بررسی نقش ظرفیتسازی در بازآفرینی شهری پایدار
(نمونة موردی :خانة کتابدار محله منیریه تهران)
مدیا حکیم

1

مقدمه
محدودههای وس��یعی از شهرهای کشور با معضالت پیچیدهای بهویژه فقرش��هری ،عدم ایمنی و بحران هویت روبهرو هستند.
کمتوجهی به سرنوشت بخش قابلتوجهی از شهرنشینان کشورکه از مسکن نامناسب ،کمبود خدمات و زیرساختهای شهری
و فقدان محیط اجتماعی س��الم رنج میبرند و با فقر نس��بی و بیکاری گس��ترده مواجهه هس��تند ،فاقد هرگونه توجیه منطقی
اس��ت .بیش از  56هزار هکتار محالت نابس��امان میانی 21 ،هزار هکتار از عرصههای تاریخی مراکز ش��هرها و  53هزار هکتار
س��کونتگاههای غیررس��می که رقمی بالغ بر  30درصد بافتهای ش��هری موجود کشور را دربرمیگیرند و جمعیتی بالغ بر 17
میلیون نفر [حدود  20درصد جمعیت شهری کشور] را در خود جای دادهاند (شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری
ایران (ج) ،)1 :1393 ،از این مسائل و مشکالت رنج میبرند .دولت و شهرداریهای کشور تاکنون تالشهای زیادی برای حل
معضالت این مناطق انجام دادهاند؛ ولی متاسفانه روند افت منزلت مکانی -اجتماعی این مناطق روبه افزایش بوده است.
براس��اس چارچوب بازآفرینی ش��هری پایدار ،درراستای عملیاتی کردن سند ملی (همان منبع )2 :بخشی از مسائل و مشکالت
مربوط به مناطق ذکر شده که ارتباط مستقیم با هدف این نوشتار دارند ،به شرح زیر است:
بررسی نقش ظرفیتسازی در بازآفرینی شهری پایدار

بیتوجهی به سهم و حضور شهروندان و همکاری نهادهای مدنی در سیاستگزاری ،برنامهریزی و اجرای طرحها و برنامههای

بهسازی و نوسازی شهری؛

توجه صرف به ابعاد کالبدی و زیباشناسی در امر ساماندهی وبهسازی محدودههای هدف و عدمتوجه اقدامات به سرزندگی

اجتماعی و اقتصادی و مالحظات زیستمحیطی؛

عدم ایفای نقش صحیح کنش��گران مختلف دخیل ،بهویژه درگیریها و مداخلههای اجرائی مستقیم دولت و شهرداریها در

فرآیندبهسازی و نوسازی شهری؛

عدم توجه به توانمندس��ازی س��اکنان این محلهها و محدودهها برای حضور و مش��ارکت در فرآیندبهس��ازی و نوس��ازی و
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همچنین پایین بودن سطح اگاهی عمومی نسبت به اهمیت و ضرورت برنامههای بازآفرینی شهری؛

عدم اعتماد ساکنان محلهها و محدودههای هدف بازآفرینی به اقدامات و سیاستهای بخش حاکمیتی (دولت ،شهرداریها

و مانند آن).

 . 1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب media.hakim@gmail.com
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 .1چارچوب بازآفرینی شهری پایدار
شناس��ایی مس��ائل ذکر ش��ده ،زمینههای ش��کلگیری و مطرح ش��دن مفهوم بازآفرینی ش��هری پایدار را بهصورت زیر مهیا
نمودهاست:
«بازآفرینی ش�هری پایدار فرآیند توس�عهای همهجانب�ه در عرصههای اجتماعی ،اقتص�ادی ،محیطی و کالبدی
بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی در محدودهها و محلههای هدف در پیوند با کل شهر است».

تحقق بازآفرینی شهری پایدار از طریق توسعه اجتماع محور (مشارکت مردمی) ،شهرنگر ،تقاضا محور و زمینهگرا در تمامی

مراحل و اقدامات با تأکید بر نقش حمایتگر و تس��هیلگر دولت و با رعایت اولویتبندی محلهها و محدودههای هدف دنبال
میش��ود .در این فرآیند از رویکردهای یکس��ویه و از باال به پایین و مداخالتی که منجربه ازهمگس��یختگی بافت اجتماعی،

اقتصادی و کالبدی محدودههای هدف ش��ود ،پرهیز میش��ود .همچنین این فرآیند با تاکید ویژه بر توس��عه درونی و پایدار
اجتماعات ساکن ،تحقق حقوق شهروندی و نقش محوری مدیریت شهری دنبال خواهد شد (شرکت مادر تخصصی عمران و

بهسازی شهری ایران (الف).)20 :1393 ،

 .1-1کنشگران دخیل در فرآیند تحقق چارچوب بازآفرینی شهری پایدار
کنشگران دخیل در فرآیند تحقق چارچوب بازآفرینی شهری پایدار را میتوان به چند دسته تقسیم نمود:
بخش خصوصی
این بخش دربرگیرنده جامعة حرفهای؛ شامل تمامی دستگاهها و شرکتهای تخصصی ،سرمایهگذاران و نهادهای تامینکنندة

س��رمایه ،جامعه نخبگان هس��تند؛ یا به عبارتی مجموعة عوامل و دس��تگاههایی که در زمینة تحقیقات و پژوهش و آموزش و

مطالعات صاحبنظر و صاحبقلماند.
دولت

دولت ،مشتملبر کلیة دستگاههای اجرایی ،نهاد سیاستگزار ،ناظر و هدایتکنندة فرآیندبهسازی و نوسازی شهری است.
مردم
ساکنان ،شاغالن ،مستاجرین ،مالکان و مراجعین است.
شهرداریها
این دس��ته شامل شهرداریها و نهادهای وابسته از جمله ش��وراهای اسالمی شهر ،سازمانهاي نوسازی شهری و انجمنهای
شورایاری وابسته به شوراهای شهر(شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران(ب).)3 :1393 ،

 .2-1اهداف چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار
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بهعنوان اولین و مهمترین جامعه ذینفع نوس��ازی وبهس��ازی بافت ،پایه و قاعدة اصلی مشارکت فعال در امر نوسازی شامل

با توجه به مس��ائل و چالشهای شناساییش��ده در سند چشمانداز  1404و س��ند ملی عمران وبهسازی شهری ،چهار محور
گرفته است:
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کلیدی زیر بهعنوان اهداف کالن در فرآیند تدوین برنامه بازآفرینی پایدار ش��هری در بخش شهرسازی و معماری مدنظر قرار
کاهش فقر شهری با رویکرد توانمندسازی ساکنان محدودههای هدف و پیشگیری از بازتولید فقر در این محدودهها؛
ارتقاء تابآوری شهری ،تجهیز و مقاومسازی شهرها در مواجهه با سوانح؛
ارتقای هویت و منزلت مکانی و حفاظت از ارزشها در محدودهها و محلههای هدف؛
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تحقق حکمروایی ش��هری در راس��تای احیاء و ارتقای انس��جام اجتماعی س��اکنان محلهها و محدودههای هدف در برنامه

بازآفرینی شهری پایدار (شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران(ج).)2 :1393 ،
 .2ظرفیتسازی در جامعه
براس��اس چارچوب بازآفرینی شهری پایدار که بدان اشاره
ش��د ،توانمندس��ازی س��اکنان ،حفاظت از ارزشها ،احیاء
و ارتق��ای انس��جام اجتماعی س��اکنان محلهه��ا از اهداف
اصلی در امر بازآفرینی ش��هری اس��ت .دراینراستا یکی از
مفاهیم��ی که مط��رح میگردد ،ظرفیتس��ازی در جامعه
اس��ت .ظرفیتس��ازی در جامعه ب��ر توانمندس��ازی همه
اعض��ای آن -از فقیرترین افراد ،افراد با تواناییهای بس��یار
پایین -تمرکز دارد تا بتوانند بر زندگی خود کنترل داشته
و همچنی��ن در توس��عة جامع��ه محلی مش��ارکت نمایند
(.)Noya & Clarence, 2009, 3

ایده و مفهوم ظرفیتسازی یا  CCB2به دلیل نیاز به ارائة راهکارهایی در مواجهه با مسائل و مشکالت اجتماعی و اقتصادی در
ش��هرها مطرح گردیده اس��ت .البته این مفهوم در شهرها و محدودههایی موضوعیت پیدا میکند که تجربه تغییراتی محسوس
در زمینههای اقتصادی و اجتماعی داشته باشند.
نمودار  .1تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی در ظرفیتسازی جامعه
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)مأخذ(Westhal et al, 2000 :
1-Community Capacity Building
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فرآیند ظرفیتس��ازی نیازمند راهکارهایی اس��ت تا بتواند ارتباط مناس��بی با جامعة هدف برقرار کند .برخی از این راهکارها
میتوان اینگونه برشمرد:
تعریف نمودن جوامع هدف؛ درک دقیق از مبانی سالمت جامعه؛ برخورداری از مدیریت محلی قوی و ایجاد رقابت در جوامع؛
اشتراک اطالعات؛ برخورداری از شبکههای مشارکت قوی و انعطافپذیری در فرآیند (.) BCHLA, 2007:10
ظرفیتس��ازی جوامع باید براس��اس نیازها ،نقاط قوت ،عالیق و مطلوبیتهای هر جامعه تدقیق گردد .این بدان معنا است که
هیچ نس��خة ثابت و از پیش نوشتهش��دهای برای تمامی جوامع وجود ندارد .رویکرد کلی باید براس��اس منابع و قابلیتهای هر
جامعه مشخص گردد (.)Van der Plaat and Barret, 2006

نمودار .2فرآیند ظرفیت سازی محلی

(مأخذ) BCHLA, 2007:20 :
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نمودار .3ساختار سازمانی در فرآیند ظرفیت سازی محلی
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() ibid: 22
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 .3تجارب ظرفیتسازی در جامعه
مفهوم ظرفیت س��ازی در کش��ورهای مختلف عملیاتی گشته که برای آشنایی بیشتر در این نوشتار دو نمونه داخلی و خارجی
معرفی شده اند.
 .1-3نمونه خارجیGellideg Foundation Group :
گروه  GFG3یک ارگان مردمی اس��ت که در س��ال  1998در ولز توس��ط ش��ش زن

و در پاس��خ به ش��رایط نامناسب اجتماعی و اقتصادی ش��کل گرفته است .شعار گروه
«آینده از آن ماس��ت تا خلقش کنیم» اس��ت .این گروه هماکن��ون به یک نهاد خالق

در مب��ارزه با فقر تبدیل ش��ده ک��ه تمرکز آن بر توانمندس��ازی مردم با اس��تفاده از
پتانسیلهایشان است .خطوط کلی برنامههای  ،GFGارتقای سطح سالمت ،آموزش،

کاه��ش فقر کودکان ،توجه به توس��عه زیس��ت محیط��ی و مانند آن اس��ت .از نکات
قابلتوجه این گروه این اس��ت که گروه مخاطب آنها تنها از داوطلبان نیس��تند؛ بلکه

انگی��زه در اف��راد مخالف نیز ایج��اد میگردد .چالش گ��روه  ، GFGتعریف فرآیندی

اس��ت که بهواسطة آن ،شرکتکنندگان و همکاران ارتباطات فرامحلهای داشته باشند
(.)Noya & Clarence, 2009: 6

این گروه نقشی اساسی در پرداختن به مشکالت جامعه دارد و در محدودهای آغاز به کار نموده که به مدت طوالنی با مشکل
بیکاری مواجه بودهاس��ت .گروه  GFGبا برخورداری از مجموعهای از فعالیتها تنها بر بیکاری و نیازهای جامعه تمرکز ندارد؛

بلکه هدف کالنتری تحت عنوان ارتقاء آرمانهای اجتماعی را نیز دنبال میکند .گروه  GFGبه این نتیجه رسیده که با وجود
اهمیت مشاغل در جامعه ،زیرساختهای اجتماعی جامعه در ارتقای شرایط زندگی اهمیت بسیاری دارد.

دراینراس��تا مجموعههایی را طراحی نموده که ش��امل بخش ورزشی (با هدف توجه به مسائل سالمتی) و کافیشاپ (با هدف

توجه به اش��تغالزایی) اس��ت .الزم بهذکر اس��ت که حتی محصوالتی که در این مجموعهها بهفروش میرس��د با هدف تأمین

بررسی نقش ظرفیتسازی در بازآفرینی شهری پایدار

س�لامتی اس��تفادهکنندگان انتخاب میگردد .این گروه نگاهی کلی نس��بت به جامعه دارد و تنها درصدد اش��تغالزایی صرف
نیست؛ بلکه نگاه جامعتری نسبت به نیازهای جامعه (با هدف برطرف نمودن مسایل اقتصادی و اجتماعی) دارد (.)ibid
جدول شماره  .1گروه های فعالیتی در GFG
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1

توسعه محیطی

تمیز کردن محیط (چمن ،بوتهها ،سطلهای زباله) -ایجاد محیطی مناسب برای تفریح

2

باالبردن آگاهی نسبت
به مسائل پایداری

برگزاری کارگاههای آموزشی ،آموزش داوطلبانه ،انجام فعالیتهای زیستمحیطی (بازدید از
تاالبها ،بررسی گیاهان)

3

فعالیتها و حوادث

برگزاری مراسم به مناسبتهای مختلف در سایت مجموعه (عید ،تابستان ،رقابتها)
(مأخذ)BCHLA ,2007 :
3- Community Capacity Building
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 .2-3نمونه داخلی :خانه کتابدار محله منیریه
خانه کتابدار در  14اس��فند س��ال  ،1383مصادف با روز احس��ان و نیکوکاری در یکی از محالت قدیمی و اصیل تهران یعنی

میدان منیریه زیر نظر شورای کتاب کودک افتتاح شد .خانۀ کتابدار با هدف ترویج خواندن ،از راه گسترش زمینههای پرسش
و پرسش��گری در میان کودکان ،نس��ل جوان ،مادران ،پدران ،آموزگاران ،مربیان و کتابداران ،تا امروز به فعالیتهای ثمربخش

خود ادامه داده است (پیشداد.)1 :1393 ،

کلیۀ فعالیتهای خانۀ کتابدار زیر نظر هیئتمدیرۀ ش��ورای کتاب کودک و شورای مدیریت خانۀ کتابدار و با همکاری اعضای

کمیتۀ کتابداری و سه نفر کتابدار موظف ،پرسنل دبیرخانه و بیش از پنجاه نفر نیروی داوطلب انجام میشود.

فعالیتهای خانه کتابدار از بخشهای مختلفی تشکیل شده است ،که در ابتدا میتوان به کتابخانههای آن (کتابخانه کودک و

نوجوان ،کتابخانه خانواده) و آموزش کتابداری کودک و نوجوان اشاره نمود.
کتابخانه کودک و نوجوان
اکنون حدود نُه ه��زار منبع اطالعاتی

دارد ک��ه ش��امل کتاب ،نش��ریه ،لوح
فش��رده ،کتاب گویا ،نقش��ه ،پوس��تر

آموزشی و بازیهای فکری است .امروزه

اعضاء کتابخانه عالوه بر استفاده از فضا
و امانت گرفتن کت��اب ،از فعالیتهای
ترویج��ی متن��وع بهره میبرن��د .برای

کودکان و نوجوان��ان کارگاههای زیر با
تأکید ب��ر ترویج خواندن و گس��ترش

تفکر علمی تشکیل میشود:
هنر و خالقیت
قصهگویی

حلقهه��ای مطالعات��ی (ب��ا اهداف مختل��ف ازجمله باال ب��ردن مهارتهای کالمی ،قدرت اس��تدالل ،دفاع از نظر ش��خصی،
داستانس��ازی ،افزایش خالقیت ،صحبت در جمع ،قانع کردن ،تصویرس��ازی ،گوش کردن و تحلیل تعدادی از آثار نویسندگان
بزرگ ایران و جهان)
آشنایی با ادبیات کالسیک ایران بهصورت خالق
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س��ایر کارگاهها که عبارتاند از میراث من ،آمبوالنس کتاب ،اتوبوس کتاب ،عکاس��ی ،س��فر در زمان ،نمایش خالق ،بازی و
ریاضی ،س��فر به دنیای مجازی ،الفبای بازیگوش (آموزش خط تحریری) ،ش��اهنامهخوانی و مثنویخوانی و آشنایی با سینمای
ایران ،آشنایی با زمین و آناتومی بدن ما ،بازیهای محیطزیستی ،فکری وفیزیکی ،سفال و خالقیت ،تئاتر نوجوان ،تئاتر خالق،
بخوانیم تا بدانیم ،چه میبینیم چگونه نقد میکنیم ،سفر به د نیای زیرین ،عروسکسازی ،بازدید از مکانهای تاریخی وموزهها
همراه با بازی و قصهگویی (همان منبع.)2 :

بررسی نقش ظرفیتسازی در بازآفرینی شهری پایدار

اسباببازیخانه

127

کتابخانۀ خانواده

هم اکنون دارای تقریباً هش��ت هزار منبع اطالعاتی در ش��کلهای گوناگون ادبیات کودکان ،کتابداری و اطالعرس��انی اس��ت.

ازجمل��ۀ فعالیتهای ترویجی آن میتوان ب��ه برنامههای ویژۀ خواندن ،کارگاه آرامش رفتار با کودک و نوجوان ،ارتباط کالمی،
تربیت جنس��ی ،آش��نایی با ادبیات کالس��یک (ش��اهنامه و مثنوی معنوی) ،بازی و فعالیت در خانواده ،آشنایی با مهارتهای

زندگی ،حلقههای مطالعاتی ،ش��رکت در جلس��ات نمایش و نقد فیلم مستند ،جش��نها و برنامههای گوناگون (ملی ،مذهبی و

بینالملل��ی) ،اجرای طرحهای ترویجخواندن در محیطهای اجتماعی از جمله طرح س��بد خواندن در خانواده ،بازدید از مراکز
علم��ی و فرهنگ��ی بهصورت جمعی ،میزبانی مهدکودکها ،مدارس ،مراکز و مؤسس��ههای فرهنگی و برگزاری س��خنرانیهای
عمومی اشاره کرد.

در س��ال ،1392-93بیش از  130کارگاه در خانۀ کتابدار تش��کیل ش��ده اس��ت .یکی از مهمترین نوآوریهای خانۀ کتابدار را

میتوان اجرای طرح س��بد خواندن دانس��ت .س��بد خواندن برای همۀ ردههای س��نی وجود دارد .میتواند با سهولت به خانه،
مدرسه و کارخانه سفر کند ،بر اساس نیاز مخاطب طراحی شود و امکان استفاده از آثار خوب را با سهولت بیشتر برای جامعه

فراهم کند .هم اکنون شکلهای گوناگون سبد خواندن در خانۀ کتابدار تجربه میشود(همان منبع).
آموزش کتابداری کودک و نوجوان
یک��ی از مهمترین فعالیته��ای خانۀ کتابدار

راهاندازی کارگاههای آموزش کتابداری کودک
و خدمات کتابخانهای و ترویج خواندن اس��ت.

دورهه��ای چهاردهم و پانزده��م این کارگاه به
مدت سی ساعت در خانۀ کتابدار تشکیل شده
و موردتوجه عالقهمندان قرار گرفته است.
توجه به مناطق محروم
خوشبختانه ،خانه توانسته است پایگاهی برای
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توس��عۀ کتابخانهها در مناطق محروم باش��د.
تأسیس کتابخانه در مهمانشهرهای پناهندگان

س��اوه و س��منان و تأمین تجهیزات کتابخانه

برای مدارس و مناطق محروم از جمله فعالیتهای خانه در این زمینه است .یکی از آخرین تجربهها ،که تأسیس کتابخانه در
اردیبهش��ت  1392در روستای گونجیک (ازمناطق زلزلهزدۀ اهر در استان آذربایجان شرقی) بوده ،با استقبال بینظیر ساکنان

روستا روبهرو شد و به راهاندازی جشنوارۀ “بانوی گونجیک” انجامیده است.
کتابک ،پنجرهای به جهان خواندن
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همانگونه که اش��اره ش��د ،یکی از اهداف اصلی خانه کتابدار ترویج خواندن اس��ت .بر این اساس خانه عالوه بر ترویج خواندن

بهصورت مس��تقیم (با اس��تفاده از روشهایی که اش��اره شد) ،این هدف را بهصورت غیر مس��تقیم با روشهایی از قبیل پایگاه
اطالعرسانی کتابک و حمایت از نشر برخی کتب اشاعه نموده است.

پایگاه اطالعرس��انی کتابک 4با این هدف طراحی ش��ده اس��ت که راهنما و ترویجکنندۀ مواد خواندنی مناس��ب برای کودکان
4- www.ketabak.org
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فارس��یزبان باش��د و اطالعات الزم را در اختیار مادران و پدران ،آموزگاران ،مربیان ،کتابداران و مروجان قرار دهد .الزم به ذکر

اس��ت که این پایگاه از سوی مؤسس��ۀ پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان اداره میشود ،ولی حمایت مالی آن برعهدۀ بنیانگذاران

خانۀ کتابدار است.

انتشارات و نشریات
خانۀ کتابدار ناشر نیست ،بلکه مروج این شعار بینالمللی است که "همۀ کودکان حق دارند کتابهای با کیفیت بخوانند" .با این
حال از بدو تأسیس تاکنون ،چند کتاب با حمایت خانه تدوین شده است .از جملۀ این آثار میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
ادبیات کودکان :تولد تا سه سالگی (الالییها ،ترانههای نوازشی ،بازی  -ترانههای حسی حرکتی) ،تهیه و تدوین ثریا قزلایاغ؛
ادبیات کودکان :تولد تا سه سالگی (خواندن و کتاب) ،تهیه و تدوین ثریا قزلایاغ
رویکردها و شیوههای ترویج خواندن ،نوشته دکتر کمال پوالدی
الزم به ذکر است که خانة کتابدار در سال  ،1390برندۀ سیزدهمین دورۀ جایزۀ انجمن ترویج علم ایران شد (همان منبع.)3 :

همانگونه که در چارچوب بازآفرینی شهری پایدار اشاره شد ،توجه به مفاهیمی همچون اهمیت دادن به نقش تمامی گروههای

کنشگر از اصول مهم و اساسی در بازآفرینی محالت هدف بهشمار میرود .این مسئله از آنجا اهمیت مییابد که در اغلب موارد،
بخش خصوصی ،دولت و ش��هرداریها بههنگام مداخله در محالت هدف بیش��تر مدنظر قرار میگیرند و نقش��ی اساسی در این
مهم ایفا مینمایند و نقش مردم غالباً کماهمیت انگاشته میگردد.

تحقق بخش��یدن به امر بازآفرینی ش��هری است که چارچوب بازآفرینی شهری پایدار بدان اشاره نموده و این در حالی است که
مفهوم ظرفیتسازی بهصورت کام ً
ال خودجوش و مردمی در کشور ما شکل گرفته و در حال اجرا است.
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توانمندسازی ساکنان ،جلب اعتماد آنان ،افزایش تعلق به محالت هدف و بهطور کلی ظرفیتسازی ساکنان از موارد اصلی در

بررسی نقش ظرفیتسازی در بازآفرینی شهری پایدار

 .4جمعبندی

این امر بدان معنا اس��ت که ضرورت مطرح ش��دن مفهوم ظرفیتسازی در کش��ور ما بهصورت نظری و عملی وجود دارد .خانه
کتابدار محله منیریه شهر تهران ،نمونه بارز ظرفیتسازی در جامعه است که با هدف توانمندسازی ساکنان و افزایش حستعلق
آنان به محله و شهر خود شکل گرفتهاست.
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در بررس��ی نمونه مذکور ،اهمیت و نقش مثبت ظرفیتس��ازی در خلق و پایدار نمودن جامعه مش��خص شده است .این نقش

میتواند بهصورت ایجاد فرصتهایی در جامعه (بهصورت موازی با یکدیگر) با به رس��میت ش��ناختن نیازهای آن موثر باش��د.
آنچه بس��یار اهمیت دارد ،ارتباط قوی بین مس��ئله اشتغالزایی و فعالیتهای گستردهتر در ظرفیتسازی جامعه است .هرچند
که ظرفیتس��ازی اقدامی فوری نیس��ت؛ ولی بخشی ضروری و جداییناپذیر از رویکرد پایدار توسعه محلی درخصوص برطرف
نمودن مشکالت محله است.
همانگونه که در این نوش��تار اش��اره شد ،نمونه خانه کتابدار از بس��یاری جهات با نمونه خارجی ظرفیتسازی قابل مقایسه و
ارزیابی است؛ ازاینرو پیشنهاد میگردد که براساس مبانی موردنظر و درراستای تحقق بخشیدن به سند ملی بازآفرینی شهری
پایدار ،زمینه و بستر الزم جهت شکلگیری نمونههای مشابه خانه کتابدار محله منیریه تهران ایجاد گردد.
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