


االن که این سطور را می خوانید، کجا هستید؟
فضای اطراِف شام چه گونه طراحی شده؟

رضایِت شام از محیطی که در آن هستید، چه اندازه است؟
کوتاِه سخن آن که: چه اندازه آسوده اید؟ چه اندازه آرام اید؟

...
بهار، آن فصِل باشکوِه رستاخیزگر است که هر آن چه در گذِر 
یخ آگیِن زمستان به خواب رفته را، بیدار می کند و آوای زنده گی ی 

دوباره و دوباره و دوباره را رس می دهد.
بهار، با نوروز می آید. با روِز نو. با روزگاِر نو.

در ژرفای معنای »رستاخیِز زمین« چیزی نهفته است که تنها 
کسانی آن را به نیکی در می یابند که رسما و فرسده گی و ُجموِد 
زمستان را درک کرده باشند. آنان که از رنجِ برگ ریزاِن پاییزی به 
دسِت افرسده ی زمستان افتاده و روی آرزوهای تابستانی شان، برف 

باریده باشد.
بهار، برای آب کردِن آن برف هایی می آید که آرزوهای ما را زیِر 
حضوِر رسِد خود، پنهان می کند. بهار می آید تا دوباره به خود و به 
دنیای خود ثابت کنیم که »بنای زنده گی، بنای همیشه برتر است.«

آدمی یاِن افرسده حال و کم کوش، پاییِز انسان بودِن خویش اند و 
ایده ی تالش و کوشش و کسب و کار، تنها ایده ی بهارانه ای ست که 
می تواند هر برِگ فرو افتاده از ُعمِر زمستان زده ی ما را، به رستاخیِز 
دوباره برساند. رستاخیِز آدمی یان آن زمان است که باز، به تکرار، 
آرزوهای شان را با خود مرور کنند و از خدای خویش و از خویش، 
بخواهند که آن حادثه ی مبارِک فرّخ، دوباره رخ دهد؛ »حادثه ای نو 

در کسب و کار...«
وقتی بهار رسید؛ وقتی رونِق آرزوهامان، دوباره گرفت؛ وقتی 
باز هم احساس کردیم که می شود در فضایی شاد و تن درست و 
رنگارنگ، دوباره نفس کشید؛ آن زمان است که افتخاِر بهارانه بودن 
و بهارانه اندیشیدن را نیز در آن پنهانی ترین بخِش قلب مان، احساس 
می کنیم. افتخار به این که توانسته ایم »دوباره« شویم، »تازه« شویم، 
»نو شویم« و »رستاخیز کنیم«. و چون به امیدواری هامان دست 

بیابیم؛ از آن »با افتخار سخن خواهیم گفت.«
این رسِم االهی و این خواسته ی خداوندی است که در پایاِن هر 
یلدا، شب در کشاله ی خویش می شکند و خورشید –این زیباترین 
مادِر کیهانی- گیسوی آفتابْ بلنِد خویش را بر سطحِ پوسِت آرزوهای 
ما، می گسرتد تا باز هم روزهای طوالنی، به آسایش و آرامش، آغوش 

بگشای ایم.
چرا باید در جایی زنده گی کنید که حقّ تان بهرت از آن جا ست؟

چرا باید از زیبایی هایی بهره بربید که ذاِت زیباپسنِد شام، زیباتر 
از آن را می خواهد؟

چرا باید از آسایشی برخوردار باشید که استحقاِق بیش تر 
از آن را دارید؟

خدای بزرگ، خدای آفریدگاِر زیبایی و آرامش، »حّق 
آسایش« را بر تکاتِک آدمی یان نهاده است و این رسشِت 
بی گامِن هستی ست که هر انسان، باید؛ باید؛ باید از 

بهرتین ها کام برگیرد. بهار که می آید، واگویه ی همین 

پیاِم آسامنی است که »آیا ما زمین 
را مهِد آسایِش آدمی یان نیآفریدیم؟« ]سوره ی نبأ/ 
آیه ی 6[ و در گوِش ما، ُمدام زمزمه می کند که 

بهرتی هست و بهرتینی هست.
نوروز، برای آرمیتاژ معنای دیگری جز روزگاِر 

نو دارد.
آرمیتاژ به نوروز، از دریچه ی دیگری می نگرد. 
از چشم اندازی که می گوید: »بنای زنده گی، بنای 
همیشه برتر است.« و بهار، معامِر بنای زنده گی 

ست.
رستاخیِز  روِز  عنواِن  به  را  نوروز  آرمیتاژ، 
امیدهای  شام،  خواسته های  شام،  آرزوهای 
شام و به عنواِن حّق شام از آسایش و آرامش، 

مبارک باد می گوید.
مجموعه ی آرمیتاژ، نوروِز 1392 خورشیدی را 
به همه ی شهروندانی خجسته باد می گوید که »با 
افتخاِر از انسانیّت سخن خواهند گفت« و در 
»بنای همیشه برتِر زنده گی«، به »ایده ی بهارانه 

در کسب و کار« می اندیشند.
امیدوار؛  قلب تان  پُربار؛  روزگارتان 
دست های تان رسشار؛ رسمایه ی تن درستی تان 

بسیار؛ گام های تان استوار؛ و هر فصل از ُعمِر 
گران بارِتان، بهار باد!

با پیش کش نوترین فرخنده بادها:
آرمیتاژ؛ معامِر آرزوهای شام
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رشکِت توسعه و رسمایه گذاری ی آرمیتاژ، به عنواِن رشکتی مادر تأسیس 
گشته که چهار رشکِت دیگر به عنواِن بازوهای اجرایی، آن را پشتیبانی 
می کنند. نخست، گروِه رشکت های »پاریز« است که به عنواِن رشکِت 
مجری و ناظر عمل می مناید. دیگری، رشکِت »آسا« ست که به عنواِن 
رشکِت فروش تلقی می شود و سومین بازوی اجرایی، رشکت مهندسی 
»تأمین آرمیتاژ« است که به عنواِن رشکِت بازرگانی، خریِد پروژه ها را به 
رسانجام می رساند و در نهایت، رشکت »مبنا«، چهارمین رشکتی ست که به 
عنواِن مدیریِت بهره برداری، خدماِت پس از واگذاری واحدها را بر عهده 

دارد.
بر این اساس، آرمیتاژ یکی از معدود رشکت های توسعه و رسمایه گذاری 
است که حتا پس از پایاِن پروژه ها و تحویِل آن، باز هم همراه و هم پا با 
مشرتی یان و مخاطبش می ماند. این خدمات، تا زمانی که رشکِت آرمیتاژ 

برجا باشد، ادامه خواهد داشت و هیچ محدودیِت زمانی ندارد.
رشکت پاریز رشق، با نگاهی رو به آینده، در هیئِت رشکتی خصوصی و 
کوچک در سال 1370 پا به عرصه ی اجرا گذاشت. آن روزها، ما به اجرای 
پروژه هایی محدود و دولتی می پرداختیم تا این که در سال 1374 وارِد 
عرصه ی رسمایه گذاری شدیم و پروژه هایی را تعریف کردیم و خود، به 
اجرای آن پرداختیم. پایه ی تأسیِس گروِه رشکت های پاریز، از این جا نهاده 
شد. منتها چون در سال های اخیر، کارها بسیار تخصصی تر شدند، هر 
واحد با داشنِت اختیاراِت وسیعی در تعریِف پروژه های مختلف، فروش، و 
بهره برداری موظف شد تا با اولیت دادن به پروژه های آرمیتاژ، به حیاِت 
اجرایی ی خویش ادامه دهد. به تعبیِر دیگر، بازوهای اجرایی ی آرمیتاژ، با 

حفِظ استقالِل خود، متاِم تالِش خویش را بر این نهادند که پروژه های آرمیتاژ 
را در وهله ی اول به اجرا گذارند.

به عنواِن منونه، سازماِن فروِش آسا، فقط قرار نیست پروژه های آرمیتاژ 
را به فروش بگذارد، بل که می تواند در سطحی بین املللی و جهانی، به کمِک 
دیگر واحدهای اجرایی بشتابد که نیاز به خدماِت فروِش این رشکت دارند. 
نگاِه آرمیتاژ، نگاهی بلند مدت است که ظرِف دو سال آینده، ما به این 

اهداف خواهیم رسید.
اگر به آرمیتاژ، فقط از چشم انداِز بلندمرتبه سازی نگاه کنیم، باید آن 
را جزِو نخستین ها در زمینه ی برج سازی برشامریم. ما برای اولین بار بود 
که بعد از گرفنِت مجوزهای الزم و پیش از آن که واحدهای دیگری به فکِر 
بلندمرتبه سازی باشند، طرحِ توسعه ای را آماده ی اجرا منودیم که اینک یکی 

از بهرتین و خوش کیفیت ترین برج های حاِل حارِض استان است.
زمانی که آرمیتاژ پا در میداِن برج سازی نهاد، خیلی از دست اندرکاراِن 
امر، ما را از عبور در این مسیر، هشدار می دادند و اعتقاد داشتند که 
از  ما  تعریِف  به رسانجامی نخواهد رسید.  برج سازی در مشهد هرگز 
برج سازی نه فقط ساخنت و فروخنت و رها کردِن پروژه بود؛ ما به »فرهنِگ 
برج نشینی« می اندیشیدیم و بزرگ ترین رسالت ما در  این سال ها، ارتقای 

همین نوع نگاِه فرهنگی ست.
روزهای اول، مردم آشنایی ی چندانی با این فرهنگ نداشتند و بالطبع، 
کار بر ما سخت می شد. اما امروز می بینیم که چه اندازه این نگاه، جا افتاده 
و چه تأثیری را حتا در ساخِت و سازهای آرپارمتانی گذاشته است. امروز اگر 
شام به یک مجموعه آپارمتاِن چند طبقه بروید، حتمن تسهیالتی را خواهید 

ی از معدود رشکت های 
یتاژ یک

آرم

حتا پس 
ت که 

مایه گذاری اس
توسعه و رس

، باز هم 
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دارد.
دودیِت زمانی ن

هیچ مح

ری آرمتیاژ گفت و گو با مهندس علی رضا پوررضایی ؛ مدریعامل شرکت توسعه و سرماهی گذا

سود اقتصاد� یا 
فرهنـ� سا��؟ 
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یافت که هرگز تا قبل از ابداعاِت آرمیتاژ، به آن توجهی منی شد.

سال 1389، آرمیتاژ به عنواِن »برترین سازه ی سال« شناخته شد. این 
افتخار، باعث گشت که مسوولیِت ما در قباِل ارایه ی کیفیِت بهرت، به 
مراتب سنگین تر از قبل شود. گرچه پیش از آن هم در امِر ساخت، تالش 
می کردیم از بهرتین مصالح، باالترین امکانات و پیش رفته ترین تجهیزات 
بهره بربیم، ولی کسِب عنواِن »برترین سازه« محرّکی گشت که حتا به 

»یکی از بهرتین« بودن ها اکتفا ننموده و به دنباِل »بهرتین« باشیم.
آرمیتاژ، جزِو معدود مجموعه هایی ست که با داشنِت واحدهای آموزشی، 
مدام در حاِل پژوهش و تحقیق بر ایده های نو، امکاناِت تازه و تغییراِت 
رو به پیش رفت است. شاید بی اغراق بتوان گفت که دو پروژه ی یک ساِن 
آرمیتاژ در دو زماِن مختلف اگر اجرا شده، حتمن پروژه ی دوم نسبت به 
اولی دارای ویژه گی هایی است که نشان از ارتقای کّمی و کیفی ی ما دارد.

سازه های آرمیتاژ، حتا فراتر از نیازهای یک شهرونِد برج نشین به او 
خدماتی را ارایه می دهد که شاید برای برخی از مجموعه ها، به دلیِل داشنِت 
هزینه های گزاف، مقرون به رصفه نباشند. به عنواِن منونه، داشنِت کارواش، 
رسویِس آمد و رفت، مرکز خریِد مایحتاجِ روزانه، کلوپ های ورزشی ی 
بسیار پیش  رفته و به روز، استخر، سونا، جکوزی و امثاِل آن، آن هم به 
صورِت رایگان، برای یک مجموعه حتا در تهران یا شهرهای اروپایی هم 
یک ایده آل است. ما این خدمات را ارایه می کنیم و با افتخار می گوییم که 
در آینده خدماِت دیگری داریم که به مرور و بنا به اقتضای زمان و مکان، 

در سازه های دیگر، به شهروندان تقدیم خواهیم کرد.
گاهی از آرمیتاژ می پرسند که آیا در این پروژه یا آن پروژه، بیش تر به 
فکِر سوِد اقتصادی هستید یا فرهنگ سازی؟ در پاسخ به این سوآل باید ذکر 
کنم که ما در قدِم اول، بر مبنای امکان سنجی هایی که می کنیم، کشش و 
تواِن هر بخش از شهر را می سنجیم. سپس با اولیت قرار دادِن »فرهنِگ 
حاکم بر ناحیه« امکانات و تسهیالتی را فراهم می آوریم که عالوه بر توجیِه 
اقتصادی، بتواند نیازهای آن منطقه را به بهرتین نحو و با کم ترین هزینه 
برآورده سازد. به تعبیِر دیگر، آرمیتاژ در اندیشه ی »سوِد آنی و بسیار« 

نیست. در اندیشه ی »ناِم نیک« و »آوازه ی خوش« است.
یکی از پروژه های کارآمد و بزرِگ ما، مجتمعِ تجاری و اقامتی آرمیتاژ 
طربسی به شامر می رود که با نگاِه به بافِت »زائر« و »مجاور« بودِن آن، 
مجموعه ای گسرتده و نوآورانه محسوب می شود که همه ی نیازهای یک 
»مسافر« یا »ساکن« را برآورده می سازد. این نیازها ممکن است از فضای 
تفریحی مثل پارک باشد تا سینامی پنج بُعدی. و همه ی این نیازها به 

بهرتین نحو برآورده گشته.

آرمیتاژ در ساخِت یک سازه، هیچ گاه محدودیت های مالی را لحاظ 
از  نباید  به شهروندان،  ارایه ی کیفیت  منی کند. چرا که می اندیشد در 
هزینه ها کم کرد. امکانات و کیفیِت در سازه ها، به هر بهایی که باشد و از 
هر کجا که باشد، بی گامن فراهم می آید. چرا که این مجموعه تخصصش 

در »خوب ساخنت« است. و نه فقط »ساخنت«.
امروزه، طیِف مخاطباِن آرمیتاژ در بازاِر واحدهای مسکونی، گسرته ی 
خاصی را در برمی گیرد. این طیف، بالطبع به دلیِل بهای هر واحِد مسکونی، 
باید دارای استطاعت و متّکِن مالی ی خاصی باشند. ولی از دیگر سو، ما 
واحدهای تجاری ی خویش را به گونه ای قیمت گذاری کرده ایم که گسرته ی 
بیش تری از اصناف بتوانند با استفاده از امکاناِت منحرص به فرِد تجاری و 
اداری ی ما، تواِن اقتصادی ی خود را باالتر بربند. به بیاِن دیگر، آرمیتاژ به 
بازگانان، تّجار، صاحباِن اصناف و بازاری یان این فرصِت طالیی را داده است 
که با بهره بردن از یک محیِط کاملن حرفه ای و بسیار مجلل، تجارِت خویش 
را به طرِز قابِل مالحظه ای بهبود بخشند و از این رهگذر، قدم های بلندی 

را در جهِت بهبوِد تواِن اقتصادی ی خویش بردارند.
بیآیید به گذشته نگاه کنیم! به زمانی که هنوز برج هایی چون برِج 
آرمیتاژ هاشمیه وجود نداشت. به آن زمانی که آپارمتان های سه چهار 
طبقه، فقط با یک شومینه ی زیبا یا کف پوِش طرحِ چوب، قیمت هایی 
گزاف داشت و هیچ امکاناتی را به خریداران ارایه منی کرد. اما حاال به 
آپارمتان هایی که ساخته می شوند رسی بزنید! ببینید فرهنِگ برج سازی 
و ارایه ی امکاناِت رفاهی –که ما یکی از اولین ها در این مسیر بودیم- 
چه گونه جا افتاده و ساختامن هایی که دارد به مردم پیش نهاد می شود، 
حتمن درِب اتومات، سیستِم ضد حریق، پنجره های دوجداره، گرمایش و 
رسمایش های خوب، آشپزخانه های مجهز و رسویس های بهداشتِی مطلوبی 
دارد. از شهروندان باید پرسید، این فرهنگ از کجا آمده است؟ این توقّع در 
خریداران را چه مجموعه هایی به وجود آورده اند؟ این التزام را چه کسانی 
به ساختامن سازان تحمیل کرده اند که »مردم، مستحق بهرتین ها هستند.«

تاریخِ ساخت و سازهای آرمیتاژ نشان می دهد که ما در این مسیر، 
بسیار موفق بوده ایم. و کاملن موفق عمل کرده ایم.

برج سازی، حتا باعِث باالتر رفنِت اعتباِر زمین های اطراِف خود شده. 
امروزه اگر به بنگاه های معامالِت امالک در نزدیکی ی یک برج رسی بزنید، 
خواهید شنید که این زمین ها تنها به دلیِل مجاورت به سازه های بلندمرتبه، 

رشِد چشم گیری داشته.
دگرگونی  تحّول،  برای  نویدی  خود،  این  و  است  پیش  در  نو،  ساِل 
و ارتقای کّمی و کیفی خواهد بود. ساِل جدیِد ما در آرمیتاژ، از زمانی 
آغاز می گردد که یقین داشته باشیم نسبت به گذشته، پیش رفتی حاصل 
شده. در این مقال و مجال، جای آن دارد که از همه ی دوستان، هرنمندان، 
کارشناسان، و دست اندرکاراِن خانواده ی بزرِگ آرمیتاژ، بابِت همه ی زحامِت 
شبانه روزی شان قدردانی شود. چرا که بدوِن زحامِت ایشان، هرگز آرمتیاژ، 

در این جا که ایستاده، منی ایستاد.
آرزو می کنم ساِل جدید، سالی خوش، پیروز و رو به پیش رفت برای 
یکایِک ما باشد. آرزو دارم که شهرونداِن ما، روزی از بهرتین امکاناِت 
زیستی و مسکونی برخوردار باشند و هر کدام از ایشان، در هر کجا و در 
هر منزلی که ساکن اند، به خوش کیفیت ترین تجهیزاتی که حِق مسلِم آن ها 

ست، دست بیآبند.
آرمیتاژ، در آستانه ی سال نو به تکاتِک شام عزیزاِن شهروند تعهد 
می دهد که در مسیِر خویش، محکم تر و مطمنئ تر گام بردارد و ایده ی 
»بنای همیشه برتر« را در هر سازه ای که پیش کش می مناید، محقق 

سازد.
ساِل نو، بر خانواده ی آرمیتاژ و شهرونداِن ارجمند، گرامی باد!

آرمیتاژ می اندیشد در ارایه ی کیفیت 

به شهروندان، نباید از هزینه ها کم کرد. 

امکانات و کیفیِت در سازه ها، به هر 

بهایی که باشد و از هر کجا که باشد، 

بی گامن فراهم می آید. چرا که این 

است. و نه فقط »ساخنت«.مجموعه تخصصش در »خوب ساخنت« 
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»بنای همیشه برتر...«
عمل به این شعار، بسیار بزرگ و سخت است. نخستین سوآلی که با 
مهندس پوررضایی در میان گذاشتم، رشایِط رسیدن به ایده آِل »همیشه 

برتر« بودن است. مهندس پوررضایی در پاسخِ به این پرسش، گفت:
-»ساِل 1389، کمیته ای متشکل از یک گروِه پنج نفره، شامِل مسکن و 
شهرسازی، بنیاِد مسکن، استانداری، شهرداری و نظام مهندسی سازه های 
هامن ساِل مشهد را به مسابقه نهادند. گروه های زیادی برای داوری نظر 
برقی،  تأسیساِت  تأسیساِت مکانیکی،  دادند. رشته های معامری، سازه، 
ترافیک، بهینه سازی، آتش نشانی، ایمنی، و چند مورِد دیگر، شاخص هایی 
بود که باید بر اساِس آن رتبه بندی و امتیازِدهی می شد. در این میان، برِج 
هاشمیه موفق به کسب افتخار بنای برتِر سال 89 شد. چنین رتبه ای برای 
ما در آرمیتاژ، مسوولیتی مظاعف را به بار آورد. چرا که باید پس از آن، 
رشایِط ساخت و ساز را مدام به روز نگه می داشتیم و کیفیت و کمیّت را 

به صورِت مدام، بهبود می بخشیدیم.«
مهندس پوررضایی اضافه می کند که »آرمیتاژ، در این سال ها، رقبای 
قََدری از میاِن واحدهای اجرایی در دولت و نهادهای شبِه دولتی داشته 
است. این که بتوان در میاِن استعدادها، توان ها و امکاناِت مجری یاِن بزرگ، 
چنین رشایطی را کسب منود که از لحاِظ رتبه بندی دارای ویژه گی های 

ممتازی باشد، کاِر بسیار دشواری برای بخِش خصوصی ست.«
در ادامه ی گفت وگو از مهندس پوررضایی می پرسم: »شام تا به حال 

هیچ کمکی از دولت یا سازمانی نگرفته اید؟«
-»به جرأت می توانم اذعان کنم که آرمیتاژ و رشکت های اقامری اش، 
هیچ گونه وابسته گی به هیچ ارگان و یا سازمان نداشته و تا به حال هیچ 

گونه کمکی از دولت دریافت نداشته است. ما با رسمایه ی چند نفر محدود 
رسمایه گذار آغاز به کار کردیم و به پشتوانه ی تالش و توان و قدرِت مالی یی 

که داشتیم تا این مرحله رسیده ایم.«
من از مهندس پوررضایی، تعریِف »آسایش« و »آرامش« را خواستم. 
چرا که می اندیشیدم در مبحِث »ساخت و ساز« باید تعریِف مشخصی از 

آرامش و آسایش داشت.
-»زنده گی ی امروِز ما، با چند ساِل پیش به کل تفاوت کرده. ما امروز 
نیازهای خاصی داریم  بالطبع،  در دنیایی ماشینی زنده گی می کنیم و 
که در مقاِم مقایسه با گذشته، شاید اصلن قابِل قیاس نباشد. بحث های 
که  بود  چیزهایی  آن  نظایِر  و  سبز،  فضای  بحث های  زیست محیطی، 
دغدغه ی ساختامن سازان نبود. پیش از این شام حیاطی داشتید که حداقل 
یکی دوتا درخت در آن به چشم می خورد. حوِض آبی بود و چندتا گل دان 
این طرف و آن طرِف حیاط. اما امروز در یک آپارمتان، دیگر از این خربها 
نیست. فضای سبز با معنای قدیمی اش دیگر از میان رفته و نوعِ مرصِف 
انرژی، به مراتب با گذشته تفاوت پیدا کرده. موتورخانه هایی که گرمایِش 
خانه های ویالیی را برعهده داشتند، مصارِف رسسام آوری را از منابعِ انرژی 
رقم می زدند که امروزه با باال رفنِت بهای حامل های انرژی، هرگز مقرون به 
رصفه نیست. ما داریم روی مباحِث زیست محیطی به جّد کار می کنیم. 
آپارمتان ها و  آرمتیاژ،  که  بود  نزدیک، شاهد خواهید  آینده ای  در  شام 
واحدهای تجاری و اقامتی اش را به مجهزترین تجهیزاِت تأمیِن انرژی و یا 

برگشت پذیر مثِل باتری های خورشیدی، باد و... ارتقا خواهد داد.«
او می افزاید:

-»زنده گی در آپارمتان، محاسنی دارد، ولی معایبی هم دارد. ما در صدد 

حوادثی 
 برابِر 

میتاژ در
ساختامن های آر

، بادهای شدید، رطوبت ها و 
زلزله

چون 

سیار 
افت و خیزهای شدیِد گرما و رسما، ب

پروژه ی اقامتے تجارے تفریحے ی طربسے؛مقاوم اند.

گفت وگو با مهندس محمدرضا پوررضایی مدیرعامل  گروه رشکت های پاریز

طرحے جسورانہ و بے نظیر
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هستیم در بازه ی زمانی ی بسیار کوتاهی، این معایب را مورد به مورد رصد 
کرده، شناسایی منوده و مرتفع سازیم. به عنواِن منونه، انرژی های پاک، 
طرحی کوتاه مدت است که امروز در دفاتِر تحقیقاتی و فّنی ی ما به شّدت 
در حال پی گیری است و در آینده ای نه چندان دور، وارِد گردونه ی ساخت 

و ساِز ما خواهد شد.«
در خالِل گفت وگو متوجه شدم که پروژه ی گلشِن آرمتیاژ، همین االن 
هم دارد از انرژی ی پاک و تجهیزاِت هم خوان با محیط زیست، بهره 

می برد. مهندس پوررضایی درباره ی امکاناِت پروژه ی گلشن به من گفت:
-»در پروژه ی گلشن، همین االن در حال مطالعه جهت استفاده از 
انرژی خورشیدی برای  سیستِم برق رسانی در فضاهای عمومی هستیم. 
فیلرتهایی که برای تصفیه ی هوا به کار برده ایم، همه از برندهایی ست که 
استاندارِد »دوسِت طبیعت« برخوردارند. شاید مهم ترین بخِش طرح های 
آینده ی ما همین موضوع باشد. یعنی رفنت به سوی انرژی های پاک و 

استفاده از تجهیزاِت دوسِت طبیعت.«
از مهندس پوررضایی درباره ی استحکام و مقاوم سازی ی بناهای آرمیتاژ 

در برابِر بالیای طبیعی پرسیدم. پاسخِ مهندس، شامل دو بخش می شد:
-»حوادثی که ممکن است یک ساختامن را بالقوه تهدید کند ممکن 
است عامِل طبیعی داشته باشد یا عامِل انسانی. ساختامن های آرمیتاژ 
در برابِر حوادثی چون زلزله، بادهای شدید، رطوبت ها و نشست های 
شدید و اثراِت گرما و رسما، مطابق آخرین آیین نامه ها و استانداردهای 
بین امللی، بسیار مقاوم اند. از سوی دیگر، سیستم های ضد حریق و نوِع 
هشداردهنده هایی که در متاِم ساختان های ما به کار گرفته شده، در نوِع 
خود، بهرتین کیفیت را دارند. از این رو به شام اطمینان می دهم که بناهای 

آرمیتاژ، از هر لحاظ یکی از ایمن ترین سازه های حاِل حارض است.«
نیز  طربسی  اقامتی ی  تجاری  پروژه ی  درباره ی  پوررضایی  مهندس 

توضیحاِت جامع و کاملی می دهد:
-»ما بر خالِف آن چه تصور می شد که آرمیتاژ فقط در مناطِق لوکِس 
شهر ساختامن سازی می کند، دست به اقدامی جسورانه زدیم. به این معنا 

که در خیاباِن قدیمی و سنتی ی 
راه اندازی  را  پروژه ای  طربسی، 
منودیم که شاید در نوعِ خودش، 
بی نظیر باشد. ما با پشتوانه ی 
زمینی که از گذشته گان به ما 
رسیده بود، زمینی حدوِد نهصد 

مرت را در نظر گرفتیم که بعدها با خریِد زمین های اطرافش، از لحاِظ مرتاژ، 
به دوهزار و شش صد مرت گسرتش یافت. پروژه با کاربری ی تجاری و اقامتی 
و تفریحی، آغاز به کار کرد و دیدگاه مان هم این بود که هم زائران و هم 

مجاوران بتوانند از فضاهای این طرح استفاده کنند.
آن اوایل، خیلی ها یقین داشتند که ریسِک این پروژه بسیار باال ست. 
چرا که طربسی نسبت به سه شاهراِه منتهی به حرِم مطهر، چندان به آبادی 
نرسیده است. بافِت آن قدیمی است و کاِر نویی در آن انجام نشده. اما 
ما باور داشتیم که این طرح، جواِب خوبی خواهد داد. در عمل هم چنین 
شد. چندین پروژه دیگر تجاری و اقامتی تعریف و در حال برنامه ریزی 

احداث می باشد..
طبِق برنامه ی زمان بندی از ساِل 1387، طرح آغاز به کار کرد. ولی 
در عمل روند متلک طوالنی امالک مجاور، در تیرماِه سال 1390 بود که 
عملیات گودبرداری رشوع شد. یعنی ظرِف کم تر از دو سال، بخِش مهمی 
از طرح به بهره برداری رسید و بدوِن حتا یک روز تأخیر، و تأکید می کنم 

حتا یک روز تأخیر، واحدهای تجاری را تحویل دادیم.
تحویل  تابستان 92  در  نیز  اقامتی  واحدهای  زمان بندی،  مبنای  بر 
خواهند شد. که با برآینِد رسعِت ساخت و هّمِت واحِد اجرایی، این برنامه 
را ان شاءالله هم بدوِن تأخیر به پایان خواهیم رسانده و تحویل می دهیم.

پروژه ی طربسی، بیش از 100 واحد اقامتی و بیش از 210 واحد تجاری 
دارد. در کناِر آن فضاهایی خدماتی و تفریحی شامل شهربازی و رستوران 
هم لحاظ شده است. این پرسش از اول برای ما مطرح بود که چرا در 
اطراِف حرم هیچ فضای تفریحی نیست و زائران یا مجاوراِن حرِم مطهر 
باید برای تفریح تا آن سوی شهر بروند که مدتی را تفریح منایند؟ با چنین 
چشم اندازی بود که فضاهای تفریحی –برای نخستین بار- در اطراِف حرم 

تعریف و اجرایی گشت.
 1392 اردی بهشت ماِه  برای  طربسی،  پروژه ی  افتتاحیه ی  پیش بینی 
خواهد بود و طی آن، واحدهای تجاری به همت مالکان آن 
به بهره برداری خواهد رسید.. واحدهای تجاری اکنون 
با نظارِت مستقیم و اعامِل نظِر فنی ی طراحاِن آرمیتاژ 
در حال تزیین و دکوراسیون است. اگر جریاِن تکمیِل 
واحدها به همین روش که تا امروز پیش رفته است، 
جلو برود، اردی بهشت، بخِش تجاری به بهره بردای ی 

کامل خواهد رسید.

انرژی های پاک، طرحی کوتاه مدت است 

که امروز در دفاترِ تحقیقاتی و فنّی ی ما به 

شّدت در حال پی گیری است و در آینده ای 

ما خواهد شد.نه چندان دور، واردِ گردونه ی ساخت و سازِ 
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همیشه یک سوآل بُنیادین برای تّجار و صاحباِن اصناف و دفاتِر اداری وجود دارد که »یک دفرتِ تجاری، 
باید دارای چه ویژه گی هایی باشد؟«

برای ساده تر شدِن پاسخ، نخست خوِد پرسش را ساده تر بیان می کنیم: »دفرتِ کارِتان را چه گونه دوست 
دارید؟«

فهرستی از عالقه مندی های شام را می توان به مدِد آمار و نیازسنجی های میدانی، با تفکیِک زیر بیان کرد:

دوست دارم دفرتِ کارم:
• در محیطی مناسب از لحاِظ مکاِن شهری و رشایِط جغرافیایی باشد.

• در کناِر واحدهای تجاری، اداری، فرهنگی و تفریحی دیگری باشد که باعِث رونِق بازاِر من شوند.
• دارای استانداردهای باالی ساخت و ساز باشد.

• مجلل، مدرن، خوش ساخت و در یک کالم »زیبا و استوار« باشد.
• دارای امنیِت باالیی از لحاِظ مدیریت بر آمد و شدهای داخل ساختامن باشد.

• بنیاِد ساختامن، از استحکام باالیی برخوردار بوده و در عین حال، زیبایی اش را بشود ستایش کرد.
• زمانی که در محیِط کار هستم، احساِس آرامش و آسایش را بتوان با متاِم امکاناِت رفاهی اش حس کرد.

• به ایستگاه های پر رفت و آمِد حمل و نقِل شهری مثل مرتو، نزدیک باشد.
• طراحی های داخلی و خارجی، باعث ایجاِد اعتبار و آبروی مضاعِف کسب و کارم گردد.
• بتوان آن را با دفاتِر مشابه اش در کشورهای پیش رفته و صنعتی به راحتی مقایسه منود.

• دست رسی به فضاهای آموزشی و تفریحی در هنگاِم نیاز، ساده و کم هزینه یا حتا رایگان باشد.
• هنگاِم خروج از دفرت، بشود همه ی مایحتاجِ منزل را از نزدیک ترین مارکت ها تهیه کرد.

• از البی ی ایده آلی برای گذاشنِت قرارهای مالقات یا انتظاِر ارباِب رجوع بهره بگیرد.
• دست رسی ی زودهنگام و راحت به بانک های معترب، باعث گردد که در زمان، رصفه جویی کنم.

• هنگاِم رصِف وعده های غذای روزانه، به بهرتین رستوران ها نزدیک باشم.
• از سالن های کنفرانس، غرفه های منایشگاهی، اتاق های مالقاِت بازرگانی و تجاری، بتوانم استفاده منایم.

• به دفاتِر آژانس های مسافرتی نزدیک بوده و از رسویس دهی ی ویژه برخوردار گردم.
• استخر، سونا، جکوزی، سالن یوگا، و نظایِر آن را اگر داشته باشد، یک ایده آِل رؤیایی است.

• سالِن ترشیفاتش، از طراحی، فضا و پذیرشی بهره بگیرد که مراجعه کننده گانم احساِس آرامش و احرتام 
کنند.

• گاهی بتوانم به سالن های ورزشی، مثل بولینگ، بیلیارد، اسکواش یا بدن سازی اش رسی بزنم و ورزش 
کنم.

• آرامش اگر چه مهم است، ولی حّس احرتام و پرستیِژ شغلی، در گوشه و کناِر محیِط کارم موج بزند.

... اگر بخواهم آرزوهای ام را از یک محیِط ایده آِل کاری فهرست کنم، خیلی چیزهای دیگری هم هست 
که باید به این موارد اضافه کرد. ولی از همه ی این ها مهم تر آن است که چه هزینه ای باید برای داشنِت چنین 

فضایی پرداخت منود؟

آرمیتاژ، سال ها ست که فهرسِت عالقه مندی های صاحباِن اصناف را آمارگیری و نیازسنجی می کند. ما 
امروز چیزی بیش تر از سطحِ خواسته های یک مخاطب به او پیش کش کرده ایم. اگر رسی به برجِ اداری و 
تجاری ی گلشن در بلوار هفت تیر بزنید، مشاهده خواهید منود که برای ارتقای سطحِ کیفی و پرستیِژ کاری ی 

شام، چه امکاناِت رفاهی و تفریحی یی را تدارک دیده ایم.
آرمیتاژ، سبکی تازه از زنده گی و تجارت را تقدیم می کند که سال ها حّق شام بوده، ولی در دست رس 

نداشته اید. کافی ست آرزو کنید: 
»آرمیتاژ، معامِر آرزوهای شام ست.«

آرمیتـــاژ گلشناز 
چه می خواهید؟
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آرمیتـــاژبرج مسکونی ُرز
نشانی: بین میدان هرنستان و صارمی 31

معرفی پروژه:

15 طبقه تعداد طبقات: 

29 واحد تعداد واحد: 

240 مرت واحدهای3خوابه: 

280 مرت واحدهای4خوابه: 

دو دستگاه پنت هاوس: 

ویژه گی های برجِ ُرِز آرمیتاژ:

• استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی ی اختصاصی

• رفاه و آرامش

• دست رسی ی اختصاصی هر واحد به دو آسانسوِر پانزده نفره

• دیِد وسیع با چشم اندازی باز به منطقه ی کوهستانی ی آب و برق

• نورگیری ی مناسِب فضاهای آپارمتانی از سه جهت

• ورودی ی مستقل برای سواره و پیاده

• دارای استاندارِد »ISO« در مرصِف انرژی از کشور فرانسه

• مدیریِت بهره برداری پنج ساله

امکاناِت رفاهی:

• مجموعه ی آبی و تفریحی به صورِت اختصاصی به مساحِت 400 مرتمربع

• شامل: استخِر شنا- تخت های ماساژ شناور- دوش های ماساژ- جکوزی- سونای فنالندی- سونای تُرکیش، 

SPA، سالِن بدن سازی

Business Lounge، TV Zone ،البی مجلل؛ شامِل رسپشن •

Rose Garden •

• فضای بازی

• کافی شاپ ُمرشف به باغ با امکاِن رسویس دهی به مجموعه ی آبی

• سالن ضیافِت مجلل برای ساکنین در طبقه ی اول

امکاناِت خدماتی:

• دوربیِن مداربسته در فضاهای عمومی

• سیستم برِق اضطراری

]BMS[ سیستم کنرتل هوشمند •

• سیستم اعالِم رسقت

• سیستِم اعالم و اطفای حریِق هوشمند

• تاکسی رسویِس وی.آی.پی

• کارواش

• دو پارکینگ جهت هر واحد

Security •
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مجتمع تجاری و اقامتی طربسی
تجارت:

مجتمع، شامل 212 واحد تجاری است که با مرتاژهای متفاوت است. 
مرتاِژ پایه برای کوچک ترین واحِد تجاری، 12 مرت به باال است.

این واحدها از زیباترین طراحی ها و بهرتین نقشه هایی تدارک شده اند 
که بیش ترین نورگیری، و زیباترین چشم انداز را داشته باشد. سیستِم 
تهویه ی مرکزی ی آن باعث می گردد تا دمای مطبوع و یک دستی در کّل 

سازه احساس شود.

اقامت:
مجتمع، شامل 114 واحد اقامتی است. که آپارمتان های مسکونی آن 
از مرتاِژ 50 تا 75 مرت، متغیر می باشد. این آپارمتان ها در طبقاِت سوم تا 

هشتم توزیع شده اند. 
تعریِف منطقی و زیبای فضاهای داخلی، نورگیری ی عالی و پنجره های 
رو به حرم، تنها یکی از چندین ویژه گی هایی ست که ما به مخاطبان 

تقدیم کرده ایم.

پنت هاوس ]بَرین خانه[:
بَرین خانه ها، اصولن در معامری های مدرن، شیک ترین و پُرامکانات ترین 
واحدهای اقامتی ی یک مجتمع هستند. ما در مجتمعِ طربسی، 3 برین خانه 

ساختامنی در 13 طبقه، با متامی ی امکاناِت ایده آِل یک ساختامِن تجاری و اقامتی ی مدرن، به فاصله ی 
600 مرتی از حرم مطهر امام رضا)ع( در حاِل احداث است که تا پایاِن بهاِر ساِل 1392، به بهره برداری ی کامل 

خواهد رسید.
سخن از »مجتمع تجاری و اقامتی ی طربسی« است. مجتمعی بسیار مدرن و مجهز، که اینک با افتخاِر متام 
به همه ی شهرونداِن سخت پسنِد مشهدی و همه ی تجار و زّواری که قصد تجارت یا زیارت و اقامت در مکانی 

مجلل با همه ی امکاناِت عالی را دارند، پیش کش می گردد.

این طرح را می توان در چشم اندازهای یادشده در زیر، تعریف کرد:
اسکلِت فلزی با سقِف »های متال دک« سازه:  

سنِگ تراورتن منا:  
4 دستگاه  آسانسور:  
10 دستگاه پله برقی:  

مکانیزه ی هوشمند پارکینگ:  
دارای سیستم امنیِت مرکزی امنیت:  

مزایای پروژه ی طربسی، با تفکیک به رشحِ ذیل است:
حرم ]600 مرت[، مرتو ]200 مرت[ و راه آهن. نزدیک به:  

قرار داشنت در یکی از پر رفت و آمدترین نقاِط شهر. موقعیت:  
دارای 3 ورودی از 3 َمَمر با 50مرت حاشیه ی خیابان. ورودی:  

دارای واحدهای متنوع از لحاِظ مرتاژ. مرتاژ:  
اعطای تسهیالِت ویژه ی خریداران. تسهیالت:  

]پنت هاوس[ ساخته ایم که دارای باالترین استاندارهای سازه ای در مقیاِس 
بین املللی ست. 

تراس های اختصاصی، جکوزی، لوکس ترین تجهیزات و زیباترین مبلامن، 
تنها گوشه ای از مزایای این برین خانه ها به شامر می آیند.

فودکورت و کافی شاپ:
از  مجموعه ای  بازدیدکننده ْگان،  و  مراجعین  حاِل  رفاِه  منظوِر  به 
رستوران های بین املللی ]فودکورت[ همراه با کافی شاپ تدارک دیده شده 
که در آن، انواع غذاها، نوشیدنی ها و خوراکی های متنوعِ دیگر در اختیاِر 
صاحبان و مراجعان قرار می گیرد. چنین فضاهایی باعِث ایجاِد رفت و 
آمدهای اقتصادی و تفریحی به مجتمع می گردد که خود، یکی از روش های 

باالبردِن آماِر فروش واحدهای تجاری است.

سینامی 5 بُعدی؛ شهربازی:
برای نخستین بار، در نزدیکی ی حرم مطهر رضوی، فضایی جهِت تفریح 
و گذراِن وقِت شهروندان و زائران در نظر گرفته شده که عالوه بر داشنِت 

امکاناِت استثنایی، مجهز به پیش رفته ترین وسایل و ابزارها ست. 
یکی از بهرتین ویژه گی های این فضای تفریحی، رسپوشیده بودِن آن 

است که باعِث باال رفنِت امنیِت تفریحِ کودکان می گردد.
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مهندس حّدادی را، جوان ترین مدیِر آرمیتاژ می دانند. کسی که در 
میاِن هم کاران و رقبای اش به »معامِر آوانگارد« معروف است. شاید خوِد 
مهندس حّدادی نداند، ولی پشِت رسش خیلی حرف و حدیث است. از 
شایعاتی مبنی بر موفقیِت او بر پایه ی شهرِت پدری گرفته تا ظهوِر یک 
استعداِد خالّق در میاِن معامراِن خراسانی. اما هر چه هست، من مهندس 
حّدادی را جوانی نوگرا، تحصیل کرده، آشنا به هرنِ ادبیات و در یک کالم، 
هرنمندی پیش رو یافتم. او مرِز مشخصی به ناِم »هرن« دارد. هرنمندی که 
فقط به خاطِر جسارتش در ابراِز ایده های تازه، توانسته مرزهایی را بپیامید 

که خیلی از هم گنانش آرزوی رسیدن به آن را دارند.

آقای مهندی حّدادی! شام جوان ترین مدیِر آرمتیاژ هستید، یا یکی از 
جوان ترین ها؟

-»جوان ترین.«
پارتی؟  پول؟  چیست؟  آرمیتاژ  مجموعه ی  در  شام  پیش رفِت  رمِز 

استعداد؟ همه اش؟ هیچ کدام؟
-»سال ها پیش من و مهندس 

یک  اجرای  رِس  بر  پوررضایی 
آشنا  طبقه  سه چهار  پروژه ی 
از  یکی  پروژه ها  این  شدیم. 
ما  و  آمدند  از  دیگری  بعد 
کم کم به نقطه ای رسیدیم که 

حس کردیم نیاز به هسته ای متخصص با تخصص های متفاوت داریم تا 
بتواند پروژه ها را از چند جنبه، پیش بربند. ما چند آدِم کارشناس بودیم که 
نشستیم و هسته ی مرکزی ی آرمیتاژ را ریختیم و اول هم، کار را خیلی ساده 
گرفته بودیم. با خودمان گفتیم من طراحی می کنم، مهندس پوررضایی اجرا 
را جلو می برد و در نهایت هم مهندس مرویان بحث فروش را در دست 
می گیرد. اما بعدها دیدیم کار آن طوری که فکر می کردیم ساده نیست و 
حجم کار و رقبای متخصص دیگر، رشایطی به مراتب دشوارتر و البته بهرتی 

را برای جمعِ مان رقم زدند.«
سلیقه ی کاربر چه قدر بر روی طراحی های شام تأثیر دارد؟

-»خیلی.«
در مشهد بیش تر دنباِل چه طرح هایی هستند؟

است.  ایشان  مشاهداِت  محصوِل  کاربران  نظِر  من  عقیده ی  -»به 
مادامی که یک نفر از مشهد بیرون نرود، نظرش را بر اساِس مشاهداتش از 
ساختامن های شهر تنظیم می کند. به تعبیری، سلیقه ی او بر مبنای بناهایی 
که می بیند شکل می گیرد. پس کاربر در مورِد چیزهایی که می بیند می تواند 
تصمیم بگیرد نه آن چه که ندیده. پس این سالیق دارای محدودیت هایی 
ست. این ما هستیم که باید مصادیق جدید را خلق کنیم. این مصادیق بر 
مبنای الگوهایی شکل می ْگیرند. الگوها به نوبه ی خود از فرهنِگ خاصی 

از آِن  یک جامعه است. اگر ما این سیر برمی آیند. این فرهنگ هم 
معکوس  صورِت  به  نگاه کنیم و یکی یکی به را 

برگردیم و آن ها  عقب 
مناییم،  بازتولید  را 
»الگوی  خلِق  به 
جدید« خواهیم رسید 
و از دامِن این الگوی نو، 
مصداِق نو را به بار آوریم. 
در نتیجه این مصداق از بطِن 
همین فرهنگ برآمده ولی شاید 
کاربر آن را در نگاِه اول حّل و هضم 
نکند. باید زمان بگذرد و این مصادیق، 

زبان گویای فرهنگ امروز باشد.«
برای روشن تر شدِن موضوع، می شود 

مثالی بزنید:
-»بله. به عنواِن مثال ما سال ها ست که 

گشتے در گلشـ�؛
بـا معـامِر گلشـ�

گفت وگو با مهندس شهرام حّدادی ابیانه
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ش در نگاِه تئوریِک دانشگاهی، مبانی ی نظری که بزرگان و پیش کسوتان 
معامری ی ایران بنا نهاده اند را می خوانیم. آن نظریات بر اساِس نیازهای 
فرهنگی ی مردِم چهل یا پنجاه ساِل پیش پایه ریزی شده اند. مثلن خانه ای 
باید ساخت که وقتی شام با کیسه ی سیب زمینی و پیاز از دِر ورودی 
داخل می شوید، میهامنی که توی هال نشسته، شام را نبیند. اما امروز این 
فرهنگ ها تغییر کرده. از آخرین باری که برای شام مهامن آمده، چه قدر 
می گذرد؟ چه کسی میهامن شام بوده؟ چه وقتی از شبانه روز آمده؟... حاال 
می بیند که نباید خانه را بر اساِس جای گاِه میهامن تعریف کنید. معیارهای 
تازه ای که برآمده از فرهنِگ تازه است، جای گزیِن معیارهای قبلی شده اند و 

این یعنی، طرح های تازه ای باید برای خانه های امروز ریخت.«
این معیارها از کجا می آیند؟ جز این است که معامران چنین نیازی را 

به وجود می آورند؟
-»همین طور است. ما هستیم که پیش تر برای کاربرها از اهمیِت 
مهامن در خانه گفته بودیم. حاال باید این معیارها را با شاخصه های 
تازه تری تغییر دهیم. میهامن، امروز دیگر آن عنرِص تعیین کننده ی قدیم 
نیست. معیارهای مهم دیگری به وجود آمده. معیارهایی چون دست رسی 
ساده به فضاها و استفاده از تلویزیون که در هال قرار دارد برای خامنی 
که توی آشپزخانه، کار می کند. االن خانم ها که بخِش عمده ای از وقِت 
خود را در خانه و آشپزخانه می گذرانند، نیاز دارند که به تلویزیون ارِشاف 

داشته باشند.«
جمعیِت آماری ی مخاطباِن شام –که مخاطبانی با استطاعِت باالی 
مالی هستند- آیا این قدر قدرت دارند که بخواهند نقشه ی فرهنگی ی 

خواسته های مسکونی ی یک جامعه را تغییر دهند؟
-»این موج –که من بهرت می بینم آن را یک »جریان« بنامم- از یک 
جایی رشوع می شود. زمانی بود که می گفتند: مشهدی مگر پول به هوا 
می دهد؟ اما امروز می بینید که چه تغییری در فرهنِگ آپارمتان سازی ایجاد 
شده؟ این جریان از جایی رشوع شده. وقتی مجموعه های لوکس بتوانند 
بخِش عمده ای از نیازهای روِز جامعه را پاسخ دهند، بالطبع سطحِ توقعِ 
مردم از خانه هایی که درجه ی کیفی ی کم تری دارند، باال می رود. درست 
مثِل یک هرم که از باال تغییری در تعداِد محدود و مشخصی از گروه ها 
ایجاد می شود و آهسته آهسته این تغییرات و خواسته ها و فرهنگ ها به 
گروه های پایین تر رسایت می کند. امروز به آپارمتان های شهر و فرهنِگ 
آیا این هامن فرهنِگ چند سال  آپارمتان سازی در مشهد نگاه کنید!... 
پیش است؟ آیا این فرهنگ با پیش از جریانی که آرمیتاژ و مجموعه های 
من  االن  نیست.  یکی  قطعن  ست؟  یکی  کرده اند،  ایجاد  مشابه اش 
مجموعه هایی را در مکان هایی به مراتب ارزان تر از مجموعه های آرمیتاژ 
رساغ دارم که در یک بازاِر رقابتی، خدماتی را در اندازه های کوچک تر به 
مردم ارایه می دهند. حاال مردم از ساختامن سازان می خواهند که خدماِت 

بهرتی را پوشش دهند.«
یک خانه ی روستایی، هزاران سال سابقه ی فرهنگی را پشِت رس دارد. 

یک آپارمتان در مشهد چه طور؟
-»ببینید! باید صادقانه بگویم که ما در همه ی عرصه های هرنی، به 
ویژه در عرصه ی معامری، دچاِر بحراِن بی هویتی شده ایم. یک خانه ی 
روستایی، بر اساِس نیازهای روِز آن دوران شکل گرفته. و آپارمتاِن امروز، بر 
پایه ی نیازهای مدرِن مردِم امروز. در نتیجه ساختاِر فضای قدیم، کارکردی 
برای امروز ندارد. اما موتیف هایی از این سابقه برای ما به جا مانده که 
بی تردید اگر در طراحی های ما لحاظ شود، خیلی فضاها را لذت بخش و 

زیبا می کند.«
خراسان، رسزمینی یله در دامِن دشت است که قرن ها مورِد تاخت و تاِز 
مهاجامِن مختلف از دِل قرون و اعصار قرار گرفته. هر مسافری که از دور 
می رسیده، برای خراسانی جامعت، حکِم راهزنی داشته که به قصِد تاراج 
آمده، مگر خالفش ثابت می شده. بر این مبنا، شالوده ی فرهنِگ خراسانی 
با ترس از هجوم پی ریخته و هنوز هم در میاِن ما، این فرهنِگ گریز از 
تازه واردها به چشم می خورد. این فرهنِگ هراسان از تازه واردها، چه قدر 

در آثاِر معامری ی آرمیتاژ تأثیر داشته؟
-»من با بخشی که از فرهنِگ عمومی ی خراسان به عنوان فرهنگی 
تهاجمی یا بهرت بگویم تدافعی یاد می کند، موافقم. اما من استواری و 
استحکام را در فرهنِگ خراسان، بیش تر می بینم. که گواِه آن سبِک خراسانی 
در شعِر پارسی و وجوِد آثار بزرگانی همچون فردوسی است. این فرهنِگ 
اساطیری و حامسی به شعِر سبِک خراسانی، استواری و استحکام خاصی 

بخشیده و یا فخامِت واژه های مهدی اخوان ثالث.
سعی ی ما در طراحی ی بناهای آرمیتاژ، استفاده از این استواری فرهنگ 

خراسان می باشد. نه خشونت.«
مشهد برای خودش شناس نامه ی معامری دارد؟

-»نه. به هیچ وجه. شام در شهرهایی چون اصفهان، تهران، شیراز یا 
نظایِر آن، یک هویِت به جا مانده از بافِت قدیم را می بینید. ولی در 
مشهد این هویت گم شده. دلیلش هم این است که هر کس رسمایه ای 
داشته و خواسته سازه ای را بنا کند، بدوِن آگاهی از این سابقه ی فرهنگی، 
هر چه دلش خواسته، ساخته. همین شده که امروز در مشهد با بحراِن 
بی هویتی رو به رو هستیم. قدیم ترها اطراِف حرم مطهر بافت هایی که 
واگوی فرهنِگ معامری ی خراسانی و ایرانی را می شد پیدا کرد. ولی االن 
دیگر از آن حال و هوای فرهنگی هیچ اثر نیست. من اگر چشِم شام را 
ببندم و یک بار در بلواِر پیروزی، و یک بار در قاسِم آباد و یک بار در 
آزادشهر باز کنم، شام قادر نیستید بافِت این نقاِط شهری را از هم تشخیص 
دهید. چون هویتی در کار نیست. همه عین هم اند. بافِت قدیمی در 
کوهسنگی، بافِت قدیمی در خیاباِن کفایی، بافِت قدیمی در خیابان جنت 
هنوز چیزکی از آن هویت را دارد، ولی بافت های جدید هرگز این گونه 

نیست.«
ممکن است روزی آرمیتاژ به سمتی برود که مثلن برای خانه های اش 
مرکِز تأمیِن اکسیژن پیش بینی کند؟ یا امکاناتی را داشته باشد که شاید 

امروز به رؤیا شباهت دارد؟ 
به همین سمت  نزدیک  آینده ی  در  ما  قطعن  نیست.  رؤیا  -»این 
می رویم. هیچ چیزی در دنیای ما دیگر خواب و خیال نیست. همین االن 
بخِش تحقیق وتوسعه ی ما روی پروژه هایی کار می کند که پیش از این 
خیلی دور از ذهن بود. مثِل تأمیِن انرژی های پاک. استفاده از مصالح 
سازگار با طبیعت. ما برای ده ساِل آینده پیش بینی هایی داریم. باطبع، 
طراحی های ما هم هم سو با این تغییرات و پیش رفت ها، تغییر می کنند. 

نیازهای ده ساِل دیگر، قطعن با امروز یک سان نیست.«
به عنواِن آخرین سوآل، به طرحِ گلشن می خواستم بپردازیم. در این 

باره توضیحی هست؟
-»وقتی ترافیِک مشهد سنگین شد، حدِس سختی نبود اگر پیش بینی 
می شد که به زودی باِر ترافیِک شهری باعث خواهد گشت که دست رسی 
این  با  این سوی شهر به آن سوی، بسیار دشوار خواهد گشت. ما  از 
چشم انداز، در منطقه ی خیاباِن گلشن طرحی را پیاده کردیم که یک 
مجموعه ی لوکس، بتواند تقرینب همه ی نیازهای پایه ای از یک شهرونِد 
ساکن را برآورده سازد. این نیازها شامِل ساختامن های تجاری تا واحدهای 
مسکونی می گشت. یعنی یک تاجر، هم می توانست در این مجموعه دفرتِ 
کارش را داشته باشد و هم سکونت بپذیرد. مخاطب چه نیازی داشت؟ 
غیر از زیبایی و کیفیت، به مرتاژ، خدماِت خاص، دست رسی ی آسان به 
تسهیالِت فرهنگی، ورزشی، اداری، بانکی و نظایر آن، نیازهایی بود که 
برای یک کاربر پیش بینی شد. همه ی این نیازها و بیش تر از این ها را با 
بهرتین رشایط برای یک کاربر فراهم کردیم تا وابسته گی اش به سفرهای 

درون شهری را به حداقل برسانیم و مترکز زدایی کنیم.. 
از سوی دیگر، فضاهای داخلی را به گونه ای طراحی 
کاربر  اقامتی،  یا  تجاری  واحِد  یک  با خریِد  که  منودیم 

اختیارش  در  که  مرتاژی  مالکیِت  بر  عالوه  کند  احساس 
هست، فضاهایی به مراتب بیش تر را تحِت متلک می گیرد. 

به عنواِن منونه، اگر کسی یک واحِد تجاری با مرتاژ 60 مرت را دارد، 
می تواند از سالِن کنفرانِس بسیاِر زیبا و پیش رفته ی مجمتع هم بهره بگیرد. 
اگر دوست ندارد قراِر مالقاتش را با مشرتی یاِن خود در دفرتِ کار بگذارد، 

می تواند فضاهای عمومی ی دیگری در مجموعه را انتخاب کند 
که همه ی امکاناِت یک مالقاِت سودمند و آسوده را در اختیارش 

می گذارد. 
به این ترتیب، طرحِ گلشن فقط یک دفرت یا یک واحِد تجاری 
را به خریدارانش ارایه منی دهد. بل که مجموعه ای از امکانات 

و تسهیالتی را به او پیش کش می کند که هم باعِث 
باالتر رفنِت پرستیِژ کاری اش می شود و هم سطِح 
زنده گی اش را به مراتب باالتر از زمانی می برد که 

به صورِت منفرد، در گوشه ای مثِل زیرزمیِن خانه اش 
مشغوِل کاِر تجارت بود.«
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با مهندس محمود اسامعیل زاده مرویان، می خواستم همراه شوم و 
رسی به پروژه های گروِه توسعه و رسمایه گذاری ی آرمیتاژ بزنم. پیش تر، 
کاتالوگ های تبلیغاتی ی آرمیتاژ را دیده بودم. کاتالوگ هایی خوش کیفیت با 
طراحی و دیزاین خوب که اتفاقن کاِر یکی از دوستاِن قدیمی و صمیمی ی 
خودم هم بود که قبل تر با هم در اجرای طرح های دیگری، هم کاری 

می کردیم.
به تو دست  را نگاه می کنی، احساِس خوبی  این کاتالوگ ها  وقتی 
و  اتفاقاِت خوش آیند  دارد  پوسِت شهرت،  زیِر  می دهد. حس می کنی 
دل پذیری می افتد. حسی که شاید به آن بشود »غرور«، »افتخار« یا چیزی 

شبیِه آن گفت.
مهندس مرویان، تحصیل کرده ی رشته ی مدیریت از کشور فرانسه است. 
مردی صمیمی و دوست داشتنی با چهره ای مثبت و رسشار از ایده های نو. 
از هامن اول که با هم رو به رو شدیم، احساس کردم که با یک آدِم اجرایی 
طرف ام. مردی که خیلی حوصله ی حاشیه رفنت ندارد. صاف، رِس اصِل 
مطلب می رود و برای این که شام را گیج و گنگ نگذارد، از جمالِت 

کوتاه و ساده ای استفاده می کند که منظورش را بهرت برساند.
برخالِف همه ی کسانی که رده ی مدیریتی دارند، این مدیِر 
آرمیتاژ، به اصطالحِ خوِدمانی اش خیلی »خاکی« بود. لباِس 
غیر رسمی و اسپرت به تن داشت و در متاِم طوِل مدتی که 

با هم بودیم، لب خندش محو نشد.
هامن اول رفتم رساغِ شعاِر تبلیغاتی یی که مهندس 
مرویان خیلی دوست اش دارد: »ایده ای نو در کسب و 
کار«! چون این شعار، مرتبط می شد با زمینه ی فعالیِت او 

در آرمیتاژ. یعنی: مدیریِت فروش پروژه.
تبلیغاتی هستید،  کارهای  مثِل من درگیِر  شامهایی که 
حتمن می دانید که در »کسب« و »کار«، داشنِت »ایده« خیلی 
مهم است. به ویژه این که یکی بخواهد ایده های »آن وِر آبی« را 
این وِر آب پیاده کند. وقتی صحبت از ایده های تازه ی جهانی می شود، 
ناخودآگاه با خودمان فکر می کنیم که: »مگر ممکن است؟ این جا؟ در 

مشهد؟ در استان خراسان؟... اصلن فکرش را هم نکن!... امکان ندارد!«
ولی مهندس مرویان می گفت: »امکان دارد! فکرش را بکن!«

او از سابقه ی مدیریِت فروش در مشهد گفت:
»چند ساِل پیش در مشهد، اصلن بحِث مدیریِت فروشی وجود نداشت. 
همه سنتّی بودند. حتا معامالِت امالکی ها هم چند سال است که شیک و 
قشنگ شده اند و به ظاهِر خوِدشان رسیده اند. تا چند سال پیش، یک میز 
بود، با دوتا آقایی که روی صندلی های فلزی شان نشسته بودند و با مشرتی 
چانه می زدند. فکر می کنم یک اتفاِق تازه در این چند ساله افتاده که ما و 
هم کاران مان باعِث آن شدیم. این اتفاق، نگرِش جدید به مبحِث مدیریت 

و مهندسی فروش است.«
راست می گفت. قبل ترها وقتی به دفاتِر خرید و فروِش امالک می رفتی، 
چارتا آقا را می دیدی که یک سامور را بار گذاشته اند و چای کهنه جوِش تازه 
دمی را هم تیار کرده اند و دارند از وضعِ اقتصاد حرف می زنند. خیلی که 
جهاد می کردند و به رس و وضعِ دفرتشان می رسیدند، صندلی های شان را 
از جنِس خوب انتخاب می کردند. وگرنه همه چیز در این دفاتر، سنتی و 

قدیمی و رنگ و رو رفته بود.
مهندس می گفت: »قدیم، مقوله ی فروش در آخرین مرحله ی یک پروژه 
تعریف می شد. یعنی اول یک ساختامنی را می ساختند، به رس و روی اش 
می رسیدند. قابِل استفاده اش می کردند، بعد می رفتند رساغِ مشرتی. این 
طرف و آن طرف دنباِل مخاطب برای آن ساختامن می گشتند. حاال این 
ساختامن برای کدام سلیقه ساخته شده؟ هیچ کس منی دانست. فقط 
چهارتا دیوار بود با سقف. امکاناِت بدیهی ی یک ساختامن مثِل آب و برق 
و گاز و تلفن و... را هم داشت. خیلی هم که رِس مشرتی مّنت می گذاشتند، 
رنِگ دیوارها را از جنِس خوب می گرفتند و یک شومینه ای را هم آن گوشه، 
به راه می انداختند. اما دیدگاِه آرمیتاژ جز این بود. ما اعتقاد داریم که 
»فروش« آخرین مرحله نیست. اتفاقن اولین مرحله است. یعنی اکیِپ 
فروش باید اول صف ایستاده باشد نه آخِر صف. این اکیپ باید بگردد و 
نیاِز مشرتی را رصد کند. ببیند مردِم دنباِل چی هستند؟ چی می خواهند؟ 
چی دوست دارند؟ این نیازها را که پیدا کرد، بیآید و یک پروژه را تعریف 

کند. این تعریِف پروژه ها هستند که ارزشمندند؛ نه آن ساخت!«
منظورش این بود که بر اساِس خواسته ی بازاِر هدف، باید نیازسنجی 
شود. گروِه فروش باید بیافتند دنباِل خواسته ها و عالقه های ملت و نیاز 
امروز و تحول این نیازها در ماه ها و سال های آینده، ببینند مردم طالِب 
چه نوع خانه ای هستند؟ این خواسته ها را تبدیل به یک پروژه کنند و بر 
اساِس هامن سلیقه ها، ساختامن بسازند. خوب!... این خیلی منطقی تر و 

درست تر به نظر می آمد.
از کشور و سازه هایی که آن  به ساختامن های خارج  حرف، کشید 

طرف ها می سازند. مهندس عقیده ی جالبی داشت:
»ببین!... مردم می روند خارج از کشور. یا خوِدشان یا اطرافی یان شان. 
اگر اهِل گشت و گذار نیستند، در تلویزیون یا در فیلم ها که می بینند 
ساختامن های مسکونی و تجاری در کشورهای دیگر چه طوری است؟ 
خب! به خوِدشان که نگاه می کنند متوجِه این کمبود می شوند. احساس 
می کنند یک تغییری دارد آن طرف اتفاق می افتد که این طرف هنوز 
نیافتاده. احساس می کنند آن ساختامن هایی که تا دیروز توسط بساز و 
بفروش ها ساخته می شده، خیلی امکاناتش کم است. مصالح به کار گرفته 
شده، مناسب نبود و در خیلی موارد به هدر رفته اند. بحث های مربوط 
به رصفه جویی در انرژی، آلوده گی های صوتی و... در آن ها لحاظ نشده اند 
یا به عبارتی، رسمایه ی ملّی به نوعی به هدر رفته است. در حالی که 

ساختامن هایی که دیده اند یا شنیده اند، انگار یک چیز دیگر است. 
خوب! ما این خواسته ها را رصد می کنیم و بر مبنای هامن، ساختامن 
می سازیم. چون می اندیشیم که همیشه سلیقه ی مخاطب، بهرتین را 
می خواهد. اتفاقن ما آپشن های تازه ای را هم به هامن خواسته ها اضافه 
می کنیم که احتامل می دهیم خوِد مخاطب، جرأِت فکر کردن به آن را 
ندارد. فرض کن اگر دیروز می خواستی بروی یک پاساژ و مغازه بخری، هرگز 
با خودت فکر منی کردی که ممکن است در یک واحِد تجاری یا اداری یی 
مشغول به کسب و کار شوم که دو قدم آن طرف ترش، سونا و جکوزی 
دارد!... این برای ات ایده ی دور از دست رسی بود. ولی ما این جرأت را به 
مخاطب دادیم. گفتیم از خواسته های و آرزوها و ایده آل های اش نباید 

برتسد. ما آن آرزوها را برآورده می کنیم.«
عجب حس خوبی به آدم دست می دهد! نه؟ فکرش را بکن! وقتی 
از کاِر روزانه خسته ای یا وقتی ناگهان در دفرتِ کارت کسل و بی حوصله 
می شوی، یک ساعت بروی کلوِپ ورزشی و کمی ورزش کنی! یا به فرض 
اگر متاِم ماه را وقت نکرده ای که ماشین ات را بربی کارواش، هامن پاییِن 
ساختامن، ماشین را بدهی به کارواِش مخصوصی که در اختیاِر تو ست و 

بعد از ساعِت کاری، تر و متیز تحویلش بگیری!
به مهندس گفتم: »فکر منی کنید قیمِت این ساختامن ها و واحدهایی که 
دارید، خیلی باال ست؟ از پِس خیلی ها برمنی آید که چنین هزینه ای کنند.«

-»بله. درست است. ببیند امروز یک قرش جدیدی در جامعه که لزومن 
جزو پول دارهای کالن شهر هم نیستند، به وجود آمده اند که رصفن دنبال 
جمع کردِن پول و ثروت برای ثروت نیستند. دوست دارند از درآمِد خود 
برای زنده گی ی مطلوب تر، مایه بگذارند و کیفیِت زنده گی را به مال اندوزی 
ترجیح می دهند. این قرش جدید حتا آماده است نیمی از ثروتش را هزینه 

کند تا یک آپارمتان با امکاناِت رفاهی ی باال بخرد.«
به ساختامن های مشهد که نگاه می کنیم، آن طراوت و تازه گی که 
باید و شاید را ندارد. بافِت شهر خیلی به هم ریخته و مشوش است. 
ساختامن های قدیمی، از بدیهی ترین امکاناِت رفاهی و فّنی عاری اند. مردم 
این را می دانند. ولی منی توانند کاری بکنند. چون فرهنِگ »رفاِه ساختامنی« 
هنوز جا نیافتاده. مهندس اعتقاد دارد این فرهنگ کم کم در حاِل گسرتش 
پیدا کردن است. مخاطب دارد تازه متوجه می شود که امکاناِت رفاهی و 
کیفیِت خوِب سازه، آرزو نیست بل که »حق« است. »باید« وجود داشته 
باشد. باید از انبوه سازان و دست اندرکاراِن ساخِت ساختامن، کیفیِت خوب 

و رفاِه باال را خواست.
مخاطب، هم به »زیبایی« نیاز دارد هم به »کیفیت« و هم به »کالِس 
اجتامعی«. مهندس مرویان اعتقاد دارد مخلوطی از این هر سه، »نیاِز 
ذاتن  انسان،  به وجود می آورد. چون  را  زمینه ی سازه ها«  در  فرهنگی 
زیباپسند و رفاه جو است. این وسط چیزی که اهمیت دارد »خواسته ی 
نسل جدید است که برای اش کیفیت و زیبایی بسیار اهمیت دارد.« باید به 
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 تازه متوجه می 

ب دارد
مخاط

سازه، 
کیفیِت خوِب 

ِت رفاهی و 
امکانا

. »باید« 
ل که »حق« است

آرزو نیست ب

انبوه سازان و 
د. باید از 

شته باش
ود دا

وج

کیفیِت 
درکارانِ ساخِت ساختامن، 

دست ان

فاهِ باال را خواست.
خوب و ر

ان
وی

مر
ه 

زاد
ل 

عی
ام

اس
ود 

حم
س م

ند
مه

با 
و 

وگ
ت 

گف
سا

ت آ
رشک

ل 
ام

رع
دی

م



15

ی
خلـ

 دا
ی

ی 
شـ

وه
 پژ

ی و
ه ا

انـ
سـ

ی ر
مه 

ل نا
ص

ژ: ف
ــا

تــ
یــ

مــ
آر

13
92

وز
ور

ی ن
ژه 

 وی
ت؛

س
نخ

ل 
سا

ت؛ 
س

نخ
ی 

ره 
ام

ش
این خواسته ها جواب داد. باید نیاِز مخاطب را همین جا برآورده کرد. نباید 
بگذاریم که مشرتی، دنباِل یک واحد مسکونی ی خوب در دُبی یا کیش یا 
کشورهای اروپایی بگردد. باید بداند که در همین شهِر مشهد هم می تواند 

واحِد تجاری یا خانه ای بسیار خوش ساخت و با کیفیت را پیدا کند.
بحث به پنت هاوِس برجِ هاشمیه کشید. خانه ای زیبا با قیمِت باال. 

مهندس می گفت:
در  وقتی  حتا  باشیم.  داشته  مشهد  در  را  خانه ای  چنین  باید  -»ما 
روزنامه های کشوری از آن تبلیغ کردیم، قیمتش را هم خیلی ُرک و راست 
گفتیم. این می شود یک الگو. یک خانه که با همه ی ایده آل های مشرتی 
مطابقت دارد. همه ی امکاناِت روِز دنیا را هم از لحاِظ زیبایی شناسانه و 
کیفیِت ساخت، دارا ست. باالخره یک نفر آن را می خرد. نخرد هم مهم 
نیست. ما یک جریان را به وجود آورده ایم که در آن اعالم می کنیم: نگاه 
کنید! شام مستحق چنین خانه هایی با چنین امکاناتی هستید! اگر کسی 
آمد و گفت و می خواهم برای تان خانه بسازم، از این امکانات غافل نشوید. 

حق تان را بگیرید و دنباِل رفاِه عالی و کیفیِت باال باشید. 
مهم نیست از آرمیتاژ بخواهید خرید کنید یا از فالن مجموعه. مهم 

این است که آرمیتاژ به شام می گوید این امکانات، حق شام ست و اگر 
جز این باشد، شام رضر کرده اید. البته بحِث رسمایه هم هست. ولی حتا با 
رسمایه ی بسیار کم تر از این هم، می توان بهرتین امکاناِت رفاهی را فراهم 
کرد. ما در پنت هاوِس برجِ هاشمیه، بهرتین را معرفی کرده ایم. بهرتین 
امکاناتی که شاید تا مدت ها، استاندارِد یک خانه ی ایده آِل مسکونی باشد. 

برای آرمیتاژ همین مهم است.«
گشت و گذاِر ما با مهندس داشت به آخِر مسیرش می رسید و حرف ها 

هنوز باقی بود. از مهندس مرویان پرسیدم:
-»هر کسی ایده ی نو داشته باشد، آرمیتاژ به او روی خوش نشان 
می دهد؟ یعنی برای شام مهم نیست که طرف برای ورود به مجموعه ی 

شام یا ایجاد هم کاری، پول داشته باشد؟«
مهندس خندید:

از پول  پنجم اهمیت است. خیلی  -»نه. پول در درجه ی چهارم و 
مهم ترها هم هست. آغوِش آرمیتاژ به روی همه ی ایده های نو باز است. 
ایده هایی که بتواند سطحِ کار را باال بربد. من فکر می کنم بخِش مدیریِت 
فروش در رشکِت آسا، نیاِز مربمی به این ایده ها دارد. چون این ایده ها 
هستند که نشان از نیاِز مخاطب دارند. و هامن طور که گفتم، ما بر مبنای 

نیاِز مخاطب است که پروژه ها را تعریف و اجرا می کنیم.«
شدِن  »خوش ساخت  جریاِن  وقتی  چه  بپرسید  خوِدتان  از  شاید 

ساختامن ها« به سطحِ جامعه می رسد؟
من اعتقاد دارم که همین االن هم رسیده. همین االن هم آپارمتان های 
سطحِ شهر دارند کم کم امکاناتی را ارایه می دهند که قبل تر هرگز در 
برنامه ی کاری شان نبود. دیگر فقط درب های اتوماتیک یا آیفوِن تصویری 

امتیازی محسوب منی شود. 
حاال البی های بسیار زیبا برای پذیرایی، رسویس های آمد و شِد رایگان، 
حتا کلوپ های بازی و ورزشی مخصوِص آپارمتان ها، به راه افتاده اند که 
آرمیتاژ، یکی از نخستین بنیادگذاراِن آن بود. شاید همین هم هست که 

»ایده ی نو در کسب و کار« را معنا می بخشد.
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به صورِت خالصه، در این سبِک ساخت و ساز، توجه به آسایش و 
سالمِت محیِط زنده گی ی انسان ها در محوریت فرآینِد طراحی، مهندسی 
نگاِه  با  نگاه  نوع  این  تفاوت  می گیرد.  قرار  ساختامن ها  معامری ی  و 
خودمحورانه و خودخواهانه به انسان در این نکته است که در عیِن توجه 
به کیفیت زنده گی ی انسان، سازگاری ی مناسب با محیِط زیست نیز مورِد 

توجه قرار گرفته است.
از همین رو ست که این مقوله در ذیِل بحِث ساختامن های ماندگار 
محسوب می شود و البته از محوری ترین مقوله های ساختامِن ماندگار به 

شامر می آید.
در این نگاه، به مسکن فراتر از یک رسپناِه فیزیکی نگریسته می شود 
و در برآورِد ساخنِت طیِف وسیعی از نیازها و انتظاراِت افراد مورد توجه 

قرار می گیرد.
به دلیِل آشفته گی در نظاِم ساخت و ساِز کشور و حضوِر برخی از 
و  نویِن ساخت  و  اصوِل حرفه ای  به  ناآشنا  و مجری یاِن  رسمایه گذاران 
ساز، آن چنان که شایسته است، بدین مفهوم توجه کافی نگردیده است. 

ساختامن های ماندگار از 
منظِر کیفیِت محیِط زنده گی، 

چیست؟

با این وجود، به دلیِل فراوانی ی واحدهای عرضه شده توسِط سازنده گاِن 
ساختامنی که حّق انتخاب را برای خریداراِن ساختامن فراهم می آورد، 
مشرتی یان هوشمند، دیگر به دنباِل خریِد مسکن به عنوان یک رسپناه، 
نیستند. بل که انتظارات جدیدی از آن ها بروز یافته است که نسِل جدیِد 

ساخت و سازها باید به آن پاسخ گو باشد.
با بررسی ی ساخت و سازهای نوین در کشورهای صنعتی، و حتا در 
حاِل صنعتی شدن، می توان اذعان منود که توجه به مقوله ی ساختامن های 
نویِن  ماندگار، و معیارهای کیفیِت برتر محیِط زنده گی، نسل و موجِ 
ساختامن سازی است که صنعِت ساختامِن کشور برای ارتقای جای ْگاِه خود 
از حوزه ی ساخت و ساِز سّنتی به ساخت و ساِز نوین و تأمیِن نیازهای در 

حاِل ظهور مشرتی یان، باید بدان توجه مناید.
جایزه ی ساختامن های برتر در کیفیِت محیِط زنده گی یا ابتکاِر »دانشگاِه 
صنعتی ی رشیف« و جهِت توجه دادِن ذی نفعاِن صنعِت ساختامن، به 
نسِل نویِن ساخت و ساز ]مقوله ی ساختامن های ماندگار از منظِر کیفیت 

برتر محیِط زنده گی[ طراحی شده است.

18

رسمایه گذاری آرمیتاژ
ت توسعه و 

رشک
ی 

ی 
ی داخل

صل نامه 
ف

ی نوروز1392
ت؛ ویژه 

س
ت؛ سال نخ

س
ی نخ

امره 
ش



19

ی
خلـ

 دا
ی

ی 
شـ

وه
 پژ

ی و
ه ا

انـ
سـ

ی ر
مه 

ل نا
ص

ژ: ف
ــا

تــ
یــ

مــ
آر

13
92

وز
ور

ی ن
ژه 

 وی
ت؛

س
نخ

ل 
سا

ت؛ 
س

نخ
ی 

ره 
ام

ش مهم ترین ویژه گی های ایده آِل ساختامن های ماندگار:
   سـامانه های تهویـه ی هـوا بـه گونـه ای طراحـی 

شـده اند کـه فضـای تنفسـی سـامل تری را بـرای سـاکنان 

فراهـم مـی آورد.

   واحدها به گونه ای طراحی شـده اند که تزاحامِت 

درون واحدی و میاِن هم سـایه ْگان به حداقل برسد.

   روشنایی ی طبیعی در ساختامن از لحاِظ طراحی 

بـه گونـه ای در نظـر گرفتـه شـود کـه آسـایِش روانـی ی 

سـاکنان را به بـار آورد.

   کیفیـِت هـوای داخلـی ی مطبـوع، بیش تریـن 

رسزنده گـی و شـادابی را بـرای سـاکنان بـه ارمغـان آورد.

   مبادلـه ی حرارتـی ی محیـِط داخلـی بـا محیـِط 

خارجـی ی سـاختامن جهـِت رصفه جویـی در رسمایـش و 

گرمایـش، حداقـل باشـد.

   در انتخـاِب مصالـح و سـازگاری ی 

آن با سـامِت انسـان ها و محیِط زیسـت، 

بیش تریـن دقـت شـده باشـد.

   کیفیـِت هـوای داخـِل واحدهـا در 

متـاِم فصوِل سـال، به خوبی مانیتـور گردد.

   آِب کم تـری را بـه نسـبِت مقیـاِس 

سـاختامن های مشـابه مـرف کند.

بـه  داخلـی ی واحدهـا  نقشـه ی     

گونـه ای باشـد که تفکیـِک مناسـبی میاِن 

حریـِم داخلـی بـا حریـِم میهـامن صـورت 

پذیـرد.

صـورِت  بـه  پـروژه  مـکاِن     

هوشـمندانه به آسـایش و آرامِش روانی ی 

رسـاند. یـاری  سـاکنین 
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روزشمار روی داداهی آرمیتاژ رد سال 1391

رشکت آرمان فردا در آخرین آدینه بهار با دعوت از 
780 نفر از رسشناس ترین شهروندان مشهدی به رصف 
صبحانه در مجتمع مجلل رفاهی- تفریحی کوهرس و در 
محیطی آرام و دوستانه مراسم ضیافت طالیی را برگزار 

منود .
طالیی  اسپانرس  عنوان  به  آرمیتاژ  مراسم  این  در 
حضور یافت. در حین مراسم ضمن معرفی پروژه های 
آرمیتاژ توسط ایشان از دکرت وحیدیان یکی از طراحان 
برج تجاری- اداری آرمیتاژ گلشن به عنوان سخرنان اصلی 

آرمیتاژ دعوت به عمل آمد.
با معامری روز دنیا و  نیز در رابطه  دکرت وحیدیان 
کیفیت زیستی در پروژه های آرمیتاژ سخرنانی منودند. 

سپس فیلم معرفی برج تجاری آرمیتاژ گلشن پخش شد.

 
ضیافت طایی 

زمان 26 خرداد 1391

هامیش بین املللی»معامری و توریسم« که از سوی 
آرمیتاژ و دیگر نهادها و رشکت ها حامیت می شد، در طی 

دو روز به این مهم پرداخت.
در نخستین روز هامیش، که با حضور استاندار خراسان 
برجسته  میهامنان  از  و جمعی  رضوی، شهردار مشهد 
بین املللی برگزار شد، »مهندس پوررضایی« مدیر عامل 
آرمیتاژ نیز پس از یخش فیلم معرفی رشکت، سخن رانی 

منودند.
این مراسم با حضور دکرت قالیباف شهردار تهران در 
سالن هامیش های صدا و سیامی مشهد و در تاریخ 4 
قالیباف  دکرت  اختتامیه  مراسم  در  یافت.  خامته  خرداد 
شهردار تهران، طی ی سخنانی ، شهر را موجودی زنده و 
یکی از شاخصه های مؤثر در معرفی ایران را »معامری 
امروز همه  اسالمی« عنوان منود. شهردار تهران گفت: 
باورمان بر این است که شهر یک موجود زنده بوده، حیات 

دارد و نباید انگشت در چشم آن کرد.
گفتنی است درپایان این مراسم، از آرمیتاژ به عنوان 
حامی ی ویژه ی این هامیش، قدردانی شد همچنین در 
استقرار  با  آرمیتاژ  این هامیش،  برگزاری  روزهای  طول 
غرفه ی منایشگاهی به معرفی پروژه های خود پرداخت. 
این غرفه مورد بازدید و توجه بسیاری از فعاالن این عرصه 

به ویژه دانشجویان رشته معامری قرار گرفت.

تاریخ 3 و 4 خرداد 1391 
آرمیتاژ حامی ویژه ی هامیش بین املللی معامری 

و توریسم

پارک خطی بلوار فکوری توسط گروه رشکت های پاریز 
در حال اجرای می باشد. 

این پارک در منطقه 9 شهرداری مشهد به مساحت 
208000 مرت مربع است. 

مرت   500 مخزن  سبز،  فضای  اجرای  معابر،  احداث 
و  برقی  تاسیسات  شهری،  مبلامن   ، زیرزمینی  مکعبی 

روشنایی و... از جمله اقدامات صورت گرفته می باشد. 

 
اجرای پارک خطی بلوار فکوری
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و  »معامری  ساختامن  صنعت  بین املللی  منایشگاه 
عمران« و صنایع رسمایشی و گرمایشی با حضور 413 
رشکت داخلی و 42 رشکت خارجی از کشورهای فرانسه، 
آملان، آمریکا، روسیه، بالروس، ایتالیا، ژاپن، چین، تایوان، 
دامنارک،  سوید،  سوییس،  انگلستان،  ترکیه،  کره جنوبی، 
هلند، تایلند و مالزی در تاریخ 16 تا 20 خرداد ماه در 

محل دایمی منایشگاه بین املللی مشهد برگزار شد.
رشکت توسعه رسمایه گذاری آرمیتاژ با حضور در این 
منایشگاه به معرفی پروژه های بهره برداری شده و در حال 
احداث خود پرداخت و افق تازه ای از بناهای ماندگار 
با زیباترین طراحی و مقاوم ترین مصالح و مجهزترین 

امکانات را برای بازدید کننده گان گشود.

حضور آرمیتاژ در منایشگاه بین املللی صنعت 
ساختامن 

زمان 16 الی 20 خرداد 1391

انبوه سازان  و  مسكن  بین املللی  منایشگاه  نُه اُمین 
همزمان با اولین جشنواره ی فروش مجتمع های تجاری 
ماه 1391  آذر  تا 19  تاریخ 15  از  و مسكونی  اداری   ،
به مدت 5 شب از ساعت 17 تا 22 در محل دایمی ی 

منایشگاه بین املللی مشهد آغاز شد.
این  در  نیز  آرمیتاژ  رسمایه گذاری  توسعه ی  رشکت 
منایشگاه حضور و با معرفی پروژه های بهره برداری شده 
ماندگار  بناهای  از  تازه ای  افق  احداث خود  و در حال 
با زیباترین طراحی و مقاوم ترین مصالح و مجهزترین 

امکانات را برای بازدید کننده گان گشوده است.

حضور آرمیتاژ در نُه اُمین جشنواره ی فروش  
مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی 

زمان 15 تا 19 آذر 1391

دانشگاه صنعتی رشیف  تکنولوژی  مرکز مطالعات 
با لحاظ منودن معیارهای شاخص و جهانی در زمینه ی 
کیفیت محیط زنده گی و انجام فرآیند مهندسی و ممیزی 
از پروژه ی ساختامنی برای اولین بار در کشور تندیس 4 
ستاره ی طراحی کیفیت محیط داخلی را به مجتمع آرمیتاژ 

طربسی اهدا منود. 

 
دریافت تندیس

به لحاظ ارتقای سطح علمی و دریافت اطالعات و 
رویدادهای روز در صنعت ساختامن کالس دوره آموزشی 
مطالعات  مرکز  اساتید  توسط  داخلی  محیط  کیفیت 
تکنولوژی دانشگاه صنعتی رشیف به مدت 2 روز در 
تاریخ های 21 و 22 بهمن در محل هتل آبان برگزار گردید. 
در همین راستا دوره ی آموزشی مقدماتی مدیریت 
پروژه نیز توسط رشکت بهین اندیش آسیا در تاریخ های 5 
و 6 اسفند ماه برگزار شد. که در سال پیش رو دوره های 

تکمیلی آن نیز سپری خواهد شد.  

برگزاری کاس های آموزشی تخصصی توسط  
معاونت فنی رشکت آرمیتاژ 
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انسان، در مفهوِم اجتامعی اش، حیاتی وابسته به محیط دارد. به این 
معنا که او را منی توان جدا از تأثیراِت اطرافش دانست. انسان، خواسته یا 
ناخواسته بر دنیای پیرامونش تأثیر دارد و از جهاِن اطراف، تأثیر می پذیرد.

یکی از شاخصه های تأثیرگذار بر حیاِت برشی، مقوله ی »رسپناه« است. 
شاید در نگاِه نخست، تلّقی ی ما از رسپناه، چهار دیوار و یک سقف باشد 
که امکاناِت بدیهی یی نیز دارا ست. در این تلقی، بیِن رسپناه و کلبه، 
تفاوِت چندانی نیست. هر دو »مأمن« و »مسکن« هستند و آدمی را در 
برابِر گزنِد باد و برف و باران در امان می دارند. چنین نگاهی به رسپناه، 
درست است. اما انساِن امروز، چیزی جز رسپناه می خواهد. آدمی یاِن 

دنیای مدرِن، در پی ی »خانه«اند.

تعبیِر کهِن »خانه« با آن چه که امروز هست، تفاوت های بنیادینی 
کرده. گاهی از خانه، تنها با ایجاِد فضایی دارای امکاناِت بدیهی یاد شده و 
گاه، خانه را به جایی گفته اند که تعاریفش تا رس حّد »کاخ« نیز می رسد. 
اما یک چیز میاِن همه ی اعصار و قرون، ثابت و ساکن مانده و آن »جایی 

برای آرامش و آسایش« است.

خانه، در نگاِه این روزهای آدمی، جایی ست که در آن، نه تنها »امن« و 
»دور از گزند« هستیم که از آسوده گی هایی نیز بهره می بریم. به عقیده ی 
بسیاری، »زیبایی« باید یکی از ویژه گی های مهِم خانه باشد. جز این، 
استحکام، فضای منطقی، روشنایی، جغرافیای مناسب، تسهیالت، و ماننِد 

آن، شاخصه هایی هستند که خانه ای را، خانه تر می کنند.
موجودی  انسان  رفت،  اشاره  آن  به  رسسخن  در  که  هم چنان 

اجتامعی ست که متأثر از تأثیراِت محیط است. یکی از این تأثیرات، که 
امروزه بسیار از آن سخن می رود، »فرهنِگ خانه داری« است.

ما در روابط عمومی ی آرمیتاژ، بیش تِر هّم و غّم خویش را بر این 
نهاده ایم که »فرهنِگ خانه داری« را بازتعریف کنیم. اگر در گذشته، داشنِت 
یک رسپناه برای شهروندان حّق بود، امروز مرزهای این »حّق« تا داشنِت 

»خانه« بسط یافته و تنها، داشنِت یک سقف و چهار دیوار بسنده نیست.
رسالِت روابط عمومی ی آرمتیاژ این است که هر شهروند را نه فقط به 
حّق داشنِت خانه که به حّق داشنِت »خانه ی خوب« آشنا سازد و صبورانه، 
با کارنامه ای که از سال ها فعالیِت ساخت و ساِز خانه های مدرن و برتر در 
دست دارد، بر هر جویای رسپناهی، حکایِت »خانه ای درخور« را بازگوید.

ما وظیفه داریم تا هر شهروند را با این مهم آشنا سازیم که: »می توان 
در خانه ای شایسته ی مقاِم آدمی منزل گزید و کسب و کار را در فضایی 
رونق بخشید که سزواِر کرامِت او ست و افتخاِر داشنِت ایده های تازه را هر 

لحظه و هر جا، از آِن خویش منود.«
ما وظیفه داریم که »نیاِز« مخاطبان را بشنویم، به خواسته های آنان 
گوِش جان بسپاریم و با فهرسِت این خواسته ها، تجمیعی از آرزوها را 
به دست دهیم که برآورده کردنش، از دسِت توانای معامران و مجریاِن 

آرمیتاژ، ساخته است.
مجموعه  یک  شنوای  گوِش  خویش،  نفِس  در  عمومی ها  روابِط 
و زباِن گویایی هستند که نقدها و نظرها را می شنوند و به مسووالِن 
ذی ربط، بازتاب می دهند. ولی در مجموعه ی آرمتیاژ، مسوولیِت روابط 
عمومی، از این هم فراتر رفته و تبدیل به پای گاهی برای »نیازسنجی« و 

»فرهنگ سازی« شده.

از خانه ی ِگل تا خانه ی دل
یادداشت روابط عمومی ی رشکت



23

ی
خلـ

 دا
ی

ی 
شـ

وه
 پژ

ی و
ه ا

انـ
سـ

ی ر
مه 

ل نا
ص

ژ: ف
ــا

تــ
یــ

مــ
آر

13
92

وز
ور

ی ن
ژه 

 وی
ت؛

س
نخ

ل 
سا

ت؛ 
س

نخ
ی 

ره 
ام

ش

گسرتِش »فرهنِگ داشنِت خانه ی ایده آل«، یکی از دشوارترین کارهایی 
ست که در این واحد به انجام می رسد و آشنا شدِن شهروندان به داشنِت 

حّق خانه ی خوب، تنها یکی از برگ های دفرتِ فرهنِگ خانه داری است.
شام از مسکِن خویش چه می خواهید؟

این پرسشی ست که نه شام از ما که ما از شام می پرسیم و برای آن، 
پاسخ هایی در حّد امکان، گویا و درست داریم. ما از شام پرسیده ایم و باز 
هم خواهیم پرسید که »چشم داشِت شام از یک خانه ی خوب چیست؟« و 
آن چه تا امروز در کارنامه ی فعالیت های ما به چشم می خورد، پاسخی به 

همین پرسِش ساده، اما بنیادین است.

گسرتِش فرهنِگ داشنِت خانه ی ایده آل، به ساده گی امکان پذیر نیست. 
شاید این چند صفحه که به هّمِت روابط عمومی ی آرمیتاژ تهیه و تدارک 
دیده شده، تنها گوشه ای از مجموعه ی بزرِگ فعالیت های فرهنگ ساِز ما 

باشد.
بی گامن، ساخنِت یک بنای فرهنگی که من از آن به »خانه ی دل« یاد 
می کنم، به مراتب دشوارتر، زمان بَرتر، ژرف تر و گسرتده تر از »خانه ی گِل« 
با مرتبه ای بلند از سنگ و ساروج و آهن است. به بیاِن دیگر، مجموعه ی 
آرمیتاژ، خانه ی گِل می سازند و روابط عمومی ی آرمتیاژ، خانه ی دل بنا 

می کند.

در خانه ی دِل شام –یکایِک شهرونداِن زیباپسند- سخن از سنگ و 
ساروج و آهن نیست. سخن از سعادت و رسور و آرزو ست. در دِل شام، 
معامِر امید، نقشه ی خواب گاه و مطبخ و میهامن خانه، نقشی بسیار فراتر 
از آن است که بر روی کاغذ، به مدِد قلم و جوهر و اعداد و ارقام، ترسیم 

شود.
اگر آن مهندِس زیباساز، به یارای اعداد و احجام و اَشکال، نقشه ای 
فراروی شام می گذارد و فضای زنده گی ی شام را در ابعاِد کاغذ منایش 
می دهد، اما دست اندرکاِر روابِط عمومی در آرمیتاژ، به کمِک فّر و فرهنگ 
و فرزانه گی، می کوشند تا دنیای آرزوهای شام را رسم منایند و تصویِر 
امیدواری های تان را در پیِش روی همه گان بگذارند و بسیار و به تکرار، این 
سخن را مکرّر کنند: »آسایش و آرامش، حّق شام ست.« و تا رسیدِن به این 

منزل، »یک فرهنگ، راه است.«

در این مقال و مجال، فرصِت اندکی دست داد تا روابط عمومی ی 
آرمیتاژ، به بهانه ی خانه ی گل، سخن از خانه ی دل به میان آورد. سخن از 
فرهنِگ خانه ی خوب برساید و چند واژه در کناِر شام باشد. این فرصِت 
غنیمت، از آن جهت اهمیِت به سزایی دارد که می تواند رخصتی باشد تا 

پیش نهادات و انتقادات و توقعاِت شام را نیز به دسِت ما برساند.
بنیاِد روابط عمومی ی آرمیتاژ، بر ارتباط با شهروندان بنا شده و دلیِل 

بودِن ما، با شام بودن است.

حیاِت فرهنگی ی ما، وابسته به فرهنِگ حیات در نزِد مردم است. و 
تا این فرهنگ، به آن قلّه ی بلند نرسد که: »هر شهروند؛ یک بنای برتر«، 
روابط عمومی ی آرمیتاژ، باز هم به بهانه ی خانه ی گِل، سخن از خانه ی 

دل خواهد گفت.

مدیر روابط عمومی رشکت
مجید ُمسلمی
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با شما بودن افتخار ما ست
www.armitaj.ir

رسوِر گرامی:

چنان چه امکاِن حضور در خانواده ی آرمتیاژ برای تان مّیرس می باشد، با تکمیِل این فرم و تحویِل آن به کارشناسان، 

ما را مفتخر منوده و از مزایا و خدماِت ما پس از صدور »آرمیتاژ کارت« بهره مند شوید.

مزایای کارت:

برخورداری از تسهیاِت ویژه ی خرید واحدهای آرمیتاژ

دریافِت کارِت قرعه کشی و دعوت نامه ی جشنواره ها

حضور در میهامنی ها و ضیافت های آرمیتاژ

دریافِت کاتالوگ، ویژه نامه و هدایای آرمیتاژ

ارساِل دعوت نامه برای حضور در مراسِم رومنایی از پروژه ها قبل از فراخواِن عمومی

استفاده از خدماِت تفریحی ی مجموعه های آرمیتاژ ]به زودی[ و...

تلفن: 9419090 داخلی: 219

فرِم عضویت در آرمتیاژ

:Last Name /نام خانواده گی     :Name /نام

:Birth Date /تاریخ تولد

:Address /نشانی

:Phone Number /تلفن

:Mobile /تلفن همراه

:Email /رایانامه

فصل نامه ی رسانه ای و پژوهشی داخلی 

شامره ی نخست. سال نخست.

ویژه ی نوروز 1391 - توزیع رایگان

مدیرمسوول:

روابط عمومی رشکت آرمیتـــاژ

زیر نظر هیئت تحریریه

تلفن متاس دفرت مرکزی آرمیتاژ:

9419090
تلفن متاس سازمان فروش:

9419000
نشانی دفرت مرکزی آمیتاژ:

ایران - مشهد - بلوار وکیل آباد - نبش وکیل 

آباد 12 - ساختامن مرکزی آرمیتاژ

پیام کوتاه : 30006215

تارمنا:

www.armitaj.ir
رایانامه:

info@armitaj.ir

گرافیک و اجرا:نرش پاژ - مجله ی موج آفتاب

دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی- شامره ی پروانه: 7336

مدیرمسوول نرشپاژ و  

رسدبیر مجله ی موج آفتاب: آرش خیرآبادی

نشانی: مشهد. بلوار فلسطین. بین 16 و18- 

نرش پاژ- دفرت مرکزی موج آفتاب

تلفن: 7638435- 09155053455

طرح پشت جلد: مهدی نقاش زاده

]داشنِت فرم جهت تحویِل کارت عضویت، الزامی است.[  
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