ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺖ روز ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺎزی/
ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺠﯿـﺪ ﺷـﺎه اوﯾﺴـﯽ )رﺋﯿـﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻋﻤـﺮان و ﺧـﺪﻣﺎت ﺷﻬـﺮی
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج(
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی /ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺎه اوﯾﺴﯽ )رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻋﻤﺮان و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج(

ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ 8م ﻧﻮاﻣﺒﺮ روز ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزان ﺧﻮب ﮐﺸﻮرم
اﻣﯿﺪوارم دﯾﮕﺮ در ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮاء ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮی روح ﺷﻬﺮﻣﺎن را آزار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.

ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ:

 -1اﺣﺪاث ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ) ﺳﯿﺮوس ﺳﺎﺑﻖ ( در دﻫﻪ  40ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی
از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﻬﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و آن را ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﻧﻤﻮد.

 -2ا اﺣﺪاث ﺑﻠﻮار ﻧﻤﮑﯽ در دﻫﻪ  50ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺤﻼت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮﻣﺎن
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﺗﭙﻮﻟﻪ در دﻫﻪ

-3

ﻫﺎی  60و 70

-4

اﺣﺪاث ﺑﻠﻮار ﮐﺮدﺳﺘﺎن در دﻫﻪ 70

ﮐﻪ ﻗﻄﺎرﭼﯿﺎن و ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻠﻪ

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ را ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﻧﻤﻮد.

-5

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب در دﻫﻪ 80

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اداری ﺷﻬﺮ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
-6
ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری در دﻫﻪ 90

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﮐﻮه آﺑﯿﺪر ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از
-7
ﺷﻬﺮک ﻫﻔﺖ آﺳﯿﺎب ) ﺷﻬﺮک وﺣﺪت ﺳﺎﺑﻖ ( ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺷﻬﺮک ﮐﺸﺎورز ﺗﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺷﻬﺮک زاﮔﺮس ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻬﺎران ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺧﺎﮐﺒﺮداری و ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻮه و ﮐﻮه ﺑﺮداری در
دﻫﻪ ﻫﺎی  80و 90

اﻟﺒﺘﻪ

ﮐﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ

روزاﻓﺰون

ﺷﻬﺮ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

اﺣﺪاث

ﻣﻌﺎﺑﺮ

ﺟﺪﯾﺪ

و

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرن اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺤﻼت ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺎ ارزش ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟
ﻣﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ و آﯾﻨﺪﮔﺎن از آن ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؟

آﯾﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ اﺣﺪاث ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﻣﺤﻼت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده
اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ؟

آﯾﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻬﺮﻻزم ﺑﻮد ؟

ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﺣﺪاث اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻣﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ روان ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

آﯾﺎ از ﭘﯿﺎده روی در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻟﺬت
ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ؟

ﻣﮕﺮ اﺣﺪاث ﺑﺮج ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن در دﻫﻪ
 80ﺳﺒﺐ اﻣﺘﻨﺎع ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ از ﺛﺒﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ارزش در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺸﺪ؟

در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و دﯾﺪﻧﯽ دﻧﯿﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻣﺪرن و
ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﺮﯾﺾ و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻄﺢ و رﯾﻨﮓ ﻫﺎ و
ﮐﻨﺎرﮔﺬرﻫﺎ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺎارزش و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ اﺟﺮا
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

آری دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﺪون ﺗﺮاﻓﯿﮏ آزار
دﻫﻨﺪه  ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﮐﺎﻓﯽ  ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﺎن  ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و
در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺷﻬﺮی ﺳﺮزﻧﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮزﻧﺪه و ﺷﺎداب.

اﯾﻦ اﻣﺮی ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ راه آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﭙﺮدن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزان اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،زﯾﺮا
ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر در دﺳﺖ ﮐﺎردان ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﻫﻤﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﯿﻢ و از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮانِ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺑﻠﻮارﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ و ﮐﻨﺎرﮔﺬرﻫﺎ و
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻫﺎ و … ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﺻﻮل ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻮده و از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و در اﯾﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺎزان ﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺒﻮده و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻗﻮل ارﯾﮏ اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ اﺷﻤﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ و ﻓﯿﻠﺴﻮف
ﻓﺮاﻧﺴﻮی:

دﻧﯿﺎ رو آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺪی ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺧﺮاب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﻧﯿﺎ رو
ﮐﺴﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎر ﺷﻬﺮﺳﺎزان ﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.

