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کمپین »نما؛ هویت شهر ما«

درباره اختیارات قانونی مان درست تصمیم بگیریم
پیروز حناچی، شهردار تهران

حل مشــکالت ریشه ای تهران کار ســختی است اما غیرممکن 
نیست  اگر در خطوط اصلی اتفاق نظر داشته باشیم و به همدلی 
برسیم. باید این مشکالت را حل کنیم چرا که حل نکردن آن یعنی 

نازل تر شــدن کیفیت شهرها به شکل روزمره. کسانی هم که در 
این شرایط بر شــهر مدیریت کردند زحمت زیادی کشیده اند، 
حتی آن هایی هم که االن می گوییم مثال از ظرفیت های کمیسیون 

ماده پنج زیاد اســتفاده کردند نیت خیر داشتند؛ بدبینانه اش این 
است که عده ای بیشتر منتفع شــدند اما خوشبینانه اش نیز این 
است که خواستند درآمد ایجاد کنند، اما به روش هایی که از نظر 

ما درســت نیست. واقعیت این است که قانون دست آن ها را باز 
گذاشــته بود اما این ماییم که باید دربــاره اختیارات قانونی مان 

درست تصمیم بگیریم.

باید مرز بین آشفتگی و تنوع در 
نماهای شهر مشخص شود

عبدالرضا گلپایگانی،
 معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران:
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حضورمان را به
 صورت کیفی اثبات کنیم

 مهدی صالحی، مدیر کل معماری و شهرسازی 
معاونت  معماری و شهرسازی شهرداری تهران: 
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در کمیته نما به دنبال فهم 
و باور مشترک هستیم

حاجوی، شهردار منطقه هفت 
تهران در گفتگو با »صما«:
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محمــد ســاالری، رییــس 
و  معمــاری  کمیســیون 
شهرســازی شورای اسالمی 
در  گفــت:  تهــران  شــهر 
شــرایطی که نگاه مجموعه 
تصمیــم ســازان و تصمیم 
منافع  به  معطوف  گیرندگان 
شخصی شــده است، کیفی 

ســازی کار بسیار سختی اســت؛ کما اینکه معاونت معماری در 
گذشــته ناهنجاری هایی را باعث شــده است. وی خاطر نشان 
کرد: متاســفانه همین حاال هم شــهردارانی را موفق می دانند 
که درآمد بیشــتری جذب کنند فــارغ از اینکه این درآمد از چه 
جاهایی احصاء می شــود.  متاسفانه معماران ما هم تحت تاثیر 
رویکردهای ســوداگرایانه قرار گرفته اند و در چنین شــرایطی 

حاکم کردن گفتمان هایی مانند امروز بسیار سخت است. 
ساالری با اشــاره به اینکه شــهرداری تهران ساالنه 30 هزار 

میلیارد تومان بودجه برای اداره شــهر تهــران نیاز دارد، گفت: 
در نشســت مدیران شهری نگران درآمد ها بودند چرا که اعتقاد 
داشتند رویکرد کیفی سازی درآمد ها را کاهش داده است و با این 
وضعیت نمی توان شهر را اداره کرد. رییس کمیسیون معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر تهران  افزود: متاسفانه تاکنون 
با توجه به اینکه تمام هزینه ها به راحتی از ناحیه شهرفروشــی 
وصول می شد، اتاق فکری برای درآمد زایی ایجاد نمی کردند. 
امروز شاهد افت جدی منابع درآمدی شهرداری تهران به دلیل 

نگاه کیفی به شــهر هســتیم و ضرورت دارد شهردار تهران که 
خودشان پیشگام تحقق کیفیت در نماهای شهر هستند، ظرفیت 

های مختلف را برای درآمد زایی فعال کنند.
 وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران 68 هزار نیرو دارد، اظهار 
داشت:  برخی از اعضای مدیریت شهری سابق، شورای شهر و 
شهرداری کنونی را بدون دستاورد قلمداد می کنند چون اعتقاد 
دارند باید از مسیرهای انحرافی مانند تغییر کاربری درآمد کسب 
کنیم و مجموعه پروژه های عمرانی و بزرگراهی را ایجاد کنیم.

گرچه صنعت ســاختمان سازی در کشــور در سال های اخیر از 
رشد چشمگیری در ابعاد مختلف کمی و کیفی برخوردار و جلوه 
های بدیع و در عین حال منحصربفردی )مانند برج میالد( را از 
صنعت ساختمان سازی داخلی به تصویرکشیده اما شاید وضعیت 
فعلــی معماری ایرانــی را بتوان مصداق ضــرب المثل معروف 
»کالغ آمــد راه رفتن کبک را یاد بگیــرد، راه رفتن خودش را 
هم از یاد برد« دانســت، چرا که در بسیاری از موارد، طراحی و 
ســاختمان سازی کنونی کشور را نه می توان تابعی از الگوهای 
غربی و شــرقی با ویژگی های یک ساختمان مدرن و پیشرفته 
به شــمار آورد و نه اثری از فرهنگ و هنر ایرانی و اســالمی را 
در آن جســتجو نمود. بدین معنا که امروزه تهران شاهد هجوم 
نوعي معماري وارداتي اســت؛ معماري اي که مي توان آن را در 
نمای شیشــه ای باقي مانده از عصر معماري صنعتي دانست یا 
نماي رومي که مخلوطي از نماهاي تمدن هاي باســتاني از روم 

تا ایران باستان است. 
 معماري بخشي از سبك زندگي

معماري چیزي فراتر از ســاخت و ساز هاي معمول است که در 
شــهر و اطراف محل زندگي خود شــاهد آن هستیم. آنچه که 
بیش از هر چیز معماري را به یک هنر تبدیل مي کند، چگونگي 
اســتفاده از شاهکارهاي هنري و پیاده ســازي طرح ها و کاربرد 
نمادهایي اســت که بتوانند به وضوح گویاي فرهنگ و تفکر و 
تاریخ یک کشور باشند و فردي خارجي که پیشینه و شناختي از 
کشور مربوطه را ندارد با دیدن معماري ویژه آن منطقه، شناختي 
ابتدایــي از بافت فرهنگي و عقیدتي آن پیــدا کند. معماري یا 
بهتــر بگوییم هنر معماري را براســاس فــن و تکنیک هاي به 
کار رفته در ســاخت یا براســاس دوره زماني و حتي براســاس 
منطقه جغرافیایي نیز به سبک هاي مختلف معماري طبقه بندي 
مي کنند. نوعي از تقســیم بندي معماري نیز بر اســاس عقاید و 
فرهنگ و ایدئولوژي هاي مذهبي صورت مي گیرد که »معماري 
اسالمي« حاصل این نوع دسته بندي مي باشد. معماري اسالمي 
متأثر از دین اســالم و کاربرد سمبل هاي اسالمي در ساخت بنا 
مي باشد که در کشورهاي اسالمي چون مصر، عربستان، تونس، 
سوریه، مالزي، ترکیه و همچنین ایران مي توان این نوع معماري 
را دیــد که نمونه بارز آن معمــاري اماکن دیني و مذهبي چون 

مساجد و حرم ها مي باشد.
 دگردیسي در معماري معاصر

تهــران شــهري نســبتًا کوچــک در نزدیکي ري اســت که 
آغامحمدخان قاجار بنا به دالیلي که تاریخ بر سر آن دچار تردید 

اســت، به پایتختي حکومت قاجار برگزیده شــد. با آنکه دولت 
صفوي ابنیه هاي متعددي در تهران ایجاد کرده بود اما رشــد و 
بالندگي شهر کوچک تهران با آغاز عمر دولت قاجار شروع شد.

هنوز هم مي توان نمونه هاي باقي مانده از معماري عصر قاجاري 
را در گوشــه و کنار تهران دید، به خصوص آنکه برخي از ابنیه 
به دلیل اینکه هنوز هم مورد اســتفاده هســتند از گزند بساز و 
بفروش ها در امــان مانده اند. اما بســیاري از خانه هاي قدیمي 
که شواهد تاریخي این کالنشــهر مدرن هستند، در سکوت به 
تیغ تخریب سپرده مي شــوند. معماري قاجاري آخرین نمونه از 
معماري با شــکوه اسالمي - ایرانی اســت که آثار شکوه آن را 
مي توان در آثار تاریخي به جاي مانده از عصر صفوي در اصفهان 
مشاهده کرد. شاهان قاجار تمایل زیادي به تغییر سبک زندگي 
خود به سیاق فرنگي ها داشتند. معماري این عصر نیز آغاز ورود 
المان هاي غربي در معماري اســالمي است. اما مهم ترین موج 
هجوم معماري غربي با روي کار آمدن حکومت پهلوي شــکل 
گرفت. معماري مدرن به سرعت نه تنها کوچه ها و خیابان هاي 
شــهر تهران بلکه همه شــهر هاي بزرگ و کوچک ایران را فرا 
گرفت؛ معماري که مردم با آن بیگانه بودند اما اراده حکومت بر 
تغییر سبک زندگي اسالمي مردم بود که معماري بخش مهمي 

از آن را تشکیل مي داد.
 مردم و پاسداري از معماري ملي

امیر محمد خاني، رئیس دانشــکده معماري دانشــگاه سوره و 
مدیــر مرکز معمــاری حوزه 
دگردیســي  درباره  هنــری 
تهــران  شــهر  معمــاري 
مي گویــد: طــي150- 100 
سال گذشته در حوزه معماري 
خاطرات بسیار تلخي را به یاد 
مي آوریم. تلخي شــربتي که 
از آن ســوي مغرب زمین در 
کام ما شــرقي ها ریخته شده 
اســت. بهتر است براي آینده 
و رسیدن به یک معماري مطلوب علت هاي عقب افتادگي یا در 

واقع بي هویتي معماري امروزمان را ریشه یابي کنیم.
ســؤالي که درباره معماري ایراني - اسالمي مطرح مي شود این 
اســت که چرا طي چندین قرن این ســبک معماري با شــکوه 
در تمامي شــهر هاي کشــورمان مورد اســتفاده بوده اما طي 
حدود یک قرن رو به زوال نهاده اســت. نقش مردم در پایداري 

معماري ایراني- اســالمي کجا اســت؟دکتر خاني معتقد است، 
مردم بزرگ ترین حافظان میراث معماري اسالمي- ایراني طي 

قرن هاي گذشته بودند.
وي مي افزایــد: مردم نقش بســزایي در معماري بزرگ ایراني- 
اســالمي داشــته اند. منظور از مردم، جامعه به طور عام است. 
ظاهراً در معماري همه محالت، کوچه و پس کوچه ها، شــهرها 
و روستاها یک خودآگاهي عمومي وجود داشته است و معماري 

مانند حوزه مذهب فراگیري عمومي داشته. 
همان طور که مردم موظف بودند اطالعات مناسبي در خصوص 
مذهب خود داشــته باشند، در حوزه معماري نیز مردم اطالعات 
باالیي داشته اند. مردم با مشاهده فضاهاي خوبي که در شهرها 
بوده اســت، ناخودآگاه با مفاهیم و شــکل معماري ایراني آشنا 
مي شدند. شهر ها نیز با آن همه بناهاي شکوهمند در نقش یک 

دانشکده عمل مي کرده اند. 
مردم با زندگي در آن فضاهاي شــهري بدون اینکه در جریان 
باشند تحت آموزش معماري قرار مي گرفتند. خود معماري رسانه 

بوده است. 
هر کس مي خواسته براي خود خانه اي بسازد، مي دانسته که خانه 

خوب و مناسب چه خانه اي است.
 دانشجویان منزلت سانتی متر مربع را درک نکرده اند

محمدخانی در بخش دیگری از سخنانش درباره امکان ساختن 
بناهایی با هویت معماری ایرانی و اســالمی در مساحت کوچک 
یادآور می شــود: همه گذشته ما، معماری دست و دلبازی نبوده 
است. در روستاها و شــهرهای کوچک ما با هزینه کم معماری 
زیبایی به چشم می خورد. با این حال مسئله اصلی در این زمینه 

در حوزه آموزش دانشگاهی شکل گرفته است. 
در این شــیوه دانشگاهی به دانشــجویان آموخته می شود که 
فضاهای وسیع طراحی کنند به همین دلیل دانشجوی ما قدر و 
منزلت ســانتی متر مربع را درک نکرده است. اگر از او خواسته 
شود که آپارتمان سی متری طراحی کند، نمی تواند در حالی که  
در معماری امروز دنیا شاهد معماری های زیبا در مساحت های 

بسیار کوچک هستیم.
او افزود: بیش از بیســت درصد ســاختمان های تهران مناسب 
مساحت خودشان طراحی نشــدند و فضاهای غیرمفیدشان می 
توانست به فضایی تبدیل شــود که در معماری ایرانی اسالمی 
به دنبال آن هســتیم. به طور مثال در آپارتمان های امروزی با 
باز شدن در ورودی تا انتهای اتاق خواب و آشپزخانه پدیدار می 
شود که ما به این ساختمان ها بی حیا می گوییم. این مسئله ای 

اســت که می تواند با مسدود شدن دید در قسمت ورودی خانه 
با کمترین هزینه مطابق با هویت معماری اســالمی و ایرانی ما 

شکل بگیرد.
محمدخانی به بخش دیگری از هویت موجود درمعماری گذشته 
ایران از جمله توجه به استفاده از انرژی های طبیعی و جلوگیری 
از هدر رفتن انرژی ها اشــاره کرد و افزود: در معماری گذشــته 
ایران به حفظ انرژی موجود در بنا توجه می شــد و با استفاده از 
مصالح متناسب با هر منطقه سعی می شد از ورود و خروج گرما 
و سرما جلوگیری شود و از نور طبیعی خورشید بیشترین استفاده 
صورت بگیرد، اتفاقی که خالف آن در صد ســال اخیر متأسفانه 
در کشــور ما جا خوش کرده است و سعی می کنیم با استفاده از 
تکنولوژی و انرژی های فسیلی خانه هایمان را گرم وسرد کنیم 

و از انرژی برق بیشتری استفاده را می کنیم.
 مسئولیت معماران یا باالبردن خواسته مردم

ســید علیرضا قهاري، رئیس انجمن مفاخر معماري ایران درباره 
اینکــه چطور معمــاران و 
معماري  در  مردم مي توانند 
کنند،  ایجــاد  تغییر  تهران 
باید  معمــاران  مي گویــد: 
بیش از گذشــته به مطالعه 
درباره معماري گذشته یعني 
معماري ایراني- اســالمي 
بپردازند و با مباني، آموزه ها 
و باورهاي آن آشــنا شوند. 
خارق العــاده اي  کار  ایــن 
نیســت و در دانشــگاه ها نیز مي توان به آن پرداخت. از طرفي 
باید ســطح توقع و خواســته هاي مردم نیز باال برده شود که با 

محدودیت هایي روبه رو است. 
شاید آنها راضي باشــند که در خانه هاي کوچک به سر ببرند یا 
از روي ناچــاري و به دالیل اقتصادي، اجتماعي در خانه هایي با 

این سبک زندگي کنند.
قهاري با اشــاره به محدودیت هایي مانند کمبود زمین در شهر 
تهران و نیاز معماري اسالمي به زمین وسیع، مي گوید: معماران 
ما در حال حاضر مي توانند با طراحي هایي که بر اســاس دانش 
روز و بــر مبناي فرهنگي ایراني باشــد، فضاهایي را خلق کنند 
که مانند گذشــته دلچســب بوده و داراي حس و حال معماري 
ایراني - اسالمي باشــند، با این کار همه محدودیت ها کمرنگ 

خواهند شد.

رویکرد کیفی سازی ، درآمد ها را کاهش داده است

چگونه معماری ایرانی - اسالمی را زنده کنیم 

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

باید مرز بین آشفتگی و تنوع در 
نماهای شهر مشخص شود

در دوره معاصر بیشتر به دنبال 
تخریب و بازسازی بوده ایم

حضورمان را به
 صورت کیفی اثبات کنیم

 به معماران تراز اول فرصت ایجاد خالقیت بدهیم

 معماران ما روی معماری بومی کشورمان کار نکرده اند

 چرا تخت جمشید در معماری امروز ما جایی ندارد؟ 

 باید اقدامات انجام شده در مورد نما آسیب شناسی شود

 در گذشته معماران کم ترین نقش را در طراحی داشتند

 امروز کار به متخصصان سپرده شده است. 

  چنانچه صرفا بوروکراسی را افزایش دهیم دولت مان مستعجل خواهد بود

 معماران باید به طظور مستمر دانش خود را ارتقاء دهند

 معماران خواسته مشتری و معماری با هویت را در کنار هم ببینند 

 معماری نباید صرفا کپی سایر ساختمان ها باشد

 نما یک موجود مستقل شبیه به یک قاب گرافیکی نیست

 نما نشت زندگی به پوسته بیرونی ساختمان است.

محمد ساالری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر تهران
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شــهرهای امروزی به نوع خاصی از زیبایــی نیاز دارند؛ منظر 
شهر باید آرامش بصری و روانی ایجاد کند، تنش های ناشی از 
ازدحام را کم کند، از مالل زندگی پرهیاهوی ماشــینی بکاهد 
و حس تمیزی را القا کند. آخرســر و شاید از همه مهم تر اینکه 
زیبایی شــهر باید بازتابی باشد از هویت آن شهر؛ هویتی که از 
پیشــینه شهر و حال و هوای امروزی آن ناشی می شود. و البته 
از فرهنگ و خلق وخوی ســاکنانش نیز تاثیر مستقیم می گیرد. 
این روزها مناطق 22 گانه شهرداری تهران در راستای کمپین 
»نما، هویت شــهر ما« درگیر موضوع نما های شهری هستند 
و این اتفاق کارشناســان شــهری را امیدوار کرده تا بار دیگر 
شاهد ساختمان های با اصالت در شهر تهران باشیم. در آستانه 
برگزاری کارگاه و نمایشــگاه نما در شــهرداری منطقه هفت 
تهران ســراغ سمیه حاجوی، شــهردار این منطقه رفته ایم و 

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

طی ســالیان گذشــته معماری ایرانی دچار آشفتگی شده که 
برایند آن در منظر شهری و فضایی که زندگی می کنیم، قابل 
مشــاهده است. در ابتدای قرن حاضر با هجوم فرهنگ بیگانه، 
سرزمین تاریخی ایران دچار خلل و نقصان شد بنابراین در آن 
برهه، فرصت و امکان ســاماندهی معماری ایرانی فراهم نشد، 
با توجه به اهمیت ســیما و منظر شهری، مصوبه ای در اسفند 
مــاه 97 ابالغ و مالک عمل قــرار گرفت و با توجه به اهمیت 
و ابــالغ مصوبه کمیتــه نما در این امر مهــم گام هایی موثر 
برداشــته و امید است از اغتشاشــات ایجاد شده کاسته شود و 
تا حدود زیادی با اعمال نظارت هر چه بیشــتر در زمینه های 
افزایش کیفیت ساخت و سازهای شهری، حفظ هویت شهری، 
ساماندهی و نظم بخشــی به نمای شهری و جلوگیری از بی 

نظمی موفق باشیم.
 نقاط ضعف کمیته نما چیست؟ 

یکی از انتقاداتی که به کمیته های نما می شود، تعویق انداختن 
صدور پروانه های ساختمانی است. شهروندان تصور می کنند 
که در کمیته های نما پرونــده های آنها چند هفته ای معطل 
خواهد ماند؛ البته نمی توان این امر را مســتقیما به کمیته نما 

نسبت داد. 
دلیل اصلی آن ضعف در طراحی و نواقص مدارک می باشــد 
که موجب تطویل زمان اســت و دلیل دیگر عدم وحدت رویه 
مناســب در کمیته نماهای مناطق می باشد که تصمیم گیری 

سلیقه ای را پیش می آورد و بایستی برای حل این معضل سند 
نما در یک سلسله مراتب باالتر در قالب بخشنامه و ضابطه ای 
به صورت جزء متناســب با ویژگی هر منطقه تدوین شده و به 
نما به صورت مســئله ای چند بعدی نگریسته شود تا موجبات 

عملیاتی تر شدن این ضوابط فراهم گردد.
 تا چه اندازه نظارت شــورای شهر و شهرداری را بر این کمیته ها 

کافی می دانید؟ 
ما در کمیته نما به دنبال به یک فهم و باور مشــترک هستیم 
و نظــارت بر کمیته های نما به طور کلــی نتیجه مطلوبی در 
برداشته و باعث نظم و انضباط و وحدت رویه کلی کمیته های 

نما خواهد شد.
 ارزیابی شما از ترکیب اعضای کمیته های نما چیست؟

اســتفاده از متخصصــان در کمیته های نما مــورد توجه می 
باشــد، افراد حاضر در کمیتــه نما کادر مجربــی از دو نفر از 
اساتید دانشــگاهی، عضو علمی معمار و عضو علمی شهرساز 
و نماینده جامعه مهندســین ایران، نماینده اداره کل معماری و 
ساختمان و شورای اسالمی شهر تهران جهت نظارت بر انجام 
صحیح فرایند و همچنین دبیر و معاون شهرســازی منطقه می 
باشــند. بنابراین از توانمندی و تجربه بسیار ارزنده چهره های 
دانشگاهی، مسئوالن وتشــکل های باسابقه وحرفه ای برای 

ارتقای کیفیت نما استفاده شده است.
آیا شهرداری می تواند امتیازات تشویقی برای سازندگان جهت 

بهبود و ارتقای معماری و نمای ساختمان ها قائل شود؟ 
اهدای پالک طالیــی برای طرح هایی که در کمیته های نما 
به عنوان طــرح برتر معرفی می گردند و تشــویق طراحان و 
معرفی نمای برتر منطقه برای الگوبرداری ســایرین  از جمله 
اقداماتی اســت که می تواند در دستور کار قرار بگیرد. به طور 
کلی تالش ما براین اســت ذینفعان تصمیمات کمیته نما را در 

فرآیند بهسازی ساختمان باور کنند. 
 یکی از دغدغه های مناطق ارتباط هوشمند کمیته های نما با فرآیند 

صدور پروانه است. نظر شما در این باره چیست؟
اجرای هوشمند نماهای ســاختمان ها عالوه بر زیبایی نمای 
بصری شــهر، هویت محــالت را ارتقاء می دهــد. همچنین 
استفاده از یک روش یکپارچه و اجرای دقیق سیستمی در اجرا 
و تایید نمای ســاختمان های شهری، از سلیقه ای کار کردن 
در حوزه معاونت شهرسازی و معماری جلوگیری خواهد کرد و 

شفاف سازی در فرایند رسیدگی را به دنبال دارد.

معماری همیشــه و در همه 
حال تابع اصــول و ضوابط 
معین و شــناخته شــده ای 
اســت و پیوندی اســتوار و 
فرهنگ،  بــا  ناگسســتنی 
الگوهای رفتاری و ارزشهای 
جامعه داردو به همین دلیل 
است که سبک معماری هر 
دوره، انعکاسی از فرهنگ و 
هنر آن دوره محسوب می شود، همچنانکه تغییرات در معماری 
با تغییراتی که در ســایر عرصه های زندگی به وقوع می پیوندد 
متناسب است و این تغییرات الزمه معماری پو یا و زنده است تا 

بتواند نیازهای جدید انسان را پاسخگو باشد.
متاسفانه در چند دهه اخیر به دلیل رشد سریع جمعیت و ساخت 
و ساز شتابان مسکن به موضوع نماهای شهری توجه نشده است 
و از طرفی غلبه موضوعات مالی بر مسائل کیفی در شهرداری ها 
هم مزید بر علت شد تا سازندگان فارغ از هر گونه ضوابط محدود 
کننده صرفا بر اســاس سلیقه مشتریان ساخت و ساز کنند تا به 
سود بیشتری برسند. نتیجه اینکه امروز نه تنها خبری از هویت و 
معماری ایرانی - اسالمی نیست، بلکه حتی ساختمان های یک 
محله شباهتی به هم ندارند و از هیچ سبک مشخصی هم پیروی 
نمی کنند. با شــکل گیری کمیته های نما در مناطق 22 گانه 
تهران و حمایت های معاونت معماری وشهرســازی شهرداری 
تهران از این کمیته ها تا حدودی هرج و مرج در نمای ساختمان 
ها کاهش یافته و دلسوزان شهر امیدوارند با وحدت رویه شاهد 
تغییرات محسوس باشیم. در آستانه برگزاری کارگاه و نمایشگاه 
نما در شهرداری منطقه هفت تهران سراغ معصومه بیاتی، دبیر 
کمیته نمای این منطقه رفته ایم و گفتگویی با وی ترتیب داده 

ایم که در زیر آمده است.
 کمیته نما منطقه هفت را چگونه ارزیابی می کنید و تا چه اندازه این 

کمیته را در ماموریت های خود موفق می دانید؟
دستور العمل کمیته نمای مناطق 22 گانه با هدف ارتقاء کیفیت 
بصری با تأکید بر شاخص های هویت بخش ایرانی -  اسالمی 
و بهره گیــری از ظرفیت های کارشناســی حرفه ای و علمی 
موجود برای ســاماندهی منظر شهری تدوین شده و در منطقه 
هفت نیز همانند ســایر مناطق در حال اجرا اســت  شهرداری 
منطقه هفت یکی از مناطق  پایلوت در فرآیند اجرایی شدن نما 
می باشــد و خوشبختانه در تعامل خوبی با طراحان و سازندگان 

می باشد.
 تا چه اندازه تصمیمات کمیته نمای منطقه مبنای عمل قرار می گیرد 

و ضمانت اجرایی دارد؟
حضور مداوم معاون شهرســازی و معماری منطقه و همکاری 
نظارت اجرایی نواحی بر ساختمان ها و ملزم نمودن سازندگان به 
نصب بنر طرح مصوب در کمیته نما در محل اجرای ساختمان و 
نظارت ناظر نظام مهندسی می تواند ضمانت اجرای طرح های 

نما باشد.
 به نظر شما تا چه اندازه موضوع وحدت رویه کمیته نمای مناطق حائز 

اهمیت است؟
در حال حاضر ســاماندهي خوبي درخصوص نماي ساختمان ها 
صورت گرفته که در ســطح شهر قابل رویت است و اکنون باید 
شــاهد یک وحدت رویه در مناطق 22گانه باشیم. فقدان وحدت 
رویه بین مناطق 22 گانه شــهرداری تهران باعث شــده ذی 
نفعان اعتمادی به خروجی کمیته های نما نداشــته باشند و لذا 
راهکارهایی اتخاذ می کنند که منافع خودشان را برآورده سازند 

که این امر باعث میشود تا حقوق عمومی شهر از بین برود. 
به نظر من راه حلــی که می توان براي ایجــاد وحدت رویه در 
میان کمیته هاي نما مناطق پیشــنهاد داد دعوت از کارشناسان 
و گروه ها براي برپایي دوره هاي آموزشي و تعیین شاخص ها در 
قالب الگوي هاي جامعه شــهري تهران می باشد. ایجاد وحدت 
رویه تنها با ساماندهي کمیته هاي نما از طریق آموزش و تعیین 

ضوابط امکانپذیر است. 
 استفاده از مصالح سنتی مانند آجر تا چه اندازه می تواند تایید طرح 
توسط کمیته های نما را تضمین کند و اگر بخواهید چند مورد مهم را 

برای تایید طرح ها بیان کنید به چه شاخصه هایی اشاره می کنید؟
با توجه به کاربری ســاختمان ها محدودیــت هایی در مصالح  
اعمال کرده ایم.در رابطه با  مصالحی مانند نماهای آلومینیومی 
که مناســب با اقلیم تهران نباشد، بویژه در بافت های مسکونی 
خیلی سخت گیری می کنیم و اجازه تصویب آنها را نمی دهیم.  
این محدودیت به کاربری ساختمان ها و توجه به هویت معماری 
اســالمی ایرانی ساختمان ها بازمی گردد. باید از به کارگیری هر 
محصولی ولو اینکه بهترین کیفیت را داشته اما با اقلیم و هویت 
ما انطباق نداشــته باشــد، جلوگیری شــود. اگر چه استفاده از 
مصالحی مانند آجر که ســازگار با شــرایط آب و هوایی تهران 
اســت، می تواند در تایید طرح ها موثر باشد اما صرفا آجر نمی 
تواند ضمانت تایید طرح در کمیته نما باشد و هویت ساختمان ها 

و ارزش جداره شهری تعیین کننده است.

تهــران در حــوزه نماهــای 
ندارد.  شــهری مشــکل کم 
این شهر میراث دار چند دهه 
البته  و  بناها  قارچ گونه  رشــد 
بی برنامگی هــا در حفظ حریم 
شهری است؛ شــاعرانه تر که 
اسیر رویش  نگاه کنیم تهران 
و  هندســی آهن و ســیمان 
جریان شــتابان زندگی است. 
بالطبع در این شرایط کالبد شهر کمتر مجالی برای به رخ کشیدن 
زیبایی ها دارد. در چنین شــرایطی پیروز حناچی، شهردار تهران 
ســراغ موضوعات و مسائل کیفی رفته تا به سیطره کمیت پایان 
دهــد. به همین منظور هر هفته کارگاه و نمایشــگاه های نما در 
یکی از مناطق 22 گانه شــهر تهران برگزار می شود. چهارشنبه، 
سوم مهر ماه هم کمپین »نما، هویت شهر ما« مهمان شهرداری 
منطقه هفت خواهد بود. به همین مناســبت سراغ مهرداد خودی، 
معاون معماری و شهرســازی این منطقه رفته ایم و از ایشان در 

مورد وضعیت کمیته نما و اقدامات آتی پرسیده ایم.
 به نظر شما چه تفاوتی بین کمیته های نما قبل از سال 98 و کمیته های 

نمای حاضر وجود دارد؟
کمیته معمــاری مناطق در تاریخ 24 مهــر 93 با ابالغ معاونت 
معماری و شهرسازی شــهرداری تهران فعالیت های الزم راآغاز 
کرد. به دنبال این موضوع ضوابط عام طراحی نما که شامل باید 
ها و نباید ها بود، ابالغ گردید و پس از آن کمیته مناطق به صورت 
مســتقل تشکیل شد. هم اکنون در کمیته ها شاهد اجرایی شدن 
اصول و ضوابط ســلبی و ایجابی هستیم و برای رسیدن به یک 
وحدت رویه و تعامل مناسب بین ذینفعان نما و اعضاء کمیته نما، 
موضوعاتی همچون الزام به ســاماندهی سیمای شهری، اجرای 
مقررات ملی، افزایش کیفیت ساخت و ساز، جلوگیری از تخلفات، 
هویت بخشی نماهای آشفته و نابهنجار و تدوین قوانین مقررات 

منطقه ای ضروری است.
 چه مشوق هایی باید برای سازندگان در نظر گرفته شود تا به سمت 

و سوی استفاده از طرح های ایرانی - اسالمی بروند؟
مواردی از قبیل رتبه بندی طراحان و اضافه شــدن طرح آنها به 
بانک اطالعاتی طرح های برگزیده اداره کل معماری و ساختمان 
از جمله اقدامات منطقه می باشــد. بحث مــا در کمیته نما این 
اســت که بتوانیم نحوه طراحی و اجــرای نماها را کنترل کنیم و 
به هماهنگی نســبی برســیم تا اینکه بخواهیم سبک خاصی در 
معماری داشــته باشیم. در واقع بیشتر دنبال آرامش در بافت شهر 
و نظم و هماهنگی با حداقل اغتشاش هستیم. نمی توان گفت در 
نماهای خود می خواهیم هویت ایرانی داشته باشیم بلکه ایرادهای 
خیلی کلی تری وجود دارد که اول باید آن ها را رفع کنیم تا به این 
هویت سازی برسیم. چون ما در شناخت مفاهیم و طراحی معماری 
بر پایه اصول معماری ایرانی اســالمی ضعــف داریم و اول باید 
ضعف ها را برطرف سازیم بعد بتوانیم درباره این ویژگی صحبت 
کنیم. قطعا  فرهنگسازی و ارتقاء سطح دانش سازندگان، طراحان 
و مالکان حائز اهمیت می باشــد و می توان تشویق به استفاده از 
مصالح باکیفیت بومی با پرداخت هزینه کم همراه با الگوی مناسب 

معماری ایرانی اسالمی را در دستور کار قرار  داد.
 تا چه اندازه شهرداری نواحی با کمیته های نما هماهنگ هستند؟

با توجه به بازدید ناحیه محوری در ســه سطح،  مغایرت کلی در 
نما وجود ندارد و نواحی هماهنگ با کمیته های نما می باشــند و 
اگر مغایرتی را  مشــاهده نمایند  و یا ساختمانی توسط مالکین در 
حال بازپیرایی باشد، از فعالیت ساختمانی  جلوگیری  می گردد و 
مالک یا ســازنده جهت اخذ تائیدیه به شهرسازی منطقه هدایت 

می گردد .
 دانشگاه های ما را در تربیت معماران چگونه می بینید؟

 دانشگاها از حیث علمی بســیار تالش می نمایند. آنچه به نظر 
الزم اســت در اتصال آنها به بازار کار اســتفاده شود جدی شدن 
دوره کارورزی آنها می باشــد که با عناصر تشــکیل دهنده نما و 
مورد اجرایی آشنا می شوند که در زمان اشتغال آنها را بسیار کارا 

می سازد.  
 آیا با مصالح مدرن امروزی می توانیم معماری ایرانی - اسالمی داشته 

باشیم؟
بله. به شــرطی که مصالح مدرن را بتوان بومی ســازی نمود و 

مطابق با هویت شهر و محله مان آنها را به کار گیریم.
 عدم تمکین از کمیته های نما چه سرانجامی برای سازندگان و مالکان 

به همراه دارد؟
عدم تمکین موجب توقف عملیات ساختمان خواهد شد. نکته ای 
که الزم می دانم اشاره کنم این است که در اجرا شاهد آن هستیم 
سازندگان از جداره غیر شفاف )لفاف ساختمانی( استفاده می کنند 
که موجب می گردد پلیس ساختمان بعضا از دقت کافی در کنترل 
غافل می شــوند که در راستای حل این مشکل درصدد  معرفی 
لفافی با جداره شفاف جهت بکارگیری در اجرای نمای ساختمانها 
می باشــیم و چنانچه مالکان و سازندگان از مصوبات کمیته نما 
تمکین نکنند، پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شود.

ایجاد وحدت رویه از طریق در کمیته نما به دنبال فهم و باور مشترک هستیم
آموزش و تعیین ضوابط

دنبال آرامش با حداقل 
اغتشاش هستیم

بیاتی، دبیر کمیته نمای شهرداری منطقه حاجوی، شهردار منطقه هفت تهران در گفتگو با »صما«:
هفت تهران در گفتگو با »صما« تاکید کرد:

خودی، معاون معماری وشهرسازی شهرداری 
منطقه هفت تهران در گفتگو با »صما«:
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حال یادمان باشــد که بافت فرسوده زیادی داریم و زلزله هم خبر 
نمی کند. 

 آشفتگی یا تنوع؛ مساله این است
همچنین عبدالرضــا گلپایگانی، معاونت معماری و شهرســازی 
شــهرداری تهران با حضور در این مراسم اظهار داشت: باید مرز 
بین آشــفتگی و تنوع در نماهای شهر مشــخص شود. یکی از 
اصلی ترین وظایف معماران این است که بتوانند همزمان خواسته 
مشــتری و معماری با هویت را در کنار هــم ببینند چرا که اگر 
صرفا تابع مشــتری باشند، حقوق شهر از بین می رود و اگر صرفا 
تابع بافت شهری و ساختمان های مجاور و مسائل هویتی باشند، 
حقوق مشــتری تضییع می شود.  وی با بیان اینکه معماری نباید 
صرفا کپی سایر ساختمان ها باشد، افزود: نما یک موجود مستقل 
شــبیه به یک قاب گرافیکی نیســت. نما نشت زندگی به پوسته 
بیرونی ســاختمان است. گلپایگانی با بیان اینکه آن چیزی که در 
شهر اتفاق افتاده آشفتگی اســت، نه تنوع گفت: زیبایی، تناسب 
بین فضا و مفهوم زندگی اســت و اینکه صرفا برخی از مصالح را 
روی نما بدون توجه به ریشه های پایدار و صرفا برای سلیقه های 

زودگذر و مد روز اجرا کنیم، اقدامی زودگذر انجام داده ایم.
 معماران باید از تاریخچه مناطق مطلع باشند

در ادامه این مراســم علی عالیی، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
شهید بهشتی و کمیته علمی کمپین »نما، هویت شهر ما« با ارائه 
پاوریونت گفت: مشکل نماهای تهران منطقه بردار نیست و تقریبا 
تمام مناطق مشکالت مشابهی دارند. وی اظهار داشت: منطقه 14 
به خاطر مساجد زیاد و تعداد باالی شهدایی که تقدیم کشور کرده 
است به دارلمومنین معروف است. وی با بیان اینکه معماران برای 
طراحی درســت باید از تاریخچه مناطق مطلع باشند، گفت: باغ 
سلیمانیه به عنوان تنها باغ قاجاری در منطقه 14 واقع شده است 
که قدمت 150 ساله دارد . همچنین منطقه 400 دستگاه به عنوان 
اولین مناطق مسکونی که در تهران طراحی و ساخته شده است، 

کارگاه و نمایشگاه نمای منطقه 14 در راستای کمپین »نما، هویت 
شهر ما« با حضور جمعی از مسئوالن، سازندگان و طراحان برگزار 
شد.  به گزارش »صما« رضا عباسی، شهردار منطقه 14 با حضور 
در این مراســم ضمن اشاره به اینکه باید بررسی کنیم که چرا در 
بخش نماهای شهری به اینجا رسیده ایم، گفت: اعتقاد دارم اگر 
قانون را به خوبی بفهمیم و شهر به دست افراد کاربلد بیفتد، قطعا 
مشکالت به حداقل می رسد.  وی با بیان اینکه می توان از طریق 
عمل به قانون، شهرداری را از تراکم فروشی و درآمد های ناپایدار 
بی نیاز کرد، اظهار داشــت: امروز شاهدیم که شارژ ساختمان به 
مراتب رقم باالتری نســبت به عوارض نوسازی است که توسط 

شهرداری از مالکان دریافت می شود. 
در حالی که چنانچه این عوارض به میزانی که قانون تعیین کرده 
اســت از مردم اخذ شود، بسیاری از مشکالت مالی شهرداری ها 

مرتفع خواهد شد. 
عباسی با بیان اینکه نباید برای تمام ساختمان ها یک نسخه واحد 
بپیچیم، ادامه داد: باید در تمام پروژه ها به خواست مردم به عنوان 
ذی نفعان واقعی توجه کنیم. شــهردار منطقــه 14 تهران افزود: 
از جمله اقداماتی که در شــهرداری منطقه 14 برای درآمد زایی 
پیگیری کردیم، پروژه های مشــارکتی بود که متاسفانه در چند 
دهه اخیر از طرف شهرداری ها مورد بی توجهی قرار گرفته است.
وی در ادامه با انتقاد از برخی زیر مجموعه های شهرداری تهران 
گفت: سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران بالغ بر 20 هزار 
میلیــارد تومان ابنیه در اختیار دارد اما درآمدش برای شــهرداری 
صفر است. ســازمان ورزش هم شرایطی مشابه دارد و این یعنی 

سوء مدیریت. 
عباســی با بیان اینکه نباید کمیته های نما تبدیل به ایســتگاه 
عوارض شــوند، گفت: نباید سازنده ها را معطل کنیم. به نظر من 
می توان پروانه ســاختمان را برای احداث سازه صادر کنیم و در 
مرحله بعدی موضوع نمای آن را مورد بررســی قرار دهیم. به هر 

نباید کمیته های نما تبدیل به ایستگاه عوارض شوند
گزارش »صما« از کارگاه و نمایشگاه نما در شهرداری منطقه 14 تهران:

در این منطقه قرار دارد. عالیی با اشاره به اینکه ما معماران باعث 
و بانی برخی ناهنجاری ها هســتیم، ادامه داد: متاسفانه وضعیت 
آشــفتگی نماهای ساختمان  در شهر تهران به گونه ای است که 

احساس می شود از قصد دنبال وحدت نیستیم.
 البته چنانچه در هیچ زمینه ای شــبیه هم نباشیم نتیجه اش می 
شود اغتشــاش. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: 
برخی از سازندگان برای اینکه طرح تایید شود، عالوه بر استفاده 
از سنگ، از آجر هم استفاده می کنند در حالی که این موضوع بر 
اغتشاش می افزاید. عالیی خاطر نشان کرد: در بسیاری از زلزله 
ها نمای ساختمان  ریزش می کند در حالی که سازه ساختمان از 
ایستایی الزم برخودار است. بنابراین از معمارن می خواهم  که در 
تنها در صورتی که از رعایت الزامات اجرایی توسط سازنده مطمئن 

هستند، نمای سنگ طراحی کنند.
 حضورمان را به صورت کیفی اثبات کنیم

مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ســاختمان  معاونت معماری 
و شهرســازی شهرداری تهران نیز با حضور در این مراسم اظهار 
داشت: زمانی که کمیته های نما وجود نداشت معماران کم ترین 
نقش را در طراحی داشــتند اما امروز کار به متخصصان ســپرده 

شده است. 
وی افزود: چنانچه باعث ارتقای کیفیت نماهای شــهری نشویم 
و صرفــا بوروکراســی اداری را افزایش دهیــم، قطعا دولت مان 
مستعجل خواهد بود. بنابراین باید حضورمان را به صورت کیفی 

اثبات کنیم. 
صالحی خطاب به معماران حاضر در مراسم گفت: نباید معماران 
دو سال پیش باشید بلکه باید با حضور در دوره های دانش افزایی 
و کارگاه هــا دانش خود را به طور مســتمر ارتقاء دهید تا بتوانید 

سازنده ها را جذب کنید. 
 تقدیر از طراحان و سازندگان و اعطای گواهی

در ادامه این مراســم تعدادی از طراحان و ســازندگان منتخب با 

اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد و به شرکت کنندگان گواهی 
شرکت در کارگاه تخصصی نما اهدا شد.

 برگزاری کارگاه های تخصصی
الزم به ذکر است این مراسم میزبان کارگاه های تخصصی با عناوین 
اجرای نمای آجر توسط دکتر حمید جعفریان- کارگاه آموزشی سازه 
های فری فرم توسط مهندس درازگیسو- تشریح راهنما و موازین 

طراحی نما توسط مهندس محمد مهدی عابدی بود.
 پیوستن شهردار منطقه به کمپین نما و بازدید از نمایشگاه 

همچنین رضا عباسی، شهردار منطقه 14 ضمن پیوستن به کمپین 
» نما، هویت شهر ما« از غرفه های حاضر در نمایشگاه نما بازدید 
کــرد و از نزدیک در جریان نحــوه فعالیت ها و چالش های آنان 

قرار گرفت.


