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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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نـخست
سـخـن

ــه در شــرایطی آغــاز مــی شــود  ــن ســال انتشــار فصلنام پنجمي
کــه فشــارهای اقتصــادی بســیار فراگیــر شــده و فاصلــه ی غنــی بــا 
فقیــر هــر روز بیشــتر مــی شــود. در ایــن میــان، طبقــه ی متوســط 
جامعــه نیزبــا چنــگ و دنــدان ســعی در حفــظ جایــگاه حداقلــی خــود 
دارد ولــی بخشــی از آن بــه تدریــج در حــال فروپاشــی اســت و بــه 
ســوی تهــی دســتان مــی رود. بخــش خصوصــی و بــه ویــژه حرفــه ی 
خدمــات فنــی- مهندســی بــا مشــکالت عدیــده ای روبروســت کــه عمــده 
ی آن مربــوط مــی شــود بــه بــی کاری ناشــی از کاهــش فــراوان طــرح 
هــای عمرانــی و تشــدید فشــارهای مالیاتــی و همچنیــن بیمه هــای تامین 
اجتماعــی. حرفــه منــدان مــا بــه خوبــی واقــف انــد کــه از ارکان اصلــی 
گــردش چــرخ هــر کشــور، نظــام درســت دریافــت مالیــات و بیمــه مــی 
باشــد. درکل، درآمدهــای هــر دولتــی متکــی اســت بــه صــادرات ) در 
هــر زمینــه( و دریافــت مالیــات هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم. و بــه این 
ترتیــب اســت کــه مــی توانــد بودجــه ی متــوازن شــده دخــل و خــرج را 
تهیــه کنــد. امــا لــزوم کاهــش هزینــه هــای غیرضــروری و غیرمولد که 
فشــار وجــود آن هــا متوجــه آحــاد جامعه و طبقــه مولد می باشــد، نیز از 
مــواردی هســتند کــه بایــد مــورد توجــه دولت هــا در تنظیم بودجــه قرار 
گیرنــد. از طرفــی بــی کاری گســترده ی ناشــی از کاهــش بودجــه هــای 
طــرح هــای عمرانــی عــالوه بــر تاثیــر منفــی مســتقیم آن بــر پیکــره ی 
خدمــات فنــی- مهندســی کشــور در عمل، بــه بخش وســیعی از تولیدات 
مرتبــط نیــز آســیب زده اســت. از طرفــی دیگر، انحصاری شــدن طرح 
هــای بــزرگ عمرانــی و ســوق پیــدا کــردن آن هــا بــه ســوی ارگان های 
خصولتــی ویــا غیــر خصوصــی کــه در اســاس وظایــف دیگــری دارنــد 

نیــز مزیــد برعلت شــده اســت.

در کنــار همــه ی ایــن ها شــرایط نابســامان بانکــی و ارزی کــه متاثر از 
تحریــم هــای گســترده مــی باشــد و بــه ویــژه شــکل بانــک داری کشــور 
کــه عمــالٌ  یــک بنــگاه ســرمایه داری هســتند و هیــچ گونــه نقشــی در 
گشــایش وضــع حرفــه منــدان ندارنــد - ضمــن آن کــه برخــی از ایــن 
بانــک هــا در اختــالس هــای بســیار ســنگین نیــز نقــش عمــده ای را ایفــا 

کــرده انــد - نیــز کمکــی بــه صنعــت احــداث کشــور نمــی کنــد.

سیاســت هــای اتخــاذ شــده از ســوی دولت مــردان نیز در هیــچ زمینه ای 

نــه فقــط گــره ای از مشــکالت پدیــد آمــده را بــاز نکرده، بلکه بــا اصرار 
بــه انــزوا طلبــی و دلخوشــی بــه پشــتیبانی معــدود کشــورهایی کــه جــز 
منافــع ملــی خــود بــه چیــز دیگری نمــی اندیشــند و در طی ســالیان دراز 
نیــز برخــی از آن هــا منتظــر فرصــت بــوده انــد تــا از خــاک مــا ســوء 
اســتفاده نماینــد، هیــچ گونــه کــور ســوی امیــدی جهــت رفــع این گــره ها 

مشــاهده نمی شــود.

برخــالف ادعاهایــی کــه مــی شــود شــوربختانه در اکثــر زمینــه هــا) بــا 
پرهیــز از بــه کاربــردن کلمــه همــه( پــس رفــت چشــمگیری داشــته ایم. 
نســل جــوان حاضــر، کامــال ســرخورده و بالتکلیــف و بــدون انگیــزه 
اســت. اگــر از آقــازاده هــا و نزدیــکان بــه ارکانی کــه قدرت را دردســت 
دارنــد نباشــی، در هیــچ کجــا جایــی نــداری. بــا کمــال نابــاوری بــه انواع 
و اقســام ترفندهــا بــه نســل جوانــی کــه نمــی تواند زندگــی فردی خــودرا 
تامیــن کنــد، مــی گوینــد ازدواج کــن و تعــداد بچه هایــت را هم زیــاد کن. 
گویــا ایــن جماعــت تشــویق کننــده فقــر گســترده جامعــه را نمــی بینند یا 
نمــی خواهنــد ببیننــد. بــا نگاهــی به ســرفصل هــای اعتباراتی کــه برای 
بودجــه ی ســال 1400 در نظــر گرفتــه شــده ،بــه وضــوح مــی بینیــم که 
هزینــه هــا و ســرمایه ی مــردم قراراســت در جــا هایــی هزینــه شــود که 

هیــچ دردی از کســی را درمــان نمــی کنــد.

فســاد گســترده، فقر گســترده، اعتیــاد گســترده،افزایش طــالق و افزایش 
فحشــا چــه از نظــر آمــاری و چــه از نظــر پاییــن آمــدن ســن فحشــاگری 
بــزرگ تریــن فاجعــه ایســت کــه جامعــه ی مــا در گیــر آن اســت، کــه بــا 
کمــال تاســف هیــچ گونــه عزمــی بــرای رفــع یــا حتــی کاهش ایــن فجایع 

مشــاهده نمی شــود.

بــر نســل میــان ســال و باتجربه اســت که با هشــیاری کوشــش کنــد تااین 
کشــتی شکســته را از غرق شــدن کامل دور ســازد و آن را به ســرمنزل 
مقصــود برســاند. یادمــان باشــد کــه نســل میــان ســال و ســالخورده ی 
فعلــی بــه نســل جــوان مملکــت و نیــز به نســل آینــده ی کشــورعزیزمان 
ایــران، بدهــی ســنگینی دارنــد. پــس، فرارســیدن ســال جدیــد و نــوروز 
باســتانی را کــه ارث رســیده از نیــاکان پرافتخارمــان مــی باشــد گرامــی 
بداریــم و بــا امیــد بــه آینــده و ایجــاد شــرایطی کــه اعتــالی کشــور در پی 

آن بازگــردد، ســال نــو را آغــاز کنیــم.



زمستان / 1399

فصلنامه آتک
6

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

مقدمه:

ــش  ــره کي ــگری جزی ــتر گردش ــه در بس ــژه ای ک ــگاه وی ــم جای ــه رغ ــش ب ــی کي ــکله ی فعل اس
ــن  ــال حاضرای ــت. در ح ــده ای اس ــز کنن ــژه و متمای ــاری وی ــت معم ــه کيفي ــد هرگون دارد، فاق
ــر  ــد و اکث ــم نمی کن ــدگان فراه ــرای بازدید کنن ــی ب ــل توجه ــح قاب ــا تفری ــرگرمی ی ــکله، س اس
بازدیدکننــدگان صرفــًا بــرای قــدم زدن بــه ایــن مــکان  می آینــد. هــدف طــرح حاضــر، ارائــه ی 
عملکردهــای جدیــد و جــذاب مرتبــط بــا موضــوع،  از یــك ســو و ایجــاد یــك معمــاری منحصــر 

ــت. ــوده اس ــر ب ــوی دیگ ــه، از س ــن مجموع ــاص ای ــای خ ــر ویژگی ه ــی ب ــرد و مبتن ــه ف ب

ــا  ــش ب ــات کي ــران،آب و خدم ــرکت عم ــوی ش ــال 1399 از س ــز س در پایي
همــکاری "کانــون مهندســان معمــار دانشــگاه تهــران" مســابقه ی معمــاری 
ــا موضــوع: طراحــی اســکله ی بــرزگ  و طراحــی شــهری و منظــر ب

تفریحــی جزیــره کيــش برگــزار گردیــد.
ــد.در  ــن مســابقه ش ــده ی ای ــين مشــاورآتك برن ــرح پيشــنهادی مهندس ط
ــی از  ــان یک ــهند احمدی ــای س ــط آق ــه توس ــه ک ــرح خالقان ــن ط ــر ای زی
معمــاران جــوان و خــوش فکــر آتــك تهيــه شــده معرفــی مــی گــردد.

S . A h m a d y a n

سهند احمدیان
کارشناس ارشد معماری

Arch. M.sc

ژه
رو

ی پ
رف

مع
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سایبان مواج:

ــا  ــا ت عنصــر اصلــی طــرح حاضــر، یــك ســایبان کابلی/پارچــه ای اســت کــه از ابتــدای بلــوار دری
ــش و  ــره کي ــاری جزی ــی و تج ــت تفرجگاه ــه ماهي ــه ب ــا توج ــد. ب ــش می ده ــکله را پوش ــای اس انته
ــرح  ــودن ط ــندانه ب ــی و مردم پس ــن مردم گرای ــا در عي ــوده ت ــدف آن ب ــروژه، ه ــان پ ــوع مخاطب ن
ــاری  ــدگاه معم ــه از دی ــود ک ــه ش ــی ارائ ــاری، طرح ــه معم ــی نخبه گرایان ــز از زیبایی شناس و پرهي
ــه از  ــز و یگان ــره انگي ــه ی خاط ــك تجرب ــدگان ی ــد کنن ــرای بازدی ــوده و ب ــاوت ب ــد و متف ــز جدی ني
ایــن مــکان خلــق نمایــد. بخــش اصلــی ســایبان، قســمت قــرار گرفتــه روی اســکله اســت. در ایــن 
ــایبان  ــتون های س ــود. س ــل می ش ــرک )Kinetic( تبدی ــازه ی متح ــك س ــه ی ــایبان ب ــمت، س قس
ــا  ــه و ب ــرار گرفت ــتایرن ق ــا پلی اس ــده ب ــن پر ش ــس پلی اتيل ــناورهایی از جن ــا روی ش ــن ج در ای
ــراز آب  ــاس ت ــر اس ــاع ب ــر ارتف ــکان تغيي ــن، ام ــی تفل ــش داخل ــا پوش ــی ب ــت درون غالف های حرک
ــاوت  ــی متف ــاس زمان ــه در دو مقي ــت جداگان ــاهد دو حرک ــایبان، ش ــن رو س ــت. از ای ــد داش را خواه

خواهــد بــود: حرکــت امــواج آب و حرکــت جــزر و مــد. 

ــت. در  ــرک اس ــی متح ــه باالی ــت و الی ــی ثاب ــه ی پایين ــه الی ــده ک ــکيل ش ــه تش ــایبان از دو الی س
نتيجــه ابعــاد کلــی و بــازه ی حرکــت عناصــر تابــع دامنــه ی جــزر و مــد در جزیــره کيــش 
ــواج  ــود ام ــرایط وج ــداری رواداری در ش ــه مق ــه اضاف ــر( ب ــاوی 2/3مت ــدودًا مس )ح
بــزرگ اســت. در مجمــوع، بيشــينه ی فاصلــه ی دو الیــه از یکدیگــر تــا 2/80 متر 

و کمينــه ی فاصلــه 0/2 متــر خواهــد بــود.

ــده  ــه ش ــایبان HDPE بافت ــده در س ــتفاده ش ــش اس ــس پوش جن
ــه دارای  ــت ک ــاورزی( اس ــایبان کش ــوری س ــابه ت )مش
ــبی  ــودن نس ــن ب ــه پایي ــادی،از جمل ــای زی مزای
ــل  ــدی متنوع،تخلخ ــگ بن ــت، وزن کم،رن قيم
ــت در  ــی و مقاوم ــت کشش ــاال مقاوم ب
ــش و  ــرا بنف ــعه ی ف ــر اش براب
خوردگــی شــيميایی اســت.
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ــرح  ــده ی ط ــق اي ــايبان، طب ــای س پارچه ه
در حــال ثقلــی قــرار دارد )پيش تنيــده و 
تحــت كشــش مضاعــف نيســت( در نتيجــه 
ــد. از  ــت می كن ــز حرك ــاد ني ــان ب ــا جري ب
ســوی ديگــر، پارچــه ی  HDPE بخاطــر 
توربوالنس هــای  بافتــش  ســاختار 
بــا بســامد بــاالی بــاد را نيــز نمايــان 
ــطح  ــد س ــت مانن ــايبان )درس ــد. س می كن
ــای  ــی در مقياس ه ــان امواج ــا( همزم دري
ــان  ــی را نماي ــه ای متنوع ــامدی و دامن بس
می كنــد و بــه تعبيــری دارای بعــد فراكتالــی 

ــت. ــی اس باالي

ــايبان از  ــه ی س ــودن دو الي ــه دار ب فاصل
ــت  ــودن يکــی و ثاب ــك ســو و متحــرک ب ي
ــده  ــودن ديگــری از ســوی ديگــر، دو پدي ب
پاراالكــس  )جابجايــی پرســپکتيو نســبی( و 
مــواره )نقــوش ناشــی از روی هــم لغزيــدن 
دو شــبکه ی مشــابه ولــی اندكــی متفــاوت( 
را نيــز ايجــاد می كنــد كــه بــه غنــای تجربــه 

ــد. ــايبان می افزاي ــری س ی بص

نظرگاه آسمان:

ايجــاد نشــانه ی شــهری: مجموعــه ی فعلــی بــه عنوان 
مهم تريــن مقصــد تفريحــی جزيــره، بــر اســاس ماهيت 
افقــی خــود و عــدم امــکان رويــت از فاصلــه ی زيــاد، 
حضــور شــهری ندارنــد در طــرح پيشــنهادی ،.نظــرگاه 
عمــودی در نظــر گرفته شــده عــاوه بر كاركــرد اصلی 
خــود، بــه واســطه ی اضافــه كــردن بعــد عمــودی بــه 
مجموعــه، همزمــان بــا تبديــل شــدن بــه يــك نشــانه ی 
شــهری كــه از دوردســت قابــل مشــاهده اســت، ماهيت 
ــب  ــه مخاط ــی ب ــه خوب ــز ب ــد را ني ــی مقص تفرجگاه
ــتفاده از  ــورت اس ــن در ص ــد. همچني ــره می كن مخاب
ــد  ــاص، می توان ــات خ ــاپ تبليغ ــرای چ ــن ب ــطح بال س

تبديــل بــه منبــع درآمــد خوبــی  بــرای مجموعــه نيــز 
ــن  ــوع بال ــرح، از ن ــده در ط ــتفاده ش ــن اس ــود. بال بش
هليومــی مهــار شــده )Tethered Balloon(  اســت 
ــن   ــرای همي كــه در  بســياری از شــهرهای جهــان و ب
منظــور اســتفاده می شــود. از جملــه مزايــای اســتفاده 
از ايــن  نــوع بالــن، بــازه ی طوالنــی مــدت )حــدود 15 
ســال( نگهــداری، بــدون نيــاز بــه تنظيــم فشــار اســت. 

بالــن در وضعيــت فــرود بــه هشــت نقطــه ی شــعاعی 
روی زميــن لنگــر می شــود )در طــرح،  هشــت دســتك 
ــی  ــوب غرب ــازوی جن ــای ب ــده از پايل ه ــعب ش منش
اســکله بــرای ايــن منظــور در نظــر گرفتــه شــده اســت 
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پالژ شناور:

ــاخت  ــوم در س ــتم مرس ــتفاده از سيس ــا اس ــناور ب ــاژ ش پ
ــه ی  ــده: عرش ــی ش ــت طراح ــناور ارزان  قيم ــکله های ش اس
چوبــی، روی كاف چوبــی، روی مخــازن هــوا از جنــس 
بازيافتــی  از مصالــح  پلی اتيلــن. در ســاخت آن می تــوان 
پلی اتيلــن(  بشــکه های  اســکله، و  فعلــی  )چوب هــای روی 
اســتفاده كــرد. دسترســی بــه پــاژ شــناور از بــازوی شــمال 
ــی  ــال لوالي ــا اتص ــيب راه ب ــق دو ش ــکله و از طري ــی اس غرب
ــا تراز هــای  ــق ب ــن )كــه امــکان تطاب ــاال و غلتکــی در پايي در ب
متفــاوت در شــرايط جــزر و مــد را فراهــم می كنــد( تامين شــده 
اســت. عمــق كــم آب و عــدم وجــود عــوارض زيرســطحی در 
ايــن محــدوده، آن را بــرای ايــن كاركــرد مناســب می ســازد. بــر 
روی بــازوی اســکله ، عــاوه بــر گيشــه ی فــروش بليــت، ســه 
اتاقــك )دوش، رختکــن، فــروش تنقــات( نيــز پيش بينــی شــده 
اســت. ســايبان پــاژ نيــز از كانســپت اجرايی و مصالــح در نظر 
ــد. ــروی می كن ــروژه پي ــی پ ــرای ســايبان اصل ــه شــده ب گرفت

باغ مرجان:

ــن  ــش و همچني ــره ی كي ــی جزي ــخ طبيع ــه تاري ــه ب ــا توج ب
اهميــت فرهنگ ســازی در زمينــه ی حفاظــت از محيــط زيســت، 
پيشــنهاد می شــود بخشــی از مجموعــه بــه پــروژه ی احيــای 
آب ســنگ های مرجانــی اختصــاص داده شــود. امــروزه بــرای 
ايــن منظــور از روش هــای مختلفــی اســتفاده می شــود. از جمله 
ی ايــن روش هــا می تــوان بــه اســتفاده از سيســتم های غيرفعال 
ماننــد Reef Ball و سيســتم های فعــال مانند Bio Rock اشــاره 
كــرد. در سيســتم های غيرفعــال، قطعــات مصنوعــی بــا تخلخل 
بــاال در آب رهــا می شــوند تــا در طــول ســاليان بــه زيســتگاه 
گونه هــای مختلــف از جملــه مرجــان بــدل شــود. در روش هــای 
فعــال، عناصــر فلــزی متصــل بــه جريــان ضعيــف بــرق در آب 
رهــا می شــود و در اثــر الکتروليــز، ايــن عناصــر بــا ســرعت 
ــك  ــنگ آه ــاد س ــيم و ايج ــات كلس ــذب كربن ــث ج ــاد باع زي
خواهــد شــد. از آن جــا كــه ســنگ  آهــك بســتر طبيعــی رشــد 
ــا ســرعت بســيار  ــا ب ــن روش، مرجان ه مرجــان اســت، در اي
ــا  ــر، ب ــد. از ســوی ديگ بيشــتری روی  عناصــر رشــد می كنن
پيونــد زدنمرجان هــای جمــع آوری شــده از آب ســنگ های در 

پيشــنهاد مــا بــرای اســکله ی تفريحــی كيــش اســتفاده از روش 
Bio Rock اســت؛ بديــن ترتيــب كــه بــا حــذف رويــه ی بــازوی 
شــمال شــرقی اســکله، پايل هــای موجــود )در ايــن بخــش اســکله 
ــوان  ــه عن ــود( ب ــتفاده نمی ش ــوردی اس ــرای دريان ــر ب ــه ديگ ك
عنصــر فلــزی ايــن سيســتم اســتفاده شــود. در طرح پيشــنهادی، 
ســلول های فتوولتاييــك روی ســازه هايی بــه شــکل مرجــان )بــا 
ســازه ی فلــزی و رويــه ی فايبــرگاس(  مســتقيماً روی هــر پايل 
نصــب شــده و جريــان بــرق ضعيــف را بــه پايــل منتقــل می كنــد.

ايــن مــکان می توانــد بــه ســايت بســيار جذابــی بــرای غواصــی 
غيرحرفــه ای )تحــت نظــارت مربــی( گردشــگران تبديــل شــود. 
اســتفاده از روش هــای نويــن غواصــی ماننــد Snuba )غواصــی 
بــا هوارســانی شــلنگی، از مخــزن كم فشــار شــناور روی ســطح 
آب( يــا Water Scooter )كــه در جزيــره ی كيــش نيــز موجــود 
اســت( امــکان غواصی بــدون نيــاز بــه گواهينامــه و آموزش های 
زمان بــر را بــرای همــگان مهيــا می كنــد. پيشــنهاد ديگــر، تبديــل 
محــدوده ی اطــراف پايل هــا بــه يــك پــارک  مجســمه های 

ــد توســط غواصــان اســت.  ــرای بازدي ــی ب زير آب
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نظرگاه دریا و فضای چند منظوره:

ســکوی نظــرگاه اصلــی مجموعــه، در انتهــای اســکله، بــا اســتفاده از ســازه ی ســبك فضــاكار برافراشــته شــده 
ــد  ــه ســطح روی ســايه بان(، مســير دي ــن ب ــا )و همچني ــه دري ــك ب ــا ايجــاد چشــم انداز پانورامي ــان ب ــا همزم ت
ــا در  ــده ای از دري ــم انداز قاب ش ــد و چش ــد نکن ــز س ــکله را ني ــی اس ــور اصل ــتای مح ــدگان در راس بازديدكنن

انتهــای مســير بوجــود آورد.

ــواع  ــزاری ان ــد منظــوره جهــت برگ ــوان فضــای چن ــه عن فضــای احاطــه شــده توســط ســازه ی تماشــاگاه ب
مراســم جمعــی فرهنگــی و تفريحــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــا توجــه بــه اينکــه ســايبان در ايــن بخــش 
ــردازی و صــدا اســتفاده  ــزات نورپ ــرای نصــب تجهي ــوان از ســتون های ســايبان ب ــت اســت، می ت ــروژه ثاب پ
ــز اســتفاده كــرد. ــم ني ــرده و نمايــش فيل ــزان كــردن پ ــرای آوي ــوان ب ــن از ســازه ی تماشــاگاه می ت كــرد. همچني

بازارچه:

ــا  ــوار دري ــان بل ــا پاي ــوان كــف ســازی محوطــه ی شــهری ت ــه عن ــی اســکله ب ــه ی چوب در طــرح منظــر روي
امتــداد يافتــه كــه عــاوه بــر جذابيــت ظاهــری، باعــث افزايــش آســايش در محيــط نيــز خواهــد بــود. تركيبــی 
از اتاقك هــا، غرفه هــای نيمه بــاز و اســتند ها بــرای كاربری هــای مختلــف )از فــروش صنايــع دســتی تــا 
كيوســك كمك هــای اوليــه و انتظامــات( در ايــن ســاختار ســازماندهی شــده اســت. كليــه ســاختمان های ايــن 

بخــش از چــوب ســاخته شــده و نمــای  آن هــا از ترمــوود رنگــی اســت.
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دسترسی ها و اصالح ایستگاه پارکينگ:

مســير و ايســتگاه تاكســی ها از امتــداد مســير 
ــی  ــان بن بســت جنوب ــای خياب ــه انته ــا ب ــوار دري بل
ــار  ــش ب ــر كاه ــاوه ب ــا ع ــده ت ــل ش ــايت منتق س
ــا، از  ــوار دري ــا در بل ــی و حضــور خودروه ترافيک
ــروژه  ــاده پ ــی پي ــت در محــور اصل ازدحــام جمعي

ــود. ــری ش ــز جلوگي ني

از ســوی ديگــر، در نتيجــه ی گســترش پــروژه 
ــدای  ــل آن از ابت ــز ثق ــا مرك ــوار دري ــای بل ــا انته ت
ــه جــا می شــود  ــه ی محــدوده جاب ــه ميان اســکله ب
ايســتگاه  جانمايــی  كــه  می نمايــد  منطقــی  و 
ــی  ــاط ورود اصل ــی از نق ــوان يک ــه عن ــی )ب تاكس
بــه مجموعــه( نــه بــا هــدف كاهــش فاصلــه ی 
ــه كــردن  ــا هــدف بهين ــا اســکله، كــه ب دسترســی ت
ايــن فاصلــه بــه بخش هــای مختلــف مجموعــه – در 
ــود.  ــام ش ــا – انج ــت در آن ه ــش فعالي ــه ی افزاي نتيج

ــا كاهــش قابــل توجــه خودروهايــی كــه  در نتيجــه ب
مســافران خــود را در انتهــای بلــوار دريــا پيــاده 
می كننــد و عــدم تشــکيل صــف، می تــوان اليــن 
"دراپ آف" مســتقل در نظــر گرفتــه شــده در ايــن 
محــل را حــذف و بــه يــك عقب نشــينی جهــت توقــف 
ــرد. ــا ك ــخصی اكتف ــواری ش ــای س ــت خودروه موق

طــرح انتهــای خيابــان بی نــام واقــع در جنــوب ســايت 
بــه وجهــی مــورد بازبينــی قــرار گرفتــه تــا همزمــان 
بــا تاميــن فضــای مــورد نيــاز بــرای پيــاده و ســوار 
ــف تاكســی های در  ــن توق شــدن مســافران و همچني
ــل  حــال انتظــار، پاركينگ هــای پيش بينــی شــده از قب

ــظ شــود. ــدور حف ــز حتی المق ــن محــدوده ني در اي

ــورت دو  ــه ص ــه ب ــير دوچرخ ــعاب از مس ــك انش ي
ــردد. ــی رود و باز می گ ــا م ــوار دري ــای بل ــا انته ــه ت طرف
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بــرای مــن کــه متعلــق بــه نســلی آرمــان خــواه و 
تشــنه ی عدالــت بــودم، آغــاز همــکاری نزدیــك با 
دکتــر فریبــرز ریيــس دانــا از ســال هــای دهــه ی 
هشــتاد، فرصتــی دلپذیــر و سرشــار از مکاشــفه بود. 

در آن زمــان بنابــر شــناخت دورادوری کــه از 
ــنده و  ــك نویس ــوان ی ــه عن ــر، ب ــخصيت دکت ش
ــتم  ــی دانس ــتم، م ــال داش ــی فع ــاددان سياس اقتص
کــه ایــن مــرد اندیشــمند، باورهــا و آرمــان هــای 
سياســی و اجتماعــی خــود را نــه صرفــًا در نوشــتن 
کتــاب و نظریــه پــردازی، کــه در عمــل و در همــه 
ــا  ــد. ام ــی کن ــال م ــی دنب ــای زندگ ــه ه ی عرص
ــك  ــکاری نزدی ــان هم ــه و در جری ــه- رفت رفت
حرفــه ای کــه بــا هــم داشــتيم، دریافتــم کــه او آن 
روحيــات مبــارزه جویانــه و تعهــد عملــی را حتــی 
در انجــام کار و حرفــه ای در شــرکت مــا، کــه از آن، 

ــم دارد.  ــرد، ه ــی ک ــاش م ــرار مع ام

ــاور  ــان مش ــای مهندس ــرکت ه ــتش در ش راس
شهرســازی- معمــاری، کار مــا مهندســان و 
ــورها  ــرده ش ــه کار م ــباهتی ب ــان ش کارشناس
ــوری  ــه تص ــت، ک ــدس جماع ــا مهن ــرای م دارد. ب
تکنوکــرات گونــه از حرفــه ی خــود داریــم، فرقــی 
نمــی کنــد پــروژه ای کــه ســفارش مــی گيریــم، 
مــال چــه کســی اســت و ســود آن بــه جيــب چــه 
ــر  ــروژه، ه ــی رود. پ ــی م ــروه های ــا گ ــس ی ک
چــه باشــد، چــه یــك مرکــز تجــاری یــا هتــل و 
چــه مجتمــع گردشــگری یــا یــك بــرج مســکونی 
و لوکــس، مــا همــه گونــه تــالش خــود را بــه کار 
مــی گيریــم تــا آن را براســاس اصــول فنــی و بــا 
معمــاری زیبــا و چشــمگير طراحــی کنيــم و نهایــت 
ــی  ــت اصل ــه خواس ــت ک ــا در آن اس ــی م کام یاب
ســرمایه گــذار پــروژه، بــه معنــای کســب باالترین 

ــود.  ــرآورده ش ــود، ب ــد و س درآم

له
مقا

Arch. M.sc
H. Keramati nejad

حمید کرامتی نژاد
کارشناس ارشد معماری
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ايــن را گفتــم تــا تصويــر روشــن تری بدهــم از محيط كســب 
و كاری كــه دكتــر رييــس دانــا در آن، امــرار معــاش مــی كرد. 
او در شــركت، وظيفــه ی بررســی مالــی و توجيــه اقتصــادی 
چنيــن پــروژه هايــی را بــرای ســرمايه گــذاران آن هــا، چــه 
ســرمايه گــذاران بخــش دولتــی و چه ســرمايه گــذاران بخش 
خصوصــی بــر عهــده داشــت. تصــور كنيــد يــك اقتصــاددان 
برجســته ی ماركسيســت، انجــام مطالعاتی را بــر عهده گرفته 
ــرای  ــی ب ــع مال ــن بيشــترين مناف ــه هــدف آن، تامي باشــد ك
ســرمايه گــذاران پــروژه هــای بــزرگ اســت! هــر بــار بــا خود 
مــی انديشــيدم كــه بــه راســتی آيــا ايــن، يــك تــراژدی بــزرگ 
ــه  ــر در انديشــه ی خــود، چــه گون ــه ای نيســت؟ و دكت حرف

قــرار اســت بــا ايــن تــراژدی كنــار بيايــد؟

در انجــام مطالعــات، اگــر آن پــروژه دولتــی بــود، مــی ديــدم 
كــه دكتــر، بــه عنــوان مدافــع حقــوق طبقات فرودســت مــردم، 
بــی محابــا صدايــش را بــرای كارفرمــا )كــه البته غالبــاً از نظر 
ســودجويی، ديــدگاه چنــدان متفاوتــی با ســرمايه گــذار بخش 
خصوصــی نداشــت( بلنــد مــی كــرد و بــا بــی تابــی جوانانــه 
ای بــه ايشــان نهيــب مــی زد كــه قــرار نيســت بــا پــول مــردم 
بــه دنبــال كاســبی و ســودآوری صرف باشــند! اين ســرمايه 
ــع  ــح و مناف ــد مصال ــت و باي ــردم اس ــه ی م ــه هم ــق ب متعل
اكثريــت جامعــه )و مشــخصاً گــروه هــای فقيــر و كــم درآمد( 

را در نظــر داشــته باشــند !

در پــروژه هــای بخــش خصوصــی كــه ناچــار بــه مــدارا بود، 
او بــا مايمتــی زيركانــه تــاش مــی كــرد بــه آن هــا اثبــات 
كنــد كــه اگــر پــروژه ی آن هــا بــرای اقشــار مختلــف مــردم 
)و مشــخصا طبقــه هــای متوســط و كــم درآمــد( هــم قابــل 
اســتفاده باشــد، رونــق و بازدهــی بيشــتری )از نظــر تقاضای 
ــی داد در  ــنهاد م ــن راه پيش ــت و از اي ــد ياف ــتری( خواه مش
پــروژه ی آن هــا، فضاهــا و امکانــات غيرلوكــس و مردمــی 
هــم بــرای اســتفاده ی عمــوم مــردم در نظــر گرفتــه شــود. 

در جريــان ايــن رويايــی، مــی ديــدم كــه چنــدی از ســرمايه 
گــذاران بــه احتــرام او گاهــی ســرتکان مــی دادنــد و لبخنــد 
مــی زدنــد، امــا بــه ســختی كوتــاه مــی آمدنــد. گاهــی اگرچــه 
بــه چنــدی از پيشــنهادهای دكتــر تــن مــی دادنــد، امــا مــن بــه 
تجربــه مــی دانســتم كه غالبــاً در مرحلــه ی اجرای پــروژه، آن 

هــا كار خودشــان را خواهنــد كــرد!

دكتــر كــه همــواره تاكيــد داشــت اقتصــاد از جملــه ی علــوم 
انســانی اســت، ايــن تقــا را بــا مــا مهندســان و كارشناســان 
دســت انــدر كار هــم داشــت و مــی كوشــيد تــا به ما هــم جنبه 

هــای ديگــر تعهــد كاری مــان، يعنــی مســئوليت های انســانی 
را يــادآوری كنــد. او مــی خواســت در همــه حــال گوشــزد كند 
كــه پــروژه ای كــه مــا طراحــی مــی كنيــم و منافــع سرشــاری 
را بــرای ســرمايه گــذار آن تاميــن مــی كنــد، نبايــد بــه قيمــت 

ناديــده گرفتــن منافــع و مصالــح شــهروندان تمام شــود. 

ــس  ــم، ح ــی رفت ــر م ــر دكت ــه در بح ــا حوصل ــه ب ــی ك گاه
مــی كــردم او خــود مــی دانســت كــه چالــش هايــش، بــا مــا 
مهندســان در جهــان ســرمايه داری نمی توانــد چندان تغييری 

در نتيجــه ی اصــل ماجــرا در برداشــته باشــد. 

آخــر، از نظــر آمــوزه هــای او، متخصص جماعــت )و از جمله 
خــود او !( چــه بخواهــد و چــه نخواهــد، عمــاً بــرای امــرار 
ــذار  ــرمايه گ ــری از س ــه دلب ــار ب ــر، ناچ ــت آخ ــاش، دس مع

اســت. 

در شــکل گيــری و بهــره بــرداری از ايــن پــروژه هــای 
ســاختمانی بــزرگ و پــول ســاز، كارگــران يقــه ســفيد، كــه ما 
مهندســان و كارشناســان معماری و شهرســاز باشــيم، همان 
گونــه در خدمــت اهــداف ســرمايه داران هســتيم، كــه كارگران 

كارگاه هــای ســاختمانی همــان پــروژه هــا . 

ايــن واقعيــت را مــا متخصصــان از بــدو كار آموختــه و 
پذيرفتــه ايــم، ولــی مــی ديــدم كه دكتــر ) كه ســری ناســازگار 
ــره ای خســتگی  ــا چه ــار ب ــر ب ــت داشــت(، ه ــن واقعي ــا اي ب
ناپذيــر و برخــوردی آموزگارانــه، ايــن بی تفاوتــی و ناگزيری 
مــا را ناديــده مــی انگاشــت. رفتــار صبورانــه ی او بــرای مــن، 

همــواره يــادآور ايــن شــعر موالنــا بــود كــه:

کوشش بیهوده به از خفتگی

 دوست دارد دوست این آشفتگی 

ــم در  ــن و همکاران ــه م ــی شــود ك ــك ســالی م ــون ي اكن
شــركت، از حضــور پرشــور دكتــر رييــس دانــا محــروم 
ــن  ــر خش ــه ظاه ــره ی ب ــرای آن چه ــم ب ــم. دل ــده اي مان
ولــی شــوخ طبعــش و آن ســر و وضــع هميشــه مرتــب 
ــم نســلی  ــی كن ــان م ــا گم ــگ شــده. ام و آراســته اش تن
كــه همچنــان آرمــان ايجــاد تغييــر در واقعيــت تلــخ ايــن 
ســرزمين و رويــای عدالــت و كاســتن از نابرابــری هــای 
اقتصــادی و اجتماعــی را در ســر مــی پرورانــد، تصويــر 
دوســت داشــتنی رييــس دانــا را همــواره بــه يــاد خواهــد 
داشــت؛ تصويــر انديشــمندی مصمــم كــه در همــه حــال، 

آســتين هايــی بــاالزده داشــت. 
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اکثــر مهندســانی کــه در پــروژه 
هــا فعالیــت دارنــد، حتمــا اســم 
اســتاندارد PMBOK  را شــنیده انــد. 
ــاب قطــور 700-600 صفحــه  ــک کت ی
العمــل  دســتور  برگیرنــده  در  ای، 
مدیریــت  بــرای  مناســب  هایــی 
بهینــه و موفقیــت آمیــز پــروژه هــا، 
کــه ممکــن اســت بــه ظاهــر ســنگین، 

ســخت و پیچیــده بیایــد. امــا واقعیــت، آن اســت کــه ایــن کتــاب بیشــتر یــک 
ــروژه  ــران پ ــه مدی ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــا اس ــع و راهنم ــس، مرج ــاب رفرن کت
بتواننــد در مواقــع الزم بــه آن مراجعــه و مطلــب مورد نیازشــان را اســتخراج 
کننــد. پــس اولیــن خبــر خــوب، ایــن کــه اگــر قصــد داریــد بــر اســاس ایــن 
ــد، الزم  ــش ببری ــای آن پی ــر مبن ــان را ب ــروژه ت ــد و پ ــتاندارد کار کنی اس
ــه آن  ــرده و ب ــه ک ــر آن را مطالع ــه آخ ــا صفح ــک ت ــه ی ی ــت از صفح نیس
ــه ی  ــد صفح ــروری بتوانی ــع ض ــت در مواق ــی اس ــط کاف ــید. فق ــلط باش مس

ــد. ــره الزم را ببری ــده به ــات داده ش ــد و از اطالع ــاز کنی ــاز را ب ــورد نی م

ــا  ــروژه ه ــواع پ ــده در ان ــت آم ــه دس ــارب ب ــه ی تج ــتاندارد، نتیج ــن اس ای
ســت، پــس خبــر خــوب دوم بــرای آن هــا  کــه حداقــل 10-8 ســال در پــروژه 
ــی  ــچ مطلب ــتاندارد PMBOK هی ــد اس ــد بدانی ــد، بای ــته ان ــت داش ــا فعالی ه
ــرای  ــده، ب ــته ش ــه در آن نوش ــدارد و هرچ ــما ن ــردن ش ــر ک ــل گی ــرای غاف ب
ــت آن را  ــال در واقعی ــا قب ــت و حتم ــل درک اس ــم و قاب ــل فه ــنا، قاب ــان آش ت

ــد. ــوده ای ــه نم ــده و تجرب دی

R . S a m i p o o r

روشنك سميع پور
کارشناس مهندسی عمران

Civil Engineer-PMP Certified

PMBOK چيست؟

له
مقا
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ايــن اســتاندارد بــا تقســيم كارها، فرآيندهــا و مراحل پــروژه، 
ــی  ــبرد آن دارد، م ــام و پيش ــازی انج ــاده س ــعی در س س
خواهــد بــه مديــر پــروژه كمك كنــد قبــل از گام برداشــتن در 
پــروژه، يــك بــار از ابتــدا تــا انتهــای مســيرش را روی كاغــذ 
ــه  ــد. PMBOK ب ــش را ببين ــه ی راه ــرده و نقش ــيم ك ترس
مديــر پــروژه كمــك مــی كنــد، بــر اســاس تجــارب خــودش 
ــات، خطــرات و فرصــت  ــش اتفاق ــا همکاران و هــم فکــری ب
هــای پيــش رو را حــدس بزنــد و بــا بــه دســت آوردن يــك 
نگــرش كان از آينــده ی آن، برايــش از همــان ابتــدا برنامــه 
ريــزی كنــد. مثــاً بــه محــض ايــن كــه پــروژه ای شــروع می 
شــود، فــارغ از ابعــاد، انــدازه و اينکــه پــروژه مربــوط بــه چه 
ــی  ــه ی اصل ــج مرحل ــه پن ــی اســت، كارهــای آن را ب صنعت

تقســيم مــی كنــد. شــامل:

شروع پروژه. 1

برنامه ريزی برای پروژه. 2

اجرای پروژه. 3

كنترل و رصد پروژه )در حين اجرا(. 4

خاتمه ی پروژه. 5

در زاويــه ی ديــد اكثــر ذهــن هــای مهندســی،اين مــدل 
ــه شکســتن و خــرد  ــی رســد، چــرا ك ــه نظــر م ــوب ب مطل
ــاده  ــان و س ــعی در آس ــی س ــروژه، يعن ــل پ ــردن مراح ك
ســازی آن و از همــه مهــم تــر، فراهــم آوری امــکان مديريــت 
بيشــتر بــر روی كارهــا كوچکتــر و چــه خــوب و مطلــوب 
اســت كــه اســتاندارد بــاز هــم بــه كار شکســتن مراحــل و 
خــرد كــردن كارهــا و فرآيندهــا ادامــه مــی دهــد و تيتــروار 
بــه مديــر پــروژه يــاد آوری مــی كنــد كه چــه كارهايــی پيش 
رو خواهــد داشــت و چگونــه مــی توانــد آنهــا را مديريت كند. 

گام هایــی کــه PMBOK در پــروژه بــر مــی دارد، بــه 
ــت؟ ــه ترتيب اس چ

PMBOK در ابتــدا تولــد يــك پــروژه در يــك ســازمان را 
 )Project Charter( بــا گرفتــن شناســنامه ای بــرای آن
ــدت  ــد از آن،م ــی رســاند، بع ــه م ــد و اطــاع هم ــه تايي ب
زمــان مناســبی اختصــاص مــی دهــد و بــه دقــت بــرای 
همــه ی مســايل مختلــف آينــده ی ايــن تــازه متولــد شــده 
برنامــه ريــزی مــی كنــد. ســپس بــه پــروژه اجــازه مــی 
دهــد بــر اســاس ايــن برنامــه ريــزی هــا زندگــی و چرخــه 
ــد و در  ــد كن ــی رش ــه خوب ــد، ب ــاز كن ــش را آغ ی حيات
نهايــت بــه موفقيــت و اهــداف مطلوبــش برســد. اگرچــه 
PMBOk  راهنمايــی ســخت گيــر نيســت و انعطــاف 
ــد و  ــی ده ــان م ــود نش ــروژه از خ ــول پ ــادی در ط زي
حتــی ممکــن اســت بارهــا در طــول پــروژه، برنامــه هــا و 
نقشــه هايــش را بــه روز آوری و بازنگــری نمايــد، ليکــن 
هرگــز بــه پــروژه اجــازه نمــی دهــد قدمــی خــارج از ايــن 
برنامــه هــا بــردارد. ايــن اســتاندارد بــا دقــت و وســواس 
درســت اجــرا شــدن، برنامــه هــا ی پيــش بينــی شــده را 

در دوره هــای متنــاوب كنتــرل و رصــد مــی نمايــد.

در نهايــت، مشــخص اســت كــه PMBOK ايــن روش هــا 
را در پيــش مــی گيــرد تــا در پايــان پــروژه طعــم شــيرين 
جشــن خاتمــه ی پــروژه و رســيدن بــه اهــداف مطلــوب 
را در خاطــره ی تــك - تــك اعضــای تيــم پــروژه برجــای 

گذارد.

PMBOK  چگونه به موفقيت یك پروژه کمك می کند؟



زمستان / 1399

فصلنامه آتک
18

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

M.Eftekhar Nouri



WINTER / 2021 / No.  1919
News / Projects / Thoughts

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

ATEC  QUARTERLY   

اینجا بلوچستان است صدای رنج و فقر

مهرمــاه ســال گذشــته ) 1398( وقتــی بــرای اوليــن بــار بــه اســتان 
ــدم؛  ــنا ش ــری آش ــای دیگ ــا دني ــم، ب ــتان رفت ــتان و بلوچس سيس
ــد  ــودم عه ــا خ ــر. ب ــت و فق ــی، مظلومي ــی و گرم ــی از مهربان دنيای
بســتم بــرای آن چــه کــه روحــم را شــاد مــی کنــد، زمــان بگــذارم 
ــتر  ــه ای بيش ــا توش ــد ب ــال بع ــم، س ــر بتوان ــم اگ ــم گرفت و تصمي
ــرار داد  ــير ق ــن مس ــن را در ای ــه م ــاکرم ک ــد را ش ــردم. خداون برگ
ــران و  ــه در ای ــم، چ ــتانم و همکاران ــواده ام ،دوس ــت خان ــا حمای و ب
ــت  ــروم و حمای ــفر ب ــن س ــه ای ــتم ب ــور، توانس ــارج از کش ــه در خ چ
اصلــی را از طــرف دوســتانم در» مجمــع خيریــن مدرســه ســاز اســتان 
سيســتان و بلوچســتان « داشــتم کــه اگــر حمایــت شــان نبــود، برنامــه 
ــت  ــی رف ــش نم ــب پي ــم و ترتي ــا نظ ــتی و ب ــه درس ــم ب ــزی های ری

ــارم.  ... ــی فش ــی م ــا گرم ــان را ب ــت ش ..دس

هــدف اصلــی مــن از ایــن ســفر، اول خوشــحال کــردن بچــه هــای 
ــدت  ــزی بلندم ــه ری ــود ودوم، برنام ــتان ب ــن اس ــوم ای ــوم و مظل معص
ــك  ــه از نزدی ــتایی ک ــتایيان در دو روس ــه کار روس ــتغال ب ــرای اش ب
دیــده بــودم. خــدا را شــکر کــه توانســتم بــا کمــك همــدالن عزیــز و 
مجمــع خيریــن بــا توزیــع کاپشــن ،کفــش و جــوراب ، کيــف و لــوازم 
ــتان،دل  ــير اس ــای سردس ــه ه ــرای منطق ــردن ب ــال گ ــر ،کاله و ش تحری
حــدود هشــتاد بچــه را خوشــحال کنــم. البتــه کــه پــدران و مــادران و 
معلــم هــای دلسوزشــان هــم خوشــحال شــدند مخصوصــا آقــا معلمــی 
کــه ســال گذشــته درخواســت کامپيوتــر داشــت و امســال بــا کامپيوتــر 
اهدایی،یکــی از همکارمــان  خانــم مهنــدس ...خيلــی خوشــحال شــد.

ســال گذشــته در طــول مســير تــا رســيدن بــه روســتاها بــه ســياه 
ــا  ــه آن ه ــت ب ــی خواس ــم م ــه دل ــوردم ک ــی خ ــی برم چادرهای
ــم  ــا ه ــرای آن ه ــال ب ــتم. امس ــزی نداش ــی چي ــم  ول ــك کن کم
برنامــه ریــزی کــرده بــودم بــا کمــك و همفکــری آقــای مهنــدس.. 
مدیرمجمــع خيریــن 10 بســته ی معيشــتی عالــی فراهــم  و در طــول 
مســير بــه ســياه چادرهایــی در جــاده هایــی بــا کيلومترهــا فاصلــه 
ــال  ــاید اص ــه ش ــی ک ــن های ــم وط ــان ه ــه هم ــادی ب ــن آب از اولي
ــدا  ــد  اه ــان بزنن ــدای ش ــذری ص ــی رهگ ــتند، حت ــار نداش انتظ
ــم  ــود،  غ ــش ب ــذت بخ ــه ل ــال ک ــن ح ــن کار در عي ــم و ای کردی

ــود..  ــم ب ــز ه انگي
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يکــی دو روز قبــل از ســفرم پســتی را در اينســتاگرام ديــده بــودم 
كــه  زن جوانــی در حومــه ی زاهــدان از ســرما فــوت شــد. روز 
اول در مجمــع ايــن قضيــه را مطــرح كــردم  و گفتــم كــه دوســت 
دارم ايــن مناطــق را از نزديــك ببينــم و فردايــش بــرای بازديــد و 
پخــش بســته های معيشــتی بــه 4 خانــواده كــه از قبل شناســايی 
شــده بودنــد، ســر زديــم...وای كــه چــه روزی بود....با خــودم می 
گفتــم فقــر در تمــام اســتان های كشــور ما كمابيــش وجــود دارد؛  
خراســان ، كردســتان ، بوشــهر و .....اســتان خودمــان تهــران ... 
ولــی بــرای مــن واقعــا جای تاســف داشــت كه حومــه ی زاهــدان، 
مركــز اســتانی در جنوب كشــورمان جايــی كه لوله كشــی گاز از 
حومــه ی شــهر شــروع شــده، جايــی كــه لوله كشــی آب هســت، 
ولــی هنــوز در محلــه هــای بزرگــی بــه دليــل فقــر، نه لوله كشــی 
آب دارنــد و نــه گاز  وهنــوز دبه های خالــی آب  و عاءالدين نفتی 
تــوی خانــه هــا بــه چشــم مــی خــورد. نميدونم چــه بگويــم، فقط 
ميتوانيــم بگويــم متاســفانه مــن و شــما بــه تنهايــی نمــی توانيــم 
كاری برايشــان بکنيــم جزكمــك معيشــتی و توجــه بــه كــودكان 

معصــوم اشــان، آن هــم هرازگاهــی....

حاال از خوبی ها و خوشحالی های سفرم بگویم:

بــا پولــی كــه جمــع شــده بــود تمــام ســفارش هايــم را بــه زاهــدان 
داده بــودم، چــون دلــم مــی خواســت بــا خريدمــان كمکــی هــم بــه 
ــد مــن در  ــر از خري فروشــندگان آن جــا بشــود و قطعــا ارزان ت

تهــران مــی شــد ..

چنــد روزی از اقامتــم در زاهــدان گذشــته بود كــه عکس بچه های 
زيبای بلوچ را در اينســتاگرام و واتس آپ به اشــتراک گذاشــتم و 
بافاصلــه تعــداد زيــادی از دوســتان خواهــش كردنــد كــه تا آنجا 
هســتم، بيشــتر كمك كنــم، حقيقتــش چون كمی خســته بــودم، از 
بســته بنــدی و راه هــای  ناهمــوار و پخــش كفــش و كاپشــن و ... 
اولــش راضــی نشــدم. ولــی بــا خــودم گفتــم ايــن دوســتان مــی 
خواهنــد مــن هــم در شــادی شــان شــريك شــوم و چــه خــوب 
كــه قبــول كــردم پولــی كــه دوبــاره جمــع شــد، رســيد بــه دســت 
همــه ی عزيزانــی كــه از نزديــك ديــده بــودم و نيازهــای شــان را 

بــا مــن مطــرح كــرده بودنــد. خيلــی  عالــی بــود  و لــذت بخــش.

 و نکتــه ی قابــل توجــه اش ايــن بــود كــه بــه خاطــر روابطــی كــه 
آقــای مهنــدس بــا خيريــن داشــتند،  كلی تخفيــف شــامل حالمان 
شــد، بــا كيفيــت هــای عالــی )دلــم يکی از كاپشــن هــا را خواســت 
...ولــی قســمت همســر آقــای عبدالمالــك شــد، كســی كــه باعــث 
شــد بــه ايــن ســفر بــروم.  تمــاس گرفتــه بودنــد و گفتنــد اينجــا 
خيلــی ســرد اســت پيــش مــا نمــی آييــد؟ )ســرمايی كــه بــه گفته 
ی پيــر روســتا چنديــن ســال بــود نداشــتند( و هميــن شــد كــه 
تصميــم گرفتــم بــه اين ســفر بروم، بــا وجــود كرونــا و وضعيت 

قرمزسيســتان و بلوچستان .
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ــری  آشــنا شــده  ــه ی شــاه پ ــا خيري ســال گذشــته ب
بــودم و در طــی ايــن يــك ســال بــا كمــك و همراهــی 
ــای تحــت  ــرای بچــه ه ــر ب ــم دكت ــزم خان ــکار عزي هم
پوشــش ايــن خيريــه كتــاب و كمــك آموزشــی از 
ــاع  ــه اط ــال ك ــی كرديم.امس ــال م ــت ارس ــق پس طري
ــركار  ــد س ــی ح ــف ب ــتم، لط ــدان هس ــازم زاه دادم ع
خانــم بهجتــی عزيــز) مديــر خيريــه(  شــامل حــال مــن 
ــه خودشــان در ســفر  ــا اينک ــد روزی ب ــن چن شــد و م
بودنــد، در منــزل ايشــان مهمــان شــدم. هميــن امرباعــث 
شــد مــن بــا خيريــن ديگــر ايــن موسســه آشــنا شــوم؛ 
خيريــه ای كــه ســه فعاليــت دارد اول ،جلوگيــری از 
تــرک تحصيــل دختــران. دوم، آمــوزش كــودكان بــاز 
مانــده از تحصيــل و ســوم،پروژه ی شــادی و اميــد بــه 
آينــده بــرای كــودكان مبتــا بــه تاالســمی. آشــنايی بــا 
خانــم هايــی كــه در خيريــه فعاليــت داشــتند؛ آشــنايی 
بــا ضحــی عزيــز كــه هــم هنرمنــد بــود و هــم قهرمــان 
ــه  ــن خيري ــب اي ــوان داوطل ــه عن ــور و ب ــی كش ورزش
ــان   ــدن در منزلش ــان ش ــود و مهم ــه كارب ــغول ب مش
جــزو بهتريــن و شــادتريی لحظــات زندگــی ام در ايــن 
ســفر بــود. پــس از بازگشــت از ســفر، توســط دوســت 
ــال در  ــزرگ فع ــن ب ــروه از خيري ــد گ ــا چن ــزی ب عزي
سيســتان و بلوچســتان آشــنا شــدم ؛ NGO هايــی كــه 
ــمند  ــل هوش ــی از قبي ــر بناي ــای زي ــروژه ه ــرای پ اج
ســازی روســتاها )USD( ، مديريــت زيــر ســاخت هــای 
روســتا هــا، كمــك بــه توانمنــد ســازی، ودر كنــار ايــن 
ــاء  ــر و ارتق ــای بهت ــوزش ه ــه ی آم ــا ارائ ــروژه ه پ
ــوزان(،  ــش آم ــان و دان ــرای معلم ــوزش )ب ــت آم كيفي
ايجــاد انگيــزه بــرای دختــران روســتايی و ... را دنبــال 

مــی كردنــد.

ــت رو  ــو و حماي ــك س ــزان از ي ــن عزي ــا اي ــنايی ب آش
بــه افزايــش دوســتان پشــتيبان مــن، از ســوی ديگــر، 
باعــث شــده تــا حــاال بــه اهدافــی فراتــر از آن فعاليــت 
ــم  ــی دان ــن م ــم. يقي ــر كن ــين فک ــه ی پيش ــای خيري ه
ــروم،  ــتان مح ــن اس ــی در اي ــر بناي ــور زي ــام ام انج
ديگــر نــه بــا همــت چنــد نفــر، كــه از طريــق تشــکيات 

ــر اســت. ــکان پذي ــك NGO  ام ي

حــاال دلــم مــی خواهــد ايــن فکــر را بــا دوســتان عزيــز 
و پشــتيبانم در ميــان بگــذارم، تــا بلکــه بــا ايجــاد چنين 
تشــکياتی و بــا اتــکا بــه منابــع مالــی پايــدار در ايــن 

زمينــه، هســته ی NGO مــورد نظــرم را شــکل بدهــم.
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در اين مسير تازه در انتظار همه گونه راهنمايی و همگامی از سوی دوستان و ياوران هستم.

عکــس هايــی كــه گرفتــم را دوســت دارم و تمامــش بــه خاطــر لطــف و محبــت بــرادر و دوســت عزيــزم بــود . ممنــون از 
همراهــی و همدلــی اش . معمــوال جــاده هــای ســخت اســت كــه آدم هــا را به مقصــد زيبا مــی رســاند. زيبايی های بلوچســتان 

را بــا همــه ی تلخــی و شــيرينی اش در قالــب چنــد عکــس تقديــم مــی كنــم بــه همــه ی شــما همــدالن ،همراهــان و همکارانــم

مهشيد افتخارنوری / دی ماه 1399

با تشکر از

الميــرا – نيلوفــر – خاتــون – آزاده- ميتــرا – نرميــن – الهــام – مريم – بنفشــه – پريســا – افســانه – كتی - همــا – پريناز- 
پــری – فريبــا – جميلــه و صديقه

محمود - نصرت اهلل – احسان – مسعود- مهرنام- مسعود – حميد – مهيار- پيمان

و همراهان من در زاهدان

آقايان  رسولی- افضلی -طاهری-عبدالمالك- شه بخش- فنودی 

 خانم ها جميله-  ضحی -فرشته-حسنا-روزخاتون – گنج خاتون – شايسته - پروين – منيره
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ایشــان عــالوه بــر برخــوداری از روابــط اجتماعــی و اخالق بســيار 
ــور  ــارت برام ــژه ای در نظ ــلط وی ــم تس ــی ه ــد فن ــوب، در بع خ
اجرایــی ابنيه/رســيدگی فنی/نقشــه بــرداری و آشــنایی خوبــی با 
بخشــنامه هــا و مقــرارت ســاختمان داشــتند که همــواره طــی این 
22 ســال همــکاری صميمانــه یارو یــاور مهندســين مشــاور آتك در 
فــرودگاه امــام بــوده انــد، به نحــوی کــه همــواره رضایــت کامل 
کارفرمایــان و پيمانــکاران و همــکاران مشــاور در دســتگاه نظــارت 
مقيــم و عاليــه را جلــب نمــوده انــد. بــا توجــه بــه توانایــی هــای 
آقــای شــهبازیان و همــکاری و تعامــل بســيار خــوب ایشــان  بــا 
مجموعــه هــای مدیریتــی آتــك، بعضــا از حضــور و کمك ایشــان 
ــوردی  ــی و م ــکل کمک ــه ش ــك ب ــای آت ــروژه ه ــی از پ در برخ
ازقبيــل محوطــه ی ترمينــال جدیــد کيــش اســتفاده شــده اســت.

ــا  ــده ت ــث ش ــهبازیان باع ــای ش ــتودنی آق ــت س ــه و دق تجرب
ــاخت، از  ــای س ــروژه ه ــارت در پ ــی و نظ ــرای سرکش ــا ب بعض
جملــه  ســازه ی فضــا کار ترمينــال کيــش ویــا کنتــرل مصالــح 
ــال  ــروژه ترمين ــف پ ــنگهای ک ــرل س ــه کنت ــاختمانی از جمل س
جدیــد فــرودگاه  شــيراز ویــا ســاخت پایــه هــای چــراغ هــای 
روشــنایی رینــگ کيــش اســتفاده گــردد کــه در همه ی مــوارد، 

کمــك شایســته ای بــه آتــك نمــوده انــد.

ــامل  ــتی، ش ــت باالدس ــا مدیری ــان ب ــوب ایش ــيار خ ــل بس تعام
سرپرســت دســتگاه نظــارت /نظــار عاليــه و طراحــان و مدیریــت 
پــروژه  و همچنيــن همــکاران نظــارت مقيــم  باعــث گردیــده کــه 
همــواره نقطــه ی مطمئــن و قابــل اتکایــی بــرای حــل مشــکالت 

ــند. ــا باش ــروژه ه پ

تجربــه و حضــور طوالنــی و مــداوم  همــراه بــا تخصــص باالیی که 
در رشــته خــود داشــتند، باعــث گردیــده تــا ایــن قدیمــی تریــن 
پــروژه ی  جــاری مهندســين مشــاور آتــك بــرای حــل مســایل و 
مشــکالت ســنواتی خــود، بــدون دغدغــه بــه نتایــج بســيار خوبی 

دســت یابد.

ایشــان در تمــام طــول زمــان همکاری،بــا وجــود فــرازو نشــيب 
هــا ســاليان دراز،مقبوليتــی کــم نظيــر در بيــن کارفرمــا، پيمانکار 

و همــکاران خــود در شــرکت آتــك داشــته انــد.

بــه هرحــال، روز  ســه شــنبه 23 دی مــاه 1399 آخریــن روز همــکاری 
آقــای فرامــرز شــهبازیان بــا آتــك بــود کــه بــه همــت مدیــران 
ــور  ــروژه و باحض ــل پ ــکری در مح ــی و تش ــم قدردان ــرکت مراس ش
مدیرعامــل محترم و مدیــران پــروژه و همــکاران نظارت مقيــم برگزار 
گردیــد و با لــوح تقدیــر و هدایای تهيه شــده، از ایشــان تقدیر و تشــکر 
بــه عمــل آمــد وعکــس هایــی نيــز بــه یــادگار گرفتــه شــد والبته 
حضــور وهمــکاری صادقانــه و شایســته ی آقــای شــهبازیان بــا آتك 

همــواره در یــاد و خاطــره ی مــا همکارانــش باقــی خواهــد مانــد.

ــام  ــرودگاه ام ــروژه ف ــم پ ــار مقي ــهبازیان ،از نظ ــرز ش فرام
ــهر  ــرکت ش ــام »ش ــا ن ــروز ب ــه ام ــند ک ــی باش ــی م خمين

ــود . ــی ش ــناخته م ــی« ش ــام خمين ــی ام فرودگاه

ــين  ــمت  تکنس ــا س ــال 1377 وب ــان از س ــه کار ایش ــروع ب ش
ــاور  ــين مش ــوی مهندس ــم از س ــارت مقي ــه، نظ ــته ی ابني رش

ــت. ــته اس ــده داش ــر عه ــام را ب ــرودگاه ام ــك در ف آت

قریــب بــه 22 ســال همــکاری مــدوام بــا مهندســين مشــاور 
آتــك در دســتگاه نظــارت، نشــان دهنــده ی تعهــد و رضایــت 

کامــل طرفيــن در ایــن همــکاری مســتمر بــوده اســت.

آقــای شــهبازیان در ســال 1397 در فــرودگاه امــام بازنشســته 
شــدند و پــس از آن، تــا دوســال بعــد یعنــی تــا پایــان دی ماه 

1399 همــکاری شــان را بــا آتــك ادامــه داده انــد.

گرامی داشت آقای فرامرز شهبازیان

H.Mirmohamadi

حسن مير محمدی
کارشناس مکانیک

Mech.Eng
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در تاریــخ 27 بهمــن 1399 نشســت خبــری بــا حضــور مدیــران " جامعــه ی 
مهندســان مشــاور ایــران" برگــزار گردید،کــه در ایــن نشســت،آقای مهنــدس 
کاوه پیشــه مدیــر عامــل مهندســين مشــاور آتــك نیــز بــه عنــوان عضــو 
هیــات رئیســه ی جامعــه مهندســان مشــاور و هیات مدیــره ی انجمــن صادر 
کننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی نیــز حضور داشــت. ذیــال خالصــه ای از 

اهــم اظهــارات مدیــران جامعــه ارائــه مــی شــود.

دکتر امينی ریيس /  شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران 

ــا مطــرح  ــع مهندســان مشــاور را در حــال حاضــر مــی تــوان بــه يــك دايــره ی معيــوب تشــبيه كــرد. ب وض
ــه  ــاره ب كــردن هــر گرفتــاری يــی كــه شــروع كنــی، گرفتــاری هــای گوناگــون ديگــر طــرح مــی شــود و دوب
ــركت  ــاد ش ــداد زي ــر از تع ــا اگ ــی چرخد.مث ــان م ــث همچن ــره ی عب ــن داي ــی و اي ــی رس ــی م ــاری قبل گرفت
هــای مهنــدس مشــاور در بخــش دولتی،نيمــه دولتــی، شــبه دولتی،متفرقه،...شــروع كنــی) حدود2500شــركت در 
برابــر ۸50شــركت بخــش خصوصــی و عضــو جامعــه ی مهندســان( مــی رســی بــه رقابــت ناعادالنــه و ناســالم، 
بعــد بــه تبــع آن، مــی رســی بــه دســتمزد پاييــن، درنتيجــه كيفيــت پاييــن، بعــد، عــدم دريافــت مطالبات)حتــی 
گاهــی پــس از چنــد ســال-تورم چــه بايــی بــر ســرش مــی آورد، بمانــد!(، بعــد بــه اجبــار در پرداخــت بــه روز 
بيمــه و  ماليات)مهــم نيســت مطالبــات خــود را وصــول كــرده باشــی يــا نــه( ، بعــد مــی رســی بــه بــی توجهــی 
ــه  ــی رســی ب ــد م ــگ،...( و بع ــای ناجور،دســتوركارهای ناهماهن ــه ه ــع مشــکات)بخش نام ــردان در رف دولتم
ــه روز  ــود روز ب ــت خ ــا كيفي ــص و ب ــای متخص ــه از نيروه ــته ك ــی و شايس ــوب، قديم ــاور خ ــان مش مهندس
تهــی تــر مــی شــوند)فرار مغزهــا 150 هــزار نفــر تــا ســال 2006(. در ايــن شــرايط يــا گرفتــار رقابــت ناســالم، 
دســتمزدهای پاييــن، كيفيــت كار پايين،...مــی شــوند و يــا عطــای ايــن حرفــه را بــه لقايــش مــی بخشــند و تعطيــل 

مــی كننــد.

يــك جــا بايــد جلــوی ايــن دايــره ی عبــث را گرفت.فرقــی نمــی كنــد كجــا باشــد، از هــر جــا كــه بــا نگــرش مثبــت 
كاری انجــام بشــود، تبعــات و دنبالــه ی خــوب آن گســترش پيــدا مــی كنــد. 

نشست خبری جامعه مهندسان مشاور ایران
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ــزار فرصــت شــغلی مواجــه  ــا ۸0 ه ــد 60 ت ــا تهدی  ب
هســتيم، صنعــت احــداث كشــور ماننــد كــوه يــخ در حــال 
آب شــدن اســت.با ايــن تفــاوت كــه ســرعت آن در حــال 
ــداث  ــت اح ــت. ارزش صنع ــی اس ــاور نکردن ــر ب حاض
كشــور مهمتــر از يــك دهــه ی پيــش، قريــب بــه 11 درصد 
كل اقتصــاد كشــور بــوده كــه ايــن حجــم در ســال 2020 
بــه ميــزان 5/۸ درصــد رســيد پيــش بينــی گــزارش مركز 
ــش  ــال 2021 كاه ــرای س ــران ب ــاق اي ــهای ات پژوهش
1/4 درصــدی را نشــان مــی دهــد و بــه عبارتــی ارزش 
پيــش بينــی شــده تنهــا 4/4 درصــد خواهــد بــود. ايــن 
ســهم ارزش بــرای صنعــت احــداث از توليــد ناخالــص 
ــده  ــی ش ــش بين ــال 2029، 1/7  پي ــق س ــی در اف داخل
ــت  ــك صنع ــخ كشــور ي ــه از تاري ــچ بره ــت. در هي اس
بــا تهديــد كوچــك شــدن 650 درصــد ظــرف دو دهــه 

مواجــه نبــوده اســت.

مهندســان مشــاور در ســهم اشــتغال خالص و مســتقيم 
متخصصــان بيبديانــد ايــن نصــف شــده حجــم صنعت 
مهاجــرت  و  نيروهــای متخصــص  بيــکاری  باعــث 
مســتقيم تعــداد كثيــری از ســرمايههای نيــروی انســانی 
كشــور شــده اســت. در صورتــی كــه پيشــبينيها 
محقــق شــود و ســهم صنعــت احــداث در اقتصــاد بــه 
ــزار  ــا ۸0 ه ــکاری 60 ت ــد، بي ــش ياب ــد كاه 1/4 درص
متخصــص آمــوزش ديــده در مهندســان مشــاور حتــی 

ــود. خواهــد ب

نائب رئيس جامعه مهندسان مشاور ايران افزود:

ــورخ  ــه م ــتناد تصويبنام ــه اس ــال 99 ب ــدای س از ابت
بــا  متعــددی  مکاتبــات  وزيــران  هيــأت   9۸/11/21
ســازمان  جمهــوری،  رياســت  اول  معــاون  دفتــر 
ــن  ــازمان تأمي ــی و س ــور ماليات ــازمان ام ــه، س برنام
ــه  ــاور ب ــان مش ــق مهندس ــا به ح ــتيم ت ــی داش اجتماع
عنــوان توليــد كننــده خدمــات شــناخته شــوند امــا 
ــه  ــت ك ــن در حاليس ــد اي ــل نش ــای حاص ــچ نتيجه هي
اغلــب پروژههــای مهــم شــركتهای مهنــدس مشــاور از 
پروژههــای اصطاحــًا جهــش توليــد كشــور بــوده و در 
تمــام ايــام از جملــه پيــك دوران كرونــا هيــچ تعطيلــی يا 

ــت. ــوده اس ــا نب ــت در آنه ــش فعالي كاه

ــد  ــش تولي ــای جه ــی پروژهه ــران اصل ــه بازيگ ــن ك اي
يعنــی مهندســان مشــاور و پيمانــکاران مشــمول هيــچ 
حمايتــی از طــرف دولــت نشــده انــد از جملــه جفاهــای 
جــدی در حــق ايــن صنــف پــر تــاش و آســيب ديــده 
كشــور اســت. جالــب ايــن كــه بنــد 5 مــاده 1 تصويبنامه 
شــماره ت57045هـــ مــورخ 11/21 هيــأت وزيــران بــر 

واحدهــای توليــدی خدماتــی تصريــح شــفافی دارد.

تنهــا در حــوزه راه و راه آهــن كشــور 42 طــرح جهــش 
توليــد معرفــی شــده كــه بــا مشــاركت حداقــل 70 
ــی  ــراز اول كشــور در  حــال اجراي ــدس مشــاور ت مهن
ــی كــه از ســال  ــچ مزيت ــن حــال هي ــا اي شــدن اســت ب
جهــش توليــد حاصــل نشــده هيــچ، مطالبــات عمدهــای 
هــم از يکايــك ايــن شــركتها نــزد دســتگاههای اجرايــی 

معــوق باقــی مانــده اســت.

دکتر سهيل آل رسول نائب / رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران

نشست خبری جامعه مهندسان مشاور ایران
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ــت  ــی، فرص ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ص
ــوزد. ــی س ــه م ــی ک ــات بخش ــی نج طالی

صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه ويــژه در 
بخــش طراحــی و مهندســی كــه كار اصلــی شــركتهای 
مهندســی مشــاور اســت، در شــرايط فعلــی كــه پــروژه 
هــای عمرانــی داخلــی بــه دليــل كمبــود منابــع مالــی در 
ــه  ــد، ب ــل شــده ان ــه طــور كامــل تعطي ــا ب كشــور تقريب
ــن و  ــم تري ــی از مه ــت يک ــی توانس ــياری م ــل بس دالي
مطمئــن تريــن راه هــای بقــا و حتــی رشــد شــركت هــای 
ــل را  ــن دالي ــی از اي ــد. بخش ــور باش ــی در كش مهندس

ــر برشــمرد: ــه شــرح زي ــوان ب مــی ت

 

فرشاد کاوه پیشه افزود:

ــازار  ــن ب ــران از اي ــهم اي ــه ی90 س ــدای ده درابت
حــدود 5 ميليــارد دالر در ســال بــود كــه در حــال 
حاضــر بــه حــدود 500 ميليــون دالر تنــزل يافتــه 
اســت. ســهم مهندســان مشــاور از ايــن صــادرات 
همــواره بســيار ناچيــز  بــوده اســت. در شــرايطی 
ــق  ــه از طري ــای منطق ــا در بازاره ــای م ــه رقب ك
توافــق نامــه هــای بيــن دولــت هــا و حمايــت هــای 
ــی را  ــای عمران ــروژه ه ــای پ ــی قرارداده سياس
ــان  ــی در هم ــان ايران ــد، مهندس ــی كنن ــد م منعق
ابتــدای راه بــار بزرگــی از مشــکات داخلــی و بيــن 

ــه دوش مــی كشــند.  ــی را ب الملل

اميدهــای  ســوريه  بازســازی  ميــان،  ايــن  در 
بســياری را در دل شــركتهای ايرانــی زنــده كــرد. 
متأســفانه ايــن امــر نيــز تاكنــون محقــق نشــده و 
ــی  ــی ايران ــش خصوص ــای بخ ــركت ه ــهم ش س
ــت.  ــوده اس ــچ ب ــا هي ــوريه تقريب ــازی س از بازس
ــه ســتاد  ــای انجــام شــده، ب ــاش ه ــن ت در آخري
خــط  از  گرديــد  پيشــنهاد  ســوريه  بازســازی 
ــر،  ــن ام ــه اي ــه ب ــاص يافت ــاری اختص ــد اعتب جدي
ــی  ــاور ايران ــان مش ــه مهندس ــون دالر ب 50 ميلي
ــه ارزش كار  ــن هزين ــا اي ــه ب ــد ك ــاص دهن اختص
ــش از  ــه بي ــد ب ــی توان ــه ســوريه م ــه شــده ب ارائ
200 ميليــون دالر بالــغ گــردد. ايــن پيشــنهاد نيــز 
تــا كنــون اجرايــی نشــده اســت. بــه نظــر می رســد 
هرچقــدر عملکــرد نظامــی مــا خــوب بــوده اســت، 
ــه ی بيشــتری  ــه تجرب ــا ب ســربازان اقتصــادی م

ــد. ــاز دارن ــا ني ــدادن بازاره ــت ن ــرای از دس ب

مهندس فرشاد کاوه پيشه / عضو هیئت رئیسه جامعه مهندسان مشاور و هیئت مدیره انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی

هــای  شــرکت  مهندســی  و  فنــی  تــوان 
مهندســی کشــور در ســطح منطقــه و جهــان، 
کامــال قابــل رقابــت بــا همتایــان بیــن المللــی 

ــت. اس

ــده  ــث ش ــعیر ارز باع ــرخ تس ــدید ن ــش ش افزای
اســت قیمــت انجــام کار هــای مهندســی، که بخش 
عمــده ای از آن قابــل انجــام در داخل کشــور اســت، 
ــی  ــای ایران ــرکت ه ــرای ش ــی را ب ــت رقابت مزی

ایجــاد نمایــد. 

ــور  ــه ط ــا ب ــی تقریب ــی و مهندس کار طراح
کامــل مــی توانــد در داخــل کشــور بــه انجــام 

ــد. رس

ــک  ــه ی ــران و منطق ــایه ای ــورهای همس کش
بــازار حــدود 1000 میلیــارد دالری واردات 
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در  مهندسي  تدبير  و  انديشه  دانش،  درخرمن  آتش 
صنعت احداث افتاده است. تدبير كنيم. مهندسان مشاور 
اقدامات  و  تبعيض  مالي،  مستمر  فشارهاي  عليرغم 
كارفرمايي  مستاصل  عزيزان  برخي  قراردادي  يکطرفه 
تاب  اعتبار،  فاقد  هاي  اجرايي كردن طرح  ناگزيري  در 
اند. كوشيدند اخاق حرفه اي را رعايت كنند و  آورده 
در صيانت از دستاوردهاي نيم قرن دانش و فن آوري 
اين سرمايه اجتماعي گام بردارند. بردباري و  و حفظ 
است.  بوده  ملي  منافع  و  اجتماعي  عميق  فهم  با  تعامل 
اين تعامل، حفظ نيروهاي كارآمد و تاش مستمر ارائه 
خدمات با نگرش ملي، عليرغم انتظار چند ساله مطالبات 
معوق و سکوت آزاردهنده ی برخي دست اندركاران از 
فروپاشي اين دستاوردها است؛ چشم پوشي از تبعيض 
فهيم،  مدافعان  تعامل  پاسخ  است.  يك طرفه  اقدامات  و 
هاي  سياست  عرصه،  اين  در  توانمند  و  پرست  وطن 
حمايتي از خدمات مهندسي در زير ساخت توسعه است. 

بينديشيم.   ديگر رمقي نمانده است. چاره اي 

بسترسازي غلبه بر شرايط بحراني موجود از وظايف 
در  آن  هاي  اولويت  و  اهميت  بايد  و  بوده  حاكميتي 
بر  ها  تحريم  منفي  تاثيرات  باشد.  نظر  مورد  بودجه 
انتظار  يابد.  كاهش  حداقل  به  بايد  توسعه،  هاي  طرح 
تا  خارجي،  و  داخلي  بخش خصوصي  گذاري  سرمايه 
رفع تحريم ها و عادي شدن مراودات اقتصادي منطقي 
نيست. انتظار صبوري خارج از توان شركت هاي بخش 
خصوصي و توصيه براي تامين سرمايه، جواب نداده و 
مشکات همچنان پابرجاست. اقدامات انجام شده توسط 

نبوده است: مسئولين محترم به داليل زير كافي 

1.  عدم توجه به طرح هاي توسعه و كاهش غير منطقي 

اعتبارات آن در قياس با رديف هاي غير اولويت دار

 2. تاخير دولت دراقدامات جبراني و تعيين واقع بينانه 
ضرايب در پيمان ها

3. عدم تخصيص اعتبارات طرح هاي جاري و فشار به 
مشاور و پيمانکار 

4. عدم هماهنگي و وحدت رويه دردستگاه هاي دولتي 
در تمکين و اجراي بخشنامه هاي راهگشا

قطعا  افزود:  آب  مهندسي  شوراي  دبير  جعفري  احمد 
فرداي روشني در پيش است. در شرايط پسا تحـريم،  
بـه عنـوان نمونــه وزارت نيرو براي برنامه 25 ساله 
حل چالش هاي آب، سرمايه گذاري حدود 70 ميليارد 
دالري با مشاركت دولـت و  بخش خصوصي داخلي و 
خارجي را مد نظر دارد. آيا در شرايط تامين سرمايه، 
اين  هدايت  توان  شركت هاي مهندسي تضـعيف شـد  
اينکه  بدون  داشت  خواهند  را  عظيم  گذاري  سرمايه 

كنند؟  تحميل  را  خود  شرايط  خارجي  مشاوران 

اقدامات  شدن  عملياتي  براي  اول  گام  زير،  داليل  به 
پرداخت  اولويت  جمله  از  ها  بخشنامه  رعايت  حمايتي، 
مطالبات معوق و انباشته ی اعضاي جامعه ی مهندسان 
مشاوران)رقمي در حدود 3 هزار ميليارد تومان( است:

 حفظ كارشناسان و منابع انساني كارآزمود	

 تقويت شركت هاي مجرب	

 بسترسازي اقدامات بنيادي پيش نياز توسعه 	
در پساتحريم

مهندس احمد جعفری /  دبیر شوراي مهندسي آب و عضو شوراي مدیریت 

..... ادامه مطلب
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ــی نظــام فنــی و اجرايــی كشــور بــا ســازمان  دوگانگ
نظــام مهندســی مشــکاتی زيــادی را بــرای اعضــا 
رســته ی ســاختمان جامعــه مهندســان مشــاور كشــور 
ــی و  ــه ی طوالن ــم پروس ــت . عليرغ ــوده اس ــم نم فراه
دقيــق دريافــت صاحيــت از ســازمان برنامــه و بودجه ، 
مهندســان مشــاور دارای ايــن صاحيــت ، مجــوز فعاليت 
در پــروژه هــای بخــش خصوصــی را بــر اســاس آييــن 

نامــه هــای ســازمان نظــام مهندســی ندارنــد . 

پــروژه هــای بخــش خصوصــی و غيرعمرانــی كــه 
در ســطح كشــور توســط مهندســان مشــاور دارای 
صاحيــت از ســازمان برنامــه و بودجــه تهيــه و نظــارت 
مــی گــردد ، مجــددا مــی بايســتی توســط يکی از شــركت 
هــای دارای صاحيــت از ســازمان نظــام مهندســی تاييد 

گردنــد كــه ايــن تاييــد، اغلــب صــوری اســت . 

دارای  مشــاور  مهندســان  پرســنل  و  همــکاران 
صاحيــت از ســازمان برنامــه و بودجــه در شــركت ها 
و پــروژه هــا نقــش جــدی و فعــال و مســئوالنه دارنــد 
و ايــن در حالــی اســت كــه كارشناســان شــركت هــای 
دارای صاحيــت از نظــام مهندســی اغلــب هيــچ گونــه 
ــار  ــط از اعتب ــته و فق ــا نداش ــروژه ه ــئوليتی در پ مس

مــدرک تحصيلــی خــود اســتفاده مــی نماينــد . 

كــه توســط  هــای عمرانــی  پــروژه  كــم شــدن 
مهندســان مشــاور تاييــد صاحيــت شــدی ســازمان 
برنامــه و بودجــه تهيــه مــی گردنــد، و همچنيــن عــدم 
امــکان حضــور در پــروژه هــای بخــش خصوصــی 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــه ی س ــن نام ــاظ آيي ــه لح ب
موجــب تضعيــف شــركت هــای مهندســان مشــاور و 
ــود.  ــی ش ــده م ــت ش ــان تربي ــت دادن كارشناس از دس

مهندس عليرضا شهابيان /  دبیر جامعه مهندسان مشاور

و گام دوم اقدامات، استمرار خدمات است:

 بازنگري و مهندسي دوباره ی زيرساخت هاي فرسوده زود  بازده و كم  	
هزينه

 رسميت حضور تشکل ها و مشاركت آن ها در برون رفت از بحران و باز 	
مطالعات  ی  بودجه  لحاظ  اضطرار  شرايط  در  اجرايي  فني   نظام  نويسي 

مالي    منابع محدود  اي مستقل و تخصيص هوشمند  راهبردي توسعه 

 تجديد نظر در محدوديت هاي مطالعاتي و باور اين که كـاهش سـطح علمـي 	
و كارشناسـي خـدمات مهندسـی، يعنـي  افزايش هزينه ی خريد و ساخت 
و مهــمتر افزايش هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و عدم النفع تاخير 

شروع بهره برداري از پروژه ها

 اعمال قوانين مشابه شركت هاي دانش بنيان در مورد مهندسان مشاور در 	
مورد بيمه و ماليات در شرايط بحران

هنــوز اميدواريم نوشدارو به موقع برسد و شاهد آن نباشيم كه مهندسـان مجـرب 
ايـن حرفـه مهـاجرت  كـرده يـا بـه فعاليت هاي غير مولد روي بياورند.
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ــت  ــش کيفي ــاز کاه ــه س ــالم زمين ــت ناس رقاب
عمرانــی پروژه هــای 

عطاالــه آيــت اللهــی عضــو جامعــه مهندســان بــا 
ــانه  ــه ش ــانه ب ــان ش ــاور مهندس ــه مش ــن ك ــان اي بي
ی پيمانــکاران فعاليــت می كننــد، گفــت: نظــارت بــر 
ــدف  ــا، ه ــياری از پروژه ه ــرای كار در بس ــن اج حس
ــام  ــت و انج ــاور اس ــان مش ــه ی مهندس ــی جامع اصل
مطالعــات اجرايــی و دقيــق يکــی از روش هــای مرســوم 
در ايــن حــوزه اســت كــه بعــد از طراحــی اوليــه انجــام 

می شــود.

او بــا بيــان اينکــه مهندســان مشــاور در حــوزه ی 
طراحــی و اجــرا هــم نظــارت می كننــد، افــزود: جامعــه 
مهندســان مشــاور اهــل تبليغــات و يــا هياهــو نيســتند 
و ايــن از دهــه ی 40 فعاليــت خــود را آغــاز كــرده و از 
دهــه 50 انجمــن معمــاران و مهندســان مشــاور كــه دو 
بخــش جداگانــه بودنــد، طبــق دســتور ســازمان برنامــه 
در قالــب يــك بخــش و انجمــن ادغــام شــدند و تبديــل 
ــدود  ــه ح ــدند ك ــاور ش ــان مش ــه ی مهندس ــه جامع ب

ــد. ــت می كنن پنجــاه ســال اســت فعالي

آيــت اللهــی بيــان كــرد: جامعــه ی مهندســان مشــاور 
يــك تشــکل مــردم نهــاد اســت كــه حــدود ۸40 عضــو 
دارد. حــدود 2 تــا 3 هــزار نفــر پرســنل فنــی در 
شــركت های مــا عضــو هســتند و ســه هــزار مهنــدس 

ــد. ــت كرده ان ــی كار درياف ــاور گواه مش

عضــو جامعــه مهندســان مشــاور اظهــار كــرد: حــدود 
2500 تــا 3000 شــركت مهنــدس مشــاور وجــود دارنــد 
كــه ۸50 شــركت از ايــن تعــداد، عنــوان درســت دارند و 

در قالــب يــك رقابــت ســالم فعاليــت می كننــد.

او در پاســخ بــه اين ســوال كه چــرا با وجود مهندســان 
مشــاور، كيفيــت كار در برخــی از پروژه هــای عمرانــی 
پاييــن اســت، گفــت: متاســفانه بــا وجــود آن كــه بيــن 
2 تــا 3 هــزار مهنــدس مشــاور وجــود دارد و بــه دليــل 
ــال های  ــا س ــه ب ــی در مقايس ــای عمران ــه پروژه ه آنک
گذشــته كاهــش پيــدا كــرده اســت، يــك رقابــت ناســالم 
ــه  ــده ك ــاد ش ــاور ايج ــان مش ــه ی مهندس ــن جامع بي
هميــن امــر باعــث پاييــن آمــدن قيمت هــا شــده و ايــن 
ــت در  ــش كيفي ــث كاه ــم باع ــا ه ــودن قيمت ه ــن ب پايي

ســاخت پروژه هــای عمرانــی شــده اســت.

ــا ســال 2006،  ــن آمارهــا ت ــق آخري ــان كــرد: طب او بي
150 هــزار مغــز متفکــر از كشــور خــارج شــده اند 
كــه ايــن خــود، باعــث ايجــاد مشــکات بســيار زيــادی 

ــرای بخــش مهندســی كشــور شــده اســت. ب

آيــت اللهــی توضيــح داد: از ابتــدای ســال 92 تاكنــون 
ــد  ــر 24۸ درص ــزون ب ــان اف ــتمزد مهندس ــدرت دس ق
بــه  را  كشــور  مهندســان  و  اســت  يافتــه  كاهــش 
ــل  ــان تبدي ــه جه ــه و بلک ــان منطق ــن مهندس ارزان تري

ــت. ــرده اس ك

او بــا اشــاره بــه ايــن كــه بســياری از ســرمايه گــذاران 
بــا كمــك مهندســان مشــاور اقــدام بــه ســاخت و تکميل 
ــزود: در بســياری از  ــد، اف ــی می كنن ــای عمران پروژه ه
ــر  ــا ب ــا و مجتمع ه ــت مال ه ــی و فعالي ــا طراح پروژه ه
عهــده ی مهندســان مشــاور اســت، امــا بــه دليــل آن كه 
ــش  ــن بخ ــالمی در اي ــت ناس ــر رقاب ــال های اخي در س
ايجــاد شــده ايــن حــوزه بــا مشــکات بســيار زيــادی 

روبــه رو شــده اســت.

ــه ای  ــی /  رئیــس شــورای اخــالق حرف ــت اله ــه آی ــاء ال ــدس عط مهن
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ــا  ــای آن ه ــالنی و مزای ــرامیک های پرس ــی س ــه معرف ــه ب ــم فصلنام ــماره ی دوازده در ش
ــرد  ــطح و کارب ــد، س ــاس روش تولی ــر اس ــرامیک ها ب ــواع س ــن ان ــم. همچنی پرداخته ای
ــا و  ــرامیک در نم ــتفاده از س ــه ی اس ــه تاریخچ ــدا ب ــش ابت ــن بخ ــده اند. در ای ــی ش معرف
مزایــای نمــای ســرامیکی و آینــده ی صنعــت نمــا پرداختــه مــی شــود.در ادامــه نیــز انــواع 

ــردد.  ــی گ ــی م ــه معرف ــتانداردهای مربوط ــی و اس ــای فن ــرا، توصیه ه ــای اج روش ه

ــای  ــراميك ه ــك س ــب خش ــای نص ــه روش ه ــه ب ــده ی  فصلنام ــماره ی آین * در ش

ــد. ــد ش ــه خواه ــا پرداخت ــالنی در نم پرس

نقش سراميك های پرسالنی در آینده ی معماری ایران و جهان
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تاریخچه ی استفاده از سراميك در نمای ساختمان ها در ایران و جهان

ــی  ــوان پوشــش زينت ــه  عن ــه ب ســراميك قرن هاســت ك
و عملکــردی نمــای بيرونــی ســاختمان ها كاربــرد دارد. 
ظهــور ســراميك بــه 4000 ســال پيــش از ميــاد مســيح 
در مصــر برمی گــردد. حــدود 2700 ســال قبــل از 
ميــاد مســيح، بــرای اوليــن بــار از ســراميك به عنــوان 
پوشــش دكوراتيــو در مقبــره  فراعنــه در مصر اســتفاده 
شــده بــود. اوليــن نمونــه ی باقی مانــده از پوشــش 
ــای  ــمه ی اژده ــه مجس ــوط ب ــا مرب ــراميکی در نم س

ــت.  ــن اس ــه ی  بين النهري ــع در منطق ــردوک واق م

اجــرای ســراميك بــر روی ديوارهــای بيرونــی از اوايــل 
قــرن 13 ميــادی در خاورميانــه آغاز شــد. بســياری از 
بناهــای برجســته ی ســاخته شــده در ايــن دوره دارای 
ــراميك  ــی س ــح پوشش ــا مصال ــی ب ــای بيرون ديواره
بوده انــد. در قــرن 16 بــه تدريــج در كشــورهای اســپانيا 
ــوان  ــه عن ــا به صــورت گســترده از ســراميك ب و ايتالي
پوشــش بيرونــی ســاختمان های عمومــی اســتفاده 
ــًا  ــراميك عمدت ــز س ــر ني ــن اواخ ــا همي ــت. ت ــده اس ش
ــد،  ــتفاده می ش ــاختمان ها اس ــای س ــا و نم در ديواره
ــا مقاومــت  ــح ب ــن مصال ــد اي ــوژی تولي چــرا كــه تکنول
ــود.  ــم نب ــف فراه ــتفاده در ك ــت اس ــاال جه ــی ب مکانيک
ــراميك و  ــد س ــوژی تولي ــعه ی تکنول ــا توس ــروزه ب ام
چســب، حجــم زيــادی از توليــدات ســراميك در كــف و 

ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــای داخل ديواره

پيش گفتار:

ــه روز  ــب روزب ــن نص ــای نوي ــی و روش ه ــای مهندس ــا ويژگی ه ــح ب ــتفاده از مصال ــاختمان، اس ــت س ــروزه، در صنع ام
گســترده تر شــده و بهره گيــری از دانــش روز و روش هــای كارآمــد، جايگزيــن شــيوه های ســنتی گرديــده اســت. 
ــا مشــخصات فنــی و عملکــردی بــاال جايگزينــی مناســب  ــه و نمــا نظيــر اســلب هــای پرســانی ب ــد بدن پوشــش های جدي
ــه لحــاظ  ــل و ب ــن عام ــروژه، مهم تري ــار پ ــاری و اعتب ــای ســاختمان از نظــر معم ــرای پوشــش های ســنتی شــده اند. نم ب
ــراميکی  ــك س ــای خش ــد. نم ــاختمان می باش ــی س ــدی در طراح ــل كلي ــی، از عوام ــی و ايمن ــط فن ــت ضواب ــت رعاي اهمي
ــر و اكيپ هــای  ــر آن كــه توســط شــركت های مهندســی معتب ــای متعــدد و منحصربه فــردی اســت، مشــروط ب دارای مزاي
ــر،  ــن ام ــه اشــتباه و ســهل انگاری در اي ــردد. هرگون ــی- مهندســی اجــرا گ ــکات و اصــول فن ــت ن ــا رعاي ــوده و ب كارآزم
موجــب خســارات مالــی و جانــی شــده و حيثيــت و اعتبــار پــروژه و عوامــل اجرايــی آن را بــه نحــو فاجعــه بــاری زيــر 
ســؤال می بــرد. لــذا توجــه ويــژه بــه اســتفاده از افــراد واجدصاحيــت جهــت نظــارت دقيــق و كامــل بــر اجــرای عمليــات 
ــب از  ــح مناس ــاب مصال ــه انتخ ــه ب ــن توج ــده و همچني ــبات تاييدش ــه ها و محاس ــق نقش ــات مطاب ــرای جزيي ــب و اج نص

اهميــت بــه ســزايی برخــوردار اســت.

نمــای ســراميکی ســاختمان دارای زيبايــی و ويژگی هــای 
خاصــی اســت كــه البتــه ارتبــاط زيــادی بــا چگونگــی 
ــای  ــای نم ــردن از مزاي ــره ب ــرای به نصــب ســراميك دارد. ب
ســراميکی، چگونگی نصــب و پياده ســازی  آن حائــز اهميــت 
فراوانــی اســت. توصيــه مــی شــود بــرای نمــای ســاختمان از 
ســراميك های پرســانی كــه مقاومــت و دوام بســيار باالتــری 
ــد مــورد از مزايــای  ــد، اســتفاده گــردد. در ادامــه بــه چن دارن

ــم:  ســراميك هــای پرســانی اشــاره مــی كني

مزایای نمای سراميکی:



زمستان / 1399

فصلنامه آتک
32

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

سرعت باال در اجرای نماماندگاری و دوام باال
سهولت در اجرا

صرفــه جویــی در مصــرف انرژی؛فضــای مــا بیــن 
نمــای ســرامیکی و بدنــه ی ســاختمان )نمــای 
تهویــه شــونده در نصــب خشــک(،تحت اثــر 
ــوا  ــردش ه ــش)Chimney Effect( گ دودک
ــرژی  ــره وری ان ــه به ــد و ب ــی ده ــش م را افزای

ــد. ــی کن ــک م ــا کم ــاختمان ه س

از  اســتفاده  بــا  نامحــدود  طــرح  و  رنــگ 
دیجیتــال چــاپ  تکنولــوژی 

لکــه پذیری،ســرامیک هــای پرســانی بــه 
دلیــل جــذب آب انــدک لکــه پذیــری بســیار 

ــد. ــی دارن پایین
اعمــال بــار مــرده ی کمتــر بــه سازه؛ســبک و 
نــازک تــر بــودن ســرامیک هــای پرســانی در 
ــازه  ــه س ــده ب ــال ش ــرده اعم ــار م ــش ب کاه
ــا  ــاخت ب ــی از س ــای ناش ــه ه ــش هزین و کاه
ــع  ــی مقاط ــودن طراح ــر ب ــه ت ــه بهین ــه ب توج

ــش دارد. نق

امکان تهیه سرامیک با رنگ یکنواخت در 
متراژ زیاد
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و مــواد  برابــر عوامــل جــوی  مقاومــت در 
UV اشــعه  و  شــیمیایی 

زیبایی منحصر به فرد
بهینــه ســازی مصــرف انــرژی )امــکان در نظــر 

گرفتــن الیــه عایــق در زیــر نمــا(
قابلیت تنظیم و رگاژ )نصب خشک(

ــی و  ــای مل ــتاندارد ه ــا اس ــودن ب ــق ب منطب
ــی جهان

ــت آن  ــرامیک و بازیاف ــع آوری س ــت جم قابلی
ــک( ــب خش )نص

قابلیت نصب در سازه های بلند مرتبه

مقاومت در برابر یخبندان و شوک های حرارتی



زمستان / 1399

فصلنامه آتک
34

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

بــا اســتفاده از ســراميك های پرســانی،   )Ventilated Facades( سيســتم نماهــای تهويــه شــونده 
ويژگی هايــی همچــون دمــای مناســب بــرای فضــای داخلــی، صرفه جويــی در مصــرف انــرژی و 
ــاختمان  ــك س ــری از ي ــن ادراک بص ــن و مهم تري ــا اولي ــد.  نم ــن می نماين ــاختمان را تأمي ــازی س سبك س

ــده دارد. ــر عه ــت و دوام آن را ب ــه ی محافظ ــه وظيف ــت ك اس

سيســتم نماهــای تهويــه شــونده باعــث افزايــش راندمــان ســاختمان ها می شــوند. ايــن سيســتم از فضــای 
بيــن ســازه ی اصلــی و ســراميك ها تشــکيل شــده اســت كــه بــه عنــوان محفظــه ی هــوا تعريــف می شــود. 
ــت  ــه عل ــوند. ب ــت می ش ــی ثاب ــازی آلومينيوم ــه زيرس ــی ب ــای مکانيک ــتفاده از انکره ــا اس ــراميك ها ب س
تغييــرات چگالــی هــوا كــه باعــث حركــت هــوای گــرم بــه ســمت بــاال و جايگزيــن شــدنش بــا هــوای خنك تــر 
می شــود، يــك جريــان هــوای دائمــی در فضــای بيــن ســازه ی اصلــی و نمــای ســراميکی وجــود دارد كــه 
بــه عنــوان اثــر دودكــش شــناخته می شــود. از روش اجــرای نماهــای تهويــه شــونده در ســاخت و ســازهای 
ــرا  ــت، زي ــريع اس ــا س ــرای نم ــد اج ــتم، رون ــن سيس ــرد. در اي ــتفاده ك ــوان اس ــازی ها می ت ــد و بازس جدي
ســراميك ها و انکرهــای مکانيکــی قطعاتــی پيش ســاخته هســتند و باعــث افزايــش ســرعت اجــرا ، بهــره وری 

بــاال، كاهــش مراحــل كنتــرل مــواد دريافتــی و توليــد، نگهــداری آســان و غيــره می شــوند.

آینده ی صنعت نما:

بســيار  توســعه ی  درحال حاضــر، 
آورانــه،  فــن  نوآوری هــای  زيــاد 
بــا  را  پروژه هــا  اجــرای  امــکان 
ســاختمانی  نويــن  سيســتم های 
نيازهــای  اســت.  كــرده  فراهــم 
ــی  ــب نگران ــرژی موج ــه ان ــده ب فزاين
هــدر  ی  ادامــه   مــورد  در  جهانــی 
آن  منفــی  تأثيــر  و  انــرژی  رفتــن 
ــت. از  ــده اس ــت ش ــط زيس ــر محي ب
ديــدگاه كاربــران و معمــاران، نمــا 
ــاختمان  ــك س ــش در ي ــن بخ مهم تري
و يکــی از مهم تريــن عوامــل در حفــظ 
انــرژی و از پارامترهــای مؤثــر در 

راحتــی و آســايش در هــر ســاختمان محســوب مــی شــود ودر معرفــی يــك ســاختمان از اهميــت ويــژه ای   
ــی  ــن آوری هاي ــری اســتراتژی ها و ف ــی،  به كارگي ــی در طراحــی نماهــای آت برخــوردار اســت. هــدف اصل
ــر رضايــت  ــا حداكث ــع و ب ــا اســتفاده از حداقــل مناب ــی را ب ــرداری از محيــط داخل اســت كــه امــکان بهره ب
ــا،  ــد گرم ــط مانن ــی محي ــای فيزيک ــر فاكتوره ــور مؤث ــد به ط ــوب می توان ــای خ ــك نم ــد. ي ــم می آورن فراه
ســرما، نــور و صــدا را كنتــرل نمايــد و موجبــات راحتــی و آســايش ســاكنان آن را فراهــم آورد. موقعيــت 
جغرافيايــی ســاختمان ها و آب وهــوا از عوامــل مهــم در انتخــاب پوشــش مناســب نمــا و تصميم گيــری در 

ــت. ــدار اس ــای پاي ــرای نم ــی ب ــای طراح ــورد راهکاره م

تهیه شده در واحد آموزش، تحقیقات و پشتیبانی فنی شرکت پیشگامان معماری آریا و کاله سرامیک ایران
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