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- بازارگاه هاي شهري، فضايي شناخته شده براي داد و ستد در نظر گرفته مي شوند كه فروشندگان كاال همه روزه براي عرضه كاالي 
خود به آنجا مي رفتند و قاعده آن چنين بود كه فروشندگان صبح زود به محل رفته و هر كس در هر جاي مي نشست تا شامگاه بر آنجا 
حق داشت. در برخي از شهرهاي بزرگ حتي در عصر حاضر نيز در برخي نقاط بازارگاه هايي تشکيل مي شود كه داراي فضاي كالبدي 
ساخته شده نيست و معمواًل محصوالت ارزانتر از ساير مراكز )عمدتًا شامل مصارف روزمره خانواده هاي شهري( عرضه مي شود و اين 

بازارگاه ها بيشتر در كنار راههاي پرجمعيت و مراكز پرتردد شکل مي گيرند.
- اقتصاد شهري بخش مهمي از زندگي و حيات شهري را تشکيل مي دهد و اشکال متنوع فعاليت اقتصادي در شهر تمامي گروههاي 
شهري را درگير اين نوع فعاليت در مقياس های مختلف مي نمايد. بازار در ايران مکاني است براي توليد، عرضه، فروش و خريد كاالهاي 
مختلف و از اين حيث يکي از مراكز مهم شاخص و نمادي پررنگ از فعاليتهاي اقتصادي جامعه و شهر مي باشد. واضح است كه از نيازهاي 
محتوم شهرها و بويژه شهرهاي بزرگ بازار به معناي كلي آنست و توسعه و رشد بازارگاه ها در گرو حجم فعاليت هاي اقتصادي و مبادالت 
اقتصادي شهر است. مراكز داد و ستد كاالهاي مختلف و توزيع و پخش محصول براي مصرف كنندگان نهايي شکل مهمي از امور 
اقتصادي شهر است كه تمامي شهروندان در آن سهيم هستند و مجموعه اي از مشاغل و حرفه ها كه عمدتًا وظيفه توزيع نهايي محصوالت 
را عهده دارند بازارهاي شهري را تشکيل مي دهند و بازارگاه هاي شهري فضاي معين و مشخص شده براي فعاليتهاي اين چنيني هستند.
- در شهرهاي امروز پاساژها و مراكز خريد تا حدود زيادي جايگزين بازارهاي سنتي شده اند.. سرعت زياد جوامع در شهري شدن و در 
حوزه هاي اقتصادي شهري در ساخت مراكز تجاري و خريد در فرمهاي جديد و نوين، شايد فرصت بررسي عميق موضوع را از صاحبنظران 
اقتصاد شهري و مديران شهر گرفته باشد. چرايي رونق )شايد زياد( اين فضاهاي جذاب چندان جاي طرح، بررسي و ارزيابي نيافته است. 
تعدد مراكز خريد و فروشگاه هاي اصطالحًا خرده فروشي شايد بيانگر نوعي اخالل در امور اقتصادي و مشکالت كالن گردش مالي بازار 
باشد. اين شکل فعاليت عمدتًا خدماتي محسوب شده و درگيري بيش از اندازه افراد پيش  افتادن بخش خدمات از بخش توليد را نمودار 

مي سازد.
بررسي ميزان عرضه كاالهاي توليدي و وارداتي روشنگر زاويه اي ديگر از اين بحث مي باشد. )در كشور ما تعدد مراكز خريد- خرده فروشي، 
مغازه- تقريبًا 1/800/000 واحد مي باشد كه پس از چين و هند بيشترين تعداد در دنيا است و نسبت 1 به 40 در اين خصوص با نسبت 
جهاني 1 به 200 فاصله معني دار و قابل تأملي دارد( بررسي مباحث هزينه و فايده و فعاليت مستمر مراكز و واحدهاي تجاري در بازه هاي 
فعاليتهاي  به  داراست و تصميم سازي جهت توسعه، گسترش و جهت دهي  را  آنها سهم اصلي  ارزيابي ميزان موفقيت  زماني معين در 
از  باشد چرا كه  و...( در حوزه هاي مختلف مي بايستي در دستور كار مديران جايگاه برجسته و مهمي داشته  )توليد، خدمات  اقتصادي 

اصلي ترين مسائل زيربنايي اقتصاد و توسعه كشور است.
- امروزه مديريت شهري در ساماندهي مراكز خريد و بازارها )از جهت گوناگون( در شکل و محتوي حضور دارد و بي شك با توجه به 
حجم اين فعاليت ها در شهر از اين وظيفه غفلت نمي توان كرد – ابعاد وسيع و متنوع فعاليت هاي اين چنيني در فضاهاي عرضه كاال در 
شهرها نياز به برنامه ريزي گسترده و همه جانبه اي )فضا، كاال، فروشنده و خريدار و...( توسط مديران براي هدايت اين بخش مهم از شهر 

و آسايش و رفاه شهروندان رابيان می نمايد. 

حمید رضا ارشاد منش
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بازارگاه واژه اي نو- كاربرد است كه از ادبیات كهن ایران وام گرفته شده و در برابر واژگان Mall)انگلیسي( و PLAZA)التین( كاربرد یافته. 
منظور از این بازارگاه مجموعه اي از فروشگاه هایي كه آمیزه اي از انواع مغازه ها و دكانهاي محله اي با تركیبي یکدست و آراسته در تاالرهاي فروش 
سامان یافته اند كه زیر یك نام و نشان با ابعاد مختلف شکل زنجیره اي نیز بخود گرفته اند. مانند: فروشگاه هاي زنجیره اي شهروند )تهران(، رفاه 
)در سراسر ایران(، قدس و.... آنچه این بازارگاه ها را به زیر یك تعریف مي كشاند، ارائه ي كاالهایي از همه دست براي نیاز مشتریان است. 
این بازارگاه ها در شکلهاي امروزي تر با فروشگاه هاي گوشواره اي چون: شیریني فروشي، نانوایي، كافه اي كوچك براي قهوه و بستني و چاي 

همراه است. گاه اتاقهاي بازي یا بازیگاههایي براي 
سرگرمي كودكان خانواده كه براي خرید مي آیند نیز 
به پیوست دارند. مجموعه اي این امکانات مشتریان 
را به خرید كاالهاي غیر هدف تشویق مي كند. از این 
در  را  بیشتري  اعتماد  قیمت،  تثبیت نسبي  گذشته، 
درشت  و  ریز  جوایز  كه  مي سازد.  فراهم  خریداران 
مشوق باز هم بیشتر مشتري در خرید است. كیفیت 
از عوامل دیگر  بویژه خواربار و خوراكي  نسبي كاال 
شکوفایي این بازارگاه هاست. این بازارگاه هاي نوپا 

به سرعت دارند جاي بازارهاي سنتي را مي گیرند.
براي پرداختن به پیشینه این بازارگاه ها و ورود آن 
به ایران، وضعیت آنها پیش از انقالب و هم اكنون. 
و  از كارشناسان  آن  برگزار گردید كه در  میزگردي 
خبرگان این زمینه یاري جستیم تا رویارویي و رقابت 
و  سویي  از  سنتي  بازارهاي  با  بازارگاه ها  اقتصادي 
بازارهاي محلي و خرده پا از سوي دیگر بررسي شود. 
وارسي اقتصادي وضعیت این بازارگاه ها و شکوفایي 
شهرهاي  دیگر  و  كالنشهرها  در  آنان  پراكندگي  و 
ایران و در پایان پرداختن به آینده ي این بازارگاه ها 
در اقتصاد شهري از دیگر بخشهاي این گفت و شنود 

بوده است.

یاران ما در این میزگرد استادان و كارشناسان:
مهدي آهنگري، كارشناس ارشد تحلیل سیستم ها.

فروشگاه های  مدیرعامل  رشیدي،  محمدرضا 
زنجیره اي رفاه؛

ارشد  كارشناسي  دانشجوي  رضوي،  مسعود 
و  میادین  سازمان  معاون  شهري،  برنامه ریزي 

ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد؛
ابوالحسن ریاضي، دكتر در جغرافیا و برنامه ریزي شهري؛

گزارش اصلي

بازارگاه، رخساره ای شهری 
از گذشته تاکنون

 مصطفی رستمخانی
 عباس جاللی
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زندگی  برای  بزرگ  زنجیره ای  فروشگاه  آیا   :
كالنشهری امروزی یك نیاز محتوم است یا پدیده اي 

تحمیلی است؟
ریاضی: به نظر من بازارگاه ها در سير تحول خود از يك ساختار 
روستايی- شهری به سمت يك ساختار شهری حركت كرده است. 
اقتصادی  حيات  به  وابسته  نوعی  به  شهرها  دوره   يك  در  يعنی 
از مايحتاج و زندگی روزمره ي شهری  بودند كه بخشی  روستاها 
را تأمين مي كرد. يعنی ما بازارهای سنتی داشتيم كه بطور عمده 
معطوف به نيازهای شهری و حوزه های نفوذی اش بوده يعنی آنان 
تأمين كننده ي شهرهای اطرافشان بودند. در نتيجه بازارگاه ها با 
و  تعريف كرده اند. عکس ها  را  اين فرض، عملکردهای خودشان 
نقاشی های ميدان نقش جهان نشان مي دهد، ميدان در يك بازه ي 
زمانی در دوران صفويه به بازارگاه تبديل شده است. حتی بخشی 
از مقرراتی كه در كتاب »احکام ِحسبه )ابن اِخوه(« كه مجموعه ای 
از قوانين شهری مربوط به بازارگاه ها است. نشان می دهد كسانی 
كه در بازارگاه ها مشغول هستند چه رفتارهايی بايد داشته باشند. در 
آن هنگام يکی از كارهای داروغه اين بوده كه مردمان تازه وارد به 
شهر را در جاهای خودشان مستقر می كرده، همچنين مراقب بوده 

كه اين قوانين رعايت شود.
اما طبيعت شهری شدن باتغيير نيازها روبه روست. به عبارت ديگر 
شهر مدرن نمی تواند زندگی روزمره ي خودش را با روستا تعريف 
كند. در نتيجه گونه ای اقتصاد مستقل شهری وجود دارد. وقتی در 
مورد بازار صحبت می كنيم، هميشه يك نگاه اقتصادی بر آن حاكم 
است. به نظر می رسد ساير وجوه كمتر مورد توجه قرار می گيرد. 
به نظر من بازارگاه شهری از اول خود را در يك مجموعه تعريف 
كرده است. يعنی نياز شهری صرفًا يك نياز اقتصادی نبود. يك 
نياز تفريحی- فراغتی و اجتماعی هم بود. اگر بخواهم به سوال 
شما پاسخ بدهم، بازارگاه های شهری نياز محتوم زندگی شهرهای 
مدرن است. وقتی كه درباره ی شکل آن صحبت می كنيم، به نظر 
من بازارگاه های شهری صرفًا در ريختار فروشگاه های زنجيره ای 
تعريف نمی شود. اَشکال بسيار متنوعتری برای بازارگاه های شهری 
كالسيك  مفهوم  خارجي،  كشورهاي  در  نمونه  برای  دارد.  وجود 
بازارگاه های شهری را با عنوان يکشنبه بازار و فروش در )صندوق 

عقب( ماشين و... بيان مي كنند.
فضاهای  در  كه  هستند  هفتگی  بازارهای  بازارها«  »يکشنبه 
سبز تعريف می شوند. گونه اي از »جمعه بازارهای« ماست. منتها 
فرهنگی  نيازهای  از  مجموعه ی  با  را  تفرجی  تفريحی  نيازهای 
افراد به شکل خانواده كاالهايی  اجتماعی تركيب می كنند. يعنی 
را كه دارند می فروشند و آن چيزی را كه نياز دارند، می خرند. به 
بخش  و  باشند.  فروشنده  می توانند  آنها  از  بزرگی  بخش  تعبيری 
باشد. فروش در صندوق ماشين هم  بزرگی هم می تواند خريدار 
به اين شکل است كه افراد در صندوق عقب ماشينشان كااليی 
تفريح  را كه می خواهند عرضه می كنند و می فروشند و همزمان 
هم می كنند. يعنی خريد و فروش به نوعي سرگرمی و تفريح هم 
هست. يعنی فروشنده ساعتی را متناسب با چيزی است كه دارد 
به چانه زدن مي گذراند. عاليق مشترك فرهنگی  عرضه می كند، 
از  زنجيره ای بخش كوچکی  فروشگاه های  پيدا مي كنند. پس  را 
وجود  بازارگاه ها  مختلف  اَشکال  تهران  در  اكنون  بازارگاه هاست. 

دارد، مانند ميدانهاي ميوه و تره بار.
: به نظر شما بازار میوه و تره بار شکل امروزی 
گیالن(  )مازندران،  ایران  شمال  در  هفتگی  بازارهای 
است یا برگرفته از بازارگاه های غربی )لندن( است یا 
تشابهی با بازار میوه و تره بار آسیای میانه )مثاًل مرو( 
دارد؟ این را چگونه توجیه می كنید؟ چون مثاًل به لحاظ 
بسته بندی، حداقل، فروشگاه های زنجیره ای به سمت 

بازارگاه های كشورهای غربی می روند.
از  بخشی  در حقيقت  بازارگاه ها  فرموديد  كه  همانطور  رضوی: 
ارتباط  بيشتر  كه  خاصی  مقاصد  به  كه  هستند  خاص  بازارهايی 
بين توليد كننده و مصرف كننده است، در مکانهای خاصی ايجاد 
دادم،  انجام  مرزی  مناطق  در  خودم  كه  تحقيقی  در  می شوند. 
آنها  است.  نزديکتر  خيلی  آنها  برای  بازارگاه  عنوان  كه  دريافتم 
بازارهای هستند كه ساختار ساده ای دارند و هم مکانشان مرزی 
است و هم در آنها دادوستد كاالی انجام می شود، اما در حقيقت 
مي بايد حلقه ی پيوندی ميان توليد كننده و مصرف كننده برقرار 
در  در شمال  قديم  در  بازارهاست.  در همين  آن  راهکار  كه  شود 
همين »روز بازارها« كه ما به عنوان »بازارهای سيار« نامگذاری 
می كنيم، عده ای توليد می كنند و عده ای هم مصرف كننده هستند. 
اما به واقع می بينيم كه شايد از آن كارايی و اثربخشی خودشان 
در سامانه ي شهری برخوردار نباشند. به تعبيری بخش توليد كه 
اگر  از هم فاصله ی زيادی گرفته اند.  با بخش مصرف  روستاست 
می بينيم  سياق  و  سبك  همان  با  را  بازارها  آن  هنوز  شمال  در 
ارتباط نزديکی است كه بعضًا بين روستا و شهر وجود دارد، اما در 

كالنشهرها و در شهرهای ميانی چنين چيزی نمی بينيم.
از آن فراورده ها  ارائه  شود،  آنجا  بازار هم مثل  اگر ساختار  حتی 
ما  ندارد  هم  اشکالی  من  اعتقاد  به  نيست.  خبری  بازارها  آن  در 
بازارها.  شدن  پيشرفته  سوی  به  يعنی  برويم  سمت  اين  به  بايد 
علتش اينست كه باالخره بايد آن توليدكننده روستايی هم كم كم 
بخواهيم  آن شيوه  به  ما  وقتی  تا  اما  بشود،  توليد  در  رقابت  وارد 
كنند  توليد  دارد،  وجود  مصرف  بازار  كه  آنجا  از  كنيم  بازارداری 
هم به همان نحو فروش می كند و هيچ ارزش افزوده ی برای آن 
كاال ايجاد نمی شود. وضعيت فرهنگی اجتماعی روزگار هم اين را 
نمی پسند. مشغله های شهروندان اين اجازه را نمی دهد و اگر هم 
ارزش افزوده ای ايجاد شود به جيب توليد كننده نمی رود. از اينرو 

بايد شکل سنتی بازارها به سمت ديگری سوق پيدا كند. 
روزگاری شهرداری قانونی تصويب كرد كه بند 18 ماده ي 55 آن 
قانون شهرداری ها اشاره مستقيم داشت به تهيه و تعيين بازارهای 
عمومی برای فروش ارزاق و غيره. شايد می خواسته آن سازوكار را 
سازماندهی كند و بازارهای محلی را قانونمند كند. بايد قبول كرد 
كه جريان كاال و خدمات در 20 سال قبل به اند.ازه امروز نبوده 

یک  در  را  خود  اول  از  شهری  بازارگاه 
مجموعه تعریف کرده است. یعنی نیاز 
نبود.  اقتصادی  نیاز  یک  صرفاً  شهری 
اجتماعی  و  فراغتی  تفریحی-  نیاز  یک 

هم بود
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و يك رشته محصوالت مانند گوشت مرغ و يا محصوالت باغی 
وفور نداشته و امروز، جريان كاال و خدمات خيلی شديد است. به 
نظر می آيد روستا و شهر بايد كارهای خودشان را انجام دهند. اين 
دو با هم ارتباط دارند چون در نهايت توليد روستا بايد به مصرف 
شهر برسد. اگر اين نباشد سامانه دچار مشکل می شود، ولی بايد 
بازنگري  بازار يك  بازار و ورود شهرداری در مقوله ي  اداره ی  در 
اساسی بشود، اما االن با توجه به سند چشم اندازی كه هر شهری 
از طرفی در  بند 18 ماده ی 55 كه گفته شد و  به  دارد و استناد 
»ساماندهی فروش غير رسمی كاال« شهرداری ها وارد كار شده اند 

و رضايتمندی خيلی خوبی هم در بين مردم ايجاد شده است.
: در بازارهای شمال همه اش كاالهایی نیستند 
بازار عرضه می شود. گاهي چیزهای هست كه  در  كه 
بومی  هنوز  ارایه اش  شیوه  كه  می كنند  تولید  بومی ها 
است مثل »شکر قرمز«. بطور مثال در یك فصل »كف 
شکر« جداگانه و »خود شکر« هم جداگانه به فروش 
شمال  بازارگاه های  در  كه  چیزی  متأسفانه  می رسد. 
بازارهای  است.  واسطه  ایفا  مي كند،  را  بزرگی  نقش 
مثاًل تخم مرغ صبح  می برند.  رنج  واسطه ها  از  هفتگی 
زود وارد بازار می شود و یك نفر واسطه همه تخم مرغها 
را از افراد محلی مختلف می خرد و در نهایت در یکجا 
و  تولیدكننده  كه  می شوند  این  از  مانع  و  كرده  انبار 
اصلی  هدف  كه  باشند  داشته  مستقیم  ارتباط  خریدار 
تقاضای  سو  یك  از  است.  بوده  بازارها  این  ایجاد 
شدیدي هم برای خرید مواد ارگانیك هست، حتی در 
و  می كارند  سبزی  شخصی  باغچه های  در  تهران 
می فروشند، اما چیزی كه جالب است در آسیای میانه، 
علیرغم همه امکاناتی كه هست همه چیزها به صورت 
اركانیگ فروخته می شود، حتی صبح نان گرم خانگی 

می آورند و واسطه كمتر وجود دارد. در بازارهای میوه و 
تره بار ایران یك اِشکالی وجود دارد كه اقالم تولیدی 
نیست  خبری  بومی  اقالم  آن  از  و  می آورند  را  خاصي 
براي نمونه در بازارگاه های محلی خروس زنده خرید و 
فروش می شود ولی در میدانهاي میوه و تره بار شهری 
دیگر  طرف  از  نمی شود.  دیده  و  شده  ممنوع  این 
بازارهای زنجیره ای هستند كه بخش میوه و تره بار باز 
ارائه  و  می كنند  آماده  و  بسته بندی  را  میوه  و  كردند 
می دهند. حاال سوال اینجاست كه باالخره نقش بازار 
میوه و تره بار چیست؟ آیا یك چیز جدید است و كاری 

به بازارهای محلی ندارد؟
رضوی: توليد كننده نمی تواند با توزيع كننده يکی باشد. در بابلسر 
حتما اين بازارها را ديده ايد. به اين بازارها برای چی می رويد؟ برای 
آن  توسعه  جديد  نسل  برای  واقعا  اما  می رويد.  تفريح  و  سوغاتی 
بازارها دل آزار نيست؟ آيا جوابگوی همه نيازهايشان هست؟ من 
می گويم قطعاً  نه. به عنوان يك جوان كه عالقه مند به محصوالت 

اركانيگ هستم شايد 5 درصد از نياز من را جواب بدهد.
: آقای مهندس من دنبال جذب قضیه هستم! 
اما شما آنها را به خاطر اینکه آنها تولید كننده هستند 

طرد می كنید؟
رضوی: نه ما آنان را طرد نمی كنيم. اما در تهران يك همچنين 

بازاری امکان ندارد كه مرغ محلی توليد كند.
بحث  شايد  هستم!  مخالف  كاماًل  شما  نظر  با  من  ریاضی: 
ميدانهای ميوه و تره بار با يك جهتگيری خاص و براساس نيازهای 
مشخصی دنبال می شود؟ اّما اگر ما به تنوع بازارگاه ها توجه كنيم. 
متنوع  اَشکال  بروز  برای  اساسًا  شهری  بازارگاه های  از  بخشی 
»تجارت غير رسمی« است نه »تجارت های رسمی«. و جايی است 
برای تبادالت شغلی كوچك. و همچنين جايی برای رشد اقتصادی 
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محلی و كارگاه های خانگی است. از ديگر سو وقتی ما در 
باره ی اقتصاد شهر بحث می كنيم راجع  به جامعه ی شهری 
كه  است  ضروری  نکته  اين  يادآوری  می كنيم.  صحبت 
 89 سال  در  كه  )پيمايشی(  سنجی  افکار  آخرين  براساس 
انجام شد، بيش از 65 درصد مردم تهران، خودشان را در 
طبقه متوسط ارزيابی می كنند و اين در شرايطی است كه 
درصد   65 می كنيم  نگاه  اقتصادی  وضعيت های  به  وقتی 
مردم تهران جزء طبقه متوسط اقتصادی قرار نمی گيرند و 
به اين معناست كه ما با »طبقه ی فرهنگی« روبرو هستيم. 
نه با »طبقه ی اقتصادی«، افرادی كه نيازها و ذهنيتهايشان 
 5 اگر  می كنند.  تعريف  فرهنگی  شاخص های  براساس  را 
درصد نياز فرهنگی را در نظر بگيريد يعنی 5 درصد 65 درصد 
جمعيت تهران كه عدد خيلی بزرگی است كه برای آن 5 
درصد اين نگاه هيچ ظرفيتی را پيش بينی نکرده است. ببنيد 
مسأله ی اصلی در بازارگاه های شهری و بخشی از آن تأمين 
نيازهاست. بازارگاه ها اعم از اينکه يك فروشگاه زنجيره ای، 
يا ميدان ميوه و تره بار، يا بازارگاه هفتگی باشند به نظر من 
در جستجوی پاسخگويی به نيازهای بسيار متنوع يك شهر 
هستند. در شمال هميشه بازارگاه در يك مکان مشخصی 
تشکيل می شود كه به آن مکان هويت داده است. هويت 
معنادار  رابطه  يك  آن  به  نسبت  افراد  شده  باعث  مکانی 
تعريف كنند. حتی در تهران آن كسانی كه به ميدان ميوه 
و تره بار می روند به نوعی ناخودآگاه براساس مجموعه ی از 
اما اگر  انتخاب می كنند،  ذهنيت های مختلف آن مکان را 
االن فرض بگيريد در وجه اقتصادی، همين 5 درصدی كه 
ُخرد  از آن صرف نظر می كنيم. در گردش سرمايه های  ما 
شهری، نمی تواند به عدد بزرگی تبديل شود. بخصوص در 
شهری كه با محدوديت منابع مديريتی روبرو است. يعنی 
هر چه ما تالش می كنيم، نمی توانيم منابع مديريت شهری 
را تنوع بدهيم. به دليل اينکه به اين ظرفيت های كوچك 
كه، در كنار هم می تواند ظرفيت های بزرگی را ايجاد كند، 
همواره  شهر  كه  مواردی  از  يکی  شده است.  توجهی  كم 
»تجارت های  ايجاد  كند.  برقرار  را  زنده  رابطه ی  آن  بايد 
بزرگ  جامعه ی  يك  با  ما  وقتی  نشده است.  پيش بينی« 
ميزانی  به  هستيم  روبرو  كالنشهر  در  بخصوص  شهری 
كنيم،  تعريف  نشده«  پيش بينی  »تجارت های  بتوانيم  كه 
می توانيم گردش های اقتصادی شهريمان را رونق بدهيم. 
در  می تواند  فقط  اتفاقًا  نشده  پيش بينی  تجارت های  اين 

اينکه مکان های تعريف  بازارگاه ها محقق بشود. به خاطر 
شده ظرفيت و استعداد اين نوع تجارت را ندارند. 

اگر بخواهيم مثال بزنيم، ميزان موفقيت همين فروشگاه های 
پيش بينی  تجارت های  اين  پيش بينی  در  زنجيره ای همواره 
نشده است. يعنی به ميزانی كه قادر هستند اين تجارت های 
»هايپراستار«  در  نمونه  براي  بياورند.  را  نشده  پيش بينی 
پذيرايي  و  فروخته  هم  غذا  اصلی،  مجموعه های  كنار  در 
تجارت  اينها  به  كه  می فروشند.  هم  ساالد  يا  و  مي شود 
كه  است  بخشی  همان  اين  مي گويند.  نشده  پيش بينی 
بازارگاه ها را از آن چيزی كه ما به عنوان بازار می شناسيم، 

متمايز می كند.
است،  رسمی  غير  اقتصاد  يك  اين  اينکه،  در  رضوی: 
هيچ جای شبهه ای نيست. مديريت شهری بايد بستر اين 
اقتصاد غير رسمی را فراهم كند و شهرداری ها هم در حال 
حاضر دارند به اين پاسخ می دهند. ما بايد بحث مان را دو 
بخش كنيم. يکی بازارهايی كه، به عنوان بازار برای رفع 
ارائه  جديد  روش  و  شکل  به  و  می كند  خانوارها  نيازهاي 
به  و  بشود  پيشرفته  بايد  كه  اينست  ما  اعتقاد  و  می شوند 
سمت بازارهای روز دنيا برود و من بر اين باورم كه كم كم 
اينها را مجازی كنيم. يکرشته ديگر از بازارها مانند همان 
در صندوق عقب ماشين فروختن هستند كه توليدكنندگان 
در  را  بازارها  اين  ما  بفروشند.  را  خودشان  توليدات  بايد 
شهرداری داريم ولی اسمش را »بازارهای سيار« )بازارهای 
در  بازارها  نوع  اين  بستر  گذاشتيم.  خانگی(  مشاغل  برای 
آنها بسته  برای  شهرداری ها در حال فراهم شدن است و 
باغچه،  سبزی  )مثل  خودشان  فراورده هاي  تا  كنيم  آماده 
ليف بافتنی، عروسك و...( را بفروشند. اين بازارها به صورت 
دوره  ای و محلی در همه شهرداری ها ايجاد می شود. پس 
االن  می فرمايد  دكتر  آقای  كه  نيازی  به  شهری  مديريت 

پاسخگوست.
در اين بازارهای سيار ضوابط بهداشتی و اجتماعی و ساير 
مقررات دخيل هستند. براي نمونه اگر ترشی و ماست توليد 
شما  كه  نمی دهند  را  اجازه  اين  بهداشتی  ضوابط  كنيد، 
با  شهرداری ها  همچنين  بفروشيد.  بازارها  اين  در  بياوريد 
گرانی زمين و كمبود زمين در شهرها روبه رو هستند، ولی 
هر دو نياز را پاسخ می دهند يعنی هم بازارهای جديد و هم 
بازارهای سيار به تعبيری بازارهای مشاغل خانگی هستند. 
اما برنامه ريزان شهر بايد برای اقتصاد غير رسمی شهر يك 
بنده در هيچ طرح  به حال  تا  و  باشند.  برنامه ريزی داشته 
در  رسمی«  غير  »اقتصاد  برای  جايی  هيچ  شهری  جامع 
علت  به  متأسفانه  بتازگی  نکرده ام.  مشاهده  شهرداری ها 
با آن روبه رو  وضع بد اقتصادی و معيشتی كه تمام مردم 
هستند مشاغل دوم و سوم و غيررسمی به شدت اوج گرفته 
است. پس يك قسمت از مشکل ما برمی گردد به مشکل 
معيشتی و اقتصادی مردم، چون نابسامان است. اگر اينجور 
بازارها بدون برنامه ريزی و يا فکر قبلی ايجاد بشود، يك 
موقعی خواهيم ديد كه ما ديگر گنجايش و ظرفيت الزم 

برای پاسخگويی مردم را نداريم.

باید  همواره  شهر  که  مواردی  از  یکی 
ایجاد  کند.  برقرار  را  زنده  رابطه ی  آن 
نشده است.  پیش بینی«  »تجارت های 
شهری  بزرگ  جامعه ی  یک  با  ما  وقتی 
هستیم  روبرو  کالنشهر  در  بخصوص 
»تجارت های  بتوانیم  که  میزانی  به 
کنیم،  تعریف  نشده«  پیش بینی 
می توانیم گردشهای اقتصادی شهریمان 

را رونق بدهیم

مسعود رضوي، 
دانشجوي 
كارشناسي ارشد 
برنامه ريزي شهري
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واقع  در  گفتید  شما  كه  مطالبی  با   :
بخش،  یك  كرد.  بخش  دو  را  امر  این  می توان 
جنبه ی سنتی. و بخش دیگر جنبه ی تفریحی كه 
در واقع امروز جوابگو هم نیست. این بازارگاه های 
كه  زنجیره ای  فروشگاه های  مخصوصاً  جدید 
در  نقشی  می توانند  دارند  یکپارچه  مدیریت 
ویژه  به  باشند  داشته  بازار  در  قیمت ها  پایش 
پایش  یك  آنان  روی  بر  هم  نظارتی  نهادهای 
دارند. نقش اینها در این وضعیت چقدر می تواند 

موثر باشد؟
محدود  را  زنجيره ای  فروشگاه  يك  ما  وقتی  ریاضی: 
می كنيم به اين كه آيا صرفه اقتصادی دارد يا نه؟ به دليل 
از  نظارت و كنترل مطلوبيت دارد، به نظرم بخش بزرگی 
موضوع از نظر پنهان شده است. و سؤال اين است كه چرا 

مردم به فروشگاه زنجيره ای می روند؟ 
به  می كنم  اشاره  شما  سوال  به  پاسخگويی  برای  من 
به  تهران  در  زنجيره ی  فروشگاه های  اولين  شکل گيری 
پايانی  دوره ی  به  متعلق  فروشگاه ها  اين  »كوروش«.  نام 
حکومت شاه بود. وقتی چنين بسته های براي بازار تهران، 
تعريف شدند، »بازار تهران« آنها را اعالن جنگ مستقيمی 
در  مصاحبه ی  در  بادام چيان  آقای  كرد.  تلقی  خودش  به 
دوران  در  رفاه  فروشگاه های  وقتی  پيش  سال   20 حدود 
صراحت  به  كردند.  كار  به  شروع  دوباره  كرباسچی  آقای 
در يك مصاحبه گفت: دولت آقای هاشمی مرتکب همان 
زنجيره ای  فروشگاه های  شده است.  شاه  دولت  خطای 
ابزاری است برای رويارويی با بازار. چرا؟ چون بازار سنتی 
تهران به زعم خودش كه درست هم هست، سهم كيکش 
كوچك می شود. چون اين فروشگاه های زنجيره ای بخش 
بزرگی از خرده فروشی شهر را بی رونق می كند. و با كوچك 
شدن مشتری های خرده فروشی شهری سهم عمده فروشان 
بوده  اين  آنها  سازوكار  چون  می شود.  كوچك  هم  بازار 
ولی  كارخانه می خرند،  از  را  وسايل صوتی  مثاًل  كه  است 
آن كسی كه در مغازه لوازم خانگی می فروشد. كارخانه به 
اين فروشگاه 5 عدد يخچال نمی دهد. اين تعبير در حقيقت 
نوعی شکاف بين دو نگاه است. يك نگاه، نگاه سنتی به 
اقتصاد شهری و نوعی حاكميت و انحصار كه همواره در 
به  شده  گشوده  نگاه  دوم،  و  می شد.  خالصه  سنتی  بازار 

اشکال جديدی از تجارت شهری و اقتصادی شهری است.
می شود.  درست  زنجيره ای  فروشگاه  يك  وقتی  طبيعتًا 
اين فروشگاه زنجيره ای  يك عرصه عمومی جديد را خلق 
نگاه  عمومی  فضاي  اين  تاريخچه ی  به  اگر  است.  كرده 

كنيم، خيابان های تجاری سنتی ما همواره در حال كوچك 
نگاه كنيم آن ويژگی  به تهران و مشهد  اگر  بودند.  شدن 
خيابان های سنتی كوچك پيوسته از بين رفته است. چون 
روی يك كاالی مشخص تمركز كرده اند و تنوع سابق را 
ميدان  تا  وليعصر  خيابان  راسته ی  در  نمونه  براي  ندارند. 
می شويم.  روبه رو  لباس فروشان  راسته ی  با  فقط  وليعصر 
در  يا  مولوی هست.  خيابان  يا  برلن  كوچه  در  هم  همين 
وقتی  اما  است،  كتابفروشان  راسته ی  كه  انقالب  خيابان 
كه فروشگاه های زنجيره ای درست می شود. كتاب، لباس، 
فرش، لوازم خانگی و... وجود دارد. اين عرصه مکان شهری 
به  در هويت بخشی  افراد  كه  مکانی  به  تبديل می كند  را 
شهری  نشانه های  عنوان  به  را  آن  شهری،  مکان های 

می شناسند.
كه  تهران  شهر  استخوان بندی  و  نقشه  به  شما  وقتی 
مردم  از  آنجا  در  كنيد  مراجعه  است،  مفصلی  مجموعه ی 
تهران پرسش شده كه مثال مکانهای تجاری كجا هستند؟ 
روی  واقعيت هست  در  كه  آنچه  با  را  آنها  ذهنيت  سپس 
 85 اين  كه  است.  درست  درصد   85 كرده اند.  پياده  نقشه 
درصد عمدتًا به نشانه های شهری اشاره دارد. يعنی جايی 
مثال  براي  كه  جايی  يا  دارد.  وجود  قدس  فروشگاه  كه 
دارد.  وجود  ورزشی  مکان  يك  عنوان  به  آزادی  ورزشگاه 
و ذهنيت يك شهروند براساس مکانهايی كه خودشان به 
عنوان فضاي همگاني تعريف كرده اند، شکل می گيرد. اگر 
اين را به بحث طبقه ي متوسط شهری قبلی ببريم. تفاوت 
تفاوت   و همچنين  شاه  زمان  در  زنجيره ای  فروشگاه های 
فروشگاه های  و  جنگ  از  بعد  زنجيره ای  فروشگاه های 
شهری  مناطق  تمام  در  اگر  می شود.  ديده  كامال  امروزی 

»هايپر استار« بزنند جواب خواهد داد. 
اگر به اين طبقه ی متوسط كه طبقه ی فرهنگی اجتماعی 
از  شيوه اي  آنان  برای  خريد  كنيم،  نگاه  است  اقتصادی  و 
با  ميانه  طبقه ي  عنوان  به  ما  همه ی  يعنی  است.  زندگی 
در  مي دهيم.  نشان  را  زندگی مان  سبك  كردن،  خريد 
اينجا عالوه بر اينکه مکان خريد متنوع است، يك مکان 

»تََشُخص« هم هست يعنی تو از كجا خريد می كنی!
: در این خیزش قیمتی كه بتازگي ایجاد 
باركد  به  و مشتری  بین خریدار  اعتماد  آن  شد. 
آن  فروشگاه ها  سایر  و  كه هایپر  می شد  باعث 

همه شلوغ بشود؟
مهمترين  تقاضا  و  عرضه  مدرن  ساختارهای  ریاضی: 
چيزی كه به افراد می دهند استانده )استاندارد( سازی است. 
طبيعي  بطور  و  مدرن  جامعه ی  ويژگی های  از  يکی  يعنی 
شهر مدرن تعريف كردن استانده است. استانده ی بهداشتی، 
بسته بندی، قيمت، كيفيت و.... در گذشته استاندارد اهميتی 
به  چون  می زنند  چانه  مردم  سنتی  بازارهای  در  نداشت. 
چانه زدن  اين  ندارند.  باور  است  واقعی  قيمت  اين  اينکه 
خودش برای آنها بخشی از فرهنگ شده است، اما امروزه 
هفته  برای يك  روز  نصف  در يك  می خواهيد  وقتی شما 
اين  كار  باركد  و  وقت.  اتالف  يعنی  چانه زنی  كنيد،  خريد 

درست  زنجیره ای  فروشگاه  یک  وقتی 
یک  زنجیره ای   فروشگاه  این  می شود. 
عرصه عمومی جدید را خلق کرده است. 
عمومی  فضاي  این  تاریخچه ی  به  اگر 
نگاه کنیم، خیابان های تجاری سنتی ما 

همواره در حال کوچک شدن بودند

 ابوالحسن رياضي،
 دكتر در جغرافيا و

برنامه ريزي شهري
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چانه زنی ها را می كند يعنی شما اعتقاد داريد كه چانه ها قباًل 
زده شده و منصفانه خريد می كنيد. 

: آیا بازارگاه های بزرگ مانند هایپراستار، 
مگامال و... یك پدیده پایدار هستند. یا پس از 
به شکست  بازار سنتی محکوم  مدتی در مقابل 

خواهند بود؟ علت هر دو حالت را بفرمائید؟
به دليل سياسی، جغرافيايی،  ما  اقتصاد كشور  آهنگری: 
غنی بودن و... نشان می دهد اقتصاد پايداری نيست يعنی 
پيدا  كاهش  درصد   300 ملی  پول  يکسال  ظرف  وقتی 
نشان  اين  می شود.  سوم  يك  ملی  پول  ارزش  و  می كند 
دهنده اينست كه اقتصاد ما دچار نوسان است. و برای تاجر 
و صاحب سرمايه كه در حوزه ی اقتصادی می خواهد نقش 
ايفا كند، يقينًا هميشه يك نگرانی و دغدغه وجود دارد. و 
ولع  و  يك حرص  هميشه  است.  طور  اين  هم  مردم  بين 
دارند چون می دانند پول ابزار مطمئنی نيست. شايد در يك 
تومان  هزار  دالر  سال   10 كه  بود  افتخار  ما  برای  دوره 
و  استدالل  بود.  كار هم غلط  آن  البته  كه   – فروخته شد 
بايد  دالر  برای  دارم.  اين  برای  هم  كافی  علمی  داليل 
قيمتی را پيدا كنيم. چون بين توليد ناخالص ملی و اقتصاد 
ما  است.  برقرار  رابطه عملی  ملی يك  پول  ارزش  و  ملی 
نمی توانيم با فروش نفت به زور پول ملی را 1000 تومان 
قرار دهيم. چه دولت قبلی و چه دولت فعلی هر دو به نظر 
نگهداشتن  ارز خطا كردند.  قيمت  تنظيم دستوری  در  من 
كار  يك  من  نظر  به  تومان  هزار  قيمت  روی  ارز  قيمت 
را گفتم كه بگويم كشور ما  اينها  كاماًل غير علمی است. 
يك »اقتصاد نوسانی ناپايدار« دارد. و برای سرمايه گذار و 

صاحب صنعت غير قابل اعتماد است.
در جامعه ي ما محله شکل گرفته است. محله مؤلفه های 
دارد يکی از مولفه ها بازارچه ي محله است. مسجد. مدرسه، 
بانك، پارك و... داريم. اين مؤلفه ها در كنار هم معنا پيدا 
كوچکی  محله های  به  را  شهرمان  می توانيم  ما  می كنند. 
تقسيم كنيم كه توي هر محله مغازه های مختلف و بازارهای 
مختلف هست كه روابط عاطفی، انسانی، و فرهنگی برقرار 
می باشد. و همه همديگر را می شناسند، ولی غرفه هايی هم 
هست كه امروز هست ولی ممکن است فردا نباشد، چون 
است  اين  مؤلفه هايش  از  هايپراستار  است.  فروشی  خرده 
می دهد.  مردم  ارزان دست  و  می خرد  عمده  قيمت  به  كه 
كاالهايي كه قيمتش مناسب است و رقابتی و استانده است 
بار خريد مايحتاج  و وقت كمتر صرف می شود. و در يك 
خودش را تهيه می كند. به نظر بنده الزامی وجود ندارد. اگر 
حتمًا  باشيم  داشته  را  مثبت  مؤلفه های  اين  می خواهيم  ما 
زنجيره ای درست كنيم. شما می توانيد  فروشگاه های  بايد 
كنيد.  مديريت  را  عمده فروشی  )باالدستی(  باالتر  اليه  در 
عرض بنده اين است كه لزومی ندارد يك مدل غربی با اين 
شيوه و سياق و بسيار جذاب را داشته باشيم و می توانيم در 

همان بازارهای محله ای همه اينها را گرد بياوريم.
و  پررنگ  را  ما  سنتی  فرهنگ  مهندس  آقای  رشیدی: 
كنار زندگی شهريمان می بينند. برای همين است كه استناد 

می كنند كه فروشگاه های زنجيره ای يك مدل غربی است 
كه به فرهنگ ما وارد شده است. و ما از اين روش برای 
برطرف كردن نيازمنديهايمان استفاده می كنيم. نکته ا ی كه 
ايشان توضيح می دهند محله های سنتی است كه در بخشی 
مراجعه  مثال  شما  )يعنی  می افتند  اتفاق  شهرما  نقاط  از 
می كنيد به مغازه ي عباس آقا خريد مواد لبنی تان را انجام 
مواد  و  می كنيد  مراجعه  آقا  حسن  مغازه ي  به  يا  می دهيد 
پروتئينی تان را خريداری می كنيد( اين فروشگاه ها جدای از 
هم هستند با تخصصهاي مختلف كنار هم قرار گرفته اند، 
همان »سرای محله« است. اين برمی گردد به شيوه ي نگاه 
ما به شهر كه چگونه نگاهی است. در حال حاضر به نظر 
من، شهر ما نه محله ای سنتی است و نه مدرن. االن تهران 
آميزه اي از اين اينهاست. منطقه ي 22 شهر تنها منطقه ی 
است كه طرح جامع شهری در آن اجرا شده است- بقيه ي 
محله ها طرح جامع شهری ندارند. بعد محله های جديدی 
با محله های قديمی و يا ساختمان های  كه ايجاد می شود 
جديدی كه ساخته می شود با ساختمان های قديمی در تضاد 
هستند. براي نمونه خيابان ايران يك محله ی قديمی است. 
از  يکی  هستيم.  روبرو  فرهنگ  دو  با  ايران  خيابان  در  ما 
فرهنگ  ها با خانه های قديمی سنتی و يك فرهنگ ديگر 
ساختمان های جديدی كه در آن منطقه ساخته شده اند. خود 
اين نگاهها متفاوت است. در واقع خانواده های ما در حال 

خانواده  ما يك  يعنی  زندگی می كنند.  به دو شکل  حاضر 
خانه  داخل  اداره ی  مسؤول  خانواده  مادر  كه  داريم  سنتی 
است، ولی در زندگی مدرن يك خانم خانه دار موقت داريم 
دانشگاه، معلم می بيند  استاد  بيشتر كارمند،  را  كه خودش 

تا خانه دار.
جايی  بايد  همين  برای  دارد  ديگری  شرايط  دوم  خانواده 
سبد  بتوانند  می شوند  مجموعه  آن  وارد  وقتی  كه  باشد 
كااليی ماهانه اش را خريداری كنند. چون هر روز نمی تواند 
لبنيات  خريد  باشد  يادمان  اگر  كه  صورتی  در  كند.  خريد 
در  می خريدند.  پنير  گرم   100 می رفتند  يعنی  بود.  روزانه 
می كنند  )يخ زده(  فريزری  هم  را  نان  امروزه  كه  صورتی 
كه نشان دهنده ی تغيير زندگی است. چرا اين تغيير اتفاق 
افتاده؟ برای اين است كه شرايط زندگی شهر اين اجازه را 
نمی دهد كه هر روز صبح نيم ساعت وقت بگذاريم برای 
نيست.  ما خانواده ها سنتی  خريد صبحانه. ديگر در كشور 
چون وقتی خانم خانه كارمند باشد ديگر همه وقتش را در 

منزل صرف نمی كند.
آهنگری: چرا تهران چنين آميزه اي از آب در آمده. چون 

مهدي آهنگري، 
كارشناس ارشد 
تحليل سيستم ها

طبقه ی  که  متوسط  طبقه ی  این  به  اگر 
فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است نگاه 
کنیم، خرید برای آنان شیوه اي از زندگی 
به عنوان طبقه ي  ما  یعنی همه ی  است. 
میانه با خرید کردن، سبک زندگی مان را 

نشان مي دهیم
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حساس  نقاط  و  زيرساختها  به  توجه  و  مطالعه  بدون  ما 
به  نوين  شيوه ی  آوردن  به  كرديم  شروع  فرهنگی مان 
كشورمان. اگر اعتقاد داريم در كشورمان چيزی به نام تربيت، 
فرهنگ داريم. بايد مؤلفه های فرهنگی را هم رعايت كنيم. 
ما بايد مزايای يك طرح را بسنجيم. مثاًل استانده يا ارزان 
قيمت بودن، يکی از نکاتی كه ايشان فرمودند اين بود كه 
انحصار  گذشته  در  داشت.  انحصار  درونش  در  سنتی  بازار 
بنگاه های  يا  كارخانه ای  انحصار  امروزه  ولی  بود،  سنتی 
اقتصادی مدرن است. اين انحصارها فقط پوسته اش عوض 
شما  است.  انحصار  نوعی  كاال[  نشان   =[ بَرند  خود  شده. 
اگر بخواهيد كارتان را عرضه كنيد بايد برای اثبات كردن 

كارتان هزينه كنيد.
بخواهد  است.  خوب  هم  كارش  كه  نوپا  توليدكننده  يك 
همين  نداريم،  كه  تعارف  كند،  عرضه  را  خودش  كاالی 
است  اين  بنده  عرض  نمی كنيد.  خريد  او  از  شما  خود 
مؤلفه های  بايد  كنيم  درست  بازارچه  می خواهيم  اگر  كه 
اين  براساس  و  كنيم  نگاه  را  تربيتی مان  فرهنگی مان، 

مؤلفه ها دست به كار شويم. 
عرض كردم اين شيوه جديد معايبی دارد اين حرف ها نه 
قبلی  شيوه ی  تأييد  در  نه  و  است  شيوه  اين  َرد  بر  دليل 
رفته  ميان  از  ما  انسانی  روابط  تمام  كنيم  اگر دقت  است. 
مؤلفه های  از  يکی  چون  است.  رفته  بين  از  محله  است. 
محله بازارچه است. در بازار مردم با هم برهمکنش دارند. 
و  هايپراستار  توسط  مردم  زندگی  مايحتاج  تمام  وقتی 
به  آيا  نداريم.  كار  محله  با  ديگر  بشود  تامين  فروشگاه ها 
نظر شما فروشگاه رفاه از نظر اقتصادی مجموعه ی موفقی 
بوده است؟ وقتی شما مغازه داشته باشيد ثروت پراكنده تر 
می شود. و تراكم در يك جای خاصی جمع نمی شود. خود 
احساس  آدم ها  است.  ارزش  يك  جامعه  در  ثروت  توزيع 
كارخانه  كه  قيمتی  اگر  می كنند.  بيشتری  تملك  و  تعلق 
می دهد با قيمتی كه بازار مركزی و محلی مي دهد، يکی 

باشد هيچکس هوس نمی كند اين ور و آن ور برود.
یك  زمانی  اندک  در  بازارگاه  هر   :
مشتریان  و  می شود.  خرید  برای  گرانیگاهی 
آخرین  مي كشد.  خودش  سمت  به  را  زیادی 

كه  بود.  هایپراستار  دیدیم  ما  كه  پدیده ی 
خریداران از 30 كیلومتری خاور تهران خودشان 
می رسانند.  فروشگاه  این  به  خرید  برای  را 
رفاه  در  قدیم  از  كه  شما  اینست.  من  پرسش 
بودید و در سرتاسر تهران شعبه دارید، مکانیابی 
یك  كه  بود  ضوابطی  روی  می شده  انجام  كه 
فروشگاه را مثاًل در سه راه جمهوری و یکی دیگر 
در خیابان پاک نژاد یا با وجود هایپر استاری كه 
در منطقه 22 هست مگامال از كجا سر در آورد 
میدان  در  شما  رفاه  فروشگاه  كه  صورتی  در 
فروشگاه  یا  ندارد  فاصله  خیلی  و  است  آزادی 
ساخته  دارد  ستاری  خیابان  در  كه  كوروش 
این موجی  و  از هم فاصله دارند  می شود. چقدر 

كه بلند شده واقعاً یك نیاز است یا تب ؟
اگر  شد.  افتتاح   74 سال  در  رفاه  فروشگاه  رشیدی: 
نقاط  در  كوروش  فروشگاه  انقالب  از  قبل  به  برگرديم 
مختلف شهر بود كه بعد از انقالب تبديل به فروشگاه قدس 
شد و تعطيل هم شدند. فروشگاه شهروند برای شهر تهران 
تهران  شهرداری  به  متعلق  درصد   100 سهامش  و  است 
بانکی  سامانه  به  متعلق  سهامش  رفاه  فروشگاه  و  است. 
از  يکی  تهران  شهرداری  و  است  كشور  شهرداری های  و 
سهام داران آنست. اما سهامش سهام غالب نيست و حدود 

6/5 درصد است.
: مردم چقدر سهام دارند؟

رشیدي: حدود 5 درصد از كل سهم متعلق به اشخاص 
درصد   5 داريم  كه  سهمی  ميليون   450 از  است.  حقيقی 
در  كه  بود  اينگونه  نگاه   74 سال  است.  مردم  به  متعلق 
كنار  در  و  شوند  نزديك  مردم  به  شهر  مركزی  نقاط 
اگر  و  كرد  تغيير  شهر  شرايط  كنند  ايجاد  فروشگاه  مردم 
دو  به  تهران  بود شهر  قرار  زماني  در يك  باشد  خاطرتان 
بخش سياسی و اقتصادی تبديل شود، مثل كشور تركيه، 
عربستان يا پاكستان و... كه يك مركز اقتصادی دارند. با 
يك جمعيت زياد و يك مركز سياسی با يك جمعيت اندك 
مثل استانبول و آنکارا در تركيه. در ايران هم قرار بود اين 
كار انجام شود. يعنی بخش سياسی از بخش اقتصادی جدا 
بشود. وقتی اين اتفاق افتاد در جاهای مختلف دو تا مركز 
اين  كه  می كرد  تقسيم  را  جمعيت  اين  كه  داشتيم  قدرت 
اتفاق نيافتد. كار آن زمان دولت اين شد كه آنها را با يك 
از  افتاد  اتفاق  اين  وقتی  بدهد.  قرار  كنار هم  در  هزينه ای 
اضافه  را  و عرض شهر  مجبور شديم طول  منظر شهری 
استفاده  بزرگراهها  از  برای دسترسی های مختلف  كنيم. و 
االن يك  نه  ما  افتاد كه  اتفاق  فعلی  اين وضع  كنيم. كه 
كه  اِشکالی  اقتصادی.  نه يك شهر  و  داريم  شهر سياسی 
در ديد مديران وقت تجلّی پيدا كرد و ما هم در فروشگاه 
نقاط  در  ابتدا  بود كه  اين  تفکر شديم،  گرفتار همين  رفاه 
براساس  افتتاح فروشگاه كردند. و  به  مركزی شهر شروع 
آن نگاه يکرشته فروشگاه را خريدند و يا ساختند. ولی االن 
نمی بينيد.  زنجيره ای  فروشگاه  شما  مركز شهری  هيچ  در 

محله های  به  را  شهرمان  می توانیم  ما 
محله  هر  توي  که  کنیم  تقسیم  کوچکی 
مختلف  بازارهای  و  مختلف  مغازه های 
و  انسانی،  عاطفی،  روابط  که  هست 
فرهنگی برقرار می باشد. و همه همدیگر 

را می شناسند

 محمدرضا رشيدي،
 مديرعامل فروشگاه های

زنجيره اي رفاه؛

را  مطلوب  بازار  یک  ویژگیهای  باید  ما 
کنیم،  پیدا  را  نقاط ضعف  کنیم.  تعریف 
مطرح  را  خودمان  فرهنگی  شاخصه های 

کنیم. تا به یک روش میانی برسیم



سال سیزدهم/ شماره 112 10

فروشگاه های زنجيره ای، از مركز شهر به حاشيه ی شهر رفته اند.
كه  زنجيره ای  فروشگاه های  يکی  داريم.  خريد  مركز  تا  دو  ما 
داريم  مراكز خريد  بدهند. و يك  بايد خدمات  و  خودشان هستند 
مثل »تهران مال« و.... اين هم يك جور نگاه به بازارگاه ها بود. 
از  بخشي  هستند.  قسمتی  دو  خريد  حوزه ی  در  خريد  مراكز  اين 
آن  از  ديگرش  قسمت  و يك  است  زنجيره  ای  فروشگاه های  آن 
برندهاست ]= كاالهای نشاندار[ كه مراكز تجاری و مراكز خريد 
كه  كشورهايي  به  االن  اگر  شده اند.  ايجاد  دنيا  در  نگاه  اين  با 
از  كه  می بينيد  كنيد،  سفر  می كنند،  برنامه ريزی  خريدشان  برای 
روش دوم استفاده می كنند. مركز خريدی است كه، در كنار اين 
مركز خريد نيازهای تفريحی و رفاهی هم برطرف می  شود. مثل 
اينست كه وقتی شما در يك مجتمع خريد می رويد هم فروشگاه 
تريا  و  رستوران  استخر،  نشاندار، سينما،  زنجيره ای، هم كاالهاي 
شهربازی  حتی  است.  مجموعه  همان  در  اينها  همه  دارد.  وجود 
)مثل  انجام می دهند.  را هم  تفريحشان  خانواده  يعنی  هم هست 
خيابان معلم( منتها 2تا نگاه وجود دارد. يکی اينکه مركز خريد را 
از مركزيت شهر و نقاط پر آمد و شد كه محدوديت طرح ترافيك، 
منطقه 22(.  )مثل  ببرند  به حاشيه  و  دارد خارج كنند  فرد  و  زوج 
بعضی از كشورها مركز خريدشان در ورودی و خروجی شهرهاست. 
)براي نمونه اتوبان كرج اتوبان افسريه آزادگان( حتی امکان دارد 
ولی  قم(   15 كيلومتر  )مثاًل  بگيرند.  فاصله  شهر  از  كيلومتر  چند 
از  را  كرج  نمی توانيد  شما  دارد  تداخل  كمی  ما  شرايط  متأسفانه 
تهران جدا كنيد. من اين پيشنهاد را در وزارت مسکن به دوستان 
مسکن  كرديم.  ايجاد  را  مهر«  در كشور »مسکن  ما  گفتم  دادم. 
مهر يعنی »شهرك های هوايی« با يك تعريف مشخص در يك 
منطقه. اين شهرك هوايی بايد خدمات داشته باشد. در برنامه شان 
اين را دارند كه هم مسجد، مدرسه، بازار، درمانگاه و... داشته باشند 
كه هيچ كدام را ندارند. بيشتر شبيه خوابگاه است. چون ناقص اجرا 
شده مثل خوابگاه می ماند. من پيشنهاد كردم كه شركت رفاه حاضر 
است به شرط اينکه شما زيرساختش را آماده كنيد، عمليات اجرايی، 
بازار محلی اش را اجرا كند. ما محله های سنتی مان را تبديل كرديم 
فروشگاه های  افتاده  اتفاق  اين  كه  حاال  جديد.  شهركهای  به 
زنجيره ای می توانند بازارهای محلی را به شکل نوينش، يعنی در 
قالب يك شعبه فروشگاه زنجيره ای در محله ايجاد كنند كه اين دو 
تا راه دارد؛ يکی اينکه مديريتش را خود شركت زنجيره ای انجام 
بخش خصوصی  يا  برند  نشاندار/  كاالهای  تحت  بيايد  يا  و  دهد 
مشاركت كند. و به آن بقال سنتی نشان كاال/ برند بدهيم و در 
فروشگاه كار كند. تحت چه قالبی؟ تحت قالب رفاه. چه كااليی را 

بفروشد؟ كاالی را كه ما تهيه كرديم و در شعبه ها پخش می كنيم.
: شما پاساژ درست می كنید؟

كه  محله ای  فروشگاه  نمی كنيم.  درست  پاساژ  ما  نه.  رشیدي: 
با  نظارتش  و  پشتيبانی  اما  شماست.  مال  نيست.  من  مال  ديگه 

من است. 
: یعنی با نشان رفاه باشد؟

رشیدی: بله. تحت نشان رفاه. ما بايد بيايم وضعيت اقتصادی را 
با فرهنگ خودمان بومی سازی كنيم. و آن شخصی كه می خواهد 
فروشگاه را بگيرد، بايد متعهد باشد كه ضوابط را اجرا كند. وقتی 
به  و  كوتاه  مقطعی،  برهمکنش  اين  نکند  اجرا  را  ضوابط  اين 
اينست  نمونه ي ساده ا ش  بين می رود.  از  و  است  شدت شکننده 
كه شخص حق ندارد خودش كاال بخرد و بايد كااليی را كه در 
اختيارش گذاشته می شود، بفروشد. اگر بخواهد خودش به دنبال 
كاال برود. بين كااليی كه خودش تهيه می كند و كاالی كه شركت 
در اختيارش می گذارد يك تفاوت قيمتی ايجاد می شود. اين كاال 
را  رابطه اش  بنابراين شركت  می شود.  زيان  به  تبديل  و  می ماند 
قطع می كند. بنابراين برهمکنش بايد دو طرفه باشد. ما هنوز اين 
ُحسن  يك  زنجيره ای  فروشگاه های  نکرده ايم.  اجرايی  را  روش 
دارند. فروشگاه های زنجيره ای می توانند خودشان را در قالب های 
داشته  هايپر  می توانيم  ما هم  برسانند.  و ظهور  بروز  به  مختلف 
باشيم يك فروشگاه 8 هزار متری و يا يك فروشگاه 200 متری. 
اين تنوع است كه تابع مساحت است. ولی در فروشگاه 200متری 
در  كه  صورتی  در  باشيم  داشته  تنوع  هزار   2 می توانيم  حداكثر 

فروشگاه 8هزار متری تا 80 هزار تنوع می توانيم داشته باشيم.
بنابراين، اين مصرف كننده است كه انتخاب می كند نيازش را از 
كدام يکی از مراكز تهيه كند. ما برای فروشگاه پاك نژاد كه االن 
تعطيل شده برای حداقلش هم استانده قائل شديم. گفتيم حداقل 
كوچکترين واحد فروشگاهی بايد 500 متر باشد. كه حداقل های 
تنوع را بتواند عرضه كند. بنابراين ما 3 مقوله ی استانده، مساحت 
و سطح فروش ديديم كه از 500 متر شروع می شود تا 8 هزار متر 
و 10 هزار متر ادامه پيدا می كند. يعنی كوچك ]= مينی ماركت 
[ و بزرگ هم مانند ]= هايپر ماركت [. از اين سه روش استفاده 
می كنند. هر سه روش با پيشنهادی كه دادم توان اجرا دارد. هايپر 
8 هزار متری را بدهيم به كسی كه می خواهد اين كار را انجام 

دهد. و از اين روش برای سرای محله مان استفاده می كنيم.
: این مکانیابی یا جانمایی برای هایپر كه مثاًل 
برای  است  دیده  را  این  و  آمده  فرانسویش  شركت 
مگامال یا كوروش چه كار می كند؟ یعنی همه باید به 

غرب تهران بروند؟
رشیدی: متاسفانه هميشه مرغ همسايه غاز بوده. شما می دانيد 
ايجاد  را  قرار شده هايپر، سازه  و  برای هايپر زمين مجانی است. 
به  سال   20 از  بعد  و  كند.  بهره برداری  بعد  سال   20 تا  و  كند 
شهرداری بدهد. من به شهرداران شهرهای ديگر اين پيشنهاد را 
دادم. كه شما داريد مسکن مهر می سازيد 30 هزار واحد ولی يك 

تبدیل  را  سنتی مان  محله های  ما   
این  که  حاال  جدید.  شهرکهای  به  کردیم 
زنجیره ای  فروشگاه های  افتاده  اتفاق 
شکل  به  را  محلی  بازارهای  می توانند 
شعبه  یک  قالب  در  یعنی  نوینش، 
فروشگاه زنجیره ای در محله ایجاد کنند

شهر  گشودن  به  که  ذهن  شدن  گشوده 
باز  را  انسان  افق های  می شود،  منجر 
می کند. و فضا به این نیاز پاسخ می دهد و 

البته این نیاز را هم تشدید می کند
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مغازه هم نداريد. همانطور كه مکلّف هستيد مسجد بسازيد. مغازه 
هم بسازيد، منتها اگر به خاطر مردم است مغازه را به ما واگذار 
كنيد چون اگر قرار باشد من هزينه زيرساخت بدهم، قيمت تمام 
شده افزايش پيدا می كند و نمی توانيم خدمت ارائه بدهيم. اگر شما 
می پذيرفتيم.  سر  با  ما  می كرديد  اجرا  رفاه  برای  را  هايپر  روش 
نمی شد  تمام  زيرساخت  جزء  زمين  تمام شده  قيمت  اينکه  برای 
تمام  و هزينه های  ارزانتر مي شد  آن سازه ای كه من می سازم  و 
شده كاهش می يافت، می توانستيم افزايش عمليات داشته باشيم. 
االن در غرب تهران زمين متری چند است؟ يا حتی قيمت زمين 
در شرق يا جنوب چقدر است؟ من اگر قرار باشد 5 هزار، 8 هزار 
يا 10 هزار متر زمين بخرم بايد  بودجه ای كه برای ساخت يك 
فروشگاه هايپر در هر نقطه گذاشتم را پول زمين بدهيم و با يك 
اگر زمينی خريدم، در  سوم ديگر آن، نمی شود فروشگاه ساخت. 
می سازم.  ساله   50 قيمت  گران  سازه  نمی سازم،  موقت  سازه  آن 
ساله   19 می دهد  قول  شما  به  ساخته  ساله   20 سازه  يك  هايپر 

مستهلك شود.
رضوی: هايپر پدافند غير عامل دارد در صورتی كه رفاه ندارد و 

محاسنش را كنار هم برای مجموعه شهری بايد ببينيم.
هايپر  شد.  ايجاد  مدرن  شرايط  با   88 سال  در  هايپر  رشیدی: 
همان  می گويم  من  می كند.  فعاليت  خوب  نقطه  يك  در  آمده 
امکاناتی كه برای آنها گذاشتيد در اختيار من هم بگذاريد. ضمن 
اين  با  ارتباط من  اما  است.  اينکه شهرداری مشهد سهامدار من 
بطور  برهمکنش  اين  اگر  می گويم  من  نيست.  خوب  شهرداری 

وقتی  انسانی می شود.  ما  مديريت  از  بخشی  بشود،  برقرار  واقعي 
رشيدی را بردارند و كسی ديگر بيايد سليقه شان زمين تا آسمان با 

هم فرق خواهد كرد. 
ما اگر يك پايه  ی را گذاشتيم يك قرارداد امضا می شود، مجموعه 
مکلف هستند كه اين قرارداد را اجرا كنند. اتفاقًا ما داريم به سمتی 
می رويم كه برنامه ريزی بلندمدت كنيم. كه هر كسی آمد برنامه را 
اجرا كند و سليقه ی عمل نکند. رفاه مجموعه اي است كه متعلق 
به خودشان است. اگر امکانات هايپر را به يك ايرانی بدهند همين 
كارها را انجام می دهد. ما به همه ی شهرداری ها پيشنهاد كرديم. 
رفاه می تواند در هر شهر برای شهرداری يك شهروند باشد. چون 
باشد.  سويه  دو  برهمکنش  اين  اينکه  شرط  به  ماست.  سهامدار 
تازه يادشان می افتد همه هزينه ها را لحاظ  وقتی به ما می رسند 

 شهر دوره ی نوزایی )رنسانس(، شهر 
براساس  مکان  یعنی  است،  »اندامواره« 
این  اگر  می شود.  درست  انسان  ذهنیت 
زنجیره ی اثبات شده را به بحث خودمان 
فضاهای  سنتی  ذهنی  دنیای  بیاوریم، 
خودش را داشته است. در تهران تقریباً 
که  صورتی  در  رفته،  بین  از  محله ها 
منحصربه فرد  و  بی َبدیل  ویژگی  محله 

شهر سنتی است
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كنند، همه درآمدهايشان بايد محقق بشود و...، ولی اينطور نبايد 
باشد. شهرداری ها موظف هستند كه خدمات شهری بدهند. يکی 
از انواع خدمات شهری كه خيلی برای مردم ما مهم است همين 

بحث »خدمات« است.  
ریاضی: در شهرداری معلوم نيست اين مدير 4 سال ديگر باشد. 
برای همين هر كاری كه می خواهد انجام دهد برای اين است كه 
درآمدش را امروز باال ببرد. و نمی خواهد سرمايه گذاری كند كه 5 

سال ديگر جواب بگيرد.
بايد  اينست كه  رشیدی: ما تنها چيزی را كه لحاظ نمی كنيم 
و  منطقی  حرف های  بايد  بنابراين  بدهيم.  خدمات  شهر  مردم  به 
پيشنهادات با استدالل توسط دوستان لحاظ بشود. منظور من از 
هايپر ]= يعنی فروشگاه بزرگ[ است نه هايپر استار. يك اِشکالی 
منابع  خاطر محدوديت  به  كه  اينست  دارم  اين شيوه  در  من  كه 
مجبورم از وضعيت موجود استفاده كنم. شهرداری تبريز يك مركز 
و  كرديم  گفتگو  آنها  با  ما  ساخت.  متر   6500 مساحت  با  خريد 
از  ما  واگذارش كردند.  ما  به  بود.  رفاه مثبت  به  نگاهشان نسبت 
وضع موجود استفاده می كنيم. ما براساس تفکر خودمان هنوز به 
استانده می كنيم.  را  بازارگاه ورود نکرديم و داريم شرايط موجود 
بطور مثال اگر قرار باشد مجموعه های بزرگ عمليات استانده سازی 
اين فروشگاهی كه مدنظر  از صفر شروع كنند.  بايد  انجام دهند 
است يك زمينی به مساحت 15 هزار متر در اختيارش گذاشتند. 
فروشگاه  را  ديگرش  متر  هزار   10 و  پاركينگ  را  مترش  هزار   5
كردند. وقتی واردش می شويد بخشی از آن به خدمات فروشگاهی 
نشاندار( كه  تبديل شده، بخش ديگرش شده )كاالی  زنجيره ای 
از آن هم شهربازی  آماده هم می دهند. يك بخشی  حتی غذای 

شده است.
در  كرده  سعی  می بينيد،  خريد  مركز  در  شما  كه  سامانه ای  آن 
همين بستر در كنار هم قرار بدهد. كه اگر كسی وارد فروشگاه شد 
هم غذای آماده ش را بتواند بخورد و هم بچه اش بتواند از لوازم 
تامين  بتواند  را  روزمره اش  نيازهای  هم  و  كند  استفاده  تفريحی 
نمايد. همچنين اگر خواست به كاالي نشاندار مورد نظرش مراجعه 
كند. مركز خريد يا در يك طبقه اتفاق می افتد يا در چند طبقه، 

طبقات شرايط را تغيير نمی دهد.

: بازار سنتی در رو  در  رویي با شیوه های روزآمد 
در ارایه كاال و خواروبار قیمت گذاری و تکریم مشتری، 
بازی كودكان و دیگر موارد كه گفته شد چه واكنشی 
پوسته  در  یا  شد  خواهد  روز  به  آیا  می دهد؟  نشان 

محدود خودش كوچك و كوچکتر می شود؟
ریاضی: پدر من از سال 1332 در كار بازار است. و نظر شخصی 
صرفًا به معنی تجربه ی زيستی نيست. اين تجربه بخشی از كار 
حرفه ای و دانشگاهی من است. ما وقتی داريم درباره ی مقوله ی 
پيش زمينه های جهان مدرن و سنتی بحث می كنيم، بايد بگويم كه 
هر دوره ای برای نيازهای خودش دست به توليد مکان می زند. به 
عبارت ديگر هر تفکری مکان درست می كند و هر مکانی از تفکر 
تاريخ  طول  در  كه  است  سيری  اين  می نمايد.  پشتيبانی  خودش 
شهرنشينی  تحوالت  شهرسازی  دوره های  در  است.  داشته  وجود 
پايه ی فضاهای شهری است. برای نمونه در يونان از بين رفتن 
پارتنون و شکل گيری آگوراها به خاطر اين بود كه دنيای اسطوره ها 
به دنيای عقالنی در حال تغيير بوده و اين دنيا مکان خودش را 
و  »چليپايی  ساختارش  ميانه  سده های  شهر  كه  همان طور  دارد. 
)رنسانس(، شهر »اندامواره«  نوزايی  صليبی« است. شهر دوره ی 
است، يعنی مکان براساس ذهنيت انسان درست می شود. اگر اين 
ذهنی  دنيای  بياوريم،  خودمان  بحث  به  را  شده  اثبات  زنجيره ی 
تقريبًا محله ها  تهران  در  است.  داشته  را  سنتی فضاهای خودش 
از بين رفته، در صورتی كه محله ويژگی بی بَديل و منحصربه فرد 
شهر سنتی است. يعنی شهر سنتی را ما با محالتش می شناسيم. 
تهماسبی  »باروی  از  می كنيم  نگاه  را  تهران  نقشه  داريم  وقتی 
)طهماسبی( تا باروی ناصری« همه چيز با محله تعريف می شود. 
رضاشاه كه باروها را خراب كرد، شهر شروع كرد به بزرگ شدن. 
محالت تا 2 الی 3 دهه كوشيدند تا به حياتشان ادامه بدهند. و 
رفته رفته كمرنگ تر شدند. چرا چون دنيای مدرن براساس ذهنيت 
گشوده شده عمل می كند و شهر سنتی براساس فضاهای بسته. كه 
اين فضاهای بسته، به خاطر مجموعه ای از متغيرها كه مهمترين 
ويژگيش اينست كه همه چيز از پيش برايش روشن شده است. چرا 
ما جهان سنتی را جهان محافظه كار می دانيم؟ چون در اين جهان 

محافظه كار برای هر پرسشی از پيش پاسخ دارد. 

 بازارچه های سنتی مان قادر به رویارویی 
با فروشگاه های زنجیره ای و بازارگاه های 
تعریف  اینکه  مگر  بود.  نخواهد  جدید 
تعریف  این  در  کنند.  را عوض  خودشان 
جدید که در بحث های قبلی داشتیم سخن 
از، »تنوع« است. تنوع نیاز جدید است. یک 
قادر به پاسخگویی به  بازارچه ي سنتی 

تنوع نیست

خوب  خیلی  که  بازارگاه هایی  از  یکی 
که  است  بازارگاه های  می دهد،  جواب 
براساس »محل تولید محصول« تعریف 
در  بیاییم  نمونه چرم،  براي  باشد.  شده 
درست  هفتگی  بازار  چرم فروشان  کنار 
بازارگاه ها  ویژگیهای  از  یکی  که  کنیم 
چون  باشد.  موقتی  می تواند  که  اینست 
به  معطوف  و  متنوع  نیازهایشان  افراد 

زمان است
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وقتی به سوال مورد نظر شما وارد می شويم، محله جايی است كه 
افراد می توانند در تمام طول عمرشان از آنجا خارج نشوند. همه چيز 
در محله می تواند برای آنان تأمين شده باشد. چون زندگی، زندگی 
منجر  شهر  گشودن  به  كه  ذهن  شدن  گشوده  است.  محدودی 
پاسخ  نياز  اين  به  فضا  و  باز می كند.  را  انسان  افق های  می شود، 
می دهد و البته اين نياز را هم تشديد می كند. سه بازارچه كه می توانم 
مثال بزنم مثاًل »بازارچه سقاباشی« كه من از دوران كودكی يادم 
هست كه وقتی می گفتند بازارچه، يعنی همه چيز را می توانستيم 
يا  ری.  خيابان  در  السلطنه«  نايب  »بازارچه  بخريم.  همانجا  از 
»بازارچه امامزاده صالح«، از اين سه بازارچه فقط بازارچه امامزاده 
صالح است كه به حيات خود ادامه داده است. چون توانسته خود را 
با تحوالت جهان مدرن هماهنگ كند. اگر نمی توانست به نيازهای 
به سرنوشت  بدهد  انسان مدرن شده شهری جواب  گشوده شده 
توانست  بازار  اين  می شد.  دچار  نايب السلطنه  و  سقاباشی  بازارچه 
از مزيت هايی استفاده كند كه مهمترينش بخش زيارتگاهيش بود. 
دقت كنيد كه در بخش زيارتگاهی شما با گستره ي زيادی از آدمها 
روبرو هستيد، اما در كنار تأمين نيازهای محلی همواره يك جور 
نظامی را توانسته بود، ايجاد كند كه به نيازهای »فرا محلی« هم 
جواب بدهد. در نتيجه، بازارچه های سنتی مان قادر به رويارويی با 
مگر  بود.  نخواهد  جديد  بازارگاه های  و  زنجيره ای  فروشگاه های 
اينکه تعريف خودشان را عوض كنند. در اين تعريف جديد كه در 
نياز جديد  تنوع  از، »تنوع« است.  قبلی داشتيم سخن  بحث های 
نيست،  تنوع  به  پاسخگويی  به  قادر  سنتی  بازارچه ي  يك  است. 
چون ظرفيت مکانی ندارد. در يك زمانی افراد، يکدست كت وشلوار 
زنانه  خياط های  همچنين  بود.  جوابگو  محله  خياط  و  می خريدند 
شهر  در  تشخصی  بخش  خياطی  امروزه،  بودند.  محالت  در  هم 
شده است. امروزه، مردم از فروشگاه های توليد صنعتی يا كاالی 
ايتاليايی  يك  درجه  پارچه  يك  شما  اگر  می كنند.  خريد  نشاندار 
داشتيد، برای تشخص به خياطی مراجعه می كرديد؟ پس بازارچه 
خانگی  لوازم  غذا،  نياز  همچنين  و  پوشاك  نيازهای  به  نمی تواند 
نيازمندی نمی تواند  از  توفانی  با  از همه مهمتر  و.... جواب بدهد. 
 80 تا   50 می گويند  زنجيره ای  فروشگاه های  در  كند.  رويارويی 
بازار  كه  است  چيزی  اين  باشد.  داشته  وجود  بايد  كاال  قلم  هزار 
تجارت های  ديگر،  نکته ی  نيست.  آن  پاسخگويی  به  قادر  سنتی 
پيش بينی نشده است. سنت بطور اساسي با هر نوع تحول جديد به 
لحاظ ذهنی درگير است. اول بايد ذهن خودش را باز كند و اين 
تغيير را بپذيرد و بعد به آن جواب بدهد. در صورتی كه ضعفی كه 

براساس تنوع تعريف شده از پيش خودش توليد نياز می كند. اين 
ديگری  و  به شکست  محکوم  يکی  كه  است  منظری  تفاوت  دو 

پيروزی می شود.
آهنگری: اين چالشهايی را كه باعث شده بازار سنتی ناكارآمد 
بشود و از دور خارج گردد، من قبول دارم. اين پيش فرضها درست 
»مصرف گرای  جامعه ی  نياز  به  نتواند  سنتی  بازار  وقتی  است. 
محکوم  طبيعتًا  بدهد.  پاسخ  »تنوع طلب مصرف گرا«  و  تنوع گرا« 
بر  منطبق  چندان  نه  رفتار  يك  مدافع  بايد  ما  است.  حذف  به 
با اين ويژگيها بناگزير  بازار سنتی  ضرورت های زمان باشيم. اگر 
باشد و پاسخگو نيست و محکوم به حذف است. حرف من  بايد 
اينست كه بازار متمدنانه ی ما هم آسيبهايی به جامعه ما می زند، 
از  آدم ماشينی شده ايم و عواطف  باز  كنيم مي بينيم  تا چشم  كه 

ميان رفته است.
عرض بنده اينست كه بين روش نو و روش سنتی بسته، كه من 
اينکه  همه ی مؤلفه هايی را كه گفته شد، قبول ندارم، )به فرض 
همه مولفه ها درست و صادق باشد(، يك بخشی از آن به خاطر 
ضعف فکری جامعه ی ما بوده، نه ويژگيهای بازار سنتی. پس ما 
را  نقاط ضعف  تعريف كنيم.  را  بازار مطلوب  بايد ويژگيهای يك 
پيدا كنيم، شاخصه های فرهنگی خودمان را مطرح كنيم. تا به يك 

روش ميانی برسيم.
را رعايت  بازارگاه ها  تنوع  اگر شما  بنده می گوييم كه  ریاضی: 
بازارگاه ها را معطوف كرديم به هايپرها و فروشگاه های  كنيد. ما 
می دهد،  جواب  خيلی خوب  كه  بازارگاه هايی  از  يکی  زنجيره ای. 
بازارگاه های است كه براساس »محل توليد محصول« تعريف شده 
بازار هفتگی  در كنار چرم فروشان  بياييم  نمونه چرم،  براي  باشد. 
درست كنيم كه يکی از ويژگيهای بازارگاه ها اينست كه می تواند 
زمان  به  معطوف  و  متنوع  نيازهايشان  افراد  چون  باشد.  موقتی 
است. وقتی راجع به بحث تنوع صحبت می كنيم زمان خريد، مکان 
خريد، تنوع كاالهای خريداری شده در تعريِف بازار اهميت دارد. ما 
هميشه صورت مسأله مان را ساده می نويسيم و به آن جواب ساده 
پاسخ  نيازمند  پيچيده،  پرسش  اين  كه  در صورتی  می دهيم.  هم 
تره بار می خواهند.  پيچيده است. بطور مثال، مردم ميدان ميوه و 
پاركينگ هم  كه  می كنيم  فراهم  منظور  اين  برای  را  جايی  يك 
هم  قديمی  و  عتيقه  اجناس  به  مردم  است  ممکن  ولی  ندارد. 
عالقه داشته باشند، حتی وسايلی كه ديگر توليد نمی شوند. بازار 
سنتی هنوز يك كاركردهای دارد و به جای اينکه يك بازار ثابت 
بازارچه ی تعريف بکنيم. می توانيم برای برخی از موارد كه در آنجا 
ايران تابع يك  بازارگاه تعريف كنيم. منتها مديريت شهری  بوده 
بدهد.  مسأله هم جواب  اين  به  نمی خواهد  كه  مسأله شده است، 
همچنين می دانيد كه قيمت زمين در ايران زياد است و هر جايی 
را كه می خواهند به اين مسأله اختصاص بدهند با حساب و كتاب 

می بينند به صرفه نيست.

تحول  نوع  هر  با  اساسي  بطور  سنت   
اول  است.  درگیر  ذهنی  لحاظ  به  جدید 
باید ذهن خودش را باز کند و این تغییر را 

بپذیرد و بعد به آن جواب بدهد

 عكس ها: مسعود رحیمی
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 زينب جهانتاب
كارشناس ارشد مهندسی معماری اسالمی

  jahantab.zm@gmail.com

انديشه و پژوهش

بازارگـاه
ضرورتی برای سرزندگی خیابان ها 

و فضاهای شهری

1- مقدمه
با مسيرهای  زمان،  با گذشت  بيشتر شهرها و محيط های شهری 
يابند. می  سازگاری  بزرگتروبلندتر  های  ساختمان  و  خودروها  تردد 

نوينی  رويکرد  پيدايش  است  الزم  آنچه  كننده  نااميد  شرايط  دراين 
به نگهداری  را خلق كند. و  بتواند فضاهای شهری خوب  است كه 
از آن بپردازد. دراين بازانديشی به جای تامين نيازهای سيری ناپذير 
خودروها يا سرمايه گذاران بايد بتوانيم نيازهای مردم، عابران پياده، 
دوچرخه سواران، جوانان، افرادپير و معلول و همچنين افراد توانمند، 
در  را  و گروهای سنی  اجتماعی  اقشار  قرار دهيم و همه  رادرالويت 

نظر بگيريم. 
استفاده صحيح و كامل از مکان های شهری، خيابان ها، چهارراه ها، 
گردشگاه ها و ديگرفضاها را در ابعاد كاركردی، بصری، روانشناختی 

كرد.  تسهيل  خالقانه  و  های حساس  طرح  ارائه  ازطريق  توان  می 
جان بخشی دوباره به خيابان ها با تجارت و فعاليت های غير رسمی 
هستند  شهروندان  خود  آنها  برگذاركنندگان  كه  موقت  و  گذرنده  و 
وبرپايی بازارگاه های ادواری و موقت در مکان هايی از شهر، با تنوعی 
از فعاليت های تجاری، فرهنگی، هنری، هرازگاهی، در هفته، ماه و 
انگيزه و نشاط را در شهروندان پديد می  ايام خاص اين  يا اعياد و 
شهر  در  مکانی«  »جاو  فکری  دغدغه  كارو  روزها  از  بعد  كه  آورد 
هست كه پذيرای حضور همه اعضای خانواده با سن های مختلف 
باشد و قابليت آن را داشته باشد تا هر سليقه ای در در فعاليت های 
موجود خود شريك كند اين مکان ها بايد استفاده كنندگان از اقشار 
مختلف رادربر گيرند در حالی كه می توانند از لحاظ ويژگی هايشان 
نيز منحصر به فرد و با مکان های ديگر متفاوت باشند. همچنين يك 
ريشه در زمينه های تاريخی، جغرافيايی وكالبدی و فرهنگی خاص 
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2-1-كیفیت فضای عمومی و جمعی
برای هرشهروندی محيط و منظر شهری، جنبه عينی وذهنی دارد، 
به گونه ای كه اين محيط ها را در كاوش های احساسی و شناختی 
ادراك كه هم بطور خودآگاه هم  اين  خود درك و دريافت می كند 
ناخودآگاه صورت می گيرد، براحوال واحساسات افرادتاثير می گذارد. 
در هنگام گذار افراد از يك فضای شهری، عوامل محيطی مختلفی، 
شرايط  و  احساسات  هرچند  می كنند  مشغول  خود  به  را  آنها  ذهن 
روانی انسانها، درنوع نگاه ايشان به محيط تاثير دارد. اما تجربه ثابت 
واكنش  ايجاد  در  نيز  اطراف  وفضای  محيط  تاثير  كه  است  كرده 
قابل  تاثير  لحظه ای  احساسات  كاهش  يا  و  تشديد  انسان ها  های 

مالحظه ای دارن.]5[
)دفتر   OPPM آنهاتوسط  تحليل  و  دهنده  پاسخ  نظر 150  بررسی 
معاونت نخست وزير انگلستان( نشان می دهد كه استفاده كنندگان، 
عامل  مهمترين  را  عمومی  فضاهای  پاكيزگی  و  دسترسی  امنيت، 

كيفيت قلمداد كرده اند..
از طرفی با انتشار سند DETER,CABE در سال 2000 فضاهای 

عمومی می توانند با 10عامل از يکديگر متمايز و مشخص شوند:
1-نظافت و پاكيزگی 2-دسترسی)قابليت تحرك و ميزان دسترسی 

به آنها( 3-جذابيت)ميزان جذابيت بصريشان(
اجتماعی(  پذيرش طيف های مختلف  4-راحتی 5-جامعيت)ميزان 
6-سرزندگی و پويايی)تا چه حد از فضا استفاده شده-قابليت وامکان 
اجرا  به  7-عملکرد)قابليت  بخش(  شادوزندگی  فعاليت های  انجام 
درآمدن عمليت های مختلف( 8-تمايز وتشخص)آيا فضا شخصيت 
خاصی دارد( 9-ايمنی و امنيت)آيا فضا احساس امنيت را القا می كند( 

10-نيرومندی)ميزان انعطاف پذيری فضا در طول زمان(]6[

2-2-جان بخشی به خیابان ها و مراكز شهری
در  عنصر  ترين  زيربنايی  ارتباطی  شريان  يك  عنوان  به  خيابان 
خيابان ها  آيد.  می  شمار  به  زيستی  هرمجموعه  ساختاركالبدی 
طراحی  و  تعريف  و  هستند  شهر  در  عمومی  عرصه های  مهمترين 
رود.  می  شمار  به  شهری  طراحی  در  مهم  امری  آنها   هوشيارانه 
باززنده سازی خيابان ها از نظر كاركرد و محيط مزايای ويژه ای را به 

ارمغان خواهد آورد. 
وفعاليت های  مردم  از  وسيعی  وسيله طيف  به  خيابان های شهری 
و  خوب  طراحی  يك  و  گيرند  می  قرار  استفاده  مورد  گوناگون 
نکته  اين  به  توجه  باشد،  داشته  توجه  موضوع  اين  به  بايد  فراگير 
عبورومرور  آن  از  دارند  تمايل  چقدر  خيابان  از  استفاده كنندگان  كه 
زندگی  پيچيدگی های  پاسخگوی  بايد  خيابان ها  است.  مهم  كنند 
و  و حال  توقعات  ها،  الويت  و  مردم  اجتماعی  زندگی  ترقی  جمعی، 
نظارت  تحت  و  عموم  مايملك  خيابان ها  باشد.  آن  متفاوت  هوای 
همگانی اند، اگر با خيابان شهر خود درست رفتار كنيم می توانيم در 
مقياس كالن با شهر به عنوان يك »مکان« و در نتيجه با ساكنان 
باشيم. بهبود كيفيت محيطی خيابان ها و  شهر رفتار درستی داشته 
می شود.  شهری  سرزندگی  به  منجر  كه  است  راهی  شهری  مراكز 
عنوان  به  خيابان  كه  می كنند  تصور  طراحان شهری  اكثر  متاسفانه 
انجام  جهت  فرصتی  لذا  و  می باشد  حركت  و  نقل  و  حمل  فضای 
يا فضای جمعی  فعاليت،  آزاد، فضای  به عنوان يك فضای  فعاليت 
در  نقش مهمی  خيابان می تواند  در حالی كه  نمی شود  داده  آن  به 

خود را داشته باشند. ضوابط و قوانين فقط و فقط بخشی از ابزار الزم 
برای طراح شهری هستند. بايد احتياط كرد كه همه چيز زيادی منظم 
و تميزو جا افتاده نگردد. در روند طراحی شهری گاهی بايد شرايط 
از سرپل  گفته ای  در  بماند.  باقی  پيچيدگی  و  ريختگی  درهم  برای 
ريلی آمده است: »در تمامی بخش های يك شهر، سه نياز مهم وجود 

دارد، شلوغی،ازدحام، بی نظمی، همهمه و سروصدا.«]1[

2-فضای شهری،فضای عمومی
در  كه  شهراست  فضای  ساخت  عناصر  مهمترين  از  جمعی  فضای 
ادوارمختلف تاريخ يك ملت شکل می گيرد.اين عنصركه فعاليت های 
مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... درآن جريان داشته، هميشه 
با قلب تاريخ شهر تپيده وسرگذشت آن را روايت كرده است. فضای 
شهری مفهوم عام و گسترده ای است كه جنبه های مختلف فضا را 
روزمره  نيازهای  رفع  برای  مکانی  عمومی،  فضای  می شود.  شامل 
زندگی عمومی در شهرها هستند.اين فضاها در طول زمان و بر اساس 
فضاهای  می كنندو  تغيير  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  شرايط 
عمومی شهری، فضاهايی برای انجام فعاليت های اجباری، اختياری، 
و مهم تر از همه فعاليت های اجتماعی هستند. امروزه نقش و اهميت 
فضاهای عمومی شهری با تاكيد بر طراحی فارغ از محدوديت های 
مطلوب  مکانی  عنوان  به  كنندگان  استفاده  توانايی  و  سنی  جنسی، 
برا ی تمام گروه های اجتماعی، به خوبی احساس می شود]2[در ميان 
فضاهای شهری فضاهای باز عمومی از اهميت ويژه ای برخوردارند. 
بسياری از طراحان شهری به نقش انکار ناپذير فضاهای بازعمومی به 
عنوان يکی از اجزای عملکردی يك محيط شهری سالم اشاره دارند. 
فضاهای باز عمومی بواسطه رخ دادن تعامالت اجتماعی قوی، می 
توانند حس تعلق افراد به مکان را افزايش داده باعث بهبود شاخص 
های سالمت در جامعه از طريق تماس مردم با محيط باشد. فضای 
معماران  و  شهرسازان  توسط  كه  است  مجردی  مفهوم  عمومی  باز 
را می  باز عمومی  قرار می گيرد. مفهوم فضای  استفاده  مورد  منظر 
مورد  و فضاهای عمومی  باز  ميان فضاهای  اشتراك  در حوزه  توان 
بيرونی اطالق  به فضاهای  باز عمومی  داد. فضاهای  قرار  شناسايی 
می شود كه فرصت هايی در ارتباط با تفريح و تفرج در فضای طبيعی، 
حوزه هايی جهت اتفاقات ويژه و مجالی برای فراغت از شهر ايجاد 

كند ]3[
فضای عمومی و عرصه های جمعی، فضاهايی است كه يك انديشه 
و خواست مشترك را شکل داده و پشتيبانی می كند. فضای جمعی 
را مردم انتخاب می كنند.نمادهای شهری را مردم انتخاب می كنند، 
نماد خصلتی فرهنگی اجتماعی دارد، نماد را مردم بايد تعيين كنند و 
تشخيص دهند زيرا در تعيين و استفاده از نمادها نقش مهمی دارند. 
عمومی،  می كنند]4[عرصه  را طی  روند  همين  نيز  جمعی  فضاهای 
همه  كل  در  و  آب ها  حاشيه  كوچه ها،  ميدان ها،  خيابان ها،  شامل 
و  دارند.كار  فيزيکی  دسترسی  آنها  به  مردم  كه  است  هايی  مکان 

ديگران110 نوع فضا را شناسايی كرده اند.: 
بوستان های عمومی –ميادين و پالزاها –بازارها –خيابان ها-زمين 
بازارهای موجوددرفضای  باغ ها ومسيرهای مشجر-  بازی-راه  های 
آب)مناطق  روزمره-لبه  فضاهای  شده،  كشف  بيرونی-فضاهای  باز 

ساحلی و...(
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طراحی و برنامه ريزی بسياری از شهرها ايفا نمايد]7[ پديده خيابان 
با معبر متفاوت است. خيابان در شهر يك مقصد است نه محل عبور، 
اين نوع تلقی، خيابان را واجد كيفيت می كند در حالی كه در اسناد 
توسعه شهری شريان ارتباطی تعريف شده است. تا وقتی خيابان امری 
كّمی تصور شود جايی برای حضور هنر به عنوان امر كيفی نيز وجود 
تاكيد آن است همين موضوع  بر  اين مقاله سعی  آنچه در  ندارد]8[ 
بر  پياده  تقدم  با  از خيابان های شهری می توان  برخی  به  است كه 
پياده  آنها را در جهت رفاه و لذت حال مراجعين  سواره نگريست و 
ساماندهی كرد نظير آنچه در خيابان تربيت تبريز اتفاق افتاده است 
يا می توان برخی خيابان های مستعد را برخی از ساعات و يا برخی 
روزها با بستن مسير بر خودروها به افراد پياده و فعاليت هايی مختص 

آنها اختصاص داد.

3-تجارت غیر رسمی
امروزه نقش تجاری و اجتماعِی خيابان سنتی، به واسطه مراكز خريد 
متمركز و مجتمع ها كه در همه جا ديده می شوند كمرنگ شده است.

كاربردهای گسترده و مفهوِم نهادينه شدِن بازار بزرگ، تفريح، خريد 
را از خيابان كه ديگر عملکرد چندانی به عنوان محل تجمع ندارد، 
جدا كرده است. در اغلب موارد، مراكز بازرگانی، در كناره های يك 
ناحيه شهری قرار داده شده اند. كه ضرورت رفت و آمد افراد را بوجود 
همگان  دسترس  در  آسانی  به  مراكز  اين  وسيله  بدين  است.  آورده 
بنابراين مرزبندی های اقتصادی- اجتماعی خاص  قرار نمی گيرند و 
ما بين اقشار مردم با در آمدهای مختلف در بافت كالن شهرها ترسيم 

می شود. ]7[
تشويق  بايد  شهری  موقعيت  در  جمعی  فضای  سيستم  از  استفاده 
ناحی ی  يك  گردد.  باعث  را  اقتصادی  فعاليت های  پيشبرد  تا  شود 
انحصاری بايد برای فعاليت های دوره ای فصلی و غير رسمی ايجاد 
شود. از قبيل مالقات ها و ديدارهای عمومی، تاترها و آوازخوانی های 
سيرك ها،  و  نمايشگاه ها  دوره ای،  و  فصلی  بازارهای  جوش،  خود 
كه همه اينها جنبه های مهمی از كاربرد فضای جمعی است.]7[ در 

شهرهای كشورهای در حال توسعه، متنوع بودن شکل های تجارت 
غير رسمی و تبادالت شغلی كوچك باعث بزرگترين تمركز زدايی در 
ريشه  محلی  اقتصاد  از  كوچك  مشاغل  فرهنگ  گردد.  می  مشاغل 
مضاعف  رشد  اهميت،  لحاظ  از  خانگی،  كارگاه های  لذا  می گيرد، 
نوع  اين كارگاه ها و يك خيابان عمومی يك  بين  ارتباط  می يابند. 
رابطه ويژه است و بطور بالقوه راهی برای پيوند بيشتر بين كارگر و 
اجتماع می گردد كه هر عضوی از اجتماع از آن بهره مند خواهد شد. 
به شرطی كه آن محل از خيابان ديده شود و يا مالك بتواند تابلويی 

در محل نصب كند.]9[
در گردش  زمينه سرمايه  در  بدون هيچگونه هزينه ای  بازارها  اين 
برای ايجاد زيربنا و انطباق راه های ترافيکی و تقاطع های ايستگاهی، 
تبادالت  برای  مهمی  آزاد  مکان های  می تواند  اجتماعی  فضای 
تجاری كوچك فراهم آورد. بدين طريق اين قبيل مکان ها می توانند 
راه های كسب درآمد را افزايش داده و به رشد اقتصادی محلی كمك 
نمايند و عامل نيرومندی بويژه در ايجاد تجارت های پيش بينی نشده 

گردند.]7[

3-1- گونه شناسی تجارت غیر رسمی در فضاهای شهری
در اين بخش با توجه به تعدادی از نمونه های مشاهده شده و قابل 
گونه  چند  در  را  غيررسمی  و  وموقت  ادواری  بازارهای  انواع  ارايه 
خاطرنشان  پارامترهای  در  را  آنها  تمايز  وجه  كردو  خواهيم  بررسی 

خواهيم كرد:
5-موقعيت  فعاليت  4-دامنه  فعاليت  3-نوع  زمان   -2 مکان   -1  
منطقه ای برپايی 6-مکان برپايی شهری 7-وجهه توريستی و جلب 

گردشگر  8-نوع استفاده

فعاليت های عمومی را می توان به سه دسته فعاليت های ضروری، 
گزينشی و اجتماعی تقسيم كرد. به نظر می رسد در اين ميان ارزش 
فعاليت های گزينشی يا انتخابی از همه بيشتر باشد چراكه در صورت 
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را واجد كيفيت می كند در حالی كه در اسنادتوسعه شهری شريان 
تصور شود  امری كمی  خيابان  وقتی  تا  است.  تعريف شده  ارتباطی 
جايی برای حضور هنر به عنوان امر كيفی نيز وجود ندارد[8 ] آنچه 
در اين مقاله سعی بر تاكيد ان است همين موضوع است كه به برخی 
اط خيابان های شهری می توان با تقدم پياده بر سواره نگريست و 
پياده سامان دهی كرد  مراجعين  لذت حال  و  رفاه  در جهت  را  آنها 
نظير آنچه در خيابان تربيت تبريز اتفاق افتاده است يا می توان برخی 
خيابان های مستعد را برخی از ساعات و يا برخی روزها با بستن مسير 
بر خودروها به افراد پياده و فعاليت هايی مختص آنها اختصاص داد.

3-تجارت غیر رسمی
امروزه نقش تجاری و اجتماعِی خيابان سنتی،  به واسطه مراكز خريد 
متمركز و مجتمع ها كه در همه جا ديده می شوند كمرنگ شده است.

كاربردهای گسترده و مفهوِم نهادينه شدِن بازار بزرگ، تفريح، خريد 
را از خيابان كه ديگر عملكرد چندانی به عنوان محل تجمع ندارد، 
جدا كرده است. در اغلب موارد، مراكز بازرگانی، در كناره های يك 
ناحيه شهری قرار داده شده اند كه ضرورت رفت و آمد افراد را بوجود 
آورده است. بدين وسيله اين مراكز به آسانی در دسترس همگان قرار 
ما  خاص  اقتصادی-اجتماعی  های  مرزبندی  بنابراين  و  گيرند  نمی 
بين اقشار مردم با در آمدهای مختلف در بافت كالن شهرها ترسيم 

می شود. ]7[
تشويق  بايد  شهری  موقعيت  در  جمعی  فضای  سيستم  از  استفاده 
شود تا پيشبرد فعاليت های اقتصادی را باعث گردد. يك ناحيه ی 
انحصاری بايد برای فعاليت های دوره ای فصلی و غير رسمی ايجاد 
آوازخوانی  تاترها و  از قبيل مالقات ها و ديدارهای عمومی،   شود. 
های خود جوش، بازارهای فصلی و دوره ای،  نمايشگاه ها و سيرك 
است.  كاربرد فضای جمعی  از  مهمی  جنبه های  اينها  كه همه  ها، 
]7[در شهرهای كشورهای در حال توسعه، متنوع بودن شكل های 
تجارت غير رسمی و تبادالت شغلی كوچك باعث بزرگترين تمركز 
زدايی در مشاغل می گردد. فرهنگ مشاغل كوچك از اقتصاد محلی 

ريشه می گيرد، لذا كارگاه های خانگی، از لحاظ اهميت، رشد مضاعف 
می يابند. ارتباط بين اين كارگاه ها و يك خيابان عمومی  يك نوع 
رابطه ويژه است. و بطور بالقوه راهی برای پيوند بيشتر بين كارگر و 
اجتماع می گردد كه هر عضوی از اجتماع از ان بهره مند خواهد شد. 
به شرطی كه  آن محل از خيابان ديده شودو يا مالك بتواند تابلويی 

در محل نصب كند. ]9[
گردش  در  سرمايه  درزمينه  ای  هزينه  هيچگونه  بدون  بازارها  اين 
های  تقاطع  و  ترافيكی  های  راه  انطباق  و  بنا  زير  ايجاد  برای 
برای   آزادمهمی  های  مكان  تواند  می  اجتماعی  ايستگاهی،فضای 
تبادالت تجاری كوچك فراهم آورد. بدين طريق اين قبيل مكان ها 
می توانند راه های كسب درآمد را افزايش داده و به رشد اقتصادی 
محلی كمك نمايند و عامل نيرومندی بويژه در ايجاد تجارت های 

پيش بينی نشده گردند. ]7[

3-1- گونه  شناسی تجارت غیر رسمی  در فضاهای شهری
و  مشاهده شده  های  نمونه  از  تعدادی  به  توجه  با   بخش  اين  در 
قابل ارايه انواع بازارهای ادواری وموقت و غير رسمی را در چند گونه 
خاطرنشان  پارامترهای  در  را  آنها  تمايز  وجه  كردو  خواهيم  بررسی 

خواهيم كرد:
 1- مكان  2- زمان  3-نوع فعاليت  4-دامنه فعاليت 5-موقعيت  
منطقه ای برپايی 6-مكان برپايی شهری 7-وجهه توريستی و جلب 

گردشگر   8-نوع استفاده

فعاليت های عمومی را می توان به سه دسته فعاليت های ضروری، 
گزينشی و اجتماعی تقسيم كرد. به نظر می رسد در اين ميان ارزش 
فعاليت های گزينشی يا انتخابی از همه بيشتر باشد چراكه در صورت 
فراهم آمدن امكان انتخاب ميزان حضور شهروندان در فضاو زمينه 

فعاليت اجتماعی نيز فراهم می آيد]10[

٥ 
 

  هفته بازارها- 3-1-1
متناوب در يكي از روزهاي هفته  بصورتشهرها ، در برخي از مناطق شهري  اين بازار ها در اكثر  ) :روز بازارها(بازارهاي هفتگي  

شنبه بازار انزلي، دوشنبه بازار سياهكل، سه ( گيالن و مازندران .و شامل محصوالت و كاالهاي متنوع مي باشد. اتفاق مي افتد
، بازار  چهارسوقان كهنه ، بازار پل وحيد ، بازار بازار ميد( اصفهان   )دوشنبه و پنجشنبه   بازار( تبريز  ...)و شنبه بازار فومن

با عرضه كاالهاي مختلف و بعضا ارزان  روزبازارهادر اكثر شهرهاي كوچك و بزرگ امروزه شاهد و  )جمعه بازار( تهران  ...)،  زينبيه
  .هستيقيمت 

ان ها ي منتهي به محدوده ،  كه در برخي ايام با بستن خياب : بازارهاي موقت كنار مناطق تجاري ،شهرهاي مرزي و  بنادر  آزاد  
يا در خيابان هاي مجاور كاربري هاي تجاري  يا  ميدان هاي . اين بازارها بسيار فعال تر مي باشند) نوروز، روزهاي تعطيل  ايام(

  ... )و غربي ايرانآستارا، اروميه ،  شهرهاي مرزي ،  گناوهآبادان ،  ديلم و ( عمومي و تجاري شهرها

 

   )پاركينگ پروانه(جمعه بازار تهران): 3(شكل                   يزهفته بازار تبر):2(روزبازارهاي حاشيه خزري     شكل):1(شكل

  street markets of paris):6(شكل           فرانكفورت، آلمان  fluhmark):5(شكل        ]نگارنده[،ته لنجي هاي آبادان): 4(شكل
 
  تاريخچه هفته بازارها و بازارگاه ها در ايران - 3-1-2

روز تشكيل مي 1كه سالي دو مرتبه و هر مرتبه به مدت ”  ماخ“قرن اول هجري در بخارا بازاري بود بنام بازار  : بازارهاي ادواري 
در   بازارهايياز جمله هنگام نوروز . نوعي از بازار هاي ساالنه هم وجود داشت كه به مناسبت هاي گوناگون برقرار مي شد  .شد

. مناسبت هاي فصلي،  ملي ، مذهبي نيز موجب مي شد بازارهاي ادواري تشكيل شود .بسياري از شهرهاي ايران تشكيل مي شد
]11[

ادواري در معرفي يكي از بازارهاي  .تبديل ميشد بازارگاهينقش جهان اصفهان  دوره صفويه  در برخي ايام به  ميدان: بازارگاه ها 
است  و بر نيم فرسنگ از شهر و اندر وي  لشگرگاهيبه  سپهبدانقصبه اين ناحيت است  و مستقر  پريم : يكي از سفرنامه ها 

نباشند و بهر پانزده روز اندر  ، زيرا كه مردمان اين ناحيه جز لشگري و برزيگرو پيشه ور و بازرگانان بيشتر غريب اندو  اندمسلمانان 
مردمان و كنيزان و غالمان آراسته بيارايند،  و با يكديگر مزاح كنند و بازي كنند و دور باشد  و از همه اين ناحيت  رروزبازاوي 
همچنين اجتماع دست فروش ها در كنار برخي ميدان ها يا خيابان هاي شهرهاي امروزي  را مي توان  نمونه اي از ]12[ .شده

  )اصفهان  مانند ميدان عتيق(. ها دانست بازارگاه
در بسياري از نوشته هاي تاريخ نويسان چون تاريخ طبري، اخبار الطوال، و معالم القربه في احكام   :تره بار و بازارگاه ساساني

بنا به نوشته برخي .  الحسبه،  شواهدي بر وجود بازارهاو ميدان هاي تره بار و بازارگاه هايي در ايران و ساير كشورهاي شرقي هست
. خان، در دوران ساساني، در چند متري شهر بزرگ تيسفون، پايتخت دولت ساساني، بازار تره بار و ارزاق بزرگي بوده استازين مور

 ]13[كه هر چند روز، با صد شتر مايحتاج مردم تيسفون  را از اطراف بدان مكان حمل مي كرده اند
هنگامي كه مسلمانان براي .  زارهاي سرزمين هاي اسالمي استدر شبه جزيره عربستان، يكي از قديمي ترين با:  بازارهاي مكاره

زيارت و مراسم ديني در محل معيني اجتماع مي كردند، خريداران و فروشندگان به هم نزديك مي شدند و اغلب كاال هاي خود را 

شكل )1(: روز بازارهای حاشيه خليج فارس

شكل )6(: بازارهای خيابانی در پاريسشكل )5(: Fluhmark فرانكفورت، آلمانشكل )4(: ته لنجی های آبادان، ]نگارنده[

شكل )3(: جمعه بازار تهران )پاركينگ پروانه(شكل )2(: هفته بازار تبريز
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روزبازارها شکل)1و2( شکل)3و4( گونه
ثابت زمان

ثابت  مکان
انتخابی      نوع استفاده

فروش محصوالت و صنايع روستايی و كشاورزی-اجناس ارزان و دست دوم- صنايع هنری و دستی نوع فعالیت
شهر + نواحی حاشيه ای دامنه فعالیت

شهرهای شمالی ايران)با تراكم باالی شهری و روستايی( – دراكثر شهرهای ايران موقعیت برپایی
میادین شهر- سبزه میدان ها– مجاورت بازار دایمی و اصلی شهر- مکان های درنظر گرفته شده مثل پارکینگ ها، پارک هاو... مکان برپایی

دوشنبه +پنجشنبه بازار تبریز- جمعه بازار تهران- شنبه بازار انزلی-دوشنبه بازار سیاهکل-سه شنبه بازار فومن نمونه
ندارند وجه گردشگری

بازارچه های مناطق آزاد  گونه
متغير تصادفی )تقريبا ثابت( انتخابی  زمان

متغير مکان
تصادفی نوع استفاده

فروش اجناس خارجی و بعضا قاچاق نوع فعالیت
شهر-منطقه -كشور دامنه فعالیت

شهرهای مرزی- شهرهای بندری- مناطق آزاد تجاری موقعیت برپایی
در مجاورت بازارها و مکان های تجاری شهر – خيابان های تجاری-ميادين تجاری مکان برپایی

ته لنجی های آبادان- ديلم و گناوه- آستارا- شهرهای مرزی كردستان نمونه
می تواند داشته باشد وجه گردشگری

تجارت غير رسمی خيابانی گونه
ثابت زمان
ثابت مکان

تصادفی انتخابی نوع استفاده
فعاليت های جمعی- فروش اجناس متنوع دست دوم، قديمی، محصوالت روزانه، و اغذيه فروشی ها نوع فعالیت

شهری دامنه فعالیت
شهرهای تاريخی و پايتخت های بزرگ موقعیت برپایی

برخی خيابان های شهری- ميادين و پالزای اصلی شهر مکان برپایی
viltshire Street- markets ofميدان بازار ديوايزس-Fluhmark- germany street- markets of London نمونه

دارد وجه گردشگری
جدول)1و2و3(: گونه شناسی فعالیت های تجاری غیر رسمی، منبع:)نگارنده( 
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فراهم آمدن امکان انتخاب ميزان حضور شهروندان در فضا و زمينه 
فعاليت اجتماعی نيز فراهم می آيد.]10[

3-1-1-هفته بازارها
بازارهای هفتگی)روز بازارها(: اين بازارها در اكثر شهرها، در 
هفته  روزهای  از  يکی  در  متناوب  بصورت  مناطق شهری  از  برخی 
اتفاق می افتد. و شامل محصوالت و كاالهای متنوع می باشد. گيالن 
بازار  سه شنبه  سياهکل،  بازار  دوشنبه  انزلی،  )شنبه بازار  مازندران  و 
فومن و...( تبريز)دوشنبه و پنجشنبه بازار( اصفهان)بازار ميدان كهنه، 
بازار پل وحيد، بازار چهارسوق، بازار زينبيه،...( تهران )جمعه بازار( و 
در اكثر شهرهای كوچك و بزرگ امروزه شاهد روزبازارها با عرضه 

كاالهای مختلف و بعضا ارزان قيمت هستی. 
بازارهای موقت كنار مناطق تجاری، شهرهای مرزی و 
به محدوده، كه در برخی  با بستن خيابان های منتهی  بنادر آزاد: 
ايام )ايام نوروز، روزهای تعطيل( اين بازارها بسيار فعال تر می باشند. 
يا در خيابان های مجاور كاربری های تجاری يا ميدان های عمومی و 
تجاری شهرها )آبادان، ديلم و گناوه، آستارا، اروميه، شهرهای مرزی 

غربی ايران و...(

3-1-2- تاریخچه هفته بازارها و بازارگاه ها در ایران
بنام  بود  بازاری  بخارا  در  هجری  اول  قرن  ادواری:  بازارهای 
به مدت 1روز تشکيل  بازار »ماخ« كه سالی دو مرتبه و هر مرتبه 
می شد. نوعی از بازارهای ساالنه هم وجود داشت كه به مناسبت های 
بازارهايی در بسياری  گوناگون برقرار می شد. از جمله هنگام نوروز 
از شهرهای ايران تشکيل می شد. مناسبت های فصلی، ملی، مذهبی 

نيز موجب می شد بازارهای ادواری تشکيل شود. ]11[
بازارگاه ها: ميدان نقش جهان اصفهان دوره صفويه در برخی ايام 
به بازارگاهی تبديل می شد. معرفی يکی از بازارهای ادواری در يکی 
به  سپهبدان  مستقر  و  است  ناحيت  اين  قصبه  پريم  سفرنامه ها:  از 
لشگرگاهی است و بر نيم فرسنگ از شهر و اندر وی مسلمانان اند 
و بيشتر غريب اند و پيشه ور و بازرگانان، زيرا كه مردمان اين ناحيه 
جز لشگری و برزيگر نباشند و بهر پانزده روز اندر وی روزبازار باشد 
و از همه اين ناحيت مردمان و كنيزان و غالمان آراسته بيارايند، و 
با يکديگر مزاح كنند و بازی كنند و دور شده. ]12[همچنين اجتماع 
شهرهای  خيابان های  يا  ميدان ها  برخی  كنار  در  فروش ها  دست 
ميدان  )مانند  دانست.  بازارگاه ها  از  نمونه ای  توان  می  را  امروزی 

عتيق اصفهان(
تره بار و بازارگاه ساسانی: در بسياری از نوشته های تاريخ نويسان 
چون تاريخ طبری، اخبار الطوال، و معالم القربه فی احکام الحسبه، 
در  بازارگاه هايی  و  بار  تره  ميدان های  و  بازارها  وجود  بر  شواهدی 
اين  از  برخی  نوشته  به  بنا  هست.  شرقی  كشورهای  ساير  و  ايران 
تيسفون،  بزرگ  شهر  متری  چند  در  ساسانی،  دوران  در  مورخان، 
پايتخت دولت ساسانی، بازار تره بار و ارزاق بزرگی بوده است. كه هر 
چند روز، با صد شتر مايحتاج مردم تيسفون را از اطراف بدان مکان 

حمل می كرده اند.]13[
از قديمی ترين  بازارهای مکاره: در شبه جزيره عربستان، يکی 
برای  مسلمانان  كه  هنگامی  است.  اسالمی  سرزمين های  بازارهای 

اجتماع می كردند، خريداران  معينی  دينی در محل  و مراسم  زيارت 
و فروشندگان به هم نزديك می شدند و اغلب كاالهای خود را به 
اين  در  عرب ها  می كردند.  مبادله  كاال  به  كال  يا  پاياپای  صورت 
نوع بازارها، مجالس مناظره و مباحثه، سخنوری و مشاعره تشکيل 

می دادند. ]12[
3-1-3- سرزندگی  

كه  ويژه  قرارگاه  يك  از  خاص  درك  و  تجربه  يعنی  مکان  حس 
تفاوت،  از  احساسی  با  مکان  يك  به  نسبت  را  جهت گيری شخص 
جهت يابی و درك فضايی مشخص می كند. محيط مصنوع، شبکه ای 
پيچيده از روابط متنوعی است كه نه تنها بين افراد با همديگر بلکه 
بين افراد و محيط نيز رخ می دهد. زمانی كه ارتباط انسان و محيط 
مبتنی بر تجربه ای برای انسان باشد، محيط به مکان تبديل می شود. 
اين ارتباط بدين معنی است كه مکان يعنی بخشی از تجربه محيطی، 
همراه با همگرايی شناخت ها، تاثيرات، و رفتارهای افرادی كه با آنها 
زندگی می كنند. مکان جايی است كه احساسات می توانند ابراز شوند 
و اين احساسات با برقراری پيوند بين انسان و مکان و زمينه ای برای 

تفاوت، جهت يابی و درك فضايی پديد می آورد. ]14[
جامعه  به  می آورند،  بوجود  را  عمومی  فضاهای  كه  مکان هايی 
بزرگتری تعلق دارند. به خاطر سپردن اين نکته اهميت دارد كه اين 
مکان ها برای استفاده و نشاطی كه بجود می آوردند ايجاد شده اند. 
بنابراين در طراحی و توسعه نيازها و محيط ها كه با فضاهای عمومی 
مرتبط اند ضروری است كه از توجه و احترام و تقويت اين ارزش عالی 
فضای عمومی برای گروه های گسترده تر اطمينان حاصل شود.]5[
استفاده شود.  بودن  فعال  ميزان  برای درك  است سرزندگی  ممکن 
نيروی سرزندگی  اين نکته حايز اهميت است كه اند.ازه گيری  ولی 
بسيار پيچيده است و امکان نمايش غير واقعی آن زياد است.)چپ من، 

)1386
ساعات خريد، روش های متنوع خريد، حتی در روزهای تعطيل آخر 
و...  دوم،  دست  هنری،  قديمی،  قيمتی،  ارزان،  اجناس  خريد  هفته، 
روش ساده ای برای بقای سرزندگی يا نشاط يك مركز يا بخشی از 

فضای شهری می تواند باشد.
عوامل ايجاد نشاط و سرزندگی شهری را شايد بتوان در چند پارامتر 

اصلی و عمده بيان كرد:
-تنوع و تركيب كاربری ها و فعاليت ها- ازدحام و شلوغی- راحتی و 
آسايش– زندگی شبانه و... كه هركدام از اين موارد خود ويژگی های 

فيزيکی، بصری، ذهنی، روانی، محيطی و... را شامل می شوند.
صحنه  يك  فقط  كالبدی  شکل  كاربری ها:  تركیب  و  تنوع 
آن  در  پيوسته  طور  به  انسانی  نمايشنامه های  از  انبوهی  كه  است 
در 24  مکان  در يك  كه  فعاليت هايی  تنوع  نهاده شده است.  بنيان 
ساعت رخ می دهد، شاخصی از سرزندگی آن مکان می باشد. حضور 
يا فقدان احساس تنوع در شهرها چيزی است كه به طور دايم آن 
كيفيت  درباره  ناآگاهانه  يا  و  آگاهانه  كه  وقتی  يا  و  می سنجيم  را 
از  نمايش  عنوان  به  مکان  آن  به  پيامد قضاوت می كنيم  يا يك  و 
نمی شود  آشکار  فرم  در  فقط  تنوع   ]15[ می كنيم.  توجه  سرزندگی 
بلکه در فعاليت هايی است كه يك مکان امکان آن را فراهم كرده 
و مشوق آن است. چه در روزهای معمولی، يا روزهای تفريح و آنچه 
نشانه ای از حياتش باشد.)همان( تنوع به عنوان يکی از عوامل ايجاد 
نشاط و سرزندگی در شهرهای كوچك و بزرگ ممکن است به عنوان 
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تركيبی از مقياس منظر شهری، كيفيت آنها، كاربری های مختلط و 
عملکردها و فعاليت های اقتصادی، فرهنگی و يا تفريحی كه ايجاد 
شده اند شناسايی شود. البته اطمينان از اين نکته اهميت دارد كه اين 
فضاها واقعی اند و نبايد جنبه ساختگی و تصنعی پيدا كنند. برای يك 
شهر رسيدن به كيفيت نمايشی و ظاهری امتياز محسوب نمی شود 
برای رسيدن به اين منظور الزم است فضاها خصوصيات ويژه و در 
تركيب  باشند.  داشته  مشابه  مکان های  ديگر  از  متفاوت  حال  عين 
كاربری ها عالوه بر كيفيات فيزيکی قابل توجه شهرها يا فضاهای 
ازآنها،  يکی  كه  است  ديگری  ويژگی های  دارای  موفق،  و  جذاب 
توانايی حق انتخاب است. اين ويژگی به بسياری از شهرها و فضاها 

پويايی و تحرك منحصر به فرد و قابل توجهی می بخشد. ]5[
تضاد و تباین: وجود تباين و تضاد ميان عناصر موجب سرزندگی 
و جذابيت طرح می شود. تباين )contrast( تفاوت آشکاری است 
كه از كنار هم قرار گرفتن چيزهايی غير مشابه حاصل شود. وجود 
تنوع به طرح تنوع می بخشد. تباين را می توان آگاهانه در فرم، رنگ 
از  و بافت عناصر متشکله از فضا ايجاد كرد و از سرزندگی حاصل 
ارتفاع ها،  رنگ ها،  گوناگونی  تنگی،  و  گشودگی  بين  برد.  لذت   آن 
شکل ها، اشياء سخت و نرم، و... تباين باعث ايجاد سرزندگی می شود. 

اما اين نکته نيز حايز اهميت است تباين 
بيش از حد تعادل منجر به آشفتگی و فقدان 
 وضوح می شود. ]16[ در كنار هم قرار دادِن 
گونه های مختلف و گاه متضاد از هر عنصر 
بازارگاه های شهری،  فعاليت در فضای  و 
بلکه  می شود،  تنوع  ايجاد  باعث  تنها  نه 
را  استفاده كننده  افراد  ساليق  می تواند 
نيز از گروه های مختلف سنی و اجتماعی 
اقناع كند. فعاليت هايی از قبيل تئاترهای 
عرضه  خيابانی،  نمايشگاه های  خيابانی، 
هنری،  و  دستی  صنايع  و  آثار  و  توليدات 
قيمت،  ارزان  اجناس  فروش  بساط های 
های  جشن  خيابانی،  سرودهای  و  آوازها 
محلی  بازی های  مذهبی،  مراسم  ملی، 
و... كه هركدام از اين فعاليت ها می تواند 
گروه های  نيازهای  از  بخشی  پاسخگوی 

سنی مختلف باشد.
مفهوم  ازدحام  وشلوغی:  ازدحام 
ساده ای نيست، اين مفهوم هم بر جمعيت 
های بزرگ، مثل شهرها، اطالق می شود 
و هم بر گروه های نسبتا كوچك. بنابراين 
درك مفهوم ازدحام مستلزم روشن شدن 
ابعاد پذيرِش پيچيدگی آن است. از طرفی 
گوناگون  موقعيت های  در  اصطالح  اين 
فيزيکی  فضای  افراد  وقتی  می رود.  بکار 
بيشتری می خواهند، وقتی راهشان بسوی 
هدف مطلوبی سد می شود. وقتی ديگران 
به قلمروشان تجاوز می كنند و وقتی زمانی 
دراز يا كوتاه در موقعيت هايی با تراكم باال 
قرار می گيرند. اين ها همه نشان دهنده ی 
چند بعد محدود ازدحام، مانند دسترسی به 

از  است.  ديگران  با  تماس  مدت  و  تجاوز  منابع،  به  دسترسی  فضا، 
عبارتی  به  دهند  می  نشان  نيز  را  ازدحام  ديالکتيکی  كيفيت  طرفی 
حضور ديگران هم می تواند جنبه مثبت داشته ابشد هم جنبه منفی. 
]17[ ازدحام الزاما ناخوشايند و نامطلوب و يا توام با تنش نيست در 
از طرفی موقعيت ها  را طلب می كند.  واقع فرد گاه حضور ديگران 
نشان می دهد ازدحام كمتر از حد متعادل نيز ممکن است نامطلوب 
باشد. نمونه آن فضاهايی مستعد جمعيتی كه خلوت و بی سروصدا 
باشند مثل مهمانی، تئاتر و... در واقع نيروهايی در كار است كه با تاثير 
در يکديگر باعث می شوند حضور ديگران برای فرد در آن واحد هم 
مثبت باشد هم منفی. ]17[غيبت مردم در بهترين حالت ممکن است 
محيط دلتنگ و بی رونقی را پديد آورد و در بدترين حالت تهديد و 
وحشت از سرگردانی و تنهايی را ايجاد می كند. ازطرفی حضور مردم 
در فضاهای شهری و خيابان ها از كارگر دست فروش گرفته تا انبوه 
مسافران و گردشگران محيط عمومی و شهر را زنده و جالب می كند.
]5[ ممکن است سرزندگی درك ميزان فعال بودن يك محيط است.

عنوان  به  مکان  يك  چه اند.ازه  اينکه  يعنی  راحتی:  و  آسایش 
است.  سرزندگی  و  سالمت  ديگر  معيار  است  خوشايند  مکان  يك 
احساس آسايش و راحتی بازتابی از يك محيط جذاب و خوب حفاظت 

طرح: اصالن اصالنی
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شده است. بعد از تمام اين موارد بايد گفت: بسياری از محيط های 
غير  اغلب  كه  هستند  تکامل  و  رشد  قرن ها  حاصل  عالقه،  مورد 
اند  بااليی  كيفيت های  واجد  و  بوده اند  اتفاقی  يا  تصادفی،  رسمی، 
نگهداری  آنها  از  آگاهانه  برنامه ريزی  با  امروزه تالش می كنيم  كه 
كنيم. به نظر می رسد تنوع در مقياس كوچك واكنش انسان را بر 
انگيزد و در نهايت منجر به برجستگی و سرزندگی محيط می  می 

گردد. ]5[

شهرِی  فضای  تعریف  در  مکمل  راهکارهای  4-نتیجه: 
موقت بنام بازارگاه ها:

اولين كار مديريت شهری بايد احترام به مردم و شان انسانی باشد. تا 
زمانی كه نگاه به شهر، نگاه تقدم انسان بر ساير امور نباشد، كاری از 
پيش نمی بريم. ]4[ اقدامات مديريت شهری زمانی كه از مسايل كمی 
نازل شهر عبور كند بايد معطوف به ارتقای كيفيت فضای شهری شود. 
وقتی معماری فضای شهری تحقق پيدا كند، عناصر و اجزای خود را 
ماموريت  ارتقا كيفيت فضای شهری موضوع اصلی  پيدا می كند.  نيز 
شهرداری هاست و بايد مقدم بر نگاه كّمی لحاظ شود به عبارتی حل و 
فصل مسائل كّمی شهر نبايد در تناقض با ارتقای كيفی فضاها باشد ولی 
آنچه می بينيم اين است كه كيفيت كماكان در حوزه مديريت شهری 

موضوعی ضميمه است.]8[
پرداختن به مقوله فضاهای عمومی و جمعی شامل طراحی و برنامه ريزی 
ايجاد  و  بهبود عملکرد فضاهای موجود  ايجاد فضاهای جمعی،  برای 
مانند  شهروندی  آسيب پذير  گروه های  تمام  برای  مناسب  دسترسی 
سالمندان، خانواده ها، جوانان، كودكان و معلولين و... برای تحقق عدالت 
اجتماعی در اين فضاها و مهمتر از همه برنامه ريزی و مديريت محتوايی 
اين فضاها از موضوعات بسيار مهم است. موضوعاتی كه پرداختن به آنها 
برای دستيابی به رويکردهای بومی و متناسب با ارزش ها و آرمان های 

شهروندان بسيار ضروری است.]18[
بازارگاه های شهری كه هدف اين مقاله معرفی آنها به عنوان بخشی 
پويا و زنده از فضاهای شهری است صورت به روز شده ای از همان هفته 
بازارها و روزبازارهايی است كه هنوز نيز در بخش هايی از ايران متناسب 
با شرايط بومی و محلی آن مناطق وجود دارد. ولی تعريف و احيای مجدد 
اين جشنواره های شهری با مزايای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بدين 

گونه صورت می گيرد: 
- برپايی فضا در روزی از هفته يا روزهايی از ماه يا سال بصورت موقت 

و ادواری
- اختصاص فضاهای تعريف و تجهيز و كنترل شده در بخش هايی از 

شهر كه مستعد جذب شهروندان هستند به فضای بازارگاه
-مديريت اين فضاها در حد اختصاص فضا، نگهداری و تجيز فضا و 
بخشی از اطالع رسانی ها به عهده مديريت دولتی باشد. مابقی اداره و 

برپايی آن به عهده خود شهروندان گذارده شود.
-برپايی و مکانيابی در بخش هايی از شهر كه سهولت دسترسی و 

جاذبه های محيطی را برای شهروندان پاسخگو باشد.
-وسعت كافی و قابليت انعطاف پذيری مکان برپايی برای در بر گرفتن 

فعاليت های متنوع و خيل انبوهی از مردم.
-تنوع و اختالط كاربری های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، تفريحی، 
اجتماعی در يك فضا)از قبيل بساط فروش اجناس و كاالهای ارزان، 

توليدان و صنايع دستی، آثارهنری شهروندان، نوشيدنی ها و خوراكی های 
محلی و غير محلی، برپايی تئاترها و نمايش های خيابانی، آواز، برگزاری 
نمايشگاه های خيابانی و شهری بدون داشتن هزينه برای برپا كننده و 
مشاهده كنندگان يا با هزينه ای اندك(، برپايی بازارچه های خيريه جهت 
كمك به نيازمندان، برگزاری مسابقات و بازی های محلی، مکان های ديد 
و بازديد و مالقات های جمعی، مکان های نشست و پرسش و پاسخ و 

بحث و نظر، فضای بازی كودكان و...
- اصالح برخی ساختارهای غير رسمی اقتصادی مثل دست فروش ها، يا 
كاالهای بدون گمرك از ويژگی های مفيد اقتصادی بازارگاه ها می تواند 

باشد.
- مجال و فرصت مغتنمی برای هنرمندان، توليدكنندگان و كارگاه های 

خانگی، در ارائه و عرضه و نمايش محصوالتشان است.

5-منابع و مآخذ
1. تيبالدز، فرانسيس، شهرهای انسان محور)بهبود محيط عمومی در شهرهای 

بزرگ و كوچك(، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران:تهران،1387
اجتماعی،  عدالت  ساز  زمينه  شهری  راضيه.فضای  زاده،  2.رضا 

ماهنامه تخصصی منظر،سال دوم، شماره هفتم، 1389
3.دانشپور، عبدالهادی؛ الهی، مسعود؛ تفرجگاه شهری و تحقق حيات 
مدنی. ماهنامه تخصصی منظر، سال دوم، شماره هفتم، خرداد1389

ماهنامه  همه.  به  احترام  برای  شهری  جامعی،احمد.  4.مسجد 
تخصصی منظر،سال دوم، شماره هفتم، خرداد1389

5.تيبالدز، فرانسيس. شهرهای انسان محور)بهبود محيط عمومی در شهرهای 
بزرگ و كوچك(، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران:تهران،1387

عمومی.  فضاهای  كيفی  مطاليی،نجمه;رنجبر،احسان.مديريت   .6
ماهنامه تخصصی منظر،سال دوم، شماره هفتم، خرداد1389

اصفهان،  خاك،  شهری،نشر  محيط  و  معماری  توماس،درك،   .7
1389

8.بهشتی، محمد.هنرشهری تبلور كيفيت در صورت شهر. ماهنامه 
تخصصی منظر،سال دوم، شماره هفتم، خرداد1389

9.الکساندروديگران، 1977
عمومی.  فضاهای  كيفی  10.مطاليی،نجمه;رنجبر،احسان.مديريت 

ماهنامه تخصصی منظر،سال دوم، شماره هفتم، خرداد1389
های  پژوهش  دفتر  ايرانی،  بازارهای  حسين،  زاده،  سلطان   .11

فرهنگی، تهران، 1380
12.شفقی، سيروس. بازاربزرگ اصفهان.1384

13. كتاب سبز شهرداری، جلد هشتم، تاسيسات خدمات شهری
14.نگين تاجی، صمد.برسی نقش عوامل كالبدی درتشکيل مفهوم 

مکان. ماهنامه تخصصی منظر،سال دوم، شماره هفتم، 1389
15. چپ من، ديويد، منوچهرطبيبيان; شهرزاد فريادی.آفرينش محالت و 
مکان ها در محيط انسان ساخت.چاپ دوم، دانشگاه تهران، تهران، 1386
16. مولوی، مهرناز. جذابيت بصری، عاملی تعيين كننده در مطلوبيت فضاهای 

باز و مکان های تفريحی، مجله هنرپژوه، شماره دوم، زمستان 1385
دانشگاه  رفتاراجتماعی،  و  محيط  نمازيان.  علی  آيروين;  17.آلتمن، 

شهيد بهشتی، 1382
تخصصی  ماهنامه  شهر،  عمومی  عليرضا.فضاهای  18.عندليب، 

منظر، سال دوم، شماره هفتم،خرداد 1389
20. www.virtualtourist.com
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 رضا احمديان
هيات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان
 میر موسی انیران
هيات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی زنجان
 پرنا مرادی
دانشجوی كارشناسی ارشد رشته شهرسازی

بازیابی اجزای کارکردی- کالبدی 
بازارقدیم زنجان
)در گفت و شنود با بازاریان(

مقدمه
بی ترديد هر پديده مدرنی بسيار سريع مشمول مرور زمان می گردد و 
پس از اندك زمانی بخشی از گذشته می شود. بنابراين دوره ی مدرن 
هميشه تداوم نداشته و به سرعت جزئی از گذشته می شود؛ گذشته ای 

كه يادآوری آن تجلی اهميت آن می باشد.
شهری  ديگر  عملکردهای  از  يك  هر  مانند  ايران  در  بازار  پديده   
حفظ  انسانی  جوامع  پيدايش  ابتدای  تاريخ،از  طی  در  را  خود  تداوم 
كرده است،ولی به لحاظ جبر زمان و ضرورت انطباق با آن از تغييرات 
ترين  عنوان طوالنی  نيزبه  زنجان  بازار  است.  بوده  برخوردار  زيادی 
بازار ايران به لحاظ طول راسته ها )كيانی،1368(، دردوره صفوی به 

عنوان راه اصلی تجاری درون شهری شکل گرفته و در دوره قاجاريه 
مسقف می گردد.

و  معماری  عينی  نمونه های  بارزترين  از  يکی  كه  جايی  آن  از 
به  كه  است  شهری  بازار  مجموعه های  ايران،  سنتی  شهرسازی 
عنوان ستون فقرات و قلب تپنده شهر ايفای نقش می كند )بهزادفر، 
1388( و در بر گيرنده بنيادهای اقتصادی جامعه، نهادهای اجتماعی 
فضايی  در  متعدد  جغرافيايی  شرايط  انعکاس  و  فرهنگی  آن،ميراث 
بيشتر  خالف  بر  كه  زنجان  بازار  بررسی  ضرورت  می باشد،  واحد 
از دست داده اند،  را  پويايی خود  ايران كه  بازارهای سنتی شهرهای 
هنوز جزء شريان های اصلی حيات شهر بوده و از موقعيت اقتصادی 
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و اجتماعی مهمی نيز برخوردار است،افزونی می يابد.بر اين اساس در 
اين كار پژوهشی به جمع آوری مستندات تاريخی از اين بازار و بررسی 
روش های  از  استفاده  با  آن  عملکردی  و  كالبدی  تحوالت  و  تغيير 

علمی پرداخته شده است.

تعاریف مختلف از واژه ی بازار 
مختلفی  تعاريف  »بازار«  واژه  در خصوص  مختلف  علوم  ديدگاه  از 

ارائه شده است.
با  و  »وازار«  ميانه  فارسی  در  بازار  شناسی،واژه  واژه  لحاظ  به   •
تركيب هايی چون وازاگ)بازاری(، وازاركان)بازرگان(، وازاگانيه )بازرگانی(، 
اول  شاپور  زبانه  سه  كتيبه ی  در  است.  آماده  بازار(  )رئيس  بد  وازار 
در كعبه زرتشت به صورت رستگ–ی- وازار )راسته يا رسته بازار( 
 vaha- آمده است.اين واژه احتمااًل از صورت مفروض ايرانی باستان
carana گرفته شده است كه به معنای جايگاه داد و ستد است. در 
دانشنامه جهان اسالم نيز مصرحًا قيد گرديده است كه بازار ايرانی با 
ويژگی های خود، زبانزد جهانيان بوده و واژه ايرانی بازار به بسياری 
از زبان های جهان با همان لفظ و تلفظ درآمده است. )حبيب، 1385(

كه  می شود  اطالق  حوزه هايی  به  بازار  اقتصاد،  علم  نظر  از   •
نمايد. برقرار  تقاضا  و  عرضه  ميان  مستقيم  غير  يا  مستقيم  ارتباط 

)بيگلری،1335( و يا بازار فضايی است برای خريد و فروش و توليد 
و عرضه كاالهای گوناگون كه با يك مسير ارتباطی پيوستگی پيدا 

كرده است.)سعيد نيا،1388(
دكان هايی  از  مجموعه ای  بازار  بنا،  كالبد  و  معماری  لحاظ  به   •
می شود. وصل  يکديگر  به  سرپوشيده  فضای  يك  توسط  كه  است 

)فالمکی،1377( و يا بازار كوچه سرپوشيده ايست كه دو سوی آن 
دارای دكان باشد.)فرهنگ معين(

بازار محل اجتماع، كانون شورش ها و  از ديدگاه علوم اجتماعی   •
اعتصاب ها، سياستمداری ها، محل پخش اطالعات، مراوده، آشنايی 

ايفا می كند.)پيرنيا،1370(  نيز  را  امنيتی  اوقات نقش مکان  و گاهی 
مبادله  و  فرهنگی  تبادل  آن  در  كه  است  مکانی  بازار  همچنين 
محصوالت و ارتباطات انسانی تواما انجام می شود. به تعبيری، بازار 
مکانی است كه اقشار و طبقات و گروه های مختلف اجتماعی، قومی، 
نژادی و فرهنگی در ارتباط با يکديگر قرار گرفته و به شکلی ناخودآگاه 

يکديگر را تحت تاثير قرار می دهند.)عسکری خانقاه،1380(

بازار  تکامل  و  گیری  چگونگی شکل  و  تاریخی  پیشینه 
زنجان

و محل  از شهر  زنده  و  عنوان جزئی مهم  به  زنجان  تاريخی  بازار 
و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  فعاليت های  گوناگون  انواع  اختالط 
مذهبی می باشد كه در شکل گيری و نحوه گسترش شهر بسيار مهم 

بوده است.
دو  بين  و  غرب  و  شرق  از  ورودی  امتدادراه های  در  مجموعه  اين 
قديمی   )1 شماره  است.)تصوير  گرفته  قزوين شکل  و  تبريز  دروازه 
بازار شبستان قديم مسجد ميرزايی  به  تاريخی مشرف  ترين عنصر 
اين شبستان  نمود.  را می توان عنوان  پايين  بازار  اوايل مجموعه  در 
به لحاظ سبك و سياق معماری و مصالح استفاده شده، ارتباط آن با 
دوره صفويه را اثبات می كند. بنابراين می توان حد فاصل راسته چاقو 
بازار زنجان  بازار پايين را قديمی ترين راسته  سازان و سرای گلشن 

دانست.
دومين قسمت بازار در زمان آقامحمدخان قاجار با توسعه نسبی شهر، 
تا  بزازها در حد فاصل سال های 1205  بازار  به  بازار موسوم  راسته 
1210 احداث شده است. ابتدای اين بازار راسته صباغ ها وانتهای آن 

در محدوده خيابان فردوسی است.
بازار در دوران فتحعلی شاه قاجار صورت گرفت.  سومين گسترش 
بدين ترتيب بازار قيصريه به دستور عبدا... ميرزا پسر يازدهم فتحعلی 
شاه به عنوان حاكم شهر در سال 1235 و عمود بر بازار بزازها احداث 

نقشه شماره)1(:ساختار شهر و بازار زنجان در دوره قاجار)ماخذ:ثبوتی،1386(
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جامع  مدرسه  و  مسجد  سازها  و  ساخت  اين  با  همزمان  شده است. 
تا   1250 سال های  بين  بازار  گسترش  دوره  چهارمين  ساخته شده 
1300 صورت گرفته و راسته های صباغ ها، امامزاده، عبدالعلی بيگ 

در اين دوران احداث گرديدند.
گذشته از بر راسته های اصلی بازاركه شرح آن رفت، بقيه اجزا و اندام های 
گرمابه ها،  علميه،  مدارس  مساجد،  فرعی،  راسته های  همانند  بازار 
كاروانسراها و خان ها به تدريج تا سال 1320 هجری قمری احداث شدند 

و مجموعه بازار كنونی كامل گرديد. )ثبوتی، 1388(

معرفی كلی بازار زنجان
طول بازار زنجان به تفکيك راسته های اصلی و فرعی و بر اساس 
نقشه بهنگام سازی شده، جمعًا معادل 2146 متر است)جدول شماره 
1( و اين بازار در مقياس گسترده تر بخشی از محور جاده ابريشم را 
تشکيل داده و عليرغم قدمت زياد همچنان به صورت پويا و زنده به 

حيات خود ادامه می دهد.
و  باش(  باال)يوخاری  بازار  بخش  دو  به  زنجان  بازار  كلی  طور  به 

اواخر دوره صفویه)هسته شکل گیری بازار(
نقشه شماره )2(:سیر تحول شکل گیری كالبدی بازار زنجان از هسته اولیه تا كنون)ماخذ:نگارنده(

دوران حکومت آقا محمد خان قاجار)1205 تا 1210(
نقشه شماره )3(:سیر تحول شکل گیری كالبدی بازار زنجان از هسته اولیه تا كنون)ماخذ:نگارنده(

دوران حکومت پسر یازدهم فتحعلی شاه)1235ه.ق(
نقشه شماره )4(:سیر تحول شکل گیری كالبدی بازار زنجان از هسته اولیه تا كنون)ماخذ:نگارنده(
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بین سال های 1250 تا 1300)ه.ق(
نقشه شماره )5(:سیر تحول شکل گیری كالبدی بازار زنجان از هسته اولیه تا كنون)ماخذ:نگارنده(

بین سالهای 1300 تا 1320)ه.ق(
نقشه شماره )6(:سیر تحول شکل گیری كالبدی بازار زنجان از هسته اولیه تا كنون)ماخذ:نگارنده(

محدوده بازار از 1320 تا كنون)1390(
نقشه شماره )7(:سیر تحول شکل گیری كالبدی بازار زنجان از هسته اولیه تا كنون)ماخذ:نگارنده(
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طول نام راسته
طول نام راستهراسته)متر(

راسته)متر(
64,56راسته حاج ابراهيم)كاله دوزان(29,6218راسته موازی امامزاده1
223,30راسته بزازها)راسته اصلی بازار باال(24,5119راسته پاالن دوزان2
46,81راسته سيد اسماعيل17,4320راسته موازی پاالن دوزان3
27,43راسته زرگرها59,1121راسته امامزاده4
34,87راسته صندوق سازها6222راسته عبدالعلی بيگ5
122,21راسته حجت االسالم60,4723راسته ميوه فروشان6
12,59راسته گل فروش ها28,4424راسته جگرپزها )1()بازار باال(7
172راسته قيصريه34,2725راسته جگرپزها )2( )بازار باال(8
22,88راسته قيصريه كوچك21,9926راسته جگرپزها )3( )بازار باال(9
209راسته اصلی بازار پايين)1(16,7927راسته جگرپزها )4( )بازار باال(10
76,70راسته اصلی بازار پايين )2(17,6828راسته حلبی سازها11
75راسته ميرزايی2829راسته)شرقی- غربی منتهی به(تيمچه چهار دربی12
21,13راسته جگرپزها )بازار پايين(31,6930راسته)شمالی-جنوبی منتهی به(تيمچه چهار دربی13
22,60راسته شيطانه بازار )شطانه بازار(38,7431راسته انگورانی14
101,01راسته مسگرها14,8632راسته حاج عارف15

مجموع طول سايرمسيرهاو راسته های 34,8133راسته رستم خانی16
307كوچك بازار

86,65راسته صباغ ها و حالج ها17

مجموع طول كل راسته های بازار= 2146,14 متر معادل 2,14 كيلومتر

پايين  بازار  نظرتاريخی  از  است.  تقسيم  باش(قابل  پايين)اشاقه  بازار 
مقدم بر بازار باال است.اين تقسيم بندی در دوران رضاخان پهلوی و 
خيابان كشی های صليبی اتفاق افتاده و خيابان فردوسی كنونی بازار 

را به دو قسمت تقسيم كرده است.
راسته  قيصريه،  راسته  بر  مشتمل  باال  بازار  مجموعه  باال:  بازار 
بزازها، راسته امامزاده، راسته حجت االسالم و راسته عبدالعلی بيگ 
بهجت،  ناصريه،  كرباليی علی،  حاج  قلی،  علی  حاج  است.سراهای 
پايين در  باال و حاج شامی  مشهدی علی، حاج شعبان، حاج شامی 
اين بازار قرار دارند. همچنين تيمچه های چهار دربی، حاج ابراهيم و 

سيد اسماعيل از مهمترين عناصر كالبدی بازار باال هستند.

بزازها،  زرگرها،  راسته  بر  مشتمل  پايين  بازار  پایین:  بازار 
رنگرزها،  سازها،  صندوق  كالهدوزها،  ها،  كفاش ها،سراج 
ميوه فروش ها و جگرپزها می باشد. همچنين سرای گلشن و سرای 

ملك نيز در اين بازار قرار دارند.
به  و  مي شود  تلقي  اسالمي  شهرهاي  اساسي  اركان  از  يکي  بازار 
كوچکتري  عناصر  از  نيز  خود  شهر،  مجموعه  از  جزئی  يك  عنوان 

نقشه شماره)8(:پالن بازار باال)یوخاری باش(؛ ماخذ:آرشیو میراث 
فرهنگی استان زنجان

تصویر شماره )1(:نحوه اسقرار عناصر بازار باال)ماخذ:كیانی،1366(
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ساخته شده است. اين عناصر شامل دكان، راسته، چهار سوق، كارگاه، 
مسجد  و  مسجد  بارگيرها،  و  باراندازها  قيصريه،  سرا،  و  كاروانسرا 
قهوه  چايخانه،  زورخانه،  حمام،  علميه،  حوزه هاي  و  مدارس  جامع، 
خانه، غذاخوري، سلماني و... می باشد. اين عناصر يکي از نقش هاي 
اقتصادي، مذهبي، اجتماعي، خدماتي و فرهنگي را در كل مجموعه 

ايفا مي كنند. 
اين  اكثر  كه  است  فردي  به  منحصر  مجموعه  نيز  زنجان  بازار 
كاركردها را در خود جاي داده است. اما نکته اي كه در اين پژوهش 
از  كه  است  تحوالتي  و  تغييرات  گرفته  قرار  بررسي  و  مطالعه  مورد 
ابتداي شکل گيري آن تا به امروز به لحاظ كالبدي، كاركردي در آن 

رخ داده است. 
مطالعات و پژوهشهای انجام شده بر روی تاريخ بازار همگی نشان 
می دهند كه محدوده بازار زنجان شامل راسته بازارهای سرپوشيده و 
كاروانسراهای متصل به آن است. كتاب تاريخ زنجان)ثبوتی،1371( و 
نيز طرح تفصيلی شهر زنجان )مشاور شارمند،1365(از جمله منابعی 
می باشند كه به بررسی تاريخ بازار پرداخته اند. و در ضمن اينکه آغاز 
را همين  داده اند.، محدوده آن  قاجار نسبت  به دوره  را  بازار  احداث 
بخشهای مسقف امروزی دانسته اند. و امتداد شرقی و غربی بازار را 

جزء محدوده بازار به شمار نياورده اند.. 
لذا بررسی و مطالعات بيشتر در اين زمينه، اين فرضيه را مطرح می 
نمايد كه اوال تاريخ احداث بازار مربوط به چه دوره ی تاريخی است و 
ثانيا آيا اين امکان وجود دارد كه امتداد شرقی و غربی كه امروزه در 
خيابانهای توحيد و شهدا واقع شده اند.، جزئی از مسير تجاری بازار 

بوده باشد. 
بدين ترتيب بايد در مورد درازا و عرض دهانه بازار بررسی بيشتری 
از  پوشش  بدون  بازار  وسعت  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  زيرا  نمود. 
وضعيت فعلی طوالنی تر بوده و عرض آن با خيابان های توحيد )در 

شرق( و شهدا)در غرب( برابر باشد. يعنی از دروازه شرقی )قزوين(تا 
دروازه غربی)تبريز( كشيده شده باشد. همچنين طبق منابعی كه در 
سفرنامه ها موجود است می توان به مستندات تاريخی مربوط به طول 

بازار اشاره نمود.
برای پاسخ گويی به سوال مطروحه، سابقه تاريخی بازار را می توان 

از طرق زير بررسی كرد:
الف: بررسی سفرنامه ها

ب: تهیه پرسشنامه و مصاحبه با افراد مطلع
مصالح  و  مواد  روی  بر   14 كربن  آزمایشات  انجام  ج: 

مجموعه فعلی
و كاركردی  كالبدی  و بررسی ساختار  د: مطالعات میدانی 

مجموعه بازار
الف: بررسی سفرنامه ها

بر اساس مجموع نظرات ارائه شده در سفرنامه های مربوط به شهر 
زنجان، يك نگرش كلی قابل شناسايی است، همگی آن ها معتقدند 
كه بازار از دروازه شرقی)دروازه قزوين( تا دروازه غربی)دروازه تبريز( 

امتداد داشته است. چنانچه آمده است:
1(»... اين شهر)زنجان( شهری بزرگ و پر جمعيت است با حصاری 
گلی، بازارش از بازارهای همدان و كرمانشاه بهتر بود و تا حدودی 
تا  شرقی  دروازه  از  كه  بازار  اين  بام  كرد،  می  برابری  بغداد  بازار  با 
دروازه غربی شهر كشيده شده از نی پوش روشنی پوشيده شده است، 
جديد  بازار  بودند،  مجهز  مصرفی  كاالهای  كليه ی  به  مغازه ها 
]قيصريه[ كه ساختنش هنوز به پايان نرسيده بود، دارای انشعابی به 
سمت بازار بزرگ می باشد كه تا ميدان و مقابل عمارت كشيده شده 
بود، بخشی از مغازه هايی كه كامل شده بودند، ظاهرا قرار بود قسمتی 
را كه ناتمام بود خراب كنند، بازار دارای طاق و قوسی بود كه بسيار 
محکم و خوب ساخته شده بود، مجاور بازار و مقابل عمارت مسجدی 
]مسجد جامع[ درجه يك در حال احداث بود كه جلوی آن با آجرهای 
ميناكاری شده، موزائيك چين شده بود، طبقه ی اول آن تکميل شده 
و طاق آن كه از سنگ تراشيده شده بود، نمای زيبا و سه بعدی به 

خود گرفته بود...«)جرج كپل(
2(»... ما از دروازه ی غربی شهر زنجان وارد شديم و از طرف راست 
قبرستان بزرگی كه گنبد دو امامزاده در آن ديده می شد عبور كرديم.

در كاروانسرايی نزديك بازار بارها را پايين آورديم و خود برای تماشای 
بازار كه تقريبا به خطی مستقيم از مغرب به مشرق امتداد دارد و شهر 
را نصف می كند، از كاروانسرا خارج شديم...«)ادوارد گرانویل براون(

ب: تهیه پرسشنامه و مصاحبه با افراد مطلع
بازار،  تاريخي در خصوص كاركرد  به اطالعات  به منظور دستيابی 
پس از مراجعه به اسناد مدارك در اين خصوص، به جمع آوري تاريخ 
شفاهي از طريق مراجعه به مطلعين كليدي كه اكثريت آنان تجربه 
پركردن  و  نيز مصاحبه  و  داشتند  را  پهلوي  دوره  در  بازار  در  حضور 

پرسش نامه از افراد قديمي بازار به شرح زير پرداخته شده است. 
اين روش  آنجايی كه مبنای  از  اسناد و مدارك:  بررسی)مراجعه(به 
گذشته،آمارهای  تحقيقات  و  اسناد  در  موجود  داده های  به  مراجعه 
است  سازمانی  مدارك  و  اسناد  و  رسمی  غير  رسمی،آمارهای 
بازار زنجان  با مراجعه به داده های موجود در زمينه  )خاكی،1384(، 

اقدام به تدوين يك بانك اطالعات گرديده است.

نقشه شماره)9(:پالن بازار پایین)اشاقه باش( )ماخد:آرشیو میراث 
فرهنگی استان زنجان(

تصویر شماره )2(:نحوه اسقرار عناصر بازار پایین)ماخذ:كیانی،1366(
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مطلعین كلیدی:
موضوع  يك  خصوص  در  موجود  اطالعات  و  آمار  كه  مواقعی  در 
دارد،  تکميلی  و  اطالعات جبرانی  به  نياز  و  نيست  تنهايی كافی  به 
مورد يك  در  بخواهيم  ما  اگر  فرضا  استفاده می شود.  اين روش  از 
جمع  اطالعاتی  روستا  يك  ايران«يا  سنتی  »بازار  يا  سازمان)اداره( 
از  نماييم.  مراجعه  كليدی«  »مطلع  افراد  به  توانيم  كنيم،می  آوری 
اين طريق هم اطالعات نسبتا كامل تر و جامع تری فراهم می شود 
و هم برای اين هدف، زمان و هزينه كمتری صرف می شود.)رفيع 
پور،1382( با توجه به چارچوب اين روش، افراد كليدی به شرح زير 

شناسايی و با آنها مصاحبه گرديده است:

پرس و جو)مصاحبه(:
شيوه ای كه در آن فرد پژوهشگر با آزمودنی تماس مستقيم برقرار 
می كند و از اين طريق به ارزيابی عميق ادراك ها، نگرش ها، عاليق 
مقابل  در  جو  و  پرس  پردازد.)خاكی،1384(.  می  او  تلقی های  و 
تکنيك های ديگر اين حسن را دارد كه معموال از يك طرف ميزان 
اعتبار)validity(و روايی )reliability(بيشتری دارد و از طرف ديگر 
امکان محاسبات آماری را فراهم می آورد.)رفيع پور،1382(لذا پرس 
و  محدوديت ها  و  باشد  مهيا  الزم  شرايط  كه  صورتی  در   - جو  و 
نواقص آن برطرف گردد- بدون شك با وصف هزينه زياد مادی و 
زمانی، يکی از معتبرترين و مفيد ترين تکنيك های تحقيق است.

مهمترين محدوديت های كاريرداين تکنيك در مرحله اول همکاری 
پاسخگويان و در مرحله دوم مشاركت و رفتار پرسشگران می باشد.
)رفيع پور،1382( در چارچوب اين فرآيند مصاحبه با افراد صاحب نظر 

شاخص به شرح زير انجام گرفت.
ابزار  متداول ترين  از  يکی  عنوان  به  نامه  پرسش  نامه:  پرسش 
از  است  عبارت  پيمايشی،  تحقيقات  در  اطالعات  جمع آوری 
از  بهره گيری  با  كه  هدف مدار  پرسش های  از  مجموعه ای 
مورد  را  پاسخگو  فرد  بينش  و  ديدگاه  نظر،  گوناگون،  مقياس های 
برای  شده  تدوين  پرسشنامه  دهد.)خاكی،1384(  می  قرار  سنجش 
پژوهش حاضر دربرگيرنده چند سوال كليدی و اصلی است كه شامل:

1. هسته اوليه شکل گيری بازار كدام بخش است؟
2. قديمی ترين راسته ی بازار كدام است؟

و  راسته ها  از  كدام يك  شکل گيری  و  پيدايش  زمان  مورد  در   .3

سراهای بازار اطالع داريد؟ توضيح دهيد.
ترتيب  دهيد.)به  شرح  را  بازار  توسعه  مراحل  امکان  صورت  در   .4
اضافه شده اند. و  بازار  اوليه  به هسته  بازار  زمانی كدام بخش های 

بازار امروزی را شکل داده اند.؟(
5. امروزه اكثر سراهای بازار )سرای ملك،سرای ناصری، و...( تقريبا 
بدون كاربری هستند،توضيح دهيد كه در گذشته چه استفاده هايی از 

هر يك از آن ها می شده است؟
6. در گذشته مشاغلی مثل مسگران و پاالن دوزان در بازار فعاليت 
می كردند،اما امروزه اين مشاغل از رونق افتاده و يا به كلی از بين 
از اين دست  رفته اند..به جز دو مورد ذكر شده چه مشاغل ديگری 

چه  راسته ها  اين  در  امروزه  دهيد  توضيح  و  ببريد  می شناسيد؟نام 
فعاليت هايی جايگزين آن ها شده است؟

لحاظ  به  زنجان  بازار  تحوالت  و  تغییرات  بررسي 
كاركردي: 

بر اساس نتايج حاصل از سنجش تحوالت از طريق منابع پژوهشی 
)بررسی اسناد و مصاحبه با مطلعين كليدی( تغييرات انجام گرفته در 

محدوده بازار را می توان در چند عرصه مختلف طبقه بندی نمود:
1. تغييرات بر مبنای تبديل از واحدهای توليدی به خدماتی يا ساير

2. تغييرات بر مبنای تغييرات عمده و اساسی
3. تقليل عملکرد و كاهش نقش آن

 ج: امکان انجام آزمایشات كربن 14 در این مقاله وجود ندارد.
د: مطالعات میدانی

 همانطور كه ذكر شد برای مشخص نمودن محدوده بازار و اينکه آيا 
بازار خارج از ساختار كالبدی فعلی ادامه داشته است يا خير، لزوما می 
بايست بخش شرقی و غربی بازار كه خيابان توحيد و خيابان شهدا 
می باشد، مورد مطالعه قرار گيرد و ساختاركالبدی و كاركردی آن با 

بناهای فعلی بازاركه مربوط به دوره قاجار است، مقايسه شود. 
بازار فعلی از سمت  ابتدا الزم به توضيح است كه راسته اصلی  در 
شرق در راستای خيابان توحيد و از سمت غرب در راستای خيابان 
خيابانهای  از  بسياری  و  دارد  خطی  فرم  و  است  يافته  امتداد  شهدا 
پيرامون مجموعه به موازات آن احداث شده اند..به عبارت ديگر جهت 

شکل گيری بازار در راستای دو دروازه قزوين و تبريز می باشد.

جدول شماره )2(:افراد و مطلعین كلیدی

ایده اصلی مورد استخراجسنموقعیت نام

حاج آقا 
ميرزاخانی

فعاليت هايی كه در گذشته در بازار وجود داشته و امروزه يا از بين رفته اند. و يا 90بازنشسته آموزش و پرورش
با فعاليت های ديگر جايگزين شده اند..

كارگاه ها و توليدی هايی كه تخريب شده اند. و يا متروكه هستند و مختصری 88بنکدارحاج آقا ميرزايی
در رابطه با سير گسترش تاريخی بازار

عناصری كه به كلی از بين رفته اند. و يا تغيير عملکرد داده اند..80كتاب فروشحاج آقا علويان
مشاغل عمده ای كه در راسته های بازار در دوره های مختلف وجود داشته اند. 70لباس فروشحاج آقا كاوندی

و آنهايی كه تا امروز اد امه پيدا كرده اند..
اطالعاتی در مورد گرمابه ها و سراهای بازار65كفش فروشحاج آقا يمينی
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تعدد كاروانسراها در خیابان توحید:
در محدوده شرقی  انجام شده  بررسی های  به  توجه  با 
و  جهان  صدر  خيابان  تا  توحيد  خيابان  ابتدای  از  بازار، 
خصوصا در ضلع جنوبی آن، حدود 7- 10 كاروانسرا از 
قبيل كاروانسرای دخان، كاروانسرای پناهی و... وجود دارد 
كه با اهميت ترين و در واقع سالم ترين آنها كاروانسرای 
اين  البته الزم به ذكر است كه همگی  دخان می باشد. 
كاروانسراها دارای كالبد قديمی نيستند و در بسياری از 
موارد يابخشی از آنها بجای مانده و يا تنها فضای باز آنها 
موجود است و سازه آن جای خود را به سازه جديد داده 
است  اين  نشان دهنده  خود  كاروانسرا  تعداد  اين  است. 
كه محل خيابان توحيد بخشی از مسير تجاری شهر در 

دوره های پيشين بوده است. 
وجود مساجدی به شيوه مساجد بازار در خيابان توحيد:

يری  مسجد  لر،  دباغ  مسجد  همانند  مساجدی  وجود 
پايين و مسجد يری باال كه به شيوه مساجد داخل بازار 
بازار(  اصلی)راسته  خيابان  به  باريك  معبر  يك  بوسيله 
نمايد  تقويت  را  نظريه  اين  تواند  می  می شوند،  متصل 
كه مساجد نام برده شده جزو مساجد محله ای و مربوط 
به حوزه بازار بوده اند.. عالوه بر اين ريزدانگی دكانها و 
مغازه های موجود در اين خيابان و اينکه از نظر ابعاد و 
اندازه يکسان نيستند، می تواند دليلی بر اين مدعا باشد. 

مقایسه تطبیقی كاروانسراها:
در اين بخش مقايسه ای ميان كاروانسراهای موجود در 
بخش پوشش دار و غير پوشش دار انجام شده است كه 

مراتب به شرح زير است.
كاروانسراهای بررسی شده در هر دو محدوده نشان می 
يا غير  دهند كه همگی دارای سردرب ورودی )ساده و 

جدول شماره )3(:فرآیند تغییرات و تحوالت عملکردهای اصلی بازار زنجان در دوران معاصر)از اواخر دوره قاجار تا به امروز(

مصادیقنوع تغییرات و تحوالت

تغيير از عملکرد صرف توليدی به 
ساير عملکردها

تبديل كارگاه قند ريزی به واحدهای تجاری 
تبديل كارگاه قند ريزی به واحدهای متروكه و مخروبه

تبديل كارگاه توليد صابون به واحد های متروكه و مخروبه
تغيير عملکرد راسته صندوق سازها از صنعت ساخت صندوق به عرضه لوازم خانگی

تغيير عملکرد تيمچه سيد اسماعيل )ابولمعالي( از صنعت ساخت صندوق به عرضه لوازم چوبی،فرش و لوازم بهداشتی
تغيير عملکرد سرای حاج ابراهيم از كالهدوزی به عطاری، فرش فروشی و عرضه لوازم خانگی

تغيير عملکرد از بارانداز ميوه و تره بار و آهنگری و ساخت قطعات كشاورزی به توليد و فروش درب و پنجره هاي پروفيلي

تغيير عملکرد به صورت عمده و 
اساسی

تبديل سرای ملك از محل بارانداز تجار شهرهای مختلف به فروشگاه های صنايع دستی
تبديل سرای دخان از محل توزيع توتون به پاركينگ و حجره های متروكه و فاقد كاربری 

تبديل گرمابه سنتی حاج داداش به سفره خانه سنتی

تقليل عملکرد و كاهش نقش آن

در بازار زرگرها در گذشته عالوه بر زرگري به نقره كاري و مليله كاري هم مشغول بودند، اما امروزه اين راسته فقط به زرگرها و طالفروش ها 
اختصاص دارد.

در بازار كفاش ها در گذشته به توليد و عرضه كفش های دست دوز مشغول بودند اما امروز فقط در چند مغازه كفش های توليدی ها عرضه می شود.
در سرای ناصری در گذشته عالوه بر فرش فروشي به عرضه مصالح فرش بافي مي پرداختند، اما امروزه فقط به فرش فروشي مشغولند. 

در راسته ميوه فروشان در گذشته به علت نزديکي به ميدان ميوه و تره بار شغل عمومي ميوه و تره بار فروشي بوده است. اما امروزه فروش ميوه و 
تره بار، فرش و لباس دست دوم، سمساري رايج است.

جدول شماره )4(:تغییرات عملکردی-كالبدی بازار زنجان در 200 سال گذشته

عناصری كه عملکرد گذشته 
خود را حفظ كرده اند.

عناصری كه به كلی تغيير
عملکرد داده اند.

عناصری كه به كلی از بين 
رفته اند.

حمام سيدكوچه صندوق سازهابازار قيصريه1

حمام معينتيمچه سيد اسماعيلتيمچه چهاردربي2

حمام سيناراسته صباغ هاراسته ترابي3

حمام بلوریبازار كفاش هاحمام ميربها 4

حمام مير بهاتيمچه حاج ابراهيمبازار ميوه فروش ها5

سرای حاجی شامی پايينسراي دخانراسته بزازها6

كارگاه صابون سازیسراي ملكسرای بهجت7

كارگاه های قند ريزیحمام حاجي داداشسرای ناصری8

ميدان مرسلتيمچه چهار دربی9

ميدان وركچی هابازار حلبی سازها10

راسته سراج هاميدان آهنگران11

راسته حالج هاسرای حاج كرباليی علی12

راسته انگورانیسرای گلشن13

بازار كفاش هاراسته ميرزايی14

راسته حاجی ابراهيم)كاله دوزان(شيطانه بازار15

راسته پاالن دوزانراسته جگرپزها16

راسته حجت االسالم17

سرای حاجی شعبان18

راسته رستم خانی19

راسته امامزاده20

سرای حاج شامی باال21

بازار زرگرها22

سرای قربانی23

بازار مسگرها24

راسته عبدالعلی بيگ25

راسته حاج علی قلی26

ميدان چوب فروش ها27
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نقشه شماره )10(:نقشه وضعیت عملکردهای بازار از گذشته تا به امروز )مأخذ:نگارنده(

نقشه شماره )11(:محور موجود و قبلی بازار زنجان

نقشه شماره )12(: محور بازار و كاروانسراهای منتهی به آن
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ارتباط  اصلی  معبر  يا  و  راسته  با  طريق  آن  از  و  هستند  ای(  ساده 
داشته اند. همچنين تمامی كاروانسراها دارای يك داالن ورودی، يك 
و يا چند حياط )بسته به نوع كاركردشان(، حجره ها، رواق و عناصر 

مشترك جزيی تری هستند.

داالن ورودی: 
تقريبا همه داالن هايی كه به راسته ها منتهی می شوند دارای پوشش 
طاق و تويزه و يا سطح هستند و نوع طاق و قوس های آنها تاحدود 
بسيار زيادی به هم شباهت دارند بطوريکه در تمامی كاروانسراها از 

انواع طاق های كجاوه و قوس های مازه دار بهره گرفته اند. 

رواق: 
اكثر رواق های موجود در كاروانسراها به استثنای چند كاروانسرا با 
پوشش تخت شامل تيرچه های گرد،تخته كوبی و سپس عايق بندی 
ايجاد شده اند. و از نظر اجرايی كامال با يکديگر شباهت دارند. همه 
و  باشند  می  و سرستون  تنه  پايه،  از  متشکل  دارای ستون  رواق ها 
سرستون ها  و  مکعبی  ستون ها  پايه  گرد،  ستون ها  تنه  همه  تقريبا 
)بيضی شکل(  دار  مازه  قوس  نوع  از  تويزه ها  در  باشند.  می  آجری 

بهره گرفته شده است. 
نحوه دفع رطوبت نزولی:

نقشه شماره )13(: معرفی عناصر و فضاهای موجود در كاروانسراهای بازار زنجان

كاروانسرای  ورودی  )3(:كریدور  شماره  تصویر 
پناهی واقع در خیابان توحید)مأخذ:نگارنده(     

در  واقع  كاروانسرای شامی  ورودی  )4(:كریدور  تصویر شماره 
بازار باال )مأخذ:نگارنده(

در  واقع  دخان  كاروانسرای  رواق  از  بخشی   :)5( شماره  تصویر 
خیابان توحید)مأخذ:نگارنده(
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شيوه دفع رطوبت نزوالت جوی در تمامی كاروانسراها كامال شبيه 
استفاده  ناودانی  از  نزولی  رطوبت  دفع  برای  شده است.  اجرا  هم 
اين  شده است.  اجرا  حياط  سوی  به  رواق  سمت  از  كه  شده است 
نوع ناودانی هم در پوششهای تخت و هم در رواق هايی با پوشش 
طاقی مشاهده می شود. رطوبت پس از چکه كردن از ناودانی با زمين 
برخورد كرده و مجددا به ديواره های پايه ستون ها برخورد می كند 
و موجب ايجاد آسيب بيشتر می شود. آسيب ناشی از اجرای نادرست 

ناودانی در تمامی كاروانسرها مشاهده می شود.

ورودی:
همانطور كه می دانيم حلقه اتصال كاروانسرا با بازار، فضايی به نام 
بيشتركاروانسراهای  بنظر می رسد سر در ورودی  ورودی می باشد. 
ضعيفی  اتصال  حلقه  و  نباشند  شده  طراحی  پيش  از  محدوده  اين 
را ايجاد نموده اند.. بسته به نوع كاروانسرا و چگونگی قرارگيری در 
راسته بازار به شکل های گوناگونی طراحی شده اند.و عموما دارای 
ارتفاع پايينی هستند. شايد اين موضوع به اين دليل باشد كه در يك 
دوره برای مسقف كردن بازار با ايجاد ساخت و سازهايی عرض بازار 
را كم كرده و بخشی را به عنوان ورودی به كاروانسرا اضافه نموده اند. 
اين بخش اضافه شده بسته به شرايط مکانی و اقتصادی، طراحی و 

ساخت متفاوتی داشته و از پيش فکر شده نبوده است. 

جمع بندی و نتیجه گیری
نظريات مربوط به الگوهای تغيير كاربری زمين، طيف گسترده ای 
از نظريات را در بر می گيرد كه از ديدگاه جامعه شناختی و اقتصاد 
رفتارگرا- نظری  »رويکردهای  شامل  و  است  بررسی  قابل  سياسی 

كاركردگرا«، »رويکردهای نظری ساختارگرا-نهادگرا«، »نظريه های 
منطق  نظريه های  نابرابر  مبادله  »نظريه های  و  مركز-پيرامون« 
صورت  در  نامتوازن« است.)برياسوليس،1388(  سرمايه-توسعه 
انطباق اين رويکردها با مطالعات انجام گرفته در بازار زنجان می توان 
نتيجه گرفت كه بر اساس رويکردهای نظری رفتارگرا –كاركردگرا 
از  بازتابی  بازار  فضايی  )شهری(،ساختار  فضايی  ساختار  با  رابطه  در 
باعث  اجتماعی  ايده های  اجتماعی است.به عبارتی  تحوالت ساختار 

تغيير شکل های فضايی آن در طول زمان شده است.

در  واقع  ناصریه  كاروانسرای  رواق  از  )6(:بخشی  تصویر شماره 
راسته بازار باال)مأخذ:نگارنده(

در خصوص تغيير شکل های فضايی بازار زنجان عواملی از قبيل: 
تغيير نيازهای مردم در اثر گذشت زمان،پيشرفت علم و تکنولوژی و 
عوامل فرهنگی دخيلند كه باعث جايگزينی برخی از فعاليت های بازار 
به برخی ديگر شده اند. و به لحاظ عملکردی و فضايی تغييراتی را در 

بازار ايجاد كرده اند..
بر اين مبنا می توان 3 دسته اصلی را بر اساس تحوالت عملکردی-
اجتماعی-اقتصادی  تحوالت  تاريخ  از  بازنمايی  كه  گذشته  فضايی 
مواد  شامل  نمود  ارائه  را  می باشد  نيز  آن  سرزمينی  بقای  در  شهر 

زير است:
عملکردهای  همچنان  زمان  گذر  عليرغم  كه  بازار  از  عناصری   •
گذشته خود را حفظ نموده اند. و كمترين تغييرات را در اثر مرور زمان 

داشته اند..
• عناصری كه به كلی تغيير عملکرد داده اند. و بنا به ماهيت جبر 

زمان از خاصيت يا ويژگی اصلی خود بازمانده اند..
• عناصری كه به مرور زمان دچار فرسودگی كالبدی شده و مورد 
از  عمال  و  شده اند  كالبدی  هم  و  عملکردی  لحاظ  به  هم  تخريب 

چرخه نظام كالبدی-عملکردی بازار خارج شده اند.
در خصوص تغييرات كالبدی بازار، با درنظر گرفتن مطالب ياد شده 
می توان دريافت كه كاروانسراهای موجود در محدوده بازار و امتداد 
زمانی  دوره  يك  در  يا  و  زمانی  دوره  يك  در  بازار  غربی  و  شرقی 
كوتاه نسبت به يکديگر ساخته شده اند و همه نقش تجاری داشته اند. 
مسير بازار در ابتدا بدون پوشش بوده است و به دليل عوامل اقليمی 
راسته های اصلی بازار باال و بازار پايين در يك دوره مسقف شده اند. 
و امتداد شرقی و غربی بازار بدون پوشش باقی مانده اند. در نتيجه 
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می توان گفت كه طول بازار بيشتر از وضعيت فعلی بوده است و با 
توجه به فرضياتی كه ذكرشد، احتماال بازار در بخش شرقی تا ابتدای 
خيابان صدر جهان و در بخش غربی تا ابتدای بلوار 15 خرداد ادامه 
داشته است. اين دو محدوده به دليل عدم اجرای پوشش از ساختار 
فضايی بازار جدا شده اند.، امروزه دچار تغيير ساختاركالبدی گشته و 
به معماری مدرن روی آورده است. در اين ميان كاروانسراهای قديمی 

نيز به دليل عدم توجه كافی به مرور تخريب و نوسازی می شوند.
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 شكوفه بهاروند
دانشجوی كارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز

شاخص هاي توسعه پایدار در طراحي بازارهای سنتي؛ 
ارائه راهکارهای توانمندسازی کالبدی و اجتماعی

مقدمه
بازارهای سنتی به مثابه بخشی از فضاهای عمومی شهری بشمار 
می روند كه محل تعامالت اجتماعی و مراودات شهروندی و عرصه 
ظهور فعاليتهای اقتصادی در شهر می باشند. بر اين اساس، پرداختن 
به جنبه های پايداری كالبدی و معيارهای آن از جمله مواردی است 
كه بايد در راستای ايفای نقش بهتر اين فضاها مورد توجه قرار گيرد. 
پايداري و وجوه شاخص هاي آن  به مفهوم  ابتدا  اين مقاله  لذا، در 
پرداخته مي شود. سپس با تدقيق جايگاه بازارهای سنتی جنبه هاي 
قرار  توجه  مورد  پايداری  رويکرد  با  پايدار،  توسعه  با  مرتبط  مختلف 

گرفته می شود.

مفهوم توسعه
را  »توسعه«  ضمني  يا  و  روشن  بصورت  توسعه  هاي  نظريه  اكثر 
موجب  كه  تغييراتي  دانند.  مي  جامعه  ساختار  در  اساسي  تغييرات 
ثمره  توزيع  و  زندگي  شرايط  بهبود  توليدي،  هاي  ظرفيت  افزايش 
نظري  هاي  ديدگاه  اساسي  اختالف  گردد.  مي  جامعه  در  آن  هاي 
بيشتر در شکل ساختار مناسب، مکانيسم موثر براي ايجاد تغييرات و 
شاخص هاي تعيين كننده اين تغييرات است. هر چند در ابتدا مکتب 
نوسازي از الگوي ساختار ايجاد شده در كشورهاي صنعتي براي بيان 
به  اين مکتب هر يك  پردازان  استفاده كرد و نظريه  مفهوم توسعه 
تسريع  در  را  موثرتري  نقش  آنها  نظر  از  كه  ساختار  اين  از  بخشي 
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كردند.  ارائه  را هم  هايي  و شاخصه  پرداختند  داشت،  توسعه  فرآيند 
اما ساير مکاتب به تدريج الگوهاي جديدي را به تصوير كشيدند و 
مکانيسم ها و شاخص هاي مناسبي را مطرح ساختند. در مجموع مي 
توسعه، ضرورت  نظريات  تکامل  روند  كه  گرفت  نتيجه  چنين  توان 
تعريف جامع تري را از اين تغييرات ساختاري مورد توجه قرار دادند 
به گونه اي كه »تودارو« در يك جمع بندي، چند وجهي بودن فرآيند 
توسعه را مورد تاكيد قرار داد و آن را تغييرات اساسي در ساختار جامعه 
رشد  سرعت  عمومي،  نگرش  نحوه  ملي،  نهادهاي  برگيرنده  در  كه 
كند.  مي  تعريف  است،  فقرزدايي  و  ها  نابرابري  كاهش  اقتصادي، 
توسعه يك مفهوم كيفي را مشخص مي كند و مي توان آن را معادل 
با افزايش كيفيت زندگي دانست كه مسائلي مانند: بهداشت، آموزش، 
رفاه، آزادي حق بيان را در بر مي گيرد )حسين زاده، 1380، ص 93(. 
توسعه داراي ابعاد مختلفي از جمله توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي، 

توسعه فرهنگي، توسعه سياسي، توسعه انساني است.
توسعه اقتصادي فرآيندي است كه در طي آن شالوده هاي اقتصادي 
جامعه دگرگون مي شود به طوري كه حاصل چنين دگرگوني و تحولي 
در درجه اول كاهش نابرابري هاي اقتصادي و تغييراتي در زمينه هاي 
)ازكيا، 1380،  بود  الگوهاي مصرف جامعه خواهد  و  توزيع  توليدي، 
متقابلي  كنش  متفاوت  اشکال  اجتماعي  توسعه  از  منظور   .)18 ص 
رخ مي دهد.  مدرن  توسعه  با  جامعه خاص همراه  در يك  كه  است 
توسعه اجتماعي و توسعه فرهنگي جنبه هاي مکمل و پيوسته يك 
پديده اند و هر دو نوع الزاما به ايجاد وجوه تمايز فزاينده جامعه منجر 
مي گردد )صدوق، 1380، ص 10(. توسعه سياسي فرايندي است كه 
زمينه الزم را براي نهادي كردن تشکل و مشاركت سياسي فراهم مي 
كند كه حاصل آن افزايش توانمندي يك نظام سياسي است )ازكيا، 

1380، ص 18(.
در گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال 1990 در مورد توسعه 

انساني چنين آمده است )ازكيا، 1380، ص 22(:
»توسعه انساني روندي است كه طي آن امکانات افراد بشر افزايش 
مي يابد؛ هر چند اين امکانات با مرور زمان مي تواند به شکل اساسي 
دچار تغيير در تعريف شود اما در كليه سطوح توسعه مساله اساسي 
با  زندگي طوالني همراه  از  برخورداري  از:  است  براي مردم عبارت 
به منابعي  توانايي رسيدن  به دانش و در نهايت  تندرستي، دستيابي 

است كه براي پديد آوردن سطح مناسب زندگي الزم است.«
با توجه به تعاريفي كه از توسعه به عمل آمد مي توان گفت توسعه 
فرآيندي است سيستماتيك كه عوامل اجتماعي، اقتصادي، و سياسي 
عناصر تشکيل دهنده سيستم محسوب مي شوند و خروجي سيستم 

تشکيل  انساني  توسعه  و  اجتماعي  و عدالت  برابري  انساني،  رفاه  را 
مي دهد.

نظریه توسعه پایدار
واژه توسعه پايدار، اولين بار بطور رسمي توسط براندت لند در سال 
1987 در گزارش "آينده مشترك ما" مطرح شد. اين واژه در مفهوم 
منابع  از  كارا  و  برداري صحيح  بهره  و  »اداره  معني  به  آن  گسترده 
پايه، طبيعي، مالي و نيروي انساني براي دستيابي به الگوي مصرف 
مطلوب است كه با به كارگيري امکانات فني و ساختار و تشکيالت 
مناسب براي رفع نياز نسل امروز و آينده به طور مستمر و رضايت 
بخش« امکان پذير مي شود )مکنون، 1374، ص 5(. توجه به مسائل 
زيست محيطي در سطح جهان، پس از تشديد فعاليتهاي آلوده كننده 
عمومي  مجمع   1968 سال  در  شد.  آغاز   1960 و   1950 دهه  در 
سازمان ملل متحد تصميم به برگزاري كنفرانس بين المللي محيط 
زيست گرفت. به دنبال آن، اولين كنفرانس جهاني در ژوئن 1972 
محيط  بيانيه  صدور  كنفرانس،  كار  حاصل  شد.  برگزار  استکهلم  در 
زيست انساني و برنامه عملي و 106 توصيه نامه بود كه در تمام آنها 
وابستگي انسان به محيط زيست و چگونگي شکل دهي آن بيان شده 
از  منطقي  استفاده  كنفرانس  اين  توجه  مورد  مسائل  جمله  از  است. 
منابع، كاهش آلودگي، آموزش همگاني براي حفاظت محيط زيست، 
زيست  المللي  بين  سازمانهاي  تاسيس  و  محيطي  زيست  تحقيقات 

محيطي است.
اين  شد.  تاسيس  زيست  محيط  كميته  كنفرانس،  اين  نتيجه  در 
كميته به رياست براندت لند، مسائل و برنامه زيست محيطي جهان 
را بررسي و در سال 1987 گزارش "آينده مشترك ما" را به سازمان 
ملل ارائه كرد. در دسامبر 1989 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 
جواب به گزارش كميسيون جهاني محط زيست و توسعه، برگزاري 
كنفرانس محيط زيست و توسعه را در سال 1992 به تصويب رساند. 
استکهلم،  كنفرانس  سالگرد  بيستمين  با  همزمان   1992 ژوئن  در 
اين  شد.  برگزار  برزيل  ريو  در  كشورها  سران  حضور  با  كنفرانسي 
كنفرانس كه "كنفرانس زمين" ناميده شد، فعاليتهاي بيست ساله بين 
المللي و ملي را در زمينه هاي زيست محيطي را ارزيابي كرد. دستاورد 
اين كنفرانس، ارائه نظريه »توسعه پايدار« است. اين نظريه نيازهاي 
نيازهايشان،  برآوردن  در  آتي  نسلهاي  توانايي  كاهش  بدون  كنوني 
تعريف شده است. در اين تعريف حق هر نسل در برخورداري از همان 
مقدار سرمايه طبيعي كه در اختيار نسلها به رسميت شناخته شده و با 
استفاده از سرمايه طبيعي در حد بهره ي آن و نه اصل آن كه موجب 
نابودي سرمايه طبيعي است، مجاز شمرده شده است. به بيان ديگر 
توسعه پايدار در بهره برداري از داده هاي طبيعي محدود به حد باز 
توليد و جبران طبيعي آنهاست. در غير اينصورت، موازنه منفي در بهره 
برداري از سرمايه طبيعي به كاهش تدريجي آن مي انجامد و توسعه 
را ناپايدار مي كند. اين همان وضعيتي است كه به اصطالح توسعه 
كنوني با تکيه بر رشد اقتصادي بوجود آورده است. البته ديدگاههاي 
اقتصادي نئوكالسيك و تفکرات فن گرايي كه در جايگزيني سرمايه 
طبيعي با سرمايه هاي مصنوع را ممکن مي سازد، در مسير توسعه 
كنوني مهم بوده است؛ كه در اين ارتباط هزينه هاي زيست محيطي 
جبران  قابل  منفعتي  هيچ  با  اساسا  كه  اكولوژيکي  روند  تخريب  و 

نيست، ناديده گرفته شده بود.
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شاخصه هاي توسعه پایدار
به طور كلي شاخصه هاي توسعه پايدار را مي توان در چهار گروه 

زير مطرح نمود:
الف ( شاخص هاي اجتماعي )انساني(؛

ب ( شاخص هاي اقتصادي؛
ج ( شاخص هاي بنيادي )نهادي(؛
د ( شاخص هاي زيست محيطي.

الف( شاخص هاي اجتماعي یا انساني در توسعه پایدار 

رفاه  و  توسعه  از  حکايت  آنها  برآيند  كه  هايي  شاخص   : كاربرد 
اجتماعي دارند و در درون جامعه منجر به رشد و شکوفايي افراد و 
بالندگي نهادهاي كوچك و بزرگ مي شوند و به عبارتي  همچنين 
اين  اند.  اجتماعي  تعالي  و  تکامل  رفاه،  ميزان  و  چگونگي  بيانگر 

شاخصه ها عبارتند از:
كيفيت  شاخص  اين  آموزي:  سواد  و  آموزشي  شاخصه هاي   -1
نيروي كار و سطح مهارت در يك اقتصاد را به شدت تحت تاثير قرار 
مي دهد. براي گزينش مجموعه اي از شاخص هاي برتر مثل: نرخ 
خالص ثبت نام دختران و پسران در دوره ابتدايي و نرخ بيسوادي زنان 
و مردان مي توان از نسبت هاي ثبت نام مدارس بعنوان يك امکان 

مناسب استفاده كرد.
2- شاخصه هاي كار و اشتغال: مهم ترين مشکل ناشي از كاربرد 
"شاخص هاي كل كار" يعني )مجموع كار با اجرت و بدون اجرت( 
عدم دسترسي كنوني به داده هاي اطالعاتي است. از شاخصه هاي 
برتر مطرح با اين بند مي توان به نرخ بيکاري و نرخ تغيير در ميزان 

بيکاري اشاره نمود.
3- شاخصه هاي مصرف: در اين زمينه شاخصه هاي مصرف را مي 

توان در مورد غذا، آب و تلفن و شدت انرژي بيان نمود. شاخص هاي 
برتر در اين زمينه شامل سرانه كالري دريافتي از غذا نسبت به حداقل 
كالري مورد نياز روزانه بزرگساالن براي فقيرترين قشر جامعه، درصد 
اصلي  بهداشتي، خطوط  و  سالم  آشاميدني  آب  از  برخوردار  جمعيت 
تلفن موجود به ازاء هر صد نفر ساكنين و سرانه واقعي مواد مصرفي 

نسبت به مقدار مناسب مصرف مي باشند.
4- شاخصه هاي توزیع درآمد و ثروت: اين شاخص بيشتر احتمالي 
است و بايد با توجه به ارقام مربوط به توزيع ثروت، مورد توجه قرار 
گيرد زيرا ثروت مي تواند به مثابه يك جانشين درآمد عمل كند. از 
جمله شاخص هاي برتر در اين بند مي توان به توزيع درآمد و نرخ 

تغييرات ناعادالنه درآمد اشاره نمود.
5- شاخص هاي بهداشتي: از جمله شاخص هاي مطرح شده در اين 
بند نرخ مرگ و مير نوزادان و كودكان، نرخ اميد به زندگي و تغييرات 
آن در هنگام تولد، مرگ و ميرها و ناتوانايي هاي قابل اجتناب به كل 
مرگ و مير و معلوليت ها، تعداد مرگ و مير اتفاق افتاده در خالل 
يك سال به جمعيت موجود در ميانه آن سال )نرخ خام يا ناخالص 

مرگ و مير(.
ب – شاخص هاي اقتصادي در توسعه پایدار 

كاربرد: شاخص هايي كه بيانگر چگونگي و ميزان رشد و توسعه ابعاد 
اقتصادي است كه بر اين مبنا مي توان سطح رفاه اقتصادي، زير بنا 
و استحکامات كه بر اساس آنها چارچوب اقتصادي شکل مي گيرد 

را توضيح داد. 
ج- شاخص هاي بنیادي در توسعه پایدار  

كاربرد: شاخص هايي كه مربوط به امکانات، تجهيزات و در بردارنده 
عوامل زير بنايي هستند كه تحقق برنامه هاي بلند مدت و راهبردي 
را در زمينه بهره برداري بهينه از انواع منابع، آزمايش و هدايت آنها 
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ها  شاخص  اين  مي دهد.  نشان  را  پايدار  توسعه  اهداف  راستاي  در 
عبارتند از:

1- استراتژيهاي توسعه پايدار: اين استراتژيها بر اساس نزديکي به 
واقعيت، عملي و قابل استفاده بودن، برخورداري از حمايت سازماني، 
فني و اقتصادي در چگونگي گزارشات زيست محيطي، خالصه اي از 

آمار زيست محيطي و گزارشات مشابه آن.
2- برنامه تلفيق مسائل زيست محيطي با محاسبات اقتصادي: اين 
برنامه به حسابرسي اقتصادي در چگونگي گزارشات مشابه اشاره دارد.

الزامات  و  قوانين  شامل  محيطي:  زيست  اثرات  ارزيابي  دستور   -3
ارزيابي اثرات زيست محيطي در سطح ملي.

4- تصويب و پذيرش معاهدات جهاني در خصوص محيط زيست 
و توسعه پايدار: از جمله اين معاهدات مي توان به كنوانسيون بازل، 

تنوع زيست محيطي، تغييرات اقليمي وين و ... اشاره نمود.
5- اجراي معاهدات جهاني تصويب شده: شامل وجود قوانين براي 

اجرا در سطح ملي )ضمانت اجرايي(.
6-  شركت نمايندگان گروه هاي مختلف و نمايندگان اقليت قومي 

و مردم بومي در انجمن هاي ملي توسعه پايدار.
د– شاخص هاي زیست محیطي در توسعه پایدار

كاربرد شاخص هاي زيست محيطي را مي توان در موارد زير خالصه 
كرد:

1- پيگيري پيشرفت هاي زيست محيطي )پايش محيط زيست و 
تغييرات آن در طول زمان(.

هاي  كردن خط مش  لحاظ  و  زيست  شرايط  بهبود  و  اصالح   -2
بخشي.

هاي  كردن خط مش  لحاظ  و  زيست  شرايط  بهبود  و  اصالح   -3
اقتصادي.

مفهوم بازار 
واژه »بازار« در زبان پهلوي به صورت »واكار« به كار مي رفته و 
در پارسي باستان به صورت »آباكاري« )آبا= محل اجتماع، كاري= 
چرخيدن( به معني محل اجتماع و خريد و فروش بوده است )سلطان 
زاده، 1365، ص 251(. اين واژه از طريق پرتغاليها به زبان فرانسه راه 
يافت1 . پيرنيا بيان مي كند كه در زبان فارسي ميانه [و در پهلوي] 
به آن واچار گفته مي شده كه تنها ويژه خريد و فروش كاال نبوده 
است. به طور كلي واچار به انجمن گاه گفته مي شده است. مردم هر 
شهر سالي چند بار در آن جا گرد مي آمدند و به مسائل اجتماعي خود 
رسيدگي مي كردند. بسياري از جنبش هاي اجتماعي از بازار برخاسته 
اند. براي بررسي شکل گيري شهرها نخستين مورد، بررسي و تحليل 

بازار آن است )پيرنيا، 1367، ص 98(.

استخوان بندی و شالوده شهر
شکل  نيز  آن  اصلی  بندی  استخوان  شهر  گيری  شکل  با  همگام 
می گيرد. در ميان شهرهای كهن ايران زمين نمونه های بسيار زيادی 
را می توان دراقصی نقاط آن يافت كه در سير دگر گونی های تاريخ 
و  كالبدی  انسجام  برای  خاص  های  مندی  قانون  از  خويش  حياط 
عملکردی شهر و استخوان بندی اصلی آن طبعيت نموده اند شهر 
های سنتی ايران دارای اعتبار و هويت ويژه ای می باشد و اكنون نيز 

اثاری از ساختار و استخوان بندی كهن آن را می توان ديد و الگوی 
ساختاری آن علی رغم تفاوت هايی در جزئيات از يك خصوصيات 
های  محله  توسعه  و  شهر  تدريجی  رشد  با  كند.  می  پيروی  كلی 
شهر  در  مركزی  موقعيتی  شهر  بندی  استخوان  مرور  به  مسکونی 
استخوان  كالبدی  ساختار  شود.  می  واقع  آن  ثقل  مركز  در  و  ميابد 
بندی شهر غالبا تابعی از ساختار كالبدی شهر است هم چنين هسته 
اوليه استخوان بندی شهر در محل تالقی راه های اصلی منطقه ای و 
تجاری شکل می گيرد. نحوه انتظام عناصر در يك مجموعه يا هسته 
از استخوانبندی، تا حدی تابع كاربری آن نيز بوده است كاربری های 
حکومتی، دولتی و فضاه های تشريفاتی آنها اغلب به صورت منظم 
و مركزی و كاربری های تجاری به صورت خطی و كاربری های 
فرهنگی- مذهبی به صورت هسته ای با انتظام گروهی حول يك 
فضای باز منظم يا به صورت پرانده و نامنظم تشکل می يابد. بافت 
كل محدوده استخوان بندی شهر اغلب پيوسته و منسجم ميباشد و 
مجاورت بافت های متنوع و افزايش كيفيت فضايی آن منجر ميگردد 
دسترس داخل شهر به محوطه استخوان بندی از تمام نقاط شهر از 
نظر مسافت متعادل بوده و محله های شهر توسط راسته اصلی محله 
يا مستقيما به ستون فقرات شهر دسترسی داشته و از طريق آن با 

كليه عناصر ارتباط بر قرار می كند.
از آن رو كه در مشخصه  باز اصلی و استخوان بندی شهر  فضای 
عنوان  به  و  شده  واقع  موثر  آن  عملکردی  و  فضايی  مختلف  های 
خود  و  بوده  اهميت  دارای  انسان  های  فعاليت  تجمع  برای  كانونی 
در مقاطعی به عنوان يك عنصر از عناصر استخوان بندی شهر به 
شمار می رود الگوی تركيب كاربری های شهری و همجواری آنها با 
يکديگر به لحاظ تاثير در كيفيت و كارايی عملکردی استخوان بندی 
اصلی شهر اهميت بسزايی دارد. در شهر های ايرانی سير تحول و 
از  آن  ويژه ی  مندی های  قانون  و  اصلی  بندی  استخوان  تغييرات 
اين نظر حائز اهميت است البته بايد توجه داشت كه ميزان كارايی و 
مطلوبيت استخوان بندی شهر تا حد زيادی مديون هماهنگی كالبد 
و مشخصات فرم و فضا با فعاليت های انجام شده در اين فضا می 
باشد. روند شکل گيری معماری به عوامل و پديده هايی كه در شکل 

گيری معماری موثر ميباشند دو دسته اند:
1- عوامل و پدیده های درونی؛

2- عوامل و پدیده های بیرونی.

عوامل درونی شامل پديده های عمومی و فرهنگی بوده كه تاثير آنها 
در مجموع موجب پيدايش نوعی معماری ملی، منطقه ای يا معماری 
متعلق به يك حوزه فرهنگی می شود، هم چنين عوامل و پديده های 
غيره  و  زبانی  اقليمی،  جغرافيايی،  تاثير خصوصيات  تحت  كه  بومی 
می باشد در نوع معماری و چگونگی شکل گيری آن موثر هستند و 

ويژگی های آنان عبارت است از:
1- مشخصات كالبدی؛

2- مشخصات عملکردی و سير تغييرات؛
3- ويژگی های فضايی و بصری؛ و

4- هماهنگی فرم ها و فعاليتها.
عوامل بيرونی آن گروه از عواملی هستند كه از حوزه های فرهنگی 
تاثير ميگذارد. در  يا فرهنگ  و معماری ديگر بر روی يك معماری 
بازارهای سنتی  پايداری كالبد  ادامه به ويژگيهای بصری و كالبدی 

پرداخته می شود.
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اصول طراحي بازارهای سنتی ایران
1- بافت فشرده: در بررسي سطح جانبي و ميزان تراكم پالن ابنيه 
ديده مي شود و شبکه دسترسيها بين فضاها به حداقل رسيده است. 
همه بناهاي بازار داراي پالني فشرده و سطح جانبي تقليل يافته مي 
مرطوب  و  گرم  مناطق  بازارهاي  پالن  با  اگر  كه  اي  گونه  به  باشد 
مقايسه گردد به وضوح به اصل تراكم پالن و كاهش سطح جانبي 
بنا پي مي بريم. بناهاي بازار تبريز به صورت فشرده و منفرد در كنار 
يکديگر قرار گرفته اند و به نر مي رسد از چيدمان هايي كه باعث 

ايجاد تونل باد و يخبندان مي شود پرهيز شده است. 

تصوير باال. بازارهای سنتی نقشی اساسی در توليد سرمايه اجتماعی 
و تعامالت بين فرهنگی دارند؛ ماخذ: آرشيو نگارنده.

تصوير ستون قبل. نسبت فضاهاي باز به فضاهاي سرپوشيده؛ ماخذ: 
نگارنده.

 تصوير باال. نمونه اي از نحوه تاثير باد و نور خورشيد بر بام گنبدي؛ 
ماخذ: توسلي، 1381، 84.

ها  تيمچه  و  كاروانسراها  مانند  جانبي  باز  فضاهاي  در  همچنين 
نورگيري و تهويه هوا به صورت دريچه ها و نورگيرهاي مايل صورت 
مي گيرد و اين امر به دليل وجود اشعه هاي مايل در بيشتر روزهاي 

سال مي باشد. 
2- محل و جهت استقرار: بناها جهت شرقي- غربي داشته و فاصله 
نور خورشيد  ميزان جذب  بيشترين  كه  است  اي  گونه  به  بناها  بين 
ايجاد مي كند. در مورد جهت  را  تركيبي  را داشته و كمترين سايه 
استقرار بناها در اقليم سرد، استاد محمد كريم پيرنيا، از اصطالح رون 
است  گفته  راسته سخن  اسرار(  مخزن  معني  به  سانسکريت  )ريشه 
كه در جهت شمال شرقي به جنوب غربي است )كسمايي، 1368، ، 
ص 82(. راسته ها و بناهاي بازار، به شکلي كشيده با نماي جنوبي 
بزرگتر )با انحراف 12,5 درجه به سمت جنوب شرقي تا 12,5 درجه 
به سمت جنوب غربي( و نماي شرقي- غربي كوچك تر قرار دارند. 
باز داراي تناسبات 1 به 3 تا 1 به 1 در جهت  فضاهاي تجاري رو 

شرقي-غربي هستند.

تصوير باال. جهت راسته هاي اصلي بازار به سمت جنوب غربي با 
زاويه 12 درجه مي باشد؛ ماخذ: نگارنده.
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همانطور كه مالحظه مي شود اندازه فضاهاي باز )حياط( در ارتباط 
با نياز به جذب نور خورشيد و جلوگيري از باد است و توده احجام در 
بيشتر موارد در قسمت جنوب تا شرق جاي گرفته اند تا بنا بتواند از 

نور خورشيد بيشترين استفاده را ببرند.
3- استفاده از عناصر سبز: وجود  فضاهاي سبز و وجود عنصر آب 
در فضاهاي باز جانبي بازار نظير مساجد، مدارس، تيمچه ها و سراها 
به پايداري دكان هاي در هم تنيده و فشرده موجود در راسته اصلي 
بازار كمك مي كند. بازار تبريز نمونه بسيار مناسبي از استفاده از منابع 
تجديد پذير نظير آب و نور خورشد و گرماي آن مي باشد. همچنين 
عناصر كالبدي جانبي آن داراي كاربري هايي هستند كه سازگار با 
آلودگي  كنند.  نمي  توليد  سمي  هاي  آالينده  و  بوده  زيست  محيط 
هوا، زمين و آب از طريق استفاده هاي سنتي و بومي از منابع انرژي و 
عدم امکان دسترسي وسائل نقليه به بازار و اولويت و ارجحيت با عابر 

پياده به كمترين حالتي مي باشد. 
4- رعایت اصل تنوع: با توجه به پالن بازار تبريز اين نکته مشاهده 
مي شود كه فضاها با توجه به عملکردهايشان به صورت انعطاف پذير 
در كنار هم قرار گرفته اند. وجود فرهنگ هاي متنوع و خود تصميم 
گيري اجتماعي در صنف هاي متعدد يکي ديگر از خصوصيات بازار 
تبريز است. اين امر به دليل ايجاد محيط سالم اجتماعي باعث امنيت 
و  ها  رسته  وجود  همچنين  شود.  مي  وران  پيشه  و  بازاريان  شغلي 
با عملکردهاي متنوع در فضاهايي فعاليتهاي مختلط  اصناف متعدد 
باعث به وجود آمدن تنوع در طبقات اجتماعي استفاده كننده از بازار و 
حضور فعاليتهاي مختلط مي شود. مثاًل بازار تبريز داراي محصوالت 
محلي و بومي بوده و صنايع دستي محدوده آذربايجان را ارئه مي دهد 
كه اين امر باعث پايداري اقتصادي منطقه شده و خودكفايي اشتغالي 
و  كاالها  )خاماچي، 1375، 70(.تنوع  ناشي مي شود  را  اقتصادي  و 
صنوف در بازار تبريز كه در ادوار زماني مختلف داراي تغييراتي بوده 
است و بخشي از صنوف به مرور زمان از آن خارج گرديده اند )قربلني، 

.)180 ،1383
نيز  معنوي  و  مادي  قلمروهاي  وحدت  به  توجه  وحدت:  اصل   -5
موردي است كه در طول راسته بازار به آن توجه ويژه شده است. قرار 
گيري فضاهاي تجاري )با كاركردي مادي( در كنار فضاي مذهبي 
مسجد )با كاركردي معنوي(، نشانه اي از پايداري اجتماعي در بازار 

مي باشد. 

نتیجه گیري
با  بومی  و  سنتی  معماری  در  شده  انديشيده  راهکارهای  بررسی  با 
هدف انطباق با شاخص هاي پايداري محيط، خصوصًا در روزگارانی 
استفاده  انرژی های پاك و طبيعی  از  بوده كه صرفًا  ناگريز  كه بشر 
كند، می توان برای معماری امروز درس آموخت. خصوصًا كه امروزه 
با پيشرفت تکنولوژی می توان متدهای اتخاذ شده در قديم را با نيازها 
و شرايط روز تطبيق داد و با استفاده بهينه و مؤثر از انرژی های پاك 
برای حفظ محيط زيست همت گماشت. مثاًل رئوس اصول انديشيده 
شده در معماری های پايدار بومی بازار در منطقه سردسير، نشانگر آن 
است كه بايد به كاهش اتالف حرارت در فضاها و كاهش تأثير باد در 
اتالف حرارت، بهره گيری از انرژی خورشيد در گرمايش ساختمان و 
توجه به عوامل طبيعی آب و خاك اهميت داد و بدين طريق است كه 
مي توان با حداقل استفاده از انرژی های فناپذير فسيلی می توان قدمی 
در جهت حفظ محيط زيست برای آيندگان برداشت. لذا در راستای 

ارتقاء جايگاه بازارچه های سنتی پيشنهاد می شود:
بنیادهای  توانمندسازی  و  جدید  اقتصادی  فعالیتهای  ایجاد   -1

اقتصادی در بافتار سنتی بازارچه های سنتی؛
برگزاری  با  شهروندی  مراودات  و  اجتماعی  تعامالت  ارتقاء   -2

فستیوالها و جشنها و مراسم بومی و محلی در بازارچه های سنتی؛
ارتقا سطح كیفی فضاهای  و  بازارچه ها  كالبدی  بهبود ساختار   -3

كالبدی بازارهای محلی؛
4- ارتقا سطح ایمنی در كالبد بازارهای سنتی؛

به  بازارهای جدید  از سطوح  اقتصادی شهر  فعالیتهای  تزریق   -5
بازارهای سنتی و احیا معیارهای هویت ملی و بومی.

پی نوشت
دهخدا. لغت نامه؛ بار تولد اظهار داشته است كه كلمه بازار در زبان 
فارسي از زبانهاي ديگر گرفته شده و به معني »كار در نزديکي در« 

بوده است. وي در اين مورد توضيح بيشتري نداده است.
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 امین نیک پور
دانشجوی دكتری مديريت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی

مدیریت پیشگیری ازآلودگی های منابع آب

1- مقدمه
فرآيند توسعه كشورها از جمله ايران، مسائل گسترده آلودگی آب را 
ايجاد كرده است و اين آلودگی نه تنها ممکن است با تغييرات فيزيکی 
همراه باشد بلکه به دليل حل شدن فزآينده مواد سمی و نامطلوب در 
آب، آلودگی شيميايی نيز ممکن است ايجاد شود. آلودگی ها با ايجاد 
تغييرات مذكور كيفيت آب را تنزل می دهند و در مراحلی آب را برای 
زوال  آلودگی ها  از  برخی  می كنند.  استفاده  غيرقابل  مصارف  اغلب 
پذيرند و به آسانی تجزيه شده يا تقليل داده می شوند مانند: مواد زائد 
كشاورزی، ولی بعضی آالينده ها زوال ناپذيرند مانند جيوه، سرب و 

 .)1970:24,Berg( برخی از تركيبات پالستيك
شايان ذكر است كه مشکالت آلودگی آب كشوری نظير ايران همانند 
ساير كشورهای در حال توسعه، به واسطه رشد جمعيت روز به روز 
جامد  زائد  مواد  می طلبد.  را  بيشتری  توجه  لزوم  و  می يابد  افزايش 
آب های  آلودگی  اصلی  منشاء  كشاورزی  صنعتی،  شهری،  مايع  و 

سطحی و زيرزمينی كشور به حساب می آيند. 
تركيبات نيتريت و نيترات از جمله عوامل آالينده آب های سطحی و 

زيرزمينی محسوب می شوند كه در سال های اخير به لحاظ افزايش 
گسترش  و  صنعتی  شهری،  های  فاضالب  نتيجه  در  و  جمعيت 
سطحی  آب های  در  آنها  متوسط  ميزان  كشاورزی  فعاليت های 
انحالل  است.  افزايش  به  رو  زيرزمينی  آب های  خصوص  به  و 
رسوبات زباله های شهری، كودهای نيترات دار، فاضالب1 شهری و 
فعاليت های صنعتی از جمله منابع ورود نيترات به منابع آب سطحی و 

زيرزمينی هستند )نيترات خود عامل بيماری در نوزادان است(. 
ذكر اين نکته ضروری است كه مصرف بی رويه كودها و سموم در 
كشاورزی و صنعت كه موجب آلودگی2 آب های سطحی و زيرزمينی 
تا مشاهده  آلودگی  بين ظهور  زمانی  تاخير  با يك  معموال  می گردد 
آلودگی همراه است به طوری كه تاثير آالينده ها در كيفيت آب های 
سال  چندين  گذشتن  از  پس  كه  است  ممکن  زيرزمينی  و  سطحی 

 .)1970:24,Berg( ظاهر گردد
سياست های  اتخاذ  و  تصميم گيری  شرايط  اين  در  بنابراين  پس 
وضعيت  شناخت  و  حال  مديريتی  فعاليت های  آينده،  برای  مناسب 

آسيب پذيری منابع آب سطحی و زيرزمينی اهميت فراوانی دارد.
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• آب های سطحی
شامل رودخانه های بزرگ و كوچك و درياچه ها كه ممکن است به 
وسيله سد جمع آوری شوند كيفيت متفاوتی دارد و ممکن است رنگ، 

مزه و بوی نامطلوبی داشته باشند. 
صنايع،  شهرها،  فاضالب  با  آلودگی  معرض  در  سطحی  آب های 
سيالب های كشاورزی و پس مانده های حيوانات و گياهان قرار دارد 

)مهدوی،1376(. 

•آب های زیرزمینی3 
معرض  در  نيز  می باشند  چشمه ها  و  قنات ها،  چاه ها،  شامل  كه 
آلودگی قرار دارد ولی اغلب صاف و بی رنگ بوده و مقدار مواد آلی 
آب  كه  زيرا  است  سطحی  آب های  از  كمتر  آنها  ميکروارگانيسم 
بر  تا حدی تصفيه می شود.  از اليه های مختلف خاك  ضمن عبور 
عکس سختی آن شامل يون های كلسيم و منيزيم بيشتر خواهد شد 

)مهدوی،1376(. 

•موارد استفاده منابع آب 4 
شامل مصارف خانگی، مصارف كشاورزی و مصارف صنعتی می باشد 
و آب های سطحی عالوه بر مصارف ياد شده برای حمل و نقل و 

مسافر نيز استفاده می شود )مهدوی،1376(. 

•خواص آب 5
1- خواص فیزیکی6 : 

كه  حالی  در  نمی شود  آب  فيزيکی  خواص  به  چندانی  توجه  اغلب 
وزن  ويسکوزيته،  حرارت،  درجه  دارد.  آب  مصرف  در  مهمی  نقش 
مخصوص، رنگ و كدورت از خواص فيزيکی مهم آب می باشد كه 

در زير به اختصار توضيح داده می شوند. 
در حرارت های مختلف  الف( وزن مخصوص: وزن مخصوص آب 
درجه  دو  و  بيست  و  چهار  صفر،  در  مثال  می كند  تغيير  كم  خيلی 
سانتيگراد به ترتيب 0،1/999، 0/997 می باشد. ولی همين تغييرات 
كم باعث مطبق شدن آب در مناطق عميق زمين شده و مانع اختالط 
و  درياچه ها  در  وضعيت  اين  می شود.  مختلف  اليه های  در  آب 
نيامده  در  گردش  به  باد  توسط  آب  می گردد  باعث  عميق  آب های 
آب  كيفيت  و  اكسيژن محلول كم شده  در قسمت های عميق تر  و 

نزول پيدا كند. 
ب( رنگ: رنگ آب ممکن است به علت مواد معدنی و آلی محلول 
يا كلوئيدی باشد و بر مصارف آب اثر زيان آور داشته و از نظر زيبايی 
قابل قبول نيست. رنگ آب در بسياری از فرآيندهای صنعتی ايجاد 
مزاحمت می كند. فساد گياهان و نشت مواد آلی آنها به محيط اغلب 
علت  به  معموال  آب  رنگ  معدنی  اشکال  می باشد.  آب  رنگ  عامل 
آهن و منگنز می باشد و آب عاری از اكسيژن كه اغلب در آب های 
زيرزمينی ديده می شود باعث ايجاد يك محيط احياكننده می شود كه 
حالليت آهن و منگنز را خيلی افزايش می دهد. لذا بعد از انتقال آب 
به سطح زمين به وسيله آب، اكسيژن در آن حل شده و در نتيجه 
رسوب آهن و منگنز ايجاد شده، كه به ترتيب باعث به وجود آمدن 
آب قرمز و آب آبی می شود. در تصفيه آب الزم است مقدار آهن و 

منگنز به مقدار قابل قبولی كاهش يابد. 

مشخص  معلق  ذرات  وسيله اند.ازه  به  كدورت  معموال  كدورت:  ج( 
می شود كه در حد كلوئيد هستند و سرعت ته نشينی آنها در حد فوت 
در ساعت يا روز می باشد. بار الکتريکی سطح ذرات معلق رفتار آنها را 
كنترل می كند به طوری كه فرآيند چسبيدن آنها به همديگر كه باعث 
ته نشين سريع-تر آنها می شود را به تعويق می اندازد. كدورت آب 
برای بسياری از مصارف صنعتی نامناسب و از نظر زيبايی و سالمتی 
برای مصارف شهری غير مطلوب است. كدورت آب مانع اثر گندزداها 

بر باكتری های بيماريزا می شوند. 
د( بو و طعم: قاعدتا بايد بين بو و طعم آب رابطه نزديکی وجود داشته 
باشد در حالی كه عوامل غيرفراری مثل كلريد سديم با اينکه اثر روی 
بوی آب ندارد باعث تغيير زياد در طعم آب می شود. عوامل مختلفی 
نظير جلبك ها، تجزيه گياهان آبزی آب انتهای سيستم توزيع آب، 
ايجاد طعم و بوی آب موثرند  از كلرزنی آب و... در  تركيبات ناشی 

 .)Mortimer,1941(

2- خواص شیمیایی7 :
الف( PH: يون هيدروژن هميشه در آب وجود دارد و چنانچه مقدار ان 
از حد معينی باالتر برود بر كيفيت آب موثر خواهد بود. PH از صفر 
تا 14 قابل تغيير است و انسان آب های دارای PH بسيار متفاوتی را 
می تواند بنوشد ولی PH پائين باعث خوردگی می شود و PH قليايی 
 PH باعث رسوب مقداری از مواد معدنی می شود. در تصفيه خانه ها

را در حد خنثی در نظر می گيرند. 
ب( سختی: سختی آب نتيجه وجود امالحی مانند كاتيون های منيزيم، 
كلسيم، آهن و... می باشد. كه با آنيون هايی مثل بيکربنات، كربنات، 
سولفات، نيترات و... تركيب شده اند. و به صورت محلول در آب وجود 
دارد. سختی كل شامل سختی موقت يا سختی كربناته و سختی دائم 
يا سختی غيركربناته می باشد. سختی موقت در اثر جوشاندن آب ته 
دائم  را تشکيل می دهد. سختی  نشين می شود و جرم داخل ظرف 
با  كه  می باشد  كلسيم  و  منيزيم  سولفات  و  كلرورها  وجود  علت  به 

 .)Mortimer,1941( جوشاندن ته نشين نمی شوند
3- خواص بیولوژیکی8 :

موجودات آبزی بر كيفيت آب اثر قابل مالحظه ای دارند و باعث بو 
ايجاد  يا  و  گرفتی صافی های شنی  باعث  حتی  و  آب شده  و طعم 
توده های لزج روی دستگاه ها، تانکه و ديواره مخازن می شوند. همين 
امر گاهی باعث بيماری می گردد. از گروهی از ميکروب ها به نام گروه 
كلی فرم به عنوان نشانه آلودگی بيولوژيکی استفاه می شود و چنانچه 
در آب وجود داشته باشد. نشانه وجود ميکروب های بيماری زا در آب 

 .)Albone,1970:44( باشد

4- خواص رادیولوژیکی9 : 
بعضی از مواد راديواكتيو با توجه به محلی كه آب از آن عبور می كند 
به طور طبيعی در آب وارد می شوند. ولی كال در آب های سطحی 
اتمی  انفجارات  از  ناشی  راديواكتيو  جوی  نزوالت  ولی  ندارد  وجود 
Al� باشد  اكتيو  راديو  مصنوعی  آلودگی  منبع  مهم ترين  )اايد 

 .)bone,1970:44
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•آلودگی آب10 
آلودگی آب، عبارت است از افزايش مقدار هر معرف، اعم از شيميايی 
فيزيکی يا بيولوژيکی كه موجب تغيير خواص و نقش اساسی آن در 
مصارف ويژه شود. و يا به عبارت ديگر تغيير مواد محلول يا معلق يا 
تغيير در درجه حرارت و ديگر خواص فيزيکی و شيميايی آب در حدی 
كه آن را برای مصرفی كه برای آن مقرر است مفيد يا غيرمفيد سازد 

)ماهانی و همکاران،1364(. 

•عوامل آلودگی آب11 
متحده  اياالت  سنای  كميته های  از  يکی  ميالدی   1960 سال  در 
آمريکا عوامل آلودگی آب ها را مورد مطالعه قرار داد و آن را در هشت 

گروه استاندارد طبقه بندی نمود كه به ترتيب عبارتند از:
1- ضایعات تقاضاكننده اكسیژن؛ 

2- عوامل چرک زا؛ 
3- مواد غذایی گیاهی؛ 
4- مواد شیمیایی آلی؛ 

5- عناصر و تركیبات معدنی؛ 
6- رسوبات؛ 

7- مواد رادیو اكتیو؛ 
8- حرارت؛ 

ضايعات تقاضا كننده اكسيژن مواد آلی هستند كه به وسيله باكتری ها 
اكسيده شده و مبدل به دی اكسيد كربن و آب گرديده اند.. اين مواد 
كشنده زندگی هستند زيرا شکستن آنها باعث از بين رفتن اكسيژن و 

توليد كننده بوهای نامطلوبی در آب شيرين می باشند. 
از  تعدادی  زنده  در يك جامعه  نظر داشت كه  در  اصوال می بايست 
با خود  و  وارد گرديده  به آب  اجسادشان  موجودات می ميرند سپس 

عوامل چرك زا را نيز وارد می سازند. 
و  راه ها  به  را  توليدی  ضايعات  مقدار  نيز  بيمارستان ها  عالوه  به 
عوامل  مقدار  گيری  اندازه  برای  می سازند.  وارد  آبی  های  سيستم 
چرك زا در سيستم های آب نمونه برداری های زياد و دقيق به همراه 
تجزيه و تحليل های مربوطه الزم می باشد. بدين دليل معموال در 
اين گونه موارد از متد پی. ان12 استفاده می گردد. در اين متد، تعداد 
باكتری های جهاز هاضمه كه در واحد آب مصرفی وارد شده، شمرده 
می شود. هر چند اين ارگانيزم ها پاتوژنتيك نيستند، غلظت آنان نشان 
آب  نمونه  در  ممکنه  پاتوژنتيك  آلودگی های  از  بسيار خوبی  دهنده 

 .)Mortimer,1941( مورد آزمايش می باشد
مواد مغذی گياهان وارد سيستم های آب شيرين شده و باعث تسريع 
سيستم ها  گونه  اين  آب(  به  آلی  مواد  شدن  )اضافه  اوتروفيکيشن 
می شود. اين گونه مواد معموال در آب های زيرزمينی جمع می گردند. 
ضمن اينکه آب های زيرزمينی به راه خود ادامه داده و به آب های 

سطحی ملحق می شود. 
مواد شيميايی آلی مواد هستند كه در ساختمان شيميايی آنان يك يا 
دو اتم كربن وجود دارد. مواد آلی كه به آب ها وارد می شوند از گونه 
پاك كننده ها و هيدروكربن ها هستند. سموم گياهی  سموم گياهی، 
دسته ای از مواد معدنی هستند كه كشنده آفت های گياهی، جلبکی 

 .)Commer,1968:60( و جوندگان می باشند
پاك كننده های به كار رونده در شست و شوی لباس ها، ضايعات13 
می باشد.  الی  مواد  آنها  دهنده  تشکيل  مواد  كه  دارند  معمولی 
پاك كننده ها دارای دو جزء اصلی هستند جزء اول عامل صابونی و 
جزء دوم جمع كننده ها می باشند. مواد صابونی سطح قوام آب شست 
و شو را كمتر كرده، تغليظ نموده و مواد ديگر را به خود جذب كرده 
و در نتيجه جای چرك و كثافت را می گيرد. پس از جايگزين شدن 
البسه  از  اثر شست و شوی دوباره  به جای چرك، ماده صابونی در 
پيدا  را كه در آب سخت  جدا می گردد. جمع كننده ها عناصر ديگر 
می شوند جدا كرده و بدين ترتيب از مزاحمت آنها در برابر صابون ها 

 .)1970,Berg( ممانعت می نمايد
مواد صابونی چون توسط باكتری ها شکسته نشده اند. و برای اين كار 
مدت زمان زيادی الزم دارند ايجاد اشکال می نمايند و تقريبا خطر 
جدی محسوب می گردند. اين مواد در غلظت های كم نيز می توانند 

 .)1970,Berg( مشکالت زيادی به وجود آورند
تقريبا اكثر پاك كننده هايی كه در اوايل دهه 1970 شناخته شده اند. 
حدود 40 درصد تری پلی فسفات سديم را به عنوان جمع كننده دارا 
هستند. بر اساس محاسبات انجام شده مقدار فوق در برگيرنده نصف 
فسفات های فاضالب ها می باشند. به عالوه تغليظ زياد از حد فسفر 
به حساب  نيز  اوتروفيکيشن سيستم های آب شيرين14  اصلی  منبع 

 .)1970,Berg( می آيند
زياد  ازت  حضور  بدون  آب ها  در  فسفر  مقدار  چون  ديگر  طرف  از 
به  آب ها  اين  ورود  هنگام  به  ازت-فسفر  توازن  عدم  می باشند 

سيستم های آب شيرين مشاهده می شود. 
از طريق راه های  هيدروكربن ها به صورت گازوئيل و روغن موتور 
سطحی  آب های  وارد  بارندگی  از  پس  پاركينگ ها  و  نقل  و  حمل 
می شوند يا از طريق چاه های فاضالب به سوی اليه های آبدار وارد 
وارد  سطحی  جريانات  به  مستقيما  چاه ها  اين  از  بعضی  می شوند. 
آبی  سيستم  وارد  را  هيدروكربن ها  مستقيما  نتيجه  در  و  می گردند 

 .)1970,Berg( می سازند
عالوه بر عناصر گفته شده تعداد ديگری از مواد معدنی از طريق جنبی 
و توسط ضايعات كارخانجات و فاضالب های شهری به سيستم های 
آبی می ريزند. اين گونه مواد آب ها را عاری از مصرف كرده و ديگر 

نمی توان از آن در صنعت و يا آشاميدن استفاده نمود. 
حمل  و  شسته  زمين ها  آبياری  و  سيالب ها  باران  اثر  در  رسوبات 
می گردند. منشا اصلی آنان از مازاد مواد جنگلی، چراگاه های چريده 
كاوی  معدن  عمليات  و  سازی  جاده  پروژه های  حد،  از  بيش  شده 
حال  به  تا  كه  می دهد  نشان  گيری ها  اندازه  و  محاسبات  می باشد. 
از نواحی كشاورزی شسته شده و به  4 ميليارد متر مکعب رسوبات 
 US Department(آب های اياالت متحده آمريکا وارد گرديده است

 .)of Interior,1999

آلوده ساز، مواد راديواكتيو و حرارت است. مواد  دو گونه ديگر مواد 
راديواكتيو در غلظت های بسيار كم نيز كشنده بوده و در كم ترين 

زمان باالترين مقدار آلودگی را ايجاد می نمايد. 
گرم شدن آب نيز باعث از بين رفتن يا بهم خوردن تعادل سيستم های 
آبی خواهد شد. همچنين مقدار زيادی از محيط های زيست آبی را 
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افزايش  بشدت  شدن  رسوب  نسبت  نتيجه  در  و  پاشيده  هم  از  نيز 
باعث  و  نموده  تسريع  نيز  را  تبخير  حرارت  درجه  افزايش  می يابد. 

 )Dawes, 1968:64(.افزاش فزآينده شوری آب ها می گردد
•منابع آلودگی آب15 

1- آلودگی ناشی از مصارف محلی؛ 
2- آلودگی ناشی از مصارف صنعتی؛ 

3- آلودگی ناشی از مصارف كشاورزی؛ 
4- آلودگی ناشی از ضایعات جامد؛

5- آلودگی ناشی از حرارت؛ 
6- آلودگی ناشی از ضایعات نفتی؛ 

7- آلودگی ناشی از ضایعات رادیواكتیو؛ 
ضايعات محلی اغلب در نتيجه مصارف خانگی و مصارف كشاورزی و 
تا حدی صنعتی می باشد. به طور كلی ضايعات محلی رقيق شده و به 
ندرت غلظت آن از 1 درصد كل توده تجاوز می نمايد. اين ماده تقريبا 
پاشيده  هم  از  باكتری ها  عمليات  توسط  و  بوده  آلی  كامل  طور  به 
می شود  مبدل  آب  و  اكسيدكربن  دی  فسفات،  نيترات،  به  و  گشته 

.)Dawes,1968:84(
چون اين سيستم با اعمال گفته شده محتاج اكسيژن است در نتيجه 
خاطر  به  می يابد.  افزايش  سيستم ها  گونه  اين  در  اكسيژن  مصرف 
آزمايش  اين  در  استفاده می شود.  بی.ا.دی16  معرف  از  اين خصيصه 
روزه اند.  5 تناوب  يك  در  شدن  متالشی  نياز  مورد  اكسيژن  مقدار 

زياد  مقدار  به  را  آلی  مواد  كه  های  سيستم  در  می شود.  گيری  ازه 
از  زيادی  مقدار  باكتری  طريق  از  شدن  متالشی  می دارند  دريافت 
اكسيژن محلول را مصرف كرده و سطح اكسيژن محلول به سرعت 
كاهش می يابد. اين گونه سيستم ها دارای بی.ا.دی بااليی می باشند. 
در زمانی كه مقدار آلودگی كم است مقدار مصرف اكسيژن كمتر از 
قبل بوده و در نتيجه بی.ا.دی كمتری خواهد داشت با اينکه حدود 
70 درصد از جمعيت اياالت متحده آمريکا در مکان هايی كه سيستم 

جنبی  طريق  از  هم  باز  ولی  می كنند  زندگی  دارد  فاضالب  تصفيه 
آلودگی های محيط زيست17به آب های سطحی وارد و ايجاد آلودگی 
می نمايد. از طرف ديگر سيستم های تصفيه آن طور الزم است به 
را  آلودگی ها  از  زيادی  مقادير  هم  باز  و  نمی نمايند  عمل  امر  اين 
به جريان های سطحی روانه می سازند. ضايعات گفته شده به يك 
سيستم تصفيه اوليه وارد گشته و پس از تصفيه جزئی روانه آب های 
نيترات و فسفات زياد  با اين عمل غلظت  روان می گردد. در ضمن 
شده و مقدار اكسيژن محلول كاهش می يابد. 30 درصد باقی مردم 
آمريکا در مناطقی زندگی می كنند كه از سيستم فاضالب بهره مند 
نبوده و يا ضايعات خود را در مخازن زيرزمينی جمع آوری و سپس 
اقدام به دور ريختن می نمايند كه خود اشکاالت شديدی در محيط 
آبی ايجاد می نمايد. ضايعات صنعتی چون در يك محدوده جغرافيايی 
كوچك ايجاد می شوند از نقطه نظر تصفيه به مراتب ساده تر مورد 
جمع آوری و تصفيه واقع می شوند. البته بخش كوچکی از 300 هزار 
به  كافی  تصفيه  بدون  را  خود  ضايعات  آمريکا  در  صنعتی  كارخانه 
محيط آبی وارد می نمايند و آلودگی های شديدی را باعث می شوند. 

به خاطر تنوع بيش از حد انواع صنايع در مناطق جغرافيايی تاكنون 
هيچ گونه اقدامی در جهت هماهنگی صنايع و آلودگی با يکديگر به 
اكتفا  آلودگی  منابع  نمودن  مشخص  به  تنها  و  است  نرسيده  انجام 

 )Harmeson, 1970:124-128(. شده است
اصوال ضايعات صنعتی از شست و شوی الياف شروع و به پسماندهای 
ضايعات  گونه  اين  معموال  می گردد.  منتهی  شيميايی  كارخانجات 
منشاء آلی داشته، به شدت قليايی بوده و بی.ا.دی بااليی دارا هستند. 
تهيه مواد غذايی از گوشت، لبنيات و نيشکر به همراه عمليات پختن، 
تقطير و كنسرو كردن، مقدار بسيار زيادی مواد جانبی آلی به وجود 
می آورد كه به عنوان ضايعات درو ريخته می شود، پس از دور ريختن 
بی.ا.دی افزايش يافته و در نتيجه اكسيژن كاهش می يابد كه نشانگر 

  )Berg, 1970(.عمليات تجزيه باكتری می باشد
در عمليات توليد كاغذ، موادی در ضايعات وجود دارد كه خودخورنده به 
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حساب می آيند. مواد ذكر شده به همراه تکه های چرب، پنتاكلروفنل، 
پنتاكلروفنات سديم، متيل مركاپتان وارد آب شده و سم مهلکی برای 

ماهيان ايجاد می نمايد. 
از اين ها گذشته چون رنگ محلول گفته شده قهوه ای است، ضمن 
تداوم  و  نور  نفوذ  مانع  نتيجه  در  و  ساخته  كدر  را  آن  آب  به  ورود 
فتوسنتز می گردد. همچنين بی.ا.دی نيز زياد شده و مقدار اكسيژن 

محلول نيز كاهش می يابد. 
كارخانجات متالوژی مقادير بسيار زيادی مواد بی استفاده را به آب های 
جاری اطراف خود وارد می سازند. مقدار و غلظت ضايعات مستقيما 
وابسته به محصولی است كه در اين گونه كارخانجات توليد می گردد. 
مثال كارخانجات ذوب آهن از آب برای ساختن ذغال كك استفاده 
كرده، آن را در تکه تکه كردن فوالد به كار برده و به عنوان پاك كننده 
 )Berg, 1970(. گازها از كوره های مذاب مورد استفاده قرار می دهند
اين آب ها حالتی بسيار اسيدی داشته و مواد سمی فراوانی مانند فنل، 
نموده اند..  محلول  خود  در  ريز  بسيار  جامدات  و  سرباره،  سيانوژن، 
ساير اين گونه صنايع مقاديری از توليدات فلزی خود را، در آب مورد 
دارند  وجود  آب ها  اين  در  كه  فلزاتی  می نمايند.  وارد  خود  استفاده 

عبارتند از كرم، جيوه، نيکل، مس و كادميم. 
مزارع متعددی كه در طول رودخانه ها قرار دارند يکی از منابع اصلی 
آلودگی آب به شمار می آيند. تا حدود دهه 1950 ضايعات حيوانی به 
علت استفاده به عنوان كود در زمين های كشاورزی، عامل مهمی 
اثر رشد سريع كشاورزی تجارت  به حساب نمی آمدند. همچنين در 
توليد گوشت زنده و حمل آنان به مناطق پرجمعيت نيز افزايش چشم 
زيادی حيوان  تعداد بسيار  از مدتی  نتيجه پس  داد. در  گيری نشان 
در محيط كوچکی جمع گرديدند و به خاطر عدم وسايل كافی جهت 
تبديل ضايعات اين چنينی رشد يافته و در محيط محدودی فزونی 

 .)Edmiston,1966:86( يافتند
در اثر تداوم اين عمل به ناچار صاحبان مزارع مجبور شدند ضايعات 
جمع گشته را به هنگام جاری شدن آب باران به جريان های سطحی 
بسپارند و بدين وسيله به مناطق مختلف سرايت يافتند. از طرف ديگر 
وفور مواد غذايی، توازن مقدار فسفر و ازت را به هم زده و بر مقدار 
رشد گياهی تاثير می گذارد. وقتی گياهان می ميرند در كف آبراهه ها 
قرار گرفته و شروع به تجزيه كرده و بی.ا.دی محيط مزبور را باال 

می برند. 
فرسایش خاک چهار مسئله پیش می آورد: 

1- پر شدن جوی ها و آبراهه ها از رسوبات 
2- كاهش مواد غذايی خاك 

3- انتقال ذرات گياه كش موجود بر روی خاك های سطحی 
4- كاهش شفافيت آب و كاهش نسبت فتوسنتز 

دستگاه  روی  بر  شيرين  آب های  به  شده  حمل  رسوبات  عالوه  به 
تنفسی ماهی ها اثر گذاشته و باعث خفگی آنان می شوند. 

در سال های اخير مقدار بسيار زيادی مواد علف كش از طريق آب 
باران به منابع آبی وارد گرديده اند.. تعداد زيادی از اين مواد نه تنها 
می شوند  حل  آب  در  نيز  حدودی  تا  بلکه  نمی شکنند  سريع   خيلی 

 .)Us Department of Interior,1999(
عمليات كشاورزی نيز باعث انتقال مقدار زيادی مواد مغذی و علف 
كش به سيستم های آبی می گردد. به طور كلی ضايعات جامد را 

می توان به چهار گروه طبقه بندی نمود:
مصرفی،  غذايی،  مواد  مانده  پس  برگيرنده  در  كه  آشغال ها   -1
كارخانه های كنسروسازی كه در فاضالب ها قابل حل شدن نيستند، 

می باشد. 
اشتعال  قابل  مواد  اين  پالستيکی،  و  تجزيه  غيرقابل  ضايعات   -2
برگيرنده  در  اشتعال  قابل  دسته  می باشند.  اشتعال  غيرقابل  يا 
ضايعات باغبانی، پارچه ای و كاغذی است و دسته غيرقابل اشتعال، 

باقيمانده های آهنگری و فلزات، شيشه و مواد شيميايی می باشند. 
3- لجن های فاضالب كه از عمليات ته نشينی به دست آمده و در 

متدهای تصفيه اوليه، ثانويه و غيرقابل رويت هستند. 
مانند ضايعاتی شبيه مواد شيميايی، رنگ ها، مواد  4- مواد متفرقه 

قابل انفجار، ضايعات معدوم و غيره.
بوده  زيادی  مشکالت  آورنده  وجود  به  جامد  ضايعات  كردن  معدوم 
غيرقابل مصرف  ماده  نوع  به  و هم  معدوم سازی  به روش  كه هم 
مرتبط است. اكثر اين چهار گونه تشريح شده به يکی از سه طريق 

زير معدوم می گردند. 
1- سوزاندن با سوخت و هوای زياد 

2- به عنوان پركننده ناهمواری های سطح زمين 
3- ريختن به داخل آب های جاری، درياها و اقيانوس ها 

مورد اول آلوده كننده هوا و موارد دوم و سوم آلوده كننده آب می باشند. 
كارخانه های  زيرا  است،  مهم  عوامل  از  يکی  نيز  حرارتی  آلودگی 
توليد انرژی الکتريکی از آب به عنوان سرد كننده استفاده می نماند. 
آب گرم شده به سيستم های آبی وارد و باعث گرم شدن آب های 
مسيرش می شود. زمانی اين نوع آلودگی اثرات سويی نشان می دهد 
كه آب گرم شده به آب های ی كه مورد تصفيه دقيق قرار نگرفته اند. 

 .)Commer,1968:10( وارد شود

• مدیریت آلودگی های منابع آب )درآمریکا(
 در اياالت متحده آمريکا جنبش وسيعي جهت مبارزه با آلودگي آب 
در سال 1972 با تصويب اليحه ))آب پاك(( توسط كنگره آغاز گشت. 
تخليه  راه هاي  تمامي  بايد  بود كه  اين طرز فکر  آغازگر  قانون  اين 
آلودگي به درون منابع آبی چون رودها، درياچه ها، تاالب ها،  منابع 
درياها و... مسدود گردد. اين قانون از كساني كه اقدام به آلوده كردن 
كار خود كسب  مسئول جهت  مقامات  از  تا  مي نمودند خواست  آب 
مجوز نموده و در طول زمان متعهد به كاهش مقدار آلودگي ها گردند. 
همچنين با اهداي بودجه هاي قابل توجهي به ايالت ها اجازه داده شد 
تا اقدام به كشت گياهان كاهنده آلودگي آب هاي آلوده به خصوص 

فاضالب نمايند. 
منابع  بيشتر   1972 سال  در  پاك«  »آب  قانون  تصويب  زمان  از 
نقطه اي آلودگي آب در اياالت متحده يا برچيده شده و يا اقدامات 
تصفيه كننده الزم روي آنها صورت گرفته است. گياهان تصفيه كننده 
آب در برخي مناطق، آب را آن چنان تميز مي كنند كه مي تواند مجدداً 
مورد استفاده قرار گيرد. صنايع نيز در حال تغيير سيستم هاي تخليه 
فاضالب خود به طريقي هستند كه عالوه بر توليد كمتر فاضالب، 
مقادير توليد شده نيز آلودگي كمتري ايجاد نمايند. در نتيجه اكنون 
آب هاي سطحي بسيار تميزتر از سال هاي قبل از 1972 مي باشند. 
در 1990 يك بررسي جامع نشان داد كه سه چهارم آب هاي سطحي 
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برخوردار  الزم  تميزي  از  ماهيگيري  و  كردن  شنا  كشور جهت  اين 
هستند. تميز كردن درصد باقيمانده آب ها نيز احتياج به تالش بيشتر 
جهت حل مشکالت پيچيده ناشي از منابع غيرنقطه اي آلودگي دارد. 
منابع  شناسايي  از  پس  تا  خواست  اياالت  تمامي  از  آمريکا  كنگره 
غيرنقطه اي آالينده آب اقدام به حذف آنها نمايند. از آنجا كه رفع 
آلودگي هاي غيرنقطه اي بسيار دشوار مي نمايد  از  ناشي  معضالت 

بهترين راه حل براي آن جلوگيري از پديد آمدنش به نظر مي رسد. 
در مناطق شهري وجود تابلوهاي آگاهي دهنده باعث تشويق مردم 
هاي  بخاري  يا  خودرو  كهنه  روغن  چون  زباله هايي  نريختن  به 
قديمي و... به درون آب مي گردد. افراد خانه دار نيز تشويق به اين 
كار مي شوند كه در استفاده از آفت كش هاي باغچه ها محتاط تر 
بوده طوري كه رواناب آلوده كمتري ايجاد كرده و موجب انباشتگي 
نگردند. در كارگاه هاي ساختماني هم از پيمانکاران خواسته شده تا با 
اقدامات مختلفي چون كارگذاري ها و دام هاي رسوب گير و كاشتن 

چمن از فرسايش خاك جلوگيري نمايند.
در مناطق حومه شهرها و در روستاها تالش بر اين است تا اثرات سوء 
ناشي از فعاليت هاي مختلف كشاورزي چون حشره كش ها، پساب ها، 
فرسايش و كودها نيز كاهش يابد. در اين راستا زارعين و باغ داران 
تشويق شدند تا درختان و گياهان كناره نهرها را قطع نکرده و دست 
نخورده باقي گذارند تا با اين كار از فرسايش خاك جلوگيري گردد. 
مناطق دامنه اي نيز هم اكنون به جاي جهت سرازيري در راستاي 
خطوط كانتور شخم  زده مي شوند تا عالوه بر جلوگيري از فرسايش 
باعث ايجاد آبراهه هايي نيز بگردند. گاوها نيز از آبراهه ها دور نگه 
داشته شده و در اصطبل هاي خود نگهداري مي شوند تا بتوان دفعيات 
آنها را به طريق مناسب جمع و زائل نمود. دولت هاي جهان با روند 
فزآينده اي تاالب هاي خويش را بيش از پيش حفاظت مي كنند. چرا 
كه اين مناطق تله هاي خوبی براي آب هاي آلوده18 بوده، گياهان آن 
مواد غذايي زائد را جذب كرده و بسياري آالينده ها در آن ته نشين 
مي گردند. در بسياري از مناطق نيز تاالب هاي از دست رفته در حال 
 احيا هستند. اما عليرغم همه اين جنبش ها هنوز راه زيادي در پيش است

 .)Center For the Biology of Natural Systems,1996(
در كشور آمريکا سازمان حفاظت محيط زيست )EPA( مسئول اصلي 
استانداردها،  تعيين  با   EPA انساني مي باشد.  آلودگي هاي  با  مبارزه 
راه هاي پيش گيري و پي گيري، كشت گياهان تصفيه كننده و حتي 
گام  زيست  محيط  هاي  آلودگي  كاهش  جهت  در  قهري  اقدامات 
پاك19  آشاميدني  آب  قانون  به  اتکا  با   EPA همچنين  مي دارد.  بر 
 1986 سال هاي  در  شده  اصالح  و   1974 سال  مصوب   )SDWA(
آشاميدني  آب هاي  جهت  استانداردهايي  تعيين  به  اقدام   1996 و 

بايد  معيارها،  اين  طبق  است.  نموده  سطحي  منابع  از  شده  گرفته 
كريپتاسپانديوم20  باكتري  از  تا سال 2000  آشاميدني  آب هاي  كليه 
فارغ باشند. اين قانون همچنين از اياالت مي خواهد كه نقشه منابع 
تهيه آب هاي آشاميدني خود را ترسيم نموده و منشاء هاي آالينده 
 SDWA اين آب ها نيز شناسايي گردند. در حالي كه در پرتو قانون
آب آشاميدني آمريکا يکي از سالم ترين ها در دنيا محسوب مي شود 
دست   EPA استاندارد  به  كشور  اين  آب  منابع  از  بسياري  هنوز  اما 

نيافته اند. 
اما  دارد.  مختلف  در كشورهاي  نيز  زيادي  همتاهاي   EPA سازمان 
مسئوليت آنها كمي با هم متفاوت است. براي مثال در فرانسه امور 
آلودگي آب بيشتر بر عهده دولت فدرال گذاشته شده است در حالي 
آب خود  پاكي  تامين  ايالت مسئول  هر  كانادا  در كشوري چون  كه 

مي باشد. 
•چشم انداز آلودگی آب 

- ذخاير آب های ما در آينده چگونه خواهد بود؟ 
- آب آلوده شده برای %75 مردم جهان در كشورهای رو به توسعه 

مسئله بسيار جدی تری است؟
در  شده است.  آلوده  آب های  از  ناشی  جهان  بيماری های   80%  -

مقابل درصد باالی بيماری چه كنترل هايی انجام شده است؟ 
- آيا تالشی كه برای بهبود كيفيت آب21 انجام شده كافی می باشد؟ 
تکنولوژی روز چگونه  پيشرفت و  اين روند  با  آينده ذخاير آب ها   -

خواهد بود؟ 
•نتیجه گیری

به  مربوط  مسائل  كه  است  حدی  به  جهان  در  آب  اهميت  امروزه 
دومين  از مشکل جمعيت  ملل پس  ديدگاه سازمان  از  آب  مديريت 
از  از آلودگی آن  مسئله اصلی جهان شناخته می شود. لذا جلوگيری 
آبی  منابع  ما  كشور  در  آنکه  حال  است.  برخوردار  به سزايی  اهميت 
مسائل  سالم  آب  كمبود  مشکل  و  است  بحرانی  مرحله  در  شديدا 
و  باال  رده  مديران  و  ريزی  برنامه  مسئولين  برای  را  عديده ای 

كارشناسان به وجود آورده است.
در حالی كه روز به روز، نياز به آب سالم افزاش می يابد ما به تدريج 
آلودگی  منابع  هستيم.  زيرزمينی  و  سطحی  آب  منابع  آلوده  شاهد 
اكسيژن،  تقاضاكننده  ضايعات  شامل  زيرزمينی  و  سطحی  آب های 
و  عناصر  آلی،  شيميايی  مواد  گياهی،  غذايی  مواد  زا،  چرك  عوامل 
عوامل  می باشد.  حرارت  راديواكتيو،  مواد  رسوبات،  معدنی،  تركيبات 
آلودگی آب های سطحی شامل آلودگی ناشی از فاضالب ها شهری، 
آلودگی ناشی از فاضالب های صنايع، آلودگی ناشی از فاضالب های 
كشاورزی، آلودگی ناشی از ضايعات جامد، آلودگی ناشی از حرارت، 
آب های  می باشد.  اكتيو  راديو  و  نفتی  ضايعات  از  ناشی  آلودگی 
آسانی  به  آالينده ها  تاثير  تحت  طرف  يك  از  زيرزمينی  و  سطحی 
آلوده می شود و تصفيه آن مستلزم صرف هزينه زياد است. متاسفانه 
از طرف ديگر آلوده شدن آب و افزايش بی رويه جمعيت، منابع آب 
را  است  و محدود  ثابت  تقريبا  آن  توليد  كه  را  زيرزمينی  و  سطحی 
تهديد می كنند. لذا بايستی منابع آب سطحی و زيرزمينی به گونه ای 
مديريت شوند، كه ما كمتر شاهد آلوده شدن آنها باشيم. اين مسئله 
مديران  تصميم گيرندگان،  مسئوالن،  تالش  و  تعهد  آنکه  بر  عالوه 
ارشد، مراجع زيرربط را می طلبد، نيازمند مشاركت مردم است كه در 
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اين رابطه بايد آگاهی عمومی صورت گيرد. مشاركت مردم می تواند 
ارسال  آب،  منابع  آلودگی  از  جلوگيری  نامه  آيين  رعايت  طريق  از 
نامه به مسئولين، تظاهرات، اعتراض عمومی از طريق جرآيد، راديو، 
تلويزيون و... باشد. و اين فعاليت ها بايد به طريقی طراحی شود كه 

در سياست گذاری عمومی موثر باشد.
پیشنهادهای كاربردی تحقیق جهت كاهش آلودگی های 

منابع آب:
- كاهش آالينده های شيميايی در محيط های كشاورزی از طريق به 

كارگيری فن آوری های جديد از قبيل عمليات زراعی و بيولوژيکی؛
- الزام مجمتع های كشت و صنعت به كاهش آالينده ها در پساب های 

كشاورزی؛ 
متناسب  و  روستايی  و  شهری  فاضالب  شبکه  پوشش  گسترش   -
نمودن ايجاد تاسيسات تصفيه فاضالب جهت استفاده از پساب تصفيه 

شده؛
- تعيين بستر و حريم، آزادسازی و حفاظت رودخانه ها و سواحل و 

مسيل های كشور؛
- ظرفيت سازی و تربيت نيروی انسانی متخصص؛ 

- دست يابی به روش ها و فن آوری نوين جهانی و همگام سازی با 
روند سريع پيشرفت های جهانی؛

- گسترش آگاهی عمومی و توسعه فن آوری عمومی و تحقيقات با 
ويژگی های كاربردی بوم سازگار؛ 

- اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي آب را فراهم نمايد ممنوع 
شود؛

سيستم  داراي  كه  صنعتي  مجتمع هاي  و  شهرك ها  مورد  در   -
فاضالب عمومي هستند از فاضالب عمومی شهرك ها و مجتمع هاي 
رفع  براي  الزم  اقدامات  و  شده  نمونه برداري  غيرصنعتي  و  صنعتي 

آلودگي به عمل آيد؛
كه  اضطراري  مواقع  در  تا  نمايند  اتخاذ  تدابيري  بايد  مسؤوالن   -
مستقيم  تخليه  از  مي شود  متوقف  علتي  هر  به  فاضالب ها  تصفيه 

فاضالب به آب هاي  پذيرنده خودداري شود؛
- بايد به منظور پيشگيري از آلودگي آب و تشويق كليه مسؤوالن 
منابع آلوده كننده به رفع آلودگي و ايجاد انگيزه براي يافتن وسايل و 
روش هاي مناسب  و تحقيق در اين زمينه تدابير الزم را اتخاذ و به 

مورد اجرا گذاشته شود؛
- الزام سازمان ها به رعايت آيين نامه جلوگيری از منابع آلودگی آب؛

- توسعه سيستم های تصفيه فاضالب ها؛

پانوشت:
1� Wastewater

2 � Contamination

3� Ground Water 

4� Water Resources 

5� Water Properties  

6� Physical Properties 

7� Chemical Properties 

8� Biologycal Properties  

9� Radiological Properties 

10� Water Contamination 

11� Water Contamination Factors 

12 � Most Probable Number

13� Wastes

14� Water Systems 

15� Water Contamination Resources� 

16� Biological Oxygen Demand 

17� Environment Contaminations 

18� Contaminant Water

19� Safe Drinking Water Act� 

20� Cryptospondium� 

21 � Water Quality Improvement 
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گفت و گو

راسته  و  بازارهاي  شهرها،  توسعه ي  با  امروزه   :
بازارها چه نقشي را در اقتصاد شهر بازي مي كنند؟ آیا روند 

كار آنان دنباله ي همان بازارهاي قدیم ایران است؟
شهر  كه  می دهد  نشان  شهر  تکامل  و  تکوين  نظريه های  به  نگاهی 
با بازار ارتباط تنگاتنگی دارد و در بسياری از مباحث، شهر به مفهوم 
واقعی يك ماهيت اقتصادی و يا بازار آمده است. در واقع شهر از سويی 
از  ناشی  اقتصادی و صرفه های  از صرفه های  ناشی  ماهيت تجمع  با 
مقياس گره خورده و از سوی ديگر، بر يك اصل اقتصادی يعنی كسب 
مازاد اقتصادی توليد و يا مازاد اجتماعی متکی است كه از توليد بيشتر 
به  ناشی می شود.  بازرگانی  از  است كه  افزوده ای  ارزش  يا  و  بهتر  و 
زبان ساده اجتماعات اوليه و روستايی پس از آنکه توانستند در نتيجه 
ي توليد يا تجارت، مازادی برمصرف خود ايجاد كنند، مکان ماهيتی 
فراتر از روستا يافت و شهر به مفهوم اقتصادی و اجتماعی آن شکل 
و  مبادله  برای  توليد در مکانهای خاصی  مازاد  از سوی ديگر  گرفت. 
پس از رواج پول برای خريد و فروش ارائه می شد، در نتيجه بسياری 
از شهرهای باستانی بازار شهرهايی بودند كه غالبا بر راههای تجاری 
يا محل برخورد اين راهها شکل گرفتند. نبايد فراموش كرد كه مازاد 
توليد پيش شرط ارتقای آگاهانه و دانش فنی و سازمانيابی اجتماعی 
بود كه خود شکل گيری تقسيم كار و حرفه های شهری و نيز بازار را 
در پی داشت. بنابراين در موارد زيادی شهر خود همان بازار بود، شهر 
مکان تجارت،توليد و مبادله بود و همواره بازار با شهر معادل بود. بازار 
همان مکانی بود كه كاال جهت خريد و فروش ارائه می شد و هرچه بر 

جمعيت مکان و يا رفت و آمد در مکان افزوده می شد اهميت و جايگاه آن 
ارتقا مي يافت و از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و كالبدی شکل پيچيده تری 
گرفته به تدريج به مکانی دائمی تبديل می شد. نبايد نقش حمل و نقل 
تعيين  عامل  امروز هم  كه  گرفت، چيزی  ناديده  بازار  در شکل گيری  را 
كننده ای است. به قول مامفرد حمل و نقل باعث شد تا در بازار مازادها 

مبادله شود و دسترسی و مبادله مازاد ممکن شود.
بازار در بسياری از شهرهای اوليه باستانی با نهاد مذهب و قدرت در شهر 
پيوند خورد و عموما به اين دليل بود كه نخستين مازادهای اقتصادی و 
توليدی جامعه در خدمت نهاد مذهب و قدرت قرار می گرفت. اما رفته رفته 
در شهرهای باستان با توسعه ي اقتصاد، شهر استقالل يافته و در اشکال 

مختلف مانند بازارهای سنتی ظاهر شد.
اين مقدمه را خدمتتان گفتم تا با يك نتيجه گيری به پاسخ سوال شما 
برسيم. حقيقت اين است كه بازار امروز و ديروز نيز، در شهری به معنای 
واقعی )نه شهرهای اجبارا به شهر تبديل شده( عنصر اصلی و كانون و 
قلب شهر بوده است. رونق و شکوفايی آن و حتی آنچه به زرق و برق بازار 
شهری بدل شد در هر شهری نشان دهنده پويايی اقتصادی شهر است. 
بنابراين بازار و رونق آن نشان دهنده جايگاه شهر در اقتصاد روز است، 
امروز از شانگهای تا سنگاپور و لندن و نيويورك وتهران، شهرها پويايی 

خود را در بازارهايشان به نمايش می گذارند.
قديم  بازار  همان  دنباله  آيا  كه  شما  پرسش  دوم  بخش  ي  باره  در  اما 
هستند؟ در پاسخ بايد بگويم هم بله، هم خير- بله از اين نظر بازار هنوز 
به عهده  را  امروزين(  )به مفهوم  مازاد  مبادله  اقتصادی  هم همان نقش 

چند و چون بازارگاه و اقتصاد شهری
گفتگو با دکتر کیومرث ایراندوست

زاده ي  ايراندوست  كيومرث 
را  كارشناسي   .)1348( كرمانشاه 
با گرايش جغرافيا در دانشگاه يزد 
دانشپايه  و   )1371( برد  پايان  به 
كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه 
بهشتي تهران با گرايش جغرافياي 
شهري دريافت نمود )1376( و از 
دكتري  درجه  به  دانشگاه  همان 
شهري  برنامه ريزي  و  جغرافيا  در 
توانست  وي   .)1386( آمد  نايل 
تجربه هاي  اندوخته ي  ياري  به 
ماهنامه ي شهرداريها  فراوان خود 
را كه سه سال دبير تحريريه ي آن 
بود، ارتقا بخشد. ايراندوست اكنون 
دانشگاه  استاديار گروه شهرسازي 

كردستان است. از كارهايش: سکونتگاههاي غير رسمي و اسطوره ي حاشيه نشيني )نويسنده(؛شراكت عمومي، خصوصي در خدمات 
رساني شهري )مترجم( و شهر در جهان در حال توسعه )مترجم(.

 تهیه و تنظیم: دانن جاللی
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نقل محدود( بودند كه تنها در شهرهای عمده و با اهميت و غالبا دارای 
اقتدار سياسی شکل می گرفتند. معموال در پيوند با عنصر مذهب گسترش 
می يافتند و زير تاثير لشکركشی ها وفراز و فرود دودمانها نوسان بسياری 

داشتند. در عين حال شعاع توليد و توزيع محدود بود.
اما سوپر ماركت های دوره ي پهلوی نتيجه دوره ای هستند كه ساختار 
اقتصادی كامال دگرگون شده است و سرمايه داری در حال دست انداختن 
به دور دست های زادگاه خويش است. يك نکته را در اين دوره نبايد 
رانت  يك  مثابه  به  است.نفت  نفت  مسأله  هم  آن  كه  كرد،  فراموش 
به  بتواند  تا  كرد  تامين  برای كشور  را  انبوهی  مازاد محصول  اقتصادی 
اشکال مختلف به مبادله آن در ديگر كشورها بپردازد. بنابراين انبوهی از 
توليدات در كشورهای مختلف با دگرگون شدن ابزار ترابري می توانست 
به بازارها سرازير شود. در اين شراط كاالها با مقدار بسيار بيشتر و تنوع 
چشمگيری امکان خريد و فروش را پيدا كرد. در اين صورت به مکان 
توان  در  ترديد  بدون  كه  كند  عرضه  را  كاالها  اين  كه  بود  نياز  هايی 

مغازه ها و حجره های سنتی نبود.
اما در دوره جديد و به ويژه در دوره پس از انقالب، خريد و بازار مفهومی 
شهر  در  روزمره  زندگی  از  بخشی  به  و  كرد  پيدا  نيازها  خريد  از  فراتر 
مفاهيمی  كالنشهرها  گيری  شکل  و  شهر  جمعيت  باالرفتن  شد.  بدل 
چون بازارهای تخصصی و مجتمع را شکل داد كه بدون ترديد فرهنِگ 
خودرومداری بخشي از عامل آنست. مثل آن چه در اياالت متحده رخ داد.

نفری شکل  هزار  ده  چند  در شهرهای  غالبا  بازار سنتی  ديگر  از سوی 
می گرفتند كه نيازهای ساكنان شهر)و برخی حوزهای پيرامون( را پاسخ 
می داد. نيازها به گستردگی و گوناگونی امروز نبود و گستره ي شهر اين 
امکان را می داد كه خانوار با محوريت پياده نيازهای خود را از بازار و به 
شکلی روزمره تامين كند. اما بازار امروز با گوناگونی شگرفی كه هر روز 
با حجم مصرف باالی فرد و خانوار و به ويژه  افزوده می شود و  بر آن 
اهميت خودرو به مثابه ابزار ترابري مفهوم بسيار متفاوتی پيدا كرده است. 
اين واقعيت را بايد پذيرفت كه بازارهای سنتی در شهر امروزی كاركرد 

محدودتری در مقايسه با گذشته د ارند و اين طبيعی است. 

بازارگاه و شکوفایي كنوني آن در كالنشهرها،  آیا   :
نیاز محتوم زندگي در این كالنشهرهاست؟

بزرگتر  است. شهرها هرچه  تا حدزيادی چنين  نظر می رسد  به  بله،   -
شوند،از نظر اقتصادی منطق ارائه خدمات و كاالهای بيشتری را دارند 
و از اينرو بايد بازارهای بزرگتری داشته باشند. البته اين مسأله با ساختار 
ايران  مورد  در  رسد  می  نظر  به  دارد.  رابطه  كشوری  هر  ملی  اقتصاد 
پشتگرمي به درآمدهای نفتی و ناديده گرفته شدن توليد و صنعت )وآن 
بيشتر بخش  رونق  با  نامند(  بيماری هلندی می  را  آن  اقتصاددانان  چه 
آمار  رابطه  اين  در  است.  بوده  فروشی همراه  ويژه خرده  به  و  بازرگانی 
جديد را در اينترنت ديدم دقيقا خاطرم نيست از طرف كدام مسؤول ارائه 
ايران  در شهرهای  مغازه ها  تعداد  كه  داد  می  نشان  امار  اين  بود،  شده 
رشد چشمگيری داشته و در مقايسه با ديگر كشورها نيز در سطح بااليی 

قرار دارد.

بازیگاههاي  و  كاال  متنوع  دامنه  گسترده،  ساختار   :
كودكان، جایگزین چه بخشهاي محذوف و پاسخگوي كدام 
كالنشهرها  دیگر  و  پایتخت نشین  شهروندان  مشکالت 

دارد، و از سوی ديگر خير، زيرا ماهيت توليد و مازاد امروزه با گذشته 
بازار در گذشته در يك جامعه و اقتصاد مبتنی بر  بسيارمتفاوت است. 
زمين قرار داشت كه ويژگی های دوره ي فئوداليته را داشت، بنابر اين 
امروزه  اما  زياد حاصل می شد.  نيروی  و  با صرف زمان  و  اندك  مازاد 
انبوه،  توليد  با  صنعتی  دوره ي  و  سرمايه داری  قواعد  بر  مبتنی  توليد 
انباشت مداوم و بعد انتقال جهانی)و شرايط جهانی شدن( بازار مفهوم 
بسيار متفاوتی دارد. و حتی در دوره ي پساصنعتی بسياری از خدمات 
از شکل كااليی خارج شده و خدمات خود بازاری به معنای واقعی دارد. 
اين نکته را هم اضافه كنم كه تحول اقتصاد جهانی در توزيع ثروت و 
افزايش درآمد و دگرگونی ساختار اجتماع در شهرها نيز بر اين تفاوت 

تاثير عميقی گذاشته است.

رفتار  غربي شدن  پیامد  كنوني؛  بازارگاه هاي  آیا   :
اقتصاد شهري است؟

واقعيت اين است كه اين دگرگونی را ناشی از تحولی می دانم كه به 
نيز زادگاه غربی  تاريخ توسعه ي »سرمايه داری« مربوط است و آن 
داشته است. در واقع اقتصاد امروز جهانی بر مبنای مناسبات و نظريه ها 
می چرخد كه منشا آن كشورهای غربی بوده اند. و نخستين نشانه های 
صنعتی  انقالب  دوران  و  انگلستان  از  داری  سرمايه  تحول،يعنی  اين 
آغاز شد. اما می توان چنين فرض كرد كه اين اتفاق اگر در غرب آغاز 
خاورميانه  يا  و  هند، چين  مکانی چون  از شرق  روزی  شايد  نمی شد، 
آغاز می گرديد و سپس در جهان فراگير می شد. بنابراين اين تحول 
نتيجه دگرگونی و تکامل جامعه  بلکه  ناميد،  را صرفا نمی توان غربی 
بشری و اقتصاد شهر است. از اين نظر هم در خود غرب هم تحوالتی 
عميق رخ داده است، برای نمونه ميان بازارگاه های سده هاي ميانه و« 
بازار بورگ1 »های اروپايی با بازار و مال های امروزين در اين كشورها 
تفاوت های زيادی مشاهده می شود، در اين صورت آنها هم بايد آن را 

غربی شدن بنامند؟ 
بهتر است آن را برآمده از مناسبات دنيای سرمايه داری ناميد. در اين 
صورت می توان پذيرفت كه يك نقش اصلی بازار تشويق و باز تشويق 
خريد و مصرف است و به نوعی پيوندهای جهانی با نقاط توليد. زيرا 
خود  دوام  كه  است  مداوم  انباشت  و  انبوه  توليد  با  تنها  داری  سرمايه 
يا  بازار تهران  را تضمين می كند، وجود نمايندگی ماركهايی در فالن 
كواالالمپور و استانبول كه به تدريج در مکانهای خاص گرد هم می 
آيند، بدون ترديد بخشی از اين زنجيره است. البته به اين موضوع نبايد 
تنها با جنبه ي منفی نگريست، بلکه صنايع پوشاك تركيه هم امروزه 

در بسياری از بازارهای اروپايی جای خود را باز كرده است. 

مانند  متمركز  سنتي  »بازار  روند  میان  شما  آیا   :
روزگار صفویان تا قاجاریان، گسترش و شیوع خرده بازار 
در  سوپرماركت  سوي  به  آوردن  روي  و  دكانداري  یا 
جمهوري  روزگار  در  بازارگاه  و  دوم  پهلوي  فرمانفرمایي 
اسالمي، با روند گسترش و توسعه شهر در این دوره ها« 

رابطه  و همخواني معناداري مي بینید؟
بله، كامال- نه تنها با روند توسعه و گسترش شهر، بلکه با روند توسعه 

ي اقتصادی كشور.
بازار سنتی دوره ي صفويه و قاجاريه نتيجه بازرگانی محدود)با حمل و 
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مي تواند باشد؟
خريد  از  فراتر  مفهومی  بازار  امروزه  شد،  اشاره  پيشتر  كه  طور  همان 
بهداشت و درمان و  آموزش،  اوقات فراغت،  با مفاهيمی چون  و  يافته 
اينرو كاركردهای گوناگون  از  پيوند خورده است.  انسان  نيازهای  ديگر 
بازار در راستای رفع نيازهای غير كااليی شهروندان نيز هر روز دامنه 
بيشتری می يابد. در اين زمينه هرچه شهر بزرگتر شود اين گوناگونی هم 
دامنه دارتر می شود. روشن است كه هرچه درآمد شهروندان بيشتر شود، 
نيازهای جديد و در نتيجه گوناگونی فعاليت بيشتری هم ظهور خواهد 
كرد. بازار در گذشته بسيار مردم مدار بود، به اين معنی كه تنها در موارد 
خاصی زنان و يا خانواده برای خريد به بازار مراجعه می كرد، در حالی كه 
خريد و يا بازار رفتن امروزه بخش عمده ای از وقت خانوار و يا گروه های 
اجتماعی مانند جوانان را در بر می گيرد. بسياری از كاركردهای محله، 

مانند بازی و اوقات فراغت و به بازار منتقل شده است.

: آیا بازارگاه مي تواند با فضاهاي گونه گوِن پیوسته 
و  استخر، سالن سینما  رستوران،  آن، چون شهربازي،  به 
تئاتر، نوعي فضاي همگاني جایگزین با هدف بازرگاني به 

شمار مي آید؟
بله اين در پاسخ به سوال پيش اشاره شد. نيازها و خدمات امروزی صرفا 
به صورت كاال نيست. بسياری از خدمات پزشکی، فرهنگی و آموزشی 
نيز در فضاهای شهری خريد و فروش می شود و در نتيجه در پيوند با 
فضاهای تجاری و بازار ارائه می گرد د. از اين ديد، برای بسياری از اين 
خدمات، مکانيابی و پيوند با بازارگاه ها حياتی و مسأله اي رقابتی است.

گشایش  با  خود  پیدایي  آغاز  با  بازارگاه ها  آیا   :
تا  دوم  پهلوي  روزگار  در  فردوسي«  بزرگ  »فروشگاه 
فروشگاه هاي زنجیره اي و »هایپراستار« چه مسیر تکاملي 
از سر  ایران  اجتماعي شهري در  و  اقتصادي  را در فضاي 

گذرانده است؟
برای پاسخ به اين پرسش بايد به چند تحول و دگرگونی توجه كرد:

داری  دنيای سرمايه  انسان شهری و صنعتی در  زندگی  اينکه  نخست 
امروز زمان فعاليت هايی چون خريد را كم و كمتر كرده است. بسياری 
از ارتباطاتی كه پيشتر در فضاهای عمومی و خصوصی شکل می گرفت، 
می گيرد.  صورت  شخصی  سلول های  در  و  مجازی  فضای  در  اكنون 
بنابراين شهروندان به دنبال فضاهايی هستند كه با وقت كمتر كاال و 

خدمات بيشتری را خريد كنند.
شده  وابسته  خود  خودرو  به  بيشتر  هرچه  امروزی  انسان  كه  اين  دوم 
و خريد متکی به خودرو نيز در اين ميان بسيار مورد پسند قرار گرفته 
اياالت  در  آن چه كه  ناميد  توان  الگوی غربی می  واقعا  را  اين  است. 
متحده شکل گرفت مراكز خريد بزرگی است كه با فاصله از محله های 
مسکونی و حتی با نياز به استفاده از خودرو بود. اين الگو در ايران كمتر 
اما در شهرهای كشورهای حوزه خليج فارس و به ويژه در ُدبی گسترش 

يافت. 
البته بايد مسأله ي اهداف و توليد سرمايه داری را هم فراموش نکنيم 
كه هدف آن اين است كه افراد مي بايد در معرض مصرف مداوم باشند. 
بنابراين مکانهايی نياز است كه انگيزه ي مصرف را بيشتر كند و انسان 
را ناخواسته تشويق به خريد و در نتيجه مصرف بيشتر كند. چيزی كه در 

بازارهای جذب، پرزرق و برق و رونق ديده می شود در حقيقت قسمتی 
از آن نياز كاذبی است كه اين فضا برای خريد من و شما ايجاد می كند. 
چه بسا كااليی خريده ايم كه هيچگاه از آن استفاده نکرده ايم و تاريخ 

مصرف آن گذشته بدون اينکه مصرف شود. 
برگرديم به پرسش شما، چنانکه پيشتر اشاره كردم، در روند توسعه ي كشور 
اين مفهوم دچار دگرگونی شد. شرايط اقتصادی و اجتماعی جديد كشور 
در شکل گيری بازارهای مجتمع و بزرگ موثر بوده است. البته جنبه ای 
در سراسر جهان  كه  است  بزرگ  خريد  مراكز  جهانی  الگوی  يك  هم 

رواج يافته است.

: آیا با توجه به مال Mall و پالتزا Plaza در باختر 
زمین، مي توان تعریف فراگیري از بازارگاه هاي كنوني ایران 

به دست داد؟
روشن است كه جايگاه بازار در ايران در ارتباط با ساختار كالن اقتصاد 
به ويژه خواروبار  و  بوده و در بخش خرده فروشی  قابل تحليل  كشور 
پتانسيل بااليي دارد كه مربوط به نيازهای روزمره است و به محله های 
شهری باز می گردد. از ديد برنامه ريزی شهری تجميع اين بنگاه های 
كوچك در فروشگاه های زنجيره ای بزرگ با اصول پايداری همخوان 
نيست. ما به عنوان برنامه ريزانی كه بايد به دنبال پايداری بيشتر در شهر 
باشيم، بايد به ياد داشته باشيم كه اين فروشگاه ها نکته برخورد و مصرف 
گرايی و آلودگی و در مجموع ناپايداری را گسترش می دهند. بايد به 
دنبال آفرينش گوناگونی دركاركرد بازار در سطح محله های شهری و 
شهرهای  زمينه  اين  در  باشيم.  پياده  مقياس  در  ساكنان  نيازهای  رفع 
ايرانی و محله های قديمی شهر تا دوره ي پهلوی دوم هم، با توجه به 
شرايط زمان خود الگوهای كاربری مناسبی داشتند كه بايد به دنبال احيا 
و به روزكردن آنها بود. در اين زمينه نيازمند خلق بازارگاه هايی با پايگان 

و شعاع عملکرد متفاوت از سطح محله تا شهر هستيم.
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اد ن شهرداري به روايت اس

پیشدرآمد
اين بار سندي در دست است كه از بررسي آن مي شود به توان آشکار 
و  به خيزشهاي شهري  در شکل دهي  بازار  نام  به  پديده اي  نهان  و 
تأثير آن در واكنشهاي دولتمردان و شيوه هاي رفتاري آنان در برابر 
اجتماع آن روزگاران پي برد. در يك نگاه به ساختمان بازار مي توان 
همانندي شگفتي را ميان كالبد و كاركرد اقتصادي – اجتماعي آن از 
يك سو و اندامه هاي موجودي زنده از ديگر سو بچشم ديد كه اين 
خود فراتر از يك تصادف است. ساختار بازار با آن حجره هايي كه در 
دو سوي راسته نشسته اند، به ستوني از مهره هاي پيکري مي ماند كه 
در  و  راسته  همين  در  آن  سياسي  و  اجتماعي  اقتصادي،  پيوندهاي 
روان  پيامدهايي  بسان  رخدادها  اين  مي دهد.  رخ  مجاورت حجره ها 
بسيار پرشتاب روي مي دهند و جابجا  هستند كه در ستون مهره ها 
به  پيوسته  اما  بسيار كند،  تاريخ يك شهر  بازه هاي  در  مي شوند كه 
وقوع مي پيوندند. اين ستون مهره ها گرانيگاهي براي توان اقتصادي 
هنوز هم شمرده مي شود. حجره ها؛  و  نيز شمرده مي شده  هر شهر 
اقتصادي و مالي شهر در كنار هم،  پيوسته ي قدرت  اين مهره هاي 
اهرمي هستند كه مي تواند بسياري از رخدادها و خيزشهاي سياسي 
– اجتماعي را شکل دهد. در بسياري موارد سود و زيانهاي اقتصادي 
همين گرانيگاه جريانهاي صرف سياسي را نيز زير تأثير خود مي گيرد 

و مسير رويدادها را تغيير مي دهد. 
بازار  نهاني  توان  و  قدرت  اين ساختار  فرتوت شدن  و  پير  با  امروزه 
سنتي در جزيره هاي بازارگاهي و مجتمع هاي تجاري پراكنده شده و 
تا اندازه اي رنگ باخته است. براي نمايش توان بازار در شکل دادن 

به خيزشها به اين اسناد باز مي گرديم.

گاهشناسي سند
رفته رفته   ،1299 كودتاي  خاطره ي  است.  خورشيدي   1301 سال 
بازوي سياسي كودتا؛ سيد  باخته،  در يادهاي مردم آن روزگار رنگ 
بازوي  و  است  رفته  خواسته  خود  تبعيدي  به  طباطبايي  ضياالدين 
كودتا،  آثار  روبندگان  فشار  زير  نيز  سپه  سردار  رضاخان  آن  نظامي 

آخرين فشارها را تاب مي آورد.
خاندان؛  اين  از  بازمانده  جوان  تنها  قاجاري  فرسوده ي  فرمانروايي 

بازار و بلدیـه در چالشـي شهـري

 عباس جاللی

و  مي كند  سنگيني  سرش  بر  تاج  كه  دارد  دسترس  در  را  احمدشاه 
فرنگستان؛  مركز  پاريس  سوي  به  را  كشورش  پايتخت  مشتاقانه 
قاجاري  پير  از سياستگران  ديگر  پدران ترك مي گويد.  آرماني  شهر 
كه  است  چندان  نابساماني  و  آشفتگي  فقر  نمي آيد.  بر  چنداني  كار 
گردنکشان را به شورش و رويارويي با حکومت تهران بر مي انگيزد 
و در اين درهم ريختگي بسياري بر نظاميان چشم دوخته اند تا مگر 
او  همقطاران  و  سپه  برهانند. سردار  يکباره،  فروپاشي  از  را  مملکت 
اين را بخوبي دريافته اند، آنان نهادهايي نظامي را سامان مي دهند و 
امنيه ي  اداره ي كل  توانمندتر مي سازند. در 11 فروردين ماه 1301 
مملکتي ]= بعدها ژاندارمري[ به رياست امير لشکر علي نقدي )سردار 
ميان  ملي  مجلس  در  سياسي  نبرد  مي آغازد.  را  خود  كار  رفعت( 

جناحهاي سنت گرا و پيشگامان درگير مي شود.
16 فروردين به هنگام طرح اعتبار نامه ي حاج مخبرالسلطنه ي هدايت، 
سوسياليستهاي مجلس به سركردگي سليمان ميرزا، مخبرالسلطنه را 
قاتل شيخ محمد خياباني مي خوانند، اما با دفاع سيد حسن مدرس 

اعتبارنامه تصويب مي شود.
نماينده ي   12 انتخاب  بر  مبتني  دولت  اليحه ي  با  فروردين   29
نويد  بسيار  كه  مي رسد  تصويب  به  دولت  كار  در  مشاركت  مجلس، 
بخش مي نمايد. در همين هنگام پاسبانهاي تهران به خاطر ششماه 
ترك  را  خود  پستهاي  و  مي زنند  اعتصاب  به  دست  معوقه  حقوق 
مي كنند. يکروز بعد تظاهراتي در دادگستري عليه مشيرالدوله نخست 
وزير انجام مي شود. در اين ميان لشکريان و نظاميان درگير از ميان 

برداشتن سركشان هستند.
چريکهاي  و  دولتي  نيروهاي  ميان  تبريز  نزديکي  در  ماه  خرداد   21
شاهسون زد و خوردي رخ مي دهد و سه روز بعد جنگي تمام عيار در 
مي گيرد. در همه تغييرات و جابجايي هاي هيأت وزيران تنها چهره ي 
هواداري  با  مي ماند.  پابرجا  كه  است  سپه  سردار  نيرومند،  و  ثابت 
مدرس، احمد قوام )قوام السلطنه( نخست وزير مي شود. بازهم سردار 

سپه وزير جنگ است.
2 تيرماه ميان قواي دولتي و لرهاي ياغي درگيري رخ مي دهد. لران 
كشته هاي فراوان بر جاي مي گذارند. بخاطر اين پيروزي امير لشکر 

نشان دريافت مي كند.
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10تيرماه يکي از هواخواهان پرو پا قرص سردار سپه، سركار معظم، 
تيمورتاش والي كرمان مي شود. هرج و مرج و ناامني در آذربايجان 
والي  مصدق السلطنه  چون  سياستگري  كه  مي رسد  به اند.ازه اي 
مي كند  واگذار  )جهانباني(  ميرزا  اهلل  امان  به  را  حکومت  آذربايجان 

و استعفا مي دهد.
را  سيميتقو  اسماعيل  سختي  جنگ  در  خان  اهلل  امان  مردادماه   20

درهم مي شکند و از وزير جنگ نشان افتخار مي گيرد.
22 مردادماه بانگ استقراضي روس طبق قرارداد آذرماه 1300 تحويل 

ماموران وزارت عدليه مي گردد و بانك »ايران« نام مي گيرد. 
مي دهد.  استفعا  قدرت  اوج  در  جنگ  وزير  سپه  سردار  مهرماه،   15
نظاميان به تظاهرات بر مي خيزند و هنگام گذر از بهارستان، مجلس 

را تهديد مي كنند. دو روز بعد سردار سپه بر سر كارها باز مي گردد.
و  قوام السلطنه حمله مي كنند  به  در مجلس  بهمن، سوسياليستها   5

نخست وزير )همو( استعفا مي دهد.
داور و سردبيري  به مديريت علي اكبر  آزاد  روزنامه ي مرد  بهمن،   8
صديق اعلم منتشر مي شود. هدف روزنامه تغيير و تحول در شئون 

اجتماعي و سياسي ايران است.
برنامه ي دولت، سيد حسن مدرس در نطق  اسفند، در جلسه ي   13
خود مستوفي الممالك را در خور نخست وزيري نمي داند. دو روز بعد 
در جلسه ي خصوصي مجلس ميان موافقان و مخالفان منازعه پيش 

مي آيد و در بيرون از جلسه، آنان به جان هم مي افتند.

بررسي سند
اين سند)ها( گزارش نظميه ]=شهرباني[ همدان از ميتينگ ]=تجمع[ 
اتحاديه ي اصناف شهر در اعتراض به مقامات حکومتي است. آنچه 
خود  از  گزارشي  هيچ  كه  اينست  مي كند  توجه  جلب  سند  اين  در 
تجمع در دست نيست و تنها از گزارشهايي چند از نيروهاي دولتي 
كه با پيوست هايي همراه است، مي توان به دامنه و بزرگي اين تجمع 
نخست  گزارش  نمود.  ترسيم  در ذهن  را  آن  و  برد  پي  تظاهرات  و 

گزارش  روز  در  موجود  وضعيت  نخست  خط  كه  آمده  چهارخط  در 
سويي  واقعه ي  برقرار،  كامل  امنيت  شهر  در   ...« مي دهد؛  نشان  را 
نداد...« در سطر دوم مي گويد؛ »... روز پنجشنبه 9 برج جمعي  رخ 
از اهالي شهر در مسجد جامع ميتينگي )بر( عليه ي حکومت داده و 
شکاياتي از طرف هيأت اتحاديه اصناف به مقامات عاليه معروض...« 
و در سطر سوم علت حادثه، اختالف ميان اميرلشکر و حکمران قلمداد 
شده. شدت اين كشاكش و ستيز به پايه اي رسيده كه براي رفع اين 
ناآرامي، وزير دربار كه با عنوان حضرت اشرف واال، شاهزاده ياد شده، 
برج  روز 28  )1/4( كه  پيوست  در گزارش  اما  وارد همدان مي شود، 
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حوت ]= اسفند[ فرستاده شده، باز هم در عنوان كليشه اي سطر اول آمده 
كه »در شهر همدان امنيت برقرار، واقعه ي سويي رخ نداده ]است[، اما 
باز سطر دوم نشان مي دهد  )سند پيوست( كه »... باز چند روز است 
دو سه ميتينگ از طرف هيأت اصناف و زارعين بر عليه حکومت وقت 
داده اند....«. در اين گزارش نيز دوباره اختالف ميان حکمران و امير لشکر 

غرب مطرح شده است.
سند ديگري كه پيوندي ناگسستني با اين رخدادها به تاريخ 15 برج ثور 
]= ارديبهشت[ 1300 نوشته شده و پيوست آن )1/5( بويژه نشان مي دهد 
كه اعتصاب بازاريان نه تنها فروكش نکرده، بلکه حکومت مركزي را وادار 
به دخالت مستقيم كرده است. در اين سند  )سند دوم( مي خوانيم كه، 
»راپورت ]=گزارش [ هفتگي حکومت همدان را نوشته لفًا ]= بپيوست[ 

تقديم داشت از نظر مبارك خواهد گذشت«.
شمار  زيرا  است،  برخوردار  فراواني  بسيار  اهميت  از  سند  اين  پيوست 
تشکيالت حزبي و صنفي بازاريان در آن آمده است؛... تعداد تشکيالت 
حزبي و اتحاديه هاي همدان در اطراف مطابق شرح ذيل است و همه ي 
آزاديخواهان  1( حزب  رسمي هستند.  پاكت  و  كاغذ  و  مهر  داراي   آنها 
2( شعبه ي حزب اجتماعيون مركز كه در شرف تشکيل است 3( اتحاديه 
سادات  اتحاديه   )6 اصناف  اتحاديه   )5 رنجبران  اتحاديه   )4  زارعين 
7( انجمن اخوت كه از اعيان و مالکين تشکيل شده است 8( اتحاديه ي 
آقايان تجار همدان و غيره 9( انجمن تجار و كسبه ي آذربايجاني مقيم 

همدان 
بر طبق دعوت، يك   ...« آمده كه،  پيوست چنين  اين  پنجم  در بخش 
ساعت از شب سه شنبه 7 رمضان به عضويت نمايندگان آقايان تجار و 
اصناف و آزاديخواهان براي مراجعه به امور نان و گوشت و ساير ارزاق 
كميسيوني در دارالحکومه تشکيل و مذاكرات الزمه براي فراواني و ارزاني 
ارزاق به عمل آمده، تصميم قطعي گرفته شده كه فعاًل به علت امتداد 
]=ادامه[ سرما و قلت ارزاق و كمي گوشت در ارزاني آنها خودداري نموده، 
اداره ي بلديه در خوبي و فراواني نان و گوشت مراقبت تامه به عمل آورده 
از اول شوال ترتيب صحيحي  پايان برسد[ و  به  تا رمضان منقضي ]= 
براي خريد و فروش كليه حبوب ]= خواروبار[، دحوم ]=گوشت[، لبنيات 
و بقوالت داده شود. قيمت ارزاق و كل مايحتاج زندگاني در همدان ]كه[ 
از نابساماني  نهايت گران....  )سند 1/5 بخش پنجم(. در خبر ششم 
اقدامات  و  مساعدت  عدم   )6 مي دهد؛  نشان  را  بلديه  شهري؛  مديريت 
رئيس  تسامح عمدي  و  بلديه  به  نسبت  ماليه  اداره ي  مقررات  برخالف 
ماليه در پرداخت عوايد توافقي به اداره ي بلدي عمًا قريب بلديه منحل و 

حکومت و اهالي به زحمت و اشکاالتي دچار مي شوند.«
بازار و  اقتصاد  بر مي آيد شالوده هاي درهم ريخته ي  اسناد  اين  از  آنچه 
مردم از يکسو و ناكارآمدي مديران و كاربدستان، مردم بجان آمده را به 
پيشوايي هيأتهاي صنفي و بازاريان به جنبش درآورده و به كوي و برزن 

كشانيده است.

منبع:
به كوشش  اصناف، جلد 1،  و  تجار  بلدي،  انجمنهاي  از  اسنادي   )1
رضا مختاري اصفهاني، معاونت خدمات مديريت و اطالع رساني دفتر 

رئيس جمهور، چاپ يکم، 1380.
انتشارات جاويدان،  تا بختيار، سازمان  از سيدضيا  بهنود، مسعود،   )2

چاپ نهم، 1381.
3( عاقلي، باقر، روزشمار تاريخ ايران، نشر نامك، چاپ هفتم، 1384.
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از نگاه شهردار

توانشهاي گردشگري شهري باستاني رو در روي 
با راهبندانهاي شهري

دوره  چند  و  زنجان هستید  چندمین شهردار  : شما 
شهردار بوده اید؟

بوده  شهردار   18 فعاليت  شاهد  زنجان  شهر  بعد،  به  اسالمي  انقالب  از 
است و بنده نفر هيجدهم هستم كه از ارديبهشت ماه سال 1391 از سوي 
شوراي اسالمي شهر انتخاب و با حکم وزير كشور بعنوان شهردار زنجان 
مشغول بکار شده ام. البته در سالهاي پيش از آن نيز تصدي مسؤوليتهايي 
مديرعامل  دو،  منطقه  شهردار  معماري،  و  شهرسازي  معاون  جمله  از 
كارنامه  در  نيز  را  و...  امالك  و  حقوقي  اداره ي  رئيس  عمران،  سازمان 

كاري خود دارم.
]شهرداري[  بلدیه  داراي  تاریخي  چه  از  زنجان   :

شده است؟
شهر زنجان براساس سوابق موجود از سال 1304 خورشيدي رسمًا داراي 
ساختمان بلديه بوده است، اّما اسناد نشان مي دهد كه اين بلديه از سال 
اكبر  نام علي  به  نيز شخصي  اولين شهردار زنجان  1300 كار مي كرده. 

توفيقي بوده است.
بودن  بومي  این  بومي هستید،  اگر  : جناب شهردار 

براي جایگاه شما یك تهدید بوده یا فرصت؟
بله من بومي شهر هستم و اين موضوع بيشتر براي بنده بجهت شناخت 
كامل و كافي از شهر و مردمان آن و خصوصيات اجتماعي، اقتصادي و 

فرهنگي و شناخت مشکالت موجود در شهر و حتي مجموعه ي شهرداري 
بعنوان يك فرصت بوده است، زيرا عدم شناخت اوليه از شهر و شهرداري 
و  كافي  زماني  فرصت  اختصاص  نيازمند  غيربومي خود  براي شهرداران 
مطالعه مي باشد كه به عقيده بنده خود نوعي فرصت سوزي است. البته 
با  ارتباطات گسترده شهروندان  و  به حساسيت شغل شهرداري  توجه  با 
خدمات شهرداري و انتظارات و توقعات بجا و زياد شهروندان از يك سو 
و محدوديت منابع و امکانات از سوي ديگر، به تبع بومي بودن مي تواند 
مشکالتی را نيز در برداشته باشد كه سعي مي شود با اتخاذ تدابير مناسب 

اين نوع تهديدات نيز به فرصت تبديل شود. 
: پرآوازه ترین شهردار زنجان چه كسي است و در 
و  كارها  بزرگترین  است؟  بوده  شهر  شهردار  تاریخي  چه 

دستاوردهاي بجا مانده از او چیست؟
قابل  همه شهرداران در طول دوره ي خدمت خويش زحمات و خدمات 
ايشان  مديريتی  خدمات  و  زحمات  نتيجه  كه  داشته اند  شهر  در  توجهي 
قابل تقدير بوده و در حال حاضر نتيجه آن وضعيت فعلي شهر مي باشد، 
ليکن اگر بخواهيم پرآوازه ترين شهردار شهر زنجان را نام ببريم در پيش 
-1309( توفيقي  اكبر  زنجان شادروان علي  انقالب نخستين شهردار  از 

1304خ( بوده و خدمات ارزنده اي را ارائه نموده است. از جمله اين خدمات 
بناي »رختشويخانه« در مركز شهر زنجان مي باشد كه در حال  احداث 
داخلي  گردشگر  هزاران  ساله  هر  رختشويخانه«  »موزه ي  بعنوان  حاضر 
در  ايشان  شخصي  منزل  از  همچنين  مي كنند.  بازديد  آن  از  خارجي  و 
شهر زنجان بعنوان موزه ي شهدا بهره برداري مي شود. از شهرداران موفق 
راشدي )1363-1367(  آقاي  انقالب اسالمي   پيروزي  از  بعد  در  زنجان 
تجهيز  ضمن  خدمت  دورة  طول  در  نيز  ايشان  كه  برد  نام  مي توان  را 
شهرداري وقت به ماشين آالت ساختماني و راهسازي، خدمات ارزنده اي 
درخصوص خيابان كشي و توسعه ي معابر شهر، ساماندهي مشاغل مزاحم 
شهري، ساخت ميدان ميوه و تره بار، ساخت كارخانه ي آسفالت شهرداري 

و... را نيز ارائه كرده اند. 
قطب  یك  مي تواند  زنجان  گردشگري  دیدگاه  از   :
و  است  چارراهي  شهري  زنجان  اینکه  به  توجه  با  باشد. 
پهنه هاي شمالي، شمالي باختري و باختر ایران را به پایتخت 
بهره برداري هایي  چه  موقعیت  این  از  مي پیوندد، شهرداري 

كرده و چه برنامه ریزي هاي احتمالي داشته است؟
با توجه به موقعيت جغرافيايي شهر زنجان و ارتباط با 7 استان پيرامون، 
همچنين با توجه به وجود آثار و ابنيه تاريخي و گردشگري در استان و 
برنامه ريزي درخصوص جذب گردشگر  و  لزوم هدفگذاري  شهر زنجان، 
بعنوان يك ظرفيت، وجود داشته و شهرداري نيز در كنار ديگر مسؤوالن 
استان، تالشها و كارهاي زيادي را انجام داده و خواهد داد. همانگونه كه 
معرفان  و  مبلغان  خارجي،  و  داخلي  مسافران  و  گردشگران  مستحضريد 
وضعيت شهر و آثار آن در سطح كشور و جهان هستند. بدين جهت ايجاد 
شهري زيبا و با طراوت و توجه ويژه به وروديهاي شهر از سمت شرق 

بومي  و   1351 متولد  زنجان،  شهردار  يگانه هژدهمين  ماليي  حبيب 
و  طراحي  رشته  در  را  ارشد  كارشناسي  دانشپايه  او  است.  زنجان  شهر 
 1387 سال  در  قزوين  آزاد  دانشگاه  از  منطقه اي  شهري  برنامه ريزي 
 دريافت كرده است و در حال حاضر دانشجوي دكتري در رشته جغرافيا و 
برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان است. وي پيشينه اي 20 ساله ي كار 

در شهرداري را در كارنا مه ي خود دارد.

 تهیه و تنظیم: مصطفی رستمخانی



سال سیزدهم/ شماره 112 54

ايجاد و نگهداري معابر  و غرب و شمال و جنوب، فضاسازي مناسب و 
نيازهايي محتوم  مناسب  و چشم انداز  با فضاي سبز  پاكيزه  خيابانهاي  و 
هستند. با ايجاد تسهيالت رفاهي و گردشگري از جمله پاركها و اردوگاهها 
و مراكز گردشگري مانند مجموعه ي بزرگ ايل داغي )گاوازنگ(، زنجان 
گلستان،  و  ارم  ملت،  جنگلي  بزرگ  پاركهاي  زنجانرود،  حاشيه  كوه، 
مي توان اين راه را گسترش داد تا زنجان چون قطبي براي گردشگري 
پرآوازه شود. نصب تابلوهاي راهنماي مراكز گردشگري و تاريخي، كمك 
از صنايع  نمادهايي  نصب  و  تهيه  و  تاريخي  اماكن  نگهداري  و  احيا  به 
دستي و سوغات ويژه ي شهر زنجان در ميدانهاي اصلي و ورودي های 
شهر، از ديگر جاذبه ها هستند. مساعدت به بخش خصوصی در راستای 
ايجاد اماكن اقامتی و هتلها و احداث نمايشگاه بزرگ بين المللی كاسپين، 
از جمله مواردی هستند كه در سالهای قبل انجام شده و يا در مرحله اجرا 
می باشند. گفتني است در حال حاضر زنجان از نظر شمار هتل و اماكن 
اقامتي وضعيت مناسب و مطلوبي را دارد. همچنين در سالهاي اخير به 
بعنوان  زنجان  زيادي شده است. شهر  توجه  موضوع گردشگري مذهبي 
دارالمؤمنين و وجود امامزاده سيدابراهيم )ع( در مركز شهر همه ساله در 
زنجان  اعظم  زينبيه  و  ويژه ي حسينيه  آيين هاي  برگزاري  با  ايام محرم 
ارادت به امام حسين )ع( را به همگان نشان مي دهد. در سالهاي اخير اين 
موضوع ظرفيت خوبي براي گردشگري مذهبي ايجاد كرده است. ضمنًا 
در آينده نزديك براي معرفي جاذبه هاي گردشگري-تفريحي و مذهبي 
و نقاط ديدني استان و شهر زنجان نرم افزار چند رسانه اي اطلس جامع 
خواهد  آماده  شهرداري  سوي  از  الکترونيکي  اطالع رساني  و  گردشگري 
شد كه به دو زبان فارسي و انگليسي است. نقشه هاي الکترونيکي شهر و 
استان فراهم خواهد شد كه گذشته از تکثير و توزيع اين نرم افزار در قالب 
DVD، در پايگاه شهرداري براي استفاده ايرانيان و گردشگران خارجي 

نيز در اختيار خواهد بود.
آن،  تنگناهاي  و  جغرافیایي  وضعیت  به  توجه  با   :
شهرداري چه تمهیدي براي گسترش شهر، گراي گسترش 

و رهانیدن بافتهاي تاریخي از تخریب كرده است؟
با رشد روزافزون شهر و افزايش جمعيت ساكن در آن و لزوم ارائه خدمات 
شهري مطلوب به شهروندان، گرفتن تصميمات و راهبردهاي مناسب به 
منظور پيشگيري از رشد ناموزون شهر و ايجاد ساختار مناسب و متناسب 
با نيازهاي فعلي شهر يکي از ضروريات است، بيش از يکدهه است كه 
با همت همه ي مسؤوالن استان و شهر و عزم عمومي سعي شده است 
شهر  محدوده  به  جديد  زمينهاي  پيوستن  و  قانوني  محدوده  افزايش  از 
و  ساماندهي  محدوده،  فعلي  هکتاري   6400 مساحت  و  شده  جلوگيري 
با  البته  افقي شهر جلوگيري گردد.  از توسعه ي  و  مديريت مطلوب شود 
زنجان،  در جنوب  فعلي  از محدوده ي  هزار هکتار  اينکه حدود  به  توجه 
و  امکانات  عماًل  سويي  از  و  شده است  حفاظت  و  سنتي  باغات  شامل 
و  توسعه  از سمت شمال شهر  گردشگري  و  اماكن شهري  و  تأسيسات 
گسترش يافته است، پيشنهاد تعويض اين زمينها براي خروج و ورود به 
محدوده  در حد كارشناسی بررسي و مقرر گرديده است. با توجه به اينکه 
از سوي اداره ي كل راه و شهرسازي استان زنجان نيز بازنگري در طرح 
جامع شهر در دست مطالعه است. شهر زنجان در حال حاضر داراي حدوداً 
بازار  به محدوده ي  بافت معروف  اين  تاريخي است كه  بافت  60 هکتار 
تاريخي شهر زنجان است و داراي ضوابط و مقررات خاصي براي ساخت 
و ساز مي باشد. با عنايت به اينکه در سال 88 موضوع بررسي و تصويب 
گرفته  صورت  زنجان  شهر  تجديدنظر  تفصيلي  طرح  مقررات  و  ضوابط 
شهر  تاريخي  بافت  كنوني  وضعيت  بررسي  براي  حاضر  حال  در  است، 
زنجان با توجه به نيازهاي جديد اين بافت و لزوم حفظ بافت سنتي اين 

استان  اداري  مركز  زنگان  زنجان/ 
زنجان. شهري باستاني )با نام آگانزانا( 
فرازاي  بر  كوهستاني  پهنه اي  در  است. 
خشك  نیمه  هوایي  و  آب  با  متر   1650
نشسته  زنجانرود  كنار  بر  سرد  نیمه  و 
نفر جمعیت  این شهر 350 هزار  است. 
آهن  راه  كنار  بر   .)1385 )سال  دارد 
آزادراه تبریز در فاصله  تهران- تبریز و 
پایتخت  باختری،  275 كیلومتری شمال 

ایران نهاده است.
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احيانًا  و  بهسازي  نگهداري،  براي حفظ،  منطقه و هدايت سرمايه گذاران 
بازنگري  بافت مذكور، ضوابط و مقررات ساخت و ساز مي بايد  نوسازي 

شود. 
برابر بن بست گرهگاههای  در  آقای شهردار شما   :
تاریخی، بازار كهن و فشار ترابری و جمعیت، برای جستن 

مسیرهای فرار و جایگزین چه تمهیدهایی كرده اید؟
ترافيکی مشکالت  رفع  برای  شهرداری  اصلی  برنامه  و   هدف 

سوي  به  حركت  شهر،  قديمی  و  پر  بافت  محدوده ي  در  راهبندان[   =[
شهر چند هسته اي و تمركززدايی از مركز شهر می باشد و در اين راستا 
و  مجوزها  اعطای  همچنين  و  كاربري  نوع  و  تراكم  پايش  كنترل  با 
مشاركت با سرمايه گذاران خصوصی مي كوشيم با احداث و ايجاد مراكز 
تجاری تفريحي و خدماتي و بازارچه های محلی در نقاط گوناگون شهر 
البته  شود.  جلوگيری  شهر  مركز  به  شهروندان  غيرضرور  سفرهای  از 
همانگونه كه مستحضريد با توجه به استقرار بازار بزرگ زنجان و ساير 
مراكز تجاری، همراه با مراكز و ابنيه های تاريخی و گردشگری در مركز 
شهر زنجان و از طرفی افزايش خودروهاي شخصی، محدوده ي مركزی 
دارای راهبندانهاي شديد بويژه در ساعات اوج رفت و آمد می باشد كه با 
با تمهيدات  انجام شده و  ترافيك  با مشاور، مطالعات جامع  عقد قرارداد 
الزم و با مشاركت همه ي شهروندان و گسترش ترابري همگاني سعی 

می شود مشکالت به كمترين حد ممکن برسد. 
از  پیشگیری  و  شهر  ترابری  ساماندهی  برای   :
را  راهکارهایی  چه  خودرو،  وسیله  به  گذرگاهها  تصاحب 

پیشنهاد می دهید؟
در  و  شده  انجام  زنجان  شهر  ترافيك  جامع  مطالعات  طرح  خوشبختانه 
مراحل پايانی كار می باشد كه با استفاده از نتايج و راهکارهای اين طرح 
ضمن  شويم.  چيره  شد  و  آمد  مشکالت  بر  توانست  خواهيم  مطالعاتی 
ناوگان  جمله  از  عمومی  ترابري  ناوگان  افزايش  و  توسعه  با هدف  آنکه 
از  استفاده  به  شهروندان  ترغيب  و  تشويق  و  تاكسيرانی  و  اتوبوسرانی 
وسائط نقليه همگاني بجای خودروهای شخصی، در دستور كار شهرداری 
قرار داشته است. ضمنًا با توجه به مصّوبه هيأت دولت و همچنين شورای 
در  است.  اقدام  دست  در  مونوريل  احداث  مطالعاتی  طرح  شهر  اسالمی 
برخوردگاههاي  ايجاد  تقاطع و ميدانها و  امور، اصالح هندسی  اين  كنار 
برخوردگاه  اينك  بوده كه هم  كار  در دستور  روگذر  پلهای  و  ناهمسطح 
سه  در  بيجار  جاده  از سمت  شهر  ورودی  در  »سيدالشهداء«  ناهمسطح 
فعلی  پروژه های  بزرگترين  از  يکی  بعنوان  كه  اجراست  در دست  سطح 
بهره برداری خواهد  به  ماه سالجاری  پايان شهريور  تا  و  شهرداری  است 
و  قديمی  بافت  در  جديد  خيابانهای  و  معابر  بازگشايی  همچنين  رسيد. 
برنامه های كاری شهرداری مي باشد. »كمربند دوم شمالی«  از  ُپر شهر 
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حاج علي اكبر توفیقي-نخستین شهردار زنجان

بودجه سالجاري پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفته است.
: زنجان با 400 هزار نفر جمعیت چند سینما، تئاتر و 

فرهنگسرا دارد؟
متأسفانه از نظر فضاهاي فرهنگي و اجتماعي در گذشته اقدامات جدي 
انجام نشده و در حال حاضر شهر زنجان داراي يك سينماي فعال و دو 
سينماي نيمه تعطيل مي باشد و از نظر سالنهاي تئاتر و فرهنگسراها در حال 
حاضر دو فرهنگسراي بزرگ »امام خميني« و »اشراق« زير نظر اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و فرهنگسراي »هالل احمر« و »فرهنگسراي 
كوثر« در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند و شهرداری نيز احداث 
اقدام  بانوان در دست  بانوان را در محل پارك بزرگ  فرهنگسراي ويژه 
دارد و از احداث چنين مجموعه هايي با استفاده از توان بخش خصوصي و 
ساير نهادها نيز حمايت كامل مي كند. همچنين تعدادي سالن اجتماعات 
متعلق به مجموعه هاي فرهنگي و آموزشي دولتي در زنجان وجود دارد 
كه همواره براي اجراي نمايش و تئاتر بهره برداري مي شوند. ضمن آنکه با 
رويکرد فرهنگي و اجتماعي، برنامه هاي متعدد عمراني و اجرايي از سوي 

معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري در سال جاري اجرا خواهد شد. 

شهر نيز در دست ساخت است. همچنين توجه جدي به موضوع تأمين 
پاركينگ براي همه ي واحدهاي ساخته شده در شهر با هر نوع كاربري 
و جلوگيري از حذف پاركينگ جزو سياست هاي شهرداري بوده و در اين 
ماده صد  كميسيون هاي  از  مي شود.  بسياري  خصوص سخت گيري هاي 
و  بوده  پاركينگ  بدون  كه  پالك هايي  كليه  براي  شده است  درخواست 
نيز  پايانکار  و  نشده  صادر  حکمي  مي باشند،  پاركينگ  كسري  داراي  يا 
صادر نشود. همچنين ساخت سه پاركينگ بزرگ طبقاتي بعنوان پاركينگ 

عمومي در مركز شهر در دست طراحي و اجرا مي باشد. 
جز  به  مالی  منابع  تأمین  برای  زنجان  شهرداری   :
چه  پروژه(   5( شده  ایجاد  سرمایه گذاری  فرصتهای 

راهکارهایی دارد؟
ساير  همانند  پايدار  درآمدهای  نبود  به  توجه  با  نيز  زنجان  شهرداری 
شهرداری ها با مشکالت مالی و كمبود منابع درآمدی روبرو است. در اين 
افزايش  و  در هزينه ها  برنامه ريزی های الزم و صرفه جويی  راستا ضمن 
كيفيت كارها، اقدام به داير نمودن دفتر سرمايه گذاری و جذب سرمايه ي 
بخش خصوصی در راستای انجام پروژه های عمرانی و خدماتی و اقتصادی 
شهر نموده است. اقداماتی نيز در راستاي مشاركت با سرمايه گذاران صورت 
گرفته است. همچنين در نظر داريم با استفاده از انتشار اوراق مشاركت در 
برخی پروژه های بزرگ شهری دست به كار شويم. همچنين با همکاری و 
مساعدت شورای اسالمی شهر، تعرفه های درآمدی محلی نيز بازنگری و 
اصالحات انجام و بروزرسانی شده و كد )رمزينه( هاي درآمدي جديدي در 
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شورا و مشاركت

 مهشید مداحی
كارشناس ارشد معماری اسالمی
 علیرضا قاضی مقّدم
دانشجوی كارشناسی ارشد مرّمت و احيای بناها و بافت های تاريخی

ساماندهی مولفه های فرهنگی در بازارهای تاریخی
نمونه موردی؛ »میدان عباسعلی« گرگان

مقدمه
جای بسی خوشبختی است متخّصصان دلسوز در زمينه بافت های 
تاريخی شهرها و ضرورت پرداختن به مسائل آنها؛ نه به عنوان يك 
معضل بلکه به عنوان ضرورت استفاده از ظرفيت هايی برای انتفاع 
رفع مشکالت  و  آينده  و  معاصر  و شهروندان  معنوی شهر  و  مادی 
با  خود  سازمانی  های  سياست  چارچوب  در  آنها،  ناهنجاری های  و 
تاريخی  فرهنگی-  محورهای  و  بافتها  مسائل  پيگير  توان  تمام 
بر  نيز  ويژه  توّجه  اين  هستند.چرايِی  كشورمان  شهرهای  ارزشمند 
و  بازشناسی  زمينه ی  در  گوناگونی  است.ديدگاههای  روشن  همگان 
بازيابی ارزش های اين ميراث گرانقدر)بافتهای تاريخی شهرها( ارائه 
شده است. دامنه تنّوع اين رويکردها از نگاه صرفًا موزه ای و حفاظتی 
و پرهيز از هرگونه مداخله كالبدی و كاركردی تا اعتقاد به فدا كردن 
رساندن  فعليت  به  و  توسعه  منظور  به  اوليه  اصيل  كالبد  و  كاركرد 
می گيرد.نظريات  بر  در  را  بافت  اقتصادی  و  مادی  های  پتانسيل 
متعادلتری نيز وجود دارد كه حفاظت و توسعه را دو امر متناقض و 
متضاد نمی داند و نگاه فراگيرتری به مسائل و راه حل های مشکالت 

بافت های تاريخی دارد.

در  آنها  اساسی  جايگاه  و  تاريخی  بازارهای  جايگاه  مقوله،  اين  در 
ساختار بافتهای تاريخی شهرهای ايران انکار ناپذير است. بر همگان 
به  فقراتی  ما حول ستون  تاريخی  كه عموم شهرهای  است  روشن 
بازار شکل كالبدی به خود گرفته اند.1.شاهرگ حياتی شهرهای  نام 
معاصر ما نيز بازار است و عمدتًا همين بازارهايی كه هرچند تغييرات 
كالبدی و تا حدودی عملکردی كم وبيشی را به خود ديده اند. هنوز، 
هم از نظر كالبدی و هم از نظر كاركردی قلب تپنده شهرها محسوب 
می شوند.شهرهايی كه كم و بيش مناسبات اقتصادی در آنها حرف 
ميان  عميقی  پيوستگی های  كرد  ادعا  توان  می  و  زند  می  را  اول 
زندگی شهروندان با همه مظاهر فرهنگی و اجتماعی آن با مقوالت 

اقتصادی ديده می شود.
رفتاری)روانشناسی،جامعه  علوم  حوزه های  آميزی  هم  سابقه   
و  معماری  كاربردی  رشته های  با  و...(  شناسی  شناسی،انسان 
از  پس  گردد.  می  باز  ميالدی   1950 دهه  به  و...   شهرسازی 
ناكامی هايی جامعه معماری اروپا در حل سريع بحران مسکن ارزان و 
مناسب برای اقشار با درآمد كم و متوّسط حوزه علمی ميان رشته ای 
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از علوم رفتاری و معماری موجوديت يافت)رازجويان،1375(2. 
اين مقاله در صدد آن نيست كه »فرهنگ« را به طور عام در مناسبات 
و كالبد شهری معاصر و تاريخی شرح دهد. بلکه مقياس كار محدودتر 
شده و پيوستگی مؤلفه های فرهنگی و كالبدی و آسيب هايی را كه 
متقاباًل اين دو بر يکديگر وارد می كنند در محدوده بازارهای تاريخی 
و به طور ويژه بخشی از بازار تاريخی شهر گرگان مورد بررسی قرار 
داده شده است. به اين معنا كه در جستجوی مفهومی برای فرهنگ 
در بازارهای تاريخی است و سعی در سنجش اثر تغييرات مؤلفه های 
بر يکديگر دارد. آسيب هايی  بازار  فرهنگی و كيفيت های كالبدی 
كه متقاباًل اين دو مفهوم به يکديگر و تبعًا به كلّيت كاركردی بازار 
تاريخی وارد می كنند موردشناسايی قرار می گيرد تا بتوان درمان اين 
عوارض را دقيقتر و با نگاهی عميقتر پيگيری كرد و در اين راستا از 
بازارهای  اين مقوله)فرهنگ( در كلّيت نظام ساماندهی  به  پرداختن 
و  مرمت  تبيين طرحهای  و  راهکارها  و  راهبردها  تدوين  و  تاريخی 
احيا بهره جست. مثل معروف مرّمتی كه می گويد »كار ما مرّمت 
ِگل نيست،مرّمت دل است« مبّين اين امر است كه با حّل مسائلی از 
بافت كه بالواسطه با انسانها و استفاده كنندگان از فضا مرتبط است 
در كنار حفاظت و مرّمتهای كالبدی می تواند به نتيجه مطلوب نايل 

شود و الغير3. 
 برخی از تحليل هايی كه در پی بازگشايی مفاهيم كلّی در اين راستا 
ارائه می گردد بر گرفته از مطالعات ميدانی ست كه در محدوده بازار 
تاريخی »ميدان عباسعلی« شهر گرگان صورت گرفته است و از آنجا 
كه بافتها-به طور اعم- و بازارهای تاريخی شهرهای ايران-به طور 
اخص- عمومًا در تعاريف كلّی از ثوابت معّينی پيروی می كنند لذا می 
توان تحليلهای عمومی اين پژوهش را در موارد مشابه در نظر داشت. 

 
1- »مولفه های فرهنگی« در فضاهای شهری

واضح است كه يك مرّمتگر نمی تواند و نبايد از ديدگاه يك جامعه 
شناس يا مردم شناس به مسئله فرهنگ بپردازد. هر چند نگاه يك 
متخّصص مسائل فرهنگی به اين مباحث بسيار عميق تر و دانشی تر 
از نگاه يك متخّصص در زمينه مرّمت شهری است،اّما آنچه نگاه يك 
كارشناس مسائل مرّمتی را به موضوع مورد بحث كارآمدتر می كند 
دقيقتر و كاربرديتر بودن هدف اين تحليل است. لذا به شّدت اين نياز 
احساس می شود كه مرّمتگر شهری، حداقل اطالعات و پيش فرض 
تا  باشد  داشته  روی  پيش  را  فرهنگی  مباحث  با  مرتبط  علوم  های 
بتواند از پس عينك مرّمتگرانه خود به تحليل مسائل فوق بپردازد.4 

شهری،  برنامه-ريزان  و  طراحان  به  كه  آنجا  شهری،  مباحث  در 
معماران، مرّمتگران مربوط می شود- مناسبات اجتماعی،خونی است 
كه در رگهای شهر و بافتهای ويژه آن جريان دارد. مکانها با روابط 
اجتماعی تعريف می شوند،نه با يك تّکه زمين)ترابی،1380(. اگر بناها 
را سلّولهای سازنده يك اندام منسجم به نام شهر فرض كنيم،آنچه به 
اين جسم بی جان، جان می بخشد مردمند و تعامالت اجتماعی آنها با 
يکديگر كه می توان از آن تحت عنوان نيروی حياتی اين پيکره نام 
برد. آنچه يك بافت شهری را و در مورد خاص اين مقاله يك بازار 
تاريخی را زنده می كند، صّحت و سالمت كالبد بناها و عرصه های 
مابين  فضای  بر  همواره  سّنتی  های  محيط  در  نيست.  آن  عمومی 
ساختمان ها تأكيد می شود و نه خود تك بنا و به اين ترتيب فضاهايی 
جّذاب، ارگانيك و دارای حوزه های پياده ارزشمند و متنوع و متناسب 

بازار  به  منبع(. حضور مردم  آمد)همان  بوجود می  انسانی  مقياس  با 
جان می دهد و به واسطه اين حضور، می توان بافت را زنده، پويا 

وكارآ دانست. 
در واقع اگر چه اجتماعات محلی مّتکی بر مکان هستند،ولی آنها به 
عنوان تقسيمات فرعی از سرزمين،به لحاظ جغرافيايی،مّد نظر نيستند. 
به بيان ديگر آنها واحدهايی هستند كه درآن برخی از مجموعه های 
ارتباطات همچون پيوندهای اجتماعی)خانوادگی،خويشاوندی،دوستی
،همسايگی و...(،پيوندهای كاركردی)مانند ارتباطات در توليد،مصرف 
در  پيوند  فرهنگی)مانند  خدمات(،پيوندهای  و  كاالها  جابجايی  و 
ارتباط در  اقتضايی)مانند  يا پيوندهای  يا هّويت قومی(  مذهب،سّنت 
پايگاه اقتصادی يا سبك زندگی(تمركز می يابند. )حسن زاده،1387( 
آنتونی گيدنز در چهارچوب نظريه ساختار بندی5 اين انديشه را مطرح 
می كند كه ساختارهای اجتماعی حاصل كنشها و روابط متقابلی است 
كه ميان انسان و فضا شکل می گيرد. او با به كار گرفتن اصطالح 
مکان محلّی سعی كرده است كه تفسيری دقيقتر از نحوه رفتارهای 
محلّی  مکان  وی  نظر  از  بدهد.  كالبدی  فضای  به  توجه  با  انسانی 
يك مفهوم فضايی-اجتماعی است كه با فضای صرفًا كالبدی تفاوت 
ظهور  عرصه  كه  است  كالبدی  مجموعه  يك  محلّی6  مکان  دارد. 
كنش متقابل اجتماعی است و دارای مرزهای معين و پايداری نسبی 
است. بنا براين فضای كالبدی دارای كاركردهايی است كه »از نظر 

اجتماعی تعريف شده« است. )مهديزاده،1383(
و  شده  تعريف  رفتارهای  مجموعه  »كيفيت  شد  گفته  آنچه  بنابر 
قابل پيش بينی معّرف مناسبات اجتماعی در هر مکان« را می توان 

فرهنگ آن مکان ناميد. 

2- تعریف »فرهنگ« در بازارهای تاریخی
محلّه های شهری اشکال كالبدی اند كه به صورت قالب های فرهنگی 
عمل می كنند،روابط خاصی را با گروه ها و افراد شکل می دهند و 
ايجاد می كنند)فکوهی،1384( داخل خود  در  منحصربفردی  زندگی 
اين فرهنگ مشخصًا به واسطه حضور شهروندان- به طور عام- در 
كيفيت  و  شهروندان  كه  معنا  اين  به  می كند.  پيدا  موجوديت  بازار 
تعامل اجتماعی آنان با يکديگر حامل مؤلفه های فرهنگی مورد بحث 
باورها،  ها،  ارزش  مجموعه  يعنی  فرهنگ  توّسط  مردم  هستند.  ما 
جهانبينی نظام های نمادی مشترك به محيط خود معنی می دهند و 

فضای بی معنی را به مکان تبديل می كنند)ترابی،1384(. 
»خريد و فروش« به معنای تعامل و برخوردهای متقابل بازاريان و 
خريداران به منظور تأمين دوجانبه منافع است كه فضايی را – هرچند 
هيچ بنايی هم در آن به عنوان محصول فرآيند معماری انسان وجود 
توان گفت  اين می  بر  بنا  به »بازار«.  تبديل می كند  باشد-  نداشته 
بازار مکانی نيست با مجموعه ای از بناها كه فرآيند خريد و فروش را 
ممکن می سازند. بلکه شايد بتوان با اين نگاه بازار را فارغ از كيفيت 
با  »مردم«  از  تعدادی  آن  در  كه  كرد  تعريف  مکانی  آن،  فيزيکی 
يکديگر »رابطه ای« تحت عنوان »خريد و فروش« دارند. حال شايد 
اگر مردم در اين مکان به فعاليت ديگری بپردازند بتوان نام ديگری 
بر اين مکان نهاد7.  در واقع اين »خريد و فروش« به معنای تعامل 
بازاريان و خريداران به منظور تأمين دوجانبه  و برخوردهای متقابل 
منافع است كه مکانی را – هرچند هيچ بنايی هم در آن به عنوان 

فضای مصنوع وجود نداشته باشد- تبديل می كند به »بازار«8. 
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برخوردهايی  چارچوب  تعريف  برای  عبارتيست  بازار«  »فرهنگ 
اينکه  از  فارغ   - ديگر  با شهروندی  است هر شهروندی  كه ممکن 
باشد و همانطور كه ذكر  بازار داشته  باشند- در  يا فروشنده  خريدار 
شد مؤّكداً »تعريف شده« و »قابل پيش بينی« است. با اين تعريف 
نمی توان فرهنگ بازار را به عنوان مثال با فرهنگ كوچه يا فرهنگ 
آپارتمان نشينی مقايسه كرد و يکی را نسبت به ديگری بهتر يا بدتر 
 دانست. چرا كه فلسفه عينيت يافتن كالبدی هر كدام از اين مکان ها 
مسئله ای متفاوت با ديگری بوده است. ولی البّته می توان فرهنگ 
بازارهای مدرن امروزی)مثل مراكزخريد مدرن يا خيابان های تجاری 
در  را  آنها  نوعی  به  و  كرد  مقايسه  تاريخی  بازارهای  با  را  لوكس( 
قياس با يکديگر رتبه بندی كرد. حّتی می توان به عنوان مثال بازار 
تاريخی و سّنتی تهران را با بازار تاريخی تبريز در مقام مقايسه قرار 
داد و فرهنگ مرسوم يکی را بهتر از ديگری دانست. چرا كه خاستگاه 
محوری و فلسفه وجودی هر دو يك چيز است و آن فعاليت اقتصادی 

و خريد و فروش است. 
حال بهتر می توان به ضرورت تعريف مفهومی تحت عنوان فرهنگ 
برد.  پی  مرّمتی  امر تصميم گيری های  در  بازار  فرهنگ  يا  بازار  در 
بازار با زبان خود مسائل و مشکالت خود را با مرّمتگر در ميان می 
گذارد و اين مرّمت گر هوشيار است كه بايد زبان بازار را بفهمد و به 
همان زبان نيز راه حل ها را در اختيارش بگذارد. به نظر می رسد كه 
اگر بتوان ذهن و زبان بازار را اصالح كرد می توان اميد داشت كه 
پيکره آن نيز از فرسودگی در امان بماند. اگر مناسبات جاری در بازار 
را مجموعه ای به هم پيوسته از تعامالت اقتصادی،اجتماعی،سياسی 
اقتصاد تعيين كننده ترين عامل در  و.... بدانيم هرچند ممکن است 
موجوديت بازار باشد اّما حفظ كيفيت اين موجوديت وابستگی بسياری 
به مناسبات اجتماعی دارد و در واقع فرهنگ است كه در صف اول 

اين جبهه –حد اقل به متخصص مرّمت- چهره نشان می دهد9. 
3- معاینه ی فرهنگی بازارهای تاریخی

دارای  كه  بازار  يك  فرهنگ  تنها  نه  كه  داشت  دور  نظر  از  نبايد 
ثابت  –با  مکانی  نظر  از  است  خود  ويژه  ذهنی  و  عينی  مؤلّفه های 
بلکه  با مشابه خود است،  فرض كردن محدوده زمان- قابل قياس 
با ثابت فرض كردن موقعيت مکانی نيز می توان فرهنگ يك بازار 
در  كرد.  مقايسه  و  بندی  دسته  نيز  زمانی  تأّخر  و  تقّدم  نظر  از  را 
از  می كند10  ياد  ازآن  فرهنگی  آسيب  عنوان  به  مرّمتگر  آنچه  واقع 
مقايسه وضعيت فرهنگی معاصر يك بافت با وضعيت اصيل و پيشينه 
فرهنگ آن بافت حاصل می آيد،نه در مقايسه با مناسبات فرهنگی 
يك بازار ديگر در همان محدوده زمانی. با اين نگاه می توان مقوله 
از  پيش  كه  فرهنگی  بخش؛1-  دو  به  كلّی  مقياسی  در  را  فرهنگ 
از  توان  می  كه  فرهنگی   -2 و  بوده  بازار  غالب  فرهنگ  ما  روزگار 
آن تحت عنوان فرهنگ معاصر بازار نام برد تقسيم كرد. به نظر می 
رسد منطقی ترين زمان برای تفکيك اين خط سير تاريخی در هر 
شهری، همزمان با اصالحات شهری دوران پهلوی اّول و مشخّصًا 
خيابان كشی های رضاخانی است كه عمومًا تغييرات كالبدی وسيع، 
چشمگير و تعيين كننده ای را به كالبد و به تبع آن به كليت نظام 
ساختاری بافت های تاريخی و ستون فقرات آن –بازار- تحميل كرد. 
تاريخی  بازارهای  بافت ها و  فرايند آسيب شناسی  معضالتی كه در 
شهرهای ما به آنها پرداخته می شود عالوه بر زمينه های فرهنگی-

در  دارند11.  نيز  ديگری  زمينه های  است-  مقاله  اين  موضوع  كه 
بازار ها معضالت اقتصادی از آن دست مسائلی است كه به شکلی 
عميق با مسائل فرهنگی درگير است. مفاهيم جاری در مركز شهر ها 
موضوع پژوهش هايی است كه به شناخت تاريخ اجتماعی-فرهنگی 
رايج  كاريهای  نهان  از  و  اقتصادی  توان  از  تبعيت  در  شهر،معمواًل 
ميان بازاريان به ميان می آيد)فالمکی،1384(. لذا پس از پرداختن 
به آسيبهايی كه مؤلّفه های فرهنگی بازار تاريخی را تهديد می كنند، 
به اجمال اثرات متقابل آسيبهای فرهنگی و اقتصادی را بر يکديگر 
به  ادامه  بازار »ميدان عباسعلی« گرگان شرح داده و در  در بررسی 
ارتباط عميق و دوسويه معضالت فرهنگی و كالبدی در بافت مذكور 

می پردازيم. 

4- آسیب شناسی فرهنگی بازار تاریخی
پيش  تا همين چند دهه  بازار  تعريف  اشاره شد  پيشتر  همانطور كه 
محور  مهمترين  بازارها  بود.  ديگر  گونه ای  به  ايران  شهرهای  در 
ارتباطی،اقتصادی و اجتماعی و به عبارت ديگر مركز شهربودند و عالوه 
اجتماعی شهر  و  فرهنگی  اقتصادی،مهمترين فضاهای  بر فضاهای 
مانند مسجد جامع و ساير مساجد بزرگ،مدرسه های علميه،خانقاه ها، 
زورخانه ها و غيره در امتداد آن قرار داشتند)سلطانزاده،1372(. مسلّم 
است فرهنگ غالب در چنين بافتی صرفًا متأثّر از نيروهای اقتصادی 
بازار نبوده است و چه بسا تأثير نيروهای فرهنگی و اجتماعی و به طور 
اخص مذهبی و سياسی بر عوامل اقتصادی بيشتر بوده است. پرهيز 
ايرانی از دروغ و رياكاری و مردم فريبی و بويژه رباخواری،بازرگان و 
سوداگر ايرانی را از سودجويی و بهره برداری ستمکارانه از پيشه خود 
نيز معانی پر مغزی  بازار  اقتصادی  باز می دارد)پيرنيا،1378(رويکرد 
چون »الکاسب حبيب اهلل« را سرلوحه مناسبات خود قرار می داده و 
عمومًا بازار پيش از آنکه مکانی اقتصادی باشد مکانی فرهنگی بوده 
است. صداقت و درستکاری و وجدان حرفه ای،پيشه وران ايرانی را وا 
می داشتند كه در يك رسته و نزديك هم دّكان بگيرند و هر صنف 
و دسته ای رسته و بازار خاص را برای عرضه كاالهای مشابه خود بر 

خیابان  1335-هنوز  سال  از  پیش  هوایی  تصویر1-عکس 
بافت  نشده  احداث  شریعتی  خیابان  امتداد  در  مجاهدین 
فعلی،یکپارچگی  خمینی  امام  خیابان  بازار،در شمال  تاریخی 

كالبدی و كاركردی و حتی فرهنگی خود را حفظ كرده است.
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گزينند و خريدار را آزاد بگذارند تا بتوانند با ديدن نمونه های كاال و 
سنجيدن آنها آنچه را می خواهد، خريداری كند)همان(. 

در واقع بيش از آنچه فرهنگ فراگير شهر بر مناسبات بازار تأثير گذار 
بوده باشد،اين فرهنگ بازار بوده است كه كلّيت مناسبات اجتماعی 
تأثيرگذار  تحّركات  داد.  می  قرار  خود  تأثير  تحت  را  شهرتاريخی 
اجتماعی و سياسی بازاريان در دوران مشروطه گواهی براين مّدعاست. 
مبانی فرهنگی و اعتقادی كه اساس رفتارهای اجتماعی و مناسبات 
تاريخی  بازارهای  آنها  پايه ی  بر  و  است  بوده  پيشينيان  اقتصادی 
اجتناب  به طور قطع و به شکل  يافته اند.  ما شکل گرفته و هويت 

ناپذيری تغييرات عمده ای كرده اند.. 
چيزی كه امروز از بازارهای تاريخی برای ما برجای مانده است نه 
خصيصه های فرهنگی و اجتماعی اصيلی ست كه از هويت كاركردی 
از مناسبات  نبودند،بلکه فضايی است صرفًا كالبدی عاری  بازار جدا 
اجتماعی كه فلسفه وجودی عينّيت يافتن چنين بازاری بوده اند.. به 
بيان ديگر بازار تاريخی،امروز فقط به واسطه قدمت زمانی كالبدش 
تاريخی محسوب می شود. گرچه هنوز بسياری از اين بازار ها فعال 
بوده و مناسبات اقتصادی كم و بيش به شکل مستمر در آنها صورت 
می گيرد،اما به دليل ظرفيت های باالی معنوی و مادی كه در آنها 
نهفته و همچنين حجم باالی مشکالتی كه با آن دست به گريبانند 
در عمل، تنها اندكی از ظرفيت های خود را در اختيار شهر و شهروندان 
گذاشته و نيازمند توجه جدی مسئوالن و متخصصان هستند. نا گفته 
پيداست گذر زمان فرسودگی پيکره بناها را در پی دارد و به عبارتی 

»بناهای آباد گردد خراب     ز باران و از آتش و آفتاب«
دهد  می  شکل  را  ما  تاريخی  بازارهای  فرهنگ  كلّيت  امروز  آنچه 
همان چيزی نيست كه در گذشته به بازار های ما را هوّيت بخشيده 
كرده  حفظ  است  سپرده  ما  دست  به  كه  زمانی  تا  را  آن  اصالت  و 
است. جا دارد به اختصار به عواملی كه سبب شده اند. به تدريج نظام 

فرهنگ  امروز  دليل  وبه همين  بپاشد  هم  از  بازارها  اصيل  فرهنگی 
معاصر بازار ها با نيرويی بسی ويران كننده تر از سيل و زلزله تيشه 
زند  ما می  تاريخی  بازارهای  كالبدی-  حتی   – موجوديت  ريشه  به 

بپردازيم. 
و  نشين  جا  يك  اجتماعی  گروه  هر  از  بيش  نشين  شهر  آدميان 
 ...« دهند  می  در  تن  اجتماعی  تحّرك  به  ديگری  يافته  سازمان 
تالش  است؛يکی  فّعال  پيوسته  زمينه  دو  در  نشين...  شهر  انسان 
برای جای گرفتن در بنايی بهتر و در جای بهتری از شهر خود)و يا 
شهرهای ديگر( و دومی تالش برای ترفيع مقام و منزلت اجتماعی 
خود)فالمکی،1384(« چنين رفتاری مستقيمًا می تواند به تغيير بافت 
به  كه  باليی  همان  دقيقًا  شود؛  منجر  تاريخی  های  بازار  اجتماعی 
سر بازارهای تاريخی ما آمد. همزمان با خيابان كشی های مستقيم 
با  ها،همراه  شهر  تاريخی  وبازار  بافت  گسستگی  و  رضاخانی  الخط 
از  -فارغ  ايران  شهری  جامعه  در  خواهانه  تجّدد  تمايالت  پيدايش 
تحميلی بودن يا نبودن آن- محورهای فرهنگی و تاريخی شهر كم 
كم،كاركرد سابق خود را از دست دادند. فعاليتهای تجاری به واسطه 
عنوان  به  در شهروندان  و هم  در كسبه  كه هم  تمايالتی  و  باورها 
خريدار ايجاد شده بود به جداره های معابر جديد نقل مکان كردند. 
از اين پس كسبه، تجارت در حجره های بازار تاريخی را دون شأن 
خود می دانستند و شهروندان ارتقای سطح اجتماعی خود را در تمين 
می  جديداالحداث  لوكس  خيابانهای  فروشگاه های  از  خود  نيازهای 
ديدند. با خالی شدن بافت بازار تاريخی از مالکان اّوليه خود فرهنگی 
كه در مراودات و تعامالت شهروندی در آنجا نمود پيدا می كرد رنگ 
باخت. در واقع ديگر اين بازار نبود كه خطوط فرهنگی شهر را پر رنگ 
كند، بلکه تحّوالت سيل آسای كالبدی و كاركردی شهر بود كه بازار 
خيابان های  تجاری  بازاريان]جداره های  بود.  كرده  همراه  با خود  را 
جديد االحداث كه از قلب بافت تاريخی می گذشتند[هر بار كه توانايی 
مالی بيشتری يافته اند. و بخش)يا بخش هايی(از امور داد و ستدی 

تصویر2- در نقشه شکاف عمیقی كه خیابان كشی های رضاخانی در بافت ایجاد كرده مشهود 
است.
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خود را ترفيع يا گسترش داده اند. فضای مسکونی يك يا دو سمت 
درآورده اند.)فالمکی،1384(.  خود  اشغال  به  را  بازارها  اصلی  بدنه ی 
اين قاعده شامل حجره های متروك بازار های تاريخی كه همراستا 
يا كارگاه تبديل  انبار  به  نيز می شود و  با خيابان های جديد هستند 
می شوند. حجره های بازار تاريخی به عملکردهای كم اهمّيت تر و 
پست تر شهری اختصاص می يابد. كسبه عمدتًا از اقشاری هستند 
به  نسبت  تر  پائين  بعضًا  و  متفاوت  فرهنگی  استانداردهای  دارای 
ذكر  كه  آنجا  از  نهاديم.  نام  بازار  اصيل  فرهنگ  اين  از  پيش  آنچه 
با  هستند  مکانی  هر  در  فرهنگی  مؤلّفه های  حامل  شهروندان  شد 
مهاجرت شهروندان با عقايد،باورها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی 
خاص،فرهنگ مختص به آن مکان نيز- هر چقدر اصيل،ريشه دار 
و ديرپا بوده باشد- از آن مکان رخت بر می بندد و طبيعتًا با حضور 
جديد  فرهنگی  متفاوت،  فرهنگی  آورده های  با  و  جديد  شهروندانی 
می  موجوديت  مکان،  آن  كالبدی  و  كاركردی  خواّص  با  ارتباط  در 
با  اجتماعيشان-  طبقه  گرفتن  نظر  در  بدون   – جديد  مالکان  يابد. 
نظام  اقتصادی كلّيت  و  اجتماعی  در نظر گرفتن شرايط و تحّوالت 
فرهنگ  اين  در  كردند.  حاكم  بازار  بافت  بر  را  جديد  شهر،فرهنگی 
ديگر كاسب حبيب خدا نبود و سودآوری و كسب منفعت مادی-به 
هر طريقی- مانند نظام های اقتصادی نوين و معاصر در هر كالبد 

ديگری12 از لوازم اّوليه حفظ بقا بود. 
عالوه بر تمام اينها يکدست بودن بافت اجتماعی بازارهای تاريخی تا 

پيش از اين تحّوالت خود ضامن حفظ پايداری
ساختارهای فرهنگی و چارچوبهای رفتاری بود. اّما با ظهور تحواّلت 
باورهای  و  عقايد  در  نشده  كنترل  تکّثر  و  تنّوع  بروز  و  الّذكر  فوق 
شهروندان و به تناسب آن شکل گيری اقشاراجتماعی با پيش فرض 
های فرهنگی گوناگون و تسّری يافتن اين تنّوع فرهنگی به جماعت 
مالکان و كسبه بازار ها،پايداری فرهنگ اصيل بازار دچار تزلزل شد. 
تنّوع فرهنگی واقعيتی انکار ناشدنی است كه اگر به خوبی مديريت 
نشود می تواند منجر به بروز تنش های خطرناكی در جامعه شهری 

شود)فکوهی،1384(. 

بايد به آسيب های فرهنگی ناشی از تغيير بافت اجتماعی مالکين و 
كسبه،به تناسب آن تغييرات در بافت اجتماعی مراجعين و خريداران 
را نيز اضافه كرد. همين تمايالت تّرقی خواهانه و تجّدد طلبانه در 
شهروندان نيز منجر به اين شد كه كمتر به بازارهای تاريخی مراجعه 
در  و  شهر  مركز  از  دوری  و  شهر  گسترش  رغم  علی  اگر  و  كنند 
زندگی  محل  نزديکی  در  بهتر  كيفيت  با  كاالهايی  بودن  دسترس 
خود خواستار مراجعه به مركز شهر برای خريد هستند از جداره های 
خيابان های جديداالحداث كه روزبروز لوكس تر می شوند مايحتاج 

خود را تأمين كنند. 
شهر چه در ذهن ساكنان آن شهر و چه در ذهن كسانی كه بيرون 
وجود  ذهنی  شکل  يا  حافظه،تصوير  يك  صورت  به  هستند  آن 
دارد)همان(. بافت های شهری نيز به طور اخص از اين قاعده مستثنی 
نيستند و شهروندان مناسبات فرهنگی و اجتماعی را نيز ضميمه اين 
تصوير در ذهن خود دارند. تغيير و پائين آمدن حداقل های فرهنگی 
مالکين بازار تاريخی، تصوير زيبايی در ذهن شهروندان به جای نمی 
مايل-يا  شهروندان  تمام  گذشته  در  كه  است  ذكر  به  الزم  گذارد. 
در  جز  به  امروزه  اّما  بودند.  بازار شهر  تنها  از  خريد  ناچار-به  نهايتًا 
چند شهر بزرگ من جمله تهران و تبريز و اصفهان ومشهد بازارهای 
تاريخی شهرها يا از رونق افتاده يا مشتريانی با سطوح درآمدی پائين 
و انتظارات فرهنگی كمتر دارند. اين مسئله قطعًا روند رو به كاهش 

سطح استانداردهای فرهنگی را در پيش دارد. 

5- بررسی فرهنگی و آسیبهای اقتصادی در بازار تاریخی 
»میدان عباسعلی« گرگان

5-1-معرفی اجمالی نمونه مورد بررسی
بازار تاريخی محلّه ميدان عباسعلی گرگان بخشی از محور فرهنگی 
و تاريخی بافت قديم شهر گرگان و بخشی از بازمانده راسته ی بازار 
شرقی-غربی  امتداد  در  كه  بازاری  است.  استرآباد13  تاريخی  شهر 
دروازه بسطام را در جنوب شرقی باروی شهر به دروازه مازندران در 

تصویر3- بازار تاریخی محله میدان عباسعلی گرگان-)حضور مردم به بازار حیات و سرزندگی 
می بخشد(
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غرب متصل می كرد. سطوح وسيعی از اين بازار در گسستگی هايی 
كه اصالحات شهری پهلوی اّول اعمال كرد از بين رفته و به دليل 
همين ضعف ساختاری بخش های ديگری از آن از رونق افتاده و يا 

از همان سال ها كاربری خود را به مسکونی تغيير داده اند.. 
و  كالبدی  قّوت ساختار  نقاط  واسطه  به  ميدان عباسعلی  بازار محلّه 
به به دليل وجود عناصر بسيار با ارزش تاريخی و مذهبی تا كنون 
كاربری خود را حفظ كرده و كج دار و مريز از رونق نسبی برخوردار 
است. همانطور كه ذكر شد وجود بناهايی چون تکايای شاخص،دو 
به  مردم  مذهبی  ارادت خاص  و  تاريخی  زورخانه،حمام  مسجد،يك 
متبّرك در آن است و ميدان عباسعلی جلوی  قدمگاهی كه سنگی 
است  اهالی گرگان  و رسوم مذهبی خاص  آداب  نقاط عطف  از  آن 
تا حدودی ضامن حفظ كالبدی و كاركردی اين بافت بوده است. اّما 
از آنجا كه كاربری غالب در اين محلّه تجاری است و عماًل بازاری 
تاريخی محسوب می شود ناخودآگاه آسيب های فرهنگی پيش گفته 
و  بالقّوه  باعث می شود ظرفيت های  تنها  نه  و  است  آن مشهود  در 
و  بروز  زمينه  آن  ناملموس  و  ملموس  نهفته ی  ميراثی  ارزش های 
نيز  بازار  موجوديت  تخريب  حال  در  باشند،با سرعت  نداشته  توسعه 
هست. يکی از زمينه های آسيب رسان به بازار، بستگی فراوانی به 
مسائل فرهنگی و تنش های متقابل آن با مباحث اقتصادی دارد كه 

در ادامه به اختصار شرح داده می شود. 
5-2-تحليل تنش های متقابل ميان مؤلّفه های فرهنگی و اقتصادی

با مقايسه جداول SWOT تهيه شده برای هر يك از زمينه های 
فرهنگی و اقتصادی در بافت مذكور14 شايد بتوان تناظر نسبی يك 
به يکی را ميان موارد مطروحه در هر جدول برقرار كرد.. به عبارت 
ديگر آسيب های فرهنگی به شّدت آسيب های اقتصادی را می افزايند 

و بالعکس. )جدول 1(

يکی از معضالت فرهنگی كه اين بازار را به شّدت و به حق، تحت 
تأثير قرار داده است سابقه خريد و فروش اموال سرقتی در آن است. 
واسطه  به  پيش  تا همين چند سال  و  دور  چندان  نه  در گذشته ای 
وجود چند مغازه ی سمساری در بازار،افرادی به شکل غير رسمی در 
را خريد  بازار كاالهای مستعمل عمدتًا سرقتی  عرصه های عمومی 
بود.  خورده  گره  دزدی  واژه  با  بازار  اين  نام  و  كردند  می  فروش  و 
را  آنها  داشت  وجود  مکان  اين  از  ذهن شهروندان  در  كه  تصويری 
كسبه  از  يکی  با  مصاحبه  در  كرد.  می  منع  بازار  اين  به  مراجعه  از 
اين موضوع مطرح شد كه اگر چه چندسالی است كنترلهای قانونی 
اعمال می شود و عماًل اين ماجرا كمرنگ تر شده است اّما هنوز هم 
شهروندان علی رغم اينکه مطمئن هستند كاال و خدمات ارائه شده 
در مغازه ای خاص كيفيت و قيمت مورد نظر آنها را دارد اّما باز ترجيح 
می دهند نياز خود را با كيفيتی پائين تر و قيمتی بيشتر برطرف كنند 
و به اين بازار مراجعه نکنند. مالکين بومی و اصيل با اعتبار و دارايی 
بيشتر،ملك و حق كسب و پيشه خود را واگذار كرده و به جداره های 
خيابان اصلی نقل مکان كرده اند.. قيمت امالك به شّدت افت كرده 
و عمومًا افرادی از سطوح درآمدی پائين تر كه امکان تملّك مغازه 
در خيابان های اصلی و راه اند.ازی مشاغل پر درآمد را ندارند در اين 
بازار يا مستأجر يا مالك هستند. از آنجا كه شهروندان بومی گرگانی 
اقبال چندانی به اين بازار ندارند و اكثراً از بازار تاريخی محلّه نعلبندان 
اعتبار باالتری بين مردم برخوردار است خريد می كنند،غالب  از  كه 
مراجعين بازار ميدان عباسعلی را يا اهالی روستاهای غرب گرگان و 
دارای حداقل های فرهنگی  پائين  با سطوح درآمدی  يا كسانی كه 
متفاوتی هستند تشکيل می دهند. نه كسبه به اين بافت تعلّق دارند و 
نه مراجعين. فرهنگ هايی كه قادر به زيستن با يکديگر نيستند زمينه 
خشونت شهری را شکل می دهند. )فکوهی،1384( مشاجرات لفظی، 

جدول1 - تجزیه وتحلیل اجتماعي-فرهنگي بازار محله میدان

نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها تهدیدها

به  مشارکت  به  تمایل  بودن  ضعیف 
دلیل محدودیت  باورها و پایین بودن 

سطح سواد. 
محلی  عنوان  به  محله  این  انتخاب 
به  گذار  دوره  در  کار  و  کسب  برای 

دالیلی چون شرایط بد اقتصادی. 
مالکیت  باعث  ملک  بودن  ارزش  کم 
و  می شود  بافت  این  در  خاصی  قشر 
اقشار مختلف  ارتباط بودن  امکان در 

در بافت را از بین می برد. 
شکل گیری نوعی خاص از اجتماع که 
محله  مشکالت  حل  به  نسبت  کمتر 

واکنش مثبت نشان میدهند. 
و  بافت  در  جرایم  درصد  رفتن  باال 
رونق  کاهش  با  ساکنان  امنیت  عدم 
درآمد  بودن سطح  پایین  و  اقتصادی 

ارتباط دارد. 
کم بودن تعداد جمعیت جوان، نشان 
بافت  که  است  واقعیت  این  دهنده 
است  نتوانسته  اجتماعی  لحاظ  به 
جمعیت مغازه داران جوان را در خود 

نگه دارد.

شرایطی  مذهب  و  سنت  به  پایبندی 
برای گردهمایی و اجتماعات کوچک 
به  منجر  که  می کند  فراهم  محلی 

ایجاد تعامالت اجتماعی است. 
ساکنان  برای  محیط  شدن  ارزشمند 
و فراهم شدن امکان بیشتر مشارکت 

مردمی. 
برای  تالش  به  تمایل  شدن  بیشتر 
از  اجتماعی  محیط  کیفی  ارتقای 

سوی مغازه داران.
پتانسیل تبدیل به محوري فرهنگي-

مذهبي در بافت قدیم
به  وتاریخي  مذهبي  اماکن  تمرکز 
ساکنین  پایبندي  در  عاملي  عنوان 

به محله
هیت  مانند  محاي  نهادهاي  تقویت 

امناي هیئت های مذهبی و بازار
هیئت امنای بازار و با دارابودن نقش 

قابل توجه در حل معضالت محله 
محلي  به  محله  باز  فضاهاي  تبدیل 
فرهنگي- فعالیتهاي  انجام  براي 

اجتماعي مناسب براي تمامي اقشار

حضور  جهت  الزم  تسهیالت  فقدان 
اقشار مختلف در عرصه عمومي محله 
مغازه  از  عده ای  اجاره  کوتاه  دوره 

داران هر چند براي عده اي قلیل
آمد  در  سطح  نسبی  بودن  پایین 

ساکنان 
کم بودن قیمت واحدهای تجاری در 

محدوده.
و تحصیالت  بودن سطح سواد  پایین 

عموم ساکنین.
در  اجتماعي  فرهنگي  مراکز  کمبود 

محله
ناهمگون  فعالیتهاي  برخي  وجود 

صنعتي در محله
عرصه  در  شبانه  هاي  فعالیت  فقدان 

عمومي محله

وجود اماکن وعناصر خاطره انگیز در 
ذهن ساکنان در محله

وجود در صد باالیی از مالکان بومی و 
پایداری نسبی استقرار در محل. 

و  بافت  به  تعلق  احساس  بودن  باال 
عالقه افراد به محله خود. 

همسایگی  قوی  روابط  پیوندها  وجود 
در میان مغازه داران

با  همسان  محله  بافت  گیري  شکل 
عقاید وسنتهاي ساکنان

انجام فعالیتهاي موسمي در محله مانند 
عزاداري ایام سوگواري،اعتکاف،جشن 

هاي مذهبي و…
خصوصی  مالکیت  درصد  بودن  باال 

افراد در محدوده بافت. 
به  محله  ساکنان  بودن  پایبند 

سنت های مذهبی و آئینی. 
وجود  و  مذکور  بافت  بودن  تاریخی 
مانند  تاریخی  شاخص  عناصر 
مشعل  گران،زورخانه  کاسه  حمام 

اسالم،کاروانسرا و....
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به كاربردن الفاظ ركيك و بعضًا برخوردهای فيزيکی از اتفاقاتی است 
كه كم و بيش حتی با حضوری يك ساعته در اين بازار قابل مشاهده 
است. انصافًا شايد نبايد ازكاسبی كه تمام سرمايه اند.ك خود را برای 
تأمين حداقل درآمد به كار بسته و خريداری كه با منابع مالی محدود 
در صدد تأمين حداكثر خود مايحتاج است انتظاری بيش از اين داشت. 
اقشاری  از  كه  بازار  مناسبات  طرف  دو  هر  بر  اقتصادی  فشارهای 
به  نيستند،منجر  تحصيالت  باالی  سطوح  دارای  عمدتًا  كه  هستند 
نقصان  دچار  را  بازار  فرهنگی  مؤلفه های  كه  می شود  برخوردهايی 
می كند. بالعکس با كاهش استانداردهای فرهنگی بازار ريسك كسب 
و كار و خريد و فروش و حتی عبور و مرور در بازار افزايش می يابد. 
امروزه می توان به راحتی مشاهده كرد كه نه مالکين و نه خريداران 
در اين بازار احساس امنيت روانی نمی كنند و اگر همين روند ادامه 
پيدا كند –فارغ از اين كه عدم اقبال كسبه وشهروندان بومی گرگان 
به اين بازار آسيبی جدی برای آن محسوب ميشود - همين اندك 
كسبه و مشتری غير بومی نيز عطای اين بازار را به لقايش خواهند 
بخشيد و آنچه بر سر بخش های زيادی ازكلّيت بازار تاريخی گرگان 

امده و ازبين رفته به سر اين بازار هم خواهد آمد. 
كه  است  كار  در  باطلی  دور  كه  گرفت  نتيجه  توان  می  اينگونه 
ضعف های اقتصادی ضعف های فرهنگی را به دنبال دارند و نقصان 

عوامل فرهنگی كاهش رونق اقتصادی بازار را موجب می شود. 

بر  كالبدی  آسیب های  و  فرهنگی  آسیب های  اثرات   -6
یکدیگر در بازار تاریخی »میدان عباسعلی« گرگان

و  آنان  باورداشت های  و  عقايد  و  كسبه  شهروندان،  كه  شد  گفته 
عملکردهايشان، مبّين فرهنگ بازار هستند. در گذشته های نه چندان 
ميراث  سازمان  از  نشانی  كه  آنگاه  پيش،  قرن  نيم  حدود  تا  و  دور 
فرهنگی و شهرداری و سازمان عمران و بهسازی نبود،حفظ كيفيت 
زاييده  وجود  بازارها  و  تاريخی  بافت های  شکلی  اصالت  و  كالبدی 
اعتقادات و باورهای جمعی شهروندان بود. كالبد بازار ترميم و نو به 

نو شدن خود را مديون فرهنگ بازار و بازاری بود. 
آدمی زاد شهرنشين روزگار ما می داند كه تحّرك اجتماعی اش به 

شکل وابسته و پيوسته به يکديگر،در هر دو گستره مکانی و منزلت 
كيفی  واقع سطح  )فالمکی،1384(در  می كند.  پيدا  تحّقق  اجتماعی 
كالبد فضايی كه انسان در آن سکنی دارد و يا به هر فعاليت ديگری 
می پردازد در ارتباط تنگاتنگ با جايگاه فرهنگی و اجتماعی اوست. 

با كاهش استانداردهای فرهنگی،قاعدتًا كيفيت كالبدی بازار تاريخی 
ميدان عباسعلی نيز كاهش يافته است. مالکين جديدی كه كمترين 
دارند  خود  مغازه  بنای  به  حتی  و  بازار  بافت  به  را  تعلّق  احساس 
كوچکترين تالشی در جهت ارتقا و يا حفظ كيفيت زيستی در بازار 
نمی كنند. هر چند با نگاهی موشکافانه تر می توان عوامل اقتصادی 
را به نوعی حلقه ی واسط ضعف های فرهنگی و آسيب های كالبدی 
نيز دانست. در اين مفهوم مشاهده می شود كسبه ای كه به سختی 
الزامی نيز به حفظ  انتظار را بدست می آورند و  حداقل درآمد مورد 
و ارتقای كيفيت كالبدی مغازه خود –نه از نظر زيبايی شناسی و از 
نظر سازه ای و فارغ از ارزش های ميراثی- ندارند و لزومی هم نمی 
بينند برای بهبود كيفی عرصه های عمومی بازار هزينه ای بپردازند. 
لذا هر روز كه می گذرد فرسودگی بيشتری دامان كالبد بافت بازار 

را می گيرد. 
حال اگر با فرض تاريخی بودن بازار هم به تأثير مؤلّفه های فرهنگی 
بر كالبد بازار بيردازيم بايد ديد آنچه از نظر يك متخّصص مرّمت،در 
بافت تاريخی ارزشمند است و بايد برای حفظ و احيای آن تالش كرد 
آيا در فرهنگ غالب بازار و بازاريان جايی دارد يا خير؟ در اين مبحث 
صحبتی از خريداران نمی كنيم،چرا كه هر چند كيفيت كالبدی بازار 
می تواند جاذبه قوی و مؤثری در جذب مراجعينی باشد كه به نوعی 
ارزش های ميراثی بافت بازار-اعم از ملموس و ناملموس- در پس 
خواهان  و  دارد  توّجهی  درخور  و  ممتاز  جايگاه  آنها  فرهنگی  زمينه 
احيای ارزش های كالبدی بازار نيز هستند اّما قطع اليقين عامل مؤثر 
تر در اين مسئله، نوع نگاه مالکان و افراد ذی نفعی است كه بخش 
اعظم حيات خود را در بازار می گذرانند و به نوعی مالکان درجه اّول 
حقوق مادی و معنوی اجزای سازنده بازار تاريخی يعنی مغازه های 
خود هستند. ما از بين آثار باقيمانده از گذشته،معمواًل به آن چيزهايی 
توّجه می كنيم كه با ارزش تلّقی گرديده اند.. برای تعيين آنکه چيزی 
با ارزش است بايد به ارزش ها مراجعه كنيم. )حّجت،1380(15. مسلّمًا 

تصویر 4- عکس تاریخی از بازار میدان عباسعلی )اواخر دهه 30(
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جدول2 استراتژیهای ساماندهي فرهنگی- اجتماعی

ارتقای سطح فرهنگی ساکنان و 
مالکان بافت

حفظ و احیای اصالت فرهنگی و 
اجتماعی بافت

هماهنگ کردن ارزش های اصیل 
و تاریخی بافت با ارزش فرهنگی و 

اجتماعی معاصر

ایجاد پتانسیل برای برگزاری 
اتفاقات فرهنگی – اجتماعی 

شهری

عمده بازاريان محلّه ميدان عباسعلی با توّجه به اينکه عمومًا متعلّق 
به بافت تاريخی و حتی بافت معاصر شهر گرگان نيستند و حّس تعلّق 
به مکان در آنها در حداّقل ممکن است، نمی توان انتظار داشت بازار 
برای انها واجد ارزش های هوّيتی، نمادين و يا روحانی باشد. بعالوه 
ارزشهای اسنادی، تاريخی، زيبايی شناختی و... نيز با توجه به آنچه 
مناسبات  در  جايی  آمده  بدست  بازار  غالب  فرهنگ  خصوصيات  از 
رفتاری و رويکرد آنها به محيط كالبدی ندارد. تنها و تنها اگر ارزشی 
برای محل كسب و كار خود -آن هم نه به واسطه تاريخی بودنش 
–قائل باشند ارزش های عملکردی و اقتصاديست وال غير. معيارهای 
فرهنگی بخش عمده ای از آنها توان پذيرش اين مسئله را ندارد كه 
با احيای كالبدی و احيای ارزشهای ميراثی حد اقل اتّفاقی می افتد 

رونق اقتصادی كسب و كار آنهاست. 
و  زمان  با صرف  ذيربط  ارگان های  اگر  برد كه حتی  از خاطر  نبايد 
ارتقا  را  بازار  انسانی و هزينه مالی كيفيت زيستی و كالبدی  نيروی 
دهند و اصالت های شکلی را به ان باز گردانند، اگر سطح نگرش های 
فرهنگی كسبه و به دنبال آن مراجعين به بازار ارتقا نيابد و يا بافت 
اجتماعی فروشندگان و خريداران بالکل عوض نشود نمی توان اميد 
داشت همين باليی كه امروز بر سر اجزای بازار-تك بناهای با قدمت 
و ارزش باال- و عرصه های عمومی و ساختار كلّی آن امده است در 
آينده ای نزديك دوباره گريبانش را نگيرد. هرچند می توان خوشبينانه 
بافت  بازار  كالبدی  اصالت های  و  كيفيت  بردن  باال  با  بود  اميدوار 

اجتماعی بازارنيز معيارهای فرهنگی خود را متعالی كند. 

8- سیاست های پیشنهادی
ذيل،راهبردهای  جدول  قالب  در  خالصه  طور  به  بخش  اين  در 
اساسی- در تحليل نمونه موردی بازرار ميدان عباسعلی گرگان- به 

بافت های  اغلب  در  كه  اجتماعی  های  آسيب  عمده  درمان  منظور 
تاريخی و همچنين بازارهای تاريخی به چشم می خورد پيشنهاد می 

گردد. )جدول 2(

7- جمع بندی
زائيده  هم  و  خاستگاه  هم  ايران  شهرهای  بازارهای  تاريخی  بافت 
امروزه  كه  است  ارزشمندی  و  خاص  اجتماعی  و  فرهنگی  شرايط 
جايگزينی  واسطه  به  و  خوريم  می  را  آن  دادن  دست  از  افسوس 
تری  پايين  بسيار  كيفی  سطح  با  فرهنگی  و  اجتماعی  مناسبات 
نيز  كالبدی  جان  نيمه  پيکره  همين  رفتن  بين  از  شاهد  زودی  به 
خواهيم بود مگر اينکه مرّمتگر شهری تمام توان خود را برای احيای 
ارزش های اصيل و هماهنگ با ساختار بازار كه سالها ضامن حفظ 
حيات و پايداری نظام بازار سّنتی با تمام ويژگيهای حسنه اش بود در 

كنار مرّمت كالبدی بناها و بافت بازار به كار گيرد. 
مستقيمًا  تنها  نه  آن  از  ناشی  عوارض  و  فرهنگی  نمودهای  نقصان 
وارد  بازار  موجوديت  و  هوّيت،اصالت  به  ناپذيری  جبران  لطمات 
غير  نيز  بازار  اقتصادی  مؤلّفه های  بر  گذاری  تأثير  با  بلکه  می كند 
مستقيم اثر مخّرب خود را می گذارد. به عالوه ارتباط تنگاتنگی ميان 
ضعف استاندارهای فرهنگی و آسيب های كالبدی وارده بر پيکره بازار 
وجود دارد و برآيند اين دو عارضه بر روند فرسايش كاركردی بازار 
های تاريخی كه همانا سراشيبی سقوطی مرگبار به متروكه و ويرانه 

شدن است،می افزايد. 
فرهنگ  معاصر  مؤلّفه های  به  ويژه  توّجهی  مرّمتگر،بذل  وظيفه 
بازاروبازشناسی فرهنگی اصيل است كه همزمان با شکل گيری بازار 
متخّصص  است.  بوده  آن  حيات  و ضامن  باليده  آن  گرفته،با  شکل 
مرّمت شهری به عنوان يك ضرورت در كنار بازگرداندن اصالت های 
تمام  در  كه  درمانهايی  ماندن  پايدار  از  اطمينان  برای  كالبدی 
آسيب  از  پس  بايد  می كند  اعمال  بازار  بافت  در  ديگر  حيطه های 
شناسی فرهنگی، ارائه راهکارهای مرّمت فرهنگی آن را نيز در دستور 
كار خود قرار دهد. هر چند مسائل فرهنگی و فرهنگ مقوله ای بسيار 
پيچيده است و شکل گيری و تحّوالت آن از حيطه ارادی فرد و حّتی 
خود اجتماع نيز خارج است اّما حداقل كاری كه می توان انجام داد 
تالش در جهت شناخت انحرافات فرهنگی آسيب رسان به بافت و 
حركت به سوی اصالح آن است. مثال معروف مرّمتی كه می گويد 
»كار ما مرّمت ِگل نيست،مرّمت دل است« خود مبّين اين امر است 
استفاده  و  انسانها  با  بالفصل،  كه  بافت  از  مسائلی  حّل  با  تنها  كه 
كنندگان از فضا مرتبط است در كنار حفاظت و مرّمتهای كالبدی می 

توان به نتيجه مطلوب نايل شد.
 

پیگیری
و  تاريخ  و  ايران  تاريخی  گيری شهرهای  موضوع شکل  درباره   -1

فلسفه آن بحث ها شده و اين مقاله در پی پرداختن به آنها نيست.
2-نقل به مضمون

3- نقل به مضمون از دكتر مهدی حجت
4-به همين دليل بر multidisciplinar بودن مرمت و به ويژه 

مرمت شهری تاكيد می شود.
5�Structuration Theory

6�Local

7- پر بيراه نيست اگر مثالی ملموس از بازار نام آشنای تاريخی به نام 
بازار تجريش بزنيم.اين مکان فارغ از كاركردی كه در غالب روزهای 
سال بناها )حجره ها(در خدمت آنند)خريد و فروش( در اّيام سوگواری 
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و  تکيه  به  در عمل  افتد)عزاداری(  آن می  در  اتّفاقی كه  واسطه  به 
هيئت مذهبی تبديل می شود.لذا بازار جايی نيست كه اكثر بناهای آن 
مغازه اند..بلکه جايی است كه بيشترين فعاليتی كه در آن اتّفاق می 

افتد خريد و فروش است.
8-بازارهای مکاره ی فصلی و هفتگی كه در اغلب موارد در فضاهای 
كامال باز شهری در بسياری از شهرهای ايران از ديرباز برپا می شوند، 

مبين اين تعريف هستند.
آداب  بر  پيشينيان-عالوه  از  جامانده  به  مواريث  كه  مسئله   9-اين 
و رسوم-،اشيائ،ابنيه و بافت های تاريخی و ارزشمند را نيز ميراث 

فرهنگی می ناميم مبّين همين مطلب است.
10-آسيب را در حالت كلی می توان بايد هايی كه نيستند و نبايدهايی 

كه هستند تعريف كرد.
 11- مشکالت سيستم مديريت شهری،مشکالت مربوط به ساختار 
مشکالت  خيزی،  لرزه  و  تکتونيك  از  ناشی  مشکالت  جغرافيايی، 
اقتصادی،  ساختار  به  مربوط  مشکالت  اجتماعی،  ساختار  به  مربوط 
مشکالت ناشی از شبکه های ارتباطی، مشکالت كالبدی و مشکالت 
خدماتی،تاسيساتی و تجهيزاتی)برای مطالعه نمونه موردی اين دسته 
بندی به كتاب برنامه ريزی مرمت برای بافت تاريخی شهر يزد تأليف 

مهندس حسين كالنتری و دكتر حسين حاتم نژاد مراجعه شود.(
12-بدون قضاوت در باره خوب يا بد بودن آن

 13-نام قديم گرگان فعلی
موضوع  تهديدها.چراكه  و  ضعف  نقاط  ستونهای  باالخص   -14
مقاله روند آسيب شناسی است و نقاط قّوت و فرصت ها در فرآيند 
بيشتر  احيا  و  مرّمت  اجرايی  راهبردهای  تدوين  و  سياستگذاری 

موضوعيت پيدا می كند.
15 - برای آگاهی از دسته بندی پيشنهادی پروفسور فيلدن مراجعه 

كنيد به كتاب ميراث فرهنگی در ايران تاليف دكتر مهدی حّجت

منابع و مآخذ
غالمحسين  ايران،تدوين  اسالمی  كريم،معماری  1-پيرنيا،محّمد 
1378،چاپ  اول  ايران،چاپ  صنعت  و  علم  معماريان،دانشگاه 

هشتم،تهران،1383
ايرانشهر،شماره 6،زمستان  2- ترابی،مرضيه،ـ»مفهوم شهر«،انديشه 

1384
يك  برای  ايران؛سياست ها  در  فرهنگی  حّجت،مهدی،ميراث   -3

كشور اسالمی،سازمان ميراث فرهنگی)پژوهشگاه(،تهران،1380
زندگی  كيفيت  به  محور  اجتماع  زاده،داوود،»رويکرد  حسن   -4
اجتماعات محلّی«،فصلنامه مديريت شهری،شماره 20،تابستان 1387
5- رازجويان،محمود،»نگاهی به ائتالف معماری و علوم رفتاری در 

نيم قرن گذشته«،صّفه،سال ششم،شماره 23،1375
6- سلطانزاده،حسين،فضاهای شهری در بافتهای تاريخی ايران،دفتر 

پژوهش های فرهنگی، تهران،1372 
7- فکوهی،ناصر،»مطالعات انسان شناسی،مقوله ای فراموش شده در 

برنامه ريزی شهری«، شهرداريها،سال ششم،شماره 70،1384
فرهنگی  ثروتهای  بر  گذاری  منصور،حريم  فالمکی،محّمد   -8

ايران،نشر فضا،تهران،1384
مطالعات  در  شناختی  جامعه  مهديزاده،جواد،»نظريه های   -9

شهری«،جستارهای شهرسازی،شماره نهم،تابستان 1383
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بازارگاه شهری، مراکز تجاری

بازارهای شهری: 
در حوزه ی فرهنگی ايران، بازار شهر به مثابه ی بخش مركزی تجارت 
تجاری،  دينی،  عناصر  بر  مشتمل  و  اجتماعی  نهادی  بازار،  است. 
مالقات،  اصلی  مركز  نهاد،  اين  و هست.  بوده  اجتماعی  و  سياسی، 
تجارت، و دادوستد در زندگی شهری است؛ از اين رو نقش بازار را 
بايد با زمينه ی آن، يعنی شهر، بررسی كرد. در ايران، شهر، مركزی 
مهمی  بسيار  سهم  بازار  است.  دينی  و  فرهنگی،  تجاری،  سياسی، 
در تحقق اين نقش داشته و در حقيقت بازتابی از ويژگی های شهر 
می گيرد؛  صورت  مختلفی  فعاليت ها ی  بازار  اين  در  است.  اسالمی 
دوره گردی،  دستفروشی،  خرده فروشی،  كلی فروشی،  توليد،  جمله:  از 
فعاليت های  و  موقت،  سکونت  خارجی،  و  داخلی  دادوستد  صرافی، 
و  بازار  در  كاال،  توليد  مركز  فرهنگی.  و  اجتماعی،  سياسی،  دينی، 
كاروانسراها بود، و توليد و فروش كلی و جزئی همه در يك محل 
نه  می كرد  تعيين  كاال  را  اقتصادی  تخصص  می گرفت.  صورت 
شيوه ی توليد. فروش كاال به شکلی نامنظم در دست صنف ها بود. 
اعضای  نفوذ  زير  اقتصادی  نظر  از  ديگر،  گروه های  مانند  صنف ها، 
ثروتمند صنف و بازرگانان عمده فروشی بودند كه بر ساير فعاليت های 
شده  سبب  افراد  اين  سرمايه گذاری  قدرت  داشتند.  تسلط  اقتصادی 
بود كه توليد، عالوه بر بازار در نواحی مسکونی شهر و روستا صورت 

بگيرد.
فروش  به  نيز  گرد  دوره  افراد  ثابت،  حجره های  و  دكه ها  بر  عالوه 
كاال يا عرضه ی خدمات مشغول بودند. اين افراد در حال گشت يا در 
محلی ثابت در فضای باز بودند )دستفروشان(. بعضی از دستفروشان 

و خرده فروشان كارگزاران همان قدرت های اقتصادی بودند كه منابع 
مالی صنعتگران و سوداگران را نيز تأمين می كردند؛ محل كسب و 

كار آنها در محدوده ی دكان های همان افراد بود. 
بازار، مركز مالی شهر نيز بود. برای سرمايه گذاری در معامالت بازار، 
عالوه بر مستغالت و آثار هنری گرانبها، از پول نيز استفاده می شد. 
از اين رو حکام و اشراف ايران، خواه با ساختن و خريدن كاروانسرا 
هنگفتی  مبالغ  بازرگانی،  معامالت  در  مشاركت  با  خواه  و  دكان  و 

سرمايه گذاری می كردند. 
قدرت  و  نفوذ  كه  عمده فروشی  تجار  با  پنهانی  اشراف،  از  بسياری 
معلول  نفوذ  اين  بودند.  شريك  داشتند،  تجارت  بخش  در  فراوانی 
بزرگان  بود.  بزرگان  با  ايشان  سياسی  مناسبات  و  اقتصادی  قدرت 
بازرگان و صرافان  از  نيازمند می شدند بی درنگ  نيز هر گاه به پول 
وام می گرفتند. پول با نرخ ماهانه و هفتگی و حتی روزانه وام داده 
آن  داشت  اختيار  در  اضافی  وجه  كه  ترتيب هر كس  بدين  می شد؛ 
صرافان  نقش  می داد؛  قرض  خود  آشنای  بازرگان  يا  صراف  به  را 
سرمايه گذار دارای اهميت خاص بود، زيرا تقريبًا تمام معامالت پولی 
در ايران عماًل از طريق آنها انجام می شد. از آنجا كه اقتصاد ايران 
مبتنی بر كشاورزی بود، سلف خری منبع مهم ديگر سرمايه را تشکيل 
می داد. پيش پرداخت ها عمدتًا برای محصوالت جنسی، مانند گندم، 
برنج، ابريشم، پنبه، و پشم بود. سازماندهی و سرمايه گذاری در توليد 
منسوجات، و پس از 1287 در قالی بافی در نواحی روستايی، از ديگر 
فعاليت های مهم بازار بود. از آنجا كه دهقانان، فاقد سرمايه يا دارای 
سرمايه ی اندك بودند، ناگزير برای تمام كردن قالی های نيمه تمام 

الفبای شهر

 فاطمه حجتی
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پيش پرداخت  گرد  دوره  يا  فروشندگان شهری  از  بودند  مجبور  خود 
بگيرند. 

از تأمين سرمايه و  بازار در نواحی روستايی داشت فراتر  نفوذی كه 
سازماندهی كشاورزی بود. فعاليت بسياری از اصناف، مانند نانوايان و 
قصابان و بقاالن، برای رفع نيازهای اساسی جمعيت شهری بود. اين 
فعاليت ها اعم از ذخيره و آماده سازی ساده ی محصوالت كشاورزی 
و توزيع كود و توليد وسايل و ابزار كشاورزی بود. سوداگران، بخش 
عظيمی از كاالها و خدمات مورد نياز دهقانان و دامداران را نيز توليد 
و تأمين می كردند. بنابراين نوسان درآمد اين گروه از بازاريان، متکی 
درآمد  نه  بود،  توليد كشاورزی(  ويژه سطح  )به  روستاييان  درآمد  بر 

جمعيت شهری. 
سهم بازار در تجارت منطقه ای و بين المللی جنبه ی ديگری از نقش 
تابع آن محصوالتی داشت كه  اقتصادی آن بود. هر شهر و نواحی 
صادر  دنيا  يا  ايران  نواحی  ديگر  به  داخلی  نيازهای  رفع  بر  عالوه 
می شد. در مقابل، كاالهايی كه در ايران توليد نمی شد ولی خواستار 
عمده  بازرگانان  می شد.  وارد  ايران  به  ديگر  كشورهای  از  داشت، 
فروش، با طرف های تجاری و اعتباری خود، در سازماندهی و تامين 
منابع مالی اين نوع دادوستد نقش اساسی اين فعاليت ها غالبًا به ورود 
تجار بيگانه ای منجر می شد كه به استقرار دائمی يا منظم بيگانه ای 
منجر می شد كه به استقرار دائمی يا منظم در بازار عالقه مند بودند. 
تجار بيگانه، مانند هندی ها، عرب ها، ترك ها، يونانی ها، اتياليای ها، و 
بسياری مليت ها ديگر، از آغاز فعاليت تجاری خود با ايران، پی درپی 

به ايران رفت و آمد داشتند. 
مسکونی  محل  فاقد  بازار  زيرا  نمی كردند  زندگی  بازار  در  بازاری ها 
بود. ولی كاروانسراها عالوه بر نقشی كه در توليد و دادوستد داشت، 
مسافرخانه نيز بود؛ مسافران يا بازرگانان غريب در اين كاروانسراها 
و  است؛  بوده  مترادف  غالبًا  »جشن«  و  »بازار«  می  كردند.  سکونت 
مراسم  اين  بازار مركزي جهت  بويژه مذهبي  مناسبت ها  در  همواره 
ديد،  بازارها  از  بسياری  در  می توان  هم  اكنون  كه  همانطور  است. 
می شد.  صرف  كار  محيط های  ساختن  مطبوع  برای  هنگفتی  مبالغ 
برای مثال، اعضای صنف رنگرزان َقَدك اصفهان در راسته هايی كار 
می كردند كه سقف های گنبدی مرتفع و 136 دكان دو طبقه داشت. 
محل  نشستن،  برای  نيمکت  بودند.  مطبوع  و  تميز،  جادار،  دكان ها 
خواب تابستانی و زمستانی، حوض، استخر، چاه، آب انبار، و وسايل 

رنگ كردن و قصاری )گاُزری( فراهم بود. 
بازار  در  داخلی  ازدواج  و  داشت  ويژه  اهميتی  بازار  در  خويشاوندی 
خويشاوندی  واجد  صورت  به  بازار  رو  اين  از  بود؛  مرّجح  و  معمول 
گسترده ای درآمده بود. ميزان ازدواج های داخلی در ميان بازاری ها از 
هر گروه ديگر بيشتر بود. جنبه ی اجتماعی بازار بويژه در صفوف نماز 

جماعت بازاريان در مسجدهايی كه تعداد آنها در بازار فراوان است، 
متجلی بود. رويدادهای اجتماعی ياد شده، جز چند مورد، محدود به 
يك صنف نبود، بلکه همه ی اصناف را شامل می شود؛ در واقع بازاری 

بودن بيش از صنفی بودن اهميت داشت. 
نماز جماعت روزانه، در جلسات هفتگی  بر  بازاريان عالوه  جامعه ی 
هيئت مذهبی نيز شركت می كردند. ميزبانی اين جلسات، هر هفته، 
به عهده ی يکی از تجار بود. بازاريان به مناسبت عزاداری محرم، هر 
جمله ی  از  تعزيه  و  سينه زنی  می داشتند.  برپا  ويژه ای  مراسم  سال، 
اين مراسم بود. بازاری ها )گاهی چند صنف( دسته راه می انداختند و 
با بيرق های خاص عزاداری در مراسم ماه محرم شركت می كردند. 
بازاری ها بدين منظور َعلَم های ويژه ای داشتند كه مانند بازار كاشان 
تا زمان حاضر، در بازار از آن نگهداری می كرده اند. جلسات هفتگی 
برای  خوبی  فرصت  بلکه  نبود،  عزاداری  برای  فقط  مذهبی  هيئت 
يا  سياسی،  و  اقتصادی  مسائل  درباره ی  گفتگو  و  بحث  مالقات، 
ترتيب دادن ازدواج هم بود. اخبار و اطالعات و شايعات بازار از طريق 
آنها در همين هيئت های مذهبی منتشر  افراد و شركت  گفتگوهای 

می شد.

مراكز تجاری 
بازارهاي جديد: بازار هميشه نقطه كانوني شهر و مركزي براي مبادله 
كاال بوده است. در زمان هاي قديم بازار به صورت فضاي بازي بود كه 
كشاورزان و صنعت گران توليداتشان را براي مبادله و دادوستد به آنجا 
مي آوردند. توسعه حمل ونقل و نظام پولي، انتقال كاال را تکميل كرد 
و نظام مبادله به شکل موسسات خرده فروشی تغيير شکل داد. توسعه 
تجارت يك طبقه تاجر كه بيشتر وابسته به مبادله كاالهای توليد شده 
توسط ديگران بودند را به وجود آورد و اهميت شهرها به عنوان مراكز 

تجارت عمده فروشی و خرده فروشی افزايش يافت.
تغييرات  صنعتی  نظام  انسان،  ديگر  فعاليت های  از  بسياری  همانند 
و  كاال  حمل ونقل  كرد.  ايجاد  بازارها  مکان  ماهيت  در  را  بسياری 
در  بزرگ،  شهرهای  گرديد.  تسريع  كاال  مبادله  ارتباطی  نظام های 
دنيايی كه تجارت متمركز به وجود آمده بود، به صورت مراكز تجاری 
عملکرد  شهر  شهری،  نواحی  جمعيت  افزايش  با  همراه  آمدند.  در 
عمده فروشی و خرده فروشی خود را ادامه داد. اما اهميت مراكز بزرگ 
تجاری شهر، از كاالهايی كه مبادله می شد به روش ها و فرآيندهايی 
كاال  جانشين  كاغذی  اسناد  تکه های  كرد.  تغيير  آنها  تجارت  برای 
شد كه مفاد آن اسناد نماينده آنها )كاالها( بود و معامالت كاالها و 
اجناس با مبادله اين اسناد انجام می شد. نظام صنعتی عملکردهای 
متفاوت تجاری برای شهر به وجود آورد كه هرگز در بازارهای ساده 
شهرهای قديمی وجود نداشت و چهار بخش بازرگانی قابل تشخيص 
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در شهر مدرن پديدار شد.
»مركز شهر« كالنشهرها برای هر ساكن شهر آشناست و مركز اداری 

و مالی ناحيه خودش می باشد.
در  ملت شده است.  بازرگانی يك  مركز  بعضی شهرها  در  اول:  نوع 
بورس  مركز  استريت،  السل  شيکاگو،  در  استريت،  وال  نيويورك 
هر  اما  هستند.  مراكز  اين  جمله  از  لندن  معامالت  بخش  و  پاريس 
قمريك  مانند  است  ممکن  گرچه  دارد.  را  خود  مالی  مركز  شهری 
و  فروشی  عمده  مراكز  شامل  شهر  مركز  كند.  عمل  بزرگتر  مركز 
داخل  اقماری  بخش های  مناسب  خدمات دهی  برای  فروشی  خرده 
آنها  نيستند.  شده  طراحی  مراكز  اين  می باشد.  آن  ناحيه  يا  و  شهر 
قديمی  داخل شبکه  در  باال  به طرف  و  بيرون  به طرف  به سادگی 
و خيابان های بسته خزيده اند، همانطور كه دارايی و ثروت شهرها و 
ملل نوسان يافته است. بخش مركزی تجارت مانند قلب يك شهر 
ارائه می كند و اضمحالل آن يك چالش در  خدمات مفيد و حياتی 
تراكم  تاثير  تحت  كه  می آورد  وجود  به  موسسات شهری  و  تجارت 
زمين  آور  سرسام  قيمت  دود،  مزاحم،  سروصدای  تحمل،  قابل  غير 
برای هسته های  بازرگانی،  تغيير موسسات  و  از حد  بيش  و شلوغی 

شهری گرفتاری ايجاد می كند.
نوع دوم، ناحيه تجاری كوچك است و بخش مركزی تجارت جامعه 
به  اداری  امور  و  فروشی  عمده  عملکردهای  برای  و  است  اقماری 
شامل  تجاری  كوچك  مركز  اين  است.  وابسته  شهر  مادر  مركز 
فروشگاه های زنجيره ای خرده فروشی، دفترهای تخصصی، موسسات 
خدماتی، سينماها، بانك ها و بورس اوراق بهادار می باشد. در شهرهای 
اداری  امور  و  عمده فروشی  تسهيالت  بخش،  اين  خودكفا،  كوچك 

ضروری در مراكز حمل ونقل را نيز فراهم می كند.
نوع سوم، نواحی خريد دوره افتاده شهر می باشد. آنها ممکن است با 
مركز تجاری جامعه اقماری تداخل كنند و يا مکملی برای آن باشد، 
اما آنها شامل تسهيالت خدماتی بزرگ مقياس می گردد كه خودشان 
برای توزيع و تقسيمات ريزتر مساعد نيستند. از جمله اين تسهيالت، 
شعبات  گوناگون،  زنجيره ای  فروشگاه های  غذا،  بزرگ  فروشگاه 

بانك ها، دفاتر پست و تلگراف و تلفن، سينماها، شعبات كتابخانه ها و 
دفاتر پزشکی و دندانپزشکی می باشند.

كوچکترين واحد تجاری مركز همسايگی است كه به عنوان مکمل 
جديد مغازه های خواروبار فروشی حاشيه ای در مركز خريد همسايگی، 
فراهم  جمعيت  آسايش  و  احتياجات  رفع  برای  را  روزانه  كاالهای 

می كنند. 
در حدود يك چهارم از خيابان ها در شهرهای ما به عنوان گذرگاه های 
برای  آنها  جلويی  زمين های  و  می شود.  استفاده  اصلی  عمومی 
از  درصد   25 يعني حدود  می شود.  منطقه بندی  تجاری  استفاده های 
كل ناحيه شهر متوسط به وسيله مناطق تجاری اشغال شده است. در 
حالی كه نواحی واقعی استفاده شده توسط تجارت خرده فروشی تنها 
در حدود 3 درصد از كل ناحيه توسعه يافته شهر است. اين تفاوت، 
اندازه و ميزانی را ارائه می دهد كه شهرها برای توسعه بازرگانی در 

امتداد محورهاي اصلي )بزرگراه( منطقه بندی شده اند.
بود.  شهر  برای  سنگينی  وزنه  تجاری،  منطقه بندی  در  زياد  افراط 
برای  فقط  كه  تجاری  مناطق  كوچك  بخش های  ارتباط  عليرغم 
تجارت توسعه يافت، بيشتر اين موسسات كاركرد حاشيه ای داشتند. 
تا   15 بين  و  باالست  بسيار  خرده فروشی  تجارت  در  ضايعات  نرخ 
25 درصد مغازه های خرده فروشی هر ساله از دور خارج می شوند. در 
حدود يك سوم مغازه های خرده فروشی عمر يك ساله يا كمتر دارند 
و يك دوم آنها بيش از دو سال برای تجارت باقی نمی مانند و كمتر 
از يك چهارم برای ده سال دوام می آورند. برآورد شده است كه تعداد 

فروشگاه های تجاری 4 تا 5 برابر بيش از نياز به تقاضا است.
در بعضی شهرها به طور كامل نيمی از زمين های منطقه بندی شده 
آميختگی  اين  و  می شود  استفاده  ساختمان  براس  تجارت،  برای 
ناخوشايندی محيط  باعث  طراحی نشده كاربری زمين، هر چند كه 
می شود، ادغام و درهم آميختگی تأسيسات خريد را برای دسترسی 

راحت به وجود می آورد.
هر جامعه ای شرايط و روال محلی ويژه ای دارد كه بر برآورد مقدار 
زمين مورد نياز برای اهداف تجاری تأثير می گذارد. توزيع فضا به طور 
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مساوی، برای رفاه و خدمات يك شهر نسبت به كل ناحيه 
نباشد،  حياتی  اگر  تجارت،  توسعه  برای  يافته  اختصاص 
بسيار مهم است. بررسی ها نشان مي داد كه 44 درصد از 
 56 و  است  تجارت  مركزی  بخش  در  تجاری  ناحيه  كل 

درصد در مجاورت بخش مسکونی توزيع شده است. 
استفاده های  برای  نواحي  يافته  اختصاص  زمين  مقدار 
تجاری راهنمايی برای برنامه ريزی است كه ممکن است 
در حقيقت فريبنده باشد. از زمانی كه نبوغ مبتکرانه انسان، 
فراهم كرد،  را  نامحدود  بلندمرتبه  بنای ساختمان  توانايی 
ميزان زمينی كه آنها اشغال كردند به صورت يك عامل 
به نسبت بی اهميت در محاسبه ظرفيت گنجايش مردم و 
منطقه بندی  عيب  يافت.  كاهش  گوناگونشان  فعاليت های 
برای  فضا  تخصيص  در  اندازه گيری  فقدان  عملی، 

استفاده های گوناگون در برنامه های شهری است. 
هر جامعه ای صفات معينی دارد كه پايه ای را برای مشخص 
كردن ارتباط مناسب بين جمعيت و فضای مورد نياز برای 
تأسيسات تجاری كه به آن خدمات بدهد را شکل می دهد. 
توسعه و بهبود بهداشت و سالمتی شهر به طور وسيعی به 
باز برای حركت مردم و  احياء و بهبود تعادل بين فضای 
فضای بسته كه آنها اشغال كرده اند. بستگی دارد. هر چند 

كه تفاوت هايی در برخی شهرها تشخيص داده می شود.

پاركینگ
برای خدمات دهی، موسسات تجاری نياز به پاركينگ دارند 
شده  اشغال  طبقات  فضای  مقدار  به  مستقيم  طور  به  كه 
توسط آنها بستگی دارد. ثبات و دوام آينده بخش تجاری 
به مقدار زيادی به كافی بودن اندازه و در دسترس بودن 
فضا برای ايجاد پاركينگ قابل دسترس برای مشتريان و 

كارمندان و خدمه بستگی دارد. 
اتومبيل تحرك ويژه ای را ايجاد می كند و به روشنی غير 
سال  به  سال  كه  است  حمل ونقل  روش  اقتصادی ترين 
محبوبيت آن تداوم می يابد. عليرغم حجم فيزيکی بيش از 
حد آن، مسافران اندكی را حمل می كند. اين پديده ممکن 
اتومبيل  كه  حركت  زياد  آزادی  با  زيادی  مقدار  به  است 

برای راننده ايجاد می كند توجيه شود. بزرگی حجم آن در خيابان های 
شهر دست و پا گير است و فضای مورد نياز برای پاركينگ بيش از 

اندازه بزرگ است.
شهر مركب از چند بخش است. عابران پياده، انسان هايی در تالش و 
تکاپو برای يافتن مسيری به عنوان پياده رو بودند. وقتی كه خيابان ها 
وسيع شدند، پياده روها باريکتر گرديدند. پاركينگ  كنار خيابان ترافيك 
راه ها را كند كرد و خيابان های كهنه وقديمی را مانند يك كانال به 
پاركينگ  سطح  اقتصادی  ارزش  و  زمين  ارزش  آوردند.  در  حركت 
افزايش يافت و گاراژهای چند طبقه ساخته شد. موسسات تجاری به 
به منظور مديريت تجاری،  برای جستجوی مکان های ديگر  تدريج 
را  انبوه حمل ونقل، داليل اصالح موقعيت  قرار گرفتند.  تحت فشار 
به طور  فرعی  خيابان های  پاركينگ  به  دسترسی  قابليت  داد.  نشان 

اقتصادی يك ضرورت بحرانی است.

مراكز خرید
در دهه 1940 تا 1950 حواشی اطراف شهرها 35 درصد گسترش 
يافت و نرخ رشد بين سال های 1950 تا 1960 به 50 درصد رسيد. 

اين توسعه و گسترش قابل توجه در ناحيه بزرگی به وسيله افزايش 
طبيعی كل جمعيت به وجود آمد. همچنين مردم از مراكز شهرهای 
بزرگ به سوی حاشيه شهرها حركت كردند. موسسات خرده فروشی 
به  حواشی شهرها  پراكنده  مسکونی  مناطق  به  خدمات رسانی  برای 
صورت خوشه ای پراكنده شدند. اطراف مغازه خواربارفروشی به محل 
با  را  شديدی  تفاوت های  جديد،  منظر  اين  شد.  تبديل  خريد  مركز 
خيابان های تجاری پرازدحام و كهنه و قديمی مرسوم بخش تجاری 
و  بدون هزينه، تجربه جديد  مناسب  پاركينگ  نمايش می گذارد.  به 
خوشايندی برای خانم های خانه دار بود. با تغذيه انبوه جمعيت جديد، 
مراكز خريد، دوست داشتنی و پرطرفدار گرديد. تشخص آينده مركز 
فشار  تأثير  نمود. تحت  اثبات  را  پياده  و  اتومبيل  بين  جديد، جدايی 
ناشی از شکل جديد رقابت بخش تجاری مركزی شهرهای بزرگ و 
شهرك های كوچك ديرتر از موعد مقرر توسعه يافته و بهبود شرايط 
تقسيم  عمومی  گروه  سه  به  خريد  مراكز  نمودند.  عرضه  را  جديد 

می شوند:
1ـ مركز همسايگی: به عنوان محلی برای كاالهای ثابت و خدمات 
روزانه و خدمات روزانه جمعيتی ما بين 7500 تا 20000 نفر است و 

اندازه متوسط آن در حدود 50 مترمربع است. 
يا باشگاه محلی: ممکن است خدمات جمعيتی بين  2ـ مركز محله 
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20/000 تا 100/000 نفر را ارائه كند و خدمات مركز همسايگی را به 
وسيله فراهم كردن يك فروشگاه متنوع يا فروشگاه بزرگ كه به طور 

عمده اجاره ای است را توسعه می دهد. 
ناحيه: كه به طور معمول به صورت يك فروشگاه بزرگ  3ـ مركز 
تأسيسات  از  دامنه ای  و  كامل  مکمل  يك  می شود،  ساخته  عمده 
خرده فروشی كه به طور معمول در يك شهر متعادل كوچك يافت 
تا   100000 بين  جمعيتی  می تواند  و  می شود  شامل  را  می شود 

2500000 نفر را خدمات دهی كند. 
پايه برای تجارت خرده فروشی نخستين  بررسی و مطالعه اقتصادی 
مرحله در برنامه ريزی مركز خريد است و روش های تجزيه و تحليل 

بازار برای توسعه آنها پيرو منطق خاصي است كه در برگيرنده:
درآمد،  سطح  از  بررسی  و  تحقيق  يك  مستلزم  تجاری  نواحی  1ـ 
و  قابليت ها  گزينی  مکان  و  وجود  رشد،  جهات  و  مکان ها  جمعيت، 
حجم  اطالعات  اين  می باشد.  رقابتی  بنگاه های  در  تجارت  حجم 

تجارت را در ارتباط با مکان مركزی جديد نشان خواهد داد.
نواحی  در  توسعه  برآورد  از  مركز  برای  فروش  ناخالص  قابليت  2ـ 
تجاری مشتق می شود. آشنايی با اطالعات درآمد، بخش اختصاص 
يافته برای هزينه های كاال و خدمات متنوع زندگی را از قبيل غذا، 
ماشينی،  تجهيزات  دارو،  ابزارآالت،  و  اسباب  لباس،  منزل،  اثاثيه 
رستوران، پذيرايی و مهمانی و اجناس گوناگون متفرقه نشان می دهد.
حجم  قابليت  به  جديد  مركز  برای  فروش  حجم  خالص  قابليت  3ـ 
فروش موسسات رقابتی در نواحی تجاری ارتباط دارد. اين احتياجات 
قدرت تشخيص تناسب تجارت موجود را به وجود می آورد كه ممکن 
است در مکان جديد جذب شود. حجم فروش نسبت به هر فوت مربع 
از فضای طبقات خرده فروشی برای كاالهای متنوع به برآورد فروش 
بنگاه های موجود عرضه كننده كاالهای رقابتی، كمك  ناخالص در 

خواهد كرد.
از  حالص  خالص  فروش  وسيله  به  می تواند  كه  فيزيکی  فضای  4ـ 
ناحيه تجاری، مورد حمايت قرار گيرد ممکن است از متوسط فروش 

ساليانه در هر فوت مربع از فضای طبقات در تأسيسات گوناگون خرده 
فروشی برآورده شود.

5 پيش بينی ميزان درآمد مركز ممکن است توسط به كارگيری نرخ 
احتمالی اجاره ها در هر فوت مربع از فضای خرده فروشی، عملکرد 
و  منافع  بيمه،  ماليات ها،  مديريت،  هزينه های  كاری(،  )كم  كمتر 
استهالك وام های دريافتی برای سرمايه هزينه شده در جهت تکميل 
توسعه، مشخص شود. تعادل )دخل و خرج( بيانگر بازده خالص است 
كه ممکن است موسسه توسعه از سرمايه گذاری منصفانه اش انتظار 

داشته باشد.
جور  و  تنظيم  يا  و  تعادل  خريد،  مركز  برنامه  كردن  فرموله  برای 
كردن تسهيالت خرده فروشی دارای اهميت هستند. فضای كليدی 
مركز همسايگی به طور معمول يك سوپرماركت است. اطراف اين 
زنانه،  آرايشگاه  سلمانی،  داروخانه،  يك  است  ممکن  سوپرماركت 
آيند  به وجود  ايستگاه های خدماتی،  و  نانوايی، كفاشی، خشکشويی 
مغازه  يك  يا  متنوع  بزرگ  فروشگاه  يك  برگيرنده  در  ناحيه  مركز 
نظير  تأسيساتی  با  را  همسايگی  مركز  تسهيالت  و  است  متوسط 
فروشگاه لباس، فروشگاه لوازم فلزی خانگی، مغازه های راديو فروشی، 
پست،  دفتر  شعبات  و  بانك  كافه،  رستوران،  التحرير،  لوازم  مغازه 
مجموعه  وجود  ناحيه،  مركز  برتری  و  تمايز  وجه  می دهد.  افزايش 
كاملی از فروشگاه های ويژه و آزادی انتخاب كاال و خدمات ارائه شده 
تکميلی به مشتريان می باشد كه گاهی اوقات از آن با عنوان »كشتی 
نوح« ياد می كنند. عنصر كليدی. يك فروشگاه بزرگ و عمده با يك 
تأسيسات  می باشد.  عمومی  های  كنفرانس  برگزاری  سالن  و  سينما 
تفريحی نظير بولينگ و دفترهای تخصصی ممکن است در يك مركز 

در هر اندازه ای بسته به شرايط محلی، گنجانيده شود.
از مشخصات مركز خريد است. مقتضيات  اتومبيل  پاركينگ  فضای 
و  نشده  رفع  آن  به  نياز  اما  است،  متفاوت  فروشی  خرده  تسهيالت 

همواره محسوس است. 



71سال سیزدهم/ شماره 112

مركز شهر
به طور تقريبی در هر شهری يك رمان در ارتباط با مركز شهر 
وجود دارد كه به سنت هايی كه در آغاز از يك مکان سرچشمه 
می گيرد اشاره می كند. آنجا مکانی بوده است كه نسل اندر نسل 
بوده  هسته ای  شهر  مركز  است.  بوده  آن  زمانی  تحوالت  شاهد 
گرفته  شکل  آن  تغذيه  و  انرژی  با  شهر  نشاط  و  شور  كه  است 
است. مركز شهر مکانی برای تاالر شهر، فروشگاه های بزرگ و 
سالن تئاتر بوده است. مکانی كه مردم هنگام رفتن سركار و بيرون 
رفتن از خانه به آنجا می رفتند. آنجا ترمينالی برای كانون خطوط 
راه اهن ترن ها و اتوبوس ها بوده است. آنجا ستادی برای شركت ها 
و موسسات بوده است و خالصه آنجا )مركز شهر( سمبل زندگی 
شهر بوده است. اما ساختار شهر دستخوش تغييرات عمده شده در 
حالی كه مركز شهر بدون تغيير باقی ماند و آينده آن نامشخص 
است. نه به خاطر انتظار نابودی آن در اثر امواج بی نهايت دگرگونی، 
بلکه به خاطر مقاومتی كه خودش در برابر تغييرات نشان می دهد. 
اكراه و نارضايتی در واكنش به اين تغييرات مورد نياز به آن فشار 
می آورد. همه بخش ها رو به زوال می روند. ازدحام جمعيت، تركيبی 
وجود  به  را  ساختمان ها  و  ترافيك  زشت  آشفتگی  و  راه بندان  از 
می آورد. زير چادر اكسيژن اقتصادی خفقان آور است و تنفس كمتر 
و كمتر می شود و به نفس نفس زدن می افتد. يك چرخه در حال 
فرسايش باعث مسدود شدن حركت مردم و وسايل نقليه می گردد 
اين  دهنده  گواهی  شهرنشينان  فرسوده  و  خسته  و  خرد  اعصاب 

تنش است.
مراكز  تمركززدايی  متعددند.  شهر  مركز  در  فرساينده  فشارهای 
توجه  است.  بوده  توسعه شهر  تکامل طبيعی  خريد خرده فروشی، 

خالق و جسورانه به بخش مركزی يك ضرورت است.
مركز شهر يکدفعه به مركز حمل ونقل تبديل شد. امروزه در همه 
اتومبيل خصوصی  بزرگ،  از شهرهای  تعداد كمی  به جز  شهرها 
وسيله نقليه اصلی است. بخش مركزی با ترافيك مسدود شد. اما 
يك دوم و يا بيشتر وسايل نقليه كه خيابان ها را شلوغ می كردند، 
از مركز شهر برای مقاصدی ورای آن، عبور می كردند. هنوز بخش 
نظر  به  بی انتها  پاركينگ  يك  صورت  به  نقليه  وسايل  از  مملو 
می رسيد كه يك تصوير جالب و چشمگير از مركز شهر است، جايی 
كه دو سوم ناحيه مركزی به خيابان ها، كوچه ها و پاركينگ های 
بزرگ اختصاص يافته است. اين تخصيص فضا وقتی كه با مركز 
خريد مدرن مقايسه شود نامتناسب نيست. اما كيفيت داخلی فضا 
اتومبيل  جايگاه های  جمله  از  ساختمان ها  نامعقول  پراكندگی  با 

خيابان های پرترافيك، اين بخش را خراب كرده است.
مركزی  بخش  اطراف  از  مسکونی  جمعيت  انتشار  و  پراكندگی 
توانايی  كه  آنهايی  می دهد.  تغيير  را  اقتصادی  پايه  تجاری، 
فروشگاه های  رستوران ها،  مي روند.  حومه ها  به  دارند  اقتصادی 
موزه ها،  شهری،  و  فرهنگی  تاسيسات  تئاتر،  سالن های  بزرگ، 
دفاتر  ورزشی،  مراكز  و  سالن ها  كتابخانه ها،  هنری،  گالری های 
اداری، شركت های متنوع تجاری همراه با كشيده شدن تجارت به 
طرف بيرون از هسته مركزی به مکان های جديد منتقل می شوند. 
آينده مركز شهر بيشتر به احياء تدريجی نياز دارد. گاه گاهی ايجاد 
و  قديمی  بعضی ساختمان های  جايگزينی  و  ساختمان های جديد 
فرسوده، جالب و جذاب است. اما تأثير افزايش تراكم كاربری زمين 
بدون تغيير در نظام خيابان ها و مکان پاركينگ ها، تنها بار اضافی 
قبلی را وخيم تر می كند. موسسات تجاری، راه های مختلف استفاده 
از زمين را برای توليد بيشتر آزمايش می كنند، اما تعهد و مسئوليت 
عمومی برای به روز كردن نظام گردش و تسهيالت پايانه  ها به 

كار گرفته نشده است. 
بازسازی  پاركينگ ها  نيز  و  پياده  عابرين  و  نقليه  وسايل  جريان 

نشده است. 
بازار 

بازار صحنه رنگارنگ و متغير خيابان های شهر جذاب است. عالئم 
آرايش دهنده زرق و برق دار در شب و روز روح جشن وشادی را به 
پيکره شهر می دمد. منظر شهر فرنگ نمايشی بی مزه و حتی زشت 
است اما آنها دارايی و موهبت خيابان ها است. مردم سرگرم ازدحام 
و هيجان های متنوع هستند. فرياد زدن با صدای بلند از ضروريات 
آگهی های  می شوند.  ترافيکی  شهر،  خيابان های  است.  تجارت 
تبليغاتی بازرگانی موجب جلب توجه رانندگان در حال گذر است. 
روشنگر،  وسايل  از  انبوهی  با  می بايست  بازرگانی  آگهی های 
خودشان را در خيابان نشان بدهند. افزايش اندازه و تعالی عالئم 
نسبت مستقيم با تراكم ترافيك دارد. سياهی و كثافت يك واقعيت 
غربی است وطرح اصالح شهر می تواند صحنه های خيابان شهر را 
از آنها پاك كند. نه مغازه داران و نه خريداران هيچ كدام نمی توانند 
بی نظمی ها و به هم ريختگی های عصبی را ترك كنند. اشتباهات 
تاريخی آشکار است. اتومبيل يك وسيله طبيعی حمل ونقل برای 
خريد نيست. برای حمايت تجارت، اولويت و اهميت دادن به عابر 
كه  دارد  امکان  كامل  طور  به  راننده.  نه  می باشد،  پياده ضروری 
بيشتر ناهنجاری های كيفی خيابان های تجاری تحت تاثير اهميت 
از روی ميل تبديل راننده به عابر پياده را  نابود شد. اگر  خودش 
تشويق كنيم، توجه بيشتر به كاالها برای فروش می تواند جايگزين 
فرياد زدن با صدای بلند و نمايش خشن گردد. دوباره مركز خريد 
حالتی را به وجود می آورد كه اتومبيل ها از خيابان  حركت كنند و 
برگردند و صحنه های  پياده  به موقعيت طبيعی عابران  خريداران 
متحركت افزايش يابد. همانطور كه حجم بيشتر دالرهای حاصل 

از تجارت از نشانه های مثبت آن است.
بازار، يك ميدان رويايی احتياج دارد. بر خالف بعضی عقايد آن به 
شکل ساده و بن بست يك خيابان برای رفت و آمد وسايل نقليه، 
تکميل نمی شود. بازار ترتيب پيچيده ای از مسير ترافيك پاركينگ، 
خدمات كاالهای تحويلی و جمع آوری زباله ها و ضايعات، تعديل 
شامل  را  تعميرات  و  آتش نشانی  و  پليس  حفاظتی  نظام  منافع، 
می شود. بازار دوای هر دردی كه مركز شهر را احاطه كرده، نيست. 
بخش  مجدد  برنامه ريزی  در  مهم  عنصر  يك  است  ممکن  بازار 
مركزی تجارت باشد. در برنامه احياء مركز شهر، روحيه با نشاط 
نيست.  كمی  عنصر  داران  اجاره  و  سرمايه  صاحبان  مشاركت  و 
همکاری كامل ممکن است دگرگونی هايی در مركز شهر و احياء 

آن به عنوان قلب شهر ايجاد كند.
از نواحی  بار فيزيکی و غفلت اقتصادی كه بسياری  وضع تأسف 
شهری را از زيبايی انداخته است به خاطر تالش نوميدانه و بيهوده 
از  بودند،  مرده  پيشتر  كه  شهری  مراكز  به  زندگی  دميدن  برای 
بازارها  از  كه  پياده راه ها  به  ترافيکی  خيابان های  تبديل  طريق 
يا  و  برنامه ريزی  عدم  سزای  پاسخ  است.  ممکن  می كردند  عبور 
برنامه ريزی بد، محروميت از مزايای اجتماعی فرهنگی است. در 
پاركينگ  از  پياده جدای  برای عابران  مراكز جديد خريد، فضايی 
اتومبيل در نظر گرفته می شود و يك محيط زيبا دور از زشتی های 
تبليغاتی به وجود می آيد. با فقدان برنامه آينده نگر، موسسات خرده 
می گردند،  پخش  جديد  خريد  مراكز  در  بی نظم  طور  به  فروشی 
زمانی كه درمان مراكز شهری برای بهبود آنها كمتر و ديرتر انجام 

گيرد، اين مراكز كاهش می يابند.
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 اصـول طراحـی میدان های شهری
نگاهـی به میـدان قدیم شهر الر 

مقدمه
شهرهای ايران علی رغم فشردگی كالبدی، مبين ساخت فضايی 
مراكز  و  شهر  مركز  مجموعه  پيوستگی  آن،  و  هستند  ويژه ای 
محالت از طريق گذرهای اصلی است. دو عنصر اساسی ساخت 
فضايی شهر عبارتند از ميدان و خيابان. ميدان يا حياط عمومی شهر 
و محله از همان آغاز از عهد باستان، نقش جمع كردن خانه ها يا 
عناصر شهری و محله ای را داشته است. در واقع همين جمع شدن 
آورد. يك  می  وجود  به  را  ميدان  كه  عناصر حول يك فضاست 
ميدان به عنوان عنصری از سازمان فضايی شهر در طول تاريخ 
تکون می يابد، دگرگون می شود، تغيير می كند و يا مدام عوض 
می شود. ميدان های شهری از گذشته تا به امروز دستخوش تغيير 
و تحوالت زيادی شده اند.. ميدان ها در ايران باستان معموال در 
محل تالقی مسيرهای ممتد به   دروازه های شهر پديد می آمد 
كه اين مسير ها، خود بدليل ارتباط مستقيم با دروازه، مکانی برای 
داد و ستد و تجارت بودند. در دوران بعد از اسالم ميدان های اصلی 
به خاطر ارتباط با مسجد جامع به عنوان اصلی ترين مکان تجمع 

مذهبی قرار گرفته و رفته رفته نقش چند منظوره ای می يابند كه 
همواره حضور مردم مهم ترين عامل زندگی بخش آن است. در 
دوره صفويه به مفاهيم عميق و كارآمدی در معماری و شهرسازی 
رسيده كه به نمونه بی نظير آن، يعنی ميدان نقش جهان اصفهان 
می توان اشاره كرد. در دوره قاجار ميدان نقش مهم تری را در 
ميدان  نمادين  نقش  بر عهده می گيرد.  سازماندهی فضايی شهر 
مهم  از  يکی  همچنين  می شود.  واگذار  مركزی  ميدان  عهده  بر 
ترين اتفاقات تاريخی در اين دوره وقوع انقالب صنعتی در اروپا 
ستون  به  جديد  معابر  احداث  آن  تبع  به  و  اتومبيل  ورود  است. 
صدماتی  آن  با  مرتبط  اصلی  فضاهای  و  )بازار(  شهر ها  فقرات 
جدی وارد آورد و درهم ريزی يا كمرنگ شدن مفهوم و اهميت 
ميدان و مفهوم عمومی و خصوصی در فضايابی شهری عالوه بر 
ميدان های اصلی شهر ها، ميدان ها و ميدانچه های محلی را تيز 

تدريجا از محتوای عميق خود خالی نمود.
مهم  عناصر  از  كه  ميدان ها  بخصوص  شهری  فضاهای  اهميت 
آنند بر كسی پوشيده نيست. فضاهايی كه گاهی عرصه تحوالت 

 مهدي نديمي 
كارشناس فضای سبز شهرداری الر  
 نرجس معتقد
دانشجوی كارشناسی ارشد طراحی شهری  
)كارشناس شهرسازی شهرداری الر(
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سياسی، اجتماعی و اقتصادی بودند و امروز در جدال با سواره در 
حفظ هويت خويش دست و پنجه نرم می كنند. در مورد شهر الر 
با آن پيشينه تاريخی و فرهنگی حکايت از نقش بی بديل ميدان و 
تأثير آن در زندگی مردم دارد. اين تحقيق اصولی را برای طراحی 
ميدان های شهری بيان می دارد و به بررسی ميدان قديم شهر الر 

می پردازد و در آخر راهکارهايی ارائه می دهد.

مبانی نظری
فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هستند 
كه به نوعی تبلور ماهيت زندگی جمعی می باشند، يعنی جايی كه 
شهروندان در آن حضور دارند. فضای شهری صحنه ای است كه 
داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شود. فضای شهری فضايی 
به آن دسترسی  اجازه می دهد كه  به همه مردم شهر  است كه 
داشته باشند و در آن فعاليت كنند. در اين فضا فرصت آن وجود 
دارد كه برخی مرزهای اجتماعی شکسته شوند و برخوردهای از 
پيش تدوين نيافته به وقوع پيوندند و افراد در يك محيط اجتماعی 
جديد با هم اختالط يابند. اين فضا می بايستی توسط يك نهاد 
عمومی اداره شود تا در جهت منافع عمومی و جامعه مدنی اداره 
و نيازهای آن تأمين شود. )پاكزاد، 1384( دكتر حميدرضا پارسی 
می  مدنی  حيات  و  فعاليت ها  را  شهری  فضای  محتوای  عناصر 
داند. فعاليت های انسانی در عرصه اجتماعی، فرهنگی و سياسی، 
بواسطه  كه  است  شهروندی  و حس  جمعی  زندگی  بقای  ضامن 
فضای  عبارتی  به  يابد؛  می  تجلی  و  گسترش  شهری  فضاهای 
شهری مکانی است كه مناسبات چهره به چهره، تظاهرات سياسی 
و حتی جشن های عمومی در آنجا برگزار می شود و بواسطه حضور 
شهروندی،  مشاركت  چون  مفاهيمی  تواند  می  فعاليت ها  همين 
جامعه مدنی و... را در بر گيرد. حيات مدنی يا مدنيت نيز چيزی 
جدای از مردم، مشاركت آنان و روابط انسانی، اجتماعی آنها نيست 
كه نماد سازنده آن فضای شهری است. فضای شهری در عرصه 
عمومی شهرهای ما به پنج دسته كلی تقسيم می شود: ورودی ها، 

ميدان ها و فلکه ها، مسيرها، لبه آب و پله )پاكزاد، 1384(
ارايه شده و ويژگی های  ميدان: در مورد ميدان تعاريف مختلفی 
خاصی برای آن در نظر گرفته شده است، از جمله ميدان به فضايی 
اطالق می شود با سه بعد كامال مشخص )طول، عرض و ارتفاع( 
آن  بدنه های  و  و خارج، كه كف  داخل  به  معين  دارای محدوده 
به  تعريف ديگری  برخوردار است. در  تعريف شده ای  از معماری 
اطالق  ميدان  نيز  همگان  برای  استفاده  قابل  و  عمومی  فضای 
ويژه  سوابق  با  فضاهايی  شهری  ميدان های  اغلب  می شود. 
تاريخی، يادبود ها و آثاری از رخدادهای دوران گذشته شهر هستند 
كه چون خاطره های جالب و مشترك برای شهروندان محسوب 
می شوند. ميدان شهری با شبکه معابر شهر پيوند داشته و همانند 
مفصل های آن عمل نموده و نقطه مکث آن به شمار می رود. 
اگر كيفيت گذراندن اوقات فراغت در ميدان مطلوب باشد، با انبوه 
و  جاذبه  بر  دال  كه  می شود  مواجه  مداوم  شد  و  آمد  و  جمعيت 
كشش آن است. مهمترين وجه تمايز ميدان و فلکه، رفت و آمد 
)قريب، 1391(  ترافيکی دارد.  اتومبيل در فلکه است كه كاركرد 
در ايران بعد از حضور اتومبيل و طراحي راه ها بر مبناي اتومبيل و 
قرار دادن كانون هايي غالبا دايره شکل در محل تقاطع ها كه دور 
زدن وسايل نقليه را تسريع مي كنند ميدان مي گويند در حالي كه 

اصطالح صحيح آن فلکه است. 
نخستين عاملی كه در نمود سيمای بصری ميدان موثر است، طرح 
ميدان به صورت مربع يا مستطيل، دايره و اشکال هندسی منظم 

ديگر است. دومين عامل، شکل بدنه محصوركننده فضای ميدان 
است. عوامل ديگری كه در تركيب فضايی ميدان موثرند، عبارتند 
از: مقياس يکايك واحدهای معماری كه ميدان را در برمی گيرد، 
اختالف بلندی و كوتاهی آنها، ارتباط آنها با وسعت ميدان، محل 

قرار گيری بناها و آثار تاريخی، تزئينات معماری و مانند آن. 
ميدان های شهری از نظر كالبدی دارای ويژگی های زير هستند: 
از نظر موقعيت ميدان نسبت به راههای منتهی به آن ممکن است 
ميدان در محل تقاطع چند راه پديد آمده باشد، كه اينگونه ميدان ها 
جنبه ارتباطی پيدا می كنند. يا اينکه در كنار راه های مهم شهری 
باشد و حالت سوم اينکه در امتداد راه قرار داشته باشد. شکل زمين: 
ميدان در گذشته اگر از پيش طراحی شده بود به صورت هندسی 
بيشتر مستطيل و در مواردی نيز مربع بوده و اما بعضی از ميدان ها 
بوده  نامنظم  صورت  به  شهری  برون  ميدان های  بخصوص 
اساس  بر  ميدان ها  باز،  نظر خصوصيات حجمی فضای  از   است. 
بسته،  می شوند:  تقسيم  شکل  سه  به  خود  حجمی  ويژگی های 
ميدان ممکن است  پيرامون  باز. فضاهای ساخته شده  نيمه  و  باز 
وابسته و متعلق به ميدان باشند كه كم و بيش بناها و فضاهايی با 
كاركردی متناسب با نقش كاركردی ميدان و همزمان با آن ساخته 
مورد  در  بيشتر  كه  باشند  ميدان  از  مستقل  اينکه  يا  و   می شده 
ميدان های برون شهری كه حصار يا فضای ساخته شده طراحی 
شده و معمارانه نداشتند صدق می كند. خصوصيات معماری سطوح 
جانبی ميدان ها ممکن است طراحی و يا طراحی نشده باشد. همه  
با  همزمان  آنها  پيرامون  ساخته شده  فضاهای  كه  ميدان هايی 
می شدند،  ساخته  سپس  و  طراحی  آن  با  پيوند  در  و  باز  فضای 
دارای سطوح جانبی طراحی شده بودند. سطوح جانبی ميدانچه ها 
كه فضای باز آنها بين واحدها و فضاهای كالبدی متعدد و مستقل 
و  ناهماهنگ  نماهايی  از  متشکل  بود،  شده  محصور  يکديگر  از 
تقسيم  دسته  سه  به  پوشش  نظر  از  ميدان ها  نشده اند.  طراحی 
بيشتر  سرپوشيده.  فضاهای  دارای  و  سرپوشيده  باز،   می شوند: 
پوشش  بدون  و  سرباز  محله ای  و  ناحيه ای  شهری،  ميدان های 
)سقف( بودند اما برخی از ميدانچه ها را كه در امتداد مسير بازار 
تجريش،  )ميدانچه(  تکيه  مانند  داشتند،  قرار  پرتردد  راه های  يا 
ميدان ها  از  بعضی  ساختند.  می  سرپوشيده  سمنان،  پهنه  تکيه 
باز دارای  پيرامون فضای  به خصوص ميدانچه های محله ای در 
فضاهای سرپوشيده ای بودند كه در موقع برگزاری مراسم، مردم 

در آن ها مستقر می شدند و به تماشای مراسم می پرداختند.
اصول ميدان های بزرگ شهری: ميدان های شهری دارای اصولی 
هستند كه توجه به آنها به داشتن محيطی سرزنده و با هويت در 

شهر كمك می كند. اين اصول عبارتند از: 
های  ساختمان  و  پياده روها  خيابان ها،  ميدان:  برون  و  درون   -
تأثير  ميدان  كاربری  و  دسترسی  ميزان  بر  همگی  ميدان  اطراف 

دارند. 
ميدان شهری  هر  مردم:  برای حضور  انگيزه  و  جذابيت  ايجاد   -

مکان هايی در خود دارد كه می تواند ايجاد انگيزه و جاذبه كنند.
- آمد و شد سواره و پياده: دسترسی عابر پياده به ميدان بايد به 
راحتی صورت گيرد و از آمد و شد سواره به دور باشد. همچنين آمد 

و شد سواره در محدوده ميدان آرامسازی شده باشد.
- طراحی انعطاف پذير: ميدان ها بايد به گونه ای طراحی شوند كه 
انعطاف پذير بوده و در زمانهای مختلف و در تمام طول سال قابل 

استفاده باشد.
به ميدان و  - مديريت )عمده ترين رويکرد(: مراجعه مکرر مردم 
با  اهدافی است كه يك مديريت كارآمد،  از جمله  آن  از  استفاده 
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امنيت در ميدان و  و  آرامش  ايجاد احساس  از روش های  آگاهی 
همچنين ثبات و نگهداری آن بايد در جهت رسيدن به آن كوشش 

كند.
- ايجاد تصوير ذهنی و هويت: از نظر تاريخی، ميدان ها كانون های 
اصلی اجتماعات مردمی بوده و حتی گاهی وجود يك ميدان در 
شهر و عناصر و نماد های موجود در آن، هويتی خاص به آن شهر 

داده است. 
معرفی نمونه موردی )ميدان شهيد نصيری شهر الر(

سطح  از  آن  ارتفاع  شده،  واقع  فارس  استان  جنوب  در  الرستان 
دريا 915 متر و مساحت آن 126000 كيلومتر مربع تخمين زده 
شده است. دارای اقليم گرم و خشك با آب اندك و شور و رشته 
كوههای زنجيره ای كه به موازات خليج فارس امتداد دارد. مركز 
 54 جغرافيايی  درموقعيت  كه  می باشد  الر  شهر  شهرستان  اين 
درجه و 20 دقيقه و 15 ثانيه طول شرقی و 27 درجه و 41 دقيقه 
عرض شمالی قرار گرفته است. قدمت شهر الر به دوره ساسانی 
برمی گردد. با افول شهر سيراف در قرن پنجم هجری، راه تجاري 

شکل2- نقشه موقعیت شهرستان الرستان در استان فارس         شکل1- نقشه موقعیت استان فارس در كشور         

شکل 3- موقعیت بافت قدیم و میدان در شهر الر                       
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را  آن  سياسي  موقعيت  و  نموده  توجه  جلب  دوباره  الر  طريق  از 
سياسي  استقالل  حفظ  با  وسطي  قرون  اوايل  در  الر  و  برد  باال 
خويش در حاكميت سلجوقيان اهميت خود را به عنوان يك منطقه 
مهم در ايران حفظ كرد. در دوره صفويه جاده های كاروانی كه از 
بندرعباس به اصفهان می رفت، از الر عبور می كرد. از اين رو 

كاروانسراها و رباط ها و آب انبارهای بسياری در مسير الر به بندر 
ايران  ارتباطی  به شاهراه  اين جاده  و  عباس و شيراز ساخته شد 

تبديل شد.
در شهر الر پيوند فضايی عناصری چون: ميدان، كاروانسرا، مقر 
حکومتی و... با بازار در طراحی شهر قديم و سنتی الر به چشم 
می خورد. مجموعه بسته با ساختمان سازی عصر صفويه، اطراف 
كاروانسرای شهری،  دو  آن  جنوبی  كه ضلع  است  موجود  ميدان 
سرای گلشن و سرای نو قرار دارد و در ضلع شمالی آن بازار بزرگ 
الر، يعنی بازار قيصريه قرار گرفته است كه متعلق به 1400 سال 

قبل است و از آثار ثبت شده ملی به شمار می رود.
از طريق چهار  را تشکيل می داده كه فقط  ميدان فضای سنتی 
دروازه به گذرهای عمده شهر ارتباط داشته است. در گوشه جنوبی 
دروازه  شرقی  ضلع  وسط  در  تقريبا  و  دروازه  يك  غربی  ضلع 
 ديگری و دو دروازه ديگر در ضلع شمالی و در دو سوی بازار قرار 
داشته است. دروازه ضلع شرقی )دروازه محله نو( حدود نيم قرن 
پيش بر اثر احداث خيابان از بين رفت. اما سه دروازه ديگر هنوز پا 
بر جا هستند. اين دروازه ها نقاط ارتباطی شهر با خارج از آن نبوده 

و در حصار شهر قرار نداشتند. 
ميدان،  طرف  چهار  در  می باشد،  متر   110 در   55 ميدان  اين 
مغازه های زيادی وجود داشته كه رو به طرف ميدان باز شده و در 

شکل5- موقعیت میدان در مركز شهر قدیم الر )دهه 1320(شکل 4- تصویر هوایی بافت قدیم الر در گذشته

شکل7- بازار قیصریهشکل 6- كاروانسرای جنوب میدان

شکل 8- دروازه شرقی میدان
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 جلوی آنها يك سری ستون به وسيله طاق هايی به هم وصلند كه 
پياده رو سايه داری را شکل داده است.

 از اين تشکيالت، امروزه بخش هايی جزيی بر جای مانده است. 
سرستون ها در زلزله سال 1339 ه.ش خراب شده و باقيمانده آثار 
آن را از بين برده است. و همچنين دكان های اوليه، به ابعاد 6,2 
در 3,5 متر نيز تغيير بنا داده و نوساز شده اند.. فقط در تعدادی از 
با فرم های مخصوص  آثار معماری دوره صفوی،  دكان ها هنوز 

قوسی شکل ديده می شود. 
بعد  و  تير  هفت  بهمن،  ششم  قيصريه،  های  نام  به  ميدان  اين 
نماينده  )اولين  به ميدان شهيد نصيری الری  انقالب اسالمی  از 
نامگذاری  انقالب(  از  بعد  اسالمی  شورای  مجلس  در  الرستان 

شده است. 
فرم ميدان مستطيل شکل است. ميدان دارای فضاهای سرپوشيده 
است كه جداره شمالی آن را رواق های يکپارچه تشکيل می دهند. 
اما بدنه جنوبی ميدان فاقد اين رواق ها می باشد. در وسط ميدان 
اطراف  سواره  مسير  دليل  به  اما  است  گرفته  صورت  فضاسازی 
در  نماد خروس كه  قرار می گيرد.  مردم  استفاده  مورد  آن، كمتر 
خروس  از  نمادی  داشته  قرار  ميدان  وسط  در  گذشته  دهه های 

الری می باشد.
زمان دستخوش  در طول  ديگر  ميدان های  مانند  نيز  ميدان  اين 
تغييراتی بوده است. و در حال حاضر نيز معضالتی دارد كه در زير 

به برخی از آنها اشاره شده است.
عدم ساماندهی صحيح كاربری ها، فرسودگی بناها و بی توجهی 

به مرمت آنها به خصوص كاروانسراها، عدم وجود پاركينگ كافی 
و مناسب در خيابان های اطراف ميدان و تبديل فضای ميدان به 

پارك سواره از معضالت اين ميدان به شمار می روند.
اين ميدان از ميدان های مهم شهر محسوب می شود كه از قديم 
محلی برای تجارت بوده و وجود كاروانسراها در جنوب و بازار در 
شمال آن داللت بر اين موضوع دارند. بنابراين نقش اقتصادی- 
اجتماعی بازار بسيار قوی تر نمود پيدا می كند. البته عالوه بر آن 
محل برپايی مراسمات فرهنگی و آيينی در طول سال می باشد. اما 
در دهه های اخير حضور سواره در آن امنيت پياده ها تحت الشعاع 
قرار داده و همچنين تعريف نشدن فضاهای استراحت و نشستن 
و كمبود  پياده روها  نامناسب  پياده ها، وجود سدمعبر، كف سازی 
مبلمان شهری در ميدان از عواملی است كه بر كيفيت حضور پياده 
اثر گذاشته است. همچنين وجود سايبان ها و تابلوهای متعدد و با 
فرم های ناهماهنگ در بدنه جنوبی ميدان، چهره آن را دگرگون 

كرده است.
بی توجهی به تراكم و ارتفاع ساخت و سازها در پالك های پشت 
ميدان، چشم اندازهای بسيار زيبای ميدان به بناهای تاريخی شهر 
از جمله برج مادر نادر شاه و قلعه اژدها پيکر را از بين برده است.  
است  مهمی  فضاهای شهری  از  ميدان  گرديد  ذكر  كه  همانطور 
كه از گذشته تا به امروز در شهرهای ما جای داشته و دارد. اين 
فضا در طول زمان تحوالت زيادی به چشم ديده، گاهی مملو از 
جمعيت در جشن و سرور و گاهی در عزا و ماتم، گاهی صحنه 
اعتراض و روزگاری عرصه بار عام بوده است. اما در قرن اخير از 

شکل 10- دروازه شمالی میدان )شرق بازار(شکل 9- دروازه شمالی میدان )غرب بازار(

شکل11- دروازه محله نو )كه بر اثر احداث خیابان از بین 
رفته است.(

شکل12- بدنه میدان
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خيابان كشی های مدرن مصون نمانده و هويت خود را به مرور 
اين  نيز  از دست داده است. در مورد ميدان شهيد نصيری  زمان 
مسئله صدق می كند. حال با وجود اين مسائل اكنون نياز است كه 
به ميدان های شهری بيشتر توجه گردد و به بازآرايی اصولی آن ها 
ما همخوانی  و محيط  فرهنگ  با  بايد  ميدان  آورد. طراحی  روی 
داشته و هماهنگ باشد تا دوباره هويت خود را باز يابند و مانند 
جهت  راهکارهايی  ادامه  در  فراخوانند.  خود  به  را  مردم  گذشته 
طراحی ميدان های شهری و همچنين حل بعضی معضالت ميدان 

شهيد نصيری ارائه شده است.
راهکارها و پيشنهادات

- ميدان ها كه از فضاهای شهری با ارزش و با اهميتی هستند نياز 
مبرم به طراحی و برنامه ريزی منسجم و هماهنگ دارند. 

- در طراحی ميدان های شهری به هيچ وجه نبايد زندگی، هيجان 
و...  كردن  تماشا  نشستن،  زدن،  قدم  گرفت.  آنها  از  را  و حركت 
در فضاهای عمومی جزيی از فرهنگ ماست كه در طراحی بايد 

لحاظ گردد.
- در طراحی فضای ميدان به هيچ وجه نبايد الگوهای بيگانه را 
فرهنگ  با  متناسب  الگوها  اين  بهترين  زيرا حتی  داد.  قرار  مدل 
عملکرد  ما  فرهنگی  چارچوب  در  و  شده  طراحی  منطقه  همان 

موثری نخواهد داشت.
آمد  و  رفت  جمله  از  ميدان ها  عملکردی  چند  جنبه  به  توجه   -
 - فرهنگی  تجاری،   – اقتصادی  فعاليت های  پياده(،  و  )سواره 
اجتماعی، تفريحی، سياسی و... در طراحی و توجه به اولويت های 

جامعه بايد مد نظر قرار گيرد.
- استفاده صحيح و موثر از فضاها، جلوگيری از استفاده های غير 
كارايی فضاها می  بردن  باال  به  برخوردها كه  از  و كاستن  مجاز 
انجامد، اينکه چه فعاليتی در چه زمانی و در كدام فضا می تواند 

اتفاق بيفتد.
- در طراحی فضاهای ميدان و تخصيص فضاها به عملکردهای 
مختلف بايد اولويت را به عنوان يك سياست كلی به پياده ها و 
عملکردهای مربوط به آنها داد.كه البته مستلزم تأمين فضای كافی 
و مناسب و تأمين ايمنی و جالب و جذاب كردن فضاها می باشد.

فضاهای  تفکيك  ها،  حريم  كردن  مشخص  فضاها،  تعريف   -
ابزار و  از  اختيار داشتن و استفاده  از يکديگر مستلزم در  متفاوت 
تدابير مناسب طراحی می باشد. برخی از اين ابزار عبارتند از: ديوار، 
كف  آبنما،  سبز،  فضای  درخت،  پله،  اختالف سطح،  سکو،  نرده، 
پوش)استفاده از فرم ها و تركيبات مختلف(، رنگ، انواع تابلو، ابزار 

شکل13- میدان قدیم الر 1340

شکل14- میدان با نماد خروس

محدود كننده نظير باريك كردن محل عبور پياده، ورودی ها، خط 
كشی، نورپردازی، استفاده از مبلمان شهری مناسب مانند سطل 

زباله، نيمکت و... 
- تعديل شرايط نامساعد اقليمی – محيطی در فضاهای شهری، 
عامل مهمی در استفاده بهتر و كاملتر از اين فضاها است. كه در 
اين مورد می توان به نکات زير اشاره كرد: باال بردن كيفيت محيط 
محدود  دار،  سايه  درختان  كاشت  ويژه  به  سبز  فضای  اجرای  با 
از  استفاده  حداقل  ميدان،  به  موتوری  نقليه  وسايل  ورود  كردن 

آسفالت و يا سنگ فرش كردن ميدان.
- تعيين تکليف برای فضاهای رها شده و غير قابل دفاع: اينگونه 
غير  فعاليت های  تمركز  و  جذب  برای  را  بالقوه  امکانات  فضاها 
مجاز فراهم می آورند. ورودی پاساژها، جلوی فروشگاه های بسته، 

فاصله بين فروشگاه ها، نمونه ای از اين فضاها هستند.  
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6. ماهنامه پيام سبز، گفتگو با دكتر فريدون قريب، 1391

ا...،  كرامت  تقوی،  منوچهر،  راد،  عابدی  باقر،  وثوقی،محمد   .7
رحمانی، صادق، 1387، تاريخ مفصل الرستان.
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تجربیات جهانی

شهر بیسـت و چهــار ساعته
نگاهی به این پدیده نو در شهرهای انگلیس 

معرفی
 يکی از مهمترين مشکالت مهمی كه شهرها در آخر قرن بيستم با آن 
مواجه شدند، نحوه استفاده مردم از مركز شهر بود. زمان شركت مردم 
در فعاليت هايی كه شهر آن ها را فراهم می كرد نيز به همان اندازه مهم 
بود. مراكز شهر بطور فزاينده تبديل به مکان های موقتی شدند كه مردم 
در آن جا بين ساعت 9صبح تا 5عصر خريد و كار می كردند. ايده شهر 
بيست و چهار ساعته يك رهيافت جديد برای برطرف كردن اين مشکل 
با باززنده سازی و امن تر ساختن مراكز شهری است. اين ايده در آغاز 
با  فراصنعتی  شهرهای  در  امن  شهری  مراكز  ساختن  نحوه  به  مربوط 
اقتصاد شبانه، در طول زمان عصر و حتی شب می شد و همچنين در پی 
آوردن پويايی به خيابان ها كه بعد از ساعت 5 عصر رنگ می باخت، بود. 
اين ايده می تواند به عنوان يك پاسخ به رشد سريع فعاليت های خارج 
از شهر در خالل دهه گذشته مطرح شود و به طور فزاينده ای به هدايت 
دولتی مربوط می شود. سال گذشته پی پی جی 6 اصالحاتی را در زمينه 
توسعه خرده فروشی به ديگر شهرها ارائه داد و يافته هايش تاييدی برای 
بازنويسی اخير پی پی جی 1 گشت كه در همين زمينه مطرح شده بود.

های  گرايش  از  وجهی  چند  طيف  يك  ساعته  چهار  و  بيست  شهر    
اصالت  می كند.  بيان  را  شده  احيا  شبانه  مدنی  حيات  به  مبتکرانه 

»خارج  عنوان  با  كامدی  گزارش  از  برآمده  تواند  می  آن  بريتانيايی 
تمايل  منچستر  زمانيکه  يعنی  م.   1991-3 های  سال  در  ساعت«،  از 
خود را برای برگزاری المپيك و بيشتر كردن ساعت فعاليت خود بيان 
كرد، مطرح شده باشد. از آن پس اين ايده به سرعت گسترش يافت و 
عناصرتشکيل دهنده آن، الگوی بسياری از شهرهای بريتانيايی شد. ايده 
آن تحت تاثير كشورهای اروپايی كه ذاتا بيست و چهار ساعته بودن را به 
ارث برده بودند و كشورهايی كه از دهه 1970 م. سياست های فرهنگی 
را در راستای احيای زندگی شبانه شهرهای خود توسعه داده بودند، شکل 
گرفت )بيانچينی، 1995(. بطور عمده هدف اصلی بسياری از شهرهای 

بريتانيايی، تبديل شدن به يك شهر اروپايی بود.
  ايده شهر بيست و چهار ساعته بجای خرده فروشی ها و دفاتر اداری 
)9صبح – 5عصر(، مالحظات گسترده و جامع تری درباره مراكز شهری 
ابعاد فرهنگی و اجتماعی و همچنين بعد معنوی  صورت داد. اين ايده 
با قصد برانگيختن ايده ها و فعاليت های پيشه وری را شامل می شود. 
شناخت راههای جديد و خالقانه برای حل مسائل مركز شهر را لندری و 
بيانچينی )ص10، 1995( مورد بحث قرار می دهند و اذعان می كنند كه 
رهيافت ها بايد پتانسيل های اجتماعی و فرهنگی را به سود خود به كار 
برند. آن ها »انرژی های خالق« را يادآوری می كنند – مثل كارناوال ها 

 »Urban Design« تیم هیت، مجله 
 مسعود اسدی محل چالی 
دانشجوی كارشناسی ارشد شهيد بهشتی
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و فستيوال ها – كه می تواند به عنوان جريان اصلی زندگی شهری مد 
نظر قرار گيرند. به عنوان مثال اين مهم می تواند از طريق ارتقاء تئاترها، 
كالس های آموزشی نوبت عصر، كنفرانس ها، كافه ها و باشگاهها به 
شود.  تامين  شبانه  اقتصاد  فعاليت های  و  خيابانی  های  نمايش  خوبی 
اهميت   )1993( تراست  سيويك  پذير  زيست  های  شهرك  و  شهرها 
خالقيت ها و جايگاه واقعی فرهنگی را به خوبی احيای زندگی اجتماعی 
عمومی و محلی، افتخار مدنی و هويت مورد تاكيد قرار می دهند. ايده 
شهر بيست و چهار ساعته مشوق مالحظات جامع اين موضوعات است؛ 

به عنوان مثال كامدی )ص 51، 1991( بيان می كند:
»شوراها بايد به انتقال نظرات پيرامون استفاده از مركز شهر خود فراتر 
بايد به مراكز فرهنگی، اجتماعی و  از 9صبح تا 5عصر بپردازند، آن ها 
روز  در  ساعت  هجده  حدود  در  زمانی  و  هفته  روز  هفت  در  اقتصادی 

دست يابند.«
  يك بازبينی خالقيت های بريتانيايی )استيکلند، 1996( بيان می كند 
رهيافت شهر بيست و چهار ساعته سه ديدگاه اوليه دارد: توسعه اقتصاد 
برای جذب سرمايه  ذهنی شهر  تصوير  بهبود  در شهر،  نوبت عصر  در 
گذاری ها و فراهم ساختن مراكز شهری امن تر در يك ديد بلند مدت 
برای مردم كه بدون واهمه از آن استفاده كرده و لذت ببرند. اين ايده 
بر سه پيش فرض استوار است: اول اينکه اگر مردم در يك طيف متنوع 
از ساعت معمول كاری 9صبح – 5عصر  از فعاليت های تفريحی پس 
بعالوه  يافت.  افزايش خواهد  در مركز شهر  تعداد مردم  مشغول شوند، 
قلمروهای گزينه های جاذب جمعيت، خود كسانی را كه به طور معمول 
اندكی  می كند.  جذب  جا  آن  به  را  كردند  نمی  استفاده  شهر  مركز  از 
می  كه  می شود  در شب  بيشتر  جمعيت  باعث جمع شدن  بيشتر  تنوع 
تواند تاثيری مضاعف بر اقتصاد محلی داشته باشد. دوم اينکه تغييرات 
الگوهای اشتغال در تركيب با درآمدهای مناسب می تواند پتانسيل كافی 
را  محور  مصرف  اقتصادهای  به  شدن  تبديل  جهت  در  مکان ها  برای 
فراهم آورد، جاييکه فرصت های شغلی در ارتباط با صنعت تفريحی در 
نوبت عصر ايجاد خواهد شد. سوم اينکه يك مركز شهر محرك در شب 
به عنوان جاذبه مثبت در فراخوان سرمايه محسوب می شود. با توجه به 
اينکه توريست ها اغلب در هتل های نزديك مركز شهر، غذا می خورند 
و به دنبال مکان تفريح برای عصر می گردند، اگر تجربه آن ها از مکان 
توريست های  برگردند.  آن جا  به  بينی می شود كه  پيش  باشد،  مثبت 

داخلی يا خارجی فرقی نمی كند.

شهر بیست و چهار ساعته
  ايده شهر بيست و چهار ساعته جديد نيست، بسياری از شهرها مثل 
ادينبورگ و ساير شهرهای اروپايی شخصيت بيست و چهار ساعته دارند. 
ايده اقتصاد شبانه برنامه ريزی شده از اروپا و از دهه 1970 م. نهادينه 
به  را  برنامه فرهنگی شبانه روميان  بيانچينی )ص121، 1995(  گشت. 
رتاتو  م.  در 1977  معرفی می كند.  زمينه  اين  در  نوآوری  اولين  عنوان 
نيکولينی، عضو شورای شهر رم در ارتباط با سياست های فرهنگی، يك 

برنامه فرهنگی تابستانه را بطور مداوم پايه گذاری كرد:
مركز  ميدان های  و  تاريخی  خيابان های  عمومی،  های  يادمان  »روی 
شهر كه به طور امن تر، جذاب تر و در دسترس تر بوسيله هماهنگی 
نقل  و  زمينه حمل  در  مناسب  با سياست های  فرهنگی  سياست های 
از بچه ها و پيشرفت های  عمومی، روشنايی، سياست گذاری، حمايت 

محيطی ساخته می شوند، تمركز كنيد« )بيانچينی، 1990، ص7(.
  سياست های فرهنگی در اين نظام يك بخش عمده از حيات شبانه 
تعدادی از شهرهای اروپايی را تشکيل می دهد. به هر حال هم اكنون 
در بريتانيا يك الزام برای راهبردها و خالقيت های شهر بيست و چهار 

ساعته برای باززنده سازی مراكز شهری وجود دارد.

  در دهه 1980 م. يك نگرانی دوباره در رابطه با مراكز و آداب شهری 
پيش آمد. گزارش كامدی با عنوان »خارج از ساعت »در سال 1991 م. 
نحوه توسعه ساعت های كاری منعطف، پاره وقت و شيفتی را توصيف 
می كند و حتی دوربين های فيلمبرداری استفاده از تفريحات در زمان 
را  فراغت  اوقات  گذران  و  تفريحی  فعاليت های  برای  تقاضا  و  عصر 
تغييرات  »اين  كه:  می كند  مطرح  اينگونه  گزارش  است.  داده  افزايش 
در سبك زندگی مردم و احتياجات آن ها بايد در راهبردهای مركز شهر 
تعدادی  مطالعات،  وجود  اين  با  )كامدی، 1991، ص22(.  شود«  لحاظ 
بريتانيا  شهری  مراكز  در  شبانه  فعاليت  فقدان  به  مربوط  مشکالت  از 
فقدان  شبانه،  فعاليت های  انجام  برای  لوازم الزم  فقدان  شامل:  كه  را 
رابطه مناسب فرهنگ عمومی با فرهنگ خيابانی، تك عملکردی بودن 
مراكز شهر با تمركز ادارات، محيط های غير صميمی پياده، قلمروهای 
درآمدهای  كننده،  محدود  قوانين  شبانه،  عمومی  نقل  و  حمل  ضعيف 
پايين مصرف كنندگان و تك منظوره بودن بازديد كنندگان مركز شهر، 
می شود را به نمايش درآورده است. كامدی همچنين مشکالت مراكز 
شهری ناامن را برشمرده است و كاهش جرم خيزی شبانه را به عنوان 
معرفی  ساعته  چهار  و  بيست  های شهر  از طرح  بسياری  اصلی  هدف 

می كند.
  لوات )1993( درباره تغييرات اجتماعی كه در بيست سال گذشته رخ 
و  توسعه ای  راهبردهای  تا  كه  می كند  مطرح  او  كرد.  بحث  بود  داده 
تنظيمی اخير در سطح ملی و محلی وارد كار شود، پتانسيل ها و فرصت 
های حداقلی با افزايش تقاضا برای فعاليت های تفريحی و گذران اوقات 
فراغت از دست رفت. اوكانر )1993( ارتباط بين فرهنگ و اقتصاد شبانه 
يادآوری می كندكه فعاليت شبانه بی چون و چرا  او  را مشخص نمود. 
در  دارد،  وجود  بريتانيا  در  فرهنگی  سياست  حاليکه  در  شود،  اجرا  بايد 
بسياری از شهرهای اروپايی وجود ندارد و در حاشيه قرار می گيرد. بجای 
توسعه پتانسيل ها، مسائل پيش رو به كنترل و تنظيم اقتصاد شبانه از 
طريق ايمنی، برنامه ريزی، اعطای گواهينامه و سياست های سالمت 
می پردازند. لوات )1993( اينگونه نتيجه می گيرد كه خروجی زيرساخت 
فرهنگی و افزايش ارزش مکان های مركز شهر در خالل دهه 1980م. 
بخاطر راهبردهای توسعه دولت محلی، مركزی و نهادی رخ داده است. 
در  اقتصاد  توسعه  از  شهر  مراكز  سازی  باززنده  برای  اخير  راهبردهای 
زمان عصر با استفاده از راهکارهای فرهنگی و خالق حمايت می كند. 
در نتيجه بسياری از برنامه ريزان، سياست گذاران و مديران مركز شهر 
نه  می كنند،  صحبت  شب  در  شهر  مركز  بازيگران  از  بسياری  درباره 
بخاطر كنترل خط مشی ها، بلکه در راستای مشاركت آن ها در احيای 

مركز شهر اين كار را می كنند.
عالئق اوليه در رويکرد شهرهای بيست و چهار ساعته با تالش شورای 
اقتصاد نوبت عصر خود به وجود آمد و در  بازيابی  شهر منچستر برای 
شهر های بيست و چهار ساعته به اوج خود رسيد: اولين كنفرانس ملی 
هر  بعد  به  زمان  آن  شد.از  برگزار  م.   1993 سپتامبر  در  اقتصاد  درباره 
از نتايج   ساله كنفرانس هايی بر اين اساس ادامه يافت. رويکرد اصلی 
يافته های شهرهای ليدز و كارديف حاصل شد، ساختار اوليه، برنامه های 
اجرايی و رهيافت های آن هنوز در بسياری از منطقه های بزرگ شهری 
با مراكز شهری توسعه يافته مورد الگوبرداری قرار گرفته است. با اين 
وجود هنوز در مراكز مشخص و يا جمعيت زياد، مثل مناطق كالنشهری 

و بورگ های لندن، اين ايده الگوبرداری نشده است.
  يك تحقيق از مراجع قدرت محلی )استيکلند، 1996( داليل اجرای ايده 
شهر بيست و چهار ساعته را نمايش می دهد )جدول يك را ببينيد(. علت 
مراكز  شبانه  امنيت  بهبود  برای  وسيله ای  كه  اينست  آن  ارزش  اصلی 
شهری تلقی می شود كه با ميل قوی به جذب سرمايه و عملکرد سرعت 
بخش اين ايده نسبت به بازآفرينی اقتصاد تکميل شده است. ساعت های 
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عملی طرح بين شهرها تفاوت ايجاد می نمايد، گرچه ممکن است آن ها 
به سه دسته كلی تقسيم شود. اول آن هايی كه – مثل هاكنی و گالسکو 
– به شدت تحت تاثير اقتصاد در نوبت عصر هستند كه پل ارتباطی بين 
دوم  می كنند.  فراهم  را  باشگاهها  و  رستوران ها  فعاليت های  و  دفاتر 
آن ها يی كه – مثل ليورپول، بريستول و شفيلد – عالقه مند به توسعه 
مراكز شبانه به خوبی اقتصاد زمان عصر هستند. سوم آن هايی كه عالقه 
مند به شهرهای كامال بيست و چهار ساعته هستند )هيت و استيکلند، 
توسعه يك شهر عمال  با هدف  دو  ليدز هر  و  منچستر  1997(. گرچه 
به  عمال  كارديف  فقط  نمايند،  می  مسئله  طرح  ساعته  چهار  و  بيست 
شهری بيست و چهار ساعته دست يافته است كه فعاليت های آن هم 

اكثرا در روز انجام می پذيرد.
رويکرد شهر  ارتقاء  زمينه  در  را  هايی  گام  ليدز  و  كارديف  منچستر،    
بيست و چهار ساعته برداشته اند.، ولی هر كدام طرحی با اهداف مختلف 
را مورد عمل قرار داده اند.: منچستر يك طيف گسترده از اهداف را كه 
حول بازآفرينی اقتصاد می چرخد را مبنای عمل قرار داده است، ليدز به 
دنبال ارتقاء جايگاه خود به عنوان يك شهر اروپايی برای جذب سرمايه 
است و كارديف تعادلی را بين اين دو هدف برقرار نموده است و به دنبال 

ارتقاء خود به عنوان يك شهر پايتخت است.
چهار  و  بيست  شهر  راهبردهای  در  را  گسترده  رويکرد  يك  منچستر   
به گذشته  بازگشت  تنها شهری است كه  ساعته خود گنجانده است و 
كه  داند  می  منچستر  دارد.  خود  اهداف  جزو  را  ساعته  چهار  و  بيست 

ظهور ايده مبتنی بر شهرهای بيست و چهار ساعته مربوط به تغييرات 
عنوان  با  شورايی  منحصرا  است.  م.   1960 دهه  اجتماعی  و  اقتصادی 
اينتر اليا، كاهش كافه ها و فعاليت های تفريحی را كه به علت تفريحات 
خصوصی در راستای افول مراكز شهری در شب ايجاد شده بود را آشکار 
به  كه  را  شب  در  شهر  مركز  مشکالت  از  بسياری  شهر  شورای  كرد. 
اين  برشمرد. در  را  بودند  ارتباط  در  فعاليت ها  اين كاهش  با  طور حتم 
راهنمای توسعه شهری، نقش سياست های برنامه ريزی گذشته انتقاد 
می شود: اصول برنامه ريزی گذشته كه منطقه بندی سخت فعاليت ها 
و اجاره نشينی مسکن را مورد تاكيد قرار می داد، غير كاربردی مطرح 
گشت، چرا كه آن ها محيط های مرده ای در ساعات مشخصی از روز 
ايجاد می كردند )شورای شهر منچستر، 1995، ص5(. فرصت بازآفرينی 
حيات گذشته با وقايع مهمی كه تقاضا برای محيط شهری بهبود يافته 
و فعاليت های خدماتی قلمروهای شبانه را نشان می داد، اهميت يافت. 
اين ها شامل المپيك 2000 و ويژگی های كليدی شهر با مثابه شهر – 
نمايش در 1993 م. می شد. به عالوه شورای شهر بسياری از مواهب 
پتانسيل  اقتصادی  توسعه  شهر،  ايمنی  همچون  شهری  حيات  افزايش 
فعاليت های نوبت عصر و توسعه به مثابه مركز منطقه ای و يك شهر 
اروپايی را مشخص نمود. اين اهداف مالك عمل قرار داده شده و شامل 
شهر  های  سياست  عنوان  به  نه  گرچه  جديد،  منچستر  توسعه  برنامه 
بيست و چهار ساعته بلکه به منزله طرح پايداری بوده است. مطابق با آن 
منچستر توسعه يافته ترين و يکپارچه ترين رويکرد را در تمام شهرهای 
بريتانيايی داراست. ليدز رويکرد جامع نگرتری را كه روی نقش شهری 
به مثابه يك شهر اروپايی متمركز بود را در دستور كار قرار داد. دو هدف 
عمده آن جذب سرمايه گذاری و ساخت تصوير ذهنی مثبت از شهر ليدز 
بود. اين اهداف در راستای انتخاب اجالس سران در بازارهای اروپايی 
تدوين گشت. اين اجالس در زمينه ارتباطات عمومی و تبليغاتی فعاليت 
می نمود كه هدف آن جذب سرمايه در بازارهای اروپايی بود. در حاليکه 
در منچستر يك ساختار ارتباطی، تشکيالت برنامه ريزی و تيم مديريت 
مركز شهر را به هم مربوط می نمود، در ليدز مسئوليت های تشکيالت 
محلی  تشکيالت  اختيارات  تمام  گرچه  می شد.  تعريف  آن  از  خارج  در 
مربوط به لحاظ مركز شهر در شب می شود، يك واحد ويژه در ارتباط با 
نهاد عمومی و تبليغاتی – تيم شهر بيست و چهار ساعته – ايجاد گشت 
تا اجرای پروژه های متنوع را كه قدرت اجرای اين رويکرد را می رساند، 

بر عهده گيرد.
  كارديف، تاكيد منچستر درباره بهتر كردن مركز شهر خود را با تاكيد 
حول  كارديف  رويکرد  است.  نموده  تركيب  شهر  ذهنی  تصوير  بر  ليدز 

جدول 1( مطابقت شهرها با راهبردهای شهر بیست و چهار ساعته
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ارتقاء خود به عنوان يك شهر پايتختی و تبديل شدن به مركز منطقه ای 
و اروپايی مطرح می باشد. اين هدف با خود محيط امن تر، توسعه اقتصاد 
را  كننده  مصرف  شهروندان  برای  محلی  خدمات  قلمرو  و  عصر  نوبت 
برای  تر  غيررسمی  ساختاری  كارديف  شهر  شورای  دارد.  همراه  به 
سازگاری ايده شهر بيست و چهار ساعته با تشکيالت مختلف صورت 
داده است: »اخيرا مركز شهر كارديف برای سرمايه گذاری مهيا گشته 
است« )شورای شهر كارديف، 1995، ص5( و همچنين بيان می دارد كه 
يکی از سياست های دست يافتنی مركز شهر: »تشويق برای هموارتر 
كردن  تر  و گسترده  زيرسازی  برای  ساعته  و چهار  بيست  كردن شهر 
مثابه مقصد  به  پيشنهادات تجاری و فرهنگی و شناساندن مركز شهر 

عصرانه بازديدكنندگان و ساكنان محدوده پيرامونی است.«

ابتکارات شهر بیست و چهار ساعته
  زمامداران محلی از طيف گسترده ای از ابتکارات در توسعه طرح شهر 
انجام  به  ابتکارات  اين  بيشتر  می كنند.  استفاده  ساعته  چهار  و  بيست 
اهداف پيش رو منجر خواهد شد: توسعه اقتصادی، ايجاد مراكز شهری 

امن تر و بهبود تصوير ذهنی شهر.
جواز انجام كار

  جواز انجام كار يك بخش عمده از طرح شهر بيست و چهار ساعته 
است و اغلب زمامداران به نوعی به آن اشاره كرده اند.. مباحث جواز در 

دو سطح مطرح است: اول تالش های ملی برای تغيير سيستم حاضر 
تغيير  برای  محدوديت های جواز و موضوعات آن و دوم تالش هايی 
محدوديت های محلی درباره مجوز محل ساختمان است. اين ابتکارات 
دارای بعد ايمنی معناداری است. در اكثر شهرها، دفعات مرتب و منظمی 

به علل عدم توفق استفاده از تسهيالت مركز شهر پرداخته می شود.
  منچستر و ليدز تالش های مستمری درباره بازبينی قوانين مربوط به 
مجوزها انجام داده اند.. در ژوئن 1993 م. منچستر اين وظيفه را به دفتر 
مشاور با عنوان »اصالحات ممکن در زمينه قوانين مجوز در انگليس و 
ولز« محول نمود. منچستر راه نهايی متضمن جوازهای مناسب را در لغو 
روند قانونی قبلی و تفويض قدرت می داند. منچستر همچنين كارگروهی 
برای تغيير در اين جوازها ترتيب داد تا با سيستم اسکاتلندی آن ها را به 
نظم درآورد، كه به زمامداران محلی اين امکان را بدهد تا زمان اجرای 
به  را  عمومی  تسهيالت  از  استفاده  مجوز  سيستم  با  مشابه  مجوزهای 
بحث و تصميم گيری بکشانند. كارگروه حکومت مركزی منچستر توسط 
مشورتی  شوراهای  و  سمينارها  ليدز  می شود.  واقع  حمايت  مورد  ليدز 

منظمی را برای مجوز شهر بيست و چهارساعته ترتيب داد )شورای شهر 
ليدز، 1995(. با اين وجود دستاوردهای اندكی تا قانون عمومی در زمينه 
مجوز ساعات الزم برای طرح ويژه تاساعت 2صبح پديد آمد. در ساعاتی 
كه ادارات كم كم تعطيل می شوند، ليدز و منچستر برای كاهش شمار 
نگرانی ها و انحرافات سيستم حمل و نقل عمومی در ساعات اوج تالش 
زمانيکه  در  مردم  تعداد  افزايش  برای  همچنين  آن ها  كردند.  بسياری 
بسياری  نيز تالش  بود  مقرر كرده  در ساعت مجوز  تسهيالت عمومی 

صورت دادند.
  يکی از اين ابتکارات كليدی پروژه پايلوت منچستر، ساعات فعاليت بيشتر 
در سپتامبر 1993 م. بود كه اجازه باز بودن به باشگاهها و رستوران ها 
تا 4صبح را می داد. شورای  باشگاهها  برای بعضی  از شب و  تا پاسی 
شهر قادر بود تا گزارش دهد كه تعداد افراد بيشتری از مركز شهر در اين 
زمان بازديد كردند و »پليس هم با مسائل كمتر و جنايت های خيابانی 
مربوط به مصرف الکل كمتری مواجه گشت« )شورای شهر منچستر، 
1994، ص71(. در خالل فستيوال پليس تحقيق بزرگی برای پيشگيری 
از جنايت صورت داد كه نتيجه آن كاهش جرم های عمومی تا 43% و 
جرم های مربوط به شرب خمر تا 16% كمتر بود )استيکلند، 1996(. به 
عالوه اتحاديه تاكسی داران مطرح كردند كه »كسب و كار بهبود يافته 
و تنش ها كاهش يافته است« )لوات، 1993(. اين پيشرفت ها به هر حال 
با افزايش كافه ها و مشاركت در ايجاد فعاليت های فضای بازی حاصل 

آمد. مدارك منچستر نشان می دهد كه كنترل ساعت مجاز می تواند 
تاثير مثبتی بر كاهش جرائم مركز شهر داشته باشد. ابتکارات اين اقدام 

در قانونگذاری ملی برای ساعات اجرايی نمود پيدا می كند.

ابتکارات خرده فروشی ها
  منچستر، ليدز، ناتينگهام، گالسکو و شفيلد تالش هايی برای پر كردن 
خالء ايجاد شده بين ساعت 5 و 6 عصر كه ادارات در حال تعطيل شدن 
هستند صورت دادند، همچنين اقدامات اينچنينی بين ساعت 8 و 9 صبح 
كه آن ها در حال شروع به كار هستند، با تکيه بر خرده فروشی ها انجام 
دادند. گرچه منچستر در طرح آزمايشی خود توانست 70% خرده فروشان 
در  تجريه سختی  ناتينگهام  و  ليدز  درآورد،  مشاركت  به  را  شهر  مركز 
جذب آن ها داشتند و نمی توانستند به مشاركت با آن ها بپردازند. اكثر 
مراكز شهرها ساعت فعاليت خرده فروشان را بسط دادند تا بتوانند مردم 
را تشويق كرده و در مركز شهر نگه دارند. بعضی كاربری ها هم با خرده 
خيابانی،  تفريحات  زنده،  موسيقی  شامل  كه  شدند  تركيب  فروشی ها 

جدول 2( ابتکارات ایده شهر بیست و چهار ساعته كه در دستور كار زمامداران قرار می گیرد
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تئاترها، سينماها و رستوران ها می شدند.

ابتکارات كافه ها و رستوران ها
  اين ابتکارات در راهبردهای شهر بيست و چهار ساعته معمول هستند. 
منتج  طرح ها  از  بسياری  در  رستوران ها  و  كافه ها  فعاليت  انگيزش 
شده است – با خرده فروشی ها يا مراكز تفريحی چون سينماها و تئاترها 
– كه در قلمرو پيشنهادات گنجانده می شوند. از ابتکارات شبانه مركز 
شهر ناتينگهام می توان به كاهش قيمت بليت سينماها و تئاترها اشاره 
كرد. ناتينگهام با توسعه راهنمای جواز كافه های خود در راستای تشويق 

و تسهيل پيشرفت گامی فراتر نهاد )شورای شهر ناتينگهام، 1995(.
شمار  افزايش  انگيزش  برای  را  مکانمندتری  های  تالش  كارديف    
كافه ها و فعاليت های بازار در مناطقی از شهر كه در روند توسعه قرار 
دارند، انجام داد. بخش كافه ميل لين در حدود ششصد هزار پوند برای 
پيشرفت  آن  آثار  كه  داشت  هزينه  عمومی  قلمرو  توانمندسازی  پروژه 
های فيزيکی بسياری ايجاد نمود و شامل تعريض پياده روها برای امکان 
قرارگيری ميز و صندلی كافه ها در فضای بيرونی می شد. كارديف پيش 
بينی كرده بود كه ابتکارات تنها محدود به اقتصاد، تصوير ذهنی شهر 
می شود  ايجاد  خودشان  بوسيله  كه  شهر  مردم  امنيت  های  مزيت  و 
نيست بلکه می تواند بر افزايش ارزش زمين و استفاده مجدد از زمين 
های خالی موثر باشد. اين پديده در بسياری از پروژه های احيای مراكز 
تاريخی شهرها مثل تمپل بار شهر دوبلين اتفاق افتاده است )تيسدل و 
بقيه، 1996(. تقاضای رو به افزايش برای اين نوع فعاليت ها به شهرها 
خواه  است،  نموده  اعطا  را  مثبت  راهی  در  سرمايه  آوری  جمع  فرصت 
مطابق با كارديف تحت تاثير تسهيالت مستقيم بوقوع بپيوندد يا مثل 

ناتينگهام بوسيله تشويق عملياتی شود.
  گرچه اين نيازمند مناسب سازی موقعيت فرصت ها است – كه همه 
شده  طراحی  مراكز  استفاده  نحوه   – نيستند  آن  انجام  به  قادر  شهرها 
ساعته  چهار  و  بيست  رويکرد  كردن  عملياتی  برای  ماشينی  عنوان  به 
مزايای چندانی دارد. تمركز ابتکارات در اين مراكز می تواند برای ايجاد 
منطقه فعاليتی و يا كريدور فعاليتی، ايجاد مقصدهای مشخص تر و نيز 
واقع  موثر  تعريف شده  مناطق  در  تمركز  به جهت  منابع  توانمندسازی 
شود. تاثير مضاعفی نيز می تواند بر اقتصاد محلی و مزيت های جانبی 
بازارهای  و  موقت  كار  و  كسب  مثل  محلی،  عملکردهای  ديگر  برای 
حال  هر  به  باشد.  داشته  مقصد  يك  عنوان  به  مراكز  اين  سرتاسری 
تسهيالت  و  فعاليت ها  از  گسترده ای  حجمه  كه  موفق  رهيافتی  برای 
با پشتيبانی و قلمروهای الزم – مثل حمل و نقل عمومی – را شامل 

می شود، استخراج اين جذابيت ها ضروری است.

دوربین مداربسته و روشنایی ها
 – هزينه  راه  يك  خيابانی  روشنايی های  و  مداربسته  های  دوربين    
در شب  و  مراكز شهر  در  جنايت  از  ترس  با  مقابله  برای  گذاری  تاثير 
بيست و چهارساعته دوربين  برنامه های شهر  اكثر  محسوب می شوند. 
های مداربسته را شامل می شود و درحاليکه روشنای ها به طور سنتی، 
توسعه روشنايی های موجود و گسترش منطقه تحت نفوذ آن ها را مد 
و  شهر  مركز  فروشان  خرده  با  طرح  يك  دهد. گالسکو  می  قرار  نظر 
در  برق  تعرفه های  كاهش  همراه  به  اسکاتلندی  الکترونيکی  صفحات 
شب ترويج داد، اين طرح به ويترين مغازه ها اجازه فعاليت در شب به 
منظور روشن ماندن محدوده پياده روی مقابل آن ها و افزايش امنيت 

مغازه ها در شب را می داد.

مسکونی
  شهرها در بريتانيا ابتکارات خود را بطور فزاينده ای با هدف اعيان سازی 

جمعيت  دهند.  می  توسعه  خود  انداز  چشم  در  جمعيت  مجدد  جذب  و 
و   – طبيعی  نظارت  آوردن  فراهم   – زنده  به ساخت شهری  مسکونی 
می كند.  كمك  شبانه  اقتصاد  محصوالت  برای  موثر  تقاضای  افزايش 
ابتکارات فراوانی مثل اختالط كاربری مسکونی در طبقات باالی همکف 
تجاری و تغيير كاربری ساختمان های فرسوده به عنوان تسهيالت، بر 
افزايش ساكنان مراكز شهری موثر خواهد بود. دست يافتن به اين هدف 
كه مردم به جابجايی و بازگشتن به مراكز شهری تشويق شوند يکی از 
مهمترين اجزای – كه تا كنون به صورت جدی مطرح نگرديده است 
– ايده شهر بيست و چهار ساعته و ضروريات دستيابی به مركز شهری 
برای  راهبردهايی  شهرها  اكثر  در  حال  هر  به  است.  متعادل  و  پايدار 
افزايش جمعيت ساكن وجود دارد كه بر هدف ايجاد شهرهای بيست و 

چهار ساعته متمركز نيست ولی نبايد آن ها را ناديده گرفت.

دیگر ابتکارات
  ديگر ابتکارات راهبردهای شهر بيست و چهار ساعته شامل تفريحات 
خيابانی، فستيوال ها و ابتکارات مربوط به صنعت توريست و ارتقاء بخش 
تفريحات رسمی مثل تئاترها، گالری های هنری، كتابخانه ها و سينماها 
بوسيله  عملکردها  برای  تقاضا  ايجاد  هدف  با  ابتکارات  اين  می شود. 
ارتقاء ارتباطات، كاهش قيمت رستوران ها، يارانه های بليت ورودی ها، 
گسترش ساعات فعاليت، و يا در مورد فستيوال ها، با هماهنگ كردن 
برنامه های به روز در اين مکان ها صورت می پذيرد. رويکرد اين عناصر 
در  را  مردم  از  متنوع  جمعيتی  تشويق  برای  مناسب  راهی  چندمنظوره 
می  فراهم  شهر  مركز  به  بازگشت  برای  جنسيتی  و  قوميتی  سنی،  هر 
آورد. موفق ترين عملکرد فستيوال ها، تفريحات رسمی و غير رسمی و 
نمايش های خيابانی در شهری يافت می شود كه به دنبال طرح شهر 
ايده هايی  ادينبورگ در حاليکه  نبوده اند..  بيست و چهار ساعته رسمی 
مثل عملکرد شهر به عنوان پايتخت اروپايی را دنبال می كند، ابتکاری 
چون ايده شهر بيست و چهار ساعته را پيگيری نمی نمايد زيرا اعتقاد 
اين  داراست،  را  ساعته  و چهار  بيست  مزايای شهر  تمام  كه خود  دارد 
مطلب از جمعيت مسکونی مركز شهر آن قابل مدعاست. ساختمان هايی 
كه موفق ترين فستيوال ها را در خود جای داده است در مركز آن شهر 
ارتقاء تصوير  و  توريست  دنبال جذب  به  آن  يافت می شود. شورا شهر 
ذهنی شهر در ذهن ايشان می باشد، بنابراين در پی ايجاد تئاتر فستيوال 

ادينبورگ هستند.

توسعه یك شهر بیست و چهار ساعته
  تمركز تمام طرح های شهر بيست و چهار ساعته روی ايجاد محيطی 
اين  با  می باشد.  عصر  نوبت  اقتصاد  محصوالت  مصرف  برای  سودمند 
انکاری  قابل  غير  طور  به  ساعته  چهار  و  بيست  شهرهای  طرح  وجود 
موضوع نوسانات اقتصاد ملی و حركت به سوی عوامل محلی تر كردن 
اقتصاد می باشد كه در هر نقطه از طيف خاكستری مطرح شده تقاضای 
موثر برای توليدات خود را می طلبد. الگوهای داد و ستد كنونی برای 
خرده فروشان در روز و تفريحات در عصر به خوبی جا افتاده است و برای 
تغيير آن ها به تغييری گسترده در فرهنگ جوامع نيازمنديم. برای اثبات 
موفقيت در طوالنی مدت، رويکرد شهر بيست و چهار ساعته بايد اقتصاد 

بادوام و مترقی را به ارمغان آورده و آن را ثابت نگه دارد.
  ايده جمعيت پذيری محدد مسکونی مراكز شهری با ابتکارات مسکن 
توسط اكثر قدرت های محلی درگير ايجاد تقاضای موثر و اجرای شهر 
به  اگر  اتخاذ شده است.  در طوالنی مدت  موفق  و چهار ساعته  بيست 
چه  آن  از  متفاوت  تجاری  الگوهای  بايد  قطعی هستيم  موفقيت  دنبال 
نوآورانه  به رويکردهای  نيازمند  اين  ارائه شود.  امروز شاهد آن هستيم 
برای جذب مصرف كنندگان و پايداری اقتصاد نوبت عصر مترقی است، 
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اينکه تقاضای  اما اهداف وسيع تر ايده دست يافتنی نخواهد بود مگر 
حال  هر  در  شود.  ايجاد  عصر  زمان  اقتصاد  محصوالت  برای  كافی 
بسياری از شهرها در حال تالش برای توانمندسازی و تسهيالت دهی 
به عرضه خدمات شهر بيست و چهار ساعته در يك زمينه – معموال 

مجازی – اعتقاد صرفا كالمی به وجود تقاضای موثر دارند.
  شهرها نياز دارند كه خود را به راهبردهای شهر بيست و چهار ساعته 
در نگرشی جامع به مثابه قسمتی از سياست های مشوق كاربری مختلط 
مراكز  سازی  باززنده  در  بسياری  عوامل  كنند.  نزديك  شهر  مركز  در 
شهر وجود دارند كه نمی توان با آن ها جدا از مديريت عمومی شهرها 
به  نياز  به عنوان مثال رهيافت سازمان های مديريت محلی  پرداخت. 
ايجاد انعطاف و تطبيق پذيری برای استخراج پتانسيل ها و بدست آوردن 
به  را  توجه ها   )1993( تراست  سيويك  مثال  بطور  دارد.  مثبت  نتايج 
ابتکارات راههای  اين موضوع جلب كرد كه هيچکدام از سياست ها و 
رسيدن به شهر بيست و چهار ساعته، نمی تواند بطور مجزا اجرايی شود. 
ابتکارات فرهنگی، می توان گفت آن ها بايد در  بطور خاص در زمينه 
تالقی با راهبردهای طراحی شهری برای ايجاد فضاهای عمومی جديد 
نيز  و  ايمنی  ايجاد  برای  نقل عمومی  و  و حمل  پياده روها  ابتکارات  و 
را شامل  نوبت عصر  اقتصاد  فعاليت های  كه  در دسترس  های  محيط 
می شوند، صورت گيرد. شهرهايی كه رويکرد شهر بيست و چهار ساعته 
را مورد الگو قرار می دهند تالش هايی در راستای ايجاد شهر امن تر 
با نظارت طبيعی يا مراقبت توسط خود مردم در تركيب با ساير روش 
های نظارت رسمی تر مثل دوربين های مداربسته و طرح روشنايی ها 

صورت می دهند.
  همانطور كه پيش از اين بحث گرديد، ابتکارات متنوع شهر بيست و 
چهار ساعته با مقصود توليد اقتصاد محلی، تقويت تصوير ذهنی شهر و 
امن تر ساختن شهرها را در بر می گيرد. بعالوه آن ها تالش هايی در 
جهت افزايش تنوع جمعيتی استفاده كنندگان مركز شهر در شب انجام 
می دهند. اكثر ابتکارات برای جذب مثبت مردم بر بازارها و شهرهای 
از لحاظ جنسی، قوميتی و سنی  توانند جمعيت متنوعی  جوان كه می 
را برای استفاده از مركز شهر در زمان عصر به سمت خود جذب كنند، 
متمركز هستند. اين ضروری است كه راهبردها شامل مواردی بيش از 
باشگاههای شبانه و يا كافه ها شوند، چرا كه بايد مشتريان متنوع تری 

جذب مراكز شهری شوند.
  رويکرد شهر بيست و چهار ساعته نوش دارويی برای تمام مشکالت 
مراكز شهری نيست و معادله ای وجود ندارد كه حکومت های محلی 
بتوانند آن را برای هر مركز شهری به منظور باززنده سازی پياده كنند. به 
هر حال اين طرح ها می توانند تاثير مثبتی داشته باشند، اكثر شهرهای 
بريتانيا - حتی به طور ضمنی - طيفی از ابتکارات شهر بيست و چهار 
ساعته را اجرا می كنند. با اين وجود برای رهيافتی موفق و متناسب با 

شخصيت های اقتصادی و اجتماع محلی با جنبه شهری آن ها، 
بايد به تشويق و استخراج ظرفيت ها، عالئق و تقاضای مردم 

برای توليد اقتصاد نوبت عصر بها داده شود.
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پیدایش و توسعه 
فروشگاه های زنجـیره ای در جهـان

مقدمه:
اروپا در سده های هجدهم و نوزدهم ميالدی با شروع دگرگونی های 
مختلف و جديدی در شيوه های توليد و مصرف روبرو شد. اين امر، 
خواه و ناخواه، در سامانه عرضه و توزيع سنتی كاالها تغييراتی ايجاد 
كرد. رفته رفته، با شکل گيری فروشگاه های بزرگ و زنجيره ای، بازار 
توزيع كاال متحول و دگرگون شد. در اين مقاله ابتدا، روند شکل گيری 
و توسعه فروشگاه های زنجيره ای، به طور مختصر شرح داده می شود. 
در ادامه ضمن اشاره به سود و زيان اين سامانه، بعضی فروشگاه های 

زنجيره ای مشهور معرفی می شود.
كلید واژه: شهرنشينی، مايحتاج شهروندان، خرده فروشی، فروشگاه 

بزرگ، فروشگاه زنجيره ای

تعریف ها:
فروشگاه ارزان فروش1: به اين نوع فروشگاه، فروشگاه تخفيف دار نيز 
گفته می شود. زيرا، اجناس و كاالها با حداقل سود و درصد كمتری از 
قيمت تعيين شده، توسط كارخانه سازنده به فروش می رسد. مشتری، 
خود كاال را انتخاب و به پای صندوق می برد )1ـ ص 766(. به اين 

روش، سلف سرويس2 يا خودياوری گفته می شود.

می توانند  مشتريان  كه  خرده فروشی  بزرگ  »مغازه ی  سوپرماركت 3: 
)2ـ  كنند  خريداری  آن  از  را  احتياج  مورد  خوراكی  مواد  گونه  همه 
ص 1363(. در كشورهای پيشرفته سوپرماركت ها پنج ويژگی اصلی 

دارند:
1ـ بزرگی محل. 2ـ گوناگونی اجناس. 3ـ خريداران از روش سلف 
سرويس استفاده می كنند. 4ـ فروش نقدی و انتقال اجناس به وسيله 
خريداران. 5 دارا بودن بسياری از مايحتاج غير خوراكی )پيشين(. در 
غذايی  محصوالت  فروشگاه ها  اين  كاالی  درصد   90 تا   75 حدود 
می توان  سوپرماركت ها  خوراكی  غير  كاالهای  جمله  از   )3( مستند 

موارد زير را نام برد:
و  مجله ها  بعضی  آرايش،  لوازم  با  آرايه ها  آشپزخانه،  و  خانه  لوازم 
چون  امکاناتی  از  سوپرماركت ها  بعضی  و...  نوشت افزار  مطبوعات، 
برای  ويژه  توقفگاه  كودكان،  بازی  و  سرگرمی  وسايل  رستوران، 

خودروهای مشتريان برخوردارند.
فروشگاه  بزرگ4: اين خرده فروشی بزرگ انواع كاالها بوده. در بيشتر 
شهرهای جهان فعال می باشد. بطور معمول در اين فروشگاه ها عالوه 
بر فروش اجناس و كاالهای مختلف خدمات ديگری از جمله، تحويل 
و پست كاالهای خريداری شده در محل مورد نظر خريدار، صدور 

 فرشید قاسملو
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كارت اعتباری و... ارائه می شود. امروزه، بيشتر اينگونه فروشگاه ها از 
سازمان به نسبت پيچيده ای برخوردار بوده، فعاليت های خود را در پنج 

بخش اصلی عرضه می كنند. اين بخش ها عبارتند از:
و  تبليغات  بخش  2ـ  كاالها.  قيمت گذاری  و  خريد  بخش  1ـ 
روابط عمومی. 3ـ بخش استخدام. آموزش و رفاه كاركنان. 4ـ بخش 
عمليات شامل خدمات فروش، نگهداری و تحويل كاالها و 5ـ بخش 
يا مدير هر بخش در  نظارتی )1ـ ص766(. سرپرست  امور مالی و 
برابر مدير كل فروشگاه مسئول و پاسخگوست. در بعضی از اينگونه 
تجاری  فعاليت های  انجام  برای  معينی  قسمت های  فروشگاه ها 
تعمير  عکاسی،  خدمات  مورد  اين  در  می شود.  داده  اجاره  گوناگونی 

كفش و آرايشگاه مردانه رواج بيشتری دارد.
از  تركيبی  آن  كاالهای  كه  است  فروشگاهی  هایپرماركت5: 
منظوره  چند  فروشگاه های  و  سوپرماركت ها  به  مربوط  كاالهای 

)فروشگاه بزرگ( می باشد.
گوناگون  كاالهای  خرده فروشی  بنگاه  يك  عمل  در  ماركت  هايپر 
می كند.  عرضه  را  محصوالت  از  بزرگی  دامنه  و  است،  مصرفی 
انواع گوناگون مواد غذايی، كاالهای  اين محصوالت به طور عمده 
مصرفی و خانگی است )4( به طور خالصه هايپر ماركت فروشگاهی 
است كه بطور معمول، مشريان می توانند مواد مورد احتياج سبد خريد 

خود را در يك بار بازديد از فروشگاه، بدست آورند )پيشين(.
برای  خرده فروشی،  چند  يا  دو  زنجیره ای6:  فروشگاه های 
دادوستد كاالهايی مشابه، كه بوسيله يك شركت مديريت می شوند، 
فروشگاه زنجيره ای خوانده می شود. مدير هر فروشگاه زنجيره ای بر 
خالف خرده فروشی های مستقل، در كسب تصميمات اساسی تجاری 
دخالتی ندارد و بايد در برابر شركت يا مالك مجموعه ی فروشگاه ها 
بر  زنجيره ای  فروشگاه های  فعاليت  بيشتر  )پيشين(.  باشد  پاسخگو 

فروش كاالهای عمومی، مواد غذايی، بهداشتی و... متمركز است.
پیدایش و توسعه: فروشگاه زنجيره ای يك پديده اروپايی است. 
پيدايش و توسعه آن با رشد شهرنشينی اروپا پيوستگی نام دارد. تا قبل 

از فروپاشی نظام فئوداليسم7 ]= خانساالری[ در اروپا، روستا بيشترين 
شکل سکونت گاه های انسانی را تشکيل می داد. »روستاها تا آن زمان 
خواربار را فقط با مقدار نياز خود توليد می كردند و ابزار الزم را تنها 
برای كارشان می ساختند.« )5 ص 150( اما، رنسانس ]= نوزايی[ رشد 
بدنبال داشت. موضوع  را  بازرگانی  شهرنشينی و گسترش صنعت و 

بعدی انقالب صنعتی بود.
چشمگير  اختراع های  رشته  يك  از  پس  ميالدی  هجدهم  سده  در 
مکانيکی  بافندگی  دستگاه  و  نخ ريسی  ماشين  ماكوی خودكار  مانند 
و... صنعت پارچه بافی انگليس، و به دنبال آن اروپا، به تدريج تغيير 
شکل پيدا كرد و توليد خانگی به توليد در كارخانه تبديل شد. بدين 
ترتيب، با هجوم كارگران به اين كارخانه ها و سکونت آنها به همراه 
يافت.  امر شهرنشينی سرعت  كارخانه ها،  نزدكی  در  خانواده هايشان 
»انقالب صنعتی همراه با خود، موج شهرنشينی را آورد و نخستين بار 
در تاريخ حيات بشر، شهر بر روستا برتری يافت.« )پيشين ص 151(
پديد  را  خود  ويژه ای  ضرورت های  و  نيازها  شهرها،  اين  در  زندگی 
به  تنها  را  غذايی  مواد  روستاها  اين  از  پييش  تا  نمونه،  برای  آورد. 
بطور  شهرنشينان  اكنون،  اما  می كردند،  توليد  خود  نياز  مورد  ميزان 
روزافزون به اينگونه مواد احتياج داشتند. نخستين راه چاره بکارگيری 
نوبنياد  زيستگاه  های  در  پيوسته  بطور  كه  بود  روزمزدی  كارگران 
استفاده  سپس،  می شوند.  داده  امکان  كشاورزی  زمين های  پيرامون 
ترتيب،  به هر  گرفته شد.  كار  به  و...  توليد  افزايش  برای  ماشين  از 
در  دگرگونی هايی  با  اروپا  در  ميالدی  نوزدهم  و  هجدهم  سده های 
رفته،  رفته  اساس  اين  بر  بود.  توزيع و مصرف همراه  توليد،  سامانه 
روش های نوين توزيع و عرضه كاال اعم از سوپرماركت و فروشگاه 
زنجيره ای جايگزين روش های سنتی گرديد وبازار توزيع دگرگون شد.
بزرگ  فروشگاه  نخستين  لندن(  شهر  )در  انگليس  كشور  در 
اسميت  ارتون  و  هنری  وسيله  به  م   1792 سال  به  خرده فروشی 
پايه گذاری شد )6(. در فرانسه در سال 1852 م بازرگانی به نام آرستيد 
بوسيکو با تاسيس فروشگاه كوچکی به نام بن مارشه10، برای فروش 

هایپر
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سوپرماركت

اجناس خرازی و پارچه، انديشه ايجاد يك واحد خرده فروشی بزرگ 
به عنوان مادر فروشگاه های زنجيره ای ديگر را محقق كرد )پيشين(. 
ابتکار ايجاد فروشگاه های زنجيره ای به دو بازرگان امريکايی به نام 
جورج اف گيلمن11 و جورج هانتيگون هارتفورد12 نسبت داده می شود. 
 آنها در 1859 م شركتی را تاسيس كردند كه بعدها در نيويورك به 
ای اند پی13 معروف شد )1ـ ص 766(. تا سپس اولين سوپرماركت 
در امريکا، شهر نيويورك ستی 14 به سال 1930 م، را به يك تاجر 

امريکايی به نام مايکل كالن15 نسبت می دهند )پيشين ص 102(
الزم به تذكر است، فروشگاه های زنجيره ای از همان ابتدای تاسيس 
اوايل دهه ی 1920  در  نمونه  به عنوان  مخالفين وموافقينی داشت. 
با  مقابله  به  آنها  فروشندگان  و  مستقل  خرده فروشان  امريکا  در  م 
فروشگاه های زنجيره ای پرداختند. در نتيجه تا سال 1933 م نزديك 
ايالت امريکا به تصويب  به 689 قانون ضد اين فروشگاه ها در 28 
از  دفاع  برای  زنجيره ای  فروشگاه های  رسيد.  قانون گذاری  مجالس 
خود به طور مستقيم به مصرف كنندگان كاالها متوسل شدند )پيشين 
فروشگاه های  ضد  قانون های  تاريخ  اين  از  بعد   .)767 و   766 ص 
به  قانونی  لوايح  اين  از  كمی  تعداد  تنها  و  يافت  كاهش  زنجيره ای 
فعاليت  مخالفين،  تالش های  وجود  با  ترتيب،  بدين  آمد.  در  اجرا 

فروشگاه های زنجيره ای توسعه پيدا كرد )همان(.
بايد توجه داشت فروشگاه زنجيره ای يکی از نهادهای توزيع محسوب 
را  تکاملی  ولی  يکنواخت  غير  مسيری  پيدايش،  از  بعد  كه  می شود 
سپری كرده است. فروشگاه های زنجيره ای امروزی تركيبی از انواع 
گوناگون روش های نوين توزيع كاال می باشد. اين سامانه در بسياری 
بازار  از  توجه ای  قابل  بخش  جهان  كوچك  و  بزرگ  شهرهای  از 
اوليه شکل گيری اين  توزيع را به خود اختصاص داده است. اهداف 
فروشگاه ها، به طور عمده اقتصادی و به علت وجود حاشيه پرسود 
كه  شد  مشاهده  رفته  رفته  اما   )44 )7ـ ص  است  بوده  باال(  )سود 
اين نهاد نوين توزيع، عالوه بر سودآوری )برای صاحبان آنها(، برای 
جامعه نيز مزايای عمده ای به ارمغان می آورد )پيشين(. در ادامه، راجع 
به سود و زيان فروشگاه های زنجيره ای، از ديدگاه فردی شهروندان 

)مشتريان آنها(، اجتماعی و اقتصادی توضيحاتی ارائه می شود.

سود و زيان: در اينجا سود و زيان فروشگاه های زنجيره ای به طور 
نکات  به  روشن تر،  عبارت  به  می شود.  آورده  فهرست وار  و  خالصه 

مثبت و منفی اين سامانه توزيع كاال اشاره می گردد.
نکات مثبت از دیدگاه مصرف كنندگان و مشتریان

1ـ فراهم بودن كاالها و اجناس گوناگون در يك مکان. اين ويژگی 
در كالنشهرهای مبتال به ازدحام خودروها و جمعيت، برای بسياری از 

مشتريان از هر ويژگی ديگری جذاب تر است.
2ـ ورود به فروشگاه، قدم زدن و بازديد اجناس و كاالها، بدون اجبار 
به خريد آنها، در نتيجه كسب آرامش و انتخاب دقيق و صحيح اقالم 

مورد نياز.
3ـ با توجه به گوناگون كاالهای موجود، آزادی بيشتر و بهتر برای 

انتخاب كاال
4ـ در دسترس بودن كاالها به قيمت ثابت، همراه با اطالعاتی مثل 

وزن، تاريخ توليد، تاريخ انقضاء و... كمی تا قسمتی تخفيف!
5 صرفه جويی در وقت

6ـ امکان برنامه ريزی برای تهيه اقالم مورد نياز در تعطيلی پايان 
بازی  و  تفريح  غذا،  امکان صرف  كه  حالی  در  خانواده  همراه  هفته 

كودكان در يك مکان فراهم است.
7ـ در دسترس بودن امکانات و تسهيالت رفاهی مثل توقفگاه خودرو، 

پله  برقی و...
8 بر حسب مورد، امکان خريد با كارت هديه )شركت يا كارخانه و...(، 

كارت اعتباری و...

نکات مثبت بهداشتی
1ـ كاهش سطح توزيع )توزيع در مناطق خاص و با نشانی دقيق(

2ـ كاهش زمان »توليد تا توزيع« و »توزيع تا مصرف«
3ـ امکان جلوگيری از توزيع كاالهای غير بهداشتی و غير استاندارد

4ـ برخورداری از كاالهای با بسته بندی صحيح و مناسب 
به  و  مستمر  طور  به  فروشگاه  بهداشت  حفظ  و  نظافت  مشاهده   5

عنوان يك امر بديهی 
ايمنی،   ،)ISO انواع 6ـ برقراری سامانه های مديريت كيفيت )مثل 
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بهداشت و زيست محيطی )HSE( و...
7ـ برخورداری از كاركنان و كارگران به خوبی آموزش ديده، ملبس 
به لباس كار مناسب و تميز، در اختيار بودن تجهيزات مختلف مثل 

انواع سردخانه، يخچال و...

نکات مثبت اجتماعی و اقتصادی
1ـ اصالح الگوی مصرف

2ـ حذف واسطه های غير ضروری ميان توليد كننده و مصرف كننده، 
كاهش هزينه های توزيع

در  تجاری  مختلف  واحدهای  بی رويه  گسترش  از  جلوگيری  3ـ 
فضاهای غير تجاری

استفاده  داخل،  توليد  كاالهای  كردن  استاندارد  رواج  و  4ـ گسترش 
از باركد ملی

كاهش  نتيجه  در  شهری،  درون  سفرهای  حذف  حتی  و  كاهش   5
ترافيك شهری، كاهش آلوگی هوا و...

تخصص های  با  افراد  زياد  نسبت  به  تعداد  اشتغال  و  كارآفرينی  6ـ 
مختلف

7ـ ثابت نگهداشتن قيمت كاالها و اجناس در مناطق مختلف شهری
زمانی  بازه های  در  ويژه  برقراری فروش  با  بازار  تنظيم  به  8 كمك 
)شب  سال  آخر  ايام  مدارس،  بازگشايی  فصل،  تغيير  مثل  مختلف، 

عيد( و...

نکات منفی
فروشگاه  در  حاضر  اجناس  و  موجود  كاالهای  تجهيز،  تاسيس،  1ـ 
زنجيره ای و شعبه های آن نيازمند سرمايه گذاری به نسبت سنگينی 

است.
زنجيره ای  فروشگاه های  توليدی،  بزرگ  كارخانه های  همانند  2ـ 

هزينه ثابت قابل مالحظه ای ايجاد می كنند.
3ـ اين فروشگاه ها به سطح بااليی از نيروهای متخصص نيازمندند.

فوق العاده  تنوع  علت  به  مشتريان،  در  كاذب  نياز  ايجاد  احتمال  4ـ 
هزينه  رفتن  باال  و  مصرف  افزايش  نتيجه،  در  كاالها،  و  اجناس 

خانواده ها.

آشنایی با بعضی فروشگاه های زنجیره ای
1ـ وال مارت16: اين يك شركت 
كه  است  آمريکايی  خرده فروشی 
فروشگاه های  شبکه  بزرگترين 

در  را  هايپرماركت ها  و  سوپرماركت ها  غذايی،  مواد  زنجيره ای 
م   1918 سال  در  والتون17  سام  شركت،  بنيانگذار   .)8( دارد  جهان 
در كينگفيشر18، اكالهما19 به دنيا آمد. تا 5 سالگی در مزرعه پدرش 
مشغول به كار بود. سپس، به دليل مشکالت اقتصادی همراه ساير 
اعضاء خانواده برای تجارت به مناطق مختلف جهان سفر كرد. والتون 
را  تخفيف دار  فروشگاه  نخستين   1962 سال  در  برادرش  همراه  به 
اين شركت،  راه اندازی كرد.  آركانزاس20  در  و سنتی  به شکل ساده 
كارفرمای خصوصی  بزرگترين  كارمند  ميليون  دو  از  بيش  با  اكنون 
جهان است. شعبه مركزی آن در بنتونويل21، آركانزاس، امريکا واقع 
با  كه  دارد  شعبه  در 15 كشور جهان، 8500  مارت  وال  شده است. 
نام  همين  به  مارت،  وال  )پيشين(.  فعاليتند  مشغول  تجاری  نام   55
ايالت امريکا و پورتوريکو فعاليت می كند. در كشور مکزيك  در 50 
با نام تجاری والمکس22، در انگليس با نام تجاری آيسدا23، در ژاپن 
با نشان تجاری سيو24، در هند با نام تجاری بست پرايس25 فعاليت 
نيز  كانادا  و  برزيل  آرژانتين،  كشورهای  در  شركت  اين  می نمايد. 
داده  انجام  مختلف  تجای  نام های  با  گوناگونی  سرمايه گذاری های 
از 15 ميليارد  اين شركت در سال 2012م بيش  است. سود خالص 

دالر برآورد شده است.
شبکه  بزرگترين  آلمانی  شركت  اين  آلدی26:  2ـ  
خود  مالکيت  در  را  اروپا  زنجيره ای  فروشگاه های 
آلدی  و  شمالی27  آلدی  بخش  دو  به  شركت  دارد. 
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دهمين  شركت  بنيانگذار  آلبرشت29  كارل  می شود.  تقسيم  جنوبی28 
برادرش  به كمك  م  در سال 1913  است. وی  ثروتمند جهان  فرد 
كوچکترين تئوآلبرشت30 شركت آلدی را تاسيس كرد )9( نام شركت 
واژه التين  و   )AL( بنيان گذار  فاميل  نام  اول  دو حرف  از  برگرفته 
آلمان  اسن32  شهر  در  شركت  مركزی  شعبه  است31.   )DI( تخفيف 
 8200 از  بيش  جهان  سراسر  در  اكنون  هم  شركت  اين  دارد.  قرار 
برابر آمار سال 2009 م، 49214 نفر  شعبه دارد. شمار كاركنان آن 
است. درآمد شركت در سال 2009م 53 ميليارد يورو اعالم شده است. 
مهمترين رقيب اين شركت فروشگاه زنجيره ای ليدل33 می باشد. سال 

تاسيس  سال  يکصدمين  با  برابر  جاری،  ميالدی 
آلدی است.

زنجيره ای،  فروشگاه های  شبکه  اين  لیدل:  3ـ 
كه ليدل اشتيفتونگ34 نيز خوانده می شود. در سال 
1930م )1309 هجری خورشيدی( به وسيله يکی 

از اعضای خانواده شوارتز35 پايه گذاری شد. يوزف شوارتز ليدل را كم 
كرد.  تبديل  مواد غذايی  فروشگاه  به  ميوه  از يك عمده فروشی  كم 
دفتر مركزی اين شركت در شهر نکازاولم )بادن وورتمبرگ( قرار دارد. 
ليدل، اكنون در 20 كشور جهان نزديك به 8000 شعبه دارد. شمار 
كاركنان آن، برابر آمار 2008م، 170/000 نفر است. در سال 2010 م 

در آمدی معادل 59 ميليارد يورو كسب نموده است.
يك  مترو  گروه  متروآگ36:  4ـ 
فروشی  عمده  و  فروشی  خرده  شركت 
شهر  در  آن  مركزی  دفتر  است.  آلمانی 

مارت،  وال  از  پس  شركت  اين  دارد.  استقرار  آلمان  دوسلدورف37 
جهان  خرده فروشی  بزرگ  پنجمين شركت  كروگر  و  تسکو  كارفور، 
محسوب می شود)10( شمار كاركنان آن در سال 2011 م 280856 
 66 از  بيش  2011م،  سال  در  شركت  درآمد  شده است.  اعالم  نفر 
ميليارد يورو بوده است. اين شركت در حوزه فعاليت خود، در مناطق 
و  خرده فروشی  شركت  بزرگترين  عنوان  به  مختلف،  كشورهای  و 

عمده فروشی شهرت دارد.
خواربار  يك  اين  تسکو38:  5ـ 
محل   )11( است  جهانی  فروشی 

درآمد  نظر  از  شركت  اين  است.  انگليس  كشور  در  شركت  اصلی 
محسوب  دومين  سود،  نظر  از  و  جهان  بزرگ  خرده فروشی  سومين 
و  شمالی  آمريکای  اروپايی،  آسيايی،  كشور   14 در  تسکو  می شود. 
خرده فروشی  اين  دارد.  شعبه  تايلند  و  مالزی  ديگر چون  كشورهای 
آمار سال  برابر  بنيانگذاری شد. شمار كاركنان آن،  در سال 1919م 

2011م، 520035 نفر است.
6ـ كارتیه39: كارتيه شركت طراحی، 
و  جواهرات  فروش  و  توزيع  توليد، 

قرار  فرانسه  كشور  پاريس،  شهر  در  آن  مركزی  دفتر  است.  ساعت 
كارتيه  فرانسوا  لويی  توسط  1847م  سال  در  شركت  اين  دارد)12(. 
اداره  كارتيه  توسط خانواده  تا سال 1964م  بنيانگذاری شد. شركت 
ريشمون40  سوئيسی  شركت  بوسيله  سال  آن  در  آنکه  تا  می شد، 

خريداری شد.
سوئدی  شركت  يك  اين  آیکیا41:  7ـ 
و  طراحی  آيکيا  است.  مليتی(  )چند 
فروش محصوالت خانگی مانند مبلمان 

آماده برای نصب، تختخواب، ميز و ساير لوازم اصلی و فرعی منزل را 
به عهده دارد)13(. شعبه مركزی آن در شهر دلفت42، هلند واقع است 
بيشتر محصوالت شركت به صورت قطعات آماده نصب ارائه می شود. 
بوده و مورد توجه خانواده ها  با صرفه  از نظر قيمت  به همين دليل 

می باشد. ايکيا در 37 كشور جهان بيش از 300 فروشگاه دارد. شمار 
كاركنان آن 120/000 نفر و درآمد ساالنه آن بيش از 27 ميليارد يورو 
برآورد شده است. آيکيا در سال 1943 م توسط شخصی به نام اينگوار 
»سادگی«،  شد.  بنيانگذاری  بود،  ساله   17 كه  حالی  در  كامپراد43، 
به  شركت  اين  محصوالت  است.  ايکيا  شعار  »زيبايی«  »كارايی«، 

دليل ارزانی، كيفيت خوب و مناسب، شهرت 
جهانی دارد.

8 سی  اند ای44: سی اند ای يك شركت 
است.  لباس  فروش  و  توليد  فرامليتی 
در شهرهای  اين شركت  مركزی  دفترهای 

ويلورد45 كشور بلژيك و دوسلدورف، آلمان واقع است. شركت در سال 
1841م تاسيس شده و به توليد و فروش لباس با قيمت مناسب و 

به نسبت ارزان مشهور است 
.)14(

يك  اين  اسپار46:  9ـ 
بزرگترين شبکه های  از  شركت خرده فروشی هلندی است كه يکی 
فروشگاه های زنجيره ای و فرانشيز47 در سطح جهانی است. فرانشيز 
اجازه  به يك شركت  آن  پايه  بر  كه  است  كار  و  از كسب  شيوه ای 
داده می شود، توليدات يا فراورده های شركت ديگری را بفروشد. در 
دريافت  را  می گويند.  فرانشيز  مبلغ  آن  به  كه  مبلغی  كار  اين  برابر 
زنجيره ای  فروشگاه های  انواع  ايجاد  برای  جايگزينی  فرانشيز  كند. 
مستقل  كارهای  و  كسب  ميان  ارتباطی  شبکه  واقع  در  می باشد. 
اجازه  كوچك  كسب وكارهای  اين  از  يك  هر  به  كه  است  كوچك 
می دهد تحت يك نام بازرگانی مشترك و يك هويت فعاليت كنند. 
شبکه رستوران های مك دونالد48 نمونه ای از سامانه فرانشيز است. به 
هر ترتيب، شركت اسپار در سال 1932م به وسيله آدريان وان ول49 
در هلند بنيانگذاری شد. شعبه مركزی آن در شهر آمستردام قرار دارد. 
و اكنون در 35 كشور جهان 12500 فروشگاه دارد. درآمد اين شركت 

از 31 ميليارد يورو  در سال 2011م بيش 
برآورد شده است )15(.

10ـ دی آی آ50: دی آی آ يك شركت 
شبکه  كه  است  اسپانيايی  فروشی  خرده 

گسترده ای از سوپرماركت های زنجيره ای را در سراسر اروپا، آمريکای 
جنوبی و... در ماليکت دارد. اين شركت در سال 1979 تاسيس شد 

)16( شعبه مركزی آن در شهر مادريد قرار دارد.
در سال 2012م فروشگاه های آن در سراسر جهان به بيش از 6914 
به عنوان سومين شركت  آ  شعبه می رسيد. در سال 2013 دی آی 
فرانشيز در بخش مواد غذايی محسوب شد )پيشين( شمار كاركنان 
آن براساس آمار سال 2011م 45285 نفر، درآمد آن 12/6 ميليارد 

يورو و سود خالص آن 127/5 ميليون يورو برآورد شده است.

فروشگاه
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نتیجه
شکل گيری و گسترش شهر و شهرنشينی در اروپا، دگرگونی های سده های 
هجدهم و نوزدهم ميالدی، سامانه عرضه و توزيع سنتی كاالها را متحول 
و  بزرگ  فروشگاه  سوپرماركت،  خرده فروشی  عرصه  در  نتيجه  در  كرد. 
فروشگاه زنجيره ای متولد گشت و مراحل تکاملی خود را طی نمود. اكنون، 
در گوشه و كنار جهان كمتر شهر مدرنی، را می توان يافت كه رد پای اين 
سامانه توزيع در آن يافت نشود. در روزگاری كه زندگی به شدت ماشينی 
باعث شده تا »وقت« بيش از هميشه »طال« باشد، فراهم بودن اجناس و 

اقالم مورد نياز خانواده، در زير يك سقف به درستی نعمت است.
منفی  و  مثبت  پديده ديگری جنبه های  زنجيره ای مثل هر  فروشگاه های 
از حوصله  آنها، حتی بصورت كلی  به  پرداختن  بديهی است  دارد.  را  خود 
يك مقاله خارج می باشد. هدف مقاله حاضر، معرفی به نسبت اجمالی، اين 

سامانه بود.
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پی نوشت:

1� Discount stores 
2� Self�service 
3� Super Market 
4� Department stores
5� Hyper market
6� Chain stores 

7� Feudalism
8� Henry Walton smith 
9� Aristide Boucicaut 
10� Bon Marche
11� George F Gilman
12� Georhe Hunting ton Hayt ford
13- Great Atlantic & Pacific Tea company (AP)
14� NewYork City 
15� Michel Cullen 
16� Walmart
17� Sam Walton 
18- King fisher
19� Oklahoma
20� Arkansas 
21� Bentonville
22� Walmex
23� Asda
24� Seiyu
25� Best price
26� ALDI
27� Aldi Nord (North)
28� Aldi sud (south)
29� Karl Albrecht
30� Theo Albrecht 
31� Albrecht Discount (Al Dl)
32� Essen 
33� LiDL
34� Lidl stiftung
35� Schwarz
36� Metro AG (METRO GROUP)
37� Hussel dorf
38� Tesco 
39� Cartier 
40� Richemont
41� IKEA
42� Delft
43� Ingvar Kampard 
44� C & A
45� Vilvoorde
46� SPAR
47� Franchising
48� Mc Donhlds 
49� Adriaan van well
50� DIA
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تركيه برای سال 2013 جذب 33 ميليون گردشگر خارجی و بيش 
از 25/5 ميليارد دالر درآمد مالی از راه جذب توريست را هدف قرار داده 
است به طوری كه طبق پيش بينی ها شمار گردشگرانی كه تا پايان سال 
به  نفر می گذرد.  ميليون  از مرز 33  بازديد می كنند  اين كشور  از  آينده 
گزارش خبرگزاری آناتوليا، باساران اولوسوی، مدير اتحاديه آژانس های 
گردشگری تركيه )TURSAB( با اعالم اين خبر افزود كه پيش بينی 
می شود ميزان درآمد تركيه با جذب اين تعداد گردشگر در سال آينده، 
به حدود 25/5 ميليارد دالر برسد. هر چند كه سال 2012 از نظر مسائل 
اقتصادی سال دشواری برای همه كشورهای جهان و برای كشور تركيه 
بود اما در مجموع گردشگری تركيه، تنزل شديد و سريعی را در بخش 
گردشگری كشور مشاهده نکرده است. وی يادآور شد كه استان آنتاليا و 
سپس استانبول بيشترين تعداد گردشگر را به خود جذب می كند و سپس 
شهرها و استان های واقع در كناره اژه، همانند موگال و آيدين و كاپادو 
بيشترين تعداد گردشگر را خواهند داشت. وی افزود: هر چند كه سال 
2012 از نظر مسائل اقتصادی سال دشواری برای همه كشورهای جهان 
و برای كشور تركيه بود اما در مجموع تنزل شديد و سريعی را در بخش 
ميزان  گذشته  سال  وی  گفته  به  نکرده ايم.  مشاهده  كشور  گردشگری 
در جذب گردشگر خارجی  و عمدتا  تركيه  در صنعت گردشگری  تنزل 
حدود 2/4 درصد بود كه در دوره ژانويه تا اكتبر سال گذشته در مقايسه 

با سال پيش از آن رخ داده است.

هدف گذاری ترکیه برای گردشگری در سال 2013

شهرها و شهرداري هاي جهان

تالش امارات برای راه اندازی 
گردشگری سالمت

گردشگری سالمت به عنوان يکی از شاخه های صنعت گردشگری كه 
نقش زيادی در افزايش درآمد كشورها در اين رشته از صنعت گردشگری 
دارد از سال های گذشته مورد توجه جدی قرار دارد. كشورهای جنوب 
شرق آسيا به عنوان كشورهای فعال در حوزه گردشگری سالمت فعاليت 
جامعه  نصيب  بااليی  سود  آنکه  رغم  به  سالمت  گردشگری  می كنند. 
ميزبان می كند به عنوان يکی از خدمات كارآمد در صنعت گردشگری نيز 
شناخته می شود. هند، تايلند، چين و مالزی در سال های اخير به عنوان 
امارات  اكنون  كشورهای پيشتاز در گردشگری سالمت مطرح شده اند. 
متحده عربی نيز براساس اعالم رسانه ها تصميم به ورود به گردشگری 
سالمت گرفته است. در همين رابطه وزارت بهداشت دولت امارات اعالم 
كرده كه در ابتکاری جديد به منظور جذب گردشگران خارجی، در حوزه 

توريسم درمانی سرمايه گذاری كرده است.
در  امارات  بهداشت  وزارت  كرد:  اعالم  امارات  در  ايسنا  خبرگزاری 
گزارشی اعالم كرد كه در حوزه توريسم درمانی در سه سال، بيش از 16 

ميليارد درهم سرمايه گذاری می كند.
براساس اين گزارش، بيشتر اين سرمايه گذاری ها در شهر دبی و ابوظبی 
انجام می شود كه باعث ايجاد دو هزار فرصت شغلی جديد خواهد شد. 
همچنين براساس آخرين آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت، امارات 
از هشت  در حوزه سالمت در سال های 2010 و 2011 ميالدی بيش 

ميليارد درهم سرمايه گذاری كرده است.

 تهیه و تنظیم: فرشید قاسملو

پردرآمدترین ها در گردشگری 
خاورمیانه

امارات در ميان كشورهای منطقه خاورميانه بيشترين درآمد را از محل 
گردشگری در سال 2012 داشته است.

جهانی  سازمان  اعالم  براساس  رويترز،  از  نقل  به  ايسنا  گزارش  به 
جهانگردی، امارات در سال 2012 در ميان كشورهای منطقه خاورميانه 
اين  است.  داشته  از محل صنعت گردشگری  را  درآمد  ميزان  بيشترين 
محل  از  درآمد  دالر  ميليارد   10 حدود  با  فارس  خليج  حاشيه  كشور 
 31 رتبه  و  خاورميانه  منطقه  كشورهای  صدر  در  گردشگری  صنعت 
ميزبان  ساله  هر  كه  نيز  عربستان  ديگر،  سوی  از  گرفت.  قرار  جهان 
ميليون ها گردشگر مذهبی از سراسر جهان است با كسب درآمد 7 ميليارد 
و 400 ميليون دالری در رتبه دوم خاورميانه و 35 جهان قرار گرفت. 
براساس اين گزارش، كشورهای منطقه خاورميانه در سال 2012 حدود 
در  البته  داشته اند.  درآمد  گردشگری  صنعت  محل  از  دالر  ميليون   47
همين زمان با وجود افزايش درآمد كشورهای اين منطقه از محل صنعت 
به  نفر در سال 2011  ميليون  از 55  تعداد گردشگران آن  گردشگری، 

حدود 52 ميليون گردشگر در سال 2012 كاهش يافت.
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کارزار جهانی انگلستان برای جذب گردشگر
مقامات گردشگری انگلستان اميدوارند تا المپيك و كارزار جهانی 
تبليغات گردشگری در لندن تا سال 2015 بتواند با جذب گردشگران 
ركورد  دوم  شيب  از  ناشی  مالی  كوتاه مدت  زيان های  كشور  آن  به 
بريتانيا  گردشگری  وزير  پنروز  جان  كند.  جبران  را  كشور  اقتصادی 
اما  است  خوب  بريتانيا  گردشگری  وضعيت  چند  هر  كه  كرد  اعالم 
المپيك لندن به بريتانيا شانس دوباره ای می دهد تا با خلق انگيزه های 
از  كاهش  دوره  يك  از  )پس  گردشگران  برای  تازه  و  هيجان انگيز 
تعداد توريست ها و بازديدكنندگان تجاری( طی پنج سال آينده خود 
را به عنوان يك مقصد برتر بازگرداند. به گزارش تاميز اقتصادی كه 
خبرگزاری ميراث فرهنگی آن را منتشر كرده است، وزير گردشگری 
نياز  گفت:  المپيك  بازی های  برگزاری  از  پيش  روز  چند  انگلستان 
داريم تا به روش های مختلف انگيزه های هيجان انگيز تازه ای برای 
سفر به بريتانيا در ميان مردم ايجاد كنيم. منتقدان پيوسته اين پرسش 
را مطرح كرده اند كه چرا بريتانيا در شرايط تنگنای اقتصادی شديد 
بايد 9 ميليارد پوند )14 ميليارد دالر( برای بازی های المپيك هزينه 

كرد.
سازمان دهندگان بازی های المپيك سيدنی كه يکی از موفق ترين 
و  طراحی  در  كه  دارند  اذعان  می شود،  تلقی  مدرن  بازی های 
به اند.ازه  پايان مراسم  از  اثر آن پس  بازی ها و  سرمايه گذاری روی 
كافی دقت نکرده بودند و در نتيجه سود توريستی كه اميدوار به كسب 
آن بودند، به دست نيامد. مدير اجرايی آژانس گردشگری ملی ويزيت 

بريتانيا می گويد: تعداد گردشگران معموال در سال برگزاری مسابقات 
كاهش می يابد و اين خيلی شگفت آور است كه بين ماه های ژانويه 
تا مه 2012 شاهد هفت درصد افزايش در تعداد گردشگران بوده ايم.

6/5 میلیارد دالر درآمد جهان از صنعت گردشگری
شورای جهانی سفر و گردشگری در آخرين پيش بينی خود از وضعيت 
سفر و گردشگری در جهان اعالم كرده است كه صنعت گردشگری در 
برآوردهای  جديدترين  شد.  خواهد  مواجه  بيشتری  رشد  با   2013 سال 
جاری  سال  در  گردشگری  جهانی  صنعت  كه  می دهد  نشان  جهانی 

ميالدی نزديك به 6/5 ميليارد درآمد خواهد داشت.
شورای جهانی سفر و گردشگری در تازه ترين گزارش خود كه در سايت 
جهانی ورلد توريسم منتشر شده است با اشاره به روند روبه رشد صنعت 
گردشگری جهان در سال 2013 اعالم كرد: پيش بينی می شود درآمد 
از محل صنعت گردشگری  ميليارد و 500 ميليون دالری  حدود شش 
در سال جاری ميالدی نصيب كشورهای جهان شود. به گزارش ايسنا 
به نقل از ورلد توريسم، پيش بينی می شود كه در سال جاری ميالدی 
صنعت گردشگری 260 ميليون شغل جديد در كشورهای مختلف جهان 

ايجاد می كند.
 ،2012 سال  روند  ادامه  با  همچنين  امسال  گزارش  اين  براساس 
كشورهای آسيايی در صدر كشورهای دارای باالترين نرخ رشد صنعت 
 2012 سال  در  گردشگری  جهانی  صنعت  می گيرند.  قرار  گردشگری 
ميزبان يك ميليارد و 35 ميليون گردشگر بود و پيش بينی می شود كه 

اين رقم در سال 2013 ميالدی در جهان با رشد زيادی مواجه شود.
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آمریکای التین، رکورددار پرخطرترین شهرهای دنیا
به نظر شما خطرناك ترين يا به عبارتی ناامن ترين شهرهای دنيا در 
كجای اين كره جغرافيايی قرار دارند؛ آمريکای التين؟ آفريقا؟ آسيا. 
يا حتی شهرهای كشورهای پيشرفته واقع در اروپا؟ گزينه صحيح، 
آمريکای التين است و خطرناك ترين شهر در كشور هندوراس است. 
براساس گزارش مجله اكونوميست در سال 2011، دو سوم از توليد 
ناخالص داخلی )GDP( هندوراس در اين شهر توليد می شد. 3 شهر 
ديگر از كشورهای مکزيك و برزيل بعد از اين شهر هندوراسی در 
رده بندی بيشترين ميزان قتل، تقريبا بی رقيب هستند. ميزان قتل در 
اين چهار شهر بين 127/92 و 158/57 است و اين مقدار در ديگر 

شهرها زير 100 است.
 )NGO( براساس جدول منتشر شده توسط يك سازمان غير دولتی
معتبر مکزيکی، 5 شهر از اين كشور در بين 10 شهر خطرناك اول 
ازای هر  )به  آمار آدم كشی  اين سازمان، ساالنه  قرار گرفته اند.  دنيا 
100 هزار شهروند( را در شهرهای مختلف جهان ارائه می كند كه در 
رده بندی سال 2011، پس از مکزيك، برزيل و هندوراس )2 شهر( و 
ونزوئال )يك شهر( در 10 جايگاه اول قرار دارند. جالب اينجاست كه 
تا رتبه بيست وپنجم هم خبری از شهرهايی به جز شهرهای آمريکای 
التين نيست و تنها نيواورلئان آمريکا با ميزان 57/88 در مکان 21 
بالتيمور 3  و  لوئيس  آمريکايی ديترويت، سنت  قرار دارد. شهرهای 
جايگاه ديگر را در ليست 50 شهر خطرناك جهان به خود اختصاص 
داده اند. در اين بين، دوربان و ژوهانسبورگ آفريقای جنوبی با آماری 
گزارشی  در  دارند.  قرار   50 و   49 مکان  در  هم  به  نزديك  بسيار 
در  آمريکای مركزی  در  و خشونت  مورد جرم  در  بانك جهانی  كه 
سال 2011 منتشر كرد، افزايش استفاده از مواد مخدر، عضويت در 
داخلی  جنگ  از  رسيده  ارث  به  هرج ومرج  و  گانگستری  گروه های 
قرن بيستم، از ريشه های جرم در آمريکای التين نام برده شده است.

انسان؛ عامل تغییرات 
شدید آب و هوایی

كارشناسان مطالعات جوی آلمان در مطالعه جديدی اعالم كردند كه 
تغييرات شديد جوی به دليل فعاليت های كنترل نشده بشر امروزی ايجاد 
شده اند. براساس اين مطالعات، انسان عامل اصلی دگرگونی های شديد 
اعالم  زمين  كره  روی  اخير  سال های  طی  هوايی  و  آب  غيرطبيعی  و 
شده است. به گزارش ايسنا به نقل از يونايتدپرس، كارشناسان مؤسسه 
مطالعات تأثيرات جوی »پوتسدام« اعالم كردند كه پديده تغييرات جوی 
تحت تأثير فعاليت های انسانی بارها و بارها طی يك فرايند تشديد كننده 
نامحسوس سبب بر هم زدن الگوهای جريانات جوی در نيم كره شمالی 
در  بشر  نقش  علمی  مقاله  اصلی  مولف  پتوخوف،  والديمير  شده است. 
تشديد تغييرات جوی می گويد: بخش اصلی جابه جايی هوا در مدارهای 
مركزی زمين معموال در قالب امواج اطراف اين سياره، بين نواحی قطبی 
و استوايی صورت می گيرد. در نتيجه وقتی اين امواج به سمت باال يعنی 
به سوی  را  از هوای گرم  با خود موجی  قطب شمال حركت می كنند، 
پايين  سمت  به  كه  هنگامی  و  می برند  متحده  اياالت  يا  روسيه  اروپا، 
يعنی نواحی استوايی می آيند، هوای سرد قطبی را به اين نواحی منتقل 
جوی  پديده های  وقوع  كه  شده اند  متوجه  اكنون  دانشمندان  می كنند. 
شديد طی چند سال متوالی موجب می شود امواج جوی سياره ای چندين 
هفته در مسير حركت خود منجمد شوند و نتوانند به موقع توده هوای 
سرد را به نواحی گرم منتقل كنند كه به اين ترتيب گرمای هوا در نواحی 

مزبور مدت طوالنی تری باقی خواهد ماند.
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مقدمه 
بوده اند.،در  تاكنون  دور  گذشته های  از  زندگی  شهرهاعرصه ی 
طول تاريخ بشری شهرهای متعددی بوجود آمده اند. و به داليل 
مختلفی همچون يورش دشمنان، زلزله، فرسايش، متروكه شدن از 
ميان رفته اند. و هم اكنون جزء آثار محدودی از آنها چيزی باقی 
نيز وجود دارند كه به علت  نمانده است. در اين ميان شهرهايی 
وجود عناصر خاص ودارای اهميت، دوران طوالنی به حيات خود 

ادامه داده اند..
 در اين گونه شهرها به طور عمده بخش های مركزی به علت 
فرسودگی  دچار  معاصر  نيازهای  با  عدم هماهنگی  و  زياد  قدمت 
می شوند. احياء بافت های فرسوده در شهرهای قديمی و تاريخی 
مقوله ای است كه قدمت آن به چنين دهه بيشتر نمی رسد. احياء 

بافت های شهری و نوسازی و بهسازی آن شايد پديده ای باشد 
كه پس از قرن نوزدهم بروز كرده و از پيامدهای انقالب صنعتی 

محسوب می شود. )فخر،1384، 33(
 بافت مركزی شهر انديمشك يکی از سکونت گاه هايی است كه 
می كند.  تداعی  ذهن  در  را  فرسوده  بافتی  وجود  آن  مشاهده ی 
در اين راستا پژوهش حاضر در جهت ساماندهی، احياء، نوسازی 
رفاه  و  زندگی  كيفيت  ارتقای  جهت  در  مذكور  بافت  بازسازی  و 
حال شهروندان و بهبود وضعيت سرانه های شهری در اين بافت 

می باشد.

بیان مسئله: 
در  شهرها  تاريخی  بافت  مرمت  و  احياء  تجربه های  اولين    

 دكتر علی اصغر رضوانی 
هيات علمی گروه جغرافيای دانشگاه آزاد اسالمی 
 فاطمه يزدانی فرد 
دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شهری 

طرح و شهر

ساماندهی بافت مرکزی شهر اندیمشک 
با تاکید برتوسعه بازار
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دهه ی 1950 م. با اقدام های »هوسمان« در شهر پاريس آغاز شد. 
در  هنگامی  شهری  های  بافت  ناپايداری  مسئله  ترين  مهم   
نتوانست  قديم  بافت های شهری  كه  بروز كرد  ايرانی  شهرهای 
از  كه  تجددی  و  مدرن  زندگی  جديد  های  نياز   پاسخگوی 
دوره ی قاجاريه شروع شده بود، باشد. گفته می شود مظاهر تجدد 
بعد از ورود كالسکه به عرصه ی شهرها در زمان ناصرالدين شاه 
و از سال 1250 هجری خورشيدی به تدريج وارد زندگی شهری 
ايرانيان شد و ضرورت ايجاد خيابان های شوسه مستقيم به طرح 

نخستين نقشه تهران انجاميد. )عندليب، 1389،68(
متوجه  داشتم  انديمشك  شهر  سطح  از  كه  ميدانی  بازديد  طبق 
كه  آهن  راه  محله ی  در  شهر  اين  مركزی  بافت  كه  شدم،  آن 
بسيار فرسوده می باشد قرار گرفته است و اين محله در همجواری 
از رشد  بافت فرسوده موجب جلوگيری  اين  استقرار  بازار است و 
محله  گرفتن  قرار  همچنين  است.  گشته  بازار  كاربری  توسعه  و 
مسکونی راه آهن كه بافتی قديمی دارد در همجواری ايستگاه راه 
آهن اين شهر باعث بروز آلودگی صوتی برای ساكنين اين محله 
شده است، بنابراين به اين نتيجه رسيدم كه محله ی ذكر شده نياز 

به ساماندهی اساسی دارد. 
 با توجه به اينکه عميق ترين پرسشی كه در اين حيطه مطرح می 
گرد، اين است كه »نوسازی و ساماندهی چيست؟« اين پرسش 
ما را به فضايی سوق می دهد كه بدانی چه چيزی نو و چه چيزی 
كهنه است ؟ بديهی است، اين ديدگاه )چنانچه نو بودن را در مقابل 
كهنگی مطرح كند(، مفاهيم نوسازی را به وادی ژرفی می برد كه 
تعيين كند چه چيز فرسوده است و چرا می خواهيم آن را نوسازی 
با نوسازی يك بافت فرسوده شهری به آن  آيا  كنيم ؟در نهايت 

سامان داده ايم ؟ يا سامان دهی مفهومی فراتر از نوسازی دارد؟ 

فرضیه ها:
1- به نظرمی رسد وجود بافت فرسوده موجب محدوديت توسعه ی 

كاربری بازار در شهر انديمشك شده است.
انديمشك  شهر  فرسوده  بافت  ساماندهی  رسد  می  نظر  به   -2
بسياری از معضالت كه منجر به عدم احساس آسايش و آرامش 

ساكنين آن می شود را كاهش خواهد داد.

روش تحقیق 
بر  مبتنی  كه  تحليلی  توصيفی  پژوهش  اين  در  تحقيق  روش 
اساس شواهد  بر  توصيفی  مطالعات  در  می باشد.  ميدانی  گزارش 
اساس  بر  همچنين  و  ميدانی  های  برداشت  و  موجود  مدارك  و 
مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه به گردآوری اطالعات و داده های 
مورد نياز پرداخته می شود و در واقع به وسيله ی ابزارهای نامبرده 

به توصيفی از مکان مورد بررسی پرداخته شده است.
در  می باشد،  كتابخانه ای  ميدانی-  اطالعات  گردآوری  شيوه ی   
روش ميدانی با استفاده از روش پيمايشی نسبت به تهيه عکس 
و گزارشات با استفاده از مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، اطالعات 
جمع آوری می شود و در روش كتابخانه ای با استفاده از مطالعات 
سازمانهای  گزارشات،  مجالت،  اينترنت،  شامل  كه  كتابخانه ای 
رسمی و مقاالت موجود در اين راستا و استفاده از كتب مختلف در 

اين زمينه می باشد، اقدام می شود.

ساماندهی
يعنی  ناكارآمد  و  فرسوده  های  بافت  برای  فضايی  ساماندهی 
آرايش دادن و منظم كردن اين بافت ها به منظور تامين محيطی 
كه  نحوی  به  بافت  در  ساكن  افراد  برای  زيست  قابل  و  مساعد 
اين سکونتگاه ها و فضاهای شهری نيازها و فعاليت های امروزی 
جامعه را برآورده سازند و در تامين معيشت وزندگی افراد مشکلی 

به وجود نياورند.)شماعی و پور احمد،1389،75(
ناهنجاری  كه  يابد  می  موجود ضرورت  وضع  ساماندهی  زمانی   
حالتی  معينی  موارد  يا  موضوع  در  نظام شهری  و  كرده  بروز   ای 
نابسامان و آشفته به خود گيرد. اين نابسامانی مکن است به صورت 
فرسودگی  رويه،  بی  سازهای  و  ساخت  جمعيت،  تراكم  افزايش 
روابط  گسستگی  آمد،  و  رفت  نظام  در  اختالل  قديمی،  بافتهای 
ساير  و  كاربری ها  تغيير  عملکردی،  نظام  در  آشفتگی  اجتماعی، 
نابسامانی ها و مهار آنها كه خود از مباحث پايه ای آسيب شناسی 
شهری است، بايد اقدامهای متناسب و راهکارهای عملی در قالب 
حسينی،  شاه  و  شود.)رهنمايی  گرفته  نظر  در  شهری  طرحهای 

)1387،25

 ساختار بافت مركزي شهر اندیمشك: 
آهن  راه  محلة   و  بازار  شامل  انديمشك  شهر  مركزي   بافت 
مي شود. محلة راه آهن انديمشك جزء قديمي ترين مکان هاي 
اين شهر مي باشد. قدمت خانه هاي اين محله بيش از 70 سال 
مي باشد كه عمدة آنها مرمت شده اند.. در اين محله تمام خانه ها 
طبق  دارند.  استقرار  آنها  در  آهن  راه  پرسنل  و  مي باشد  دولتي 
مشاهدات ميداني كه از سطح محله به عمل آمد متوجه آن شديم 
كه تمامي منازل يك طبقه)وياليي( مي باشند و در هر خانه يك 
خانوار زندگی می كند.ساختار بافت اين محله از كوچه هاي تو در 
تو كه در برخي از آنها عرض معبر بسيار تنگ و باريك مي باشد و 
به چيزي حدود 2 متر مي رسد، كه همين امر عبور و مرور وسايل 

نقليه را با مشکل رو به رو مي سازد. 
آسفالت  معابر  برخي  در  كه  است  اي  به اند.ازه  محله  اين  قدمت 
طبق  مخروبه اند..  شدت  به  وخانه ها  شده  تخريب   خيابان 
توسط  محله  اين  كه  دريافتيم  گرفته  صورت  مصاحبه هاي 
انگليسي ها بود از احداث راه آهن انديمشك، براي اسکان پرسنل 
راه آهن ساخته شده است. با گذري به اين محله به خوبي مي توان 
دريافت كه شيوه ي معماري و بافت اين محله با فرهنگ ايراني 
متفاوت است. چنين به نظر مي رسد كه زمان ساخت اين محله 
تنها هدف، ايجاد مکاني براي اسکان و زندگي پرسنل بوده، زيرا 
قرار  انديمشك  آهن شهر  راه  و همجواري  زندگي  در  محله  اين 
دارد. اما سازگاري كاربري ها با يکديگر و نياز ساكنين به كاربري 
هاي مختلف از جمله فضاي سبز، ورزشي، تفريحي مراكز خريد 

روزانه و.... توجه نشده است. 
بازار بخش ديگري از بافت مركزي شهر انديمشك مي باشد كه 
بافت  آن  از  و  شده است  مرمت  و  نوسازي  دهة  اخير  چند  طي 
قديمي ديگر خبري نيست و چيزي به چشم نمي خورد. ساكنين 
هاي  شهر  به  خود  مايحتاج  تأمين  و  خريد  براي  روزانه  شهر 

همجوارش مثل دزفول رفت و آمد مي كنند. 
در بررسي هايي كه انجام شد به اين نتيجه رسيدم كه كاربري بازار 
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به همين  نمي باشد  نياز شهروندان  انديمشك جوابگوي  در شهر 
دليل روزانه تعداد زيادي جمعيت براي خريد به دزفول رفت و آمد 
اين  بودن  بازار همجوار  مي كنند. دليل كمبودي فضاي كاربري 
با محله راه آهن مي باشد كه به عنوان سدي در مقابل  كاربري 
گسترش و توسعه بازار است و چون اين محله جزء محالت قديمي 
و دولتي شهر است از تخريب و نوسازي و بهسازي آن جلوگيري 
به عمل مي آيد، و تا محلة راه آهن به شکل كنوني مستقر باشد 
از سه راه كاربري بازار و توسعه ي آن حل نخواهد شد و در پي 
آن اين كاربري جوابگوي نياز شهروندان در زمان فعلي در آينده 
كه جمعيت شهر رو به افزايش است، نمي باشد و به مشکالت و 

كمبودافزوده خواهد شد. )پژوهش مستقيم،نگارنده،1389(

بازار 
بازارها به عنوان قلب تپنده ی اقتصاد شهرهای ايرانی متشکل از 
راسته يا راسته های اصلی و فرعی متعدد به اشکال در فضاهای 
باز و بسته،سرپوشيده و سرباز، در طول محوری ثابت يا انشعاباتی 
شاخه ای با طاق ها و نور گيرها و كاربندی های زيبا از مهمترين 
از  خود  ايرانی  اصالت  واسطه  به  و  بوده  ايران  ملی  های  ميراث 
گنجينه های مهم معماری ايرانی به حساب می آيند. بنای بازارها 
و  معنايی  وحدت  با  نهايت  در  و  مختلف  گونه های  و  اشکال  به 
فضايی به رغم تنوع بصری خود تجلی گاه هنر و انديشه و تدبير 
با وحدت معنايی و فضايی  با محيط ودر نهايت  انطباق  ايرانی و 
به رغم تنوع بصری خود تجلی گاه هنر و انديشه و تدبير ايرانی 
وانطباق با محيط ودر جهت رفع نيازهای انسانی به مطلوب ترين 
شکل عرض اندام می نمايد. عناصر وحدت بخش بازارهای ايران 
از حجره ها وغرفه ها و انبارها گرفته تا تيم ها وتيمچه ها، سراها 
و چهار  قيصريه ها  وخانبارها،  انبارها  و  اندازها  بار  كاروان سراها، 
سوق و راسته های اصلی وفرعی در كنار عناصری همچون مسجد 
وحمام وقهوه خانه وسقا خانه، آب انبارها، حلقه ای از پيوست های 
اجتماعی، اقتصادی را در كالبدی وحدت بخش با هندسه ای بی 
نقص از كليات آن تا جزئيات را شامل می شود و فضايی آرامبخش 
وپر طراوت و زنده را می سازد. به واسطه تنوع در وحدت بخشی، 
سستی و مالل را از آدمی زدوده و به اعماق خود هدايت می كند 

كه از معجزات معماری ايرانی تلقی می شود.
 در فضاهای ظاهرا ساده اين تشکيالت اقتصادی نظام هم نشين و تركيب 
مأنوس عناصر و محوطه سازی های متناسب با اجزاء، تزئينات مبتنی بر 
پرهيز از بيهودگی و تنوع همراه با وحدت وجودی اساسی ترين عامل 
منشاء  سر  خود  كه  ايرانيست  بازاری  ازفضاهای  يکسان  برداشت 
بوده است.در  نقاط جهان  اقصار  شکل گيری چنين فضاهايی در 
و  اجتماعی  های  خواست  مجريان  معماران  فضاها  اين  طراحی 
اقتصادی جامعه خود بوده اند.راسته ها و بازارها از نظر ابعاد و اندازه 
با نوع كامال يکسان تعيين می شوند. صحن فضاهای بسته آرايش 
ها، سقف  ارتفاع  فضاها،  اين  وبيرون  درون  در  اجزای   وتركيب 

موزون  آهنگی  ضرب  از  برگرفته  همه  و  همه  معابر  و  سردرها 
در  وحدت  وجودی  وفلسفه  مطلوب  برعملکرد  مبتنی  كه  ميباشد 
عين كثرت وكثرت در عين وحدت می باشد. )رجبی، 1388،114(

  با توجه به تمام اين تفاسير انگيزه ی اساسی از انتخاب موضوع 
به  انديمشك  شهر  مركزی  بافت  ساماندهی  و  نوسازی  تحقيق، 

منظور توسعه ی بازار است، زيرا بافت مركزی شهر انديمشك كه 
فرسوده نيز می باشد در همجواری بازار قرار گرفته است و همين 
به عنوان سدی در برابر توسعه ی بازار محسوب می شده كه چون 
بافتی قديمی به حساب می آيد از تخريب و نوسازی آن ممانعت 
به عمل آمده، اما اين بافت با وجود قدمت حدودا 70 ساله فقط 
بافتی فرسوده و مستهلك به حساب می آيد و بافتی تاريخی كه 
نشان از هويت و شناسنامه ی شهر باشد نيست و به دست بيگانگان 
يعنی همان انگليسی ها در زمان رضا خان برای اسکان پرسنل راه 
آهن انديمشك ساخته شده و سرانه های استاندارد شهری در آن 
اعمال نشده و فقط مکانی برای اسکان و صرفا به منظور محيطی 
بازار  كاربری  ديگر سرانه  از طرف  و  خوابگاهی ساخته شده است 
در اين شهر بسيار محدود می باشد و جوابگوی نياز ساكنين شهر 
نمی باشد به طوری كه افراد مختلف برای تامين نيازهای خود به 
شهرهای همجوار رفت و آمد می كنند. همين امر موجب شده تا 
اينجانب به فکر نوسازی و ساماندهی بافت مركزی شهرانديمشك 
و  قديمی شهر  بافت  احيای  با  هم  تا  بازاربيفتم،  منظورتوسعه  به 
از شهر  بافت  اين  به  آسيب  نوعی كه كمترين  به  آن  ساماندهی 
برسد و از طرف ديگر رشد و توسعه ی بازار در اين قسمت از شهر 
داشته باشيم تا به بهترين نحو كمبود كاربری بازار برای تامين نياز 

شهروندان مهيا و تامين شود.

روند توسعه و گسترش بافت قدیم و جدیدشهر 
اندیمشك

با  شطرنجي  بافت  از  كه  است  نوبنياد  شهري  انديمشك  شهر   
حداكثر  آنها  تقاطع  فاصله  اكثرا  كه  هم  بر  عمود  هاي  خيابان 
100 متر مي باشد تشکيل يافته است. شهر نسبت به هسته اوليه 
)روستاي صالح آباد( بيشتر در جهت شرق و جنوب و شمال و كمتر 
در جهت غرب گسترش يافته است. شهر انديمشك داراي بافت 
قديمي با مشخصات بافت قديم شهر هاي ايران كه هويت خاص 
خود را دارا مي باشند نيست و توسعه و گسترش آن را مي توان در 

چهار دوره مورد بررسي قرار داد. 
1- هسته اوليه و توسعه شهر تا قبل از سال1310:  قديمي ترين 
بافت روستاي  باقيماندة  اين دوره وجود داشته كه  بافت شهر در 
صالح آباد است و امروز بخشي از محلة ساختمان مي باشد. اگر چه 
قلعة قديمي از سابقة ديرينه اي برخوردار است كه در وضع موجود،  

آثاري از آن وجود ندارد. 
 2- توسعة شهر بين سالهاي 1310 تا 1320: شهر در اين دوره 
بيشتر و در جهت غرب كمتر  در جهات جنوب و شمال و شرق 
گسترش يافته و محالت بازار،60 فاميلي و 9 فاميلي و قسمتي از 

محلة ساختمان در اين دوره به وجود آمده اند.. 
 3- توسعة شهر بين سالهاي 1320 تا 1345: گسترش شهر در 
جهت شرق بيشتر و كمتر در جهت غرب ادامه يافت و محالت 
لوان تور، پشت بازار، چهار راه شهر داري در اين دوره به وجود آمده 

و محالت بازار، ساختمان و 60 فاميلي توسعه يافته اند.. 
 4- توسعة شهر از سال 1345 تا 1362: گسترش شهر در جهات 
شرق و جنوب بيشتر و در جهات غرب و شمال كمتر ادامه يافته و 
محالت سي – اس و كشتارگاه و فرمانداري در اين دوره به وجود 
آمده و محالت ساختمان و پشتبازارو چهار راه و60فاميلي توسعه 
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در  تقريبا  را  روند گسترش شهر  بعد  از سال1362به  و  يافته اند.. 
چهار جهت شرق و غرب و شمال و جنوب داشته ايم. )طرح جامع 
گسترش  و  توسعه  روند  باال  نقشه   )49  ،1364 انديمشك،  شهر 

بافت قديم و جديد شهر را به خوبي نشان مي دهد. 
 

آزمون فرضیه ها: 
فرضيه اول: به نظر مي رسد وجود بافت فرسوده موجب محدوديت 

توسعه كاربري بازار در شهر انديمشك شده است. 
ديده  شهر  مركز  در  فرسوده  و  قديمي  بافت  شهرها  در  معموال    
مي شود زيرا اين بافت معموال جزء اولين بافت هاي ساخته شده 
در شهر مي باشد كه در دوره هاي آتي ساخت و سازها گرداگرد آن 
انديمشك  يافته است. در شهر  انجام شده است و شهر گسترش 
هم شاهد چنين بافتي هستيم، اين بافت در مركز شهر و در هم 
جواري بازار قرار گرفته است. بافت فرسودة مذكور به عنوان سدي 
در مقابل رشد و توسعه كاربري بازار در ادوار مختلف به حساب مي 
آمده و از تخريب و نوسازي آن ممانعت به عمل آمده است. عدم 
آمد، عدم  پويا و كار  اعتبارات، عدم مديريت  برنامه ريزي، كمبود 
مشاركت مردمي و بخش خصوصي از جمله مواردي است كه مانع 
از سازماندهي و احياء بافت مذكور شده است و بافت مورد مطالعه 
پرسنل،  سازماني  خانه هاي  و شامل  دولتي مي باشد  كامال  چون 
و  نوسازي  در  و  نبوده  مالك  است،  ساكنين  انديمشك  آهن  راه 
مرمت آن نقشي ندارند و با تمام داليلي كه ذكر شد محلة راه آهن 
انديمشك همواره مانعي براي توسعة بازار بوده و كاربري بازار در 
اين شهر در دوره هاي مختلف توسعه ي فيزيکي چنداني نداشته 
و شهروندان به خوبي كمبود سرانة كاربري بازار و برآورده نشدن 
كه  به طوري  كنند  احساس مي  را  هايشان  و خواست  نياز هاي 
بسياري از مايحتاج خود را از شهر هاي هم جوار تهيه مي كنند و 
ميزان سفر هاي روزانه به شهر هاي مجاور از جمله دزفول بسيار 

باالست. اين امر موجب برون رفت سرمايه از سطح شهر به شهر 
توسعه  و  ماندگي  براي عقب  دليلي  و  جوار خواهد شد  هاي هم 

نيافتگي شهر خواهد بود. 
 با توجه به تمام شواهد و قراين مطرح شده به اين نتيجه رسيديم 
كه بافت فرسوده موجب محدوديت توسعه كاربري بازار در شهر 
و اين بافت نياز به سازماندهي اساسي دارد، بدين ترتيب فرضية 

اول اثبات شد.

شهر  فرسودة  بافت  ساماندهي  رسد  مي  نظر  به  دوم:  فرضيه 
انديمشك، بسياري از معضالت كه منجر به عدم احساس آرامش 

و آسايش ساكنين آن مي شود را كاهش خواهد داد. 
است  بافتي  شهري  مطلوب  بافت  يك  دانيم  مي  كه  همانگونه   
كه وجود كاربري هاي مختلف در آن موجبات آرامش و آسايش 
ساكنين را فراهم آورد. براي دستيابي به چنين بافتي مي بايست 
يکديگر  با  گيرند  مي  قرار  هم  همجواري  در  كه  هايي  كاربري 
يکديگر  با  كاربري ها  و عدم مطلوبيت  ناسازگاري  باشند.  سازگار 
آسايش  و  آرامش  احساس  عدم  بر  مستقيمي  تاثير  محيط،  با  و 

ساكنين دارد. 
به  مصاحبه ها  و  ميداني  مشاهدات  طبق  مطالعه  مورد  بافت  در   
مناسبي  مکان  در  كاربري ها  از  بسياري  كه  رسيديم  نتيجه  اين 
از  كنند.  مي  ساكنين  براي  مزاحمت  ايجاد  همواره  و  ندارند  قرار 
جملة آنها قرار گيري مصالي بزرگ نماز جمعة شهر در دل بافت 
مراسم  و  جمعه  هاي  روز  در  كه  است،  آهن  راه  محلة  مسکوني 
بافت  اين  به  را  شلوغي  و  ازدحام  و  ترافيك  زياد  حجم  مختلف 
مسکوني كه داراي كوچه پس كوچه هاي تنگ و باريك مي باشد 
تحميل مي كند. به طور كلي قرارگيري چنين كاربري هايي كه 
خيل عظيم جمعيت را به سوي خود جلب مي كند نيازمند فضاهاي 

8 

گسترش شهر در جهت شرق بيشتر و كمتر در جهت :  1345تا  1320توسعة شهر بين سالهاي  -3       

در اين دوره به وجود آمده و غرب ادامه يافت و محالت لوان تور ، پشت بازار ، چهار راه شهر داري 

 . فاميلي توسعه يافته اند  ۶۰محالت بازار ، ساختمان و 

در جهات شرق و جنوب بيشتر و در جهات   گسترش شهر :  1362تا  1345توسعة شهر از سال  -4 

و فرمانداري در اين دوره به وجود   اس و كشتارگاه غرب و شمال كمتر ادامه يافته و محالت سي –

روند به بعد۱۳۶۲وازسال.يافته اند ميلي توسعهفا۶۰و پشتبازارو چهار راه و  ساختمان  و محالتآمده 

طرح جامع شهر . ( وشمال وجنوب داشته ایم وغرب شرق جهترگسترش شهر را تقریبا درچها

  . روند توسعه و گسترش بافت قديم و جديد شهر را به خوبي نشان مي دهدزیر   نقشه)  ۴۹، ۱۳۶۴انديمشك ، 

 

 

 :آزمون فرضيه ها 

به نظر مي رسد وجود بافت فرسوده موجب محدوديت توسعه كاربري : فرضيه اول 

.  بازار در شهر انديمشك شده است 
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باز و به دور از مراكز اصلي و مركزي شهر، همچنين فاصلة  مناسب 
از بافت مسکوني مي باشد. مورد ديگري كه از عدم سازگاري با 
با عرض  محيط مشاهده شد، قرارگيري مراكز آموزشي در معابر 
بسيار كم كه عبور و مرور را با مشکل رو به رو كرده مي باشد. 
به طور مثال يکي از مراكز اموزشي در بافت مذكور در معبري با 
عرض 2 متري بنا شده است كه هم براي ساكنين بافت مسکوني 
مشکالتي را به وجود آورده و هم تردد را در مجله دچار مشکل 
كرده است. طبق يافته هاي مذكور اگر در سازماندهي و بازسازي 
بافت فرسودة مورد مطالعه نکات ذكر شده و سازگاري با محيط 
مورد توجه قرار گيرد احياء بافت موجب احساس آرامش و آسايش 
مي شود،  كاسته  نواقص  و  مشکالت  از  و  شد  خواهد  ساكنين 

بنابراين فرضية  ارائه شده اثبات مي گردد.
 

 نتیجه گیري:
  شهر انديمشك واقع در شمال خوزستان، شهريست كه به واسطه 
باز  از دير  از لحاظ ريلي و جاده اي  ارتباطي مناسب  ي موقعيت 
مورد اهميت بوده است. راه آهن سراسري تهران انديمشك اين 
نيمه  است.  كرده  تقسيم  غربي   – شرقي  قسمت  دو  به  را  شهر 
شرقي شهر در ابتدا شکل گرفته و توسعه يافته و در سالهاي آتي 
است. يافته  گسترش  غربي  نيمه  به  فيزيکي  توسعه  و  رشد  اين 
بخش مركزي شهر كه مورد مطالعه ي پژوهش حاضر قرار گرفته 
است در مجاورت ايستگاه راه آهن، خطوط ره آهن و بازار مي باشد. 

اين بخش از شهر قدمتي طوالني و حدود 70 ساله دارد. 
 بناهاي اين بافت شامل بافت مسکوني محلة راه آهن كه بسيار 
اين شهر مي باشد  در  آهن  راه  احداث  زمان  به  مربوط  و  قديمي 
توسط  محله  اين  سالخوردگان،  از  بسياري  ي  گفته  طبق  است. 
بنا شده و در  راه آهن  انگليسي  انگليسي ها براي اسکان پرسنل 
بي  دليل  شايد  داشتند.  استقرار  جا  آن  در  انگليسي ها  خود  ابتدا 
در  ساكنين  هاي  نياز  با  ناسازگار  و  متفاوت  معماري  بودن  روح 
اين محله همين باشد. در آن زمان كه اين اماكن ساخته مي شد 
تنها هدف انگليسي ها اسکان و صرفا ايجاد مکاني خوابگاهي و 
نزديك به ايستگاه راه آهن بوده و ساير سرانه ها اسکان و صرفا 
 ايجاد مکاني خوابگاهی و نزديك به ايستگاه راه آهن بوده و ساير 
هر  به  زيرا  نبوده،  آنها  توجه  مورد  شهري  نياز  مورد  سرانه هاي 
نظر  در  خود  اسکان  براي  موقت  مکاني  را  محيط  اين  آنها  حال 
گرفته بودند. اما با خروج انگليسي ها از شهر اين بافت به محل 
اسکان پرسنل راه آهن اختصاص يافت و با گذشته ساليان طوالني 
هنوز مورد استفاده و بهره برداري مي باشد و تصميم خاصي براي 

نوسازي مجدد آن گرفته نشده است.
 شايد يکي از داليلي كه مانع از بازسازي مجدد اين بافت مي شود 
قلمداد مي  تاريخي  بافتي  را  مذكور  بافت  برخي ها  كه  باشد  اين 
كنند و سعي در حفظ آن به عنوان بافتي با ارزش مي كنند، اين در 
حالي است كه اين بافت هيچ گونه بناي با ارزش تاريخي و يادمان 
خاصي كه نشان از هويت و فرهنگ باشد ندارد. بلکه آنچه درآن 
مي بينيم  خانه هايي فرسوده و قديمي با ديوار هاي خشتي و غير 
مقاوم در مقابل زلزله مي باشند كه حتي درابتدا حصاري به دور 

آنها نبوده و گرداگرد آن ها فنس كشيده شده بود و بعد ها ساكنين 
اقدام به ايجاد ديوار و حياط كرده اند.. همين امرناشي از بيگانگي 
با فرهنگ داخلي ما دارد و نشانگر آن است كه اين بناها به منظور 
بنا  آنها  خود  معماري  و  فرهنگ  با  مطابق  و  انگليسي ها  اسکان 
و  نشده  توجهي  هيچ  استاندارد شهري  سرانه هاي  به  و  شده اند. 
بسياري از كاربري ها را در اين محله نداريم كه از جمله آنها مي 
توان به كاربري فضاي سبز، كاربري ورزشي، كاربري تفريحي و 
بوستان كودك و غيره اشاره كرد. از ديگر داليلي كه مانع از احياء 
مجدد اين محله مي گردد دولتي بودن تمام خانه ها مي باشد.در 
واقع تمام منازل مسکوني واقع در اين محله سازماني و متعلق به 
راه آهن شهر انديمشك مي باشند و ساكنين مالك آنها نمي باشند.  
اعتبارات  عدم  برنامه ريزي،  عدم  كارآمد،  و  پويا  مديريت  عدم    
الزم از داليل ديگري مي باشد كه مانع از نوسازي و سازماندهي 
راه آهن فرسوده  بافت محلة  بديهي است  بافت مذكور مي شود. 
كه  ناپايداري  شد  گفته  تر  پيش  آنچه  به  توجه  با  زيرا  مي باشد 
ابنيه  بودن  مقاوم  غير  و  مناسب  اي  سازه  سيستم  فقدان  معرف 
است و نفوذ نا پذيري كه معرف عدم دسترسي هاي مناسب و قلّت 
معابر با عرض كافي براي حركت سواره رو، و ريزدانگي كه معرف 
فشردگي بافت و كثرت قطعات كوچك با مساحت اندك است، در 
دليل خوبي  ويژگي  ديده مي شود. همين سه  مطالعه  مورد  بافت 
براي اثبات فرسودگي اين بافت مي باشد. همانگونه كه مي دانيم 
بافت هاي فرسوده در مقابل حوادث طبيعي از جمله زلزله بسيار 
آسيب پذير مي باشند به خصوص كه در بافت مسکوني محلة راه 
آهن هيچ گونه مقاوم سازي در مقابل زلزله صورت نگرفته و به 
جرات مي توان گفت با لرزه اي خفيف امکان ريزش ديوار هاي 
خشتي قديمي در آن وجود دارد. به همين دليل نوسازي و بهسازي 

آن امري اجتناب نا پذير است.
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ارزش های تاریخی بافت های فرسوده 
و راهکارهای باززنده سازی آنها

 حسین حاتمی نژاد
استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران
 بهرام آزادبخت
استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری
 الناز جزايری
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری

مطالعه موردي: کوچه مروی و بازار بزرگ تهران

مقدمه
توسعه شهر  و  از چرخه رشد  در حالی  تهران  فرسوده شهر  بافت های 
بازمانده اند كه توانمندی نهفته و ظرفيت های الزم را جهت ايفای نقشی 
تعيين كننده در فرآيند توسعه اين شهر دارا می باشند. از اين رو، توسعه 
تهران  شهر  نوسازی  اصلی  اهداف  از  بايد  فرسوده  بافت های  نوسازی 
باشد، تا در برابر چرخه توسعه نيافتگی و فرسودگی ايستادگی كند. در 
اين صورت تحقق اهداف نوسازی، به عنوان اثر نهايی توسعه نوسازی 
بافت های فرسوده، نيازمند آن است تا كليه تالش ها در اين سمت جهت 
نوسازی  فرآيندی علمی در  اتخاذ  بدين منظور،  معنادار شوند.  گيری و 
بافت های فرسوده شهر تهران از كليدی ترين موضوعات مديريت نوسازی 

پايتخت به شمار می رود. )عندليب،47:1387(
موضوع مورد مطالعه در اين پژوهش، در ارتباط با ارزش های تاريخی 
بافت های فرسوده شهری و راهکارهای باززنده سازی می باشد كه در آن 

محدوده بازار و كوچه مروی مورد بررسی قرار گرفته است.
بازار بزرگ و كوچه مروی، جزء بافت های تاريخی و كهن   مجموعه 
تهران محسوب می شوند و از آنجايی كه بخش وسيعی از منطقه دوازده 
شهرداری تهران را به خود اختصاص داده اند، و با گذشت سالها، هنوز 
ساختار تاريخی و سنتی خود را به عنوان يك مركز داد و ستد و محل 

ايجاد روابط اجتماعی بين انسانها حفظ كرده اند و دارای اهميت ويژه ای 
می باشند.

طی چندين سال اخير با مرمت و باززنده سازی كوچه مروی و همچنين 
پياده راه سازی بازار و حفظ شکل سنتی و اوليه آن گام موثری در جهت 
احياء اين بافت های با ارزش برداشته شده است، اما هنوز هم فرسودگی 
بناها و نابسامانی های زيادی در اين قطب فعاليت های اقتصادی كالن 

شهر به چشم می خورد.
بازار تهران با دارا بودن ارزش های معماری، بناها و فضاها و ساختارهای 
تاريخی بافت آن و تاثيری كه بر هويت بخشی مركز شهر دارد؛ می بايست 
به عنوان مجموعه كانونی مركزی شهر مورد توجه قرار گيرد و تغييرات 

ايجاد شده در آن مطابق با ساختار تاريخی اين محل صورت گيرد.
قديمی  بافت های  ساماندهی  خصوص  در  ابتدا  در  كه  فعاليت هايی 
محدوده بازار صورت گرفت مطابق با ساختار تاريخی بازار بود اما اخيرا 
با ايجاد پاساژهای لوكس و جديد در كنار بافت كهن بازار نوعی تضاد و 
دوگانگی ساختاری در اين محل ايجاد شده كه هيچ همانگی در آن ها به 

چشم نمی خورد.
از اين رو اگر محدوده مجموعه بازار و كوچه مروی دارای بافتی كهن و 
تاريخی می باشند و گويای فرهنگ و تاريخ گذشته ما محسوب می شوند 

آموزش
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و  ايجاد ساخت  در صورت  و  كنيم  احياء  و  به خوبی حفظ  را  آنها  بايد 
بين  هماهنگی  نوعی  كنيم  سعی  تغييرات  و  مرمت  يا  جديد  سازهای 
از نظر  بافت های قديمی  ايجاد كنيم. در واقع  بافت های قديم و جديد 
يادگارهای  اين  تا  برای ساخت وسازهای جديد  باشند  الگويی  معماری 

برجای مانده حفظ گردد.

مبانی نظری
يکی از مفاهيمی كه امروزه در دانش شهرسازی و برنامه ريزی شهری 
اماكن  با  مواجه  در  كه  است.  سازی  باززنده  واژه  يافته  محوری  نقش 
فرسوده كه يکی از مهم ترين مشکالت امروزی فضاهای كهن شهری 
است، می توان با باززنده سازی و مرمت آن ها گام موثری در جهت حفظ 

و احيای اين اماكن برداشت.
از منطقه 12  بازار بزرگ و كوچه مروی بخش وسيعی  از آنجايی كه 
ساختار  هنوز  سال ها،  گذشت  با  و  داده اند  اختصاص  خود  به  را  تهران 
تاريخی و سنتی خود را به عنوان يك مركز داد و ستد و محل ايجاد روابط 
اجتماعی بين انسان ها حفظ كرده اند، وليکن با وجود فرسودگی بناها و 

نا بسامانی های موجود، آن هم در قطب مركز شهر اولويت پيدا می كند.
در  بايد  را  شهرها  تاريخی  مرمت  و  احياء  پيرامون  اوليه  اقدام های 
بيانی روشن تر  به  نمود،  اروپای غربی جستجو  كوشش های كشورهای 
ارائه نظريات فلسفی پيرامون شيوه برخورداری بافت های تاريخی و پايه 
گذاری نهادهای جديد ريشه در غرب دارد. )كالنتری،پوراحمد،97:1385(

كاوش در نظرات و ديدگاه های صاحب نظران از اين جهت كه ما را به 
سوی انتخاب راه حل بهينه هدايت می نمايد بسيار ضروری است. 

قديمی  و  كهن  بافت های  نوسازی  و  احياء  و  كالبدی  توسعه  نظريات 
غالباًٌ در 150 سال اخير از طرف محققان بنامی همچون جان راسکين، 
كاميلوسيته، كاميلو بويی تو، پاتريك گدس، لوكوربوزيه، لوئيس مامفورد، 
كوين لينچ و... ارائه شده كه به چند نمونه از آنها در اين بخش اشاره 

شده است.
در  بايد  را  شهرها  تاريخی  مرمت  و  احياء  پيرامون  اوليه  اقدام های 
قوانين،  تدوين  نمود.  جستجو  غربی  اروپای  كشورهای  كوشش های 
ارائه نظريات فلسفی پيرامون شيوه برخورد با بافت های تاريخی و پايه 
بافت های  احيای  جنبش  دارد.  غرب  در  ريشه  جديد،  نهادهای  گذاری 
پيشگامی  با  اول  جهانی  از جنگ  بعد  ميالدی  دهه 1920  در  تاريخی 
ارائه طرح” شهر درخشان” وارد مرحله جديدی شد. ديدگاه نوسازی  و 
پاك سازی  و  و تخريب  مقياس  بزرگ  توسعه  انجام طرح های جديد  با 
زاغه های مراكز شهری و ارائه الگوهايی شبيه نوشهرها در شهر با سرعت 
بر ساير شيوه های اجرايی غالب گرديد. پس از جنگ جهانی دوم )1945-
1939( ميالدی و تخريب و ويرانی شهرها به ويژه مراكز شهری مجدداً 
الگوی نوسازی و طرح های احيای بزرگ مقياس از دهه 1950 ميالدی 
جديد  تأملی  تدريج  به  ميالدی  دهه 1960  از  گرفت.  قرار  تاكيد  مورد 
در نگرش احيای مراكز شهری بوجود آمد؛ از جمله جنبش حفظ ميراث 
گذشته در اعتراض به نوسازی های بزرگ مقياس كه عالوه بر نابودی 
حداقل منابع تاريخی، ساختار اجتماعی-اقتصادی ساكنان مراكز شهری 
را متالشی و كمپانی های ساختمانی كه منافع حاصل از تجديد توسعه را 
به يغما می برند پديد آمد. شورش های نژادی در مراكز شهری انگليس 
)1968-1964(ميالدی و امريکا ضرورت تدوين قوانين و طرح الگوهای 

جديد برای احيا و مرمت اجتماعی- اقتصادی و كالبدی مراكز شهری را 
مطرح ساخت، به طوری كه از دهه 1970 ميالدی الگوی مرمت اهميت 
بيشتری يافت و تاكيد از نوسازی به مرمت قوت گرفت و مرمت كوچك 
مقياس در سطح واحدهای مسکونی و سپس محالت جايگزين طرح های 
احيای بزرگ مقياس گرديد. همراه با اين تالش ها بر دامنه الگوهای احياء 
و مرمت بافت های تاريخی نيز افزوده شد و نظريه های مختلفی شکل 

گرفت. )كالنتری و پوراحمد، 1385: 98-97(
اينك در ادامه به چند نمونه از نظرياتی كه در ارتباط با موضوع تحقيق 

می باشند، اشاره می گردد:
1- نظریه جان راسکین)1818-1900(

نويسنده بزرگ انگليسی و منتقد اجتماعی و هنری، »جان راسکين«، 
به طور مستقيم درباره مرمت معماری نظريه ها يا دستورالعمل هايی كه 
نگذاشته  باقی  از خود  گيرند  قرار  معماری  مرمت  در چهارچوب  بتوانند 
است. اما شخصيت و موقعيت فرهنگی او در انگلستان )و در اروپا( معرف 
انديشه هايی است كه مايه اصلی كارهای مرمتی به اصطالح رمانتيك 
محسوب می شود. با اين همه، اين نويسنده كتاب  های با ارزشی در زمينه 
معماری نوشته است، در انتخاب موضوع های مربوط به بناهای قديمی و 
در اظهارنظر درباره آن ها، جانب داری خود را كم ترين دخالت در موجوديت 
كالبدی بناهای قديمی، بخاطر احترام به ارزش های »فناپذير« ی كه در 

آنها نهفته اند، ابراز داشته است.
در تدوين و تحکيم و تشديد نظريات جان راسکين، محيط فرهنگی و 
سنت های انگليسی قرن نوزدهم تاثير بسيار داشته اند: گرايش به طبيعت 
و قرار دادن زيبايی های طبيعی فوق ارزش های ديگر، در عين حال كه 
شخصيت راسکين را يکی از مشروط كنندگان تفکر مرمت معماری معرفی 
می كند، سازنده بهترين زيربنای فکری و قوانين و مقررات برای حفظ 
فضاهای طبيعی بارزش سرزمين های خارج شهرها، مناطق كوهستانی 
و ساحلی كشور انگلستان نيز هست. در زمينه دخالت در وضع بناها، اين 
نظريه جان راسکين می تواند به عنوان تعريفی مهم مورد توجه قرار گيرد: 
شناخت يك بنا باستانی به منزله يك سند تاريخی است و تا حد امکان 
جلوگيری از هرگونه دخالت در وضع آن را بايد مدنظر قرار داد و به منظور 
حذف بخش های ناهماهنگ و يا اضافه كردن بخش های تازه و استحکام 
بخشيدن به قسمت های ناپايدار و خطرناك،... نبايد اقدامی صورت گيرد.

و  فرسوده  آسيب ديده،  بناهای  وضع  در  دخالت  تحريم  باشد  قرار  اگر 
ناپايدار بخاطر حفظ سنديت تاريخی و امکان مشاهده مستقيم كه آنها 
از گذشت زمان می دهند، بعنوان خط مشی اصولی تعميم يابد، به طور 
خالصه، در تفکر »راسکين« توجه به سنديت بنا و سرنوشت آن و در عين 
حال تسليم و سرسپردگی به طبيعت و پديده های فرساينده اش، هسته 

اصلی نظريه بشمار می آيد. )فالمکی،1390: 17(
2- نظریه كامیلوسیته )1843-1903(

در اين نظريه شهر كلّيتی از اجزاست و برای نيازهای فرهنگی، اعتبار 
ويژه وجود دارد ميدان ها و خيابان های شهر بعنوان عناصر اصلی حيات 
شهر است و خيابان ها و ميدان ها بايد در ارتباط با گذشته و به شکلی 

طراحی شوند كه حس كنجکاوی شهروند را برانگيزند.
نکات زير چکيده ای از افکار كاميلوسيته را بيان ميکند:

-ارزش بناهای تاريخی در هماهنگی و ارتباط فضايی موجود بين بنا و 
محيط آن است و به همين دليل اين نظريه ايجاد شبکه خيابان های بدون 
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ارتباط با بافت كالبدی قديم را رد می كند.
-بناهای قديمی و معتبر بايد در تناسب و تعادل با ساختمان های قديمی 

قرار گيرند.
به  كمك  بجای  اطراف  بناهای  از  تاريخی  مهم  بناهای  كردن  -جدا 

معرفی بنا، از انعکاس هويت آن خواهد كاست.
-خيابان به عنوان عنصر اصلی شهر مطرح است و در ساماندهی آن 
تنوع و عدم يکنواختی بايد رعايت شود.)كالنتری و پوراحمد، 1385: 98(

3- نظریه پاتریك گدس)1854-1932(
گدس زيست شناس اسکاتلندی، از زمره نظريه پردازان دوره دوم مرمت 
گياه  رشته  در  تدريس  سال ها  از  پس  وی  می شود.  محسوب  شهری 
شناسی، شديداً به شهرسازی عالقه مند گرديد. مهم ترين آثار وی در اين 
زمينه، كتاب »توسعه شهری« در سال 1904 و »شهرها در تحول« در 
سال 1915 می باشند. گدس معتقد بود كه اولين گام برای شناخت شهر، 
شناخت عناصر جغرافيايی و تاريخی آن شهر می باشد، به طوری كه اين 
شناخت می تواند ما را در تهيه طرح هايمان ياری رساند. گدس در مورد 

مرمت، سه نظريه عمده دارد كه شامل موارد زير است:
الف- انطباق مکان و زمان در خصوص بنا، مجموعه و يا بافت شهری؛

ب- امروز، تکرار ديروز نيست بلکه تحول و تداوم آن است.
ج- حضور مطالعات برنامه ريزی شهری در مرمت شهری؛

اصول مورد نظر گدس بر پايه نظريه های فوق عنوان شامل موارد زير 
است:

يکم- شناخت: شناخت شهر در گرو شناخت عوامل جغرافيايی و تاريخی 
است. برای انجام هرگونه اقدامی در شهر، بايد ابتدا عوامل جغرافيايی و 
تاريخی شهر را شناخت. در واقع قبل از هرگونه اقدامی در شهر بايد روح 

شهر را شناخت.
دوم- معرفی: سازماندهی يك نمايشگاه شهرسازی، می تواند تصوری از 
گذشته، حال و آينده شهر را به دست دهد. اين نمايشگاه می تواند تاريخ 
شهر را با نشان دادن آثار و ابنيه تاريخی به مسئوالن و مردم بشناساند. 
به سخن ديگر، شهر را بايد از زمان پيدايش اثر تا به حال، به خود معرفی 

كرد. اين نمايشگاه می تواند مکان مناسبی برای آموزش محسوب شود.
با استناد بر اصول و نظريات گدس، می توان دستور العمل های وی را 

استنتاج كرد:
1.در امر مرمت الزم است خاطره های تاريخی حفظ شوند.

2.آموزش مداوم و همگانی: در انجام اقدامات مرمتی، آموزش به مرمت 
كنندگان، مردم و مسئوالن كاری ضروری است.

بنابراين می توان به اين نتيجه رسيد كه هدف گدس از مداخله در بافت 
های تاريخی، حفظ كالبد، بهبود محيط شهری و بهبود شرايط زيستی 
ساكنان است. كاربری پيشنهادی وی در بافت های شهری، كاربری است 
عمدتا  اقدام،  شيوه  و  می شود  مطرح  شهری  برنامه ريزی  درون  در  كه 
بهسازی و نوسازی است و بندرت سخن از بازسازی به ميان می كشد. 

)حبيبی و مقصودی، 42:1388(
4- نظریه لوئیس مامفورد)1895(

مامفورد مورخ آمريکايی عالقمند به مسائل شهری، از شاگردان و پيروان 
پاتريك گدس بود. مامفورد اعتقاد داشت برای حل مسائل شهرها بايد 

شناختی عميق نسبت به مسائل شهر پيدا كرد و عدم درك مشکالت 
كنونی شهرها به طور واقعی و افزايش وسايل نقليه منجر به گسترش 
شهرهای  رفتن  بين  از  سبب  نيز  حومه ها  شده است.گسترش  حومه ها 
تاريخی شده اند؛ در حالی كه بافت های تاريخی می توانند مکان مناسبی 
امروزی محسوب  نقليه در شهرهای  افزون وسايل  روز  تهديد  برابر  در 

شوند.
مامفورد نظريه های خود را در مورد مرمت بافت های تاريخی چنين عنوان 

می كند:
الف- مرمت امری است كند و جزيی كه ممکن است سالها به طول 

انجامد.
ب- بافت های تاريخی تنها دارای ارزش تاريخی نمی باشند بلکه دارای 

بعدی زيبايی شناسانه نيز می باشند.
ج- تعادل بخشی جمعيت در بافت قديم شايان توجه است. )حبيبی و 

مقصودی، 1388: 44(
5- نظریه كوین لینچ)1918-1984( 

كتاب  وی  اثر  ترين  مهم  كه  است  آمريکايی  شهرساز  و  معمار  لينچ 
»تئوری شکل خوب شهر« می باشد كه در سال 1980 به چاپ رسيد. 
لينچ به امر حفاظت بسيار توجه داشت و حفاظت را امری آيينی و دائمی 
می دانست. اقدامات لينچ سبب ارائه نظريه های عمده در اين زمينه گرديد، 

كه شامل موارد زير می باشد:
الف- مرمت امری آيينی و دائمی است.

تداومی  و  آيينی  مرمت  با  تنها  آينده  و  گذشته  ميان  گفت و گوی  ب- 
امکان پذير است.

ج-نگهداری بنا، مجموعه و يا بافت های شهری كه از كيفيت باال، معنی 
و هويت برخوردار می باشند، ضروری است.

د- زوال محيط طبيعی و مصنوع امری بديهی است كه نمی توان آن را 
برای تخريب پيش رس محيط های شهری موثر دانست.

هـ- گفت وگوی ميان شهروند و فضای شهری را در كار مرمت نبايد از 
نظر پنهان داشت.

اصول مورد نظر لينچ بر اساس نظريه های فوق به صورت ذيل می باشد:
يکم- در زمان بودن: در امر حفاظت بايد به جاری كردن زمان در بنا، 
مجموعه و يا بافت شهری انديشيد. به سخن ديگر بايد به حضور زمان 

در مکان انديشيد.
دوم- گفت وگوی خالق بين گذشته، حال و آينده ميان شهروند و فضای 

شهری؛ حفظ عناصر غنی گذشته و معاصرسازی آنها 
و  ناشدنی  لمس  موارد  و  ارزش ها  حفظ  بر  تاكيد  فضا:  ادراك  سوم- 

سازمان روانی فضای شهری.
چهارم – خوانايی: تاكيد بر خوانا بودن شهر در تمامی سطوح و فضاها 
و حفظ عناصری كه كم ترين شباهت را با عناصر امروزين ولی نقش 

نشانه ای دارند.
پنجم- حفظ عناصر غنی گذشته؛ 

ششم- تاكيد بر حفظ ارزش های لمس نشدنی؛ 
دستورالعمل های مرمتی لينچ را می توان بر اساس نظريه ها و اصول وی 

به صورت زير تدوين كرد:
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1.به نمايش گذاشتن دوره های تاريخی در بنا، مجموعه و فضای شهری؛
2.حمايت از موزه های فضای باز؛

3.مداخله همراه با مشاركت مردم، مشاوره متخصصان و هماهنگی با 
مسئوالن؛

4. تاكيد بر حفاظت و استفاده از ميراث فرهنگی به جای حفاظت صرف 
از ميراث تاريخی؛

5. تاكيد بر شبکه نمادين شهر؛
بر پايه نظريه ها، اصول و دستورالعمل های لينچ می توان به اين نتيجه 
رسيد كه هدف وی از مداخله در بافت های كهن، ايجاد حس تداوم و 
خوانايی و سرزندگی در كالبد بافت قديم می باشد. كاربری پيشنهادی وی 
بر اساس »طراحی منظر« شهر يا منطقه كالنشهری است و شيوه اقدام 

بهسازی، نوسازی و بازسازی است.)حبيبی و مقصودی، 1388: 45(
6- نظریه تری فارل:

تری فارل از معماران بسيار موفق بريتانيايی اواخر قرن بيستم است كه 
از عمر خود را بر روی »طراحی شهر لندن« سپری  از 30 سال  بيش 
بريتانيا  كرده است و سپس به طراحی و مرمت شهری ديگر شهرهای 
و خاورميانه و دور پرداخته است از مهم ترين آثار وی، كتاب »طراحی 
شهری« است كه در سال 1993 آن را به چاپ رسانده است. فارل با قبول 
ساده  ترويج  در  مدرنيسم، سعی  توسط  ايجاد شده  و مشکالت  مسائل 
پست مدرنيسم دارد. اساس فلسفه طراحی و مرمت شهری فارل، دفاع از 
بناها، مجموعه ها و بافت های تاريخی و كهن است كه به آنها به عنوان 
گنجينه ای از اعتقادات و خاطرات می نگرد. وی معتقد است كيفيات بناها 
و بافت های كهن را در هيچ جای ديگری نمی توان ديد. نظريات مرمتی 

فارل را می توان به صورت زير مطرح ساخت.

الف- بناها و مجموعه های تاريخی گنجينه ای از اعتقادات و خاطرات 
نسل های گذشته است.

ب- اعتماد به گذشته، رهگشای زمان حال است: 
بناهای تاريخی مملو از درس هايی از گذشته می باشند.

ج- طراحی و مرمت شهری همان »تعمير« است.
د- مرمت كاری است مردم گرا؛

بر اساس نظريه های فوق، اصول مورد نظر فارل شامل موارد زير می باشد:
يکم- رشد تدريجی؛
دوم- رشد ارگانيك؛

سوم- انطباق؛
چهارم- استفاده از فنون نو؛

)برخالف  است.  بسيار ضروری  مرمت  امر  در  با گذشته  پيوند  پنجم- 
عقيده نوگرايان(

دستورالعمل های فارل بر پايه نظريه ها و اصول مرمتی مورد نظر وی، به 
صورت زير مشتق شده اند:
1.رد تخريب و بازسازی؛

2. مشاركت مردم در مرمت؛
3. انطباق ميان بناهای قديم و جديد؛

می توان  فارل  مرمتی  دستورالعمل های  و  اصول  نظريه ها،  اساس  بر 
دريافت كه هدف وی از مرمت شهری، تعمير و اصالح وضع موجود است. 
كاربری مورد نظر وی ضمن انطباق با وضع موجود، معاصر سازی است 
و شيوه اقدام، بهسازی و نوسازی می باشد. و روش مداخله آن به صورت 

نمادی از باززنده سازی بازار )كوچه مروی(
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موضعی- موضوعی است.)حبيبی و مقصودی، 1388: 52(

طرح مسأله
از آنجايی كه بخش هايی از تهران در دوره های تاريخی بسيار دور شکل 
گرفته و تهران از ابتدای عهد قاجار تا به امروز نقش پايتخت ايران را 
بنابراين بسياری  با سابقه و قديمی است،  داشته، نشان دهنده شهری 
از بافت های كهن و قديمی آن هنوز پا برجا بوده و در بسياری از موارد 
از  كه  تهران  بازار  نظير،  می كند  ايفا  سنگينی  نقش های  و  عملکردها 
يادگارهای عهد صفوی محسوب می شود و هنوز هم مركز ثقل و نبض 

اقتصادی نه تنها تهران بلکه ايران می باشد.
تهران  شهرداری   12 منطقه  از  جزيی  مروی  كوچه  و  بازار  مجموعه 
محسوب می شوند، منطقه 12 تهران كانون بافت های تاريخی و فرهنگی 
تاريخی  بناهای  وجود  شهر  اين  اوليه  هسته  می باشد.  تهران  شهر  در 
گسترده  ارتباطات  و  بازار  سنتی  و  تاريخی  بخش های  استقرار  متعدد، 
تجاری مبتنی بر بازارهای شهری و انباشت قابل توجهی از سرمايه های 
منطقه 12  سياسی  و  اجتماعی  تحوالت  با  توام  شهروندان  گردش  در 
قرار  برتری  موقعيت  در  مناطق  ساير  به  نسبت  را  تهران  شهرداری 

كه  می دهد  نشان  بررسی  ها  داده است. 
علی رغم وجود بناهای با  ارزش تاريخی 
در اين منطقه بافت های فرسوده محاط 
شده بر اين فضاها سبب بروز مشکالت 
و تنگناهای متعددی شده است از جمله 
آنکه در بازار بزرگ تهران مسأله ايمنی، 
و  كاال  جابه جايی  و  انتقال   امنيت،  
مربوط  مسائل  ساير  همراه  به  امکانات 
حال  در  تدريج  به  اجتماعی  حوزه  به 
تبديل شدن به معضالت شهری است 
صورت  در  گفت  توان  می  كه  تاجايی 
مخاطرات  از  ناشی  آسيب های  وقوع 
محيطی يا مسائل غير مترقبه از جمله 
بافت  فرسودگی  دليل  به  سوزی  آتش 
و ضعف ساخت فضاهای پيرامون بازار 
تهران هرگونه عمليات امداد و نجات با 

مانع بسيار جدی روبرو می گردد.
سازی  باززنده  با  توان  می  بنابراين 
گام  محدوده  اين  فرسوده  بافت های 
موثری در جهت حفظ جايگاه تاريخی، 
مجموعه  اين  اقتصادی  فرهنگی، 
بافت  كه  جايی  آن  از  اما  بر داشت، 
و  ظريف  نکات  دارای  شهرها  تاريخی 
مهمی است، مسأله احياء آن ها بر سر دو 
راهی تخريب و مرمت قرار گرفته است. 
آنچه مهم است يافتن تعادل بين اين دو 
گزينه است كه بيانگر نوگرايی و سنت 

گرايی است.
و  نارسايی ها  بايد  تعادل  يافتن  برای 

كاستی های ريشه ايی را در زمينه های اجتماعی، اقتصادی، عملکردی و 
كالبدی بررسی كرد.

سواالت تحقیق
چه  مروی  كوچه  و  بازار  مجموعه  فرسوده  بافت های  سازی  1.باززنده 

نقشی در وضعيت اقتصادی و فرهنگی شهر تهران دارد؟
2.چگونه می توان جايگاه و ارزش تاريخی مجموعه بازار تهران و كوچه 

مروی را احيا كرد؟

اهداف تحقیق
1.تبيين وضع موجود بافت های فرسوده مجموعه بازار و كوچه مروی؛ 

2.شناخت پتانسيل های اين مجموعه اقتصادی با توجه به پيشينه تاريخی 
و وضعيت فعلی آن با رويکردی به آينده؛

بزرگ  بازار  فرهنگی  اقتصادی،  تاريخی،  ابعاد  و  ويژگی ها  3.شناسايی 
تهران؛
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روش تحقیق
در اين پژوهش، روش تحقيق مبتنی بر يك روش تحليلی - توصيفی 
اسنادی با استفاده از منابع كتابخانه ای و بررسی های ميدانی )پيمايشی( 

بوده و از نوع كاربردی است.
1- روش گردآوری اطالعات:

1- روش كتابخانه ای 
استفاده از كتب مختلف در زمينه باززنده سازی و بازسازی بافت های 
كه  مداركی  و  اسناد  از  استفاده  و  تاريخی،  بافت های  احيا  و  فرسوده 
شهرداری منطقه 12 از مجموعه بازار بزرگ تهران در اختيار قرار داده 

است.
2- ميدانی)پيمايشی( 

مشاهده و بازديد از مجموعه بازار بزرگ و كوچه مروی؛ 
3- مصاحبه

مصاحبه با اصناف و كسبه و مسئولين شهرداری منطقه 12 به ويژه جناب 
آقای داريوش فرج الهی )مشاور شهردار منطقه 12( و جناب آقای مهندس 
بافرانی )معاون برنامه ريزی توسعه منطقه(، آقای مهندس صحرايی و 
آقای مهندس محمدی )مدير بافت های فرسوده منطقه 12( كه مستقيمًا 

در جريان روند باززنده سازی بازار قرار داشتند.

موقعیت محدوده مورد مطالعه
دوره  در  است كه  تهران  تاريخی شهر  برگيرنده  هسته  در  منطقه 12 
صفويه قريه ای محصور بود، در دوره قاجاريه دارالخالفه شد و در دوره 
و  كرمان  اصفهان،  يزد،  همچون  تهران  يافت.  اهميت  شاه  ناصرالدين 
قرن  اوايل  تا  كه  است  ساله  شهری 200  ندارد؛  ديرپا  تاريخی  كاشان 
هجری حاضر گسترشی آرام و طبيعی داشت، در چهل سال اول قرن 
اخير رشدی تدريجی يافت و در 40 سال گذشته رشد آن شتابی بی سابقه 

گرفت. )ر ك. سايت شهرداری تهران(
منطقه 12 يکی از مناطق قديمی شهر تهران محسوب می شود كه در 
مركز اين شهر قرار گرفته است، اين منطقه از شمال به خيابان انقالب، 
از غرب به خيابان حافظ و خيابان وحدت اسالمی و از جنوب به خيابان 
شوش و از شرق به خيابان 17 شهريور و اتوبان شهيد محالتی محدود 

می شود.
مطالعه موردی اين تحقيق، شامل مجموعه بازار و كوچه مروی می باشد، 
كه كوچه مروی در ناحيه 2 منطقه 12 شهرداری تهران )محله پامنار – 
محله 5( قرار گرفته است، اين محله از شمال به خيابان امير كبير، از شرق 
به خيابان مصطفی خمينی، از جنوب به 15 خرداد و از غرب به خيابان 
خيام محدود است. و بازار در ناحيه 3 شهرداری منطقه 12 )محله 9( واقع 
شده است و از شمال به خيابان 15 خرداد از شرق به خيابان ری، جنوب 
به مولوی و از غرب به خيابان خيام ختم می شود. )ر. ك. نقشه منطقه 

12 شهرداری تهران(

تجارب جهانی
تنوع تجارب جهانی در زمينه مرمت شهری بسيار شايان توجه است. 
كشورهای مختلف با فرهنگ ها، زبان ها و اعتقادات متفاوت، تجارب بسيار 

ارزنده ای را در طول تاريخ از خود بر جای گذاشته اند كه نشان دهنده هويت 
هر يك از شهرهای تاريخی در جهان می باشد. اين تجارب با كارهای 
هوسماندر پاريس و نوشته های جان راسکين و موريس در انگلستان و 
اقدامات سيت در اتريش آغاز شد. پس از جنگ جهانی دوم خصوصا بعد از 
دهه 1960 اتفاقات مهمی رخ داد كه سبب تغيير جهت روند مرمت شهری 

در جهان شد. )حبيبی و ديگران، 1381: 71( 
در اين بخش از تحقيق سعی شده به چند نمونه از تجارب كشورهای 
غربی اشاره شود، نظير: انگلستان، كه تجارب غنی در راستای بهسازی 
و نوسازی بافت های قديم شهری را در خود جای داده و كشور ايتاليا كه 
به دليل غنای تاريخی و فرهنگی كه دارد تالش های خود را معطوف به 
مرمت بناهای تاريخی و كهن كرده، همچنين كشور فرانسه كه بدون 
شك شهر پاريس را می توان پيشگام در مرمت شهری شهرهای اروپايی 
به شمار آورد و در نهايت به كشور هلند نيز اشاره شود كه در اين كشور 
شهر آمستردام جزء معدود شهرهايی می باشد كه دارای پيشرفتی پيوسته 
در شهرسازی بوده تا به حال تحوالت تند و پرمخاطره در آن به چشم 
نخورده است. حال در زير به طور مفصل تری به توضيح در مورد تجارب 

كشورهای مطرح شده می پردازيم: 
1- انگلستان

بخش عمده ای از تاريخ و تمدن شهرنشينی نوين اروپا در بريتانيا متمركز 
شده است. انگلستان از جمله كشورهای محوری اروپاست كه تجارب غنی 

درباره بهسازی و نوسازی و كاًل ساماندهی بافت های قديم شهری دارد.
شيوه های به كار گرفته شده برای مداخله در بافت های كهن شهری و 
بهسازی و نوسازی شهری در اين كشور كامال محافظه كارانه و انحصاری 
است و به كلی متمايز از ساير كشورهای اروپايی است. اين اقدامات به 
اما به ندرت در جايی ديگر به كار بسته  صورت كالسيك در آمده اند، 

شده است.
2- ایتالیا

در ايتاليا تجارب گوناگونی درباره برنامه ريزی مرمت بافت تاريخی وجود 
انديشه های  از  كه  انگلستان  مرمت شهری  تجربه های  بر خالف  دارد. 
يکسانی پيروی كرده اند در نمونه تجربه های بر نامه ريزی مرمتی شهرهای 
ايتاليا تفاوت های زيادی در شيوه برخورد و روش های اجرايی وجود دارد؛ 
به گونه ای كه از تجربه»بولونيا« به عنوان يکی از درخشان ترين نمونه ها 
و »ونيز« به عنوان تجربه ای نا موفق و شکست خورده ياد می شود. در 
ايتاليا به سبب غنای تاريخی و فرهنگی و وجود معماری با ارزش بناهای 
مسکونی و غير مسکونی در بافت تاريخی، تالش ها معطوف به مرمت 

بناها گرديده است. 
از تخريب و  انديشه ای كه در مرمت بروز می يابد جلوگيری  نخستين 
انهدام بافت تاريخی است و پس از آن حفاظت پويا و فعال با مشاركت 
مردم است كه از اين طريق با جلوگيری از دخالت بخش خصوصی راه 
به  اتکا  با  می شود.  بسته  بافت  تغيير  در  سودجويانه  انديشه های  ورود 
مقررات تشويقی و همکاری ساكنان، بافت حفظ و مرمت گرديده و بقای 
بافت تاريخی شهرهای ايتاليا امکان پذير شده است. به طور كلی در ايتاليا 
تجربه مرمت در دو زمينه بناهای منفرد و مجموعه های شهری به صورت 
هم زمان صورت گرفته است و توجه به روحيات ساكنان و حفظ روابط 
و مناسبات متقابل شهروندان با محيط زندگی شهری و زندگی مجدد در 
است.)پوراحمد و كالنتری،  بوده  اساسی مرمت  مبانی  از  تاريخی  بافت 
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)129 :1385
3- فرانسه

بی شك شهر پاريس را می توان به عنوان پيشگام در مرمت شهری 
شهرهای اروپايی به شمار آورد. اقدام های “هوسمان “ در نيمه ی دوم 
قرن نوزدهم در زمان ناپلئون سوم كه لزوم مداخله در شهر را در مقياس 
احيا و مرمت شهری  انگيزترين تجربه های  از بحث  بزرگ عملی كرد 
شده است.”بارون  پيروی  آن  از  نيز  الگو  يك  عنوان  به  گاه  كه  است 
خاطر  به  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  پاريس  وقت  هوسمان”شهردار 
آسيب های پس از جنگ اقدام به بازسازی و نوسازی و همچنين مرمت 
بخش های خسارت ديده كرد. در سال 1950 ميالدی قانون حفاظت از 
بناهای قديمی به تصويب رسيد و در سال 1958 ميالدی قانون ديگری 
كه حفظ بناهای با ارزش در شهرهای قديمی را زير پوشش قرار می داد 

به اجرا در آمد.
بر طبق اين قانون بناهای موجود در بافت تاريخی شهرها به چهار گروه 

تقسيم شدند:
-بناهايی كه بايد حفاظت شوند و حراست از آن ها الزامی است.

-بناهايی كه بايد مرمت شوند.
-بناهايی كه می توانند با تغييراتی در كاربری و ساختار كالبديشان به 

زندگی و بقا ادامه دهند.
-بناهايی كه بايد تخريب شوند.)پوراحمد و كالنتری، 1385: 116(

4- هلند
در  پيوسته  پيشرفتی  دارای  كه  است  شهرهايی  معدود  از  آمستردام 
های  پيشرفت  سو،  اين  به  هفدهم  قرن  از  است.  داشته  شهرسازی 
شهرسازی در اين شهر حركتی آرام و تدريجی داشته و از تحوالت تند و 

پر مخاطره به دور بوده است.
صورت  به  توان  می  كه  هلند  نوسازی  و  بهسازی  تجارب  جمله  از 

راهکارهای اجرايی آنها را مطرح ساخت موارد زير است:
1- تملك ساختمان های فرسوده و نا كار آمد، تخريب بنا های مخروبه و 

نوسازی و بازسازی و فروش آنها؛

2- تملك زمين های داخل شهر و اطراف آن تا شعاع ده كيلو متری از 
سوی شهرداری؛

3- جلوگيری از هر گونه نقل و انتقال سودجويانه زمين و ملك؛
4- افزايش كيفيت ساكنان شهر؛

5- خروج يا كاهش كاربری های مزاحم از داخل شهر به محدوده اطراف؛
6- توسعه صنعت گردشگری؛

7- آرام سازی و روان سازی ترافيك برای كاهش اثرهای تخريبی آن 
بر ساختمان ها؛

8- ايجاد پاركينگ های كافی در مناطق غير مسکونی؛
9- توسعه تاسيسات و تجهيزات خدماتی در بافت قديم؛

10- زيباسازی و تزيين فضاهای شهری. )پوراحمد و شماعی، 1389: 
)308

تجارب داخلی
اگر به شناخت و تبيين فضاهای تاريخی-فرهنگی توجه نشود، فضاهای 
تاريخی و با   ارزش به فضاهای بی هويت و بی اصالت تبديل خواهند شد. 

)شماعی و پوراحمد، 1389: 104(
هويت شهر زمانی معنا پيدا می كند كه شاخص های خاص شهر نمود 
يابند. شاخص هايی كه ريشه در مکان و زمان دارند و با سنت ها و عقايد 

و به طور كلی با دانش و فرهنگ آن جامعه پيوسته اند. 
از مشاهده شهرهای سنتی ايران اطالعات زيادی حاصل می گردد در 
اين قسمت از پژوهش محقق به عنوان برخی از ويژگی های شهرهای 
ايران پرداخته، نظير: كاشان، كرمان، بوشهر و محله عودالجان تهران 
كه جزء شهرداری منطقه 12 تهران محسوب می شود كه همگی دارای 
ارزش های تاريخی خاصی می باشند. الزم به ذكر است؛»اكثر شهرهای 
نقش  تجارب  يافته اند،  تکامل  كشاورزی  سکونتگاه های  از  خارج  ايران 
عمده ای در توسعه آنها ايفا می كرده است. بازار هسته مركزی شهر شد و 
بر الگوی رشد شهری اثر نهاد. اگرچه بازار در ابتدا به عنوان مركز تجاری 
توسعه يافت ولی به مركزی برای امور فرهنگی، مذهبی و سياسی تبديل 
شد اين عامل)بازار( به ويژه شهرهای سنتی ايران را از شهر سنتی اسالمی 
كه مسجد جامع در مركز آن واقع است متمايز می سازد«. )حاتمی نژاد و 

مافی، 1376: 113(
البته محقق از اين جهت بحث بازار را در قسمت فوق مطرح كرده است، 
كه بيشتر قسمت های تاريخی شهرهای ايران را بازارهای قديمی تشکيل 
می دهند. و اكثر شهرهای ايران نظير اصفهان، كرمان، يزد، شيراز دارای 
چنين مکان هايی می باشند كه البته بازار بزرگ تهران نقش برجسته تری 

را از بعد تاريخی-اقتصادی-اجتماعی در ايران ايفا می كند.

منطقه دوازده شهرداری تهران:
از  گرفته،  قرار  تهران  شهرداری   12 منطقه  در  مطالعه  مورد  محدوده 
آنجايی كه اين منطقه يکی از مناطق قديمی و تاريخی تهران محسوب 
می شود، محقق قبل از هر چيزی به بيان تاريخچه و حدود جغرافيايی 

منطقه ای كه در آن قرار گرفته شده، پرداخته است.
جاذبه های  رو  اين  از  است،  تهران  در  اوليه شهری  منطقه هسته  اين 

نقشه 1- منطقه 12 شهرداری تهران، مآخذ: شركت نوسازان منطقه 
12 شهر تهران
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مختلف تاريخی و فرهنگی از جمله، خانه های قديمی متعلق به افراد سر 
شناس، كاخ های متعلق به دوران قاجار، موزه ها، آب انبارها و جاذبه های 
مذهبی از قبيل مسجد، امام زاده و كليسا می باشد. از طرف ديگر، بازار 
تهران به عنوان يك جاذبه  فرهنگی كه هم كاركرد اقتصادی داشته و هم 
به عنوان يك جاذبه توريستی مطرح است، روزانه تعداد زيادی گردشگر 
و بازديد كننده شهری را پذيرا می باشد. عالوه بر اين؛ اين منطقه به لحاظ 
وجود مقر حکومتی و خيابان های قديمی و سفارتخانه های مختلف، دارای 
با  اين منطقه  از  لذا قسمت عمده ای  اهميت سياسی ويژه ای می باشد. 

معضل فرسود گی مواجه می باشد.
منطقه 12 تهران در حال حاضر از 6 ناحيه و 13 محله تشکيل شده است 
كه جمعيت منطقه بر اساس آمار سر شماری سال 1385 برابر 248048 

نفر بوده است. 
منطقه 12 تهران را می توان يکی از مهمترين مناطق شهر تهران ناميد، 

تهران قديم، سنت ها،  به عنوان فرهنگ  اين منطقه  از  حتی می توان 
ارزش ها و خانه های قديمی با معماری و حال و هوای قاجاريه، بازارچه و 
كوچه های باريك و خاطرات نام برد. منطقه 12 با بافت تاريخی، سنتی، 
پر جمعيت، پرگذر، پر ترافيك، مسکونی متراكم، تجاری پر رونق و مراكز 

سياسی امنيتی و دولتی مهم، يك منطقه استراتژيك به حساب می آيد
1- شناخت محدوده ناحیه 2 شهرداری منطقه 12 تهران:

ناحيه 2 شهرداری منطقه 12 تهران با جمعيت 24017 نفر و مساحت 
1900339 متر مربع، دارای بافت تاريخی، فرهنگی و مذهبی دوره صفوی 
می باشد، اگر به نقشه های دو قرن پيش تهران توجه شود مشخص خواهد 
شد محدوده تهران قديم تا سال 1300 در ناحيه 2 خالصه شده است، و 
در گوشه كنار؛ ابنيه تاريخی و اماكن دارای جاذبه های توريستی نظير: كاخ 
العماره، موزه پست، پارك شهر، كوچه مروی، خيابان  گلستان، شمس 
ناصر خسرو، مدرسه دارالفنون، امامزاده يحيی، امامزاده روح ا...، و نوراله 

نقاط ضعفنقاط قوتفرصت هاتهدیدها

1. عدم وجود تنوع و مطلوبيت در 
فضاهای موجود در گذر.

بافت  در  باال  جمعيت  حضور   .2
تجاری  بافت  بودن  دارا  علت  به 

فرامحله ای و حتی فرا منطقه ای.
ساير  به  پاسخگويی  عدم   .3
ثابت  به  توجه  با  جمعيت  نيازهای 

بودن امکانات محور بازارچه.
4. عدم اجراء شدن طرح های تهيه 
و  مسائل  از  پاره ای  علت  به  شده 
كاربری های  از  برخی  تناسب  عدم 
سبب  كه  موجود  كالبد  با  موجود 

اختالل در رفت و آمد می گردد.
ميدان و كاشت  به  توجه  5. عدم 
كنترل  عدم  و  آن  در  درخت  انواع 

ارتفاع درختان در ميدان.
6. عدم توجه به قوانين ساخت و 
كهن  ارزشمند  بافت های  در  ساز 
عدم  و  بيشتر  سودآوری  علت  به 
سازمان های  از  برخی  كافی  توان 
برابر  در  فرهنگی(  )ميراث  مدافع 
مجوز  كننده  صادر  سازمان های 

)شهرداری(.

متروكه  فضاهای  از  استفاده   .1
اجرای  جهت  كاربری  بدون  و 
راستای  در  نياز  مورد  طرح های 

شفاف سازی در بافت.
2. بهسازی، نوسازی و بازسازی

مخروبه  بناهای  دادن  اختصاص 
كاربری های  به  خالی  زمين های  و 
در  قطعه  چند  تجميع  و  نياز  مورد 
به  تخصيص  و  امکان  صورت 

كاربری مناسب.
3. بهره گيری از فضاهای مخروبه 
و بدون كاربری در جهت تامين و 
امکان  و  دسترسی  شبکه  تکميل 
در  موضعی  تعريض های  ايجاد 
مشکل  رفع  جهت  نقاط  از  برخی 

رفت و آمد و....
لحاظ  به  ميدان  فراوان  4.اهميت 
شدن  واقع  و  تاريخی  پيشينه 
سردر  و  شمس العماره  مقابل  در 

باب عالی.
ذيربط  سازمان های  جلوگيری   .5
از  فرهنگی(  ميراث  و  )شهرداری 
ساخت و سازهای نامتناسب با بافت 

ارزشمند گذر.
6. بهره گيری از كالنتری و پليس 
و  امنيت  برقراری  جهت  محله 

جمع آوری افراد معتاد و بزهکار.

فاقد  زمين های  از  استفاده   .1
جهت  تخريبی  بناهای  و  كاربری 
جذاب  فضاهای  ايجاد  و  بازسازی 

و با هويت.
پتانسيل های  از  بهره گيری   .2
بهسازی،  جهت  بافت  در  موجود 

نوسازی و باز سازی.
3. باال بردن سطح اقتصاد منطقه

4. زنده و پويا شدن بن بست خادم 
اين  شدن  متروكه  از  جلوگيری  و 
مسير و در عين حال كم كردن بار 

ترافيکی بخشی از بازارچه مروی؛
آمد،  و  رفت  در  سهولت   .5
سبب  كه  پياده روها  مناسب سازی 
شهری  فضای  كيفيت  بردن  باال 

می گردد.
6. استفاده از پتانسيل های تاريخی 
ميدان و موقعيت قرار گيری آن در 
مجاورت سردر باب عالی و عمارت 

شمس العماره و كاخ گلستان.
7. امکان سودآوری و بهره برداری 

بيشتر اقتصادی را فراهم می نمايد.

شهری  فضاهای  وجود  عدم   .1
نهايت  در  و  هويت  با  و  جذاب 
كاهش سطح كيفی فضای زيست 

محيطی.
تدريجی  فرسودگی  گسترش   .2

كالبد به بافت های مجاور.
3. تبديل شدن بافت به يك بافت 
صرفاً تجاری و عدم توجه به ساير 

نيازهای افراد.
4. عدم وجود دسترسی مناسب به 
بافت پيرامونی گذر و متروكه ماندن 
آن  دنبال  به  و  بن بست  مسيرهای 
)بن بست  مکان  اين  شدن  ناامن 

خادم(.
كاربرد  و  نقش  فراموش شدن   .5
پيشينه  به  توجه  با  ميدان  اصلی 

تاريخی و موقعيت ارزشمند آن.
6. برهم زدن نظم بصری و خط 

آسمان در گذر مروی.

SWOT بررسی محدودیت ها، امکانات، تهدیدات و فرصت  ها در محدوده گذر مروی و بازار بزرگ در قالب جدول
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می باشد. )عملکرد شهرداری منطقه 12، 1389: 7(
ناحيه 2 شهرداری منطقه 12 تهران از شمال به خيابان امام خمينی، 
ميدان امام خمينی و خيابان امير كبير، از شرق به خيابان ری، از غرب به 

خيابان حافظ و از جنوب به خيابان 15 خرداد ختم می شود. 
2- شناخت محدوده ناحیه 3 شهرداری منطقه 12 تهران:

ناحيه 3 شهرداری منطقه 12 تهران با جمعيت 36773 نفر و مساحت 
3200045 متر مربع، هسته اوليه شهر تهران می باشد كه در دوره صفوی 
عنوان  )به  تهران  بازار  و  شده  تشکيل  سيروس  و  سنگلج  محله  دو  از 
قويترين قلمرو اقتصادی و كسب و كار كشور و دارای فضای سياسی، 
اجتماعی و مذهبی( با جمعيت شناور بيش از يك و نيم ميليون نفری در 

جغرافيای اين ناحيه واقع شده است.
مراكز مهم اين ناحيه: بازار تهران، مسجد جامع بازار، مسجد جامع امام 
خمينی، امامزاده زيد، امامزاده سيد نصرالدين، امامزاده سيد اسماعيل، امامزاده 
سيد ولی، مدرسه شيخ عبدالحسين، مدرسه علميه صدر و فيلسوف الدوله، خانه 
موزه شهيد چمران و كتابخانه ملك، آب انبار سيد اسماعيل، منزل جاودان اثر 

متوسليان. )عملکرد شهرداری منطقه 12، 1389: 8(
ناحيه 3 شهرداری منطقه 12 تهران از شمال به خيابان 15 خرداد، از 
شرق به خيابان ری، از غرب به خيابان وحدت اسالمی و از جنوب به 

خيابان مولوی محدود می شود. 
3- شناخت محدوده كوچه مروی:

كوچه مروی در محله پامنار فعلی،)محله 5( شهرداری منطقه 12 قرار 
گرفته است، كه حدود اين محله: از شمال به خيابان امير كبير، شرق به 
خيابان مصطفی خمينی، جنوب به 15 خرداد و از غرب به خيابان خيام 

می رسد
در واقع كوچه مروی از خيابان ناصر خسرو، رو به روی شمس العماره 
آغاز و تا خيابان پامنار امتداد يافته و در گذشته گذر ارتباطی بين دو محله 

قديمی تهران، يعنی عودالجان و بازار بوده است.
)كاخ  العماره  شمس  روبروی  خسرو  ناصر  خيابان  در  مروی  بازارچه 
قديمی  بازارچه  آن  از  ديگر  امروز  دارد، هرچند كه  قرار  فعلی  گلستان( 
اثری بر جای نمانده اما هم چنان كاركرد تجاری خود را با در نظر گرفتن 
تغييرات، حفظ نموده اين بازارچه، محدوده بين جلوخان شمس العماره تا 
جلوخان مدرسه خان مروی را شامل می شده است كه امروزه اين محدوده 
گسترش يافته و تقريباً تمام طول گذر را در بر گرفته است.)سند توسعه 

محالت، شهرداری تهران، 1389(
دارای  محله  ق(،   1257 )سال  زين  بره  ترسيمی  نقشه  به  استناد  با 
چهار گذر اصلی شمالی – جنوبی به نام های: گذر پامنار، كوچه راسته 
سرچشمه، كوچه سادات و گذر در حمام نواب و دو گذر شرقی – غربی 
به نام های: گذر شتر گلو )كوچه مروی( و كوچه اقبال السلطنه بوده است. 

)فدايی نژاد، 1386: 63(
محله مروی جزيی از محله عودالجان از محالت تاريخی تهران قديم 
می باشد. در محله عودالجان پايين تر از كوچه خدابنده لو و نزديك به 
حصار جنوب شرقی ارگ محله ای وجود داشته است كه به سبب آن كه 
خانه، باغ، بازارچه و مسجد خان مروی در آنجا قرار داشته، به محله مروی 
شهرت يافته است و هنوز هم بازارچه و مدرسه آن وجود دارد.)بامداد،1384: 

)395

 SWOTاستراتژی های تکنیك 
1- استراتژی تهاجمی:

- باززنده سازی و مرمت بافت های تاريخی و تقويت بناهای تاريخی؛
- حمايت و سرمايه گذاری بخش خصوصی و مشاركت مردم برای حفظ 

و احيای منطقه؛
- معرفی بازار و كوچه مروی به عنوان يکی از قطب های گردشگری 

شهر تهران؛ 
- وجود بازار تهران و جذب جمعيت خريدار به مركز شهر؛
- توجه مديريت شهری به حفظ و احيای اماكن تاريخی؛

- موقعيت مکانی ممتاز بازار و كوچه مروی در مركز كالن شهر تهران؛ 

2- استراتژی تعاملی:
- برپايی انواع جشنواره ها در محالت منطقه 12 تهران؛ )به ويژه محله 

بازار(
- توجه كردن مسئوالن شهری به تجديد حيات در مركز شهر تهران 

نسبت به ديگر مناطق؛

3- استراتژی تدافعی:
- استفاده از بافت های متروكه و تبديل آنها به فضای جديد گردشگری؛

- با نوسازی بافت فرسوده و تغيير كاربری در برخی نقاط می توان از 
سيمای نامطلوب و نا امن منطقه كاست؛ 

- برپايی تورهای شبانه تهران گردی به دليل نبود ازدحام و شلوغی در 
خيابان ها؛

4- استراتژی سازگاری: 
ازدحام و  از  برای جلوگيری  بازار و كوچه مروی  - پيش بينی ظرفيت 

شلوغی؛
منطقه  به  محيطی  زيست  آلودگی  باعث  كه  اصنافی  كردن  خارج   -

می  شوند؛ 
- كاستن از حادثه خيزی منطقه با ساماندهی كارگاه ها و انبارهای موجود 

در محدوه بازار و كوچه مروی؛ 

 SWOT خروجی جدول 
هسته مركزی شهرهای تاريخی هم چون تهران محل جذب گردشگر 
شهری است. بازار و گذر مروی در اين محدوده نقش كليدی در اين امر 
اغلب  اين محدوده  در  بافت شهری  آن جايی كه  از  محسوب می گردند؛ 
دچار فرسودگی شديد می باشد، از اين رو بهسازی و باززنده سازی محدوده 
بازار در اولويت طرح های اجرايی در مديريت شهری محسوب می شود. 
هم چون  تاريخی  ارزشمند  عناصر  وجود  لحاظ  به  مروی  كوچه  و  بازار 
گذرگاه های قديمی، اماكن مذهبی و ابنيه  های تاريخی و... در شهر تهران 
به  ديگر  سويی  از  و  است  بوده  تهران  ديگر  مناطق  از  متمايز  همواره 
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دليل اينکه بازار و كوچه مروی جزئی از شاكله با ارزش اقتصاد شهری 
محسوب می شود، همواره شاهد رفت و آمدهای بسيار شهروندان به 
از اين رو پياده راه ها نقش كليدی در آمد و شد  اين محدوده بوده ايم؛ 
گردشگران، توليدكنندگان و خريداران ايفا می كند. الجرم می توان وجود 
اين عناصر تاريخی با ارزش را از نقاط قوت و فرصت های مناسب برای 
اين محدوده تلقی نمود و هم چنين بافت فرسوده شهری، عدم تاسيسات 

شهری مناسب و... را از نقاط منفی و تهديد بشمار آورد.
در نهايت از تحليل بدست آمده می توان چنين نتيجه گرفت كه برای 
محدوده و قلمرو پراهميت بازار و گذر مروی استراتژی تهاجمی لحاظ 
گردد؛ به  عبارتی بايد از تمام فرصت ها و پتانسيل های بازار استفاده نمود 
و با برنامه ريزی منظم و مدون به بازسازی و ترميم اين منطقه پرجاذبه 

همت گمارد.  
پيشنهادها و راهکارهای پژوهش:

عملکردی  چند  و  سنتی  مركز  عنوان  به  بازار  توسعه  و  احياء   -1
شهر)باززنده سازی بافت فرسوده بازار و گذر مروی(؛

2 – استفاده از مبلمان و المان های تاريخی تهران قديم؛ 
3- احياء و مرمت هويت كالبدی بازار مطابق گذشته؛

4- استفاده از فضاهای خالی و مخروبه موجود در اطراف بازار و كوچه 
مروی جهت توسعه؛

5- تجهيز بافت به تسهيالت ارتباطی مدرن و مقابله با مسايل ناشی 
از ترافيك؛ 

6- ساماندهی مکانی – زمانی دست فروشان؛ 
7- حفظ پيوستگی مسيرهای اصلی پياده؛

8- در نظر گرفتن نقاط بيشتری برای توقفگاه در محدوده بازار؛
9- توجه به مساله نظافت و بهداشت بازار؛

10- ايجاد پاركينگ و توقفگاه های كافی در اطراف نوار مركزی؛ 

-ارزيابی پيامدهای مثبت و منفی پروژه باززنده سازی مجموعه بازار و 
كوچه مروی: 

بازار و كوچه  باززنده سازی مجموعه  و  پياده راه سازی  اجرای طرح  با 
مروی كسبه، مردم و ساكنان محدوده با يك سری پيامدها در سطح 
منطقه مواجه شده اند؛ كه بعضی از اين پيامدها مثبت و برخی ديگر 
منفی هستند كه در ذيل فهرستی از اين پيامدها به صورت خالصه 

آورده شده است: 
1– پیامدهای مثبت: 

• حذف آلودگی های محيطی در منطقه؛
• رونق اقتصادی مجموعه بازار و كوچه مروی؛

• ايجاد فضايی مناسب جهت خريد و استراحت مراجعين؛ 
• افزايش استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی؛ 

• بهبود حركت در نواحی تجاری مركز شهر)مجموعه بازار و كوچه 
مروی(؛

• تامين فضا برای فعاليت های افراد پياده؛

• ارتقاء ايمنی برای افراد پياده؛
• رونق كسب و كار كاسبان محدوده بر اثر سهولت آمد و شد مشتريان؛ 

• حفظ و احيای بافت های تاريخی و تقويت آن ها؛
• افزايش احساس دلبستگی به محله؛

• تقويت و بهبود شرايط فيزيکی و ارتقاء چهره اجتماعی شهر؛
• جذب گردشگر؛  

2- پیامدهای منفی:
• جابه جايی آسيب های اجتماعی؛

• مقاومت های برخی از كسبه درخصوص اجرای پروژه؛
• انتقال بار ترافيکی محدوده به ديگر نقاط منطقه همچون ميدان امام 

خمينی، خيابان سعدی و ميدان بهارستان؛
• نبود پاركينگ مناسب به لحاظ مکان گزينی و دسترسی؛

• ناديده گرفته شدن محل بارگيری و بارفرستی؛
• باربری و ديررسيدن اجناس به كسبه؛

• استفاده از چرخ دستی ها)در مسافت های طوالنی( می تواند به افزايش 
قيمت كاالها منجر شود؛

• مسئله باال رفتن سرقفلی ها؛

- نتیجه گیری پژوهش:
مهم ترين ضرورت توجه به سيمای كالبدی بافت تاريخی مجموعه 
بازار و كوچه مروی را می توان ويژگی های منحصر به فرد آن ها از جمله 
ويژگی فرهنگی-تاريخی، اقتصادی – اجتماعی، باستان شناسی بيان 
نمود كه خود سبب ايجاد هويت اين محدوده در شهر تهران می گردد. 
پيشينه بازارها دست كم به چند هزار سال پيش از ميالد می رسد اما بازار 
بزرگ تهران به خاطر قدمت ، گستردگی و موقعيت جغرافيايی و واقع 
شدن در پايتخت ايران، اهميت بيشتری نسبت به ديگر پايتخت های 

كشور از لحاظ وضعيت اقتصادی دارد. 
شاكله اصلی شهرهای اسالمی را بازار تشکيل می داده و بازارها در 
شهرها نقش اساسی داشتند يعنی عالوه بر نقش اقتصادی، عامل اصلی 
پيدايش شهرها و شهرسازی هم بوده اند. با چنين پيش زمينه ای، در 
مورد تهران نيز می توان گفت؛ تاريخ شهر تهران به اوايل دوران صفوی 
بر ميگردد روستايی كوچك در شمال شهر ری كه پس از آن تهران 
از مهم ترين عناصر  دارای حصاری می شود و در همان زمان يکی 
پيدايش شهر تهران همين بارار تهران می شود. از زمان صفويه، شاكله 
اصلی آن در قالب مسيرهايی برای دسترسی به بازار ساخته شده بود، 
شکل گرفت. از جنوب خيابان پانزده خرداد فعلی و مسجد شاه سابق به 
سمت جنوب تا خيابان مولوی، ستون فقرات بازار وجود داشت چنين 
چيزی در دوران های مختلف دچار تغيير شد ولی شکل اصلی براساس 
تيم و تيمچه، چهارسوق و كاروانسرا به همان دوران صفوی بر می گردد. 
دارد. محوطه ای  تعريفی خاص  بازار سنتی  ايران  در  ديگر  از سويی 
مسقف است و در آن تبادالت اقتصادی در كنار فعاليت های اجتماعی و 
مذهبی انجام می شود. با اين تعريف عناصر ديگری نيز به ميان می آيند. 
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بارار برای ايفای نقش اجتماعی خود به مکان هايی نياز دارد: حسينيه، 
تکيه و مسجد... اين قبيل مکان ها محل تضارب افکار و تجمع افراد 
است. برای ايفای نقش اقتصادی نيز به راسته ها، باراندازها و حجره ها 
نياز دارد. بازار تهران نيز چنين ساختاری را داشته است. هم اكنون دو 
راسته خيلی مهم در بازار وجود دارد كه محل تقاطع اين دو راسته مکانی 
به نام چهارسوق بزرگ بازار است. محور شمالی اين چهارسوق به خيابان 
پانزده خرداد ، محور جنوبی آن به خيابان مولوی و محور شرقی و غربی 

نيز به خيابان های خيام و مصطفی خمينی می رسد. 
و اما امروزه آن چه از بافت قديمی بازار باقی مانده و جالب توجه است، 
می توان به سردر بازار در سمت سبزه ميدان، بازار امير، چهارسوق بزرگ، 
تيمچه های حاجب الدوله، عالالدوله، قيصريه و مهديه و بخش هايی 
كه در ارتباط با مسجد امام، مسجد جامع می باشد، اشاره كرد. از نقاط 
بسيار ديدنی و قابل توجه در بازار، پوشش طاق و گنبد مسقف شده آن 
در بخش های قديمی است كه نور از روزنه های سقف تعبيه شده در 

گنبدهای آجری تامين می شود. 
از با ارزش ترين بناهای بازار كه در دوره ناصر الدين شاه توسط حاج 
علی خان حاجب الدوله ساخته شد، تيمچه حاجب الدوله است كه اين 

تيمچه قديمی در كنار مسجد امام بازار قرار دارد. 
در پنجاه سال گذشته با رشد ساختار شهری، بافت فرسوده و پيچيده بازار 
تهران دست نخورده باقی مانده است. بازار بزرگ تهران بنا به جمعيت 
اواخر قاجار بنا گرديد ولی امروزه با عبور و مرور روزانه بيش از هشتصد 
ايجاد می كند.  بااليی  ترافيکی  از شهر، حجم  نقطه  اين  به  نفر  هزار 
پيوستن حادثه ای  به وقوع  با  همچنين به خاطر نوع معماری موجود 
)آتش سوزی، زلزله و...( ممکن است جان هزاران نفر به مخاطره بيفتد 
از سويی ديگر متاسفانه در دوره های اخير در فضای داخلی تيمچه ها، 
مجموعه های تجاری جديدی ساخته شده كه اصالت و صورت قديم بنا 
را دگرگون كرده و دل هر تاريخ دوست و عالقه مند به آثار تاريخی را 

به درد می آورد. 
كارشناسان و مديران شهری معتقدند كه محدوده بازار از شکل مالکيتی 
گرفته تا بازسازی و غيره مشکالت فراوانی دارد. اين مشکالت از حد 
باززنده  اداره كل و شهرداری خارج است و بهسازی و  اختيارات يك 
سازی بافت فرسوده بازار نيازمند پول و قدرت و در نهايت عزم ملی 

می باشد. 
تجهيز كردن بازار به وسايل ايمنی از مسائل مهمی به شمار می آيد 
كه بايد مسئوالن و صاحب نظران به آن توجه كنند. وجود مشکالت 
زيرساختی بارار از قبيل عبور كابل های برق، لوله كشی گاز و فاضالب 
بازار را  بازسازی و بهسازی  از زير زمين آن هم بدون نقشه عمليات 
آنها  از  هركدام  ترميم  همچنين  و  ميکند  روبرو  عديده ای  مشکل  با 
و  توليدی  واحدهای  آوری  جمع  می باشد.  زيادی  زمان  مستلزم  خود 
كارگاه های موجود و انتقال آن ها به بيرون از بازار ميتواند بار ترافيکی 
اين محدوده استراتژيك را كاهش دهد به طوری كه مردم صرفاً برای 

خريد به اين مکان تجاری مراجعه كنند و نه برای توليد. 
از ديگر مشکالت موجود بازار می توان بازسازی حجره ها و دكان ها 
توسط كسبه می باشد كه سبب گرديده بازار را از بافت قديمی و سنتی 
در آورده كه اين امر موجب شده بازار به دو بخش قديمی و جديد تقسيم 

شود اما هدف از بازسازی بازار حفظ هويت اصلی بازار به همان صورت 
قديم می باشد. 

منابع و مآخذ:
1 - بامداد، مهدی،1374، شرح حال رجال ايران، نشر فردوس، تهران؛

2 - حبيبی، محسن و مقصودی، مليحه،1388، مرمت شهری،انتشارات 
دانشگاه تهران، چاپ چهارم؛

 3- خيرآبادی، مسعود، شهرهای ايران، ترجمه: حاتمی نژاد، حسين و 
مافی، عزت ا...، 1376،نشر نيکا، چاپ اول؛

4 - شماعی، علی و پوراحمد، احمد،1389، بهسازی و نوسازی شهر از 
ديدگاه علم جغرافيا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم؛

5- شهرداری منطقه 12 تهران، 1389، سند توسعه محالت، محله 
پامنار؛

6- شهرداری منطقه 12 تهران، 1389، سند توسعه محالت، محله 
بازار؛

7- عندليب، عليرضا، 1387، مجموعه ياددا شت های نوسازی بافت های 
فرسوده، سازمان نوسازی شهر تهران

8- فدايی نژاد، سميه،1386، بهسازی،نوسازی و باززنده سازی در گذر 
مروی، نشريه هنرهای زيبا، شماره32؛

شهرهای  و  بناها  منصور،1390،باززنده سازی  محمد  فالمکی،   -9
تاريخی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم؛

فنون  و  الگوها   ،1386 احمد،  احمد،  پور  و  كالنتری،حسين   -10
برنامه ريزی مرمت بافت قديم شهرها، انتشارات جهاد دانشگاهی؛

پايان نامه : 
گذر  در  بازسازی  و  بهسازی،نوسازی  سميه،1385،  فدايی نژاد،   -  11
دانشگاه  زيبا،  هنرهای  دانشکده  ارشد،  كارشناسی  پايان نامه  مروی، 

تهران، تهران؛

مصاحبه ها:
12- مصاحبه حضوری با جناب آقای مهندس فرج اللهی مشاور شهردار 

منطقه 12 تهران؛
13- مصاحبه با آقای مهندس محمدی مسئول بافت فرسوده شهری 

در منطقه 12 تهران؛
برنامه ريزی  معاون  بافرانی  مهندس  آقای  جناب  با  مصاحبه   -14

شهرداری منطقه 12 تهران؛
15- مصاحبه با جناب آقای مهندس صحرايی از مسئولين بازسازی و 

بهسازی محدوده بازار در منطقه 12 شهرداری تهران؛ 
16. Ellis, Cliff, 2002, The New Urbanism, Critiques and 
Rebuttals, Journal of Urban Design; 

17. Gyourko, Joseph, 2000, Financing New Urbanism 
Projects: Obstacles and Solutions, Housing Policy De�
bate;



109سال سیزدهم/ شماره 112

اهمیت میدان های میوه و تره بار در پخش 
فرآورده ها وتنظیم بازار

 هاشم نوروزی فرد 
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 محمد قنبري 
دانشجوي کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مقدمه
امروزه اثبات شده است كه ميدان ها ميوه و تره بار رويکرد مهمی را در 
تنظيم بازار محصوالت كشاورزی دارند. در واقع اين ميدان ها نقشی 
دوگانه دارند. از يك طرف نقش حمايتی خود را به عنوان بازاری برای 
محصوالت كشاورزی نسبت به توليدكنندگان داشته و از طرف ديگر 
با قيمت های  تعادل رسيدن قيمت ها و عرضه محصوالت  به  سبب 
و  ميوه  ميدان ها  فعاليت  می شوند.  كنندگان  مصرف  برای  مناسب 
تره بار سبب خواهد شد تا در شرايطی رقابتي؛ محصوالت با قيمتی 
مناسب و با كيفيت عرضه گردد كه اين مهم، منافع مصرف كنندگان 
را بهمراه خواهد داشت. زيرا آنان در شرايط رقابتی محصوالت را با 

كيفيت بهتر و قيمت كمتر و مناسبتری دريافت خواهند كرد.
توليدكنندگان كه روی ديگر سکه هستند نيز، از منافع اين ميدان ها 
بی بهره نخواهند بود. در واقع اين ميدان ها منافع مطلوبی را متوجه 
بازاری  عنوان  به  ميدان ها  اين  وجود  كرد  خواهد  توليدكنندگان 
برای محصوالت كشاورزی، سبب خواهند شد تا توليدكنندگان اين 
بازار  كردن  پيدا  برای  خود  وقت  اتالف  و  از سردرگمی  محصوالت 

فروش و عرضه محصوالت خود جلوگيری كرده و آنان با فراغ بال و 
خيالی آسوده؛ محصوالت خود را برای فروش عرضه نمايند. لذا اين 

بازارها برای توليدكنندگان از چند جنبه حائز اهميت است:
اول؛ با توجه به اينکه محصوالت كشاورزی ارائه شونده در ميدان ها 
محدودی  مدت  گذشت  با  بودن  آبدار  بدليل  عمدتًا  بار  تره  و  ميوه 
ضايع می شوند، لذا، در اثر نبود بازار مناسب برای فروش محصوالت، 
ضرر و زيان زيادی متوجه توليدكنندگان خواهد شد. دوم، نبود بازار 
مناسب برای عرضه محصول، خود معضل بزرگی برای توليدكنندگان 
است. زيرا در چنين شرايطی )نبود بازار( توليدكنندگان با سر درگمی 
برای پيدا كردن بازار مواجه می شوند كه اين سر درگمی نهايتٌا سبب 
خود  محصوالت  فساد  و  ضايعات  با  يا  توليدكنندگان  تا  شد  خواهد 
دالالن  به  كم  بسيار  قيمتی  با  را  خود  محصوالت  يا  شوند  مواجه 
آمدن خسارت  وارد  با  نهايتًا  بفروشند؛ كه هردو گزينه،  واسطه ها  و 
توسعه  و  فعاليت  پس  بود.  خواهد  همراه  توليدكنندگان  به  زيان  و 
اين ميدان ها عماًل هم از وارد شدن ضرر و زيان به توليدكنندگان 
كنندگان  مصرف  تا  شد  خواهد  سبب  هم  و  كرد  خواهد  جلوگيری 

ديدگاه
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خصوصيات اين شيوه پخش سنتي،وجود تعداد زيادي دكان با شمار 
كار  و  كسب  به  محله ها  و  شهرها  حاشيه  در  كه  بود  كاال  اندكي 
مشغول بودند. به مرور زمان با افزايش جمعيت، توسعه شهر نشيني 
مازاد  ايجاد  مفهوم  به  اقتصادي  رشد  فني،  پيشرفت  )كالنشهرها(، 
مصرف  انتخابهاي  افزايش  و  متنوع  كاالهاي  عرضه  و  اقتصادي 
مصرف  مادي  نيازهاي  جوابگوي  نتواست  پخش  گونه  اين  كننده، 

كنندگان و تحوالت ملي– اقتصادي و اجتماعي باشد.
در ايران تحوالت سامانه پخش ميوه و تره بار پس از انقالب اسالمي 
سال 1357 شروع شد و در سالهاي جنگ ايران و عراق ادامه داشت 
بار كه مبتني بر  به نفع گسترش نظام پخش سنتي ميوه و تره  اما 
انبوه خرده فروشي ها و سامانه پخش سرمايه داري تجاري در شهرها 
بود ادامه يافت. يکي از ويژگيهاي اينگونه پخش وجود واسطه هاي 
بسيار مي باشد كه با احتکار و ايجاد مصنوعي بازار سياه و با استفاده 
بسياري  سود  بار  تره  و  ميوه  پخش  سامانه  در  قيمت  تکان هاي  از 
بدست مي آوردند از آنجا كه اين سامانه سنتي پخش نمي توانست 
با تحوالت سريع اقتصادي و اجتماعي شهرنشيني در سالهاي پس از 
جنگ همساز باشد لذا دير يا زود مي بايست با سامانه پخش نويني كه 
مبتني بر كارآيي اقتصادي و مديريت وسيع تر خدمات باشد جايگزين 
مي شود. اين نظام تازه، در واقع همان فروشگاه هاي بزرگ زنجيره 
اي و ميدان ها مركزي و محلي و بازارهاي ميوه و تره بار بود، تقويت 
بازرگاني  اساسي  ركن  بعنوان  بار  تره  و  ميوه  ميدان ها  گسترش  و 
داخلي و تنظيم بازرا كاال، واكنش مناسب و كارآمد در برابر ناكارآيي 
سامانه سنتي پخش ميوه و تره بار و نابساماني آن در سالهاي پس از 
جنگ بود، اما واكنش اساسي نبود، زيرا جايگزيني براي سامانه سنتي 
سامانه سنتي  تنها  نه  نتيجه  در  و  نشد  ايجاد  بار  تره  و  ميوه  پخش 
پخش از بين نرفت بلکه قوي تر شد و با ابزارها و امکانات جديدتر 
ادامه حيات داد. ايجاد سازمانهاي ميدان ها ميوه و تره بار و ساماندهي 

مشاغل شهري در سالهاي گذشته ادامه همان واكنش بود.
بار آن  نارسائي هاي ديگر سامانه سنتي پخش ميوه و تره  از  يکي 
از  انتخاب كاالها  آزادي  و  مقايسه  قدرت  مواقع  بيشتر  در  است كه 
مغازه هاي خرده  تنوع كاالها در  زيرا  مصرف كننده سلب مي شود، 
اگر مصرف كننده اي در پي مقايسه  فروشي بسيار محدود است و 
كيفيت كاالها برآيد عالوه بر اتالف وقت زياد ناچار از آمد و شدهای 
بي مورد درون شهري خواهد بود كه پيامد آن ترافيك سنگين شهري 

است.
يکسان نبودن قيمت كاالها در مغازها يکي ديگر از مشکالت سامانه 
سنتي پخش است كه منتهي به بي ثباتي قيمتها مي شود. مصرف 
كننده اي كه در جستجوي خريد كاالي خاصي است، بعد از ساعتها 
سرگرداني شايد بتواند فروشگاهي پيدا كند كه كاالي مورد نظر او را 
به قيمت كمتري بفروشد ولي اين خود متضمن هزينه مالي و صرف 
روز  افزايش  برغم  معايب و ضعفهايي  با وجود چنين  باالست  زمان 
افزون جمعيت و رشد شتابان شهرنشيني، سامانه سنتي پخش ميوه 
و تره بار از اساسي ترين شبکه هاي پخش كاال در مناطق شهري 
مي  انجام  خود  را  بازاريابي  كارهاي  كنندگان  توليد  از  بعضي  است. 
دهند ولي توليد كنندگان كوچك اغلب مجبورند محصوالت خود را 
به واسطه ها و تبديل كننده ها كه وسايل الزم راستای جمع آوري و 
حمل و نگهداري محصوالت را دارند با هزينه كمتري اين خدمات را 
انجام مي دهند در اكثر موارد واسطه ها نتوانسته اند. قدرت انحصاري 
به  را  كنندگان خودشان محصوالت  توليد  اگر  بياورند، چون  بدست 

را  مناسبتر  قيمت  و  بهتر  كيفيت  با  محصوالت  رقابتی  شرايطی  در 
خريداری كنند )عربی،1387(.

سامانه ی حمل و نقل میوه و تره بار 
كوچکترين صدمه فيزيکي و يا شيميايي به صيفي و سبزي در حين 
حمل و نقل منجر به تغيير رنگ،باال رفتن تنفس و در نهايت افت 
ارزش و بهاي محصوالت صيفي و باغي مي شود عالوه بر اين اثر 
صدمات ناشي از حمل و نقل عوارض فيزيولوژيك قابل توجهي به 
بدليل صدمه  و همچنين  وارد شده  فرآورده هاي كشاورزي  اينگونه 
ديدن پوست ميوه ها و برگ سبزيجات ميکروب ها به سرعت بداخل 
آنها مي شوند و  پوسيدگي  باعث  و  نفوذ كرده  ميوه ها و سبزيجات 
ساليانه ميليون ها دالر صدمات بهداشتي و درماني به بار مي آورند. 
توليد كشاورزي بويژه شکل تجاري آن به امکانات گسترده حمل و 
ما  كشاورزي كشور  گذشته  در  دارد  نياز  كشاورزي  نقل محصوالت 
معيشتي و سنتي بود هدف اصلي تامين غذاي مورد مصرف خانوار 
روستايي بود و واردات نيز جوابگوي زندگي شهري مي شد از اين رو 
سامانه حمل ونقل كشور ما به سمت جابجايي محصوالت از بنادر به 
سمت مراكز استان ها طراحي شد و راه هاي ارتباطي مشخصي در اين 
راستا بوجود آمد و وسايل حمل و نقل با اين نوع امکانات تامين شد.

بازار فروش وجود شبکه راه ها و وسايل حمل و  براي دسترسي به 
نقل ضرورت پيدا مي كند، هر چه شبکه راه ها وسيع تر و امکانات 
حمل و نقل گسترده تر باشد دسترسي به بازار براي توليد كنندگان 
محصوالت كشاورزي نيز آسان تر خواهد بود از طرفي گسترش راه ها 
و  كشت  نوع  رساني،  اطالع  اساسي  عامل  نقل  و  حمل  وسايل  و 
نحوه بسته بندي محصوالت توليدي به نحو گسترده اي به كشاورز 

مي باشد.
از يك طرف بدليل افت وزني و هزينه حمل ونقل خرد، كشاورزان 
بفروشند  ناچيزي در محل  به قيمت  را  تا محصوالت خود  مجبورند 
و از طرف ديگر ترس از پايين بودن قيمتها، كشاورزان عمده كار را 
وادار مي كند كه محصوالت خود را در بازارهاي محلي به واسطه ها 
بخش  اقتصادي  وري  بهره  آوردن  پايين  در  عوامل  اين  بفروشند 
از  يکي  كه  دارد  نامطلوبي  بسيار  اثر  كشاورزان  سود  و  كشاورزي 
عوامل مهم آن عدم بسته بندي مناسب محصوالت است در صورتي 
كه كشاورزي كشور ما در حال گذار از معيشتي به تجاري مي باشد با 
توجه به مطالب باال يك نتيجه گيري بسيار با ارزش بدست مي آيد 
و آن بسته بندي استانده )استاندارد( است كه مي تواند از 15 درصد 

ضايعات در حين حمل و نقل جلوگيري كند )نوروزي فرد، 1390(.

سامانه ی پخش میوه و تره بار 
بار از زماني كه توليد كنندگان آن را برداشت مي كنند  ميوه و تره 
تا زمانيکه بدست مصرف كنندگان مي رسد با شرايطي روبرو هست 
كه ارزش آنرا معين مي كند، سامانه پخش ميوه و تره بار اين شرايط 
توليد،  مراحل  به  توجه  با  را  محصول  نوع  هر  و  كند  مي  معين  را 
مقدار توليد، نحوه برداشت، نوع بسته بندي، هزينه حمل ونقل، هزينه 
انبارداري و خدمات فروش ارزشگذاري مي نمايد تا با منابع موجود 

بيشترين فايده را به كشاورز و جامعه برساند. 
اقتصادي  ويژگي هاي  از  كاال  پخش  سنتي  سامانه  تاريخي،  نظر  از 
از  است.  بوده  غربي  ممالك  در  بيستم  قرن  اوايل  شهرنشيني 
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بازار بياورند نمي توانند آنها را براي مدت زيادي در شهر نگهداري 
بکنند و به هر قيمتي كه ميداندارها و يا داللها بخواهند بايد بفروشند. 
زارعين خرده پا عالقمند هستند كه محصوالت خود را پيش فروش 
كنند و از خطر پيدا نکردن خريدار آزاد شوند بعالوه با پيش فروش 
كردن محصوالت مبالغي را قبل از برداشت بدست بياورند تا زندگي 
است  شان  بنفع  هم  ميداندارها  ديگر  طرف  از  بکنند.  اداره  را  شان 
نقدي  مساعده هاي  دادن  با  و  بخرند  درخت  سر  را  محصوالت  كه 
شوند  مجبور  آنان  تا  دارند  نگه  خود  وامدار  را  آنها  كشاورزان  به 
محصوالت خود را به ايشان بفروشند البته ميداندارها فقط در صورتي 
محصولي را پيش خريد مي كنند كه خطر از بين رفتن آن زياد نباشد. 

)نوروزي فرد، 1390( 

در  بار  تره  و  میوه  میدان ها  سازمان  تشکیل  تاریخچه 
شهرداری ها

سال  ماه  بهمن  در  اسالمی  انقالب  شورای  ي  مصوبه  براساس    
كشاورزی  فرآورده های  و  بار  تره  و  ميوه  ميدان ها  سازمان   1358
زير نظر شهرداری تهران تشکيل شد. هدف از تشکيل اين سازمان 
تهيه و پخش ميوه و تره بار و فرآورده های كشاورزی مورد مصرف 
مردم و همچنين كوتاه كردن دست واسطه ها از طريق ايجاد ارتباط 
مستقيم بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان بود. اولين ميدان پس 
از تشکيل اين سازمان، ميدان جالل آل احمد بود كه در همان سال 
1358 احداث شد و به بهره برداری رسيد. در سال 1359 ميدان های 
صادقيه و آزادی و در سال 1360 ميدان لواسانی و سال1362 ميدان 
پيروزی راه اند.ازی شدند، در مهرماه سال 1368 نيز بازار قلعه مرغی 

و در شهريورماه سال 1369 بازار روز ابوذر افتتاح گرديد. 
احداث  ضرورت  بازارها  و  ميدان ها  اين  از  مردم  شديد   استقبال 
ميدان ها بيشتر را در سطح شهر تهران بيش از پيش نمايان كرد تا 
آن جا كه قرار شد سازمان ميدان ها ميوه و تره بار و فرآورده های 
آن  در  و  شود  داير  قانونی  ي  اليحه  يك  براساس  كشاورزی 
تعيين شود.  غرفه ها  و  ميدان ها  و  اماكن  واگذاری  نحوه ي  اليحه 
تعداد  تا  شد  سبب  كار  انجام  ضوابط  تعيين  و  اليحه  اين  تصويب 
ميدان ها و بازارها كه در سال 1370 فقط هفت واحد بود در مدت 
واقع  در  يابد.  افزايش  واحد   47 به   )1373 سال  پايان  )تا  سال  سه 
سياست های  راستای  در  محلی  بازارهای  كيفی  و  كمی  ي  توسعه 
گرفت قرار  تهران  شهرداری  برنامه های  در  گرانفروشی  با   مبارزه 

)www.aftabir.com،1386(، به طوری كه هم اكنون در تهران 
حدود 15 ميدان و 180 بازار زير پوشش آن ها فعال هستند در اين 
راستا پس از تهران در اكثر مادرشهرهای فعلی )شيراز اصفهان مشهد 
اهواز تبريز قم كرج )و نيز ساير شهرهای بزرگ و متوسط كه عمدتًا 
نقش مراكز استان ها را بازی می كنند در دهه های اخير به ويژه در 
دهه ی هفتاد سازمان ميدان ها ميوه و تره بار، محصوالت كشاورزی 
و ساماندهی مشاغل شهری تأسيس و راه اند.ازی گرديده است كه 
عملکرد همه ی آنها نظارت بر توزيع عادالنه و مناسب ميوه و تره بار 
در سطح ميدان ها و نيز جلوگيری از اجحاف بيش از اندازه به مصرف 
كنندگان می باشد. در حال حاضر 30 سازمان در اين زمينه زير نظر 
شهرداری ها در شهرهاي كشور در حال فعاليت و خدمات رسانی به 

شهروندان می باشند.

نقش میدان ها و بازارهای میوه 
پخش  نظام  در  فروشي  خرده  عرصه  در  فعال  بازيگران  جمله  از    
كاالي كشورمان “ميدان ها ميوه و فرآورده هاي كشاورزي” هستند. 
عرضه  و  تأمين  در  برجسته اي  نقش  فروشي  خرده  واحدهاي  اين 
بر  درآمد  كم  گروه هاي  ويژه  به  ايراني  خانوارهاي  غذايي  نيازهاي 
عهده دارند. البته ساير نهادهاي حاكميتي و اجرايي مرتبط با سازمان 
ميدان ها نيز از قبيل وزارت كشور، استانداران، شوراهاي شهر و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نيز در ارتباط و تعامل با اين سازمان به وظيفه 

مهم تنظيم بازار محصوالت كشاورزي در كشور مبادرت مي نمايند.
همانگونه كه پيشتر اشاره شد در ارتباط با هدف از تشکيل سازمان 
ميدان ها ميوه و فرآورده هاي كشاورزي ايجاد تسهيالت الزم در كار 
تهيه و پخش ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي بوده به طوري 
تا  توليدكنندگان صورت مي گيرد  از  راستای حمايت  در  امر  اين  كه 
به شبکه پخش  توليد  مرحله  از  را  بتوانند مسير حركت محصوالت 
به صورت صحيح هدايت نمايند. در راستاي رسيدن به اين اهداف 
وظايفي از قبيل ساخت ميدان مركزي ميوه و تره بار به منظور تأمين 
تسهيالت الزم برای معامالت ميوه و تره بار و تغذيه بازارهاي روز، 
ايجاد و  نياز در مجاورت ميدان،  انبارهاي مورد  ايجاد سردخانه ها و 
توسعه بازارهاي روز ميوه و تره بار، ايجاد بازارها و جايگاه هاي موقت 
فروش و نيز گسترش ميدان مركزي و بازارهاي روز ميوه و تره بار، 
مطالعه و بررسي در مورد ايجاد صنايع و تأسيسات جنبي ميدان مركزي 
مانند كارخانجات توليد جعبه و بسته بندي، ارتباط با واحدهاي دولتي، 
بخش خصوصي و بانك ها و همچنين همکاري با تعاوني هاي مربوطه 
در كار تهيه و پخش محصوالت، تعيين سياست هاي كلي و تنظيم 
و  ورود  ميزان  به  مربوط  اطالعات  و  آمار  از طريق گرفتن  برنامه ها 
خروج محصوالت و توجه به ميزان عرضه محصوالت و نرخ گذاري از 
طريق كميته نرخ گذاري براي اين ميدان ها در نظر گرفته شده است.
در  است  گامي  شهرداری ها  بازارهای  و  ميدان ها  اين  شکل گيري 
راستای نزديك كردن مزارع به خانوارهاي شهري، اقدامي كه منافعي 
دو سويه براي كشاورزان و مصرف كنندگان در بر دارد. در حال حاضر 
برنامه ريزي  بار در كل كشور احداث شده و  تره  حدود 362 ميدان 
بار ديگر در سراسر  راه اند.ازي 74 ميدان ميوه وتره  براي احداث و 
كشور صورت گرفته است اقدامي كه مي تواند نقش برجسته تري به 
ايام مختلف  در  بازار محصوالت كشاورزي  تنظيم  در  ميدان ها  اين 
سال به ويژه در ايام خاص مثل عيد نوروز و... بدهد )موسسه مطالعات 

و پژوهشهاي بازرگاني،1391(.
با توجه به بررسی های بعمل آمده و تحقيقات ميدانی و نيز مطالعات 
گفت  توان  می  زمينه  اين  در  پژوهشگران  ديگر  توسط  شده  انجام 
ميزان رضايت شهروندان از ميدان ها و بازارهای روز شهرداری نسبت 
به گذشته بسيار افزايش يافته است. در ادامه به برخی از مزايای خريد 
كه  می شود  اشاره  شهرداری ها  كنترل  زير  بازارهای  و  ميدان ها  از 
از قيمت  تره بار  و  ميوه  شامل: محصوالت عرضه شده در ميدان ها 
پايين تری برخوردار است، ايجاد فضای رقابتی برای فروشندگانی كه 
با تجميع در يك مکان خاص به عرضه محصوالت خود می پردازند 
اين رقابت پذيری سبب كاهش قيمت ها، افزايش كيفيت محصوالت 
عرضه شده و در نهايت رضايتمندی مصرف كنندگان می شود. از ديگر 
مزايای پايانه ها و ميدان ها عرضه ميوه را می توان افزايش تنوع و 
به  با توجه  برای مصرف كنندگان و خريداران  انتخاب  ايجاد فرصت 
فعاليت  تجميع  با  كرد.  ذكر  شده  عرضه  محصوالت  كيفيت  و  نوع 
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واحدهای عرضه محصوالت در يك جايگاه مشخص فرآيند نظارت 
دقيق تر بازار فراهم می شود و با مديريت بهتر بر ميدان ها زير عنوان 
شورای ميدان ها ميوه و تره بار كار نرخ گذاری محصوالت ساماندهی 
از اجحاف به مصرف كنندگان جلوگيری می شود. در  مناسب شده و 
اين ميان تجربه كشورهاي موفق در شبکه پخش كاال مبين آن است 
كه وضعيت حوزه عرضه محصوالت كشاورزي و دامي چه از لحاظ 
كمي و چه از لحاظ كيفي با وضعيت مطلوب فاصله دارد. به طوري 
مطلوب  از سطح  كمتر  بسيار  ميدان ها  اين  تعداد  يك طرف  از  كه 
بوده و تجربه برخي كشورها مانند چين بر ايجاد به طور متوسط 50 
بازار عرضه محصوالت كشاورزي در هر شهر تاكيد شده و از سوي 
ديگر بخشي از محصوالت كشاورزي عرضه شده از كيفيت مطلوبي 
برخوردار نيستند، موضوعي كه بيشتر متاثر از شرايط نامناسب بسته 
نبود  نبايد  كه  آن  ضمن  است.  بوده  محصوالت  نگهداري  و  بندي 
ارتباط سيستمانه ميان اين مراكز با تشکل هاي بخش كشاورزي را 
نيز ناديده گرفت. تجربه كشور انگلستان گوياي برخورداري موثر از 
محصوالت  داخلي  بازار  موثر  تنظيم  راستای  در  سياستي  ابزار  اين 
كشاورزي است. در اين كشور تشکل كشاورزي مربوطه به خوبي با 
بخش خرده فروشي پيوند زده شده و با طرح اين شعار »كه مزرعه در 
نزديکي شماست و فقط با يك كليك وارد آن شويد«، اقدام به معرفي 
الکترونيکي و ارايه نقشه دسترسي به بازارهاي كشاورزي متعدد در 

شهرهاي مختلف را مي نمايد. 

كاركردهای میدان ها و بازارهای میوه 
1- كاركردهای اقتصادی

اين  است؛  اقتصادی  كاركرد  ميدان ها،  كاركردهای  مهمترين  از 
مراكز نقش مهمی را در توسعه اقتصادی بازار شهرها بازی می كنند.

جات]=  صيفی  و  كشاورزی  باغی،  محصوالت  تن  ميليون ها 
آن در  از  و درآمد حاصله  اين مراكز عرضه می شود  در  تابستانه ها[ 

گردش اقتصادی صرف بهبود و كيفيت اقتصادی جامعه می شود.
از مهمترين كاركردهای اصلی ميدان ها، كاركرد اقتصادی است كه 
بازار و عرضه كيفی  عالوه بر نقش و عملکرد اقتصادی، در كنترل 
محصوالت بسيار چشمگير هستند و ميدان ها ميوه و تره بار به عنوان 

)واالئی،  دارند.  بازار  تنظيم  در  مهمی  نقش  تقاضا  و  عرضه  واسطه 
ذكريا؛ 1391(

2- كاركرد اشتغالزایی
به كار هستند  بار مشغول  تره  و  ميوه  ميدان ها  نفر در  امروزه هزاران 
شهرستان ها  از  كه  هستند  غيربومی  انسانی  نيروی  آنها  اكثر  كه 
آورند.  می  پناه  شهرها  به  اشتغال  برای  روستايی  حوزه های   و 
همه ی اين كارگران از ساعت 2 بامداد تا 8 شب در بازار مشغول به 
كار هستند اكثر اين كارگران نيروهای غيربومی هستند و بعضی از 
آنها در داخل ميدان ها می خوابند. ميدان ها ميوه و تره بار توانسته اند. 
بخش  اقتصاد  در  عمدتًا  كه  يدی  انسانی  نيروی  از  عظيمی  خيل 
حقوق  گرچه  نمايند.  جذب  خود  سوی  به  هستند  شاغل  غيررسمی 
های  بخش  ساير  از  تر  پايين  بسيار  افراد  برای  پرداختی  دستمزد  و 
اقتصادی است ولی علی االصول نقش اين ميدان ها در ايجاد اشتغال 
و  اهميت  حائز  بسيار  كار  برای جويندگان  كار  بازار  آوردن  فراهم  و 

مثمر ثمر است.)همان(

3- كاركردهای اجتماعی
يکی از دستاوردهای اصلی ميدان ها ميوه و تره بار حضور گسترده 
می شود.به  آنها  از  خود  اوليه  نيازمندی های  تأمين  برای  شهروندان 
طوری كه براساس برآورد صورت گرفته در شهر تهران 30 درصد از 
شهروندان به صورت روزانه و يا براساس برنامه های هفتگی به اين 
مراكز مراجعه می كنند. همين علل سبب انسجام و تجانس فرهنگی 
و  ميدان ها  كه  نقشی  همان  می شود.  شهروندان  ميان  اجتماعی  و 
تفرجگاه ها بازی می كنند، ميدان ها ميوه نيز انجام می دهند؛ گرچه 
كاركردهای اقتصادی و توزيعی آن در اولويت قرار دارد ولی مراجعه 
افکار  بيشتر  شناخت  نيز  و  اجتماعی  ارتباطات  به  مردم،  گسترده 
عمومی خواهد انجاميد. هرچقدر حضور مردم در ميدان ها و بازارهای 
فرايندهای  دگرگونی  و  اجتماعی  انسجام  به  گردد،  بيشتر  محلی 
تفکرات و انديشه های شهروندان می انجامد. اكثر شهروندان وقتی 
همديگر، دوستان و آشنايان و همکاران خود را می بينند معمواًل با 
يکديگر صحبت هايی می كنند و اخبار، اطالعات و مسايل اجتماعی 
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را در اختيار همديگر قرار می دهند. همين گفتگوها سبب شادابی و 
نشاط اجتماعی است. معمواًل شهروندان دوستان خود را در فضاهای 
عمومی كه از كاركردهای اصلی تفرجگاهی شهرهاست، پيدا می كنند 
و ميدان ها ميوه و تره بار عالوه بر داشتن نقش و عملکرد توزيعی 
نقش  همين  توانند  می  باغداری،  و  كشاورزی  و محصوالت  كاالها 

اجتماعی را هم بازی نمايند.)همان(

4- كاركرد فرهنگی
ميدان ها ميوه و تره بار و بازارهای وابسته به آن سبب گرديده است 
تا به خاطر تنوع محصوالت و قيمت های تقريبًا پايين، ميزان رغبت 
و گرايش شهروندان به استفاده از محصوالت اين بازارها بيشتر شود 
اوليه  مايحتاج  تهيه  فرهنگ  است.  سازی  فرهنگ  نوع  يك  اين  و 
توسط شهروندان در محالت، نواحی و مناطق را گسترده تر خواهد 
تره  و  ميوه  ميدان ها  های  سازمان  به  وابسته  بازارهای  چون  نمود. 
جلوگيری  خاطر  به  و  گرديده اند.  مکانيابی  شهر  نقاط  تمام  در  بار 
شدت  از  كه  شهر  مركزی  بخش  به  موتوری  نقليه  وسائط  تردد  از 
ترافيك در عذاب هستند، نيازهای اوليه خود را از داخل محالت و 
سازی سبب  فرهنگ  اين  كنند.  تهيه  خود  مجاورت سکونتگاه های 
خواهد گرديد تا از اتالف سرمايه های فردی و ملی جلوگيری شود و 
نقش مهم آن در توسعه ی پايدار تأثيرگذار خواهد بود. در صورتی كه 
همين شيوه فرهنگ سازی در ساير محصوالت هم مراعات گردد، 
بسياری از مشکالت و معضالت شهرنشينی، ازجمله ترافيك شهری 

مرتفع خواهد شد.)همان(

موانع بازاریابی و بازاررسانی میوه و تره بار
با بررسی اجمالی وضعيت فعلی ميوه و تره بار می توان گفت مشکالت 
و مسائل بازار ميوه و تره بار در شهرهای مختلف كشور و همچنين در 
كالنشهرها همچنان ادامه دارد و متأسفانه بازنده اصلی اين نابسامانی 
در نهايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان می باشند. از بعد توليد 
اگر به وضعيت ميوه و تره بار نگريسته شود، آمارها نشان می دهد، 30 
درصد محصوالت كشاورزی، يعنی حدود 10 تا 12 ميليون تن آن به 
ضايعات تبديل می شود كه حدود 12 تا 15 درصد در بخش فرآوری، 
نداشتن  از  ناشی  درصد   5 تا   3 و  برداشت  بخش  در  درصد   6 تا   5
فرهنگ مصرف می باشد. همچنين ميزان ضايعات محصوالت باغی 
حدود 1/28 درصد و محصوالت زراعی حدود 30 درصد است كه اين 
ضايعات بيشتر ناشی از نبود سامانه خريد، بسته بندی و حمل و نقل 

مناسب است.
در توليد محصوالت، يکی از مشکالت اصلی باال بودن ضايعات آن 
بازاريابی  سامانه  يك  نبود  آن،  اصلی  داليل  جمله  از  كه  می باشد 
و عرضه  توليد  در فصل  ديگر  از سوی  است.  مناسب  بازاررسانی  و 
محصوالت، قيمت ها با چنان ركودی مواجه است كه توليدكنندگان 
در بعضی موارد، حتی ميزان درآمد ناشی از فروش، هزينه برداشت 

محصول آنها را پوشش نمی دهد.
از بعد مصرف هم اگر به وضعيت ميوه و تره بار نگريسته شود، باال 
بودن قيمتها و دسترسی پايين به ميوه به گونه ای است كه بعضی 
خانواده ها حتی قادر به مصرف آن نيستند. نتيجه مطالعات در رابطه 
با بازاريابی ميوه و تره بار حاكی از افزايش چندين برابری قيمت ميوه 
و تره بار از زمان توليد تا زمان مصرف می باشد، به گونه ای كه در 

مركباتی همچون پرتقال ونارنگی، آمارها نشان دهنده افزايش حدود 
10 برابری از زمان فروش به دست كشاورز تا زمان مصرف مصرف 

كننده می باشد.
اين  بازدهی  و  وری  بهره  افزايش  گفت  مي توان  كلي  طوري  به 
ميدان ها تأثير زيادی در ساختار اقتصادی شهر و سهولت دسترسی 
آن  بازاررسانی  و  بازاريابی  و همچنين  بار  تره  و  ميوه  به  شهروندان 
دارد كه تجربه موفق آن را حتی می توان در بعضی از نقاط كشور 
نمود. در همين  و بخصوص در تهران و ديگر كالنشهرها مشاهده 
حال وجود شركتهای خصوصی و تعاونی فعال در بازاررسانی ميوه و 
تره بار می تواند نقش بسزايی در بهبود وضعيت فعلی داشته باشد كه 
هر چند چنين تجربه ای به صورت وسيع در ايران وجود ندارد ولی 
در  موفقی  تجارب  پيشرفته،  كشورهای  بخصوص  و  كشورها  بيشتر 

اين زمينه داشته اند..

نتیجه گیری و پیشنهادات
   هر اندازه كه بازرگانی كشور ها توسعه می يابد و نسبت شهر نشينی 
به جمعيت كشور بيشتر می شود به همان اندازه وجود يك سازمان 
صحيح بازار رسانی داخلی به منظور تامين نيازهای غذايی به قيمت 

های منطقی الزام آور می گردد. 
نيازهای  از  بخشی  ]=تابستانه ها[  جات  صيفی  و  بار  تره  و  ميوه 
و  دهد  می  اختصاص  خود  به  را  خانوارها  هزينه های  و  شهروندان 
عالوه بر فوايد الزم در رشد و تکامل اندامها انسان از نظر پيشگيری 
انواع امراض تأثيرگذار است. از اين رو بسياری از شهروندان با اشتياق 
و عالقه ی وافر سعی دارند تا نيازهای خود را از اين بازارها تأمين 
نمايند. يکی از علل عمده آن، پايين بودن قيمت محصوالت در اين 
راستای رسيدگی  در  از شهروندان  پشتيبانی سازمان ها  نيز  و  مراكز 
با اين حال اين مراكز  به مشکالت و شکايات شهروندان می باشد. 
اقتصادی در شهرها نقش  به عنوان شبکه های اصلی سازوكارهای 
مهمی را در رونق اقتصادی و نيز دگرگونی اقتصادی بازی می كنند 
كه چشم پوشی از آن در تصميم گيری های اقتصادی لطماتی برای 
آرمان های يك شهر كه از اقتصاد پايه و پويا برخوردار گردد وارد می 
نمايد. از اين رو اين بنگاه های اقتصادی می توانند روز به روز پوياتر 
گرديده و نقش مهمی را در تحوالت اقتصادی شهرها بازی نمايند. 

)واالئی، ذكريا؛ 1391(
بنابراين ميدان ها ميوه و تره بار به عنوان يکی از سازمانهای وابسته 
به شهرداری با اهداف مهم و با ارزش و براساس شناخت يك نياز 
عرضه  محصوالت  كيفيت  و  قيمت  سازی  يکسان  جمله  از  واقعی 
شده حذف واسطه های غيرضرور، حمايت از توليد كنندگان و مصرف 
كنندگان و جلوگيری از ضايعات محصوالت كشاورزی برنامه ريزی 
شده است. لذا در راستای اهداف يادشده و به منظور بهبود شبکه های 

توزيع موارد ذيل پيشنهاد می گردد:
1- تعيين قيمتهای عرضه شده با توجه به هزينه های توليد.

محصوالت  انواع  قيمت  تعيين  گذاری،  نرخ  كميته  اقدام  مهمترين 
قابل عرضه در ميدان ها مذكور می باشد. اين كميته به منظور حمايت 
از مصرف كنندگان بدون در نظر گرفتن هزينه توليد و هزينه های 
مرتب بر آن از جمله حمل و نقل، سردخانه و انبارداری و غيره نسبت 
امر كارپيامدهای مختلف و  اين  نمايدكه  اقدام می  تعيين قيمتها  به 
منفی را از سوی غرفه داران از جمله عدم عرضه ميوه های مرغوب 
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به همراه دارد كه در نهايت مصرف كننده با محصوالت فاقد كيفيت 
قيمتهای  نرخ گذاری،  است كميته  لذا الزم  رو می شود.  روبه  الزم 
مصوب سازمان را بر مبنای هزينه های توليد و مترتب و با در نظر 

گرفتن درصد سود عادالنه اعالم نمايد.
اقتصادی  نقاط  تعيين  و  تقسيمات جغرافيايی شهر  بهينه سازی   -2

مربوط به توزيع ميوه و تره بار 
با افزايش جمعيت و متعاقب آن گسترش شهر، مشکالت ترافيك، 
حمل و نقل و همچنين با افزايش حجم محصوالت غذايی در جريان 
توزيع، عدم امکان دسترسی به انواع مختلف ميوه و تره بار ساير مراكز 
توليد و نگهداری غير اصولی حيف و ميل ميوه و تره بار در واحدهای 
و...  قديمی  ابزارهای  از  استفاده  شهر،  سطح  در  پراكنده  و  كوچك 
باعث نارسايی در سامانه توزيع و از بين رفتن روزانه ده ها تن ميوه 
و تره بار می شود لذا ضرورت دارد سازمان ميدان ها ميوه و تره بار 
نقاط  بازارچه ها  برای احداث ميدان ها و  به رسالت خويش  با توجه 
بهينه مراكز توزيع با در نظر گرفتن عواملی همچون دسترسی آسان 
به بزرگراه ها، عدم طرح ترافيك و جمعيت را مدنظر قرار دهد. اين 
كار از يك سو مشکالت ناشی از حمل و نقل و... را مرتفع می نمايد 
از سوی ديگر دسترسی مصرف كنندگان به محصوالت كشاورزی از 

جمله ميوه و تره بار آسان می كند. )ياوری و مرادی، 1386( 
از عوامل مهم سرمايه  3- ساماندهی عرضه محصوالت كشاورزی 

گذاری در بخش كشاورزی است. 
سرمايه گذار توجه ويژه ای به برگشت سرمايه و خريد مناسب محصول 
نهايی دارد. پس برای جلوگيری از كاهش سرمايه گذاری در در اين 
ساماندهی  كشاورزی  محصوالت  مصرف  و  توليد  بازار  بايد  بخش 
شود. در اين راستا ميدان ها ميوه و تره بار با توجه به اين كه شبکه 
اصلی توزيع محصوالت باغی و صيفی جات و سبزيجات در كشور 
هستند بايد دارای سامانه كارآتری باشند و سازمان ميدان ها بايد در 
با  كنندگان  توليد  ارتباط مستقيم  و  واسطه ها  راستای حذف حضور 
به تشکل های  واگذاری غرفه ها  بردارد.  گام  ميدان ها  داران  غرفه 
حضور  حذف  برای  مناسبی  راهکار  كشاورزان  خود  حتی  و  توليدی 
كننده  رعايت حقوق مصرف  امر  اين  ديگر  فوايد  از  و  بوده  دالالن 

می باشد و محصول با قيمت واقعی به مصرف كنندگان می رسد.

4- استانده سازی عرضه ميوه و تره 
بار.

در  شدن  وارد  با  اخير  چندساله  در 
در  بخصوص  خارجي  بازارهاي 
زمينه  ی اقالم جديدي از محصوالت 
گل  و  غذايي،كشاورزي،سبزي،ميوه 
افزوده  ايم كه ارزش  و غيره دريافته 
بسته بندي بروي صادرات تا چه اند.

ازه حائز اهميت است و تفاوت كاالي 
بطور  شده  بندي  بسته  كاالي  با  فله 
بسيار  پسند،اختالف  بازار  و  اصولي 
نوين  هاي  روش  از  استفاده  دارد. 
استانداردهاي  با  مطابق  مدلهاي  و 
جهاني در كار عرضه انواع محصوالت 
كشاورزي در ميدان ها ميوه و تره بار 
از يك سو از وارد شدن ضرر و زيان 
تا  به توليدكنندگان جلوگيري كرده و از سوي ديگر باعث مي شود 
مصرف كنندگان در شرايطي رقابتي محصوالت با كيفيت بهتر و با 
قيمت مناسبتر را خريداري نمايند. بسته بندي، فرآوري و نگهداري 
صحيح محصوالت كشاورزي ضمن تکميل زنجيره توليد، مي تواند 
ارتقای  كشاورزي،  محصوالت  ضايعات  كاهش  در  مهمي  نقش 
غير  افزايش صادرات  به  پايدار، كمك  اشتغال  ايجاد  افزوده،  ارزش 
نفتي و ايجاد زمينه هاي مساعد بخش خصوصي در سرمايه گذاري 
و  خريد  به  ترغيب  بنابراين  نمايد.  ايفا  كشاورزي  تبديلي  در صنايع 
فرهنگ سازي اساسي ترين راه بهره گيري از بسته بندي به عنوان 
يك معيار تبليغاتي در عرصه تجارت است و بايد در بسته بندي به 
عناصري چون جذابيت، طراحي مطلوب و رنگ مناسب توجه خاص 
بسته  اين  با  انواع محصوالت  نيز عرضه  ميدان ها  در همه  و  كرده 

بندي هاي نوين انجام گيرد.
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گزيده پژوهش

عوامل مؤثر بر وفاداري مشتریان بازارهاي میوه و تره بار 
شهرداری مشهد

)FRO( با بهره گیری از مدل سازمان هاي پاسخگوي سریع

مقدمه 
كشور  بازرگاني  و  اقتصاد  مهم  مسائل  از  توزيع  نظام   سازماندهي 
است بطوريکه در برنامه ی چهارم توسعه، اصالح شبکه هاي توزيع 
كاال و ارزاق عمومي در جهت به حداقل رساندن هزينه توزيع، تعداد 
واسطه ها و حمايت از حقوق مصرف كنندگان مطرح گرديده است. 
مشاغل  ساماندهي  و  بار  تره  و  ميوه  ميادين  سازمان  راستا  اين  در 
شهري شهرداري مشهد در سال 1378 با هدف ارائه ميوه و تره بار 
و ارزاق عمومي با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب، نظارت دقيق بر 
بازارها و كاهش واسطه گري،  توسعه كمي و كيفي بازارهاي ميوه و 
تره بار در شهر،  و ايجاد مراكز مناسب عرضه ميوه و تره بار و ارزاق 
عمومي براي شهروندان تاسيس گرديد. بديهي است كه رسيدن به 
اين اهداف بدون توجه الزم و كافي به شهروندان، با موفقيت چنداني 
شناسايي،  بدون  توان  مي  چگونه  ديگر  بعبارت  شد.  نخواهد  روبرو 
و  خواسته ها  با  متناسب  خدمات  توسعه  و  كيفيت  ارتقاء  به  توجه 
نيازهاي شهروندان، از حقوق آنان دفاع كرده و اقدام موثر و پايداري 

در راستای افزايش رضايتمندي و در نتيجه رفاه آنان برداشت؟ 

 اهمیت بررسي وفاداري شهروندان
براي نشان دادن اهميت مشتري و ضرورت حفظ و نگهداري او كافي 

است به موارد زير توجه شود )محمدي، 1382(:
- هزينه جذب يك مشتري جديد بين 5 تا 11 برابر نگهداري يك 

مشتري قديمي است.
- 2 درصد افزايش در تعداد مشتريان، هزينه ها را 10 درصد كاهش 

مي دهد.
 100 گريز  معني  به  مشتري،  يك  دادن  دست  از  زيان  و  ضرر   -

مشتري ديگر است.
- 98 درصد مشتريان ناراضي بدون اينکه شکايتي داشته باشند به 

سمت رقبا مي روند.
- اگر بتوان نقص موجود در كاالهاي توليدي را 5 درصد كاهش داد، 
بين 13 تا 85 درصد افزايش سود از ناحيه مشتريان ايجاد خواهد شد.
به شکايت مشتري 90 درصد كار است، حل كردن  - گوش دادن 
آن 7 درصد و پيگيري براي اطالع از رضايت مشتري )بازخورد(، 3 

درصد ديگر است.

 مهدي واثقي
MBA کارشناس ارشد مدیریت

 مسعودرضوي
کارشناس ارشد مدیریت MBAو دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري
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)FRO( سازمان هاي پاسخگوي سریع
سازمان هاي پاسخگوي سريع داراي خاصيت واكنش موثر در برابر 
تبديل  و  فرصت ها  از  بهينه  استفاده  توان  كه  باشند  مي  تغييرات 
رويکرد  سريع،  پاسخگويي  خاصيت  دارند.  را  فرصت ها  به  تهديدها 
و  جديد  شرايط  و  قوانين  درخصوص  موفقيت،  سمت  به  راهبردی 
 .)Sharifi & Zhang,1999( قلمداد مي شود  و كار  متفاوت كسب 
برداري  بهره  برای  بازار  دانش  از  استفاده  سريع  پاسخگويي  قابليت 
از فرصت هاي سودمند در يك بازار پر افت و خيز، تعبير شده است 
)Sutton & Klein, 2003(.اين سازمان ها پديده اي نوين هستند 
كه عملکرد رقابتي بااليي را در عرصه رقابت جهاني نويد مي دهند. 
آنها بطور موفقيت آميزي قابليت هاي توليدي را براي پشتيباني از كل 
سازمان برای دستيابي به يك مزيت رقابتي مستمر بهبود مي بخشند. 
- يك سازمان با خاصيت پاسخگويي سريع بر پايه شش بعد رقابتي: 
قيمت، كيفيت، قابليت اطمينان، نرمش پذيري، زمان و خدمات قرار 
گرفته است و جهت پاسخگويي به نيازهاي مشتريان خود و ارضاي 
هاي  تركيب  بکارگيري  قابليت  انجامد،  مي  وفاداري  به  كه  آن ها 

مختلفي از اين ابعاد را دارند )نوري، 1379(. 
 

پیشینه تحقیق
 Imandoust and Fahimifard,( بافنده ايماندوست و فهيمي فرد •
تحليل  به  لجيت چندگانه  از مدل  استفاده  با  اي  مطالعه  در   )2011
عوامل موثر بر وفاداري به برند]= نشان تجاری[ در ايران پرداختند. 
گيري  نمونه  روش  از  استفاده  با  تجربي،  مطالعه  عنوان  به  آنان 
تصادفي طبقه اي، 642 نفر از مشتريان محصوالت لبني شركت پگاه 
را انتخاب كردند. نتايج نشان داد كه %16/64 پاسخ دهندگان برند 
پگاه را تغيير مي دهند، % 10/90آنان دليل خاصي براي تغيير اين 
برند نمي بينند، %36/44 آنان از اين برند رضايت دارند، %24/68 آنان 
اين برند را دوست دارند و% 11/33 آنان خود را نسبت به آن متعهد 
مي دانند. همچنين نتايج مدل لجيت چندگانه نشان داد كه از ميان 
بيشترين  داراي  فيزيکي  كاپفرر، شکل  پارامترهاي تشخيص هويت 

تاثير بر وفاداري به برند محصوالت لبني شركت پگاه مي باشد.
• اندوبيسي و همکاران )Ndubisi et al, 2007( در پژوهشي تحت 
مشتريان"  وفاداري  و  مشتري  و  كننده  عرضه  بين  "رابطة  عنوان 
تعدادي از نکات اساسي را كه براي وفادار نمودن مشتري الزم است 
از نکات مهم، اهرم  بيان مي كرده و خاطر نشان ساختند كه يکي 
كردن ارتباط مشتري و شركت است تا به اين طريق بتوان اطالعات 
بيشتري درباره ی مشتريان دريافت نمود و رضايت آنان را جلب كرد.

عنوان  با  پژوهش خود  در   )Gee et al, 2008( و همکاران  جي   •
كه  را  داليلي  مشتريان  وفاداري"  سودبخشي  مديريت  و  "ادراك 
كننده  جلوگيري  راهکارهاي  و  كنند  مي  ترك  را  سازمان  مشتريان 
براي  كه  كردند  نشان  خاطر  و  داشته  مي  بيان  را  سازمان  ترك  از 
حفظ و نگهداري مشتريان يك سازمان بايد بين وفاداري به محصول 
)خدمات( و استفادة طوالني مدت از آن با سود بخشي آن به مشتريان 

ارتباط برقرار كرد.
• حميدي زاده و غمخواري )1388( در مطالعه اي با استفاده از مدل 
مشتريان  وفاداري  بررسي سطح  به  سريع  پاسخگوي  هاي  سازمان 
در فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند با توجه به اهميت توزيع كاال 
در سطح جامعه و ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي براي اصالح نظام 
توزيع، پرداختند. جامعه آماري اين تحقيق مشتريان شركت شهروند 
تصادفي  بندي  طبقه  خوشه اي  روش  مطابق  آماري  نمونه  و  بوده 
شامل150 نفر مي باشد. براساس تحليل داده ها هر يك از ابعاد شش 
گانه مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع بر وفاداري مشتريان شركت 
شهروند موثر بوده ليکن ميزان تأثير ابعاد مدل مذكور بر وفاداري آنان 

متفاوت مي باشد.

روش تحقیق
• در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده مي شود. 
)دائم(  عمومی  ارزاق  و  بار  تره  ميوه،  بازار   10 داراي  مشهد  شهر 
و  انتخاب  تصادفي  به صورت  مشتری   30 بازار  هر  از  كه  می باشد 
سپس اطالعات مورد نياز از طريق توزيع پرسشنامه به آنان گردآوري 
بازارهاي شهرداري مشهد  بعد توزيع كليه  مي گردد. جدول صفحه 

)دائم و موقت( را در مناطق مختلف نشان مي دهد:
كوكران،  نمونه  حجم  فرمول  از  استفاده  با  نمونه  تعداد  همچنين 

بصورت زير انجام مي شود:

• بطوريکه در آن:
• Z= مقدار متغير استانده در واحد متناظر با سطح اطمينان 

• p= برآورد صفت مشهود متغير در جامعه 
• q= برآورد مشهود نبودن صفت متغير در جامعه 

• E= مقدار اشتباه مجاز در اندازه گيري مشاهدات متغير در جامعه
جدول صفحه بعد خالصه پرسشنامه را نشان مي دهد:

پاسخگوي گرامي:
پرسشنامه اي كه در پيش رو داريد به منظور سنجش عوامل موثر 
عمومي  ارزاق  و  بار  تره  و  ميوه  بازارهاي  به  مشتريان  وفاداري  بر 
جنابعالي  دقيق  پاسخ  گمان  بي  شده است.  تنظيم  مشهد  شهرداري 
از جانب  ارائه خدمات  منجر به غناي كار پژوهشي حاضر و تسريع 

سازمان به شهروندان خواهد شد.
پيشاپيش از همکاري جنابعالي كمال تشکر را داريم.
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منطقهنام بازارردیفمنطقهنام بازارردیفمنطقهنام بازارردیف

9زعفران )موقت(627چمن )موقت(1114ياس )موقت(1
11اتما )موقت(728شقايق )موقت(215نسترن )موقت(2
9سرافرازان )دائم(229سوسن )موقت(216نيلوفر )موقت(3
10حجاب )دائم(330داودي )موقت(117پامچال )موقت(4

1گلستان )دائم(331ابريشم )موقت(318الله )موقت(5

9كوثر )دائم(332زنبق )موقت(19ثامنارغوان )موقت(6
5طبرسي )دائم(1033شب بو )موقت(1120بنفشه )موقت(7
7جمهوری )دائم(734اختر )موقت(1121صدف 1 )موقت(8
12نيايش )دائم(935اركيده )موقت(122گاليل )موقت(9

استاد يوسفي 336قاصدك )موقت(223ميخك )موقت(10
10)دائم(

ابوذر )دائم(237ره توشه )موقت(924رز )موقت(11
5

9پيروزی )دائم(238پونه )موقت(425اطلسي )موقت(12
12تاش )موقت(226اقاقيا )موقت(13

عنوان تحقیق
بررسی عوامل موثر بر وفاداری شهروندان به بازارهای میوه و تره بار و ارزاق 

عمومی شهرداری مشهد

جدول 3-1: توزیع بازارهای میوه و تره بار و ارزاق عمومی شهرداری مشهد در مناطق مختلف 13 گانه
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)Multinomial Logit Model( مدل الجیت چندگانه
بازارهاي  به  شهروندان  وفاداري  مختلف  سطوح  به  مطالعه  اين  در 
در  )يکبار  مي شود  داده  اختصاص   4 تا   1 اعداد  مشهد  شهرداري 
ماه=1، دو بار در ماه=2، سه بار در ماه =3، چهار بار در ماه =4 و بيش 
از چهار بار در ماه=5(. بنابراين با توجه به گسسته بودن متغير وابسته 
الگوي مورد استفاده براي بررسی عوامل موثر بر استقبال شهروندان 
استفاده  الگوي الجيت چندگانه مورد  بازارهاي شهرداري مشهد،  از 
قرار مي گيرد. ساختار كلي الگوي الجيت چند جمله اي به صورت زير 

:)Greene, 2002( مي باشد

 

 نتایج و بحث
• جدول زير برآورد پارامترهای الگوی رگرسيون چند جمله ای الجيت را 

بر روي داده های مطالعه نشان مي دهد: 

تمامی  و  مبداها  از  عرض  تمامی  می دهد  نشان  فوق  جدول  نتايج 
پارامترهای استاندارد شده الگو معنادار می باشند. همچنين تعبير ضرايب 
الگوی رگرسيون چند جمله ای كار ساده ای نبوده و برای تعبير اين ضرايب 
از تعريف شانس  ها استفاده می شود. احتمال موفقيت يك پيشامد به 

احتمال شکست را شانس نامند.
جدول صفحه بعد نسبت شانس های الگوی برازش شده را نشان می دهد.

 FRO بعدهای مدل  مقادير نسبت شانس  و  اين جدول  به  توجه  با 
اطمينان  قابليت  بعد  شانس  نسبت  كه  كرد  تفسير  اينگونه  می توان 
برابر 1/315 می باشد كه بيشتر از 1 بوده و نشان می دهد وقتی متغير 

قابليت اطمينان يك واحد افزايش يابد شانس افزايش سطح وفاداری 
1/315 واحد افزايش مي يابد.

خدمات،  كيفيت،  قيمت،  متغيرهای  كه  می دهد  نشان  زير  جدول 
تاثير  بيشترين  ترتيب  به  اطمينان،  قابليت  و  زمان  پذيري،  انعطاف 
را در افزايش سطح وفاداری شهروندان به بازارهای مورد بررسی را 

دارا می باشند

بر این اساس مهمترین نتایج حاصله عبارتند از:
داد كه در  نشان  وفاداری  به  رفتاری نسبت  بررسی سنجه های   -1
وفاداری  دارای  بررسی  مورد  شهروندان  درصد   12/13 مطالعه  اين 
تقسيم نشده، 23/42 درصد آنان دارای وفاداری تغيير گهگاه، 35/05 
درصد دارای وفاداری به تغيير، 11/85 درصد دارای وفاداری تقسيم 
شده و باالخره 17/55 درصد آنان بی تفاوت به نام و نشان می باشند، 
از اينرو آمارهای فوق نشان می دهد بيشتر افراد مورد مطالعه دارای 

وفاداری به تغيير می باشند. 
 ،FRO 2- نمونه شهروندان مورد بررسی از بين شاخص های مدل
بيشترين و كمترين امتياز را به ترتيب به تامين كليه مايحتاج )69/2( 
و قيمت ميوه و تره بار )49/2( اختصاص داده اند.. همچنين ميانگين 

امتياز داده شده توسط نمونه شهروندان مورد مطالعه به هر يك از 6 
مولفه اصلی مدل FRO عبارتنداز: قابليت اطمينان = 55/5،كيفيت = 
57، خدمات = 62/8، انعطاف پذيري = 68/4، زمان = 59/0 و قيمت 

= 49/2 از 100 مي باشد.
3- نتايج آزمون كنترل پراكندگی اضافی با استفاده از آماره دويانس 
مقدار  به  توجه  با  كه  داد  نشان  چندجمله ای  رگرسيون  الگوی  در 
احتمال آماره دويانس، مي توان كفايت مدل الجيت چند جمله ای را 
 Max-rescaled( پذيرفت. همچنين مقدار ضريب تعيين تعميم يافته
R�Square( برابر 0/96 می باشد كه نشان از برازندگی باالی الگوی 
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برآورده شده بر روي داده ها می باشد. به عبارت ديگر ضريب تعيين 
توسط  وابسته  متغير  تغييرات  درصد   96 كه  داد  نشان  آمده  بدست 

متغيرهای مستقل مدل FRO توضيح داده می شود.

خالصه و نتیجه گیري
*در اين مطالعه شناسايي عوامل وفادارساز مشتريان بازارهاي ميوه 
و تره بار و ارزاق عمومي شهرداري مشهد با استفاده از مدل سازمان 
در   )Fast Response Organizations( سريع  پاسخگوي  هاي 
پاسخگوي سريع،  در مدل سازمان هاي  قرار گرفت.  دست تحقيق 
عوامل شش گانه قيمت، كيفيت، خدمات، زمان، قابليت اطمينان و 
انعطاف پذيري، منجر به رضايت شده و بر وفاداري مشتريان تأثير 
مي گذارد. نتايج نشان داد كه با افزايش 1 درصدی هر يك از عوامل 
قابليت  و  زمان  پذيري،  انعطاف  كيفيت، خدمات،  قيمت،  گانه  شش 
اطمينان، ميزان وفاداری شهروندان مورد بررسی به بازارهای ميوه و 
تره بار و ارزاق عمومی شهرداری مشهد را به ترتيب معادل 1/424، 

1/418، 1/391، 1/375، 1/361 و 1/315 واحد افزايش می دهد. 

پیشنهادات
ماهيانه ای  درآمد  دارای  مطالعه  مورد  شهروندان  اكثر  آنجاكه  *از 
بين700-500 هزار تومان )35/76 درصد( می باشند، توصيه می شود 
كه سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداری مشهد جهت عرضه ميوه 
و تره بار و ارزاق عمومی متناسب با قدرت خريد اين گروه اقدامات 

موثرتری انجام دهد.
*از آنجا كه مهمترين عوامل موثر بر وفاداری شهروندان به بازارهای 
كه  می شود  توصيه  باشند،  می  كيفيت  و  قيمت  مشهد  شهرداری 
سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداری مشهد در خصوص اين موارد 

اقدامات موثرتری را لحاظ نمايد.
*از آنجاكه يکي از مهمترين اهداف ايجاد بازارهاي شهرداري مشهد، 
كيفيت  و  قيمت  با  كاالهاي  ارائه  از طريق  رفاه شهروندان  افزايش 
ميسر  شهروندان  رفتار  شناسايي  بدون  مهم  اين  و  بوده  مطلوب 
نمي باشد، نتايج اين مطالعه مي تواند اطالعات مفيدي براي سازمان 
ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري مشهد 

فراهم آورد.
در   )FRO( سريع  پاسخگوي  هاي  سازمان  نوين  مدل  آنجاكه  *از 
مطالعات داخلي مربوط به علم مديريت كمتر به كار رفته است، انجام 
اين مطالعه مي تواند ضمن بسط و توسعه اين مدل ها، مورد استفاده 

عالقه مندان و متخصصان علم مديريتي نيز قرار گيرد.
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گزارش خبری

تجارت الکترونیک در سازمانهاي میادین کالنشهرها

در ساليان اخير، فناوری اطالعات و ارتباطات در عرصه ی تجارت، 
بسياری از چالش ها را از پيش رو برداشته است. از تجارت الکترونيك 
می توان در توسعه ی بخش كشاورزی و برای بازاريابی محصوالت 
عرضه ی  در  اينترنت  از  استفاده  قابليت  نمود،  استفاده  كشاورزی 
آوری  فن  اين  توجه  قابل  مزايای  از  بازار  به  كشاورزی  محصوالت 
جای  به  اطالعات  الکترونيك  مبادله ی  از  استفاده  می باشد.  جديد 
روش های سنتی مبتنی بر كاغذ باعث می شود بين 21 تا 70 درصد 
در هزينه ی فعاليت های مختلف تجاری صرفه جويی شود. به اين 
ترتيب با الکترونيك كردن مبادالت می توان حدوداً ميان 1/5 تا 5 

درصد در ارزش مبادالت صرفه جويی كرد.
در  گذاری  سرمايه  و  الکترونيك  تجارت  تخصصی  كميته  نخستين 
بازارهای شهرداری توسط دبيرخانه كارگروه ميادين ميوه و ساماندهی 
مشاغل كالنشهرها و با حضور مديران عامل، معاونين و كارشناسان 
زاهدان،  اهواز،  شيراز،  تهران،مشهد،  كالنشهرهای  ميادين  سازمان 
معاونين خدمات شهری  دبير كميته  بيرجند و حضور مرادي  رشت، 
خدمات  هماهنگی  دفتر  نماينده  فرد  نوروزی  كشور،  كالنشهرهای 
شهری سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور و با استقبال آقای 
بررسی  هدف  با  مشهد  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  كاظمی 
به  بازارهای شهرداری  در  ارائه محصوالت عرضه شده  راهکارهای 
از بخش خصوصی  اينترنت و استفاده  از طريق  الکترونيکی  صورت 
به  خدمات  ارائه  و  بازارها  گسترش  بحث  در  گذار  سرمايه  بعنوان 
مشاغل شهری شهرداری  و  ميادين  سازمان  ميزبانی  به  شهروندان 

مشهد به مدت دو روز )11 و12 بهمن 91( برگزار گرديد.
سازمان  مديرعامل  قربانی  آقای  خيرمقدم  با  تخصصی  نشست  اين 
ميادين ميوه و ساماندهی مشهد آغاز گرديد و در ادامه كاظمی معاون 
خدمات شهری شهرداری مشهد، مرداي دبيركميته معاونين خدمات 

شهری كالنشهرها، جعفری دبير كارگروه ميادين ميوه و ساماندهی 
مشاغل كالنشهرها و دكتر رجوعی عضو هيات علمی دانشگاه امام 

رضا )ع( مشهد صحبت كردند. 

اهمیت تجارت الکترونیك از دیدگاه دكتر رجوعی 
تجارت الکترونيك مفهوم جديدي نيست، ولي در سالهاي اخير رشد 
فزاينده و غيرقابل پيش بيني داشته است. براي چنين رشدي فقط 
ديگر  عبارت  به  است.  اينترنت  آن  و  كرد  ارائه  توان  دليل مي  يك 
با  فقط  است  سنتي  تجارت  همان  الکترونيك  تجارت  گفت  ميتوان 
تجارت  مزايای  جمله  از  است.  متفاوت  آن  كار  ابزار  كه  تفاوت  اين 
الکترونيك می توان به افزايش فروش، درآمد،سرمايه گذاري، سطح 
و  صنايع  براي  جديد  تجاري  هاي  فرصت  مردم،ايجاد  زندگي  رفاه 

بازاریابی الکترونیکی)اینترنتی(بازاریابی سنتی
محدوديت كمتری دارددارای محدوديت جغرافيائی ومکانی است

هزينه ها نسبتًاپايين استهزينه نسبتًاباالاست
درمراحل اوليه كار،زمانی مصرف نمی شودمراحل اوليه كارزمان بر است

برپايه فعاليتها و روابط متقابل زيادی قراردارد.رابطه متقابل محدودبا مصرف كننده نهائی برقراراست 
نظريات مشتريان به سرعت منتقل می شود.انتقال نظرات مشتريان به كندی صورت می گيرد 

تاثير پذيری به آسانی تحت كنترل ونظارت صورت می گيردتاثير پذيری تالشهای بازاريابی جهت نظارت دشواراست

بازاريابی درطول24ساعت)يك روزكامل(ويا 365روز درسال انجام زمان ونوبت كاری،فعالت بازاريابی را محدودمی كند. 
می پذيرد

ازرسانه های گوناگونی برای توسعه،تبليغات وغيره دربخشهای 
مختلف بازاريابی استفاده می شود.

به طور كامل با استفاده ازخدمات مختلف اينترنت صورت 
می گيرد

اطالعات به طور مستقيم وپيوسته )on-line(در اختيارمصرف انتقال اطالعات به مصرف كننده نهايی زمان بر است 
كننده نهايی قرار می گيرد

مقایسه بازاریابی الکترونیکی و بازاریابی سنتی دربخش كشاورزی
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ارائه  شغلي،امکان  جديد  هاي  فرصت  بازرگاني،افزايش  بنگاه هاي 
و  وقت  اتالف  از  جهاني،جلوگيري  سطح  در  محصوالت  و  خدمات 
كاهش ترددهاي بي مورد، كاهش هزينه هاي سربار و ايجاد رقابت 
در سطح بين الملل،دسترسي سريع به اطالعات،عدم حضور واسطه، 
كاهش هزينه هاي تبليغات كاال، ورود به بازارهاي فرا منطقه اي در 

جهت بازاريابي جهاني اشاره كرد.
بندد  می  نقش  مخاطبی  هر  نگاه  در  بحث  ابتدای  از  كه  سوالی 
كاربر  و  مشتری  برای  الکترونيك  تجارت  از  استفاده  كه  است  اين 
تجارت  از  استفاده  برای  موجود  مزايايی  جمله  از  دارد؟  مزايايی  چه 
مشخصات  و  كاتالوگ  به  آسان  دسترسی  به  توان  می  الکترونيك 
ويژگي هاي  اساس  بر  است  قادر  آن مشتري  اساس  بر  كه  كاالها 
متعدد همچون نام،نوع،رنگ،وزن،قيمت و... كاالي مورد نظر خود را 
پيدا كند. كاال ها و خدمات مي توانند توسط بقيه خريداران نظر دهي 
شوند و مشتري قادر است از نظرات بقيه خريداران مطلع شود. خريد 
از فروشگاه مي تواند به صورت 24 ساعته در تمام ايام هفته انجام 
گيرد. بعضي از محصوالت همچون نرم افزار، كتابهاي الکترونيکي، 
موسيقي، فيلم،... در همان زمان خريد قابل دريافت از سايت فروشگاه 
است. كاال ها معمواًل از فروشگاه هاي فيزيکي ارزانتر است. با يك 
نگاه كلی به مباحث مطرح شده می توان گفت تجارت الکترونيك 
باز  را  خود  جای  زودی  به  كه  است  پديده ای  ناخواسته  يا  خواسته 
اين  در  ميان سازمان ها و شركت هايی كه زودتر  اين  در  و  ميکند 
زمينه شروع به كار كرده اند. می توانند با استفاده از تجربيات خود در 

اين زمينه پيشگام باشند.
دبير كارگروه  آقای جعفری  اول  درابتدای نشست تخصصی در روز 
به  خيرمقدم  ضمن  كالنشهرها  مشاغل  ساماندهی  و  ميوه  ميادين 
اعضاء درخصوص اهميت تجارت الکترونيك در بازارهای ميادين و 
اهداف اين كميته توضيحاتی ارائه نمودند. در روز نخست با تشکيل 

فرآيند  بررسی  همچون  مباحثی  اعضا،  حضور  با  تخصصی  نشست 
تجارت الکترونيك در دو بخش ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل مزاحم و آالينده شهری، آيين نامه خريد تلفنی در بازارهای 
شهرداری و جزئيات راه اند.ازی سامانه الکترونيکی بازارهای شهرداری 
به صورت مشترك در كالنشهرهای ايران مطرح گرديد و در روز دوم 
نيز با تشکيل نشست تخصصی با حضور اعضای اين نشست مباحثی 
دو  به  خصوصی  بخش  گذاران  سرمايه  جذب  شيوه های  به  مربوط 
شيوه مشاركتی و واگذاری كامل به بخش خصوصی مطرح گرديد كه 
در اين زمينه آقای قربانی مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد از تصميم اين سازمان 
توسط  ارزاق عمومی  و  بار  تره  و  ميوه  بازار  دو  راه اند.ازی  بر  مبني 

بخش خصوصی در سال آينده خبر داد.
معرفی  كميته  اين  در  شده  مطرح  توجه،  جالب  موضوعات  از  يکی 
كشاورزی(  فرآوردهای  و  محصوالت  بازار  كوثر)سامانه  بازار  سامانه 
كه در بازارهای شهرداری تهران و نيز بصورت آزمايشی در بازارهای 
از  بود.  شركت  اين  عامل  مدير  توسط  شده  اجرا  مشهد  شهرداری 
جمله اهداف اين سامانه می توان به فراهم كردن بستر مناسب برای 
توليد،  برای بخش  ومطمئن  بازاری هدفمند  بازاررقابتی،ايجاد  ايجاد 
ومصرف  توليدكننده  نفع  به  محصوالت  بازاريابی  حاشيه  از  استفاده 
وتقاضا،عرضه  عرضه  شرايط  براساس  قيمت ها  كننده،شناورشدن 
برای  بستر الزم  فراهم كردن  دار،  وشناسنامه  استاندارد  محصوالت 
برای  اطالعات  به  ودسترسی  شفافيت  خصوصی،  بخش  مشاركت 
بازار،تسهيل  فعاالن  همه  برای  آزاد  وخروج  ورود  متقاضيان،  همه 
امکان  بازار،ايجاد  توليد كنندگان و خريداران در  بيشتر  در مشاركت 
بازار، معرفی فرصتهای سرمايه  تعامل تجاری مطمئن برای فعاالن 
گذاری در بخش توزيع و تبديل محصوالت كشاورزی، بهره گيری 
از  نام برد. همچنين يکی  از فرصتهای زود گذر در عرصه صادرات 
استاندارد ميوه  اين جلسه بحث تعريف  مباحث مهم مطرح شده در 
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و  بومی  صورت  به  شهرداری  بازارهای  در  شده  عرضه  بار  تره  و 
يك  راه اند.ازی  به  اقدام  تمام كالنشهرها  شد  مقرر  كه  بود  جهانی 
با  بندی  بسته  محصوالت  عرضه  منظور  به  نمونه  صورت  به  بازار 

استانداردهای تعريف شده نمايند.

 فعالیت سامانه بازارمحصوالت كشاورزی در میادین 
سامانه بازارمحصوالت كشاورزی تهران از اوايل سال 1389 فعاليت 
خود را آغاز نموده است اين سازمان در بخش مديريت مركزی ميادين 
تره بار تهران واقع شده است واين سازمان حدود 130 نقطه بزرگ 
قرارداده  پوشش  تحت  تهران  درسطح  را  زنجيره ای  فروشگاه های 
را  بازار  فرايند  كه  نيست  آن  سيستم  اين  راه اند.ازی  از  قصد  است. 
تغيير دهد بلکه راه اند.ازی يك سيستم سهل وآسان بر اساس تجارت 
الکترونيك است و با سه هدف: الف( بانکداری الکترونيکی سيستم 
رسانی:كه  اطالع  ج(  اينترنت  كاربرد  فعاليت  اساس   IT)ب مالی 
قرار  وخريداران(  كنندگان  )تأمين  همگان  دراختيار  را  اطالعات 
می دهند. در اين سامانه نوع كاال، كيفيت و اندازه و قيمت محصوالت 
كشاورزی روی سامانه مشخص می شود و فروشنده ملزم است كه 
محصول با مشخصات تعيين شده را تحويل دهد. خريد محصوالت 
از طريق سامانه مجازی باعث كاهش واسطه گری و نيز  كشاورزی 
كاهش اختالف قيمت مزرعه و بازار كه پيش از اين به جيب دالالن 
می رفت خواهد شد. در روش خريد از طريق سامانه مجازی امکان 
كنترل معامالت خريد محصوالت كشاورزی ميسر می شود و بنابراين 
شد.  خواهد  مناسب تر  نيز  توليد  برنامه ريزی  نياز  ميزان  تشخيص  با 
از آغاز فعاليت در تهران در شهرهاي  گفتني است اين سامانه پس 
مشهد،زنجان،قزوين بندرعباس و چند شهر ديگر نيز بصورت آزمايشی 

در حال فعاليت مي باشد.

  
  

  جارت الكترونيك و سرمايه گذاريتصوبات كميته م

 پس از دو روز نشست تخصصي و بحث و گفتگو پيرامون مسائل مطرح شده و تبادل اطالعات بين اعضاي كميته 
ندهي اماين مصوبات كه توسط دبير كارگروه تخصصي ميادين ميوه و سرسيد كه مهمترين ااعضاء به تصويب  مواردي

  :كالنشهرها قرائت شد به شرح ذيل مي باشد
ساماندهي مشاغل  تهيه و تدوين شرح خدمات فرآيند تجارت الكترونيك در دو بخش ميادين ميوه و تره بار و -1

وري كه در كالن شهرهاي همجوار مستقل و به ط) سازمان ميادين و شركت ساماندهي(شهري توسط شهرداري تهران
  .مستقيم قابل بهره برداري باشد

در سطح بازارهاي شهرداري و دستورالعمل هاي اجراي كار توسط ) غيرحضوري(تهيه و تدوين فرآيند خريد تلفني-2
  .ي ارسال گردداسفند ماه به دبيرخانه تخصص 20سامانه سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهرداري مشهد تهيه و تا 

نمونه ايجاد و را هاندازي نمايند كه فقط محصوالت بسته بندي هر كدام از كالن شهرها يك بازارچه را به صورت  -3
  ارائه نمايند

مقرر شد تهيه و تدوين راهنماي مشاركت ملي ساماندهي ماغل و ميادين از جمله سرمايه گذاري قوانين و مقررات  -4
  .اسفندماه به دبيرخانه تخصصي ارسال گردد 20شركت ساماندهي تهران انجام و تا  به روش هاي اجرايي توسط

طرح سامانه الكترونيكي بازار كه توسط بخش خصوصي تهيه شده و در چند شهر ازجمله تهران و مشهد مقرر شد  -5
  .اجرا شده است جهت بررسي موانع و مشكالت در اختيار كالن شهرها قرار گيرد... و
بخش خصوصي توسط سازمان ميادين ميوه و تره بار تهران دمات در موضوع سورت و بسته بندي با رويكرد شرح خ -6

  .تهيه  و تدوين و به دبيرخانه ارسال گردد

فرآیند اجرایی سامانه بازارمحصوالت وفرآورده های كشاورزی

مصوبات كمیته تجارت الکترونیك و سرمایه گذاری
مسائل  پيرامون  گفتگو  و  بحث  و  نشست تخصصي  روز  دو  از  پس 
مطرح شده و تبادل اطالعات بين اعضاي كميته مواردي به تصويب 
كارگروه  دبير  توسط  كه  مصوبات  اين  مهمترين  كه  رسيد  اعضاء 
تخصصي ميادين ميوه و ساماندهي كالنشهرها قرائت شد به شرح 

ذيل مي باشد:
دو  در  الکترونيك  تجارت  فرآيند  خدمات  شرح  تدوين  و  تهيه   -1
توسط  شهري  مشاغل  ساماندهي  و  بار  تره  و  ميوه  ميادين  بخش 
شهرداري تهران)سازمان ميادين و شركت ساماندهي( به طوري كه 
در كالن شهرهاي همجوار مستقل و مستقيم قابل بهره برداري باشد.
2-تهيه و تدوين فرآيند خريد تلفني)غيرحضوري( در سطح بازارهاي 

شهرداري و دستورالعمل هاي اجراي كار
3- هر كدام از كالن شهرها يك بازارچه را به صورت نمونه ايجاد و 

راه اند.ازي نمايند كه فقط محصوالت بسته بندي ارائه نمايند
4- مقرر شد تهيه و تدوين راهنماي مشاركت ملي ساماندهي مشاغل 
هاي  روش  و  مقررات  و  قوانين  گذاري  سرمايه  جمله  از  ميادين  و 
به  اسفندماه   20 تا  و  تهيه  تهران  ساماندهي  شركت  توسط  اجرايي 

دبيرخانه تخصصي ارسال گردد.
5- مقرر شد طرح سامانه الکترونيکي بازار كه توسط بخش خصوصي 
تهيه شده و در چند شهر ازجمله تهران و مشهد و... اجرا شده است 

جهت بررسي موانع و مشکالت در اختيار كالنشهرها قرار گيرد.
6- شرح خدمات در موضوع رده بندی و بسته بندي با رويکرد بخش 
به  و  تهيه  تهران  بار  تره  و  ميوه  ميادين  سازمان  توسط  خصوصي 

دبيرخانه ارسال گردد.
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 گزارش همایش ملی بازمهندسی و ارتقای تکنولوژی 
بازار کشاورزی

بازار كشاورزی صبح روز  همايش ملی بازمهندسی و ارتقای تکنولوژی 
مهندس  تهران،  شهردار  قاليباف  دكتر  حضور  با   91/12/17 پنجشنبه 
رمضان نژاد رئيس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی استان 
تهران، دكتر كيخواه نايب رئيس نظام مهندسی كشاورزی، دكتر رهنمايی 
رئيس سازمان نظام صنفی كشاورزی كشور، دكترطالبی مدير عامل بانك 
تهران،  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  عبدالهی  مهندس  كشاورزی، 
مهندس صفايی مدير عامل سازمان ميادين و جمعی از ميهمانان ويژه از 
سازمان مركزی تعاونی روستايی و اتحاديه های تعاونی كشور و مديران و 

مسئولين در سالن همايش برج ميالد برگزار شد.

سخنرانان همایش باز مهندسی و ارتقاء تکنولوژی بازار كشاورزی
بر مبنای همين گزارش در اين همايش شهردار تهران، مديرعامل سازمان 
ميادين ميوه و تره بار، دكتر طالبی رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك 
محصوالت  بازار  و  بازرگانی  بخش  مسئوالن  از  چند  تنی  و  كشاورزی 

كشاورزی و تجارت سخنرانی كردند.
اهدای لوح نرم افزار پیشرفته سامانه بازار محصوالت كشاورزی

بر اساس همين گزارش دكترطالبی اهدای لوح نرم افزار پيشرفته سامانه 
و  طراحی  كشاورزی  بانك  توسط  كه  را  كشاورزی  محصوالت  بازار 
راه اندازی شده است را به جامعه كشاورزان و كاركنان بانك تبريك گفت و 
اظهار داشت: نزديك به 2 سال است كه از اجرای موفق طرح سامانه بازار 
محصوالت كشاورزی می گذرد و ارزيابی ها نشان می دهد كه عملکرد 
خوب و رضايت بخشی داشته است. مديرعامل بانك كشاورزی همچنين 
در اين همايش بخش هايی از سخنان خود را به موضوعات باز مهندسی 
فرآيندها، مسئوليت های اجتماعی، سفارش سازی خدمت، سامانه ميادين 
و سامانه مهرگستر اختصاص داد.گفتنی است در اين همايش لوح سامانه 
بازار محصوالت كشاورزی توسط شهردار تهران و در حضور مدير عامل 
بانك كشاورزی و جمعی از مسئوالن بطور نمادين به يکی از كشاورزان 
جانباز به نمايندگی از كشاورزان ايران تقديم شد و مورد استقبال حاضران 

قرار گرفت. 
مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار گفت بخشی از مشکالت بازار 
كشاورزی طوالنی بودن زنجيره توليد تا توزيع است كه اين فاصله باعث 
كاهش  نگهداری،  نقل،  و  حمل  كاذب  هزينه های  و  ضايعات  افزايش 

پتانسيل و امثال اينها می شود كه هم توليد را نابه صرفه می كند و هم 
بر مصرف كننده هزينه اضافی تحميل می شود و اين چرخه نواقص را 

تشديد می كند 
صفايی افزود: ما در بازار محصوالت كشاورزی مسئله ريسك مبادالت را در 
بسياری از زمينه ها از تهيه كننده های اصلی تا توليد كنندگان محصوالت 
داريم. وجوه متعلق به خريد و فروش و تصميم دريافت وجوه مربوط به 
معامالت بسيار جدی است و به شکل مناقشاتی بين تهيه كننده و خريدار 
وجود دارد كه همواره توليدكشاورزی را با مشکل مواجه می كند. وی با 
اشاره به اينکه در بازار محصوالت كشاورزی كمتر توانستيم از ظرفيتهای 
فناوری و نوين تجارت استفاده كنيم خاطر نشان كرد: بايد ابراز تأسف كرد 
كه تجارت و مبادالت محصوالت كشاورزی هنوز در شبکه های سنتی 
اتقاق می افتد. حجم مبادالت محصوالت كشاورزی كشور بين 100 تا 
110 ميليون تن است كه بين 4/5 ميليون كشاورز و چند ده ميليون مصرف 

كننده در شرايط سنتی مبادله می شود.
مدير عامل سازمان ميادين گفت: در سازمان ميادين ميوه و تره بار به 
دنبال مدلی بوديم كه بتوانيم وارد بازار كشاورزی شويم. در يك كار تيمی 
و به شکل مهندسی بطور همزمان به بررسی عناصر تجارت محصوالت 
در  را  آثارش  و  بنکداری  شيوه  ؛  پرداختيم  موجود  شرايط  در  كشاورزی 
بنکداری و شركتهای پخش و بورس كاالی كشاورزی مورد مطالعه قرار 
داديم و با تطبيق اين شرايط به يك سختار نزديك بورس رسيديم بعد 
موضوع را با بانك كشاورزی مطرح و نظر هيئت مديره بانك كشاورزی را 
اخذ و اين كار بصورت مشترك تحت عنوان سامانه بازاركشاورزی تعريف 
شد. اين سامانه تحت وب است و زير سيستم هايی دارد شامل زير سيستم 
اجرا  و  طراحی  كشاورزی  بانك  توسط  كه  الکترونيك  بانکداری  های 
می شود، زير سيستم اطالعات سازی و زير سيستم اعتبار بخشی. سازمان 
ميادين اين سامانه را 2 سال بطور آزمايشی در حوزه مواد پروتئينی تست و 
فعال كرد. دراين سامانه تجار، بنکداران، حجره داران و تهيه كنندگانی كه 

دارای كارتهای استاندارد هستند فعاليت می كنند.
وی ادامه داد: درسامانه بازار كشاورزی كارگزار خريد، كارگزار فروش و 
هيئت پذيرش وجود داردكه كارگزار فروش يا كارگزار خريد پس از اينکه 
با شرايط سامانه تطبيق پيدا كرد و ارتقاء گرفت به بانك كشاورزی معرفی 

می شود و هيئت پذيرش نظارت بر جريان امور را انجام می دهد.
صفايی با اشاره به اينکه در سامانه محصوالت كشاورزی فضای شفاف 
سازی و بازار رقابتی وجود دارد، عنوان كرد: در سامانه برای توليد كنندگان و 
تأمين كنندگانی كه محصول خود را روی تابلو قرار می دهند فضای شفاف 
سازی و بازار رقابتی وجود دارد و اين امر به نشاندار كردن محصوالت 
كشاورزی كه يکی از نيازهای اصلی و استانداردسازی در توليد، بسته بندی 
و فرآوری و همچنين كاهش ريسك تجارت توليد محصوالت كشاورزی 

است كمك می كند.
مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار درمورد تجربه هاي خوبي كه 
در يکسال گذشته با تشکل های كشاورزی داشته خاطر نشان كرد: يکی 
از اين تجارب ايجاد شبکه عرضه محصوالت سالم بود كه در آن 4 تا 5 
نهاد از جمله سازمان نظام مهندسی و كشاورزی و منابع طبيعی كشور، 
سازمان حفظ نباتات و دفع آفات كشور، سازمان مركزی تعاونی روستايی، 
اتحاديه های روستايی كشور و سازمان ميادين ميوه و تره بار با تدوين 
بين بخشی و  نامه و فرآيندهای كاری در يك هماهنگی  آيين  چندين 
جمعی توانستند بخش محدودی از محصوالت گواهی شده اعم از آی وی 

ام و استاندارد ملی وارگانيك را در يك شبکه ايجاد نمايند. گزارش ها و تصاویر: هاشم نوروزی
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برابر  در  ساختمان ها  ایمن سازی  جدید  روش های 
زلزله 

سرپرست مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی از توليد نوعی پليمر 
داد و گفت:  تاريخی و مسکونی خبر  مقاوم سازی  ساختمان های  برای 
با استفاده از اين پوشش، ساختمان ها در برابر شديدترين لرزه ها دچار 

شکستگی هايی شدند ولی فرونريختند.
 مهندس ضيايی فر مديركل گروه ديناميك سازه پژوهشگاه زلزله درباره 
امکان استفاده از پليمرها برای مقاوم سازی  سازه گفت: اين خبر در رابطه 
با اقدامات يکی از پژوهشگاه های داخل كشور بود كه وابسته به وزارت 

راه، مسکن و شهرسازی است.
براين اساس اين مسئله مطرح شده بود كه می توان از پليمرها در راستای 
مقاوم سازی  استفاده كرد. پليمرها مانند الياف از عناصر جديدی هستند 
كه در زمينه مقاوم سازی  سازه ها مورد استفاده قرار می گيرند و تا حدودی 
نيز در مقاوم سازی  بنا تأثير دارند اما درباره اين مورد خاص به نظر می رسد 
منظور اين باشد كه اگر ساختمان در معرض لرزش زمين لرزه قرار گرفت، 
ترك ديوارها و ايجاد شکستگی در آنها باعث فروريزش نشود و از اين 

جهت مقداری ضريب ايمنی در ساختمان افزايش پيدا كند.
مدير گروه ديناميك سازه پژوهشگاه بين المللی زلزله با ذكر تکنيك های 
ديگری كه در زمينه مقاوم سازی  ساختمان مورد استفاده قرار می گيرند، 
استفاده كنيم.  نيز می توانيم  ديگر  تکنيك های  از  رابطه  اين  در  گفت: 
تکنيك های متداول تر و قديمی تر مانند تکنيك تور سيمی كه روی آن 

اليه ای از فوالدهای نازك قرار می دهند و روی آن بتن می پاشند.
اين اقدام نيز تقريبا باعث خواهد شد كه خسارت های ناشی از ريزش 
ساختمان به شدت كاهش يابد. البته استفاده از الياف و پليمر در سطوح 
مختلف می تواند باعث مقاوم سازی  ساختمان در برابر زلزله نيز شود اما 
آنچه در اصل مدنظر ماست اين است كه ساختمان پس از وقوع زلزله فرو 
ريزش كامل نداشته باشد. در واقع آنچه مهم است ارتقای ايمنی به منظور 

حفظ جان افراد پس از وقوع حادثه است.
او با اشاره به اينکه از الياف پليمر بيشتر جهت جلوگيری از ريزش ديوارها 
برابر لرزش های  برای حفظ ساختمان در  استفاده كرد، گفت:  می توان 
شديد معموال عناصر اصلی و اساسی ساختمان مانند ستون ها و تيرهای 
به كار رفته بايد تقويت شوند، اين مقاوم سازی  بايد به گونه ای انجام گيرد 
كه باعث فرو ريختن كل سازه نشود. البته اگر تنها ديوارها خراب شود و 
كل ساختمان فرو نريزد به نظر می توان تا حدودی خسارات ناشی از وقوع 

يك زلزله را كنترل كرد.
امکان دارد فرو ريختن ديوارها باعث جرح شود اما كمتر باعث تلفات 
جانی خواهد شد. در اين رابطه دانش های متفاوت مقاوم سازی  ساختمان 
وجود دارد. برای تقويت ساختمان در كشور ما معموال از عناصر سازه ای 
مانند فوالد و بتن و عناصری كه جنس و نوع آن سخت است استفاده 
می شود. در اين زمينه از پليمر نمی توان استفاده كرد اما می توان از آن 
كمك گرفت، به عنوان مثال بعضی از ستون ها هستند كه از نظر مقاومتی 
شايد با ايده آل ما چندان فاصله نداشته باشند اما تا حدودی درجه مقاومت 
آنها پايين است، ما می توانيم برای باال بردن درجه مقاومت آنها از الياف 
يا  بپيچيم  ستون  ها  نوع  اين  دور  را  الياف  به اصطالح  و  كنيم  استفاده 

دورپيچ كنيم.
درست  غالفی  كار  اين  انجام  برای  می گويند.  جکتينگ  كار  اين  به 
می كنند و آن را دور ستون قرار می دهند، اين كار باعث می شود مقاومت 
ستون تا مقداری افزايش پيدا كند و به حد مطلوب برسد. در اين عمليات 
می توانيم از الياف يا اليافی كه پليمر، كربن يا شيشه هستند استفاده كنيم 
و مقاومت ساختمان را افزايش دهيم كه البته اين افزايش خيلی اساسی 
نخواهد بود. اگر افزايش مقاومت خيلی باال مدنظر باشد بايد از عناصر 
كالسيك مانند فوالد و بتن استفاده كنيم كه از نظر قيمتی به صرفه تر و 

دارای درجه مقاومت باالتری نسبت به عناصر ديگر هستند.
مهندس ضيايی فر درباره روش های جديد مقاوم سازی  نيز گفت: در كشور 
استفاده می شود؛  مقاوم سازی  سازه  برای  از روش های جديدتری  حتی 
كمك فنر ميراگر يکی از اين روش هاست. اين ابزاری كامال جديد است 
و با به كار گيری اين سيستم اتالف انرژی در ارتباط با زلزله را افزايش 
می دهيم، پس از وقوع زلزله موجی از انرژی وارد سيستم می شود و ما 
با استفاده از ميراگرهايی كه مختص اين كار طراحی می شوند می توانيم 
اين انرژی را تلف كنيم و از سازه در برابر فشار وارده ناشی از نيروهای 

زياد و جابه جايی محافظت كنيم.
از انرژی ورودی به  اين سيستم ها با جذب و استهالك درصد بااليی 
سازه، شرايط ايمن و پايداری را نسبت به ساختمان های مشابه فراهم 
می كنند. از تکنيك های ديگری هم برای مقاوم سازی  استفاده می شود 
به عنوان مثال در ساختمان قطعاتی انعطاف پذير قرار می دهند تا بنا دارای 
استفاده  با  می گويند  به اصطالح  شود.   )Flexible(انعطاف پذير حالت 
از اين قطعات فلزی ساختمان نرم می شود و زمانی كه ساختمان نرم 
شود اثرات زلزله بر اين ساختمان به شدت افت پيدا می كند. اين شيوه از 

روش های مدرن طراحی لرزه ای است.
آرش نهاوندی
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رونق محرومیت در پنجشنبه بازار میناب

يك هفته انتظار می كشند تا هفته به پايان برسد و از فروش قسمتی 
تأمين  را  خانواده شان  و مخارج يك هفته ای  توليدات خود، خرج  از 

كنند. 
هرمزگان  استان  ميناب  شهر  بازار  پنجشنبه  كسبه  حکايت  اين   
در هفته  بازار يك روز  قديمی ترين  عنوان  به  بازار كه  اين  در  است. 
كشور معروف است و تاريخچه آن به پنج قرن پيش برمی گردد، از 
صنايع دستی گرفته تا مواد غذايی، ماهی، پوشاك، لوازم خانگی و... 
به فروش می رسد. اما خاكی بودن محوطه، غرفه های بدون سايبان، 
وضعيت نامناسب قرارگيری غرفه ها، نبود مسجد و پاركينگ خودرو 
و  داخلی  كاالهای  كنار  در  خارجی  كاالهای  حضور  بازار،  كنار  در 
را  فراوانی  مشکالت  بازار  اين  به  ميناب  شهر  مسئوالن  بی توجهی 
آورده  به وجود  بازار قديمی  اين  برای فروشندگان و مراجعه كنندگان 

است.

اجناس خاكی
يکی از غرفه داران اين بازار به خبرنگار ما می گويد: به دليل خاكی 
و روی  بلند می شود  باد خاك  با يك وزش  بازار،  اين  بودن محوطه 
وسايلی كه برای فروش آورده ايم، می نشيند. وی كه فروشنده پوشاك 
است، می افزايد: برخی خريداران فکر می كنند پوشاك من به خاطر 
خاكی بودن دست دوم است. اين شهروند مينابی خاطر نشان می كند: 
مراجعه كنندگان با مراجعه به اين بازار لباس ها و كفش هايشان خاكی 
می شود و به همين  خاطر فقط خود اهالی بومی به اين مركز مراجعه 
برای  مناسبی  محل  شود،  ساماندهی  بازار  اين  چنانچه  و  می كنند 

حضور مسافران هم هست.

حضور كاالهای خارجی
يکی از شهروندان مينابی كه بيشتر مايحتاج زندگی خانواده خود را 
از اين بازار تهيه می كند، می گويد: اين بازار يکی از بازارهای قديمی 
استان هرمزگان است و اغلب محصوالت صنايع دستی استان را در 
آن می توان پيدا كرد اما متأسفانه با حضور كاالهای خارجی آن طور 
صنايع دستی  غرفه های  و  نمی رود  فروش  به  صنايع دستی  بايد  كه 
نسبت به ديگر غرفه ها خلوت تر است. سعيد رحيمی می افزايد: حضور 
كه محصوالت  فراوان شده است  قدری  به  خارجی  اين محصوالت 
كشاورزی خارجی هم در اين بازار به فروش می  رسد. وی در پاسخ 
اينکه چه محصوالت كشاورزی  به سؤال خبرنگار همشهری درباره 
خارجی برای فروش به اين بازار عرضه می شود؟ می گويد: پرتقال در 
استان  از محصوالت كشاورزی  البته يکی  انبه كه  فصل زمستان و 
جای  كه  می شود  بازار  اين  وارد  پاكستان  كشور  از  است  هرمزگان 

سؤال دارد.

سایبان های پارچه ای
تعداد زيادی از فروشندگان اين بازار را زنان تشکيل می دهند و بيشتر 
زن  فروشندگان  از  يکی  هستند.  غذايی  مواد  فروش  مشغول  آنها 
می گويد: با نزديك شدن به فصل گرما و با توجه به اينکه شهر ميناب 

هم از شهرهای گرمسير كشور است، متأسفانه غرفه هايی كه در اين 
بازار برپا هستند فاقد سايبان بوده و گرما امان فروشندگان را بريده 
است، به همين دليل تعدادی از غرفه داران خودشان با پارچه و حصير 
برای غرفه خود سايه بان درست كرده اند تا دست كم محصوالت شان 

مثل سبزيجات در گرما خراب نشود.

نبود نمازخانه و پاركینگ
يکی ديگر از كسبه اين بازار می گويد: تعداد بسياری از هموطنان به 
اين بازار مراجعه می كنند اما تعداد سرويس های بهداشتی آن بسيار 
نشده است.  طراحی  آن  نمازخانه  برای  مناسبی  مکان  و  است  كم 
از هزار نفر برای فروش محصوالت  جاسم فرهمند می افزايد: بيش 
خود به اين بازار مراجعه می كنند و چند هزار نفری نيز از اين بازار 
ديدن می كنند، كه متأسفانه نبود پاركينگ خودرو مشکالتی را برای 

فروشندگان و مراجعه كنندگان فراهم كرده است.

ضرورت حضور بخش خصوصی 
فرماندار شهرستان ميناب با بيان اينکه بازارهای قديمی و سنتی از 
جايگاه ويژه ای در اقتصاد و زندگی مردم چه در دوران گذشته و چه 
در حال برخوردار هستند، می گويد: پنجشنبه بازار ميناب يکی از مراكز 
تجاری فعال از گذشته تاكنون در استان هرمزگان محسوب می شود و 

از جايگاه خاصی در اين منطقه برخوردار است.
مسعود قانعی فرد می افزايد: مکان پنجشنبه بازار ميناب، مناسب است 
چرا كه در حاشيه شهر قرار دارد اما بايد توجه بيشتری به آن شود. 
وی يادآور می شود: اين بازار از سوی شهرداری به بخش خصوصی 
واگذار شده و به تازگی نيز زمان قرارداد آن به اتمام رسيده است و در 
حال حاضر شهرداری در تالش است با يك سرمايه دار جديد قرارداد 
درباره  خبرنگار همشهری  سؤال  به  پاسخ  در  ميناب  فرماندار  ببندد. 
اينکه چه اقدامی بابت مشکالت اين بازار انجام شده است؟ می گويد: 
مطمئن باشيد مشکالت اين بازار با همکاری بخش خصوصی برطرف 
به  نزديك  بازار  پنجشنبه  روز  در  نشان می كند:  می شود. وی خاطر 
هزار نفر فروشنده در اين بازار مشغول به كارند، البته دست فروشان 
ديگر نيز در اطراف محوطه بازار بساط خود را برپا می كنند و بيش 
از چهار تا پنج هزار نفر نيز از سرتاسر استان هرمزگان و استان های 
همجوار به اين بازار مراجعه می كنند كه جا دارد در اين زمين توجه 

بيشتری شود.
محمد خادمی
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گزارشی از مشکل گازرسانی و فرسودگی شبکه برق در بازار زنجان 

بازار قدیمی زنجان از سرما می لرزد 
ساماندهی شبکه های فرسوده برق و نبود گاز در بازار زنجان حکايتی 
طوالنی دارد كه اهالی اين مجموعه تاريخی درگير مشکالت ناشی 
از آن هستند. در اين راه ادارات خدمات رسان برای اجرای طرح هايی 
عمل  در  اما  می كنند،  آمادگی  اعالم  مشکالت  اين  رفع  جهت  در 
مانع اجرای اين طرح ها اداره كل ميراث فرهنگی اين استان است. 
از سوی  راهکارها  تمامی  بازار،  امنای  هيأت  رئيس  گفته های  طبق 
كارشناسان مطرح شده است كه متأسفانه مسئوالن ميراث فرهنگی 
قدمی در اين رابطه برنداشته اند. با اين وضعيت آيا ضوابط و قوانينی 
و  گازرسانی  طرح های  اجرای  برای  فرهنگی  ميراث  كه  دارد  وجود 
اصالح شبکه برق طوالنی ترين بازار كشور كه فرسوده و به هم خورده 

است، قدم  بردارد؟ 
و  است  كشور  مسقف  بازارهای  طوالنی ترين  از  يکی  زنجان  بازار 
را  شهر  اين  بازار  می گيرند،  پيش  در  را  زنجان  راه  كه  گردشگرانی 
سياحتی خود  برنامه های  در  ديدنی  تاريخی  مجموعه  به عنوان يك 
قرار می دهند. اما اين بازار اسير بی توجهی ها و وعده هايی شده است 
انتظار دارند مسئوالن در روزهای  بازار را می رنجاند. آنها  كه اهالی 
بينديشند.  تدبيری  بازاريان  گرمايشی  سيستم  درباره  سال  سرد 
اينکه  بيان  با  زنجان  بازار  امنای  هيأت  رئيس  علويون  سيدمحمد 
بازاريان پيگير موضوع اصالح شبکه های برق و  چندين سال است 
طرح گازرسانی بوده اند، می گويد: در اين راه شركت های توزيع برق و 
گاز استان و حتی كارشناسان سازمان نظام مهندسی استان ايده ها و 
راهکارهای خود را برای اجرای اين طرح ها با درنظر گرفتن عدم تغيير 
در سيمای بازار ارائه داده اند اما ميراث فرهنگی استان در مرحله عمل 

پا پس كشيده است.
با شركت های گاز و سازمان  اخير  نامه نگاری های چند سال  از  وی 
نظام مهندسی برای اجرای نقشه گازرسانی بازار خبر داده و می افزايد: 
به هم نخورد نصب علمك در  بازار  اينکه منظره  برای  شركت گاز 
از  مصرفی  مشترك  لوله های  تا  گرفت  درنظر  را  راسته ها  80متری 
داخل مغازه ها عبور كند و حتی در داخل بازار به چشم نيايد، اما اين 

طرح نيز از سوی ميراث فرهنگی پذيرفته نشد. 
ارتقای  بر  تأكيد  با  صحبت هايش  در  علويون 
فصول  در  می كند:  اظهار  بازار  ايمنی  ضريب 
و  كرسی  نفتی،  چراغ  با  بازاريان  سال  سرد 
برقی روزگار می گذرانند  سيستم های گرمايشی 
كه خطرات آن در چند مورد موجب آتش سوزی 
در مغازه بازاريان شده است. رئيس هيأت امنای 
و  كارشناسی  اقدام  نوبت  سه  از  زنجان  بازار 
شامل  بازار  مسقف  محدوده  كل  از  نقشه كشی 
بازار قيصريه، بازار حجت االسالم و بازار باال تا 
انتهای سعدی جنوبی و بازار پايين خبر داده و 
اين در حالی است كه بخشی  تصريح می كند: 
نقطه  اين  جگركی های  و  ميوه فروشان  بازار  از 
از بازار از نعمت گاز برخوردارند و انتظار داريم، 
حافظ  به عنوان  فرهنگی  ميراث  مسئوالن 
مربوط  قوانين  و  تاريخی ضوابط  مجموعه های 

برای كل بازار را عملی سازند.

فرسودگی شبکه موجب افت ولتاژ می شود
آن  اصالح  و  بازار  فرسوده  شبکه های  ساماندهی  طرح  با  رابطه  در 
مدير روابط عمومی شركت توزيع برق استان به خبرنگار ما می گويد: 
شركت  و  می شود  شبکه  در  ولتاژ  افت  موجب  شبکه  فرسودگی 

نمی خواهد افت ولتاژی كه موجب پرت است، در شبکه باقی بماند.
محسن رضايی اجرای اين طرح را نيازمند همکاری اداره كل ميراث 
رابطه  اين  در  بازار  اهالی  و تصريح می كند:  دانسته  استان  فرهنگی 
همکاری دارند و اجرای اين طرح را ضروری می دانند اما همکاری و 
تعامل ساير دستگاه ها به ويژه ميراث فرهنگی حائز اهميت است. اين 
اجرا  را  بازار  برق  نيز كار ساماندهی شبکه های  شركت در سال 83 
كرد. در آن زمان با صرف 12ميليون تومان هزينه چراغ های لوستر به 
شکل فانوس  برای جلوه دادن به سيمای بازار خريده و نصب شد اما 

با گذر زمان اين روزها از اين چراغ ها خبری نيست.

نباید هویت بازار به هم بخورد
اداره  فنی  دفتر  مدير  زبان  از  را  بازار  به  برق رسانی  موضوع  وقتی 
كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان جويا می شويم، 
وسط  از  را  برق  سيم های  ساماندهی  برق  توزيع  شركت  می گويد: 
راسته ها با پنج رشته سيم مسی كلفت با سازه های نگهبان در برنامه 

دارد كه همين امر موجب به هم خوردن نما و سيمای بازار می شود.
امير ارجمند تصريح می كند: زير نورگيرها سيم های ناهمگون و فشار 
قوی كه سيمای بصری بازار را به هم می زنند نبايد نصب شود. وی با 
تأكيد بر اينکه اجرای چنين طرح هايی ذهنيت منفی از يك مجموعه 
تاريخی در ذهن بازديد كنندگان به جا می گذارد، اعالم می كند: از هر 
طرحی كه سيمای بصری بازار را به هم نزند و هويت اين مجموعه 
اين  جای  حال  اين  با  می كنيم.  استقبال  نبرد  زيرسؤال  را  تاريخی 
رفاهی در  اجرای طرح های  برای  آيا ضوابطی  باقی است كه  سؤال 
اماكن تاريخی وجود ندارد  يا اين ضوابط برای بازار زنجان پيش بينی 

نشده است؟
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شیراز
در  كشور  تاريخی  و  سنتی  مشهور،  بزرگ،  بازارهای  از  يکی   
شهر شيراز است كه بازار وكيل نام دارد و در فهرست آثار ميراث 
فرهنگی قرار گرفته است.اين بازار از گذشته دور تا به امروز محل 
خريد و فروش مايحتاج شيرازی ها بوده است. بازار وكيل به دستور 
كريم خان زند حدود 200سال پيش ساخته شد و درست در مركز 
استان  بازار های  ساير  از  بيش  آن  و عرض  دارد  قرار  شهر شيراز 
فارس است. معماری آن نيز برگرفته از بازار قيصريه الر و بازارچه 
بلند اصفهان است. همچنين بازار وكيل شامل 2رشته شمالی جنوبی 
و شرقی غربی است كه يکديگر را قطع می كنند.در شمال شرقی 
بازار وكيل چند كاروانسرای قديمی به نام های روغنی، گمرك و 
احمدی ساخته شده كه در ورودی آنها درون بازار است. هريك از 
اين كاروانسراها چندين حجره دارد. با گردش در اين بازار می توانيد 
ايران  صنايع دستی  از  كه  ببينيد  را  گردشگرخارجی  زيادی  تعداد 
سوغات به كشور خود می برند. مصالح ساختمانی اين بازارها گچ 
و آجر و آهك بوده كه روی پايه هايی از تخته سنگ های تراشيده 

قرار گرفته است.

خوی
بازار كنونی خوی در بخش شرقی شهر خوی قرار دارد و بازمانده 
صفويه  دوره  فعلی  بازار  احداث  تاريخ  است.  گسترده  بازاری 
عباس ميرزای  دستور  به  آن  قسمت های  بيشتر  و  است  بعد  به 
قاجاريه  دوره  اوايل  در  دنبلی،  احمدخان  امير  توسط  و  قاجار 
و...  كرمان  اصفهان،  بازارهای  مانند  خوی  بازار  ساخته شده است. 

چهارسوق های چهارسوی ایران 

تزئينات گچبری و كاشيکاری آجری، كتيبه و... ندارد اما در بعضی 
كاشی كاری  تزئينات  آن  چهارسوهای  در  مخصوصا  قسمت ها  از 

به چشم می خورد.
تبریز

بازار  كشور  سرپوشيده  بازارهای  مهم ترين  و  بزرگ ترين  از  يکی 
به عنوان  گذشته  سال  مردادماه  در  تبريز  بازار  است.  تبريز  شهر 
ثبت  به  يونسکو  جهانی  ميراث  فهرست  در  جهان  بازار  نخستين 
از  بسياری  اما  نيست  بازار مشخص  اين  بنای  تاريخ  رسيده است. 
اين  از  قاجاريه  دوره  تا  هجری  چهارم  سده  از  كه  جهانگردانی 
بازار بازديد كرده اند، درباره آن اطالعاتی ارائه داده اند؛ بسياری از 
گردشگران و جهانگردان شامل ابن بطوطه، ماركوپولو و... از رونق 
و شکوه بازار تبريز تمجيد كرده اند. اين بازار درست در مركز شهر 
تبريز قرار دارد و از سمت غرب به مسجد جامع محدود شده است.

نیشابور
از جمله  بازارهای قديمی و مهم و  از  نيشابور يکی  تاريخی  بازار 
مکان های ديدنی در خيابان امام خمينی شهر نيشابور است. عمليات 
مرمت و بازسازی اين بازار كه طول آن حدود يك كيلومتر است 
در سال1377 از سوی سازمان ميراث فرهنگی و كسبه بازار انجام 
شد.به اين بازار، بازار سرپوشيده، بازار سرپوش و سوق القديم نيز 

  محمد خادمی
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می گويند. اين بازار تنها بخش به جامانده از بازار بزرگی در نيشابور 
»دروازه  در  و  آغازشده  مشهد«  »دروازه  از  كه  است  بوده  قديم 
عراق« به پايان می رسيده است.پيشينه اين بازار به دوره صفويان 
حدود 1600 ميالدی بازمی گردد. بازار زرگرها و حالج ها نيز متصل 
به اين بازار تاريخی است.از بناهای به جامانده اين بازار می توان از 
سرا، كاروانسرا، تيمچه و گرمابه نام برد.كاروانسرای مستوفی يکی 
دارد.حجره های  قرار  بازار  اين  راسته  در  كه  است  تيمچه هايی  از 
اين بازار به شکل سنتی و بومی از قبيل فرش فروشی، رويگری، 

مسگری، رنگرزی، آهنگری، پارچه فروشی و... مشاهده می شود.
زنجان

طولی ترين بازار كشور بازار زنجان است كه ساخت آن از دوران 
آغامحمدخان قاجار آغاز شد و در سال 1213 در زمان فتحعلی شاه 
قاجار به پايان رسيد. اين بازار به شکل يك خط مستقيم به عنوان 
بازار باال و پايين به دو قسمت شرقی و غربی تقسيم شده است. 
بازار زنجان و تنوع راسته ها، تعدد سراها و  گستردگی جغرافيايی 
به  فرعی كه هركدام  راسته های  در  درون شهری  كاروانسراهای 
يافته و وجود مساجد فراوان  نامی و به فعاليتی خاص اختصاص 
گويای پويايی اين بازار در طول زمان های گذشته و شرايط حاكم 
راسته   8 به  فعاليت  نوع  و  توليد  نظر  از  زنجان  بازار  است.  بوده 
تقسيم می شود؛ از جمله راسته زرگرها، كفاش ها، بزازها، سراج ها 
و... از گذشته های دور نقش مؤثری در خريد و فروش اين شهر 
ثبت  به  نيز  ايران  ملی  آثار  در فهرست  زنجان  بازار  است.  داشته 

رسيده است.
اصفهان

بازارهای  بزرگ ترين  و  قديمی ترين  از  يکی  اصفهان  شهر  بازار 
منطقه خاورميانه به حساب می آيد. سر در اين بازار با كاشيکاری 
به مسجد جامع و  بزرگ اصفهان  بازار  امتداد  و  تزئين شده است 

سپس به بازار عريان منتهی می شود.
مسجد  و  نظام الملك  گنبد  با  مجاورت  مناسبت  به  را  بازار  اين 
جامع، بازار نظاميه يا نظام الملکی نيز گفته اند و تا نيم قرن پيش 
دروازه  بازارهای  به  را  بازار  اين  متعددی  و  طوالنی  رشته های 
طوقچی و بازار غاز و ميدان وصل می كرده است. از انشعابات ديگر 

آن، بازار ريسمان و مدرسه كاسه گران است.

قزوین
بازار قزوين با معماری جالب و قديمی خود باتوجه به محل كسب 
و كار يکی از مکان های ديدنی شهر قزوين نيز به حساب می آيد. 
سابقه اين بازار به يك هزار سال می رسد با گذشت زمان و انتخاب 
قزوين به عنوان پايتخت ايران و پس از آن با احداث طرح های قابل 
توجهی در دوره قاجار مانند سرای سعدالسلطنه در همجواری بازار 
به علت قرار گرفتن شهر قزوين در محور ارتباطی پايتخت به غرب 

و شمال ايران ارزش فوق العاده ای به  اين بازار داده شد.

سنندج
و 250سال  گرفته  قرار  انقالب  خيابان  دو طرف  در  سنندج  بازار 
حکومت  مركز  به عنوان  سنندج  شهر  مركزيت  با  همزمان  پيش 
اردالن ها ساخته شده است.نقشه اين بازار به شکل مستطيل بزرگی 
است كه در اثر خيابان كشی دوران حکومت پهلوی به دو بخش 
تقسيم شده و بخش شمالی آن بازار سنندجی است و بخش جنوبی 

آن بازار آصف نام گرفته است.
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كرمانشاه
بازار كرمانشاه مركز تجاری سنتی شهر كرمانشاه است. اين بازار 
دارای18  بازار  اين  ساخته شده است.  پيش  سال   200 حدود  در 
راسته است و در زمان خود، بزرگ ترين بازار سرپوشيده به حساب 
شهر  اصلی  خيابان های  عبور  اثر  در  كه  كرمانشاه  بازار  می آمده. 
راسته  و  بخش ها  از  شده است،  تقسيم  قسمت   4 به  هم اكنون 
محسوب  نيز  توريستی  جاذبه  كه  شده  تشکيل  زيادی  بازار های 
می شوند. اين بازار دارای چهارسوق ها و ورودی های زيباست كه 
نشانگر ديد زيبای معماران عصرهای گذشته و فرهنگ غنی اين 

منطقه است.

آمل
لحاظ  از  دارد،  قرار  آمل   شهر  مركز  در  كه   آمل   قديمی   بازار 
اقتصادی ، اجتماعی  و تاريخی  اهميت  خود را از دست نداده است. 
سقف  مغازه های  اين  بازار با سفال  شيب دار برای محافظت  از باران  
به منظور  نيز  آن  داخلی   باز  فضاهای   شده است .  پوشيده   آفتاب   و 

تشکيل  بازارهای  هفتگی  ايجادشده است .

اراک

بازار اراك يکی از بناهای نخستين شهر اراك است. بنای اوليه در 
اوايل قرن13 احداث شده.اين بازار دارای 2محور عمود بر هم است 
كه يکی محور شمالی و جنوبی و دو ورودی يکی در شمال و يکی 
در جنوب و محور شرقی وغربی كه دارای 8گذر و ورودی شرقی 
غربی.مساحت كل اين بازار حدود 14هکتار است. در گذشته در 4 
طرف بازار 4 دروازه به نام های دروازه قبله، دروازه راهجرد، دروازه 
شهرجرد، دروازه حاج علی نقی وجود داشته كه در گذر زمان از بين 
پشت بام  نمای  در  و  است  گنبدی  به صورت  بازار  سقف  رفته اند. 
ممتد  به شکل  غربی  و شرقی  جنوبی  در 2محور شمالی  گنبدها 

ديده می شوند.
ارومیه

بازار اروميه در مجموعه بافت قديمی و در گوشه جنوب شرقی اين 
شهر واقع شده است. قديمی ترين بخش های باقيمانده آن، از دوره 
صفويه به بعد است و مصالح تمام بازار راسته بازار و چهارسوق ها 
از آجر انتخاب شده و بيشتر فاقد معماری خاص و تزيينات بوده 
قديمی  بزرگ  وسيع  بازار  بازمانده  بازار  اين  است.  ساده  گچی  و 

خوی است.
مشهد

كمی دورتر از گنبد طاليی امام رضا)ع( در شهر مشهد بازار سنتی 
امام رضا كه شبيه يك بازار معمولی است اما با تاريخچه كهنی 
در  رضا  بازار  می كنند.  خريد  آن  از  نفر  هزاران  روزانه  و  برپاست 
توريست پذيرترين  كه  دارد  قرار  رضا)ع(  امام  خيابان  ضلع شرقی 
بخش تجاری شهر مشهد است. سابقه بازار قديمی مشهد به دوره 
حتی  و  می شد  حرم وصل  داخل  به  بازار  اين  می رسد.  تيموريان 
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مسجد جامع گوهرشاد هم كه در همين دوره ساخته شده بود، برای 
رونق بيشتر به بازار متصل شد و مردم از حرم و مسجد كه خارج 
می شدند مستقيم در بازار  بودند. بازارهای مهم ديگر شهر مشهد 

شامل بازار مركزی و بازار بين المللی مشهد است.

زاهدان

فروش  و  خريد  مکان های  از  يکی  زاهدان  شهر  رسولی  چهارراه 
مردم استان سيستان و بلوچستان است. اين مکان از ديرباز برای 
همگان دراين استان، نامی آشنا بوده است. بسياری از افرادی كه 
زندگی  در  كه  اجناسی  تمامی  می كنند  زندگی  استان  همين  در 
روزمره به آن نياز دارند را از همين بازار خريداری می كنند و برای 
از  خيلی  می آيند.  بازار  همين  سراغ  به  بازهم  نيز  نوروزی  خريد 
افرادی كه در چهارراه رسولی مغازه دارند از قديم در آنجا بوده اند 
يا به طرق گوناگون مثال مغازه از پدر و يا بزرگ  ترهای آنها برای 
كه  زيادی  قدمت  به خاطر  رسولی  چهارراه  بازار  است.  مانده  آنها 

دارند معروف شد ه و رونق گرفته اند.

یزد
بازار يزد يکی از بازار های ديدنی كشور است. اين بازار درست در 
مقابل بنای تاريخی اميرچخماق تا ميدان بعثت قرار دارد. تمامی 
بازار های اين شهر تاريخی در مركز شهر و قسمتی از آنها نيز در 
اين  بازار  ويژگی های  از  يکی  دارند.  قرار  يزد  تاريخی شهر  بافت 
شهر اين است كه تمام كوچه های بازار به يکديگر راه دارد. با وجود 

احداث پاساژها و مراكز تجاری جديد در شهر تاريخی يزد، بازهم 
رونق كسب و كار بازار های قديمی برپاست.

قديمی ترين بخش بازار يزد، بازار حاجی قنبر است كه از قرن نهم 
هجری به يادگار مانده و جزئی از مجموعه فرهنگی تاريخی امير 
ريسمانيان،  تبريزيان،  زرگری،  بازارهای مسگری،  است.  چخماق 
دروازه مهريز، خان افشار و پنجه علی از ديگر بازارهای قديمی يزد 
هستند. در اين بازارها عمدتا طال، فرش و شيرينی عرضه می شود.
در يزد شيرينی های سنتی مانند باقلوا، قطاب، لوز نارگيل، پشمك، 

نان برنجی و حاجی بادام تهيه می شود.

اهواز

يکی از بازار های قديمی شهر اهواز بازار عبدالحميد است. بازارچه ای 
با ده ها دستفروش كه به قول خودشان، در بساطشان همه چيز پيدا 
استان  در  هم  ديگری  قديمی  و  معروف  بازار های  البته  می شود. 
خوزستان وجود دارد، از جمله بازار خرمشهر كه پشت مسجد جامع 

واقع شده و بيشتر خوراكی و ادويه در آن عرضه می شود.

كرمان
بازار كرمان يکی از منحصر به فرد ترين بازار های كشور است، چراكه 
اين شهر  فرمانروايان  از  زمان يکی  بازار كرمان در  از  هر بخش 
ساخته شده و دارای شهرت جهانی است. اولين بخش بازاركرمان، 
بازار ارگ است كه از ميدان ارگ شروع می شود و تا چهار سوق 
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گنجعلی خان ادامه دارد. اين بازار به 2بخش فرعی تر به نام های 
خيابان  از  بازار  می شود.اين  تقسيم  سراجی  بازار  و  نقارخانه  بازار 
سوق  چهار  به  و  شروع  محمود  قلعه  بازار  روبه روی  خمينی  امام 
بازارهای  شامل  كرمان  بازار  می شود.مجموعه  ختم  گنجعلی خان 
بازار  بازار قدمگاه،  ديگری نيز هست كه از آن جمله می توان به 
كفاش ها  بازار  سردار،  بازار  زرگری،  بازار  مسگری،  بازار  عطاری، 

و... اشاره كرد.

رشت

بازار شهر رشت يکی از مکان های ديدنی  استان گيالن به شمار 
بازار رشت وارد  به  می رود. شهروندان رشتی و گردشگران وقتی 
می شوند به دنبال خريد سوغات يا كاالی موردنظر در ميان تنوعی 
از رنگ های زيبای محصوالت كشاورزی، انواع ماهی و... ساعت ها 
قديمی  كاروانسراهای  از  آن  كنار  در  و  می پردازند  جست وجو  به 
رشت و طاقی های بزرگ و كوچك آن ديدن می كنند. بازار رشت 
از ديرباز محل داد و ستد كاال ميان ايرانيان و اروپاييان بوده است. 
اين بازار برعکس بازار های تعدادی از شهر های كشور، باتوجه به 
پر  سال  روزهای  تمامی  در  خارجی،  و  داخلی  گردشگران  حضور 
رونق است و در شب های عيد اين رونق باتوجه به خريد شب عيد 
شهروندان رشتی چند برابر می شود. تنوع رنگ ها و سبك چيدن 
محصوالت برای عرضه به خريداران و همچنين ساختار كالبدی 
كهن بازار، همگی دنيای تضاد را در ذهن گردشگر متجلی می سازد 
و گردشگر را با اين باور آشنا می كند كه نيازش را در اين مکان 

احساس كند.

همدان
بازارهای شهر همدان نيز همانند بازارهای اغلب شهرهای قديمی 

كشور مسقف هستند و از بافت معماری اسالمی برخوردار است. به 
علت موقعيت خاص جغرافيايی شهر همدان و قرار گرفتن در مسير 
راه های ارتباطی شهرهای غربی كشور در بازار همدان هموطنان 
زيادی از اين بازار خريد می كنند. اين بازارها در مركز شهر قرار 
دارند و هر يك مختص يك نوع مال التجاره يا پيشه ورانی است كه 
دارای حرفه مشتركی هستند، از اين رو مردم بر حسب احتياجات 
در  كنند.  مراجعه  كجا  به  نيازمندی ها  تهيه  برای  می دانند  خود 
گذشته باتوجه به خريد و فروش زياد در اين بازار، شهر همدان را 

انبار ايران می ناميدند.

بروجرد
معنی  به  »راسا«  آن  به  محلی  ساكنان  كه  بروجرد  بزرگ  بازار 
راسته بازار می گويند، عمده ترين مركز تجارت سنتی شهر بروجرد 
است كه مورد استفاده شهرنشينان و روستاييان شهرستان بروجرد 
و نيز ديگر مناطق اطراف قرار می گيرد. اين بازار همچنين نقش 
و  مركزی  لرستان،  استان های  در  منطقه ای  تجارت  در  عمده ای 
همدان دارد. تاريخ تاسيس بازار بروجرد مشخص نيست اما ساختار 
ساخته شده است.  و  ريزی  طرح  قاجاريه  دوره  در  بازار  اين  فعلی 
خوزستان  واليت  حکومت  مقر  قاجاری  شاهزاده  السلطنه  حسام 
آن ساخت  در  زيادی  بناهای  و  داد  قرار  بروجرد  در  را  لرستان  و 
كه راسته بازار بروجرد از آن جمله است. اين بازار به مرور بافت 
جديد،  مشاغل  بر  امروزه عالوه  و  داده  دست  از  را  خود  تاريخی 
مغازه ها و پاساژهای متعددی در آن ساخته شده كه عاری از هنر 
معماری هستند.به رغم تغييرات شديد در سبك زندگی مردم، هنوز 
می شود  ديده  بروجرد  بازار  در  سنتی  مشاغل  از  بسياری  ردپای 
نخ و  مانند گيوه و جوراب،  توليد محصوالت سنتی  به  و عده ای 
محصوالت  مشغولند.  سنتی  پارچه های  و  مسی  ريسمان، ظروف 
توليدی اينان بيشتر به مصرف روستاييان و عشاير كوچرو می رسد.
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گزارش تصويری

مدخل بازار مسگرها-اصفهان

پارچه فروشها - اصفهان

بازار خواروبار - سبزه ميدان،تهرانبازار روز پارچه فروشان- سبزه ميدان،تهران

بازار بزرگ تهران

بازار قماش-تهران
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بازار سفال- يزد

بازار بزرگ تهران

بازار خرم آباد

بازار بزرگ تهران

بازار-راسته زرگرها

بازار سنتی اصفهان

بازار مسگرها-اصفهان
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بازار زنجان

بازار قم

هايپر استار-تهران

بازار كرمان
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مركز خريد تيراژه-تهران

تهران مال

بازار شناور- چين

هايپر استار-تهران

Guyana -بازار سبزيجات
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Samut Songkram-Thailand

Grocery StoreVillach Atrio-Itally

Shopping Mall-Malaysian

Walmart Low Prices

Walmart-bucheon, South Korea
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گزارش ويژه

  محمد طوالبی

كشور  فرهنگي  رخداد  بزرگترين  تهران  كتاب  نمايشگاه  برگزاري 
مي باشد كه در طول ده روز دوره برگزاري آن بسياري از مردم از نقاط 
اين  از  بهره اي  به سهم خود  و  آن حاضر مي شوند  در  مختلف كشور 
نمايشگاه مي برند. عليرغم تمام كاستي ها همچون مناسب نبودن محيط 
تقسيم بندي  نمايشگاه،  بودن  عمومي  كتاب،  نمايشگاه  براي  مصلي 
تداركاتي  مشکالت  موجود،  فضاهاي  ساله(  )هر  متفاوت  و  نامناسب 
و پشتيباني، معضالت متعدد تهيه كتب خارجي و... به علل گوناگوني 
هنوز اين نمايشگاه عرصه تجلّي يکي از مثبت ترين باورهاي فرهنگي 
مردم در ارتباط با كتاب و كتابخواني مي باشد. هر ساله ارديبهشت ماه 
خيل عظيمي از فرهيختگان پيگير جريان اجرايي نمايشگاه و بدنبال 
يافتن كتب مورد نياز خود به نمايشگاه قدم مي گذارند. براي ناشران و 
ارزيابي  به  تا  است  مغتنمي  فرصت  نمايشگاه  نيز  نشر  عرصه  فعاالن 
فعاليت خود پرداخته، و در اين امر مشاركت فعال داشته باشند. برگزاري 
بيست و شش دوره نمايشگاه تجاربي گران براي متوليان اين رخداد 
در پي داشته كه در صورت استفاده از اين تجارب بسياري از مشکالت 
و  نيست  اينگونه  عديده  داليل  به  متاسفانه  كه  مي بود  نمي بايستي 

مشکالت فراواني همچنان نمايشگاه را احاطه كرده است.
 21 الي   11 از  تهران  كتاب  بين المللي  نمايشگاه  ششمين  و  بيست 
امام  مصلي  محل  در  گذشته  دهه  همچون   92 سال  ماه  ارديبهشت 

خميني ره برگزار شد.
انتشارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با عنايت به بيش 
از يك دهه حضور فعال در نمايشگاه، از ديماه سال 91 پيگير حضور 
با دائر نمودن دو غرفه در نمايشگاه  فعال در نمايشگاه بود و اين بار 

حاضر شد.

در  و حضور  اخير  كتاب سالهاي  نمايشگاه  در  اهميت سالن شبستان 
بخش ناشران دانشگاهي با توجه به محتوي كتب آموزشي مجموعه، 
تصميم سازي در خصوص تجهيز دو غرفه )عليرغم محدوديت در تمامي 

زمينه ها: منابع مالي، نيروي انساني، پشتيباني و...( را در پي داشت.
ناشران عمومي داشته و بيشتر مراجعان  سالن شبستان اختصاص به 
به نمايشگاه از اين سالن بازديد مي نمايند و با توجه به تجربه حضور 
سال گذشته ثبت نام دريافت غرفه در اين سالن انجام شده بود. از ديگر 
ناشر تخصصي حوزه مديريت شهري  انتشارات سازمان به عنوان  سو 
جايگاهي خاص در ميان ناشران دانشگاهي يافته است. وجه دانشگاهي 
محصوالت مجموعه و عضويت در انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي 
تخصيص غرفه در بخش دانشگاهي نمايشگاه كتاب بيست و ششم را 
به ارمغان آورد. حضور پررنگ انتشارات در قالب برپايي دو غرفه يکي 
در سالن شبستان راهرو 18 غرفه 22 و ديگري در سالن C6 ناشران 
از تالش براي پاسخگويي هرچه بيشتر و  دانشگاهي غرفه 35 نشان 

بهتر به مراجعان داشت.
برآورده ساختن نياز علمي جامعه مخاطب اعم از شهرداران و مديران 
شهري، دهياران، اساتيد و دانشجويان از عمده ترين اهداف شركت در 

نمايشگاه است.
عناوين  كنار  در  امسال  نمايشگاه  در  جديد  كتاب  عنوان  چند  عرضه 
چاپ شده 5 سال گذشته مجموعه اي نسبتًا غني از محصوالت پيش 

روي مشتاقان قرار داده بود.
كتابهاي: مديريت شهري )جلد 11 از مجموعه كتاب سبز شهرداري ها( 
كه با بازنگري و افزوده استاد احمد سعيدنيا )كه پس از مدتي طوالني 
مريم  تأليف  شهري  پسماندهاي  مديريت  شد(،  چاپ  و  آماده سازي 

 دوازدهمین حضور انتشارات در نمایشگاه 
جهانی کتاب
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دكتر  علي عسگري،  دكتر  ترجمه  با  سالم  برنامه ريزي شهر  عباسوند، 
علي اكبر تقوايي و خانم دكتر معروفي )كه پس از سالها باالخره به چاپ 
رسيد(، زبان طراحي مدرسه )اثري تازه با نگاهي نو به معماري فضاهاي 
شهري  نواحي  در  بحران  مديريت  ايرواني،  ثمانه  ترجمه  آموزشي( 
تأليف دكتر مجيد عبدالهي )چاپ پنجم با بازنگري(، كاربرد GIS در 
مديريت بحران ترجمه دكتر عسگري و آقايان اسماعيلي و رخشاني به 
همراه نرم افزار مربوطه، اصلي ترين عناوين چاپ جديد عرضه شده در 
نمايشگاه بود كه به اين مجموعه كتاب طراحي ايستگاههاي همسان 
آتش نشاني كشور و مجموعه اي از كتب آموزشي در حوزه شهرداري ها 
و دهياري ها با عناوين كلي ضوابط و مقررات، خدمات شهري، ايمني 
و... را مي بايستي افزود. قريب 40 عنوان از يکصد عنوان كتاب آموزشي 
آخرين  از  عنوان   7 ارائه  و  انتشارات  كتب  ديگر  كنار  در  شده  چاپ 
ايمني  فرهنگ  و 29،  )مديريت شهري 28  انتشارات  ادواري  نشريات 
20، شهرداريها 108، 109، 110 و 111( داشته هاي امسال نمايشگاه 
را تشکيل مي داد. قابل ذكر است كه كتابهاي سبز )3، 5، 8، 10، 13( 

همچنان مشتاقان خود را دارند.
محدوديت هاي  در  را  خود  اثر  جامعه  اقتصادي  مشکالت  متأسفانه 
و  به شدت ظاهر ساخته  و...(  آن  باالي  قيمت  و  كتب  )تيراژ  ناشران 
مي توان گفت كه كتاب از سبد خريد خانوار تقريبًا حذف شده است و 
اختصاص  يارانه  است.  يافته  جدي  محدوديت هاي  خاص  اقشار  براي 
يافته به دانشجويان و پژوهشگران در قالب كارت خريد تنها ابتياع چند 

جلد كتاب را مي توانست شامل شود.

گوياي  بازديدكنندگان  تعداد  با  شده  فروخته  عناوين  تعداد  مقايسه 
حقيقتي تلخ در اين حوزه است كه عزم جدي و برنامه ريزي منسجمي 
مي طلبد. اهل نظر بخوبي واقفند كه معضالتي از اين دست در آينده اي 
نه چندان دور خسران وضررهاي عظيمي در جنبه هاي غيرمادي بدنبال 

خواهد داشت.
از  پيش  سالهاي  و  گذشته  سال  با  مقايسه  قابل  ارقام  و  فروش  آمار 
آن نيست. حتي مراكز و نهادهاي دولتي و ارگان ها نيز بصورت بسيار 
محدود و خاص از كتابهاي نمايشگاه بهره گرفتند. با گذشت سالهاي 
طوالني از برگزاري نمايشگاه، مشکالت و محدوديت ها در محتوي و 
شکل هر سال بيش از سال ماضي خود را به رخ مي كشد و تهديدي 
بدان  حتما  مي بايستي  كه  كشور  نشر  و  فرهنگ  عرصه  براي  است 

پرداخت.
از طيف هاي  با مخاطبين  ارتباط  نمايشگاه  اهداف حضور در  از ديگر 
مختلف است كه به علت محدوديت هاي پيش گفته اين تعامل از سطح 
قابل قبول و روند صعودي برخوردار نيست با اين همه انتشارات سازمان 
به  توجه  با  و  گرفته  دوچندان  انرژي  خود  مخاطبين  نشاط  و  شور  از 
ايشان،  روزآمدي  و  مخاطبين  ديگر  و  دهياران  شهرداران،  نيازهاي 
سرلوحه  را  كتاب  چاپ  تجديد  و  بازنگري  و  چاپ  جهت  برنامه ريزي 
كار خود قرار داده است. آثاري كه جاي خالي آنها در نمايشگاه بخوبي 
حس شد: شهر در جهان در حال توسعه، كتابهاي سبز )1، 2، 4، 6، 
9، 12(، مهندسي حمل و نقل و ترافيك، الفباي شهر... و با توجه به 

درخواست هاي مکرر مخاطبين لزوم چاپ آنها حتمي بنظر مي رسد.
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سازمان همیاری شهرداری ها باخدمات ویژه به کمک 
شهرداریهای زنجان می آید

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: امسال سازمان 
كمك  به  ویژه  خدمات  ارائه  با  شهرداری ها  همیاری 

شهرداری های استان می آید.                                    
علی اكبر كريمی حاشيه هشتمين نشست تخصصی شهرداران استان 
زنجان اظهار كرد: يکی از محورهای اين همايش ارائه كمك مالي و 
خدماتی به شهرداری های استان از سوی سازمان همياری شهرداری 

هاست.
مالی،حقوقی،بازرگانی،  خدمات  ارائه  برای  بستر  كرد:  تصريح  وی 
رايانه ای و فناوری اطالعات از سوی سازمان همياری شهرداری ها 

به شهرداری های استان فراهم خواهد شد.
معاون عمرانی استانداری زنجان با تبيين ديگر رويکردهای نشست 
انضباط  تقويت  بر  اين نشست ها  ابراز كرد: در  تخصصی شهرداران 

مالی در شهرداری ها و رعايت قوانين و مقررات تاكيد داريم.
شهرداری ها  در  الکترونيك  خدمات  توسعه  به  توجه  دكتركريمی 
برخی  سوی  از  كه  رويکرد  اين  طی  افزود:  و  دانست  ضروری  را 
شهرداری ها به مرحله اجرا در آمده است با توسعه فناوری اطالعات 
درصدد كاهش مراجعه حضوری مردم برای دريافت خدمات و تسهيل 

ارائه خدمات هستيم.
وی بر برون سپاری خدمات تخصصی شهرداری ها تاكيد كرد و ادامه 
داد: يکی از مهم ترين برنامه های پيش رو توجيه شهرداری ها برای 
همکاری با بيمه ايران در زمينه اجرای طرح بيمه منازل مسکونی در 

سطح استان است.
معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: بيمه منازل مسکونی با حداقل 

هزينه بهترين خدمت را به مردم ارائه می دهد.
وی با اشاره به رويکرد شهرداری ها در تدوين بودجه سال آتی گفت: 
باتوجه به ناپايدار و ناچيز بودن عوارض، شهرداری ها بايد از رويکرد 
عوارض محوری فاصله گرفته و از منابع بخش خصوصی به صورت 

مشاركتی بهره مند شوند.
بودن  پايين  از  انتقاد  با  همچنين  زنجان  استانداری  عمرانی  معاون 
جريمه  قانونگذار  گفت:  زنجان  استان  در  ساختمانی  تخلفات  جرايم 
تخلفات را با هدف پيشگيری از تخلف مقرر كرده اين درحاليست كه 

جرايم كنونی پيشگيرانه نيست.
دكتركريمی ادامه داد: در زمان حاضر جريمه تخلف در بهترين مناطق 
شهر برای هر مترمربع تخلف از چند 10هزار تومان تجاوز نمی كند 
در نتيجه متخلفان بيش از هزينه پرداختی برای جريمه، ازتخلف خود 

سود می كنند.
وی تاكيد كرد: اعضای شوراهای اسالمی شهر بايد با افزايش ميزان 
را  و ساز  به جرايم ساخت  مربوط  قانون  پيشگيرانه  جريمه خاصيت 

حفظ و احيا كنند.
شهرداری ها  قانون  در  شد:  يادآور  زنجان  استاندار  عمرانی  معاون 
به  را  ساختمانی  تخلفات  جرايم  تعيين  كه  بينی شده  پيش  ماده ای 
تعيين  قانون  اين  واگذار كرده است و طبق  اعضای شوراهای شهر 
نرخ جرايم ساالنه يك مرتبه قابل تجديد نظر است بنابراين بايد از 

اين فرصت به نحو احسن استفاده كرد

گزارش استان
در  ماندگار  مهر  عمرانی  22طرح  پیشرفت  میانگین 

زنجان به 62/47 درصد می رسد 
زنجان - معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: میانگین 
به  زنجان  در  ماندگار  مهر  عمرانی  طرح   22 پیشرفت 

62/47 درصد می رسد.
اينکه ميانگين پيشرفت 22 طرح عمرانی  بيان  با  اكبر كريمی  علی 
مهر ماندگار در زنجان به 62/47 درصد می رسد افزود: طرح های 
مهر ماندگار در زنجان به 31 پروژه می رسد كه از اين تعداد، 9 طرح 
نيز عمرانی  اقتصادی و 22 مورد  به حوزه سرمايه گذاری و  مربوط 

است. 
وی يادآورشد: برآورد كل اعتبار مورد نياز اجرا و بهره برداری از اين 

22 پروژه عمرانی 15 هزار و 589 ميليارد ريال است. 
تا كنون برای اجرای اين طرح ها هفت  اينکه  بيان  با  دكتر كريمی 
هزارو 627 ميليارد ريال هزينه شده است، تکميل و بهره برداری از 
اين پروژه ها را نيازمند هفت هزار و 863 ميليارد و 700 ميليون ريال 

عنوان كرد. 
معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: از مجموع اين 22 طرح، اعتبار 
مورد نياز 9 پروژه به صورت ملی است كه اختيار تخصيص و توزيع 

آن به استان واگذار شده است. 
وی خاطرنشان كرد: اعتبار مورد نياز 13 پروژه ديگر از محل اعتبارات 

ملی يا تسهيالت بانکی تامين خواهد شد. 
وتوانبخشی  ورزشی   - فرهنگی  جامع  مراكز  ساخت  كريمی  دكتر 
ايثارگران را يکی از اين طرح ها خواند و ميزان پيشرفت اين طرح را 

58 درصد ارزيابی كرد. 
معاون عمرانی استانداری زنجان، اعتبار هزينه شده برای اجرای اين 
طرح را 53 ميليارد ريال عنوان كرد و تکميل و بهره برداری از آن را 

نيازمند تامين 70 ميليارد ريال ديگر برشمرد. 
وی تاسيس بخش سوختگی بيمارستان آيت اهلل موسوی رااز ديگر 
ميزان  و  خواند  استان  اين  عمرانی  بخش  ماندگار  مهر  های  طرح 

پيشرفت فيزيکی آن را 36 درصد عنوان كرد. 
دكتر كريمی كل اعتبار مورد نياز اجرای اين طرح را 76 ميليارد ريال 
برآورد كرد و اعتبار تامين شده را 16 ميليارد ريال و مورد نياز برای 

تکميل اين پروژه را 60 ميليارد ريال خواند. 
دانشکده  پيشرفت  ميزان  زنجان،  استانداری  عمرانی  معاون 
دندانپزشکی زنجان را 95 درصد عنوان كرد و اين دانشکده را آماده 

بهره برداری در دهه فجر سال جاری برشمرد. 
نياز اجرای اين طرح 85  اينکه برآورد كلی اعتبار مورد  بيان  با  وی 
ميليارد ريال است، اعتبار هزينه شده برای آن را تا كنون 60 ميليارد 

و 500 ميليون ريال عنوان كرد. 
دكتر كريمی به پيشرفت 72 درصدی مركز تحقيقات متابوليك زنجان 
اشاره كرد و زمان بهره برداری از اين طرح را پايان سال جاری خواند. 
معاون عمرانی استاندار زنجان، گفت: تا كنون برای احداث اين بخش 
دو ميليارد ريال هزينه شده است و تکميل و تجهيز آن نياز به پنج 

ميليارد ريال اعتبار ديگر دارد. 
وی يادآورشد: دانشکده پرستاری ابهر از ديگر طرح های عمرانی مهر 
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ماندگار است كه تاكنون به پيشرفت 70 درصدی رسيده است. 
دكتر كريمی رفع نقاط حادثه خيز تقاطع نورين و سجاس، احداث باند 
دوم محور سلطانيه - قيدار - كبودرآهنگ، احداث و بهسازی راه های 
روستايی باالی 50 خانوار و تکميل و تجهيز بيمارستان های ابهر و 

ايجرود شش طرح مهر ماندگار حوزه راه و شهرسازی عنوان كرد. 
دكتر كريمی به طرح گازرسانی به شهرهای تازه تاسيس ارمغانخانه 
و چورزق اشاره كرد و زمان بهره برداری كامل از اين طرح را پايان 

سال جاری برشمرد. 
معاون عمرانی استانداری زنجان، تصريح كرد: گازرسانی به 20 روستا 
در اين استان از ديگر طرح های مهر ماندگار محسوب می شود كه 
تاكنون عمليات گازرسانی به 13 روستا به اتمام و بهره برداری رسيده، 
چهار روستا در دهه فجر امسال و سه روستا اوايل سال آينده به بهره 

برداری می رسد. 
ساخت  و  موزه  به  شريعتی  دكتر  دبيرستان  تبديل  جريان  به  وی 
مدرسه جديد در اين محل اشاره كرد و گفت: وجود مشکالت احداث 
ساختمان جديد در حاشيه اين مدرسه به علت قرار گرفتن در محدوده 

آثار تاريخی موجب تعويق و تاخير در اجرای طرح شده است. 
مجوز  فرهنگی  ميراث  سازمان  كه  صورتی  در  افزود:  كريمی  دكتر 
احداث مدرسه جديد در كنار ساختمان قديمی را صادر كند، عمليات 

اجرايی بالفاصله آغاز خواهد شد. 
معاون عمرانی استانداری زنجان، به احداث استاديوم 15 هزار نفری 
اشاره كرد و پيشرفت اين طرح را 70 درصد و زمان بهره برداری از 

آن را خرداد سال آينده برشمرد. 
وی برآورد كل اعتبار مورد نياز احداث اين استاديوم را 230 ميليارد 
ريال عنوان كرد و اعتبار تامين شده آن را تاكنون 100 ميليارد ريال 
ريال  ميليارد  تامين 130  نيازمند  را  آن  از  برداری  بهره  و  تکميل  و 

عنوان كرد. 

معاون امور عمراني استاندار زنجان:امحاي پسماندها 
نیازمند مدیریت کارشناسي است

نيازمند  امحاي پسماندها  استاندار زنجان گفت:  امور عمراني  معاون 
مديريت علمي و كارشناسي است.

علي اكبر كريمي در مراسم راه اندازي نرم افزار جامع مديريت پسماند 
جامع  مديريت  قانون  اخير  سال هاي  در  كرد:  اظهار  زنجان،  استان 
پسماند در كشور به تصويب رسيده و بر اساس اين قانون پسماندهاي 

توليد شده مديريت مي شود.
همه  اختيار  در  قانون  اين  اجرايي  دستورالعمل  اينکه  بيان  با  وي 
نوع  به  توجه  با  شد:  يادآور  است،  گرفته  قرار  اجرايي  دستگاه هاي 
پسماندي كه از سوي بخش هاي مختلف توليد مي شود، وظايفي نيز 
گرفته  نظر  در  پسمانده  مطلوب  دفع  راستاي  در  بخش ها  اين  براي 

شده است.
معاون امور عمراني استاندار زنجان با اشاره به وظيفه سازمان حفاظت 
مديريت  جامع  نرم افزار  راه اندازي  راستاي  در  كشور  زيست  محيط 
پسماند در كشور تصريح كرد: در استان زنجان نيز اين نرم افزار در 
راستاي گردآوري اطالعات توليد كنندگان پسماندها امروز راه اندازي 

شد.

وي با بيان اينکه برخي پسماندها از جمله پسماندهاي شهري توسط 
كرد:  خاطرنشان  مي شود،  بازيافت  يا  دفع  و  جمع آوري  شهرداري ها 
پسماندهاي غير عادي و خطرناك نياز به مديريت داشته و جمع آوري 

اين پسماندها نيازمند برنامه ريزي هاي اصولي است.
ايجاد  دليل  به  خطرناك  پسماندهاي  كرد:  تصريح  كريمي  دكتر 
مشکالتي در جامعه نيازمند توجه جدي بوده و عدم توجه به جمع آوري 

اصولي اين پسماندها موجب ايجاد مخاطراتي در جامعه مي شود.
وي با بيان اينکه همه مراحل دفع پسماندها بايد با دقت ويژه انجام 
و  علمي  مديريت  نيازمند  نيز  پسماندها  اين  امحاي  افزود:  شود، 

كارشناسي است.
معاون امور عمراني استاندار زنجان تصريح كرد: با تالش هاي انجام 
شده از سوي اداره كل حفاظت محيط زيست استان زنجان نرم افزار 
از اين همه  جامع مديريت پسماند در زنجان راه اندازي شده و پس 
شركت هاي توليد  كننده پسماند بايد اطالعات خود را در اين نرم افزار 

ارائه كنند.
وي با بيان اينکه بايد محيط مطلوبي را براي زندگي مردم به وجود 
آورد، خاطرنشان كرد: توجه به سالم سازي محيط زيست از ضروريات 

محسوب مي شود.
دكتر كريمي بر ضرورت توجه به محيط زيست انساني تاكيد كرد و 
افزود: بايد در راستاي حفظ محيط زيست اقدامات مطلوبي انجام شود.
وي با بيان اينکه محيط زيست به عنوان امانتي در دست نسل هاي 
كنوني قرار دارد، يادآور شد: بايد براي حفظ آن برنامه ريزي هاي الزم 

صورت گيرد.

طی سال جاری 87 میلیارد ریال به حساب دهیاری های 
استان زنجان واریز شده است 

درصدی  افزايش 100  به  اشاره  با  زنجان،  استاندار  عمرانی  معاون   
اعتبارات دهياری های استان در سال جاری، گفت: امسال 87 ميليارد 
ريال اعتبار به حساب دهياری های استان زنجان واريز شده است.   

علی اكبر كريمی با بيان اينکه در قانون برنامه پنجم توسعه جايگاه 
دهياری ها ارتقا يافته است، اظهار كرد: از اين پس نقش دهياری ها 

در توسعه و عمران و آبادانی روستا ها بيش از پيش خواهد بود.
استان  دهياری های  به  اعتبار  ريال  ميليارد   87 تخصيص  به  وی، 
زنجان طی سال جاری اشاره و خاطر نشان كرد: حدود چهل ميليارد 
تامين  افزوده  ارزش  بر  ماليات  از محل درآمد  اعتبارات  اين  از  ريال 

شده است.
را  زنجان  استان  دهياری های  تعداد  استاندارزنجان،  عمرانی  معاون 
504 مورد اعالم و ابراز كرد: از اين تعداد دهياری 183 مورد دارای 
ساختمان هستند و ساختمان 56 دهياری نيز در دست احداث است.
استان زنجان وجود دارد و همه  يادآور شد: 960 روستا در  كريمی، 

روستاهای باالی 50 خانوار دارای دهياری هستند.
را  روستايی  تی  سی  آی  دفاتر  رسانی  خدمات  سطح  تقويت  وی، 
ضروری دانست و اظهار كرد: دفاتر آی سی تی روستاها بهترين پل 
ارتباطی روستاها با خارج از روستا است لذا دستگاه های دولتی و غير 
دولتی بايد با ارائه خدمات خود از طريق اين دفاتر به سهولت خدمت 

رسانی به روستاييان كمك كنند.
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معاون عمرانی استاندار زنجان،خاطر نشان كرد: تعداد خدمات قابل 
سال  پايان  تا  زنجان،  استان  روستاهای  تی  آی سی  دفاتر  در  ارائه 

جاری به 95 خدمت خواهد رسيد.
استان  دهياری های  برای  اجرايی  كد  صدور  خبر  اعالم  با  كريمی، 
توافق  مبادله  دهياری ها  به  اجرايی  كد  ارائه  با  يادآورشد:  زنجان، 
نامه ها و دريافت اعتبارات تسهيل می شود و مديريت روستاها تقويت 

خواهد شد

عمران  توسعه  طرح های  در  زنجان  درصدی   9 سهم 
روستایی

در  استان  درصدی   9 سهم  گفت:  زنجان  استاندار  عمرانی  معاون 
طرح های توسعه عمران روستايی است و اين در حالی است كه استان 

زنجان از استان های پيشتاز كشور زمينه توسعه روستاها است.
افتتاح 434 پروژه  با اشاره به  علی  اكبر كريمی در جمع خبرنگاران 
استان زنجان، تصريح  با سراسر كشور در  توسعه روستايی همزمان 
كرد: اين پروژه ها با اعتبار بالغ بر 358 ميليارد ريال در قالب طرح های 

توسعه عمران روستايی افتتاح می شود.
در  روستايی  عمران  پروژه های  مجموع  از  زنجان  استان  افزود:  وی 
سطح كشور 9 درصد را به خود اختصاص داده است كه اين پروژه ها 
روستايی،  هادی  طرح های  اجرای  شامل  مختلف  بخش های  در 
روستايی،  گاز  و  برق  آب،  راه،  روستاها،  فيزيکی  فضای  ساماندهی 

احداث كتابخانه های روستايی و ساختمان های دهياری است.
توسط  پروژه ها  اين  از  بخشی  اجرای  به  اشاره  با  مسئول  مقام  اين 
بخش دهياری و دستگاه های اجرايی، عنوان كرد: تعداد 158 پروژه از 
مجموع پروژه ها توسط دهياری ها و 276 پروژه مربوط به دستگاه های 

اجرايی استان است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه مهاجرت معکوس، يادآور 
مهاجرت  زمينه  در  روستايی  عمران  ستاد  مصوبات  به  توجه  با  شد: 
در  واقع  روستاهای  جابجايی  حوزه  دو  در  الزم  اقدامات  معکوس 
اين  توسعه  برای  مناسب  فضای  ايجاد  و هم چنين  نامناسب  مناطق 

مناطق صورت گرفته است.
مختلف  مناطق  در  هادی  طرح  اجرای  به  اشاره  با  كريمی  دكتر 
روستايی استان زنجان، يادآور شد: طرح هادی روستاهای باالی 20 
خانوار در استان آماده شده و در تعدادی از روستاهای استان نيز طرح 

هادی به طور كامل اجرا شده است.
اين مقام مسئول با اشاره به طرح های نوسازی و مقاوم سازی انجام 
شده در روستاها، ابراز كرد: تسهيالت نوسازی و مقاوم سازی به همه 
روستائيان و همچنين افرادی كه قباًل ساكن روستا بوده و به شهر 
مهاجرت كرده اند در صورت تمايل برای بازگشت به روستا به مبلغ 

125 ميليون ريال با بهره 4 درصد اعطا می شود.
دكتر كريمی در ادامه يادآور شد: با اقدامات انجام گرفته در روستاها 
به  بودند  كرده  مهاجرت  شهر  به  كه  افرادی  از  توجهی  قابل  تعداد 
روستاها بازگشتند كه اين امر در برخی از روستاهايی كه به صورت 

كامل خالی از سکنه شده بودند نيز به چشم می خورد.
اين مقام مسئول در ادامه خاطرنشان كرد: يکی از مهمترين ضروريات 
هر روستا ساماندهی فضای فيزيکی آن روستاست كه در اين راستا 

كه  است  خدماتی  مهم ترين  از  روستاها  در  هادی  طرح های  اجرای 
دولت می تواند برای ساماندهی فضای فيزيکی روستاها ارايه كند.

روستاییان بیشترین استحقاق دریافت خدمات از دولت 
را دارند

زنجان - معاون عمرانی استاندار زنجان، گفت: هيچ قشری در جامعه 
سوی  از  خدمات  بيشترين  دريافت  استحقاق  روستاييان  به اند.ازه ی 

دولت را ندارند.
از  برداری  بهره  نمادين  مراسم  در  پنجشنبه  روز  كريمی  اكبر  علی 
پروژه های عمرانی روستايی همزمان با سراسر كشور، افزود: روستاها 

كانون توليد و ايجاد ثروت در كشور محسوب می شود.
وی يادآورشد: از سوی ديگر روستاييان افراد قانعی محسوب می شوند 

و می توان با كمترين هزينه بيشترين خدمات را به آنان داد.
به ويژه  آبادانی مناطق روستايی  دكتر كريمی اظهار كرد: عمران و 
رشد  در  گيری  چشم  تاثير  هستند،  شهرها  نزديك  كه  روستاهايی 
شاخص های عمرانی استان و تشويق مردم برای مهاجرت معکوس 

دارند.
معاون عمرانی استاندار زنجان، گفت: در سالهای گذشته، دولت برنامه 
ريزی گسترده ای برای توسعه روستا ها در دستور كار قرار داده است.

وی خاطر نشان كرد: تخصيص اعتبار قابل توجهی به توسعه روستا ها 
و  عمران  گسترش  و  روستاييان  به  شده  ارائه  خدمات  رشد  موجب 

آبادانی در اين مناطق شده است.
برای  مناسبی  اقدامات  گذشته،  سال  هفت  در  افزود:  كريمی  دكتر 
مقاوم و نوسازی صورت گرفته است و هم اكنون بيش از 56 درصد 

اين خانه ها استاندارد سازی شده اند..
استاندار زنجان، دهياران را متولی مديريت روستا ها  معاون عمرانی 
خواند و آنان را دارای نقش برجسته ای در جذب خدمات و سازندگی 

اين مناطق عنوان كرد.

دهیاری ها زیرساخت های مدیریت دولت در روستاها 
هستند 

 معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: دهياری ها زيرساخت و اساس 
مديريت دولت در روستا ها محسوب می شوند.

به گزارش ايرنا علی اكبر كريمی در همايش دهياران نقش دهياران 
را در اعمال مديريت صحيح در روستاها مهم دانست و افزود: تاكنون 

بيش از 26 هزار دهياری در سطح كشور تاسيس شده است.
ارائه آموزش های  وی نقش دهياران را در رفع مشکالت روستاها، 
سطح  ارتقا  و  فرهنگ  زيست،بهبود  محيط  از  حفاظت  برای  الزم 
رفاهی روستاييان انکار ناپذير دانست و اظهار كرد: با عملياتی شدن 
تفاهمنامه ميان سازمان مشترك سازمان شهرداری ها و دهياری های 
برای  آبخيزداری بستر مناسبی  كشور و سازمان جنگل ها، مراتع و 

فعاليت دهياران فراهم می شود.
وی با بيان اينکه تا پايان برنامه توسعه پنجم شمار دهياری ها بايد به 
37 هزار واحد افزايش يابد ابراز كرد: براساس برنامه مذكور بايد 11 

هزار دهياری نيز درروستاهای كشور تاسيس شود.
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معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: درصد بهره مندی روستاييان از 
خدمات دهياری ها در سطح كشور 83 درصد است و اين درحاليست 

كه اين ميزان در استان زنجان 87 درصد می باشد.
كريمی بااشاره به اينکه دهياری ها از سبك سنتی كدخدامنشی فاصله 
گرفته و در پی ارتقا سطح دانش و مهارت خود هستند يادآور شد: 85 
درصد از اعضای دهياری ها در زمان حاضر دارای سطح تحصيالت 

باالی ديپلم هستند.
وی به حمايت های صورت گرفته از دهياری ها اشاره و اظهار كرد: 
با اختصاص مبلغ 18 ميلياردو 500 ميليون ريال 52 دستگاه از ماشين 
تامين  زنجان  استان  دهياری های  نياز  مورد  دستگاه های  و  آالت 

شده است.
معاون عمرانی استاندار زنجان تشکيل تعاونی های مشاركتی دهياران 
روستاهای مختلف را از ديگر اقدامات مثبت صورت گرفته در استان 
های  حمايت  كه  تعاونی ها  اين  راه اند.ازی  با  كرد:  ابراز  و  برشمرد 

دولتی را نيز در پی دارد فعاليت دهياران تخصصی تر می شود.
دهياری ها طی  اعتبارات  افزايش  از  خرسندی  اظهار  كريمی ضمن 
سال های اخير گفت: طبق برنامه پنجم توسعه بخشی از منابع مالی 
حاصل از ماليات بر ارزش افزوده و نيز جرايم راهنمايی و رانندگی در 
هر شهرستان بر اساس جمعيت و شرايط روستاها به عمران و آبادانی 

آن ها اختصاص می يابد.
جرايم  و  افزوده  ارزش  بر  ماليات  محل  از  پارسال  شد:  يادآو  وی 
رانندگی به ترتيب 40 ميليارد ريال و پنج ميلياردو 160 ميليون ريال 

به عمران و آبادانی روستاهای استان زنجان تخصيص داده شد.
 48 از  بيش   89 سال  در  زنجان  استاندار  عمرانی  معاون  گفته  به 
ميليارد ريال و پارسال 123ميليارد ريال به دهياری های استان زنجان 

اختصاص داده شد.
كريمی با تاكيد بر ضرورت افزايش همکاری مردم و دهياران گفت: 
دهياران می توانند از ظرفيت های موجود همچون اراضی ملی بال 

استفاده، فضای سبز وعمران روستايی را بهبود بخشند.

شهرداری  عملکرد  بر  شوراها  نظارت  کلید  حسابرسی 
است

مدير كل امور شهری و شوراهای اسالمی استانداری زنجان گفت: 
كليد نظارت شوراها بر عملکردشهرداری حسابرسی است كه متاسفانه 

در سال های گذشته مغفول واقع شده است.
استان  شهرداران  تخصصی  نشست  هشتمين  در  محمودی  عليرضا 
زنجان اظهار كرد: امسال يك سرويس خدمات برای حسابرسی در 
اختيار شهرداری های استان قرار خواهد گرفت تا به صورت رايگان 

حسابرسی را انجام دهند.
وی با تبيين اهميت نشست های تخصصی شهرداران يادآورشد: اين 
نشست ها با هدف هم انديشی، همفکری و تبادل تجارب هر ماه در 
اجرا  برای  نيز  برگزار می شود كه طی آن مصوباتی  يك شهرستان 

ارائه می گردد.
محمودی يادآور شد: در اين نشست ها عملکرد شهرداران بر مبنای 

مصوبات قانونی ارزيابی می شود.
ابراز  زنجان  استانداری  اسالمی  شوراهای  و  شهری  امور  كل  مدير 

فعاليت  سرلوحه  محوری  برنامه  و  محوری،عملگرايی  انديشه  كرد: 
شهرداران خواهد بود.

شهردار زنجان نيز در ادامه با اشاره به تدوين اليحه بودجه سال آتی 
شهرداری زنجان گفت: يك هزار و 320 ميليارد ريال از اين بودجه 
ريال  ميليارد  به شهرداری های مناطق و مركز شهر و 550  مربوط 

مربوط به سازمان های زير مجموعه شهرداری است.

مدیرکل امور شهری استانداری زنجان خبر داد
به  زنجان  سی.ان.جی  سوخت  جایگاه  های  واگذاری 

بخش خصوصی
جايگاه  های  واگذاری  از  زنجان  استانداری  شهری  امور  مديركل 

سوخت سی.ان.جی زنجان به بخش خصوصی خبر داد.
اظهار  زنجان  استان  شهرداران  گردهمايی  در  محمودی  عليرضا 
داشت: شهرداری هايی كه تاكنون وارد سامانه بودجه نشده اند، خود 

را با مسائل روز تطبيق داده و اطالعات را در اين سامانه ثبت كنند.
قرار  خدمت  نخست  صف  در  شهرداری  ها  اينکه  به  اشاره  با  وی 
با  سازنده ای  و  خوب  تعامل  شهرداران  اگر  كرد:  خاطرنشان  دارند، 
انجام  در  باشند  نداشته  خود  محلی  ادارات  و  حاكميتی  دستگاه های 
هنر  مناسب  ارتباط  ايجاد  و  می شوند  مواجه  مشکالتی  با  خود  امور 

شهرداران را نشان می دهد.
مديركل امور شهری استانداری زنجان يادآور شد: مديريت جامع شهر 
در دست شهرداران نيست و ساير دستگاه های اجرايی نيز اقدامات و 

طرح  هايی را برای اجرا دارند.
وی با بيان اينکه طرح جامع مديريت پسماند در استان زنجان تهيه 
بازنگری  ها  با  كه  دارد  اشکاالتی  طرح  اين  كرد:  اضافه  شده است، 

تکميل می شود.
ماشين  آالت  دستگاه  چهار  اينکه  به  اشاره  با  همچنين  محمودی 
آتش  نشانی در بين شهرداری های استان زنجان توزيع می شود، ادامه 
داد: بر اساس يك الزام قانونی همه جايگاه  های سوخت سی.ان.جی 

نيز در استان زنجان به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی در بخشی از سخنان خود در زمينه آموزش  های كاربردی عمومی 
و تخصصی در شهرداری ها تصريح كرد: تامين اعتبارات آموزشی يك 

تکليف است.
ويژه  توجه  اينکه  بيان  با  زنجان  استانداری  شهری  امور  مديركل 
رسيدن  برای  زنجان  استان  شهرداری های  در  فرهنگی  مسائل  به 
مسائل  از  پرهيز  كرد:  اضافه  دارد،  ضرورت  شده  تعيين  اهداف  به 
از  مصوبات  عملياتی شدن  و  شهرداری  ها  و  شورا  تعامل  حاشيه ای، 

تاكيدات اين گردهمايی  ها به شمار می  رود.
اطالعات  شهرداری   10 فقط  مجموع  در  اينکه  به  اشاره  با  وی 
بودجه  ای خود را در سامانه بودجه ثبت كرده است، ادامه داد: برخی 
از شهرداری ها تاكنون اطالعات را وارد نکرده و برخی نيز اطالعات 

خود را به صورت ناقص ثبت كرده اند.
استان زنجان  از شهرداری  های  اينکه تعدادی  به  اشاره  با  محمودی 
امور  دفتر  به  را  خود  گذشته  سال  حسابرسی  های  و  بودجه  تفريق 
از  اظهار داشت: شهرداری زنجان  نکرده  اند،  ارائه  استانداری  شهری 

سال 87 تاكنون اقدام به ارائه تفريق بودجه نکرده است.
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وی يادآور شد: كوچك سازی بدنه شهرداری  ها و كاهش هزينه  ها 
از ديگر اهداف مورد نظر در شهرداری های استان زنجان است.

مدیرکل امور شهری استانداری زنجان:
میزان تولید زباله در استان زنجان روزانه 500 تن 

است
مديركل امور شهری استانداری زنجان ميزان توليد زباله در استان 

زنجان را به صورت روزانه 500 تن اعالم كرد.
 عليرضا محمودی درجلسه كارگروه بازيافت پسماند استان زنجان 
به وجود پنج گروه پسماند اشاره كرد و اظهار داشت: اين پسماندها 

بايد هر كدام به شيوه مناسب جمع آوری و بازيافت شوند.
وی از وجود سه نوع روش بازيافت پسماند خبر داد و افزود: بازيافت 

عادی، مکانيکی و شيميايی سه روش بازيافت هستند.
مديركل امور شهری استانداری زنجان در بخش ديگری از سخنان 
خود به توليد زباله در كشورهای مختلف اشاره و تصريح كرد: توليد 

زباله با درآمد رابطه مستقيم دارد.
وی ميزان توليد زباله در استان زنجان را 750 گرم اعالم كرد و 

افزود: ميزان توليد روزانه در سطح استان 500 تن است.
از  به غير  اجرايی پسماندها  اينکه مديريت  به  اشاره  با  محمودی 
پسماندهای صنعتی و ويژه بر عهده شهرداری است، ادامه داد: بر 
اساس مصوبه استان سازمان همياری، شهرداری ها متولی جانمايی 

برای دفن يا بازيافت زباله ها شده است.
گفت:  زنجان  استانداری  روستايی  امور  مدير  جلسه  اين  ادامه  در 
وارد  پيش  سال  چند  از  كه  است  جديدی  واژه  روستايی  پسماند 

شده است.
هجوم  از  بعد  روستايی  پسماند  اينکه  بيان  با  بيگدلی  اسماعيل 
فرهنگ شهرنشينی به روستاها پيش آمده است، افزود: جمع آوری 

و دفن پسماندهای روستايی توسط دهياری ها انجام می شود.
وی تجميع چند روستا را برای دفن پسماندها از برنامه های آينده 
اعالم و تصريح كرد: از مجموع 292 روستای موجود پسماند 58 

روستا توسط دهياری ها جمع آوری می شود.

شهروندان  نیازهای  شهرپاسخگوی  تفضیلی  طرح 
نیست

استانداری  اسالمی  شوراهای  و  امور شهری  كل  مدير   - زنجان 
زنجان گفت: يکی از داليلی كه موجب تخلف می شود پاسخگو 
نبودن طرح تفضيلی به نيازهای مشهروندان است،اين درحاليست 

كه روح قانون بايد با مطالبات به حق مردم همسو باشد.
عليرضا محمودی روز شنبه با تشريح ماهيت كميسيون ماده 100 
اظهار كرد: در اين ماده قانون شهرداری ها آمده هر شخص حقيقی 
ابتدا  بايد  سازكند  و  به ساخت  مبادرت  خواهد  كه می  يا حقوقی 
برخورد  او  با  قانون  مطابق  صورت  اين  كند،درغير  مجوزدريافت 

می شود.
قرن  نيم  از  بيش  مصوب  را  100شهرداری ها  ماده  قانون  وی 
اما  است  مناسبی  قانون  گرچه  قانون  اين  افزود:  و  دانست  پيش 

پاسخگوی نيازها و تخلفات كنونی نيست.
محمودی تصريح كرد:متاسفانه نگاه شهرداری به كميسيون ماده 

100 نگاه درآمدزايی است نه شهرسازی.
مدير كل امور شهری و شوراهای اسالمی استانداری زنجان اظهار 
كرد: از گذشته های دور ساخت و ساز از اصول خاصی پيروی می 
كرده تا انسان ها با مشکل مواجه نشوند، اما متاسفانه امروزه اين 

اصول به درستی در شهرهای ما رعايت نمی شود.
محمودی تصريح كرد: يکی از داليلی كه موجب تخلف می شود 
اين است كه طرح تفضيلی شهر نياز مردم را مرتفع نمی كند اين 
درحاليست كه روح قانون بايد با مطالبات به حق مردم همسو باشد.
كسب  محوری  عوارض  جای  به  بايد  شهرداری  كرد:  تاكيد  وی 

درآمد پايدار را سرلوحه رنامه ريزی هايش قرار دهد.
بيان  با  زنجان  استاداری  اسالمی  شوراهای  و  شهری  كل  مدير 
اينکه مردم راه های مختلف قانون گريزی را در ساخت و ساز می 
دانند گفت: متاسفانه در كميسيون های تجديد نظر حکم تخريب 
صادر نمی شود، احکام تخريب كميسيون ماده 100 نيز در زنجان 

عملی نمی شود.
برپايه  به مردم است و  اينکه شهرداری متعلق  بيان  با  محمودی 
بيت المال فعاليت دارد تصريح كرد:شهرداری بايد در هزينه بيت 
المال مردم نهايت دقت را به كار گيرد بنابراين حق ندارد با چشم 
پوشی از تخلفات عده ای حقوق ساير شهروندان را با خطر مواجه 

كند.
بلکه  نيستند  و ساز مقصر  متخلفان ساخت  فقط  متذكر شد:  وی 
اعضای كميسيون های شهرداری و مسئووالن ذی ربط به دليل 
ناكارآمدی ها  و  كاستی ها  در  شهر  برای  گيری هايشان  تصميم 

مقصرند.
مدير كل امور شهری و شوراهای اسالمی استانداری زنجان حذف 
پاركينگ،تغيير كاربری و ساخت و ساز مازاد را مشکالت مبتال به 
در زنجان برشمرد و افزود: تداخل بافت جديد و سنتی شهر از ديگر 

معضالت جديد شهرهاست.
اقدام در شهرسازی تعريض  نامعقول ترين  محمودی متذكر شد: 

خيابان است كه متاسفانه در زنجان شاهد آن هستيم.
وی ادامه داد: بايد هر يك از بافت های سنتی و نو بدون تجاوز به 

حريم يکديگر كاركردشان را حفظ كنند.
اين مقام مسئوول يادآور شد: شهردار بايد مديريت همه امور شهر 
مسائل  به  نسبت  اختياراتش  براساس  و  باشد  داشته  عهده  به  را 
پاسخگو باشد اما متاسفانه در كشور ما مديريت شهری به شکل 

جامع در اختيار شهردار نيست.
ترين  مهم  از  يکی  را  مديريتی  دوره های  بودن  كوتاه  محمدی 

داليل در به سرانجام نرسيدن طرح های بزرگ دانست.
وی خاطر نشان كرد: اعتبارات شهرداری و نهادهای دولتی كفاف 
هزينه های بسياری از طرح های بزرگ را نمی كند بنابراين بايد 
اين طرح ها با اعطای امتيازهای خاصی به بخش خصوصی واگذار 

شود.

144سال سیزدهم/ شماره 112



145سال سیزدهم/ شماره 112 145سال سیزدهم/ شماره 112

خواه
 نيک

حميد
رح: 

ط



سال سیزدهم/ شماره 112 146

اخبار كوتاه

مونوریل قم و چشم انداز حرم

مونوريل قم كه اين روزها با اصرار دولت وصرف هزينه های كالن در 
شهر قم ساخته می شود، موجب مخدوش شدن نمای حرم حضرت 
با  قم،  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی  شده است.  معصومه)س( 
حرم  مقابل  در  مونوريل  پروژه  به  مربوط  ساخت وسازهای  از  انتقاد 
را مخدوش  مطهر  نمای حرم  مونوريل،  ايستگاه  كرد:  اظهار  مطهر 
آثار منفی اين  ابتدا  از  كرده است. اظهارنظر وی در حالی است كه 
معصومه)س(  فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  حريم  چهره  بر  پروژه 
ملموس تر  موضوع  اين  امروز  كه  شده است  ذكر  كارشناسان  توسط 
اعتراض مردم  به  بی توجه  در عين حال  است. دولت  رويت  قابل  و 
و نمايندگان آنها در شهر قم، در دی ماه سال 91، 40 ميليون دالر 
برای پيشرفت طرح مونوريل قم اختصاص داد. بختياری با تأكيد بر 
اينکه موضع شورای اسالمی از زمان آغاز به كار اين پروژه مشخص 
آخرين مصوبه خود  در  قم  اسالمی شهر  افزود: شورای  است،  بوده 
حرم  مقدس  آستان  حريم  در  مونوريل  پروژه  ادامه  و  اجرا  مخالف 
با  قم  شهر  شورای  عضو  است.  بوده  معصومه)س(  حضرت  مطهر 
اظهار تأسف از ساخت ايستگاه های مربوط به اين پروژه در اطراف 
عماًل  افزود:  آهنچی،  پل  و  مطهری  ايستگاه  جمله  از  مطهر  حرم 
احداث اين دو ايستگاه در مقابل حرم مطهر حضرت معصومه)س( با 

سازه هايی حجيم و غير متعارف در حال شکل گيری است.

تراموا؛ جایگزین متروی اصفهان

معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار اصفهان گفت: هيچ كارشناسی 
مترو را برای شهری تاريخی مانند اصفهان توصيه نمی كند اما تراموا 
كه اصوال برای شهرهای تاريخی تعريف شده است، توصيه می شود. 
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  نوريان  مصطفی  ايسنا،  گزارش  به 
اينکه تا پايان دولت نهم 18 درصد از اعتبار خريد اتوبوس بر عهده 
كرد:  اظهار  می شد،  تأمين  دولت  توسط  مابقی  و  بود  شهرداری ها 

اتوبوس به شهرداری اصفهان  در سال 86 نزديك به 400 دستگاه 
تحويل داده شده. وی اضافه كرد: متأسفانه در دولت دهم اين كمك 
هزينه پرداخت نشده و از 3 سال پيش هيچ اتوبوسی از سوی دولت 
به شهر اصفهان تحويل داده نشد و در 2 سال گذشته 150 دستگاه 
اتوبوس با استفاده از هزينه شهرداری اصفهان خريداری و در اختيار 
و  معاون حمل ونقل  داده شده است.  قرار  ناوگان حمل ونقل عمومی 
موجب  يارانه ها  هدفمندی  اينکه  بيان  با  اصفهان  شهردار  ترافيك 
افزايش 12درصدی مسافران ناوگان اتوبوسرانی اصفهان شد، افزود: 
در ابتدای راه اندازی BRT تصور می شد كه روزانه 40 تا 60 هزار نفر 
توسط اين ناوگان جابه جا شوند اما هم اكنون بيش از 100 هزار نفر 

در روز توسط اين خطوط جابه جا می شوند.

نخستین سنگ قبر الکترونیکی کشور

از نخستين سنگ قبر الکترونيك كشور در مشهد رونمايی شد. طراح 
فرهنگ  در  اينکه  به  اشاره  با  الکترونيك  قبر  سنگ  كننده  ابداع  و 
اين  افزود: در طراحی  تاكيد شده،  به درگذشتگان  توجه  بر  اسالمی 
سنگ قبر، از فناوری اطالعات و ارتباطات در تقويت اين بخش از 
فرهنگ اسالمی استفاده كرديم. وی هدف از طراحی اين سنگ قبر 
با درگذشتگان عنوان  رابطه عاطفی و فرهنگی  و  تعامل  افزايش  را 

كرد.
عضو انجمن علمی تجارت الکترونيك ايران با اشاره به طراحی پايگاه 
اطالعاتی كه حاوی اطالعات و آثار مربوط به متوفی است، افزوده: 
اين اطالعات كد گذاری می شود و سپس  به وسيله كد اختصاصی 
افراد می توانند با فعال كردن دوربين تلفن همراه خود و قرار دادن آن 
روی كد دو بعدی، به وسيله فضای شبکه تلفن همراه به اين پايگاه 
اطالعاتی متصل شوند. وی بيان كرد: اطالعات اين پايگاه اطالعاتی 
تصويری  و  صوتی  فايل های  وصيت نامه،  آثار،  عکس،  آلبوم  شامل 

مربوط به دوره حيات متوفی است.
تومان  ميليون  دو  را  الکترونيك  قبر  سنگ  اوليه  نمونه  هزينه  وی 
عنوان كرد و افزود: در صورت توليد انبوه اين هزينه به حدود 100 

هزار تومان كاهش می يابد.
طراح اين سنگ قبر الکترونيك، با اشاره به استقبال خوب آرامستان ها 
كالنشهرهای  آرامستان های  در  اگر  كرد:  اظهار  قبر،  سنگ  اين  از 
كشور از اين سنگ قبرها استفاده شود، آرامستان ها به شهرهايی زنده 

تبديل خواهند شد.

 تهیه و تنظیم: حديثه گرشاسبی



147سال سیزدهم/ شماره 112

توسعه ایستگاه های دوچرخه سواری در بیرجند

در پی استقبال شهروندان بيرجندی از اولين ايستگاه دوچرخه سواری، 
دو ايستگاه ديگر نيز در محل ميدان امام خمينی )ره( و دانشگاه آزاد 

اسالمی بيرجند، به همت شهرداری افتتاح شد.
فرهنگی  امور  و  عمومی  روابط  سرپرست  قالسی مود،  محمدرضا 
اجتماعی شهرداری بيرجند در خصوص اين ايستگاه دوچرخه سواری 
نگهداری  جهت  كانکس  برپايی  منظور  به  گفت:  ما  خبرنگار  به 
دوچرخه ها در هر كدام از ايستگاهها، رقمی بالغ بر 9 ميليون تومان 
دستگاه   30 داراي  ايستگاهها  اين  از  كدام  هر  شده است.  هزينه 

دوچرخه با بيمه شخص ثالث و سرنشين مي باشند. 
الي  صبح   7/30 ساعت  از  روزه  همه  گرامی  شهروندان  افزود:  وی 
ارائه يك كارت شناسايی، به صورت رايگان از  با  20/30می توانند 

دوچرخه های موجود استفاده نمايند.
از  استفاده  در  تسهيل  لحاظ  به  دارد  نظر  در  شهرداری  همچنين 
دوچرخه ها، نسبت به تهيه كارت هوشمند جهت عضويت و استفاده 
هر  در  دوچرخه  تحويل  امکان  كه شهروندان  كند  اقدام  شهروندان 

ايستگاه را داشته باشند.
را  سواری  دوچرخه  ايستگاههای  راه اندازی  از  هدف  قالسی مود 
روان سازی ترافيك شهری و كمك به تندرستی شهروندان دانست و 
گفت: در صورت استقبال شهروندان از اين طرح، شهرداری بيرجند 

آمادگی راه اند.ازی 2 ايستگاه رايگان دوچرخه در شهر را دارد.
همزمان پنجمين نمايشگاه گل و گياه و ادوات باغبانی و محصوالت 
ماه در  ارديبهشت  الی 21  از 16  بيرجند  با 70 غرفه در  گلخانه ای 

محل نمايشگاه بين المللی بيرجند برگزار شد.
فضاي سرپوشيده اين نمايشگاه 580 متر مربع و فضاي باز آن 220 
متر مربع بود كه در آن گلهای آپارتمانی، گل و گياه زينتی و انواع 
نهال های زينتی و محصوالت گلخانه ای شامل سبزيجات، خيار و 

غيره در معرض ديد عموم قرار گرفت.
شهرداری  سبز  فضای  و  پاركها  سازمان  عامل  مدير  ابراهيم زاده، 
از 5  بين شهروندان  از گل طبيعی در  استفاده  ترويج  بيرجند گفت: 
همکاری  با  كه  داشته  قرار  شهرداری  كار  دستور  در  گذشته  سال 
شركت نمايشگاههای بين المللی خراسان جنوبی به صورت ساليانه 

در بيرجند برگزار می شود.

نمايشگاه  در  بيرجند  شهردار  حضور  با  كرد:  تصريح  همچنين  وی 
قول مساعد داده شده است كه در صورت امکان ساالنه بيش از يك 

نمايشگاه گل و گياه در مركز استان برگزار شود.

بوستان بانوان در قزوین

عبدالعلي دربندي زاده، معاون خدمات شهري شهرداري قزوين گفت: 
با توجه به كسب موفقيت در احداث بوستان بانوان و همچنين وسعت 
شهر و نياز بانوان به برخورداري از فضاهاي تنفس، مجموعه مديريت 
شهري نسبت به احداث دو بوستان ديگر در نقاط مختلف شهر اقدام 

خواهد كرد.
شهر  جنوب  در  منطقه اي  هدف،  اين  به  دستيابي  براي  افزود:  وی 
عمليات  اداري،  موانع  رفع  با  كه  شده است  گرفته  نظر  در  قزوين 

اجرايي آن آغاز مي شود.
وي به احداث بوستان بانوان در منطقه مينودر اشاره كرد و اقدامات 
شهرداري براي ايجاد فضاهاي سبز شهري را در مناطق مينودر، كوثر 

و پونك قابل توجه دانست.
وي با اشاره به افزايش جمعيت و متعاقب آن افزايش ميزان ساخت و 
سازها در شهر، بر اهميت ايجاد فضاهاي سبز شهري تأكيد و تصريح 
شوراي  و  شهرداري  ساختمان  احداث  عمليات  اتمام  از  پس  كرد: 
شهر و انتقال مجموعه مديريت شهري به اين ساختمان، با تخريب 
ساختمان هاي جنوب و جنوب شرقي محل فعلي، فضاي سبز جديدي 

به شهر اضافه مي شود.
وي از تبديل باغات سنتي آفت زده و در حال تخريب به فضاي سبز 
يکي ديگر از برنامه هاي شهرداري ياد كرد و گفت: 2 تا 3 قطعه از 
اين دست مناطق كه هر كدام 10 هکتار وسعت دارد، براي تبديل به 

فضاي سبز در شهر در نظر گرفته شده است.
شهر  اجرائي  امور  هماهنگي  سرپرست  راد،  وفائي  محمد  همچنين 
قزوين با اشاره به لزوم برقراري تعامل و همکاري بيشتر دستگاههاي 
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در  فاضالب  و  آب  شركت  و  گاز  شركت  بخصوص  رسان  خدمات 
خصوص جابجائي تاسيسات زير زميني موجود, جهت اجراي عمليات 
احداث پل شهيد رجائي از مديران تمامي دستگاههاي خدمات رسان 
ياري  شهري  پروژه هاي  اجراي  جهت  در  را  شهرداري  تا  خواست 

نمايند.
ابالغ  و  تعيين  روند  قبيل  از  موضوعاتي  تشريح  به  همچنين  وي 
تعرفه هاي ترميم نوار حفاري در سطح شهر، اقدامات انجام پذيرفته 
رسان،  خدمات  دستگاههاي  و  شهرداري  بين  حساب  تسويه  جهت 
اصالح آئين نامه هماهنگي امور اجرائي شهر و نحوه فعاليت كميته 
رسان  دستگاههاي خدمات  و  مطالبات شهرداري  و  تعيين خسارات 

پرداخته و از تحقق انجام كليه امور مذكور در آينده خبر داد.

تصویر برداری 360 درجه در گرگان

پانوراما  تصاوير  برداشت  آغاز  از  گرگان  شهردار  كريمی،  ابراهيم 
در  گرگان  شهری  معابر  سطح  درجه(از   360 ديد  زاويه  با  )عکاسی 
تصاوير  اين  برداشت  داد.  خبر  الکترونيك  تحقق شهرداری  راستای 
بستر ساز بسياری از خدمات متنوع در حوزه خدماتی شهرداری خواهد 

بود.
كريمی ادامه داد:كاهش بازديدهای كارشناسی بصری و زائد،تشخيص 
سازها،  و  ساخت  در  مجاز  غير  پيشروی های  كاربری،  مغايرتهای 
اشراف و تجاوز به حريم معابر، كاهش حداكثری بازديد های اصناف، 
ارتقاء سطح كيفی مديريت مبلمان شهری با نمايش كليه عناصر و 
المانهای موجود در سطح معابر، مديريت سوانح و بحران، مديريت 
پاركها و فضای سبز، بارگذاری اليه های توريستی و بازديد از اماكن 
از  واقعی  كامال  فضايی  در  گردشگری  و  ,سياحتی  توريستی,مذهبی 

مهمترين مزايای اين طرح است.
به گفته شهردار گرگان قابليت های اين نوع تصوير برداری و جانمايی 
آن بر اساس مختصات UTM جهانی يکی از مهمترين ويژگی های 
يك  در  تا  می كند  فراهم  را  امکانی  و  بستر  كه  است  مذبور  طرح 
 فضا و محيط واحد ارتباط چند سويه با مختصات مکانی در تصاوير 
ماهواره ای،نقشه های دوبعدی)وضع موجود امالك( اليه طرح های 

تفصيلی و اليه ترسيم شده معابر برقرار گردد.

كريمی تصريح كرد:اين قابليت ها می تواند نقش بسزايی در ايجاد 
در  الکترونيکی  خدمات  رويکرد  و  ارائه  در  الزم  زيرساخت  و  بستر 
شهرداری الکترونيکی گردد كه با تلفيق داده های مکانی و توصيفی 
به  رسانی  اطالع  گونه  هر  تصويری  مشاهده  با  همراه  امالك 
گزاران,معرفی  سرمايه  به  جايگاهها  و  موقعيت ها  شهروندان,معرفی 
افزونگی  و  ايجاد  هرگونه  تاريخی  امکنه  و  توريستی  جاذبه های 
مراجعات  كاهش  هدف  با  و  مجازی  شهر  درتحقق  را  خدماتی 

شهروندان به شهرداری ها , كاهش تردد در سطح شهر را موجب شود.
از اين در كالن شهرهايی چون  الزم به ذكر است اين اقدام پيش 

تهران، مشهد و شيراز انجام شده است.

پارکینگ و میدانی دیگر در ایالم

مساحت  با  روباز  عمومی  پاركينگ  گفت:  ايالم  شهردار  منصوری 
1550 مترمربع در خيابان شهيد عبدالهی پور )اداره راه سابق( توسط 
 100 گنجايش  قابليت  پاركينگ  اين  گرديد.  اجرا  ايالم  شهرداری 

خودرو را دارد.
هسته  ترافيك  بار  كاهش  مهم  امر  اين  از  هدف  گفت:  منصوری 
مركزی شهر بوده و به همين منظور پس از هماهنگي هاي الزم با 
مالکين حاشيه خيابان شهيد عبدالهی پور، انجام عمليات خاكبرداری، 
تسطيح و پايه ريزی انجام و هم اكنون اين پاركينگ توسط شهروندان 

بهره برداري مي شود.
همچنين كرمی مدير شهرداری منطقه يك ايالم اعالم كرد: پس از 
انجام مراحل طراحی، پروژه اجرای ميدان در حد غربی تپه شاهد با 

95 درصد پيشرفت فيزيکی به اتمام رسيد.
وی افزود: با توجه به مشکالت ترافيکی ايجاد شده در اين محدوده 
و درخواست های مکرر شهروندان عزيز برای رفع اين نقطه حادثه 
خيز، لزوم اجرای اين ميدان به پيشنهاد شهرداری در شورای ترافيك 

مصوب و از ماه گذشته كار احداث اين ميدان آغاز گرديد.
كرمی در پايان گفت: همچنين جهت استفاده هرچه بهتر شهروندان، 
عمليات خاكريزی، كاشت فضای سبز و نصب تأسيسات روشنايی اين 

ميدان اجرا خواهد شد.
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يک شهر يک نگاه

 تهیه و تنظیم: امیر وفايی

ارومیه
شهرداري اروميه سال گذشته اعتبار 500 ميليارد تومان ارزش افزوده 

برای شهر و مردم اروميه از محل های مختلف كسب كرده است.
حضرت پور، شهردار اروميه با بيان اينکه 100 ميليارد تومان از مجموع 
مشاركت  اوراق  طريق  از  جاری  سال  در  اروميه  شهرداری  بودجه 
از طريق  اوراق  اين  فروش  مجوز  كرد:  خاطرنشان  وصول می شود، 

بانك مركزی صادر شده است و به زودی واگذار می شود.

بیرجند
سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداری بيرجند قصد دارد برای اولين 
بار در كشور سيستم اتوماسيون شناسايی و اعتبار سنجی روز بازارها 
توسط امواج راديويی را راه اند.ازی نمايد. سرپرست سازمان ميادين 
ميوه و تره بار شهرداری بيرجند با بيان اين مطلب گفت: اين سازمان 
قصد دارد سيستم كارت شارژ جهت كسبه ی چهارشنبه بازار را انجام 
بازار  دهد و اين امر برای جلوگيری از رد و بدل شدن وجه نقد در 

جهت وصول عوارض می باشد.

خرم آباد
آباد  خرم  تره بار  و  ميوه  ميدان  متاسفانه  گفت:  آباد  خرم  شهردار 
عليرغم گذشت 12 سال از احداث آن دارای مشکالتی چون: نداشتن 
اين  پيگيری های  با  كه  بود  گاز  كشی  ولوله  سالم  آشاميدنی  آب 
شهرداری اين مشکالت برطرف گرديد. هم اكنون لوله گاز شهری 
وآب آشاميدنی سالم تا درب غرفه ها كشيده شده وتحويل صاحبان 

غرفه ها گرديده و در صدد هستيم با رفع مشکالت وساماندهی ميدان 
نسبت به توسعه آن اقدام كنيم. 

زنجان
گفت:  زنجان  شهرداری  سبز  فضای  و  پارك ها  سازمان  مديرعامل 
سه گانه  مناطق  خزانه های  در  تابستانه  فصلی  گل  نوع   31 از  بيش 
كاشت  به  اقدام  سازمان  اين  همچنين  شده است.  كاشته  شهرداری 
برای كاشت در سطح شهر در خزانه  نياز  بذر گل های فصلی مورد 
توليد نشای مناطق كرده است، صرفه جويی در هزينه های تمام شده 
از جمله در نيروی انسانی، كرايه حمل و نقل، سود فروشنده و افزايش 
كيفيت گل های مورد استفاده در سطح فضای سبز شامل سازگاری با 
آب و هوای زنجان، برداشت، انتقال و كاشت سريع از ديگر مزايای 

توليد بذرهای گل های فصلی است.

شیراز
مديرعامل سازمان پاركها و فضای سبز از شناسنامه دار شدن درختان 
راستای  در  مهمی  گام  درختان  نمودن  دار  شناسنامه  داد.  خبر  شهر 
انجام برنامه ريزی بهتر جهت حفظ و توسعه درختان شهر به شمار 

می آيد.

مشهد
در  نوغان  محله  تشکيل  از  مشهد  اجتماعی محالت  دبير شوراهای 
منطقه ثامن به عنوان يکی از محالت قديمی مشهد خبر داد و گفت: 
با گسترش محدوده شهر و الحاق توس و فردوسی به مشهد، تعداد 

محالت اين كالنشهر به 149 محله رسيد.
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 دانن جاللی

مقدمه
برشماری  به   )1334/4/11 )مصوب  شهرداری ها  قانون   55 مادة 
اين  از  برخی  است.  يافته  اختصاص  ايران  در  شهرداری ها  وظايف 
مشخص  را  شهر  اقتصاد  نظام  در  شهرداری   دخالت  حدود  وظايف 
كرده است. در اين ميان بندهای 3 و 11 مشخصًا به مبارزة شهرداری 
با دو مسئلة گران فروشی و كم فروشی اختصاص دارد. اين دو بند به 

شرح زير است:
»3 - مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس 
و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خوار و بار و 
مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم 

نمودن آنها
)منصور،   » مقياسها  و  اوزان  صحت  در  مراقبت  و  نظارت   -  11

.)351-350 :1383
وظايف  از  ديگر  بسياری  مانند  وظيفه  دو  اين  مرور  به  چند  هر 
دولتی  نهادهای  ديگر  اختيار  حوزة  در  موازی  طور  به  شهرداری ها 
قرار گرفت اما اين مسئله منجر به آن نشده تا اين وظيفه از حيطة 
اختيار شهرداری خارج گردد. از جمله كارهای مهمی كه در اين راستا 
فرآورده های  و  تره بار  و  ميوه  ميادين  سازمان  تشکيل  گرفت  انجام 

كشاورزی بر اساس مصوبة شورای انقالب در بهمن ماه 1358 زير 
و  »تهيه  سازمان  اين  تشکيل  از  هدف  بود.  تهران  شهرداری  نظر 
توزيع ميوه و تره بار و فرآورده های كشاورزی مورد مصرف مردم و 
همچنين كوتاه كردن دست واسطه ها از طريق ايجاد ارتباط مستقيم 
كه  همانگونه  و  شده  ذكر   » مصرف كنندگان  و  توليدكنندگان  بين 
مشاهده می شود مبارزه با گرانی به دليل افزايش واسطه ها مهم ترين 
و  چندين سياست   سازمان  اين  برای  است.  بوده  بين  اين  در  هدف 

اولويت  راهبردی به قرار زير تعيين شده است:
1. نظارت بر فعاليت ميادين و بازارهای تابعه؛

2. افزايش بازارهای روز و سيار متناسب با توسعة شهر؛
3. ايفای نقش اساسی در تنظيم بازار محصوالت كشاورزی، دامی 

و مواد پروتئينی؛ و
.)https://mayadin.tehran.ir( 4. شفاف سازی فرايند خريد

خود  برای  شهرداری  كه  اقتصادی  نقش  كاماًل  پايانی  سياست  دو 
اندازه ای آن  تا  قايل است را آشکار ساخته و به ويژه سياست سوم 
را گسترش می دهد. بدين معنا كه شهرداری با تشکيل اين سازمان 
بازار محصوالت  بازارها قصد هدايت  و ساخت و مديريت ميادين و 
از  بيش  اكنون  دارد.  را  منافع عموم شهروندان  راستای  در  خوراكی 

بررسی وضعیت بهره مندی ساکنان شهر تهران 
از بازارها و میدان های میوه و تره بار 

در دورۀ 1375- 1385

آمار شهر
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30 سال از پيگيری سياست مداخلة شهرداری ها در بازار محصوالت 
اين  در  و  می گذرد  كشور  در  شهری  خانوارهای  نياز  مورد  خوراكی 
مدت شهرداری های ديگر نيز به تدريج آن را در پيش گرفته و از آن 
پيروی كرده اند. عالوه بر افزايش شمار شهرداری هايی كه با تشکيل 
سازمان های مديريت كنندة ميدان ها و بازارهای ميوه و تره بار قصد 
مداخله در بازار محصوالت خوراكی به نفع شهروندان را دارند، تعداد 
بر گوناگونی محصوالت  يافته و  افزايش  نيز  بازارها  اين ميدان ها و 
قصد  شماره  اين  در  است.  گشته  افزوده  نيز  شونده  عرضه  خوراكی 
و  بازارها  ايجاد  زمينة  در  تهران  شهرداری  عملکرد  تا  است  آن  بر 
ميدان های ميوه و تره بار در سطح شهر تهران و در فاصلة سال های 

1375 تا 1390 مورد بررسی مختصر قرار گيرد.  

بررسی كلی شهر تهران
بازارهای  و  ميدان ها  به  مربوط  داده های  مبنای  بر  حاضر  بررسی 
ميوه  و تره بار شهرداری تهران برای سال های 1375، 1385 و 1390 
انجام شده است )جدول 1 و جدول 2(. در فاصلة سال های 1375 تا 
بازارها در شهر تهران بهبود  از ميدان ها و  1390 ميزان بهره مندی 
برابر هر يك  در  بازار  و  ميدان  به 7  نزديك  از  به طوری كه  يافته 
ميليون نفر جمعيت شهر تهران در سال 1375 به 12 بازار و ميدان 
در برابر هر يك ميليون نفر در سال 1385 رسيده و پس از آن نيز به 
19 ميدان و بازار در برابر هر يك ميليون نفر در سال 1390 افزايش 
يافته است كه نشان از افزايش ميزان بهره مندی شهروندان تهران از 
مجموع بازارها و ميدان های عرضة ميوه و تره بار و ساير محصوالت 
خوراكی دارد. ميزان بهره مندی از ميدان ها و بازارها به شکل جداگانه 
ميزان  انتظار می رود  است. هرچند همان گونه كه  داشته  بهبود  نيز 
چرا  داشته  كمتر  افزايشی  بازارها  نسبت  به  ميدان ها  از  بهره مندی 
كه از نظر سلسله مراتب، ميدان ها به جمعيتی بيشتر و در نتيجه به 
گسترة جغرافيايی وسيع تری خدمت رسانی می كنند در نتيجه به تعداد 
كمتری از آنها نياز است. در سال 1375 به ازای هر يك ميليون نفر 
بوده در حالی كه در  به كار  ساكن شهر تهران يك ميدان مشغول 
نفر 2 ميدان در  ازای هر يك ميليون  به  سال های 1385 و 1390 
شهر تهران وجود دارد. در خصوص بازار های روز مشاهده می شود كه 
ميزان بهره مندی از 6 بازار به ازای هر يك ميليون نفر در سال 1375 
به 10 بازار در سال 1385 و پس از آن به 24 بازار در سال 1390 
افزايش يافته است كه رشد قابل مالحظه ای را در پنج سال پايانی 
دورة مورد بررسی نشان می دهد.)علت اين رشد اضافه شدن 55 بازار 
محله ای در سال 1390 است(. عالوه بر بهبود در زمينة تعداد، ميزان 
بهره مندی از سطح اختصاص يافته به ميدان ها و بازارها نيز افزايش 
يافته است. داده ها نشان می دهد كه در سال 1385 برای هر 1000 
نفر ساكن شهر تهران 50/5 مترمربع بازار و ميدان وجود داشته و اين 
مقدار در سال 1390 به 62/3 مترمربع برای هر 1000 نفر افزايش 

پيدا كرده است.
جدا از افزايش ميزان كلی بهره مندی از بازارها و ميدان های ميوه 
شهرداری  مناطق  ميان  در  نيز  آنها  توزيع  زمان،  طول  در  تره بار  و 
تهران به شکل عادالنه تری درآمده است. به منظور سنجش ميزان 
از ضريب پراكندگی نسبی1 هم در خصوص  عادالنه تر شدن توزيع 
تعداد بازار و ميدان در برابر هر يك ميليون نفر و هم در مورد سطح 
اختصاص يافته در برابر هر 1000 نفر استفاده شده است. همان گونه 
دو  هر  در  نسبی  پراكندگی  3( ضريب  )جدول  می شود  مشاهده  كه 

تعداد  توزيع  شدن  همگون تر  معنای  به  اين  كه  يافته  كاهش  مورد 
و سطح بازارها و ميدان های ميوه و تره بار در ميان ساكنان مناطق 
22 گانة شهر تهران در فاصلة سال های 1385 تا 1390 می باشد؛ به 
گونه ای كه ضريب پراكندگی نسبی برای تعداد بازار و ميدان به ازای 
هر 100 هزار نفر از 79/0 درصد به 64/6 درصد و همين شاخص 
برای سطح اختصاص يافته به بازارها و ميدان ها به ازای هر 1000 

نفر از 114/5 درصد به 82/1 درصد كاهش يافته است.

بررسی پهنه های شمالی و جنوبی شهر تهران
و  بازارها  توزيع  نحوة  و  بهره مندی  ميزان های  بررسی  جز  به 
بررسی  تهران ،  شهرداری  مناطق  بين  در  تره بار  و  ميوه  ميدان های 
گويای  می تواند  پايتخت  جنوبی  و  شمالی  پهنه های  در  موارد  اين 
نکته های جديدی در زمينة اقدامات شهرداری تهران در زمينة كاهش 
تفاوت هايی باشد كه از ديرباز در زمينه های اجتماعی و اقتصادی، و 
پيرو آن كالبدی، ميان اين دو برقرار بوده است. مبنای كالبدی  كه به 
شکل سنتی برای تفکيك تهران به شمال و جنوب استفاده می شود 
كردن  اضافه  برای  اينجا  در  كه  است  انقالب  و  آزادی  محور های 
مناطقی كه به صرف در نظر گرفتن اين دو در هيچ يك از پهنه ها 
قرار نمی گيرند به سمت شرق و غرب امتداد يافته اند. از سمت شرق 
به  آزادی  محور  غرب  سوی  از  و  دماوند  خيابان  به  انقالب  خيابان 
آزادراه تهران- كرج پيوند داده شده است. براين پايه مناطق 1، 2، 3، 
4، 5، 6، 7، 8 و 22 سازندة پهنة شمالی و مناطق 9، 10، 11، 12، 
13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21 تشکيل دهندة پهنة جنوبی 

شهر تهران هستند. 
جدول 2 نشان می دهد كه در سال 1385 در برابر هر يك ميليون 
نفر ساكن شمال تهران نزديك به 13 بازار و ميدان موجود بوده در 
حالی كه اين رقم برای پهنة جنوب 10 بازار و ميدان به ازای يك 
ميليون نفر بوده است. در سال 1390 اين شاخص برای پهنة شمالی 
تهران به 25 بازار در برابر هر يك ميليون نفر و برای پهنة جنوبی 
به حدود 27 بازار برای هر يك ميليون نفر رسيده است. بدين ترتيب 
از نظر بهره مندی از تعداد بازارها و ميدان های ميوه و تره بار نه تنها 
وضعيت دو پهنه بهبود يافته و ميزان بهره مندی در هر دو مورد بيش 
از دو برابر شده است، بلکه وضعيت پهنة جنوبی نسبت به پهنة شمالی 
بهبود بيشتری پيدا كرده به گونه ای كه كمبودهای آن نسبت به پهنة 
شمالی جبران گشته و ميزان بهره مندی ساكنان آن نيز بيش از پهنة 
به  با در نظر گرفتن نسبت اختالف  اين وجود  با  شمالی شده است. 
ميانگين ميزان های بهره مندی، تفاوت دو پهنه در سال 1390 كمتر 

از سال 1385 می باشد. 
وجه ديگر بهره مندی، بهره مندی از سطح اختصاص يافته به بازارها 
و ميدان های ميوه و تره بار است. در سال 1385 به ازای هر 1000 
نفر ساكن پهنة شمالی شهر تهران حدود 46 مترمربع و برای همين 
به  مساحت  مترمربع   55 به  نزديك  جنوبی  پهنة  در  جمعيت  ميزان 
عنوان بازار و ميدان وجود داشته است. با گذشت پنج سال ميزان اين 
شاخص برای پهنة شمالی و جنوبی به ترتيب به حدود 57 مترمربع و 
68 مترمربع افزايش يافته است. از اين رو ميزان بهره مندی از سطح 
اما در  يافته  بازار و ميدان در هر دو پهنه بهبود  به  يافته  اختصاص 
نشده است.  حاصل  چندانی  بهبود  پهنه  دو  ميان  اختالف  خصوص 
در اين زمينه در هر دو مقطع زمانی ميزان بهره مندی ساكنان پهنة 
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137513851390سال
81215تعداد كل ميادين

3878142تعداد كل بازارهای روز
6,758,8457,803,8838,154,051جمعيت شهر تهران

71226تعداد ميدان و بازار روز به ازای هر يك ميليون نفر
1/21/51/8تعداد ميدان به ازای هر يك ميليون نفر

5/610/024/2تعداد بازار روز به ازای هر يك ميليون نفر
 جدول 1: وضعیت كلی بهره مندی از تعداد بازارها و میدان های میوه و تره بار شهر تهران در سه مقطع 1375،

1385 و 1390

منطقه

13851390

مساحت تعداد
جمعيت)مترمربع(

تعداد بازار و 
ميدان به ازای هر 

100 هزار نفر

مساحت بازار و 
ميدان به ازای 
هر 1000 نفر

مساحت تعداد
جمعيت)مترمربع(

تعداد بازار و 
ميدان به ازای 
هر 100 هزار نفر

مساحت بازار و 
ميدان به ازای 
هر 1000 نفر 

)مترمربع(
1527,000379,9621/371/11640,635439,4673/692/5
2843,000814,6081/370/62163,720632,9173/3100/7
334,000290,7261/013/845,050314,1121/316/1
4827,000819,9211/032/91530,895861,2801/735/9
5930,000679,1081/344/22228,052793,7502/835/3
6427,000237,2921/7113/8532,450229,9802/2141/1
725,000310,1840/616/147,400309,7451/323/9
846,000378,7251/115/858,546378,1181/322/6
2266,000108,6745/555/21116,066128,9588/5124/6

25/256/9*12/845/9103232,8144,088,327*49175,0003,813,406پهنه شمالی
9426,000165,9032/4156/7523,260158,5163/2146/7
1046,000315,6191/319/097,710302,8523/025/5
1133,000275,2411/110/955,140288,8841/717/8
1212,000248,0480/48/183,835240,7203/315/9
13264,000245,7240/8260/5461,300276,0271/4222/1
1446,000483,4320/812/4109,603484,3332/119/8
15654,000642,5260/984/01064,966638,7401/6101/7
16336,000291,1691/0123/6739,166287,8032/4136/1
1722,000256,0220/87/8810,323248,5893/241/5
1855,000317,1881/615/8912,368391,3682/331/6
1900247,8150032,969244,3501/212/2
20513,000335,6341/538/71917,773340,8615/652/1
2122,000159,7931/312/51216,851162,6817/4103/6

26/867/7*10/355/0109275,2644,065,724*41219,0003,984,114پهنه جنوبی
كل شهر 

90394,0007,797,5201/250/5212508,0788,154,0512/662/3تهران
 جدول 2: میزان بهره مندی ساكنان شهر تهران از بازارها و میدان های میوه و تره بار به تفکیك مناطق شهرداری و پهنه های شمالی و جنوبی در

دو مقطع 1385 و 1390
 * به ازای هر یك میلیون نفر محاسبه شده است
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عنوان
13851390

كل تهرانپهنه جنوبیپهنه شمالیكل تهرانپهنه جنوبیپهنه شمالی
ضريب پراكندگی نسبی تعداد بازار و 

84/452/779/074/657/064/6ميدان به ازای هر 100 هزار نفر )درصد(

ضريب پراكندگی نسبی مساحت بازار 
)130/9( و ميدان به ازای هر 100 هزار نفر

65/2
114/569/788/482/1

 جدول 3: مقایسۀ پهنه های شمالی و جنوبی شهر تهران از نظر میزان همگونی توزیع تعداد و مساحت بازارها میان ساكنان مناطق
تشکیل دهندۀ آنها در دو مقطع 1385 و 1390

 نمودار 1: مقایسۀ پهنه های شمالی و جنوبی شهر تهران از نظر میزان همگونی توزیع تعداد بازارها میان
ساكنان مناطق تشکیل دهندۀ آنها در دو مقطع 1385 و 1390

 نمودار 2: مقایسۀ پهنه های شمالی و جنوبی شهر تهران از نظر میزان همگونی توزیع مساحت بازارها
میان ساكنان مناطق تشکیل دهندۀ آنها در دو مقطع 1385 و 1390
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جنوبی شهر تهران بيشتر می باشد.
ساكنان  بين  در  ميدان ها  و  بازارها  تعداد  توزيع  چگونگی  بررسی 
مناطق هر دو پهنة شمالی و جنوبی نشان از همگون تر شدن توزيع 
در پهنة شمالی و كاهش ميزان همگونی توزيع در بين مناطق پهنة 
بين  در  ميدان ها  و  بازارها  تعداد  توزيع  ديگر  بيان  به  دارد.  جنوبی 
ساكنان مناطق پهنة شمالی به سوی عادالنه تر شدن حركت كرده 
در حالی كه گرايش در پهنة جنوبی خالف جهت پهنة شمالی بوده 
اين وجود همان گونه كه  با  نمودارهای 1 و 2(.  است )جدول 3 و 
مشاهده می شود ضريب پراكندگی نسبی در پهنة جنوبی در هر دو 
به پهنة شمالی كمتر می باشد،  مقطع زمانی 1385 و 1390 نسبت 
كه نشان از توزيع عادالنه تر تعداد بازارها و ميدان ها در ميان مناطق 
تشکيل دهندة پهنة جنوبی شهر تهران دارد. توزيع سطح اختصاص 
يافته به بازارها و ميدان ها در ميان ساكنان مناطق پهنه های شمالی 
و جنوبی شهر تهران در دو مقطع زمانی نشان می دهد كه اين توزيع 
برای پهنة جنوبی عادالنه تر شده و برای پهنة شمالی اندكی از ميزان 
همگونی اش كاسته شده كه نشان دهندة فاصله گرفتن آن از وضعيت 
عادالنه است. همچنين به عکس توزيع تعداد، توزيع سطح اختصاص 
يافته در هر دو مقطع در بين ساكنان مناطق پهنة شمالی عادالنه تر 

بوده است. 

پی نوشت:
1- مقصود از ضريب پراكندگی نسبی در اينجا نسبت انحراف معيار 

به ميانگين است كه حاصل آن به شکل درصد بيان می شود )برای 
اطالع بيشتر نگاه كنيد به: )نوفرستی، 1385 جلد 1((. 

منابع و مآخذ:
- سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران. )1380- 
 .1390  -1380 ]های[  سال  در  تهران  شهرداری  كارنامة   .)1390

تهران: معاونت هماهنگی و برنامه ريزی شهرداری تهران.
مسکن-  و  نفوس  عمومی  سرشماری  ايران.)1376(.  آمار  مركز   -
1375 نتايج كلی شهر تهران )مناطق 22 گانه(. تهران: دفتر رياست، 

امور بين الملل و روابط عمومی.
مسکن-  و  نفوس  عمومی  سرشماری  ايران.)1388(.  آمار  مركز   -
1385 نتايج كلی شهر تهران )مناطق 22 گانه(. تهران: دفتر رياست، 

امور بين الملل و روابط عمومی.
مسکن-  و  نفوس  عمومی  سرشماری  ايران.)1391(.  آمار  مركز   -
1390 نتايج كلی شهر تهران )مناطق 22 گانه(. تهران: دفتر رياست، 

امور بين الملل و روابط عمومی.
و  شهر  مقررات  و  قوانين  مجموعة  جهانگير.)1383(.  منصور،   -

شهرداری تهران. تهران: ديدار. 
 .)1 )جلد  بازرگانی  و  اقتصاد  در  آمار   .)1385( محمد.  نوفرستی،   -

تهران: خدمات فرهنگی رسا.
https://mayadin.tehran.ir-



155سال سیزدهم/ شماره 112

بازار شهری )در ايران(

واژگان شهری

بازار در ايران فضايی است، برای خريد و فروش و توليد و عرضه 
آن می گذرد.در  ميان  از  ارتباطی  كاالهای گوناگون كه يك مسير 
شهرهای سنّتی ايران، بازار يکی از اجزاء اصلی هسته مركزی شهر 
را تشکيل می داد. امروزه نيز بازارها كانون مبادله، توليد كاال و تجمع 
ايرانی  از نظر جايگاه قلب شهرهای  و  اجتماعی هستند  فعاليتهای 
بشمار می روند. به طوركلی، بازارها با عملکردهای گوناگون اقتصادی، 
اجتماعی و مذهبی، نُماد كاملی از بنيانهای مدنی محسوب می شوند 
كه طی سده ها شکل گرفته اند. در گذشته كسانی در چارچوب وقف 
مدرسه،  مسجد،  همچون  عمومی،  بناهای  تأسيس  به  بازارها  در 
خانقاه و دارالشفاء، برای استفاده مردم اقدام می كردند و برای اداره، 
يا كاروانسرا وقف  و  تعدادی مغازه، كارگاه  آنها،  تعمير  نگهداری و 

آنها می كردند.
بازارچه

بازارچه  نيز  محله  هر  شهر،  اصلی  و  بزرگ  بازارهای  عالوه بر 
می كرد.  تأمين  را  محلی  نيازهای  كه  داشت  خود  به  مخصوص 
دادوستد  محل  عالوه بر  بزرگ،  بازار  به همان ترتيب  بازارچه ها  اين 
مايحتاج مردم، مسجد، تکيه، حمام، آب انبار و گاهی مدرسه داشتند 

كه اغلب از نوع وقفی به حساب می آمدند.
طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی بازار

تقسيم  عمده  گروه   3 به  بازار  اقتصادی  فعاليتهای  به طوركلی، 
می شوند:

فعاليتهای توليدی؛ 
فعاليتهای انبارداری

و  عمده فروشی  گروه   2 به  خود  كه  بازار  تجاری  فعاليتهای  و 
خرده فروشی تقسيم می شوند.

ساختار اصناف بازار
اصناف  بين  كار  تقسيم  ساختار  پايه  بر  بازار  در  فعاليتها  استقرار 
راسته های  بازار در  يا كسبه  پيشه وران  از  مختلف است. هر صنف 
و  تجاری  مشاغل  اصواًل  هستند.  فعاليت  به  مشغول  هم  مجاور 
مشتريان  دارند.  گرايش  همجواری  به  مختلف،  داليل  به  صنعتی، 
كارگاههای  دارند.  بهتری  انتخاب  امکان  اصناف،  تراكم  محل  در 
با  همکاری  و  مشترك  تسهيالت  از  بهره مندی  برای  نيز  توليدی 

يکديگر به تجمع در يك محل تمايل دارند.

از  ايران،  شهری  بازارهای  در  مختلف  مشاغل  و  اصناف  جايابی 
نظم و ترتيب حساب شده ای تبعيت می كند، چنان كه جواهرفروشها 
داالن  در  و كتاب فروشی  قرار می گيرند و صحافی  بازار  ابتدای  در 
در  چينی  و  بلور  پارچه،  فروش  مغازه های  سپس،  و  جامع  مسجد 
تهران،  بازار  در  می گيرند.  شکل  زرگرها  بازار  به موازات  يا  امتداد 
از داليل  يکی  آنها گسترش می يابد.  امتداد  در  و چای  ادويه  بازار 
همجواری اين راسته ها و همچنين علت قرار گرفتن آنها در ورودی 
بازارها  اين نوع  بازارها، به سبب سهولت دسترسی مشتريان زن به 
بلورفروشها  و  بزازها  زرگرها،  اصلی  از مشتريهای  زنان  بوده است. 
هستند. تيمچه های ظروف و بلور و بازارچه های پارچه و منسوجات 
گران قيمت )قيصريه(، از پر مشتری ترين و پررفت وآمدترين محلهای 
با  پرجنب وجوش،  گالری  يك  مانند  قيصريه  می روند.  بشمار  بازار 
ايران بشمار  بازارهای شهری  تزئينات معماری و فضای زيبا، قلب 
می رفت. به موازات اين بازارها، بازار كفاشها قرار داشت كه از دهنه 
حجيم  كاالهای  كه  مغازه هايی  بود.  دسترسی  قابل  بازار  ديگر 
قبيل  اين  كه  كارگاههايی  همين طور  و  می كنند  عرضه  سنگين  و 
كاالها را توليد می كنند، در انتهای بازار به سمت دروازه قديمی شهر 
مستقر شده اند )مانند بازار مسگرها، آهنگرها، رنگرزان و دباغان(. در 
ميدانهای  می شود.  عرضه  كشاورزی  ابزارهای  و  كاالها  بازار،  آخر 
بيرون  گاهی  و  دروازه  نزديکی  در  كاه و غالت  علوفه،  بارفروشی، 
امين السلطان،  بارفروشهای  ميدان  مانند  می گيرند،  قرار  دروازه ها 
نزديك دروازه شاه عبدالعظيم. بازار مال فروشها نيز در بيرون دروازه 
صنفهای  بنابراين،  می گرفت.  شکل  گشوده ای  فضای  در  و  شهر 
بازار به شيوه خاصی توزيع  با فعاليتهای مختلف در سطح  مختلف 
می شدند، به طوری كه كاالهای ظريف تر در ابتدای بازار و كاالهای 

حجيم تر در انتهای بازار، با نظم خاصی مستقر می شدند.
 عوامل ديگری نيز در توزيع فعاليتها در بازار دخيل هستند كه امکان 
حمل ونقل كاال از جمله اينهاست. هرچقدر كاالها سنگين تر و حجيم تر 
بود، به انتهای بازار )سمت دروازه( و محل ورود كاروانها نزديك تر 
بود. عامل ديگر، سهولت دفع ضايعات و فاضالب كارگاههايی مانند 
دباغی، رنگرزی و آهنگری بود كه می بايست به بيرون شهر هدايت 
شوند. فعاليتهای تجاری عمده، مانند معامالت فرش، پشم و پوست، 
در محلهايی به نام سرا يا تيمچه انجام می پذيرد. سراها هم محل 
عرضه كاال و هم محل دفاتر تجارتخانه های بازار هستند. مجموعه 
بزرگ سرای امير در بازار تهران مختص پارچه است. تيمچه مظفريه 
و تيمچه و سرای امير در بازار تبريز مختص صنف فرش فروشهاست. 

Urban Market )in Iran(
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عنصر مهم ديگری كه در بازار با فعاليتهای عمده فروشی در ارتباط 
از  را  است، كاروانسراست. در گذشته، كاروانها كه مسافر و كاالها 
كه  بازار  داخل  كاروانسراهای  به  می بردند،  ديگر  شهر  به  شهری 
معمواًل در انتهای شاخه های اصلی بازار و نزديك دروازه شهر قرار 

داشتند، وارد می شدند.
فعاليتهای  گوناگون  انواع  آميزش  محل  ايران  شهری  بازارهای 
و  كاالها  اين  هستند.  مذهبی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی، 
و  اصلی  راسته های  در  خاصی  به نحو  قديم  سامانه  در  كارگاهها 
فرعی بازار عرضه می شدند و يا در تيمچه ها و سراها و كاروانسراها 
بازار،  مورد دادوستد قرار می گرفتند. نکته قابل توجه در فعاليتهای 
كثرت در عين وحدت است. وحدت اين فعاليتهای گوناگون مربوط 
براساس آن، هرچيز در جای  می شود به نظم و ترتيب خاصی كه 
خود قرار می گيرد و به لحاظ تجاری و صنعتی، با يکديگر در ارتباط 
و پيوند هستند، به طوری كه به سادگی می توان جای هر عملکرد را 
با  به گونه ای است، كه  ترتيب  و  اين نظم  بازيافت.  بازار  در سامانه 
نيازهای مشتريان، از اقشار مختلف شهری و روستايی گرفته، تا دارا 
و نادار يا گردشگر خارجی و مشتری شهرستانی سازگار شده است. 
و  همکاری  در  بی نظيری  وحدت  از  تفاوت،  عين  در  فعاليتها  اين 
هم پيوندی برخوردار هستند. همان طور كه بازارهای كهن، در عين 
وجود  با  نيز  معماری  نظر  از  داشتند،  رويه  وحدت  فعاليت،  كثرت 
فرهنگی،  مختلف  عملکردهای  با  بزرگ،  و  فضاهای كوچك  تنوع 
تجاری، مذهبی و صنعتی به صورت يکپارچه ای سامان يافته بودند. 
اين فضاها به 2 صورت شکل گرفته اند: برخی خطی هستند، مانند 
راسته ها و كوچه ها )بلند و كوتاه( و برخی گره ای يا كانونی، مانند 
سراها يا تيمچه های )بزرگ و كوچك( سرپوشيده و سرگشوده. اين 
فضاها به نحو شگفت انگيزی با همديگر پيوند خورده و يك مجموعه 

واحدی را به وجود آورده اند.  
ساختار كالبدی بازارها

كالبدی  فقرات  ستون  ايران،  كهن  شهرهای  در  بازار  ساختمان 
مسجد،  مانند  مهم شهری،  عناصر  ساير  و  می داد  تشکيل  را  شهر 
مدرسه، تکيه و حمام را در بافت خود قرار می داد. ارگ و ميدانهای 
حکومتی نيز به ترتيبی خاص با پيکر اصلی بازار پيوند می خوردند، در 
بافتهای شهرهای ايران هيچ چيز به اند.ازه بازار به خوبی ساماندهی 
نشده است. اين نظم بی واسطه، فضاهای گوناگون شهر را به بهترين 

وجه به همديگر پيوند می دهد.
 ساختار بازار در بافتهای شهری كهن در ايران از اجزاء يا اندامهای 
خاصی تشکيل شده كه الگوی كلی آن چنين است: ميدان؛ محور 
چهارسوق؛  قيصريه؛  تيمچه ها؛  داالنها؛  سراها؛  راسته ها؛  اصلی؛ 

تکيه ها و مساجد.
فضاهای پر و خالی

تناسب  ايران،  شهری  بازارهای  معماری  مهم  ويژگيهای  از 
و  باز  فضاهای  و  بازار  درون  در  خالی  و  پر  فضاهای  شگفت انگيز 
بسته در كل پيکر بازار است. بزرگ ترين فضای خالی درون بازار، 
حجم درونی )تاالرها(، سراها، تيمچه ها و تکيه هاست كه در امتداد 
حجم باريك گذرهای بازار، يکباره گشودگی مطلوبی را در فضا پديد 

می آورند.

سرپوشيده  فضاهای  ايران،  شهری  بازارهای  ويژگيهای  از  يکی   
مجموعة بازار است كه مغازه ها، مشتريان و كاالها را از آسيب باد 
و باران و آفتاب و گردوغبار مصون می دارد. با توجه به آب وهوای 
گرم و خشك و پرآفتاب سرزمين ايران، بازارهای سرپوشيده فضای 

مطلوب و هوای مطبوعی را به وجود می آوردند.
پياده راههايی  درواقع،  ايران،  شهری  بازارهای  ويژگی  دومين   
را  خود  كاالهای  آن،  سوی  دو  در  مغازه ها  كه  سرپوشيده  هستند 
عرضه می دارند. در زبانهای اروپايی اين گونه مسيرهای سرپوشيده 
بازار  به  خريد  برای  فقط  مشتريان  می نامند.  گالری  را  مغازه ها  با 
به  نظاره كردن و كسب اطالع  برای  اوقات  بلکه گاهی  نمی روند، 
مساجد  صحن  ميان  از  گاهی  بازار  پياده  مسيرهای  می روند.  بازار 
و  بازارها محل مکث  می كند.  عبور  تکيه ها  داخلی  خالی  فضای  و 
حركت مردمی است كه برای خريد، خدمات و گذران اوقات فراغت 
در فضای آن عبور می كنند و به راحتی از فضايی به فضای ديگر وارد 
می شوند. ارتباط چهره به چهره در بازار، فضای روابط اجتماعی را 

گرم تر می كند.
نوآوری در بازار

در بازارهای امروز نسبت به بازارهای كهن، 3 نوآوری صورت گرفته 
كركره ای  درهای  و  درهای شيشه ای؛  و  ويترين  نورپردازی؛  است: 

فلزی.
تغییرات عصر جدید در بازار

به  كارخانه ای  محصوالت  و  خودرو  ورود  از  پس  جديد،  عصر  در 
آن  اجتماعی  و  اقتصادی  مراكز  و  شهرها  فضايی  ساختار  شهرها، 
بازارهای  هنوز  بااين وجود،  شده است.  بنيادی  تغييرات  دستخوش 
در  جديد  نقشهای  كنار  در  را  خود  نقشهای  كم وبيش  ايران  كهن 
اصفهان،  تهران،  بازار  مانند  بازارها،  برخی  می كنند.  ايفا  شهرها 
می روند  بشمار  شهر  اقتصادی  مركز  هنوز  كرمان،  و  شيراز  تبريز، 
و از موقعيت سياسی- اقتصادی مهمی برخوردارند. امروزه، تغييرات 
بنيادی در تجارت و توليد و همچنين در روابط اجتماعی اصناف بازار، 
در كالبد و سيمای ظاهری آن نيز اثر بخشيده است. هرچند گروهی 
اما  رفته اند،  بين  از  كارخانه ای،  توليدات  اثر  بر  به تدريج  اصناف  از 
فعاليتهای مشابهی جايگزين آنها شده است. با تمركز سرمايه، برخی 
از حرفه های جديد نيز پديد آمده است؛ برخی مغازه ها با عرضه انواع 
بازار  به  متصل  كوچه های  از  برخی  شده اند؛  حرفه ای  چند  كاالها، 
مانند  و كاالهای جديد،  راسته های جديد شده اند  به  تبديل  اصلی، 
می دارند.  عرضه  را  وارداتی  پارچه های  و  ظروف  و  كفش  و  لباس 
اين بازارها از نظر معماری شباهت چندانی به بازارهای كهن ندارند 
و از نظر آئينهای تجاری و رفتارهای اجتماعی نيز با كسبه اصلی 
بازار  در  سرمايه  تمركز  عالوه براين،  هستند.  متفاوت  كاماًل  بازار 
بازارها  پاساژ در درون  نام  به  پديد آمدن فضاهای جديدی  موجب 
شده اند. انواع پاساژهای جديد در چند طبقه ساخته و به بازار ملحق 
بازار و  شده است. احداث پاساژ باعث تخريب روحيه آرام و نجيب 
ساخت وسازهای طبقاتی آن موجب تخريب بدنه بازار و سقف بازارها 

شده است.
شهری،  بازار  مقاله  روستايی،  و  شهری  مديريت  دانشنامه  منبع: 

احمد سعيدنيا
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معرفی پايگاه های شبكه

دارند،  و وسعت كمی  كااليی محدود  تنوع  كه  فروش هايی  به خرده 
ارايه دهنده كااليی هستند كه تقريبًا نياز روزانه )مانند لبنيات، گوشت، 
می گويند. فروشي[  ]=خواروبار  بقالی  می كنند  برآورده  را  و...(  نوشيدنی 
را می توان  آن  از  نمونه ای  روستا  و  از هر شهر  در هر گوشه ای  تقريبًا 
بيشتر  كااليی  تنوع  كه  بقالی  از  بزرگ تر  خرده فروشی های  به  و  يافت 
از بقالی دارند و معمواًل مشتری خود محصوالت را از قفسه برمی دارد، 

سوپرماركت )supermarket( گويند.
و  تنوع طلبی  و  خانواده ها  در  زمان  كمبود  به  توجه  با  امروزی  جامعه 
سوپرماركت ها  و  بقالی ها  برای  تکاملی  روند  جديد،  كاالهای  به  نياز 
منجر  كه  بيشتر  نمود  را  كاالها  تعداد  و  تنوع  روزبه روز  و  كرده  تعريف 
آنها  در  كه  گرديد  فروشگاه هايپرماركت ها]=بازارگاه[  شکل گيری  به 
انواع و اقسام كاال از قبيل مواد غذايی، مواد شوينده، وسايل الکتريکی، 
بار مراجعه به آن تمام  پوشاك و... به فروش می رسد. می توان با يك 
به  توجه  با  نمود.  خريداری  را  خانواده  ماهانه  حتی  و  هفتگی  مايحتاج 
اينکه در فروشگاه ها كاالها به صورت عمده و )معمواًل( به طور مستقيم 
واسطه ها و دالل ها حذف می شوند،  و  از كارخانه ها خريداری می گردد 
ترتيب  بدين  می رسيد.  مشتری  دست  به  عادالنه ای  قيمت  با  اجناس 
اين  يافت.  روزبه روز گسترش  و  گرفت  زنجيره ای شکل  فروشگاه های 
محصوالت  تقريبًا  و  يکسان  تجاری  نام  واحد،  مديريت  فروشگاه ها 
مشابهی دارند. ممکن است در سطح شهر يا استان و يا كشور و حتی 

فراتر از آن پراكنده باشند.
در  كه  بوده  فردوسی«  »فروشگاه  ايران  زنجيره ای  فروشگاه  اولين 
سال 1330خورشيدي در خيابان فردوسی تهران و با همکاری آلمانی ها 
گشايش يافت و هدف آن پايش و مرغوبيت كاال، بهداشتی بودن محيط، 
برقی  پله  اولين  آنکه  )جالب  بود.  و...  ماليات  دريافت  قيمت ها،  كنترل 
به حساب  از جاذبه هاي خريد  كه  فروشگاه نصب گرديد  اين  در  ايران 

مي رفت.(

تعاونی  مركزی  »فروشگاه  به  انقالب  پيروزی  از  بعد  فروشگاه  اين 
11، ص  ج  دانش گستر،  )دانشنامه  شد.  تبديل  روستا«  و  شهر  مصرف 
كوروش  فروشگاه  مانند  فروشگاه  چندين  تدريج  به  اين  از  بعد   )726

)قدس امروزی( و فروشگاه ايران و... به چرخه بازارگاهي وارد شدند.
افزايش  از  جلوگيری  پايش،  ساماندهی،  براي  تحميلی  جنگ  از  بعد 
زنجيره ای  فروشگاه های  موضوع  كاال  سالم  توزيع  و  قيمت ها  كاذب 
شکل   1374 سال  در  راستا  اين  در  رفاه«  »فروشگاه  و  گرديد  مطرح 
گرفت. اين فروشگاه تا به امروز به فعاليت خود ادامه می دهد و در سراسر 

كشور گسترده شده و شعبه دارد.
فروشگاه رفاه كه بزرگترين فروشگاه زنجيره ای كشور است سهامداران 
مختلفی دارد، از جمله بيش از 25 شهرداری، چندين بانك، بيمه، استان 

و... در آن سهيم اند.
ماده 3 اساسنامه اين شركت »تهيه، تامين، توليد و فروش كاالهای 
مورد نياز عمومی از طريق فروشگاه های زنجيره ای با استفاده از خدمات 
نوين بازرگانی و انجام صادرات و واردات كاال، مشاركت با ساير اشخاص 
حقيقی و حقوقی در جهت تامين اهداف شركت« را وظيفه خود می داند.
اين فروشگاه دارای پايگاه اينترنتی به نشانی www.refah.ir می باشد 
كاالهای  آن  اصلی  صفحه  در  است.  مختلفی  بخش های  دارای  كه 
آورده  و...  پوشاك  تره بار،  بهداشتی،  غذايی،  مواد  قبيل  از  مختلفی 
شده است كه با كليك روی هر كدام اقالم بيشتری در اين زمينه ارائه 

و معرفی می شود.
خريد اينترنتی از گزينه هايی است كه امروزه بسيار فراگير شده و مزايا 
و معايب خاص خود را دارد. در فروشگاه رفاه اين امکان را به تازگی و 
به صورت آزمايشی فراهم آورده اند كه براي خريد بايد به عضويت پايگاه 
در آمد. اميدواريم به زودی به صورت كامل و در تمام نقاط كشور فعال 

گردد.

 محمد طوالبی
فروشگاه های زنجیره ای رفاه
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 عباس جاللي

تازه های نشر

مستندسازي دیرهنگام 
گنجینه هایي که فرو مي ریزند

و  معماري  فرهنگي،  اثر  هر  كردن  )نوشتاري(  سازي  مستند 
بود. كاري  از گزند زمانه خواهد  اثر  به معناي نجات آن  تاريخي 
افزود  خواهد  اثر  ارزش  بر  شود،  انجام  زودتر  چقدر  هر  كه  است 
اقتصادي،  زندگي  و  معماري  پهنه ي  در  گنجينه هايي  بازارها  و 
به شمار مي آيند.  ايران زمين  اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي 
بازار در كالبد شهر بمانند ستون مهره ها در اندام شهري است. اين 
تشبيه و همانندي به آن اندازه واقعي است كه اگر عکسهاي هوايي 
راسته  گنبديهاي سقف  كنيم،  نگاه  را  ايران  بازارهاي  از  هر يك 
بازار به راستي برجستگي مهره هاي ستون فقرات انسان را تداعي 
مي كند كه كوچه و پسکوچه هاي بازار رشد انداموار كالبد شهر را 
نشان مي دهد. كتاب بازارها كار سترگي است كه به شيوه اي علمي 
توانسته اين مستندسازي را به بهترين شيوه اي انجام دهد. كتاب 
بر روي كاغذ گالسه و با قطع رحلي چاپ شده است. از ويژگيهاي 
اين اثر فراواني عکس و تصوير است كه پاره اي سياه و سفيد و 

بخشهايي رنگين چاپ شده است. 

»شناخت  كه  نخست  فصل  بجز  است.  فصل   11 داراي  كتاب 
به  هريك  ديگر  فصلهاي  گرفته،  نام  ايران«  بازارهاي  عمومي 
بررسي يك بازار از شهرهاي ايران پرداخته است. در اين كتاب بر 
روي هم 10 بازار بررسي شده است كه بازارهاي قديمي و كهن 
تبريز، زنجان، اصفهان، كرمان، سمنان، بوشهر، رشت، الر، سنندج 

و زواره را در بر مي گيرد.
سخن آغازين كتاب با گفتاري كوتاه از سعيدي كيا وزير مسکن 
و شهرسازي- به هنگام نگارش و چاپ كتاب- با اين جمله آغاز 
مي شود: »بازار يکي از بهترين بخشهاي تشکيل دهنده ي ساختار 
شهر ايراني در شهرهاي فرهنگي و تاريخي است« و در پي آن 
به نقش دو هزارساله ي ايران در اقتصاد و تبادالت فرهنگي اشاره 

كرده است. 
گذشته از اين سر سخن امير فرجامي معاون شهرسازي وزارتخانه 
پيدايي  براي  فرجامي  است.  افزوده  كتاب  بر  را  پيشگفتاري  نيز 
معماري  آثار  و  مي برد  نام  عامل  پنج  از  شهرها  وجودي(  )علت 
و  دانشجويان  عالقمندان،  براي  آموزه هايي  را  ايراني  بازارهاي 
مسووالن مي داند. به گفته  ي كاووس حيدري در ديباچه ي كتاب، 
كار تدوين اين اثر را جهاد دانشگاهي در سال 1388 به سفارش 
وزارت مسکن و شهرسازي انجام داده كه در آن 74 بازار به صورت 
اوليه شناسايي شده و 10 بازار از اين ميان بر پايه ي شاخص هاي 
شکلي، اقليمي و حوزه هاي كاركردي و توان دسترسي به اطالعات 

مستندسازي  در  تجربه اي  ايراني،  بازار  كتاب:  نام 
بازارهاي ايران

پدیدآور: جهاد دانشگاهي واحد تهران
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهي واحد تهران

چاپ یکم: 1388
شمارگان: 2000 نسخه در 280 صفحه 

بها: )باركد( 200000 ريال
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گزيده شده اند.
نخست،  فصل  بخشهاي  جالبترين  از  يکي 
به  آن  در  بازار« است كه  »عناصر ساختاري 
فضاها  اين  خود  كه  پرداخته  بازار  فضاهاي 
پديده  اين  براي  كامل  واژگان  فرهنگ  يك 
است. در آن از شش فضا؛ )1( فضا با كاركرد 
خانبار/ كاروانسرا،  )انبارسرا،  شامل  نگهداري 
)داالن/بند،  توليدي  فضايي   )2( كالنبار(؛ 
قيصريه، كارگاه و دكان(؛ )3( فضاي تجاري 
مذهبي  فضاي  راسته(  و  خان  تيم،  )تيمچه، 
و  مدارس  تکيه،  حسينيه،  )مسجد،  شامل 
)حمام،  خدماتي  فضاي   )5( علميه(؛  حوزه ي 
ارتباطي   – اجتماعي  فضاي   )6( آب انبار(؛ 
)زورخانه، نقارخانه، چارسوق، ميدان، جلوخان 

و كاروانسراهاي خارج شهر( نام رفته است.
صورت  به  كتاب  از  بخش  اين  كاش  اي 
مي شد.  گنجانده  كتاب  در  جداگانه  فرهنگي 
پهنه ي  رفته،  رفته  كه  هستند  واژگاني  اينها 
معماري، گفتاري و ادبي زبان فارسي را ترك 
اين  از  تجسمي  هيچ  آيندگان  و  مي گويند 
مي شد  اما  داشت،  نخواهند  ذهن  در  واژگان 
با ساختمان بازارهاي نوين و جايگزين، مانند 
»بازار رضا«ي مشهد اين بخشهاي ساختاري 
بازار را از نو برآورد و يا دستکم نامگذاري نمود 
كه اين كار انجام نيافت مانند كالنبار /خانبار 
و  انبار  »محل  مي خوانيم؛  آن  تعريف  در  كه 
كار بر روي جنس«، جنسي كه چارپايان حمل 
مي كردند و نمي بايست وارد بازار شود. از اينرو 
اجناس از راهي موازي با بازار به نام پسکوچه 
يا پشت كوچه، در كالنبار/خانبار خالي مي شد و 
اين  واژگان  از  براي هر يك  آنکه  باز جالبتر 
تصوير  و  طرح  نقشه،  اهميت،  پر  فرهنگ 
همراه شده است تا خواننده به راحتي تصويري 

از هر واژه را در ذهن داشته باشد و بياموزد.
در فصلهايي كه براي بازارهاي دهگانه كتاب فراهم آمده، تالش 
نظر  در  فصول  همه ي  براي  يکساني  چارچوبه ي  تا  بوده  اين  بر 
گرفته شود. براي نمونه نگاهي به فصل »بازار كرمان« روند كار را 
به نمايش مي گذارد. اين فصل 25 صفحه اي با يك عکس هوايي 
تمام صفحه ي شهر كرمان در 1335 خورشيدي آغاز مي شود كه 
بي گمان تغييرات آن تا به امروز فراوان بوده است. نخستين زير 
فصل آن »پيشينه ي تاريخي و علل پيدايش بازار شهر كرمان« نام 
گرفته كه با كروكي كوچکي از دروازه هاي قديم كرمان و عکس 
قديمي از باروي كرمان متعلق به 1310 خورشيدي آراسته شده، در 
دنباله »چگونگي شکل گيري و توسعه ي بازار« بررسي شده است. 
دوره ي  در  شهر  ساختار  بازار«  كالبدي  بخش »خصوصيات  در 
قاجاريه به نمايش درآمده و در پالني عناصر اصلي راسته ي شرقي 
– غربي بازار نشان داده شده است. تصاويري رنگين از »راسته ي 

شده است.  گنجاييده  آن  در  ارگ«  »ميدان  ورودي  و  نقارخانه« 
بخشهاي )1( بازار نقارخانه )2( بازار سّراجي )3( بازار گنجعلي خان 
بررسي شده كه تصاوير هوايي و پالن مجموعه ي گنجعلي خان 
تصويرهاي  از  كه سرشار  بعدي  بخشهاي  است.  آمده  آن  در  نيز 
رنگي و تمام صفحه است به »بازار اختياري«، »مجموعه و بازار 

وكيل«، »بازار شمالي – جنوبي« پرداخته است.
روند تهيه پالن بازار بخش مهمي از روند كار را نشان مي دهد. 
در پايان جدولي از 63 سازه ي گوناگون بازار به دست داده شده. 
گفتني است كه همه ي فصلهاي كتاب داراي كتابنامه و فهرست 
تصاوير جداگانه مي باشد. مي ماند نبود پشت نويسي انگليسي جلد 
آميخته  درهم  آن  فارسي  تيتر  با  و  آمده  جلد  روي  بر  كه  كتاب 
است كه از خوانايي و زيبايي تيترها مي كاهد. ماهنامه شهرداريها 
خواندن و بررسي اين كتاب ماندگار را به همه ي خوانندگان خود 

توصيه مي كند.  
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