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نوســازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری به عنوان مساله ای با ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی و
فنی از اوایل دهه  80در برنامه های دولت و شــهرداری ها قرار گرفته اســت .با گذشت زمان و همزمان با جلب
توجه ها به این مقوله در مقیاس ملی و در قالب قوانین و آیین نامه ها ،شهرداری تهران نیز از سال  1381آغاز به
برنامه ریزی و مداخله در این عرصه ها نموده است .نوع و کیفیت توجه به محدوده های فرسوده شهر تهران و
فرایندهای برنامه ریزی شده در طول زمان دستخوش تغییرات فراوانی شده است؛ به طوری که اقدامات سازمان
نوسازی شهر تهران در سال  1382با طرح "ساخت و ساز حاشیه بزرگراه شرق" که برنامه ای مبتنی بر تملک،
تخریــب و احداث مجدد بود ،آغاز می گردد و پس از آزمون و خطای رویکردهای مختلف ،در ســالهای 1388
و  1389در قالب راه اندازی دفاتر تســهیل گری و مبتنی بر اقدامات اجتماعی متبلور می شــود .تجارب سازمان
نوســازی شهر تهران موید این نتیجه می باشد که تحقق نوســازی جز در قالب تسهیل گرانه و بدون توجه به
ابعاد و مسایل اساسی بافتهای فرسوده و فارغ از مشارکت جامعه محلی از امکان تحقق برخوردار نمی باشند.
تســهیل گری در نوسازی بافتهای فرسوده به معنی اطالع رســانی ،آگاهی بخشی ،جلب مشارکت ساکنان در
اجرای برنامه های نوســازی ،آموزش ،توانمندســازی و به طور کلی کلیه اقداماتی اســت که در طول زمان و با
حضور موثر ساکنان بافتهای فرسوده ،منجر به بهبود وضعیت زندگی در اتمام ابعاد آن در یک محدوده فرسوده
گردد.
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مقدمه
بیشــتر تجارب ایران در حوزه مداخله در بافتهای فرســوده شهری با رویکرد بهبود شرایط کالبدی و عملکردی
و بدون توجه همســان به سایر ابعاد موضوع صورت گرفته اســت؛ پروژه نواب در تهران و دهها پروژه بزرگ و
کوچک دیگر موید این ادعا می باشد که هدف دستگاهها و سازمان های مجری همواره مبتنی بر تملک ،تخریب
و احداث معابر و ابنیه جدید استوار بوده است؛ دستاورد مشترک مداخالت متمرکز بدین صورت قابل جمع بندی
است که یا به دلیل مقاومت مالکان در مقابل تملک و واگذاری اراضی به دستگاه های دولتی و عمومی ،فرایند
تامیــن زمین به کندی پیش رفته و در مواردی متوقف می شــود ،هزینه های اجرای طرح به صورت تصاعدی
افزایش می یابد و کل برنامه اجرای طرح دســتخوش تغییر می گردد و یا اینکه در صورت تحقق طرح ،تبعات
و هزینه های اجتماعی بعدی ،لزوم و شــیوه اجرای طرح را با تردید فراوان روبرو می ســازد .از سوی دیگر این
نوع نگاه به موضوع نوســازی شهری به دلیل محدودیت های اجرایی ،مدیریتی و مالی هیچگاه نتوانسته است
بــه عنوان یک الگو از قابلیت تکثیر و تعمیم برخوردار شــود و همــواره در حد یک تجربه ناموفق ،گران قیمت
و غیرقابل تکرار باقی مانده اســت .البته باید اذعان نمود که تجربه هایی همانند ســاماندهی ســکونتگاه های
غیررســمی در  5شهر زاهدان ،بندرعباس ،کرمانشاه ،سنندج و تبریز که با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی
(شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) و برنامه توسعه ملل متحد ( )UN-Habitatو با تکیه بر موضوعاتی
همانند توانمندســازی ،آموزش جامعه محلی و نهادســازی بین ســالهای  1383تا  1388شکل گرفته است ،به
عنوان یک استثنا قابل ذکر می باشد.
مسیر و فرایند نوســازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری به عنوان محدوده های آسیب پذیر در مقابل زلزله
که در دهه  80در برنامه های شــهرداری تهران قرار گرفته اســت ،به دلیل نبود تجارب موفق قبلی ،عمدتا بر
اساس آزمون و خطا طی شده و به همین دلیل نیز دچار تغییرات فراوانی شده است؛ این نوشتار در پی آن است
که ضمن مروری بر ســابقه اقدامات صورت گرفته ،تجربه تســهیل گری در این محدوده ها و دستاوردهای این
رویکرد و به ویژه تشکیل دفاتر محلی نوسازی را مورد بررسی قرار دهد.
سابقه موضوع و اقدامات صورت گرفته

توجه به بافتهای فرسوده سابقه چندانی در ایران و در نتیجه تهران ندارد و به جز پروژه نواب (که با هدف اجرای
بزرگراه و نه نوســازی و بهسازی بافت شکل گرفته اســت) ،قبل از دهه  80مداخله خاصی در این محدوده ها
صورت نگرفته اســت .در سال  1381و بر اساس نتایج مطالعات مشترک آژانس همکاریهای بینالمللی جایکا
و مرکز مدیریت و پیشــگیری از بحران شهر تهران ،بافتهای فرسوده شهر تهران و آسیبپذیری آنها در برابر
زلزله  -به دلیل وجود گســلهای شمال و جنوب شهر -مورد توجه قرار گرفت؛ در همین سال سازمان نوسازی
شــهر تهران از طرف شهرداری تهران ماموریت پیدا نمود تا ضمن بررسی موضوع ،نسبت به اتخاذ راهکارهای
موثر اقدام نماید.

وقوع زلزله بم در سال  1382اهمیت موضوع را بیش از پیش روشن نمود و توجه به نوسازی بافتهای فرسوده
و ناکارامد شهری در برنامههای دولت و شهرداری تهران از اهمیت باالتری برخوردار شد .برای نخستین بار در
قانون بودجه سال  82کشور ،تبصرهای جهت نوسازی این محدودهها تصویب شد 2.این تبصره به شهرداریهای
کالنشــهرها امکان استفاده از منابع وام خارجی را تا ســقف  300میلیون دالر جهت نوسازی بافتهای فرسوده
اعطا مینمود و بر اســاس آن تهران و چند کالنشــهر دیگر امکان جذب این منابع و تعریف چند پروژه مداخله
متمرکز را پیدا نمودند.
در بین سالهای  1382-84تصور روشنی از محدوده بافتهای فرسوده و همچنین نحوه اقدام به نوسازی و مقاوم
ســازی وجود نداشــت و اقدامات شهرداری (سازمان نوســازی) متمرکز بر تعریف و تهیه چند طرح و همچنین
اجرای طرح "ســاخت و ســاز حاشیه بزرگراه شرق" در منطقه  15بود که امکان استفاده از منابع فاینانس را پیدا
2بند «ز» تبصره  21قانون بودجه سال  1382کل کشور
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کرده بود .اجرای این طرح در سال  1382توسط سازمان نوسازی شهر تهران آغاز گردید و رویکرد طرح -همانند
کلیــه طرح های متمرکز -مبتنی بر تامین منابع مالی ،تملک محــدوده ای در حدود  40هکتار ،اجرای بزرگراه
شرق و ساخت بلوکهای مسکونی ،تجاری و اداری در حاشیه آن بود تا با استفاده از درآمد ناشی از فروش ،هزینه
های تملک و اجرای بزرگراه نیز تامین شود .این طرح که در ادامه نگاه غالب به موضوع نوسازی شهری تعریف
شده بود ،تاکنون نیز به طور کامل محقق نشده و به دالیلی که در ابتدای این نوشتار اشاره شد ،به کندی پیش
می رود.

تجربه ســازمان نوسازی شهر تهران در نوســازی محله خوببخت بین سالهای  1386-87مبین این نکته بود
که تحقق نوســازی و بهسازی بافتهای فرسوده ،مستلزم حضور و مشارکت مردم و ارتباط مستمر و مستقیم با
ســاکنان در کلیه مراحل برنامهریزی ،تهیه طرح و اجرا میباشد .اهمیت مسائل اقتصادی و اجتماعی در مقیاس
محله و لزوم ارتباط مســتمر با جامعه محلی به عنوان ذینفعان اصلی طرح و ضرورت آموزش ســاکنان جهت
مشــارکت در فرآیند ،این نتیجه را حاصل نمود که؛ تحقق نوســازی مردمی نیازمند « تســهیلگری» از طریق
بهکارگیری تشکلهایی در مقیاس محالت میباشد.
به عبارت روشــن تر ،اقدامات صورت گرفته توسط سازمان نوسازی شــهر تهران بین سالهای  ،1382-87این
واقعیت را نشــان داد که نوسازی بافتهای فرسوده با استفاده از منابع مالی دولتی و عمومی امکان پذیر نیست و
تنها روش تحقق موضوع ،اســتفاده از ظرفیتهای موجود در بافتهای فرســوده و جلب مشارکت کلیه ذینفعان در
پیشــبرد کار می باشد .از سوی دیگر این نکته که شکل گیری بافتهای فرسوده شهری بیش از مسایل کالبدی،
ناشی از عوامل اقتصادی می باشد و راهکارهای بهبود وضعیت جاری نیز باید متمرکز بر زمینه های اجتماعی و
اقتصادی باشد ،حاصل تجربه های سالهای اخیر می باشد.

Pilot

3

شماره38-37

نوسازی بافتهای فرسوده از سال  1385آغاز می گردد؛ در این سال محدوده بافتهای
ورود شهرداری تهران به
3
فرســوده شهر تهران توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و ابالغ گردید .طبق دیدگاه سازمان
در آن زمان ،نخســتین پیش نیاز نوســازی این محدوده ها تهیه طرح و برنامه اجرایی بود .لذا تهیه طرح های
موضعی با عنوان "طرح های منظر شــهری" در برنامه قرار گرفت و بین سالهای  1385-88حدود  70طرح در
سازمان تهیه گردید؛ با اتمام تعدادی از طرحهای سازمان در سال  ،1386تعیین روش و فرآیند اجرای طرحهای
نوسازیبافتهای فرسوده بهعنوان چالشی جدی مطرح گردید .به منظور پاسخ به این چالش ،سازمان به عنوان
نمونه 3در یکی از محالت فرســوده شــهر تهران (محله خوب بخت-منطقه  )15اقدام به آغاز عملیات اجرایی
نمود .اقداماتی که با راه اندازی دفتر محلی شروع شد و با ترغیب و هدایت ساکنان به تجمیع پالکهای ریزدانه
و ساخت پروژه های جدید ادامه یافت.
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دفاتر تسهیلگری نوسازی در ساختار نوسازی شهر تهران
اقدامات نوسازی و بهسازی بافت فرسوده به دلیل چندوجهی بودن و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آنها بر ابعاد
مختلف زندگی ساکنین ،نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و طرحریزی سازوکار مدیریتی و اجرایی مناسب میباشد.
تغییر رویکرد مدیریت شهری از مداخله مستقیم به سمت مداخله غیرمستقیم ،مفاهیم فرآیند نوسازی بافتهای
فرســوده را با راهکارها و سیاســتهای غیرکالبدی جدیدی چون آموزش ،تسهیلگری ،بسترسازی ،ابزارسازی و
توانمندسازی آشنا نمودهاست .حوزههای مذکور عالوه بر جدید بودن ،بازیگران عرصه نوسازی و بهسازی را با
مؤلفههايی مانند شرایط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی -که در آن ساکنان بافت محور اقدامات هستند -مواجه
نموده اســت كه مديريت آنها با تجارب گذشته مدیریت شهری در پروژههاي مداخله مستقیم متفاوت ميباشد.
بدیهی است این تغییر رویکرد و به تبع آن تغییر فرآیند ،نیازمند طرحریزی نظام مديريتي و سازماندهی مناسب
ساختاری آن میباشد.
ضرورت تشکیل دفاتر تسهیلگری نوسازی
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ایده توســعه محلی در کنار توجه به ارزشهای نمادین و تاریخی مفهوم محله ،درصدد توســعه جامع و پایدار
بافتهای فرسوده است؛ امری که بدون توجه به ارزشها و سرمایههای اجتماعی و اقتصادی محیط سکونت ،رخ
نخواهد داد .سرمایه اجتماعی عامل اصلی ایجاد همبستگی و عالقه جمعی بین افراد جامعه است و موتور محرکه
انواع جریانات فعال اجتماعی در حوزههای مختلف میباشــد .بهعبارت دیگر میتوان گفت که افزایش سرمایه
اجتماعی در یک جامعه مشــخص ،به منزله افزایش توانمندیهای آن جامعه است .لذا برنامههای توسعهای که
بر این اساس طراحی شده باشد ،ضمن این که میتواند به رفع نیازها و حل مشکالت فراروی جامعه مورد نظر
بیانجامد ،از ســوی دیگر باعث میشود که این امر توسط جامعه محلی و با مدیریت و مشارکت خود آنها اتفاق
بیفتد .در این صورت حداکثر رضایتمندی و نیز حداقل ناخشــنودی از نتایج برنامه در ســطح افکار عمومی آن
جامعه وجود خواهد داشــت .در عین حال چنانچه حتی برنامه و طرح بهطور کامل به اهداف تعیین شــده خود
نرسد ،تنها متولی اجرای آن مورد سوال قرار نمیگیرد و جامعه محلی نیز مسئول بخشی از ناکامیها خواهد بود.
لذا توجه به این الگو که رویکرد اجتماعمحور بخشی از مسئولیتهای پرداختن به مساله را بر عهده خود جوامع
محلی میگذارد ،یک راهبرد اساسی برای تعیین رویکرد نوسازی به شمار میآید .البته همواره باید توجه داشت
که در هر صورت سیســتمهای مدیریتی جامعه باید گامهای الزم را برای پیاده شدن چنین الگوهایی در توسعه
جوامع محلی بردارند .تشــکیل دفاتر تسهیلگری نوسازی ،گامی در راستای تحقق رویکرد توسعه اجتماعمحور
4
محسوب میگردد.

از سویی دیگر ،محلهمحوری نوعی تأکید بر ارزشهای سکونتی بافت است و ساکنان محلی را بعنوان ذیمدخالن
اصلی توسعه و نوسازی مطرح مینماید که در صورت عدم مشارکت آنها ،نه تنها نوسازی محقق نمیشود ،بلکه
در صورت تحقق نیز -که معمو ًال با هزینههای بســیاری صورت میگیرد .بهرهبرداران آن افراد دیگری خواهند
بود و ســاکنان فعلی در جایی دیگر و با شرایطی نامناسبتر اسکان خواهند یافت .لذا جلب مشارکت ساکنین در
فرآیند تهیه و اجرای طرحهای توســعه شهری بهویژه طرحهای بافتهای فرسوده از اهمیت ویژهای برخوردار
اســت و دفاتر تسهیلگری نوســازی میتوانند بهعنوان حلقه ارتباطی متولیان توسعه شهری و ساکنین محلی،
نقشی اساسی ایفا نمایند و گامهای مختلف مشارکتپذیری را تا سطح مورد نظر مدیریت شهری بردارند.
دفاتر تســهیلگری نوسازی میتوانند با تحقق اهداف زیر ،گامی اساســی در راستای تحقق نوسازی مستمر و
دایمی و بهبود شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی محالت فرسوده بردارند.

4یوسفی سادات ،محرم ( ،)1389فرآیند توانمندسازی اجتماعمحور و مکانیسم نظارت بر آن ،موسسه توانمندسازی فرهیخته-سازمان بهزیستی کشور

 -افزایش سطح اعتماد و باور جامعه محلی نسبت به خود در رفع مشکالت محلی

 -سازمان یافتن جامعه محلی در جهت پرداختن به مشکالت و مسایل مبتالبه خود

 -افزایش دانش و مهارت و قابلیت نهاد توسعه محلی درباره تحلیل و بسیج جامعه محلی

 -افزایش دانش و مهارت و قابلیت نهاد توسعه محلی درباره نیازسنجی و اولویتبندی

 افزایــش دانــش و مهارت و قابلیت نهاد توســعه محلی درباره تعریف ،اجرا و ارزیابــی اقدامات و طرحهای5
مداخلهای
تسهیل گری

در عین حال تسهیلگر کمک میکند که میزان مشارکت هر فرد به رسمیت شناخته شود ،یعنی تفاوتها را به
رســمیت میشناســد و در عین این واگرایی ،تالش میکند که نوعی همگرایی به وجود آید .همگرایی یعنی به
رسمیت شناختن گروه؛ وجود این واگرایی و همگرایی کمک میکند که تمام افراد -در عین حال که وجودشان
بهصورت مســتقل قابل احترام اســت -در خدمت یک گروه فعالیت کنند .گروهسازي به عنوان يكی از عوامل
اصلی افزايش سرمايه اجتماعي تلقی میگردد .فرآيند توانمندسازی نيازمند گروههای محلي است تا بتواند فرآيند
مشاركت و پايداري را به شيوههاي مختلف در جامعه محلي تضمين نماید .اين فرآيند مبتني بر اعتماد اجتماعي
و همكاري اعضاي اجتماع با يكديگر به شــكلي افقي (غير سلســله مراتبي) اســت که توسط تسهیلگر ایجاد،
هدایت و کنترل میگردد.

5نوری نشاط ،سعید ( ،)1389آشنایی با ابزارهای توانمندسازی اجتماعمحور در جهت توسعه محلی ،موسسه توانمندسازی فرهیخته-سازمان بهزیستی کشور
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منظور از تسهيل گري ،آسان کردن
موفقیت یک گروه است که ممکن
است با هدفی خاص گرد هم آمده
باشــند .در این میان ،تســهیلگر
کسی اســت که با اطالع کامل از
روندها و تعامالت ميان یک گروه،
دانــش خــود را بــهکار میبندد تا
ســاختار الزم را برای گروه فراهم
آورد تا در کمتریــن زمان ممکن،
بهترین نتیجه به صورتی مشارکتی
حاصل آید .با اين مفهوم ،تسهيلگر سادهكننده فرآيند توسعه است.
جامعه هدف در نوســازی بافتهای فرسوده را معمو ًال جامعهای محروم شکل میدهند که در آن افراد بهندرت
بهصورت خودجوش -درجهت توانمندی گروهی اقدام میکنند .به همین منظور وجود فرد یا گروهی در محلهکه بتواند فرآیند را به جریان بیندازد و تســهیل نماید ،ضروری است .تسهیلگر با استفاده از روشهای مختلف،
فرآیند توســعه محلی را -با مشــارکت سایر بازیگران توســعه -طراحی میکند و با اجرای آن کمک میکند تا
ساکنین محله برای بهسازی محیط پیرامون خود فعالیت کنند .تسهيلگر به جاي مردم تصميم نميگيرد ،بلكه
فقط كمك ميكند تا فرآيندي شكل گيرد كه مردم در جريان آن ديدگاهها و نظرات خود را مطرح سازند.

29

دفتر تسهیلگری نوسازی

مجموعهای اســت حقوقی متشکل از کارشناسان اجتماعی ،شهرسازی ،معماری ،اقتصادی و حقوقی که وظیفه
آن اعتمادسازی ،آگاهسازی ،نهادسازی ،پیگیری اجرای پروژههای نوسازی و ترغیب ساکنین به نوسازی است.
مراحل راه اندازی دفاتر تسهیل گری در شهر تهران
 .1دفتر محلی و تسهیلگری پروژه خوببخت ()1386-89
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مداخله شــهرداری تهران در محدوده محله خوب بخت ،به ســال  1380باز می گردد؛ در این ســال شهرداری
منطقه  15بر اســاس طرح "ادامه مسیر بزرگراه شرق" اقدام به تملک امالک در حاشیه خیابان خوب بخت می
نماید و بین ســالهای  80و  ،81حدود  165پالک بر اســاس طرح خریداری می شود .در سال  82مشاور تهیه
کننده طرح تفصیلی منطقه ،پیشنهاد تغییر مسیر بزرگراه از خیابان خوب بخت به مسیر فعلی را می نماید؛ عمده
توجیه این پیشنهاد بر اساس استفاده از ظرفیت بزرگراه جهت نوسازی بافت فرسوده محدوده بوده است .پس از
تصویب طرح در کمیسیون ماده  5در سال  ،82طرح جدید مالک عمل قرار می گیرد؛ حضور سازمان به عنوان
مجری طرح نیز در همین ســال اتفاق می افتد و با جذب منابع مالی (از طریق فاینانس خارجی) ســازمان اقدام
به تملک در محدوده طرح می نماید .در ســال  84و با تغییرات مدیریتی-رویکردی صورتگرفته در ســازمان
نوســازی ،طرح تهیهشده دوباره دستخوش تغییرات اساسی میگردد و طرحی تحت عنوان «طرح ویژه نوسازی
ناحیه امام علی» با رویکرد حفظ سکونت در بافتهای فرسوده محالت پیرامون بزرگراه ،تهیه میشود و از سال
 85مالک عمل قرار میگیرد .تهیه طرحهای « منظر شــهری» بهعنوان سطح دوم از طرحهای توسعه شهری
در ســالهای  84و  85در دستور کار ســازمان قرار میگیرد و تا سال  70 ،89طرح از این دست تهیه میشود.
نخستین طرح منظر شهری تهیهشده در سازمان نوسازی شهر تهران ،طرح محله خوببخت است.

سازمان نوسازی در سالهای مذکور به دنبال الگویی برای اجرای طرحهای منظر شهری بافتهای فرسوده بود
تا بتواند ایدهها و برنامههای نوسازی خود را به مرحله اجرا برساند .نو بودن روش نوسازی مشارکتی در کشور و
نامشــخص بودن ابعاد و ظرفیتهای مورد نیاز جهت برنامهریزی جامع – با توجه به فقدان تجربیات مستند از
اجرای چنین طرحهایی در کشــور میتوانست زوایای پنهانی از فرآیند برنامهریزی و اجرا را آشکار نماید و طرح
را نیازمند اصالحاتی جزئی و حتی کلی گرداند .از این رو برای جلوگیری از اتالف زمان و هزینه جهت بازنگری
در طرح ،مقرر گردید شیوه نوسازی مشارکتی ابتدا در یک بستر محدود و بصورت الگوی اولیه به اجرا در آید تا
امکان آزمون و خطا با هزینهای معقول و منطقی حاصل شــود و کاستیهای طرح در فرآیند برنامهریزی و اجرا
مورد تجربه و مطالعه قرار گیرد .به این منظور بین سالهای  86تا  ،88طرح منظر شهری محله شهید خوببخت
بهعنوان طرح نمونه برای اجرا در نظر گرفته شــد .دلیل انتخاب محله خوببخت به عنوان محله نمونه و آغاز
اقدامات زمینهای و زیربنایی در آن ،شامل موارد زیر میباشد:
 وجود طرح منظر شهری (به عنوان اولین نمونه از این سطح از طرحهای نوسازی بافتهای فرسوده) وجود منابع مالی (از طریق فاینانس) وجود اراضی آزاد که امکان تعریف پروژههای پیشگام را فراهم مینمود ( 165پالک که در سالهای  80و 81تملک شده بود و با تغییر مسیر بزرگراه ،به صورت رها شده باقی مانده بود)
 -وضعیت نابسامان بافت محله ناشی از تملک و تخریب قطعات تملکشده و نارضایتی شدید مردم از آن

در این مرحله مهمترین وظیفه سازمان و دفتر محلی آن در خوببخت ،راه اندازی جریان ساختوساز در محله
و خارج کردن محله از رکود حاکم بر آن بود .پس از این مرحله جریان نوسازی میتوانست با مدیریت مالکان و

حضور سرمایهگذاران تداوم داشته باشد .هدف اصلی طرح نوسازی محله خوببخت «نوسازی محله خوببخت
و اجرای طرح تجمیع توسط ساکنان آن ،با حمایت و هدایت سازمان نوسازی شهر تهران» بود و در کنار هدف
اصلی فوق ،اهداف دیگری نیز به شرح زیر دنبال میگردید:

-

تحقق نوسازی توسط مردم و با مشارکت و حضور مستقیم آنها
ایجاد یک تجربه در روش نوسازی مشارکتی (با توجه به نبود تجارب عملی در این زمینه در تهران)
الگوسازی از طریق اجرای نمونه موردی و ایجاد امکان گسترش الگو در سایر محدودههای فرسوده
شناخت موانع اجرایی ،اداری و حقوقی و برنامهریزی جهت افزایش احتمال تحققپذیری نوسازی مشارکتی
آزمون نحوه اســتفاده متمرکز از ظرفیتهای در اختیار شهرداری تهران جهت پشتیبانیهای الزم در اجرای
طرح

مهمترین دالیل راه اندازی دفتر محلی به شرح زیر تعریف شده بود:

-

مدیریت متمرکز
امکان ارتباط مستقیم و نزدیک با ساکنان
پرهیز از تصدی گری و انتقال قابل واگذاری به بخش خصوصی
تمرکز اقدامات اداری و تسریع در مراحل اجرایی
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طرح نوســازی محله خوببخت با مشارکت ســاکنان محله به عنوان اولین تجربه سازمان نوسازی شهر تهران
اســت که در ســال  89دوره مشارکت ســاکنان آن در طرح به اتمام رسیده است و ســازمان در حال تکمیل
ساختوسازهای آغازشده در محله میباشد.
اجــرای طــرح نوســازی محله
شهید خوببخت به سبب نبودن
تجربه قبلــی و بدیعبودن آن ،از
اهمیت خاصــی برخــوردار بود.
چــرا که تا آن زمان در ســازمان
نوسازی شهر تهران در زمینههای
مختلف هماننــد تهیه طرح ویژه
نوسازی ،شیوههای تملک ،ساخت
پروژههای نوســازان و  ...تجاربی
بهدستآمده بود ،اما در خصوص
نقش و رویکرد جدید تحت عنوان
تسهیل گری و حمایت و هدایت
جریان نوســازی با محوریت ساکنان تجربه نوســازی محله خوب بخت نخستین آزمون عملی سازمان به شمار
می آمد.
گام مقدماتي در اجرای طرح نوسازی محله ،تشکیل و راهاندازی سازمان اجرایی متناسب با آن میباشد .باتوجه
به نبود هیچتجربهای درتجمیع پالکهای ریزدانه و ساختوســاز توســط مردم ،وجود یک سازمان متمرکز و
مستقر در محله که مدیریت اجرای طرح را برعهده داشته باشد ،از اهمیت باالیی برخوردار است .به همین دلیل
در طرح خوب بخت نیز دفتر نوســازی محله با همین هدف شــکل گرفته و اقدامات الزم جهت تحقق طرح را
صورت داد.

31

 .2دفاتر محلی نوسازی در قراردادهای گام سوم تهیه طرحهای منظر شهری ()1388-89

تجربه ســازمان نوسازی شهر تهران در نوســازی محله خوببخت ،حاکی از آن بود که نخستین قدم در تحقق
نوسازی و بهســازی بافتهای فرسوده؛ حضور و مشارکت مردم و ارتباط مستمر و مستقیم با ساکنان از مرحله
برنامهریزی و تهیه طرح تا اجرای آن میباشــد .لذا در گام سوم تهیه طرحهای منظر شهری ،و با تغییر رویکرد
سازمان نوسازی به سمت مشارکت مردم در تهیه طرحهای منظر شهری ،قدم دیگری به سمت مشارکت مردم
در نوسازی برداشته شد .در این مرحله دفاتر محلی نوسازی پروژههای گام سوم ( 30دفتر در  30محدوده دارای
بافت فرسوده) همزمان با عقد قراردادهای تهیه طرح ،با هدف افزایش دقت مطالعات شناخت محله ،بسترسازی
اجرای طرح و تحققپذیری هرچه بیشتر آن ،تشکیل گردید .شرح وظایف تسهیلگرانهی دفاتر فوق را میتوان
در زمینه های اطالعرساني و اعتمادسازي جهت فراهم نمودن زمینه مشارکت طبقهبندی نمود.
 .3دفاتر پیشگام تسهیلگری نوسازی ()1388
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همزمان با راهاندازی دفاتر محلی گام سوم طرحهای منظر شهری ،دفاتر تسهیلگری در برخی دیگر از محالت
نیز راهاندازی شــد .این دفاتر پیشگام تسهیلگری ،در  5محله فرســوده و بهمنظور تحقق طرحهای تهیهشده،
تأســیس گردیدند .این محالت از میان محالت فرسوده دارای طرح منظر شهری (گا م اول و دوم تهیه طرح) و
بر اســاس رویکردهای اجتماعی مورد نظر در طرح و توانمندیهای مشاوران تهیهکننده آن در تقبل مسئولیت
تســهیلگری ،انتخاب شدند که عبارتند از؛ نعمتآباد (منطقه  ،)19باغ آذری (منطقه  ،)16خانیآباد (منطقه ،)12
رباط کریم (منطقه )11و محله امامزاده عبدا( ...منطقه  .)9به این ترتیب مهندســین مشاور باتجربه و سابقه کار
در زمینه های اجتماعی در محالت موردنظر مستقر گردیدند تا بر مبنای طرحهای تهیهشده به تعامل و مذاکره
با مردم بپردازند و ضمن اطالعرســانی در زمینه تسهیالت و امتیازات نوسازی ،آنها را با اهداف و انتظارات طرح
آشــنا نماید و با جلب مشارکت مردم ،تحقق طرح را تسهیل نماید .این تعامالت بعض ًا منجر به بازبینی طرح در
راستای تحقق انتظارات جامعه محلی گردید.
کلیات شــرح وظایف مورد انتظار از دفاتر تســهیلگری پیشــگام ،بهصورت واحد در نظر گرفته شد و منجر به
اقدامات عمومی مشــابهی از ســوی تســهیلگران ،در محالت مختلف گردید .در عین حال ،شرح خدمات از
انعطافپذیری الزم برخوردار بود که طی انجام فرآیند تســهیلگری و با توجه به شرایط و ویژگیهای هر محله
و مسائل و مشکالت خاص آن ،اقدامات متفاوتی را مطالبه مینمود که توسط تسهیلگر پیشنهاد داده میشد.
 .4توسعه دفاتر تسهیلگری نوسازی در دیگر محالت (سال )89

پس از بررســی و ارزیابی اقدامات انجامشــده در دفاتر تسهیلگری پیشــگام و روند رو به رشد نوسازی پس از
تاسیس دفاتر مذکور در محالت ،در مرحله بعدی اقدام به شناسایی  50محدوده جهت تاسیس دفتر و گسترش
دفاتر بر مبنای الگوی دفاتر پایلوت گردید.
به این ترتیب در ســال  1389و در دو مرحله 10 ،دفتر تســهیلگری نوسازی محلی تا شهریور ماه و پس از آن
 12دفتر نیز تا پایان دی ماه تاسیس شدند و آغاز بهکار نمودند.
مقایســه آمار پروانههای انفرادی و تجمیعی صادر شده در محدوده دفاتر محلی فعال در محالت بافت فرسوده
نشــان دهنده آهنگ رشد نوسازی در محالت دارای دفاتر تســهیلگری میباشد .به طوری که مقایسه میزان
تجمیع پالکهای ریزدانه (به عنوان یکی از مظاهر مشــارکت ساکنان با یکدیگر) در محالت دارای دفتر تسهیل
گری فعال در ســال  89حاکی از افزایش حداقل  20برابری این شاخص نسبت به میانگین سالهای 1380-88
می باشــد (نمودار شماره  .)1همچنین مقایسه میزان ساخت و ساز در محالت مذکور بین سال  88و  ،89نشان
دهنده افزایش حداقل  %50میزان پروانه های صادر شده در این محالت است (نمودار شماره .)2

نمودار شماره  : 1مقایسه پروانه های تجمیعی سال  89با میانگین سالیانه  80-88در محدوده دفاتر محلی فعال
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نمودار شماره  : 2مقایسه تعداد واحدهای مسکونی در محدوده دفاتر محلی فعال در سالهای  89و 88

برنامه تشکیل دفاتر تسهیلگری نوسازی

سازمان نوسازی شهر تهران بر آن است تا بر اساس رویکرد جدید خود از طریق راهاندازی 50دفتر تسهیلگری
نوســازی در محالت فرسوده شهر تهران در مراحل مختلف اقدامات خود را در حوزه نوسازی مسکن پیش برد.
از این رو و در ادامه مراحل مختلف تاسیس و راهاندازی دفاتر تسهیلگری نوسازی ،تا پایان اسفند سال ،1389
قراردادهای راه اندازی  13دفتر منعقد و زمینه تاسیس دفاتر در ابتدای سال 90فراهم گردید.
در سال  1390نیز در محالت باقیمانده ( 8محله) دفاتر تسهیلگری نوسازی راهاندازی خواهند شد.
برنامههای دفاتر تسهیلگری نوسازی
با تبدیل موضوع دفاتر تســهیل گری به یکی از برنامه های موثر شــهرداری تهران جهت توســعه نوســازی و
بهسازی بافتهای فرسوده شهری ،برنامهها و مجموعه اقدامات (شرح خدمات) تسهیلگری در حوزههای:
 شناخت (شناخت محله ،ویژگی ها ،فرصتها و تهدیدها)، آموزش و اطالعرسانی (آگاهی بخشی به ساکنان از طریق برگزاری دوره ها و جلسه ها ،نیازسنجی و برگزاریکالس ها و کارگاه ها)،
 نهادسازی (تقویت و تجهیز نهادهای محلی موجود و تشکیل نهادهای جدید)، پشتیبانی نوسازی ( ارایه مشاوره و خدمات در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی و فنی ) تعیین اقدامات مورد نیاز و تدوین برنامه نوسازی محله ( اقدامات کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت)تدوین گردید.
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برای تدوین برنامه نوســازی بافتهای فرســوده پیش از هر چیز باید درک درســتی از مساله فرسودگی و ابعاد
مختلف آن داشــت .شناخت صحیح مشــکالت بافتهای فرســوده و تبیین مولفههای اصلی آن میتواند رفع
مشکالت و بهبود مولفههای مذکور را بهعنوان محورهای اساسی برنامهریزی مطرح نماید .بررسی علل پیدایش
و گسترش بافتهای فرسوده به خوبی نشان میدهد که در برنامههای نوسازی باید توجه ویژه ای به جنبههای
اجتماعی و اقتصادی بافت صورت گیرد و در کنار نوســازی کالبدی ،برنامههای ویژهای نیز برای حل معضالت
اجتماعی و اقتصادی آن تدارک دیده شــود .در چنین برنامهای بهجای تمرکز بر ابعاد کالبدی ،به ســایر وجوه
نوسازی نیز که بسیار پر اهمیت هستند ،توجه و حوزههای گستردهای برای اقدامات مختلف تعریف میشود .در
این حالت بهجای آن که مباحث اجتماعی و اقتصادی بهعنوان یکی از اجزا و ابعاد اقدامات کالبدی مطرح شوند،
شــأن مستقل و ارزش ذاتی پیدا میکنند .مواردی نظیر توانمندسازی ،بهبود وضعیت اشتغال و احیای اقتصادی
محالت و یا بهبود سالمت و ارتقای نشاط و سرزندگی ساکنین که از موضوعات اساسی توسعه محالت هستند،
بطور حتم نتیجه اقدامات کالبدی نیستند و در قالب فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی نیز قابل تعریف میباشند.
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تًاومىدسازی
ساکىیه

آمًزش ي
افسایص سطح
فرَىگ
ساکىیه
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ایجاد حس
ضريرت
وًسازی میان
ساکىیه

وُادیىٍ کردن
وًسازی

راَبردَای يیژٌ
دفاتر تسُیلگری
وًسازی

تاکید بر
مشارکت
ساکىیه در
وًسازی محلٍ

تامیه مىافع
ساکىان

حفظ جمعیت
مًجًد

نمودار شماره  : 3سیاستهای اجرایی دفاتر تسهیلگری نوسازی
با توجه به موارد مذکور و براســاس راهبردهای تبیینشــده ،میتوان برنامههای ویژه نوســازی مدنظر سازمان
نوسازی شهر تهران را ذیل هر راهبرد ،به شرح زیر بیان نمود:
• برنامههای سیاست  : 1آموزش برای باال بردن سطح فرهنگ ساکنان و مدیریت شهری
•
•
•
•

شناسايي نيازمنديها و برنامهريزي برای آموزش به ساكنين بافت و مديران شهري
اجراي برنامههاي آموزشی برای مديران شهري
اجراي برنامههاي آموزشی برای ساكنين
آموزش مهارتهای زندگی ،آموزش مشارکت ،آموزش اصول شهروندی

• برنامههای سیاســت  : 2توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ســاکنان (رفع فقر قابلیتی
ساکنین)
•
•
•
•
•

شناسایی ظرفیتهای جامعه محلی و تقویت آنها
ساماندهي كسبوكارهاي موجود
اجراي طرحهاي توسعه مهارت ساكنين
ایجاد توانایی جهت افزایش زمینههای اشتغال ساکنین
ارایه پیشنهادات جهت جذب منابع اقتصادی

• برنامههای سیاست  : 3جلب مشارکت نقش آفرینان
7
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•
•
•
•
•
•
•
•

شناسایی بازیگران موثر
تعیین اهمیت نقش هر کدام از بازیگران در روند نوسازی محله
تبیین میزان مداخله بازیگران با در نظر گرفتن ویژگیها و نیازهای محله
تعامل با بازیگران و جلب مشارکت آنها
دخالت دادن بازیگران در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری
ارایه پروژههای مربوط به بازیگران به همراه برآوردها و توجیهات اجتماعی و اقتصادی پروژهها
تبیین ترتیبات نهادی
تعریف چارچوبها و دستورالعملها

• برنامههای سیاست  : 4زمینهسازی و تسهیل حضور نقش آفرینان
•
•
•
•

تهیه و تدوین اقدامات و برنامههای ویژه نوسازی
پیشبینی تسهیالت و مشوقها
تعامل با نهادها و ارگانهاي درگير در برنامه نوسازي محدوده جهت تحقق برنامه
کاهش موانع حقوقی ،اداری ،فنی ،اقتصادی و غیره

•
•
•
•
•

برنامههای سیاست  : 5تولید ثروت
تعریف پروژههای ارزشافزا و محرک توسعه
هدایت سرمایهها به سمت توسعه بافتهای فرسوده
انتقال یا توسعه فعالیتهای اقتصادی موجود
باالبردن شأن سکونتی محالت و تشویق به سرمایهگذاری در محله
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• برنامه های سیاست  : 6بسترسازی و نهادسازی
• شناخت ویژگیها و ظرفیتهای ساکنین محلی
• مذاکره با گروههای معتمدین و اخذ نظرات آنها در فرآیند نوسازی محله
• جلب اعتماد گروههای ذینفع و ذینفوذ جهت مشارکت فعاالنه در نوسازی محله
• ارزیابی ظرفیت ساکنین و بازیگران
• شناخت نهادهای موجود در محله و بررسی جایگاه آنها در میان ساکنین
• بررسی ظرفیت بازیگران جهت حضور در نهادهای محلی و تعامل با ساکنین
• تشکیل کمیته نوسازی محلی با حضور افراد و گروههای موثر در جریان نوسازی محله
• تشکیل نهادهای توانمند سازی ساکنین جهت ساماندهی گروههای مختلف شغلی
بر اســاس برنامههای تدوینشده در این بخش که در راســتای حصول راهبردهای نوسازی بافتهای فرسوده
تعیین شدهاند ،اقدامات دفاتر تسهیل گری نوسازی و فرآیند انجام آنها تدوین شده است.
7 Actors

خدمات دفاتر تسهیل گری نوسازی

علیرغم شــباهتهای عمومی فرآیند اقدامات تسهیلگری نوســازی در محالت مختلف بافتهای فرسوده،
شــرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی و حتی سیاسی حاکم بر هر محله ،الزامات ویژهای را بر اقدامات
تســهیلگری مورد نیاز نوسازی در آن تعیین مینماید .از اینرو الزم است شرح خدمات تسهیلگری نوسازی از
انعطافپذیری الزم برای تغییر مطابق شــرایط بستر طرح یا حتی بر اساس توانمندیهای تسهیلگر برخوردار
باشــد .اهداف عمومی مورد نظر تســهیلگری در قالب برنامهها و فرآیند اقدامات تسهیلگری در بخشهای
قبل ذکر شده است .در شرح خدمات ،اقدامات تسهیل گر درسه دسته:
 -بسترسازی

 -تسهیل گری
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 برنامه ریزی ،کنترل و توسعه مشارکتتقسیم بندی می شود:
• بستر سازي
• شناخت ،پشتيباني اطالعاتي و امور مطالعاتي
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 شناخت محدوده از طريق مطالعه اسناد باالدست و بررسيهاي ميداني ايجاد و به روز رساني بانك داده های محدوده شناخت ویژگیهای فرهنگی و هویتی محله شناخت ظرفیتها و پتانسیلهای توسعه محدوده در ابعاد اقتصادی بازنگری و تدقیق طرح منظر و طرح تفصیلی انجام امور مطالعاتي و پژوهشيهاي كاربردي در سطح منطقه و مستندسازي• تسهيلگري
• آمـوزش و اطالعرساني
 شناسايي نيازمنديها و انجام برنامهريزي جهت آموزش و اطالعرساني به ساكنين بافت اجراي برنامه اطالع رسانی به ساكنين• نهادسازی
 راهاندازي و هدايت ساير نهادهاي پشتيبان خدمات نوسازي -راهاندازي و هدايت تشكلهاي مردمي محلی

• پشتيباني نوسازی مردمی و ابزارسازي
 هدايت ساخت و سازهاي منطقه و تسهیل عملیات اجرایی نوسازي جهت ساكنين پيگيري تحقق حمايتها ،تشويقات ،بهرهگيري از بخشودگيها و جذب تسهيالت• برنامهريزي ،كنترل ،توسعه مشاركت بازيگران نوسازي
• تعامل با نهادها و ارگانهاي درگير در برنامه نوسازي منطقه جهت تحقق برنامه و
شناسایی ظرفیتهای آنها
• ارائه برنامه اقدامات در محله ( کوتاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت)
• تدقیق برنامه نوسازی محله
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پشتوانه های حقوقی

گذشــت زمان و روشنتر شــدن « ابعاد غیرکالبدی » موضوع ،به قانونگذاران کمک کرده است تا پشتوانه های
حقوقی موثرتری را جهت نوســازی و بهســازی این محدوده ها پیش بینی نمایند؛ با وجود اینکه قوانین اولیه
عمدتا بر جذب منابع مالی و تعریف پروژه های بزرگ مقیاس متمرکز شده بود ،اما در سالهای اخیر رویکردهای
اجتماعی از اهمیت باالتری برخوردار گردیده است .آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه
مسکن ( )1388نمونهای از این تالشها میباشد؛ به طوری که در این سند ،برای اولین بار رویکرد اجتماعی و
تســهیلگرانه در قالب پیشبینی «دفاتر خدمات نوسازی» مورد توجه قرار گرفته است .دستورالعمل تشکیل این
دفاتر نیز که توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تدوین و ابالغ گردید ،به تسهیل گری به عنوان
رویکرد غالب در مواجهه با موضوع اشاره شده است.

فصل هشتم ـ بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسود ه شهري و سکونتگاههاي غيررسمي

ماده42ـ به منظور تســريع در اجراي طرحهاي بهســازي ،نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده شهري و سکونتگاههاي غيررسمي و به منظور تحقق
مديريت هماهنگ ،اقدامات زير صورت ميپذيرد:

1ـ دفاتر خدمات نوسازي محدودهها و محالت يادشده توسط بخش غيردولتي تحت نظارت شهرداريها تشکيل ميگردد .ساز و کار تشکيل ،شرح خدمات

و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابالغ اين آييننامه توسط وزارتخانههاي مسکن و شهرسازي و کشور تهيه و اعالم ميگردد .در طول دوران نوسازي کليه
دستگاههاي اجرايي ميتوانند اختيارات خود را به دفاتر يادشده تفويض نمايند.
بند  -3شرح خدمات دفاتر:
دفاتر موضوع این دستورالعمل در سه حوزه تسهیلگری ،کارگزاری و مدیریت در محدودههای تعیین شده به شرح ذیل فعالیت مینمایند:
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جمع بندی
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مســیر طی شده در کشــور در زمینه پروژه های متمرکز و نتایج حاصل از آن و نیز دستاوردهای نگاه اجتماعی
و مشــارکت محور به موضوع نوسازی و بهسازی بافتهای فرســوده در چند سال گذشته حاکی از آن است که
سیاســتگزاران ،برنامه ریزان و مجریان چاره ای جز توجه به رویکرد تســهیل گرانه ندارند و مفاهیمی از قبیل
آگاهی بخشــی ،آموزش ،توانمندسازی ،نهادسازی و  ...می بایست به عنوان ادبیات غالب جایگزین مقوله هایی
همانند تملک ،تخریب ،تامین زمین ،اجرا و  ...گردد .آنچه که در جهت نیل به این مهم به عنوان چالشی اساسی
قابل طرح می باشــد ،ضرورت تبیین این موضع نزد تصمیم گیران می باشــد؛ زیرا تجارب عملی و اجرایی در
دفاتر تسهیل گری نشان داده است که بر خالف تصور عمومی در خصوص عدم مشارکت مردم در برنامه های
نوســازی مسکن و محله ،تحقق این فرایند بسیار سهل تر از جذب مشارکت مجریان عمومی و دولتی می باشد.
ســاکنان بافتهای فرســوده به این دلیل که مسایل و مشــکالت جاری را در طی سالیان طوالنی درک کرده و
تحمل نموده اند ،معموال در یک فرایند اعتمادســازی و مشــاوره اراده و آمادگی مشارکت در تغییر وضع موجود
را پیدا می کنند و حتی در مواردی نیز از برخی منافع شــخصی به نفع نوسازی محله صرفنظر می نمایند؛ اما در
مقابل این شرایط ،اتفاقی که معموال به سادگی رخ نمی دهد ،هدایت برنامه های عمومی به بافت ،هماهنگی در
اجرای برنامه ها توسط متولیان متعدد و متنوع و اجرای برنامه های مورد نیاز ساکنان می باشد.
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الف – برقراری ارتباط با مردم و نمایندگان آنان و تشــکلهای محلی به منظور اســتفاده بهینه از تواناییهای ساکنان محله و نیز باال بردن سطح آگاهی
آنان از تسهیالت ،امتیازات و بخشودگیهای قابل دریافت از طریق اطالع رسانی ،آموزش و ترویج در زمینههای مرتبط
ب  -فراهم آوردن زمینهها و بسترهای مشارکت در بین مالکان ،ساکنان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از توسعه گران و سازندگان از طریق اعتماد
سازی ،ظرفیت سازی و توسعه انواع روشهای مشارکت ،متناسب با ویژگیهای خاص هر محله (محدوده)
ج – کارگزاری امور مربوط به دستگاههای اجرایی دخیل در قالب تسهیل کلیه امور تفویضی و یا ارجاعی از سوی دستگاههای مزبور از قبیل انجام مراحل
صدور پروانه ساختمانی ،پایان کار ،امور ثبتی ،برقراری انشعابات جدید و نظایر آن
د – انجام مطالعات امکانســنجی ،پیشــنهاد برنامههای عملیاتی و الویت بندی ارائه خدمات مورد نیاز بهسازی ،نوسازی و توانمندسازی محدودههای مورد
عمل به دستگاههای اجرایی
ه  -ارائه خدمات فنی و مهندســی مورد نیاز در راســتای اجرای پروژههای بهســازی و نوسازی به مالکان ،ســاکنان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در
محدودههای مورد عمل
و – مدیریت اجرای طرحها و برنامههای عملیاتی ارتقاء و گسترش زیرساختها و توسعه و بهبود خدمات شهری در محدودههای مورد عمل
ز – مدیریت جلب و جذب انواع ســرمایههای خرد و کالن با اســتفاده از روشهای تأمین مالی و مشــارکتی برای پروژههای الگو و محرک توســعه در
محدودههای مورد عمل
ح  -مستندسازی فرآیندها ،روشها و اقدامات مربوط به بهسازی و نوسازی محالت و محدودههای مورد عمل و تهیه بانک اطالعات حسب مورد
ط  -سایر مواردی که طبق مقررات و ضوابط قابل واگذاری به این دفاتر میباشد.

