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اهالى؛ ضمیمه شهرى . پرونده ویژه توسعه یا تحدید فضاهاى همگانى شهرى

خاطره مشــترک چند نســل اســت قدم زنی ســرپل. مقصد بســیاری از 
اتوبوس ســواری های آخر هفته میدان تجریش بود و زیارت سه شــنبه های 
امــام زاده صالح و نذِر نمک و لقمه نان و پنیر و ســبزی، که هم در خاطرات 
مادران مان هست و هم ما که دیگر به میانسالی رسیده ایم. بعد از زیارت هم، 
بازارگردی و بوی ســبزی و میوه تازه تکیه تجریش و خوردن چند سیخ جگر. 

بسیاری هنوز سمنوی سفره هفت سین شان را از این محله تهیه می کنند.
ساماندهی این میدان پرخاطره، سال هاست در دستور کار مدیران شهری 
قرار گرفته اســت؛ از سال ۸۴ تا به امروز. یک بار برای بردن آدم ها به زیرزمین 
برنامه ریزی می کنند و بار دیگر قرار می شــود خودروها بــه زیرزمین بروند و 
ســطح خیابان به پیاده راه تبدیل شــود. زمانی از طرح بزرگی می گویند که از 

میدان تجریش آغاز می شود و تا میدان قدس ادامه دارد.
به گفته محمدسعید ایزدی، استاد دانشگاه و طراح شهری تاکنون هفت 
طرح برای ســاماندهی این میدان پیشنهاد شــده که برخی از این طرح ها با 
نگاه عمرانی، فقط به عنوان یک عرصه شهری، زیرگذر یا روگذری را پیشنهاد 

داده اند و برخی پروژه ها هم با کیفیت بیشتری به موضوع نگاه کرده اند.
به گفته ایزدی، در ســال ۹۹ پیاده راه شدن خیابان شهرداری مطرح شد و 
اینکه بتوان بخشــی از ترافیک خیابان شهرداری را به خیابان حمید و بخش 
شمالی بیمارســتان منتقل کرد؛ ولی از ابتدا معلوم بود این پروژه همان طور 
که مشــاور مجموعه هم اعالم کرد، معضل ترافیک را دوچندان می کند؛ این 
طرح با وجود تمایلی که برای اجرای آن وجود داشــت، محقق نشد و پروژة 
اتصال میدانگاه تجریش، توســط شرکت هنر و معماری ایوان مهر ایرانیان و 

گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس و شهرداری منطقه یک تهران آغاز شد.
این طراح شهری ادامه می دهد: تمرکز روی خود میدان تجریش بود 
و شــاید در دسترس ترین عرصه، پارکینگ اتوبوس ها بود. میدان تجریش 
یک فضای شــهری بی نظیر در مقیاس منطقه و شــهر است که نیازمند 
توجه به گروه های مختلفی اســت که در آنجا حضور پیدا می کنند؛ چه 
کسانی که برای زیارت امامزاده صالح می آیند، و چه کسانی که برای بازار 
تجریش مراجعه می کنند، و چه کســانی کــه برای گذران اوقات فراغت 
بــه میدان یا بــرای رفتن به درکــه و دربند می آینــد؛ مخاطبان متنوع و 
گسترده ای دارد که این فضای شهری هیچ زیرساختی را برای این گروه ها 
فراهــم نکرده و معضــالت موجود، تداخل پیاده و ســواره و معضالت 

اجتماعی، حضور پیاده در این فضا را سخت کرده بود.
طراحی برای ساماندهی میدان قدیمی

عرصــه اصلی ایــن مجموعه حد فاصــل میدان قدس از شــرق، میدان 
تجریش از غرب، خیابان حمید و بیمارســتان شــهدای تجریش از شــمال و 
مجموعــه بــازار تاریخی تجریش و امامــزاده صالح از جنوب بــود. خیابان 
شهرداری، ستون فقرات این مجموعه به عنوان محور پیاده و قلمرو عمومی 
مجهز شــهری به همراه سایر خوشه های تشکیل دهنده طرح، مورد طراحی 
قرار گرفت و در قالب گزینه های مختلف به مدیریت شهری ارائه شد. با توجه 
به موانع و مشــکالت پیش روی مدیریت شهری در اجرای طرح های پیشین، 
اولین برنامه اجرایی بر اولویت اجرای فضای شهری در مقابل امامزاده صالح 
و ورودی بازار از غرب متمرکز شد. از دی ماه ۱۳۹۹ با تمرکز بر محدوده جنوب 
میدان تجریش، برنامه ســاماندهی و بهســازی این عرصه شــهری در قالب 
طرِح باززنده ســازی میدانگاه تجریش آغاز و با توجه به محدویت های زمانی 
قائل شــده از طرف مدیریت شهری، مراحل طراحی این مجموعه همزمان با 
اجرای طرح آغاز شــد. با توجه به امکانات اجرایی و میزان تأثیرگذاری اقدام، 
اولویت مدیریت شــهری بر طراحی و اجــرای بخش جنوبی میدان تجریش 
واقع شد و بر این اساس پروژة باززنده سازی میدانگاه تجریش در سه مرحله 
مورد برنامه ریزی و طراحی قرار گرفت؛ مرحله اول پــــروژه، محــــدود بــه 
جلوخـــان امامـزاده صالـح و بـازار تجریـــش با جایگزینی ایستگاه اتوبوس 
و فضاهای رهاشــدة موجود به عرصه ای مجهز و فضای شهری امن و ایمن 

طراحی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
ایجاد سه میدانگاه برای حل نابسامانی ها

ایزدی در توضیح بیشــتر طراحی انجام شــده برای حل نابسامانی های 
این میــدان می گوید: بــه این ایده رســیده بودیم که می توانیــم با ایجاد 
پالزاهای شــهری کــه در هر کدام از این عرصه هــا کار می کنند، قدری به 
ساماندهی این وضعیت کمک کنیم و به همین خاطر، با استفاده از شیبی 
که از میدان تجریش به سمت جنوب می رود، سه میدانگاه در این عرصه 
شش، هفت هزار متری پیش بینی کردیم؛ یک میدانگاه است که مستقیما 
با خود بازار کار می کند، یک میدانگاه اصلی که قدمگاه صالحیه نام گذاری 
شــده بود و یک میدانــگاه دیگر. این کل طرح ما بود به همراه یک ســری 
دسترســی ها برای افــراد دارای معلولیت و افراد پیاده، بــا پله و رمپ و 
تجهیزات شهری و یک پوشش گیاهی مناسب که بتواند مجموعه فضای 
سبز میدان ولیعصر را به میدان تجریش بکشاند و ادامه پیدا کند. تمرکز ما 
روی این موارد در میدانگاه تجریش بود که در قالب یک پروژه، مســئولیت 
اجتماعی از طرف یک توسعه گر اجرا شد و هنوز فازهای تکمیلی اش باقی 

مانده؛ یعنی اتصال این مجموعه به شــرق، شــمال و غرب. بخشی از این 
طرح، اتصال این پروژه به پهنه های اطراف خود است.

گام دوم ساماندهی میدانگاه تجریش
مرحله دوم پروژه مشتمل بر طراحی بخش شمالی و شرقی میدانگاه 
تجریش بود. هدف از طراحی بخش شــمالی میدانگاه، یکپارچه ســازی 
محوطه بازار و مسجد فاطمیه و نیز بهسازی و ساماندهی وضع موجود 
بود. همچنین در طراحی بخش شــرقی محــل اتصال میدانگاه به بازار، 
تکیه و امامزاده مورد تأکید قرار گرفته است. در مرحله سوم پروژه، هدف 
ساماندهی و بهســازی رودخانه تجریش، حل مســائل ترافیکی و ارائه 
راهکارهای مرتبــط با آن در بخش جنوبــی و همچنین طراحی بخش 

غربی پروژه و اتصال آن به میدانگاه بود.
در طول قریب به یک ســال ونیم از شروع فرایند ایده پردازی، برنامه ریزی، 
طراحی، آماده ســازی اجرای طرح و ســاخت، مســائل و مشکالت مختلفی 
باعث توقف یا کند شدن فرایند اجرای طرح، عدم تداوم و هم پیوندی اهداف، 
برنامه ها، طرح و اجرا در بخش هــای مختلف، حذف و یا تغییرات جدی در 
ارکان پروژه، ناتمام ماندن بخش هایی از طرح، عدم اطالع رســانی صحیح و 
استماع عمومی و در نتیجه عدم مشارکت ذی نفعان مختلف به ویژه اهالی و 
کسبه پیرامونی در این طرح شد. بر اساس آسیب شناسی اولیه ای که از فرایند 
اجرای این طرح در چهار گام به عمل درآمد، از مهم ترین دالیل بروز مشکالت 
و در نتیجــه ناکارآمدی طرح و برنامــه را در بخش هایی از پروژه می توان به 
عدم آگاهی کافی دست اندرکاران پروژه از مفهوم قلمرو عمومی و همچنین 
ماهیت کالبدی، کارکردی فضای شهری، تعدد دستگاه های دخیل در مدیریت 
پروژه و ناهماهنگی های بســیار در بین کنشگران دخیل، بی توجهی متولیان 
به اولویت دادن به حقوق شــهروندان، ایفای مفهوم حق به شــهر و تحقق 
حکمروایــی در فرایند برنامه ریــزی، طراحی و اجرای طــرح، عدم همراهی 
دســتگاه های ذی نفع به ویژه شرکت های تأمین کننده زیرساخت های شهری، 
تغییرات متعدد مدیریت شــهری و در نتیجه درخواســت های متفاوت و در 
مواردی متناقض در ارکان پروژه، عدم توجه به نظام بهره برداری و رها شدن 
عرصه ها و فضاهای ساخته شده برای ایجاد سرزندگی و چشم ناظر در پروژه، 
توقــف طوالنی در اجرای بخش های کلیدی طــرح به ویژه در اتصال بخش 
اجراشــده با عرصه های پیرامونی برای بهره برداری مناســب شــهروندان و 

کاهش آسیب های احتمالی اشاره کرد.
وقتی همه ساز خود را می زنند

ایزدی در توضیح بیشــتر، یکــی از چالش های اجرای طرح ســاماندهی 
میدانگاه تجریش را دخالت همزمان دســتگاه های مختلف به عنوان متولی 
می دانــد و می گوید: همزمان دســتگاه های زیادی خــود را متولی می دانند 
و از یــک طرف منطقه تالش می کند طرح ســاماندهی اجــرا کند و از طرف 
دیگر سازمان زیباســازی برای خودش مشاور گرفته و همزمان در نقاط دیگر 
میدان و خیابان شهرداری کار می کند. اینها تداخل های عجیب و غریبی است 
که وجود دارد. تمام این تداخالت داخل خود شــهرداری اســت و ســازمان 

گزارشی درباره ایده ها، برنامه ها و مصائب ساماندهی میدانگاه تجریش

پالزایی که مردم می خواهند
 نورا حسینى


