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کمپین »نما؛ هویت شهر ما«

ضرورت وحدت رویه کمیته نمای مناطق
پیروز حناچی، شهردار تهران

در بین کشورهای اسالمی، کشــوری مثل ایران نداریم که 
در زمینه معماری غنی باشــند و در بسیاری از کنفرانس های 
بین المللی این موضوع را به زبان می آورند و این مزیت ماست. 

اما اگر منصفانه قضاوت کنیم نتوانسته ایم آنچه را داشته ایم، 
به زندگی امروز برسانیم و برخالف برخی کشورهای دنیا که 
در این زمنیه موفق بوده اند، ما در دوره معاصر بیشتر به دنبال 

تخریب و بازســازی بوده ایم تا بهسازی آنچه از گذشتگان 
به ما رســیده است. درحالی که بســیاری از کشورهای دنیا 
به شکل نسبی یا به شــکل قابل قبولی در این زمینه موفق 

بوده اندمتاسفانه امروز می بینیم که در اکثر شهرها خانه هایی 
که ساخته می شوند نماهایی شبیه به هم دارند و سوال این 

است که چه اتفاقی افتاده تا به چنین نقطه ای رسیده ایم؟

ارجاع به ماده 100 در صورت عدم 
تمکین از مصوبات کمیته نما 

طرح نما باید
 همزمان با تایید نقشه مصوب شود

عبدالرضا گلپایگانی،
 معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران

شهردار منطقه 9 
در گفت وگو با »صما« عنوان کرد:
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کمپین »نما، هویت شهر ما« برای 
فرهنگ سازی راه اندازی شد

 مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ساختمان 
معاونت  معماری و شهرسازی شهرداری تهران 
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پژوهشی در پایان کارگاه های تخصصی مناطق 22 گانه از مهم 
ترین برنامه هایی است که اجرایی خواهد شد.

صالحی گفت: باید تحقیقات و پژوهش هایی برای شناخت بهتر 
ســلیقه مردم انجام شود تا بتوانیم با کمترین تنش این سلیقه را 

اصالح کنیم.
 کمپین نما نتیجه گرا باشد

به گزارش »صما« رسول کشــت پور، شهردار منطقه دو نیز با 
بیان اینکه امیدواریم ماحصل جلســات و کارگاه های تخصصی 
نما در مناطق 22 گانه شهرداری تهران تبدیل به مجموعه ای از 
باید و نباید های قانونی شود، گفت: امروزه سرمایه گذاری بسیار 
زیادی در صنعت ساختمان و مسکن انجام می شود به گونه ای 
که ساالنه یک میلیون متر مربع توسط شهرداری تهران پروانه 
صادر می شود.وی با بیان اینکه ساختمان یک ثروت ملی است 
و می تواند تمدن ساز باشد، اظهار داشت: قطعا آیندگان عملکرد 
ما در بخش ســاختمان بویژه معماری و نما را مورد قضاوت قرار 
می دهند.کشــت پور با بیان اینکه الزم است کارگروهی برای 
جمع بندی و پیگیری خروجی کارگاه های مناطق تشکیل شود، 
افــزود: در کنار تدوین باید و نباید ها باید، اقدامات تشــویقی را 

برای سازندگان و طراحان در دستور کار قرار دهیم.
شهردار منطقه ضمن اشــاره به اینکه آشفتگی زیادی در نمای 
ســاختمان ها شاهدیم، تصریح کرد: متاســفانه زشتی ها برای 
ما تبدیل به عادت شده اســت؛ در حالی که چنانچه یک نفر از 
کشــورهای توسعه یافته در تهران قدم بزند، نسبت به این همه 
آشــفتگی اظهار تعجب می کند. وی با بیــان اینکه امیدواریم 
کمپین »نما، هویت شــهر ما« نتیجه گرا باشد، ادامه داد: قطعا 

شانزدهم مرداد ماه جاری نخستین کارگاه و نمایشگاه تخصصی 
نما در منطقه دو شهرداری تهراندر راستای رسالت کمپین »نما، 
هویت شــهر ما« با حضورجمعی از معماران، ســازندگان، تولید 
کنندگان با همکاری معاونت معماری و شهرســازی شهرداری 

تهران و مجتمع رسانه ای ساختمان »صما« برگزار شد. 
به گزارش »صما«، مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ساختمان 
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران با حضور در آیین 
افتتاحیه کارگاه تخصصی نما اظهار داشــت: کمیته های نما در 
گذشته هم بر اساس بخش نامه شهرداری فعالیت می کردند اما 
با ابالغ مصوبه شــورای شهر در پایان سال 97 فعالیت آنان نبه 

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 اســت. کمپین نما در این مســیر راه اندازی شده 
اســت.صالحی با بیان اینکه امروز یک شهرساز شهردار تهران 
اســت و این فرصتی برای همه ماســت، گفت: باید سعی کنیم 
در جلسات آینده شاهد حضور مالکان در کارگاه های نما باشیم.
مدیر کل معماری و ســاختمان معاونت معماری و شهرســازی 
شــهرداری تهران افزود: در کارگاه هــای تخصصی باید چهار 

دسته کار انجام دهیم. 
آمــوزش قوانین و مقررات نما، مصالح اســتاندارد و روش های 
نوین نما- برگزاری نمایشــگاه برای ترویــج مصالح و نماهای 
برتر- تشویق و ترغیب سازندگان و طراحان و نهایتا تدوین کار 

  تدوین باید و نباید های نما در کارگاه های تخصصی
در اولین کارگاه و نمایشگاه کمپین نما مطرح شد:

اغتشاش بصری نما یک شبه اتفاق نیفتاده و محصول سال های 
متمادی است و اصالح آن هم نیازمند صرف زمان است.

 ضرورت توجه به نماهای همجوار در طراحی
علی عالیی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کمیته 
علمی کمپین »نما، هویت شــهر ما« نیز ضمن ارائه پاورپوینت 
اظهار داشت: باید از شهرداری تهران به خاطر حمایت از کمپین 
نما و توجه به کیفیت تشکر کنیم. قطعا اولین کسانی که از این 

کمپین سود خواهند برد، معماران هستند.
وی بــا بیان اینکه ناهنجاری نمــا در همه مناطق تهران وجود 
دارد، افــزود: عضو کمیته علمی کمپین »نما، هویت شــهر ما« 
با بیان اینکه ســاخت و ســاز در منطقه دو 50 تا 60 سال پیش 
آغاز شــده است، گفت: امروز در بسیاری از نماها شاهد استفاده 
از طرح های شــلوغ و پرطمطراق هســتیم که باعث اغتشاش 

بصری می شود.
عالیی با اشــاره به اینکه باید نماهای همجوار در طراحی ها مد 
نظر قرار گیرد، خاطر نشان کرد: متاسفانه در کمتر پروژه ای این 
مهم از طرف ســازنده ها و معماران در سال های گذشته مورد 

مداقه قرار گرفته است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه شهید بهشــتی در ادامه به مساله 
تابلوهای سردر مغازه ها اشاره کرد و افزود: بسیاری از مغازه ها 
تابلوهایی با ابعاد و رنگ های غیر متناســب با نمای ساختمان 

نصب می کنند که این امر بر آشفتگی بصری می افزاید.
وی با انتقاد از تغییرات پی در پی ضوابط ساخت و ساز گفت: در 
حالی که ضوابط ســاخت و ساز در کشورهای توسعه یافته دهه 
ها مالک عمل سازندگان و طراحان است اما در تهران شاهدیم 

که تقریبا هر 5 ســال یک بار ضوابط تغییر می کند و این مساله 
موجب سردرگمی طراحان شده است.

عضو کمیته علمی کمپین »نما، هویت شــهر ما« اظهار داشت: 
در بســیاری موارد نماهای زیبایی را شاهدیم که با کنار هم قرار 

گرفتن، نمای شلوغ و نازیبایی پدید آورده اند.
وی با اشــاره به اینکه باید در اجرای نماها، مســاله زلزله مورد 
توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: نباید نما را دو بعدی تصور کنیم. 
نما سه بعدی اســت، چرا که نمای جانبی ساختمان را هم باید 

در نظر گرفت.
وی در پایان با ارائه یک پیشــنهاد برای زیبایی نمای ساختمان 
ها پرداخت و تاکید کرد: با درختکاری منظم می توان بســیاری 

از نماهای زشت را از دید شهروندان پنهان کرد.
 تقدیر از طراحان و سازندگان

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.
همچنین مهدی صالحی، مدیر کل معماری و ساختمان معاونت 
معماری و شهرســازی شــهرداری تهران و رسول کشت پور، 
شــهردار منطقه دو از غرفه شرکت های حاضر در نمایشگاه نما 
بازدید کردند و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت ها و مشکالت 
آنها قرار گرفتند.الزم به ذکر است ویژه نامه کارگاه تخصصی نما 
ویژه منطقه دو منتشر و در اختیار شرکت کنندگان و غرفه داران 
قرار گرفت. از نکات جالب توجه اســتقبال معماران و سازندگان 
از کمپین »نما، هویت شــهر ما« بود؛ به گونه ای که بسیاری از 

آنها به این کمپین پیوستند.

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

ارجاع به ماده 100 در 
صورت عدم تمکین از مصوبات کمیته نما 

کمپین »نما، هویت شهر ما« ضرورت وحدت رویه کمیته نمای مناطق
برای فرهنگ سازی راه اندازی شد

 در دوره معاصر بیشتر به دنبال تخریب و بازسازی بوده ایم

 به معماران تراز اول، فرصت ایجاد خالقیت بدهیم

 نباید کمیته های نما تبدیل به راهرویی برای دور زدن قانون شوند

 معماری می تواند در جذب گردشگر نقش مهمی ایفا کند 

 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

 موضوعات تنبیهی برای ارتقای کیفیت نماهای شهر کفایت نمی کند

 باید فرهنگ سازی در دستور کار قرار بگیرد

 شهردار بودن آقای حناچی  فرصتی برای همه معماران است

 امیدوارم شاهد حضور مالکان در کارگاه های نما باشیم

 تشویق سازندگان و طراحان بسیار حائز اهمیت است

 انجام تحقیقات و پژوهش برای شناخت بهتر سلیقه مردم 

 در 50 سال گذشته توفیق چندانی در بخش معماری  نداشته ایم

 متخصصان در بیش از 90 درصد ساخت و سازها اعمال نظر نمی کنند

 حدود 60 نفر از جامعه تخصصی معماری در کمیته های نما حضور دارند

 حلقه های زنجیره  انسانی ساختمان ارتباط درستی با هم ندارند 

 هوشمند سازی در دستور کار کمیته های نما قرار بگیرد 

 کمیته های نما را برای جلوگیری از امضاهای طالیی تشکیل دادیم
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این روزها یکی از مهم ترین مســائلی که نظر معماران، جامعه 
شناســان و عموم مردم را به خود جلــب کرده، فقدان هویت و 
نابسامانی در سیمای شهر است، سیمایی که بیشتر ناشی از تقلید 
کورکورانه از سبک های معماری است. درواقع شاهد هستیم که 
نمای ســاختمان های پایتخت هر روز آشــفته تر شده و منظر 
شهرها با هویت و ریشه های معماری ایران فاصله دارد. با توجه 
به این امر و حساســیت موضوع هویت شــهر اعضای شورای 
شــهر کلیات الیحه »طراحی، پایش و نمای شــهر تهران« را 
تصویب کردند و مقرر شــد کمیته های نما در مناطق 22 گانه 
تهران ضوابط و مقررات نمای ساختمان را معین کنند. در رابطه 
بــا عملکرد ایــن کمیته ها و چالش های پیش رو ســراغ علی 
مفاخریان، شــهردار منطقه 9 رفته ایم و گفتگویی با وی ترتیب 

داده ایم که در زیر آمده است.
 عملکرد کمیته های نما را چگونه می بینید؟ 

بعد از گذشــت چند ســال از آغاز به کار کمیته ها در یک نگاه 
کلی نتیجه مطلوب است، از طرفی ساخت نماهای ناهنجار و بی 
منطقــی که صرفا با هدف تفاوت با همجواری ها و به اصطالح 
خاص شــدن ایجاد میشد، متوقف شده و از طرف دیگر نماهای 
رومی و کالســیک  که علیرغم کیفیت زیبا شناختی با الگوهای 
معماری بومی و معاصر ما ســازگار نیستند، کمتر مجوز ساخت 
می گیرند در کل مــی توان کارکرد کمیته نما را به عنوان یک 
عامل بازدارنده فنی و کیفی تا حدی مطلوب دانست گر چه هنور 

نیاز به ارتقا و انسجام  کیفی دارد.
 چه چالش هایی در حال حاضر سر راه کمیته ها وجود دارد؟ 
کمیتــه نما به لحاظ درگیر بودن مســتقیم با کیفیت و طراحی 
همواره نیاز بــه پایش، بازنگری و ارتقا دارد. یکی از موضوعات 
توجه به ارتقای کیفی و محتوایی مخصوصا در بخش راهنمای 
طراحــی نماســت. موضوع دیگــر توجه به مســائل اقتصادی 
ســازندگان و تعریــف راهکارهایی جهت کاهــش هزینه های 

ساخت نما با اســتفاده از تکنیک های جدید و طراحانه است تا 
ضمانت اجرایی طرح های مصوب را در پی داشــته باشد. اما به 
طور کلی معتقدم مشکل اصلی کمیته نما عدم همزمانی طراحی 
نما و پالن اســت. طرح نما باید همزمان با تایید نقشه مصوب 
شــود تا امکان تغییر، اصالح و ویرایش رفت و برگشــتی میان 

پالن و نما ایجاد شود.
 چقدر موضوع ضمانت اجرایی تصمیمات کمیته ها را ضروری 

می دانید؟ 
کمیته های نما با پشــتوانه 5 ساله شــروع کار خود بسیاری از 
چالش های قبلی را پشت سرگذاشته اند و با ابالغ مصوبه پایش، 
طراحی و اجرای نماهای ســاختمانی در بهمن ماه ســال 97 از 
سوی شواری اســالمی شــهر تهران جایگاه قانونی خود را در 
شــهرداری تهران تثبیت کرده اند. لذا وقت آن رسیده است که 
بحث اجرای تصمیمات کمیته نما با جدیت بیشتر پیگیری گردد. 
چرا که بررســی و تایید نما در کمیته توســط کارشناسان خبره 
متشــکل از اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و مدیریت ارشد 
شهرســازی منطقه با نظارت عضو ناظر شــورای اسالمی شهر 
تهران و با در نظر گرفتتن موارد متعدد همچون بافت شهرسازی 
منطقه، سیاست های کالن منطقه در جهت بهبود سیما و منظر 
شــهری انجام می گیرد و در صورت تخلــف مالکین از اجرای 
طرح مصوب باعث بی اثر شــدن این سیاس تها می گردد. لذا 
ضرورت دارد بحث اجرا شــدن طرح مصوب از سوی منطقه با 
جدیــت پیگیری گردد. ضمانت اجرایــی مصوبات کمیته نما به 
شرط فنی و منطقی بودن تنها راه دستیابی به کیفیت مطلوب در 
سیمای شهری اســت. معتقدم وضع جریمه و امثال آن به هیچ 
وجه نمی تواند ضمانت اجرایی ایجاد کند. سازنده باید بداند که 
گریزی از انجام صد در صدی نما ندارد وگرنه تجربه نشان داده 
جرایم ساختمانی فقط باعث باالتر رفتن قیمت تمام شده ملک 

و در نتیجه قیمت باالی فروش خواهد شد.

دبیر کمیته نمــای منطقه 9 
در  گفت:  تهران  شــهرداری 
کمیته های نمــا بر »نباید« 
ها تاکید می شود اما در مورد 
اینکه چه کاری »باید« انجام 
شــود، اقدام چندانی صورت 
نگرفته اســت. قطعــا اینکه 
ما از طرح هــا ایراد بگیریم، 
ارائه  اما  کار سختی نیســت 
راهکارهــای اصالحی از مهمترین کارهاو وظایفی اســت که 
کمیته هــای  نما  با توجه به ضوابط و الگو های  متناســب با 

معماری ایرانی - اسالمی  باید مورد توجه قرار دهند.
حســن عبدی در گفت و گو با خبرنگار »صما« ضمن اشاره به 
این مطلب که کمیته های نما تا رســیدن به نقطه مطلوب راه 
طوالنی در پیش دارند، افزود: حرکت صرف در چارچوب نباید 
ها و عدم ارائه راهکار اجرایی به طراح های ســاختمان باعث 
می شود تا طراحان ســراغ طرح هایی بروند که قبال از طرف 
کمیته ها تایید شده اند تا با کپی از آنها، بتوانند تایید کمیته ها 
را بگیرد. این اتفاق باعث می شــود که عنصر خالقیت به طور 

کامل در طرح ها از بین برود.
وی ادامه داد: موضوع نما دچار مشــکالت متفاوتی در مناطق 

شمالی و جنوبی تهران است. 
در مناطق شــمالی تهران مردم دنبال نماهای خاص و عمدتا 
رومی و کالســیک هســتند و در مناطق جنوبی هم به دلیل 
مسائل مالی چندان به موضوع نما اهمیت نمی دهند و همین 
موضوع باعث شــده اســت که در کالن شــهر تهران شاهد 

تفاوت های عمده ای در نمای ساختمان ها باشیم.
وی بــا بیان اینکه عملکرد کمیته هــای مناطق تفاوت هایی 
با یکدیگر دارند اظهار داشــت اداره کل معماری ساختمان با 
برگزاری کارگاههای مشــترک بین اعضــا کمیته مناطق می 
تواند این تفاوت عملکردی را کاهش داده و به یک زبان تایید 

مشترک بین مناطق نزدیک شود . 
عبدی اظهار داشــت: در گذشته عنوان می شد که ابتدای راه 
هســتیم و نباید قهری برخورد کنیم اما با توجه به اینکه چند 
ســال از فعالیت این کمیته ها می گذرد و مالک عمل آنها از 
بخش نامه تبدیل به قانون شــده است، باید اصالحات سریع 

تر اعمال شود . 
پیش شرط این اصالحات قبول مشکالت و ضعف های موجود 

در کمیته هاست. 
وی در مورد کمپین نما گفــت: راه اندازی کمپین نما، باید به 
سمت فرهنگ ســازی بین مردم برود تا مطالبه طرح خوب و 
زیبا از طراح به عنوان یک فرهنگ در بین ســازندگان و مردم 

نهادینه گردد .

معاون معماری وشهرســازی 
منطقه 9 بــا بیان اینکه نباید 
توقــع داشــته باشــیم برای 
محله آبشــار در منطقه 12 و 
زعفرانیه نمای یکسان تعریف 
شود، گفت: در عین حال باید 
به وحدت رویه ای برسیم که 
اگر اعضای کمیته های نما از 
منطقه ای بــه مناطق دیگر 

رفتند، نحوه برخورد با نمای ساختمان ها تغییر نکند. 
پیش شرط رســیدن به وحدت نظر این است که اساتید محترم 

کمیته های نما درک درستی از ضوابط داشته باشند.
فرهاد کرمی در پاســخ به خبرنگار »صما« که آیا وحدت رویه 
مناطق و تدوین ضوابط نما به صورت منطقه ای با هم سازگاری 
دارند، اظهار داشت: وحدت رویه به معنای حاکمیت اصول کلی 
در تمامی مناطق اســت و جزییات باید بر اساس ضوابط منطقه 
ای انجام شــود. وی ادامه داد: همیــن که امروز به موضوع نما 
فکر می کنیم و تبدیل به مساله ما شده است، یعنی اقداماتی در 
این خصوص انجام شــده و قابل مقایسه با زمانی نیست که نما 
صرفــا همخوانی جای در و پنجــره در پالن ها بود. اما واقعیت 
این اســت که تا رســیدن به نقطه مطلوب راه طوالنی در پیش 
داریم.  معاون معماری و شهرسازی منطقه 9 ضمن اشاره به این 
مطلــب که یکی از مهم ترین موضوعات در بخش نما، ضمانت 
اجرایی مصوبات کمیته های نماســت، افزود: آقای گلپایگانی، 
معاون معماری و شهرســازی شهرداری تهران از جمله مدیرانی 
هستند که خودشــان پیگیر موضوعات می شــوند و با جدیت 
پیگیر ارجاع پرونده سازندگانی هســتند که از رای کمیته های 
نما تمکیــن نمی کنند. وی با بیان اینکــه منفعت نمای خوب 
نصیب همه شــهروندان خواهد شد، اظهار داشت: قرار نیست در 
کمیته های نما جای مردم و طراحان فکر کنیم. بلکه وظیفه این 
کمیته ها ارائه خط مشــی ها بر اساس رویکرد معماری ایرانی 
- اسالمی است. کرمی با اشــاره به اینکه خوشبختانه برخی از 
کالنشــهر ها امروز به دنبال پیاده کردن طرح تشــکیل کمیته 
های نمای شــهرداری تهران هستند، ادامه داد: باید نمونه های 
عملی کشــورهای موفق را بررسی کرده و با بومی سازی مورد 
استفاده قرار دهیم. مســئول صدور پروانه منطقه دو شهرداری 

تهران خاطر نشان کرد: ما دو نوع سازنده داریم. 
بخشی از آنها سرمایه گذار بوده و برای فروش بهتر، هر نمایی را 
که بازار می خواهد اجرا می کند. گروه دوم سازنده هایی هستند 
که دغدغه هویت و معماری دارند و حتی ســاختمان هایشان را 
هم طراحی می کنند. قطعا با حضور مردم و سازندگان متخصص 
در جلسات می توانیم اطالعات مفیدی را به آنها ارائه کنیم و از 

طرفی سلیقه مردم را بسنجیم.

بهمــن ماه 97 بــود که ایده 
شــکل گیری کمپیــن »نما، 
هویت شــهر ما« در همایش 
نما با حضور پیــروز حناچی، 
شهردار تهران استارت خورد و 
در ادامه بسیاری از مسئوالن 
شهری  مسائل  کارشناسان  و 
به این کمپین پیوســتند. این 
تهران  شــهرداری  استقبال، 
و مجتمــع رســانه ای  راه و 
ســاختمان )صما( را بر آن داشت تا با همکاری نزدیک وارد فاز 
عملیاتی اهداف این کمپین شوند. بنابراین برگزاری کارگاه ها و 
نمایشــگاه های تخصصی نما در مناطق 22 گانه در دستور کار 

قرار گرفت. 
شانزدهم مرداد ماه جاری نخستین کارگاه و نمایشگاه تخصصی 

نما در منطقه دو شهرداری تهران در راستای رسالت کمپین »نما، 
هویت شــهر ما« با حضورجمعی از معماران، ســازندگان، تولید 
کنندگان با همکاری معاونت معماری و شهرســازی شهرداری 

تهران و مجتمع رسانه ای راه و ساختمان »صما« برگزار شد. 
برخی از مخاطبان ســواالتی درباره کمپیــن نما و کارگاه های 

آموزشی پیش رو مطرح کرده اند. 
ســواالتی از قبیل اینکه مالک برتری نماهای منتخب چه بوده 
است؟ هدف از اجرای این کمپین چیست و در این مدت اجرا چه 
دســتاوردهایی داشته است؟! به همین دلیل در این نوشتار سعی 
می شود به طور خالصه مهم ترین اقدامات و اهداف این کمپین  

برای مخطبان   تبیین  شود.
1- برگزاری نمایشــگاه همزمان با کارگاه تخصصی نما یکی از 
بخش های مهم فعالیت کمپین نما در مناطق به شمار می رود. 
چرا که از این طریق تولید کنندگان مصالح ساختمانی با معماران 

و سازندگان بدون واسطه ارتباط برقرار کردند.

 این ارتباط منجر بــه ارائه اطالعات از طرف تولید کنندگان به 
معماران برای دیتیل های اجرایی می شود و از طرفی سازندگان 

را در جریان تکنولوژی های صنعت ساختمان قرار داد. 
2- بخــش دوم فعالیت کمپین در مناطــق مربوط به برگزاری 
کارگاه های آموزشی است. ارائه مقاالت علمی مبتنی بر شرایط 
امروز معماری ساختمان های به تفکیک هر منطقه توسط اساتید 

باعث می شود تا طراحان به نقاط ضعف کار خود آگاه شوند.
 ضمن اینکه در این کارگاه ها نشســت های هم اندیشــی بین 
کمیته های نمای مناطق و معماران منجر به ارائه نقشه راه آینده 

در بخش طراحی نما می شود. 
عالوه بر این ســازندگانی که در این کارگاه ها حضور می یابند 
با باید و نبایدهای نما آشــنا می شوند و نقطه نظرات شان را به 
اطالع معماران می رســانند؛ بنابراین از این طریق نوعی وحدت 

نظر ایجاد می شود. 
3- بخش ســوم فعالیت کمپین نما در مناطــق به ارائه تصویر 

طرح های برتر هر منطقه مربوط می شــود.  این طرح ها توسط 
اســاتید معماری معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران 

انتخاب شده اند.
 البته الزم به ذکر اســت که بر طبق اظهارات مدیر کل معماری 
و ساختمان این معاونت قرار است نظر عموم مردم هم اخذ شود 

و در مرحله نهایی طرح های برتر انتخاب شوند.
 با این وجود در مرحله ابتدایی طراح ها و ســازندگانی که با نظر 
این معاونت و کمیته های نما انتخاب شــده اند، تقدیر می شوند 
تا محرک تشویق آنها به ارتقای معماری ایرانی - اسالمی شود.
4- یکی از آفت های برگــزاری همایش و کنفرانس ها فقدان 

خروجی و نتیجه الزم آنهاست.
 از ابتدای فعالیت کمپین نما در مناطق شهرداری مقرر شده که 
خروجی جلسات و کارگاه های هر منطقه توسط تیم کارشناسی 
بررسی و تدوین شود تا در انتهای برگزاری برنامه در 22 منطقه 

تهران، تبدیل به مجموعه ای از قوانین در خصوص نما شود. 

یــک طــراح ســاختمان با 
اینکه مشــکل نماهای  بیان 
ســاختمانی کشــور ناشی از 
ساختار  حوزه  دو  مشــکالت 
سلیقه ای  قوانین  و  شــهری 
اســت، گفت: متأســفانه در 
بخش نمــا فاقــد ضوابط و 
قوانین منســجم هســتیم و 

طرح نما باید همزمان با تایید نقشه مصوب شود
حرکت از 

نباید ها به سمت باید ها
ضرورت وحدت

 رویه کمیته نمای مناطق

کمپین نما چه دستاوردی دارد؟!

شهر و نمای بصری آن قابل فروش نیست

دبیر کمیته نمای منطقه 9 شهرداری تهران شهردار منطقه 9 در گفت وگو با »صما« عنوان کرد:
در گفت وگو با »صما« تاکید کرد:

معاون معماری و شهرسازی
 منطقه 9 در گفت وگو با »صما«:

سعید ظریف، مدیرعامل  مجتمع رسانه ای  راه و ساختمان و دبیر کمپین:

یک طراح ساختمان در گفت  وگو با »صما«:

هرکســی بنا بر ســلیقه و ظن خود، نمای ساختمانی را خوب یا 
بد تلقی می کند. 

ایمان تکبیری با بیان این مطلب که عدم قوانین منسجم معضل 
کنونی شــهرهای ما اســت، به »صما« گفت: اعمال سلیقه در 
بخش نما مســاله بسیار مهمی اســت.: در حال حاضر اعضای 
کمیته های نما، طرح های چندماهه یک معمار را در عرض چند 
دقیقه بدون واکاوی اساســی کنــار می گذارند یا از طرف دیگر 
برخی سازنده ها با اعمال فشار سعی در گرفتن مهر تایید دارند. 
 تکبیری گفت: تنها راهکار نجات نماهای ســاختمانی کشــور 
استفاده از متخصصان در ابعاد مختلف طراحی تا تائید است البته 
در چند سال اخیر اقدامات شایسته ای در این خصوص انجام شده 
و ما از دو، سه سال اخیر شــاهد نماهای ساختمانی باارزش در 

سطح شهرها هستیم. 
این طراح با بیان اینکه سطح شهر و نمای بصری آن قابل فروش 

نیست، گفت: اعضای کمیته نما باید به حقوق شهروندی ارزش 
بیشتری بگذارند و این حقوق را به خاطر یک مشت پول نفروشند. 
به گفته تکبیری در حال حاضر نماهای مغشوش، پرطمطراق و 
پرتزیین آشــفتگی ذهنی و بصری بــرای رهگذر ایجاد کرده و 
بیشــتر شــهروندان ایرانی بویژه در کالن شهرها کوچه و محله 

خود را دوست ندارند. 
تکبیری با بیان اینکه نبود ضوابط منسجم در بخش ساخت وساز 
بزرگ ترین آســیب را به پیکره محالت و کوچه ها زده اســت، 
گفــت: در یک کوچه و محله نه تنها مفهوم منظر شــهری زیر 
ســؤال رفته بلکه اغتشاش خط آســمان نیز ذهن شهروندان را 

خسته کرده است. 
این طراح سه شــاخص مهم برای بهبود وضعیت نما را ضوابط 
منسجم ساخت وساز، استفاده از متخصصان و بازگشت به هویت 
ایرانی دانســته و تأکید کرد: این سه شــاخص باید توسط تیم 

متخصص ارزیابی و بعد در سطح محالت اجرایی شود. 
تکبیــری در ادامه افزود: چالش پیــش روی معماران معاصر به 
خصوص معمارانی که تازه کار هســتند، محدود کردن ســلیقه 
کارفرمــا در جهت رســیدن به یک نمای خــوب و یکپارچگی 

هرچند اندک در منظر شهریست. 
وی در نهایت گفت: در همین راستا می توان گفت آنچه معماری 
امروز ایران به آن نیاز دارد، تالش برای دستیابی به یک فضای 
مشــترک و قابل قبول اســت که در آن بتوان به تبادل نظر و 
انتقاد موثر در مورد نماهای شهری پرداخت، تا جایی که بتوانیم 
معیار و محکی اصولی برای ارزش گذاری نمای ساختمان های 
شهرمان به دســت آوریم. واضح تر آنکه وقتی صحبت از یک 
نمای خوب به میان می آوریم، بدانیم منظور چه نمایی اســت؟ 
با پاســخ به این پرسش است که می توانیم یک قدم به انسجام 

منظر شهری نزدیک شویم.
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بنــا می دهد آن را به جایی  تبدیل کند یا به عبارت بهتر برای آن 
جا ایجاد مکانت کند. 

رئیس سابق پژوهشــگاه میراث فرهنگی در نهایت گفت: وقتی 
نما قادر اســت متناسب با شأن مکان تشّخص دهد و تشخیص 
بر ســازد، این قاعده اصلی درباره اش صــدق می کند که آن نما 
مظهر عدل اســت؛ عــدل به معنای وضع هرچیــز در موضع یا 
آنکه هر چیز ســر جای خود قرار بگیرد؛ چراکه چنین نمایی هم 
به مخاطب کمک می کند تا موقعیت خود را بهتر بشناســد و هم 
به شهر کمک می کند تا در روشنایی قرار گیرد و درست شناخته 

شود.

عضــو هیئت امناء انجمن مفاخر معمــاری ایران نوع دوم نمای 
رایج در کشــور را مســخره نمایی دانســت و افزود: این نما را 
می تــوان آن ها با لباس و ماســکی که افــراد در کارناوال ها و 
مجالس بالماسکه می پوشند مقایسه کرد که قرار است به صورت 
مسخره جای کس دیگری باشند تا در مخاطب هیجان و شادی 
بیافرینند. این نما هرچه غریب تر و فانتزی تر باشد، از جذابیت و 

مقبولیت بیشتر برخوردار است

رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به 
اینکه حداقل نمایی نوع دیگر نمای ســاختمان های کشور است 
گفت: آنچه در این نوع نما اجرا می شود بیشتر به روکشی می ماند 
که معایب و زشتی های ساخت وساز را پنهان می کند؛ مانند آنکه 
بازیگر نمایش ماســک را به مثابه نقاب بپوشــد تنها ازآن رو که 
صورت پیرایش نشــده اش پنهان بماند، نه برای آنکه با مخاطب 
ارتباطی روایی برقرار کند. بخش مهمی از نماهای شــهر تهران 
امروز به این ترتیب اســتعضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری 
ایران وانمایی نوع چهارم نمای رواج یافته شــهرها به خصوص 
پایتخت دانســت و تصریح کرد: وانمایی؛ شــمایلی متفاوت از 

واقعیت به نمایش گذارد. با کندوکاو در ماهیت ساخت این قبیل 
نما، »نوکیسگی« و »تازه  به  دوران رسیدگی« در شهر مشخص 
می شود، این قشر پرشمار معمواًل در پی هیاهوی ظاهری هستند 
اما در باطن توخالی بوده و محتوای چندانی برای عرضه ندارند.

وی بابیان اینکه اصیل نمایی نوع پنجم نماهای ســاختمان های 
کشور اســت گفت: این نما اعتبار خود را از آنچه درون هست و 
از بیرون طلبیده می شــود، وام می گیرد؛ یعنی اگر منزلی اســت 

در یک کوچه بن بســت نمایی متین و فروتن دارد و اگر عبارتی 
معظم است در میدان اصلی شهر نمایی موزون و باشکوه. 

در این حالت باید گفت نمای ساختمان به اصل خود وصل است.
بهشتی گفت: خوشبختانه به تازگی، پس از مدت ها حضور بسیار 
کمرنگ این قبیل نماها در ســاختمان های تازه ساز، چندی است 
نمونه های جالب توجهی از آن ها را می توان در گوشه و کنار شهر 

مشاهده کرد. 
وی گفت: نما همواره طوری ترتیب داده شــده که اواًل متناسب 
با شــأن مکان باشد و آن را مراعات کند؛ دوم موقعیت و مقیاس 
آن را برای دیگران قابل تشخیص سازد؛ سوم با تشخصی که به 
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عضو هیئت امنــاء انجمن مفاخر معماری ایــران بابیان اینکه 
در حــال حاضر 5 نــوع نما در جامعــه رواج دارد، گفت: این 5 
نوع شــامل بی نمایی، مســخره نمایی، حداقل نمایــی، وانمایی 
و اصیل نمایی است.ســید محمد بهشــتی گفت: خوشــبختانه 
به تازگی، پس از مدت ها حضور بســیار کمرنگ نماهای اصیل 
در ساختمان های تازه ساز، چندی است نمونه های جالب توجهی 
از آن ها را می توان در گوشــه و کنار شــهر مشاهده کرد.وی با 
بیان اینکه نما آن بخشــی از بناست که معمواًل فارغ از قیدوبند 
کارکردها و محاسبات دست طراح را باز می گذارد تا مقصود خود 
را آشکارتر و راحت تر بیان کند. گفت: معمار به واسطه نما چیزی 

را پنهان می کند درحالی که چیزی دیگر را آشکار می سازد.
بهشــتی با بیان اینکه افول نماهای ساختمان از سال 1340 به 
بعد شروع شد گفت: وقتی ساختمان های همه شهرها را تا قبل 
از دهه 1340 بررسی می کنیم، حتی باوجود تحوالتی که در اثر 
مواجهــه با مدرنیزم پدید آمده بود، شــاهد جریانی هماهنگ و 
هم آوا هســتیم که در عین تکثر و تنوع از نوعی گفتگو و پیروی 

از یک دستور زبان مشترک حکایت می کند.
عضو هیئت امناء انجمن مفاخــر معماری ایران بابیان اینکه در 
حال حاضر 5 نــوع نما در جامعــه رواج دارد، گفت: اولین نوع 
بی نمایی اســت در این نوع نما ســاکن بنا ضرورتی به داشتن 
نما نمی بیند؛ زیرا این ســاکن نه کسی را می بیند و نه احساس 
می کند که دیده می شود. بهشتی گفت: هدف از ساختن بناهای 
بی نما تنها و تنهــا برطرف کردن نیازهای عملکردی مثل پناه 
گرفتــن از باد و باران و تأمین آســایش دمایــی و نور و حریم 

شخصی است؛ آن هم با ارزان ترین مصالح.

تهران در تسخیر حداقل نمایی
 عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران در گفت  وگو با »صما«:


