مُىذس سعيذ مُذب تزابي :صذير پزياوٍ ساختمان مىًط بٍ رعايت ي الشامات بُيىٍساسي اوزصي

صذير پزياوٍ ساختمانَا مىًط بٍ رعايت
الشامات بُيىٍ ساسي اوزصي /بزش تاريخي در
ساختمانساسيَاي جذيذ

 صسٍر پزٍاًِ سبذتوبىّب هٌَط ثِ رعبيت الشاهبت ثْيٌِسبسي اًزصي
سعيس هْذة تزاثي زر گفتٍگَ ثب "صوب" ثب ثيبى ايي هطلت تصزيح وزز :زر ضزايط وًٌَي زر ثرص
سبذتوبى وِ هعوَالً ضبهل سِ ثرص هصزف عوَهي ،ذبًگي ٍ تجبري است ،استفبزُ اس سيستنّبي
رٍضٌبيي جسيس تمزيجبً ًْبزيٌِ ضسُ است .آًچِ وِ اوٌَى زر ثرص سبذتوبى است ،ثحث هزثَط ثِ ّسررفتي
اًزصي ًبضي اس سزهبيص ٍ گزهبيص زر ثرص فزآيٌسّب است .زر ثرص فزآٍرزُّب ًيش استفبزُ اس تجْيشاتي
است وِ زاراي رتجِ اًزصي هٌبسجي ًيستٌس.
هْذة تزاثي زر ازاهِ ثب اضبرُ ثِ يه راّىبر پيطٌْبزي زر ايي راستب اظْبر وزز :لطعبً ثزاي ثْتز ضسى ٍضع
هصزف اًزصي زر ثرص سبذتوبىّبً ،يبس است وِ سبسهبى ًظبم هٌْسسي ٍ ضْززاري ثب ضزوتّبي
تأهييوٌٌسُ ثزق ٍ اًزصي هثل ضزوت گبس ٍ ثزق ،پزٍتىلي ثب ّن زاضتِ ثبضٌس ٍ زر سبذتٍسبسّبي جسيس ثِ
سبذتوبًي پزٍاًِ ًسٌّس ،هگز ايٌىِ توبم الشاهبت هزثَط ثِ ثْيٌِسبسي هصزف اًزصي زر آًْب رعبيت ضسُ
ثبضس.
ٍي تأويس وزز :زر ٍالع هب ثبيس ثِ ّيچ سبذتوبًي گَاّي پبيبى وبر ٍ اجبسُ ثْزُثززاري ًسّين ،هگزايٌىِ هْز
ذَرزُ ثبضس ٍ ايي ضزوتّب ثِ سبذتوبًي وِ زاراي ايي هْز استبًسارز ًيستٌس ،ثزق ٍاًزصي ٍ گبس ًسٌّس ٍ زر
ٍالع يه جزايوي ثزاي آًْب پيصثيٌي وٌس.
 ثزش تبريري زر سبذتوبىسبسيّبي جسيس
رئيس اًجوي علوي هسيزيت هصزف اًزصي ايزاى زر ازاهِ ثيبى وزز :لطعبً اگز ايي ٍفبق ٍ پزٍتىل اجزايي وِ
ًْبزّبي هسئَل رٍي آى لسن ذَرزُ ثبضٌس ٍ ًگبُ سيبسي ّن ثِ آى ًطَز ،زر ايي چٌس ثرص يعٌي

ضْززاري ،سبسهبى ًظبم هٌْسسي ٍ ضزوتّبي تأهيي وٌٌسُ اًزصي سبذتوبىّبٍ ،ارز ضَز ٍ ايي سِ ثرص ثب
ّن ثب ًگبُ اعوبل سيبستّبي ثْزٍُري اًزصي ًگبُ وٌٌس ،زر سبذتوبىسبسيّبي جسيس حسالل هب يه ثزش
تبريري زازُاين ٍ اسيه تبريد ،زيگز زر سبذتوبىّبي هب اتالف اًزصي صَرت ًويگيزز.
هْذة تزاثي ّوچٌيي ثب اضبرُ ثِ راّىبرّبي ثْيٌِسبسي هصزف اًزصي زر سبذتوبىّبي هَجَز اظْبر وزز:
ّن زر ثرص فزآيٌسّب ٍ ّن زر ثرص تىٌَلَصي ايي سبذتوبىّب زٍ اتفبق ثبيس ثيفتس.
ٍي ثب ثيبى ايٌىِ هززم آگبّي وبفي زارًس ٍ زر ايي ثرص آهَسش زيسُاًس ،ثيبى وزز :هسئلِ ايي است وِ
هززم اًگيشش وبفي ٍ پَل وبفي ثزاي ايي هٌظَر ًسارًس .زٍلت ثبيس ثتَاًس ثب استفبزُ اس صٌسٍقّبي هزتجط ٍ
هىبًيشمّبي تطَيمي ،هززم را تطَيك وٌس وِ زر حَسُ هصزف اًزصي ،فزآيٌسّب را زر ثرص هَتَرذبًِّب ،زر ٍ
پٌچزُّب ٍ  ...را اصالح وٌٌس.
هْذةتزاثي ثب تأويس ثزايٌىِ ايي تطَيك ثِ صَرت لفظي اتفبق ًويافتس ٍ حتوب ثبيس پطت آى يه پطتَاًِ
هبلي ٍجَز زاضتِ ثبضس ،اظْبر زاضت :حوبيت يبراًِاي ثبيس اتفبق ثيفتس وِ هززم اًگيشش وبفي را ثزاي
ثْيٌِسبسي زاضتِ ثبضٌس.
ٍي افشٍزٍ :لتي ايي اتفبق افتبز ،ثب تعسيل ًزخ تعزفِّبي اًزصي ٍ ٍالعيسبسي ًزخ تعزفِّبي اًزصي ،ونون
چزذِ هصزف اًزصي ووتز ثزاي پززاذت پَل ووتز ًْبزيٌِ هيضَز .ثٌبثزايي يه هجوَعِ ثِّن پيَستِاي
ثبيس ايجبز ضَز وِ ثرص سبذتوبى ثتَاًس حسالل اس يه تبريد سهبًي ثزش زاضتِ ثبضس.
ً بّوبٌّگي ثيي ثبسيگزاى ثرص اًزصي
رئيس اًجوي علوي هسيزيت هصزف اًزصي ايزاى ّوچٌيي زرثبرُ عولىزز ًْبزّبيي هثل سبسهبى ًظبم
هٌْسسي ٍ ضْززاري ٍ ٍسارت راُ ٍ ضْزسبسي زر حَسُ ثْيٌِسبسي اًزصي گفتً :ويضَز گفت وِ عولىزز
آًْب هثجت ًجَزُ است .چَى اگز هسبئل ثِحبل ذَز رّب هيضس ٍ آًْب تَجْي ثِ هسبئل اًزصي ًويوززًس،
ضبيس اوٌَى هصزف اًزصي هب ثِ گًَِ زيگزي ثَز.
هْذة تزاثي يبزآٍر ضس :اهب لطعبً ًبّوبٌّگيّبيي ّن ثيي ايي ثبسيگزاى ثرص اًزصي زر ثرص سبذتوبى
ٍجَز زارن ٍ هٌطك ٍ عمل عوَهي ٍ ذزز جوعي ٍ ذزز هلي ايجبة هيوٌس وِ ايي ًبّوبٌّگيّب حل ضَز.
ٍي ذبطزًطبى وزز :ثبيس اعتزاف وٌين عليزغن توبهي سحوتّبيي وِ ايي ثرصّب وطيسُاًسً ،تَاًستين ثِ
يه ًمطِ ثْيٌِ زر ثرص اًزصي ثزسين.
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