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!زین مرکز شهر، ناالنم
»نگاهی کوتاه به بافت و مسائل شهري خیابان جمهوري تبریز« 

امیر ثناجو

info@sanajou.ir

ي پهلـوي اول بـه ایـران    ورود شهرسازي مـدرن از دوره باسال گذشته و 90بافت مرکزي شهر تبریز در طی 
در . هـاي جدیـد بـوده اسـت    کشـی تغییرات تابع خیاباندستخوش تغییرات فراوانی شده که بخش زیادي از این 

تا خیابان فردوسیبخش اول این نوشتار، نگاهی کوتاه خواهیم داشت به بافت اطراف خیابان جمهوري حد فاصل 
.و مسائل شهري این بخش از مرکز شهر را مرور خواهیم نمودراسته کوچه

. مرحوم تربیت که شهردار وقت تبریز بود احداث شـد در زمان1310-1308خیابان فردوسی در بین سالهاي 
چند دهه پـس از  . نمودمتصل می) پهلوي سابق(این خیابان، بازار تبریز را از سمت سراي گرجیلر به خیابان امام 

فردوسی جنوبی و شمالی تقسیم بخشآن خیابان جمهوري عمود بر خیابان فردوسی احداث شد که آن را به دو 
خیابان پاسـاژهاي  ایندر دو سوي. خیابان جمهوري موج جدیدي از تغییرات شهري شکل گرفتبا احداث. کرد

از شـهر  هاي تولیدي کـه پـیش از ایـن در آن منطقـه    هاي صنفی جدید احداث شدند و واحدها و کارگاهو واحد
با توجه به اینکه تعـداد  .ان کردندکاین خیابان نقل مجدید االحداثهايساختمانفوقانیفعال بودند به طبقات 

هاي تولیدي در درون بافت مرکزي مشکلی خودروها و  بار ترافیکی در آن زمان بسیار اندك بود حضور این واحد
ي شهر و افزایش شدید خودروها و جمعیت شـهري، ایـن واحـدها بـه     توسعهبا گذشت زمان وکرد اما ایجاد نمی

:کنیمز دست داده اند که در زیر به چند مورد اشاره میتدریج سازگاري خود را با اصول شهرسازي ا
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هاي هر دو سوي خیابـان جمهـوري در حـد    همانطور که گفته شد اغلب واحدهاي طبقات فوقانی ساختمان. 1
با توجه به . فاصل فردوسی شمالی تا راسته کوچه در صنف تولیدي و به ویژه تولید پوشاك مشغول به کار هستند

، بسیاري از آنها ارباب رجوع عام نداشته و به همین دلیل مالکین این واحـدها انگیـزه و تمایـل    ماهیت این صنف
چنـد سـال پـیش نیـز     (ندارنـد ي خودهاتمانخزي نماي بیرونی ساسازیباصرف بودجه در راستاي چندانی براي 

که چندان مورد استقبال قـرار  نمودهاي این مسیر ارائه شهرداري تسهیالتی در جهت زیباسازي نماي ساختمان
نه چندان خوشایند کارگاهیهاي مهتابی و فضايهاي آویزان و المپاز سوي دیگر وجود بنرها و لباس).نگرفت

ي مردمان شهر تـاثیر  را ایجاد کرده است که این خود بر روحیهزیباییشهري ناهايمناظر و جدارهاین واحدها، 
.دهداي به شهر میرسودهي فگذاشته و چهرهنامطلوبی 

-شان مستعد خطرات و حوادثی همچـون آتـش  از سوي دیگر، این واحدهاي تولیدي به دلیل فضاي کارگاهی. 2

علیـرغم وجـود چنـد    . انـد سوزي هستند که پیش از این نیز بارها برخی از این واحدها دچار ایـن حـوادث شـده   
ماننـد سیار سنگین این منطقـه، در صـورت وقـوع حـوادثی     نشانی در مرکز شهر، به دلیل ترافیک بایستگاه آتش

دور از انتظار نخواهد بودتر، هر چند در ابعادي کوچکاي همچون پالسکوي تهران سوزي، رخ دادن فاجعهتشآ

ها و کاالهاي خود به صورت عمده، در طول روز نقاط شهر تبریز براي خرید لباسسایربسیاري از فروشندگان .3
-کنند که این خود بر ترافیک این مسیر میخودروهاي شخصی و یا وانت به این واحدهاي تولیدي مراجعه میبا 

قرار دارد بیشتر به چشم آن درانی نیز در این امتداافزاید که این مشکل در ضلع جنوبی خیابان که پایانه اتوبوس
.خوردمی

در مرکـز شـهر ایجـاد    رااي مذکور فضاي نـامطلوبی  هارگاهواحدها و کاستمرار حضورنچه که گفته شد آبنابه 
هاي کالن خود برنامه جامعی براي دگرگونی و زیباسـازي ایـن   يکرده و بهتر است شهرداري تبریز در برنامه ریز

اي این مسیر را بـه نطقـه   هشاید بتوان با سرمایه گزاري و مدیریت مناسب، واحدها و کارگاه. خیابان داشته باشد
هاي مذکور را بـه  کنار انتقال داده و ساختمانشمالی خیابان مطهري در امتداد چايدیگري از شهر مانند انتهاي 

.اصناف خدماتی واگذار نمود که در این صورت در این مسیر از شهر شاهد تغییرات مثبت بسیاري خواهیم بود

دهـه هفتـاد بـه    اواسطاین خیابان که تا. باشدابان فردوسی شمالی میمسیر مهم دیگر این بخش از شهر، خی
بته شباهت چندانی به یـک  لگذر تبدیل شد که اوقت به یک پیادهمسئولینروي خودروها گشوده بود با تصمیم 

و پارکینگ در این مسـیر نمـود و   یزیرزمینشهرداري وقت تبریز، اقدام به ایجاد یک بازار! گذر واقعی نداردپیاده
بـه  ! این بـازار زیرزمینـی اختصـاص داده شـد    زشت و بد منظرسطح صفر این مسیر به سقف ین مساحتبیشتر
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روهاي خیابان پیشین به یک معبر تبدیل و صرفا پیادهنگردیدهگذري در این مسیر ایجاد عبارت دیگر، هیچ پیاده
.اندشده

هاي ناخوشایند ایـن  ي اصولی، سقفتوانند با یک برنامهریزي شهرداري تبریز مینامهکارشناسان و مسئولین بر
گـذر را  توان بخشی از این پیادههمچنین می. گذر تبدیل نمایندمسیر را حذف نموده و این مسیر را به یک پیاده

هـاي مربـوط بـه ایـن     تبدیل نموده و کمـی از چـالش  هاي کوچکی براي دستفروشان با سازهاي موقت به حجره
.مسئله نیز کاسته شود

این منطقه از شهر که از قدیم االیام یکی از بازارهاي میوه و تـره بـار   . باشدبخش مهم دیگر ، راسته کوچه می
حـال، مشـکالتی   با ایـن . نیز واحدهاي زیادي از آن در همین صنف مشغول به فعالیت هستنده زتبریز  بوده امرو

سبزیجات و کاغذهاي درون ها ومیوهضایعاتها و ریختنهاي خالی میوهدن زباله ها و جعبههمچون انباشته کر
. هاي بصري و بهداشتی در این بخـش ایجـاد کـرده اسـت    ها و نامطلوبیها نازیباییها به سطح گذرگاهمیوهجعبه

التی را در عبور و مرور عابرین شکزار، مدر زمان اوج شلوغی باهاها به حجرهها از وانتمیوهحمل و نقلهمچنین 
ترافیک شده است که باز هم امید است مسئولین شهري سعی در ساماندهی و رفع مشـکالت  و نیز موجب ایجاد 

.مذکور باشند

ها مهمترین اقدام در در پیش است و طبق رسم قدیم ما ایرانی2018دانیم رخداد بزرگ تبریز همانطور که می
خانه دوم ما است و اولین گام در شهر نیز. هایمان هستو آراسته نمودن خانهاز مهمانانمان تمیزبالجهت استق

. زیبا نمودن هر چه بیشتر شهرمان اسـت ،از این رویداد بزرگ و ارج نهادن به مهمانان گردشگربالراستاي استق
هـا و  سـامانی بـه ریز است و حـل نـا  مرکز تبدرنچه که در این نوشتار گفته شد بخشی از مسائل شهري موجود آ

دیـار اسـت و امیـدواریم تـا پـیش از آغـاز ایـن        نشهر مستلزم همکاري مسئولین شهري و مردمان ایزیباسازي
.باشیمآنهاي مثبت فراوانی در شهر و به ویژه بافت مرکزي شاهد دگرگونی،رویداد
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:لینک دانلود نسخه کامل روزنامه

http://tarhenoonline.ir/newspaper/117-17
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