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سرمقاله

ضرورت توجه به بیمارستان سازی و منطق های آن

بیمارستان سازی و الزامات آن

از :نصراله طاهباز
پاییــن بــودن ضریب اشــغال تخت
در تعــدادی از بیمارســتان هــای
دولتــی و ســر ریــز بــودن ضریــب
اشــغال تخــت در بیمارســتان هــای
دیگر شــهرها از جمله دالیل و شــواهد
نشان دهنده اشتباه بودن تعریف بسیاری از
پروژه های بیمارستانی است
شــتاب فراوان در مرحلــه طراحی و
ساخت پروژه های بیمارستانی به گونه ای
بوده است که در اغلب موارد ،فرصت انجام
مطالعات و تهیه طرح منطبق بر خواست ،
نیــاز و نیز اولویت های منطقه ای فراهم
نمی شود و مجریان امر ناچار به استفاده
از طرح های تهیه شده گذشته و قدیمی
و در برخی موارد ،تاریخ مصرف گذشــته
می شوند.
طبق پیش بینی ها،جمعیت کشور تا
ســال  1400به  90میلیون نفر بالغ می
شود ،یعنی اگر بخواهیم همچنان به ازای
هر  10هزار نفر  14تخت بیمارســتانی
داشــته باشــیم ،بایــد  23300تخــت
بیمارســتانی دیگر به تخت های موجود
اضافه کنیم.
نتیجه نامتناســب بودن حق الزحمه
مشــاور با خدمات ارائه شــده در ایران،
چیزی جــز کاهش کیفیت خدمات ارائه
شده و پایین آمدن استاندارد طراحی در
کشــور و در نهایت فروپاشی مهندسان
مشاور نیست.
هر ســاله حجم انبوهی از پروژه های
عمرانی در کشور کلید می خورد که باال
بردن رفــاه اجتماعی و همچنین ارتقای
سطح زندگی اقشار مختلف جزو اهداف
بلند مدت بیشــتر این پروژه ها شناخته
می شود.
در ایــن میــان ،برخــی پــروژه ها
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بــدون برنامه های هدفمند و تامین اعتبــارات مالی الزم تعریف
می شــوند.این دســته از پروژه ها یا براســاس تمایالت و اهداف
صرفاً شخصی و سیاســی یا به دلیل نبود آگاهی های الزم شکل
می گیرند که در هر دو صورت نتیجه ای جز اتالف ســرمایه های
ملی  -هم از لحاظ نیروی انسانی و هم از لحاظ منابع مالی و بیت
المال -را بدنبال نخواهند داشت .افزون بر این،چنین پروژه هایی
نه تنها گره ای از مشــکالت باز نمی کنند ،بلکه کالف ســردرگم
جدیدی را پدیــد می آورند که معضالت عدیده و فراوانی را برای
دســتگاه های مختلف اجرایی ،پیمانکاران و مشاوران طرح ها به
ارمغان می آورند.
متاسفانه پروژه های بهداشتی  -درمانی نیز از این امر مستثنی
نیســتند و با توجه به بعد تبلیغاتی قــوی آن بعضاً به بازیچه ای
در دســت برخی از افراد سودجود تبدیل می شوند که آگاهانه یا
ناآگاهانه تیشه به ریشه آن می زنند.
پروژه های بهداشــتی  -درمانی از حیث بکارگیری رشته های
مختلف در کنار یکدیگر به نقطه اشتراک علوم مهندسی ،پزشکی
و هنری تبدیل شــده اند که بی توجهی و سهل انگاری نسبت به
این دسته از پروژه ها آسیب های جبران ناپذیری را به کشور وارد
می کند.
تولد برخی از بیمارســتان ها براســاس خواست برخی از افراد
سیاســی و نمایندگان آنها یا مســئولین محلی و بدون انجام کار
کارشناســی و توجه به اولویت های وزارت بهداشــت و درمان و
آموزش پزشکی کشور انجام می پذیرد.
تداوم و ســرعت گرفتن این بــی برنامگی و بی ضابطه بودن
در ســال های گذشــته به گونه ای بوده اســت که بسیاری از
مشــاوران خبره و کارآزموده از آینده مایوس شــده بودند،اما
بــا روی کار آمدن دولــت تدبیر و امید جامعــه متخصصین و
دلسوزان کشــور به تدبیر آن دولت برای برون رفت از وضعیت
رخوت و رکود کنونی در صنعت ســاخت و ساز درمانی کشور،
امید بســته اند و یقین دارند که بــا درایت و حوصله می توان
از تنگنای کنونی گذشــت و به دشــت سرسبز و قله های رفیع
پیشرفت و توسعه دست پیدا کرد.
در زیر برخی از موارد و مشکالت صنعت ساخت و ساز پروژه های
درمانی که در شماره های گذشته به تفصیل در مورد آنها سخن
رفته بود ،برای یادآوری ذکر می شــود تا موردتوجه مســئولین و
صاحب منصبان دولت جدید قرار گیرد.

 -1کمبود تعداد تخت بیمارستانی در کشور به استناد
آمار منتشر شده از سوی ســازمان بهداشت جهانی که
نشان دهنده لزوم ساخت و ساز هرچه بیشتر مرکز درمانی
در کشور است:

منطقه

تعداد تخت بیمارستانی
به ازای هر  10هزار نفر
) بین سال های  2000تا) 2009

قاره آفریقا

9

قاره آمریکا

24

14

ایران

غرب اقیانوس آرام

38

میانگین جهانی

27

63

قاره اروپا

جمعیت ایران در سال  73 ، 1387میلیون نفر بوده است .تعداد
تخت های بیمارســتانی در آن سال به ازای هر  10هزار نفر 14
تخت بوده اســت یعنی در کل  102هزار تخت بیمارســتانی در
کشور وجود داشته است.
 -2عدم تخصیص بودجه کافی به پروژه های بهداشتی-
درمانی
آمارهای منتشــر شده از سوی ســازمان بهداشت جهانی ،کل
هزینه های صرف شــده در بهداشــت و درمــان بخش خصوصی
و دولتی براســاس میانگین نرخ تبدیل دالر آمریکا را نشــان می
دهد .جدول زیر مقایسه هزینه بهداشت و درمان در ایران و سایر
مناطق را نشان می دهد:

منطقه

کل هزینه های صرف شده
در بهداشت و درمان
) براساس میانگین نرخ دالر آمریکا)
سال2000

سال2007

35

76

290

253

931

2035

آسیای جنوب شرقی

20

شرق مدیترانه

68

غرب اقیانوس آرام

291

آمریکا

1849

آفریقا
ایران
اروپا

41

133
416

2911

با مقایســه این آمارها در می یابیم که
در بیشتر کشورها هزینه های بهداشت و
درمان طی سال های  2000تا 2007
افزایش داشته است .درحالی که ایران به
همراه ســوریه ،پاراگوئه و جزایر مارشال
از معدود کشــورهایی هستند که صرف
هزینه بهداشــت و درمان در آنها دربازه
زمانی یاد شده کاهش یافته است.
 -3پاییــن بودن حــق الزحمه
مهندسان مشاور در ایران نسبت به
سایر کشورها
هزینه ای که صرف استفاده از خدمات
مشــاور برای پروژه ها می شــود ،اگر چه
مبلغی ناچیز است ،اما در سرنوشت پروژه ها
بسیار تاثیرگذار است .پروژه موفق از دیدگاه
اقتصادی پروژه ای است که نیازمندی های
کارفرما را با صرف حداقل هزینه در چرخه
فرآیند پایدار پروژه برآورده کند.
در حقیقت حق الزحمه این مهندسان
مشــاور بخــش کوچکــی از هزینه های
ســاخت و تملک زمینی بنا اســت .پس
دراین بخش از هزینه های ساختمان صرفه
جویی جایز نیســت ،چراکه طراحی خوب
معماران موجب کاهش هزینه های ساخت
و نگهداری بنا می شــود .بنابراین ،سرمایه
گذاری روی خدمات مهندسی تاثیر زیادی
بر هزینه های آتی پروژه خواهد داشــت.
مهندســان مشــاور باید کارفرما را نسبت
بــه ارزش خدماتی که ارائه می دهند،آگاه
کنند .همچنین به آنهــا اطالع دهند که
وفاداری به دانش و ایده های مهندســان
مشــاور عالوه بر افزودن به ارزش ملک در
هزینــه های بهره بــرداری و نگهداری بنا
صرفه جویی می کند.
بررســی جدول یاد شده  ،نامتناسب
بودن حق الزحمه مشاور با خدمات ارائه
شــده در ایران را به خوبی ثابت می کند
که چرا که مشــاور قادر به اســتفاده از
متخصصان خبره و با ســابقه نیســت و
ناچار اســت زمان کمتری صرف برنامه
ریزی و طراحی کنــد .این موضوع روی
پروژه تاثیر منفی خواهد داشت.
3
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جدول مقایسه حق الزحمه خدمات مهندسان مشاور در
کشورهای مختلف
نام کشور

درصد حق الزحمه بابت
خدماتمعماریومهندسی
و نظارت عالیه برای پروژه
هایی با هزینه ساخت 50تا
300میلیون دالر

میانگین درصد حق الزحمه بابت
خدمات معماری و مهندسی و
نظارت عالیه -برای پروژه هایی با
هزینه ساخت  50تا
300میلیون دالر

کانادا
انگلستان
آلمان
استرالیا
مالزی
ایران

11/8-12/2
11/5-12/5
10-13
9-11/75
6-10/9
2/25-3/69

%12
%12
% 11/5
% 10/4
% 8/45
% 2/97

 -4عدم تخصیص زمــان الزم و مکفی برای انجام مطالعات و
طراحی
بررسی برنامه زمانبندی پروژه های مختلف نشان می دهد که در بیشتر
کشورها  ،زمان تخصیص یافته به مراحل طرح اولیه ،طرح نهایی و تهیه
اسناد و مدارک الزم برای ساخت با زمان ساخت برابر یا در برخی موارد
بیش از آن اســت .این امر خود نشــان دهنده اهمیتی است که مرحله
طراحی در ســیر تکامل پروژه دارد .صرف زمان کافی در طراحی پروژه
هم از لحاظ اقتصادی به صرفه اســت و هم کیفیت بنای احداث شده را
تضمین می کند؛ چون با صرف زمان بیشــتر طراحان و مهندسان زمان
کافی برای بررســی گزینه های مختلف و انتخاب بهترین گزینه را دارند
و قادر خواهند بود تمام جوانب کار را پیش از شروع عملیات ساخت در
نظر بگیرند .تیجه این امر کاستن از تغییرات و ساخت و سازهای مجدد
و در نهایت ،جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافه به پروژه است .این در
حالی اســت که در ایران مدت زمانی که صرف طراحی می شود ،معادل
یک چهارم تا یک پنجم زمانی است که به ساخت پروژه اختصاص داده
می شــود .اعتیاد به فوریت رفتاری مخرب است که به طور موقت خال
ناشی از نیازهای برآورده نشده را پر می کند.
 -5ضعف ســاختمان های درمانی در مقابل حوادث طبیعی
(زلزله)
ایران روی کمربند زلزله قرار دارد،همین امر موجب می شود هر ساله
در اقصی نقاط کشور شاهد بروز زلزله باشیم.از این رو ،عامل زلزله به عامل
حیاتی در طراحی سازه تبدیل شده است.
ساختمان های درمانی با توجه به نقشی که بعد از زلزله ایفا می کنند
از اهمیت بسزایی برخوردارند به همین دلیل الزم است از مقاومت باالیی
در برابر این دست از حوادث طبیعی برخوردار باشند تا بتوانند به هنگام
بروز حادثه خدمات مناسبی را به جامعه ارائه دهند به گونه ای که دیگر
شاهد فجایعی که در زمین لرزه بم و مراغه یا بویین زهرا رخ داد نباشیم.
 -6بها ندادن به طراحی و معماری داخلی فضاهای بیمارستانی
در طراحی و معماری بیمارســتان ها توجه به ایجاد فضاهای داخلی
سالم و پویا در ارتباط پرسنل ،بیماران و همراهان آنها بسیار ضروری است.
در دو دهه اخیر ،آن دســته از طراحی های داخلی که با نوآوری های
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اندیشــمندانه و متکــی بــر تحقیقات در
زمینــه طراحی همراه بوده اســت ،موجب
بهبود وضعیت درمان بیماران ،ســطح رفاه
و سالمتی آنان شــده و تغییرات بنیادی را
نیز در زمینه معماری داخلی بیمارستان ها و
فضاهای درمانی ایجاد کرده است .به عنوان
نمونه می توان به بیمارســتان «لیو» ترکیه
اشاره کرد  .در این بیمارستان با اهمیت دادن
به مقوله معماری داخلی ،حس بیمارستانی
فضاها مغلوبه شــده است به گونه ای که با
ایجاد فضایی مانوس و خیال انگیز ،معماری
داخلی این بیمارســتان توانسته در کاهش
آالم مراجعه کننــدگان و بیماران تاثیرگذار
باشد.
به طور خالصــه نوآوری هــای طراحی
داخلی را در ســه مورد اساسی زیر می توان
خالصه کرد:
روشــنایی طبیعی و نــور مصنوعی با
کیفیت
طراحی تداوم پذیر (سبز)
تاثیرگذاری فرهنگی و آموزشی
 -7ارزش شــکنی در خدمــات
مهندسان مشاور
در بخش پروژه های عمرانی در کشورمان
مدتها اســت شاهد این واقعیت تلخ هستیم
که نقش خدمات مهندسی هر روز بی ارزشتر
و کم رنگ تر می شــود و دامنه مشکالت و
موانع پیش روی این حرفه ،گســترش می
یابد به گونه ای که برخی کارفرمایان تنها به
پایین ترین قیمت پیشنهاد شده در استعالم
ها توجه می کنند ،حتی اگر قیمتی پایین تر
از حد عرف و معمول ارائه شده باشد.از این
رو ،بجای تعمق در ابعاد کیفی تنها بر روی
کمیت اعداد انگشت می گذارند.
به عنوان نمونه می تــوان به عزم وزارت
بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی ایجاد
بیمارســتان جایگزین در بیمارستان های
رازی ،امام خمینی و شهدای تجریش اشاره
کرد که میزان حق الزحمه اختصاص یافته
به آن آنقدر نازل بود که اوالً خود وزارتخانه
اســتفاده از طرح های گذشته را پیشنهاد
کرده بود و مشــاور می بایست طرح هایی
که در جایی دیگر اجرا شده بود را در داخل
زمیــن جدید و در ابعاد جدید بخوراند! ثانیاً
مشاوران با تجربه که به اشتباه بودن این نوع
عملکرد آگاه بودند از آن پا پس کشیدند!

سخنرانی وزیر نفت
در جامعه
مهندسان مشاور

مهندسبیژنزنگنه:

ازجوانگرایی
گریزی نیست
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اما رونق گرفتن
فعالیت ها نباید
مانع آن بشود که
جامعه مهندسی
اعم از پیمانکاران
و مشاوران همانند
گذشته هستی و
بقای خود را فقط
به طرح های داخلی
دولتی پیوند بزنند
و از تالش برای
صادارات خدمات
غفلت کنند ،چرا
که صادرات خدمات
یک ضرورت حیاتی
است

مهندس بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت یکی دیگر از
سخنرانان مدعو در مراسم گرامیداشت چهلمین
سال تاسیس جامعه مهنسان کشور بود.مهندس
زنگنه دراین سخنرانی براهمیت توسعه سرمایه
گذاری در صنایع پتروشیمی ایران  ،ضرورت
توجه به صادرات خدمات مهندسی ونیز اهمیت
جوانگرایی دراداره امور شرکتها و صنایع تاکید
کرد.نکات اصلی سخنرانی ایشان را باهم مرور
می کنيم .خیلی خوشحالم از این که در جمع با
ارزش شما مدیران در حوزه مهندسان مشاور و
دست اندرکاران امور مهندسی حضور پیدا کردم
و تشکر می کنم از دعوتی که از من شد تا اینجا
حضور داشته باشم .
خوشبختانه در شرایط فعلی با تدبیر دولت آرام
آرام یخ های رکود اقتصادی آب می شود و کشور
به سوی رشد باثبات اقتصادی حرکت می کند و
این امر به خودی خود برای بهبود فضای کسب و
کار کشور تعیین کننده است .اما در عین حال بر
نکته ونظری که در سخنرانی سال گذشته ام در
پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت تهران بوستن
در محل جامعه مهندسان مشاورمطرح کردم
باردیگرتاکیدمیکنمکهدوستانمهندسانمشاور
و پیمانکار ما انتظار نداشته باشند وضعیت کشور و
ساختار اقتصادی به گونه ی پیش رود که وضعیت
سالهایدهه 70و اواسطدهه- 80یعنیبرگشت
به دوره دولت به عنوان کارفرمای بزرگ  -تکرار شود.
در دوران پیش روی  ،بخش راه و راه آهن و فاینانس
خارجه قطعاً فعال خواهند شد و بخش های
دیگری مثل برق  ،پتروشیمی ها ،پاالیشگاه های
باالدستی نفت نیز فعال خواهند شد؛ اما رونق
گرفتن فعالیت ها نباید مانع آن بشود که جامعه
مهندسی اعم از پیمانکاران و مشاوران همانند
گذشته هستی و بقای خود را فقط به طرح های
داخلی دولتی پیوند بزنند و از تالش برای
صادارات خدمات غفلت کنند ،چرا که صادرات
خدمات یک ضرورت حیاتی است.
دراینجا خیلیسریعبهنکاتىدررابطهبابخشنفت
وبهخصوصپتروشیمیاشارهمیکنم.اینبحثها
احتماال برای دوستانی که در شاخه مهندسی نفت
فعالیتمیکنند،ممکناستمفيدباشد.بههرحال
درزمینهصنایعپتروشیمیدربینکشورهایمنطقه
وسایرکشورهایدنیامزیتغیرقابلتردیدیداریم.
این مزیت ،امکان تامین خوراک تقریبا نامحدود و
ارزان برای واحد های پتروشیمی است .از همین رو،
منوهمکارانمازشهریورماهامسال،برنامهریزیبرای
جهشدومدرتولیدپتروشیمیراکلیدزدهایم.
در سال  1376وقتی وارد وزارت نفت شدم ،تولید
محصوالت پتروشیمی ایران یک میلیارد دالر بود.
با تالش هایی که از سال  1377آغاز شد ،امروز
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تولید پتروشیمی اگر بعضی مشکالت را ازسرراه برداریم ،به سرعت به رقم  24و
 25میلیارد دالر در سال نزدیک می شود .این جهش اول پتر وشیمی بود .یعنی
با سرمایه گذاری در پتروشیمی که عمدتاً در پارس جنوبی و در منطقه ی بندر
امام (ره) انجام شد از یک میلیارد دالر به بیش از  20میلیارد دالر جهش کردیم.
برای جهش دوم در صنایع پتروشیمی پیش بینی ما این است که با انجام یک
سرمایه گذاری 75میلیارد دالری تولید پتروشیمی ما به بیش از 55میلیارد دالر
افزایش پیدا کند .خوراک قابل تامین است .بخشی از آن موجود و بخش دیگر
آن از طریق طرح های عمده پارس جنوبی تامین می شود و به این ترتیب رقم
تولید پتروشیمی به باالی  70میلیارد دالر خواهد رسید .پیش بینی ما این است
که دست کم  70درصد منابع این سرمایه گذاری باید از طریق فاینانس خارجی
یا صندوق توسعه ملی تامین شود و ما بقی آن از طریق جذب سرمایه گذاران.
فرایند این سرمایه گذاری عظیم را می توان و باید به نحوی طراحی کرد که
افزون بر جهش پتروشیمی کشور ،دو تحول مهم دیگر را نیز همراهش داشته
باشیم .یکی ایجاد حجم عظیمی از تقاضای خدمات مهندسی که منجر به یک
تحول عظیم و کیفی در دستگاه ها و ظرفیت مهندسی کشور بشود؛دوم این که
به توسعه مالکیت خصوصی بین اقشار متوسط جامعه منجر شود .ایجاد چنین
تحولی نیز بسیار بسیار مهم است .ما قصد داریم جهش صنعت پتروشیمی حتما
با توسعه مالکیت عمومی همراه باشد .البته من تاکید می کنم که به عکس دوران
یا دوره قبل یعنی درجهش اول که عموم سرمایه گذاری های پتروشیمی توسط
دولت انجام شد ،در این دوره اصل بر این است که سرمایه گذاری ها عموماً
توسط بخش خصوصی انجام شود  .در بخش باال دستی نفت هم برنامه های
مفصلیداریم.
همیشه در این سال ها گفتیم و همه دوستان در بیان و گفتار توافق دارند که
برای بقای شرکت های مهندسی چه مشاوره ای چه پیمانکاری  ،مدیر این
شرکت ها از سرمایه باید جدا باشد .این موضوع خیلی گفته شده و یک ضرورت
است ،اما این که تا کنون چقدر به این اظهارات عمل شده است ،یک بحث
دیگری است.
یکی از مسائلی که در نفت داریم این است که مهندسان مشاور داخلی با کیفیت
در حوزه نفت عمدتاً در سال های گذشته در بخش مهندسی بسیار خوب عمل
کردند و توانمند بودند اما در بخش طراحی پایه چندان کارمان در حد و اندازه
های مورد انتظار کشور نبوده است .االن شاید دورانی فرا رسیده است که می
توانیم و باید تالش کنیم تا مهندسان بتوانند در کار های « بیسیک دیزاین» و
طراحی های پتروشیمی و طرح های پاالیشی و بخش فراوری باال دستی نفت
حضور پیدا کنند .البته از نظر من یکی از راه های کلیدی کسب این توانمندی
ها ،کار مشترک با شرکت های خارجی توانمند و تبادل دانش و تعامل با جهان
است .این که همه چیز رو بلدیم و هر چی داریم از خارجی ها بهتر است  ،از آن
دسته اظهارتی است که بعضی وقت ها برای روحیه دادن خوب است.
اما بعد از این که می بینیم نمی توانیم ،کار را به خارجی می دهیم .همان کاری
که طی هفت یا هشت سال اخیر به اسم کار داخلی ،به خارجی ها واگذار شد .
انسان چیزی رو که بلد نیست یا تا حدی بلد است باید بیشتر سعی کند تا آن
کار را فرا بگیرد و این هیچ اشکالی ندارد .ما برای آموختن به یک استاد راهنما
مراجعه می کنیم .استاد راهنما ما را راهنمایی می کند.
ما در منطقه ای هستیم که اصال نباید به انجام کارهای داخلی اکتفا کنیم  .اگر
توانمند شویم ،می توانیم خیلی کارها را به سرانجام برسانیم.
مطلب دیگری که باید درباره اش سخن بگویم این است که مهندسی ما باید با
هم ادغام شده و چند انضباطی بشوند.
مسئله جدیدی که می خواهم دوباره به آن بپردازم ،این است که دنیای من به
عنوان یک فرد  61ساله و کسانی که باالی  50سال سن دارند با دنیای نسل
جوان به کلی متفاوت است و ما برای اینکه ایران را با آینده ای روشن بسازیم،

هیچ چاره ای نداریم جز این که مدیریت کارها
را درسطوح مختلف به جوانان با کفایت بسپاریم.
البته این انتقاد به من وارد است که چرا با این
سن و سال وزیر شده ام .اما امیدوارم این انتقال
زیاد طول نکشد و در دوران کوتاهی بتوانیم جوان
هایمان را بیاوریم و به آنها پست وزارت یا معاونت
را بدهیم .قطعاً آنها بهتر از ما هستند .دوستان
و همکاران گرامی من و بسیاری از شما متعلق
به نسلی هستیم که چند شاخصه روشن داشت؛
مهمترین شاخصه محرک نسل ما مبارزه و جنگ
سرد بین دو ابر قدرت بود؛ یعنی شخصیتهای
جذاب برای ما ،چه گوارا یا یاسر عرفات بودند.
جماعت چپ در دانشگاهها خیلی بودند و ما
نسل این مبارزات هستیم .نسل دوران دشمنی
قدرتهاهستیم .نسل ما نسل خصومت است .ما
می گفتیم» یا ما سر خصم بکوبیم به سنگ  -یا
او سر ما به دار سازد با بند» .امروز اما جوانان اصال
این جوری فکر نمی کنند .از نظر فنی بگیریم
نسل ما آشنایی ساختاری سیستماتیک با دنیا
ای تی سی ندارد .حتی از تلفن های هوشمندی
که فرزندانمان دستمان می دهند  5درصد هم
نمی توانیم استفاده کنیم ،در حالی که جوانان با
این تکنولوژی ها مانوس هستند .جهانی که در
ذهن جوان امروزی است ،جهان دشمنی و تقابل
نیست جوان امروزی ما می خواهد زندگی کند،
نمی خواهد بمیرد؛ می خواهد با دنیا در تعامل
باشد دلیلی بر دشمنی نمی بیند ،دنیا هم به
سرعت عوض شده است ،دنیا هم دنیای زمان ما
نیست ،دنیای جنگ سرد نیست؛ دنیای دیگری
شده است.
« استیونز جابز» امروز به جای « هوشی مینه»
برای جوانان مهم است « .بیل گیتس» را
می شناسند «.اپل» را می شناسند .ما اما سازمان
«خمر سرخ» و« بریگارد سرخ» و این چیز ها رو
میشناختیم.جوانانامروزاالنبااپل،فیسبوک،
گوگل و  ...کار می کنند و داشته ها و دانسته هاشان
را با هم به اشتراک می گذارند .یک جوان در
دنیای دیگری است و ما در دنیا دیگری هستیم.
دنیا ما با دنیای آنها به کلی متفاوت است .اگر
می خواهیم ایران رشد کند ،باید به جوان ها
اعتماد کنیم و مدیریت فعالیت های کسب و
کار را به آنها بدهیم .جوان یعنی فردی با سنی
بین  30تا  45سال .این جوان ها که می گویم،
آقازاده های خودمان نیستند .آنها خیلی عزیزند
ولی معلوم نیست شایسته ترین افراد باشند.
البته منظور من این نیست که بزرگانی که سن
و سالشا ن گذشته را حذف کنند .یک آقایی یک
شرکت دانمارکی به نام اولدر تامسون در زمینه
« اماتورامونیا» که در دنیا حرف اول را می زند

دارد .ایشان  100سال سن داشتند و رئیس عالی شرکت بودند ،ولی اداره شرکت
دست ایشان نبود که اگر بود شرکت را مثل  100سال پیش اداره می کرد.
احترامش را داشتند توی مراسم ها هم دعوت می کردند و ایشان سخنرانی
می کرد و احترام ها سر جایش بود ،ولی تصمیم گیری شرکت با جوان ها بود .به
بسیاری از دوستان گفته ام رئیس عالی شرکت ،شورای عالی یا رئیس استراتژیک
درست کنید ،ولی اجازه دهید شرکت را جوان ها اداره کنند .آنها ریسک
می کنند ،کار می کنند ،شما بخواهید و نخواهید امور را اداره می کنند .اگر شما
بگذارید کار کنند ،می مانند و رشد هم خواهند کرد ،در غیر این صورت حتما از
شما جدا خواهند شد ،انشعاب می کنند .بدانیم وقتی یک مقداری سن ها باال
می رود تغییر ایده ها و عقاید به سختی صورت می گیرد .این یک سری فوائد
و البته مضراتی در حوزه کسب و کار دارد .ضررش این است که قدرت رقابت و
انعطاف پذیری و ریسک پذیری را از سیستم می گیرد...
ساختار خوبي وجود دارد در شركت هاي قديمي ما اينها بگذارند اين جوان ها
بياييند رشد كنند ،كار كنند و من واقعا فكر مي كنم از ضرورت هايي كه ما االن
داريم اين است كه جوان ها بيايند وبتوانند كار كنند و اجازه بدهيم فعاليت كنند
من در آخر عرايضم اين را هم بگويم االن يواش يواش فرصت پيدا كردم توي
اين  4و  5ماه هيچ وقتي نداشتم تازه ما فهميديم چه خبره كي مارو حل داده از
باالي آبشار نياگارا به پايين من هم با منتخبي از جامعه مهندسين مشاور حتما
جلسه اي خواهم داشت هم با پيمانكاران براي اينكه همه مطالبي كه گفتم در
بخش كار خودم كار كنم كه اين مشاوران برسند به ترازمشاوران تراز اول دنيا

من چه كار مي توانم بكنم و من چه توقعاتي دارم و آنها هم چه توقعاتي دارند از
من من فكر مي كنم اين  100چند ميليارد دالر كه ميخواهيم در  8سال10 ،
سال سرمايه گذاري كنيم فرصت بسيار بسيار خوبي است كه همراه اين سرمايه
گذاري ها ضمن اينكه واحد هاي فيزيكي رو مي سازيم اين ظرفيت هاي فوق
العاده باارزش مهندسان مشاور و پيمانكار كشور با هم رشد دهيم و تقويت كنيم
و اينها يك نسل جديد از مهندسان بسيار بيايند و اميدوارم من االن توي اين
جلسات اخير كه گذاشتم آقاي بود رئيس شركت ايشون سه چهار كلمه صحبت
ميكنند بعد ميده به جوان.خب از همون اول جوان بيايد حرف بزندالبته ايشون
خيلي احترام مي گذارند و لطف دارند اما كار اصلي را دست جوان هاست كه ما
اين جوان ها را رشد مي دهيم ضمن اين كه شركت ها خودتون ميدونيداونهاي
كه پرسنل جوان رو شريك كردندكارشون ،سهامشون بهشون دادن موفق تر
توانستند كار كنند ما بدونيم يه مقداري سن ها باال ميرود من خودم رو ميگم من
يك سري افكار دارم كه به اين زودي نمي توانم تغيير بدهم و اين يك فوادي دارد
و يك سري ضرر در حوزه كسب و كار دارد ضررش اين است كه قدرت رقابت
از سيستم مي رود و انعطاف و ريسك پذيري رو به هر حال من اين جلسات
را انشااله خواهم گذاشت و با دوستان منتخب از مهندسان مشاور و هر كاري
بتوانيم انجان بدهيم به عنوان يك وظيفه ملي خودم براي رشد جامعه مهندسي
انشاله دريغ نخواهم كرد.
خيليمتشكرم

باید تالش
کنیم تا مهندسان
بتوانند در کار های
«بیسیک دیزاین»
و طراحی های
پتروشیمی و طرح
های پاالیشی و
بخش فراورشی باال
دستی نفت حضور
پیدا کنند .البته از
نظر من یکی از راه
های کلیدی کسب
این توانمندی ها،
کار مشترک با
شرکت های خارجی
توانمند و تبادل
دانش و تعامل با
جهان است
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سخنرانیدکترعباسآخوندی
وزیر راه و شهرسازی
در جمع مهندسان مشاور

ضرورت گذار
از پارادایم عمرانی به
پارادایم توسعه
دکترعباس آخوندی  ،وزیرراه و شهرسازی در مراسم چهلمین
سالگرد تاسیس جامعه مهندسان مشاور ایران در محل همايش هاي
برج ميالد طی سخنانی کوتاه  ،نکات مهمی درباره جایگاه و نقش
مهندسان در توسعه کشوروضرورت بازنگری درنوع نگاه و انتظار
از جامعه مهندسان بیان داشت.باهم نکات اصلی این سخنرانی را
مرورکنیم.

آنچه در قالب
برنامه های توسعه چه
قبل از انقالب و چه پس
از انقالب انجام شد،
برنامه های عمرانی بود نه
برنامه های توسعه ای.
ما همچنان در
پارادایم عمرانی هستیم
و به اشتباه پارادایم
عمرانی را برنامه توسعه
می نامیم

بسیار خرسندم که در خدمت همکاران گرامی چند جمله ای را
به عرض برسانم .چند نکته در ذهن من خیلی برجسته است و
فکر می کنم یکی از مجامعی که می توانم این دغدغه ام را مطرح
کنم ،همین جا است.
از سال  1358تا کنون که در جهاد سازندگی و در سمت های
اجرایی مختلف دولتی و خصوصی کار کرده ام ،حاصل فعالیت
در این سال ها دستیابی به دو نکته است که می خواهم این دو
تجربه را در چند جمله بیان کنم؛ بحث های زیادی درباره توسعه
در کشور صورت گرفته است  ،اما آنچه در قالب برنامه های
توسعه چه قبل از انقالب و چه پس از انقالب انجام شد ،برنامه
های عمرانی بود نه برنامه های توسعه ای .توسعه هنوز به ساز و
کاری به مفهوم یک موتور محرک که جامعه را به پیش ببرد و
جایگاه ایران را در سطح جهان در موقعیت رقابتی مطلوب قرار
بدهد ،نرسیده است .پس ما همچنان در پارادایم عمرانی هستیم
و به اشتباه پارادایم عمرانی را برنامه توسعه می نامیم.
همین بحث را در حوزه مهندسی داریم .بدین ترتیب که ما
مهندس ها «کارگزار» هستیم و نه مهندس – شهروند .مهندس
کارگزار در ازای دریافت پول ،یک خدمتی انجام می دهد ،اما
مهندس شهروند قبل از اینکه بخواهد کار فنی انجام بدهد ،به
این می اندیشد که در نهایت او هم بخشی از حاکمیت است و
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دردی که در دلم دارم
این است که ما سازمان
اجتماعی توسعه را در
اختیار نداریم و آن
سازمان اجتماعی توسعه
از فنآوری بسیار فراتر
است
قبل از مهندس شدن،
یک شهروند باشیم .به
عنوان یک شهروند باید
بدانیم که حق مان از
توسعه و مسئولیت مان
در برابر سرافرازی ایران
چیست ؟

برای کار ،ارزشی فراتر از یک مساله فنی
قایل می شود .در قانون اساسی تصریح
شده که حاکمیت در اختیار شهروندان
است و دولت ،نماینده شهروندان است.
از همین رو است که «شهروند» حق
حکومت دارد و «ساکن» فقط حق
سکونت دارد.
ازاین رو ،اگر بتوانیم از پارادایم ذهنی
حاکم در ایران یعنی از دولت عمرانى و
انجام فعالیت های عمرانی توسط دولت
به سمت دولت توسعه  ،گذار کنیم و
بدانیم که موتور این توسعه شهروندان
هستند و در میان شهروندان ،مهندسان
قطعاً پیشتاز ترین گروهی هستند که
باید توسعه را در ایران تحرک ببخشند،
آن وقت اتفاقات مثبت بسیار زیادی رخ
می دهد .تمایل دارم درباره این موضوع
چند جمله ی را بیان کنم .
من به این تجربه دست یافته ام
که فعالیت های عمرانی دولت بدون
اتصال به سازمان اجتماعی  ،بسیار کم
اثرخواهد بود .به طور مثال به حوزه راه و
شهر سازی نگاه کنیم؛ شهرهای بسیاری
از تهران تا کالن شهرها و شهرهای دیگر
را ساختیم .حجم جاده های ساخته شده
در ایران حدود  200هزار کیلومتر جاده
از راه های روستایی ،فرعی تا راه های
اصلی و آزاد راه است .حجم فعالیت های
عمرانی ریلی در بنادر  ،حجم پروژه های
عمرانی در حوزه های نفت و پتروشیمی
و مابقی صنایع را در نظر بگیرید؛ همه
این پروژه ها انجام شده است ،اما در
نهایت نفس کشیدن در تهران کار بسیار
سختی است .
این همه جاده ساخته ایم،اما رانندگی
ایمن در سطح جاده ها بسیار دشوار
است .طرح های جامع شهری و طرح های
توسعه ناحیه ای را در شورای عالی شهر
سازی تصویب کردیم  ،اما این طرح ها
کمتر با سازمان اجتماعی شهرهای
ایران پیوند خورده است .ما طرح توسعه
منطقه شرق کشور را تصويب كرده ايم،
ولی در سیستان و بلوچستان یا تهران
اصال کسی از وجود چنین طرح هایی یا
این که این طرح چه دردی را از مردم

شماره چهارم نشریه داخلی مهندسین مشاورلیمان

درمان می کند ،اطالع ندارد .اگر چه این جا ،یک جمع مهندسی
است و قاعدتاً انتظار این است که من هم به عنوان وزیر راه و شهر
سازی  ،حرف های مهندسی بیان کنم ،ولی دردی که در دلم دارم
این است که ما سازمان اجتماعی توسعه را در اختیار نداریم و آن
سازمان اجتماعی توسعه از فنآوری بسیار فراتر است.
از این رو ،در جلسات مکرری که با شورای تعامل دارم ،همواره
در این باره بحث می کنم که قبل از مهندس شدن ،یک شهروند
باشیم .به عنوان یک شهروند باید بدانیم که حق مان از توسعه و
مسئولیت مان در برابر سرافرازی ایران چیست ؟ شما باید نقش
راهبری و لیدری را ایفا کنید .این مطلب را برای خوشایند شما
و به عنوان شعار مطرح نمی کنم .من واقعا به این نتیجه رسیده
ام که اگر سازمان اجتماعی ایران یا نهاد های مردم نهاد در
انتظار ایفای نقش راهبری توسط دولت باشند و خود فقط نقش
کارگزاری را ایفا کنند ،هم چنان میزان بهره وری ما بسیار اندک
خواهد بود .من در پی یک مهندس پرسش گر هستم تا یک
مهندس پاسخگو.
به دنبال مهندسی هستم که درباره توسعه ایران پرسشی درست
در ذهنش داشته باشد .اینکه ایران چگونه باید توسعه پیدا کند؟ و
آن پرسش را از وزیر ،از رئیس خود ،ازخانواده اش ،ازنهاد اجتماعی
و از هر جای دیگر بپرسد .اما متاسفانه هنوز آن پرسش درست
اجتماعی درباره توسعه ایران شکل نگرفته است .اگر آن پرسش
درست شکل بگیرد ،آن وقت از حجم سرمایه گذاری که انجام می
دهیم می توانیم بهره وری بیشتری کسب کنیم.
در مجمع شرکت راه آهن ایران راجع به کارکرد راه آهن ایران و
 10هزار کیلومتر راه آهن جدید که باید احداث شود ،خطوطی
که موجود است ،میزان بهره مندی از همین خطوط در قیاس
با بسیاری از کشورها دیگر که یک به پنج است ،بحث کردیم.
این خطوط توسط مهندسان کشور طراحی و اجرا شده است و
آنها دربیابان ها و کوه و کمر برای احداث این خطوط زحمت
کشیده اند .اما چرا راندمان خطوط ریلی ما در مقایسه با دیگران
باید حدود  20درصد باشد .در حال احداث  10هزار کیلومتر
خط آهن جدید هستیم ،اما به ناوگان راه آهن ما که در حوزه
مسافرتی سنش  29سال است ،حتی  50واگن هم اضافه نشده
است .این موارد نشان می دهد که اقدامات عمرانی گسسته ای در
حال انجام است ،اما مهندسان ماباید از خود به عنوان یک شهروند
سوال کنند  :پاسخگویی به چه بخشی از سواالت مربوط به توسعه
ایران را برعهده دارند؟
همه ی ما طی هشت سال گذشته خارج از مجموعه دولت
فعالیت می کردیم و تجربه ای در بخش خصوصی داریم .یک
تجربه هم در بخش دولت داشتیم .از این رو ،در این دوره،
یک زبان مشترک قوی تر ایجاد شده است که می توانیم به
واسطه این زبان مشترک با هم صحبت کنیم و در دولت و در
بخش خصوصی به هم اعتماد کنیم.آن مدلی که من برای اداره
وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته ام این است که اوالً تمام
حرف ها را بی پیرایه با نهاد های تخصصی مطرح کنیم ،نکته

دوم هم این است که تصمیم اداری کارآیی ندارد و این درحالی
است که هر تصمیمی باید کارآیی داشته باشد.
با یک مثال سخنانم را تمام می کنم .کسی نیست که با مسایل و
مشکالت متعدد شهر تهران از آلودگی هوا و محیط زیست گرفته تا
ترافیک و  ...آشنا نباشد .آیا فقط نهاد اداری ایران می تواند درباره
مسایل و مشکالت تهران تصممیم گیری کند یا مسایل تهران باید به
مسئله اجتماعی تبدیل شود؟ از این رو ،به این نتیجه رسیده ام که اگر
من بتوانم مساله ای را به یک امر اجتماعی تبدیل کنم تا شهروندان در
آن مشارکت داشته باشند ،احتمال موفقیت افزایش می یابد .در غیر این
صورت ،هزینه ها را به هدر می دهم و نمی توانم موفق بشوم .بنابراین،
در حمل و نقل ریلی  ،دریایی و هوایی ،در شهر سازی و معماری تمام
تالش من این است که مسائل وزارت راه وشهرسازی را به مسائل جامعه
ایران تبدیل کنم و از جامعه برای آنها راه حل بخواهم و قطعاً جامعه
متخصصان و مهندسان در این زمینه مسئولیت دارد و می تواند راه حل
ارایه و آن را اجرا کند و کمک کار باشد.
در این ارتباط چند توصیه کوچک دارم که به عنوان کوچک ترین
مهندس این جمع عرض می کنم :اول بحث ماندگاری بنگاه ها است.
واقعاً این مشکل در کشور وجود دارد که بنگاه ها با فوت مالک یا مالکان
از بین می رود .داستان ماندگاری بنگاه ها یک بحث بسیار مهم است .
اگر مهندس  -شهروند بتواند بنگاه را هم یک کاالی سرمایه اجتماعی
و سرمایه ملی بداند و همه ی ما که مسئولیت داریم ،بتوانیم اندیشه ی
واحدی را برای ماندگاری بنگاه ها پیگیری کنیم ،این مشکل حل خواهد
شد .البته این که بنگاه ها به چه صورت ماندگار می شوند را شما از من
بهتر می دانید .
نکته دوم اینکه هر امر مهندسی را در بستری بزرگتر و در محیط
پیرامونی ببینیم و ارزیابی کنیم .به طور مثال ،اگر می خواهیم یک
آزاد راه احداث کنیم ،به این کار به دیده ی یک کار مهندسی ساخت
جاده نگاه نکنیم ،بلکه آزاد راه را به عنوان یک کریدور توسعه در
نظر بگیریم و از کسانی که می خواهند در طراحی وسرمایه گذاری
این پروژه مشارکت کنند ،بخواهیم درباره کریدور توسعه فکر کنند.
جاده هم بخشی از کریدور توسعه است .تمام توسعه ،این جاده
نیست.
این در واقع یک نگاهی است که می تواند ما را از مرحله عمران به
مرحله توسعه عبور دهد .اگر می خواهیم یک طرح مطالعات منطقه ی
یا یک طرح جامعه شهری سفارش بدهیم .رابطه ی این طرح مطالعاتی
با سازمان اجتماعی آن باید مشخص شود .شهر مجموعه ای از خیابان
ها و ساختمان ها نیست ،شهر قبل از اینکه خیابان یا ساختمان باشد،
یک سازمان اجتماعی است .مجموعه های انسانی در شهر زندگی می
کنند .ما باید نقش این سازمان اجتماعی را در بحث طراحی شهری و
 ...ببینیم .
بیان ایده های سخت در مدت زمانی کوتاه دشوار است ،ولی امیدوارم با
هوشمندی خودتان ایده های طرح شده را گرفته باشید .در هر صورت،
برای همه ی شما مهندسان عزیز آرزوی سالمتی و سرافرازی دارم .به
امید این که ایران سرافراز و پیروز باشد و ما بتوانیم در جهان موقعیت
رقابتی خود را کسب کنیم .
11

شماره چهارم نشریه داخلی مهندسین مشاورلیمان

12

نگاهی به زندگی
پر فراز و نشیب برادران
مردانی آذری ،

سه چهره ماندگارایرانی
درنیکوکاری
وانسان دوستی
احداث مجتمع درمانی  ،آموزشی
 426تختخوابی فوق تخصصی کودکان
زهرا مردانی آذر

این بیمارستان با ظرفیت  426تخت و بازیربنای
 50000متر مربع در محل شهرک خاوران تبریز احداث
می شود .مهندسان مشاور لیمان افتخار دارد که
طراحی این بنای درمانی را به کارفرمایی بزرگ مرد
نیکوکار حاج کریم مردانی آذر انجام دهد .زمین پروژه
به مساحت  9هکتار توسط شهرداری برای احداث
این مجتمع درمانی اختصاص داده شده و بیمارستان
پس از تکمیل و تجهیز توسط دانشگاه علوم پزشکی
تبریز به بهره برداری می رسد .علیرغم میل باطنی
حاج کریم در خصوص معرفی ایشان ولیکن حسب
وظیفه و به دلیل آگاهی همگانی از انجام امور خیریه
در کشورو تشویق به پرداختن به امور خیر و با کسب
اجازه از ایشان شرح حال مختصری از زندگی برادران
مردانی آذر روایت شده است.
مشاور مطالعات وطراحی  :مهندسان مشاور لیمان
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گردآوري  :مهندس آرتا ربيعي
منبع :چهره هاي ماندگار  -زيرنظر حبيب اله بوربور
برادران مردانی آذری :کلید خزانه الهی در دستان ماست تا روزی
که این کلید را در اختیار داریم برای اجرای پروژه های مرتبط با
فرهنگ سازی ،آمادگی کامل خود را اعالم می کنیم .امکانات ما در
خارج کشور غیر قابل تصور است .تالش می کنیم این ثروت خدادادی
را به جریان مدرسه سازی در ایران متصل کنیم تا نهضت مدرسه
سازی براداران مردانی آذری هرگز متوقف نشود.
اشاره  :ارایه خدمات مشاوره ،مطالعات و طراحی « مجتمع
بیمارستانی آموزشی ودرمانی  426تختخوابی فوق تخصصی
کودکان زهرا مردانی آذری» که قرار است به همت برادران مردانی
آذری،خیرین مدرسه ساز در تبریز احداث شود ،به شرکت مهندسان
مشاور لیمان واگذار شد.
این بیمارستان یکی از ساختمان های شهرک سالمت منطقه
خاوران تبریز خواهد بود .شهرکی که مطالعات برای احداث آن با

مشارکت و همکاری شهرداری تبریز و
بنیاد خیریه زهرا مردانی آذری آغاز شده
است .قرار است در اولین فاز ،شهرداری
تبریز احداث مجموعه ها و مجتمع های
مسکونی و خدماتی این شهرک سالمت
را اجرا کند .همچنین با امضای تفاهم
نامه میان استانداری آذربایجان شرقی،
مجمع خیرین سالمت کشور ،دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز و
بنیادخیریه زهرامردانی آذری ،طراحی
و احداث مجتمع بیمارستانی آموزشی
ودرمانی  426تختخوابی فوق تخصصی
کودکان زهرامردانی آذری در دستور کار
بنیاد خیریه یادشده قرار گرفته است.
اما داستان نیکوکاری و انساندوستی این
سه بردار آذری به همینجا ختم نمی شود.
مرحوم غالمرضا ،کریم و علی (برادران)
مردانی آذری ،فرزندان زهرا و محمد
مردانی آذری ،ملقب به امپراطوران مدرسه
سازی در جهان هستند .آنها از سال 1376
مدرسه سازی را آغاز کرده اند و تا امروز
 39مدرسه افتتاح کرده اند و کلنگ احداث
چهلمین مدرسه را نیز به زمین زده اند.
مرحوم غالمرضا مردانی آذری در سال
 1305متولد و در سال  1385آماج نقشه
پلید جنایتکاران طماع قرار گرفت و به
سرای باقی شتافت .کریم مردانی آذری که
در سال  1313متولد شده است با روحیه
خستگی ناپذیر به امر مقدس مدرسه
سازی و انجام سایر امور خیریه از جمله
احداث بیمارستان ادامه می دهد .علی
مردانی آذری نیز باوجود اقامت در خارج
کشور یار و یاور برادر خود در امور خیریه
بوده است.
داستان زندگی برادران مردانی آذری
داستان زندگی این خیرین مدرسه ساز
اما فراز و نشیب زیادی داشته است .پدر
برادران مردانی آذری در امر تجارت باهوش
و توانمند بود و بر این اساس در شهر محل
سکونت خود به صادرات و واردات کاال
روی آورده بود .با سود حاصله ،اعضاء
خانواده او ،روزگار خوشی را سپری می
کردند .تا این که بر اثر حوادث تاریخی و
فعل و انفعاالت سیاسی ،انقالب کمونیستی

در روسیه ترازی پیش آمد ،فرودستان جامعه فرادست و فرادستان،
فرودست شدند و حاصل این که پدر ورشکست شد!
مرحوم غالمرضا مردانی آذری گاهی به طنز می گفت« :این انقالب،
برای درهم ریختن اوضاع اقتصادی پدر من ،به وقوع پیوست!»
پدر برادران مردانی آذری که از تجارت به شغل واسطه گری
اجناس برای سایرین روی آورده بود ،آنچنان از نظر اقتصادی در
تنگنا قرار داشت که حتی توان تهیه یک برگ کاغذ امتحانی برای
فرزندانش را نداشت .این ضعف مالی شدید سبب شد تا روز به روز از
نظر روانی تحلیل رود و قدرت تصمیم گیری صحیح در کسب معاش
از او سلب شود .مادر برادران مردانی آذری اما همچون کوه مقاوم و
استوار و سربلند بود .شانه هایش پناهگاهی بودند برای روزهایی که
ابرهای باران زا ،در چشم های پدر ،خانه می کردند.جنگ جهانی دوم
آغاز شد و پدر دار فانی را وداع گفت.
از این پس بار سنگین تأمین معاش خانواده ،بر دوش مادر افتاد.
از این رو برای گذراندن زندگی ،هنر دوخت و دوز و خیاطی را که
سالیان سال در خانه پنهان کرده بود ،به دیگران عرضه کرد .با وجود
این ،آینده ای مبهم پیش روی برادران مردانی آذری قرار گرفته بود.
از همین رو ،مادر در پی چاره جویی ،پیشنهاد ازدواج با مردی تبریزی
ساکن تهران را پذیرفت و پس از آن اعضای خانواده راهی پایتخت
شدند.
ناپدری با فرزندانش ارتباط خوبی پیدا کرده بود .برای برادران
مردانی آذری هم پدر بود و هم رفیق .محبت آنان را به خود جلب
کرده بود و صمیمانه به آنان عشق می ورزید .هرچه که داشت در
طبق اخالص به همسر و فرزندانش پیشکش می کرد و در برابر آنان
گشاده دست بود.
مادر دل نگران بود مبادا ناپدری از نظر اقتصادی ناتوان شود و
روزگار سخت گذشته ،باز هم رخ بنماید .پس دو فرزند بزرگتر را
ترغیب کرد تا هر یک پی جوی کاری شوند و به حرفه ای روی بیاورند
که در آینده ،خود زندگی شان را به سامان برسانند.
کار کردن غالمرضا مردانی آذری در حجره حاج آقا اسداله دهقان از
تجار بنام آذربایجان در بازار تهران سبب شد تا دوستی عمیقی بین او
و جمال -فرزند آقای دهقان -بوجود آید و از او زبان انگلیسی بیاموزد
و ترغیب شود تا درس خود را دوباره پی بگیرد .در همین زمان بود
که کریم مردانی آذری نیز در چلوکبابی مرحوم شمشیری کارگر شد.
اگرچه کارش را از شست و شوی ظروف شروع کرده بود ،طی مدت
نه چندان طوالنی ،به او اجازه دادند پشت دخل بنشیند و حساب و
کتاب دریافت ها و پرداخت های روزانه را عهده دار شود.
دیگر زندگی روی خوش به آنها نشان داده بود .از یک خانواده
پنج نفری ،سه نفر آنان نان آور خانواده شده بودند؛ غالمرضا ،کریم و
ناپدری .پس از مدتی ،ناپدری مغازه خواربار فروشی یکی از دوستانش
را در خیابان قزوین اجاره کرد تا غالمرضا در آن کار کند .
وقتی مرحوم شمشیری به اشتیاق برادران مردانی آذری برای
دستیابی به استقالل اقتصادی پی برد ،با تشویق و حمایت پیشنهاد
اجاره مغازه ای در خیابان منوچهری را به کریم مردانی آذری داده و
با دعای خیر بدرقه ،آن دوصاحب مغازه دیگری شدند .یکی در خیابان

برادران مردانی آذری:
کلید خزانه الهی در دستان
ماست تا روزی که این
کلید را در اختیار داریم
برای اجرای پروژه های
مرتبطبافرهنگسازی،
آمادگی کامل خود را اعالم
می کنیم .امکانات ما در
خارج کشور غیر قابل
تصور است .تالش می کنیم
این ثروت خدادادی را به
جریان مدرسه سازی در
ایرانمتصلکنیمتانهضت
مدرسه سازی براداران
مردانی آذری هرگز متوقف
نشود
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یک روز یکی از
مسئولینازمنپرسید:
آقای مردانی آذری مگر
شما سه برادر در آمریکا چه
کاری انجام می دهید که
اینچنیندرآمدهنگفتی
نصیبتانمیشودکهمیلیارد
ها تومانش را به این راحتی
خرج مدرسه سازی کرده
اید؟ به طنز به او پاسخ دادم:
شغل ما جیب بری است!
کار ما این است که جیب
آمریکایی ها را بزنیم تا پولی
به چنگ بیاوریم و آن پول
را در ایران ،خرج مدرسه
سازی کنیم !

قزوین که شناخته شده و جا افتاده بود و
مشتریان خاص خودش را داشت و درآمد
زا بود ،دیگری در خیابان ارباب جمشید
خیابان منوچهری که باید شناخته می شد
و جا می افتاد و مشتریان خاص خود را پیدا
می کرد و به درآمد زایی می رسید .نقطه
آغازین همکاری های اقتصادی غالمرضا و
کریم مردانی آذری همین نقطه بود.
پس از مدتی علی مردانی آذری هم
دیپلم گرفت و به کار کشیدن تابلوهای
نقاشی ،عکاسی و روتوش عکس پرداخت.
کار و بار او نیز به دلیل استعداد هنری
اش سکه شد و اندوخته ای فراهم کرد و
همراه برادر خود کریم در خیابان انقالب
امروز شاه رضای آن روز -پشت دبیرستان
انوشیروان دادگر ،زمینی خریدند و خانه
ای ساختند و آن را اجاره دادند .در انتهای
ساخت و ساز همین منزل مسکونی بود که
مادر برادران مردانی آذری به دلیل ابتال به
بیماری سرطان مرحوم شد.
برادران مردانی آذری که تجربیات
اقتصادی ارزشمندی کسب کرده بودند،
سرد و گرم تنش های سیاسی و اجتماعی
را چشیده بودند و در افت و خیزهای
روزگار آبدیده شده بودند ،همچنان به
زندگی در منزل اجاره ای در خیابان
منوچهری ادامه دادند و حق االجاره ای
را که از منزل شراکتی خود دریافت می
کردند ،به گسترش امور اقتصادی و کار و
کسبشان اختصاص دادند .پس از آن داغ
کمبود ناپدری نیز به غم جانکاه نبود مادر
افزون شد.
علی مردانی آذری پس از مدتی که کار
کرد و اندوخته ای فراهم آورد ،راهی آلمان
شد و به تحصیالت خود ادامه داد.
برادران مردانی آذری ،یک روح هستند
در سه بدن که غمهایشان را به تنهایی بر
دوش کشیدند و شادی های شان را با
یکدیگر قسمت کردند؛ اشک را در خود
فرو ريختند و خنده را بر لب های یکدیگر
نشاندند .از همین رو ،هیچ عاملی نتوانست
فاصله ای میان آنها ایجاد کند .نه بعد
مسافت و نه دوری چند ساله از یکدیگر.
برادران مردانی آذری « :خداوند بر سر
ما سه برادر منت گذاشته و کلید بخشی
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از خزانه غیبش را در اختیار ما قرار داده است تا از آن برداشت و به
مصرف امر مدرسه سازی برای نیازمندان برسانیم».
بر اساس توافق برادران مردانی آذری ،تمامی مدارس پسرانه ای را که
می سازند ،به نام مرحوم پدر یعنی محمد مردانی آذری و مدارس دخترانه
را نیز به نام مرحوم مادر یعنی زهرا مردانی آذری نامگذاری می کنند .با
این تفاوت که برای هر مدرسه شماره ای قرار داده می شود تا یکسان بودن
نام ها ،مشکالت نشانه ای و ثبتی به وجود نیاورند.
برادران مردانی آذری می گویند «:حتی یک ریال از مبلغی را که
خرج مدرسه سازی در ایران کرده ایم ،به صورت تصادفی یا شانسی
به دست نیاورده ایم و ریال به ریال آن از راه سرمایه گذاری درست،
کسب و کار حالل و تجارت حساب شده به دست آمده است .جالب
است اگر بگوییم منبع درآمد ،نه در ایران که در خارج از کشور قرار
دارد .به این مفهوم که ما بر خالف بسیاری از بازرگانان ایرانی که
درآمدشان را به خارج از کشور منتقل می کنند ،آنچه را در خارج از
کشور استحصال می کنیم به ایران می آوریم و در راه مدرسه سازی
خرج می کنیم».
مرحوم غالمرضا مردانی آذری می گفت :یادم می آید یک روز
یکی از مسئولین از من پرسید :آقای مردانی آذری مگر شما سه برادر
در آمریکا چه کاری انجام می دهید که این چنین درآمد هنگفتی
نصیبتان می شودکه میلیارد ها تومانش را به این راحتی خرج مدرسه
سازی کرده اید؟ به طنز به او پاسخ دادم :شغل ما جیب بری است! کار
ما این است که جیب آمریکایی ها را بزنیم تا پولی به چنگ بیاوریم و
آن پول را در ایران ،خرج مدرسه سازی کنیم ! به نظر شما غیر از این
چه پاسخی باید به آن مسئول می دادم که نبوغ ما را در امر تجارت
نادیده می گیرد؟ با سواد شدن مردم و ارتباط آنان با خواندن و نوشتن
و اندیشیدن از راه تحقیق و مطالعه ،سنگ بنای اولیه فرهنگ سازی
است .اگر این سنگ بنا را درست پی ریزی کنیم ،به تبع آن سایر
مشکالت نیز حل می شوند.
کریم مردانی آذری سالیان سال است که جالی وطن کرده و ساکن
آمریکاست .اگر علی برای درس خواندن و کسب مهارت های هنری،
راهی اروپا شد و در آن دیار ماند ،اگر غالمرضا حاضر نشد ماندن
درخاک وطن و نفس کشیدن زیر سقف آسمان آبی اش را با تمام
دنیا عوض کند ،اما حاج کریم ترجیح داد عنان زندگی اقتصادی خود
و دو برادر دیگرش را در خارج از ایران ،در واشنگتن در اختیار بگیرد
تا سالیان بعد ،پس از دست یابی به ثروتی خدادادی ،مرحله به مرحله
آن ثروت هنگفت را به ایران بازگرداند و به مردمی واگذارد که با آنها
علقه های تاریخی و فرهنگی دیرینه دارد .ثروتی که به گفته غالمرضا
مردانی آذری نه متعلق به آنها که گنجینه الهی نزد آنهاست .گنجینه
ای که هرچه از آن برداشت می کنند و به امور خیر برای مردم ایران
زمین می پردازند نه تنها کاهش پیدا نمی کند که روز به روز وسعت
و اعتبار آن افزوده می شود و این روند همچنان ادامه دارد.
ازکاردرچلوکبابی تا
سرپرستی کودکان درتانزانیا
کریم مردانی آذری می گوید :دوران سختی بود روزهای تیره و تار

اقتصادی و فرهنگی؛ من تمایل چندانی به
درس خواندن نداشتم و در رویاهای کودکانه
خودبیشتربهبهبودوضعیتاقتصادیخانواده
فکر می کردم این شد که درس خواندن را
رها کردم و بعدها به طور جدی به شاگردی
چلوکبابی در دکان مرحوم شمشیری
پرداختم .محیطی که بعدها سکوی پرتاب
من به سوی تجارت شد.
من دو سالی در تبریز ،ظرفشویی یک
چلوکبابی را انجام دادم و بعد از این که
به تهران آمدیم ،همان کار را در چلوکبابی
شمشیری ادامه دادم  .یعنی از ساعت شش
صبح به مغازه مرحوم شمشیری می رفتم
و تا چهار بعد از ظهر به رتق و فتق اموری
که به من محول کرده بودند می پرداختم.
از چهار به بعد به چهارراه جمهوری امروز-
که قدیم ها به آن سه راه شاه می گفتند-
می رفتم و در یک بستنی فروشی به عنوان
پادو کارهای محوله را انجام می دادم تا
به خانه برسم .ساعت حدود یازده  ،دوازده
شب می شد .پنج ،شش ساعتی استراحت
می کردم و صبح دوباره به چلوکبابی
شمشیری می رفتم .حدوده  10سال  ،هر
روز کار من این بود.
سال ها قبل از جانب پزشکان بدون
مرز ،نامه ای به دستم رسید که در آن
از کودکانی صحبت کرده بودند که در
آفریقا و تانزانیا زندگی می کردند و
احتیاج داشتند از نظر اقتصادی تحت
الحمایه شخص یا یک نهاد خیریه قرار
بگیرند .من به این نامه توجهی نکردم
و اصطالحاً آن را پشت گوش انداختم.
مدتی بعد ،نامه دیگری به دستم رسید
به اضافه یکه قطعه بلیط هواپیما برای
رفتن به تانزانیا و دیدار از کودکان بی
سرپرست از کشور .از آنجا که بلیط این
سفر مهیا و وقت من آزاد بود ،راهی
تانزانیا شدم ،از فقر اقتصادی که بر آن
خطه از جهان حاکم بود ،حیرت کردم.
در همان جا من و مدعوین دیگر را به
مکان نگهداری کودکان بی سرپرست
بردند .زندگی شان فالکت بار بود و دل
هر انسانی را به درد می آورد .در آن
جمع من  100کودک تانزانیایی را به
فرزند خواندگی پذیرفتم و از آن به بعد

هر سال این روند را ادامه می دهم و از نخستین باری که قدم
به تانزانیا گذاشتم -یعنی حدود  16سال پیش  -تاکنون حدود
 1600نفر را به عنوان فرزندان خود پذیرفته ام بعضی از آنها به
بازار کار و دانشگاه و مدارج باالی علمی دست یافته اند .تعدادی
از آنها پزشک شده اند .جمعی مهندس و عده ای دیگر هنرمند.
علی رغم این که هرگز ازدواج نکرده ام و از خود صاحب فرزندی
نشده ام ،اما طبق مدارک و آمار رسمی در تانزانیا حداقل 1600
فرزند دارم که اگر غیر رسمی های داخل کشور و سایر ملل جهان
هم به حساب بیاورید .تعدادشان خیلی بیش تر از اینهاست.
وسرانجام بیمارستانی برای کودکان درتبریز
در حال حاضر کریم مردانی آذری متولی احداث بیمارستان فوق
تخصصی کودکان شهر تبریز است و شرکت مهندسان مشاور لیمان
در این امر خیر با ارایه خدمات مشاوره ،مطالعاتی و طراحی این مرکز
آموزشی و درمانی باافتخارمشارکت می کند.
مدیران و کارکنان شرکت مهندسان مشاور لیمان از درگاه
خداوند متعال برای کریم و علی مردانی آذری سالمت و طول
عمر و برای روح مرحوم غالمرضا مردانی آذری ،مغفرت و علو
درجات طلب می کنند.

بر اساس توافق
برادران مردانی آذری،
تمامی مدارس پسرانه ای
را که می سازند ،به نام
مرحوم پدر یعنی محمد
مردانی آذری و مدارس
دخترانه را نیز به نام
مرحوم مادر یعنی زهرا
مردانی آذری نامگذاری
می کنند .با این تفاوت
که برای هر مدرسه
شماره ای قرار داده می
شود تا یکسان بودن نام
ها ،مشکالت نشانه ای و
ثبتی به وجود نیاورند.
برادران مردانی آذری
می گویند «:حتی یک
ریال از مبلغی را که خرج
مدرسه سازی در ایران
کرده ایم ،به صورت
تصادفی یا شانسی به
دست نیاورده ایم و ریال
به ریال آن از راه سرمایه
گذاری درست ،کسب
و کار حالل و تجارت
حساب شده به دست
آمده است
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نشست بررسی مسایل و مشکالت
مهندسان مشاور پروژه های بیمارستانی

وقتی به خدمات مهندسان مشاور
بهايكافي داده نمي شود!

میزگرد بررسی مســایل و مشکالت
شــرکت های مهندس مشــاور پروژه
های بیمارستانی در پائیز سال جاری با
هدف دســتیابی به راه حل و همچنین
انجــام اقدام های منســجم گروهی به
همت شرکت مهندســان مشاور لیمان
در محــل جامعه مهندســان مشــاور
برگزار شــد .در این نشســت مهندس
طاهباز،مدیرعامل مهندســین مشــاور
لیمان،مهندس پورســعید رئیس هیات
مدیره مهندســین مشاور نوی،مهندس
جودت،مدیرعامل مهندســین مشــاور
جــودت و همکاران،مهندس جعفرزاده
مدیرعامل شــرکت مهندســین مشاور
پلمیر مهنــدس كوشــافر  :مديرعامل
مهندســين مشــاور ماهر و همكاران،
مهنــدس خاکپور مدیرعامل شــرکت
مهندسین مشــاور گنو،مهندس قرشی
مدیرعامل شــرکت مهندســین مشاور
شورا ،و مهندس محمدی از مهندسین
مشــاور ایران آرک ،مهندس كي نژاد:
عضو هيئت مديره مهندســين مشــاور
پنــام ،مهندس نبوي نــژاد :مديرعامل
مهندســين مشــاور همگون،مهندس
مهاني :مدير عامل مهندســين مشــاور
گــروه  ،4مهندس قاضــي زاده  :مدير
عامل مهندسين مشاور رازيگران حاضر
بودند.مشــروح این میزگرد را پیش رو
شماره چهارم نشریه داخلی مهندسین مشاورلیمان

دارید:
مهنــدس طاهباز :قبل از هرچیــز از این که دعوت ما را برای
شرکت در این نشست قبول کردید،تشکر می کنم.
هــدف اصلی این نشســت بحث و تبــادل نظردرباره وضعیت
نابه ســامان حرفه مهندسین مشــاور به ویژه در زمینه طراحی
بناهای درمانی است .متاســفانه طی چند سال گذشته خدمات
مهندســی بی ارزش جلوه داده شده است .در این زمینه حرکت
هایی در وزارت بهداشــت و درمان  ،سازمان برنامه و بودجه (یا
معاونت راهبردی ریاســت جمهوری) صورت گرفته اســت و در
پــی آن كارفرمايان از این حرکت هــا تبعیت کرده و طرحهای
عمرانی را به قیمــت ناچیزی  -حتی به نصف قیمت  -به برخی
از همــکاران ما واگذار کــرده اند .در پی این اقــدام ها ،بحث
حقوق مربوط به ناظران مقیم هم واقعاً اســفناک شــد به گونه
ای کــه حقوق ناظر مقیم نیز از کارگر ســاده کمتر شــد.البته
امســال حقوق ناظــر مقیم به صورت خیلی جزئی اصالح شــد،
ولــی بــاز هم با دســتمزد واقعی ناظــران مقیم تفــاوت های
خیلی زیادی دارد.
بر اســاس آماری که دو ســال پیش داشــتیم ،برای هر 10
هزار نفر  14 ،تخت بیمارســتانی در کشور وجود دارد .در حالی
که اســتاندارد جهانی  27تخت بیمارســتانی برای هر  10هزار
نفر اســت و تعداد تخت های بیمارستانی موجود در کشورهای
همســایه مثل پاکســتان و ترکیه به مراتب از تعداد تخت های
بیمارســتانی ما بیشتر اســت.در نتیجه در ایران نیاز شدیدی به
بیمارســتان ســازی وجود دارد؛ در عین حال ،بیمارستان های
جدیــد بایــد در مکان های منطقی و مناســب احداث شــوند.
همچنین ضروری اســت مشــاورین طرح های بیمارســتانی پر
قدرت و توانمند بمانند و تضعیف نشوند تا بتوانند خدمات خود
در زمینه طراحی واجرای بیمارســتان اســتاندارد و به روز  ،به

برای هر  10هزار نفر
 14 ،تخت بیمارستانی
در کشور وجود دارد.
در حالی که استاندارد
جهانی  27تخت
بیمارستانی برای هر 10
هزار نفر است و تعداد
تخت های بیمارستانی
موجود در کشورهای
همسایه مثل پاکستان و
ترکیه به مراتب از تعداد
تخت های بیمارستانی
ما بیشتر است.در نتیجه
در ایران نیاز شدیدی به
بیمارستان سازی وجود
دارد
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جامعه و کشور ارایه کنند.
در این شرایط شرکت های مهندسین
مشــاور بیش از پیش نیازمند همفکری
و همبســتگی هســتند .از همیــن رو،
ازهمکاران محتــرم دعوت کردیم تا به
منظور تبــادل نظر برای دســتیابی به
راه برون رفت از ایــن وضعیت در این
نشست شرکت کنند تا ببینیم به سهم
خودمان چــه کاری مــی توانیم برای
بهبــود شــرایط انجام دهیــم .کارکرد
حداقلی این نشســت می تواند انعکاس
وضعیت موجود به تشــکل های صنفی
مرتبط باشد .ما می توانیم حرکت ها و
رویــه های جاری در برخی نهادها راکه
حرفه مهندســین مشاور را تضعیف می

ضروری است
مشاورین طرح های
بیمارستانی پر قدرت و
پا برجا بمانند و تضعیف
نشوند تا بتوانند خدمات
خود در زمینه طراحی
واجرای بیمارستان
استاندارد و به روز  ،به
جامعه و کشور ارایه کنند

کنند و در نهایت به سرمایه ها و فرصت
های ملی صدمه مــی زنند  ،به جامعه
مهندسین مشــاور و سایر تشکل های
صنفی منعکس کنیم و از این تشکل ها
درخواســت کنیم تا با ابزارهایی که در
اختیار دارند ،درحدتوان از این حرکت
ها جلوگیری کنند.
در صورتــی که بتوانیــم در کناراین
نشســت،با همفکــری هــم کمیته ای
تشــکیل دهیم تــا این کمیتــه بتواند
مســایل مختلــف از جملــه بحث حق
الزحمه ها را از طریق جامعه مشاوران
مستقال» پیگیری کند .البته این مساله
بــه نظرات و تصمیم گیری های شــما
بــر می گردد .شــما تعییــن می کنید
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چه شــیوه ای می تواند برای بهبود شرایط مثمرثمر باشد.حتی
نمایندگان این کمیته می توانند با وزیر مسکن یا وزیر بهداشت
یا معاونت راهبردی ریاســت جمهوری  -به دلیل این که رشته
امــور همه طرح ها و پروژه های مهندســین مشــاور به این دو
وزارتخانه و معاونت راهبردی ریاســت جمهوری (سازمان برنامه
و بودجه ســابق) ارتبــاط پیدا می کند -و نیــز نهادهای بخش
خصوصی و ســایر بخش هــای مرتبط به طور مســتقیم تماس
برقرار کنندو مشکالت را مطرح پیگیری نمایند .
مهنــس طاهبازافزود :شــرکت مهندســین مشــاور لیمان،
صرفا»تدارک کننده این نشست است و همفکری و نظرات خود
شــما است که می تواند راهگشا باشد .گرچه هر شرکتی به طور
مســتقل می تواند برود و حرفش را به این سه نهاد دولتی بزند.
اما اگر انعکاس مســایل و مشــکالت در قالب تشکل مشاورین
طرحهــای عمرانی یا زیر نظر گروه معماری جامعه مهندســین
مشــاور یا توسط کمیته برآمده از این نشست به نهادهای دولتی
یادشده صورت گیرد ،موثرتر خواهد بود.
اطالع دارید که شهرداری تهران حق الزحمه نظارت را در شهر
تهران اصالح کرده اســت .ما یک جدول مقایسه ای تهیه کردیم
تــا ببینیم تفاوت این حق الزحمه با حق الزحمه های گذشــته
چقدر اســت.این جدول نشــان می دهد که این تفاوت به 200
درصد بالغ می شــود .مثال یک مهندس با  25سال سابقه کار در
تهران براساس فرمول شــهرداری بدون ضریب باالسری چیزی
در حــدود  5میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد .در حالی که
براساس تعرفه سازمان برنامه و بودجه (معاونت راهبردی ریاست
جمهوری) اين رقم معادل حقوق یک کارگر ســاده يعني چیزی
در حدود یک میلیون و  400هزار تومان است.
بــر این اســاس فکر کردیــم که با جمع شــدن در مکانی و
گذاشتن وقت به جمع بندی برسیم و حرکتی انجام دهیم .البته
این یک حرکت ،به هیچ وجه سیاســی نیست ،بلکه یک حرکت
صنفی و حرفه ای برای انعکاس مطلوب مسائل و مشکالت صنف
مان است وقطعاً گوش شنوا نیز خواهیم داشت.
کیفیت باالی کاردر پروژه های بیمارستانی خارج کشور نشان
می دهد برای کار مهندسین مشاوراهمیت قائل می شوند ،ولی
متاســفانه در پروژه های بیمارستانی داخل کشور ،برای طراحی
هــا زمان کافی اختصــاص نمی یابد ،برای حــق الزحمه ها هم
ارزش قائــل نمی شــوند و حتی به پرداخت حــق الزحمه ها با
توجــه به بودجه ای که به پروژه تزریق می شــود ،اولویت داده
نمی شــود.بنا به این دالیل ،عمال» نمــی توانیم برای نظارت از
مهندسان واجد شــرایط و متخصص بهره بگیریم ،بنابراین یقینا
افت داریم و دچار مســائل خاصی هستیم والبته در نهایت امر
واقعیت این است که نظارت دقیقی بر این پروژه ها صورت نمی
گیرد که هم به ضرر ما و هم به ضرر کشــور ما است.
امیدواریم این نشســت به نقطه ای برســد تا کمیته ای از دل
آن بیرون آید و مورد مشــورت وزارت مسکن ،وزارت بهداشت
و بقیــه نهادهای دولتــی قرار بگیرد .قطعا اگــر پیش تر از این

تاریخ ،تشــکلی وجود می داشــت ،نمی آمدند چهار بیمارستان
 500تختخوابــی را بــه قیمت  270تا  300میلیــون تومان به
یک مشــاور واگذار کنند.االن هم مشــاورها بیکار شده اند و هم
خدمات مهندســی بی ارزش شده اســت .مهندساني که معمار،
مهندس تاسیســات یا طراح سازه هســتند در جامعه کمترین
حــق الزحمه را می گیرند در حالی که هرکدام  15یا  20ســال
تجربه و رتبه های دانشــگاهی دارند ،آدم هــای متخصص و با
ارزشــی هســتند ،نباید چنین اتفاق های را در جامعه مهندسی
کشور شاهد باشیم .شــاید مقصر برخی ازخود ما هستیم که از
سویی از چنین سیاستها و رویکردهایی تمکین کردیم و از سوی
دیگر،حرفهایمــان را به صورت گروهی نزدیم و حاال شــاهد این
اتفاقات هستیم.
اگر مهندسی ارزش روی پروژه ها انجام شود ،روی کیفیت و
کمیت پروژه ها خیلی موثر است؛ موضوع معماری داخلی که در
پروژه های دولتی و عمرانی ک ً
ال فراموش شده ،بایددوباره جایگاه
واهمیت خودرا پیداکند ،تاکیفیــت پروژه ها افزایش یابد .آقای
مهندس رامینه رئیس جامعه مهندســان مشاور پس از اطالع از
برگزاری این نشســت ،پیشــنهاد کردند که نتایج این نشست به
گروه معماری جامعه مهندسان مشاور منعکس شود.
ایشــان درباره بحث معماری داخلی پرســیدند که مگر برنامه
و بودجه (معاونت راهبردی ریاســت جمهــوری) براي معماري
داخلي حق الزحمه مهندســان مشــاور را پرداخت نمی کند یا
برای این کار دســتورالعمل وضع نکرده اســت؟ که من جواب
دادم خیر ،به این شــکل نیست.ايشــان اظهار داشتند ،راجع به
حــق الزحمه ما خیلی تالش کردیم و با برنامه و بودجه جلســه
گذاشــتیم.آنها پیشنهاد داده بودند که  10درصد به حق الزحمه
های اعالم شــده برای شــرکت های عضو جامعه اضافه شود که
من توضیح دادم موضوع به اساس کار و به ضرائب مربوط است،
چون اص ً
ال بحث  10درصد مشــکلی را حل نمی کند .در تهران
هیچ ضریبی به نظارت ها تعلــق نمی گیرد ،در حالی که تعرفه
شهرداری مبالغ مناســبي است .به دلیل وجود چنین مشکالتی
اســت که روز به روز شــرکت های مهندسین مشاور تحلیل می
روند و از تعداد آنها کاســته می شــود و سراغ حرفه های دیگر
مــی روند .امیــدوارم دراین جمع چاره ای برای این مشــکالت
اندیشیده شود.
مهندس پورسعید :پرســش مهم این است که آیا ما صنفی
داریــم که برونــد و حرفهای ما را بزنند؟ آیا جامعه مهندســین
مشاور در عمل تاثیر ویا تعامل ونفوذی دارند و کاری از دستشان
بر می آید؟ آیا این پیگیری های نتیجه ای در بر خواهد داشت؟
مهندس طاهباز :جواب جامعه مهندســین مشــاور و آقای
مهندس رامینه این است که این بستگی به اعضا ی صنف دارد.
بنده شــخصا زیاد در جامعه مهندســین مشاور فعال نبوده ام و
نمی دانم شــما فعال هستید یا نه؟ در جلسات جامعه مهندسین
مشــاور می کنید یا نه ؟ صدای خود را به گوش مســئولین می
رســانید یا خیر ؟من از این مسائل اطالعی ندارم .ولی این جمع

می توانــد به زیر مجموعه ای از جامعه
مهندسین مشاور تبدیل شود و حرفش
را از طریق آن تشکل صنفی بزند.
مهندس پورســعید :نظر من این
اســت که اگر درقالب تشکیالت صنفی
خودمان جلو برویم ،خیلی کار ســازتر
است.
مهندس جــودت :در صحبتی که
با آقای مصطفوی رئیس ســابق برنامه
و بودجه صــورت گرفته است،ایشــان
درباره اثرگــذاری جامعه مهندســین
مشاورچندان امیدوار نبودند ،از این رو،
ممکن اســت این مسیر خیلی پاسخگو
نباشــد ،اما از یک نظــر مجبوریم خود
را با اســتاندارد جهانــی تطبیق دهیم.

آمارها نشان می دهند دراستانداردهای
جهانی برای انتخاب مهندس مشــاور تا
حدود  80درصد به کیفیت کار اهمیت
می دهند .ایشان می گفتند ما امیدوار
نیســتیم که بــه آن ســطح از کیفیت
دست یابیم .اما متاسفانه دراینجا 100
درصد کمیت کارمالک عمل اســت نه
کیفیت .و نتیجه آن را هم در عرض این
دو سه ســال  -همان طور که مهندس
طاهباز هم اشــاره کرد -دیده ایم .در
این شرایط ،وقتی یکی از همکاران می
آید و در یک مناقصه شــرکت می کند
و جــز به معیار حداقــل قیمت به چیز
دیگــری توجه ندارد،چه می توان کرد؟
ایــن خالصه صحبتهایی اســت که من

یک مهندس با 25
سال سابقه کار در
تهران براساس فرمول
شهرداری بدون ضریب
باالسری چیزی در
حدود  5میلیون تومان
در ماه حقوق می گیرد.
در حالی که براساس
تعرفه سازمان برنامه و
بودجه (معاونت راهبردی
ریاست جمهوری)حقوق
یک کارگر ساده چیزی
در حدود یک میلیون و
 700هزار تومان است
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بــا آقای مصطفوی انجــام دادم و البته
امیدوارم کــه کارهــای جدیدی برای
اصالح این وضعیت انجام بشود.
ضــرورت تعیین تعرفــه برای
بیمارستان سازی
مهندس جعفر زاده :موضوعی که
در سازمان نظام مهندسی سایر استانها
به جــز تهران به جدیــت پیگیری می
شود ،گروه بندی ســاختمان براساس
طبقــات و متراژ اســت .بــه نظر می
رســد می توان از این فرمول اســتفاده
کــرد و در این جمع ،بــرای طرح های
اختصاصی بیمارســتانی مثــا به این
شــکل که برای بیمارســتان های زیر

شاید مقصر برخی
ازخود ما هستیم که
از سویی از چنین
سیاستها و رویکردهایی
تمکین کردیم و از سوی
دیگر،حرفهایمان را به
صورت گروهی نزدیم و
حاال شاهد این اتفاقات
هستیم

 50تختخواب،زیر  100تختخواب ،زیر
 150تختخواب ،زیر  200تختخواب ،و
زیر  500تختخواب تعرفه های جداگانه
ای مشــخص کرد و برای هــر قرارداد
الزامی مشخص شــود تا مجری پروژه
اگر حتی بخواهد  50درصد زیر قیمت
تعرفه کار کند،کســور آن را براســاس
مبلــغ مصوب پرداخت کنــد .این الزام
می تواند یک عامل کنترل کننده باشد.
مهمترین بحث ما که اینجا جمع شــده
ایم ،این است که می خواهند یک طرح
بیمارستان  400یا  500تختخوابی را به
قیمت یک ساختمان کمتر از  50طبقه
اداری بسازند! به مشــاور القا می شود
که با  160میلیون تومان می تواند یک
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بیمارستان  200تختخوابی بسازد که اصال در هیچ چهارچوب و
حســاب و کتابی نمی گنجد .دراین شرایط اگررایزنی ها ی ما با
جامعه مهندســین مشاور به نتیجه نرسید ،می توانیم با سازمان
نظام مهندســی ارتبــاط برقرار کنیم تا از طریــق تعرفه گذاری
مشــکل را به سامان برسانیم .در حال حاضر،حداقل تعرفه هایی
که ســازمان نظام مهندســی برای این کار دارد ،متر مربعی 30
هزار تومان اســت که این برای یک بیمارستان  500تختخوابی
می شــود حدود  1.5میلیاردتومان .اشــکال کار ما و مهمترین
بحث ما این اســت که تعرفه ها کف ندارد ،برای مثال ما در یک
مناقصــه  10هزار متری با کارفرمایــی که قب ً
ال همکاری کرده و
سختگیری های او را می دانستیم ،وارد کارشدیم ،در آن مناقصه
کمترین نرخ یعنی  160میلیون تومان را پیشنهاد دادیم،اما یکی
از دوســتان با  100میلیون تومان برنده مناقصه شد! بی گمان ،
ایشان نمی دانند که در مدت  5ماه که باید بروند به محل پروژه
درعســلویه و برگردند ،چگونه و با چه هزینه ای می خواهند از
عهده کار برآیند؟ به همین دلیل ،می بایســت کف و حداقلی را
برای تعرفه ها در ســازمان مدیریت یا صنعت نفت که طرحهای
بیمارســتانی دارد یا سازمان مجری یا وزارتخانه بهداشت تعریف
کرد .این پیشــنهاد باید از طرف این جمع ارایه شــود.خارج از
اتفاقاتی که سازمان مدیریت حکم و ابالغ می کند و گاهی همه
را به یک چوب می راند ،بررســی کنیــم که با چه ضوابط و چه
عدد و رقمی می توان یک بیمارستان  200تختخوابی را طراحی
کرد؟ همان طور که می دانیم مکان اســتقرار بیمارستان ( این
که درچه شهرســتانی باشد) در بحث طراحی خیلی هزینه های
مشاور را باال نمی برد ،یعنی می توان بدون توجه به مکان پروژه،
به یک پایه مناســب (تعرفه) برسیم ،بعد این پایه را به نهادهای
دولتی یا غیر دولتی اعالم کنیم و بگوییم اگر یک مشاوری گفت
یک بیمارســتان  200تختخوابی را با  160میلیون طراحی می
کنم ،این طرح طرح حرفه ای وعملیاتی نیست.
بــدون دســتیابی به این اتفاق نظــر و تعرفه پایــه ،صحبتها
پراکنده می شــود و به نتیجه ای نخواهد رســید .همانطور که
برخی انجمن های صنفی مهندســان می نشــینند و شــعار هم
می دهند ،ولی ســرانجام دراین چندین سال هیچ اتفاق خاصی
نیفتاده است .باید این ساختار را درست کنیم.پس از آن به بحث
دیگری درزمینه رقم تعرفه ها می رسیم.
در تمــام پــروژه های بــرون مــرزی که به صــورت EPC
پیمانکارهای ایرانی و مشــاور ایرانی اجرا مــی کنند صحبت از
تعرفه  30دالری اســت؛ درواقع تعرفه  4درصد هزینه است .یک
طرح بیمارستانی برون مرزی که مث ً
ال حدود  1200دالر به ازای
هــر متر مربع هزینه اجرایی دارد ،تعریف می شــود؛ تعرفه این
پروژه به ازای هر متر مربع  48دالر می شود  ،ولی در ایران 30
هزار تومان هم برای هر متر مربع نمی گیریم.
گروه های کارشناســی دفاتر فنی که دســت اندرکارند ،یک
بارتجزیه و تحلیل کنند تا حق الزحمه نفر -ماه را  -بدون توجه
به ضریب باالســری که مث ً
ال  2/6یا  2/3باشد  -برای چهار پروژه

محاســبه کنیم .بعد از به دست آوردن این پایه ،می توان گفت
کــه با توجه به ایــن پایه مثال فالن کار را مــی توان چه مقدار
بیشــتر انجام داد ،طوری که از کف تعیین شده پایین تر نباشد.
مهندس پورسعید :در اینجا این سئوال مطرح می شود که
آیا جداسازی پروژه های درمانی از کل پروژه های کشور و تعریف
تعرفه برای این دســته از پروژه ها شــدنی است؟ چون سازمان
مدیریت و برنامــه ریزی(معاونت راهبردی ریاســت جمهوری)
جــدول واحــدی را برای کل پــروژه های عمرانــی تهیه کرده
اســت،حال سئوال این است که یک گروه چقدر باید تالش کند
و بگوید پروژه های بیمارستانی تافته جدا بافته اند و باید از بقیه
پروژه ها جدا شــوند و فرمول جداگانه ای برای آن تعیین شود.
آیا اص ً
ال این منطقی اســت؟ یا بهتر اســت سراغ همان جداول و
ضرایب که سالهاســت ثابت مانده برویم و کل آن را تغییر دهیم.
چون نمی توان گفت پروژه درمانی خیلی مهم اســت ،ولی مثال
ایستگاه راه آهن مهم نیست یا پروژه آموزشی خیلی مهم نیست
نمــی توان این موارد را به نهادهای دولتــی قبوالند .بقیه پروژه
ها نیز اهمیت خاص خود را دارند .مثال یک پروژه ورزشــی شاید
خیلی تخصصی باشــد ،ازاین رو ،نمی تــوان پروژه های درمانی
را جــدا کرد ،پس باید فکری به حــال کل پروژه ها کنیم .چون
اگــر بخواهیم به اصطالح خرجمان را از دیگران جدا کنیم ،بقیه
صدایشــان در می آید که ما هم تخصص خود را داریم.
مهندس جعفرزاده  :باید قدم را طوری برداشت که فراگیر باشد.
ما االن نمی توانیم برای یک پروژه مثال مســکونی  ،تجاری و اداری
این فرمول را تعیین کنیم که چند ساعت -نفر برای یک پروژه 200
متر مربعی الزم داریم  .ولی برای یک پروژه بیمارستانی می توانیم
نفر -ماه کارشــناس مورد نیاز را استخراج کنیم  ،این تنها موضوع
شــاخص و مشخص است .به دلیل تنوع پروژه ها و تقسیم کارهای
متنوع  ،نمی توان گفت این مجموعه تجاری ،مشابه مجموعه تجاری
کناری خود است .در مورد تعرفه پایه ای که آقای مهندس طاهباز
زحمت آن را کشــیده اند ،مساله مشخص اســت.از آنجا که تعداد
محدودی شرکت مهندسین مشاور هستیم که در عرصه بیمارستان
سازی طی سالهای متمادی فعالیت می کنیم ،همه ما روی میزان
نفر -ماه کارشــناس مورد نیاز به طور نسبی هم نظر هستیم.یعنی
برای یک مسئله مشــخص یک جواب نزدیک به هم داریم ،اما در
مجتمع تجاری یا مجتمع مســکونی اینگونه نیست .البته در بحث
ســازه یا تاسیســات خیر؛ ولی در بحث معماری خیلی تاثیر نمی
پذیرد .گرچه در مورد پروژه بیمارستانی تکالیف مشخص است .این
اتفاق برای پروژه های مترو هم می تواند بیفتد ،حداقل آنها به یک
جایی وصل هستند .در مورد مترو تهران گفته شودمبناي محاسبه
حق الزحمه بر اســاس بخشنامه  3191را با متر مربعی دو میلیون
تومان بگذارید ،هرکدام برنده شدند حداقل این را دارند ،اما چنین
رویه ای در طرح های بیمارستانی وجود ندارد .برای مثال دولت می
خواهد دو بیمارستان یکی در برازجان و دیگری در مسجد سلیمان
به قیمت  160میلیون تومان و به صورت تیپ طراحی شود .این در
حالی اســت که زمین این ساختمان ها اصال اجازه نمی دهد نقشه

تیپ بگذاریم .به همین خاطر اگر بتوانیم
یک قیمت پایه برای بیمارســتان سازی
تعیین کنیــم ،حداقل می توانیم دیدگاه
متفاوت خود را به این شکل نشان دهیم .
مهندس كوشافر :پیشنهاد می کنم
مسائل را دســته بندی کنیم و روی هر
قســمت به صورت جداگانه بــه نتیجه
برســیم .من مهنــدس معمار نیســتم،
ولی معتقدم مهنــدس معمار یک طراح
اســت .از این رو ،نباید بگوییم معماری
بیمارســتان راحت است .می توان گفت
سازه آن مشابه تاسیسات دیگر است ،اما
در معماری باید خالقیت وجود داشــته
باشــد و خالقیت خرج دارد .کســی که
می خواهد طراح یک بیمارســتان باشد

باید بیمارســتان را بشناسد و باید به روز
باشد ،باید بعد از اجرای بیمارستان چند
بار از بیمارســتانی که خودش طراح آن
بوده بازدید کند ،عملکرد درون بخشــی،
برون بخشــی  ،و روابط بین بخش ها را
باید آشــنایی داشته باشــد ،بنابراین هر
بیمارستان مسائل خاص خودش را دارد.
چندی قبــل در ســازمان مدیریت
داشــتیم روی رابطه تعداد تخت های
بیمارســتان با متراژ کل بیمارســتان
نیازســنجی می کردیم .مثال برای یک
بیمارســتان  200تختخوابی ســازمان
برنامــه وبودجه روی عــدد  16یا 17
هزار متر ایستاده بودندکه ما با زحمت
توانســتیم این عــدد را بــه  24هزار

موضوع معماری
داخلی که در پروژه های
دولتی و عمرانی ک ً
ال
فراموش شده ،بایددوباره
جایگاه واهمیت خودرا
پیداکند ،تاکیفیت پروژه
ها افزایش یابد
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متــر مربع برســانیم .از ما پرســیدند
که بررســی شــما درباره تعداد تخت و
متراژ بیمارســتان معادل چند درصد از
کار یک مهندس مشــاور است و ما بر
این اســاس  ،چه میزان از حقوق یک
مشاور را می توانیم کسر کنیم؟ جواب
مــا این بود که حق الزحمه مشــاور را
نباید براســاس مســاله ای کــه به آن
دست یافته ایم ،کم کرد؛ باید به مشاور
گفته شــود در مقابل حــق الزحمه ای
که کســر نمی شــود ،شــما تحقیقات
بیشتری داشته باشــید .ما خودمان را
خیلی ارزان فروختــه ایم .فرض کنید
وزارت بهداشــت از ما نقشه های تیپ
مــی خواهند  ،چند نفــر از ما مقاومت
می کنیم و زیر بــار نمی رویم .نتیچه

می خواهند یک طرح
بیمارستان  400یا 500
تختخوابی را به قیمت
یک ساختمان کمتر از
 50طبقه اداری بسازند!
به مشاور القا می شود
که با  160میلیون تومان
می تواند یک بیمارستان
 200تختخوابی بسازد که
اصال در هیچ چهارچوب
و حساب و کتابی نمی
گنجد

چه می شــود؟ نتیجه این می شود که
نقشــه های جاهای دیگر را برمی دارند
و پــروژه را عملیاتی مــی کنند .همان
کاری کــه بــرای بیمارســتان ارومیه
کردند و با نقشــه های بیمارستان های
دیگر و بدون شــناخت از زمین  ،بدون
انجام توپوگرافی و بررسی مسائل زمین
و با رقم های بســیار ناچیز می خواهند
که این کار انجام شود.
مساله این است که آیا ما می توانیم
پشــتیبان داشته باشــیم؟ یعنی اگربه
طور نمونــه من خــود را از طراحی و
نظارت یک پروژه کنار بکشــم ،یک هم
صنف من این کار را قبول می کند؟ آیا
ما از یکدیگر حمایت می کنیم؟ آیا می
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توانیــم اخالق حرفــه ای را در کار خودمان رعایت کنیم؟ آیا به
کارهایی که انجام شــده و تجربه هایی که اندوخته شده بها می
دهیم؟ مثال آیا می توانیم به جامعه خود بقبوالنیم بیمارســتانی
که به تازگی طراحی کرده ایم ،نســبت به بیمارســتان دو سال
پیش ما از نظر مهندســی معماری پیشــرفته تر اســت؟کارفرما
چگونه می تواند ما را با یک مشــاور تازه کار قیاس کند؟ آیا می
توانیم از جامعه مهندســان مشاور خودمان ضمانت اجرایی برای
تعیین کیفیت کار بخواهیم؟آیــا می توانیم ببینیم حرف جامعه
مهندسان مشاور پیش کارفرما خریدار دارد؟ آنجایی که خریدار
ندارد عکس العمل ما چگونه باشد؟
ما باید ارزش کار خودمان را حفظ کنیم .پیشنهاد من این است
که مســائل کاری را اولویت بندی کنیم  :اول این که بررسی کنیم
حداقل حق الزحمه ها و هزینه ها چه می تواند باشد .اهل فن باید
برای کارفرما ضوابط تعیین کنند نه برعکس ؛ آنها حقی برای تعیین
ضوابــط ندارند ،آنها باید پول بدهند ضوابط را بخرند .درگذشــته ،
مهندسان مشــاور رو دست هم بلند نمی شدند ،زیر بار نقشه های
یکسان بیمارستانی نمی رفتند .حتی در مورد پروژه های مسکونی
یا سازمانی زیر بار نقشه های تیپ نمی رفتند.
به همین دلیل خانه ســازمانی گناباد با خانه ســازمانی اهواز
بســیار متفاوت اســت .اما پروژه های که طی ســال های اخیر
ساخته شده اند با نقشه های یکســان اجرا می شوند.در چابهار
کنار دانشگاه نیروی دریایی ،خانه سازمانی همان خانه سازمانی
تهران یا اصفهان است .ما قبال این پدیده ها را نداشتیم .پیشنهاد
من این اســت .دربــاره ضوابط حقوقی یا همــان حق الزحمه ،
تعیین فرمول بر اســاس کار نفر  -ساعت نمی تواند مفید باشد،
چون کار نفر ساعت پاسخگوی فعالیت های ما نیست .از این رو،
پیشــنهاد ما این است که رئوس مطالب توسط پیشکسوتانی که
اینجا هســتند تفکیک و تقســیم بندی شود،سپس به اتفاق هم
به نتیجه ای واحد برســیم و بعد بر اساس آن نتیجه اقدام کنیم.
آقای مهندس خاکپور :اولین مســاله این اســت که اصال
متولی ســاخت بیمارستان در ایران مشــخص نیست یعنی هم
ســازمان برنامه و بودجه (معاونت راهبردی ریاســت جمهوری)
و هم وزارت مسکن و شهرســازی و هم وزارت بهداشت و حتی
طی دو سه سال اخیر شهرداری ،درگیر مساله بیمارستان سازی
هستند .شــاید درگیری شــهرداری در امر بیمارستان سازی را
خود من باعث شــدم .موضوع از این قرار بود که بیمارستان های
بخش خصوصی در تهران بســیار قدیمی شده بود .از شهردار و
شــورای شهر وقت گرفتیم و در جلســه ای با حضور آنها گفتیم
،علی رغم وجود احتمال وقوع زلزله در تهران  ،نمای ســاختمان
های قدیمی بیمارســتان هــا رابا عمر  40و  50ســال گرانیت
مــی کنند یا داخــل راهروهای آنها کفپوش مــی گذارند و این
بیمارســتان ها را سنگین و سنگین تر می کنند و از سوی دیگر،
تجهیزات تشخیصی گران قیمت و سنگین رادیوتراپی یا  MRIرا
در این بیمارستان ها کار می گذارند.
همه این عوامــل احتمال تخریب و از کارافتادن این دســته

از بیمارســتان هــا را افزایش مــی دهد.این درحالی اســت که
بیمارســتان ها به هنگام وقوع زلزله اصلی ترین مرکز ســرویس
دهی به مجروحان حادثه به شــمار مــی رود،در صورتی که این
بیمارســتان ها تخریب شــوند ،چه کســی می تواند به حادثه
دیدگان سرویس بدهد .با این نظرات شورای شهر و معاونت های
مختلف شهرداری را مجبور به تحرک در امر بیمارستان کردیم .
البته تا کنون هیچ یک از ســخنان مثبت مسئوالن شهری تهران
عملی نشــده است .برای مثال شــهرداری می تواند زمین های
خالی عباس آباد را به بخش خصوصی برای ســاخت بیمارستان
واگذار کند .تا بیمارســتانی ســاخته شــود که نه تنها به هنگام
وقوع زلزله تخریب نشــود بلکه به مردم خدمــات درمانی ارایه
کند .در این جلســات بود که برخی مســئوالن وزارت بهداشت
متوجه ماجرا شــدند که بیش از  90درصد از بیمارســتان های
ایران به هنگام بحران قابل اتکا نیســتند .از سوی دیگر ،ضوابط
و معیارهای بیمارســتان سازی در دنیا به طور چشمگیری تغییر
یافته اند .به طور مثال در بیمارســتان های مدرن داروخانه در
همه طبقات وجود دارد.
چند ســال پیش درگیر کار بیمارســتانی در تهران شدیم که
آقای مهنــدس طاهباز دراین رابطه به مــا خیلی کمک کردند.
در جریــان فرایندهای مربوط به این بیمارســتان به این نتیجه
رســیدم که از صدر تا ذیل بیمارستان سازی دچار مشکل است.
در وزارت مسکن قراردادی فیکس با ما منعقد کردند .بعد روزی
که نقشــه را بردیم ،گفتند باید از وزارت بهداشت و درمان تایید
این نقشه را بگیرید.
رفتیم آنجا دیدیم اینها با هم قهرند و در جلســه ها شــرکت
نمی کنند.ســه سال ما را اســیر خود کردند تا این که مسئوالن
دو وزارتخانه را با هم آشــتی دادیم .بعد از تائید نقشــه ،داستان
دیگری به وجود آمد و شــرایط به گونــه ای پیش رفت که یک
قرارداد فیکس  6ماهه به یک قرارداد  4ســاله تبدیل شد .بعد از
این که ما مدعی شدیم شاید  70درصد از هزینه قرارداد را دادند
و برای مابقی چانه زدند ما هم از پیگری آن منصرف شــدیم.
به جای گدایی حق الزحمه ساعتی اول برویم تکلیف خودمان
را با نهادهای دولتی مشــخص کنیم .در زنجان در حال ساخت
یک بیمارســتان خیریه هســتیم که تمام کارهایش را با کمال
میل انجــام می دهم ،اما به هیچ وجه حاضر نیســتیم در ایران
طرحی برای یک بیمارســتان دولتی -چه به صورت نفر -ماه چه
بــه صورت درصدی -ارایه کنم .حرف مــا متراژ اتاق اورژانس و
اتاق ایزوله نیست،مساله ما این است که االن در تهران  5000یا
 8000متر زمین را کجا مــی توانند به ما بدهند که در آن یک
بیمارستان  200تختخوابی بسازیم!؟ بیمارستاني  40یا  50سال
پیش ســاخته شده است.به تازگی سه ســاختمان به ساختمان
قدیمی این بیمارســتان اضافه شده که تماما» آسیب پذیرند .
با وجود ،چند میلیون دالر تجهیزات پزشــکی موجود در این
بیمارستان  ،هر روز یک مشکل مثل فاضالب و تاسیسات و غیره
مانع کار پزشــکان می شــود .در حال حاضر کمتر بیمارستانی

برای روزهای بحرانی در کشــور وجود
دارد.این در حالی است که ایران وسط
منطقه خطــر از نظر زمیــن لرزه قرار
دارد.
ما باید تکلیف خودمان را با نهادهای
دولتی روشــن کنیم .مگــر چقدر می
توان بیمارستان خیریه ای درست کرد.
باید کار اساســی بکنیم .آقای مهندس
آخوندی وزیر مســکن و شهرسازی در
حال حاضــر در راس نهاد برنامه ریزی
بیمارســتانی هستند؛ خوشبختانه آقای
دکترقاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
و درمــان نیز خودشــان بیمارســتان
ساخته اند .بیمارســتان چشم پزشکی
خیابــان ولیعصر که مرحــوم احمدی
آن را ســاخت ،متعلق به ایشان است.

دو انســان فهمیــده االن در راس کار
هستند .می توانیم مسایل مان را با آنها
مطرح وتکلیف مان را مشخص کنیم.
ســازمان برنامه و بودجــه که االن
وجود ندارد .اگر با این دو مرجع مذاکره
کنیم ،به مســائل مهندســان مشــاور
توجه بیشــتری می شود .در این میان،
چیزی که اولویت ندارد ،نگرانی درباره
حــق الزحمه اســت .این مســئله حق
الزحمــه هیچ دردی از ما دوا نمی کند.
کشــورهایی مثل ســریالنکا و هند هم
حداقل استانداردهای دنیا را رعایت می
کنند .من اصــا صالح نمی دانم برویم
راجع به مبلغ حق الزحمه صحبت کنیم.
ابتدا درباره کلیات صحبت کنیم؛ اگر به

آقایمهندسآخوندی
وزیر مسکن و شهرسازی
در حال حاضر در راس نهاد
برنامهریزیبیمارستانی
هستند؛خوشبختانهآقای
دکترقاضیزادههاشمی
وزیر بهداشت و درمان
نیزخودشانبیمارستان
ساختهاند
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توافق رسیدیم ،قطعاً درباره جزئیات که
شــامل حق الزحمه نیز هست به توافق
خواهیم رسید.
مهندس طاهباز :بحث بر ســر این
اســت که وقتی كارفرما یک بیمارستان
را با قیمت پایین به یک مهندس مشاور
واگذار می کند به شــرکت های مهندس
مشاور آسیب می رساند .یعنی اگر  0/5در
هزار حق الزحمه مشــاور به خاطر هزینه
های طراحی و اجرا و بهره برداری باشــد
وقتی عملیاتی نمی شــود  99/5درصد
پــروژه را فنا می کنــد ،یک طرف قضیه
این است که آن مشــاوری هم که طرح
را با قیمت نــازل می گیرد ،نباید چنین
کاری کند.اما از سوی دیگر باید واقعیت
هــا را ببینیم .آن کســی که بــه عنوان

آن کسی که به عنوان
مجری خالف استانداردها
عمل می کند ،باید به
فکر عواقب آن باشد که
این مساله ممکن است
در تریبونی،روزنامه ای
،جایی انعکاس پیدا کند
و صدایی بلند شود.
وقتی هیچ صدایی بلند
نمی شود

كارفرما خــاف اســتانداردها عمل می
کند ،باید به فکر عواقب آن باشد که این
مساله ممکن اســت در تریبونی،روزنامه
ای ،جایــی انعکاس پیــدا کند و صدایی
بلند شــود .وقتــی هیچ صدایــی بلند
نمی شود .اصالحی هم انجام نمی شود.
آن كارفرما هم دو ســه سال می ماند و
می رود،اما این گرفتاری ها و مشــکالت
برای کشور ایجاد می شود .درست است
که باید اخالق حرفه ای را رعایت کنیم،
اما وقتی این اصول رعایت نمی شود باید
ضوابطی وجود داشته باشد که بر اساس
آن ضوابط مجری ها نتوانند پروژه ها را با
قیمت های نازل واگذار کنند .االن برای
پیمانکارها ســقف  -10%تا  +10%وجود
دارد یــا قب ً
ال درگروه هــای تخصصی در
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برنامه و بودجه بیمارســتان ها جزء گروه  4بودند آن وقت تا سقف
 %10مالک بود و پایین تر نمی توانستند بدهند و خالف بود.
مــی توان چنین ضوابطی را وضع کردتا این مســائل را محدود
کنیم .قب ً
ال با قیمت های پایین طراحی پروژه را به عهده می گرفتند
و نظارت هم می کردند،البته در عمل نظارتی هم انجام نمی شد؛اما
در حال حاضر ،سازمان نظام مهندسی ،مالکین را موظف کرده طبق
تعرفه حقوق ناظرين ریال بریزند و کار جلو برود .
ممکن اســت کار ســر و ســامان بگیرد یاحداقل حق الزحمه
ها ســر و ســامان بگیرد ویا حداقل ناظرین بترسند که اگر کار
را درســت انجام ندهند،پرونده شــان مختومه شــود .می توان
ایــن ضوابط را مطرح کرد .آقای دکتر آخوندی وزیر مســکن و
شهرســازی بســیاری از این تشــکل های حرفه ای را به وجود
آورده اند و انســانی دقیق و منطقی هســتند ،یا در راس وزارت
بهداشــت آقای دکتر قاضی زاده هاشــمی خودشان بیمارستان
ساخته اند با این حرفه آشنا هستند .اگر مسائل را با این مراجع
مطرح کنیم،قطعا به نتیجه می رســیم.البته بهتراســت دربخش
پایانی این تبــادل نظر ها به پیشنهادتشــکیل کمیته تخصصی
برای پیگیری موضوعات برسیم.
مهندس قرشی :مجموعه ای از مشــاورین بیمارستانی که
در این جمع حاضر شده اند نســبت به تعداد همه شرکت های
مهندســان مشــاور بســیار معدود اند .در واقع در حدود 150
شرکت مهندس مشــاور رتبه یک بیمارســتانی در کشور فعال
هســتند و ما اینجا حدود  12 ، 10نفر از این مجموعه هستیم.
هرگونه تصمیم گیری در این جلسه طبیعتاً بایستی به نحوی به
سایر شرکت های مهندس مشاور منتقل شود تا تمام مهندسان
مشــاور از یک رویه پیروی کنند که این کار بسیار مشکلی است
و همــت واالیی نیــاز دارد و زمان زیادی می طلبــد و مهم تر
از همــه این که تصمیمات این کمیته کجا اثرگذار اســت؟ این
تصمیم ها چگونه تدوین و قابل اجرا می شــود؟ ســخنان آقای
مهندس خاکپــور مبنی بر جزیی بودن مســاله حق الزحمه ها
بسیار متین اســت .در واقع می تواند این صحبت سرلوحه قرار
بگیرد باید مسایل را به صورت بسیار اساسی تر به بحث گذاشت
و از ازسطوح باالتر وارد قضیه شد.در نهایت حق الزحمه هم جزو
مواردی خواهد بود که به تدریج حل خواهد شــد .ولی روال کار
به این شکل نباشد که چند جلسه ای صحبت کنیم و بعد بدون
دســتیابی به نتیجــه این کار جمعی را رها کنیم .البته تشــکل
به معنای واقعی صنفی وجود دارد .جامعه مهندســان مشاور به
زودی جشن  40سالگی خود را بر گزار می کند .در این  40سال
آیا جامعه مهندسان مشــاور در زمینه های اصلی واقعاً فعالیتی
کرده اســت؟ اقدامی انجام داده اســت که یک شرکت مهندس
مشاور جایگاه ،شان و منزلت خود را داشته باشد؟
مهندس طاهباز  :آیا من و شــما رفتیم کمک بکنیم؟
مهندس قرشــی :ما به عنوان عضوی از جامعه مهندســان
مشــاور مقصر هســتیم ،اما مســاله حال حاضر این است که آیا
این مجموعه کوچک در مقایســه با آن مجموعه بزرگ می تواند

کاری از پیــش ببرد؟ تماس گرفتن با آقایــان دکتر آخوندی یا
دکتر هاشمی خیلی مفید است برای اینکه نهایتاً آنها متوجه می
شوند که مشکالت ما چیست.
از طرف دیگر ،مشــکالت دیگری هم در کشــور داریم.مثال به
دستگاه اجرایی حکم می کنند که مجموعه هزینه طراحی و نظارت
نباید بیش از  4درصد اعتبار پروژه باشــد .شما سال ها در سازمان
دولتی بوده اید ،می دانید که این مســاله چگونــه می تواند برای
مهندســان مشاور دست و پاگیر باشد .می توان مسئوالن دولتی را
متقاعد کرد که  4درصد اعتبار سالیانه معنی ندارد .اصل اثرگذاری
جامعه مهندسان مشــاور را باید به عنوان مهمترین عامل در نظر
بگیریم.همچنیــن باید موضوع های اصلــی و مفهومی را به عنوان
اصــل قضیه پیش ببریم .بحث های مربــوط به اخالق حرفه ای و
بحث های مربوط به حق الزحمه قطعاً بعد از این مباحث اصلی قرار
می گیرند.
مهندس مهانی :این واقعیتی اســت که حق الزحمه برای ما مهم
اســت .اگر این مساله حل شود در کنارش باقی مسائل حل می شود.
اما از آن طرف گذران روزانه و ماهیانه ما به برخوردهای ما با کار برمی
گردد .متاسفانه در این چند ســاله کمک کردیم که طرح های تیپ
با وجود مشــکالتی که دارد نهادینه شود .واقعا باید جلوی این کار را
بگیریم .شاید من برای این که بتوانم وجود شرکت خود را حفظ کنم،
مجبور شوم کاری را بگیریم .اما بهتر است این کار را نکنیم .قیمت ها
را بی دلیل پایین نیاوریم .بهتراست غیر از ما  12شرکت حاضر در این
نشست ،تا حدی که ممکن است شرکت های دیگر هم در نشست ها
حضور داشــته باشند.شرکت هایی که تجربه کار بیمارستان را داشته
باشــند .خود من در چهار سال گذشته از طرح های تیپ هیچ کاری
قبول نکرده ام ،حتی فاز  3آن را هم نگرفته ام .
شــاید ما مجبور به گرفتن این کارها شــویم .اما اگر انجام
این کارها را قبول نکنیم مجبور می شــوند ســراغ ما بیایند.
یعنی بــه نظر من هم باید اول مجموعه ای از مســایل اصلی
حل شــود .بعد باید اخــاق حرفه ای مــان را حفظ کنیم و
بعضــی کارها را قبــول نکنیم .بــاور کنید عــده ای در این
مملکت وجود دارند که برای کار واقعی ارزش قائل هســتند.
مهندس محمدي :اگر صرفاً به همین جلســه بسنده کنیم
و کار فقط به یک نفر واگذار شــود ،نمی توان به نتیجه رسید.
در صــورت امکان برای مــواردی که مطرح شــد باید برنامه
ریزی شــود ،خصوصاً در مورد مســاله ای کــه آقای مهندس
خاکپور اشــاره کردندکه اگر ما مســتقیم بخواهیم مسئله حق
الزحمــه را مطرح کنیم ،شــاید مورد توجه قــرار نگیرد؛ اما
اگر مســائل را به صورت اساســی مطرح کنیــم ،در کنارش
می توانیم مســاله حق الزحمه را هم بــه نوعی جا بیندازیم و
مشــکالت آن را حل کنیم .شاید در جلســه امروز نتوان کار
تقسیم وظایف را انجام داد .اما خوب است راجع به این قضیه
صحبتی بشود.
بــا توجه بــه اینکــه بانی جلســه آقای مهنــدس طاهباز
هستند،ایشــان اگر نظری دراین باره دارند،اعالم کنند.

آقای مهندس طاهبــاز :ضمن
تقدیــر و تشــکر از تمامی دوســتان
حاضــر درایــن نشســت بــه عنوان
جمعبنــدی اولیــه از دیدگاههــا و
نظرات مطرح شــده می تــوان گفت:
درگام اول این جلسات باید با جدیت
ادامــه پیــدا کند .ودرکنــار آن چند
نکتــه بایددرنظــر باشــد :اول اینکه
اگر قرار بررســی جامع مســایل است
باید روی اصول بحث شــود و مسائل
اساسی مطرح شــوند ،بعد سراغ امور
دیگر نظیرحق الزحمه ها برویم.
دوم اینکه اگر قرار اســت از طریق
جامعه مهندســان مشــاور مسائل را
منعکــس کنیم ،تشــکل جداگانه ای

تشــکیل ندهیم و بعد این که عده ای
از جمع حاضر انتخاب شوند و مسایل
را با گروه معماری و ریاســت جامعه
مهندسان مشاور در میان بگذارند.
نکتــه دیگــر ایــن کــه ضمــن
حضورفعال درمراســم چهلمین سال
تاســیس جامعه مهندسان مشاور ،در
جلسه بعدی از مهندسان مشاور رتبه
یک بیمارستانی دعوت شود.
بااین توضیح که شاید به طور اسمی
تعداد آنها  150شرکت باشد ولی بعید
است تمام آنها درحوزه طراحی وساخت
بیمارســتان کار کرده باشند.به نظر می
رســد تعداد مهندسان مشاور رتبه یک
بیمارستانی معدود است./...
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مروری برگزارش تحلیلی-آماری سال 2013
سازمان بهداشت جهانی :

دانستنیها درباره ي
وضعیت بهداشت عمومی درسراسرجهان

هر سال15 ،
میلیون کودک
نارس(زودتر از
هفته سی و هفتم
بارداری) متولد
می شوند که این
تعداد ،تقریبا یک
دهم کل نوزادان
است .در بعضی از
کشورهای کم در
آمد ،تقریبا از هر
پنج نوزاد ،یکی به
صورت نارس متولد
می شود .بیش از
سه چهارم این
نوزادان با مراقبت
های ساده و ارزان
قیمت ،می توانند
زنده بمانند

دیباچه ای برگزارش ســازمان جهانی بهداشت ونتایج
یک تحقیق ملی درباره کمبود تخت های بیمارستانی

آمارها و تحلیل ها ی ادواری منتشره
از ســوی ســازمان جهانی بهداشت( به
ویژه گزارشهای سالیانهءآن)ازمعتبرترین
منابع آماری و اطالعات دربارهء وضعیت
شــاخص های بهداشــتی و درمانی در
سراسرجهان اســت .گرچه این سازمان
درکنار ارائه این گزارشها ،ازدشواریهای
دسترسی به اطالعات و آمارهای واقعی
و مستند در برخی مناطق جهان شکوه
و شــکایت دارد امــا این کاســتی ها،
درمجموع از اعتبارنســبی وکارشناسی
گزارشــهای آن نکاســته است .گزارش
منتشره درسال  2013پیرامون وضعیت
شــاخص های بهداشــتی و درمانی در
مناطــق مختلف جهان مــی تواند برای
محققان و پژوهشگران ،سیاستگذاران و
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برنامه ریزان و تمامی فعاالن عرصه های اموربهداشــتی و درمانی،
ازجمله برای دســت اندرکاران صنعت بیمارســتان در هرکجای
جهان مفید و راهگشاباشــد.بااین توضیــح که کم توجهی به امور
بهداشــتی  ،می تواند زمینه ساز گســترش بیماریهای گوناگون،
تهدید ســامت اقشاروســیعی از جوامع و تحمیــل هزینه های
سنگین درسطح ملی برای کنترل و درمان بیماران باشد.
درکنارگزارش ســازمان جهانی بهداشت ،نگاهی نیز داریم به
نتایج تحقیق دو محقق دانشــگاهی کشــورمان درباره وضعیت
تخــت های بیمارســتانی درایران وکمبودهــای جدی دراین
زمینه که گویای ضرورت سرمایه گذاری گسترده برای جبران
عقب ماندگی کشــور دراین بخش درمقایســه با استانداردهای
جهانی و حتی منطقه ایســت.بدیهی اســت پاسخگویی به این
ضرورتها ،هنگامی ممکن اســت که نیازهای بهداشتی و درمانی
کشورواقع بینانه رصد شــود وانتظارات مردم مناطق مختلف،با
نگاهی همه جانبــه مورد توجه سیاســتگزاران و برنامه ریزان
قرارگیرد.

آیا می دانید که؟
روزانه ،حدود  800نفر زن به دلیل
مشکالت بارداری و زایمان ،جان خود را
از دست می دهند.
در بعضی کشــورها ،تنها کمتر از
 10درصد زنانــی که مایل به جلوگیری
از بارداری هســتند ،می توانند به یکی
از روش های پیشگیری دسترسی پیدا
کنند.
حکومــت لوکرامبــورگ ،بیش از
ســایر کشــورهای جهان ،به مردم خود
سرانه درمان اختصاص داده است.
 80درصــد مرگ و میر ناشــی از
ماالریا ،تنها در 14کشور جهان روی می
دهد.
مرگ و میر کودکان زیر  5ســال،
در کشــورهای فقیر  16برابر کشورهای
ثروتمند است.
در شــرایط حاضر ،امید به زندگی
در هنگام تولــد ،در چین افزایش یافته
و در مقام مقایســه با  10کشور اروپای

شرقی ،نســبت به  7کشور این گروه ،از وضعیت بهتری برخوردار
است.
تقریبا در نیمی از کشــورهای مورد بررسی ،مردم در بخش
دولتی بــه کمتر از نیمی از داروهای اساســی برای رفع نیازهای
اولیه درمانی خود ،دسترسی دارند.
گزارش آماری وضعیت جهانی بهداشت  ،منبع معتبر اطالعات
مربوط به شرایط بهداشت و سالمت مردم جهان است .این گزارش
به طور ســالیانه ،توسط سازمان بهداشت جهانی ( )WHOمنتشر
می شــود و شامل گنجینه اطالعات مربوط به سالمت عمومی در
 194کشور عضو است
این اطالعات از کجا می آیند؟
ســازمان جهانی بهداشت( )WHOمتکی به منابع فراوانی برای
گردآوری گزارش آماری بهداشــت جهانی است .این منابع شامل
سیســتم های دولتی ثبت آمار تولــد و فوت ،گزارش های آماری
بیمارســتانی ،سرشــماری ها ،گزارش های درآمد مالیاتی و داده
های به دست آمده از پروژه های تحقیقاتی است.
بااین که ســازمان بهداشت جهانی تمام تالش خود را می کند
تا به بهترین شــکل ممکن ،از داده های دریافتی از کشــورهای
مختلف استفاده کند اما بسیاری از کشورها فاقد سیستم اطالعات
بهداشتی قوی هســتند .از این رو ،داده ها همواره قابل دستیابی
نبوده و دارای کیفیت های متفاوت هستند .گاهی اوقاتWHO ،

جمعيت كشور تا
سال  1400هجري
شمسي به 90
ميليون نفر ميرسد
و اگر بخواهيم
همچنان به ازاي هر
 10هزار نفر  14تخت
بيمارستاني داشته
باشيم ،به  126هزار
تخت بيمارستاني
نياز خواهيم داشت.
به اين معنا كه تا
سال  1400بايد 23
هزار و  300تخت
ديگر تامين كنيم
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با توجه به
تعريف سازمان
جهاني بهداشت
«بيمارستان
واحد منسجمي
است متشکل
از سازمانهاي
اجتماعي و
پزشکي که وظيفه
آن رسيدگي به
مشکالت درماني
و بهداشتي
جمعيت است و
دامنه خدمات آن
به خانواده نيز
گسترش يافته
است...عالوه بر اين
بيمارستان وظيفه
آموزش کارکنان
درماني و امور
تحقيقاتي را نيز
برعهده دارد

به منظور جبران کم و کاســتی های اطالعاتی ،اصالح ســوگیری
های محرز ،کمک به مقایسه وضعیت کشورهای مختلف و وضعیت
های زمانی گوناگون ،تغییراتی را در اطالعات دریافتی خوداعمال
می کند .همچنین ،برای جلوگیری از ایجاد خالء های اطالعاتی،
از روش مدل سازی آماری ،استفاده می نماید.
گزارش های جمعیت شناختی و اقتصادی -اجتماعی ،حاصل
کارپایگاه های اطالعاتی است که توسط سازمان ها ی هم خانواده
با ســازمان ملل متحد و سازمان های مستقل ،مانند اتحادیه بین
المللی ارتباط از راه دور ،بخش امور اجتماعی و اقتصادی سازمان
ملــل متحد ،صندوق کودکان ملل متحد و بانک جهانی ،مدیریت
می شود.
رویکردهای کلیدی
برای نجات زندگی کودکان
بــا کاهش  40درصدی آمار مرگ و میر کودکان از  12میلیون
مورد در سال  1990به  7میلیون مورد در سال  ،2011جهان به
موفقیت های چشمگیری در این زمینه ،دست یافته است.
در طی دهه گذشــته ،نرخ بقای کــودکان در تمام نقاط جهان
افزایش پیدا کرده اســت .تعداد کشورهایی که یک دهم کودکان
شــان پیش از رســیدن به  5ســالگی ،فوت می کنند ،به کم تر
از نصف رســیده است .شمار این کشــورها از  53کشور در سال
1990به  24کشور در سال  2011کاهش یافته است .گرچه نرخ
جهانی مرگ و میر کودکان زیر  5سال ،در مدت دو دهه گذشته،
به ســطح میانگین دو و نیم درصد ،نزول کرده اســت ،متاسفانه،
این میزان پیشرفت برای رسیدن به هدف جهانی کاهش دو سوم
مرگ و میرکودکان ،از ســال  1990تا سال  ،2015کافی نیست.
تقریبــا  75درصد مــوارد مرگ و میر کــودکان ،تحت تاثیر تنها
 6عامل اســت :علل دوره نوزادی (شامل زایمان زودرس ،خفگی
هنــگام تولد و عفونت) ،پنومونی ،اســهال ،ماالریا HIV/AIDS ،و
سرخک ( نمودار)1

تولد زود هنگام
زایمــان زودرس ،علت اصلی مرگ و میر ســالیانه یک میلیون
نوزاد در سراسر جهان و بعد از پنومونی ،دومین علت بزرگ فوت
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کودکان زیر پنج سال است.
هــر ســال 15 ،میلیــون کــودک
نارس(زودتــر از هفتــه ســی و هفتم
بارداری) متولد می شوند که این تعداد،
تقریبا یک دهم کل نوزادان اســت .در
بعضی از کشــورهای کم در آمد ،تقریبا
از هر پنج نــوزاد ،یکی به صورت نارس
متولد می شــود .بیش از سه چهارم این
نــوزادان با مراقبت های ســاده و ارزان
قیمت ،می توانند زنده بمانند.

دردسر دوگانه سوء تغذیه
جهان با دردســر دوگانه ســوءتغذیه
رو به رو اســت .هــم پرخوری و هم کم
خوری ،مشــکالت جدی را بر ســر راه
حفظ و بقای ســامتی ایجاد کرده اند.
شاخص های کم خوری شامل کسر وزن
در هنگام تولد ،ضعف و رنجوری،کاهش
وزن در حد پایین تر از طبیعی است .این
عوامل در کنار شیردهی ناکافی از سینه،
کمبود ویتامین Aو روی ،در بیش از یک
سوم موارد مرگ و میر کودکان ،دخالت
دارند .در عین حال ،اضافه وزن کودکان
به طــور فزاینده ای موجــب نگرانی از
شیوع بیماری های مزمن مانند سرطان،
بیمــاری های قلبی -عروقی و دیابت در
آینده شده است.
کســر وزن و رشــد ناکافی کودکان،
شــایع ترین شــکل ســوءتغذیه است.
در ســال های  1990تا  ،2011نسبت
کودکان زیر  5ســال مبتال به کم وزنی،
از  59درصد به  38درصد کاهش یافته
اســت .با وجود این ،هنوز کشــورهایی
هستند که  50درصدکودکان شان دچار
کم وزنی هستند.
در همیــن دوره زمانــی ،در منطقــه
افریقایی دفتر سازمان بهداشت جهانی(که
کودکان آن دارای باالترین نســبت کسر
وزن هستند) همانند منطقه اروپایی دفتر
سازمان بهداشت جهانی( که دارای باالترین
نســبت کودکان دچار اضافه وزن ،در حد
 12/5درصد هستند) نسبت کودکان دچار
اضافه وزن 2 ،برابر شده است (.نمودار )2

تقریبا از هر  10نفر ،یکی دچار
دیابت است .1
با اندازه گیری میزان قند خون ناشتا،
مشــخص شــده که  10درصد جمعیت
بزرگساالن جهان ،دارای قند خون باالی
 mg/dl 126و مبتال به دیابت هستند.
خطر ابتــا به بیماری هــای قلبی و
ســکته در افراد دیابتی باالتر اســت و
احتمال این که نیاز به قطع ساق پا پیدا
کنند 10 ،برابر افراد غیر دیابتی اســت.
عالوه بر این ،دیابت پیش زمینه نارسایی
کلیوی ،ضعف بینایی و نابینایی است.
شیوع دیابت در منطقه شرق مدیترانه
و منطقــه امریــکا در باالترین حد( 11
درصد زنان و مردان) و در منطقه اروپا
و غــرب اقیانوس آرام در کم ترین حد (
 9درصد زنان و مردان ) است.
افراد بیشتری با ویروس  HIVزندگی
می کنند
اخیرا تعداد کم تــری از بیماران آلوده
به ویروس  HIVجان خود را از دست می
دهند .در سال  ،2011حدود  1/7میلیون
نفر به دلیــل بیماری ایدز ،فوت کردندکه
این آمار 24 ،درصد نسبت به سال 2005
کاهش داشته است (.نمودار)3
افزایش دستیابی کشورهای با درآمد
کــم و متوســط به روش هــای درمان
ضد ویــروس ،بــه نحوی بــوده که در
ســال  ،2011حــدود  8میلیون نفر در
این کشــورها تحت درمان قرار گرفتند.
از همیــن رو ،آمار مــرگ و میر افراد به
دلیل عوامل مرتبط بــا  ،AIDSکاهش
و شــانس زنده ماندن همراه با ویروس
 ،HIVافزایش یافته است.
آلودگــی های جدید بــه این ویروس
نیز ،نــه به حد کافی ،امــا به هرصورت
کاهش یافته اســت.در سال  ،2011در
سراســر جهان ،حدود  2/5میلیون نفر،
عفونت جدید  HIVداشته اند.
در سراســر جهان ،حدود  34میلیون
نفر با ویــروس  HIVزندگی می کنند
کــه از این تعداد 23 ،میلیون نفر ،یعنی
حدود  70درصــد آنها ،در منطقه تحت
حاره ای آفریقا به سر می برند.

2/5میلیــارد نفرهنــوز به آب آشــامیدنی تمیز و
دستشویی بهداشتی دسترسی ندارند
با کاهش  50درصدی شمار کســانی که از سال 1990فاقد
منابع آب آشــامیدنی تمیــز بودند ،دنیا به هــدف مرحله ای
خود در دسترســی به منابع آب آشــامیدنی دست یافته است.
(نمودار)4
در هر صورت ،بعضی مناطق و کشــورها هســتند که هنوز تا
رســیدن به این هدف ،فاصله زیادی دارنــد و تفاوت های زیادی
میان جوامع و کشورهای مختلف وجود دارد .در مناطق روستایی
برخی از کشورهای تحت حاره ای ،تنها یک سوم خانوارهای فقیر
 ،به منابع پیشرفته آب آشامیدنی دسترسی دارند
هرچند از ســال  ،1990تقریبا 1/9میلیــارد نفر به امکانات
بهداشتی و پیشــرفته دسترسی پیدا کرده اند ،در حال حاضر،
بــه طــور تخمینی ،تنهــا  64درصد مردم تحت پوشــش این
امکانــات قرار دارند و بیش از یک ســوم جمعیت جهانی( 2/5
میلیارد نفر) فاقد دسترســی به امکانات بهداشــتی و پیشرفته
هســتند .با نرخ پیشــرفت کنونــی ،هدف جهانی کــه به نیم
رســاندن آمارجمعیت محروم از امکانات اولیه بهداشتی تا سال
 2015است ،تحقق نخواهد یافت.

تعداد تختهاي
بيمارستاني در
سال  1360برابر
با  57هزار و 800
تخت بوده ،يعني
به ازاي هر  10هزار
نفر  15تخت وجود
داشته است .اكنون
حداقل  30سال
از عمر اين تعداد
تخت بيمارستاني
ميگذرد و نيازمند
بازسازي هستند

29

شماره چهارم نشریه داخلی مهندسین مشاورلیمان

30

کمبود تخت های

بیمارستانی درایران؛
شاخص ها هشدار
می دهند!

دکتر علي کشتکاران
مهران حق شناس
نقل از:

http://www.salamatiran.com

خارج از دسترس بودن امکانات دارویی
بســیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط با کمبود دارو در
بخــش دولتی حوزه درمان ،روبه رو هســتند .این امر مردم را به
سمت بخش خصوصی که در آن قیمت ها تا  16برابر باالتر است،
سوق می دهد .در این کشــورها ،به طور متوسط تنها  57درصد
داروهای ژنریک انتخابی ،در بخش دولتی قابل دسترسی هستند.
خانوار های کم درآمد ،ممکن است حتی از عهده تامین هزینه
ارزانقیمــت ترین داروهــای ژنریک هم بر نیاینــد و روش های
معمول درمان برایشان دست نیافتنی باشد .بیشترین هزینه دارو
را بیماران مبتال به بیماری های مزمن پرداخت می کنند.
هرچند ،برای بیشــتر موارد بیماری ،روش های درمان موثر وجود
دارد ،هنوز این روش ها برای جامعه جهانی  ،خارج از دسترس هستند.

طبق آمارهاي
سازمان بهداشت
جهاني ()2010
ايران تنها در
شاخص تختهاي
بيمارستاني از
متوسط جهاني
عقب نبوده و اين
عقبافتادگي در
ساير شاخصها از
جمله تعداد پزشک
نسبت به جمعيت،
پرستار به تخت
بيمارستاني و ...هم
وجود دارد

برجسته سازی نابرابری ها
آمار های جهانی وضعیت بهداشت ،عمدتا محدود به میانگین های
ملی هستند .در بسیاری از کشورها ،این میانگین ها به گونه ای
اســت که نقاب برچهره نابرابری گسترده در برخورداری جامعه از
خدمات بهداشتی،می زنند .این نابرابری ها تابع عواملی همچون
میزان تحصیالت ،ســطح درآمد ،موقعیــت جغرافیایی ،قومیت و
جنسیت است.
در برخی کشــورها ،زنان  20درصد از ثروتمند ترین خانوارها10 ،
مرتبه بیشتر از زنان  20درصد از فقیرترین خانوارها ،ممکن است از
خدمات مراقبتی افراد مجرب در هنگام زایمان  ،برخوردار شوند.
اطالعاتی که براساس وضعیت اجتماعی ،جمعیتی ،اقتصادی و
جغرافیایی ارائه می شــوند ،می توانند به شناسایی جمعیت های
آســیب پذیر و اقدامات مربوط به اهداف بهداشتی ،کمک کنند.
این اطالعات برای کمک به کشــورها برای حرکت به سوی فراهم
نمودن پوشش جهانی بهداشت و سالمتی ،ضروری اند.
بخش دیده بانی برابری بهداشت و سالمتی در سازمان بهداشت
جهانی ،با کمک شــاخص هایی همچون اســتفاده از روش های
جلوگیری از بارداری ،برخــورداری از مراقبت های حین بارداری
و زایمان و بقای کودکان ،توانســته است نابرابری در زمینه های
باروری ،بارداری ،زایمان و سالمت کودکان را نشان دهد.
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در اين نوشــتار ســعي شــده است به
وضعيــت تختهــاي بيمارســتاني در
ايــران و برخي نکات مهــم و قابل توجه
سياســتگزاران حوزه های بهداشــت و
درمان کشور ،به اختصار اشاره شود.
با توجه به تعريف سازمان جهاني بهداشت
« بيمارستان واحد منسجمي است متشکل
از سازمانهاي اجتماعي و پزشکي که وظيفه
آن رسيدگي به مشکالت درماني و بهداشتي
جمعيت است و دامنه خدمات آن به خانواده
نيز گســترش يافته اســت...عالوه بر اين
بيمارستان وظيفه آموزش کارکنان درماني و
امور تحقيقاتي را نيز برعهده دارد».
براســاس اين تعريف نگاه توســعهاي
سياستگزاران به بخش سالمت بايد تغيير
اساســي يافته و تنها ارتقاي شاخصهاي
درماني از جمله شــاخص تعــداد تخت
بيمارســتاني به ازاي جمعيــت را هدف
اصلي خود قرار ندهند .شــاخصي که در
تمام گزارشهای رسمي وزارت بهداشت و
درمان ايران در ســالهاي اخير و گزارش
رييسجمهور در ديدار ساالنه هيات دولت
با رهبر ی انقالب در شــهريور ماه ســال
جاري مورد توجه خاص قرار گرفته است.
آمارها نشان ميدهد كه در سال 1360
جمعيت ايران معــادل  38/5ميليون نفر
بوده و از ســال  1360به بعد نرخ رشــد
جمعيت در ايران كاهش داشته است .تعداد
تختهاي بيمارستاني در سال  1360برابر
با  57هزار و  800تخت بوده ،يعني به ازاي
هر  10هزار نفر  15تخت وجود داشــته
اســت .اكنون حداقل  30سال از عمر اين
تعداد تخت بيمارستاني ميگذرد و نيازمند
بازسازي هستند .اين بدين معناست كه تا

سال  1400حداقل حدود  43هزار و 312
تخت ( 75درصد تختها) به بازســازي و
نوسازي نياز دارند .جمعيت ايران در سال
 1387معادل  73ميليون نفر بوده است.
تعداد تختهاي بيمارســتاني در آن سال
به ازاي هر  10هــزار نفر 14 ،تخت بوده،
يعني در كل  102هزار تخت بيمارستاني
در كشور وجود داشته است.
طبــق پيشبينيهاي صــورت گرفته،
جمعيت كشــور تا ســال  1400هجري
شمســي به  90ميليون نفر ميرسد و اگر
بخواهيم همچنان به ازاي هر  10هزار نفر
 14تخت بيمارســتاني داشته باشيم ،به
 126هزار تخت بيمارستاني نياز خواهيم
داشت .به اين معنا كه تا سال  1400بايد
 23هزار و  300تخت ديگر تامين كنيم.
به نظر ميرسد بايد در کنار برنامه ريزي
جهت افزايش تختهاي بيمارســتاني در
کشور به نکات ذيل توجه كرد:
گســترش تختهاي بيمارستاني بايد
متناســب با نياز جامعه به خدمات و نوع
بيمارستانها از نظر اندازه (کشوري ،قطبي،
ناحيهاي ،شهرســتاني و بخشي) ،مالکيت
(دولتي ،نيمهدولتي ،خصوصي و خيريه)،
روش درمان و اهداف بيمارستان (آموزشي
پژوهشي ،عمومي و تخصصي) باشد.
طبق آمارهاي سازمان بهداشت جهاني
( )2010ايران تنها در شاخص تختهاي
بيمارستاني از متوسط جهاني عقب نبوده
و اين عقبافتادگي در ساير شاخصها از
جمله تعداد پزشــک نسبت به جمعيت،
پرستار به تخت بيمارستاني و ...هم وجود
دارد .درعین حال ارتقاي يک شاخص به
تنهايي ميتواند باعث نزول ساير شاخصها
شود .بنابراین بايد ظرفيت سازي متناسب
در همه زمينهها مورد توجه قرار گيرد.
ايران جزو محدود کشورهايي بوده که
در سالهاي گذشته روند نزولي هزينههاي
صرف شده را در بخش بهداشت و درمان
تجربه كرده اســت .توجه ويژه به افزايش
تختهاي بيمارستاني که با صرف بودجه
عمراني ( 5درصــد کل هزينه ايجاد يک
تخت جديد) در زمان کوتاه تحقق مييابد،
ميتواند زنگ خطري براي بودجه جاري
نســبتا»محدود بهداشــت و درمــان در

ســالهاي آينده باشد و ســرمايه گذاري در بخش بهداشتي و طب
پيشگيري را تحتالشعاع خود قرار دهد.
ضريب اشــغال تختهاي بيمارستاني موجود در بخش دولتي در
حال حاضر به ندرت به  70درصد ميرســد .اين در حالي اســت که
بخش عمده اين شاخص به تختهاي مراقبتهاي ويژه مانند  ICUو
 CCUمربوط ميشود.
با توجه به نکات فوق پيشنهاد ميشود موارد زير در ايجاد و توزيع
تختهاي بيمارستاني لحاظ شود:
 )1بايــد تصميمگيري در خصوص افزايــش و توزيع جغرافيايي
تختهاي بيمارستاني براساس نيازها و امکانات واقعي کشور در بخش
بهداشت و درمان و همچنين توجه به فرهنگ ،مذهب ،زبان و بافت
جمعيتي مناطق مختلف کشور صورت پذيرد تا امکان چانهزنيهاي
سياسي به حداقل برسد.
 )2سياستگزاران بخش سالمت برخالف گذشته با تجزیه و تحلیل
رونــد بيماريها و ايجاد بانکهاي اطالعاتي معتبر در ثبت اطالعات
درماني شــهروندان اقدام به داده کاوي( )DATA MAININGدر اين
حوزه كنند و براســاس تغيير الگوي بيماريها ،بيماردهي جامعه و
بيماريهاي بالقوه ،تصميمات کامال منطقی ومستدل خود را اجرايي
كنند.
 )3دولت با گسترش بيمههاي تکميلي و پوشش خدمات بيمهاي
مــردم را در دريافت خدمات درماني ســرپايي و بســتري از بخش
خصوصي ياري كند.
 )4دولــت با کمک و اعطاي تســهيالت ويژه به بخش خصوصي،
بيمارســتانهاي اين بخــش را ترغيب به ايجــاد تختهاي جديد
بهخصوص در بخشهايي که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته از
جمله  ICUو  CCUكند.
 )4دولت با توجه به محدوديتهاي قانوني در جذب نيروي انساني
متخصص ،متناسب با ايجاد تختهاي جديد بيمارستاني ،بايد با ارائه
اليحه به مجلس شورای اسالمی ،پيشبينيهاي الزم را در اين زمينه
از هم اکنون انجام دهد.
 )5بيمارستانها براساس رســالت نوين خود بايد با اطالعرساني
مناســب و اقدامات پيشــگيرانه تعداد بيماران بالقوه خود را کاهش
ی درآمدي و بودجهاي
دهند که اين مهم درحال حاضر با محدودیتها 
بيمارستانها در تضاد است.
 )6اجراي طرح هدفمندکردن يارانهها موجب افزايش بهاي تمام
شــده و هزينه خدمات بســتري در بيمارستانها شــده و اين امر،
سرمايهگذاري در بخش بهداشت و پيشــگيري از بروز بيماريها را
در مقايسه با گسترش تختهاي بيمارستاني داراي اهميت دوچندان
ميكند.
 )7دولت بايد ترميم و بازسازي تختهاي موجود بيمارستاني را در
کنار ايجاد تختهاي جديد مورد توجه قرار دهد.
رييس دانشکده مديريت و اطالعرساني دانشگاه علوم پزشکي
شيراز
کارشــناس ارشــد مديريت اجرايي دانشــکده مديريت و
اطالعرساني دانشگاه علوم پزشکي شيراز

دولت با کمک و
اعطاي تسهيالت
ويژه به بخش
خصوصي،
بيمارستانهاي اين
بخش را ترغيب
به ايجاد تختهاي
جديد بهخصوص
در بخشهايي که
تاکنون کمتر مورد
توجه قرار گرفته از
جمله  ICUو CCU
كند
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پرسابقهترينمديربخش
دولتي ،
مدیر کل امور مهندسی و
فناوری های نوین سازمان
مجریساختمانها
و تاسیسات دولتی و عمومی
در گفت و گو با « لیمان» :

توان مشاوران را
نمی توان با معیارهای
مادی ارزیابی کرد
كپي کردن کاردیگران
به جاي ابداع و نوآوري
و نيز استفاده غير
مسئوالنه از نقشه ها
و مطالعات ديگران كه
خود امري خالف قانون
و اخالق مي نمايد  ،مي
تواند پيشرفت و تحول
مترقيانه را به درجازدن و
واپس گرايي تبديل کند

اشاره :بحث استفاده بی رویه از نقشه های
تیپ در شرایطی سکه رایج صنعت
بیمارستان سازی شده که اغلب شهرهای
ایران و به ویژه تهران روی خط زلزله قرار
دارندوقاعدتاً» طراحی بیمارستانها باید
باتوجه به شرایط جغرافیایی واقتضائات
کاربردی وبومی هرمنطقه صورت پذیرد.
این موضوع مشکالت متعددی را برای
مهندسان مشاور نیز ایجاد کرده است.
مشکالتی که تالش شده است در گفت و
گوی مجله لیمان با مهندس سازگاری،
از پر سابقه ترین مدیران فنی و مهندسی،
مدیر کل امور مهندسی و فناوری های
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نوین سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی بررسی
شود.
مهندس سازگاری دراین مصاحبه استفاده از نقشه های تیپ
برای پروژه های بیمارستانی را مربوط به دوره زمانی خاصی در
دهه 60می دانداماتکرار آن شیوه را درشرایط کنونی به دالیل فنی
و کارشناسی نیازمند بررسی و تامل همه جانبه فنی و کارشناسی
ارزیابی می کند.
وی همچنین درباره ضرورت بازبینی در شرایط و جایگاه تخصصی
مهندسان مشاور وتوجه درخور به نقش آنان در طراحی بناهای
بیمارستانی و نیز اصالح حق الزحمه مشاوران دراین گونه پروژه هاونیز
اهمیت طراحی بانگاه خالق هنری در صنعت بیمارستان سخن گفته
است.
مشروح این گفت و گو را پیش رو دارید:

 جناب آقاي مهندس سازگاري لطفا در ابتدا خود را برايمخاطبان مجله ليمان به اختصار معرفي كنيد ؟
باتشكر از شما و مخاطبان عزيز مجله ليمان عرض مي كنم :
من در سال  1352در رشته مهندسي برق از دانشگاه صنعتي
شريف فارغ التحصيل شده  ،و خدمت سربازي خود را در ستاد
مهندسي نيروي هوايي گذراندم  ،از اين رو با تعدادي از همكاران
شاغل در همان ستاد شركتي به نام «طرح » 3كه مشاور تاسيساتي
بود را تاسيس کرديم .
با فعاليت مستمر و موثر در مدت زمان كوتاهي توانستيم با
مشاوران بزرگي چون عبدالعزيز فرمانفرماييان  ،سردار افخمي
 ،آفتانديليانس ،گروه  ، 4انيكوتيك و  ...بعنوان مشاور تاسيساتي
مشغول كار شويم .

يكي از فعاليتهايي كه توسط اين مشاور
انجام مي شد  ،پروژه هاي بيمارستاني بود.
با توجه به موفقيت چشمگيردر طراحي
چند بيمارستان  ،شركت خانه سازي
ایران (دهه ) 50مرتبط با وزارت بهداشت
كه در آن زمان مسئولیت احداث بيست
بيمارستان  300تا  540تختخوابي را
به عهده داشت  ،مسوليت كنترل فني
(تاسيسات برق و مكانيك و تجهيزات )
اين مشاوران را كه  12مشاور بودند به
طرح  3محول کرد و به اين ترتيب فعاليت
در امور بيمارستاني اينجانب جدی تر و
وسیع تر از قبل ادامه يافت.

پرداختحقالزحمه
طرحي خاص به مشاور آن
 ،حقي براي استفاده طرح
مزبور در ساير پروژه ها
توسطكارفرمايانايجاد
نمينمايد.عدمرعايت
موازين فوق موجب گرديده
تا ارزش كار مشاوران با حق
الزحمه بسيار اندك  ،با
مشكالتولطماتاقتصادي
بسياري روبرو گردد
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به غير از پروژه هاي ياد شده  ،در قبل از انقالب  ،طرح بيمارستان
ملكه عليا (که بیمارستان امام حسين «ع»تغییرنام داده است ) را
عهده دار شدم و طراحي اين بيمارستان را كه سازه آن موجود بود با
همكاري مهندسان مشاور گروه  4به انجام رساندم .
بعد از انقالب در سال  58معاونت فني وزارت مسكن و شهرسازي
از من دعوت کرد كه در پروژه هاي مختلف كه متوقف شده اند
از جمله بيمارستان امام حسين (ع) همكاري داشته باشم که در
بازسازي بيمارستان خزانه  ،آماده سازي و نصب تجهيزات بيمارستان
لبافي نژاد  ،توسعه بيمارستان شريعتي و  ....در مراحل طراحي و
اجرا فعاليت کردم  .پس از تغييرات مختلفي كه در تشكيالت وزارت
مسكن اتفاق افتاد و تشكيالت مجري طرحهاي بيمارستاني و گروه
كار وزارت مسكن و شهرسازي شكل گرفت  ،در نهايت اينجانب به
عنوان معاون فني سازمان مجري ادامه كار دادم .
خوب است به دليل اهميت زمان احداث بيمارستان امام حسين

مشاوران و نيز
معماران بايد خالق و
داراي تفكر باشند  ،تا
يك طرح بيمارستاني
به نقطه اي برسد كه
بتواند ارتباطي منطقي و
احساسي بين پزشك ،
كادر بيمارستان و مريض
ايجاد کند

(ع) كه در مقطع تحريم بود به بخشي از كارهاي خاص كه براي اولين
بار در بيمارستان انجام شده بود  ،اشاره شود  .اين بيمارستان كه در
شرايط خاص و در حد شاخص بيمارستانهاي كشورهاي پيشرفته
تحت مديريت مجري محترم آن و همكاران ديگر انجام شد  ،داراي
ويژگيهاي زير است :
 طراحي و اجراي تفكيك درست فضاهاي تميز و آلوده و استفادهاز فيلترهاي خاص درسيستمهاي تاسيساتي
 پيگيري و هدايت توليد اولين استريليزاسيون دو طرفه در ايران پيگيري و هدايت اولين سيستم گازهاي طبي در ايران ( كه قبالتوسط شركتهاي خارجي انجام مي شد)
 پيگيري و هدايت و ساخت اولين كنسول (  ( Bed headدرايران
 نصب و استفاده از اولين تابلوهاي ايزوله -نصب و راه اندازي ادوات استريليزاسيون  ،مونيتورينگها و
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تجهيزات پزشكي ( در زمان تحريم )
به جرات مي توان گفت كه بيمارستان
امام حسين (ع) اولين بيمارستاني بود كه با
كيفيت خوب و توسط كارشناسان مجرب
احداث و در زماني بسيار كوتاه تحويل
گرديد.
در سال  74به عنوان مديركل امور
مهندسي سازمان مجری منصوب و
تاكنون در سمتهاي مديركل و يا مجري
در سازمان مزبور مشغول هستم .
قطعاً مطلعيد سازمان مجري ساختمانها
و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و
شهرسازي تاكنون بيش از  200بيمارستان ،
كتابخانه ملي  ،فرهنگستانها  ،بخشي از
مجموعه استاديومها و فضاهاي ورزشي ،
توسعه حرم حضرت معصومه«س» درقم ،
موزه قرآن  ،اجالس سران كشورهاي
اسالمي و غيرمتعهد  ،مجلس شوراي
اسالمي و بازسازي مجموعه قديم آن و
.....را احداث کرده است .
 همانطور كه مي دانيد شركتهايمهندسي مشاور به ويژه در حوزه ساخت
بيمارستان طي چند سال اخير دچار
مشكالت عديده اي شده اند  .از جمله اين
مشكالت مي توان به حق الزحمه ناظران
 ،اجبار به استفاده از نقشه هاي تيپ و ....
اشاره كرد .مهندسان مشاور در مواجه با
اين مشكالت تصور مي كنند كه نه تنها
جايگاه خود را از دست داده اند بلكه بر
اين باورند كه ناديده گرفته شدن تجارب
آنها و واسپاري امور طراحي و نظارت به
شركتهاي نوپا با قيمتهاي نازل  ،منجر به
افت كيفي ساختمانهاي بيمارستاني شده
و خواهد شد  .ارزيابي جنابعالي از علل
شكل گيري اين ناهنجاري ها چيست
؟ چه ضوابطي براي تعيين حق الزحمه
ناظران و نقشه هاي تيپ و ...وجود دارد
كه از سوي كارفرمايان دولتي يا غير دولتي
ناديده انگاشته مي شود ؟
در دهه  ، 60شرکت خانه سازی ایران
كه در آن زمان تحت پوشش وزارت
بهداشت بود بر اساس چهار اقليم( سرد
 ،گرم  ،معتدل و خشك ) نقشه هاي
بيمارستان را به صورت تيپ تهيه و اقدام
به احداث  32بيمارستان کرد  .هرچند

اين طرحها بخشي از مسائل را حل کرد
ولي مشكالت ديگري را نيز ايجاد نموده
بود  .هر كدام به دليلي چون محل زمين
پروژه ها  ،اختالف شرايط آب و هوايي و
اقليمی  ،مسائل آب و مناطق شهرها و
مهمتر از همه مسئله معماري  ،كه نياز
بيشتري به مطالعه داشتند.
در دهه 70مقرر شد كه بخش زيادي
از بيمارستانها توسط وزارت مسكن احداث
شود .به این ترتیب احداث حدود 100
بيمارستان به سازمان مجري طرحهاي
بيمارستاني كه در آن زمان مسوليت
معاونت فني اش را عهده دار بودم  ،سپرده
شد.
در سال  74با ايجاد تشكيالت سازمان
مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي
و عمومي و با ادغام سازمان مجري
طرحهاي بيمارستاني و گروه كار وزارت
مسكن و شهرسازي  ،به عنوان مديركل
امور مهندسي سازمان مشغول كار شدم .
در آن مقطع دوباره بحث طرح تيپ و
استفاده از طرحهاي مشابه به عنوان انطباق
طرحها مطرح گرديد و درست بود اگر با
استفاده از اين طرحها و با حذف بخشي از
مطالعات مشاوران  ،در زمان شروع فعاليت
اجرايي تسريع مي گرديد  ،ولي بدون
توجه به مختصات شهري  ،حجم پروژه ،
و مشكالت زمين از نظر خاك  ،شرايط
زلزله و طراحي سازه ( كه اجبارا ً تكرار مي
شد ) و مهمتر از آن  ،عوارض زمين ،
كه پروژه با حجم زيادي براي خاكبرداري
يا خاكريزي روبرو مي شد و همچنين
تغييرات هوا و مشخصات اقليم و در بعضي
موارد كمبودهاي آب مناطق مختلف و
مختصات و ابعاد شهرها و شرايط مكاني (
محل بيمارستان ) و نهايتا» معماري پروژه
با اشكال مواجه مي شد.
به عقيده اينجانب  ،هر انسان بايد از
تجربيات و اطالعات موجود  ،حداكثر
استفاده را بنمايد  ،لذا كپي کردن
کاردیگران به جاي ابداع و نوآوري و
نيز استفاده غير مسئوالنه از نقشه ها و
مطالعات ديگران كه خود امري خالف
قانون و اخالق مي نمايد  ،مي تواند
پيشرفت و تحول مترقيانه را به درجازدن و

واپس گرايي تبديل کند.
همچنين به اعتقاد بنده و در راستاي پيروي از اصول اخالقي ،
پرداخت حق الزحمه طرحي خاص به مشاور آن  ،حقي براي استفاده
طرح مزبور در ساير پروژه ها توسط كارفرمايان ايجاد نمي نمايد.
عدم رعايت موازين فوق موجب گرديده تا ارزش كار مشاوران با حق
الزحمه بسيار اندك  ،با مشكالت و لطمات اقتصادي بسياري روبرو
گردد كه از اين رو قادر نخواهند بود كارشناسان خود را حفظ کنند و
مجبور به تعديل نيروي انساني می شوند.
از طرف ديگر مشاوران و نيز معماران بايد خالق و داراي تفكر
باشند  ،تا يك طرح بيمارستاني به نقطه اي برسد كه بتواند ارتباطي
منطقي و احساسي بين پزشك  ،كادر بيمارستان و مريض ايجاد کند.
اين است كه نقش مشاوران و معماران بسيار با اهميت است كه
متاسفانه در اين مقوله به نظر من هنوز به آن درجه مطلوب نرسيده
ايم و اين مبحث بايد توسط مشاوران و يا جامعه مشاوران  ،مورد

امعان نظر و اجماع عقيده قرار گيرد تا ارزش طراحي و طرح مشاوران
درجایگاهی درست واصولی قرارگیرد.
پس دو مسئله مهم بايد اتفاق بيفتد يكي پرداخت حق الزحمه
مشاوران متناسب با فعاليتهايي كه انجام مي دهند و ديگري افزايش
كيفيت طرحهاي مشاوران كه يقيناً باعث تحوالت و تغييرات نوين
خواهد گرديد.
درست است كه طبق قوانين بايد از مشاوران رتبه دار در
طراحي استفاده شود ولي مي تواند به نوعي مديريت شود كه
ساير شركتهاي پايين رتبه نيز رشد كنند  .در دهه  70تعداد
مشاوراني كه در تخصص بيمارستاني كار مي كردند اگر اشتباه
نكنم تا  8شركت بيشتر نبود ولي استفاده از خدمات شركتهاي
ديگر  ،توان شركتهاي موجود را باال برد كه در دهه  80تعداد
مشاوران  5برابر شدند .ولي همانطور كه اشاره شد نبايد براي
پروژه هاي بزرگ كه بحثهاي مديريتي و عملكردي آنها مهم است

دو مسئله مهم بايد اتفاق
بيفتديكيپرداختحق
الزحمهمشاورانمتناسب
بافعاليتهاييكهانجاممي
دهند و ديگري افزايش
كيفيتطرحهايمشاوران
كه يقين ًا باعث تحوالت و
تغييراتنوينخواهدگرديد

35

شماره چهارم نشریه داخلی مهندسین مشاورلیمان

36
از افراد كم تجربه و خارج از رتبه هاي مناسب استفاده شود .
 جناب آقاي مهندس  ،مهندسان مشاور از چه جايگاهيدر خارج از كشور برخوردارند؟
در كشورهاي پيشرفته مهندسان مشاور در مقايسه با پيمانكاران
ساختماني از اهميت و ارجحيت بيشتري برخوردارند  ،چون براي
ايجاد يك پروژه غير از اشراف داشتن نسبت به محيط  ،بايد تجربه
كافي و اطالعات گسترده اي در مورد موضوع پروژه داشته باشند تا
طرحهاي متفاوتي را خلق كنند وگرنه پروژه بسيار عادي و تكراري
خواهد شد .لذا كارشناسان مشاوران بايد داراي مطالعه و ديد وسيعي
باشند.
روي همين اصل حق الزحمه مشاوران معموال بيشتر است و حفظ
كارشناسان مشاوران بسيار دشوارتر از كارشناسان پيمانكاران مي
باشد.

مسلم ًا ايجاد انگيزه
براي خلق طرحهاي
ابتکاری مستلزم
پرداخت متعادل و
به موقع حق الزحمه
مشاوران خواهد بود كه
در اين راستا بايد تمامي
بخشها اعم از معاونت
راهبردي  ،كارفرماها و
جامعه مشاوران و ساير
مسئولين ذيربط با تالش
مجدانه کاستی ها را
اصالح کنند

 راه حل شما براي اين مشكل چيست ؟مسلماً ايجاد انگيزه براي خلق طرحهاي ابتکاری مستلزم پرداخت
متعادل و به موقع حق الزحمه مشاوران خواهد بود كه در اين راستا
بايد تمامي بخشها اعم از معاونت راهبردي  ،كارفرماها و جامعه
مشاوران و ساير مسئولين ذيربط با تالش مجدانه کاستی ها را اصالح
کنند .
البته در حال حاضر در بعضي از پروژه ها  ،روشهاي مختلفي در
اجرا موجود است كه به صورت تلفيق مشاوران و پيمانكاران مي توانند
مشتركاً فعاليت كنند و اين امر موجب مي شود بخشي از حق الزحمه
هاي مشاوران منطقي تر شود  .ولي در مورد فاز مطالعاتي اوليه ،
اين مسئله قطعا نمي تواند تمام پروژه ها را در بربگيرد و بايد موانع
آن برطرف شود.
 -نقش سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و
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عمومی و به ویژه اداره کل فناوری
های نوین که جنابعالی در راس آن قرار
دارید،در کاهش مشکالت مهندسان
مشاور بیمارستانی چیست؟سازمان
مجری تا چه حد در رفع مشکالت
مهندسان مشاور می تواند نقش ایفا
کند؟
بايد توجه داشت كه تنها سازمان مجري
در اين موضوع دخيل نبوده و حل نهايي
ویاكاهش مشكالت در كل به تنهايي از
طريق سازمان مجري اتفاق نمي افتد و نياز
است تا بخشهاي ديگر هم در اين زمينه
فعال شوند  .البته در اين شرايط خاص ،
بحث عرضه و تقاضا خود براي مشاوران
مشكل ايجاد کرده است و رقابت و مسائل
غير حرفه اي نيز در اين مبحث موثرواقع
شده كه بايد از طرف جامعه مشاوران
پيگيري شود.البته در اين مورد از طرف
سازمان مجري مسائل و مشكالت مربوطه
 ،به معاونت راهبردي منعكس شده است .
 به طور مشخص از چه ابزاری برایاعمال نظرات کارشناسی خود بهره
مند هستید؟
توجه به اين نكته حائز اهميت است
كه ساخت و نظارت بخشی از پروژه هاي
بيمارستاني در اختیار سازمان مجری
ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی
است و به همین دلیل می توانیم بر اساس
ضوابط و تشكيالت سازمان مجري و با
هماهنگي وزارت بهداشت پروژه ها را
پیش ببریم .اما برخی از پروژه ها در دست
وزارت بهداشت است كه طبيعتاً ما نمی
توانیم دخالتی در آنها داشته باشیم،
درست است که کار اجرایی پروژه های
وزارت بهداشت توسط سازمان مجري
انجام می شود ،اما چون طراحی توسط
خود وزارت بهداشت انجام می شود  ،ما
نمی توانیم زیاد اعمال نظر کنیم.
بايد توجه داشت كه صرف برنده
شدن مشاوران در مناقصه ها با پيشنهاد
قيمتهاي نازل نمي بايست دليلي بر
واگذاري طراحي به آنها باشد  ،زيرااین
شیوه مي تواند عواقب ناخوشايندي را به
باربیاورد كه منجر به فسخ قرارداد و خلع

يد از آنها گردد .بنابراين در ارزیابی توانايي
هاي مشاوران بايد به عوامل غیرمادی،
توجه جدی صورت گیرد.
 موضوع ایمنی ساختمانبيمارستانها در برابر زلزله از چه
جايگاهي در نهاد دولت ( سازمان
مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي
و عمومي ) برخوردار است ؟
تقریبا  70درصد از بیمارستان ها در برابر
زلزله ایمن نیستند و با توجه به اعتبارات ،
به طور متوسط  5تا  7سال طول می کشد
تا یک بیمارستان احداث شود و به بهره
برداری كامل برسد .ولي شتاب در ساخت
و تحويل بيمارستانها بدون توجه به موارد
كيفي ،ما را از هدف مهم ايمن سازي در
برابر زلزله دور نگه مي دارد.
تقریبا از دهه  80به بعد تغییرات
متعددی در آئین نامه های سازه اتفاق
افتاده است که این امر منجر به بهبود سازه
های پروژه های بیمارستانی در برابر زلزله
شده است .اگر بتوانیم در جریان احداث
پروژه های جدید به این آئین نامه ها
عمل کنیم ،بیمارستان ها تا حدود زیادی
در برابر زلزله مقاوم خواهند شد .البته در
سالهاي اخیر به عناصر غیر سازه ای هم
توجه شده است و آئین نامه های مربوطه
اخیرا ً ابالغ شده است.
مفاد این آئین نامه ها درمورد کار
مهندسان مشاور ،کارفرمایان و پیمانکاران
کمک می کند  ،تا در آينده شرايط
مناسبتري براي بيمارستانها در مقابل زلزله
داشته باشيم .
در حال حاضر در بخش تاسيسات
برقي و مكانيكي در شرايط زلزله وضعيت
مناسبتري در اكثر بيمارستانهاوجود دارد و
اگر در خصوص تجهيزات پزشكي و ادوات
ديگر هم پيش بيني هاي الزم را به عمل
آوريم مي توانيم شاهد حداقل لطمات در
صورت وقوع زلزله باشیم.
و كالم آخر؛ در صورتي كه فكر ميكنيد جاي طرح نكته اي در اين گفت و گو
خالي است و از قلم افتاده است لطفا درباره
آن نكته سخن بگوييد.

متاسفانه یک سری از ارزش ها و سنت ها در جامعه ما از بین رفته
است .همان طور که می دانید بین پزشک و حکیم و بین بیمارستان
و دارالشفا تفاوت وجود دارد .پزشک سعی می کند با استفاده از
داروهاي مختلف مشكل بيماري را از فرد دور كند  ،اما در جهت ريشه
يابي بيماريها كوتاهي دیده می شود .
اما در سابق حکیمان تا دستیابی به علت اصلي بیماری دست از
کار نمی کشیدند .تفاوت بیمارستان و دارالشفاء نیز به همین قیاس
است.در بیمارستان فرد بیمار به محض برطرف شدن عالئم بیماری
مرخص می شود ،اما در دارالشفاء تا دستیابی به سالمت کامل تحت
مراقبت قرار می گیرد .از این رو ،ما باید در طراحی و اجرای پروژه
های بیمارستانی ،شرایطی شبیه دارالشفاء را برای بیماران ایجاد کنیم.
با توجه به مختصات هر انسان كه تشكيل شده است از دو بخش
جسم و روح براي سالمتي هم نياز است كه به دو بخش مزبور توجه
گردد .پس بايد روز به روز طراحی بیمارستانی را به سمتی ببریم که

با استفاده از هنر و معماری فضاهایی را ایجاد کنیم تا تاثیر مثبتی
روی روحیه بیمار بگذارند .یافته های علم جدید نشان می دهند که
بسیاری از بیماريها ریشه در استرس و شرایط روحی افراد دارند .از این
رو،اثرگذاری مثبت از طریق هنر معماری بر روحیه بیماران ضرورت
بیمارستان سازی در دوران کنونی است.
یک معمار با ایجاد فرم و طراحی مناسب می تواند روحیه بیمار را
در برابر درد و رنج ناشی از بیماری افزایش دهد .هرچند با استفاده از
تاسیسات مدرن ،گرما و سرما و كنترل رطوبت محیط و همچنین با
به کارگیری فیلترها و كنترل پاکی یا آلودگی هوا مي توانيم جسم را
حفظ كنيم ولي هيچ وقت نتوانسته ايم با استفاده از این فناوری ها
و تاسیسات  ،شادابی را به بیماران هدیه کنیم .پس در عین حال ،با
طراحی زیبا و هنرمندانه بیمارستان ها و استفاده از نور و رنگ و سایر
عناصر زیباشناسي می توانیم فضای مفرحی را برای بیمار ایجاد کنیم
تا زودتر به سالمتي مطلوب دست یابد.

صرف برنده شدن
مشاوران در مناقصه ها با
پيشنهادقيمتهاينازلنمي
بايستدليليبرواگذاري
طراحي به آنها باشد ،
زيرااین شیوه مي تواند
عواقبناخوشاينديرابه
باربیاورد كه منجر به فسخ
قرارداد و خلع يد از آنها
گردد .بنابراين در ارزیابی
تواناييهايمشاورانبايد
بهعواملغیرمادی،توجه
جدی صورت گیرد
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معماري داخلي
فضاي پذيرش
بيمارستان

سالن اصلي پذيرش مركز درماني«
ایندو اند راج سواین» به گونهاي طراحي
شده است كه يافتن مسير به آساني
امكان پذير باشد
سالن پذيرش اصلي در بيمارستان
«بیتریک کامیونیتی» در مركز قرار
گرفته و تمام خدمات بيماران سرپايي
در مجاورت آن هستند
طراحي داخلي مدرن بیمارستان
«هلث فرست ویرا» در تركيب با نور
طبيعي و رنگ هاي شكالتي ،كرم ،زرد
كاهي و سبز فضايي دلنشين ايجاد كرده
است
هدف طراح بيمارستان قلب«بنجامین
و ماریان» ايجاد حس آرامش ،امنيت
و سكوت است و بكارگيري پنج عنصر
طبيعي براي رسيدن به اين هدف بخوبي
کمک كرده است
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ترجمه و گردآوري :مهندس هاله نبوي نوري
سالن اصلي پذيرش مركز درماني« ایندو اند راج سواین» به گونهاي
طراحي شده است كه يافتن مسير به آساني امكان پذير باشد
سالن پذيرش اصلي در بيمارستان «بیتریک کامیونیتی» در مركز
قرار گرفته و تمام خدمات بيماران سرپايي در مجاورت آن هستند
طراحي داخلي مدرن بیمارستان «هلث فرست ویرا» در تركيب
با نور طبيعي و رنگ هاي شكالتي ،كرم ،زرد كاهي و سبز فضايي
دلنشين ايجاد كرده است
هدف طراح بيمارســتان قلب«بنجامین و ماریان» ايجاد حس
آرامش ،امنيت و سكوت است و بكارگيري پنج عنصر طبيعي براي
رسيدن به اين هدف بخوبي کمک كرده است
امروزه شــيوه طراحي « بيمار محور» در بيمارســتانها به يك
كليشه تبديل شــده است .اين شيوه طراحي از طراحي فضاهايي

در ســالن پذيرش اصلي براي پوشش
كــف و برخــي از ديوارهــا از ســنگ
اســتفاده شــده اســت .قابهايي از برنز
روي ديوارهــا طراحي شــده و مبلمان
راحت براي نشستن ،مراجعان را به خود
جلب ميكند .نتيجــه امر ،خلق فضايي
زيبا براي خوشــامدگويي بــه بيماران و
خانوادههاي آنان است.
بیمارستان «هلث فرست ویرا»در شهر
وي ِرا در ايالت فلوريدا نیز از نظرسازماندهي
فضايــي داراي وضوح طرح و جلوه هاي
زيبايي شناســانه ،مطلوب به شمار می
رود .ورودي اصلــي این بیمارســتان در

مثبتي روي بيمار بگذارد .استفاده از پوششهاي چوب با رنگهاي گرم
در كنار رنگهاي آرامش بخش ،نور طبيعي و وضوح مسيرهاي تردد،
تجربهاي مثبت در ذهن بيمار ايجاد ميكنند.
ســالن اصلي پذيرش مركز درماني« ایندو اند راج سواین» در
شــهر بي ِوركريك در ايالت اُهايو به گونهاي طراحي شده است كه
يافتن مسير به آساني امكان پذير باشد .تمام بخشهاي تشخيصي
و انتظار و پذيرش ،آسانســور بخشهاي بستري،نمازخانه و بخش
اورژانس در بدو ورود قابل رويت هســتند .ســعي شده ارتباط با
فضاها و مناظر خارج همواره حفظ شــود .استفاده از نور طبيعي،
رنگها و مصالح آرامش بخــش و تنوع در فرمهاي معماري فضاي
دلنشيني خلق كرده است.
در مركز پزشــكي  Meadows Regionalدر شــهر ويداليا
در ايالــت جورجيا ،حالت درماني و راحت ســالن پذيرش اصلي

گرم و مهمان نوازانه تا فضاهايي خلوت و ساده را در بر می گیرد.
البته اين امر به سليقه و بودجه كارفرما بستگی دارد.
قرار دادن بيماران در اولویت نخســت در طراحي بيمارســتان
قلب«بنجامین و ماریان»در مركز پزشــكي«کیترینگ»در شــهر
دِيتون ايالــت اُهايو ،همچــون نيروي محركهاي برای پیشــبرد
طراحي داخلي اين بيمارســتان بود .طراح داخلي این بیمارستان
ضمن توجه به سنتهاي مرسوم و معيارهاي مذهبي از پنج عنصر
طبيعي خاك ،چوب ،آتش ،آب و فلز بهره گرفته است.
هــدف طــراح ايجاد حس آرامش ،امنيت و ســكوت اســت و
بكارگيري پنج عنصر طبيعي براي رســيدن به اين هدف بخوبي
کمک كرده است .طراح وظيفه خلق فضايي درماني با استفاده از
اين پنج عنصر طبيعي را بخوبي به انجام رســانده تا با ديدگاهي
بيمــار محور ،فضايي آرام ايجاد كنــد .فضایی كه تنش را كاهش
دهــد و به روند درمان بيمــاران كمك كنــد .تركيبي از مصالح
طبيعــي ،رنگ و فرمهاي معمارانه و دلنشــين ،جلوه هاي بصري
پرمايهاي خلق كردهاند.

نظر مراجعين جلوهاي خوشــامدگويانه
دارد .ســالن پذيرش و انتظار دو طبقه
ارتفــاع دارد و چيدمان فضا به گونهاي
است كه يافتن مســير به آساني امكان
پذير می شود .طراحي داخلي مدرن در
تركيب با نور طبيعي و رنگهاي شكالتي،
كرم ،زرد كاهي و ســبز فضايي دلنشين
ايجاد كرده اســت .همچنین  10تابلوي
نقاشــي هنري احســاس فضايي گالري
مانند را القا مي كند.
ســالن پذيرش اصلي در بيمارستان و
مركز درماني«بیتریــک کامیونیتی» در
شهر بياتريس در ايالت ن ِوادا ،در مركز قرار
گرفته و تمام خدمات بيماران سرپايي در
مجاورت آن هســتند .هدف طراح در اين
بيمارســتان خلق فضايي است كه تاثير

به بيماران و و مراجعين خوشــامد ميگويد .جداره قوســي شكل
خارجي و المانهاي قوســي افقي فضايي دو طبقه در بخش انتظار
ايجاد كرده اســت .فضا سرشــار از نور طبيعي است كه از طريق
پنجرههاي منحني شكل تامين ميشود.
در كلينيك درماني  Usnaدر شهر آناپوليس در ايالت مريلند،
فضاي پذيرش اصلي با فرمهاي زيبا و مجسمه مانند چوبي تزيين
و تفكيك فضايي شده است .پلكان گرد و باكس آسانسور با حجم
شــاخصي كه دارد با ســاير فرمهاي آزاد بكار رفتــه در طراحي
بيمارســتان خود را هماهنگ ساختهاند .نور طبيعي فيلتر شده از
طريق پنجرههاي واقع در زير سقف ،محيطي آرامش بخش ايجاد
كردهاند كه به سالمت بيماران و كاركنان كمك مي كند .احساس
تازگي و درمان بخشي تجربه ايست كه بيماران در اين بيمارستان
خواهند داشت.
منبع مقاله :
WORLD HEALTH DESIGN / Septermer 2012
WORLD HEALTH DESIGN / Septermer 2011
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طراح مرکز درمانی گیت
واسکوالر،جایزهمعماریسال
 2013آمریکا از تجربه های
خود سخن می گوید

مهرداد يزدانی؛
چهره ممتاز
معماریآینده

مهندس مهرداد یزدانی طراح «مرکز
درمانی گیت واسکالر» جایزه معماری
سال  2013آمریکا را به خاطر طراحی
این مرکز درمانی به خود اختصاص داده
است .او که از سوی برخی نشریات
تخصصی آمریکا به عنوان « چهره ممتاز
معماری آینده» لقب گرفته است ،به
برخی از سئواالت نشریه لیمان درباره
ابعاد مختلف معماری به ویژه طراحی
مراکز درمانی در آمریکا و همچنین
تجربه ها و نگاه او به معماری نوین پاسخ
داده است.مشروح این مصاحبه را پیش
رو دارید:

معماری سبزنقش به
سزایی در طراحی ما دارد

لطفا خود را برای خوانندگان مجله
لیمان معرفی كنيد ؟
جایگاه حرفهای من در معماری
در نقطه عطف یک شرکت بزرگ و
یک استودیوی کوچکتر شکل گرفته
است .سه سال پیش از کسب مدرک
فوق لیسانس معماری از دانشگاه
هاروارد ،از طرف مجله Progressive
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 Architecturesبه عنوان چهره ممتاز معماری آینده معرفی
شدم .هم اکنون به عنوان یکی از مدیران اصلی شرکت
 Cannon Designو مدیر طراحی  Yazdani Studioفعاليت
میکنم و عالوه بر آن در چند سال اخیر در دانشگاه تگزاس
معماری تدریس می کنم.
آثار معماری من در نشریات معتبری همچون New York Times
، Architectures Record ،Architecture ، Progressive
 Architecturesو  LA Timesمنتشر شده اند که از آثار برگزیده
آن می توان به پروژه  Price Centerدر سان دیاگو یا موسسه
گیت واسکوالر ()GVIدر بوفالو ،نیویورک اشاره کرد که جوایز
متعددی را کسب کرده اند.
عالوه بر معماری ،طراحی و نقاشی نیز همواره از هنرهای مورد
عالقه من بوده اند .آثار نقاشی من در نمایشگاه های امریکا از جمله

نمایشگاه دائمی کتابخانه گانگرس ،موزه
هنرهای مدرن و گالری هنر
 Knowدر نیویورک و موزه هنرهای
مدرن سانفرانسیکو به نمایش گذاشته
می شوند.
من به عنوان مدیر طراحی Yazdani
 Studioتالش می کنم آثار معماری ما
همواره در باالترین سطح معماری نوین
و پيشرفته قرار داشته باشد.
استودیوی یزدانی مجموعه ای متشکل
از متخصصان ایده پرداز و خالق است
که نسبت به گشایش مرزهای طراحی و
معماری با رعایت باالترین استانداردهای
Albright

 چه از طریق بهتر کردن ضابطه ها و کانسپت های پایداریو چه از موضع تکنولوژی و ضروریات شهری  -ممکن متعهد
هستند .فلسفه های من در طراحی بر پایه کاوشها و تجربیاتم در
استودیوست که همراه با مطالعات دقیق و به روز و در اولویت نگاه
داشتن نیازهای کارفرما و الزامات جانبی از قبیل بودجه و زمان،
انطباق می یابند.
شرح کلی خدماتی که مشاور شما در طراحی و در مرحله
ساخت ارائه میکند و نقش مشاور در دوران ساخت و احتماالً
بهره برداری چيست؟
ما خدمات متفاوتی از قبیل طراحی مقدماتی پالن تا فاز  2پروژه ها
را انجام می دهیم که این خدمات شامل خدمات مشاوره طراحی
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معماری و معماری داخلی است .در
طول ساخت پروژه نیز خدمات طراحی
و ساخت ،مدیریت و نظارت ساخت،
کنترل کیفی پس از بهره برداری و سایر
خدمات استاندارد مهندسی و معماری را
ارائه می دهیم.
از جمله خدمات معمول دوران ساخت،
پاسخگویی به درخواست های کتبی
پیمانکار در مورد مسائل فنی طرح
و جزئیات پروژه است .اکثر مشاوران
دیگر نیز مسئولیت های مشابهی از
همین قبیل بر عهده دارند که همگی
این مسئولیت ها در جهت مطابق بودن
پروژه ساخته شده با طرح اصلی است.

در پروژه های درمانی،
آموزشی ،اداری و تجاری
در  5رتبه اول مهندسان
مشاور امریکاقرار داریم

ساختماﻧﻬای سبز چه مزايا و
ويژگی ها و تفاوت هايی بابقيه
ساختماﻧﻬا دارد؟
معماری سبز ،نقش بسزایی در طراحی
ما دارد .یکی از دالیل اصلی فشار و
استرس در قرن بیست و یکم این
تغییرات اخیر اقلیمی است .امروزه این
استرس به صورت مجازی است ،ولی
در آینده نقش قابل لمس و حقیقی
می یابد که باعث تغییرات در هزینه
تولید و مصرف انرژی ،دسترسی به آب،
تغییرات دموكراتیک و ایجاد بحران های
آب و هوایی خواهد شد .استودیوی
یزدانی از تاثیر مستقیمی که مکان و
محیط ساخته شده می تواند در ایجاد
این استرس های محیطی داشته باشد،
آگاه است و با در نظر گیری عواملی
نظیر کارایی طرح ،انطباق با محیط و
رابطه مستقیم سالمت انسان با یک

اکوسیستم گسترده تر ،خط مشی طراحی خود را مشخص می کند.
در اینجا مساله،چگونگی طراحی یک فضا نیست؛ بلکه چگونگی
بازسازی و ایجاد تعادل در سالمت محیط زیست است.
چند مورد نوآوری در طراحی ،اجراء و مصالح و متريال نازک
کاری ارائه فرمائيد؟
در حال حاضر استودیوی یزدانی در حال تحقیق درباره طراحی
پارامتریک پوسته های خارجی است که با بهره گیری از سیستم های
نوین مصالح ،یک معماری واکنشی را تحقق می بخشند.
مدت زمان طراحی و مدت زمان اجراء به طور متوسط چه
نسبتی باهم دارند؟
پاسخ دقیق برای این سوال وجود ندارد .چرا که پروژه های ما
از مساحت  200متر مربع تا 50هزار متر مربع قابل تغییر است.
برحسب مکان ،زمان بندی کارفرما و سازمان های مربوطه ،زمان
طراحی و ساخت کام ً
ال متفاوت است .این تفاوت در زمان طراحی
و ساخت می تواند در بین پروژه های در مقیاس مشابه نیز وجود
داشته باشد.
تعداد کارکنان و درآمد ساليانه و سود حاصله چقدر است؟
تعداد کارکنان استودیو در حدود  10تا  20نفر است .تعداد کل
کارکنان  Cannon Designبه حدود  1000نفر میرسد.
تفاوت زيادی در راندمان کار مهندسين و پرسنل در ايران
وآمريکا وجوددارد ،اين تفاوت ها چگونه ايجاد میشود و چه
انگيزه هایی باعث می شود که راندمان کار باال باشد؟
متاسفانه آشنایی زیادی به طرز کار و راندمان کاری در ایران
ندارم و نمی توانم مقایسه دقیقی بین نحوه کار در ایران و امریکا
داشته باشم.
لطفا کمی درباره موفقيت های شرکت کانن و داليل اين
موفقيت هاصحبت کنید.
ما هم اکنون در حال طراحی و ساخت دو پروژه عظیم
بیمارستانی در کالیفرنیا هستیم :پروژه بیمارستان  Veteranدر
غرب لسآنجلس و بیمارستان  Jacobsدر سان دیاگو .از دیگر
پروژه های موفق میتوان پروژه  GJرا نام برد که از نوآورانه
ترین مراکز تحقیقاتی در کره است .همچنین استودیو یزدانی
با اقدام به طراحی فضاهای نمایشگاهی ،موفقیت های زیادی را
کسب کرد،که نمونه شاخص آن نمایشگاه  Ann Frankدر موزه
 Toleranceلس آنجلس است.
بهترين پروژه هايی که طراحی کرده ايد ،چه پروژه هایی
هستند و چه ويژگی هايی دارد؟
پروژه های زیادی هستند که در سال های اخیر تاثیر زیادی در
موفقیت شرکت داشته اند .برخی پروژه مورد عالقه من عبارتند

از  :ایستگاه متروی Santa Monica
 ، Blvd/ Vermont areساختمان
دادگستری  ، Loyd D.Georgeموسسه
 ، Hauptman Woodwardموسسه
)GVI (Gates Vascular Institute
 ،موزه  Bollywoodو ساختمان شرقی
 Price Centerدر سان دیاگو.

رتبه شما در بين مهندسان مشاور
آمريکا در چه رده ای قرار دارد؟
بستگی به اینکه چه شرکت هایی در
لیست رده بندی قرار دارند ،ما معموالً
در  10رتبه اول جدول قرار داریم .در
رده بندی بر حسب نوع پروژه  ،ما در
پروژه های درمانی ،آموزشی و اداری
تجاری که از تخصص های اصلی شرکت
محسوب می شوند ،در پنج رتبه اول قرار
داریم.
آيا پروژه های شما ازسوی کارفرما
مهندسی ارزش و بازبينی انجام
می شود؟ اگر چنين است ،آيا مهندس
مشاور ديگر يا يک تيم از مهندسين
به انتخاب کارفرما خدمات مهندسی
ارزش را انجام مي دهد؟
ما با همکاری کارفرما  ،پیمانکار و سایر
مهندسین مشاور  ،راهکارهایی برای
کاهش هزینه پروژه ارائه می دهیم و این
همکاری همه جانبه باعث می شود که
اهداف اصلی پروژه در هیچیک از زمینه
ها خدشه دار نشود.
آيا بابت معماری داخلی قرارداد
و حق الزحمه جداگانه ای پرداخت
می شود يا اينکه جزو قرارداد اصلی
است؟
این بستگی به نحوه قرارداد با کارفرما
دارد  .به طور معمول معماری داخلی
جزئی از قرارداد اصلی است؛ ولی هزینه
طراحی مبلمان (چیدمان فضایی) و
تجهیزات به صورت جداگانه در نظر
گرفته می شود.
چه توصيه ایی به مشاوران ايران
داريد؟

حفظ میراث ارزشمند معماری ایران
از ايرانی های موفق در آمريکا چه کسانی را می توانيد نام
ببريد؟
نادر تهرانی -فرشید موسوی -محسن مصطفوی -میشل ساعی
مصالح نوين برای سبک سازی بناهای درمانی يا نماسازی
که به صورت عرف و معمول در مشاور شما مورد استفاده قرار
می گيرد،چيست؟
برحسب ایده های طراحی مصالح متفاوتی برای پروژه های مختلف
در نظر گرفته می شود .مصالحی که معموالً در نماهای خارجی
استفاده می کنیم عبارتند از :نماهای شیشه ای (، )Curtain wall
پنل های فلزی ،سنگ یا بتن های پیش ساخته .در فضاهای
داخلی از پنل های دیواری دکوراتیو یا پنل های چوبی برای
فضاهای عمومی استفاده می کنیم .به طور معمول کف پوش های
یکپارچه  Rubberیا  epoxyبرای بخش بیمار و پزشکان مورد
استفاده قرار می گیرد .در فضاهای اداری برای حفظ آکوستیک
فضا از موکت برای کف و برای حفظ سادگی فضا از درای وال
برای دیوارها استفاده می کنیم.
آيا نظارت بر اجرای طرح های مشاور از ابتدا در قرارداد
ديده می شوديا به صورت جداگانه بسته می شود؟
این نیز بستگی به نحوه قرارداد با کارفرما دارد .این خدمات می
تواند یا جزء قرارداد اصلی باشد یا قرارداد جداگانه ای برای آن
در نظر گرفته شود.
حق الزحمه مشاور در صورت نظارت بر اجرای کار بر اساس
متر مربع زيربنا يا هزينه ساخت چقدر است؟
معموال این خدمات حدود  25تا  35درصد هزینه طراحی
است.
ادامه درصفحه 84
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مقایسه تعرفه حق الزحمه مشاوران پروژه های
درمانی درکشورهای مختلف ونیز درایران

مصائب ارزشگذاری
حق الزحمه مهندسان مشاور !
تالیف و گردآوری  :مهندس آرتاربیعی
حق الزحمه مهندسان مشاور پروژه های عمرانی به ویژه پروژه های
درمانی ،این روزها به یکی از مهمترین دغدغه های
مدیریتی شرکت های مهندسین مشاور تبدیل شده است .از
سویی این شرکت ها ،رقم های ناچیزی بابت ارائه خدمات
نظارتی خود از کارفرمایان دریافت می کنند و از سوی دیگر،
نمی توانند با پرداخت حق الزحمه های اندک ،کارکنان و
مهندسان متخصص و با تجربه خود را حفظ کنند.
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این تناقض ،نقطه آغازی است بر
واکاوی مساله حق الزحمه مهندسان
مشاور بر اساس تعرفه های داخلی
و نمونه های خارجی .نتایج بررسی
شرکت مهندسین مشاور لیمان در باب
وضعیت حق الزحمه مهندسان مشاور
را پیش رو دارید:
خدمات مشاوره دوره ساخت و تحویل
(نظارت کارگاهی و نظارت عالیه) در
پروژه های درمانی به ویژه به دلیل
لزوم سرویس دهی مراکز درمانی به
هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و بالیایِ
طبیعی مانند زلزله اهمیت ویژه ای
دارد .معموالً بناهای درمانی پس از
بروز حوادث غیر مترقبه ،عالوه بر ارائه
خدمات به مصدومین و مجروحین
باید پایگاهی برای مدیریت بحران نیز
باشند.
بخش عمده ای از خدمات دوره ساخت و
تحویل از جمله نظارت کارگاهی و عالیه
درپروژه های درمانی ،عموماً بر پایه
تخصص ،مهارت و تجربه کارشناسان
کارآمد استوار است که براساس میزان
توانمندی و ارزشگذاری خدمات حرفه
ای محک زده می شود.
تعرفه حق الزحمه خدمات نظارت
کارگاهی که هر ساله براساس ضوابط
و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی
و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
اعالم می شود ،مبنای پرداخت حقوق
و مزایای تیم نظارت کارگاهی مستقر
در پروژه برای شرکت های مهندسان
مشاور است .اما این تعرفه به دلیل
پیچیدگی تخصص به کار گرفته شده از
سوی مهندسین مشاور در پروژه های
درمانی ،بسیار نامناسب ارزیابی می
شود .از سوی دیگر ،حق الزحمه های
مهندسان مشاور متناسب با کارآیی،
ارزش و نقش نیروهای مجرب شاغل
در پروژه های درمانی به طور ساالنه
و همگام با سیر صعودی تورم افزایش
نمی یابد و بنا به همین دالیل ،باعث
جداشدن نیروهای مجرب شاغل
ازشرکت های مهندسین مشاور وحتی
فروپاشی تدریجی این شرکت ها می

شود و از همه مهمتر ،کیفیت اجرای
طرح های احداث مراکز درمانی را
کاهش می دهد.
در چنین شرایطی است که این سوال
جدی مطرح می شود :آیا از اهمیت
نظارت بر طرح های عمرانی درمانی
در سطح ملی کاسته شده است یا
با اعمال سیاستهای شتابزده ازسوی
برخی مسئولین و بی توجهی به ارقام
و آمار واقعی ،دستمزدهای مهندسین
متخصص در این حرفه کاهش یافته
است؟ البته در هر دو مورد تبعات
کتمان واقعیت اندک بودن دستمزد
مهندسان مشاور  ،چیزی جز نزول
دائمی کیفیت خدمات نظارتی و
عدم بهره گیری از نیروهای کارآمد و
متخصص نیست .درواقع این وضعیت
منجر به از بین رفتن انگیزه در
انجام نظارت دقیق و منطبق با
مشخصات فنی بر پروژه های در
دست اجرا خواهد شد و در نهایت
عالوه بر اتالف سرمایه های
ملی ،احتمال رخداد خسارات
مطرح
ناپذیررا
جبران
خواهدکرد.
دستورالعمل های ابالغی حق
الزحمه های مشاوران براساس
ضوابط معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی از نوع گروه 2
مطابق با بند  2ماده  7آئین نامه
استانداردهای اجرایی طرح های
عمرانی است .این بدان معنی
است که حسب مورد ،کارفرمایان
می توانند به تشخیص خود مفاد
دستورالعمل یا ضوابط و معیارهای
آن را با توجه به ویژگی کار مورد
نظر و در حد قابل قبولی که در
دستورالعمل تعیین شده است،
تغییر دهندو آن را با شرایط
خاص کارمنطبق نمایند( .تصویر
شماره ) 1
این امر ،نیاز مبرم به بازنگری و
اصالح بخشنامه ها به ویژه بخشنامه
های مرتبط با حفظ کیفیت بناهای
احداثی و امکان پذیری تداوم

خدمات مشاور در آنها را  -به ویژه برای پروژه های دارای اهمیت
زیاد مانند مراکز درمانی  -بیش از پیش نمایان می کند .همچنین
برای کارفرمایان متعهد و مسئولیت پذیر ،لزوم تغییر در مبنای این
گونه بخشنامه ها را  -حداقل با وضع ضوابط و آئین نامه های داخلی
دستگاه های اجرایی و منطبق با واقعیتها  -اجتناب ناپذیر می کند.

دستورالعمل تعرفه وزارت راه وشهرسازی

وزارت راه و شهرسازی  ،حداکثر  5درصد از اعتبارات تخصیص
یافته به طرح ها و پروژه های در دست اجرا را طبق نامه شماره
 6448/100/02مورخ  17دی ماه ( 1391تصویر شماره  ) 2بابت
پرداخت هزینه های مربوط به مباحث طراحی و نظارت توسط
مهندسین مشاور در پروژه های سازمان مجری ساختمان ها و
تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی که اغلب بناهای
درمانی هستند ،در طرح های عمرانی منظور کرده است.
از این رو ،با توجه به ضوابط در نظر گرفته شده ،شرکت

حق الزحمه های
مهندسانمشاورمتناسب
با کارآیی ،ارزش و نقش
نیروهای مجرب شاغل در
پروژه های درمانی به طور
ساالنه و همگام با سیر
صعودی تورم افزایش نمی
یابد و بنا به همین دالیل،
باعثجداشدننیروهای
مجرب شاغل ازشرکت های
مهندسینمشاوروحتی
فروپاشیتدریجیاین
شرکت ها می شود و از همه
مهمتر،کیفیتاجرایطرح
های احداث مراکز درمانی را
کاهش می دهد

)تصویر شماره (1
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های مهندسان مشاور می بایست برای پرداخت حقوق تیم متخصص نظارت کارگاهی ،چندین برابر
مبالغ دریافتی هزینه کنند.

جدول شماره  - 4مقایسه حق الزحمه ماهانه عوامل نظارت کارگاهی طبق بخشنامه
شهرداری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رییس جمهور در سال 1392

تبعات کتمان واقعیت
اندک بودن دستمزد
مهندسان مشاور  ،چیزی
جز نزول دائمی کیفیت
خدمات نظارتی و عدم
بهره گیری از نیروهای
کارآمد و متخصص نیست

جدول مقایسه درآمد ساالنه مهندسان مشاور معمار شاغل در  100شرکت مشاور برتر جهان در سال 2013

)تصویر شماره (2

دستورالعمل تعرفه شهرداری تهران

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران نیز با استناد به دستورالعمل
شماره  70/1539104مورخ  28اسفند ماه ( 1391تصویر شماره
 ) 3شورای عالی فنی شهرداری تهران ،میزان حق الزحمه نظارت
کارگاهی مهندسان مشاور در پروژه های وابسته به شهرداری را
با وضع ضوابط داخلی شهرداری تعیین و دستمزدها را به واقعیت
نزدیک کرده و مبنای پرداخت حقوق تیم نظارت کارگاهی قرار
داده است ،به گونه ای که به طور قطع ،نیروهای متخصص در این
شرایط بهره وری باالتری خواهند داشت.
اساس این دستورالعمل ،پرداخت  1/5برابر حداقل دستمزد نیروی
انسانی مصوب وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی با احتساب ضریب
سابقه کار به عالوه مدت زمان تحصیل در نظر گرفته شده است.

درآمد

رتبه

نام شرکت

کشور

تعداد
مهندسان شاغل

(حق الزحمه ارایه خدمت)

درآمد سرانه
به میلیون دالرآمریکا

درآمد سرانه
به میلیون ریال

1

Aecom

ایاالت متحده آمریکا

1370

Over 400

0.29

8700

2

Gensler

ایاالت متحده آمریکا

به میلیون دالر

1346

Over 400

0.30

9000

3

IBI Group

کانادا

1129

160-169

0.15

4500

4

Nikken Sekki

ژاپن

1109

Over 400

0.36

10800

5

Aedas

چین/بریتانیا

1078

200-209

0.19

5700

6

Perkins+Will

ایاالت متحده آمریکا

771

220-229

0.29

8700

7

DP Architects

سنگاپور

726

70-79

0.10

3000

8

HOK

ایاالت متحده آمریکا

715

240-249

0.34

10200

9

Samoo Architects & Engineers

کره جنوبی

712

250-259

0.36

10800

10

Forest & Partners

بریتانیا

646

200-209

0.32

1600

رتبه

درآمد

تعداد
مهندسان شاغل

(حق الزحمه ارایه خدمت)

درآمد سرانه
به میلیون دالرآمریکا

درآمد سرانه
به میلیون ریال

10-19

0.13

3900

5-9

0.06

1800

0.23

6900

0.06

1800

0.24

7200
7200
8700

نام شرکت

کشور

91

Aukett Fitzory Robinson

بریتانیا

114

92

Palafox Associates

فیلیپین

112

93

Hames Sharley

استرالیا

110

20-29

94

Morphogenesis

هند

110

5-9

95

AIA Architects

فرانسه

104

20-29

96

Thomson Adett Architects

استرالیا

103

20-29

0.24

97

3DReid

بریتانیا

100

20-29

0.29

به میلیون دالر

08

UN Studio

هلند

100

10-19

0.15

4500

99

10 Design

بریتانیا/هنگ کنگ

96

20-29

0.26

7800

100

Diamond Schmitt Architects

کانادا

96

20-29

0.26

7800

با توجه به ضوابط در
نظرگرفتهشده،شرکت
هایمهندسانمشاور
می بایست برای پرداخت
حقوقتیممتخصصنظارت
کارگاهی،چندینبرابرمبالغ
دریافتیهزینهکنند
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یادواره مهندس
بهروز احمدی؛

آمیزه خالقیت
و نگاه انسانی
به معماری
مهندسان مشاورليمان
افتخار همكاري با ايشان را
در پروژه بيمارستان چشم
پزشكي نگاه داشتند.

در طول 42
سال کار حرفه
ای مهندس بهروز
احمدی ،حدود 90
پروژه ساخته شده
از او برجای مانده
که به آثاری نمادین
و بهیادماندنی برای
ایرانیان بدل شده
است
او در آثارش با
المانهای سنتی کار
میکرد .طرح برج
آرمیتاژ در خیابان
بخارست تهران را
با الهام از پستخانه
سابق ایران و
ساختمان مجتمع
ادارات بم را با الهام
از ساختمانهای
ارگ بم طراحی کرد

ساختمان های اداری بم

کلینیکچشمپزشکینور

موزه قرآن

در طول  42ســال کار حرفه ای مهندس بهروز احمدی ،حدود
 90پروژه ســاخته شــده از او برجای مانده که بــه آثاری نمادین و
بهیادماندنی برای ایرانیان بدل شده است
بــا یادآوری نام بهروز احمدی ،بــی درنگ بی پیرایگی ،صداقت و
منش انســانی در ذهن تداعی می شود .دوستانی که از نزدیک با او
کار کرده بودند یا او را از دوران تحصیل به خاطر می آورند ،از آرامش
شخصیت و سکوت پرمتانتش می گویند.
بهــروز احمدی در آبان ماه  1325در تهران به دنیا آمد .تحصیالتش
را در دبیرســتان البرز به اتمام رساند و در ســال  1344وارد دانشکده
هنرهای زیبا (آتلیه ســیحون) شد و ســال  1353از آن دانشکده فارغ
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موزه بزرگ زاهدان

نمای ساختمان مجلس شورای اسالمی

التحصیل شد .شــش ماه کسب تجربه در
بزرگ ترین دفتر مهندسان مشاور آن زمان
یعنی دفترعبدالعزیز فرمانفرماییان ،بعد از آن
همکاری با دفتر « امانت -ایرانپور» و در ادامه
تأسیس دفتر اوربیس با دوستان و همکاران
پیشین ،مجموعه فعالیت های حرفه ای او در
عرصه معماری پیش از انقالب است.
با ادغام دفتر «اوربیس» و دفتر « مشاوره
معماری» در سال  ،1360مهندسان مشاور
شارستان شــکل گرفت که بســیاری از

پروژه های بزرگ او در این شرکت مشاور
طراحی و ساخته شــد .بهروز احمدی از
ابتدا به عنوان عضو هیــأت مدیره ،مدیر
بخش طراحی و در سال  1388به عنوان
مدیرعامل این شرکت فعالیت داشت.
در طول  42ســال کار حرفه ای حدود
 90پروژه ســاخته شده از او برجای مانده
که به آثاری نمادیــن و بهیادماندنی برای
ایرانیان بدل شده است.مهمترین این پروژه
ها عبارتند از:
فروشگاه کوروش  ، 1350سازمان مرکزی
دانشگاه شــیراز  ،1370کتابخانه دانشکده
مهندسی دانشگاه شــیراز ،1370مجتمع
پردیس شمال  ،1372ساختمان برج اداری
بخارســت ( برج آرمیتا)  ،1373ساختمان
آبکــوه  ،1373موزه قرآن ( فرهنگســرای
نگارستان)  ،1377نمای ساختمان مجلس
شــورای  ،1380ساختمان ســفارت ایران
در اســترالیا ،1380انســتیتو علوم تغذیه
ایران ،1381بیمارستان چشم پزشکی نور
 ،1385مجموعه ســاختمان هــای اداری
شهرستان بم ،1385ساختمان سرپرستی
بانک مسکن اراک ،1387موزه بزرگ زاهدان
 1388بیمارستان چشم پزشکی نگاه،1388
ســاختمان اداری گاز پارس جنوبی،1391
برج اداری برزیل(در حال ســاخت) ،سالن
ورزشی سرپوشــیده  6000نفری ساری(در
حال ساخت)،و در نهایت طرح مرمت میدان
شهید بهشتی( میدان ایپک) تبریز که در آن
فرش سنگ به مســاحت  1220متر مربع
ساخته شده است.
مهندسان مشاور لیمان افتخارهمکاری با
ایشان رادرپروژه بیمارستان چشم پزشکی
نگاه داشتند.
او در آثــارش با المانهای ســنتی کار
میکرد .طــرح برج آرمیتــاژ در خیابان
بخارســت تهران را با الهام از پســتخانه
سابق ایران و ســاختمان مجتمع ادارات
بم را بــا الهام از ســاختمانهای ارگ بم
طراحی کرد .احمدی خود در مورد سبک
معمــاریاش گفته بــود «:از دیدگاه من،
معمار در طول زندگی از محیط اطراف و
وسایط ارتباط جمعی و نشریات و تحوالت
الگوهای زندگی ،ناخودآگاه و گاه به اختیار،
تأثیر میپذیرد و معمــاری موفق فارغ از

ســبکهای معماری باید با نیازهای روز اجتماع منطبق باشد؛ ولی
در محیطی که تمام ضوابط فنی و روابط اجتماعی و الگوهای زیست
در حال تحول است ،پیروی از یک تفکر معماری (هرچند در جوامع
شکلیافته به طور جدی مطرح شود) ،نمیتواند لزوماً نتایج مطلوب
در پی داشته باشد».
مهنــدس احمــدی در کارگاه «فوت و فــن در معماری معاصر»
گفته بود « :از نظر من،طراحی معماری در صورتی منجر به خلق اثر
معماری معتبر خواهد شد که معمار هنرمند و با تجربه ای در این امر
دخالت داشــته باشد .شناخت مصالح ،محیط و اطالع از مهارتهای
فنی قابل دسترس ،آشنایی با فرهنگ جامعه و شناخت هوشمندانه
محل و موقعیت استقرار یک اثر معماری ،مسلماً تأثیر قابل توجهی در
نتیجه کار معمار خواهد داشت».
آقــای مهندس ایمانی نیز درباره شــخصیت حرفــه ای او گفته
اســت«:ویژگی کار بهروز احمدی ،خلق معماریهای مدرن با حس
ایرانی بود .مثــ ً
ا برج آرمیتاژ در خیابان بخارســت ،از جمله اولین
ساختمانهای بلندمرتبه ایران و اثر او است .گنبدی که باالی این برج
قرار دارد ،گنبد یکی از بناهای تاریخی و نماد تهران یعنی پستخانه
واقع در میدان توپخانه بوده است.
افزون بر طراحی و ســاخت پروژه های مهــم معماری ،پنج دوره
عضویت در هیئت مدیره انجمن صنفی مهندســان مشاور معمار و
شهرســاز ،مدرس رشته معماری دانشــگاه آزاد اسالمی ،قضاوت در
چندین مسابقه بزرگ معماری کشــور ،عضویت در شورای مباحث
مقررات ملی ساختمان از خدمات ارزنده بهروز احمدی است.
این معمار پیشکسوت در نهایت در صبح روز چهارشنبه  ۱۵شهریور
ماه 1391در سن  ۶۶سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت .پیکر این
معمارخالق صبح روز  ۱۶شــهریور  ،۱۳۹۱از مقابل دفتر مهندسین
مشاور شارستان تشییع و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
مسئوليت ها:
همكاری با مهندســين مشــاور امانت و همكاران ـ عبدالعزيز
فرمانفرمايان1347ـ1352
كارشناس و مدير پروژه ـ بنياد فرهنگ و هنر ايران 1358ـ1353
مدير مسئول پروژه در موسسه اوربيس 1360ـ1353
مدير گروه معماری در مهندسين مشاور شارستان 1360
رئيس هيئت مديره مهندسين مشاور شارستان 1388ـ1360
مدير عامل شركت مهندسين مشاور شارستان از -1388
مدرس معماری دانشگاه آزاد اسالمي.
عضو هيئت مديره انجمن صنفی مهندســان مشــاور معمار و
شهرساز
عضو كميته تخصصی مبحث پانزدهم (مقررات ملی ساختمان)
عضو شورای هدايت فنی چند پروژه ملی (كتابخانه ملی ايران.
فرهنگستان های جمهوری اسالمی ايران .مجلس شورا)

مهندس احمدی در
کارگاه «فوت و فن
در معماری معاصر»
گفته بود « :از نظر
من،طراحی معماری
در صورتی منجر
به خلق اثر معماری
معتبر خواهد شد
که معمار هنرمند و
با تجربه ای در این
امر دخالت داشته
باشد .شناخت
مصالح ،محیط و
اطالع از مهارتهای
فنی قابل دسترس،
آشنایی با فرهنگ
جامعه و شناخت
هوشمندانه محل
و موقعیت استقرار
یک اثر معماری،
مسلم ًا تأثیر قابل
توجهی در نتیجه
کار معمار خواهد
داشت
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ویژگی ها و عوامل موثر
در طراحی بخش ها و
بیمارستانهایکودکان

بیمارستان کودکان ؛
اینجا خانه دوم
کودک است

ترجمه :نرگس بوذری
در اولویت قرار گرفتن نیازهای کودکان
در جامعه معاصر امریکا ،برخاسته از اندیشه
های مطرح در ســال هــای میانی قرن
نوزدهم و مبتنی بر آن اســت که ،کمک
به بهبود رفاه اجتماعی ،آموزش و بهداشت
کودکان ،منافعی را برای کل جامعه ،در پی
خواهد داشت.
ایــن ایده در آمیزش با دســتاوردهای
نوین علم پزشــکی ،منجر به پیشــرفت
مراقبت های تخصصی اطفال و اختصاص
بیمارســتان های ویژه ای به کودکان شد.
بــه مرور زمان و همراه بــا آموزش دیدن
پزشــکان در رشته تخصصی طب اطفال،
امکانات این بیمارســتان ها نیز به لحاظ
کمــی ،پیچیدگی و اثر بخشــی ،رشــد
بیشتری پیدا کرد.
بیمارستان در بیمارستان
طبق آمار انجمن بیمارستان های امریکا،
در حــال حاضر حدود  250بیمارســتان
کودکان در ایاالت متحده دایر اســت که
این تعداد ،شامل  45بیمارستان مستقل
مراقبت های حاد 40 ،مرکز توانبخشــی
شماره چهارم نشریه داخلی مهندسین مشاورلیمان
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نتایج پژوهش های پایه و بالینی در حوزه طب اطفال ،عملیاتی شده
است.
به عنوان مهم ترین ویژگی ،در بیمارستان های کودکان به نیازهای
روانی کودکان بســتری نیز به اندازه نیازهای پزشکی آنان توجه می
شــود .بیماران در گروه های سنی مختلف ،از دوره نوزادی گرفته تا
بلوغ ،با وجود نیازهای متفاوت شناختی و رشد ذهنی ،در مقایسه با
بزرگساالن دارای نقاط اشتراک بیشتری هستند.
تعامل بیمار
بســتری شــدن یک کودک در بیمارســتان ،تجربــه خاصی در
زندگی اوســت .رابطــه او با کادر درمانی و محیط بیمارســتان می
تواند موجــب تقویت اقدامات درمانی شــود یا برعکــس ،با ایجاد
اســترس بیش از حد ،مشکالتی را در این مسیر ایجاد کند .روال کار
در  50ســال گذشته این بوده که کودک بســتری را برای دریافت
خدمات درمانی ،از خانواده و دوســتانش جدا می کردند .امروزه ،در
بیمارستان های کودکان ،با اذعان به نقش مرکزی خانواده در زندگی
بیمار ،شــیوه هــای مراقبتی “خانواده محور” مورد اســتفاده قرار
می گیــرد و در طراحی امکانات ،از حضور و مشــارکت خانواده ها
حمایت می شود.
عناصر کلیدی طرح
عناصر کلیدی در طراحی بیمارستان های کودکان را می توان به
دو گروه عمده تقســیم کرد :فضای محیطی مراقبت های درمانی و
محوطه زندگی کودک
و مراقبت های نقاهتی و  50بیمارســتان
مستقل کودکان روانی است .بقیه ،مراکز
ویژه اطفال هستند که داخل مراکز درمانی
بزرگ تری قرار گرفته اند .دســته اخیر،
خدمات درمانی خود را بدون داشتن مجوز
و بودجه جداگانه  ،به کودکان بستری ارایه
می دهند .این ها بیمارستان هایی در دل
بیمارستان های دیگر هستند که خطوط
خدماتی شــان با بیمارستان مادر ،در هم
آمیخته شده اســت .گرچه می توانند به
منابع غنی مالی ،برنامه ریزی و تکنولوژی
بیمارستان مادر خود دست پیدا کنند ،در
قیاس با بیمارستان های مشابه که مستقل
هستند ،خدمات شان نمود چندانی ندارد و
به سختی می توانند به بورس های دولتی
دست پیدا کنند.
بعضــی از این مراکز ،تنهــا چند واحد
بســتری ســاده در یک یا چند طبقه از
یک بیمارســتان اصلی هستند .در حالی
که ،ســایرین ممکن است دارای چندین

محوطه ورودی جداگانه ،ســالن و آسانسور باشند که به آنها هویت
متمایزتری می بخشد.
بیمارستان های مســتقل کودکان ،حضور اجتماعی پررنگ تری
دارند و می توانند حمایت ها و کمک های نیکوکارانه را به خود جلب
کنند .این امر ،در دنیایی که با مشکل بازگشت هزینه رو به روست،
از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.
در سالیان اخیر ،آمار پذیرش کودکان در تمام بیمارستان ها پایین
آمده ،به جز بیمارستان های کودکان که افزایش پذیرش داشته اند.
هم زمان ،بیمارستان های مراقبت های حاد برای ترخیص کودکان
و خالــی کردن تخت های خود تحت فشــار بــوده اند تا بتوانند
تخت های بیشتری را به بزرگساالن که بازگشت هزینه باالتری دارند،
اختصاص دهند .از همین روست که کم تر بیمارستان مراقبت های
حادی را می توان یافت که تخت های خود را به کودکان اختصاص
داده باشد .در نتیجه ،کودکان بد حال تر که نیازمند دریافت خدمات
تخصصی هستند ،جذب بیمارستان های اطفال شده اند.
طبق آمار انجمن ملی بیمارستان های کودکان و موسسات تابعه
1
آمریکا( ، )NACHRIدر یک بازه زمانی  5ساله ،پذیرش بیمارستان
های کودکان ،رشــد  10/5درصدی داشته و هرچند این بیمارستان
هــا تنها  3درصد کل بیمارســتان ها را تشــکیل می دهند30 ،
درصد خدمات بســتری  ،از طریق آنها به کودکان ارایه می شــود.
1-NACHRI National Association of Children s Hospitals and Related Institutions
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میزان توسعه و گسترش اقدامات ابتکاری
در بیمارستان های کودکان امریکا ،بازتاب
الگوهای پذیرش در سالیان اخیر می باشد.
ویژگی های حیاتی
در یک بیمارستان کودکان ،می بایست
شماری از عوامل حیاتی با هم جمع شوند
تــا حاصــل کار ،منجر به ارایــه خدمات
با کیفیت باال شــود .از آنجا که رده های
مختلف تخصص اطفال در این گونه مراکز،
در کنار هم قرار می گیرند ،این افراد اقدام
بــه ارایه منابع تخصصی مــورد نیاز برای
رویارویی با شرایط جاری ،پیچیده و مزمن
نموده اند.
شــمار باالی بیماران ،موجب دستیابی
به تجهیزات پزشکی اطفال و هم چنین،
تجویزها و اقدامات درمانی متناسب با سن
بیماران شده اســت .هم چنین ،به دلیل
ارتباط اکثر بیمارســتان های کودکان با
دانشکده های پزشکی ،در این گونه مراکز،

فضای محیطی مراقبت های درمانی
گرچه بیمارستان های کودکان در تمایل به دسته بندی بیماران
بر اساس سن ،بیماری یا خدمات تحت تخصصی ممکن است تفاوت
هایی با هم داشته باشند ،اســتاندارد ساختمان های جدید ،احداث
اتاق های خصوصی با امکانات اقامتی برای بیمار و همراهان اوســت.
مســاحت این اتاق ها به طور متوســط  27-30متــر مربع و دارای
سرویس بهداشتی هستند .عالوه بر حمایت از مراقبت های «خانواده
محور» و انطباق با «قانون پاسخ گویی و انعطاف پذیری بیمه درمانی(
 »2)HIPAAاین اقدام موجب کاهش عفونت های بیمارستانی شده
و ازضرورت دسته بندی بیماران می کاهد .امکانات اتاق های بیماران
شامل کمدهای بزرگ ،یخچال کوچک ،تجهیزات کامپیوتر /اینترنت
و چراغ مطالعه در محوطه خواب و لوازم بهداشــتی در حمام است.
بیشتر خانواده ها برای فضاهایی که به آنان امکان نزدیکی بیشتر به
کودک بیمارشــان را بدهد یا مجاورت با تفریح گاه هایی که بتوانند
در آن ،بــا خانواده های دیگر مالقات کنند یا اوقات فراغت شــان را
بگذرانند ،اعالم نیاز کرده اند.
یک سوئیت با هال ،آشــپزخانه ،اتاق های خواب و رختشویخانه
انتخاب های بیشتری را در اختیار خانواده ها ،مخصوصا خانواده هایی
که از سالمت الزم برخوردار نیستند ،قرار می دهد .با کوتاه شدن طول
مدت بستری و ترخیص سریع تر کودکان ،الزم است اتاق های موقت

طبق آمار انجمن ملی
بیمارستان های کودکان
و موسسات تابعه
آمریکا(،1)NACHRI
در یک بازه زمانی
 5ساله ،پذیرش
بیمارستان های
کودکان ،رشد 10/5
درصدی داشته و
هرچند این بیمارستان
ها تنها  3درصد کل
بیمارستان ها را تشکیل
می دهند 30 ،درصد
خدمات بستری  ،از
طریق آنها به کودکان
ارایه می شود

2- HIPAA Health Insurance Portability and Accountability Act
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دارند ،در کنار تختخواب ،به فضای بیشتری برای قرار دادن تجهیزات
پزشکی متعدد ،نیاز است .با محدود کردن پذیرش بیماران می توان
به فضای قابل قبولی برای کنترل محیطی و محدوده حریم شخصی
دست یافت.
در محوطه بخش جراحی و اتاق عمل ،که بیمار و خانواده او نگران
داروی بیهوشــی و اقدامات درمانی هســتند ،اگر بتوان قبل و بعد از
عمل ،طی مراحل آماده ســازی و ریــکاوری ،آنها را در کنار هم نگه
داشت ،از شدت اضطراب و نگرانی شان کاسته خواهد شد .در بعضی
از بیمارســتان های کودکان ،اتاق های ویــژه ای وجود دارد که پدر
و مادرها می توانند تا لحظه ای که کودک شــان بیهوش شده و به
خواب می رود ،در کنارش بمانند و در بعضی بیمارستان های دیگر،
به آنها اجازه داده می شود که برای تشویق و قوت قلب کودک شان
تا هنگام بیهوشــی در اتاق عمل حضور داشته باشند .به هرحال ،در
تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی جدید ،خانواده ها تا قبل از بیهوش
شدن کودک در محوطه جراحی حضور دارند.
در طراحــی بخش مراقبت های اورژانس کودکان ،مهم اســت به
خاطر داشته باشیم که در اتاق های انتظار ،اتاق های معاینه ،اتاق های
عمل و راهروها می بایست به شکل سخاوتمندانه ای ،فضای مناسب
برای جا دادن خواهر و برادرها ،کالســکه ها ،ســاک ها و کیف های
دســتی مورد نیاز برای عیادت سرپایی( غیر بستری) پدر و مادرها از
کودک شان ،در نظر گرفته شود.

امروزه ،در
بیمارستان های
کودکان ،با اذعان
به نقش مرکزی
خانواده در زندگی
بیمار ،شیوه های
مراقبتی “خانواده
محور” مورد استفاده
قرار می گیرد و در
طراحی امکانات ،از
حضور و مشارکت
خانواده ها
حمایت می شود

محوطه زندگی کودک
ویژگی منحصر به فرد بیمارســتان های کودکان « ،برنامه زندگی
کودک» است .کارکنان و مجریان این طرح ،موظف به حمایت از پدر
و مادرها در بیمارستان با انجام فعالیت های مناسب سن کودک آنها
از قبیل آموزش ،بازی و سرگرمی هستند.
محوطه بازی برای کودکان نوپا ،مدرسه ای ها و نوجوانان به صورت
مطلوب ،نزدیک اتاق خواب پدر و مادرهاست .رختخواب ها و گازهای
درمانی به گونه ای مرتب می شــوند که بیشتر بیماران بتوانند برای
معاشــرت  ،بازی و ســرگرمی در این مناطق بدون درد ،از اتاق خود
خارج شوند.
تفریح گاه نوجوانان ،مکانی است که می توانند در آن دور هم جمع
شوند و به فعالیت های فردی و گروهی خود بپردازند .امکانات رفاهی
برای کودکان غالبا شامل کالس درس برای ادامه تحصیل آن گروه از
کودکانی است که مدت طوالنی تری بستری شده اند.
خانواده ها هم از آموزش الزم برای درک شرایط و بیماری کودک
خود برخوردار می شوند .در یک بیمارستان کودکان الزم است عالوه
بر کیوســک های اینترنت ،یک مرکز اطالع رسانی مناسب خانواده
وجود داشــته باشــد که هم مجهز به منابع چاپی باشد و هم منابع
اینترنتی!
طراحی پاسخگو
بیمارستان های کودکان همانند سایر بیمارستان ها با موضوعاتی
مانند انعطاف پذیری ،کارآمــدی عملیاتی ،امنیت بیمار ،تکنولوژی
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ارزان قیمت تری در نظر گرفته شــوند تا
والدین بتوانند با راحتی بیشتر و به دور از
مراقبت های سفت و سخت پرستاری ،از
کودک شان نگه داری کند.
در طراحــی یک اتاق کامال شــخصی،
می بایســت نیاز های اجتماعی بیمارانی
که خانواده همراه شــان نیست و عیادت
کنندگان دائمی ندارند نیز ،در نظر گرفته
شــود .به عنوان مثال ،می توان اتاق های
خصوصی را با کمــک در های بزرگی که
بین آنها باز می شوند  ،به هم مرتبط کرد.
هرچند درآغاز ،بخش های مراقبت های
ویژه نوزادان( )NICUبه صورت سالن های
بزرگ اداره می شــد ،امروزه ،حتی در این
مکان ها هم ،جایی برای خانواده ها در نظر
گرفته شده است .شواهد اخیر نشان داده
که با کنترل نور و صدا ی محیط می توان
از تاثیر منفی این عوامل بر رشــد نوزادان
نارس کاست .به این جهت ،در حال حاضر،
در  NICUها ،گرایش به ســوی اتاق های
خصوصی اســت تا ضمــن رعایت حریم
خصوصی خانواده ها ،امکان تعامل بیشتر
با سایر بیماران نیز فراهم شود.
استاندارد پیشــنهادی برای هر فضای
مراقبــت از نوزاد ،بــدون در نظر گرفتن
راهرو ها و  ...حداقل  11متر مربع است .در
بعضی از بیمارستان ها ،برای خواب والدین
نیز ،جایی در ایــن اتاق ها در نظر گرفته
شده اســت .با وجود این ،شــواهد نشان
میدهدکهبستریشدندرچنیناتاقهایی
ممکن است موجب از دست رفتن تعامل
خانواده ها با هم و کم شدن حمایت شان
از یکدیگر شود.
از سوی دیگر ،با وجودی که اجرای طرح
اتاق خصوصی  NICUبه نظر دشــوارتر از
طرح سنتی آن می آید ،بیشتر پرستاران
برای ارایه خدمات بهتــر ،مایل به کار در
چنین فضایی هســتند .حتی در مواردی
که تدارک اتاق هــای خصوصی به دلیل
محدودیت جا و امکانات مالی امکان پذیر
نبوده هم به هر قسمت ایزوله ،فضای بزرگ
تری اختصاص داده اند.
در حال حاضر ،نوزادان از مرحله نارس
بودن زودترعبــور و بهبود پیدا می کنند
اما به دلیل مشــکالت پزشکی حادی که

جدید و نگهداری و استخدام نیروی کار رو
به رو هستند .عالوه بر این ها ،موضوعات
منحصر به فردی در حوزه کودکان وجود
دارد که شامل موارد زیر است:
مضمون
همــان گونه که توضیح داده شــد ،در
بیمارستان ها ی کودکان ،بیشتر بیماران ،
هنوز به سن مدرسه رفتن نرسیده اند .بنابر
این ،در طراحی بیمارستان ،خلق مضمون
مناســب کودکان نوپا و پیش دبســتانی،
بیشتر مورد توجه اســت .هرچند باید به
خاطر داشت که شمار زیادی از بیماران در
اواسط یا اواخر دوره نوجوانی بوده و برخی
از افراد بالغ کم سن و سال نیز دوره درمان
خود را در این گونه بیمارســتان ها ادامه
می دهند .عالوه بر ایــن ،پدر و مادرها و
کارکنان بیمارستان نیز هر روز در همین
فضا به سر می برند.
یک مفهوم معماری و طراحی داخلی،
زمانی به کار گرفته شده و مورد استقبال
جهانی قرار می گیرد که بیشتر از کودکانه
بودن ،دوستدار کودک باشد تا بتواند منبع
غنی از محتوا و معنا را به تمامی مخاطبان،
ارائه دهد! به عنــوان مثال ،در پروژه های
اخير بیمارســتان کــودکان ،تکنولوژی،
شعر و ادبیات اقلیمی معطوف به طبیعت
می شــود تا زمینه الزم برای ســرگرمی،
لذت ،آموزش ،تفکر و در نهایت ،منحرف
شدن ذهن بیمار و خانواده اش از موضوع
بیماری فراهم شود.
تصویر و قضاوت
وقتی کودک را به بیمارستان می آورند،
ممکن اســت نگرانی و اضطرابش به اوج
برســد .در وضعیت مطلوب ،ســاختمان
بیمارستان باید بتواند این مفهوم را به او
منتقل کند که «اینجا یک مکان خاص و
متفاوت با هر مــکان دیگر برای کودکان
است!» نمای بیرونی بنا  ،باید پرده پیش
داوری را از جلوی چشمانش بردارد و رعب
و وحشــت را در او کاهــش دهد .ورودی
ساختمان نیز همیشه باید راحت و مناسب
و تا حد ممکن ،جالب و جذاب باشد .حال
و هوای داخل بنا هم می بایست احساس

نظم و آشنایی ،همراه با شگفتی و گیرایی را القا کند.
محوطه سازی و هنر
محوطه ســازی و خلق آثار هنری معموال به طور مســتقل از
هم ،شــکل می گیرنــد .در حالی که ،یــک کار تلفیقی می تواند
ضمن تقویت مفهوم طراحی ،به هر دوی آنها قدرت و اثر گذاری
بیشتری ببخشد! به عنوان مثال ،محوطه سازی می تواند موقعیت
مناســبی را برای جا دادن آثار ظریــف هنری فراهم کند یا حتی
خود تبدیل به یک اثر هنری شود .تاثیر بصری محوطه سازی در
فضای بیمارســتان کودکان از ماهیت صمیمی یک باغ شفابخش
گرفته تا ویژگی های عمومی یک فضای هنری در محوطه بیرونی

بیمارستان متغیر است.
فضاهای بیرونی مرتبط با توانبخشی و یا تفریح می توانند به اتاق
های بازی داخل بیمارستان ،راه داشته باشند یا در فضای نزدیک به
ورودی بیمارستان قرار بگیرند .سرپوشیده کردن تراس ها می تواند
یک ایده جالب برای مکان هایی باشد که در آن ،امکان دسترسی به
فضاهای بیرونی ،دشوار و پرهزینه است.
هنر دارای این قابلیت است که می تواند جنبه های بصری معماری
بیمارستان را تقویت کند و انسان ها را در شرایط پراسترس وادار به
55
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تعمق نماید تا هرکس به شیوه شخصی و چند الیه ای خود با مسائل
رو به رو شــده و آنها را ابراز کند .هنر دارای ارزش های چند نسلی،
چند فرهنگی و چند بعدی است و ممکن است منفعل باشد یا افراد
را برانگیخته و وادار به حرکت و تعامل نماید.
به عنوان مثال ،در بیمارستان های جدید ،از مجسمه های حرکتی
و برخی خصوصیات آب در پاسخ به تماس دست کودک ،زیاد استفاده
شــده اســت .در آینده ،می توان انتظار دیدن هنــر های دیجیتال،
نمایشگاه عکس های سه بعدی و رسانه های الکترونیکی را داشت .در
یک مفهوم وسیع تر ،هنر موقعیتی را برای بیمارستان فراهم می کند
کــه از طریق آن ،بتواند هم چون منبعی از هنرمندان دارای دیدگاه
های بشردوستانه ،با مراجعان خود ارتباط برقرار کند.

عناصر کلیدی
در طراحی
بیمارستان های
کودکان را می توان
به دو گروه عمده
تقسیم کرد :فضای
محیطی
مراقبت های
درمانی و محوطه
زندگی کودک

امنیت
در بیمارستان های کودکان ،موضوع امنیت می بایست به نحوی که
دست و پاگیر نباشد ،تقویت شود .طراحی ساختمان باید به گونه ای
باشد که امکان دسترسی افراد بیرون را محدود کند و مانع سرگردان
شدن کودکان یا ورود آنها به محوطه های خطرناک ساختمان شود.
همه چیز ،از خطوط کناری ایستگاه های پرستاری گرفته تا ارتفاع لبه
های تیز کانتینرها باید مورد توجه قرار بگیرند.
در مفهوم وسیع تر ،اقدامات امنیتی شامل جداسازی انبوه بیماران
بســتری و سرپایی چه در ساختمان و چه در طبقات ،محدود کردن
تعداد ورودی های ســاختمان و مستقر کردن میز نگهبانی در حد
فاصل ورودی اصلی و آسانسورها باشد.
آن گروه از بیمارستان های کودکان که دارای بخش مراقبت های
ویژه نوزادان( )NICUو بخش نوزادان هستند ،باید مجهز به سیستم
هــای امنیتی الکترونیکی برای نظارت و پیــش گیری از آدم ربایی
باشند.
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ارتباط
کودکان بســتری از دنیای طبیعی خود
یعنی خانه ،مدرســه و فضا های بازی جدا
شــده اند .حمایــت از حضور خانــواده در
محیط بیمارستان ،تا حدودی این جدایی را
التیام می بخشد .طراحی فضاهای اجتماعی
در بیمارستان ،تالشــی است برای خنثی
کردن تنهایی حاصل از اتاق های خصوصی
و پاســخ گویی به نیاز نوجوانان به دوست
پیدا کردن و برقراری روابط اجتماعی!
کودکانــی که باید در تختخواب شــان
بمانند و تحرک و هیجان زیاد نداشته باشند،
با استفاده از اینترنت و تکنولوژی اطالعات
می توانند با دوستان شان ،یا بچه های دیگر
که به دلیل همین بیماری در بیمارســتان
های دیگر بستری شــده اند و با مدرسه و
منابع آموزشی ارتباط داشته باشند.
در حقیقت ،به زودی ،روابط الکترونیک و
بی سیم در کنار تختخواب یا هرجای دیگر
مراکز درمانی ،یکی از انتخاب های ممکن
خواهد بــود .در بیمارســتان های جدید،
هر کودکی می تواند با اســتفاده از «کارت
هوشمند» خود برای وصل شدن به شبکه
و کنترل یک دوربین  NASAدر ایستگاه
فضایی ،آن هم به صورت زنده ،استفاده کند.
ارتباط میــان پروژه های پژوهشــی و
اقدامات درمانی ،مرتبا در حال افزایش است.

بنا براین ،طراحی بیمارســتان باید بتواند
نیازهای پژوهشگران پایه ،محققان بالینی،
بیماران و خانواده هایشان را برآورده سازد.
وجود اتاق های کار چند منظوره و میان
رشته ای در حد فاصل میان آزمایشگاه های
پژوهشی و بخش های مراقبتی ،دانشمندان
و پزشکان را تشویق به تبادل اطالعات و
تلفیق دانش خود نموده و به آنان اجازه می
دهد ضمن تعامل مداوم با یکدیگر ،بتوانند
کودکان و خانواده شان را در جلسات بالینی
مشارکت دهند.
یک مرحله بحرانی
بیمارستان های کودکان ،خدماتی را در
یک مرحله بحرانی از زندگی بیماران شان،
به آنها ارائه می دهند ،به نحوی که کودک
به شــکل عمیق و ماندگار تحت تاثیر این
تجربه خواهد بود.
بهترین بیمارستان های کودکان ،آنهایی
هســتند که با خدمات خود ،دریچه ای از
انتخاب های بهداشــتی و ســامتی را در
فراسوی مراقبت ها و اقدامات درمانی رایج،
به روی آنان می گشایند.
منبع:
Features and Factors driving children s
hospital design 6 may 2012
http://www.hfmmagazine.com
A publication of the American Hospital
Association
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نقش معماری در کاهش آسیب پذیری اجتماعی

طراحی اثربخش؛
یاری رسان یاآسیب رسان؟
1

نوشتهء :کریستین  .دی .زیت
ترجمه :نرگس بوذری
گــروه مس دیزاین ،2که جایزه تغییر دهندگان «مرکز طراحی
ســامت» 3را در سال  2013از آن خود ســاخت ،دارای کارنامه
درخشــانی در زمینه پروژه های ســاخت مراکز درمانی در نقاط
دور افتاده جهان اســت .این کارگاه نوپا ،در حال بســط و توسعه
ماموریت خود با این پیام است »:طراحی ،هرگز بی اثر نیست! یا
یاری رسان است یا آسیب رسان!»
اخیــرا ،مصاحبه ای با مایکل مورفــی4
 ،مدیر اجرایی و یکی از
بنیــان گذاران گروه مس ،ترتیب یافت و در باره اهداف و عملکرد
این شــرکت بازرگانی ،با او صحبت شــد .آنچه در اینجا مالحظه
می کنید ،گزیده ای است از پرسش های مربوط به موضع مورفی
نسبت به چگونگی تاثیر روند ساختمان سازی بر رشد و پیشرفت
جامعه و این که آرشــیتکت ها باید چگونــه رفتار کنند تا چنین
ماجرایی تحقق پیدا کند!

شبکه های اجتماعی
مردم ،در ذات خود
دارای ارزش اقتصادی
هستند! آنچه از این
مثال بر می آید ،این
است که اگر بر روی این
موضوع سرمایه گذاری
نکنیم یا در تصمیم
گیری های مربوط به
طراحی بناها ،به آن
فکر نکنیم ،با خطرات
بزرگی رو به رو
خواهیم شد

 شــما در پاییز  ،2012آزمایشــگاه طراحی را افتتاحکردید ،امیدوارید که از این طریق ،به چه اهدافی دســت
پیدا کنید؟
 آزمایشگاه مس دیزاین ،اقدام ابتکاری ما برای متمرکز شدنبــر روی ســرمایه اجتماعی پیرامون پروژه هاســت .پس ماهیت
کار ،جســتجوی روشی برای کاهش آســیب پذیری اجتماعی در
تاسیســات زیربنایی جدید است .عالوه بر ســاختمان ها ،فرایند
ساختمان سازی نیز می تواند به شفای بیماران کمک کند و این،
همان چیزی است که آزمایشگاه ما از طریق پژوهش و آموزش ،بر
روی آن متمرکز شده است.
 منظورتان را از «آســیب پذیری اجتماعی» توضیحدهید!
 مقاله ای هست به اسم« نیویورکی ها» که اریک کلینبرگ،5بعد از طوفان سهمگین سندی ،6آن را نوشته است .در این مقاله،
این ایــده مورد بحث قرار گرفته که ،اگر ســاختمان ها به اندازه
کافی خوب ساخته نشوند ،ما را آسیب پذیرتر خواهند کرد!» چرا
6-Sandy
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5-Eric Klinberg

4-Michael Murphyn

که ،تنها ساختمان ها نیستند که فرو می
ریزند ،بلکه این جامعه است که اگر زیر
ساخت های مناســبی نداشته باشد ،در
هم خواهد شکست! منظور از زیر ساخت
های اجتماعی ،فضاهایی اســت که در
آن مردم همدیگر را مالقات می کنند،
مثل مکان های تجاری که در آن ،همه
همدیگر را می شناسند .در صورت نبود
چنین فضاهایی ،درجه آســیب پذیری
جامعه باال می رود .در این مقاله ،از یک
بررســی مطالعاتی در خصوص اثر موج
گرمای شیکاگو در سال  1995صحبت
می شــود که صدها نفر را به کام مرگ
کشــید و دو محله را مورد بررسی قرار
می دهد که به لحاظ جمعیت شناختی
شبیه هم هستند .هر دو محله ،در ضلع
جنوبی شیکاگو و مربوط به افراد کم در
آمد آفریقایی _ امریکایی هستند .بر اثر
موج گرما ،یکی از محله ها ،بیشــترین و
دیگری ،کم ترین میزان تلفات را داشته
اســت! نتیجه بررســی ها نشان داد که
یکی از این دو محله ،تمام تاسیسات زیر
بنایی خود را ازدست داده بود ،در حالی
که ،محله دیگــر آنها را حفظ کرده بود!
در چنین فضاهایی ،چون مردم همدیگر
را می شــناختند،می توانستند کسانی
را که احتماال نســبت به این بال ،آسیب
پذیرتر بودند ،شناســایی کنند و نجات

3-Center for Health Design

2-MASS Design Group

1-Kristin D. Zeit

شان بدهند.
این موضوع ،ما را به سوی ایده بزرگ
تــری می کشــاند که فراینــد معماری
همیشه اثرگذار است و این همان چیزی
اســت که جیــن جاکوبس 7نویســنده
کتاب» مرگ و زندگی شهر های بزرگ
امریکا» تحت عنوان ســرمایه اجتماعی
محله هــا ،از آن یادکرده اســت ،با این
اعتقاد که شــبکه های اجتماعی مردم،
در ذات خــود دارای ارزش اقتصــادی
هســتند! آنچه از این مثــال بر می آید،
این اســت که اگر بــر روی این موضوع
ســرمایه گذاری نکنیم یــا در تصمیم
گیری های مربــوط به طراحی بناها ،به
آن فکر نکنیــم ،با خطرات بزرگی رو به
رو خواهیم شد.
از نظر ما ،آزمایشــگاه مس ســرمایه
گذاری بر روی ایــن موضوع بود ،یعنی

پژوهش هایی که الزم بود تا ثابت کنند زیرساخت های اجتماعی،
دارای اثر بخشــی هستند و اطمینان بدهند که پروژه هایی که ما
در دســتور کار داریم ،روی پایداری آن جامعه نیز سرمایه گذاری
می کنند.
 آیا می توانید در کار کنونــی تان ،مثالی از این موردبیاورید؟
8
 مــا از کارهای بروس نیزیه  ،مهندس خارق العاده اهل روآندادرس های زیادی آموختیم .او کســی بود که از خیلی وقت پیش،
شــروع به طرح سواالتی کرد نظیر این که :اگر ما داریم به عنوان
مثال یک بیمارســتان می ســازیم ،چرا نجارها و بناها را نیاوریم
و در همــان محل ،آمــوزش ندهیم؟ چرا هر خط کار را توســعه
ندهیم؟ چرا هر تکه از مبلمان ،هردر ،هر پنجره را در همان محل
8-Bruce Nizeye

7-Jane Jacobs
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ترجمه و تنظیم :نرگس بوذری
مقدمه:
مقالــه حاضر ،چکیده  6مقاله علمی ،طرح پژوهشــی و کارگاه
آموزشی اســت .متن اصلی مقاالت ،بر اســاس تحلیل داده های
آماری مراکز معتبر و بر اساس بررسی پیشینه مطالعات و به شیوه
آکادمیک مطرح شــده اند که در اینجا از ذکر جزئیات ،خودداری
شــده اســت .خوانندگان محترم ،در صورت تمایل می توانند به
آدرس منابع که در انتهای مقاله آورده شده ،مراجعه فرمایند.

اگر ما داریم به عنوان
مثال یک بیمارستان
می سازیم ،چرا نجارها
و بناها را نیاوریم و در
همان محل ،آموزش
ندهیم؟ چرا هر خط کار
را توسعه ندهیم؟ چرا هر
تکه از مبلمان ،هردر ،هر
پنجره را در همان محل
نسازیم؟ اگر بتوانیم این
کارها را بکنیم ،به جای
این که صرفا وارد کننده
مواد و مصالح باشیم،
می توانیم یک کارگاه
کوچک صنایع و حرف
فنی بسازیم و از آن به
عنوان نیروی محرکه
توسعه اقتصادی خود
استفاده کنیم

نسازیم؟ اگر بتوانیم این کارها را بکنیم،
به جای این که صرفــاً وارد کننده مواد
و مصالح باشــیم ،می توانیم یک کارگاه
کوچک صنایع و حرف فنی بســازیم و
از آن بــه عنوان نیروی محرکه توســعه
اقتصادی خود اســتفاده کنیم .این یک
بحث مالی اســت امــا در عین حال می
تواند یک بحث زیر ساخت اجتماعی هم
حساب شــود .واقعا این قابلیت را دارد
که یــک مدل اقتصادی بــرای بازنگری
در فرایند ساختمان سازی ،آن هم فراتر
از موضوع صرف معماری باشــد و یقینا
بخش مهمی از فرایند ساخت تاسیسات
زیربنایی نظیر مراکز درمانی نیز به شمار
می آید زیرا به واقع ،تمام تاسیسات زیر
بنایی با تمرکز بر ســاختمان ســازی و
ایجاد حداکثر اثربخشــی در آن ،احداث
می شوند.
در مرکــز درمان وبــا در هائیتی ،که
آن را در دست ســاخت داریم ،بر روی
آموزش و توســعه صنایع فنی ســرمایه
گذاری کرده ایم .درحال حاضر ،مشغول
کار بر روی سیســتم پوستی ساختمان
هستیم .داریم روی مبلمان و تمام طرح
هایی که باعث هرچه اثربخش تر شدن
آن می شوند ،کار می کنیم.
در هائیتی ،برای پیشــبرد سیســتم
پوســتی منحصر به فرد این ساختمان،
کارگران جوشــکار را استخدام کرده ایم
و به روشــی ایــن کار را پیش می بریم
که می توانیم کارگر ها و جوشــکارهای
زیادی را در این مــکان ،به کار بگیریم.
می خواهیم تا جایی که می شود ،نیروی
کار محلی را در این پروژه مشــغول کار
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کنیــم تا آنها هم بتوانند در این طرح ،ســهیم شــوند .بی اغراق،
 400.000برش در این پوسته ،وجود دارد که کار زیادی می برد
اما چیزی خلق خواهد شد که از فن آوری باالیی برخوردار است.
واضح اســت که ما می توانســتیم تنها یک سیســتم پوستی
خیلی ساده و معمولی بسازیم اما این کافی نیست و برای ساخت
ساختمان های بهتر ،الزم است بر روی تاسیسات زیربنایی سرمایه
گذاری بیشتری شود.

بــه گفته اریک تانگالوس ،1سرپرســت بخش ســالمندان در
کلینیک مایو »،2ســالمندان نمی توانند برای سازگاری با محیط،
خودشــان را تغییر دهند .پس ما باید محیط را برای سازگاری با
آنان تغییر دهیم!»بســتری شدن در بیمارستان ،یک حادثه مهم
در زندگی فرد ســالمند قلمداد می شود و اثرات مهمی بر زندگی
او به جا خواهد گذاشت .ممکن است بر کیفیت و کمیت زندگی او

چكيده چند مقاله علمي
وتخصصي درباره ي

طراحي
بیمارستان های
دوستدار سالمندان

 آیا این کار ،هزینه ها را باال نمی برد؟ خیر ،در جایی که دســتمزد کارگر مناسب است ،لزوما ،هزینهساختمان باال نمی رود.آنچه افزایش پیدا می کند ،مدت زمانی است
که برای طراحی این فرایند صرف می کنیم .به عنوان مثال ،ما بیشتر
از آجر فشــرده در این مجموعه استفاده کرده ایم .مجبور بودیم ،اول
خودمان یاد بگیریم که چطور از این آجرها اســتفاده کنیم بعد ،این
روش را در یک گروه آموزشــی ،یاد بدهیم تا همه با نحوه استفاده از
آن آشــنا شوند.در مرحله بعد ،می بایست مهارت مان را در ساخت،
اجرا و آزمایش درستی آن ،باال می بردیم .این گونه بود که این روش
برای هائیتی ،به صورت یک فنآوری جدید در آمد و از آنجا که از خاک
خود هائیتی استفاده می کنیم ،مجبور نیستیم ،دست به کار واردات
سیمان و چیزهای دیگر شویم.
ما داریم در ســاختمان مرکز درمان وبا ،از آجر فشرده استفاده
می کنیم اما حاال ،این آجرها به همه جای هائیتی فرســتاده می
شوند .اوایل کار ،مردم نمی خواستند از این آجرها استفاده کنند
اما حاال به نظرشــان واقعا زیبا مــی آیند .وقتی می بینند که این
آجرها چطور باال می آیند ،دلشــان می خواهد آنها را در معرض
تماشــا بگذارند .حــاال از این آجرها در یک پــروژه مرکزی خانه
سازی استفاده می شود و برایشان بازار فروش درست شده ،همین
کارگرهایی که آموزش داده ایم ،می روند و خودشــان این آجرها
را می فروشند.
منبع:
Architecture s Role In Reducing Social Vulnerability
April 23, 2013 by Kristin D. Zeit
http://www.healthcaredesignmagazine.com
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توجه به اختالل ذهنی،
یک فاکتور اصلی در
طراحی محیط فیزیکی
بیمارستان های دوستدار
سالمند است زیرا در
نتیجه عملکرد صحیح مغز
است که شخص قادر به
یادآوری ،به خاطر سپردن
و پیدا کردن مسیرها ،حل
مساله ،مراقبت از خود و
برقراری ارتباط با دیگران
می شود

بیفزاید یا برعکس ،مشکل آفرین شده و
توانایی های جسمی و ذهنی او را تقلیل
دهد!
در حال حاضــر ،فرهنگ ســازمانی
بیمارستان ها مبتنی بر الگوی حرفه ای
و متکی به تکنولوژی اســت و امکانات
بیمارســتانی برای برخورد کوتاه مدت
با شــرایط حاد بیماری های بیولژیکی
طراحی شده اند .در حالی که ،سالمندان
معموال در کنار شرایط و مشکالت حادی
که با آن رو به رو می شوند ،سه یا چهار
بیماری مزمن دیگر هم دارند و بهبودی
آنــان در گرو برخورداری از یک شــیوه
درمان چندرشــته ای همراه با رویکرد
کل نگر و برخورد انســانی تــر با مقوله

مراقبت های درمانی اســت و این شــیوه ،باید دارای جنبه های
توانبخشی قوی تر و طول دوره درمان بلندتر باشد .ارجحیت توجه
به مراقبت های حاد در مراکز درمانی ،گاه ســد راه پاســخ گویی
مناســب به نیازهای سالمندان شده و آنها را در معرض پیامدهای
اجتماعی و بالینی نامساعدی قرار می دهد.
از ســوی دیگر ،افزایش امید به زندگــی و تغییر نمودارهای
جمعیت شناختی در کشورهای پیشرفته و در حال رشد ،نشان
می دهد که جمعیت سالمندان رو به افزایش است و این روند،
در آینــده نیز ادامه خواهد یافت.طبق گزارش مرکز آمار کانادا،
با اضافه شــدن جمعیت ســالمندان ،تعداد مراجعات به مراکز
درمانی و هم چنین ،ضریب اشغال تخت بیمارستان ها افزایش
خواهد یافت زیرا ســالمندان مدت طوالنی تری بستری شده و
ممکن اســت ،هریک درطول سال چندین مرتبه در بیمارستان
پذیرش شوند.
با افزایش ســن ،شیوع بیماری های مزمن نیز بیشتر می شود.
آرتریت ،بیماری های قلبی ،فشــار خون باال ،سکته ،بیماری های
تنفســی ،دیابت ،ناراحتی های گوارشی ،ضعف و اختالل عملکرد
حــواس پنج گانه از قبیل ضعف شــنوایی و بینایی ،اســتفاده از
سمعک و عینک ،دردهای مزمن ،خستگی ،تحلیل قوا ،اختالالت
حرکتی ،تغییرات ذهنی و شناختی مانند آلزایمر و اختالل مشاعر،
در کنار ضعف سیســتم ایمنی و بیماری های جدی و حادی هم
چون سرطان و سکته ،از جمله مشکالت پزشکی رایج در جمعیت
سالمندان است.
بررسی آمارهای تکان دهنده از نیازها و خواسته های بهداشتی
جمعیت رو به رشد ســالمندان ،درکنار بررسی امکانات موجود و
ظرفیت پاســخ گویی بیمارستان ها به شــرایطی که در آینده نه
چندان دور ،با آن رو به رو خواهند شــد ،بر لزوم توجه بیشــتر و
مجهــز نمودن مراکز درمانی ،در راســتای انطباق با ویژگی ها و
نیازهای جامعه سالمندان می افزاید.
چالش مهم این است که بیاموزیم چگونه بیمارستان هایمان را
برنامه ریزی ،طراحی و احداث کنیم تا بتوانند نیازها و خواسته های
جمعیت رو به سالمندي را برآورده سازند؟
پژوهش ها 3نشان می دهد که سالمندان ،غالبا از تجربه بستری
شدن خود در بیمارستان ،ناخشنود هستند .انتقادات ،پیشنهادها
و شــکایات آنان قابل طرح و بررســی در ســه حوزه اصلی است:
فرایند مراقبت ،ارتباطات و ساختار فیزیکی محیط .
بــه طور ســنتی ،محیط فیزیکی بیمارســتان هــا در جهت
حمایت از تکنولوژی ،اســتقرار و نگهداری وســایل و تجهیزات
مــورد نیاز کادر درمانی و عملکرد بهتر پزشــکان و متخصصان
مراقبت های درمانــی برای ارایه خدمات و انجام بهینه وظایف
حرفه ای شــان طراحی و ساخته شــده اند .به دنبال پذیرش
بیمار ،تمامی بررســی ها و اقدامات در جهت تشخیص و درمان
هرچه ســریع تر بیماری با توجه به نشــانه ها و عوارض کوتاه
مدت آن با اســتفاده از یک مدل علمــی ،انجام می پذیرد .در
ظاهر امر ،ممکن اســت مشــکلی مشاهده نشــود اما این مدل
3-Anderson,Allen,Finucane,2000
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2-Mayo Clinic

1-Eric Tangals

نمی تواند از عهده حفظ توانایی های جسمی ،حرکتی و ذهنی
بیمار سالمند ،پاسخ گویی به نیازهای فیزیولژیکی و جلوگیری
از وخامت مشــکالت حاشــیه ای و بیماری های مزمن همانند
آرتریت ،ضعف و تحلیل قوا ،برآید.
محیط بیمارستان با به چالش کشیدن توان سازگاری سالمندان،
در آنها ایجاد اســترس می کند .محیط ناآشــنا ،زبان تخصصی و
نامفهوم پزشــکی ،وسایل و تجهیزات عجیب و غریب ،به همراه بر
هم خوردن نظم معمول و مختل شــدن عادات زندگی ،از جمله
دالیل و منابع اســترس زا به شــمار می روند .عالوه بر این ،افراد
ســالمند وقتی ضعیف ،بیمار و ناتوان می شوند ،انرژی الزم برای
مدیریت و ســازگاری با مقتضیات بستری بودن در بیمارستان را
از دست می دهند.حتی ممکن است در چنین شرایطی ،احساس
سرگردانی کنند و بخواهند به خانه شان برگردند یا در پیدا کردن
راه ها و مســیر های عبور ،دچار مشــکل و سردرگمی شوند .این
موضوع ،وقت و انرژی بیشتری از کارکنان می گیرد به طوری که
ممکن است ناچار شوند زمانی را برای سرگرم کردن و تالش برای
پیدا کردن بیماران در راهروها و قســمت های غیرمرتبط ،صرف
کنند یا مرتب نگران گم شدن یا سقوط بیماران از تختخواب شان
باشــند .به این ترتیب ،سطح اضطراب کارکنان نیز باال می رود و
آنها را با تهدید از دست دادن حیثیت شغلی رو به رو می کند .از
ســوی دیگر ،حبس شدن سالمندان در رختخواب ،آنها را افسرده
و وضع شــان را بدتر می کند و عالوه بر کاهش قدرت سیســتم
ایمنی ،موجب از دســت رفتن حرکت و کاهش ســامت عمومی
آنها می شود و با اقامت رررررطوالنی تر ،خطر ابتال به عفونت های
بیمارستانی نیز در آنها باالتر می رود.
محیط بیمارستان باید بتواند با لحاظ نمودن شرایط جسمی و
ذهنی ســالمندان ،قابلیت های حرکتی و توانایی های آنان برای
حفظ استقالل و مراقبت از خود را حفظ و تقویت کند .این مقاله
در پــی تجویز راه حل های مشــخص در طراحــی مراكزدرماني
سالمندان نیست ،بلکه اين خالقیت و ابتکار آرشیتکت ها ،تصمیم
سازان و سیاست گزاران حوزه بهداشت و سالمت است که تعیین
می کند چگونه یک بیمارستان برای خلق محیط آرام و شفابخش
برای ســالمندان مجهز و سازماندهی شود و در این مسیر ،تلفیق
دانش معماری با اصول طب سالمندان می تواند راهگشا باشد.
پارکه 4می گوید »:این توجه باید از «مشــکل ســالمندان» به
ســوی «پیامدهای عوامل همگرایی در محیط بیمارستان و اثرات
ناتوان کننده آن بر افراد ســالمند و آســیب پذیر» معطوف شود.
طراحی فیزیکی باید در جهت توانمند ســازی سالمندان و حفظ
استقالل آنها باشد و این آغازی است برای دستیابی به این تغییر
مسیر!
یک بیمارستان حساس به مقوله سالمندی ،باید بتواند کاهش
ظرفیت و توانایی ها ی ســالمندان را جبران کند .هدف طراحی
در چنین بیمارســتانی این اســت که با چیدمان مناسب ،در حد
امکان از سالمندان حمایت شود و عملکرد مستقل آنان به حداکثر
رسانده شــود .چنین هدفی باید در تمام فضای بیمارستان ،از در

ورودی گرفتــه تا محوطــه پارکینگ،
فضــای خارجــی ،محوطــه داخلــی،
تجهیزات ،مبلمان و دکوراسیون ،دنبال
شــود .این امر ،از طریق ترکیب عناصر
کلیدی طراحی با اصول طب سالمندان
 ،قابل دســتیابی اســت .در میان شمار
زیاد امکانات حمایتی برای ســالمندان،
دو مورد از همه چشمگیرتر است :اولین
مورد ،پیشگیری از خطر سقوط و زمین
خوردن؛ دیگری ،پیشــگیری از تحلیل
قوای ذهنی و شناختی .
سقوط و زمین خوردن
ســقوط اصلی ترین عامل مرگ های
ناشــی از حوادث در سالمندان است .در
سال  1987در یکی از مقاالت نیویورک
تایمــز ،آمــار ســالیانه 200،000مورد
شکستگی لگن گزارش شــد که از این
تعداد ،بیش از یک سوم موارد ،منجر به
فوت شــده بود .هم چنین گزارش شده
که تعداد زنان سفیدپوستی که به دلیل
شکســتگی لگن ،جان خود را از دست
می دهند ،به اندازه کســانی است که بر
اثر سرطان سینه فوت می کنند .سقوط
به دالیل زیادی ممکن است پیش بیاید
از جمله ،ضعف جســمی ،سستی ،عدم
تعــادل ،آرتریت ،پوکی اســتخوان ،بی
حســی کف پاها ،ضعف بینایی یا سایر
بیماری ها .در کنار بیماری ها ،با کنترل
بعضی عوامل محیطی از قبیل نور ،فضای
الزم در سرویس های بهداشتی ،کیفیت
کف پوش و مبلمان می توان خطر زمین
خوردن و سقوط بیماران را کاهش داد.
نور
نیاز ســالمندان بــه نور ،ســه برابر
افراد 20-30ســاله اســت و در صورت
تغییر ناگهانی در شدت نور ،ممکن است
 7دقیقه طول بکشــد تا چشــم شان به
شرایط عادت کند .حال اگر در این فاصله
زمانی ،سعی کنند راه بروند ،ممکن است
نتوانند کف اتاق را تشخیص دهند و در
نتیجه ،تعادل شــان را از دست بدهند و
زمین بخورند.
یک کمک عالــی و ارزان قیمت این
4-Parke, 2007
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اســت که چراغ خــواب هــا در ارتفاع
مناســبی از کف زمین قــرار بگیرند و
درســت بیرون در حمــام و جاهایی که
اختالف شدت نور دارند ،منبع روشنایی
نصب شود.همچنين کلید های برق ،در
خودشان نور داشته باشند و پیدا کردن
شــان راحت باشد زیرا زمین خوردن در
یک محیط نیمه روشــن در شــب ،می
تواند واقعا خطرناک باشد.
فضای توالت و دستشویی
بهتــر اســت در هر طــرف توالت،
دســتگیره نصب شــود و فضای کافی
برای جــا دادن صندلی چــرخ دار یا
واکر ،در نظر گرفته شود .دستگیره ها
نبایــد از جنس لیز و لغزنده باشــند و
در انتخاب رنگ آنهــا از تضاد با رنگ
دیوارها اســتفاده شــود .کف توالت و
دستشــویی هم نباید صــاف و لغزنده
باشد .این نکات ساده می تواند محیط
دستشــویی را برای سالمندان ،امن تر
و مطمئن تر کند.

بلکه اين خالقیت و
ابتکار آرشیتکت ها،
تصمیم سازان و سیاست
گزاران حوزه بهداشت و
سالمت است که تعیین
می کند چگونه یک
بیمارستان برای خلق
محیط آرام و شفابخش
برای سالمندان مجهز
و سازماندهی شود و
در این مسیر ،تلفیق
دانش معماری با اصول
طب سالمندان می تواند
راهگشا باشد

محوطه های استراحت
حرکــت و قدم زدن ســالمندان در
طول راهروهای بخش می تواند بسیار
سخت باشــد و موجب کندی حرکت
کارکنان و عیادت کنندگان شــود .از
ســوی دیگر ،ســالمندان باید تشویق
به ادامه حرکــت و حفظ توانایی های
حرکتی خود شــوند .پس بهتر اســت
فضاهــای خاصی به اســتراحت و قدم
زدن آنــان اختصاص داده شــود و در
آن ،صندلی ها و نیمکت های مناسبی
قرار داده شــود تا در صورت خستگی،
بتواننــد بــه اســتراحت و تجدید قوا
بپردازنــد .نصــب میله های مناســب
در طول مســیر ،می توانــد به ایمنی
ســالمندان کمک کند زیرا می توانند
برای حفــظ تعادل بیشــتر ،از آن به
جای دستگیره استفاده کنند.
کف پوش
کــف پوش اتــاق هــا ،ســالن ها و
راهروهای بیمارستان باید مات و در حد
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امکان ،نرم باشــند زیرا سطوح براق ،صاف و صیقلی ،خطای دید و
خطر زمین خوردن را افزایش می دهند .رنگ کف پوش و دیوارها
باید متفاوت و در صورت امکان ،متضاد یکدیگر انتخاب شوند تا به
راحتی قابل تشخیص از یکدیگر باشند.
مبلمان
چارچوب مبلمان باید محکم و قوی باشــد تا به فرد احســاس
امنیت بدهد .مبل ها و صندلی های  4پایه و دسته دار به مراتب،
محکــم تر و متعادل تر از انواع دیگر هســتند و بایدبه قدر کافی،
محکم باشــند تا فرد سالمند بتواند برای ایســتادن از آن کمک
بگیرد.
استفاده از تضاد رنگ ها در مبلمان ،کف پوش و دیوارها ،دیدن
اشــیا را برای سالمندان راحت تر می کند و می توانند مرز هریک
را از دیگری تشخیص دهند.
مبلمان باید از ویژگی های اســتاندارد از قبیــل ارتفاع ،رنگ،
بافت ،دسته و زاویه نشیمن برخوردار باشد تا سالمندان بتوانند به
تنهایی و بدون کمک دیگران ،نشســت و برخاست کنند و هنگام
انجام این کار ،احساس استقالل در آنها تقویت شود.
عــاوه براین ،چیدمان مبــل ها باید به نحوی باشــد که افراد
تشــویق به معاشرت شوند و به لحاظ فرهنگی ،به نکات مربوط به
تماس چشمی و نحوه نشستن افراد ،توجه شود.
درها
درهــا باید پهن و برای جــا دادن دو نفر در کنار هم و همراه با
وســایل کمکی مانند صندلی چرخ دار و واکر فضای کافی داشته
باشــند .به طور خالصــه ،محیط داخلی بایــد در جهت کمک به
سالمندان ،طراحی شود و آنها را متحرک و ایمن نگه دارد.
سردرگمی و اختالالت ذهنی و شناختی
توجه بــه اختالل ذهنی ،یک فاکتور اصلی در طراحی محیط
فیزیکی بیمارســتان های دوستدار سالمند است زیرا در نتیجه
عملکرد صحیح مغز اســت که شخص قادر به یادآوری ،به خاطر
ســپردن و پیدا کردن مسیرها ،حل مســاله ،مراقبت از خود و
برقــراری ارتباط با دیگران می شــود .افراد مبتــا به اختالل
ذهنی ،نســبت به عوامل موجود در محیط اطراف ،حساس تر و
آسیب پذیرتر از دیگران هستند .آنها معموال با مشکالت زیادی
در زمینه ویژگی های معماری بیمارســتان و شرایط اداری آن
رو به رو می شــوند .این موضوع ،به ویژه در مورد بیمارانی که
مدت طوالنی تری در بیمارســتان بستری می شوند ،صدق می
کند.
قرار گرفتن در محیط ناآشــنای بیمارستان ممکن است موجب
ســردرگمی ،پریشــانی و بــروز اختالالت ذهنی و شــناختی در
سالمندان شــود .با به کار گیری برخی تمهیدات ساده ،می توان
موجبات آرامش و اطمینان خاطر آنها را فراهم آورد و مانع کاهش
توانایی های ذهنی در آنان شد.

چیدمان داخلی
چیدمان داخلی بیمارستان باید معقول
و منطقــی و به راحتی قابل درک باشــد.
خطوط دید باید روشــن و واضح باشــد.
نقطه آغاز برای ورود به فضای بیمارستان،
معموال یک میز پذیرش است که کارکنان
آن ،داوطلبانه بیمار را به درمانگاه هدایت
می کننــد .صندلی های چــرخ دار باید
درســت در کنار در ورودی و به راحتی در
دسترس باشــند .درمانگاه ها باید نزدیک
به نقطه ورود و دارای سالن انتظار راحت
باشند.آسانسور ها باید از کنار میز پذیرش
دیده شوند و دستشویی ها در معرض دید
باشند.
نشانه های راهنما
نشــانه های راهنما بایــد گویا ،واضح
و در معرض دید مراجعان باشــند و در
ارتفاعی قرار بگیرند که برای کسانی که
روی صندلی های چرخ دار نشســته اند
هم ،قابل رویت باشند.
فضاهای آموزشی
ســالمندان ،گروه ناهمگنی هستند
که دارای درجات متفاوتی از تغییرات

فیزیولژیکی مرتبط با ســن می باشــند .برخی دچار بیماری و
کســالت و درپی آن ،کاهش توان جسمی و ذهنی بوده و برای
انجام امور شــخصی خود وابســته به کمک دیگران هســتند.
در حالــی که ،بعضی دیگر ،همانند ســایر افراد ،خواهان حفظ
اقتدار و مشــارکت در تصمیم گیری می باشــند .این ها خود
را بیمــار یا موکل دیگران نمی داننــد و مایل به واگذاری حق
تصمیم گیری و قضاوت شــان به دیگران نیستند و می خواهند
خودشــان اختیار زندگی و سرنوشت شــان را به دست داشته
باشــند .به لحاظ ذهنی ،هوشــیار و دارای قابلیت اســتقالل و
مراقبت شخصی از خود ،می باشند.
بــرای این گروه از ســالمندان ،آگاهی از شــرایط بیماری و
دســتیابی به اطالعــات مورد نیاز برای برقــراری تعامل مثبت
با کادر درمانی از اهمیت زیادی برخوردار اســت و موجب می
شــود طول دوره درمان شان کوتاه تر شــده و بتوانند با حفظ
توانایــی های خود ،پس از بازگشــت به خانه ،از خودشــان به
خوبی مراقبت کنند .از این رو ،ایجاد فضاهای آموزشی مناسب
و تدارک منابع اطالعاتی و آموزشــی قابل اســتفاده ،می تواند
بسیار مفید و سازنده باشد.
همــان طور که گفته شــد ،هدف از طراحی یک بیمارســتان
حساس به مقوله سالمندی ،خلق محیطی است که بتواند نیازهای
ســالمندان را تامین کند و به خواســته هایشان در سطحی فراتر
از معمول ،پاســخ دهد .امنیت ،اســتقالل و توانایی های جسمی
و ذهنــی آنــان را تامین و تقویت کند تا در صــورت ترخیص ،با
حفظ کامل توانمندی ها ،بتوانند سریع تر به جریان عادی زندگی
برگشته و از خود ،مراقبت کنند.

منابع:
1-Dr. Berlinda Parke, Universiy of Victoria Centre on Aging, September2007
Physical Design Dimensions of an Elder Friendly Hospital: An evidence –based
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2- Belinda Parke MSN PhD, Kathlenn Friesen RN BSN MA, Fraser Health
Seniors Profile,2005
Code Plus: Physical Design Components for an Elder Friendly Hospital
3-Unit designed for older patients, April 2012
http://www.hospitalnews.com/unit-designed-for-older-patients-is-aceing-eldercare
4- Elder-Friendly Design Interventions
www.informedesign.umn.edu.
5-Strategic, evidence-informed design: The worlds first elder_friendly acute
care hospital, Robyne Maxwell,RN,BSCN and Rudi Van Den Broek, BSC, MPA.
September 2008
http://www.Healthcaredesignmagazine.com
6-Elder- Friendly Hospitals: Meeting the Special Needs of the Older Patient 6
http://www.workplacetrainingcenter.com/Prod-2678.aspx
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رویکردهای
جدید
در معماری
بیمارستانی
تاليف و گردآوري:
مهندس محمد شگرف نخعی
رنــزو پیانــو معمار برجســته
ایتالیایی :آنچه امروزه بیش از پیش
دارای اهمیت اســت ،رویکردهای
انســانی و تعاملــی در معمــاری
بیمارستان است
بیمارستان ها از جمله ساختمان های
بزرگ عمومی هســتند که تاثیرات قابل
توجهی بر محیط پیرامون و اقتصاد جامعه
می گذارند .همچنین به دلیل اســتفاده
فراوان از منابع انرژی و تولید حجم فراوان
پســماندها و زباله ها در اولویت مســلم
طراحی پایدار قرار می گیرند .
رنزوپیانو ،معمار برجسته ایتالیایی در
سال  2002میالدی  10پیشنهاد برای
معماری بیمارستان های آینده ارائه داد.
این پیشنهادها عبارتند از:

رنزو پیانو معمار
برجسته ایتالیایی:
آنچه امروزه بیش از
پیش دارای اهمیت
است ،رویکردهای
انسانی و تعاملی در
معماری بیمارستان
است

 -1رویکرد انسانی:
ســاختن محیطی مأنوس و آشــنا و
حصــول اطمینــان از راحتــی  ،ایمنی
و تأمیــن فضــای خصوصــی بیماران ،
همراهان و پرسنل بیمارستان
 -2جامعه پذیری:
ســاختمان بیمارســتان و مجموعه
آن باید پذیرای فرهنــگ و رویدادهای
اجتماعی باشــد و ارزش های جامعه را
به اشتراک بگذارد
 -3ادغام با شهر:
یک «بیمارســتان باز» بــه زندگی
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شهری متصل می شود و فرم و مقیاس ساختار شهری و فضاسازی
های آن را منعکس می کند
 -4سازمان دهی:
بهــره وری عملیاتــی و ارائه خدمات درمانی بــا کیفیت باال با
تمرکز بر فرد بیمار
 -5تعامل:
شبکه ای از تشخیص و درمان در ارتباط با اقتصاد سالمت
 -6تناسب:
بیمارســتان بــا آخرین تکنولــوژی ها و دســت آوردها برای
دستیابی به خدمات مراقبتی و درمانی با کیفیت و برآورده کردن
استانداردهای اقامتی مطلوب تجهیز می شود
 -7قابلیت اطمینان:
اهمیــت بهــره وری  ،احتــرام به بیمار و تشــویق تعامالت و
گفتگوی انسانی
 -8نوآوری:
انعطاف پذیــری و قابلیت پذیرفتن تغییــرات بدون تخطی از
ساختار و شخصیت معماری پروژه
 -9تحقیقات:
مرکز توسعه عملی و درمانی
 -10آموزش و تعلیم:
مرکز تحصیالت پزشکی ،تحقیقاتی و آموزش های حرفه ای
رنزو پیانو که از پیشــروان معماری در عصر حاضر محســوب
می شــود ،با بررسی و ارایه ویژگی های گفته شده برای معماری
بیمارستان های آینده به طور تلویحی مشخص می کند که دیگر
فرم و شــکل خیلی وقت اســت که رنگ باخته اند و آنچه امروزه
بیش از پیش دارای اهمیت اســت ،رویکردهای انسانی و تعاملی
در معماری است.
با نگاهی به ســبک های معماری بیمارســتان سازی در قرون
گذشــته مشــاهده می کنیم که بیمارســتان های پاویونی قرن
نوزدهم با ســاختار خود ویژگی های خاصی را ایجاد می کردند.
ایــن ویژگی های بدین قرارند :فضا ،نــور و تهویه طبیعی  ،جهت
یابی خوب و مطلوب  ،دسترســی به باغ و فضای سبز  ،تشخیص
مســیر ،زیرســاخت ها و توزیع خدمات منطقی ،ســاخت و ساز
مدوالر  ،قابلیت ایزوله بودن ،ادغام با فضاهای شهری ،ساختمانی
با تکنولوژی بومی.
تمام این ویژگی ها در ظاهر مطلوب و خوب هســتند،با وجود
این ،آیا ویژگی های یاد شده آشنا و مانوس نیز هستند؟ آیا انسان
در چنین فضاهایی احســاس راحتی می کند؟ آیا باید به گذشته
برگشت؟
در بررســی های عمیقتر موضوع معماری بیمارستان ،به مساله
روز معماری که «پایداری» است می رسیم؛
بیمارستان ها از جمله ســاختمان های بزرگ عمومی هستند
که تاثیرات قابل توجهی بــر محیط پیرامون و اقتصاد جامعه می
گذارند .همچنین به دلیل اســتفاده فراوان از منابع انرژی و تولید
حجم فراوان پســماندها و زباله ها در اولویت مسلم طراحی پایدار

قرار می گیرند.
اصطــاح پایــداری ()sustainable
نخســتین بار در ســال  1986توســط
کمیته جهانی گســترش محیط زیست
تحت عنوان «رویارویی با نیازهای عصر
حاضر بدون بــه مخاطره انداختن منابع
نســل آینده برای مقابله با نیازهایشان»
مطرح شــد .معماران نیز همسو با سایر
دغدغه مندان ،در پی کشف راهکارهای
جدید برای تامین زندگی مطلوب انسان
بوده اند و مفاهیم پایداری و توسعه پایدار
را با طرح مبحثی بــا عنوان «معماری
پایدار» وارد ادبیــات معماری کرده اند.
مهمترین سر فصل های معماری پایدار
«معماری اکو -تک» « ،معماری و انرژی
 معماری سبز» به شمار می روند.اصول توســعه ساخت و ســاز پایدار
عبارتند از:
 -1درک محیط
 -2ارتباط با طبیعت
 -3درک روندهای موجود در طبیعت
 -4درک تاثیرات محیطی
 -5روند مشارکتی طراحی
اتاقهای
انعطافپذیر
و هوشمند

تمرکز زدایی
از ملزومات
بخشها

جانمایی
متناسب
ایستگاه
پرستاری

آسانسور

*

پوشش های
کاهنده سر
و صدا

 -6درک مردم
توجــه به این اصول در ارتباط بــا معماری پایدار و نیز اصول و
پیشنهادهای بیان شده توســط رنزو پیانو به پیوند بیش از بیش
این دو رویکرد صحه می گذارد.
بکارگیری نور طبیعی و روشــنایی روز ،دسترســی به طبیعت،
تهویه مناســب هــوای تازه ،انتخــاب صحیح مــواد و مصالح در
ســاختمان در راســتای پایداری که بکار بســتن آنهــا عالوه بر
مزایایی همچــون کاهش تاثیرات مخرب بر محیط  ،صرفه جویی
در منابــع انرژی و هزینه ها و  ....برخی راهکارهای مشــترک در
بین راهنماهای طراحی پایدار بیمارستان ها هستند.این راهکارها
تاثیرات مثبت زیر را بر عملکرد درمانی بیمارســتان می تواند به
همراه داشته باشد:
 افزایش بازدهی مراکز درمانی کاهش نرخ مبتالیان به عفونت های بیمارســتانی و بیماریهای ناشی از آلودگی های محیطی
 افزایش ایمنی و رضایتمندی کاربران بیمارستان کاهش استرس بیماران و مراجعه کنندگان زندگی با کیفیت باالتر برای بیماران با زمان بستری زیاد افزایش آستانه تحمل درد و کاهش افسردگی در بیماران بهبود رفتارهای محیطی کاهش مدت زمان بستری و در نتیجه کاهش هزینه هاجــدول زیر راهکارهای جدیدی که در طراحی بیمارســتان ها
بکار برده می شود را نشان می دهد:
پوشش
مناسب کف

فضایی برای
خانواده در
اتاق بستری

دید به
مناظر
طبیعی

*

*

*

*

*
**

*
*
**

*
*

*

**

کاهش عفونتهای بیمارستانی

*

*

کاهش اشتباهات پزشکی

*

*

کاهش صدمات وارده به بیمار

نور طبیعی

*

*

کاهش درد

*

*

**

بهبود خواب بیمار

*

**

*

*

*

کاهش استرش بیمار

*

*

**

**

کاهش افسردگی بیمار

*

*

*

کاهش مدت زمان بستری

*

*

نور
پردارزی
مناسب

اتاق بستری
یک تخت

راهکارهای طراحی
نتایج درمانی

*

*

**

بهبود راحتی و ؟؟؟؟ بیمار

*

*

**

بهبود ارتباط با بیمار و همراهانش

*

*

*

بهبود ارتباط و حمایت اجتماعی

*

*

**

افزایش رضایتمندی بیمار

*

*

*

کاهش صدمات وارده به پرسنل

**
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

کاهش استرس به پرسنل

*

افزایش اثر بخشی پرسنل

*

افزایش رضایتمندی پرسنل

بیمارستان ها از
جمله ساختمان
های بزرگ عمومی
هستند که تاثیرات
قابل توجهی بر
محیط پیرامون و
اقتصاد جامعه می
گذارند .همچنین
به دلیل استفاده
فراوان از منابع
انرژی و تولید حجم
فراوان پسماندها و
زباله ها در اولویت
مسلم طراحی
پایدار قرار می
گیرند
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طراحی داخلی ایمن
درمراکز«رفتاردرمانی»
نوشته :لیلیانا آلوارادو
مترجم :مینا رستمیان مقدم
در انتخاب مواد و مصالح درطراحی فضاهای درمانی  ،می توان عامل های بی شماری در نظر گرفت تا فضاهای
گــرم  ،پذیرا و راحتــی برای بیماران و کارکنان فراهم آید .این دغدغه ها می توانند ازکارایی مناســب در کنترل
عفونت تا ماندگاری مواد ،دسته بندی شوند.اما زمانی که صحبت از طراحی برای فضاهای درمانی درمراکز سالمت
رفتاری (رفتاردرمانی) می شود  ،مالحظات فرا تری برای تعیین مقیاس ها و اندازه ها ودوام و ایمنی موردنیاز است
در حالی که در بیشتر فضاهای درمانی ،نیازی به این تدابیر احساس نمی شود.
بیماران مراکز سالمت رفتاری ممکن است دارای واکنش های رفتاری گوناگون وحتی مستعد خشونت و نا بهنجاری
باشند.آنها در خطر آسیب رسانی به خود و اطرافیانشان از جمله دیگر بیماران و کارکنان این مراکز هستند.
بنابراین ،تعیین تمامی ابعاد طراحی ساختمان و ماندگاری آن بر اساس خطرات احتمالی امری ضروریست .به عنوان
مثال در مواردی مانندطراحی ،جانمایی ونصب جا رختی ها ،قالب های باری ،توالت ،دوش ،و یا کابینت ها باید جنبه
های ایمنی رعایت شود  ،زیرا رعایت نکردن برخی نکات ممکن است خطر جانی به همراه داشته باشد  .به طورمثال دراین
گونه مراکز درمانی مبلمان باید ثابت و در جای خود محکم شود تا با پرتاب و یا جابه جایی مانع مسیرها و درگاهها نشود،
همچنین باید عاری از نقاط تیز ،پیچ ها ،و حتی قطعات پنهان چوبی باشد تا ابزاری برای صدمه به دیگران نشود .الزم
به ذکر است  ،در استفاده از وسایل نگهدارنده مانند آستر زباله های پالستیکی نیز رعایت جنبه های ایمنی ضروریست.
عالوه بر موارد ایمنی یاد شــده ،ویژگی دوام یکی دیگر از نگرانی ها و دغدغه های طراحان این مراکز اســت.
بیماران فاقد سالمت رفتاری ممکن است سعی کنند به مبلمان یا کف و دیوارها آسیب رسانده و با کوبیدن درب،
لگد زدن به دیوارها ،پرتاب مبلمان و یا آسیب به پارچه ها به آنها لطمه برسانند .
برای درک بیشــتر مالحظات طراحی برای این گونه کاربران ،همکاری با متخصصان سالمت رفتاری  ،امریست
اجتناب نا پذیر ،زیرا آنها نسبت به شرایط بیماران خود آگاه ترند و همه چیز را از زوایای متفاوت می بینند.
«من مســئول بررســی و تصمیم گیری در تغییر و یا انتخاب محصوالت جدیدی هستم که به محیط مراقبت از
بیمار اضافه می شــوند»  ،ورین اکیف دومالســکی، 2معاون خدمات مراقبت از بیماران و مدیر ارشد پرستاری در
بیمارستان برادلی (شرق پراویدنس 3).R.I ،ضمن بیان این مطلب می افزاید :
«من می توانم نقاط تیز را احســاس کنم ،حفره های مخفی را پیدا کنم ،و به وجود نقاط حساســی که دیگران
ممکن است متوجه آن نشوند پی ببرم».
حال که درک بهتری از نیازهای ایمنی و ویژگی های آن ایجاد شــده اســت  ،می توان به بررســی نوع وجنس
محصــوالت و امکاناتــی که دراین گونه مراکز به کارمی رود پرداخــت .در اینجا به برخی از گزینه ها و مالحظات
درطراحی این مراکزاشاراه می شود.
1

بیماران مراکز سالمت
رفتاری ممکن است
دارای واکنش های
رفتاری گوناگون وحتی
مستعد خشونت و نا
بهنجاری باشند.آنها
در خطر آسیب رسانی
به خود و اطرافیانشان
از جمله دیگر بیماران
و کارکنان این مراکز
هستند

مبلمان و پارچه
یافتن مبلمانی که کمتر به شکل مبلمان های سازمانی و فاقد خطر برای ایمنی بیماران باشد کارآسانی نیست.
)3 Bradley Hospital (East Providence, R.I.
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2 Vareen O›Keefe-Domaleski

همکاری با مدیران مراکز و کارکنان در فرآیند انتخاب اولیه مبلمان و در ارزیابی کارآیی آنها  ،به منظور مقایســه
عملکرد واقعی این محصوالت با آنچه کارخانه سازنده ی محصول ادعا می کند  ،امری ضروریست .
تدارک مبلمان در روند تصمیم گیری دارای اولویت اســت .مبلمان می بایســت مقاوم و به راحتی قابل نظافت
و فاقد قســمتهایی باشــد که بیمار به راحتی بتواند به آن آسیب برساند .همچنین رعایت سایر نکات ذکر شده به
همراه استفاده از مبلمان ثابت توصیه می شود.
ســایر مالحظات مهم در مورد پارچه ها عبارتســت از :مقاومت در برابر جوهر و رطوبت و قابلیت بازدارندگی در
برابر حرکت مایعات و لکه ها بر روی سطوح.
بسته به وضعیت بیماران ،صندلی ها با پایه هایی که به صورت سورتمه ای حر کت داده می شوند نسبت به آنهایی که
چهار پایه اند ،ترجیح داده می شود زیرا پایه ها می تواند جدا شود و به دنبال خود خطر به همراه داشته باشد .مبلمانی
که سســت و لق باشــد برای جلوگیری از پرتاب توسط بیمار باید به اندازه کافی سنگین باشد .همچنین بالشتک های
بدون درز برای جلوگیری از پنهان کردن اشیا در درون و یا زیر آنها توصیه می شود .فنرهایی که امکان جداسازی شان
از مبل باشد خطرساز است .بنابراین صندلی هایی که فاقد فنر در ساختار خود هستند ،مانند مبلمان پالستیکی قالبی ،
ایده آل اند .همچنین مبلمان از جنس فوم سبک نباید دارای قطعه های پنهان چوب در داخل خود باشند( .عکس )1
عالوه بر این مبلمان نباید دارای تگ یا نوار بیرونی ،دریچه و منافذ فلزی باشد  ،زیرا ممکن است به آسانی جدا

صندلی هایی که
فاقد فنر در ساختار
خود هستند ،مانند
مبلمان پالســتیکی
قالبی و صندلی های
توکار ایده آل اند.

شده و ابزار آسیب رسانی به بدن فرد شود.
لبه ی اجزای مبلمان از جمله کانترها و میزها باید به درستی بررسی شوند تا از جدا نشدن آنها به راحتی ،اطمینان
حاصل شود .لبه هایی به صورت یک تکه قالب گیری شده باشند نسبت به ورقه های پالستیکی تکه تکه ،برتری دارد
 ،زیرا ورقه های پالســتیکی در صورت جدا شدن می تواند بسیار تیز باشد .برای سطوح افقی مانند جایگاه پرستاران و
میزهای توکار ،مصالح به کار گرفته شده با سطحی سخت و لبه هایی که تیز نباشد ،گزینه ای مطلوب است.
در اتاق بیمار ،کمد ها یا کتابخانه های توکار می بایســت برای جلوگیری از جا به جایی دارای قســمت فوقانی
شیبدار باشند .در برخی از موارد ممکن است  ،استفاده از یونیت های باز با قفسه های ثابت بر روی کشوها و درب
ها  ،و یا قفسه هایی تا ارتفاع  90سانتی متر(که به عنوان نردبان استفاده نشوند) ترجیح داده شود .تخت هایی با
کف ضخیم و با الیه های پوششی ضد میکروب و تشک های حاوی مواد بالستیک برای جلوگیری از شکافته شدن
نیز از موارد توصیه شــده است .در صورت تمایل ،تخت ها را می توان برای جلوگیری از جابه جایی و حرکت ،در
جای خود ثابت و لبه ها را کامال درزگیری کرد تا مایعات و یا اجسام به زیر آنها نفوذ نکند .دستگاههای الکترونیکی
مانند تلویزیون و کامپیوترها باید به درستی با پوشش مناسب محافظت شوند( .عکس)2

دراین گونه مراکز درمانی
مبلمان باید ثابت و در جای
خود محکم شود تا با پرتاب
و یا جابه جایی مانع مسیرها
ودرگاههانشود،همچنین
باید عاری از نقاط تیز ،پیچ
ها ،و حتی قطعات پنهان
چوبی باشد تا ابزاری برای
صدمه به دیگران نشود

1 Lilliana Alvarado
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سقف فلزی
آکوســتیک بــا
امنیت و مقاومت
بــاال همچنیــن
کفپــوش هــای
انعطــاف پذیر و
مبلمان تــوکار
نزدیک به جایگاه
پرستاران

کفپــوش
بــدون درز ،
انعطــاف پذیر و
ضد میکروب و
ترکیبی از مبلمان
متفاوت مطابق با
نیازهای گوناگون
بیماران

سقف و کف پوش
کنترل صدا و کاهش سر و صدا از مهم ترین عوامل در آسایش و حفظ حریم خصوصی در محیط های بهداشتی
به شمار می رود ،سقف و کفپوش ها نقش مهمی در فراهم سازی این شرایط دارند.
سقف آکوستیک برای جذب و میرایی صدا طراحی شده اند  ،اما در مراکز رفتار درمانی ،مالحظات خاص ایمنی
نظیر وضعیت و شــدت بیماری ،ســطح مراقبت مورد نیاز ،و ارتفاع ســقف این اماکن را نیز باید در نظر داشت .به
عنوان مثال ،در مواردی دیده شده بیماران پوشش سقف از جنس فایبرگالس را از بین برده و با شبکه های فلزی
ســقف و قطعات جدا شــده به خود آسیب رسانده اند  .ســقف های معمول و متعارف در مواردی که مکان مورد
نظر دارای ســطح حفاظت و مراقبت باال بوده و وضعیت بیماران وخیم نباشد کارساز است .اما هنگامی که امنیت

به آســانی قابل نظافت باشد .کفپوش بدون درز  ،انعطاف پذیر و ضد میکروب یک گزینه مناسب برای محیط
بیمار اســت  .این کف پوش ها در انواع ســبک ها  ،رنگ ها و الگوها موجود اســت که با راهنمایی و توصیه
های تولیدکنندگان می توان ســطح ایمنی این محصوالت را باالتر نیز برد( .عکس )4
بــرای ایجاد یک فضای گرم  ،دنج و امن  ،طراحان همچنین مــی توانند ترکیبی از طرح های کف  ،مانند کف
انعطاف پذیر رنگی با رگه های چوبی برای ایجاد ظاهری مانند فرش استفاده کنند .
تعادل و موازنه
پیدا کردن ترکیبی مناسب میان پوشش سقف ،کف و مبلمان بدون فدا کردن عناصری چون راحتی و آسایش و
نیز زیبایی ظاهری  ،چالشی پایان ناپذیر است  .خوشبختانه ،در حال حاضر محصوالت بیشتری مطابق با این نیازها
به بازار معرفی شده است .ضمن اینکه ،طراحان می توانند همچنان از طریق همکاری با مشتریان و ارائه دهندگان
خدمات بهداشــتی ،آگاهی و تجارب خود را در زمینه ی طراحی فضاهای «رفتار درمانی» امن تر و پذیراتر ،ارتقا
بخشند( .عکس)6 -5
منابع:

www.healthcaredesignmagazine.com/article/materials-safety-check
www.behavioral.net/category/facility/interior-design

مبلمــان
اتاق بیمــاران
 ،هماهنگــی و
رعایت ایمنی

بیشتری مورد نیاز است ،سقف فلزی آکوستیک با امنیت و مقاومت باال انتخاب دیگری می تواند باشد ( .عکس )3
کفپــوش های انعطاف پذیر نیز می توانند به تعدیل صــدا کمک کنند .به عنوان مثال ،در ایالت ورمانت آمریکا
موارد یادشــده ،یعنی ســقف آکوســتیک ایمن و کفپوش انعطاف پذیر برای فضای موجود آرامش را فراهم آورد .
آیلین گلوور ،4مدیر بالینی در ایالت ورمانت آمریکا 5می گوید»:بیماران به اثر آرام بخش صداهای ضعیف شــده و
رنگ های مالیم و تسکین دهنده ،واکنش مثبت نشان می دهند».
عالوه بر خواص آکوســتیک  ،ســطوح کف باید مقاوم در برابر تماس با غذا ،آب یا مایعات و لغزندگی و نیز
5 Brattleboro Retreat | Mental Health & Addiction Treatment
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4 Eileen Glover

ترکیبی مناســب میان پوشش سقف ،کف و
مبلمان بدون فــدا کردن عناصری چون راحتی و
آسایش و نیز زیبایی ظاهری

طراحی فضاهای «رفتار درمانی» امن تر و پذیراتر
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خلق شــده است ،طرح کف پوش ها و
بافت رویه مبل ها نیز که در همخوانی
بــا روح طبیعت تهیه شــده ،همراه با
موزائیــک ها ی طرح چمن ،بر حس و
حال فضا های خاص ،تاکید می کنند.

به آنان منتقل کند »:خوش آمدید ،از دیدار شما در این مرکز،
خوش وقتیم!»

پیشنهادهایی برای طراحی
سالن ورودی مراکزدرمانی؛

یک چشم می بیند
چشم دیگر
احساس میکند!
بامبورو 1

بیشتر مراجعان ،به
خاطر آوردن یک کار
هنری ،یک مجسمه
یا یک طرح جالب در
کف سالن ،راحت تر از
این است که بخواهند
جزئیات یک نشانه
نوشتاری را به ذهن
بسپارند

از :مری
مترجم :نرگس بوذری
ســال هــا پیــش ،ســالن
هــای ورودی فضــا هــای
کوچکــی بودنــد که مــردم پیش از
حرکــت به طرف بخــش های مختلف
مراکز درمانی ،اطالعات مورد نیاز خود
را از آنجــا دریافت می کردند .امروزه،
بــه لطف فضاهای باز و امکانات رفاهی
که به این مجموعه اضافه شــده ،سالن
ورودی مراکــز درمانی ،خــود ،مقصد
مراجعان بــرای گذراندن مقدار زیادی
از وقت شان است .ســالن ورودی ،به
عنوان اولین نقطــه تماس مراجعان با
مرکز درمانی ،بایــد بتواند این پیام را
5-Kalamazoo, mich.
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اولین تاثیر
ســالن های ورودی ،کاربردهای مختلفی دارند .از آنها برای
خوشــامد گویی به بیمــاران و عیادت کننــدگان ،برای ارایه
اطالعــات و راهنمایی آنان به بخش هــای مختلف ،برای ایجاد
فضایــی برای مالقات مراجعان و به عنوان ســالن انتظار ،پیش
از انتقال بیماران به بخش های متنوع ،استفاده می شود .برای
ایجــاد اولین اثر مثبت ،باید ببینید که آیا این فضا ،تجربه ورود
محترمانه ،راهنمایی دقیق و روشــن ،و فضــای گرم و جذابی
ایجاد می کند؟
مایکل بدنر  ،2رئیس انجمن هرش بدنر  ،3می گوید »:ســالن
هــای ورودی ،قــدرت جذب ،مبهوت و ترغیب کردن شــما را
دارند .تمامی آن چه انتظار می رود بر مراجعان مراکز درمانی،
اثر گذار باشد ،با ســالن های ورودی ،آغاز و پایان می یابد .به
همین دلیل اســت که طراحی سالن ورودی ،اعم از تصویر های
بصری و تجربیات حســی ،تا این حد اهمیت دارد.
یکــی از ویژگی های مهم یک ســالن ورودی اثر بخش ،این
اســت که مراجعان خودشــان بتوانند ،جهت ها را بیابند و به
راحتی در ســاختمان رفت و آمد کنند .این امر ،با کمک نشانه
های بصری کــه در طراحی داخلی ،به کار می روند ،کامل می
شــود .برای بیشــتر مراجعان ،به خاطر آوردن یک کار هنری،
یک مجســمه یا یک طــرح جالب در کف ســالن ،راحت تر از
این اســت که بخواهند جزئیات یک نشانه نوشتاری را به ذهن
بسپارند.
به عنوان مثال ،در مرکز پزشــکی بورگــس 4
در کاالمازوی
میشــیگان  ،5با اســتفاده از مجســمه های برگی شکلی که از
ســقف ســالن مرکزی آویخته شــده و با قرار دادن برگ های
شیشــه ای رنگین بر روی میز اطالعات ،فضــای به یادماندنی

1-Mary Bamborough 2-Michael Bedner 3-Hirsch Bedner 4-Borgess Medical Center
6-Frank Manke 7-Paul Klee 8-Helen De Vos 9-Grand Rapids,Mich.

قدرت عالمت تجاری
نشــان تجاری مرکز درمانی خود را
حتما بــه عنوان یک عنصــر طراحی،
قلمداد کنید .از فضای داخلی ســالن
ورودی برای مخاطب قرار دادن جامعه
و به کار بردن یک نشان اصیل ،مرتبط
و منســجم ،اســتفاده کنید .این سالن
همچنیــن ،جــای خوبی بــرای بیان
تفاوت های مرکز درمانی شما با سایر
موسسات مشــابه است .می توانید این
کار را با به کار گیری رنگ ها ،شــکل
هــا ،آثار هنــری و حتی نشــانه های
نوشتاری ،کامل کنید.
چنانچه یک سیستم ،دارای چندین
شعبه در جاهای مختلف باشد  ،موضوع
نشــان تجاری ،بســیار مهم و در حکم
ابزار طراحی ،خواهد بود .سالن ورودی
در هر یک از شــعبه های اقماری ،می
بایســت با جنبه های زیبایی شناختی
شــعبه اصلی ،مرتبط باشــد .حتی در
یک مرکز درمانــی تخصصی هم الزم
اســت میان طرح سالن مرکزی و سایر
بخش ها ،هماهنگی وجود داشته باشد.
فرانک مانکه  ،6در کتابش می نویسد»:
اگر ســالن ورودی ،از طریق رنگ ،فضا
سازی و واکنش های انسانی ،این فکر
را ایجــاد کند که روح حاکم بر ســایر
بخــش ها در هماهنگی با آن نیســت،
تمام اقدامــات صورت گرفتــه ،زیان
بخــش خواهد بود ».بــه عنوان مثال،
اگر سالن ورودی ،لوکس باشد اما اتاق
های بیماران ،ســرد و اداری باشند ،به
بیماران احســاس آشــفتگی و جدایی
دســت می دهــد .از مــواد و مصالح
داخلی برای مشــارکت در یک پیام و
محیط منسجم استفاده کنید.

کارکنان بیمارســتان و ترتیب دادن جلسه طوفان مغزی برای
بررسی آنچه برایشان اهمیت دارد ،می تواند در شکل بخشیدن
به یک رویکــرد کل نگرانه برای طراحی ســالن ورودی،کمک
کند .گرفتن بازخورد از بیماران و همراهان ،از طریق بررسی و
ارایه فرم های نظرخواهی نیز می بایســت در نظر گرفته شود.
ایمنی هم مانند راحتی از اهمیت باالیی برخوردار اســت.
آیا فنآوری نیز در چنین فضایی نقش دارد؟ بازدید از ســایر
بیمارســتان ها و حتی هتل ها هم در انتخاب بهترین اقدامات
برای دســتیابی به هدف و به دست آوردن ایده در مورد آنچه
باید از آن پرهیز شود ،کمک می کند.
بــرای تمرکز بــر آنچه در چنین فضایــی دیده و ادراک می
شــود ،فرض کنید که «دیدن» با رنگ ،تناسب و اندازه ،ارتباط
دارد .در حالی که« ،احســاس» با عواطف مرتبط است .به قول
پاول کلی  ،7هنرمند اوایل قرن بیســتم »،یک چشــم می بیند
و چشم دیگر،احســاس می کند!»عناصر طراحی خاصی وجود
دارنــد که می توانند به پرورش احساســات مثبت کمک کنند.
مانند شــومینه یا آتشدان که به محیط ،احساس گرما و راحتی
مــی دهد ،در حالی که ویژگی آب ،ایجاد حس آرامش اســت،
دسترسی به روشنایی روز و داشتن چشم انداز به فضای بیرون،
حس حیات و ســرزندگی را به فضای داخلی اضافه می کند.
اســتفاده از ســطوح متغیر نور ،می تواند برای خلق فضاهای
روشــن و شاد ،در بعضی قســمت ها وایجاد محیط های مالیم
وآرام بخش ،در قســمت های دیگر مفید واقع شــود .به عنوان
مثــال ،در بیمارســتان کودکان هلــن دو وس  8در گراند رپید
میشــیگان ،9از عناصر نمایشــی زیبا در ســقف سالن استفاده
شده است که مراجعان را به سوی میز اطالعات زیبایی به رنگ
قرمز روشن ،هدایت می کند.در این فضا ،رنگ و نور درهم می
آمیزند تا احســاس تعالی بخشی را بیافرینند.
با قرار دادن نشــیمنگاه های مختلف مثــل صندلی راحتی،
مبــل ،کاناپه ،نیمکــت و از این قبیل ،می تــوان به مردم حق
انتخاب داد و با این کار موجب احســاس راحتی بیشتر در آنها
شــد زیرا با انتخاب صندلی مناســب خود ،قادر می شــوند بر
یکی از عناصر محیط شــان تســلط پیدا کنند .قرار دادن پرده
و پاراوان در قســمت های مختلف ســالن ورودی نیز می تواند
به ایجاد فضای مناســب بــرای مکالمات خصوصی یا خواندن و
نوشتن پیام های الکترونیکی کمک کند.
نتیجه مطلوب
بــا مجهز کردن ســالن های ورودی به نشــان تجاری قوی،
طراحی مناســب و فضای دوســتانه می توانید برای مراجعان
خود تجربیات بهتری خلق کنید!
منبع:

یک رویکرد کل نگرانه
دور هــم جمــع شــدن گروهی از

Does Your Lobby Make A Good First Impression
May 20,2013 by Mary Bamborough
http://www.iida.org
9-Grand Rapids,Mich.

8-Helen De Vos

7-Paul Klee

6-Frank Manke
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مدیریت
خطر
چیست؟
نوشته ي استیوکولپ ()Steve Culp
ترجمه و تنظیم :سعید سعیدی
انعطاف پذیری،سرعت و کنترل ،سه
اصل کلیدی اند که سازمانها باکمک آنها
می توانند تعادل بهتری از مدیریت خطر
و ابداع را ایجادکنند.
اگرچه بحث کلی ما این است که مفهوم
مدیریت خطر و ابداع باید به اذهان عموم
راه یابد ،اما ظاهرا به طور طبیعی و دست
به دست این مفهوم به ذهن افراد ورود
پیدا نمیکند .من به همراه آقای ووتر
کوتزیر که هدایت و سرپرستی موسسه
 Accenture’sInnovationو گروه
مشاوره  Product Developmentرا
برعهده دارد درجستجوی فواید ارتباط
بهتر و موثر هر دو عملکرد (یعنی خطر و
ابداع) هستیم.
چیزی که ما مشاهده کردیم این است
شماره چهارم نشریه داخلی مهندسین مشاورلیمان

که بسیاری از افراد چنین می اندیشند که برای یک شروع ساده و
معمولی ،داشتن تیمهای مستقل و قوی ،پیشرفت سریع ،کمترین
کنترل و نیز مدیران اجرایی که باید سهمی ازبازار را به دست بیاورند،
برای ابداع و ابتکار ایدهآل و مورد نظر است .اما نقطه مقابل آن میتواند
گ درنظرگرفته شود که از نظر عملکرد مدیریت
برای یک سازمان بزر 
خطر ،ساختاری دقیق داشته باشد.
اما در تجربه ما اینگونه نیست ،بلکه مدیریت خطر و ابداع راباید به
عنوان شریک و مکمل دید ،نه بهعنوان دشمن و نقطه مقابل همدیگر.
اگر به درستی باهم ترکیب و آمیخته شوند ،هر دو آنها میتوانند به
سازمانها کمک کنند .مدیریت خطر میتواند با فاش کردن نقاط
کور و نواحی تحت سرمایهگذاری به ترغیب دستورکار ابداع شرکت
کمک کند.
بسیاری از شرکتها فرآیند «ورود به مرحله» را بنا نهادهاند که
ضرورتا فرآیند قیفی شکلی است که برای کاهش بالتکلیفی و عدم
اطمینان قرارگیری در معرض رشد خطر طراحی میشود .در بسیاری
از موارد ،این فرآیند «ورود به مرحله» بیشتر بر روی تقویت مواردی
متمرکز است که شرکت امروز خوب انجام میدهد و جالب اینجاست
که این قیفها تنها به تولید ضعیف و عدم تاکید بر روی نواحی
جدید برای توسعه و پیشرفت منتج میشود .بدون ارتباط قوی با

توانمندیها و قابلیتهای مدیریت خطر،
فرآیند «ورود به مرحله» اغلب به چیزی
مخالف آن بدل میشود و عقاید و نظرات
بزرگ را به خاطر نظرات کوچک از بین
میبرد .هیاتهای تصمیمگیری ممکن
است پیشنهادهای شما را برای تحقیقات
و بررسی بیشتر به خودشما برگردانند که
این عالوه بر اتالف وقت  ،دوبارهکاری را نیز
برایتان ایجاد میکند.
اگر طعنهوار بگوییم ،مانع دیگر که
برای ابداع میتوان عنوان کرد وجود یک
فرهنگ واحد است که بیش از اندازه
موفقیت را ارج میدهد و از آن تجلیل
میکند .در این چنین فرهنگهایی ،پیدا
کردن فردی با تجربه ناموفق که قادر به
افزایش رتبه و درجه باشد نادر است .حتی
اگر شکست و عدم موفقیت او بینشهای
ارزشمندی در مورد فرصتهای آینده برای
وی فراهم آورده باشد.
موسسات سرمایه مخاطرهآمیز که به
طور نمونه برای اداره و مدیریت خطر و
همچنین ترغیب مدیریت ابداع طراحی
شدهاند میتوانند تجربیات مهمی را
برای سازمانهای بزرگی که به دنبال
علل و اسباب ابداع هستند فراهم کنند.
این موسسات به طور نمونه پروندهای از
سرمایهگذاریها را ایجاد میکنند و با
تیم مدیریت از طریق فرآیند توسعه و
پیشرفت و نیز با در نظرگرفتن بینشهای
جدید و فرصتهای پیشبینی نشده که
از آموختههای تازه در این روند نشات
میگیرد همکاری میکنند .این موسسات
همچنین از قبل این آگاهی را دارند که
بیشتر آزمایشها با شکست مواجه خواهد
شد.
در زیر به سه اصل کلیدی اشاره
میکنیم که سازمانها با به کارگیری آنها
تعادل بهتری از مدیریت خطر و ابداع را
ایجادکنند:
انعطافپذیری:
به جای قرار دادن تمام شرطها
روی یک یا دو آزمایش ،شرکتها
ممکن است خواستار ایجاد پروندهای از
سرمایهگذاریهای اولیه در زمینه ابداع

باشند که به صورت اختیاری و گزینشی نسبت به آن عمل کنند.
«مونسانتو» ،دهمین شرکت در فهرست  100شرکت مبدع جهان در
گزارش فوربس به این درک رسید که تعدیل و اصالح ژنتیکی میتواند
در تجارت دانه و بذر این شرکت بسیار مهم باشد .برای سبک کردن
خطرها ،این شرکت پروندهای از اسناد و مدارک آزمایشها و تجربیات
را تدوین کرد .ابتدا در شرکتهای بیوتکنولوژی سرمایهگذاری کرد
سپس با درنظرگرفتن بازار هدف ،مرکز تحقیق خود تحت عنوان
«الیف ساینس» را افتتاح کرد که در نهایت هزاران نفر کارمند را به
استخدام این موسسه درآورد .راب فرالی ( )Robb Fraleyمدیر ارشد
بخش تکنولوژی شرکت مونسانتو ( )Monsantoدر گزارش 2012
خود به سرمایهگذاران ،این روش را به عنوان الیههای رشد برای خط
تحقیق و توسعه شرکت توصیف کرد.
هندسه تحلیلی پیشرفته و دیگر ابزارهای پیچیده مدیریت خطر
میتواند چنین تصمیمات پیچیدهای را با ارزیابی منظم ارزش در
مقابل متغیرهای چندگانه راهنمایی و هدایت کند .این حمایت
میتواند شامل روششناسی خطر و ابزارهای طراحی شده برای
اندازهگیری و سنجش جنبههای مثبت و منفی بیاعتمادی و فراهم
کردن تخمینهای واقعی از نتایج باشد.
سرعت:
ابدا ع موفق اغلب نیازمند سرعت است .شرکتها میتوانند از
آزمایشات و تجربیات سریع و توسعه و پیشرفت شتابان برای افزایش
فرصتهای خود جهت پرکردن پروندههای ابداع با محصوالت
جدید استفاده کنند .یک روش تکراری بسیار نزدیک و مرتبط به
مشتریان و بازارها میتواند توجه به خطرات را جلب کند و آنها را
برای تصمیمگیری متحد کند .در یک محیط پرسرعت ،مدیریت خطر
موثر ،اغلب خطرجویی را در مرزها و کرانههای خطرات موجود در
شرکت ترغیب میکند .مدیریت خطر میتواند و باید تعامالت شرکت
را تسهیل کند تا از این طریق تعیین کند که چه خطراتی قابل
پذیرش اند و کدامها نیستند.
کنترل:
موسسات سرمایهگذاری مخاطرهآمیز از ناظمهای کنترلی استفاده
میکنند اما این عوامل کنترلی معموال برای افزایش نوسانات خطر
طراحی میشوند و فرهنگی را رشد میدهد که شامل تحلیل
اشتباهات هوشمند است .شرکتهای مبدع اغلب یک زمینه امن
برای آزمایشها ایجاد میکنند« ،امن» زیرا خطرات کنترل ،مدیریت و
ارزیابی میشوند .این ب ه طور نمونه ،موجب گردهم آمدن جنبههای
کاربردی و مالی تجارت میشود .برای جنبه مالی ،خطر اغلب چیزی
است که باید از آن پرهیز کرد درحالیکه جنبه کاربردی اغلب به دنبال
خطر به عنوان ذات یا ضرورت برای رشد است.
مدیریت خطر در حقیقت میتواند همانطور که از فرهنگ مدیریت
خطر حمایت میکند یک سطح از نظم و شفافیت را به پروسه ابداع
اضافه کند .ادغام مدیریت خطر و ابداع میتواند با ایجاد اعتماد،
تالشها در این جهت را تقویت کند.
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تکنیکهای
مدیریت

برای مدیران خیلی
ساده است که از تخلفات
کوچک افراد ساعی
و کوشای تیم مثل
دیرآمدن آنهاچشم
پوشی کنند.اماچه اتفاقی
خواهد افتاد اگر روند دیر
کردن آنها عادی شود
و سه روز در هفته ده
دقیقه دیر بیایند؟!

ترجمهوتنظیم:سعیدسعیدی
خود را محصور کنید با بهترین افرادی
که میتوانید پیدا کنید ،به آنها اختیارات
دهید و تا جایی که میتوانیددر سیاستهایی
که بر مبنای آنها تصمیماتی اتخاد
کردهاید خلل وارد نکنید.
(یک مدیرکالن نگر).
آیا مدیریت واقعا به همین سادگی است؟
اگر در ذهن خود شغل و حرفه افرادی که
مدیر بودهاند را مرور کنید درخواهید یافت که
مدیریت درواقع فراتر از یک کار ساده است.
یک مدیریت خوب حتی در بهترین روزها
سخت است؛ مدیریت عالی معادل بزرگ
کردن بچههای کامل است.شما به عنوان یک
مدیر ،نه تنها باید پاسخ تمام سواالت را داشته
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باشید بلکه باید به اصطالح خورجینی نامحدود از مهارتها و تجربیات را
ک در این کار
در کولهبار خود همراه داشته باشید و از آنها به عنوان تکنی 
استفادهکنید.
در زیر به تعدادی از تکنیکهای مدیریتی میپردازیم که یادآوری آنها
نه تنها خالی از لطف نیست بلکه رعایت و در نظر گرفتن آنها در کار باعث
موفقیت و پیشرفت روند مدیریتی شما میشود:

ثبات و سازگاری
همیشه بهترین تمرینها موفق هستند
زیرا نتایج آنها به تحقق رسیده و در حقیقت
ریشه در ثبات دارند .اعضا باید بدانند که هر
عملکردی نتایجی در پی دارد.برای مدیران
خیلی ساده است که از تخلفات کوچک افراد
ساعی و کوشای تیم مثل دیرآمدن آنهاچشم
پوشیکنند.اماچهاتفاقیخواهدافتاداگرروند
دیر کردن آنها عادی شود و سه روز در هفته
ده دقیقه دیر بیایند؟!این سبک مدیریت دو
پیام خیلی خطرناک را در بردارد .اول ،افراد
مذکور پس از مدتی احساس قدرت میکنند
و فکر می کنند که نسبت به آنها طرفداری
شده است .دوم ،این اندیشه به ذهن اعضای
تیم بعدی یا سایر اعضا خطور میکند که
«چیزی که برای غاز ماده خوب است برای
غاز نر هم خوب است»وبه تعبیر دیگر ،همه
برای خوردن دهان دارند! و طبیعتا این
پرسش در ذهن آنها شکل میگیرد که چه
معامله بزرگی درپشت پرده است که دیگران
از من دیرتر میآیند؟! اصول عدالت اگر در
مورد تمام اعضای تیم ثبات داشته باشد
بسیاری از مشکالت را مرتفع میکند.

عدالت و انصاف
طرفداری یا پارتیبازی نه تنها باعث عادی شدن ورشد و نمو شایعات در
سطح محیط کار میشود ،بلکهضمن فروکشیدن شاخص های بهرهوری
و تولید،به عنوان مانعی برای انگیزه های سازنده تلقی شده و در نتیجه
درها را کامال برای عملکرد مطلوب و شایسته مسدود خواهد کرد.اعضای
تیم باید بدانند که فرصتها برای رشد حرفهای آنها و نیز تقویت شغلی
آنها در سطح زمین بازی برقرار است .مدیران دروازهبانان این زمینهای
بازی هستند؛ آنها هوشیاری و تعهد خود را با صحبتهای ارشادیخود در
جلسات و همچنینچک کردن نقش و عملکرد آنها در طول سال نسبت به
تک تک اعضای تیم نشان میدهند .در دنیای مدیریت ،انصاف و عدالت
اغلب به معنای «ندایی برای عمل» است .زمانیکه شرایط به صورت منفی
پیش میرود و اتفاق منفی حادث میشود ،طبیعتا اعضای تیم برای نشان
دادن عکسالعمل به مدیریت نگاه میکنند که مصلحت نیز همین است.
اگر عملکرد مدیریت در مقابل آن اتفاق ،ناموفق باشد ،ناامیدی که از سوی
اعضا تجربه میشود سریعا نتیجه منفی از خود نشان می دهد که باعث
بیاعتمادی و کاهش انگیزه میشود.

استقبال از ایدههای جدید
تنظیم و طراحی برگزاری یک جلسه
معارفه،هم این فرصت را به اعضا میدهد
که با مدیریت آشنا شوند و هم مدیریت
خواستهها و انتظارات خود را از اعضا به
طور صریح و شفاف طلب کند.مدیریت
خوب همواره عالقهمند به شنیدن شکوهها
از سوی اعضا و کارکناناست؛ مخصوصا
اگر بالفاصله بعد از بیان یکشکوه وگالیه
پیشنهاد خوبی از سوی دیگر اعضا در
جهت رفع آن مشکل مطرح شود .این
تکنیک واگیردار است ،زیرا دیگر افراد
حاضر در جلسه را ترغیب به برخاستن
میکند تا با بسیاری از چالشهای سخت
که پیش رو دارند مواجه شوند .همچنین
این یک چارچوب عالی برای پرورش و

تقویت قدرت به عنوان اعالم حضور تیم در طول زمان است.
اختیار
اعضای تیم میتوانند مستقیم جلو بروند و موفق شوند؛ تنها اگر اختیار
داشته باشند .اختیار را نمیتوان آموزش داد ،بلکه امری است که کاشته
میشود و پرورش مییابد .اختیار از ابتدای رویش خود برای پرورش
مستلزم برخورداری از یکمحیط ایدهآل است که تخم اعتماد در آن ریشه
کند و این محیط نیزقابلیت پذیرش و احترام دوجانبه را داشته باشد.
تمام این ویژگیها برای ایجاد یک محیط امن به خدمت درمیآیند .اگر
اعضا از رد شدن نظرات شان هراس داشته باشند نه تنها برای همیشه در
همان حد وسط باقی خواهند ماند بلکه اسیرمحیط محدودی از تفکر و
موفقیتی نسبتا متوسط خواهند شد.بهعنوان عضوی از تیم آنها با یکدیگر
رقابت نمیکنند بلکه با خودشان رقابت میکنند .آنها اختیار و قدرت برای
تشخیص و تالش در جهت رسیدن به مرحله بعدی رشد حرفهای را دارند.
یک مدیر زمانیکه میبیند اعضای تیم با هم تبادل اطالعات می کنند و
اگر کسی از آنها دچار مشکل شده دیگری در جهت رفع مشکل پیشنهاد
کمک میدهد تحت تاثیر قرارمی گیرد و خرسند میشود.بهتر است در
جلساتی که برگزار میشود نوبت سخنرانی و گرداندن جلسه به سایر
اعضای تیم هم برسد و هر بار در جلسه یکی از اعضا دستور کار جلسه را
اجرا کند و دقایقی جلسه را براساس داشتهها و یافتههای خود اداره کند.
با چنین رویکردی اعضا راحتتر میتوانند در مقابل گروه صحبت کنند
و مشتاق به بیان نظرات خود و پذیرای مسایلی شوند که به طور زنده در
مورد آنها در جلسه مورد بحث قرارمی گیرد.
پیامرسانی
گاهی روش ارایه پیام به اندازه محتوای خود پیام مهم است .عبارت «
خود را بشناسید!» قطعا در محل کار و تیم یک مدیر کاربرد دارد .بعضا ما
خود فراموش میکنیم که جوانان هم چالشهایی در خصوص یادگیری
دارند؛ در این موارد زمانیکه تیم با یک اجرای ضعیف از سوی یکی از
اعضا مواجه میشود نحوه ارایه اطالعات نقش بسیار مهم و حیاتی را ایفا
میکند .بعضی از پیامها ارزش تکرار شدن را دارند مخصوصا در شرایطی
که تیم با یک اثر منفی مواجه میشود .به طور نمونه برگزاری همین
جلساتی که در باال ذکر شد میتواند یکی از راههای انتقال پیام و اطالعات
باشد طوری که دقایقی از جلسه به این موضوع اختصاص یابد .ایمیل یا
پست الکترونیکی نیز یکی از ابزارهای خوب برای انتقال پیام است زیرا
تاریخچه پیام را نیز مشخص و آن را مستندتر میکند .و آخر اینکه مدیر
باید به اعضای تیم نزدیک باشد زیرا این چارچوبی است که کیفیت ارتباط
موثر و کارآ در آن باال میرود.
منبع:

مدیریتخوبهمواره
عالقهمندبهشنیدن
شکوهها از سوی اعضا و
کارکناناست؛مخصوصا
اگر بالفاصله بعد از بیان
یکشکوهوگالیهپیشنهاد
خوبی از سوی دیگر اعضا
در جهت رفع آن مشکل
مطرحشود

http://www.womenpoweringbusiness.com
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سطحمتوسطراتشخیصدهیم.درزیربهتعدادیازاینشاخصههاپرداختهایم
کهازنظرتانمیگذرد:

«سود»« ،هدف»
را تعیین نمیکند ،اما
«هدف» به طور قطع
«سود» را تعیین میکند
و این مسالهای است
که رهبران ممتاز به آن
توجه میکنند
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مردم در درجه اول
رهبرانبدونمردمهیچهستند.اینمردمهستندکهشمارابهرهبرتبدیل
میکنند و یا رهبری شما را از بین میبرند .شما در مقام رهبر یا با افراد خود
بهخوبیرفتارمیکنید،اعتمادآنهاراجلبمیکنید،بهآنهااحتراممیگذارید
و نسبت به آنها وفادار میمانید ،و یا در کل عکس چنین صفاتی را خواهید
داشت .شما یا خود را مافوق کارمندان خود میبینید و یا به عنوان فردی در

نجش (ارزشگذاري(
س

رهبران ممتاز به
هرگونه تغییر و تحول
پیرامون خود توجه
کرده و از آنها استفاده
میکنند اما رهبران
سطح متوسط از توجه
به چنین مواردی
چشمپوشی میکنند

ترجمهوتنظیم:سعیدسعیدی
شاید پیش خودتان فکر کنید که رهبری
مستلزم راز و یا سری است ،اما حقیقت امر این
است که هیچ رازی در این خصوص وجود ندارد.
اگر به زندگی رهبران ممتاز در تاریخ نگاهی
بیاندازید،متوجهخواهیدشدکهآنهاخیلیساده
به مدرسه رفته و مهارتهای خود را در آنجا
تقویتکردهوبهبودبخشیدهاند.اگرچهقابلیتها
وتوانمندیهاییکهرهبرانممتازوعالیرتبهاز
آن برخوردارند برای بسیاری از افراد فوقالعاده و
حتیماورایطبیعیبهنظربرسد،امادرواقعاین
توانمندیهاصرفانتیجهوبرآیندسختکوشی،
تجربوچشماندازآنهاست؛کهالبتهنمیتواندر
این میان فاکتور خوششانسی را نادیده گرفت.
شاید بتوان وجه تمایز رهبران رده باال و سطح
پایین را اینگونه عنوان کرد که رهبران ممتاز به
هرگونهتغییروتحولپیرامونخودتوجهکردهو
ازآنهااستفادهمیکنندامارهبرانسطحمتوسط
ازتوجهبهچنینمواردیچشمپوشیمیکنند.
بسیاری از رهبران مادامی که به حرفه خود
قدم میگذارند سعی به شناسایی این گامها
میکنند ،در حالیکه سایرین مسیر گامهای
خود را بعدها در زندگی خود پیدا میکنند؛ و
شوربختانهبسیاریدیگرازرهبرانظاهراهرگز
مسیر خود را در این راه پیدا نخواهند کرد .ما در
این نوشتار سعی بر آن داشتهایم که شاخصهها
ووجهتمایزرهبرانممتازوعالیرتبهبارهبران

ارزيابي (تشخيص(

مديريت بحران

ظرفيت

رهبری
سازمان و
پیچیدگی
تغییرات و
تحوالت

پیدا کردن هدف:
«هدف»یابیازمشترکاتهمهرهبرانعالیرتبهمحسوبمیشود.چنین
رهبرانی یک هدف مشخص و واضح دارند ،در حالیکه رهبران سطح متوسط
صرفابهکاریکهدرآنهستندتوجهنشانمیدهند.چنینهدفیباعشقو
اصولاخالقیکارسوختگیریمیشود.
بهترین رهبران از یک هدف مشترک ،ارزشهای واحد و دید همتراز
برخوردارند که گویای هر سازمان عالی است .این سه عنصر در واقع پایه و
اساس را برای یک فرهنگ پایدار فراهم میکند .رهبرانی که به علت نداشتن
این سه ویژگی،در گردهمآوردن افراد ناموفق هستند ابتدا شرکت را به هرج و
مرج محکوم میکنند و در نهایت مهر کهنگی و منسوخشدگی رابرپیشانی
شرکت می کوبند .رهبران ممتاز در خلق فرهنگ ،طراحی و ابتکار به خرج
میدهند،درحالیکهرهبرانسطحمتوسطاجازهمیدهندتافرهنگبهخودی
خودتوسعهپیداکندودرسازمانجایبگیرد.
نکتهای که خیلیها به آن توجه نمیکنند این است که «سود»« ،هدف»
را تعیین نمیکند ،اما «هدف» به طور قطع «سود» را تعیین میکند و این
مسالهای است که رهبران ممتاز به آن توجه میکنند .رهبرانی که سود آنها
را به سمت هدف هدایت میکند در خواهند یافت که تنها برای یک دوره
زمانیموفقخواهندشدچراکهاینسودبرایطوالنیمدتپایدارنخواهدبود.
رهبرانعالیرتبهازفاکتور«سود»بهفاکتور«هدف»تغییرجهتمیدهندو
نتیجهچنینتغییرینیزبرایشانملموسخواهدشد.بایکهدفمشخصو
لکرد.
یکپارچهمیتوانتمامدشواریهاراتحم 

اداره كردن

خودمینگریدکهشغلویخدمتبهآنهاست.
بهترین رهبران افراد را در یک محدوده،
محصور نمیکنند ،بلکه آنها را از محدودههایی
کهدرآنهامحصورشدهاندنیزرهاییمیبخشند.
دست آخر اینکه وظیفه رهبر این نیست که
برایخودپیروانیایجادکندبلکهتالشمیکند
که رهبری او در همه جا حاضر و در دسترس
باشد .رهبران سطح متوسط وقت خود را صرف
سنجشروندها،سیستمها،ومدلهامیکنند
در صورتی که رهبران سطح باال و ممتاز عمدتا
رویسنجشمدیریتتمرکزدارند.
گسترشآگاهی
رهبرانممتازوعالیرتبههمخودآگاههستند
و هم از نظر سازمانی ،فرهنگی و نیز احساسی
آگاه هستند .آنها از هرچه که در مورد ویژگی
های خود میشنوند ،مشاهده میکنند و
میآموزند ،قدردانی میکنند .آنها از حساسیت
بر روی بیتفاوتیها و تواضع بر روی غرور و
گستاخی تجلیل میکنند .رهبرانی که فکر
یدانند در واقع به غیر
میکنند همه چیز را م 
از خودشان کسی را دست نمیاندازند .رهبران
ممتاز ازافتادن در دام ،تله ،نقاط کور و چاله ها
خودداری میکنند در حالیکه رهبران سطح
متوسط به راحتی به این دامها قدم میگذارند.
اجازه دادن به اینکه موقعیت و یا نظرات شما به
چالش کشیده شود نشانه قوت و قدرت است،
نه نشانه ضعف .قدرتمندترین جنبه یادگیری،
یادگیریزدایی است .بسیاری از رهبران هرگز
مایل به تغییر فکر و اندیشه خود نیستند و این

تنهایکنتیجهدرپیدارد؛عدمرشدوپیشرفت.
دوریازپیچیدگی
پیچیدگیدشمنرهبریاستنهدوستاو.رهبرانممتازدرزندگیخود
سعی به از بین بردن پیچیدگی و یا ساده کردن آنها دارند ،اما رهبران سطح
متوسطبااینپیچیدگیهاکنارمیآیند.پیچیدگیباعثفرونشاندنقوهابداع،
کند شدن و حتی مانع شدن از روند پیشرفت شده و روی فرهنگ نیز تاثیر
مخربیمیگذارد.پیچیدگیپرهزینه،ناکارامدوهمچنینغیرموثراست.
مناینحقیقتکهدردنیایپیچیدهایزندگیمیکنیمراانکارنمیکنمو
براینباورنیزنیستمکهسودرانمیتواندرپیچیدگیجست،امارهبرانممتاز
بهایندرکرسیدهاندکهفرصتوسودهایحاصلشدهازپیچیدگیباساده
شدناینپیچیدگیتحققبیشتریپیدامیکندتاباافزودنبهگرههایآن.به
گفتهلئوناردوداوینچی؛سادگینهایتکمالوتجربهاست.
شخصیگرایی
رهبران ممتاز به این درک رسیدهاند که هیچ چیز شخصیتر از رهبری
نیست و بر همین اساس به این شغل گمارده شدهاند .بهترین رهبران به این
درکمیرسندکهشکستوقصوردرشغلخوددرحقیقتقصوروشکست
دررهبریتلقیمیشود.رهبرانسطحمتوسطهمیشهدوروکنارمیایستند
درحالیکهرهبرانعالیرتبهدرجستجویدریافتنمشکالتومراقبتازافراد
خود هستند.
رهبران سطح متوسط به عنوان مدیران اجرایی تجاری دیده میشوند اما
بهترینرهبرانبهعنوانیکانساندیدهمیشود.بهترینرهبراناینحقیقت
رادرمیيابندکهشخصیگراییواحساسهمدردیومهربانیوعشقنشاناز
ضعفنیست،بلکهایننهایتقدرتاست.عملکردعالیهرگزباتکیهبردیگران
حاصلنمیشودبلکهباکمکدیگراناستکهمیتوانموفقشد.باافرادخود
طوریرفتارکنیدکهگوییزندگیشمابهآنهابستگیدارد.
در خاتمه اینکه هر فردی میتواند رهبری کند و رهبر باشد اما انجام دادن
اینمهموموفقیتدرنحوهعملکردکارهرکسینیست.

بهترین رهبران افراد را
در یک محدوده ،محصور
نمیکنند ،بلکه آنها را از
محدودههایی که در آنها
محصورشدهاندنیزرهایی
میبخشند
رهبرانی که فکر
میکنندهمهچیزرا
میدانند در واقع به غیر از
خودشان کسی را دست
نمیاندازند.
اجازه دادن به اینکه
موقعیت و یا نظرات شما به
چالشکشیدهشودنشانه
قوت و قدرت است ،نه
نشانهضعف

79

شماره چهارم نشریه داخلی مهندسین مشاورلیمان

80

پاگـــــرد

پاگرد در راه پلــه ها ،زمینه
ســاز فراغتی کوتاه برای انسان
از فشار ناشــی از از باالرفتن از
پله ها اســت و ایــن پاگرد در
مجله...
در عصر يخبندان بسیاری از حیوانات
یخ زدنــد و مردند .خارپشــتها وخامت
اوضاع را در یافتند .تصمیم گرفتند دور
هم جمع شــوند و بدین ترتیب همدیگر
را حفظ کنند .وقتی نزدیکتر بوند گرمتر
می شدند ولی خارهایشــان یکدیگر را
زخمی می کرد به همین خاطر تصمیم
گرفتند از هم دور شــوند ولی به همین
دلیــل از ســرما یخ زده مردنــد .از این
رو مجبــور بودند برگزیننــد یا خارهای
دوســتان را تحمل کنند ،یا نسلشان از
روی زمین برکنده شــود .دریافتند که
بازگردنــد و گرد هم آیند .آموختند که،
با زخم های کوچکی که همزیســتی با
کســی بســیار نزدیک بوجود میآورد،
زندگی کنند چون گرمای وجود دیگری
مهم تر است واین چنین توانستند زنده
بمانند...
درس اخالقــی :بهتریــن رابطه این
نیســت که اشــخاص بی عیب و نقص
را گــرد هم می آورد بلکه آن اســت هر
فرد بیاموزد بــا معایب دیگران کنار آید
و محاســن آنان را تحسین نماید .وقتی
تنهاییــم دنبال دوســت مــی گردیم،
پیدایش که می کنیم دنبال عیب هایش
می گردیم .وقتی که از دستش دادیم در
تنهایی دنبــال خاطراتش می گردیم( .
ژان پل سارتر)
 قــدرت کلماتمان را بــاال ببریم نهصدایمــان را! این باران اســت که باعث
رشد گلها می شود نه رعد و برق!
 ایــن روزها دلگرمی مــی خواهیموگرنه چیزی که زیاد است سرگرمی...
 برای کشتیهای بی حرکت  ...مجهاتصمیم می گیرند.
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 باید دنبال شــادیها گشــت ،غمهاخودشان ما را پیدا می کنند.
 همیشــه دلتنگی بــه خاطر نبودنکسی نیســت ،گاهی بخاطر بودن کسی
است که حواسش به ما نیست...
 سقوط تاوان پریدن با بعضی هاست. از عصبانیت آدمهایی که همیشــهمهربانند باید ترسید ،چون وقتی عصبانی
شوند دیگر نمیتوانند لبخند بزنند.
 موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت،مقدمه گستاخی است.
 زمــان ،آدم ها را دگرگون می کند.اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه
می دارد .هیچ چیزی دردناک تر از این
تضاد میــان دگرگونی آدم هــا و ثبات
خاطره نیست!
 خودمان را با جمله «تا قسمت چیباشــد» گول نزنیم ...قسمت اراده من و
توست...
 خیالی بیش نیســت اگر فکر کنیمآدم ها ،هنگام شــوخی کردن ،دلشــان
نمی شکند!!
 همیشه حرف از رفتن هاست .کاشکسی با آمدنش غافلگیرمان کند!!!
 زمانــی کــه خاطــره هایمــان ازامیدهایمان قویتر شــدند ،پیرشدنمان
شروع می شود...
 روزی کسی را پیدا خواهیم کرد کهگذشته مان برایش اهمیتی ندارد چون
می خواهد آینده مان باشد...
 و چقــدر دیر می فهمیــم زندگیهمیــن روزهایــی اســت کــه منتظر
گذشتنش هستیم...
ســکوت دانا حاصل جمع فریاد های
او«کانت»

خیلی لذت بخشه وقتی...

 از غریبــه ای در خیابان چیزی میپرســی و او با لبخند و حوصله جوابت را
می دهد.
 وقتی مهمانهایت دســتور غذایی راکه میل کرده اند از شما می پرسند.
 وقتــی هدیه ات را بــاز می کند وچشمهایش از خوشحالی برق می زند.
 از خیابان که رد می شــوی ،رانندهای کــه حق تقدم با اوســت برایت می
ایستد و با خوشرویی اشاره می کند که
رد شوید.
 وقتی ســر قرار دیر می رسید و میگوید خودش هم االن رسیده است.
 وقتی کسی را می خندانی. وقت حرف زدن کلمه ای را گم میکنی و او زود حدســش مــی زند و می
گوید تا جمله ات را کامل کنی.
 عجله داری که از چهارراه رد شویو چراغ سبز می ماند.
 مسیرت با مسیر بعدی تاکسی یکیاست.
 وقتی تو را با اتومبیل خود به منزلمی رساند و تا داخل منزل نشده اید راه
نمی افتد.
 نسیم خنک در تابستان. لحظه بیدار شدن از خوابی بد. پیچ آخر جاده و سوسوی چراغهایشهر.
 وقتی اخم کرده اما نمی تواند جلویخنده اش را بگیرد.
 وقتی به جای خداحافظی می گوید:می بینمت.
 وقتی کســی یادش می ماند که ازچه چیزهایی خوشتان می آید.
 هوای توی گل فروشی. -بوی عرگل نرگس.

 کودکی که در آغوش دیگری استاما دســتانش را دراز می کند تا شــما
بغلش کنید.
 وقتی در سر جلســه امتحان یکهوجواب یک سوال یادمان می آید.
 آخر شب که همه خوابند ...آرامشو سکوت...
 هرگزنبایدســه چیــز راقربانــیکرد:خانواده  ،احساس  ،وقار
 همــه رابطــه هایک قانــون اصلیدارند:هیــچ گاه بــاع نشــویم کســی
کــه دوســتمان دارد احســاس تنهایی
کندبخصوص وقتی کنارش هستیم

در باب سخن گفتن

دیل کارنگی «:سخن و سخن راندن
نوعی سفر است که باید به مقصد برسد،
به همین دلیل پیش از سفر ،باید انسان
نقشــه ای داشته باشدو مسافر بی نقشه
و بی هدف در پایان ســفر به جایی نمی
رسد».
سعدی:
ســخن آن گه کنــد حکیــم آغاز یا
سرانگشت سوی لقمه دراز
که زنــا گفتنش خلــل زاید یــا زنا
خوردنش به جان آید
الجــرم حکمتــش بــود گفتــار
خوردنش تندرستی آرد بار
انوشــیروان « :یک بار پشیمان نشدم
برای چیزی که به زبان نیاوردم ،ولیبارها
ندامت بردم بر آنچه گفتم».

نقل قول...

به قول بابام دیکتاتور اون بچه دو ساله
ست که بیســت نفر مجبورند به خاطر
اون کارتون نگاه کنند .به قول المارتین
شــاعر فرانسوی :تورا دوست دارم بدون
آنکه علتش را بدانــم .محبتی که علت
داشته باشد یا احترام است یا ریا...
به قــول مارتیــن لوترکینگ :گرفتن
آزادی از مردمــی کــه نمیخواهند برده
بمانند ،سخت اســت اما دادن آزادی به
مردمی که میخواهند برده بمانند سخت
تر است! ...
به قول زنده یاد حســین پناهی :تازه
میفهمم بــازی های کودکــی حکمت
داشــت ...زوووووووو  ...تمرین روزهای
نفس گیر زندگی بود.
به قول چارلی چاپلین :آموخته ام که
خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید،
پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم
مــی توان همــه چیزرا در یــک روز به
دســت بیاورم .به قــول چارلی چاپلین:
شــاید بتوانی کســی را که خواب است
بیدار کنی اما کسی که خود را به خواب
زده هرگز!...
به قول حســین پناهــی :قطعاً روزی
صدایم را خواهی شــنید ...روزی که نه
صدا اهمیت دارد نه روز...
به قول والت ویتمــن :زندگی به من
آموخت ،بودن با کســانی که دوستشان
دارم ،از همه چیز با ارزش تر است.

پرت و بال گفتن

به یکــی گفتند کمتر پرت و پال بگو
و در عوض قدری مــا را نصیحت کن.
او قبول کرد و گفت :شــخص بزرگی
برای من نقل می کرد که دو چیز مایه
رستگاری و خوشبختی است.
اطرافیــان گفتنــد :آفریــن! از این
حرفها بزن .خوب حاال بگو آن دو چیز
چیســت؟ گفت :یکــی از آنها را خود
همان شــخص بزرگ فرامــوش کرده
بود .اطرافیــان گفتند :خوب ،دومی را
بگو! گفت :دومــی را نیز من فراموش
کرده ام و به خاطر ندارم!

پادشاه و نابینا

مردی نابینا زیر درختی نشســته بود!
پادشــاهی نزد او آمد ،ادای احترام کرد
و گفت «:قربان ،از چــه راهی می توان
بــه پایتخت رفت؟» پس از او نخســت
وزیر همین پادشــاه نزد مرد نابینا آمد و
بدون ادای احترام گفت «:آقا ،راهی که
به پایتخت می رود کدام است؟» سپس
مردی عادی نزد نابینا آمد ،ضربه ای به
سر او زد و پرسید « :احمق ،راهی که به
پایتخت می رود کدامست؟»
هنگامــی که همه آنها مــرد نابینا را
ترک کردند ،او شروع به خندیدن کردو
مرد دیگری که کنار نابینا نشســته بود،
از او پرسید :برای چه می خندی؟ نابینا
پاســخ داد :اولین مردی که از من سوال
کرد ،پادشــاه بود .مرد دوم نخست وزیر
او بود و مرد سوم فقط یک نگهبان ساده
بود .مرد با تعجب از او پرسید « :چگونه
متوجه شــدی؟ مگر تو نابینا نیستی؟»
نابینا پاســخ داد «:رفتار آنها .پادشاه از
بزرگی خود اطمینان داشت و به همین
دلیل ادای احترام کــرد ولی نگهبان به
قــدری از حقارت خود رنــج میبرد که
حتــی مرا کتک زد .اوباید با ســختی و
مشکالت فراوان زندگی کرده باشد».
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طراحان و مســئوالن این مراکز به نیازها و
خواسته های بیماران و خانواده های آنان در
طراحی یک فضای دوستدار خانواده است.
به گفته شارون ون در مولن 3طراح داخلی
بیمارستان کودکان کولورادو 4تحت پوشش
بیمارســتان ســنت جوزف « ،5ماندن در
بیمارستان ،برای کودکان تجربه پر اضطراب و
هولناکی است که تنها با یک چیز قابل تحمل
می شــود و آن «حضور خانواده» است .به
همین دلیل است که می باید در تمام جنبه
های طراحی بیمارستان  ،به رفاه خانواده در
کنار سایر عناصر شفابخش در معماری آن
توجه کرد».
برخی عناصر مهم در طراحی بیمارستان
های جدید کودکان عبارتند از:

بیمارستان کودکان
دوستدارخانواده است

حضور هنر باعث
ایجاد فضای سالم ،شفا
دهنده و تعالی بخش می
شود .کشف عناصر نهفته
و شادی آور در آثار
هنری که در قسمت های
مختلف بیمارستان از
جمله ورودی ها،
سالن ها ،راهروها و
اتاق ها به کار رفته
اند ،موجب پرت شدن
حواس کودکان و خانواده
هایشان از بیماری و
مشکالت می شود

ترجمه و تنظیم :نرگس بوذری
برای کودکان ،بســتری شدن در بیمارســتان می تواند تبدیل به
تجربه ترسناکی شود .اضطراب ناشــی از این تجربه ممکن است تا
ماه ها بعد و حتی پس از بازگشــت کودک به خانه  ،او را آزار دهد و
موجب بروز نشــانه های آسیب های روانی از قبیل آشفتگی خواب،
وحشــت از جدایی و  ...گردد .دکتر جنیفر کارتلند  ،1مدیر البراتوار
داده های بهداشــتی کودک  CHDLدر مرکز پژوهش های حافظه
کودک ،در حال انجام یک طرح آزمایشــی برای تعیین عناصر مهم
در طراحی بیمارستان های کودکان به منظور کاهش اثرات تخریبی
تجربه بســتری شدن بر روی کودکان است .موارد زیر نمونه هایی از
عناصر طراحی هســتند که در بیمارستان کودکان لوری 2به منظور
کاهش استرس کودک و خانواده در نظر گرفته شده اند:
 اتاق های خصوصی با در نظر گرفتن وضعیت نور و آثار هنری شرایط رفاه خانواده در بیمارستان فضاهای تفریح و استراحت اجــرای برنامه های خالق و دوســتدار کــودک در هر طبقه باهمیاری موسسات فرهنگی شهر
طرح آزمایشی خانم دکتر کارتلند از سوی مرکز طراحی سازه های
درمانی ،تامین اعتبار می شود .او امیدوار است در مطالعات آتی خود
تاثیــر طراحی در کاهش اضطراب در بخش هــای اورژانس و مراکز
درمانی را با ژررف نگری بیشتری مورد بررسی قرار دهد.
تجربیات موفق بیمارســتان های فعال در این زمینه ،حاکی از توجه
5-Saint Joseph
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4. Colorado Hospital

صدا
مطالعات اخیر نشــان داده اســت که
محیــط آرام می تواند بــه کاهش زمان
بهبودی بیمار کمک کند .برای کم کردن
ســر و صدا در کف و سقف قسمت های
مختلف ،از جمله اتاق های بیماران ،از الیه
های جاذب صدا استفاده شده و سیستم
بلندگوی بیمارستان در اتاق های بیماران
قطع شده است.
نور
بررســی ها حاکی از آن اســت که در
معرض نور طبیعی بودن ،موجب کاهش
افسردگی ،کوتاه شدن زمان بستری و کم
شدن نیاز به مصرف داروهای مسکن می
شود .به این دلیل ،در برخی مراکز از پنجره
های بزرگ تر در اتاق ها و ســقف شیشه
ای در سالن ها استفاده می شود تا به نور
طبیعی امکان حضور بیشــتری داده شود
و مراجعان و کارکنان از هوای تازه ،چشم
انداز وسیع و جذاب تری برخوردار شوند.
هنر
حضور هنر باعث ایجاد فضای ســالم،
شفا دهنده و تعالی بخش می شود .کشف
عناصر نهفته و شــادی آور در آثار هنری
که در قســمت های مختلف بیمارستان
از جمله ورودی ها ،ســالن هــا ،راهروها
و اتــاق ها به کار رفته انــد ،موجب پرت

3.Sharron van der Meulen

2. Lurie

1. Jenifer Cartland, phd

شــدن حواس کودکان و خانواده هایشان
از بیماری و مشــکالت می شود .از جمله
این کارها ،مجســمه های بزرگ چوبی از
حیوانات ،به ارتفاع حدودا  160سانتی متر
در سالن ورودی است که موجب تحریک
حس کنجکاوی و شادی بچه ها می شود.
رنگ
بر اســاس تحقیقات صــورت گرفته،
رنگ هــای خاصی می تواننــد به فرایند
درمان کمک کنند .بــه عنوان مثال ،آبی
رنگ آرامش اســت و دارای بیشترین اثر
شفابخشــی بر روی کودکان اســت .سبز
حس شفقت را برانگیخته می کند و تاثیر
آرام کنندگی دارد و قرمز انرژی و اراده را
تقویت می کند.
آگاهی از دانش رنگ ها موجب شــده
تــا از انتخاب هــای رنگی در سرتاســر
بیمارستان استفاده شود .منظور از به کار
گیری تمام این جزئیات ،کمک به کودکان
برای زودتر خوب شدن و بازگشت سریع تر
آنها به خانه است.
فضای سبز
طبیعت دارای تاثیر شفا بخش است .از
این رو ،تالش می شــود تا از فضای سبز
برای ایجاد چشــم انداز زیبا از پنجره اتاق
بیماران و حضور کودکان و خانواده شــان
برای اســتراحت ،قدم زدن ،بازی کردن و
آمادگی برای بازگشت دوباره به دنیای شاد
کودکی استفاده شود.
محیط دوستدار خانواده
در طراحی بیمارســتان های کودکان،
الزم اســت به نقــش خانــواده در بهبود
کودک ،توجه ویژه شــود .از این رو ،اتاق
بیمــار به صورت خصوصــی و با امکانات
رفاهی الزم برای آسایش کودک و خانواده
او طراحی می شــود .اتاق های خصوصی
عالوه بر تامین آرامش بیمار و خانواده او،
تاثیر مهمی در کاهش شیوع عفونت های
بیمارستانی دارند.
برخــی دیگرازویژگی هایــی که باید
درطراحی بیمارســتانهای کودکان مورد
توجه باشند عبارتنداز:

 اتاق های خصوصی با تختخواب های تاشو برای خانواده و کمدهای جادار
 سرویس بهداشــتی و حمام با تمام اسباب و لوازم ازجمله لگنحمام برا ی بچه های کوچک تر
 تلویزیون های فلت ،ویدئو ،کامپیوتر و اینترنت برای سرگرمی ودستیابی به اطالعات
 اتاق های بازی در هر طبقه ،برای شــادی و سرگرمی بیماران وبازگشت آنها به کار و بار کودکی شان
 فضاهای دنج و آرام برای اســتراحت و به آرامش رسیدن پدر ومادرها
 فضاهای تفریحی برای نوجوانان تا بتوانند با دوستان شان ارتباطداشته باشند ،مطالعه کنند یا از تماشای فیلم روی صفحه بزرگ دیوار
لذت ببرند
 کتابخانه سالمت خانواده برای ارائه اطالعات الزم به پدر و مادرهاو آگاه ساختن آنان از وضعیت بیماری و شرایط کودک شان
 نمازخانه برای گذراندن لحظات آرامش و عبادت قرار دادن مجســمه ها و آثار هنری متحرک در گوشــه و کناربیمارستان برای سرگرم کردن و ایجاد شادی و شعف ناشی از کشف
و لمس آنها که تاثیر مثبتی در پرت کردن حواس کودکان از بیماری
و شرایط دشوار آن دارد
 ایستگاه پرستاری غیر متمرکزاین اقدام براساس مطالعه تطبیقی و بررسی تاثیر چیدمان ایستگاه
های پرســتاری بر کیفیت ارائه خدمات کادر پرستاری توسط شری
اوینگ  6سرپرستار و کارن ریچی 7مدیر اجرایی خدمات مراقبتی حاد
صورت گرفته است.
ایســتگاه پرستاری متمرکز عمدتا یک ایســتگاه بزرگ است که
محل نگهداری پرونده های پزشکی تمام بیماران بخش ،کامپیوترها،
داروهای بیماران و محل استقرار کادر پرستاری بخش برای دستیابی
به تمامــی اطالعات مورد نیاز اســت.در حالی که ،در شــکل غیر
متمرکز ،کادر پرســتاری و امکانات به بیماران نزدیکتر می شوند .در
بیمارستان لوری ،برای هر دو اتاق یک میز کامپیوتر و یک نفر مسئول
مراقبت های پرســتاری و چهار ایستگاه در چهار گوشه بخش برای
تیم پرســتاری در نظر گرفته شده اســت .نتایج این بررسی ،شواهد
ارزشــمندی را در زمینه تاثیر طراحی بر عملکرد کادر پرســتاری و
کیفیت مراقبت های پرســتاری در اختیار قرار می دهد و مطالعات
بیشتری برای بررسی برون دادهای مرتبط با این طرح در بیمارستان
لوری در حال انجام است.
منابع:

-

Hospital Design
http://www.nationeidechildrrens.org/hospital-design
Our healing hospital for kids
http://www.childrenscolorado.org
Design revealed for new kids hospital
http://www.eveningtimes.co.uk
Evidence-Based Hospital Design
http://www.hfmmagazine.com
7-Karen Richey

ماندن در بیمارستان،
برای کودکان تجربه
پر اضطراب و هولناکی
است که تنها با یک چیز
قابل تحمل می شود و
آن «حضور خانواده»
است .به همین دلیل
است که می باید در
تمام جنبه های طراحی
بیمارستان  ،به رفاه
خانواده در کنار سایر
عناصر شفابخش در
معماری آن توجه کرد
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انستیتوی
گیت واسکوالر
دریک نگاه

انستیتوی گیت واسکوالر ( )Gate Vascular Instituteبرنده جایزه معماری
سال  2013آمریکا است که توسط شرکت کانن دیزاین وزیر نظر مهندس
مهرداد یزدانی ،طراح و معمار برجسته ایرانی طراحی شده است.
انستیتوی گیت واسکوالر  ،یک مرکز درمانی در ساختمانی  10طبقه شامل
 59اتاق معاینه 5 ،اتاق اداری 42 ،اتاق بستری خصوصی و چند فضای رفاهی دلیل شهرت شرکت کانن دیزاین
از جمله کافه تریا ،مرکز سالمتی ،کتابخانه و کالس های چند منظوره برای شرکت کانن دیزاین( )CannonDesignبا خلق راه حل های طراحی برای
بزرگترین چالش های کارفرمایان و اجتماع ،یکی از پیشروترین شرکت های
بیماران و خانواده های آنان است.
انستیتو ی گیت واسکوالر دارای  16تخت مراقبت ویژه  7 ،اتاق جراحی 15 ،بین المللی در طراحی فضاهای درمانی-آموزشی است .این شرکت در حال
آزمایشگاه و مرکز تحقیقات «سانی بوفالو» ( )Suny Buffaloبا آزمایشگاه های حاضر بیش از  1000کارشناس دارد که در شبکه ای از  15دفتر منطقه ای
تحقیقاتی است .این مرکز تالش می کند مردم -بیماران ،جراحان و محققان -با تیمی متعهد از معماران ،مهندسان ،برنامه ریزان و طراحان داخلی خدمات
را با هدف کسب اندیشه و رشد متقابل و تبادل آرا گردهم آورد.
ارائه می کنند.
کلیدا هلث سیستم» ( -)Keleida Health systemبزرگترین ارایه کننده شهرت شرکت کانن دیزاین به خاطر طرح های عالی و نوآوری های فن آوری
غیرانتفاعی خدمات درمانی در نیویورک غربی – ایجاد ساختاری را پیگیری و اجرا و متعهد بودن به کارفرماست .این شرکت تالش می کند محیط هایی
می کرد که پلی میان فعالیت های کلینیکی و کارهای تحقیقاتی باشد .در این خلق کند که پاسخی معقول به اهداف برنامه ،جانمایی فیزیکی و اهداف
میان،روحیه همکاری ،نیروی محرکه فعالیت کلیدا و دانشگاه بوفالو در اجرای عملکردی باشد و روحیه و مسئولیت هر کارفرما را بازتاب دهد.
ساختمان این مرکز درمانی بود.
شرکت کانن دیزاین روی کیفیت تمرکز دارد و رضایت کارفرما مهم ترین
انستیتو ی گیت واسکوالر یک ساختمان عمودی با مساحت  476هزار فوت معیار برای دستیابی به کیفیت به شمار می رود .این شرکت همواره تالش
مربع ) 44هزار و  222متر مربع) است .مرکز تحقیقات این مرکز درمانی روی می کند تا در ساخت فضاها و بهبود کیفیت زندگی مردم پیشرفته ترین باشد.
بخش های کلینیکی قرار گرفته است 4 .طبقه از این ساختمان  10طبقه به از همین رو ،شرکت کانن دیزاین همواره در زمره یکی از شرکت های دارای
فضاهای درمانی اختصاص دارد و نیمی از بخش باالیی ساختمان را مرکز رتبه باال در طراحی فضاهای درمانی در جهان شناخته می شود .شرکتی که
تحقیقات به خود اختصاص داده است .میان این دو بخش ،فضای مشترکی با ارایه راه حل های خالقانه و کسب رضایت کارفرمایان در این زمینه پیشرو
برای تبادل آرا و نظرات دکترها ،محقق ها و متخصص های مختلف ایجاد شده بوده و جوایز بین المللی مهمی را از آن خود کرده است.
است تا به شتاب روندکشفیات پزشکی کمک کند و دانش را از نیمکت دانشگاه می دانیم که فضاهای درمانی به سرعت در حال تغییر هستند .واقعیت جدید
به کنار تخت بیمار انتقال دهد.
فضاهای درمانی آینده ،چالش ها و فرصت های منحصر بفردی برای شرکت های
طراحی داخلی با نورپردازی خالقانه ،ایجاد جلوه های بصری ،کاربرد چوب به طراحی بوجود می آورند .ما (شرکت های طراح) نقش خود را تنها طراحی
رنگ های زنده و گرم که با رنگ های خنثی ساختمان تضاد ایجاد می کند ،ساختمان ها نمی دانیم؛ بلکه خود را عضوی از سیستم درمانی می دانیم که
انجام پذیرفته است .برای حفظ تداوم بیرون و درون ساختمان فرم های به کارفرما کمک می کند و راه حل های نوآورانه برای چالش های حیرت انگیز
منحنی سازه در کنار سطوح راست گوشه ،قرار گرفته است و با استفاده از فضاهای درمانی امروزی ارائه می دهد.
رنگ روی فرم های منحنی تاکید شده است.
در ذیل به طور خالصه به اهداف،معیارها و چشم اندازهای شرکت کانن
تصمیم گرفته شد که مصالح سازه ای ساختمان در فضاهای داخلی نمایان باشند .دیزاین اشاره می شود:
پانل های شیشه ای رنگی ،موزائیک ها ،رنگ ها ،سطوح ومبلمان راست گوشه در اهداف :در کنار هم راه حل های طراحی خلق می کنیم تا بزرگترین چالش های
مقابل سازه سفید خاکستری بنا قرار گرفته است و برای هر فضا هویتی خاص ایجاد مقابل کارفرماها و جامعه را پاسخگو باشیم.
کرده است .سنگ های تراورتن و پوشش های هم رنگ رزینی کف ،تداوم حرکتی معیارهای:صداقت،هماهنگی،مالیمت،فروتنیوشجاعت؛کارفرمایانمهمترین
از یک فضا به فضای دیگر ایجاد کرده اند و در عین حال پوششی مناسب برای کف شرکای ما هستند؛ تجربه ،نوآوری و خالقیت؛ همکاری ،حمایت متقابل ،احترام ،
و متناسب با کاربری های مختلف پدید آورده اند.
رشد فردی ،تولید و قابل اتکا بودن.
نورها و عناصر معماری با تدبیر جانمایی شده اند تا بافت و فرم جذابی ایجاد چشم اندازها :حفظ یک شرکت طراحی با بیشترین همبستگی؛ خلق محیطی
کنند و پاسخگوی نیازهای مراجعان نیز باشند .رنگ های درخشان در نمای منحصر بفرد که در آن تیم ها به طور فعاالنه کارهای خارق العاده ای انجام دهند؛
پیشخوان پرستاری و پذیرش به راه یابی مراجعین کمک می کند .درفضاهای شکل گیری روابط طوالنی مدت بر اساس اعتماد متقابل؛ تحقق اهداف تجاری.
شماره چهارم نشریه داخلی مهندسین مشاورلیمان

داخلی با محدودیت نور طبیعی ،سیستم های نورپردازی به طور نامحسوس
تغییر رنگ می دهند و به آرامی در طول روز حرکت می کنند تا به ساکنین
گذر زمان را القا کنند.

