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چکـیده
ساماندهی سیما و منظر شهری از جمله مباحثی است که طی سالهای اخیر مورد توجه مدیریت شهری قرار گرفته است.
در این میان ،نمای ساختمانهای شهر تهران به عنوان جز جداییناپذیر از منظر شهری در کمیتههای تخصصی مورد
بررسی قرار میگیرد که از هنگام شکل گیری تاکنون با چالش هایی مواجه بوده است .با توجه به درگیر بودن گروههای
مختلف اعم از طراح ،سازندگان و اساتید دانشگاهی در فرآیند بررسی نما در این کمیته ها ،استفاده از متدولوژی گروههای
بحث به عنوان روشی سیستماتیک برای دستیابی به ریشههای اساسی و ارائه راهکار موثر است .در این مقاله چالشهای
پیش رو فرآیند بررسی نما در سیما و منظر شهر تهران مورد شناسایی و بازخوانی قرار گرفته است .یافتههای پژوهش
نشان میدهد نبود ضمانت اجرایی مهمترین چالش از نظر اعضای کمیته نما و برخور سلیقهای مهمترین دغدغه طراحان و
سازندگان در فر آیند بررسی نما است.

واژگـان کلـیدی :ساماندهی نما ،سیما و منظر ،کمیته نما ،شهر تهران ،متدولوژی گروه بحث.

 -1عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه گیالنpourfathollah@guilan.ac.ir ،
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)17 :زمستان 1400

نگاه کلی به معماری معاصر شهر تهران گویای بی توجهی به هویت تاریخی -فرهنگی گذشته و محیط پیرامون می باشد.
معماری امروز مسیر شخصی و دلخواه خود را می رود تا به نهایت تکثر و پراکندگی بیانجامد و هیچ وحدتی را در خود نبیند .عدم
توجه به این مهم ،سبب فزونی یافتن بی هویتی در سیمای شهر تهران گشته است .این عدم هویت جدا از وحدت و یکپارچگی ،
استمرار فرهنگی-تاریخی شهر تهران را از میان برده است .در سالهای اخیر مص وبات و قوانین زیادی در جهت نظام بخشی و
ساماندهی معماری شهری و ساخت وسازها بر اساس معماری اسالمی و ایرانی صورت گرفته است .منظر شهری مقولهای است که
به طور مستقیم با هویت شهر در ارتباط است ،زیرا همواره مفاهیمی را بازتولید میکند که از توده ،فضا ،اجزاء شهری و عناصری بر
آمده است که در طول تاریخ در تعامل انسانها با محیط پدید آمدهاند(.کالنتری،اخوت )1390،25،در طی دهه های اخیر ،شهرها در
سیر تحول خود ،به تبع تحوالت ناشی از اندیشه جهانی شدن،دستخوش تغییرات شگرفی گردیده اند.در این روند ،رابطه گذشته و
کنونی فضاهای شهری از هم گسیخته شده و مفهوم هویت بیش از هر چیز آسیب دیده ،که بخشی از تأثیرات آن در منظر شهرها،
تجسم یافته است .جدا از ارزش هایی که سیاست گذاری کالن دارند ارائه راهکارها و سیاست های اجرایی بسیار حایز اهمیت است
که متاسفانه به آن پرداخته نشده است به نحوی که تغییری در سیما و منظر شهر تهران مشاهده نشده و بحران بی هویتی در آن
روز به روز بیشتر می شود .بهره گیری هر چه تمام تر از ظرفیت و پتانسیل های دانشگاهی و جامعه حرفه ای عالوه بر مدیریت
شهری در اجرایی کردن سیاست های کالن در حوزه شهرسازی و معماری در کنار فرهنگ سازی در جامعه می تواند اثر بخش
باشد.
شهرها از طریق نماهای شهری دیده میشون د و هویت شهری و خاطرات از طریق همین نماها منتقل میشود .نما در شهر
یک عنصر مهم متشکل از تک بناهاست که وقتی به طور مجموعه قرار میگیرند ،هویت دیگری پیدا میکند و اثر آنها تشدید
میشود .در گذشته
بومی بودن مصالح ،زمینه ساز ادراک وحدت کالبدی و ذهنی شهر با طبیعت پیرامون خویش بود(.محمد نقی زاده)163 ،1387 ،
و تغییر مصالح مورد استفاده در پوسته بناها و ابداعات گوناگونی که در این زمینه صورت گرفته مسبب اصلی پدید آمدن دوره های
مختلف تاریخ معماری در ایران بوده است(.کامبیز نوایی و دیگران .)150 ،1390 ،اما امروزه با گسترش تکنولوژی و تنوع بسیار در
انتخاب رنگ و مصالح ،طراحی نما بدون وجود هرگونه ضابطه ای ممکن است آسیبهای جبران ناپذیری را به منظر شهری تحمیل
کند .تأکید به تدوین و ارائه ضوابط نما برای ساختمانهای شهر تهران در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ،معاونت شهرسازی و
معماری را بر آن داشت تا با تشکیل کمیته تخصصی ارتقاء کیفی سیما و نمای شهر تهران ،در جهت تدوین این ضوابط اقدام
نمایدتا ضمن تغییر منظر شهر به سوی معماری هویت گرا ،پاسخگوی نیازهای ساخت در عصر حاضر نیز باشد .با توجه به درگیر
بودن گروههای مختلف با این فرآیند
این فرآیند نقدها و چالش های زیادی را در پی داشته است که نیازمند آسیب شناسی و راهکارهای اجرایی برای مدیریت
شهری است .در این مقاله این چالش ها با استفاده از روش گروه بحث مورد بررسی قرار می گیرد.گروه بحث ،یک ارزیابی سریع ،و
جمع آوری نیمه ساختار یافته داده است .روشی که در آن مجموعه ای مبتنی بر هدف انتخاب شده بر اساس لیستی از موضوعات
کلیدی توسط محقق از شرکت کنندگان با بحث در مورد مسائل و نگرانیهای آنها پیرامون موضوع جمع آوری می شود.

 -2کمیته نما
ضوابط عام نما در سال  1391تهیه شد تا زمینه ارتقاء منظر شهری کالنشهر تهران نه با اقدامات سطحی ،مقطعی و نتیجتا
ناپایدار بلکه با اتخاذ رویکردی که منظر شهری را به مفهوم "تجلی خارجی یک کلیت واحد" تحلیل مینماید ،ارائه نماید.از ابتدای
سال  94کمیته نما در  22منطقه شهر تهران تشکیل شده و بر اساس آن شهروندانی که برای ساخت و ساز اقدام میکنند نمای
ساختمان آنها باید در کمیته نما به تایید برسد .بر اساس آیین نامه اجرایی  ،به منظور تاکید و توجه به کیفیت های محیطی و
ضرورت بهره گیری از تدابیر و ابزارها ی الزم در فرایند هدایت و کنترل طرح های نمای ساختمانها در تهران و با عنایت به مفاد
بندهای  16- 9و  16-18ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران " موضوع تأکید بر ضوابط عام طراحی نمای ساختمانها"
و منضمّات آن ،دستورالعمل فرایند تشکیل و سازوکار اقدامات کمیته نمای مناطق در راستای ارتقای کیفیت منظر شهری ،کمیته نما
با اهداف ،شرح وظایف و ساختار ذیل در مناطق تشکیل گردید:
 ارتقاء کیفیت بصری با تاکید بر شاخص های هویت بخش ایرانی اسالمی بهره گیری از توان ظرفیت های موجود کارشناسی و حرفه ای و علمی بررسی و تأیید طرح نماهای ساختمان ها بر اساس دستورالعمل کلیات ضوابط عام نمای شهر تهران اظهار نظر و ارائه پیشنهاد فنی و تخصصی در خصوص موضوعاتی که از طرف معاونت یا سایر مراجع به کمیته ارجاع می-شود.
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در این کمیته ها یک معمار ،یک شهرساز و ناظر شورای اسالمی شهر تهران به همراه معاونت وکارشناسان فنی منطقه در
جلسات شرکت کرده و کلیه نماها پیش از ساخت مجوز خود را از این کمیته کسب می نمایند.

 -3روش شناسی گروه بحث
گروه بحث روشی سیستماتیک در رابطه با درک مسائل و مشکالت اجتماعی از طریق مطرح کردن سؤاالت خاص با جهت
گیریهای ویژه به صورت رسمی و غیررسمی است که اکثر محققین ،آن را جهت به دست آوردن اندیشه و عقاید گروه و یا
گروههای اجتماعی هدف به کارمی برند .به کمک این روش می توان گروهها را قبل از طراحی و همچنین در طوالنی مدت در
زمان بعد از اجرا ارزیابی نمود(.رفیعیان ) 48، 1385،این روش یک ارزیابی سریع و جمع آوری داده های نیمه ساختار یافته است
که در آن مجموعه ای مبتنی بر هدف به بحث در مورد مسائل و نگرانی هایی بر اساس یک لیست از موضوعات کلیدی که توسط
محقق گردآوری شده می پردازند .)Kumar 1987( .این روش به عنوان یک ابزار ضروری برای محققان بازاریابی (Krueger
)1988تبدیل شده است که بسیار محبوب بوده و راه سریع برای یادگیری مخاطبان که به دنبال هدف می باشند را فراهم می
کند .رسانه ها و مطالعات بازاریابی نشان داده اند که بحث گروهی متمرکز یک تکنیک مقرون به صرفه برای استخراج دیدگاه ها و
نظرات از مشتر یان بالقوه ،مشتریان و کاربران نهایی است .در بخش کشاورزی نیز از گروه های تمرکز جهت به دست آوردن بینش
و درک مخاطبان هدف ،نیازها ،مشکالت ،باورها با دالیل و شیوه های خاص استفاده شده است ( Debus1988) .روند آنالیز
سیستماتیک گروههای بحث را می توان به  5مرحله تقسیم نمود(.نمودار)1

حضور در گروه بحث
ارائه خالصه ای ازسواالت کلیدی
گوش دادن و درکنظر متناقض ،مبهم و
رفع ابهامات
درنظر گرفتن سوالپایانی برای بیان
ترجیحات

ضبط رفتار وناظر
گزارشگیری
عواطف،
ازتوجه،
تفسیر و واکنش ها
مقایسه گروه بحثبا گروه های دیگر
فایل
تنظیمو
یادداشتها
مشاهدات

بازپخش صدا ویادداشت یردای از
تحلیل ها
آماده کردن گزارشدر قالب سواالت و
اهداف مورد بحث
به اشتراک گذاریگزارشها برای تایید
افراد حاضر در بحث

نتایج
مقایسهگروههای بحث
گونه شناسی ورسم نمودار برای
نشان دادن و
تحلیل داده ها
 -توصیف یافته ها

استفاده از تحلیلهای روایت گونه
نمایش نقل قولهااعتبارسنجیگزارش
اصالح و تهیهگزارش نهایی

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)17 :زمستان 1400

روند آنالیز سیستماتیک گروههای بحث
تهیه گزارش پایانی

نمودار  –1روند آنالیز سیستماتیک گروههای بحث ،منبع نگارنده با استناد به((Krueger, 2002, 10

همان طور که اشاره شد ،شناخت چالش های پیش روی ساماندهی نما در کمیته های نمای مناطق و جلوگیری از ناکارآمدی
اقدامات و تالش ها امری ضروری است ،روش گروههای بحث از جنبه های زیر می تواند در این بررسی حایز اهمیت باشد:
 با توجه به درگیر بودن گروههای مختلف و ابعاد اجتماعی ،این روش یکی از بهترین روش های به دست آوردن راه حلهای دارای ساختار اجرایی چندگانه است .نهادهای تصمیم گیرنده ،گروههای اجرایی ،صاحب نظران و گروههای درگیر
 جهت گیری ساماندهی نما به سمت شیوه های د ستوری و متمرکز از باال به پایین در برنامه و تصمیم گیری ها نیازمندافکارسنجی و شناختی است که گروههای بحث می تواند آن را تامین کند.
 این روش توجه به معیارهای اعتماد ،مشارکت ،مسولیت پذیری و احترام به نظرات مختلف را در پی دارد. -به کار گیری این روش موجب کاهش آس یب های ناشی از ابراز عقیده و قدرت بیان می شود.

 -1-3جامعه آماری و حجم نمونه
یک گروه بحث معموال از  5تا ده نفر تشکیل شده است که در یک گروه با ویژگی های مشخص قرار گرفته اند.زمان بحث
های هر گروه تقریبا بین  1.5تا  2ساعت است که معموال برای هر نفر در گروههای بحث  10الی  15دقیقه در نظر گرفته می شود.
هر جلسه بحث نیز  2الی  3موضوع کلیدی را در بر می گیرد (Gorsly,2001,16).در این مقاله دو گروه هدف برای بحث
انتخاب شدند .اولین گروه هدف شامل افراد درگیر در کمیته های نما به عنوان متقاضی هستند که به طور مستقیم شامل طراحان
می باشند ولی به طور غیر مستقیم مالک و سازنده نیز شامل آن می شوند .با توجه به تخصصی بودن موضوع گروه هدف  1شامل
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طراحان و مجریان نما هستند که فعالیت حرفه ای داشته و طرحهای خود را به کمیته های نمای حداقل دو منطقه ارائه داده اند.
گروه هدف  2شامل اعضای متخصص( معماری و شهرسازی) کمیته نمای مناطق هستند .این افراد به گونه ای انتخاب شده اند که
حداقل  6ماه متوالی در فرآیند بررسی نما حضور داشته اند(.نمودار)2

نمودار :2تعیین گروههای هدف ،منبع نگارنده
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 -4فرآیندآزمون و تحلیل نتایج
به منظور درک بیشتر ،چالش ها به تفکیک هر یک از گروههای هدف اشاره می شود .در گروه هدف  1متشکل از طراحان و
مجریان نما پس از بحث  ،مهمترین نکات پیش رو از نظر این گروه مورد تحلیل قرارگرفت( .نمودار)3

نمودار :3نمودار علت و معلولی مشکالت و چالش ها از نظر گروه هدف  ،1منبع نگارنده
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جدول :1نتایج گروه هدف  1حاصل از بحث های گروهی
مشکل

ابهام در
ضوابط

مشکل علی
میانه
ضوابط کلی
گویی است
برخورد
سلیقه ای
عدم اجماع
نظر

عدم و
جود
سامانه
مشخص

مشکل علی اصلی
ایرادات مشخص نیست
قانونها یکسان نیستند.
جلوگیری از استفاده قوس ایرانی
عدم تایید مصالح جدید و چوب
اجباری کردن استفاده از آجر
مجبور کردن به استفاده از مصالح خاص
اختالف سلیقه بین اعضای کمیته نما
هر منطقه با یک جور سلیقه عمل می کند

فعالیتهایی نهادهای اجرایی
یکسان سازی ضوابط
اعالم ضوابط به سازندگان و طراحان
ارائه الگوی مناسب برای هر خیابان یا منطقه
تهیه سازوکار ویژه برای انتخاب مصالح و نه
صرفا پیشنهاد و توصیه آجر

زمان
طوالنی

طوالنی بودن زمان پاسخگویی به طرح ها
ایرادات مکرر به طرح
کم بودن مهندسان با تجربه
چارچوب مشخص نیست

برگزاری منظم جلسات(دو روز در هفته)
نمایش فرآیند و زمان بررسی در سامانه
مشخص جهت نظارت

تصویب ضوابط و
قوانین مشخص و
بدون شائبه برای
بررسی نما
گذاری
قانون
کالن و خرد در
این حوزه
نظارت بیشتر بر
فرآیند بررسی نما
در کمیته های
نمای مناطق
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نبود
زیرساخت

یکپارچه نبودن
مشخص نبودن رعایت بر و کف
سیکل کاری مشخص نیست

ایجاد یک طرح تفصیلی برای نما در هر محله و
تعیین الزامات آن محدوده.
ارائه الگوی مناسب و طرح جامع قابل دسترس
برای عموم
هماهنگی با نواحی جهت اجرا
سیستمی بودن و قابل دسترس
نظارت بر اختالف ارتفاعها و رعایت قوانین

فعالیتهایی
مدیریت شهری

نمودار :4نمودار علت و معلولی مشکالت و چالش ها از نظر گروه هدف  ،2منبع نگارنده

5

همان طور که مشاهده می شود ،نبود ساختار مشخص و تشدد آرا از جمله چالش هایی است که از طرف هر دو گروه هدف به
نحوی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است .در ادامه و در جدول زیر(جدول )2راهکارهای پیشنهادی در حوزه های مختلف دسته
بندی شده است.
جدول  :2نتایج گروه هدف  2حاصل از بحث های گروهی
مشکل

مشکل علی میانه

مشکل علی اصلی

وجود

نبود مشوق ها و
جریمه ها

نظارت

عدم
سیستمی
تخلفات نما
عدم تطبیق نمونه ساخته
شده با تایید کمیته نما

نبود ضمانت
اجرایی
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کیفیت نامناسب اجرا

عدم هماهنگی بین
مناطق

تفاوت نگرش در تایید
نماهای شاخص و سایر
نماها
تعدد صاحب نظران در
جلسات کمیته نما و
اعمال سلیقه های مختلف

برگزاری ایستگاههای نما در سطح شهر
با محوریت نمایش نماهای مطلوب
منتخب مردم
اگاه سازی مناطق ازاقدامات شاخص
صورت گرفته درهرمنطقه ازطریق
ایجادسایت و یا اختصاص قسمتی
جهت این امر و ترویج اقدامات برای
مناطق دیگر

برداشتهای مختلف از
معماری ایرانی و عدم
وجود تعریفی مشخص
عدم اصالح و بروز رسانی
ضوابط
امکان استنباط متفاوت از
ضوابط عام در نتیجه ارائه
طرح های مختلف.
نبود زیرساخت آموزشی

ایجاد رویه های نظارت در شکل گیری
وحدت رویه مناطق بیست و دوگانه در
خصوص اعمال درست دستورالعمل
های ابالغی معاونت شهرساز ی و
معماری شهرداری تهران
به دلیل عدم اشرافیت معماران فاقد
پروانه نظام مهندسی به مباحث مقررات
ملی پیشنهاد می گردد کالس های
آموزشی با استفاده از اساتید مجرب در
شهرداری مناطق برگزار گردد

کلی گویی ضوابط
عام

نبود طرح های
راهبردی

نبود ساختار
مشخص
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ایجاد ساز و کارهای ضمانت اجرایی
طرح نمای تائید شده با تاکید بر نقش
نواحی
آموزش شهربانان و تداوم آموزش
بصورت میدانی و حوزه بندی
سیستمی شدن نماها در سامانه
درج تصویر سه بعدی نما در پروانه
حمایت کمیسیون ماده صد در خصوص
ورود به مقوله نما
ایجاد ساز و کارهای ضمانت اجرایی
طرح نمای تائید شده با تاکید بر نقش
نواحی
برپایی نمایشگاه ها کوچک و دائمی
جهت شناخت مصالح بادوام و پایدار
تشویق طراحان و سازندگان برتر
مناطق
رتبه بندی برای ارجاع کار
نصب بنر طرح در محل اجرا.

عدم سنجش
مصالح

تشدد آرا

کیفیت

فعالیتهایی نهادهای اجرایی

عدم وجود جایگاهی
مشخص در فرآیند
صدور
سیستمی
پروانه

نداشتن اصول گفتمان

ایجاد امکان درجه بندی طراحان یا
حداقل ممانعت از ارائه طرح توسط
طراحانی که پس از مراجعات بیش از
حد به کمیته نما توان اخذ تأیید دارند.

زمان بررسی نما در فرایند
صدور پروانه
بررسی نما همزمان با
پالن صورت نمیگیرد

حذف بحث تعهد نما و یا در نظر گرفتن
شرایط ویژه برای اخذ تعهد

فعالیتهایی
مدیریت شهری
تصویب قوانین
تشبیهی و ایجاد سازو
کارهای نظارتی
تعیین تکلیف تخلفات
با استناد به قوانین در
کمیسیون ماده صد
کمک به ایجاد سامانه
یکپارچه فرآیند صدور
پروانه و پیش بینی
جایگاه نما
پیشبینی سازوکارهای
مدیریتی و نظارتی
مشخص
اصالح چارت سازمانی
و ارتقا کمیته های نما
تشکیل کمیته تجمیع
آرا در سازمانهای
متصدی طرح نما و
منظر شهری
مشارکت سازمان نظام
مهندسی ساختمان در
موضوع نما
ایجاد کارگروهی
متشکل از کمیته
نماهای فعال (معاون،
دبیر ،عضو هیئت
علمی ،نماینده اداره
کل معماری و
ساختمان ،نماینده
شورای شهر) و
برگزاری سلسله
جلسات متناوب
حمایت از انتشار ،چاپ
و ترویج اقدامات
آموزشی کمیته نما
نظیر چاپ تجربیات،
آسیب شناسی عدم
تائید نماهای

مشکل

مشکل علی میانه

مشکل علی اصلی

فعالیتهایی نهادهای اجرایی

عدم و جود جایگاهی
برای
مشخص
کمیته نما در چارت

عدم پرداخت حق الزحمه
اساتید
تعریف نامشخص دبیر
کمیته نما در چارت
سازمانی شهرسازی

آسیب شناسی عدم تائید نماهای
ساختمانی جهت آگاهسازی شهروندان و
طراحان
چارت شهرسازی مناطق بایستی تغییر
یابد
تعریف پست سازمانی متناسب و
مناسب برای دبیران و کارشناسان
متخصص کمیته نما در مناطق.
سیستمی شدن روند بررسی و
کرکسیون.

طراحی های ضعیف و
عدم تایید کمیته
نبود زیرساخت آموزشی

برگزاری کارگاههای آموزشی در مناطق
انتشار الگوهای مطلوب و نماهایی با
هوت ایرانی اسالمی

سطح پایین
دانش عمومی
طراحی نما

-

فعالیتهایی
مدیریت شهری
ساختمانی جهت آگاه
سازی شهروندان و
طراحان

جدول  :3اولویت مشکالت از نظر گروههای هدف
مشکالت از نظر گروه هدف  2به تفکیک اولویت
مشکالت از نظر گروه هدف  1به تفکیک اولویت
نبود ضمانت اجرایی
برخورد سلیقه ای
نبود طرح های راهبردی و عدم بروزرسانی ضوابط
نبودن چارچوب مشخص
نبود ساختار مشخص
مدت زمان طوالنی بررسی

 -8نتیجهگیری
تشکیل کمیته های نمای مناطق طی سالهای اخیر اقدامی موثر در جهت ارتقا منظر شهری است  .با توجه به اینکه روند
پیشرفت این اقدام تدریجی است ،استمرار در آن ضرورت دارد و استمرار جز با ارزیابی و شناسایی ابعاد و چالشها در جهت برنامه
ریزی و مرتفع ساختن آنها محقق نمی شود .نتایج این تحقیق نشان میدهد چالش های جدی در راه تحقق این فرآیند وجود دارد
که می توان با برنامه ریزی و استفاده از پیشنهادات سازنده رفع گردد .از نظر اعضای کمیته نما بدون وجود ضمانت اجرایی و
دستورالعمل های قانونی تشبیهی و تنبیهی نمی توان شاهد نتیجه مطلوب بود .از طرفی با توجه به اینکه سطح دانش عمومی
طراحان در زمینه طراحی نما پایین است ،برگزاری دوره های آموزشی بسیار ضروری است  .همچنین همکاری با سازمان نظام
مهندسی می تواند نقش موثری در رفع مشکالت پیش رو فرآیند بررسی و اجرای نماهای ساختمانی باشد .مدیریت شهری می تواند
با تدوین قوانین جهت سیستمی شدن فرآیند بررسی نما و همزمان شدن آن با بررسی پالن در زمان صدور پروانه و بازبینی چارت
سازمانی ،نقش مهمی در ارتقا جایگاه کمیته های نما داشته باشد .دستگاه های مجری نیز می توانند با ارتقا سازو کارهای اجرایی
خود در نهادینه کر دن این کمیته ها نقش موثری داشته باشند .طراحان و سازندگان نیز مهمترین مشکل را برخورد سلیقه ای با
طرح و مدت زمان طوالنی این فرآیند می دانند .با تدوین ضوابط مشخصتر و برگزاری نشستهای هم اندیشی جهت یکپارچه
کردن تصمیمات اعضای کمیته نما می توان تا حدود زیادی این مشکل را مرتفع نمود .همچنین با ایجاد سامانه مشخص و اعالم
ضوابط به سازندگان و طراحان و ارائه الگوی مناسب برای مناطق و محورها می توان به ارتقا این فرآیند کمک نمود.
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همچنین در انتهای گروه بحث با توجه به نتیجه گیری حاصله مشکالت به تفکیک اولویت برای هر گروه هدف به دست آمد.
از نظر گروه هدف  1که شامل طراحان و مجریان نما بود مهمترین مشکل برخورد سلیقه ای با طرح ها بوده که تا حدودی موجب
سرگردانی طراحان و طوالنی شدن فرآیند تصمیم گیری و تایید نما گردیده است .این در حالیست که مهمترین معضل عنوان شده
از سوی گروه هدف  2که از اعضای کمیته نما هستند ،نبود ضمانت اجرایی است.

تشکر و قدردانی
تشکر ویژه از اعضای کمیته نما ،مجریان و طراحانی که در گروه های بحث شرکت کرده و نظرات خود را ارائه نمودند.
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