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سازه های چـوبی
دکتر مهـدی خرمی روز
بعد از صحبتی که در فصلنامه شماره اول ،در زمینه سبک سازی

سازه های چوبی ساخته شد .ساختمان هایی که حضور در آنها

ساختمانها و استفاده از کناف در قالب ساختمانهای لوکس

مانند حضور در پروژه های لوکسی که در تهران ساخته می شوند،

و نوع نگرش گروه پارامیس پارک داشتیم ،در این شماره نیز

سخن فصل

مهرداد جلیله وند؛ سردبیر و مدیر اجرایی

با رشد فزاینده بشر و ایجاد تحولهای ساختاری درنوع زندگی ،سازوکارها تغییریافته تا آنجا که امروزه ،انسان به معماری چیره دست،
درشکل دهی فضاهای پیرامون خود تبدیل گردیده است.
معماری ،برآمده از فرآیند توسعه ای است که ذهنیت و امکان ارتقای همیشگی سالمت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه را
فراهممینماید و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام تبدیل مینماید.
معماران همیشه در اعصار مختلف ،تفکرات اجتماعی و جامعه شناسانه خود را از طریق معماری به نمایش گذاشتهاند .مواد و
مصالح نیز با طرحهای معماری رشد و تغییر نموده است .عمران و توسعه امریست اجتناب ناپذیر و نمی توان از آن دوری جست .در
تحقیقهای معماران و معرفی سرشناسان این رشته ،بررسی ابتداییترین سازهها تا ابرسازههای فعلی همه در مسیر شناخت بیشتر این علم،
قدم برمیدارند.

ِ
خودی خود ،یک
چاپ دومین شماره  ،به خواست خداوند انجام شد .تازه شروع کرده ایم ،ولی استمرار در مسیر جلو رفت ،به

سرمایه است و میتواند گویای تالش ما باشد .تداو ِم این حرکت نیز ،وظیفهای اجتماعی است نه شخصی ،و یاری همه دوستان صاحب
علم و دانش را می طلبد.
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می خواهیم در راستای استفاده از تکنولوژی روز دنیا به بررسی

چوب بوده و بر روی این چوبها با مصالح بنایی و سنگ ،کاشی

سازه های چوبی بپردازیم.

و سرامیک کار شده است.

نگرش گروه پارامیس پارک به سازه های چوبی و کاربرد آن،

اولین پروژه ای که ما در آن اقدام به استفاده از سازه های

در راستای استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ساختمانهای لوکس

چوبی نمودیم ،پنت هاوس یکی از پروژه ها می باشد ،که بعد از

می باشد .برای استفاده از این سازه ها ،در نظر گرفتن یکسری از

به اتمام رساندن اسکلت بتنی ،اقدام به نصب سازه چوبی بر روی

مالحظات آتش سوزی و مقاومت در برابر آن الزامی می باشد.

آن کردیم و باید اذعان نماییم که نه کثیف کاری سازه های

ولی حسن بزرگ آن را می توان اضافه کردن و توسعه بخشهایی

بتنی را داشت و نه نصب آن سخت بود؛ بلکه در مدت زمانی

از پروژه دانست ؛ قسمتهایی که پیش بینی نشده است.

کوتاه به اتمام رسید .همچنین توانستیم شیب و پشت بام و ایزوگام

اوالً اینکه الحاق این سازه ها به سازه بتنی و آهنی با توجه به

به نام یگانه خالق هسـتی

می باشد .ولی واقعیت اینست که سازه و دیواره های آن تماماً

را نیز کار کنیم.

اتصاالت موجود ،بسیار ساده و راحت می باشد و مضاف بر آن

با توجه به نگرش مدیریت گروه پارامیس پارک و استفاده

وزن بسیار کمی دارد و در راستای سبک تر شدن ساختمان نیز

از سازه های چوبی ،این مجموعه اقدام به ساخت پروژه ای در

بکار می رود.
متاسفانه یکسری از دوستان ما تصور غلطی از سازه های چوبی

کشور کانادا کرده است .پروژه ای کام ً
ال چوبی ولی به اندازه

تمامی پروژه های لوکس ،زیبا می باشد و عالوه بر لوکس بودن

دارند و این سازه ها را دقیقاً برابر با کلبه های چوبی قدیمی (تماماً

و زیبایی ،بسیار سبک تر و ضد زلزله می باشد و حتی در صورت

چوبی کار شده) که در شمال کشور ساخته می شده می دانند که

بروز زلزله ،خسارت جانی و مالی کمتری وارد می شود.

درب و دیوار آن چوب هست .ولی دقیقاً برعکس این موضوع

امید است بتوانیم نگرش استفاده از سازه های چوبی را در

می باشد .در آن پروژه ها سازه فلزی بوده و روی سازه را با چوب

پروژه های ویالیی خارج از شهر تهران و حومه تهران برای

و کاورهای چوبی می پوشاندند.

عالقه مندان و دوستان ایجاد نماییم.

ولی بحث اصلی ما درباره سازه پروژه می باشدکه کام ً
ال توسط

چوب کار شده و سپس داخل این سازه دقیقاً عین نازک کاری
در طبقات انجام می شود.
نگرش به استفاده از این نوع سازه ها در کشورهای آمریکا
و کانادا شکل گرفت و حتی ساختمان هایی تا  4الی  5طبقه با
7

سازه چوبی پروژه پارامیس ونکوور
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ریچارد مایـر
زندگینامه مشاهیر معماری جهان

مریم نصیـری

ریچارد مایر ،معمار نیویورکی متولد ، ۱۹۳۴یکی از اعضای
“ ”New York Fiveبود که به واسطه نمایشگاه  ۱۹۶۹در موزه
 Modern Artبه کسب برتری نائل شد .اعضای دیگر این
گروه شامل :مایکل گریوز ،پیتر آیزنمن  ،چارلز گواتمی و جان
هجداک بودند.

تمامی طراحی ها ،خانه هایی عموماً از چوب بود که به روش

لوکوربوزیه و سبک  International Modernپیش از

جنگ طراحی شده بوند .در همه ساختمانها خصوصاً طرح مایر،
برتری رنگ سفید کامال غالب ،نمایش داده شده که به خلوص
و بی نقصی این سبک کمک می کند .اعضای گروه  fiveخیلی
زود از هم جدا شدند؛ اما نمایشگاه به ماموریتهای بزرگتر بعدی
هدایت شد که مایر ،در تعدادی از موزه های معتبر ،همچون:
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 High Museum of Artدر آتالنتا–جورجیا ()۱۹۸۳
و  Getty Centerدر لس آنجلس( ،)۱۹۸۴-۹۷به اوج خود
رسید و باالخره در انتهای قرن بیستم ،او تبدیل به یکی از
موفقترین معماران بین المللی شد.
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ویژگی اصلی کارهای ریچارد مایر
روزنه ی قرن بیستم از طریق طرح آزاد  ،نمای آزاد  ،جداسازی ساختار و دیواره ی بیرونی  ،اصول بنیادین حرکت مدرن ،امکان
جستجوی حجمی جدیدی را به وجود می آورد.
از دیدگاه مایر ،طرح ،کلیدی است که اخیرا مورد غفلت قرارگرفته است .تصاویر دو بعدی  ،دربردارنده ی دستورالعملهایی برای
شی سه بعدی  -یعنی ساختمان  -است .در این هنگام است که ساختمان ،گسترش می یابد .زمانی که نما به تصویرکشیده می شود ،
طرح و برش درباره ی ایده های فضایی ،با معمار صحبت می کند .ولی طرح ،بیان اساسی و متقاعد کننده ی معماری است .به اعتقاد او
ساختمان ها باید بتوانند صحبت کنند.

معماری  ،حیاتی و جاودان است .زیرا انسان را
دربرمی گیرد و فضا را توصیف می کند:
فضایی که در آن حرکت و زندگی می کنیم .
ریچارد مایر با حجم و سطح کار می کند ،شکلها را با نور تغییر
داده و در ابعاد ،نما ،حرکت و سکون ،تغییراتی به وجودمی آورد.
ارتباط بین فضای بیرون و درون و یک حس سیالیت در کارهای
وی دیده می شود .او همیشه سعی می کند با قراردادن ساختمان
سفید خودش در لنداسکیپ سبز با الیه بندی افقی و عمودی،
ساختمان هایش را به عنوان نگینی در دل طبیعت قرار دهد.
جزئیاتی که مایر در طرحها و ساختمانهایش در نظرداشته است،
اصل استواری است که در آن قدرت و تمامیت ،در ساختار
معماری توسعه می یابد.
جزئیاتی که هنوز کشف نشده و به صورت منفرد و یک
کلیت باقی مانده است ،اما اکنون باید توجه خود را به ایده های
خالقانه ی تصویری ریچارد مایر در پرسپکتیو با در نظر گرفتن
جزئیات معطوف سازیم  .چرا که راه حلهای مبتکرانه او دقیقاً در

نقاط تالقی آنها پدید می آید و جزئیات خاص  ،اصل اساسی و
مهم در ارائه ی یک معماری برجسته و ماندگار است  .تجربه ی
به کارگیری مجموعه عناصر خاص و درونی ثابت ،طی
سالها کار ،این امکان را داده است که وی شیوه ی بیان
تکاملی و منسجمی داشته باشد.
معماری مایر  ،توجه به فضاست  :البته فضایی دارای نظم
و در نظر گرفتن نور ،معیارهای انسانی و فرهنگ معماری؛
نه فضایی بی تناسب.

معماران نیز ،این ایده خالقانه را ثابت می کند.

فرهنگی معماری او بسیار صادقانه است.
خانه های کامال سفید مایر  ،در زمینه ای از فضای سبز با
الیه بندیهای افقی و عمودی به چشم می خورد.مزیت کارهای
وی در بعد اجتماعی این است که ساختمانهای او ،به سرعت قابل
شناسایی است.
Museum

High

که

بخشی

از

 Woodrow Art Centerاست ،شاید بارزترین نمونه
دلگرمی و آرامش در ساختمانهای وی باشد؛ قابل توجه ترین
قسمت ،چشم انداز نیرومندیست که ایجاد شده؛ صفت«،»High

پست مدرنیسم سفید

ممکن است بیانگر حالتی معنوی باشد .مایر اینگونه بر احساس

ریچارد مایر ،ملقب به شوالیه ی سفید پست مدرنیسم است.

ماورایی نهفته در فرمهای معمارانه تاکید می کند.

مایر در کارهایش همواره رنگ سفید بکار می برد زيـرا معتقــد
بود كه اين رنــگ ،كيفــيت نــور در فـضـا را افزايـش مي دهد:
«سپيدي اجازه مي دهد تا ايده هاي معماري ،به طور واضح،
درك شود؛ تفاوت ميان شفافيت و كدورت ،فضاهاي پر و
خالي ،ساختار و سطح ،وضوح بيشتري مي يابند».
در میان معماران هم عصر خودش ،به مفاهیم فرهنگی بیش از
پیش وفادار و متعهد بود و به نحوی هوشمندانه ،فضاهای عمومی
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و خصوصی را در بافت شهری آشتی داد .از همین رو ،لحن

ریچارد مایر بخاطر معماری و طرحهایش ،در تمام جهان
شناخته شده و قابل احترام است.کمیسیونهای ارشد در ایاالت
متحده و اروپا شامل :کاخ دادگستری ،تاالرهای شهر ،موزه ها،
خانه سازی و اقامتگاههای شخصی را می توان از جمله کارهای
معروف وی نام برد.
در میان اکثر پروژه های مشهورش Getty Center ،در
لس آنجلس High Museum of Art ،در آتالنتا ،جورجیا؛
13

موزه هنرهای تزئینی فرانکفورت آلمان Canal + Television Headquarters ،در پاریس و موزۀ هنرهای معاصر بارسلونا در
اسپانیا به چشم می خورند.

«هنگامي كه از من سوال مي شود كه به چه چيزي اعتقاد دارم؛ پاسخ مي دهم به معماري .معماري مادر تمام
هنرهاست .من دوست دارم كه اين باور را داشته باشم كه معماري ،گذشته را به حال متصل مي كند و آنچه ناملموس
است را ملموس مي سازد».

فلسفه طراحی
سفیدی ابزار  ،برانگیختن ادراک و به اوج رساندن قدرت شکل ظاهری است  .درخشندگی  ،یکی از راههای رسیدن به این درک
است .
من به ساختن بنا عالقه مند هستم ولی ترجیح می دهم به جای آنکه خود را یک سازنده بزرگ تلقی کنم ،خود را یک هنرمند بدانم.
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نمای هر ساختمان در شکلدهی به مجموعه شهری که در

نمایبیهویـت؛
شهـربیهویـت

آن حضور دارد ،موثر است .اگر به نمای یک ساختمان بدون
درنظرگرفتن نمای دیگر ساختمانهای شهر توجه شود ،همگونی
نمای شهری در مجموع از بین میرود.
در ایران ،شهرنشینی طی دهههای گذشته با شتاب فزاینده ای
گسترش یافته و همچنان این روند ادامه دارد .رشد سریع جمعیت
و گرایش مردم به شهر نشینی ،تقاضای فزایندهای را برای تهیه

سپیده بابایی

مسکن به دنبال داشته که این موضوع در پی خود مشکالت
عدیده ای در زمینه توسعه شهری بوجود آورده است.
ناتوانی در پاسخگویی مطلوب و مناسب به این مساله ،وضعیت
نامطلوبی را به صورت بی مسکنی ،بد مسکنی و تنگ مسکنی
برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده است.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای نخستین بشر ،ابتدایی ترین
سوالی بوده که انسان سعی در یافتن پاسخی مناسب و معقول برای
آن داشته است؛ اما همیشه در برنامه ریزیهای ملی به مسکن ،نه به
عنوان محلی برای آسایش ساکنان در ابعاد عینی و ذهنی ،بلکه به
عنوان یک مشکل اقتصادی و فقط از این بعد برخوردشده است.
سازندگان و تولیدکنندگان مسکن آزاد ،بهدلیل اینکه بهدنبال
فروش سریع و بازگشت سرمایه خود هستند ،سعی در هرچه بیشتر
مطرح کردن خود در محله مسکونی و نمایشی متمایز از بنای
خود دارند و به همین دلیل یکی از دالیل عمده ناهماهنگی نمای
ساختمانها در سطح شهر هستند.
در رابطه با مسکن تعاونی ،شرایط بدتری وجود دارد .به
دلیل وضعیت مالی ضعیف سازندگان و اینکه ساکنان و مالکان
بهدنبال فروش ساختمان نیستند ،بدون انجام عملیات پایانی ،نظیر
نماسازی ،مورد استفاده قرار می گیرند و یا با کمترین هزینه و
بدون طراحی نما ،حجم و کالبد ساختمان رها میشود.
البته در سالهای اخیر در شهر تهران ،هیچ ساختمانی بدون
نماسازی نبوده است ،لیکن این مساله در شهرستانها همچنان
انجام میشود.
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چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟
نما در لغت نامه دهخدا ،به معنای صورت ظاهری هر چیزی،
آنچه که در معرض دید و برابر چشم است ،آنچه از بیرون سوی
دیده می شود ،منظره خارجی بنا و عمارت ،قسمت خارجی
ساختمان و نماسازی ،فن روسازی ساختمان و ساختن نمای
عمارت است.
در سالهای اخیر ،پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای
عمومی و ارزش زندگی شهری ،نما اهمیت دوباره ای یافته است.
نما در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را
از فضای عمومی جدا می کند .نما حاکی از موقعیت فرهنگی
سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم طرح ساختمان،
امکانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالک است .یک نما
به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است .نما
در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است که فرد طراح
یا مالک از خود در برابر بیرون دارد .نماهای داخل ساختمان
بیشتر جنبه خصوصی دارند ،لیکن نماهایی که به سمت کوچه و
بافت شهر باز میشوند ،جنبه عمومی تر دارند.
بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان از یک طرف دارای
نمود اجتماعی و از طرف دیگر نمود مشخص ساکنان خود است
بنابراین نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگی
داشته باشد و هم بتواند حجم داخلی ساختمان را بیان نماید.
نمای هر ساختمان ،موثر در مجموعه شهری است که در آن
حضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابانها یا میدانها که در آن
قرار گرفته است می گذارد .اگر به نمای ساختمان واحدی ،بدون
در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمانها فکر شود ،همگونی نمای
شهری در کلیت از بین میرود.
تناقض بین جنبه شهری و بیان فردی نما در صورتی میتواند
از بین رود که ساختمان ،جزیی از شهر در نظر گرفته شود و
ارتباطات آن با محیط اطراف ،چند جانبه باشد .نمای رو به کوچه
و خیابان باید تابع عوامل همبستگی بین نماهای اطراف باشد .اما
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در عین حال بر اساس ترکیبی از اجزا مختلف بر حسب عملکرد،
ابعاد و مصالحشان شخصیت خاص خود را دارا باشند.
نما در واقع یک سطح صاف و تخت نیست؛ بلکه آن سطح
انتقالی بین فضای داخل و خارج است که با عقب نشستگی و پیش
آمدگی ،تراس و غیره با فضای داخل مسکن ارتباط پیدا میکند.
برای اینکه نمای ساختمان حریم خصوصی ساکنان خود را
حفظ کند باید نسبت به خیابان بستهتر و محفوظتر باشد.
نمای ساختمان باید بهدنبال خلق یک کلیت هماهنگ بهوسیله
تناسب خوب پنجره ها ،بازشوهای در ،سایبان و محدوده سقفها،
سازه عمودی و افقی ،مصالح ،رنگ ،عناصر تزیینی و ...باشد.
پنجرهها همواره با دیگر عناصر دیوار ،سطوح باز و بسته ،تیره و
روشن ،صاف و ناهموار را بوجود می آورند .به علت تکرار دوره
ای پنجره ها ،در ساختمانهای چند طبقه ،نظم کاملی به چشم
میخورد .اما گاه بهعلت افزایش نور در طبقات باالتر کاهش
داده میشود و این نظم آهنگ خود را از دست میدهد.
جداسازی عناصر افقی و عمودی تاثیر کلی در نما دارد.
تناسبات عناصر ساختمان الزم است با کل ابعاد ساختمان مطابقت
داشته باشد .برای مثال در ساختمانهای کوتاه عریض ،ابعاد
عرضی غالب خواهد بود .در ساختمانهای بلند عناصر باریک
برتری خود رانشان میدهند .در و پنجره و نعل درگاهها تاثیر
خاصی در نما میگذارند.
ناودانها ،سایه بانها ،پیش آمدگیهای سقف و بالکنها ،ایجاد
سایه های خاصی بر روی نما میکنند.
تفاوت سطح ها باید در نما مشخص باشد .برای مثال بین طبقه
همکف ،سایر طبقات و طبقه انتهایی باید یک تفاوت اساسی
وجود داشته باشد .ترکیب کلی نما در واقع نظم در این تفاوتها
است.
عناصر اصلی نما مثل پنجره ،در ،سطوح و محدوده پایانی
سقف و غیره در شکل ،رنگ ،و مصالحشان با یکدیگر اختالف
دارند .این عناصر معناهای متفاوتی دارند .مثال نمیتوان باال و
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پایین پنجره و در را با هم ،همردیف کرد .اگر ارتفاع این

ارتباط چگونه است.؟

بازشوها یکسان نباشد می توان از ضرایب مشترک و یا رنگهای

محدوده های افقی ساختمان عبارتند از نقطه اتصال به آسمان

یکسان استفاده نمود .نسبتهای هندسی ،نقش تعیین کننده ای در

(محدوده پایانی ساختمان) ،نقطه اتصال به زمین (محل نشستن

هماهنگ سازی ظاهر نما دارند .میتوان پنجره ها را در گروههای

ساختمان بر زمین) و پوشش ساختمان مثل بام و شیروانی .محدوده

کوچکتر ترکیب شده که شکل مشخصی را ایجاد میکنند،

پایانی ساختمان باید معنای اتمام ساختمان را با خود داشته باشد

دسته بندی کرد .نماها می توانند از نظر مصالح نیز با یکدیگر

و طبقه همکف ساختمان باید مفهوم نشستن ساختمان بر زمین را

متفاوت باشند.

برساند .طبقه همکف باید در محدوده قد افراد ،کشش الزم را بر

مصالح نما در رنگ ،شکل ،زبری و خشنی نما تاثیر می گذارد.
مصالح بومی نشان میدهد که نما مربوط به چه منطقه ای است.

عابر پیاده و بیننده ایجاد کند.
کنج یا گوشه نما در واقع محل برخورد دو نمای عمود

ترکیب پنجره ها ،ایوانها ،درها و بهطور کلی بازشوها،

برهم است .کنج میتواند حالت عمود  ۹۰درجه ،نیم دایره یا

همچنین بافت و جنس نما و کمپوزسیون آن ،در هر عصر متفاوت

سه وجهی را داشته باشد و هر کدام می تواند تاثیرات متفاوتی

است و در عین حال در یک تداوم شهری تغییر میکند .طراح

را در نما بگذارد .در یک میدان یا چهارراه هماهنگی کنجهای

میتواند نما را به عالیترین حد ترکیب معماری برساند و یا آنرا تا

ساختمانهایی که در چهار طرف آن قرار گرفته است ،می تواند

حد یک سطح بدون طراحی و فکر رها کند.

در نمای شهری تاثیر زیبایی داشته باشد.

در اعصار مختلف بازشوها به شکل مشابهی در سطح نما قرار
میگیرند و تنوع در قرارگیری آنها ،تابع عوامل داخلی چون

•نمای ساختمان خالق نمای شهری است :

بزرگی ساختمان ،عریض بودن آن و یا عوامل اقلیمی چون جهت

نمای شهری از مجموعه نماهای مشرف به فضای عمومی

قرارگیری و محل قرارگیری است .در پهنای دیوار نما ،تعبیه

بهدست می آید .این نماها از جهتی همگن و از جهتی ناهمگن

پنجره دو جداره ،آفتابشکن ،سایبان و  ...نقش تنظیم کننده

هستند .میتوانند همگن باشند چون با استفاده از زبانی مشترک

شرایط آب و هوایی فضاهای داخلی را خواهد داشت.

روی بدنه اجزا شهر اجرا می شوند  .اما از آنجا که هر کدام از این

در دیوارهای باریک معاصر این عمل با جلو و عقب آمدن
ساختمان انجام میشود.

فضاها به کمک این زبان ،مقاصد و نیازهای خود را بیان میکند،
ناهمگن هستند.

یکی از عوامل ضروری درهویت نما ،تعیین محدوده نما است.

در شهرهای ما زبان مشترکی بین نماها وجود ندارد .نه فرهنگ

نمایی می تواند در طرح خود موفق باشد که به این سوالها پاسخ

مشترکی برای بیان دارند ،نه مصالح یکسانی بهکار گرفته اند و نه

گوید:

سبک مشخصی را دنبال میکنند.

محدوده عمودی جانبی ساختمان کجاست؟ خط پایانی افقی

در واقع هر یک از نماها در شهر ،نشانه وضعیت اقتصادی و

ساختمانی چگونه است و مرز ساختمان در آسمان به چه شکل

اجتماعی سازنده و نحوه تفکر و نگرش او به مسایل مختلف است.

است؟ انتهای ساختمان چگونه به پایان میرسد؟ گوشههای

نمای شهری در واقع ترکیبی از اجزا متفاوت است که بر اساس

ساختمان چه وضعی دارد؟ اگر ساختمان همسایه دارد ،ارتباط
نمای همسایه چگونه است و اگر در فضا قطع می شود ،این
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اتفاقاتی که در خیابانها ومعابر میافتد ،شکل می گیرد.
این اجزا در صورت رعایت مسایلی که پیش از این نیز به آن
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پرداخته شد ،میتوانند با یکدیگر نقاط اشتراک جالبی داشته باشند که نمی توان وجود آنها را نفی کرد.
•عناصر پراهمیت در نما :
ورودی ،یکی از عناصر حایز اهمیت نما در ساختمان است که محل و اهمیت طراحی آن به شکل مستقیم نمایانگر نقش و عملکرد
ساختمان است .در ورودی نشانه گذر از فضای عمومی خارجی به فضای خصوصی داخلی و یکی از مهم ترین عناصری است که
میتوان به عنوان نشانه ساختمان از آن نام برد.
لیکن بهدلیل اهمیت اقتصادی که سطوح ساخته شده داخلی برای سازندگان دارند ،اغلب ورودیها به فضاهای کم اهمیتی تنزل
یافته اند .سرمایه گذاران ساختمانی هم فقط به رعایت ضوابط ضروری طراحی ساختمان بسنده میکنند.
بیشترین مشکل زمانی است که ورودی وسایل نقلیه به حیاط پارکینگ با ورودی خود ساختمان یکی شود .در این حالت فرد وارد
شونده به ساختمان فقط یک راه باریک کنار دیوار برایش باقی میماند.
گاه نیز ورودی یک ساختمان مسکونی بیش از حد پرتجمل است ،بهنحوی که عملکرد ساختمان را دگرگون میسازد .زمانی هم
ورودی به یک بنای بزرگ تنها با روزنهای امکان پذیر میشود .تناسب ورودی و حجم ساختمان می تواند نقش مهمی در توجیه عملکرد
و شکل ساختمان داشته باشد.
از آنجا که طبقه همکف ساختمان ،قسمت اتصال به زمین یا کف پیاده رو است ،به صورت قابل توجهی در معرض دید قرار میگیرد.
طبقه همکف اهمیت ویژه ای در زندگی شهری دارد ،به این علت که عابران پیاده این قسمت را بهطور مستقیم میبینند .از این رو نمای
این قسمت پر اهمیت است و مصالح مورد استفاده در این قسمت ،باید نسبت به بقیه ساختمان با دوامتر و مستحکم تر باشد تا عابر در نگاه
به نمای ساختمان احساس ثبات کند.
ساختمانهایی که طبقه همکف آنها عملکرد تجاری دارد ،بهدلیل تغییر دکوراسیون واحدهای تجاری دایما دستخوش دگرگونی
میشوند .همین موضوع موجب میشود که ساختمان مذکور شخصیت ثابت خود را از دست داده
و دارای نمای شناخته شده ثابتی نباشد.
تراسها چشم اندازهای جدیدی نسبت به فضاهای بیرون برای ساختمان ،فراهم میآورند.
بالکنها نباید حالت موقت و ناپایداری که در بیننده ،تصور بهراحتی جدا شدن از بدنه ساختمان را القا می کنند ،داشته باشند.
لبه بام ،حد و مرز ساختمان و آسمان است و از نظر بصری بام انتهای نماست .بام پوستهای است که بر سر ساختمان قرار دارد .بنابراین
لبه بام نمیتواند بدون تفاوت با دیگر قسمت ها در آسمان رها شود.
صورت ظاهر ساختمان و آنچه که در برابر دید عموم قرار دارد ،در واقع پر اهمیت ترین قسمت ساختمان در برابر عابران و سایر افراد
غیر استفاده کننده از ساختمان است.
همانطور که عنوان شد نمای ساختمانها ،نمای شهری را ایجاد می کند ،اما بهدلیل ضعف قوانین موظف کننده طراح و سازنده در
این ارتباط ،نمای ساختمان در کمترین درجه اهمیت قرار گرفته است.

نمای بیرونی ساختمانها و محیط شهری یعنی از جنبه های رنگ ،حجم ،مصالح مناسب ،فضای پر و خالی نما ،رعایت اصول هماهنگی
و تناسبات و ...می پردازند.
آنچه برای عالقهمندان به این موضوع نگران کننده است ،پاسخگویی با شتاب ،به نیازی کامال محسوس است .در این ساخت و ساز
پرشتاب ،نیاز به بررسی طرحهای ارایه شده توسط جمعی از صاحب نظران و مسووالن در مراکز تایید پروانههای ساختمانی ضروری
به نظر میرسد .بررسی میدانی طرح ساختمانها با بناهای اطراف ،از لحاظ کیفیت طرح معماری ،نمای ساختمان ،تناسب حجم آن با
ساختمانهای اطراف ،زیبایی طرح و مصالح مورد استفاده و ...نیز گامی موثر در باال بردن کیفیت نماهای شهری است .با در نظر گرفتن
موارد ذکر شده و القا آن توسط شهرداری هر شهر ،می توان شاهد ارتقا کیفیت شهرها و زیباسازی نمای شهرها بود.

در بسیاری از شهر های بزرگ جهان ،ضوابط و مقررات ویژهای در ارتباط با سیما و کالبد شهر وجود دارد و گروهی از برجستهترین
افراد با تخصصهای مرتبط هنر زیبا سازی و زیبایی شناسی ،به کنترل طرحهای بزرگ و کوچک معماری و شهری از نقطه نظر هماهنگی
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مقدمه:

مدیریت هزینه در پروژه های ساختمانی
بخش اول

از جمله مواردی كه امروزه طرح هاي عمراني كشور با آن
مهـدی صداقتی

روبروست و باعث تأخير در پروژه ها و كندي عمليات ساخت
مي گردد ،مي توان به موارد مختلفي از قبيل عدم شناخت صحيح
و دقيق از احجام و مقادير فعاليت هاي پروژه ها ،برآوردهاي

چکیده:
مدیریت هزینه ،توصيفگر فرايندهاي الزم براي حصول اطمينان از اينكه پروژه در چارچوب بودجه مصوب به اتمام خواهد رسيد،
ميباشد .مدیریت هزینه ،شامل برآورد هزينه ،بودجهبندي و كنترل هزينه است .هدف از ارائه این مقاله ،درک بهتر از اهمیت بررسی
مدیریت هزینه پروژه و شناخت و دیدی کلی از چگونگی بودجه بندی و کنترل هزینه در پروژه عمرانی است .در این مقاله ابتدا نحوه
متره و برآورد در پروژه های عمرانی و چگونگی تخصیص بودجه به فعالیت های پروژه شرح داده شده ،سپس به بررسی چگونگی تامین
بودجه و جریان نقدینگی پروژه پرداخته شده است .در پایان نیز روش ارزش کسب شده براساس استاندارد مدیریت پروژهPMBOK
برای کنترل هزینه و زمان پروژه بیان گردیده است.

غلط از ميزان منابع مورد نياز ،ضعف در برنامه ريزي هزينه و
بودجه بندي فعاليت هاي پروژه ،ضعف در كنترل عملكرد
هزينه اي پروژه و بطور كلي ضعف در سيستم مديريت هزينه
پروژه اشاره نمود .هر پروژه با چهار قید مهم و تاثیر گذار
محدوده ،زمان ،هزینه و کیفیت ارزیابی می شود .تمامی این قیود
تابع یکدیگرند ولی نسبتشان خطی نیست ،گاهی ممكن است
ف زمان اجرا تا چهار برابر هزینه استفاده از منابع را
كاهش نص 
باال برد .به همین دلیل تصمیم گیران  ،حامیان ،صاحبان و مدیران
پروژه ،پیشاز آغاز فاز برنامهریزی پروژه باید در مورد نسبت بین
ی كنند و نسبت مناسبی بین این
این چهار عامل فوق تصمیمگیر 
چهار عامل برقرار كنند.

منابع ریالی ،یکی از مهمترین منابع پروژه می باشد که در
اجرای پروژه ها بسیار تاثیر گذار است .تامین نقدینگی ()Cash
یا پول نقد در زمان های الزم یکی از عواملی است که می تواند
باعث تسریع در انجام امور پروژه گردد و شاید بهتر باشد بگوییم

که کمبود نقدینگی در زمانهای الزم از مواردی است که حتماً
باعث کاهش سرعت پروژه و ایجاد مشکل در پروژه خواهد شد.
امکان دارد یک پروژه ،منابع و پول اجرای پروژه را

داشته باشد یا بتواند بدست آورد ولی به اندازه کافی نقدینگی
در زمان اجرای هر فاز از پروژه را نداشته باشد .این موضوع حتی
ممکن است باعث شکست پروژه شود یا حتی صاحبان سرمایه
را مجبور به سرمایه گذاری در پروژه های کوچکتر کند ،در
اینجا شناخت جریان نقدینگی موجود در پروژه ،صاحبان پروژه
و برنامه ریزی تامین مالی پروژه از منابع مالی(مانند وام ها ،فروش
اوراق ،پیش فروش و ،)....نقش بسزایی بازی می کند .در ادامه به
شرح مدیریت هزینه و نقدینگی در پروژه پرداخته می شود.
آشنایی با برخی از روشهای برآورد هزینه:
.1

برآورد قیاسی:

•

استفاده از هزینه کرد (واقعی) یک فعالیت  /پروژه مشابه

قبلی به عنوان یک برآورد اولیه
•

استفاده از نظر کارشناسی و سوابق پروژه های گذشته

کمتر از سایر روشهای برآورد ،زمانبر و هزینه بر است ولی
دقت آن هم کمتر می باشد .و فقط زمانی که افراد يا گروههايي
كه برآوردها را تهيه ميكنند ،تخصص مورد نياز را داشته باشند،
می توان از این روش استفاده کرد.
.2

برآورد پارامتری :عبارت است از استفاده از مشخصه هاي

پروژه (پارامترها) در يك مدل رياضي براي پيشبيني هزينههاي
تصویر شماره-1تاثیر قید های پروژه به هم
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پروژه (برآورد هزینه = حجم کار * هزینه واحد انجام کار)
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ابزارهای تحلیل آماری

مثال :1

•

 1000مگاوات ظرفیت نیروگاه *  1000دالر سرمایه گذاری

در این روش با توجه به فهرست بها و یا توسط تحلیل

برای هر یک کیلووات
مثال :2
 20کیلومتر مترو *  70-50میلیون دالر سرمایه گذاری به
مثال :3

•

 7000متر مربع زیر بنای ساختمان *  4میلیون تومان هزینه

•

استفاده به عنوان برآورد اولیه بسته های خرید کاال یا

الف) اطالعات گذشته كه براي طراحي مدل استفاده ميشوند،
دقيق باشند.
ب) پارامترهاي استفاده شده در مدل به راحتي قابل كمي سازي

در متره باز مقادير مصالح ،ماشین آالت و نيروي انساني الزم
به صورت تفكيـك شـده محاسـبه مـي گـردد .بـه اين طريق كه
از روي نقشه هاي اجرائي يا كار ساخته شده محاسبه مي نمائيم
كه مثال در كـار چـه مقـدار شـن ،ماسـه ،سيمان ،گچ و غيره

خدمت

و همچنين چند روز يا چند ساعت بنا ،كارگر ،آرماتوربند،

معموال این روش برای کارفرماهایی مفید است که فاز طراحی

جوشكار و  ...و يا چند ساعت باالبر و يا دستگاههاي حفاري

آنها کامل نشده یا چندان تخصصی از اجرای پروژه ندارد و

و  ...الزم مي باشد .اين مقادير كه از روي نقشه ها و يا از روي

یا زمانی برای انجام پروژه ندارند ،که در این صورت پس از

كار ساخته شـده محاسـبه مي شود ،بـه صـورت تفكيـك شده در

مطالعه و بررسی اولیه ،با انجام مناقصه پروژه را به پیمانکار

جداول مربوطه وارد مي شوند و در انتهاي هر ستون ،جمع كل

واگذار می کنند .معموال در این پروژه ها ،ریسک مثبت یا منفی

باشند.
ج) مدل قابل مقياسبندي باشد.
•

برآورد دقیق هزینه براساس نوع ،مقدار و واحد بهای

فعالیتهای پروژه را برآورد هزینه پروژه می گویند که دقت

منابع مورد نیاز (نیروی انسانی ،مواد و مصالح و ماشین آالت)

برآورد هزینه ها با پیشروی در پروژه و کسب اطالعات بیشتر

هر فعالیت

و دقیقتر بهبود می یابد (مفهوم برنامه ریزی غلتان (برنامه ریزی

کار ()WBS
در این تكنيك براي به دست آوردن هزينهي كل پروژه،

واحد آن ضرب شود تا قيمت كل هر نوع مصالح ،ماشین آالت

فرایند تقریب و یا تخمین منابع مالی مورد نیاز برای انجام

.3

محاسبه هزینه کل پروژه با استفاده از ساختار شکست

محاسبه می گردد .حال كافي اسـت كـه اين جمع كل در قيمت

اجرای پروژه بیشتر به پیمانکار منتقل می شود.

برآورد جزء به کل:

•

 .Aمتره و برآورد باز:

تمامی فعالیت ها و بسته های کاری ،هزینه پروژه برآورد می شود.
استعالم اولیه هزینه فعالیتها از پیمانکاران و تامین کنندگان

اين مدلها در صورتي قابل اعتمادترند كه:

روش در ادامه شرح داده شده اند:

فعالیت های پروژه اختصاص داده می شود .سپس با جمع هزینه
.5

ساخت به ازای هر متر مربع

برآورد باز ،بسته و ترکیب باز و بسته انجام می شود .که این سه

های آماری ،هزینه تک تک فعالیت ها برآورد شده و به همه

تحلیل پیشنهاد پیمانکاران و تامین کنندگان:

ازای هر یک کیلومتر

متره و برآورد هزینه پروژه در ایران ،اغلب به سه روش متره و

و نيروي انساني ،محاسـبه شـده و از جمـع كل آنها قيمت پروژه
محاسبه گردد.
البته برآورد و متره كردن ميزان نيروي انساني و نيروي
ماشين آالت ،مبناي تئوري و محاسـبه خاصـي نداشـته بلكـه فقط

تدریجی) .شکلی که در ادامه آورده شده است ،فرآیند برآورد

از روي تجربه در كارگاههاي مختلف ،محاسبه و مورد استفاده

هزینه پروژه را مطابق استاندارد مدیریت پروژه()PMBOK

قرار مي گيرد .همچنین هزینه استفاده از هر واحد نیز بوسیله

نشان می دهد.

استعالم گرفتن یا نظر کارشناسان تعیین می شود.

برآورد هزينهي تكتك فعاليتها يا بسته هاي كاري ،جمعبندي

 .Bمتره و برآورد بسته:

و خالصهسازي می شود.
.4

استفاده از نرم افزارهای تخصصی

•

نرم افزارهای تخصصی برآورد هزینه (مانند نرم افزار

در متره بسته مقادير بصورت مجموعه اي ،از طرف يك
دستگاه ذيصـالح مـشخص و ارائـه مي گردد ،محاسبه مي شود،
و در جداول مربوطه وارد مي گردد .در ايران اين مجموعه ها

«تدبیر» براساس فهرست بهای سازمان برنامه)
•

بوسـيله سـازمان مـديريت و برنامه ريزي در دفترچه هايي به نام

صفحات گسترده (مانند نرم افزار مایکروسافت اکسل)

فهرست بها در اختيار گذاشته مي شود .در اين دفترچه ها بهاي
تصویر شماره 2
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اجراي كامل مثال طول قرنيز ،سطح فرش موزائيك ،حجم آجر
چيني ،حجم بتن و يا كارهاي فلزي بر حسب كيلـوگـرم يـا تـن
29

31

30

و  ...مشخص شده است .در اين روش با توجه به واحد هاي الزم

آشنایی با انواع هزینه ها در پروژه:

نسبت بـه نـوع مـصالح ،ماشین آالت و نيـروي انـساني بكـار رفتـه

چرخه عمر هر پروژه ،همانطور که در شکل زیر نشان

در فهرست بها ،مقادير از روي نقشه هاي اجرايي يا كار ساخته
شـده ،اسـتخراج ،و در جـداول مربوطـه وارد شده و بـدين ترتيب
مقادير مصالح ،ماشین آالت و نيروي انساني بصورت متره بسته
بدست خواهد آمد .بـا محاسـبه به روش متره بسته و وارد كردن
در جداول مربوطه و سپس ضرب آنها در قيمت واحد ،قيمت هر
مجموعه محاسبه و از جمع كل آنها قيمت كل پروژه محاسبه
مي گردد.
در ایران اغلب بدلیل اینکه فهرست بهای رشته های مختلف
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری ارائه
شده ،مورد تایید عوامل اجرایی در پروژه ها بوده و نیز یک خط
مبنایی برای محاسبه هزینه هر فعالیت ارائه می نماید ،از این روش
برای برآورد هزینه پروژه استفاده می شود .همچنین برای استفاده
آسانتر و بهتر از فهرست بها در برآورد هزینه فعالیتهای پروژه،
نرم افزارهایی مانند تکسا ،تدبیر و ....نیز ایجاد شده است.
 .Cاستفاده از ترکیب متره و برآورد باز و بسته:
در بعضی از پروژه ها،بسته به تصمیم گیری تیم مدیریت پروژه،
قسمتی از پروژه را با روش متره و برآورد باز و قسمتی دیگر را با
روش متره و برآورد بسته ،برآورد می کنند .در این پروژه ها باید
تیم مدیریت پروژه دقیقا مشخص کنند چه فعالیتی را با روش اول
و چه فعالیتی را با روش دوم برآورد و کنترل می کنند.
پس از اتمام فرآیند برآورد هزینه ،برای ارائه برآورد پروژه،
باید عالوه بر ریز متره و برآورد انجام شده ،موارد تفصیل پشتيبان
برآوردهاي هزينه که شامل موارد ذیل می باشد نیز ارائه گردد:
-

شرحي از محدوده كار برآورده شده

-

مستندات مباني آن برآورد

-

مستندات تمام فرض هاي منظور شده

-

نشانهاي از دامنهي نتايج محتمل(مشخص کردن محدوده

برآوردهای امکان پذیر (مثال  10±درصد)
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داده شده است ،شامل سه بخش مطالعات اولیه و توجیهی ،اجرای
پروژه و بهره برداری از پروژه است.
در مدیریت هزینه های پروژه عمرانی ،تمرکز اصلی مدیریت
هزینه پروژه ،بر دوره عمر پروژه و هزینه تامین منابع مورد نیاز
برای انجام فعالیتهای پروژه است؛ نه دوره عمر محصول پروژه.
البته مالکان یک پروژه می توانند با ایجاد سیاستهایی مانند اعطای
قراردادهای ( BOTساخت ،بهره برداری و واگذاری) ،الزام
دوره ضمانت طوالنی تر ،عقد قرارداد نگهداری و تعمیرات
محصول با همان پیمانکار احداث ،مشارکت دادن پیمانکار در
منافع حاصل از مهندسی ارزش و  ....در پیمانکاران برای اجرای
پروژه با کیفیت بهتر ،ایجاد انگیزه کنند.
هزینه های دوره عمر یک پروژه ،شامل دو گروه اصلی به

تصویر شماره 3

نامهای هزینههای مستقیم و هزینههای غیرمستقیم است .از
مجموع این هزینهها هزینههای کل اتمام پروژه بدست میآید.
.I

هزینههای مستقیم :هزینههای مربوط به کلیه منابعی

است که مستقیماً برای انجام فعالیت به کار میروند .به عبارت
دیگر هزینههایی است که مستقیماً صرف کاهش زمان پروژه

میشود و مقدار آن با کاهش زمان اتمام پروژه افزایش مییابد.
مجموع هزینههای مربوط به تمامی نیروی انسانی ،ماشین آالت

و تجهیزات و مواد و مصالحی که مستقیماً برای انجام فعالیت مورد
نیاز هستند ،هزینههای مستقیم آن فعالیت محسوب میگردند.

 .IIهزینههای غیر مستقیم :این هزینهها مستقیماً در انجام

یک فعالیت صرف نمیشوند و معموالً به کل پروژه یا بخشی
از پروژه (تعدادی از فعالیتها) مربوط میگردند .هزینههای
غیر مستقیم باید بین فعالیتهای مربوط به آنها تسهیم (سرشکن)
شوند .این هزینهها با افزایش زمان اتمام پروژه ،افزایش مییابند.
برای نمونه ،هزینههای مربوط به اخذ مجوزهای قانونی الزم
برای آغاز فعالیت اجرای پروژه ساخت یک برج مسکونی.

همین طور هزینههای ،بیمه ،اجاره محل ،جریمه دیر کرد ،هزینه
بخش اداری ،بخش برنامهریزی ،بخش فنی ،بخش مالی (و دیگر
هزینههای ستادی)
در برآورد هزینه هایی که در قسمت قبل شرح داده شد،
منظور،برآورد هزینه های مستقیم پروژه است و هزینه های
غیرمستقیم مانند هزینه های باالسری ،سود سازمانی در نظر گرفته،
هزینه سرمایه گذاری و .....باید به روش و مستندات سازمانی هر
مجموعه ای برآورد شده و در مدیریت هزینه سازمانی لحاظ شود
اما در این مقاله فقط مدیریت هزینه پروژه مدنظر است و بررسی
می شود.

بررسی نحوه تخصیص بودجه بندی در پروژه های
عمرانی:
بودجه بندي ،تخصيص و تسهيم هزينه برآوردي پروژه به
هر يك از عناصر كاري و يا فعاليتها است .اين فرآيند ،مباني
مالي مناسبي را براي ارزيابي عملكرد پروژه فراهم مي آورد.
در فرآيند بودجه بندي ،تكنيك هاي بودجه بندي با استفاده از
اطالعاتي نظير برآورد بودجه ،ساختار شكست كار و زمانبندي
پروژه ،مباني مالي پروژه را تدارك مي بينند .در ادامه مراحل
بودجه بندی در پروژه عمرانی شرح داده می شود.
)1

تعریف ساختار شکست هزینه ای پروژه :سندي است

که تقسیمات ،اجزا و زیر مجموعه هاي بودجه/هزینه پروژه را
نشان می دهد .این ساختار ،نظیر ساختار تقسیم کار پروژه ،سطوح
متعددي دارد .یکی از راه حلهای مناسب برای تعریف ساختار
شکست هزینه ای پروژه ،استفاده از سرفصلهای فهرست بهاست،
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مثال عملیات خاکی یا عایقکاری هر کدام می توانند یکی از ردیف های ساختار
شکتی باشند.
)2

بررسی نحوه برآورد هزینه به فعالیت های پروژه :پس از آنکه ساختار

شکست کار و برنامه زمانبندی پروژه ایجاد گردید و تمامی فعالیتها تعریف شد،
می توان بوسیله متره و برآورد انجام شده و ساختار شکست هزینه ای تعریف شده،
هزینه های پروژه را بین فعالیت ها تقسیم کرد .در ادامه نحوه و مراحل تقسیم
هزینه بین فعالیتهای یک پروژه شرح داده شده است:
.I

مرحله اول :باید هر یک از فعالیت های پروژه را به ساختار شکست

هزینه ای تعریف شده پروژه منتسب کرد مثال خاکریزی ،جزء عملیات خاکی
و زیر مجموعه عملیات های خاکی با ماشین است و مثال  5بند برآورد ،مستقیما
صرف عملیات خاکریزی می شود.
 .IIمرحله دوم :باید معیاری برای متره فعالیت مشخص کرد ،مثال معیار
بررسی عملیات خاکی حجم جابجایی آن است یا معیار عایق کاری سطح
عملیات عایقکاری است.
 .IIIمرحله سوم :برای اینکه بشود هزینه برآورد شده را بین تمام فعالیت های
خاکریزی پروژه تقسیم کرد ،در این مرحله احتیاج به متره هر یک از فعالیتهای
خاکریزی در پروژه می باشد .تجربه نشان داده که حتی اگر متره هر فعالیت
بصورت تقریبی نیز انجام بگیرد در برآورد بودجه نسبت به حالت دقیق ،تفاوت
چندانی ندارد.
 .IVمرحله چهارم :پس از اینکه متره تمام فعالیت های خاکریزی پروژه
انجام شد به نسبت حجم خاکریزی هر فعالیت به حجم کل فعالیت ،هزینه آن
فعالیت ،برآورد می شود.
شکل زیر خالصه ای از نحوه اجرای مرحله اول و دوم را نشان می دهد.
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خط آبی خط مبنای پروژه را زمانی که متره و برآورد تمام فعالیت ها بصورت دقیق انجام گرفته ،نشان می دهد و خط سبز ،خط مبنای
پروژه را زمانی که فعالیت ها با متره و برآورد تقریبی محاسبه شده نشان می دهد.
مالحظه می شود که تقریبا هر دوی آنها مشابه اند زیرا اوال خط های حالت تقریبی همدیگر را می پوشانند و همچنین بودجه معموال
به صورت ماهانه بررسی می شود.
بدلیل اینکه خط مبنای هزینه ای پروژه ،معموال باید در اوایل پروژه تهیه شود ،توصیه می شود برای محاسبه آن از متره و برآورد
تقریبی استفاده شود زیرا حجم کار را به میزان زیادی کاهش می دهد.
)4

تحلیل اندوخته احتیاطی :بدلیل اینکه شرایط و عوامل ناشناخته در هر پروژه ممکن است رخ دهد ،یک هزینه ای بعنوان ذخیره

احتیاطی که شامل ذخیره های احتیاطی و ذخیره های مدیریتی است ،بدالیل زیر در نظر گرفته می شود:
	•افزودن اندوخته  /ذخیره هزینه ای به هزینه برآورد شده جهت در نظر گرفتن ریسک افزایش هزینه
	•اندوخته احتیاطی برای ریسک های شناخته و اندوخته مدیریتی برای ریسکهای ناشناخته می باشند.
	•بهتر است که اندوخته ها به فعالیتهای پروژه تخصیص نیافته و در سطح کل پروژه تجمیع گردند.
	•در طول پروژه در صورت رخ دادن ریسکهای پیش بینی شده  /پیش بینی نشده ،مدیر پروژه درخواست افزایش بودجه (برداشت
از اندوخته و افزودن به بودجه) را به مدیریت ارشد ارائه می دهد.
تصویر شماره 4

)3

تعریف خط مبنای عملکرد هزینه ای پروژه :پس از اینکه هزینه هر یک از فعالیت های پروژه تعیین شد ،هزینه هر یک از ساختار

شکست پروژه مشخص می شود ،که در نتیجه ،هزینه هر فاز از پروژه و هزینه کل پروژه نیز حاصل می شود .در نتیجه بودجه مورد نیاز
پروژه مبتنی بر زمان و نمودار هزینه_زمان(نمودار  )Sپروژه بدست می آید .مبناي هزينه بودجه ،براي اندازهگيري و نظارت بر عملكرد
هزينهاي پروژه ،در طول مدت اجرای پروژه بسیار موثر است.
در شکلی که در ادامه ارائه می شود ،نمونه ای از بدست آوردن بودجه پروژه را نشان می دهد.

	•ذخیره های مدیریتی در خط مبنای پروژه و ارزش کسب شده در نظر گرفته نمی شوند ولی در بودجه کلی پروژه ممکن است
در نظر گرفته شوند.
پس از انجام مراحل چهارگانه باال نتیجه آن نموداری مشابه شکل زیر است ،که نحوه تخصیص بودجه را در پروژه پیش بینی کرده
و نشان می دهد.
در شکل زیر ،خط آبی ،خط مبنای پروژه است و خطوط قرمز و سبز به ترتیب ذخیره های مدیریتی و ذخیره های احتیاطی را
نشان می دهد.

تصویر شماره 5
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تصویر شماره6

در ادامه مطلب در شماره آینده ،موارد زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
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•

بررسی چگونگی تامین بودجه در پروژه های عمرانی

•

بررسی نحوه جریان نقدینگی در طول مدت پروژه

•

تشریح روش Earned Value
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به طور کلی مبارزه با علل آلودگی ،جلوگیری ازنشت ها و تعمیرخرابی ها ،ساماندهی انبارها و حذف گرد وغبار ازفعالیت های

درباره 5s
بخش دوم

بررسی و شرح ایتم های 5s

اساسی این مرحله اند .اجرای این مرحله ،به دلیل تأثیر زیادی که بر روی مراحل بعدی دارد ،مهم ترین مرحله محسوب می شود.
سـروش نادری

 : Seiri .1سوا کردن غیرضروری ها از ضروری ها
در روزگاري كه مواد و وسايل مورد نياز به اندازه كافي وجود

 Seiri1 .1یعنی سوا کردن غیر ضروری ها ا زضروری ها
 Seiton2 .2یعنی سامان دادن و مرتب چیدن
 Seiso3 .3یعنی سپیدی و پاکیزگی
 Seiketsu4 .4یعنی سعی در حفظ وضع مطلوب
 Shitsuke5 .5یعنی سازمان یافتگی و انضباط کاری

نداشت ،بهتر آن بود كه بشريت تا حد ممكن قناعت پيشه كند

جدول زير مثالی از روش اولويت گذاري ( ذخيره سازي ) اشياء را با توجه به ميزان نياز و تواتر كاربرد آنها نشان مي دهد.

ميزان نياز
پائین

تنها یكبار مورد استفاده واقع شده اند.

مواجهيم ،آنچه بيشتر بدان نياز داريم ،نه ذخيره سازي اشياء بلكه
متوسط

مهمتر از همه آنست كه بدانيم چه چيز را بايد دور ريخت و

استفاده اند.

لزوم به آساني در دسترس ما قرار گيرد.

در این مرحله ،تشخیص اقالم ضروری از غیرضروری و
دور کردن غیرضروری ها ازمحیط کار و تعمیرات جزیی و
برطرف ساختن نواقص ،صورت می گیرد .اشیاء غیر ضروری
لزوما اشیاء بی فایده وبی مصرفی نیستند؛ اما دلیل وضرورتی برای

برخوردار است ،نگه دارید.

چیزهایی كه بیشتر از یك بار در ماه مورد

چه چيز را بايد ذخيره كرد و چطور آنرا ذخيره كنيم تا در هنگام

ومشکالت است.

چیزهایی كه در خالل  2تا  6ماه گذشته تنها آنها را در محل كار و در مكانی كه از مركزیت
یكبار استفاده شده اند.

زائد نيز حائز اهميت است.

هدف سواکردن ،مدیریت اولویت ها و مبارزه باعلل مسائل

آنها را در محلی دورتر نگهداری كنید.

چیزهایی كه در خالل  6تا  12ماه گذشته

بپردازد .ولي اكنون كه با انبوه كاالها ،خدمات و اطالعات

نسبت كه ذخيره سازي اشياء ضرورت دارد ،دور ريختن اقالم

چیزهایی كه در طول چند سال گذشته مورد آنها را دور بریزید.
استفاده قرار نگرفته اند.

و به انبار كردن هر چيزي كه احتمال استفاده از آن مي رفت،

نظامهايي ويژه براي استفاده بهينه از آنهاست.امروزه به همان

درجه نياز ( تواتر كاربرد)

روش اولویت گذاری ( ذخیره سازی )

باال

چیزهایی كه هفته ای یكبار مورد استفاده

آنها را در محل كار و در دسترس نگهدارید و یا با خود

قرار می گیرند.

حمل كتید.

چیزهایی كه هر روز استفاده می شوند.
چیزهایی كه در طول روز بارها مورد
استفاده قرار می گیرند.

نگه داشتن آنها در محیط وجود ندارد .بنابراین برای هرکدام
برحسب فایده ای که دارند ،تصمیم گیری می شود .تصمیم
ممکن است بخشیدن به دیگران ،فروختن ،بازیافت ،دور انداختن
یا ذخیره کردن در مکانی دورتر باشد .برای تشخیص اقالم
ضروری از غیرضروری باید مالک هایی درنظرگرفته شود و
براساس آنها تفکیک صورت گیرد.
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برخی مكانها ،محل جمع شدن اشیائی است كه كسی به آنها
نیاز ندارد یا از آنها استفاده نمی كند و اشیاء و لوازم جمع شده در
این مكانها  ،غیر ضروری هستند .از آن جمله :
	•قسمتهای عقبی و یا باالترین و پائین ترین طبقات قفسه ها
و گنجه ها.
	•كناره گذرگاهها و حدفاصل گذرگاهها ودیوارها.
	•محل نگهداری قطعات در جریان ساخت
	•محل نگهداری مته ها ،ابزارها ،گیره ها و وسایل
اندازه گیری
	•محل نگهداری قطعات یدكی كاركرده
	•كنار ستونها و زیر پله ها
	•دیوارها و تابلوهای اعالنات
	•فضاهای آزاد
دور ریختن اشیاء غیر ضروری :
هنگامیكه اولویت گذاری و تقسیم بندی انجام گرفت ،در
موقعیتی قرار می گیریم كه بتوانیم درباره اشیائی كه مثال سالی
یكبار استفاده می شوند ،تصمیم گیری كنیم:
	•آیا اشیاء مورد نظر بایستی دور ریخته شوند؟
	•آیا باید آنها را در محلی دورتر از محل فعلی ذخیره و
نگهداری كرد؟
	•آیا در جای دیگری به آنها نیاز داریم؟
	•آیا باید تعمیر شوند؟
	•چنین سؤاالتی بایستی برای تك تك اقالم مطرح و
تصمیم گیری الزم صورت گیرد.
	•در این مرحله بایستی شك و تردید را كنار گذاشت .فكر
نكنیم كه بیرون ریختن اشیاء اسراف است .حتی آنها را
بطور موقت و برای اتخاذ تصمیم بعدی نیز نگه نداریم و
این عقیده را كه شاید روزی به آنها احتیاج پیدا می كنیم،
كنار بگذاریم.
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 : Seiton .2سامان دادن ومرتب چیدن

نظر روشن شود .همچنین به هنگام تعیین مكان اشیاء ،باید توجه داشت كه اشیاء سنگین در قسمتهای پائین و یا بر روی چرخكهایی

برای دستیابی به این هدف ،برای هر یك از اشیاء بایستی بدانیم

قرار گیرند كه دستیابی به آنها آسانتر باشد.

كه  :چه كسی نیاز به چه چیزی  ،در چه وقتی  ،به چه مقدار و در
كجا نیاز دارد و البته چرا به این چیز نیاز دارد؟
با رعایت سه قاعده زیر ،پیاده كردن نظم و ترتیب كار مشكلی
نخواهد بود :

 -1مشخص كردن محل درست اشیاء :
اشیائی هستند كه می خواهیم همواره در دسترس باشند و

اشیائی هم هستند كه می توان آنها را كمی دورتر نگهداری كرد.
تشخیص این اشیاء از یكدیگر ،دقیقا همان اولویت گذاری الزم
در نگهداری و ذخیره سازی اشیاست كه در بحث ساماندهی به

	•بهره گیری كامل از فضای موجود برای ذخیره سازی و نگهداری اشیاء از اهمیتی ویژه برخوردار است.بعنوان مثال برای نگهداری
اشیاء بلند بصورت ایستاده  ،بایستی آنها را به یكدیگر بست و یا اینگونه اشیاء را بروی پایه هایی خواباند.همچنین می توان ورقها
را در كنار هم به پایه هایی تكیه داد و یا آنها را بصورت موازی بر روی پایه هایی خواباند.
	•شلنگها،كابلها و اشیائی از این قبیل را می توان به دور محورهای مخصوص پیچید.
	•اشیاء لغزنده را می توان با قرار دادن محافظ در دو طرف ثابت نگه داشت .محافظ زنجیرها،تسمه پروانه ها و اشیائی از این قبیل
را می توان از قالبهایی به حالت آویخته نگهداشت.
	•ابزارها را بایستی بر اساس نوع و اندازه آنها در قفسه ها قرار داد.
	•مكانهای خاصی را باید به نگهداری قوطی های روغن و فرآورده های شیمیائی و نفتی اختصاص داد.
ادامه دارد...

آن اشاره شد.به هنگام تعیین اولویتها ،بهتر است اشیائی كه مكررا
مورد استفاده قرار می گیرند ،نزدیك به در ورودی قرارداده شوند
و اشیای سنگین در جایی باشند كه تغییر مكان آنها به سادگی
صورت گیرد.

 -2تعیین نحوه قرارگیری اشیاء در محل تعیین شده

برای آنها :
در این مرحله بایستی بررسی كنیم كه چگونه می توان اشیاء را
بر مبنای كاركرد آنها در محلهای تعیین شده قرار داد ،بطوریكه
با در نظر گرفتن مالحظات مربوط به ایمنی و كارائی و بازدهی
بتوان به سهولت و سادگی به آنها دسترسی داشت.
توجه به موارد زیر به سهولت و تسریع در دستیابی به شیء
مورد نیاز كمك خواهد نمود :
	•رسم شكل خارجی ابزار بر روی صفحه یا محلی كه ابزار
بر روی آن قرار می گیرد.
	•استفاده از رنگهای متفاوت برای اشیاء مشابه
	•استفاده از صفحه ای كه روی آن در مقابل نام هر ابزار،
كلیدی نصب شده است و اگر ابزار خاصی را بخواهیم با
فشاردادن كلید مربوط به آن ،چراغی در كنار ابزار مورد
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بر اساس تعریفی که از بتن سراغ داریم ،بتن مادهای پیوندی و چندرگه است که از اختالط چند مادۀ متفاوت به دست میآید،

ساختما نهای بتنی

درصورتی که عملکرد یک مادۀ یکپارچه را داشته و به عنوان مادۀ مستقل در نظر گرفته میشود .بتن شکل ذاتی و طبیعی بخصوصی
حامد نـوری -بهنام سرابی

ندارد و مواد تشکیل دهندهاش در ابتدای فرآیند اختالط ،نرم و روان هستند از این رو باید با استفاده از قالببندی به شکل معینی
درآورده شود .یعنی شکل و بافت نهایی بتن را قالبی که بتن به درون آن ریخته میشود ،تعیین میکند.
بتن میتواند هر رنگ ،بافت و

مقدمه
شکلی که برای المانهای سازهای اتخاد میشود ،تا حد زیادی متأثر از طبیعت مصالحی است که المانها با آن ساخته میشوند .نوع
نیروهای داخلی قابل تحمل ،توسط مشخصات فیزیکی مصالح ،تعیین شده و بدین ترتیب نوع المان مناسب مشخص میشود .به عنوان
مثال ،مصالح بنایی غیرمسلح تنها برای تحمل تنش فشاری ،مناسب هستند .به طور کلی مصالح سازهای به چهار دستۀ اصلی بنایی ،چوبی،
فوالدی و بتنی تقسیمبندی میشوند.
بتن با مصرف حدود  21تا  31بیلیون تن در سال  ،2006بدون تردید از پرمصرفترین مواد روی زمین به شمار میرود .بتن در همه جا
موجود است و در یکصد سال اخیر ،استفاده از آن در ساخت بناهای مسکونی و اداری ،پیادهروها ،راهها و جادهها و نیز انواع مختلف
سازهها از قبیل کارخانهها ،پارکینگها ،متروها ،فرودگاهها ،پلها ،سدها ،سیلوها ،سازههای دریایی ،رآکتورهای اتمی و سازههای مقاوم
در برابر انفجارات و زلزله ،مقبولیتی همگانی پیدا کرده است.

بتن

بتن ترکیبی از سنگدانه و سیمان است که به عنوان مصالح بنایی مصنوعی در نظر گرفته میشود ،زیرا مشخصات آن مشابه مشخصات
سنگ و آجر است (چگالی باال ،مقاومت فشاری متوسط ،مقاومت کششی پایین) .بتن با مخلوط کردن سیمان خشک و سنگدانه با نسبت
اختالط مناسب و سپس اضافه کردن آب ساخته میشود .آب موجب میشود که سیمان هیدرولیز شده و سپس کل مخلوط سخت شود
تا مادهای با کیفیتی مشابه سنگ تشکیل شود .در شکل زیر نمونهای از نسبت اختالط اجزای تشکیلدهندۀ بتن نشان داده شده است.

طرحی را به خود بگیرد .رنگ بتن
اغلب خاکستری است ،اما از طریق
انتخاب سیمان و مصالح دانهای مناسب
یا با استفاده از رنگدانههای شیمیایی
میتوان به آسانی آن را در رنگهای
سفید ،قهوهای یا حتی قرمز روشن تولید
کرد .سطح روی بتن بسته به قالب مورد
استفاده در تولید آن ،میتواند صاف و
ساده یا دارای طرحهای دقیق و پیچیده
باشد؛ همچنین میتواند همچون شیشه
صاف باشد یا همچون صخره زمخت و
ناصاف .بتن ممکن است بدون پرداخت
رها شده یا همچون یک تندیس به دقت
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روی آن کار شود .در واقع ،بتن با توجهبه ویژگیهای خاص سطح آن ،یک فرآوردۀ واحد نیست ،بلکه طیف گستردهای از مصالح
را دربر میگیرد که از نظر بافت ،رنگ و مفاهیم
معماری از قابلیتهای بیشماری برخوردار است.
در شکل  ،2نمونههایی از بتن در اشکال مختلف
و در شکل  3نمونهای از بتن رنگی نمایش داده
شده است.
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ساختمانهای بتنی

روش های طراحی سازه های بتنی

بتن از لحاظ تراکم و مقاومت ،به دو دستۀ متراکم و بتن سبک تقسیم میشود که نوع متراکم آن به عنوان المانهای اصلی سازه،

به طور کلی هدف از طراحی یک سازه ،تأمین ایمنی در مقابل

نظیر ستون ،تیر ،دیوار برشی و فونداسیون به کار میرود و بتن سبک به صورت بلوکهای متنوع بتنی به عنوان اجزای غیرسازهای در

فروریختگی و تضمین عملکرد مناسب در زمان بهرهبرداری

صنعت ساختمان قابلیت فراوانی دارند .برای نمونه استفاده از بتن به عنوان دیوار پارتیشن ،نیاز محافظت در برابر صدا و آتشسوزی را

است .چنانچه مقاومت واقعی یک سازه بطور دقیق قابل پیشبینی

رفع میکند.

باشد و در صورتی که بارهای وارد بر سازه و اثرات داخلی آنها

 -3مقاومت واقعی مصالح بکاررفته در ساخت سازه ممکن

ساختمان بتنی به سازهای اطالق میشود که در اجزای اصلی باربر آن (ستون ،تیر و  )..از بتن مسلح (به همراه فوالد به صورت میلگرد

نیز با همان دقت قابل تعیین باشند ،تأمین ایمنی ،تنها با ایجاد

ساده یا آجدار) استفاده شده باشد .در شکل زیر ساختمان بتنی با تیر ،ستون و دیوار برشی بتنی و نیز آرماتور بندی یک دال بتنی،

ظرفیت باربری به میزان جزئی بیش از مقدار بارهای وارده ممکن

نشان داده شده است.

میگردد.
لیکن عوامل نامشخص و خطاهای احتمالی متعددی در آنالیز،
طراحی و ساخت سازهها وجود دارند که یک حاشیه ایمنی را
در طراحی سازهها طلب میکنند .مهمترین ریشهها و منابع این
خطاها عبارتند از:
 -1بارهایی که در عمل به سازه وارد میشوند و همچنین
توزیع واقعی آنها ممکن است با آنچه در بارگذاری سازه فرض
شده است متفاوت باشند.
 -2رفتار واقعی سازه ممکن است با رفتار تئوریک سازه،
که بر اساس آن نیروهای داخلی اعضا محاسبه میشوند ،تفاوت
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داشته باشد.

است متفاوت از مقادیر فرض شده در محاسبات باشد.
 -4ابعاد قطعات و محل واقعی میلگردها ممکن است دقیقا
مطابق آنچه طراح در محاسبات خود فرض کرده نباشد.
بنابراین ،انتخاب یک حاشیه ایمنی مناسب ،امر بسیار دشواری
است که نحوۀ منظور نمودن آن به صورت یکی از مشخصههای
اساسی روشهای طراحی درآمده است.
بتن و معماری معاصر
ترکیب مقاومت فشاری سنگ و مقاومت کششی فوالد در بتن
مسلح ،سازههای بتنی را قادر به تحمل وزن بسیار زیاد و پوشش
دهانههای بزرگ میسازد .از آنجایی که عناصر تشکیل دهندۀ
سازۀ بتن مسلح میتوانند بصورت یک شبکۀ پیوسته و یکپارچه
به هم بافته شوند ،استفاده از بتن مسلح در طراحی سازه ،آن را
از قابلیت انعطافپذیری بینظیری برخوردار میکند .معماران
و مهندسان از این ویژگی برای خلق عناصر ساختمانی مختلف،
از صفحات بتنی یکپارچه گرفته تا قابهای سازهای سهبعدی و
کنسولهای عظیم و مهیب ،بهره میگیرند.

از مزایای مهم سازههای بتنی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1مادۀ اصلی بتن که شن و ماسه میباشد ،ارزان و قابل دسترسی است.
 -2سازههای بتنی که مطابق با اصول آییننامهای طراحی و اجرا شدهاند ،در مقابل شرایط محیطیِ سخت ،مقاومتر از سازههای
ساخته شده با مصالح دیگر هستند.
 -3به علت قابلیت شکلپذیری باالی بتن ،امکان ساخت انواع سازههای بتنی نظیر پل ،ستون و  ...به اشکال مختلف میسر است.

 -4سازههای بتنی در مقابل حرارت زیا ِد ناشی از آتشسوزی ،بسیار مقاوماند .آزمایشات نشان دادهاند که در صورت ایجاد حرارتی

معادل  ۱۰۰۰درجۀ سانتیگراد برای یک نمونه بتنآرمه ،حداقل یک ساعت طول میکشد تا دمای فوالد داخل بتن ،که با یک الیۀ بتنی
با ضخامت  2/5سانتیمتر پوشیده شده است ،به  ۵۰۰درجه سانتی گراد برسد.
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بررسی تاریخی کاربرد بتن در معماری نشان میدهد که بتن توسط معماران رومی مورد استفاده قرار میگرفت ،اما در قرون وسطی و
رنسانس تقریبا بیاستفاده ماند ،تا آنکه در نیمۀ دوم قرن نوزدهم بار دیگر ،عمدتا برای مصارف معمولی ،مورد توجه قرار گرفت ،به ویژه
در مواردی که ساخت ارزان ،قابلیت ایجاد دهانههای عریض و نسوز بودن ،ضرورت به کارگیری آن را ایجاب میکرد .مسلح کردن بتن
با استفاده از میلگردهای فوالدی به دهۀ  1870باز میگردد .برخی معماران قرن نوزدهم به قابلیتهای بتن مسلح خیلی اطمینان نداشتند و
نسبت به آن بدگمان بودند .بتن در آن زمان یک مادۀ خیلی جدید به شمار میرفت و ویژگیهای آن برای معماران به خوبی قابل درک
نبود ،زیرا فاقد یک فرم ذاتی و پایدار بود .جالب آنکه این مشخصه از بتن دقیقا همان خصوصیتی است که آن را برای بسیاری از معماران
امروز ،به وسیلهای امیدوارکننده جهت تحقق ایدههایشان تبدیل میکند.
پدیدۀ بتن در چند سال آخر قرن نوزدهم که معماران سعی کردند سبکی مبتنی بر این مصالح بیابند ،آشکارتر شد .استفادۀ گسترده و
فراگیر از بتن مسلح در معماری حدودا به نیمۀاول قرن بیستم باز میگردد.
آگوست پره ،مهندس معمار فرانسوی ،نخستین کسی است که بتن مسلح را به عنوان وسیلهای برای بیان مقاصد معماری شناخت و
بکار برد .فرانک لویدرایت نیز یکی از معماران برجستۀ آمریکایی است که در پروژههایش از قابلیتهای این مادۀ جدید استفادۀ فراوانی
کرده است .پتانسیل تقریبا نامحدود بتن جهت خلق فرمها و سطوح انتزاعی ،برخورداری از قابلیت تطابق با شرایط و کارکردهای مختلف
و نیز داشتن استحکام باال ،آن را در حال حاضر به یکی از مصالح پرطرفدار و مورد توجه در میان بسیاری از معماران و مهندسان تبدیل
کرده است .انعطافپذیری باال ،آزادی عمل قابل توجهی در اختیار طراحان و معماران قرار می دهد .به جرأت میتوان گفت که بدون
استفاده از بتن ،اجرای برخی از زیباترین و نوآورانهترین آثار معماری معاصر جهان هرگز قابل تصور و تحقق نبود .برای نمونه ،این بتن

امروزه بتن با گذشت سالها از پیدایش و کاربرد به صورت کنونی ،دستخوش تحوالت و پیشرفتهای شگرفی شده است.

بود که جرأت طراحی سازهای نظیر خانه اپرای سیدنی را به معمار دانمارکی آن داد (تصویر شماره  .)6در شکلهای زیر نمونههایی دیگر

در سالهای اخیر ،با توجه به پیشرفت علم عمران و تکنولوژی ،تحقیقات متعددی بر روی خواص بتن صورت گرفته و در حال حاضر

از آثار معماری معاصر ،با استفاده از بتن مسلح ،ارائه شده است.

طیف متنوعی از فرآوردههای آن ابداع و به بازار عرضه شدهاند که آزادی بیشتری جهت تجربه و ابداع در اختیار معماران و مهندسان،
قرارداده است .بسیاری از معماران نیز با کاربرد هوشمندانۀ بتن ،از آن به عنوان ابزاری
جهت خلق زیبایی در آثارشان بهره جستهاند.
البته با توجه به پیشرفتهای سریع و
روزافزون صنعت بتن در سالهای اخیر،
به نظر میرسد در سالهای آینده شاهد
استفادۀ گستردهتری از قابلیتهای بتن در
عرصۀ هنر معماری خواهیم بود.
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اخبار پارامیس پارک
•اتمام پروژه پارامیس سنبل
پروژه ای لوکس و کام ً
ال مدرن در خیابان محمود نوریان ،واقع در خیابان دیباجی شمالی با نمای شیشه ،کامپوزیت و چوب به پایان
رسید.
پروژه پارامیس سنبل در زمینی به متراژ  1000متر در  9طبقه  2واحدی ،که واحد های شرقی آن  200متر و واحدهای غربی آن 205
متر می باشد و پنت هاوس این پروژه جزو یکی از خاص ترین پنت هاوس های منطقه به شمار می آید که تنها در  230متر فضای مفید،
به صورت دوبلکس کار شده و دارای  150متر بالکن و استخر اختصاصی می باشد.
آرشیتکت این پروژه دکتر مهدی خرمی روز و دستیار آرشیتکت مهندس مهدی سعیدی و سروناز پارسا و مدیر پروژه مهندس میثم
منصوری می باشند.
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•آغاز خاک برداری پروژه اداری پارامیس مریم در فرشته
پروژه تجاری -اداری پارامیس مریم ،در زمینی به مساحت تقریبی  1400متر و حدود  12000متر بنا ،احداث خواهد گردید.
آرشیتکت این پروژه دکتر مهدی خرمی روز و پارامیس پارک به عنوان مجری این پروژه می باشند که امید است در  24ماه به پایان
برسد.
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•اتمام خاک برداری و آغاز بتن ریزی پروژه پارامیس دولت
پروژه مسکونی ،تجاری ،اداری پارامیس دولت ،در زمینی به مساحت تقریبی  1000متر و حدود  7000متر بنا ،وارد مرحله بتن ریزی
گردید.این ساختمان دارای  26واحد در  10طبقه می باشد.
آرشیتکت این پروژه ،دکتر مهدی خرمی روز می باشد.
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•آغاز خاک برداری پروژه پارامیس پارک اونیو
پروژه مسکونی پارامیس پارک اونیو ،در زمینی به مساحت تقریبی  1850متر ،واقع در فرمانیه ،آغاز به خاک برداری شد.
این پروژه در  15طبقه و  10واحد ،به مساحت تقریبی  9200متر ،ساخته می شود.
آرشیتکت این پروژه دکتر مهدی خرمی روز و مدیر پروژه ایمان رفیع زاده می باشند.
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