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مدیریت شــهری تهران به دنبال 

گزارش
کاهــش زمان فرایندهــای صدور 
پروانه ساخت وســاز اســت و این 
مســئله عده ای از کارشناســان حــوزه معماری و 
شهرسازی را نگران کرده که چنین روندی منجر به 
کمرنگ شــدن بحــث دقــت در طراحــی نمای 
ساختمان ها شــود. کم توجهی به کیفیت و زیبایی 
نمای بناها هم، قطع به یقین به آشفتگی و بی نظمی 
نمای شــهر تهران دامــن خواهد زد. بــه گزارش 
همشهری، این در حالی اســت که شهرداری اعالم 
می کند از یکسو کمیته های نما در مناطق 22گانه 
شــهرداری در پی اصالح مصوبه طراحی، پایش و 
اجرای نماهای شــهر جدی تر از گذشــته نماهای 
ساختمان های در حال احداث را بررسی می کنند و از 
سوی دیگر مسابقات ســاالنه ای در حوزه معماری 
برای این منظور برگزار خواهند کرد تا انگیزه برای 

انتخاب و نماهای بهتر، باال رود.

بازار کمتر بناهای شبیه به هم
یک مهندس معمار با اشــاره بــه ناهماهنگی های 
موجود در نمــای شــهر می گوید: »ســازندگان 
ساختمان ها برای فروش آنها نیاز به محرک دارند. 
نمای تکراری ســاختمان بر فروش آن تأثیر منفی 
می گذارد و به همین دلیل بعضی سازندگان تالش 
می کنند با اســتفاده از مصالــح و طرح های جدید 
احتمال فروش را بیشتر کنند.« اما سؤال اینجاست 
که طرح های جدید بر روان شهروندان و زیبایی شهر 

تأثیر منفی می گذارد یا خیر؟
بیژن وزیری در این رابطــه می گوید: »امکانات هر 
ساختمان و نحوه طراحی داخلی آن اهمیت زیادی 
دارد. همچنین باید به نوع سازه توجه کرد اما در بازار 
مسکن ما ساختمان های شبیه به هم که با یک نوع 
مصالح ساخته شده است مشتری کمتری دارد. تقریبا 
مشابه بازار خودرو که در آن خریداران به شکل بدنه 

بیشتر از توان فنی و موتور توجه می کنند.«
او می افزاید: »در معماری شهر های ما می توان تنوع 
نما را از اواخر سال های 40مشاهده کرد که پول نفت 
به ساخت وساز سرعت بخشید ولی اکنون ناهماهنگی 
و نبود تناسب را در خیابان ها می بینیم. برای حل این 
مشکل نباید به سراغ قوانین سختگیرانه رفت؛ زیرا 
نتایج اعمال زور و اجبار کامال قابل مشــاهده است. 
باید به فرهنگسازی پرداخت تا بر تقاضای خریداران 

تأثیر بگذارد.«

هنوز پای سلیقه در میان است
براساس قوانین شهری، نمای هر ساختمان بخشی از 
پروانه ساخت آن است و تصویر پیش بینی شده برای 
آن باید در پرونده موجود باشد. کمیته نما که در هر 
منطقه از مناطق 22گانه شهرداری تهران تشکیل 
می شود این نما را بررسی می کند و درصورت تأیید 
سازنده می تواند کار خود را شروع کند. یک مهندس 
ســاختمان در این باره اظهار می کند: »شهرداری 
تهران کمیته نمــا دارد و تمام نما های شــهری در 
مناطق باید از آن تأییدیه بگیرند. اگر ساختمان بلند 
مرتبه یا وسیع باشد باید در کمیته نمای شهرداری 
تهران بررســی  شــود که اعضای آن کارشناسان 
دانشگاه و نمایندگانی از معاونت شهرسازی هستند.« 
کریم چنگیــزی می افزاید: »در مناطــق، قوانین و 
استاندارد های ساختمان ها بررسی می شود و نقشه ها 
و طرح های باالدستی وجود دارد اما باز هم موضوع 
سلیقه در آن تأثیرگذار است. شاید بتوان گفت تمایل 
سازندگان و شهروندان به یک نمای خاص می تواند 
بر تصمیم گیری ها و استاندارد ها تأثیر بگذارد. وقتی 
مناطق نوساز و مناطق قدیمی تر را مقایسه می کنید 
به این تفاوت ها پی می برید.« او با اشاره به اینکه در 
اسکلت ساختمان مقیاس ها تعیین کننده هستند 
اما در نمای ساختمان، سلیقه تأثیر بیشتری دارد، 
می گوید: »سازندگان بنا های کمتر از 5طبقه، کمتر 

از خدمات شرکت های متخصص ساخت و طراحی 
نما استفاده می کنند.« حمیدرضا فاضلی، مهندس 
معمار هم پراکندگی نمای ساختمان ها در تهران را 
زیاد می داند اما در عین حال معتقد است اینکه نما 
حتما باید ایرانی و بومی باشد، چندان درست نیست 
و می تواند خسته کننده باشد؛ »اگر قرار باشد در همه 
ساختمان ها نما آجر کار شود خسته کننده می شود. 
درست این است که بگوییم ترکیب و تناسب را در 
نما رعایت کنید. کپی کاری و شبیه هم شدن هم به 
اندازه طرح های غیربومی خطرناک است. در حقیقت 
نما باید از نظر مواد و مصالح متفاوت بوده اما در اصل 

همخون و همخوان باشد.«
بنابراین سؤال اینجاست که با وجود تالش ها برای 
کاهش زمان صدور پروانه، آیا چنین نکات کارشناسی 
مدنظر قرار می گیرد یا خیر؟ حامد سلیمی، سرپرست 
اداره کل معماری و ســاختمان شــهرداری تهران 
می گوید: »ما امســال اصالحیه »مصوبه طراحی، 
پایش و اجرای نماهای شهر تهران« را ابالغ کردیم 
که هدفش ارتقاي کیفی فعالیت کمیته های نماست. 
با توجه به ضرورت هماهنگی پالن و نمای ساختمان 
و تســریع در روند صدور پروانه، امــکان بارگذاری 
تمامی مــدارک مرتبط از ابتدای تشــکیل پرونده 
در ســامانه برای طراحان میســر خواهد شد که به 
افزایش طراحی و کیفیت کمک می کند.« سلیمی 

با بیان اینکه برگزاری مسابقات ساالنه معماری در 
مناطق، جزئی از وظایف ایــن اداره کل در مصوبه 
جدید اســت، می گوید: »بر این اســاس، مسابقات 
ساالنه معماری در مناطق مختلف از طریق تشکیل 
کارگروه تخصصی، متشــکل از اعضــای منتخب 
کمیته های نمای مناطق برگزار خواهد شــد.«  او 
درخصوص نقش اداره کل معماری و ساختمان در 
کاهش زمان صدور پروانه نیز توضیح می دهد: »نمای 
ساختمان هایی که در مجاورت معابر با عرض کمتر از 
۱0 متر در مناطق ۷ تا ۱۱ و ۱۳ تا 20 یا بناهای عادی 
در مجاورت معابر کمتر از ۱2 متر در مناطق یک تا ۶، 
2۱ و 22 شهرداری تهران قرار دارند، از آنجایی که 
جزو نماهای با درجه تأثیرگذاری کمتر محســوب 
می شوند، درصورت اســتفاده از مجموعه نماهای 
منتخب، الزامی برای بررسی نقشه نما در کمیته های 
نما ندارند و بدین ترتیب یک مرحله از مراحل صدور 

پروانه ساخت آنها کسر می شود.« 
سلیمی یکی دیگر از تفاوت های اصالحیه مصوبه با 
مصوبه پیشین را توجه به موضوع حفاظت از میراث 
فرهنگی عنوان می کند که براســاس آن، نماینده 
میراث فرهنگــی در بافت تاریخــی حصار ناصری 
به کمیته نما ملحق شده اســت. به گفته او نماهای 
منتخب دست طراحان را نمی بندد تا از یکنواخت 

شدن یک  محدوده جلوگیری شود.

نمای ساختمان در کمیته انضباطی
مدیریت شهری تهران برای طراحی منظم تر و باکیفیت تر نمای ساختمان های جدید، مصوبه جدیدی را به اجرا درآورده است

دریافت سریع تر پروانه با انتخاب 
نماهای منتخب

مهدی عباسی
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی

در کمیتــه نمــا مصوبــه ای داریم که 
شهرداری موظف اســت مجموعه ای از 
نما های منتخب را در سامانه های شهرسازی خود بارگذاری 
کند تا شهروندانی که می خواهند از مجموعه نماهای منتخب 
استفاده کنند، در مدت زمان کمتری مراحل کار را طی کنند 

و در نتیجه پروانه ساخت را زودتر و ساده تر دریافت کنند.
از طرف دیگر کمیته نما هم می تواند با استفاده از این روش 
به صورت همزمان به پرونده های بیشــتری رسیدگی کند. 
فرایند بررســی نما فقط پارامتریک نیست بلکه یک فرایند 
منضبط است. در این زمینه ابتدا شهرداری باید گذرها را به 
اصلی و فرعی تقسیم کند تا جزئیات هر نمای منتخب توسط 
کمیته نما بررسی و نحوه الحاق آن از معبر مورد ارزیابی قرار 
بگیرد. الزاماتی هم وجود دارد ماننــد اینکه الگو های ایرانی 
اسالمی، در آن رعایت شده باشــد. اینها ضوابطی است که 
به عنوان معیار های طراحی نما مشــخص است. همچنین 

مسائلی مانند مصرف انرژی در اولویت قرار دارد.

نماکاران وابسته به قوانین شهرداری
بهنام یاوری

 کارشناس معماری
اکنون نماکاران رویکرد خود را وابسته به قوانین شهرداری 
می دانند زیرا این قوانین، نوع مصالــح را تعیین می کند. در 
کمیته های نمای مناطق ترکیبات و مصالــح، روش اجرا و 
در بعضی موارد نورپردازی هم مورد بررســی قرار می گیرد. 
بنابراین متقاضی ســاخت، باید تصویر و نقشه نهایی که به 
ِرندر معروف اســت را تحویل  دهد و اگر نورپردازی زیادی 
داشته باشد، گاهی اوقات باید تصویر رایانه ای از شکل نما در 
شــب را هم ضمیمه کند. پس اکنون در رابطه با نمای بناها 

دقت بیشتری می شود.

سیدمهدی هدایت
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران

فــاز نخســت کارخانــه نــوآوری و صنایــع 
خالق شهری در محل کارخانه سیمان ری 
در آبان مــاه افتتاح می شــود و به محض 
اینکه فــاز اول مجموعــه بــه بهره برداری 
برسد، ادامه کار را پیگیری خواهیم کرد. 
کارخانــه ســیمان ری نخســتین کارخانه 
سیمان کشور با خط تولید ۱۰۰تنی بوده 
اســت. کاربــری اصلــی ایــن پــروژه مــوزه 

صنعت سیمان است.

نقل قول خبر

عدد خبر

نگاه

مدیــر بافــت و بناهــای تاریخــی از اجرای 
طرح های موضعی در ۴۴۰هکتار حصار 
ناصری و ۲هــزار هکتار حصــار صفوی با 
هــدف احیــای محله هــای واقــع در مرکز 
تهران خبر داد. نیمــا نیازمند گفت: »با 
توجه به ظرفیت فوق العاده تاریخی همه 
نقــاط تهــران، بیشــتر اســتعداد بافت و 
بناهای تاریخی در محدوده حصار صفوی 

و ناصری تهران واقع شده است.«

2440
هکتار

کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و 
اماکن عمومی شهر تهران در پانزدهمین 
جلســه خود نامگــذاری ۱۵معبر شــهری 
بــه نــام شــهدای واالمقــام و مفاخــر را به 
تصویب رساند. در این جلسه ۱۷عنوان 
نامگــذاری جدیــد بــرای معابــر شــهری 
مطرح شــد که از ایــن تعداد ۲پیشــنهاد 
به منظور بررسی بیشتر به مناطق ارجاع 
داده شــد. از مجمــوع نامگذاری هــا یک 
مورد به یکی از مفاخر پزشکی، یک مورد 
به یک بانوی شهیده و یک مورد به مادر 
3شهید و ۱۲مورد شــهدای دفاع مقدس 

اختصاص یافته است.

 ۱۵
معبر

زهرا جلیلوند
مدیــرکل برنامه ریزی و توســعه معاونت 

فنی و عمرانی شهرداری تهران
با توجــه به وجود شــیب تهــران از شــمال 
بــه جنــوب، ســطوح نفوذناپذیــر و وجــود 
۷روددره در اطــراف پایتخــت کــه البتــه از 
امتیازات شهر تهران محسوب می شود، 
احتمال وقــوع ســیالب در این کالنشــهر 
محتمل است. اکنون در شهر تهران بیش 
از ۵۰۰کیلومتــر شــبکه آب های ســطحی 
وجود دارد و این از میران خطر کم می کند. 


