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ــك  در  ســال 1360 در   ــاور  آت ــين  مش  مهندس
ــت  ــه ثب ــماره 42696 ب ــه  ش ــيس  و  ب ــران  تأس ته
رســيده اســت ابتــدا درحــوزه معمــاري و شــهر 
ــرور  ــه م ــود و ب ــاز نم ــود را آغ ــت خ ــازي فعالي س
ــه اي و  ــت حرف ــال فعالي ــدود 37 س ــرف ح ــان ظ زم
انجــام قریــب از1600پــروژه در قالــب 600 قــرارداد 
خدمــات مهندســي، ســازمان خــود را تبدیــل بــه یــك 
ســازمان خدمــات مهندســي نمود كــه در كليــه زمينه 
هــاي مطالعاتــي و طراحــي بصــورت خــود كفــا عمل 

مــی نمایــد.

بخشــهاي مختلــف فعــال شــركت كــه زیــر پوشــش 
مدیریــت دفتــر مركزي فعاليت مــي نمایند عبارتنــد از:
-آتــك  تجهيــزات(  و  )برقــی  تأسيســات  آتــك 
ــك  تأسيسات)تأسيســات مکانيکــی( آتــك ســبز - آت
ســازه - آتــك انــرژي هــاي نــو - آتــك اصفهــان - آتك 
گيــان - آتــك كيــش - آتــك خراســان - آتــك بوشــهر 

 

 سهامداران و مديران کنونی مهندسين مشاور آتک :
 مهندس فرشاد کاوه پيشه                مديرعامل و عضوهيئت مديره

 مهندس عزت اله خواجه نوری        رئيس هيئت مديره 
 مهندس  حسن ميرمحمدی                نايب رئيس هيئت مديره

 مهندس مريم  حجت                           عضو هيئت مديره
مهندس جهانگير صفاوردي              عضو هيئت مديره     

 مهندس آرش  ابراهيمی فخار           عضو علي البدل هيئت مديره
 مهندس منصور صميمی                  عضو علي البدل هيئت مديره
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صاحب امتياز : مهندسين مشاور آتک 

مدیر مسئول : هوشنگ امير اردالن

سر دبير : محمد حسن بدیع 

همکاران این شماره )به ترتيب حروف الفبا( : آرش ابراهيمی فخار- هوتن احمدی - محمد حسن بدیع - علی بدیع -تينا بدیع - فریبرز رئيس دانا 

بنفشه شفيعی- علی غفوری صنعتی- نسترن محمود صنایع - علی مظاهر- ژیا نوروزی 

مشاوران بين المللی : عزت اله خواجه نوری،  نصرت اله مجلسی، منوچهر عزیزی، حامد صادق زاده

ویراستار : حميد كرامتی نژاد 

گرافيك / صفحه آرایی : فرانك دارایی 

مسئول هماهنگی  : پرستو خاكسار

همکاران اداری : الهام مقدم - هدیه حسينی 

چاپ : پيمان نو اندیش

 پيام سر دبير 
سخن نخست / محمد حسن بدیع 

معرفی
با مدیر عامل جدید آتك آشنا شویم / محمد حسن بدیع

چهره ها
مرد آرام آتك / محمد حسن بدیع

معرفی پروژه
مركز كنترل پرواز شهيد شاهچراغی / علی مظاهر

مجموعه ی چند منظوره ی تجاری، اداری ، فرهنگی،ورزشی صاروج پارس كرمان / آرش فخار

  اخبار
خبر های داخلی و خارجی / محمد حسن بدیع

  گزارش
سيستم گرمایش از كف/ هوتن احمدی

مسابقه طراحی مفهومی دانشکده ی عمران پردیس  دانشکده های فنی دانشگاه تهران /  ژیا نوروزی

 مقاله
تاثير هنر دینی در ایران در دوره قاجاریه / نسترن محمود صنایعشکستن مرزها

حباب های مالی و شهر طبقاتی/ فریبرز رئيس دانا

5
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12
10

20

22
26

32
38

50

54

53

46 رفتار شهروندی سازمانی چيست؟ / علی غفوری صنعتی                                                                    

روش ها و استراتژی های كاهش هزینه در سازمان / بنفشه شفيعی

طرح فصل / تينا بدیع

اخبار ورزشی / علی بدیع

***عکس روی جلد: ماسوله از هوتن احمدی
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روز پنجشــنبه ســی و یکــم خــرداد مــاه 1397 مجمــع 
عمومــی ســاليانه آتــك تشــکيل گردیــد و آتــك شــاهد 
ــد  ــای جدی ــور نيروه ــت حض ــت در جه ــی مثب تحول
ــد.  ــره گردی ــت مدی ــر در هيئ ــس ت ــازه نف ــه ت و البت
عضویــت در هيئــت مدیــره شــركتی بــا ســابقه بيــش 
ــه  ــواره خوشــنام و خوشــفکر ب ــه هم ــال ك از 37 س
تــاش بــی وقفــه در حرفه مهندســی مشــاور اشــتغال 
داشــته و در شــرایط متفــاوت دوران حضــورش 
هميشــه ســرپا و رو بــه جلــو بــوده مــی توانــد 
موجــب افتخــار باشــد. بــی تردیــد از افتخــارات خــود 
مــی دانــم كــه 12 دوره عضویــت هيئــت مدیــره آتــك 
را بــه عهــده داشــته ام و زمــان آن فــرا رســيده 
بــود كــه ميــدان بــرای تفکــرات جدیــد و عاقمنــد در 

ــردد. ــم  گ ــركت فراه ــت كان ش مدیری

شــروع دوره تــازه هيئــت مدیــره مهندســين مشــاور 
آتــك مصــادف اســت بــا تشــدید بحــران هــای 
ــی  ــات ناش ــا نامایم ــراه ب ــر هم ــادی و فراگي اقتص
ــر  ــاوه ب ــه ع ــور ك ــت كان در كش ــِوء مدیری از س
زیــان هــای اقتصــادی بــه پيکــره مملکــت، فشــارهای 
خارجــی نيــز كــه همــواره ایــن كشــور را هــدف اميال 
ســودجویانه خــود قــرارداده انــد همــراه بــا  موضــع 
ــده  ــال فشــارها انجــام گردی ــه در قب ــی ك ــری های گي
اســت در عمــل موجــب كاهــش قــدرت خریــد مــردم 

فســادهای  افشــای  از  شــدید  عادی،نارضایتــی 
ــان، گرانــی  ــا خاطي ــی و عــدم برخــورد ب كان مال

ــر ســقوط  ــت ت ــا اهمي ــه ب ــت فرســا و از هم طاق
تلــخ و بــی ســابقه ارزش پــول كشــور در قبــال 

ــت.  ــده اس ــی گردی ــای خارج ارزه

ــدن  ــی پابرجــا مان ــن شــرایط چگونگ در ای
و تــاش بــرای حفــظ وضــع موجــود 

اصلــی  رســالت  كنــار  در  شــركت 
شــركت كــه هميشــه متعهــد بــه انجــام 
وظایــف خــود بــه بهتریــن شــکل ممکــن 

همــراه  بــا ارتقــای ســطح دانــش همــکاران از طریــق 
ــش روی  ــدی را پي ــی ج ــت چالش ــوزش بوده اس آم
مدیــران ارشــد شــركت و بــه ویــژه هيئــت مدیــره قــرار 

ــت. داده اس

ایــن شــرایط مــی طلبــد تــا همدلــی هــا بيــش از 
گذشــته باشــد و حفــظ وحــدت و یکپارچگــی تفکــرات 
حاكــم برشــركت كــه هميشــه ازعوامــل اصلــی حفــظ 
ــاری  ــا بردب ــراه ب ــت، هم ــوده اس ــركت ب ــد ش و رش

ــرار باشــد. ــه آحــاد شــركت برق ــن هم الزم مابي

اميــد اســت سياســتگزاران شــركت قــادر باشــند بــا 
اتخــاذ تدابيــری موثــر و بــا نــگاه درســت بــه آینــده، 
ــركت  ــه ش ــه مجموع ــد ك ــاذ نماین ــی را اتخ تصميمات
قــادر باشــد ایــن بحــران را بــه ســامت پشــت ســر 

گــذارد.

ســخن نــخـست 

پيام سر دبير

محمد حسن بديع

.   
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با مدیر عامل جدید بيشتر آشنا شویم

محمــد فرشــاد کاوه پيشــه در تيــر 
خانــواده  یــك  در   1346 ســال  مــاه 
متولــد  اصفهــان  در شــهر  فرهنگــی 
شــد. دوران طفوليــت وی تــا پایــان 
دبســتان در شــهر اهــواز ســپری شــد. 
از ســال 1359 تــا پایــان دبيرســتان 
ــس از  ــرد وپ ــی ك ــان زندگ را در اصفه
آن وارد دانشــگاه صنعتــی اميركبيــر 
)پلــی تکنيــك تهــران( شــد.  وی در 
كارشناســی  مــدرک   1369 ســال 
ــش  ــا گرای ــرق ب ــته ب ــود را در رش خ
ــت  ــر دریاف ــگاه اميركبي ــدرت از دانش ق
ــه ای  ــه كار حرف ــس ب كــرد و از آن پ
ــن كار  ــير، ضم ــن مس روآورد و در ای
در رشــته خــودش بــه انجــام كارهــای 
نمــود. مبــادرت  نيــز  پيمانــکاری 

ــك در  ــا آت ــان ب ــکاری ایش ــروع هم ش
ميانــه ی ســال 1375 بــود كــه بــه 

ــرج  ــرق در ب ــر ب ــدس ناظ ــوان مهن عن
مراقبــت درحــال احــداث فــرودگاه امــام 
) ره( مشــغول بــه كار گردیــد و هــم 
ــه ی  ــان كار روزان ــس از پای ــان )پ زم
ــركت،  ــزی ش ــر مرك ــرودگاه( در دفت ف
امــور طراحــی بــرق تعــدادی از پــروژه 
هــا را بــر عهــده داشــت. كمــی پــس از 
ــك  ــماره ی ــال ش ــاخت ترمين ــاز س آغ
ــك  ــركت آت ــه ش ــام) ره( ك ــردگاه ام ف
در همــکاری بــا شــركت ADP فرانســه 
تکميــل خدمــات طراحــی  دار  عهــده 
ــوان  ــه عن ــه ب ــدس كاوه پيش ــود، مهن ب
ــال  ــی ترمين ــای تجهيزات ــئول كاره مس
تعييــن گردیــد و همــکاری نزدیکــی را با 
كارشناســان شــركت ADP آغــاز نمود. 
در اواخــر كار احــداث ترمينــال، نامبرده 
تحهيــزات  آتــك  مدیــر  عنــوان  بــه 
در دفتــر مركــزی منصــوب گردیــد.

معرفی
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از خصوصيــات بــارز وی مــی تــوان بــه ميــل 
فراوانــش بــه آمــوزش و فراگيــری هرچــه 
ــه  ــود ك ــاره نم ــای روز اش ــش ه ــتر دان بيش
ــت وی  ــی موفقي ــکات اصل ــی از ن ــن ویژگ ای
ــدن  ــت. گذران ــوده اس ــش ب ــاء جایگاه در ارتق
دوره EMBA در پژوهشــکده صنعــت احــداث 
ــه  ــن ارائ ــر اول دوره و همچني ــوان نف ــه عن ب
مقالــه در چهــار دوره گــرد هــم آیــی ســاالنه 
ــيه  ــيا و اقيانوس ــت آس ــت كيفي ــن مدیری انجم
در شــانگهای، توكيــو، هنــگ كنــگ و بانکــوک 
ــم  ــان در گرده ــه ایش ــدن مقال ــه ش و پذیرفت
ــا  ــت اروپ ــران كيفي ــن مدی ــاالنه انجم ــی س آی
در ســال 2011 در بوداپســت از جملــه ی ایــن 
فعاليتهــا بــوده اســت. مجموعــه ی توانایــی هــا 
ــا  ــه ای او ســبب شــد ت ــت هــای حرف و موفقي
از ســال 1385 بــه عنــوان عضــو هيئــت مدیــره 
پنــج نفــره شــركت انتخــاب و از ســال 1393 به 
عنــوان قائــم مقــام مدیرعامــل منصوب گــردد.

مهنــدس كاوه پيشــه در ســال هــای بعــد 

مســئوليت مدیریــت طــرح پــروژه هــای مهمــی 
را در شــركت عهــده دار گردیــد كــه از آن ميان، 
ــد  ــال جدی ــای ترمين ــروژه ه ــه پ ــوان ب ــی ت م
ــان،  ــرودگاه اصفه ــی ف ــن الملل ــای بي پروازه
مدیریــت پــروژه هــای آتــك در فــروگاه بيــن 
المللــی امــام خمينــی، مركــز تجــاری صــاروج 
ــهر  ــن، ش ــران زمي ــاری ای ــز تج ــارس، مرك پ
رویایــی پدیــده شــاندیز ) در همــکاری بــا 
، پــروژه ی مشــهدمال   )  ATKINS شــركت
وچنــد پــروژه مهــم دیگــر اشــاره كــرد.

ــراه  ــان هم ــا كارفرمای ــلوک وی ب ــن س حس
بــا تســلط بــه زبــان انگليســی و تجــارب 
هــای  شــركت  بــا  همــکاری  از  حاصلــه 
ــر  ــاوه ب ــا ع ــد ت ــبب گردی ــی معتبرس خارج
مســئوليت هــای پــروژه ای، عمــا امــور 
ــرد. ــش بب ــه پي ــز ب ــركت را ني ــل ش ــن المل بي

از ابتــدای تابســتان ســال جــاری از ســوی 
هيــات مديــره ی آتــک بــه عنــوان مديرعامل 

   .شــرکت انتخــاب گرديــد.
 اخذ گواهينامه ی دوره ی Primavera Project Planner V 3.1 – بهمن 1382.

 شركت در یازدهمين كنفرانس بين المللی مدیریت – دی 1394.

 اخــذ گواهينامــه ی دوره ی پيشــرفته ی كارگاه هــای تخصصــی دســتور العمــل مدیریت    
با كيفيــت – مــرداد 1384.

 شركت در دوازدهمين كنفرانس بين المللی مدیریت- دی 1395 .

 اخذ گواهينامه ی دوره ی SGS-SSC – ژانویه 2006 .

 اخذ گواهينامه ی دوره ی مدیریت پروژه ی جامع- ژوئن 2006 .

 اخذ گواهينامه ی دوره ی مدیریت توسعه ی صنعت احداث- اردیبهشت 1386 .

 شركت در هفتمين كنفرانس بين المللی مدیران كيفيت- جوالی 2006 .

 ارائه ی مقاله در سيزدهمين كنفرانس بين المللی آسيا پاسيفيك – اكتبر 2007 .

 )APQO( شــركت در چهاردهميــن كنفرانــس بين المللی ســازمان كيفيت آســيا پاســيفيك 
و نهميــن كنفرانــس مدیریت كيفيت- آگوســت 2008. 

 شركت در اولين كنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC- مرداد 1388 . 

 ارائه ی مقاله در هفتمين كنگره كيفيت شبکه ی آسيا )ANQ( – سپتامبر 2009 .

 ذیاًل بخشی از سوابق و مدارک حرفه ای مهندس کاوه پيشه ارائه می گردد:
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از اوليــن روزهایــی كــه علــی مظاهــر را دیــدم، 
ــيگاری  ــراه باس ــر آرام او هم ــه ظاه ــره ب ــه چه هميش
برلــب بــه یــادم مــی آیــد. زیــاد حــرف نمــی زد، ولــی 
هنگامــی كــه لــب بــه ســخن مــی گشــود، تنــد - تنــد و 
بــا حــرارت صحبــت مــی كــرد. هنــوز نيــز بــا وجــود 
گــذران بيــش از دو دهــه كــه اورا مــی شناســم، تغييــر 
چندانــی نکــرده. همــان آرامــش، همــان لبخنــد مخفــی 
برلــب و البتــه ســيگاری، كــه حــاال كــم تــر بــه لــب مــی 
گــذارد. دقــت و وســواس زیــاد او در انجــام كارش 
ــی را  ــای طراح ــن كاره ــه كوچکتری ــود ك ــدی ب ــه ح ب
نيــز خــودش انجــام مــی داد و در پاســخ ایــن ســئوال 
ــه دیگــران واگــذار نمــی  كــه چــرا كارهــای خــرد را ب
كنــی، مــی گفــت وقتــی را كــه بــرای كنتــرل كار واگــذار 
شــده مــی گــذارم، بيشــتر از زمانــی اســت كــه خــودم 
ــژه  ــه وی ــی و ب ــم. در طراح ــام آن كار كن ــرف انج ص
ــاال و  ــاز دو( تبحــر ب ــی )ف ــه نقشــه هــای اجرای در تهي
مثــال زدنــی داشــت و تــا آخریــن لحظــه، پــروژه خــود 

را دنبــال مــی كــرد.

ــرا  ــم، زی ــا فعــل گذشــته اســتفاده مــی كن چــرا از او ب
چنــد ســالی اســت)كه البتــه زیــاد هــم نيســت( خــودش 
ــی  ــه ط ــتی ك ــم درخواس ــرده. عليرغ ــته ك را بازنشس
ــن  ــی برای دو - ســه ســال گذشــته از وی داشــتم، مبن
كــه حضــور او در آتليــه بســيار ثمربخــش اســت و می 
توانــد كليــه پــروژه هــا را بــه ویــژه در فــاز دو كنتــرل 
نمایــد تــا ضریــب خطــای پــروژه هــا بســيار كاهــش 
یابــد، بــه نظــر مــی رســد كــه خيلــی حــال و حوصلــه 

ایــن كار را بــه عنــوان یــك وظيفــه نــدارد.

علــی مظاهــر متولــد ســال1322 دانــش آموختــه 
ــد  ــی باش ــاری م ــته معم ــا در رش ــگاه رم ایتالي دانش
و مــدرک  دكتــرای خــود را در ســال 1350 از ایــن 
دانشــگاه  اخــذ نمــوده اســت. او از بنيــان گــذاران 
شــركت آتــك مــی باشــد كــه بــه اتفــاق نصــرت 
مجلســی از دفتــر ســردار افخمــی كــه از دفاتــر معماری 
ارزشــمند ســال هــای دور مــی باشــد و بــا تنــی چنــد 
از همراهــان، شــالوده تاســيس مهندســين مشــاور آتك 
را بنــا نهادنــد. وی ســابقه همــکاری بــا امــور مهندســی 
رادیــو و تلویزیــون ملــی ایــران در زمــان قبــل از 

ــود دارد. ــه خ ــز در كارنام ــاب را ني انق

دكتــر مظاهــر بــه ســبب ویژگــی هــای اخاقــی بــارز، 
همــراه بــا متانــت و فروتنــی ذاتــی خــود مابيــن همــه 
همــکاران آتــك در گذشــته و حــال از محبوبيــت و 

ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــرام باالی احت

در ایــن شــماره فصلنامــه بــه تعــدادی از كارهــای وی 
در دوران فعاليتــش در آتــك اشــاره مــی شــود و ضمن 
ــه  ــم كــه حوصل ــد را داری ــن امي آرزوی ســامتی او ای

كنــد و بــه صــورت فعــال بــه آتليــه بــاز گــردد.

مرد آرام آتك
محمد حسن بديع
کارشناس ارشد معماری

چهره ها

.   
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بخشی از سوابق کاری دکتر علی مظاهر در مهندسين مشاور آتك:

 طراحي قطعات تفكيكي محوطه مجتمع مسكوني شهيد محالتي

طراحي معماري ساختمانهاي مجموعه مرکزي بندرامام

طراحي معماري ساختمان دانشكده علوم پايه وعلوم انساني دانشگاه خليج فارس

همكاري در طراحي اجرائي طرح مرحله دوم پروژه زيرگذر وليعصر

طراحي و مدير پروژه ساختمان مرکز کنترل پرواز دائم تهران

طرح اجرائي پمپ بنزين وتأسيسات جنبي در شهر باکو - جمهوري آذربايجان

طرح اجرائي برج مراقبت فرودگاه جزيره کيش

طراحي ساختمان جديد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف

طرح اجرائي ساختمان اداري شرکت آب وفاضالب استان هرمزگان

طراحي برج دريايي بندر انزلي

طرح اجرائی محوطه ترمينال فرودگاه بين المللی امام خمينی

طرح اجرائی ساختمان سپاه فرودگاه بين المللی امام خمينی

طراحي ساختمانهاي خدمات رمپ وخط پرواز شرکت هواپيمايي جمهوري 

 اسالمي ايران در فرودگاه بين المللي امام خميني

طراحي مرحله دوم برج 61 طبقه زعفرانيه

مدير طرح دانشكده فنی دانشگاه محقق اردبيلی

مدير طرح توسعه دانشگاه صنعتی مالک اشتر

طرح مرحله دو ساختمان اداری شهرداری منطقه 6 تهران

مدير طرح چهار واحد ساختمان های آموزشی واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی

مدير پروژه طراحی هتل هما 1 مشهد و ساختمانهای وابسته

مدير طرح ساختمانهای اداری و آزمايشگاه پارک زيست فناوری خليج فارس

مدير طرح ابنيه خدماتی - پشتيبانی مجتمع گردشگری بهدشت چمستان

مدير طرح دهكده سالمت  مجتمع گردشگری بهدشت چمستان

مدير طرح دانشكده علوم پايه دانشگاه بجنورد

مدير طرح دانشكده فنی مهندسی دانشگاه بجنورد
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ایجــاد مركــزی كــه وظيفه كنتــرل دائمــی فضای كشــور 
را برعهــده داشــته باشــد، قبــل و بعــد از انقــاب همــواره 

مطــرح بــوده اســت.

در ســال 1374 در ســازمان هواپيمایــی كشــور امکانــات 
الزم بــرای احــداث ایــن مركــز توســط مقامات ســازمان و 
تصميم گيــران كشــور فراهــم شــد. ایــن پــروژه بــا هــدف 
ارائــه  ســرویس های هوانــوردی و بهبــود و افزایــش 
ــوری  ــی جمه ــای هوائ ــرواز در فض ــان پ ــب اطمين ضری
اســامی ایــران و همچنين اســتفاده بهينه از فضــای هوائی 
ــوری و  ــای عب ــتر پروازه ــذب بيش ــت ج ــور در جه كش
كســب درآمــد ارزی بيشــتر اجــرا شــده اســت. در طراحی، 
ابعــاد ایمنــی و امنيتــی- صحــت عملکردهــا- پایــداری بنــا 
در برابــر خطــرات طبيعی و غيرطبيعی- آســایش جســمی 
ــا نيازهــای  و روانــی پرســنل مركــز و تطبيــق فضاهــا ب

فنــی تجهيــزات كه از شــركت »تامپســون« خریداری شــده 
بــه نحو مناســبی رعایــت گردیده اســت. 

ــه فــرد ایــن مركــز كنتــرل  ــازات منحصــر ب یکــی از امتي
ــاور  ــورهای خ ــرل كش ــز كنت ــه مراك ــبت ب ــرواز نس پ
ميانــه، اســتفاده از سيســتم كنتــرل و نظــارت ماهــواره ای 
)ADS-CPDLC( می باشــد كــه قــادر اســت بــر طبــق 
آخریــن مقــررات، در ایــن زمينــه ســرویس های ضــروری 
ــه  ــه ب ــی ك ــن الملل ــی بي ــای هوائ ــوردی را در راهه هوان
صــورت مســتقيم از كشــور مــا مــی گــذرد )FANS(، ارائــه 
نمایــد. ارتباطــات صوتــی بيــن هواپيماهــا و فرودگاههــا با 
 )RCAG( ایــن مركز كنتــرل از طریق 18 ایســتگاه رادیوئــی
ــد،  ــرار دارن ــور ق ــر كش ــع در سراس ــاط مرتف ــه در نق ك

تاميــن مــی شــود.

مرکز کنترل پرواز
شهيد شاهچراغی

علی مظاهر
دکتری معماری

معرفی پروژه
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ــد  ــع می باش ــدود 9000 مترمرب ــا ح ــر بن ــطح كل زی س
ــی  ــته اصل ــت. هس ــده اس ــداث گردی ــه اح ــه در دو طبق ك
ــه  ــی ب ــيع، یک ــالن وس ــاختمان و س ــده س ــکيل دهن تش
مســاحت 1000 مترمربــع در طبقــه همکــف برای اســتقرار 
دســتگاهها و تجهيــزات الکترونيکــی و دیگری به مســاحت 
1300 مترمربــع در طبقــه اول جهــت اســتقرار كنســولهای 
كنتــرل و پرســنل مراقبــت پــرواز می باشــند كــه در 
ــه همکــف  ــد. در طبق ــع شــده ان ــا واق قســمت مركــزی بن
در پيرامــون قســمت مركــزی فضاهــای ســرویس دهنــده 
بــه ایــن بخــش، شــامل انبــار و كارگاههــا،  اتاقهــای اداری، 
ــتراحت  ــن و اس ــای رختک ــی، فضاه ــهای آموزش كاس
كاركنــان، كتابخانــه مركــزی، ســالن غذاخــوری، نمازخانه 
و كمکهــای اوليــه در نظــر گرفتــه شــده اند. در طبقــه اول 
نيــز فضاهــای ســرویس دهنــده و آموزشــی در پيرامــون 
ــی  ــس اصل ــالن كنفران ــده اند. س ــع ش ــی واق ــالن اصل س
مجموعــه و قســمتهای مربــوط بــه ســتاد ارتبــاط پــرواز 
و پدافنــد هوائــی كشــور نيــز در ایــن طبقــه قــرار دارنــد.

موتورخانــه مركــزی و محل دیزل ژنراتورها و قســمتهای 
تداركاتــی در ســاختمان هــای جداگانــه در قســمت شــمال 
شــرقی ســاختمان اصلــی در محوطــه احــداث گردیده انــد.

اســکلت ســاختمان از بتــن مســلح می باشــد و بــرای 
تهویــه فضاهــا در مــورد ســالنهای الکترونيــك و مراقبــت 
پــرواز جهــت تهویــه تجهيــزات و فضــا یــا كنترل كامــل از 
سيســتمهای هوادهــی از كــف و ســقف كاذب بــه وســيله 
هواســاز و بــرای ســایر قســمتها از فــن كویل هــای 
ســقفی اســتفاده شــده اســت. سيســتم اطفــاءِ حریــق برای 

فضاهــای عمومــی از طریــق افشــانکها و شــيرها و بــرای 
ســالن های الکترونيــك و مراقبــت پــرواز بــه وســيله گاز 
FM200 از طریــق كنتــرل هــای الزم جهــت اعــام و اطفــاء 
خــودكار پيش بينــی گردیده انــد. بــرق ســاختمان از طریــق 
شــبکه بيســت كيلو ولــت بــا دو دســتگاه ترانســفورماتور 
تاميــن خواهــد شــد و جهــت بــرق اضطــراری ســاختمان 
و تجهيــزات حســاس، ســه دســتگاه دیــزل ژنراتــور و دو 

دســتگاه UPS در نظــر گرفتــه شــده اســت.

طراحــی پــروژه از ابتــدای ســال 1375 توســط مهندســين 
مشــاور آتــك انجــام گردیــد و در بهمــن مــاه همــان ســال، 
پيمانــکار ســاختمانی نســبت بــه شــروع عمليــات اجرائــی 

   .اقــدام نمــود.
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Sarooj Pars Complex
K e r m a n , I r a n

موقعيت پروژه:

ــاورت  ــان و در مج ــهر کرم ــز ش ــارس ، در مرک ــاروج پ ــروژه ص پ
ــت.  ــده اس ــع ش ــهر  واق ــن ش ــی ای ــازار قدیم ــی و ب ــت تاریخ باف
ــع  ــا واق ــال ه ــت م ــود خش ــام گ ــدوده ای بن ــروژه در مح ــن پ ای
گردیــده کــه پيــش از شــکل گيــری پــروژه ، متروکــه و خالــی بــوده 
و حــدود 4 متــر پایيــن تــر از خيابانهــای مجــاور قــرار داشــته اســت.

ــه ،  ــن منطق ــيار در ای ــی بس ــالت اجتماع ــکالت و معض ــود مش وج
ــات  ــتانداری و مقام ــهرداری ، اس ــئولين ش ــژه مس ــه وی ــب توج موج
ــای  ــاماندهی و احي ــت س ــزی جه ــه ری ــده و برنام ــان ش ــهری کرم ش
ــت.  ــاخته اس ــت س ــز اهمي ــه را حائ ــن منطق ــهری در ای ــت ش باف

ــده ،   ــاختمانهای پراکن ــدادی س ــه دارای  تع ــورد مطالع ــن م زمي
ــت.  ــوده اس ــد ارزش ب ــه و فاق مخروب

***

پــی نوشــت: نــام صــاروج پــارس ،برگرفتــه از نــام شــركت ســرمایه گــذار 
در كشــور عمــان و بــا الهــام از نــام ســنگ صــاروج انتخــاب گردیــده اســت.       
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آرش فخار 
کارشناس ارشد معماری

چنــد  ی  مجموعــه 
منظــوره ی تجــاری، 
فرهنگی،ورزشی   ، اداری 
صــاروج پــارس کرمــان

اراضــی  شــمال  در  طالقانــی،  خيابــان  پــروژه،  زميــن  غــرب  در 
آن  جنــوب  در  و  قلعــه  بــازار  محــدوده   شــرق  در  ارگ،  ميــدان 
ــرای  ــرح ب ــد ط ــز چن ــته ني ــرار دارد. در گذش ــی ق ــام خمين ــان ام خياب
ایــن و زميــن ارائــه شــده كــه بــه مرحلــه اجــرا نرســيده اســت. 

مطالعاتــی كــه در ایــن پــروژه مــی توانــد تاثيرگــذار باشــد، عــاوه 
كرمان،"طــرح  شــهرداری  هــای  دســتورالعمل  و  ضوابــط  بــر 
شارســتان   مشــاور  كرمــان"  كهــن  بافــت  بهســازي  و  ســاماندهي 
كــه  مالهــا"  خشــت  گــود  ســنجی  امــکان  "مطالعــات  همچنيــن  و 
ــردد.  ــی گ ــوب م ــده محس ــام ش ــته انج ــك در گذش ــاور آت ــط مش    .توس

معرفی پروژه
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پــس از انجــام مطالعــات فــوق، و طی مراحل بررســی و 
تصویــب آن، ایده و كانســپت اوليه پــروژه ، در دی ماه 
1389 توســط مشــاور آتــك طراحــی و ارائــه گردیــد. 

ــه  ــال 1391 ب ــروژه در س ــن پ ــی ای ــه ، طراح در ادام
ــر  ــه ب ــد گزین ــه در چن ــد ك ــاغ گردی ــك اب ــاور آت مش
اســاس مطالعــات امــکان ســنجی فــوق و دیــدگاه 
بــا   ، مطالعــات  و  گــذار  ســرمایه  تکميلــی  هــای 
هــدف بيــان مفاهيــم كلــی طــرح  ، ارائــه گردیــد. 

مفاهيم کلی طرح:

ــد منظــوره  ــی شــکل گيــری مجموعــه چن ــده کل ای
تجــاری- اداری- فرهنگــی- ورزشــی صــاروج پــارس 
ملهــم از طراحــی فضاهــای جمعــی ایرانــی و خارجی با 
حداكثــر تطبيــق بــا شــرایط اقليمــی در مناطق خشــك و 

بــا لحــاظ ایــده هــای معمــاری بومــی اســت.

محدودیــت هــای ناشــی از وجــود مقــررات تاریخــی و 
طــرح هــای فــرا دســت كــه بارزتریــن آنهــا در محدودیــت 
تعــداد طبقــات ســاختمانها به نســبت بدنه بــازار تجلی می 
یابــد، گســتردگی ســاختمانها را در زميــن باعث شــده اند. 

ــار مــوارد فــوق، توجــه بــه فضاهــا، فــرم هــا و  در كن
مفاهيــم معمــاری ایرانــی و معمــاری بومــی از اهميــت 

خاصــی برخــوردار اســت.  

وجــود حيــاط هــای مركــزی متعــدد كــه از طریــق ســقف 
و راهــرو هــا امــکان ارتبــاط بــا یکدیگــر را پيــدا مــی كننــد، 
وجــود ایــده رواق بــر گرفتــه از ایــن گونــه معمــاری، كــه 
جلــوه هــای خوب آن را مــی تــوان در مجموعه گنجعليخان 
و ميــدان ارگ نيــز مشــاهده كــرد، الگوهــا و المانهــا ، با نگاه 
بــه عملکــرد مــدرن و امــروزی مجموعــه ، بازدید همــراه با 

آســایش را بــرای شــهروندان فراهــم مــی ســازد.

ــر اســاس محورهــای  ــاده ب ایجــاد دسترســی مناســب پي
ــروژه  و  ــن پ ــن ای ــت، بي ــرح باالدس ــده در ط ــف ش تعری
بــازار  تاریخــی، پيــش بينــی پاركينــگ هــای الزم در زیــر 
زميــن هــا و ارتبــاط آســان بــا بــازار كرمــان ، از اهــداف 
طــرح در احيــا عملکــرد بــازار و محــدوده ی تاریخی اســت. 
   .كــه بــه صــورت مکمــل عملکــردی آن شــکل مــی گيــرد. 
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گزینــه ی یــك: در ایــن گزینــه هــدف از 
طراحــی معمــاری، خلــق احجــام خالــص در 
ــا یکدیگــر و ایجــاد وحــدت شــکلی در  ــب ب تركي
كل مجموعــه بــوده ، بــه گونــه ای كــه بــا پرهيــز 
ــام  ــی احج ــاری، طراح ــی در معم ــاده گوئ از زی
ــد.و  ــرار نده ــعاع ق ــت الش ــی را تح ــت تاریخ باف
تعمــدا بــدون هيــچ ادعائــی بــا نگاهــی بــه 
معمــاری ســنتی درونگــرا و بــا توجــه بــه بافــت 
ــد. ــده باش ــی ش ــود، معرف ــون خ ــهری پيرام ش

گزینــه ی دو: گزینــه دوم بــا الهــام از شکســت 
ــا  ــت؛ ب ــده اس ــی ش ــهداد طراح ــای ش ــوت ه كل
احجــام خــاص و فــرم هایــی منحصــر بــه 
فــرد كــه معــرف آن منطقــه اســت. طراحــی 
احجــام شکســته در تركيــب بــا یکدیگــر در پهنــه 
گســترده ســایت ،از زوایــای مختلــف و در ســایه 
روشــن آفتــاب، دیــد هــای متنــوع و شــاخصی را 

ــی آورد. ــد م پدی

ایــده ی آبســتره كــردن خطــوط شکســته احجــام 
كلــوت با هــدف خلــق معمــاری مانــدگار در بافت 
تاریخــی شــهر كرمــان بــه صورتــی كــه در ذهــن 
مخاطــب، كلــوت شــهداد را تداعــی كنــد، صــورت 

   .پذیرفتــه اســت.

.   
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ــر  ــنتی ب ــان س ــت از پ ــا تبعي ــارم ب ــه ی چه گزین
اســاس طــرح فرا دســت )طــرح ســاماندهی و بهســازی 
ــرح،  ــن ط ــد.در ای ــی گردی ــان( طراح ــن كرم ــت كه باف
ــا پــان هــا  ســعی شــده فــرم نمــا و حجــم، منطبــق ب
ی معمــاری  و بــا بــه كارگيــری المــان هــا و عناصــر 

ــود. ــی ش ــان طراح ــی كرم ــاری بوم معم

گزینه ی ســه: گزینه ی ســوم بــا اســتفاده از خطــوط منحنی 
و بــا الهــام از تپــه هــای شــنی كویر وهندســه منحنی بنــا های 
تاریخــی  از جملــه  ارگ هــا و یخچــال هــا طراحی شــده اســت. 
انعطــاف پذیــری و حركــت ســيال از ویژگی هــای منحصر به 
فــرد ایــن گزینــه بــوده: تاكيــد بــر روی حــس حركــت بــاد و 
تــداوم و پيچــش آن در كل مجموعــه و طراحــی رواق هایــی 
بــا ســقف هــای مــواج و گنبــدی شــکل بــا رنــگ و مصالــح 
بومــی در خلــق پــروژه ای شــاخص و مانــدگار و بــا احتــرام 
بــه معمــاری ســنتی و جغرافيــای طبيعــی شــهر كرمــان بــه 
ــی و  ــات اقليم ــی خصوصي ــه تمام ــه ای ك صــورت مجموع
   .معمــاری ســنتی شــهر كرمــان را در خــود جــای داده باشــد.

.   
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آناليز سایت:

قرارگيــری پــروژه ، در محــل تقاطــع گذرهــای 
ــی  ــی ارتباط ــرقی غرب ــی و ش ــمالی جنوب ش
ــف محورهــای  ــم ، الگــوی تعری ــت قدی در باف
ــی  ــت و طراح ــرح باالدس ــاده در ط ــی پي اصل
پــروژه صــاروج را مشــخص نمــوده كــه 
شــکل گيــری بخشــی از پــروژه را بــه همــراه 

دارد.

بــه  كننــدگان  مراجعــه  ســواره  ارتبــاط 
ــدان  ــاده راه مي ــه و پي ــازار قلع ــه و ب مجموع
ــه  ــری دو طبق ــکل گي ــه ش ــه ب ــا توج ارگ ، ب
ــه،  ــاز منطق ــورد ني ــت م ــا ظرفي ــگ ب پاركين

تاميــن گردیــده اســت.   

و  پاركينــگ  از  عمــودی  ارتبــاط  همچنيــن 
ورودی هــا بــه ترازهــای فوقانــی و كاربــری 
ــرح ،  ــده در ط ــی ش ــش بين ــف پي ــای مختل ه
دارای اهميــت بــوده كــه در دیاگــرام ذیــل 

ــت.  ــده اس ــی گردی معرف

ــر  ــارس ب ــاروج پ ــروژه ص ــزی پ ــه ری برنام
ایــن اســت كــه پــروژه در دو" زون" ســاخته 
ــر  شــود. موقعيــت ایــن  "زون هــا" در تصوی

مجــاور  مشــخص مــی باشــد.
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ــس از طــی مراحــل انتخــاب طــرح  پ
ــذار  ــرمایه گ ــا و س ــط كارفرم توس
پــروژه ، و طــی مراحــل تصویــب 
ــرات  ــام تغيي ــتان و انج ــرح در اس ط
ارتفاعــی ، حجمــی و حيــاط هــای 
مركــزی بــر اســاس طــرح هــای فــرا 
ــا و  ــازمان ه ــای س ــت و اباغه دس
ــان  ــط در شــهر كرم ــات ذی رب مقام
ــيد. ــب رس ــه تصوی ــی ب ــرح نهای    .، ط
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مراســم كلنــگ زنــی رســمی پــروژه در اســفند مــاه 1391 و بــا حضــور ســرمایه گــذاران بيــن المللــی پــروژه و 
مقامــات اســتان برگــزار و اجــرای پــروژه آغــاز گردیــد.

ــت نامناســب  ــك ، و مشــخص شــدن وضعي ــروژه ، بعــد از انجــام آزمایــش هــای ژئوتکني ــی پ ــد اجرای در رون
و وجــود حفــره هایــی در زیــر اراضــی پــروژه بــه دليــل انبــاره هــای چــاه هــای خانــه هــای قدیمــی و غيــره،  
ــه  ــام و  در ادام ــه بســيار انج ــان و هزین ــا صــرف زم ــش ، ب ــت بســتر  و اجــرای زه ك ــم و تثبي مراحــل تحکي
فونداســيون پــروژه در زون یــك اجــرا شــد.  هــم اكنــون اجــرای دیوارهــای برشــی پــروژه و نصــب  اســکلت 

در مراحــل پایانــی مــی باشــد.  

  

.   
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اخبار

ــه  ــار 97 جامع ــریه به ــه در نش ــی ك ــاس تحليل براس
مهندســان مشــاور ایــران بــا عنــوان نقــش نهــاد دولــت 
ــاور  ــان مش ــغلی مهندس ــت ش ــن امني ــن رفت در ازبي
كشــور انجــام گردیــده، ســهم بودجــه عمرانــی ســال 
ــد  ــر از 5 درص ــور كمت ــه كل كش ــور از بودج 97 كش
مــی باشــد. بــه عبارتــی، از كل بودجه ســال 97 كشــور 
كــه بالــغ بــر 1195 هــزار ميليــارد تومــان مــی باشــد 
ــه بودجــه  ــارد تومــان ب ــر از  60 هــزار ميلي تنهــا كمت
ــن  ــت.در ای ــده اس ــاص داده ش ــی اختص ــای عمران ه
مقالــه تحليلــی، پيشــنهاد شــده كــه در شــرایط كنونــی 

اقتصــادی كشــور، بهتریــن فرصــت اســت تــا بــا انجام 
مطالعــات مهندســی برای كارهــای عمرانــی و زیربنایی 
كــه بودجــه بســيار كمتری نســبت بــه كارهــای اجرایی 
اجــرای  بــرای  الزم  خــوراک  اول،  وهلــه  در  دارد، 
كارهــای عمرانــی در زمــان مناســب فراهــم آیــد و در 
وهلــه دوم كــه بســيارهم مهــم اســت، از كوچــك شــدن 
و فروپاشــی مهندســان مشــاور كشــور كه بيــش از 90 
درصــد آن هــا را نيــروی انســانی تشــکيل مــی دهــد، از 

بحــران بيشــتر بيــکاری جلوگيــری شــود. 

ــل از ســایت انجمــن صادركننــدگان خدمــات  ــه  نق ب
فنــی و مهندســی كشــورو براســاس مطالعــات بانــك 
جهانــی و صنــدوق بين المللــی پــول)IMF(، چابك ترین 
و كندتریــن اقتصادهــای جهان معرفی شــده انــد. براین 
اســاس، 15 كشــور بــه عنــوان چابك تریــن اقتصادهای 
ــا را   ــه ه ــن رتب ــه باالتری ــد ك ــرده شــده ان ــان نامب جه
كشــورهای چيــن، فيليپين،كنيــا و هنــد دارنــد و از بيــن 
19 كشــور دارای كندتریــن اقتصــاد هــای جهــان، پنــج 
كشــوریونان، پرتقــال، اسلوونی،اســپانيا و ایــران ردیف 

هــای اول تــا پنجــم را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

همــکار مــا آقــای مهنــدس محســن كاظــم زاده 
بــازرگان كــه در ســال 1394 از طــرف ســازمان نظــام 
مهندســی اســتان تهــران بــه عنــوان مهنــدس نمونــه در 
رشــته تاسيســات مکانيکــی مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه 
ــش  ــس نق ــی )كنفران ــه علم ــت كميت ــه عضوی ــود، ب ب
مهندســين مکانيــك در ســاخت و ســاز شــهری( كــه به 
عنــوان معتبرتریــن همایــش مهندســين تاسيســات هــر 

ســاله برگــزار مــی شــود، در آمــده اســت.

.   

.   
.   

اخبار گزیده ی فصل
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ــایت rokhdadnama.com  تقویــم نمایشــگاهی  س
توليــدات تجــاری و بازرگانــی فصــل پایيــز را اعــام 

نمــوده اســت. 

ذیــًا تعــدادی از آنهــا كــه طــی روزهــای 11 مهــر تــا 
14 آذر برگــزار مــی شــوند، را مــی تــوان نــام بــرد: 

97/07/14

97/07/14

97/07/14

97/07/24

97/07/24

97/07/24

97/07/24

97/08/04

97/08/04

97/08/14

97/08/14

97/08/24

97/08/24

97/09/04

97/09/04

97/09/14

97/09/14

97/09/14

97/09/14

97/07/11

97/07/11

97/07/11

97/07/21

97/07/21

97/07/21

97/07/21

97/08/01

97/08/01

97/08/11

97/08/11

97/08/21

97/08/21

97/09/01

97/09/01

97/09/11

97/09/11

97/09/11

97/09/11

چهاردهمين دوره نمايشگاه بين المللی آب، تاسيسات آب و فاضالب تهران- 1397 

نوزدهمين دوره نمايشگاه صنايع مخابرات و اطالع رسانی )تلكام( تهران- 1397

سومين دوره نمايشگاه بين المللی شيالت ، آبزيان و صنايع وابسته تهران- 1397 

هجدهمين دوره نمايشگاه بين المللی صنعت  تهران- 1397 

شانزدهمين دوره نمايشگاه بين المللی ورزش و تجهيزات ورزشی تهران- 1397 

يازدهمين دوره نمايشگاه بين المللی فناوری ناتو  تهران-1397

نمايشگاه توانمنديهای مناطق آزاد تجاری و ويژه اقتصادی تهران -1397

هفدهمين دوره نمايشگاه بين المللی تاسيسات ساختمان و سيستمهای سرمايشی و
 گرمايشی تهران-1397 

سيزدهمين دوره نمايشگاه بين المللی کيف، کفش، چرم و صنايع وابسته تهران - 1397

هجدهمين دوره نمايشگاه بين المللی صنعت برق تهران-1397

چهاردهمين دوره نمايشگاه بين المللی معدن،صنايع معدنی، ماشين آالت و تجهيزات
 وابسته تهران-1397 

سيزدهمين دوره نمايشگاه بين المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران-  1397

سومين دوره نمايشگاه بين المللی محصوالت و فرآورده های پروتئينی حالل و صنايع 
وابسته تهران- 1397

هجدمين دوره نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی تهران - 1397

 دوازدهمين دوره نمايشگاه بين المللی صنعت آرد و نان  تهران -1397

بيست و چهارمين دوره نمايشگاه بين المللی ماشين آالت، مواد اوليه، منسوجات
 خانگی، ماشينهای  گلدوزی  و محصوالت نساجی و ايران  1397 

ششمين دوره نمايشگاه بين المللی پوشاک ايران  تهران-  1397 

پانزدهمين دوره نمايشگاه بين المللی ايران متافو،متالوژی)فوالد،صنايع 
معدنی،آهنگری،ماشين کاری ، قالب سازی و ريخته گری(  تهران-  1397 

 پنجمين دوره نمايشگاه صنعت بومی سايبری و زيستی  تهران-1397   

.   

تصحيح و پوزش :*

در صفحه10 شماره 8 بهار 1397، تاریخ صحيح افتتاح تاالر كيش، 1385 می باشد كه بدینوسيله اصاح ميشود

)انگليسی(   کمان    Arch/ کماندار   Archerدر صفحه41 شماره 8 بهار 1397،معادل های صحيح التين به شرح زیر می باشد.

 Archer       کماندار /Arc            فرانسه(     کمان(

Archer     کماندار /Arco          اسپانيائی(  کمان(

 Arciere    کماندار /Arco          ايتاليائی(    کمان(
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سيستم گرمایش از کف
هوتن احمدی
کارشناس مكانيک

ــف انجــام  ــه طــرق مختل ــاز ب ــش محــل ســکونت، از دیرب ــت گرمای ــش از كــف جه ــتفاده از روش گرمای اس
مــي گرفتــه اســت. بطــوري كــه رومــي هــا زیــر كــف 
محــل ســکونت را كانــال كشــي كــرده و هــواي گــرم 
را از آن عبــور مــي دادنــد و كــره اي هــا دود حاصــل 
ــد  ــور كن ــل از اینکــه از دودكــش عب از ســوخت را قب
ــع  ــروزه، در واق ــد. ام ــي دادن ــال م ــف انتق ــر ك از زی
بــا اختــراع سيســتم های هيدرونيــك و پمپ هــای 
انتقــال ســيال، سيســتم گرمایــش از كــف بــه  عنــوان 
یکــی از رایج تریــن شــيوه های مــدرن گرمایشــی 
ــط  ــن حــرارت فضاهــای مســکونی ، محي جهــت تأمي
ــد  ــداری ، واح ــای مرغ ــالن ه ــتخرها، س ــراف اس اط
ــای  ــالن ه ــرف، س ــتم ذوب ب ــی، سيس ــای صنعت ه
ــدا كــرده اســت.   ورزشــی و زميــن چمــن كاربــرد پي
ــا از  ــال گرم ــرای انتق ــه روش ب ــر س ــال حاض در ح

ــه داخــل فضــا وجــود دارد. ــن ب ــف زمي ك

ــل اینکــه هــوا نمی توانــد گرمــای زیــادی را در خــود نــگاه دارد روش هــوای گــرم، بــرای ســاختمان هــای  ــه  دلي ب
مســکونی مناســب نمــی باشــد و روش انتقــال گرمــا بــا 
جریــان بــرق نيــز فقــط زمانــی مقــرون  بــه  صرفــه اســت 
كــه قيمــت انــرژی الکتریکی كم  باشــد. در مقایســه با  دو 
روش ذكــر شــده، سيســتم گرمایــش بــا آب گــرم مقرون  
ــی  ــال های متوال ــل س ــن دلي ــه ای ــوده و ب ــه  ب ــه  صرف ب
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــر دني در سراس
ــرم  ــای آب گ ــوالً دم ــی معم ــتم گرمایش ــن سيس در ای
موجــود در لولــه هــا  بيــن 30 تــا50 درجــه ســانتيگراد 
مــی باشــد كــه درمقایســه بــا ســایر روشــهای موجــود، 20 
 تــا40 درصــد در مصــرف انــرژی صرفــه جوئــی می شــود. 
  Pex-Al-Pex   لولــه مــورد اســتفاده در این سيســتم از نــوع

یــا همــان لولــه پنج الیــه می باشــد. 

      1- گرمایش با هوای گرم.
      2- گرمایش با جریان الکتریسيته

    3- گرمایش با آب گرم.

گزارش

.   
.   
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مزیــت اســتفاده از ایــن نــوع لولــه در مقایســه 
ــد: ــی باش ــر م ــرح زی ــه ش ــر ب ــای دیگ ــه ه ــا لول  ب
تــك  هــای  لولــه  داخــل  بــه  اكســيژن  نفــوذ   -1
الیــه باعــث زنــگ زدگــی سيســتم موتــور خانــه 
الیــه  پنــج  لولــه  اجــرای  بــا  ولــی  شــود،  مــی 
عمــر  و  شــده  جلوگيــری  اكســيژن  نفــوذ  از 
 سيســتم موتــور خانــه و تاسيســات بــاال ميــرود.
لولــه. نــوع  ایــن  بــاالی  بســيار  عمــر  طــول   -2 
شــکل. حفــظ  و  پذیــری  انعطــاف   -3 
بــه   Pex-Al-Pex بــودن  مقــاوم   -4
بــاال. دمــای  ای  لحظــه  هــای   شــوک 
5- ضریــب افزایــش طولــی بســيار ناچيــز نســبت 

ــری از  ــت جلوگي ــك الیه.جه ــای ت ــر ه ــایر پليم ــه س ب
ــر اســت اجــرای سيســتم  ــی، بهت آســيب هــای احتمال
گرمایــش از كــف پــس از لولــه كشــی آبرســانی، 
ــر  ــد در نظ ــد. بای ــی باش ــات برق ــاب و تاسيس فاض
ــور، از  ــای گرمایشــی مذك ــه ه ــور لول ــه عب داشــت ك
ــه هــای دیگــر مجــاز نمــی  ــوار و از روی لول ــر دی زی
باشــد. قبــل از لولــه گــذاری بایــد كــف ســاختمان بــا 
عایــق مناســبی پوشــيده و محــل مناســبی بــرای قــرار 
گرفتــن كلکتــور گرمایــش در نظــر گرفتــه شــود. بهتــر 
اســت محــل نصــب لولــه هــا تــراز باشــد تــا گــردش 
ــه پمــپ  ــرد و ب ــه صــورت یکنواخــت انجــام پذی آب ب

ــود. ــار وارد نش ــز فش    .ني
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 مزایــای اســتفاده از سيســتم گرمایــش از کــف:
ــتان در  ــول زمس ــی در ط ــت و دائم ــرارت ثاب ــه ی ح 1-درج
ــد،  ــرار داری ــی كــه شــما ق نزدیکــی كــف ســاختمان و در محل
وجــود خواهــد داشــت . ایــن شــرایط، حالــت بســيار دلپذیــری 
اســت كــه در آن، محيــط اطــراف پــا گــرم بــوده و هــوای مــورد 
تنفــس گرمــای زیــادی نداشــته باشــد. پروفيــل دمایــی سيســتم 
ــت. ــك اس ــيار نزدی ــده آل بس ــل ای ــه پروفي ــی ب ــش كف  گرمای
ــر  ــورت ه ــاختمان، در ص ــف س ــاد ك ــرم زی ــت ج ــه عل 2-ب
گونــه قطــع بــرق و یــا عوامــل دیگــر كــه باعــث توقــف 
ــدن  ــرد ش ــان س ــدت زم ــد،  م ــزی باش ــی مرك ــرارت ده ح
ــد  ــی باش ــها م ــایر روش ــر از س ــی ت ــيار طوالن ــان بس آپارتم
ــا  ــد ت ــی كش ــول م ــی ط ــدت زمان ــدا م ــتم ابت ــن سيس . در ای
ــس  ــی پ ــد ، ول ــوب برس ــرارت مطل ــه ح ــه درج ــن ب ــف زمي ك
ــری در  ــات ت ــورت باثب ــه ص ــرارت ب ــن ح ــدن ای ــرم ش از گ
ــت .  ــد گرف ــرار خواه ــورد اســتفاده ق ــدت زمســتان م  طــول م
3-بــه علــت قــرار گرفتــن ایــن سيســتم در داخــل زميــن، فضای 
ــن  ــت. ای ــرار خواهــد گرف ــار ســاكنان ق آزاد بيشــتری در اختي
ــا  ــاق خوابهــای ب ــر و ات امــر بخصــوص در واحدهــای كوچکت

   .فضــای محــدود ، ملمــوس تــر خواهــد بــود
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ســاختمان  کــف  از  گرمایــش  معایــب 
می شــود: زیــر  مــوارد   شــامل 
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــتم، ب ــن سيس ــای ای ــش مزای 1- در بخ
شــد كــه پيوســتگی شــار گرمایــی در آن، مانــع از هــدر 
رفــت انــرژی و مصــرف ســوخت شــده و اســتفاده از آن هــا 
ــرود،  ــن ب ــتگی از بي ــن پيوس ــر ای ــا اگ ــد. ام ــه می كن را توجي
ــدن  ــرم ش ــرای گ ــده و ب ــرد ش ــی س ــتم های گرمایش سيس
مجــدد آن الزم اســت كــه انــرژی و زمــان بيشــتری مصــرف 
ــرژی  ــت ان ــدر رف ــه ه ــت ب ــن اس ــوع ممک ــن موض ــود. ای ش
ــم  ــرایطی فراه ــدرن، ش ــاختمان های م ــود. - در س ــر ش منج
ــه آب و گاز  ــوط ب ــی های مرب ــه كش ــه لول ــه كلي ــود ك می ش
و همچنيــن ســيم كشــی های بــرق و تلفــن از كــف ســاختمان 
ــن  ــا پایي ــف ی ــی مختل ــرایط محيط ــت ش ــد. تح ــور می كنن عب
آمــدن عمــر مفيــد ســاختمان، ممکــن اســت ایــن سيســتم های 
ــه  ــاز ب ــه كشــی و ســيم كشــی دچــار مشــکل شــوند و ني لول
ــاختمان  ــف س ــش از ك ــتم گرمای ــد. سيس ــته باش ــر داش تعمي
مانــع از تغييــر كــف و انجــام تعميــرات ســاختمانی می شــود. 
ــن دو  ــه ای ــه شــود ك ــی در نظــر گرفت ــد تمهيدات ــن، بای بنابرای

ــد. ــدا نکنن ــا هــم تداخــل پي    .مــورد ب
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مشخصات طرح

ســایت پــروژه، زمينــی بــه مســاحت حــدود 4100 متــر مربــع )ابعــاد حــدوداً 
50 × 80( در خيابــان 16 آذر، رو بــه روی ســاختمان دانشــکده فنــی دانشــگاه 
تهــران واقــع شــده اســت.  برنامــه طــرح، ســه ســاختمان، بــا مجموعــه زیربنای 
حــدود 16000 متــر مربــع را تعييــن نمــوده اســت. در برنامــه ریــزی فيزیکــی، 
لفــاف ســاختمانها و تعــداد طبقــات مشــخص شــد و ریــز فضاهــای مــورد نيــاز 

در هــر ســاختمان در اختيــار مشــاوران قــرار گرفــت.

در بهمــن 96، دانشــکده ی مهندســی عمــران دانشــکده هــای فنــی 
ــی«  ــکده فن ــان دانش ــاد حامي ــکاری »بني ــا هم ــران ب ــگاه ته دانش
ــی  ــذاری طراح ــه واگ ــدام ب ــدود اق ــابقه ای مح ــزاری مس ــا برگ ب
ــران  ــی عم ــکده مهندس ــد دانش ــاختمان جدی ــاری س ــی معم مفهوم
ــاور  ــان مش ــراه مهندس ــه هم ــك ب ــاور آت ــين مش ــود. مهندس نم
ــن  ــه ای ــارس  ب ــان پ ــش جه ــم ونق ــوان، ارگ ب ــران آرک، ت ای
ــين  ــان، مهندس ــدند و در پای ــوت ش ــی دع ــی مفهوم ــابقه طراح مس
ــد.  ــاص ده ــود اختص ــه خ ــه اول را ب ــت رتب ــك توانس ــاور آت مش

گسترش کانسپت طرح مسابقه در مقیاس کالن و طرح توسعه دانشگاه تهران

.   

ژيال نوروزی
کارشناس ارشد معماری

گزارش
طراحــی  مســابقه 
ــکده  ــی دانش مفهوم
ــس  ــران پردی ی عم
دانشــکده هــای فنــی 
تهــران دانشــگاه 
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ایــده هــای طراحــی و ویژگيهــای کالبــدی طرح

ــران،  ــع توســعه دانشــگاه ته ــا طــرح جام ــی ب هماهنگ
یکــی از ویژگــی هــای اصلــی در طراحــی ســاختمان بــوده 
ــای  ــوده ه ــاور، ت ــن مش ــنهادی ای ــرح پيش ــت. در ط اس
ســاختمانی مســتقل از زميــن جــدا شــده انــد تــا زندگــی 
شــهری در آنهــا جریــان یابــد. ارتبــاط ایــن تــوده هــا در 
ــطح  ــری در س ــن و دیگ ــل زمي ــی از داخ ــطح، یک دو س
ميانــی بــه شــکل باغهایــی در طبقــات ایجــاد شــده اســت. 
بــه ایــن ترتيــب، الیــه ای افقــی و بينابينــی پيوســت بيــن 
ــای  ــال، فض ــن ح ــت و در عي ــتقل اس ــاختمانهای مس س

ــاط دانشــجویان را ایجــاد كــرده اســت. تعامــل و ارتب

ایــن طــرح معمــاری مبتنــی بــر اســتقال اجــزا و جدایــی 
آنهــا شــکل گرفتــه اســت  هســتی مســتقل خــود را دارد و 
در یــك صفحــه ی هســتی شناســی افقــی، در كنــار اشــياء 
دیگــر در ارتبــاط بــا آنهــا و در زیــر مجموعــه آنهــا قــرار 
ــه ای”  ــق” تک ــر منط ــاری ب ــن معم ــان ای ــرد. زب ــی گي م
ــزرگ در  ــای ب ــه ه ــه تک ــه ای ك ــه گون ــت، ب ــتوار اس اس
كنــار هــم ســوار مــی شــوند و بــه محصــول نهایــی شــکل 
ــش  ــش و تن ــاس آفرین ــر اس ــا ب ــاری م ــد. معم ــی دهن م
فضایــی ميــان عناصــری همچــون تــوده های ســاختمانی 
فضاهــای داخلــی ، جزئيــات ســطوح و زميــن شــکل گرفته 

اســت . 

روشــهای آموزشــی فعــال ،دانشــجویان را از شــکل 
انفعالــی خــارج كــرده و از طریــق تعامــل بــا محيــط 
ــه، فضایــی بــرای خاقيــت بــه وجــود مــی آورد.  وتجرب
تدریــس تعاملــی در مقابــل تدریــس كاســيك كــه مبتنــی 
بــر نظــارت و تحدیــد، اقتــدار و تســلط اســت قــرار دارد. 
در ایــن ســاختمان بــرای ایجــاد فضــای آمــوزش تعاملــی 
از كانســپت رایانــش ابری )cloud computing( اســتفاده 
شــده اســت. بــه ایــن ترتيــب منابــع مشــهود دانشــگاه مثل 
فضــا و كاســها و منابــع نامشــهود دانشــگاه مثــل دانــش 
ــان و  ــر زم ــاز، در ه ــب ني ــر حس ــاتيد، ب ــوزش اس و آم

   .مــکان در اختيــار هــر كاربــر قــرار خواهــد گرفــت.
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ــی شــده اســت كــه فضــای تعامــل در كليــه طبقــات در كنــار كاس هــا ودر مجــاورت فضــای    . ــش بين پي
راهروهــا وفضــای بــاز ميانــی )void( بــا رویکــرد فضــا هــای جمعــی بــرای اســتفاده دانشــجویان از سيســتم 
رایانــش ابــری بــه وجــود آیــد. اســتفاده از دیوارهــای جداســاز متحــرک مابيــن كاســهای مجــاور، امــکان 

تركيــب آنهــا را فراهــم كــرده و فضایــی منعطــف و ســيال ایجــاد مــی كنــد. 

فضاهای تعامل در باغ طبقه چهارم
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پردیــس مركــزی دانشــگاه تهــران بــه عنــوان اوليــن دانشــگاه كشــور پــس از دارالفنــون، دارای اهميتــی تاریخــی 
و فرهنگــی در ایــران اســت. همچنيــن ایــن دانشــگاه بــه عنــوان دانشــگاه مــادر در كشــور، مرجعــی بــرای ســاخت 
و ســازهای دانشــگاهی پــس از خــود بــوده و خواهــد بــود در مقــام تهيــه ی طــرح توســعه ایــن دانشــگاه تاثيــر 
گــذار، ویژگيهــای اصلــی و ســبکی دانشــگاه از ابتــدا در افــق دیــد طراحــان حاضــر بــوده اســت. ایــن ارتبــاط در 
ســطح اول در كانســپتهای طراحــی، بــا توجــه بــه فرمهــای هندســی ســاده و شــکوهمند و ایجــاد طرحــی پویــا 
ــن  ــای شــاخص بناهــای موجــود، ای ــا اســتفاده از المانه ــاش شــده ب ــرار شــده اســت. و در ســطح دوم ت برق

ارتبــاط در ذهــن مخاطــب بــا تداعــی عناصــر دانشــگاه، تثبيــت گــردد.

معمــاری دانشــکده ی عمــران مــی 
و  ســازه  درس  كاس  خــود،  بایــد 
ســازه  رو  ایــن  از  باشــد،  تاسيســات 
ــی  ــوای درون ــانگر محت ــا ، نش ــان بن نمای
ــه ی  ــه منزل ــا ب ــات بن ــت. تاسيس آن اس
ــز  ــات بخــش مجموعــه ني شــریانهای حي
بــه شــکلی نمایــان، خــود را بــه عناصــر 
ــاند. ــی رس ــاری م ــتقل معم ــزا مس و اج

فضاهای تعامل در پیلوت طبقه همکف
.   

.   
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مقایسه رواق ورودی دانشکده ادبیات با رواق ضلع شمالی طرح

نمای جنوب شرقی از خیابان شانزده آذر

مقایسه پل ورودی کتابخانه مرکزی و پل ورودی از محوطه به ضلع شمالی طرح
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تاثير هنر دینی در ایران دوره قاجاریه -  نسترن محمود صنايع

کارشناس مترجمی
زبان  انگليسی 
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تاثيــر هنــر اروپایــی در نقاشــی ایرانــی از دوره صفویــه 
ــای دوره  ــد. دیوارنگاره ــاز گردی )880-1114هـــ.ش( آغ
صفویــه نشــان دهنده ی عاقمندی بســيار برای اســتفاده 
ــی  ــر دین ــوزه هن ــوص در ح ــه خص ــی ب ــر اروپای از هن
اســت. در ایــن دوره، ارامنــه آثــار هنــری را از مرزهــای 
تركيــه بــا خــود آورده و در اصفهــان دوره شــاه عبــاس 
اول )965-1007هـــ.ش(  ســکنی گزیدنــد تا این آثــار را از 
تاخــت وتــاز تركهــا حفــظ نماینــد. بازرگانــان ارمنــی كــه 
بــه اروپــا ســفر كــرده بودنــد، آثــار هنــری بســياری را 
باخــود آوردنــد و بســياری از ایــن آثــار در مــوزه وانــك 
در جلفــا در حومــه اصفهــان هنــوز درمعــرض نمایــش 
قــرار دارد. ایــن نقاشــيها شــامل تصاویــری از صــورت 
و پيکــره هــا، منظــر و زندگــی بــه ســبك رنســانس ایتاليــا 
مــی باشــد. نقاشــيهای رنــگ روغــن اغلــب بــر روی بــوم 
و بــا مذاميــن مذهبــی، تصاویــری از حضــرت مســيح)ع( 
و مریــم مقــدس)س( مــی باشــد كــه توســط بازرگانــان 
ــپس  ــد و س ــداری ش ــی و خری ــا نقاش ــی در اروپ ارمن
توســط آنهــا بــه كليســاهای اصفهــان اهــدا گردیــد.  در 
ــر  ــذار ب ــای تاثيرگ ــه ه ــه نمون ــيها ب ــن نقاش ــت، ای نهای
هنرمنــدان ایرانــی مبــدل گردیــد و بــه آنهــا در آشــنایی با 
روشــهای جدیــد و بــه ویــژه نقاشــی رنــگ روغــن روی 
بــوم كمــك شــایان توجهــی نمــود. بــه عــاوه، دیوارهــای 
كليســاها كه در دوره صفویه ســاخته شــده بودنــد، مانند 
كليســای بيــت الحــم ، كليســای اعظــم وانــك و كليســای 
گئــورگ بــا نقاشــيهای روی دیــوار با مضامينــی از جمله 
ــدس)س( و روز  ــم مق ــيح)ع(، مری ــرت مس ــی حض زندگ

قيامــت نقاشــی شــدند. 

نمونــه ای از دیــوار و ســقف نــگاره ها، در كليســای اعظم 
وانــك قــراردارد كه منســوب بــه هنرمنــدی ارمنی-ایرانی 
بــه نــام »مينــاس« اســت كــه در نيمــه اول قــرن هفدهــم 
ــه  ــاس در دوران كودكــی ب ــواده مين ــا آمــد.  خان ــه دني ب
شــهر حلــب در ســوریه نقــل مــکان كــرده بودنــد تــا او 
بــه تحصيــل هنــر اروپایــی بپــردازد. پــس از بازگشــت به 
اصفهــان، وی مامــور شــد تــا دیــوار نــگاری قصرهــا و 
خانــه هــای بازرگانــان را بــر عهــده گيــرد و بــه ریاســت 
ــد.  ــت الحــم منصــوب گردی ــوار كليســای بي نقاشــان دی

دیوارهــای كليســا شــاید در دهــه 1640م )1018هـــ.ش( 
نقاشــی شــده باشــد. از آنجــا كــه روش مــورد اســتفاده 
و بســياری از تصاویــر نقاشــی شــده در كليســای بيــت 
الحــم و كليســای اعظــم وانــك بــه یکدیگــر شــباهت دارند، 
بــه نظــر مــی رســد دیوارهــای كليســای وانك نيز توســط 
مينــاس نقاشــی شــده باشــد. همــان طــور كــه در تصویر 
شــماره 1 دیــده مــی شــود، افــراد نقاشــی شــده جامــه 
هایــی بــه رنــگ ســبز، قرمــز و قهــوه ای بــه ســبك رومی 
ــه مــی باشــند. فرشــتگان دارای  ــا برهن ــن داشــته و ی بت
ــيح)ع(  ــدس)س( و مس ــم مق ــر مری ــوده و تصاوی ــال ب ب
بــا هالــه هایــی طایــی رنــگ در پشــت ســر نشــان داده 
شــده انــد. خداونــد در بخــش فوقانــی طاقچــه و به شــکل 
مــردی كهنســال بــا محاســن بــه تصویــر كشــيده شــده 
كــه ردایــی بــه ســبك رومــی و بــه رنــگ قرمــزو ســبز بر 
تــن دارد و در ميــان ابرهــا و نــور نشســته اســت. هنرمند 
نــوع پوســت و شــکل بــدن زیــر لباســها را بــه كمــك نــور 
و رنگهــای مختلــف و ســه بعــدی بــودن تصویــر را بــه 
كمــك رنگهــای پــس زمينــه و منظــر پشــت تصاویــر، القا 

مــی نمایــد.

یکــی از مشــخصه هــای جالــب ایــن نــگاره هــای دیــواری 
ــبك  ــه س ــه ب ــت ك ــدس اس ــاب مق ــتانهای كت ــل داس نق
اروپایــی نقاشــی شــده و بــا نقــش و نگارهــای اســليمی 
غيــر تصویــری بــه رنگهــای طایــی و آبــی محــاط شــده 
اســت. تصاویــر و نقــش و نگارهــای اســامی هــردو بــا 
مهــارت و بــا تســلط كشــيده شــده و دارای هماهنگــی و 
تــوازن مــی باشــند. درحقيقت، همــکاری هنرمنــدان ارمنی 
و مســلمان بــا یکدیگــر موجــب خلــق چنيــن اثــر هنــری 
متعالــی گردیــد كــه نــه تنهــا از نظــر تاریخــی غيرمعمــول 
ــده  ــان دهن ــه نش ــت ك ــی اس ــن مدرك ــه اولي ــت، بلک اس
نقاشــی تصویــری بــا مضمــون دینــی بــه همــراه نقــش و 
نگارهــای غيــر تصویــری اســامی دركنــار آن مــی باشــد 
كــه توســط هنرمنــدان مســلمان در ایــران انجــام گردیــده 
اســت. در دوره صفویــه ایــن شــيوه نقاشــی در مســاجد 
یــا دیگــر اماكــن مذهبی مــورد اســتفاده قــرار نمــی گرفت، 
ولــی در دوره قاجاریــه اســتفاده از ایــن ســبك نقاشــی در 

اماكــن متبركــه بســيار مــورد توجــه بــوده اســت. 
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ــا مناظــر در برخــی اماكــن  تصاویــری كــه از طبيعــت بيجــان ی
متبركــه بــه شــکل كاشــيکاری یــا نقاشــيهای روی دیــوار وجــود 
دارد، جنبــه تزیينــی دارد. پيش از دوره قاجاریه، الگوهای هندســی 
و عربــی در اماكــن مقــدس مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت، امــا 
ــت  ــل ممنوعي ــه دلي ــامی ب ــن اس ــر در اماك ــتفاده از تصوی اس
اســتفاده از تصاویــر در مســاجد غيرمعمــول بــه نظــر می رســيد. 
هنرمنــدان دوره قاجاریــه بــرای اوليــن باردرایــران ایــن ممنوعيت 
را بــه چالــش كشــيدند. ایــن تصاویــر دوره جدیــدی در تاریخ هنر 
دینــی در ایــران ایجــاد نمــود. تعــداد قابــل توجهــی از هنرمندانــی 
كــه بــه هنركاشــيکاری، حجــاری و نقاشــی روی دیواربا اســتفاده 
از بخشــهای تصویــری و حاشــيه ای بــه شــيوه ای ســنتی مــی 
پرداختنــد، بــه ســبك جدیــد اروپایــی یعنــی اســتفاده از مجمســه 
ــد.  ــقف روی آوردن ــوار و س ــزی دی ــش مرك ــر در بخ و تصاوی
ــادر مــی  ــه ذهــن متب ــن برداشــت را ب ــاری ای ــن آث ــه چني مطالع
نمایــد كــه حکمرانــان قاجاریــه و دیگــر كارگــزاران، هنرمنــدان را 
بــه اســتفاده از ســبك اروپایــی و اســتفاده از تصاویــر در بخــش 
مركــزی مجبــور می نمودنــد و از الگوهــای غير تصویــری ایرانی 
ــره مــی  ــن به ــرای تزیي ــا و حاشــيه كار و ب ــاره ه ســنتی در كن
جســتند. بهتریــن نمونــه بــرای تابلوهــای كاشــيکاری، در دیــوار 
داخلــی مقبــره شــاه عبدالعظيــم، در شــهر ری در جنــوب تهــران، 
قابــل مشــاهده اســت، بصورتــی كــه تصاویــر مســاجد و طبيعــت 

بيجــان درميــان نقــش و نگارهــای عربــی قــرار گرفتــه اســت. 
تصویر شماره 1

منسوب به میناس، دیواره نگارهای موجود در کلیسای وانک در اصفهان.
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تصاویــر و پرتــره هــای پيامبــر)ص( و امامــان)ع( از 
دیگــر گروههــای نقاشــيهای دینــی بــه شــمار مــی رونــد. 
ـ.ش(  در اواخــر دوره قاجاریــه ثانــی الملك)1192-1244ه
رئيــس نقاشــان دربــار ناصرالدیــن شــاه، دو تصویــر از 
پيامبــر)ص( و امــام علــی)ع( نقاشــی نمــود بصورتــی كــه 
نــوری جلــوی صــورت آنهــا بــه تصویــر كشــيده اســت. 
ــد  ــی)ع( همانن ــام عل ــر)ص( و ام ــر از پيامب ــن تصاوی ای
ــا  ــال ب ــی ميانس ــا مردان ــت؛ آنه ــنتی اس ــيهای س نقاش
محاســن نشــان داده شــده انــد كــه عمامــه ســبز روشــن 
كه نشــانگر تقدس آنهاســت، بر ســر داشــته و لباســهایی 
ــه  مشــابه روحانيــون قــرن نوزدهــم بــه تــن دارنــد. هال
نــور بجــای تاثيــر بــر صورتشــان، بــه دایــره ی طایــی 
نورانــی در پشــت ســر آنهــا تبدیــل شــده اســت. ایــن دو 
تصویــر احتمــاالً مدلهــای اصلی شــاگردان ثانــی الملك و 
دیگــر هنرمنــدان دوره قاجاریــه بــه حســاب مــی آمدنــد. 

تقریبــاً تمامــی تصاویــر كشــيده شــده از پيامبــر)ص( و 
امامــان)ع( در ایــن دوره شــبيه یکدیگــر بودنــد؛ مردانــی 
بــا محاســن كــه عمامــه ســبز بــر ســر، پوســتی ســفيد، 
ابروهــای بادامــی وچشــمانی درشــت دارنــد. بــرای 
تشــخيص هــر كــدام، هنرمنــد مــی بایســت نــام پيامبــر 
یــا امــام را روی كار مــی نوشــت یــا از نشــانه ای بــرای 
ایــن منظــور اســتفاده مــی نمــود. بــه عنــوان مثال، ســمبل 
امــام علــی)ع( شمشــير دو لبــه ایشــان بــود؛ امــام رضا)ع( 
ــی  ــا گاه ــد ی ــی ش ــان داده م ــك آهونش ــا ی ــواره ب هم
تصویــری از یــك مــکان مقــدس در شــهر مشــهد همــراه 
او نقاشــی مــی شــد)تصویر شــماره 2(.  امــام حســين)ع( 
بــا كاه خــود یــا صورتــی خونيــن نشــان داده می شــد تا 
تاكيــدی بــر بــی گناهــی وی و شــهادتش باشــد )تصویــر 

شــماره 2(.

خلق شــخصيتهای دینــی درآغــاز دوره قاجاریه بــا دوره 
پایانــی آن متفــاوت اســت و ایــن تفــاوت، بــه طــور خاص 
در نــوع پوشــش آنها مشــاهده می شــود. در آغــاز دوره، 
اغلــب تصاویردینــی ماننــد تصویــر حضــرت یوســف)ع( 
ــر  ــاج ب ــن و گاهــی ت ــر ت ــا لبــاس ســلطنتی قاجــاری ب ب
ســر نشــان داده مــی شــده، درحالــی كــه در اواخــر دوره 
قاجاریــه تصاویــر لباســهای افراد مقــدس بــدون تزیين و 

ســاده بــه تصویــر كشــيده مــی شــد تــا مبــرا بودنشــان 
از پيوندهــای ســلطنتی و مردمــی بودنشــان نشــان داده 
شــود. ایــن تفــاوت در پوشــش، نشــانگر تغييــر فرهنــگ 
و عقایــد مذهبــی ایرانيــان اســت. بطــور كلــی درپــی ایــن 
ــی  ــر كار م ــه ت ــر دوره آزادان ــدان اواخ ــد، هنرمن فرآین
كردنــد و تمایــل زیادی بــرای نشــان دادن معمولــی بودن 
ــش، و  ــی آالی ــا اســتفاده از لباســهای ســاده و ب ــراد ب اف
زندگــی ســاده طبقــه متوســط و پایيــن از خود نشــان می 

دادنــد. 

ــت  ــه روای ــه ب ــد ك ــود دارن ــز وج ــی ني ــر روایت تصاوی
رویدادهــای مذهبــی یــا افســانه پرداختــه انــد، ماننــد آنچه 
ــای فرشــته  ــا حمایته ــان، جنگهایشــان ی ــی امام از زندگ
ــيکاری در  ــت. در كاش ــده اس ــت ش ــا روای ــی از آنه اله
بــازار نزدیــك شــاه عبدالعظيــم در شــهر ری، حضــرت 
ابوالفضــل)ع( در جنــگ كربــا بــه تصویــر كشــيده شــده 
اســت)تصویر شــماره 3(. ایــن جنــگ تراژیــك در كربــا، 
معمــول تریــن موضــوع بــه شــمار مــی رود. ایــن تصویر 
از حضــرت ابوالفضــل)ع( بــه صــورت كاشــيکاری دیــده 
نمــی شــود، بلکــه تصویــری از او در حاليکــه بــر پشــت 
اســب نشســته و پرچــم ســبزی كــه روی آن آیــه ای از 
قــرآن نوشــته شــده در دســت دارد، دیــده مــی شــود. بــه

تصویر شماره 1
منسوب به میناس، دیواره نگارهای موجود در کلیسای وانک در اصفهان.

تصویر شماره 2
هنرمند ناشناس، فرشهای آویزان در یک غار در زیارتگاه بی بی شهربانو، شهرری.
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ــد ترجيــح داده  نظــر مــی رســد كــه هنرمن
ــدس خــون  ــرس و تق ــدگان را در ت ــا بينن ت
حضــرت ابوالفضــل)ع( غوطــه ور نســازد. 
دوره  بــه  مربــوط  نقاشــيهایی  چنيــن 
صفویــه اســت و صحنــه هــای جنــگ، 
نشــانگر عظمــت آن بــود و همــدردی و 
ترحــم بــرای قهرمــان یــا قهرمانــان را بــر 
ــد از  ــال، هنرمن ــر ح ــه ه ــت. ب ــی انگيخ م
نشــانه هایــی بــرای جلــب توجــه مســتقيم 
بيننــده بــه صحنــه ی خــاص اســتفاده مــی 
كنــد. بــه عنــوان مثــال، در كاشــيکاری كــه 
ــده  ــان داده ش ــماره 3 نش ــر ش در تصوی
اســت، نــام رودخانــه نوشــته شــده اســت، 
ــری  ــادی كوی ــانه ی آب ــل نش ــان نخ درخت
ــق،  ــه در اف ــرار گرفت ــای ق ــت و چادره اس
نشــانگر مجاهــدان و یــاران امام حســين)ع( 
ــد  اســت كــه در انتظــار آب هســتند. هنرمن
ــای  ــل و چادره ــان نخ ــی درخت ــا نقاش ب
ــپکتيو  ــه، از پرس ــت صحن ــك در پش كوچ
اســتفاده نمــوده،  ولــی بــه نظــر نمــی رســد 
در طراحــی آناتومــی دقيــق انســان از تبحر 

ــد. ــوده باش ــوردار ب ــی برخ كاف

موسســين اماكــن متبركــه یــا افــرادی كــه 
در بازســازی و توســعه زیارتگاههــا نقــش 
ــی  ــات نقاش ــز از موضوع ــد ني ــته ان داش
ــی  ــوند. دو نقاش ــی ش ــوب م ــی محس دین
دیــواری از شــاهزاده هما نواب و شــاهزاده 
ــين  ــه از موسس ــواب ك ــه ن ــرت الدول نص
راهــروی اصلــی زیارتــگاه و ســازنده طــاق 
ســنگی آن در ســال1244هـ.ش بــه شــمار 
مــی رونــد، در امامــزاده داوود وجــود دارد. 
ایــن تصاویــر چنــان واقعــی بــه نظــر مــی 
ــی از روی  ــوان آن را كپ ــی ت ــه م رســند ك
ــر  ــماره 4(. ه ــت)تصویر ش ــها دانس عکس
دو تصویــر بــا لباســی ســاده و بــدون 
تزیينــات و جواهــرات كه نشــانه شــخصيت 
ــود كشــيده شــده  شــاهزادگان قاجــاری ب
انــد. بــه نظــر می رســد كــه مدلهــا اســتفاده 
ــتفاده از  ــل اس ــه دلي ــاده را ب ــاس س از لب
تصاویرشــان در زیارتــگاه مقــدس ترجيــح 
دادنــد. اگرچــه زنــان از نشــان دادن موهای 
خــود در مســاجد یــا اماكــن مقــدس پرهيــز 
مــی كردنــد، ولــی در تصویــر مذكــور، 

موهــای جلویــی شــاهزاده همــا نــواب

تصویر شماره 3
هنرمند ناشناس، کاشیکاری در بازاری در مجاورت زیارتگاه شاه عبدالعظیم، شهرری.
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مطابــق مــد آن زمــان، بــه  تصویــر كشــيده شــده اســت. 
ــه هــای زندگــی افــراد  پيکرنگارهــای روایتــی بيانگــر جنب
بــا ایمــان بــود. بــه عنــوان مثــال، برجســته كاریهــای روی 
ــم، زارعيــن، كارگــران  ــگاه شــاه عبدالعظي ســنگ در زیارت
ــان  ــف نش ــف مختل ــام وظای ــال انج ــربازان را در ح و س
مــی دهــد. همچنيــن در زیارتــگاه بــی بــی شــهربانو 
ــگار بســيار زیبایــی وجــود بــود كــه گروهــی از  دیــوار ن
ــی  ــان م ــا نش ــال دع ــوان را در ح ــران ج ــوان و دخت بان
دهد)تصویرشــماره 5(. محيــط زیارتــگاه نيــز بــه ســادگی 
مقبــره آن اســت. هنرمنــدی ناشــناس، تصاویــری از بانوان 
بــا چــادر ســياه بلنــد كــه تمامــی بــدن آنــان را پوشــانده و 
ــوده و روی  ــگ ب ــه ســفيد رن بخــش كوچکــی از چــادر ك
صورتشــان را پوشــانيده، ترســيم كــرده اســت.  ایــن نــوع 
پوشــش زنــان در اماكــن عمومــی در دوره قاجاریه بســيار 
معمــول بــود. زنــان نمازهــای خــود را یــا از بــر یــا از روی 
كاغــذی كــه آویــزان شــده بــود مــی خواندنــد و دختــران 
كوچــك در هنــگام نمــاز خوانــدن بــا آنهــا همراهی كــرده یا 
در اطــراف آنهــا حضور داشــتند. یکــی از بانــوان درحاليکه 
زانــو زده اســت و چــادر خــود را بــاز كــرده، بــه بيننــدگان 
نــگاه مــی كنــد. هنرمنــد بــا اســتفاده از رنگ و ســایه ســعی 
ــی  ــد، اگرچــه طــرح كل ــا نمای دارد حــس ســه بعــدی را الق
نيــز ســعی در ترســيم ایــن تصاویــر دارد. نگاره ها شــامل 

ســه یــا چهــار رنــگ محــدود مــی باشــند. 

همچنيــن بــا توجــه بــه تصاویــر قدیمــی كــه در كليســاهای 
ارمنســتان دیــده مــی شــود، مــی تــوان دریافــت كــه 
هنرمنــدان ایرانــی دوره قاجاریــه از روشــی غيــر متعــارف 

در ســاختار اســامی اســتفاده 
درایــن روش،  نمودنــد.  مــی 
تصاویــری بــه ســبك اروپایــی 
از  بخشــی  مركــزی  نقطــه 
دیــوار یــا ســقف را تشــکيل 
مــی داد و الگوهــای هندســی و 
عربــی بــه عنــوان قــاب دورتــا 
دور بخشــهای تصویــری را در 
ــب  ــن ترتي ــت بدی ــی گرف ــر م ب
ــنتی  ــن س ــا و مزامي ــگاره ه ن
ــمبيك  ــی س ــا معان ــامی ب اس

ــد. ــگ ش ــاص كمرن    .خ
تصویر شماره 4

هنرمند ناشناس، دو پرتره از شاهزاده هما نواب و شاهزاده
 نصرت الدوله نواب، احتماالً سال1244هـ.ش ،دیوارنگار،

 زیارتگاه امامزاده داوود. 

تصویر شماره 5
هنرمند ناشناس، زنان در حال نمازخواندن، تاریخ نامشخص، دیواره نگار،

 زیارتگاه بی بی شهربانو، شهر ری. 
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ــی-  ــادی بخــش پول ــت »رشــد ناع ــث را از وضعي بح
مالــی شــروع می كنــم. رشــد ناعــادی بخــش مالــی یعنــی 

چــه؟ پيــش از پاســخ، یــادآور شــوم كــه:

1( پاسخ باید اساساً جنبه ی كمی داشته باشد؛

 2( پاســخ نمی توانــد بــه »كميــت« و شــاخص مقــداری« 
قاطعــی، بــه عنــوان مــرز تعييــن كننــده ی ناعــادی بــودن 

)یــا »غيرعــادی« بــودن(، اشــاره كنــد؛

ــه ی كل  ــد در زمين ــاخصی باش ــد ش ــت بای ــن كمي 3( ای
مقــدار ارزش معامــات یــا جابه جایی هــای پولــی و مالــی 
در نظــام بانکــی- مالــی- اعتبــاری در كل اقتصــاد )كــه 
البتــه بــه جــز بخــش هــای توليــدی، شــامل مؤسســات 

ــود(؛ ــی می ش ــی و غيربانک ــی بانک ــی و مال پول

4( ایــن بحــث و ایــن كميــت بایــد بــی اســتثناءِ فعاليت هــا 
و سياســت های بانــك مركــزی و خزانــه داری كل و 
ارگانهــای پولــی و مالــی وابســته را در كشــور )كه شــکل 
و چگونگــی كاركــرد آن در كشــورهای مختلــف تفــاوت 

دارد( در بــر بگيــرد؛

ــا )و  ــزان بدهی ه ــون مي ــی چ ــد متغيرهای ــخ بای 5( پاس

وام هــا(، انــواع نرخ هــای پولــی و مالــی دولتــی و جــز آن 
را در محــور بحــث قــرار دهــد؛

6( بجــز كميت هــا، بایــد متغيرهــای »كيفــی« نيــز ماننــد 
چگونگــی كنــش و واكنــش بــازار، التهاب هــای اجتماعــی 
و سياســی، موضــوع بســيار مهــم فســاد اداری- مالــی. 
ســرعت متغيــر در عناصــر كان اقتصــاد ملــی بــه طــور 

جــدی بــه حســاب بياینــد و باالخــره

نســبتًا  زمــان  مــدت  بایــد  شــاخص ها  و  آثــار   )7
طوالنــی ای ادامــه یابنــد و بقيــه ی بخش هــای اقتصــاد را 

ــد. ــرار دهن ــر ق ــت تأثي تح

بــا توجــه بــه ایــن مقدمــات، پاســخ چنيــن اســت: 
فعاليت هــای پولــی و مالــی وقتــی در مســير رشــد 
ناعــادی قــرار می گيرنــد كــه مقــدار یــا نســبت یــا نــرخ 
ــای كان  ــا متغيره ــه ب ــا در مقایس ــن فعاليت ه ــد ای رش
ــه،  ــداز، بودج ــس ان ــرمایه گذاری، پ ــد، س ــد، درآم تولي
وام هــا و جــز آن از »حــد« بگــذرد. و امــا ایــن حــد، وقتــی 
ــی در بازپرداخــت  ــی عموم ــی از ناتوان ــه نگران اســت ك
بدهی هــا فراگيــر شــود؛ هــراس در بــازار و در معامــات 
ــات ــا و مؤسس ــتگی در بانك ه ــود و ورشکس ــره ش چي

حباب های مالی و
 شهر طبقاتی
فريبرز رئيس دانا
دکتری اقتصاد

مقاله
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پولــی و مالــی پدیــدار گــردد. ایــن حــد، معمــوالً تــا زمانی 
كــه نابســامانی و بهــم ریختگــی در اقتصــاد ظاهر نشــده 
ــد. امــا  اســت، خــود را نشــان نمی دهــد و پنهــان می مان
رونــق و ذوق و شــوق معامــات و ســودآفرینی ها اســت 
كــه آن را پنهــان نگــه مــی دارد. »حــد معيــن«، حدی اســت 
كــه معيــن نيســت! بعــد از ایــن حــد، فروكــش، ركــود و 
ــن  ــا ای ــوالً ت ــا معم ــد. ام ــد می ای ــران« پدی ــپس »بح س
ــد، آن حــد نيــز پدیــد نمی آیــد! عــوارض، پدیــد نيامده ان

نمونــه ی بســيار مهــم و درس آمــوز از رشــد ناعــادی، 
كــه بزرگتریــن بحــران اقتصــادی )مالــی( در نوع خــود را 
بــه وجــود آورد، در ســال 2007 در آمریــکا شــروع شــد، 
ــان  ــان داد )و نش ــود را نش ــوارض خ ــال 2008 ع در س
داد كــه از »حــد« گذشــته اســت( و تــا 2010 ادامــه یافــت 
و بــه كشــورهای پيشــرفته تر اروپــا ســرایت كــرد، گرچه 
ــا آرامــش ســال  بحــران ورشکســتگی ها و ســقوط ها ب
ــه شــکلی  ــاره ب ــا دوب ــت، ام ــان یاف ــه ظاهــر پای 2010 ب
دیگــر و انــدازه ای محدودتــر در ســال 2011 ســر بــرون 
آورد و البتــه در قيــاس كم تــر از گذشــته تــا دو ســال بعد 
نيــز مانــدگار شــد و هنــوز هــم همــه ی اقتصاد آمریــکا از 

چنــگ و بــال آن خــاص نيافتــه اســت، مگــر بــا مداخله و 
تغييــر مســير اقتصــادِ بــازار آزاد توســط دولــت مصمــم 
ــه  ــان داد ك ــت نش ــن دول ــپ. ای ــری ترام ــه مداخله گ ب
بــازارِ بــه اصطــاح آزاد و ســازو كار عرضــه و تقاضــا 
ــت  ــه ی واقعي ــه ی  عرص ــش و هم ــه ی دان ــاً هم اساس
ــد راه گشــا باشــد. و  هــای اقتصــادی نيســت و نمی توان
امــا داســتان ایــن رشــد ناعــادی و تاطــم و بحــران پــس 

از آن بدیــن صــورت اســت:

در  ســرمایه گذاری ها  كــه  بــود  مدتهــا  آمریــکا  در 
بخش هــای واقعــی توليــد صنعتــی و ســاختمانی از حــد 
ــاخت های  ــه زیرس ــال ك ــان ح ــد، در هم ــته بودن گذش
رنــج  فرســودگی  و  ماندگــی  عقــب  از  اقتصــادی 
ــد  ــرای جــذب ســرمایه نوی ــزه ای را ب ــر انگي ــرد، ه می ب
قــادر  جامعــه  در  مــردم  قــوه ی خریــد  نمی دادنــد. 
ــق،  ــه از آن طری ــی )و البت ــای مصرف ــوه كااله ــود انب نب
ــد(.  ــذب كن ــد )ج ــداری كن ــرمایه ای( را خری ــای س كااله
ــد  ــش تولي ــرمایه گذاری ها در بخ ــس، س ــن زان پ بنابرای
واقعــی اميــد بخــش نبودنــد. ســرمایه ها، بــا همــکاری و 
ــًا وابســته  ــای كام ــان دولت ه مســاعدت آشــکار و پنه
بــه نظــام ســرمایه داری بــزرگ از مدتهــا پيــش راه خــود 
را بــه ســمت فعاليت هــای پولــی و مالــی گشــودند و در 
فاصلــه ی یکــی -دو ســال، ایــن بخــش را نيــز بــا رشــدی 
نــا عــادی و »بادكنگــی« رو بــه رو ســاختند. قيمت هــا بــه 
دليــل كم تــر شــدن و از رونــق افتــادن فعاليــت توليــدی 
چنــدان رشــدی نداشــتند. از دو ســه ســال پيــش از زمان 
ــارس  ــاه م ــی م ــی، یعن ــت بحران ــدن وضعي ــکار ش آش

ســال 2008، نــرخ رشــد قيمت هــا در آمریــکا )و در 
ــی پيشــرفته( در حــدود 2 درصــد و  كشــورهای اروپای
در مقابــل، متوســط نــرخ بهــره در حــدود 4 درصــد بود. 
ســرمایه هــا بــه ســمت »وام دهــی« حركــت می كردنــد. 
خانوارهــا بــرای خریــد مســکن و شــماری قابــل توجهــی 
از ســرمایه گــذاران بــرای خریــد و احــداث مســتغات در 
عمــل، از طریــق سياســت هــای دولتــی و صبانــك هــا و
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موسســات اعتبــاری خصوصــی تشــویق می شــدند. 
آنهــا امــکان یافتــه بودنــد كــه وام ارزان قيمــت )وام بــا 
نــرخ بهــره ی نســبتاً پایيــن( بگيرنــد و آن را در شــهرها، 
بــه ویــژه شــهرهای مســتعد رونــق زا و پــررزق و 
بــرق، ماننــد ميامــی، لــس آنجلــس، نيویــورک، شــيکاگو، 
سانفرانسيســکو، الس وگاس )و نيــز لنــدن و پاریــس و 
شــهرهای ســاحلی و توریســتی اروپــا( بــه امــر خریــد 
ــد. گرچــه  ــه و ســاختمان اختصــاص دهن و احــداث خان
ــاال  ــادی ب ــا ســرعت زی ــه ســازی ب ــه و خان ــق خان رون
ــای  ــابقه ی به ــش بی س ــر، افزای ــا از آن باالت ــت، ام گرف
مســکن و مســتغات بــود كــه در 2005 تــا 2007 پدیــد 
آمــد. نــرخ افزایــش بهــا در فاصلــه ی مزبــور، بســته بــه 
مــورد، 50 تــا 100 درصــد بــود، و ایــن را مقایســه كنيــد 
ــا 7  ــط 6 ت ــا فق ــه قيمت ه ــش از آن ك ــال پي ــه س ــا س ب

ــد. درصــد رشــد كردن

بــه جــز شــركت ها و مؤسســات و بــه جــز خانواده هــای 
ــد  ــم درآم ــد و ك ــان درآم ــی خانواده هــای مي ــه، حت مرف
نيــز از نعمــت وام و خریــد خانــه بهره  منــد شــدند. آنــان 
خيــال می كردنــد بركــت از زميــن و آســمان بــه ســمت 

شــان باریــدن گرفتــه اســت. امــا در واقــع آنچــه اتفــاق 
ــود.  ــادی نکبــت ب ــارش رحمــت بلکــه من ــه ب ــاد، ن می افت
شــركت های وام دهنــده مــدام رشــد می كردنــد و ســود 
و سرمایه شــان بــاال می رفــت. آنــان البتــه خودشــان هــم 
ــان  ــه متقاضي ــد و همان هــا را ب از بانك هــا وام می گرفتن
وام می دادنــد. بــرای درک وضــع رشــد آن زمــان، 
ــك  ــی كوچ ــای خصوص ــط بانك ه ــه فق ــد ك ــه كني توج

در فاصلــه ی مزبــور در حــدود 4 ميليــون فقــره وام هــای 
ــه خانواده هــای بــی  ــا دویســت هــزار دالری ب یکصــد ت
بضاعــت اعطــا كردنــد. شــماری از كارگــران صنعتــی در 

ــد.  واقــع بــه جــای مــزد وام می گرفتن

ــوای  ــه محت ــتند ك ــود داش ــركت هایی وج ــن ش همچني
فعاليتشــان تشــخيص اعتبــار مالــی متقاضيــان وام بــود. 
آنهــا شــركت هایی بودنــد كــه تشــخيص می دادنــد ارزش 
هــر ملــك چقــدر اســت و بــه چــه ميــزان می تــوان آنهــا 
را وثيقــه قــرار داد و وام در اختيــار مالــك آن گذاشــت. 
ایــن شــركت ها ســریعاً بــه بخــش فعــال تعييــن كننــده ای 
از شــبکه ای رو بــه رشــد مالــی تبدیــل شــدند. امــا ایــن 
ــه مســير شــيب  ــه همــان ســرعت هــم راه ب فرایندهــا ب
ــاد  ــای فس ــركت ها در مرداب ه ــن ش ــرد. ای ــاد ب دار فس
ــاده  ــی س ــه صورت ــك كام و ب ــا در ی ــدند. آنه ــرو ش ف
پــول می گرفتنــد و امــاک را بيــش از حــد قيمت گــذاری 
می كردنــد تــا صاحبــان امــاک آنهــا را بيــش از یــك بــار 
ــه  ــك ب ــد مل ــد و در خری ــد و وام بگيرن ــرو بگذارن ــه گ ب
ــت.  ــه می یاف ــان ادام ــتان همچن ــن داس ــد. و ای كار اندازن
بانك هــای رهنــی مســکن تــا می توانســتند در ایــن ميــدان 

ــد. آنهــا اوراق قرضــه منتشــر  چابــك ســواری می كردن
می كردنــد و بــه عبــارت ســاده تر قــرض می گرفتنــد تــا 
بــا بهــره ی بيشــتر قــرض دهنــد و ســود ببرنــد. وثيقه ی 
آنــان همــان اماكــی بــود كــه در شــبکه فســاد بــا بهایــی 

ــه رو می شــدند. بيشــتر از حــد واقــع رو ب

ــد.  امــا ناگهــان عــوارض در هــم پاشــيدگی بيــرون زدن
وام هایــی كــه در اختيــار خریــداران عــادی )خانواده هــا
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بهــره ی  نــرخ  می گرفــت،  قــرار  ســرمایه گذاران(  و 
ــبه  ــره محاس ــرخ به ــب ن ــه برحس ــتند، بلک ــی نداش ثابت
می شــدند. وقتــی قيمــت امــاک بســيار بــاال رفــت، 
ــره ی وام هــا  ــرخ به ــاال كشــيده شــد، ن ــه ب ــع ب و در واق
نيــز افزایــش یافــت. در عمــل نرخ هــای بهــره 5-4 
درصــدی بــه نرخ هــای بهــره ی 10-15 درصــدی تبدیــل 
ــار ایرانــی را بــروز  شــدند. فروكــش از هميــن نقطــه آث
داد: وام گيرنــدگان پــس از آن قــادر نبودنــد اقســاط 
ــد  ــم درآم ــای ك ــد. خانواره ــت كنن ــود را پرداخ وام خ
ــود را  ــد خ ــی از درآم ــل قبول ــن و قاب ــهم معي ــر س دیگ
ــط  ــغ قس ــه مبل ــد. بلک ــی نمی پرداختن ــط بده ــت قس باب
پرداختــی ناگهــان چنــان بــاال رفــت كــه از تمامــی درآمــد 
خانــوار هــم فزون تــر شــد. آن زمــان كــه وام گيرنــدگان 
نتوانســتند اقســاط خــود را بپردازنــد، بانك هــای وام 
دهنــده خانه هــا و امــاک را بــه حــراج گذاشــتند. پــس از 
دو- ســه مــاه معلــوم شــد كــه خانــه ای كــه در رهــن وام 
بــود، حداكثــر می توانــد معــادل 30 تــا 35 درصــد مبلــغ 
وام بــه فــروش بــرود. موسســات وام دهنــده و بانك هــا 
قــادر بــه دریافــت مطالبــات خــود نشــدند و ناگهــان چنــد 
مؤسســه ی بــزرگ اصلــی اعــام ورشکســتگی كردنــد. 

ــه  ــج موسس ــاه پن ــد م ــه ی چن ــال 2008 در فاصل در س
ــام آور اعــام ورشکســتگی  ــن مســکن ن و شــركت ره
كردنــد و اعــام داشــتند كــه نمی تواننــد تقریبــاً 16 
ــد )بــرای آن كــه  ــارد بدهــی خــود را بپردازن هــزار ميلي
ــه  ــد بيان گــر وضــع امــروز بشــوند ب ــام بتوانن ــن ارق ای
عبــارت دیگــر بــرای محاســبه ی »معــادل« آن در ميانه ی 
ســال 2018، خودتــان ارقــام را در عــدد 1/5 ضــرب كنيد 

ــروز  ــزار ام ــه 24 ه ــزار آن روز ب ــه 16 ه ــن ك ــی ای یعن
ــل مــی شــود(. تبدی

صندوق هــای  بــه  ورشکســتگی ها  مدتــی  از  پــس 
ــوخ  ــداز رس ــه و پس ان ــات بيم ــتگی و مؤسس بازنشس
كردنــد، زیــرا آنهــا نيــز خودشــان ســرمایه گذاران در آن 
مؤسســات و بانك هــای ورشکســته بودنــد. بــا گســترش 
آتــش ورشکســتگی، خزانــه داری آمریــکا، بانــك مركــزی 
ــد  ــورهای ثروتمن ــزی  كش ــای مرك ــك ه ــکا و بان آمری
اروپایــی از خــواب خرگوشــی بيــدار شــدند. آنهــا 
ــه 60  ــن ورشکســتگی ها ب ــزان ای متوجــه شــدند كــه مي
ــا  ــت. آنه ــده اس ــغ ش ــا بال ــه ی آنه ــرآورد اولي ــر ب براب
بيــدار شــدند و دانســتند )یــا دانســته ی خــود را بــروز 
دادنــد( كــه فســاد گســترده ای در رگ هــای پولــی و مالی 
ــه  ــان متوج ــا همچن ــت. آنه ــده اس ــه دوان ــاد ریش اقتص
ــی  ــرت آوری، خيل ــری حي ــض و نابراب ــه تبعي ــدند ك ش
بيــش تــر از آنچــه بيــان مــی شــد، بــر شــبکه ی مالــی و 
ســودها خيمــه زده اســت، مثــًا مدیرانــی در مؤسســات 
مالــی، خــود را از حقــوق و مزایــای ویــژه ای برخــوردار 
كــرده  بودنــد كــه هــزار برابــر حقــوق و دســتمزد 

كاركنــان رده پائيــن همــان مؤسســاتی بــود كــه در آن 
كار مــی كردنــد. دســتگاه های نظــارت و كنتــرل دولتــی 
ــی ای  ــای مال ــای و خاقيت ه ــه ابتکاره ــز دانســتند ك ني
كــه بــا مشــاركت مدیــران و اقتصاددانــان الف زن، تحــت 
ــه  ــاخته و پرداخت ــی«، س ــن مال ــای نوی ــوان »ابزاره عن
ــا تــوان  ــد ت می شــدند و در مؤسســات بــه كار می افتادن
وام دهــی و حبــاب ســازی را بــاال ببرنــد، نــه  تنهــا بــه
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هيــچ روی آن مزایــا و ســود تضميــن شــده و رونــق 
اميــد بخــش و مانــدگار وعــده داده شــده را ندارنــد، 
ــودن  ــی ب ــو خال ــيادانه اند. ت ــاً ش ــی صرف ــه طرح های بلک
نظریه هــای پــر هياهــوی تجــارت آزاد، ســودآفرینی مالــی، 
ــل  ــت های تعدی ــص، سياس ــرای خال ــت های بازارگ سياس
ــال  ــه خي ــی ب ســاختاری و دلبســتگی هــای نظــری و عمل
ــدن  ــکار ش ــا آش ــان ب ــم زم ــم، ه ــای ليبراایس ــروری ه پ

ماهيــت »ثروت هــای كاغــذی« و »ســرمایه های كازینویــی« 
)عنوانــی كــه بــه ایــن فعاليت هــا داده بودند( آشــکار شــدند. 
در واقــع، چيــزی كــه بــه آن »قرضه هــای ثانوی و مشــتقه« 
ــش  ــای افزای ــه معن ــد )و ب ــا« می گفتن و »تعویــض قرضه ه
ارزش وثيقــه هــای ملکــی بــرای وثيقــه گــذاری هــای مجدد 
بــود(، همانــا حباب هایــی بودنــد كــه تركيدنــد. بحــران تــا 
ســه ســال اقتصــاد آمریــکا و اروپــا را زیــر فشــار گرفــت و 
فقــر و ورشکســتگی را نصيب مــردم عادی كــرد و در مدت 
فقــط چنــد مــاه حاصــل ســالها كار و تــاش و محروميت و 

صرفــه جویــی و پــس انــداز ایــن مــردم را بلعيــد.

***

امــا آنچــه كــه بيشــتر بــه بحــث مــا مربــوط مــی شــود نــه 
ایــن اســت كــه بنــگاه هــای مالــی در رقابــت بــا یکدیگــر و 
بــرای غلبــه بــر ریســك فعاليت هایشــان رقــم كل این بــازار 
مشــتقه ی مالــی را از 1000 ميليــارد دالر در ســال 2001 به 
ــارد  ــه 26000 ميلي ــال 2004 و ب ــارد دالر در س 5000 ميلي
ــال 2008 )و  ــارد دالر در س ــال 2005 و 38000 ميلي در س
57000   ميليــارد بــه قيمــت امروز( رســاندند، بلکه آثــار آن 
بــر بخشــی از زندگــی و فضــای شــهری اســت. هــم زمــان 
بــا سرمســتی ناشــی از ابتکارهای مالــی بــرای وام گيری و 
وام دهــی و ذوق بــی پایــاِن پخــش شــده در فضای مهمانی 
هــای شــبانه ی ســروران پولــی و اربابــان مالــی، شــهر در 
ــرد.  ــه ای ناســالم ورم مــی ك ــه گون ــر پوســت خــود ب زی

بدیــن صــورت :

انباشــت ســرمایه در بخــش ســاختمان لزومــاً بــه صــورت 
ســربرآوردن ســاختمان هــای یا نوســازی ســاختمان های 
موجــود و قدیمــی تجربــه نمــی شــد، بلکــه ابتــدا ایــن بهــای 

ســاختمان هــا بــود ) و هســت ( كــه متــورم مــی شــوند. 

بــه طــور كلی كان شــهرها نســبت به شــهرهای بــزرگ، و 
ایــن شــهرها نيــز نســبت بــه شــهرهای متوســط و آنها هم 
نســبت به شــهرهای كوچك، از رشــد بيشــتری برخــوردار 
مــی شــدند. علــت آن اســت كــه ســودها هــم ماهيتــاً از ایــن 

سلســله مراتــب تبعيت مــی كنند. 

واضــح اســت كــه هــم زندگــی شــهری،  بــه طــور كلــی، و 
هــم فضاهــای زیســت در هــر شــهر تمایــل زیــادی دارنــد 
كــه از حيــث فيزیکــی بــر حســب طبقــات اجتماعــی شــکل 
بگيرنــد. در یــك كام، چهــره ی شــهرها و محله هــا، پس از 
دو- ســه دوره تجربــه ی نوســان هــای مالــی، نامــوزون تر 

و ناعادالنــه تــر مــی شــوند. 
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در حالــی كــه محلــه هــای فقيرنشــين و خانــه هــای كوچــك 
و محــروم از خدمــات رفاهــی شــهری گســترش مــی یابنــد، 
محلــه هــا و ناحيــه هــای اعيــان نشــين محدودتــر مــی مانند 
و در همــان حــال بــه گونــه ای متمركزتــر از امکانــات رفاهی 

بهــره منــد می شــوند. 

شــمار خانــه هــای خالــی افزایــش مــی یابــد. البتــه ممکــن 
اســت نســبت ایــن خانــه هــا بــه كل خانــه هــای مســکونی 
كاهــش یابــد، ثابــت بمانــد و یــا باالتــر بــرود. ایــن رشــدهای 
نســبی متفــاوت، بســتگی بــه ســرعت ســرایت و رواج بخش 
هــای مالــی دارد. وقتــی رشــد بی پشــتوانه ی بخش مســکن 
بــه الیــه هــای پائينــی جامعــه ســرایت مــی كنــد و ایــن الیــه 
هــا را بدهکارتــر می كنــد، قيمــت واحدهای مســکونی را نيز، 
چنــان كــه اشــاره كردیــم، بــه گونــه ای ناعادالنــه و بادكنکی 
باالتــر مــی بــرد تــا باالخيــره نوبت بــه تركيــدن آنها برســد. 

ــه  ــت ب ــد: 1( نوب ــی آی ــش م ــت پي ــد دو حال ــن فرآین در ای
ســرمایه گــذاری در بخش مســتغات )شــامل انوع و اقســام 
ســاختمان هــای مســکونی، اداری و تجــاری( مــی رســد . 2( 
قبــل از آن كــه ایــن ســرمایه گــذاری هــا آغــاز شــوند، حباب 
هــای مالــی شــروع بــه تركيــدن می كننــد. در حالت نخســت، 
بســته بــه بهــای نســبی زمين، شــاهد رشــد افقی یــا عمودی 
شــهر، بــه ميزانــی بيشــتر از حالــت عــادی مــورد انتظــار 
خواهيــم بــود، امــا در ایــن صــورت نيــز معمــوالً گریــزی از 

انفجــار مالی نيســت. 

»ســاختمان ســازی هــای نــاالزم« یــا »زیــاده ســازی«، 
یعنــی احــداث ســاختمان هایــی كــه اساســًا مبتنــی بــر 
ضــرورت هــای واقعــی )هــم برنامــه ریــزی شــده و هــم 
اعــام شــده در بــازار( نيســتند، در جریــان رونــق بــه 

شــدت افزایــش مــی یابــد. 

***

ــرمایه دارای  ــور س ــك كش ــن ی ــم بي ــاوت مه ــد تف چن
ضعيــف یــا وابســته بــا یــك كشــور صنعتــی پيشــرفته 
ــات  ــادی معام ــا ع ــد ن ــوارض رش ــا ع ــه ب در مواجه
ــاص  ــورد خ ــه م ــه ب ــا توج ــه ب ــود دارد ك ــی وج مال

ــم: ــی كني ــا اشــاره م ــه آنه ــر ب ــه شــرح زی ــران ب ای

ــل از  ــودهای حاص ــروه، س ــورهای دو گ ــه ی كش در  هم
فعاليــت هــای مالــی بــه قــدر كافــی راه بــه ســمت فعاليــت 
هــای توليــدی و واقعــی نمــی برنــد )یــا بــه ميزانــی بســيار 
ناچيــز مــی برنــد(، بلکــه مجــدداً بيشــتر در همــان بخــش 

مالــی ســرمایه گــذاری می شــوند. بدیــن ترتيب هم تشــکيل 
حبــاب هــای مالــی و هــم شــکاف بين بخــش پولــی- مالی و 
بخــش واقعــی فزونــی مــی گيــرد. حبــاب هــا در كشــورهای 
پيشــرفته- صنعتــی بزرگتــر و بــه هنــگام تركيدن پــر اثرتر 
از كشــورهای كــم توســعه انــد. اما در مــورد شــکاف تفاوت 
بيــن ایــن دو گــروه از كشــورها چنــدان بــارز و قاطع نيســت. 

بخــش پولــی و مالــی در ایــران پــس از پایــان جنــگ ایــران 
و عــراق شــروع بــه رشــد كــرد، امــا ســرعت رشــد آن در 
ســالهای اخيــر، بــه ویــژه  از ســال 1392 بــه بعــد، بــه شــدت 
افزایــش یافــت. كافــی اســت توجه داشــته باشــيم كــه ميزان 
نقدینگــی كــه در ســال 1388 در ایــران بالــغ بــر 236 هــزار 
ــه حــدود  ــه ی ســال 1397 ب ــود، در ميان ــان ب ــارد توم ميلي
1625 هــزار ميليــارد تومــان رســيده اســت. ایــن، یعنــی 6/9 
ــا، درآمــد  ــه ، ام ــن فاصل ــه 8/5 ســال. در ای ــر در فاصل براب
ملــی بــه قيمــت هــای جــاری چيــزی در حــدود 3/5 برابــر 
شــده اســت. بنابرایــن، ایــن بخــش پولی- مالی اســت كــه در 
اقتصــاد ایــران متــورم مــی شــود و نــه بخــش توليــد واقعی. 
در هميــن مســير، هم فســاد مالــی- اداری )برحســب گزارش 
رســمی و پرونــده هــای مفتوحــه( و هــم زیــان انباشــته و 
ورشکســتگی بانــك هــا )بر حســب گــزارش های بانکــی( به 
صــورت نگــران كننــده ای بــاال رفته اســت )در شــش ماهه ی 
آخــر ســال 1396 تعــداد 7 بانــك كشــور مبلــغ 7310 ميليارد 
تومــان زیــان انباشــت شــده داشــته انــد(. ایــن، در واقع یعنی 
ــی كــه از ســپرده هــای مــردم  ورشکســتگی در بانــك های
ــای  ــاب ه ــه صــورت وام و حب ــا را ب ــرده و آنه اســتفاده ك
وامــی در اختيار مشــتریان »خــوب« و »خودمانی« قــرار داده 
انــد و حــال، قــادر بــه بازپــس گيــری وام هــا نيســتند و نمــی 
تواننــد ســپرده هــای مــردم را )چنان كه قبــاً در مــورد ثامن 

الحجــج و كاســپين دیدیــم( بــه آنــان مســترد دارنــد. 

ــی )از  ــاب هــا و كاهــش شــدید ارزش پــول مل ــدن حب تركي
متوســط دالر 3800 تومــان بــه متوســط دالر 10000 تومانی 
در فاصلــه ميانــه فروردیــن 1397 تــا ميانــه ی مــرداد 1397( 
البتــه كــه بــه دليــل بــروز تهدیــد تحریــم هــا و چشــم انــداز 
ــه و  ــی و مراجع ــاد داخل ــدید دالر در اقتص ــت ش محدودی
تقاضــای كان مایــه داران بــرای خرید و ذخيره ســازی دالر 
اتفــاق افتــاد، امــا قطعــاً اگر شــرایط اقتصاد داخلــی این چنين 
نابســامان و تــورم گــرا و حبابــی نبــود، آغــاز تهدیــد تحریم 
هــا، بنابــه نظر من، نمی توانســت حتــی بيشــتر از 20 درصد 
از عــدم تعــادل هــا و افــت ارزش پــول ملــِی ایجــاد شــده را 

موجــب شــود. 
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ــودهای  ــل س ــه تمای ــان داد ك ــر نش ــای اخي ــه ه تجرب
ایجــاد شــده در بخــش مالــی بــه رفتــن بــه درون بخش 
ــی- ســاختمانی در  مســتغات و ادغــام اقتصــادی مال
ایــران، بيشــتر از كشــورهای صنعتــی پيشــرفته بــود. 
هــر ســال تعــداد و كل مســاحت مجموعــه هــای تجاری 
ــران، در  ــزرگ در ای ــيار ب ــکونی بس ــای مس ــرج ه و ب
ــه  ــی پروان ــد مســتغات شــهری )یعن ــا تولي مقایســه ب
هــای صــادره، ســاختمان هــای تکميــل شــده بــه 
ــا كل  ــده( و ب ــروع ش ــای ش ــاختمان ه ــوص س خص
تشــکيل ســرمایه در كشــور، رقمــی نســبی بــزرگ تری 
ــان از  ــدگی نش ــزرگ ش ــن ب ــد. ای ــی ده ــکيل م را تش
تمایــل ذاتــی اقتصــاد بــه بخــش ادغــام شــده ی مالــی- 
ســاختمان دارد. در ایــران مجموعــه هــای تجــاری 
ــی  ــاخته م ــه ای س ــيار مجلــل و پرهزین ــزرگ، بس ب
شــوند كــه بــه هيــچ روی چشــم انــدازی بــرای فــروش 
و كاركــرد و رونــق آنهــا در ایــن اقتصــاد آســيب دیــده 

ــر گشــوده نيســت.  و آســيب پذی

فســاد و ورشکســتگی هــای بــه تقصيــر در ایــران بــه 
ســطح بــاور نکردنــی ای رســيده اســت كــه پشــتوانه 
ای عملياتــی آنهــا عمدتــًا بانــك هــا و مســتغات بــوده 

اســت. 

حركــت ســود و ســرمایه بــه ســمت موسســات مالــی 
ــه  ــاال و ب ــك هــای خارجــی در كشــور بســيار ب و بان
طــور كلــی و اساســی یــك طرفــه اســت، در حالــی كــه 
در كشــورهای صنعتــی پيشــرفته، ایــن تمایــل بســتگی 
بــه نــرخ ســود انتظــاری و نــرخ بهــره در داخــل و در 
دیگــر نقــاط جهــان دارد و بنابرایــن، حركــت ســرمایه 
هــا بــر خــاف ایــران و كشــورهای مشــابه، جنبــه ی 

فــرار ســرمایه را پيــدا نمــی كنــد. 

ــه  ــا جنب ــا، ب ــه ای و بناه ــهری، محل ــری ش ــکل گي ش
ی بــارز نامــوزون و طبقاتــی در كشــورهای كــم 
توســعه - و از جملــه در ایــران- بــه طــور نســبی 
بســيار ســریع تــر و برجســته تــر از كشــورهای گــروه 
ــروه اول  ــکونتی در گ ــر س ــطح فق ــت. س ــد اس ثروتمن
بيشــتر از گــروه دوم و ســاختمان ســازی هــای مجلــل 
ــزون  ــز در گــروه اول ف ــی( ني ــار نســبی داخل ــا معي )ب

ــت.  ــروه دوم اس ــر از گ ت

در كشــورهایی ماننــد ایــران، جــذب ســرمایه توســط 

ــکاری  ــض و بي ــر، تبعي ــترش فق ــه گس ــی ب ــش مال بخ
ــد  ــورهای ثروتمن ــتر از كش ــيار بيش ــی بس ــه مقياس ب
ــه  ــکاری ب ــون بي ــه اكن ــه نحــوی ك ــده اســت، ب انجامي
اضافــه ی تــورم بــه یــك شــکل اساســی و ســاختاری، 
و ســر ســخت تــر از آنچــه در اقتصــاد هــای صنعتــی 
غــرب بــه »ركــود تورمــی« اشــتهار دارد، تبدیــل شــده 

اســت. 

در همــه ی كشــورهایی كــه بخــش مالــی، ایــن چنيــن 
ــاک  ــورژوازی ام ــًا ب ــاختمان و اساس ــش س ــا بخ ب
ــز  ــی ای ني ــروه اجتماع ــد، گ ــی یاب ــاط م ــهری ارتب ش
ــد از مهندســان ســاختمان ،  ــد كــه مركبن ــد مــی آی پدی
مشــاوران امــور مســکن و شهرســازی، اقتصاددانــان، 
جامعــه شناســان، مدیــران و برنامــه ریــزان شــهری و 
ــی كــه، همــان  ســاختمانی، اعــم از خصوصــی و دولت
گونــه كــه در الگــوی »لوفــور« بــه خوبی تشــریح شــده 
اســت، كارشــان كارگــزاری »خلــق فضــا« اســت تــا در 
آن ســرمایه گــذاری هــای ذیربــط شــکل بگيرنــد . ایــن 
گــروه در بينابيــن انبــوه مــردم )متقاضيــان، مصــرف 
كننــدگان و افــکار عمومــی آنهــا( از یــك ســو و مالــکان 
اصلــی زميــن و ســاختمان- كــه صاحــب قــدرت انــد و 
بــر سياســت هــای دولتــی و شــهرداری هــای بســيار 
موثرنــد- از ســوی دیگــر قــرار دارنــد. گرایــش عملــی 
ــا تحــت  ــد ی ــی مــی توان ــن گــروه بينابين و كاركــرد ای
ــه  ــل شــهر ب ــدرت  در خدمــت تبدی ــر مناســبات ق تاثي
محــل انباشــت ســرمایه و ایجــاد فضــای طبقاتــی 
نامــوزن باشــد، یــا آن كــه كــه آنــان را آمــاده ی 
تــاش بــرای مقابلــه بــا ناموزنــی هــا و آمــاده بــرای 
گســترش خدمــات رفاهــی شــهر و كاهــش تبعيــض و 
بــی عدالتــی )یــا در عمــل، تركيبــی از آن دو( كنــد. مــا 
كجــا ایســتاده ایــم؟ كارشناســان واقعــًا بایــد پيــش از 

هــر چيــز جایــگاه خــود را بشناســيم.

***

راه حــل مــا بــرای خاصــی از دســت گــرداب مالــی- 
مســتغاتی و ســلطه ی ســود در ایــن بخــش و بــرای 
ایجــاد اوضاعــی متعــادل، رو بــه رشــد و پایــدار 

ــت؟ چيس

بخــش پولــی و مالــی بایــد از اســتقال و قــدرت عمــل 
مخــرب و جــدا ماندگــی از كل برنامــه ی پویــای رشــد



w
 w

 w
 . 

a 
t e

 c
 - 

i r
 .c

 o
 m

45

AT
EC

  Q
UA

RT
ER

LY
su

m
m

er
  2

01
8

واقعــی محــروم بمانــد. بایــد نظــارت دموكراتيــك 
ــا  ــد ب ــی بای ــود م ــه خ ــزی، ك ــك مرك ــق بان از طری
ــوای كارشناســی و دموكراتيــك و در چارچــوب  محت
ــار  ــول و اعتب ــاالر پ ــته س ــب و شایس ــورای منتخ ش
ــع توســعه اقتصــادی  ــه ی جام ــا برنام ــد ب و در پيون

ــردد.  ــه گ ــود، نهادین ــاد و اداره ش ایج

ــن  ــورداری ای ــتغات و برخ ــاختمان و مس ــش س بخ
بخــش از منابــع مالــی، مــی بایــد در متــن یــك برنامــه 
ــت  ــد. هدای ــت كن ــاالر فعالي ــردم س ــتمی و م ی سيس
منابــع مالــی بایــد بــر عهــده ی دســتگاه هــای اجرایــی 
مالــی و پولــی، بانــك مركــزی و نظــام برنامــه ریــزی 
پاســخ گــو باشــد و نــه ایــن كــه ابــزاری باشــد بــرای 
كســب ســود وقــدرِت الیــه ای محــدود و انحصــاری.

ــی و  ــای مال ــش ه ــران بخ ــاوران و مدی ــروه مش  گ
ــت  ــه در جه ــد در كل جامع ــداث بای ــاختمان و اح س
رشــد و رفــاه ایفــای نقــش كننــدو نــه ایــن كــه ابــزاری 
باشــند بــرای اعمــاِل قدرت سياســی و ســلطه ی پولی. 
ایــن گــروه مــی بایــد از تــوان تخصصــی برخــوردار 
باشــند و در كل نظــام اجتماعــی- اقتصــادِی پاســخگو 
ــت  ــك فعالي ــه ای دموكراتي ــای برنام ــم ه ــه تصمي ب
ــرای  ــی ب ــروه اجتماع ــن گ ــش ای ــت نق ــد. الزم اس كن
ــدار و  ــعه ی پای ــور توس ــت در آوردن موت ــه حرك ب
همگانــی و نظــارت بــر آن، كامــًا جــدی گرفتــه شــود. 

ــر در  ــئوليت پذی ــتقل و مس ــای مس ــکل ه ــاد تش ایج
طيــف كامــل نيــروی كار ســاختمانی )از كارگــری 
نظــارت  و  مشــاوره(  و  مدیریــت  و  مهندســی  تــا 
ــت،  ــرورت اس ــك ض ــه ی ــر آن، گرچ ــك ب دموكراتي
ــد.  ــی ده ــکيل م ــه را تش ــوی قضي ــك س ــط ی ــا فق ام
ــه ای  ــارت برنام ــم و نظ ــراری نظ ــر، برق ــوی دیگ س
ــی  ــی و رهای ــی و مال ــك در حيطــه ی پول و دموكراتي
آن از انــواع ســلطه گــری و انحصــار اســت. ایــن 
دو از راهبردهــای شــناخته شــده و عملــی بــرای 
تصميــم ســازی، تصميــم گيــری و هدایــت ملــی شــهر 
ــن  ــد. در ای ــی آین ــمار م ــه ش ــازی ب ــاختمان س و س
زمينــه نبایــد منابــع پولــی و مالــی جامعــه بــی پــروا 
ــرار  ــار اعضــای ســودجود و ضــد رفاهــی ق در اختي
گيرنــد. گفتنــی هــا حــول ایــن راهبردهــا زیادنــد، امــا 
ــود دارد؟ ــز وج ــی آن ني ــزم سياس ــکان و ع ــا ام    .آی
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مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

 OCB )Organizational Citizenship Behavior(
اوليــن بــار توســط باتمــان و اُرگان

دهــه   اوایــل  در   )D.W. Organ – T.S. Batman(
ــات  ــد. تحقيق ــه ش ــم ارائ ــای عل ــه دني ــادی ب 1980 مي
ــازمانی  ــهروندی س ــار ش ــه رفت ــه در زمين ــه ای ك اولي
انجــام گرفــت، بيشــتر بــرای شناســایی مســئوليتها و یــا 
رفتارهایــی بــود كــه كاركنــان در ســازمان داشــتند، امــا 
ــا وجــود  ــه می  شــد. ایــن رفتارهــا ب ــده گرفت ــب نادی اغل
اینکــه در ارزیابــی هــای ســنتی عملکــرد شــغلی بــه طور 
ناقــص انــدازه گيــری می  شــدند و یــا حتــی گاهــی اوقات 
مــورد غفلــت قــرار می  گرفتنــد، امــا در بهبــود اثربخشــی 
ــن اعمــال كــه در محــل كار  ــد. ای ــر بودن ســازمانی مؤث

ــد: ــف می  كنن ــه تعری ــن گون ــد را ای ــاق می  افتن اتف

ــه  ــاری ك ــه و اختي »مجموعــه ای از رفتارهــای داوطلبان
ــن  ــا ای ــرد نيســتند، امــا ب بخشــی از وظایــف رســمی ف
وجــود توســط وی انجــام و باعــث بهبــود مؤثــر وظایف 

و نقشــهای سازمان می  شــوند.«

ــازی  ــت ني ــن اس ــد ممک ــك كارمن ــال، ی ــوان مث ــه عن ب
بــه اضافــه كاری و تــا دیــر وقــت در محــل كار مانــدن 
نداشــته باشــد، امــا بــا وجــود ایــن بــرای بهبــود امــور 

ــتر از  ــازمان، بيش ــان كاری س ــهيل جری ــاری و تس ج
ســاعت كاری رســمی خــود در ســازمان می  مانــد و بــه 

ــد.  ــك می  كن ــران كم دیگ

ــهروندی  ــار ش ــه رفت ــت ك ــد اس ــن معتق اُرگان همچني
ســازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه اســت كه مســتقيمًا 
بــه وســيله سيســتم هــای رســمی پــاداش در ســازمان 
طراحــی نشــده اســت، امــا بــا ایــن وجــود، باعــث ارتقای 
ــود.  ــی ش ــازمان م ــرد س ــی عملک ــی و كارای ــر بخش  اث
ایــن تعریــف بــر ســه ویژگــی اصلــی رفتــار شــهروندی 
تاكيــد دارد : اول اینکــه ایــن رفتــار بایــد داوطلبانــه باشــد 
یعنــی نــه یــك وظيفــه از پيــش تعييــن شــده ونه بخشــی 
از وظایــف رســمی فــرد اســت. دوم اینکــه مزایــای ایــن 
رفتــار، جنبــه ســازمانی دارد و ویژگــی ســوم، آن اســت 
كــه رفتــار شــهروندی ســازمانی، ماهيتــی چنــد وجهــی 

دارد. 

بــا ایــن تعاریــف، از انســان بــه عنــوان شــهروند 
ســازمانی انتظــار مــی  رود بيــش از الزامــات نقــش 
ــداف  ــت اه ــمی، در خدم ــف رس ــر از وظای ــود و فرات خ
ســازمان فعاليــت كنــد. بــه عبــارت دیگــر ســاختار رفتار 
شــهروندی ســازمانی بــه دنبــال شناســایی، اداره و 
ــه در  ــت ك ــی اس ــش كاركنان ــای فرانق ــی رفتاره ارزیاب
ــای  ــن رفتاره ــر ای ــد و در اث ــت می  كنن ــازمان فعالي س

آنــان، اثربخشــی ســازمانی بهبــود می  یابــد. 

علی غفوری صنعتی
کارشناس کامپيوتر

رفتار شهروندی سازمانی چيست؟                                                                      

مقاله
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انواع رفتار شهروندی در سازمان :

گراهــام )J.W. Graham( معتقــد اســت كــه رفتارهــای 
ــد:  ــك ســازمان، ســه نوع ان شــهروندی در ی

كننــده  توصيــف  واژه  ایــن   : اطاعــت ســازمانی   .1
رفتارهایــی اســت كــه ضــرورت و مطلوبيــت شــان 
ــررات  ــم و مق ــی از نظ ــاختار معقول ــایی و در س شناس
اطاعــت ســازمانی،  پذیرفتــه شــده اند. شــاخصهای 
رفتارهایــی نظيــر احتــرام بــه قوانيــن ســازمانی، انجــام 
ــا  ــل و انجــام دادن مســئوليتها ب ــه طــور كام ــف ب وظای

ــت. ــازمانی اس ــع س ــه مناب ــه ب توج

ــه ســازمان از  ــاداری ب ــن وف ــاداری ســازمانی : ای 2. وف
ــش  ــا و بخ ــراد و واحده ــایر اف ــود، س ــه خ ــاداری ب وف
ــزان  ــده مي ــان كنن ــت و بي ــاوت اس ــازمانی متف ــای س ه
فــداكاری كاركنــان در راه منافــع ســازمانی و حمایــت و 

ــاع از ســازمان اســت. دف

3. مشــاركت ســازمانی : ایــن واژه بــا درگيــر بــودن در 
اداره ســازمان ظهــور می  یابــد كــه از آن جملــه می  تــوان 

بــه حضــور در جلســات، بــه اشــتراک گذاشــتن عقایــد

خــود بــا دیگــران و آگاهــی بــه مســائل جــاری ســازمان،  
خــود بــا دیگــران و آگاهــی بــه مســائل جــاری ســازمان، 

اشــاره كــرد.

گراهــام بــا انجــام ایــن دســته بنــدی از رفتار شــهروندی، 
ــر  ــن رفتارهــا مســتقيماً تحــت تأثي ــد اســت كــه ای معتق
ــرد  ــه ف ــازمان ب ــرف س ــه از ط ــرار دارد ك ــی ق حقوق
ــهروندی  ــوق ش ــوب، حق ــن چارچ ــود. در ای داده می  ش
و  ارزیابــی  اســتخدامی،  عدالــت  شــامل  ســازمانی، 

ــت. ــان اس ــکایات كاركن ــه ش ــيدگی ب رس

ــه  ــد ك ــان می  بينن ــه كاركن ــی ك ــاس وقت ــن اس ــر ای  ب
دارای حقــوق شــهروندی ســازمانی هســتند بــه احتمــال 
بســيار زیــاد از خــود، رفتــار شــهروندی )از نــوع اطاعت( 
ــه دارای  ــد ك ــی می  بينن ــان وقت ــد. كاركن ــان می  دهن نش
حقــوق اجتماعــی ســازمانی هســتند بــه ســازمان وفــادار 
خواهنــد بــود و رفتــار شــهروندی )از نــوع وفــاداری( از 
ــان  ــد و ســرانجام وقتــی كــه كاركن خــود بــروز می  دهن
می  بيننــد بــه حقــوق سياســی آنهــا در ســازمان احتــرام 
گذاشــته می  شــود و بــه آنهــا حــق مشــاركت و تصميــم 
ــازمان داده  ــذاری س ــت گ ــای سياس ــری در حوزه ه گي
می  شــود، بــاز هــم رفتــار شــهروندی )از نــوع مشــاركت( 

ــد. ــان می  دهن ــود نش از خ
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ابعاد رفتار شهروندی

اُرگان پنج بعد رفتار شــهروندی را اینگونه  بيان  می  دارد: 

1. وظيفه شناسی:

ُبعــد وظيفــه شناســی نمونه هــای مختلفــی را در 
برمی گيــرد ودر آن، اعضــای ســازمان رفتارهــای 
خاصــی را انجــام مــی دهنــد كــه فراتــر از حداقــل 
ســطح وظيفــه ای مــورد نيــاز بــرای انجــام آن كار 
اســت. افــرادی كــه دارای رفتار شــهروندی مترقی 
ــت  ــی در حال ــرایط و حت ــن ش ــتند، در بدتری هس
بيمــاری و ناتوانــی هــم بــه كار ادامــه می  دهند، كه 
ایــن نشــاندهنده وظيفــه شناســی باالی آنهاســت.

2. نوع دوستی

دوميــن ُبعــد رفتــار شــهروندی یعنــی نــوع 
دوســتی بــه رفتارهــای مفيــد و سودبخشــی 
ــوزی  ــی و دلس ــت، همدل ــاد صميمي ــل ایج از قبي

ميان همــکاران اشــاره دارد كــه خواه 
بــه شــکل مســتقيم و یــا 

ــتقيم به  غيرمس
كاركنانــی 

كــه 

دارای مشــکات كاری هســتند، كمــك می  كنــد. 
البتــه برخــی از صاحــب نظــراِن رفتار شــهروندی 
ماننــد پودســاكف، ابعــاد نــوع دوســتی و وظيفــه 
شناســی را در یــك طبقــه قــرار می دهنــد و از آنها 
ــد. ــی برن ــام م ــی« ن ــوان »رفتارهــای كمک ــه عن ب

3. فضيلت شهروندی

بعــد ســوم رفتــار شــهروندی كــه فضيلــت مدنــی 
نــام دارد، شــامل رفتارهایــی از قبيــل حضــور در 
فعاليتهــای فــوق برنامــه و اضافــی، آن هــم زمانــی 
كــه ایــن حضــور الزم نباشــد، حمایــت از توســعه 
و تغييــرات ارائــه شــده توســط مدیــران ســازمان 
ــش  ــات و افزای ــاب، مج ــه كت ــه مطالع ــل ب و تمای
اطاعــات عمومــی و اهميــت دادن به نصب پوســتر 
و اطاعيــه در ســازمان بــرای آگاهــی دیگــران 
می  شــود. برایــن اســاس، یــك شــهروند ســازمانی 
ــازمان  ــث روز س ــد از مباح ــا بای ــه تنه ــوب، ن خ
آگاه باشــد، بلکــه بایــد دربــاره آنهــا 
اظهــار نظــر كنــد و در حــل 
آنهــا نيــز مشــاركت 
ــه داشــته  فعاالن
. شــد با
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هــر پنــج بعــد رفتــار شــهروندی ممکــن اســت همزمــان ظهــور پيــدا نکنند، مثــًا افــرادی كه 
مــا فکــر می  كنيــم دارای بعــد وظيفــه شناســی هســتند، ممکــن اســت هميشــه نــوع دوســت 
و فــداكار نباشــند و یــا اینکــه برخــی از ایــن ابعــاد، مانندنــوع دوســتی و وظيفــه شناســی، 
تاكتيکــی بــرای تحــت فشــار قــرار دادن مدیــران ســازمان باشــد . یعنــی كاركنــان ســعی 
مــی كننــد تــا بــا انجــام ایــن اعمــال بــر رونــد تصميم گيــری مدیــران ســازمان بــرای ارتقــا 
و یــا اعطــای پــاداش بــه آنهــا، تاثيــر بگذارنــد. در این حالــت، كاركنان ســازمان از » ســرباز 

خــوب« بــه » هنــر پيشــه خــوب« بــرای ســازمان تبدیــل می شــوند. 

4. جوانمردی

جوانمــردی یــا تحمــل پذیــری چهارميــن ُبعــد رفتار شــهروندی اســت كــه به شــکيبایی در 
برابــر موقعيــت هــای نامطلــوب و نامســاعد، بــدون اعتــراض، نارضایتــی و گایه منــدی، 

ــد. اشــاره می  كن

5. احترام و تکریم

آخریــن بعــد رفتــار شــهروندی ســازمان احتــرام و تکریــم اســت. ایــن بعــد، بيــان كننــده 
نحــوه رفتــار افــراد بــا همــکاران، سرپرســتان و مخاطبــان ســازمان اســت. افــرادی كــه 
در ســازمان بــا احتــرام و تکریــم بــا دیگــران رفتــار می  كننــد، دارای رفتــار شــهروندی 

مترقی هســتند. 

.   
برگرفته از كتاب رفتار سازمانی رابينز
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ــی اســت كــه در تمامــی فعاليــت هــای  ــه عامل هزین
ــری  ــت آن، ام ــن مدیری ــود دارد بنابرای ــازمان وج س
ضــروری اســت. در شــرایط امــروز، بــی تردیــد الزمه 
ی بقــای ســازمان هــا مجهــز شــدن بــه سيســتم هــای 
مدیریــت اســتراتژیك هزینــه و توليــد محصــوالت بــا 
قيمــت هــای قابــل رقابــت و پاســخ گویــی ســریع بــه 
فرصــت هاســت. بــرای كاهش هزینــه، راه هــا و روش 

ــل از  ــه قب ــت ك ــده اس ــنهاد ش ــی پيش ــای گوناگون ه
هرچيــز، شناســایی عوامــل قابــل كاهــش، ضــروری 
ــرفته ی  ــورهای پيش ــردر كش ــال حاض ــت. در ح اس
ــاد  ــال ایج ــياری در ح ــای بس ــركت ه ــی، ش صنعت
ــود  ــی خ ــای اطاعات ــتم ه ــول در سيس ــر و تح تغيي
ــنتی  ــدگاه س ــا دی ــابداری ب ــتم حس و دوری از سيس
ــی  ــا دیدگاه ــه ب ــت هزین ــوی مدیری ــه س ــت ب و حرك
چالشــی هســتند كــه بــه جــای معطــوف داشــتن توجه 

بــه آنچــه رخ داده اســت، كوشــش مــی شــود بــر آثــار 
آتــی شــرایط اقتصــادی تاكيــد گــردد. بــرای كشــور 
هایــی كــه از دانــش مــدرن برخــوردار نيســتند و توان 
ــان  ــد، در جه ــدود دارن ــيار مح ــذاری بس ــرمایه گ س
رقابتی امروز، انتخاب اســتراتژی توســعه و پيشــرفت 
بــر اســاس دانــش و نــو آوری هــای پيشــرفته، امــکان 

پذیــر نيســت. شــاید انتخــاب اســتراتژی كاهــش هزینه 
هــا تنهــا انتخــاب عاقانــه باشــد. بــه نظــر مــی رســد 
بهتریــن روش كاهــش هزینــه هــا، توجــه بــه گــزارش 
هــای امــور مالــی اســت كــه تمامــی ســرفصل هــای 
هزینــه ای ســازمان را تعييــن و محاســبه كــرده 
اســت. ليکــن توجــه بــه مــوارد زیــر نيــز قابــل تامــل 
ــه  ــذاری ب ــماره گ ــب ش ــه ترتي ــود ك ــت)توجه ش اس

اهميــت موضــوع ارتباطــی نــدارد(:

ــش  ــای کاه ــتراتژی ه ــا و اس روش ه
ــازمان ــه در س هزین

بنفشه شفيعی 
کارشناس ارشد طراحی محيط منظر

مقاله
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1- سازماندهی مشاغل و بازبينی ساختار سازمانی

2- كنترل دقيق بودجه عملياتی

3- كاهش پاداش مدیران 

4- ایجاد نظام صحيح كنترل و پایش پروژه ها

5- ایجاد نظام پاسخ گویی مدیران و مسئوليت پذیری در مورد تصميم گيری ها

6- رشد آهسته تر نيروی انسانی نسبت به درآمد سازمان

7- مدیریت انرژی

8- توجه بيشتر به برنامه ریزی قبل از اجرای فعاليت ها و همسو كردن فعاليت ها با اهداف

9- كاهش اشتباهات و دوباره كاری ها و افزایش كيفيت محصوالت و خدمات

10- توزیع مناسب اطاعات در سازمان و بهبود ارتباطات

11- تشویق به استفاده از مرخصی و تعطيات فصلی 

12- افزایش مهارت كاركنان و چند مهارتی كردن آن ها

13- استفاده مشترک از تجهيزات و تسهيات سازمان

14- كوتاه كردن زمان انجام پروژه ها و عدم تشویق به اضافه كاری های بی مورد

15- استفاده گسترده از فناوری اطاعات و دوركاری

16- كاهش جلسات، ماموریت ها و سفرهای سازمانی

17- تعطيل كردن یك بخش یا واحد سازمانی

18- كاهش رفت و آمدهای درون سازمانی كاركنان

19-  بــرون ســپاری فعاليــت هــا، از جملــه، كارهــای واگــذار شــده بــه نيــروی انســانی متخصــص بــا اولویــت دادن نيروهــای 
سازمان

20- تعدیل نيروی انسانی )حتی در رده های كم درآمد( با در نظر گرفتن تغييرات راهبردی سازمان
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اســتفاده از روش هــای انقباضــی و كوچــك 
كــردن ســازمان، یکــی از روش هــای مرســوم در 
دنيــا در هنــگام بــروز مشــکات اقتصــادی اســت 
كــه علــی رغــم ميــل برخــی مدیــران،  كاهــش و 
ــد  ــی خواه ــز در پ ــانی را ني ــروی انس ــل ني تعدی
داشــت. كوچــك تــر شــدن یــك ســازمان نبایــد 
ــردد.  ــی گ ــدن آن تلق ــم ارزش ش ــای ك ــه معن ب
ــی ســازمان در  ــر، نشــان از توانای ــن ام ــه ای بلک
ســازگاری و انعطــاف پذیــری نســبت بــه بحــران 
هــا و تهدیدهــا بيرونــی و ضعــف هــا و كاســتی 
هــای درونــی دارد. بدیهــی اســت بــا توجــه 
ــای  ــروژه ه ــه پ ــه ب ــص بودج ــدم تخصي ــه ع ب
عمرانــی و صنعــت احــداث در برنامــه ی ششــم، 
و بــا عنایــت بــه ایــن كه پــروژه هــای ســاختمانی 
ــذا  ــف نشــده و ل ــی تعری ــزرگ در بخــش دولت ب
یکــی از راه كارهــای عبــور از ایــن بحــران و 
ــه و  ــن حرف ــا در ای ســرپا ایســتادن ســازمان ه
صنعــت، روی آوردن بــه پروژه های ســاختمانی 
ــن  ــی در تعــداد بيشــتر اســت. ای ــر ول كوچــك ت
قبيــل پــروژه هــا ممکــن اســت از ســویی هزینــه 
هایــی را بــه شــركت تحميــل كنــد، ليکــن دریافــت 
بــه موقــع حــق الزحمــه ازكارفرمایــان مربوطــه 
كــه عمدتــا  ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی 
هســتند، محتمــل تــر وقطعــی تــر اســت. رویکــرد 
دیگــر، تغييــر تدریجــی نــوع فعاليــت ها و پــروژه 
ــازار كار بيشــتری  ــده ب ــه در آین ــی اســت ك های
ــی  ــای مهندس ــه ه ــه حيط ــد ورود ب ــد )مانن دارن
محيــط زیســت، انــرژی هــای پــاک و تجدیدپذیــر، 

ــن و هوشمندســازی(.  ــاوری هــای نوی فن

برخــی اوقات،كاهــش هزینــه هــا صرفــا بــه 
معنــای رقــم عــددی و پولــی نيســت. هزینــه های 
ــزه هــای  ــی هــا و انگي ــد افــت توانای ــی مانن روان
ــس  ــوع كار، ح ــوه و ن ــدی از نح ــه من ــراد، گل اف

اجحــاف و بــی عدالتــی نيــز كــه در نهایــت خــود، 
منجــر بــه كاهــش كارایــی و ایجــاد بــی انگيزگــی 
خواهــد شــد، هزینــه هــای یــك ســازمان را 

افزایــش مــی دهــد. 

و  تهدیــدات  و  تغييــرات  بــا  شــدن  مواجــه   
ســایر عوامــل بيرونــی كــه خــارج از كنتــرل 
ــن  ــوده و در ای ــر ب ــت، ناگزی ــازمان اس ــك س ی
ــا و  ــه تهدیده ــيار ك ــازمان هوش ــك س ــان ی مي
ــه ای و  ــه فرصــت هــای حرف ــل ب ــع را تبدی موان
ســرمایه گــذاری مــی كنــد، بقــا و پایــداری خــود 
ــه رویکردهــای  ــد. توجــه ب ــن مــی نمای را تضمي
آینــده نگــر، تغييــر در روش هــای ســرمایه 
گــذاری، محاســبات ریســك در تصميــم ســازی 
ــروژه، از  ــرل پ ــا و كنت ــری ه ــم گي ــا، تصمي ه
ــه  ــی اســت ك ــا و روش های ســایر اســتراتژی ه
مــی توانــد ســازمان را در كاهــش هزینــه هــا در 
ميــان مــدت و بلنــد مــدت یــاری دهــد. البتــه برای 
اجــرای اثــر بخــش برنامــه هــای كاهــش هزینه و 
مدیریــت آن، بایــد زمينــه ســازی در نگــرش كليه 
ــرد. ــورت گي ــازمان ص ــان س ــران و كاركن مدی

ی  برنامــه  روزرســانی   بــه  یــا  و  تدویــن 
اســتراتژیك ســازمان، یکــی از راه هــای كاهــش 
هزینــه هــا در طــول زمــان اســت. ســازمان 
متوجــه خواهــد شــد كــه بــه كــدام یــك از اهــداف 
خــود رســيده و از كــدام یــك جــا مانــده اســت و 
در كــدام اهــداف و سياســت هــای خــود مــی باید 
ــن  ــد. تدوی ــر ایجــاد نمای ــا تغيي ــد نظــر و ی تجدی
ســند چشــم انــداز و برنامــه ی اســتراتژیك ، بــه 
عنــوان دســتورالعملی راهبــردی بــرای رســيدن 
بــه اهــداف، در دنيــای تخصصــی امــروز كامــا 
احســاس مــی شــود و بنــا بــر گفتــه ی صاحــب 
نظــران:  “ اگــر ندانيــد كجــا مــی خواهيــد برویــد، 

بعيــد اســت كــه بتوانيــد بــه آنجــا برســيد”.      ت.
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ــه  ــود را ب ــا خ ــر و عص ــا ويلچ ــه ب ــتند ک ــانی هس کس
ــيار  ــی بس ــی تواناي ــانند، ول ــی رس ــی م ــا زندگ ــل کار ي مح
بااليــی دارنــد. بــه عنــوان مثــال، چنديــن کار ســاده را مــی تواننــد 
انجــام دهنــد. در مســابقات ورزشــی بيــن المللــی مثــل المپيــک  يــا 
پارالمپيــک شــرکت کننــد و مــدال هــای رنگارنــگ بــه ارمغــان آورند.  
اگــر کســی توانايــی انجــام کارهــای ســخت و دشــوار را )در عيــن 
اســتفاده از ويلچــر و عصــا(، داشــته باشــد نبايــد بــه چشــم انســان 
ــا  ــر آنه ــه ظاه ــی ب ــه قول ــا ب ــم ي ــه او بنگري ــوان ب ــض و نات مري
توجــه کنيــم؛ بلكــه بــه قابليــت هــای آنهــا نيــز بايــد توجــه کنيــم و 
بپذيريــم کــه آنهــا دارای چــه تواناييهــای بالقــوه ای هســتند کــه می 
توانــد بــه بالفعــل تبديــل شــود. حتــی مــی تواننــد بــا بــه کارگيــری 
ــدا  ــور ف ــات کش ــرای نج ــود را ب ــان خ ــه ج ــی، آگاهان ــن تواناي اي
کننــد. حــال بــا ايــن تفاصيــل آيــا آنهــا را بايــد معلــول خطــاب کرد؟

بــه نظــر مــی رســد کــه مســئولين و نهــاد هــای ذيربــط، اساســاً بــه 
حساســيت هــای ايــن قشــر از جامعــه در مــورد کلمــه معــرب معلول 
توجــه نمــی کنند.  شايســته اســت کــه کلمه معلــول حذف شــود و به 
جــای آن از کلمــه توانيــاب در تمــام مجامــع عمومی اســتفاده شــود.

نيــز  هــا  دانشــگاه  در  تواننــد  مــی  يابــان  تــوان  ايــن 
فعاليــت  گونــه  ايــن  کــه  افــرادی  پــس  شــوند.  پذيرفتــه 
مــی کننــد را نبايــد بــه چشــم انســان ناتــوان نــگاه کــرد.

مســئولين  از  توانيــاب،  فــردی  عنــوان  بــه  مــن  پايــان،  در 
و  دارم  درخواســت  مجــدداً  ذيربــط،  هــای  ارگان  و  نهادهــا  و 
ــذف  ــه ح ــرای هميش ــول را ب ــه معل ــه کلم ــم ک ــی کن ــش م خواه
نماينــد. اســتفاده  توانيــاب  کلمــه  از  آن  جــای  بــه  و  کننــد 
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محمد فرشاد کاوه پيشه

ــخ  ــك از تاری ــا و پالمبان ــهر جاكارت ــزی در دوش ــيایی اندون ــای آس ــازی ه ــن دوره ب ــزاری هيجدهمي برگ
ــی  ــوردار م ــی برخ ــت باالی ــپتامبر( از اهمي ــهریور ) 2 س ــا 11 ش ــت 2018( ت ــاه   1397 )18 آگس 27 مردادم
باشــد. در ایــن بــازی هــا كــه نخســتين دوره آن در ســال 1951 در شــهر دهلــی نــو هندوســتان بــا تعــداد11 
كشــوربرگزارگردید در دوره اخيــر در اندونــزی تعــداد شــركت كننــده هــا بــه 45 كشــور رســيد. ایــران در ســه 
دوره از ایــن بــازی هــا بــه دالیــل مختلــف نتوانســت حضــور پيــدا كنــد) بــازی هــای 1954 مانيــل فيليپيــن، بــازی 
هــای 1962 اندونــزی و بــازی هــای 1978 تایلنــد(. در ســال 1974 ) 1353 شمســی( ایــن بــازی هــا بــا شــركت 
ــژه ایجــاد  ــه وی ــه ســزایی در رشــد ورزش كشــور و ب ــر ب ــزار شــد و تاثي ــزان برگ 25 كشــور آســيایی در ای
ســخت افزارهــای مــورد نيــاز گذاشــت. مجموعــه ورزشــی آزادی و همچنيــن ورزشــگاه تختــی بــرای ایــن بــازی 
هــا در مــدت كوتاهــی ســاخته شــد و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت. در ایــن دوره تيــم ژاپــن بــا كســب 75 
نشــان طــا رتبــه نخســت را بدســت آورد و تيــم كشــورمان بــا كســب 36 مــدال طــا موفــق بــه كســب رتبــه دوم 
ایــن بــازی هــا گردیــد.  جمهــوری خلــق چيــن كــه حضــورش در بــازی هــای آســيایی بــرای بــار اول بــود نيــز 

موفــق شــد تــا بــا كســب 33 نشــان طــا رتبــه ســوم را از آن خــود كنــد.

كشــور عزیزمــان ایــران در بــازی هــای 2018 جاكارتــا موفــق گردیــد بــا كســب  تعــداد نشــان طــا رتبــه  را بــه 
دســت آورد. الزم بــه ذكــر اســت كــه در بــازی هــای ســال 2014 كشــورمان توانســته بــود بــا كســب  نشــان 

   .طــا رتبــه چهــارم را كســب كنــد.
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