گزارش بهسازی و نوسازی
محله رباط کریم
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در كالنشهر تهران حدود  3.000هكتار بافت فرسوده (با ويژگي ريزدانگي -زمين و واحد مسكوني ، -دسترسي
ناكافي ،ناپايداري ساختمانها) وجود دارد .در چند دهه اخير تعدادي پروژه براي بهسازي يا بازسازي اين مناطق
توسط شهرداري تهران و ارگانهاي ديگر تهيه و بعض ًا اجرا شده است اما تحقيقات جامعي در مورد آسيبشناسي
اين پروژهها (پروژههاي اجرا شده كه تعداد آن نسبت ًا معدود است) صورت نگرفته است.
اخيراً در مورد پروژه نواب (كه در واقع اجراي يك بزرگراه در بخشي از بافتهاي فرسوده بوده است) توسط
مهندسين مشاور طرح و معماري صورت گرفته است ،كه نتايج آن به زودي منتشر خواهد شد.
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طرح بافت فرسوده رباطكريم -منطقه  11تهران
 -1تاريخچه بافت فرسوده
 -1-1ويژگيهاي محله
محله رباطكريم در منطقه  11شهر تهران (در جنوب غرب شهر) بين دو بزرگراه نواب (در غرب) و يادگار امام (در
شمال و شرق) و راهآهن سراسري (در جنوب محله) قرار دارد .مساحت اين محله حدود  14/5هكتار و جمعيت
آن حدود  6000نفر است كه تراكم محله را به حدود  430نفر ميرساند .اين محله در محل تالقي چهار منطقه
شهري (منطقه  12 ،11 ،10و  )17قرار گرفته است.
اهالي اين محله عمدت ًا از دو روستاي ثمرين باال و پايين در نزديك اردبيل كه به تهران مهاجرت كردهاند،
ميباشند و تعداد كمي از اهالي غير آذري (عمدت ًا از سمنان و ساير استانها) به اين محله آمدهاند.
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در اين محله حدود  934واحد مسكوني وجود دارد .واحدهاي تجاري حدود  109واحد ميباشند 6 .واحد اداري و
 6واحد كارگاهي نيز وجوددارد .متوسط طبقات حدود  2/6طبقه ميباشد .حداقل مساحت قطعات زمين  32متر
و حداكثر آن  1500مترمربع است .ميانگين قطعات زمين  97مترمربع (جدا از واحدهاي آموزشي و درمانگاه كه
مساحت آنها باالست) و اين ميزان در كل به  94متر ميرسد.
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حدود  85درصد كاربري محله در طبقه همكف مسكوني است و بقيه آن تجاري -مسكوني ،كارگاه و پاركينگ
است .حدود  80درصد ساختمانهاي محله بيش از  30سال 10 ،درصد آنها بين  30تا  10سال و  10درصد كمتر
از  10سال قدمت دارند 12 .درصد بناها نوساز و  16درصد قابل قبول و بقيه تخريبي است .حدود  76درصد
ساختمانها بدون اسكلتاند.
وضعيت تحصيالت سرپرست خانوارها به گونه زير است 21 :درصد بيسواد 24 ،درصد ابتدايي و كمتر 24 ،درصد
راهنمايي 24 ،درصد ديپلم و تنها حدود  4/5درصد تحصيالت دانشگاهي دارند.
ميانگين طول اقامت خانوار در واحدهاي مسكوني حدود  17سال است (حداقل يكسال و حداكثر  55سال) .از
كل خانوارها  1102نفر شاغل دائم (حدود  52درصد) و  364نفر بيكار و غيرشاغل و شاغل موقتاند (حدود 4/5
درصد بيكار بقيه خانهدار و دانشجو و غيره) ميانگين درآمد ماهانه خانوار  379هزار تومان و هزينه آنها 347
هزار تومان است.
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معرفي شركت
مهندسين مشاور طرح و معماري كه پس از انقالب از تبديل مهندسين مشاور عبدالعزيز فرمانفرمايان و همكاران
در سال  1361به وجود آمد در زمينه پروژههاي شهرسازي و معماري داراي تجربههاي متعددي است كه در
اينجا تنها به ذكر پروژههاي اصلي در زمينه بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي
ميپردازيم.
مطالعات و طرح بافت فرسوده منطقه  10شهرداري تهران
مطالعات و طرح بافت فرسوده محله رباطكريم (تهران)
مطالعات و طرح بافت فرسوده شهر قوچان (خراسان)
مطالعات و طرح بافت فرسوده شهر حميديا (يزد)
طرح توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي شهر قم
طرح توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي شهر اصفهان
عامل چهارم طرح توانمندسازي شهر بندرعباس
مطالعات و طرح بافت فرسوده محله زينبيه (اصفهان)
مطالعات و طرح بافت فرسوده محله امير عرب (اصفهان)
تشكيل دفتر نوسازي محله رباطكريم (تهران)
تشكيل دفتر نوسازي محله زينبيه (اصفهان)
و ...
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 -2مداخالت در شهر تهران
همانگونه كه در مقدمه گفته شد طرحهايي براي بهسازي شهر تهران تهيه و بعض ًا اجرا شده است كه از آن جمله
در مورد پروژه نواب ارزيابي نسبت ًا جامعي صورت گرفته است.
مهمترين نكات اين ارزيابي را ميتوان به گونه زير بر شمرد.

از حدود  2000مالك كه در طرح بزرگ راه و نوسازي دو طرف آن تملك و شش هزار خانوار ساكن آن كه
جابجا شدند (تعداد زيادي در خارج از منطقه  10سكونت يافتهاند) هيچكدام در مجموعههاي مسكوني دو طرف
بزرگراه نواب (طبق پرسشنامههاي تهيه شده به صورت نمونه از خانوارهاي ساكن مجموعههاي مسكوني دو
طرف بزرگراه نواب) سكونت نيافتند.
ساكنين فعلي مجموعههاي مسكوني نواب از محيط زندگي خود به خاطر ناامني در فضاهاي مشاع ،كمبود
خدمات و غيره ناراضياند.
ارتباط اجتماعي مناسبي بين اين ساكنين و ساكنين اطراف آنها در منطقه  10وجود ندارد.
آلودگي صوتي و هوايي در مجتمع مسكوني فوق چشمگير است.
 -3عنوان طرح :طرح منظر شهري محله رباطكريم -دفتر نوسازي محله
تعريف متدولوژي و نوع مداخله:

 -2مهمترين پروژههاي پيشنهادي:
 -2-1كوتاهمدت
تغيير پوشش گياهي در بخشي از محله
احداث يك كانكس نيروي انتظامي
نظافت محله
ساماندهي فضاهاي تخريب شده و خالي
 -2-2ميانمدت
تجميع  18پالك در يكي از كوچههاي محله
ساماندهي مسيرهاي ترافيك در محله
ايجاد مركز محله
 -2-3بلندمدت
ترويج اصول شهروندي
بهبود وضعيت اقتصاد محله
مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر
افزايش اميد به زندگي در محله
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 -1اهداف
اهداف اصلي طرح عبارت بود از:
بهسازي و نوسازي محله در حد امكان (تأمين خدمات عمومي ،دسترسيها و غيره)
جلب مشاركت مردم براي تجميع و نوسازي واحدهاي مسكوني و مقاومسازي
تشويق نوسازان كوچك محلي براي انجام بهتر نوسازي و تجميع در محله
كارآفريني براي زنان و جوانان به منظور توانمندسازي اقتصادي خانوار
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 -3نوع مداخله
مهمترين موارد از اين قرار است:

 -3-1بهبود و بهسازي و نوسازي واحدهاي مسكوني غيرقابل نگهداري
 -3-2تجميع قطعات ريزدانه

 -3-3مقاومسازي ساختمانهاي قابل ترميم

 -3-4تشكيل كالسهاي آموزش كارهاي دستي به بانوان در خانه محله

 -3-5تشكيل جلسات تشويق (اهداء لوح و جايزه) و آموزش براي سازندگان محلي

 -3-6تشكيل جلسات متعدد براي ساكنين و توجيه آنها براي مشاركت در تجميع قطعات ريزدانه
 -3-7يافتن سرمايهگذار براي انجام تجميع و بازسازي

 -3-8تأمين وام براي جابجايي ساكنين (رهن موقت خانه براي مدتي كه واحد مسكوني آنها در حال ساخت
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است -حدود يكسال و نيم)

 -3-9ايجاد ايستگاه اتوبوس براي حل مشكل زنان

 -3-10و ...

112

 -5تحليل جايگاه طرح در سياستهاي كالن بهسازي و نوسازي شهري
سازگاري اجراي طرح با مجموع سياستهاي كالن بهسازي و نوسازي شهري:
 كليات طرح با سياستهاي كالن بهسازي و نوسازي شهري كه حفظ ساكنين و جلوگيري از جابجاييآنهاست ،سازگار است
آخرين وضعيت تملك:
 چون در طرح تجميع فرض و هدف حفظ ساكنين موجود و بازگشت آنها به همان محل و مكان بوده استتملكي در اين طرح (جز تبديل تملك زمين به تملك واحد مسكوني و زمين به صورت مشاع) صورت نگرفته
است.
آخرين وضعيت اجرايي:
 طرح تجميع  18قطعه ريزدانه كه يكي از كارهاي اصلي اين طرح بوده است اجرا گرديده (تجميع قطعات،تخريب ،نوسازي ،اسكان مجدد ساكنين قبلي)

 -6جمعبندي ارائه پيشنهادات
اصل مهم در هر طرح بهسازي و نوسازي در وهله اول شناخت مشكالت و معضالت محله و بخصوص ساكنين
آن ميباشد .يعني ديدن مسائل و مشكالت از ديد مردم و نه فقط از نظر متخصصين و حرفهمندان .چون گاه
بعضي مسائل كه از نظر مردم بسيار مهم است از طرف كارشناسان مورد غفلت قرار ميگيرد .همچنين توجه
به راهحلهاي پيشنهادي مردم (به خاطر شناخت آنها از مسائل خود) ميتواند بسيار كارگشا باشد .البته ميتوان
راهحلها را با ديد كارشناسي بهينهسازي كرد.
در وهله دوم جلب مشاركت مردم است (كه ركن اصلي توفيق اجراي يك طرح بهسازي و نوسازي است) و اين
مهم جز با جلب اعتماد مردم و عمل به وعدههاي داده شده امكانپذير نخواهد بود .به قول يكي از كارشناسان
با سابقه اين كار (خانم اسكندري) مردم را بار اول ميتوان به صحنه آورد اما اگر به وعدهها عمل نشود آوردن
آنها براي بار دوم بسيار مشكل خواهد بود .براي اين كار بايد وعدهها و پيشنهادات در حد توان سازمان مجري
و دستاندركاران طرح باشد تا اجراي آنها تضمين و تسريع شود.
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