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مهندســين مشــاور آتــك در ســال  1360در
تهــران تأســيس و بــه شــماره  42696بــه ثبــت
رســيده اســت ابتــدا درحــوزه معمــاري و شــهر
ســازي فعاليــت خــود را آغــاز نمــود و بــه مــرور
زمــان 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 زمینــه هــای معمــاری ،شــهر ســازی،
ســازه  ،تاسیســات مکانیکــی و برقــی  ،طراحــی
فضــای ســبز ،کارهــای ســیویل و پدافنــد غیــر عامــل
بــه صــورت خــود كفــا عمــل مــی نمايــد.
اعضای هیات مدیره ی کنونی مهندسین مشاور آتک
مهندسساساندرکی

رئيس هیاتمديره

مهندسفرشادکاوهپیشه

مديرعاملوعضو هیات مديره

دکتربنفشهشفیعی

نایب رئیس هیات مدیره

مهندسحسنمیرمحمدی

عضو هیات مدیره

مهندساسمعیلمبلغحسینی

عضو هیاتمدیره

دکترمنصورصمیمی

عضو علي البدل هیات مديره

مهندسعلیغفوریصنعتی

عضو علي البدل هیات مديره

بخــش هــاي مختلــف فعــال شــركت كــه زيــر پوشــش
مديريــت دفتر مركــزي فعاليت مــي نمايند ،عبارتنــد از:
آتــك تأسيســات (برقــی و تجهیــزات) -آتــك
تأسيسات(تأسيســات مکانیکــی) آتــك ســبز  -آتــك
ســازه  -آتــك انــرژي هــاي نو  -آتــك اصفهــان  -آتك
گیــان  -آتــك كيــش  -آتــک خراســان  -آتک بوشــهر
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سـخـن

نـخست

شــرایط کاری در جامعــه بــا تاکیــد بــه نــوع خدمــات
مهندســان مشــاور ،تحــت تاثیــر عوامــل مختلفی قــرار دارد
کــه تاثیــرات بــارزی را بــر نیروهــای کاری و خروجــی آن
هــا بــه جــا گذاشــته اســت.این عوامــل عبارتنــد از:
شــیوع ویــروس کرونــا و محدودیــت هــای ناشــی از
آن ،کــه همــه موظــف بــه رعایــت آن هســتیم .ایــن
محدودیتهــا ســبب شــدهاند کــه ارتباطهــای مســتقیم
مــا در محیطهــای کاری بــه حداقــل برســد و در مــوارد
بســیاری میدانیــم کــه ارتباطــات رو در رو الزمــهی
انجــام و پیشــرفت کارهــا میباشــد و ارتباطهــای
مجــازی بــه طــور صــد در صــدی نمیتوانــد جایگزیــن
ارتباطهــای رو در رو باشــد .لــذا ایــن شــیوهی
کارکــردن میتوانــد البتــه تاثیــر مســتقیم در کاهــش
کیفــی خروجــی کار بگــذارد و بــه زعــم مــن کمــی هــم
ســبب انزواگرایــی میگــردد کــه بــه هرحــال ،درحــال
حاضــر اجتنــاب ناپذیــر اســت.
شــرایط نامناســب اقتصــادی در اکثریــت جامعــه نیــز
از عواملــی محســوب میشــود کــه موجــب کاهــش
روحیـهی شــاداب و فعــال افــراد و در نتیجــه ،کــم شــدن
انگیــزه و بــازده کاری گردیــده اســت .علیرغــم تاکیــد
برخــی دولتمــردان در توجیــه اوضــاع و کوشــش
بــرای نشــان دادن شــرایط رو بــه بهبــود ،شــوربختانه
اکثریــت جامعــه ایــن کوشــش را بــاور ندارنــد و آنچــه
را کــه لمــس میکنند،تــورم افســار گســیختهای اســت،
بــدون آن کــه مقامــات بــاال بتواننــد تاثیــر کاهشــی بــرآن
داشــته باشــند.

از آنجــا کــه روی ایــن ســخن بیشــتر متوجــه
حرف ـهی خودمــان و بــه ویــژه مجموع ـهی خودمــان
میباشــد (کــه در ســایر مجموعههــای مشــابه نیــز
کاربــرد دارد)،انتظــار مــیرود کــه بــرای ارتقــای
روحیــه همــکاران تدبیــری از ســوی مدیــران
ارشــد و دلســوزان ایــن شــرایط اندیشــیده شــود.
پیشکســوتان نیــز میتواننــد در ایــن تــاش،
نقــش موثــری داشــته باشــند .از تدابیــر نیکــی کــه
اخیــراً توســط شــرکت بــه کار گرفتــه شــد ،برگــذاری
مســابقهی عکاســی بــا موبایل بود که توانســت شــور
و نشــاطی را در همــه بــه وجــود آورد .اســتفاده از
نظــرات همکاران(اعــم از ســهامدار و غیــر ســهامدار)
بــرای ارایــهی پیشــنهادهایی از ایــن دســت کــه
میتوانــد توجــه مثبــت همــه را جلــب کنــد ،خــود یــک
حرکــت مثبــت تلقــی میشــود.
وختــم کالم ایــن که این شــرایط ســخت کنونــی ،چه در
بعــد شــیوع ویــروس کرونــا و چــه در بعــد اقتصــادی،
قــرار نیســت پایــدار بمانــد .تالشهــای جهانــی بــرای
دســتیابی بــه واکســن کرونــا درحــال بــه نتیجــه
رســیدن اســت و در برخــی کشــورهای پیشــرفته
اســتفاده از آن ،هــم اکنــون آغــاز گردیــده اســت .ولــی
در بعــد اقتصــادی نیــاز بــه اتخــاذ شــیوههای ارتباطی
بــا ســایر کشــورهای جهــان در جهــت تعمیــق روابــط
و توجــه بــه منافــع دو طــرف یــا بــه قــول امروزیهــا
رویکردهــای بــرد -بــرد از ســوی دولتمــردان
میباشــد و بایــد ایــن امیــد را داشــته باشــیم کــه نــه
بــه شــیوهی سیاســتهای جــاری مبنــی بــر تــداوم
مانــدگاری در بحــران ،بلکــه ســرانجام ،افــکاری ســلیم
و متکــی بــه منافــع ملــی بــر تفکــر فعلــی غلبــه کنــد
و شــرایطی بــه وجــود آیــد تــا مــردم از ایــن فقــر
دامــن گیــر و رو بــه گســترش کــه در حــال حاضــر
بــر جامعــه مســتولی شــده و در حــال فــرو ریختــن
پایههــای هنجارهــای اخالقــی و فرهنگــی اســت ،رهــا
شــوند.
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مرکــز نــوآوری و
فـنآوری منطقـهی آزاد
تجــاری – صنعتــی انزلی
مدیر پروژه :مهدی امامپور
مطالعات و طراحی معماری :حسین رسولی،
مهسا مهدی پور  ،مهشاد سلطان زادی
مطالعات و طراحی سازه :عادل صادقی فر
مطالعات و طراحی تاسیسات مکانیکی :رضا رحمتی پسند
مطالعات و طراحی تاسیسات الکتریکی :آرمین اعتمادی
سایت
ـایت مــورد نظــر جهــت طراحــي مرکــز نــوآوري
سـ
و فــنآوري بــه مســاحت تقريبــی  1152/97متــر
مربــع و در محــدودهی شــمال شــرقي فــاز صنعــت
منطقــه آزاد انزلــي قــرار دارد .در ضلــع شــمالي و
جنوبــي ســايت ،شــريانهاي درجــه دو و در ضلــع
شــرقي و غربــی آن فضاهــای صنعتــی قــرار دارد.

اهداف طرح
هــدف اصلــی ایــن مجموعــه ،ایجــاد و تحکیــم زنجیــره ی
تبدیــل دانــش بــه محصــول و نهایتــا حــل مشــکالت جامعه
میباشــد ،ایــن هــدف از طریــق ایجــاد فضایــی خالقانــه و
گفتگــو محــور و متشــکل از گروههــا ،در قســمتهای
مختلــف مجموعــه مهیــا میگــردد.
طــی جلســات تشــکیل شــده بــا کارفرمــای پــروژه ،يکــي
از موضوعــات مهــم و مــورد تاکيــد کــه در رونــد طراحــي
مؤثــر ميباشــد ،احــداث ســاختمان ســبز و پايــدار بــراي
فعاليــت شــرکتهاي دانــش بنيــان و نــوآور اســت .بــا
توجــه بــه نيازهــا ،شــرايط اقليمــي منطقــه و اصــول اوليــه
طراحــي ،اهــداف زيــر تدويــن و مبنــاي کار قــرار گرفتنــد:

•بهرهگيري از معماري خاص و نوآورانه
•هماهنگي و سازگاري با طبيعت و محيط زيست
•صرفهجويي در مصرف انرژي
•پاسخ درست به نيازهاي عملکردي
•تأثيرپذيــري از معمــاري بومــي ،در عیــن بهرهگیــری
از فنآوریهــای نویــن
•تأثيرپذيري از شرايط فرهنگي و محيطي و اقليمي
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روند طراحی:
ايــدهی اوليــهی حجمــي طــرح ،پويايــي و ابتــکار
فضاهــاي داخلــي آن اســت کــه مطابــق طــرح اوليـهی
زيــر مــورد نظــر کارفرمــاي محتــرم قــرار گرفــت.
طراحــي شيشــههاي خــاص و کنتــرل کننــدهی
انــرژي تابشــي در نمــاي اصلــي از طــرف ديگــر
تاکيــدي بــر پيــروي ســاختمان پــروژه از اصــول
معمــاري پايــدار دارد.
در ايــن مرحلــه بــا مدلســازي نقشــههاي مــورد
تاييــد و شــکلدهي بــه ايــدهی مفهومــي اوليــه،
طــرح ســه بعــدي حجــم بيرونــي ســاختمان بــا
توجــه بــه مالحظــات ارتفاعــي و نحــوه قرارگيــري
در ســايت ســاخته شــد کــه در مرحلـهی بعــد ،بــا در
نظــر گرفتــن جرئيــات اجرايــي و مصالــح نمــا و بــه
منظــور تکميــل و اعمــال اصالحــات اساســي در کالبد
ســاختمان مــورد ارزيابــي کارشناســان قــرار گرفــت
و بــه صــورت ســه گزینــه ارائــه گردیــد:
گزینهینهایی:
در جلســهای بــا حضــور کارفرمــای پــروژ ه و
کارشناســان مشــاور،گزینهی  3بــه عنــوان گزینــهی
نهایــی انتخــاب شــد.
ویژگیهای بارز این طرح ،عبارتند از:
استفاده از احجام ساده و راست گوشهاســتفاده از متریالهایــی ماننــد شیشــههایســوالر جهــت تأمیــن انــرژی پایــدار
ایجاد فضای سبز در فضای داخلی-استفاده از سیستم جمعآوری آب باران
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تحلیل فضایی:
براســاس برنامهريــزي صــورت گرفتــه و بــا توجــه
بــه ماهيــت ســاختمان نــوآوري و فـنآوري بــه عنــوان
يکــي از مراکــز نــو بنيــان و بــا عنایــت بــه کاربريهــاي
خــاص موجــود در آن ،نوعــی تفکیــک فضاهــا
بهصــورت خصوصــي و عمومــي انجــام یافتــه اســت.
فضاهــاي عمومــي کــه داراي پــان بــاز بــوده و عمدهی
ارتباطــات مجموعــه را در برمیگیرنــد ،در طبقــهی
همکــف اســتقرار مییابنــد ،و بــه تبــع آن ،طبقــات باالتــر
جهــت تمرکــز بيشــتر فضاهــا ،خصوصيتــر ميشــود.
ارتباط بصري طبقات با فضاي تعامل و صحبت از

طريــق  voidو همچنيــن جانمايــي پلــه بــه صــورت
بــاز در قســمت مرکــزي پــان کــه تاکيــد بــر پويايــي
و ســرزندگي مجموعــه دارد ،صــورت گرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه اهميــت بهرهگيــري از حداکثــر نــور
طبيعــي و همچنيــن ديــد و منظــر مناســب جهــت انجــام
فعاليتهــاي خالقانــه در بخشهــاي اصلــي مجموعــه،
ايــن فضاهــا در بدنههــای پيرامونــي پــان و فضاهــاي
فرعــي کــه تاکيــدي بــر بهرهگيــري مســتقيم از نــور
طبيعــي در آنهــا و جــود نــدارد ،در بخــش مرکــزي
پــان قــرار داده شــده اســت.

زیربنــای ســاختمان مرکــز نــوآوری و فــن آوری  2262مترمربــع میباشــد و در  2طبقــه روی همکــف احــداث شــده
اســت .طراحــی پــان بــه صورتــی اســت کــه البــي بــه عنــوان فضايــي عمومــي و محــل تعامــل و گفتگــو در بخــش
جنوبــي ســاختمان و بــا دسترســي مســتقيم از ورودي جانمايــي شــده اســت و فضایــی بــا ارتفــاع ســه طبقــه بــراي
آن در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه هــم ابهــت ســاختمان را جلوهگــر باشــد و هــم در ارتبــاط بــا کليـهی فضاهــاي
عملکــردي در طبقــات قــرار گيــرد .ايــن ارتبــاط ،هــم بــه صــورت بصــري و هــم در قالــب دسترســي از طريــق پلــکان
فيگوراتيــو در گوشـهی ايــن البــي بــه طبقــات مختلــف پيشبينــي گشــته اســت.
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در جانمايــي فضاهــاي عملکــردي در طبقات ،راهــکار اصلي
مــورد توجــه ،موقعيتيابــي فضاهــاي عمومــي و اداري و
داراي مراجعــه در طبق ـهی همکــف بــوده اســت .فضاهــاي
عملکــردي و اختصاصــي شــرکتهاي مختلــف در طبقــات
فوقانــي و دنجتــر بــا دسترســي بــه نــور و تهويـهی طبيعــي
جانمايــي گردیدهانــد .هســتهی ســاختمان ،محــل قرارگيــري
فضاهــاي خدماتــي و پشــتيباني ميباشــد .راهروهــاي
ارتباطــي و ســرويسهاي بهداشــتي از مهمتريــن فضاهــاي
واقــع شــده در موقعیــت میانــی ســاختمان محســوب
میشــوند .بــراي ايجــاد کــوران طبيعــي در ســاختمان،
بازشــوهاي مختلفــي در دو ضلــع شــمالي و جنوبــي در
نظــر گرفتــه شــده اســت تــا فضاهــاي داخلــي در مســير

کــوران هــواي حاصلــه قــرار گيرنــد .البــي طراحــي شــده
در بخــش جنوبــي ســاختمان ،عــاوه بــر ايجــاد ارتبــاط
فضاهــا و طبقــات مختلــف ،مجهــز بــه ســقفي شيشــهاي
اســت تــا ســاختمان از حداکثــر نــور طبيعــي در ســاعات
روز بهرمنــد گــردد .بــه منظــور همگامســازي پــروژه بــا
مفاهيــم پايــداري در معمــاري ،فضاهاي ســبزي در جدارهی
خارجــي پيشبينــي گرديــده اســت تــا در تلطيــف هــوا و
همچنيــن ايجــاد ســايه و هــواي تميــز نقــش داشــته باشــند.
فضاهــاي داخلــي نيــز بــا گياهانــي مناســب تزييــن شــدهاند
تــا نشــانهای از ارتباط انســان و طبيعــت در بيــرون و درون
پــروژه را در خــود داشــته باشــند.

مديريــت مجموعــه در طبقــهی فوقانــي بــه نحــوي
جانمايــي شــده تــا هــم از ازدحــام فعاليتهــاي عمومــي
و رفــت و آمــد مراجعــان مصــون باشــد و هــم بــر کل
فعاليتهــاي ســاختمان مســلط باشــد .فضــاي مربــوط
بــه ايــن بخــش همچنيــن در کالبــد بيرونــي ســاختمان
نيــز متمايــز گرديــده و داراي تراســي دلبــاز ميباشــد.

فضاهــاي آموزشــي ،پژوهشــي و محــل تعامــل و گفتگــو
اســت ،در طبقــات همکــف و حوزههــاي جنوبــي جانمايــي
گرديــده و بــا ورودي اصلــي ســاختمان در ارتبــاط
مســتقيم قــرار دارد .امــا فضاهــاي اداري ،آزمايشــگاهي
و فعاليتــي مربــوط بــه شــرکتها و کارکردهایــی کــه
نيــاز بــه تمرکــز و حــوزهی آرامتــري دارنــد ،در طبقــات
فوقانــي و بخــش شــمالي ســاختمان جانمايــي شــدهاند.

بــه طــور کلــي ،بخــش عمومــي ســاختمان کــه مربــوط به
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ساختمانهای
با ارزش شهر
تهران  -با ارزش
گذاری تجاری ،
مسکونی و عمومی
شــهر تهــران تاریخچــهای طوالنــی و پــر تحــول دارد و در طــول
قرنهــا از قریـهای کوچــک بــه کالنشــهری بــزرگ تبدیــل شــده اســت.
در ســدههای اخیــر و بــه ویــژه پــس از انتخــاب ایــن شــهر بــه عنــوان
پایتخــت کشــور ،دســتخوش تحــوالت گســتردهای شــده و وقایــع
گوناگونــی را بــه خــود دیــده اســت .بــا اســتقرار سلســلههای قاجــار
و پهلــوی و حکومــت شــاهان مختلــف بــا سیاســتها و روشهــای
متفــاوت آنهــا در ایــن مــدت و تاثیرگــذاری تحــوالت وســیع و عمیــق
جهانــی در ایــن دوران بــر ایــران بــه ویــژه تهــران ،فرهنــگ هــای
مختلفــی بــر شــئون مختلــف شــهر از جملــه ســاخت و ســاز ابنیــه در
تهــران بــه اشــکال و شــیوههای گوناگــون اثــر گذاشــته اســت.
گســترش و مدرنســازی شــهر از یــک ســو و عــدم توجــه بــه
ســاختمانهای قدیمــی و بــا ارزش شــهر از ســوی دیگــر ،رونــد
نابــودی آن گــروه از ســاختمانهایی کــه بــه دلیــل دولتــی نبــودن
و یــا نداشــتن متولــی مشــخص و یــا بــی اســتفاده بــودن در معــرض
خرابــی بودنــد را ســرعت بخشــیده بــود.
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نداشــتن شناســنامه و هرگونــه پیشــینه و مشــخصاتی از اکثــر این
بناهــا ،مزیــد بــر علــت شــده و امــکان کنتــرل ایــن رونــد را از بیــن
بــرده بــود .در ســال « 1373شــرکت توســعهی فضاهــای فرهنگــی»
وابســته بــه شــهرداری تهــران بــا مالحظــه شــرایط مذکــور و در
جهــت حفــظ و احیــاء اینگونــه ســاختمانهای بــا ارزش شــهر
تهــران بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اولیــن گام در ایــن جهــت ،تهیـهی
شناســنامهای بــرای آن تعــداد از ســاختمانهای بــا ارزش شــهر
تهــران اســت کــه در محــدودهی مــورد نظــر جــای مــی گیــرد.
بــا توجــه بــه گســتردگی طــرح و نــو بــودن آن ،گروههائــی بــرای
برداشــت ،کارشناســی ،تدویــن ،تهیــهی بانــک اطالعاتــی و نیــز
ارائــهی مطالــب تشــکیل گردیــد و اطالعــات بیــش از ســه هــزار
ســاختمان ثبــت شــد و بــا گرفتــن بیــش از ده هــزار قطعــه عکــس،
بررســی و ارزشیابــی ســاختمانها نیــز انجــام شــد و نهایتــ ًا
براســاس معیارهــای بدســت آمــده و تعریف شــده  1864ســاختمان
بــه عنــوان بنــای بــا ارزش قابــل ارائــه در گــزارش نهایــی مطالعــات
انتخــاب گردیــد.
مجموع ـهی اطالعــات ایــن بناهــا شــامل یــک یــا چنــد یــا چندیــن
عکــس برحســب ارزش بنــا ،کروکــی محــل ســاختمان و نیــز ســایر
اطالعــات مربــوط در  30جلــد گــزارش در ســال  1374بــه شــرکت
توســعه فضاهــای فرهنگــی ارائــه شــد.
ایــن مجموعــه ی اطالعــات ،در مدتــی بیــش از پانــزده ســال در
جهــت هــدف اصلــی پــروژه کــه حفــظ و احیــاء ســاختمانهای بــا
ارزش شــهر تهــران بــود ،بــه کار گرفتــه شــد .هــر چنــد متاســفانه
ادامـهی رونــد تخریــب ،برخــی از ایــن ســاختمانها را از بیــن بــرده
اســت ،ولــی در عــوض ،تعــداد قابــل توجهــی از بناهــای بــا ارزش بــا
تغییــر کاربــری ،نــه تنهــا حفــظ و احیــاء شــده بلکــه بــا کاربریهای
مناســب کــه بــه آنهــا داده شــده ،مــورد بهرهبــرداری عمومــی و عام
المنفعــه قــرار گرفته اســت.
پیرامــون گذشــتهی شــهر تهران بــه کرات مطالعــات و بررسـیهای
متعــددی بــا جهتگیریهــای متفــاوت انجــام گرفتــه و مســتندات و
کتابهــای مختلفــی بــرای شــهر تهــران تهیــه گردیــده اســت ،که هر
کــدام در جایــگاه خــود واجــد ارزش و شــایان تقدیــر اســت ،ولــی
ایــن مجموعــه بــه دلیــل گســتردگی منحصــر بــه فــرد برداشــت در
ســطح شــهر تهــران و داشــتن جهتگیری خــاص برای شناســایی و
ارزشیابــی ســاختمانهای بــا ارزش و حجــم قابــل توجــه اطالعــات
ن را در جایــگاه خــود،
آن ،مجموعـهای متفــاوت اســت کــه میتــوان آ 
بــه عنــوان مجموعـهای خــاص و منحصــر بــه فــرد محســوب کــرد.
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در اواخــر ســال  1390شــهرداری تهــران تهیـهی کتابــی
از ایــن مجموعــه را در برنامـهی کار خــود قــرار داد کــه
خواســتهی اولی ـهی آن ،بــر پای ـهی ایــدهای بــرای حفــظ
و احیــای بخشــی از ســاختمانهای بــا ارزش شــهر
تهــران بــود.
بــه طــور کلــی ســاختمانهای بــا ارزش شــهر تهــران را
میتــوان بــه دو گــروه کلــی تقســیم نمــود .گــروه اول
ســاختمانهایی هســتند کــه بنــا بــه عواملــی از جملــه
ماهیــت ،کاربــرد و مالکیــت آنهــا چنــدان در خطــر
نابــودی و تخریــب ناشــی از بیتوجهــی و یــا تأثیرپذیــر
از منافــع مــادی نیســتند .ایــن گونــه ســاختمانها شــامل
ســاختمانهای دولتــی ،ابنیــه مذهبــی ،ســاختمانها
و آثــار ثبــت شــدهی میــراث فرهنگــی و ســایر
ســاختمانهای معــروف و شــناخته شــده هســتند .گــروه
دوم ،ســاختمانهایی هســتند کــه شــرایط مذکــور بــرای
آنهــا وجــود نــدارد و بنابرایــن ،از جنبههایــی چــون
مالکیــت خصوصــی ،نامعــروف و ناشــناخته بــودن،
نداشــتن کاربــرد خــاص و ثبــت نبــودن در جــای
مشــخص در معــرض خرابــی و نابــودی هســتند.

ایــن گــروه ســاختمانها عمدتــ ًا ســاختمانهای
مســکونی و یــا غیرمســکونی با مالکیــت خصوصی
هســتند کــه در اکثــر مــوارد ،هیــچ شــخص حقیقــی
و یــا حقوقــی نســبت بــه بقــای آنهــا احســاس
مســئولیتی نداشــته اســت و از طــرف دیگــر
حفــظ آنهــا نیازمنــد هزینــه کــردن و تخریــب و
نوســازی آنهــا میتوانــد در برگیرنــدهی منافــع
مــادی باشــد و غالبـ ًا قدمــت آنهــا و مشــکالتی از
جنب ـهی مالکیــت ،بیتوجهــی بــه آنهــا را افزایــش
داده اســت.
ایــدهی اصلــی بــرای حفــظ و احیــای ایــن گــروه از
بناهــا ایــن اســت کــه بــا دادن کاربــری مناســب بــه
آنهــا ،پشــتوانه و تشــویق بــرای حفــظ و احیــای
بنــا ایجــاد شــود و ســاختمانی کــه در معــرض
اســتفاده مناســب قــرار گیــرد ،بــه صورتــی طبیعــی
و خــود بــه خــود مــورد توجــه بــرای ســالم مانــدن
و رفــع مشــکالت قــرار گیــرد و بنابرایــن ،رونــد
نابــودی و خرابــی ســاختمان بــه رونــد حفــظ و
احیــا تبدیــل شــود.
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کتــاب ســاختمانهای بــا ارزش شــهر تهــران – بــا ارزش گــذاری
تجــاری  ،مســکونی و عمومــی در هفــت فصــل پــس از تعریــف و
تشــریح رونــد شــکلگیری شــهر تهــران بعنــوان پایتخــت و ســپس
بــا گــذری کلــی بــر نمونــه هــای شــاخصی از معمــاری شــهر
تهــران بــه چگونگــی گونهبنــدی ســاختمانهای برداشــت شــده
میپــردازد و در ادامــه ،معیارهــای ارزشگــذاری ســاختمانها
را مطــرح میســازد .در انتهــای کتــاب ،تصاویــر ابنیــه بــا ارزش
بــا کلیــهی اطالعــات جمــع آوری شــده ماننــد آدرس ،موقعیــت
قرارگیــری و دیگــر مــواردی هماننــد ســبک ،شــیوهی تزئینــات و
دورهی ســاخت و نــوع کاربــری آورده شــده اســت .
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تهدید /تناقض
اگــر کمــی بــه دور و بــر خــود نــگاه کنیــم مالحظــه میکنیــم

کــه همــواره بــا نبایــد هــا روبــرو هســتیم .همــواره در معــرض تهدیدیــم.
پیامــک بدهــی تلفــن بــه دســتمان میرســد ،مــی بینیــم مثــ ً
ا  5600تومــن

مصــرف داشــتهایم و بالفاصلــه بــا ایــن عبــارت مواجــه میشــویم کــه " :اخطارقطــع"

یــا " پرداخــت فــوری"  .از ایــن دســت مــوارد بســیار هســتند ،چــه در ســایر پیامکهــای

مصــرف انــرژی وچــه در غیــر آن .بــا خــود روی خــود بــه خیابــان میرویــد و جلــوی داروخانــه

یــا بانــک میخواهیــد چنــد دقیقــه توقــف کنیــد کــه بــا تابلوهــای "حمــل بــا جرثقیــل" مواجــه میشــوید.
هرچــه نــگاه میکنیــد تــا صدهــا متــر یــا بیشــتر اساسـ ًا جایــی بــرای توقــف پیــدا نمیکنیــد و بــه ناچــار

از خیــر ایســتادن میگذریــد و میرویــد .البتــه ممکــن اســت بایســتید و در مــدت زمانــی کــه کارتــان را

انجــام میدهیــد ،پلیســی عبــور نکنــد و جریمــه هــم نشــوید ،ولــی ایــن ،دیگــر بــه شــانس بســتگی دارد!

درمقابــل ،تناقــض عجیبــی را همــه شــاهد هســتیم؛ موتورســوار مجــاز اســت از هــر مســیری کــه برایــش
راحتتــر باشــد ،حرکــت کنــد .او ابــداً توجهــی بــه مســیر ویــژه و مســیر یــک طرفــه نــدارد و جالــب ایــن کــه
در اکثــر مواقــع ،جلــوی چشــم مامــور ایــن کار را میکنــد .چــراغ ســبز و قرمــز بــرای اکثــر موتوریســوارها
مفهومــی نــدارد .عابــر پیــاده بیچــاره کــه میخواهــد از خیابــان عبــور کنــد و اتفاقـ ًا قصــد عبــور از محــل
خــط کشــی عابــر پیــاده هــم داردو معمــو ً
ال بایــد بــه ســمت چــپ نــگاه کنــد ،ناچــار اســت بــه هردو ســوی
چــپ و راســت و امــکان نــزول عجــل از پشــت اتوبــوس و غیــره توجــه کنــد و چــه بســا تصادفهایــی
کــه بــه ایــن خاطــر حــادث میشــود .مامــوران محتــرم هــم اگــر در صحنــه باشــند ،فقــط نظــاره
گرنــد و گاهــی از خــود ســئوال میکنــم کــه آیــا ایــن عزیــزان زحمــت کــش اصــو ً
ال میداننــد
کــه چــه عملــی خطاســت و چــه عملــی بــه جاســت؟ ســر چهــار راههــا و پشــت چــراغ
قرمــز ،کــه گاهــی بــه طــور ناگهانــی ســبز میشــود(چون اســاس کار ،غافلگیــری
اســت) میبینیــم کــه چگونــه ســیل موتــور ســوارها از البــای ماشــینها
و در تمــام جهــات اربعــه بــه حرکــت ناگهانــی بــه صــورت " تیــک
آف" مبــادرت میکننــد.
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ایــن کــه میگویــم اســاس کار مــا غافلگیریســت پــر
بـیراه نیســت .در رانندگــی ایــن اتفــاق زیــاد پیــش میآیــد
کــه مث ـ ً
ا خودرویــی کــه در ســمت چــپ مــا در حرکــت
اســت میخواهــد بــه ســمت راســت بیایــد یــا از یــک
مســیر گــردش بــه راســت خــارج شــود .خیلــی بــه نــدرت
چنیــن خودرویــی راهنمــای ســمت مــورد نظــر خــود را
روشــن میکنــد ،چــون میدانــد اگــر روشــن کنــد و
راننــده ســمت راســتی قصــد اورا بدانــد ،محــال اســت
بــه او راه بدهــد .از ایــن رو پــا را روی گاز میگــذارد
و بــدون عالمــت دادن ناگهــان بــه راســت میپیچــد و
البتــه راننــدهی ســمت راســتی هــم الفاظــی را نثــار
ایشــان میکنــد .ایــن روش غافلگیــری ،مختــص مســایل
ترافیکــی نیســت .در امــور مملکــت هــم شــوربختانه بــا
چنیــن غافلگیریهایــی روبــرو هســتیم .مث ً
الاگــر قــرار
اســت روز شــنبهای اتفاقــی بیفتــد کــه همــگان را تحــت
تاثیــر قــرار میدهــد و روز قبلــش از مســئولی کــه
میخواهــد آن اتفــاق را جــاری کنــد ســئوال کننــد ،کام ـ ً
ا
منکــر میشــود و طــوری بــا اطمینــان از عــدم وقــوع آن
شــایعه صحبــت میکنــد کــه همــه خیالشــان راحــت
میشــود و در فــردای آن روز ،آن اتفــاق میافتــد و
همــه را شــوکه میکنــد (البتــه ایــن ،فقــط شــامل افزایــش
دو برابــری قیمــت بنزیــن نمیشــود و بــه مــواردی دیگــر
نیــز میتــوان اشــاره کــرد).

هرگــز شــنیدهاید کــه قــول تشــویق شــدن در قبــال یــک
کار درســت بــه کســی داده شــود؟

شــما نگاهــی بــه عملکــرد مســئوالن ورزش کشــور و
باشــگاه هــای ورزشــی بکنیــد و ببینیــد چقــدر از ایــن
اصــل غافلگیــری اســتفاده میکننــد و هیچکــس هــم بــه
آنهــا نمیگویــد کــه بــاالی چشــمتان ابروســت .ببینیــد
چــه زیانهــای مالــی و حیثیتــی هنگفتــی بــه کشــور و
بــه مــردم کشــور وارد آوردهانــد و در مقابــل ،هیچکــس
هــم پاســخگو نیســت و بعــد در رســانه میشــنویم یــا
میبینیــم کــه ایــن زیانهــای مالــی و خســارات حیثیتــی
را بــه حســاب بیاطالعــی مدیــران میگذارنــد .آیــا
واقعــ ًا چنیــن اســت؟ مــن کــه چنیــن بــاوری نــدارم و
برعکــس معتقــدم کــه کامــ ً
ا میداننــد چــه میکننــد و
در عملکردشــان بــه تنهــا چیــزی کــه میاندیشــند ،منافــع
شــخصی اســت و مــا خودمــان را گــول نزنیــم کــه ایــن
کارهــا بــه ســبب ندانــم کاری اســت .خــوب ،حــاال چــه
کســی یــا چــه ارگانــی بایــد خفــت ایشــان را بگیــرد و
خواهــان پاســخگویی باشــد و در صورتــی کــه پاســخ
کافــی نباشــد ایشــان را به اشــد مجــازات برســانند؟ حیف
و میــل بیتالمــال و ســرقت از افــراد ،فقــط از دیواربــاال
رفتــن نیســت و تــا نخواهیــم (کــه تاکنــون نخواســتهایم)
بــا ایــن اتفاقــات برخــورد قاطعانــه کنیــم ،روز از روز
بدتــر میشــود و در ،همــواره برهمیــن پاشــنه خواهــد
باکمــال شــوربختی بایــد اعتــراف کنــم که مــردم مــا دایم ًا چرخیــد و هراعتراضــی از مــردم زیــان دیــده نیــز بــه
یــا در معــرض تهدیــد هســتند کــه "اگــر ایـنکار را نکنیــد ،حســاب دشــمن خارجــی(!) گذاشــته خواهــد شــد.
چــه و چــه میکنیــم" و یــا در معــرض غافلگیرشــدن .آیــا
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مقاله
پدرام مطلبی

کارشناس ارشد
برنامه ریزی و هماهنگی

p. motallebi
MBA

نقش برنامهریزی و هماهنگی
در مدیریت پروژه
ایــن کــه امــروزه برنامــه ریــزی و هماهنگــی از الزامــات پیشــرفت کار در هــر
پــروژهای اســت ،بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت .امــا شــاید بــرای درک بهتــر
اهمیــت ایــن نقــش ،بــه ویــژه در ســاختار یــک پــروژه ی بــزرگ ،بایــد تعریفــی
ســاده ،دقیــق و کاربــردی از ایــن مفاهیــم داشــت .برنامــه ریــزی بــا معــادل
واژه انگلیســی  planningو یــا در برخــی مــوارد  programmingدر علــم
مدیریــت بــه معنــای تعییــن هــدف و یافتــن و ســاختن راه وصــول بــه آن،
تصمیمگیــری در مــورد کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود ،تجســم و طراحــی
وضعیــت مطلــوب و ایجــاد ســاز و کار رســیدن بــه آن میباشــد .هماهنگــی
بــا معــادل انگلیســی  coordinatingرا هــم بــه معنــای ایجــاد مکانیــزم هــای
ســاختاری و انســانی کــه بــه دنبــال ایجــاد ارتباطــات الزم میــان اجــزای یــک
پــروژه اســت ،میشناســیم .بــه نوعــی میتــوان گفــت وظیفــه ی اهــداف و
ایجــاد ســاختار رســیدن بــه آن در نقــش برنامهریــزی و اســتفاده راهبــردی
از ایــن ســاز و کار و نظــارت بــر عملکــرد صحیــح و اجــرای آن توســط کلیــه
ی اجــزای یــک پــروژه در قالــب هماهنگــی پــروژه صــورت میپذیــرد.
نقــش برنامهریــزی و هماهنگــی در یــک پــروژه از وظایــف اصلــی و اساســی
یــک مدیــر پــروژه محســوب میشــود .ا ّمــا اهمیــت موضــوع بــه ویــژه در
پروژههایــی بــا ابعــاد مالــی و کاری متوســط و بــزرگ کــه دارای ســطوح
فعالیتــی متفــاوت ،ذینفعــان متعــدد ،ابعــاد کاری متنــوع و پیچیدگــی و
ریســکهای مختلــف اســت ،ایجــاب میکنــد توجــه ویــژهای بــه حــوزه
برنامهریــزی و هماهنگــی توســط کلیــه ی ارکان پــروژه صــورت پذیــرد.
بــه همیــن دلیــل تجربــه ی کاری در پروژههــای مختلــف صنعتــی ،عمرانــی
و غیــره نشــان میدهــد حضــور یــک فــرد مســئول در نقــش برنامــه ریــز
و هماهنــگ کننــده در هــر یــک از ارکان پــروژه در هماهنگــی کامــل و در
راســتای تحقــق سیاس ـتهای تعییــن شــده از ســوی مدیــران میتوانــد بــه
عنــوان یــک حلقــه ی ارتباطــی بیــن واحدهــای داخلــی و خارجــی ســازمان
نقــش بــه ســزایی در تحقــق اهــداف پــروژه داشــته باشــد.
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هماهنگــی ،رســیدن بــه اهــداف طراحــی شــده در بخــش
برنامهریــزی بــرای یــک پــروژه را تســهیل میکنــد .هــر
چــه تقســیم کار و ســطوح وظیفـهای در یــک پروژه بیشــتر
باشــد ،نیــاز بیشــتری بــه هماهنگــی احســاس میشــود
و هرچــه وابســتگی فرعــی بیــن اجــزای پــروژه بیشــتر
شــود ،هماهنــگ کــردن بخشهــا پیچیدهتــر خواهــد شــد.
یــک نظــر ســنجی منتشــر شــده توســط PMI Networks
نشــان میدهــد  55درصــد مدیــران پــروژه بــر ایــن
باورانــد کــه ارتباطــات مؤثــر بــا ذینفعــان پــروژه جــزو
عوامــل اصلــی و حســاس در موفقیــت یــا عــدم موفقیــت
یــک پــروژه اســت و  7/5درصــد هزینههایــی کــه در
پــروژه انجــام میگیــرد ،در معــرض ریســک ارتباطــات
ضعیــف و ناموثــر قــرار دارد .در جایــی دیگــر ،عنــوان
گردیــده  14درصــد از وقــت افــراد در پروژههــا بــه دلیــل
ارتباطــات ضعیــف تلــف میشــود .تمــام مــوارد ذکــر
شــده و دالیــل متعــدد دیگــر نشــان میدهــد حضــور یــک
فــرد بــا قــدرت تصمیــم گیــری بــاال و قابــل انعطــاف و
پــی گیــر در یــک پــروژه در ســمت مســئول برنامهریــزی
و هماهنگــی یــک پــروژه میتوانــد تــا چــه انــدازه کارآمــد
بــوده و نــه تنهــا بــاری از لحــاظ کاری و مالــی بــه پــروژه
نمیافزایــد ،بلکــه بــه شــکلی محســوس در عملکــرد کلــی،
اثــر مثبــت بــه جــا مــی گــذارد.
فرآینــد و هماهنگــی در یــک ســازمان و یــا یــک پــروژه
میتوانــد شــامل چهــار ماهیــت زیــر باشــد:
بازدارندگــی :هماهنگــی بــرای جلوگیــری از مشــکالت
و چالشهــای اساســی
اصالحــی :هماهنگــی در اصــاح وضعیــت غیرعــادی
سیســتم و رفــع نقایــص آن
تنظیمی :هماهنگی برای حفظ وضعیت موجود
بهبــودی :هماهنگــی در بهبــود عملیــات سیســتم یــا
حــل مشــکالت خــرده سیســتمها

بــرای مبنــای ماهیتهــای مطــرح شــده میتــوان اســتراتژیهای
مختلفــی را در راســتای برنامــه ریــزی و هماهنگــی در ســاختار
یــک پــروژه و یــا یــک ســازمان انتخــاب کــرد.
هماهنگــی برنامــه ریــزی شــده :در ســازمانها و پروژههــای بــزرگ،
مدیــران بــرای برنامهریــزی در راســتای ایجــاد و هماهنگیهــای
الزم بیــن بخشهــای مختلــف ،فرآیندهــای رســمی تعریــف میکننــد.
اســتانداردهای رســمی و مقــررات در واقــع نوعــی از برنامهریــزی و
نظــارت و پیگیــری اجــرای بخشــی از وظایــف اســتراتژی هماهنگــی
برنامــه ریــزی شــده اســت.
هماهنگــی برنامــه ریــزی نشــده :از آن جــا کــه نمیتــوان هماهنگــی
الزم بــرای تمــام فعالیتهــا را پیشبینــی کــرد و پروژههــا همــواره
در معــرض شــرایط غیرقابــل پیشبینــی قــرار دارنــد ،مســئول
برنامــه ریــزی و هماهنگــی میبایــد تــوان مواجــه و انجــام اقدامــات
بــه موقــع و قــدرت تصمیمگیــری الزم در چنیــن شــرایطی را داشــته
باشــد کــه البتــه ســطح مناســبی از اختیــارات محولــه بــه فــرد یــا
افــراد مربوطــه از ســوی مدیــران ،امــکان پاســخ گویــی مناســب در
چنیــن شــرایطی را فراهــم م ـیآورد.
هماهنگــی فــردی :در بســیاری از مواقــع نیــاز اســت تــا عــاوه بــر
ارکان پــروژه ،هماهنگــی بیــن افــراد نیــز صــورت پذیــرد که ایــن نوع
هماهنگــی بــر روی ســرعت تصمیمگیــری اثــر مثبــت میگــذارد.
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هماهنگــی گروهــی :معمــو ً
ال خروجــی جلســات پــروژه نوعــی از هماهنگــی محســوب
میشــود کــه برنامــه ریــزی مــدون بــرای آن و ســاز و کار مناســب جهــت اجــرای
ایــن خروجیهــا تضمیــن کننــده اثــر بخشــی آن اســت.
تنظیــم یــک برنامــه ی موفــق ،راهــکاری ارائــه میدهــد کــه ارتباطــات در چــه
زمانــی و چگونــه صــورت پذیــرد و اگــر برنامهریــزی و هدایــت آن بــه شــکل
درســت انجــام نپذیــرد ،قطعـ ًا پــروژه آســیب خواهــد دیــد .بــا داشــتن یــک رویــه ی
هماهنگــی مناســب میتــوان از بــروز بســیاری از اضافــه کاریهــا ،دوبارهکاریهــا
و اختــاالت در رونــد صحیــح پیشــرفت پــروژه جلوگیــری کــرد کــه میتوانــد در
قالــب شــش مرحلــه ی زیــر پیادهســازی و اجــرا گــردد:
روشن کردن مقاصد نهایی پروژه و رویکردها
تهیه ی لیستی از اهداف

امیر عباس ساالری
کارشناس ارشد معماری

مطالعه ،تحقیق و تعیین نقشها

A. Salari

تعیین روش ارتباطی

IT.ENG.

توجه به تکنولوژیها و امکانات در دسترس و مزایا و معایب هر کدام
توجه بیشتر به ارتباطات اصلی و با اولویتهای باال
در مجمــوع میتــوان گفــت بــا توجــه بــه نقــش پررنــگ برنامــه ریــزی و هماهنگــی،
در هــر پــروژه مدیــران پــروژه میتواننــد بــا تفویــض اختیــارات بــه فــرد یــا افــرادی
تحــت عنــوان مدیــر یــا مســئول برنامهریــزی و هماهنگــی بــه ویــژه در پروژههــای
بــزرگ تمرکــز بیشــتری را صــرف ســایر امــور مدیریتــی نمــوده و بــا انتقــال صحیح
سیاســتهای کل ســازمان بــه ایــن افــراد و همچنیــن حیطــه ی اختیــارات مناســب
و البتــه پیــش از آن ،گزینــش افــرادی بــا ارتباطــات قــوی ،پــی گیــر ،دارای انگیــزه،
منعطــف و مســلط بــه اســتفاده از فــن آوریهــای روز ،زمینههــای الزم را جهــت
پیشــرفت هــر چــه بیشــتر و رســیدن بــه اهــداف پــروژه فراهــم نماینــد.
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مقاله
امیر عباس ساالری
کارشناس آی تی

a.salari
IT.ENG

بالک چین چیست؟
بــه زبــان ســاده" ،بالکچیــن" یــک نــوع سیســتم ثبــت
اطالعــات و گــزارش اســت .تفــاوت آن بــا سیســتمهای
دیگــر ،ایــن اســت کــه اطالعــات ذخیــره شــده روی
ایــن نــوع سیســتم ،میــان همــه اعضــای یــک شــبکه بــه
اشــتراک گذاشــته میشــود .بــا اســتفاده از رمزنــگاری
و توزیــع دادههــا ،امــکان هــک ،حــذف و دســتکاری
اطالعــات ثبــت شــده ،تقریبــ ًا از بیــن مــیرود.
مفهــوم بالکچیــن اولیــن بــار بــا پیدایــش بیــت کویــن
بــه وجــود آمــد و پادشــاه ارزهــای دیجیتــال از ایــن
راهــکار بــرای ذخیــره ی اطالعــات مربــوط بــه دارایــی
کاربــران بهــره بــرد.
برای درک بهتر بالک چین به مثال زیر توجه کنید:
مــن در یــک جمــع  100نفــری ،برگـهای حــاوی اطالعــات
را بــاال میگیــرم و همــه بــا تلفــن همراهشــان از آن
برگــه عکــس میگیرنــد .حــاال اگــر مــن آن اطالعــات را
نابــود کنــم ،یــا تغییــری در آن بدهــم ،دیگــر بــرای آن
جمــع قابــل پذیــرش نیســت ،چــون آنهــا یــک کپــی از
نســخه اصلــی را دارنــد ،مگــر اینکــه موبایــل همــه را
بگیرم و آن را حذف کنم.
ایــن جمعــی کــه از آن صحبــت کردیــم ،میتوانــد چندیــن
میلیــون نفــر باشــد کــه در بیــت کویــن و اتریــوم و ســایر

ارزهــای دیجیتــال بــاک چینــی شــاهد آن هســتیم و
یــا بــه صــورت خصوصــی بــرای یــک گــروه خــاص
اســتفاده شــود.
بالکچینهــا میتواننــد بــه صــورت خصوصــی و
بــرای اهــداف خــاص در یــک نهــاد یــا ســازمان مــورد
اســتفاده قــرار بگیرنــد کــه بــه آن بالکچیــن ســازمانی
( )Enterprise blockchainهــم میگوینــد .البتــه بــه
عقیــده ی بســیاری از کارشناســان ،بالکچینهــای
ســازمانی نمیتواننــد هــدف اصلــی ایــن فــن آوری،
یعنــی تمرکززدایــی را بــه ارمغــان بیاورنــد.
بالک چین چه گونه کار میکند؟
واژه ی بــاک چیــن ( )Blockchainترکیبــی از دو کلمــه
( Blockبلــوک) و ( Chainزنجیــره) اســت .ایــن فــن آوری
در حقیقــت ،زنجیــرهای از بلوکهاســت.
در هــر بــاک ،هــر اطالعاتــی میتوانــد ثبــت شــود؛ از
جــرم و جنایتهــای یــک فــرد تــا جزئیــات تراکنشهــای
یــک شــبکه ی پولــی ماننــد بیــت کویــن.
اطالعــات در بالکهــا ثبــت میشــوند و بالکهــا بــا هــم
بــه صــورت زنجیــرهای مرتبــط میشــوند .ایــن زنجیــره،
بالکچیــن را تشــکیل میدهــد.
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ساختار گرافیکی بالک چین

بالکچین از دیدگاه فنی:

هــر کــدام از بالکهــا چیــزی بــه نــام هــش ()Hash
دارنــد .یــک هــش ،رشــتهای متنــی اســت کــه از یــک تابــع
ریاضــی خــاص تولیــد شــده و کاربــرد آن ،پیــش گیــری
از تقلــب در سیســتم اســت .هــش ،یــک داده یــا ورودی
همیشــه ثابــت اســت .اســتفاده از راهــکار هــش باعــث
میشــود تــا از تقلــب و تغییــر اطالعــات ثبــت شــده روی
بــاک چیــن جلوگیــری بــه عمــل آیــد.

بالکچیــن را بــه عنــوان یــک نظــام بایگانــی کــه
اطالعــات روی آن ثبــت میشــوند ،در نظــر بگیریــد.
شــاید یــک بالکچیــن بــا چیزهایــی کــه بــا آن بیشــتر
آشــنا هســتید ،خیلــی تفــاوت نداشــته باشــد ،مثــل ویکــی
پدیــا.

کوچکتریــن تغییــر در اطالعــات یــک بــاک ،هــش آن
را بــه طــور کلــی تغییــر میدهــد و بــاک چیــن را غیــر
معتبــر میســازد.
اگــر کســی محتــوای یــک بــاک را تغییــر دهــد و هــش
بالکهــای بعــدی را بــه روزرســانی کنــد ،چــه میشــود؟
ایــن امــکان وجــود دارد امــا راهــکار توزیــع در بــاک
چیــن ،ایــن مشــکل را حــل میکنــد.
دادههــای بــاک چیــن در یــک کامپیوتــر یــا ســرور خاص
ذخیــره نمیشــوند .هــر کامپیوتــر یــا سیســتمی کــه بــه
شــبکه وصــل شــود ،یــک نســخه از اطالعــات را دریافــت
میکنــد .بــه هــر کامپیوتــری کــه بــه شــبکه متصــل
میشــود و یــک کپــی از بــاک چیــن را دریافــت میکنــد،
«نــود» ( )Nodeمیگوینــد.
وقتــی بــه عنــوان نــود بــه یــک بــاک چیــن متصــل
میشــوید ،یــک نســخه از کل دادههــای آن را دریافــت
میکنیــد .هیــچ تغییــری در اطالعــات امــکان پذیــر نیســت،
مگــر اینکــه اکثریــت بــا آن موافــق باشــند.

بــا اســتفاده از یــک بالکچیــن ،افــراد زیــادی میتواننــد
ســوابق مختلفــی را بــه یــک نــوع بایگانــی اطالعــات وارد
کننــد و همچنیــن کاربــران میتواننــد چگونگــی ثبــت و
بــه روزرســانی اطالعــات را کنتــرل کننــد.
ســاختار و نــوع کار ایــن فــن آوری خیلــی بــا نــوع
کار وبســایت ویکــی پدیــا تفــاوت نــدارد .مقــاالت وب
ســایت دانشــنامه آنالیــن ویکــی پدیــا هــم محصــول
یــک نویســنده نیســتند .هــر کســی میتوانــد بــا رعایــت
قوانیــن ویکــی پدیــا ،در ایــن ســایت مطلــب منتشــر کنــد.
بنابرایــن در ویکــی پدیــا هــم فقــط یــک فــرد اطالعــات را
کنتــرل نمیکنــد.
بــا ایــن حــال ،بــا بررســیهای عمیقتــر ،تفاوتهایــی
کــه باعــث میشــود فــن آوری بالکچیــن منحصــر بــه
فــرد باشــد ،روشــن میشــود .در حالــی کــه هــر دو در
شــبکههای توزیــع شــده (اینترنــت) اجــرا میشــوند،
ویکــی پدیــا در شــبکه جهانــی وب ( ،)wwwبــا اســتفاده
از یــک مــدل «کالینــت ســرور» ،طراحــی شــده اســت.
ایــن ،یعنــی در ویکــی پدیــا ،دادههــا روی ســرور متمرکــز
ذخیــره میشــوند .حتــی اگــر کاربــران هــم نخواهنــد ،یــک
یــا چنــد نفــر بــه تمــام دادههــا کنتــرل دارنــد و میتواننــد
آنهــا را تغییــر دهنــد یــا بــه طــور کامــل حــذف کننــد.
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در ویکــی پدیــا ،یــک کاربــر (کالینــت) ،یــا مجوزهایــی کــه
در حســاب کاربــری خــود توســط سیســتم برایــش تعییــن
میشــود ،قــادر اســت همــه یــا برخــی از ورودیهــای
ویکــی پدیــا را کــه در یــک ســرور متمرکــز ذخیــره
شــدهاند ،تغییــر دهــد.
هــر زمــان کــه یــک کاربــر بــه صفحــه ویکیپدیــا دسترســی
پیــدا کنــد ،نســخه ی بــه روز شــده ی یــک مطلــب در دیتابیس

(مســتر کپــی) را دریافــت میکنــد .امــا تفــاوت اصلــی ،ایــن
اســت کــه کنتــرل پایــگاه داده ،همچنــان بــا مدیــران ویکــی پدیا
باقــی میمانــد و کنتــرل دسترسـیها و مجوزهــا توســط یــک
مقــام مرکــزی حفــظ میشــود .بــه نوعــی مدیــران ویکــی پدیــا
میتواننــد یــک مقالــه را هــر زمــان کــه بخواهنــد حــذف کننــد.
امــا در بالکچیــن ،مالــک اطالعــات پایــگاه داده ،همــان کاربران
شــبکه هســتند و اطالعــات ثبــت شــده روی آن پاک نمیشــود.

کاربردهای بالکچین:
همانطــور کــه گفتیــم بیت کویــن و ارزهــای دیجیتــال غیرمتمرکز،
مهمتریــن و موفقتریــن کاربــرد فــن آوری بالکچیــن هســتند .بــه
عنــوان مثــال ،در بیت کویــن با اســتفاده از این فنــاوری امکان تقلب،
دوبــار خــرج کــردن پــول و برگشــت تراکنشهــا از بین مـیرود.

شــرکتهای تولیــد کننــده میتواننــد اطالعــات کاالهاو حمــل و نقل
خــود را از ابتــدا تــا رســیدن بــه دســت مشــتری روی پایــگاه داده
ثبــت میکننــد کــه ایــن کار ،اصالــت کاالهــا و کیفیــت مــواد اولیــه را
بــرای مشــتری تضمیــن میکنــد.

امــا ایــن فــن آوری میتوانــد به جــز ارزهــای دیجیتــال ،کاربردهای
زیــاد دیگــری هــم داشــته باشــد و هــر کجــا نیــاز بــه فضایــی برای
ذخیــره داده و از بیــن بــردن نیــاز بــه اعتمــاد باشــد ،امکان اســتفاده
از آن وجــود دارد.

بــا ایــن فــن آوری میتــوان درســت مثــل یــک جامعــه یــا ســازمان،
نوعــی حاکمیــت را در یک سیســتم به وجــود آورد کــه همه بتوانند
نســبت بــه سهامشــان و اختیاراتــی کــه دارنــد در جلــو بــردن آن
سیستم ســهیم باشند.

بــه عنــوان نمونــه ،انتخابــات الکترونیکــی و بــدون تقلــب میتوانــد
یکــی از کاربردهــای بالکچیــن باشــد .بــا اســتفاده از ایــن نــوآوری
میتــوان تــا حــد زیادی خطــر تقلــب در انتخابــات و نیاز بــه نیروی
انســانی را کاهش داد.

همچنیــن بــا ایــن فــن آوری میشــود داراییهــا را بــه توکنهــای
دیجیتــال تبدیــل کــرد و آنها را بــه صورت یــک دارایــی قابل انتقال
عرضــه کــرد .بــه عنــوان مثــال ،میتــوان ارزش یــک خانــه را بــه
هــزاران توکــن دیجیتــال تبدیل کــرد و آنها را نســبت بــه بودجه ی
متقاضیــان بــه فروش رســاند تا افــراد زیــادی (حتی از کشــورهای
دیگــر) بتواننــد در آن خانــه ســرمایهگذاری کنند.

یــا بــرای یــک نمونــه ی دیگــر میتــوان بــه اســتفاده از بــاک چیــن
در زنجیــره ی تأمیــن و حمــل ونقــل اشــاره کــرد .کارخانهجــات و

ATEC QUARTERLY
News / Projects / Thoughts

www.atec-ir.com

FALL / 2020 / No. 18

21

گزارش
آفاق عدیوی
کارشناس معماری

A. ADIVI
Arch. M.sc

بــه مناســبت ســی و نهمیــن ســالگرد تاســیس
مهندســین مشــاور آتــک  :تقدیــم بــه مدیــران،

ســهامدارن و تمــام کســانی کــه ســال هــا بــی وقفــه

در جهــت انتقــال دانــش و تجــارب ارزشــمند فنــی
در عرصــه ی مهندســی از نســلی بــه نســل دیگــر

کوشــیدند و بــا عالقــه منــدی ،تعلــق خاطــر و حمیت

ســازمانی توانمنــد تریــن نیروهــای تخصصــی را
در نســل جــوان پــرورش دادنــد .راهشــان پررهــرو
و در تــداوم...

سالگرد سی و نهمین سال
تاسیس آتک

بیســتم آبــان مــاه امســال ،در حالــی «آتــک»
 39ســاله شــد کــه بــه خاطــر شــرایط کرونایــی،
امــکان برگــزاری مراســم و گردهمایــی بــه رســم
همــه ســاله وجــود نداشــت .بنابرایــن ،کوشــش
شــد تــا بــه روشهــای ممکــن ایــن روز ،گرامــی
داشــته شــود.

مدیریــت آتــک بــا اهــداءِ هدیــه بــه همــکاران و ارســال پیــام
تصویــری ،آغــاز چهلمیــن ســال فعالیــت آتــک را تبریــک گفــت
و بــرای گــذر از دوران دشــوار کرونایــی و رکــود اقتصــادی
ابــراز امیــدواری کــرد .آقایــان مهنــدس خواجهنــوری و
مهنــدس مجلســی هــم بــه عنــوان دو تــن از بنیانگــذاران آتــک،
پیامهــای هماننــدی از خــارج از کشــور ارســال نمودنــد.

در ایــن راســتا ،نصــب تابلوهایــی خــوش رنــگ ،مزین
بــه عکسهــای همــکاران (کــه از چنــد روز پیــش
توســط خــود آنــان تهیــه شــده بــود) و گلآرایــی
فضــای ورودی آتک ،شــور و حال تــازهای برانگیخت.

در ایــن روز علیرغــم پروتکلهــای بهداشــتی شــرکت،
همــکاران بــه خاطــر آن کــه حســرت برگــزاری مراســم بــه
دلشــان نمانــد ،بــه صــورت خــود جــوش (!) در گروههــای
کوچــک و متوســط عکسهــای یــادگاری گرفتنــد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه مهندسین مشاور آتک

بنفشه شفیعی

محمد فرشاد کاوه پیشه

ساسان درکی

ـی
ـع عمومـ
ـاری ،مجمـ
ـال جـ
ـهریورماه سـ
در شـ

عــادی ســالیانه مهندســین مشــاور آتــک بــا

ـور
ـا حضـ
ـتی و بـ
ـای بهداشـ
ـکل هـ
ـت پروتـ
رعایـ
ســهامداران محتــرم برگــزار گردیــد .ضمــن

بررســی و تصویــب صــورت هــای مالــی،
ـی
ـی و علـ
ـای اصلـ
ـوان اعضـ
ـه عنـ
ـر بـ
ـراد زیـ
افـ

اسمعیل مبلغ حسینی

البــدل هیــات مدیــره و بازرســین شــرکت،
بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند.

مهندس ساسان درکی

رئيس هیات مديره

مهندس فرشاد کاوه پیشه

مديرعامل و عضوهیات مديره

دکتر بنفشه شفیعی

نایب رئیس هیات مدیره

مهندس حسن میرمحمدی

عضوهیات مدیره

حسن میر محمدی

مهندس اسمعیل مبلغ حسینی عضو هیات مدیره

علی غفوری صنعتی

دکتر منصور صمیمی

عضو علي البدلهیات مديره

مهندس علی غفوری صنعتی

عضو علي البدل هیات مديره

منصور صمیمی

بازرس اصلی:
موسسه حسابرسی اهمیت نگر
بازرس علی البدل:
آقای محمد حسن بدیع
ـای
ـز آقـ
ـره نیـ
ـات مدیـ
ـن جلسـهی هیـ
در اولیـ

ساســان درکــی بــه عنــوان رییــس هیــات
مدیــره ،خانــم بنفشــه شــفیعی بــه عنــوان

ـد
ـای محمـ
ـره و آقـ
ـات مدیـ
ـس هیـ
ـب رئیـ
نایـ

فرشــاد کاوه پیشــه نیــز بــه عنــوان مدیــر
عامــل انتخــاب گردیدنــد.
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علی غفوری صنعتی
کارشناس کامپیوتر

a. ghafoori sanati
computer Eng.Bsc.

مقدمه:
ـی ،هنــری اســت کــه در قالــب
عکاسـ
ذوق و ایدههــای خالقانــهی هنرمنــدِ
عــکاس نمــود پیــدا میکنــد و فنونــی
دارد کــه بــا آمــوزش و یادگیــری
قابــل فراگیــری اســت .عکاســی ،بــا
ذوق عــکاس شــکوفا میشــود و هــر
چنــد وجــود قریحـهی ذاتــی در هنــر
میتوانــد منجــر بــه خلــق آثــاری
بدیــع شــود ،ولــی بــدون شــک در
عکاســی کــه علمــی اســت آمیختــه
بــه هنــر ،میتــوان بــا آمــوزش
صحیــح ،تصاویــری فوقالعــاده
ثبــت کرد.عکــس و عکاســی بــا علــم
شــروع شــد ،بــا صنعــت پیشــرفت
کــرد و بــا هنــر تجلــی پیــدا کــرد.
فصلنامه آتک
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هدف :
در مهــر مــاه امســال ،دومیــن دورهی مســابقهی
عکاســی بــا هــدف ایجــاد انگیــزه و جنــب و
جــوش در بیــن همــکاران و ایجــاد نشــاط و
همچنیــن باالبــردن یــک مهــارت فــردی (عکاســی)
در بیــن کارکنــان مهندســین مشــاور آتــک برگزار
شــد.
موضوع مسابقه و شرایط شرکت در آن:
بــرای دومیــن دوره مســابقه عکاســی بــا موبایــل،
موضــوع «آتــک از نــگاه شــما» توســط هیــات
داوران انتخــاب گردیــد .انتخــاب ایــن موضــوع از
بیــن گزینههــای پیشــنهادی هیــات داواران ،امــکان
مشــارکت تعــداد بیشــتری از همــکاران را فراهــم
میســاخت.
شــرکت کننــدگان در یــک مــدت  35روزه از
15مهرفرصــت داشــتند کــه عکــس هــای خــود را
بــا شــرایط زیــر ارســال کننــد:
هر شرکت کننده می تواند  1تا  3عکس به
دلخواه ارسال نماید.
عکس ها صرفا با موبایل گرفته شود.
ویرایش عکس ها در حد اصالح کادربندی ،رنگ
و نور مجاز میباشد.
از نظر محتوایی بعد از ویرایش ،چیزی به عکس
اضافه و یا کم نشده باشد.

هیات داوران:

علی غفوری صنعتی

کامران سلیمانی

داوری:
در ایــن دوره  12نفــر از همــکاران بــا ارســال 28
عکــس در مســابقه شــرکت نمودنــد .عکــس هــا
بــا تغییــر نــام بــه کــد و شــماره و بــدون ذکــر
اســامی شــرکت کننــدگان در اختیــار داوران قــرار
گرفــت .در ابتــدا عکــس هــا توســط داوران بــا
الزامــات مســابقه مطابقــت داده شــد کــه در ایــن
بیــن  3عکــس بــه دلیــل رعایــت نکــردن الزامــات
و شــرایط ،از مســابقه خــارج شــد.
هــر یــک از داوران  10عکــس برتــر خــود را
انتخــاب کــرده و در جلســهای بــه امتیازبنــدی
عکسهایــی کــه نظــر مشــترک بــر روی آن
هــا وجــود داشــت پرداختنــد .در داوری عــاوه
بــر بررســی مهــارت هــای شــرکت کننــدگان،
نــگاه بــه موضــوع مســابقه از اهمیــت بیشــتری
برخــوردار بــود.
نتایج مسابقه به شرح زیر اعالم گردید:

فرمت عکس ها  JPGباشد.

نفر اول :امیر عباس ساالری

از اضافه کردن فریم و امضاء ،تاریخ ،لوگو،
واترمارک به عکس ها خودداری فرمایید.

نفردوم :مهشید افتخار نوری

هم عکس خام و هم عکس ویرایش شده ارسال
گردد.
بدیهــی اســت در صــورت عــدم رعایــت هــر
کــدام از الزامــات فوق،عکــس از مســابقه حــذف
میگــردد.

هوتن احمدی

نفر سوم :افسانه حدادی
نفر چهارم :فرانک دارایی
نفر پنجم :سعید شایامهر

در ادامــه ،عکــس هــای ارســالی شــرکت کننــدگان
و همچنیــن عکــس هــای برنــده را مشــاهده
میفرماییــد.
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مسابقه ی معماری و طراحی شهری
اسکله ی بزرگ تفریحی کیش
در مســابقه ی معمــاری و طراحــی شــهری اســکله ی بــزرگ تفریحــی کیش،کــه از ســوی «شــرکت عمــران،آب و خدمــات منطقــه
ی آزاد کیش»برگــزار گردید،طــرح تهیــه شــده از ســوی مهندســین مشــاور آتــک مقــام اول را کســب کــرد.
هیــات داورانضمــن بررســی مشــروح  9اثــر بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون ویژگــی هــا و نقــاط ضعــف و قــوت هــر یــک از
ـک را بــه دلیــل بــر خــورداری از ویژگــی هــای زیــر به عنــوان طــرح برنــده ی اول
ـاور آتـ
ـین مشـ
آثار،طــرح پیشــنهادی مهندسـ
مســابقه اعــام نمــود:

الف  -طرح برنده اول با کد

7JZXJQ

به اتفاق آراء کلیه داوران و با توجه به شاخص های زیر:

انطباق پذیری با بوم و سازگاری با شرایط جغرافیایی و اقلیمی جزیره.
رویکرد هنری با استفاده از عناصر قابل اجرا در خلق فضا با توجه به ادراک
حسی منظر دریا:نور،رنگ،نسیم،صدا.
توجه به جنبه های اقتصادی و تحقق پذیری طرح.
استفاده از حداقل اقدامات اجرایی و عمرانی برای پاسخگویی به برنامه مسابقه
سادگی در عین حال تنوع و جذابیت در ابعاد مختلف
قابلیت تبلور زندگی شبانه.

ایــن موفقیــت را بــه همــکاران مهندســین مشــاور آتــک و بــه ویــژه
ـروژه
ـن پـ
ـاق ایـ
ـا ذوق و خـ
ـراح بـ
ـان ،طـ
ـهند احمدیـ
ـدس سـ
ـای مهنـ
آقـ
ـم.
ـی گوییـ
ـک مـ
تبریـ

سهند احمدیان

کارشناس ارشد معماری
فصلنامه آتک
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