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 طرح مسأله) الف

هاي تقاطع خيابان(در شمال شرقي چهارراه استانبول  خدماتياي تجاري ـ نام مجموعه“ ساختمان پالسكو” )1

متر از  65ارتفاع تقريبي ساخته شد و بخش جنوبي آن با  1341تا  1337هاي بود كه در سال) جمهوري و فردوسي

 .آمدشمار ميبه پايتخت“ معماري مدرن”هاي هاي تهران و نشانهنخستين برج

ليكن . مترمربع در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت 4300پس از انقالب اسالمي، مالكيت عرصه آن با مساحت  )2

با ) بخش شمالي(و پنج طبقه ) برج جنوبي(طبقه  15واحد تجاري ـ توليدي مستقر در دو بناي  580سرقفلي 

) افراد(شتند، در مالكيت بخش خصوصي مترمربع، كه در زمينه پوشاك فعاليت دا 32000 تقريبي مجموع زيربناي

 . بود

فروريخت و  1395ماه دي 30سوزي طبقه در آتش 15برج  )3

در . نشان را گرفتآتش انقهرمان تعدادي از هموطنان وجان 

عزاي ملي، فضاي كار  بار، افزون بر آناثر اين حادثه فاجعه

واحد فعال در زمينه توليد و عرضه پوشاك  300نزديك به 

واحد مشابه  280ويران شد و به بخش شمالي كه حدود نيز 

به  اين بنا هم. در آن استقرار داشتند، آسيب جدي وارد آمد

نظر مراجع ، و براساس سبب خطر تكرار فاجعه مشابه

 .شود جايگزينبايست مي ،ذيصالح مبني بر عدم استحكام

به پاس احتـرام بـه خـاطره     انقالب اسالمي بنياد مستضعفان )4

گسـترده  نشان، از يك سو، و با توجه به بازتاب جانبازان آتش

   ايـده يـا  ”فاجعه فروريختن ساختمان پالسكو در سطوح ملي و جهاني، از سوي ديگـر، در نظـر دارد دسـتيابي بـه     

اين فراخوان، در اجراي . ، به مسابقه بگذاردفراخوان عموميرا از طريق “ جايگزيني پالسكو”براي “ هاي برترايده

 ،منظور جلب مشاركت همه عالقمندان و صاحبان انديشه و نظر مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و به

 . گيرد، صورت مي“پالسكوتعريف مجموعه باز”براي 

 

 هاامكانات و محدوديت: پردازيبستر ايده) ب

شود كه محسوب مي) تهران ناصري(هاي مركز تاريخي تهران استانبول يكي از مهمترين كانون چهارراه: موقعيت )1

...) هاي فرهنگي و هنري ـ ورود مدرنيته و زار، راسته فعاليتهاي نادري و اللهخيابان(خاطره مدني ـ اجتماعي 

فيت در چند دهه گذشته نيز بار عملكردي ـ با تسلط مطلق كميت بر كي. كندگرانقدري را با خود حمل مي

بازار فردوسي و مثل (هاي تجاري بزرگي فعاليتي سنگيني بر اين بخش از تهران تاريخي تحميل شده و مجموعه

 ستانبولموقعيت ساختمان پالسكو و پاركينگ مجاور در شرق چهارراه ا
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زار از يك محور فرهنگي ـ هنري تغيير ماهيت الله. انددر كنار مجموعه پالسكو ساخته شده) ...و  هاپاساژ كويتي

 . ش كاالهاي برقي نيز بر اين فشار افزوده استبه يك راسته فرو

هاي جمهوري ساختمان پالسكو در يك بلوك شهري بين خيابان: ها و بناهاي ارزشمند پيرامونيمجموعه )2

. محله پيرنيا نام داشت، ساخته شدتا اوايل قرن  كه) شرق(زار و الله) شمال(، منوچهري )غرب(، فردوسي )جنوب(

عرصه . دادزار تشكيل ميهكتار بود كه بخش عمده جنوب آن را باغات غرب الله 5/7به  مساحت اين محله نزديك

در اثر تفكيك باغات مذكور و تحوالت تهران در . بود“ السلطنهباغ حسام”ناشي از تفكيك نيز ساختمان پالسكو 

خياباني در امتداد محورهاي  اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي، بناهاي متعددي ساخته شد كه بخشي از نماهاي

افزون بر اين، مجموعه آموزشي ژاندارك به همراه كليسا در . اندزار، فردوسي و منوچهري از آن جملهجمهوري، الله

جا مانده از خانواده پيرنيا مهمترين بناهاي ارزشمند پيرامون همركز اين محله و مسجد هدايت و چند خانه ب

 . دهندمجموعه پالسكو را تشكيل مي

 
  :مشخصات پيشين ساختمان پالسكو )3

 مترمربع 4300: مساحت عرصه -

   حدود طبقه و 16مترمربع در برج  14، 000 حدود شامل(مترمربع  32، 000 حدود :سطح كل زيربنا -

 )مترمربع در بناي پنج طبقه شمالي 18، 000

 درصد 700: تراكم ساختماني -

 )واحد در بناي پنج طبقه 283واحد در برج و  297شامل (واحد  580: تعداد واحدهاي كسبي در مجموعه -

 
به انقالب اسالمي بنياد مستضعفان  :محدوده طرح )4

منظور ارتقاي كيفيت فضايي ـ عملكردي مجموعه و 

اختصاص بخشي از آن به فضاها و امكانات رفاهي 

شهري، از يك سو، و تامين نيازهاي خدماتي و 

سوي ديگر، قطعه تاسيساتي ـ تجهيزاتي مجموعه، از 

مترمربع را كه لبه  000،5مجاور شرقي به مساحت 

عرصه تقريبي با ) جمهوريخيابان  رِب(جنوبي آن 

مترمربع در 500،1 تقريبي زيربنايمترمربع و  750

دو طبقه كاربري تجاري و باقيمانده آن با مساحت 

مترمربع كاربري پاركينگ دارد، به عرصه  250،4

 . مترمربع افزايش داده است 300،9كرده و محدوده طرح را به پالسكو اضافه 
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 وضعيت محدوده در طرح تفصيلي مالك عمل )5

  )ماتيدهاي تجاري ـ اداري و خمحورها و گستره( S123 پهنه: پهنه −

در ترازهاي همكف و اول و % 80با سطح اشغال (طبقه  6درصد، با حداكثر ارتفاع  340 :تراكم ساختماني −

 درصد 400تراكم ساختماني كل : تراكم تشويقي براي تجميع دو قطعه% 60) + در طبقات باال% 45

  

 پردازيموضوع ايده) پ

نشان، و ضرورت شهداي آتش در افكار عمومي، خاطره قهرماني 1395ديماه  30بار گسترده واقعه تاسفبازتاب  )1

پالسكو مطرح  عريفاز بازت را محيط شهري در مركز تاريخي تهران، انتظارات گوناگوني تتوجه به ارتقاي كيفي

 . ساخته است

براي ايجاد يك فضاي شهري مطلوب و يادآور خاطره جمعي  پالسكو، فرصتي مجموعه تعريفباز: اندازچشم )2

 .شهروندان

پالسكو، بدان سبب به فراخوان عمومي گذاشته شده است كه همه عالقمندان و صاحبان  تعريفباز :پردازيايده )3

هاي صنفي و از معماران و طراحان شهري، مهندسان، هنرمندان و نويسندگان گرفته تا تشكل(انديشه و نظر 

پالسكو مجموعه  تعريفبراي بازپذير آرمان تحققدر تبيين يك ) نهاد و حتي خود كسبه پيشين پالسكومردم

 . مشاركت جويند

 

 پردازيمعيارهاي پايه و محصول ايده) ت

 معيارهاي پايه )1

مركز اين بخش از تاريخي  بافتگيري از فرصت بازسازي پالسكو براي ارتقاي كيفيت فضايي و كاركردي بهره - 

 .تهران و ايجاد يك فضاي شهري مطلوب، يادآور جايگاه مدني چهارراه استانبول در گذشته

 .نشانيادماني براي قدرشناسي شهر و شهروندان از شهداي آتش - 

 ) اعم از عرصه و اعياني(توجه به حقوق مالكيت  - 

پالسكو و مطرح  بازتعريف مجموعهها و درآمدهاي ناشي از تالش براي ايجاد برابري و تعادل بين هزينه - 

 اقتصادينبودن رويكرد 

 هاي مركز تاريخيبه ارزش مكان با توجهايجاد يك قرارگاه مدني در اين  - 

 پذيري و توجه به قوانين و مقررات مالك عملتحقق - 

 گيري يك مجموعه چندمنظوره شاخص در مركز تهرانبه منظور شكل نو يارائه تركيب - 
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 پردازي ايده محصولنحوه ارائه  )2

  هاي پيشنهادي و تسهيل فرايند بررسي و ارزيابي، كليه مدارك سازي مدارك معرف ايدهمنظور همسانبه

و قابل چاپ  PDF به صورتمگابايت  5بايست در قالب دو صفحه حاوي مطالب و نكات زير با حجم حداكثر مي

  :ميل دبيرخانه فراخوان ارسال شوداينشاني به ، A3در قطع 

 )كلمه 300حداكثر (فضايي  الگويمفهومي و  طرحمتن توضيحي ايده شامل  .1

 حداكثر دو تصوير از ايده پيشنهادي .2

  

نباشد مورد بررسي قرار نخواهد منطبق ها با چارچوب اعالم شده فوق هايي كه ارائه آنالزم به ذكر است، ايده

  . توسط برگزاركننده انجام خواهد شدقبل از ورود به مرحله ارزيابي، بررسي تطبيقي با شرايط فراخوان  و گرفت

  

 شرايط و چارچوب برگزاري مسابقه )3

عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد ساختمان پالسكو و در شوراي هاين فراخوان، براساس مصوب - 

) مستقر در وزارت راه و شهرسازي(مسابقات معماري و شهرسازي دائم نامه مصوب دبيرخانه چارچوب آيين

 . گيرد و تابع ضوابط و مقررات آن استصورت مي

پالسكو از طريق  هاي برتر براي بازتعريف مجموعههدف از اين فراخوان عمومي، دستيابي به ايده يا ايده - 

هاي برتر را ايده يا ايدهتلفيق در نظر دارد  انقالب اسالمي بنياد مستضعفان. جلب مشاركت همگاني است

برنامه كالبدي ـ  همراه با ضوابط و الزامات فرادست، در تدوينها توسط هيئت داوري، پس از گزينش آن

) كه آن هم از طريق مسابقه صورت خواهد گرفت( بازتعريف مجموعه پالسكوطراحي گام فضايي مجموعه در 

  . كار گيردبه

 

  و برگزاركننده مسابقه تركيب هيئت داوران) ج

 روشك يزاسرهش و يرامعم تاقباسم يرازگرب عماج هماننييآ ساسارب تركيب هيئت داوران )1

 آقاي دكتر مهدي حجت - 

 الدينزينآقاي مهندس حسين شيخ - 

 آقاي دكتر محسن حبيبي - 

 آقاي دكتر پيروز حناچي - 

 آقاي مهندس فرجامي - 

 اطع يلع سدنهم ياقآ - 
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 مهندسان مشاور باوند: برگزار كننده مسابقه )2

 مهندس فرخ زنوزيآقاي : مدير مسابقه •

 يزاسرهش و يرامعم تاقباسم يرازگرب عماج هماننييآ بوچراچ رد هقباسم نيا

 اب و يزاسرهش و يرامعم يلاع ياروش و يگنهرف بالقنا يلاع ياروش بوصم ،روشك

 .دوشيم رازگرب نآ يمئاد هناخرتفد تيامح

  

 زمانبندي و جوايز فراخوان) چ

 بنديزمان )1

 اعالم رسمي فراخوان : 5/7/1396شنبه چهار - 

 و دريافت كد رهگيري سايت ثبت نام در  15/7/1396تا شنبه  6/7شنبه پنج - 

 :ارسال به نشاني ايميل زيرها از طريق تحويل ايده: 20/7/1396شنبه پنج - 

Plascorebuild@gmail.com 
 اعالم نتايج فراخوان: 27/7/1396شنبه پنج - 

  

  . سايت ثبت نام كننددر وب 15/7/96 شنبه بايست حداكثر تا پايان وقت اداريكنندگان ميشركت) 1 :توجه

  .بايست كد رهگيري را در گوشه سمت راست باالي دو صفحه پيشنهاد خود وارد كنندكنندگان ميشركت) 2         

 

 قدرداني )2

سكه بهار آزادي  4و  7، 10هاي برتر براي جايگزيني پالسكو، به ترتيب ايدهدهندگان ارائه به منظور تقدير از - 

تقديم خواهد شد و تركيب تا رتبه دهم  شدگانبه انتخاب و يك سكه و لوح تقديربه منتخبين اول تا سوم 

 . ها مبناي تدوين برنامه كالبدي در مسابقه طراحي پالسكو قرار خواهد گرفتايده

در تارنماي دبيرخانه فراخوان و  كنندگان،شركتها با حفظ مالكيت معنوي كليه ايدهعالوه بر جوايز فوق،  - 

 . ها، ارائه خواهد شدو همچنين نمايشگاه اختصاصي ايده...) كتاب، كاتالوگ و (انتشارات احتمالي موضوع 

 


