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ابزارهای نظارت بر ساخت و ساز روستایی محدود است
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مطرحشد

مسئوالن همدان دین خود را به ابنسینا ادا کنند

خبر

همدان-خبرنگار«ایران»:نشست هماندیشی برای هماهنگی اجرایی
و کمک به توســعه فعالیتهای علمی و فرهنگی بنیاد بوعلیســینا با
حضور شــهردار و رئیس شورای شهر همدان و رئیس بنیاد بوعلیسینا
در محل آرامگاه ابنسینا برگزار شد.
رئیس بنیاد بوعلیسینا در آغاز این نشست با تأکید بر حفظ و حراست
از میراث مکتب ســینوی ،گفت :همدان را در دنیای امروز بهنام بوعلی
میشناســند .کل مســئوالن اســتان از اســتاندار تا نمایندگان مجلس و
ارگانها و نهادهای فرهنگی باید دین خود را نســبت به این مرد بزرگ
ادا کنند .هر چند فعالیتهای زیادی در سالهای گذشته در این زمینه
انجام گرفته است ،ولی در حد مطلوب و درخور این شخصیت جهانی
نبوده است.
آیتاهلل غیاثالدین طهمحمدی اضافه کرد :شــهرت علمی ابنسینا
همه جهان را درنوردیده است و بعد از پیامبران اولین انسانیست که کل
زمین در برابر او دست به سینه ایستاده است .وی با اشاره به کوتاه بودن
مسئولیتهای اجرایی ،افزود :امیدواریم در دوره مسئولیت شورای شهر
و شــهردار فعلی ،در جهت معرفی شــیخالرئیس ،گامهای ماندگاری
برداشته شود چرا که شهرداری همدان برای معرفی شخصیت علمی
و فرهنگی ابنسینا ،مسئولیت شرعی و ملی دارد .شهردار همدان نیز در
این نشســت با اشــاره به افتخار این شهر به وجود آرامگاه شیخالرئیس
گفت :ما نیز وظیفه داریم در جهت حفظ و حراست از میراث ابنسینا و
بهرهمندی از نعمت وجود آرامگاه این فیلسوف و حکیم جهانی اقدام
کنیم .مهندس عباس صوفی اضافه کرد :شهرداری همدان در راستای
برنامههای فرهنگی ماندگار خود ،آمادگی دارد همایش بینالمللی با
حضور میهمانان و ابنسیناپژوهان جهان با مشارکت بنیاد بوعلیسینا
در سالروز تولد شیخالرئیس در اول شهریور سال  1400برگزار کند.
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دفن معماری بومی گیالن و مازندران زیر سیمان و آهن
شیما جهان بخش

خبرنگار

اســکلتهای آهنــی و بتونــی ،بلوکهای ســیمانی،
شــیروانیهای فلزی با رنگهای قرمز و زرد و آبی
و ســنگهای مرمــر آپارتمان ها و  ...هــر روز دارند
خانههایــی با ســقفها و شــیروانیهای ســفالی و
حصیــری ،ایوانهــا و نردههــای چوبــی و ...را کنــار
میزنند .روســتاهای گیالن و مازندران انگار دارند
پوست میاندازند و جلوه عوض میکنند .جل وهای
دورتر و غریبهتر با گذشته .نوبت به اظهارنظرهای
کارشناســی کــه میشــود ،میگوینــد :فاصلــه کــم
روســتاها از شــهرها در اســتانهای شــمالی باعث
شــده روســتاییان بیتوجــه بــه حفــظ ایــن میراث
کهن با الگوگیری از شــهرها ،هویت بومی ســاخت
و ســازهای روســتایی را از بین ببرند .از ســوی دیگر
ویالســازیهای ناهماهنــگ بــا معمــاری اصیــل
روســتایی توســط غیربومیها هم از دیگر مواردی
اســت کــه کارشناســان آن را یکــی از اصلیتریــن
دالیل آشــفتگی و ناهماهنگی در بافت روســتایی
میدانند.
ëëخداحافظی با معماری بومی
«حمیدرضــا ســهرابی» ،مدیــرکل مســکن
روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی در ایــن
زمینه با تأکید بر اهمیت حفظ بافتهای با ارزش
توگــو بــا «ایــران» اظهار داشــت:
روســتایی در گف 
ما همواره در ســاخت و ســازهای روســتایی تالش
کردهایــم تــا حــد ممکن هویــت بومی روســتاها را
رعایــت کنیم و تــا جایی که ممکن اســت از بافت
همان منطقه در طراحی و ســاخت و ســازها بهره
ببریــم .اما نکته مهم این اســت که آیا از معماری
بومــی شــهرها چیــزی باقــی مانده کــه مــا انتظار
داشته باشیم در روســتاها این معماریها رعایت
شــود .روســتاها آیینه شهرها هســتند بدین معنی
که روســتاییان با الگوبرداری از ســاخت و سازهای
شهری برای خود خانه میسازند.
وی با اشــاره به اینکه حفظ بافتهای با ارزش
و بــا اصالت کشــور از مهمترین برنامههــای بنیاد
مسکن است ،ادامه داد :بنیاد مسکن در این زمینه
تــا کنون فعالیتهــای زیادی انجــام داده و موفق
شــدهایم بیــش از  ۸۰روســتا بــا بافت ارزشــمند از

جمله «کندلوس»« ،ابیانه»« ،ماسوله» و ...را احیا
کنیــم .همچنیــن بــا برنامهریزیهای انجام شــده
در نظــر داریــم تــا ســال  1400بافت بــا ارزش 300
روستای دیگر رانیز احیا کنیم .البته در برخی موارد
بخصــوص در بافتهــای فرســوده روســتایی باید
بپذیریم که خانهها هویت اصیل معماری نداشته
و حتماً باید بازسازی شوند.
ســهرابی بــا تأکیــد بــر اینکــه آنچــه امــروز در
معماری کشور مشاهده میکنیم محصول علمی
فارغالتحصیــان جدیــد معمــاری اســت ،افزود:
بنیاد مســکن به علت یکســری از محدودیتهای
قانونی در بسیاری از زمینهها اختیار برخورد قانونی
برای جلوگیری از ســاخت و سازهای غیرمتعارف
نــدارد .بــه طــور مثــال بنیــاد عالقهمنــد اســت در
اســتانهای شــمالی از ســازه چوبی کــه خاص این
مناطــق بــوده اســتفاده کند امــا در مقــررات ملی
ســاختمان هیچ کدی در این زمینه تعریف نشــده
اســت .بدون شــک اگر مرکز تحقیقات ســاختمان
و مسکن طرحی متناســب با هویت بومی مناطق
مختلــف کشــور ارائه دهد مــا حتماً از آن اســتفاده
خواهیم کرد.
ëëطــرح ملــی تنظیــم مقــررات ســاختمانهای
روستاییاجراییمیشود
مدیرکل مســکن روستایی بنیاد مسکن انقالب
اســامی با اعــام اینکه بزودی طــرح ملی تنظیم
مقــررات ســاختمانهای روســتایی اجرا میشــود
گفــت :بــا توجــه بــه اهمیت حفــظ هویــت بومی
روســتاها در حال حاضر بنیاد مسکن با تخصیص
اعتبــارات الزم در نظــر دارد بــا همــکاری مرکــز
تحقیقــات ملی ســاختمان و مســکن ایــن طرح را
تنظیــم و اجرایی کند .در این طــرح طرح و اجرای
ســازههای چوبی ،سنگی ،خشتی و دیگر سازههای
مربــوط به مناطق مختلف کشــور پیشــنهاد شــده
و از آنهــا خواســتهایم تــا طرحهای خــود را در این
زمینه ارائه کنند .اگر این امر محقق شود بسیاری از
مشــکالت ما در زمینه ساخت و سازهای متناسب
با روستاها مرتفع خواهد شد.
ëëویال سازیها ی ناهماهنگ با بافت روستایی
ایــن مقــام مســئول افــزود :اغلــب افــرادی که
در روســتا زمیــن میخرنــد و قصــد ســاخت خانه

ëëمدیرکل مسکن روســتایی بنیاد مســکن انقالب اســامی  :بزودی طرح ملی تنظیم
نیم
مقررات ساختمان های روستایی اجرا می شود با توجه به اهمیت حفظ هویت بومی
نگاه
روستاها در حال حاضر بنیاد مسکن با تخصیص اعتبارات الزم در نظر دارد با همکاری
مرکز تحقیقات ملی ســاختمان و مســکن این طرح را تنظیم و اجرایی کند .در این طرح ســازه های
چوبی ،ســنگی ،خشــتی و دیگر ســازه های مربوط به مناطق مختلف کشــور پیشنهاد شــده و از آنها
خواستهایم تا طرح هایی در این زمینه ارائه کنند
یــا ویال دارنــد ،تمایلی بــرای دریافــت وام از بنیاد
مســکن ندارند به همین جهت مــا امکان نظارت
بــر ایــن ســاخت و ســازها را نداریــم و قوانیــن مــا
را محــدود کــرده اســت .بنیــاد در این زمینــه ابزار
اجرایی ندارد و تنها ابزار نظارتی ما همین وامهای
مســکن روستایی اســت .در واقع فردی که بیش از
۲میلیــارد ارزش ویالیش اســت هرگــز از بنیاد وام
نمیگیرد .سهرابی با تأکید بر اینکه اغلب ساخت
و ســازهای ناهماهنگ با بافت روســتایی در حوزه
ویال ســازیها اتفاق میافتــد ،گفت :من معتقدم
ای کاش ما به ویالسازی در روستاها وام میدادیم
تا میتوانســتیم بدین وســیله نظارتی بیشــتری بر
ســاخت و سازها داشته باشیم .اغلب این ویالها با
وجود آنکه چهره جدیدی دارند اما بافت مناسبی
ندارند و در ســاخت و ســاز آنها اصول فنی رعایت
نمیشــود .ایــن افــراد اغلــب بومــی نیســتند و بــا
ســاخت و ســازهای ناهمگون چهره نامتناسبی به
روســتاها دادهاند .بیشــتر این افراد دنبال ســاخت
و ســازهای قانونــی و پروانــه دار هــم نیســتند و

اغلــب بعد از ســاخت خانه جریمــه میدهند .در
حاضــر بنیــاد ایــن آمادگــی را دارد بــه افــرادی که
نســبت بــه بازســازی خانههای خــود اقــدام کنند،
مشــاوره ســاخت بنا و وامهای  ۳۰میلیون تومانی
قرضالحسنه پرداخت کند.
ëëمعماری مدرن بیشتر طرفدار دارد
«محمــد اکبــرزاده» ،مدیــرکل بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی گیــان هــم در این زمینــه گفت:
ارتباط روستاییان با شهر باعث تغییر ذائقه روستا
نشــینان شــده و آنهــا تالش دارنــد بــا الگوگیری از
شــهرها ،خانههــای روســتایی را بازســازی کنند .با
وجــود آنکه ســازههای روســتایی در گیالن قدمت
بســیار زیــادی دارد امــا معمــاری مدرن بــا وجود
قدمت کم در حال حاضر بیشتر طرفدار دارد.
وی با اشــاره به اهمیت استحکام بنا ادامه داد:
در بررســیهای انجام شده متوجه شدهایم اصول
معمــاری در خانههــای روســتایی قدیمی اســتان
بخوبی رعایت شده و با وجود استفاده از سازههای
چوبــی اغلب این خانههــا در حوادثی مانند زلزله

مقاومت خوبی از خود نشان دادهاند.
اکبــرزاده بــا تأکید بر اینکه هدف بنیاد مســکن
مقاومســازی خانههــای روســتایی در کنــار حفــظ
هویــت روستاهاســت افــزود :مــا در تالش هســتم
بــا ارائــه الگوهای مناســب و بســتههای تشــویقی،
روستاییان را به سمت ساخت و سازهای متناسب
بــا بافت روســتاها هدایت کنیــم .در ایــن زمینه با
همــکاری اســتانداری ،اداره میــراث فرهنگــی و
نظــام مهندســی اســتان در حــال تهیــه الگوهایی
برگرفتــه از ســازههای چوبــی که بســیار با شــرایط
اســتان ســازگاری دارد؛ هســتیم .البته به این نکته
توجه کنید معماری در مناطق مختلف ســاحلی،
جلگــهای ،کوهپایه و کوهســتانی اســتان با یکدیگر
متفاوت است و باید در هر منطقه با توجه به اقلیم
و شرایط فرهنگی آن الگوهای متفاوتی ارائه شود.
ëëذائقه نســل جدید در ساخت و ســاز تغییر کرده
است
«علیرضا قلینژاد» ،معاون مسکن روستایی
اداره کل بنیــاد مســکن انقالب اســامی مازندران
نیــز در ایــن زمینــه بــه «ایــران» گفت :در ســاخت
و ســاز مســکن چند عامــل بــا همدیگــر در ارتباط
اســت و بنیاد مسکن به تنهایی نمیتواند بر تمام
موارد نظارت داشــته باشد .برای حفظ بافتهای
بــا ارزش روســتایی الزم اســت تمام دســتگاههای
اجرایی مرتبط با یکدیگر همکاری کنند.
وی بــا تأکید بر اینکه بهدلیل قرابت شــهرهای
مازندران با روســتاها ،ســاخت و سازهای روستایی
برگرفتــه از فرهنــگ شــهر اســت ،ادامــه داد :در
اســتانهای شــمالی ماننــد مازنــدران فاصلــه
روســتاها تا شهرها بســیار کم بوده به همین دلیل
اغلــب ســاخت و ســازهای روســتایی برگرفتــه از
فرهنگ شــهری اســت .مثــاً بعد مســافت تمام
روستاهای شهرستان قائمشــهر تا شهر  ۳۰دقیقه
بیشــتر نیست اما در اســتانهایی مانند سیستان و
بلوچستان که فاصله شهرها با روستاها زیاد است
ایــن مــوارد کمتر اتفــاق میافتد و اغلب روســتاها
ســازههایی اصیــل و متفــاوت با شــهرها دارنــد .از
ســوی دیگر ذائقه جوانها در ســاخت و ساز تا حد
زیادی تغییر کرده و دیگر جوانان روســتایی حاضر
به ساخت خانههای سنتی نیستند.

