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گفتگویی در خصوص سیاستها و برنامه های 
بهسازی و نوسازی شهری در ایران با حضور 
آقایان دکتر بنیادی، مهندس قلی زاده و سرکار 

خانم دکتر اعتماد

مي��ز گرد



گفتگويی در خصوص سیاستها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در ايران با حضور آقايان دكتر بنیادی، 
مهندس قلی زاده و سركار خانم دكتر اعتماد

اين بخش از نشريه به ارائه مباحث میزگردی می پردازد كه با حضور سه تن از متخصصان، سركار خانم دكتر 
اعتماد از جامعه مهندسین مشاور، آقای دكتر بنیادی از محققیق و پیش كسوتان امر بهسازی و نوسازی شهری 
و آقای مهندس قلی زاده، مدير كل محترم دفتر مطالعات كاربردی و امور ترويجی شركت مادر تخصصی عمران 

و بهسازی شهری بركزار گرديد.  

هفت شهر- به عنوان سوال نخست بفرمايید بافت های فرسوده را به چه نحوی می توان دسته بندی كرد؟ 
به اعتقاد شما مشکل اصلی بافت های فرسوده ما چیستند؟ 

خانم دکتر اعتماد: بافت های فرس��وده را به يك اعتبار می توان به دو دسته 
تقس��یم بندی كرد. دس��ته اول بافت هايی كه در گذش��ته فرس��وده نبوده اند. مثال 
محله های قديمی ش��هرها كه در گذشته محله های آبادی بوده و ساكنین با درآمد 
متوسط و بااليی داشته اند. ولی به مرور زمان به داليلی همچون جابه جايی جمعیت 
و توس��عه شهر به سمت های ديگر، س��اكنین آن محله خود را ترک كرده و اكنون 
افراد كم درآمد در آن جا س��اكن هس��تند. دسته دوم هم با وجود اين كه بافت های 

افراد كم درآمد و با كیفیت نامناس��ب س��اخته شده اند. اين بافت ها با وجود اين كه جديدی هستند، ولی توسط 
نوساز هستند، از نظر ريزدانگی، دسترسی و كیفیت ساختمان و عدم مقاومت در مقابل زلزله می توانند جزو بافت 
فرسوده قرار بگیرند. مشکل اصلی بهسازی بافت های فرسوده آگاهی دادن به مردم است و اين كه از طوالنی 

شدن روند كار به دلیل روندهای اداری نامناسب جلوگیری شود.

آقای دکتر بنيادی:    در مورد مس��اله بافت های فرس��وده نمی توان 
خط و مرزهای قطعی مش��خص كرد. بلکه بافت های شهری كه در طول 
زمان و متاثر از ش��رايط و جريانات زم��ان خود ويژگی هايی پیدا كرده اند، 
با ارزيابی كنونی ما به بافت های تاريخی، فرس��وده و ... تقسیم می شوند. 
شکل گیری بافت های شهری سیر تحول تاريخی داشته و در هر دوره ای 
با ويژگی هايی شکل  گرفته و ما امروزه با يك نگاه ثابت آن ها را ارزيابی 
می كنیم. زمانی كه بحث سرمايه گذاری ها و اعتبارات  و وام های خارجی  مطرح بود، سه معیار برای شناخت 
بافت های فرس��وده تعیین ش��د. بافت های شهری تحت اين سه معیار ارزيابی ش��دند و هر استانی برای اينکه 
اعتبارات بیش��تری بگیرد، مساحت های وس��یعی را به عنوان بافت فرسوده مشخص كرد. اما در عمل اعتبارات 
مالی كه وجود داشت محقق نشد و موضوع بافت های فرسوده تبديل به سنگ بزرگی شد كه هم اكنون دولت 

و مردم درگیر آن هستند.
اگر به تاريخچه مداخالت در بافت های شهری دقت كنید، متوجه خواهید شد كه به عنوان مثال محله خاک 
سفید درتهران كه مورد مداخله سريع قرار گرفت نه به دلیل مسائل كالبدی مثل عرض معبر و مقاوم بودن بنا، 
بلکه نهادهای عمومی به دلیل مسائل اجتماعی و جرم و بزه كاری اين مداخله را انجام دادند. يعنی اگر بخواهیم 
مشکالت بافت های شهری را اولويت بندی كنیم، متوجه می شويم كه مشکالت اجتماعی اولويت بیشتری از 
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طرف جامعه داراست.
آقای مهندس قلی زاده: اين بافت ها با توجه به س��رعت رش��د شهرها و پیشرفت 
بش��ر در دهه های اخیر كه باعث ايجاد تغییرات و جهش در شهرسازی شده، دچار عقب 
ماندگی شده و به نوعی به حاشیه رانده شده اند. با وجود اين كه نگرانی زيادی در رابطه 
ب��ا اين بافت ها وجود دارد، ولی هنوز هم اين بافت ها هويت ش��اخصی دارند. بزرگترين 
دسته های عزاداری هنوز از محله های سیروس و خانی آباد و بازار خارج می شوند. هنوز 
هم در صورت بروز مساله ای برای كشور، ساكنین اين بافت ها پیش قدم هستند.  نبايد 

هويت  همین  باقی مانده از بین برود.بگذاريم 
پژوهش��ی كه اخیرا در مس��اله جرم شناسی انجام شد، نشان می دهد ساكنان اصلی اين بافت ها از ناهنجاری 
ه��ای اجتماع��ی كه در اين بافت ها رخ میدهد ناراضیند . اين گونه ناهنجاری ها خود را از بیرون به اين مناطق 

تحمیل كرده اند. 
عالوه بر س��ه ش��اخصی كه مسائل و مشکالت بافت های فرسوده را نش��ان می دهد، مسائل اجتماعی يکی 
از مهمترين داليل ايجاد بافت های فرس��وده و از مهمترين مش��کالت آن هاس��ت. بزه كاری و نبود عش��ق به 
حیات همیشه در چنین مناطقی وجود دارد، در حالی كه زلزله هرچند سال يك بار اتفاق می افتد. بنابراين بزه و 
مشکالت اجتماعی، مشکل اصلی بافت های فرسوده هستند و بعد اجتماعی خیلی قوی تر از بعد كالبدی است. 

هفت شهر- سیاست ها و برنامه های شهری در گذشته چه تاثیری بر بافت های شهری داشته اند؟

خانم دكتر اعتماد:    سیاست های توسعه شهری در گذشته در شکل گیری و توسعه بافت های فرسوده موثر 
بوده اند. مثال زمانی كه حداقل تفکیك كه 200 متر اعالم می ش��ود، بعضی وقت ها قش��ر متوس��ط هم قادر به 
تامین آن نیس��تند. يا در مورد گذاش��تن محدوده در ش��هرها كه باعث می شوند قیمت زمین داخل محدوده باال 
رفته و عده ای مجبور شوند از محدوده خارج شوند و در نتیجه كنترلی از نظر شهرسازی و معماری وجود نداشته 

باشد. اين خود زمینه ای برای ايجاد و تولید بافت های فرسوده می شود.
از طرف ديگر ناكارآمدی مديريت شهری هم از عوامل مهمی در اين زمینه است. طبیعی است كه شهرداری 
های محالت مرفه درآمد بیشتری دارند و در نتیجه خدمات بهتری را فراهم می كنند. در حالی كه در محالتی 
مثل بافت-های فرسوده درآمد شهرداری ها كمتر است و خدمات رسانی كمتری انجام می شود. در نتیجه عالوه 
بر خانه های فرس��وده، فضاهای عمومی ش��هری و خدمات عمومی هم مناس��ب نیستند و همین باعث بازتولید 

مرتب بافت فرسوده می شود.
آقای دكتر بنیادی:    عدم نظارت كافی بر ساخت و سازها در دوره های مختلف موجب شد بافت های شهری 
كه س��اخته می ش��دند به صورت بافت غیر مقاوم و بدون نظارت انجام شده و يا به صورت سکونتگاه های غیر 
رسمی در حاشیه شهرها صورت بگیرد. مخصوصا ساختمان هايی كه در سال های 1320 تا 1345 شکل گرفتند، 
فاقد نظارت كافی بوده و ساخت و سازها در آن مقطع از نظر كالبدی دچار اشکاالت زيادی هستند. بخش زيادی 

از بافت های فرسوده فعلی حاصل ساخت و سازهای آن زمان هستند.
اخیرا دستگاه های عمومی و دولتی وارد كارزار شدند و با نسخه واحد خود در جهت حل مساله تالش كردند. 
اما مشکالتی هم بر سر راه وجود داشت. مثال مشکالت مالی و اعتباری مانع تحقق خیلی از هدف ها شدند. در 
ابتدا بدين گونه عمل می شد كه دولت راسًا عمل كند، يعنی بافت ها خريداری شده، تخريب شوند و بر اساس 
طرح جديد ساخت وساز انجام گرفته و مجددا اسکان مردم انجام شود. بعد مدتی با اين مشکل مواجه شدند كه 
بسیاری از مالکین به دلیل اينکه با فروش ملك خود توان خريد ملکی ديگر را پیدا نمی كردند، در مقابل طرح 
مقاومت می كنند و كل رويه دچار اختالل می گردد. به تدريج اين نتیجه حاصل ش��د كه راه حل اين مش��کل 
مشاركت مردم در طرح ها به صورت سهام پروژه در طرح ها باشد. در اين رابطه نیز مشکالتی وجود داشت. از 
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قبیل اين كه خیلی از مردم به دلیل اين كه خانه خود را به عنوان آورده در اختیار می گذاش��تند، امکان اس��کان 
مناسب نداشتند. در نتیجه تخصیص اعتبارات و وام هايی برای رفع اين مشکل در نظر گرفته شد. اين روندها تا 
به امروز به نحوی ادامه پیدا كرده كه دست اندركاران اين امر به اين نتیجه رسیده اند كه بدون مشاركت مردم 
امر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده انجام  نشدنی است. خود مشاركت مقوله چالش برانگیز و قابل بحثی 
اس��ت. يکی از الزامات مش��اركت مردم در اين گونه اقدامات، جلب اعتماد مردم در طی يك پروسه است. در اين 
راس��تا خاطره ای را برايتان نقل می كنم: اوايل دهه 80  در ش��هر ش��یراز امکان تحقق يك طرح را ارزيابی می 
كردي��م. در مرحله ارزيابی اقتصادی، يکی از اهالی در مورد قیمت فروش ملك خود عنوان می كرد كه اگر خود 
ش��ما به عنوان ش��خص خريدار باشید فرضا متری 850 هزار تومان می-فروش��م. اما اگر شهرداری يا نهادهای 
ديگری مثل عمران بهس��ازی خريدار باش��ند، دست كم متری يك میلیون و پانصد هزار تومان خواهم فروخت. 
اين برای من تکان دهنده بود و نش��ان می داد مردم اعتمادش��ان را نس��بت به ارگان ها از دس��ت داده اند. اين 
بی اعتمادی حاصل اقدامات خود اين ارگان ها در دوره های قبلی اس��ت. به عنوان مثال در همان ش��هر شیراز، 
زمین هايی مثل بین الحرمین با قیمت خیلی پايینی )فرضا متری 5هزار تومان( خريداری ش��د، تخريب شد و با 
گذاشتن طرح يك مجموعه تجاری با قیمت بسیار گران تر )فرضا متری 5 میلیون تومان( شروع به پیش فروش 
گرديد. احساس مردمی را در نظر بگیريد كه می بینند زمینشان به هزار برابر قیمت در حال فروش است. چنین 
اقداماتی باعث از دس��ت رفتن اعتماد مردم به دس��تگاه های عمومی در رابطه با بهسازی و نوسازی بافت های 

فرسوده شده است.
آقای مهندس قلی زاده:  در هر صورت در گذش��ته اقدامات نامناس��بی هم انجام شده است. به عنوان مثال به 
هر حال بزرگراه بايس��تی س��اخته می شد. ولی ما منطقه را مثل پنیر بريديم و ارتباط محله های دو طرف كه تا 
ديروز با هم ارتباط داشتند قطع شد. همین قضايا باعث بروز مشکالت ديگری در بافت می شود. مشکالتی كه 
باعث كوچ و جابه-جايی افراد با اصالت از محله و مراجعه افراد بزهکار می شود. كسانی كه هیچ حس تعلقی به 

محله ندارند و هويت مناطق را درک نکرده اند.
س��ازمان عمران و بهسازی شهری ايران كه در س��ال 76 شروع به كار كرد، در مقاطع مختلف سیاست های 
گوناگونی را به كار گرفته است. به عنوان مثال مدتی به مسائل مرمتی و مرمت شهری پرداخته و بحث تجديد 
س��اختار شهری را مد نظر داش��ته و در دوره های مختلف سیاست های گوناگونی را برگزيده است كه به اعتقاد 
م��ن همه اين سیاس��ت ها و برنامه ها به نوبه خود موفق ب��وده اند. به عنوان مثال می توان به پروژه هايی مثل 

مسجد كبود و میدان شهید بهشتی تبريز اشاره كرد.
با وجود تمام تبلیغات و تالش هايی كه سازمتن عمران از سال 76 شروع كرده بود، بحث بافت های فرسوده 
تا زمان فاجعه بم برای بدنه مديريتی كشورجا نیفتاده بود. در آن زمان مشخص شد كه اگر قبل از زلزله به اين 
مساله پرداخته می شد و تسهیالت پرداخت می شد، نیاز به حجم عظیم هزينه ای كه دولت پس از زلزله انجام 
داد، نبود. در س��ال های اولیه مش��کالت قانونی  و كمبود بس��ترهای قانونی نیز وجود داش��ت. اولین قانونی كه 
تصويب ش��د، قانون س��اماندهی و حمايت از عرضه و تولید مسکن بود. در اين قانون برای اولین بار كلمه بافت 
فرس��وده مطرح ش��د. بعد از آن قانون حمايت از احیا و بهس��ازی بافت های فرسوده به صورت طرح در مجلس 

تصويب شد و پس از آن آيین نامه-های مختلفی همچون آيین نامه تشکیل دفاتر تهیه شد.
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هفت شهر- وضعیت مواجهه با اين مساله در حال حاضر را چگونه ارزيابی می نمايید؟

خانم دكتر اعتماد:     هم اكنون روند مش��اركتی كه ذكر ش��د، بسیار اندک بوده و طرح ها در دفاتر بدون نظر 
مردم تهیه می شوند. البته گاهی شوراهای شهری در بعضی از طرح ها مشاركت دارند، ولی اين مشاركت بسیار 
كمرنگ اس��ت. چرا كه شوراهای ش��هری جديد التاسیس هستند و تجربه مش��اركت و نظرخواهی را ندارند. به 

هرحال آن ها هم بايد آگاه شوند و تجربه مشاركت در مراحل تهیه و تصويب طرح را پیدا كنند.
مش��اركت مردم بايد از ابتدا و حتی در مرحله ش��ناخت به كار گرفته شود. چرا كه ممکن است نکاتی ذكر شود 
كه قابل دريافت از جانب مش��اور نیس��ت. مثال در طرح فضای س��بزی كه در رباط كريم انجام می داديم با اين 
نکته مواجه ش��ديم كه مردم درخواس��ت می كردند كه در طرح از گیاه شمش��اد استفاده نشود. چرا كه به مخفی 
گاهی برای معتادين بدل شده و فضا را ناامن می كند. بنابراين مردم با مخالفت منطقی خود شمشاد را از فضای 
سبز محل خود حذف كردند. بنابر اين بايد از مرحله شناخت تا تصمیم گیری و تا تصويب طرح از مشاركت مردم 

استفاده كرد تا خود مردم عاملی برای اجرای طرح گردند.
آقای دكتر بنیادی:    در يك مورد در پرسشنامه ای كه تهیه شد، از مردم در مورد تمايلشان به دستگاه دخالت 
كننده در بافت پرس��یديم. آن ها ترجیح می دادند دس��تگاه دولت راس��ًا و مستقیمًا درگیر با موضوع باشد و حتی 
مايل به دخالت ش��هرداری ها و نهادهای عمومی و ش��ركت های وابس��ته به شهرداری و دولت نبودند. بنابراين 
اعتمادس��ازی برای نهادهای درگیر با موضوع دش��وار اس��ت و محتاج زمان می باشد. البته شركت های تسهیل 

گری و ديگر اقداماتی كه در بافت ها انجام می شود، از اين دست اقدامات مفید است.
تا جايی كه من در جريان هس��تم، هم اكنون در نحوه نگاه به موضوع تفاوت بارزی پیدا ش��ده  و تالش های 
مثبتی در پرداختن به مس��ائل اجتماعی و مش��اركتی انجام ش��ده است و دس��تگاه ها توجهات خاصی به مساله 
اعتمادس��ازی انجام داده اند. البته اين كه با ش��رايط اقتصادی ناپايدار كنونی بتوان مش��اركت مردم را جلب كرد 
و بزرگترين س��رمايه يك خانوار را به مخاطره انداخت، كار دش��واری است. البته مقدار زيادی از مشکالت ايجاد 
نسخه عمومی و كلی برای همه نقاط است. معیارهايی كه همگی كّمی و كالبدی هستند. در صورتی كه مقوله، 

بیشتر مقوله اجتماعی و اقتصادی است.
آقای مهندس قلی زاده:  

ش��ركت عمران وبهس��ازی از پیمانکار و سازنده بودن كه چنین  وظیفه ای را بر عهده نداشته، تبديل به بستر 
ساز شده است. اين شركت سازمان حاكمیتی است كه بايد برنامه ريزی كند و عوامل تصدی گر داشته باشد. در 
ماده 171 قانون برنامه پنجم دولت مکلف شده است حداقل 50 درصد منابع مرتبط با بخش مسکن را به بافت 
فرس��وده اختصاص بدهد. هنوز هم با توجه به اين قانون اين تخصیص انجام نمی گیرد. بايد س��االنه 10 درصد 
بافت های فرس��وده احیا ش��وند. يعنی تا انتهای برنامه پنجم 50 درصد اين بافت ها بايد احیا ش��وند كه تکلیف 
سنگینی است كه حتی با صرف كل بودجه كشور هم به انجام نخواهد رسید. در هفت هشت سال اخیر سیاست 
بر اين شد كه بحث نوسازی در بافت های فرسوده تسريع شود. نوسازی يه صورت پرداخت وام به مالك و انجام 
نوسازی توسط او انجام می شد. وامی كه با در نظر گرفتن آسان ترين مراحل و در زمان كوتاه پرداخت می شود.

بحث نوس��ازی بافت های فرس��وده بحث فراستادی است. ادارات و تش��کیالت گوناگونی بايد در اين قضیه 
فعالیت كنند. در اين میان ش��ركت عمران و بهس��ازی بايد نقش بسترساز را انجام دهد. ادارات مختلفی همچون 
وزارت كشور، وزارت نیرو، نیروی انتظامی و سايرين وظیفه مهمی در اين راستا دارند. در راس همه اين سازمان 
ها ش��هرداری ها قرار می-گیرند. در حالی كه شهرداری ها بايد اصلی ترين كارشان كمك به بسترسازی باشد، 

هم اكنون به داليل مشکالت مالی به مسائلی همچون عوارض و تخلفات مشغولند.

132

 3
4-

33
ره

ما
ش�

89
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

پ



هفت شهر- با توجه به روند فعلی، چه آينده ای را برای اين مساله متصور هستید و پیشنهادتان برای ترسیم 
آينده مطلوب در اين زمینه چیست؟ 

خانم دكتر اعتماد:    مش��اركت اجتماعی مس��اله بسیار مهمی اس��ت. اگربخواهیم طرح ها اجرايی شوند و از 
بايگانی شدن نجات پیدا كنند، نیاز به مشاركت مردمی داريم. مردم بايد طرح ها را ببینند، آگاه شوند، قبول كنند 
و در اجرا مشاركت نمايند. اين مشاركت در مرحله تهیه طرح بسیار مهم است. چرا كه ممکن است برای اجرای 
طرحی از نظر مالی مش��کلی وجود نداش��ته باش��د، ولی از نظر اجتماعی و پذيرش مردم با مشکل مواجه شويم. 
نمونه های موفق كمی در اين زمینه در ايران وجود دارد، ولی به هر حال طرح هايی با اين رويکرد وجود داشته 
اند. مثال خیابانی كه مردم در تهیه طرح مشاركت داشته اند، به راحتی با همکاری مردم در عقب نشینی و ساير 

موارد اجرا شده، ولی در مواردی شهرداری سال ها نتوانسته خیابانی را اجرا كند.
از نظر من مهمترين مساله در بهسازی يك بافت فرسوده اين است كه تا حد ممکن جابه جايی كمتر جمعیتی 
داش��ته باش��یم. اگر قرار باشد مردم يك محله آن محل را ترک كنند و پس از بهسازی عده ديگری در آن بافت 
س��اكن ش��وند، روند منطقی و مطلوبی نیست. چون مردمی كه محل را ترک می كنند، به جای نامناسب تری از 
محل سکونت فعلی خواهند رفت. اين امر در صورتی میسر است كه نوسازی به سرعت زياد انجام شود و برای 
مردمی كه ناچار به ترک محل زندگی خود هستند، مکان مناسب و نزديکی فراهم گردد. نوسازی در بافت های 
فرس��وده بايد به حداقل برس��د. خانه های قابل تعمیر، بايد تمیر شوند و خدمات رسانی به آن ها انجام شود. يك 
مش��کل بزرگ بافت  های فرسوده خدمات رس��انی و دسترسی هاست. اين دو را می توان بدون جابه جا كردن 

مردم اصالح كرد.
نبايد حل مس��ائل فقط در بعد كالبدی انجام ش��ود. اين طرح ها برای مردم و جامعه محلی تهیه می ش��وند، 
بنابراين توانمندسازی ساكنان مهمتر از بهسازی و بازسازی كالبدی است. چراكه اگر خانوارهای محله های بافت 
های فرسوده توانمندسازی شوند، تعمیر و نوسازی مسکن خود را به عهده می گیرند. نوسازی و بهسازی كالبدی 
ب��ه تنهاي��ی نمی تواند خانوارها را توانمند كرده و در محله نگاه دارد، در حالی كه اگر خانوارها از لحاظ اقتصادی 

و اجتماعی توانمند شوند، خودشان بهسازی و نوسازی خانه های خود را برعهده می گیرند.
جامعه حرفه ای هم نقش بسیار مهمی در اين میان ايفا می كند. می تواند اصول بهسازی بافت های فرسوده 
را به مردم و مديران معرفی نمايد. نقش دانش��گاه هم پرورش و آموزش افراد حرفه مندی اس��ت كه صالحیت 
كار حرفه ای را داش��ته باش��ند. اگر اين صالحیت در دانش��گاه ها اخذ شود و افراد آگاهی تربیت كند، نقش خود 

را انجام داده است.
آقای دكتر بنیادی:    در روند سیاست گذاری در مورد اين مساله در كشور ابتدا بايد به اولويت بندی در مورد 
بافت های فرس��وده پرداخته می ش��د و مشخص می شد چه مشکالتی به طور مشخص در كدام بافت ها وجود 
دارد و بر اساس آن نوع مداخله مشخص می شد. ممکن بود در اولويت اول محدوده های كوچکی انتخاب شوند 
و در مرحله های بعد با افزايش امکانات اين محدوده ها گسترش يابند. به اعتقاد من اين كه برای كل بافت های 
شهرهای مختلف كشور يك نسخه واحد تهیه شده و به صورت فله ای با اين مقوله مواجه شويم، كار نادرستی 
است. در گذشته در مقطعی به داليل اقتصادی و استفاده از اعتبارات و كمك های مالی چنین تصمیماتی اتخاذ 

شد، ولی هم اكنون كه امکان استفاده از آن تسهیالت وجود ندارد نبايد به رويه نادرست پیشین ادامه داد.
به نظرم اين روند به ش��کل موجود نبايد ادامه پیدا كند و به مس��اله به صورت ريش��ه ای نگريس��ته شده و از 
نسخه واحد دادن برای كل كشور پرهیز شود. بايد ارزيابی روند طی شده انجام بگیرد، رويه ها در برخورد با بافت 
ها اصالح شود تا اقدامات هم اجرايی و واقعی باشند و هم به جامعه محلی كمك كرده و باعث تقويت سرمايه 
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اجتماعی و توانمندس��ازی اقتصادی و مقاوم س��ازی كالبدی بافت شود. موضوع مداخالت شهری اساسا موضوع 
محلی است. دستگاه ها و نهادهای محلی كه بايد انعکاس دهنده خواسته ها و نیازهای مردم باشند، بايد در مورد 
بافت های شهری خود تصمیم بگیرند. ممکن است يك بافت شهری نیاز به پرداختن بیشتر به مسائل اجتماعی 
-مثل پرداختن به مساله اعتیاد- داشته باشد و مسائل كالبدی در اولويت های بعدی قرار بگیرد. يا حتی در يك 
باف��ت ش��هری روش های مختلفی از مداخله انجام گیرد. يعنی بايد از تمام��ی ابزارها در برخورد با اين بافت ها 

استفاده شود. در حالی كه متاسفانه هم اكنون نگاه پیمانکاری نگاه غالب به اين مسائل است.
آقای مهندس قلی زاده:  به نظر من روند خوبی در حال طی ش��دن اس��ت و چشم انداز مناسبی وجود دارد. تا 
كنون بسترهای قانونی و مالی و فرهنگی بايد فراهم می شد كه بخش زيادی به نتیجه رسیده است. اكنون بايد 
به محصول پرداخت، يعنی طرح های بهسازی و نوسازی را تبديل به طرح های اجرايی نمود. پیشنهاد شخصی 
من اين است كه می توان در هر شهر سه محله را در محدوده بافت فرسوده مشخص كرد.پس از آن بسترها را 
فراهم كرد و طرح را با مردم در میان گذاشت و به مردم توضیح داد و نظرشان را جويا شد. مردم اگر واقعیت را 

بدانند به انجام طرح كمك خواهند كرد.
يکی از حركاتی كه در اين زمینه انجام شد، آيین نامه تشکیل دفاتر خدمات نوسازی به استناد ماده 42 قانون 
حمايت از عرضه و تولید مس��کن بود. ش��رح وظايف اين دفاتر فراهم كردن بسترها، دعوت مردم به مشاركت و 
ارتباط با سرمايه گذاران است. اكنون با وجود دفاتر تسهیل گری، قوانین موجود، طرح های بهسازی و با وجود 
حمايت های شركت عمران و دولت، بهترين فرصت برای كار بر مساله بافت های فرسوده است. بنابراين چشم 
انداز مناس��بی وجود دارد، ولی موارد و دغدغه هايی وجود دارند كه بايد رعايت ش��وند. از جمله رعايت آيین نامه 
های س��اختمانی بايد مد نظر قرار گیرند تا بافت فرس��وده سازی انجام نشود. همچنین توجه به موضوع نوسازی 

نبايد موجب غفلت از توجه به مسائل اجتماعی گردد.
وقتی عش��ق به زندگی و هويت محله در س��اكنین محالت تزريق ش��ود و ش��خص در آن محله اشتغال پیدا 
كند، محله را ترک نمی كند. در كل ش��اه بیت كار مردم هس��تند. مردم شامل ساكنین، مالکین، سرمايه گذاران، 
س��ازندگان و نوس��ازان می ش��وند. دولت تنها می تواند نقش محرک را ايفا كند. دولت فقط بايد بعد حاكمیتی 
داش��ته باش��د و وارد تصدی گری نشود. يعنی بايد حاكم تسهیل گر باشد و بسترهای قانونی تسهیل گری برای 

مردم را ايجاد كند.

هفت ش�هر از اينكه در اين گفتگو ش�رکت نموده و نقطه نظرات خ�ود را بيان نموديد، 
کمال امتنان را دارد.
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