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بحران ناشی از پاندمی کوید  ،19جامعه جهانی را با این سوال مواجه ساخته که چرا و چگونه این پدیده طومار

جوامع انسانی را اینچنین به مخاطره افکنده است .آیا بحران های مشابه و یا سختتر از کوید  19در راه است

و انسانها در آینده عقوبتی سختتر به خاطر شیوه زندگی خود خواهند پرداخت؟ پژوهشگران آثار غیرقابل باور
کوید  19را بازتاب تعامل نادرست بشر با طبیعت میدانند.

طبیعت پیش از این با ابوال ،اچ -آی -وی و سارس هشدار داده بود و کرونا نیز آخرین طوفان در برابر رویه
کنونی زندگی انسانها نیست.

بزرگترین چالش پیشروی بشر در دهههای آینده حفظ محیط زیست و همزیستی با آن است و فقط در
این صورت است که میتوان به توسعه انسانی امیدوار بود .جنگها و نزاعهای منطقه ای و آثار و عوارض

آن ،هم قابل پیشگیری و هم قابل جبراناند ،اما با تغییرات اقلیمی چون گرمایش زمین ،باال آمدن سطح

آب اقیانوسها ،وقوع سونامی ،بروز بیماریهای مسری ،انواع ویروسها و بسیاری عوارض دیگر به سهولت
نمیتوان مقابله کرد .ادامه روند فعلی تخریب منابع طبیعی ،بحرانهای بزرگتری در پی خواهد داشت .بشر
ناچار است در الگوی مصرف و روشهای بهرهبرداری از طبیعت و شیوه زندگی خود ب ه نحوی تغییر ایجاد کند
که بتواند به همزیستی با طبیعت برسد.

تفاوت وعمق فاجعه در همهگیری ویروس کووید  19نسبت به سایر بیماریهای مسری ،راههای سرایت و
سرعت انتقال آن است بهطوری که در فاصله بسیار کوتاهی ازشرق تا غرب و از شمال تا جنوب کره زمین را
درنوردیده و مانند طوفانی در کمتر از  6ماه بیش از  11میلیون نفر را مبتال و نزدیک به  501هزار نفر را به
کام مرگ کشانده و هنوز فروننشسته است .آثار تخریبی این ویروس محدود به سالمتی انسان ها نشده و پایه

های اقتصادی و روابط اجتماعی را نیز به لرزه درآورده است.

به این ترتیب کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه ناچار از توقف فعالیتهای تولیدی ،تجاری،
آموزشی ،فرهنگی و  ،...شده اند .تعطیلی فرودگاهها ،توقف حرکت قطارها ،بسته شدن هتلها ،مغازهها،

رستورانها ،مراکز آموزشی ،تفریحی ،مذهبی و  ،...از یک طرف اقتصاد کشورها را متضرر کرده و از طرف
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دیگر بر شکل روابط اجتماعی اثر گذاشته است .مشکالت پیش آمده از پاندمی کرونا ایجاد تغییر در شیوه زندگی ،اصالح
ساختار زیستگاههای انسانی بهویژه در ابر شهرها ،استفاده از شیوههای قابل انعطاف در طراحی و بهرهبرداری از ساختمانها،

راهها ،فضاهای سبز و سایر تاسیسات و تجهیزات شهری را ضروری کرده است.

با توجه به تعدد و وسعت آثار مستقیم و غیرمستقیم انتشار ویروس کووید  19بر روند شهرنشینی و فعالیتهای اجتماعی

و اقتصادی جوامع انسانی ،ضروری است ساختار و چگونگی عملکرد آتی شهرهای جهان به تفکیک موضوعات مختلف از

جمله وضعیت محیط زیست و اقلیم ،معماری و طراحی ساختمانهای عمومی و مسکونی ،بررسی شده و هم زمان تغییر

در رفتارهای اجتماعی ،شیوه کار در محیطهای اداری و آموزشی ،استفاده از فضاهای مجازی به جای حضور فیزیکی و ،...
بهطور مستمر پایش شوند.

طراحی و برنامهریزی در توسعه زیرساختهای پیشرفته  ،ITکاهش مصرف انرژی بهویژه سوختهای فسیلی ،تغییر در
شیوههای طراحی شهری و معماری از مواردی است که برای مقابله با بحرانهای مشابه باید مورد توجه قرار گیرد تا جوامع
انسانی قادر باشند در شرایطی قابل قبول به زندگی اقتصادی -اجتماعی خود ادامه دهند.

گروه بینالمللی رهشهر در چارچوب وظایف حرفهای خود قصد دارد تجربیات پیشنهادی خود و دیگر همکاران بینالمللی را

در زمینههای مورد اشاره در اختیار مسووالن و متخصصان کشور قرار دهد .انتشار نشریه حاضر کوششی است در این زمینه
و رهشهر به روال گذشته ،پیشگام انتشار آن شده است.

در این نشریه ایدههای شرکتهای معماری مختلف جهان از جمله شرکت معماری گنسلر ،ارایه شده است.

واحد تحقيق و توسعه
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 -1بررسی آثار همهگیری کووید  19بر ساختار و
الگوهای توسعه شهری
 -1-1تعیین آینده شهرهای ما :پنج فرصت برای دنیای
پس از همهگیري

شهرها پروژههايي اتمام ناپذيرند .در بطن آنچه که محیطهای
متراکم شهری را منحصر به فرد یا با هویت و جذاب میسازد،
شبکهای از نیروها ایجاد شده که باعث ایجاد موارد غیرقابل
پیشبینی ،سرنوشتساز و متنوع میشوند  -خصوصیاتی که در
دوره فاصلهگذاري اجتماعی به نظر تهدیدی برای ایمنی و رفاه
شخصی افراد محسوب میشوند .چگونه میتوان بهعنوان برنامه
ریز و طراح شهری ،استراتژیها و ابزارهایی را ابداع كرد تا در

و بهطور کلی پروتکلهای ارتباطی مؤثر ایجاد نمود که اطالعات قابل
اعتماد و عملی را ارائهدهد.
ی سابقه است .اما اگر بتوان
بشر شاهد اختالل جهانی در مقیاسی ب 
علیرغم اختالالت ،وضع طبیعی جدیدی را تجربه کرد ،به شیوهای که
اقتصاد در جریان باشد و همه درگیر کار ،مدرسه ،خانواده و دوستان
باشند ،در این صورت ممکن است بهعنوان یک جامعه حتی بتوان قوی
تر و منعطفتر ظاهر شد.
برای رسیدن به اين اهداف در حوزههايي که از قبل از همهگيري نياز
به توجه داشتهاند و همچنین بر روی فرصتهایی که با تغییر نگرش
ایجاد میشوند باید فعالیت کرد .با توجه به اتفاقات نامشخص آینده،
باید طراحی شهری را بهعنوان حوزهای منعطف مبتنی بر فرآیند و میان
رشتهای بررسی نمود بهنحوی که قابلیت انطباق با عوامل جدید را
داشته باشد و فقط محدود به ایجاد طرحهای جامع ثابت اجراییمحور
نباشد.
فعاليتهاي شهري ،در یک یا دو دهه آینده به اشکال مختلف با اولویت
طرحهای میان رشتهای صورت خواهد گرفت .بسته به نیروهای بازار و
چارچوبهای نظارتی ،در پنج زمینه اصلی فرصت کار وجود دارد:

مسیر این وضعیت پیچیده تاثیر گذاشت و آیندهای عادالنه را
امکانپذیر كرد و به ايجاد یک معیشت پایدار و مرفه برای جوامع
و مشاغل کمک نمود – همه و همه در عین داشتن احساس
ايمني براي مردم در یک بیماری همهگیر؟

 .1ایجاد انواع طرح های جدید و منعطف شهری

براي رسيدن به اين هدف ،راه حل سریعي وجود ندارد .حتی اگر یک
واکسن مؤثر انسانها را از روشهای قرنطینه فعلی عبور دهد ،احتمال
ابتال به همهگیریهاي ديگري وجود خواهد داشت .باید به تقویت
زیرساختهای حیاتی جامعه و حمایت از نهادها ادامه داد و فضاهایی را
فراهم کرد که بتوانند با شرایط قرنطینه و افزایش تقاضا سازگار شوند،

به واسطه جنبش فزاینده محیطهای سازگار و تغییر کاربریها  ،محي 
ط
هاي تک منظوره مانند مراکز خرید ،محیطهای صنعتی ،دفاتر شرکتها
و حتی پردیسهای آموزش عالی چه در شهرها و چه در حومه ،در آینده
بهصورتي چندمنظوره و قابل دسترسي با پاي پياده ساخته میشوند.
این تجربه در حال حاضر در شهر نیویورک اجرا شده و موفقیت در

مرکز خريد در شهر بوفالو (ايالت نيويورک)
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ترکیب محصوالت پیشرفته و کاربردهای صنعتی سبک با فضاهای
مسکونی /کار ،کاربریهای تفریحی و خردهفروشی مشهود است .برنامه
ریزی جهت افزایش ظرفیت در برخی امالک و مستغالت در ايام همه
گی ریها و نیاز به انعطافپذیری منطبق با پروتکلهای عملیاتی همواره
در تغییر چه در مقیاس ساختمان و چه در مقیاس محله ،مالحظات در
برنام هریزیهای آینده را شکل میدهد.
مركز خريد كنت (شهر نيويورك)

 .3تمرکز مستمر بر چالشهای جهانی و محلی

شهر نيويورك

 .2تأثیر فراگیر الگوی تحرک جدید
ترویج روشهای جدید تردد فردی ،مانند استفاده از دوچرخ ه های
الکترونیکی و اسکوترها ،در حال حاضر براي بسياري از افراد استقالل
در تردد ایجاد کردهاند و شکل جدیدی از روابط مکانی فرد با شهر را به
وجود آورده و گزینههای دیگری برای سیستمهای حمل و نقل عمومی
پر ازدحام ارائه دادهاند .با نزدیک شدن بهرهبرداری از گزینههای حمل
و نقل نسل بعدی مانند وسایل نقلیه خودمختار و مشارکت در سفرهاي
هوایی ،فرصتهای گستردهای برای برنامهریزی شهری فراهم خواهد
شد .ما هنوز در آغاز این تغییر الگو هستیم.
با ارایه راهحلهای طراحی هوشمند ،تردد خودمختار میتواند به ابزاری
برای استفاده همه افراد تبدیل شود .این امرمیتواند منجر به تعریف
قوانین جایگزین برای حق تردد در فضاهای عمومی شود و از الگوهای
منعطفتری در کاربری فضاها در خیابانها و معابر که حدود  ٪30از
فضای عمومی بیشتر شهرها را شامل میشوند پشتیبانی کند .بهعنوان
مثال ،پیادهروها میتوانند در خارج از ساعات شلوغ گسترش یابند تا
برای فعالیتهای محله در دسترس باشند یا بهطور کلی پاسخگوی نیاز
فزاینده فضا در مواقع فاصلهگذاري اجتماعی باشند ،مانند پیشنهادی که
برای خیابان پارک در شهر نیویورک ارایه شده است.

6

آمادهسازی برای همهگیریهای محتمل در آینده بخشی از چال 
ش
های الیهای جهانی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا در جهت
نیل به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحدگام برداشته شود .به
ویژه ،سازگاری با تغییرات آب و هوا و تهدیدهای مرتبط با آن نیاز به
نوآوری بیهمتا و اقدامات قاطع برای محافظت از اجتماعات آسیب
پذیر در مناطق ساحلی و سایر مناطق دارد .شهرها ،نه کشورها ،میباید
فعالیت های خود را بر اساس مداخله مؤثر بومی ،تقویت انعطافپذیری
و پایداری ،ادغام نیازهای جوامع محلی تنظیم نمایند و در عین حال در
استراتژیهای مؤثر با جامعه جهانی مشارکت کنند.
 .4تكامل فرآيندي
اجتماعات سالم پایه و اساس ایجاد و حفظ فعالیتهای اقتصادی هستند.
این واقعیت در تمام طول تاریخ مصداق داشته است اما پس از تجربیات
اخیر در زمینه قرنطينه و بستهشدن اماکن در سراسر جهان ،مورد توجه
ویژه قرار گرفته است .اعتماد ،احساس تعلق و ساختارهای مستحکم
حمایت از جامعه ،عناصر الزم برای ایجاد همبستگی اجتماعی و انعطاف
پذیری است .روشهای کنونی برنامهریزی نیاز به تکامل رویکردهای
جدید جهت مشارکت جامعه دارد و این امر بایست هم زمان با توازن
منافع کوتاهمدت با نیازهای بلندمدت ،تأثیرگذاری بر تغییر مثبت و تحقق
وعدههای معیشتی مرفه و فراگیر صورت پذیرد .رشته برنامهریزی باید
پذیرای مفاهیم جدید برنامهریزیهای چند متغیره و «برنامهریزی برای
پیچیدگی» باشد ،استراتژیهایی که برنامههای همه جانبه جامعه را
تنظیم میکنند را در نظر بگیرد تا بتواند در برابر تمامیسناریوهای
محتمل آینده با انعطاف پذیری واکنش نشان دهد .مراکز انعطافپذیر
محله میتوانند به عنوان یک پل ارتباطی و تسهیلکننده در ایجاد
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ظرفیت از پایین به باال و باال به پایین برای اجرای قوانین و کمک در
زمان بحران عمل کنند.

واقعیت این است که ويروس کرونا نقش شهرها را بهعنوان محلی که
موجب انسجام حیات اجتماعی ،ساخت جوامع مختلف و ایجاد فرصت

 .5شهرها یک نمونه هستند

اقتصادي عادالنهمی شود تغییر نخواهد داد .با این حال ،بحران کوويد
 19به وضوح نشان میدهد که برای تحقق این اهداف مسیری طوالنی
در پیش است .هر اختاللی این فرصت را به وجود می آورد که بار
دیگر در مورد چگونگی برنامهریزی و مدیریت سیستمهای شهری و
زیرساختها تأمل شود.

تاکنون ،پیچیدگی شهرها به این معنی بوده است که برنامهریزی شهری
محدود به اجرای فرضیات مبتنی بر مجموعه دادههای ناقص (که امری
غیر قابل اجتناب است) و انتخاب بهاصطالح بهترین شیوهها بوده است.
ی همزادهای دیجیتال در مقیاس ساختمان
هر چند که توسعه فناور 
طی  15-10سال گذشته مرکز توجه صنعت بوده است ،کم کم شاهد
بهرهبرداری از همزادهای دیجیتالی در سطح شهرهاهستیم .با رشد این
روند ،باید فرصتهای فناوری شهر هوشمند را بهعنوان یک مؤلفه
یکپارچه از شهر قرن بیست و یکم پذیرفت و صنعت فناوری را در
جهت عبور از بهرهوری جداگانه از ابزارها ،در فضاهای شهری هدایت
کرد .با تاکید بر این که تملک خصوصی حسگرها و پروتکلهای جمع
آوری دادهها بایداز دستورالعملهای یکسان تبعیت کنند .این سطح از
دسترسی به دادهها به وضوح پتانسیل تغییر بازی برای پشتیبانی از
شهرهای نوظهور را داشته و ارائهدهنده بینشی ارزشمند از شرایط به
سرعت در حال تغییر مانند آنچه در ماههای اخیر مشاهده شده است،
می باشد.

به این منظور در شرکت های بزرگی مانند گنسلر ،رشتههای زیادی
توسعه داده شده اند ،که همه یکپارچه در تمام جهان بر روی یک
پلتفرم طراحی همکاری میکنند .طرحهای این شرکت در شهرها
تحت تأثیر تک تک حوزههای فعالیت این رشتهها قرار دارد .پورتفولیوی
پروژههای شهرها و طراحی شهری مانند لنزی است که با استفاده از آن
دنیای رو به توسعه شهری رمزگشایی میشود.
طراحان و معماران ،برای تعیین آینده شهرها باید با پیچیدگی محیط -
های شهری در تعامل باشند .اذعان میشود چالشهای بزرگ جهانی
دوران ما ،به راهحلهای خالقانه حاصل از همکاری بين رشتهای که
فعال اغلب از هم جدا هستند ،نیاز دارد .درنهایت ،هدف ایجاد شهرهایی
است که ایمنی را توسعه دهند ،از تنوع استقبال کنند ،خاص بودن را
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ف -
پرورش دهند ،به چالشهای پایداری اهمیت دهند و معیشت انعطا 
پذیر را به روشهای معناداری برای افراد در سطح محلی ایجاد کنند تا
همه بتوانند در زمان همهگیري و پس از آن به فعالیتهای خود بپردازند.

دو بخشی که میتوانند بیشترین بهرهمندی را از این فناوری داشته
باشند ،حوزه مراقبتهای بهداشتی و آموزشی هستند .این دو حوزه
بیشتر از آن که در زیرساختهای  ITسرمایهگذاری کنند ،به شکل سنتی
سرمایهگذاری خود را بیشترمعطوف به حوزه اصلی فعالیتهایشان ،به
ترتیب مراقبت از بیمار و دانشجویان،کرده بودند و این امر باید تغییر کند.
بهداشت و آموزش با دنیایی جدید روبرو هستند

پروژه بازسازي و معماري داخلي  -شركت گنسلر

 -2-1هم زمان با افزایش تقاضای اطالعات ،زمان آن
رسیده است که در زیرساخت  ITسرمایهگذاری شود

در حالی که بیشتر صنایع بهدلیل شیوع کوويد  19با مشکل روبرو
شدهاند ،صنعت مرکز داده شاهد تقاضاي بیسابقهای برای رشد است.
در سرتاسر جهان ،مشاغل و مدارس به سمت کار و یادگیری از راه دور
روی آوردهاند و استفاده از اینترنت بسیار زیاد شده است .از آنجا که
این تقاضاي باال برای دادهها به شدت در حال گسترش است ،مشخص
میشود مراکز داده تا چه اندازه برای اقتصاد حياتي هستند .موضوع اين
نیست که ما به این امکانات احتیاج داریم يا نه ،بلکه این است که با چه
سرعتی میتوان به تعداد بیشتری از آنها بهصورت آنالین دسترسي
داشت؟
صنعت فناوری پیشرو در انتقال دادهها مجهز به امکانات رایانش ابری
است تا تقاضای سیری ناپذیر به دادهها را پاسخدهد .اما این لحظه
فرصتی دیگر برای سایر بخشهای بازار است که اغلب در این حوزه
نادیده گرفته میشوند تا راهحلهای جدید براي مرکز داده را در نظر
بگیرند.
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برای امور مراقبتهای بهداشتی ،ماهیت جهانی این همهگیری ،نیاز
حیاتی به دادههای دقیق ،بهموقع و بههم پیوسته برای تجزیه و تحلیل
کوتاهمدت و بلندمدت را برجسته کرده است .عالوه بر این ،بیمارستانها
در حال افزایش ظرفیت پزشکی از راه دور برای کاهش بار بیمارستان
ها در هنگام بروز همهگیریها و بهتر برآورده کردن تقاضای بیماران
هستند .مراکز پزشکی دانشگاهی نیز تمرکز خود را تغییر داده اند تا
امکان دسترسی مستقیم محققان را به ابر رایانهها فراهم نمایند.
روندآموزش نیز بسیار تغییر کرده است .در سراسر جهان ،دانشآموزان
و معلمان تقریب ًا در مقیاس بیسابقهای در حال يادگيري و همکاري
مجازی با يکديگر هستند .استفاده از نرم افزارهای Google ، Zoom
 Classroomیا  Blackboardدر حال حاضر یک امر عادی است
و کارشناسان آموزش و پرورش میگویند تغییر روش آموزش بهصورت
آنالین حتی با از بين رفتن شرايط فاصلهگذاري اجتماعي ادامه خواهد
داشت.
در ادامه برخی از مالحظات عملی که مؤسسات بهداشت و درمان و
آموزشی میتوانند از آنها جهت آمادگی برای دنياي پسا همهگيري
استفاده کنند ارائه ميشود:
 .1امکانات خود را افزایش دهید
اکنون زمان آن رسیده است که به بررسی اینکه آیا شما نیاز به انداز ه
گیری عملیات مرکز داده خود دارید بپردازید .در نظر بگیرید که افزایش
ی تواند
ظرفیت برای اطمینان از زیرساختهای فناوری اطالعات م 
تقاضا برای خدمات آتی از جمله  Telehealthسالمت از راه دور
و یادگیری مجازی را برآورده کند .در برخی شرکتها این كار ممکن
است بهمعنای سرمایهگذاری بیشتر در امکانات میزبانی سرور و يا انتقال
به سوي خدمات ابری باشد .برای مؤسسات بزرگتر ،به معنای بازبینی
امکانات موجود و یا برنامهریزی برای امکانات جدید است.
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 .2هزینه با دستیابی به برنامهریزی پیش میرود
با بودجه محدود ،این کار برای بسیاری از موسسات کار آسانی نیست،
زیرا امکانات مهم مانند مراکز داده و امکانات رایانشی تحقیقاتی می
توانند جزو گرانترین امکانات در زمان ساخت باشند و بهطور معمول
کاربرهایشان بیمار و دانشجو نیستند.
ت های بهداشتی ،یک رویکرد برای کاهش هزینه
در حوزه مراقب 
ي تواند ایجاد مراکز میزبانی داده
ایجاد مراکز داد ه های جم ع آوری م 
مراقبتهای بهداشتی به شکل هدفمند یا تنظیم اجاره نامه فضای داده
با توسعهدهنده باشد .این نوع مرکز داده صنفی متمرکز به عنوان گزینه
ای در بازار رو به ظهور است.
برای حوزه آموزش ،یک الگوی جذاب ميتواند مشارکت خصوصی
دولتی ( PPPیا  )Public Private Partnership,P3باشد .این امر
برای انواع خاصی از پروژههای آموزشی کام ً
ال آشنا است و هیچ دلیلی
وجود ندارد که مراکز داده نتوانند از رویکردی مشابه برای ورود امکانات
جدید رایانشی به دانشگاه استفاده کنند.
مرکز داده جدید برای  Georgia Techیک همکاری بین دانشگاه
 Georgia Techو شرکت  DataBankاست که به خدمات دهنده
امکان داده است تا یک پروژه بزرگتر مرکز رایانشی تحقیقاتی را تأمین
مالی ،طراحي و احداث نماید .این مفهوم بلندمدت اجاره زمین در برابر
اجاره خدمات ،به دانشگاه این امکان را داده است تا بتواند یک مرکز
کالس جهانی بسازد که میتواند با بخش خصوصی و تقریب ًا بدون
هزینه سرمایهای و فقط با کمک ابر رایانهها همکاری کند.

برنامهها در یک ساختمان یا پروژه واحد ،میتواند صرفهجویی در هزینه
را در بر داشته باشد.
این ترکیبها همچنین میتواند موجب صرفهجویی در مصرف انرژی
شوند :اگر یک مرکز داده با خوابگاه دانشجویی و مرکز تفریحی ترکیب
شود ،میتوان از گرمای زباله برای گرمکردن آب برای تأسیسات حمام
و استخرها استفاده کرد.
فراتر از صرفهجویی در هزینه ،این امکانات رایانهای با کاربری مختلط
میتواند به مثابه موتورهای اقتصادی و نوآوری باشد .دانشگاه ایلینویز
تخمين زده پس از تأسیس ،NCSA Petascale Computing
بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد اين ايالت بازگشته است .در واقع،
تأسیسات  NCSAو ابررایانه اين دانشگاه ) (Blue Watersبخشی از
یک کنسرسیوم تحقیقاتی جدید دولتی و خصوصی است که با بهرهگیری
از هوش مصنوعی و محاسبات پیشرفته بر کندکردن شیوع کوويد  19و
کاهش خطرات ناشی از همهگیریهای آینده متمرکز شدهاست و برای
تحقیقات پزشکی دانشگاهی و مراکز آموزش عالی ،دسترسی به کمک
های تحقیقاتی بعدی را امکانپذیر میکند.
ويروس کرونا یک چالش ناگهاني و بیسابقه است ،اما این آخرین باری
نخواهد بود که با شیوع یک ویروس مقابله خواهیم کرد .این بحران
بیماری ،لزوم سرمایهگذاری در زیرساختهای حساس برای آمادگی در
برآورده کردن نیازهای فعلی و آینده ،واقعیتی به سرعت در حال تغییر را
برجسته کرده است .واقعیتی که در آن دادهها یک واحد پولی هستند و
ابزاری اساسی برای اقتصاد.

 .3رویکرد کاربریهای مختلط

 -3-1چگونه هتلها بعد از همهگيري کوويد  19دوباره
فعال خواهند شد؟

چه برای بیمارستان و چه برای دانشگاه ،مراکز داده میتوانند بخشی از
مجموعهپردیس باشند .با آمیختن برنامههای مختلف با یکدیگر و ایجاد
یک ساختمان با کاربریهای مختلط ،میتوان محيطي امن براي دادهها
ایجاد کرد و این دارایی ارزشمند را به پزشکان ،دانشجویان ،محققان و
حامیان مالی ارایه داد.
مراکز تحقیقاتی در حال کار روی یک پروژه مراقبتهای بهداشتی
هستندکه یک مرکز داده را با یک مرکز همایش و آزمایشگاههای
شبیهسازی پزشکی در یک ساختمان واحد ترکیب میکند .این ترکیب
برنامهها نه تنها فرصتی برای ادغام یک مرکز داده یا امکانات رایانشی
در مجموعهپردیس بیمارستانی ایجاد میکند ،بلکه بهطور بالقوه تلفیق

از آنجا که این بیماری همهگیر در سطح جهانی گسترش يافته است،
هتلداران براي آمادگي مقابله با اثرات این بیماری شروع به برنامهريزي
برای دورانی بيش از يک سال نمودهاند .فصل مسافرت آغاز شده اما
هنوز امکان بازدید از مکانهای گردشگری میسر نیست .در حالی که
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 .2ابتدا محلی فکر کنید.

برنامه های کوتاه مدت برای ایمنی مهمانان هتل مورد بحث است،
این سووال مطرح می شود که پیامدهای بلندمدت که باعث تغییر در
نحوه سفر و تجربه اقامت در هتلها میشود ،چیست؟ چگونه میتوانیم
اعتماد میهمانان هتل را دوباره احیا کنیم و به آنها اطمینان دهیم تا با
خیال راحت به هتلها برگردند؟
راهكارهاي پيشنهادي:
 .1همچنان چراغ راهی برای جامعه باشید.
ل ها پیشگام شدند
در هفتهها و ماههاي پس از آغاز همهگیری ،هت 
تا با هدفی واالتر به جوامع خود خدمت کنند .بهعنوان مثال ،طرح
ق هایی را در اختیار کارمندان
ن نوازی برای امید» ،اتا 
ابتکاری”مهما 
مراقبتهای بهداشتی قرار داده ،فضاهای موقت مراقبتهای بهداشتی
ایجاد کرده و افراد بيخانمان را پناه داده است.
پس از همهگیری ،میتوانیم انتظار داشته باشیم که هتلها عالوه بر
آن که از میهمانان و جوامع خود استقبال میکنند ،احساس مسئولیت
اجتماعی قویتری داشته باشند.
در صورت بروز يک بحران ديگر ،هتلها چگونه عمل خواهند کرد؟

مدتها پس از بحران فعلی بازوهایی قو 
ی
تصور ميشود هتلها تا 
براي جوامع خود خواهند بود .آنها همچنان کارمندان خود را در شغلشان
ابقا كرده و در صورت وقوع طوفان و سيل ،خدمات ارزندهاي به عنوان
پناهگا ه و يا سرو غذا به نیازمندان ارائه خواهند داد.
در آینده نزدیک و با بازگشایی کشورها ،هتلها قطبی خواهند بود که با
فعالیتها ،رویدادها و مهماننوازی محلی از جوامع خود استقبال خواهند
کرد .تا زمانی که مردم مجددأ پروازهای هوایی را ایمن بدانند ،شاهد
تمرکز بر سفرهاي زميني محلي خواهیم بود که اهميت تمرکز محلی و
ارتباطات محلي را نشان ميدهد.
انتظار میرود که اقامتهای ضروری و سفرهای شغلی به آرامی به روند
قبلی برگردند ،در حالی که سفرهای تفريحي زمانی افزایش مییابد که
افراد بتوانند هزینه سفر را از پس اندازشان تامین کنند .این روند به مرور
زمان سرعت خواهد گرفت.
 03ارتقای فرهنگ ایمنی
پس از حادثه سپتامبر  ،2011بسیاری از مسافران با افزایش اقدامات
ی هتل ها روبرو شدند .همان طور که این تجربه
امنیتی در بخش ورود 
نشان می دهد ،هتلداران باید با دقت اقدامات ایمنی را متعادل کنند تا
میهمانان با خوش آمد گویی از طرف كاركنان هتل ،پذیرش شده و
احساس راحتی داشته باشند.
برخی اقدامات ملموس و فوری خواهد بود .مواردی از قبیل استفاده از
ت هزينه با استفاده
فناوری بدون لمس ،ورودیهای بدون کلید و پرداخ 
از تلفن .برخی از این اقدامات مختص هر میهمان و شخصی است.
سایر اقدامات مانند سیستمهای تصفیه هوا ،منابع نوری اشعه ماوراء
بنفش ،افشانکهاي ضدعفونی کننده ،مواد سالم و پروتکلهای جدید
خانهداری در هتل به مهمانان اطمينان خاطر خواهد داد که سالمت
آنها در اولویت اول است.
 .4اتکا به روابط انساني

هتل والدورف آستوريا (بورلي هيلز ،كاليفرنيا)
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درحالیکه فناوري ،رابطهای دیجیتال و اتصال بیسیم از راه دور رواج
بیشتری پیدا میکنند ،باید به یاد داشته باشیم که تعامل انسانی لحظاتي
به یاد ماندنی در هتلها ایجاد میکند .هنوز چیزی آرامش بخش تر از
ديدن یک چهره دوستانه و لبخند گرم وجود ندارد.

طراحی براي هماهنگی با دنیای در حال تغییر

آنچه مشکل است ،نحوه فاصلهگذاري اجتماعي و هنجارهای جدید
است که میتواند در فضاهای اجتماعی هتلها تأثیر بگذارد .مکانهایی
مانند البی ،کافه ،استخر و رستوران .بهعنوان شروع ،ممکن است
تجمعات کوچکتر و صمیمیتر و با اهداف کلیتر و منحصر به فردتر
برگزار شوند .طراحی فضاهای عمومی انعطافپذیرتر و سازگارتر برای
تغییر آدابی است که ما هنوز نمیتوانیم پیشبینی کنیم.
هنگامی که همايشها ،کنفرانسها و نمایشگاههای بزرگ مجاز به
فعاليت مجدد شوند ،احتماال پیشنیازها و ظرفیتهای اشغال فضا تغییر
خواهد کرد تا با استانداردهای جدید ایمنی محلی تطابق داشته باشند.
در آینده نزدیک ،هتلداران بهدنبال انعطافپذیری در انواع سالنهاي
مالقات ،ارتباطات دیجیتال ،استفاده از ظرفیت جلسات مجازی و
دسترسی به فضاهای باز خواهند بود .انتظار میرود که مناسبتهای
اجتماعی که معموأل یک بار در طول زندگی اتفاق میافتند مانند مراسم
عروسی ،اجتماعات خانوادگی و رویدادهای ویژه در ابتدا بهعنوان اولویت
برتر بازگردند.
از بسیاری جهات ،عملکرد یک هتل عالی مجموعهای از تجربیات آن
است ،بنابراین هتلداران باید در نظر بگیرند که چگونه میتوان خدمات،
امکانات و فضاهای هتل را تمیز و ایمن نگه داشت .در عین حال باید
مراقب باشند که تجربیات جذاب و الهام بخشی را برای میهمانان خود
ایجاد کنند.

مورد توجه قرار گیرد و به یک استاندارد تبدیل شود.
پیشبینی میشود توجه به نوع تغذیه ،ورزش ،معنویات و لذت بردن از
زیباییها راهکاری برای مدلسازی سبکهای زندگی سالمتر و ترویج
بهزیستی در نظر گرفته شود .با پشتیبانی از چنین راهکارهایی هتلداران
میتوانند برای مهمانان ارزشهای جدیدی ايجاد کنند.
 .6استفاده از طراحی برای ارتقای سالمت
از دیدگاه طراحی ،فکر کردن به تجربهای که مهمان هنگام ورود به
هتل کسب می کند ،مهم است .هتلها در بدو ورود چه اقدامی می
توانند انجام دهند تا مهمانان احساس ایمنی کنند و برداشت خوشایندی
از ورود به هتل داشته باشند؟
در محدوده ورودی میتوان یک منطقه کنترل سالمتی ایجاد کرد یا
حتی یک درمانگاه یا فضای مراقبتهای بهداشتی در جوار اسپا به شکل
مستقل فراهم کرد .مجهز کردن اتاقهای هتل به تجهیزات ورزشی و
یا پذیرایی لوکس در اتاقهای مهمان نیز میتواند یک گزینه باشد.
این مالحظات مربوط به طراحی بلندمدت است که میتواند انتظارات
مهمانان برای ایمنی را ارتقا بخشد.
سادگی در طراحی ،باعث القای حس تمیزی و احیا زیباییشناسی جدید
میشود .سطوح یکپارچه ،کفپوش سخت ،مصالح ساده برای تختخواب
و مبلمان محدود میتوانند به ظرافت ،طراحی شوند .سادگي مبلمان در
عین حال تمیزکردن و نگهداری از آنها را آسان ميكند.

هتل در كاستاريكا

 .5تندرستی را در اولویت قرار دهید
همهگیري کوويد  19نشان داده است که احساس امنیت با رفاه ،ارتباط
تنگاتنگي دارد .هتلها تاکنون تالشهای زیادی را برای اجرای برنامه
های سالمتی انجام دادهاند .میتوان انتظار داشت اهمیت تندرستی و
سالمتی در هتلها ،مشابه حوزههای کار و حمل و نقل هوایی ،بیشتر

هتل کيمپتون (نشويل ،ايالت تنسي)

 .7انعطافپذیری داخلی
شکی نیست كه در نهایت مردم سفرهاي خود را از سر خواهند گرفت
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و به هتلها باز خواهند گشت .احتمال وقوع بحراني جديد در آينده نیز
وجود دارد .هتلها بایست برای آن آماده باشند .تجربه همهگیري این
فرصت را فراهم کرده است تا در روشهای میهماننوازی تجدید نظر
کنیم .بنابراين چگونه میتوان فضاهایی را ایجاد کرد که قابل انعطاف
باشند و از یک مدل تجاری پشتیبانی کنند که پاسخگوی بحران بعدی
ت میتوانند بهاندازه کافی انعطافپذیر باشند تا
باشد؟ آیا فضاهای جلسا 
بتوانند عروسی یا همایش برگزار کنند ،اما در مواقع اضطراری بهعنوان
یک فضای ترياژ پزشکی خدمت کنند؟ این نوع چابکی میتواند یک
ارزش واقعی برای هتلها و جوامع آنها فراهم کند.
چه در طول یک بحران سالمتی ،آتشسوزی و چه بالیای طبیعی ،هت 
ل
ها همچنان مکانی خواهند بود که حفظ تعامالت شخصی و ارتباطات
عاطفی را در هسته اصلی خود قرار میدهند تا زندگی بشر را ارتقا
بخشند .زمان حاضر لحظه مناسب برای گسترش این نقش و آمادگی
برای چالش های بعدی است.

 -4-1تصویر خوشبینانه از معماری برای یک جامعه پس
از دوران همهگیري

نکتهروشن در پایان دوران همهگیري این است که نمیتوان با کليدي
جادويي ناگهان مراکز خرید ،فرودگاهها ،مراکز اداری ،پارکها و تئاترها
را مملو از جمعیت کرد .بهیقین حضور مجددجمعیت بهصورت تدریجی
انجام خواهد شد و نوع معماری که جوامع را در خود می پذیرد ،الیهای
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از خوشبینی و احتیاط به همراه خواهد داشت.
چه در ساختمانهای جدیدی که طراحی میشوند و چه در ساختمانهای
موجود که نیازمند بازسازي است ،از بسیاری جهات اینک زماني برای
معماری خوشبینانه است .معماری خوشبینانه معماری صرف نبوده و
به دنبال شکوه بخشیدن به شکل نیست ،بلکه نوعي معماری است که
میخواهد هدف خود را در تمام جنبههای طرح بیان کند .طرحی که
سالمتی را ترویج میکند و به زندگی اهميت مضاعفي ميدهد .این
معماری است که باعث می شود افراد احساس امنیت کنند و در عین
حال الهامبخش میماند .این طراحی است که تجربه انسانی را در هر
مقیاس و سطح زندگی روزمره پشتیبانی میکند.
برای دستیابی به این اعتماد ،میتوانیم محیطهای خود را طوري طراحی
کنیم تا روشی سالمتر و ایمنتر براي در کنار هم زندگي کردن را رایج
کنيم ،خواه در محل کار ،محل سکونت یا فضای عمومی.
به عنوان مثال با توجه به بازگشایی ادارات ،از چه روشهایی میتوان
برای دوباره فعال کردن ساختمانهای اداری استفاده کرد؟
تصور کنید که از هشتی جلوی ساختمان اداری خود عبور میکنید که
دوربینهای سنجش گرما ،دمای بدن را اسکن میکنند .دماي بدن در
محدوده طبیعی ثبت شده و چراغ سبز چشمک میزند .درهای جلو بدون
لمس باز میشوند .همان طور که به سمت کیوسک امنیتی میروید،
فناوری تشخیص چهره ،صورت شما را شناسایی میکند و میداند که
امروز در طبقه  15جلس ه دارید (براساس برنامهريزي قبلي و مجوز ورود
به ساختمان) و به یکي از آسانسور عالمت میدهد .درهای آسانسور
باز میشوند و یک چراغ  LEDتعبیهشده در آسانسور به شما میگوید
که در کجا باید بایستید و شما را به مقصد ميرساند .هنگامی که به
سالن جلسات طبقه  15نزدیک میشوید ،حسگرها ،دیوارهای شیشهای
بیرونی را تیره میکنند ،چراغها کم سو میشوند و سایر حاضرين در
صفحههای بزرگي که بر روي ديوار قرار دارند بهصورت مجازی ظاهر
میشوند.
بعد از پايان جلسه ،مجدداً از طریق آسانسورهایی که هويت شما را
تشخیص میدهند و میدانند در کدام طبقه مستقر هستيد به سمت
میز خود میروید .حسگرهای موجود در سقف ارتفاع صحيح میز و چراغ
ی از
ها را تنظیم و صفحه نمایش شما را روشن میکنند .دستیار مجاز 
شما استقبال میکند ،پیام های صبحگاهی را میخواند و برنامه روزتان
را براساس اولویت موضوعها تنظیم میکند .هیچ مشکلی برای همکار
شما که در محل کار خود و دو متر آن طرف در پارتيشن حریم خصوصی
مستقر است وجود ندارد ،زیرا سیستم جهتیابی صدا در باالي سر بدان
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معنی است که شما فقط آنچه از سيستم دیجیتالیتان پخش ميشود را
ميشنويد و بدين ترتيب کار روزانه آغاز ميشود بدون اينکه حتی یک
سطح را لمس کرده باشيد.
آیا این یک معماری در عصر آینده است یا دستورالعمل جدید عناصر
طراحی برای ایجاد وضعیت عادی؟ خبر خوب این است که فناوری و
مؤلفههای مورد نیاز ساختمان برای ایجاد این وضعيت جدید عادی از
قبل وجود دارند .مشکل این است که بسیاری از آنها به جای این که
به عنوان یک راهحل معماری منسجم طراحی شوند  ،جدا از یکدیگر
پیادهسازی شدهاند.
با استفاده از تجهیزات موجود ساختمان ،و تامین کمبود سیستمهای
فناوریهای حسگر و هوش مصنوعی از طریق اجاره یا وام گرفتن
از منابع مختلف میتوان نوع جدیدی از معماری را برای جامعه پس
از همهگیري ایجاد کرد که ضمن حفظ تجربیات بشری ،ایمن و سالم
باشد .مشکل این است که بسیاری از استراتژیها بهصورت یک راهحل
معماری منسجم طراحي نشدهاند بلکه جدا از یکدیگر پیادهسازی شده
اند .این انسجام چیزی است که اکنون باید رخ دهد.
بشر در حال حاضر شاهد جرقههای این نوآوری در چندین زمینه است:
در پروژ ه های فرودگاهی آينده ،ترکیبی از اینترنت اشیاء ( )IoTو
تشخیص چهره ،سفری راحت و بدون لمس را ارائه میدهد .آلودهترین
قسمت فرودگاه کانتر  Check-inاست ،بنابراین ،این واحدها با سيستم
هاي بیومتریک ساخته شده و چهره افراد به رمز ورود تبدیل می
شود .دیگر نیازی به ارایه اسناد نیست و واقع ًا یک محیط غير لمسی
ایجاد خواهد شد .بسیاری از فرودگاههای بین المللی در حال حاضر از
اسکنرهای دما به صورت دیجیتالی برای مسافران ورودي استفاده می
کنند و به سرعت مسافران دارای عالئم بیماری را شناسایی میکنند.
تولیدکنندگان محصوالت کفپوش در حال نصب چراغهای  LEDدر
سطوحی مانند زمینهای بسکتبال هستند تا مربیان بتوانند در زمان
واقعی و حين بازي ورزشکاران ،آنها را هدايت کنند .چراغهای LED
به ورزشکاران نشان ميدهند که نسبت به موقعيت همبازيهايشان
برای بازي باید در کجا بایستند .استفاده از این فناوری در کفپوش
های خردهفروشیها ،رستورانها و دفاتر برای ارائه نشانههای بصری
در جایی که مردم باید با خیال راحت از یکدیگر فاصله بگیرند ،امری
قابل انجام است.
نمای ساختمان میتواند به گونهای طراحی شود که بهصورت خودکار
تاریک شود و گردش هوای تازه را در زمانهایی که دمای هوا مناسب
است داشته باشد .تصور این که همه این فناوریها و سیستمهای

مختلف به عنوان بخشی از یک استراتژی طراحی برای دنیای پس از
همهگیري با یکدیگر ادغام شوند ،کار سختی نیست.
حسگرهای دما و تشخیص چهره میتوانند یک کارگر داراي نشانه های
بیماری را در ساختمان تشخیص دهند و یک سری تغییرات فیزیکی
ایجاد کنند .سیستم گرمایش و سرمایش میتواند بالفاصله تغییر کند تا
یک محیط فشار منفی را در منطقهای که بیماری تشخیص داده شده
باشد ،ایجاد کند و از نفوذ هوایی که احتما ًال آلودهشده به منطقه دیگر
ساختمان جلوگیری کند .در همین حال ،پانلهای شیشهای روی نمای
ساختمان میتوانند فوراً باز شوند تا هوای تازه وارد فضاهایی که آلوده
نیستند بشود.
کسانی که در داخل ساختمان هستند ،به خاطر احساس امنيتي که م 
ي
کنند ،به روال عادي خود ادامه ميدهند .از همین فناوری میتوان برای
تنظیم دما و رطوبت استفاده کرد تا افراد در شرایط مناسب و عاری از
بیماری قرار داشته باشند وباعث بهبود بهرهوری انرژی و هزینههای
عملیاتی شد .آنچه ممکن است در ابتدا به دالیل ایمنی ایجاد شود می
تواند باعث تقویت سالمتی شود و فقط سیستم جلوگیری از ابتال به
بیماری نباشد.
در ادامه چند نمونه از استراتژی های طراحی که توسط شرکت گنسلر در
نقاط مختلف جهان در دست اجرا است ،معرفي میشود:
ن  ،ساخت بر ج های دوقلو در منطقه تجاری مرکزی توسط
در پک 
این شرکت در حال اتمام است که در آن فناوری تشخیص چهره با
کیوسکهای امنیتی البی ادغام شده است .کارمندان مشاغل موجود در
ساختمان به آسانسورهایی هدایت میشوندکه بدون دست زدن به هيچ
سطحي باز میشوند.
در ساختمان جدیدی که این شرکت در خارج از واشنگتن دی سی در
حال طراحی است ،پوسته شیشهای دارای فناوری ادغام شدهای خواهد
بود که پانلها را بر اساس مسیر خورشید تیره میکند و نیاز به سایبان
یا پرده نخواهد بود.
برج  PNCدر پیتسبورگ ،یکی از سبزترین ساختمانهای مرتفع در
آمریکای شمالی ،با پوسته مضاعف قابل تنفس ساخته شده از پانل
های شیشهای طراحی شده و با حسگرهایی تجهیز شده که شرایط آب
و هوایی بهینه را بررسی میکند و پنلها را باز میکند تا هوای تازه
وارد آن شود.
در دفتر نیویورک  ،یک طبقه به عنوان «آزمایشگاه زندگی» در حال
تکمیل است .عملکرد فضا از طریق انواع حسگرهای مختلف که یک
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مدل هم زمان جریان دادههای یکپارچه را تغذیه میکند ،در دست
آزمایش است .این دادهها طراحی و استفاده می شود و در حال حاضر
مالحظات فاصلهگذاري اجتماعی و تراکم را نشان میدهد .برای به
دست آوردن نتایج مناسب ،تعامل و ارزش در ساختمانها ،باید راهحل
های فناوری و محیط را در کنار هم طراحی کنیم تا آنها را براي
تجربیات بشری یکپارچهسازي سازیم.
از آنجا که در دوران پس از همه گیری همه افراد از خان ه بیرون میآیند
و دوباره در جوامع خود حاضر میشوند تنها چیزی که باید مورد توجه
قرار داشته باشد اعتماد کامل به مکانها و فضاهایی است که در آن
حضور پیدا میکنند و این امید که بتوانیم دوباره با خیال راحت در کنار
هم باشیم ،به لزوم بازنگری خوشبینانه در محیط ساختهشده می افزاید.
اکنون زمان تعریف این معماری خوشبینانه است .آینده شهرهای ما
به آن بستگی دارد.

 -5-1فرصتهای جدید برای تردد شهری در دوران همه
گيري کوويد 19

در دوران همهگیری کوید  19در بسیاری از کشورهای جهان از جمله
آمریکای شمالی تمامی فعالیتها بهجز فعالیت بخشهای درمانی و
مراکز تامین معیشت روزانه مردم متوقف شد .تصميمات داوطلبانه و
يا اجباری براي ماندن در منزل در پاسخ به این همهگيري باعث خالي
شدن ترافيک آزادراهها ،فرودگاهها و جادههایي که زمانی به شدت
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متراکم بودند ،شد .دادههای دريافت شده در این زمینه موجب حیرت
است .به گزارش  ،Citymapper.comتا هفته سوم ماه مارس،
هنگامی که ایاالت متحده امريكا برخورد جدي با اين همهگيري را
افزايش داد ،شهر نیویورک شاهد کاهش  90درصدی ترددها بود.
شهرها در همه جا شاهد کاهش تردد مشابهی بودهاند.
همه ما مشتاقانه منتظريم تا با خیال راحت و ایمن از این بیماری همه
گیر گذر کرده و مدارس و مشاغل را بازگشایی کنیم .اما در طول مسیر
اين بحران ،برخی نگرانیهای قدیمی و جدید درباره تردد ،خیابانها و
آینده شهرها وجود دارد .تغییر عمده رفتارهای ما در زندگي ،کار و تفريح
در نتیجه کوويد 19فرصتی را برای فراهم آورده است تا حقوق تردد
عمومی را متعادل کنیم.
• بازگشايي خيابانها براي حرکت عابران
با سقوط چشمگیر حجم ترافیک در شهرهای بزرگ ،خیابانهای شلوغ به
معابر مناسب برای عابران پیاده و دوچرخهسواراني که به دنبال استراحت
و رهايي از شرايط قرنطینه هستند ،تبدیل شدهاند .شهرها برای حفظ
فاصلهگذاري اجتماعی ایمن ،سطح پیادهروها را با مسدودکردن موقتی
خيابانها و پارکینگهاي کنار پيادهرو ،گسترش دادهاند.
به عنوان مثال ،شهر اوکلند (کاليفرنيا) اعالم کرد که قصد دارد بيش
از  110کيلومتر از خیابانها را باز کند تا عابران پیاده و دوچرخهسواران
بتوانند به بیرون از منزل رفته و با خیال راحت ورزش کنند .اين طرح
که در فازهاي مختلف اجرا ميشود ،خيابانهاي شهر را با استفاده از
موانع موقت تبديل به شبکهاي از «آهسته راهها» کرده و امکان حضور
خودروها و مردم را به طور همزمان و در عين حال ايجاد ايمني الزم،
فراهم کرده است.
بسیاری دیگر از شهرها در اياالت متحده آمریکا ،از بوستون تا مینیاپولیس،
اقدامات مشابهی را آغاز کردهاند .در ایتالیا ،شهر میالن اعالم کرده است
که به محض رفع محدودیتهای کوويد 35 ،19کيلومتر از خيابانها
را به طرح آزمایشی افزایش فضای پیادهروی و دوچرخهسواری برای
محافظت از ساکنان تبدیل خواهد کرد.
بدون تهدید بیماریهای عفونی ،امکان ایجاد خطوط عبوري و یا
گسترش پیادهروها وجود نداشت و هميشه با مخالفت رانندگاني مواجه
بوده که در شرائط معمول هم از تردد در خیابانهای پر ازدحام خسته
بودند .در حقیقت ،پیادهروها در حال از دست دادن موقعيت کاربري
خود بودند .فقط کافی است در پیادهرويي در هر شهر آمریکایی قدم
زد تا متوجه شد تا چه حد چراغهاي راهنمایی ،تجهیزات الکتریکی،
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کيوسکهاي بیمصرف تلفن ،ايستگاههاي اتوبوس ،دکههاي روزنام ه
فروشي و عالئم جادهای سطح پیادهروها را اشغال کردهاند .بهنظر می
رسد فراهمکردن مکانی برای پیادهروی تقریب ًا یک اتفاق جنبی و در
ارجحيت دوم است.
اما اکنون که اتومبیلهای خود را متوقف کردهایم ،آنچه را که همیشه
میدانستیم درست است ،دیده و تجربه ميکنيم :اتومبیلهای بنزینی
آاليندهاند .جوامع در سراسر جهان پس از سالها برای اولین بار هوای
پاک را تجربه میکنند .شهر لس آنجلس ،که نمونه بيبديلي از شهرهاي
آلوده در گذشته بوده است ،اينک به يکي از پاکترين شهرهاي جهان
تبديل شده است.
امروز ناگهان داليل زند ه اي مشاهده میشود که کاهش تعداد
خودروهايي که از سوخت فسيلي استفاده ميکنند ،چه به دلیل تغییر
وساٍئل حمل و نقل(حمل و نقل عمومی ،دوچرخه ،پیاده یا اسکوتر )
و چه به واسطه استفاده گسترده از خودروهاي برقي و هيبريد و وجود
ی شارژ اين گونه خودروها ،تا چه حد اثرات مثبت محسوس بر
جایگاهها 
سالمت انسان و محیط زیست داشت ه است.
وابستگی عمومی بیش از حد به سوختهای فسیلی ،مهمترين دليل و
مانع برای ایجاد فضاهاي عمومي بیشتر و گزينههاي ایمن براي تردد
عابران پياده و حمل و نقل فعاالنه و پاکسازی هوای شهری بوده است.
اما اينک که همه مجبور شدهایم رفتارهای خود را به صورتي اساسی
تغییر دهیم ،فرصتی بینظیر برای پذیرش رفتارها و انتظارات جدید
فراهم شده زیرا آرام آرام به حالت عادي بر خواهيم گشت.
در اینجا به چند استراتژی و حرکت تاکتیکی که بایست به سرعت در
نظر گرفته شوند ،اشاره میشود:
 .1تردد در خیابانها را اکنون متعادل کنيد.
برای ايجاد تعادل تردد در خیابانها ،از تاکتیکهای کمهزینه و آسان
دراجرا استفاده کنید ،يعني مواردي مانند ايجاد پارکینگهاي انتقالی و
افزایش خطوط مواصالتي ویژه برای دوچرخهها وسایر وساٍئل حمل و
نقل کوچک مانند اسکوتر .با بازگشت اتومبیلها ،طراحی جدید خيابان
ها میتواند بهعنوان اقدامات موقت مورد آزمایش قرا ر گرفته و قبل از
یشدن ،اصالح شوند.
دائم 
 .2اتصال خیابانها به پایانههای حمل و نقل عمومی.
پیاده روها و سایر راههای حمل و نقل را به نحوي طراحي کنيد که
بخشی از یک شبکه با هدف اتصال به نقاط ثابتی مانند ایستگاهها و

قطبهای حمل ونقل باشد .طرح متروي لسآنجلس یک روش عالی
در مورد چگونگی برنامهریزی چنین شبکههایی برای رسیدن افراد به
یدهد.
نقاط مورد نظرشان ،ارائه م 
 .3نگرانیهای مربوط به کوويد  19در مورد حمل و نقل
عمومی را برطرف کنید.
پس از کوويد  ،19حمل و نقل عمومی با سواالت مربوط به نگرانیهای
سالمتی شخصی روبرو است که میتواند تا حدودی از طریق فناوری
های فروش بليط بدون لمس ،شیوههای نظافت بهتر و پنجرههاي باز و
بسته شو در قطارها و اتوبوسهای هوایی حل شود .الزم است مطالعه
بیشتری در این زمینه انجام شود ،زیرا برای هیچ کس سوارشدن به
قطارهاي پرازدحام خوشایند نیست.
 .4پارک در حاشیه خیابانها را ممنوع کنید.
پارک در حاشیه خیابانها را ممنوع کنید و آن را به مناطق سوار و پياد ه
شدن تبدیل کنید .فضاهای خیاباني بسیار با ارزشتر از آن هستند که از
آنها براي پارک اتومبيلها استفاده شود.
 .5به زیرساختهای حمل و نقل الکترونیکی متکی شوید.
حمل و نقل فعال و تحرکات الکتریکی نوظهور را از طریق آزمایش
مداوم وسائل نقلیه جدید کاربردی(مانند اسکوترهای اشتراکی) و ایجاد
زیرساختهای حمایتی قوی پشتیبانی کنید .رفتارهای مربوط به استفاده
از دستگاههای اشتراکی باید تغییر کند اما این دستگاهها در دنیای پس
از کوويد  19هم ماندگار هستند .برای پشتیبانی از همه وساٍل حمل
و نقل کوچک مهم نیست که در آینده مالکیت و بهرهبرداریها به چه
نهادي تعلق دارد ،شهرها باید برای ساختن زیرساختهای پارکینگ و
شارژ الکتریکی بسیار پایدارتری اقدام کنند .سانتا مونیکا ،زادگاه انقالب
اسکوترهای اشتراکی ایده بسیار خوبی برای به اشتراک گذاشتن دارد
و از طریق تجزیه و تحلیل دادهها متوجه شده است که تقریبأ نیمی از
سفرهای اسکوتري جایگزین سفر با اتومبیل شدهاند.
 .6روشهای جایگزین را تشویق کنید.
سیاست هایی اتخاذ کنید که باعث ترغيب رفتارهای بهتری شود ،مانند
سفرهاي مشترک درونشهري ،استفاده از حمل و نقل عمومی ،حمل
و نقل فعاالنه و انجام کار از راه دور به عنوان گزینهای برای اجتناب از
سفرهای غیر ضروری.
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 .7در سطح شهرها “محدوده اختصاصي براي تردد اتومبيل
هاي برقي» در نظر بگیرید
زمان آن رسیده که ناوگانهای خود را برقي کنيم .ما باید مناطقي فقط
براي خودروهاي برقی در مراکز متراکم شهری در نظر بگیریم .چرا باید
این هوای پاکي که اکنون تنفس میکنیم را از دست بدهيم؟
دادههای اولیه منتشرشده از چین نشان میدهد که با بازگشت افراد به
کار ،آنها از استفاده از گزینههای شلوغ حمل و نقل انبوه اجتناب کرده
و ترجيح دادهاند از اتومبیلهای شخصی استفادهکنند .به نظر میرسد
مردم تمایل دارند سادهترین روش را طی کنند .بیایید سالم ترین روش
را ساده ترین روش کنیم.

 -6-1آیا روند دورکاري برطراحی مسکونی اثر خواهد
گذاشت؟

جدیدترین تحقیقات در رابطه با محل کار نشان میدهد که انتخاب
و ترجيح اکثر مردم کار کردن در دفتر است ،حتی اگر بسیاری از آن
ها احساس میکردند هنگام انتخاب گزینه کار در خانه یا از راه دور
برای بخشی از هفته ،کارآمدي بيشتري داشته باشند .اکنون که کوويد
 19افراد زیادی را از دفتر خارج و دورکار کرده است ،مردم مجبور به
سازگاری هستند .نیاز به یک دفتر كارآ درخانه روندي است که به اين
زودیها از بین نخواهد رفت.
با آن که تفکر کار در خانه هر روز بیشتر پذیرفته میشود و نقشهای
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بیشتري در محیطهای دور از کار شکل میگیرد ،اما اصول اساسی
طراحی محل کار هنوز هم کاربرد خواهد داشت با این تفاوت که
طراحی با توجه به شرايط محل سکونت صورت میگیرد .از طرف
شرکت ساختمانی گنسلر در سال  ،2008تحقیقاتی برای درک مطلوبیت
انجام کار از چهار وجه تمرکز ،همکاری ،یادگیری و معاشرت انجام شد.
نتیجه این بررسی نشان داد که محیطهای کاری که فضاهای یکپارچه
برای پشتیبانی از هر چهار وجه را دارند ،سطح باالتری از درگیری
کارمندان را شاهد بودند .چگونه میتوان مشابه این چهار جنبه را در
کار از خانه اعمال کرد؟ کار کردن از خانه با چه مشکالتی همراه است؟
ساختمانهای مسکونی چند واحدی ،هم از نظر تعداد واحدها و هم از

نظر امکانات عمومی نیاز به تجدید ساختار دارند .چگونه میتوانیم این
کار را انجام دهیم در حالی که بايد به این چهار جنبه کار بپردازیم؟ وقتی
بچهها در خانه هستند چگونه میتوان تمرکز کرد؟ چگونه میتوان وقتی
محل زندگي شرايط بصري مناسبي نداشته باشد در ويديو کنفرانسها
شرکت کرد؟ آیا وقتی برای انجام کار از صندلی اتاق غذاخوری استفاده
می شود و لپتاپ روی یک جعبه بر روی میز ناهارخوری قرار دارد،
واقع ًا یک ایستگاه کاری ارگونومیک داریم؟
سیاستهای اخیر در طراحي ساختمانهای مسکونی عبارت از کاهش
متراژ واحدها در راستاي کارآتر شدن آنها بوده است :در نظر گرفتن
فضای کافی برای یک مبلمان ساده اتاق نشیمن ،و شاید فضای کافی
برای یک میز ناهارخوری ،یک آشپزخانه جمع و جور و یک اتاق خواب.
در حالی که این روند به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت ،اکنون باید
توجه کنیم که یک دفتر کار در خانه نیز باید به این ترکیب اضافه
شود .این فضا باید چیزی فراتر از يک جانمایی گوشهای باشد که يک
میز کار ساده به سختی در آن جا ميگيرد .شاید صاحبخانهها مایل
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به ارائه گزينههاي ایستگاه کاری از پیش طراحی شده به عنوان یک
انگیزه برای اجاره باشند .چنین گزينههايي میتواند برای ایجاد فضای
کاري متمرکز در واحد طراحی شود .فضایی که شامل یک میز ،صندلی
ارگونومیک ،روشنایی و فضای جاسازی شده برای نگهداري وسايل
ضروري باشد .این فضا را برای مستاجرانی که در خانه کار نمیکنند،
میتوان با گزینه فضای کار دستی و نجاری یا میز غذاخوری طاقچهای/
تاشو دونفره جایگزین کرد.
انعطافپذیری بیشتر در واحدهاي مسکوني ساختمانهای چند واحدی
نیز میتواند به یک رویه تبدیل شود .در برنامهریزی و طراحي ساختمان
های جدید احتماال شاهد افزایش تقاضا برای واحدهاي دو خوابه با
يک سرويس بهداشتي و یا يک خوابه با یک گوشه اضافه باشیم که از
فضای اضافی بتوان به عنوان یک دفتر کار اختصاصی ،اتاق مهمان و
یا اتاق کودک استفاده كرد  .این اتاقها میتوانند به یک صفحه نمایش
جمع شونده سبز به عنوان پس زمینه برای کنفرانسهای ویدئویی و یا
کمدهای تو کار برای استقرار ماشین چاپگر و لوازم اداری مجهز شوند.
قدم بعدی طراحی واحدهای قابل انعطاف است که به واحد مسکونی
ن های پرطرفدار در مناطقي مانند
ی شوند .این مکا 
اولیه متصل م 
سنگاپور ،مانند یک واحد مستقل(اغلب با یک آشپزخانه کوچک) طراحی
شدهاند و میتوانند به عنوان یک اتاق کار در خانه ،یک واحد پذيرايي
از فاميل ،یک واحد جهت اجاره ،و یا یک اتاق خواب اضافی در زمان
اضافه شدن فرد جديدي به خانواده فعالیت کنند .اين فضا بهعنوان یک
دفتر خانگي ،میتواند مکانی ایدهآل برای حفظ تمرکز و فراهمکردن
فضای جداگانهای برای دیدار با مشتریان و همکاران بدون ورود به
بخش اصلی خانه و انجام كار بهصورت گروهي باشد.

مدتی است «مراکز کار” در پروژههای مسکونی بزرگ ايجاد شده -
اند ،که امروزه عملکرد آنها فراتر از یک اتاق با چند ميز کار و یک
چاپگر کم مصرف است .هر فضایی را میتوان بهعنوان فضای کار
در نظر گرفت ولی تفاوت فضاها در مطلوبیت مکانی آنها است .مثال
کار کردن در کنار استخر بسیار لذتبخشتر و راحتتر از کار در يک
فضاي نامطلوب با رايانههاي قديمي و از رده خارج شده است .فضاهای
مشترک مسکونی باید به عنوان فضاهای اجتماعی همهکاره و قابل
تغییر در نظر گرفته شوند ،مکانی که هم میتواند میزبان یک جلسه
تیمی باشد و هم محلی براي دورهميهاي خودماني.
فضاهای رفاهی و فراغتی نباید برچسب عملکرد داشته باشند بلكه باید
در اندازههای مختلف با درجههای متفاوت حریم خصوصی عمل كنند.
یک اتاق با طراحی زیبا و با یک میز نهارخوري و آشپزخانه میتواند
طی روز به عنوان یک اتاق کار عملکرد داشته و در شب محل برگزاری
یک مهماني باشد و هم چنین بتواند به عنوان اتاقهای كار گروهي
و معاشرت ،دو منظوره فعالیت کند .اتاقهای کوچکتر با تجهیزات
پیشرفته ویدیویی امکان برگزاري کنفرانس ویدیویی داشته و استفاده
از سرویسهای  TikTok ،YouTubeیا  Instagramدر آنها ممکن
خواهد بود.

یکی از فضاهای راحتی مستاجران در پروژه Landmark Two

برای فراهم کردن فضای مناسب جهت فعالیت تعداد بیشتری از افراد
شاغل در محل زندگی  ،تقویت زیرساختهای مجتمعهای مسکونی
ضروری است .برای پشتیبانی از فناوری  5Gو تقاضای فزاینده ساکنان
براي در اختيار داشتن پهنای باند ،ساختمانهای بزرگ تر به زيرساخت-
هاي دادهاي بهتری نیاز دارند .عالوه بر آن به دلیل نگرانیهای جدید
از پایداری سالمت ساکنان ،تیمهای خدمات ایمنی یا پذیرایی نیز باید
راههایی را پیدا کنند که بیوقفه به مراجعهکنندگان غیر ساکن اجازه
ورود به ساختمان یا فضاهای رفاهی مشترک را بدهند.
نمونهاي از يک واحد مستقل متصل به واحد اصلی

تجربه بشر در مقابله با کوويد ،19حاکی از کم رنگ شدن مرز بین
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زندگی شخصی و خانوادگی ،کار و تفريح به صورت فزاینده و با سرعت
زیاد است .فضاهای داخل و خارج از واحدهای مسکونی باید ضمن
افزایش بهرهوری ،با حداکثر ظرفیت تطبیقپذیری طراحی شوند .از
همه مهمتر ،طراحان و توسعهدهندگان پروژههای مسکونی باید در نظر
بگیرند که چگونه چهار وجه تمرکز ،همکاری ،یادگیری و معاشرت
میتوانند در این تنظیمات جدید ادغام شوند.

به کار باز خواهند گشت .صنعت انرژی به دلیل ماهیت پر خطر خود
به طور کلی فرهنگ ایمنی قوی دارد که در بهبود فعاليت ها به خوبی
عمل میکند و در دوران بحران کوید  19میتوان از تجارب بخش
انرژی سرمشق گرفت .در مشاغلی که کارگران زیرساختهای حیاتی
و مهم  -از اپراتورهای خط لوله تا کارگران خطوط شبکه  -به صورت
روزانه در معرض خطرات ایمنی ،بهداشتی و سالمتي قرار دارند ،شیوه-
های ایمنی موجود در صنعت انرژی ميتواند در بسیاری از جوامع مورد
استفاده قرار بگیرد.
در ادامه به پنج روش برتر که در محیط صنایع انرژی رعایت می شود،
اشاره میکنیم :
 .1ایمنی را به عنوان بخشی از فرهنگ کار در نظر
بگیرید.

یک فضاي کاري مشترک در خوابگاه دانشجويان Aspire Tucson

یک فضاي کاري مشترک در شهر هوستون
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ایمنی در محیط کار باید بیش از فقط یک لیست از قوانین ،رویهها یا
خطمشیها باشد  -این مهم باید در اعتقادات ،رفتارها و ارزشهای
اصلی سازمان جاسازی شود.
مدیرعامل شرکت نفتي اکسونموبيل (دارن وودز) توضیح داده است كه
چگونه اكسونموبیل كار خود را برای ایجاد فرهنگ ایمنی سازماندهی
کرده است .او میگوید“ :اولویتهای یک شرکت بسته به شرایط کسب
و کار و عوامل دیگر با گذشت زمان تکامل مییابد .بنابراین ،تعهد به
امنیت باید بیش از يک اولویت و برابر با یک ارزش باشد  -یک ارزش
بنیادین که تصمیمگیری را در تمام زمان و در هر سطح شکل میدهد».
برای ایجاد فرهنگ ایمنی در شرکتها ،بسیار مهم است که سازمان
ش ها و عقاید را در تمام سطوح سازمان  -از رهبری تا
ها این ارز 
کارگران خط مقدم اعمال کنند .به گفته مک کینزی“ ،سازمانهایی که
امنیت را به عنوان یک ارزش فرهنگی و نوعی تعهد به مردم و کارشان
میشناسند میتوانند تغییرات معناداری را ایجاد کنند که همه افراد در
سازمان میتوانند و باید بخشی از آن باشند».

 -7-1آنچه میتوانیم از تجربه صنعت انرژي در مورد
ایمنی محیط کار بیاموزیم

 .2تراکم در محل کار را مجددأ ارزیابی کنید.

صنعت نفت و گاز نیز مانند بسیاری از مشاغل ،با گذشت طوفان فعلی

ایده غیر متراکمکردن محل کار برای اعمال دستورالعملهای ایم 
ن
سازی فاصله فيزيکي ،از جمله موضوعات مهمي است که بیشتر به این
دلیل است که دفاتر در چند سال گذشته بر روی نقطه مقابل متمرکز
شد ه بودند .حال باید از ایمنی سطوحی که لمس میکنیم ،هوایی که
تنفس میکنیم و تعداد دفعاتی که صورت خود را لمس ميکنيم آگاه
باشیم.

طراحی براي هماهنگی با دنیای در حال تغییر
محیط فیزیکی ما به شدت بر این موارد تأثیر میگذارد .هنگامی که
شیوع ویروس کرونا برای اولین بار به یک تهدید تبدیل شد ،شرکت-
های انرژی شروع به حداقلرساندن تماس شخص به شخص کردند.
آنها تدابیر ایمنی استراتژیک را برای تعیین توالی حضور کارگران
بخشهای حیاتی با تعیین ساعات و روزهاي کاری ،ضدعفوني کامل
فضاهاي کاري در زمان تغيير شيفتهاي کاري و تميز کردن مداوم
نقاط قابل لمس در طول هر شيفت کاري انجام دادند.
 .3برای حفظ فاصله فيزيکي گام بردارید.
فاصله فيزيکي راه خود را به فضای کاري رسانده است .در راهنماي
منتشرشده توسط شورای هماهنگی مشاغل برق ( )ESCCخاطرنشان
شده است كه بسیاری از شركتهای برق و خدمات عمومی اقدامات
عملي را برای قرنطينهنمودن مراكز كنترل خود از اوایل بروز همهگیری
انجام دادهاند که شامل موارد مختلفی مانند لغو برنامه بازدیدکنندگان
خارجی ،دورکاری برای کارمندانی که نیاز به حضور فیزیکی ندارند،
بهره وری از مراکز کنترل پشتیبان  ،قرنطينهشدن داوطلبي کارکنان و
تقسيم کار به چندين شيفت کاري براي به حداکثررساني فاصلهگذاري
اجتماعي و  ...است ESCC .اخیراً توضیح داده است که فاصله گذاری
فیزیکی در یک اتاق کنترل چگونه میتواند باشد ،از جمله :مالحظات
کارکنان برای انجام کار در فضاهای مجاور يکديگر ،فاصله ایستگاههای
کاری با حداقل  2متر از یکدیگر یا تعیین ایستگاههای کاری جداگانه
برای اپراتورها.
در حال حاضر ،ایده فاصله فيزيکي در محل کار سواالت دشواري را
مطرح کرده است .آیا ميزهاي نيمکتدار بايد  2متر طول داشته باشند؟
آیا بايد افراد را به نحوي جداسازي کنيم تا وقتی در این نوع شرايط
مینشینند ،دیگر رو به روي هم نباشند؟ مبلمان اداری چطور؟ آیا باید
جداکنندههاي آکوستیک بلندتر و با قابلیت شستشوي بهتر باشند به
نحوي که ذرات ساطع شده در طول مکالمات بهراحتی در یک سطح
کار منتقل نشوند؟ چه کسی دور میز کنفرانس  2متري زمانی که شانه
به شانه همکاران خود نشسته است احساس راحتی ميکند؟ پاسخ و
ارزيابي تمامي این سؤاالت به زمان نياز دارد.
 .4اطمینان حاصل کنید که سطوح و اشیا به درستی تمیز
میشوند.

به راحتی قابل تمیزکردن هستند .سازندگان و مستأجرین ساختمان -
های اداری میتوانند به دنبال استفاده از اجناس مشابه برای محیط کار
باشند .به همين ترتيب ،ما باید پروتکلهای جدید نظافتي را پیاده سازی
کرده و به خدمه نظافت روشهای مناسب تمیزکردن را آموزش دهیم.
از زمان شیوع اولیه این بیماری در چین ،شرکت نفت شل ابتکارات
بهداشتی و ایمنی را در پمپ بنزينهاي خود در سراسر جهان به اجرا
گذاشته است ،از جمله برنام ه های بهداشتی و ضدعفونی پیشرفته،
افزایش تولید محصوالت بهداشتی و کاالهای اساسی ،ضدعفونی
ی کننده سطوح و سنجش دما و نظارت
کنند ه های دستی ،ضدعفون 
بهداشتی برای کلیه کارکنان .این ها همه روشهای خوبی است که
می تواند در محل کار گسترش یابد.
 .5آمادگی و برقراری ارتباطات مهم است.
صنعت انرژی تجربهای بسيار قوي در تهیه برنامههای احتیاطی برای
رویدادهایی دارد که میتواند بر خدمات آنها تأثیر بگذارد تا به مشتریان
اطمينان خاطر دهد که خدمات آنها بدون ایجاد اختالل ادامه خواهد
یافت .به عنوان مثال ،صنعت انرژي هستهای از سال  2006برنامهها و
روشهای آمادگی براي همهگیري را تهیه کرده است ،و همهگیریهای
جهانی مانند سارس باعث شد شرکتهای آب و برق و گاز برنامههای
احتیاطی را در اواسط دهه اول قرن بیست و یکم تدوین کنند .سایر
صنایع نيز میتوانند با الگوبرداري و برقراری ارتباط شفاف ،نکات ایمنی
و سایر اقدامات ،برای اطمینان از ایمنی و سالمتی کارکنان خود برنامه
داشته باشند.
تعادل مناسب برای محیط کار جدید ایمن چیست؟
مانند صنعت انرژی ،سایر بخش ها نيز باید ضمن حفظ استمرار کسب
و کار ،ایمنی کارکنان خود را تضمین کنند .برخی از این شیوهها راههای
خود را به خطمشیها یا ضوابط پيدا کرده و عادت خواهند شد .برخی
دیگر به بهترین شیوههایی تبدیل میشوند که به مرور زمان یا ماندگار
میشوند و یا از بین میروند .نکتهای که مسلم است این است که وضع
جدید طبیعی محل کار جایی خواهد بود که ایمنی و سالمتی را در
اولویت قرار داده است.

جنس اشیا میتواند به طول عمر یک میکروب یا ویروس کمک کنند.
بیمارستانها و سایر محیطهای بهداشتی از اجناسی استفاده کردهاند که
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 -8-1بازطراحی محیطهای چندمنظوره برای دنیای پس
از همهگیري

در سرتاسر جهان ،مردم بازدیدهای حضوری از مکانهای ورزشی و
سرگرمی ،مراکز خردهفروشی ،مکانهای همایش و سایر فضاهای چند
منظوره را با اجتماعات مجازی و جلسات زوم جایگزین کردهاند .ليکن،
بیشتر مردم بر این باورند که ارتباطات مجازی راهحل دایمی برای تعامل
انسانی نیست .در حقیقت ،بحران فعلی ،نقش حیاتی مکانهای عمومی
در گرد هم آوردن مردم و ارتقاء سالمت و رفاه را روشن میکند.
سؤال این است که چه عواملی باید تغییر کنند تا تحوالت کاربردهای
چندمنظوره ،ایمن و پر جنب و جوش باشد؟ بعد از این همهگیري ،مکان
های مختلط و عمومی چه وضعيتي خواهند داشت؟
سناریوها و فرصتهایی وجود دارد که ممکن است به عنوان پلي بین
امروز و «حالت عادی جدید» در آینده برای ایجاد محیطهای چند
منظوره و فضاهای عمومی کمک کند:
• تقاضا برای استفاده از سیستمهای مدوالر ساختمان افزايش مییابد
یکی از نتایج بحران کوويد  19افزایش تقاضا برای دریافت امکانات
و راه حلهایی برای پاسخگویی سریع ،موقتی ،پیشساخته ،و بسیار
ت وسازهای
سازگار است که متناسب با فضاهای چند منظوره و ساخ 
مدوالر ساخته شوند .این موضوع از افزایش نیاز به فضاهای منعطف،
سازگار و پاپ آپها حاصل میشود .افزایش فعلی تقاضا باعث رفع
بسیاری از موانع موجود بر سر راه ساختمانهاي مدوالر خواهد شد و
مزایای بسیار قانعکنندهای را در آینده ارائه میدهد .این موضوع باعث
ميشود تولیدکنندگان ،ساخت و سازهای مدوالر را با شدت بيشتري به
بازار عرضه کنند.
روشی سالمتر و کارآمدتر به جای شیوه سنتی ساخت و ساز
ساخت و مونتاژ اجزای ساختمان در خارج از انبارهای موجود میتواند
جایگزین سالمتری برای ساخت و سازهای سنتی باشد و همچنین می
تواند راهی سریعتر برای ساخت و تحویل امکانات برای رفع بحران
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باشد .میتوان در شرايط بحرانی از پارکینگهای وسیع مناطق تجاری
یا مراکز فرهنگی محلی جهت افزایش خانههای موقت استفاده کرد.
کاهش خطر توسعه
سیستمهای ساختمان مدوالر همچنین میتوانند ریسک پروژههاي
توسعهاي برای استفادههای چندمنظوره و چند مرحلهای را کاهش
دهند .استفاده از مدوالر باعث میشود این توسعهها وابستگي کمتري
به زمانبندی بازار داشته باشند .مشتریان میتوانند پروژهها را با علم به
اینکه طرحهای مدوالر با بسیاری از زیر ساختها و عملیات خاکی
که جزو اولین سرمایه گذاریها در پروژههای چند منظوره محسوب
میشوند سازگارند ،پيش ببرند .از آنجا که بازارها اغلب در طی یک دوره
 4 ، 3 ، 2ساله یا بیشتر از زمان طراحی و ساخت تغییر میکنند  ،سیستم
های مدوالر امکان تنظیم و سازگاری را آسانتر میکند.
به عنوان نمونه ،پروژه  Hub on Causewayدر بوستون با کاربری
تجاری و با استفاده از اصول طراحی مدوالر طراحی شده است .هر
چنداین پروژه با مصالح سنتی ساخته شده است .روند تفکر مدوالر و
رویکرد «افزونه» به تیم سازنده اجازه میدهد تا به سرعت و به آسانی
بتواند کاربری موجود را با تقاضاهای جدید تطبیق بدهد.
• تمرکز برای ساختن فضاها و مکانهای سالمتر و ایمنتر
طراحان ،باید بتوانند چگونگی ساخت سال م تر و ایمنتر فضاها و
مکانهای خود را درک کرده و به آن بپردازند .برخی از این اقدامات از
قبل در ماهیت برنامهریزی و طراحی پروژههای توسعهای چندمنظوره
وارد شد ه اند .با توجه به حرکت سیستمهای ساختمانی به سمت
توسعههای چند منظوره ممکن است این اقدامات با سرعت بیشتری
انجام شوند .نمودار زیر نشان میدهد که چگونه ترکیبی از کاربردها با
یکدیگر بر یک بستر ترکیب شدهاند.
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در کوتاهمدت ،اقداماتی به شرح زیر اجرا خواهد شد:
استانداردهای ساخت و ساز سالم در اولویت قرار خواهد گرفت.
استانداردهاي  WELL Buildingو يا  Passive Houseیا سایر
استانداردها بیش از پیش روی کیفیت هوا متمرکز خواهند شد .این
سیستمها به تضمین سالمت هوا در محیطهای ساخته شده کمک
کرده و به «پاک شدن هوا» کمک میکنند.
بخش بزرگی از تجهیزات سازههای جدید به ورود هوای بیرون به
داخل ساختمان اختصاص مییابد .هوای تازه و تمیز نه تنها به حفظ
محیطهای سالم کمک میکند بلکه میتواند به رقیقکردن عناصر
موجود (انسان به انسان) در هوا کمک کند .برج  PNCپالزا در
پیتسبورگ بهعنوان پیشگام سیستمهای نمايي که به ساختمانهای
مرتفع اجازه “نفس کشيدن” ميدهد شناخته ميشود ،برجي که اينک
به نمادي برای نسل بعدی ساختمانهای زنده تبديل شده است .سیستم
های توزیع افقی کوچکتر احتما ًال رواج بیشتری پیدا میکنند .امروزه در
یک ساختمان متوسطیا مرتفع ،هوا به صورت عمودی توزیع میشود.
این سیستم اگرچه از برخی لحاظ کارآمد است ،اما مؤثرترین روش برای
کنترل ،نظارت و توزیع هوا به ساکنين نیست .پکیجهای کوچک تر با
سیستم توزیع افقی ،به مجرای کوچک تری نیاز دارند و بهتر پاسخگوی
نیازهای ساکنين بوده و همچنین مناطق را ايزوله میکند.
سالنها و البیهای ساختمان میتوانند محیط مشترکي امنتر و تمیز
تر داشته باشند .بازسازی کلي ساختمانها کاري دست و پا گیر و پر
هزینه است .بنابراین ،این فضاهای میانی به عنوان فضاهای عمومی
بزرگ تر و فضاهاي اجتماعي که غالب ًا یک قسمت چندمنظوره دارند،
از اهمیت ویژه ای برخوردار است .ورزشگاهها ،سالنهاي همایش و
حتی فرودگاهها در حال حاضر براي داشتن فضاهاي انتقالي آماده شده
اند  -پس از حادثه  11سپتامبر تا حدی برای اهداف امنیتی آماده شده
بودند  -که اصالح یا سازگاری آنها بسیار سادهتر است .همچنین نصب
حسگرها و سایر فناوریهای اسکن میتواند به عادی شدن شرایط
برای تجمع مردم در مکانهای عمومی کمک کند.

گنسلر با  Sidewalk Labsو  Michael Green Architectureبرای
تهیه طرح بلندترین ساختمان چوبي جهان همکاری کرد

مناطق خودپایدار و جوامع متصل ،تجدید حیات را تجربه خواهند کرد
هنگامی که مراکز چندمنظوره با تنوع کاربري و طيف گستردهاي از
مراجعين ایجاد ميشوند ،یک توسعه متعادل ،پویا و یکپارچه بهوجود
میآورند .این بدان معناست که هم ساخت و سازهای فيزيکي
(زیرساختها ،سیستمها و مجموعه کاربریها) و هم اماکن تجمع
انسانی (فضاهای عمومی ،فضاهاي مذهبی ،و اماکن دورهمي پویا)،
میتوانند انواع فضاهای خارقالعادهای را ایجاد کنند که حداکثر بازده
سرمایه (مالي و انساني) را فراهمکند.
این مکانسازی زمانی اتفاق میافتد که قادر به ایجاد یا پذیرش جوامع و
محلههایی با کاربردهای چندمنظوره باشیم .ریزشبکهها راندمان بااليي
ارائه میدهند.
از نظر فنی ،از دید سازندگان و شهرداریها استفاده از ريزشبکهها راهی
سریع برای ارائه خدمات مطلوب ،هدفمند ،انعطافپذیر و کارآمد به
مناطق یا ایجاد تحوالت در مقیاس بزرگ است .ریزشبکهها مزایايی
ارائه میدهند که بخصوص برای استفاده در پروژههاي چندمنظوره
مناسب هستند .به عبارت سادهتر ،ريزشبکه یک منبع انرژی موضعی
با قابلیت کنترل است ،به این معنی که هم میتواند به شبکه سنتی
متصل و یا جدا شود و هم به طور مستقل براساس نيازهاي اقتصادي
و يا فيزيکي عمل کند .ریزشبکهها همچنین میتوانند منابع مختلف
انرژی ،به ویژه منابع تجدیدپذیر تعبيه شده در محل ،را به طور مؤثر
ادغام کرده و به این مناطق اجازه دهند که به طور مستقل و به اندازه
کافی کار و عمل کنند.
مناطق يکپارچه زمینه ارتباطات انسانی را فراهم میکنند.
محیطهای چندمنظوره بهترین معماری مسکونی و تجاری را با هم
ادغام کرده و محیطهای مشترک ایجاد میکنند .این مناطق برخالف
ساختمانهاي تک منظوره ،ترکیب کاربردهای پايه و اساس مناطق
خودپایدار مختلف و جوامع متصل به هم را تشکیل میدهد .مردم به
داشتن ارتباط با يکديگر تمایل دارند و این مناطق ارائه کاال و خدمات
به ساکنان را قابل دسترستر کرده ،ساز وکارهای پشتیبانی بهتری را
ارائه داده و حتی کنترل اطالع رسانی درباره نگرانیهای بهداشتی را
نیز آسانتر میکنند .با طراحی و توسعه مناطق چندمنظوره یکپارچه
در مقیاسهای محلهای ،ميتوانيم جوامعي سالمتر ،ایمنتر و متصل
تر ایجادکنیم.
این بیماری همهگیر به ما آموخته است که نه تنها ایجاد فضاها و
مکانهای عالی ضروری است بلکه ایجاد فرصتهای پویا و یکپارچه
برای تعامل انسان ها با یکدیگر که به زندگی بشر هدف میبخشد نیز

21

طراحی براي هماهنگی با دنیای در حال تغییر
در طراحی ساختمانها بسیار مهم است.

ساختمان  West Edgeکه يک طرح پيشنهادي براي غرب
لسآنجلس و به گونهای طراحی شده است که به عنوان یک مرکز
محله و محل اجتماع عمل کند
فضاهایی که در آن جمع میشویم در دنیای پس از همهگیري حتی از
قبل اهمیت بیشتری خواهند داشت .ساختمانها مکانی برای تبعید یا
دوری از يکديگر نخواهند بود ،بلکه به فضاهایی برای اجتماع و تعامل
تبدیل میشوند .باید اطمینان حاصل کنیم که ساختمانها به نحوي
طراحی شوند که مشوق جوامعی سالم و متصل به هم باشند.

 -9-1ایجاد مراکز اطالعاتی غنی برای شناسایی و
جلوگیری از انتقال ویروس در محیط کار
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در حالی که ما در یک جامعه جهانی به هم پیوسته و متشکل از شهرهای
هوشمند و فضاهایی که از دادهها و فناوری دیجیتال استفاده میکنند،
زندگی میکنیم ،بیماری همهگیر کوويد  19نواقص دانستههای ما را
آشکار کرده است .این امر به ویژه در محیط کار قابل رویت است زیرا
اطمینان از سالمتی و آسايش در محیط کار مهمترین دغدغه ذهنی
کارکنان است ،و همه در مورد چگونگی بازگشت به محل کار فکر می
کنند .مثال مشخص نیست که چه کسی در دفتر یا ساختمان ممکن
است خطری برای سالمتی ديگران داشته باشد ،آیا کسانی که در دفتر
حضور می یابند به مناطق آلوده یا در معرض خطر سفر کرده اند یا خیر؟
یا اطمینانی از گردش مکرر هوا وجود دارد؟
به دلیل وجود این نواقص اطالعاتی ،اعتماد داشتن و احساس امنیت
کردن برای حضور در مکانها و فضای کار ،دشوار است .خبر خوب این
است که کارفرمایان میتوانند برای رفع این مشکل از داده و فناوری
در محیط کار استفاده کنند .امروزه این امکان وجود دارد تا با استفاده از
فناوری ،توانایی نظارت بر سالمت و ردیابی خطرات ،پیادهسازی روش
های جدید مجازی برای ارتباط ،سنجش پذیرش عادات سالم و در
نهایت اطالعرسانی قویتر از تصمیمات را داشته باشیم و از سالمتی
کارکنان محافظت کنیم.
استفاده از دادهها برای شناسایی خطرات و رديابي الگوها
استفاده از دادهها برای درک بهتر و ردیابی الگوهای بهداشتی قبالً
در مقیاس بزرگ تر اتفاق افتاده است .هر کس میتواند با استفاده
از جستجوگر روندگوگل میزان شیوع بیماری کرونا را در مکانهای
مختلف جغرافیایی ردیابی کند .گوگل همچنین پرتال اطالعرساني خود
را راهاندازي کرده  ،همچنین اپل دستیار  Siriخود را بهروزرسانی کرده
است تا سؤاالتی در مورد ويروس کرونا را جواب داده و و مردم را به
سمت منابع اطالعاتي مربوطه سوق دهد .این دو غول فناوری همچنین
اخیراً از تالش مشترک متمرکز بر ردیابی تماسهای فیزیکی افراد/
همجواریهای افراد خبر دادند که با استفاده از فناوری بلوتوث جهت
کمک به دولت و آژانسهای بهداشتی در پیگیری شیوع کوويد 19
عمل خواهد کرد .در آینده ،میباید برای بهینهسازی فضاهای فیزیکی،
برنامهريزي و بنيانهای دانش را تقویت کرد تا از افراد در مقابل ویروس
محافظت شود .به عنوان مثال ،در محیط کار ،کارفرمایان میتوانند
سیستمهای غربالگری تب مادون قرمز ( )IFSSرا در نقاط ورودی نصب
کنند تا تشخیص دهند که آیا یک کارمند یا بازدیدکننده تب دارد یا خیر.
از فناوری حسگر نیز میتوان برای نظارت بر عالئم استفاده کرد.
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در حقیقت ،با استفاده از حسگرها و جمعآوری دادهها میتوان الگوهای
میزان پذیرش عادات سالم را ترسیم کرد .کارفرمایان باید نقشه طبقات
محل کار را بهینه کنند ،و دقت ابزارهای مجازی را برای اندازهگیری
فاصله فیزیکی کنترل کنند .کارفرمایان همچنین باید برنامهریزی کرده
و یک درگاه مرکزی در اختیار کارکنان قرار دهند تا بتوانند به دادههای
بهداشتی ،سیاستهای بهروزشده و مشاوره مربوط به بهداشت و سفر،
دسترسي داشته باشند .این بیماری منجر به توانایی بیسابقهای در
گرفتن و جمعآوری دادهها در مورد رفتار انسان شده ،که این موضوع
ن کننده باشد و کارفرمایان باید متعهد به
ی تواند برای برخی نگرا 
م
جمعآوری اخالقي دادهها و استفاده از آن بوده و از جمعآوری اطالعات
شناسایی شخصی خودداری نمایند.
در دنیای پر سرعت در حال تغییر،چه به دلیل ويروس کرونا ،چه تغییرات
بازار یا شیوههای کار جدیدی که باید توسط هر محل کاری مستقأل
پشتیبانی شود ،کارفرمایان باید از خود سووال کنند که چگونه میتوانند
تغییر شرایط را به سرعت یاد بگیرند و با آن سازگار شوند .در حال
حاضر ،تمرکز بر روی محل کار سالم است ،و دادهها میتوانند در مورد
چگونگی سازگاری سازمانها با واقعیت جدید که شامل تهدیدهای
ویروسی است ،کمک کنند.
در اینجا چند ایده از اين که چگونه اطالع رسانی دادهها ميتواند منجر
به داشتن محل کار سالمتر شوند ،ارائه شده است:
 .1برای ارزیابی خطرات انتقال ویروس از تجزیه و تحلیل
مکانی استفاده کنید
طراحی یک محل کار سالم دیگر به سادگی و به معناي طراحی پلههای
باز برای تشویق حرکت و افزایش سالمتی و بهرهوری نیست ،بلکه
در مورد مداخالت طراحی با تمرکز بر خطر انتقال ویروس است .این
ممکن است شامل درک جریانها و نقاط حساس و استفاده از مصالح
هوشمند باشد که آلوده بودن وسایل پس از لمس آن را اعالم میکنند،
و یا اتوماسیون و فعالسازی صدا جهت کاهش لمس نقاطی مانند
دستگیره دربها و سیستمهای پیشرفته تصفیه هوا که باعث کاهش
آالیندههای موجود در هوا میشوند.
 .2از عادات و فناوریهای مجازی کار برای بازسازی دفتر
استفاده کنید
اکنون کارمندان از خانه مشغول کار هستند و با سیستم عاملهای
مشترک و ابزارهای ارتباطی جدیدی کار میکنند که احتما ًال اين ابزارها
را با خود را به دفتر باز میگردانند .این تجربه کاراز راه دور فرصتی برای

بررسی و جمعآوری دادهها در مورد پیدایش الگوهای رفتاری کار در
کنار یکدیگر و در نظر گرفتن چگونگی بهکار گیریآنها در فضاهای
فیزیکی است.
رابطه از راه دور یا فضای مجازی ،و فضای واقعی یا فیزیکی به صورت
ارگانیکی در حال تغییر است و این میتواند به عنوان مثال مرکزيت
ارتباطات را تغییر داده یا نیازمند تغییراتی در نقشه طبقات باشد.
دانستن شیوه تعادل بخشیدن به سیاستها و شیوههای کارفرمایان،
دینامیکهای تیمی و بهرهوری فردی با کار از راه دور ،نیاز به یادگیري
آموزههاي جدید دارد .میتوان از دادهها برای یادگیری در مورد عادات
جدید ،نرمافزار و سبکهای کاری استفاده کرد و در نظر داشت که
چگونه این امر بر امالک و مستغالت شرکتها ،فناوری اطالعات و
زیرساختها ،منابع انسانی و سیاستها ،بهداشت و سالمتی تأثیر خواهد
گذاشت.
 .3برای درک الگوهای رفتاری ،محیط ساخته شده را
مانيتورکنید
محیط ساختهشده ،در حال تغيير معنای خود است :در یک موقعیت
ویروسی اصل طراحی متفاوت است و باید اطالعات مختلفی را در
مورد فضاهای مشترک جمعآوری کرد .به عنوان مثال ،محاسبه تراکم
در هر مترمربع بينش دقيقي درباره سالم بودن جمعیت در مدت زمانی
که مقید به رعایت فاصلهگذاري اجتماعي هستیم ارائه نمیدهد ،اما آمار
مربوط به دفعات و مدت زمان شستشوی دست در محل کار ممکن
است مفید باشد.
فضای کاری دیگر فقط امالک و مستغالت نیست .برای توسعه
دهندگان ،صاحبان ساختمان و کارفرمایان بسیار مهم است که مکان
های کاری که میسازند ،محیطهایی باشند که فرصتی برای یادگیری
رفتار ارائه داده و بتوانند منحنی آمار شیوع را متعادل کنند و یک محل
کار سالمتر را فراهم کنند.
 .4پالنهای آزمایش در طبقات ساختمان محل کار
در بلندمدت ،مرز بعدی در طراحی محل کار ،بر ایجاد سیستمهای درک
بهتر در امالک و مستغالت غيرمسکوني تأکید خواهد کرد تا اطالعات
بیشتري در مورد خود فضا و نحوه استفاده افراد از آن وجود داشته باشد.
شرکتها باید درصدي از متراژ دفتر کار خود را به صورت آزمایشی کنار
بگذارند و برای یادگیری رفتار جدیدی که باید انجام شود ،آماده باشند،
سپس آن را با آمادگی پاسخگويي ،در ذهن شبیهسازی و آزمایش کنند.
این گونه است که میتوان فضای کار را از حوزه خطر دور کرد.
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به عنوان مثال ،در دفتر گنسلر در نیویورک ،یک طبقه کامل به یک
آزمایشگاه زنده اختصاص داده شده است ،جايي که فناوریهای حسگر
آزمایش شوند تا از دادههای جمعآوری شده اطمینان حاصل شود .در
این شرکت از انواع مختلف سنجشها از جمله سنجش اشغال سطح
استفاده شده ،و حسگر بینایی رایانهای به نحوي توسعه داد ه شده است
که سازگار با  GDPRبوده و برای شناسایی عبور و مرور گردش در
محیط داخلی ساخته شده است.
کوويد  19یک زنگ خطر است که همه چیز از سبکهای کاری گرفته
تا سیستمهای اطالعاتی و زنجیره تأمین را مختل میکند .این یک
فراخوان برای اقدام عاجل است که چگونه باید در مورد طراحی انعطاف
پذیری فکر کنیم ،نه فقط از نظر پایداری ،بلکه به عنوان توانایی تحمل
 ،سازگاری و بهبودی از شوکهای ناگهانی .اما برای انجام این کار به
طور مؤثر ،باید راهی جهت اندازهگیری آنچه را که میخواهیم به آن
دست یابیم داشته باشیم تا بتوانیم این هدف را در محیط ساختهشده
دنبال کنیم .اکنون زمان خلق راههای حفظ سالمتی در محلهای آتی
کار برای مردم است.

 -10-1شهرها و بهداشت عمومی :چالش جدید در برنامه
ریزی شهری

شهرهایی که با هدف حفظ سالمتی شهروندان و رعایت اصول ایمنی
طراحی شدهاند ،بهترین انتخاب برای پیاده کردن طرحهای جدید در
دوره همهگیری خواهند بود.
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از زمانی که که سازمانهای بهداشتی به دلیل همهگیری کوويد ،19
فاصله گیری اجتماعی و انجام فعالیتها به صورت مجازی را به افراد
جامعه توصیه کردهاند ،درجه آسیبپذیری انسانها از قطع روابط
اجتماعی مشخص شده و مردم بیش از گذشته قدردان روابط اجتماعی و
در کنار هم بودن شدهاند .این واقعیت زمانی رخ داده که مردم نمیتوانند
به یکدیگر نزدیک شوند.
برای مقابله با بحران های اجتماعی ناشی از شرایط کنونی ،گروه های
متعددی اقدام به بررسی چالشها و ارایه راهکار برای فائق آمدن بر
مشکالت مورد اشاره کردهاند .از جمله تیمهای طراحی شهری شرکت
گنسلر که در تمامی شعبات خود از قارههای آمریکا ،آسیا و اروپا به
طور فعال در حال بررسی ایدههای جدید در مورد نحوه پاسخگویی به
شرایط جدید و غیرقابل پیشبینی زندگی شهری هستند .این مباحث در
صفحات مجازی به اشتراک گذاشته شده که در ادامه به آن ها اشاره
میشود.
ایده های نوظهور برای آینده:
اهمیت حاکمیت خوب
سیاست ،نوع حاکمیت و اجرا ،در زمان حاضر و آینده نقشهاي اساسی
در حیات شهرها دارند .از این رو برنامهریزی شهری ،بیش از هر زمان
دیگری ،میتواند جهتهای توسعه شهری را تبیین و شرایط را براي
تعادل بین طبیعت و محیط ساخته شده تسهيل نماید و زندگی سالم و
محیطهای انعطافپذیر ایجاد کند.
از نظر تاریخی ،سالمت ساکنان شهری ذات ًا محدود به عملكرد برنام ه-
ریزی شهری بوده است .متأسفانه ،سیاستهای عمومی و اعمال
نظرهای غیر حرفهای این پیوند را تضعیف کرده است .در پی اتفاقاتی
که اخیراً رخ داده  ،فرصتی پدید آمده که بتوان این پیوند را بهعنوان
ابزاری برای ایجاد زندگی سالم و محیطهای مقاوم باز سازی نمود.
این امر نیازمند آن است که برنامهریزان شهری نقش موثرتری در
نهادیهای دولتی شهری داشته باشند تا بتوانند بر اهمیت برنامهریزی
فيزيکي شهرها و لزوم پیوند با سیاستهای عمومی تأکید نمایند و به
این ترتیب شهرها از قابلیت سازگاری با واقعیتهای جدید برخوردار
شوند.
تجربه های تاریخی نشان میدهد که این اولین بار نیست که یک
بیماری همهگیر تغييراتي را در فعالیتهای روزمره بشر ایجاد کرده
است .شیوع وبا ،مانند آن چه که در لندن در اوایل قرن نوزدهم اتفاق
افتاد ،شيوع بيماري سل در نیویورک در اوایل قرن بیستم و شعلهورشدن
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سارس در آسیا در آغاز قرن بیست و یکم ،موجب تغییر در سیستم و
شیوه های مختلف زندگی شهری شد .شیوع بیماری وبا منجر به بهبود
شرایط بهداشت عمومی شهرها شد .بیماری سل موجب تغییر مقررات
مسکن و ترانزیت عمومی و بیماری سارس باعث ارتقاء زیرساختها و
سیستمهای پزشکی برای نظارت و نقشهبرداری از شیوع بیماری شد.
واضح است که همهگیری کوید  19متفاوت از بیماریهایی است که
تا کنون در جوامع بشری شایع شده ،و مقامات شهری و همچنین
ی ،منطقهای و ملی
مسئوالن برنامهریزی شهری  ،نهادهای محلی دولت 
و صاحبان حرفههارا وادار کرده است تا درباره طراحی محیط شهری
متفاوت فکر کنند.
شهرهای متراکم هنوز بهترین گزینه برای اسکان ،آموزش ،اشتغال،
تعامل اجتماعی و فعالیتهای فرهنگی و تفریحی هستند .آنها
همچنین راهکاری مناسب برای اسکان جمعیت در حال گسترش در
قلمرویی محدود بهشمار میروند.
به جای اعالم مرگ شهرها ،همهگیری کوويد  19فرصتي براي برنامه
ريزي دقيق آنها ايجاد کرده است .شهرها میتوانند به اکوسیستمهای
احیا کننده زندگی تبدیل شوند که قادر به پشتیبانی از مهمترین مسایل
شهری یعنی رابطه بین مردم ،سالمتی آنها و سیستمهای طبیعی
باشند .اکنون یک فرصت و تعهد ایجاد شده که در مورد چگونگی
برنامهریزی و طراحی محیطهای شهری مطالعه شود .بررسی در مورد
کاهش شکاف بین روابط اجتماعی ،اماکن و ایجاد مقاومت و انعطاف
پذیری بیشتر برای سازگارشدن در برابر نیروهای غیرقابل پیشبینی که
بر عملکرد شهرها به عنوان یک ارگانیسم تأثیر میگذارند.
یک رویکرد متفاوت برای فضاي باز
مشاهده میشود که شهروندان طی دوران قرنطینه حضور بیشتری
در پارکها ،فضاهای سبز و مسیرهای دوچرخهسواری داشته و باعث
شلوغشدن اين مکانها شدهاند به نحوي که در بعضی مواقع مسئوالن
مجبور به تعطیلکردن آنها شده اند .اکنون این سوال مطرح میشود
که آیا اندازه ،تعداد ،فاصله و به هم پیوستگی فضاهای باز پاسخگوی
نیازهای امروز ما هست (چه رسد به فردا)؟ کوويد  19باعث شده است
که اهمیت پتانسیلهای اجتماعی و درمانی فضاهای باز مانند دسترسی
به هوای بهتر و امکان انجام فعالیتهای بدنی بیشتر از گذشته درک
شود.
ً
در شرایط بحرانی امنیت و ايمني معنای کامال متفاوتی به خود میگیرد.
چیزی بسیار فراتر از نظریه اسکار نیومن در مورد فضاهای قابل دفاع.
برنامهریزی شهری اکنون باید این ایده را مطرح کند که ایمنی در

عرصه عمومی به معنای سرمایهگذاری در بهداشت عمومی است و از
این رو برنامهریزان را ملزم میکند که در مواجهه با بحران ها ،به فکر
ی باید برای حل
فضای متفاوتی باشند .شهرها و نهادهای محلی دولت 
این بحران و همهگیریهای احتمالی آینده ،امنیت را در عرصههای
عمومی ایجاد و آن را مدیریت کنند .برای یافتن راه کارهای مناسب
چند نمونه از طرح هایی که در چند شهر متراکم در نقاط مختلف جهان
به اجرا درآمده ،بررسی شده است.
ن هایی در فضاهای متراکم با
به عنوان مثال ،در سنگاپور ،ساختما 
سازماندهی مجدد خود به صورت عمودی و ایجاد با غ شهر در ارتفاعات
و اتصال بامهای سبز به یکدیگر ،سطح فضای سبز شهری را افزایش
دادهاند تا افراد بتوانند در این سطوح حرکت کرده و معاشرت کنند،
کودکان بازی کنند و مزارع شهري ،غذا توليد کنند .در بارسلون ،بلوک
هاي ساختماني عظيم و حیاطهای مشترک جایگزین فضاهای متراکم
و ناسالم قبلی شدهاند ،و بااستقرار زنجیرهای از کاربریهای تکمیلی در
همکف ،مایحتاج عمومی ساکنان تأمین و به محلهها امکان پشتیبانی
از خردهفروشی و ارایه خدمات میدهد .نتیجه ،ترکیبی از کاربریهایی
است که باعث ایجاد کارایی بهتر ،ترویج سالمتی و پایداری ،و ترغیب
به تراکم بیشتر میشود.

محله تک ناحیه ای( کاربری ها از یکدیگر جدا هستند) ،محله آمیخته
(کاربریها درجوار یکدیگر و به هم متصلند و سطح اشغال زمین را کمتر
کردهاند) ،محله آمیخته -فشرده( کاربریها در هم آمیخته ،همکف فعال
است ،ارتفاعات و سطح اشغال زمین کاهش یافته و فضای عمومی
بیشتری مثل پارک در ارتفاعات ایجاد شده)
تراکم و مفهوم آن در زمینه سالمت عمومی و تابآوری
در این هزاره شهری ،شهرها به عنوان اساسیترین نماد تراکم به شمار
میآیند و به دلیل توانایی در فعالکردن جامعه ،ارتباطات و آسایش،
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همچنان به جذب جمعیت ادامه خواهند داد.
هرچند آثار مثبت بسیاری در متراکم بودن فضای شهری وجود دارد،
اما در این دوره که فاصلهگذاري اجتماعی الزامی شده ،این الگو تحت
بررسی جدی قرار گرفته است .به همین دلیل سوال اصلی برای برنامه-
ریزان شهري این است :چگونه شهرها میتوانند با تجدید نظر در مورد
تراکم ،رابطه حیاتی شهر را با سالمت عمومی ،بهزیستی و انعطاف
پذیری قویتر کنند؟
شهرهای بزرگ و تراکم زیاد آنها قربانی انحصاری کوويد  19نیستند.
شهرهای کوچک و کم تراکم ایتالیا و اسپانیا به همان اندازه تحت تأثیر
قرار گرفتهاند .در حالی که به نظر میرسد شهرهای متراکم آسیا کنترل
های موفقیتآمیزي در مورد شیوع ویروس داشتهاند .بارسلون با تراکم
 16000نفر در هر کیلومتر مربع ( 41000نفر در هر مایل مربع) از شهر
نیویورک با تراکم  10200نفر در هر کیلومتر مربع ( 26400نفر در هر
مایل مربع) متراکمتر است .کل جمعیت شهر نيويورک در نیمی از اندازه
فعلی شهر پاریس با تراکم  21000نفر در هر کیلومتر مربع ( 54400نفر
در هر مایل مربع) قرار دارد.
شایان ذکر است که تراکم را نباید با ازدحام اشتباه گرفت ،که در
مواردی منجر به ایجاد نواحي شهري کثیف و پر ازدحام شده است.
مانند ساختمانهاي استیجاری نیویورک در اوایل قرن بیستم و يا پروژه
پر ازدحام «کمربند سياه» شیکاگو در دهه  50ميالدي .این محلهها در
واقع با برنامهريزي های هدفمند شکل گرفتند .اولی ،در نتیجه تعصب
در مورد ورود مهاجران و نبود زیرساختهای عمومی برای حمایت از
جمعیت در حال رشد و دومی ،در واکنش به مهاجرت بزرگ رنگين
پوستان و وجود نژادپرستی در سیاستهای عمومی و سایر نهادها .هر
دوی این برنامهها منجر به ساخت واحدهای مسکونی زير استاندارد و
سایر کمبودهاي شهری شد که شکل شهری بسیاری از شهرها را برای
چند دهه از بین برد  -بسیاری از آنها هنوز در حال ترمیم هستند.
این موارد تاسف بار باعث نشد که شهرها مزیتهای تراکم را ندیده
بگیرند ،بلکه به رهبران و برنام ه ریزان شهری آموخت تا با اعمال
رویکردهای بهتر و مناسبتر با تراکم سازگار شوند.
مزایای مدل چند مرکزي
استفاده هوشمندانه از مزیتهای تراکم در صورت کارایی ،فرصتهایی
برای سالمتی و ارتباط در جامعه به شیوههای غیر موازی ارائه میدهد.
یکی از مبتکرانهترين راهها اعمال تراکم از طریق مدل چندمرکزي
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است که در آن نواحي خودکفا در شهرها توزیع شده و مانند دهکدههای
شهری عمل میکنند .چنین مدلهایی پتانسیل بهبود کیفیت زندگی،
ترویج پیادهروی و آزادسازی فضا برای مصارف دیگر مانند پارکها و
باغها را دارند.
در پاریس ،مقامات به دنبال اجرای چنین تدابیری در قالب شهر  15دقیقه
ای هستند .بر اساس این مدل ،اکثر نیازهای ساکنان  -از کار گرفته
تا خرید ،تفریحات ،اوقات فراغت  -همه در فاصله  15دقیقهاي پیاده
روی یا دوچرخهسواری از خان ه در دسترس خواهد بود .این روستاهای
شهری در نهایت میتوانند در پایتخت فرانسه موفق باشند زیرا از تراکم
الزم برای اجراي اين گونه برنامهها برخوردار هستند .سایر شهرها مانند
پورتلند ،دیترویت ،داالس و شیکاگو همگی در حال بررسی نسخههای
 15دقیقهای یا در برخی موارد  20دقیقهای در شهر هستند.
به همین ترتیب ،بارسلونا در حال اجرای بلوکهاي بزرگی با مشخصات
فوق یا مجموعهای از نه بلوک منظم به شکل سه در سه است .خودروها
میتوانند آزادانه در اطراف هر بلوک تردد کند ،اما تردد بیشتر وسایل
نقلیه در قسمت داخلي ممنوع است .در نتیجه ،بارسلونا فضایی را که
به يک کاربری(گردش خودرو) اختصاص داشت به فضايي چندمنظوره
تبديل نمود(پياده راه ،مسیر دوچرخهسواري ،مبلمان شهري ،خورد و
خوراک و غيره) .به این ترتیب ،بلوکهای بزرگ به همان اندازه که
نقش بیشتری در مورد سالمت ،امکان تجمع و پایداری دارند در مورد
استفاده از شیوههای جایگزین تردد نیز موفق عمل کردهاند.
به مدد برنامهریزی استراتژیک شهری ،هر دو شهر پاریس و بارسلونا
به نمونههايي تبدیل شدهاند که نشان میدهد شهرهاي متراکم بهتر
میتوانند جامعه ،سالمتی و انعطاف پذیری را از طریق افزایش کاربری
های ترکیبی و عدم تمرکز تامین کنند و به ساکنان چه در برآورده
کردن نیازهای اساسی وچه در داشتن زندگی سالمتروکاملتر کمک
کنند.
بررسی ایدههای جدید برای حفظ نقاط قوت شهرها
برنامهریزی همیشه با آینده دست و پنجه نرممی کند و آینده در عصر
کوويد  19به طور فزایندهای نامشخص به نظر میرسد .اکنون باید به
دنبال طرحهای انعطافپذیر و سازگار با موضوعات شهرنشینی بود.
ارتباط بین فعالیتهای اداری ،خانه و اوقات فراغت درحال کم رنگ
شدن است و نیاز به فضاهای باز ،ساختمانها و اقامتگاهها برای انجام
چندین عملکرد در یک فضاي واحد مشهود است.
شهرها و ساختمانها را چگونه میتوان طراحی کرد که با گذشت زمان
تکامل یابند و از نظر مکان و هدف مناسبتر شوند؟ اگر پارکینگها،
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انبارها و ساختمانهای عمومی بتوانند به امکانات کافی برق ،آب و
فاضالب مجهز شوند ،آيا میتوانند در مدت زمان کوتاه براي استفاده
موقت تجهيز و جوابگو باشند؟ چه اتفاقی میافتد اگر طراحی دسترسیها
به نحوی منعطف باشد که در صورت ممنوعیت تردد بتوان از فضای
آنها برای رفت و آمد عابران در اوقات خاصی از شبانهروز و در مواقع
اضطراری استفاده کرد؟
این ها سؤاالتی است که اکنون باید برای بهینهسازی شهرها در مواجهه
با بحران سالمتی فعلی (بحرانهای احتمالی آتي) به آنها پاسخ داده
شود .چالش آتی در توسعه شهرها پايبندي به اصول شهرسازی و تقویت
و تبدیل شهرها و محالت ،به مکانهای پر جنب و جوش و خودكفا
است ،که الزمه آن گسترش طرحها و ایدهها و تفكر در مورد آن است.

نجات صنعت هوانوردي و جلب اعتماد مسافر ،به شدت درگیر چگونگی
مقابله با این اپیدمی و تهدیدات بیماریهای عفونی در آینده هستند.
شرایط کوويد  19از بسیاری جهات استثنایی است ،اما در عين حال
مشابه شرایط بعد از حمالت هوایی تروریستی سال  2001است .با
پایان گرفتن دوران اين همهگيري ،مسافران تجاری احتما ًال به سرعت
و با کمترین تردید سفرهای ضروری را شروع میکنند .از طرف دیگر،
مسافران توریستی ممکن است تا مدتهای طوالنی تمایلی به پرواز
نداشته باشند .برای بازگشت به روال عادی ،بايد به کلیه مسافران
اطمینان داد که تجربه سفر (از ابتداي ورود به ترمينال تا سوار شدن
به هواپيما) بیخطر است .این تضمینها چگونه قابل اجرا هستند؟ بعد
از  11سپتامبر اقدامات سنگینی برای تأمین امنیت مسافران به اجرا
درآمد و سطح عملکرد آنها به عنوان معیار سنجش اعتبار شرکتهاي
هواپيمايي شناخته میشد و به معنای میزان اهمیت ایمنی مسافران از
طرف خطوط هواپیمایی بود.
پیشبینی شده که در دنیای پس از کوويد  ، 19شدت تهدید همهگیری
کمتر میشود بنابراین سرویسهای هوایی نیاز به پاسخهای متفاوت
برای ارایه خدمات به مشتریان دارند.
باید به این موضوع توجه شود که طراحی فرودگاهها چگونه تغییر کند
تا هم زمان با تأمین امکانات ،تأسیسات و تجهیزات ،بتوانند اقدامات
جدیدی را برای کمک به مسافران در برابر انتشار ویروسها و
بیماریهای دیگر ارائه دهند.

 -11-1فرودگاهها با واقعیت جدیدی روبرو هستند

ويروس کرونا باعث تغییر قابلتوجهي در صنعت سفرهاي هوایی -
مشابه آنچه در يازده سپتامبر  2001اتفاق افتاد -شده است .با توجه
به نگرانی عمومی از خطر سرایت بیماری در پروازهای هوایی ،میزان
ترافیک مسافر کاهش یافته است .شرکتهای بزرگ حمل و نقل هوایی
مانند  American Airlinesو  Delta Air Linesصدها هواپیما را
در فرودگاهها پارک کرده و بسیاری از شرکتهای هواپیمایی بینالمللی
خدمات خود را کام ً
ال به حالت تعلیق درآوردهاند .اکنون فرودگاهها جهت

واکنشهاي کوتاهمدت
در شرایط فعلی تا بازگشت به وضعیت عادی ،باید طرحهای فوری
برای فاصلهگذاري اجتماعی و تغییر شیوه استفاده مسافران از امکانات
فرودگاه ارایه و اجرا شود .در ادامه پیشنهادهایی در این زمینه ارایه شده
است.
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 .1فضاهای صفبندي و اجتماع را از طریق پردازش بهتر
محدود کنید
در کوتاهمدت ،محدودکردن میزان فضاهای صفبندي و اجتماع راهحل
سريعي است .یکی دیگر از راه حل ها برای ایجاد این تغییر ،سرعت
بخشیدن به فرایند تحویل بار و چسباندن اتیکت است که برخی از
شرکتهای هواپیمایی قب ً
ال آن را به کار گرفتهاند .در این روش مسافران
مسئولیت اتيکت زدن و تحويل بار خود را هنگام رسيدن به کانتر پروازي
بر عهده دارند .این راهکار در ترمینال ) JetBlueشماره  5فرودگاه (JFK
در نیویورک پیادهسازی شده و فضای قدیمی پذیرش مسافر را به یک
فضای برچسب زنی و تحويل بار توسط خود مسافر تبدیل کرده است.
 .2برای آمادگی مسافران در استفاده از فرآیندهای
دیجیتالی برنامهریزی کنید
ش برنامه-
راه کار دیگر استفاده از فناوری دیجیتالی موجود برای از پی 
ريزي نمودن تجربه مسافر به روش  Fast Pass Disneyاست .در
این سناریو ،مسافران طی یک فرآیند خود برچسب زنی و تحويل بار،
چک این میکنند .با استفاده از فناوری تلفنهای هوشمند ،فرودگاه بازه
زمانی مشخصي را برای عبور از ایست بازرسی امنیتی به هر مسافر
اختصاص ميدهد .این امر باعث میشود تا فرودگاهها حجم تراکم
مسافر را پیشبینی کرده و زمان عبور از ایست بازرسی را به تدریج بین
مسافران پخش کنند .این امر میتواند باعث افزايش سرعت حرکت
در مسیر ترمینال ،به حداقلرساندن تماس نزدیک با سایر مسافران
و تماس کمتر با سطوح احتما ًال آلوده با ویروسها یا باکتریها شود.
 .3تشخیص هویت بیومتریک را تسریع کنید
واقعیت این است که فرودگاهها باید هر چه سریعتر تعداد سطوحی را
که معموأل توسط مسافران لمس میشود کاهش دهد .فرودگاهها می-
توانند به سرعت دستگاههای تشخیص هویت بیومتریک را راه اندازی
کنند .در حال حاضر در برخی فرودگاهها از فناوریهای تشخیص شبکیه
و چهره استفاده میشود  .ترمینال  Delta Air Linesدر فرودگاه
هارتسفیلد-جکسون آتالنتا یک سیستم پردازش مسافر را اجرا کرده
که صد در صد بیومتریک است  -از لحظه ورود تا سوارشدن به هواپيما
 و سایر شرکتهای هواپیمایی مانند  JetBlue Airwaysابتکاراتمشابهی را در سیستم خود در ترمینال  JFK 5و ترمینال  Cفرودگاه
بوستون لوگان به کار گرفتهاند.
بحران کوويد  19انگیزه برای بهروزرسانی همه فرودگاهها را زودتر از
آنچه تصور میشد ایجاد کرده است.
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 .4رعايت فاصلهگذاري در محل پذيرش مسافران
بیشتر فرودگاهها با چالشي به نام فضا روبرو هستند .پایانههای موجود
به طور سنتی محدودیتهايی در قسمت هوايي فرودگاه )(airside
به علت پارک هواپیماها و محدوديتهايي در قسمت زميني فرودگاه
) (landsideبه علت وجود دسترسیهای داخلی دارند .براي رفع اين
محدوديتها ،گزینهاي بهنام “ فرآیند عزیمت” مطرح شده كه هدف آن
بهرهبرداری بهتر از فضای پيادهرو در محوطه بيروني فرودگاه است .در
اين فرآيند فرودگاهها ميتوانند قسمتي از فضاي مورد نياز براي پذيرش
مسافران و بار آنها را در مواقع بحراني مانند دوران همهگيري كوويد
 ،19به سطح پيادهروهاي مقابل سالن ورودي فرودگاه منتقل كنند و به
اين ترتيب ايمني الزم از نظر رعايت فاصله اجتماعي را براي مسافران
تأمين نمايند .عدم تمرکز در مرحله پردازش مسافر ،یکی از مهمترین
راهبردهای سالمتی است که علیرغم چالشهای پر هزینه و عملیاتی
مرتبط با این تغییر ،میتواند یکی از عناصر برنامههای کوتاهمدت در
انعطافپذیری فرودگاه باشد.
راهحلهایی که زمان بیشتری خواهد برد
برخی از راهحلها میتوانند در یک بازه زمانی طوالنيتر تحقق یابد .این
ایدهها میتواند ترکیبی از استفاده مجدد از امکانات موجود فرودگاهی
و ایجاد امکانات جدید برای انواع جدید روشهای تشخیص هویت
مسافر باشد.
 .1پارکینگها را به مراکز پذیرش و تشخیص هویت
تبدیل کنید
در شرایطی که جهان با استفاده از وسایل نقلیه خودمختار(اسکوترها
و ماشین های برقی) سازگار میشود ،پردیسهای فرودگاهی فرصت
خواهند داشت طرحهایی برای تغییر کاربری پارکینگها در نظر بگیرند.
به طور خاص ،پارکينگهايي که بهطور مستقیم به ترمینالها متصل
هستند ،مکان ایدهآلي برای ارائه فرايندهايي مانند میز پذیرش ایست
بازرسی امنیتی و کنترل صف ،ارائه کنترل کنندههای جدید فاصله و
سنجش جریان مسافر بوده و در عین حال فضاي ترمینال موجود را
براي افزايش امکانات بيشتر براي مسافران در يک چیدمان کم تراکمتر
فراهم مي سازند.
 .2چیدمان صندلیها در گيتهاي انتظار را بازنگري کنيد
انگیزه برای غیر متراکمترکردن پایانهها همچنین این امکان را میدهد
تا در طرحهای سنتي چيدمان صندلی در سالنهای انتظار بازنگري
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شود .نه تنها میتوان انواع صندلیهای جدید و چيدمانهاي متنوع را
به نحوی که امکان فاصلهگذاري اجتماعی بيشتري را فراهم کند را در
نظر گرفت ،بلکه گزینههایی مانند ریل ایستاده با ایستگاههای شارژ و
صندلیهای قابل انعطاف قابل اجرا است.
 .3ایجاد داالنهاي سرپوشيده غربالگری در ورودیهای
فرودگاه
درنهایت ،امنیت یکپارچه و غربالگری عاليم حیاتی ،از مقدمات امنیت
و ايمني فرودگاه است .این قسمت میتواند یک عامل تغییردهنده در
فرآیند پذیرش باشد و کل امکانات ترمینال را به سمت قسمت هوایی
سوق داده و تجربه بهتري براي مسافران باشد .تغییر اساسی این فرايند
در بلندمدت میتواند سیستمهای غربالگری پراکنده را به داالنهاي
ی ساختمانها تبدیل کند .اگرچه این سناریو
سرپوشيده طوالنی در ورود 
داراي پيچيدگيهاي عملياتي عديدهاي است ،ولي میتواند بازرسیهای
امنیتی و پزشکی را قبل از ورود مسافران به داخل ساختمان انجام دهد.
اگرچه جوامع هنوز درگیر بحران ويروس کرونا هستند ،اما پیشبینی
میشود که این اتفاق مانند حادثه  11سپتامبر الگوی سفرهای هوایی
را تغییر دهد.
ي فعال نشوند.
ممکن است پروازها و یا فرودگاهها هرگز به شکل قبل 
در سال  ،2018آخرین سالي که ارقام رسمی آن در دسترس است،
 4.4میلیارد مسافر با پروازهای از پيش برنامهریزی شده سفر کرده اند.
برای برگشت به روال سابق چه تمهیداتی باید در نظر گرفته شود که
مسافران دوباره به پروازهای هوایی اطمینان کنند؟ طراحان شهری و
معماری اعتقاد دارند كه استفاده از فناوری و کسب دانش برای بازیابی
اعتماد به نفس و همکاری با شرکای صنعتی ضروری است تا سفرهای
هوایی مجددأ به یک تجربه امن و ایمن تبدیل شوند.

 -12-1طراحی البیهای اداری برای پاسخگويي به همه
گيري ويروس کرونا

راهحلهای طراحی بدون لمس و تصفیهکنندههای هوا میتواند باعث
بهبود سالمتی محل کار شود.
همان طور که دولتها و مقامات بهداشت برای ایجاد واکسن کوويد به
شدت تالش میکنند ،متخصصان معماری به دنبال یافتن راهکارهایی
برای طراحی فضاهای اداری هستند که بتواند از شیوع ویروسهای
موجود در محیط مدرن کار جلوگیری کند .کارکنان دفتری حدود یک
سوم زندگی خود را در محل کار و غالبا داخل ساختمانهای اداری
میگذرانند .اگر این ساختمانها به نحوی طراحی شده باشند که بتواند
از ابتالی کارکنان به بیماریهای مسری جلوگیری کند ،به طور بالقوه
مزایای بسیاری از نظر سالمتی برای نیروی کار عمومی فراهم میشود.
ورودی ساختمانهای اداری معموأل در قسمت البی قرار دارد و افراد از
طریق البی وارد یک ساختمان اداری میشوند .این فضای جمعی اولین
خط دفاع در جلوگیری از ورود و گسترش میکروبهای عفونی است.
ي در ورودیها
برخی از ساختمانها از قبل دارای ویژگیهایی مانند پادر 
هستند که میتوانند آالیندههای کفش افراد را از بین ببرند .اما طراحان
و توسعهدهندگان چه راهکارهای طراحی دیگری را باید در نظر بگیرند؟
در اینجا به برخی از نکات اشاره شده است که صاحبان ساختمان و
سازندگان ساختمانی هنگام طراحی یا نوسازی ساختمانهای اداری باید
در نظر داشته باشند:
 .1بهبود کیفیت هوا
در بیشتر ساختمانهای اداری ،حدود  25درصد هوای داخلی از هوای
آزاد تشکیل میشود 75 .درصد باقی هوای باز گشتی و تهویه شده
است که به معنای هوای تنفس شده توسط همه کارمندان است .طبق
تحقیقات سازمان حفاظت از محیط زیست ،اگر هوای داخلی به طور
مرتب رد و بدل نشود ،میتواند حاوی میزان بیشتری از آالیندهها نسبت
به هوای آزاد باشد .سیستمهای تهویه طبیعی یک روش کارآمد برای
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بیرونراندن هواي بد و ایجاد هوای مناسب است .در شرايط محیطی
دفاتر کار خصوصی ،آالیندههای هوا در محیط داخلی ،از جمله باکتری
ها  ،میتوانند به سرعت رشد کنند .بنابراین متخصصان حداقل چهار
مرتبه تبادل هوا در ساعت را توصیه میکنند .متأسفانه ،ترکیب سیستم
های تهویه طبیعی برای یک ساختمان اداری بزرگ همیشه عملی
نیست ،اگرچه برخی ،مانند برج  PNCپالزا در پیتسبورگ ،در مکانی
واقع شدهاند که تهویه طبیعی برای بیشتر اوقات سال امکان پذیراست.
از طرف دیگر ،البیهای اداری تنها بخش کوچکی از سطح همکف
ی شوند و موقعیت مکانی ایدهآلی برای ادغام
ساختمان را شامل م 
راهبردهای تهویه طبیعی و بهبود آلودگی هوا دارند .به عنوان فضاهای
گذار ،سیستمهای مکانیکی میتوانند در البیها که از بقیه ساختمان
مجزا هستند به کار گرفته شوند .بازکردن این مناطق مشترک پر رفت و
آمد به بیرون همچنین میتواند یک محیط ایدهآل برای یکپارچهسازی
سیمای منظره بیرون ایجاد کند و مانند دیوارهای زنده عمل کنند که
به طور ارگانیک هوا را فيلتر کرده و اکسیژن را وارد فضاهای داخلی
میکنند .اگر نور خورشید بخشی از این ترکيب باشد نتیجه بهتری
حاصل میشود زیرا اشعه ماوراء بنفش به صورت طبیعی فرآیند رفع
ت میکند.
آلودگیهای گیاهی و انسانی را تقوی 
 .2طراحی با استفاده از مواد ضدعفونی کننده
مقامات بهداشتی اعالم كردهاند كه شستشوی دست و استفاده از ضد
عفونیكننده دست بهترین راه محافظت در برابر شیوع میكروبها
است و توصیه میكنند از تماسهاي مستقيم و دست دادن با يکديگر
جدأ خودداری كنید .این موضوع فرصتهایی را برای تجدیدنظر در
طراحی دفاتر برای به حداقلرساندن تماس با سطوح مشترک مانند
درها ،مبلمان داخلی و سایر مواردی که در طول روز لمس میشوند،
فراهم میکند.
خوشبختانه ،تولیدکنندگان امروزه در حال ادغام فناوری ضدمیکروبی
در عناصر طراحی داخلی از جمله شیرآالت ،سایبانهای پنجره ،رنگ
و دستگیرههای درب هستند و از پوششهایی برای تمیز نگهداشتن و
جلوگيري از رشد باکتریها استفاده میکنند .این نوع مواد در بخش
بهداشت و درمان بسیار مورد توجه هستند به ویژه کفپوشهای خود
ضدعفونیشونده .سازندگان ساختمانهای اداری میتوانند البیهای
موجود را با ایدههای مشابه تجهیز کنند .نکتهای که باید به آن توجه
نمود ،نوآوری این فناوریها است .بنابراین مهم است ،به ویژه در کوتاه
مدت ،فقط مواردی در نظر گرفته شود که عوارض احتمالی مصرف آنها
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آن شناخته شده باشد و بعدأ منجر به بروز خطرهاي ناخواسته برای
سالمتی افراد نشود.
ل سازی صوتي
 .3بهکارگیری سیستمهای خودکار و فعا 
برای محدودکردن تماس پوستی
سیستمهای خودکار ارائه شده توسط شرکت های آمازون ،اپل و گوگل،
نحوه تعامل با فناوری در محیطهای ساختهشده را تغییر دادهاند .این
ابزارهای بدون لمس همچنین میتوانند استراتژیهای طراحی مبتنی بر
به حداقلرساندن تماس مستقیم با دستگیره درب و دکمههای آسانسور
ل سازی صوتي در
را تسهیل کنند .گنجاندن ابزارهای خودکار و فعا 
ساختمان اداری میتواند بالفاصله نقاط لمسی را به حداقل برساند و
احتمال تماس با میکروبها را محدود کند .مسئوالن و توسعهدهندگان
دفاتر کار همچنین میتوانند از سایبانهاي هوشمند پنجره که با استفاده
از فناوری ردیابی آفتاب فعال ميشوند ،سیستمهای روشنایی که داري
حسگر برای تنظیم روشنایی متناسب با زمان روز هستند و آبسردکن-
های خودکار ،براي کاهش تماس دست استفادهکنند .بازدیدکنندگان و
کارمندان هم میتوانند بطریهای آب را بدون دخالت دست پر کنند.
هم چنان که سالهاست استفاده از شیرهاي آب بدون لمس و
حسگرها در دستشوييها و توالتهای ساختمانهاي اداری متداول
است ،شاید استفاده از دربهای خودکار همراه با صوت ،نیز در ورودی
ساختمانهای اداری رایج شوند .راهحل دیگر میتواند طراحی ورودی
بدون درب باشد که مسیر حرکت کارکنان یا بازدیدکنندگان با چشم
دنبال میشود .به عنوان مثال ،سرویسهای بهداشتی فرودگاه را در نظر
بگیرید که بسیاری از آنها از ورودی تا توالت ها ،مسير حرکت بدون
درب را ارائه میدهند .این استراتژی برای مسافرانی که دارای چمدان
هستند ،آسایش ایجاد کرده و عالوه بر آن لزوم لمس کردن سطوح
خارجی مانند دستگیرههای درها را که میتواند باکتری یا ویروس را
منتقل کند ،بسیار کاهش میدهد.
 .4فناوریهای حسگر براي غربالگري بازدیدکنندگان را
ادغام کنيد
سیستمهای غربالگری تب مادون قرمز ( )IFSSبرای اولین بار در حین
شیوع بیماری سارس در سال  2003در اماکن عمومی مستقر شدند و
اکنون ،همان گونه که در اخبار مشاهده می شود ،این فناوری برای
محافظت مسافران از ويروس کرونا بهکار گرفته شده است .همین
سیستم نظارت به زودی میتواند در البیهای اداری استفاده شود .به
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این ترتیب درجه حرارت بدن بازدیدکنندهای که وارد ساختمان میشود
را ميتوان قبل از برگزاري جلسه بررسی نمود .در صورت مشاهده تب،
میتوان مهمان را به عنوان یک اقدام احتیاطی به یک اتاق قرنطینه در
خارج از البی هدایت کرد .فرد مزبور میتواند از راه دور و از طریق ویدئو
کنفرانس(به جای اینکه خطر شیوع یک بیماری احتمالی برای ديگران
در یک اتاق کنفرانس را داشته باشند) ،به این نشست بپیوندند.
ی توانند اختالف دمای
برخی از تجهیزات اندازهگیری دمای بدن م 
پوست را تا  0.2درجه تشخيص دهند .از زمان شروع شیوع ويروس
کرونا ،سازندگان تجهیزات پیشرفته ،از افزایش تقاضای اپراتورهای
فرودگاه ،مراکز خرید ،هتلها و اماکن نظامی خبر دادهاند.
از آنجا که کارکنان اغلب ساعات کاری خود را در فضای بسته دفتر
میگذرانند ،ترکیب ویژگیهای طراحی که به سالمتر شدن فضای یک
ساختمان اداری کمککند میتواند تأثیر عمدهای در بهزیستی کارکنان
داشته باشد.
به عنوان مثال ،یک گزارش سازمان حفاظت از محيط زيست نشان
داده است که نصب سیستمی که به منظور بهبود کیفیت هوای داخلی
در محل کار طراحی شده است ،میتواند منجر به بهرهوری باالتر،
کاهش روزهاي کاری از دست رفته و صرفه جویی در هزینههای
مراقبتهای پزشکی شود.
با انجام اقدامات هدفمند برای ایجاد محیطهای سالمتر و محدودکردن
فرصتهای انتقال ویروسها و باکتریها ،صاحبان و توسعهدهندگان
ساختمان میتوانند براي کارکنان فضاهاي کاري ارائه دهند که از درب
ورودي تا اتاقهاي کنفرانس از سالمتی و بهرهوری آنها پشتیبانی کند.

 -2آثار همه گیری کوید  19بر روابط اجتماعی
 -1-2اهمیت بیش از پیش کمک به دیگران

هم زمان با شروع همهگیری کووید  19در حالی که بیشتر سازمانها و
ارگانهای دولتی درگیر انطباق با روال انجام کار از خانه و چالشهای
آن بودند ،تعدادی از شرکتها و سازمانهای خصوصی فعالیتهای
برنامهریزی شدهای را برای کمک به افرادی که سالمتی و معیشت
آنها به خطر افتاده بود ،آغاز کردند .از جمله شرکت معماری گینسلر
فعالیتهای مختلفی به شرح زیر انجام داده است.
در ابتدای شیوع کرونا ،مدیرعامل شرکت گنسلر اعالم کرد« :در زمان
این بحران بشري در سرتاسر جهان ،ما باید تالشهای خود را در انجام
اقدامات تاثیر گذار ،در جامعه دو برابر کنیم ».تقریبا بالفاصله ،بسیاری
از همکاران این توصیه را بهعنوان درخواستي براي اقدام تلقي نمودند.
همانطور که همه ما با یک دنیای جدید سازگار شدیم ،تالشهای
تأثیرگذار در جامعه نيز تکامل یافت .در حالی که اقدامات «عادی»
خیرخواهانه و داوطلبانه به طور معمول در تیمها یا گروههای این شرکت
انجام ميشود ،این روزها کارکنان در تالش هستند تا برای شرایط فعلی
شکلی جدید به اقدامات خود دهند ،تالشها را برای مشارکت فردی و
یا تشکیل «گروههای مجازی» دوبارهسازي کنند تا علیرغم دوری با
یکدیگر همکاری نمایند.

ایدههای جمعآوری شده و مشترک ،در سه گروه ارايه شده است .آنها
نشان دهنده شیوههای هوشمندانه ایهستند که کارکنان با هوشمندی
و انعطافپذیری ،انگیزه شان را در راستای کمکرساني به ديگران در
زمان نیاز به کار میگیرند.
توليدکنندگان :تالشی مردمی برای ساخت تجهیزات
محافظ شخصی.
ش های مردمی توسط اشخاص در این شرکت
آنچه به عنوان تال 
با چاپگرهای سه بعدی در خانه شروع شد ،اکنون به شبک ه ای از
«سازندگان» تبدیل شده است که در حال چاپ محافظ صورت و سایر
لوازم پزشکی تخصصی به منظور پاسخگویی به نياز کارمندان در حوزه
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مراقبتهای بهداشتی است .هنگامی که مشخص شد که این تالش در
شرکت گسترده شده است ،یک گروه مجازی بهترین روشها ،عیب-
یابی راهحلهای خالقانه و منابع تأمین را به اشتراک گذاشت .آنها
برای شناسایی و دسترسی به بیمارستانهای محلی و مراکز بهداشتی
و درمانی ،از شبکه مشتریان و ارتباطات اجتماعی این شرکت استفاده
کردند .در ابتدا ،این گروه یک شبکه توزیع در  21شهر ایجاد کرد .طی
پنج هفته ،این توليدکنندگان داوطلب حدود  1900محافظ صورت توليد
کردند و آنها را به کارمندان مراقبتهای بهداشتی خط مقدم در سراسر
ایاالت متحده امريكا و کاستاریکا اهدا کردند.

هنرمندان :حمایت از مشاغل محلی از طريق نقاشي
ويترينهاي جديد
برای جلوه بخشیدن به تابلوها و سر در بی روح مغازههاي شهري ،
طراحان دفاتر سیاتل و پورتلند این شرکت با صاحبان مشاغل کوچک
محلی برای طراحی مجدد ويترين مغازهها همکاری خوبي داشتهاند.
«هنرمندان» با این قبیل فعاليت هاي رايگان و خیرخواهانه تالش
میکنند تا نقاشیهای دیواری پر جنب و جوشی را نقاشی و طراحی
کنند که هويت فردی هر کافه،رستوران و مغازه را بازتاب دهد و نوید
روزهای بهتر را به نمایش بگذارد.
این تیم حتی یک راهنمای نقاشي با اعداد تهیه کرده است که هنرمندان
را در سایر مناطق از طریق این فرآیند برای یادگیری طراحی و نقاشی
آسان راهنمايي ميکند .این ایده به سرعت در دفاتر شرکت گنسلر
گسترش یافته است و احساس امید و خوشبینی را در جوامع شهری در
همه نقاط ایجاد میکند.

صنعتگران :اهدای ماسک به کارمندان مراقبتهای بهداشتی در خط
مقدم در سراسر شرکت ،مدتهاست که گروههایی از افراد با استعداد
وجود دارند که در اوقات فراغت از داشتن روحیه ساخت و نبوغ لذت
میبرند .وقتی بحران سالمتی فعلی رخ داد  ،آن همكاران سوزن و نخ
خود را برداشتند ،یا ماشینهای خیاطی خود به کار انداختند تا ماسك
های پارچهای برای كارمندان مراقبتهای بهداشتی تهيه کنند.
اهدای صدها ماسک از اين نوع اجازه داد ماسکهاي جراحي و N95
موجود براي استفاده پزشکان و پرستاراني که مستقیم ًا با بیماران مبتال به
کوويد  19درگير بودند تخصیص یابد .ضمن اينکه برای سایر کارمندان
بیمارستان پوششهای الزم براي صورت را فراهم نمود .این «پیشه
وران» داوطلب تاکنون بیش از  900ماسک پارچهای توليد نمودهاند.

به همین ترتیب ،دفاتر شرکت در تگزاس مجموعهای از کتابهای
رنگآمیزی با عنوان «شهرهای شگفت انگیز» را منتشر و به صورت
رایگان در اختیار کودکان و عالقهمندان گذاشتند تا به آن ها در هر سنی
که باشند آموزش و الهام بخشند.

توليدکنندگان ،صنعتگران و هنرمندان این شرکت با صدها نفر با عالیق
و استعدادهای مختلف همراه شدند تا سخاوتمندانه نیازهای دیگران را
قبل از نيازهاي خود مورد توجه قرار دهند .تحویل مواد غذایی بدون
تماس ،اهدای خون و پالکت ،نگهداری ازحیوانات خانگی رها شده و
حمایت از مشاغل کوچک در محله ،به برخی از فعالیتهای پرطرفدار
و محبوب تبدیل شده که مشارکت و اثربخشي آنها هم چنان در حال
رشد است.
این مهم است که بدانیم حتی اقدامات کوچک بشردوستانه تا چه حد
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میتوانند اثرگذار باشند ،مانند اهدای پیتزا به کودکان نیازمند .یکی از
شرکای قدیمی این شرکت به نام آقای آدریانن پنر ،در کلوپ پسران
و دختران شهر آتالنتا در پاسخ به چرایی این کمک مالی گفت« :شما
ممکن است فکرکنید این کمک فقط یک پیتزا است ،اما نمیدانید
که ممکن است برای برخی خانوادهها چه معنی داشته باشد .برای آنها
این کمک به این معنی است که آنها احساس میکنند که هنوز افرادي
هستند که آنها را دوست دارند و مراقبشان هستند .این نوع حرکات
اثرات عميقي ميگذارند».
اگرچه هنوز زمان پایان این اپیدمی مشخص نیست اما کمک و همکاري
مشتاقانه و خالقانه کارکنان این شرکت با جوامع امري همیشگی و
قطعی است.

 -2-2مراقبت از یکدیگر در اداره پس از همهگیري

در دوران قرنطینه مردم با بسیاری از همسایگان خود آشنا شدهاند و از
پنجرهها به یکدیگر سالم میکنند .هنگامی که بعداز سفرهای ضروری
به فروشگاه میروند ،با احتیاط از مسیرها عبور میکنند .و در هنگام
ورزشهای نو آورانه در حیاط با صدای بلند سخنان دلگرم کننده به
یکدیگر میگویند.
از ديد يک ناظر بیرونی ،به نظر میرسد سالهاست که همسایه ها
یکدیگر را میشناسند در حالی که ممکن است این نخستین تعامل

با آنها بعد  10سال همسایگی باشد .این رفتار به دلیل درگیری با یک
بیماری همهگیر جهانی بوده و مردم از نظر فیزیکی و معنوی به شکلی
جمع شدهاند که کام ً
ال احساس همسایگی را تجربه میکنند.
این تعامالت ،بر ماهیت محله به عنوان یک ساختار فیزیکی و رفتاری
تأکيد دارد .همه افراد از نظر فیزیکی به گونهای رفتار میکنند که
سالمتی و آسايش جمعی حفظ شود .مراقبت از خود به معنای مراقبت
از ديگري است و برعکس.
آوردن جامعه به دفتر باز
ً
باید تصور کنیم پس از این بیماری همهگير ،چگونه مجددا در فضاي
کار در شرکت حضور خواهيم داشت .سالها عقیده بر این بوده است که
کار کردن کارکنان در فضای باز و در مجاورت یکدیگر باعث افزایش
راندمان کار ،تشویق کارکنان و باال رفتن میزان مشارکت و مشاوره در
انجام کار میشود .این ایدهها از آنجا ناشی میشد كه اگر كارمندان یا
تیم ها احساس كنند كه مالک بخشی از محل كار هستند ،این حس
تملك و افتخار از محل کار باعث ایجاد محیطهای كار تمیزتر با بازده
باالتري میشود.
اما اکنون چیزی بیشتر از تمهيداتي مانند دسترسی به چاپگر و اسکنر
نياز است تا به کارکنان احساس راحتي و آسايش از بازگشت به محل
کار بدهد .رفتارهایی که در چند ماه گذشته اتخاذ و رعایت شده است -
ن در خانه– با
شستن  20ثانیهای دستها ،فاصلهگذاري فيزيکي ،ماند 
اعالم اجازه برگشت به محل کار به آسانی کنار گذاشته نخواهند شد.
در مناطقی از جهان كه میزان سرایت به طور چشمگیری كاهش یافته
است و افراد به كار خود باز میگردند ،کارکنان دفتری رفتار و رويههاي
قدیمی مانند دستدادن ،در کنار هم غذا خوردن ،تمرين و بدنسازی
در سالن ورزش شرکت را انجام نخواهند داد .در عوض ،وسايل و
تجهيزاتي را که براي زندگی روزمره و در طول قرنطینه از آنها استفاده
ميکردند(ماسک صورت ،نقاب محافظ ،دستکش التکس ،ضدعفونی
کننده دست) ،با خود به شرکت خواهند آورد و فاصله دو متري را رعايت
خواهند کرد.
بشر ذات ًا مخلوقی اجتماعی است و حضور در محل کار و به اشتراک
گذاشتن اطالعاتی که در محیطهای اداری وجود دارداغلب از راحتی و
امنیت خانه مهمتر است .افراد در محیط اداری به بهترین شکل کار خود
را انجام میدهند .بررسی نظرسنجي اخیر شرکت گنسلر در رابطه با
محل کار در ایاالت متحده آمریکا ( )2020نشان میدهد که با توجه به
گزينه انتخاب محل کار ،مردم هنوز هم کار در دفتر را ترجیح میدهند.
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واقعيت اين است که اکنون شرایط کامال متفاوت است ،اما محلهای
کار برای حمایت از تولید و فعالیتهای اجتماعی همچنان توانایی
خواهند داشت .احتما ًال شیوع همهگیري برخی از قابليتهاي محیط
کار را کاهش داده ،اما شرکتهای ساختمانی و معماری هنوز هم بسیار
امنتر و مطمئنتر از سایر محیطهای کاری از قبیل کافیشاپها و دیگر
فضاهای کاري مشترک هستند.
چگونه میتوانیم احساس امنیت را پس از همهگيري به
محل کار برگردانیم؟
از زمان شروع همه گیری کوید  ،19ایدههایی برای طراحی مجدد
فضای کار مانند اختصاص فضای بیشتر به دفاتر خصوصی و افزایش
عرض راهروها ،ارایه و اجرا شده است .این راهحلها ممکن است نیاز
فوری به فاصلهگذاري فيزيکي را برطرف کند ،اما این تغییرات چه
تأثیری بر رفتار اجتماعی کارکنان در محل کار میگذارد؟ این تغییرات
ممکن است در زمان حضور در محل کار موجب آسایش فکری و
ایمنی برای استقرار و رفت و آمد در محیط دفتر شود اما چگونه می-
توان احساس وظیفه در مورد مراقبت از دیگر همکاران را نیز در میان
کارکنان ترغیب کرد؟
دوباره وارد اجتماع شوید
پس از بازگشت به دفتر ،باید حس مسئولیتپذیری اجتماعی را دوباره به
محل کار منتقل کرد .برای بررسی این که پس از بازگشت به محل کار
چه کسانی و با چه تعدادی در مجاورت یکدیگر کار خواهند کرد و این
گروهها تا چه اندازه بزرگ خواهند بود ،میتوان از روش مفهوم انسان
شناختی عدد دانبار)، (Dunbar’s Numberاستفاده کرد.
این مفهوم توسط رابين دانبار (مردمشناس انگلیسی) ساخته شده است و
حداکثر اندازه گروههای اجتماعی را بر اساس توانایی مغز در حفظ روابط
پیشنهاد میکند .وی عقیده دارد هر گروهی که بیش از حداکثر تعداد
برآورد شده (که میانگین آن تقریب ًا  150نفراست) عضو داشته باشد با
خطر پاشیدگی یا ریزش روبرو میشود که در همان حداکثر حجم ممکن
هم مجموعهای از حلقههای هممرکز برای انواع رابطهها وجود دارد.
حلقههای ارتباطی در محیط کار نسبت به حلقه شبکههای فامیلی که
حدود  50نفر و گروه های همدل که حدود  15نفر در نظر گرفته شده،
رقمی حدود  30نفر را در بر میگیرد که روابطشان حتی از شبکههای
فامیلی و آشنایان بهیکدیگر نزدیکتر است ولی به اندازه گروههای
همدل به هم نزدیک نیستند.
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ایجاد پاسخگویی با اجرای مراحل عملی
اگر الگوی دانبار دنبال شود ،هر یک از کارکنان در محل کار حدود
 30همکار در کنار خود خواهند داشت .به این ترتیب این سؤال مطرح
میشود که چگونه میتوان برای این افراد فرهنگ مراقبت و مسئولیت
پذیری ساخت؟
این روند به همان اندازه که وابسته به مدیریت تغییرات است به طراحی
داخلی نیز وابسته است .در حالی که احتما ًال برخی از این کارکنان
یکدیگر را بهخوبی میشناسند(خواه از طريق کار کردن در تیمهاي
مشترک و یا معاشرت گروهي در خارج از دفتر) ،ممکن است برخی افراد
جدید در کنار افراد قدیمی قرار بگیرند.
برای جلب همه افراد به مشارکت در مسوولیتهای اجنماعی دوران
همهگیری ،میتوان مجموعهای از تمرینات شناخت یکدیگر ،مشابه
سؤاالتی که آرتور آرون ) (Arthur Aronبرای ایجاد نزدیکی بین
افراد را مطرح کرده انجام داد .این سؤاالت را میتوان به راحتی به
شیوهای که مناسب با حوزههاي کاري ،جغرافیايي و جمعیتی باشد،
شخصیسازی کرد.
پس از برقراری ارتباطات شخصی ،مؤلفههای طراحی نقش مهمی در
حفظ و تقویت این روحیه جمعی جدید ایفا میکنند .چگونگی استفاده
از تجهیزات مشترک مانند کمدها و انبارها ،ميزهاي کار و فضاهای
استراحت ،فرصتی برای متعادلازی مصرف و حفظ این روابط فراهم
میکند .پروتکلهاي بهداشتی نیز نقش مهمی در این مباحث خواهد
داشت ،خصوص ًا با توجه به اهمیت آنها در جلوگیری از انتقال ویروس
ها و باکتریها.
اگرچه زمان بازگشت به محل کار هنوز نامشخص است ،اما میتوان
از هماکنون به رویکردهای طراحی مجاور محور پرداخت .اگر بتوان
محیطهای کاری را ایجاد کرد که پیوندهای قابل اعتماد بین گروههای
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 30نفره ایجاد کند ،به این معنا خواهد بود که برای سالمت و رفاه کل
اکوسیستمهای اداری طراحی شده است .به این ترتیب همانگونه که
ارتباط با همسایگان از طریق پنجره ها برقرار شده ،می توان با استفاده
از این فرصت رفتارها را در جهت بهبود شرایط کار در آینده تغییر داد.
 -3-2چگونه همهگیري میتواند به برگزاري بهتر جلسات
عمومی منجر شود؟

برگزاری جلسات عمومی ،پایه و اساس دموکراسی مشارکتی مدرن
است.
اجرای بسیاری از اقدامات دولت بدون دریافت نظر شهروندان که شفاهأ
به مقامات گفته میشود ممکن نیست .بنابراین ،هنگامی که جمعکردن
مردم در اماکن عمومی خطرناک یا غیرممکن است چه اقدامی میتوان
انجام داد؟ دولتها چگونه باید اکنون و در آینده پاسخگو باشند؟
چه به دلیل بیماری همهگیر فعلی و دستورات مربوط به رعايت فاصله
گذاري اجتماعی و چه در زمان وقوع بالیای طبیعی که امکان تردد
خطرناک یا غیرممکن است ،دولتها فرصتی برای برگزاري جلسات
عمومی به صورت مجازي دارند .برای انجام این کار ،باید اتاقها و سالن
هاي جلسات بازطراحي شوند تا شرکت در جلسات عمومی برای بیشتر
شهروندان قابل دسترس باشد .ترکیبی از فناوری و طراحی ميتواند راه
را نشان دهد.
در دوران اخیر ،بسیاری از مشاغل و سازمانها با بهرهبرداری از فناوری
تعاملی ،هم چنان به فعاليتهاي خود ادامه دادهاند .در مقابل ،کسب
و کارهاي بخش عمومي معمو ًال به تعویق افتاده است .جلسات
برنامهریزی ،محدودهبندی و کمیتههاي قانونگذاری به حضور تعداد
بیشتری از افراد نسبت به آنچه مرکز کنترل بيماريها ) (CDCتوصيه
کرده است ،در اتاق جلسات نیاز دارند .در نتیجه ،اقدامات مهمی که باید
به محض ايمن بودن انجام گیرد به تأخیر میافتد (کارهایی از قبیل
پروژههای حمل و نقل ،مسکن جدید و تغییر در برنامه درسی مدارس)،
زیرا فرآیند اظهار نظر عمومی و صدور مصوبات نمیتوانند به موقع
انجام شوند.

همانطور که فرآیند آموزش در طول بحران کوويد از طریق مجازی
در حال اجرا است و د ه ها یا صدها نفر هم زمان از طريق تصاوير
ویدیویی به یکدیگر متصل هستند ،چرا نبايد از همین روش در فضاهای
جلسات شهری ،ایالتی و شهرداري استفاده شود تا بتوانند جلساتشان را
به طور مجازي برگزار کنند؟ استفاده از روشهای مجازی باعث میشود
جلسات عمومی فعلی ادامه یابد و همچنین پس از عبور از بحران کنونی
سالمتی ،امکان مشارکت در فعاليتهاي دولت محلی را افزایش دهد.
در ایاالت متحده امریکا همه ایاالت اجازه برگزاری جلسات به صورت
ویدیو کنفرانس ندارند ،اما این ممانعت در حال برداشته شدن است.
برخی ایالتها مانند کالیفرنیا ،ویرجینیا و تگزاس از قبل قوانینی داشته
اند که برگزاری جلسات دیجیتالی را امکانپذیر کرده بود .برخی دیگر،
مانند ماساچوست ،اخیراً در پاسخ به کوويد  19درهای مشاركت از راه
دور را باز كردند.
همچنین یک مجموعه مهارتهاي خاص برای طراحی و تولید جلسات
مجازی الزم است .بسیاری از نهادهای عمومی که در حال حاضر
مراحل کار خود را پخش میکنند ،دوربینهای ساده و غیر حرفهای را
در اتاقهای شورا یا سالنهای برگزاري جلسات قرار دادهاند .بسیاری از
اتاقهای جلسات دارای دوربینهایی با زاویه  360درجه هستند که روی
همه اعضای هیئت تصمیمگیرنده تمرکز دارند و بیشتر آنها تصويری
ثابت از شخصی که در حال صحبت است نیز پخش میکنند .اما تعداد
کمی از نهادهای عمومی هستند که از ابتدا تجهیزاتی برای گرفتن
تصویر از بهترین زوایا یا بهینهسازی صدابرداری به ویژه از شاهدان
عمومی ،طراحی کرد ه باشند.
ن های دولتی
با ايده گرفتن از طراحی استودیوهای پخش ،ساختما 
میتوانند به سرعت دیجیتالی شوند .به عنوان مثال ،به جای قرار دادن
ی تواند با
یک میز قرائت و يا تریبون در جلوي سکو برای مقامات ،میز م 
زاویه ای  120درجه از پانل قرار داشته باشد که این امر زاویه بهتری را
براي دوربین و تمرکز بر روي هر فرد و هم چنین تغییر زاویه دید فراهم
میآورد( .چگونگی قرار گرفتن میزبان برنامههای گفتگوي تلويزيوني
در رابطه با مهمانان).
عالوه بر این ،چراغهای شبکهاي نصب شده در سقف و میکروفون
های حساس میتوانند تصاویر را بهتر و واضحتر و صدا را با کیفیت باال
برای بینندگان پخش کنند .یک صفحه سبز در پشت پانل این امکان
را میسدهد که آرمها و گرافیکهای مختلف به سرعت و به راحتی بر
روي صفحه ،نمایش داده شوند.
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صفحه بزرگ نمایش ویدیویی در اتاق جلسات میتواند به بینندگان و
شرکتکنندگان غیر حضوری اجازه دهد تا نظرات خود را از راه دور و از
هر کجا که به اینترنت وصل شدهاند ،مطرح کنند .اعضای ارگانهای
حاکم نیز میتوانند در صورت عدم حضور در جلسه به صورت مجازي
روی صفحه نمايش دیده شوند.
اتخاذ این مدلهای جدید طراحی و فناوری برای اتاقهای کنفرانس
عمومی می تواند گامی به جلو  -و نه فقط در مواقع بحران -باشد.
در موارد عادی ،این امکانات به یک عضو نيمه وقت هیئت مدیره که
نمیتواند در همه جلسات شرکت کند اجازه خواهد داد تا در جلسات
حساس ،شرکت داشته باشد .کارکنانی که ممکن است قادر به انجام
سفرهای طوالنی برای شرکت در یک جلسه نباشند و يا وقت زيادي
برای رسیدن نوبت صحبتشان نداشته باشند ،میتوانند از محل کار یا
خانه جلسات را رصد کرده و هنگام رسيدن نوبتشان ،نظرات خود را بیان
کنند و یا دیدگاههای خود را به صورت پیام ارسال نمایند .به طور کلی،
این رویکرد دسترسی عموم به مسووالن را گستردهتر میکند .چه کسی
میتواند جنبههای مثبت این شیوه ارتباطی را نفی کند؟

 -4-2باز تعریف سالمتی در مواجهه با همهگیري

در دوره همهگیری کووید  19شرکتهای بزرگ معماری از جمله
شرکت گینسلر ،بهرهوری از قدرت طراحی برای ایجاد دنیای بهتر را
بهعنوان مأموریت خود تعیین کردهاند .مفهوم انعطافپذیری در قلب این
مأموریت قرار دارد ،بدين معنا که طراحی باید همواره در حال تکامل و
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سازگار و آماده برای یک دنیای درحال تغییر باشد.
همه فعاالن این رشته میدانند در مواجهه با بیماری هم ه گير ،این
اهداف تا چه اندازه ضروری و قدرتمند هستند .بحران کوويد  19باعث
شده است که تمام فعالیتهای ساختمانی پیرامون مفهوم سالمتی
تعریف شود و اهمیت انعطافپذیری دوباره بررسی شود .چگونه می
توان به شهرها ،مشاغل و جوامع کمک بیشتری کرد تا با بحرانهایی
مانند بحران فعلی سازگار و آماده شوند؟ چگونه میتوان با بهبود ایمنی،
سالمتی و تجربه همگانی ،دنیای بهتری ایجاد کرد؟
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOسالمتی را “وضعیت بهزیستی کامل
جسمی ،روحی و اجتماعی و نه صرف ًا عدم وجود بیماری یا ضعف”
تعریف میکند .این تعریف فراتر از به حداقلرساندن خطر با ارتقاء
وضعیت سالمتی در همه اشکال آن است.
در شرایط کنونی ،تأثیر فعالیت شرکتهای معماری و ساختمانی بر
سالمتی جوامع در سه مقیاس قابل طرح است:
سالمتی جهانی
تغییرات آب و هوایی بزرگترین عامل تأثیرگذار بر زندگی ساکنان زمین
است .تقریب ًا نیمی از گازهاي گلخانهای که در سال تولید و منتشر
میشود ،نتیجه فعالیتهای ساختمانسازی و بهرهبرداری از آنها است.
در گزارش «چالش آب و هوای شهرها» ( )GC3که در پاییز گذشته
( )2019از طرف شرکت گینسلر ،منتشر شد برنامههای مربوط به خنثی
سازي کربن در همه پروژههاي این شرکت برای یک دهه آینده توضیح
داده شد .این شرکت در سالهای اخیر ،گامهای بلندی در این راستا
برداشتهاست :به عنوان مثال ،سال گذشته با اجرای ساخت و سازها
بر اساس اهداف و برنامههای طراحی شده ،مانع ورود بیش از 16
میلیون تن دياکسيد کربن در سال به آتمسفر شده است  -معادل
حذف همیشگی  3.5میلیون اتومبیل از جادهها .با ادامه پیشرفت ها این
شرکت میتواند سهم قابلتوجهی در سالمت کل کره زمین و ساکنان
آن داشته باشد.
بحران کوويد  19اقتصاد جهانی را مختل و زندگی و وضعیت معیشت
مردم را تهدید کرده است .اما این ویروس مزیت هایی ناخواسته نیز با
خود به همراه داشته است .در طول اولین ماه از گسترش این ویروس
در کشور چین ،با اجرای برنامه قرنطینه و در نتیجه کاهش فعاليتهاي
اقتصادي و اجتماعی ،در شهرهای بزرگ این کشور آلودگی هوا به
شدت کاهش یافت .دادههای ماهوارهای از زمان شروع شیوع همه
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گيري ،کاهش چشمگير آلودگي در سراسر چین ،ایتالیا و کره جنوبی
را نشان میدهند .در شهرهایی مانند لسآنجلس که سیستم حرکت و
جابجایی وابسته به اتومبیل است نيز ،میزان تردد در جادهها و بزرگراهها
به طرز چشمگیری کاهش یافت.
حتی اگر این کاهش در انتشار گازهای کربن پس از دوران کرونا با
بازگشت افراد به محل کار ،مدرسه ،و مسافرت پایدار نماند و هوای
شهرها دوباره آلوه شود ،تأثیر محیطی کوتاهمدت که هم اکنون مشهود
است ،تأکیدي بر امکان برداشتن گامهاي مشخص و فوری برای بهبود
واقعی شرایط اقلیمی است.

هر چند توصیههای بهداشتی برای ماندن در خانه برای حفظ سالمتی
عمومی در دوران همه گیری کووید  19بوده ،اما از جنبههای دیگری
هم ،سالمت عمومی را ارتقا داده است .براساس اطالعات سازمان
بهداشت جهاني ،ساالنه  4.6میلیون نفر مستقیم ًا به دلیل آلودگی هوا
جان خود را از دست میدهند که با پایین آمدن میزان آلودگی از تعداد
آن کاسته شده است .بنابراین درسی که از این بیماری همهگیر آموخته
شد این است که در شهرهای متراکم با مراکز فعالیت چند منظوره که
در آن زندگی ،کار و تفريح همه به موازات هم اتفاق میافتد و با ایجاد
سطوح وسیع و مناسب برای پیادهروی که منجر به کاهش وابستگی به
استفاده از اتومبیل و در نتیجه کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي میشود،
میتوان جوامع محلی را تقویت و فرصت برای افزایش تعامالت
اجتماعی و تجربه گذران اوقات با خانواده را ایجاد و به زندگی اجتماعی
شکلی تازه داد.

تجربه خانهنشینی در دوران کرونا نشان داد که پیوندهای اجتماعی تا
چه اندازه در زندگی شهروندان مهم هستند ..پس به شهرها و فضاهای
عمومی چگونه باید توجه کنیم که بين نیاز به قرنطینه و انزوا و نیاز به
سالمتی اجتماعی تعادل برقرار شود؟
شهرها در حال حاضر و بیش از هر زمان دیگر میتوانند پیوندهای
اجتماعی بیشتری حتی در صورت لزوم فاصلهگذاري فیزیکی را تشویق
و تسهیل کنند که ممکن است به معنای ایجاد فضاهای عمومی در
مقیاسها و اندازههای مختلف برای تشویق تعامل اجتماعی بین افراد
یا گروههای کوچکتر باشد .سازگاری بسیار مهم است و محیط ساخته
شده میتواند تجربیات متنوعی را برای جمع کردن مردم به دور هم و
در عین حال ایمن نگهداشتن آنها فراهم کند.
توصیههای عمومی بهداشتی ماندن در خانه را توصيه ميکند در حالی
که بهزیستی عمومی در تعریفی کلیتر پيشنهاد ميکند برای سالمت
جسم و روان ،با همسایگان و دیگر افراد جامعه در ارتباط باشیم .حتی
در جریان بحران فعلی ،مردم هنوز هم احتیاج دارند برای تأمین مایحتاج
اصلی زندگی از خانه خارج شوند .در چنین شرایطی فضاهای سبز
شهری که مزیتهای اثبات شده زیادی برای ایجادآرامش روحی و
تقویت عواطف دارند و هم زمان در بهبود کیفیت هوا و آسایش دمای
محیط نقش دارند ،بهترین فضا براي استفاده تمامی طبقات جمعیت
محسوب میشوند و افراد میتوانند ضمن استفاده از مزایای برشمرده،
فاصلهگذاري معقول را نیز حفظ کنند.
دسترسی آسان به این فضاها از طریق پیادهروی و دوچرخهسواری
میتواند ضمن تقویت جامعه ،میزان انتشار گازها را نیز مهار کند .عالوه
بر این ،در جوامع بههم پیوسته ،افراد مسن یا منزوی در مواقع بحران در
چنین فضاهایی آسیبپذیری کمتری خواهند داشت.

سالمتی اجتماعی
در نیم قرن اخیر ،نسبت جمعیت شهری در همه جوامع افزایش
چشمگیری یافته و به تبع آن بر حجم ساخت و سازهای مسکونی
ن ها پوششی برای تعامل
و غیرمسکونی افزوده شده است .ساختما 
اجتماعی ما هستند و تحقیقات نشان میدهند که چگونه محیط ساخته
شده میتواند جامعه را تشویق به تعامل یا از آن دلسرد کند .از طرفی
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ی ناپذیر از سالمت اجتماعی است .در
ثبات اقتصادی بخشی جدای 
جریان بحران کنونی ،واردات و صادرات کاال چالشبرانگیز شده است،
این موضوع یادآور آن است که منابع و محصوالت موجود در منطقه
میتوانند زنجیره تأمین مطمئنتری را ارائه دهند ،اقتصادهای محلی را
تقویت کنند و ردپای کربن ساختمانها را با به حداقلرساندن فاصله
حمل و نقل حفظ کنند.

نوید لذت لمسی را منتقلکنند و گرايش به ايجاد ردپای کربن کمتری
دارند .از این بحران میتوان آموخت که باید سالمتی افراد را در همه
مقیاسها بهبود ببخشيد .از تقویت تجربه فضاهای عمومی تا ایجاد
فضای داخلی برای ارتقاء سالمت ،تا تقویت زنجیرههای تأمين عرضه
داخلی .اما مهار انتشار کربن مهمترین چالش است .زمین محل سکونت
یک جامعه بههم پیوسته است که بر سالمتی همه تأثیر میگذارد.

سالمتي شخصی
براساس اطالعات سازمان حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده
امریکا ،مردم به طور متوسط  ٪90از وقت خود را در داخل فضای بسته
میگذرانند (و در بحران فعلی حتی بیشتر از آن) .طی دو دهه گذشته،
شواهد علمی به طور فزایندهای نشان دادهاند که ساختمانها چگونه بر
سالمتی و آسايش تأثیر میگذارند .طراحی مناسب میتواند بروز بیماری
را کاهش دهد ،عالئم بیماری را برطرف کرده و عملکردهای روحی،
چشمانداز و روحیه را بهبود بخشد و در نتیجه سالمت و آسايش به
طرز چشمگیری بهبود پيدا کند .ساختمانهایی که باعث ارتقاء سالمتی
می شوند برای آسايش شخصی بسیار مهم هستند .کیفیت هوا در
داخل ،از مبادله هوای باالتر در خارج تا نقاط رطوبتدهي و رطوبت
زدایی ،به ویژه در محیطهای متراکم و شهری پراهمیت میشود.

 -5-2چگونه در دنیای مجازی فرهنگسازي کنيم

به عنوان مثال ،ساختمان  ،One Museum Placeیک ساختمان
اداری است که توسط  Hinesمديريت میشود و دفتر شرکت گنسلر
در شانگهاي را در خود جای داده است .این ساختمان اولین پروژه
تجاری است که توانسته است پیشگواهي  RESET Airرا دریافت
کند (یک سیستم کنترل و نظارت دائم کیفیت هوای داخلی و در زمان
واقعی) .این قبیل پروژه با اطمینان از آسایش در طول سال و هوای
سالم داخلی ،استانداردهای جدیدی را برای چین تعیین میکند.
در سالهای اخیر ،صنعت طراحی بر روی تأثیرات بهداشتی مواد تشکی 
ل
دهنده مصالح متمرکز شده است ،اما امروز باید به همان اندازه ،به تأثیر
تماس بهداشتی با مصالح متمرکز شد .در بحران اخیر اطالعات زیادی
از خطرات لمس اجزای فضاهای عمومی توسط افراد که موجب انتشار
ویروسها میشود بهدست آمده است .بنابراین باید طرح هایی در نظر
گرفته شود که هیچ کس نگران آن نباشد که باز کردن درب میتواند
خطری برای سالمتی باشد .کلیه اماکن عمومی میتوانند به گونهای
طراحی شود که مردم بتوانند از لمس سطوح و وسایل به طور کامل
جلوگیری کنند .در عین حال ،مواد طبیعی می توانند به صورتي بصری
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با توجه به اینکه کوويد  19باعث شده است جهان در طراحی محل کار
عمومی تجدید نظر کند ،در فضای کسب و کار نیز بر فرهنگ کاری
یک شرکت تغییرات فلسفی و عاطفی به وجود میآورد.
طبق نظرسنجيهاي  Glassdoorدر چند کشور در سال 75 ، 2019
درصد از کارکنان قبل از درخواست براي استخدام ،به فرهنگ یک
شرکت توجه زیادی میکنند .و  56درصد دیگر گفتهاند كه فرهنگ
مهمتر از حقالزحمه است .محیط کار برای ایجاد فرهنگ ضروری
است زيرا مکانی برای ايجاد ارتباطات ،اعتماد ،تعليم ،پرورش تیم ،ایجاد
رفاقت و به اشتراکگذاری دانش است.
اکنون ،در بحبوحه همهگیري کوويد  ،19که بیشتر کارکنان دورکار شده
و يکديگر را بهصورت مجازي مالقات ميکنند ،فرهنگ شرکت نیاز به
عشق و توجه خاصی دارد.

طراحی براي هماهنگی با دنیای در حال تغییر
 -6-2دورکاري فرصتی برای آزمایش و یادگیری ارائه
میدهد

کوويد  19زندگی بشر را مختل کرده است .انجام کار از خانه یک واقعه
ناگهانی است .کسانی که به طور روزمره در دفتر یا فضاي مشترک کار
میکردند اغلب کار خود را از خانه شروع انجام می دهند .اکنون بحث
سالمتی در محل کار به موضوع چگونه مجازي کار کرده و آن را کارآمد
کنيم ،تغییر یافته است.
در نظرسنجیهایی که از کارکنان دفتری در ایاالت متحده امریکا انجام
شده مشاهده ميشود که بیشتر کارکنان ،کار در فضای اداری با طراحی
مناسب را به کار از خانه ترجیح میدهند .مکان مهم است .بنابراین ،باید
بهترین روشی را که باعث ایجاد انگیزه برای انجام کار مؤثر در محل
شرکت میشود ،به کار گرفت و یک مکان کار عالی در خانه ایجاد کرد.
عوامل موثر در شيوه کار:
آخرین تحقیقات شرکت گنسلر در مورد محل کار نشان داده است که
کارکنان در شرکتهایی با  100نفر یا بیشتر 14 ،درصد از وقت خود را
صرف همکاری مجازي میکنند .این رقم در شرایط فعلی در حال تغییر
است .کار از خانه نیاز به یک شیوه کاری و شرایط جدید دارد که بتواند
رابطه با مشتريان ،همکاري مجازي با تيمهاي کاري و برقراري ارتباط
با همکاران را متعادل کند و زماني را هم براي کار انفرادی اختصاص
دهد .با توجه به تعطيلي مدارس و مهدهاي کودک و حضور فرزندان در
خانه ،فشار مضاعفي به والدين وارد ميشود که ممکن است منجر به
ساعات طوالنی یا نامنظم کاری شود تا مسئولیتها را به طرز متعادلی
برقرار کنند.
مکان کار مهم است:
برای کار در خانه بهتر است محلی انتخاب شود که بتوان به راحتی در
آن فعالیت کرد و تمرکز روی کار ممکن باشد .در حالت ایدهآل ،محل
کار جدید بايد بخشي از خانه باشد که براي دوران دورکاري (یا حداقل
برای بیشتر روزهای کاری) اجبار به تغيير مداوم آن نباشد .ممکن

است برخی از افراد یک اتاق کار و يا استودیو در منزل داشته باشند که
میتواند یک فضای کاری اختصاصی باشد .اما این شرایط برای همه
مهیا نیست و ممکن است افراد نیاز به خالقیت بیشتر برای استفاده از
فضاهای متنوع اطراف خانه داشته باشند .بهتر است برخورداری از یک
فضای کاری کام ً
ال خصوصی ضروری احساس نشود.
در نظرسنجی از نوع محل کار مطلوب دفتری در ایاالت متحده امریکا
در سال  2020نشان داده شد که از دید کارکنان ،محیط دفاتر باز که
دارای فضای خصوصی کافی برای انجام فعالیتهای فردی هستند یا
در صورت لزوم فضایی برای مالقات تیمهای کوچکتر دارند دارای
بهترین عملکرد هستند .به همین ترتیب ،باز بودن فضای کار در خانه
میتواند مؤثر باشد .به عنوان مثال میتوان بیشتر اوقات در یک فضای
آزاد کار کرد و هم زمان بچهها را زیر نظر داشت .اما ایدهآل اين است
که برای شرکت در یک جلسه مهم مجازی گزینهای برای رفتن به
یک فضای خصوصی و بستن درها وجود داشته باشد یا محل ارتباط
ویدیو کنفرانس در فضای مشترک خانوادگی از اعضای خانواده فاصله
داشته باشد.
مبلمان ارگونومیک تأثیرگذار است:
براساس تحقیقات مربوط به محل کار ،فعالیت افراد در صورت داشتن
ميز کار و صندلی در ارتفاع ارگونومیک مناسب ،موثرتراست .الزم نیست
که میز و صندلی استاندارد باشد .ممکن است هر وسیله مناسبی که در
خانه وجود دارد انتخاب شود .برخی یک چهارپايه بلند استفاده میکنند تا
در طول روز به راحتی وضعيت خود را از نشستن به ایستادن تغییر دهند.
عالوه بر لپتاپ ،مانیتور مناسب وسیله ایدهآل بعدی است ،اما بسیاری
از افراد میتوانند از تلویزیون به عنوان یک مانیتور بزرگ استفاده کنند.
براي مشخص کردن محل کار در خانه باید خالق بود ،اما مکانی باید
انتخاب شود که به بقیه خانواده نشان دهد این محل کار است و نباید
مزاحمت زيادي در زمان انجام کار شرکتي ،در آن ايجاد شود.

مدیریت سر و صدا:
در طول روز ،بسیاری از افراد بین تنها کارکردن و نیاز به همکاری
مشارکتی در حرکتاند .در مکان انتخاب شده باید بتوان با تلفن صحبت
کرد و یا به صورت مجازي با دیگر کارکنان همکاری کرد بدون اینکه
عمأل مزاحم خانواده شد .تحقیقات نشان داده است که استراق سمع
مکالمه تلفنی یک طرفه میتواند بیش از استراق سمع مکالمه دو طرفه
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باعث بروز اختالل شود .محققان میگویند استراق سمع باعث ایجاد
یک تأثير غیر ارادی «نیاز به شنیدن» میشود که وقتی شنونده فقط
میتواند یک طرف مکالمه را بشنود ،مانند تلفنهای همراه ،فهميدن آن
را بسیار دشوار کرده و باعث حواس پرتي ميشود.
اگر فضای کار همان فضايي است که همسر و فرزندان در آن حضور
دارند ،الزم است در هنگام پیوستن به جلسات مجازی از هدست/گوشی
استفاده شود .میباید از قبل برای مدیریت سر و صدا در خانه برنامه
ریزی شود تا از بروز اختالل جلوگیری به عمل آید.
ایجاد تنوع:
بسیاری از دادهها حاکی از تأیید نظریه بیشتر موثر بودن کار در فضاهای
مختلف است .این امر میتواند در مورد کار در خانه نیز صدق کند .یک
فضای کاری اصلی را در خانه انتخاب کنید ،اما پويایی کار را حفظ کنید.
برای تماس تلفنی روي مبل و يا در پیشخوان آشپزخانه بنشینید ،به
برخی از ایمیلها در بالکن پاسخ دهید .تحرک در محیط شما را فعالتر
و درگیرتر نگه میدارد.
آزمایش:
کشف روشهای جدید برای همکاری مجازي مفید است .به عنوان
مثال در یک جلسه مجازی گروه شرکت کننده تصمیم گرفتند از صفحه
نمایش سبز استفاده کنند تا اساليدهايي در پشت مجریها به نمایش
گذاشته شود و در طول جلسه روی صفحه بماند و مخاطبين بيشتر
درگیر شوند .علیرغم این که همه شرکتکنندگان از خانه کار میکردند،
اين ایده امکان جمع شدن نظر همه شرکتکنندگان رافراهم کرد و
همه در جهت یک پروژه مشترک قرار گرفتند.
سیستمهای عمل مشترک را جستجو کنید و برنامههای جدید نرم -
افزاری که نوع اشتراک مجازی و کار گروهی مشابه آنچه در دفتر انجام
میدادید را انجام میدهند ،آزمایش کنید .دورههای دورکاري میتواند
فرصتی برای کشف راههای تازه کار در کنار ابزارهای جدید سازمانی و
ارتباطی برای افزایش بهرهوری فراهم کند – اینها درسهایی است
که میآموزیم و در نهایت میتوانیم بعداً با خود به محیط کار شرکتی
برگردانیم.
استراحت کنید:
همانگونه که قبأل در محل کار شرکت عمل مي کرديد ،هنگام
دورکاري نيز استراحت و حرکت کنيد یا تنظیمات کاري را تغییر دهید
تا انگیزه خود را حفظ کنید .شرکتهای نوآور دسترسی بیشتری به
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انواع فضاهای کار ،چه در داخل و چه خارج از دفتر ،دارند .با گرم شدن
هوا ،امکان کار روی بالکنها یا پشت بام را در نظر داشته باشید ،یا به
سادگی در کنار یک پنجره با منظره کار کنید (فقط بهیاد داشته باشید
که فاصلهگذاري اجتماعی را رعايت کنيد و از مناطق عمومی در فضای
باز در هنگام تهدید شیوع ويروس کرونا خودداری کنید) .درست مانند
دفتر ،نور طبیعی ،اشراف به منظره بیرون و هوای تازه میتواند به بهره
وری کمک کند.
ارتباط داشته باشید:
کارکردن از خانه میتواند افراد را به انزوا بکشاند به خصوص اگر تنها
زندگی کنند .راههایی برای ارتباط با همکاران خود پیدا کنید و بخشی از
جامعه شرکت خود باشید .میتوان با استفاده از یک نرمافزار کنفرانس
ویدئویی ،یک دورهمي مجازی را راهاندازی کرد و درباره يک موضوع
عمومی گپ زد ،عکسها را به اشتراک گذاشت و با همکاران در ارتباط
بود .روشهای خالقانهای برای حفظ ارتباط پیدا کنید و بهترین روش
های دورکاري را به اشتراک بگذارید .برای کارکنان مهم است حس
کنند با فرهنگ و رسالت شرکت خود در ارتباط هستند حتي اگر به
صورت فيزيکي در محل کار خود نباشند .ارتباط گروهي را با حضور
و غياب مستمر و منظم و با استفاده از امکانات ويديويي جهت تعامل
چهره به چهره تقویت کنید .همچنین میتوانید جلسات گروهی را ضبط
کنید تا کسانی که نمیتوانند به جمع شما ملحق شوند بتوانند همچنان
مکالمه را دنبال کنند.
در پایان وقت کار ،ارتباط را قطع کنید:
استراحت و فاصلهگرفتن از فناوري برای عملکرد بهينه بسیار مهم است.
اکنون که افراد به مراتب بیشتر وقت خود را صرف همکاری مجازي
میکنند ،قطع ارتباط و تأمل نیز مه م است .اختصاص فرصت هایی
بدون استفاده از فناوري ،زماني براي پيادهروي یا در صورت امکان
برنامههای کاري آفالین .حتی اگر تمام ارتباطات کاری در طول روز کار
آنالین باشد ،در پایان روز لپتاپ خود را خاموش کنيد .همین موضوع
در مورد جریان مداوم اخبار کوويد  19نیز صدق میکند .برای جلوگیری
از فرسودگی و استرس ،نفس عمیق بکشید و از نظر روانی مغزتان را
خاموش کنید تا دچار فرسودگی نشوید.
ایدههای جدید از ضرورت حاصل ميشوند .دورکاري میتواند فرصتی
برای یافتن راههای جدید برای کار خالقانه و ارتباط با مشتریان و
همچنین با دیگر همکاران باشد .دورکاري روشهای جدیدی برای کار
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ایجاد خواهد کرد که با بازگشت به محیط کار فیزیکی در شرکتها،
فضای کاري را تغییر خواهد داد .همه ما در این اوضاع جديد غافلگير
شدهايم و بنابراین بايد آزمون و خطا کرده و با یکدیگر در ارتباط باشیم
و نکات فناوری ،ایدههای هوشمندانه براي تنظیم فضای کار و درس
آموخته هایمان را به اشتراک بگذاریم.
این موضوع بحثی مداوم است و افراد می توانند آنچه را که شدني و يا
نشدني است و آنچه را که آموختهاند به اشتراک بگذارند.

 -3آثار همه گیری کوید  19بر شرایط اقلیمی
 -1-3آیا راهی برای جلوگیری از تغییر اقلیم وجود خواهد
داشت؟

بحرانها هيچ وقت از قبل اعالم نميشوند .در عوض ،آنها به طور غی ر
منتظره و بدون هشدار از راه میرسند .همهگیري کوويد  19در مدت
چند هفته از یک بيماري محدود به يک سونامی ضرر و زيان تبديل
شد .تا امروز ،تأثیرات انسانی آن گريبانگير جان صدها هزار نفر با تأثیر
اقتصادی حدود  22تریلیون دالر تخمین زده شده است .عوارض این
بیماری بر جان انسان و تاثیر اقتصادی فراتر از درک است .جهان ديگر
هرگز مثل گذشته نخواهد بود.
درسی که از طریق این طوفان آموختهایم این است که زمان اهمیت
دارد .مناطقي که سریعتر به شیوع همهگيري با وضع قرنطینهها ،فاصله
گذاري اجتماعي و دستور بستن اماکن واکنش نشان دادند ،انعطاف
پذيري بیشتری نشان داده که منجر به ایجاد منحنی رشد کمتر و مهار

بهتر موارد همهگيري شدند .اما چه ميشد اگر از شش ماه و يا حتي
يک سال قبل از پيدايش همهگيري اطالعداشتيم؟برای آمادهشدن چه
کار میکردیم؟ اگر این فرصت اوليه را داشتیم ،قبل از هر چیز ،از منابع
عظیمي برای یافتن واکسن و روشهای درمانی مؤثر برای معالجه افراد
آلوده استفاده ميکرديم .ثانی ًا به مردم و سازمانها هشدار میدادیم
كه مواد غذایی ،دارو ،تجهيزات محافظت شخصي ،ونتیالتورها و سایر
موارد مورد نیاز خود را ذخیره كنند .سوم اين که استراتژیهای عملیات
مدیریت اضطراری را با مشارکت جامعه کسب و کار در مورد چگونگی
اعمال مرحله قرنطينه مناسب به همراه یک استراتژی اساسی اقتصادی
تدوین ميکرديم.
در حالی که هیچ هشداری پیش از این در مورد بحران کوويد 19
نداشتهايم ،اما هشدار درباره بحران آب و هوا را دریافت کردهایم .تأثیر
 22تریلیون دالری همهگیري کوويد  19احتما ًال با تغییرات آب و هوایی
همخوانی دارد و حتی از آن پیشی میگیرد .این امر تنها درصورتی
قابل پيشگيري است که واکسنها ،روشهای درمانی و استراتژیهای
تجاری را برای «صافکردن منحنی» افزايش سطح دریا و گرمشدن
شهرها ایجاد کنیم .ما در واقع اخطار را به موقع دریافت کرده بوديم،
يعني  50سال پيش.
به تازگي پنجاهمين سالگرد “روز زمین» را جشن گرفتیم .پنجاه سال
پیش ،فراخواني براي اقدام درمورد اتفاقاتی که برای هوا ،آب و زمین
میافتاد که به انسانها آسیب میرساند ،منتشر شد :در صورت عدم
کنترل ،سیاره ما به مکانی دشوار برای زندگی در آینده تبدیل خواهد شد.
در سال  ،1970به نظر ميرسيد که تا سال  2020به اندازه کافی فرصت
هست ،و مطمئن ًا سال  2050فراتر از طول عمر مورد انتظار جوانان
هیپی متعصبی بود که در اولین مراسم «روز زمین» راهپیمایی کردند
و در مورد طوفانی که در آینده رخ میدهد هشدار دادند .اما اينک تا
سال  2050تنها  30سال باقیمانده است و قطعأ عواقب شدید ناشی از
تغییرات آب و هوايي تا آن زمان محسوس خواهد بود.
احتمال بروز سیالبهای ساحلی ،گرمشدن شهرها در نیمکره جنوبی،
طوفان های بزرگ به اندازه  ،خشکسالیهاي عظيم و همه اثرات زیست
محیطی ،جانورشناسی ،بهداشت و سالمت انسان واثرات اقتصادي به
واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شدهاند .روندهاي حاضر و احتمالي مطالعه
شده است .همه دماها ثبت شدهاند ،و بهصورتي واضح میتوانیم ذوب
شدن یخ را مشاهده کنیم .امروز شاهد سفيد شدن صخرههای مرجانی
بزرگ که در اثر آفتاب گرم میشوند هستيم که اتفاقی نادر است و در
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طراحی براي هماهنگی با دنیای در حال تغییر
حال تبدیلشدن به یک رویداد ساالنه است .پیش بینی می شود که
بیماری همهگیر کوويد  19در  6تا  18ماه آینده به دلیل تمرکز فوقالعاده
صدها پزشک و دانشمند خستگیناپذیر و کار بر روی روشهای درمانی
و تهيه واکسن پایان خواهد يافت .اين فعاليتها میلیاردها دالر هزینه
خواهد داشت ،اما هيچ هزینهای برای نجات جان بشريت زياد نیست.
آیا جهان میتواند یک تجربه دیگر کوويد  19را تحمل کند؟ اگر همه
گیری دیگری آغاز شود ،جهان همه تالش خود را خواهد کرد تا واکنش
سريع نشان دهد و همه اقدامات صحیح را به کار ببندد .نباید منتظر بود
تا پاسخگويي به بحران ،از کنترل خارج شود ،باید از عمل دریغ نکرده و
سریع اقدام کرد .متأسفانه ،بحران آب و هوا یک بیماری همهگیر نیست
که بتوان با واکسني آن را درمان کرد ،و به محض اينکه جدیترین اثر
خود را نشان دهد ،اين اثرات افزایش یافته و باعث انتشار سريعي خواهد
شد که ديگر فرصتي براي درمان آن نخواهد بود .هزینه  22تریلیون
دالری برآورد شده برای مبارزه با این بیماری همهگیر وحشتناک است،
اما تصور کنید که این سطح از تأثیرات تبدیل به یک هزینه ساالنه
شود .برخالف عدم قطعیت در وقوع همهگیري بعدی ،در تغییر مخرب
اوضاع جوي یقین وجود دارد .صدها شبیه سازی رایانهای ،مطالعات و
نظریه های هزاران دانشمند و مدارک بيشماري از شواهد فیزیکی این
موضوع را تأیید میکند.
مزیت امروز این است که برای مقابله با آثار تغییرات اقلیمی زمان در
اختيار داریم .در رابطه با تغييرات جوي ،میتوان از هم اکنون اقدام کرد
و راهکارهایی را برای کاهش سرعت گرمشدن کره زمین به کار گرفت.
میتوان روشهای افزایش ایمنی طبیعی زمین را با کاشت درختان و
سایر مواد طبیعی ترکیب کننده کربن را یافت .میتوان ساختمانها،
اتومبیلها ،کارخانهها و مزارع را بهنحوی تغییر داد که با شرایط اقلیمی
سازگار باشد .همه این موارد ممکن و دست یافتنی است.
در این رابطه شرکتهای بزرگ معماری جهان طرحهای سازگار با
طبیعت را بهاجرا درآوردهاند .از جمله این شرکتها ،میتوان از شرکت
گنسلر نام برد .گنسلر یکی از بزرگترین شرکتهای معماری و طراحی
جهان است که از هماينک به تغییرات آب و هوایی آينده اعتقاد دارد.
این شرکت براي حدود  5000مشتری در سراسر جهان ،هر ساله بیش
از  1.5میلیارد فوت مربع پروژه طراحی میکند .همانطور که در ارزیابی
تابآوری ساالنه پرتفوی شرکت تحت عنوان Impact by Design
ذکر شده است ،وقتی شرکتي در این مقیاس تغییراتی ایجاد میکند،
اثرات آن در سایر بخشها احساس میشود.
این شرکت با استفاده از جدیدترین حسگرها و فناوریهاي هوشمند،
در کنار استفاده از سیستمها و مصالح نوآورانه ،توانسته است با حرکتي
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واقعی و معنادار به تعادل شرایط آب و هوایی کمک کند .گنسلر در
نظر دارد برای همه پروژهها از مواد کربنسازگار استفاده کند ،این امر اثر
موجی دارد و بدين ترتيب میتواند روش کار سازندگان و فروشندگان
را در تجارت و توسعه امالک و مستغالت تغییر دهد .شرایط اقلیمی
جهان تغییر کرده است و به چيزي بيش از واکنش سريع نياز دارد.
اوضاع کنونی نشان داده است که زمان و آنچه که به عنوان آینده از آن
یاد ميشود همين اآلن است .در پاییز گذشته  ،شرکت گنسلر مقالهای
تحت عنوان مسئولیت سازندگان نسبت به جوامع شهری و صنعت را با
ایده حذف تمام گازهای گلخانهای مرتبط با محیط ساخته شده 20 ،سال
پیش از زمان تعیین شده در معاهده پاريس منتشر کرد .هدف این مقاله
طرح این تفکر بود که بايد امروز خود را برای آیندهاي که قرار است
برسد آماده کنیم .زمان همه چیز است .یک رویداد بزرگ این توانایی را
دارد که زمان را به یک لحظه خاص تبديل کند .آن لحظه اکنون است
و اکنون زمان آن است که به طور جدی در این مورد از تغییرات آب و
هوایی پیشی گرفت.

 -2-3در دوران بحران سالمتی چه تغییرات مثبتی را در
وضعیت آب و هوا حس میکنیم؟

برخي از مردم منظره چشمگیر کوههاي هیمالیا که روی دهکدهها
و شهرهای سراسر پنجاب هندوستان سايه افکند ه است را ديدهاند.
قلههای باشکوهي که چند دهه به دلیل وجود یک دود غلیظ که همیشه
منطقه را میپوشاند قابل ديد نبودند.
این تغییر شگرف در بهبود کیفیت هوا در هند  -و همچنین بهبود آب
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و هوا در شهرهای سراسر جهان – در نتیجه اعمال قرنطينه و تعطیلی
کسب و کارها در دوران همه گیری کوويد  19رخ داده است .ترافیک
خیابانی و هوایی تقریب ًا متوقف شده است .فعالیت در فروشگاهها و بازارها
راکد است و گردشگران در خانه ماندهاند .توقف فعالیتها و ترددها تأثیر
مثبتی بر محیط زیست گذاشته ،هرچند این امر به شدت روی اقتصاد
تأثیر منفی داشته است .اما این تغییرات مثبت کوتاهمدت است و با
شروع مجدد فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي در جهان ،وضعیت به شکل
سابق برخواهد گشت .بنابراین باید بدانیم از شرابط متفاوتی که امروز
شاهد آن هستيم چه نکاتی را ميتوانيم بياموزيم؟
حداقل اين که کاهش تولید گازهای گلخانهای و احیای زیستگاههای
طبیعی ممکن است نشانگر شروعي تازه باشد  -یک فراخوان واضح
برای اقدام در مورد بحران آب و هوا.
• آنچه از وضعیت کنونی می توان آموخت
مجمع جهانی اقتصاد پیشبینی کرده است که به دلیل همهگیری کوويد
 19ممکن است جهان بیشترین میزان کاهش انتشار کربن از زمان
جنگ جهانی دوم تا امروز را شاهد باشد .در ماه آوریل ،ناسا از کاهش
 30درصدی آلودگی هوا در منطقه شمال شرقی ایاالت متحده امريكا
فقط در طی چند هفته خبر داد .با این حال ،هرچند تولید گازهای
گلخانهای در طول همهگيري کوويد  19شاهد کاهش کلی بوده ،اما اين
بهبود کیفیت در همه نقاط يکسان نبوده است .کاهش تولید گازهای
گلخانهای به کاهش سرعت در تمام فعالیتها (از جمله اقتصاد) و در
برخی موارد قطع کامل فعالیت (به عنوان مثال سفرهای هوایی و حمل
و نقل) ،نسبت داده میشود .با این وجود شواهد همچنان حاکی از وجود
آلودگیها است .آلودگی در واقع برای مدت طوالنی باقی میماند .دی
اکسید کربن (یک آالینده بدنام) ،حدود  100سال در جو سیاره زمین
ماندگاري دارد .در حالی که هرگونه کاهش در تولید گازهای گلخانهای
خبري خوش است ،اما آنچه که باید به دنبال آن باشیم یک راهحل
کوتاهمدت نیست .درس مهم و دلگرمکنندهای که میتوانیم از بحران
کوويد  19بیاموزیم این است که باالخره باید از جایی شروع کنیم و
همه تالشها موثر محسوب میشوند .و خبر خوب این است که ما هنوز
میتوانیم برخی از آالیندهها را که سریع تر نابود میشوند کنترل کنیم،
و بهعنوان بخشی از یک برنامه بلندمدت ،میتوانيم از آاليندههايی با
اثرات طوالنی مدتتر فاصله بگیریم.
• نقش محیط ساخته شده
پاسخ جمعی به کوويد  19سطحي از انعطافپذیری و میزان تعهدي که
قادر به انجام آن هستیم را نشان داده است .بنابراین ،فعاالن رشتههای

مختلف اقتصادی در حال حاضر چه اقداماتی را میتوانند انجام دهند؟
به عنوان مثال نقش صنعت ساختمان سازی در بهبود کیفیت آب و هوا
چیست؟
بنا بر اطالعات مندرج در نشريه معماری  ،2030ساختمانها مسئولیت
تولید حدود  40درصد از گازهای گلخانهای جهانی را بر عهده دارند.
این میزان ناشی از فعالیتهای دوران «ساخت» و «بهره برداری»
است .برخی شرکتهای بزرگ ساختمانی مطالعات مبسوطی در زمینه
چگونگی حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا انجام
دادهاند که نتایج آن میتواند در دوران بحران سالمتی مورد استفاده
قرار گیرد .از جمله این مطالعات تهیه گزارش«تأثیر طراحی معماری»
توسط شرکت گنسلر در سال  ۲۰۲۰است .این گزارش مجموعهای
از استراتژیهای انعطافپذیر را مطرح میکند که معماران و طراحان
میتوانند با استفاده از آنها تاثیرات مثبتی در حفظ محیط زیست بهوجود
آورند .مانند استراتژیهای استفاده مجدد ،اندازه و شکل ،مصالح ،انرژی
و آب .تمرکز روی مواد و انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است .اگر
بتوانیم انرژی صرف شده در تولید مصالح برای ساختمان را به حداقل
ت در استفاده از مصالح محلی  -میتوانیم میزان تولید
برسانیم -با اولوی 
کربن ساختمان را کاهش دهیم .همین نتیجه را میتوان با کاهش
انرژی مصرفی ساختمان ها در زمان بهرهبرداری به دست آورد ،بهعنوان
مثال با ایجاد ساختمانهایی با کارایی باال که از فتوولتائیک و سایر منابع
تجدیدپذیر انرژی بهره میبرند.
• استفاده از شرایط بحرانی به عنوان یک عامل سرعت دهنده در ایجاد
تغییرات مثبت
در مواقع عادی ،معماران و طراحان برای تأثیرگذاری بر مسیری که
این صنعت در پیش رو دارد و هم چنین به چالشکشیدن رویکردهای
معمول تجارت مسئولیت بزرگی بر عهده دارند تا بتوانند میزان تولید
گازهای گلخانهای توسط ساختمانها را کاهش دهند.
در دوران بحران همهگیری ،شاهد کاهش تولید گازهای گلخانهای در
نتیجه محدودیت فعالیتهای اقتصادی هستیم .بنابراین طرح سؤاالت
ش هایی که با آنها روبرو هستیم ،اهمیت ویژهای
و شناسایی چال 
یافته است .معادله ساده است .هنگامی که منابع آلودگی را به حداقل
میرسانیم قادر خواهيم بود دوباره کنترل اوضاع را در دست بگيريم .در
این دوران بهبود هوا و آب که همه آن را تنفس میکنند و مینوشند،
تقریب ًا در زمان کوتاهی محسوس شده است .این تغییرات از مزایای
بارز جايگزيني سوختهاي فسيلي با منابع انرژی پاک است .اگر اکنون
اقدامات فوری را انجام دهیم ،در بلندمدت از مزایای بيشتري بهره
خواهیم برد.
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گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  155نشریه با عناوین زیر منتشر

 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373

کرده است:

 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی

 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371

(زمستان )1373

 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371

 -30بازیافت آب  -تصفیه پساب صنایع لبنی (بهار )1374

 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371

 -31شهر سالم  -صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست

 -4جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن (زمستان )1371

(بهار )1374

 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371

 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374

 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372

 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374

 -7مهار آب با آب (بهار )1372

 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و

 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372

پاکسازی محیط (پائیز )1374

 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372

 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374

 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379

 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته

 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز  -تجربیات کشورهای مختلف (تابستان

(زمستان )1375

)1372

 -37بهینهسازی آموزش عالی  -نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان

 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372

(زمستان )1375

 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز )1372

 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376

 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در مناطق

 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376

زلزلهخیز (پائیز )1372

 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377

 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان )1372

 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377

 -16انرژی دریاها (زمستان )1372

 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378

 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373

 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378

 -18انرژی باد (بهار )1373

 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان

 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373

)1378

 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373

 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ

 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید

ایران و اسالم (زمستان )1378

(تابستان )1373

 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379

 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373

 -47فضاهای باز اداری  -مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379

 -23شهر سالم  -کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان

 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379

)1373

 -49فضای باز اداری  -استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات

 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت

و اتصاالت (زمستان )1379

(تابستان )1373

 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380

 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )137

 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:

  -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373

محیط روشنایی (پاییز )1380

 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373

 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای
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صوتی و حرارتی (پاییز )1380

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

 -53منظر سازی  -جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380

 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها

 -54منظرسازی  -جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380

 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه (بخش سوم .زمستان )1384

 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:

(تابستان )1385

سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381

 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381

 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG،  LPG، LNGزمستان )1385

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی امنیت و تجارت بی سیم

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

(تابستان )13829

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی  (بهار )1383

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)

 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

(تابستان )1387

(تابستان )1383

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی  (پائیز )1383

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -104بام سبز (پائیز )1387

)1383

 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388

 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383

 -107بحران جهانی و چشمانداز آینده (تابستان )1388

 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384

 -109نانوفناوری ایمن (فرصتها و چالشها) (تابستان )1388

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)
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 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)

)1391

 -112بندر خشک (پائیز )1388

 -134معرفی پاككنندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست بخش سوم

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقهای (پائیز )1388

(تابستان)1391

 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388

 -135شهر فرودگاهی بستری مناسب برای توسعه صنایع دستی (تابستان )1391

 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفاظت كاتدیك ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389

 -136خطاهای انسانی؟ حوادث سازمانی! (پاییز )1391

 -116بیوگاز ثروتی نهفته در پسماندها (بهار )1389

 -137سیر تحول برنامهریزی اقتصاد فضایی (پاییز )1391

 -117اكوهتل حركتی جهانی به سوی گردشگردی پایدار (تابستان )1389

 -138نقش دالر آمریكا در اقتصاد جهانی ،گنجهای پنهان  30تریلیون دالری آسیا

 -118فتوولتاتیك تلفیقی ،انرژی در كالبد معماری (تابستان )1389

(زمستان )1391

 -119اصالح الگوی استقرار جمعیت،گامی به سوی توسعه پایدار (پاییز )1389

 -139بام سبز گامی بلند در جهت توسعه پایدار (بهار )1392

 -120نانوفناوری در معماری (زمستان )1389

 -140نوآوری برای تاسیسات پایانه فرودگاه (بخش اول) (تابستان )1392

 -121مدیریت حمل بار ،گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی كشور (زمستان

 -141نوآوری برای تاسیسات پایانه فرودگاه (بخش دوم) (تابستان )1392

)1389

 -142چالش فراروی ایران در عرصهی انرژی :توسعه بهرهبرداری از منابع نفت و

 -122بازار مسافر هوایی بینالمللی ،گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی كشور

گاز شیل (پاییز )1392

(زمستان )1389

 -143نوآوری  برای تاسیسات پایانه فرودگاه (بخش سوم) (زمستان )1392

 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان معماری همساز

 -144كشورهای مستقل همسود -نگاهی به دگرگونیهای جغرافیایی سیاسی/

با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن (بهار     )1390

اقتصادی منطقه (بهار )1393

 -124شهر فرودگاهی بستر توسعه گردشگری ،گامی بلند در جهت توسعه پایدار

 -145نگاهی به معماری دیجیتال و نقش رباط در ساخت و ساز و معماری (بهار

اقتصاد كشور (بهار      )1390

)1393

 -125ارایه ضوابط و پیشنهادات طراحی برای افراد دارای كهولت ،ناتوانی ،اختالل و

 -146نظام رگوالتوری ،نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملی

معلولیت در بخش زمینی فرودگاه (بهار )1390

(دولت ،تولیدكننده و عرضهكننده ،مصرفكننده) (تابستان )1393

 -126نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان نور روز در

 -147بام سبز در طراحی منظر پایدار ،بخش اول (پاییز )1393

معماری (تابستان )1390

 -148بام سبز در طراحی منظر پایدار ،بخش دوم (پاییز )1393

 -127شهر فرودگاهی بستر توسعه تجارت ،چشمانداز تجارت جهانی ،چالشها و

 -149بام سبز در طراحی منظر پایدار ،بخش سوم (زمستان )1393

فرصتهای ایران (تابستان )1390

 -150مشاركت عمومي-خصوصي در توسعه زيرساختها (تابستان )1394

 -128توسعه صنایع نوین ،گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی كشور شهر

 -151پايداري در مديريت پروژه (پاييز )1394

فرودگاهی بستری مناسب برای استقرار صنایع نوین  (تابستان )1390

 -152ويژن  :2020حركت به سوي ساختمانهاي صفر-انرژي (بهار)1395

 -129نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان انرژی باد در

 -153شهر هوشمند (زمستان )1397

معماری (تابستان )1390

 -154راهنماي توسعه بالك چين براي كسب و كار (زمستان )1398

 -130روند خصوصیسازی فرودگاهها در جهان (پاییز )1390

 -155راهكارهاي مديريت كسب و كار در شرايط بحران كرونا (بهار )1399

 -131شهر فرودگاهی بستری مناسب برای توسعه ورزش ملی و بینالمللی شهر
ورزشی (پاییز )1390
 -132معرفی پاككنندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست بخش اول (بهار
)1391
 -133معرفی پاككنندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست بخش دوم (بهار
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نشریههای تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بینالمللی

ضمنا کتابهای زیر توسط گروه بینالمللی رهشهر منتشر گردیده

رهشهر

است:

 -1بازارچه صنایع دستی در كوهپایههای شمال تهران (بخش شهر سالم) تیر

 -1بازنگری استانداردهای صنعت آب كشور با همكاری وزارت نیرو و سازمان برنامه

ماه1374

و بودجه ( 25جلد)

 -2بهینهسازی خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ  (دی ماه )1373

 -2صرفه جویی در انرژی ( 20جلد)

 -3بهینهسازی بار ترافیكی بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دی ماه )1373

 -3ترجمه كتاب سازه پاركینگهای طبقاتی ()1372

 -4پارك انرژیهای نو (بخش شهر سالم) ـ  (شهریور ماه )1373

 -4ترجمه كتاب سازههای آبی ()1373

 -5استفاده از مولتی ویژن در مراكز پرتردد شهری (بخش شهر سالم)

 -5تدوین كتاب خودآموز اتوكد )1373( 12

(اردیبهشت ماه )1373

 -6ترجمه كتاب برنامهریزی و طراحی هتل در سال  76توسط سازمان برنامه و

 -6سازماندهی كاركردهای بهینهی نمایشگرهای دیجیتالی (بخش شهر سالم)

بودجه چاپ و توزیع شد.

اسفند ماه 1372

 -7تدوین كتاب راهنمای برنامهنویسی سه بعدی )1382( OpenGL

 -7شهرك ترافیكی كودكان (بخش شهر سالم) ـ  (آذر ماه )1372

 -8ترجمه كتاب تنظیم شرائط محیطی

 -8پارك پویش :اندیشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطمیه منطقة  20شهرداری

 -9ترجمه كتاب چگونه هوای پاكیزه بكاریم

تهران (بخش شهر سالم) ـ  (آذر ماه )1372

 HSE -10در سفر()1385

 -9پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم

 -11با گیاهان آب را تصفیه كنیم

در فرهنگ ایران واسالم (بخش شهر سالم) ـ  آبان ماه 1372

 -12نانوفناوری برای همه ()1387

 -10اصول طراحی مراكز دیسپاچینگ (بخش انرژی) زمستان 1372

 -13درختان در منظر شهری ()1389

 -11تحلیل منطقهای سیالب در  حوضههای شمالی تهران (بخش عمران آب)

 -14آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389

بهار 1373

 -15كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009

 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی

 -16ترجمه كتاب شهرهای فرودگاهی قرن )1390( 21

(بخش عمران آب) زمستان 1372

 -17منظرسازی پایدار برای همه (پاییز)1390

 -13حقایقی در مورد شركتهای بزرگ (بخش تحقیق و توسعه) زمستان 1372

 -18مواد هوشمند و فناورینانو (كاربرد در معماری و طراحی داخلی) ()1390
 -19ترجمه شهرهای فرودگاهی جهان ()1391
 -20ترجمه هفت قانون طراحی شهری پایدار ،راهبردهای طراحی برای دنیای
پُست-کربُن ()1392
 -21طراحی ،برنامهریزی و ساخت هتلها ()1393
 -22شكل ،اندازه و رنگ درختان در طراحی منظر ()1393
 -23ساختمان پایدار ،اجرای سیستمهای ساختمان ()1393
 -24نمک زدایی و تصفیه آب پیشرفته (آب شیرین کنی) ()1394
 -25گذشته و حال یك شاهكار معماری ()1395
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