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        خطرات تهدید کننده بازار تهران 

  

زا در مواد اشتعال
بازار

مقاومت پائين 
ديوارها در برابر 

زلزله

جمعيت زياد
بازار تهران 
هنگام روز 

ازار فضاهای پنهان ب
که محل دپو مواد 

اشتعال زاست 

وجود 
خرده فروشی ها در 

بازار 

کابل های غير مجاز
برق

از انشعابات غير مج
آب 

ه گاز اتصال به شبک
شهری

که کامل نبودن شب
فاضالب در بازار 

وجود سد معبر در 
ورودی سراها و 

داالن ها

 کشور هستند.  ینبض اقتصاد یبه نوع یسنت یازارهاب 

 رديقرار گ یشهر رانيمورد توجه مد شياز پ شيب ديبازار با یمنيا موضوع. 

 ( یالديم ۱۵۳۷-۱۵۳۸برابر با  یقمر یهجر ۹۶۱سنگ بنای بازار تهران به دوران صفويه) گردد.و قاجاريه برمی 

 ل مهم در حوزه مديريت خدمات شهری است.ئدر تمام دنيا نوسازی و آباد کردن يکی از مسا 

 کار شرکت داشته باشند.اينها و نهادهای شهری در بايد تمام سازمانفرسوده  یهابافت ینوساز نهيدر زم 

  مسئله حل نشده باقی مانده است ،هایدر شهردار یتوسعه شهر یهایاستگذاريکالن و س یهایاستگذاريس نينبود انطباق ببه دليل. 

 است. جيو بس یمردم ینهادها جاديشهروندان با ا یمشارکت و همکار ؛یفرسوده شهر یبافت ها یو نوساز یبر بهساز یعامل اثر گذار نيشتريب 
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 فرسوده یهابافت هایویژگی 

 

 شهری های فرسوده اشکاالت بافت 

 

 مقدمه 

ست شن ا سيار رو ضوع ایمنی بازار ب ضوع  ،اهميت مو ستند. بنابراین مو شور ه صادی ک سنتی به نوعی نبض اقت بازارهای 

ترین و م مترین بازارهای بازار ت ران یکی از قدیمی ایمنی بازار باید بيش از پيش مورد توجه مدیران شههه ری قرار ديرد.

ست. صادی م می نيز برخوردار ا ست که از موقعيت اقت سوده ایران ا وع بحران بازار ت ران را دو ن ؛به دليل قدمت بافت فر

دفتگوهای فراوانی پيرامون ایمنی بازار در شورای ش ر و  های غيرطبيعی.بحران ه2 ،های طبيعیبحران ه1کند: ت دید می

سئوالن آتش شدهم شانی ت ران انجام  ست و برنامهن سازی ایمنی این مکان اراا شدهئهایی هم برای باز ست؛ اما کافی  ه  ا

  .نيست

نشان دادن ضرورت و اهمیت بازسازی و  ،استاین نوشتار که با تلفیق روش اسنادی و مصاحبه انجام شدههدف از  

نوسازی بافت فرسوده بازار بزرگ تهران است و نیز بررسی کارهایی که باید برای این مکان اقتصادی در زمینه ایمنی و 

 .شودنوسازی آن انجام 

 تاریخچه بازار بزرگ تهران 

دردد، زمانی که و قاجاریه برمی (یالديم 1۵3۷-1۵3۸برابر با  یقمر یهجر ۹۶1بازار ت ران به دوران صفویه )سنگ بنای 

کردند و خریداران برای خرید کاالی مورد نظر خود به این محل فروشنددان در این محله برای فروش کاالهای خود بساط می

ي نبود دسترس
مناسب به 
ه بافت فرسود
به هنگام 
اضطرار

م فاقد شبکه منظ
شهرسازی 

ناپایداری 
ودهبافت فرس

کمک رساني حداقلي خدمات امدادی هنگام بروز خطر

ها ناپایداری بافت فرسوده به دلیل غیر استاندارد بودن سازه

غیرممکن بودن ارایه خدمات ایمني به دلیل متراکم و ریزدانگي 
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جزء بافت فرسوده محسوب  ؛دفت خيلی سال است که ساختمان بازار توانها میآمدند. با توجه به عمر مفيد ساختمانمی

 1های بازار عمری کمتر از عمر اصلی بازار دارد.شود، ولی هنوز این بازار سرپاست. نادفته نماند برخی از قسمتمی

 فرسوده  یهابافت هایویژگی 

های فرسوده ش ری بافت ،کشور یهایاريو ده هایسازمان ش ردار یهایمعاون امور ش ردار ،یمعصوم ربدیهبه اعتقاد 

هایی با این نوع خصيصه را از حذف شدن توانيم محلهچند ویژدی دارد که ادر به احيا این نوع بافت ش ری همت کنيم، می

ادر ود و شاینکه بافت فرسوده نفوذناپذیر است و اثری از شبکه منظم ش رسازی در این قسمت دیده نمیاول نجات دهيم: 

اینکه بافت ناپایدار است  دوم .حداقلی است ،ای در این نقطه از ش ر اتفاق بيفتد، امکان رساندن خدمات امدادیسانحه

 ه خدماتئها از استاندارد الزم برخوردار نيستند. سوم اینکه مساحت هرکدام از واحدها بسيار کوچک است و ارایعنی سازه

   2پذیر است.ایمنی با سختی امکان

 های فرسوده را برعهده دارد؟کدام نهاد وظیفه رسیدگی به بافت 

اساس و مبنای مدیریت این  ،ل م م در حوزه مدیریت خدمات ش ری استئدر تمام دنيا نوسازی و آباد کردن یکی از مسا

نشينی و حاشيهافزایش رویه ش رها و نوع بافت باید بر پایه اصول صحيح معماری و ش رسازی باشد تا مانع دسترش بی

کار شرکت داشته ن ادهای ش ری در اینها و باید تمام سازمانفرسوده  یهابافت ینوساز نهيدر زم .معضالت آن شود

  .ستيممکن ن یش ر یهاها و اردانهمه دستگاه یها بدون همکاربافت نیا ینوساز رای، زباشند

 یدديرس ،: در قوانيندویددر این باره می کشور یهایاریو ده هایسازمان شهردار یهایمعاون امور شهردار ،یمعصوم

 یتیرینقش مد ليبه دل هایش ردار کهییاست، اما از آنجا یفرسوده بر ع ده وزارت راه و ش رساز یهابافت تيبه وضع

دود  وارد یتا وزارت کشور به عنوان مقام باالدست در ن ایت بنا شدهستند،  ريدرد ميمناطق به طورمستق دونهنیخود با ا

 3.ورود کند دولت، یمطرح شده از سو یکردن راهبردها یاتيها در حوزه عملید و در بحث نظارت بر عملکرد ش رداروش

 تهران مختلف مناطق  منیناا ی تجاریهاساختمان 

های ديرد که متأسفانه ساختماندر برمی 12و  11فرسوده  مناطق  های بافترا  از نظر بافت تاریخی ؛مناطق و بيشترین م مترین

ای از ش روندان بویژه بانوان اند و محلی برای کسب درآمد برای عدههایی کوچک که تغيير کاربری دادهناایمن دارند. ساختمان

عداد اکنون تهم .ندارند یمناسب تيوضع یمنیاز نظر ا که واقع در مرکز ش ر ت رانزا، هایی مملو از مواد اشتعالاست؛ کارداهشده 

آباد و محدوده یافت 1۸و  4در مناطق  خرداد قرار دارند. 1۵ ابانيو خ ی ورجم ابانيها در محدوده خساختمان نیاز ا یاريبس

ی با بنایی قدیمهایی ؛ ساختمانقرار دارندهای عرضه مبلمان و سرویس چوب در این مناطق ها و فروشگاهدالوران که اکثر کارداه

 4اند.شده لیمبلمان تبد یديو به کارداه تولاند صورت غيرقانونی تغيير کاربری دادهو کوچک که به

                                                           
 14/۷/۹۷سایت چمدان،  ت ران از کجا شروع شد؟ |نقشه ط ران  نیتریمیقد ه 1

 1۵/۵/۹۷ وز،ينام بافت فرسوده؛ سالمت نبمب ساعتی به ه2

 1۵/۵/۹۷ وز،ينام بافت فرسوده؛ سالمت نبمب ساعتی به.  3

 1/۵/۹۸؛ خبردزاری آنا، اندکردهپالسکوها در کدام مناطق ت ران جا خوش .  4
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  حل نشدن مشکالت بافت  لیدال / ی در بافت فرسودهتوسعه شهر یهایاستگذاریکالن و س یهایاستگذاریستعدد

 ست؟یفرسوده چ

 یمردم دچار نگاه چند وج  ،هایدر ش ردار یتوسعه ش ر یهایاستگذاريکالن و س یهایاستگذاريس نينبود انطباق ببه دليل 

و سازمان  یمعاونت ش رساز ها،یکه ش ردار یدر حال ،دارند ینگرش کیدر حوزه بافت فرسوده  ییاجرا یهادستگاه .ندادهش

کار را  گریوجوه د زيها ناردان ریو سا کندیرا دنبال م یمباحث مربوط به نوساز یگریمشخص د یبا الگو یو ب ساز ینوساز

از مشکالت در  یاريمنسجم باشند، بس زين هایو ش ردار ییاجرا یهارا شود و دستگاهگمباحث هم نیچنانچه ا کنند؛یدنبال م

 1.شودیحوزه بافت فرسوده برطرف م

  خطرات تهدید کننده بازار تهران 

ند کخطراتی که بازار را ت دید می تهران یشهردار یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان یریشگیمعاون پی، ریمحمود قد

 شمرد: دونه برمیاین

ش سرعت دستره آتش ب ،زا بسيار زیاد است بنابراین خطر اشتعال در بازار باالست، و در صورت حادثهدر بازار مواد اشتعال ه1

 .یابدمی

کنند تا کوچک هستند که ساکنين برای بزرگ کردن فضای مغازه دیوارها را نازک میحدی ه ها باز طرفی برخی مغازه ه2 

دست آورند و همين سبب ناایمن بودن دیوارها در برابر آتش و نيز پایين آمدن مقاومت در صورت بروز ه فضای بيشتری ب

 زلزله است. 

خود  ،فتديبازار اتفاق ب نیدر ا یسوزکه ادر هنگام روز آتش یباالست، به طور اريبازار ت ران روز هنگام بس یتيبار جمع ه3

 شود. یاريموجب به وجود آمدن تلفات بس تواندیهنگام خروج و فرار از کانون حادثه م تيجمع

ها مواد قابل اشتعال .. هستند که در آن. فضاها کارداه، انبار و نیاز ا یبرخ شود،ینم دهیاست که د یپن ان یفضاها یبازار دارا  ه4

 در آن ا شود. یسوزباعث وقوع آتش تواندیجرقه کوچک م کدارد و ی دجووو انفجار 

 منتقل شوند. بازارخارج از  یبه محل دیبا شتريب یمنیا یانبارها برا نیکه اآنحال  بازار، طيوجود انبارها در مح ه۵

ده و شبه سمت بازار  یشتريب تيجمعوآمد است؛ این مسئله باعث رفت اندازه شده زبيش اها در بازار که فروشیوجود خردهه ۶

و خطر  دهدیم شیو بار اشتعال را افزا تيبار جمع زيموضوع ن نيکه هم ستا دهاز کاالها ش یاريبس یانبارهاباعث تجميع 

 2.بردیرا باال م

 گونه برشمرد:را ایندر بازار  منیاناموارد  96ی نیز پس از حادثه پالسکو در سال سازمان آتش نشانبه عنوان نمونه  

سراها و  یسد معبر در ورود ه4 ؛ شبکه فاضالب در بازار ليتکم رورتض ه3 ؛ مجاز آب ريانشعابات غ ه2 ؛ مجاز برق ريغ یهاکابل ه1 

 3هاداالن

  سازی بازار  ایمن 

 یمنیا یبرا ی کهاقداماتنيز درباره  تهران یشهردار یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان یریشگیمعاون پی، ریمحمود قد

 یبرا یدر حال انجام اقدامات گرید ینظارت یو ن ادها نيتأم یاداره برق، شوار ی: با همکارویددمیبازار بزرگ ت ران انجام شده 

                                                           
 3/۷/۹۸؛ خبردزاری ایمنا، شودیدرفته م دهیفرسوده ناد ش روندان در بافت اتيحق ح.  1

 1/3/۹۸؛ ایسنا، پن ان بازار یبازار ت ران / هشدار نسبت به فضاها یبرا ینشانآتش SOSطرح .  2

 2۹/۵/۹۶ ،یدر بازار ت ران؛ همدل منینقطه نا ا ۹۹3ییشناسا.  3
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بحث  است. نفعانیکه اصل کار مربوط به خود مالکان و ذ ليدل نیبه ا رودیم شيکند پ ارياقدامات بس نیاما ا ميبازار هست

 1است. ادیها، معابر و ... در آنجا زوسعت آن، تعداد مغازه رایجانبه دارد زمشترک و همه یبه همکار ازيدر بازار ن یمنیا

 بازار یسازمنیو ا یبازساز یبرا یحلو کسبه راه انیبازاری همدل 

کنند تا  یبا ما همکار انیادر بازار تهران یشهردار یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان یریشگیمعاون پی، ریمحمود قد

در بازار  قیحر ميتوانیم ؛مي.. اقدامات الزم را انجام ده. و قیاعالم و اطفا حر یهاستميفضاها، س یدر بحث برق، جداساز ميبتوان

داشته  هانمابا ساز یشتريب اريبس یهمکار دیو کسبه با انیاست، که بازار یهمدل ازمنديموضوع ن نیاما ا م،يکاهش ده اريرا بس

   2.کند داينقاط خاص بازار پ یسازمنیو ا یبازساز یبرا یحلراه دیبا زين یفرهنگ راثيباشند و م

 یریشگیمعاون پی، ریمحمود قد های فرسوده تجاری را با آقایچند سوال درباره چگونگی نوسازی و بهسازی بافت ادامهدر 

 ایم:مطرح کرده تهران یشهردار یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان

 د؟فرسوده را بر عهده دارهای وظیفه رسیدگی به بافتکدام نهاد ـ 1

وظيفه این سازمان هدایت و کمک به نوسازی واحدهای فرسوده  که دارد وجود سازمانی در ش رداری به نام سازمان نوسازی

از  3 تیقانون حمادر  اما کار نوسازی و ب سازی بافت فرسوده کاری نيست که یک یا دو اردان آن را انجام دهند.. است

های فرسوده نوسازی بافتهایی که در ها و اردانی سازمانفرسوده و ناکارآمد ش ر یهابافت یو نوساز یب ساز اء،ياح

 .است شرح دادهها را طور کامل وظایف آناست و به دخليند را نام برده

 ست؟یحل نشدن مشکالت بافت فرسوده چ لیدال ـ2

های فرسوده دارای مالک حقيقی هستند و بافتزیرا بيشتر امالک در  :استو اما چرا تا امروز کمتر نوسازی اتفاق افتاده

 د و این مسئله دو دليل دارد:رموظف به نوسازی واحدهای خودشان کمجبور و آن ا را  انوتنمی عمالً

 فاقد تمکن مالی الزم برای بازسازی و نوسازی ملک خود هستند. ه1 

کی نوسازی ندارند. بنابراین ی تمایلی به ؛کنندها و محيطی که در آن زنددی میبه این ساختمان آن ا عالقهبه دليل  ه2

ک توان با کمکه می وجود داردهای تشویقی مالی صاحب ملک است. البته راه واناییتنداشتن  ،از مشکالت اساسی ما

ها مالک را به نوسازی وسيله این وامه توان بهایی که میوام ،ها مالک را به نوسازی واداشت. مثل تراکم تشویقیآن

ها هم امتحان شده و متاسفانه بته این راهال های کم ب ره یا طوالنی مدت و بعضا وام بالعوض.د مثل وامتشویق کر

 تغييری در سرعت نوسازی رخ نداده است.

 ترین مشکلی که اماکن تاریخی بافت فرسوده دارند چیست؟مهمـ 3

ادر زلزله اتفاق بيفتد  .مقاومت آن ا در برابر زلزله است یکم ه1:اماکن تاریخی بافت فرسوده دارندم مترین مشکلی که 

 .استخطر ریزش و آوار  ؛يستنستحکام الزم برای حفظ ساختمان چون ا

 .ندکنند و به شبکه داز ش ری متصل هستاز طرف دیگر این اماکن از داز ش ری استفاده می ه2 

                                                           
 14/12/۹۷؛ خبردزاری تسنيم، ساختمان ا یسازمنیماه/ انتقاد از سرعت کند ا 3ساختمان در  ۸۷۰۰ت ران از  ینشانآتش دیبازد.  1

 1/3/۹۸ سنا،یپن ان بازار؛ ا یبازار ت ران / هشدار نسبت به فضاها یبرا ینشانآتش SOSطرح .  2
به روز شده در  رانیا یاسالم یجم ور یوزارت راه و ش رساز تیساوبی؛ فرسوده و ناکارآمد ش ر یهابافت یو نوساز یب ساز اء،ياز اح تیقانون حما ـ  3

 ۸/۷/۹۸تاریخ 
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 بنابراینسوزی پس از زلزله است. است نگرانی ما از آتش زیادها ال در این ساختمانتراکم مواد قابل اشتع .همچنين ه3

 یابد.ها افزایش میپذیری این بافتآسيب

سترسی دش ری در دوران دذشته وجود داشته عمال  ا توجه به شرایط سنتی ساخت و سازکه باز طرف دیگر معابر تنگی  ه4

زرگ با تانکرهای بو باید کند می دال هم ایجاعاین بار اشت و خودروی آتش نشانی به این معابر یا سخت است یا غيرممکن

د یک شوقطعا نمیدردیم به سوال اول( بنابراین )برمی .ادبتوان اقدامات اوليه را انجام دد تا چند هزار ليتری وارد معابر ش

ای هو کمکن اد را مسئول کرد درچه سازمان نوسازی ش رداری ت ران تا آنجایی که ما با آن ا همکاری داریم خيلی اقدامات 

کار  این اماتراکم تشویقی که شورای ش ر تصویب کرده است.  است، یعنی دادن کرده خوبی از لحاظ فرهنگی و نوسازی

 .دطلبمیتری را راسخ و محکم عزم

 ؟چه نگرانی هایی وجود داردهای پنهان در خصوص مکانـ 4

ها و انبارهای غيرقانونی به کارداه و اندری که فرسودههای تجابرخی از بافت ویژه در خصوصه يم، ببه هر حال ما نگران 

ویژه بانوانی که در این اماکن مشغولند؛ ه ، چرا که تعداد زیادی نيروی انسانی بخبریمبیاز درون آن ا ما اند و شدهتبدیل 

ساکنان  دادن حادثهرخ در صورت و سوزی کسی هم اجازه ورود ندارد. زمان آتشو ی است مسکون ظاهر منزل اماکنی که در

هایی که تعداد زیادی نيروی کار در آنجا مستقرند دونه کارداهدر اصل این ند.ديرمیدر معرض مرگ حتمی قرار ساختمان 

شود. مثل توزیع های ملی است که در معرض خطر قرار دارند. البته در آنجا کارهای غيرقانونی هم انجام میمملو از سرمایه

 اد دیگری که در قانون استفاده و استعمال آن ا ممنوع است.مواد مخدر و یا مو

بازار مبل یافت آباد تمام مثل آن ایی که در مجاورت بازار قرار دارند ویژه ه ب ،فرسوده رسيددی نشود هایبافتادر به  

ط شرای فرین هستند وآاند؛ حادثههای توليدی شدهیل به کارداهتبد و های قدیمی که در مجاورت آن قرار دارندساختمان

به  تواند منجرا پتانسيل و حجم باال که میبدهند و بار اشتعال باالیی دارند و خيلی سریع آتش سوزی را دسترش می

د برای زند. بنابر این بایبهای غيرقابل جبرانی به افراد ضعيف اجتماع د و خسارتدها و تلفات جانی زیادی درنابودی سرمایه

 همه ن ادها درباید یعنی  ها انداخته شود.و یک نگاه فراش رداری به این بافت تشدایک نگاه جدی ها نوسازی این بافت

 .کندتواند با قانونگذاری و تصویب قوانين جدید به این مسئله رسيددیاین مسئله شریک شوند. مجلس می

 یهمدل نیتوان ا یچگونه م« همدالنه رفتار کنند نیو مالکان و مسئول انیبازار دیبا» دیبه گفته خود شما که فرمود ـ5

 وجود آورد؟ه را ب

ی یک ن اد باالدستباید ل ایمنی ش ری به هم دره خورده است به همين دليل ئل امنيتی و مسائها مسادر این نوع بافت 

 ادها و مالکين به تن ایی به بازسازی و نوسازی هاست که این مسائل وجود دارد و هيچکدام از نسفانه سالأدخيل شود. مت

ادر اتفاقی رخ دهد تمام  اند وها زنددی شان را با این شرایط موجود تعریف کردهاند. بعضیهای فرسوده همت نکردهبافت

 دهند. شان را از دست میزنددی و سرمایه

خواهند ارزش افزوده اموال خود را افزایش و می نفعانی هم هستند که زیاده طلب هستنداز این ا دذشته مالکين و ذی

وقتی ممکن است که همدلی و همراهی در  نوسازی منافع ملی و دیگران است. ؛کننددهند و به تن ا چيزی که فکر نمی

ديری واحد و اقدامی واحد این کار به سرانجام باشد و با مدیریتی یکپارچه و با تصميم های مختلف وجود داشتهحوزه

خواهد منافع صنف را در نظر بگيرد خواهد رسيد. اما متاسفانه هر کدام به دنبال منافع خودشان هستند. انجمن صنفی می



 

۸ 

 

و مدیران ش ری باید به دنبال ایمنی و امنيت ش ر کار خودش را انجام دهند؛ این ا در جاهایی باهم تالقی دارند و کسی 

 امات طرف مقابل بازتر است.تر است که دستش برای جلوديری از اقدموفق

 برآورد شما از نوسازی بافت فرسوده چیست؟ـ 6

نيم نشانی به مسئله نگاه کحل کند. ادر تن ا از نگاه ش رداری و آتش تواند مسئله رانگاه علمی و همه جانبه به موضوع می

نقاط قوت و ضعف مشخص شناسی شده است. آسيب مال مشخص است و تحقيقات انجام وشود. مسئله کامسئله حل نمی

اند. باید رفت و از نزدیک این اماکن را دید و متوجه شد ای دیدهاند مسئله را غيرحرفهشده است. اما کسانی که راهکار داده

ر ی شود. نباید دباید کاری اساس .توان با یکی دو راهکار آنجا را ترميم کردکه واقعا تا چه اندازه آنجا فرسوده است و نمی

این  باشد باید به ميدان آمد و ب تربه پایين از باال نگاه های فرسوده تصميم درفت. نباید برای بافترهای بسته پشت د

 ببيند و جوانب مختلف راب تر د و از نزدیک اماکن را د بيایمسئله را درک کرد. ميراث فرهنگی یکی از آن است که بای

ن ا را به اشخاص وادذار کرده است. در این ایهای قبل ه اوقاف در زمان. یا خيلی از این اماکن وقفی است که ادارسنجدب

 .بينندرا می از زاویه خودشان مسئلهپروسه چندین ن اد و اردان و اشخاص هستند که فقط 

 کنید؟چه راهکاری برای این مسئله پیشنهاد میـ 7

شمسی  3۰باید قوانين یا از نو نوشته شود و یا اصالحات اساسی در قانون انجام شود. زیرا قوانين ما هم مربوط به دهه  

ی به مسئله داشته باشيم. باید متوان کاری اساسی انجام داد. باید دید همه جانبه و علنمیاست و بر اساس آن قوانين 

ل حل شود و باید منافع ئا، آن مسفرابخشی مسائل ملی که مربوط به اشخاص و جاهای مختلف است زیر نظر یک ن اد

برای حل آن  باید نگاه چند جانبه جمعی و ملی را در نظر درفت. مسئله بافت فرسوده در ت ران یک مسئله ملی است و

داشت و سيستم به درستی و محکم در این مسئله عمل کند تا بتواند از فاجعه ملی در آینده پيشگيری کند. چون ادر 

 مشکالت دیگر ایجاد خواهد شد. و آتش سوزی و  ریخته خاطر استقامت کم بنا، بناها فروه ب رخ دهدزلزله 

       سخن آخر 

صميم تواند تتر شدن مسائل را ندهيم. در حوزه مدیریت ش ری یک نفر نمیکه اجازه پيچيده باید شرایطی را فراهم کنيم

ل ئها در نوسازی و ب سازی بافت فرسوده دخيل شوند. چه از نظر مساباید تمام ن ادها و اردان ؟بگيرد که چه باید کرد

تواند تبعات اجتماعی و سياسی داشته ل میئین مساچه از نظر قوانين ش ری و چه از نظر اختيارات قانونی. چرا که ا ،مالی

ای رخ دهد منجر به حوادث باشد و جالب است که این اماکن در دل محدوده ش ر ت ران هستند و نه در حاشيه و ادر حادثه

رادی هم فشوند و اخيلی از نيروهای انسانی بيکار می ،بر از بين رفتن سرمایه و تلفات انسانی شود و عالوهدلخراشی می

ل جدیدی شود که بار مالی برای ئوجود آمدن مساه دهند. نباید این مسائل ش ری منجر به بدست می عزیزانشان را از

دولت داشته باشد و دذشته از این ا در شأن یک کشور اسالمی نيست که محرومان جامعه در اثر حادثه بيشتر شود. به هر 

توانسته از طریق مراجع مختلف قضایی، اسایی کرده است و تمام اقداماتی را که مینشانی این اماکن را شنحال سازمان آتش

امين مثل مشکل ت ؛خوریمشویم به مشکل برمیامنيتی، انتظامی، ش ری انجام داده است ولی وقتی که با مسئله مواجه می

ا رها کنيم و ادامه ندهيم. چون دوست منابع مالی برای نوسازی یا مسائل قانونی یا اجتماعی. در آنجا نادزیریم قضيه ر

تر کنيم و خدای ناکرده مسائلی پيش بياید که جبران آن سخت و یا غيرممکن نداریم به جای حل مسئله؛ مسئله را پيچيده

جمع اعم از امنيتی، اجتماعی، حقوقی، قضایی، وزارت کار و تامين اجتماعی با هم  همه مسئوالن باید با همکاریباشد. 



 

۹ 

 

دونه این اماکن کههای فرسوده است با کمک همدیگر باز کنيم و یا اینسازی و نوسازی بافتاین دره کوری که در ب  شویم و

  را به خارج از ش ر منتقل کنيم.

بودجه، ش رداری و ... باید دست به دست هم بدهند و یک تصميم اساسی و بر  و مراجع قضایی، مجلس، سازمان برنامه 

د بار که به خارج از ش ر منتقل شبندی شده این ت دید را به فرصتی بزرگ تبدیل کنند. مثل ميدان ترهزماناساس برنامه 

و  بار قدیم واقع در ميدان شوش بود وجود ندارد؛ آن مسائل حل شده است.و امروزه عمال آن مسائل خاصی که ميدان تره

ه ب ت: فرهنگ مردم؛ مدیریت مشارکتی؛ قوانين حاکم بر زنددی مردمنيز در بعد مشارکت مردمی باید چند نکته را در نظر درف

ریخی و سنتی جامعه ایران را ای جدید با طراحی تاریخی ضمن اینکه شرایط تاتوان با شيوهاینکار را هم می عبارت دیگر

 د.وشباید این مسائل از پایين به باال حل  اینکهشود و امکانات و تم يدات الزم برای آنجا فراهم  انجام داد و نيز کند،حفظ 

 

 

 


