهد انجــام گرفــت.
بــر اســاس ایــن مطالعــات ،پروژه توســعه ی هتــل در
قالــب هتــل  5ســتاره بــا حــدود  400اتــاق به مســاحت
 35،000مترمربــع  ، ،مجموعــه ی رفاهــی -تجــاری،
ســالن های کنفرانــس و همايــش SPA ،و Wellness
بــه مســاحت  20،000مترمربــع  ،مجموعــه ی اقامتی -
توريســتی لوکــس بــه مســاحت  200،000مترمربــع و
محوطــه ســازی کل مجموعــه تعریــف شــد.
ایــن پــروژه در اســفند مــاه ســال  1387بــا عنــوان
طــرح نوســازی و توســعه هتــل همــا  1مشــهد  ،بــر
اســاس مطالعــات طــرح توســعه فــوق بــه مشــاور آتک
ابــاغ گردیــد کــه در نهایــت منجــر بــه ارائــه ی طــرح
مفهومــی گردیــد.
از ابتــدای ســال  ، 1388پــروژه توســعه ،در گــذر از
مســير ســه گانــه طراحــی مفهومــی ،طراحــی پايــه و
طراحــی مرحلــه اول پيشــرفته تــا رســيدن بــه نقشــه
هــای اجرايــی در ايــن مهندســین مشــاور آغــاز گرديد.
در رونــد ايــن برنامــه ريــزی توجــه بــه ســابقه طراحی
ايــن هتــل بــر اســاس الگــوی هتــل هــای هايــت (بــه
عنــوان برند معتبــر و بين المللــی) و بــدون تاثيرپذيری
از ويژگــی هــای اجتماعــی و فرهنگــی کشــور مدنظــر
قــرار گرفــت .طــرح باالدســت ،نیــز بعنــوان چشــم انداز
آينــده ايــن پــروژه مــورد توجــه قــرار گرفــت.
در بخشــی از ايــن مرحلــه بــه جهــت ايجــاد تســهيالت
در ســطح بيــن المللــی و دريافــت اطالعــات ويــژه
تکميلــی و تقويتــی و همچنيــن مشــاوره در مــورد
برنامــه کالبــدی و تفصيلــی– قــراردادی بــا شــرکت
متخصــص و معتبــر بيــن المللــی ( )ATKINSمنعقــد
گرديــد و کنتــرل و اظهــار نظــر در برنامــه فیزیکــی
پــروژه در دســتور کار ایشــان قــرار گرفــت.
بــا آنکــه حجــم ســاخت و ســاز کــه بــر اســاس طــرح

مصــوب الگــوی توســعه از وزن بســيار ســنگين
و غيــر متعــارف و پرفشــاری برخــوردار بــود و
نتايــج گــزارش هــا و بازديــد هــای گــروه مطالعاتــی
و تحقيقاتــی و گــروه متخصــص در امــر فضــای
ســبز نيــز مبيــن ايــن مطلــب بــوده کــه موقعيــت
جانمائــی بخــش هــای اقامتــی – گردشــگری و هتــل
را بــه ترکيبــی از جمــع اضــداد مبــدل ســاخته ،ليکــن
در رونــد مطالعــات و طراحــی هــای اوليــه و بــا تهيــه
ماکــت هــای کلــی مطالعاتــی در قالــب گزينــه هــای
مختلــف و شناســائی ظرفيــت هــا از طريــق عواملــی
ماننــد حفــظ فضــای ســبز ارزشــمند موجــود ،جهــت
تابــش خورشــید  ،چشــم انــداز  ،همجــواری بــا محالت
اطــراف و مســير هــای ترافيــک شــهری  ،ضوابــط و
ضرایــب طــرح تفصيلــی حاکــم بــر طــرح  ،جنبــه هــای
منفــی و تبعــات آن در مســير طراحــی بــه ارزش هــای
مثبــت تغييــر کيفيــت داده اســت.
يکــی از مهمتریــن بخــش هــای مطالعــات؛ بررســی
ســاختمان موجــود بــه عنــوان ســاختاری بــا کاربــرد
درســت و اصولــی يــک هتــل امــروزی اســت .لــذا
کارشناســی و ارزش گــذاری ايــن ســاختمان بــر
اســاس گزارشــات متخصصــان معمــار -ســازه و
تاسيســات و متخصصيــن اقتصــادی منجــر بــه تهيــه
جــدول مقايســه و گزينــه هــای مســتتر در آن گرديــد
تــا انتخــاب گزينــه بهينــه ،بهتــر انجــام پذیــرد.
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گزارش

تاریخچه بازسازی هتل هما  1مشهد ،
بنابرايــن در جمــع بنــدی نهایــی  ،گزينــه هــای
پيشــنهادی جانمائــی و اســتقرار احجــام و ارائــه کلــی
ارتبــاط کاربــری هــا متکــی بــر برنامــه فيزيکــی و
کالبــدی ارائــه شــد .همچنيــن تعــداد طبقــات و ارتفــاع
بناهــا بــه همــراه نقشــه هــای معــرف کليــات معماری
و ســايت توســط ایــن مشــاور ارائــه گرديــد .کــه
در مراحــل بعــد بدلیلــی هماهنگــی بــا شــهرداری و
دیگــر ســازمانهای ذیربــط  ،تغییراتــی در بارگــذاری
و کاربــری هــا ایجــاد شــد.

.
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پــس از واگــذاری گــروه هتــل هــای همــا بــه ســازمان
تامیــن اجتماعــی و تغییــر دیــدگاه کارفرمــای جدیــد،
بازســازی هتــل موجــود در اولویــت قرار گرفت و شــرکت
خانــه ســازی بعنــوان پیمانــکار  EPCاز زمســتان 1393
مشــغول بــه کار شــد  .همچنیــن ،از مهندســین مشــاور
آتــک بعنــوان مشــاور کارفرمــا و دســتگاه نظــارت و
نظــارت عالیــه در تیــر مــاه  1395دعــوت بــه همــکاری
شــد .بازســازی هتــل موجــود از آن زمــان آغــاز و پــس از
طــی فــراز و نشــیب هــای بســیار در شــهریور مــاه 1396
خاتمــه یافــت و هتــل بــه بهــره بــرداری رســید.

.

آشپزخانه مرکزی هتل هما

راهروطبقه آبی
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طبقات سبز

اتاق خواب طبقه آبی
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ـه عظیــم «مشــهد مــال» بــا زیربنــای کل 630
مجموعـ
هــزار متــر مربــع در شــهر مقــدس مشــهد و در تقاطــع
بولوارهــای اصلــی ســجاد ،جانبــاز و خیام از ســه ســو
و هتل هما شــماره  2از ســمت شــمال واقع شــده اســت.
ایــن پــروژه کــه ســاختار یــک Structure Mega
شــهری بــا ســطح اشــغال حــدود  8هکتــار را دارد،
مجموعــه ای مختلــط از انــواع کاربــری هــای پارکینــگ،
تجــاری ،تفریحی ،مســکونی و مســکونی موقت (شــامل
هتــل و آپارتمانهــای دارای ســرویس هتلــی) را در خود
جــای داده اســت .بدنــه اصلــی ســاختمان ،شــامل مرکز
خریــد بــا زیربنــای حــدود  290هــزار متــر مربــع در
یــک طبقــه زیــر زمیــن ،همکــف و  5طبقــه روی آن و
پارکینــگ زیــر زمینــی در ســه طبقــه بــه مســاحت کل
حــدود  228500متــر مربــع مــی شــود.
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مجموعه تجاری ،مسکونی ،تفریحی مشهد مال

گزارش

محمد فرشاد کاوه پیشه
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سرویس بهداشتی واحد پنت هاوس برج مسکونی مشهد مال

سالن آپارتمانهای دوبلکس برج مسکونی مشهد مال

در طراحــی مجموعــه دو بــرج مســکونی و هتــل
نیــز دیــده شــده اســت کــه بــرج مســکونی بــا زیــر
بنــای حــدود  40هــزار متــر مربــع و بــرج هتــل
بــا زیربنــای حــدود  70هــزار متــر مربــع ایــن دو
ســاختمان بلنــد مرتبــه را تشــکیل مــی دهنــد.

اتاق خواب واحد پنت هاوس برج مسکونی مشهد مال

w w w . a t e c - i r . c o m
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ســالن زیبایــی ،پیســت پاتینــاژ ( ،)Ice Rinkبــاغ
گرمســیری و بســیاری دیگــر از دیگــر جاذبــه هــای
مجموعــه اســت .هایپــر مارکــت بــا مســاحت تقریبــی
 6000متــر مربــع بــرای تأمیــن مایحتــاج هفتگــی اســتفاده
کننــدگان در طبقــه زیرزمیــن اول ( )-1واقــع شــده اســت.
پارکینــگ هــای مجموعــه بــا گنجایــش حــدود 5000
اتومبیــل و تعــداد ورودی و خروجــی هــای کافــی عــاوه
بــر تســهیل مراجعــه بــه مجموعــه ،از مشــکالت ترافیکــی
خیابانهــای اطــراف نیــز خواهــد کاســت .از خصوصیــات
قابــل توجــه مجموعــه ،توجــه بــه فضــای ســبز در قالــب
محوطــه اطــراف ســاختمان و بــام -بــاغ هــای آن بــا
وســعت قابــل توجــه مــی باشــد کــه در معمــاری بنــا قابل
رویــت و تشــخیص اســت.

Winter 2018

ســاختمان مرکــز خریــد  ،در برگیرنــده کاربریهای
متنوعــی اســت کــه بــا هــدف فراهــم آوردن یــک
محیــط ســالم و لــذت بخــش بــرای اســتفاده
کننــدگان جهــت خریــد ،تفریــح ،آرامــش و هیجــان
و ســرگرمی گــرد هــم آورده شــده اســت.
فروشــگاههای بــزرگ و کوچــک ،مجموعــه ای
متنــوع از امکانــات خریــد را بــرای بازدیــد کنندگان
فراهــم مــی آورد .پوشــاک ،لــوازم خانگــی ،لــوازم
الکترونیکــی و دیجیتــال ،زیــورآالت ،عطــر و ادکلن،
آثــار هنــری و صنایــع دســتی ،تنهــا بخشــی از این
امکانــات را توصیــف مــی نمایــد .بــازار ســنتی بــا
معمــاری کامــا مشــابه بازارهــای ســنتی قدیمــی
ایرانــی و بــا معمــاری داخلــی برگرفتــه از ایــن
بازارهــا ،تجربــه ای منحصــر بــه فــرد از خریــد
در یــک بــازار ســنتی متعلــق بــه صــده گذشــته در
یــک مجموعــه کامــا مــدرن را بــه دســت مــی دهد.
فــود کــورت ،رســتورانهای تخصصــی و فودلند به
همــراه کافــی شــاپهای فــراوان مجموعــه ،پذیــرای
اســتفاده کننــدگان از مجموعــه تجاری خواهــد بود.
امکانــات تفریحــی مانند مجموعه ســینمایی کــه در
بر گیرنده دو ســالن  VIPبرای اســتفاده اختصاصی
خانــواده هــا مــی باشــد ،مرکــز تفریحــات خانــواده
( ،)Family Entertainment Centerکیــد زانیــا
(،)Kidzaniaســالن ورزش ( ،)Gymمرکز ماســاژ
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کارفرمــای مجموعــه« ،شــرکت ســتاره تابنــاک
هشــتم تــوس» کار طراحــی پــروژه را درابتــدا بــا
شــرکت کانادایــی  NORRآغــاز نمــوده اســت کــه
حاصــل همــکاری شــرکت مذکــور بــا کارفرمــا یــک
طــرح مفهومــی حجمــی و پالنهــای اولیــه بــوده اســت.
در ســال  1391طراحــی مجموعــه بــه مهندســین
مشــاور آتــک در شــرایطی واگــذار شــد کــه خــاک
بــرداری زمیــن تقریبــا بــه انجــام رســیده بــود و
برنامــه زمــان بنــدی پــروژه زمــان بســیار کوتاهــی را
تــا آغــاز اجــرای شــالوده باقی مــی گذاشــت .در چنین
شــرایطی و بــا تــاش شــبانه روزی کارشناســان
طراحــی و مهندســی آتــک ،خوشــبختانه ایــن امــر
محقــق گردیــد و اجرای شــالوده و متعاقب آن اســکلت
ســاختمان در زمــان مقــرر آغــاز شــد .طراحــی پروژه
در شــرایطی انجــام شــد کــه شــرکت  JCWکانــادا
بعنــوان مشــاور بهــره بــرداری و طراحــی مرکــز
خریــد ( )Retail Consultantو شــرکت هتلهای بین
المللــی روتانــا()Rotana Hotels International
بــه منزلــه بهــره بــردار پــروژه حضــور داشــتند و
مســائل طراحــی در ایــن دو بخــش بــه طــور کامــل
مطابــق نظــرات و اســتانداردهای ایــن دو مجموعــه
معتبــر تخصصــی به انجام رســیده اســت .مهندســین
مشــاور آتــک همزمــان بــا طراحی ،نظــارت بــر اجرای
پــروژه را نیــز برعهــده گرفتنــد و تــا اوایل ســال 1396
کــه تغییــرات ســاختاری در ســازمان اجــرای پــروژه
بــه وجــود آمــد ،ارائــه خدمــات طراحــی و نظــارت
ادامــه یافتــه اســت .بــا ورود جــدی نماینــده مالــک
پــروژه و تغییــر ســاختار اجرائی از شــکل ســه عاملی
به شــکل طــرح و ســاخت ،آتــک در اســتخدام پیمانکار

طــرح و ســاخت پــروژه در آمــده و در کنــار
پاســخگویی بــه نیازهــای فنــی بیــش از 2500
نفــر نیــروی اجرائــی مســتقر در پــروژه در قالــب
بیــش از  25شــرکت پیمانــکاری و تهیــه مصالــح،
تغییــرات قابــل توجــه مــورد نظــر مالــک پــروژه
را نیــز در طرحهــای تهیــه شــده اعمــال مــی
نمایــد .ایــن عمــل بــا توجــه بــه متغیرهــای بســیار
زیــاد و مهــم تعییــن کننــده از قبیــل بــه حداقــل
رســاندن تغییــرات در ردیفهــای اجــرا شــده ،تغییــر
طــرح ســازه وتأسیســات ســاختمان متناســب
بــا تغییــرات معمــاری و کاربــری مــورد نظــر
کارفرمــا و حفــظ توالــی و تــداوم کار اجرائــی،
فعالیتــی کــم نظیــر در صنعــت احــداث و تجربـهای
مثــال زدنــی در مدیریــت پــروژه را فراهــم آورده
اســت .تغییراتــی نظیــر تغییــر کاربــری بــرج اداری
 40000متــر مربعــی بــه مســکونی بــا تغییــرات
وســیع و کامــل در پــان طبقــات ،در شــرایطی کــه
اســکلت ســاختمان تقریبــا بطــور کامــل ســاخته
شــده و بخــش قابــل توجهــی از آن نصــب شــده
اســت ،در مــدت زمــان بســیار کوتــاه حــدود  4مــاه
و در شــرایطی کــه پیمانــکار در محــل پــروژه ودر
همــان بخــش فعــال و مشــغول بــه کار بــوده اســت،
مثالــی از تغییــرات اعمــال شــده در پــروژه میباشــد.
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احــداث پــروژه «مشــهد مــال» بــا یــک برنامــه 33
ماهــه پــی گیــری مــی شــود و در شــرایط جــاری و
تــا زمــان تنظیــم ایــن گــزارش بــا حــدود  40درصد
پیشــرفت کار ،مطابــق برنامــه زمــان بنــدی تنظیــم
شــده بــه کار خــود ادامــه داده اســت .شــرکت
«پایــدار پــی ســازه» بــه عنــوان پیمانــکار اصلــی
طــرح و ســاخت ،نمونــه ای از نظــام و ســاختار
مدیریــت و اجــرای پــروژه را بــه نمایــش گذاشــته
اســت کــه در کمتــر پــروژه ای در کشــور ســابقه
دارد و امیــد آن مــی رود تــا مطابــق برنامــه تنظیــم
شــده پــروژه بــه بهــره بــرداری برســد.
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تکنولوژی های جدید در تصفیه فاضالب
علی رضا مهدیزاده حکاک

تصفیهفاضالب
تصفیــه فاضالب فراینــد زدودن آالیندههــا از پســاب ،بهویــژه فاضــاب خانگــی اســت کــه شــامل
ـه
ـاب تصفیـ
ـن فاضـ
ـا و تأمیـ
ـن آالیندههـ
ـرای زدودن ایـ
ـی بـ
ـی و بیولوژیکـ
ـیمیایی ،فیزیکـ
ـای شـ
فرایندهـ
شــده کــه برای محیــط زیســت بیخطر اســت ،میباشــد .معمــو ً
ال یکــی از محصــوالت تصفیــه
فاضــاب ،زبالــه نیمهجامــد اســت که لجــن فاضالب نامیــده میشــود کــه نیازمنــد تصفیــه جداگانــه
ـت.
ـتفاده اسـ
ـا اسـ
ـن یـ
ـش از دفـ
پیـ
لجن فعال
لجــن فعــال بــه تــوده بیولوژیکــی جمــع شــده در سیســتمهای تصفیه فاضــاب ،کــه در نتیجه گندرویــی و
رشــد باکتریها و ســایر موجــودات زنــده ذرهبینــی ،در حضــور اکســیژن محلــول تشــکیل شــدهاند ،اطــاق میگــردد
و بــه فراینــد تصفیــه بیولوژیکی پســاب که در آن مخلوطــی از لجن فعــال و فاضــاب ،بهــم خــورده و هوادهــی
میشــود ،تصفیــه بــا لجــن فعــال گفتــه میشــود .قســمتی از لجــن فعــال متعاقبـ ًا از طریــق تــهنشــینی جدا شــده و
خــارج میگــردد ،یــا در صــورت لــزوم بــه فراینــد بازگردانــده میشــود .در ایــن سیســتم ،فاضــاب آشــغالگیری و
دانهگیــری شــده پــس از عبــور از واحــد تــه نشــینی اولیــه ،وارد واحــد هوادهــی میشــود و پــس از آن بــه منظــور
جداســازی لختههــای بیولوژیکــی تشــکیل شــده ،بــه واحــد تــه نشــینی راه مــی یابــد و بخشــی از لجــن تــه نشــین
شــده بــه منظــور تأمیــن بیومــس ســلولی در واحــد هوادهــی مجــدداً بــه ایــن واحــد برگشــت داده میشــود .ایــن
ال بــرای فاضالبهــای بــا قــدرت کــم اســتفاده میشــود و زمــان مانــد در ایــن سیســتمها معمــو ً
فراینــد معمــو ً
ال
کوتــاه میباشــد.
لجن فعال با هوادهی گسترده

.

بــرای فاضــاب هــای پــر قــدرت مرحلــه هوادهــی در چنــد مرحلــه انجــام مــی شــود و زمــان مانــد در حوضچــه
هــای تــه نشــینی طوالنــی و تثبیــت نســبت ًا کامــل جامــدات آلــی میباشــد .در ابتــدا ایــن سیســتم بــرای تصفیــه
جریــان فاضــاب تولیــدی جوامــع کوچــک مســکونی مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت .مــدت زمــان هوادهــی در
ایــن سیســتم بیــن  ۱۸تــا  ۳۶ســاعت میباشــد و مقــدار لجــن حاصــل از ایــن فراینــد نســبتا کــم و از نظــر کیفیــت
بیولوژیکــی تثبیــت شــده تــر نســبت بــه فرایندهــای مشــابه میباشــد.
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بیشــترین زمــان الزم در فراینــد تصفیــه فاضــاب موبــوط بــه حوضچــه هــای تــه نشــینی بــوده و تــه
نشــینی بــه میــزان حــدود  1متــر در هــر ســاعت مــی باشــد.

در ســال  ، 2012پــس از حــدود  20ســال تحقیقــات پیوســته و پیشــرفت هــای کوچــک و قــدم و بــه قــدم
 ،شــرکت رویــال هاســکونینگ هلنــد بــا مشــارکت دانشــگاه دلفــت توانســتند بــه تکنولــوژی جدیــدی بــرای
تصفیــه فاضــاب دســت یابنــد .ایــن تکنولــوژی بــه نام»نــرادا» دارای حــق مالکیــت معنــوی بــوده و از ســال
 2012بــه صــورت تجــاری در اختیــار عمــوم قــرار گرفــت.

فصلنامه آتک
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ایــن تکنولــوژی بــه زبــان ســاده محتویــات
فاضــاب را تبدیــل بــه دانــه هــای گرانــول
کــرده و رونــد تــه نشــینی را در حوضچــه
هــای تــه نشــینی تــا  15برابــر ســرعت مــی
بخشــد.

نرادا با تبدیل فاضالب به دانه های گرانول روند ته نشینی را تا  15برابر سریعتر می کند
a t e c . c o n s u l t a n t s

مقایسه سطح اشغال سیستم تصفیه فاضالب سنتی و سیستم نرادا

در ایــن سیســتم همچنیــن تمامــی مراحل
هوادهــی اولیــه و بازگشــت مجــدد بــرای
هوادهــی گســترده حــذف گردیــده و
تمامــی مراحــل تصفیــه فقــط در یــک
حوضچــه انجــام مــی شــود .بــا ایــن
روش عــاوه بــر کــم شــدن مصــرف
بــرق بــه میــزان  1/2بــا حــذف پمــپ و
موتورهــای همــزن و اکســیژن دهــی ،بــا
حــذف حوضچــه هــای تــه نشــینی نهایــی
ســطح اشــغال الزم جهــت ســاخت کل
تصفیــه خانــه بــه  1/5کاهــش مــی یابــد.

به طور خالصه صرفه جویی در هزینه های سرمایه گذاری به دلیل:

.2

2قابلیت اجرای طرحهای توسعه تصفیه خانه قبل به دلیل عدم نیاز به خرید زمین جدید

.3

3حذف تجهیزات مکانیکی (حذف هوادهی اول)

.4

4حوضچه های ته نشینی کوچک و صرفه جویی در بهره برداری به دلیل:

.1

1هزینه بهره برداری و نگهداری پایین تر (سیستم اتوماسیون کامل و نیاز به کمترین پرسنل)

.2

2مصرف انرژی کمتر (حذف پمپ و موتورهای هوادهی با حذف کل مرحله هوادهی اول )

.3

3هزینه دفع مواد زائد پایین تر (تولید مواد دفعی کمتر)

.4

4حذف و یا به حداقل رساندن مصرف مواد شیمیایی

.5

5حذف همزمان زائدات بیولوژیک ،نیتروژن و فسفات
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مجوزهــای اســتفاده از ایــن تکنولــوژی در ســال گذشــته از شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور اخــذ
شــده و بــا توجــه بــه بحــران آب در ایــران و نیــاز شــدید بــه بازچرخانــی آب و مصــرف بهینــه  ،تکنولــوژی
نــرادا کمکــی شــایانی در ایــن زمینــه خواهــد نمــود.
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1ورود و خــروج همزمــان فاضــاب خــام و پســاب تصفیــه شــده در یــک مخــزن و نیــاز کمتــر بــه
زمیــن
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آموزههایمدیریتیازدنیایفوتبال
علی غفوری صنعتی

همــه مــا ایــن صحنــه هــا را در ورزشــگاه هــا یــا از طریــق
تلویزیــون زیــاد دیــده ایــم کــه بازیکنــان یــک تیــم فوتبــال بعد
از باخــت تیــم شــان بــا چشــمهای اشــکبار و تأســف زیــاد ،زمیــن
بــازی را تــرک کــرده انــد یــا بعــد از بــرد تیــم شــان ،مثــل کــودکان
ســر از پــا نشــناخته ،بــه شــادی پرداختــه انــد یــا بعــد از مصــدوم
شــدن ،همچنــان بــه بــازی ادامــه داده انــد .ســؤال اینجاســت کــه چــرا
از ایــن صحنــه هــا در ســازمانهای مــا دیــده نمیشــود یــا بــه نــدرت دیــده
میشــود؟ ســؤال ریشــه ای تــر ایــن اســت کــه در یک تیــم فوتبــال یــا در فضای
مســابقه و ورزش ،چــه عوامــل و شــرایطی وجــود دارد کــه زمینــه ایــن رفتارهــای
وفادارانــه و عاشــقانه را فراهــم مــی آورد؟ در ادامــه ،بــه برخــی از ایــن عوامل اشــاره میشــود:
✔ یــک تیــم فوتبــال غالب ـ ًا در حضــور تماشــاگران
بــازی میکنــد .حضــور و نظــارت دیگــران باعــث
تشــدید انگیــزه بازیکنــان میشــود.
✔ در بــازی فوتبــال ،هــدف ،یعنی چارچــوب دروازه
حریــف ،بــرای همــه بازیکنــان بصــورت کام ً
ال شــفاف
و مشــخص ،ترســیم شــده اســت .مشــخص بــودن
هــدف و متمرکــز بــودن تالشهــا بــرای دســتیابی بــه
آن ،ضریــب امــکان موفقیــت را بــاال میبــرد.
✔ عــاو ه بــر مشــخص بــودن هــدف ،همــه بازیکنان
تیــم نســبت بــه ایــن هــدف ،دورنمای مشــترک داشــته
و بــرای تحقــق آن تعهــد متقابــل دارند.
✔ در یــک تیــم فوتبــال بــا وجــود تفاوتهــای فــردی
و تفــاوت در نقــش و ســهم بازیکنــان در موفقیــت و
پیــروزی تیــم ،همــه در افتخــارات ســهیم هســتند و در
پایــان بــازی ،ایــن تیــم اســت کــه پیــروز میشــود.
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✔ در یــک تیــم فوتبــال ،ارزیابــی بازیکنــان صرفــ ًا
مبتنــی بــر شایســتگی و حســن عملکــرد آنهــا اســت.
ایــن امــر ســبب میشــود که افــراد بــرای تجلــی و تحقق
باالتریــن ســطح کارایی و شایســتگی خود تــاش کنند.

✔ در بــازی فوتبــال ،نظــام بازخــورد در قبــال
عملکــرد ،فــوری اســت و بازیکنــان ،هــم بهصــورت
انفــرادی و هــم در قالــب تیــم ،بالفاصلــه مــورد
تشــویق یــا تنبیــه قــرار میگیرنــد (بهویــژه از ســوی
تماشــاگران و ناظــران).
✔ بــا وجــود آنکه در خــارج از زمین بــازی ،تمرینات
مکــرر و آموزشهــای مســتمر انجــام میشــود ،امــا
در زمــان بــازی بازیکنــان از آزادی عمل نســبت ًا زیادی
برخوردارنــد تــا بــا توجــه بــه شــرايط و مقتضیــات و
بــا بــه کارگیــری اســتعدادهای خــود بــه یــاری تیــم
بشتابند.
✔ در یــک تیــم فوتبــال ،تقســیم کار بهصــورت
ارگانیــک و معنــیدار انجــام میشــود و هــر یــک
از بازیکنــان بــا توجــه بــه تخصــص و تبحــر خــود،
مســئولیت یکــی از بخشــهای تیــم را بــر عهــده
میگیرنــد.
✔ از برخــی اســتثناها کــه بگذریــم ،همــه بازیکنان و
تماشــاچیان طرفــدار یــک تیــم ،نســبت بــه تیــم خــود
احســاس وفــاداری و تعلــق خاطــر دارنــد و براحتــی
تیــم خــود را عــوض نمیکننــد.

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

✔ بازیکنــان یــک تیــم فوتبــال ،وقتــی گل میزننــد
یــا پــاس منجــر بــه گل میدهنــد یــا دروازه خــودی را
از خطــر نجــات میدهنــد ،عــاو ه بــر تماشــاچیان ،از
ســوی هــم تیمــی هــای خــود نیــز تشــویق میشــوند.
✔ در یــک تیــم فوتبــال موفــق ،کاپیتــان تیم کــه وظیفه
هماهنگــی و سرپرســتی تیــم را در درون زمیــن بــر
عهــده دارد ،هــم باســابقهتر از دیگــران اســت و هــم از
نظــر شایســتگیهای فنــی و عمومــی از مقبولیــت خوبی
در بیــن ســایر بازیکنــان برخــوردار اســت.
✔ در فاصلــه بیــن دو نیمــه ،مربیــان کــه میتــوان آنها
را مشــابه مدیــران ارشــد واستراتژیســتها دانســت،
ضمــن تجزیــه و تحلیــل بــازی ،نقــاط ضعــف و قــوت را
بازگــو کــرده و بازیکنــان را بــرای مرتفــع ســاختن نقاط
ضعــف خــود و ادامــه موفقیتآمیــز بــازی در نیمــه دوم
راهنمایــی میکننــد.

✔ در یــک تیــم موفــق ورزشــی ،خــارج از چارچــوب
بازیهــای رســمی و تمرینــات جــدی ،از هــر کاری
بــرای تقویــت صمیمیــت و همدلــی بیــن بازیکنــان
اســتفاده میشــود و ایــن ویژگــی ،ســهم مهمــی در
موفقیــت تیمــی دارد.
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آیــا نمــی توانیــم تمــام یــا بخــش زیــادی از ایــن عوامــل
زمینــه ســاز را در ســازمان هایمــان پیــاده کنیــم تــا
کارکنــان مــا هــم مثــل بازیکنــان یــک تیــم فوتبــال ،تمام
تــاش و تعصــب و انــرژی خــود را صــرف موفقیــت
ســازمان و دســتیابی بــه اهــداف کننــد ؟

ATEC QUARTERLY

✔ در یــک تیــم فوتبــال ،رقابــت مثبت و ســازنده باعث
میشــود او ً
ال ،همــه بازیکنــان در هــر شــرایطی ،آمادگی
خــود را حفــظ کننــد و ثانیـ ًا ،آمادهتریــن بازیکنــان برای
اجــرای هــر مأموریت تیمــی برگزیده شــوند.

✔ ارزیابــی عملکــرد
بازیکنــان یــک تیــم
فوتبــال ،فقــط نتیجهگــرا
نیســت ،بلکــه فرایندگــرا
نیــز هســت؛ بــه عبــارت دیگــر،
بازیکنــان اگــر شــرافتمندانه و بــا
جنگندگــی و تعصــب بــازی کننــد ،حتی
اگــر تیــم ،بازنــده هــم باشــد ،مــورد تقدیــر
قــرار میگیرنــد و خدمــات و زحمــات شــان نادیــده
گرفتــه نمیشــود.
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انرژی زمین گرمایی برای پنج اکوسیستم
حسین عبدی

بازیافت حرارت و انتقال بین اکوسیستمها
ـته اصلــی طــرح ،بــر اســاس سیســتم بازیافــت
هسـ
انــرژی و انتقــال انــرژی بیــن اکوسیســتمهای
مختلــف اســت کــه جهــت خنک کــردن یــا گــرم کردن
بخشهــای مختلــف ســاختمان اســتفاده میشــود.
سیســتم بازیافــت حــرارت ،شــامل  4پمــپ حرارتــی
بــا مجمــوع ظرفیــت  1450تــن تبریــد میباشــد.

آب و گلیکــول انجــام میگیــرد بــه طــوری کــه در
زمســتان مخلــوط آب -گلیکــول گــرم در داخــل
کویلهــای موجــود در سیســتم هوارســانی جریــان
مییابنــد .همچنیــن کویلهــای تهویــه مطبــوع
(بازیافــت حــرارت) داخــل بســیاری از کانالهــای
تخلیــه هــوا در سیســتم هوارســانی نصــب گردیــد

چیلرهــا (یــا پمپهــای حرارتــی) طــرح جدیــد
از مبــرد  R-134aاســتفاده میکننــد .طــرح جدیــد
دارای  3پمــپ حرارتــی بــا ظرفیــت  450تــن تبریــد
بــرای ســرمایش بــوده و چهارمیــن پمــپ حرارتــی با
ظرفیــت  250تــن تبریــد بــه بخــش آب و هــوای قطبی
مجموعــه اختصــاص داده شــده اســت کــه مخلــوط
آب  -گلیکــول ســردتری در آن مــورد نیــاز اســت.

پمپهــای حرارتــی بــا منبــع زمینــی مــدار بــاز
مجموعــه گنبــد زیســتی از بزرگتریــن سیســتمهای
پمــپ حرارتــی بــا منبــع زمینــی مــدار بــاز در
کانــادا اســتفاده مینمایــد کــه در آن ،آب از حــدود
 98فوتــی ( 30متــری) زیرزمیــن بــا دبــی تقریبــی
 720هــزار گالــن در روز اســتخراج میشــود.
در طــول تابســتان ایــن امــکان وجــود دارد کــه
حــرارت از پمپهــای حرارتــی بــه آب موجــود
در زیرزمیــن انتقــال یابــد و بــرای فصــل گرمایــش
ذخیــره گــردد.

بازیافت حرارتی در تابستان
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بخشهــای آب و هــوای دریایــی و قطبــی ،بــه طــور
مکانیکــی در تمــام طــول ســال بــه وســیله پمپهــای
حرارتــی ســرد و رطوبــت زدایــی میگردنــد .انــرژی
بازیافــت شــده نیــز بــرای فرآیندهــا و گرمایــش
مجــدد در مجموعــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
بــا وجــود آن کــه اینکــه بخــش جنگلهــای اســتوایی
گنبــد در تمــام طــول ســال نیاز بــه گرمایــش دارد ،در
طــول تابســتان حــرارت بازیافــت شــده از مجموعــه
بیــش از نیازهــای حرارتــی کل ســاختمان اســت.
لــذا انــرژی گرمایــی اضافــی در ایــن ایــام ،توســط
پمپهــای حرارتــی بــه سیســتم اگزاســت اصلــی،
بــرج خنــک کننــده و سیســتم زمیــن گرمایــی مــدار
بــاز تخلیــه میگــردد.
بازیافت حرارتی در زمستان
در طــرح جدیــد ،عــاوه بــر حــرارت بازیافتــی از
پمپهــای حرارتــی ،گرمایــش فضــا توســط مخلــوط

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

ESPACE POUR LA VIE
BIODOME MONTREAL

بهینه سازی روشنایی
بهینــه ســازی نورپــردازی
مجموعــه اکوسیســتمها ،دیمانــد
الکتریکــی الزم را از 1070
کیلــووات بــه  489کیلــووات
کاهــش داد.
بــرای بخــش آب و هــوای قطبــی مجموعــه بــه
تنهایــی ،دیمانــد و مصــرف هــر دو بــه میــزان 75
درصــد کاهــش یافــت .چراغهــای موجــود همگــی بــا
مدلهــای جدیــد  T5 HOجایگزیــن گردیدند .در ســه
اکوسیســتم دیگــر ،نورپــردازی جدیــد ،امــکان تنظیــم
بهتــر شــدت نــور را بــا توجــه بــه حجــم نــور طبیعی
ورودی خورشــید از دریچههــای ســقف شیشــه
ای را فراهــم نمــوده اســت .ایــن امــر بــا اســتفاده از
ترکیــب المپهــای جدیــد  1000وات فشــار بــاالی
بخــار ســدیم و المپهــای متالهالیــد ممکــن شــد
کــه نیازهــای گیاهــان خــاص و جانــوران هــر چرخــه
زیســتی را تامیــن مینمایــد .باالســتهای جدیــدی
کــه بــه دور از اکوسیســتمها و نــور خورشــید
نصــب شــد ،ســبب افزایــش عمــر مفیــد آنهــا و
همچنیــن کاهــش ســروصدای ایجــاد شــده کــه
ســکوت اکوسیســتمها را مختــل میکــرد ،گردیــد.

ســرعت فنهــا بــا توجــه بــه زمــان بنــدی مــورد
نیــاز و دمــای تعییــن شــده هــر اکوسیســتم تنظیــم
شــدند .تامیــن هــوای تــازه در بخشهــای مختلــف
مثــل بخــش آب و هوایــی جنگلهــای اســتوایی نیــز
توســط سنســورهای  CO2تحــت کنترل قــرار گرفت.
صرفه جویی در انرژی
مجموعــه گنبــد زیســتی در حــال حاضــر تنهــا از
انــرژی الکتریســته اســتفاده مینمایــد .ضریــب
شــدت انــرژی ســاختمان از

.

 Btu/ft2 3367/15به Btu/ft2 164/62
(از  KJ/m2 4170بــه  -)KJ/m2 1870کاهــش یافــت،
کــه نشــان دهنــده کاهــش  55درصــدی مصــرف
انــرژی در ایــن ســاختمان اســت.

وات  T8تعویــض گردیدنــد تا الزامات بخــش 6.6.5.4
اســتاندارد  ASHRAE 100را برآوردهســازد.
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باالســتهای مغناطیســی و المپهــای  T12بــا
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مقاله

چرخه عمر شرکت  ،رازهای ماندگاری آن

ایمان گلریز

فصلنامه آتک

تحقیقــات نشــان داده از هــر هــزار شــرکتی کــه در آمریــکا تاســیس میشــود ،فقــط یــک شــرکت بــه ســن ۴۰
ســالگی میرســد .در آمریــکا کــه بزرگتریــن اقتصــاد دنیــا را دارد ســاالنه بیــش از  ۱۰درصــد شــرکتها بــا
شکســت صحنــه کســبوکار را تــرک میکننــد و متوســط عمــر شــرکتها بســیار کمتــر از آن چیــزی اســت
کــه تصــور میکنید.توانایــی یــک شــرکت بــرای زنــده مانــدن در طــول زمــان بســتگی بــه بهرهبــرداری خــوب از
داراییهــا و موقعیتهــای موجــود و ســودآوری و بهطــور همزمــان کشــف فنــاوری و بازارهــای جدیــد دارد .ایــن
یــک چالــش اساســی در بقــای بلندمــدت یــک شــرکت اســت .مشــکل اساســی یــک ســازمان ایــن اســت کــه هیچیــک
از تواناییهــای دوگانــه بهتنهایــی نمیتوانــد کافــی باشــد و ادامــه حیــات ســازمان را تضمیــن کنــد .در دهه گذشــته
تنهــا ســازمانهایی امیــدوار بــه ادامــه حیــات بودهانــد کــه هــم کشــف فرصتهــای نــو در فناوریهــای جدیــد
را بــه خوبــی انجــام دادهانــد و هــم بهرهبــرداری خــوب و مطلوبــی از داراییهــای مشــهود و نامشــهود خــود
توانســتهاند ایجــاد کننــد.
امــا چگونــه رهبــران شــرکتها میتواننــد ایــن دو کار را همزمــان انجــام دهنــد؟ یعنــی از طرفــی در دام
کارهــای روزمــره ســازمان گرفتــار نشــوند و از ســوی دیگــر درک درســتی از تغییــرات داشــته
باشــند و از فناوریهــای روز غافــل نشــوند؟ اینگونــه رهبــران در ســازمانها هماننــد خــدای
رومیــان کــه دارای یــک چشــم در پشــت کــه بــه گذشــته نــگاه میکــرد و یــک چشــم از
جلــو کــه بــه آینــده نــگاه میکــرد ،بایــد قــادر بــه چنیــن نــگاه ارتباطــی همزمــان
باشــند .آنهــا هــم بایــد بهطــور مــداوم نــگاه بــه عقــب و توجــه بــه محصــوالت و
فرآیندهــای گذشــته را داشــته باشــند و در عیــن حــال بــا تمرکــز بــه جلــو آمــاده
باشــند بــا نــوآوری یــا حداقــل تغییــر شــرایط از آینــده جــا نمانند.تعــادل در نــگاه
بــه گذشــته و آینــده ســختترین چالــش مدیریتــی در عصــر فعلــی دنیــای
کســبوکار اســت .نیــاز ســازمانها بــه مدیرانــی کــه توانایــی کشــف
فرصتهــای جدیــد همزمــان بــا بهبــود بهــرهوری آنچــه در حــال انجــام
اســت را دارنــد ،بســیار ضــروری است.شــرکتهای بــزرگ بایــد یک مدل
در
ســرمایهگذاری بــرای تامیــن مالــی مــوارد اکتشــافی آینــده ایجــاد کننــد.
غیــر ایــن صــورت ،خلــق محصــوالت آینــده و ادامــه مســیر امــکان نخواهد
داشــت .بــدون تردیــد ،اکثــر شــرکتها نیازمنــد حفــظ انــواع تالشهــای نــوآوری
خــود هســتند .آنهــا بهطــور مــداوم دنبــال نوآوریهــای تدریجــی ،پیشــرفتهای
کوچــک در محصــوالت موجــود خــود و عملیاتــی کــه بــه آنهــا اجــازه میدهــد موثرتــر
عمــل کننــد و ارزش بیشــتری را بــه مشــتریان خــود ارائــه دهنــد میرونــد.
پژوهــش محققــان شــرکتهای زیــادی را مــورد مطالعــه قــرار داد و گــزارش آن ،پدیــده
ســازمان بــا دو دســت را بــه یــک تحــول جهانی در ســاختار ســازمانی بدل کــرد .ســازمان با دو
دســت بهطــور همزمــان دنبــال بهبــود تدریجــی و دســتیابی بــه موفقیــت از طریــق نوآوریهــای جدید
اســت .حتــی در برخــی ســازمانها ســاختار دوگانـهای را بــرای هــر یــک از فعالیتهــا مشــخص کردهانــد و
برخــی از ســازمانها حتــی بــا دو مدیرعامــل کار میکننــد .یــک ســاختار بــه شــیوه غالبــا ســنتی و سلســله مراتبی
در حــال انجــام کارهــای روتیــن و بهبودهــای عملیاتــی اســت و یــک ســاختار بــه شــکل عمومــا ماتریســی در حــال
رصــد آینــده و وضعیــت صنعــت و بهبودهای اســتراتژیک اســت.
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تعریــف پذیرفتهشــده بــرای ســازمان دو دســت تعــادل بیــن اکتشــافات و بهرهبــرداری اســت .ســازمان بایــد بایــد
قــادر باشــد شایســتگیهای موجــود خــود را درحالیکــه بهطــور همزمــان فرصتهــای جدیــد را بهعنــوان کاوشــگری
انجــام میدهــد ،توامــان انجــام دهــد .ســازمانهایی کــه در انجــام اکتشــاف ضعــف از خــود نشــان میدهنــد بــا هــر
درجــه از تــوان بهرهبــرداری بــاز ناتــوان خواهنــد بــود و برعکــس ســازمانهایی کــه بــه شــکل افراطــی بــه اکتشــاف
مشــغول میشــوند نیــز ســرانجام خوبــی ندارنــد .مثــال شناختهشــده از تاکیــد بیــش از حــد بــر اکتشــاف ،شــرکت
اریکســون ،غــول مخابراتــی اســت کــه بــرای پیــش افتــادن از رقبــای جهانــی در صنعــت ارتباطــات موبایل زمانــی که در
اوج بــود ،ســازمان تحقیــق و توســعه خــود را بــه  ۳۰هــزار نفــر در  ۱۰۰مرکــز فنــاوری افزایــش داد و بــا وجــود تمرکــز
زیــاد و افراطــی بــر اکتشــاف ،نتایــج شــرکت بســیار مایــوس کننــده بــود و روز بــه روز با کاهش شــدید و ضعــف مالی
مواجــه شــد .حفــظ تعــادل مناســب بیــن اکتشــاف و بهرهبــرداری عامــل اساســی در شــکوفایی هــر ســازمان دو دســت
اســت.اگر بــه دنبــال داشــتن ســازمانی دو دســت هســتید بایــد تغییــرات بنیادینــی در مولفههــای زیــر ایجــاد کنیــد:
رهبــری و فرهنــگ ســازمانی رهبــری در هــر ســازمانی شــروع و پایــان هــر موضوعــی اســت .اگــر چــه
فرهنــگ و ارزشهــای هــر ســازمانی در طــول زمــان شــکل میگیــرد ،امــا میتوانــد بــدون تغییــر
بــرای چندیــن دهــه باقــی بمانــد .مدیرعامــل و مدیریــت ارشــد میتواننــد هــر یــک از عناصــر
فرهنگــی را در هــر لحظ ـهای بــا پیامهــا و اقدامــات خــود دچــار تغییــر کننــد .در یــک
ســازمان دو دســت ،مدیرعامــل شــرکت کــه هدایــت اصلــی تغییــر را بهعهــده دارد
بایــد در حمایتهــای خــود از فرهنــگ و ارزشهــای مــورد قبــول خــود و بــه دســت
آوردن حمایــت مدیریــت ارشــد در انتقــال ایــن اصــول بــه بقیــه ســازمان تــاش
کنــد .مدیریــت ارشــد بایــد بــه آگاهــی از چگونــه اجــرای عملیــات از یکســو
و تغییراتــی کــه کسـبوکارش را تهدیــد میکنــد ،فعالیتهــای هــر دو
وضعیــت را بهطــور مســتقل دنبــال کــرده و تعامــل خوبــی ایجــاد کند.
یکــی از بزرگتریــن چالشهــای یــک ســازمان در تبدیــل شــدن بــه دو
دســت ایجــاد تغییــرات در یــک ســازمان بســیار پیچیــده اســت و ایــن
موضــوع دو دلیــل اصلــی دارد :اول اینکــه در طــول زمــان ،شــرایط ســاختاری
رســوب کــرده و از واقعیــت بســیار دور میشــود .دوم اینکــه صدهــا و گاهــی
هــزاران نفــر از افــراد یــک ســازمان عــادات قدیمــی خــود را همــراه داشــته و
اغلــب تمایلــی بــه تغییــر آن ندارنــد .برخــی از ایــن افــراد نیــز بــا تصمیمگیــری در
ســاختار قــدرت ،شــرایط را ســختتر میکنند.مدیریــت از یکســو بایــد بــه رویههــا و
اســتانداردها تاکیــد کنــد و از ســوی دیگــر بــر ابطــال برخــی یــا همــه آن پافشــاری کنــد و
یــک رویکــرد ســاختیافته بــرای انجــام ایــن ضدیتهــا اتخــاذ کند.هیچیــک از پیشــرفتهای
فــوق را نمیتــوان بــدون مجموعــهای از سیســتمهای حیاتــی و ابزارهــای مدیریتــی انجــام داد،
مدیریــت از هــر دو اجــزای تغییــر در کس ـبوکار بایــد پشــتیبانی کنــد .مدیریــت عملکــرد و اندازهگیــری
هــر آنچــه اتفــاق میافتــد از عملیــات اســتراتژیک هــر ســازمانی اســت .اســتفاده از نظامهایــی چــون ارزش افــزوده
( ،)EVAشــش ســیگما و حســابداری بــر مبنــای فعالیــت ()ABC؛ و بهخصــوص اســتفاده از کارت امتیازدهــی متــوازن
( )BSCو دیگــر روشهــای مدیریــت عملکــرد ســازمانی بــا چارچوبهایــی از بــاال بــه پاییــن و همراســتا بــا اســتراتژی
ســازمان بــه شــما میتوانــد در ایــن زمینــه کمــک زیــادی کنــد.
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ورزشگاه جدید فوتبال و دو ومیدانی در
شهر مشهد به نام ورزشگاه امام رضا
علی بدیع

ایــن ورزشــگاه کــه مــدرن تریــن ورزشــگاه
ایــران محســوب مــی شــود در مرکــز شــهر
مشــهد قــرار دارد و چندیــن شــرکت نامــدار
اروپایــی طراحــی آن را بــر عهــده داشــته انــد.
پیــش از ایــن قــرار بــود یکــی از بــازی هــای تیــم ملــی
کشــورمان در ایــن ورزشــگاه همزمــان بــا افتتاحیــه
آن انجــام شــود کــه بــه دلیــل روزهــای شــلوغ تیــم
ملــی در مقدماتــی جــام جهانــی ایــن اتفــاق منتفی شــد.
ورزشــگاه امــام رضــا تنهــا ورزشــگاه سرپوشــیده
ی ایــران محســوب مــی شــود کــه توانســته باالتریــن
اســتاندارد را در بیــن ورزشــگاه هــای ایرانــی از آن
خــود کنــد .از امکانــات ایــن ورزشــگاه مــی تــوان بــه
پارکینــگ  7طبقــه ی آن اســت کــه عالوه بــر آن طراحی
ورزشــگاه بــه گونه ای اســت کــه در کوتاه تریــن زمان،
تماشــاگران بتواننــد از چندیــن درب خروجــی کــه بــه
خیابــان هــای متفــاوت دسترســی دارد ،بیــرون برونــد.

گفتنــی اســت پیمانــکار چمــن ایــن ورزشــگاه ،چمــن
ورزشــگاه اولدترافــورد را نیــز تولیــد و مدیریــت مــی
کنــد .ایــن دومیــن ورزشــگاه بــزرگ شــهر مشــهد در
کنــار ورزشــگاه ثامــن االئمــه اســت کــه مــی توانــد
میزبانــی مســابقات بیــن المللــی را نیــز بــر عهــده
بگیــرد .ایــن ورزشــگاه بــا گنجایــش  25000نفــر در
خیابــان خیــام بیــن تقاطــع بولــوار تــوس و بولوارقرار
دارد .مالکیــت ایــن ورزشــگاه بــه آســتان قــدس
رضــوی تعلــق دارد و بــرای ســاخت آن حــدود 200
میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت .امــکان پوشــیده
شــدن ســقف ورزشــگاه در زمــان ریــزش هــای جــوی
نیــز پیــش بینــی شــده اســت .از ســوی کنفدراســیون
فوتبــال آســیا درجــه ایــن ئرزشــگاه  Aتعییــن گردیــده
اســت .همچنیــن در مجــاورت ایــن ورزشــگاه پارکینگی
 7طبقــه پیــش بینــی شــده اســت.

( منابع :ویکی پدیا  -مشرق نیوز -اسپوتنیک)
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بوی باران  ،بوی سبزه  ،بوی خاک
شاهخاهی شسته  ،باران خورده  ،پاک
آسمان آبی و ارب سپيد
ربگهای سبز بيد

عطر رنگس  ،رقص باد
نغمه شوق رپستواهی شاد
خلوت گرم کبورتاهی مست

رنم رنمک می رسد اينک بهار
خوش هب حال روزگار

ای رديغ از تو ،
اگر چون گل رنقصی با نسيم
ای رديغ از من ،
اگر مستم نسازد آفتاب
ای رديغ از ما ،
اگر کامی نگيريم از بهار

گر نکوبی هشيش غم را هب سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ ...

ATEC QUARTERLY

خوش هب حال چشمهاه و دشتها
خوش هب حال داهن اه و سبزه اه
خوش هب حال غنچه اهی نيمه باز
خوش هب حال دختر ميخک ،
هک می خندد هب انز
خوش هب حال جام لبرزي از شراب
خوش هب حال آفتاب

ای دل من گرهچ رد اين روزگار
جاهم رنگين نمی پوشی هب کام
باده رنگين نمیینيب هب جام
نقل و سبزه رد ميان سفره نيست
جامت از آن می هک میبايد تهی است
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