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کمپین »نما؛ هویت شهر ما«

مدیران باید به نما هم توجه کنند
پیروز حناچی، شهردار تهران

ما در کشوری زندگی می کنیم که عالوه بر داشتن مواهب طبیعی 
تنوع باالیی در معماری داریم. لذا می توان گفت که از نظر تنوع 
معماری کشوری نظیر ایران در بین کشورهای اسالمی نیست و 

باید این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.  اگر منصفانه قضاوت 
کنیم نتوانسته ایم آنچه داشته ایم را به زندگی امروز برسانیم و بر 
خالف برخی کشــورها که در این زمینه موفق بوده اند ما در دوره 

معاصر بیشــتر به دنبال تخریب و بازسازی بوده ایم تا بهسازی 
آنچه که از گذشــته به ما رسیده است. زیبایی حق مردم است 
و آنها حق دارند بپرســند چرا در نماهای شهری این نکته کمتر 

مورد توجه قرار می گیرد. واقعیت آن است که معماران سرزمین 
ما نتوانستند روی معماری بومی کار کنند. کشور ما عقبه فرهنگی 

طوالنی دارد اما تخت جمشید در معماری امروز ما جایی ندارد.

کارفرمایان باید به 
معماران اعتماد کنند

احیای معماری صرفا با 
کمیته های نما محقق نمی شود

عبدالرضا گلپایگانی،
 معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران

شهردار منطقه 12 شهرداری تهران 
در گفت وگو با »صما«:
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معماران در کارگاه های 
نما مشارکت کنند

 مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ساختمان 
معاونت  معماری و شهرسازی شهرداری تهران 
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کنند، ادامه داد: کمیته های نما در گذشــته هم بر اساس بخش 
نامه شــهرداری فعالیت می کردند اما با ابالغ مصوبه شــورای 
شهر در پایان سال 97 فعالیت آنان شکل قانونی به خود گرفت.
وی افزود: اجرای قانون موضوعات تنبیهی را پیش می کشد اما 
برای ارتقای کیفیت نماهای شهر این امر به تنهایی کفایت نمی 
کند و باید فرهنگ سازی در دستور کار قرار بگیرد. در واقع روی 
خشک ماجرا باید و نبایدهاست و روی نرم موضوع کار ترویجی 

است. کمپین نما در این مسیر راه اندازی شده است.
مدیر کل معماری و ســاختمان معاونت معماری و شهرســازی 
شهرداری تهران افزود: در کارگاه های تخصصی باید چهار دسته 
کار انجام دهیم. آموزش قوانین و مقررات نما، مصالح استاندارد 
و روش های نوین نما- برگزاری نمایشگاه برای ترویج مصالح 
و نماهای برتر- تشــویق و ترغیب سازندگان و طراحان و نهایتا 
تدوین کار پژوهشی در پایان کارگاه های تخصصی مناطق 22 

گانه از مهم ترین برنامه هایی است که اجرایی خواهد شد.
 ایجاد گرایش بین رشته ای نما

همچنین علی مفاخریان، شهردار منطقه 9 اظهار داشت: با شکل 
گیری کمیته های نما شاهد تحوالت مطلوبی در نمای ساختمان 
ها هســتیم و این اتفاق می تواند تبدیل به الگویی برای ســایر 
کالنشهر ها شود. ضمن اینکه بناهای تایید شده می تواند الهام 

بخش طراحان باشد.
وی با اشــاره به کمپین »نما، هویت شهر ما« خاطر نشان کرد: 
راه اندازی این کمپین اقدام فرهنگی بود که می تواند شهرسازان 
را در راســتای بازیابی هویت معماری ایرانی - اسالمی دور هم 

جمع کند.

در مــرداد ماه امســال کمپین »نما، هویت شــهر ما« وارد فاز 
اجرایی شــد و بعد از برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 
دو شهرداری تهران، دومین کارگاه و نمایشگاه را در منطقه 9 با 

حضور جمعی از معماران و سازندگان برگزار کرد.
 سیطره کمیت بر شهرها

بــه گزارش »صمــا«، عبدالرضا گلپایگانی، معــاون معماری و 
شهرســازی شهرداری تهران با حضور در مراسم افتتاحیه ضمن 
اشاره به اینکه امروز شاهد ســیطره کمیت در شهر ها هستیم، 
اظهار داشــت: کمیت گرایی بی رویه شــهر را دچار اختالالتی 
کرده و امیدواریم با شــکل گیــری و تقویت کمیته های نما به 

سمت کیفیت حرکت کنیم.
وی افزود: بســیاری از ما زمانی که به شهر های باهویت داخلی 
یا کشورهای خارجی سفر می کنیم، به معماری آنها حسرت می 
خوریم اما در مقام عمل ناقض آمال و آرزوهایمان برای شــهر 

می شویم.
معاون معماری و شهرسازی شــهرداری تهران اضافه کرد: اگر 
کارفرما معمار را انتخاب کرده اســت، باید به کارهای او اعتماد 
کند و در مقابل باید معماران پاسخ اعتماد کارفرمایان را بدهند.

 معماران در کارگاه های نما مشارکت کنند
در ادامه این مراســم مهــدی صالحی، مدیــر کل معماری و 
ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران اظهار 
داشت: کارگاه های تخصصی و نمایشگاه ها با رویکرد آموزشی 
- ترویجی انجام می شود و بی شک بدون شکل گیری اقدامات 
فرهنگی نمی توان با صرف اجرای قانون کارها را پیش ببریم.

وی با بیان اینکه امیدواریم معماران در کارگاه های نما مشارکت 

سیطره کمیت برشهرها
در کارگاه و نمایشگاه نمای منطقه  9 مطرح شد:

 نباید نما را از طراحی ساختمان جدا کنیم
همچنین علی عالیی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
و عضو کمیته علمی کمپین »نما، هویت شهر ما« نیز همچون 
نخســتین کارگاه نما ضمن ارائه پاورپوینت اظهار داشت: منطقه 
9 تهران با 2000 هکتار مساحت از یک طرف با خیابان و میدان 
آزادی همجوار است و از سوی دیگر فرودگاه مهر آّباد و پادگان 

جی در این منطقه قرار دارند.
وی افزود: محالت منطقه 9 اغلب در بخش شــرقی این منطقه 

هستند و بخش های غربی حالت نیمه صنعتی دارند. 
ضمن اینکه در این منطقه شــهرک های صنعتی بیشــتری به 

نسبت سایر مناطق شاهدیم.
این استاد دانشــگاه افزود: مساله بسیار مهم در طراحی، انطباق 
نما با ســاختمان های همجوار است و بدون در نظر گرفتن این 

مهم طراحی نما با مشکل مواجه می شود.
وی با بیان اینکه در بسیاری مواقع هیچ هماهنگی و نسبتی بین 
نما و پالن داخلی نمی بینیــم، ادامه داد: نباید نما را از طراحی 

جدا کنیم. 
به عبارت دیگر این دو باید با هم طراحی شوند.

عالیی با اشــاره به اینکه نباید دنبال بزک کردن نما باشــیم، 
افزود: در اغلب موارد زیبایی در ســادگی و تکرار)در نظر گرفتن 
همجواری( اســت و اگــر در نما از رنگ هــای مختلف و زیاد 

استفاده شود، صرفا اغتشاش بصری به وجود می آید.
وی با بیان اینکه نما را باید سه بعدی ببینیم، گفت: معماران باید 

در طراحی نما به نمای جانبی هم توجه کنند.
عالیــی با انتقاد از نصــب و اندازه تابلو مغازه ها خاطر نشــان 

کرد: امروز نصــب تجهیزات و ملزومات اســپلیت ها در نمای 
ساختنمان باعث زشتی بصری شده است. معتقدم اگر قرار است 
در ســاختمانی اسپلیت مورد استفاده قرار بگیرد، باید برای جای 

آن طراحی الزم انجام شود.
 سه کارگاه تخصصی نما

همچنین این مراســم میزبان ســه کارگاه تخصصی با عناوین 
اجرای نمای آجر توســط دکتر حمید جعفریان-کارگاه آموزشی 
اجرای نمای ســنگ، ســرامیک، ورق و شیشه توسط مهندس 
درازگیسو- تشریح راهنما و موازین طراحی نما، توسط مهندس 

عابدی بود.
 تقدیر از طراحان و سازندگان و اعطای گواهی

در ادامه این مراســم تعدادی از تعدادی طراحان و ســازندگان 
منتخب با اهدای لوح ســپاس تقدیر به عمل آمد و به شــرکت 

کنندگان گواهی شرکت در کارگاه تخصصی نما اهدا شد.
 بازدید از نمایشگاه نما

همچنین مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ساختمان معاونت 
معماری و شهرسازی شهرداری تهران و علی مفاخریان، شهردار 
منطقه 9 از غرفه شــرکت های حاضر در نمایشــگاه نما بازدید 
کردند و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت ها و مشــکالت آنها 

قرار گرفتند.
از نکات جالب توجه اســتقبال معماران و ســازندگان از کمپین 
»نما، هویت شهر ما« بود؛ به گونه ای که بسیاری از آنها به این 
کمپین پیوســتند. الزم به ذکر است ویژه نامه کارگاه تخصصی 
نما ویژه منطقه 9 منتشــر و در اختیار شرکت کنندگان و غرفه 

داران قرار گرفت.

مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی پیروز حناچی، شهردار تهرانعبدالرضا گلپایگانی،معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران

معماران در کارگاه های نما مشارکت کنندمدیران باید به نما هم توجه کنندکارفرمایان باید به معماران اعتماد کنند

 صرف شیشه ای یا آجری بودن نمای ساختمان ها مهم نیست

 با زیبایی ایجاد حس تعلق خاطر به شهر ایجاد کنیم

 ضوابط ساخت 60 به 40 زمین در شهر تهران پشتوانه علمی ندارد

 می توان با معماری به جذب گردشگری کمک شایانی کرد

 چرا تخت جمشید در معماری امروز ما جایی ندارد؟

 برای سلیقه های مردم کار زیادی نکرده ایم

 کارگاه نمایشگاه نما با رویکرد آموزشی- ترویجی برگزار می شود

 نمی شود با صرف اجرای قانون کارها را پیش ببریم.

 امیدواریم معماران در کارگاه های نما مشارکت کنند

 باید فرهنگ سازی در دستور کار قرار بگیرد.

 کمپین نما در مسیر اقدامات ترویجی راه اندازی شد

 ضرورت کار پژوهشی در پایان کارگاه های مناطق 22 گانه

 معماران پاسخ اعتماد کارفرمایان را بدهند.

 امروز شاهد سیطره کمیت در شهر ها هستیم

 در مقام عمل ناقض آمال و آرزوهایمان برای شهر می شویم.

 باید کار معماری را به متخصصان واگذار کنیم.

 برخی کارفرماها به جای مشاوره گرفتن مشاوره می دهند

 نبود سررشته واحد ریشه بسیاری از مشکالت است
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شهردار منطقه 12 شــهرداری تهران گفت: با توجه به گذشت 
زمان چند ساله از ابالغ دســتور العمل تشکیل کمیته های نما 
و با عنایت به اهداف کیفی پیش بینی شــده تشکیل این کمیته 
ها در راســتای ارتقای کیفی ســیما و منظر شهری در تطابق با 
ارزشــهای زمینه ای در مجموع می تــوان گفت اقدامات قابل 
مالحظه ای در راستای جلوگیری یا دست کم کنترل اغتشاشات 
بصری و ورود ســبک های معماری ناهمخوان با زمینه صورت 
پذیرفته است، اما همچنان نقاط ضعف در این زمینه وجود دارد 
که می بایست آسیب شناسی شده و به سمت بهبود حرکت کند.
علی محمد ســعادتی در گفتگو با »صما« ضمن اشــاره به این 
مطلب، افزود: امکان برخورد سلیقه ای، عدم تهیه ضوابط محلی 
اختصاصی هر منطقه و محالت و نواحی ویژه واجد ارزشــهای 
خاص تاریخی، طبیعی و فرهنگی، دخالت بیش از حد در جزئیات 
غیر ضروری و در بعضی از موارد سکوت در برابر معماری های 
ناهم خــوان با زمینه، برخورد موردی و عدم توجه به هماهنگی 
با جداره های شهری و ناهماهنگی مصوبات با یکدیگر از ضعف 

های قابل اشاره در کمیته های نما هستند.
وی ادامه داد: احیای معماری زمینه ای و منطبق با ارزش های 
بومی، محلی و ملی و مذهبی صرفًا با تشــکیل کمیته های نما 

قابل تحقق نخواهد بود. 
در واقــع معماری برآمده از فرهنگ زیســتی جمعی اســت و 
به نوعی آیینه تمام نمای جامعه به شــمار مــی رود. معماران، 
شهرســازان و کمیته هــای تصویب طرح ها بخشــی از این 

جامعه هســتند و نقش آنها در فرآیند تهیه طرح، تصویب و اجرا                                
می بایســت در کنار سایر مولفه های فرهنگی و اجتماعی مورد 
نظر قرار گیرد.شهردار منطقه 12 در مورد  کارگاه های آموزشی 
نما در مناطق گفت: کارگاه های آموزشی راه هایی هستند برای 
ترویج ارزش های معماری ایرانی و باید هم در سطح شهروندی 
و هم در ســطح تخصصی برگزار شوند و به دور از شعارزدگی و 
کلی گویی های متعارف به صورت عملگرایانه و راه حل گرا به 
آموزش موضوعات مرتبط با نمای شــهری و ارزش های بومی 

معماری بپردازند.
وی افــزود: طبیعتًا معماران  به عنــوان تهیه کنندگان طرح در 
صورتــی که در یک چارچوب ضابطه ای قرار نگیرند، این خطر 
وجود دارد که به سمت اجرای سالیق سرمایه گذاران، مالکان و 
سازندگان حرکت کنند واین واقعیت تلخی است که اغتشاش و 
بی هویتی را در شهرهای ما دامن زده است. اما گذشته از وجود 
یا عــدم وجود کمیته های نظارت بر طرح هــا، باید به اهمیت 
آموزش معماری و نقش آن در جلوگیری از برخوردهای ســلیقه 
ای و نخبــه گرایانه در میان معماران و همچنین توجه به ارزش 

های معماری این سرزمین اشاره نمود.
ســعادتی در پایان اظهار داشت: گذشــته از ابزار نظارت، ترویج 
فرهنگ معماری و ســاخت و ســاز در تناســب با ارزش ها و 
ویژگی هــای منحصر بفرد ملی و مذهبی از طریق آگاه ســازی 
عمومــی، راه اندازی کمپیــن ها و ســایر روش های خالقانه       

می بایست در دستور کار قرار گیرد. 

دبیر کمیته نمای منطقه 12 شــهرداری تهران اظهار داشت: 
کمیته نمای منطقه 12 پیشرفت قابل توجهی نسبت به گذشته 

داشته و تاثیرات آن در بسیاری از محالت مشهود است. 
فاطمــه مومنی در گفتگو با خبرنگار »صما« ضمن اشــاره به 
این مطلب که توانســته ایم با بخش اجرایی نما ارتباط خوبی 
برقرار کنیم، افزود: در منطقه ما روســای شهرسازی نواحی در 
کمیته های نما حضور می یابند تا از نزدیک در جریان معیارها 

و جزییات مورد توافق اعضای کمیته قرار بگیرند. 
وی در مورد وحدت رویه کمیتــه های نمای مناطق 22 گانه 
تهــران گفت: برخی اصــول کلی در تمام مناطــق مبنا قرار       
می گیرد اما با توجه به برخی شــرایط، هر منطقه موارد خاص 

خود را دارد. 
به طور مثال بخش زیادی از منطقه 12 را بافت تاریخی تشکیل 
می دهد و نمی توان نســخه سایر مناطق را به ساختمان های 

این منطقه تعمیم داد. 
دبیــر کمیته نمای منطقه 12 در ادامه به الزامات نما در منطقه 
12 اشــاره کرد و ادامه داد: با توجه به وجود بافت تاریخی در 

منطقه 12 استفاده از آجر اجباری و الزامی است. 
حتی به طور خاص تر باید آجر قزاقی باید مورد اســتفاده قرار 
بگیرد. معتقدم اگر طرحی با آجر بویژه رنگ روشــن اجرا شود، 

اشتباهات نما کمتر دیده می شود.
 البته اینکه از آجر چگونه اســتفاده شــود، بسیار مهم است و 
صــرف اینکه آجر بــه کار برود، تضمین تایید کارها نیســت. 
همانطــور که ما اخیرا یک طرح تمــام آجری را در کمیته نما 
تایید نکردیم. ذکر این نکته هم ضروری اســت که استفاده از 

آجر انگلیسی در منطقه 12 مورد قبول نیست. 
مومنی ادامه داد: کمیته های نما نمی توانند نظارتی در بخش 
اجرا داشــته باشــند چرا که این وظیفه طبــق قانون بر عهده 

سازمان نظام مهندسی است. 
وی در مــورد ترکیــب اعضــای کمیته های نمــا هم گفت: 
خوشبختانه در منطقه 12 آقای فرجامی به نمایندگی از جامعه 
مهندسان مشــاور حضور دارند که یکی از پایه گذاران کمیته 
های نما به شــمار می روند اما به طور کلی اگر بخواهیم این 
موضوع را در تمامی مناطق مورد بررسی قرار دهیم، واقعیت این 
اســت که جامعه مهندسان مشاور خودشان در خیلی از مناطق 
کار طراحــی را انجام می دهند و به نوعی ذی نفع هســتند. 
وی با بیان اینکه نما از معماری جدا نیســت و باید همزمان با 
طراحی پالن، به فکر نما هم باشیم، خاطر نشان کرد: امروز به 
شدت نماهای کالسیک تبلیغ می شوند و متاسفانه بسیاری از 
طرا ح ها هم دچار مشــکالتی برای شناخت نماهای با ارزش 

و با هویت هستند. 
به نظرم می توان با نصب بنزهای کوچک در سطح شهر چشم 
مــردم را به معماری خوب عادت داد. چــرا که مردم با ایجاد 
مطالبه گری می تواننــد نقش مهمی در تغییر الکو های نمای  

ساختمان ها داشته باشند .

رییس صدور پروانه منطقه 12 شــهرداری تهران گفت: استفاده 
از کارشناسان ناظر از طریق اداره کل معماری و ساختمان جهت 
بازدید دوره ای و ثابت در هر ماه از نماهای تأیید شده می تواند 

در باال بردن کیفیت کار کمیته ها بسیار موثر باشد.
زهرا مقیسه در گفت وگو با »صما« ضمن اشاره به این مطلب، 
افزود: با توجــه به اینکه هم اکنون فــردی مدیر کل معماری 
وســاختمان معاونت معماری و شهرســازی شهرداری تهران را 
عهده دار شــده که به موضوعات شهرســازی از جمله موضوع 
بافــت های تاریخی احاطه دارد و از طرفــی با توجه به تعریف 
جدید اعضای کمیته نما توســط این اداره کل شــامل سه نفر 
عضو اصلی )جامعه مهندسین مشاور - هیئت علمی شهرسازی 
و هیئت علمی معماری( که دارای مدارک از دانشگاه های معتبر 
و نیز تجربیات علمی خوبی می باشند، وضعیت کمیته های نما 

به مراتب بهتر از گذشته است.  
وی ادامه داد: سیســتمي شــدن رونــد کمیته نما در ســامانه 
شهرســازی و امکان بارگذاری مدارک و نوبت دهی با توجه به 
قابلیت سیســتم و همچنین وصل شــدن، میزان برگشت ها و 
ماندگاری در فرآیند سیســتمی؛ اتفاق مثبت و مؤثری در کوتاه 
شدن روند نما اتفاق افتاده است.رییس صدور پروانه منطقه 12 
شهرداری تهران در مورد مشوق هایی مورد نظر برای سازندگان 
نیز گفت: بهره گیری و اجرایی نمودن مصوبه شــورای شهر در 
خصوص اعمال تخفیفات در عوارض برای امالکی که از مصالح 
با کیفیت در نما استفاده می کنند از جمله مهم ترین مشوق های 

مورد نظر می باشد. 
همچنین معرفي ملک های شــاخص به سازندگان برتر جهت 
اجرای نمــا از دیگر اقداماتی اســت که می تواند به تشــویق 

سازندگان منتهی شود. 
با توجه به اینکه منطقه 12 یکی از مناطق دارای بافت تاریخی 
به شــمار می رود، تا چه اندازه روی این موضوع حساســیت به 
خرج داده اید؟ مقیســه در پاســخ به این سوال اظهار داشت: با 
توجه به اینکه منطقه 12، قلب تاریخی شهر تهران می باشد و از 
پتانسیل و قابلیت های باال در خصوص نماهای ماندگار گذشته 
برخوردار است، ضمن بهره گیری از قابلیت های دفاتر نوسازی، 
نسبت به الزام طراحان به استفاده از الگوهای رایج در منطقه 12 

نیز اقدام نموده است.
وی در مورد ســوق دادن مردم به معماری ایرانی - اســالمی 
هــم گفت: برگزاری همایــش دوره ای در محالت و همچنین 
اجرای نماهای ساختمان شهرداری با استفاده از معماری ایرانی- 
اسالمی به عنوان الگو از مهم ترین اقدامات برای ترویج معماری 

ایرانی - اسالمی است.
مقیســه در مورد عملکرد دانشــگاه ها در بخش معماری خاطر 
نشان کرد: با توجه به فرآیند تدریس در دانشگاه ها که بیشتر به 
صورت تئوری و از جنبه مطالعات می باشــد، امیدواریم استفاده 
و بهره گیری از اســاتید بــا تجربه و آموزش هــای عملی در 

دانشگاه ها قوت بیشتری پیدا کند.

تاثیر عملکرد کمیته نما در احیای معماری صرفا با کمیته های نما محقق نمی شود
محالت مشهود است

ضرورت بازدید اداره کل معماری 
و ساختمان از نماهای تایید شده

دبیر کمیته نمای منطقه 12 شهرداری تهران:شهردار منطقه 12 شهرداری تهران در گفت وگو با »صما«: رییس صدور پروانه منطقه 12 
شهرداری تهران تاکید کرد:

دبیر ســازمان نظام  مهندسی 
ساختمان استان تهران گفت: 
متاســفانه الگوی مناسبی در 
شهر وجود ندارد و هر کسی 
به فراخور دانش خود طراحی 
می کند.علی اکبر نبی ئی در 
حاشــیه مراسم پیوستن نظام 
مهندســی تهران به "کمپین 
نمــا هویت شــهر مــا" در 
گفت وگو با »صما« ادامه داد: 
این سازمان در حوزه نما اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است، 
گفت: البته در این بخش آنچه که با ســازمان نظام مهندســی 
بیشــتر مرتبط اســت، بیشــتر شــامل مباحث نظارتی، ایمنی، 
استانداردســازی و نظارت بر الگوهایی اســت که توسط کمیته 
های نما تایید می شــود.از آنجایی که وظیفه ذاتی سازمان نظام 

مهندســی در این حوزه عمدتا نظارتی است، توجه دارد تا آنچه 
که در کمیته های نما طراحی می شود، با آن دیتیل های مربوطه 
به درســتی اجرایی شود. وی با انتقاد از اینکه عمدتا بین اجرا و 
طراحی هایی کــه در کمیته های نما انجام می شــود، تفاوت 
وجــود دارد، اظهار داشــت: اگر ما این را به حداقل برســانیم و 
آنچه که طراحی می شود، ساخته شود، شاهد افزایش روزافزون 
کیفیت نماهای شهری خواهیم بود.دبیر سازمان نظام  مهندسی 
ســاختمان اســتان تهران با تاکید بر اینکه نما را نمی توان به 
صورت تک بنا دید، تصریح کرد: نما را باید به صورت یک جداره 

و بدنه شهری ببینیم. 
درنتیجه نقش شهرســازی در این حوزه بســیار مهم اســت و 
معماری در کنار شهرسازی می تواند به آن نتیجه مطلوب برسد.
این مســئول ادامه داد: وقتی به عنوان معمار در کمیته های نما 
حضور پیدا می کردم، عموما مشــاهده مــی کردم که معماران 
نماهــا را به صورت تک بنــا می بینند. درصورتــی که ما اگر 

بخواهیم یک شــهر متوازن با جداره های مناسبی داشته باشیم؛ 
الزمه آن این اســت که ســاختمان ها را به صورت یک جداره 

شهری با همسایگی ها ببینیم.
وی در این راســتا بحث استانداردســازی مصالح و اســتفاده از 
مصالح اســتاندارد را بسیار مهم دانســت و تاکید کرد: نماهای 
شــهری ما باید به دغدغه تبدیل شود. چرا که ما وقتی نماهای 
خوبی را طراحی و اجرا می کنیم؛ این نماها با روح و روان مردم 

شهر ارتباط برقرار می کند.
نبــی ئی با بیان اینکــه طراحی نماهای آرام به آرام ســازی و 
آرامش بیشتر مردم کمک می کند؛ رسیدن به الگوهای مناسبی 
در زمینه هویت را الزامی دانست و تصریح کرد: در همین راستا 
سازمان نظام مهندسی عمال از تمام مهندسانی که در این حوزه 
در گروه های تخصصی فعالیت می کنند؛ اســتقبال می کند تا 
بتوانیم از الگوهای شهری خود تعریف مشخصی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: چون متاسفانه اکنون می بینیم که الگوی مناسبی 

در شهر وجود ندارد و هر کسی به فراخور دانش خود طراحی می 
کند.دبیر نظام مهندسی تهران الزمه تحقق این امر را برگزاری 
جلســات هم اندیشی و نشسســت های الزم برشمرد و اظهار 
کرد: مدیریت شهری، شورای شهر و سازمان نظام مهندسی سه 
ارگان تاثیرگذار در این حوزه هســتند و نیاز ایت که این بخش 
ها با هم همکاری داشته باشــند.وی تاکید کرد: درنهایت نباید 
از نمای پنجم غافل شــویم که نمای بام ها است.در حال حاضر 
اگر شهر را از باال نگاه کنیم، می بینیم که بام ها هم اغتشاشات 
خود را دارند.نبی ئی همچنین با اشــاره به اینکه مهندســان در 
زمینه پیاده روسازی هم نقش پررنگی دارند، یادآور شد: در این 
بخش و کف سازی های که تعریف می شود، نظارت شهرداری 
و ناظران ســازمان نظام مهندسی می تواند کمک کننده باشد تا 
بتوانیم یک شــهر ایده آل داشته باشــیم. وی خاطرنشان کرد: 
اتفاق خوبی توســط اعضای سازمان رقم خورده و همه هم صدا 

هستند که بتوانند در این مسیر قدم های مثبتی را بردارند.

آنچه در کمیته های نما  تصویب می شود، ساخته نمی شود
انتقاد دبیر سازمان نظام  مهندسی تهران در گفت وگو با »صما«:

رییــس کمیتــه معمــاری و 
شــورای  شــهری  طرح های 
از  تهــران  شــهر  اســالمی 
برگزاری نخســتین نشســت 
فصلــی دبیرخانــه هماهنگی 
نمای  کمیته های  بــر  نظارت 
مناطق خبــر داد.علی اعطا با 
اشــاره به برگزاری نخســتین 
دبیرخانــه  فصلــی  نشســت 

نخستین نشست فصلی کمیته های نما برگزار می شود
اعطا خبر داد:

هماهنگی نظــارت بر کمیته های نما اظهار کرد: این نشســت 
ششم شــهریور ماه 1398 با حضور اعضای کمیته های نما در 

شورای اسالمی شهر تهران برگزار خواهد شد. 
وی با اشاره به حضور 7 عضو در کمیته نمای هر منطقه، ترکیبی 
از متخصصین دانشــگاهی، اهالی حرفه، مدیران و کارشناسان 
شــهرداری و نماینده ناظر از شورای شهر عنوان کرد: دبیرخانه 
هماهنگی و نظــارت بر کمیته های نما قصــد دارد با برگزاری 
همایش های فصلی کلیــه اعضای کمیته های نمای مناطق 22 
گانه شــهرداری تهران را در کنار هم جمع کند تا با هم اندیشی 

در راســتای ارتقاء عملکرد کمیته ها اقــدام کنند.رییس کمیته 
معماری و طرح های شــهری شورای شــهر تهران اضافه کرد: 
در این نشست اتاق های هم اندیشــی متشکل از ارکان  کمیته 
های نما، شامل اتاق هم اندیشی ناظران شوراْ، اتاق هم اندیشی 
نمایندگان جامعــه حرفه ای، اتاق هم اندیشــی اعضای هیات 
علمی و ... به شــکل موازی تشــکیل خواهد شد و نمایندگان 
منتخــب آنها در پنل های تخصصی همایش به بحث و گفت و 

گو می پردازند. 
الزم به ذکر اســت کمپین »نما، هویت شــهر ما« از بهمن ماه 

ســال 97 با هدف هویت بخشــی به نماهای شهری و ایجاد 
حساسیت نســبت به نمای ســاختمان ها در بین مسئوالن و 
شــهروندان با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران آغاز به کار 
کرد و در سال جاری برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در مناطق 
22 گانه در دستور کار قرار گرفت.  در همین راستا این کمپین 
در مرداد ماه ســال جاری کارگاه و نمایشــگاه نما را با حضور 
جمعی از معماران، سازندگان و اعضای کمیته نما در مناطق 2 
و 9 برگزار نموده و چهارشنبه، ششم شهریور مهمان شهرداری 

منطقه 12 خواهد بود.
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بنابراین نیاز اســت در طراحی و اجرای نماهای ســاختمان های 
بافت های تاریخی محدودیت هایی اعمال شــود. وی در بخش 
دیگر سخنانش با اشاره به اینکه در حال حاضر در تمام کمیته ها 
به صورت مســتمر مســائل و چالش های کمیته و شهرداری ها 
در خصوص نما و منظر شــهری مطرح و بازگو می شــود، تأکید 
کرد: جلســات متعدد حاصل از کارگاه و نمایشــگاه های هفتگی 
»کمپین نما هویت شهر ما« محفل خوبی برای ابراز چالش ها و 

دغدغه های نما است.
 صادق زاده در ادامه اظهار داشت: سال ها قبل از ایجاد کمیته های 
نما به دلیل مداخله دولت و مدیریت شــهری در موضوع نمای 
شــهری رویکرد ما در این زمینه رویکــردی از باال به پایین بود 
امــا در این کمیته ها هم اکنون رویکرد تعاملی مد نظر قرار دارد؛ 

تعامل بین رویکرد نهادگرا و رویکرد جامعه گرا.
وی بابیــان اینکه شــروع رســمی مبحث کمیته هــای نما در 
شهرداری از ســال 85 بوده، افزود: تولید سند، پژوهش، تقویت 
ســاختار و تشکیل کمیته های تخصصی نما بعدازآن در طی این 

سال ها انجام شد. 
مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت کمیته های نمای شهرداری 
تهران اظهار داشــت: از ســال 88 تا 92 بعضــی از اقدامات و 
پروژه ها متوقف و از سال 93 تا 97 کمیته های نمای مناطق 22 

گانه تهران تشکیل شد.
صــادق زاده بابیان اینکه در حال حاضــر جایگاه کمیته های نما 
در منظر شهری تثبیت شده است، گفت: به طور حتم چالش های 
کنونی کمیته نما با 5 ســال پیش بسیار متفاوت بوده و تعامالت 

بیشتری در این کمیته ها حاکم است.
وی با اشــاره به راه اندازی دبیرخانه هماهنگی بر کمیته های نما 
بین ناظران شورای شهر گفت: وظیفه اصلی این دبیرخانه ایجاد 
هماهنگی و وحدت رویه میان ناظران شــورا در مناطق 22 گانه 
اســت تا بتوانیم در تمامی مناطق رویه های واحدی داشته باشیم 

تا شهروندان در خصوص نما دچار چند گانگی نشوند.
وی بابیان اینکه انتظار می رود ناظران شورا عملکرد کمیته های 
نما را مســتمراً پایش و ارزیابی کند تا این کمیته ها کارا و کارآمد 
باشــند، گفت: راه اندازی دبیرخانه هماهنگــی بر کمیته های نما 
می تواند رویکردهای مثبتی در حل مسائل مرتبط با منظر شهری 

به همراه داشته باشد.
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مســئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت کمیته های نمای مناطق 
22 گانه شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر دو چالش 
بزرگ در بخش نمای های ساختمانی و منظر شهری وجود دارد، 
گفــت: نما در معماری به  صورت دو بعدی مطرح می شــود که 
مباحثــی مانند رنگ، مصالح، عقب رفتگی و پیش آمدگی در آن 
وجود دارد در حالی که در طراحی شهری موضوع منظر را داریم 
و در واقع معماری ســه بعدی است و شــامل پارامترهایی دیگر 

مانند بافت پیرامونی و ضوابط طرح تفصیلی می شود.
ســهیال صادق زاده با بیان مطلب فوق به »صما« گفت: باید به 
این تفکر جمعی برسیم که نما و منظر شهری حاصل یک حجم  
بنا نیســت. نمای خوب زمانی معنا پیدا می کند که هماهنگ با 

بافت های پیرامون یک مجموعه باشد.
وی گفت: اگرچه در کالبد و کانسپت بناهای شاخص می توانیم 
نگاه تک بعدی به منظر شــهری داشــته باشــیم امــا نماهای 
ســاختمانی باید هماهنگ با بافت کوچه و محله باشــد و نباید 

نمای ساختمان را به  تنهایی ببینیم.
صادق زاده با تأکید بر اینکه نمای ســاختمان باید در جداره ها 
هم مــد نظر قرار گیرد، گفت: شــهروندان به عنوان اصلی ترین 
ذی نفعان فضاهای شهری حق  دارند نمای خوب را مطالبه کنند 
و این مطالبه گری باید با اســتفاده از آموزش و فرهنگ ســازی 
به صورت گسترده در شــهرهای کشور نهادینه شود و رسانه ها 

نیز در این زمینه نقش مهمی به عهده دارند.
مســئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت کمیته های نمای مناطق 
22 گانه شــهرداری تهران با بیان اینکه در بخش منظر شهری 
بایــد بافت های تاریخی که جز هویت و پیشــینه ما هســتند، 
حفظ شــوند گفت: بافت های تاریخی پیوند ما به گذشته است؛ 

اســتاد پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران بــا بیان اینکه 
ســازنده فاقد دانش معماری اســت و دنبال کسب سود بیشتر 
اســت، گفت: امروز وضعیت معماری به گونه ای است که گویا 
بناها بــه مردم دهن کجی می کنند. مــا معمارها نباید هر چه 
ســازنده بگوید اجــرا کنیم بلکه باید رســالت خودمان را به جا 
بیاوریــم. محمد مهدی محمودی در گفت وگو با »صما« ضمن 
اشــاره به این مطلب، افزود: معماری ایرانی- اسالمی داریم اما 
این معماری باید امروزی و متناســب با کاربری ساختمان مورد 
نظر باشــد. حتی اقلیم های متفاوت هم تغییراتی در معماری به 
وجود   می  آورد. به طور نمونه ما معماری دوره قاجار، قزوینی و 
... داریم. وی افزود: مصالح در شکل گیری بنا و کاربرد آن موثر 
هســتند. همانطور که بناهای قدیمی تابلو نداشتند و از ظاهر بنا 

می شد فهمید بنای مورد نظر چه کاربری دارد.
استاد دانشــگاه تهران در پاسخ به این ســوال که آیا می توان 
در معمــاری امروز از مصالح قدیمی اســتفاده کرد، گفت: امروز 
بسیاری از کشــورهای اروپایی سفال هایی در نما مورد استفاده 
قــرار می دهند که صرفا از خاک رس تهیه شــده و هیچ رنگی 
به آن اضافه نشــده است.  این ســفال ها با ابعاد 1.5 *2 متر 
با ضخامت یک ســانتی متر اجرا می شــوند. بنابراین می توان 
مصالح قدیمی را به روز کرد و از آجر با تکنولوژی روز اســتفاده 
کرد. این اســتاد دانشگاه در پاســخ به این سوال که چرا امروز 
نماهای کالســیک و رومی مورد اســتقبال مردم واقع می شود 
گفت: ما معماران با ارائه نماهایی که به طور ناقص از کشورهای 
دیگر اقتباس کرده ایم و کاریکاتور آنها را در کشور خودمان اجرا 
کرده ایم، سلیقه مردم را تقلیل و شکل داده ایم. محمودی خاطر 
نشــان کرد: همین که ما قبول کنیم ابتذال معماری وجود دارد 

بناها به مردم دهن کجی می کننداعمال محدودیت در نمای ساختمان های محالت تاریخی
استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران عنوان کرد :مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت کمیته های نمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران تاکید کرد:

قدم اول برای اصالح وضعیت معماری خواهد بود. قطعا فرهنگ 
ســازی از طریق تعامل بین معماران و رســانه هایی مانند شما 
می تواند راهگشــا باشــد. در طول تاریخ، معماری و شهرسازی 
همواره نقش مهمی را در زندگی اجتماعی شــهروندان ایفا کرده 
و ســعی و تمایل انســان بر این بوده که در هر محیطی زندگی 
می کند، تســلط خــود را بر آن محیط اعمال کنــد تا از این راه 
احســاس آرامش و تعادل داشته باشــد، اما در مقیاس شهرهای 
بزرگ امروزی نه تنها این تسلط وجود ندارد، بلکه نوعی بریدگی 
و جدایی بین فضاها، تجســم و ذهنیت انسان نیز به وجود آمده 
اســت و در نتیجه، حس تعلق به فضا و مکان از بین رفته است. 
فرآیند شتاب زده، توسعه  خارج از ضابطه و اصول شهرسازی نیز 
در اغلب شهرهای کشور شــرایط را به گونه ای تغییر داده است 
که این شهرها، به ویژه محله های نوساز و تازه شکل گرفته  آن ها 
از لحاظ کالبدی و جامعه شناسی شــهری دچار مشکالتی قابل 
توجه شده اند. حال اگر معماری و طرز آرایش فضاهای شهری را 
یکی از ابعاد اساسی جامعه لحاظ کنیم، در می یابیم که اغتشاش 
و به هم ریختگی در نمای شهر از نبود یک پیوند قوی و مستحکم 

بین معماری و فرهنگ جامعه خبر می دهد.


