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به یــاری خداونــد متعــال، بســیار خرســندیم کــه پــس از یــک 

ــددًا  ــاری مج ــکالت ج ــام مش ــود تم ــا وج ــدت و ب ــان م ــه می وقف

در خدمــت شــما عزیــزان باشــیم و ایــن افتخــار نصیــب بنــده 

ــته  ــتانه داش ــی دوس ــف صحبت ــن صن ــما فعالی ــا ش ــه ب ــده ک ش

ــم. ــه نمای ــن ارائ ــن انجم ــی ای ــرد اجرای ــی از عملک ــم و گزارش باش

بررســی های  و  تحقیقــات  بــا  کردیــم  ســعی  مــدت  ایــن  در 

کارشناســانه یــک تیــم حرفــه ای، نیازهــا و مســائل مختلــف ایــن 

ــا،  ــع آن ه ــتای رف ــوده و در راس ــی نم زیاب ــایی و ار ــف را شناس صن

سیاســت ها و راهکارهای کاربردی متناســبی را مدون، برنامه ریزی 

و آمــاده اجــرا کنیــم؛ لــذا بــا کوله بــاری پــر و بــا برنامه هایــی 

ویــژه و مفیــد »کــه می توانــد موجــب تقویــت تمــام بخش هــا 

اعــم از ســازندگان، معمــاران، طراحــان و ... باشــد« آماده ایــم تــا 

خدمتگــزار تمــام فعالیــن ایــن صنــف هنرمنــد و تالشــگر باشــیم.
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به یاری خداوند متعال
که پس از یک وقفه میان مدت بسیار خرسندیم 

و با وجود تمام مشکات جاری مجددًا در خدمت شما عزیزان باشیم 
که با شما فعالین صنف  و این افتخار نصیب بنده شده 

صحبتی دوستانه داشته باشم 
گزارشی از عملکرد اجرایی این انجمن ارائه نمایم. و 

روابط عمومی انجمن با دعوت از 
سازندگان و معماران برجسته و انجام 

مصاحبه با ایشان در هر شماره از 
خبرنامه، شرایط مساعدی را برای 

کارشان و همکاری با سایر  پیشبرد 
فعالین صنف فرآهم می آورد.

کمیسیون انتشارات با انجام فعالیتهای 
گونی از جمله معرفی اعضا به  گونا
یکدیگر و جامعه صنفی، پوشش 

اخبار، فعالیتها و انتشار مقاالت اعضا و 
فعالین صنف و همچنین اطاع رسانی 

همایشها و نمایشگاه ها، موجب 
گسترش ارتباط میان تمام  برقراری و 

اعضا و فعالین صنف می شود.

ثبت مالکیت طراحی و اجرای 
پروژه های ساختمانی، با استناد به 

مفاد اساسنامه و اختیارات انجمن و 
همچنین پس از ایجاد ساختارهای 
سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، 

برای اولین بار توسط انجمن طراحی و 
معماری میسر و اجرایی شد.

کمیسیون  با برنامه ریزی انجام شده در 
امور صنفی، جلسات ماهیانه منظمی 

میان اعضا برگزار می شود تا در 
نشست هایی صمیمانه، موضوعات 
مختلف صنفی از جمله راهکارهای 

خروج از رکود اقتصادی بررسی شود. 
گروها و  به همین منظور، از افراد، 

عاقمندان دعوت می شود، تا با طرح 
و ارائه موضوعات مختلف متناسب و 
همچنین معرفی خدمات خودشان، 

ما را در اجرای هرچه بهتر این امر مهم 
یاری رسانند.

ســخن رئیــس انجمــن 
C H A I R M A N  S P E E C H

تحقیقــات  بــا  کــه  نموده ایــم  ســعی  مــدت  ایــن  در 
نیازهــا  حرفــه ای،  تیــم  یــک  کارشناســانه  بررســی   و 
و مســائل مختلــف ایــن صنــف را شناســایی و ارزیابــی 
نموده و در راســتای رفع آنها، سیاســت ها و راهکارهای 
کاربــردی متناســبی را مــدون، برنامه ریــزی و آمــاده اجــرا 
کوله بــاری پــر و بــا برنامه هایــی ویــژه و  نماییــم. لــذا بــا 
مفیــد »کــه می توانــد موجــب تقویــت تمــام بخش هــا 
باشــد«   ... و  از ســازندگان، معمــاران، طراحــان  اعــم 
صنــف  ایــن  فعالیــن  تمــام  خدمتگــزار  تــا  آماده ایــم 

هنرمنــد و تالشــگر باشــیم.
ــه نقــش انجمــن به عنــوان یــک ســندیکای  ــا توجــه ب ب
رسمی و همچنین اختیارات قانونی آن، این مجموعه 
کمیســیون های  تشــکیل  بــا  تــا  اســت  نمــوده  ســعی 
مختلــف، برنامه هــای خــاص خــود را اجرایــی نمایــد. 
که نقــش ارتباطی میان  کمیســیون ها  یکــی از مهمتریــن 
اعضــا و روابــط عمومــی انجمــن را تحــت پوشــش قــرار 
کــه از محورهــای  کمیســیون انتشــارات اســت  داده، 
می تــوان  زیــر  به مــوارد  کمیســیون،  ایــن   اصلــی 

اشاره نمود:
الــف: ایجــاد ارتبــاط و معرفــی تمــام اعضــا بــه یکدیگــر 

و جامعــه صنفــی.
ب: ایفــای نقــش مرجعیــت، جهــت پوشــش اخبــار و 
کلیــه اعضــا و فعالیــن صنــف )اعــم از  فعالیت هــای 
شــرکتها، ســازندگان، تولیدکننــدگان و ...( و همچنیــن 
برجســته،  معمــاران  بــا  گفتگــو  و  مصاحبــه  انجــام 

ســازندگان مطــرح )نــام آور( و فعالیــن ایــن صنــف.
گزارش های خبری پ: انتشار مقاالت و 

نمایشــگاه های  و  همایش هــا  اطالع رســانی  ت: 
خارجــی. و  داخلــی 

شــدن  متمرکــز  جهــت  انتشــارات،  کمیســیون  در 
کــه  گرفتــه شــد  گســترش اطالعــات، تصمیــم  اخبــار و 
بــا همــکاری وب ســایت خبــری و تحلیلــی معمــاری 
ــا مدیریــت توانمنــد آقــای ســلطانی، مشــارکت  نیــوز، ب
گیــرد تــا خبرنامــه رســمی انجمــن،  و همــکاری صــورت 
بــا اطالعــات و اخبــاری موثــق و بــه روز تهیــه شــده، 
ــن  ــردد. همچنی گ ــع  ــن آن توزی ــا و مخاطبی ــان اعض می
ایــن اخبــار و اطالعــات از طریــق وب ســایت رســمی 
انجمــن، وب ســایت خبــری معمــاری نیوز، شــبکه های 

مجــازی و روابــط عمومی هــای هــر دو مجموعــه نیــز بــه 
گســترده منتشــر می شــود. صــورت 

در همیــن راســتا ســعی داریــم، در جهــت اطالع رســانی 
گزارش هــای خبــری و حاشــیه های  اخبــار، مقــاالت، 
صنــف طراحــی و معمــاری ســاختمان، صدایــی رســا 
بــرای تمامــی اعضــا و فعالیــن آن باشــیم. به همیــن 
از  شــماره  هــر  در  انجمــن  روابط عمومــی  منظــور 
خبرنامــه، تعــدادی از ســازندگان و معمــاران برجســته 
بــا مشارکتشــان هــم فضــای  تــا  را دعــوت می کنــد، 
کار خــود را رونــق داده، هــم نیازهــا، چالشــها  کســب و 
و مشکالتشــان را عنــوان نماینــد و همچنیــن شــرایط 
بــا  کارشــان و همــکاری  بــرای پیشــبرد  را  مســاعدی 

ســایر فعالیــن صنــف فرآهــم آورنــد.
کارهای اجرا شــده، بر اســاس تحقیقات،  یکی دیگر از 
مطالعــات و تجربیــات ســالیان متوالــی بنــده، ثبــت 
ســاختمانی  پروژهــای  اجــرای  و  طراحــی  مالکیــت 
کامــاًل احســاس می شــد و  ــی آن  ــه فضــای خال ک ــود  ب
خوشــبختانه ایــن امــر بــا اســتناد بــه مفــاد اساســنامه و 
ــرای  گردیــد. ایــن فرآینــد ب اختیــارات انجمــن اجرایــی 
گرفتــه،  اولیــن بــار توســط ایــن انجمــن طراحــی و شــکل 
به طــور  نرم افزارهــای آن پیش بینــی و  و  ســخت افزار 

کامــل ایجــاد شــده اســت.
و  ایــن خدمــت چیســت؟  ارائــه  از  مــا  کلــی  هــدف 
چــرا مــا بــه ثبــت مالکیــت طــرح نیازمندیــم؟ از جملــه 
و  می پرســند  دوســتان  اغلــب  کــه  اســت  ســواالتی 
کار آشــنا می شــوند، به شــدت  وقتــی بــا جزئیــات ایــن 
آن را مــورد حمایــت قــرار می دهنــد. لــذا اجــازه دهیــد 

ــم. ــخگو باش ــواالت پاس ــن س ــه ای ــه ب ک
مــا  کلــی  هــدف  اول،  ســؤال  بــه  پاســخ  در 
فرهنگ ســازی در زمینــه مالکیــت فکــر و ایــده یــک 
کــه  طــراح و یــا مجــری بــوده اســت. مــا اعتقــاد داریــم 
آثــار هنــری خــود  بــا خلــق  مــا،  معمــاران و طراحــان 
حرفــی  و  نــو  فکــری  جدیــد،  نگرشــی  توانســته اند، 
کــه  تــازه بــرای عمــوم مــردم داشــته باشــند، امــا وقتــی 
گویــی  کپــی یــک طــرح قــرار می گیرنــد،  مــورد هجــوم و 
تمــام ایده هــا و اعتقــادات یــک طــرح خلــق شــده، 
به ســرقت رفتــه، بــه نادرســتی و بــه ناحــق مــورد تعرض 
قــرار می گیــرد. زیــرا یــک طــراح بــا روح و جــان خــود، 

ــد. ــرد باش ــک و منحصربه ف ــه ت ک ــت  ــدگار اس ــی مان ــر زمان ــک اث ــد و ی ــق می نمای ــی را خل ــاد ماندن ــه ی ــا و ب ــر زیب ــک اث ی
کپــی و ســاخته می شــود، در واقــع دو تخریــب عمــده خواهــد داشــت، یکــی تجــاوز  اینکــه یــک طــرح در ابعــاد مختلــف 
کــه می توانســت، منشــاء یــک حرکــت نــو و یــا ...  ک یــک طــراح و دیگــری تخریــب آن اثــر اســت  بــه حریــم فکــر و ادرا
باشــد. تــا قبــل از ایــن، مــا نمی توانســتیم طــرح معمــاری خــود را در یــک مرجــع رســمی ثبــت نمــوده و مالــک رســمی و 
قانونــی حقــوق مــادی و معنــوی آن باشــیم، ولــی بــا ایجــاد ایــن فرآینــد، حداقــل می توانیــم از حقوق مــادی و معنوی آن 
در مراجــع قانونــی دفــاع نماییــم. زیــرا آن طــرح دارای شناســنامه و ثبــت طــرح اســت و ایــن امــر شــاید زمینــه ای را بــرای 

کنــد. فرهنگ ســازی و احتــرام بــه حقــوق مــادی و معنــوی یــک طــرح فرآهــم 
در مــورد ســؤال بعــدی »چــرا بــه ثبــت مالکیــت طــرح نیازمندیــم؟« بایــد پاســخ را از دیــدگاه دیگــری مطــرح نمایــم. ایــن 

کــه به شــرح زیــر معرفــی می شــوند: موضــوع دارای چندیــن مزیــت اســت 
کاری موفــق و موثــق از خــود ارائــه  کــه طراحــان و مجریــان توانمنــد، بتواننــد یــک رزومــه  1ـ ثبــت طــرح باعــث می شــود 
داده و باعــث شفاف ســازی پروژه هــای خــود شــوند و همچنیــن بتواننــد به ســادگی در ســفارش قراردادهــای آتــی 

خــود، از آن هــا اســتفاده نماینــد.
2ـ مــا بــا نظــارت و بازرســی پروژه هــا ســعی داریــم، صحــت و ســالمت طــراح و مجــری را شفاف ســازی نمــوده و اعتمــاد 
کــه رزومــه ای  کارفرمایــان بدهیــم  کــه دارای طــرح یــا طرحهــای ثبــت شــده هســتند را بــه  الزم در مــورد شــرکتها و افــرادی 
کارهــای ایشــان به صــورت ضابطه منــد، توســط یــک مرجــع رســمی بررســی و بازرســی شــده  کلیــه  واقعــی داشــته و 
کــره در قراردادهــای جدیــد  اســت. ایــن موضــوع ســبب افزایــش ســطح اعتمــاد طرفیــن شــده و برخــی از مشــکالت مذا

را مرتفــع می ســازد.
3ـ با ثبت مالکیت طرح سعی می کنیم، طراحان برتر و مجریان فعال را به جامعه این صنف معرفی نماییم.

کارفرمایــان محتــرم  کــه  4ـ بــا فرهنگ ســازی و ترویــج ثبــت طرح هــا و پروژه هــای اجرایــی، ایــن بســتر را فراهــم می کنیــم 
بتواننــد، از یــک فیلتــر شفاف ســازی شــده و یــک مرجــع مناســب، شــخص یا شــرکت مــورد نظر خــود را انتخــاب نمایند.
گانــه ای دریافــت می نماینــد و همچنیــن  گواهینامــه ثبــت جدا کلیــه طراحــان، بابــت هــر طــرح خــود،  در ایــن فرآینــد 
کامــل  کامــل شــخص و جزئیــات  ــام  ــا ن ــا مجــری، یــک پروفایــل شــخصی ب ــرای هــر طــراح ی در وب ســایت انجمــن، ب
گذاشــته خواهــد شــد. امیدواریــم بــا اجــرای ایــن طــرح توانســته باشــیم، یکــی  پروژه هــای وی، ایجــاد شــده و به نمایــش 

از بزرگتریــن دغدغه هــای طراحــان و مجریــان عزیــز را مرتفــع نماییــم. 
کمیســیون امــور صنفــی اســت. بــر مبنــای برنامه ریــزی انجــام شــده  از دیگــر اقدامــات انجمــن در ایــن مــدت، تشــکیل 
کمیســیون، جلســات ماهیانــه منظمــی میــان اعضــا برگــزار می شــود تــا در نشســت هایی صمیمانــه و بــا همراهی  در ایــن 
ســازندگان و معمــاران به نــام و توانمنــد، موضوعــات مختلــف صنفــی و همچنیــن راهکارهــای خروج از رکــود اقتصادی 
گــردد. در ایــن جلســات بیشــترین هــدف مــا ایجــاد آشــنایی و برقــراری ارتبــاط میــان اعضــا و تعامــل بــا  مطــرح و ارائــه 
ــا و فعــال ارتباطــات صنفــی و  ــا مجموعــه هــای پوی ــا اعضــای انجمــن بتواننــد، ب ســازندگان و معمــاران خواهــد بــود ت

کســبی مفیــد و ســازنده ای را برقــرار نماینــد.
گرامــی انجمــن بــوده اســت تــا امــکان  کمیســیون، ایجــاد فضــای مثبــت و صمیمانــه میــان اعضــای  هــدف بعــدی ایــن 
ایجــاد هم افزایــی و اســتفاده از پتانســیل های یکدیگــر، میــان اعضــا فراهــم شــود. به همیــن منظــور، در ایــن جلســات از 
گروه هــا و عالقمنــدان دعــوت می شــود، تــا بــا طــرح و ارائــه موضوعــات مختلــف متناســب و همچنیــن معرفــی  افــراد، 

خدمــات خودشــان، مــا را در اجــرای هرچــه بهتــر ایــن امــر مهــم یــاری رســانند.
کمیســیون امــور صنفــی، ایجــاد تعامــل و تنظیــم تفاهم نامه هایــی بــا معمــاران،  یکــی دیگــر از برنامه هــا و اهــداف 
ــه افــراد و ســازمانها  ک ــه ایــن صنــف اســت. در ایــن تفاهم نامه هــا ســعی شــده اســت  ــع وابســته ب ســازندگان و صنای
کلیــات ایــن  ــا شــرایطی ویــژه، در اختیــار اعضــای انجمــن قــرار دهنــد و در  گســترده تر و ب خدمــات خــود را به صورتــی 
گســترش اطالعات  تفاهم نامه هــا بــه روی همــکاری در محورهــای »ایجــاد حســن رابطــه بیــن انجمن و اعضــا، تبادل و 
و روابــط عمومــی، تعامــل مناســب بیــن طرفیــن جهــت انجــام پروژه هــای مختلف، پشــتیبانی و همکاری و مشــارکت در 
کیــد شــده اســت. لــذا در صــورت تمایــل هریــک از فعالیــن مرتبــط بــه همــکاری  گســترش هدفمنــد« تأ جهــت توســعه و 
ــا بتوانیــم قدمــی هرچنــد  ــا شــما عزیــزان هســتیم ت کاری ب ــا ایــن انجمــن، آمــاده هرگونــه تعامــل و تنظیــم تفاهم نامــه  ب

کوچــک، در راســتای تقویــت شــرکتها و شــکوفایی اقتصــاد ایــران عزیزمــان برداشــته باشــیم.
کــه بــا حمایتهــای خــود مــا را تشــویق و ترغیــب نمودنــد تــا ثابــت  گرامــی  کلیــه همــکاران و اعضــای  در پایــان جــا دارد، از 
کمــال تشــکر و سپاســگزاری می نمایــم. همچنیــن تشــکر  گام برداریــم،  گذشــته، در اجــرای ایــن موضوعــات  قدم تــر  از 
کــه بــا حمایت هــا و پشــتیبانی خــود در تمــام موضوعــات، انجمــن  ویــژه ای دارم، از زحمــات ســرکار خانــم بحرالعلومــی، 
کــه در ســخت ترین شــرایط،  مــا را یــاری نمودنــد و همچنیــن از پرســنل ســابق و فعلــی انجمــن تشــکر و قدردانــی می کنــم 
گامــی در جهــت  پشــتیبان اینجانــب و مجموعــه بــوده ، بــا سخت کوشــی و تــالش خالصانــه خــود ســعی نموده انــد تــا 
خدمت رســانی بــه جامعــه بــزرگ و ارزشــمند ایــن صنــف بردارنــد. منتظــر برنامه هــای آینــده مــا در زمینه هــا و طرحهــای 
کــه بــه زودی اعــالم خواهــد شــد و مــا را در اجــرای هرچه بهتــر این امــور همراهی فرمایید. کارآفرینــی باشــید  بســیار بکــر و 
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جلسه مشترک با مدیران مجتمع فنی تهران
ایــن نشســت بیــن مدیــران انجمــن و مدیــران مجتمــع فنــی تهــران برگزار 
کــه طــی آن آقــای دکتــر ســعادت مدیرعامــل و آقایــان مهنــدس  شــد 
شــاهانی و مهنــدس محجــوب از مجتمــع فنــی حضــور داشــتند. در ایــن 
کارآفرینــی به بحــث  جلســه، شــیوه های همــکاری و مبحــث خالقیــت و 
کــه دکتــر محمدرضــا شــایق )مشــاور انجمــن(، دوره ای در  گذاشــته شــد 
کردنــد و قــرار شــد تــا اجــرای آن را به عهــده بگیرنــد. ایــن زمینــه را طــرح 

جلسه مشترک با شرکت یکتا طرح مانی برگزار شد
طرقــی  دکتــر  آقــای  بــا  انجمــن  اعضــای  میــان  مختلفــی  جلســات 
مدیریــت شــرکت یکتــا طــرح مانــی برگــزار شــد و پــس از بررســی و توافــق 
در خصــوص مــوارد قابــل همــکاری میــان دو مجموعــه، تفاهم نامــه 

همــکاری بــه امضــای طرفیــن رســید.

دیــدار مدیــران انجمــن صنفی بــا مدیر عامل 
شــرکت ویستا بست

ایــن دیــدار به عنــوان اولیــن جلســه مشــترک بیــن دو 
مجموعــه، در روز سه شــنبه 49/90/71  انجــام شــد.

در ایــن دیــدار، ابتدا موضوعاتی از قبیل معرفی انجمن، 
ارائــه برنامه هــا و پیشــنهادات انجمن، جهت مشــارکت 
گردیــد.  در طرح هــا و برگــزاری یــک همایــش ملــی مطــرح 
در ادامــه آقــای مهنــدس صداقــت مدیــر عامــل شــرکت 
ویســتا بســت، در خصــوص سیاســت های مشــترک، 
کالن مجموعــه ویســتا بســت، طــرح الــو  سیاســت های 
پنجره و حمایت نمایندگی های شــرکت در زمان بحران 

و همچنیــن زمــان رکــود اقتصــادی صحبــت نمودند.
مطالعــه  و  بررســی  بــر  قــرار  دیــدار،  ایــن  پایــان  در 
و  شــد  بســت  ویســتا  توســط  انجمــن  پیشــنهادات 
نتیجه گیری این موضوع به جلســه بعدی موکول شــد.
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جلسه مشترک با شرکت DAS برگزار شد
آموزشــی  دوره هــای  اجــرای  موضــوع  بــا  نشســت  ایــن 
کــه طــی آن قــرار  مدیریتــی بــرای اعضــا برگــزار شــده اســت 
کــردن دوره یــا دوره هــای   شــد، شــرکت کنندگان پــس از طــی 
مربوطــه بتواننــد، مــدرک بین المللــی SAD را دریافت نمایند.

جلسه مشترک با شرکت طرح پرداز پایا برگزار شد
بــا حضــور مدیــران انجمــن و خانــم  کــه  ایــن نشســت  در 
ــد،  ــزار ش ــا برگ ــرداز پای ــرح پ ــرکت ط ــت ش ــی، مدیری بحرالعلوم
دو طــرف بــر لــزوم و اهمیــت همکاریهــای اقتصــادی مشــترک 
خصــوص  در  همچنیــن  نشســت  ایــن  در  کردنــد.  کیــد  تأ
در  بــازار  اقتصــاد  بررســی  گــروه  به نــام  کمیتــه ای  تشــکیل 
گفتگــو شــد و بــا توجــه بــه حمایــت شــرکت طــرح  انجمــن 
کــه بــا شناســایی افــراد  گردیــد  پــرداز پایــا از ایــن امــر، مقــرر 
کمیتــه هرچــه ســریع تر تشــکیل  متخصــص و ورود آنهــا، ایــن 
ــه  ــد. در نهایــت یــک تفاهم نامــه در زمین ــه کار نمای و شــروع ب

همکاری هــای آتــی بــه امضــای طرفیــن رســید.

دانش آموختــگان  کانــون  بــا  مشــترک  جلســه 
شــد برگــزار  ایتالیــا  در  ایرانــی 

کانــون صنایــع  ایــن جلســه بــه دعــوت آقــای شــهامت، رئیــس 
کــه  دســتی ایــران و در مــکان میــراث فرهنگــی تشــکیل شــد 
گفتگــو در زمینــه برگــزاری همایــش بین المللــی  محوریــت آن، 
بررســی و ارزش گــذاری بافــت تاریخــی شــهری و جایــگاه آن در 
گردشــگری بــوده و اهــداف اصلــی آن، به شــرح زیــر  صنعــت 

اســت:
ــــ  شناســایی مبانــی ارزش گــذاری بافت هــای تاریخــی شــهری و 

تمایــز آنهــا بــا بافت هــای فرســوده، در عرصــه بین الملــل.

و  شناســایی  زمینــه  در  جهانــی  تجربیــات  بــا  آشــنایی  ــــ 
آن در صنعــت  و جایــگاه  تاریخــی  بافت هــای  ارزش گــذاری 

گردشــی.

ــــ  معرفــی و بررســی نمونه هــای موفــق زنده ســازی بافت هــای 
کشــورها. تاریخــی در ایــران و دیگــر 

ــــ  تبیــن راهکارهــای بیــن بخشــی و روشــهای اجرایــیـ  عملیاتــی 
احیــاء بافت هــای تاریخــی.

گردشــگری در  ــــ  شــناخت و هم افزایــی پتانســیل های موجــود 
بافت هــای تاریخــی.

کــز علمــی و  ــــ  تدویــن راهکارهــای توســعه همــکاری، میــان مرا
ــادل اطالعــات تخصصــی. زمینه ســازی تب

کمیته هــای  همچنیــن در ایــن جلســه، در خصــوص تشــکیل 
علمــی و اجرایــی و دبیرخانــه ایــن همایــش صحبــت شــد.
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علمــی، پژوهشــی در قالــب تولیــد و نشــر مقــاالت علمــی و 
پژوهشــی در خبرنامــه رســمی انجمــن، وب ســایت و ســایر 
نشــریات طرفین، از جمله موارد دیگر این تفاهم نامه اســت.

انجمــن صنفــی طراحــی، معمــاری و شــرکت نــگار همــراه 
کردنــد تفاهم نامــه مشــترک امضــا 

انجمــن صنفــی طراحــی، معمــاری و دکوراســیون داخلــی و 
خارجــی ســاختمان شــهر تهــران و شــرکت مهــر رایانــه )نــگار 
کــرده و در زمینــه خدمت  همــراه( تفاهم نامــه همــکاری امضــا 
ارزش افزوده اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، در جهت ارائه 
آمــوزش همگانــی بــه عالقمنــدان حــوزه طراحــی و معمــاری و 
گســترده  همچنیــن انتشــار مطالــب علمــی و خبــری به صورت 
کردنــد. کشــور توافــق  و از طریــق ارســال پیامــک در سراســر 

ــانی  ــز اطاع رســ ــاری و مرکـ ــی طراحــی و معمـ ــن صنفـ انجمـ
 مناقصات و مزایدات کشور »نماتندر« تفاهم نامه مشترک 

امضا کردند
کارفرمایــی طراحــی، معمــاری و دکوراســیون  انجمــن صنفــی 
داخلــی و خارجــی ســاختمان شــهر تهــران و مرکز اطالع رســانی 
انعقــاد  بــا  تنــدر«  »نمــا  کشــور  مزایــدات  و  مناقصــات 
تفاهم نامــه مشــترک، در زمینــه ایجــاد همکاریهــای دوطرفــه 
و تهاتــر اطالعــات در جهــت خدمت رســانی بــه اعضــای دو 
کردنــد. کــرده و آن را اجرایــی  مجموعــه، بــا یکدیگــر توافــق 

انجمــن صنفــی طراحــی، معمــاری و انتشــارات لیوســا درســا 
ــد کردن تفاهم نامــه همــکاری امضــا 

ــای ایــن تفاهم نامــه طرفیــن در خصــوص موضوعــات  برمبن
کردنــد: مختلفــی، از جملــه مــوارد زیــر توافــق 

کتابهای انتشارات لیوسا درسا. _  معرفی وتوزیع 
کتــاب ومحصــوالت فرهنگــی پیشــنهادی اعضــای  _  تولیــد 

انجمــن.
_  همــکاری و مشــارکت در برگــزاری هدفمنــد همایش هــا و 

ســمینارهای مختلــف و در راســتای اهــداف طرفیــن.

امضــای تفاهم نامــه بیــن انجمــن صنفــی طراحــی، معمــاری 
و وب ســایت خبــری تحلیلــی معمــاری نیــوز

داخلــی  دکوراســیون  و  معمــاری  طراحــی،  صنفــی  انجمــن 
و  خبــری  وب ســایت  و  تهــران  شــهر  ســاختمان  خارجــی  و 
کــه  کردنــد  تحلیلــی معمــاری نیــوز تفاهم نامــه مشــترک امضــا 
ــه ای بیــن دو مجموعــه،  ــر اســاس آن، همــکاری نظــام یافت ب
در جهــت اطالع رســانی و تبــادل منابــع اطالعاتــی، علمــی، 
دو  همچنیــن  اســت.  گرفتــه  شــکل  آموزشــی  و  پژوهشــی 
کلیــه  طــرف، در زمینــه انتشــار خبرنامــه انجمــن، به ویــژه تولیــد 
گــزارش خبــری و مقــاالت صنفــی  مطالــب، اخبــار، مصاحبــه، 
و همچنیــن اســتفاده از پتانســیل های موجــود هــر طــرف و در 
جهــت نیــل بــه اهــداف طرفیــن تفاهم نامــه، توافــق نمودنــد.

_ هـمکـــاری در برگــــزاری مـشتـــرک هـمایش هـــا، مـیـزگـردهـــا، 
مســابقات. و  نمایشــگاه ها  آموزشــی،  کارگاه هــای 

_  برگزاری بازدیدهای متقابل علمی، برای دانشجویان.
_  شناســایی و ســاماندهی فعــاالن و عالقمنــدان بــه حــوزه 

طراحــی و معمــاری.
ـ اطالع رســانی در زمینه هــای فراخــوان طرح هــا، اولویت هــای 
تحقیقاتــی و آموزشــی، ســمینارها، نشســت ها و همکاریهــای 

علمــی و آموزشــی.
ـ ایجــاد زمینــه الزم به منظــور بهره گیــری طرفیــن از پتانســیل 
علمــی، پژوهشــی یکدیگــر، در قالــب تولیــد و نشــر مقــاالت 
علمــی و پژوهشــی در خبرنامــه رســمی انجمــن، وب ســایت 

و ســایر نشــریات طرفیــن.

انجمــن صنفــی طراحــی، معمــاری و شــرکت طــرح پــرداز پایا، 
کردند تفاهم نامــه همــکاری امضــا 

انجمــن صنفــی طراحــی، معمــاری و دکوراســیون داخلــی و 
خارجــی ســاختمان شــهر تهــران و شــرکت طــرح پــرداز پایــا بــا 
کردنــد  کــرده و توافــق  یکدیگــر تفاهم نامــه همــکاری امضــا 
کــه در زمینــه مشــاوره و ارائــه خدمــات طراحــی و معمــاری 
همایش هــا،  برگــزاری  مخاطبیــن،  و  انجمــن  اعضــای  بــه 
کارگاه هــای آموزشــی، نمایشــگاه ها، مســابقات،  میزگردهــا، 
اطالع رســانی )در زمینه هــای فراخــوان طرح هــا، الویت هــای 
ــی و آموزشــی، ســمینارها، نشســتها و همکاری هــای  تحقیقات
علمــی و آموزشــی(، ایجــاد زمینــه الزم به منظــور بهره گیــری 
طرفیــن از پتانســیل علمــی، پژوهشــی در قالــب تولیــد و نشــر 
انجمــن،  رســمی  خبرنامــه  در  پژوهشــی  و  علمــی  مقــاالت 
وب ســایت و ســایر نشــریات بــا یکدیگــر همــکاری نماینــد.

بین المللـــی  گــروه  و  معمــاری  طراحـــی،  صنفــی   انجمـــن 
کردند یکتا طرح مانی تفاهم نامه همکاری امضا 

انجمــن صنفــی طراحــی، معمــاری و دکوراســیون داخلــی و 
گــروه بین المللــی یکتا طرح  خارجــی ســاختمان شــهر تهــران و 
که برمبنای  کردنــد  مانــی )MTY( تفاهم نامــه همــکاری امضــا 
آن، انجمــن پــس از بررســی و نظــارت بــر عملکــرد شناســنامه 
گواهی نامــه  گــروه یکتــا طــرح مانــی،  فنــی صــادر شــده توســط 

تأییدیــه آن را صــادر می نمایــد.
زمینه هــای  در  کــه  کردنــد  توافــق  طرفیــن  همچنیــن 
بــا  مشــترک  مســائل  برخــی  و  لینــک  تبــادل  اطالع رســانی، 

باشــند. داشــته  همــکاری  یکدیگــر 
گــروه یکتــا طــرح  ایجــاد حســن رابطــه بیــن انجمــن صنفــی و 
گســترش اطالعــات و روابط عمومــی،  مانــی، جهــت تبــادل و 
پروژه هــای  انجــام  جهــت  طرفیــن  بیــن  مناســب  تعامــل 
زمینه هــای  )در  اطالع رســانی  مشــترک،  آموزشــی  مختلــف 
آموزشــی،  و  تحقیقاتــی  الویت هــای  طرح هــا،  فراخــوان 
آموزشــی(،  و  علمــی  همکاری هــای  و  نشســتها  ســمینارها، 
پتانســیل  از  بهره گیــری طرفیــن  به منظــور  الزم  زمینــه  ایجــاد 

 انجمــن صنفــی طراحی، معماری و ســازمان فنی و حرفه ای 
کردند استان تهران تفاهم نامه همکاری امضا 

انجمــن صنفــی طراحــی، معمــاری و دکوراســیون داخلــی و 
خارجــی ســاختمان شــهر تهــران و ســازمان آمــوزش فنــی و 
کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان  کشــور »اداره  حرفــه ای 

کردنــد. تهــران« تفاهم نامــه همــکاری امضــا 
در ایــن تفاهم نامــه، موضوعــات مختلفــی بــرای همــکاری دو 
کــه از ایــن میــان می تــوان به مــوارد  جانبــه توافــق شــده اســت 

کرد: زیــر اشــاره 
_  شناســایی و تأمیــن نیازهــای مهارتــی نیــروی انســانی شــاغل 
گون حرفه معماری و دکوراســیون داخلی  گونا در قســمتهای 

و خارجی ســاختمان.
_  تهیــه و تدویــن اســتانداردها و دوره هــای مهارتــی تکمیلــی 
منابــع  ارتقــای مهــارت  و  رســانی  بــه روز  تأمیــن،  بــه منظــور 

انســانی.
ســرفصل های  و  اســتانداردها  یکسان ســازی  و  تدویــن   _

مشــترک. آموزشــی 
ــات علمــی و اجرایــی طرفیــن  _  اســتفاده از پتانســیل و امکان

کیفیــت دوره هــای آموزشــی. جهــت افزایــش 
کل  گســترش ارتباطــات فعــال و مؤثــر اداره  _  زمینه ســازی و 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای و انجمــن طراحــی، معمــاری، در 

زمینه هــای آمــوزش و برگــزاری مســابقات ملــی مهــارت.
و  درســی  محتــوای  تولیــد  آموزشــی،  ســرفصلهای  تهیــه   _
همچنیــن تولیــد بســته های آموزشــی بــرای دوره هــای مهارتــی 
حضــوی و غیرحضــوری مورد نیاز انجمن با همکاری طرفین.
و  تألیــف  تــدویـــن،  زمینـه هـــای  در  همکـــاری  همـچنیـــن 
شــده،  تولیــد  آموزشــی  بســته های  اجــرای  کتــب،  انتشــار 
ــت  ــن جه ــوی انجم ــده از س ــی ش ــان معرف ــتفاده متقاضی اس
بیمــه صنعــت ســاختمان )در صــورت موفقیــت در آزمــون 
مربوطــه و در چهارچــوب ضوابــط( از دیگــر بخش هــای ایــن 

اســت. تفاهم نامــه 

انجمــن صنفــی طراحــی و معمــاری و مرکــز معمــاری ایــران 
ــد کردن ــا  ــترک امض ــه مش تفاهم نام

داخلــی  دکوراســیون  و  معمــاری  طراحــی،  صنفــی  انجمــن 
ایــران  معمــاری  مرکــز  تهــران  شــهر  ســاختمان  خارجــی  و 
بــه  متعهــد  طرفیــن  و  کــرده  امضــا  همــکاری  تفاهم نامــه 
همــکاری در زمینه هــای مختلفــی از جملــه مــوارد زیــر شــدند:
کاربــردی مــورد نیــاز،  _  اجــرای پروژه هــای علمــی، تحقیقاتــی و 

تــا مرحلــه تبییــن دانــش فنی.
_  تربیــت نیــروی انســانی متخصــص در قالــب دوره هــای 

مختلــف. مصــوب 
_  دعــوت از اســاتید مطــرح در زمینه هــای علمــی و پژوهشــی، 

کشــور. از داخــل و خــارج از 
کارگاه هــای  و  تخصصــی  دوره هــای  ســمینارها،  برگــزاری   _

مــدت. کوتــاه  آموزشــی 

تـفـاهـم نـامـه

انجمن صنفی طراحی،
معماری و دکوراسیون داخلی و 

خارجی ساختمان شهر تهران
و سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کل آموزش  کشور اداره 
فنی و حرفه ای 

استان تهران تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند.

A G R E E M E N T
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انجمــن در راســتای حضــور فعــال در رویدادهــا و نمایشــگاههای مهــم و 
مرتبــط بــا طراحــی و معمــاری و با هــدف برقراری ارتباط مســتقیم و مؤثر با 
مخاطبین و فعالین این عرصه، در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.
برگــزاری  بــا ســتاد  انجــام شــده  ریزیهــا و هماهنگیهــای  برنامــه  طبــق 
کارگاه هــای  کــه  نمایشــگاه میدکــس و مســئولین نمایشــگاه، قــرار اســت 
آموزشی متنوعی، توسط انجمن در هنگام برگزاری نمایشگاه اجرا شود.
کلیــه اعضــا و همچنیــن فعالیــن صنــف، دعــوت  به همیــن منظــور از 
می شــود، از غرفــه انجمــن در نمایشــگاه بیــن المللــی میدکــس ســال 94 

تهــران، در ســالن B 31، غرفــه B 09  بازدیــد نماینــد.   
گامــی مهــم در مسیـــر  کــه حضـــور صمیمــی شمـــا،  مــا اطمینــان داریــم 

بــود. خواهــد  مشــترک  همکاری هــای 

انجمن صنفی کارفرمایی
 طراحی، معماری، دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران

در نمایشگاه بین المللی 
میدکس   2016 

تهران  حضور  می یابد

B09

...
...
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دعوت به مشارکت و همکاری 
در انجمن صنفی طراحی و معماری

مزایای عضویت 
در انجمن صنفی

 طراحی، معماری 
و دکوراسیون داخلی 
و خارجی ساختمان 
شهر تهران

INVITATION TO OOPERATION
IN TRADE UNION OF ARCHITECTURE AND DESIGN

عضویت در انجمن:
1ـ عضویــت رســمی: هــر یــک از افــراد، ســازمان ها، مؤسســات و شــرکت های متعلــق بــه 
بخش هــای اصلــی طراحــی، معمــاری و دکوراســیون داخلــی و خارجــی می تواننــد، بــا تکمیل 

کارفرمایــی را دریافــت نماینــد. فرم هــای مربوطــه، پروانــه عضویــت انجمــن صنفــی 

2ـ عضویــت افتخــاری: اشــخاص حقیقــی یــا حقوقی، با تکمیــل فرم هــای مربوطه می توانند 
کــرده و از مزایــای آن بهره مند شــوند.  بــه عنــوان عضــو افتخــاری در باشــگاه انجمــن فعالیــت 
همچنیــن افــراد و مجموعه هایــی هــم بنابــه صالح دیــد هیــأت مدیــره و بــا تأییــد کمیســیون 

عضویــت، بــه عنــوان عضو افتخــاری پذیرفته می شــوند.

 مشارکت و همکاری در کمیسیون انتشارات انجمن:
خبرنگار افتخاری

تحقیق و پژوهش در حوزه طراحی و معماری
تحریریه خبرنامه

مقاالت صنفی

 انعقاد تفاهم نامه مشارکت و همکاری:
مهمتریــن نــکات موجــود در تفاهم نامــه مشــارکت و همکاری انجمن، به شــرح زیر هســتند؛

گســترش اطالعــات و  _  ایجــاد حســن رابطــه بیــن انجمــن صنفــی و مجموعه هــا جهــت 
روابط عمومــی.

_   تعامل مناسب بین طرفین جهت انجام پروژه های آموزشی مشترک.
_  اطالع رســانی در زمینــه فراخــوان طرح هــا و الویت هــای تحقیقاتــی و آموزشــی، ســمینارها، 

نشســت ها و همکاری هــای علمــی و آموزشــی.
_  ایجاد زمینه الزم برای بهره گیری طرفین از پتانسیلهای  یکدیگر در قالب تولید و نشر مقاالت 

علمی و پژوهشی در خبرنامه رسمی انجمن، وب سایت و سایر نشریات طرفین.
_  اطالع رسانی برنامه های آموزشی، اخبار، بیانیه ها و سمینارهای هریک از طرفین 

تفاهم نامه، از طریق خبرنامه، وب سایت و سایر نشریات طرفین تفاهم نامه.
_   تبادل لینک وب سایت و فضاهای مجازی.

_   همکاری در زمینه برندسازی ساختمان ها بر اساس تعهدات طرفین.
_   برگزاری و مشارکت در برگزاری همایش ها و نشست های تجاری.

_   برگزاری و مشارکت در برگزاری مسابقات.

گســترش  انجمــن صنفــی طراحــی، معمــاری و دکوراســیون، در جهــت ارتقــاء ســطح فنــاوری و توســعه ایــران عزیزمــان و در راســتای اجــرای مأموریت هــای خــود از جملــه توســعه و 
کلیــه فعالیــن مرتبــط بــا صنــف )مهندســین معمــار، مدرســان و اســاتید دانشــگاه ها، تولید کننــدگان وابســته ، توزیع کننــدگان  اطاعــات و همچنیــن ارائــه حمایت هــای صنفــی بــه 
کــه بــا بهره گیــری از خدمــات، توانمندی هــای اعضــا، صاحب نظــران و فعــاالن حــوزه طراحــی و معمــاری، نســبت بــه ایجــاد هم افزایــی،  محصــوالت و دانشــجویان(، قصــد دارد 
کلیــه عاقمنــدان و فعالیــن در زمینــه فعالیتهــای اقتصــادی و اجــرای طرح هــای پژوهشــی و  افزایــش تعامــات و همکاریهــای مشــترک میــان اعضــای انجمــن اقــدام نمایــد. لــذا از 

تحقیقاتــی، در قالــب عضویــت و تفاهم نامه هــای همــکاری دعــوت بــه مشــارکت و همــکاری می نمایــد. 
کمیتــه امــور صنفــی، از طریــق نمابــر و یــا  عاقمنــدان بــه مشــارکت و همــکاری بــا انجمــن می تواننــد، ضمــن انتخــاب هــر یــک از مــوارد زیــر، درخواســت خــود را جهــت بررســی در 

پســت الکترونیــک بــه دفتــر انجمــن ارســال نماینــد.

 مقدمه:
در پــی ســؤاالت متــداول دوســتان عزیــز، مبنــی بــر اینکــه 
دکوراســیون  و  معمــاری  طراحــی،  انجمــن  در  عضویــت 
داخلــی و خارجــی ســاختمان شــهر تهــران چــه مزایایــی دارد؟ 
کــه بــه  گفــت: شــاید شــما از آن جملــه افــرادی هســتید  بایــد 
ــری مــداوم  ســبب داشــتن مســئولیت های مختلــف و پیگی
کــه مرتبــط بــا تخصــص و  آن هــا، عضویــت در انجمــن صنفــی 
کارتــان اســت، جــزو اولویت هایتــان نباشــد!! امــا ایــن  کســب و 
کــه  کــه بســیاری از منافــع و مزایایــی  طــرز فکــر ســبب می شــود 
عضویــت در یک انجمن صنفی برایتــان به ارمغان مــی آورد را 
از دســت بدهیــد. یکــی از مهمتریــن مزایــای عضویــت در ایــن 
ــرای آینــده  کاری موفــق ب نــوع انجمن هــا، ایجــاد یــک رزومــه 
شــغلی شــما اســت. در ادامــه اجــازه بدهید تــا مزایای عمومی 
و اختصاصــی عضویــت در انجمنهــا را برایتــان شــرح دهیــم.

مزایای عمومی:
و  نوآوری هــا  اخبــار،  آخریــن  از  موقــع  بــه  رســانی  اطــالع   _1
کنفرانس هــای ملــی و بین المللــی در زمینــه معمــاری و مــوارد 

مرتبــط، از طریــق پســت الکترونیکــی:
انجمــن صنفــی دسترســی بــه اطالعــات متنــوع و مفیــد را 
بــرای همــه اعضــاء فراهــم آورده و در بســیاری مــوارد هــم ایــن 
اطالعــات از طریــق پســت الکترونیــك بــه شــکل اختصاصــی 
و  اطالعــات  این گونــه  می شــود.  فرســتاده  اعضــاء  بــرای 
کــه عمــوم مــردم  اخبــار ممکــن اســت دربــاره مســائلی باشــد 
کــه در مــورد یــك  از آن بی خبرنــد. به عنــوان مثــال اخبــاری 
کســب وکار جدیــد و یــا شــیوه های نویــن و جهــت توســعه 
حرفــه ای مشــاغل اعضــاء و افزایــش تــوان فنــی و تخصصــی 

آنهــا باشــد.
2_   فرصت حضور در شبکه روابط گسترده تر:

بــا عضویــت در انجمنهای صنفــی، اعضاء می تواننــد روابطی 
ــرده و  ک ــر  ــد را عمیق ت کــه در حــال حاضــر در حرفــه خــود دارن
فرصــت روابــط جدیدتــر را نیــز فراهــم نماینــد. این گونــه روابــط 
ــد و بســیار  ــد منبعــی غنــی از ایده هــای جدی گســترده می توان
کــه تمایــل بــه انتشــار  الهام بخــش باشــد. همچنیــن اعضایــی 
مقــاالت علمــی دارنــد نیــز، تحــت پوشــش ایــن انجمــن قــرار 

گرفــت. خواهنــد 
3_  آموزش:

بــه روز رســانی دانــش تخصصــی اعضــاء از طریــق برگــزاری 
کارگاه های آموزشــی توســط انجمن  کوتــاه مــدت و  دوره هــای 
و یــا بــا همــکاری انجمن، همــراه با برخــورداری از تخفیــف ویژه 

کــه اعضــاء می تواننــد از آن اســتفاده نماینــد.
برگــزار شــده  گردهمایی هــای  و  4_ شــرکت در همایش هــا 
ــژه: ــا تخفیــف وی ــا همــکاری انجمــن، ب ــا ب توســط انجمــن و ی
عضویــت در انجمــن، اغلــب بــرای اعضــاء ایــن فرصــت 
کنفرانس هــا و  کــه حضــور در بســیاری از  را فراهــم می کنــد 
ســمینارهای تخصصی مرتبط با حرفه آنها برایشــان تسهیل و 

ــود. ــته ش کاس ــز  ــان نی ــادی از هزینه هایش ــد زی ــا ح ت

 مزایای اختصاصی:
1_   سیستم های حمایتی:

اعضــای انجمن هــای صنفــی اغلــب می تواننــد از مشــاوره 

اعضــاء مجــرب انجمــن و حتــی مدیــران انجمــن بهره منــد 
شــوند. برخــورداری از اینگونــه روابــط، هنــگام مواجه اعضاء با 

مشــکالت حرفــه ای، بســیار راه گشــا اســت.
2_  قدرت چانه زنی:

کمیتــه ای   دارای 
ً
انجمــن هــای صنفــی بــزرگ و معتبــر، معمــوال

کــه مســئول پیگیــری مصوبــات دولــت و قوانیــن  هســتند 
کــه ایــن مــوارد  تصویــب شــده در مجلــس اســت تــا تأثیراتــی 
کســب وکار اعضایشــان بــه شــکل مشــخص و بــر صنعــت  بــر 
کلــی دارد را بررســی نمایــد. به همیــن منظــور در  بــه صــورت 
بســیاری از مــوارد بــا اعضــای دولــت و یــا نماینــدگان مجلــس 
جلســاتی برگزار می کنند و ســعی در اســتیفای حقوق حرفه ای 
اعضــاء انجمــن دارنــد. این گونــه انجمن هــا دارای قدرتــی 
 بیشــتر از قدرت یك فرد به تنهایی اســت. 

ً
هســتند که مطمئنا

عضویــت در ایــن انجمن هــای صنفــی شــما را قــادر می ســازد 
تــا از نفــوذ سیاســی و منابــع قــدرت انجمــن بهــره ببریــد.

3_   حضور اجتماعی:
شــما به تنهایی ممکن اســت زمان و منابع الزم برای حمایت 
ــك مؤسســه آموزشــی  ــا ی ــا همــکاری ب ــه و ی ــاد خیری ــك بنی از ی
کلــی فعالیتهــای اجتماعــی این چنیــن را نداشــته  و به طــور 
کــه شــما عضــو آن  کــه انجمــن صنفــی  باشــید. امــا هنگامــی 
هســتید، در این گونــه فعالیتهــا حضــور داشــته باشــد، در واقــع 

کار ســهیم خواهیــد بــود. شــما هــم در آن 

با توجه به توضیحات داده شده، از جمله مزایای عضویت 
در انجمن طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 
کــرد: ســاختمان شــهر تهــران می تــوان به مــوارد ذیــل اشــاره 

_   صدور پروانه عضویت معتبر انجمن صنفی
ــوی انجمــن در وب ســایت و  _  صــدور مجــوز اســتفاده از لوگ

اداری اوراق 
_   دریافت خبرنامه انجمن به صورت رایگان

_   تعامل با سایر اعضای رسمی انجمن
_  اســتفاده از بانــک مشــاغل مرتبــط بــا صنعــت ســاختمان و 
دکوراســیون شــامل )ســازندگان، صنایع تولیدی، شرکت های 
معمــار،  و  طــراح  مهندســین  مهندســین مشــاور،  بازرگانــی، 

توزیع کننــدگان و نمایندگی هــا(
و  بــا صنعــت ســاختمان  مرتبــط  اجنــاس  نمونــه  ارســال   _

دکوراســیون
_   استفاده از حوزه های مطالعاتی و تحقیقاتی

_  حضور در دوره های آموزشی حرفه ای انجمن
_   ارائه منابع علمی و تحقیقاتی به اعضای انجمن

_   بهره مندی از نظرات کارشناسانه سایر اعضای انجمن
از  اعضــاء،  بــه  توصیه نامه هــای الزم  و  ارائــه معرفی نامــه   _

ســوی انجمــن
ــرکتهای  ــا ش ــکاری ب ــعه هم ــرای توس ــی ب ــق فرصت های _  خل

طراحــی و معمــاری
_  دعــوت VIP اعضــای انجمــن، در نشســت ها و همایش هــا

نمایشــگاه ها،  در  غرفــه  اعطــای  اولویــت  از  برخــورداری   _
گردهمایی هــای علمــی برگــزار شــده توســط  همایش هــا و 

انجمــن و یــا بــا همــکاری انجمــن، بــا تخفیــف ویــژه
_  اســتفاده از خدمــات ویــژه انجمــن صنفــی )بیمــه تکمیلــی، 
)... و  تفریحــی  آموزشــی،  درمانــی،  و  بهداشــتی  ورزشــی، 

انجمن ها دارای قدرتی هستند
که مطمئنًا بیشتر از قدرت 
یك فرد به تنهایی است

عضویت در انجمن 
موجب خلق فرصتهای 
زیادی برای توسعه 
همکاری با شرکتهای 
طراحی و معماری 
و در نتیجه توسعه
بازار  هدف می شود.
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کارفرمایــی طراحــی، معمــاری و دکوراســیون،  انجمــن صنفــی 
در اقدامــی نوآورانــه، بــا هــدف حمایــت از آثــار اجــرا شــده 
»توســط اعضــای خــود، مهندســین، طراحــان و ســازندگان« و 
کــردن قانــون حفــظ حــق مالکیت مــادی و  در جهــت محقــق 
کشــور، امــکان ثبــت طرح هــا و  معنــوی، بــرای نخســتین بــار در 
کرده اســت. پروژه هــای اجرایــی در زمینــه ســاختمان را فراهــم 
اجــرای ایــن مهــم، بــا اســتناد بــه مفــاد اساســنامه و اختیــارات 
انجمن و بر اســاس تحقیقات، مطالعات و تجربیات ســالیان 
گرفــت و پــس از ایجــاد  کار قــرار  متوالــی ریاســت آن، در دســتور 
کنــون در دســترس جامعه  ســخت افزارها و نرم افزارهــای الزم ا
گرفتــه و امــکان  محتــرم طراحــی، معمــاری و دکوراســیون قــرار 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن  امــکان ثبــت طرحهــا و پروژه هــا، در 

میســر شــده اســت.
در ادامــه بــرای اینکــه بهتــر بــا ایــن اقــدام انجمــن آشــنا شــویم، 
بــا طــرح چنــد ســوال و جــواب، بــه تشــریح جزئیــات و مزایــای 

آن می پردازیــم.

ثبت طرح پروژه های ساختمانی و معماری چیست؟
ــه ســاده ترین شــکل ممکــن توضیــح دهیــم،  ــر بخواهیــم ب گ ا
اقدامــی بــرای حفاظــت قانونــی حقــوق مــادی و معنــوی از 
ــوده و  ایده هــا و طرح هــای اجــرا شــده طراحــان و معمــاران ب
کپی بــرداری و رزومه ســازی افــراد  موجــب جلوگیــری از هرگونــه 

ــردد. ــدان می گ ــن هنرمن ــار  ای ــودجو  از  آث س

کلی از ارائه این خدمت چیست؟ هدف 
بــا توجــه بــه اینکــه خلــق هــر اثــر هنــری توســط یــک طــراح 
و معمــار، نگرشــی آمیختــه بــا فکــر و احســاس خالــق آن و 
حرف هــای تــازه زیــادی بــرای عمــوم مــردم دارد، می تــوان 
حفــظ  زمینــه  در  فرهنگ ســازی  را  انجمــن  کلــی  هــدف 
مالکیــت فکرهــا و ایده هــای طراحــان و مجریــان و احتــرام بــه 

حقــوق مــادی و معنــوی ایشــان دانســت.
انجمـــن صنفــی طراحـــی و معمـــاری معتقـــد اســت، یــک 
ــه و  ــد مشابـ ــه فاقـ کـ ــدگار اســت  ــی مانـ ــع، زمان ــا و بدیـ ــر زیبـ اث
منحصربه فــرد باشــد. به همیــن دلیــل زمانی کــه از یــک طــرح 
ایده هــا،  بــه  حقیقــت  در  می شــود،  کپی بــرداری  جدیــد 
 

ً
کــه قطعــا تفکــرات و حقــوق طــراح و مجــری آن تعــرض شــده 

دور از شــأن حرفــه ای اســت.
گفــت، این کــه یــک طــرح  گرفتــن مطلــب فــوق بایــد  بــا در نظــر 
کپــی و ســاخته  شــود، در واقــع ســه مشــکل  در ابعــاد مختلــف 

کــه عبارتنــد از: را ایجــاد می کنــد 
ک یک طراح. الف: تجاوز به حریم فکر و ادرا

کــه می توانســت، منشــاء یــک حرکــت   ب: تخریــب آن اثــر 
نو باشد.

که باعث  پ: از میــان رفتــن ابتــکار و نوآوری در ســاخت بناها 
کمیت در صنعت ســاختمان می شــود. کیفیت و  کاهش 

 شــایان ذکــر اســت، تــا قبــل از ایــن امــکان ثبــت طرح هــا 
و پروژه هــای معمــاری، در یــک مرجــع رســمی و حفاظــت 
بــرای  آنهــا  معنــوی  و  مــادی  حقــوق  از  قانونــی  و  رســمی 
صاحبانشــان وجــود نداشــته اســت. لــذا بــا تدویــن قوانیــن و 
ســاخت ســخت افزارها و نرم افزارهــای الزم بــرای تحقــق ایــن 
امــر، امــکان دفــاع از حقــوق مــادی و معنــوی هــر طــرح و پــروژه 
در مراجــع قانونــی فراهــم شــده اســت، زیــرا آن طــرح دارای 

شناســنامه و ثبــت طــرح اســت.

برای نخستین بار 
در کشور

ثبت مالکیت طرح 
و پروژه های اجرایی 
در انجمن صنفی کارفرمایی 
طراحی، معماری و دکوراسیون 
داخلی و خارجی شهر تهران

چرا به ثبت مالکیت طرح نیازمندیم؟
ــر  ــه به شــرح زی ک ــت اســت  ــن مزی  ایــن موضــوع دارای چندی

معرفی می شوند:
مجریــان  و  طراحــان  کــه  می شــود  باعــث  طــرح  ثبــت   _1
کاری موفــق و موثــق از خــود  توانمنــد، بتواننــد یــک رزومــه 
ارائــه داده و باعــث شفاف ســازی پروژه هــای خــود شــوند و 
همچنیــن بتواننــد به ســادگی در ســفارش قراردادهــای آتــی 

خــود، از آن هــا اســتفاده نماینــد.
کــه  2_ انجمــن بــا نظــارت و بازرســی پروژه هــا، ســعی دارد 
صحــت و ســالمت طــراح و مجــری را شفاف ســازی نمــوده 
کــه، شــرکتها و افــرادی  کارفرمایــان بدهــد  و ایــن اعتمــاد را بــه 
ــا طرحهــای ثبــت شــده هســتند، رزومــه ای  کــه دارای طــرح ی
کارهای ایشــان به صــورت ضابطه مند،  کلیه  واقعــی داشــته و 
توســط یک مرجع رســمی بررســی و بازرســی شــده اســت. این 
موضوع ســبب افزایش ســطح اعتماد طرفین شــده و برخی از 
کــره در قراردادهــای جدیــد را مرتفع می ســازد. مشــکالت مذا
ــا ثبــت مالکیــت طــرح ســعی می کنــد، طراحــان  3_ انجمــن ب
برتــر و مجریــان فعــال را بــه جامعــه ایــن صنــف معرفــی نمایــد.
پروژه هــای  و  طرح هــا  ثبــت  ترویــج  و  فرهنگ ســازی  بــا   _4
کارفرمایــان محتــرم  کــه  اجرایــی، ایــن بســتر را فراهــم می شــود 
بتوانند، از یک فیلتر شفاف سازی شده و یک مرجع مناسب، 
شــخص یــا شــرکت مــورد مــورد نظــر خــود را انتخــاب نماینــد.

ثبت طرح پروژه های اجرایی چگونه انجام می شود؟
در ایــن فرآینــد طراحــان، معمــاران و مجریــان عزیــز، بابــت هــر 
گانــه ای دریافت می نمایند  گواهینامــه ثبت جدا طــرح خــود، 
و همچنیــن در وب ســایت انجمــن، بــرای هــر طــراح یــا مجری، 
کامــل شــخص و جزئیــات  یــک پروفایــل شــخصی بــا نــام 
گذاشــته  به نمایــش  و  ایجــاد شــده  پروژه هــای وی،  کامــل 
خواهــد شــد. به طــور مثــال یــک طــراح یــا ســازنده می  توانــد، 
کــه اجــرا نمــوده، اســناد  بــرای هریــک از طرح هــا و پروژه هایــی 
و مــدارک خواســته شــده را بــه انجمــن ارائــه نمایــد. ســپس 
ــور، اســتعالم  ــروژه مذک کارشناســی پ ــا بررســی و  ــه ثبــت ب کمیت
ــه  کارفرمــای اصلــی و اثبــات صحــت مــدارک ارســالی ب آن از 
گواهــی ثبــت مبنــی بــر طراحــی و اجــرای آن پــروژه را  انجمــن، 
صــادر می نمایــد. همچنیــن یــک پروفایل شــخصی نیز بــه نام 
کــه  طــراح یــا ســازنده در وب ســایت انجمــن ایجــاد می شــود 
متقاضــی می توانــد ســایر پروژه هــای خــود را نیــز، پــس از ارائــه 
گواهــی ثبــت بــرای هــر پــروژه،  درخواســت مجــدد و دریافــت 

آن را در همــان پروفایــل ثبــت نمایــد.

مزایای ثبت طرح پروژه اجرایی چیست؟
ایــن فرآینــد می توانــد بــرای متقاضــی آن مزایــای مختلفــی 
که دو نتیجه مثبت اولیه آن عبارتند از: به همراه داشته باشد 
1_ طــرح و پــروژه اجــرا شــده در یــک مرجــع رســمی به ثبــت 
رســیده، حقــوق مــادی و معنــوی آن بــرای صاحــب طــرح 
کــه در صــورت هرگونــه ســوء اســتفاده  محفــوظ خواهــد مانــد 

از آن، قابــل پیگیــری و اثبــات اســت. 
کاری موفــق و شــفاف از خــود  2_ طــراح یــا ســازنده یــک رزومــه 
گذاشــته و از ایــن  را در وب ســایت رســمی انجمــن به نمایــش 
کارفرمایــان و مشــتریان  طریــق می توانــد رزومــه خــود را، بــه 
کــه ایــن امر موجب اعتماد بیشــتر ایشــان  خــود معرفــی نمایــد 

نیــز می گــردد.

INVITATION
TO OOPERATION
IN TRADE
UNION OF
ARCHITECTURE
AND DESIGN
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شرکت پاالز
دوباره سازی برند برای توسعه محصوالت

زمینــه طراحــی  تــالش در  و  تجربــه  از 40 ســال  پــس  پــاالز  شــرکت 
کلمــه موکــت  و تولیــد انــواع موکــت، نــام برنــد خــود را تغییــر داد و 
و  ســنگین  ســرمایه گذاریهای  بــا  مهــم  ایــن  کــرد.  حــذف  آن  از  را 
گــروه صنعتــی پــاالز و افــزودن ترکیبــی از  تالش هــای شــبانه روزی، در 
ــه لمینــت و  ــواع محصــوالت دکوراســیون )از جمل تولیــد و عرضــه ان

گردیــده اســت. کاغــذ دیــواری( میســر 
پایه گــذار  گذشــته،  ســال  در  برنــد  ایــن  نــام  در  تغییــر  بــر  تصمیــم 
حضــوری جدیــد بــرای پــاالز در بــازار بــوده و آغازگــر راهــی جدیــد بــرای 
تیــم بازاریابــی و اســتراتژی ایــن شــرکت اســت. تغییــر نــام پــاالز، حرکتی 
کنــار توســعة فیزیکــی ســازمان، نصــب  کــه در  همه جانبــه اســت 
ماشــین آالت جدیــد و بازســازی و ارتقــاء زیــر ســاخت هــای فنــی آن 

کان ادامــه دارد. کمــا
ــرای حضــور تجــاری  ــد ب ــاالز، ایــن برن ــه اعتقــاد مســئولین شــرکت پ ب
قدرتمنــد در دهه هــای بعــد می بایســت ایــن تصمیــم اســتراتژیک 
کــه در ادامــه، بــه یکپارچه ســازی  را عملــی می ســاخت. سیاســتی 
مهندســی  محصــوالت،  دامنــه  گســتردگی  برنــد،  همه جانبــه 
روش هــای عرضــه و در نهایــت رضایتمنــدی مصرف کنندگان نهایی 

ختــم خواهــد شــد.

شرکت رنگ کمیجان
آخرین دستاورد در صنعت رنگ ساختمان

رنگ ماندگار چیزی شبیه به معجزه
رنــگ مانــدگار، محصولــی جدیــد و اختراعــی نویــن در ســال 2014 
کــه در زمینــه رنــگ ســاختمانی )در نمــای بدنــه خارجــی،  اســت 

نمــای بدنــه و ســقف داخلــی ســاختمان( اســتفاده می شــود.
رنــگ مانــدگار از ســه الیــه، در مرحلــه اجــرا تشــکیل شــده و به شــرح 

زیــر اســت:
مــواد  از  متشــکل  آب،  پایــه  مخصــوص  ســمنت  یــک  اول،  الیــه 

اســت. رزیــن  و  ســیمان  و  معدنــی 
الیه دوم، رنگی بر پایه آب، شامل مواد معدنی و رزین است.

کرولیــک یــا رنــگ روغنــی یــا رنــگ مخصــوص  الیــه ســوم، رنــگ آ
حــالل تینــر بــوده و مقــاوم در برابــر آتــش، تــرک، تــاول و رطوبــت اســت 

کــه ایــن رنــگ بــا فرموالســیون جدیــد تولیــد شــده اســت.
در ایــن فرموالســیون  50 درصــد از آســیب زیســت محیطــی نســبت 
کمتــر اســت. همچنیــن این پوشــش در  به رنگ هــای حــالل تینــر بــازار 
برابــر رطوبــت تــرک تــاول مقــاوم اســت، زیــرا در تکنولــوژی آن به خاطــر 
شــیارهای رنگــه ای میانــی و نهایــی به صــورت مــوج در داخــل شــیار 

کمتــر الیــه بســت اســت. بیشــتر و در خــارج از شــیار 

COMPANY
NEWSشرکت صدر استون

افتتاح نمایشگاه عرضه سنگ ساختمانی 
کاالیی عرضه شــده در   شــرکت صــدر اســتون بــه جهــت تکمیل ســبد 
ــا همــان اقتــدار،  کشــور، ب  فروشــگاههای زنجیــره ای خــود در سراســر 
 اعتبار و تجربه، اقدام به تولید و فروش سنگ طبیعی نموده است. 
کاملتریــن نمایشــگاه عرضــه ســنگ   ایــن شــرکت در حــال حاضــر، 
 ســاختمانی را افتتــاح نمــوده و محصــوالت مختلفــی )از جملــه انــواع 
گرانیت، ســنگ تراورتن، ســنگ انیکس، ســنگ   ســنگ مرمر، ســنگ 
کیوبیــک، ســنگ مهندســی و ســنگ فــرآوری شــده،   آنتیــک، ســنگ 
 انــواع تندیــس و مجســمه، ســنگ شــومینه و ابزارهــای ســنگی( را در 

این نمایشگاه عرضه می کند.
 این شــرکت امروزه به عنوان یک شــرکت تولیدی بین المللی ایرانی، 
 محصوالت خود را با برند Sadr Stone و »ساخت ایران«، به تمامی 

کشورهای همسایه صادر می نماید.

شرکت تولیدی بازرگانی کمجا چوب
 فروش تخت تاشوی دیواری در 30 نمایندگی

کشور در سطح 
 پــس از آن کــه ایــده تولیــد تخــت تاشــوی دیــواری بــرای اولیــن بــار 
کمجــا چــوب ارائــه شــد، در   در ایــران و توســط مدیریــت شــرکت 
ــا اســتفاده از جک هــای  ــه ایــن محصــول ب ــن نمون  ســال 9631 اولی
کنــون توانســته دامنــه  گردیــد. ایــن شــرکت تا  آلمانــی طراحــی و تولیــد 
 محصــوالت تولیــدی خــود را افزایــش دهــد و امــروزه محصــوالت 
کمــد، مبلمــان، تشــک و   مختلفــی در زمینه هــای ســرویس خــواب، 
کار خود قرار داده و از طریق بیش از 82 نمایندگی   غیره را در دستور 
کشور، به بازار عرضه نماید. همچنین شرکت   فروش خود در سطح 
 کمجــا چــوب، در ســال جــاری موفــق بــه اخــذ اســتاندارد ملــی، بــرای 
کــه این امر بــرای اولین بــار در ایران محقق  گردیــده   تخت هــای تاشــو 

شده است.

گروه یکتا طرح مانی
کاربردی پروژه های ساختمانی صدور شناسنامه فنی 

خدمــات  خالقانــه،  ایده هایــی  ثبــت  بــا  مانــی،  طــرح  یکتــا  گــروه 
کاربردی، مستندســازی تصویری،  مختلفی از جمله شناســنامه فنی 
و  تبلیغــات  تصویــری،  رزومــه  ایجــاد  ســاخت،  و  پــروژه  مدیریــت 
اهــداف  جهــت  در  را  بازاریابــی  و  فــروش  مدیریــت  و  برند  ســازی 
شــخصی و ســازمانی مشــتریان، ارائــه می کنــد. الزم به ذکــر اســت 
کلیــپ و تیزرهــای  کــه ایــن شــرکت در اقدامــی نــو، اقــدام بــه ســاخت 

فضــای مجــازی نیــز نمــوده اســت.
گــروه یکتــا طــرح مانــی، به طــور   از جملــه پروژه هــای اجــرا شــده توســط 
 خالصــه می تــوان بــه تشــخیص مصلحــت نظــام، پــروژه ســاختمانی 
 کبیــر، مرکــز تجــاری توریســتی نیــاوران ســاری، بــرج دو قلــوی شــرکت 
 ارزش آفرینان هوشــمند )خونه بخونه(، شــرکت ژئو فناوری ســارنگ 

و ... اشاره نمود.
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شماره چهارم نشریه "شهرت"
گذشــته، به شــکل  کــه از اســفند مــاه ســال  نشــریه شــهرت 
و  دانشــگاه ها  ســطح  در  و  شــده  منتشــر  ماهنامــه  دو 
کتاب فروشــی ها توزیــع شــده اســت، در ایســتگاه چهــارم بــه 

پرونــده شــهر و درخــت رســید.
ــرادی  ــر جــزو آن دســته اف گ ــده: ا ــده آم ــن پرون ــدای ای در ابت
گذشــته« و االن  کــه »هــوای بــاغ نکردیــد و دور بــاغ  هســتید 
کــه بــر جنــازۀ باغــی  نشســته اید در طبقــۀ چهلــم برجتــان 
کشــیده و افســوس خاطــرات دیروزتــان در بوســتان را  قــد 
کــه دستشــان به خــون  کســانی هســتید  گــر از  می خوریــد، ا
کمبــود  درختــی آلــوده نشــده یــا شــده و از آلودگــی هــوا و 
گــر شــما هــم بــا امضــای  کســیژن ایــن شــهر دم می زننــد، ا ا
کاغــذی شــریک جــرم ســوزاندن باغ هــای ایــن شــهر بوده اید 
گــر طبیعــت پلــی بشــود، خــوب بلدیــد از رویــش رد  ولــی ا
کــه حتــی در  گــر شــما هــم جــزو نســلی هســتید  ا شــوید، 
ــدارد و  ــاغ و بوســتان، محلــی از اعــراب ن خاطراتشــان هــم ب
 از چــه حــرف 

ً
کــه دقیقــا االن متوجــه منظــور مــا نمی شــوید 

کــه بــه شــهرهای آن ور آب ســفر  گــر شــما هــم هربــار  می زنیــم، ا
ــه این هــا چقــدر همــه چیزشــان  ک می کنیــد، دلتــان مــی رود 

کســتری... ســبز اســت و مــا چقــدر یک دســت خا
گــر شــما هــم چنــد وقتــی اســت بغــض همــه  ا خالصــه، 
گرفتــه و دارد فشــار می دهــد  گلویتــان را  گفتیــم،  کــه  اینهایــی 

کــه باغ هــا را خشــک  کســانی  و یک بــار هــم آن را در صــورت 
ــن  ــد، ای ــاد نزده ای ــان فری ــرم محترمش ــرکای ج ــا ش ــد ی می کنن

 بخوانیــد.
ً

 حتمــا
ً

پرونــده را حتمــا

فصلنامه معماری »برساو« منتشر شد
نخســتین شــماره فصلنامــه »برســاو« بــا رویکــرد معمــاری 
پایــدار منتشــر شــد. به گــزارش انجمــن طراحی و معمــاری این 
فصلنامــه را »مؤسســه مطالعــات راهبــردی معمــاری ایــران« 

منتشــر می کنــد.
بــرای خریــد الکترونیکی این نشــریه می توانید به وب ســایت 
 www.isia.ir/barsavmag نشــانی  بــه  مؤسســه  ایــن 

کنیــد. مراجعــه 

نشریه اینترنتی نوسازی، شماره 32، آبان 1394
شــماره 33 نشــریه اینترنتــی نوســازی، در روز 27/10/94، 
ــر منتشــر خواهــد شــد.آنچه در ایــن  ــب زی ــر مطال مشــتمل ب

شــماره خواهیــد خوانــد، به شــرح زیــر اســت:
مقاالت:

_  مشارکت عمومی در پروژه های نوسازی شهری: 
چشم انداز چین

_ »هنر در مرکز« مطالعه عینیت بخشی به تمایز در بازآفرینی 

مــوردی: نمونــه  فرهنــگ،  بــر  مبتنــی  رویکــرد  بــا   شــهری، 
شهرقرمز،  شانگهای

_  بازبینی رویکرد بازآفرینی شهری در هنگ کنگ
_  تبییــن شــهر تبعیــض نــژادی: 20 ســال تاریخ نــگاری شــهری 

در آفریقــای جنوبــی
_  گره هــای مرکــز شــهر و شــبکه های حمــل و نقــل عمومــی: 
در  شــهر  فقــرای  وابســتگی های  و  ارتباطــات  موقعیــت، 

ژوهانســبورگ
یادداشت:

_  سی پروژه نوسازی شهری در آمریکا
تجربه:

گزینی رمز نوسازی و تجمیع _  بومی 
گزارش:

_  جلســه شــورای پژوهــش بــا موضــوع »پروژه هــای محــرک 
توســعه«

معرفی:
_  مجموعه کتاب های نوسازی و توسعه محلی

_  طــرح پژوهشــی: ارزیابــی تأثیــرات سیاســت های تشــویقی 
کیفیــت  بــر  منطقــه 7،  فرســوده  بافــت  در  ساخت وســاز 

کنان. زندگــی ســا
_  طــرح پژوهشــی: ارزیابــی تأثیــر مجتمــع تجــاری نگیــن شــرق، 
به منظور تعیین اولویت های کاربری در زمین های اطراف آن.
_  پایان نامــه: ارزیابــی راهکارهــای طراحــی محــرک توســعه 
و ارائــه الگــوی طراحــی میان افــزای شــهری در بافت هــای 
منطقــه  فرســوده  محــالت  مــوردی:  )نمونــه  فرســوده 

تهــران(. شــهر  شــمیرانات 
کیفیت محیط شــهری در  پایــان نامــه: بررســی شــاخص های 
بافت هــای فرســوده شــهر تهــران )موردمطالعــه: منطقــه 7، 

ناحیــه 1، محلــه نظــام آبــاد(.

یازدهمین شماره مجله طراح منتشر شد
»فرهنــگ  عنــوان  بــا  طــراح  مجلــه  شــماره  یازدهمیــن 
ــی  ــت« منتشــر شــد. فهرســت مطالب ــش هوی معماری/چال

اســت: زیــر  به شــرح  می خوانیــد  شــماره  ایــن  در  کــه 
حرف اول:

مینــو بخــت  ســروش  کبــود…/  خــط  روی  ســرمقاله؛   _
_  تــا موســیقی بــه راه اســت، مــا هــم خواهیــم رقصیــد/ مریــم 

کاوه فــوالدی نســب کهنســال نودهــی، 
کــودک به لبــاس پادشــاه/  _  ســنتز ؛ برداشــت آخــر | جســارت 

مرتضــی نظــری زاده، محمد یزدانی
_  هوسرانی معمارگونه یا تفریح با مصالح/ نازنین رزم آهنگ

_  از غار افالطون تا سینما آزادی/ رضا رحمتی راد
گو: گفت و 

گــوی ویــژه بــا عبدالحمید نقره  گفــت و  _  »چالــش هویــت«؛ 
کار/ بهرام هوشــیار یوسفی

گو؛ بدون سانســور . ]4[ مهرداد ایروانیان/ نازنین  گفت و   _
رزم آهنگ

فرهنگ معماری:
_  وقتــی از »هویــت« حــرف مــی  زنیــم یعنــی می خواهیــم 
»فرهنــگ معمــاری« را بفهمیــم/ بهــرام هوشــیار یوســفی، 

عطــا چوخاچیــان
_  مســئله هویــت شــهرهای ایرانــی؛ درس هایــی از تقابــل دو 

رویکــرد/ هومــن فروغمنــد اعرابــی
»نگاهــی  ســیال؛  حرکــت  به جــای  کاتــوره ای  حرکــت   _
مســجد  طــرح  شــکل دهنده  احتمالــی  ذهنیت هــای  بــه 

گاه کارا ســهیل   / ولیعصــر« 
بررســی  بــر  کیــد  تأ بــا  شــهری؛  فضاهــای  هویت بخشــی   _
تبریــــز/  ایپــــک  میــــدان  در  هویت بخــــش   مؤلفه هــــای 

الله حالج
 _  ســرنخ هایی در مقولــه »هویــت معمارانــه«/ بهرام هوشــیار 

یوسفی
_  طراح؛ مردم و زبان مشترک

_  در جستجوی زبان مشترک مردم و معماران/ شیوا آراسته
گاه،   _  آیــا معمــاری مــا نیــاز بــه اندیشــیدن دارد؟/ ایمــان آ

خشایار حضرتی وند
حضرتــی ونـــد،  خشایــــار   / معمــــاری  شنــــوای  گــــوش   _ 

گاه ایمان آ
_  کژ  نگریستن؛ درباره نظریه و نقد معماری/ رضا رحمتی راد

_  مونومنتال! / پدرام جهانیان
_  روش شناســی معیارهــای ارزیابــی اثــر معمــاری در فرآینــد 
زاده ســلیمان  ســجاد  مــردم/  دیــدگاه  از  معمــاری  نقــد 

طراحی هوشمند ) تکنولوژی – انرژی (
_  از ثبــات تــا پویایــی؛ تــاب آوری و پایــداری شــهری/ پریســا 

شــاه محمــدی
_  راهکارهــای عملــی اســتفاده بهینــه از انــرژی خورشــیدی 
در خانــه هــای شــمالی/ فاطمــه جمشــیدی، فاطمــه ایمانی
 /LEED بازتاب پایداری معماری ســنتی ایران در ضوابط  _

امیر خونســاری نژاد
ــپت(  ــنهادی )کانس ــرح پیش ــی ط ــده: معرف ــای آین _  پروژه ه

ــژاد ــا«/ امیــر خونســاری ن ــرج هــای  »دری ب
هنر و ایده:

 _  معماران همیشه بنا طراحی نمی کنند. »قسمت یازدهم«
/ مرجان حضرت زاد

_  هنــر در فضــای شــهری/ محمدحســن امیــدوار عســکری، 
امیــن ابراهیمــی دهکــردی

_  دیــدگاه فــرا معمــاری، اصــول و روشــمندی )تصــور فضایــی 
کریــم پیــش یــار جدیــد(/ ســجاد امیــدی پــور، 

رویداد:
_  ورک شــاپ تخصصــی طراحــی داخلــی؛ ســاختمان های 

کچــری/ دالرام طحانــی مســکونی| فضاهــای ال
کتاب/ آرش حیدریان _  معرفی 

_  کنفرانس نور   در    هنر؛ معماری و شهرسازی ایران/ نیوشا قاسم
_  معمــاری ایــران در بینــال هنــر ونیــز 2015/ مهــرداد زواره 

محمــدی
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مجتمع آموزشی بن ژیوار
شــروع ثبت نــام تــرم زمســتانی مجتمــع آموزشــی بــن ژیــوار از 
تاریخ 1394/09/22 شــروع شــده و با تأســیس مرکز طراحی 
ایــن مجتمــع همزمــان خواهــد شــد. همچنیــن »دوره هــای 
ایــران،  بــار در  بــرای اولیــن  آموزشــی مدیریــت طراحــی«، 
کشــور  توســط ایــن مجموعــه و بــا همــکاری اســاتید مجــرب 

ــزار می شــود. برگ
کــه ایــن مجتمــع، در پایــان هــر دوره  شــایان ذکــر اســت 
بیــن  کار  اداره  مــدرک ســازمان  بــه دانش پذیــران خــود، 
اعطــا می نمایــد. را  ای  و حرفــه  فنــی  از ســازمان  الملــل، 

مرکز معماری ایران
مرکــز معمــاری ایــران، دوره تخصصــی معمــاری داخلــی را 
بــا عنــوان آتلیــه طراحــی معمــاری، بــا حضــور مهنــدس رضــا 
ــز متعــدد معمــاری و  ــده جوای ــان، طــراح، معمــار و برن نجفی
معماری داخلی، برگزار می کند. مدت برگزاری این دوره 68 
ســاعت )شــامل 36 ســاعت طراحــی معمــاری، 16 ســاعت 
مباحــث مربــوط بــه تأسیســات در معمــاری داخلــی و 16 
ســاعت اصــول طراحی فضاهای ســبز در معمــاری داخلی( 
کــد برگــزاری معمــاری داخلــی  کــه آخریــن  اســت. ایــن آتلیــه 
در ســال 1394 بــوده، از ابتــدای دی مــاه شــروع می شــود
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سومین 
نمایشگاه 

ک  بین المللی اما
و مستغات

مکان:محل دائمی
نمایشگاههای بین المللی تهران

زمان: 7 الی 10 اسفند 1394

سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی

صنعت ساختمان عمان

مکان: مسقط _ عمان
زمان:9الی 12 فروردین ماه 1395 

المللــی  بیــن  نمایشــگاه   ســیزدهمین 
مســقط  در  عمــان  ســاختمان    صنعــت 
کشور با حضور پر بار پاویون   پایتخت این 
کشــورهای آلمــان، ایتالیــا، ترکیــه،   هایــی از 
کویت، مصــر و ایران   چیــن، هنــد، تایــوان، 

برگزار خواهدشد.
بــا  کــه  گذشــته ایــن نمایشــگاه  در دوره 
مشــارکت  تعــداد  درصــدی   20 افزایــش 
بــه ســال 2014 همــراه  نســبت  کننــدگان 
دنیــا  کشــور   7 از  شــرکت   373 بــود 
مترمربــع   18000 بــر  بالــغ  فضایــی  در 
نزدیــک  بازدیــد  بــا  کــه  حضــور داشــتند 
بــود. همــراه  متخصــص  نفــر  بــه1600 

هفتمین نمایشگاه
بین المللی در و پنجره

و صنایع وابسته

مکان: محل دائمی 
نمایشگاههای بین المللی تهران
زمان: 2 الی 5 بهمن ماه 1394

اولین نمایشگاه بین المللی 
بیمارستان سازی

تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

مکان: محل دائمی 
نمایشگاههای بین المللی تهران
زمان: 2 الی 5 بهمن ماه 1394

بیست و سومین نمایشگاه 
بین المللی لوستر

چراغهای روشنایی و تزئینی

مکان: محل دائمی
نمایشگاههای بین المللی تهران
زمان: 20الی 23 دی ماه 1394

چهاردهمین نمایشگاه
بین المللی یراق آالت

و ماشین آالت مبلمان و 
تجهیزات و صنایع وابسته

مکان:محل دائمی 
نمایشگاههای بین المللی تهران
زمان:  11 الی 14 بهمن ماه 1394

ششــمین نمایشــگاه 
بین المللی میدکس

مکان: محل دائمی نمایشگاههای
بین المللی تهران

زمان: 20 الی 23 دی ماه
برگزار کننده:شرکت نمانگر

گاه
یش

ما
مسابقاتهمایش و کنفرانسن

اولین کنفرانس 
پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

کننده:مؤسسه آموزشی عالی انرژی برگزار 
زمان: 4 دی ماه 1394

محورهای همایش: مهندسی برق _ مهندسی 
عمران و معماری مهندسی مکانیک و انرژی

اولین کنفرانس 
ملی مهندسی 

فناوری اطاعات مکانی

مکان: دانشکده مهندسی نقشه برداری
دانشگاه صنعتی

خواجه نصیرالدین طوسی
 زمان: 29 الی 30 دی ماه

کارگاههای آموزشی همراه با 
و نمایشگاه تخصصی

اولین همایش ملی
شهر زندگی ، آرامش

حوزه های تحت پوشش: مسکن و 
معماری معماری و شهرسازی ، مهندسی 

عمران )عمومی(
کننده: دانشگاه آزاد اسالمی واحد  برگزار 

مینودشت
کنندگان: تحت حمایت  سایر برگزار 

سیویلیکا
محورهای اصلی همایش:

مدیریت ، برنامه ریزی شهری و توسعه 
پایدار

طراحی شهری و توسعه پایدار شهری
حمل و نقل شهری و توسعه پایدار

شهرسازی ایرانی اسالمی پایدار
معماری پایدار

عمران شهری و پایداری

پنجمین همایش ملی توسعه 
پایدار در مناطق خشک

و نیمه خشک

کننده: دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه برگزار 
با همکاری دانشگاه تهران

آخرین مهلت ارسال مقاالت: 20فروردین 1395
زمان: 15 اردیبهشت 1395

دومین کنفرانس
بین المللی و سومین 
کاربرد  همایش  ملی 

فناوری های نوین
در علوم مهندسی

کلیه مقاالت  چاپ رایگان 
پذیرفته شده در مجالت تخصصی 

معتبر بین المللی
دانشگاه فردوسی مشهد

مهلت ارسال مقاله: 6 اسفند 1394
زمان: 8 اسفند 1394

کنفرانس سیزدهمین 
بین المللی مدیریت 

برگزارکننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا
زمان: دی ماه 1394

کنفرانس ملی
چالشهای معاصر

در معماری، منظر و شهرسازی

مهلت ارسال مقاله: اسفند1394
زمان: 94/12/13

همایش ملی افق توسعه
معماری و شهرسازی معاصر 

کان شهرها

مهلت ارسال مقاله: آذر 1394
www.DREA.irارسال مقاله از طریق وب سایت

اولین همایش
میراث فرهنگی و توسعه پایدار

مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1394
زمان: 23 و 24 دی ماه

سومین مسابقه عکس منظر 
چهارمحال و بختیاری در قاب

کننده: موسسه مطالعاتی منظر برگزار 
مهلت ارسال آثار: 15اسفند 1394

فراخوان طراحی مونمان میدان 
ولیعصر)عج( تهران

ســازمان زیباســازی شــهر تهــران در نظــر دارد در 
خصــوص طراحــی یادمــان هنــری میــدان حضرت 
ولیعصر)عــج( اقــدام نمایــد. بــا توجــه بــه اهمیــت 
ایــن میــدان بــه عنــوان یکــی از میادیــن شــاخص و 
ــا هویــت شــهری، از تمامــی هنرمنــدان عالقمنــد  ب
دعــوت می شــود طرح هــای پیشــنهادی خــود را 

بــه ایــن ســازمان ارائــه نماینــد.
رویکــرد و ماحظــات:  1. توجــه بــه زمینــه معنایــی 
و زیســتی میــدان   2. توجــه بــه مفاهیــم زیبایــی 
گرفتــن ویژگــی هــای اجرایــی بــر  شناســی  3.در نظــر 

کنونــی میــدان اســاس ســاختار 
گرامی جهت ثبت  نحوه شرکت: هنرمندان 

نام در فراخوان در تاریخ ذکر شده می توانند با 
 مراجعه به سایت سازمان به نشانی 

www.zibasazi.ir  فرم ثبت نام را دریافت و 
به همراه طرح های پیشنهادی ومدارک به 

 دبیرخانه مراجعه نمایند.
نشانی دبیرخانه: پاسداران، میدان هروی، 
خیابان شهید وفامنش،کوچه شهید جمالی 

ک 12، مدیریت آثار حجمی)عمارت  شرقی، پال
عین الدوله(   تلفن : 22969742

ســری مســابقات دانشــجو معمار برتر در ســال 1392 
بــا محوریــت ارتقــا دانــش طراحــی معمــاری در میــان 
دانشــجویان ایــن حــوزه هنــری توســط مرکــز معمــاری 
مســابقه  کننــدگان  برگــزار  نــگاه   . شــد  آغــاز  ایــران 
اصــالح  و  ارتقــا  بــه ســوی  پیشــین  در دو دوره ی 
راســتا  همیــن  در  و  اســت  بــوده  نماهــا  وضعیــت 
کــه موضــوع  موضوعــات مســابقه را معیــن نمودنــد 
ســاماندهی  بــرای  "طراحــی  مســابقه  دوره  اولیــن 
ــه عنــوان نمــای پنجــم شــهری و موضــوع  ــام هــا" ب ب
نظــر  در  نمــا"  و  "خالقیــت  مســابقه  دوره  دومیــن 
گرفتــه شــد. موضــوع و برنامــه ســومین دوره مســابقه 
دانشــجو معمــار برتــر ســال 94 بــزودی از طریــق وب 
ســایت مرکــز معمــاری ایــران اعــالم خواهــد شــد.
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گزارش دومین نشست 
از دهمین سلسله نشست های قطب علمی 

فناوری معماری دانشگاه تهران

دومیــن نشســت از دهمیــن سلســله نشســت های قطــب 
علمــی فنــاوری معمــاری دانشــگاه تهــران در تاریــخ 9 آذر 
مــاه ســال 1394 در ســالن آمفی تأتــر شــهید آوینــی پردیــس 
ــا موضــوع »بازخوانــی معمــاری ایــران پــس  هنرهــای زیبــا ب
بــا حضــور آقایــان  تــا 1380« و  بــازه 1375  از انقــالب در 
گردید. ایــرج اعتصام،فرهــاد احمــدی و ســعید حقیــر برگــزار 

سومین نمایشگاه بین المللی 
تخصصی سازه ها، نماهای 
 ساختمانی و صنایع وابسته

در  آبــان،   20 تــا   17 از  نمایشــگاه  ایــن 
محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی 
برگــزار  تهــران، طبقــه فوقانــی ســالن  43 
کــه این نمایشــگاه  شــد. الزم به ذکــر اســت 
کارکنــان نمایشــگاه  توســط شــرکت تعاونــی 
اســت. شــده  اجــرا  تهــران  بین المللــی 

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
)مصالح، معماری و فناوری های نوین(

تــا 21 در محــل  تــا 26 مهــر، در ســاعات 15  از22  ایــن نمایشــگاه 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان 
گزارش واحد رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین المللی  برگزار شــد.به 
کــه ایــن دوره در مســاحتی بــه متــراژ  اســتان اصفهــان، ایــن نمایشــگاه 
8500  مترمربــع فضــای نمایشــگاهی برپــا بــود، 136 مشــارکت کننده، 
شــرقی  آذربایجــان  تهــران،  اصفهــان،  اســتان های  از  به نمایندگــی 
همچنیــن  و  فــارس  و  یــزد  جنوبــی،  و  رضــوی  خراســان  غربــی،  و 
کشــورهای ایتالیا، اســپانیا، آمریکا، آلمــان، پرتغال،  نماینــدگان فــروش 

کــرد. چیــن، بلژیــك، ژاپــن، ترکیــه، دانمــارك وکــره را میزبانــی 
در مراســم آغــاز بــه کار ایــن نمایشــگاه، اعضــا و هیــأت مدیــره ســازمان 

نظــام مهندســی ســاختمان اســتان، حضــور داشــتند.

سومین کنفرانس 
مدیریت و برنامه ریزی

 پروژه های عمرانی وساختمانی

کنفرانــس مدیریــت و برنامه ریــزی پروژه هــای عمرانــی و ســاختمانی به همــراه نمایشــگاه جانبــی 
آن، در روز پنجشنبه 94/6/5، در سالن آزادگان پژوهشگاه صنعت نفت در دو بخش علمی 

گردید. و اجرایــی برگــزار 
کاردانهای ســاختمان بوده  کنفرانــس، مؤسســه عصر قلم با مشــارکت ســازمان  برگزارکننــده ایــن 
ــای  ــزی در پروژه ه ــت و برنامه ری ــیوه های مدیری ــها و ش ــود روش ــس، بهب کنفران ــن  ــدف از ای و ه

کــه بــا رضایــت مخاطبیــن همــراه شــد. گرفتــه شــده بــود  عمرانــی درنظــر 
ــرکت ها و  ــه ش ــس ب ــرکت کنندگان و تندی ــه ش ــور ب ــی حض گواه ــس،  کنفران ــان  ــن در پای همچنی
گردیــد و در میــان برنامه هــا پذیرایــی، صــرف نهــار و اجــرای موســیقی  مجموعه هــای برتــر اهــدا 

زنــده توســط هنرمنــد محبــوب »حامــی« انجــام شــد.
سخنرانان این کنفرانس به شرح زیر بودند:

مهدی مؤذن )ریاست سازمان کاردانهای ساختمان(
کاردانهــای ســاختمان و مدیــر عامــل مؤسســه  دکتــر امیــر خلوتــی )معــاون آموزشــی ســازمان 

آموزشــی ســرا(
مهندس رهبر )ریاست اسبق انجمن انبوه سازان(

دکتر حسنی )عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(
مهندس خطیبی )نایب رئیس انجمن بتن ایران(

دکتر مسعود طرقی )استاد دانشگاه و مدیرعامل گروه یکتا طرح مانی(

گزارش خبری

... ...

... ...

... ... ... ...

...
...



29 Association Newsletters Association Newsletters 28

In مهنــدس ســید علیرضا قهــاری، رئیس انجمن مفاخر معمــاری ایــران متولد
کشــور در رابطــه بــا  1329 شــیراز اســت. بــا ایــن محقــق و معمــار برجســته 

کردیــم. گفتگــو  تجربیــات انجمــن مفاخــر ایــران 

مهندس قهاری در معرفی انجمن و اهداف آن چنین گفتند:
کــرده ولی  انجمــن مفاخــر معماری ایــران، از ســال 1380 فعالیت خــود را آغاز 
گرفت و 40 نفر از پیشکسوتان   در اسفندماه 1382 مجوز 

ً
این انجمن رسما

و فرهیختگان معماری کشور، اعضای هیئت امنای این انجمن هستند.
کــه  از نخســتین اهــداف انجمــن، حمایــت از مفاخــر معمــاری ایــران اســت 
به معنــای بزرگداشــت بیــش از 3000 هــزار ســال معمــاری مانــدگار و شــکوه و 
عظمــت ایــن معمــاری در جهــان اســت، شــاید کمتر کشــوری چنین ســابقه 
و گذشــته درخشــانی در معمــاری داشــته باشــد.اولین هــدف مــا پاســبانی از 
مفاخر معماری اســت. برای این کار اهداف دیگری نیز تعریف شــده اســت. 
حمایــت از ســایر تشــکل هایی که در زمینه معمــاری فعالیــت دارند از جمله 
ایــن اهــداف اســت. از ابتــدای تأســیس انجمــن مفاخــر معمــاری هــم ســعی 

کنیــم. کردیــم از انجمن هــای مرتبــط در تهــران و ســایر اســتان ها حمایــت 
از دیگر برنامه های ما بزرگداشت شخصیت ها و نام آورانی است که در زمینه 
معماری در ایران فعال بوده و  هستند. کسانی که معماری ایران را به عنوان 
کرده انــد. البتــه ایــن نــگاه تنهــا بــه  یــک معمــاری شــاخص در جهــان مطــرح 
معماری گذشته ایران معطوف نیست و معماری معاصر را هم در بر می گیرد.

همچنیــن روز بزرگداشــت شــیخ بهایــی در ســوم اردیبهشــت را هــم بــه عنــوان روز 
کردیــم و از ســال 84 تــا بــه امــروز هرســاله در دانشــگاه های معمــاری و  معمــار پیشــنهاد 
ســازمانهای مربوطــه مثــل راه و شهرســازی، نظــام مهندســی و حتــی اســتانداری ها، ایــن 

گرفتــه می شــود. روز جشــن 
توســط  هم اندیشــی  جلســات  نــام  بــا  مســتمری  جلســات  ســال 87  از  انجمــن 
ســازمان های مــردم نهــاد را پیرامــون بحث هــای  مربــوط بــه معمــاری و شهرســازی برگزار 
کنــون در باغ مــوزه قصــر برگــزار شــده و در طــی ایــن چنــد  کــرده اســت. ایــن جلســات هم  ا

ســاله، یکصــد و هشــتاد پنــج جلســه بــه طــور مســتمر تشــکیل شــده اســت.
از دیگر برنامه های انجمن، معرفی یک استان در سال برای توجه بیشتر به معماری آن 
استان است. هر سال یک استان را به عنوان استان سال معرفی می کنیم تا دانشجویان 
کشــور آشــنا شــوند. ــا فضــای معمــاری اقصــی نقــاط  معمــاری و عامــه مــردم بیشــتر ب
 این برنامه را از ســال 86 در پیش گرفتیم که نخســتین اســتان، ســمنان بود و تا به حال 
هشــت اســتان شــامل حــال ایــن برنامــه شــده اند و ســال جــاری هــم، ســال چهارمحــال 
بختیــاری اســت، به همیــن مناســبت مشــاهیر معمــاری اســتان را معــرف می کنیــم. 
به واســطه این برنامه، در اســتان ها همایش و نشســت برگزار می کنیم تا معماران کشــور 
گــر آن هــا اقلیــم ایــران را ببینــد آن وقــت  تنهــا در فضــای تهــران حضــور نداشــته باشــند. ا

دیگــر معمــاری همــه شــهرها کپــی تهــران نمی شــود.

مهندس قهاری در مورد برنامه های نشر و سایت انجمن مفاخر معماری چنین گفت:
در حــال حاضــر بــا بیــش از 3000 مقالــه علمــی و فرهنگــی جــزو ســایت های مرجــع بــرای 

بازدیــد پژوهشــگران هســتیم، آرشــیو عکســی از تمــام ایــران تــدارک دیده ایــم و در واقــع 
کرده ایــم. کتابخانــه آنالیــن تأســیس  کــه یــک  گفــت  می تــوان 

کردیــم. جلــد اول ایــن  کتــاب »معمــاران ایــران« را در ســال 88 منتشــر  در زمینــه نشــر، 
کتــاب،  کتــاب شــامل معرفــی 114 معمــار برجســته ایرانــی بــه همــراه آثارشــان بــود و ایــن 
کنــون هم جلــد دوم  نخســتین کتــاب مرجــع معمــاران معاصر به شــمار می رفــت و هم ا

کتــاب در دســت تهیــه اســت و تــا اواخــر امســال بــه زیــر چــاپ آراســته می شــود. ایــن 
ــا عنــوان »اندیشــه معمــاران معاصــر« منتشــر  کتــاب دیگــر ب پیــش از ایــن، ســه جلــد 
کــه جلــد چهــارم آن هــم تــا یکــی دو مــاه آینــده منتشــر می شــود. در هــر جلــد از  کرده ایــم 
ایــن مجموعــه بــا 14 معمــار برجســته ایرانــی مصاحبــه شــده و اندیشه هایشــان مــورد 

کاوی قــرار می گیــرد. وا

مهنــدس قهــاری، همچنین در رابطه با انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معمــاری و 
دکوراســیون داخلــی و خارجــی نیــز صبت کــرده و گفت:

کار کنند و این قبیل تشــکل ها پایدار بمانند و  امیدواریــم دوســتان در ایــن فضــا بتواننــد 
مســتمر فعالیــت کننــد، زیــرا مــا در کشــورمان آن ســنت چنــد صــد ســاله غــرب را نداریــم 
 تشــکل های این چنینــی دوام چندانــی پیــدا نمی کنند و پــس از مدتی منحل 

ً
و معمــوال

می شــوند. 
امیدواریــم بــا همــت دوســتان ایــن اتفــاق در رابطــه بــا ایــن انجمــن نیفتــد و بــا انــرژی و 
قــدرت اولیــه بــه کار خــود ادامــه دهنــد. در ایــن راســتا انجمن مفاخر ایران هــم از کمک 

کــرد. و همفکــری خــود دریــغ نخواهــد 

terview

مهندس علیرضا قهاری
رئیس انجمن مفاخر معماری ایران

گفت و گو و مصاحبه
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بــا آقــای مهنــدس فاطمــی مدیریــت مرکــز معمــاری ایــران، در 
گفتگــو نشســتیم. رابطــه بــا ایــن مرکــز بــه 

مهندس فاطمی در معرفی مرکز معماری می گوید:
ارائــه  هــدف  بــا  پیــش  ســال  ده  ایــران  معمــاری  مرکــز 
کــرد. تمرکــز مــا  کار  آموزش هــای تخصصــی معمــاری آغــاز بــه 
کــه فکــر می کنیــم در دانشــگاه ضعــف  بــر محورهایــی بــود 
کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت. در واقــع  وجــود دارد و 
کار یــک پــل  می خواســتیم بیــن فــارغ التحصیــالن و بــازار 

کنیــم. ارتباطــی برقــرار 
ارائه خدمات فنی و مهندســی معماری و شهرســازی، مبتنی 
بــر  فرهنــگ غنــی و معمــاری اصیــل ایرانــی و بــا تکیــه بــر دانش 
از  و تجــارب  متخصصیــن داخلــی و خارجــی و بهره گیــری 
پیشــرفته ترین  دســتاوردها و تکنولوژی ها  ســبب شــده است 
کــه بــا داشــتن بالغ بــر 30.000 عضو متخصــص و  برگزاری بیش 
از 60 ســمینار، همایش و مســابقه در شــهرها و دانشــگاه  های 
مختلــف کشــور نظیــر دانشــگاه علــم و صنعت، دانشــگاه هنر 
کاشــان، دانشگاه زنجان،   اصفهان، دانشــگاه یزد، دانشــگاه 
دانشــگاه  آزاداســالمی واحدهــای تهــران مرکــز، واحــد تهــران 
کرمــان و ... افتخار همکاری با  جنــوب، واحــد مشــهد،  واحــد 
مجموعه هــای مختلــف علمــی  ، فرهنگــی و اجرایــی داخــل و 
کشــور مانند ســازمان جهانی  یونســکو، فرهنگســتان  خارج از 
هنــر، بنیــاد میرمیــران، پژوهشــکده فرهنــگ هنــر و  معمــاری، 
انجمــن مفاخــر معمــاری، انجمــن دوســتی ایــران و فرانســه، 
خانــه ی  هنرمنــدان، شــهرداری های تهــران و ... را داشــته 
 باشــیم و مرکــز مــورد تقدیــر و  حمایــت نهادهــای ذی ربــط 

قرار  گیرد .
و دوره هــای  روتیــن  از دوره هــای  به غیــر  فاطمــی،  به گفتــه 
دوره  تعــدادی  ماننــد  جدیــدی  دوره هــای  نرم افــزار، 
مدیریتــی در رابطــه بــا نظــارت و اجــرا تدویــن شــده اســت 
شــود. برطــرف  اجــرا  و  نظــارت  بخــش  در  ضعــف  تــا 

مهندس فاطمی
مدیریت مرکز معماری ایران

کانــون دانش آموختــگان  بــا دکتــر عروجــی عضــو هیــأت مدیــره 
ایرانــی در ایتالیــا، در رابطــه بــا معرفی این نهاد و همچنین وضعیت 

شهرســازی و مســکن در ایتالیــا بــه گفتگــو نشســتیم.
دکتر عروجی در معرفی حرفه  خود گفت:

کــرده ام. مدتــی در دانشــکده  از  ســال 79 در دانشــگاه تدریــس 
کنون هم در دانشکده معماری دانشگاه  میراث فرهنگی بودم و ا
ســوره مرمــت درس می دهــم. در بخش خصوصی 5 ســال اســت 
ــروژه در تهــران و  ــم و در ایــن مــدت تعــدادی پ ــه فعالیــت می کن ک
کــه از شــاخص ترین آن هــا می تــوان بــه  شهرســتانها انجــام داده ام 
پــروژه بــرج تجــاری اداری »ریــان« واقــع در خیابــان فدائیــان اســالم، 

کــرد.  اشــاره 
کانــون دانش آموختــگان ایرانــی در ایتالیــا بایــد بگویــم  در رابطــه بــا 
کــه در ایتالیــا تحصیــل  کانــون، از فارغ التحصیــالن ایرانــی  کــه ایــن 
 معمــار و شهرســاز هســتیم. هر چند 

ً
کثــرا کرده انــد، تشــکیل شــده و ا

کانــون حضــور دارنــد. از رشــته های دیگــر هــم در ایــن 
کارهــای فرهنگــی و نقــد معمــاری و شهرســازی  کانــون  مــا در ایــن 
انجــام می دهیــم و در زمینــه مرمــت هم فعال هســتیم. ســال آینده 
هم همایشی در رابطه تفاوت بافت فرسوده و بافت تاریخی برگزار 
گردشگری  کرد. در این همایش بافت فرسوده را از منظر  خواهیم 
کــه  مــورد نقــد قــرار خواهیــم داد، زیــرا بیــش از یــک دهــه اســت 
اســتفاده از واژه بافــت فرســوده متــداول شــده و برداشــت های 
غلط، منجربه تخریب ابنیه و بافت تاریخی کشور شده است. در 
کار به صورت  کانــون با کشــور ایتالیــا باید بگویــم، ایــن  زمینــه ارتبــاط 
انفــرادی یــا در قالــب دیگــر تشــکل ها انجــام می شــود، به طــور مثال 
گذشــته یــک نمایشــگاه از آثــار معمــاران معاصــر  در فروردیــن مــاه 
کــه آقــای حاتمــی از اعضــای انجمــن متولی  ایرانــی در رم برگــزار شــد 

برگــزاری آن بودنــد.
همچنیــن یــک سلســله نشســت، در رابطــه بــا مســائل شهرســازی 
به صــورت  هــم  دوســتان  و  کردیــم  برگــزار  هنرمنــدان  خانــه  در 
کرده انــد، در حــال حاضــر هــم در ســتاد  کارهایــی را ارائــه  انفــرادی 
توانمندســازی ســمن های شــهر تهران و در کارگروه میراث فرهنگی 
گردشــگری مشــغول بــه فعالیــت هســتیم، در  و اوقــات فراغــت و 
ســازمان میــراث فرهنگــی هــم تشــکلی داریــم و از سیاســت گذران 

ایــن بخــش هســتیم.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن آقــای منصــور ســالمتی از چهره هــای 
مانــدگار هســتند. ایشــان مدیر نشــر فضــا بــوده و  خودشــان هــم در 

کتــاب بــه زیــور طبــع آراســته اند. زمینــه شهرســازی و مرمــت چنــد 
ــه مطالعــات  ک ــون  کان ــن  ــذران ای مرحــوم میرفندرســکی از بنیان گ
 اصفهــان داشــته اند، دکتر 

ً
ارزشــمندی در بافــت تاریخــی خصوصــا

کار معمــاری دارنــد  کــه تجربــه بین المللــی زیــادی در  نصیــر ســالمی 
و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد هســتند، آقــای فرهــاد فخــار 
تهرانــی عضــو هیئــت علمــی مرمــت در دانشــگاه شــهید بهشــتی، 
دکتــر اســماعیل طالیــی و ... از جملــه چهره هــای شــاخص ایــن 

ــد. ــر بودن ــون در ســال های اخی کان
دکتر عروجی در رابطه با شهرســازی و وضعیت مســکن در ایتالیا 

هــم حرف هــای جالبــی داشــت:
کلــی اروپــا در زمینــه  کشــور ایتالیــا و به طــور  در خصــوص وضعیــت 
کمــی بــه عقــب برگردیــم و تاریخچــه  شهرســازی و مســکن بایــد 
کنیــم. ایتالیــا و کشــورهای اروپایی  نوســازی را در ایــن کشــورها مــرور 
پــس از جنــگ جهانــی دوم و در اوایــل دهــه پنجــاه قــرن بیســتم، 
برنامــه مارشــال را اجــرا کردنــد. ایــن برنامــه دســتوری از طــرف آمریــکا 
تهیــه و تدویــن شــده بــود.  طبــق ایــن برنامــه، در ایتالیــا و دیگــر 
کــه در طــول جنــگ بســیار خســارت دیــده  کشــورهای اروپایــی 

گرفت، در ایتالیا هم از دهه  بودند، ساخت وســاز وســیعی صورت 
پنجاه بر اســاس قوانین جاری آن کشــو، توســعه شــهرها به صورت 
دســتوری و طــی یــک توســعه از بــاال بــه پاییــن انجــام شــد. ایــن 
گســترده ســبب بــروز برخــی مشــکالت اجتماعــی و  ساخت وســاز 
فرهنگــی در اواخــر دهــه شــصت میــالدی شــد و رشــد جمعیتــی 

معــروف بــه بــوم دهــه شــصت پدیــد آمــد.
در دهه هفتاد و همزمان با تحریم نفتی اپک، یک رکود اقتصادی 
 ایــن یــک 

ً
کــم شــد و مســلما در فضــای اقتصــاد جهــان و اروپــا حا

ــود، ایــن نخســتین بحــران ساخت وســاز در  ــی ب ــزرگ جهان ــود ب رک
کــه حــدود یــک دهــه طــول کشــید و تــا اوایــل  بخــش مســکن بــود 

دهــه هشــتاد هــم ادامــه داشــت.
متولیــان امــر در ایتالیــا در ایــن ده ســال، اصــالح و بازنگــری قوانیــن 
کار قــرار دادنــد و شــهر را بــا نــگاه انتقــادی دیدنــد و بــه  را در دســتور 
کردنــد. ایتالیــا هــم در  ســمت اصــالح ســاختار و قوانیــن حرکــت 
ایــن میــان جایــگاه ویــژه ای داشــت. برنامه ریــزان شــهری در رابطــه 
کلــی انجــام دادنــد و  کشــور خــود، یــک بازنگــری  بــا بافــت  تاریخــی 
کــم اهمیــت تلقــی می شــد  کــه در دهه هــای گذشــته  بافت هایــی 
را ارزش گــذاری فرهنگــی کردنــد، این ارزش گذاری منجربه این شــد 
کــه در دهــه 50 و 60 بــه بیــرون بافــت رفتــه  کــه بســیاری از مردمــی 

بودنــد، بــه بافت هــای تاریخــی برگشــتند.
در دهه هشــتاد، بازگشــت به بافت تاریخی به یک ســبک زندگی 
بدل شد و داشتن یک منزل در بافت تاریخی جایگاه ارزشمندی 
ــزان، رشــد اقتصــادی را صــرف اهمیــت  ــرد. پــس برنامه ری ک پیــدا 

کردند. بخشــی به بافــت تاریخــی 
در دهــه نــود، اصالحــات ســاختاری ادامــه یافــت و این اصالحات 
در نظــام صنعتــی، منجربــه رشــد اقتصــادی شــد. رشــد پایــدار 
ــرو بــود.  ــا آن روب کل دنیــای غــرب ب ــا اواســط 90،  کــه ت 15 ســاله ای 
در ایتالیــا هــم در حومــه شــهرها یــک ســری اصالحــات صــورت 
گرفــت و بــه عرصــه جدیــدی بــرای اســکان جمعیــت بــدل شــد.
توســعه  را  اقمــاری  شــهرهای  کردنــد  ســعی  سیاســت گذران 
لــذا  نیســت.  مطلــوب  شــهر  بی رویــه  گســترش  چــون  دهنــد، 
هســته های موجود در اطراف شــهرهای بزرگ شناســایی شــد و به 
کانون هایــی کــه می تــوان در آن جمعیــت را مســتقر کرد، بدل شــد.

دکتر عروجی درباره وضعیت مسکن در ایتالیا گفت:
در ایتالیــا بــاالی هفتــاد درصــد مــردم داری مســکن شــخصی 
هســتند، ایــن هفتــاد درصــد حداقــل یــک ســکونت گاه دارنــد. در 
کســپو 2015، از ســال 2010 شــروع به احــداث  شــهر میــالن، به خاطــر ا
زیرســاخت کردنــد. از جملــه یــک محلــه را در جــوار دیــوار قدیمــی و 
کــه از دهــه هشــتاد  کردنــد، طرحــی  بــاروی قدیــم شــهر را احــداث 
ــا توجــه بــه انتخــاب شــدن میــالن در  میــالدی وجــود داشــت و ب
ــع دارد و  ــازه های مرتف ــدرن س ــهر م ــر ش ــه ه ــپوی 2015 و اینک کس ا
خــط آســمان شــهر کوتــاه بــود، این محله با هــدف باال بــردن ارتفاع 
شــهر ســاخته شــد. این آپارتمان های مسکونی، باغی عمودی اند 
گیــاه  کــه در نمــای آن  و ســاختمان نمایــی ســبز دارد. به ایــن معنــی 
گیاهان نمای این ساختمان ها تغییر می کند. کاشته اند و  با رشد 

دکتــر عروجــی همچنیــن، در رابطــه بــا  فراخــوان انجمــن طراحی و 
معمــاری، جهــت ثبــت طرح هــا و پروژه هــا چنیــن گفــت:

کار بســیار جالبــی اســت، زیــرا عمــاًل مالکیــت معنــوی طرح هــا ثبت 
کار باعــث می شــود، به چهــره شــهر بیشــتر  نمی شــود و انجــام ایــن 
توجــه شــود و مــا ســاختمان را فقــط از بعد اقتصادی نبیینیــم و این 
کــه می تــوان انجــام داد. بــا ایــن  گام رو به جلــو حداقــل کاری اســت 
کار طراحان خالق ما شناخته می شوند و شاید فرهنگ جدیدی 

در معمــاری کشــور را پــس از ایــن شــاهد باشــیم.

کــه دوره هــا بایــد منطبــق بــر نیازهــا باشــد،  وی معتقــد اســت 
کــه خودتــان  کنیــد  وقتــی می توانیــد نیازهــای حرفــه ای را رفــع 
ــه  ک کســانی  ــه ای باشــید. در جامعــه معمــاری هســتند  حرف
بــه دنبــال آموزش انــد و از حرفــه دور شــده اند و بالعکــس و 

هــدف ایــن مرکــز ارتبــاط میــان ایــن دو امــر مهــم اســت.
کــم بــر صنعــت  مهنــدس فاطمــی در رابطــه بــا رکــود حا

گفــت: ســاختمان 
یــک بخشــی از ایــن رکــود به ســبب سیاســت های اقتصــادی 
ــد  ــط دهــم، بای ــه آمــوزش رب ــر بخواهــم آن را ب گ ــی ا اســت ول
کمتــر  کارآفرینــی را بــه مهندســان آمــوزش دهیــم،  گــر  بگویــم ا
بــا معضــل بیــکاری در ایــن قشــر روبــرو خواهیــم بــود. آمــوزش 
کوچکــی در خــروج  کاتالیــزور می توانــد، ســهم  به عنــوان یــک 

از رکــود داشــته باشــد.
گــر از رکــود اقتصــادی هــم توانســتیم خــارج  وی افــزود: حتــی ا
ــکل  ــالن، مش ــوه فارغ التحصی ــن انب ــرای ای ــاز هــم ب شــویم، ب

اشــتغال وجــود خواهــد داشــت.
مهنــدس فاطمــی در رابطــه بــا انتظــارات خــود و مرکز معماری 

از انجمــن صنفــی طراحــی و معمــاری گفت:
کارفرمــا و شــرکت های مهندســی بایــد  حلقــه اتصــال ببیــن 
کنونــی باید برطرف شــود و این انجمن  ایجــاد شــود و فاصلــه 

می توانــد ایــن نقــش را بــر عهــده بگیــرد.
همچنیــن مهندس فاطمــی در رابطه با فراخــوان پروژه ثبت 

طرح هــا و پروژه هــا توســط انجمــن گفت:
کپی رایــت  بایــد ببینیــم ثبــت بــه چــه معنــا اســت، چــون 
کار حرفــه ای بایــد ببینیــم  در حرفــه مــا جــا نیفتــاده، از نظــر 
گــر در انجمــن، ثبــت ایــده را دنبــال  چقــدر عملــی اســت. ا
کار   ایــن  بــرای  متولــی ای  و  اســت  خــوب  بســیار  کننــد، 
جهــت  در  و  بســیارجالب  می توانــد  ایــده  ثبــت  و  نداریــم 
یــک  حداقــل  و  باشــد  مبتکــر  مهندســان  از  حمایــت 
کنــد. ثبــت  را  آنــان  ایده هــای  تــا  باشــیم  مرجعــی داشــته 

دکتر عروجی
عضو هیأت مدیره

کانون دانش آموختگان 
ایرانی در ایتالیا
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 خودتان و مجموعه نمانگر را معرفی بفرمایید؟
مــن عبدالکریــم جاللــی مدیرعامــل شــرکت نمانگر و مســئول 
مــا  شــرکت  اســاس  هســتم.  میدکــس  نمایشــگاه  برگــزاری 
ــزاری نمایشــگاه اســت. نمایشــگاه   های تجــاری فرصــت   برگ
بســیار ارزشــمندی را بــرای صاحبــان صنایــع فراهــم می آورنــد 
ــا محصــوالت و توانمندی هــای خــود را در ســطح وســیعی  ت
ارتبــاط  خــود  کاری  حــوزه   فعــاالن  بــا  و  نمــوده   عرضــه 

برقرار کنند. 
مختصری از نمایشگاه میدکس بگویید؟

 ،)2016  MIDEX( بین المللــی  نمایشــگاه  دوره  ششــمین 
دائمــی  محــل  در   ،1394 ســال  مــاه  دی   20 تاریــخ  در 
نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران آغــاز بــه کار می نمایــد و 
و  را در محیطــی تخصصــی  امــر  فعــاالن و صاحب نظــران 

مــی آورد. هــم  گــرد  تجــاری 
برنامه ها و محورهای برگزاری نمایشگاه میدکس چیست؟
نمایشــگاه میدکــس نمایشــگاهی بــرای دکوراســیون داخلــی، 
معماری و طراحی، ســازه و مصالح و ... اســت و از محورهای 
برگــزاری آن در بخــش دکوراســیون داخلــی بــه ایــن مــوارد 

ــرد: ک ــوان اشــاره  می ت
انواع پارکت، پروفیل، قرنیز

کف پوش و دیوارپوش
انواع کاغذ دیواری، پرده، موکت

نور پردازی و تجهیزات روشنایی
لوازم اداری و خانگی با طراحی ویژه

نازک کاری چوب و نرده، حفاظ )فلزات(
لوازم ویژه دکوراسیون و تزئینی

مبلمان ورزشی و تفریحی
چوب و ... )انواع پوشش سقف(

و کاالهای هنری...
حضور و اســتقبال شــرکتهای خارجی، در نمایشــگاه امســال 

چگونه اســت؟
بــا توجــه بــه اطالع رســانی های انجــام شــده و موضــوع برجــام 
کشــور  شــاهد اتفاقــات مثبتــی هســتیم. در ایــن نمایشــگاه 
کشــورهای  کرده و بســیاری از  ترکیه به صورت پاویون شــرکت 

دیگــر هــم در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد.
گذشته  نتایج و دستاوردهای نمایشگاه میدکس، در سال 
چــه بــوده اســت و پیش بینــی شــما از نتایــج نمایشــگاه 

ــه اســت؟ امســال چگون
و  داخلــی  فعــاالن  گســترده   اســتقبال  بــا  نمایشــگاه  ایــن   
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مهنــدس نورانــی، مدیــر شــرکت تیــراژه هارمونــی در رابطــه بــا 
ــد: فعالیــت حرفــه ای شــرکت خــود می  گوی

فعالیــت   86 ســال  از  رســمی  به  صــورت  هارمونــی  تیــراژه 
کارهــای مربــوط بــه  کــرد. پیــش از آن هــم در  خــود را آغــاز 
کار از همــان   دکوراســیون فعالیــت داشــتیم ولــی شــروع رســمی 

سال 86 است.
کلــی خــود مبنی بــر  گــروه تیــراژه هارمونــی در راســتای سیاســت 
کیفیــت و رضایت منــدی مشــتریان و بکارگیــری  ارائــه باالتریــن 
کــرده بــا اســتفاده از  مدیریــت علمــی و اســتراتژیك، تــالش 
محصــوالت بــا کیفیــت )کاغــذ دیــواری و پارکــت ـ لمینیــت( که 
دارای باالترین استانداردهای روز دنیا هستند و در سطح اول 
طراحــی دکوراســیون جهانــی فعالیــت دارنــد، برنــد متفاوتــی در 

بــازار فعلــی باشــد.
به همیــن منظــور تیمــی شــامل طراحــان حرفــه ای، بــا بهره گیری 
کردند و طبق  از دانش روانشناســی و ارتباطات، بازار را بررســی 
اهــداف و عالیــق و ســالیق جامعــه، محصــوالت روز دنیــا 

شناســایی شــد.
کاغــذ دیــواری  نورانــی افــزود: از شــرکت های بــزرگ دنیــا آلبــوم 
کردیــم.  کــرده و برنــد لمینیــت بارابــاس را از آن خــود  دریافــت 
همچنیــن بــا حضــور در نمایشــگاه های بین المللــی داخلــی و 
کل  ــون در  کن ــم و ا کردی ــی  ــود را معرف ــوالت خ ــی محص خارج
کز استان ها حدود 1700 الی 1800 نمایندگی داریم.  کشور و مرا
ــرای برنامه ریــزی دقیــق و هوشــمندانه  گــروه حرفــه ای ب چنــد 
که از ما شــده و بررســی آن ها  کارکرده اند. با نظرات و نقدهایی 
گام هــای محکم تــری در حــوزه دکوراســیون برداریم. توانســتیم 
مهنــدس نورانــی در رابطــه بــا اهــداف و برنامه هــای ایــن 

گفــت: شــرکت 
رؤســای  شــده،  بنیان گــذاری  هارمونــی  تیــراژه  کــه  زمانــی  از 
کاملــی بــا حوزه هــای چــوب و دکوراســیون  شــرکت آشــنایی 
داخلــی داشــتند و مفاهیــم دکوراســیون و بعدهــای دیگــر و 

کرده انــد. پایه ریــزی  و  هدف گــذاری 
کیفیــت و روز  ــا  ــا اســتفاده از محصــوالت ب ــه م ســه هــدف پای
دنیــا، رضایت منــدی مشــتریان و ایجــاد ســهم بیشــتر در بــازار 
کار دکوراســیون بــوده اســت. ایــن ســه هــدف همــواره مــورد 
گرفتــه و از ایــن میــان رضایت منــدی مشــتری  اهمیــت قــرار 
گرفته نشده است. عنصر مهم تری بوده و هیچ گاه دست کم 
کاغــذ  کشــور و در حــوزه  کل  گســترده در  ــا انجــام پروژه هــای  ب
دیــواری و لمینیــت تــالش کردیــم، مردم بتواننــد از محصوالت 

کننــد. بــرای این کــه محصــوالت  کیفیــت و روز دنیــا اســتفاده  بــا 
منتخــب داشــته باشــیم، از متخصصــان حرفــه ای در حــوزه 
کرده ایــم و در ایــن حــوزه بــا نهادهــا و  دکوراســیون اســتفاده 
ســازمان های مختلف ازجمله انجمن معماری و دکوراســیون 

کردیــم. همــکاری 
تبلیغــات محیطی هــم به صورت گســترده انجام شــده اســت 
و در بحث فرهنگ سازی اسپانسر برنامه تلویزیونی )روز از نو( 
کــه مفهــوم دکوراســیون در ایــن برنامــه  در ســال 92ـ93 شــدیم 
مطــرح شــد. در ایــن برنامــه، در مــورد ویژگی هــا، مزایــا و معایــب 
کف پــوش لمینیــت  کاغــذ دیــواری، خــواص و ویژگی هــای 

صحبت شــد.
مهنــدس نورانــی افــزود: انتشــار مقالــه در مجــالت تخصصــی 
و انتشــار اخبــار از طریــق رســانه های جمعــی و اعــالم نتایــج 
گســترده در  رضایت منــدی و عــدم رضایت منــدی به صــورت 
ســایت ها و فضــای مجــازی دست به دســت هــم داده تــا مــا 

ــر شــویم. بــه هــدف رضایت منــدی مشــتری نزدیک ت
مهنــدس نورانــی در رابطــه بــا مصائــب و مشــکات در حیطــه 

فنــی گفت:
که مردم  مهم ترین مشکل در نظرسنجی مخاطبان این بوده 
بایــد نــگاه مدرن تــری بــه دکوراســیون داشــته باشــند. بــا وجــود 
این کــه در عصــر ارتباطــات و مطالعــات هســتیم، هنــوز هــم 
اطالعــات مــردم در حــوزه دکوراســیون و تأثیر روان شــناختی آن 

کــم اســت. بســیار 
ــر  کــه دکوراســیون مطلــوب، تأثیــر خوبــی ب مــردم بایــد بداننــد 
محیــط کار و منــزل می گــذارد و این کار مســتلزم فرهنگ ســازی 
اســت تا جامعه با حوزه دکوراســیون و کارآمدی آن آشــنا شــود. 
ــه  ک ــی بیشــترین تــالش خــودش را انجــام داده  ــراژه هارمون تی
جامعه را با اهمیت دکوراسیون و تأثیرات مطلوب آن آشنا کند.
نکتــه دیگــر این کــه در حــوزه رقابــت، خــرده فروشــنده هایی 
کل  کــه فعالیــت دارنــد، ســبب بــروز مشــکالتی در جریــان 
ــا صــرف  ــزرگ در ایــن حــوزه ب ــازار شــده اند. مجموعه هــای ب ب
شــرکت  بین المللــی  نمایشــگاه های  در  مالــی  هزینه هــای 
می کنند و محصوالت روز دنیا را معرفی می کنند اما با مشــکل 
ــکالتی  ــتند و مش ــه هس ــطه مواج ــا واس ــی و ب کپ ــوالت  محص

می آیــد.  به وجــود 
کــه جامعــه بــه ســمت  کــرد، روزی  وی در پایــان ابــراز امیــدواری 
کــه داشــتن دکوراســیون مناســب را جــزء  و ســویی پیــش بــرود 

الزامــات خــود بدانــد.

بین المللــی و اخــذ تأییدیــه اتحادیــه جهانــی نمایشــگاه های 
گذشــته بــا حضــور 235 شــرکت  بین المللــی )UFI(، در ســال 
از 14 کشور مختلف، در 16518 مترمربع فضای نمایشگاهی 
برگــزار شــده اســت. در ایــن نمایشــگاه شــرکت های داخلــی و 
بین المللــی محصــوالت، قابلیت هــای فنــی و نوآوری هــای 
بــه بازدیدکننــدگان عرضــه می نماینــد و از تعامــل  خــود را 
بــا دســت اندرکاران صنعــت و فرصت هــای موجــود بهــره 
ــم در نمایشــگاه امســال  ــه بتوانی ــه این ک ــد ب ــا امی ــد. ب می گیرن
میزبــان شــما بــوده فرصت هــای تجــاری ارزشــمندی را بــرای 
ــزان  ــزاری و می ــت برگ کیفی ــبختانه  ــم. خوش ــق نمایی ــما خل ش
تبلیغــات در حــوزه عملکردی خــودش مطلوب بوده اســت. 
کنیــم شــامل ایــن  ــر بخواهیــم ایــن دســتاوردها را لیســت  گ ا

مــوارد می شــود: 
گســترده و  _ معرفــی توانمندی هــا و محصــوالت در ســطح 

بین المللــی
_  برقــراری ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتریان و شــناخت نیازهــای 

آنــان
و  محصــوالت  خدمــات،  بــا  آشــنایی  و  رقبــا  شــناخت   _

آنــان برنامه هــای 
واحــد  فعالیــت  توســعه  و  ســرمایه گذار  جــذب  فرصــت   _

صنعتــی خــود
_  بــه روز رســانی دانــش فنــی و آشــنایی بــا دســتاوردهای نوین 

صنعت
کــرات تجــاری و انعقــاد قراردادهــای متعــدد  _  انجــام مذا

داخلــی و خارجــی
و امیدواریــم امســال هــم در جهت دســتیابی به ایــن اهداف 

گام برداریم.
آیــا برگــزاری نمایشــگاه میدکــس تأثیــری در خــروج صنعــت 
ســاختمان از رکــود دارد؟ نقــش ایــن نمایشــگاه در ایــن 

موضــوع چیســت؟
کــه در ادامــه بحــران اقتصــاد و انباشــت  بحــران مســکن 
کشــور به وجــود آمــده، یــک بحــران ســاختاری  ســرمایه در 
اســت ولــی به هــر جهــت امیــدوارم برگــزاری نمایشــگاه هایی 
کوچکــی در جهــت بهبــود وضعیت  گام  ایــن چنینــی، بتوانــد 

کشــور باشــد. اقتصــاد 
سخن پایانی شما:

کارفرمایــی طراحــی،  بســیار تشــکر می کنــم، از انجــن صنفــی 
ثابــت  کرده انــد،  آغــاز  کــه  راهــی  در  امیــدوارم  و  معمــاری 
کننــد. قــدم باشــند تــا بتواننــد بــه اهــداف خــود دســت پیــدا 

گفتگو با دکتر  جالی
مسئول برگزاری

 نمایشگاه میدکس

مهندس نورانی
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مدیر و مؤسس

دفتر ساختمانی مارک

کــه مدیریــت آن را به عهــده  لطفــًا مختصــری از خــود و شــرکتی 
داریــد، بگوییــد...

عمــران  مهندســی  آزاد،  دانشــگاه  در  و  هســتم  کریــم  علیرضــا 
خوانــده ام. مدیــر و مؤســس دفتــر ســاختمانی مــارک »اولیــن و تنهــا 
ســازنده مارک دار ســاختمانهای سفارشــی، در مجله iBBi« هستم.
ســاختمانهای  اجــرای  و  طراحــی  دفتــر،  ایــن  خدمــت  شــرح 
سفارشــی، متناســب بــا خواســت و نیــاز مشــتری و مصرف کننــده 
اســت. خواســت هایی برگرفته از ســبک زندگی )Life Style( مردم.

که بعد از اتمام فاز طراحی  به عبارتی بر خالف بسیاری از همکاران 
یا اتمام عملیات اجرایی پروژه، به فکر مشــتری افتاده و ســراغ وی 
می رونــد، مــا در دفتــر ســاختمانی مــارک از همــان روز اول بــا مشــتری 
کــرده و با دریافت و بررســی  بالفعــل و یــا بالقــوه خــود تمــاس حاصل 
خواســته ها و ارائه راهنمایی و مشــاوره تخصصی به وی، پروژه را بر 
اســاس ایــن اطالعــات و خواســته ها تعریــف می کنیــم و در فازهــای 
 مختلــف طراحــی و اجــرای آن همــگام بــا مشــتری خــود، پــروژه را 

به پیش می بریم.
بــر خــالف مــدل  ایــن مجموعــه،  کســب وکار  کنــار آن مــدل  در 
 »ســاخت _  فــروش« اســت، 

ً
کــه عمدتــا  رایــج در ایــن صنعــت 

گذاری _  راهبری« تعریف شده است و به ساختمان  »ساخت _ وا
بعــد از اتمــام فــاز پــروژه آن، به عنــوان یــک محصــول تولیــدی نــگاه 
گارانتــی مــدت دار ســاختمان )ســه  می کنیــم. ارائــه خدماتــی مثــل 
ســال شمســی از زمــان تحویــل(، خدمــات پس از فــروش نامحدود 
 Property Management و همچنیــن مدیریــت دارایــی در قالــب
و یــا Facility Management، از جملــه تمهیــدات دفتر ســاختمانی 
کار اتخــاذی خود  مــارک، به منظــور متعهــد بــودن بــه مدل کســب و 
و در راســتای برنامــه راهبــردی مصــوب مؤسســین ایــن دفتر اســت.
لطفــًا پروژه هــای موفــق گذشــته و در حــال اجــرای شــرکت خــود را 

کنیــد... معرفی 
از تعهــدات مــا بــه مشــتریانمان، عــدم اعــالم اســم و یــا مشــخصات 
کــه قبــاًل  پروژه هــای ایشــان اســت ولــی آخریــن پــروژه ایــن مجموعــه 
گرفتــه شــده اســت، طراحــی  کارفرمــای محتــرم  اجــازه معرفــی آن از 
ــر  ــداری، مالــک و مدی و اجــرای ویــالی مســکونی آقــای حســن پای
کارخانجــات دومینــو، در شــهر تهران، با عنوان »پــروژه آناهیتا« بوده 
کــه شــرح مختصــری از آن بــر روی وب ســایت ایــن مجموعــه ارائــه 

شــده اســت.
نیازها و دغدغه های شما چیست؟

تبییــن فرهنــگ مشــتری مداری، تخصص گرایــی و قانون مــداری 
در بیــن فعــاالن ایــن بــازار )ســرمایه گذاران، ســازندگان، ارگانهــای 
ذی نفــع مثــل شــهرداری و نظــام مهندســی ســاختمان و حتــی 

مشــتریان( از بزرگتریــن دغدغه هــای مــن هســتند. 
کشــورهای در حــال توســعه و حرکــت بــه ســوی  گرفتــن در زمــره  قــرار 
ــرای تک تــک مــا ایرانیــان وظایفــی را  کشــوری پیشــرفته ب ســاخت 
به همــراه دارد. به نظــر مــن از وظایــف بنــده و همکارانــم، به عنــوان 
کــه قدم های  کارهــای عمرانــی ایــن اســت  متولیــان ساخت وســاز و 
مناســبی، در ایــن حرکــت ملــی برداریــم. نــگاه بــه مســکن به عنــوان 
 یــک ســرپناه، دیــدگاه برازنــده ای بــرای زمــان حــال و آینــده 

ً
صرفــا

کشــور نیســت. 
کــه بــه ایــن فعالیــت اقتصــادی بــا  وظیفــه بنــده و همکارانــم اســت 
کنیم.  دیــدی جدیدتــر، بهره ورتــر و متناســب بــا مقتضیــات روز نــگاه 
توجــه بــه نیازهــای بــازار، تعریــف اقتصــادی پروژه هــا و همچنیــن 
فعالیــت افــراد ذی صــالح و حرفــه ای در ایــن صنعــت، از اقداماتــی 
که همه مســئولین، متولیان و حتی مشــتریان باید پیگیر آن  اســت 

بــوده و خواســتار آن باشــند.

نظــر و پیشــنهاد شــما در خصــوص این کــه انجمــن، به عنــوان پــل 
ارتباطــی پیمانــکاران دوره دیــده و دارای صاحیــت بــا ســازندگان، 

ایفــای نقــش کنــد، چیســت؟
این کــه مجموعــه ای ذی صــالح متولــی ایــن مهــم شــود، باعــث 
ــود. امیــدوارم  ــم خواهــد ب خرســندی و امیــدواری بنــده و همکاران
تمامــی  گرفتــن  درنظــر  بــا  معمــاری،  و  طراحــی  صنفــی  انجمــن 
خواســته های بازیگــران ایــن صنعــت،  بتوانــد راهــکاری عملــی 
کــه در این صــورت بنــده و  و عادالنــه، در ایــن زمینــه ارائــه نمایــد 
مجموعــه تحــت مدیریتــم از حامیــان و پیــروان آن خواهیــم بــود 
کاری از بنــده بــر بیایــد، بــرای انجــام وظیفــه  گــر   و در ایــن میــان ا

آماده هستم.
 پیشنهادها و راهکارهایتان، برای خروج صنعت ساختمان از رکود 

و همچنین ایجاد رونق اقتصادی در این صنعت چیست؟
کــه می دانیــد، بــرای حــل هــر مشــکلی ابتــدا بایــد عامــل آن  از آن جــا 
کــرد. به نظــر بنــده عامــل مشــکل حــال حاضــر صنعــت  را شناســایی 

کــرد. کالن و خــرد بررســی  ســاختمان را می تــوان در دو ســطح 
گاهــی علمــی از شــرایط بــازار، باعــث آن  کالن، عــدم آ در ســطح 
گهانــی تــورم عمومــی،  کــه در مــواردی نظیــر افزایــش نا مــی شــود 
افزایــش نقدینگــی در جامعــه به خاطــر بــاال رفتــن درآمدهــای نفتــی 
ــش  ــه ش ــک وقف ــد از ی ــف، بع ــکال مختل ــه وام در اش ــت و ارائ دول
تــا نــه ماهــه، ســیل تقاضــا به ســمت بــازار مســکن را روانــه می کنــد. 
تجربــه و بــاور عمومــی بــر مطمئــن بــودن ســرمایه گذاری در ملــک و 
مســکن علــت ایــن حرکــت ســیل گونه اســت. بعــد از بــر هم خــوردن 
ــی و  گهان ــازار، شــاهد رشــد نا ــن ب ــوازن بیــن عرضــه و تقاضــا در ای ت
گســیخته در قیمت هــای مســکن و ملــک هســتیم. ایــن  افســار 
کاذب حاشــیه ســود، در   

ً
قضیــه باعــث افزایــش مقطعــی و بعضــا

گــوار در ایــن زمــان و بــا  ایــن فعالیــت اقتصــادی مــی شــود. اتفــاق نا
ورود افراد غیرحرفه ای )حقیقی و حقوقی و حتی بانکها( و هجوم 
کســب درآمــد از ایــن فعالیــت اقتصــادی رقــم می خــورد. ایــن  بــرای 
هجــوم باعــث جــذب نقدینگــی باالیــی در ایــن صنعــت شــده و بــا 
یــک دوره 18 تــا 24 ماهــه و آماده عرضه شــدن واحدهای ســاخته 
شــده، شــاهد بــر هــم خــوردن تــوازن بیــن عرضــه و تقاضــا و این بــار 
به نفــع بــازار تقاضــا، می شــویم. ایــن امــر به همــراه رکــود در باقــی 
کشــور، رکود را به این صنعت تحمیل  کالن  شــاخصه های اقتصاد 
می کنــد. هرچــه دوران هیجــان در زمــان افزایــش قیمتهــا بیشــتر 
کــه در حــال حاضــر  باشــد، رکــود بعــد از آن عمیق تــر اســت. رکــودی 
ــن  ــی از عمیق تری ــت، یک ــان اس ــت به گریب ــا آن دس ــت ب ــن صنع ای
ــاال هــر چنــد ســال یک دفعــه و  ــده ب و طوالنی تریــن آنهاســت. پدی
تحت عنــوان ســیکل های رونــق و رکــود اقتصاد صنعت ســاختمان 
 4 تــا 5 ســال بــوده ولــی 

ً
تکــرار می شــود. دامنــه ایــن ســیکل عمومــا

به نظــر می رســد، رکــود اخیــر دامنــه ای طوالنی تــر داشــته باشــد.
امیــدوارم ظهــور انجمن هــا و تشــکل های حرفــه ای ماننــد انجمــن 
کــه جــزو بازیگــران مهــم ایــن صنعــت هســتید، باعــث افزایش  شــما 

گــردد. گاهــی مخاطبــان ایــن صنعــت  دانــش و آ
گاه  و امــا در ســطح خــرد، وجــود بنگاه هایــی غیرتخصصــی و نــا آ
ــرای جلوگیــری  ــده ای، ب ــط بازدارن و همچنیــن نبــود شــرایط و ضواب
از ورود افــراد فاقــد تخصــص در ایــن صنعــت و همچنیــن رفتــار 
محصوالتــی  ارائــه  باعــث  صنعــت،  ایــن  فعــاالن  غیرحرفــه ای 
ــازار شــده  ــا تقاضــای ب )ســاختمان( بــدون تنــوع و غیــر متناســب ب
کــرده باشــید وقتــی در محلــه و یــا منطقــه ای  اســت. شــاید تجربــه 
 تمامــی واحدهــای 

ً
قصــد خریــد واحــدی داشــته باشــید، تقریبــا

 
ً

عرضــه شــده دارای شــرایط فیزیکــی و ظاهــری یکســان و عمومــا
مغایــر بــا خواســته شــما هســتند. ایــن بی تنوعــی و نبــود راهکارهــای 

خالقانــه از طــرف طراحــان و ســازندگان، باعــث نوعــی انفعــال خریــداران و در 
بهتریــن حالــت افزایــش قــدرت چانه زنــی آنهــا در هنــگام خریــد شــده اســت. در 
ــازات مــورد نظــر خــود  ــه امتی ــه ب ک ــا جایــی  ــد، ت ــدار ســعی می کن ایــن شــرایط خری
نرســیده، خریــد خــود را عقــب بینــدازد و به نظــر اینجانــب، ایــن موضــوع خود یکی 

از عوامــل رکــود اســت.
کســب وکار  امیدوارم با تشــکیل انجمن شــما، قدم مناســبی جهت ارتقای دانش 
فعــاالن ایــن صنعــت برداشــته شــود تــا از این بابــت، شــاهد رفتارهای تخصصی تر 
و متنوع تــر و در نتیجــه شــاهد ظهــور برندهــای تخصصــی در ایــن صنعــت باشــیم.

کیفیــت تولیــدات داخلــی را چگونــه می بینیــد؟ اســتفاده از ایــن تولیــدات چقدر 
بــه پیشــرفت صنعــت کمــک می کند؟

کیفیــت، رعایــت اســتاندارد اســت، به نظــر بنــده در خصــوص  گــر منظــور شــما از  ا
کــه شــامل آیین نامه هــا و  تولیــد مــواد و مصالــح و همچنیــن بخــش نرم افــزاری 
بخشــنامه های طراحــی و مهندســی هســت، در جایــگاه مناســبی قــرار داریــم، 
کــه همیشــه بخشــی از بــازار همــواره بــه دنبــال خریــد محصــوالت خارجــی  گویــی 
کــه  کچــری هســتند. تنهــا مشــکل در بخــش اجــرا و مدیریــت ســاخت اســت  و ال
ــد.  الزم اســت مســئولین قدم هــای شــجاعانه و جــدی در ایــن خصــوص بردارن
لغــو الــزام اجــرای مــاده 33 قانــون نظــام مهندســی، از ســوی شــهرداری ها و 
 ســکوت ســازمانهای نظام مهندســی و حتی وزارت راه و شهرســازی بر خالف این 

رویه است.
که در علم مارکتینگ و با عنوان خواسته  کیفیت، تعریفی باشد  گر منظور از  ولی ا
مشــتری، بــا رعایــت اســتانداردها مطــرح اســت، به نظرم بر خــالف رویه بــازار و عبور 
از دوره محصــول و فــروش، وارد پارادایــم مارکتینــگ در ایــن کســب وکار شــده ایم و 
متأســفانه عمده فعاالن این صنعت از آن غافل هســتند، ســاختمانهای ســاخته 
ــا  ــر اســاس نظــر و ی  ب

ً
ــا ــدون توجــه به خواســت و تقاضــای مشــتری و صرف شــده ب

کوتــاه  گــر بخواهــم ســخن  تجربــه ســازنده و ســرمایه گذار، ســاخته می شــوند و ا
کــه تحصیــالت تخصصــی مارکتینــگ داشــته، به نظــر مــن  کنــم، به عنــوان فــردی 

کیفیــت و مقبولیت هســتند. ســاختمانهای ســاخته شــده، بــدون 
آیــا در رونــد طراحــی و ســاخت پروژه هایتــان، تحقیقــات بــازاری را در مــورد الگوی 
کارهایــی در  ــد؟ چــه  مصــرف، خواســته ها و نیازهــای مشــتریان انجــام می دهی

ایــن خصــوص انجــام داده ایــد؟
و شــرح خدمــت  فلســفه وجــودی  به خاطــر  مــارک،  ســاختمانی  مــا در دفتــر 
کــم  کســب وکار را بــر اســاس خواســت بــازار و تقاضــای حا خــاص خــود، انجــام 
 به معنــی ســاختمان 

ً
بــر آن می دانیــم. اصطــالح »ســاختمان سفارشــی« صرفــا

کچــری نیســت، بلکــه بدیــن  گران قیمــت و یــا اســتفاده از مــواد و تجهیــزات ال
کــه مــا بــا بررســی علمــی مشــتریان هــدف خــود و یافتــن نیازهــا و  معنــی اســت 
کــه برآورده کننــده آن نیــاز هــا  خواســته های آنهــا درصــدد ارائــه محصولــی هســتیم 
کــه از نــوع پیچیــده و غیرقطعــی اســت، اســتفاده از  ــازار  ــا توجــه به نــوع ب باشــد. ب
متدهــای داده کاوی و سیســتم داینامیــک و اســتفاده از نرم افزارهــای تخصصــی 
 ماننــد WEKA جــزو وظایــف روزانــه تیــم مارکتینــگ و تحقیــق بــازار مجموعــه 

ما است.
انجمــن صنفــی طراحــی و معمــاری، به عنــوان یــک مرجــع رســمی و در راســتای 
وظایــف خــود، فراخوانــی جهــت ثبــت طرح هــا و پروژه هــای اجرایــی دارد، اجرای 
ایــن طــرح را در میــان جامعــه طراحــان و معمــاران، چگونــه می بینیــد و انجــام آن 

چقــدر مهــم اســت؟
کار جدید و به ضّم بنده، عمل مبارکی اســت، مشــروط بر آن  کار به نوبه خود  این 
کــی علمــی و حرفــه ای بــرای پذیــرش طرح هــا وجــود داشــته باشــد  کــه معیــار و مال
به طوری کــه حتــی خــود این پذیــرش، برای آن طرح ایجاد اعتبار و رســمیت بکند.

پیشنهادات و انتظارات خود، از انجمن را بفرمایید؟
امیــدوارم ایــن انجمــن بــا بررســی دقیق مخاطبان و محیط فعالیت خود، رســالت 
ــه آن چشــم انداز،  ــرای رســیدن ب ــرای خــود برگزینــد و ب و چشــم اندازی مناســب ب
کــرده و در انجــام آن ثابــت قــدم و اســتوار  کارا تدویــن  برنامــه ای راهبــردی، دقیــق و 
ــن انجمــن تخصصــی  ــدرکاران ای ــرای دســت ان ــق و بهــروزی ب باشــد. آرزوی توفی
مــی دارم. اعــالم  خدمت رســانی  جهــت  را  خــود  آمادگــی   

ً
مجــددا و  دارم  را 
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ــا خانــه خــود  ــاق ی برخــی از افــراد عالقــه دارنــد، دیوارهــای ات
کاغــذ  را بــا رنــگ بپوشــانند. امــا بــر عکــس آنهــا عــده ای دیگــر 
دیــواری را بــرای تزئیــن منــزل و پوشــاندن ســفیدی دیوارهــا 
آنهــا فکــر  گــر شــما هــم مثــل  ا ترجیــح می دهنــد.  به رنــگ 
 می کنیــد، بهتــر اســت پیــش از هــر چیــز چنــد نکتــه اصلــی 

را  بدانید.
از  می توانیــد  بچه هــا  اتــاق  دیــواری  کاغــذ  تعییــن  در   _1
طرح هــای متنــوع عروســکی و رنگ هــای شــاد و درخشــان 

کمــک بگیریــد.
کاغذ دیواری هــای دارای طرح های عمودی  2_  بــا انتخــاب 
و بــا فاصلــه، می توانیــد دیوارهــا را بلندتــر جلــوه داده و ایــن 
کــه انــگار ســقف در فاصلــه ای مرتفع تــر از  کنیــد  حــس را القــا 

گرفتــه اســت. ارتفــاع واقعــی اش قــرار 
کاغــذ دیواری هــای دارای طرح هــای افقی،  3_  بــا اســتفاده از 
ــر از آنچــه هســت، نشــان  می توانیــد خانــه را وســیع تر و پهن ت
کــف را  داده و در عیــن حــال، می توانیــد ارتفــاع بیــن ســقف و 

کمتــر نشــان دهید.
کاغــذ دیواری هــای دارای طرح های شــلوغ  4_  بــا اســتفاده از 

ُگل دار، می توانیــد فضــا را کوچک تر نشــان دهید. و 
گ،  کاغــذ دیــواری بــا طرح هــای قطــری و زیگــزا 5_  نصــب 
می توانــد محیــط را زنــده و پویــا جلــوه دهد. چنین طرح هایی 

به عنــوان طرح هــای انــرژی زا شــناخته می شــوند.
ــان خیلــی  کاغــذ دیواری ت ــر الگــوی  گ ــه ا ک ــان باشــد  6_  یادت
نزدیــک به هــم و مرتــب در خطــوط افقــی و عمــودی قــرار 
بــر جلــوه محیــط غلبــه  داشــته باشــد، پوشــش دیوارتــان 
کــه مبلمــان و وســایل داخــل اتــاق  کــرد، به نحــوی  خواهــد 

کمتــر دیــده می شــوند.
کاغــذ  بافــت  بیــن  هماهنگــی  باشــید،  داشــته  توجــه   _7
دیواری و دیگر زیر مجموعه های مبلمان بســیار مهم اســت. 
پیشــنهاد می شــود، ایــن اقــالم را در یــک طیــف رنگــی و یــا 

کنیــد. مکمــل یکدیگــر انتخــاب 
8_  بهتــر اســت قبــل از انتخــاب کاغذ دیــواری، از تأثیر رنگ ها 
بــر محیــط و مــوارد استفاده شــان در مکان هــای مختلــف 
گــر بــا الیافــی طبیعــی و  گاهــی داشــته باشــید. رنگ هــا حتــی ا آ
کاغــذ دیــواری هــم باشــند، تأثیــر زیــادی بــر محیــط  در قالــب 
کــه طــرح و رنــگ بایــد بــا روحیــه  کنیــد  می گذارنــد. بایــد توجــه 
کــدام از آنهــا  اعضــای خانــواده متناســب باشــد، چــون هــر 

حــس متفاوتــی را به محیــط القــا می کننــد.
کــه از رنگ هــای درخشــان  کــودکان بهتــر اســت  9_  در اتــاق 
کنیــد. ایــن رنگ هــا موجــب ایجــاد انــرژی و هیجــان  اســتفاده 
کــودکان می شــود. به طــور معمــول رنگ هــای درخشــنده  در 

بــا رنــگ ســفید رقیــق می شــوند.

رازهای مهم 
برای خرید کاغذ دیواری
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کــه  اهمیــت فضاهــای داخلــی در زندگــی فــرد بــه مراتــب بیشــتر از فضاهــای بیرونــی اســت. به همیــن دلیــل، امــروزه علمــی 
که با یاری جســتن  حضــور خــود را نســبت به گذشــته در تمامــی ســطوح زندگــی انســان نمایــان می کنــد، معماری داخلی اســت 
از موضوعاتــی ماننــد نــور، رنــگ، مبلمــان، مصالــح، المان هــای طراحــی و از همــه مهمتــر انتخــاب مقیــاس و تناســبات صحیح، 
کالبــد هــر فضــا ایجــاد می کننــد. در اینجــا بــه بررســی نــور و اهمیــت نورپــردازی در معمــاری داخلــی می پردازیــم. روحــی تــازه در 
کاربــردی جهــت روشــنایی و جلوه هــای بعــدی  توانایــی واقعــی در طراحــی نورپــردازی، بــرای نگهــداری تــوازن بیــن ملزومــات 
کنان آن اســت. لــذا در ایــن زمینــه ســؤاالت  مهیــج و خوشــایند بــوده و در پروســه طراحــی نــور، اولیــن اصــل در مــورد خانــه و ســا

زیــادی مطــرح می شــود:
_  چه فعالیت هایی، در چه اتاق هایی انجام می شود؟

_  آیا هدف، فقط روشن بودن اتاق است؟
_  آیا هدف، زیبا جلوه دادن یك دکور به وسیله منبع نوری است؟

_  آیا هدف از نورپردازی، واضح تر شدن بافت های موجود در اثاثیه منزل خواهد بود؟
کــه یــك فــرد 16 ســاله بــرای خوانــدن احتیــاج دارد، به طــور میانگیــن 15 بــار بیشــتر از  کنان چنــد ســاله هســتند؟ مثــاًل نــوری  _  ســا

کــودك 10 ســاله اســت. یــك 
_  قــدرت اقتصــادی نیــز نکتــه ی مهمــی اســت و به تــوان اقتصــادی شــما بســتگی دارد. )نورپردازی در مقایســه با بقیه فرمهای 

گران است.( دکوراســیون بســیار 
_  چه نکته ای در زندگی شما تأثیر می گذارد؟

بــرای مثــال: آیــا شــما نقاشــی می کنیــد؟ ســاز می نوازیــد؟ در هنــگام نصــب وســایل چــه میزانــی تحمــل شکســته شــدن آنهــا را 
داریــد؟ در چــه ســاعاتی از روز و از چــه اتاق هــای خاصــی اســتفاده می کنیــد؟ نقــاط اصلــی داخــل شــدن نــور طبیعــی در خانــه 

کجاســت؟ شــما 
_  آیا طراحی نور، یك ترتیب دقیق دارد؟

_  برای نورپردازی، چه امکاناتی نیاز دارید؟
کنم؟ که چراغ ها را عوض  کار می کند؟ آیا بودجه را می شکند؟ آیا من قادر هستم  _  آیا در عمل، 

گــر شــما بــرای  عــالوه بــر همــه این هــا، طــراح دنبــال موقعیت هایــی اســت تــا نــور را در جهــت غافلگیرانــه ای بــروز دهــد. حــال ا
کــه  کنیــد  کــزی را درســت  مثــال رنــگ روغنــی یــا ظــرف ســفالی دکــوری یــا یــك شــومینه ی قشــنگ داشــته باشــید، می توانیــد مرا
کــه آن را  بــرای تمرکــز نــور مفیــد اســت. طراحــان اول بــه این کــه چــه چیــزی خوشــایند اســت، نــگاه می کننــد و ســعی می کننــد 

انجــام دهنــد.

کارشــان شــمالی باشــد.  هنرمنــدان دوســت دارنــد اتــاق 
)ایــن موضــوع در نیم کــره جنوبی برعکس( نور ســرد شــمالی 
رنگ هــا را دقیق تــر از نــور جنوبــی نشــان می دهــد. چــون نــور 
ــر می کنــد، در  ــرم را براق ت گ جنوبــی ســایه روشــن رنگ هــای 
ضمــن شــدت نــور شــمالی یــک دســت تر اســت، در نتیجــه 
ــور  ــور و تضــاد آشــکار ن باعــث ایجــاد الیه هــای یکنواخــت ن

ــر می کنــد. کم ت شــده و ســایه را 

اندازه و شکل اتاق: 
انــدازه و شــکل یــک اتــاق روی نــور آن تأثیــر دارد. واضــح 
کوچــک در مقایســه بــا یــک اتــاق بزرگ  کــه یــک اتــاق  اســت 
کمتــری نیــاز دارد، امــا ایــن موضــوع همیشــه صــادق  به نــور 
ــر انــدازه و شــکل اتــاق، جهــت و موقعیــت  نیســت. عالوه ب
اتــاق  یــک  دارد.  تأثیــر  اتــاق  نیــاز  مــورد  نــور  بــر  پنجره هــا، 
گرفتــه، در  کــه پنجره هــا در عــرض آن قــرار  مســتطیل شــکل 
کــه پنجره هــا در طــول آن قــرار دارد، به نــور  مقایســه بــا اتاقــی 

کار با نور طبیعی: آغاز 
بــا توجــه بــه مقــررات امــروزی، تمــام اتاق هــای یــک بنــا، برای 
ــا چنــد پنجــره داشــته   بایــد یــک ی

ً
ــور طبیعــی حتمــا گرفتــن ن

کافــی بــودن نــور  باشــند، امــا ایــن بــه تنهایــی تضمینــی بــرای 
کیفیــت نــور طبیعی در ســاختمان ها  کمیــت و  اتــاق نیســت. 
ــا هــم تفــاوت  و اتاق هــای مختلــف یــک بنــا، از چنــد نظــر ب
کــدام جهــت قــرار  بســیار دارد. این کــه اتــاق یــا بنــا رو بــه 
گرفتــه، انــدازه و شــکل آن، ابعــاد و تعــداد پنجره هــا و آن چــه 
کــه در اطــراف بنــا هســت، همــه و همــه نــور طبیعــی را تحــت 

تأثیــر قــرار می دهــد. 

جهت یک اتاق:
ــه  ک یکــی از عوامــل بســیار مهــم در نورپــردازی، ایــن اســت 
کــدام طــرف اســت )جهــت جغرافیایــی(. در  آن اتــاق رو بــه 
کــه از ســمت شــمال می تابــد ســردتر،  نیم کــره شــمالی نــوری 
ــور جنوبــی اســت و به همیــن دلیــل،  ــر از ن روشــن تر و مالیم ت

 نور و اهمیت نورپردازی 
در معماری داخلی
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کــه جلــوی پنجره هایــش فضــای خالــی  بیشــتری نیــاز دارد. اتاقــی 
کــه جلــوی آن ســاختمان، نــرده یــا  وجــود دارد، نســبت بــه اتاقــی 

ــرد. ــور بیشــتری می گی درخــت باشــد، ن

طراحی نور:
طــرح یــک نقشــه مناســب بــرای نورپــردازی، توجــه و دقــت زیــادی 
کــه انعطافپذیــر   در صورتــی قابــل اســتفاده اســت 

ً
می خواهــد و نهایتــا

کــه در یــک اتــاق، مــورد  باشــد، همچنیــن بایــد تمــام فضاهایــی را 
کنــد »حتــی در صــورت لــزوم شــدت  اســتفاده قــرار می گیــرد روشــن 
 بایــد قابلیــت تطابــق بــا تغییــر 

ً
نــور نیــز قابــل تغییــر باشــد« و ضمنــا

کاربــری یــا چیدمــان اتــاق را دارا باشــد. در نتیجــه بــرای تهیــه نقشــه 
کــه در آن فضــا صــورت می پذیــرد،  کارهایــی  نورپــردازی بایــد ابتــدا 
کــه هرچــه اتــاق وســیع  گرفــت  گیــرد و بایــد در نظــر  مــورد ارزیابــی قــرار 
تــر باشــد، ارزیابــی اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد. ســپس بایــد تمــام 
گرفت. برای  کــه از نورپــردازی مــی رود، در نظر  توقعــات و انتظاراتــی را 

مثــال:
کــه نــور  کنارهایــی  گوشــه و  آیــا اتــاق در طــول روز )به خصــوص در 
طبیعــی بــه آن جــا نمی رســد(، از نــور طبیعــی روشــن برخــوردار اســت 

ــد روشــن تر باشــد؟  ــا بای ی
و  )گــرم  کنیــد؟  القــاء  اتــاق  بــه  را  خاصــی  حــس  می خواهیــد  آیــا 
ــا اینکــه  صمیمــی، خنــک و رســمی، جمــع و جــور، بــزرگ و دلبــاز( و ی
کارهــای  کار خاصــی باشــد؟ )انجــام تکالیــف، ســرگرمی،  مناســب 

دســتی خودمــان و ...(
کیفیــت  کــردن یــا بــاال بــردن  نورپــردازی در هــر اتــاق، بــرای روشــن 
کاربــردی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.  چیدمــان و یــا رفــع نیازهــای 
هنــگام تهیــه نقشــه نورپــردازی، نــکات زیــر را مــد نظــر داشــته باشــید:
گــر ســاختمان را از نــو طراحــی و یــا بازســازی می کنیــد، بــرای هــر  _  ا
کافــی بگذاریــد. ایــن موضــوع از انباشــته شــدن چندیــن  اتــاق پریــز 
کــه عامــل  دوشــاخه روی یــک پریــز و نیــاز بــه ســیم های دراز و ســیار را 
بــروز حــوادث هســتند و جلــوه خوبــی هــم ندارنــد، جلوگیــری می کند.
ــرق را در نقــاط قابــل دســترس، نزدیــک درب ورودی  _  کلیدهــای ب

کنیــد. هــر اتــاق نصــب 
کلیــد  _  چراغ هــای مســتقل یــا نصــب شــدنی را در هــر اتــاق، بــه یــک 

کــردن آن راحــت باشــد. کنیــد تــا روشــن و خامــوش  مرکــزی وصــل 
کنیــد تــا تأثیــر چراغ هــا متنوع تــر  کلیدهــای دیمــردار اســتفاده  _  از 

شــود.
ــری مــورد  کارب ــا  ــرای ایجــاد ایمنــی، ســالمت ی ــور ب ــه ن ک ــی  _  در جای
کــه هنــگام شــب تاریــک  نیــاز اســت، ماننــد مکان هــای پــر تــردد 
کمدهــا،  و  کابینت هــا  یــا  و  راهروهــا  ورودی هــا،  مثــل  می شــوند، 

کنیــد. نصــب  تایمــری  چراغ هــای 

نورپردازی محل زندگی:
در هــر اتاقــی بیــن نــور طبیعــی و نــور مصنوعــی، رابطــه دو طرفــه وجود 
دارد. ایــن رابطــه در تمــام طــول روز و شــب ادامــه دارد. بنابرایــن 
خصوصیــات یــک اتــاق از جملــه ابعــاد، جزئیــات معمــاری، انــدازه، 
گرفتــن آن نســبت به جهــان  نــوع و تعــداد پنجره هــا و جهــت قــرار 
کلیــدی هســتند  بیــرون )جهــت جغرافیایــی آن( همــه ویژگی هــای 
کســی به هنگام  کمتــر  گیرنــد.  کــه بایــد در نورپــردازی اتــاق مدنظــر قــرار 

کــردن محیــط زندگــی اش به ایــن موضوع  تصمیم گیــری بــرای روشــن 
توجــه می کنــد.

اتاق نشیمن:
کثــر مــردم، مکانــی چنــد منظــوره   اتــاق نشــیمن به دلیــل آن کــه بــرای ا
به حســاب می آیــد و فعالیت هــای بســیاری در آن انجــام می گیــرد 
گــوش دادن  »از جملــه اســتراحت، تماشــای تلویزیــون، مطالعــه، 
یــا  ســرگرمی ها  تکالیــف،  انجــام  حتــی  معاشــرت،  موســیقی،  بــه 
کــه در صحنــه  برنامه هــای خــاص«، نورپــردازی درســت همان طــور 
کار تأتــر توجــه همــه را بــه بازیگــر جلــب می کنــد، در اتــاق نشــیمن نیــز 
گــون مهیــا  گونا بایـــد قســمت های مختلــف را بــرای فعالیت هــای 
ســازد. بایــد مقــدار الزم از نــور مناســب، روی مجموعه هــای مختلــف 
اثاثیــه اتــاق بیفتــد تــا باعــث بهبــود، از جهــت دکوراســیون شــود. برای 
چنیــن فضایــی از تلفیــق چنــد نــور اســتفاده مــی شــود »نــور عمومــی و 

انــواع نورهــای تزئینــی«.

اتاق غذا خوری:
کــه بــرای غــذا  ــا هــر اتــاق چنــد منظــوره ای  در قســمت غذاخــوری ی
قــرار می گیــرد، هنــوز هــم شــمعدان  اســتفاده  مــورد  خــوردن هــم 
نــور به حســاب می آیــد، شــمعدان  بــه چنــد دلیــل بهتریــن منبــع 
ایجــاد  بــرای  بلکــه  اســت،  یکنواختــی  نــور  منبــع  اغلــب  نه تنهــا 
ســبکی خــاص در اتــاق نیــز وســیله ی تزئینــی به حســاب می آیــد. 
شــکوه  و  ظرافــت  به اتــاق  مــات،  کریســتالی  شــمعدان های 
و  گــرم  فضایــی  آن،  نــگار  و  نقــش  پــر  فلــزی  انــواع  و  می بخشــد 
در  آویختــه  چراغ هــای  امــروزه  البتــه  می کنــد.  ایجــاد  صمیمــی 
شــعدان ها  همــان  به جــای  و  اســت  موجــود  متنــوع   طرح هــای 

بکار می رود.
هنــگام انتخــاب چراغ هــای آویختــه »بــرای قســمت غذاخــوری« 
گرفتــن چنــد نکتــه ضــروری اســت. چــراغ باید مناســب  خانــه، درنظــر 
با اندازه و شــکل میز غذاخوری و همچنین هماهنگ با دکوراســیون 
اتــاق باشــد. قبــل از متــداول شــدن بــرق، داخــل ایــن چراغ هــا شــمع 
ــا  ــا فاصلــه زیــادی از بــاالی میــز آویختــه می شــد، ت قــرار می گرفــت و ب
کمتــر شــود. امــا حــاال چــراغ بایــد حــدود 76  خطــر آتش ســوزی هــم 
گــر چراغــی دارای حبــاب بــاز  ــر از میــز آویختــه شــود. ا ســانتی متر باالت
کــه چشــم افــراد  گیــرد  یــا المــپ عریــان باشــد، بایــد در ارتفاعــی قــرار 
دور میــز را نیــازارد. همچنیــن قطــر چــراغ بایــد حداقــل 30 ســانتی متر 
ــر باشــد،  ــر ارتفــاع ســقف بیشــتر 2/4 مت گ ــز باشــد و ا ــر از قطــر می کمت
بــرای هــر 30 ســانتی متر ارتفــاع بیشــتر چــراغ بایــد 7/5 ســانتی متر 
گــردد. میــزان نــور را در چراغ هــای  باالتــر نصــب شــود تــا نــور متعــادل 
کــه نــور خیره کننــده دارنــد، می توانیــد بــا نصــب دیمــر  آویــزان زیبایــی 
کــردن میــز غذاخــوری می تــوان  کنتــرل درآوریــد. بــرای روشــن  تحــت 
کــه  از یــك ردیــف چــراغ یــا چراغ هــای تــوکار و رو به پاییــن نیــز بهــره بــرد 
در این صــورت یــك شــمعدان بــا شــعله های لــرزان، بــرای تغییــر حــال 
و هــوای اتــاق بــه کار می آیــد. )شــعله های لــرزان شــمع و شــومینه نیــز 

جــزء نورپــردازی دکوراتیــو می باشــند.( ...
ادامه دارد...

نویسنده: مهندس هلنا دهری
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کنونــی شــاخه  گســترش یافتــه و بــا پیچیــده شــدن و مــدرن شــدن دنیــای  امــروزه دامنــه دکوراســیون داخلــی به شــدت 
دکوراســیون و طراحــی داخلــی نیــز به طــور مســتقل، بــه رشــته ای حرفــه ای تبدیــل شــده اســت. امــروزه طراحان دکوراســیون 
داخلــی در پروژه هــای عملــی، دوش بــه دوش متخصصانــی چــون معمــاران، مهندســان و مدیــران ساخت وســاز فعالیت 
می کننــد. ایــن متخصصــان و نیروهــای خــالق، نه تنهــا برنامه ریــزی و طراحــی ســاختمان ها و بناهــای عمومــی، تجــاری، 
ــده و  ــز آمــوزش دی تفریحــی و مســکونی را انجــام می دهنــد، بلکــه در زمینــه مدیریــت پیاده ســازی چنیــن پروژه هایــی نی
مســئولیت انجــام آنهــا را بــر عهــده دارنــد. دکوراســیون داخلــی از جهــت معیارهــای روانشناســی نیــز می توانــد مــورد توجــه 
کار می کنــد، نشــان دهنده روحیــه افــراد آن جاســت. بــرای همیــن  کــه یــک فــرد در آن زندگــی یــا  واقــع شــود، زیــرا فضایــی 

کــه می تــوان روح یــک مــکان را بــا دکوراســیون داخلــی آن تغییــر داد. اســت 
کــه بــا عناصــر مرتبــط خــود، از قبیــل فــرم، رنــگ، بافــت و  ... ســعی در  دکوراســیون مجموعــه دانــش »فــن و هنــر« اســت 
کنــار زیبایــی »معانــی و معناهــا« اســت. طراحی داخلی  کارکــرد مناســب در  کارآیــی و  بهینه ســازی فضاهــا و دســت یابی بــه 
کاســتی ها( و قــرار دادن فــرم در برابــر فــرم و فضــا، طبیعــت در برابــر  بــا ایجــاد مجموعــه ای از بایدهــا و نبایدهــا )کثرت هــا و 
هندســه )معمــاری ارگانیــک(، داخــل در برابــر خــارج و همچنیــن قــدرت و منطــق مردانــه از یــک ســو و احساســات زنانــه 
از ســوی دیگــر )کــه در اوج وجــود به تفاهــم رســیده اند.( می کوشــد، ارتبــاط معنایــی و فرمــال را مفهــوم بخشــد. در واقــع 

طراحــی به وســیله ایــن ترکیــب می خواهــد، بــه اهــداف مــورد نظــر خــود در طراحــی فضــا دســت یابــد.

 منبع : شرکت طرح پرداز پایا  

دکوراسیون 
به عنوان هنری 
روانشناختی

مبانی نظری 
طراحی مبانی نظر

بــا  کــه  اســت  هنــری  و  فــن  طراحــی داخلــی مجموعــه دانــش، 
عناصــر متعلقــه و مرتبطــش از قبیــل فــرم، رنــگ، بافــت و ... ســعی 
کارکــرد مناســب  کارایــی و  در بهینه ســازی فضــا، دســت یابی بــه 
کــه انســان به واســطه  کنــار عوامــل زیبایی شناســی دارد. از آنجــا  در 
محیــط اطرافــش بــا جهــان در ارتبــاط اســت، ایــن محیــط می توانــد 
به گونــه ای طراحــی شــود تــا قادر باشــد از فشــارهای ناخواســته روانی 

ــره او بکاهــد. ــی روزم ناشــی از زندگ
کــم جمعیــت و قیمــت زمیــن، خانه هــا از حالــت  امــروزه به علــت ترا
زمین هــای بــزرگ و خانه هایــی بــزرگ، بــه آپارتمانهــا و مجتمع هایــی 
کــه بــر حســب ایــن تغییــر، ســبک زندگــی و آداب و  تبدیــل شــده اند 

رســوم زندگــی افــراد نیــز تغییــر نمــوده اســت. 
ــی، اصــول طراحــی  ــر اســاس فرهنــگ اصیــل ایران ــد ب ــذا طــراح بای ل
صحیــح خانــه را در داخــل آپارتمانهــا و مجتمع هــا اســتفاده نمایــد، 
را  مســکن  داخلــی،  معمــاری  دانــش  کمــک  بــا  کــه  به گونــه ای 
کن شــدن« تبدیــل بــه »خانــه ای  به معنــای عــام آن »محــل ســا

نماییــم. روح  و  فکــر  آســایش  بــرای  محلــی  و  زندگــی«  بــرای 
کنند  مقیــاس: همــة عناصر بصــری می توانند تأثیر یکدیگر را تعدیل 
و تغییر دهند و مهمترین عامل این مســئله، ِاِشــل یا مقیاس اســت.

رنــگ: همــه چیــز در اطــراف مــا رنــگ مخصــوص بــه خــود را دارد. 
ک، عواطف و  رنــگ اشــیاء باعــث شــناخت بهتــر آنهــا شــده و بــر ادرا

احساســات انســان تأثیــر می گــذارد.
کــه مــا به اشــیاء پیرامون خود نســبت می دهیم، ناشــی از  نــور: رنگــی 
کــه بــر اشــیاء تابیده و فرم هــا و فضاها را روشــن می کند.  نــوری اســت 
بــدون نــور نه تنهــا رنگــی وجــود نخواهــد داشــت، بلکــه هیــچ شــیئی 

قابــل رؤیت نخواهــد بود.
کیفیــت  کــه در هنــر تجســمی، بــر  تناســب: مفهومــی ریاضــی اســت 
کل اثــر داللــت دارد. رابطــه مناســب میــان اجــزای اثــر بــا یکدیگــر و بــا 
ــوان  ــه بســیاری از اوقــات، به عن ک ــت: آن عنصــر بصــری اســت  باف
کــه همــان حــس المســه باشــد،  بــدل بــرای ارضــای یکــی از حــواس 

ایجــاد می شــود. 

منبع: شرکت هرم طرح پایا
نویسنـده: مهندس حامد شاهینفر

مشاوره معماری داخلی 
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Beautiful piece and change the color of your home in a short 
time.The use of this wonderful material, easy way to change 
the decoration of the house without specific tool. This 
material has a certain dynamism in its use and formabilio 
produced by loris de grandi Italian design and design with 
this material, including pieces with diamond shape is very 
simple, because by picking the diamond in together, you 
can find the beautiful rug for the floor to create a plan for 
the bed or dining room.
Color diamond is the special glue on the sidelines (Velcro) 
makes it easy to connect the pieces together and over and 
over again these can be separated and re-Chsband.dr yet 
durable adhesive is so high that the use of this piece of the 
carpet is very durable.
Another thing that the use of these pieces, charming and 
interesting is that you can make diamonds of different colors 
and different at the same time use in your own projects.

A sofa that kids can make a mattress.
PS30 Puzzle Sofa by Designskin is a 
kids sofa that can be transformed 
into a
 mattress. Children can enjoy various 
puzzles with it and develop their 
imitativeness and space perception 
by using it. The sofa consists of an 
outer squared frame and ten inner 
blocks. When it is stretched, you 
can use it as a mattress, and when 
it is folded, you can also use it as a 
sofa. Of course, kids can make other 
various funny shapes and spaces. 
Steel frame is loaded inside the frame 
of the sofa to support its interior 
materials. The exterior of blocks is 
done in non toxic PU and high grade 
artificial leather. Thanks to that the 
sofa is also good for kids who suffer 
from allergic coryza dust allergy, and 
atopy. Besides it’s also easy to clean.

قطعه های زیبا و رنگی 
که خانه شما را در زمانی کوتاه تغییر می دهند

اســتفاده از ایــن متریــال فوق العــاده، راهــی آســان بــرای تغییــر در دکوراســیون 
کــه  خانــه اســت، بــدون این کــه نیــاز به وســیله و ابــزار خاصــی باشــد. ایــن متریــال 
دارای پویایــی خاصــی بــرای اســتفاده اســت، توســط loris de grandi ایتالیایــی 
کــه  طراحــی و در شــرکت formabilio  تولیــد شــده اســت. طراحــی بــا ایــن متریــال 
شــامل تکه هایــی بــا شــکل لــوزی اســت، بســیار ســاده خواهــد بــود، زیــرا بــا چیــدن 
کــف اتــاق تــا طرحــی  کنــار هــم می توانیــد، از فرشــی زیبــا بــرای  ایــن لوزی هــا در 
کــه  کنیــد. چســب مخصوصــی  ــا مبلمــان اتاقتــان درســت  ــرای بــاالی تخــت ی ب
اتصــال  ســهولت  باعــث   ،)Velcro( دارد  قــرار  رنگــی  لوزی هــای  حاشــیه  در 
کــه بارهــا و بارهــا ایــن  ایــن قطعــات بــه یکدیگــر شــده و ایــن امــکان را می دهــد 
کــرده و دوبــاره به هــم بچســبانیم. در عیــن حــال دوام  قطعــات را از هــم جــدا 
کــه در حالــت اســتفاده از ایــن قطعه هــا  ایــن چســبها به حــدی زیــاد اســت 
به عنــوان فــرش، از دوام و اســتحکام باالیــی برخــوردار اســت. موضــوع دیگــری 
کــرده، امــکان اســتفاده از  کــه در اســتفاده از ایــن قطعــات، جــذاب و جالــب توجــه 
کنــار هــم و در یــک طــرح اســت. لوزی هایــی بــا رنگ هــای متفــاوت و متنــوع، در 

مبلی که کودکان می توانند
آن را به یک تشک تبدیل کنند

کــودکان می تواننــد، از پازل های مختلــف این مبل لذت 
ببرنــد و بــا توســعه، تغییــر و تکــرار در اســتفاده از پازل هــای 
مبــل خودشــان به تنهایــی، بــه درک فضــا دســت یابنــد. 
ایــن مبــل متشــکل از یــک قــاب مربــع بیرونــی و ده بلوک 
کشــیده می شــود، مــی توان  که  درونــی اســت. هنگامــی 
کرد و همچنین  آن را بــه عنــوان یــک تشــک نیز اســتفاده 
کــه جمــع می شــود، می تــوان از آن، به عنــوان یک  زمانــی 
کــرد. البتــه، بچه هــا می تواننــد، بــا ایجــاد  مبــل اســتفاده 
تغییــر در ترکیــب پازلهــای آن، اشــکال مختلف خنــده دار 

و جالبی را بســازند.
به مــوارد  آن،  ظاهــر  از  به غیــر  مبــل،  ایــن  ســاخت  در 
دیگــری از جملــه ســمی نبــودن چــرم مصنوعــی، توجــه 
زیــادی شــده اســت. همچنیــن مــواد داخلــی مبــل بــرای 
گــرد وغبــار، زکام و  ــرژی حاصــل از  کــه دچــار آل کودکانــی 
ضعــف عضالنــی هســتند، بی ضــرر بــوده و عالوه بــر آن 

کــردن مبــل نیــز بســیار آســان اســت. تمیــز 

... ...

... ...
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Small kitchen capsules
microkitchen and bar for home, office and 
hotel use, it’s called LO-LO. The idea was 
inspired by the need to place kitchen units 
freely in the working or living area. Simple 
‘toylike’ design and colorful wood creates 
a unique and relaxing friendly image. Each 
module is intended for one of electrical 
appliances (microwave oven, coffee-machine 
etc.) and its accessories such as cups, 
plates, cutlery, tea, coffee etc. The module 
shape accentuates the idea of all-in-one 
independent capsule. It is possible to order 
a different modification according to your 
needs, get inspired and hurry to order!

Amazing kitchen
Designer Ana Arana presents a kitchen concept called Gali, which is an 
unbelievably compact kitchen with a sink, a fridge, a cooker surface, a 
cutting board and a dining table. This is the best solution for small spaces, 
so amazing for small apartments! Today we don’t need any special place 
to eat food, we can do it everywhere but cooking food still requires some 
special place and appliances, that’s why Gali is a great solution for those 
who don’t want to waste a lot of space for that or just cook seldom. Gali 
will allow you to save a lot of space while having everything necessary 
at hand in case you feel inspired to cook some masterpiece. The kitchen 
consists of four modules that can be easily disassembled and packed if 
you want to move.

کپسول آشپزخانه کوچک
که نیاز به دسترسی آسان و آزادانه به  گروهی  کوچک نامیده می شود، از  که آشپزخانه  کپسول   ایده این 
گرفته شده و می تواند در فضای خانه،  کار یا زندگی خود احساس می کردند، الهام   آشپزخانه در محل 
کار و هتل ها مورد اســتفاده قرار بگیرد. طراحی ســاده »اســباب بازی مانند« و چوب های رنگارنگ   دفتر 
 اســتفاده شــده در آن، باعــث ایجــاد یــک فضــای منحصربه فرد و آرامش بخش می شــود. در هرکپســول، 
 فضای الزم برای یکی از لوازم الکتریکی )اجاق مایکروویو، قهوه ماشین و غیره( و لوازم جانبی آن )مانند 
گرفته شده است. ایده ساخت قطعات   فنجان، بشقاب، قاشق و چنگال، چای، قهوه و غیره( در نظر 
تشکیل دهنده هرکپسول مستقل است و می توان با توجه به نیازهای مشتری، اصالحاتی در آن ایجاد کرد.

آشپزخانه ای شگفت انگیز
 طــراح ایــن آشــپزخانه »Ana Arana«، یــک نــوع آشــپزخانه 
که یک آشــپزخانه جمع وجور  کرده   به نــام »Gali« را معرفــی 
 بــاور نکردنــی بوده و دارای یک ســینک، یخچــال، اجاق گاز، 
 میــز بــرش و میــز ناهارخــوری و ... اســت. ایــن آشــپزخانه 
کوچــک   کوچــک می توانــد، بهتریــن راه حــل بــرای فضاهــای 
 باشد، بنابراین یک انتخاب شگف انگیز برای آپارتمان های 

کوچک است. 
ــرای غــذا خــوردن  ــژه ای ب ــگاه وی ــاز به هیــچ جای ــا نی  امــروز م
ــا  ــم، ام ــم و در هرجایــی می توانیــم غذایمــان را بخوری  نداری
نیــاز  مــواد غذایــی و پخت وپــز، هنــوز  آماده ســازی   بــرای 
 به فضــای ویــژه و لــوازم مخصــوص آن داریــم. به همیــن 
کــه  کســانی اســت   دلیــل Gali، یــک راه حــل عالــی بــرای 
 نمی خواهند فضای زیادی را به خاطر آشپزخانه یا طبخ غذا 
کــه فضــای   از دســت بدهنــد. Gali بــه شــما اجــازه می دهــد 
 بــاز بیشــتری در اختیــار داشــته و در عیــن حــال، هــر چیز مورد 
 نیــاز بــرای طبــخ یــک شــاهکار آشــپزی را در دســترس باشــید. 
گر  که ا  این آشــپزخانه از چهار قطعه )ماژول( تشــکیل شــده 
کنیــد یــا قصد اسباب کشــی داشــته   بخواهیــد آن را جابه جــا 
 باشــید، به راحتی از هم جدا شــده و بســته بندی می شوند.

I D E AI D E A
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Hey, guys, smile!
 Pelly Chair by designer Laura Väinölä 
is designed in different funny shapes 
including smiles. The chair is made of 
some colorful pegs and a holder; the 

pegs are covered with soft fabric. This is 
a very funny and playful piece aiming at 
grown-ups and their kids. This amazing 
seat develops creativity in the children: 

they may arrange any patterns and 
colors as they like; it’s also delightful 

for the grown-ups as you can change 
the look of the chair according to your 

mood. It’s a practical and exciting 
design for anybody, choose your colors 

and patterns and change the seat as 
you like every day!

سام، بچه ها، لبخند! 
به نــام  طراحــی  توســط   ،»Pelly« عنــوان  تحــت  صندلــی   یــک 
 »Laura Vainola«، در اشــکال مختلــف از جملــه خنــده دار و بــه شــکل 
 لبخند طراحی شده است. این صندلی از میله و نگه دارنده رنگارنگ 
کــه هــر میلــه بــا پارچه نرم پوشــیده شــده اســت. قســمت   ســاخته شــده 
 روی ایــن صندلی هــا، بــرای بچه هــا بســیار خنــده دار و مفــرح اســت.
کــودکان  خالقیــت  افزایــش  در  شــگفت انگیز  صندلی هــای  ایــن 
ســاخته  دوست داشــتنی  رنگهایــی  و  طرحهــا  در  زیــرا  تأثیرگذارنــد، 
ــد  ــودکان می توانن ک ــرا  می شــوند و همچنیــن لذت بخــش هســتند، زی
ظاهــر صندلی هــا را بــا توجــه بــه خلــق و خــوی خــود تغییــر دهنــد. ایــن 
کــه می خواهــد  کســی اســت  یــک طراحــی عملــی و هیجان انگیــز بــرای 
که  کــرده و صندلــی خــود را آن طور  رنگ هــا و الگوهــای خــود را انتخــاب 

دوســت دارد، هــر روز تغییــر دهــد.

I D E A
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Your children will be delighted!
 It’s a stackable chair for your 
child called Stacking Throne by 
designer Laurens Van Wierigen. 
As your child is growing up, he 
or she can take different parts of 
it. The delightful bright shades 
will color the child’s life. You can 
help your little son or daughter 
to build a house for playing 
of this chair. The chair is made 
of foam and it’s safe for the 
children. You can also put the 
parts so that they will represent 
bright shelves. Let’s follow 
modern style and decorate not 
only your room but also the 
children’s room with modern 
and functional furniture, too.

کودکان خود را 
خوشحال خواهید کرد!

کــودکان  ایــن یــک صندلــی دارای پشــتیبان بــرای 
کــه توســط طراحــی به نــام : اســت 

شــده  طراحــی    »Laurens Van Wierigen«  
کــودک شــما در حــال رشــد  کــه  اســت. همانطــور 
را  آن  مختلــف  بخش هــای  می توانــد  اســت، 
رنــگ  و  طــرح  روشــن  و  ســایه  از  و  کنــد  تفســیر 
اســتفاده  بــا  می توانیــد،  شــما  ببــرد.  لــذت  آن 
کوچــک  یــا دختــر  بــه پســر  ایــن صندلی هــا،  از 
کنیــد، زیــرا  کمــک  خــود در ســاختن یــک خانــه 
بــرای  و  شــده  ســاخته  فــوم  از  صندلی هــا  ایــن 
 کــودکان امــن و بی خطــر اســت. آنهــا همچنیــن 
 می توانند، با روی هم قرار دادن قطعات صندلی 
 به صــورت قفســه، به دنبــال ســبک مــدرن و تزئین 
 اتاق خود باشند، این کار  نه تنها برای اتاق کودکان 
 به عنــوان مبلمــان مــدرن اســتفاده می شــود، بلکه 

کاربردهای بیشتری خواهد داشت.

... ...
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Heydar Aliyev International Airport Baku / Autoban

کو / مســاحت: 65.000 متر مربع گــروه معمــاری: Autoban )اســتودیو اتوبــان( / محــل: جمهــوری آذربایجان ـ با
سال اجرای پروژه: 2014 / عکاس: کریم سنلیمان      

گفتــه معمــار پــروژه، ترمینــال جدیــد فــرودگاه بین المللــی حیــدر علــی اف آذربایجــان، بــه زودی در شــهر  بــه 
کــو، بازگشــایی )افتتــاح( خواهــد شــد. ویژگی برجســته این ترمینال، امکانــات معماری داخلــی و طراحی  با

گــروه جهانــی تحســین آمیــز اســتودیو Autoban، از اســتانبول اســت. تجربــی 
گرفتــن از مهمــان نــوازی آذربایجان دلیل برنده شــدن طــرح در ایــن پروژه  گویــد الهــام  طــراح ایــن پــروژه مــی 
کتشــاف  گویی و حس ا مــی باشــد.  طراحــی پیلــه شــکل بــا اســتفاده از مصالــح چــوب را دلیــل خــوش آمــد 

در تعامــالت فضایــی ایــن طراحی مــی داند.
گرفتــه از مهمــان  کــه  الهــام  ترمینــال از ســمت اتوبــان بــرای فضایــی ورودی مســافران طراحــی شــده اســت 
نــوازی آذربایجــان میباشــد و نقطــع قــوت برنــده جایــزه طراحــی ترمینــال محســوب میشــود . طراحــی ســازه 
گویــی و ایجاد فرصــت هایــی را برای مالقــات و هم  هــای پیلــه ای شــکل چوبــی ایجــاد حــس خــوش آمــد 

نشــینی را فراهــم میکند .
روش طراحــی منحصــر بــه فــرد و تخیلــی و اســتفاده از اشــکال غیــر متعــارف  جهــت ایجــاد فضایــی پایــدار 
کنــد و بــه صــورت غیــر منتظــره باعــث  کــه فرهنــگ ، اجتمــاع و جغرافیایــی یــک شــهر را بیــان مــی  و محکــم 

کننــدگان میشــود . کنان و بازدیــد  تحریــک ســا
در طراحــی فــرودگاه حیــدر علــی اف ، مبلمــان و نورپــردازی بــه نوعــی از مــواد طبیعــی و قابــل لمــس ماننــد 
کافــه  گــرم ســازههای  پیلــه ای شــکل   چــوب ، ســنگ و منســوجات اســتفاده شــده اســت ، طراحــی آرام و 
کــرده اســت  کــز بــزرگ حمــل و نقــل ایجــاد  کیوســک هــا در ابعــاد مختلــف ، چشــم انــدازی جــذاب در مرا و 
کنــد . کــه چالشــی بــرای منتقــدان محیــط زیســت فــرودگاه نیــز ایجــاد  کــرده اســت  ، طــراح همچنیــن ســعی 
کار و تجربــه مهمــان  کســب و  گســترش  ســالن ســالم » نیــز بــا طراحــی مبلمــان چهــار نفــره فضایــی را بــرای 

کنــد.« نــوازی فراهــم مــی 
در حــال حاضربــا مســاحت 65.000 متــر مربــع، بیــش از شــش میلیــون مســافر در ســال را از طریــق فــرودگاه 

کند. منتقــل مــی 
گیــری از تفکــر و خالقیــت را بــه نمایــش میگــذارد. کاربــردی و بــه یــاد ماندنــی بــا بهــره  ودروازه بســیار 

کو فــرودگاه بین المللی حیــدر علی اف،با
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شرکت پاالز موکت )سهامی خاص(
دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه چهاردهم، پالک 8

تلفــن: 8923 021       فکــس: 00 62 52 88 021
پاالز،
دنیای زیبای من

palaz.com

لمینیت پاالزکاغذ دیواری پاالزموکت پاالز

ــم،  ــان آورده ای ــه ارمغ ــان ب ــن هــا را برایت ــن باشــیم، بهتری ــرای آنکــه بهتری ب
پــاالز، بــا معرفــی محصــوالت جدیــد در زمینــه موکــت، کاغــذ دیــواری و لمینیــت، 

پیشــتازی در صنعــت دکوراســیون را ادامــه خواهــد داد. 






