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طرح تفصیلی و جامع شـهر تهران، اسـناد و ضوابط فرادست شهرداری 
در صـدور پروانه های سـاختمانی اسـت. مطابـق با ضوابط این اسـناد، بنا 
بود هر آنچه در این طرح بابت سـقف تراکم و کاربری تعیین شـده، مبنای 
واحد و خط قرمز سـاخت وسـاز قرار بگیرد اما با طراحی اتاق چهارنفره در 
شهرداری های مناطق تحت عنوان کمیسیون داخلی منطقه هر سازنده ای که 
در جریان اجرای پروژه سـاختمانی از ضوابط تعریف شده در طرح تفصیلی 
فراتر رفته می تواند با پرداخت عوارض مشـخص، مجوز تخلف ساختمانی 

خود را خریداری کند. 
طبق بررسی هایی که اوایل امسال کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
شهر تهران انجام داد، در حال حاضر جریمه ای که شهرداری برای بخشش 
تخلفات سـاختمانی اعمال و از سـازنده ها دریافت می کند سهم فوق العاده 
اندکـی در قیمـت تمام شـده پروژه هـا دارد و منافعی که با عبـور از ضوابط 
ساخت وسـاز، برای متخلفین در هنگام فروش آپارتمان ها و واحدها حاصل 
می شـود، به نوعی انگیزه تخلف بـرای افزایش بنا یا مثال حذف پارکینگ را 
باال می برد. در نظام جدید رسیدگی به انواع تخلف در ساخت وساز، نرخ پایه 
در فرمول محاسـبه تعرفه جرایم، از طریق تعدیل ارزش معامالتی امالک، 
متناسب با نرخ تورم و قیمت روز ملک، سنگین تر می شود؛ طوری که با اعمال 
نرخ های جدید، میزان جریمه ها برای ساخت  وسازهای مسکونی بین ۱/۵ تا 
۳ برابر و برای پروژه های تجاری بین ۲ تا ۴ برابر تعرفه های فعلی، افزایش 

پیدا می کند. 
طبق مصوبه جدید تخلف های سـاختمانی زیر قابلیـت دریافت مجوز از 

طریق پرداخت عوارض را دارا می باشند: 

حمیدرضا مرادنژاد

سردبیر

آستانه

مصوبه ای که شهرداری تهران موفق شد از شورای شهر دریافت کند 
)مجوز به شهرداری های مناطق 22 گانه برای فروش 13 نوع تخلف با خطای ساختمانی(

نوع تخلف شماره

افزایش مساحت بنا به اندازه 5 درصد کل زیربنا 1

تغییر معماری داخلی )مساحت اتاق ها( با جابه جایی تیغه ها بدون رعایت نقشه های مصوب در پروانه 2

ساخت یک طبقه اضافه در زیرزمین 3

افزایش مساحت خالص واحدها یا ثابت ماندن کل مساحت ساختمان 4

کشاندن آسانسور تا پشت بام )برای ساختمان های الکچری مجهز به روف گاردن( 5

کاهش مساحت )عرض( راه پله ها برای اضافه کردن به مساحت آپارتمان ها 6

افزایش مساحت طبقات منفی تا زیر حیاط 7

افزایش ارتفاع )تراکم( ساختمان تا 5 درصد کل ارتفاع 8

ایجاد پیشانی در طبقه اول )افزایش بنا( 9

امکان حذف پنجره آشپزخانه یا پذیرایی 10

تغییر کاربردی مسکونی به اداری 11

حذف یک پارکینگ در مجتمع ها 12

اختصاص طبقه همکف به البی )کاهش بیشتر فضای پارکینگ( 13







روز-مهندس-در-کشـورهای-مختلف،-تاریخ-های-
متفاوتی-دارد-اما-در-ایران-این-روز-به-یاد-و-بزرگداشت-
دانشمند-بزرگ-ایرانی-»خواجه-نصیرالدین-طوسی«-
در-روز-میالدش-پنجم-اسـفند،-بـه-نام-روز-مهندس-
نامگذاری-شده-است.-بهتر-است-شرح-مختصری-از-
زندگی-و-دستاوردهای-این-دانشمند-و-عالمه-ایرانی-
ذکر-شود-تا-دلیل-نامگذاری-روز-مهندس-در-روز-تولد-

او-روشن-تر-شود.-
تصویر-گوگل-به-مناسـبت-سـالگرد-تولد-خواجه-

نصیر-طوسی-در-سال-2013-میالدی
 خواجه نصیرالدین طوسی

ابوجعفر-نصیرالدین-محمد-بن-حسن-طوسی-که-
در-بین-فارسـی-زبانان-به-خواجه-نصیرالدین-طوسی-
شـهرت-دارد؛-5-اسـفند-57۹-در-تـوس-بـه-دنیا-آمد.-
)وفات-672-هـ-.ق(-او-از-دانشـمندان-بزرگ-ریاضی،-
نجوم-و-حکمت-)فلسفه(-ایران-در-قرن-هفتم-و-نیز-از-

وزیران-و-مشاوران-هالکوخان-بوده-است.
به-او-القابی-همچون-نصرالدین،-محقق-طوسـی،-
اسـتاد-البشر-و-خواجه-داده-اند.-او-علوم-دینی-و-عقلی-
را-از-پدر-و-منطق-و-حکمت-طبیعی-را-نیز-از-دایی-اش-
آموخت.-سـپس-تحصیالت-خود-را-در-شهر-نیشابور-

تاریخچه روز مهندس

به-اتمام-رسـاند-و-در-آنجا-به-عنوان-دانشمندی-بزرگ-
مشهور-شد.

خواجـه-نصیرالدیـن-طوسـی-مدتـی-در-دسـتگاه-
اسـماعیلیه-در-دژ-المـوت-زندگی-کـرد-و-در-این-مدت-
کتاب-های-بسیاری-را-به-رشته-تحریر-درآورد.-هنگامی-
کـه-هالکوخـان-مغول-به-ایـران-حمله-کـرد-او-برای-
نجات-مسلمانان-از-خونریزی-های-او-به-خدمت-هالکو-
درآمـد-و-با-حکمت-و-تدبیری-که-داشـت-توانسـت-از-
خرابی-های-شـهرها-و-کشـتار-دسـته-جمعی-مردم-به-

دست-هالکوخان-جلوگیری-کند.-
خواجـه-نصیر-هالکو-خان-را-به-سـاخت-رصدخانه-
ای-در-شهر-مراغه-تشویق-کرد.-تدوین-زیج-ایلخانی-به-
دست-خواجه-نصیرالدین-از-روی-رصدهای-انجام-شده-
در-رصدخانه-مراغه--انجام-گرفته-اسـت.-زیج-ایلخانی-
قرن-ها-در-بسیاری-از-کشورهای-آن-زمان-از-جمله-در-
چین-از-اعتبار-خاصی-برخوردار-بوده--و-در-سـال-1356-
میالدی-)300-سال-پس-از-مرگ-خواجه-نصیر-طوسی(-
ترجمه-و-در-اروپا-منتشر-شده-است.-اکنون-قدیمی-ترین-
نسـخه-این-زیج-در-کتابخانه-ملـی-پاریس-نگهداری-

می-شود.
او-همچنیـن-کتابخانه-ای-با-حدود-چهل-هزار-جلد-

کتاب-در-آن-گردآوری-کرده-است.
خواجـه-نصیر-طوسـی-کتاب-های-زیادی-به-فارسـی-
و-عربـی-در-رشـته-هـای-ریاضی،-نجـوم،-منطق،-علوم-
طبیعـی-و-حکمت-الهی-تالیف-کرده-که-از-معروف-ترین-
آن-هـا-می-توان-به-کتاب-زیج-ایلخانی-در-نجوم،-اسـاس-
االقتباس-در-منطق،-اخالق-ناصری-در-حکمت-عملی-و-

تجریداالعتقاد-در-موضوع-کالم-اشاره-کرد.
خواجـه-نصیرالدین-یکی-از-گسـترش-دهندگان-علم-
مثلثات-است.-او-نخستین-کسی-بود-که-مثلثات-را-بدون-
توسل-به-قضیه-نجوم-توسعه-بخشید-و-برای-نخستین-بار-
قضیه-جیوب-را-که-رویداد-برجسته-ای-در-تاریخ-ریاضیات-

است-به-روشنی-بیان-کرد.
کتاب-تذکره-فی-علم-الهیئه-او-در-علم-نجوم-را-شاید-
بتوان-کاملترین-نقد-بر-نجوم-بطلمیوسی-در-قرون-وسطی-
و-معـرف-تنهـا-الگوی-ریاضـی-جدید-حرکت-سـیارات-
دانسـت-که-در-زمان-قرون-وسـطی-نوشـته-شده-است.-
احتماال-همین-کتاب-از-راه-نوشته-های-منجمان-اروپایی-
بر-کوپرنیک-و-نظریه-او-تاثیر-گذاشته-است.-در-قرن-16-
میالدی-کتاب-های-مثلثات-خواجه-نصیرالدین-طوسـی-
بـه-زبان-فرانسـه-ترجمه-شـد.--همچنیـن-او-کتاب-های-
ارزشـمندی-در-ریاضـی-و-هندسـه-بـه-نام-هـای-تجرید-

الهندسه-و-علم-المثلث-به-زبان-عربی-نوشته-است.-
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در  استفاده  مورد  متریال  انواع 
کف ساختمان

در مواردی که تعریف طراحی داخلی کف را در نظر می گیریم ، بارها به کف اهمیت داده نمی شود. 
اغلب ، بیشتر به عناصر دیگری که باالی آن قرار دارند فکر می کنیم ، از جمله اینکه چه چیزی را باید 
روی دیوارها بگذاریم. ولی در واقع این یک سطح بزرگ است که بر دید بصری فضا ، دسترسی حسی و 

شرایط کلی تأثیر می گذارد. بنابراین ، انتخاب کف پوش از اهمیت حیاتی برخوردار است.
پارکت های چوبی �
موکت �
سنگ �
کاشی و سرامیک �
بتن �
کفپوش بامبو �
لمینیت �
وینیل �
مشمع کف اتاق �

کارشــــناس ارشــــد معـــماری

عاطـفه مالحـسینی
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 پارکت های چوبی: مترادف راحتی و خانه 
یکی-از-پرکاربردترین-متریال-کف-پارکت-های-چوبی-هستند-که-از-گذشته-بسیار-مورد-توجه-معماران-و-طراحان-داخلی-بوده-اند.-
پارکت-چوبی-با-همه-سبک-ها-سازگار-است،-تنوع-در-رنگ،-سایز،-طرح-و-روش-نصب-پارکت-چوبی-باعث-شده-است-که-تقریبا-با-
هر-نوعی-از-طراحی-سازگار-باشد.-یکی-از-اشکاالت-این-نوع-کفپوش-این-است-که--در-برابر-آب-دوام-زیادی-نداشته-و-مقدار-زیاد-آن-
باعث-تاب-خوردگی-یا-تغییر-رنگ-شود.-یک-ویژگی-عالی-در-مورد-پارکت-های-چوبی-این-است-که-می-توان-بارها-و-بارها-آن-ها-را-

تعمیر-کرد-تا-طول-عمر-آن-افزایش-یابد.

 موکت: برای بودجه های کم 
انواع-موکت-های-مختلف-در-طرح-و-رنگ-های-نامحدود-برای-استفاده-در-دکوراسیون-داخلی-وجود-دارد.-موکت-ها-در-دکوراسیون-
داخلی-بر-اساس-کاربری-فضا-که-مسکونی،-اداری-و...-باشد-دارای-استانداردها-و-روش-های-تولید-گوناگون-هستند-ولی-بهتر-است-از-
الیاف-طبیعی-تهیه-شده-باشد.-موکت-در-دکوراسیون-داخلی-به-دو-شکل-رولی-و-تایلی-مورد-استفاده-قرار-می-گیرد.-استفاده-از-موکت-در-
برخی-فضاها-به-دلیل-خاصیت-آکوستیک-باالی-آن-مانند-سالن-های-اجتماعات،-سالن-های-تئاتر-و-سینما-بسیار-مناسب-است.-سرعت-
بسیار-باالی-نصب-موکت-و-یکدستی-فضا-پس-از-نصب-ویژگی-های-مثبت-این-متریال-است.-ازجمله-معایب-موکت-می-توان-به-مقاوم-

نبودن-در-مقابل-حرارت-و--رطوبت-و-آتش-زا-بودن-آن-اشاره-کرد.
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 سنگ: پر طرفدار 
یک-محصول-طبیعی-است-و-با-توجه-به-ظاهر-یونیک،-زیبایی-طبیعی-آن-و-سختی-در-استحصال-آن-تا-زمانی-که-به-عنوان-کفپوش-اجرا-شود،-
قیمت-باالیی-دارد.-از-جمله-عواملی-که-باعث-افزایش-قیمت-سنگ-می-شود-ابعاد-آن-است-بدین-صورت-که-هرچه--ابعاد-آن-بزرگ-تر-باشد-قیمت-

آن-نیز-گران-تر-است.-سنگ-هایی-که-برای-کف-سازی-استفاده-می-شود-باید-فاقد-پوسیدگی-،خخلل-و-فرج-باشد

 انواع سنگ ها
  سنگ مرمر    سنگ تراورتن

  سنگ کوارتزیت    پالک

 کاشی و سرامیک: تنوع در طرح و رنگ 
کاشی-و-سرامیک-در-اشکال-،-رنگ-،-اندازه-و-بافت-متنوعی-وجود-دارد-و-می-توان-با-ترکیب-و-مطابقت-آنها-کف-را-با-الگوهای-سفارشی-ایجاد-
کرد.-کاشی-و-سرامیک-چهار-نوع-مختلف-دارد:-لعاب-،-ظروف-چینی-،-سفال-و-کاشی-معدن-.کاشی-لعاب-دارای-رویه-ای-مشابه-شیشه-است-که-
تقریباً-مقدار-نامحدودی-از-رنگ-و-انواع-مختلفی-برای-انتخاب-دارد.-کاشی-های-چینی-به-دلیل-ماندگاری-اغلب-در-کاربردهای-بیرونی-مورد-استفاده-
قرار-می-گیرند-و-می-توان-آن-را-لعاب-دار-یا-بدون-لعاب-خریداری-کرد.کاشی-سفالی-یک-کاشی-بدون-لعاب-با-جذابیت-روستایی-است.-کاشی-معدن-
یک-سرامیک-بدون-لعاب-است-که-معمواًل-با-رنگ-قهوه-ای-مایل-به-قرمز-است-و-نسبت-به-کاشی-های-لعاب-مقاومت-بهتری-در-برابر-لغزش-دارد.
بکارگیری-سرامیک-در-دکوراسیون-داخلی-به-دلیل-آن-که-این-محصول-دارای-ویژگی-های-صنعتی-می-باشد-در-برخی-فضاها-مانند-سرویس-ها-و-
فضاهای-دارای-رطوبت-باال-و-یا-فضاهایی-که-از-نظر-بهداشتی-نیاز-به-توجه-ویژه-دارند-اجتناب-ناپذیر-است.-ابعاد-آن-دارای-تنوع-بسیار-باالیی-است-
و-بر-اساس-لعاب-روی-کار،-کیفیت-لبه-ها-و-گوشه-ها-و-تاب-هر-قطعه-درجه-کیفی-آن-تعریف-می-شود.-روش-نصب-سرامیک-در-دکوراسیون-داخلی-
به-دو-روش-چسبی-و-دوغابی-انجام-می-شود.-با-توجه-به-نوع-کاربری-فضا-انواع-سرامیک-های-مختلف-در-بازار-وجود-دارد-که-مقاومت-آن-در-برابر-

سایش-در-کاربری-تجاری-حداکثر-و-در-کابری-مسکونی-حداقل-است.
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 بتن: مدرن 
استفاده-از-بتن-درطراحی-کف-ممکن-است-در-ایران-طرفدار-کمی-داشته-باشد-ولی-در-سبک-های-دکوراسیون-داخلی-مدرن-و-معاصر-بسیار-
دیده-می-شود.-بتن-با-توجه-به-قیمت-پایین،-نصب-راحت،-ضد-حریق-بودن،-مقاوم-در-برابر-نامالیمات-مانند-نور-خورشید،-شوینده-ها-و....-گزینه-

خوبی-برای-پوشش-کف-بخش-های-مختلف-ساختمان-ها-هستند.

 کفپوش بامبو 
کفپوش-بامبو-از-رشته-های-بامبو-چسبانده-شده-برای-ایجاد-نوارها-یا-تخته-های-جامد-تشکیل-شده-است.-بامبو-ممکن-است-شبیه-چوب-سخت-باشد-اما-
در-واقع-چمن-است.-کفپوش-بامبو-کاماًل-زیبا-و-مقاوم-است.-این-ماده-به-دلیل-رشد-سریع-گیاهان-بامبو-و-بازسازی-آن-،-ماده-ای-پایدار-محسوب-می-شود.-

 لمینیت
از-فرآورده-های-چوبی-زیبا-برای-کفپوش-است-که-با-توجه-به-ویژگی-هایی-مانند-ضد-آتش،-مقاوم-در-برابر-اشعه-فرابنفش،-مقاوم-در-برابر-آب-و-رطوبت،-
مقاوم-در-برابر-تغییر-رنگ،-مقاوم-در-برابر-سوختگی-هایی-مانند-ته-سیگار-و.....-خواهان-بیشتری-نسبت-به-چوب-دارد.-برای-طراحی-کف-ساختمان-با-لمینت-
معمواًل-باید-در-ابتدا-زیرسازی-مانند-سرامیک-انجام-شود-و-سطح-کاماًل-تراز-باشد-در-غیر-این-صورت-سر-و-صدای-آن-در-هنگام-راه-رفتن-بسیار-آزاردهنده-
خواهد-بود.-کفپوش-لمینت-دارای-یک-الیه-باالیی-است-که-توسط-یک-پوشش-پالستیکی-محافظت-می-شود-و-توسط-الیه-های-دیگر-از-تخته-سه-
ال-یا-الیاف-فشرده-پشتیبانی-می-شود.-کاماًل-شبیه-چوب-مهندسی-شده-با-یک-الیه-باالیی-است-که-توسط-تخته-سه-ال-یا-الیاف-فشرده-پشتیبانی-می-
شود.-لمینیت-می-تواند-مانند-چوب-واقعی-یا-حتی-سایر-مواد-مانند-سنگ-،-کاشی-یا-بتن-به-نظر-برسد-و-همچنین-می-تواند-در-انواع-رنگ-ها-و-الگوها-
باشد.-لمینیت-ها-بسته-هایی-به-صورت-تخته-یا-کاشی-هستند-و-حتی-می-توانند-در-باالی-کف-موجود-بدون-استفاده-از-میخ-و-چسب-نصب-شوند-و-در-

برابر-لکه-ها-و-محو-شدن-مقاوم-است-و-نصب-آن-آسان-است.
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 � designingidea.com
 � coblonal.com
 � binnagroup.ir

  مشمع کف اتاق
مشمع کف اتاق یک انتخاب کفپوش کاماًل سازگار با محیط زیست محسوب می شود. این ماده از مواد تجدید پذیر ، زیست تخریب پذیر مانند روغن 
بذر کتان و چوب پنبه ساخته شده است. سپس رنگدانه های معدنی به این مخلوط اضافه می شوند تا انواع رنگهای غنی و زنده ایجاد شود. مشمع 
کف اتاق به صورت ورق ، تخته های چند الیه یا کاشی است. آنها معمواًل یا در جای خود چسبانده می شوند یا به عنوان طرح کف شناور نصب می 

شوند. توصیه می شود مشمع کف اتاق که دارای روکش محافظ است برای جلوگیری از ایجاد لک و خراش استفاده شود

  وینیل 
کفپوش وینیل انعطاف پذیر و کمی نرم است، دلیل این امر این است که زیر آن توسط یک الیه نمد کف پشتیبانی می شود. علیرغم احساس آنها ، 
بسیار مقاوم هستند زیرا در سطح باالیی یک الیه سایشی دارند که ضد لک و ضد خراش است. وینیل فاقد تعمیر و نگهداری است و می تواند در 
انواع رنگها و الگوها موجود باشد. برخی از وینیل ها می توانند شباهت زیادی به شکل چوب یا سنگ داشته باشند تا ظاهر دلخواه شما را به وجود 

آورد. کفپوش وینیل به دو صورت ورقه ای و تایل عرضه می شود. از این کفپوش در مکان های تجاری، اداری و مسکونی استفاده می شود.
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علی سردار افخمی 
مروری بر زندگی و سبک کاری سردار افخمی 

معرفی
سـردار-افخمی-یکی-از-چهره-هـای-تأثیرگذار-معماری-
نیمـه-اول-قـرن-در-ایران-بود؛-شـاید-به-ایـن-دلیل-که-او-
یکـی-از-معمـاران-مطـرح-و-بنـام-زمانـه-خود-بـود-که-از-
زیر-شـنِل-هوشـنگ-سـیحون-و-کالس-های-درسش-در-
دانشـگاه-تهـران-بیـرون-نیامده-بـود-و-عمـال-در-بیان-و-
گفتـار-نیـز-خود-را-بـه-مکتب-فکری-سـیحون،-منصوب-

نمی-دانست.
وی-متولد-1308-خورشیدی-در-تهران-بود.-در-سال-1323-و-زمانی-که-او-مشغول-تحصیل-
دوره-متوسطه-بود-راهی-فرانسه-شد-تا-در-مدرسه-هنرهای-زیبای-پاریس-که-بوزار-نام-داشت،-
تحصیالت-خود-را-ادامه-دهد.-او-در-رشته-معماری-این-مدرسه-مشهور-پذیرفته-شد-و-به-دلیل-
استعداد-باالیی-که-داشت-مدتی-نگذشت-که-به-شاگرد-اول-آن-مدرسه-تبدیل-شد-و-همگان-
متوجه-استعداد-او-در-رشته-معماری-گردیدند.-سردار-افخمی-تحصیالت-عالیه-خود-را-در-این-

مدرسه-بین-المللی-ادامه-داد-و-توانست-دکترای-معماری-خود-را-در-سال-1342-اخذ-کند.

کارشــــناس ارشــــد معـــماری

عاطـفه مالحـسینی



او-پس-از-اینکه-مدرک-دکترای-خود-را-دریافت-نمود-به-ایران-بازگشت-و-به-تدریس-
در-دانشگاه-تهران-مشغول-گردید.-34سال-بیشتر-نداشت.،-از-سال1342-که-به-کشور-
آمـد-تا-سـال1351-که-بعد-از-6سـال-باالخره-توانسـت-حجم-دایـره-وارش-را-به-نام-
تئاترشهر-در-زمین-های-پارک-شهرداری-مشرف-به-چهارراه-ولیعصر-بسازد،-سال-های-
مهمی-در-معماری-ایران-بودند،-سـال-هایی-که-سـردار-افخمی-نه-در-قالب-و-هیبت-
آن-روزهای-جامعه-معماری---که-سـعی-داشـت-خود-را-به-نوعی-در-دسـته-سیحون-
به-حساب-بیاورد---بلکه-در-قالب-یک-منتقِد-منش-و-دریافت-احساسی-سیحون-نسبت-
به-معماری-ایران-گذشت،-که-البته-سال-های-خوبی-برای-او-نبودند؛-عالوه-بر-مسائل-
خانوادگی،-سردار-افخمی-مخالفان-زیادی-هم-داشت-که-عموما-با-تکیه-بر-اختالفش-
با-سیحون،-سعی-در-مسدود-کردن-راهش-به-سوی-پروژه-های-دولتی-داشتند-و-تقریبا-

نیز-موفق-شدند.

دکتری-معماری-اش-را-از-بوزار-پاریس-گرفته-بود-با-قانونی-که-ریاسـت-دانشـگاه-
تهران--در-دهه-50-وضع-کرد-و-اختالفی-که-بین-وی-و-هوشـنگ-سـیحون-وجود-
داشـت،-او-مجبور-شـد-بین-تدریس-در-دانشـگاه-و-کار-در-دفتر-مهندسـان-مشـاور-
سردارافخمی،-یکی-را-انتخاب-کند-که-دومی-را-برگزید.-انزوای-بیشتر-سردارافخمی،-
سال-ها-بعد-از-ساخِت-تئاتر-شهر-با-رونمایی-از-عکس-ساختمان-تاالر-بکمن-در-انستیتو-
تکنولوژی-کالیفرنیا-شـدت-گرفت.-او-حاال-و-پس-از-عبور-از-بحراِن-عدم-تمکین-به-
سیحون-و-ساحت-سیحونی-معماری-وقت-ایران-باید-پاسخگوی-برخی-از-منتقدین-
می-بود-که-با-اشـاره-به-این-عکس،-متهمش-می-کردند-که-تئاتر-شـهر-از-روی-دست-
یک-معمار-اروپایی-کپی-شده-است.-اگرچه-که-امروز-پاسخ-این-اتهام-روشن-است-اما-
او-آزرده-خاطر-و-برای-رهایی-از-این-هیاهوها-تهران-را-دوباره-به-مقصد-پاریس-ترک-

کرد-و-تا-آخر-عمر-هم-در-حومه-پاریس-ماند.

 آثار معماری علی سردار افخمی
ساختمان-تئاتر-شهر-تهران--�
ساختمان-جدید-مجلس-شورای-اسالمی-)طراحی-1355---اجرا-1380(--�
آرامگاه-صادق-هدایت-در-گورستان-پرالشز-پاریس--�

خانه-کودکان-بی-سرپرست-تهران--�
ساختمان-شیروانی-پارک-نیاوران--�
ساختمان-تاالرهای-دانشگاه-صنعتی-اصفهان--�
هتل-ماریوت-تهران--�
هتل-اسنوبرد-ایروان--�
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 مجموعه تئاتر شهر
تاریخ شکل گیری اثر: ۱۳۵۱- ۱۳۴6 

کارفرما: دفتر مخصوص فرح دیبا 
گروه طراحی: علی سردار افخمی

موقعیت: تهران
مساحت بستر طرح: ۳,000 متر مربع

مساحت زیر بنا: ۵,600 متر مربع
کلنگ-احداث-مجموعه-تئاتر-شهر-تهران-سال-1346،-در-محل-کافه-شهرداری-به-
زمین-زده-شد-و-هفتم-بهمن-1351-با-یک-سالن-مدرن-آماده-بهره-برداری-شد.-تئاتر-
شهر-در-منطقه-ای-از-مرکز-شهر-که-به-واسطۀ-وجود-دانشگاه-تهران-و-کتابفروشی-
های-خیابان-های-انقالب-اسالمی-وجهۀ-فرهنگی-دارد-استقرار-یافته-است-و-به-همین-
دلیل-با-بافت-زمینه-و-همسایگانش-هماهنگ-است.-طراح-با-نزدیک-کردن-ساختمان-

به-خیابان-اصلی-و-نشاندن-آن-بر-صفه-ای-که-با-مسیرهای-پیاده-و-جوی-های-عریض-
آب-از-فضای-سـبز-پارک-جدا-می-شـود،-آن-را-از-بخش-دنج-و-خلوت-پارک-دور-می-
سازد،-و-در-عوض-بنا-را-متوجه-خیابان-اصلی-و-چهارراه-شلوغ،-وقایع-و-آمد-و-شدهای-

شهر-نشان-می-دهد-.
کشاندن-ساختمان-به-جنوبی-ترین-محدودۀ-زمین،-صحنی-در-جلوی-آن-پدید-می-
آورد،-و-موجب-می-شود-که-منظر-گسترده-تری-برای-رهگذران-چهارراه-و-خیابان-به-
سوی-بنای-تئاتر-مهیا-شود.-ساختمان-تئاتر-که-به-دلیل-ارتفاع،-بزرگی-زیاد-و-شکل-و-
شمایل-متفاوتش-در-میان-همسایگان-خود-کامال-متمایز-است-به-واسطۀ-وجود-این-

صحن-وسیع-اهمیت-بیشتری-نیز-پیدا-می-کند.-
سردار-افخمی،-این-بنا-را-با-استفاده-از-اشکال-مدور-و-ترکیبی-از-طاق-های-دستی-
و-سـازه-های-مدرن-معماری،-طراحی-کرده-اسـت.-در-باالی-سـاختمان-هم-گنبدی-
نیم-مدور-قرار-دارد-که-یادآور-برج-طغرل-و-معماری-دوره-ایلخانی-است.-اطراف-بنای-
باشکوه-تئاتر-شهر،-ستون-هایی-قرینه-به--سبک-تخت--جمشید-قرار-دارند.-قطر-تقریبی-

بنا-34-متر--با-ارتفاع-15-متر-است.

بنای-تئاتر-چهار-طبقه-است.-طبقۀ-همکف-به-سالن-انتظار-و-سالن-نمایش-اصلی-
ششـصد-نفره-اختصاص-دارد.-این-سـالن-نمایش-استوانه-ای-در-درون-استوانۀ-حجم-
اصلی-است-که-با-آن-هم-مرکز-نیست.-در-طبقۀ-زیرزمین-چایخانه-و-فضاهای-خدماتی-
مربوط-به-تماشـاگران،-و-فضاهای-پشـتیبانی-صحنه-واقع-شده-است.-پلکانی-که-به-

طبقۀ-اول-می-رود-تماشـاگران-را-به-بالکن-سـالن-نمایش-در-این-طبقه-هدایت-می-
کند.-فضاهای-اداری،-کتابخانه-و-یک-سالن-نمایش/-تمرین-کوچک-تر-نیز-در-طبقۀ-
دوم-استقرار-یافته-اند.-طبقۀ-سوم--فضاهای-روی-بام-مجموعه--مختص-تأسیسات-

مجموعه-است.
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تضـاد-شـدید-میان-حجم-بنا--این-دیوار-بسـته-و-غیر-قابل-نفـوذ--و-فضای-باز-و-
گشودۀ-رواق-نیز-عاملی-است-که-موجب-شده-است-رواق-بیشتر-به-فضای-باز-تعلق-
پیدا-کند.-نقوش-و-تزئیناتی-که-در-سیمای-بیرونی-ظاهر-می-شوند-و-همین-طور-عناصر-
و-اشیایی-که-در-داخل-بنا-به-نقوش-و-تزئینات-قدیمی-مزین-شده-اند-خصلتی-الصاقی-
دارند.-این-آرایه-ها-جایگاهی-متفاوت-با-مقام-تزئینات-در-معماری-سنتی-ایرانی-دارند؛-

به-تعبیری-نمایشی-ترند.
ستون-های-بتنی-ظریف-و-کشیده-که-با-انحنایی-نرم-سقف-را-بر-خود-نگاه-داشته-
اند-ممکن-است-یادآور-ستون-های-قارچی-شکل-اوایل-دورۀ-مدرن-باشند.-اما-بیشتر-

یادآور-رسمی-بندی-های-معماری-سنتی-هستند؛-با-این-تفاوت-که-به-جای-آنکه-سقف-
را-به-طرف-داخل-جمع-کند،-آن-را-به-بیرون-طره-کرده-اسـت.-این-سـتون-ها-و-طاق-
ها-در-مجموع-بیش-از-آنکه-مدرن-باشند-لحن-سنتی-دارند.-آنچه-این-اشاره-به-سنت-
را-قدرت-می-بخشد-قوس-های-تیزه-دار-حاصل-از-تقاطع-تیرهای-منحنی-زیر-سقف-
است-که-به-زیبایی-گرداگرد-بنا-را-دور-می-زنند،-و-به-دلیل-آنکه-رأس-آنها-از-صفحۀ-
پایه-خارج-شده-است-جایگاهی-خاص-در-میانۀ-دو-قطب-زیبایی-شناسی-سنتی-و-مدرن-

برای-خود-پیدا-می-کنند.
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 � http://www.caoi.ir
 � http://abgineharch.ir
 � razheh.com
 � hamino.ir

در-گفتگویی-به-قلم-پرویز-بیاتی-با-امیرعلی-سردار-افخمی-که-در-روزنامه-شرق-به-
تاریخ-چهار-شنبه-25-بهمن-13۹1،-شماره-1671-به-چاپ-رسیده-است،-معمار-از-مسائل-
مختلفی-در-رابطه-با-آثاراش-به-ویژه-بنای-تئاتر-شهر-سخن-می-گوید.-وی--در-پاسخ-به-

ایده-شکل-گیری-بنا-چنین-توضیح-می-دهد:
زمین-این-بنا-در-گوشـه-ای-از-باغ-کافه-شـهرداری-)پارک-دانشـجوی-فعلی(-بود.-
یادم-می-آید-وقتی-بچه-بودم-در-زمان-رضاشاه-باغی-آنجا-بود.-دفتر-فرح-پهلوی-از-من-
خواست-که-در-یک-گوشه-از-این-باغ-ساختمان-تئاتر-شهر-را-بسازم.-این-باغ-به-گونه-
ای-بود-که-از-همه-طرف-دیده-می-شد؛-هم-از-طرف-خیابان-ولیعصر-)پهلوی(-هم-از-
طرف-شمال-که-باغ-قرار-داشت،-هم-از-طرف-جنوب-که-کوچه-ای-قرار-داشت-و-هم-
از-طرف-شرق،-چون-از-همه-طرف-دیده-می-شد-به-نظر-می-رسید-بهترین-طرح-برای-

اجرای-چنین-ایده-ای،-یک-ساختمان-دایره-ای-است.-
در-ادامه-به-سـوال-که-آیا-موقعیت-مکانی،-این-پالن-دایره-ای-را-به-شـما-تحمیل-

کرد؟-چنین-پاسخ-می-دهد:
بله.-موقعیت-محلی-که-به-من-برای-احداث-این-طرح-دادند-طوری-بود-که-به-نظرم-
می-رسـید-بهترین-ایده-این-اسـت-که-دایره-ای-باشـد-تا-از-هر-طرف-دیده-شود.-نمی-
خواستم-ساختمانی-باشد-که-فقط-یک-نما-داشته-باشد-و-بعد-پشتش-هرچه-بشود-جا-داد.-
به-عکس،-در-ذهنم-بود-که-این-سازه،-یک-نما-نداشته-باشد-و-تمام-اطرافش-نما-باشد.

در-ادامه-از-ایشان-در-رابطه-با-ستون-هایی-بیرونی-بنا-چنین-سوال-می-شود:

شما-ستون-هایی-را-در-این-سازه-تعبیه-کرده-اید-که-شبیه-خیمه-به-نظر-می-رسد؟-
آیا-از-قبل-فرم-خاصی-مدنظرتان-بود؟

این-ستون-ها-هیچ-شباهتی-به-هیچ-چیز-ندارد.-یادم-می-آید-آن-زمان-مهرداد-پهلبد-
)وزیر-فرهنگ-وقت(-گفت-که-خوب-چیزی-به-فکرت-رسیده،-ساختمانی-اجرا-کرده-
ای-که-مثل-یک-تاج-است،-من-گفتم-اصالبه-تاج-فکر-نکردم.-االن-هم-که-فکر-می-
کنم،-می-بینم-این-تصور-از-قبل-در-ذهنم-نبود-که-طرح-نهایی-شبیه-خیمه-یا-فرم-به-
خصوص-دیگری-باشد.-این-ساختمان-شبیه-هیچ-چیزی-نیست.-فرم-نهایی-سازه،-در-
واقع-با-الهام-از-خاطراتی-که-از-کودکی-از-معماری-ایرانی-داشتم-به-ذهنم-رسید.-در-سال-
های-جوانی-جاهای-مختلف-مملکت-مثل-شیراز،-اصفهان-و-حتی-جاهای-دورافتاده-
را-دیدم-و-در-جزییات-ساختمان-های-تاریخی-این-شهرها-دقت-کردم.-نکته-مهم-در-
ساخت-این-بنا-این-بود-که-از-همان-ابتدا-مخالف-کاربرد-شیشه-و-تراورتن-بودم،-به-دلیل-
اینکه-این-مصالح-مناسب-آب-و-هوا-و-فضای-ایران-نیست.-یادم-می-آید-وقتی-برای-
بار-دوم-از-فرانسه-به-ایران-آمدم-و-می-خواستم-این-بنا-را-اجرا-کنم،-دیدم-بسیاری-از-
ساختمان-های-آن-زمان-تهران-که-معمارانی-چون-حیدرعلی-غیایی،-هوشنگ-سیحون-
و-عبدالعزیز-فرمانفرما-ساخته-بودند-از-تراورتن-و-شیشه-و-آهن-بود.-این-مصالح-به-نظر-
من-بسیار-برای-ایران-نامناسب-هستند.-این-است-که-به-شخصه-در-پروژه-هایم-همیشه-

به-دنبال-آجر-رفتم.
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7 اصل در دکوراسیون داخلی 
خانه

 شناخت عناصر اصلی دکوارسیون داخلی 
فضا،-خط،-شکل،-نور،-رنگ،-بافت-و-الگو،-عناصر-اصلی-تشکیل-دهنده-طراحی-داخلی-هستند-که-هر-

کدام-از-آن-ها-تاثیر-به-سزایی-در-دکوراسیون-داخلی-می-گذارند

کارشــــناس ارشــــد معـــماری

عاطـفه مالحـسینی
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فضا: فضا یکی از مهم ترین عناصر طراحی داخلی اسـت. فضا، به عنوان پایه و شـالوده ای که در آن، کل نقشـه طراحی   �
داخلی ساخته می شود، عمل می کند. به بخشی که هیچ وسیله ای در آن قرار ندارد، فضای منفی و به بخشی که در آن وسیله 

چیده شده است، فضای مثبت می گویند. 
خط: خط شکل را به وجود می آورد و مسئول ایجاد حس هماهنگی، کنتراست و وحدت در طراحی داخلی هستند. خط ها   �

به سه دسته افقی، عمودی و مورب تقسیم می شود.
فرم: طرح بیرونی که مساحت اجسام را در فضای سه بعدی احاطه کرده است، فرم نامیده می  شود. با استفاده از دو یا چند خط   �

فرم ساخته و با استفاده از سایر المان ها مانند بافت، نقش و رنگ برجسته می شود. فرم به دو نوع هندسی و ارگانیک دسته بندی می شود.

نور: یکی از المان  های کلیدی در طراحی دکوراسیون داخلی محسوب می  شود و بر نموِد خطوط رنگ و تکسچر تاثیر می  گذارد.   �

رنگ: رنگ ها یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر زیبایی هر فضایی می باشـند،که عالوه بر اثرگذاری بر خلق و خوی   �
انسان، باعث می  شوند که فضای اتاق، گرم یا سرد باشد، کوچک  تر یا بزرگ  تر به نظر برسد و دنج یا رسمی باشد.

17



بافت: به این که یک سطح به چه صورتی دیده و لمس می شود، بافت می گویند. در واقع این عنصر به فضای داخلی جذابیت و عمق   �
می دهد و به دو دسته بافت بصری و واقعی تقسیم می شود. 

الگو: به طرحی تکرارشونده  گفته می  شود که از خطوط ، شکل  ها و رنگ  ها تشکیل شده است. الگوها، جذابیت و زیبایی به فضا می   �
 بخشند، هارمونی ایجاد می  کنند و باعث ایجاد تفاوت میان اتاق  ها یا قسمت  های مختلف اتاق می  شوند.
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 استفاده از نقطه کانونی 
درتعریف-نقطه-کانونی-در-یک-اتاق-می-توان-گفت-اساسا-نقطه-کانونی-نقطه-مرکز-توجه-در-یک-اتاق-می-باشد-دقیقا-قسمتی-که-دکور-را-

تحت-تاثیر-قرار-داده-و-همچنین-می-تواند-خلق-و-خویی-خاص-و-تاثیر-احساسی-متفاوتی-در-فضا-ایجاد-کند.

 تعادل در انتخاب و چیدمان وسایل فضای داخلی
تعادل-یکی-از-بایدهای-طراحی-داخلی-است-که-درک-اطالعات-محیط-را-برایمان-آسان-و-بدون-دردسر-می-کند-تا-در-آن-حس-آرامش-داشته-باشیم.-

تعادل متقارن:
ایجاد-تعادل-متقارن-در-فضا-بسیار-آسان-است-که-اغلب-آن-را-در-محیط-های-رسمی-و-کالسیک-مشاهده-می-کنیم.-برای-این-کار-باید-نقطه-کانونی-

را-به-عنوان-محور-تقارن-در-نظر-بگیرید-و-وسایل-را-در-اندازه،-شکل،-بافت-و-رنگ-کامال-یکسان،-در-دو-طرف-آن-محور-قرار-دهید.
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تعادل نامتقارن:
نسبت-به-حالت-قبل،-تعادل-نامتقارن-از-جذابیت-و-پیچیدگی-بیشتری-برخوردار-است.-در-واقع-در-این-نوع-تعادل-به-جای-استفاده--از-عناصر-

کامال-مشابه،-باید-وزن-بصری-برابری-در-دو-طرف-محور-تقارن-ایجاد-کرد.-
تعادل-شعاعی:

در-این-نوع-تعادل،-نقطه-کانونی-را-در-مرکز-باید-قرار-دهید-و-باقی-وسایل-و-اثاثیه-به-دور-آن-بچینید.

  ایجاد ریتم 
تکرار:

تکرار-یک-عنصر-مانند-شکل،-رنگ،-الگو-و-بافت-ساده-ترین-روش-برای-ایجاد-ریتم-در-طراحی-داخلی-است.-برای-این-کار-می-توانید-یک-
الگو-را-در-کاغذ-دیواری-یا-پارچه-و-یا-یک-رنگ-و-شکل-را-در-چندین-بخش-از-فضا-تکرار-کنید.-

توالی:
برای-این-کار-باید-ارزش-یک-عنصر-را-با-توجه-به-ماهیتی-که-دارد،-کاهش-یا-افزایش-دهید.-برای-مثال-اگر-عنصر-مد-نظرتان-گلدان-یا-آویز-

است،-چندین-گلدان-و-آویز-کوتاه-و-بلند-را-در-کنار-هم-قرار-دهید.
انتقال:

انتقال-ایجاد-یک-جریان-پیوسته-و-بی-وقفه-است-که-باعث-ایجاد-ریتم-می-شود.-ساده-ترین-روش-برای-این-کار-استفاده-از-خطوط-منحنی-و-
بهم-پیوسته-در-طراحی-داخلی-است.-

تضاد:
روش-دیگر-برای-ایجاد-ریتم-،-استفاده-از-تضاد-است.-در-این-حالت-از-دو-عنصر-کامال-متضاد-مانند-رنگ-سفید-و-سیاه-و-یا-شکل-دایره-و-مربع-

را-در-کنار-هم-استفاده-می-شود.
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  ایجاد هارمونی 
یکی-از-ویژگی-های-مهمی-که-در-انسان-حس-خوشایند-و-آرامش-بخشی-ایجاد-می-کند،-انسجام-و-وحدت-بین-اجزای-به-کار-رفته-در-
طراحی-فضای-داخلی-خانه-است.-در-واقع-شما-با-وجود-عناصر-مختلف-و-متنوع-در-دکوراسیون،-آن-ها-را-باید-به-گونه-ای-انتخاب-کنید-که-

در-شکل،-رنگ،-جنس-یا-بافت-آن-ها-هماهنگی-و-هارمونی-وجود-داشته-باشد-تا-انسجام-در-آن-فضا-به-وجود-آید.
در-واقع-هارمونی-را-با-استفاده-تکرار-رنگ،-شکل،-جنس-یا-بافت-مشابه-در-عناصری-که-از-نظر-ماهیتی-با-یکدیگر-تفاوت-دارند،می-توان-

ایجاد-کرد-تا-به-یک-فضای-منسجم-و-متحد-رسید.

  نورپردازی اصولی 
برای-نورپردازی-اصولی-باید-در-فضای-مد-نظر-سه-الیه-نور-محیطی،-وظیفه-ای-و-تاکیدی-اجرا-شود-که-در-زیر-به-صورت-مختصر-به-

آن-ها-اشاره-می-کنیم:

نور محیطی:
نور-محیطی-همان-نور-عمومی-است-که-روشنایی-مناسب-جهت-رفت-و-آمد-و-کارهای-روزمره-را-فراهم-می-کند-که-معموال-آن-را-می-

توان-با-لوستر،-چراغ-های-سقفی-و-یا-آباژورهای-پایه-بلند-تامین-کرد.-
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نور وظیفه ای:
نورپردازی-وظیفه-ای-جدا-از-نور-محیطی،-باید-میزان-روشنایی-مناسب-جهت-انجام-فعالیت-های-خاص-مانند-مطالعه-و-کار-کردن-در-خانه-را-
فراهم-کند.-بنابراین-اگر-بخشی-از-خانه-برای-کار-کردن-یا-مطالعه-اختصاص-داده-شده-است،-باید-آن-را-به-صورت-مجزا-با-استفاده-از-آباژورهای-

رومیزی-و-یا-دیوار-کوب-ها-نورپردازی-کرد.

نور تاکیدی:
دکوراتورهای-حرفه-ای-برای-دو-چندان-کردن-زیبایی-برخی-از-عناصر-دکوری،-از-نور-تاکیدی-استفاده-می-کنند.-در-این-حالت-باید-عنصر-

دکوری-و-زیبا-مانند-کناف-سقف-و-یا-تابلو-دکوری-انتخاب-شود-و-از-نور-مخفی-و-یا-چراغ-های-دیواری-برای-نورپردازی-آن-ها-استفاده-شود.

  استفاده از روانشناسی رنگ ها 
رنگ-ها-عالوه-بر-زیبایی،-بر-حس-و-حال-مخاطب-در-آن-محیط-نیز-اثر-می-گذارند،-پس-با-در-نظر-گرفتن-اثر-هر-یک-از-آن-ها-و-کاربرد-فضا-

باید-آگاهانه-انتخاب-شوند-:

رنگ های خنثی:
رنگ-های-خنثی-مانند-رنگ-سفید،-خاکستری،-قهوه-ای،-بژ-و-کرم،-رنگ-های-ساده-و-آرامش-بخشی-هستند-که-معموال-از-آن-ها-به-عنوان-
رنگ-غالب-در-اتاق-نشیمن-و-پذیرایی-و-اتاق-خواب-استفاده-می-شود.-توجه-داشته-باشید-که-این-نوع-رنگ-ها،-زمینه-بسیار-مناسبی-برای-استفاده-

دکوریجات-و-وسایل-با-رنگ-و-نقش-های-جذاب-و-جسورانه-می-باشند.-

رنگ های سرد:
رنگ-های-سرد-شامل-رنگ-های-آبی،-سبز-و-بنفش-می-باشند-که-اثر-آرامش-بخششان،-آن-ها-را-تبدیل-به-گزینه-مناسبی-برای-دیوارهای-
اتاق-خواب-می-کند.-اما-استفاده-بیش-از-حد-از-این-رنگ-ها-ممکن-است-باعث-حس-افسردگی-شود،-بنابراین-برای-ایجاد-تعادل-در-کنار-آن-ها-

از-رنگ-های-گرم-استفاده-می-شود.

رنگ های گرم:
رنگ-های-گرم-مانند-قرمز،-زرد-و-نارنجی،-از-دسته-رنگ-های-محرکی-هستند-که-به-محیط-انرژی،-هیجان-و-شادی-انتقال-می-دهند.-اما-

تحقیقات-ثابت-کرده-است-که-استفاده-از-آن-ها-به-عنوان-رنگ-غالب-باعث-حس-عصبانیت،-پرخاشگری-و-ناآرامی-می-شود. 22
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فستیوال ملی طراحی سنگ ایران
ساخته های سنگی کوچک مقیاس

انجمن-سـنگ-ایران،-به-عنوان-عالی-ترین-نهاد-صنفی-و-تخصصی-حوزه-سـنگ-در-
کشور،-با-هدف-حمایت-از-ایده-های-خالق-و-نوآورانه-معماران،-طراحان-و-هنرمندان-کشور-
که-از-کشورهای-بسیار-غنی-جهان-به-لحاظ-منابع-طبیعی-سنگ-به-شمار-می-رود-و-ارزش-
آفرینی-خالقیت-محور-از-طریق-توسعه-و-ترویج-مقوله-طراحی-سنگ-در-بین-صنعتگران-
و-فعاالن-این-حوزه،-فستیوال-ملی-طراحی-سنگ-ایران-را-با-موضوع-ساخته-های-سنگی-

کوچک-مقیاس-برگزار-می-کند.
همچنین-یکی-از-اهداف-این-فستیوال،-جان-بخشی-به-سنگ-در-سبک-زندگی-معاصر-
افراد-با-اسـتفاده-از-تفکر-طراحانه-و-هنرمندانه-اسـت.-در-همین-راسـتا،-آثار-برگزیده-این-
فسـتیوال،-در-دو-کشـور-ایتالیا-و-اسـپانیا-که-خود-از-کشورهای-شـاخص-در-حوزه-تولید-و-
طراحی-سنگ-به-شمار-می-روند،-در-قالب-نمایشگاه-هایی-تخصصی-در-این-کشورها-به-

نمایش-گذاشته-خواهند-شد.
در-این-فستیوال،-که-از-بهمن-ماه-13۹۹-تا-تیرماه-1400-برگزار-خواهد-شد،-معماران،-
طراحان-و-هنرمندان-خالق-کشور،-طرح-ها-و-ایده-های-خود-را-در-مرحله-اول-تا-تاریخ-20-
اسـفندماه-13۹۹-بصورت-فایل-تصویری-در-قالب-اتود-دسـتی-یا-عکس-از-مدل-یا-ماکت-
یا-فایل-سه-بعدی-سازی-شده،-از-طریق-وبسایت-فستیوال-به-دبیرخانه-آن-ارسال-نموده-و-
پس-از-انتخاب-آثار-برگزیده،-در-مرحله-دوم،-ساخت-آثار-با-استفاده-از-سنگ-های-منتخب-
از-معادن-سنگ-کشور،-توسط-صاحبان-طرح-ها-آغاز-شده-و-توسط-هیئت-داوران-فستیوال-
مورد-داوری-قرار-گرفته-و-در-نهایت-در-تیرماه-1400-عالوه-بر-انتشار-در-کتاب-فستیوال،-در-
قالب-نمایشگاه-فستیوال-ملی-سنگ-ایران-به-نمایش-عموم-گذاشته-خواهند-شد.-همچنین-
در-قالب-چند-نمایشـگاه-بین-المللی-در-سـال-2021-میالدی،-گزیده-ای-از-این-آثار-در-دو-

کشور-ایتالیا-و-اسپانیا-نیز-ارائه-خواهند-شد.

ارکان فستیوال:
برگزارکننده:-کمیسیون-هنر-و-معماری-انجمن-سنگ-ایران-با-حمایت-شرکت-ها-و-معادن-

سنگ-ایران
رئیس-فستیوال:-احمد-شریفی

رئیس-شورای-سیاستگذاری:-فرهاد-آزرمی
رئیس-شورای-انتخاب-آثار:-محمدیوسف-نیلی

مدیر-اجرایی-فستیوال:-حسین-دنیاگرد
دبیر-فستیوال:-مهدی-فالح

دبیراجرایی-فستیوال:-رحمان-عالقه-بند
اعضای-شورای-سیاست-گذاری-و-انتخاب-آثار:

احمد-شریفی،-فرهاد-آزرمی،-حسین-دنیاگرد،-محمدیوسف-نیلی،-حسین-موسوی،-ایمان-
عالقبند،-محمد-رسا،-محمد-مالکی،-رضا-حسن-زاده-و-مهدی-فالح

هیئت داوران:
بهروز-دارش-)مجسمه-ساز(--�
هوشنگ-مهراردالن-)معمار(--�
غالمحسین-نامی-)نقاش(--�
کارلو-واننیکوال-)طراح(--�
خوزه-کارلوس-پاالسیوس-)طراح(--�

جوایــز مسابقه:
طرح-اول:-لوح-تقدیر،-تندیس-فستیوال-ملی-طراحی-سنگ-ایران-و-500-میلیون-ریال
طرح-دوم:-لوح-تقدیر،-تندیس-فستیوال-ملی-طراحی-سنگ-ایران-و-300-میلیون-ریال
طرح-سوم:-لوح-تقدیر،-تندیس-فستیوال-ملی-طراحی-سنگ-ایران-و-200-میلیون-ریال

طرح-های-چهارم-تا-ششم:-هریک-50-میلیون-ریال
طرح-های-هفتم-تا-دهم:-هریک-30-میلیون-ریال
طرح-های-دهم-تا-بیستم:-هریک-10-میلیون-ریال

بخش های جانبی:
-برگزاری-نمایشگاه-داخلی-آثار-ساخته-شده-فستیوال-ملی-طراحی-سنگ-ایران-در-تیرماه-1400
-برگزاری-نمایشگاه-بین-المللی-آثار-ساخته-شده-فستیوال-ملی-طراحی-سنگ-ایران-در-

دو-کشور-ایتالیا-و-اسپانیا-تا-انتهای-سال-2021
-چاپ-و-نشر-کتاب-آثار-فستیوال-ملی-طراحی-سنگ-ایران

-برگزاری-نشست-های-تخصصی-فستیوال-ملی-طراحی-سنگ-ایران
تاریخ-های-مهم-فستیوال:

اعالن-فراخوان-فستیوال-و-آغاز-تبلیغات:-10-بهمن-ماه-13۹۹
مهلت-ارسال-آثار-از-طریق-وبسایت:-20-اسفندماه-13۹۹

اعالم-برگزیدگان-مرحله-اول:-20-فروردین-1400
برگزاری-جلسات-فنی-و-مشاوره-تخصصی-ساخت-طرح-های-برگزیده:-30-فروردین-تا-

10-اردیبهشت-1400
ساخت-آثار:-10-اردیبهشت-تا-30-خرداد-1400

برگزاری-نمایشگاه:-تیرماه-1400
معرفی-آثار-برتر-و-اهدای-جوایز-و-انتشار-کتاب-فستیوال-و-برگزاری-اختتامیه:-تیرماه-1400

برگزاری-نمایشگاه-های-خارج-از-کشور:-تابستان-و-پاییز-2021

نکته های مهم:
-شرکت-در-مسابقه-بصورت-فردی-یا-گروهی-امکان-پذیر-است-و-هر-فرد-یا-گروه-مجاز-

به-ارسال-حداکثر-سه-طرح-می-باشد.
-این-فستیوال-بر-اساس-خالقیت-و-ایده-و-نیز-مطلوبیت-کلی-اثر-مورد-بررسی-و-داوری-
قرار-خواهند-گرفت-و-آثار-ارائه-شده-در-این-فستیوال-می-توانند-شامل-هرنوع-ساخته-سنگی-
کوچک-مقیاس-باشند-و-امکان-استفاده-از-سایر-مواد-به-شرطی-که-سنگ،-ماده-غالب-در-

پیکره-طرح-ها-باشد،-مجاز-است.
-مطابق-ضوابط-فستیوال،-منظور-از-اثر-کوچک-مقیاس-سنگی،-اثری-است-که-مجموع-

طول+عرض+ارتفاع-آن-بیش-از-100-سانتی-متر-نباشد.
-مسئولیت-مالکیت-معنوی-ایده-ها-برعهده-ارسال-کننده-اثر-می-باشد-و-در-صورت-احراز-
هرگونه-نقض-قوانین-کپی-رایت-و-تکرار-مستقیم،-عواقب-این-اقدام-بر-عهده-ارسال-کننده-
اثر-بوده-و-دبیرخانه-فستیوال-حق-هرگونه-پیگیری-حقوقی-در-این-زمینه-را-دارا-می-باشد.

--انجمـن-سـنگ-ایران-امکان-هرنوع-بهـره-برداری-از-جمله-ارائـه-و-نمایش-این-آثار-
در-نمایشگاه-های-داخلی-و-خارجی-و-انتشار-آن-ها-در-کتاب-فستیوال-را-دارا-خواهد-بود.-
همچنیـن-در-صـورت-ایجاد-منافع-مادی-برای-این-آثار-در-قالب-درخواسـت-خرید-آثار-در-
داخـل-یـا-خارج-از-کشـور،-این-موضـوع-با-هماهنگی-صاحب-اثر-و-در-قالـب-یک-قرارداد-

پیگیری-خواهد-شد.
--گزیده-ای-از-آثار-این-فسـتیوال-عالوه-بر-نمایشـگاه-های-داخلی،-در-نمایشگاه-های-
تخصصی-در-دو-کشور-ایتالیا-و-اسپانیا-به-نمایش-گذاشته-خواهند-شد-و-برای-آثار-ارائه-شده-
در-این-نمایشگاه-ها،-گواهی-بین-المللی-شرکت-در-این-نمایشگاه-ها-به-صاحبان-آثار-ارائه-

خواهد-شد.
https://stoneas�ثبت-نام-و-ارسال-آثار-از-طریق-پایگاه-اینترنتی-فستیوال-به-آدرس---
sociation.ir/StoneDesignFestival-صورت-خواهد-گرفت.-برای-شرکت-در-مسابقه-
طرح-و-ایده-مورد-نظر-باید-در-نماهای-مختلف-)حداقل-سه-نمای-اصلی-به-همراه-دو-نمای-
پرسپکتیوی(-درقالب-اتود-دستی-قابل-درک-یا-عکس-مدل-یا-نمونه-ساخته-شده-از-طرح-و-
یا-تصاویر-سه-بعدی-سازی-شده-رایانه-ای-با-ابعاد-و-تناسب-دقیق-در-یک-صفحه-افقی-به-
ابعاد-50-در-70-سانتی-متر-با-فرمت-jpg-و-با-کیفیت-300dpi-و-حداکثر-با-حجم-5-مگابایت-
صفحه-بندی-شده-و-به-همراه-عنوان-و-توضیح-مختصر-اثر-در-حداکثر-100-کلمه-فارسی،-

در-پایگاه-اینترنتی-فستیوال-بارگذاری-شوند.
--هرگونه-درج-نام-از-صاحب-یا-صاحبان-طرح-یا-تیم-طراحی-در-صفحه-ارسالی،-باعث-

حذف-آن-از-چرخه-داوری-خواهد-شد.
--در-داوری-آثار-عالوه-بر-فایل-تصویری-ارسالی،-عنوان-اثر-و-توضیح-مختصر-طرح-نیز-

به-دقت-توسط-داوران-مورد-بررسی-قرار-خواهد-گرفت.
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رایانش ابری
رایانش ابری آینده همه  چیزهای دیجیتالی است که در اطرافمان وجود دارند. 
ایـن مـورد ارتباط تنگاتنگی با فناوری اطالعـات دارد و قطعًا افـرادی که با فناوری 
اطالعات سـروکار دارند برای پیشـرفت در هر کاری که انجام می  دهند ناخودآگاه 
به سمت فناوری رایانش ابری گرایش پیدا می  کنند. دالیل زیادی برای استفاده از 
فناوری رایانش ابری وجود دارد که از میان آنها میتوان به انعطاف  پذیر بودن، مقرون  
به  صرفه بودن، ایمن بودن، قابلیت کنترل از راه دور داشتن و قابلیت پیشرفت در آینده 
اشاره کرد. صنعت ساختمان  سازی نیز مثل هر صنعت دیگری از فناوری رایانش 
ابری بهره گرفته اسـت. در سـال ۲۰۱۲ طی یک نظرسـنجی برآورد شـد که ٪۱۲ 
پیمانکاران به استفاده از فناوری رایانش ابری فکر می  کنند. پنج سال بعد با انجام یک 
نظرسنجی دیگر حدود ۸۵٪ از پیمانکاران از فناوری  رایانش ابری استفاده کرده  اند یا 
در حال برنامه  ریزی برای بهره  گیری از این فناوری در کار ساخت  و ساز خود هستند.

 این صنعت جزء معدود صنایعی اسـت که ارتباط مسـتقیمی با دیجیتال شـدن 
و اینترنت ندارد اما نباید منکر این شـد که رایانش ابری کمک بسـزایی به  سـرعت و 
کیفیت پروژه  های ساختمانی می  کند و از این  جهت هم طرفداران زیادی پیدا کرده 
اسـت. به  طور کل رایانش ابری پایه و اسـاس انقالب دیجیتال در صنعت سـاخت  و 
ساز است. این فناوری  به صنعت ساختمان اجازه میدهد تا بهترین نرم افزارها را برای 
پیشبرد اهداف خود به کار گیرد و در نتیجه بهره  وری این صنعت را افزایش میدهد. 

رایانش ابری چیست؟
قبـل از اینکه اینترنت به  سـرعت و روانی زمان حال برسـد، پـردازش داده  ها به 
 صورت محلی و روی کامپیوتر یا دستگاه انجام می  شد و داده  ها روی هارددیسک 
ذخیـره مـی  شـدند. بدیـن معنـی کـه کاربر همیشـه فقـط به فضـای هارددیسـک 
محـدود بـود و اگـر بـرای اجـرای برنامه  های جدید توان رایانشـی دسـتگاه ضعیف 
میشـد، کاربـر مجبـور بود کل سیسـتم کامپیوتر یا دسـتگاه را ارتقا دهد کـه این کار 
هزینـه زیـادی بـرای کاربـر ایجاد میکرد. اگـر هم فضای کامپیوتر یا دسـتگاه برای 
ذخیره  سـازی اطالعات تمام میشـد، کاربر باید با خرید حافظه  های جانبی گران، 
فضـای اضافـی بـرای آنها ایجـاد میکرد یا اینکـه فایل  هـای اضافـه را از بین ببرد.

اما به  محض اینکه اینترنت با پهنای باند وسیع  تر به وجود آمد، همه  چیز تغییر 
کـرد. اکنـون داده  ها با سـرعت خیلی بیشـتری پردازش می  شـوند و دسـتگاه اکثر 
اوقـات آنالیـن اسـت. ایـن دو ویژگـی یعنی سـرعت  بـاال و آنالین بودن همیشـگی 
باعـث ایجـاد یـک فرصت عظیم شـد. اکنون کاربـر میتوان با اسـتفاده از سـرورها 
اطالعـات و داده  هـای خـود را از طریـق اینترنـت در فضاهـای ابـری ذخیـره کرده 
و وابسـتگی خـود را به هارددیسـک دسـتگاه خود کم کنـد. رایانش ابـری پردازش 
اطالعـات و داده  هـا را توسـط ماشـین  هـای قدرتمنـدی انجام میدهـد و کاربر می 
 توانـد بـا منابـع کمتر بیشـترین کارهـا را در هر جا و مکانی به سـهولت انجـام دهد. 
رایانـش ابـری محدودیـت هارددیسـک را از بیـن مـی  بـرد، جلـوی از دسـت رفتن 
اطالعات را می  گیرد و باعث دسترسی هرچه بیشتر و سریع  تر به داده  ها می  شود.

انواع رایانش ابری
 Infrastructure as a Service نامیده می  شود که مخفف IaaS سرویس اول
است. این سرویس که با زیرساخت  ها ارتباط دارد با ایجاد یک محیط شبیه  سازی  شده 
این امکان را میدهد تا مهندسین معمار زیرساخت  های یک بنا را به  خوبی بررسی کنند. 
اگر بخواهیم توضیح دقیق  تری برای این سرویس بدهیم اینگونه است که مجموعه 
 ای از منابع سخت  افزاری چندین سرور با هم جمع می  شوند و شبکه ابری بین آنها 
توزیع می  شـود. ارائه  دهنده شـبکه  های ابری وظیفه دارد که از همه منابع سـخت 
 افزاری محافظت کند. از طرف دیگر مشتری  ها اجازه دسترسی به همه مؤلفه  های 
مجازی را دارند که از طریق آنها می  توانند پلتفرم خاص به خود را بسازند. یک مهندس 
طراح می  تواند با ایجاد پلتفرم مخصوص به خود به پیشبرد اهداف خود دست پیدا کند.

 Platform as a Service نامیـده می  شـود کـه مخفـف PaaS سـرویس دوم
است. این سرویس به کاربران و برنامه  نویسان این امکان را میدهد تا بتوانند از طریق 
دنیای مجازی خدمات رایانش ابری و برنامه  های کاربردی خود را راه  اندازی و ایجاد 

کنند. سرویس PaaS در فضای ابری Cloud میزبانی می  شود و از طریق 
مرورگرهـای اینترنتی برای کاربران در دسـترس اسـت. این سـرویس به 
کاربران اجازه میدهد که با استفاده از ابزارهای مختلف که توسط سرور ارائه 
می  شوند برای خود نرم  افزار های کاربردی ایجاد کنند. مهندس طراح با 
اشتراک در سرویس  های از پیش پیکره  بندی شده PaaS میتواند ابزارهای 

مفید برای کار خود را ایجاد و ابزارهای بی  استفاده را دور بیندازد.
سـرویس آخر از سـرویس  های رایانش ابری SaaS نام دارد و مخفف 
Software as a Service اسـت. این سـرویس نرم  افزار های مختلف را 
برای کاربر تشریح می  کند و باید در فضای ابری میزبانی گردد تا کاربر بتواند 
 SaaS از طریق اینترنت به آن نرم  افزارها دسترسی پیدا کند. نرم  افزارهای
بسیار گسترده هستند و می  توانند برای کاربردهای بسیار زیادی که طراحی 

و بررسی ساختمان یکی از آنهاست مورد استفاده قرار بگیرند.

ضرورت رایانش ابری در ساختمان
رایانش ابری در سـاختمان مزایای بی  شـماری برای صنعت سـاخت 
 و سـاز ایجـاد کـرده اسـت اما اگر یک دلیـل قاطع برای اسـتفاده از پلتفرم 
 های رایانش ابری وجود داشـته باشـد این اسـت که این فناوری همیشـه 
از کاربـر و داده  هـای او پشـتیبانی مـی  کنـد . اختـالف در حسابرسـی 
معمـواًل بیشـترین خسـارت را بـه پیمانـکاران وارد می  کند؛ دلیـل آن هم 
 SaaS نبود نتیجه روشـن و شـواهد کافی اسـت. امـا وقتی از یک پلتفـرم
بـرای انجـام کارهـا اسـتفاده شـود، اطالعـات و داده  هـا به  طـور خودکار 
در فضـای ابـری ذخیـره مـی  شـوند و بـه  ایـن  ترتیـب همـه اختـالف در 
حسابرسی نیز به  راحتی با توجه به شواهد بررسی  شده و از بین می  روند.

فواید رایانش ابری در ساختمان
رایانش ابری در سـاختمان فواید زیادی در صنعت سـاخت  و ساز برای 
مهندسین، طراحان و حتی پیمانکاران دارد که در ادامه به آنها اشاره می  شود.

پردازش قدرتمند داده  ها  •
پـردازش داده  هـا در فضـای ابری تنها راه کاربردی برای دسـتیابی به 
بیشترین نتیجه به هنگام ساخت یک سازه است. به  عنوان  مثال، هنگامی  
که هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز یک سایت ساختمانی پرواز می  کنند، 
آنهـا هزاران عکس با مختصـات GPS دقیق و فـراداده می  گیرند. برای 
اسـتفاده از این تصاویر باید آنها را به حالت قابل دیده شـدن رساند، چیزی 
فراتر از توانایی  های یک رایانه معمولی که فقط انجام آن از طریق رایانش 

ابری امکان  پذیر است.
امکان اتصال به محل کار  •

قبل از رایانش ابری در ساختمان تنها راه مشاهده وضعیت یک پروژه 
رفتن به محل پروژه بود که ممکن بود ساعت  ها از وقت پیمانکار یا مهندس 
را بگیرد. رایانش ابری امکان دیدن واقعی پروژه از هر مکان و در هر زمانی 

را فراهم می  کند.
ذخیره  سازی اطالعات  •

مهمتریـن مزیتـی که رایانـش ابـری در سـاختمان دارد این اسـت که 
اطالعات را در حجم بسیار بسیار زیاد ذخیره می  کند. ثبت اسناد و پروژه  ها 
برای انجام تعهدات و قراردادها و همچنین پشتیبانی از این اسناد و پروژه 
 ها در ساختمان  سازی بسیار مهم و ضروری است. استفاده از روش  های 
قدیمـی مثـل هارد و ممـوری هم باعث محدودیت می  شـود و هم امکان 
گم  شـدن، دزدیده شـدن و خراب شـدن آن وجود دارد. اما با رایانش ابری 
ضمن برخورداری از فضای بسیار نامحدود امکان در دسترس بودن همه 

اطالعات در هر مکان و زمانی نیز مهیا شده است.
اشتراک  گذاری آسان  •

هـر پـروژه سـاختمانی دارای تعداد زیادی ذی  نفع اسـت که اشـتراک 
 گذاری داده  ها بین همه ذینفعان کاری بسیار وقت  گیر بوده و اغلب انجام 
این کار با مشکل روبرو می  شود. اما رایانش ابری در ساختمان این مشکل را 
نیز با ارائه قابلیت  های ارتباطی و همکاری در زمان واقعی حل کرده است.

تجزیه  و تحلیل پیشرفته  •
وقتی که همـه داده  های کاربران در فضای ابری ذخیره می  
شود امکان مقایسه برنامه  ها از هر دستگاهی و از هر لوکیشنی 
امـکان  پذیـر خواهـد بـود. تنهـا یـک نقطـه در فضای ابـری می  
توانـد یـک فایل ده گیگابایتی را ذخیره کند. بنابراین یک فضای 
کوچک ابری می  تواند تا صدها گیگابایت را در خود ذخیره کند. 
یعنی چیزی فراتر از قابلیت ذخیره  سازی یک دستگاه موبایل یا 
کامپیوتر. بنابراین با داشتن همه اطالعات به  صورت یکجا امکان 
تجزیه  و تحلیل داده  ها به  راحتی وجود دارد که البته این کار بدون 

داشتن پلتفرم SaaS غیر ممکن است.

نقاط ضعــف رایانــش ابری در 
ساختمان

مزایای رایانش ابری در سـاختمان بسـیار زیادتر از حد تصور 
هسـتند و چیـزی کـه در ادامـه گفتـه می  شـود تفکـرات غلطی 
اسـت کـه راجـع بـه ایـن فنـاوری وجـود دارد و نـه نقطـه  ضعف.

امنیت  •
برخی تصور می  کنند که اگر از ابزار و وسایل فیزیکی ذخیره 
 سازی اطالعات استفاده نکنند، امنیت داده  های آنها کاهش پیدا 
مـی  کنـد. به  خصوص اگر داده  ها دارای مشـخصات باال و فوق 
امنیتی باشند زیرا امکان هک کردن اطالعات وجود دارد. اما باید 
به این نکته توجه کرد که عملیات هک کردن ناشی از خطاهای 
انسانی است و نه خطاهای سیستمی. به  هر حال ذخیره  سازی 
اطالعات در فضای ابری آنها را از خطرات فیزیکی مختلف مثل 

دزدیده شدن و یا گم  شدن در امان نگاه می  دارد.
خراب شدن سرور  •

به  هر حال هر سیستمی گاهی ممکن است از کار بیفتد و هیچ  
چیز در این جهان وجود ندارد که خراب نشود. با توجه به پیشرفت 
 های فراوانی که در رایانش ابری در سـاختمان وجود دارد؛ حتی 
اگر یکی از سرورهای آن خراب شود قطعًا این خرابی مدت  زمان 

زیادی طول نخواهد کشید.
ارسال و انتقال داده  ها  •

انتقـال داده  هـا در فضـای ابـری کار پردردسـری اسـت امـا 
مشـکلی نیسـت که به خاطر آن از بقیه مزایای رایانش ابری در 
سـاختمان چشم  پوشـی کرد. به  هر حال هر روز به تعداد افرادی 
که از رایانش ابری برای انجام امور ساختمان  سازی خود استفاده 

می  کنند افزوده می  شود.
قیمت  •

ممکن است استفاده از نرم  افزارهای رایانش ابری در ساختمان 
کمی گران باشد ولی استفاده از فضاهای ذخیره  سازی فیزیکی 
به تعداد زیاد نیز ارزان  تر از نرم  افزارهای فضای ابری نیست. به  
عالوه انتخاب یک راه درسـت و صحیح ممکن اسـت هزینه  بر 
باشد ولی قطعًا باعث افزایش سوددهی و بهره  وری خواهد شد.

عدم دسترسی به اینترنت  •
یکـی از نگرانـی  های اسـتفاده از رایانش ابری در سـاختمان 
توسط مهندسین و پیمانکاران این است که اگر اینترنت قطع شود 
یا اگر جایی باشند که دسترسی به اینترنت وجود نداشته باشد، دچار 
مشـکل می شـوند، نرم  افزار های رایانش ابری توانسـتند با ارائه 
راهکارهای کاربردی به این نگرانی خاتمه دهند. این نرم  افزارها 
امکان بارگیری آفالین یا استفاده آفالین از ابزارهای خود را فراهم 
کرده  اند؛ به  طوری  که به  محض اتصال به اینترنت همه داده  ها به  
طور خودکار وارد فضای ابری می  شوند بدون اینکه چیزی از آنها 
کم شود. ضمن اینکه با افزایش پوشش دهی اینترنت کمتر جایی 

در جهان وجود دارد که به فضای ابری دسترسی نداشته باشد.

رایانش ابری در صنعت ساخت و ساز
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جداسازهای لرزه ای

 جداسازهای لرزه ای
-از-مهمترین-مسائلی-که-در-طراحی-سازه-ها-همواره-ذهن-مهندسان-سازه-را-به-خود-مشغول-می-سازد-،-
طراحی-سازه-ها-به-گونه-ای-است-که-در-مقابل-بارهای-جانبی-مقاومت-بیشتری-را-از-خود-نشان-دهند.-
برای-رسیدن-به-این-هدف،-تا-کنون-روش-های-بسیاری-برای-مقاوم-ساختن-سازه-ها-دربرابر-زلزله-ابداع-
شده-است.-نصب-اعضای-مهاربندی-در-قابها،-قاب-های-خمشی،-دیوارهای-برشی-و-یا-ترکیبی-از-آنها،-به-
دلیل-سهولت-و-سادگی-اجرا،-رواج-بیشتری-داشته-است.-اکثر-این-روش-ها-براین-فرض-استوار-هستند-
که-نیروی-ناشی-از-زلزله-میان-عناصر-باربر-نیروهای-جانبی-که-برای-این-منظور-در-سازه-تعبیه-شده-
است،-توزیع-و-توسط-آنها-تحمل-می-گردد.-در-اینگونه-روش-ها-سازه-به-طور-کامل-تحت-تأثیر-نیروی-

زلزله-قرار-می-گیرد-و-کلیه-عناصر-در-تحمل-نیروی-وارده-سهیم-می-باشند. کارشناس ارشدسازه

شــادی سلیمی مقدم
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روش دیگری که از اوایل قرن گذشته مطرح شد، روش جداسازهای لرزه ای پایه  
 Passive( سازه ها می باشد که به عنوان یک روش غیر فعال )Base Isolation(
Control( پاسخ سازه ها در برابر زمین لرزه مطرح می باشد. جداسازهای لرزه ای از 
روش های نوین مقاوم سازی سازه در برابر زلزله است. این روش فناوری توسعه یافته 
ای است که در بسیاری از کشورها برای کاهش خسارت ناشی از زلزله های بزرگ در 

سازه ها، به کار میرود. روشهای ساخت و ساز متداول می توانند باعث به وجود آمدن 
شتاب های کف بسیار باالیی در ساختمان های سخت و جابجایی های بین طبقه ای 
بزرگ در سـاختمان های انعطاف پذیر شـوند. این دو عامل موجب عدم اطمینان از 

امنیت اجزای سازه و محتویات آن می شوند.

 جداسازی لرزه ای چیست؟
جداسازی لرزه ای یکی از روش های کنترل ارتعاشات لرزه ای با جدا سازی سازه 
از زمین در سـاختمان ها و پل ها میباشـد. در این روش بر خالف روشـهای مرسـوم 
در مقـاوم سـازی و بهسـازی لـرزه ای، کـه موجب افزایش سـازه میشـود، تمرکز بر 
روی کاهـش پاسـخ لـرزه ای، و نیرو و شـتاب ورودی زلزله به سـازه اسـت.  در واقع 
جداسازهای لرزه ای پایه)Base isolators(  وسایلی هستند که در زیر سازه ها قرار 
می گیرند و آنها را از اثرات ویرانگر ناشی از نیروی جانبی زلزله ، یا نوسانات ناشی از 

حرکت قطارها جدا می کنند. 
برپایی ساختمانها بر روی یک سیستم جداساز لرزه ای باعث جلوگیری از انتقال 
قسـمت زیادی از حرکت افقی زمین به سـاختمان می شـود)اثر زلزله را تا ۸۰ درصد 
کاهش میدهد( که این عمل منجر به کاهش شدید شتابهای طبقات و تغییرمکان 

های بین طبقه ای )دریفت Drift( می شود. این روش مستلزم نصب جداسازها در 
یکی از طبقات ساختمان )ترجیحًا تراز پی( می باشد. پس از نصب جداساز لرزه ای 
تغییر شکل جانبی در آن متمرکز شده و تغییر شکل نسبی طبقات باالی آن به شدت 

کاهش می یابد.
الزم به ذکر اسـت که جداگرهای لرزه ای شـامل کل ابعاد سـاختمان می شود و 
نمی توان در بخشی از سازه آن ها را استفاده نمود زیرا این عمل باعث ایجاد تفاوت در 

جابجایی دو بخش ساختمان می گردند.
دوره تناوب سازه هایی که در آن از جداگر استفاده شده است به دلیل کاربرد این 
جداگرها ۲ تا ۴ ثانیه تخمین زده می شود. همین طور در ساختمان هایی که بر روی 
خاک های خیلی ضعیف یا سـاختمان خیلی بلندمرتبه می باشـد و انعطاف پذیری 

ممکن است مقدور نباشد استفاده از جداگر می تواند بسیار سودمند باشد.
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می توان گفت یکی از اهداف جداسازهای لرزه ای منحرف ساختن بسامد اصلی 
سازه از بسامدهای غالب زلزله و بسامد اصلی روسازه گیردار است. هدف دیگر از یک 
سیستم جداساز فراهم نمودن وسیله های اضافی برای میراسازی در نتیجه کاستن 
از شتاب منتقل شده به سازه است. مزیت دیگر جداسازی لرزه ای افزایش پریود اصلی 
ارتعاش سازه و انتقال آن به نواحی کم انرژی تر زلزله درطیف پاسخ می باشد. در اثر این 

عمل، نیروهای ارتجاعی کاهش قابل مالحظه ای پیدا می کنند.

 مزایای جداسازی لرزه ای 
�  )IO( حفظ کاربری سازه در حین و پس از زلزله و تأمین سطح عملکرد بی وقفه
کاهش نیروی زلزله وارد شده به سازه   �
رساندن خسارات سازه ای و غیر سازه ای به صفر  �
کاستن از حجم مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز تا بیش از ٪۲۰  �
کاهش ضرورت استفاده از سیستم های باربر جانبی چون مهاربند یا دیوار برشی  �
قابلیت استفاده در سازه های موجود  �

 انواع جداسازهای لرزه ای :
جداسازهای لرزه ای االستومری  �
جداسازهای لرزه ای الستیکی طبیعی و مصنوعی با میرایی کم  �
جداسازهای لرزه ای با هسته سربی  �
جداسازهای لرزه ای الستیکی طبیعی با میرایی باال  �
جداسازهای لرزه ای االستومری تقویت شده با الیاف  �
جداسازهای لرزه ای  برمبنای لغزش  �
سیستم جداسازهای لرزه ای اصطکاک خالص  �
جداسازهای لرزه ای با پایه های اصطکاکی پس جهنده  �
جداسازهای لرزه ای آونگی اصطکاکی  �

 جداسازهای لرزه ای االستومتری 

ویژگی این نوع از سیستم های جداسازهای لرزه ای این است که حرکت افقی به 
یک حرکت گهواره ای می پیوندد و بنابراین یک حرکت کاماًل افقی زمین سبب بوجود 
آمدن شتاب های قائم در مود گهواره ای می-گردد. این سیستمها شامل بلوک هایی 
از جنس شیشه اسفنجی در هر دو قسمت نشیمن های الستیکی بوده که به عنوان 
فیوزهایی برای جلوگیری از حرکت ساختمان در اثر باد، ترددهای داخلی ساختمان یا 

زمین لرزه های با شدت کم به کار می روند.

 جداسازهای لرزه ای الستیکی طبیعی و مصنوعی با میرایی کم 
ایـن جداسـازهای لـرزه ای شـامل دو صفحـه ضخیـم فـوالدی در بـاال و پائین و 
صفحـات نـازک فـوالدی متعددی می باشـند. صفحات فـوالدی از انبسـاط جانبی 
السـتیک جلوگیـری کرده و سـختی قائـم را به مقـدار زیادی افزایـش می دهند، اما 
هیچ تأثیری بر سختی افقی سیستم که به وسیله مدول برشی پائین االستومر کنترل 
می شـود، نخواهند داشـت. رفتـار ماده در برش تا کرنش هایی بیـش از ۱۰۰٪ کاماًل 

خطی بوده و میرایی آن در حدود ۲ تا ۳ درصد مقدار بحرانی می باشد.
از مزایـای این نوع نشـیمن های الیه ای االسـتومری بـا میرایی پایین می توان به 
ساخت آسان و سادگی مدل-سازی آنها اشاره نمود. شایان ذکر است پاسخ مکانیکی 
ایـن نـوع نشـیمن ها به اثر دما، تاریخچه و پیرشـدگی بسـتگی ندارد. تنهـا عیب این 

نشیمن ها آن است که معمواًل به یک سیستم میراگر مکمل )اضافی( نیاز دارند.

 جداسازهای لرزه ای با هسته سربی :
این نشیمن ها، نشیمن های الستیکی الیه الیه ای مشابه نشیمن های الستیکی 
با میرایی پائین بوده اما دارای یک یا چند هسته سربی هستند که در سوراخ هایی قرار 
گرفته اند. صفحات فوالدی به کار رفته در این سیستم سبب تغییر شکل هسته سربی 
 )psi(۱۵۰۰ در برش می شوند. این هسته های سربی تا تنش جاری شدن در حدود
۱۰Mpa تغییر شکل فیزیکی داده و سبب ایجاد یک پاسخ دو خطی در نشیمن می 

شوند.
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 HDNR جداسازهای لرزه ای با الستیک طبیعی با میرایی باال 
درسال ۱۹۸۲، شرکت انگلیسی مؤسسه تحقیقات سازندگان مالزیایی الستیک، 
یک ترکیب السـتیک طبیعی ابداع کرد که میرایی ذاتی آن به حدی بود که نیاز به 
استفاده از اجزای میراگر اضافی را از بین برد. میرایی این ترکیب الستیکی از افزودن 
بلوک های کربنی بسـیار ریز، روغن ها یا رزین ها و سـایر پرکننده های ویژه حاصل 
می شـود. میرایـی را می توان در کرنش برشـی معـادل۱۰۰٪ به ۱۰٪ تا ۲۰٪ رسـاند 
کـه حـد پائین آن )۱۰٪( مربوط به میرایی با سـختی پائین با مدول برشـی در حدود 

psi۵۰( ۰/MPa۳۴( و حد باالیی در حدود ۱/MPa۴۰)psi۲۰۰( می باشد.
ماده حاصله در کرنش های برشی کمتراز ۲۰٪ غیرخطی بوده و با سختی و میرایی 
باالتر مشخص می شود که موجب به حداقل رسیدن پاسخ، تحت بار باد و بارگذاری 
های لرزه های با شـدت پایین می شـود. در محدوده کرنش های برشـی بین ۲۰٪ تا 
۱۲۰٪، مقدار مدول برشـی پائین و ثابت اسـت. در کرنش های باال، به دلیل فرآیند 
کریستالیزه شدن کرنش در الستیک مقدار این مدول افزایش می یابد که به همراه 
آن اسـتهالک انرژی نیز افزایش می یابد. از این افزایش سـختی و میرایی درکرنش 
های باال می توان برای تولید سیستمی استفاده کرد که برای بارهای ورودی کوچک، 
سخت و برای ورودی هایی در محدوده طرح، نسبتًا خطی و انعطاف پذیر باشد و تحت 
سـطوح پیش بینی نشـده ورودی که بیشـتراز مقادیر طرح هسـتند، تغییر مکان را 

محدود کند.

 F-REI جداسازهای لرزه ای االستومری تقویت شده با الیاف 
ایـده اساسـی کاربرد الیاف به جای صفحـات فوالدی برای تقویت جداسـازهای 
لرزه ای االستومری از آنجا آغاز شد که کاربرد جداکننده های تقویت شده با صفحات 
فوالدی برای ساختمان های مسکونی بسیار سنگین و گران تمام می شد، به طوریکه 

یک جداساز لرزه ای به تنهایی می تواند وزنی معادل ۱ تن یا بیشتر داشته باشد.
دریک جداسـاز لرزه ای السـتیکی عمده وزن آن ناشی از صفحات تقویت کننده 
فوالدی است که به منظور افزایش سختی قائم جداساز در آن به کار می رود. راه حلی 
که هم وزن و هم قیمت جداکننده ها را کاهش دهد، جایگزین کردن الیاف پلیمری 
به جای صفحات فوالدی می باشد. در این روش پیشرفته و جدید از الیاف با سختی 
زیاد و مقاومت باال استفاده می شود. از مزایای مهم این سیستم چسبندگی و پیوستگی 
الیـاف با االسـتومر اسـت. کاهش وزن جداکننـده با کاربرد الیـاف به جای صفحات 

فوالدی، هیچ تأثیری در میزان سختی االستیک جداسازهای لرزه ای ندارد.

 سیستم های جداسازهای لرزه ای بر مبنای لغزش 
نخسـتین و سـاده ترین جداساز پیشنهاد شده، یک سیستم لغزنده خالص است. 
متداولترین مصالحی که برای نشیمن های لغزنده به کار می روند، پلی تترافلوئواتیلن 
)PTFE یـا تفلـون( توخالـی یا توپر بـر روی فـوالد ضد زنگ می باشـد. ویژگی های 
اصطکاکی این سیسـتم به دما، سـرعت حرکت سطح مشترک، میزان سائیدگی و 

تمیزی سطح بستگی دارد. 

 P-F سیستم جداسازهای لرزه ای با اصطکاک خالص 
با وجود ضعف در عملکرد سـازه های بنایی در زلزله های گذشـته سـاخت آنها به 
علت هزینه های کم همچنان به خصوص در روستاها متداول است. از این جهت 
فعالیت های زیادی با هدف اصالح عملکرد آنها در برابر زلزله انجام گرفته که از جمله 
آنها ارائه سیستم P-F می باشد. از این سیستم بیشتر در سازه های بنایی و سنتی، 
برای بهبود عملکرد آنها در برابر زلزله اسـتفاده می شـود. در این روش با اسـتفاده از 
مصالح دانه ای مانند شن و ماسه یا پودر گرافیت یا مواد دانه ای که توسط کارخانجات 
ساخته می شود مانند دلرین که نوعی پلیمر از جنس پالستیک حرارتی است و دارای 
مقاومت باربری MPa۳6 اسـت و یا ورقه هایی از جنس وینیل و یا حتی آسـفالت با 
درصد اختالط ویژه به صورت الیه لغزنده در زیر دیوارهای باربر و یا ستون های آجری 

استفاده می شود.

 سیستم جداسازهای لرزه ای با پایه های اصطکاکی پس 
R-FBI جهنده

این نوع جداکننده، ترکیبی از الیه های لغزشـی همراه با هسـته الستیکی است. 
در طراحی نشـیمن های جداسـازی پایه ای اصطکاکی پس جهنده سعی شده که با 
استفاده از سطوح مشترک لغزنده متعدد در یک نشیمن، مشکل ضریب اصطکاک 
باالی تفلون بر روی فوالد ضد زنگ در سرعت های باال حل شود. بنابراین سرعت 
بین باال و پایین نشیمن بر تعداد الیه ها تقسیم شده و در نتیجه سرعت هر الیه آنقدر 
کوچـک می-شـود که ضریب اصطکاک پائینی حاصل شـود. عـالوه بر المان های 
لغزنده، هسته مرکزی که از جنس الستیک است، بار قائمی را حمل نکرده اما یک 
نیروی بازگرداننده در سیستم ایجاد می کند. آزمایش های صورت گرفته برروی این 
سیستم نشان می دهند که هسته الستیکی مانع از تمرکز تغییر مکان در یک سطح 
مشترک خاص نمی شود، لذا برای رفع این مشکل از یک میله فوالدی مرکزی در 

داخل هسته الستیکی استفاده شده تا توزیع تغییر مکان بین الیه ها را بهبود بخشد.

FPS سیستم جداسازهای لرزه ای با آونگ اصطکاکی 
این سیسـتم به وسـیله هندسـه خاص خود، عمل لغزش و نیروی بازگرداننده را 
فراهم می کند. جداسازهای لرزه ای FPS دارای یک قسمت لغزنده مفصلی است که 
در تماس با سطح کروی است و با موادی با اصطکاک کم پوشانده شده است. سطح 
دیگر این لغزنده نیز کروی بوده و با الیه ای از فوالد ضد زنگ پوشانده شده است. این 
سطح در یک شیار کروی که آن هم از ترکیباتی با اصطکاک کم پوشانده شده است 
قرار می گیرد. با حرکت قسمت لغزنده روی سطح کروی، جرم موجود از روی آن بلند 
شده که این امر سبب ایجاد نیروی بازگرداننده در سیستم می شود. اصطکاک بین 
سطح لغزنده مفصلی و سطح کروی نیز سبب ایجاد میرایی در جداسازها می شود. 
سختی مؤثر جداساز و دوره تناوب سازه جداسازی شده به وسیله شعاع انحنای سطح 

محدب کنترل می شود.
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تمایل مردم به شهرنشینی و افزایش سریع جمعیت شهرها 
که از جمله آثار عادی رشد اقتصادی و صنعتی است، ما را در 
مقابـل مسـاله مهمی که عبارت از لـزوم توجه به تامین حوائج 
عمومی شـهری اسـت قرار میدهد. افزایش طبیعی جمعیت، 
مهاجـرت روسـتائیان و کارگـران از روسـتاها و شـهرهای کم 
درآمد به شـهرهای بزرگ به منظور یافتن کار و تامین زندگی 
بهتر، تحوالت صنعتی اخیـر، فقر و ... موجب تراکم جمعیت 
در بعضی از مناطق شهرهای بزرگ و ایجاد نقایصی در زمینة 
تسـهیالت و خدمات شهری گردیده و در نتیجه مشکالتی از 
قبیل کمبود مسـکن و پیدایش سـکونتگاههای غیررسـمی، 
حاشـیه ای، فقیرنشـین، فشـرده و غیر بهداشـتی را به دنبال 

داشته است. 

امـروزه یکـی از چالـش های عمـده ناپایدارکننده شـهری 
کشور، گونه ای شهرنشینی با مشکالت حاد موسوم به اسکان 
غیر رسـمی یا حاشیه نشینی اسـت. در حال حاضر ۴۲ درصد 
جمعیت کشـورهای جهان سـوم یـا در حال توسـعه در همین 
سـکونتگاه ها زندگی می کنند. براسـاس گزارش سازمان ملل 
سکونتگاه های غیر رسمی )حاشیه نشینی( چالش اصلی هزاره 
سوم  معرفی شده است. به طور کلی  در دنیا از هر 6 نفر ۱ نفر 
در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند که در صورتی که 
این روند ادامه پیدا کند و دولت ها برنامه ای برای این موضوع 
نداشـته باشـند تا سـال ۲۰۳۰، حدود ۲ میلیارد نفر از جمعیت 
شهرنشـین دنیا در اینگونه سـکونتگاه ها زندگی خواهند کرد.

اسکان غیر رسمی یکی از چهره های بارز فقر شهری است که درون 
یا مجاور شـهرها )به ویژه شـهرهای بزرگ( به شکلی خودرو، فاقد مجوز 
ساختمان و برنامه رسمی شهرسازی با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح 
نازلی از کمیت و کیفیت زندگی، شکل می گیرد. به عبارتی ساده اسکان 
غیر رسـمی دارای ویژگیهایی غیر از روش های اسـکان رسـمی و عرفی 

کشور می باشد.  
به نظر بعضی از محققین، حاشیه نشینی عبارت است از، وضع زندگی 
تمام کسانی که در جامعه شهری ساکن اند، ولی از نظر درآمد و بهره گیری 
از امکانـات و خدمـات در شـرایط نامطلوبی به سـر می برنـد در واقع، کلیه 
کسـانی کـه از حالت تولیدی گذشـته خود، بیرون آمده و بـه صورت مازاد 
نیروی انسـانی، در حاشـیه شهرها سـکنی می گزینند، دارای یك زندگی 
حاشیه ای هستند.. حاشیه نشینی با این مفهوم که، خانوارها و افرادی که 
در محدودة شهرها از نظر سکونت، بهداشت، خدمات عمومی و اجتماعی 
و تسهیالت زیربنایی شهری، در شرایطی نامطلوب زندگی می کنند و این 
افـراد بـه علت عدم برخورداری از سـرمایه، مهارت فنـی و حرفه ای برای 
اشـتغال در اقتصاد شـهری، اکثـرًا در فعالیتهایی درگیرند کـه در بازار کار 
شـهر، غیر مولد تلقی می  شود. حاشیه نشینی شهری، پدیده ای است که 
در تمام کشورهای در حال توسعه ازدوران استقالل و اجرای برنامه های 

نوسازی و توسعه اقتصادی رخ نموده است.
 

ویژگی های ســکونتگاه های غیررسمی از نظر 
مرکز اسکان بشر سازمان ملل )هبیتات(

کمبود خدمات زیربنایی- ۱
خانه سازی غیراستاندارد و غیرقانونی و بناهای مسکونی - ۲

ناکارآمد
ازدحام و تراکم باال- ۳
زندگی در شرایط ناسالم و مکان های پرخطر - ۴

عدم امنیت حق تصرف - ۵
فقر و محرومیت اجتماعی- 6
حداقل اندازه سکونتگاهها - 7

پیران ،اجتماع زاغه و آلونك نشــین شهری را 
دارای خصوصیات زیر می داند :

دربرگیرنده مکان جغرافیایی مشخص اند- ۱
منابع مشترکی ساکنین را به هم پیوند میدهد- ۲
الگوهـای مشـخصی بر روابـط اجتماعـی – اقتصادی - ۳

ساکنین آنها حاکم است
تجانس گروهی و همبسـتگی نسـبتًا باالیی به ویژه در - ۴

مواجهه با مسائل مشترك و افراد خارج از اجتماع از خود 
بروز میدهند

نهادهای خاص خود پدید آورده اند- ۵
یکدیگر را کنترل میکنند . - 6
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المان ها و احجام نوری

المان-ها-و-احجام-نوری-که-عمدتاً-در-سـطوح-میانی-و-خرد-منظر-شـهری-مطرح-هسـتند،-عالوه-بر-
زیبایی،-تأثیر-بسیار-زیادی-در-خوانایی-و-تقویت-هویت-مناظر-شبانه-ی-شهری-دارند.-این-المان-ها-که-

با-اهداف-مختلف-طراحی-می-شوند،-می-توانند-به-دو-صورت-دائم-و-موقت-در-شهرها-نصب-گردند.

 مکان یابی المان های نوری در شهر
المان-ها-در-بخش-های-مختلف-شهر-قابل-نصب-هستند-اما-قرارگیری-المان-های-نوری-در-موقعیت-
مناسب-خود-عامل-بسیار-مهمی-به-شمار-می-آید-چرا-که-تأثیر-بسزایی-در-دیده-شدن-این-المان-ها-به-
طرز-مطلوب-دارد.-در-واقع-مکان-هایی-مطلوب-اسـت-که-بیشـتر-در-دید-شهروندان-باشد-و-از-طرفی-
موجب-آلودگی-نوری-نشود-و-یا-مکان-هایی-که-در-مقابل-بارش-باران-و-برف-و-یا-وزش-باد-به-ویژه-
بادهای-شدید-آسیب-پذیر-نباشد-و-بتواند-مدت-ها-خودنمایی-کند-و-شهروندان-از-زیبایی-آن-استفاده-

کنند-،-از-اولویت-برخوردار-است.

کارشــناسی ارشد برنامه ریزی شهری

راضـیه تک فـالح
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 راهکارهـای اجرایـی وعملکـردی نورپردازی 
المان هـا و احجـام نوری 

اولویت-دهی-تأکید-بر-رعایت-مسائل-ایمنی-و-استانداردهای-مربوط-به-آن-در-کلیه-
ی-مراحل-نصب-و-اجرا-

توجه-به-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژی-و-تأکید-بر-بهره-وری-و-کارایی-انرژی
-بهره-گیری-از-ایده-های-نوآورانه-و-خالقانه-در-المان-های-نورپردازی-در---�

سطح-شهری
-استفاده-از-فناوری-ها-و-تکنولوژی-های-به-روز-و-مدرن--�
بهره-گیری-از-المان-های-نوری-هماهنگ-و-متناسـب-با-کلیت-فضاهای---�

شهری-که-در-آن-نصب-می-شود
هماهنگی-از-نظر-مقیاس،-فرم-و-...-با-موقعیت-و-مکان-قرارگیری-آن-در---�

شهر
بهـره-گیـری-از-المان-هایی-که-یادآور-خاطرات-مردم-هسـتند-و-جنبه-ی---�

نوستالژیکی-دارند
دارا-بودن-جلوه-ی-دوگانه-ی-المان-ها-به-بیان-بهتر،-نصب-و-اجرای-المان---�

هایی-که-در-طول-روز-نیز-بیانگر-مفهوم-مورد-نظر-باشد-و-ویژگی-های-زیبایی-
شناسانه-را-دارا-باشد.-

سـاخت-سـریع-و-قابلیت-انتقال-المان-های-نوری-و-اسـتفاده-از-آن-ها-در---�
بخش-های-مختلف-شهر

-تجهیزات-المان-های-نوری-در-مقابل-شرایط-جوی-و-اقلیمی-مقاوم-باشند---�

 نورپردازی
از-جمله-فضاهایی-که-برای-طراحی-نورپردازی-شهری-باید-در-بگیریم؛-عبارتند-از-:

-نمای-ساختمانی-)ساختمان-های-باستانی-یا-معماری-های-منحصر-به-فرد(--�
بناهای-یادبود-عمومی-و-مقابر-مقدس--�
مسیرهای-مخصوص-دوچرخه--�
مسیرهای-پیاده-روی--�
فضای-فروشگاهی--�
خیابان-ها--�
پارک-ها--�

نقش-اساسی-که-نورپردازی-ایفا-می-کند؛-در-محور-های-زیر-خالصه-می-شود
شناسـاندن-عملکـرد-جـاده-هـا-و-مسـیرهای-محتلف-به-کمـک-ترتیب---�

قرارگیری-و-نوع-چینش-المپ-ها-)-مثالً--دو-پایه-المپ-در-اول-مسیر-یک-جاده-
می-تواند-به-عنوان-یک-دروازه-ورودی-نقش-ایفا-کند.(

ایجـاد-امنیـت-و-آرامـش-بـرای-راننده-ها-و-پیـاده-ها-و-دوچرخه-سـواران---�
)نورپـردازی-خـوب-باید-در-همه-ی-بخش-های-یک-طراحی-شـهری-فراهم-

شود-تا-از-این-طریق-امنیت-و-آرامش-را-برای-همه-فراهم-شود.(
کم-کردن-از-میزان-جرائم-و-وحشی-گری-های-غالباً-شبانه--�
اهدا-نمودن-حس-امنیت-و-آرامش-به-شهروندان--�
زیبا-کردن-نمود-کلی-منطقه-بعد-از-تاریکی-هوا--�
کم-کردن-تصادفات-رانندگی-در-هنگام-شب--�
مساعدت-به-نگهداری-از-اموال-شخصی--�
نورپردازی-جاده-ها--�

 موقعیت منبع نور
وجود-منبع-نور-نسبت-به-هدف-نورپردازی-می-تواند-وضعیت-های-متفاوتی-به-خود-
بگیرد.-تابش-نور-از-باال،-پایین،-مستقیم-)از-روبرو-و-از-پشت-سر(-و-زاویه-دار-)از-

باال-و-پایین(،-حالت-هایی-است-که-در-آن-منبع-نور-بیرون-از-عنصر-نورپردازی-شده-
و-اصطالحاً-نور-از-خارج-به-آن-تابیده-می-شود.-در-بعضی-موارد-منبع-نور-در-خود-

عنصر-کار-گذاشته-می-شود-که-سببب-روشنایی-کل-آن-می-شود.

 نورپردازی شهری چیست ؟
نــور-پــردازی-شــهری-مناســب-،-عاملــی-بــرای-هویــت-بخشــی-به-فضا-اســت.-

بــا-اســتفاده-از-ایــن-تکنیک-می-تــوان ســرزندگی را بــرای شــهروندان بــه ارمغان 
آورد و آرامــش را در فضــا برقــرار نمود.

عــالوه بــر آن نورپــردازی اصولی فضاهای مختلف شــهری کارایی فضــا را در تمام 
ســاعات شــبانه روز ارتقــاء می بخشــد و مانــدگاری شــهروندان را در فضــای بیرون 
تــا دیروقــت تقویــت مــی کند کــه این امــر رونــق اقتصــادی را در پی خواهد داشــت.
ایجــاد جلــوه بصــری، برجســته نشــان دادن رنــگ و عمــق فضــا و تاکیــد بــر حجم 
اجســام از جملــه اهــداف نورپــردازی مــی باشــند. نورپــردازی را مــی تــوان در مکان 
هــای گوناگــون از قبیــل نمــای ســاختمان)نورپردازی ســاختمان(و محیــط هــای 

داخلــی و بیرونــی بــه صــورت موقتــی یــا دائمــی اجــرا نمــود.
طراحــی نــور پــردازی شــهری یــک تخصــص اســت و زمانــی بــر چشــم بیننــده اثر 
مــی گــذارد کــه تدابیــر الزم بــرای اجــرای اصولی آن اندیشــیده شــده باشــد. در این 
طراحــی مــواردی نظیــر انــواع چــراغ هــا و المــپ هــای روشــنایی، شــاخص نمــود 
رنــگ، میــزان شــدت نــور، طیــف رنــگ نــور، نحــوه پخــش نــور، خیرگــی، زاویــه 

تابــش و … بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه کیفیــت نورپــردازی بــرای تاکیــد بــر برخــی 
فضاهــا بســیار حائــز اهمیــت اســت. 

نــور پــردازی شــهری را مــی تــوان در پــروژه هــای مختلــف اعمــال نمــود از جملــه 
احجــام شــهری ماننــد میــدان هــا، مجســمه هــا و .. ، تزئیــن نمــای ســاختمان، 

پــارک هــا، فضــای ســبز، تابلوهــای تبلیغاتــی و … . 
دیوارهــای آجــری و یــا دیوارهایــی کــه ســطح مســطحی دارنــد بایــد بــا نورپــردازی 
کنتراســت تزئیــن شــوند زیــرا ایــن نــوع نورپــردازی ســایه روشــن بســیار زیبایــی بــر 
ســطح ایجــاد مــی نمایــد. ســایه هــا بــر ناصافــی ســطح و بافــت هــای آن تاکید می 
کنــد. اســتفاده از نورافکــن هــای خطی کــه زاویه تابش باریکی دارند روشــی بســیار 
مناســب بــرای اجــرای ایــن نورپــردازی مــی باشــد. این چــراغ های خطــی نزدیک 
بــه دیــوار قــرار مــی گیرنــد و نــور آن بــر ســطح نورپــردازی شــده عمــود مــی تابــد.
انتخــاب صحیــح المــپ هــا و چــراغ هــا و توجــه به مــکان نصــب آنها نقش بســیار 

مهمی در کیفیت نورپــردازی دارد. 
ــر  ــواردی نظی ــرات زیســت محیطــی و اجتماعــی و م ــه تاثی ــد ب ــردازی بای در نورپ
خیرگــی، آلودگــی نــوری و … توجــه نمــود. عــالوه بــر آن رعایــت نــکات فنــی و 
مهندســی در پــروژه هــای نورپــردازی شــهری و انتخــاب شــاخص هــای مناســب 
بــرای روشــنایی  نظیــر دمــای رنــگ، نمــود رنــگ، شــدت روشــنایی و … امــری 

بســیار ضــروری مــی باشــد.

 روش های انجام نورپردازی شهری
نــور پــردازی مــکان هــای شــهری روش هــای مختلفــی دارد کــه طراح بر اســاس 
نیــاز و تشــخیص خــود مــی توانــد  از یکــی از آن هــا اســتفاده مــی کنــد .بــه طــور 
کلــی بــا تغییــر ســه مؤلفــه هــدف نورپــردازی ، ویژگــی هــای منبــع نــور ، موقعیــت 
ــرد . در  ــاد ک ــردازی را ایج ــی از نورپ ــای مختلف ــت ه ــوان حال ــی ت ــردازی م نورپ
طــرح هــای نــور پــردازی شــهری بســته بــه اینکــه چــه عنصــری از فضــا بــه چــه 
نــوع نــوری و از چــه زاویــه ای نورپــردازی شــود مــی تــوان کیفیــت و حالــت هــای 

مختلفــی ایجــاد کــرد .

 نورپردازی پس زمینه
ــور بــه صــورت یــک دســت و یکنواخــت منتشــر مــی  ــردازی، ن در ایــن نــوع نورپ
شــود . روشــنایی بــه وجــود آمــده در ایــن روش دارای اســتاندارد هــای عــددی و 
قابــل انــدازه گیــری اســت . در نورپــردازی پــس زمینــه فضــا بــه گونه ای که شــرط 

اصلــی دیــدن مهیــا شــود روشــن مــی شــود.
 نورپردازی از پایین

نورپــردازی از پاییــن بیشــتر بــرای نورپــردازی احجامــی چــون فــواره هــا ، درخــت 
و ندرتــا مجســمه هــا اســتفاده مــی شــود. نورپــردازی از پاییــن زاویــه آن رو بــه بــاال 
اســت وممکــن اســت آلودگــی نــوری و خیرگــی ایجــاد کنــد بنابرایــن چــراغ هــای 

آن بایــد مخفــی باشــد و فقــط پوشــش رویــی آن قابــل رؤیــت باشــد .
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 نورپردازی از پایین با زاویه
این-نوع-از-نور-پردازی-شهری--بیشتر-زمانی-استفاده-می-شود-که-عنصر-مورد-
نظر-برای-نورپردازی-تنها-از-یک-جهت-قابل-دیدن-است-و-یا-هدف-این-است-که-

تنها-از-یک-جهت-دیده-شود-.
این-نورپردازی-بیشـتر-حالت-تأکیدی-دارد-و-بیشتر-برای-سطوح-عمودی-مانند-
جداره-های-واجد-ارزش-شهری-،-نماهای-تاریخی-،-بیلبورد-های-تبلیغاتی-و...-کاربرد-
دارد-.-از-کاربرد-های-خاص-دیگر-این-روش-می-توان-به-تابش-نور-به-جداره-تونل-

و-اسـتفاده-از-بازتاب-آن-برای-روشـن-نمودن-کل-فضا-اشـاره-کرد-.-در-نورپردازی-از-
پایین-با-زاویه-به-دلیل-احتمال-خیرگی-و-آلودگی-نوری-بیشتر-از-چراغ-ها-حائل-دار-

استفاده-می-شود-.

 نورپردازی مستقیم
اگر-هدف-از-نورپردازی-مکان-های-شـهری-این-باشـد-که-موضوعی-به-خوبی-
دیده-شود-و-نظر-بیننده-را-به-خود-جلب-کند-می-توان-از-این-روش-برای-نور-پردازی-

استفاده-نمود-.
مهم-ترین-اصل-نورپردازی-مستقیم-ایجاد-تضاد-بین-جسم-و-فضای-اطرافش-است-

.-در-این-حالت-معموال-چراغ-مجزایی-به-نور-پردازی-اختصاص-داده-می-شـود-و-از-
چراغ-موضعی-استفاده-می-شود-تا-بتوان-جلوه-خاصی-را-در-تیرگی-شب-به-وجود-آورد-.

 نورپردازی از باال با زاویه
این-نورپردازی-بسیار-معمول-است-و-در-نورپردازی-کلیه-سطوح-عمودی-،-افقی-
،-احجام-مختلف-و-فضا-ها-استفاده-می-شود-.-در-نورپردازی-فضاهای-شهری-شایع-
تریـن-مدلـی-که-از-این-روش-می-توان-نام-برد-نور-پردازی-مسـیرهای-شـهری-از-
طریـق-قرار-گیری-منبع-نوری-به-واسـطه-یک-بـازوی-کوتاه-بر-یک-تیر-مانند-تیر-

چراغ-برق-است-.
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 نورپردازی از باال
نورپردازی-از-باال-بیشتر-برای-نور-پردازی-سطوح-افقی-،-احجام-و-فضاها-استفاده-
می-شـود.-این-روش-بیشـتر-برای-روشـن-نمودن-سـطوح-افقی-،-سطح-فلکه-ها-،-
پارکینگ-های-عمومی-ویا-زیرگذر-ها-کاربرد-دارد-.-در-نور-پردازی-از-باال-منبع-نور-
بر-روی-یک-بازو-با-زاویه-قائم-،-جداره-،تیر-و-یاسقف-مستقر-می-شود-و-کل-فضای-

مورد-نظر-مانند-تونل-یا-زیر-گذر-را-روشن-می-کند-.

 نورپردازی از درون
نورپردازی-ازدرون-بیشـتر-برای-سـطوح-عمودی-استفاده-می-شود-.-از-بارزترین-
نمونـه-آن-می-توان-به-جانمایی-منابـع-نوری-درون-بیلبوردها-و-تابلوهای-تبلیغاتی-

اشاره-کرد-.
این-روش-از-نورپردازی-اگر-به-درستی-و-با-شدت-نور-مناسب-انجام-نگیرد-موجب-
خیرگی-خواهد-شد-.از-نمونه-دیگر-نورپردازی-از-درون-می-توان-جاسازی-منابع-نوری-

در-البه-الی-درختان-را-نام-برد-.

 نورپردازی تزئینی
این-روش-از-نورپردازی-شـهری-بیشـتر-برای-برانگیختن-احساسـات-و-تزئین-
محیطی-در-فضاهای-شهری-استفاده-می-شود-.-در-نورپردازی-تزئینی-باید-به-اصول-
زیبایی-شناسی-و-تأثیرات-روحی-و-عاطفی-ایجاد-شده-در-فرد-توجه-زیادی-داشت-تا-

بتوان-فضای-شهر-را-زیبا-تر-کرده-و-به-آن-روح-بخشید-.
بـرای-دسـت-یابـی-به-نتیجه-مطلوب-بایـد-در-انتخاب-محـل-نصب-تجهیزات-
نورپردازی-و-رنگ-و-شدت-تابش-آن-دقت-زیادی-داشت-.-نورپردازی-تزئینی-تأثیر-

زیادی-در-ایجاد-تنوع-و-جذابیت-بصری-دارد-.
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نرخ جریمه ۹۹ تخلفات ساختمانی

 جریمه تخلفات ساختمانی 
نـرخ جریمـه تخلفات سـاختمانی در تهران برای اعمال در پرونده های سـال ۹۹ به شـکل 
قابل توجهی تغییر کرده اسـت و سـازندگان از این پس با مراجعه به فهرسـت اعالم شـده از 
سوی شهرداری های مناطق می توانند برای اخذ پایان کار، پرونده ۱۳ نوع تخلف ساختمانی را 
با پرداخت عوارض حل کنند. این بدان معنی است که امکان توافق ریالی سازنده های متخلف 

با شهرداری های مناطق بدون نیاز به کمیسیون ماده ۱۰۰ فراهم شد.
پیش از این شوراهای معماری مناطق با صدور مجوزهایی خارج از ضوابط مصوب باالدست 
در زمان صدور پروانه سـاختمانی امکان بروز تخلفات سـاختمانی در مناطق مختلف پایتخت 
را فراهم می کردند اما از سـال گذشـته با مصوبه شورای شـهر درخصوص کاهش اختیارات 
ایـن شـوراها تا حد زیادی امکان بروز تخلفات سـاختمانی همچون افزایـش تراکم طبق روال 
گذشـته از میان رفت. همین موضوع منجر به کاهش معنادار حجم درآمدهای کسـب شـده 
برای شهرداری های مناطق از این حوزه شد و عمال شوراهای معماری مناطق کارکرد گذشته 
خود در درآمدزایی را از دسـت دادند. اما هنوز چندماه از مصوبه شـورای شهر در این حوزه 
نگذشـته اسـت که شـهرداری تهران با تدوین یک الیحه جدید برای تعیین حدود اختیارات 
و عملکرد جدید کمیسیون های داخلی مناطق یک مسیر جدید برای مجوزدار شدن تخلفات 
ساختمانی پس از صدور پروانه ساختمانی ایجاد کردند تا به نوعی کارکرد شوراهای معماری 
مناطق در هنگام صدور پروانه ساختمانی به کمیسیون های داخلی مناطق هنگام صدور مجوز 

پایان کار ساختمانی منتقل شود.
ایـن در حالـی اسـت کـه تخلفـات سـاختمانی در ایـن دوره از مدیریت شـهری به عنوان 
شهرفروشـی خوانده شـد و وارد کردن اشـکال به این موضوع سبب شـد تا تاکید ویژه ای بر 
حذف ریل درآمدزایی از این مسـیر برای مدیریت پایتخت شـود. هرچند در دوره گذشـته  کارشناس ارشــد سازه، مدیرعامل مهندسین مشاور

حمیدرضا مرادنژاد
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مدیریت شـهری، یک نوع چراغ سـبز غیرمسـتقیم و نانوشته برای انجام 
تخلفات سـاختمانی به سـازندگان داده شده بود اما پرونده این تخلفات در 
نهـادی بیرون از شـهرداری تهـران و با حضور نمایندگان ارشـد قضایی و 

دولتی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار می گرفت.
نکته و تفاوت مهم بازار رسمی شهرفروشی که در این دوره از مدیریت 
شـهری معرفی شـده با دوره  گذشـته آن اسـت که حوزه عمـل و کنترل 
کمیسـیون ماده ۱۰۰ نسـبت به قبل به شـدت کاهش پیدا می کند و در 
مقابل امکان توافق متخلفان با شـهرداری درون خانواده شـهرداری فراهم 

می شود.
فرق دیگر روند بررسـی تخلفات ساختمانی در این بازار با دوره گذشته 
مدیریت شـهری آن است که برای اولین بار فهرست مجاز برای تخلفات 
ساختمانی اعالم شده است که در صورت انجام آن و با پرداخت عوارض، 

امکان صدور پایان کار برای سازنده فراهم خواهد شد.
در این مصوبه که فهرسـت تخلفات مجاز ساختمانی ارائه شده، عبارت 
»تخلف« جای خود را به »اضافه سـازی« و عبارت »جریمه« به »عوارض« 
داده اسـت. ضمـن آنکه مطابق بـا متن این مصوبه، نهادی که مسـئولیت 
پیگیـری ایـن تخلفـات را دارد ابتـدا با افزایـش حوزه اختیـارات به جای 

کمیسیون ماده ۱۰۰ به کمیسیون داخلی منطقه سپرده می شود.
متن و جزئیات این مصوبه نشان می دهد یک منو حاوی ۱۳ تخلف مهم 
ساختمانی در این مصوبه برای سازندگان تعریف شده که در صورت بروز 
آن می تواننـد در قالـب کمیسـیون های داخلی مناطق آنهـا را حل و فصل 

کنند.
مهم تریـن اشـکال شـاخص مصوبه آن اسـت کـه شـهرداری در نقش 
بازرس، ناظر و کنترل کننده سـاخت و سـازهای شهر تهران قرار است در 
نقش قاضی و پایشـگر مسـوولیت خود هم مسوولیت داشته باشد. پیش از 
این ماموران شـهربان، در مناطق مختلف شـهر با بازدیدهای روزانه نقش 
کنترل کننده روند اجرای سـاخت وسـازهای شـهری را بر عهده داشتند و 
در نهایت درقالب کمیسـیون  ماده ۱۰۰، تخلفات سـاختمانی برای صدور 
رای نهایی مورد بررسـی قرار می گرفت. اما حاال شـهرداری در قالب این 
کمیسیون ها که اعضای آن شامل شهردار منطقه، معاون شهرسازی منطقه 
و رئیس نظارت فنی منطقه به عالوه سـازنده برای انجام توافق می شـود، 
خود قاضی برای حل و فصل تخلفات ساختمانی احتمالی می شوند. از آنجا 
که در صورت بروز تخلف سـاختمانی، اخـذ عوارض از محل این عوارض 
یک نوع منبع درآمدی برای شهرداری ایجاد خواهد کرد به نظر می رسد 

تضاد منافع شـکل گرفته در این بخش مانعی برای انجام مسـوولیت کامل 
شـهرداری در نقش ناظر و کنترل کننده اجرای صحیح ضوابط سـاختمانی 

باشد.
بنابراین منوی مجاز تخلفات ساختمانی کامال با بحث پیشگیری از بروز 
تخلف، شهرفروشی و اضافه خواهی سازنده ها در تضاد است. به تعبیر دیگر 
صـدور مجـوز تخلف سـاختمانی از طریق پرداخت عوارض، با مسـوولیت 
شـهربان های مناطق مختلف که مسـوولیت بازرسـی روزانـه از پروژه های 

ساختمانی شهر را دارند، قابل جمع نیست.
اولین مورد، صدور مجوز برای افزایش مساحت بنا است. در این مصوبه 
آمـده: »افزایـش مسـاحت بنا بـدون افزایـش طبقه ضمـن رعایت حقوق 
مجاوریـن، حداکثـر تـا ۵ درصد مسـاحت کل زیربنای ناخالـص پروانه و 
حداکثـر تا ۵۰۰ مترمربـع در کل زیربنا به عنـوان رواداری در اجرا« قابل 
بررسی در این کمیسیون خواهد بود. همچنین رسیدگی به تیغه بندی داخلی 
هـر واحد و نیز مغایرت در جزئیات اجرایی بنای احداث شـده نسـبت به 
نقشه های مصوب پیوست پروانه، اعم از نقشه های سازه، معماری، تاسیسات 
برقی و مکانیکی، منوط به پذیرش مسوولیت و تایید مهندسان ناظر بدون 

اخذ عوارض در این کمیسیون قابل پیگیری است.
سومین مورد مجاز و قابل پیگیری در این کمیسیون به افزایش حداکثر 
یک طبقه در زیرزمین مازاد بر پروانه مربوط می شود. البته این نوع مجوز 

از آنجاکه به کاهش مسـاحت واحدهای مسـکونی از طریق افزایش تعداد 
پارکینگ ها منجر می شـود، یک پیش بینی مناسـب و موردنیاز برای تمامی 
ساخت وسـازهای شـهری اسـت تا به این ترتیب میانگین متراژ واحدهای 

مسکونی در شهر تهران قابلیت کاهش پیدا کنند.
همچنین مطابق با مصوبه شـورای شهر افزایش مساحت خالص طبقات 
در صورت ثابت بودن مساحت زیربنا و تعداد طبقات طبق پروانه، مشروط 
بـه رعایت سـطح اشـغال مجـاز و ابعاد اسـتاندارد فضاهای مشـاعی طبق 

مقررات ملی در این کمیسیون قابل تصمیم گیری است.
براساس این مصوبه امکان ادامه دار بودن آسانسورها تا پشت بام مشروط 
به اعمال تمهیدات الزم در طراحی نمای امالکی اسـت که راه پله آنها در 

بر گذرهای اصلی قرار می گیرد.
کاهش ابعاد راه پله، آسانسور و البی آسانسور نسبت به نقشه های مصوب 

و پروانه نیز با تایید این کمیسیون منطقه امکان پذیر خواهد بود.
پیشروی طولی زیرزمین به سمت حیاط در امالک غیرباغ نیز به میزان 
حداکثر ۲ متر و در محدوده پیشروی مجاز طرح تفصیلی به منظور تامین 
تاسیسـات، پارکینگ و احداث انباری با مجوز این کمیسـیون برای سازنده  

فراهم خواهد شد.
عـالوه بر این، اعضای شـورای شـهر افزایش ارتفاع کل بنـا، حداکثر به 
میـزان ۵ درصـد کل سـاختمان از گذر برای سـاختمان های یک متر از ۶ 
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طبقه، ۳ درصد ارتفاع کل سـاختمان از گذر برای سـاختمان های ۶ تا ۱۲ 
طبقـه و یک درصد ارتفاع کل سـاختمان از گذر برای سـاختمان های ۱۲ 

طبقه و بیشتر را از جمله اختیارات کمیسیون داخلی منطقه برشمرده اند.
احـداث پیش آمدگـی درطبقه اول با رعایت ارتفـاع مجاز ۵/ ۳ متر در 
گذرهای ۱۲ متری و باالتر، نورگیری غیرمسـتقیم آشپزخانه از پذیرایی و 
پذیرایی از آشـپزخانه و… با هواکش مناسـب، از دیگر مواردی اسـت که 
در صـورت انجام آن از سـوی سـازنده ها، قابل پیگیـری و حل و فصل در 

کمیسیون های داخلی مناطق است.
همین طور اختصاص قسمتی از پیلوت )همکفی که برای تامین پارکینگ 
در نظرگرفته شـده( به البی ورودی مشـروط به حفظ پارکینگ مورد نیاز 
نیـز امکان پیگیـری بدون نیاز به پرداخت عوارض به شـهرداری دارد. از 
دیگر اختیارات مهم کمیسیون داخلی منطقه، امکان بررسی تبدیل کاربری 
مسـکونی بـه اداری در صورتی که ملک در پهنـه کار و فعالیت و مختلط 
واقع شده باشد، است. همچنین مطابق با مصوبه شورای شهر تهران، حذف 
پارکینگ به دلیل غیرقابل اصالح یا غیرقابل استفاده بودن آن مجاز خواهد 

بود.
بررسی این منوی ۱۳ موردی برای تخلفات ساختمانی مجاز در پروژه ها 
نشان می دهد هرچند در مقدمه مصوبه شورای شهر گفته شده که تخلفات 
جزئی و خطاهای اجرایی در این کمیسـیون قابل طرح و پیگیری اسـت اما 
دو نوع تخلف پولساز برای شهرداری و جذاب برای سازنده ها شامل تغییر 
کاربـری و افزایش مسـاحت از جمله اختیارات پیش بینی شـده برای این 

کمیسیون ها است.
براسـاس د سـتورالعملی که معاونت شهرسـازی و معماری شـهرد اری 
تهران برای تعیین فرمول جد ید  جریمه تخلف سـاختمانی و نحوه د ریافت 
جرایـم از ایـن نوع تخلفات د ر نظر گرفته، میانگیـن آنچه باعنوان جریمه 
تخلف سـاختمانی از سـازند ه د ریافت می شود  معاد ل ۱۰۲ د رصد  د ر سال 
۹۹ نسـبت به سـال گذشـته افزایش پید ا کرد . مطابق فرمول پیشـنهاد ی 
شـهرد اری و تصویب شـد ه د ر شورای شـهر تهران، میانگین مبلغ جریمه 
تخلفات ساختمانی برای ساخت وسازهای مسکونی پایتخت از مترمربعی ۳ 
میلیـون و ۶۰۰ هزار تومان د ر سـال ۹۸ بـه ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
د ر سـال ۹۹ افزایش پید ا کرد ه اسـت. آن طور که فرمول تعیین شد ه نشان 
می د هد  مبلغ جریمه برای هر مترمربع تخلف ساختمانی د ر مناطق شمالی 
شـهر تهـران تـا ۱۵ میلیون تومـان و بـرای مناطق جنوبی شـهر تهران تا 

مترمربعی ۴ میلیون تومان د ر نوسان است.
این اقد ام شهرد اری تهران برای افزایش بهای عبور از پروانه ساختمانی 
صـاد ر شـد ه بـا هد ف جلوگیـری از بـروز تخلـف وخطای سـاختمانی د ر 
ساخت وسـازهای مسـکونی انجام شـد ه تا آنچـه د ر قالب سـاختمان های 
مسـکونی جد ید  د ر شـهر احد اث می شـود  تا حد  امکان منطبق با شـرایط 
د رج شـد ه د ر پروانه های ساختمانی باشد . بررسی ها نشان می دهد با توجه 
به میانگین قیمت مسـکن و واحد های نوسـاز د ر شهر تهران و همچنین با 
توجه به برآورد  قیمت تمام شد ه ساخت مسکن د ر مقایسه با مبلغ جد ید  
جریمه تخلف سـاختمانی، میانگین مبلغ جریمه تخلف سـاختمانی د ر سال 
۹۹ با ۸۵ د رصد  از حاشـیه سود  ساخت وسازهای مسکونی د ر شهر تهران 
برابری می کند . بنابراین با توجه به فرمول جد ید  جریمه تخلف ساختمانی 
د ر سـال ۹۹ و مقایسه آن با حاشیه سـود  سازند گان د ر ساخت وسازهای 
مسکونی به نظر می رسد  د ر صورتی که همین شکل برنامه ریزی مد یریت 
شهری د ر عمل به اجرا د رآید  و سازند گان متخلف بر همین اساس جریمه 
تخلف خود  را پرد اخت کنند ، این میزان جریمه می تواند  برای سـازند گان 
بازد ارند گی نسبی د ر برابر عبور از خط قرمز پروانه ساختمانی که از سوی 

شهرد اری تهران تعریف شد ه، ایجاد  کند . 
نـرخ جریمه تخلفات سـاختمانی در تهران برای اعمـال در پرونده های 
سـال ۹۹ به شـکل قابل توجهی تغییر کرده است و سـازندگان از این پس 
با مراجعه به فهرسـت اعالم شده از سوی شهرداری های مناطق می توانند 
برای اخذ پایان کار، پرونده ۱۳ نوع تخلف ساختمانی را با پرداخت عوارض 
حل کنند. این بدان معنی است که امکان توافق ریالی سازنده های متخلف 

با شهرداری های مناطق بدون نیاز به کمیسیون ماده ۱۰۰ فراهم شد.
پیـش از این شـوراهای معماری مناطـق با صدور مجوزهایـی خارج از 
ضوابـط مصوب باالدسـت در زمان صـدور پروانه سـاختمانی امکان بروز 
تخلفـات سـاختمانی در مناطق مختلف پایتخت را فراهـم می کردند اما از 
سـال گذشـته با مصوبه شـورای شـهر درخصوص کاهش اختیـارات این 
شوراها تا حد زیادی امکان بروز تخلفات ساختمانی همچون افزایش تراکم 
طبـق روال گذشـته از میان رفت. همین موضـوع منجر به کاهش معنادار 
حجم درآمدهای کسـب شده برای شهرداری های مناطق از این حوزه شد 
و عمال شوراهای معماری مناطق کارکرد گذشته خود در درآمدزایی را از 
دست دادند. اما هنوز چندماه از مصوبه شورای شهر در این حوزه نگذشته 
اسـت که شـهرداری تهران با تدوین یک الیحه جدید برای تعیین حدود 
اختیارات و عملکرد جدید کمیسـیون های داخلی مناطق یک مسیر جدید 
برای مجوزدار شـدن تخلفات سـاختمانی پس از صدور پروانه سـاختمانی 
ایجاد کردند تا به نوعی کارکرد شوراهای معماری مناطق در هنگام صدور 
پروانه ساختمانی به کمیسیون های داخلی مناطق هنگام صدور مجوز پایان 

کار ساختمانی منتقل شود.
این در حالی است که تخلفات ساختمانی در این دوره از مدیریت شهری 
به عنوان شهرفروشی خوانده شد و وارد کردن اشکال به این موضوع سبب 
شد تا تاکید ویژه ای بر حذف ریل درآمدزایی از این مسیر برای مدیریت 
پایتخت شود. هرچند در دوره گذشته مدیریت شهری، یک نوع چراغ سبز 
غیرمستقیم و نانوشته برای انجام تخلفات ساختمانی به سازندگان داده شده 
بود اما پرونده این تخلفات در نهادی بیرون از شهرداری تهران و با حضور 
نمایندگان ارشـد قضایی و دولتی تحت عنوان کمیسـیون ماده ۱۰۰ مورد 

بررسی قرار می گرفت.
نکته و تفاوت مهم بازار رسمی شهرفروشی که در این دوره از مدیریت 
شـهری معرفی شـده با دوره  گذشـته آن اسـت که حوزه عمـل و کنترل 
کمیسـیون ماده ۱۰۰ نسـبت به قبل به شـدت کاهش پیدا می کند و در 
مقابل امکان توافق متخلفان با شـهرداری درون خانواده شـهرداری فراهم 

می شود.
فرق دیگر روند بررسـی تخلفات ساختمانی در این بازار با دوره گذشته 
مدیریت شـهری آن است که برای اولین بار فهرست مجاز برای تخلفات 
ساختمانی اعالم شده است که در صورت انجام آن و با پرداخت عوارض، 

امکان صدور پایان کار برای سازنده فراهم خواهد شد.
در این مصوبه که فهرسـت تخلفات مجاز ساختمانی ارائه شده، عبارت 
»تخلف« جای خود را به »اضافه سـازی« و عبارت »جریمه« به »عوارض« 
داده اسـت. ضمـن آنکه مطابق بـا متن این مصوبه، نهادی که مسـئولیت 
پیگیـری ایـن تخلفـات را دارد ابتـدا با افزایـش حوزه اختیـارات به جای 

کمیسیون ماده ۱۰۰ به کمیسیون داخلی منطقه سپرده می شود.
متن و جزئیات این مصوبه نشان می دهد یک منو حاوی ۱۳ تخلف مهم 
ساختمانی در این مصوبه برای سازندگان تعریف شده که در صورت بروز 
آن می تواننـد در قالـب کمیسـیون های داخلی مناطق آنهـا را حل و فصل 

کنند.
مهم تریـن اشـکال شـاخص مصوبه آن اسـت کـه شـهرداری در نقش 
بازرس، ناظر و کنترل کننده سـاخت و سـازهای شهر تهران قرار است در 
نقش قاضی و پایشـگر مسـوولیت خود هم مسوولیت داشته باشد. پیش از 
این ماموران شـهربان، در مناطق مختلف شـهر با بازدیدهای روزانه نقش 
کنترل کننده روند اجرای سـاخت وسـازهای شـهری را بر عهده داشتند و 
در نهایت درقالب کمیسـیون  ماده ۱۰۰، تخلفات سـاختمانی برای صدور 
رای نهایی مورد بررسـی قرار می گرفت. اما حاال شـهرداری در قالب این 
کمیسیون ها که اعضای آن شامل شهردار منطقه، معاون شهرسازی منطقه 
و رئیس نظارت فنی منطقه به عالوه سـازنده برای انجام توافق می شـود، 
خـود قاضـی برای حـل و فصل تخلفات سـاختمانی احتمالی می شـوند. از 
آنجـا کـه در صورت بـروز تخلف سـاختمانی، اخذ عـوارض از محل این 
عوارض یک نوع منبع درآمدی برای شهرداری ایجاد خواهد کرد به نظر 
می رسد تضاد منافع شکل گرفته در این بخش مانعی برای انجام مسوولیت 
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کامل شـهرداری در نقش ناظـر و کنترل کننده اجرای صحیح ضوابط 
ساختمانی باشد.

بنابراین منوی مجاز تخلفات ساختمانی کامال با بحث پیشگیری از 
بروز تخلف، شهرفروشـی و اضافه خواهی سازنده ها در تضاد است. به 
تعبیر دیگر صدور مجوز تخلف ساختمانی از طریق پرداخت عوارض، 
با مسوولیت شهربان های مناطق مختلف که مسوولیت بازرسی روزانه 

از پروژه های ساختمانی شهر را دارند، قابل جمع نیست.
اولین مورد، صدور مجوز برای افزایش مسـاحت بنا اسـت. در این 
مصوبه آمده: »افزایش مساحت بنا بدون افزایش طبقه ضمن رعایت 
حقـوق مجاورین، حداکثر تا ۵ درصد مسـاحت کل زیربنای ناخالص 
پروانه و حداکثر تا ۵۰۰ مترمربع در کل زیربنا به عنوان رواداری در 
اجرا« قابل بررسـی در این کمیسـیون خواهد بود. همچنین رسـیدگی 
بـه تیغه بنـدی داخلی هـر واحد و نیـز مغایرت در جزئیـات اجرایی 
بنای احداث شـده نسبت به نقشه های مصوب پیوست پروانه، اعم از 
نقشه های سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی، منوط به پذیرش 
مسوولیت و تایید مهندسان ناظر بدون اخذ عوارض در این کمیسیون 

قابل پیگیری است.
سـومین مورد مجـاز و قابل پیگیری در این کمیسـیون به افزایش 
حداکثر یک طبقه در زیرزمین مازاد بر پروانه مربوط می شـود. البته 
ایـن نوع مجوز از آنجاکه به کاهش مسـاحت واحدهای مسـکونی از 
طریق افزایش تعداد پارکینگ ها منجر می شود، یک پیش بینی مناسب 
و موردنیاز برای تمامی ساخت وسازهای شهری است تا به این ترتیب 
میانگین متراژ واحدهای مسـکونی در شهر تهران قابلیت کاهش پیدا 

کنند.
همچنین مطابق با مصوبه شـورای شـهر افزایش مسـاحت خالص 
طبقـات در صورت ثابت بودن مسـاحت زیربنا و تعداد طبقات طبق 
پروانه، مشروط به رعایت سطح اشغال مجاز و ابعاد استاندارد فضاهای 
مشاعی طبق مقررات ملی در این کمیسیون قابل تصمیم گیری است.

براسـاس این مصوبه امکان ادامه دار بودن آسانسـورها تا پشت بام 
مشروط به اعمال تمهیدات الزم در طراحی نمای امالکی است که راه 

پله آنها در بر گذرهای اصلی قرار می گیرد.
کاهش ابعاد راه پله، آسانسـور و البی آسانسور نسبت به نقشه های 
مصوب و پروانه نیز با تایید این کمیسـیون منطقه امکان پذیر خواهد 

بود.
پیشـروی طولـی زیرزمین به سـمت حیاط در امـالک غیرباغ نیز 
بـه میزان حداکثر ۲ متر و در محدوده پیشـروی مجاز طرح تفصیلی 
بـه منظـور تامین تاسیسـات، پارکینگ و احداث انبـاری با مجوز این 

کمیسیون برای سازنده  فراهم خواهد شد.
عالوه بر این، اعضای شـورای شـهر افزایش ارتفاع کل بنا، حداکثر 
به میزان ۵ درصد کل ساختمان از گذر برای ساختمان های یک متر 
از ۶ طبقه، ۳ درصد ارتفاع کل سـاختمان از گذر برای سـاختمان های 
۶ تـا ۱۲ طبقـه و یـک درصـد ارتفـاع کل سـاختمان از گـذر برای 
ساختمان های ۱۲ طبقه و بیشتر را از جمله اختیارات کمیسیون داخلی 

منطقه برشمرده اند.
احـداث پیش آمدگـی درطبقه اول با رعایت ارتفاع مجاز ۵/ ۳ متر 
در گذرهـای ۱۲ متری و باالتر، نورگیری غیرمسـتقیم آشـپزخانه از 
پذیرایی و پذیرایی از آشپزخانه و… با هواکش مناسب، از دیگر مواردی 
است که در صورت انجام آن از سوی سازنده ها، قابل پیگیری و حل و 

فصل در کمیسیون های داخلی مناطق است.
همین طـور اختصاص قسـمتی از پیلـوت )همکفی که بـرای تامین 
پارکینـگ در نظرگرفتـه شـده( بـه البـی ورودی مشـروط بـه حفظ 
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پارکینگ مورد نیاز نیز امکان پیگیری بدون نیاز به پرداخت عوارض به 
شـهرداری دارد. از دیگر اختیارات مهم کمیسیون داخلی منطقه، امکان 
بررسـی تبدیل کاربری مسکونی به اداری در صورتی که ملک در پهنه 
کار و فعالیت و مختلط واقع شده باشد، است. همچنین مطابق با مصوبه 
شورای شهر تهران، حذف پارکینگ به دلیل غیرقابل اصالح یا غیرقابل 

استفاده بودن آن مجاز خواهد بود.
بررسـی ایـن منوی ۱۳ مـوردی بـرای تخلفات سـاختمانی مجاز در 
پروژه ها نشان می دهد هرچند در مقدمه مصوبه شورای شهر گفته شده 
کـه تخلفـات جزئی و خطاهـای اجرایی در این کمیسـیون قابل طرح و 
پیگیری اسـت اما دو نوع تخلف پولسـاز برای شهرداری و جذاب برای 
سـازنده ها شـامل تغییر کاربری و افزایش مسـاحت از جمله اختیارات 

پیش بینی شده برای این کمیسیون ها است.
براسـاس د ستورالعملی که معاونت شهرسـازی و معماری شهرد اری 
تهران برای تعیین فرمول جد ید  جریمه تخلف ساختمانی و نحوه د ریافت 
جرایم از این نوع تخلفات د ر نظر گرفته، میانگین آنچه باعنوان جریمه 
تخلف ساختمانی از سازند ه د ریافت می شود  معاد ل ۱۰۲ د رصد  د ر سال 
۹۹ نسـبت به سـال گذشته افزایش پید ا کرد . مطابق فرمول پیشنهاد ی 
شـهرد اری و تصویب شد ه د ر شورای شهر تهران، میانگین مبلغ جریمه 
تخلفات ساختمانی برای ساخت وسازهای مسکونی پایتخت از مترمربعی 
۳ میلیـون و ۶۰۰ هـزار تومان د ر سـال ۹۸ به ۷ میلیـون و ۳۰۰ هزار 

تومان د ر سال ۹۹ افزایش پید ا کرد ه است. آن طور که فرمول تعیین شد ه 
نشان می د هد  مبلغ جریمه برای هر مترمربع تخلف ساختمانی د ر مناطق 
شمالی شهر تهران تا ۱۵ میلیون تومان و برای مناطق جنوبی شهر تهران 

تا مترمربعی ۴ میلیون تومان د ر نوسان است.
این اقد ام شهرد اری تهران برای افزایش بهای عبور از پروانه ساختمانی 
صـاد ر شـد ه با هـد ف جلوگیری از بـروز تخلف وخطای سـاختمانی د ر 
ساخت وسـازهای مسـکونی انجام شـد ه تا آنچه د ر قالب ساختمان های 
مسـکونی جد ید  د ر شـهر احد اث می شود  تا حد  امکان منطبق با شرایط 
د رج شد ه د ر پروانه های ساختمانی باشد . بررسی ها نشان می دهد با توجه 
به میانگین قیمت مسـکن و واحد های نوسـاز د ر شهر تهران و همچنین 
با توجه به برآورد  قیمت تمام شـد ه سـاخت مسـکن د ر مقایسه با مبلغ 
جد ید  جریمه تخلف سـاختمانی، میانگین مبلغ جریمه تخلف ساختمانی 
د ر سـال ۹۹ با ۸۵ د رصد  از حاشـیه سود  ساخت وسازهای مسکونی د ر 
شـهر تهران برابـری می کند . بنابراین با توجه بـه فرمول جد ید  جریمه 
تخلف ساختمانی د ر سال ۹۹ و مقایسه آن با حاشیه سود  سازند گان د ر 
سـاخت وسازهای مسـکونی به نظر می رسد  د ر صورتی که همین شکل 
برنامه ریزی مد یریت شهری د ر عمل به اجرا د رآید  و سازند گان متخلف 
بر همین اساس جریمه تخلف خود  را پرد اخت کنند ، این میزان جریمه 
می تواند  برای سـازند گان بازد ارند گی نسـبی د ر برابر عبور از خط قرمز 
پروانه ساختمانی که از سوی شهرد اری تهران تعریف شد ه، ایجاد  کند . 










