
 
دیدگاه

فضایی که باید...

الله حالج
پژوهشگر حوزه شهر 

این روزها کمتر کسی شعر حافظ و موالنا می خواند. کمتر کودکی 
عاشق  جوانی  کمتر  است.  مشغول  بازی  به  خانه ای  در حیاط 
می شود. سالمندها به جای پارک به خانه سالمندان می روند. 
ما فست فودهای شیک و خوش آب و رنگ را با دیزی سنگی 
غیرممکن«  »عملیات  و  »ماتریکس«  کرده ایم.  معاوضه  ساده 
تماشا می کنیم. »انگری بیردز« و »هف الیف« بازی می کنیم. 
ما عاشق شهری هستیم که در »گزارش اقلیت« و »اینسپشن« 
می بینیم. ما پز مدرن بودن می دهیم و در هراسیم که مبادا ما 
اهل  و  را می زنیم  عاشقی  قید  بپندارند. پس  را یک سنت گرا 
آرمانشهر  جوی  و  جست  در  انسان هایی  ما  می شویم.  تجارت 
رویایی هستیم در حالیکه می دانیم چنین شهری وجود ندارد. 
این را همان زمان که واژه »اتوپیا« متولد شد می دانستیم.] اصل 
واژه utopia یونانی است و معنی آن »جایی که وجود ندارد« 

یا »ناکجاآباد« است.[ 
ما انسان های آرمانی نیستیم و ضعف های بسیاری داریم؛ چگونه 
می خواهیم خودمان را به تکامل برسانیم و شهر آرمانی را تحقق 
کلمه  واقعی  معنای  به  انسان  آن  در  آرمانشهری که  بخشیم؟ 
وجود ندارد، خود یک ویرانشهر نیست؟ چه بسا جستجو برای 
با شرایط  دستیابی به یک آرمانشهر حقیقی در قرن حاضر و 
ساختن  بهانه  به  ما  باشد.  محض  انگاری  ساده  یک  موجود، 
آرمانشهر، نشانه ها و مفاهیم باقیمانده از شهرهای پاک و زیبای 
گذشته مان را ویران کرده و با دست خویش دیستوپیاهای1 به 
ظاهر پر زرق و برق و در باطن هولناک را خلق می کنیم. شاید 
تصویری که شهر مدرن امروزی به مخاطبش ارائه می کند برای 
بخش  تداعی  برایش  لیک  کند،  ایجاد جذابیت  کوتاهی  مدت 
حس مکان نخواهد بود. عناصر و نشانه های شهری به سمت 
به همین دلیل  روند. شاید  و همانندی پیش می  یک شکلی 
است که راحت از شهر و زادگاه خود دل کنده و کوچ می کنیم. 
انسان امروزی کمتر به مکان حس تعلق دارد؛ خود را آزاد و 
را می پسندد و مزیت می شمرد.  این القیدی  رها می پندارد و 
به  دوستی ها  نمی پاید،  دیری  امروزی  عشق های  سبب  بدین 
سادگی می گسلد و رابطه ها رنگ و بوی تجارت و تبادل به خود 
به دنبال مدینه  تاریک و موهوم  می گیرد. در شرایطی چنین 
فاضله می گردیم و از زمین و زمان شاکی هستیم که چرا اوضاع 
شهرهایمان چنین است و چنان است. در دنیای مدرن در واقع 
ما در پی چیزی هستیم که وجود ندارد. از پی نیستی می دویم 
و به پوچی می رسیم. شاید اگر روزی آرمانشهری در گوشه ای از 
جهان متولد شود آن روز پایان ادبیات واژه ای به نام آرمانشهر و 

رویش معنایی نو در ادبیات شهرسازی و جامعه شناسی باشد.
در پشت جلد کتاب »جهان در غیاب آرمانشهرها« نوشته »زهره 
این مسئله هوش  مغزی می خوانیم: »درک  پر  روحی« جمله 
چندانی نمی خواهد  که جهاٍن بی رویا، انسان هایی بی ایمان به 
خود و بی اعتقاد به فردایی بهتر می آفریند، انسان هایی پشت 
کرده به خود و به جهان.« براستی دنیای ما رویایی ندارد؟ اگر 
ریزی  برنامه  را  شهرهایمان  برای  بهتر  فردای  چرا  داریم  رویا 
نمی کنیم؟ چرا به جای حرکت به سمت شهر آرمانی، روز به 
روز به سمت ویرانی فرهنگ، ارزش ها و شهرهایمان نزدیک تر 
تا  دیوار  این  که  رفته ایم  اشتباه  را  ما کجای مسیر  می شویم؟ 
ثریا کج می رود؟ طرح این سواالت و کنکاش درباره پاسخشان، 
اصطالح  در  و  ال  ایده  شهر  به  دستیابی  که  می کند  روشن 
در  ریشه  بسا  چه  نیست؛  ابژکتیو  موضوعی  صرفا  آرمانشهر، 
مفاهیم و مضامین عمیقتری دارد. هبوط انسان از بهشت در پی 
هبوط اخالقی وی رخ داد؛ شاید این دلیل خوبی بر رنجی باشد 
که انسان امروز در مکانی به نام شهر بدان مبتالست. نتیجتا 
می شود  انسان  زندگی  محیط  اعتالی  و  بهبود  موجب  آنچه 

چیزی نیست مگر ذات وجودی انسان. 
طبق آنچه رفت رابطه میان شهر و انسان ارتباطی دو سویه است؛ 
تعریف  اینگونه  را  شهر  پارک«  »رابرت  شهری  شناس  جامعه 
می کند: »شهر موفق ترین تالش انسان برای شکل دادن جهانی 
که در آن زندگی می کند، مطابق میل خود است. اما اگر شهر، 
جهانی باشد که انسان خلق کرده، در عین حال جهانی است 
که انسان محکوم است از این پس در آن زندگی کند. بنابراین 
انسان بدون داشتن درک درست از ماهیت کاری که انجام داده، 
لزوم  جمله  این  کرد.«  بازآفرینی  نیز  را  خود  شهر  ساختن  با 
دقت و ژرف نگری در معماری ساختمان ها و طراحی فضاهای 
شهری را بیش از پیش مشخص می کند. هاروی می گوید: »این 
مسأله که ما چه نوع شهری می خواهیم، در نهایت نمی تواند از 
اینکه چه نوع روابط اجتماعی، چه نوع رابطه ای با طبیعت، چه 
سبک های زندگی و فناوری و ارزش های زیباشناسی می خواهیم 
جدا باشد«؛ نتیجه اینکه نباید تاثیر فضای معماری و شهر را بر 
الگوهای رفتاری شهروندان نادیده گرفت. آنچه به نام معماری در 
شهر ساخته می شود نشان از فرهنگ و درونیات مردمان ساکن 
شهر دارد؛ متقابال معماری ساخته شده بر روحیات و رفتار مردم 
شهر تاثیرگذار است. خالقیت را به شهر بازگردانیم و شهر را اثِر 
انسان کنیم؛ شهر به مثابۀ آفریده انسان است، نه اینکه انسان 
در آن تخته بند و در حصار باشد و سبک زندگی ای را که به او 

تحمیل شده تکرار کند.
شهر من، من به تو می اندیشم، نه به تنهایی خویش... . 

پی نوشت: 1. پادآرمان شهر، ویران شهر یا مدینه فاسده جامعه ای 
خیالی در داستان های علمی/تخیلی است که در آن ویژگی های 
منفی، برتری و چیرگی  کامل دارند و زندگی در آن دلخواه هیچ 

انسانی نیست.
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نامه های رسیده 

سعیده قرشی، معمار، شهرپژوه 
باید بتوانیم در شهر راه برویم، ببینیم، بشنویم، خاطره بسازیم و احساس خوبی 

از زندگی روزمره در آن داشته باشیم ... تمام چیزی که از 
رشت می خواهیم همین است. این که بتوانیم احساس تعلق 
به محله ای خاص را تجربه کنیم، اینکه همه ی اهل خانواده 
 ... از کودک تا سالمند بتوانند شهر را از آن خود بدانند 
این که رشت برای بودن، تجربه کردن و خاطره آفرینی باشد 
... هم زیبا از در قاب عکسی اینستگرمی و هم زیبا برای 

لمس زندگی و سکونتی به اندازه یک عمر ... 
اصول طراحی  در  لنارد،  هنری  و  به سال 1987 سوزان 
در خانه  بودن  پذیر کردن حِس  امکان  از  فضای شهری 
]در فضای شهری[ برای افراد مختلف و تقویت کانال های 
ارتبــاط مستقیم بین افراد )نظیر تماس چشمی، صدا و 
تشخیص صورت( یاد می کنند. در این پژوهش شهرهای 
موفق اروپایی - از منظر فضای شهری  زیست پذیر-  را مورد 
بررسی قرار داده اند و مهمترین اصول اجتماعی آن را شامل 

موارد زیر دانسته اند: 
• فراهم آوردن دسترسی آسان و ایمن به این فضاها برای 
همه ی اعضای جامعه محلی به ویژه کودکان، سالمندان و 

معلولین؛ 
• فراهــم آوردن امکــان استفاده مکرر و منظــم ]از فضا[ 

توسط ساکنان محل)روشنایی، مبلمان، سایه و ...(
• به وجود آوردن احساس مهم بودن و احترام به نفس 

در افراد 
• تقویت حس تعلق به یک اجتماع با هویت 

• افزایش آگاهی و لذت از زمان حال در خالل بروز رویدادها 
)جشنــواره ها و سرگرمی های خیابانــی( 

• تشویق به کنجکاوی، عالقه مندی و جستجو )به واسطه 
پوشش گیاهی، بناها، المان ها و ... (

• به وجود آوردن تجارب معنی دار و خاطره انگیز 
• جهت دهی به فعالیت مردم و تسهیل فعالیت های متفاوت 

توسط آنها و خودداری از اغتشاش بصری
نگرش هم راستای دیگری نیز به شهر زیست پذیر تحت 
عنوان »نگاه به شهر به عنوان یــک موجود زنده« وجود 
فضای  ساختن  پذیر  زیست  دوساالنه  کنفرانس  در  دارد. 
و  متخصصان  1985دانشگاهیــان،  سال  به  شهری،  
به  شهر  از  درک  گسترش  منظــور  به  شهرها  مسئوالن 
سیاســت های  چگونه  اینکه  و  زنده  موجود  یک  عنوان 

شهری بر کیفیت زندگی ساکنــان اثر می گذارند، گرد هم آمدند که نتایج 
آن برای تعریف شهر زیست پذیر دسته بندی شده است. تیمر و کیت سیمور 
شهــر زیست پذیــر را  ترکیبی از فضای شهری در خالل یک سیستــم 
شهری مرکــب با ابعــاد اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگــی و بــوم شناختی 

تعریف می کنند. در واقع شهــر زیست پذیر طیــف متنوعی از ذینفعــان را 
در یک نظام شهری شامل می شود. یــک پیوستگی که هسته ارزش های 

مشترک است و به صورتی درست برای بهبود کیفیت زندگی شهروندانش عمل 
کرده و بر نتایج اعمال آنها نظارت می کند و با حرکـت بـه سـمت اسـتفاده از 
مزیـت هـای نسـبی خــود در منطقــه و جهــان و ســرمایه گذاری در ایــن 
بخش هــا پایا می ماند؛ کاری که بسیاری از شهرهای کارآفرین در سراسر دنیا 

از این طریق به رونق اقتصادی نوآورانه دست یافته اند. 
با هر معیاری که بسنجیم رشت، می تواند زیست پذیر باشد ... می تواند شهری 
باشد برای حضور و تجربه، برای دیدن و شنیدن، برای 

خالقیت، خاطره سازی و هویت محوری ... 
النری در کتاب شهر خالق دستورالعملی برای فضای 
کارآفرینی  در  جدیـد  رویکردهـای  به  نوآور  شهری 
و  می پردازد  فضایـی  توسـعه  و  بازآفرینـی  شـهری، 
برندســازی شــهری،  را شــامل  آنهــا  مهمتریــن 
شــهر خــالق، توســعه اقتصــاد محلــی و شــکوفایی 
دو  رویکردهــا  ایــن  بیــن  از  می برد.  نام  شــهری 
در  بســیار  و شــهر خــالق  برندســازی  رویکــرد 
ارتبــاط بــا احیــاء، برنامه ریــزی و توســعه شــهری 
فرهنگــ مبنــا می باشــند؛ بــه ویــژه برندســازی 
شــهری تأ کیــد ویــژه ای بــر احیــاء ارزش هــای 
تاریخــی و فرهنگــی و زیرســاخت های معمــاری و 
شهرســازی مناســب در جهــت ارائــه یــک هویــت 
درآمدزا و قابــل عرضــه دارد. ایــن امــر می توانــد 
ارزش هــای  ارائــه  بیــن  مناســب  پیونــدی 
و  شــهر  فرهنگــی  میــراث  هویتــی  و  تاریخــی 
رونق اقتصــادی و رقابــت پذیــری شــهری ایجــاد 
ارزش هــای  بــر  عـلـاوه  ارزش هــا  ایــن  نمایــد. 
در   ً شــناختی،  زیبایــی  ارزش هــای  تجــاری، 
جهــت منافــع شــهری و اجتماعــی و ... را به همراه 
دارنــد کــه تمامــا شـهروندان و پیشـبرد توسـعه 
شـهری و محلـه خواهـد بـود. بر این اساس در اجماعی 
از تجربه های موفق جهانی و داخلی اهداف زیر براي 

رهیافت تجدید حیات شهري قابل ذکر است: 
ایجاد  اقتصادي: جذب ســرمایه گذاران،  در حوزه   •

اشــتغال، بازسازي اقتصاد شهري
مســکن  افزایش  فرهنگي:  اجتماعــي-  حوزه  در   •
تقویت  محلي،  هاي  زیرساخت  توســعه  و  شــهري 
میراث معماري )هسته تاریخي( و گردشگري شهري، 

یا جذب موسسات تحقیقاتي و دانشگاهي
• در حوزه کالبدي: ساماندهي سازمان فضایي- کالبدي 
شهرها، نحوه اســتفاده از زمین، ضوابط منطقه بندي، 
ضوابط ساختمان سازي، تامین معیارهاي ســاخت و 
ساز و مرمت و آسایش زیستي براي سازه هاي شهري 

متناسب با هر منطقه جغرافیایي 
• در حوزه زیســت محیطي: مبارزه با آلودگي و بهبود شــرایط زندگي در 
عیــن حالي که ارزش ها و خواســته هــاي جامعه و هر گروه اجتماعي نیز 

در نظر گرفته شود. 
* عکس: سمانه کیان 

رشت،شهرزیستپذیر

خانه تاریخی قدیری، بنایی قجری در قدیمی ترین 
میدان شهر رشت

الهام کیانپور
کارشناس  ارشد ایران شناسی)فرهنگ مردم و میراث فرهنگی(

 پژوهشگر/ شاعر و روزنامه نگار
 خانه های تاریخی، برای آشنایی مردم با فرهنگ، تاریخ و زندگی گذشتگان، 
از بخش های مهم مردم شناسی محسوب می شود. امروزه خانه های تاریخی به 
مکاني فرهنگي تبدیل شده اند که فرهنگ، تاریخ و باوردداشت های قومی مردم 

را به نمایش می گذارند.
خانه، نقطه  ی اتصال آدمی روی کره خاکی و عالم هستی است. از دیرباز داشتن 
خانه ای از آِن خود، نه تنها رهایی از سرگشتگی، بلکه دستیابی  به حریمی بود 
که آدمی در آن آرامش می یافت و آن گونه که می خواست زندگی می کرد.  وجه 
فرهنگی بارز خانه، جنبه های زیبایی شناسانه و معماری است.  به این مفهوم 
که هر خانه، موزه ای از نمادها و نشانه های تاریخی و فرهنگی است که نه تنها 
میراث تبار و خاندانی خاص، بلکه میراث قومی است، چراکه، خانه ها، بیان گر 

ویژگی های روحی و اخالقی و معرف فرهنگ مردم آن جامعه اند.
رشت نیز از آن دسته شهرهایی است که در بیشتر محالت قدیمی اش ، خانه هایی 
می درخشند.  انگشتری  نگین  چون  گذشته،  معماری  فرهنِگ  با  تاریخی 
خانه هایی که بخشی از هویت به جای مانده از گذشته ی این شهرند.  خانه ی 
تاریخی قدیری یکی از همان  خانه های تاریخی و منحصربه فردی است که در 
یکی از کوچه های مشرف به قدیمی ترین میدان رشت یعنی سبزه میدان واقع 
شده است . خانه ی قدیری در ضلع شرقی سبزه میدان رشت در انتهای بن بست 
احتساب  واقع شده است. کوچه ای بلند که از لحظه ورود به آن تا رسیدن به 
انتهایش، ترکیب ساخت و سازهای جدید در کنار خانه های ویالیی و میراثی، 
حس عجیبی توام با غربت و دلتنگی را تداعی می کند.  نزدیک به انتهای 
بن بست، خانه تاریخی قدیری را می توان از دیوارهای آجرنما و درب چوبی 

قدیمی اش شناخت.
این خانه  یکی از بناهای تاریخی اواخر عصر قاجار است که  توسط »محمدولی 
خان تنکابنی سپهدار«، حکمران گیالن ساخته شد. این خانه تا تیرماه سال 
1344خورشیدی در اختیار »محمد حسن و نصراهلل همدانی« بود و بعد به 
»دکتر فریدون نصیری« فروخته شد. او نیز در همان سال، ملک را به عنوان 
مهریه ی ازدواج، به  نام همسرش »اکرم قدیری« نمود که امروزه نیز به همین نام 
شهرت دارد. خانه تاریخی قدیری  در سال 1379 خورشیدی  با شماره 2686 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 

از در چوبی ورودی که وارد خانه می شویم،  
قاجار،  عصر  تاریخی  خانه های  تمام  مثل 
می شویم.  روبرو  باصفایی  و  بزرگ  حیاط  با 
حیاط اصلی نسبت به ورودی خانه در ارتفاع 
ورودی  بخش  است.  گرفته  قرار  پایین تری 
سمت  به  پله  چند  با  و   است  سنگ فرش 
و  درختان  می رسد.  اصلی  حیاط  به  پایین 
آجرهای  کنار  در  حیاط  این  درختچه های 
قدیمی، نمای تاریخی و زیبای خانه، چشم 
هر فرد عالقه مند به معماری تاریخی را به 
خود جذب می کند.  خانه در سمت راست 
از جنس  چوبی  پنجره های  و  در  با  حیاط، 
نراد، پر هیبت و اصیل به نظر می رسد. به 
طور معمول، خانه های عصر قاجار سه حیاط 
اما خانه ی  با درهای فراوان دارند.  تو در تو 
قدیری تنها یک در ورودی با سردری سفالی 
و دیوارهایی با آجر قرمز دارد که می گویند در 
جریان مرمت و بازگشایی کوچه به این شکل 

درآمده  است.
درخت نخل تزئینی، انبه، گل ها و درختچه های بسیاری در حیاط به چشم 
برای  ساختمان  چوب  رنگ  جوار  در  را  جالبی  رنگی  ترکیب  که  می خورد 
بینندگان فراهم کرده اند. حیاط کوچک و پشتی خانه، بیشتر از حیاط اصلی، 
قدیمی به نظر می رسد، چرا که مرمت نشده و به همان شکل قدیمی به حیات 
خود ادامه می دهد. سنگ های کف و کاشی های حوض حیاط، مملو از خزه های 

سبزی هستند که نشان از سایه گیر بودن این بخش از محوطه خارجی دارد.
به رخ  دراز  را در طول سالیان  استقامت خود  با قدمتی طوالنی،  این خانه 
معماران امروزی کشانده است.  این بنای تاریخی در سال 1367خورشیدی، 
به دلیل بی مباالتی یکی از مستاجرانش، دچار حریق شد و بخش هایی از آن 
آسیب جدی دید. ساختمان اصلی این ملک دو طبقه دارد و در ساخت آن به 
فضای پیرامونی نیز توجه زیادی شده است. سقف شیروانی این بنا، لمبرکوبی، 
در و پنجره های آن از جنسی منحصر به فرد، یعنی چوب نراد روسی است 
که مقاومت زیادی در برابر پوسیدگی دارد. قسمت بیرونی ساختمان با سفال 
ساخته و داخل خانه، نیز به وسیله ی گچ بری و شیشه های رنگی، تزئین شده 

است.
اصول  آن  در  و  بوده  زیبا  بسیار  بنا،  این  طراحی  سبک  و  داخلی  چیدمان 
زیبایی شناسی به طور کامل رعایت شده است. شرایط اقلیمی گیالن  نیز، در 
شکل گیری نمای این سازه، بی تأثیر نبوده است. پس از مرمت خانه، دیگر کف 
طبقه ی همکف، چوبی نیست و لمبه کوبی های کف طبقه ی دوم نیز  زیر پارکت 
پوشیده شده است. طبقه ی دوم بسیار دیدنی است، ارسی ها و گره های چینی 
تاالر مرکزی در طبقه ی فوقانی در کنار آیینه کاری ها و گچ بری های گل و مرغی، 

مجموعه ای از اصالت و هویت را به هر بیننده ای هدیه می کند.
طبقه ی دوم خانه ی قدیری با سقفی بلند و هوایی خنک و مطبوع، مخصوص 
می رفت.  شمار  به  بنا  تابستان نشین  نوعی  به  و  بوده  سال  گرم  فصل های 
تابستان نشین خانه قدیری ایوان بلندی دارد و در فصول گرم سال، با باال بردن 
پنجره های ارسی، باعث گردش هوا و خنکی فضا می شد.  بخش همکف نیز 
با سقفی کوتاه، جهت گرم نگاه داشتن خانه، زمستان نشین این بنا بوده و در 

فصل های پاییز و زمستان کاربرد بیشتری داشت.
از سال 1368خورشیدی، این بنا توسط اداره ی کل میراث فرهنگی گیالن 
خریداری و مرمت شد و در حال حاضر از این خانه ی تاریخی به عنوان بخش 
پژوهشی این اداره استفاده می شود.                       *عکس: فرزاد فخرایی

یکی از مخاطبان صفحه زیباشهر، این مطلب را از طریق شبکه های اجتماعی 
اندیشکده برساو ارسال نموده است.  

است.  شده  احداث  اخیرا  رشت  در  طالقانی  دکتر حشمت  مرحوم  یادمان 
تصویری هم از آن در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. شخصا این 
عکس را برای چند نفر از استادان و اهل فن در معماری ارسال کردم. هر چند 
قضاوت بر مبنای یک عکس کافی نیست و اگر نخواهیم بی رحمانه صحبت 
کنیم استقبالی از این اثر توسط این گروه محدود از اساتید و معماران نشد. 
صرف نظر از اینکه ساخت یادمان مرحوم دکتر حشمت بعد از باال و پایین های 
بسیار صورت گرفت و نفس این عمل خوشایند است اما مسئله آیکونیک 
بودن یادمان ها و اینکه به طرزی شایسته واجد کیفیت های زیبایی شناسانه 
باشد و توسط مردم و اهل فن نیز واجد این کیفیت ها باشد اهمیت دارد، 
که در مورد این اثر به آسانی نمی توان گفت حائز این شرایط است. حال 
بار  با دیدن تصویر آن قضاوت کنند.یادمان ها  خوانندگان گرامی خودشان 
معنایی به همراه دارند حال من از دوستان پرسیدم که شما با دیدن این 
یادمان یاد چه چیزی می افتید از یکی از دوستان جواب بسیار جالبی دریافت 
کردم، اشاره به ابزاری برای بلند کردن اجسام سخت با استفاده از سیستم 
قرقره در باالی چاه های آب قدیم کرد که قطعا تحلیل مورد نظر طراح نبوده 
چئن به نظر نمی رسد که دکتر حشمت مرتبط با این موضوع باشد. صرف نظر 
از اینکه آدم عالقه داشته باشد برای دکتر حشمت یادمان درست کند خوب 
است، خوب است حامیان این موضوع آن را به مسابقه ای در بعد ملی تبدیل 
می کردند که جوانان معمار -که اتفاقا این روزها تعدادشان هم کم نیست و 
در هر خانه ای اعادادی بین 2 تا 5 نفر را به خود اختصاص می دهد! – در 
اینکار شاید روح دکتر  با  بپردازند.  به رقابت  طراحی آن مشارکت کرده و 
حشمت از ما رشتی ها و گیالنی ها هم راضی تر می شد. این موضوع در قالب 
مسابقه بهانه ای خواهد شد تا نام و آوازه دکتر حشمت بیشتر از گذشته بع 
گوش برسد و به اصطالح فعاالن حوزه کسب و کار بر برندینگ شهر رشت 
هم می افزاید. پس پیش به سوی یک مسابقه معماری برای طراحی یادمان 

دکتر حشمت در رشت. 

قبل از طراحی چند بار فکر کنیم


