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 چکیده
پیشـنهاد حـل نوسـازي ، راهآنهـادادن بـه وضـعیت سـامان بـرايباشند که میبسیاري مشکالت داراي هاي فرسوده، بافت
تواند به روش گذشـته (مداخلـه مسـتقیم در مانده مسئله، نحوه نوسازي است که میک بعد مغفولگردد. در این باب یمی

حـل مناسـب جهـت تملک، ساخت و فروش) یا به روش مشارکتی صورت پذیرد. نوشته حاضر قصـد دارد روش دوم را راه
 جانبـه کـه جـز ازت فراگیـر و همهاسـهاي فرسوده اقدامینوسازي بافتهاي فرسوده شهري پیشنهاد نماید. نوسازي بافت

مـردم  و طریق حضور و مشارکت تمام سطوح جامعه شامل دولت مرکزي، مـدیریت شـهري، بخـش خصوصـی و عمـومی
شود. مهمترین  درستی اجرایک از این سطوح تعیین و به است که نقش و سهم هر میان الزماین باشد. در پذیر نمیامکان

ها و ایجـاد افزوده و فرصـتدالت اجتماعی در شهر از طریق توزیع متناسب و عادالنه ثروت، ارزشرسالت نوسازي، ایجاد ع
، "سـازيایمن"باشـد. ایـن رسـالت در چـارچوب اهـدافی هماننـد مندي تمامی شهروندان از امکانات شهر میامکان بهره

هاي فرسوده جـز از طریـق نوسازي بافت همچنین باشد.تعریف میقابل "سازيظرفیت"و  "بخشیحیات"، "بخشیتعادل"
محور ممکن نیست. هدف نهایی فرآیند، نوسازي محالت توسط ساکنان آن و با حمایـت و هـدایت مـدیریت نگاهی فرآیند

 وتـر نوسـازي مشـارکتی و نکات منتج از آن به توضـیح روشـن بختمحله خوبمقاله با ارائه نمونه طرح  باشد.شهري می
به این نتیجه خواهیم رسید که نوسـازي امـري اجتمـاعی اسـت.  ،در پایان. استپرداخته روي آن پیشمسائل و مشکالت 

وسـیله اقـدامات تبلیغـی و ترویجـی امکـان بـروز پیـدا مهمترین ابزار جهت تحقق آن، از طریق اعتمادسازي نزد مردم به
تمامی مراحل کار، حضور فعـال داشـته و خـود ایـن عنوان بازیگران اصلی، در دیگر الزم است که مردم بهسويکند. از می

 دولـتحضور را باور داشته باشند. بنابراین کلیه مراحل نوسازي، اقدامی است دوسویه و تعاملی که بایـد از طریـق تفـاهم 
 گیرد.ملت در خصوص ضرورت و نحوه اجراي آن صورتو (مرکزي و محلی) 

 
 بخت.محله خوب -فرایندمحور -طرح منظر شهري -کتینوسازي مشار -هاي فرسودهبافت: واژگان کلیدي

 

  مقدمه -1
گیرد، اما هنگامی صورت میتوسط ساکنان  ،خودي و تدریجی که در سطح شهرهبي است خودفرآیندنوسازي در شرایط عادي، 

 مسـئلهو ایـن  دشـودچار فرسـودگی میمحله یافته یا کاهشدالیل مختلف بهیک محله شهري و کیفیت زندگی در یی اکه کار
تـدریج آن به درنتیجـه دهنـد.نشـان نمـی، ساکنان دیگر تمایلی به نوسازي محل سکونت خود گرددمیمشمول زمانی طوالنی 

درآمـد و ضـعیف را در خـود افـرادي از اقشـار کم ،محالت فرسوده ،بر اینعالوه. شودمیخارج شهري از چرخه توسعه  ،محدوده
و کاهش فرسودگی بافت  در اثر) نخواهند داشت. و انگیزه خود را (حتی با وجود تمایل ابنیهنوسازي  مالی تواناند که داده جاي

نیـز بـراي تر یافته و امکان تغییر محل زندگی و نقل مکـان بـه محلـی مناسـبقیمت امالك و اراضی کاهش نیز کیفیت زندگی
گذار نیز از عنوان سرمایهه، امکان حضور بخش خصوصی بهگفتدلیل پیشهمچنین به خواهد بود. رسساکنین محله دور از دست

رویـه و بـدون برنامـه سـبب است. این گسـترش بی هتهران طی چند دهه اخیر با سرعت زیادي گسترش یافتشهر  رود.بین می



  

ي شده است. از ي روستایی مجاور در داخل نواحی شهرهابافتي مهاجرپذیر خودرو در حاشیه شهر یا قرار گرفتن هابافتایجاد 
داده و  دست اقتصادي خود را از -تدریج کارکرد و حیات اجتماعیشهر، بهمی ي داخل هسته قدیهابافتجانب دیگر بسیاري از 

جاي آنها ساکنین جدیدي بـا و بهرفته رفتن شرایط مناسب کالبدي، ساکنین قدیمی آنها نیز به مناطق دیگر در نهایت با از بین
زیسـتی  تنها به بهبـود وضـعیت مکـاناند. ساکنین جدید نهشدهدر این نواحی ساکن  ،متفاوتاقتصادي  -ماعیي اجتهاویژگی

ي هـابافتدادن بـه وضـعیت منظور سـامانبنـابراین بـه .اندشدن وضعیت آن نیز شـدهتروخیماند، بلکه باعث خود کمکی نکرده
 نوشته حاضر، قصد دارد تا به این روش بپردازد.. گرددپیشنهاد می ههاي فرسودبافتمشارکتی حل نوسازي راهفرسوده شهري، 

 مشارکتی نوسازي -2
میلیارد ریـال هزینـه مسـتقیم  80نیازمند حدود  ،، نوسازي هر هکتار بافت فرسوده1387آمده در سال عملهاي بهطبق برآورد

هـاي مزبـور، هکتار بافت فرسـوده مصـوب)، نوسـازي بافت 3268ها در شهر تهران (توجه به سطح این بافتباشد. بنابراین بامی
باشد. با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی و شهرداري، چنین حجم میلیارد ریال می 300000گذاري حدود نیازمند سرمایه

نتیجـه حاصـل  شـک ایـنبا عنایت به چنین تحلیلی، بدون .باشدنمی قابل تصورمدت مدت و حتی بلندگذاري، در میانسرمایه
رو اینباشد. ازبخشی الزم میاي و با دخالت مستقیم و متمرکز، کارایی نداشته و فاقد اثرشود که انجام نوسازي به روش پروژهمی

هاي دولتی و عمومی یاري جست و به مشـارکت طلبیـد. هاي فرسوده باید از نیروها و منابع خارج از سازمانبراي نوسازي بافت
 هاي اقتصادي شهر) را در این سیستم  مفروض دانست.استفاده از تمام منابع موجود (سرمایه توانلذا می

کلی در تأمین طورهاي فرسوده و بهجهت نیل به نوسازي بافتتواند دراز نظر اجتماعی و فرهنگی، رهیافت و نگاهی که بهتر می
سـاالر اسـت. ایـن موضـوع ریزي و مدیریت شهري مردماشد، برنامهانواع نیازهاي پیچیده و متغیر شهرهاي امروزي مؤثر و کارا ب

هاي اجتمـاعی، سیاسـی،  فرهنگـی و اقتصـادي اسـت.  بـا چنـین پذیرش در تمـام زمینـهامروزه در سراسر جهان الگوي مورد
توجه به تغییرات  مکان شهري و همچنین بارویکردي، مدیریت به اقتضاي نیازهاي بومی، محلی و نیز فرهنگ و عادات ویژه هر 

هاي اصلی این اقدام، مشارکت مردمـی، عـدالت اجتمـاعی و زند. پایهاقدام می بهدائمی شهرهاي امروزي و شهروندان آن دست 
دادن مردم در سرنوشت شهر و استفاده از خرد جمعـی، تواند با مشارکتباشد. چنین رویکردي میجانبه (پایدار) میتوسعه همه

 به محل زندگی را در آنها تقویت نموده و آنها را در قبال اداره شهر مسئول نماید.خاطر تعلق حس
 سند مورد نیاز نوسازي مشارکتی -2-1

ي جـامع در خصـوص هـاپیشـنهادهاي طرحباشد. گونه اقدام در یک بافت شهري، تهیه طرح مناسب مینخستین ابزار براي هر
ي پائین دست، تـدقیق و هاهاي فرسوده بایستی در قالب طرحهاي خاص بافتیژگیدلیل وي فرسوده شهري، بههانوسازي بافت

، مقیـاس آنهـا (کـه هـادالیلی از قبیل مشارکتی نبـودن ایـن طرحا توجه به شود. اما رویکردهاي رایج در طرح تفصیلی بعملی 
بـه  نـدتوانمی  ي اجرایـی و ...هـاآنها با واقعیت پذیري و عدم انطباقدهد)، فقدان انعطافامکان پرداخت کیفی به فضاها را نمی
. لذا نیاز به تولید سند جدیـدي در هاي فرسوده کمک کندي فرادست در بافتهاو طرح هاعملیاتی شدن مباحث نوسازي برنامه

 .رددا نام  "طرح ویژه نوسازي" ،این سنددارد. پیشنهاد سازمان نوسازي شهر تهران، در خصوص این حوزه وجود 
شود و ارقام هاي طرح جامع تهیه میافزاري مداخله در بافت فرسوده است که در چارچوب سیاستطرح ویژه نوسازي، بسته نرم

گـذاري و ترکیـب احجـام، شـود. پـس از آن، تودههاي آن، در چارچوب طرح باالدست توسط مراجع قانونی تصویب میو سرانه
شـود. در مرحلـه آخـر، در چارچوب کلیات ارقـام مصـوب، تعیـین می و تراکم ، کاربريهاشکل فضا، سیماي بافت، توزیع سرانه

هاي تفصـیلی، گردد. طرح ویژه نوسازي تلفیقی هدفدار از طرحمی ارائهتهیه و  ،هاي مستقل و برنامه مدیریت اجرایی طرحپروژه
 شهري است. منظر شهري و مدیریت اجراست. این طرح داراي دو سطح تفصیلی ویژه و منظر

کـاربري  شـود. در ایـن طـرح،در مقیاس ناحیه و براساس سازمان فضایی پیشـنهادي آن تهیـه می ،طرح تفصیلی ویژه نوسازي
دهنده، از همراه سهم هریک از محـالت تشـکیلها، شبکه معابر اصلی، تراکم میانگین ساختمانی و سقف جمعیتی ناحیه بهپهنه

ها و تراکم اي داشته و براساس جمعیت، کاربريمقیاس محله ،طرح منظر شهري شود.میها و جمعیت مشخص مجموع کاربري



  

گردد. در این طرح مقادیر کمی مالك عمل، براساس سازمان فضـایی و میانگین پیشنهادي طرح تفصیلی ویژه نوسازي تهیه می
  شود.عنوان مهمترین اقدام نوسازي تعیین میهاي ریزدانه بهو برنامه تجمیع پالك گرددهاي منظرین محله توزیع میویژگی

 بختخوب محله شهیدنمونه موردي:  -3
نیـاز جهـت هـاي موردنبودن تمـام ابعـاد و ظرفیتطـور مشـخصبودن روش نوسـازي مشـارکتی در کشـور و همینبه سبب نو

 ،بختمنظور محله شهید خوباین. بهریزي جامع، یکی از ملزومات اصلی تحقق نوسازي مشارکتی، اجراي طرح نمونه استبرنامه
عنوان محله نمونه، بخت بهاست. دلیل انتخاب محله خوب شدهنظر گرفته شهر تهران جهت اجراي طرح نمونه در 15در منطقه 

 .باشدهاي محله میاجراي پروژه اي و زیربنایی در این محدوده شامل تهیه و تصویب طرح، آغاز تملک وآغاز اقدامات زمینه
جمعیتی قریـب  ،شدههاي استخراجبراساس دادهشهر تهران بوده و  15، یکی از محالت ناحیه امام علی (ع) در منطقه محلهاین 
هاي خـدماتی در طـرح منظـر شـهري، ایـن محلـه سـرانهتوجـه بـه ارتقـاي است، کـه باداده نفر را در خود جاي  12,000به 

حاضر تعـداد واحـدهاي حالدر ،بر ایننمود. عالوه ر را در پایان طرح تضمین خواهد نف 9000پذیري با سقفی در حدود جمعیت
بـه  هـاي ریزدانـه،عدد بوده و این تعداد پس از تجمیـع پـالك 1500مسکونی و تجاري (پالك) موجود در این محله نزدیک به 

هـا داراي مسـاحتی زیـر ه چون بیشـتر پالكدر این محل شد. دتبدیل خواههاي مختلف با کاربرينوساز ساختمانی بلوك  180
رو در این طـرح اینباشد. ازهاي موجود ممکن نمیساز در قالب پالكو، لذا ساختباشدمی مترمربع) 59مترمربع (متوسط  100

پذیري محلـه نیاز براي جمعیتبناي بیشتر از طریق افزایش ارتفاع بناها، تراکم موردشده با تجمیع چند پالك و ایجاد زیرسعی 
فضـاهاي خدمات و ، زمین الزم براي تعریض معابر و ایجاد %40به  %70تأمین شده و با کاهش سطح اشغال کاربري مسکونی از 

 قبولی افزایش خواهد یافت.قابلبر ایجاد معابر استاندارد، سرانه مسکونی نیز به حد ترتیب عالوهباز شهري ایجاد شود. بدین
 بختازي محله شهید خوباجراي طرح نوس -3-1

بودن آن، از اهمیت خاصی برخوردار اسـت. چـرا کـه به سبب نبودن تجربه قبلی و بدیع "محورنوسازي مشارکتی محله"اجراي 
هاي تملـک، سـاخت هاي مختلـف هماننـد تهیـه طـرح ویـژه نوسـازي، شـیوهتاکنون در سازمان نوسازي شهر تهران در زمینه

هـاي سـکونت و فعالیـت است. اما مهمترین هدف نوسازي، نوسازي محالت و حوزه آمدهدستتجاربی بههاي نوسازان و ... پروژه
هـاي ترتیب اقداماتی همانند تهیه طـرح، تملـک و اجـراي پروژهاینباشد. بهتوسط ساکنان آن و با حمایت و هدایت سازمان می

 آیند.می شماران و مالکان یک محله بهساز و محرك نوسازي توسط ساکنعنوان اقدامات زمینهمختلف به
 :اجرا برخوردار استدیگر نوسازي محالت فرسوده در سه سطح از قابلیت عبارتبه

صورت هاي زیر که توسط سازمان و بهگذاري و اجراي طرحشامل تملک، طراحی، مشارکت در سرمایه نوسازي متمرکز: -الف
 شود:متمرکز انجام می

 شامل فضاي سبز، فضاي جمعی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی و ... ؛ هاي خدماتیکاربري −
 اداري؛ -هاي تجاري و تجاريافزوده اقتصادي شامل مجتمعهاي داراي ارزشکاربري −
 ایجاد و تعریض شبکه دسترسی. −

هاي یاسـتگري و اتخـاذ سهاي الزم، تسـهیلگـرفتن یارانـهنظربه معنی ایجاد بسـتر مناسـب، در متمرکز:نوسازي نیمه -ب
باشـد. مهمتـرین هاي الزم جهت اجراي طرح تجمیع توسط سـاکنان میمنظور ایجاد انگیزهتشویقی براي ساکنان یک محله به

 باشد:شرح زیر میهاي این روش بهویژگی
 گردند.هاي مسکونی با مساحت بسیار پایین)، تجمیع میهاي ریزدانه (واحدپالك −
 شود.اکنان کنونی محدوده) نوسازي میهاي سکونتی، توسط مردم (سحوزه −
 کند.گذار، در اجراي طرح مشارکت میعنوان سرمایهبخش خصوصی به −
 عهده دارد.(شهرداري)، مدیریت و هدایت نوسازي را بربخش عمومی −



  

و اعمال  گزاريها و انجام وظایف مربوط به بخش عمومی، از طریق سیاستساختکنار تأمین زیردر متمرکز:نوسازي غیر -پ

بینـی هـاي فرسـوده، پیشهـدایت جریـان سـرمایه شـهر بـه بافتهاي حقوقی و قـانونی، تأمین پشتوانههاي تشویقی، سیاست
 پذیرد.کیفیت سکونت و ... صورت میارتقايگري، تسهیلافزا، هاي ارزشکاربري

 پردازد.مرکز میمتبخت به سطح دوم از اقدامات یعنی نوسازي نیمهخوبطرح نوسازي محله شهید

 بختاهداف طرح نوسازي محله خوب -3-2
بخت و اجراي طرح تجمیع توسط ساکنان آن، با حمایت و هدایت سازمان نوسـازي نوسازي محله خوب" ،مهمترین هدف طرح

 توان به آنها به صورت زیر اشاره کرد:اهداف دیگري نیز در کنار هدف اصلی، وجود دارند که می است. "شهر تهران
 تحقق نوسازي توسط مردم و با مشارکت و حضور مستقیم آنها؛ −
 تجارب عملی در این زمینه)؛ایجاد یک تجربه در روش نوسازي مشارکتی (با توجه به نبود  −
 هاي فرسوده شهر؛الگوسازي از طریق اجراي نمونه موردي و ایجاد امکان گسترش الگو در سایر محدوده −
 پذیري نوسازي مشارکتی؛ریزي جهت افزایش احتمال تحقققوقی و برنامهشناخت موانع اجرایی، اداري و ح −
 هاي الزم در اجراي طرح.هاي در اختیار شهرداري تهران جهت پشتیبانیآزمون نحوه استفاده متمرکز از ظرفیت −
 برنامه -3-3
کـه مراحـل، نـوع اقـدامات و باشـد بخت، نیاز بـه یـک برنامـه اجرایـی میاز تعیین اهداف طرح نوسازي محله شهید خوبپس

 باشد:بخت شامل سطوح زیر میبندي اجراي طرح را مشخص نماید. برنامه نوسازي محله خوبزمان
، افزا و شـبکه معـابرهاي ارزشهاي خدماتی، کاربريشامل تملک، طراحی و اجراي کاربري بندي اقدامات متمرکز:اولویت -1

 .بر اساس نیازهاي محلی
اجراي هر پروژه در یک محدوده شهري داراي یک حوزه تأثیر مشخص است که شعاع ایـن  هاي جدید:لوكسازي بنمونه -2

عنوان  نمونـه و در یـک محلـه فرسـوده باشد. اما اجراي چند پروژه کوچک بـهبه نوع و کارکرد پروژه متفاوت میبنا  ،اثرگذاري
هـاي مداخلـه در عنوان یکـی از حوزهثر باشد. لذا این اقـدام بـهتواند در تشویق و ترغیب ساکنان جهت تجمیع و نوسازي مؤمی

 اي در حد یک بلوك شهري براي اجراي آن انتخاب شده است.گرفته شده و محدودهنظربخت درمحله شهید خوب
دالیل مختلـف از طریـق هـاي فرسـوده بـههـاي سـکونتی در بافتنوسـازي حوزه گذاران:تهیه بانک اطالعاتی سرمایه -3

هاي حضور بخش خصوصی در این عرصه از ملزومـات تحقـق آوردن زمینهباشد؛ لذا فراهمپذیر نمیگذاري متمرکز امکانسرمایه
باشـند. لـذا گذاري میهاي سـرمایهدلیل مسائل مبتالبه، فاقـد زمینـههاي فرسوده بهدیگر، بافتسوينوسازي مشارکتی است. از

آن  گـذارانهـاي الزم بـه سـرمایهو ارائـه تضـمین مذاکره و معرفی محدوده و توصیف آینـدهاقدام دستگاه اجرایی در فراخوان، 
 ها داشته باشد.هاي شهر به این حوزهتواند تأثیر مناسبی در هدایت سرمایهمی

مسکونی و به معنی مشارکت ساکنین  -هاي مسکونی و تجاريشامل بلوك هاي جدید:مدیریت تجمیع و نوسازي بلوك -4
هاي مسکونی نوساز است. با توجه بـه مسـائل و موانـع اجتمـاعی، هاي ریزدانه موجود و نوسازي در قالب بلوكتجمیع پالكدر 

باشـد؛ پذیر نمیهاي تجمیع امکانروي تجمیع، این هدف صرفاً با تهیه طرح و تعیین محدودهفرهنگی، حقوقی و اقتصادي پیش
زمان متولی دارد. بار اصلی اقدامات دستگاه اجرایی در این حـوزه، معطـوف بـه انجـام بلکه نیاز به مدیریت و هدایت از جانب سا

باشد. همچنین همکاري بـا سـاکنان جهـت هاي آنان براي حضور در این برنامه میانگیزه هاي تبلیغی و ترویجی و جلبفعالیت
 گردد.یحل مسائل مربوط به امالك نیز از اقدامات اثربخش در این برنامه ارزیابی م

 بختمحله شهید خوب اجراي طرح نوسازيفرآیند  -3-4

 اندازي دفتر محلیراه -1-4-3
هـیچ  توجـه بـه نبـودباشد. بااندازي سازمان اجرایی متناسب با آن میگام مقدماتی در اجراي طرح نوسازي محله، تشکیل و راه

سازمان متمرکـز و مسـتقر در محلـه کـه مـدیریت وساز توسط مردم، وجود یک هاي ریزدانه و ساختاي درتجمیع پالكتجربه



  

بایـد از واحـدهاي مختلـف هماننـد  "دفتر محلی نوسازي" اجراي طرح را برعهده داشته باشد، از اهمیت باالیی برخوردار است.
 ته باشد. ها را داشفنی، شهرسازي، حقوقی و ... تشکیل شده باشد تا توانایی پاسخگویی به سؤاالت مردم در همه ابعاد و زمینه

گري و انتقال پرهیز از تصدي، امکان ارتباط مستقیم و نزدیک با ساکنانمدیریت متمرکز، اندازي دفتر محلی مهمترین دالیل راه
 باشد.ت اداري و تسریع در مراحل اجرایی، میتمرکز اقداماو  واگذاري به بخش خصوصی قابل

 فرایند نوسازي نیمه متمرکز -3-4-2
 .)1(نمودار  شودذیالَ به آنها اشاره میکه است داراي مراحلی  شود،اجرا میبخت مرکز که در محله شهید خوبنوسازي نیمه مت

 

 بختفرایند نوسازي محله شهید خوب -1نمودار 

 

 گام اول: تعامل با ساکنان •
باشـد. زیـرا میـزان کت مینفعـان مشـارنخستین گام در اجراي یک برنامه مشارکتی، برقراري ارتباط مستقیم و مسـتمر بـا ذي

میزان اطالع آنان از طرح، اهـداف و برنامـه اجرایـی نوسـازي دارد؛ لـذا وکیفیت حضور مردم در برنامه نوسازي محله، وابسته به
هاي اقتصادي و اجتماعی محله، گیرد. بنابراین پس از بررسیرسانی مؤثر و موثقی در محله صورتبایست اطالعاین مرحله میدر
هاي هایی کـه از خواسـتهخورد. با برداشـت، کیفیت طرح در مذاکره با ساکنین محک نسبی می1دوین برنامه اقتصادي اولیهبا ت

شده و برنامه اقتصادي نهایی شامل تدوین دستور العمل  شود، اصالحات مربوط در برنامه اقتصادي اولیه واردساکنین حاصل می
رسـانی گیرد؛ این نـوع از اطالعمی رسانی محدود صورتخصوص طرح مذکور اطالعدرگردد. سپس اجرایی مشارکت، تدوین می

باشـد. پـس از ایـن قـوت آن می ومعناي دعوت خصوصی تعدادي از مالکان جهت برآورد نهایی طرح و ارزیابی نقـاط ضـعف به
اقـدامات فـوق در محلـه  .گیـردمـی رسـانی گسـترده صـورتو اطالعمرحله و اعمال اصالحات نهایی در طرح، دعوت عمـومی 

 .انجام گرفته است 86ه و تا پایان تیرماه گردید و از طریق تدوین برنامه اقتصادي طرح آغاز 1386بخت از خرداد خوب
 گام دوم: مشارکت •

رسانی کلی و عمومی در گام اول صـورت گرفـت، دعـوت خصوصـی بـراي بیـان مختصـات و در این مرحله و پس از آنکه اطالع
همـین شود. درفصل ابهامات و مشکالت انجام میوهاي محاط در یک بلوك و حلشخصات هر بلوك ساختمانی، مالکین پالكم

نظر گردد و ازآن پـس مسـئولیت برگـزاري جلسـات و جلـبمیهر بلوك ساختمانی به مالکین آن معرفی  2مشاورمدیر ،جلسات
حضور در طـرح مشـارکت و تجمیـع، ور توانست توافق اولیه مالکین را نسبت بهمشامالکین، با وي خواهد بود. پس از آنکه مدیر

                                                 
هاي ساختمانی و محاسبه آورده مالک و میـزان انتفـاع او از مشـارکت در از بلوكدرآمد هریک  -از برنامه اقتصادي، تحلیل هزینهمنظور -1

 باشد.طرح می
عنوان مدیر مشاور از طرف دفترمحلی ها، یک نفر بهیک از این مجموعهبراي هر ،منظور پیشبرد امور در مقیاس بلوك ساختمانیبه -2

 عهده دارد.بر ،را پس از جلسه خصوصی و تا زمان حصول نتیجه الزمکه وظیفه پیگیري و ادامه مذاکره با ساکنان  شدهتعیین



  

دهنده مشخصات و سهم آن در بلوك نوسـاز پالك که نشاننماید. شناسنامه اقتصادي هر جلب نماید، مدارك آنان را تنظیم می
گـردد. مشـاور بـه مالـک اعـالم میمدیرشـده و از طریـق اساس مدارك و اسناد موجـود محاسـبه مرحله و براینبود، در خواهد

 گردد.شده و قرارداد مشارکت منعقد می انتهاي این مرحله، توافق مالکان یک بلوك براي مشارکت در طرح جلبدر
جلسه خصوصی با ساکنان و طـی سـه مـاه (از مـرداد تـا  32بخت، دفتر محلی نوسازي، از طریق برگزاري در محله شهید خوب

پـالك  600ترتیب مالکان حـدود اینصورت تفصیلی با آنان در میان گذاشت و بهامه و فرآیند  اجراي طرح را به)، برن86مهرماه 
گرفتنـد. سـپس از طریـق ها و روش اجـرا قرارشده)، در جریان کلیه تسهیالت، یارانـهبینیبلوك مسکونی پیش 100مسکونی (

منظور تمرکـز در انجـام اقـدامات تبلیغـی و بـه ز این طریق پیگیري گردیـد.مشاور بلوك، ادامه مذاکرات با مالکان امعرفی مدیر
تـا  86شد و طبق برنامه زمانبنـدي (از ابتـداي مـرداد  مذاکره با ساکنان، محدوده تجمیع در محله به پنج محدوده ویژه تقسیم

گرفته، تاکنون اساس اقدامات صورتبر .سیدبه انجام ر هایک از این محدوده)، اقدامات مدیران مشاور در هر87پایان اردیبهشت 
 90اند و با احتسـاب بخت، توافقنامه مشارکت در طرح را امضا نمودهپالك مسکونی و تجاري در محله خوب 215مالکان حدود 

 اند.هاي محدوده تجمیع جهت اجرا آزاد شدهپالك از مجموع پالك 305است، قبل تملک شده  پالك که از
 مات اجراگام سوم: مقد •

  .شودصورت موازي انجام میبه تهیه طرح معماري، تجمیع و اسکان موقت در این گام،  سه اقدام
o :منظور تسـریع در انجـام مراحـل الزم، بـا توجه به روند موجود در نحوه اخذ مجوز ساخت و بهبا تهیه طرح معماري

، واحد محلی صدور پروانه، زیر نظر دفتر محلی نوسـازي تشـکیل و اقـدامات 15هماهنگی و نظارت شهرداري منطقه 
 گیرد.تأیید مالکان صورت می گذار بلوك و باتهیه طرح معماري نیز توسط سرمایهدهد. الزم را در محله انجام می

o :مداخله، متفاوت بوده و از پیچیدگی متغیري برخـوردار هاي ملکی محدوده مورداین اقدام متناسب با ویژگی تجمیع
اند. در محلـه سند بوده یا بر روي اراضی وقفی بنا شـده برخی از محالت فرسوده شهر تهران فاقداست. امالك واقع در

است. نگرفته  خصوص آنها صورتسیاري از اسناد موجود به صورت مشاع بوده و فرآیند افراز دربخت نیز بشهید خوب
انجام اقدامات حقوقی و ثبتی الزم جهت تهیه اسناد مفروز و تجمیع آن جهت مراحل بعدي، جزء اقداماتی است که با 

طریق مشاوره حقوقی به مالکان، آنان را  محلی ازباشد. همچنین دفترحال انجام میهمکاري دفتر محلی و ساکنان در
 کند.فصل سایر مسائل مربوط به اسناد مالکیت یاري میودر حل

o :هاي ساکنان جهـت مشـارکت در طـرح مهمترین خواسته از، اجراتأمین محل سکونت در طول دوره  اسکان موقت
گرفتـه نظریعه مسکن و نیز ودیعه تجاري درعنوان ودمنظور سازمان نوسازي شهر تهران مبلغی را بههمینباشد. بهمی

دلیل تعـداد زیـاد خـانوار یـا مسـائل کند. برخی از مالکان و ساکنان محله بهمی پرداخت، هکنندمشارکتاست که به 
خصوص نیز دفتر محلی از طریـق این  باشند؛ درخاص، قادر به تأمین محل سکونت موقت از طریق ودیعه مسکن نمی

 دهد. به مالک میموقت ونی در اختیار، واحد اسکانواحدهاي مسک
 گام چهارم: اجرا •

از تخریـب نیـز بـه گیرد. درآمـد ناشـیصالحیت صورت میهاي موجود با مدیریت مالک و توسط پیمانکاران واجدتخریب پالك
شود. نقش دفتر محلـی در ایـن گذار و مالکان انجام میگیرد. اجراي بلوك ساختمانی از طریق مشارکت سرمایهمالکان تعلق می

نویس و عقد قرارداد مشـارکت میـان باشد. تهیه پیشهاي تحقق مشارکت میگذار و ایجاد زمینهمیان شناسایی و جذب سرمایه
گیرد. پس از عقد قرارداد مشارکت، زمـین یک از طرفین توسط دفتر محلی صورت میگذار و تعیین تعهدات هرمالکان و سرمایه

شـود. نظـارت فنـی بـر کیفیـت اجـرا می یک سالشود و طبق برنامه زمانبندي، پروژه حداکثر در زمان گذار میمایهتحویل سر
هـاي بلـوك از بلوك 24حاضر عملیات اجرایـی حالدر شود.ساخت نیز از طریق دفتر محلی و ناظران مستقر در محله انجام می

 باشدشده و در حال انجام میساختمانی محله آغاز 
ساز واندازي جریان ساختبخت، راهرسد در این مرحله مهمترین وظیفه سازمان و دفتر محلی آن در محله شهید خوبمینظر به

تواند با مدیریت مالکان و حضور این مرحله جریان نوسازي میاز باشد. پس آن میکردن محله از رکود حاکم بردر محله و خارج



  

گیرنـد. جویی قرارتوجـه و چـارهبایست موردکاهنده سرعت ساخت نیز میدیگر عواملسوياز  ه باشد.سرمایه گذاران تداوم داشت
برداري و کم معابر موجود، یکی از عواملی است که سرعت تخریب و نخالـهدلیل عرضدسترسی مناسب به محدوده زمین بهعدم

دیگر وجـود تأسیسـات زیربنـایی فرسـوده سـويسـازد. از و میهمچنین انتقال مصالح را به محل پروژه با مشکالت زیادي روبر
برخی موارد و بـا باشد. وجود این تأسیسات درمی بردن احتیاط زیاد در اجراکارهمانند شبکه آب، برق و گاز در معابر مستلزم به

 .استبرده ین ساز را از بووجود تمایل و موافقت همه مالکان یک بلوك ساختمانی با نوسازي، امکان ساخت
 گام پنجم: بهره برداري •

سـازنده صـورت سـایر تعهـدات بـه گذار و ایفايشده به مالکـان و سـرمایهاتمام عملیات اجرایی، تحویل واحدهاي ساخته ازپس
کـار هايانتمجلس تفکیکی واحدهاي نوساز و در نهایت اسناد مالکیت جدید، مهمترین اقـدام درکار و صورتگیرد. اخذ پایانمی
هنگـام توجه به مصوبه شوراي اسالمی شهر تهـران، هاي ثبتی موجود است. باکار، تجمیع پالكرود. الزمه اخذ پایانمیشمار به

توجه  کند؛ اما باباشد و تجمیع فیزیکی کفایت می، نیاز به تجمیع ثبتی اسناد جهت آغاز عملیات اجرایی نمیاخذ مجوز ساخت
گیرد تا اخذ پایان کـار، بـا مسـائل و کار دفتر محلی قرار میامر از آغاز عملیات اجرایی در دستورمیع، این به مراحل طوالنی تج
 نشود.موانع حقوقی مواجه 

 نظر در تهیه برنامه اقتصادي طرحمالحظات مورد -3-5

 مسائل و مشکالت ساکنان •
هاي ساخت و نیز فاقد درآمد الزم قتصادي الزم براي تأمین هزینهتوان ا آمده، ساکنان محله فاقد عملهاي بهتوجه به بررسی با

جـذب شرایط جاري نیز امکـان باشند. دراستفاده از تسهیالت بانکی جهت ساخت) میصورتجهت بازپرداخت اقساط بانکی (در
حالـت  سـت کـه در ایـنآن ا امـراین باشد. دلیل گذار بخش خصوصی، جهت مشارکت با ساکنان در ساخت فراهم نمیسرمایه

اسـت کـه سـاکنان حالیدرگیرنـد. ایـن مالکان زمین، حداکثر به اندازه مساحت زمین خود از بلوك ساختمانی جدید سـهم می
تـا  2پالك ریزدانه بـین کنند و معموًال در هر هاي با مساحت عرصه کم و زیربناي زیاد زندگی میحاضر در پالكحالمحله، در 

هـاي اقتصـادي آنـان تحقـق نیافتـه و شدن مالکـان، انگیزهدلیل متضررت دارد. لذا در روش جاري مشارکت و بهخانوار سکون 3
 آورده مالکان به ایشان، از طرف دفتـر محلـی نیـز، الزم از اختصاص زیربنایی بیش صورتگردد. درپذیر نمیمشارکت نیز امکان

از نکـات مهـم در  نظر، از محـل دیگـري تـأمین گـردد.گذار بلوك ساختمانی موردازاي آن براي سازنده یا سرمایهاست که مابه
رود، اسـکان موقـت سـاکنان در شمار میهاي حمایتی طرح بهنوسازي محله که در اجراي آن تأثیر مستقیم داشته و جزء جنبه

 باشد.طول دوره اجراي بلوك ساختمانی می
 افزوده ناشی از نوسازيارزش •

شـود. در نوسـازي، گردد که در پی فرآوري مواد اولیه، حاصل میاي میافزودهعالیت تولیدي، منجر به ایجاد ارزشهر فرآیند و ف
گردد. حاصل می افزودهصورت ارزشهمانهاي فرسوده است، بهاي که همان بافتساز بر ماده اولیهودنبال اعمال فرآیند ساختبه

جهـت تـأمین مـالی ایـن نهـاد (در کنـار  نفع شـهرداري و درنهایت بـه محور درزي پروژهاي در رویکرد نوساافزودهچنین ارزش
ساماندهی فضاهاي مستهلک شهري) خواهد بود. اما در نوسازي مشارکتی، ساماندهی بافت فرسوده شهري، با مرکزیت مـردم و 

بـر شهرداري نگاه اقتصادي به طرح نداشته و عالوه ،حقیقت، در این رویکردیابد. درمی با هدف ارتقاي کیفیت زندگی آنان انجام
عنوان ماده یا سرمایه اولیه هنگامی که زمین به گردد.قبال اجراي طرح متقبل میها و تسهیالتی را هم درهاي طرح، یارانههزینه

نوسازي را اعمـال  ماده اولیه، فرآینداین  عنوان عامل و ابزار تولید، برپیمانکار به-گذارشود، سرمایهبه سازمان نوسازي سپرده می
از تولید این سازه نو یا بافت نوسـاز، افزوده ناشینماید. اما ارزشازاي آن، سهمی عادالنه و عرفی از طرح، برداشت می نموده و در

تـوان بـه ر کیفـی مییابـد. از منظـگونه کمی و کیفی در بافت نوساز تبلور میافزوده به دواین ارزش متعلق به مردم خواهد بود.
هـاي فرسـوده و هاي اجتماعی مقارن با فقر موجـود در بافتنظر کاهش آسیباجتماعی محله از  -سازي وضعیت فرهنگیبهینه

کیفیت و شأن زنـدگی مـردم به ارتقاي طورهمین ؛هاي آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و بهداشتی اشاره نمودافزایش سرانه
خود در قیمت زمین و ملک نیز تـأثیر بهخود ،است که فاکتورهاي کیفی شود. بدیهیکلی دگرگون میه بهمحله و بافت مزبور ک



  

هاي نوسـاز نسـبت کنار این امر، افزایش مساحت واحدگردند. درافزوده کمی و مادي نیز میرو موجب ایجاد ارزشاینداشته و از
افـزوده ریـالی نقـش در ایجاد ارزش ،طور مستقیمسرانه کاربري تجاري، بهبه ابنیه مسکونی و تجاري فرسوده پیشین و افزایش 

بـودن،  کنـار نـوجهت است که چنین طرحی در همینیابد. شاید بهخواهد داشت که تمامی این موارد به ساکنین تخصیص می
بیند، که تا حـدودي (از زاویـه خود نمیهامر بتنها اقبال عمومی را در ابتداي هاي پیشین) نهاز طرحگرایی (بیشسبب شهروندبه

و  گام ساکنین در مراحـل مختلـف آنبهو گام آید. اما با پیشرفت طرح و حضور دائمیمی نظردست بهمالکین) مشکوك و دور از
سـتفاده راسـتا ااینشدن اهداف طرح، اطمینان و اعتماد محلی نیز مشمول چنین طرحی خواهد شد. مسلماً درمشاهده عملیاتی

توانـد منجـر طور استفاده از نظریات مردم و انعکاس نیازهاي آنان در طرح، میرسانی شفاف و مداوم و همیناز تبلیغات و اطالع
اسـاس برآوردهـاي اقتصـادي حاضـر برطـرح نهایتـاً در . گـرددآنهمین نسـبت تسـریع در اجرايبه مشارکت بیشتر مردم و به

هاي زیرمجموعه آن از اجراي آن در تمامی پروژهشده و سود و زیان ناشی  گرفتهوان یک پروژه در نظرعنشده، کل محله بهانجام
هـاي هاي اقتصادي (هماننـد بورسگیري از روش ترکیبی، از سود ناشی از اجراي پروژهبا بهره ،دیگرعبارتاست. بهتسهیم شده 

 است.  ي بیشتر براي مالکان استفاده شدهجهت تأمین زیربنا ،اداري) -تجاري یا کاربري تجاري
 موانع پیش روي طرح -3-6
گردید، مسائل و مشـکالتی کـه در پـیش روي مسـیر حرکـت طـرح قـرار دارد بسـیار کلی عنوانطورطورکه از ابتدا نیز بههمان

بودن کـل طـرح و ایـده نو این امر دلیل اصلی .باشدمیدر کشور  شدهاجراي نوسازي هااز طرحتر بینیپیشقابلو غیرتر پیچیده
به پیشرفت طرح در محله شـهید  با توجه .سازدمیرا در کل مسیر مشکل  ریزي جامعطراحی و برنامهاصلی آن است که امکان 

 مسـائلگشـته اسـت، در قالـب  مشخصکنون تاطرح را که  موانعتوان اهم می، و دریافت بازخورد از مراحل مختلف بختخوب
 قتصادي، کالبدي، حقوقی، اداري و اجرایی به قرار زیر فهرست نمود:اجتماعی، ا

 اجتماعی مسائلموانع و  •
o ؛یافتهعدم وجود نهادهاي محلی قوام 
o  و دولت جهت انجام اقدامات حمایتی به شهرداريساکنان عدم اعتماد 

 موانع و مشکالت اقتصادي •
o ؛ي اخذ مجوز از شهرداريهاداخت هزینهي ساخت و پرهاهزینه تأمینجهت ساکنان اقتصادي  بنیه ضعیف 
o گذار به مشارکت در نوسازيتمایل سرمایهي مناسب توسعه شهري و عدمهازیرساخت نبود. 

 موانع و مشکالت کالبدي •
o ؛ل به سکونت در واحدهاي آپارتمانییتماو عدم سکونت در امالك مستقل 
o کـه در واحـدهاي  ایین زیربنا و قلمرو مستقل هر خانوادهالگوي سکونت (تعداد زیاد خانوار در واحد مسکونی، سرانه پ

 .)باشدمین تأمینجدید قابل
 موانع و مشکالت حقوقی •

o ؛(نیاز به اخذ موافقت چندین نفر در یک پالك) امالك موروثی 
o ؛(عدم افراز) اسناد مشاع 
o اسناد در رهن بانک و عدم امکان مشارکت مالک. 

 موانع و مشکالت اداري •
o ؛افراز امالك مشاعمان زبودن طوالنی 
o ؛تجمیعفرآیند بودن طوالنی 
o ي سنواتیهاشده در بودجهبینیطوالنی و پیچیده اخذ تسهیالت بانکی پیش فرآیند. 

 موانع و مشکالت اجرایی •



  

o شوند (توقف در عملیات اجرایی)مییی که در طرح حذف هااز گذر زیربناییسیسات أامکان برچیدن تعدم. 
o ؛ي ساختهاافزایش هزینه و نوسان قیمت مصالح 
o دسترسی سوارهامکان عدمو  کم معابرعرضدلیل به ،برداري و عملیات اجراییکندي سرعت تخریب، نخاله. 

 ارزیابی درونی پروژه  -3-7
هاي انجام شده، نتایج و بازخوردهاي بینیبایست به بررسی اهداف طرح، پیشبخت میدر ارزیابی طرح منظر شهري محله خوب

بر اساس برنامه  بندي از لحاظ کمی و کیفی، روند پیشرفت طرحاي آن در محله پرداخت. پس از جمعدست آمده پس از اجر به
خیر در بازه زمانی خاص، دالیل و در صورت نیاز أشده ارزیابی گردیده و در صورت پیشرفت و یا تبینیبندي پیشزمان

براي موارد زیر حدود و مقادیر خاصی  ،شدهطراحی بر اساس مطالعات انجام در مراحل راهکارهاي پیشنهادي ارائه خواهد شد.
 ی به عمل آمد.یهابازنگري ،روي اجراي طرحاین مقادیر با توجه به مسائل روبه، در تعیین شد که پس از اجراي طرح

 جمعیت •
اما پس از شروع اجراي کرد؛ نفر کاهش پیدا می 6500نفر به  9000باید از  بختطبق طرح باالدست، جمعیت محله خوب

 رود.پروژه بر اثر عوامل زیر این جمعیت نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه انتظار افزایش جمعیت در محله نیز می
o  ساختار قومیتی محله، همبستگی بین خانوارهاي یک محدوده و حس تعلق آنها به محل، امکان جا به جایی خانوارهـا

 شکل مواجه کرد.را با م -طح محله حتی در س -
o  از طرفی با توجه به فرآیند تجمیع و افزایش تراکم کلی در محله به جهت اقتصادي کردن فرآیند ساخت و ساز تعـداد

 بینی شده، جمعیت بیشتري را در محله جذب خواهد کرد.واحدهاي آپارتمانی پیش
 خطوط تجمیع  •

ي وضع موجود، با ضوابط خاص و به صورت منظم در نظر هاي جدید حاصل از تجمیع پالك هادر مراحل طراحی خطوط پالك
 :د. عمده این مشکالت عبارتند ازگرفته شد اما در حین اجرا به دلیل مشکالت پیش رو این خطوط تغییر پیدا کر

o هـاي موجـود در هاي محدوده تجمیع به مشارکت که خود سبب معطلی دیگر پـالكمندي یکی از پالكعدم رضایت
 شد.به هم خوردن ساختار پالك جدید طراحی شده می محدوده تجمیع و

o هـاي جدیـد همجـوار، بنـا بـر قـانون هاي وضع موجود و نامنظم بودن آنهـا در پـالكبا توجه به فرم ناهمگون پالك
 هاي زمین تصاحب کرد.اي از زمین مجاور را براي تصحیح لبهتوان قطعهها نمیمالکیت

 حداقل تجمیع  •
صرفه،  وساز بامنظور رسیدن به متراژ مناسب جهت ساختهاي مورد قبول براي تجمیع بهه، میانگین پالكدر طراحی اولیه محل

 پالك کاهش پیدا کرد.  2پالك تعیین شده بود که در طول اجراي پروژه به دالیل زیر این عدد تا حد  6
o ؛هاي جدیدمندي برخی از مالکین از متراژهاي تعیین شده براي آنها در پالكعدم رضایت 
o و ...  شدهاي قومیتی که گاه سبب مخالفت تعداد زیادي از مردم محله میمخالفت. 

 پارکینگ •
هاي ساختمانی باید یک پارکینگ در زیرزمین در نظر وساز در شهرداري براي هر واحد آپارتمانی در بلوكطبق قوانین ساخت

سطح اشغال به دست آمده از تجمیع با توجه به تراکم و تعداد  هابخت به واسطه ریزدانگی پالكگرفته شود. در محله خوب
ها در این محله در هاي مورد نیاز واحدهاي آتی نبود. به منظور جبران کسري پارکینگطبقات بلوك جدید، جوابگوي پارکینگ

سري پارکینگ هاي عمومی در نظر گرفته شد که کهاي مسکونی داراي کسري، پارکینگمراکز محله و در نزدیکی واحد
 شود.مین میأواحدهاي داراي کسري از این محل ت

 تراکم  •



  

 تعداد قراردادهاي منعقد شده براي مشارکت  -3نمودار هاي مشارکت کنندهروند کلی افزایش تعداد پالك -2نمودار 
 روزه 30در بازه زمانی 

 
 

کننده و شخص سازنده است. تراکم وساز براي مشارکتصرفه بودن ساختیکی از عوامل محرك در نوسازي مشارکتی به
وساز  فزایش نرخ ساختد که با توجه به اطبقه تعیین شده بو 4وساز مقرون به صرفه پیشنهادي براي این محله بر مبناي ساخت

 طبقه افزایش پیدا کرد. 5این تراکم به 
 اهداف، میزان تحقق و نتایج •

تاکنون سال تجمیع و نوسازي شوند که  3پالك باید در مدت  600بندي شده، در محله خوب بخت، حدود طبق برنامه زمان
جمیع را طی یک سال اخیر که از شروع کار نمودارهاي زیر روند تحقق فرآیند ت اند.پالك، در طرح مشارکت نموده 215

 دهد.نوسازي محله گذشته است، را نشان می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعتمادي مردم نسبت به طرح و سایر یابیم که در اوایل شروع به کار دفتر محلی به دلیل بیدر می ،2 شماره با بررسی نمودار
اي از ساکنین شاهد سرعت در گذشت زمان و در پی مشارکت عده رود ولی باکندي پیش میعوامل اجتماعی روند مشارکت به
پی به فراز و نشیب هاي زیادي در طول فرآیند تجمیع طی  ،3 شماره بررسی و تأمل در نمودارروند تجمیع هستیم. از طرفی با 

 :باشندمی ها با توجه به بازه زمانی آنها به شزح زیربریم. عمده دالیل این فراز و نشیبیک سال اخیر می
o  اعتمـادي که بـی -ساز وعلت سردي هوا و متوقف شدن فرآیند ساختروند تجمیع به 1386در بازه زمانی دیماه سال

کمی کندتر شـد. امـا بعـد از مسـاعد شـدن  -مقطعی مردم نسبت به تحویل به موقع خانه هاي نوساز را در بر داشت
 دهد.کننده را نشان میپالکهاي مشارکتشرایط هوا و امکان ادامه عملیات اجرایی، افزایش 

o هایی در مدت تعطـیالت نـوروزي مبنـی بـر توقـف کامـل فرآینـد پراکنیعلت شایعهبه 1386هاي پایانی سال در ماه
شدن دفتر محلی براي همیشه و تغییر نرخ مسکن و به طول انجامیدن تثبیت قیمت بـازار، در حـدود نوسازي و بسته

 چار رکود و یکنواختی شد.ماه فرآیند تجمیع د 5
o  به علت تعطیالت تابستانی مدارس و امکان جابه جایی ساکنین، میـزان مشـارکت  1387در بازه زمانی تیر تا شهریور

 باالتر رفته است.
ت گردد که فرآیند تجمیع با اینکه در سال اول اجرا قرار داشته و مسائل و مشکالها این نتیجه حاصل میبا بررسی آمار و داده

 گردد.اجراي آن ناشناخته بوده است، در حال حاضر طبق زمان بندي پیش بینی شده اجرا می
 

 گیرينتیجه -4
دلیل انباشت این باشند که بهاي از مسائل و مشکالت اجتماعی، اقتصادي، حقوقی، کالبدي و ... میهاي فرسوده، مجموعهبافت

طریق  جانبه که جز ازاست فراگیر و همههاي فرسوده اقدامینوسازي بافتاند. شدهمسائل در زمانی طوالنی، به حال خود رها 



  

مردم حضور و مشارکت تمام سطوح جامعه شامل حاکمیت، دولت مرکزي، مدیریت شهري، بخش خصوصی و عمومی 
مهمترین رسالت  شود. اجرا درستییک از این سطوح تعیین و بهاست که نقش و سهم هرمیان الزماین باشد. در پذیر نمیامکان

ها و ایجاد امکان افزوده و فرصتنوسازي، ایجاد عدالت اجتماعی در شهر از طریق توزیع متناسب و عادالنه ثروت، ارزش
، "بخشیتعادل"، "سازيایمن"باشد. این رسالت در چارچوب اهدافی همانند مندي تمامی شهروندان از امکانات شهر میبهره

محور ممکن نیست. هاي فرسوده جز از طریق نگاهی فرآیندنوسازي بافت باشد.تعریف میقابل "سازيظرفیت"و  "بخشیحیات"
باشد و کلیه مراحل قبلی اعم هدف نهایی فرآیند ، نوسازي محالت توسط ساکنان آن و با حمایت و هدایت مدیریت شهري می

 شود.ریزي میمنظور تحقق این هدف برنامههاي مختلف، بهنظري، تهیه طرح، تملک و اجراي پروژهاز تدوین مبانی
نوسازي محالت نیازمند مشارکت ساکنان و مدیریت شهري جهت نوسازي و نیز مشارکت ساکنان با یکدیگر جهت تجمیع 

رویکردي از  خود و بابهصورت خودباشد. این مشارکت بهسهم در نوسازي محل سکونت و زندگی میهاي ریزدانه و ایفاي پالك
باشد. مهمترین سازي و بسترسازي مناسب از طرف مدیریت شهري میکند؛ بلکه نیازمند زمینهپایین تحقق پیدا نمیبهباال

باشد؛ لذا نوسازي امري است اعتماد میهاي نوسازي، عدم باور ساکنان به ضرورت نوسازي و عدماجراي طرحآسیب در عدم
کند. هت تحقق آن، اعتمادسازي نزد مردم از طریق اقدامات تبلیغی و ترویجی امکان بروز پیدا میاجتماعی که مهمترین ابزار ج

عنوان بازیگران اصلی این عرصه، در تمامی مراحل کار، حضور فعال و تأثیرگذار داشته و خود دیگر الزم است که مردم بهسوياز 
وسازي، اقدامی است دوسویه و تعاملی که باید از طریق تفاهم ملت و این حضور را باور داشته باشند. بنابراین کلیه مراحل ن

 گیرد.دولت (مرکزي و محلی) در خصوص ضرورت و نحوه اجراي آن صورت
 تعریف است:شرح زیر قابلانداز فوق، مهمترین وظایف دولت مرکزي و مدیریت شهري بهدر چشم

 توسعه پایدار شهري؛ عنوان مهمترین مسئله درهاي فرسوده بهتوجه به بافت -
 هاي بومی یک محدوده و توجه به مسائل اجتماعی، اقتصادي و حقوقی در طراحی؛تهیه طرح متناسب با ویژگی -
 هاي فرسوده؛آفرین به بافتهاي ارزشهاي جدید اقتصادي و اجتماعی از طریق هدایت کاربريایجاد ظرفیت -
ي ساکنان از خدمات عمومی، جهت بهبود کیفیت سکونت، فعالیت و مندها و ارتقاي سطح بهرهساختتملک و اجراي زیر -

 فراغت؛
بینی تسهیالت بانکی و اعطاي یارانه هاي مالی و حمایت اقتصادي از طریق پیشها و بخشودگیبینی کلیه معافیتپیش -

 گذاران؛جهت نوسازي به مالکان و سرمایه
ي از طریق تحقق مدیریت یکپارچه شهري و تدوین رژیم حقوقی گري و رفع موانع اداري، اجرایی و حقوقی نوسازتسهیل -

 نوسازي؛
 سازي، نهادسازي و اقدامات فرهنگی و ترویجی؛بسیج اجتماعی ساکنان از طریق اعتماد -
 .هاي اجراییگري در حوزهتصدينظارت عالیه بر جریان نوسازي و عدم -
 


