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پروژه های تجدید س��اختار تاریخی ش��هر تبریز -ش��رکت عمران و مسکن س��ازان منطقه شمال غرب باززنده
سازی مرکز تاریخی تبریز در حدود یک دهه است که آغاز شده و در چهار محدوده ی غرب بازار ،مجموعه ی
صاحب االمر و پیرامون مسجد کبود و میدان شهید بهشتی در حال اجرا است .این بلوک ها حول یکی از محور
استراتژیک قدیمی شهر (بخشی از استخوانبندی تاریخی شهر) منطبق بر قسمتی از محور تاریخی ابریشم قرار
گرفته است.
تبریز با توجه به موقعیت جغرافیایی خود بر جاده های بازرگانی ،نقش مهمی به لحاظ اقتصادی و سیاس��ی در
شمال غربی ایران بازی می کند ،بازار شهر امروزه به عنوان بزرگترین مجموعه ی سرپوشیده ی دنیا به حساب
می آید .مجموعه ی بازار به مساحت  15هکتار اخیرا در لیست میراث جهانی ثبت شده است.
 -1پروژه های صاحب االمر
 -2پروژه غرب بازار
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الف) دروازه غربی ،شتربان
ب) میدان صاحب االمر
ج) پل بازار
 -3پروژه پیرامون مسجد کبود
د) مجتمع تجاری
ه) مسجد کبود
و) دروازه شرقی
 -4پروژه میدان شهید بهشتی

بازار تبریز فاقد فضاهای پاس��خگو به نیازهای امروزین این ش��هر بزرگ می باشد ،از جمله نبود فضاهای مجهز
بارگیری و باراندازی و فعالیت های پشتیبان .بخش شمالی و غربی بازار نیز دچار رکود و نابسامانی است.
مجموعه ی صاحب االمر ش��امل یک میدان ،یک مس��جد و یک مدرس��ه که به وسیله ی دو پل -بازار به بازار
متص��ل ش��ده اند ،زمانی اختالطی از فعالی��ت های فرهنگی ،مذهبی و تجاری را در خود داش��ت ،که یک مرکز
شهری منحصر به فرد را در هر دو طرف رودخانه ی مهران می آفرید .با عبور دادن خیابان دارایی این مجموعه
دچار گسیختگی شد و پل بازار ها که ارتباط مجموعه با بازار را برقرار میکردند تخریب شدند.

مس��جد کبود دیگر عمارت با اهمیتی است که در مس��یر جاده ابریشم که محور اصلی بازار را تشکیل می دهد،
قرار دارد .با احداث خیابان پهلوی سابق(امام خمینی) ارتباط بازارچه جلوی آن که در مسیر جاده ابریشم بوده با
بازار اصلی شهر قطع شد و از رونق افتاد و بازارچه کهنه نام گرفت.

مجموعه ی صاحب االمر
در پـ��روژه ی صاح��ب االم��ر ،درون محــدوده ای به مس��احت  8هکتار ،خیابان دارایی ک��ه موجب انــفصال
مجموعه ( مس��جد ،مدرس��ه و بازار ) شده است حذف شده است و اتصال با بازار اصلی به وسیله بازسازی دو پل
بازار که در گذش��ته موجود بوده اند فراهم ش��ده است .براساس توافق صورت گرفته سازمان ملی زمین و مسکن
تامین بخشی از منابع مالی را به عهده گرفت .اجرای زیر گذر و سایر عملیات اجرایی زیرگذر با برگزاری مناقصه
بصورت پیمانکاری به گروهی از ش��رکت های واجد ش��رایط واگذار گردید .تهیه طرح و مدیریت عملیات اجرایی
به عهده شرکت عمران و بهسازی شهری بود.
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روش بازنده سازی:
در طرح ش��هری تجدید س��اختار تاریخی ش��هر تبریز روش مداخله ارائه ی یک طرح تجدید سازمان فضایی با
احترام به الگوی بافت تاریخی و تعریف چند طرح محرک توسعه می باشد.
س��اخت خیابان های جدید در عصر حاضر ،پیوس��تگی بازار ،مجموعه ی صاحب االمر و مس��جد کبود به عنوان
سه نقطه ای اصلی در شهر تاریخی تبریز را از بین برده است .کانسپت طرح شهری برای این پروژه به باززنده
س��ازی و بازآفرینی محور تاریخی ش��هر تبریز از بازار شتربان در ش��مال غربی تا دروازه ی کهن شرقی شهر را
هدف گرفته است.
در چهارچوب این طرح مداخالت زیر لحاظ شده اند:
 .1باززنده سازی میدان صاحب االمر
 .2اتصال دو طرف رودخانه ی مهران توسط دو پل -بازار ،در امتداد گذرهای بازار تبریز.
 .3اقدامات باززنده سازی درون مجموعه ی بازار.
 .4باززنده سازی و احیاء گذر اصلی بازار در مسیر جاده ابریشم.
 .5باززنده سازی و حفاظت مسجد کبود و پیرامون آن.
 .6بازسازی بخش های مخروبه ی مرکز شهر تاریخی در پیرامون این سه پروژه.
 .7ش��کل گیری میدان شهری شهید بهش��تی با کاربریهای متنوع به عنوان مرکز شهری فعال در ابتدای محور
تاریخی تبریز.
از س��ال  1376عملیات اجرایی در پروژه های صاحب االمر و مس��جد کبود و میدان ش��هید بهش��تی با رکورد و
تعطیلی مواجه ش��د .متعاقب آن پروژه های فوق به تدریج بر اس��اس توافقات به عمل آمده به وزارت مس��کن و
شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری) واگذار گردید.
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غرب بازار
پروژه ی غرب بازار در محدوده ای به مساحت  3هکتار که به طور کامل مستهلک شده بود اجرا شد .در امتداد
یکی از گذرهای اصلی بازار کهن ،یک س��اختمان با اختالط کاربری به عنوان امتداد فضاهای باز و بس��ته تا
خیابان مطهری طراحی ش��د .این مجموعه همچنین خدمات پش��تیبان بازار اصلی را تامین می کند .اجزای این
پروژه شامل فضاهای پارکینگ و باراندازی در دو طبقه زیر زمینی است ،یک میدان شهری در مقیاس کوچک
که از سراهای بازارهای تاریخی الهام گرفته شده است و یک گودال باغچه در امتداد پروژه از خیابان به سمت
می��دان ک��ه واحد های تجاری را در طبق��ات  -1و همکف ،و واحدهای اداری در طبقه اول را در خود جای داده
است.
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پیرامون مسجدکبود
پروژه ی پیرامون مس��جد کبود ،این بنای تاریخی را از انزوا خارج نمود و موجب تجدید حیات جاده ابریش��م و
اتصال آن با مرکز تاریخی شهر و بازار ،در یک سمت ،و مرکزجدید شهر و میدان دانشگاه از سمت دیگر است.
این پروژه محدوده ای به مساحت  20هکتار را پوشش می دهد و دو بخش اصلی دارد:
 . 1پیرام��ون مس��جد کبود و در امتداد بازار عتیق ( جاده ی ابریش��م ) که بی��ش از  60،000متر مربع فضاهای
سرزنده ی تجاری ،اداری ،فرهنگی و پارکینگ و یک موزه برای احیای بخش شرقی بازار در مرکز تاریخی شهر
طراحی ش��ده اس��ت .قسمت قابل توجهی از این پروژه با مشارکت عمومی -خصوصی و در مورد موزه ی فرش
از سازمان میراث فرهنگی تامین شده است.
 . 2نوسازی محالت مسکونی در بخش شرقی برای حفاظت از اعتبار منطقه .این بخش از پروژه باید به صورت
تدریجی و با مشارکت مالکان صورت بگیرد.
اواخر سال  1378پس از توافق سه جانبه وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی
شهری) و شهرداری تهران و شهرداری تبریز ادامه عملیات اجرایی و تکمیل پروژه به شرکت عمران و بهسازی
ش��هری واگذار گردید .در این اقدام طرح اولیه که قس��متی از آن نیز اجرا ش��ده بود برای بازنگری به مهندسین
مشاور باوند واگذار گردید .پس از این بازنگری نسبت به کاهش ارتفاع ساختمان های پیرامون بنای مسجد کبود
(در قسمت های اجرا شده) اقدام گردید.
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میدان شهید بهشتی تبریز
میدان شهید بهشتی بر ابتدای محور تاریخی منطبق بر جاده ابریشم قرار دارد .مسیر های منشعب از این میدان
بصورت بازار درآمده اند .س��اختمان بلند انتهای میدان ،وجه غالب میدان به ش��مار می رود .مسجد کریمخان در
مرکز این مجموعه قرار دارد .یک استگاه مترو نیز به داخل حیاط اصلی باز خواهد شد .در مجاورت این مجموعه
خانه شیخ محمد خیابانی که امروزه به صورت موزه در آمده قرار دارد.
این پروژه که توس��ط ش��هرداری تبریز آغاز شده بود در س��ال  1381طی توافقنامه با مشارکت شرکت عمران و
بهسازی شهری فعال گردید .در سازماندهی شروع مجدد عملیات اجرایی این پروژه بزرگ شهری ابتدا از منابع
اوراق مشارکت و تسهیالت تبصره  3جهت تملک بخش های از محدوده پروژه استفاده و سپس با هدایت منابع
بخش خصوصی و مشارکت با شرکت های سرمایه گذاری ادامه یافته است که در نوع خود تجربه موفقی در امر
جذب سرمایه در امر نو سازی و احیا بافت فزسوده شهر به شمار می رود.
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تحقق پروژه ها
اقدامات حفاظتی و بازس��ازی در این پروژه ها محرک نوس��ازی در سایر نواحی قسمت مرکزی تبریز شده اند .در
مقایس��ه با س��ایر طرح های مداخالتی در بافت های تاریخی ایران ،این پروژه ها به لحاظ ادراک و آثار مثبتشان
در توسعه شهر موفق قلمداد می شوند.

