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کاملمیشود کهدین غدیر،روزی

گــر بــه پیــام نهفتــه  کــه ا مســلمانان در مــاه ذی الحجــه دو عیــد بــزرگ دارنــد 
عاقبت شــان  و  اســت  نیــک  روزگارشــان  کننــد،  توجــه  عیــد  دو  ایــن  در 
رســتگاری. نخســت عیــد قربــان اســت و دیگــری عیــد غدیــر خــم؛ در بــاب 
عظمــت روز عیــد قربــان، امــام علــی )ع( می فرماینــد: شــنیدم رســول خــدا 
صلــی اهلل علیــه وآلــه روز عیــد قربــان، خطبــه می خوانــد ومی فرمــود: امــروز، 
کــه می ریزیــد. پــس  روز »ثــّج« و»عــّج« اســت . ثــّج، خــون قربانی هاســت 
کّفــاره همــه  نّیــت هرکــس صــادق باشــد، اولیــن قطــره خــوِن قربانــی او 
کنیــد؛  گناهــان اوســت و»عــّج«، دعاســت. پــس بــه درگاه خداونــد دعــا 
قســم بــه آن کــه جــان محّمــد صلــی اهلل علیــه وآلــه در دســت اوســت، از 
گنــاه  کــه  کســی  این جــا هیچ کــس بــر نمی گــردد ، مگــر آمرزیــده شــود. جــز 
کبیــره انجــام داده وبــر آن اصــرار ورزد ودر دل خــود، تصمیــم بــر تــرك آن 
گناهــان اســت و از پــس آن، مومــن  نــدارد. ایــن عیــد، قربــان گاه بدی هــا و 

ــه ســوی آمــرزش و رســتگاری مــی رود.  واقعــی ب
بهتریــن  روز،  ایــن  در  اســام  پیامبــر  و  اســت  غدیــر  کــه  دیگــر  عیــد  امــا 
کــه  مومنــان را بــه جانشــینی خــود برمی گزینــد. روزی بــزرگ و آن قــدر مهــم 
ــاره وظایــف مؤمنــان در روز عیــد غدیــر  امیرمؤمنــان علــی علیه الســام درب
ــوازم خانواده تــان بــه  گســترش دادن در هزینــه و ل ــا  فرمــود: »در ایــن روز ب
کنیــد. خــدای را بــرای آن چــه  ســوی آنــان برویــد و بــه برادرانتــان نیکــی 
کــه خداونــد،  گوییــد. بــا هــم باشــید  بــه شــما بخشــیده اســت، ســپاس 
نیکــی  یک دیگــر  بــه  می بخشــد.  ســامان  را  شــما  کندگــی  پرا و  جدایــی 
کــه خداونــد، الفــت شــما را پایــدار می ســازد. نعمت هــای خــدا را  کنیــد 
کــه خداونــد چندیــن برابــر عیدهــای پیشــین و  بــه هم دیگــر هدیــه دهیــد 
کــه ویــژه چنیــن روزی  عیدهــای آینــده بــه شــما پــاداش می دهــد؛ پاداشــی 
بــر عمــر  ثــروت را ثمربخــش می ســازد و  اســت. نیکی کــردن در ایــن روز، 
کــردن و مهــرورزی بــا یک دیگــر در ایــن روز، رحمــت  می افزایــد. هــم دردی 
کــه تــوان داریــد از فضــل خداونــد  خداونــدی را جلــب می کنــد. آن انــدازه 
بــرای بــرادران و خانواده تــان بــا بــذل آن چــه موجــود اســت، آمــاده و فراهــم 
ســازید. لبخنــد و شــادمانی را میــان خویــش و در برخوردهای تــان آشــکار 
ســازید و ســتایش و ســپاس خداونــد را بــر آن چــه بــه شــما بخشــیده اســت، 

کنیــد.«  ــان  نمای
کامــل و حجــت را بــر پیروانــش  کــه پیامبــر بــه فرمــان خــدا دیــن را  روزی 
کــه می فرمایــد: »ای مــردم! از علــی بــه ســوی دیگــری  تمــام می کنــد؛ چــرا 
گمــراه نشــوید، و از او روی برمگردانیــد و از والیــت او ســر بــاز نزنیــد. اوســت 
کــه بــه حــق هدایــت نمــوده و از آن نهــی می نمایــد، و در راه خــدا ســرزنش 
کــه بــه خــدا  کســی اســت  کننــده ای او را مانــع نمی شــود. علــی اول  مامــت 
و رســولش ایمــان آورد و هیچ کــس در ایمــان بــه مــن بــر او ســبقت نگرفــت.«
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شــورای سیــاستگـــذاری : شرکت المــــاس تـابــان

رئـــــیـــــــس شـــــورای ســیـــــاســــتــــگــــــذاری:
 دکتـــر مهــدی گل محمدی

ســــردبـــــیـــــر: شــــاهـــیــــن شــجـــــاع نـــیـــــا

دبـــیـــــر تحــــریـــــریــــــه: احســــان خزاعـــی

عالـمـــــی،    فرشیـــــد  شمــــــاره:  ایـــــن  همــکــــاران 
مسعـــــود رحیـــــلی، محمــد خلج، مهران شــعاعی، 
حســام شــیرکوبی، علــی ناصــری، الهــه افــروزی، 

صفرلــی مهدخــت 

کارآموزیـــــان، هومــن شیــــرکوبــــــــی عکاس: علــی 
طـــراح و صفحـــه آراء: مریـــم مقیــــمی

لیتــوگــــرافی، چـاپ، صحـــافی: چاپخـــانه معیــــن

آدرس: مشهــد، بـولوار ملـک آباد، خیابــان فرهــاد، 
ک 128          تلفن: 051-37017 فرهاد 14، پا

ویـــــــژه نــــــامه اختصاصی
شهریور مـاه 1395
 2016 August-Sep

www.almastaban. i r
in fo@almastaban. i r

آسمانزیبایبازارها
مـــی گویــــد  مــــــدرن  معمــــــاری  امـــــــروزه 
یــک  ظاهــر  در  فقــط  زیبایی شناســی 
بلکــه  نمی شــود  خاصــه  ســاختمان 
ــی و  ــای داخل ــوا، فض ــور، ه ــرد آن، ن عملک
بســیاری مــوارد از ایــن دســت، در تعریــف 
قــرار می گیرنــد یــک ســاختمان  زیبایــی 
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کــه مشــتریان  ــد. چــرا  ــد به شــمار می آی ــز خری ک             موقعیــت مکانــی و دسترســی آســان از اساســی ترین مزیت هــای یــک مرا
کم تریــن زمــان ممکــن بــه مقصــد رســیده و خریــد خــود را انجــام دهنــد. فروشــندگان نیــز می تواننــد  ترجیــح می دهنــد در 
کــز  کاالی خــود را از انبارهــای موجــود در شــهر و پایانه هــای بــاری و مســافرتی بــه فروشــگاه خــود در مرا به راحتــی محصــوالت و 
کننــد. هم چنیــن موقعیــت جغرافیایــی و مکانــی مناســب یــک مرکــز خریــد می توانــد  کــرده و بــه مشــتریان عرضــه  خریــد منتقــل 
کــز  کاهــش دهــد. به خاطــر همیــن دالیــل، مرا تأثیــر بــه ســزایی بــر ترافیــک شــهری و آلودگــی هــوا داشــته باشــد و میــزان آن را 
ــد  ــز خری ــازار اطلــس نیــز، به عنــوان جامع تریــن مرک ــزرگ ب ــد. ب کار خــود قــرار داده ان ــزرگ دنیــا، ایــن مهــم را در اولویــت  ــد ب خری
کشــور، در همیــن راســتا و بــا تکیــه بــر فراهــم آوردن امکانــات رفاهــی و افزایش رضایت مندی فروشــندگان  جهیزیــه و لــوازم منــزل 
کــه دسترســی های متعــددی  ومشــتریان آن هــا، موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی خاصــی را انتخــاب نمــوده اســت. موقعیتــی 
کــه افتتــاح فــاز ســوم آن در هفتــه دولــت و بــا حضــور آقای صولت مرتضــوی شــهردار  داشــته و بزرگــراه نمــاز، یکــی از آن هاســت 
کشــوری برگــزار شــد. ایــن فــاز از بزرگــراه نمــاز، بــا اتصــال بــه بلــوار شــهدای  محتــرم مشــهد و تنــی چنــد از مســئوالن لشــکری و 
کــه در مجــاورت بــزرگ  کاهــش بــار ترافیکــی شــهر، از آن جــا  کــرده و ضمــن  ارتــش، میــدان جهــاد را بــه  چهــارراه ســیدی متصــل 

بــازار اطلــس قــرار داشــته، دسترســی ســریع، آســان و ویــژه ای 
داد.  خواهــد  قــرار  مــردم  اختیــار  در  را  مجتمــع  ایــن  بــه 
کامل تــر  کامــل ایــن بزرگــراه،  کــه بی تردیــد بــا افتتــاح  امکانــی 
گرفتــن در  و جامع تــر خواهــد شــد. بــزرگ بــازار اطلــس بــا قــرار 
نزدیکــی دو شــاهراه اصلــی شــهر، انتخــاب بی نظیــری اســت 
کوتاه تریــن  کــه می خواهنــد بــدون ترافیــک و در  بــرای آن هــا 
کــرده و  زمــان ممکــن، بــه بــزرگ بــازار اطلــس دسترســی پیــدا 

از لــذت خریــد در بــازاری مــدرن بهره منــد شــوند.

افتتاحفازسومبزرگراهنمازوبهبوددسترسیبهبزرگبازاراطلس

خبر/پشت صحنه
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ح  بــا هــم مطــر             بهداشــت و ایمنــی از ســال 1885 
ح شــده اســت ســخن  کــه ایمنــی مطــر شــده اند و هــر جــا 
از بهداشــت و محیــط نیــز بــه میــان آمــده اســت. مباحــث 
ایمنــی بعــد از انقــاب صنعتــی به دالیــل افزایــش آمــار مــرگ 
ح گردیــد. مســائل محیــط زیســت نیــز در همیــن  کارگــران مطر
ح گردیــد. هم چنیــن  دوران و به شــکلی بســیار جــدی مطر
کار درمعــادن زغــال ســنگ و  به دلیــل شــرایط و ســنگینی 
ــران بحــث  کارگ کار در میــان  افزایــش بیماری هــای ناشــی از 
گام  در  و  ح گردیــد  مطر ســال ها  همــان  در  نیــز  بهداشــت 
کشــف شــد.  بعــدی ارتبــاط بیــن بیمــاری و وقــوع حادثــه 
حادثــه  شــود  بیمــار  کارگــری  وقتــی  کــه  بردنــد  پــی  یعنــی 
طرفــی  از  و  می شــود  حادثــه  دچــار  این کــه  یــا  می آفرینــد 
بــه  بنــا  نیــز در میــان آن هــا افزایــش می یابــد و  بیماری هــا 
کــه این هــا به گونــه ای بــه یک دیگــر  ایــن دالیــل، دریافتنــد 

واحدHSEحافظانایمنیوسالمتپروژهها

متصــل هســتند. نتیجــه این کــه بــرای پیشــگیری از وقــوع 
کــه ذکــر شــد، مبحثــی بــه نــام HSE به وجــود آمــد. مــواردی 
و  ایمنــی  بهداشــت،  موضوعــات   ،HSEحقیقــت در 
در  خــود  کنتــرل  تحــت  پروژه هــا  در  را  زیســت  محیــط 
شــاخه های از  کــدام  هــر  در  دیگــر  عبــارت  بــه  مــی آورد. 
کــه هــر یــک بــه تنهایــی  گنجانــده شــده  HSE ، مــواردی 
نهایــت  در  و  اســت  متعــددی  مجموعه هــای  زیــر  شــامل 
یــک  در  را  ایمنــی  و  ســامت  مــوارد،  ایــن  تمــام  رعایــت 
پــروژه تأمیــن می کنــد. بررســی علمــی و نویــن ســه عامــل 
محیط زیســت  و   )Safety( ایمنــی   ،)Health(ســامت
عمرانــی،  پروژه هــای  کلیــه  انجــام  در   )Environment(
از پروژه هــا  گاز دنیــا بخشــی جداناپذیــر  نفــت و  معدنــی و 
توســعه  کشــورهای در حــال  ولــی در  محســوب می شــوند 
تنهــا جنبــه انتخــاب داشــته و هنــوز صــورت قانــون به خــود 

گاهــی  کــه شــرکت المــاس تابــان بــا آ نگرفتــه اســت. انتخابــی 
ــا از طریــق اســتقرار تیــم  کــرده ت بــه ســمت آن رفتــه و تــاش 
ــام  ــازار، تم ــارک ب ــس و پ ــازار اطل ــزرگ ب ــای ب HSE در پروژه ه
مــوارد ذکــر شــده را بــه درســتی در پروژه هــای خــود لحــاظ 
کنــد. مســئولیت خطیــر ایــن کار، بــر عهــده مــردان بی ادعایــی 
کــه تاشــی شــبانه روزی دارنــد. حضــور آن هــا ضریــب  اســت 
ایمنــی و ســامت را باالتــر بــرده و پروژه هــای شــرکت المــاس 
تابــان را بیــش از پیــش دوســت دار طبیعــت و محیــط زیســت 

کــرده اســت.
خداقوتسرخپوشها
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             وقتــی یــک ســرمایه گذار تصمیــم بــه انجــام پــروژه ای 
کلیــه برنامه ریزی هــا و تعریــف اهــداف پــروژه  می گیــرد، در 
اشــخاص  برخــی  بایــد  خــود،  خواســته های  بــر  عــاوه 
را  و..  ســازمانی  و  مردمــی  گروه هــای  حقوقــی،  حقیقــی، 
پــروژه  ذی نفــع  اصطاحــًا  آن هــا  زیــرا  دهــد،  قــرار  مدنظــر 
سیاســت ها  در  عایقشــان  و  حقــوق  بایســتی  و  هســتند 
ذی نفعــان  ایــن  شــود.  گرفتــه  نظــر  در  ســازمان  رفتــار  و 
همــه  در  غیرمســتقیم  یــا  و  مســتقیم  به طــور  می تواننــد 
جوانــب و یــا در حوزه هــای خاصــی ماننــد قانــون، سیاســت 
و حتــی محیط زیســت اثرگــذار و اثرپذیــر باشــند. تأثیراتــی 

یــا درازمــدت. کوتاه مــدت و  یــا منفــی،  مثبــت و 
کــه در  مدیریــت ایــن مســئله  بــه قــدری بــا اهمیــت اســت 
 ،)PMBOK( ســال های اخیــر در اســتاندارد مدیریــت پــروژه
ــوزه  ــتقل از ح ــاخه ای مس ــان در ش ــت ذی نفع ــوزه مدیری ح
ــوان  ــده بت ــه ش ــای ارائ ــا راهکاره ــا ب ــه ت گرفت ــرار  ــات ق ارتباط
را  پــروژه  ذی نفعــان  کلیــه  انتظــارات  مطلــوب  به نحــو 

داد. قــرار  مد نظــر 
گســترده  اســت خواســته های ذی نفعــان بســیار  طبیعــی 
بــا  بایســتی  موفقیــت  بــرای  لــذا  اســت،  متفــاوت  و 
کــرد. ابتــدا بایــد  ســطح بندی، ایــن خواســته ها را مدیریــت 
کــرد. بــرای ایــن  همــه ذی نفعــان را شناســایی و تحلیــل 
امــر تعامــات مــداوم نیــاز اســت، زیــرا مدیریــت ذی نفعــان 
یــک فرآینــد تک مرحلــه ای نیســت بلکــه در طــول فازهــای 
کــم  مختلــف ممکــن اســت ذی نفعــان متفاوتــی اضافــه و یــا 
گذشــت زمــان و تغییــر در  شــوند و هم چنیــن نیازهایشــان بــا 

عوامــل خارجــی تغییــر نمایــد.
ذی نفعــان  پــروژه،  موقعیــت  و  ماهیــت  بــه  توجــه  بــا 
مالــکان  جملــه  از  مختلفــی  گروه هــای  می تواننــد 
مشــتریان،  کارکنــان،  مدیــران،  )ســهام داران(، 
نظــارت،  دســتگاه های  توزیع کننــدگان،  تأمین کننــدگان، 
مــردم محلــی، دولــت، رقبــا، موسســه های مالــی، رســانه ها 
گروه هــا، قــدرت،  و جوامــع باشــند. در اولویت بنــدی ایــن 
نفــوذ، تأثیــرات و منافــع آن هــا نقــش تعیین کننــده ای دارد.
مرحلــه بعــد شناســایی خواســته های ذی نفعــان اســت. در 
کــه  ایــن مرحلــه  همــه نیازهــای ذی نفعــــان حتــی آن دســته 
گــردد. یعنــی حتــی  ح می شــوند بایــد تعییــن  در آینــده مطــر
بیــان نخواهنــد  کار  از انجــام  تــا مرحلــه ای  کــه  نیازهایــی 
شــد، بــا اســتفاده از پرســش های مناســب و هدفمنــد و یــا از 
طریــق ایجـــاد انگیــزه مشــخص شــوند. به طــور یقیــن در ایــن 
مرحلــه بــا درخواســت های متفاوتــی روبــرو خواهیــم شــد، 
پرداخــت  اشــتغال،  ایجــاد  دولــت  انتظــارات  مثــال  بــرای 
برنــد  بــا  جدیــد  محصــوالت  ارائــه ی  و  مالیــات  به موقــع 
تولیــد  به دنبــال  مشــتریان  امــا  باشــد.  می توانــد  داخلــی 
کیفیــت، نــوآوری در خدمــات پــس از فــروش،  محصــوالت بــا 

و قیمت گــذاری مناســب هســتند.
بایــد  سیاســت هایی  انتظــارات،  و  عایــق  درک  از  پــس 
گــردد.  کــه بیشــترین ســطح رضایــت تأمیــن  انتخــاب شــوند 
برقــرار  تــوازن  مختلــف  ذی نفعــان  بیــن  بایــد  هم چنیــن 
شــود. رویکــرد بــا ذی نفــع می توانــد شــکل های مختلفــی 

داشــته باشــد.

که هر دو طرف از آن سود می برند. برنده ـ برنده: 
ــه هــدف و خواســته خــود  ــه یــک طــرف ب ک ــده:  ــده ـ بازن برن
رســیده و طــرف مقابــل ناراضــی و خشــمگین می شــود. ایــن 

شــیوه حیــات ســازمان را بــه خطــر می انــدازد.
ــان  ــر ســوء تدبیــر، هــر دو طــرف زی ــه در اث ک ــده:  ــده ـ بازن بازن

می کننــد.
رویکــرد  موفقیــت،  اســتراتژی  پیداســت  کــه  همان گونــه 
کــه شــرکت المــاس تابــان  برنــده- برنــده اســت. مســیری 
نمــودن  بســیج  بــا  و  اســت  داده  قــرار  خــود  کار  ســرلوحه 
تصویــر  اســت  توانســته  ســازمانی،  مختلــف  واحدهــای 
ــی  ــد. بدیه ــه نمای ــان تهی ــته های ذی نفع ــی از خواس جامع
کلیــه  نیازهــای  صــد  در  صــد  بــرآوردن  امــکان  اســت 
ذی نفعــان در هیــچ پــروژه ای وجــود نــدارد، امــا بــا درایــت 
و برنامه ریــزی صحیــح و مدیریــت تعامــات، می تــوان بــه 
بهتریــن برآینــد در ارتقــاء رضایــت و جــذب مشــارکت دســت 

یافــت.
آینــده  و  اســتراتژیک  مســیر  یــک  ذی نفعــان  مدیریــت 
ــا اعمــال تصمیمــات صحیــح در تمامــی  ــه ب ک ــه اســت  نگران
ــام  ــا اختت ــاخت ت ــی و س ــروژه از طراح ــات پ ــای حی چرخه ه
کــرده  نیــز پیش بینــی  را  آتــی  پــروژه، می توانــد تنش هــای 
کامــل باعــث جلــب  و خنثــی نمایــد و درصــورت موفقیــت 

حمایــت همــه ذی نفعــان  گــردد.

اهمیتمدیریتذینفعانپروژه

افق های دوردست
مهندس فرشید عالمی / معاونت فنی و توسعه شرکت الماس تابان
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نــازک کاری در ابرپروژه هــا، بســیار متفــاوت            پروســه 
کوچــک اســت. بــه عبــارت دقیق تــر،  بــا ســاخت و ســازهای 
هــم احجــام در ایــن نــوع پروژه هــا متفــاوت اســت و هــم 
در  مثــال  به طــور  فــرق می کنــد.  بــا یک دیگــر  کار  الزامــات 
امکانــات  از  انبوهــی  بــا  مــا  بــزرگ،  تجــاری  مجتمع هــای 
فضــای  بــا  بایــد  کــه  مواجهیــم  تأسیســاتی  تجهیــزات  و 
کــه  کاربــردی بــازار، در ارتبــاط باشــند. اتفاقــی  عمومــی و 
نیســتیم.  آن  شــاهد  کوچک تــر  ســازهای  و  ســاخت  در 
گرمایــش  حریــق،  اطفــاء  و  اعــام  هواســاز،  سیســتم های 
آن جمله انــد.  از  مــواردی دیگــر  و  بلندگوهــا  و ســرمایش، 
کــه به دلیــل  نکتــه بــارز دربــاره ایــن تأسیســات ایــن اســت 
ــی  کارکــرد نیازمنــد نگهــداری و تعمیــر احتمال ــاالی  حجــم ب
از  متفاوتــی  دسترســی  نیازمنــد  ایــن،  و  هســتند  مســتمر 
دالیــل  ایــن  تمــام  اســت.  ســاختمانی  پروژه هــای  ســایر 
کافــی بــود تــا معمــاران روزگار مــدرن را بــه ســمت و ســوی 
تجــاری  مجتمع هــای  ســقف  طراحــی  در  مــدرن  نگاهــی 
کــه تفــاوت بســیاری بــا آن چــه پیــش از  ســوق دهــد. نگاهــی 
خ مــی داد دارد و حــاال تبدیــل بــه ســلیقه بســیاری از  ایــن ر
مشــتریان مجتمع هــای تجــاری بــزرگ در دنیــا شــده اســت.

معماریمدرنوتأثیربرطراحیسقفمجتمعهایتجاری

آسمان زیبای بـازارها
مهندس رحیلی/نظارت عالیه معماری

ــوعو ــرازفروشــگاههایمتن ــزرگوپ ــازاریب ــیشــدهاید.ب ــدواردمجتمــعتجــاریبزرگ ــهقصــدخری ــدب تصــورکنی
رنگارنــگ.بیتردیــدبیشــترینچیــزیکــهتوجــهشــمارابــهخــودجلــبمیکنــد،زیبایــیویترینهــاودیــوار
راهروهــایبــازاراســت.امــاآیــاتــاکنــونبــهســقفچنیــنپروژههایــیدقــتکردهایــد؟پیشــنهادمیکنیــمایــنکار
راحــتبــراییــکبــارانجــامدهیــدتــابــادنیایــیمتفــاوتازتلفیــقهنــروتکنولــوژیمواجــهشــوید.جهانــیکــه

هنــگامخریــد،درســتبــاالیســرشــمادرجریــاناســت.

تلفیقهنروتکنولوژی

از تأسیســات  بــه روز دنیــا جــدا  و  امــروزه معمــاری مــدرن 
یــک ســاختمان نیســت. زمانــی حــرف مهندســین معمــار 
کار  کــه شــما هــر  خطــاب بــه مهندســین تأسیســات ایــن بــود 
می خواهیــد در زیــر نمــا و ســقف انجــام دهیــد بعــد مــا آن 
ــدام  ــر، هرک ــارت دیگ ــه عب ــاند. ب ــم پوش ــکلی خواهی ــه ش را ب
می بردنــد.  پیــش  را  خــود  کار  مســتقل  و  هــم  از  جــدای 
امــروزه امــا داســتان شــکل دیگــری دارد؛ معمــاری مــدرن 
می گویــد زیبایی شناســی فقــط در ظاهــر یــک ســاختمان 
فضــای  هــوا،  نــور،  آن،  عملکــرد  بلکــه  نمی شــود  خاصــه 
داخلــی و بســیاری مــوارد از ایــن دســت، در تعریــف زیبایــی 
یــک ســاختمان قــرار می گیرنــد. بــه دیگــر ســخن بنــا نیســت 
مــدرن  معمــاری  بلکــه  کنــد،  درک  را  زیبایــی  نــگاه  فقــط 
انســان  حــواس  ســایر  بــه  را  مقولــه  ایــن  می کنــد  تــاش 
و  لمــس  را درگیــر  بیشــتری  کــرده و احساســات  نزدیک تــر 
کنــد. البتــه ایــن را هــم  درک زیبایــی شناســی یــک محیــط 
ــز در  ــه چی ــاری، هم ــی تج ــه در فضای ک ــت  گرف ــر  ــد در نظ بای
گــذر اســت و عمــده حاضــران در آن محیــط، بــرای ســاعاتی 

مســکونی  محیطــی  ماننــد  و  دارنــد  حضــور  آن جــا  کوتــاه 
کــه نیــاز ویــژه ای بــه جزئیــات طراحــی و معمــاری  نیســت 

وجــود داشــته باشــد.
بدیــن ترتیــب معمــاری بــه ســمت تلفیــق و همــکاری بــا 
هــدف  تنهــا  نــه  رویکــرد  ایــن  در  رفــت.  پیــش  تکنولــوژی 
در  رفتــه  کار  بــه  تکنولوژی هــای  پوشــاندن  معمــاری 
ســاختمان ها نیســت، بلکــه تــاش می کنــد تــا در تعامــل بــا 
آن تعریفــی نویــن از همــکاری میــان هنــر و تکنولــوژی ارائــه 
کــه در نهایــت افزایش میــزان رضایت مندی  دهــد. ارتباطــی 
مخاطبــان را در پــی دارد. در چنیــن شــرایطی مخاطبــان 
از  تنهــا  نــه  ســازها،  و  ســاخت  از  این گونــه  مشــتریان  و 
لــذت می برنــد، بلکــه  کار  زیبایی هــای هنــری و معمــاری 
ــرده و  ک ــدا  ــردی آن پی کارب ــه  ــا جنب ــب تری ب ــه مناس مواجه

کننــد. اســتفاده  امکانــات آن  از  بهتــر می تواننــد 

هنرارتباطسقفوکف

بــزرگ  تجــاری  مجتمع هــای  در  داخلــی  ســقف  طراحــی 
به دلیــل  یعنــی  می شــود.  تعاریــف  همیــن  شــامل  نیــز 

بزرگ بازار اطلس
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11 ر ماه  ژه نامه اختصاصی   و

امــکان  لــزوم  و  پیچیــده  و  متعــدد  تأسیســات  وجــود 
کاربــردی  تعاریــف  در  کــه  آن هــا،  از  مناســب  بهره بــرداری 
مــدرن  معمــاری  می گیــرد،  قــرار  مجتمع هایــی  چنیــن 
کــه در اصطــاح  کــرده  گونــه ای از ســقف  اقــدام بــه طراحــی 
می گوینــد.  مشــبک  ســقف های  یــا  گریلــی  ســقف  آن  بــه 
کــه ســبب می شــود دسترســی بــه تأسیســات  ســقف هایی 
ــر  کاربردی ت ــوده و طراحــی،  ــه کار رفتــه در ســقف آســان تر ب ب
در  حتــی  کــه  رفتــه  پیــش  جایــی  تــا  روش  ایــن  باشــد. 
پوششــی  هیــچ  بــزرگ،  تجــاری  مجتمع هــای  از  بســیاری 
کار نرفتــه و تنهــا بــا اســتفاده از رنــگ ســیاه بــر  در ســقف بــه 
کار شــده در ســقف و نورپــردازی، جلــوه ای  روی تأسیســات 
کــه بــه خوبــی نشــان  زیبــا بــه ســقف بخشــیده اند. اقدامــی 
می دهــد در معمــاری مــدرن، تــا چــه حــد به لــزوم تلفیــق 
کیــد وجــود دارد. از ســوی  کاربــردی بــودن فضــا تأ هنــر و 
کاری در ســقف یــک  دیگــر، توجــه بیــش از حــد بــه نــازک 
مجتمــع تجــاری، ســبب می شــود تــا تمرکــز مشــتریان بیــش 
تــا  باعــث می شــود  ایــن  و  بــه ســقف جلــب شــده  از حــد 
کــه اتفــاق  توجــه آن هــا از ویتریــن فروشــگاه ها منحــرف شــود 
خوشــایندی در یــک مجتمــع تجــاری به حســاب نمی آیــد. 
نکتــه دیگــری را نیــز بایــد در طراحــی ســقف مجتمع هــای 
چنان چــه  داشــت؛  نظــر  در  مشــبک  به صــورت  تجــاری 

فــرم  بــا  به اصطــاح  و  ایــن  از  غیــر  به صورتــی  طراحــی 
گزیــر بــر روی چنیــن ســقفی  ســقف بســته طراحــی شــود، نا
دریچه هــای  از  شــود  ایجــاد  بایــد  متعــددی  زائده هــای 
بــه  مربــوط  کانال هــای  تــا  گرفتــه  تأسیســات  بازدیــد 
خروجــی  گرمایــش،  و  ســرمایش  و  هواســاز  سیســتم های 
این هــا،  همــه  کــه  نــور  و  حریــق  اطفــاء  و  اعــام  سیســتم 
کــه در  اتفاقــی  کار لطمــه خواهــد زد.  بــه زیبایی شناســی 
نیســتیم؛  مواجــه  آن  بــا  گریلــی،  یــا  مشــبک  ســقف های 
ــه آن هــا اشــاره  ــه ب ک ــی  ــه تمــام تأسیســات و تجهیزات ک چــرا 
شــد، در پشــت ایــن ســقف های مشــبک تعبیــه شــده در 
ــر روی نمــای ســقف مشــاهده نمی شــود.  عمــل زائــده ای ب
برعکــس  گریلــی،  ســقف های  از  اســتفاده  در  هم چنیــن 
یک دســت  ارتباطــی  شــاهد  مــا  پوشــیده  ســقف های 
کــه  و محیــط داخلــی مجتمــع هســتیم  تأسیســات  بیــن 
ــک  کم ــز  ــط نی ــی محی ــودن  زیبای ــردی ب کارب ــر  ــاوه ب ــن ع ای
شــدن  دیــده  کــه  نکنیــم  فرامــوش  می کنــد.  شــایانی 
کــه  کار رفتــه در ســقف یــک مجتمــع تجــاری،  تأسیســات بــه 
در بهتریــن شــرایط تهیــه و جانمایــی شــده اند تــا آرامــش 
باشــند،  داشــته  همــراه  بــه  مشــتریان  بــرای  را  آســایش  و 
ــا  ــا آن ه ــود ت ــبب می ش ــه س ــت بلک ــده نیس ــا آزاردهن ــه تنه ن
رفاهــی  ملزومــات  تمــام  پیش بینــی  از  آســوده  خیالــی  بــا 

بپردازنــد. هم چنان کــه در  بــازار  بــه خریــد در  و آسایشــی، 
خ  بســیاری از مجتمع هــای تجــاری بــزرگ دنیــا ایــن اتفــاق ر
نــگاه زیبایی شناســانه به چنیــن  داده و ســلیقه مــردم در 
کــرده  کــه ذکــر شــد، تغییــر  ســقف هایی، به همــان دالیلــی 

اســت.
در  گریلــی  یــا  مشــبک  ســقف های  اطلــس  بــازار  بــزرگ  در 
از معمــاری مــدرن و همگام ســازی هنــر  راســتای تبعیــت 
و تکنولــوژی بــه کار رفتــه اســت تــا ضمــن حفــظ زیبایــی، 
ــد.  ــته باش ــی داش ــوه پررنگ ــز، جل ــقف نی ــردی س کارب ــه  جنب
بــازار به دلیــل پرهیــز از یکنواختــی و ایجــاد  البتــه در ایــن 
بــه کار  نــوع ســقف  ایــن  از  تنــوع، در بخش هــای مختلــف 
کــه مکــث بیشــتری  رفتــه اســت. به طــور مثــال در ویدهــا 
کنــاف در ســقف اســتفاده  از ســوی مشــتریان وجــو دارد از 
نــوع  حتــی  و  رنــگ  ح،  طــر در  هم چنیــن  و  شده اســت 
ــده  گردی ــل  ــاوت عم ــی متف گریل ــقف های  ــنایی ایــن س روش
داشــته  بیشــتری  بصــری  جذابیت هــای  کار  حاصــل  تــا 
بــزرگ  ولــی هم چنــان ماهیــت طراحــی ســقف در  باشــد. 
بــازار اطلــس، ایجــاد ارتبــاط مناســب و مؤثــر بیــن فضــای 

بــازار و تأسیســات بــه کار رفتــه در ســقف آن اســت.
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کار کسبو تأثیراخالقدرعملکرد

یادگار همیشگی تجارت
مترجم: مهدخت صفرلی

کثــر           برخــی معتقدنــد تنهــا هــدف شــرکت ها، بــه حدا
کــه  رســاندن ســود و تمرکــز بــرروی مســئولیت هایی اســت 
گــذار شــده اســت. راه هــای مختلفــی را می تــوان  بــه آنــان وا
گرفــت. از شــیوه های  بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور در نظــر 
کیفیــت  و  مناســب  قیمــت  تــا  گرفتــه  تبلیغاتــی  مختلــف 
بــه ســود  بــرای رســیدن  مرغــوب، همــه می تواننــد راهــی 
کــه  بیشــتر باشــند. امــا راه مناســب دیگــری نیــز وجــود دارد 
کــه آن را بــا  نتیجــه ای مســتدام و همیشــگی دارد؛ روشــی 

کار می شناســیم. کســب و  نــام اخــاق 
کســب  شــرکت ها می تواننــد بــا پیــروی از اصــول اخاقــی در 
رســانه های  بــر  عــاوه  باشــند.  داشــته  درآمــد  نیــز  کار  و 
ــهرت  ــی و ش ــم در معرف ــل مه ــک عام ــوان ی ــی به عن اجتماع
کار، رعایــت اصــول اخاقــی نیــز باعــث می شــود  کســب و  یــک 
ــا وفــاداری مشــتریان افزایــش یافتــه و در نهایــت فــروش و  ت

ســود ســیر صعــودی داشــته باشــد. 
کار،  کســب و  هم چنیــن رعایــت اصــول اخاقــی خــوب در 
کاهــش هزینه هــای  کارکنــان و  تغییــر در بازدهــی و عملکــرد 
کار  کســب و  بــه همــراه دارد. اخــاق در  نیــز  را  اســتخدام 
افزایــش  هــم  آینده نگــر  کارمنــدان  بــرای  را  آن  جذابیــت 
کارمنــدان نیــز رو بــه  می دهــد و در همیــن راســتا بهــره وری 
کار خــود  رشــد خواهــد بــود چنان کــه باعــث می شــود تــا بــه 

گیرنــد. کننــد و پــس از آن مــورد تشــویق قــرار  افتخــار 

برخوردریشهای

پیــش از تحــوالت اجتماعــی در دهــه 1960، اصــول اخاقــی 
کار  و  کســب  دنیــای  در  اجتماعــی  مســئولیت های  و 
امــا و به ویــژه  از آن دوره  پــس  جایگاهــی نداشــته اســت. 
در  کار  و  کســب  اخاقــی  اصــول  تدریــس   1970 دهــه  در 
مــدارس آغــاز شــد؛ بــه طوری کــه طبــق نظرســنجی انجــام 
شــده توســط Hoffman و Moore در ســال 1982، بیــش از 
پانصــد مدرســه در آن ســال ها بــه ایــن موضــوع پرداختــه و 
کار را تدریــس نموده انــد. آمــاری  کســب و  اصــول اخاقــی 
کار  کــه نشــان از اهمیــت بــاالی رعایــت اصــول اخاقــی در 

تجــارت دارد. و 

الزامبهرعایتقانونطالیی

بایــد در راســتای قوانیــن  کار  کســب و  اصــول اخاقــی در 
دوســت  کــه  همان گونــه  بــه  دیگــران  »بــا  باشــد:  طایــی 
عبــارت  ایــن  کنیــد.«  رفتــار  شــود،  رفتــار  شــما  بــا  داریــد 
آن  بــه  تاریــخ  طــول  در  بــزرگان  از  بســیاری  کــه  بی نظیــر، 
ــه پــول در  ک ــژه در تجــارت  ــه وی ــد، ب کرده ان اشــاره و توصیــه 
آن حضــور دارد، از اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت و نــه 

کار  کســب و  تنهــا دلیلــی بــرای حــذف اصــول اخاقــی در 
شــرکت ها وجــود نــدارد، بلکــه بایــد نگاهــی جدی تــر نیــز بــه 
آن داشــته باشــیم. شــرکت ها، مجموعه هــا و فروشــگاه ها 
ــی  ــول اخاق ــه اص ــد ب ــد پایبن ــود بای ــاری خ ــات تج در تعام
کــه معاملــه منصفانــه و دارای مزایــا بــرای  باشــند، به طــوری 
هــر دو طــرف به همــراه داشــته باشــد و طرفیــن مــورد احتــرام 

یکدیگــر قرارگیرنــد.

گردش اخالقیدر

از  کار  و  کســب  مجموعــه  و  ســازمان  یــک  در  صداقــت 
کار  کســب و  گــر در یــک  جایــگاه باالیــی برخــوردار اســت. ا
ــه  ــز ب ــنل نی ــروی از آن پرس ــه پی ــته و ب ــت نداش ــر صداق مدی
ایــن موضــوع توجــه نداشــته باشــند، ســطوح مدیریتــی زیــر 
ســوال رفتــه و اصــول اخاقــی در آن مجموعــه هرگــز اجرایــی 

نخواهــد شــد.
کار و ســازمان دســت بــه دســت  کســب و  ایــن اصــول در یــک 
ــه عملکــرد اصــول اخاقــی تنهــا وابســته  ک می چرخــد. چــرا 
کار نیســت، بلکــه نحــوه  کســب و  بــه مدیــران و صاحبــان 
ارتبــاط پرســنل بــا یکدیگــر نیــز بــر ایــن موضــوع تأثیرگــذار 
کــه ایــن اصــول در تمــام  خواهــد بــود. بنابرایــن الزم اســت 

ــداوم داشــته باشــد. ــوده و ت کار جــاری ب ســطوح 
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یککارمندغیرقابلاعتماد
باعثمیشودتاشما

همیشهدرحالتشکو
تردیدباشیدوبالعکس،

کارمندقابلاعتمادباعث
ایجادامنیتخواهدشد
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صداقتدرسازماناز
مهمترینپارامترهای

اصولاخالقیاست.هر
کارو فرددریککسبو
کند یاسازمانبایدتالش
تاسطحاخالقیخودرابه
باالترینحدممکنبرساند

اصولاخالقیدرتصمیمگیری

بایــد  شــما  کار،  و  کســب  یــک  صاحــب  و  مدیــر  به عنــوان 
تصمیم گیری هــای متعــددی را انجــام دهیــد و در نتیجــه 
عملکــرد افــراد تحــت تأثیــر تصمیــم شــما خواهــد بــود. در 
همیــن راســتا بایــد بکوشــید تــا در تصمیم هــای خــود اصــول 
کنیــد. تمــام تصمیمــات  اخاقــی را بــه دقــت رعایــت و حفــظ 
کــه ایــن تصمیمات  شــما بایــد ارزیابــی شــوند؛ به ویــژه زمانــی 
در خصــوص پرســنل و همــکاران اســت. تمــام تصمیمــات 
بــوده و هیچ گونــه نظــر شــخصی در پروســه  بایــد عادالنــه 

تصمیم گیــری دخــل و تصرفــی نداشــته باشــد.

اهدافوسیاستها

اصــول  پارامترهــای  مهم تریــن  از  ســازمان  در  صداقــت 

کار و یــا ســازمان  کســب و  اخاقــی اســت. هــر فــرد در یــک 
کنــد تــا ســطح اخاقــی خــود را بــه باالتریــن حــد  بایــد تــاش 
ــا قوانیــن،  ممکــن برســاند. ایــن موضــوع رابطــه مســتقیم ب
سیاســت و انتظــارات یــک ســازمان از پرســنل خــود دارد. 
از  مجموعــه ای  دارای  بایــد  شــما  کار  و  کســب  بنابرایــن 
اصــول  زمانی کــه  به ویــژه  باشــد؛  سیاســت ها  و  اهــداف 
ــه  ک ــد  ــد بدانن ــان بای کارکن ــنل و  ــت. پرس کار اس ــی در  اخاق
کار شــما در راســتای باالتریــن اســتانداردها عمــل  کســب و 
کار قابــل  می کنــد. بــا تعییــن آن کــه چــه چیــزی در محــل 
می توانیــد  اســت،  قبــول  قابــل  غیــر  چیــزی  چــه  و  قبــول 
کنیــد.  به راحتــی مــوارد غیــر اصولــی و غیــر اخاقــی را حــذف 
ــد  ــواره م ــد هم ــه بای ک ــت  ــی اس ــن نکات ــی از مهم تری ــن یک ای
کار  کســب و  کــه در هــر شــرایطی  نظــر داشــته باشــید، چــرا 
زمانــی  در  حتــی  باشــد.  اخاقــی  اصــول  پیــرو  بایــد  شــما 
ســیر  یــا  و  بمانیــد  عقــب  رقبای تــان  از  اســت  ممکــن  کــه 

نزولــی داشــته باشــید. ایــن مســأله حتــی بایــد در جریــان 
رقابت هــای درون ســازمانی بیــن پرســنل نیــز رعایــت شــود. 
یــک  پرســنل  یــا  و  ســازمان ها  میــان  رقابتــی  شــرایط  در 
کیــد بــر رعایــت اصــول اخاقــی  ســازمان، بایــد همیشــه تأ
کارمنــد در  گــر دو  ا وجــود داشــته باشــد. به عنــوان مثــال 
جایــگاه  و  کــرده  رقابــت  یک دیگــر  بــا  کــه  هســتند  تــاش 
خــود را افزایــش دهنــد امــا از رفتــار غیــر اخاقــی اســتفاده 
در  یکپارچگــی  تــا  برخــورد شــود  آن هــا  بــا  بایــد  می کننــد، 

گــردد. اصــول رفتــاری ایجــاد 

مزیتهمکارانبااخالق

هســتید،  کار  و  کســب  صاحــب  کــه  فــردی  به عنــوان 
اخاقــی  شــخصیت  و  مناســب  روحیــه  بــا  افــراد  حضــور 
خــوب ضــروری بــوده و از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. 
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کار  کســب و  کــه ایــن موضــوع باعــث رشــد ســازمان و  چــرا 
ــد  ــرای شناســایی شــخصیت اخاقــی، شــما بای می شــود. ب
تصمیمــات  بدانیــد.  را  اخاقــی  اصــول  قوانیــن  و  قواعــد 
تأثیــر  کار می توانــد  کســب و  یــک  یــا همــکاران در  و  شــما 
ایجــاد و توســعه  بــرای  یــا منفــی داشــته باشــد.  مثبــت و 
شــخصیت اخاقــی خــوب بایــد تمــام مــوارد و عواقــب ناشــی 
کــرد و در نتیجــه  از داشــتن اخــاق بــد را تجزیــه و تحلیــل 

داد. انجــام  اصولــی  و  درســت  برنامه ریــزی  آن، 

مستحکممثلاعتماد

کارمندانتــان وجــود نداشــته باشــد،  گــر اعتمــاد بیــن شــما و  ا
خ خواهــد داد.  ســوء تفاهم و در نتیجــه عــدم اطمینــان ر
تــا شــما  باعــث می شــود  اعتمــاد  قابــل  غیــر  کارمنــد  یــک 
بالعکــس،  و  باشــید  تردیــد  و  شــک  حالــت  در  همیشــه 

کارمنــد قابــل اعتمــاد باعــث ایجــاد امنیــت خواهــد شــد. 
کــه  کارمنــد در رابطــه بــا روشــی  گــر یــک  به عنــوان مثــال ا
گرفتــه اســت بــه شــما دروغ  کار  بــرای اتمــام یــک پروســه بــه 
دارای  او  کــه  فهمیــد  خواهیــد  نهایــت  در  شــما  بگویــد، 
شــخصیت غیــر قابــل اعتمــاد می باشــد. همیــن روال دربــاره 
ــد  ــر یــک مشــتری نتوان گ مشــتریان شــما نیــز وجــود دارد و ا
کنــد، دیگــر مخاطــب شــما و محصوالتتــان  بــه شــما اعتمــاد 

نخواهــد بــود.

مشتریانیهمیشگی

کار شــما وســیله ای بــرای امــرار معــاش شماســت  کســب و   
و مشــتریان نیــز شــما را در ایــن مســیر همراهــی می کننــد. 
گــر شــما بــا شــخصیت و اخــاق خــوب خــود باعــث جــذب  ا
ــه  ــاره ب ــد ب ــا چن ــه آن ه ک ــود  ــث می ش ــوید، باع ــتریان ش مش

کــرده و تبدیــل بــه مشــتری وفــادار شــوند.  شــما مراجعــه 
دارای  بایــد  نیــز  شــما  پرســنل  و  همــکاران  هم چنیــن 
ــر شــخصیت  گ ــه ا ک شــخصیت اخاقــی خــوب باشــند. چــرا 
اخاقــی مدیــر مجموعــه خــوب باشــد امــا پرســنل آن، دارای 
شــخصیتی غیــر قابــل اعتمــاد باشــند، مشــتریان به ســختی 
گــر شــرایط بــه نحــوی  بــه شــما اعتمــاد خواهنــد نمــود. پــس ا
کــه اعتمــاد و وفــاداری بین پرســنل و همــکاران ایجاد  باشــد 
شــود، باعــث می شــود تــا مشــتریان نیــز وفــادار محصــوالت و 

گردنــد.   خدمــات شــما 
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میزبــان  بازاراطلــس  بــزرگ  شــهریور،   10 چهارشــنبه      
عرصــه  در  بــزرگ  اتفاقاتــی  مقدمــه  کــه  بــود  رویــدادی 
طبقــه  در  بــود.  خواهــد  کشــور  در  کــز   مرا از  بهره بــرداری 
بــازار، هنرمنــدان شــاخص در حــوزه هنــر  منهــای 2 ایــن 
را  خــود  اولیــه  ح هــای  طر ایــران،  و  مشــهد  محیطــی 
لــوازم  و  جهیزیــه  خریــد  مرکــز  جامع تریــن  در  اجــرا  بــرای 
ــران  ــره و ســایر مدی ــد. هیئــت مدی کردن ــه  کشــور ارائ منــزل 
کــه توضیحــات  تابــان، مخاطبانــی بودنــد  المــاس  ارشــد 
هنرمنــدان را یــک بــه یــک دربــاره آثارشــان، طــی بازدیــدی 
انتخــاب،  از  پــس  و  نهایــت  در  تــا  شــنیدند  ســاعته،  دو 

شــوند.  مشــخص  اجــرا  بــرای  ح هــا  طر

ایجادتنوعوحسصمیمیت

»پیش بینــی انتظــارات و تأمیــن خواســته های مشــتریان 
از  یکــی  همــواره  مشــتریان«  »مشــتری  آن  از  فراتــر  و 
تابــان  المــاس  شــرکت  مدیــران  دغدغه هــای  اصلی تریــن 
کیــش و بــزرگ بــازار اطلــس بــه شــمار مــی رود. از ایــن رو، 
ایجــاد تنــوع در محیــط مرکــز خریــد و القــاء حــس صمیمیــت 
محیــط  و  مخاطبــان  متقابــل  ارتبــاط  و  ایجــاد  و  بصــری 
بــزرگ  پــروژه  تکمیــل  برنامه ریزی هــای  در  بــازار  فیزیکــی 
می آیــد.«  شــمار  بــه  اصلــی  اولویت هــای  از  اطلــس  بــازار 
نظــر  تابــان،  المــاس  بهره بــرداری  مدیــر  امانــی،  میثــم 

ــرده و  ک ــاز  ــارات آغ ــا ایــن عب ــداد را ب ــون ایــن روی ــود پیرام خ
می افزایــد: »بــا توجــه بــه تنــوع ســطح مخاطبــان نهایــی 
بــزرگ بــازار اطلــس و وجــود ترکیب هــای مختلــف ســطوح 
فرهنگــی و جمعیتــی، بهره گیــری از هنــر محیطــی در ایــن 
مــورد  اصلــی  ارزش هــای  از  یکــی  به عنــوان  عظیــم  پــروژه 
کــه امــروز ثمــره آن،  گرفــت  تصویــب و در فراینــد اجــرا قــرار 
بهره گیــری از حضــور هنرمنــدان شــاخص هنــر محیطــی در 
اســتان خراســان رضــوی، بــه عنــوان یکــی از اســتان های 
پیشــرو در هنــر محیطــی و شــهری اســت. در آینــده بــزرگ 
ــر تأمیــن نیازهــای مشــتریان در حــوزه  ــازار اطلــس عــاوه ب ب
ــوازم منــزل، بــه عنــوان یکــی از مقاصــد  ــا ل صنــوف مرتبــط ب
کشــور حرف هــای  کــز تجــاری  هنــر فرهنگــی نیــز در حــوزه مرا
ــه از نشــانه های آن،  ک گفتــن خواهــد داشــت  ــرای  ــادی ب زی
حضــور جــدی هنرمنــدان عرصــه هنــر محیطــی در فــاز اول 
ح اســت و پــس از آن ورود بــه مرحلــه اجــرا و  انتخــاب طــر
فعالیت هــای اجرائــی ایــن هنرمنــدان و تکمیــل و نصــب آثــار 
گی هــای  کــه هــر یــک از آن هــا ویژ در مجموعــه خواهــد بــود 
منحصــر بــه فــردی را بــه بــزرگ بــازار اطلــس خواهــد افــزود.«

استفادهازظرفیتهنرمندان

دکتــر زهــرا احمدیــان، مشــاور هنــری بــزرگ بــازار اطلــس، 
کــرده  از ابتــدای شــکل گیری ایــن ایــده پروســه را راهبــری 

کســی بهتــر از ایشــان بــرای آشــنایی بــا جزئیــات  اســت و چــه 
هنرمنــدان  از  نفــر   20 »حــدود  بــزرگ:  کار  ایــن  زوایــای  و 
ح  طــر ایــن  در  محیطــی  هنــر  حــوزه  در  کشــور  شــاخص 
مطالعاتــی  کار  ســاعت   250 از  بیــش  و  کردنــد  همــکاری 
کار بــه ایــن مرحلــه رســیده  تــا  و تحقیقاتــی انجــام شــده 
پــان  و  شــد  بررســی  و  مطالعــه  پــروژه،  شــرایط  اســت. 
کردیــم. بــرای ایــن  کار ایــن را در  کار را مشــخص  گرافیکــی 
کــه وقتــی یــک مشــتری در بــازار تــردد می کنــد  گرفتیــم  نظــر 
را  مناطــق  ایــن  و  دارد  اســتراحت  و  توقــف  بــه  نیــاز  کجــا 
کردیــم. ایــن نقــاط همــان جاهایــی هســتند  گــذاری  نقطــه 
ح هــا، المان هــا و آثــار فاخــر هنــری را  کــه مــا بنــا داریــم طر
ــاره نحــوه دســته بندی  کنیــم.« وی درب جانمایــی و نصــب 
مخاطبــان و ارائــه آثــار توســط هنرمنــدان نیــز حرف هایــی 
را  مخاطبــان  انــواع  طراحی هــا  »در  داشــت:  شــنیدنی 
ویــژه  طراحــی  طیــف  هــر  بــرای  تــا  کردیــم  دســته بندی 
و نوجوانــان، زوج هــای جــوان،  کــودکان  باشــیم.  داشــته 
پــدر و مادرهــا و تقســیم بندی هایی از ایــن دســت مدنظــر 
مــا در طراحــی بــوده اســت. بــرای ایــن منظــور، فرصتــی ســه 
کــه  هفتــه ای بــه طراحــان داده شــد تــا بــر اســاس پانــی 
کــرده و ارائــه  ح هــای اولیــه خــود را آمــاده  اشــاره شــد، طر
کــه امــروز در ایــن برنامــه  کــه نتیجــه، آن چیــزی اســت  کننــد 
می بینیــد. امــروز هنرمنــدان ایده هــای خــود را ارائــه و مزایــا 
و دالیــل خــود را پیرامــون طراحیشــان بیــان می کننــد تــا در 

برگزاریمراسممعرفیاولیهطرحهایهنریبزرگبازاراطلس

هنـر و بـازاری متفاوت
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امروزهنرمندان
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ارائهومزایاودالیل
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شده،طرحهای

برگزیدهبرایکاردر
بزرگبازاراطلس

انتخابشوند

ح هــای منتخــب  نهایــت از بیــن ایــن آثــار ارائــه شــده، طر
گیرنــد.« کار قــرار  بــرای اجــرا در بــزرگ بــازار اطلــس در دســتور 
کــه  ــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد  ــان در ادامــه ب دکتــر احمدی
بــرای اســتفاده بهتــر از ظرفیــت هنرمنــدان، چــه تمهیــدی 
گرافیکــی مــا، 135 نقطــه بــرای  اندیشــیده اند: »در طراحــی 
کنــار  به کارگیــری هنــر محیطــی پیش بینــی شــده اســت. در 
این هــا 11 حجــم در داخــل و دو حجــم در بیــرون از پــروژه 
جانمایــی شــده اســت و غیــر از ایــن ســه ویــد مرکــزی بــزرگ 
گرفتــه شــده  ــر محیطــی در نظــر  ــرای هن ــز  ب ــازار اطلــس نی ب

هنرمنــدان  ظرفیــت  از  بهتــر  اســتفاده  بــرای  مــا  اســت. 
کردیــم. در فــاز نخســت اولویــت  کار را فازبنــدی  شــاخص، 
کــه ســریعتر  کانترهــا دادیــم  کس هــا و  را بــه مبلمــان، فــاور با
کار را نیــز بــه حجم هــا اختصــاص  راه انــدازی شــوند. فــاز دوم 
گرفتــه و فرصــت  داده ایــم تــا تمرکــز بیشــتری روی آن صــورت 
داشــته  وجــود  خــوب  اجــرای  و  طراحــی  بــرای  مناســب 
باشــد.« و در پایــان حرفــی از مانــدگاری به میــان می آیــد: 
مانــدگاری  میــزان  و  کیفیــت  طرحهــا  ایــن  دیگــر  گــی  »ویژ

بــاالی آن هاســت.«

درانتظاربازاریمتفاوت
ــه تاریکــی  گذشــته و هــوا آرام آرام رو ب ســاعت از 7 بعدازظهــر 
کــه مراســم ارائــه اولیــه آثــار هنــری بــه پایــان می رســد  مــی رود 
کــه  انتخابــی  می ماننــد.  انتخــاب  انتظــار  در  طرح هــا  و 
کشــور را در عرصــه  نتیجــه اش بی تردیــد، متفاوت تریــن بــازار 
کــرد.  کار معرفــی خواهــد  کســب و  به کارگیــری هنــر در فضــای 
گشــایش بــزرگ  حــاال و در حالــی  کــه بیــش از پیــش بــه زمــان 
بــازار اطلــس نزدیــک می شــویم، قــرار اســت هنــر بــا حضــور در 

ــد. دل فضاهــای تجــاری، روزگار نویــن بازارهــا را رقــم بزن
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کــه شــنونده صــرف باشــند. حــاال آن هــا بــا رســانه تعامــل می کننــد،              مخاطبــان رســانه ها دیگــر آن افــرادی نیســتند 
کــدام رســانه ای بــرای خــود دارنــد. چنیــن رویکــردی به ویــژه شــرایط  بــرای هــر مطلبــی نظــر می دهنــد و حتــی فراتــر از ایــن، هــر 
کــه در عصــر انفجــار اطاعــات، مخاطبــان هــر  خاصــی بــرای مخاطبــان مجموعه هــای تجــاری به وجــود آورده اســت چــرا 
کــه در شــبکه ها و رســانه های اجتماعــی  مجموعــه ای، هــر لحظــه در معــرض حجــم باالیــی از اطاعــات هســتند. داده هایــی 
کم نظیــر منتشــر می شــوند  کــه بــا ســرعتی  بــه شــکلی مســتمر در حــال انتشــار اســت. در چنیــن فضــای داد و ســتد محتواهایــی 

ارتبــاط  یــک  می گیرنــد،  بازخــورد  زمــان،  کوتاه تریــن  در  و 
مســتقیم و دو طرفــه بــا مخاطــب، می توانــد فرصتــی مغتنــم 
کنــد تــا در هــر لحظــه، بازخوردهــا  را بــرای شــرکت ها فراهــم 
را  خــود  شــرکت  تجــارت  بــه  مربــوط  عکس العمل هــای  و 

کننــد.  دریافــت 

اهمیتحضوردرفضایمجازیبرایمجموعههایتجاری

گفتــنازطریــقرســانهراداشــتند.ارتباطــی گارعــوضشــدهاســت.زمانــیعــدهایمحــدودامــکانســخن روز
کــهدرآنبرخــیحــرفمیزدنــدوبســیاریفقــطمیشــنیدندوراهــیبــرایاظهــارنظــرنداشــتند یــکســویه
گارعــوضشــدهاســت. امــاروز مگــرآنکــهدرصــورتعــدمرضایــت،دیگــرازآنرســانهاســتفادهنکننــد.حــاال

حتــیرســانههانیــزتغییــرشــکلدادهانــد.
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درکیبهترازمشتریان

ایجــاد  خوبــی  بــه  را  فرصــت  ایــن  اجتماعــی  رســانه های 
در  نظــر  تبــادل  طریــق  از  افــراد  میــان  ارتبــاط  می کننــد. 
مخاطبــان  تــا  می شــود  باعــث  اجتماعــی  رســانه های 
ــد تجــاری شــرکت آشــناتر شــده و هم چنیــن،  ــا برن هــدف، ب
کــه مخاطــب احســاس  موانــع ارتباطــی برطــرف شــود چرا
نمی کنــد شــرکت بــه او به عنــوان ابــزار یــک فــروش بالقــوه 
می نگــرد، بلکــه بــه ایــن بــاور می رســد در تعامــل بــا ایــن 
کــرده و نظراتــش  برنــد جایــگاه همراهــی و مشــاوره پیــدا 
پیرامــون برنــد مــورد عاقــه اش، شــنیده شــده و چــه بســا 
ــت  ــری اس ــت بی نظی ــن فرص ــت. ای ــده اس ــه ش گرفت کار  ــه  ب

دنیــای  اختیــار  در  اجتماعــی  شــبکه های  و  رســانه ها  کــه 
تجــارت قــرار داده اســت. رســانه های اجتماعــی در اقصــی 
نقــاط جهــان بــه ســرعت در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک 
امــکان  آن هــا  بــه  و  هســتند  شــرکت ها  در  جدیــد  نیــروی 
دســت  مشتریان شــان  از  بهتــری  درک  بــه  تــا  می دهنــد 
کــه  همان طــور  اجتماعــی  رســانه های  واقــع،  در  یابنــد. 
فرصتــی جدیــد را بــرای برقــراری ارتبــاط فراهــم می کننــد، 
بــه تغییــر تفکــر در روش هــای بازاریابــی و ارزیابــی موفقیــت 

شــده اند. منجــر 
رســانه های  در  مؤثــر  و  فعــال  حضــوری  کــه  شــرکت هایی 
کانال هــای ارتباطــی متعــدد  اجتماعــی دارنــد، نــه تنهــا بــه 
ــی  ــرای ارزیاب ــد را ب ــی جدی ــه معیارهای ــد بلک ــت می یابن دس

تأثیــر پیــام خــود خلــق می کننــد و از ابــزاری نویــن بــرای درک 
بهتــر چگونگــی برقــراری ارتبــاط و تبــادل نظــر بــا مشــتریان، 
آینــده،  کارمنــدان و شــرکای خــود اســتفاده می کننــد. در 
شــرکت هایی در اســتفاده از رســانه های اجتماعــی موفــق 

کننــد. کــه بتواننــد چنیــن ارتباطــی را برقــرار  هســتند 

کوسیستمنوینارتباطی ا

بــا ورود  اینترنت بــه  بخش هــای  مختلــف زندگــی انســان ها و 
گســترش ابزارهــای ارتباطــی از طریــق شــبکه جهانــی، شــکل 
تــازه ای از روابط اجتماعــی بدســت آمده اســت. شــبکه های  
اجتماعــی  ایــده ای  بــود  کــه  می توانســت  تمامــی ابزارهــای 
ســهل الوصول  و  کاربرپســند  در بســته ای  را    رســانه ای 
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کوسیستمارتباطی دراینا
نوین،مجموعههایتجاریو

واحدروابطعمومیآنها،دیگر
بهروالگذشتهصاحبرسانه
کنندهانحصاریارتباط وایجاد
نیستندبلکهبهیکیازبازیگران
محیطجدیدتبادلاطالعات

بدلشدهاند

ارایــه  شــکل  فــرم،  ایــن  در  دهــد.  اختیــار  افــراد  قــرار   در  
ــن   ــود. ای ــد  ب ــدود خواه ــری  و  نامح ــه،  بص ــات خاقان  اطاع
ــا   ــه م ــای  روزان ــی  از عادت ه ــه  بخش ــت  ب ــن  اینترن ــکل  نوی ش
تبدیــل  شــده اســت. اینترنــت و بــه ویــژه محیــط ارتباطــات 
نامشــخص،  بی نهایت هــای  بــا  گســترده  شــبکه های 
کارهــای امــروز آفریــده  کســب و  کوسیســتم جدیــدی بــرای  ا
کار امــروز تبدیــل  کســب و  و بــه شــاه راهی اصلــی در دنیــای 
گســتره ای از ارتباطــات  شــده اســت. محیطــی هوشــمند بــا 
گســترده از نــوع  بی شــمار و ظرفیــت مشــارکت بی نهایــت 
ــرون  کلیــه ســطوح ارتباطــات درون و ب کــرات، همــه در  مذا
کوسیســتم ارتباطــی  کــرده اســت. در ایــن ا ســازمانی ظهــور 
عمومــی  روابــط  واحــد  و  تجــاری  مجموعه هــای  نویــن، 
ایجــاد  و  رســانه  صاحــب  گذشــته  روال  بــه  دیگــر  آن هــا، 
کننــده انحصــاری ارتبــاط نیســتند بلکــه بــه یکــی از بازیگــران 
محیــط جدیــد تبــادل اطاعــات بــدل شــده اند. محیطــی 

کــه حــاال مخاطبــان نیــز در آن مجالــی بــرای حــرف زدن، 
در  رســانه ای  تولیــد محتــوای  و حتــی  کــردن  نظــر  اظهــار 
ــور  ــی حض ــن فضای ــه در چنی ک ــه ای  ــد. مجموع ــار دارن اختی
کنــد،  نداشــته و یــا بــه شــکلی منفعــل و ســنتی بــا آن برخــورد 

بی تردیــد بازنــده خواهــد بــود.

فرصتیبرایهوشاجتماعی

شــرکت های  و  ســازمان ها  بهره گیــری  از  عمــده ای  بخــش 
برندینــگ  راســتای  در  اجتماعــی  شــبکه های  از  بــزرگ 
محصــوالت  یــا  و  خدمــات  کاال،  شــرکت،  ســازمان،  بــرای 
آن هــا مــورد بهره بــرداری قــرار می گیــرد. بــر اســاس نمــودار 
امــروز«،   اجتماعــی  »شــبکه های  موسســه  تحقیقاتــی 
71.8  درصــد شــرکت ها و ســازمان های بــزرگ جهــان، در 
برندینــگ خــود از شــبکه های اجتماعــی بهــره می گیرنــد. 
بــزرگ در  کــه نام هــای تجــاری  ایــن آمــار نشــان می دهــد 

ــا تغییــرات  ــوده و در مواجهــه ب ــا چــه حــد منعطــف ب ــا ت دنی
ســریع دنیــای مــدرن، چــه انعطاف پذیــری باالیــی از خــود 
و  مجــازی  فضــای  در  جــدی  حضــور  می دهنــد.  نشــان 
کــه قابلیــت نقــد شــدن از ســوی  ایجــاد ارتبــاط در فضایــی 
ایــن  بــاالی  تــوان  از  نشــان  دارد،  وجــود  آن  در  مخاطــب 
ــا  ــرات دارد. آن ه ــا تغیی ــازگاری ب ــزرگ در س ــای ب مجموعه ه
البتــه از روشــی نویــن در تولیــد محتــوا بــرای ایــن فضــای 
شــده  گســترده تر  ســبب  کــه  می کننــد  اســتفاده  جدیــد 
کــه از آن بــا نــام  بــازار تجــارت آن هــا می شــود. در ایــن روش 
بازاریابــی محتــوا یــاد می کننــد، بــه جــای عرضــه تهاجمــی 
ــه  ــت را ب کیفی ــا  ــات ب ــا اطاع ــات، آن ه ــا خدم ــوالت ی محص
کــه آن هــا را هوشــمندتر   مخاطبــان خــود تحویــل می دهنــد 
شــیوه  اجتماعــی،  عمومــی  روابــط  در  کــه  چــرا  می کنــد 
ارتبــاط و مدیریــت افــکار عمومــی فراتــر از ضریــب هوشــی 
اجتماعــی  هــوش  از  ســخن  و  اســت  هیجانــی  هــوش  و 

شرکتهاییکهحضوریفعالومؤثر
دررسانههایاجتماعیدارند،نه
تنهابهکانالهایارتباطیمتعدد
دستمییابندبلکهمعیارهایی

جدیدرابرایارزیابیتأثیرپیامخود
خلقمیکنندوازابزارینوینبرای
درکبهترچگونگیبرقراریارتباطو
کارمندانو تبادلنظربامشتریان،

شرکایخوداستفادهمیکنند
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منظــور  بــه  نویــن  رویکــردی  کــه  می شــود  ح  مطــر  )SQ(
مخاطبــان  بــا  مناســب  تعامــل  و  مؤثــر  ارتبــاط  برقــراری 
اســت. هــوش اجتماعــی بــه مجموعــه ای از قابلیت هــای 
کــه مهارت هایــی ماننــد  گفتــه می شــود  فــردی در اجتمــاع 
روابــط  مســائل،  حــل  بــرای  کــره  مذا گــروه،  ســازماندهی 
بــر می گیــرد.  را در  شــخصی و تجزیــه و تحلیــل اجتماعــی 
مهارت هــای فــوق، عوامــل ضــروری بــر جذبــه جادویــی و 
هــوش  از  کــه  افــرادی  هســتند.  اجتماعــی  موفقیت هــای 
دیگــران  بــا  به راحتــی  برخوردارنــد،  خوبــی  اجتماعــی 
کنش هــای مــردم  رابطــه برقــرار می کننــد، احساســات و وا
کــرده و بــه آن جهــت می دهنــد  را بــه خوبــی پیش بینــی 
کــه همــه  و مشــاجرات را حــل و فصــل می کننــد. افــرادی 
دوســت دارنــد بــا آن هــا باشــند. چــون رفتارشــان دلگــرم 
ــای  ــزرگ در فض ــای ب ــت. برنده ــش اس ــه بخ ــده و روحی کنن
مجــازی، تــاش می کننــد تــا چنیــن چهــره ای از خــود نشــان 

دهنــد و در عیــن حــال، فرصــت آن را بــه مخاطبــان خــود 
نیــز بدهنــد.

مزایایحضوردرشبکهاجتماعی
حــول  فعــال  مشــتریان  و  مخاطبــان  از  شــبکه ای  ایجــاد 
بــا هزینــه  کار، شــرکت ها و ســازمان ها  کســب و  ســازمان، 
و  انتقــادات  بازخوردهــا،  انتقــال  شــدن  جــاری  و  انــدک 
نقطــه نظــرات آن هــا بــه روابــط عمومــی، حضــور مخاطبــان 
گســتره جهانــی به عنــوان  و مشــتریان فعــال بی شــمار در 
ــودن  ــدود نب ــی، مح ــط عموم ــات رواب ــرای ارتباط ــی ب فرصت
و  مخاطــب  بــه  ســریع  اطاع رســانی  مــکان،  و  زمــان  در 
کاغــذ در  کمتــر از  نگه داشــت طبیعــت بــه دلیــل اســتفاده 
تولیــدات رســانه ای، مزایــای عمــده حضــور در شــبکه ها و 
رســانه های اجتماعــی بــرای فعــاالن عرصــه تجــارت اســت.
فعالیــت روابــط عمومی هــای نویــن چنیــن مجموعه هایــی 

ــازمان  ــان س ــبکه ای از همراه ــی، ش ــبکه های اجتماع در ش
ــه ضــرورت  ک و شــرکت را فراهــم می ســازد. فضایــی تعاملــی 
اســت  امــروزی  مــدرن  رســانه ای  دنیــای  اجتناب ناپذیــر 
کاری یــک مجموعــه تجــاری را از لحــاظ  و می توانــد بــازار 
کننــده، وســیع تر ســازد.   کیفــی، بــه شــکلی خیــره  کمــی و 
گــرد  گــر ایــن  کــه ا البتــه ایــن را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت 
هــم آوردن مخاطبــان در فضــای مجــازی بــدون اســتراتژی 
ج  کنتــرل خــار از  گیــرد، ممکــن اســت  مشــخصی صــورت 
کار صدمــه  کســب و  بــه منافــع ســازمان و  شــده و حتــی 
کارشناســان و  از  کــه اســتفاده  بزنــد و درســت اینجاســت 

متخصصــان ایــن حــوزه معنــا پیــدا می کنــد.
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کیفیت تــر و عــاری از  کــه بــا             هــوای اطــراف مــا هــر قــدر 
گــرد و غبــار و آلودگی هــا باشــد، احســاس نشــاط، شــادابی و 
پر انــرژی بــودن افزایــش می یابــد و در نتیجــه خلق و خــوی 
بــود.  خواهیــم  شــادتری  انســان های  و  شــده  بهتــر  مــا 
افــراد،  هشــیاری  میــزان  روزانــه  فعالیت هــای  تمامــی  در 
کار، افزایــش راندمــان نیروهــا، تــوان  عملکــرد بهتــر در محــل 
بــه خلــق و  مــوارد مربــوط  و بســیاری  تعامــل و چانه زنــی 
خــو و میــزان حوصلــه افــراد، ارتبــاط مســتقیم بــا شــرایط 
محیطــی،  آیتم هــای  مهم تریــن  از  یکــی  و  دارد  محیطــی 

کافــی اســت. کســیژن  میــزان ا

افزایشبهرهوری
کــه هــوای تــازه بــرای  بررســی های دقیــق  نشــان می دهــد 
بــه  بزرگــی  کمــک  آن  تأمیــن  و  فعالیــت، ضــروری  هرگونــه 
کــرد. ایــن  کاری خواهــد  افزایــش بهــره وری افــراد در ســاعات 
کار و بــازار هــم اثرگــذار بــوده و از دو  کســب و  مهــم در مقولــه 

کمــک می کنــد: ــازار  ــق ب ــه رون طریــق ب
کارآمــدی افــراد شــاغل در فروشــگاه ها  اول از طریــق افزایــش 
ــال آن  ــی و به دنب ــی، خوش خلق کاف ــیژن  کس ــن ا ــا تأمی ــه ب ک
افزایــش صبــر و حوصلــه و رعایــت ادب و حقــوق مصــرف 
کننــده افزایــش یافتــه، برخــورد بــا مشــتری ها بهتــر شــده 
افزایــش  و  مشــتری  درجلــب  پیشــرفت  موجــب  ایــن  و 

جذابیــت بــازار مــورد نظــر خواهــد شــد.
دوم شــرایط محیطــی در هنــگام خریــد بهبــود یافتــه لــذا 
ــازار در  ــوان مانــدن در ب ــر خســته می شــود و ت مشــتری دیرت
جلوگیــری  بی حوصلگــی  و  کافگــی  از  و  یافتــه  افزایــش  او 
بــرای شــنیدن  تحمــل مشــتری  ترتیــب  بدیــن  می شــود. 
کافــی بیــن  توضیحــات فروشــندگان بیشــتر شــده و ارتبــاط 
فروشــنده و خریــدار برقــرار می شــود. در چنیــن شــرایطی، 
بــه  خریــد از روی خســتگی و ناچــاری انجــام نمی شــود و 
در  خریــد  از  لذت بخــش  و  خــوش  خاطــره ای  شــکل  ایــن 

می مانــد. به جــا  وی  ذهــن 

راهیبرایبهتربودن
کــه ســاعت های  مطالعــات پزشــکی نشــان می دهــد افــرادی 
کمبــود هــوای تــازه و در معــرض هــوای  متمــادی در شــرایط 
بیماری هــای  بــروز  احتمــال  می گیرنــد،  قــرار  کم کیفیــت 
ویروســی ومیکروبــی در آن هــا افزایــش چشــمگیری یافتــه و 
کار،  کســیژن در هــوای اتــاق محــل زندگــی یــا محــل  کمبــود ا
موجــب ضعــف سیســتم ایمنــی بــدن شــده  و به دنبــال آن 
گیــر  شــیوع انــواع آنفوالنــزا، ســرماخوردگی و بیماری هــای وا

افزایــش می یابــد.
ســبک  تغذیــه،  نــوع  قبیــل  از  متعــددی  عوامــل  گر چــه  ا
ایــن  از  مــواردی  و  ورزشــی  فعالیت هــای  میــزان  زندگــی، 

دســت بــر روی ســامتی افــراد مؤثــر اســت امــا در تمامــی 
مــوارد، وجــود هــوای تــازه بــرای افــراد از باالتریــن درجــه 
کســیژن  ــازه )ا ــدون هــوای ت ــرا ب اهمیــت برخــوردار اســت زی
نیــز  ســامتی  بــر  مؤثــر  کتورهــای  فا ســایر  رعایــت  کافــی( 

داشــت.  نخواهــد  مطلوبــی  نتیجــه 
بــا توجــه بــه تمامــی مــوارد فــوق و مــوارد بســیار دیگــر، تأمیــن 
کل واحدهــای تجــاری و فضاهــای عمومــی  ــازه در  هــوای ت
کمیتــه  گرفــت و  کار قــرار  پــروژه بــزرگ بــازار اطلــس در دســتور 
فنــی واحــد طراحــی، پــس از برگــزاری جلســات متعــدد در 
ایــن خصــوص روش تأمیــن هــوای تــازه پــروژه را بــه بهتریــن 

نحــو مطلــوب مطالعــه و تصویــب نمودنــد.

اندیشهایفراترازساختوساز

در پــی اخــذ تصمیــم  بــرای تأمیــن هــوای تــازه مــورد نیــاز 
کارشناســی  پــروژه بــزرگ بــازار اطلــس و انجــام مطالعــات 
تأمیــن  شــد  مقــرر  نهایــت  در  مــورد،  ایــن  در  تخصصــی  و 
از  تجــاری  طبقــات  کلیــه  و   Foll Fresh در  تــازه  هــوای 
کــه در مجمــوع  فــرش  فــول  طریــق 13 دســتگاه هواســاز 
بالــغ بــر 223000 فــوت مکعــب در دقیقــه هــوای تــازه تولیــد 
گیــرد وشــبکه توزیــع، هــوای تولیــد شــده را  می کننــد، انجــام 
از اتاق هــای هوا ســاز بــه تمامــی فضاهــای تجــاری منتقــل 

نگاهیبهسیستمهوایتازهدربزرگبازاراطلس

مهندس خلج/نظارت عالیه تأسیسات

ــه ــاب کســیژنشــدهاید،ی ــودا کمب ــاردرروزنفــسعمیــقمیکشــید؟چــراانجامــشمیدهیــد؟دچــار ــدب چن
جایــیخــوشآبوهــوارســیدهومیخواهیــدریههایتــانبیشــترینبهــرهراازایــنهــوایتــازهببــرد؟اصــالتــا
کشــید؟شــایدبــاورشســختباشــدامــابــازار کجــامیشــودنفــس کردهایــدایــنهــوایتــازهرا بــهحــالفکــر

کــهحیــنخریــد،هــوایتــازهرابــهشــماارزانــیمــیدارد. بــزرگتجــاریرامیشناســیم
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ســقف های  تمامــی  در  وســیعی  کانال کشــی  لــذا  نمایــد. 
کاذب و شــفت های نزدیــک بــه اتاق هــای هواســاز، مطابــق 
گردیــد و محــل  نقشــه های طراحــی شــده، ســاخته و نصــب 
نصــب هواســازها مشــخص و آمــاده شــد تــا در زمان مناســب 

عملیــات نصــب و راه انــدازی آن هــا نیــز انجــام شــود.
کانال هــای  تــازه  هــوای  تأمیــن  ویــژه  اهمیــت  به دلیــل 
توزیــع تــا داخــل واحدهــا نیــز بــرده شــد تــا از توزیــع هــوا 
شــرایط  و  شــده  حاصــل  اطمینــان  فضاهــا  تمامــی  در 
گــردد.  تأمیــن  خریــداران  و  فروشــندگان  بــرای  مطلــوب 
وارده  تــازه  هــوای  شــدن  مطبوع تــر  به منظــور  هم چنیــن 
بــه ســاختمان، تمامــی هواســازهای مــورد بحــث مجهــز بــه 
گرمایــش شــدند تــا در فصــول مختلــف  کویــل ســرمایش و 
ســال، دمــای هــوای وارده را بــه حــد مطلــوب برســانند. 
عملکــرد  نیــز،  موضــوع  ایــن  بهتــر  چــه  هــر  کنتــرل  بــرای 
هواســازها تحــت مونیتورینــگ سیســتم BMS  یک پارچــه 

گرفــت. قــرار  ســاختمان 
 هم چنیــن در ســایر فضاهــای غیــر تجــاری  بــه فرا خــور 

بــرای  مختلــف  روش هــای  از  کوچکــی،  و  بزرگــی 
تأمیــن هــوای تــازه مــورد نیــاز فضاهــا اســتفاده 

شــده اســت.
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»اتومیوم«بنایشگفتانگیزبروکسل

کهن  سال اما جذاب
کــهبــرای کســانیبودنــد کــهتمــامشــدوهیتلــردســتازســرجهــانبرداشــت،بلژیکیهــانخســتین جنــگجهانــیدوم
کــهبعــدازجنــگجهانــیدوم برگــزاریجشــنیبــزرگپیشقــدمشــدند.جشــنجهانــیبروکســل،اولیــنجشــنیبــود

کــهجــذابوشــگفتانگیزاســت. برگــزارشــد.ازآنجشــنامــروزبنایــیبــهیــادگارمانــده

کــه بــرای                اتومیــوم)Atomium( ، نــام بنایــی اســت 
جشــن بین المللــی بروکســل در ســال 1958 ســاخته شــد. 
 42 از  بیشــتر  جشــن،  ایــن  برگــزاری  مــاه  شــش  طــول  در 
میلیــون نفــر در مراســم آن شــرکت و از ایــن بنــای یادبــود 
کــه هــم نمــادی از صلــح بــود، هــم  کردنــد؛ بنایــی  دیــدن 
بنــا  ســاخت  اولیــه  ح  طــر فنــاوری؛  پیشــرفت  از  نمــادی 
ــل  ج ایف ــر ــه از ب ــی وارون ــگاه، نمای ــن نمایش ــی ای ــرای برپای ب
 Andre(-»واترکیــن »انــدره  نــام  بــه  معمــاری  ولــی  بــود،  
کــه نمایانگــر  کــرد  Waterkeyn(، ســاخت بنایــی را پیشــنهاد 
کریســتالی از آهــن اســت و 165 بیلیــون برابــر بــزرگ شــده 
کــره فــوالدی  اســت . بنــای اتومیــوم 102 متــر ارتفــاع دارد و 9 
کریســتال آهــن بــه آن متصــل اســت. ســاختمانی  بــه شــکل 
ــی  ــد، خیل ــه نمایــش دربیای ــود فقــط شــش مــاه ب ــرار ب ــه ق ک
زود بــه نمــاد جشــن جهانــی و هم چنیــن نمــادی از هنــر 
و حــاال 58 ســال  تبدیــل شــد  بروکســل  مــدرن  معمــاری 
کــه اول ســاخته  کــه همــان جــا، تقریبــًا همان طــور  اســت 

شــده بــود، ایســتاده و باقــی مانــده اســت. 

باشکوهومتفاوت

کــه در هشــت رأس ایــن ســاختار  ُکره هایــی  کــدام از   قطــر هــر 
مکعــب شــکل قــرار دارنــد، 18 متــر اســت و داخــل آن هــا 
دیگــر  عمومــی  مکان هــای  و  نمایشــگاه  بــرای  تاالرهایــی 
ــرار دارد  ــتورانی ق ــی، رس ــره باالی ُک ــت. در  ــده اس ــاخته ش س
از  کامــل  کــه در آن غــذا می خورنــد، منظــره ای  کســانی  و 
شــهر بروکســل را مقابــل دیــدگان خــود دارنــد. میله هایــی 
لبــه مکعــب  و 12  کــرده  بــه یک دیگــر وصــل  را  کره هــا  کــه 
مرکــز  بــه  را  آن  رأس  هشــت  هــر  و  می آورنــد  وجــود  بــه  را 
کــه  هســتند  سربســته  برقی هایــی  پلــه  می کننــد،  وصــل 

می برنــد. دیگــر  کــره  بــه  کــره ای  از  را  بازدیدکننده هــا 
گذاشــته  کار  در داخل ســتون های عمودی، آسانســورهایی 
می ســاختند،  را  ســاختمان  ایــن  کــه  زمانــی  کــه  شــده 
بــا  می آمدنــد.  به حســاب  پرســرعت  آسانســورهایی 
شــکل  بــاز  امــا  ســاختمان  ایــن  کاربردهــای  همــه  وجــود 
گرفتــه و جلــوه بیشــتری دارد. آن قــدر  ظاهــری اش پیشــی 
کــه مهم تریــن جذابیــت  کــه آدم را بــه ایــن فکــر می انــدازد 

اســت. آن  ایــن ســاختمان، شــکل ظاهــری 
بــه  تعمیــرات  انجــام  بــرای  اتومیــوم  بنــای   ،2004 ســال 
روی عمــوم بســته شــده و مجــددا در هجــده فوریــه 2006 
بازگشــایی شــد. در زمــان بازگشــایی تکه هایــی از قطعــات 
از هزینــه  تأمیــن بخشــی  بــرای  بنــا،  آلومینیومــی قدیمــی 
در  هم چنیــن  شــد.  فروختــه  گردشــگران  بــه  بازســازی 
بــرای  محلــی  و  نمایشــگاه  رســتوران،   بازســازی،  هنــگام 
 Kids( کــودکان  کــروی  هتــل  به عنــوان  کــودکان  بازدیــد 
گرفتــه شــد. اتومیــوم،  sphare Hotel( در ایــن بنــا در نظــر 
یکــی از جاذبه هــای توریســتی مهــم بلژیــک اســت. در ســال 
2008 ایــن بنــا پنجــاه ســاله شــد و برنامه هــای زیــادی بــرای 
به مثــال  گرفتنــد؛  نظــر  در  بنــا  ایــن  تولــد  جشــن  برگــزاری 
کتبــر پنجــاه ســاله  کــه در بیــن ماه هــای آوریــل و ا کســانی 
می شــدند، می توانســتند بــه طــور رایــگان از ایــن بنــا بازدیــد 
کننــد، در حالی کــه بــرای عمــوم مــردم در طــول ســال بــاال 
ــر  ــرای ه ــورو ب ــادل 9 ی ــا، مع ــن بن ــه ای ــن نقط ــا آخری ــن ت رفت

نفــر هزینــه در بــر دارد.
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کاربردهای باوجودهمه
اینساختمانامابازشکل
گرفته ظاهریاشپیشی
وجلوهبیشتریدارد.
کهآدمرابهاین آنقدر

کهمهمترین فکرمیاندازد
جذابیتاینساختمان،

شکلظاهریآناست
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گــذاری واحدهــا در یــک مجتمــع و داشــتن           مقولــه وا
کــه  ایــن  قبیــل  از  ســواالتی  بــرای  مناســب  پاســخ های 
یــک  در  واحدهــا  گــذاری  وا بــرای  زمــان  مناســب ترین 
بــرای  کاندیداهــا  بهتریــن  اســت؟  زمانــی  چــه  مجتمــع 
ــن  ــتند؟ بهتری ــانی هس کس ــه  ــع چ ــای مجتم ــد واحده خری
گــذاری واحدهــای تجــاری چیســت؟ بهره بــرداری  شــیوه وا
از مجتمــع چگونــه بایــد باشــد؟ و مــواردی از ایــن دســت، 
کلیــد  از  پیش تــر  خیلــی  آثــارش  کــه  اســت  تصمیماتــی 
از  پــس  تــا مدت هــا  و  آغــاز شــده  خــوردن ســاخت وســاز  
مجتمــع  یــک  بهره بــرداری  دوران  در  و  ســاخت  پایــان 
تجــاری نیــز ادامــه دارد. مــواردی از ایــن دســت در زمــره 
کــه برندهــای سرشــناس و معتبــر در عرصــه  مــواردی اســت 
ســاخت و ســاز، در نخســتین مراحــل طراحــی یــک پــروژه بــه 
آن فکــر می کننــد، برایــش برنامه ریــزی انجــام می دهنــد و 

می ماننــد. پایبنــد  آن  کاســت  و  بی کــم  اجــرای  بــه 

نیازهایخریدارانعصرمدرن

کــن تجــاری جدیــد  کــز خریــد، پاســاژها و دیگــر اما آن چــه مرا
و  فضاهــا  وجــود  می کنــد  متمایــز  ســنتی  بازارهــای  از  را 
کــز اســت. مطالعــات  ایــن مرا مکان هــای غیــر تجــاری در 
کشــورهای  در  بســیاری  روان شناســی  و  جامعه شناســی 
بــه  مراجعه کننــدگان  رفتــار  خصــوص  در  یافتــه  توســعه 
نتیجــه  اســت.  گرفتــه  صــورت  پاســاژها  و  خریــد  کــز  مرا
کــه بســیاری از  ایــن مطالعــات بیانگــر ایــن موضــوع اســت 
این گونــه  بــه  خریــد  کــردن  بــرای  صرفــا  مراجعه کننــدگان 
اهــداف متفاوتــی  و  انگیزه هــا  و  کــز مراجعــه نمی کننــد  مرا
بــرای اســتفاده از چنیــن فضاهایــی بــرای آنــان وجــود دارد 
کــه خریــد، بخشــی از آن اســت. بــه عبــارت دیگــر بســیاری از 
کنــار خریــد،  کــز تجــاری بــزرگ، در  مراجعه کننــدگان بــه مرا
تفریــح و هم چنیــن امــکان صــرف غــذا و یــا نوشــیدنی را نیــز 
ــش و  ــی آرامش بخ ــا را در فضای ــه این ه ــد و هم ــر دارن مدنظ

زیبــا طلــب می کننــد. بــرآورده ســاختن تمــام ایــن نیازهــای 
در  برنامه ریــزی  همــان  بــه  نیــاز  مــدرن،  عصــر  خریــداران 
در  آن  کاســت  و  بی کــم  اجــرای  و  پــروژه  طراحــی  مراحــل 
اشــاره  آن  بــه  ایــن  از  پیــش  کــه  دارد  بهره بــرداری  دوران 
ــرآورده ســاختن تمــام ایــن  ــا ب شــد. یــک مجتمــع تجــاری ب
کــه حضــور در آن  نیازهــا،  تبدیــل بــه مرکــز خریــدی می شــود 
ــف را  ــی مضاع ــا، ارزش ــان برنده ــندگان و صاحب ــرای فروش ب
کنیــم  ــادآوری  ــاره ی ــد دوب به همــراه خواهــد داشــت. بگذاری
کمــی صبــوری اســت.  کــه داشــتن ایــن ارزش، البتــه نیازمنــد 
کشــور سال هاســت بــا رکــود و  کــه اقتصــاد  صبــر در شــرایطی 
خ آن بــه دشــواری می گــردد. امــا  ســختی مواجــه اســت و چــر
کــه بــا تاش هــای مســئوالن،  ایــن را نیــز نبایــد از یــاد بــرد 
گذشــته شــده و بی تردیــد افق هــای روشــنی  اوضــاع بهتــر از 
شــاید  بنابرایــن  اســت.  گرفتــه  قــرار  ایــران  اقتصــاد  بــه  رو 
بلنــد مــدت در چنیــن شــرایطی  در ظاهــر ســرمایه گذاری 
تحــوالت  بــه  نگاهــی  بــا  امــا  برســد  نظــر  بــه  غیرمنطقــی 
کــه ایــن صبــر، می توانــد آینــده درخشــانی بــه  درمی یابیــم 

همــراه داشــته باشــد.

صبوریبرایهویتومنفعت
توانســته اند  کان شــهرها  در  تجــاری  بــزرگ  مجتمع هــای 
و  وکار  کســب  فضــای  ایجــاد  مشــتری،  جلــب  بــر  عــاوه 
کاالهــای مــورد نیــاز مــردم، بــه نمادهــا و نشــانه های  عرضــه 
کــز  مــدرن شــهری تبدیــل شــوند و خودشــان را به عنــوان مرا
کننــد. ایــن  آدرس دهــی و فضاهــای خــاص شــهری معرفــی 
کــز حــاال بخشــی از هویــت شــهرهای بــزرگ هســتند و  مرا
ایــن شــهرها  اقتصــادی  گــردش مثبــت  نقشــی عمــده در 
کــه از یــک مجتمــع  بــازی می کننــد. به همیــن دلیــل زمانــی 
بــزرگ  ســاختمان  یــک  نبایــد  می گوییــم،  ســخن  تجــاری 
یــک  و  راهروهــا  فروشــگاه ها،  دارای  کــه  آوریــم  نظــر  در  را 
ســری امکانــات ســخت افزاری اســت بلکــه بایــد پیکــره ای را 
کــه از انســان، ســخت افــزار، محتــوا و مدیریــت  کنیــم  تجســم 

کــه بــه لحــاظ عملکــردی،  تشــکیل شــده اســت. ایــن پیکــره 
ــس  ــد پ ــت، بی تردی ــدار نیس ــودی جان ــه موج ــباهت ب بی ش
کوتاهــی از بهره بــرداری آن، هویــت خــود  گذشــت مدتــی  از 
را ســاخته و آن را بــه مشــتریان خــود خواهــد شناســاند. ایــن 
مقطــع زمانــی بیــن افتتــاح مجتمــع تجــاری تــا رســیدن بــه 
مــردم،  مرحلــه هویت ســازی و شــناخته شــدن در میــان 
کردیــم  کــه قبل تــر بــه آن اشــاره  همــان دوران صبــوری اســت 
کــه بــر ســرمایه  و پــاداش ایــن صبــر، ارزش افــزوده ای اســت 
ــه خواهــد شــد و  ــداران واحدهــا و ســرمایه گذاران اضاف خری
کــه در بحبوحــه افتتــاح  نیــز بــرای آن دســته از خریدارانــی 
کــه پــروژه در ایــن دوران  گمــان نادرســت  مجتمــع، بــا ایــن 
کثــر ســوددهی خــود رســیده و بیــش از ایــن رشــد  بــه حدا
ــه فــروش واحــد خــود نکرده انــد.  نخواهــد داشــت، اقــدام ب
گاهانــه می دانســته اند یــک مجتمــع تجــاری  کــه آ این هــا 
پــس از افتتــاح، هویت ســازی و محبــوب شــدن در میــان 
قــرار می گیــرد،  راه ســوددهی  ابتــدای  در  تــازه  مشــتریان، 
ــا حفــظ ســرمایه خــود ســودی چشــمگیر خواهند داشــت  ب
کثــر ســوددهی در زمــان  گمــان غلــط حدا بــا  کــه  و آن هــا 
فرصــت  عمــل  در  فروخته انــد  را  خــود  واحــد  افتتــاح، 
حــال  کرده انــد،  گــذار  وا دیگــری  بــه  را  کم نظیــر  ســودی 
کــرده  آن کــه آنــان مدت هــا در انتظــار ســود ســرمایه گذاری 
کــه برخــی بــدون بررســی همــه  بودنــد. اشــتباهی تأثیرگــذار 
جوانــب، در حســاس ترین مقطــع ســرمایه گذاری مرتکــب 
کــه در  گنجــی  بــه ماننــد جوینــده  آن می شــوند. درســت 
گنجینــه ای بی نظیــر، دســت از حفــاری  چنــد ســانتی متری 
می گویــد:  موالنــا  جنــاب  کــه  نیســت  بیهــوده  می کشــد. 
گلوگیــر اســت / عاقبــت خوش گــوار خواهــد  گــر  »تلخــی صبــر ا

بــود«

عاقبت، خوش گوار خواهد بود
نگاهیبهسرمایهگذاریدرمجتمعهایتجاریوبهترینزمانسوددهیآن

گــربــهدرســتیاجــرانشــودفاقــدهرگونــه هــرطــرحوبرنامــهای،هــرچقــدرهــمدقیــق،جســورانهوخالقانــهباشــد،ا
کــهیــاهیچوقــتبــهمرحلــهاجــرانرســیدهاندویــاآنقــدربــداجــرا ارزشــیاســت.چــهبســیارایدههــاینوآورانــه
کــهاهمیــتاجــرای کــهنشــانهایازخالقیــتدرآنهــابــهچشــمنیامدهاســت.درســتاینجاســت شــدهاند
کــهبهویــژهدرپروژههــایبــزرگتجــاریبیشــتراثرگــذاربــودهوارزش صحیــحبرنامههــابــهچشــممیآیــد.اتفاقــی
کمــی ــهآن، ــهالبتــهرســیدنب ک ــههمــراهخواهــدداشــت.ارزشــی ــدارانوســرمایهگذارانب ــرایخری افــزودهایب

ــوریمیخواهــد. صب
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کهبرسرمایه پاداشاینصبر،ارزشافزودهایاست
خریدارانواحدهاوسرمایهگذاراناضافهخواهدشد

کهدربحبوحه ونیزبرایآندستهازخریدارانی
کهپروژهدر افتتاحمجتمع،بااینگماننادرست

کثرسوددهیخودرسیدهوبیش ایندورانبهحدا
ازاینرشدنخواهدداشت،اقدامبهفروشواحد

خودنکردهاند.
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کیفیــت زیســت اجتماعــی،            شــهر پایــدار توســعه و رفــاه و 
ــا  ــرای همــگان فراهــم می ســازد. ب اقتصــادی، محیطــی را ب
ایــن حــال مفهــوم شــهر پایــدار مفهــوم پیچیــده ای اســت و 
راه های دســت یابی به آن آســان و ســاده نیســت. درک این 
پیچیدگــی و هم بســتگی متقابــل عملکردهــای شــهری، از 
عوامــل اصلــی ایجــاد شــهر پایــدار به شــمار مــی رود. بنابرایــن 
شــهر پایــدار، توســعه ای منســجم و یکپارچــه در زمینه هــای 
می طلبــد.  را  زیســت محیطی  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
خدمــات  و  امکانــات  کــه  معنــی  بدیــن  بــودن  یکپارچــه 
شــهری، به شــکلی مناســب در تمــام نقــاط شــهر تقســیم 
کــه در آن تمامــی  نباشــیم  مــا شــاهد شــهرهایی  شــده و 
ایــن امکانــات و خدمــات، در نقــاط خــاص و به اصطــاح 
کم برخــوردار، بهــره ای  بــاالی شــهر متمرکــز شــده و مناطــق 
از آن نداشــته و بــرای اســتفاده از چنیــن امکاناتــی مجبــور 
شــوند.  خــود  محلــه  از  طوالنــی  مســافت های  طــی  بــه 
چنیــن شــهری بی تردیــد، پایــدار و توســعه یافتــه نامیــده 

نمی شــود. 

جهانیمتفاوتازآدمها

شــهر به مثابــه موزاییــک یــا مجموعــه ای از جهــان اجتماعــی 
یــا  گــروه  توســط  آن  قســمت  هــر  کــه  می باشــد  متفاوتــی 
گردیــده اســت.  ــا ارزش هــای خــاص خــود اشــغال  قشــری ب

نظــر »لوئیــس ورث«  اســاس  بــر  گی هــای عمــده شــهر  ویژ
آمریکایــی،  سرشــناس  جامعه شــناس   »Louis Wirth«
و  جمعیــت  کــم  ترا جمعیــت،  انــدازه  از:  عبارت انــد 
ناهمگونــی اجتماعــی. ورث در تعریــف خــود از شــهر معتقــد 
و دائمــی  کــم  بــزرگ، مترا نســبتًا  کــه شــهر جایــگاه  اســت 
کــه به لحــاظ اجتماعــی و فرهنگــی  ســکونت افــرادی اســت 
ناهمگون انــد. ایــن ناهمگونــی اجتماعــی و فرهنگــی البتــه 
امــری طبیعــی در هــر جامعــه انســانی اســت. حتــی درون 
اســت،  اجتماعــی  نهــاد  کوچک تریــن  کــه  یــک خانــواده، 
را شــاهد هســتیم چــه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  تفــاوت  نیــز 
کــه جمعیــت فراوانــی را در خــود جــای  بــه شــهرها  رســد 
کــه  کننــده می شــود  داده انــد. ایــن مســأله امــا زمانــی نگــران 
ــض  ــه تبعی ــه و ب گرفت ــود  ــری به خ ــگ دیگ ــا رن ــن تفاوت ه ای
ــکاف  ــه ش ــده و ب ــدل ش ــهری ب کان ش ــای  دربرنامه ریزی ه
کــه می توانــد بــرای هــر شــهری  طبقاتــی منجــر شــود. اتفاقــی 
کجــای دنیــا، مقدمــه بحران هــای اجتماعــی باشــد.  در هــر 
ایــن مســأله پیچیــده امــا می توانــد پاســخی بســیار ســاده 

داشــته باشــد.

زندگیبدونتبعیض

توزیــع متناســب امکانــات و خدمــات شــهری راه کاری اســت 
کــه بــرای جلوگیــری از بــه وجــود آمــدن شــکاف طبقاتــی در 

کمبرخوردارشهری کالندرمناطق اهمیتسرمایهگذاری

حس خوب یک  رنگـی
خیابانهــایبــزرگوتمیــز،نورپــردازیومبلمــانشــهریزیبــا،فروشــگاههایبــزرگوســاختمانهایســربهفلــک
گونــهایدیگــر کشــیده؛روزگاریهمــهاینهــارافقــطدرمناطــقمرفهنشــینشــهرهامیشــددیــد.امــروزامــاداســتان
کــزخریــدیبــاامکانــاتمــدرنرا دارد؛درهمــهجــایشــهرمیتــوانپارکهــایزیبــا،ســاختمانهایبلنــدومرا

کــرد.حــاالشــهربــرایهمــهزیباتــرشــدهاســت. مشــاهده

گرفــت. ســاخت فضاهــای  شــهرهای بــزرگ می تــوان در نظــر 
کــن  تفریحــی و عمومــی ماننــد پارک هــا و شــهربازی ها، اما
گالری هــا،  فرهنگــی و هنــری ماننــد آمفی تأترهــا، ســینما و 
و  تجــاری  بــزرگ  مجتمع هــای  ماننــد  اقتصــادی  کــن  اما
پل هــای  پارکینگ هــا،  ســاخت  ماننــد  عمومــی  خدمــات 
عابــر پیــاده و تقاطــع  هــای غیــر هم  ســطح از عوامــل ایــن 
اهمیــت وجــود  به  شــمار می رونــد.  توزیــع متناســب  نــوع 
شــهری،  کم برخــوردار  بخش هــای  در  کــزی  مرا چنیــن 
کــه بدانیــم نبــود آن هــا حــس  آن جایــی پررنــگ می شــود 
ایجــاد  مناطقــی  کنان چنیــن  در ســا را  تبعیض آمیــز  نــگاه 
کــه  برســاند  بــاور  ایــن  بــه  را  آن هــا  بســا  چــه  و  می کنــد 
بــه   آن هــا  التفاتــی  کســی  و  فراموش شــده اند  جمعیتــی 
نمی کنــد. همــه این هــا باعــث می شــود تــا بــه ایــن نتیجــه 
کنان آن،  کــه ســا برســیم راه حــل داشــتن شــهری یک دســت 
ــوب از  ــی خ ــدی، احساس ــطح درآم ــر و س ــه و قش ــر طبق از ه
زندگــی در آن داشــته باشــند، توزیــع متناســب امکانــات و 
کــه  خدمــات شــهری در تمــام نقــاط شــهر اســت. اتفاقــی 
کان نگــر بخــش خصوصــی  همــت مجموعه هــای پیشــرو و 
را می طلبــد و مســاعدت و حمایــت مســئوالن شــهری را، 
کنــار یک دیگــر، تمــام مــردم  تــا حســی خــوب از زندگــی در 

شــهر را در برگیــرد. 

پارک بازار
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         چشــمه معدنــی اســرارآمیز ســورت دارای دو چشــمه 
کامــًا متفــاوت از لحــاظ رنــگ، بــو و مــزه اســت. بــا آب هــای 
یکــی از ایــن چشــمه ها دارای آبــی بســیار شــور و دریاچــه ای 
آب تنــی  و  شــنا  بــرای  تابســتان  در  کــه  اســت  کوچــک 
اســتفاده می شــود و دارای خــواص آب درمانــی نیــز هســت؛ 
کــه در مجــاورت ایــن چشــمه قــرار دارد امــا  چشــمه دیگــری 

ــرش مــزه اســت. ــی نارنجــی رنــگ و ت دارای آب

برآمدهازدلتاریخ

پــی  در   1860 و   1858 ســال  در  ملُگُنــف  گریگــوری   
)بــرای اجــراء  از ســوی حکومــت قفقــاز  انجــام مأموریتــی 
کبیــر( بــه نواحــی جنوبــی دریــای مازنــدران  وصیت نامــه پتــر 
مــرزی  کــه مناطــق  او در ســفرنامه اش آن جــا  کــرد.  ســفر 
هزارجریــب را برمی شــمارد، نــام بــاداب ســورت را به صــورت 
کــه در واقــع اشــاره بــه چشــمه  »چشــمه آروس« آورده اســت 
کلنــل  ســفرنامه  در  می باشــد.   )آروس(  ارســت  روســتای 
ــاره ایــن مــکان چنیــن آمــده اســت:  ــوات نیــز درب برســفرد ل
کله ســر  کنــار یکــی از ایــن رودخانه هــا، قریــه  »در یــک دره در 

پیشنهادسفربهچشمههایبادابسورت

کــهرنگــشمتفــاوتاســتوطعمــشتــرشوشــور،بعیدتریــن گــربگوییــمقــراراســتدربــارهچیــزیحــرفبزنیــم ا
کــهممکــناســتبــهذهنتــانبرســد،مکانــیطبیعــیودیدنــیاســت.»بــادابســورت«امــاچنیــنوضعیتــی چیــزی
کامــاًلمتفــاوت کــهازشــاهکارهایطبیعــتبــودهودارایدوچشــمهبــاآبهــای دارد.چشــمهمعدنــیاســرارآمیزی

ازلحــاظرنــگ،بــوومــزهاســت،یکــینارنجــیوتــرشودیگــریشــور.

ــه و پانصــد نفــر جمعیــت دارد. اطــراف ده هــر قطعــه زمیــن مناســبی  کله هــزار واقــع اســت و قریــب هشــتاد خان ــا  )قلعه ســر( ی
کــه ســابقًا ذکــر شــد در  گوگــردی  ــه قریــه ســورت رســیدیم چشــمه های آب  گذشــتیم ب کــه  کــرده بودنــد. از ایــن دره  را زراعــت 
کمرکوهــی قریــه اســت  کوه هــا درخت هــای ســروکوهی زیــاد دارد. در ســمت شــمال راه در  حوالــی ایــن قریــه واقــع اســت. در ایــن 

ــت دارد.« ــر جمعی ــد نف ــب هفتص ــه قری ک ــوه(  ک ــه  ــه )بادل ــه بدل ــوم ب موس

چشمگیرومنحصربهفرد

ــوه، بخــش چهاردانگــه شهرســتان  ک ــی ســورت در نزدیکــی روســتاهای ارســت و مال خاســت دهســتان پشــت  چشــمه معدن
کــی بــه جــاده شوســه ارتباطــی بیــن ایــن دو روســتا متصــل می شــود. ایــن چشــمه  کــه بــا یــك جــاده خا ســاری واقــع شــده اســت 
ــد، به عنــوان دومیــن میــراث طبیعــی ایــران در فهرســت  کــوه دماون توســط ســازمان میــراث فرهنگــی در ســال 1387 پــس از 
کشــور ثبــت شــد. ثبــت جهانــی ایــن بــاداب نیــز پــس از پاموک کالــه ترکیــه، به عنــوان دومیــن چشــمه آب شــور جهــان  آثــار ملــی 
کــه ســال ها پیــش روســتایی بــه نــام ســورت در  انجــام شــده اســت. دربــاره وجه تســمیه نــام ایــن مــکان نیــز، اشــاره شــده 

کــه امــروزه از میــان رفتــه اســت. نزدیکــی بــاداب وجــود داشــته 
ایــن چشــمه ها در ارتفــاع 1841 متــری از تــراز دریــا جــای دارنــد. اطــراف آن پوشــیده از درختچه هــای زرشــک وحشــی و 
کامــًا متفــاوت  ارتفاعــات باالتــر پوشــیده از جنگل هــای ســوزنی بــرگ اســت.) ایــن بــاداب شــامل چندیــن چشــمه بــا آب هــای 
کمــی رســوب آهــن نشسته اســت و جریــان آب هــای رســوبی و  از لحــاظ رنــگ، بــو، مــزه و حجــم آب اســت.( در اطــراف چشــمه 
کوهســتانی خــود، صدهــا طبقــه و ده هــا حوضچــه پلکانــی بســیار  معدنــی ایــن چشــمه ها طــی ســال ها، در شــیب پاییــن دســت 
زیبــا بــه رنگ هــای نارنجــی، زرد و قرمــز در اندازه هــای مختلــف پدیــد آورده اســت. ایــن طبقــات و حوضچه هــا در واقــع جاذبــه 
ــه مشــابه آن تنهــا در  ک ــده طبیعــی شــگفت انگیزی  ــاداب ســورت اســت. پدی ــرد چشــمه های ب ــه ف ــی منحصــر ب گ اصلــی و ویژ
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کشــور ترکیــه، آمریــکا و نیوزلنــد وجــود دارد. ســرزمین  ســه 
عجایــب نزدیــک ماســت؛ فرصــت را از دســت ندهیــد.

درنزدیکیبادابسورت

دریاچــه چــورت در اســتان مازنــدران و بخــش چهاردانگــه 
شهرســتان ســاری قــرار دارد.  ایــن دریاچــه در ســال 1320 
ــرزه و رانــش زمیــن و در پــی آن بســته شــدن  ــر زمیــن ل ــر اث ب

کنــار دریاچــه قــرار دارد، بوجــود  کــه در  مســیر آب چشــمه ای 
آمــده اســت. وســعت دریاچــه حــدود 2.5 هکتــار اســت و 
بــه دلیــل نزدیکــی بــه روســتای چــورت، دریاچــه چــورت 
شــدن  پدیــدار  آب،  کاهــش  هنــگام  می شــود.  نامیــده 
کــه در محــل پیدایــش دریاچــه  باقیمانــده درخت هایــی 
ایــن دریاچــه  ایجــاد می کنــد.  را  زیبایــی  بوده انــد منظــره 
گرفتــه و دور تــا دور  در شــکاف دره ای بــا شــیب زیــاد قــرار 
دریاچــه را پوشــش های جنگلــی بکــر و درختــان قدیمــی در 

کشــیده  گرفتــه  اســت. شــکل هندســی بــه شــکل بیضــی  بــر 
بــوده و ژرفــای آن بــا توجــه بــه میــزان بارش هــای فصلــی 
متغیــر اســت. ماهی هــای موجــود در دریاچــه توســط افــراد 
دریاچــه  ایــن  شــده  اســت.  انداختــه  دریاچــه  بــه  محلــی 
بــاداب  پلــه ای  نزدیکــی منطقــه طبیعــی چشــمه های  در 

ســورت قــرار دارد.

دریاچهچورتدریاچهچورت بادابسورت
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