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سال هاســت زندگی در شــهر زیرزمینــی تهران 
جریــان دارد؛ مثل خیلی از شــهرهای بزرگ دنیا. 
خطوط مترو نقــش رگ های حیاتــی دارند که با 
درست کارکردن شان به سالمت شهر و ساکنانش 
کمک می کنند. ایســتگاه های مترو هم بخشی از 
این رگ ها و مویرگ های حیاتی هســتند. حال اگر 
ایستگاه های مترو، دارای امکانات خاص و معماری 
مناسب باشــند به دنبال آن هم در تامین بخشی از 
نیازهای روزمره شــهروندان و هم در بهبود سطح 
روحیه آنها موفــق خواهند بود. البته چه بســا که 
حتی ایستگاه ها می توانند با داشتن عناصری مثل 
موزه ها، تابلوهای نقاشی و آثار هنری، روح فرهنگ 
را هم به زندگی در زیرزمین بدمنــد؛ برای همین 
است که در دوره مدیریت شــهری فعلی از یک سو 
شرکت ساخت به دنبال احداث ایستگاه های جدید با 
معماری باشکوه ایرانی و اسالمی است و از سوی دیگر 
شرکت بهره برداری برنامه های مناسبتی فرهنگی و 
اجتماعی فراوانی را در برخی از ایستگاه های شاخص 

به اجرا درمی آورد.

معماری باشکوه با هزینه کمتر
نخستین ایستگاه مترو در شهر تهران سال1377 به 
بهره برداری رسید و این روند بدون توجه چندانی به 
نوع و شکل معماری کیوسک )سازه ورودی مترو( 
و فضای داخل ایســتگاه ها تا اوایل دهــه 90 ادامه 
داشت تا اینکه در ســال1395 کمیته ای با عنوان 
»کمیته معماری« تشکیل شد. هدف از تشکیل این 
کمیته و وظیفه آن، بررسی شکل ظاهری و معماری 
کیوسک ها و ایســتگاه های مترو در کنار پایانه های 
تاکسیرانی شــهر بود که آیا مناسب هستند یا نیاز 
به تغییر دارند؟ اکنون مدتی اســت که بازنگری در 
طراحی و معماری ایستگاه های جدید مترو به عنوان 
یکی از مهم ترین ماموریت هــا و برنامه های کمیته 
معماری معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
تهران در دستور کار قرار گرفته است. برهمین اساس 
جلساتی با حضور متخصصان و مشاوران و پیمانکاران 
سازنده ایستگاه های مترو تشکیل شده که حاصل 
آن ساخت ایســتگاه های جدید مترو با الگوبرداری 
از معماری ایرانی- اســالمی طی ســال های اخیر 
بوده اســت که از آن جمله می توان به ایستگاه های 

میدان محمدیه، برج میالد، آهنگ، بوستان گفتگو، 
مرزداران و شــهرک آزمایش اشــاره کرد. در این 
میان، نمونه فاخر و تکامل یافته تر این روند ایستگاه 
17شــهریور در خط7 مترو به حســاب می آید که 
خردادماه امسال به بهره برداری رسید؛ ایستگاهی 
که در آن، بیش از ســازه های فلزی و کامپوزیت و... 
شاهد به کارگیری نماد ها و المان های معماری ایرانی 
ـ اسالمی هستیم. از قرار معلوم این سبک و سیاق در 
مسیر تکاملی ایستگاه های مترو همچنان ادامه دارد 
و ایســتگاه های در حال تکمیلی مثل میدان کتاب 
و شهید دادمان با چنین نوع معماری چندی دیگر 
متولد می شوند. نکته مهم اینجاست که در رویکرد 
جدید عالوه بر ایجاد زیبایی بصری و چشــم نواز تر 

شدن نمای بیرونی و داخلی ایستگاه های مترو، شاهد 
کاهش هزینه های تمام شــده در ساخت و سازها با 

تکیه بر استفاده از مصالح جدید هستیم.

زیبا و هویت بخش 
گزارش های میدانی و بازخورد های مردمی به ویژه در 
ایستگاه 17شهریور نیز از رضایت بیشتر شهروندان 
و مســافران از این موضوع و ساخت وسازها بر پایه 
معماری ایرانی- اسالمی حکایت دارد. زمانی که با 
آنها همکالم می شویم هم، اغلب ابراز رضایت کرده 
و لب به تعریف و تمجید از این نوع و سبک معماری 
باز می کنند. تماشای نقش ها و طرح های اسلیمی 
و مقرنس در ســقف و نماهای آجــری دیوار از یک 

طرف و تلفیــق و بازی رنگ و نــور آن هم ده ها متر 
زیرزمین از طرف دیگر، برای هر بیننده ای لذتبخش 
و آرامش بخش است. در این رابطه یکی از مسافران با 
نگاه و دیدگاهی تخصصی تر به همشهری می گوید: 
»بناهای قدیمی و ابنیه های تاریخی ما که با گذشت 
هزاران و صد ها سال همچنان زیبا و استوار هستند، 
نشان می دهند و ثابت می کنند ایرانی ها همواره در 
معماری صاحب سبک بودند و حرف هایی برای گفتن 
داشتند. بدون تردید در تمام عرصه های شهرسازی 
و نه فقط ایستگاه های مترو، الگو گرفتن از معماری 
کهن و تاریخــی ایران باعث زیباتر شــدن و هویت 
بخشیدن به شهر تهران می شود و باید خیلی زودتر از 

اینها مورد توجه قرار می گرفت.«
رضا صباحی که خود را دانشــجوی ترم7 نرم افزار 
کامپیوتر معرفی می کند، دیگر مســافری است که 
این سبک از معماری را یادآور دوران شکوه تاریخی 
ایران می داند و می گوید: »این سبک از معماری اغلب 
یادآور بناهای دوران شکوفایی تاریخی ایران ازجمله 
دوران صفویه و زندیه است. طرح ها و رنگ های به کار 
رفته در این نوع معماری زیبا و چشم نواز است و به 
انسان آرامش می دهد و حتی او را به تفکر وامی دارد. 
امیدوارم در ایستگاه های دیگر هم شاهد اجرا شدن 
چنین طرح هایی باشــیم.« غیر از معــدود افرادی 
که در ایــن رابطه نظری ندارند، اغلب مســافران با 
گفتن جمله هایی نظیر »خوب است«، »زیباست« 
و »جالب است« رضایت خودشان را از این موضوع 

نشان می دهند.

 شهر زیرزمینی با معماری باشکوه ایرانی
طراحی و ساخت ایستگاه های متروی تهران به عنوان مهم ترین و پرمخاطب ترین ُمد حمل ونقل عمومی تغییر رویکرد داده است

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

 ایستگاه های مترو 
روی ریل طراحی های نوین

به دنبال تغییر نگرش صــورت گرفته در 
نوع مصالــح مصرفی و همچنین شــکل 
ظاهری ایستگاه های شبکه متروی تهران 
که در راســتای ارتقای کیفیت فضاهای 
شــهری و همچنین بهبود طراحی و معماری این قبیل عناصر 
مدنظر قرار گرفته  است، ایســتگاه های جدید با شکلی متفاوت 
از گذشته ساخته می شوند و در اختیار شهروندان قرار  خواهند  
گرفت. سیر تکامل معماری ایستگاه های در حال تکمیل شبکه 
متروی پایتخت به شکلی پیش  رفته  است که در سال های اخیر 
نمونه هایی از قبیل ایستگاه های محمدیه، برج میالد، آهنگ، 
بوستان گفتگو، مرزداران، شهرک آزمایش و این اواخر ایستگاه 
شهدای هفدهم شهریور با طراحی های چشم نواز به منصه ظهور 
رسیده اند و حتی ایستگاهی مثل ایستگاه آهنگ موفق به کسب 

عناوین ارزنده از مراجع معتبر داخلی شده است.
نمود عینی چنین رویکردی در شکل گیری ایستگاه های میدان 
کتاب و شهید دادمان نیز به زودی قابل مشاهده خواهد  بود. نوع 
طراحی مینی مال که در عین زیبایی ایستگاه اتفاقاً هزینه های 
اجرا و بهره برداری آتی از سازه ها را تقلیل می دهد، از نکات بارز 
معماری ایستگاه های جدید خواهد  بود که البته شاخصه ایرانی 
- اسالمی بودن آن در همگی لحاظ می شود. حتی نوع نورپردازی 
سالن ها و معابر داخلی ایستگاه ها نیز متفاوت از گذشته بوده و 
این امر ضمن تلطیف فضاهای زیرزمینی، چشم انداز بصری آن 

را هم زیباتر می سازد.
ایستگاه های در دست تکمیل و طراحی شده، ضمن آنکه ارتباط 
موضوعی منسجم تری با محیط پیرامونی خود برقرار  می سازند، 
در افزایــش کیفیت بصری فضاهای شــهری نیز نقش آفرینی 
پررنگ تری ایفا کرده و در عین حــال هزینه اجرا و نگهداری از 
آنها کاهش خواهد  یافت. درواقع مصالح جدید که از طول عمر 
مفید بیشتری برخوردار  هستند و با عنایت به فناوری های روز 
دنیا مدنظر قرار  گرفته اند، در عین رعایت الگوی ایرانی - اسالمی، 

ُرخنمون زیباتری را در منظر به نمایش خواهند گذاشت. 

پرویز سروری
نایب رئیس شورای شهر تهران

جریمــه بــرای نهادهــای دولتــی بابــت 
جلوگیــری از قطــع درختــان خیلــی مؤثر 
نیست؛ اگر قرار باشد که جریمه از جیب 
شــخص پرداخــت شــود، یــک مســئله 
دیگر است، اما معموال این افراد جریمه 
را از منابــع دولتــی پرداخــت می کننــد 
که شــورای اســامی شــهر تهران بــه این 

موضوع معترض است.

سیدرضا مفیدی
مدیرعامل ستاد معاینه فنی 

خودروهای تهران
در برنامه هــای ســتاد جهــت بهبــود 
خدمــات و فرایندهــای معاینــه فنــی در 
مراکز شــهر تهران یکی از اهداف اصلی 
پیاده ســازی و راه انــدازی ایــن خدمــات 
جدیــد و به طــور کلــی توســعه ایــن امور 
در واحــد امور مشــتریان، ایجــاد ارتباط 
دوســویه بــا شــهروندان و اســتفاده از 
نظرات شــان در شناســایی نقاط ضعف 

و بهبود خدمات است. 

نقل قول خبر

عدد خبر

مسعود درستی؛ مدیرعامل شرکت مترونگاه

رئیس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
شــورای شــهر تهران از تدوین نظام نامه 
بهره بــرداری اماکــن ورزشــی خبــر داد و 
گفــت: »ایــن نظام نامــه تــا حــدودی 
مشکات در حوزه واگذاری های سازمان 
ورزش را مرتفــع خواهد کــرد.« نرگــس 
معدنی پور ادامه داد: »ســازمان ورزش 
شهرداری تهران با 3چالش در حوزه های 
بهره بــرداری اماکــن ورزشــی، چــارت و 
ســاختار ســازمان و کمبــود اعتبــارات 
روبه روســت. اماکــن ورزشــی در زمینــه 
نحوه بهره برداری، نگهداشــت و توسعه 

نیازمند برنامه ریزی دقیق هستند. « 

3
چالش

وحیدرضا محمدی، شــهردار منطقه22 
تهــران گفــت: »هم اکنــون 25نقطــه از 
این منطقه غربــی تهران مورد نوســازی 
تابلوهــای راهنمــای مســیر قــرار گرفتــه 
و 29نقطــه دیگر نیــز در دســتور کار این 
معاونــت قــرار گرفتــه اســت. برخــی از 
تابلوهــای معابــر ایــن منطقــه نیازمنــد 
مرمــت هســتند کــه ایــن اقــدام نیــز در 

دستور کار قرار گرفته است.« 

25
نقطه

تغییر نگاه عملکردی به عناصر و نماد شهری
محمدیاشار لطفی، کارشناس ارشد معماری و مدیر اجرایی خط7 مترو به همشهری می گوید: »در 
نگاه و رویکرد جدید سعی و تالش بر این اســت که در فضاهای ایستگاهی مترو که از نور طبیعی 
محروم است، از طریق معماری در فضای داخلی و پیرامون ایستگاه، یک نشاط و شادابی اجتماعی 
برای شهروندان ایجاد شود. در کنار این موضوع، بافت و شکل محیط و ساختمان های اطراف ایستگاه، 
یعنی سنتی یا مدرن بودن آنها نیز در طراحی و ساخت ایستگاه ها مورد توجه قرار گرفته تا معماری 
یکدست و یک شکلی در آن محدوده شکل بگیرد.« او درخصوص معماری ایستگاه 17شهریور و 
غالب شدن چنین نگاهی برای ایستگاه جدید بعدی می گوید: »در این ایستگاه توانستیم تجهیزات 
و تاسیسات را براساس آخرین استاندارد های جهانی با الگوی ایرانی- اسالمی همخوان  سازیم. در 
ادامه و پس از این مرحله به مرور در طراحی و ساخت ایستگاه هایی که قرار است ایجاد شوند، از 
مصالح مدرن تر با عمر مفید و طوالنی و سهولت بهره برداری بهره خواهیم برد.« لطفی درباره تأثیر 
این موضوع بر روحیه مسافران هم می گوید: »قطعا به لحاظ روحی و روانی هم استفاده از رنگ، نور 
و مصالح متناسب، همگام با استفاده از فرم های اصلی باعث می شود تا مسافران ضمن لذت بردن از 

یک سفر درون شهری، با آرامش و نشاط بیشتری در جامعه حاضر شوند.«

مکث


