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همزمان با بهره برداری از بخش های عمده ای از طرح مجد مشهد که به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین
الگوهای شهرسازی در بافت های فرسوده در حال اجراست؛ بنا به خواست و پیشنهاد معاونت "وزارت راه و شهرسازی؛
مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری"؛ نشستی تخصصی با حضور اساتید و مسئولین در محل شرکت شرق
عمران و مسکن سازان منطقه شرق برگزار شد .در این جلسه که به عنوان اولین نشست تخصصی به همت "شرکت
پایش راهبرد منطقه شرق" ،برگزار شد ،طرح مجد مشهد از ابعاد مختلف مورد بررسی و ارزیابی کارشناسان قرار
گرفت .با توجه به موفقیت این نشست قرار است سلسله نشست های تخصصی در خصوص ارزیابی سایر طرح ها و
پروژه ها برگزار گردد.

    

مهندس نوروزی؛ مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق :وقایع مختلف بعد انقالب و وقایع گذشته ثابت کرده است که فقط با نیروی مردم است که به عنوان خلیفه اهلل
می توانیم هر نشدی را شد کنیم .مشکل این است که ما یک درصد جمعیت دنیا را داریم و  6درصد تلفات جهانی را
داریم .معموال مدیران همیشه مطرح میکنند که مشکل ما پول است.
در حالی که عمال در کشور ما مشکل پول نیست ،مشکل برنامه شفاف و مدیریت کارا و مکانیسمهای اجرایی
مشخص است .نوسازی بافت به لحاظ قانونی پشتوانههای خوبی را در سنوات اخیر پیدا کرده و امروز به لحاظ پشتوانه
قانونی در یک جایگاه خوب هستیم .نوسازی در مقیاس محله معنا پیدا میکند نه در مقیاس تک پروژهها چون ما سه
شاخص داریم ،ریزدانگی ،نفوذ ناپذیری و فرسودگی؛ با نو سازی تک بنا عمال دو آیتم دیگر باقی میماند .ضمنا این
موضوع را با توجه به حضور مردم باید یک کار اجتماعی تلقی کنیم      .به دلیل اینکه بتوانیم جذب سرمایه داشته باشیم.
باید یک کار اقتصادی باشد تا بتواند بازگشت سرمایه را داشته باشد .ضمنا باید یک قاعده برد-برد تعریف کنیم یا به
عبارتی سه برد باشد .برد شهر باشد و برد مالکین باشد و برد سرمایهگذاران .ابتدا کل آورده سهامدارهای ما سیصد
میلیون تومان است .ما امروز بیش از سیصد میلیارد تومان پروژه در حال کار داریم .سرمایهگذاری در این مجموعه با
 5520نفر سهامدار انجام شده و حمایت شهرداری و وزارت مسکن را هم داشت .مالکین و صاحبان حقوق هم مشارکت
کردند .شرکت عمران و مسکن سازان مجری کار است .به استناد قراردادی که بستیم وزارت مسکن به عنوان حامی
و پشتیبانی قانونی بود و قرار شد ما از اختیارات آنها هم بتوانیم استفاده کنیم .ما با شهرداری قراردادی داریم که تا

     
   -مهندس شکوفی؛ رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور توان :

در طرح مجد مشهد عمال ما فاقد مطالعات فرادست بودیم و مجبور بودیم که این مطالعات را انجام بدهیم و بدون
انجام آن نمیتوانستیم طرح را جلو ببریم .راجعبه معماری پروژه؛ این مجموعه هفت هشت سال پیش بافت ریزدانهای
بود که بسیار فرسوده بود و هیچ آثاری از معماری با ارزش در این مجموعه وجود نداشت .مهندس مشاوری که
محدوده بافت فرسوده در شهر را تعیین کرده بود؛ این منطقه را کامال به درستی انتخاب کرده بود .ما در این محدوده
با مطالعاتی که کردیم و با حفظ تراکم  400درصدی شروع به طراحی کردیم .طراحی کار مشکلی بود به دلیل اینکه
ما باید هم طراحی شهری انجام می دادیم و هم به بافتهای اطراف احترام میگذاشتیم .بافتهای اطراف این زمین
همه بافتهای کوتاه مرتبه است؛ ماکزیمم  4یا  5طبقه و بیشتر  2یا یک طبقه است .تراکم هم باال بود و سطح
اشغال را هم میخواستیم پایین بیاوریم .به این نتیجه رسیدیم که پروژه ما باید طوری طراحی شود که به محیط
اطراف صدمه نزند .یعنی به مرکز این منطقه که رفتیم ارتفاع داشته و هر چه به حاشیه آمدیم ارتفاع را کم کردیم.
برنامهریزی بر مبنای دو خیابان اصلی در شمال و جنوب یعنی حر عاملی در شمال زمین و بلوار قرنی در جنوب زمین؛
انجام شد .بخشهای تجاری و اداری را در حاشیه این دو خیابان پیش بینی کردیم .در مرکز محله که آرامتر است؛
فضای سبز بخش تجاری و مسکونی را پیش بینی کردیم و برجهای بلند را در همین منطقه گذاشتیم که مسکونی
است .بعدا مدیریت به ما پیشنهاد کرد که در فاز دو طرح بازنگری کنیم .یعنی بلوکی که در آن سه قطعه یا پنج
قطعه بود را با حفظ تراکم و با حفظ سطح اشغال طرح تجمیع کردیم .در مورد شخصیت این مجموعه و هماهنگی
آن؛سه عنصر اصلی را در نظر گرفتیم .کاربریهای اینجا یکی تجاری است یکی خدماتی است یکی هم مسکونی
است.معلوم است ساختمان تجاری شخصیت و ارتفاع خاص خودش را دارد .نحوه بهرهبرداری خاص خودش را دارد و
خود به خود معماری هماهنگ با خودش میطلبد .ساختمان اداری ساختمانی است که نیازی به بالکن و سایه روشن
ندارد .ولی مسکونی برعکس و لطیفتر است؛ چون خانواده در آن زندگی میکند و نیازش  24ساعته است .االن در
این مجموعه کامال این را می بینید که در عین اینکه یک معماری هماهنگ است ،ولی در عین حال هر کدام جایگاه
خودش را دارد .سعی کردیم مزاحم هم نباشند و دید و منظر هم را نگیرند .در خصوص مساله تیپولوژی ساختمان
و مناسبت پنجرهها و فضاهای باز و نوع مصالح فکر کردیم که نوع مصالح چه باشد .من به شخصه از مصالحی که از
خارج میآید پرهیز دارم .پیش بینی من براساس مصالحی بود که در مملکت ساخته  می شودنه مصالحی که مواد
خامش را از خارج بیاورند .در نما؛ قسمتهای باال را سیمان شسته دیده بودم .سیمان یکی از مصالح بسیار بسیار
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به صورتی که از طریق ملکش مشارکت کند .تامین کنندگان شامل مالکین؛ حدود  % 30و  5500نفر سهامدار
هستند که به صورت میانگین  2میلیون و  300هزار تومان سرمایهگذاری کردند .از بانکها هم که تسهیالت گرفتیم
که عواید آن به نفع سرمایهگذاران هست .اوراق مشارکت عمران و بهسازی را هم استفاده کردیم .بعد از این برای فاز
دو و سه به نام شهرداری و خود شرکت اوراق مشارکت منتشر شده است .ما در ابتدا از روش سهام پروژه استفاده
کردیم .در این روش یک سری مسائل مشترک وجود دارد .اول بحث ایجاد مدیریت واحد و ثابت و تام االختیار را ایجاد
کردیم یعنی در قالب قرارداد از شهرداری اختیارات را گرفتیم .به مردم گفتیم که اگر بخواهید ما تامین محل اقامتتان
را هم در دوران ساخت تامین می کنیم .به مالکین گفتیم هر کسی بخواهد میتواند پروژه را خودش اجرا کند؛
میتوانند شریک شوند و میتوانند در کل سهام پروژه بگیرندو یا میتوانند معوض بگیرند .یک دفتر خدماتی نوسازی
محله "شرکت مجد" را تشکیل دادیم .جلسات توجیهی در استانداری گذاشتند .ابتدا با گروههای ذی نفوذ مانند
نمایندههای وقت مجلس در شهر مشهد ،با اعضای شورا ،امام جمعه  ،دادستان ،رئیس کل دادگستری و با هر کسی
که  ذی نفوذ بود ،صحبت کردیم .مخاطبین اول ما مالکین بودند .به تک تک مالکین نامه نوشتیم و جلسه گذاشتیم.
دارندگان سرمایههای خرد ،مشاورین و پیمانکاران و عرضه کنندگان کاال و هر کسی را نسبت به آورده نقدی و حتی
غیر نقدی سهیم کردیم .اگر آن پول خرد مردم نبود ما طبیعتا نمیتوانستیم وام بگیریم و اوراق مشارکت منتشر کنیم
و یا سرمایهگذار داشته باشیم .آن پول بستر ساز این مجموعه است .االن هم با فروش واحدها سعی میکنیم منابع
الزم را برای باز پرداخت تسهیالت داشته باشیم .در نهایت هم که واحدها را میفروشیم و پولش را بین سهامداران
تقسیم میکنیم .هم اکنون نیز  تعداد زیادی ازسهامداران سهامشان را به واحد تبدیل کردند .در پروژه سارا از حدود
 14میلیاردتومان ،حدود  5میلیارد باقی مانده و در طرح مجد هم از  18میلیارد  11میلیارد باقی مانده و الباقی سهام
را به واحد تبدیل کردند .نتیجه این کاری که ما کردیم پروژه سارا و ایمان و طرح مجد است.
شیوه دیگر شیوه مشارکت است؛ هر کسی با هدف کسب مالکیت یک یا چند واحد میتواند سرمایهگذاری کند و
هزینهها را پرداخت میکند .در طرح حکیم شیروان  24واحد تحویل دادیم و در طرح مجد هم تعدادی را به اساتید
دانشگاه دادهایم.
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خوب است هم مصالحش در این مملکت هست هم استاد کار میخواهد .من همیشه این را مثال میزنم ،زمان رضا
شاه دانشگاه تهران را ساختند نمایش سیمان است .هفتاد هشتاد سال گذشته هنوز هم عالی است .کاخ دادگستری
تهران را ساختند یا در مشهد بیمارستان امام رضا که زمان رضاشاه ساختند از سیمان است .چون سیمان را بد
کار کردند مردم از سیمان میترسند .اتفاقا امروز در مرکز تحقیقات وزارت راه و شهر سازی بحث ما همین صنعت
ساختمانی است .مملکت زلزله خیز نباید ساختمان سنگین بسازد .باید ساختمان سبک بسازد .کاری که کشورهایی
مانند ژاپن و امریکا کردند .من پیشنهاد کردم که در مجلس تصویب شود که دولت در این زمینه یارانه پرداخت کند.
به همین لحاظ در این پروژه؛ نیمه صنعتی را پیشنهاد کردیم .انرژی االن بسیار با اهمیت شده در تمام دنیا آلودگی
محیط زیست و ....مهم است .همه آیین نامهها و مقرراتی که ابالغ کرده اند و قانون شده رادر پروژهها عمل کردیم.
در خصوص تاسیسات دیدیم اینجا  برای مسکونی واقعا کولر آبی خوب است.
به طور خالصه؛ اهداف اصلی طرح این بود که ریز دانهها را جمع کنیم .خواستیم وحدت شکلی به این مجموعه
بدهیم .مسیرهای پیاده و سواره اصالح شد .چه در همکف و چه در سطح منهای یک،فضاهای عمومی و شهری ایجاد
کردیم؛ فضاهای زندگی و تفریح درست کردیم .سعی کردیم مجموعه ،مجموعه فعال و دینامیکی باشد .تنوع ارگانیک
در این مجموعه داریم و در عین حال که تنوع هست هماهنگی هم هست و این یکی از پارامترهای خیلی موثر این
مجموعه بوده است.بقیه فکر نکنند که زمینهای اطراف هم چنین چیزی را بسازند.پروژه دیگر اصال موفقیتآمیز
نیست .این پروژه موفقیتآمیز است برای اینکه جواب منطقه وسیعی را میدهد.
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 مهندس حسین نژاد؛ معاون شهرسازی و معماری شهر مشهد:در بحث زلزله بحث استحکام ساختمان در درجه اول اهمیت قرار دارد.ولی استفاده از مصالح بومی و در کنار آن
استقبال از مصالح مدرن باید وجود داشته باشد .معماری باید با مصالح جدید آشتی کند .چرا که مصالح جدید امکان
سبک شدن ساختمان را برای ما فراهم میکند .به لحاظ وزن مخصوص و سایر مسائل اگر بشود نماهای جدیدی
مرسوم شود .خیلی هم مورد استقبال قرار می گیرد .بحث استقبال از ساختمان سبز و بحث حاملهای انرژی در
دستور کار برنامه پنجم هم بود.
الزامی برای وزارت راه و شهرسازی به وجود آمد که باالخره در یک برنامه زمانی مشخص به کمک شهرداری و
دستگاههای ذی ربط به سمتی حرکت کنیم که ساختمان کمترین مصرف انرژی را در بحث سرمایش و گرمایش
داشته باشد .امروزه روی بافتهای فرسوده خیلی صحبت شده و موضوع خیلی باز شده است .ولی زمانی که آقای
مهندس نوروزی در این منطقه این موضوع را شروع کرد؛ در نوع خودش حرکت بینظیری بود.
 دکتر رهنما؛ استاد دانشگاه فردوسی:میخواستم در مورد پروژه به لحاظ زمانبندی و اینکه کی باید تمام میشده و پیشرفت فیزیک آن اطالعاتی
بدهید .بحث دیگر اینکه مسکن شهرسازی و شهرداری و مسکن سازان همه یک طرف هستند .طرف دیگر نبوده که
ببینیم آنها چه میگویند .اینجا اینقدر هم فرسوده نیست که شما میگویید .در این بافت شرکت"تی بی تی"وجود
داشته و ساختمانهای بزرگ بود .شاید درست نباشد که کلمه فرسوده را برای اینجا به کار ببریم .تعداد خانوارهای
اینجا چقدر بودند .چقدر از مالکین سهامدار هستند .تراکم چهارصد هزار متر مافوق زیاد است .طرح خازنی برای آن
زمان بوده و برای این زمان نیست .اگر میخواهید کار شما خوب نقد شود؛ باید یک ارزیابی از بیرون شود .مشاور
از کارخودش دفاع میکند و جنابعالی هم از کار خودتان دفاع میکنید.این ساختمان جزیرهای است در یک دریا؛
احساس میکنم پیوندی با دور و بر خود ندارد.
این ساختمان که باال آمده هیچ هماهنگی و تناسبی با محیط اطراف خود ندارد .نمیدانم چند درصد مالکین،
اینجا هستند و سرنوشت آنها چه شد؟ .در این بحث خروج مالکین و میزان مشارکت مالکین و منافعی که مالکین
از این طرحها میبرند ،به چه نحوی است؟ فضاهای عمومی کجاست؟ فضای عمومی که مردم دو ساعت در آن فضا
بنشینند و پارکی باشد خیلی ندیدیم .نکته دیگر بحث ساختمانهای سبز است .یک نوآوری که باید در ساخت و
سازها صورت بگیرد توجه به مسائل اکولوژیکی است.این مساله در ساختمانها از ابعاد مختلف ،مثل مصالح و فاضالب
و آب و انرژی و تمام مسائل باید مورد توجه قرار گیرد .چون مجتمعهای بزرگ است میشود ایده ساختمانهای سبز
را پیاده کرد .همکاران ما که اینجا  واحد خریدند؛ خیلی راضی نیستند .این شرکتهای شبه دولتی به ضرر مردم
کار میکنند و خیلی به سود مردم کار نمیشود.

مهندس سید جواد طباطبائی؛ کارشناس شهرداری مشهد:یکی اینکه علت انتخاب این نقطه به عنوان یکی از بافتهای فرسوده چه بوده است .در حالی که شاید ما بافتهای
فرسوده  دیگری داریم که از این بافت نیازمندتر به نظر میرسند .مورد دیگر اینکه آیا مطالعه پیوست فرهنگی قبل
از شروع پروژه تهیه شده بوده؛ یا حداقل بنا هست که با تمام شدنش این اتفاق بیفتد که تاثیراتش بر عوامل شهری
اطراف خودش اعم از اقتصادی و حمل و نقل و ترافیک به طور محرز بررسی شود .مطالعه شود که چه بار ترافیکی را به
بلوار قرنی و بلوار حر عاملی و عمال بلوار ابوطالب تحمیل میکند .آیا باعث نخواهد شد که باز مجبور شویم پروژههای
دیگری را مطرح و اجرا کنیم تا بار ترافیکی اینجا را برطرف کنیم .میخواستم ببینم اینها دیده شده است یا نه.

 مهندس ابراهیمی؛ مشاور مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن :توقع این است که دولت مردها بیایند و همان سیاستهایی که شما میگویید را پیگیری کنند .به فرموده
آقای دکتر حبیبی؛  تدوین کننده کتاب مرمت شهری کار شهر سازی یک اقدام سیاسی و اقتصادی است و کار
نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری یک کار فرهنگی اقتصادی است .من می خواهم بگویم طرح مجد اصال
یک اقدام نوسازی و بهسازی نیست که از این منظر نقد شود یک اقدام کامال شهرسازی است.رویکردش هم کامال
اقتصادی است .در این ماجرا نقدهایی هم هست من در تمام جلسات میشنوم که طرح خازنی اینجا تراکم  500درصد
را قرارد داده و ما هم به همان متکی بودیم و پیش رفتیم .ولی اگر طرح خازنی را مطالعه کنید .طرح خازنی در عمق
یک پالک و آن هم با فرض اینکه این پالک  500متر سطح داشته باشد .گفته  500درصد اما نه برای یک مجموعه
چند هکتاری .مطمئنم که آقای خازنی در آن زمان این تجویز را نمیکرد .یک نکته دیگر این است که چهل سال
پیش در این مملکت با همین مصالحی که دم دست مان بود ساختمانی را ایجاد میکردیم .چهل سال پیش موبایل
هم نبود اگر موبایل بود یک بی سیم بزرگ بود بعد از چهل سال سر موبایل چه اتفاقی افتاده است .این اسمارت
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مهندس محمد زاده؛ مدیر عامل شرکت مهندسی مرسا:طی حدود دو دهه گذشته که در کل کشور نوسازی بافتهای فرسوده به صورت جدی مطرح شده است .با
اطالعاتی که کم و بیش از کل کشور دارم؛ میتوانم بگویم که این طرح جزو بهترینها است.
      جناب آقای دکتر رهنما؛ معماری ماندگار در طول تاریخ توسط دولتها به وجود آمده است نه توسط مردم.
در کشور خودمان هم هرچه ماندگار بوده دولتها آن را انجام داده اند .از تخت جمشید بگیرید تا برسید به آثار دوران
صفویه و یا دوران قاجار .متاسفانه در دوران پهلوی و جمهوری اسالمی ما اثر ماندگار نمیبینیم .نباید توقع داشته
باشیم که بخش خصوصی و مردم آثار ماندگار به وجود بیاورند.
هرچند که میتوان با سیاستگذاری و ایجاد خط مشی و ریل گذاری مردم را به آن جهت سوق داد .این توقع
حضرت عالی توقع درستی است .ولی کدام ساختمان دولتی در کشور با معماری مورد نظر حضرت عالی ساخته شده
است .ما متاسفانه در کشور اصال معماری نداریم .نه تنها معماری اسالمی نداریم ،معماری غیر اسالمی هم نداریم.
کدام اثر قابل قبول را در کشور در مقیاس خرد و مقیاس کالن میبینیم .مثال مجلس شورای اسالمی اثرش اسالمی
که نیست غیر اسالمی هم نیست.یک اثر معماری قابل قبول غربی هم نیست .ساختمان وزارت نیرو در تهران چه
حرفی به عنوان معماری دارد.
هر کسی که از خارج مشهد میآید بالفاصله متوجه تعداد بسیار زیاد بانکها و موسسات مالی و اعتباری
میشود .این یک عالمت است .این که در اینجا گردش پول بسیار باالیی وجود دارد .طبیعی هم هست .مشهد 20
 30 ،میلیون مسافر در سال دارد .در بدترین شرایط کشور که خدای نکرده مثال جنگ و تحریم هم باشد ،زائر امام
رضا سر جایش است 30 ،20 .میلیون گردشگر عدد بسیار بزرگی است .پیشنهاد من این است که به صورت خیلی
جدی روی جذب منابع مالی خارج از کشور ،در درجه اول ایرانیان خارج از کشور ،در درجه دوم عاشقان حضرت رضا
(ع) در خارج از کشور و مخصوصا همسایهها تالش کنید .البته باید مکانیسم کار تغییر پیدا کند با آن مکانیسمی که
جناب عالی برای این پروژه انجام میدهید ،حتما باید مقداری تفاوت داشته باشد که بتوان با استفاده از قانون جذب
سرمایههای خارجی آنها را جذب کرد .نکته دوم اینکه؛ مشابه این کار در وسعت بسیار گسترده در استانبول در حال
اجرا است .اصال نوسازی هر نوع ساختمانی ممنوع شده مگرآن ساختمانهایی که به هر دلیلی خارج از طرح است.
شاید بتوان گفت با کمی اغماض کل شهر استانبول مشمول این طرح است .پیشنهاد من این است که این  شرکت
حتما روی جزئیات طرح بازسازی بافت فرسوده شهر استانبول مطالعاتی را انجام دهد.
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فونهای شما تبدیل شده به کامپیوترهای شخصی.توقع من از آقای مهندس شکوفی حاال که معماری این پروژه را
به عهده دارند؛ این است که مقداری با نگاه تکنولوژی روز با ظرافت بیشتری نگاه کنند؛ ساختمانهای پایدار و سبز
میتواند اینجا فرصتش باشد .توقع دیگر من از این جلسه این است که راجع به چالشهای اجرایی هم صحبت شود.
به خصوص در پارکینگ بزرگی که رو به اتمام است.
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خانم مهندس اکبری؛ رئیس گروه حفظ و احیاء بناها و محوطه های تاریخی اداره کل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی :
از زمان شروع پروژه که ده سال میگذرد االن جاهایی را می ببینیم که مشابه اینجا بوده ،ولی هم اکنون
می بینیم که بدترشده .فضاهایی هستند با پتانسیلهای بسیار باال ولی کار خوبی برای آنها نشده .ریز دانهها نهایتا
در چهار طبقه با دویست و چهل درصد تراکم مسکونی مجددا ساخته شده اند .به عقیده من خیلی هم نامطلوب
است .فقط دلمان خوش است که طرح خازنی ،طرح خوبی بود .طرح خازنی خیلی جاها هم بد بود .همه ما میدانیم
که او با نگاه برنامهریزی شهری مدرن کار کرده بود .آن طرح در اینجا نمیتوانست تحولی ایجاد کند هیچ اشتیاق و
عالقهای به وجود نمی آمد .اگر بود؛ میگوییم این حاشیه را با  500درصد تراکم بسازند؛ چرا نمیسازند .چرا قسمت
منوچهری که نزدیک تر به میدان توحید و مرکز شهر است را نمیسازند .نگاه شما به برد شهری این است که نگاه
شهرسازی ما عوض شد .دیگر مدرن نیست و دیگر به سمت توسعه پایدار میرود و بحث آن را پیش میکشد .این
برد شهری با نگاه خوب مشاور محترم آقای مهندس صفامنش و همکارانش و با دید جنابعالی بود که پروژه را به
پروژه معماری تبدیل کرد .بافت راهم مطالعه کردیم و همان زمان دیدیم که عناصر شاخصی نداشت .من میخواهم
بگویم که آن نگاه برنامهریزی تقریبا نگاه رو به تکاملی است .برای شروع خوب است و ما از این چیزی جدیدتر
نداریم .کاربردیهای مختلط و تفکیک فضای پیاده و سواره در اینجا خوب انجام شده و پارکینگها به نوعی هم
زمان با تجاریها دیده شده است .تمام آن ویژگیها در آن هست اال بحث فضای سبز؛هرچند در معماری یک
چیزهایی را گذاشته بودند.خواهش من این است که با نگاه اجتماعی در این فضای سبز کار شود؛ چون خیلی از
پارکهای ما؛ مخصوصا پارکهای محلی ،که خیلی جاهای خوبی هم هستند؛ عمال پاتوق معتادین شدهاند.
         
خواهش من این است که این فضای سبز را به عنوان فضای باز شهری ببینید و فضا را جوری مبلمان کنید
که با شخصیت اجتماعی محل سازگار باشد .مورد دیگر هم بحث مصالح است .نگاه نیمه صنعتی زیر ایراد و سوال
رفت .معتقدم باید به مصالح خیلی حساسیت نداشته باشیم .همین سیمان هم مال ما نبوده از خارج از کشور آمده
ولی ما کارخانهاش را ایجاد کردیم .چون امروز میتوانیم تولید کنیم میگوییم بومی است .باید روی تکنیکها کار
کنیم .استفاده از تکنیکهای متنوع و ابزارهای جدید و روشهای جدید خیلی میتواند کمک کند.

    
   -دکتر صالحی فرد؛ استاد دانشگاه و رئیس هیات مدیره شرکت مشاورین آسه:

اولین بحث این است که این ارزیابی پروژه میخواهد از چه منظری انجام شود .آیا از منظر اجتماعی و
اقتصادی و یا منظر کاربری فضایی و یا از منظر زیست محیطی و مباحث مرتبط با آن میخواهیم بررسی کنیم؟
چگونه راجعبه این پروژه قضاوت کنیم؟من پیشنهاد میکنم یک پروژه مطالعاتی برای این پروژه در دو بخش کار
شود که شامل آنچه که تا این مرحله اتفاق افتاده است و آنچه باید اتفاق میافتاد ،بشود .در این رابطه شاخص هایی
وجود دارد .بر مبنای شاخصهای عملکردی و نگاه راهبردی اهداف و چشم انداز را رصد میکنید .چه مقدار از آنچه
باید اتفاق میافتاد ،امروز اتفاق افتاده است؟ بخش دوم آنچه که باید اتفاق بیافتد .برمیگردد به اینکه نگاه ما در
حوزه بهرهبرداری و آیندهنگری در این پروژه چگونه است و این هم به این دلیل ضرورت دارد که آنچه که طی این
سالها اتفاق افتاده تغییرات و تحوالتش در ابتدای پروژه قابل پیش بینی نبوده است.
اما از منظر کسی که پروژههای زیادی را در حوزه شهرسازی کار کرده،چند انتقاد دارم .یکی اینکه بدنه و
جداره ورودی این پروژه فضای جذابی برای ورود به این پروژه نیست .به عنوان یک شهروند میگویم من انگیزهای
برای ورود به این فضا ندارم .به نظر میرسد که تسلط اقتصاد بر ساختار پروژه بیش از تسلط مباحث اجتماعی،
فرهنگی و زیست محیطی بوده است.
در گروه مخاطب و مخاطبان این پروژه و استفاده کنندگان آتی از این پروژه؛ زائر و گردشگر حذف شده است.
این فضا هیچ سنخیتی با بحث زیارت و  گردشگری مشهد به آن شکلی که الزم است ندارد.در حالی که اینجا

 -مهندس کاللی؛ شرکت مهندسین مشاور اوت:

نکته ای که من نگرانش بودم در مورد آینده پروژه است .فارق از اینکه تا کنون چه اتفاقی افتاده است .به نظرم
میرسد که مطالعات اجتماعی که آقای دکتر صالحی به آن اشاره کردند؛الزم است  .طرح لزوما باید بازنگری و آسیب
شناسی شود .با جمعیت سه میلیونی مشهد چیزی حدود  600هزار خانوار در مشهد هست .به هر  3خانوار یک
واحد صنفی میرسد و این فاجعه است.این چرخه همچنان در حال توسعه است .باید در خصوص این چرخه مریض
اقتصادی کار کنیم .واقعیت این است که فضایی که االن حاکم است؛ کامال مریض است .در مقابل این حجم تجاری که
در حال تولید است؛ تقاضایی وجود ندارد .در رابطه با بحثهایی که آقای دکتر رهنمای داشتند ،هم به نظر بحثهای
جدی وجود دارد .آقای دکتربا توجه به مسائل  35سال گذشته از من شهروند و مشاور چه انتظاری هست .شهرداری
مشهد باید آستین باال بزند و طرح را جلو ببرد.
      سه
 مهندس میرزائیان خمسه؛ مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور زیست کاوش :از زبان انیشتین یک جمله را خدمت بزرگواران عرض میکنم و آن این است .اگر شما کاری را انجام دادید
و مرتکب هیچ خطایی نشدید اساسا بدانید که هیچ کاری را انجام ندادید .اعتقاد همه بزرگوارانی که در این جمع
نشستند بر این است که قطعا این یک اقدام بسیار برجسته است.
باید یک سری مطالعات جامع و کامل روی این مبحث باید صورت بگیرد .این موضوع باید با اولویت یک به
مشاوران ذی ربط و ذی صالح ابالغ شود تا مطالعات خودشان را انجام دهند و این مطالعات باید منجر به تدوین
ضوابطی شود و این ضوابط باید در حوزه شهرسازی و معماری و طراحی شهری و ....و نهایتاً یک نوع ضمانت اجرایی
برای آن تدوین شود  .شاخصههای پیوست فرهنگی چیست؟ من فکر میکنم همه دوستان دیدگاههای خوبی را
روی این موضوع دارند و لیکن به لحاظ فیزیکی به یک جمع بندی مشخصی نرسیدیم .مثال المانی تحت عنوان رواق
میتواند یکی از المانهای برجسته باشد که ما میتوانیم در دل این پیوست فرهنگی در قالب کالبد استفاده کنیم
و لیکن جمیع دوستانی که در محضرشان هستیم میدانند و موضوعات متعددی پس ذهنشان هست .در قالب کار
مطالعاتی که صورت میگیرد میشود به یک پاسخ کامل و جامع رسید .متعاقب این مبحث انتظار من از محضر شما
این است که یک شهر سه میلیون نفری با این وسعت که در افق طرح سه میلیون و هشتصد هزار نفر دیده شده است؛

شماره 43-44

محوری است که به راحتی میتوانست از پتانسیل و توانمندی زائر هم استفاده کند .تجاریها بسیار کوچک است.
البته نه در مقیاس تراکم؛ در مقیاس کارکردی .این تجاری میتوانست کامال پیوسته باشد .یعنی به جای اینکه ما
چندین مجتمع تجاری داشته باشیم ،یک مجتمع تجاری بسیار پیوستهایجاد می کردیم ،شبیه مجتمع تجاری که
در شانگهای چین میبینید ،وقتی وارد میشوید سه چهار ساعت در داخل آن هستید .به نظر من رینگ سبز در این
پروژه کم است .بالفاصله در حاشیه خیابان اصلی شروع به ساخت و ساز کردیم .آلودگی صوتی ناشی از خیابان اصلی
و شریان اصلی و عدم جذابیت در ورودی آن باعث شده که هیچ رینگی را در اطراف این پروژه نداشته باشیم .اگر
رینگ  10تا  15متری وجودداشت همان بحث عایق صوتی و هم جذابیت برای ورود اتفاق میافتاد ،میتوانست با
پوشش سبز و نورپردازی مناسب با آب جذابیتی فوق العاده برای ورود به این پروژه ایجاد کند و میتوانست کارگشا
باشد .ما نمیگوییم معماری اشکال دارد؛ معماری طراوت ندارد؛ شادابی ندارد .جنس معماری جنس مدرنیسم است و
جنس معماری مدرنیسم هم بسیار خشن است .کاش میشد از المانهای پست مدرن بیشتر استفاده کرد یا تعاملی
با معماری نصف و نیمهای که در بخشهایی از مشهد داریم ایجاد می شد .وقتی شما این رابطه عاطفی را برقرار
نمیکنید این انگیزه شما را برای ورود به این فضا شدیدا کاهش میدهد .یک پروژهای که به نظر من ضرورت دارد
نسبت این پروژه در تعامل با پروژههایی که در حال حاضر در مشهد در حال اجرا است ،انجام شود .در طی چند سال
گذشته در مشهد به بیش از   6میلیون متر مربع تجاری مجوز داده شده است .آیا در سالهای آینده این تجاری
میتواند در رقابت و تعامل با آن تجاریها قرار بگیرد؟
حداقل  5تا  6پروژه مصوب باالی  150هزار متر را در مشهد داریم .به نظر من باید کاری انجام شود که نسبت
تعامل این پروژه با پروژههایی که شهر مشهد هست کار شود .فرض کنیم که پروژه امروز صد در صد تمام شده و
صد در صد واحدهای مسکونی پر شده؛ این امر چه پیامدهایی را به دنبال دارد .آیا این با پیش بینیهای اولیه ما در
مطابق هست یا نیست .ضمن اینکه من هم معتقد هستم این پروژه سنخیت چندانی با محیط پیرامون خودش ندارد و
باید فکری در مورد محیط پیرامونی کنیم.آنها نباید قربانی این پروژه شوند ،به هر حال ما وظیفه داریم به محیطهای
اطرافش که حوزههای مکملش هستند توجه جدی داشته باشیم.
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جناب آقای ایزدی؛ معاون بهسازی و نوسازی شرکت عمران و مسکن منطقه شرق:یکی از اهداف پروژه هایی مانند طرح مجد ،ساماندهی واحدهای تجاری خطی و استقرار اصناف مرتبط با طرح در
مجتمع های تجاری است که از استانداردهای الزم به لحاظ امکانات رفاهی و پارکینگ و مانند آن برخوردار هستند.
لذا از شهرداری انتظار می رود؛ زمانی که در محدوده هایی از شهرچنین طرح هایی مجوز گرفته و احداث می شود،
از گسترش تجاری خطی در معابر و کوچه های مجاور مجتمع که باعث ایجاد مزاحمت برای ساکنین ،انتقال پیاده
رو ها و اختالل در ترافیک شهری می شوند ،جلوگیری کند .متاسفانه هم اکنون شاهدیم منازل مجاور طرح مجد
مشهد که دارای معابر کم عرض می باشند به انبوه تجاری خطی تبدیل شده اند .به نظر می رسد شهرداری مشهد
در این زمینه کوتاهی کرده است.

 مهندس صانعی ؛ مدیر معماری و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور زیست کاوش:   این جلسات یک نوع کنترل پروژه در حین انجام پروژه است که قطعا باعث میشود در آینده آسیبشناسی
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کنیم .باید با اعتماد به نفس حرکت کنیم ولی از نقدها استفاده کنیم و قدمهای بعدی را محکمتر و درستتر برداریم.
بحث هویتی که گفته شد ،همه ما به آن اعتقاد داریم .در این سی سال برای آن جوابی هم پیدا نکردیم .ولی دلیل
نمیشود که خط نکشیم .ولی اگر بحث ایدئولوژی را بشناسیم این سوال پیش میآید که چطور ایدئولوژی بر خودرو
و تلویزیون و موبایل و شکل زندگی من تاثیر ندارد ،ولی به ساختمان که میرسد همه میگویند این طور نباید
باشد.
یکی از اهداف پروژه هایی مانند طرح مجد ،ساماندهی واحدهای تجاری خطی و استقرار اصناف مرتبط با طرح
در مجتمع های تجاری است که از استانداردهای الزم به لحاظ امکانات رفاهی و پارکینگ و مانند آن برخوردار
هستند .لذا از شهرداری انتظار می رود؛ زمانی که در محدوده هایی از شهرچنین طرح هایی مجوز گرفته و احداث می
شود ،از گسترش تجاری خطی در معابر و کوچه های مجاور مجتمع که باعث ایجاد مزاحمت برای ساکنین ،انتقال
پیاده رو ها و اختالل در ترافیک شهری می شوند ،جلوگیری کند .متاسفانه هم اکنون شاهدیم منازل مجاور طرح
مجد مشهد که دارای معابر کم عرض می باشند به انبوه تجاری خطی تبدیل شده اند .به نظر می رسد شهرداری
مشهد در این زمینه کوتاهی کرده است.

 دکتربناب؛ عضو شرکت مهندسی مرسا:  اتفاقاتی در شهر مشهد میافتد که بسیار افتخار آفرین است .ما بعد از سی و چند سال یک مصلی در تهران
میسازیم که هنوز سالیان سال کار دارد که تمام شود .غیر از آن تقریباً هیچ کار افتخار آمیز بزرگی در حد شعارها
و انتظارات نظام انجام ندادیم .از نکاتی که جناب مهندس نوروزی اشاره فرمودند این بحث است که در این مملکت
پول کم نیست .مرجع مورد اعتماد و توانمند و مدیری که بتواند از این پولها استفاده کند و مردم به او اعتماد کنند
االن خیلی کم است.

اشاره کردند تقریباً هر پنج ،شش قدم چند موسسه اعتباری و بانک وجود دارد؛ چطور میشود اینها
را به نوسازی مناطق فرسوده سوق داد که نه تنها در مشهد بلکه در کل کشور انجام شود .من فکر میکنم
انتظاراتمان از هر نهاد و هر بخشی در چارچوب مسئولیتهایش باید قرار بگیرد .از بخش خصوصی نمیتوانیم
انتظار داشته باشیم که برای یک سری آرمانهای ملی هزینه کند .تاکید میکنم بر اینکه هر الگویی اعم از
الگوی معماری اسالمی ایرانی هر چه که هست ما نباید از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم آن را عملیاتی
کند .بخش خصوصی فقط و فقط باید دنبال سود آوری باشد که سرمایهها را جذب کند تا این عقب افتادگی
تاریخی در بخش نوسازی را جبران کند.
مهندس نوروزی:
 -مهندس نوروزی؛ مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق
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ما یک روزی در شهرداری بحث مشارکتها را مطرح کردیم .در آن زمان توانستیم فرهنگ سازی کنیم
که مشارکت در شهرداری یک نیاز و اساس است .امروز یک شهرداری کوچک هم واحد مشارکتهای
اقتصادی دارد .معتقد بودیم و االن هم این اعتقاد را داریم که راهکار توسعه شهر مشهد تنها و تنها در گرو
حضور مردم شهر مشهد است .آن زمان شعاری را مطرح کردیم و گفتیم رضایتمندی ،مشارکت و توسعه
مشهد الرضا .آن زمان یک سری از مشارکتها را سازماندهی کردیم .قرارداد پارکینگ مقابل پمپ بنزین
خیابان خسروی را بستیم و قرارداد شهربازی و پروژه ابریشم را بستیم و پروژه کوه سنگی را کار کردیم و
دیدیم که خیلی خوب شد .در نوسازی خیلی عالقهمند بودیم که بتوانیم با حضور مردم کار کنیم ،ولی هر چه
گفتیم ،کسی نتوانست یک مکانیسم به ما پیشنهاد بدهد .آن زمان صرفاً به این فکر میکردیم که مشارکت
را سازماندهی کنیم و کار ماندگار کنیم .اما وسط کار موضوعات مختلف یکی یکی برای ما نمود پیدا کرد.
حاال آن مردمی که میگفتند چرا ما را شریک نمیکنید به این راحتی هم نمیآمدند .بعد دیدیم که به
لحاظ معماری اما و اگرهایی هست .بعد دیدیم معماری سبز مطرح است .نظام بهرهبرداری مطرح است .هر
گامی که به جلو برمیداریم با یک سری موضوعات جدیدی رو میشویم .ما االن یک سوم پروژه را ساختیم
و دو سوم از کار ما مانده است .می خواهیم از این نظریات استفاده کنیم .مشاور اصلی ما در این مجموعه
هست و خواهش ما این است که به این بحثها توجه کنند تا بتوانیم استفاده کنیم .هم اکنون مسائل مربوط
بازیافت آب و بحث تسهیالت و بام سبز و...را ابالغ کردیم .این اولین نشست است و میتواند ادامه پیدا کند
و در هر محفلی که الزم باشد این بحث عنوان شود .آ
ما در مسائل اجتماعی؛ موفقیت مورد انتظار را نداشتیم .ما این کار را در طرح طبرسی انجام دادیم
که متاسفانه به دلیل ورود نا به هنگام و خالف عرف سازمان بازرسی؛ آن کار فع ً
ال متوقف شده ،در حالی
که با هفتاد درصد اعالم آمادگی مکتوب برای مشارکت از سوی مالکین بستربرای پریدن فراهم شده بود.
در خصوص بارگذاری؛ طرح خازنی نشان می دهد که اینجا دقیقاً تجاری دیده شده است .ما برای قسمت
حاشیه طرح مجبوریم زمین را با کاربری تجاری بخریم .با تجاری  500درصد بخریم .در تجاری همکف از
نظر قیمتی باالترین است و منفی یک هفتاد درصد و طبقه یک میشود حدود  55درصد و باالتر از آن تا
 30درصد قیمت همکف می رسد .ما از تجاری همکف گذشتیم تا این بارگذاری انجام شود .اینکه میگویند
بافت فرسوده نبود؛ عکسهای محله نشان می دهد؛   30درصد واحدها شیروانی بود .وسطهای مجموعه را
به عنوان فضای سبز دیدیم .در جلو یک سری قسمت به صورت فضای سبز نیمه خصوصی دیده شده است.
عالوه بر این پیش بینی کردیم که سقف هم سبز شود .ما وسط این مجموعه را پیش بینی کرده بودیم
که خیابان به منهای یک برود و وسط یک فضای باز شهری چند هزار متری در نظر گرفته شده بود .ولی
مطرح شد که این خیابان نمی تواند ادامه پیدا کند .ضمناً به دلیل اینکه خیابان کوتاه است اگر از قرنی باال
بیایید فاصله توقف مناسب ایجاد نخواهد شد .ضمناً در طرح کالن پیش بینی شده که اگربنا شد زیر گذری
ایجادشود ،خیابان قرنی پایین برود .لذا ما به ناچار از زیر گذر گذشتیم و آن را تبدیل به پارکینگ کردیم .ما
خودمان را در موضوع اجتماعی به قدر الزم موفق نمی بینیم.
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در عین حال که از افراد مختلف و از مالکین و از گروههای مختلف در طرح وجوددارند؛ ولی آن
مطالعهای که دوستان فرمودند ما فکر میکنیم نیاز داریم .ضمن اینکه  104000متر مربع پارکینک در
زیر مجموعههای ما هست .تمام پارکینگهای ما در مقیاس بزرگ است .در بحثهای معماری؛ ما دلمان
میخواهد که این معماری ارتقاء پیدا کند .به رغم اینکه هزینهها را پرداخت کرده بودیم دوباره بازنگری
کردیم .طبیعتاً ما عالقهمندیم که طرح معماری ایرانی و معماری مناسبتری داشته باشد.
معماری اسالمی را که نفهمیدیم در کجا تعریف شده که بتوانیم از آن معماری استفاده کنیم .به لحاظ
کار فرهنگسازی ما در مقوله خودمان در مقیاس کشوری تاثیر گذار بودیم .ما در تمام استانهای بزرگ
کشور دعوت شدیم و جلسه گذاشتیم و در مشهد بسیاری از این برجهایی که شکل گرفته با استفاده از روش
ما شکل گرفته است .ما در ابتدا میدان توحید را پیشنهاد داده بودیم و گفتیم در استمرار حرم و میدان
شهدا میدان توحید را به ما بدهید و تا بتوانیم کاری کنیم که الگو باشد.
مطالعات ترافیکی اینجا چند نوبت انجام شده است .از نظر ترافیکی مطالعاتمان به تایید سازمان ترافیک
رسید .ما نمیگوییم که حتما دولت باید کار الگو بکند ما هم میتوانیم .چهار پروژهمیانی؛ ظرف شش ماه
آینده شروع خواهد شد .االن هم آن زمانی است که میتوانیم اصالحاتی در آن انجام دهیم .بحث رقابت
که مطرح میشود؛ ما قبل از آن چند میلیون متر مربع تجاری این مجموعه را طراحی کردیم و ثانیا ما در
یک بورس کاالی ساختمان هستیم و توانستیم مرتبطین خدمات صنعت ساختمان را جذب کنیم ،انبوه
سازان را و خیلی از مشاورین و مهندسین را جذب کنیم .وقتی بورس شد دیگر در بحث فروش نگرانی
وجود ندارد.
توجه کنید که شهر مشهد برای سه میلیون جمعیت خودش نیست سه میلیون دیگر هم زائر میآید؛ در
سال  25میلیون زائر میآید .در ارتباط با فضای پارکهایی که مطرح میشود؛ ما قبال در زمینه ایمنسازی
پارکهای محله کار کردیم و جواب گرفتیم .در چهار پنج جا پارکها را مثال یکی پارک الله درمنطقه آب
و برق را ایمن سازی کردیم .با ایجاد یک چای خانه و با ایجاد یک مرکز خیلی کوچک در پارکی در بلوار
سجاد این کار را کردیم .بچههای شهرداری یک زمانی بحث دید حرم را مطرح کردند؛ گفتیم از چهار راه
کالهدوز و فردوسی یک نگاهی بکنید این زاویه به سمت کوی طالب میرود؛ حرم سمت راست است و
اصال در زاویه دید حرم نیست.
 مهندس شکوفی؛ رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاوره توانمهندسی تجربه است و نقد .راجع به ساختمان سبز بحث توسعه پایدار و پاالیش کره زمین در دنیا
مطرح است .این مطلب بسیار مهمی است که سازمانهای بین المللی و کشورهای پیشرفته روی آن کار
میکنند .ما در اینجا سعی کردیم در حدود قانون رعایت کنیم .من میتوانم بگویم تمام پشت بامها را از
انرژی خورشیدی استفاده میکنیم .دراین صورت بیست برابر این مجموعه سطح میخواهیم که بتوانیم از
این انرژی استفاده کنیم .راجع به معماری اسالمی که بحث مهمی است؛  سی و پنج سال است که راجع
به آن صحبت میکنیم.

اگر امروز اعراب آمده بودند و ما را مسلمان کرده بودند؛ آیا قوس میزدیم و آیا مناره میگذاشتیم
و کاشی کاری می کردیم؟ پس اسالم زمانی که آمد قوس را برای ما نیاورد؛ ایرانیها میگویند قوس را
ما ساختیم .قوس انتقال نیروها است .بنابراین اینکه ما بخواهیم معماری صفویه را زنده کنیم و بگوییم
معماری اسالمی ،روش درستی نیست .مگر فرانسوی ،معماری فرانسوی مسیحی دارد .معماری هر کشور
تابع فرهنگ و تابع اقتصاد و تابع اقلیم است.زمانی که ما میگوییم اسالمی خیلی چیزها باید رعایت شود
مشرفیت نباشد و محرمیت را رعایت کنیم .زمانی ما مجبور میشویم باال برویم و اگر باال نرویم تهران تا
قزوین میرسد و مشهد تا قوچان میرسد .وقتی باال میرود آن مشرفیتی که ما در اسالم داشتیم نخواهیم
داشت .ما نباید بحثهای تئوری کنیم.
   
     هر کشوری معماری خاص خودش را با توجه به اقلیم و فرهنگ خودش دارد .اسالم دین ساده
زیستی است ،معماری ما باید ساده باشد .ساده نه به معنای عامه پسند آن .به معنای هنری ساده یعنی
یک چیز زیبای ماندگار .راجع به دید به حرم ،متاسفانه بد طراحی شد و صدمه زدند .امام رضا باید دیده
شود ولی دیگر خود امام رضا(ع) در حیاط خودش دیده نمیشود .بعد میخواهید از اینجا دیده شود.

