
اخبار كوتاه 
از معمـارى ايراناز جهـان معمارى

 نخستين پالزاى دو طبقه جهان با طراحى «دكتر صارمى» در ميدان شهداى مشهد در 
حال انجام است. به گفته مدير اجرايى پروژه، اين پالزاى شهري با در نظر گرفتن شرايط 
ــال به صورت دو طبقه  ــتفاده بودن در تمام فصول س ــهد و قابل اس ويژه آب و هوايي مش
طراحي شده است. اين طرح از سال 1383 تاكنون با استناد به داليل گوناگون هويتى و 
عدم هماهنگى آن با شهر مشهد، آماج مخالفت هاى طيف  گسترده اى از معماران بوده كه 
فضاى شفافى براى طرح مسئله و پاسخ هاى آن فراهم نشد. به نظر مى رسد اين رسم كه 
پرونده هاى بزرگ شهرى در خفا تهيه و تصويب شوند و نظر شهروندان در زمانى كه اثرى 

ندارد پرسش شود، همچنان پابرجاست.
                                                    www. news.aruna.ir

ــاخت اولين هتل آتريوم ايران (با فضاي باز مياني) در مشهد نزديك به 80 درصد   س
ــال 89 به پايان برسد. در  ــته است و پيش بينى مى شود تا نيمه دوم س ــرفت داش پيش
ــعت 31000 مترمربع، جديدترين تكنولوژي روز دنيا از جمله  طراحى اين هتل با وس
سيستم «BMS» (سيستم مديريت متمركز ساختمان) و «EMS» (مديريت انرژي) 

در حال برنامه ريزي است. هتل داراي 250 اتاق 
ــور اختصاصي،  ــوئيت رويال با آسانس و يك س
ــبز در  ــبز، باند هلي كوپتر و يك فضاي س بام س
طبقات مياني است. هم چنين داراي سوئيت هاي 
ــي از ملل مختلف چون  دوبلكس با طراحي هاي
ايران اسالمي، ايران باستان، چين، هند، مصر و 

 www.chn.ir                                                         .ديگر كشورهاى عربي است

مشهد 

نراق

 مدرن ترين سينماى شمال غرب كشور، مجهز به سيستم دالبى در مجتمع سينمايي 
تبريز افتتاح شد. اين مجتمع سينمايي با 11 هزار متر مربع زيربنا و 15 هزار متر مربع 
عرصه، بزرگ ترين مجتمع سينمايي كشور به شمار مي آيد كه پس از 20 سال و هم زمان 
ــال 1387 با حضور مسئولين كشورى افتتاح شد. سالن سينماى اين  با دهه فجر در س
مجتمع با تجهيزات مدرن به ظرفيت 400 نفر، بعد از تكميل تجهيزات در اول بهمن ماه 
1388 به طور رسمى گشايش يافت. براي احداث اين مجتمع، اعتباري بالغ بر 15 ميليارد 

و 840 ميليون ريال هزينه شده است.        
www.tabrizemodern.blogfa.com  / 4146 روزنامه ايران، شماره 

 «تيم معماري مهندسين مشاور فرازآب» به سرپرستي مهندس «علي سيدجاللي» 
ــابقه معمارى «موزه  ــس از چندين مرتبه داورى برنده نهايى آخرين مرحله مس پ
ــرقى»، (كه از برنامه هاى مهم  منطقه اى و انبار امن ميراث فرهنگى آذربايجان ش
ــخص شد.  ــهر بود)، مش ــترش فرهنگ و حفظ تاريخ اين ش دولت نهم براى گس

ــد ديگر  ــراق مانن ــهر ن  ش
شهرهاى تاريخي ايران داراى 
دو بافت تاريخى و نوساز است 
كه بافت تاريخى آن با توجه 
ــازى بر  به برنامه طرح بازس
اساس الگوهاى قديمى احيا 
شده  است. شهردارى نراق به 
سهم خود نقش به سزايى در 

ــته و قسمت عمده اى از جريانات بازسازى و احياء بافت  حفظ و نگهدارى اين ميراث داش
ــت. به گونه اى كه طرح پژوهشى حفظ و احياء بافت  ــوده نراق را بر عهده داشته اس فرس
تاريخى نراق در چهارمين جشنواره پژوهش هاى شهرى و روستايى سراسر كشور در سال 
ــناخته شد. از جمله اين اقدامات مؤثر مى توان به  ــى برتر ش 1388 به عنوان طرح پژوهش
بازسازى برخى از بناهاى تاريخى و تغيير كاربرى آنها به موزه، ميهمان پذير سنتى، قهوه خانه 
و بازارچه صنايع دستى شهر نراق اشاره نمود. همچنين از ديگر اقدامات، ساماندهى برخى 
ــت كه به دليل حفظ تنوع مقياس ها و سلسله مراتب  ــهر اس از راه ها و محورهاى مهم ش
چشم اندازهاى اليه اى شهر در طول مسير، راه به يك عنصر منظرين تبديل شده است. اين 
اقدامات، نقش بسيار مهمى را در احياى فضاهاى جمعى، مراكز محله، نشانه ها، نظرگاه و 

ايجاد خاطره ذهنى از شهر نراق ايفا كرده  است. 
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تبريز

اصفهان 
ــكو و آخرين توافقات صورت گرفته ميان سازمان ميراث   طبق قطعنامه يونس
فرهنگي با مركز ميراث جهاني، دولت ايران تا 12 بهمن امسال مهلت داشت تا 
برج جهان نما، كه از سال 1380 تاكنون يكي از بحث بر انگيز ترين اخبار معمارى 
ايران بوده را تعديل كند و به اين وسيله ميدان نقش جهان از خطر پيوستن به 
«ميراث در خطر» نجات پيدا كند. اما اين زمان كه از هشتم بهمن ماه 1384 آغاز 
شده بود، به پايان رسيد و برج جهان نما، با يك طبقه اضافي، هنوز هم در دادگاه 

يونسكو متخلف شناخته مى شود.
 www.chn.ir

 به گزارش خبرگزاري تحليلى سايت شهردارى اصفهان، شوراي اسالمي شهر اصفهان با 
توجه به نزديك بودن سفر هيئت اعزامي از يونسكو به منظور بررسي شرايط موجود در تاريخ 
21 بهمن جلسه فوق العاده اى براى تصميم گيري در ارتباط با تعديل برج جهان نما برگزار 
نمود تا به اين وسيله حسن نيت خود را در زمينه حفظ آثار تاريخي براي همگان به اثبات 
برساند. همچنين رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان تأكيد كرد كه اين شورا محور اصلي 
ــعه شهر را حفظ ميراث فرهنگي مي داند و با وجود اينكه تعديل ساختمان جهان نما،  توس
ــنگيني مواجه مي كند، اما مديران شهري بر اين باور  ــارت س ــهرداري اصفهان را با خس ش

ــتند كه اولويت كاري مجموعه شوراي شهر و  هس
شهرداري بايستي بر اساس حفظ و احياي آثار 

تاريخي قرار گيرد.
www.citypress.ir/isfahan
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ــال گذشته (سالروز قيام تاريخى مردم تبريز عليه  اين موزه كه در 29 بهمن س
رژيم ستم شاهى) كلنگ زنى شد، قرار است در زمينى به مساحت 11000 متر 

مربع احداث شود. 
 www.news.aruna.ir                                                                

 «عليرضا ذاكر اصفهانى» استاندار اصفهان، روز سه شنبه چهارم اسفند، 
ــت 10  ــده اس ــت :  "براى اين منظور مقرر ش در گفتگو با ايرنا اظهار داش
ــازمان ميراث  ــت جمهورى، 10 ميليارد ريال س ميليارد ريال دفتر رياس
ــور و 10 ميليارد ريال نيز استاندارى اصفهان پرداخت كند  فرهنگى كش
ــده است. مبلغ تعهد شده   كه تاكنون 10 ميليارد از اين مبالغ پرداخت ش
ــات 11، 12 و 13 اين برج اختصاص  ــب طبق ــوى دولت براى تخري ازس
يافته كه پيش از اين طبقات 12 و 13 تخريب شده است ". همچنين وى 
توضيح داد كه پس از ابالغ دستور رياست جمهورى به شوراى شهر مبنى 
بر تخريب طبقات برج جهان نما، اين شورا با اين موضوع مخالفت كرده و 
داليلى آورده بود كه به دليل خصوصى بودن اين برج، بايد خسارات بخش 

خصوصى جبران شود.
 استاندار اصفهان ابراز اميدوارى كرد كه تا پيش از ورود بازرسان يونسكو 
به اصفهان در 11 اسفند ماه سال جارى، عمليات تخريب و تعديل طبقات 

برج جهان نما به اتمام برسد.
www.irna.ir

 شيراز امروز از دل شيراز كهنى بيرون جوشيده است كه روزى توسط باغات و بوستان ها پر مى شد. 
باغ هايى كه بخش هايى از آنها هنوز در گوشه و كنار شهر زنده اند، اما روز به روز از تعدادشان كاسته 
مى شود و جاى خود را به ساختمان ها و خيابان ها مى دهند. امروزه در شهر شيراز تحوالت انجام 
شده در زمينه معمارى و شهرسازى در اكثر موارد، به گونه اى است كه، نه در جهت حفظ و احياء 
ــان از بى توجهى دارد كه  ــاى موجود، بلكه در جهت از ميان بردن آنها پيش مى رود و نش ارزش ه
اندك اندك زوال اين شهر را رقم مى زند. هم چنين مجتمع هاى مسكونى كه به تازگى در شيراز 
ساخته مى شوند، به سمت انبوه سازى گرايش دارند و اكثراً داراى معمارى مشابه هستند. با توجه 
به اينكه امروزه در شيراز به دليل تمايل طراحان براى طراحى هاى مدرن و ديكانستراكتيو، استفاده 
از نما و مصالح غيربومى بسيار رايج شده است، الزم است تا در اسرع وقت مسئوالن و كارشناسان، 

ــى را در جهت حفظ هويت  راهبردهاي
منظر شهرى شيراز در كنار ميدان دادن 
به رويكردهاي نوگرا تدارك ببينند. در 
ــورت تداوم اين روش باعث  غير اين ص
مى شود سيماي شهري شيراز تدريجاً 
هويت تاريخي خود را از دست بدهد.                                             

شيراز

 (هفتم آبان 1388) در مراسم سالروز درگذشت معمار و هنرمند همدانى «استاد محمد 
ــاله وى در عرصه معمارى شهر همدان كه  قهوه اى» و به جهت قدردانى از زحمات 40 س
ده ها اثر كم نظير در اين شهر از او به يادگار مانده است، دانشكده هنر و معمارى دانشگاه آزاد 
اسالمى به نام وى نامگذارى شد. سيماى امروز شهر همدان و به ويژه خانه هاى مسكونى آن، 

نشان از ابتكارات و سليقه هاى مهندس محمد قهوه اى دارد. 
www.news.aruna.ir

 كتابخانه مركزي استان همدان كه طراحى آن به 20 سال گذشته بر مى گردد و تا سال 
85 فقط 26 درصد پيشرفت فيزيكي داشت، با 10 هزار مترمربع زيربنا در اسفند ماه سال 
ــيد. با توجه به ارزيابى وضع موجود و بررسى انتقادات متعدد  ــته به بهره برداري رس گذش
پيرامون آن، مى توان اين پروژه را يك پروژه ناموفق دانست. همچنين امام جمعه همدان، 
از مكان  يابى اين كتابخانه كه بر فراز تپه مصلى ساخته شده است و راه دسترسى دشوارى 
دارد، انتقاد كرد و افزود :  "در اين مكان فضاهاى زايد بسيارى وجود دارد و در سال اصالح 
الگوى مصرف، افتتاح فضاهايى اين چنينى توجيه ندارد. اگر هزينه ساخت اين كتابخانه را به 

من مى دادند در 30 نقطه شهر براى حاشيه نشينان كتابخانه مى ساختم. "
www.iranseda.ir : راديو ايران - پيك بامدادي – پايگاه خبرى ايران صدا

در بخش دولتي پرونده هاي بسياري را مي توان يافت كه علي رغم بي بهره بودن از زيبايي ، 
نوآوري و هويت معماري به عنوان مصاديق بارز اسراف و تبزير به حساب مي آيند. در نظر 
گرفتن سطوح ارتباطي زياد بدون توجه به تعداد استفاده كنندگان يا بزرگ و گران قيمت 
ــت كه  ــت، از آفاتي اس ــتقيماً با منافع طراح و پيمانكار در ارتباط اس كردن پروژه كه مس
ــرمايه هاي ملي را به هدر مي دهد. راه برون رفت از اين بحران، ارجاع تصويب پروژه هاي  س

معماري به گروه هاي كارشناسي مستقل به جاي گروه هاي مديريتي است. 

همدان
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