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وقتی آتش بگیرد مثل چوب می ســوزد؛ شاید هم 
شدید تر از چوب. بین 2الیه نازک آلومینیومی آن، 
یک الیه پالســتیک قرار دارد که شعله ور می شود. 
نمای کامپوزیت ممنوع است، ولی همچنان ساخته 
و نصب می شود و هنگام آتش ســوزی شعله  را دور 
تا دور دیوار ها منتقل می کند. ســاختمان های بلند 
زیادی در کالنشهر های ایران نمای کامپوزیتی دارند 
و آماده آتش ســوزی هســتند. نمونه اش بخشی از 
نمای بیمارستان رسول اکرم)ص( تهران که یکشنبه 

گذشته آتش گرفت.
شهرداری تهران هنگام صدور پروانه ساخت، این نما 
را تایید نمی کند، اما ظاهرا هنگام بازسازی می شود 
از کامپوزیت اســتفاده کرد. مالکان ساختمان های 
فرسوده ای که می خواهند ظاهر آن  را تغییر دهند، 
مشتری کامپوزیت هستند. آجر های پوک و سیمان 
ترک خورده با این نمای براق فلزی پوشــانده و چند 
طبقه تجاری و اداری کهنه و فرسوده، ناگهان تبدیل 

به ساختمان مرکز تجارت جهانی می شود.
در بهمن ســال1391 شــورای شــهر تهران طرح 
»الزام شــهرداری تهران به رعایــت اصول معماری 
اسالمی ایران و زیباسازی نما و منظر ساختمان های 
شهری« را تصویب و استفاده از کامپوزیت در نمای 
ساختمان های مسکونی را ممنوع کرد. حمزه شکیب، 
رئیس وقت کمیسیون عمران شورای شهر و سرپرست 
فعلی سازمان نظام مهندسی در جلسه524 دوره سوم 
شورا اعالم کرد که رواج نمای کامپوزیتی خصوصا در 
ساختمان های مسکونی نتیجه الگو سازی غلط است. 
براساس این مصوبه، اســتفاده از مصالح کامپوزیت 
برای نماسازی در کاربری های مسکونی ممنوع شد؛ 
ضمن اینکه از اول فروردین92 درصورت استفاده از 
کامپوزیت در کاربری های غیرمسکونی، به ازای هر 
مترمربع 10هزار تومان عوارض وضع شد. یک سال 
بعد در آذر1392 شورای عالی شهرسازی و معماری 
در مصوبه ای استفاده از نماهای کاذب و پوسته های 

جدا از معماری را در شهرهای تاریخی ممنوع کرد.

بازار نمای کامپوزیت
مهم ترین مشــکل برای ممنوعیت کامل این ورقه 
3الیه، کارخانه هایی بودند که این محصول را تولید 

و انبوه  نماســازانی که آن را نصب می کردند که بازار 
بزرگی را تشــکیل داده بودند. تولید کنندگان ادعا 
می کردند ورقه هــای کامپوزیت به دلیل داشــتن 
اســتاندارد خارجی، در مقابل حرارت، بسیار مقاوم 
هســتند، به همین دلیل و با وجود مصوبه شــورا، 

استفاده از کامپوزیت ادامه پیدا کرد.
دی ماه 1395 و بعد از حادثه ناگوار پالســکو، دوباره 
توجه عمومی به ایمن سازی  و احتمال آتش سوزی 
جلب شد. 6ماه بعد از پالســکو، 2مورد آتش سوزی 
پشت سر هم در ساختمان های بلند مرتبه »مشهد« 
رخ داد که هر دو بنا نمای کامپوزیت داشتند. درست 
در همین ســال چند کنفرانس علمی درباره کاربرد 
صنعتی و ساختمانی کامپوزیت ها در دانشگاه علم و 
صنعت و دانشگاه شهیدرجایی برگزار شد. این نشانگر 
بازار رو به رشد کامپوزیت در دهه گذشته است، اما هر 

محصولی باید از استاندارد های مشخصی برخوردار 
EN13501- باشد که در این زمینه استاندارد اروپایی
1 درباره محصوالت مقاوم در برابر آتش، مالک است.

در سال 1395 ویراست سوم »مقررات ملی ساختمان: 
مبحث سوم - حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق« 
منتشر شد که شــرح می  داد نمای ساختمان نباید 
شعله را انتقال دهد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
می گوید: »نمای کامپوزیت از سال 95 ممنوع شده 
و اگر هم در ساختمانی استفاده می شود، برای جایی 
است که می خواهند آن را بازسازی کنند؛ زیرا پرونده  
بازســازی به کمیته نما نمی آید. البته به شهرداران 
گفته شده که در این باره سختگیری کنند. توصیه ما به 
شهروندان هم این است که سراغ این نوع نما نروند.« 
قدرت اهلل محمدی می افزاید: »برخی مالکان به دلیل 
زیبایی و ســرعت اجرای کامپوزیت، اماکن خود را 

ناامن می کنند؛ درحالی که کامپوزیت به دلیل مواد 
اشتعال زای پلیمری آتش  می گیرد. شاید در آینده 
برنامه ای داشته باشیم که مالکان را ملزم کنیم که این 
نما را اصالح کنند تا کامپوزیت از نمای شهری تهران 

حذف شود.«
اما وقتی تبلیغات شرکت های نصب کامپوزیت را مرور 
می کنید تقریبا تمام آنها مدعی استفاده از مواد مقاوم 

در برابر آتش یا ضد آتش هستند.
کامــران عبدولی، دبیر اجرایــی پنجمین همایش 
بین المللی آتش نشــانی می گوید: »نمی توان گفت 
چنین ماده ای ضد آتش یا مقاوم در برابر آتش است. 
تنها می شود مشــخص کرد که یک نوع کامپوزیت 
کند تر می سوزد یا حریق را کمتر انتقال می دهد.« او 
تأکید می کند: »ما نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی را می پذیریم. اگر این مرکز تأیید کند که 
یک نوع کامپوزیت در برابر آتش مقاومت بیشتری 
نشان می دهد، آتش نشــانی هم آن را قبول دارد، اما 
تعداد کامپوزیت هایی که ایــن تأییدیه را گرفته اند، 

کم است.«
بررسی سایت مرکز تحقیقات وزارت مسکن نشان 
می دهد تنها 2نوع کامپوزیت موجود در بازار تأییدیه 
مقاومت در برابر آتــش را دارند! با این وصف عجیب 
نیســت که در آخریــن حادثه یعنی آتش ســوزی 
بیمارستان رسول اکرم )ص( تهران، مواد کامپوزیت  

سالن، عامل انتقال آتش بود.

نمای کامپوزیت، آماده سوختن
استفاده از نمای کامپوزیت چندبار ممنوع اعالم شده، اما همچنان در ساختمان ها دیده می شود

شاخص های تغییر مدیران شهرداری 
حتی بهتریــن خودروي دنیــا هم پس از 
چندهزار کیلومتر رانــدن، نیاز به تعمیر و 
تعویض قطعه دارد. سازمان ها و ساختارها 
نیز مثل یک خودرو بــه همین قاعده، نیاز 
دارند. شهرداری ها )و ازجمله شهرداری تهران( به جهت حجم 
کار و مأموریت ها، الزم اســت مدام به تغییرات ســاختاری و 
مدیریتی خود بیندیشند. اکنون پس از ماه ها فعالیت سنگین 
و جهادی شــهرداری، به نظر می آید برخی تغییرات، محتمل و 
البته الزم باشد. این شاخص ها، می توانند راهنمای خوبی برای 
تصمیم گیران باشند تا مطابق با آن اصالحات الزم را انجام دهند:

1 فهم رویکردهای مدیریت جدید: شــهردار جدید، در 

شعارها و گفتمان ســازی های خود، ارزش ها و رویکردهایی را 
مطرح کرده که منطقا طبق همان هم قضاوت خواهد شد. پس 
مدیران زیردســت ایشان باید نســبت به این مفاهیم و مبانی، 

آگاهی و اعتقاد داشته باشند. 
2 بهره مندی از توانایی برنامه ریزی: راه نجات شهرداری 

و مدیریت تهران، آن است که مدیران از یک نظام برنامه ریزی 
هوشمندانه و عملیاتی پیروی کنند. باید سنجید مدیر مربوطه 
تا چه حد توانسته است برای تشکیالت خود به یک برنامه جامع 
کاربردی دســت یافته  و آن  را به جداول عملیاتی تبدیل کند و 

همچنین باید مراقب برنامه ها و گزارش های صوری بود.
3 شجاعت در تصمیم گیری: درد اصلی مدیران دولت قبل، 

بی تصمیمی بود. این آفت همیشه پیش روی مدیران است که کار 
مهمی انجام ندهیم تا نقد و مؤاخذه مان نکنند! پس باید پرونده 
کاری مدیران ارشد مطالعه شــود که تا چه حد به تصمیمات  

سخت تن داده و مسئولیت پذیر خود را ثابت کرده اند.
4 روش صحیح برخورد با ارباب رجوع و تکریم مردم: 

توجه همیشگی به مردم و تکریم آنان، یک شاخص ارزیابی مهم 
به حساب می آید. عالوه بر گزارش سازمان های بازرسی، نظرات 
مستقیم مردمی نیز)مثال در شبکه های اجتماعی( می تواند ابزار 

خوبی برای سنجش »مردمی بودن« باشد.
5 سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد پنهان: باید معلوم 

شود که یک مدیر ارشد در مدت مســئولیتش، چقدر توانسته 
است سالمت نفس خود را حفظ کند و تا چه میزان توانسته در 

کشف و مقابله با تخلفات، مؤثر و مفید باشد.
6 مدیریت اجرایی نیروهای تحت پوشــش: باید مدل 

مدیریتی هر مدیر از این منظر مــورد کنکاش قرار گیرد که آیا 
اساسا او توانسته حتی دفتر خویش یا نیروهای مستقیم تحت 
پوشش خود را مدیریت و ساماندهی کند یا نوعی از آشفتگی و 

تداخل وظایف در سازمان او حاکم است.
البته باید توجه شود که تغییر هر مدیر حاوی پیامی مهم برای 
نیروهای داخل و مخاطبان بیرون شهرداری خواهد بود. هر تغییر، 
این پیام را به بدنه منتقل می کند که خواست جدی سازمان به 
چه سمت و سویی است. تغییر، قطب نمای حرکتی سازمان است 

تا بدنه بتوانند جهت اصلی را برای ادامه کار، فهم کنند.

پرویز سروری
نایب رئیس شورای شهر تهران

شــهرداری به تنهایــی توان احیــای بافت 
فرسوده پایتخت را ندارد و این کار نیازمند 
ایجاد جاذبه ســرمایه گذاری و مشارکت 
مــردم اســت. متأســفانه پروانه هــای 
صادر شــده برای بافت های فرســوده در 
ســال های گذشــته کاهــش داشــته امــا 
امیدواریم با مصوبه یک طبقه تشویقی 

شاهد رونق احیای این بافت ها باشیم.

علی محمد مختاری
مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای 

سبز شهرداری تهران
باتوجه بــه افزایــش روزمــره جمعیــت و 
لــزوم توســعه ساخت وســازهای اداری 
و مســکونی، براســاس ضوابــط طــرح 
تفصیلــی و بــرای حفــظ فضاهــای ســبز 
موجود در امالک و توسعه این فضاها در 
بناهای در حال ساخت، مالکان موظف 
به احداث باغچه هســتند. مالکان برای 
متراژ باغچه  و انتخاب گونه های گیاهی، 

از کارشناسان راهنمایی بگیرند.

نقل قول خبر

عدد خبر

سیدمهدی سیدی؛ فعال اجتماعییادداشت

سرپرست اداره کل معماری و ساختمان 
شــهرداری تهــران از تعیین ۵۰شــاخص 
مکانــی در تهیــه مــدل طراحــی شــبکه 
معابــر شــهر تهــران خبــر داد. حامــد 
ســلیمی گفــت: »ایــن شــاخص ها بــا 
عملکــرد محلــی، ناحیــه ای، منطقــه ای 
و شــهری دسته بندی شــده اند کــه بــا 
کمــک اطالعــات ثبت شــده مربــوط بــه 
طرح مســیریابی دوچرخه، ســاماندهی 
میادیــن شــهر و... می توان نقشــه های 
اولویت بنــدی معابــر تهــران بــرای انجام 
مناسب سازی پیاده راه ها را تهیه کرد.«
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شاخص

مدیرعامــل ســازمان ورزش شــهرداری 
تهــران گفت که ایــن ســازمان ۲۱۱ مکان 
ورزشی شامل استخر، مجموعه ورزشی 
ویــژه بانــوان، زورخانــه، زمیــن چمــن، 
ســالن تیراندازی، مجموعه ســوارکاری، 
سالن های توپی و چندمنظوره در اختیار 
دارد. حســین اوجاقــی عنوان کــرد: »با 
نگاه عدالت محور، مناطق کم برخوردار 
در راســتای اســتفاده از ایــن امکانــات 

موردتوجه قرار گرفته اند.«
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کمیتهنمابرساختمانهانظارتمیکند
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شــهر تهران: اکنون براساس مصوبات کمیته نما که در 
معاونت شهرسازی داریم، عمل می شود و  کمیته نما هم با کامپوزیت موافقت نمی کند. اگر هم مالک 
بخواهد نماسازی و کل نما را جابه جا کند از حوزه تعمیرات جزئی خارج می شود و در گروه تعمیرات 
اساسی قرار می گیرد و باید تأییدیه نما را از معاونت شهرسازی بگیرد. ساختمان های بلندمرتبه، هم 
در مرحله صدور پروانه و هم در پایان عملیات ساختمانی نیاز به تأییدیه ایمنی آتش نشانی دارند. 
اگر آتش نشــانی هم این تأییدیه را صادر نکند، پایان کار نخواهند گرفت. با وجود این، استفاده از 
نمای کامپوزیت به صفر نرسیده و غالبا در ساختمان های بلندمرتبه دیده می شود. البته می طلبد 
که سازمان آتش نشانی الزامات خود را با معاونت معماری و شهرسازی در میان بگذارد تا  همراه با 

یکدیگر  به موضوع  اجرای نمای کامپوزیتی رسیدگی کنیم.

مکث

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

سوختن کامپوزیت در نمای برج سلمان مشهد


