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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
زمــان بــا اتمــام صــد هــا قــرار داد خدمات مهندســي، 
ســازمان خــود را تبديــل بــه يــك ســازمان خدمــات 
مهندســي نمــود كــه در كليــه زمينــه هــاي مطالعاتــي 
و طراحــي در زمينــه هــای معمــاری، شــهر ســازی، 
ســازه ، تاسيســات مکانيکــی و برقــی ، طراحــی 
فضــای ســبز، كارهــای ســيويل و پدافنــد غيــر عامــل 

بــه صــورت خــود كفــا عمــل مــی نمايــد.

بخــش هــاي مختلــف فعــال شــركت كــه زيــر پوشــش 
مديريــت دفتر مركــزي فعاليت مــي نمايند، عبارتنــد از:

-آتــك  تجهيــزات(  و  )برقــی  تأسيســات  آتــك 
ــك  ــبز - آت ــك س ــی( آت ــات مکانيک تأسيسات)تأسيس
ســازه - آتــك انــرژي هــاي نو - آتــك اصفهــان - آتك 
گيــان - آتــك كيــش - آتــك خراســان - آتك بوشــهر 
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 دکتر منصور صمیمی                         عضو علي البدل هیئت مدیره
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ــای  ــه ه ــادی اســت و الزم اســت حرف ــی بني ــان دســتخوش تحوالت جه
مختلــف كــه شــامل حرفــه ی مهندســی نيــز می شــوند، قــادر باشــند 
ايــن تحــوالت را بپذيرنــد و خــود را بــا آن تطبيــق دهند.اينترنــت و دنيــای 
ــت  ــی گســترش اينترن ــدی كــه درپ ــوم و فن آوری هــای جدي مجــازی و عل
ــر  ــن تغيي ــی را در اي ــش اصل ــد، نق ــود آمده ان ــه وج ــازی ب ــای مج و دني
ــد  ــردی جدي ــوم كارب ــترش وعل ــن گس ــرات اي ــه تاثي ــد. البت ــده دارن برعه
ــی  ــه برمبان ــرفته ك ــورهای پيش ــد. كش ــف متفاوت ان ــورهای مختل در كش
مديريــت اقتصــادی و اجتماعــی درســت گام برمی دارنــد، بــه ســرعت ايــن 
ــار  ــه اقش ــتفاده از آن را در هم ــيوه های اس ــد و ش ــی پذيرن ــر را م تغيي
ــا اقتصــاد  ــی كــه كشــورهايی ب ــد، درحال جامعــه ی خــود توســعه می دهن
ضعيــف و درگيــر بحران هــای مــداوم بــرای پذيــرش ايــن تغييــر آمادگــی 
الزم را ندارنــد وخيلــی آهســته تر خــود را بــا جريــان تحــول وفــق 
ــا  ــی آن ه ــادی - اجتماع ــه ی اقتص ــز فاصل ــر ني ــن خاط ــه همي ــد. ب می دهن
ــر شــود،  ــه ســال كم ت ــه ســال ب ــه جــای آن ك ــوع اول ب ــا كشــورهای ن ب
ــه  ــا ب ــاز آن ه ــت، وابســتگی و ني شــوربختانه بيشــتر می شــود و در حقيق
ــود. ــتر می ش ــدام بيش ــرفته م ــورهای پيش ــه كش ــن ب ــای نوي تخصص ه
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ــر،  ــش و كم ت ــال پي ــت س ــی بيس ــل و حت ــای چه روش ه
امــروز يــا كهنــه شــده اند و يــا بــه كلــی منــزوی هســتند. 
ايــن موضــوع در همــه ی ابعــاد يــك كشــور وجــود 
ــه  ــت كان ك ــه آن و ســوء مديري ــه عــدم توجــه ب دارد ك
ــود،  ــبب می ش ــده را س ــج ش ــادی فل ــود اقتص ــی خ در پ
ــه  ــور ب ــك كش ــردم ي ــرای م ــی را ب ــس هولناك ــی ب تبعات
وجــود مــی آورد ويکــی از داليــل اســفبار فــرار مغزهــا و 
ســرمايه های كشــور بــه كشــورهای پيشــرفته می باشــد.

ــه  ــاور چ ــدس مش ــوان مهن ــه عن ــا، ب ــه م ــده ی حرف آين
ــی مــا،  ــگاه اصل ــا ن خواهــد بــود؟ بــه ويــژه در ارتبــاط ب
كــه معماريســت. بــه طــور حتــم ايــن حرفــه نيــز ناگزيــر 
ــك  ــه ي ــم ك ــادی می باشــد. می داني ــی بني ــول تغييرات از قب
شــركت مهنــدس مشــاور)مراد مــن، مهنــدس مشــاور 
ــا  ــور م ــده در كش ــورت عم ــه دو ص ــد( ب ــار می باش معم
)و دربســياری كشــورها( فعاليــت می كننــد كــه بــه هريــك 

ــم: ــاره می كن ــه اش جداگان

ــه طــور عمــده، متشــکل  ــدس مشــاور ب ــك مهن ــوع اول، ي ن
ــاران و  ــد از معم ــی چن ــا تن ــه ب ــت ك ــاری اس ــری معم از دفت
ــن  ــد. اي ــاری می كنن ــت معم ــی بالنســبه محــدود فعالي همکاران
ــد  ــاری باي ــر معم ــا دفات ــه آن ه ــه بيشــتر ب ــوع شــركت ها ك ن
گفــت، يــك يا دو معمــار اصلــی دارند كــه در جامعــه ی حرفه ای 
ــاری  ــر معم ــن دفات ــد. اي ــمی برخوردارن ــم و رس ــز از اس ني
كارهــای اصلــی معمــاری را خــود انجــام می دهنــد و كارهــای 
بخش هــای مرتبــط بــا طراحــی )ســازه، تاسيســات مکانيکــی و 
ــود را  ــا خ ــد ت ــپاری می كنن ــی و...( را برون س ــات برق تاسيس
ــركت ها  ــن ش ــاد نکنند.اي ــنل زي ــم پرس ــای دائ ــر هزينه ه درگي
ــه  ــد ب در شــرايط بحران هــای اقتصــادی كشورشــان می توانن
ســرعت خــود را منقبــض نمــوده و هزينه هــا را كاهــش دهنــد. 
معمــوالً همــه ی كارهايــی را كــه در يــك ســازمان در بخش های 
جداگانــه انجــام می شــود، خــود نفــرات اصلــی شــركت انجــام 
ــه  ــکاری جداگان ــی از هم ــای مال ــرای كاره ــط ب ــد و فق می دهن

ــد. ــتفاده می كنن ــت( اس ــورت پاره وق ــه ص ــاً ب )غالب



تابستان / 1399

فصلنامه آتک
6

خبرهــا / اثرهــا / نظرهــا
  a t e c . c o n s u l t a n t s

نــوع دوم، شــركت های مهنــدس مشــاوری هســتند كــه 
بــه شــکل ســازمانی اداره می شــوند و دارای همــه يــا اكثــر 
بخش هــای مرتبــط بــا حرفــه و نيــز بخش هــای پشــتيبانی )مالی، 
قرارداديــو...( می باشــند. شــمار نفــرات شــاغل در اين ســازمان ها 
بســيار بيشــتر از دفاتــر معمــاری می باشــد و بــه طــور طبيعــی 
بايــد قــادر بــه انجــام پروژه هــای بــزرگ باشــند. ايــن ســازمان ها 
در شــرايط بحران هــای اقتصــادی، تــوان انقباضــی كمــی دارند و 

تبعــات قانونــی ايــن انقبــاض نيــز برای شــان ســنگين اســت.

در كشــور مــا دربخــش خصوصــی ســازمان های مهنــدس 
ــز يکــی از آن هــا می باشــيم.  ــا ني ــم كــه م مشــاور بزرگــی داري
همچنيــن در كشــورمان ســازمان های مهندســی مشــاور بســيار 
بــزرگ و پرقدرتــی فعاليــت می كننــد كــه بــه اصطــاح بــه آن هــا 
ــتفاده  ــادی اس ــای زي ــود و از رانت ه ــه می ش ــی« گفت »خصولت
می كننــد و رقابــت بــا آن هــا بســيار مشــکل و بلکــه ناممکــن اســت.

اكنــون بپــردازم بــه نحوه ی پايــداری و حيــات هردو نــوع مهندس 
مشــاوری كــه در بــاال اشــاره شــد. يکی مهنــدس مشــاور كوچك 
كــه بيشــتر بــه آن می تــوان »دفتر معمــاری« اطــاق كــرد و دومی 

هــم ســازمانی بزرگ كــه فعاليت عمــده ی آن، معماری ســت.

هزينه هــای هــردوی ايــن شــركت ها بــه طــور عمــده، نيــروی 
انســانی اســت. ايــن نيــروی انســانی نيــز بــا توجــه بــه اوضاع 
اقتصــادی جامعــه تحــت فشــارهای گوناگــون اســت و تعــداد 
قابــل توجهــی از آن هــا بــه ويــژه در ســال های اخيــر ناگزيرند 
بــرای گــذران زندگــی خــود بــه شــغل دوم )و گاهــی ســوم( 
نيــز روی آورنــد كــه ايــن اجبــار، در كيفيــت بازدهــی آن هــا 
ــاد  ــوع شــركت ي ــردو ن ــذارد. ه ــه جــای می گ ــی ب ــر منف تاثي
ــا  شــده هزينه هــا و امورشــان از محــل قراردادهــای شــان ب
كارفرمايــان مختلــف بايــد تاميــن شــود. كارفرماهــا می تواننــد 
ــاط  ــدام نق ــه هرك ــند ك ــی باش ــش خصوص ــا بخ ــی و ي دولت

قــوت و ضعــف خــود را دارنــد.

ــه  ــر ب ــال های اخي ــژه در س ــه وي ــی ب ــای دولت ــر كارفرماه اكث
ــه  ــد ك ــادت كرده ان ــر ع ــادی فراگي ــای اقتص ــطه ی بحران ه واس
پرداخت هــای خــود را در قبــال قراردادهای شــان بــه درســتی و 

بــه موقــع انجــام ندهنــد.

ايــن موضــوع صدمــات فراوانــی بــه شــركت های بخــش 
خصوصــی وارد كــرده اســت، چه آن هــا در قبال پرســنل نيازمند 
خــود متعهدنــد و از طرفــی، تعهــدات قانونــی بيمــه و دارايــی بــه 

ــد. ــار وارد می كن ــا فش ــه آن ه ــدت ب ش

ــود  ــای خ ــز دريافت ه ــی ج ــی منابع ــركت های خصوص  ش
از كارفرمايــان جهــت انجــام تعهــدات خــود ندارنــد و لــذا در 
تعهــدات خــود چــه بــه پرســنل و چــه بــه ارگان هــای دولتــی 
دچــار تاخيــر می شــوند كــه متاســفانه ارگان هــای دولتــی نيــز 
عــاوه بــرآن كــه تســهيلی بــرای آن هــا جهــت پرداخت هــا بــه 
ــر پرداخت هــارا جريمــه نمــوده كــه  ــد، تاخي وجــود نمی آورن
ــوند.  ــف می ش ــان مضاع ــار زي ــركت ها دچ ــت ش ــن باب از اي
ــری نســبت  ــی بهت ــز وضــع خيل ــان خصوصــی ني كارفرماي
ــدات  ــه تعه ــا ب ــر آن ه ــدو اكث ــی ندارن ــان دولت ــه كارفرماي ب
ــانات  ــر نوس ــت تاثي ــد و تح ــل نمی كنن ــود عم ــراردادی خ ق
اقتصــادی بــازار زيــان قابــل ماحظــه ای بــه ايــن شــركت ها 

وارد می كننــد.

ــه روز  ــا روز ب ــه نرخ ه ــرايطی ك ــه در ش ــم ك ــه می داني هم
ــی  ــه ی قانون ــت مطالب ــد، چنانچــه درياف ــد افزايشــی دارن رون
در موقــع خــودش انجــام نشــود )كــه گاهــی بــه چنديــن مــاه 
يــا ســال نيزكشــيده می شــود( قــدرت خريدشــان چــه انــدازه 

تحليــل مــی رود.

بدبختانــه ايــن تاخيــر پرداخت هــا چــه از ســوی كارفرمايــان 
دولتــی و چــه از ســوی كارفرمايــان بخــش خصوصــی، بــه 
ــك عــادت مزمــن درآمــده و كــم كــم حــق خــود  صــورت ي
می داننــد كــه تعهدات شــان را بــه موقــع انجــام ندهنــد و 

ــاه اســت. ــه جــا كوت ــًا از هم ــز عم دســت شــركت ها ني

متوجــه شــركت های  را  كم تــری  فشــار  فــوق،  شــرايط 
مشــاور كوچــك می كنــد كــه بــا ســرعت بيشــتری می تواننــد 
هزينه هــای خــود را كاهــش دهنــد، ليکــن ســازمان های 
ــول  ــنگين و قب ــار س ــل فش ــر از تحم ــزرگ ناگزي ــاور ب مش
زيــان هنگفــت می باشــند و خيلــی هــم نمی تواننــد در مقابــل 
كارفرماهــای اينچنينــی تهديــد به عــدم ادامه ی كاركننــد، چون 
همــواره طلبکارانــد و در صورتــی كــه بخواهنــد كار را متوقف 
ــزار و  ــا ه ــان ب ــول طلب های ش ــه ی اول، وص ــد در وهل كنن
ــه ی دوم،  ــه محــال می شــود و در وهل ــول ب ــه موك ــك بهان ي
نيروهــای اختصــاص داده شــده بــه پــروژه ی مــورد بحــث را 

ــد. ــا اخــراج نماين ــاگاه متوقــف و ي ــه ن ــد ب نمی توانن

ادامــه ی ايــن رونــد می توانــد آســيب های جــدی بــه صنعــت 
مهندســی مشــاور وارد آورد، كــه بايــد بپذيريم جبــران آن اگر 
ــا قبــول هزينه هــای  ــه غيرممکــن، بلکــه بســيار ســخت و ب ن

ســنگين تــوام می باشــد.
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کار گــروه کرونــا در راســتای 
مدیریــت  دغدغه هــای  رفــع 
ــامت  ــظ س ــاره ی حف ــرکت درب ش
ــك در روز  ــرکت آت ــان ش کارکن
14 اردیبهشــت ســال 1399 تشــکيل 
ــروه را  ــن کارگ ــای ای ــد. اعض ش
ــيری  ــوری، بش ــار ن ــا افتخ خانم ه
غفــوری،  مهنــدس  آقایــان  و 
ــدس باقری  ــی، مهن ــدس کفاش مهن

و هاشــمی تشــکيل می دهنــد.

وظيفــه ی كار گــروه كرونــا پيشــنهاد راه كارهــای مناســب بــرای ايمــن 
و  كار  محيــط  در  آن هــا  ابتــای  از  پيش گيــری  كاركنــان،  نگه داشــتن 
كنترل هــای الزم در ايــن زمينــه اســت. همچنيــن كارگــروه وظيفــه دارد شــيوع 
كرونــا را از جهــات مختلــف بررســی و تاثيــر آن را بر كار شــركت شناســايی 

ــد. ــه نماي ــه مديريــت شــركت ارائ و ب

ايــن كار گــروه از تاريــخ 99/02/14 كــه اوليــن جلســه خــود را برگــزار كــرد، 
تاكنــون، نزديــك بــه ده جلســه تشــکيل داده اســت.

كارگــروه تــاش نموده اســت، شــيوه نامه هــای معتبــر و مورد تاييد ســازمان 
بهداشــت جهانی و وزارت بهداشــت را در شــركت اجرايی نمايد. در اين راســتا 

تصميم هــای زيــر را اتخــاذ و پــس از تاييــد مديريــت، اجرايی نموده اســت:

ــرارت بدن  ــه ی ح ــه ی درج ــنجش روزان س
ــون  ــيژن خ ــطح اکس ــری س و اندازه گي
ــرکت ــه ش ــدو ورود ب ــرکت در ب ــان ش کارکن

ــك در  ــتفاده از ماس ــودن اس ــی نم الزام
ــرکت ــی ش ــط عموم محي

مهشید افتخار نوری
تکنسین معماری

Mahshid Eftekharnouri
Arch. Tech.

خبرها و رویدادها

خاصه ی اقدامات انجام یافته توسط
 »کارگروه کرونا«

- در اختيار گذاشتن ماسك برای مصرف روزانه ی كليه ی كاركنان 

- در دسترس قرار دادن مواد ضد عفونی كننده ی دست در كليه ی واحدهای شركت

- در دسترس قرار دادن مواد ضد عفونی كننده ی سطوح در كليه ی واحدهای شركت

- تعطيل نمودن آبدارخانه های همه ی طبقات شركت در راستای به حداقل رساندن استفاده از وسايل و فضاهای مشترک

- تعطيل نمودن سالن غذاخوری شركت در راستای به حداقل رساندن استفاده از وسايل و فضاهای مشترک

- حــذف كار پرســنل خدماتــی در زمينــه ی تميــز كــردن ميزهــای كاركنــان و ســپردن ايــن كار بــه هــر يــك از همــکاران،    
در راســتای حــذف تمــاس فيزيکــی پرســنل خدمــات بــا وســايل شــخصی و كاری ســاير همــکاران و بالعکــس

- انتخاب و انتصاب مسئوالن بهداشت برای هر واحد و مشخص نمودن شرح وظايف آن ها
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- اســتقرار صندلــی ماقــات در البــی و زيرزميــن اول بــرای ميهمانــان همــکاران، در راســتای حــذف ترددهــای 
ــان در طبقات مراجع

- تجهيــز اتــاق كنفرانــس در طبقــه ی اول بــرای برگــزاری جلســات بــا مهمانــان خــارج از شــركت بــا قابليــت 
ضدعفونــی شــدن بهتــر، پــس از هــر جلســه

- تجهيــز دو فضــا بــرای جلســات داخلــی )يکــی مجهــز بــه ويدئــو پرژكتــور و ديگــری مجهــز بــه تختــه ی وايت 
بــرد( در طبقــه ی دوم بــه جــای اتــاق جلســات طبقــات بــا قابليــت ضدعفونــی شــدن بهتــر، پــس از هــر جلســه

- ايجاد حباب اجتماعی برای كاركنان، در راستای به حداقل رساندن ارتباط واحدهای مختلف

- فعال نمودن دستگاه آب گرم كن و آب سرد كن در هر واحد به جای آبدارخانه

- ملزم نمودن كاركنان به استفاده از غذای سرد يا خود گرمکن و صرف غذا در پشت ميز كار

همچنيــن كارگــروه با دســتور مديريت شــركت، هماهنگــی الزم را بــرای انجام 
تســت PCR بــرای حــدود 110 نفــر به عمــل آورد و تاكنــون دو نوبت تســت در 
محــل شــركت انجــام شــده اســت. در نوبــت اول از كليــه ی كاركنان شــركت در 
تاريــخ 16 و 17 تيرمــاه تســت بــه عمــل آمــد. در نتيجــه ی آزمايــش مشــخص 
شــد كــه دو نفــر از همــکاران مبتا شــده انــد. ورود مجــدد همکاران متبا شــده 
بــه شــركت، تنهــا بــا آزمايــش مجــدد امکان پذيــر بــود. خوشــبختانه نتيجــه ی 
تســت دوبــاره ی يکــی از همــکاران، منفــی بود كــه به ســر كار خود برگشــته و 

همــکار ديگــر تا بهبــودی كامــل در منــزل قرنطينــه و درمــان گرديد.

در دو نوبــت ديگــر تســت، كــه در روزهــای 6 و 7 مــرداد و 30 شــهريور مــاه 
انجــام شــد، هــر بــار نزديــك بــه پنجــاه نفــر از همــکاران آزمايــش دادنــد كــه 

خوشــبختانه نتيجــه آزمايــش همگــی آنهــا منفــی بــود.
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از آن جــا كــه هزينه هــای تســت بــاال بــوده و انجــام 
ــکان  ــاه ام ــی كوت ــای زمان ــان در بازه ه ــش كاركن آزماي
ــرای  ــی ب ــن مدل ــه تدوي ــدام ب ــروه اق ــر نيســت، كارگ پذي
غربالگــری كاركنــان نمــوده اســت. در ايــن مــدل همــه ی 
ــا  ــه ي ــان شــركت توســط مســئوالن بهداشــت طبق كاركن
واحــد خــود بــه صــورت هفتگــی ارزيابــی شــده و از نظــر 
امــکان ابتــادر ســه دســته طبقــه بنــدی می شــوند. ايــن 
ــای  ــکان ابت ــم، ام ــای ك ــکان ابت ســه دســته، شــامل: ام

ــند.  ــاد می باش ــای زي ــکان ابت ــط و ام متوس

در فــرم غربالگــری، ماک هــای شــاخص های كنتــرل، 
ــردد،  ــيله ی ت ــکار، وس ــن هم ــت رفت ــد از: ماموري عبارتن
ــور در  ــی، حض ــع عموم ــركت در مجام ــت شغل،ش ماهي
مناطــق پــر خطــر، مرخصــی و مســافرت، درون گــرا 
ــی  ــم بالين ــتغال دوم و عاي ــودن، اش ــرا ب ــا برون گ و ي
ــه  ــا ب ــم ابت ــا عائ ــابه ب ــی مش ــه عامت ــی ك بيماری هاي

ــد. ــا دارن كرون

ــخصی  ــيله ی ش ــا وس ــه ب ــی ك ــال، كس ــوان مث ــه عن ب
ــه  ــی ك ــم، كس ــای ك ــکان ابت ــا ام ــد ب ــردد می كن ــود ت خ
ــت  ــد و رف ــی آم ــی های اينترنت ــا تاكس ــی و ي ــا تاكس ب
ــا  ــه ب ــی ك ــط و كس ــای متوس ــکان ابت ــا ام ــد ب می نماي
ــا امــکان  ــد، ب ــا اتوبــوس رفــت و آمــد می نماي ــرو و ي مت
ــافرت  ــه مس ــه ب ــی ك ــردد. كس ــی می گ ــاد تلق ــای زي ابت
ــه در  ــا دو هفت ــی رود ت ــود م ــخصی خ ــيله ی ش ــا وس ب
ــا  ــده و ي ــرار داده ش ــط ق ــای متوس ــکان ابت ــه ی ام طبق
رفتــن فــرد بــه مجلــس ختــم ســبب آن می گــردد كــه تــا 
ــود. ــرار داده ش ــاد ق ــای زي ــکان ابت ــروه ام ــه در گ دو هفت

هماهنگــی الزم بــرای انجــام آزمايــش ابتــای همکارانــی 
كــه چهــار هفتــه ی متوالــی بــا امــکان ابتــای زيــاد 

ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــوند، ب ــخيص داده ش تش

ــه  ــات فاجع ــورها و صدم ــه ی كش ــا در كلي ــيوع كرون ش
ــرات  ــار انســانی و اقتصــادی ناشــی از آن، ســبب تغيي ب
ــا  ــس از كرون ــای پ ــد. دني ــد ش ــان خواه ــيع در جه وس
دنيــای جديــدی خواهــد بــود و هرگونــه ادامــه ی فعاليــت 
شــركت ها در ايــن دنيــا منــوط بــه نحــوه ی آماده ســازی 
شــركت در برخــورد بــا ايــن پديــده و اتخــاذ تصميمــات 
ــن  ــی از اي ــركت يک ــت ش ــود. مديري ــد ب ــی خواه مقتض
بررســی  و  دانســته  دوركاری  را  آماده ســازی ها 
دوركاری و پيشــنهاد راه كارهــای الزم بــرای اجرايــی 

ــد. ــروه نهادن ــده ی كارگ ــر عه ــودن آن را ب نم

ســوات  تحليــل  ديــدگاه  از  را  كاری  دور  كارگــروه، 
)SWOT( بررســی و تهديدهــا، فرصت هــا، نقــاط ضعــف 
ــاس،  ــن اس ــد و براي ــايی می كن ــوت را شناس ــاط ق و نق
ــه می دهــد كــه پــس از تصويــب  راه كارهــای الزم را ارائ
و اجرايــی شــدن نتايــج آن، بــه اطــاع كليــه ی همــکاران 

ــد.. ــد ش ــانده خواه رس
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مرکز تجاری-اداری اسفندیار

مشخصات کلی:

پــروژه ی مجموعــه تجــاری-اداری اســفندیار، واقــع در تقاطــع خيابان هــای 
وليعصــر، نيایــش و اســفندیار، در ســال 1398 توســط مهندســين مشــاور آتك 
ــر  ــاحت 7000 مت ــه مس ــی ب ــه در زمين ــن مجموع ــت. ای ــده اس ــی ش طراح
ــن و 8  ــه روی زمي ــع در 11 طبق ــی 80,0000 مترمرب ــای تقریب ــا زیربن ــع ب مرب
ــت:  ــر اس ــای زی ــامل کاربری ه ــده و ش ــزی ش ــن برنامه ری ــر زمي ــه زی طبق

- 8 واحد بزرگ تجاری به مساحت تقریبی 3,300 مترمربع

- یك واحد فودهال به مساحت تقریبی 2,400 مترمربع

- یك واحد رستوران به مساحت تقریبی 1,200 مترمربع

- دو واحد »روف گاردن« به مساحت تقریبی  750مترمربع

- 150 واحد اداری در دو برج به مساحت تقریبی 18,000 مترمربع

- 1200 واحد پارکينگ به مساحت تقریبی 36,000 مترمربع

- فضای عمومی شهری به مساحت تقریبی 2,200 مترمربع

مدیر طرح: جهانگير صفاوردی
مدیر پروژه: مریم حجت

طراح معمار: سهند احمدیان
تيم پروژه:

معماری: الهام رضایی، مهسا مردانه
سازه: محمد کفاشيان

تاسيسات: عليرضا فتاحی
برق: بهنك خسروی

ترافيك: امير طاهری
سيویل: حسن ميانی

Arch. M.sc
Sahand Ahmadian Tehrani

سهند احمدیان تهرانی
کارشناس ارشد معماری ژه
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خدمات ارائه شده:

ــات  ــه ی خدم ــر ارائ ــاوه ب ــك ع ــاور آت ــين مش مهندس
كامــل طراحــی مرحلــه ی اول )معمــاری، ســازه، تاسيســات، 
ــنجی  ــات امکان س ــه ی مطالع ــك(، در مرحل ــيويل و ترافي س
صــورت  بــه  نيــز  پــروژه  اســتراتژيك  برنامه ريــزی  و 
همــکاری بــا مشــاور متخصــص مربوطــه )شــركت آمايــش 
تصميم ســازی  فراينــد  در  پــارس(،  توســعه  و  طــرح 
ــف  ــات مختل ــه، موضوع ــن مرحل ــت. در اي ــاركت داش مش
ماننــد تعريــف ابعــاد كلــی پــروژه )بلندمرتبه ســازی در 
مقابــل ميان مرتبه ســازی( بــا توجــه بــه ارزش  زميــن و 
امکانــات پيش بينی شــده در ضوابــط فرادســت، برنامــه  ی 
ــت  ــن و موقعي ــيل های زمي ــه پتانس ــه ب ــا توج ــردی ب عملک
ــودی  ــی و عم ــی افق ــص و جانماي ــروژه، تخصي ــهری پ ش
ــروژه  ــرد پ ــرات آن روی عملک ــاختمانی و تاثي ــای س توده ه
و بافــت اطــراف، نحــوه ی دسترســی ســواره و پيــاده و 
inter� ــی  ــه بعدی تعامل ــای س ــورت مدل ه ــه ص ــره، ب )غي
active( نشــان دهنده ی كيفيــات و هزينــه – فايــده ی هــر 
ــه  ــری در هــر مرحل ــد تصميم گي ــه جهــت تســهيل فراين گزين

ــت. ــده اس ــه ش ــرم ارائ ــای محت ــه كارفرم ب

  پان طبقه ی زير زمين اول

پان طبقات تيپ زير زمين
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پان طبقه ی همکف پان طبقه ی اول

مقطع عرضی

 نمای غربی

پان طبقات تيپ اداری
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توضيحات طرح:

مرکز تجاری-اداری اسفندیار از سه بخش اصلی تشکل شده است:

اول: شــامل  مركــز تجــاری در طبقــات همکــف و 
ــر  ــاحت 400 مت ــن مس ــزرگ )ميانگي ــگاه های ب فروش
مربــع( بــا تاكيــد روی ويترين هــای وســيع و ارتبــاط بــا 
فضــای شــهری در طبقــه همکــف و فودهــال، رســتوران 
ويــژه و روف گاردن Roof Garden در طبقــه ی اول

بــرج اداری جنوبــی: واحدهــای كوچــك اداری )بــا 
ــده  ــی ش ــع( پيش بين ــر مرب ــاحت 80 مت ــن مس ميانگي

ــی ــامتی و زيباي ــز س ــرای مراك ب

)بــا  بــزرگ  اداری  واحدهــای  اداری شــمالی:  بــرج 
ــی شــده  ــع(، پيش بين ــر مرب ــن مســاحت 220 مت ميانگي

بــرای شــركت های فــن آوری
مرکــز تجــاری: در طبقه ی همکــف از طريــق دو رواق با 
بدنه هــای نفــوذ پذيــر در امتــداد خيابان هــای وليعصــر 
و اســفنديار و يــك پــازای بــزرگ در محــل تقاطــع ايــن 
دو خيابــان، بــه مجمــوع مســاحت 2170 متــر مربــع، بــا 
خيابان هــای مجــاور مرتبــط شــده كــه عــاوه بــر تامين 
ــا و برنامه هــای  ــزاری فعاليت ه ــکان  برگ دسترســی، ام

عمومــی متنوعــی را نيــز فراهــم می كنــد. 

ــر  ــا معب ــراز ب ــی هم ت ــرج جنوب ــه ب ــاده ب دسترســی پي
ــی  ــع جنوب ــی در ضل ــك پيلوت ــق ي ــفنديار، از طري اس
پــروژه و در طبقــه ی 1- تاميــن شــده اســت. دسترســی 
پيــاده بــه بــرج شــمالی هم تــراز بــا معبــر وليعصــر، در 
كنــج شــمال غربی پــروژه و در طبقــه ی همکــف تاميــن 

شــده اســت. 

ورودی پارکینــگ در منتهی اليــه جنــوب شــرقی 
پــروژه، در حداكثــر فاصلــه ی ممکــن از تقاطــع 
دو  و  گرفتــه  قــرار  اســفنديار-وليعصر-نيايش، 
خروجــی )يکــی بــه خيابــان اســفنديار و ديگــری بــه 
انتهــای خيابــان رحيمــی( بــرای آن در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. طراحــی پاركينــگ بــه صــورت تمامــًا 
ــر  ــه حداكث ــده ك ــام ش ــوی انج ــه نح ــه و ب يك طرف
بهــره وری اســتاتيك )تعــداد پاركينــگ بــه مســاحت( 
ــگ( را  ــل پاركين ــت داخ ــرعت حرك ــك )س و دينامي
ــی ــگ اصل ــروع پاركين ــا ش ــن ب ــد. همچني دارا باش

از طبقــه ی 2-، فضــای ســواره رو در طبقــه ی 1- بــه 
ــای  ــی ها، پيك  ه ــريع )تاكس ــی س ــای دسترس پاركينگ ه
ــاد  ــرای ايج ــاز ب ــورد ني ــير م ــره(، مس ــوری و غي موت
ــای  ــن فضاه ــگ و همچني ــروج پاركين ــف ورود و خ ص
لجســتيکی اختصــاص داده شــده تــا تاثيــر ترافيکی منفی 
ــن  ــل ممک ــه حداق ــر ب ــبکه ی معاب ــر روی ش ــه ب مجموع

رســانده شــود.

ــن  ــی زمي ــيب طبيع ــاس ش ــر اس ــروژه ب ــدی پ ترازبن
انتهــای  ابتــدا و  بيــن  ارتفــاع 10 متــری  )اختــاف 
بدنــه ی پــروژه( عــاوه بــر امــکان تاميــن دسترســی ها 
ــر  ــاندن ب ــر رس ــه حداكث ــات و ب ــب ترين طبق در مناس
ــش  ــث كاه ــراف، باع ــر اط ــا معاب ــاس ب ــاری در تم تج
ارتفــاع و بــه تبــع آن، ســايه اندازی بــرج جنوبــی روی 
همســايگان شــمالی شــده اســت. همچنيــن تــاش شــده 
ــری از حــدود شــمالی و شــرقی  ــری 3 مت ــا فاصله گي ب
ــا  ــرج ت ــن ب ــمالی در اي ــه های ش ــذف گوش ــن و ح زمي
جــای ممکــن، هم زمــان بــا تاميــن مســاحت های مــورد 
نيــاز پــروژه، از ســاعات ســايه اندازی روی همســايگان 

شــمالی كاســته شــود.
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اســتفاده از نمــای دو پوســته از ســويی اشــاره بــه ســابقه ی 
تاريخــی ســايت )ســاختمان نمايشــگاه بنــز بــا نمــای بلــوک 
ســيمانی مشــبك ســفيد( داشــته و از ســوی ديگــر، تاشــی 
ــاری ســاختمان های  ــد معم ــت جدي ــت هوي در راســتای تقوي
ــا بناهــای متعــددی  ــان اســفنديار )هماهنــگ ب اداری در خياب
ــت  ــا كيفي ــته و ب ــای دو پوس ــا نم ــر ب ــال های اخي ــه در س ك
مناســب در ايــن خيابــان ســاخته شــده( بــوده اســت. همچنين 
در راســتای ايجــاد ارتبــاط بصــری و مفهومــی بــا ســاختمان 
ارزشــمند »كلينيــك نــور« )طراحــی شــده توســط »مهندســين 
از  بــرج جنوبــی  نمــای  طــرح  در  مشــاور شارســتان«( 

نوارهــای ســياه و ســفيد اســتفاده شــده اســت. 

بــا توجــه بــه تمايــل كارفرمــای محتــرم پــروژه بــه حداكثــر 
اســتفاده از تراكــم مجــاز پيش بينــی شــده در طــرح تفصيلی، 
بــدون نيــاز بــه رجــوع بــه كميســيون مــاده 5، مــوارد فــوق 

عمــاً فــرم كلــی پــروژه را تعريــف كــرده اســت.

در طراحــی نمــا ســعی بــر آن بــوده كــه ســبك طراحــی، 
و   GFRC )پانل هــای  انتخابــی  رنگ هــای  و  مصالــح 
شيشــه های دودی( در كنــار بيــان معمــاری امــروزی، در 
پيوســتگی بــا تاريخچــه ايــن بخــش از خيابــان وليعصــر 
ــه  ــارک وی( ب ــارراه پ ــا چه ــك ت ــدان ون ــل مي )حدفاص
عنــوان يکــی از مراكــز معمــاری مدرنيســتی تهــران، 

ــف شــود. تعري



تابستان / 1399

فصلنامه آتک
16

خبرهــا / اثرهــا / نظرهــا
  a t e c . c o n s u l t a n t s

ــو در زمينــی بــه مســاحت 21 هکتــار، در شــمال  ــی ماک ــام خمين ــارک ام پ
شــهر ماكــو و در جــوار يکــی از خيابان هــای اصلــی شــهر )بلــوار شــهيد قنبــری( 
واقــع شــده اســت. ايــن زميــن در طرح هــای فرادســت، باالخــص در طــرح جامــع 
ــن فضــای  ــت تامي ــره نوســازی و در جه ــوان اراضــی ذخي ــه عن ــو ب شــهر ماك

ــی شــده اســت. ســبز شــهروندان پيش بين

ــن پــروژه مــد نظــر  ــد برنامه ريــزی و طراحــی اي مهم تريــن اهدافــی كــه در رون
قــرار گرفتــه، عــاوه بــر زيباســازی شــهر، تاميــن ســرانه ی فضــای ســبز مــورد 
ــی  ــن فضاي ــوده اســت؛ تامي ــه ی طرح هــای فرادســت ب ــر پاي ــاز شــهروندان ب ني
اســت كــه هــم بــرای شــهروندان ماكــو و هــم بــرای گردشــگران »منطقــه ی آزاد 

ماكــو« تجربــه ای منحصــر بــه فــرد را بــه همــراه داشــته باشــد.

ــرار  ــتان ق ــه و كوهس ــك رودخان ــاورت ي ــارک، در مج ــی پ ــه اراض ــا ك از آن ج
ــام  ــت محيطــی مــورد اهتم ــن قابلي ــا اي ــه، در طراحــی آن كوشــش شــده ت گرفت
ــدی  ــر، پيون ــن عناص ــا اي ــارک ب ــرح پ ــازگاری ط ــق س ــرد و از طري ــرار گي ق

ــد. ــود آي ــه وج ــت ب ــط زيس ــا محي ــارک ب ــی پ ــط طبيع ــان محي ــوب مي مطل

فائزه امینی
کارشناس ارشد طراحی شهری

Faezeh Amini
Urban Design. M.SC

ژه
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اهداف و چشم انداز

ــه موقعيــت و ويژگی هــای خــاص جغرافيايــی  ــا توجــه ب ب
ــوان  ــا و ت ــن قابليت ه ــا در نظرگرفت ــه و ب ــی منطق و اقليم
منطقــه ی ماكــو بــرای تبديــل شــدن بــه يــك قطــب 
ــارک  ــرای پ ــده ب ــه ش ــر گرفت ــداف در نظ ــگری، اه گردش

ــت: ــرح اس ــه ش ــو ب ــی ماك ــام خمين ام

اهداف کان

ايجــاد پاركــی منحصــر به فــرد در يــك منطقه ی گردشــگری، 
بــا تركيــب و هــم افزايــی عملکردهــای گردشــگری- تفريحــی 
و ورزشــی، بــه همــراه امــکان اســکان موقــت گردشــگران در 

منطقــه در ســطح ملــی و فراملی

ارائه ی تعريف تازه ای از گردشگری مختلط و متنوع و 
دسترسی به تركيبات تازه ی كالبدی- فضايی

اهداف خرد

ــذب دو  ــارک، ج ــن پ ــی اي ــدف از طراح ــی، ه ــور كل ــه ط ب
گــروه اســتفاده كننــده و تاميــن نيازهــای آن هــا می باشــد:

گردشگران )از اقصی نقاط كشور(

امکان اتراق )اقامتگاه ساعتی و روزانه(

مجموعــه ی مقصــد گردشــگری )از جاذبه هــای منطقــه آزاد 
ماكــو(

شهروندان

ارتقاء سرانه ی فضای سبز شهری )7 متر مربع(

بــه طــور كلــی، مهم تريــن وظيفــه ی ايــن پــارک در 
ــا از  ــت ت ــی اس ــتری فراغت ــاد بس ــی، ايج ــاس محل مقي
ــب  ــت موج ــا طبيع ــردم ب ــاس م ــن تم ــاال رفت ــق ب طري
ــی  ــامت فيزيک ــود س ــی و بهب ــات اجتماع ــش تعام افزاي

ــه گــردد. ــی جامع و روان

ــارک  ــا احــداث ايــن پ ــا ب ــر آن اســت ت همچنيــن تــاش ب
ــود ســرانه فضــای ســبز در  ــع ســاختن كمب ضمــن مرتف
ايــن شــهر، محيطــی ســرزنده تــر، شــاداب  تر و منطبــق بــا 
اســتانداردهای موجــود ايجــاد كنــد. در طراحــی فضاهــای 
ايــن پــارک ســعی شــده تــا نــه تنهــا اصــول زيباشناســی 
و ويژگی هــای بومــی مــورد توجــه قرارگيــرد، بلکــه 

پيونــدی از محيــط طبيعــی بــا

محيــط زيســت ايجــاد كــرده  و ســبب نزديکــی و ارتبــاط 
انســان بــا طبيعــت شــود. 

پــارک از لحــاظ قرارگيــری در مســيرهای ارتباطــی و 
دسترســی ها دارای وضعيــت مطلوبــی می باشــد. خيابــان 
اصلــی و ســتون فقــرات شــهر )خيابــان شــهيد قنبــری( كه 
ــع  ــازرگان در ضل ــو – ب ــت ماك ــور ترانزي ــداد مح در امت
جنــوب پــارک گرفتــه اســت، جــزو پرترددتريــن جاده هــای 
ترانزيــت كشــور اســت. بســياری از مســافرانی كــه قصــد 
ســفر بــه تركيــه را دارنــد، از آن عبــور می كننــد و از ايــن 
رو بــر ســر راه خــود، امــکان ديــدار از ايــن پــارک را نيــز 

دارنــد.
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امکانات و محدودیت ها 

در طراحــی پــارک امــام خمینــی ماکــودر ابتــدا بــه بررســی عوامــل تاثیرگــذار بــر طــرح کــه اثــرات بــه 
ســزایی در شــکل گیری خطــوط فکــری طراحــان دارنــد پرداختــه شــد. غالــب ایــن عوامــل ناشــی از فــرم 

ــه اســت. طبیعــی ســایت، محدودیت هــا و امکانــات طبیعــی و انســان ســاخت منطق

جدول SWOT طراحی پارک

قرارگيــری پــارک در دامنــه ی كــوه و همجــواری بــا بافــت مســکونی شــهر، عــاوه بــر آن كــه محدوديت هــای زيــادی 
را بــرای توســعه ی پــارک بــه وجــود مــی آورد، ناگزيــر فرمــی خطــی را نيــز بــه طــراح ديکتــه می كنــد. بــه طــور كلــی 
عوامــل محــدود كننــده ی زيــادی در اطــراف ســايت پــارک وجــود دارد كــه راه هــای توســعه را در جهــات مختلــف محــدود 
ــه  و طــراح را ناگزيــر از تبعيــت از شــرايط موجــود می كنــد. بــه طــور مثــال، ســاختمان های موجــود در ســايت از جمل
اســتخر، مقبــره ی شــهدا و اداره ی آمــوزش و پــرورش هــر كــدام بــه نحــوی در طراحــی پــارک اثــر گذارنــد. از ســويی 
ديگــر، وجــود ســاختمان وزارت اطاعــات اگرچــه در بيــرون از ســايت قــرار گرفتــه، امــا بــه ســبب ايجــاد محدوديت هايــی 
ــذار  ــا اثرگ ــادی در طراحی ه ــدود زي ــا ح ــد ت ــاد می كن ــود ايج ــراف خ ــاختمان های اط ــرای س ــی ب ــاظ ارتفاع ــه از لح ك

خواهــد بــود.
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شکل گيری خطوط کلی طرح پارک

ــك آب و  ــده ی حركــت ارگاني ــع، تداعــی كنن ــد و در واق ــروی می كن ــن پي ــی زمي ــارک از شــکل طبيع ــی پ طــرح كل
ــات  ــح و گــذران اوق ــت ســه موضــوع: 1( تفري ــا محوري ــوده اســت ســاختار ســايت ب ــرم ب ــر خطــوط ن ــی ب مبتن
فراغــت، 2( اقامــت و 3( فرهنــگ و ورزش طراحــی شــده و در دل هريــك از آن هــا نقــاط تجمــع و مکــث جانمايــی 
شــده اســت. كريدورهــای بصــری ايجــاد شــده در بطــن ايــن طــرح، توجــه ناظــر را بــه ســمت عناصــر شــاخص 
ــرم  ــه ف ــا توجــه ب ــن ســعی شــده ت ــت، همچني ــا طبيع ــد. در راســتای طراحــی همســاز ب ــت می كن ــه هداي مجموع

طبيعــی زميــن در الويــت گيــرد.

آناليز و اصول شکل گيری طرح

در نهايــت، طــرح ارائــه شــده بــرای پــارک، شــامل محــور مركــزی كاربری هــا در ميــان دسترســی های پيــاده و فضــای ســبز 
می باشــد. محورهــای حركتــی پيــاده و پيــاده راه هــا يــك هندســه خطــی درهــم تنيــده را در هماهنگی بــا حركــت ارگانيــك رودخانه 
ايجــاد می كنــد. اســتفاده تــوام از گذرهــای متقاطــع و شــعاعی در يــك نظــم هندســی Abstract، مراكــز و ســطوح مهــم كاربــری 
را برجســته می نمايــد و ســطوح مربــوط بــه كاربری هــا را در بافتــی از گذرهــای پيــاده گذرنــده از فضاهــای ســبز كــه بيشــترين 
مســاحت پــارک را تشــکيل می دهــد، تعريــف كــرده موجــد ســيان انــرژی و تنــوع حركتــی در تعــادل بــا فضــای ســبز می گــردد. 
گــذر از پل هايــی كــه دو ســمت رود را بــه هــم مــی پيونــدد و تاكيــد بــر محوريــت جريــان آب، بــر تنــوع منظــر و غنــای بصــری 

مســيرهای پيــاده می افزايــد. 
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ــای در  ــت آب، آب نماه ــرم حرك ــر ف ــز ب ــتای تمرك در راس
ــارک را  ــزی پ ــل مرك ــت و ثق ــده، محوري ــه ش ــر گرفت نظ
شــکل می دهنــد. دسترســی ميــان ايــن دو آب نمــا كــه 
ــرار دارد، از  ــا ق ــی از آن ه ــار يک ــاز دركن ــر روب آمفی تات
ــوع  ــی شــکل و متن ــاده ی منحن ــق شــبکه ی راه هــای پي طري
ــت  ــرای حرك ــددی را ب ــای متع ــت انتخاب ه ــوده و قابلي ب

ــد.  ــاد ميکن ــاده ايج پي

پاركينگ هــا بــه عنــوان نقــاط پايانــی حركــت ســواره بــوده 

و محــل كمپينــگ نيــز در نزديکــی پاركينــگ غربــی در نظــر 
ــی  ــدان اصل ــه اندكــی از مي ــا فاصل ــه شــده اســت و ب گرفت
ورودی و محــل اســتقرار نمايشــگاه فصلــی اســتقرار يافتــه 

اســت. 

ــه  ــز ب ــه ني ــتگاه مربوط ــا ايس ــه ب ــت دوچرخ ــير حرك مس
ــت  ــاد امني ــر ايج ــاوه ب ــا ع ــده ت ــی ش ــکان ياب ــوی م نح
روانــی و فيزيکــی، تنــوع حركتــی مربوطــه را نيــز دارا 

ــد.  باش

طراحی فاز اجرایی پارک

بــا توجــه بــه شــتاب كارفرمــای پــروژه بــه احــداث و بهره بــرداری از پــارک، بــرای بخشــی از پــارک، نقشــه های فــاز دو 
تهيــه گرديــد كــه نهايتــاً هــم اكنــون بــا پــاره ای تغييــرات بــه اجــرا در آمــده اســت.



SUMMER / 2020 / No.  1721
News / Projects / Thoughts

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

ATEC  QUARTERLY   



تابستان / 1399

فصلنامه آتک
22

خبرهــا / اثرهــا / نظرهــا
  a t e c . c o n s u l t a n t s

ــا،  ــن روزه ــادی ای ــت اقتص ــارغ از وضعی ف
بــا خطــر جــدا شــدن  شــرکت ها همــواره 
ــه  ــا ب ــتن آن ه ــان و پیوس ــن کارکنان ش بهتری
ــاق بیفتــد،  ــا مواجــه هســتند. اگــر ایــن اتف رقب
کارکنــان  ایــن  بــاالی  تخصــص  و  دانــش 
موفقیــت  متضمــن  کــه  کارآمــد  و  مســتعد 
ــان  ــراه آن ــود، هم ــی ش ــوب م ــازمان محس س
ــالوه،  ــه ع ــدد. ب ــر می بن ــت ب ــرکت رخ از ش
ــد  ــروی کار جدی ــن نی ــرای یافت ــد ب شــرکت بای
و اســتخدام ســریع آن هــا هزینــه ی هنگفتــی را 
نیــز متحمــل شــود. هــدف از نــگارش مقالــه ی 
حاضــر درک ایــن مطلــب مهــم اســت کــه، حفــظ 
کارکنــان بــه چــه معناســت و چــرا امــروزه تــا 
بــه ایــن انــدازه اهمیــت یافتــه اســت و از چه رو 
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه چالشــی عمــده 
تبدیــل شــده اســت. ســپس بــا اســتراتژی های 
ســودمند بــرای حفــظ کارکنــان ارزشــمند خــود 

ــویم.  ــنا ش آش

حفظ کارکنان در یك سازمان

حفظ کارکنان در یک سازمان

حفــظ كارمنــد، بــه توانايــی ســازمان در نگهــداری كارمنــدان مســتعد 
و شايســته، يعنــی افــرادی كــه بــه رقابت پذيــری ســازمان در دنيــای 
ــد، اشــاره دارد.  ــك می كنن ــروزی كم ــر ام ــه ســرعت در حــال تغيي ب
حفــظ كارمنــد بــه معنــای همــکاری دائمــی بــا ايشــان نيســت، بلکــه به 
معنــای حفــظ كارمنــدان شايســته در بيشــترين زمان ممکن، متناســب 
بــا عملکــرد خــاص هريــك از آنــان اســت. بديهــی اســت حفــظ كارمند 
بــه معنــی ادامــه ی ســرمايه گذاری بــر روی كارمندانــی نيســت كــه به 

هــر دليــل، نقــش مثبتــی بــرای ســازمان ايفــا نمی كننــد.

بــزرگ تريــن ســرمايه ی ســازمان ها، ســرمايه ی فکــری و نيــروی 
ــت  ــروزی، موفقي ــق ام ــای موف ــب و كاره ــت. كس ــانی آن هاس انس
خــود را مديــون ايده هــای جديــد و مبتکرانــه و ارائــه ی محصــوالت و 
خدمــات برتــر می داننــد كــه تمــام اين هــا از دانــش و مهــارت كارمندان 
يــا بــه بيــان ديگــر، ســرمايه ی فکــری و انســانی آنــان نشــأت می گيــرد.

امــروزه شــمار بيشــتری از افــراد در حــال تــرک ســازمان ها هســتند 
و حفــظ كاركنــان شايســته، دشــوارتر از قبــل شــده اســت. برخــی از 
آمارهــا نشــان می دهنــد كــه حفــظ كاركنــان در ســازمان ها تــا چــه 
حــد در وضعيــت بحرانــی قــرار دارد. برمبنــای يــك مطالعــه آمــاری:

حفظ کارمند به چه معناست؟

اهميت حفظ کارمندان در چيست ؟

نگاهی کلی به موضوع حفظ کارکنان:

علی غفوری صنعتی
کارشناس کامپیوتر

Ali Ghafoori Sanati
Computer Eng. BSc.

له
مقا
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34 درصــد از كاركنــان در دســته ی پــر خطــر قــرار می گيرنــد، به اين 
معنــا كــه خــود را نســبت به ســازمان فعلــی متعهــد نمی داننــد و هيچ 

برنامــه ای بــرای ادامــه ی  همــکاری در طــول دوســال آينــده ندارند.

حــدود 41 درصــد از كاركنــان احســاس "گرفتــاری" می كننــد، بــه 
ايــن معنــی كه نســبت بــه ســازمان خــود احســاس تعهــد نمی كنند 

امــا قصــد دارنــد تــا ســال آينــده در آن بمانند.

ــی  ــادار" هســتند، يعن ــی "وف ــای واقع ــه معن حــدود 25 درصــد ب
نســبت بــه ســازمان خــود حــس وابســتگی دارنــد و قصــد دارنــد 

حداقــل تــا دو ســال آينــده را در آن ســپری كننــد.
ــت  ــر اس ــروی كار، هزينه ب ــاختن ني ــن س ــی جايگزي ــور كل ــه ط ب
ــل  ــر ســازمان تحمي ــد ب و ضــرری كــه از دســت دادن يــك كارمن
ــه ای اســت كــه صــرف آمــوزش  ــد، بســيار بيشــتر از هزين می كن
و رشــد وی شــده اســت. هــر بــار جايگزينــی كارمنــدان می توانــد 

ــراه داشــته باشــد: ــه هم ــرای شــركت ب ــر را ب ــای زي هزينه ه

-  هزينه ی جستجو در آگهی های روزنامه و سايت های كاريابی

- صرف وقت مديران و اعضای تيم مصاحبه

- به تعويق افتادن كار تا زمان استخدام نيروی جديد

- تحميــل كار اضافــه بــه ســاير كارمنــدان تــا شــروع بــه كار 
نيــروی جديــد

- كاهــش روحيــه و بهره وری ســاير كاركنــان به دليل قرارگيــری در 
وضعيت فشــار كاری بيشتر

ــوزش  ــازی و آم ــنا س ــرای آش ــه ب ــت و هزين ــرف وق - ص
نيــروی كار جديــد

- بهــره وری پاييــن نيــروی جديــد بــه دليل تطبيــق پذيــری و آموزش 
حداقل در شــش مــاه اول كار

- احتمــال كناره گيــری ســاير كارمنــدان كــه ممکــن اســت بــه دليــل 
اثــر دومينويــی ترغيــب بــه تــرک ســازمان شــوند

آگاهــی از هزينه هــای مالــی تــرک نيــروی كار، خــود بــه تنهايــی 
شــما را متعجــب خواهــد ســاخت. جايگزيــن كــردن نيــروی كار 
جديــد، حداقــل برابــر حقــوق ســاالنه كارمنــدی كــه شــغل خــود 

را تــرک مــی كنــد، بــرای ســازمان هزينــه خواهــد داشــت.

مهم تريــن داليلــی كــه باعــث می شــود افــراد در شــغل 
خــود باقــی بمانند، عبارتنــد از:

حــس غــرور نســبت بــه ســازمان: همــه دوســت دارنــد 
ــه  ــد ك ــی كار كنن ــا ثبات ــق و ب ــركت های موف ــرای ش ب
رهبرانــی توانمنــد آن هــا را اداره می كننــد. كســانی كــه 
ــد و  طرح هــای اســتراتژيك خوبــی بــرای موفقيــت دارن
ــازمان  ــای س ــق روي ــرای تحق ــران را ب ــد ديگ می توانن

همــراه كننــد.

هماهنگــی بــا رئيــس: رابطه ی مســتقيم كارمنــد با رييس 
ــا  ــرد، تنه ــن اســت ف ــر اســت. ممک ــز مهم ت ــه چي از هم
بــه ايــن دليــل در كار خــود باقــی بمانــد كــه از همــکاری 
ــی وی اســت، احســاس  ــه حام ــا شــخص خاصــی ك ب
رضايــت كنــد. بــه عبارتــی، می گوينــد:" كاركنــان محــل 
ــود را  ــس خ ــه ريي ــد، بلک ــوض نمی كنن ــود را ع كار خ

ــد" ــوض می كنن ع

حقــوق و مزايــا: بيشــتر افــراد مايلنــد برای شــركت هايی 
ــد كــه حقــوق مناســبی كــه شــامل دســتمزد و  كار كنن
ــی  ــن مزاياي ــد. همچني ــت می كنن ــد، پرداخ ــاداش باش پ
ــاء  ــری وارتق ــای يادگي ــی، فرصت ه ــه تکميل ــد بيم مانن

ــز در شــركت وجــود داشــته باشــد. ســازمانی ني

ــرم و  ــکاران محت ــا هم ــردن ب ــتگی:فرصت كارك وابس
همفکــر و صميمــی نيــز عامــل ديگــری اســت كــه افــراد 

ــد. ــا می دهن ــه آن به ــادی ب زي

در  دارنــد  تمايــل  كار:افــراد  در  ســليقه  و  عاقــه 
شــركت هايی مشــغول بــه كار شــوند كــه بــا عاقه هــا و 

ســليقه های آنهــا ســازگاری بيشــتری دارد.

استراتژی های سودمند برای حفظ كاركنان ارزشمند:

به چه دليل کارمندان در یك شرکت می مانند ؟
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فراينــد اســتخدام فرصتــی ارزشــمند در اختيــار شــما 
قــرار می دهــد تــا از همــان ابتــدا حفــظ كاركنــان 
ارزشــمند ســازمان را پايه ريــزی كنيــد. شــما می توانيــد 
از طريــق اســتخدام بــر پايــه ی عاقه هــای آنــان، خــرده 
فرهنگ هــای ســازمان، آزمون هــای شخصيت شناســی 
ــته  ــان شايس ــظ كاركن ــرای حف ــود را ب ــت خ و . . . بخ

افزايــش دهيــد.

ــب  ــت، موج ــرد اس ــه ی ف ــر عاق ــی ب ــه مبتن ــغلی ك ش
خواهــد شــد وی تمــام توجــه و تمركــز خــود را بــه آن 
معطــوف كنــد و بــرای كســب موفقيــت در حرفــه ی خود 
بــا انگيــزه عمــل نمايــد. ممکن اســت فــردی در يــك حرفه 
ــی دارای مهــارت  ی خــاص دارای تخصــص باشــد )يعن
ــی  ــه ی كاف ــه شــغل خــود عاق ــر ب ــا اگ ــی باشــد( ام فن
ــغلی  ــت ش ــه رضاي ــد ك ــی نمی كش ــد، طول ــته باش نداش
خــود را از دســت داده و از شــغل خــود روی گــردان 
می شــود. بــه طــور كلــی بســيار ســاده تر اســت كــه بــه 
فــرد كمــك كنيــم مهــارت شــغلی الزم را كســب و يــا در 
خــود تقويــت كنــد، تــا ايــن كــه احســاس شــور و عاقــه 
ی كاری را در وی ايجــاد كنيــم. امــروزه هنــگام اســتخدام 
كاركنــان به شايســتگی های رفتــاری و شــخصيتی، بيش 
ــد. ــت می دهن ــی اهمي ــی و تخصص ــتگی های فن از شايس

شــما می توانيــد شــركت خــود را بــه محــل كاری آرمانــی 
بــرای همــه ی كاركنــان بــدل ســازيد و ايــن احتمــال را 
كــه آن هــا بــه ادامــه ی همــکاری ترغيــب شــوند، افزايش 
ــدف  ــن ه ــه اي ــيدن ب ــرای رس ــادی ب ــای زي ــد. راه ه دهي

وجــود دارد، از جملــه: 
- نظــام توزيــع پــاداش برمبنــای شايســتگی و منطبــق بــا 

ارزيابــی عملکــرد

- ارائه ی پيشنهاد جذاب مالی برای ماندگاری

- كمك به كاركنان برای ايجاد تعادل بين كار و زندگی

- ارائه ی مسير شغلی همراه با فرصت ارتقاء

- فراهم نمودن زمينه های رشد استعداد

- برنامه های تفريحی و رفاهی

- برخورداری از سهام شركت

- حفظ احترام متقابل

- برنامه ی آموزشی مدون

- عضويت در باشگاه های ورزشی

- برگزاری جشن ها و مهمانی های موردی

- برپايی اتاق بازی

- ارائه ی خدمات پزشکی

- ارائه ی مشاوره تغذيه

- برگزاری مسابقات بين كاركنان

- ترويج فرهنگ مناسب:

ــان، فرهنــگ عامــل بــرای ادامــه ی كار  بــرای بســياری از كاركن
آنــان در شــركت و يــا تــرک آن، نقشــی تعييــن كننــده دارد. پــس 
بــد نيســت بــه اين جنبــه از زندگــی كاری، كــه اغلب درک روشــنی 
از آن وجــود نــدارد، نيــز نگاهــی بياندازيم. در دنيای كســب و كار، 

فرهنــگ از مــوارد زيــر نشــأت می گيــرد:
جــو حاكــم بــر شــركت يــا واحــد ســازمانی:آيا فضــا دوســتانه 
اســت؟ رســمی اســت؟ رفــت و آمــد زيــاد اســت؟ منظــم اســت؟

ــا  ــا ب ــا آن ه ــا يکديگر:آي ــراد ب ــل اف ــورد و تعام ــيوه ی برخ ش
ــد؟ ــار می كنن ــر رفت ــا يکديگ ــکيبايی ب ــی و ش ــی طرف ــرام، ب احت

ــن  ــط كار: قواني ــر محي ــم ب ــر رســمی حاك ــد رســمی و غي قواع
ــت؟  ــه اس ــات كاری چگون ــکيل جلس ــا تش ــه ب ــركت در رابط ش
كارمنــدان در كــدام محــل بــا يکديگــر بــه گفتگــو می نشــينند؟ چــه 

كســی مســئول رســيدگی بــه انجــام امــور اســت؟ 

ــت ارج  ــه صداق ــركت ب ــا در ش ــركت: آي ــی ش ــای واقع ارزش ه
ــه  ــز و هم ــه چي ــر هم ــا ب ــه رقب ــری ب ــا برت ــاده می شــود؟ آي نه

ــت دارد؟ ــس اولوي ك

استخدام صحيح

تبدیل شرکت به محل کار مورد عاقه ی کارکنان :
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پيشــينه ی شــركت:آيا شــركت بــرای دســت يابی بــه 
موفقيــت فعلــی خــود ســال ها تــاش كــرده؟ آيــا موفقيــت 

ــده؟ ــل ش ــريع حاص س

ماهيــت نيــروی كار ســازمان يــا واحــد: آيــا ميــان كاركنــان 
تنــوع فرهنگــی وجــود دارد يــا همــه يك دســت هســتند؟ 

فرهنــگ يکــی از پديده هــای انســانی اســت كــه تاثيــر 
ــگ را  ــار فرهن ــد آث ــذارد. هرچن ــراد می گ ــر اف ــياری ب بس
ــی مشــاهده كــرد،  ــه صــورت ملمــوس و عين ــوان ب نمی ت
امــا شــركت ها قادرنــد بــا فرهنــگ ســازی مناســب، نيروی 

ــد. ــظ نماين كار ارزشــمند را جــذب و حف

تمامــی ســازمان های كوچــك و بــزرگ دارای يــك فرهنــگ 
كلــی و تعــدادی خــرده فرهنــگ هســتند. بــرای مثــال بخش 
ــی  ــش طراح ــا بخ ــت ب ــن اس ــركت ممک ــك ش ــی ي آی ت
همــان شــركت بــه لحــاظ فضــای كاری و نحــوه برخــورد 
ــاوت  ــن دســت متف ــواردی از اي ــر و م ــا يکديگ ــان ب كاركن
ــان  ــا هــدف جــذب و حفــظ كاركن باشــد. فرهنگ ســازی ب
ــگ كان و  ــح از فرهن ــناخت صحي ــتلزم ش ــته، مس شايس
خــرده فرهنگ هــای ســازمان و آگاه ســازی كارمنــدان 

فعلــی و آينــده نســبت بــه آن اســت.

فرســودگی شــغلی را می تــوان خســتگی كاری نيــز تعريف 
كــرد. كارمندانــی كــه دچــار فرســودگی شــغلی می شــوند، 
اغلــب ايــن نشــانه ها را بــروز می دهنــد: كاهــش رضايــت 
شــغلی، از دســت رفتــن وفــاداری بــه ســازمان، نــق زدن، 
ــکاران، دوری  ــاير هم ــه س ــبت ب ــی نس ــار منف ــام رفت انج

جســتن از كار گروهــی و . . .

بــه طــور كلــی، فرســودگی شــغلی از قرارگرفتــن طوالنــی 
مــدت در شــرايط دشــوار ناشــی می شــود كــه اين شــرايط 

می توانــد شــامل مــوارد زيــر باشــد:

- اضافه كاری های طوالنی و مداوم

- عدم استفاده از مرخصی در طول سال

- تضاد در درخواست های مدير

- نامشخص بودن اهداف سازمان

- خستگی جسمی و روحی

- تعارض در بين تيم كاری

واضــح اســت كــه حفــظ كارمنــدان بــا ارزش و شايســته، نيازمنــد 
تمريــن و كســب مهــارت اســت و معــدود مديرانــی هســتند كــه از 
ــاش  ــد. ت ــدان برخوردارن ــظ كارمن ــرای حف ــارت الزم ب ــام مه تم

ــم: ــت كني ــر تقوي ــای زي ــود را از جنبه ه ــای خ ــم مهارت ه كني

پيش گيری از فرسودگی شغلی:

تقویت مهارت های فردی در زمينه ی حفظ کارکنان:

- ديــد مشــتری مدارانــه نســبت بــه كارمنــد )همــان طور كه شــما 
زمان كارمند را می خريد، كارمند نيز شــغل شــما را می خرد(  و در 
 نظــر گرفتــن شــأن انســانی كارمند، نه اين كــه او را تنها بخشــی از 

چرخه ی انجام كار بدانيم.

- پرداختن به موضوع عايق كاری، ارزش ها و مهارت ها

- ارزيابی شرايط فرهنگی و انطباق كارمند با آن شرايط

- توجه به گوناگونی شخصيت ميان كارمندان

- تشخيص و توجه به نشانه های اوليه نارضايتی كارمندان

- درک هزينه های واقعی فرسودگی شغلی

در حفــظ كاركنــان تنگ نظر نباشــيم. يعنــی از آن دســته از مديران 
نباشــيم كــه بــا ديــدی كوتــه فکرانــه و جزيــره ای تــاش دارنــد 
كارمنــدان ســخت كــوش و موفــق را بــا وجــود ايــن كــه مايلنــد 
بــه بخــش ديگــری از شــركت ملحــق شــوند و قادرنــد در آن جــا 

موفق تــر و خشــنودتر باشــند، نــزد خــود نگــه داريــم. 

ــد كــه  ــت را از خــود نشــان دهي ــن حســن ني ــان ديگــر، اي ــه بي ب
مايليــد كارمنــدان شايســته گــروه شــما را تــرک كننــد و در گــروه 
ديگــری درون شــركت بــه كار مشــغول شــوند، تــا اينکه در شــغل 
ــی  ــرفت، راه ــرای پيش ــرانجام ب ــد و س ــی بمانن ــود باق ــی خ فعل

شــركت ديگــری شــوند.

*** منبع: کتاب حفظ کارکنانـ  نوشته: جیمز والدروپ و تیموتی باتلر 

مترجم: مجتبی اسدی
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مطابــق ســند »اســتراتژی و برنامــه ی آمــوزش آتــک«، ایــن 
کمیتــه اهــداف زیــر را دنبــال می کنــد:

- تربيــت مديــران پــروژه و مديــران ســازمانی بــرای آينــده ی 
شــركت.

- آمــوزش فنــی كاركنــان بــه منظــور افزايــش تــوان و دانــش 
فنــی آن هــا.

ــی  ــش تواناي ــه منظــور افزاي ــان ب ــی كاركن ــر فن - آمــوزش غي
شــخصی، ارتقــای ســامتی و بهداشــت محيــط كار و افزايــش 

انگيــزه ی آنــان.

ــه  ــد و دارای تجرب ــات فراغت پرســنل كارآم - اســتفاده از اوق
ــر. ــای دانــش و توانايــی همــکاران جوان ت ــرای ارتق ب

- ايجــاد هيجــان و شــوق يادگيــری و بــه وجــود آوردن 
در شــركت. برانگيزاننــده  و  متفــاوت  محيطــی 

- برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای عمــوم و كســب درآمــد 
در بلنــد مــدت، پــس از كســب تجربــه در دفتــر و بــا همــکاری 
مراكــز فنــی و حرفــه ای و يــا دانشــگاه ها )در صــورت تصميــم 

بــه انجــام ايــن كار(.

در آبــان مــاه 1395، جهــت انجام نيازســنجی آموزشــی، با 
مســئولين كليه ی بخش هــا در مورد نيازها و پيشــنهادهای 
بخــش آنــان و دوره هــای آموزشــی مــورد نيــاز همــکاران 
بخــش مربوطــه صحبت و نظرســنجی بــا روش مصاحبه 
شــد. بــر اســاس نيازهــای بخش هــا، برنامــه ی آمــوزش 
ــه  ــن و در كميت ــی، تدوي ــت طراح ــن خدم ــی و حي تکميل
مطــرح شــدند. روال عمومــی كار بــر ايــن اســت كــه نيازها 
و پيشــنهادهای همــکاران و مســئوالن بخش هــا و همچنين 
ــه، مطــرح  ــد نظــر اعضــای كميت ــای آموزشــی م دوره ه
شــده و پــس از بحــث و بررســی و ميــزان كارآمــد بــودن 
آن هــا بــرای همــکاران، مــورد تاييــد كميته ی آمــوزش قرار 
گيــرد و دوره هايــی كــه بــه ســبب ســرفصل ها يــا اعتبــار 
موسســات آموزشــی از ويژگی هــای مطلــوب برخــوردار 
نيســتند، از ليســت برنامه هــای آموزشــی ايــن مهندســين 
مشــاور حــذف گــردد. ســپس برنامــه ی آموزشــی مــورد 
ــه ی آمــوزش جهــت بررســی و اظهــار نظــر،  ــد كميت تايي
بــرای مديريــت عامــل ارســال و پــس از تاييــد بــه عنــوان 
برنامــه ی آموزشــی نهايــی، تصويــب و الزم االجــرا شــود.   

بنفشه شفیعی
کارشناس ارشد طراحی محیط و منظر

دکتری آمایش سرزمین

Ph.D. in Spatial Planning

Banafsheh   Shafie
Ms.c in Environmental Design

عملکرد سه ساله ی کميته ی 
آموزش آتك

له
مقا

کميتــه ی آمــوزش در مهندســين مشــاور آتــك ســابقه ای 
دیریــن دارد. در ســال 95 پيــرو افــزوده شــدن 
ــرکت،  ــه ی ش ــاس نام ــی در اس ــای آموزش فعاليت ه
ــور  ــا حض ــد و ب ــی جدی ــوزش در قالب ــه ی آم کميت
ــدس  ــان مهن ــفيعی و آقای ــر ش ــم دکت ــرکار خان س
کاوه پيشــه، حبيبــی و غفــوری صنعتــی شــکل گرفــت.  و 
پــس از آن، از اواخــر ســال 98 آقایــان مهنــدس بدیــع 
ــه و  ــدس کاوه پيش ــان مهن ــای آقای ــه ج ــی ب و کفاش

ــد.  ــور یافتن ــی حض حبيب
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ــال  ــی س ــه ی آموزش در برنام
ــمينار  ــرای 20 دوره و س 98 ب
هــای  زمينــه  در  آموزشــی 
مديريــت پــروژه و روش هــای 
ــن  ــی و حي ــوزش تکميل آن، آم
آمــوزش  طراحــی،  خدمــت 
خدمــت  حيــن  و  تکميلــی 
ــوزش  ــان، آم ــراردادی و پيم ق
خدمــت  حيــن  و  تکميلــی 
و  مالــی  امــور  و  رســيدگی 
ــی و  ــوزش تکميل ــن آم همچني
ــارت، در دو  ــت نظ ــن خدم حي
شــد  برنامه ريــزی  نيم ســال 
ــه ی  ــورد آن در نيم ــه 10 م ك
اول ســال 98 و 9 مــورد در 
ــزار و  ــال برگ ــه ی دوم س نيم

ــام شــدند. انج
)كنفرانــس  مــورد  يــك 
بين المللــی مديريــت پــروژه( بــه 
دليــل برخــورد بــا دوران شــيوع 
ويــروس كرونــا در اســفندماه 
98، بــه تعويــق افتــاده و به ســال 
ــرار  ــه ق ــد ك ــول ش ــده موك آين
اســت 19 تــا 24 مهرمــاه بــه 
صــورت آنايــن برگــزار گــردد.

فعالیت های کمیته ی آموزش در سال 98

كميته ی آموزش با توجه به مسئوليت و ماموريتی كه دارد، اهداف زير را در سال 98 دنبال كرده است:

تربيت مديران پروژه و مديران سازمانی برای حال و آينده ی شركت.

- آموزش فنی كاركنان به منظور افزايش توان و دانش فنی آن ها. 

- آموزش غير فنی كاركنان به منظور توان مندسازی شخصيتی و ايجاد انگيزه. 

- برگزاری نشست های علمی – فنی به منظور افزايش دانش فنی و موضوعات روز.

- ايجاد شوق يادگيری و به وجود آوردن محيطی متفاوت و برانگيزاننده در شركت.

- برگزاری دوره های آموزشی و سلسله نشست های علمی – فنی در آتك
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ــال 98،  ــركت س ــده ی درون ش ــام ش ــی انج دوره ی آموزش
ــاعته  ــه ی 2 س ــتمی" در 8 جلس ــر سيس ــامل  دوره ی" تفک ش
ــا،  ــران بخش ه ــدگان آن از مدي ــركت كنن ــه ش ــت ك ــوده اس ب
مديــران پروژه هــا و كارشناســان ارشــد انتخــاب شــدند. از 6 
مــورد نشســت علمــی – فنــی برنامه ريــزی شــده، تنهــا يــك 
ــرم  ــی و ن ــا اكوســتيك داخل ــوان "آشــنايی ب ــا عن نشســت ب
ــه ی 2  ــك جلس ــی ي ــك ط ــركت آت ــزار ODEON" در ش اف
ســاعته توســط آقای مهندس ســهند احمديــان، بــرای همکاران 
برگــزار شــد. ســاير مــوارد بــه دليــل عــدم آمادگــی همــکاران 
ســخنران در زمــان مقــرر، انجــام نشــد.  بــا توجه بــه اطاعات 
موجــود، در نيمــه ی اول ســال 98، حــدود 31 نفــر از همــکاران 
آتــك در بخش هــای مختلــف، در مجمــوع، حــدود 180 ســاعت 
ــمينار و دوره ی  ــا س ــورت كاس، كارگاه ي ــه ص ــی ب آموزش
آنايــن را گذرانده انــد. دوره ی يك ســاله ی MBA بــرای 2 نفــر 
از اعضــای هيــات مديــره ی نوزدهــم از ارديبهشــت 98 شــروع 
و در تيرمــاه 99 پايــان يافــت. همچنيــن در نيمــه ی دوم ســال، 
162 ســاعت آموزشــی برای 13 نفر به صورت كاس، كارگاه 

و همايــش و ســمينار ترتيب داده شــده اســت. در مجمــوع 342 
ســاعت آموزشــی بــرای 44 نفــر درســال 98 برگــزار شــد كــه 
نســبت بــه ســال گذشــته 12.8درصــد كاهش داشــته اســت. با 
احتســاب ســاعات برگــزار شــده بــرای دوره ی MBA تــا ايــن 
تاريــخ، 288 ســاعت بــرای دو نفــر )يعنــی 144 نفــر ســاعت( 
بــه ســاعات فــوق اضافــه می گــردد كــه در مجمــوع ســاعات 
آموزشــی بــه 630 ســاعت رســيده اســت. ايــن رقــم نســبت به 
ســال 97 حــدود 60.7 درصــد افزايــش را نشــان می دهــد.  در 
مجمــوع، 630 ســاعت بــرای 46 نفــر از همــکاران در ســال 98 
برگــزار شــده اســت )13.7 نفر- ســاعت(. همچنيــن عاقمندان، 
حــدود 2 ســاعت در نشســت های علمــی - فنــی داخــل 
ســازمان، شــركت نموده انــد كــه ايــن مقــدار، نســبت بــه ســال 
ــی  ــزان اثربخش ــت. مي ــته اس ــم گيری  داش ــش چش 97 كاه
ــکاران  ــرای هم ــال 98 ب ــه ی اول س ــی نيم ــای آموزش دوره ه
ــا و  ــران بخش ه ــی مدي ــه ارزياب ــا توجــه ب ــده، ب شــركت كنن

مديــران پروژه هــا، بيــن 70 تــا 100 درصــد ارزيابــی شــد.

بررســی های انجــام شــده طــی ايــن 3 ســال نشــان می دهــد كه بررســی نيازســنجی ها يکســان، ليکــن برگــزاری دوره های آموزشــی 
بــرای افــراد در بخش هــای گوناگــون، براســاس تمايــات اشــخاص و ميزان همــکاری مديــران مربوطه بوده اســت. 
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بررسی روند فعاليت کميته ی آموزش طی سال های 95 تا 98

شکل ا : نمودار تعداد نفرات  منابع انسانی  به تفکيك بخش ها

شکل 2: نمودار درصد  منابع انسانی به تفکيك بخش ها

شکل )3(- تعداد دوره های آموزشی و نشست های علمی – فنی 

شکل )4(- روند افزايش و كاهش دوره های آموزشی و نشست های علمی – فنی 
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شکل ا : نمودار تعداد نفرات  منابع انسانی  به تفکيك بخش ها

شکل 2: نمودار درصد  منابع انسانی به تفکيك بخش ها

بررســی رونــد تغييــرات دوره هــای آموزشــی طــی ســال های 
95 تــا 98 نشــان می دهــد كــه در ســال 1396، 26 دوره ی 
آموزشــی برگــزار شــد كــه در قيــاس بــا ســال 1395 )كــه 24 
دوره برگــزار گرديــد( 8.3 درصــد افزايــش نشــان می دهــد. در 
ســال 1397 دوره هــای آموزشــی كاهــش شــديد 46 درصــدی 
يافتــه كــه بيشــتر ناشــی از گرانــی دوره هــای آموزشــی، تمايــل 
كم تــر درخواســت كننــدگان و عــدم هم خوانــی دوره هــای 

موجــود بــا نيازهــای شــركت بــوده اســت. در ســال 1398 بــا 
ــه 20  ــی ب ــای آموزش ــداد دوره ه ــدی، تع ــش 28.5 درص افزاي
افزايــش يافــت. تعــداد نشســت های علمــی – فنی درون شــركت، 
كاهــش چشــم گيری را نشــان می دهــد كــه بــا توجــه بــه 
اســتراتژی ارتقــای دانــش فنــی و ثبــت و بــه اشــتراک گذاشــتن 

دانــش ســازمانی، نيازمنــد توجــه و تحليــل اســت
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درس آموخته هایی از دوره ی سه ساله در کميته ی آموزش

افراد كليدی و نسل سوم شركت مشخص نيستند و معلوم نيست بايد برای چه هدفی آموزش ببينند.

ــا  ــی و ب ــدف خاص ــرای ه ــراد ب ــدا اف ــير 1:  ابت مس
توجــه بــه معيارهــا يــا بــر اســاس برنامــه ی شــركت، 
انتخــاب مــی شــوند. ســپس ايــن افــراد بــرای رســيدن 

ــد.  ــه هــدف مشــخص، آمــوزش مــی بينن ب

مســير 2: هــدف يا اهــداف توســط مديــران شــركت تعريف 
مــی شــوند. افــراد بــرای رســيدن بــه آن اهــداف، بــر اســاس 
عاقمنــدی يــا توانايــی هــای خــود تــاش مــی كننــد و در 

نهايــت شايســته تريــن هــا انتخــاب می شــوند.

درس آموخته ی 1:

ــه  ــدارد، برنام ــتراتژيك ن ــه ی اس ــركتی برنام ــی ش وقت
ريــزی بــرای آمــوزش افــراد آن، معنــای جــدی پيــدا نمــی 
كنــد. افــراد بــر اســاس عاقمنــدی خــود يــا بــه توصيــه 
ی كميتــه ی آمــوزش در دوره هــای آموزشــی شــركت 
ــه ی  ــه جنب ــر ب ــد  تعبي ــی توان ــار م ــن آم ــد. اي ــی كنن م
تشــريفاتی، تبليغاتــی و ارائــه ی مــدرک بــرای ســازمان 
هايــی نظيــر SGSبــرای تمديــد گواهينامــه ی ISO و 
يــا بــرای گرفتــن رتبــه شــود. ليکــن آمــوزش هدفمنــد 

ــرد: ــز صــورت گي ــد از راه هــای ديگــری ني مــی توان

1

2
- عنوان سخنرانی جذاب نيست.

- موضوع سخنرانی برای همگان جذاب نيست.

- ساعت سخنرانی برای همگان مناسب نيست.

- مديــران بخش هــا و مديــران پروژه هــا بــه دليــل 
ــد و  ــركت نمی كنن ــت ش ــود وق ــای كاری و كمب دغدغه ه
بــه همــکاران مشــغول در پــروژه نيــز اجــازه ی حضــور 
ــا آن هــا را تشــويق بــه شــركت در نشســت  ــد ي نمی دهن

نمی كننــد.

- بــرای بســياری از افــراد، خصوصــا مديــران، ايــن 
نشســت ها معنــا نــدارد و اين كــه ممکــن اســت دانشــی را 

بــر آن هــا يــا همکارانشــان بيفزايــد را قبــول ندارنــد.
- بــرای همــکاران معنايــی نــدارد. يــا فکــر می كننــد هميــن 
مقــدار دانــش شــخصی، بــرای انجــام كار مربوطــه كافــی 
اســت. چــون هيــچ وقــت كار نــو، ايــده ی نــو و خاقانــه از 
آن هــا خواســته نشــده و تنهــا رضايــت مديــر و كارفرما و 
انجــام و ارســال بــه موقــع كار يــا نقشــه، مهــم بــوده اســت.

درس آموخته ی 2:

آمــوزش بــه هيــچ وجــه اجبــاری نيســت. شــركت در جلســات 
هم انديشــی و علمــی – فنــی نمــی توانــد بــا زور و اجبــار باشــد 

ولــی نيازمنــد عوامــل تشــويقی )آشــکار و نهــان( اســت.

تشــويق آشــکار: تشــويق از ســوی مديــر مربوطــه بــه عنــوان 
فــرد مشــتاق و هدفمنــد.

تشــويق نهــان: ســازمان از افــرادی كــه در جلســات و دوره های 
آموزشــی شــركت می كننــد، موضــوع آمــوزش و بــه روز بودن 
ــد؛  ــا می بين ــی آن را در كار آن ه ــد و اثربخش ــدی می گيرن را ج
ــا  ــا ي ــك در پروژه ه ــده ی نزدي ــرد و در آين ــر می گي ــر نظ زي
پســت های ســازمانی مهم تــر و جدی تــر نظيــر پســت های 

مديريتــی و غيــره اســتفاده می نمايــد.  

در حقيقــت، تشــويق چــه بــه صــورت نهان باشــد و چه آشــکار، 
بــه كاركنــان انگيــزه می دهــد و آن هــا را رصــد كــرده و ارتقــای 
آنــان بــه عنــوان تشــويق محســوب خواهد شــد كــه البته ناشــی 
از حــس مســئوليت پذيری و زحمتــی كــه كشــيده اند، نيــز هســت.

از نشســت های علمــی – فنی خيلی اســتقبال نشــده اســت. 
ايــن موضــوع، می توانــد داليــل متعددی داشــته باشــد:
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ــد  ــركت، می توان ــی در ش ــوت و بی انگيزگ ــت رخ حال
ــده ی  ــد. آين ــده باش ــه آين ــان ب ــدم اطمين ــه ی ع نتيج
اقتصــادی و سياســی كشــور را كســی نمی توانــد بــه 
درســتی پيش بينــی كنــد. ايــن عوامــل بيرونــی، اثرگذار 
بــر شــرايط ســازمان ها هســتند، ليکــن ســازمان 

ــود. ــل ش ــود غاف ــی خ ــل درون ــد از عوام نمی باي

درس آموخته ی 3:

ــب  ــغلی و مرات ــير ش ــد مس ــازمان باي ــه در س هميش
تعالــی و رشــد مشــخص باشــد. همــکاران بايــد بداننــد 
پــس از طــی چــه مراحلــی يــا چــه زمانی)تخمينــی( و 
ــت  ــورد از اهمي ــن م ــه اي ــی )ك ــه مهارت هاي ــب چ كس
زيــادی برخــوردار اســت( می تواننــد بــه جايــگاه 

ــد.  ــری دســت يابن باالت

ــکای  ــش، ات ــه روز شــدن دان ــه ب ــاز ب حــس عــدم ني
نرم افــزاری و نمايشــی، عــدم آگاهــی و آشــنايی 
بــا مباحــث روز در زمينه هــای تحصيلــی، كاری، 

ــی.  ــات عموم معلوم

درس آموخته ی 4:

ــای  ــا و طرح ه ــد انتظــار كاره ســازمان هميشــه باي
ــه  ــود ب ــان خ ــد و از كارفرماي ــته باش ــه داش خاقان
ــازی  ــبات و مدل س ــروزه محاس ــد. ام ــر باش روزت
در كنــار ايده پــردازی و طراحــی اهميــت زيــادی 
دارد. ماننــد آناليــز هزينــه – منفعــت، آناليــز ريســك، 

ــره. ــرژی و غي ــرف ان ــازی مص بهينه س

ــا  ــنایی ب ــت آش ــد جه ــران ارش ــت مدی ــود فرص کمب
موضوعــات جدیــد برنامــه ریــزی و مدیریــت و 

ارجحیــت پــروژه هــا و کارهــای روز مــره.

درس آموخته ی 5: 

ــه  ــازمان ب ــا س ــركت ي ــدی در ش ــت رش ــرار اس ــر ق اگ
ــی  ــی و مديريت ــطوح عال ــد از س ــدد، می باي ــوع بپيون وق
ــرای  ــط ب ــوزش را فق ــد آم ــران نباي ــود. مدي ــروع ش ش
همــکاران و افــراد زيردســت خــود ضــروری بداننــد. يــك 

ــد. ــش باش ــر از همکاران ــه روزت ــد ب ــه باي ــر هميش مدي

ــن  ــت و از اي ــه روز نيس ــركت ب ــتراتژيك ش ــزی اس  برنامه ري
رو اهــداف كوتــاه مــدت، ميــان مــدت و بلنــد مدت آن مشــخص 
ــرای  ــت ب ــداز و ماموري ــم ان ــف چش ــه تعري ــاز ب ــتند. ني نيس
ســازمان و برنامــه ی حتــی كوتــاه مــدت احســاس مــی شــود.

اســتراتژی آمــوزش، طــرح يــا ســند باالدســتی نــدارد كــه بــر 
اســاس آن، آمــوزش افــراد مشــخص گــردد. بنابراين، هر ســال 
دوره هــا و برنامه ريــزی آموزشــی بــر اســاس كاس هــای ارائه 
شــده در تقويــم آموزشــی ســازمان های مربوطــه و يــا بنــا بــه 
درخواســت همــکاران يــا نيازســنجی اوليــه از مديــران بخش ها 
صــورت گرفتــه اســت. بــا تعريــف چشــم انداز، تصويــر آينده ی 
ســازمان بــه دســت آمــده و هدايــت و آمــوزش همکاران مســير 

ــد. ــخص تری می ياب مش

درس آموخته ی6: 

»اگــر ندانیــد کــه کجــا مــی خواهیــد برویــد ، بعیــد اســت که 
بتوانیــد بــه آنجا برســید«

3

4
6

5
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خانه ای در »برناالکوو«  
در جمعــی از دوســتان دانشــگاهی، معمــاری خانــه ای 
ــوان موضــوع  ــه عن در »برناالكــوو« Bernolakovo ب
نقــد و بررســی مطــرح شــد و نوشــته ی حاضــر يــك 

تحليــل اجمالــی در مــورد آن اســت.

ايــن خانه توســط تيم پروفســور ماريوس زيتنانســکی 
 Peter Gonda و پيتــر گونــدا  Marius Zitnonsky
طراحــی شــده اســت. پيتــر گونــدا شــاگرد زيتنانســکی 
ــنوواک  ــك اس ــی تکني ــگاه پل ــاری دانش ــج معم در كال
بــوده و همــکاری خــود را از ســال 218-2017 آغــاز 
كــرده اســت. ايــن دو برنــده و نامــزد جوايــزی از اطاق 
ــرای  ــی ب ــزد مل ــاران اســلوواک CE.ZA.AR و نام معم

جايــزه اروپايــی ميــس دنــده روهــه بوده انــد.

كيلومتــری   60 حــدود  فاصلــه ی  در  خانــه  ايــن 
ــا  ــرار دارد و ب ــوری چــك( ق ــز جمه براســتاوا )مرك
ــی بــه  ــع در زمين مســاحتی در حــدود 450 مترمرب
مســاحت 173 مترمربــع در دو ســطح )طبقــه( و حــدود 
 )VOID( 70 مترمربــع فضــای داخلــی بــا ارتفــاع زيــاد
بــا ابعــاد كلــی حــدود  متــر و ارتفــاع متغير از حــدود 5 

ــر در ســال 2017 ســاخته شــده اســت.  ــا 10 مت ت

یکم: زمينه های اجتماعی- فرهنگی

براســاس روش پديــدار شناســانه، بررســی اثــر 
ــه زمينه هــای اجتماعــی-  ــدون توجــه ب ــد ب نمی توان
فرهنگــی آن باشــد. از آن جــا كــه اطاعــات فعلــی در 
مــورد مؤلفه هــای اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 
اســلوواكی كافــی نبــوده و كســب آگاهــی از آن هــا، 
ــن  ــی در اي ــد، بررس ــی می طلب ــت كاف ــت و فرص وق

ــم. ــول می كن ــر مح ــه گاه ديگ ــه را ب زمين

منصور صمیمی
دکترای معماری

Ph.D . Arch
Mansour Samimi

له
مقا
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دوم: سنت های مدرن و مينيماليستی

نکتــه ی كوچکــی كــه در معرفــی ايــن تيــم وجــود داشــت، يعنی 
نامــزدی آنــان بــرای جايــزه ی »ميــس ونــده روهــه«، نشــانه ی 
ــی  ــا در طراح ــب آن ه ــش غال ــخيص گراي ــرای تش ــی ب خوب

می باشــد.

در نــگاه اول، ايــن كار »وياســاوا« و »صومعــه ی رونشــان« اثر 
لوكوربوزيــه )Le Corbusier( را بــه يــاد می آورد. زيتنانســکی 
و گونــدا، عميقــاً پای بنــدی خــود را بــه ســنت های مــدرن 

آشــکار می كننــد. هندســه ی بــه كار رفتــه 

ــر از  ــًا متأث ــا( كام ــان و نم ــودی/ پ ــی و عم ــی )افق در طراح
ــت. ــدرن اس ــاری م ــه در معم ــرد هندس ــيوه ی كارب ش

خانــه توگنــدات، پاويــون آلمــان، بازســازی يــك پمــپ بنزيــن و 
تبديــل آن بــه مركــز محلــه در مونتــرال اثــر ميــس ونــده روهــه 
در اســتفاده  ی مطلــق از مربــع يــا مســتطيل های كشــيده بــرای 
پنجره هــا، رنگ هــای متضــاد و ســياه و ســفيد نيــز در ايــن اثــر 

و به طرز برجسته ای در نماها ديده می شود.

در فضــای داخلــی، ارتفــاع بلنــد فضــای ميانــی و موقعيــت و 
طــرح پلــه، تــداوم فضائــی داخلــی بنــا را امــکان پذيــر ســاخته 
كــه در »ويــا ســاوا« نيــز شــاهد آن هســتيم. امــا حــدود يــك 
قــرن از آغــاز مدرنيســم می گــذرد و بــدون آنکــه فعــًا قصــد 
ــور و  ــيم، تط ــته باش ــك داش ــاً تئوري ــث صرف ــه مباح ورود ب
ــورد توجــه  ــد م ــه مينيماليســم باي ــه ب تحــول مدرنيســم اولي

قــرار گيــرد.

خانــه برنوالكــوو يــك اثــر كامــًا مينيماليســتی و به نظــر من از 
ايــن حيــث قــوی و محکــم اســت. در هندســه ی مســطحه، مثلــث 
ــی  ــکال افاطون ــن اش ــرم بنيادی تري ــی ه ــکال فضاي و در اش
ــن و  ــطح قوی تري ــط و س ــداد خ ــن تع ــا كمتري ــه ب ــتند ك هس
پايدارتريــن اشــکال را بوجــود می آورنــد. هندســه ی مثلثــی در 
ــه  ــرای شــکل دادن ب طراحــی فرم هــای ذوزنقــه و مســتطيل ب
ــا يك ســره از  ــه اســت، امــا حجــم ايــن بن ــه كار رفت فضاهــا ب

ــد. ــت می كن هــرم تبعي

B e rn o l a k o v o 
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ســطوح بــه وجــود آورنــده ی فضاهــای داخلــی از همــان قواعــد 
ــد  ــی واج ــای داخل ــت. فض ــرده اس ــروی ك ــی پي ــی مثلث هندس
كم تريــن ديــوار و جــدا كننده هــای توپــر اســت. فقــط ســه رنــگ 

ــه اســت. ــه كار رفت ــوه ای )چــوب( در آن ب ســفيد، ســياه و قه

ــخصه های  ــز از مش ــی ني ــت و خط ــيار سرراس ــای بس امتداده
ــی اســت. ــای داخل مينيماليســتی فضاه

)Function( سوم: عملکرد

ــيم.  ــته باش ــری داش ــاز كم ت ــوع ني ــن موض ــط اي ــه بس ــايد ب ش
ــای  ــد فضاه ــد واج ــس باي ــت. پ ــه اس ــا(، خان ــر )بن ــری اث كارب
جمعــی و روز، فضاهــای خصوصــی و شــب باشــد، يــك 
ــت و  ــای پخ ــی، فضاه ــم پوش ــل چش ــردی غيرقاب ــای عملک فض
پــز و خــوردن و آشــاميدن اســت. فضاهــای فرعــی ولــی تقريبــًا 
ضــروری در ايــن گونــه بناهــا )خانــه های فاميلــی( اطاق هــای كار 
و مهمــان هســتند. جملــه ی ايــن فضاهــا بــا حداقــل جداســازی ها 
و موقعيــت قرارگيــری آن هــا در طــرح و چگونگــی دسترســی بــه 
آن هــا، بــه دقــت و درســتی طراحــی شــده اند. ورودی هــای خانــه 
مشــخص و تعريــف شــده اند؛ آن كــه صرفــاً يــك ورودی اســت 
بــه آشــپزخانه و ســرويس بهداشــتی و اتــاق مهمــان راه می بــرد 
و دو ورودی ديگــر، بــه شــکل پنجره هــای پانوراميــك در فضــای 

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق جمع
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چهارم: ایستایی

نقشــه ها، عکس هــا و اطاعــات كلــی كــه فعــاً در اختيــار داريم، 
ــن  ــه انتخــاب سيســتم ســازه ای و تأمي ــی از آن اســت ك حاك
ايســتايی بنــا نيــز تمامــاً وابســته به ســبك اســت. ســقف چوبی 
آن بــر روی ديوارهــای آجــری خارجــی تکيــه كــرده اســت و با 
توجــه بــه عــرض متعــارف بنــا )دهانــه(، عناصــر باربــر )مثــل 

ســتون و غيــره( در فضاهــای داخلــی وجــود ندارنــد.

پنجم: جزیيات، مواد و مصالح

ــبك  ــه س ــد ك ــر برس ــه نظ ــن ب ــه ی اول، چني ــايد در وهل ش
مينيماليســم فاقــد جزييــات اســت و يــا دارای جزييــات فــراوان 
و پيچيــده نيســت. عقيــده دارم كــه بــه قــول اســتادان معمــاری 
ــه  ــه ب ــدون توج ــد ب ــاری نمی توان ــر معم ــچ اث ــانس، هي رنس
جزييــات شــکل بگيــرد. در ايــن بنــا هــر چنــد تعــدد جزييــات به 
چشــم نمــی خــورد، ليکــن همــان اندک هــم بــه طــرز خاقانه ای 
بــه ســبك كلــی بنــا پای بنــد هســتند. كابل های فــوالدی كشــيده 
ــم  ــاه، ه ــوان جان پن ــه عن ــا، ب ــار پله ه ــا كن ــقف ت ــده از س ش
عملکــرد خــود را بــه خوبــی ايفــا مــی كننــد، هــم يــك ســطح 

ــد.  ــا معمــاری را بــه وجــود آورده ان مجــازی و هماهنــگ  ب

ــك و در  ــس آكريلي ــای آن از جن ــا و نم كف ســازی ها، پنجره ه
قاب هــای نمــا تركيبــی از پنجره  هــا و پانل هــای بــراق اســتفاده 

شــده اســت.

ششم: نورپردازی و حالت شبانه ی فضاها

اتاق هــای خــواب در ســمت شــرق قــرار گرفته انــد تــا 
ــمت  ــد و قس ــا بتاب ــر آن ه ــيد ب ــی خورش ــور صبح گاه ن
ــات گشــوده اســت  ــام جه ــه تم ــن و فضــای جمعــی ب پايي
)گشــايش ها(  پنجره هــا  موقعيــت  و  خانــه  جهت گيــری 
ــه ترتيبــی  و قســمتی از ســقف كــه ســايه ايجــاد كــرده، ب
اســت كــه در تابســتان كم تريــن و در زمســتان بيشــترين 

ــد. ــب می كن ــرژی را كس ــور و ان ن

از دوره مــدرن بــه ايــن ســو، توجــه به نورپــردازی و بــه عبارت 
بهتــر، كيفيــت شــبانه ی اثــر معمــاری مــورد توجــه قــرار گرفته 
اســت. طراحــی پنجره هــا و ســطح نوردهــی آن هــا، موقعيــت 
چراغ هــا و نورهــای مصنوعــی و جزييــات آن هــا، همگــی جالب 
هســتند كــه جــای بحــث تخصصــی بيشــتری دارنــد ودر ايــن 

جــا فقــط بــه آن هــا اشــاره شــده *
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هفتم: مبلمان و تزئينات

توجــه كنيــد كــه مبلمــان مينيماليســتی خانــه، قطعــاً همــراه با 
معمــاری خانــه طراحــی شــده اند. اســتفاده از مصالح شــفاف 
)احتمــاالً پلکســی گاس يــا مشــابه آن( بــرای ســاخت ميــز و 

صندلــی، آن هــا را در امتــداد معمــاری بنــا آراســته اســت. 

ايــن مبلمــان، در عيــن آن كــه عملکــردی اســت، بــه عنــوان يك 
ابــژه خــود را بــه حجــم و فضــای داخلــی تحميــل نمی كنــد. 
تنهــا وســيله ی راحتــی )نشســتن( خانــه، خــود به عنــوان يــك 
عنصــر معمارانــه تلقــی می شــود، ماننــد يــك ســکو، پاتفرم، 
ــل  ــای داخ ــا و ميزه ــايل حمام ه ــه. وس ــا كاناپ ــل ي ــه مب ن
ــد  ــروی كرده ان ــا پي ــه ی بن ــد و هندس ــًا از قواع ــا كام اتاق ه

و جزيــی از آن هســتند.

هشتم: محيط و مکان

ــد  ــادآوری می كن ــته ي ــن نوش ــطور اول اي ــه س ــتی ب بازگش
ــه ی  ــه در پهن ــتقرار يافت ــفيد اس ــك س ــای كوچ ــك بن ــه ي ك
وســيع ســبز زميــن و آبــی آســمان، چگونــه تعلــق خــود را 
بــه مــکان تبييــن می كنــد. ايــن بنــا می خواهــد ضمــن احتــرام 
بــه محيــط تشــخص و هويــت داشــته باشــد، و ايــن هويــت را 
بيشــتر از طريــق تضــادی خوشــايند بــا بناهــای هــم جــوار 
ــا  ــه دســت آورد. ام ــا ب ــه در آن ه ــه كار رفت و ســليقه های ب
ــظ  ــط و مــکان را حف ــه محي ــرام خــود ب ــن حــال، احت در عي
ــاختمان های  ــف س ــداد ردي ــز، در امت ــن تماي ــرده و در عي ك
بومــی قــرار گرفتــه و ارتفاعــش بــا بقيــه هماهنــگ اســت؛ بــا 
ــقف های  ــس س ــا جن ــگ ي ــود، رن ــيب دار خ ــقف های ش س
ــه درون خــود كشــانده  خارجــی ســاختمان های بومــی را ب
ــای  ــا، و فض ــرق بن ــرب و ش ــای غ ــعت زمين ه ــت. وس اس
بيرونــی كوچــك واقــع در ضلــع جنوبــی، يــك اتــاق بيرونــی 
اســت )Outdoor Room( و در يــك جملــه، بــا محيــط و 

مــکان خــود در آميختــه اســت.

نهم: ونه آخرين مطلب

نوشــته ی كوتــاه خــود را بــا بيــان يــك نتيجه گيــری بــه انتهــا 
می رســانم و اطمينــان دارم كــه هنــوز مطالــب فراوانــی چــه 
در مــورد ايــن بنــا و چــه در ســاير مطالــب مرتبــط می تــوان 
و بايــد نوشــته شــود و در ايــن راه بــه همــکاران جــوان، آگاه 

و عزيــز، اســاتيد و پژوهشــگران گرانقــدر اميــد بســته ام.
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ــتگی  ــه شايس ــا ب ــن بن ــن اي ــر م ــه نظ ــی ب ــور كل ــه ط ب
ارزش هــای مينيماليســتی را در طــرح خــود گنجانيــده 
اســت، ولــی هــم بــه لحــاظ مقيــاس و هــم از جهــت آن كــه 
يــك بنــای كامــًا خصوصــی اســت، نمی توانــد بــه عنــوان 
يــك معمــاری خاقانــه و مؤلــف ارزيابــی شــود.. ايــن بــه 
هيــچ وجــه بــه معنــای ناديــده انگاشــتن توانايی هــای 
طراحــان آن، دانــش و فرهنــگ  كشــور اســلوواكی و شــرق 
اروپــا نيســت. مردمــی كــه كشــور چکســلواكی ســابق را 
و  صلح آميزتريــن  متمدانه تريــن،  انســانی ترين،  بــه 
احتــرام برانگيزتريــن وجهــی بــه شــکل دو كشــور مســتقل 
جمهــوری اســلوواكی و جمهــوری چــك درآورده انــد، 

مردمــی واال و شايســته ی تحســين و احترام انــد.

* فرصــت را غنيمــت دانســته و همــکاران عزيــز جــوان و 
عاقمنــد خــود را بــرای پژوهــش معمــاری شــب يــا كيفيــت 

ــوت  ــن دع ــه اي ــبيه ب ــی ش ــاری و موضوعات ــبانه معم ش

ــن  ــا اي ــته چــه نســبتی ب ــاری باشــکوه گذش ــم. معم می كن

ــوع دارد؟ موض
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اوليــن ســفری كــه بــه خــارج از كشــور داشــتم، در ســال 1355 بــود. 
در آن زمــان دانشــجوی ســال دوم رشــته ی ادبيــات انگليــس در مدرســه 
عالــی ترجمــه بــودم . و آخريــن ســفرم بــه اروپــا در ســال 1396 بــود. 
البتــه بيــن ايــن دو تاريــخ، ســفرهای ديگــری هــم بــه آمريــکا و اروپــا 
ــن دو  ــارز اي ــده ای از  مشــاهدات ب داشــتم و در مجمــوع، چنانچــه چکي

ســفر را بــرای شــما بازگــو كنــم، شــايد برای تــان جالــب باشــد.

ــا  ــن دو ســفرخيلی ب ــه  در اي ــا ك ــه ه ــزا و هزين گذشــته از شــرايط وي
هــم تفــاوت دارنــد، رفتــار و برخــورد مــردم ايــن كشــورها بــا ايرانيــان 
ــال 1355  ــه در س ــد ك ــادم می آي ــرده. ي ــر ك ــال ها تغيي ــن س ــم در اي ه
برخــورد اروپاييــان بــا خارجی هــا بســيار خــوب و انســانی بــود، زيــرا 
ــاد  ــه ي ــا آن جــا كــه ب در آن زمــان معضــل پناهندگــی و مشــکاتش، ت
ــه  ــا ب ــا خارجی ه ــا ب ــورد آن ه ــت و برخ ــود نداش ــم وج دارم و می دان
خصــوص كشــورهای ثروتمنــد، ماننــد ايــران بســيار مودبانــه و عــاری 
از احســاس نــژاد پرســتی بــود. البتــه ايــن، احســاس مــن بــود. در آن 
زمــان تکنولــوژی بــه انــدازه ی امــروز رشــد نداشــت و رســانه ها بــه 
ايــن حــد پيشــرفت نکــرده بودنــد. انســان ها بيشــتر از طريــق صحبــت 
و ارتبــاط كامــی در تمــاس بودننــد  و بــه هــر دليــل، مثــل پرســيدن 
ــای  ــا و فضاه ــردن در پارک ه ــت ك ــا صحب ــذران و ي آدرس از رهگ
ــی و  ــاد كن ــی ايج ــاط خوب ــتی ارتب ــردم  می توانس ــا م ــی ب عموم

ــرار  ــی ق ــت محل ــورد حماي ــك گردشــگر، هميشــه م ــوان ي ــه عن ب
می گرفتــی. 

ــا در  ــال 1396( دني ــه س ــبت ب ــال 1355 )نس ــت، در س  در حقيق
ــه  ــی ك ــت و از جنگ هاي ــرار داش ــتری ق ــش بيش ــح و آرام صل

امــروزه ميــان كشــورها بــه دليــل دخالــت قدرت هــای ريــز و 
درشــت در خــاور ميانــه  و ســاير جاهــای ديگــر بــه وجــود 

ــد،  ــش می آم ــکلی پي ــم مش ــر ه ــود و اگ ــری نب ــده، اث آم
ــر  ــد. و در كل، اكث ــل می ش ــل ح ــره و تعام ــا مذاك ب

ــدند.  ــح اداره می ش ــش و صل ــورها در آرام كش
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خاطــرات   خوبــی از ســفر ســال 1355 دارم و چــون اوليــن 
ســفرم بــود، هميشــه از يــادآوری آن  لــذت می بــرم  و 
ــفر از  ــن س ــه در اي ــا ك ــا و همراهی ه ــه حمايت ه ــبت ب نس
مــن بــه عنــوان يــك خارجــی می شــد، احســاس خوبــی دارم.

ــفر  ــال، در س ــدود 44 س ــت ح ــس از گذش ــه پ ــی ك در حال
ســال 1396 بــه كشــور هلنــد و آلمــان، حــس نژاد پرســتی را 
در بســياری از مــردم آن ســرزمينها ، بــه وضــوح می ديــدم. 
يــادم می آيــد بــا دوســتم بــه رســتورانی رفتــه بوديــم و در 
حــال صحبــت كــردن بــه زبــان فارســی بوديــم، وقتــی بــه 
اطرافــم توجــه كــردم، ديــدم ديگــر مشــتری ها بــا نگاه هــای 
ــب شــد و  ــم جل ــی توجه ــره شــده اند. خيل ــا خي ــه م ــدی ب ب
ــودم و  ــده ب ــزی ندي ــن چي ــا چني ــم مــن قب ــه دوســتم گفت ب
ــی  ــت و مدت ــت اس ــت درس ــت حس ــرد و گف ــق ك او تصدي
ــی  ــد. درصورت ــگاه می كنن ــد ن ــا ب ــه خارجی ه ــه ب ــت ك اس
كــه هرگــز در ســفرهای قبــل چنيــن حســی بــه مــن دســت 

نــداده بــود.

گذشــته از ايــن تحــول اجتماعــی، تحــول مالــی و اقتصــادی 
ــاور  ــايد ب ــه ش ــه ك ــورت گرفت ــم ص ــزی ه ــرت انگي حس
نکردنــی باشــد. در ســفر اول يــادم اســت كــه پونــد 13 
تومــان و مــارک 3 تومــان و دالر 7 تومــان بــود. مــن اتاقــی 

در خوابــگاه دانشــگاه منچســتر توســط دوســتم، كــه در آن 
ــرای  ــردم، ب ــاره ك ــد، اج ــانس می خوان ــوق ليس ــگاه ف دانش
ســه مــاه بــه مبلــغ 40 پونــد. و كل مبلــغ ســفر مــن بــا كليــه ی 
هزينــه هــا 13000 تومــان شــد . در حالــی كــه در ســفر آخــر 
كــه واحــد پــول اروپــا يــورو بــود و هــر يــورو 4500 تومــان 
ــد حــدود 7500 تومــان  و هــر دالر 4000 تومــان و هــر پون
ــن كــه  ــه اي ــا توجــه ب ــرای مــدت 30روز اقامــت  ب ــود و ب ب
ــر اســت، چــون  ــم بهت ــه را  نگوي ــغ هزين ــودم، مبل ــان ب مهم
ــه مــن مقايســه را  ــا آســمان اســت. )البت ــن ت ــاوت از زمي تف
بــا توجــه بــه گذشــت حــدود 44 ســال و شــرايط آن زمــان 

ــم(  ــام می ده انج

ــی  ــت. يعن ــال 96 اس ــه س ــوط ب ــره مرب ــن خاط ــازه، اي ت
ــر  ــه فک ــم، ك ــت كني ــروز صحب ــه ام ــم راجــع ب ــر بخواهي اگ
كنــم اصــا ســفركردن بــرای قشــر متوســط جامعــه اصــًا 
عملــی نيســت و اگــر اتفــاق بيافتــد رقمــی نجومــی بــه دســت 

خواهــد آمــد.!!

 در پايــان اميــدوارم روزی بيايــد كــه جهــان از ايــن از هــم 
گســيختگی و نابســامانی رهايــی يابــد و بشــر بتوانــد چــون 
گذشــته )و بهتــر از گذشــته( در مســالمت و آرامــش )و البتــه 

رفــاه اجتماعــی و اقتصــادی( زندگــی كنــد.
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