
خلیل آبادی تأکید کرد:

و  ایجاد سازمان میراث فرهنگی  ضرورت 
گردشگری در شهرداری تهران

عضو کمیسـیون فرهنگی و اجتماعی شـورای شهر 
با تاکیـد بر این که ایجاد سـازمان میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دستی شـهرداری تهران یکی 
از اهداف شـورا در سال 1397 است، گفت: باید این 
سـازمان تشکیل شـود تا اهداف و فعالیت های شورا 
و شـهرداری پایتخـت در زمینـه میـراث فرهنگی و 

گردشگری یکپارچه شود.

حسن خلیل آبادی با بیان این که یکی از اهداف ما در رابطه با 
کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسالمی شهر تهران 
جلب توجه مسئوالن، مردم و اصحاب رسانه به اهمیت موضوعاتی 
اسـت که در وظایـف این کمیته قرار دارد، گفت: باید مسـئوالن، 
مردم و نخبگان نسبت به میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی که 
در کشور وجود دارد، حساس باشند. خوشبختانه در سال های اخیر 
توجه به میراث فرهنگی بیش از پیش صورت گرفته و مسئوالن در 
این رابطه رویکردهای مناسبی را در پیش گرفته اند. وی با اشاره به 
این که در برنامه ششم و در قوانین موضوعی کشور توجه ویژه ای 
به میراث فرهنگی و گردشـگری شـده است، تصریح کرد: در این 
راسـتا شـهرداری ها نیز ملزم شده اند، در جهت حفاظت و حمایت 
از میـراث فرهنگی مسـئوالن ذی ربط را یاری دهنـد. امیدواریم 
بتوانیـم این میراث ارزشـمند را از تهدیدها دور نـگاه داریم و آن را 
برای نسل های آینده حفظ کنیم. رئیس کمیته میراث فرهنگی و 
گردشـگری شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر این که نسبت 
به خطرات و تعرضاتی که میراث فرهنگی و گردشگری را تهدید 
می کند دل نگرانی های بسیاری وجود دارد، گفت: متاسفانه رویکرد 
برخی از مسـئوالن نسـبت به حفظ بناهای تاریخی و گردشگری 
رویکـرد واقع بینانـه و به روزی نیسـت. وی ادامـه داد: برخی افراد 
چرایی این میراث را زیر سوال می برند، اما باید در این زمینه مردم 
و مسـئوالن را آگاه کنیـم و در صـورت لزوم نیـز باید برای حفظ 
میراث کهن کشـورمان از راه های قانونی وارد شویم. خلیل آبادی 
با بیان این که یکی از وظایف ما شناسایی فضاهای گردشگری و 
تاریخی اسـت، تصریح کرد: پس از آن وظیفه حفاظت، نگهداری 
و مرمت را عهده دار هستیم و باید برخی از بناهای تاریخی آسیب 
دیده را احیاء کنیم تا هویت کشـورمان حفظ شـود. وی وضعیت 
گردشگری را مطلوب تر از وضعیت میراث فرهنگی دانست و عنوان 
کرد: در پایتخت مشکل اساسی که وجود دارد این است که تهران 
معبر گردشگری است و هنوز مانند یزد، اصفهان و شیراز به مقصد 
گردشـگری تبدیل نشـده اسـت. از این رو ضرورت دارد فضاهای 

فرهنگی و گردشگری تهران را به جهان بشناسانیم. 
منبع: شهرداری تهران

کارشناس ارشد معماری دانشگاه تهران بیان کرد:

آپارتمان نشــینی متناسب با فرهنگ 
ایرانی نیست

کارشناس ارشد معماری دانشگاه تهران گفت: 
آپارتمان نشـینی متناسـب با فرهنـگ ایرانی 
نیسـت و باید الگوی شهرسـازی بـا هویت و 

معماری بومی و محلی تعریف و اجرایی شود.

عبدالرضـا گلپایگانی در دومین همایش نقش معماری 
در سـبک زندگی که دوشنبه شـب در تاالر بهشتی شهر 
قزوین برگزار شـد اظهارداشـت: توجه به توسعه پایدار به 
عنـوان حـوزه ای که در آن به الزامـات بافت های تاریخی 
و منظرهای فرهنگی به عنوان سـرمایه اجتماعی اهمیت 
داده می شود دست یافتنی است. وی اضافه کرد: معماری 
ایرانی سعی می کرد مصرف را به حداقل رسانده و با طبیعت 
دوست باشد اما در شرایط کنونی این وضعیت تغییر کرده 
و شهرهای ما ضمن دوری از طبعیت به محیط زیست هم 
آسیب می رساند.گلپایگانی اظهارداشت: سوداگری مسکن، 
رسانه ها، مدیریت شهری، تخصصی شدن معماری، ستیز 
با فرهنگ خودی، کم توجهی به بافت تاریخی و ستیز با 
مظاهـر فرهنگی خودی و تغییر الگـوی حیات مرکزی از 
عوامل آسیب زدن به شهرسازی است. معاون سابق طراحی 
شهری و معماری و شهرسازی شهرداری منطقه 15 تهران 
اظهارداشت: تغییر فرآیند زندگی ایرانی و اسالمی، کم رنگ 
شدن ارتباط با طبیعت، بحران حرکت و فعالیت کودکان و 
سـالمندان، تبدیل خانه به کاالی سرمایه ای به مشکالت 
شهرسازی کمک کرده است. وی گفت: وجود بیش از 500 
هزار واحد مسکونی خالی در تهران در واقع پاسخگویی به 
سوداگری مسکن است و امروز باید شاهد توسعه آپارتمان 
نشینی باشیم. گلپایگانی اضافه کرد: باید بپذیریم آپارتمان 
نشینی متناسب با فرهنگ ایرانی نیست و در دوره پهلوی 
اول شـاهد تغییر الگوی معماری خانـه از حیاط مرکزی و 
کوشـک های قاجاری بـه خانه حیـاط دار بودیم و دومین 
تحول تغییر الگوی مسـکن به سـمت آپارتمان نشـینی و 
افزایش جمعیت شـهری بودیم. کارشناس ارشد معماری 
بیان کرد: بازکردن فضا برای رعایت ضوابط سـاختمان و 
معمـاری جدید، ارتقاء بخشـی به بافت تاریخـی و اجرای 
الگوی خانه های حیاط دار، تبدیل خانه به کاالی مصرفی 
و برداشـتن موانع می تواند به احیـاء معماری اصیل ایرانی 
کمـک کند. در این مراسـم اکبر اسـکندری نژاد مدیرکل 
فرهنگ و ارشـاد اسالمی و محمد علی حضرتی مدیرکل 

میراث فرهنگی استان نیز حضور داشتند.
منبع: بنا نیوز

معرفی برگزیدگان دومین دوره جایزه ساختمان 
سال ایران

جشن پایانی دومین جایزه ساختمان 
سال 1396 پنجم اردیبهشت ماه 97 با 

اعالم برگزیدگان  کار خود پایان داد.
شـاخص  چهره هـای  و  معمـاران  حضـور  بـا 
ایـن عرصـه، جشـن سـاختمان سـال پنجـم 
اردیبهشـت ماه 1397 با اعالم برنده نهایی این 
برنامـه در کاخ نیـاوران بـه کار خود پایـان داد.

شـهریار خانی زاد، دبیر این جایزه با اشـاره به جایزه ساختمان 
سـال درباره رونـد انتخاب آثار توضیـح داد: در ابتدای این جایزه 
نزدیـک به 25 اثر به دبیرخانه ارسـال شـد که از میـان آن ها در 
مرحله نخسـت 17 اثر و در مرحله دوم 7 پروژه انتخاب شـدند تا 
مورد بازدید قرار گیرند. خانی زاد، تصریح کرد: امیدواریم که بتوانیم 
دست به دست یکدیگر دهیم تا رشد تعالی بخشی را در این حوزه 
شاهد باشیم. در ادامه این جلسه دکتر ساسان سوادکوهی، از اساتید 
پیشکسوت این عرصه، ایران را دارای معماری ارزنده ای در طول 
تاریخ دانست و در این باره گفت: وقتی از ایران صحبت می کنیم، 
پیشینه ای بسیار افتخار آمیز را شاهد هستیم که همه ما به کرات به 
آن اشاره کرده ایم. در واقع تاریخ فرهنگ معماری این ملت سرشار 
از این افتخارهاسـت. او افزود: ایران چه در دوره پیش از اسالم و 
چه پس از آن معماری شگفت انگیز و زیبایی را ارائه کرده است. 
جایزه سـاختمان سال نیز سعی دارد علی رغم تمام سختی های 
پیش رو خالقانه ترین و بهترین اثر را در راستای تعالی بخشیدن 
به این عرصه و زنده ساختن پیشینه این هنر انتخاب کند. دکتر 
سیروس باور نیز در ادامه این جلسه به عنوان نماینده هیئت داوران 
به ارائه سخنرانی پرداخت و درباره مالک های انتخاب ساختمان 
سال گفت: آن چه که برای ما از همه مهم تر بود، مسأله ایدئولوژی 
مدرنیسم است در واقع ما سعی می کنیم که این فضا را از گذشته 
دور کنیم تا بتوانیم به مدرنیسم برسیم. او افزود: متاسفانه در ایران 
مدرنیسـم به صورتی که در جهان بود ایجاد نشـد زیرا مدرنیسم 
جدید از تفکر و روش زندگی اجتماعی شکل گرفت که مدیون 
صنعت و توسـعه تولیدات صنعتی اسـت این در حالی اسـت که 
مـا در ایـران چنین روندی را طی نکردیم. در ادامه این جلسـه با 
حضور داریوش بوربور، مهندس طراح یادمان مشهد و جهانگیر 
درویـش، معمار و خالق اسـتادیوم تختی، از مدیرعامل شـرکت 
رویا به عنوان اسپانسـر و حمایت کننده جایزه سـاختمان سال 
تقدیر به عمل آمد. بر اساس رأی هیئت داوران دو پروژه در این 
جایزه مورد تقدیر قرار گرفتند. نخستین پروژه این جایزه به »باغ 
اوتیسم« اثر دفتر معماری حجم سبز در اصفهان تعلق گرفت و 
»باغ انارسـتان پدربزرگ« اثر دفتر معماری سیزان خوانش در 
شهر تفت یزد به عنوان دومین پروژه مورد تقدیر معرفی شد. 
برنده نهایی این جایزه اما »خانه کبوتر« اثر دفتر مهندسـین 
مشـاور فتوره چیـان بود که دو لوح تقدیـر و مبلغ 20 میلیون 
تومان به آن تعلق گرفت. در ادامه این مراسـم هیئت داوران 
از کارفرمایـان برگزیده سـال 96 نیز تقدیر بـه عمل آمد. بر 
همین اساس به ترتیب پروین تاج آراسته کرمانی، کارفرمای 
»خانه کبوتر«؛ نماینده خیریه حضرت زینب )س( برای »باغ 
اوتیسم« و آقای محمد علی دهقانی برای پروژه »باغ انارستان 

پدربزرگ« مورد تقدیر قرار گرفتند.
منبع: بنا نیوز
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