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اختالف دیدگاه مدیران شهری و کارشناسان بر سِر "تخریب پل صدر"

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

علمی  هیات  عضو  که  حالی  در   |  
موسسه بین املللی زلزله شناسی بر این عقیده است 
که پل صدر باید طی یک دهه آینده تخریب شود و 
استاد شهرسازی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرده، 
بر رس تخریب این پل در بین کارشناسان اتفاق نظر 
تاکنون  می گوید؛  تهران  شهردار  معاون  دارد،  وجود 
هیچ نقد و بررسی کارشناسی درباره تخریب پل صدر 

نرسیده است.  به شهرداری 
به گزارش پایگاه خربی »عرص ساختامن«، پل طبقاتی 
صدر از آن دست پروژه  هایی بوده است که از ابتدای 

موافقان  و  مخالفان  تاسیس  زمان  تا  احداث  فرآیند 
از  یکی  به عنوان  آن  از  که  پل  این  بسیاری داشت. 
شده  یاد  تهران  شهر  عمرانی  پروژه  های  گرانرتین 
آمار  طبق  بر  و  کارشناسان  برخی  گفته  به  است، 
موجود معادل بودجه ساالنه برخی استان  های کشور 

است. داده  اختصاص  به خود  عمرانی  بودجه 
"پل صدر" ناموفق در کنرتل ترافیک

کنار  که  را  آن   احداث  عملیاتی  گزاف  های  هزینه 
که  احداث  هدف  اصلی  ترین  در  پل  این  بگذاریم، 
هامن کنرتل ترافیک مسیر شامل به شامل رشق تهران 

است. بوده  ناکارآمد  نیز  است، 
علی خاکساری )عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی 
و متخصص حوزه ترافیک و حمل و نقل شهری( در 

اظهارنظری گفته است، پل صدر یک پروژه گران قیمت 
است و انتظاری که از این پروژه با توجه به کارکرد 
اصلی آن در کنرتل وضعیت ترافیکی شامل تهران می
 رفت، تاکنون برآورده نشده است، در حالی که این 

مساله به لحاظ علمی قابل پیش  بینی بوده است.
کنرتل  در  احداثی  اهداف  به  پل  این  نرسیدن  اما 
ترافیک به رغم هزینه  عمرانی باال، تنها مساله اساسی 
آن نیست، متخصصان درباره مقاومت و آینده آن نیز 
مثال  عنوان  به  کرده  اند.  نگرانی  ابراز  بارها  تاکنون 
کافی  فنی  مطالعات  نداشنت  معتقدند،  کارشناسان 
در احداث این پل و جامنایی دقیق آن باعث شد تا 
نیز  پل  احداث  از  پس  حتی  ایمن سازی  و  تعمیرات 
ادامه داشته باشد. این پل که در سال 92 احداث ...

شهر  شورای  بودجه  کمیته  رئیس    |  
تهران با انتقاد از عملکرد کارگزاری  در تحقق بودجه 
مالی  سکته  حوزه  این  در  گفت:  شهرداری،  غیرنقد 
هستیم  پیامنکاران  جدی  نارضایتی  شاهد  و  داریم 
بگونه ای که دیده شده به پیامنکار سیستم اطالعات 
آجر  و  سیامن  چوب،  دریافت  پیشنهاد  مدیریت، 

کرده اند! 
مجید  ساختامن«،  »عرص  خربی  پایگاه  گزارش  به 
فراهانی در مورد فعالیت کارگزاری ها در نظام مالیه 
که  بود  این  بر  تصور  اینکه  بیان  با  تهران  شهرداری 
کارگزاری ها می توانند قفل، بودجه غیر نقد شهرداری 
در  که  گونه  هامن  اما  گفت:  کنند،  باز  را  تهران 
تحقق  میزان  شده،  اعالم  شهرداری  مالی  گزارشات 
48  درصد  گذشته  انتهای سال  در  نقد  غیر  بودجه 
بود به عبارت دیگر  52 درصد بودجه محقق نشده 
است و این نشان می دهد کارگزاری ها نتوانستند به 

کنند. رسیدگی  درستی  به  خود  وظایف 
مهمی  کار  بود  قرار  کارگزاری ها  اینکه  بیان  با  وی 
در  و  کنند  ایفا  پیامنکاران  بدهی  تسویه  روند  در 
گر  تسهیل  شهرداری،  مودیان  از  امالک  تهاترهای 
باشد، افزود:  در آیین نامه شورا  قید شده است که 
بودجه  تومان  100میلیارد  ماهانه  باید  کارگزاری ها 
نقد بیاورند  تا براین اساس با پول نقد ، بدهی ها را 
تسویه کرده  و از طرفی دیگر امالک، بدهکاران  ...

گزارش

پیشنهاد دریافت سیمان و آجر به جای پول به پیمانکاران شهرداریمسکن سازی در زمین های دولتی با وام صفر درصد

 |  وزیر راه و شهرسازی در نامه ای 
به مدیران کل راه و شهرسازی استان  ها دستور داد 
با محوریت سازمان ملی زمین  اهتامم ویژه و  با 
برای  را  خویش  تالش  و  توان  حداکرث  مسکن  و 
احداث پروژه های آماده سازی زمین، انبوه سازی و 
خدماتی با مشارکت بخش خصوصی به کار گیرند. 
در  ساختامن«،  »عرص  خربی  پایگاه  گزارش  به 
کل  مدیران  به  خطاب  اسالمی  محمد  ابالغیه 
»در  است:  شده  تاکید  استان  ها  شهرسازی  و  راه 
جلسه  در  رهربی  معظم  مقام  منویات  راستای 
در  و  تولید  شعار  تحقق  و  نظام  کارگزاران  با 
دستورات  و  محرتم  دولت  اهداف  تحقق  راستای 
مسکن،  تولید  بخش  در  محرتم جمهوری  ریاست 
یکی از سیاست های اصلی این وزارتخانه احداث 
پروژه های آماده سازی زمین، انبوه سازی و خدماتی 

از طریق مشارکت با بخش خصوصی تعیین شده 
است.

انتظار دارد با اهتامم ویژه اداره کل و با محوریت 
سازمان ملی زمین و مسکن حداکرث توان و تالش 
خویش را جهت اجرای صحیح و به موقع آن به 
وظیفه  این  ممکن  زمان  در حداقل  تا  گرفته  کار 
ملی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و با 
عنایت باریتعالی شاهد نتایج مثبت آن در آینده...

 برای مطالعه بیشتر کلیک  برای مطالعه بیشتر کلیک 

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران: ابالغ مهم َمسکنی وزیر راه
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|  انسان از زمان های قدیم برای 
است  بوده  قائل  ارزش  خود  اموال  و  حقوق 
امروزه در بسیاری از نقاط کشور شاهد رخداد 
حادثه سیل هستیم که باعث ورود خسارت به 
خانه ها و مزارع و باغ ها و اموال مردم شده، 
به همین دلیل مردم بیش از پیش نیاز به وجود 
که  است  نیازی  امنیت  عالوه  به  دارند،  امنیت 
در  را  جامعه  یک  آحاد  و همه  دارد  عمومیت 

بر می گیرد.
مسئولیت مدنی چیست؟ و بر عهده چه کسی 
است؟ در روابط اجتامعی هیچ کس نباید تحت 
هیچ رشایطی به دیگری رضری را وارد کند این 
امر به یک قاعده اخالقی است و کسی که به 
هر دلیلی به دیگری رضری را وارد می کند در 
برابر او مسئول است و باید خسارت را جربان 
کند برای پی بردن به اهمیت مسئولیت مدنی 
کافی است توجه مناییم که قانون گذار و شارع 
مدنی  مسئولیت  از حقوق  پایداری  در  مقدس 
جان  حفظ  که  است  کوشیده  اندازه  هامن  به 
انسانها را از اهداف اصلی خود شمرده است.

گوناگونی  عناوین  با  که  خسارت  جربان  بحث 
همچون و ضامن قهری مسئولیت مدنی جربان 
خسارت به آن اشاره می شود یکی از مباحث 
قواعد  باشد  می  حقوق  در  پیچیده  و  مهم 
مسئولیت مدنی به دلیل عقالیی بودن و عرفی 
مشرتک  های  نظام  بین  زیادی  حد  تا  بودن 
حقوقی است بنابراین در همه جهان مسئولیت 
اند  پذیرفته  را  خسارت  جربان  اصل  و  مدنی 
ارتباط  ایران  حقوق  قواعد  در  میان  این  در  و 
تنگاتنگی با قانون مجازات اسالمی وجود دارد 
مسئولیت  به  مربوط  مواد  از  بسیاری  که  چرا 
مدنی که از اهمیت فراوانی برخوردار است در 

است. رفته  کار  به  اسالمی  مجازات  قانون 
 وقوع سیل و عواقب آن از جنبه های مختلف 
قضیه  این  از  جنبه  باشد یک  بررسی می  قابل 
آن است که جربان این خسارت ها و برگرداندن 
چه  عهده  بر  اول  حالت  به  زدگان  سیل  وضع 

است؟ کسی 
قانون  رصیح  عنرص  به  توجه  با  شک  بدون   
اساسی بر عهده نظام و دولت است که به کلیه 
خسارت ها رسیدگی کند و پس از کارشناسی این 
خسارات را جربان کند و هم چنین وسایل افراد 
که به نوعی از بین رفته یا خانه و کاشانه آنها 
آسیب دیده به حالت اولیه برگردد و آن لوازم 

تبدیل  در  کارشناسی  از  بعد  و  گردد  جایگزین 
امکانات و اموال و وسایل و بناهای ساختامنی 

افراد به حالت سابق برگردد نه بیشرت.
آسیب  علت  که  می شود  گفته  مواردی  در   
اتفاقاتی است که در  به  رساندن گسرتده سیل 
طرف  از  زیست  محیط  در  و  طبیعت  سطح 
افتاده مانند از بین  بعضی از افراد برش اتفاق 
بردن مراتع، تخریب کوه ها و پر کردن مسیل 
مواردی  از  موارد  این  البته  ها  رودخانه  های 
است که اگر به صورت مستقیم در آسیب سیل 
ویرانگر موثر بوده باشد قابل پیگرد کیفری نیز 
که  کنند  گامن  افراد  است  ممکن  اما  هست 

خسارات  این  مرتکب  عمد  روی  از  ها  بعضی 
را  کسی  نباید  و  اند  نشده  سیل  آسیب های  یا 
صورت،  هر  به  ولی  شناخت  مسوول  بعنوان 
در  افراد  همه  برای  را  خسارت  جربان  قانون 
در  اشخاص  که  این  بر  مبنی  است  گرفته  نظر 
و  اموال  بر  در مورد خسارات  باید  هر صورت 
بوده جربان شود  از سیل  ناشی  که  اشیاء خود 
ناحیه  از  اگر  این اشکاالت و تقصیرها  بنابراین 
دولت باشد البته دولت پاسخگو خواهد بود و 
حاکمیت جربان خسارت مردم را در اولویت اول 
بنابراین مسئولیت مدنی  خود قرار داده است 
... ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  طبق 

گزارش

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

مسئولیت مدنی سیل 
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شهرها باید در سال 2050 چگونه باشند؟

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | تقریبـــا 20 متخصـــص 
طراحـــی از گـــروه معـــامری SOM"" و 
National Geograph "مجلـــه معتـــرب 

ic" بـــرای پاســـخ بـــه ســـوال فـــوق بـــا 
ـــی  ـــراح اصل ـــد. ط ـــکاری کرده ان ـــم هم ه
ایـــن پـــروژه پیـــرت کینـــل، کارگـــردان 
طراحـــی شـــهر در دفـــرت سانفرانسیســـکو 
ـــن دو  ـــود. ای ـــامری "SOM" ب ـــروه مع گ
ـــا یکدیگـــر در  گـــروه در پـــی همـــکاری ب
ابتـــدا ســـعی کردنـــد کـــه از شـــهر بـــه 
خصوصـــی بـــرای تصـــور آینـــده آن شـــهر 
ـــا بـــدون پیـــش زمینـــه  اســـتفاده نکننـــد ت
از زمـــان حـــال بتواننـــد "شـــهر آینـــده" را 
ـــن راه  ـــه در ای ـــه البت ـــوند، ک ـــور ش متص
ـــد  ـــت یافتن ـــم دس ـــی ه ـــج جالب ـــه نتای ب
ـــد:  ـــه می کنی ـــنت مطالع ـــه م ـــه در ادام ک

یک   "National Geographic"

 "SOM" رویکرد را به تیم طراحی

ارائه کرد. سوزان گلدبرگ، رسدبیر 
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کنفرانس  یک  از  پس  گذشته  سال 

در  پایدار  معامری  به  مربوط 

مطرح  را  سوال  این  هنگ کنگ، 

کرد؛ چگونه می توان "شهر آینده" 

کرد؟   طراحی  را 
ایـــن چالـــش هـــم آشـــنا بـــود و هـــم 
در عیـــن حـــال جـــذاب بـــه نظـــر 
ــهری  ــان شـ ــی از طراحـ ــید. تیمـ می رسـ
ــر روز  ــامری SOM"" هـ ــروه معـ در گـ
ـــده  ـــهرهای آین ـــه ش ـــی ک ـــر چالش های ب
از رشـــد جمعیـــت تـــا تغییـــرات آب و 
ـــز  ـــد، متمرک ـــد ش ـــرو خواهن ـــی روب هوای
ـــوال در  ـــن کار، معم ـــا ای ـــت. ام ـــده اس ش
محدودیت هـــای یـــک پـــروژه را ریشـــه 
دوانـــده اســـت. بـــه نـــدرت می توانیـــم 

شـــهری را از ابتـــدا تصـــور کنیـــم.
ــن  ــا در ایـ ــن ایده هـ ــداز ایـ ــم انـ چشـ
مجلـــه تاثیر گـــذار نیـــز بـــه هـــامن 
انـــدازه جـــذاب بـــود. از آنجایی کـــه 
ـــه "National Geographic" دارای  مجل
جریان هـــای بـــه ظاهـــر بی پایـــان از 
مکان هـــا، مـــردم، تاریـــخ و اکتشـــافات 
جالـــب اســـت، همیـــن امـــر باعـــث 
ــوان  ــادگی منی تـ ــه سـ ــه بـ ــود کـ می شـ
ـــرد جـــوان جـــذب آن  ـــک ف ـــوان ی ـــه عن ب
ـــدگان  ـــیاری از خوانن ـــن رو بس ـــد، ازای نش
مشـــتاق ایـــن مجلـــه بـــا ایـــن نرشیـــه 
مجلـــه  خوانـــدن  شـــده اند.  بـــزرگ 
بزرگ تـــری  جهـــان  بـــه  را  آدمـــی 
ــل  ــرای تبدیـ ــی الزم بـ ــرد و آگاهـ می بـ
ـــق  ـــهری موف ـــراح ش ـــک ط ـــه ی ـــدن ب ش
بـــه  کـــه  بـــرشی  جامعـــه  ایـــن  در 
رسعـــت در حـــال تحـــول اســـت را بـــه 

طـــور فزاینـــده ای متصـــل می کنـــد.
تحـــت   ،""National Geographic
رهـــربی خانـــم گلدبـــرگ، مترکـــز خـــود 
را بـــرای حـــل مســـائل کلیـــدی کـــه 
ــد  ــر خواهـ ــا را تغییـ ــان مـ ــا جهـ اساسـ
مـــوارد  ایـــن  اســـت.  گذاشـــته  داد، 
زباله هـــا، کمبـــود  آلودگـــی،  شـــامل 
مـــواد غذایـــی، گرمایـــش زمیـــن، از 
بســـیاری  و  زیســـتگاه  دادن  دســـت 
مـــوارد دیگـــر اســـت، نگرانی هایـــی 
کـــه در طراحـــی بســـیاری از پروژه هـــا 
ـــه  ـــد ب ـــهری بای ـــای ش ـــوان طراح ـــه عن ب
آن هـــا پرداختـــه شـــود. از آن جایی کـــه 
بـــه  رشـــد جمعیـــت و شهرنشـــینی 
ـــیاره  ـــی س ـــد در توانای ـــک تهدی ـــوان ی عن
مـــا بـــرای تغییـــر در جهـــت حفـــظ 
خـــود بـــه شـــامر مـــی رود، رسدبیـــران 
ایـــن مجلـــه تصمیـــم گرفتنـــد متـــام 
موضوعـــات مربـــوط بـــه آوریـــل 2019 
خـــود را بـــه شـــهرها و چالش هـــای 
ـــتند،  ـــرو هس ـــا روب ـــا آن ه ـــه ب ـــده ک آین

ــد. ــاص دهنـ اختصـ
بـــرای گـــروه طراحـــی "SOM"، کـــه در 
حـــال کار در 11 اداره در رسارس دنیـــا 
ـــده"،  ـــهر آین ـــد "ش ـــروژه ای مانن اســـت، پ

باعـــث اســـتفاده طیـــف وســـیعی از 
ماننـــد  رشکـــت  ایـــن  تخصص هـــای 
ایده هـــای  بـــا  متعـــدد  همـــکاری 
ـــازه ها،  ـــامری، س ـــورد مع مختلـــف در م
ــد.  ــت شـ ــط زیسـ ــینی و محیـ شهرنشـ
ایـــن اتفـــاق هم چنیـــن بـــه عنـــوان 
یـــک فرصـــت بـــرای تیـــم طراحـــی 
شـــهر بـــود تـــا بســـیاری از طرح هـــا را 

ــد. ــم کننـ ــد تجسـ بتواننـ
ــن  ــا ایـ ــد تـ ــث شـ ــث باعـ ــن مباحـ ایـ
تیـــم، مشـــتاقانه وظیفـــه ای را بـــه عهـــده 
ـــدا متوجـــه شـــدند  ـــرد، در هـــامن ابت بگی
ـــواالت  ـــاد س ـــث ایج ـــوال اول باع ـــه س ک
ـــخ  ـــت. در پاس ـــده اس ـــر ش ـــیاری دیگ بس
ـــی  ـــم طراح ـــواالت، تی ـــن س ـــه ای دادن ب
ـــت  ـــه در نهای ـــی را ک ـــت مفاهیم توانس
ـــرد،  ـــل ک ـــه تبدی ـــه صفحـــات مجل آن را ب

ـــد. ـــن کن تدوی

دور  چقدر  آینده  مورد  در  ما 

؟ هستیم
ایـــن اولیـــن ســـوال بـــود کـــه تیـــم 
طراحـــی را تحقیـــر می کـــرد. آن هـــا 
منی خواســـتند کـــه در مـــورد آینـــده 
ـــد آن چـــه  ـــه نتوانن ـــدر دور باشـــند ک آن ق
ــا غیرممکـــن اســـت در  کـــه ممکـــن یـ
ــند.  ــور باشـ ــد را متصـ ــهرها رخ دهـ شـ
ــون"  ــه های "جتسـ ــن  از کلیشـ هم چنیـ
انیمیشن ســـازی  کمپانـــی  )یـــک 
ماشـــین های  ماننـــد  آمریکایـــی( 
ــه  ــده کـ ــاختامن های آینـ ــروازی و سـ پـ
از محیـــط اطـــراف شهرشـــان جـــدا شـــده 
بودنـــد، می خواســـتند اجتنـــاب کننـــد. 
ـــد  ـــر بودن ـــن فک ـــر ای ـــه، ب ـــرت از هم مهم
کـــه آینـــده شـــهر، بایـــد در آینـــده ای 
ـــراح  ـــم ط ـــرت تی ـــه بیش ـــد ک ـــک باش نزدی
ــی  ــد برخـ ــه بتواننـ ــدگان مجلـ و خواننـ
ـــر  ـــا تغیی ـــد و ی ـــم را ببین ـــن مفاهی از ای
دهنـــد تـــا این کـــه بتواننـــد اولویـــت را 

تغییـــر دهنـــد.
 ""National Geographic کارکنـــان 
ـــاب  ـــال 2050 را انتخ ـــر س ـــن ام ـــرای ای ب
کردنـــد: بـــه انـــدازه کافـــی در آینـــده 

ــر  ــی فکـ ــی در چگونگـ ــرات مهمـ تغییـ
کـــردن و ســـاخنت شـــهرها داریـــم، امـــا 
ـــک  ـــی نزدی ـــدازه کاف ـــه ان ـــم ب ـــوز ه هن
بـــه نظـــر بســـیاری از مـــردم بـــرای 
ــود  ــر خـ ــول عمـ ــر در طـ ــدن تغییـ دیـ
ـــه  ـــالی اســـت ک ـــن هـــامن س هســـتند. ای
ســـازمان ملـــل متحـــد بـــرآورد می کنـــد 
جمعیـــت جهانـــی بـــه 9.8 میلیـــارد 
نفـــر برســـد کـــه ٪70 از ایـــن آمـــار در 
ـــوارد  ـــرد. م ـــد ک ـــی خواهن ـــهرها زندگ ش
ـــه  ـــه 2050 ب ـــد ک ـــث ش ـــده باع ـــر ش ذک
عنـــوان یـــک تاریـــخ مناســـب تعییـــن 

شـــود.
ــده  ــا ایـ ــد تـ ــر شـ ــان منجـ ــن جریـ ایـ
ــازیم  ــینی بیومورفیـــک" را بسـ "شهرنشـ
و  اکولوژیکـــی  سیســـتم های  کـــه 
ــن  ــور را مهم تریـ ــان محـ ــی انسـ طراحـ

راننـــدگان فـــرم شـــهر می دانـــد.

آینده  ایده های کلیدی در طراحی 

چیست؟ شهر 
ایـــن تیـــم بـــر نیـــاز بـــه ثبـــات و 
زیســـت  سیســـتم های  بازگردانـــدن 
محیطـــی مترکـــز کـــرده اســـت، چراکـــه 
ـــرای  ـــئله ب ـــن مس ـــت مهمرتی ـــد اس معتق
ــئله  ــن مسـ ــی همیـ ــینی جهانـ شهرنشـ
اســـت. بـــا در نظـــر گرفـــنت موضـــع 
قـــوی و پیشـــگیرانه در مـــورد ایـــن 
بســـیاری  بـــه  می توانیـــم  موضـــوع، 
آگاه  آن  بـــا  مرتبـــط  مشـــکالت  از 
کربـــن،  تجزیـــه  پـــاک،  آب  شـــویم: 
ســـالمت انســـان و تخریـــب زیســـتگاه. 
ایـــن اوامـــر منجـــر شـــد تـــا ایـــده 
ــازیم  ــینی بیومورفیـــک" را بسـ "شهرنشـ
و  اکولوژیکـــی  سیســـتم های  کـــه 
ــن  ــان را مهم تریـ ــور انسـ ــی محـ طراحـ
می دانـــد.  شـــهر  فـــرم  طـــراح 
می توانـــد  بیومورفیـــک  شهرنشـــینی 
شـــیوه ای را کـــه بـــه شـــهرها نـــگاه 
می کنیـــم را تغییـــر دهـــد و هم چنیـــن 
نیازهـــای فـــوری بـــرای بازگردانـــدن 
را  جهانـــی  محیط زیســـت  ســـالمت 
مـــورد توجـــه قـــرار دهـــد. ایـــن یـــک 

راه بـــرای نزدیـــک شـــدن بـــه طراحـــی 
شـــهرها و ســـاختامن ها اســـت کـــه 
اثـــرات مـــا را بـــر روی زمیـــن کاهـــش 
فرصتـــی  طبیعـــت  بـــه  و  می دهـــد 
بـــرای بازگردانـــدن خـــود می دهـــد تـــا 
ـــظ  ـــا را حف ـــم م ـــود و ه ـــم خ ـــد ه بتوان

ــد. کنـ

چگونه   "SOM" معامری  گروه 

ایده ها و مفاهیم برای شهر آینده 

داد؟ توسعه  را 
پارامرتهـــای  تنظیـــم  بـــا  کار  ایـــن 
اساســـی و اهـــداف آن هـــا بـــر مســـائل 
مربـــوط بـــه تغییـــرات زیســـت محیطی 
اســـت،  شـــده  متمرکـــز  اقلیمـــی  و 
بـــه  را  توجـــه  کـــه  به گونـــه ای 
ــا نفـــوذ از  ــهر" بـ مفاهیـــم "آینـــده شـ
گذشـــته جلـــب کرده انـــد؛ )آن هـــا بـــه 
برنامه ریـــزان  ماننـــد  پروژه هایـــی 
شـــهرهای انگلیســـی نـــگاه کردنـــد، 
پروژه هایـــی ماننـــد بـــاغ شـــهری"ابنزر 
ـــه از  ـــاوارد" )Ebenezer Howard( ک ه
ـــهری را راه  ـــاغ ش ـــش ب ـــال 1902 جنب س
ـــی"  ـــروژه "شـــهر صنعت ـــا پ انداخـــت، و ی
ـــه از  ـــر )Tony Garnier( ک ـــی گارنی تون
ـــی از زندگـــی  ســـال 1914 تصویـــری خیال

ـــه داد( ــهری را ارائ شـ
و  نوآورانـــه  ایده هـــای  ســـپس 
ـــه امـــروزه در شـــهرهای  ـــه ای را ک پیرشفت
رسارس جهـــان مـــورد اســـتفاده قـــرار 
نظیـــر  شـــهرهایی  )در  می گیرنـــد 
کپنهـــاگ(،  و  هنگ کنـــگ  نیویـــورک، 
و  گرفـــت  قـــرار  بررســـی  مـــورد 
ایـــن  چگونـــه  می شـــود  پیش بینـــی 
مفاهیـــم ممکـــن اســـت تـــا ســـال 
ـــامری  ـــروه مع ـــد. گ ـــت کنن 2050 پیرشف
بـــا  بســـیاری  متخصصـــان   ،SOM
دهه هـــا تجربـــه، همـــراه بـــا کارکنـــان 
National Geograph ــه از  ــا تجربـ "بـ
ic" بـــه منظـــور توســـعه مفاهیـــم و 
تم هـــای جامـــع، اســـتخدام کـــرد. تیـــم 
... برنامه ریـــزان  شـــامل   بزرگ تـــر 
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کاشی چینش  در  مهم  الگو   10
کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

ــی  ــی ها پوششـ  | کاشـ
ســـخت و منطبـــق هســـتند کـــه بـــا 
ـــم نگاهـــی در بیشـــرت قســـمت های  نی
ـــل  ـــا تبدی ـــوند. ام ـــت می ش ـــه یاف خان
ــر  ــک اثـ ــه یـ ــی کاری بـ ــروژه کاشـ پـ
مـــورد  در  تنهـــا  موفقیت آمیـــز، 
انتخـــاب رنـــگ و ســـبک مناســـب 
چطـــور  این کـــه  نیســـت،  کاشـــی 
چیـــده  هـــم  روی  بـــر  کاشـــی ها 
ـــر فضـــای  ـــادی ب ـــر زی ـــز تاثی شـــوند نی
قابـــل مشـــاهده و احساســـی کـــه 

دارد. می کنـــد،  منعکـــس 
بـــرای کســـانی  کـــه بـــرای اولیـــن 
بـــار کاشـــی  کاری می کننـــد، بهـــرت 
ـــه صـــورت  ـــا ب اســـت از برخـــی الگوه
مشـــارکتی بیشـــرت اســـتفاده نکننـــد، 
بـــه جـــای آن وقـــت خـــود را فقـــط 
کاشـــی ها  چیـــدن  و  طـــرح  رصف 
ـــت  ـــا دق ـــا را ب ـــن آن ه ـــد، هم چنی کنن
ـــن  ـــا ای ـــه آی ـــد ک ـــی کنن ـــیار بررس بس
ـــا  ـــتند ی ـــتیابی هس ـــل دس ـــا قاب الگوه

خیـــر.
ــی،  ــد کاشـ ــگام خریـ ــن هنـ هم چنیـ
بایـــد از ایـــن موضـــوع اطمینـــان 
ــی ها  ــام کاشـ ــه متـ ــود کـ ــل شـ حاصـ
ـــا  ـــتند ت ـــامره رسی هس ـــک ش دارای ی
هیـــچ تغییـــری در رنـــگ یـــا انـــدازه 

وجـــود نداشـــته باشـــد.
الگوهـــای  از  تعـــدادی  ادامـــه  در 
رایـــج چینـــش کاشـــی در دنیـــا را 

می کنیـــد: مشـــاهده 

1.طرح کاشی کاری منظم
و  شـــایع ترین  الگـــو،  ایـــن 
کاشـــی کاری  الگـــوی  ســـاده ترین 
خطـــوط  در  کاشـــی ها  اســـت. 
مســـتقیم قـــرار می گیرنـــد، بنابرایـــن 
خطـــوط بندکشـــی ماننـــد یـــک شـــبکه 
می شـــوند.  کاشـــی ها  اطـــراف  در 
نکتـــه بســـیار مهـــم در اجـــرای ایـــن 
ـــد  ـــگام خری ـــه هن ـــن اســـت ک ـــو ای الگ
کاشـــی ها مطمـــن شـــوید همـــه 
آن هـــا یـــک شـــامره رسی دارنـــد. 
دســـته های مختلـــف ممکـــن اســـت 
داشـــته  کمـــی  رنگـــی  تغییـــرات 
ــی  ــوالت نهایـ ــه در محصـ ــند کـ باشـ
خـــود را نشـــان می دهنـــد. الزم بـــه 
ـــته را در  ـــامره دس ـــه ش ـــت ک ـــر اس ذک
بســـته بندی پیـــدا خواهیـــد کـــرد.

2.طرح کاشی کاری مورب
ــرح از کاشـــی کاری، مـــورب  ایـــن طـ
)اوریـــب( اســـت کـــه شـــبیه بـــه 
ــن  ــا ایـ ــت بـ ــتقیم اسـ ــوی مسـ الگـ
ــه  ــا زاویـ ــی ها بـ ــه کاشـ ــاوت کـ تفـ
گذاشـــته  هـــم  روی  درجـــه   45
می شـــوند، و کاشـــی های مربعـــی 
را بـــه لـــوزی تبدیـــل می کنـــد. ایـــن 
ــرز  ــک مـ ــا یـ ــوان بـ ــبک را می تـ سـ
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــک ویژگ ـــوان ی ـــه عن ب
کاشـــی پشـــت کابینتـــی در آشـــپزخانه 
ـــرد،  ـــتفاده ک ـــف اس ـــرای کل ک ـــا ب و ی
ــان  ــر نشـ ــث بزرگ تـ ــر باعـ ــن امـ ایـ
داده شـــدن یـــک اتـــاق کوچـــک 
ـــز  ـــرای حـــامم نی ـــن ســـبک ب اســـت. ای

ــیار مناســـب اســـت. بسـ

3.طرح چپ و راستی
ــرای  ــی کاری، بـ ــبک از کاشـ ــن سـ ایـ
راهروهـــا و یـــا مســـیرها در فضـــای 
بـــاز ایـــده آل اســـت، کـــه گویـــی 
بـــه شـــام جهـــت درســـت را اشـــاره 
می کنـــد، ایـــن الگـــو بـــا چرخـــه 
قـــرار دادن کاشـــی مســـتطیلی در 
بدســـت  زیگـــزاگ  الگـــوی  یـــک 

. یـــد می آ

4.  طرح بافت سبد
در ایـــن الگـــو از کاشـــی کاری بـــا 
ــتطیلی، دو  ــی مسـ ــتفاده از کاشـ اسـ
کاشـــی در کنـــار هـــم قـــرار داده 
تشـــکیل  را  مربـــع  تـــا  می شـــوند 
دهنـــد. جفـــت کاشـــی های زیریـــن 
بـــه صـــورت 90 درجـــه از اولیـــن 
کاشـــی گذاشـــته می شـــود و بـــه 
همیـــن ترتیـــب ادامـــه می یابـــد. 
ـــودی  ـــی و عم ـــی های افق ـــپس کاش س
در ردیف هـــای بعـــدی جایگزیـــن 
نظـــر  بـــه  این گونـــه  می شـــوند. 
می رســـد کـــه کاشـــی ها از زیـــر و 
بـــاالی هـــم بـــه ماننـــد ســـبد بافتـــه 

ــند.  ــده باشـ شـ

5. طرح آسیاب بادی
ــیاب بادی،  ــوی آسـ ــاد الگـ ــرای ایجـ بـ
ـــراف  ـــتطیلی در اط ـــی مس ـــار کاش چه
ــرار  ــکل قـ ــی شـ ــی مربعـ ــک کاشـ یـ
می گیـــرد، بـــه گونـــه ای کـــه کاشـــی 
مربعـــی در مرکـــز قـــرار می گیـــرد و 
کاشـــی های مســـتطیلی آن را احاطـــه 
کاشـــی  از  اســـتفاده  می کننـــد. 
ـــگ  ـــی در رن ـــکل و بندکش ـــی ش مربع
ــتطیلی  ــی های مسـ ــا کاشـ ــاد بـ متضـ
بـــه طـــرز زیبایـــی ایـــن الگـــو را 
الگـــو  ایـــن  می کنـــد.  برجســـته 
بـــرای کـــف کمـــی شـــلوغ می باشـــد 
امـــا بـــرای فضـــای دور دوش گزینـــه 

خوبـــی اســـت. 

6. طرح چرخ دنده ای
ــا  ــی بـ ــش کاشـ ــرح از چینـ ــن طـ ایـ
اســـتفاده از یـــک کاشـــی مربعـــی 
کوچـــک کـــه توســـط کاشـــی های 
شـــده،  احاطـــه  مربعـــی  بزرگـــرت 
ایجـــاد می شـــود کـــه اثـــر چرخشـــی 
کاشـــی های  می شـــود.  درســـت 
رنـــگ مخالـــف بایـــد بـــرای بهرتیـــن 

ــوند. ــاب شـ ــر انتخـ اثـ

7.الگوی مستقیم نامرتب
در ایـــن الگـــو، از کاشـــی های مربعـــی 
یـــا مســـتطیلی اســـتفاده می شـــود 
ـــوار  ـــد یـــک آجـــر در یـــک دی کـــه مانن
قـــرار می گیرنـــد. پایـــان هـــر کاشـــی 
ـــر دو  ـــه ه ـــر ک ـــی دیگ ـــز کاش ـــا مرک ب
بـــه طـــور مســـتقیم بـــاال و زیـــر آن 
قـــرار دارد، قـــرار می گیرنـــد. ایـــن 
ــا  ــز امـ ــر متمرکـ ــک تصویـ ــو، یـ الگـ

ــد. ــاد می کنـ ــه ایجـ یکپارچـ

8.  طرح سنگ فرش
ــتطیلی  ــی مسـ ــا کاشـ ــو بـ ــن الگـ ایـ
شـــکل در ســـبک "چـــپ و راســـتی" 
اطـــراف  در  می شـــود.  رشوع 
ـــع کوچکـــرت  ـــن کاشـــی مرب لبه هـــای ای

ــرت  ــوی بزرگـ ــاد یـــک الگـ ــرای ایجـ بـ
قـــرار می گیـــرد، ســـپس ایـــن طـــرح 
در رسارس طبقـــه تکـــرار می شـــود. 
ـــرای  ـــب ب ـــری مناس ـــو، تصوی ـــن الگ ای

اســـت. ســـنتی تر  ســـبک های 

9.طرح انگلیسی
طـــرح کاشـــی انگلیســـی از ســـطوح 
ـــع  ـــتطیلی و مرب ـــی مس ـــاوب کاش متن
کاشـــی های  می کنـــد.  اســـتفاده 
مربعـــی روی مســـتطیل و انتهـــای 
ردیف هـــا  بیـــن  کاشـــی ها  کلیـــه 

می گیرنـــد. قـــرار 

10. طرح متناوب انگلیسی
طـــرح  ماننـــد  هـــم  طـــرح  ایـــن 
انگلیســـی اســـت، تنهـــا بـــا ایـــن 
ــتطیلی  ــی های مسـ ــه کاشـ ــر کـ تغییـ
ماننـــد  متنـــاوب  ردیف هـــای  در 
الگـــوی "مســـتقیم نامرتـــب"، تحـــت 

می گیرنـــد. قـــرار  تاثیـــر 
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ها کاستی  و  عوامل  وردین،  فر سیل 

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

طغیـــان  و  ســـیل   |  
رودخانـــه در فروردیـــن مـــاه 98 در 24 
اســـتان بـــه  231 شهرســـتان، 269 شـــهر و 5 
ـــا  ـــون ب هـــزار روســـتا آســـیب وارد کـــرد تاکن
ـــن شـــدت و گســـرتدگی حـــوادث ســـیالبی  ای

در کشـــور نداشـــته ایـــم.
ســـیل بـــه معنـــی طغیـــان کـــردن آب و زیـــر 
ـــکونی و  ـــن مس ـــرته ای از زمی ـــنت گس آب رف
کشـــاورزی و صنعتـــی اســـت. بـــا بررســـی 
ــای  ــی و آبرفت هـ ــیالبی قدیمـ ــت سـ دشـ
ـــب  ـــه ای از تقری ـــا درج ـــوان ب ـــاید بت آن، ش
ـــی  ـــیل های آت ـــی س ـــوع و بزرگ ـــامل وق احت
ــوالً  ــرد. اصـ ــخص کـ ــه را مشـ ــر منطقـ هـ
ـــول  ـــا در ط ـــرار آن ه ـــیل ها و تک ـــی س بزرگ
ـــری  ـــی، نفوذپذی ـــدت بارندگ ـــع ش ـــان تاب زم
ـــه اســـت. ـــی منطق ـــن و وضـــع توپوگراف زمی

البتـــه امـــروزه بـــه دلیـــل دخالت هـــای 
ــالً  ـــه قبـ ــاط ک ــیاری نقـ ـــه در بسـ بی روی
بزرگـــی  ســـیل منی آمـــده، طغیان هـــای 
ــه  ــرش بـ ــت بـ ــود. فعالیـ ــاهده می شـ مشـ
ــیل را  ــوع سـ ــامل وقـ ــورت احتـ ــد صـ چنـ
افزایـــش می دهـــد. از آن جملـــه می تـــوان 
ــیالبی  ــت سـ ــازی در دشـ ــه ساختامن سـ بـ
رود کـــه مســـتلزم اشـــغال بخش هایـــی 
ــت  ــش ظرفیـ ــث کاهـ ــت و باعـ از آن اسـ
کـــرد.  اشـــاره  می شـــود،  رود  طبیعـــی 
ــه ایـــن ترتیـــب محـــدوده ای از دشـــت  بـ
ســـیالبی کـــه در زمـــان طغیـــان زیـــر آب 

مـــی رود، گســـرتده تر مـــی شـــود.
ــث  ــان باعـ ــذف گیاهـ ــازی ها و حـ شهرسـ
کاهـــش مقـــدار آب نفـــوذی بـــه زمیـــن و 
افزایـــش آب ســـطحی می شـــود. حجـــم 
زیـــاد آب از یـــک طـــرف بـــر بزرگـــی 
بـــا  طرفـــی  از  و  می افزایـــد  طغیـــان 
افزایـــش فرســـایش، رســـوباتی بـــه وجـــود 

ـــا برجـــای گذاشـــنت آن هـــا  مـــی آورد کـــه ب
ظرفیـــت بســـرت اصلـــی رود کاهـــش 
ـــر  ـــوالً تأثی ـــش معم ـــوارد پی ـــد. م می یاب
ســـیل های  ولـــی  دارنـــد،  تدریجـــی 
ناگهانـــی و فاجعه آمیـــز اغلـــب بـــر 
ـــاد  ـــا، ایج ـــدها و بنده ـــب س ـــر تخری اث

می شـــوند.

عوامل اصلی ایجاد سیل
مـــردم  تاریـــخ،  ماقبـــل  زمان هـــای  از 
ــل و  ــتم حمـ ــه سیسـ ــی بـ ــت دسرتسـ جهـ
نقـــل ارزان و راحـــت و همچنیـــن داشـــنت 
دسرتســـی بـــه منابـــع غذائـــی و تجـــارت، 
ــا مســـکن  ــا و رودخانه هـ ــار دریاهـ در کنـ
می گزیدنـــد؛ چنانچـــه جمعیـــت انســـانی 

ــز  ــی متمرکـ ــی آبـ ــع طبیعـ ــار منابـ در کنـ
ــیل  ــروز سـ ــی از بـ ــچ نگرانـ ــد، هیـ نبودنـ
ـــال وجـــود  ـــه هرح ـــی ب وجـــود نداشـــت؛ ول
رودخانه هـــا  کنـــار  حاصلخیـــز  خـــاک 
منـــوط بـــه جـــاری شـــدن ســـیالب های 
رســـوب  انـــواع  وجـــود  و  متعـــدد 
ـــت. ـــا آن اس ـــراه ب ـــادی هم ـــای ع گذاری ه

بســـیاری از رودخانه هـــا کـــه در مرزهـــای 
جـــاری  مســـطح  نســـبتاً  زمین هـــای 
هســـتند، دشـــت های ســـیالبی را تشـــکیل 
بـــودن  شـــدید  هنـــگام  در  می دهنـــد. 
بـــروی  والی  گل  شـــدن  جمـــع  ســـیل، 
کاهـــش  باعـــث  زراعـــی  زمین هـــای 

حاصـــل خیـــزی آن هـــا خواهـــد شـــد. 
ـــی در  ـــورت طبیع ـــه ص ـــیل های دوره ای ب س
ـــث  ـــا رخ داده و باع ـــیاری از رودخانه ه بس
ـــت های  ـــام دش ـــی بن ـــدن مناطق ـــود آم بوج
ســـیالبی می گـــردد. علـــت وقـــوع ایـــن 
ســـیالب ها بـــارش باران هـــای شـــدید و 
گاهـــی نیـــز تـــوأم بـــا ذوب بـــرف اســـت 
ــاری  ــه و جـ ــان رودخانـ ــث طغیـ ــه باعـ کـ
شـــدن آب در زمین هـــای حاشـــیه ای رود 
می شـــود. نـــام ســـیالبی کـــه بـــه یکبـــاره 
و بـــدون هیـــچ فرصـــت قبلـــی ایجـــاد 
ــت.  ــی اسـ ــیل آنـ ــود، سـ ــاری می شـ و جـ
ســـیالب های آنـــی معمـــوالً در اثـــر بـــارش 
بیـــش از حـــد در یـــک منطقـــه نســـبتاً 

ــد.  ــاد می گردنـ ــک ایجـ کوچـ

پیش بینی سیل
هـــدف از پیش بینـــی ســـیل بـــرآورد دبـــی 
جریـــان و ســـطح ســـیالبی اســـت کـــه در 
)مثـــالً  بازگشـــت مشـــخص  یـــک دوره 
ســـاله(  یـــا 100   50  ،25 یـــک دوره  در 
احتـــامل وقـــوع آن وجـــود دارد. نتایـــج 
ایـــن پیش بینـــی کـــه ســـیالب طراحـــی 
نـــام دارد، بـــه عنـــوان مبنایـــی بـــرای 
انتخـــاب روش هـــای مقابلـــه بـــا ســـیل 
مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد. ســـیالب 
طراحـــی معمـــوالً بـــر مبنـــای هزینـــه 
الزم بـــرای کنـــرتل آن و میـــزان ریســـک 
و خطـــری کـــه تخریـــب سیســـتم کنـــرتل 
ـــان ها  ـــان انس ـــرای ج ـــنهادی ب ـــیالب پیش س

می شـــود. انتخـــاب  دارد، 
در مـــواردی کـــه گســـیختگی ســـازه آبـــی 
 منجـــر بـــه از دســـت رفـــنت جـــان انســـان ها ...
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دپارتمـان سـاختمان گـروه رسـانه ای امروز
لطفـی سـعید   - علیـزاده  عرفـان 

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | کاخ بـــزرگ کرملیـــن  از 
ـــور  ـــالدی در دوران امپرات ـــا 1849 می 1838 ت
نیـــکالی اول و بدســـت گروهـــی از معـــامران 
ــون  ــتانتین تـ ــتی کنسـ ــه رسپرسـ ــی بـ روسـ
در مســـکو، روســـیه طراحـــی و بنـــا شـــد. 
مســـاحت کاخ 25000 مـــرت مربـــع بـــه 

شـــکل مســـتطیل دارای 700 اتـــاق و یـــک 
ــه  ــن کاخ بـ ــاالر در ایـ ــت. 5 تـ ــاط اسـ حیـ
نام هـــای )گئورگِوســـکی والدیمیرســـکی

و  آندِریوســـکی  الکساندرووســـکی 
یکاتِرینســـکی( خوانـــده می شـــوند کـــه 
ــای  ــمی و دیدارهـ ــای رسـ ــرای مهامنی هـ بـ
دیپلامتیـــک از آنهـــا اســـتفاده می شـــود.

اقامتـــگاه رســـمی  ایـــن کاخ  هم اکنـــون 
اســـت. روســـیه  رئیس جمهـــور 

کاخ 300 ساله کرملین
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