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کمپین »نما؛ هویت شهر ما«

قاعده 60 به 40 مبنای علمی ندارد
پیروز حناچی، شهردار تهران

هم اکنون در کشور ما ضوابط زیادی برای ساختمان سازی 
وجود دارد که معروف ترین آن ها قاعده 60 به 40 اســت 
که در برخی مناطق آن را تبدیل به 80 به 20 یا 90 به 10 

کرده ایم که بســیار خطرناک است. یکی از دالیل نشست 
زمیــن در برخــی از مناطق تهران اســتفاده حداکثری از 
مساحت است؛ چرا که سطح زمین پوشیده می شود و روزنه 

ای برای ورود آب به عمق خاک وجود ندارد و به دلیل جذب 
نشدن آب به عمق زمین این اتفاق رخ می دهد.جالب است 
بدانید در بررسی هایی که ما انجام دادیم قاعده 60 به 40 

پشتوانه علمی و تحقیقاتی دقیقی ندارد و بر مبنای دستور 
العملی که از ســوی یک کارشناس مطرح شده بود، امروز 

تبدیل به مبنایی در ساخت و سازها شده است. 

رویکرد ما خروج از 
سیطره کمیت است

استفاده از نهاد های تخصصی 
به جای حاکمیت

عبدالرضا گلپایگانی،
 معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران

محسن هاشمی 
رییس شورای اسالمی شهر تهران:
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نمی توان برای 
مناطق یک نسخه پیچید

پیوند علم وعمل 
درکارگاه های نما

 مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ساختمان 
معاونت  معماری و شهرسازی شهرداری تهران 

 فریدون حیدری شهردار منطقه 5 تهران  در
 گفت وگو با»صما« عنوان کرد:
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شهر  اسالمی  شورای  رییس 
تهــران گفــت: می توانیم به 
جای دولتی و حاکمیتی کردن 
نهادهای  از  نمــا،  تصویــب 
جامعه  مانند  تخصصی  مدنی 
معمــاران یــا کانــون های 
طراحــان معماری اســتفاده 
کنیم. محسن هاشمی رییس 
تهران  شهر  اسالمی  شورای 
بــا بیان اینکــه موضوع نما، 
در ساختمان مســاله ای اســت که از چهار جهت اهمیت دارد 
اظهار داشــت: نخســت از منظر زیبایی ســاختمان و منظر آن 
که کارکرد اصلی نمای ســاختمان اســت، دوم از نظر هارمونی 

و فضای معماری شهر، ســوم از جهت کارکرد رفاهی و داخلی 
ان درساختمان وچهارم از نظر ایمنی، استحکام و استانداردهای 

شهری.
وی در ادامــه افــزود: در دهه های اخیر که بــا افزایش قیمت 
ســاختمان و رقابت در لوکس ســازی و ایجاد تفاوت در منظر 
ســاختمان ها شــاهد اولویت یافتن منظر اول برای سازندگان 
هستیم و با رهنمودها ودســتورات مقام معظم رهبری در مورد 
لزوم توجه به معماری ایرانی - اسالمی، شاهد توجه به بعد دوم 
توســط نهادهای حاکمیتی از جمله همین کمیته نما که در دهه 

نود، تشکیل شده است می باشیم.
محسن هاشــمی با بیان اینکه به نظر می رسد که جهت های 
ســوم وچهارم که اهمیت زیادی در ایمنی و رفاه و صرفه جویی 
انرژی دارند کمتر مورد توجه سازندگان و کمیته نما قرار گرفته 

اســت افزود: بطور نمونه استفاده از ســنگ های تزیینی برای 
نماســازی، آنهم در ضخامت های باالتر از 2 ســانتیمتر، یکی 
از روش هایی است که ســازندگان برای ایجاد تفاوت و زیبایی 

ساختمان خود استفاده می کنند.
رییس شورای اسالمی شهر تهران ادامه داد: این نوع نماسازی 
هــا، اگرچــه ممکن اســت از نظر معمــاری ایرانی اســالمی 
وفیلترکمیته معماری نیز با مشــکلی مواجه نشــود اما به لحاظ 
ایجاد بار اضافه سنجاق شده به سازه، هم از نظر ایمنی و هم از 
نظر رفاهی برای ســاختمان تنش ایجاد می کندو بهترین نماها 
به لحاظ فنی، ایمنی، صرفه جویی در انرژی و رفاه ســاختمان 
که نماهای ســیمانی با مصالح و رنگهای نانو هستند کمتر مورد 

استفاده قرار می گیرد.
بــه گفته وی جامعه معماری نیز به کمیتــه نما انتقادات زیادی 

وارد کرده اســت، مانند کلیشــه ای کردن یا کمونیستی کردن 
طرحها، مخالفت ناشــی عدم اطــالع از تکنولژی های روز نما، 
مانند شیشه، برخوردهای سلیقه ای، محدودیتهای بدون توجیه 
که فقط کارکردی برای گرفتن جریمه دارند مانند بیرون زدگی 
کمتر از 15 سانت نما، سختگیری به ساختمانهای معمولی برای 
تناســب نما، با سازه های موجود و عدم نظارت بر ساختمانهای 
بــزرگ و دولتی ماننــد وزارتخانه ها یا مالهــای بزرگ مثل در 
تناسب نما با بافت منطقه و حضور افراد غیرمتخصص در کمیته 

های نما است که باید به این انتقادات توجه داشت.
وی افزود: با اینکه مــا بجای دولتی و حاکمیتی کردن تصویب 
نمــا، از نهادهــای مدنی تخصصــی مانند جامعــه معماران یا 
کانونهای طراحان معماری اســتفاده کنیم نیز یک پیشــنهادی 

است که می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

استفاده از نهادهای تخصصی به جای حاکمیت

معاون معماری و شهرسازی 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
شــورای  جایگاه  اهمیت  به 
عالی معماری و شهرســازی 
نهاد  باالتریــن  عنــوان  به 
سیاســت  و  حاکمیتــی 
گذاری در حــوزه معماری و 
شهرســازی در کشور گفت: 
صرفا نما در معماری شــهر 
تاثیرگذار نیست؛ بلکه اگر به 

معماری و ساختمان توجه شود، نما نیز ارتقا خواهد یافت.
فرزانــه صادق مالواجرد همچنین با اشــاره به تشــکیل کمیته 
بناهای شــاخص در سال 96 گفت: در سال 96 قدم دیگری در 

شــورای عالی معماری و شهرسازی درخصوص تشکیل کمیته 
بناهای شــاخص در کشور برداشته شــد. به هر حال ساختمان 
سازی و معماری در تمام شهرها انجام می شود، اما ما معتقدیم 
بنابر کارکردهای مختلفی کــه وجود دارد، به برخی از بناها که 

جزو بناهای شاخص شهرها هستند، باید توجه ویژه شود.
وی تشــریح کرد: در این راستا باید به ســه وجه معماری این 
ســاختمان ها توجه ویژه شــود که شــامل وجه معنایی، وجه 
کارکردی و وجه کالبدی اســت. اما آنچه که امروز در کشــور 
انجام می شود، این است که وجه کالبدی بسیار پررنگ تر است. 
معاون معماری و شهرســازی وزیر راه و شهرســازی با انتقاد از 
اینکه در حال حاضر ضابطه 40-60 در ســاخت وسازهای اکثر 
مناطق کشــور اجرایی می شود، گفت: در مواردی این میزان به 
80-20 و حتی 90-10 محدود شــده و فضای باز در ساخت و 

سازها به 10 درصد رسید اســت. بنابراین با تغییرات در ضوابط 
مالک عمل می توانیم کیفیت ساختمان ها را ارتقا دهیم.

دبیر شــورای عالی معماری و شهرســازی در عین حال تاکید 
کرد: نکته حائز اهمیت آن اســت که ما در معماری گذشته خود 
فضاهای باز، نیمه باز و بســته داشــتیم. اما اکنون فضای باز و 
فضای بســته در ساخت و ســازها وجود دارد و فضای نیمه باز 
کامال حذف شــده و ما نمــود آن را در معماری امروز مالحظه 
می کنیم. لذا تمام تالش ما معطوف به این اســت که صرفا به 
نمای بیرونی ســاختمان ها شکل و شمایلی بدهیم. معاون وزیر 
راه و شهرســازی در ادامه با اشاره به اهمیت بحث بازپیرایی در 
فضاهای شــهری گفت: قدم بسیار بزرگی در بسیاری از خیابان 
های شــهرتهران از جمله الله زار، ســعدی، فردوســی و خیام 
درجهت زیبا ســازی این مناطق برداشته شده است. به طوری 

که زایدات و الحاقات حذف شــده و نماها شسته شده که جای 
تشــکر از سازمان زیباســازی تهران دارد، اما موضوع این است 
که اکثر ســاختمان های واقع در این خیابان ها طبقه دوم دارند 
کــه به انبار تبدیل شــده و این موضوع که بایــد در خیابان ها 
ســرزندگی ایجاد کنند، مغفول مانده اســت. صادق درخصوص 
راهکار بهبود وضعیت نمای این خیابان ها اظهار کرد: می توان 
به صــورت پایلوت در بعضی از خیابان ها بازپیرایی انجام داد تا 
عملیات زیباسازی فقط محدود به حذف الحاقات نما نباشد. وی 
ادامه داد: اگر در تهران از این قبیل اقدامات انجام دهیم و تغییر 
عملکرد صورت بگیرد، مــی تواند ضمن ایجاد ارزش اقتصادی 
و اقبالی که نســبت به این خیابــان ها به وجود می آورد، منجر 
به زیباســازی معماری و نمای ساختمان ها و زیباسازی فضای 

شهری شود تا کلیت آن احیا شود.

غفلت از وجوه معنایی و کارکردی در معماری ساختمان ها

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

نمی توان برای مناطق یک نسخه پیچیدقاعده 60 به 40 مبنای علمی نداردرویکرد ما خروج از سیطره کمیت است

 ساختمان ها می توانند در جذب گردشگر نقش ایفا کنند

 به معماران تراز اول فرصت ایجاد خالقیت بدهیم. 

 ما باید آستانه دانش و تقاضا در حوزه معماری را باال ببریم

 باید در مورد فعالیت هایی انجام نشده، آسیب شناسی کنیم 

 امروز نهال نما تبدیل به یک درخت جوان شده است

 در کنار اجرای قانون باید کار ترویجی انجام شود

 اینکه سازندگان سراغ معماری با هویت می روند، قابل تقدیر است.

 در کارگاه های مناطق 22 گانه کار مطالعاتی انجام می شود

 به جریان هویت نماهای شهری که ایجاد شده امیدوارم

 تمام متخصصان و ذینفعان باید با هم شهر را بسازند

 فقدان سررشته واحد حس می شود

 اخذ جریمه اضافی در مورد نما منتفی شده است.

محمد ساالری، رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهرانعلی اعطا، رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهرتهران محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران

برخی شهرداران از تخلفات در حوزه نما خرسند می شونداعضای کمیته های نما با یکدیگر گفتگو کننددارایی های فرهنگی و تاریخی شهر باید حفظ شوند

 مسائل کمیته ها ماهانه در شورا به اشتراک گذاشته می شود

  ارائه فعالیت ها به صورت جمعی بازتاب بیشتری دارد

   150 نفر به عنوان کارشناسان طراز اول در کمیته های نما فعالیت می کنند

 اعضای کمیته های نما می توانند در قالب تشکل فعالیت کنند

 نما و هویت شهر، در حال رسیدن به جایگاه واقعی خود است، 

 امیدواریم وعده جشنواره نماها و طراحان برتر بزودی محقق شود

 رسالت نماهای شهری باید به عموم جامعه شهری تسری پیدا کند

 شاید نیاز باشد پس از نهادینه شدن از کمیته های نما عبور کنیم

  352محله تهران یادآور تخت جمشید ماست یا بیستون؟ 

 در دبی یک محله هست که یادآور شهر یزد است 

 راه اندازی کمپین» نما، هویت شهر ما« کار بزرگی است

 تالش کردیم خدمات عمومی به شکل بهتری ارائه شود

معاون وزیر راه و شهرسازی:

محسن هاشمی رییس شورای اسالمی شهر تهران:
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نما یکــی از تاثیرگذارترین عوامل موثر بر کیفیت بصری بنا و 
کیفیت فضای شهری اســت که به دلیل عدم وجود ضوابط و 
مقررات بازدارنده و بی توجهی مسئوالن شهری سال ها مورد 
غفلت معماران و طراحان شــهری قرار گرفته اســت و امروزه 
ناهماهنگی در تناســب اشــکال، رنگ و مصالح نما در ساخت 

و سازهای شهری در اکثر شهرهای ایران به چشم می خورد.
 در ایــن میان  با روی کار آمدن پیروز حناچی در شــهرداری 
تهران موضوع نما بیش از پیش در مناطق 22 گانه مورد توجه 
قرار گرفته و امروز کمیته های نما با حساســیت ویژه ای نقشه 

های نما را بررسی می کنند.  
در آستانه برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در شهرداری منطقه 
5 تهران سراغ فریدون حیدری، شهردار این منطقه رفته ایم و 

گفتگویی با وی ترتیب داده ایم که در زیر آمده است.
 به طور کلی عملکرد کمیته های نما را چگونه می بینید؟

با توجه به اهمیت نما در ســیما و منظر شــهری و از آنجایی 
که نما در حوزه معماری بخشــی از هویــت و حقوق عمومی 
شــهروندان را در بر می گیرد، فعالیت هــا و اقدامات موثری 
در حوزه ســاماندهی نمای شهری صورت گرفته که این امر با 
تشکیل کمیته نما در مناطق 22 گانه تکمیل شده و امیدواریم 
طراحی نما به جایگاهی برســد که حداقل اغتشاش را در شهر 

ایجاد کند. 
از آنجایی که کمیته های نما به بررسی، تایید و تصویب نماهای 
شهری می پردازد، همیشه چالش زا بوده است چرا که قضاوت 
در رابطه با طرح ها کار ساده ای نیست اما به هر حال یکی از 
اقدامات مثبت شورای شهر تشکیل این کمیته ها بوده است. 

 چه نقاط ضعفی در عملکرد کمیته های نما وجود دارد؟
کارفرمایان این دغدغه و نقد را دارند که گاهی در این کمیته ها 
سلیقه ای رفتار می شود که باید برای حل این مساله قوانین و 
مقررات درستی تدوین و چک لیست هایی تهیه شود که در آن 
کلیات نما به لحاظ زیباســازی و جزئیات کنترل شود. اما قطعا 

می توان گفت مجموع عملکرد کمیته ها مثبت است زیرا طرح 
های غیر منطقی را رد و جنبه های فنی نما را بررسی می کند.
 آیا وجــود این کمیته ها در مناطق را برای احیای معماری با هویت 

ایرانی- اسالمی کافی می دانید؟
طراحی نما با هویت ایرانی - اســالمی حلقه گمشده در حوزه 
معماری است و در ابتدای قرن حاضر با هجوم فرهنگ بیگانه 
به ســرزمین تاریخی ایران، آنچــه در طول قرن ها به صورت 
هماهنگ با فرهنگ ایرانی رشد کرده بود، دچار خلل و نقصان 
شــد و دانش آموختگان به ابزارهایی تبدیل شــدند که رشته 
گذشــته معماری ایرانی را گسســتند و علیرغم اینکه در این 
زمینه در 50 سال گذشته توفیق چندانی حاصل نشده است، اما 
اقداماتی که از زمان تشکیل کمیته نما آغاز شده، کمک کننده 

خواهد بود.
 برگــزاری کارگاه های نما در مناطق چه نقشــی در بهبود کیفیت 

نماهای شهری می تواند ایفا کند؟
برگــزاری کارگاه های نما برای ســازندگان و طراحان نقش 
مهمی در تحقق پذیری و اجرایی شــدن ایده های مهندسان 
طراح در عرصه نماهای شــهری ایفا می نمایــد و این امر با 
توجه به تاریخچه اجرای نمای ســاختمان های شهر می تواند 
خال های بسیاری را که بین طرح های مبتنی بر تفکرات صرفا 
تئوری و طرح های اجرایی مبتنی بر ســالیق عموما غیر حرفه 

ای وجود دارد، پر نماید.
 چگونه می توان سازنده ها را متقاعد به استفاده از معماری ایرانی 

اسالمی کرد؟
ســازنده ها با حضور در جلسات کمیته نما می توانند در جریان 
فرایند بررســی و اهمیت الگو قرار دادن معماری اســالمی - 
ایرانی در طراحی نما قرار گیرند و از طرفی الزم اســت کمیته 
های نما برای متقاعد کردن ســازنده ها، آموزش های الزم را 
در خصوص اهمیت معماری اسالمی - ایرانی و ضوابط به آنها 

ارائه کنند.

این روزها یکی از مهم ترین 
شهروندان  نظر  که  مسائلی 
را بــه خــود جلــب کرده، 
فقدان هویت و نابســامانی 
است،  شــهر  ســیمای  در 
از  ناشی  بیشتر  که  سیمایی 
از ســبک  تقلید کورکورانه 
های معماری است. این در 
حالی است که در بسیاری از 
شهر های بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ویژه ای در ارتباط با 
سیما و کالبد شهر وجود دارد و گروهی از برجسته ترین افراد با 
تخصص  های مرتبط هنر زیبا ســازی به کنترل و نظارت طرح 
های بزرگ و کوچک معماری و شــهری می پردازند تا نمای 
بیرونی ســاختمان با هویت کشور آنها ســنخیت داشته باشد 
چرا که اعتقاد دارند با ســاماندهی وضعیت نماهای ساختمانی، 
عــالوه بر جلوگیری از بی نظمی های دیداری، شــاهد هویت 

بخشی به سیمای شهری خواهیم بود.
 با توجه به این امر و حساسیت موضوع برای هویت شهر، سال 
گذشته شورای اسالمی شــهر تهران کلیات الیحه »طراحی، 
پایش و نمای شــهر تهران« را تصویب کــرد تا کمیته های 
نمایی که پیش از این با بخش نامه فعالیت خود را آغاز نموده 
بودند، این بار با پشــتوانه قانون مسیر خود را با جدیت بیشتر 

ادامه دهند. 
دبیر کمیته نمای منطقه 5 شــهرداری تهران اظهار داشــت: 
موضــوع وحدت رویه در کمیته های نما بســیار تعیین کننده 
است.شــهرزاد پالیزوان در گفت وگو با »صما« ضمن اشاره به 
این مطلب، افزود: هم اینک مســائلی مانند هماهنگی طرح با 
نمای همجــوار، بازنگری در ضوابط و قوانین موجود، توجه به 
فرم و ابعاد تابلوها در زمان بررســی طرح نما و لزوم توجه به 
نماهای فرعی را می توان از جمله مولفه های مهم در وحدت 
رویه کمیته نمای مناطق جهــت رفع ناهنجاری های موجود 
در سیمای شــهر تهران بیان کرد. وی در پاسخ به این سوال 
که آیا اســتفاده از آجر منجر به تایید طرح ها می شود، گفت: 
برای بررسی نماهای منطقه پنج عالوه بر بررسی مصالح مورد 
اســتفاده، باید نمای مورد نظر با نماهای همجوار و نماهای رو 

به روی ملک مورد نظر همخوانی داشته باشد. 
بنابراین با توجه به غالب بــودن نوع مصالح در نمای ملک و 
بناهــای همجوار، طرح نما به تایید کمیته های نما می رســد 
و ممکن است مصالح مورد اســتفاده در بناها سنگ، آجر و یا 
... باشــد. بنابراین مالک در تایید طرح ها صرفا آجری بودن 
نیســت. دبیر کمیته نمای منطقه 5 شــهرداری تهران افزود: 
ترکیب افراد حاضر در کمیته های نما کادری مجرب از معمار، 
شهرســاز و هم چنین عضو ناظر شورای شهر تهران و نماینده 
جامعه مهندســان ایران نیز می باشد که هر کدام موضوعات 
مرتبط با حرفه خــود را مورد مداقه قرار می دهند و در نهایت 
به یک جمع بندی واحد می رسند. وی در مورد اهمیت بناهای 
تاریخــی در رابطه با موضوع نما اظهار داشــت: قطعا مناطق 
تاریخی نیازمند حساســیت بیشتری در خصوص ساخت و ساز 
هســتند و باید بیش از سایر مناطق به مسائل آنها توجه شود. 
کمــا اینکه هم اکنــون در مناطقی کــه دارای بافت تاریخی 
هستند، سازمان میراث فرهنگی هم نظارت می کند. پالیزوان 
با اشــاره به ضرورت آمــوزش افزود: برگــزاری کارگاه های 
آموزشی در سه ســطح برای کارشناسان و معماران- کارکنان 
شهرداری - شورایاران و شهروندان می تواند اطالعات درستی 

از معماری ایرانی و لزوم توجه به آن ارائه کند. 
ضمن اینکه با برگزاری کارگاه ها در مناطق 22 گانه حساسیت 
سازندگان و طراحان افزایش یافته و به این موضوع عالقه مند 

خواهند شد.

در ســال های اخیــر، پس از 
اهمیت  دوباره  شــدن  مطرح 
فضاهــای عمومــی و ارزش 
اهمیت  نما  شــهری،  زندگی 
دوباره ای پیدا کرده است. نما 
در عمل، درون ساختمان را از 
بیرون جدا می کند. نما باعث 
می شود ما بفهمیم که طراح 
و معمار و سازنده هر ساختمان 

دارای چه عقیده، فرهنگ و ذوقی است. 
مســاله مهم اینکه نماهای ســاختمان جنبه خصوصی ندارند و 

متعلق به همه مردم هستند. 
بنابراین نمای ساختمان از یک طرف دارای جنبه اجتماعی و از 

طرف دیگر نمود شخصیت ساکنان است. 
نما در واقع یک ســطح صاف و تخت نیست بلکه سطح انتقالی 
بین فضای داخلی و خارجی است که با برجستگی های تراس و 

چیزهای دیگر با فضای داخل ارتباط پیدا می کند. 
از ســوی دیگر نمای هر ســاختمان در شکل دهی به مجموعه 

شهری که در آن واقع شده است خیلی مؤثر است.
 اگر به نمای یک ســاختمان بــدون در نظر گرفتن نمای دیگر 
ساختمان های شــهر توجه کنیم می بینیم که یکنواختی نمای 

شهر از بین می رود. 
معاون معماری و شهرسازی شهرداری منطقه پنج تهران گفت: 
بــا توجه به رویکرد آقای حناچی، شــهردار محتــرم تهران در 
سال 98 به شــهر و طرح موضوع »تهران شهری برای همه« 
و اهتمام معاونت شهرســازی و معماری و مدیر کل معماری و 
ساختمان شهرداری تهران و کمیته شهرسازی شورای اسالمی 
شــهر تهران مبنی بر استفاده بهینه از متخصصان در این امر و 
تجربیات سالیان قبل همراه با هوشمند سازی سیستم، گام های 

موثری در جهت ارتقاء نما برداشته شده است.
شهین شفیعی در گفت وگو با »صما« ضمن اشاره به این مطلب، 
افزود: برای فرهنگ ســازی در خصوص نماهای با هویت باید 

همزمان اقداماتی مورد توجه قرار بگیرد.
 از جملــه این اقدامات می توان به طراحی مدرن با اســتفاده از 
مصالح بومــی و مورد تایید کمیته های نما توســط معماران و 
همچنیــن لحاظ کردن تخفیفاتی در عــوارض زیر بنای صدور 
پروانه ساختمان برای استقبال سازندگان توسط شهرداری اشاره 
کرد.وی در پاســح به این ســوال که مصوبات کمیته نما تا چه 
اندازه از ضمانت اجرایی برخوردارند، اظهار داشــت: متاســفانه 
ضمانــت اجرایی الزم بــرای کمیته های نما وجــود ندارد و از 
راهکارهای مورد نظر می توان به کنترل و حساســیت بیشــتر 
همکاران شهرسازی نواحی بر اجرای نمای مصوب و همچنین 
الزام و دقت نظر مهندسین ناظر و مجریان پروژه ها اشاره کرد.
معاون معماری و شهرســازی شــهرداری منطقه 5 شهرداری 
تهران با بیان اینکه در مناطق دارای بافت و خانه های تاریخی 
اقدامات مطلوبی از طرف کمیته های نما و شهرداری انجام شده 
است، خاطر نشان کرد: در کنار تولید مصالح با کیفیت برای نما 
که از قیمت مناسبی برخوردار باشند، آگاهی بخشی به سازندگان 
و مالکان در مورد کاهش هزینه های ساخت و ساز با استفاده از 
نماهای با هویت ایرانی- اسالمی و همچنین کاهش وزن سازه 
از نظر ایمنی و مقاومت در برابر زلزله بسیار حائز اهمیت است.

شــفیعی با انتقاد از آموزش های دانشگاه ها به معماران گفت: 
متاسفانه به علت عدم همکاری و ارتباط مراکز آموزش عالی با 
نهادهای اجرایی مثل شهرداری ها، فارغ التحصیالن رشته های 
دانشــگاهی از جمله معماری بعد از اتمام تحصیل به علت عدم 
مهارت کافی، آمادگــی الزم را  برای ورود به بازار کار ندارند و 
امیدواریم در آینده دانشــگاه های ما عالوه بر مبحث آموزش، 

کسب مهارت های شغلی را نیز بیشتر مورد توجه قرار دهند.

پیوند علم و عمل در کارگاه های نما
وحدت رویه کمیته های 

نما تعیین کننده است
طراحی مدرن با استفاده 

از مصالح بومی

دبیر کمیته نمای منطقه 5  فریدون حیدری شهردار منطقه 5 تهران در گفت وگو با »صما« عنوان کرد:
 شهرداری تهران در گفت وگو با »صما«:

معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
منطقه 5 در گفت وگو با »صما« تاکید کرد:
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ســاختمان هایی احداث کرده رو به فراموشــی است. همچنان 
که برای برخی از مرمت ها باید مدت ها دنبال اســتاد کارهایی 

بگردیم که این دانش را حفظ کرده اند. 
 منطقه 12 نسخه خاص خودش را دارد

در ادامه این مراســم مهــدی صالحی، مدیــر کل معماری و 
ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران اظهار 
داشت: زمانی که برای اولین بار کمیته ای نما پایه گذاری شدند 
کســی امیدوار نبود که پیشرفت ها به این مرحله برسد اما امروز 
آن نهال تبدیل به یک درخت جوان شــده است. وی افزود: در 
ســال 97 با مصوبه شورای شهر کمیته های نما پشتوانه قانونی 
پیدا کردند و به همیــن جهت پایداری و ماندگاری کمیته های 

نما افزایش یافت. 
صالحی گفت: منطقه 12 شرایط خاص خود را دارد و نمی توان 
نســخه ای که برای منطقه دو می پیچیم، برای منطقه 12 هم 
تجویز کنیم. مدیر کل معماری و ســاختمان معاونت معماری و 
شهرسازی شــهرداری تهران اضافه کرد: بر خالف بسیاری از 
مناطق شــهر تهران ســاکنان منطقه 12 محله شان را دوست 
دارند و جالب اینکه نماهایشــان را شسته و بازپیرایی می کنند. 
وی بــا بیان اینکه در کارگاه های مناطق 22 گانه کار مطالعاتی 
انجام می شود، خاطر نشان کرد: اینکه سازندگان علیرغم هزینه 

ها سراغ معماری با هویت می روند، قابل تقدیر است. 
 منطقه 12 سه برابر مناطق دیگر قدمت دارد

عالیی، اســتاد دانشگاه شــهید بهشــتی و عضو کمیته علمی 
کمپین»نما، هویت شــهر ما« نیز ضمن بیان اینکه این منطقه 
16 هزار هکتار وســعت دارد و 80 هــزار خانواده در آن زندگی 
می کنند، گفت: در دوران صفویه که شــاه طهماسب حصاری 
به دور تهران می کشــد، منطقــه 12 کنونی در این حصار قرار 
مــی گیرد. حصار ناصری هم در دوره قاجار باز هم منطقه 12 را 

کارگاه و نمایشــگاه منطقه 12 شــهرداری تهران در راســتای 
کمپین »نما، هویت شــهر ما« با حضور جمعی از مســئوالن، 
معماران و سازندگان برگزار شد. به گزارش »صما« علی محمد 
ســعادتی، شــهردار منطقه 12 درآئین افتتاح این مراسم اظهار 
داشت: خوشــبختانه امروز به پشــتوانه قانون موضوع نماهای 

شهری تبدیل به یک جریان شده است.  
وی با بیان اینکه شهرسازی حرفه پرحوصله های امیدوار است، 
گفــت: برخی عنوان مــی کنند که دقت نظر و حساســیت در 
خصوص یک ساختمان تاثیر چندانی در شهر ندارد اما بی شک 
تاثیرات همین تک پالک ها در آینده شــهر مشهود خواهد بود 
و پالک های دیگر را با خود همراه می کند. ســعادتی ادامه داد: 
منطقه 12 به عنوان ویترین فرهنگ، هنر آداب و کیفیت شــهر 
قلب تاریخی تهران اســت به گونه ای که شهر تهران با سیما و 

منظر شهری این منطقه قضاوت می شود. 
شــهردار منطقه 12 با بیان اینکه ما ضمن حفظ میراث گذشته 
وظیفه ارتقای آن را برای آیندگان بر عهده داریم. خاطر نشــان 
کرد: امروز مسائل کیفی بیش از پیش جلوه می کند و قطعا نتایج 

آن را در بلند مدت و میان مدت خواهیم دید. 
وی ادامه داد: اینکه گفته می شود شهر را شهرسازان می سازند، 
درســت نیست. قطعا شهر توسط مردم ســاخته می شود و اگر 
مردم با ما همراه نباشــند، تمام زحمــات و حمایت های قانونی 
راه به جایی نمی برد. بنابراین شــهر را نمی توان با بخش نامه 

وضوابط از باال به پایین ساخت. 
ســعادتی افزود: در کوچه و محله های منطقه 12 سرمشــق و 
الگوهایی نهفته اســت و این به منزله حضور در یک دانشــگاه 
بزرگ اســت. شهردار منطقه 12 با اشــاره به اینکه بسیاری از 
ســاختمان های منطقه 12 تا 200 ســال قدمــت دارند، گفت: 
متاســفانه امروزه این دانش بومی که با کم ترین امکانات چنین 

شهر را نمی توان با بخشنامه ساخت/هاشمی رفسنجانی و گلپایگانی به کمپین نما پیوستند
گزارش »صما« از کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 12 شهرداری تهران:

در بر می گیرد و این نشــان از قدمت و دیرینه منطقه دارد. وی 
افزود: منطقه 12 به طور میانگین 150 سال قدمت دارد در حالی 
که ســایر مناطق تهران 50 سال قدمت دارند. عالیی گفت: در 
بررسی های منطقه 12 باید حساب مناطقی مانند بازار، امامزاده 
یحیی، ســنگل، پاچنار و برخی مناطق دیگر را از مناطق حاشیه 
ای شــامل دروازه شمیران، بهارستان، قیام و ... از نظر معماری 

جدا کرد.
 نما و پالن با هم طراحی شوند

در ادامه این برنامــه فرجامی، عضو کمیته نمای منطقه 12 نیز 
با حضور در این مراســم اظهار داشــت: در گذشته و زمانی که 
کمیته های نما حضور نداشتند، نقشه های نما بی خاصیت ترین 
نقشــه های مربوط به ســاختمان بــود. در واقع بعــد از اینکه 
ســاختمان ساخته می شد به فکر نمای ســاختمان می افتادند. 
وی افزود: زمانی که در گذشته می گفتیم که به نما توجه کنید، 
در جواب می گفتند این خواســته شــما در قانون نیامده است و 
امروز خوشــبختانه در خصوص نما قانــون وجود دارد. فرجامی 
در پایان بــا بین اینکه کمیته های نما معــدود بخش هایی از 
شــهرداری اســت که موضوعات کیفی مطرح می شوند، اظهار 
داشت: خواهش من از تمام طراحان این است که طراحی نما و 

پالن را با همدیگر و در یک زمان اجرا کنند. 
 تقدیر از طراحان و سازندگان و اعطای گواهی

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

گواهی شرکت در کارگاه تخصصی نما اهدا شد.
 برگزاری کارگاه های تخصصی

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.

 پیوستن رییس شورای شهر و معاون شهردار به کمپین نما
از نکات جالب توجه برنامه نما پیوســتن محسن هاشمی، رییس 
شــورای شــهر تهران و عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و 
شهرسازی شهرداری تهران به کمپین » نما، هویت شهر ما« بود. 

 بازدید از نمایشگاه نما
همچنین علی محمد سعادتی، شهردار منطقه 12 از غرفه شرکت 
های حاضر در نمایشــگاه نما بازدید کرد و از نزدیک در جریان 

نحوه فعالیت ها و مشکالت آنها قرار گرفت.


