می
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ز رد

تهیه کننده :سید مجتبی موسویان
شماره38-37
138

شماره38-37

گفتگویی در خصوص نقش کنشگران دخیل
بویژه دفاتر خدمات نوسازی محالت در تحقق
برنامه های
بهسازی و نوسازی شهری با حضور آقایان
محمد آئینی و کاوه حاج علی اکبری و
سرکار خانم اسکندری
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با توجه به ضرورت بررسی نقش و عملکرد دفاتر خدمات نوسازی محالت به عنوان آخرین سیاست مورد عمل
توسط دولت ،شهرداری ها در جهت نیل به مشارکت حداکثری مردم در فرایند بهسازی و نوسازی شهری ،نشریه
هفت شهر میزگرد تخصصی را با صاحب نظران این موضوع برنامه ریزی کرده که در این بخش ارائه می گردد.
حاضران در این میزگرد طی سالیان اخیر در اجرای این سیاست دخیل بوده و از تجربیات ارزشمندی برخوردارند.
آقای آیینی عضو محترم هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ،آقای علی اکبری،
مدیریت محترم دفاتر تسهیل گری سازمان نوسازی شهرداری تهران و سرکار خانم اسکندری مدیر دفاتر تسهیل
گری از بخش خصوصی میهمانان گران قدر نشریه هفت شهر در این میزگرد هستند.
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نشــریه هفت شهر :موضوع بحث امروز ،دفاتر خدمات نوســازی محله یا همان نهاد تسهیل گر می باشد
که چند وقتی اســت که به عنوان یکی از اولویت های مدیران و برنامه ریزان برنامه های بهسازی و نوسازی
مطرح شده است .هر سه مهمان بزرگوار به نحوی دست اندر کار این موضوع بوده یا هستند .جناب آقای آیینی
از گذشــته دور این موضوع را پی گیری کرده اند و با درج این موضوع در قانون ســاماندهی و حمایت در تولید
و عرضه مســکن شکل رســمی به آن داده اند و با پیگیری که در نهاد سیاستگذاری عمران انجام داده اند ،این
موضوع را تبدیل به یک آیین نامه اجرایی کرده اند .جناب آقای مهندس علی اکبری نیز در ســازمان نوســازی
شهرداری تهران ،موضوع را از شکل پروژه های پایلوت تا به امروز که به یک جریان عمده و بسیار وسیع تبدیل
شــده اســت ،پی گیری کرده اند .سرکار خانم اسکندری نیز که از گذشته دور با پروژه های توانمند سازی بانک
این موضوع را دنبال و مدیریت می کرده اند و امروز هم خودشــان مدیریت یک یا دو دفتر را بر عهده دارند .از
این رو این ســه بزرگوار دعوت شده اند تا ضمن استفاده از تجارب ارزشمندشان موضوع دفاتر و نقش این نهاد
را مورد بحث قرار دهیم.
آقای آیینی :بسم ا ...الرحمن الرحیم .به عنوان مقدمه به دالیل شکل
گیری این ایده می پردازم .مدیرانی که درحوزه نوسازی شهری وارد می
شــوند-مدیران عمومی هم در حوزه دولت و شهرداری ،حکومت ملی یا
محلی -ممکن اســت در ابتدای کار احساس کنند که این موضوع تنها
در حد ایده و نظر اســت ،اما پس از مدتی کســب تجربه و درگیرشدن
در کار با مردم و مشــاهده مسائل برای جلب مشارکت حداکثری مردم
به این جمع بندی می رســند که چــاره ای جز پرداختن به این موضوع
ندارند .برای پیش بردن این ایده در مرحله شــکل گیری و پیاده سازی
زحمات زیادی کشیده شده و در جلسات مربوطه با مخالفت های جدی
افراد مواجه شــد.گرچه همین افراد مخالف پس از جابجایی و عملیاتی
تر شــدن چاره ای جز اجرای این مبحــث و ترویج این ایده نمی بینند.
بنده تصور می کنم در آینده نه چندان دور موضوع تشکیل دفاتر خدمات
نوســازی در محالت یا عنوان دفاتر تســهیل گری یکی از حلقه های
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رســمی مدیریت اجرایی بهسازی و نوسازی قرارخواهد گرفت .اگر در حوزه مدیریت بهسازی و نوسازی سلسله
مراتب کار از ســطح ملی شروع شــود و تا حلقه آخر تحلیل شود ،نیاز به این حلقه را درک خواهیم کرد .طبیعی
اســت که در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی در سطح ملی و دولت باید نهادی وجود داشته باشد که بتواند
بحــث مدیریت یکپارچه را فراهم کند .درحاشــیه این موضوع بحث مدیریــت واحد و یکپارچه و هماهنگ هم
مطرح میشود که فع ً
ال درراهبردهای کالن وجود دارد اما الزمه این موضوع این است که درون دولت مجموعه
ای برای بررسی ،تدوین و در نهایت تصویب در مراجع قانونی وجود داشته باشد که پس از تصویب قوانین مادر
برای بهســازی و نوسازی بافت فرســوده مثل قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ،قانون
ســاماندهی و یا قانونهای پنج ســاله به طور طبیعی پیگیری این موضوعات را به عهده داشته باشد که منجر به
یکپارچگی مدیریت خواهد شد .از سطح ملی که وارد سطح استانی شویم به طور طبیعی چنین نهادی در سطح
اســتان برای هماهنگی الزم است و درالیه پایین تر در سطح شهری نیز اجتناب ناپذیر است .در حوزه نوسازی
بافت فرســوده نیاز است تا واحدهای همسایگی و کلیه کسانی که در این جریان دارای حقوقی اعم از مالکیت،
سکونت ،کسب ،پیشه و ریشه و امثال آن می باشند شامل مالک ،ساکن و هر کسی که نسبت به بخشی از ملک
حقی دارد(حق ســکونت یا اســتفاده) خود را با این جریان هماهنگ کنند .مشخص است این برنامه زمانی می
تواند به خوبی جریان یابد که عنصری همه عوامل ذکر شــده را هماهنگ و همراه کند .این حلقه مفقوده برای
مدیریت بهسازی و نوسازی محله ایده اصلی شکل گیری این دفاتر بود .برای انجام این هماهنگی ها چند گزینه
قابل طرح اســت :گزینه اول اینکه طبق روال حکومتی و دولتی وشهرداری یک نمایندگی ،شعبه اداره و یا دفتر
رســمی دولت در محل استقرار یابد .گزینه دوم با مشارکت بخش خصوصی و دولتی چنین فضایی شکل بگیرد
و گزینه ســوم استفاده از بخش خصوصی می باشد .با توجه به سیاست های کالن کشور و بررسی هزینه فایده
و تجارب گذشــته به این نتیجه رسیدیم که نهادی توســط بخش غیر دولتی زیر نظر شهرداری و نظارت عالیه
دولت مدیریت کار در محله را برعهده گیرد .درواقع یک هســته مدیریتی از جنس مردم شکل گرفته که وظیفه
اش صرف ًا تســهیل گری می باشد .یعنی اگر بخواهیم عناصری از مدیریت شهری را که در حوزه نوسازی بافت
های فرسوده تاثیرگذار هســتند را درنظربگیریم ،الیه اول دولت ،الیه دوم شهرداری و الیه سوم مردم خواهند
بود .البته نباید از نقش بســیار مهم سیســتم های اعتباری به علت نقش مهمی که دارند گذشت و من آنها را به
عنــوان الیه چهــارم در نظر می گیرم .الیه پنجم نیز همه این ها را مدیریت می کند و وظیفه همراهی مردم و
پیگیری عملکرد سایر مولفه های باال دست را بر عهده دارد .همچنین از آنجایی که پیگیری و کنترل در فرهنگ
ســازمانی ســازمانی و اداری ما اهمیت بسیار زیادی دارد ،با شــکل گیری این دفاتر ساختار اجرایی و مدیریت
بهســازی و نوسازی کشور تکمیل می شود .شاید بتوان گفت با این ایده دولت بین مردم می رود و ساختارهای
مدیریت کشــور به مردم نزدیک می شود .در کشــورهایی مثل کانادا که در آن ها نظام مدیریت شهری موفق
است ،یکی از بارزترین دالیل موفقیت ارتباط نزدیک مردم با سیستم مدیریت شهری است .دراین کشورها مردم
به راحتی نقطه نظرات خود را مطرح می کنند و شــهرداری ها نیز به مردم اعتماد داشته و آنها را در روند کارها
داخـــل می کنند .نـقش سوم این دفاتر نـقش دسترسی است ،یعنی مردم به راحتی نـظرات خـود را به بخش
های بالاتر اعالم می کنند و درواقع این دفاتر نقش رابط بین دو گروه را بازی می کنند .اما از آنجایی که ما در
ابتدای راه هستیم خیلی از این ابعاد هنوز روشن نشده است ،اما به هر حال وجود این نهاد یک ضرورت است .از
زاویه دیگر می توان گفت کار بهسازی و نوسازی به دلیل ابعاد پیچیده و جنبه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،شهرسازی ،زیست محیطی و کالبدی موجود کار بسیار سنگینی است .این کار از دولت و شهرداری ها
بر نمی آید .تمام پروژه هایی که دولت و یا شهرداری به طور مستقیم درآن وارد شده اند به دلیل تطویل زمان،
عدم همراهی مردم ،تخریب های زیســت محیطی و مشــکالت دیگر نارضایتی مردم را به دنبال داشته و حتی
اســتقبال اولیه نیز تبدیل به بی اعتمادی شده اســت .اما اگر بتوان از یک نیروی مستقل که بتواند همه عناصر
را وارد صحنه کرده و باعث هم افزایی شود کمک بگیریم به لحاظ مبانی نظری نیز قابل قبول تر خواهد بود.
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آقای آیینی :کار بهسازی
و نوســازی بــه دلیل
ابعــاد پیچیــده و جنبه
های مختلــف اقتصادی،
ا جتما عی  ،فر هنگــی ،
شهرســازی ،زیســت
محیطی و کالبدی موجود
کار بســیار ســنگینی
اســت .این کار از دولت
و شــهرداری ها بر نمی
آید .تمام پــروژه هایی
که دولت و یا شهرداری
به طور مســتقیم درآن
وارد شــده اند به دلیل
تطویــل زمــان ،عدم
همراهی مردم ،تخریب
های زیســت محیطی و
مشکالت دیگر نارضایتی
مردم را به دنبال داشته
و حتی استقبال اولیه نیز
تبدیل به بــی اعتمادی
شده است.
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آقای علی اکبری :آقای آیینی فرمودند در سطح سیاست گذاری و برنامه
ریزی در ســطح ملی یکپارچگی وجود دارد .به نظر می رسد بهتر است این
موضوع را به دو قسمت تقسیم کنیم :یک حوزه بحث سیاستگذاری و تدوین
قوانین می باشد که با توجه به سیاستهای کلی نظام ،قانون ساماندهی ،قانون
حمایت و ســایر مواردی که در سالهای اخیر تصویب و ابالغ شده است ،به
نظر می رســد اراده ملی برای نوســازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری
شــکل گرفته اســت؛ اما در خصوص برنامه ریزی و هماهنگی به نظر می
رســد هنوز ســازوکار موثری برای تدوین برنامه های یکپارچه و هماهنگی
بخشــهای مختلف ذینفوذ طراحی نشده است؛ در قانون برنامه پنجم توسعه
وزارت راه و شهرســازی و شــهرداریها به عنوان متولی نوسازی پیش بینی شده اند ،اما هنوز نشانه هایی وجود
ندارد که حاکی از تفاهم عملی این دو نهاد در این خصوص باشد .بحث تامین سرانه ها و خدمات را می توان به
عنوان مهمترین نمونه برای عدم وجود برنامه جامع و هماهنگ مثال زد .هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و
شهرداری ها در تخصیص منابع مالی و تامین سرانه ها دیده نمی شود .در نتیجه می توان گفت درحوزه نوسازی
مســکن که مجریان آن ساکنان و ســرمایه گذاران بخش خصوصی می باشند ،به صورت نسبی پشتیبانی های
الزم صورت گرفته و روند نوسازی نیز از سیر افزاینده ای برخوردار شده است؛ ولی این امر بدون تامین و توسعه
نیازهای خدماتی بافت باعث می شــود که تنها به تامین مسکن و یا نوسازی پالک های فرسوده محدود شویم
و عمال نوسازی بافت فرسوده صورت نگیرد.
آقای آیینی :باید توجه کرد برنامه ریزی در ســطح ملی ،برنامه ریزی در ســطوح استانی ،شهری و محله ای
متفاوت اســت .هم اینک در قانون آورده می شــود که سالیانه می بایست ده درصد از سطح بافت های فرسوده
بهسازی و نوسازی شوند.
نشــریه هفت شهر :به نظر می رسد نهاد هماهنگ کننده در مقیاس ملی که آقای دکتر مطرح کردند هنوز
شکل نگرفته است .نهاد هماهنگی باید صددرصد فرابخشی باشد .در پیشنهاد مطرح شده نهادی به نام شورای
عالی بافت ها پیشنهاد شده که هنوز تشکیل نشده است.
آقای آیینی :شــما اگر به اساســنامه شــرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شــهری ایران مراجعه کنید،
مالحضه خواهید فرمود که وظیفه راهبری و ساماندهی ،احیا ،بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد
شهری به عهده این شرکت گذاشته شده است؛ و این که هم اکنون مالحظه می شود که این شرکت نسبت به
جلب همکاری و انعقاد تفاهمنامه و توافقنامه با ســایر دستگاه ها در سطح ملی ،استانی و حتی شهرستانی اقدام
می نماید از این حیث می باشــد .پس نتیجه این اســت که این نهاد هماهنگ کننده در مقیاس ملی وجود دارد،
اما این که همه دستگاه ها این موضوع را بپذیرند نیاز به زمان دارد.
آقای علی اکبری :در شهر تهران نیز مطالعات مختلف به همین نتیجه رسیده است .مطالعه ای توسط سازمان
نوســازی شهر تهران در مورد ساختار مدیریت نوسازی و پژوهشــی با عنوان تبیین جایگاه نهادها انجام گرفته
است و همچنین پروژه پژوهشی «نظام مداخله بهینه در بافت های فرسوده شهر تهران» توسط مرکز مطالعات
و برنامه ریزی شهر تهران صورت گرفته است؛ نتیجه هرسه مطالعه این می باشد که می بایست شورایی تحت
عنوان شورای عالی نوسازی و بهسازی با ماهیت هماهنگ کنندگی تشکیل شود تا نمایندگان دستگاهها در آن
شرکت کرده و هماهنگی های مورد نیاز را انجام دهند .واقعیت این است که سرعت ما در دستیابی به مدیریت
یکپارچه شهری کند می باشد.
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خانم اســکندری :موضوع مشارکت از سال  76که در شرکت
عمران و بهســازی شکل گرفت در اولین گزارشات سازمان وجود
داشت .البته مفهومی خام بود که زیاد هم ازآن استقبال نشد .خود
ســازمان هم مایل بود در حوزه بافت های تاریخی و پروژه های
زیرســاختی بزرگ مثل زیرگذر شــیراز یا زیرگذر تبریز کار کند.
البته در ورود ســازمان به حوزه بافت های تاریخی مثل آســتانه،
موردســتان یا بافت تاریخی اصفهان آسیب های زیادی وارد شد.
این رویکرد بسیار قوی بود به طوری که سه سال وقت سازمان را گرفت تا اینکه طرحهای سرزندگی مطرح شد.
در این طرح ها مطرح شد که باید به فضا و بافت نیز پرداخته شود و نباید فقط به نوسازی مسکن توجه کرد .این
ایده وجود داشت که با مشارکت خود مردم یک سری کارهای کوچک انجام شود .در این مرحله به عنوان یک
طرح اجرایی موضوع مشارکت مردم مطرح شد .این موضوع حدود 4سال ادامه داشت .در چهارسال بعد یعنی از
 78و اواخر برنامه دوم مفهوم توانمندسازی مطرح شد که در آن بر اطالع رسانی ،مشارکت ،نهاد سازی ،ارتباط
بین نهادهای میانی و پایینی و حمایت سیاسی نهادهای باالدستی تاکید شده بود .مفهوم توانمندسازی در برنامه
سوم توسعه وارد شد .اما شرایط به گونه ای پیش رفت که طرح توانمندسازی به گونه ای از بافت های شهری
که به آن غیررســمی گفته می-شود مرتبط شد و بافت فرسوده کنار ماند .در این زمان سازمان عمران در اوایل
برنامه موضوع شهرســازی مشارکتی را مطرح کرد .با موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه رد و بدل شد
طرح توجیهی بســیارمفصلی تهیه شد و امکان سنجی کامل در محلی سیروس تهران با خود اهالی محل انجام
گرفت تا موضوع شهرســازی مشارکتی پیش رود .اما پتانسیل های کافی در سطح مدیریت میانی برای حمایت
از این ایده ها و جلو بردن آن ها وجود نداشــت و طرح در حد یک جریان کارشناســی باقی ماند .از سوی دیگر
مشاوران هم با این ایده آشنا نبودند .به نظرم سازمان نوسازی با یک بدنه تئوریک و نیروهای جوان دانشگاهی
و توان کارشناسی فعال با طرح هایی که به صورت پایلوت انجام داد آغازگرواقعی این جریان بود .ما در جریان
بانک فکر کردیم که سکونتگاه های غیررسمی می تواند به عنوان یک الگوی مناسب جهت تمرین رویـــکرد
ساماندهی و بهسازی یـــکپارچه باشد و سپس به کل جـریان تـهیه طرح و برنـامه های شـهری و بافت های
فرســوده قابل تسری گردد .مطالعاتی انجام شد که بدون اینکه نهاد تازه ای ایجاد شود منجر به نهادینه کردن
رویکرد بهســازی شهری شــود .چرا که به دلیل تهیه سند ملی در دوره قبل نهاد هایی تحت عنوان ستاد های
توانمند ســازی فنی شکل گرفته بودند .این نهادها به عنوان پتانسیل های موجود در نظر گرفته و ارزیابی شد .
در این فرایند ســتادهای اســتانی ضعیف کنار گذاشته شد و به جای آن شورای برنامه-ریزی استان تقویت شد.
ســتادی تحت عنوان ستاد اجرایی شهرستان شکل گرفت که در بعضی از شهرها هنوز در حال کار هستند .می
توان گفت تجربه ســاختار مدیریتی حاصل از پنج شــش ســال مطالعات بانک می تواند به این ساختار در حال
طراحی کمک کند و می توان به جای رفتن به سراغ شوراهای جدید ،ظرفیتهای مدیریتی با سطح منابع مالی و
مدیریت خوب را شناســایی و آن ها را به نوسازی و ساماندهی بافت متصل کرد .ایجاد نهادهای تازه مانند یک
پیوند جدید اســت ،درحالی که شناســایی نهادهای موجود و پتانسیل های آن ها موفق تر خواهد بود .مطالعات
نهادینه کردن بهسازی بافت فرسوده که توسط مشاور انجام گرفت از این نظر بسیارمثبت بود .حتی یک صندوق
بهسازی بافت هم پیشنهاد داده شد که در آن تجهیز منابع مالی انجام شود و ساز و کار آن نیز مطالعه شد .این
کار به نظرم بســته بســیار کاملی بود که می تواند به ما در ساختار مدیریتی کمک کند .منتها هم اکنون بحث
دفاتر نوســازی با دو تفکر روبروست :اول این که سازمان نوسازی اعتقاد دارد که مشارکت مردم قابل دستیابی
اســت و هدف تجمیع و نوسازی از طریق مشارکت و فعالیت های همه جانبه می تواند محقق شود .اما شرکت
عمران بهســازی رویکرد دیگری دارد و هنوز در مورد مشــارکت واقعی مردم تکلیف را با خودش روشن نکرده
است .این شرکت قصد دارد کار را به وسیله مردم انجام دهد و از این روست که خدمات نوسازی را در مقابل
دفاتر تســهیل گری مطرح می کند .زیرا می خواهد کار را به وســیله مردم و نه با مردم انجام دهد .در عمل هم
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خانم اسکندری:
هم اکنــون بحث دفاتر
نوســازی بــا دو تفکر
روبروست :اول این که
سازمان نوسازی اعتقاد
دارد که مشارکت مردم
قابل دستیابی است .اما
شرکت عمران بهسازی
رویکــرد دیگری دارد و
هنوز در مورد مشارکت
واقعی مــردم تکلیف را
با خودش روشن نکرده
است .ابتدا باید چالش
بین این دو رویکرد حل
شود.

سازمان نوسازی حمایت از کار کردن با مردم را انجام می دهد ،اما شرکت عمران رویکرد تامین و تجهیز منابع
مالی و تبدیل دفتر به نهاد کارگزار را مد نظر دارد .ابتدا باید چالش بین این دو رویکرد حل شود.
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نشــریه هفت شهر :اتفاق ًا یکی از مباحثی که قصد داشتیم به آن بپردازیم همین موضوع بود .در حال حاضر
دولت و یا شــرکت مادر تخصصی این ادعا را مطرح می کنند که زمینه های قانونی برای ایجاد چنین نهادی را
فراهم کرده اند .از سوی دیگر در شهرداری با ارایه تجربه متفاوت رویکرد متفاوتی را در این جریان آغاز کردند.
الزم است در جمع بندی صحبت های خانم اسکندری اشاره کنم که ایشان به درستی به تکامل این رویکرد و
اندیشــه اشــاره کردند .از سال  76مداخالت کالن مقیاسی که از سال  73شروع شده بود محدود شد و سازمان
به این جمع بندی رسید که از پروژه های بزرگ مقیاس به پروژه های کوچک و کار با مردم روی بیاورد .نقطه
عطف این جریان طرح محله ســیروس بود که به دلیل نداشــتن نهادی که بتواند این ایده ها را برنامه ریزی و
اجرایی کند عقیم ماند .در این طرح ما به جمع بندی رسیده بودیم که تمرکز کار ،مداخله برحوزه خدماتی و زیر
ساخت های شهری و محورهای استراتژیک محله و تشخیص درست نقاط ورود و شناخت اولویت ها باشد .ولی
عم ً
ال آنچه اتفاق افتاد همان تجربه ســال  73و خرید امالک ،تعریف پروژه و بعد ســاخت و ساز و نهایتا متوقف
شــدن کار شــد و تبعاتش باال رفتن کاذب قیمت زمین در منطقه بود .نکته دیگر این که اگرچه رویکرد مطرح
در تجربه بانک جهانی توانمندســازی است اما بانک تا مقیاس تشکیل ستادهای شهر و استانی پیش آمد و بعد
وارد مرحله اجرایی نشــد ما تجربه اجرایی در مقیاس نهاد تســهیل گر در تجربه های طرح بهسازی شهری و
اصالحات بخش مسکن نداشتیم و عم ً
ال فقط تجربه های پایلوت و تداوم آن در شهرداری تهران باقی می ماند.
خانم اسکندری :باید بگویم بانک یک دوره آماده سازی داشت و بعد  5سال سراغ کار اجرا رفتیم .در دوره
آماده سازی و در شهرهای پایلوت از نظر بحث های مشارکتی اتفاقاتی روی داد .در آن زمان در بحث بهسازی
شهری دو رویکرد وجود داشت :در حالی که سازمان ملی ساخت خانه ارزان قیمت را مطرح می کرد ،شرکت عمران
رویکرد پیشروانه تر اسکان کم درآمدها و نه مسکن سازی ارزان قیمت را در نظر داشت .خوشبختانه این موضوع
جا افتاد و اســکان کم درآمدها موضوع پروژه شــد .در همین زمان در زاهدان توسط تیم مدیریتی که کارهای
مشــارکتی انجام می داد همزمان با مطرح شدن ستادهای توانمندسازی توســط ما که برنامه های یکپارچه و
مدیریت غیر بخشــی و فرابخشی شکل بگیرند ،پایلوت شــیرآباد انجام می گرفت که در آن رویکردهایی مثل
شهردار محله یا مدیر محله و یا خانه های محله مطرح شده بود.
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آقای علــی اکبری :طبق
تعریف ما تسهیل گری
عبارت اســت از ایجاد
زمینه بــرای انجام یک
فعالیــت یــا فرآیند در
کوتاه تریــن زمان و با
کمترین موانع به صورت
مشارکتی.

آقای علی اکبری :از نظر سابقه تاریخی سازمان نوسازی تهران در سال  1350به استناد قانون نوسازی شهری
با هدف خرید محالت قدیمی و نوسازی آن تشکیل شده بود .البته در مورد سابقه این سازمان در قبل از انقالب
مدارک مســتندی در دست نیست .بعد از انقالب هم مهمترین پروژه ای که قبل از دهه  80وجود داشت ،پروژه
نواب بود .این پروژه هم به طور مســتقیم توسط سازمان انجام نمی شد و سازمان از طریق شرکتی که تشکیل
داده بود ،اجرای پروژه را انجام می داد .در آن دوره بحث نوســازی بافت های فرسوده در برنامه های شهرداری
تهران قرار نداشت .از سال  81برای اولین بار موضوع بافت های فرسوده شهری و ضرورت توجه به این مساله
مطرح شد .در آن زمان بحث تشکیل ستادهای نوسازی در مناطق به وجود آمد و سازمان نوسازی به عنوان ستاد
مرکزی نوســازی بافت های فرسوده شــهر تهران تعیین شد و برای اولین بار این جرقه ها در فضایی که بسیار
تاریک و مبهم بود زده شــد .در آن زمان حتی مشــخص نبود که دقیقا کدام محدوده ها بافت های فرسوده را
شکل می دهند .در سال  1381پروژه هایی در مناطق 15 ،12 ،10و 17مطرح شد و تهیه طرح برای این پروژه
ها با محوریت شهرداری های مناطق آغاز شد .طرح هایی که توسط مشاورین تهیه شده بود ،به این صورت بود
که محدوده ای تمـلک شده و پروژه ای به سیاق پروژه های قبلی به صورت مداخله مستقیم یا متـمرکز پیشنهاد
می شد و رویکرد تـــخریب کامل و ساخت مجدد بدون در نـــظر گـرفتن شـرایط بـومی اجرا می شد .یکی از
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این طرح ها طرح ساخت و ساز حاشیه
بزرگراه شــرق یا همان امام علی(ع)
بود .در این طرح که طرحی مشــابه
طرح نواب بود ،پیش بینی شده بود تا
عمق یک بلوک شهری تملک شده و
ساخت وساز انجام شود تا هم هزینه
های اجرایی بزرگراه تامین شده و هم
زمینه توســعه و معاصرســازی بافت
پیرامون بزرگراه ایجاد شــود .در سال
 82ســازمان وارد این طرح شــد و تا
حال حاضــر نیز در حال اجرای پروژه
می باشــد .به عبارتی تا قبل ســال  84و  85زمینه نگاه مشارکتی را در پروژه های شهرداری تهران نمی یابیم.
الزم به توضیح است که پروژه نواب حتی تا به امروز هم به اتمام نرسیده است .فاز3و 4این پروژه در نهایت اجرا
نشــد و خوشــبختانه طی یک حرکت خودجوش تبدیل به فضای سبز شد .در پروژه امام علی(ع) هم شهرداری
در اجرا با مســایل متعددی مواجه بوده و بعد از گذشت  10ســال هنوز به نتیجه نرسیده است .مسایل در حین
اجرا و بعد از اجرای هر دو پروژه ناشــی از نوع رویکرد می باشــد .در سال  85و با جدی شدن مداخله شهرداری
در بافتهای فرســوده شهری تجربه کوچکی در یکی از محالت محدوده بزرگراه امام علی(ع) به نام محله خوب
بخت انجام گرفت که بعدها تبدیل به طرح منظر شهری یا طرح های ویژه نوسازی گشت .این طرح با رویکرد
تجمیع پالک های ریز دانه و تامین خدمات تهیه شد و در سالهای بعد حدود  70طرح با همین الگو تدوین شد.
برای سازمان نوسازی همیشه این سوال وجود داشت که تجمیع پالکهای ریزدانه در بافت های فرسوده چگونه
باید انجام گیرد .برای این کار تصمیم گرفتیم تا در محله خوب بخت وارد مذاکره و گفتگو با مردم برای تجمیع
پالکهای ریزدانه شــویم .قراردادی با یک شرکت به عنوان کارگزار بسته شد و این شرکت دفتر محلی تاسیس
کرد و شروع به گفتگو با مردم نمود .سازمان دو سال یعنی در سال های  86و  87در حال پیشبرد طرح بود .در
این طرح ضرورت گفتگو و تعامل با مردم و حضور مردم در برنامه ریزی و نه صرف ًا اجرا آشکار شد .یعنی این که
به جای مداخله گر بودن ،باید حمایت کننده باشیم و به عبارت دیگر باید بخش عمومی تامین کننده ابزارهایی
باشــد که بخش خصوصی به کمک آن بتواند جریان نوســازی را در حوزه اجرا پیش ببرد .این اتفاق در سازمان
نوسازی نقطه شروع تمام پروژه هایی بود که در آن عدم مداخله مستقیم یا حداقل مداخله طرح شد .این اتفاقات
در نهایت منجر به این شد که سازمان نوسازی بین سال های  87تا  88به ضرورت اقدامات اجتماعی پی برد .به
طوری که در  30طرحی که در آن موقع در دست داشت ،در فرآیند تهیه طرح هم دفتر محلی را پیش بینی کرد،
یعنی از مرحله تهیه طرح وارد گفت و گو با مردم و اخذ نظرات و انعکاس آن ها در برنامه های توسعه شد و در
نهایت در سال  88با توسعه الگوی دفتر محله خوب بخت 5 ،دفتر محلی در  5محله مختلف تهران تاسیس شد
تا زمینه های نوسازی را فراهم کند .در این مقطع ابعاد نوسازی مشخص شده بود .می دانستیم که اطالع رسانی
و اعتماد سازی برای جلب مشارکت نیاز است .در حین کار ضرورت تقویت نهادهای محلی و تشکیل نهادهای
مرتبط با نوسازی ،توانمند سازی و آموزش مطرح شد تا جایی که در سال  90تعداد  43دفتر محلی تحت عنوان
دفاتر تسهیل گری در بافت های فرسوده شهری تهران تشکیل شد .در حال حاضرهم  70دفتر با این ماهیت در
بافت های فرســوده تهران شکل گرفته و در حال فعالیت است .با توجه به اینکه موضوع دفاتر خدمات نوسازی
در آیین نامه اجرایی قانون حمایت ذکر شده بود ،برای اینکه امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی فراهم شود ،از
ســال  91عنوان دفاتر تسهیل گری به دفاتر خدمات نوسازی تغییر پیدا کرد و سعی شد ماهیت فعالیت دفاتر در
تهران با آیین نامه و دستورالعمل دفاتر خدمات هماهنگ شود.

مهندس اسکندری:
بــرای اولین بــار برای
متخصصین علوم اجتماعی
حوزه کاری ایجاد شــده
اســت و در این فضا که
چالش تئــوری های غیر
بومی و علوم انسانی وجود
دارد ،فضایــی برای ارائه
تئوری های بومی و محلی
در حوزه جامعه شناســی
شهری بوجود آمده است.
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آقای علی اکبری :در طی
سه سال گذشته کمتر از
 20میلیــارد تومان هزینه
اقدامات تســهیل گرانه
شده است در حالی که در
همین مقطع  120میلیارد
تومــان هزینــه تخفیف
پروانــه در بافــت های
فرسوده بوده است.

نشریه هفت شهر :اجازه دهید تا در مورد ماموریت های این دفاتر صحبت کنیم .آقای آیینی معتقد بودند که
این دفاتر سه ماموریت می توانند داشته باشند :اول هماهنگ سازی و همراه سازی مردم ،دوم پیگیری و تسهیل
گری در رابطه با دستگاههای مدیریت شهری و سوم ایجاد ارتباط بین این دو گروه .در حالی که آقای مهندس
علی اکبری معتقدند دفاتر باید روی تسهیل گری متمرکز شوند ،درحالی که در آیین نامه قید شده است که دفاتر
می توانند برای درآمدزایی به مدیریت و یا کارگزاری برای دســتگاه های دیگر نیز بپردازند .آیا این ماموریت ها
انجام شده اند؟ استقالل یا وابستگی نهادها به شهرداری ها مشکل ساز نشده است؟ نگرانی دفاتر برای پرداخت
هزینه ها تا چه حد بر عملکردشــان تاثیر گذار است؟ شهرداری تا چه زمانی می تواند از این دفاتر حمایت کند؟
آیا استقالل این نهادها از شهرداری و حرکت به سوی کارگزاری و بحث های مدیریتی مثل بعضی شرکت های
نوسازان به صالح است؟ خواهشمندم در مورد این چالش ها نظر خود را ارائه فرمایید.
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آقــای علی اکبری :من هم به مانند دکتر آیینی ماموریت های ســه گانه برای دفاتر را قبول دارم و معتقدم
دفاتر باید محل تعامل مردم با مردم ،مردم با دســتگاه ها و دستگاه ها با یکدیگر باشد .ولی ما این را هم درون
دایره تســهیل گری تعریف می کنیم .طبق تعریف ما تسهیل گری عبارت است از ایجاد زمینه برای انجام یک
فعالیت یا فرآیند در کوتاه ترین زمان و با کمترین موانع به صورت مشارکتی .در این تعریف قسمتی که با مردم
در ارتباط است عبارت است از نوسازی مردمی ،نوسازی مسکن ،حوزه تامین خدمات و زیر ساخت ها که مهم تر
از مسکن و وظیفه حاکمیت در مقیاس محلی و ملی است .موضوع اصلی در حوزه کارگزاری و مدیریت اولویت
هاست و نباید با فعالیت خاصی نقض غرض انجام داد .نهاد تسهیل گر باید نقش بی طرف داشته باشد و منافع
اقتصادی نداشته باشد ،بلکه منافع اجتماعی داشته باشد تا بتواند زمینه جلب اعتماد همگان را فراهم کند و باعث
مشارکت مردم و دستگاه ها در توسعه محله گردد .اگر این نهاد وارد فرآیند ساخت و ساز شود و منافع اقتصادی
برای خود تعریف کند ،در واقع زمینه ای برای فعالیت خود فراهم می کند که نتیجه آن بی اعتمادی خواهد بود.
اما خدماتی هســتند که دفاتر می توانند با هزینه کمتر و کیفیت باالتر در اختیار مردم قرار دهند .خدمات فنی و
مهندســی از این دست خدمات هستند .طرح هایی که برای مردم تهیه می شود و یا نظارتی که برساخت و ساز
انجام می شود در صورتی که توسط این دفاتر انجام شود میتواند کیفیت ساخت و ساز را افزایش دهد .از سوی
دیگــر فعالیت های حقوقی مورد نیاز مردم که دفاتر قادر به پیگیری آن می باشــند را می توان انجام داد .یا به
جای مراجعه مردم به دستگاههای متولی خدمات زیر ساخت این دفاتر می توانند نمایندگی چنین دستگاه هایی
را به عهده داشــته باشند .اصلی که می بایســت درهمه حال مورد توجه قرار گیرد این است که باید از انحصار
جلوگیری شود و نباید زمینه فعالیت کنشگران موجود را محدود کرد.
نشریه هفت شهر :مهندس علی اکبری یک مفهوم گسترده برای دفاتر تسهیل گری قائل هستند و تفکیک
ماموریت هایی که ما برای دفاتر قائل هستیم را زیرمجموعه ای از وظایف تسهیل گری می دانند .خانم مهندس
اسکندری نظر شما در این مورد با توجه به گذشته و شرایط امروز و این که خود شما درگیر حوزه اجرایی و عملی
به عنوان مدیر یکی از این دفاتر هستید چیست؟
خانم اسکندری :زمانی که ما شروع به کار کردیم تصمیم گرفتیم تا با خبرنامه ای حضور خود را اطالع رسانی
کنیم .این جا بود که ما متوجه شدیم که هنوز خودمان به طور دقیق از شرح کار دفاتر اطالع نداریم! نهایتا پس
از جلسات متعدد و صرف زمان به این نتیجه رسیدیم که تسهیل گر همانند روغن موتور است و اصوال جای هیچ
یک از اجزا قرار نمی گیرد .برای این که این اتفاق بیفتد الزم بود که تســهیل گر دارای یک خط قرمز باشــد و
این خط قرمز عدم ورود در مسایل و مناسبات مالی بود .اگر بخواهیم نهاد تسهیل گر به عنوان یک شغل و اتفاقا
از جنس مشــاغل سخت پذیرفته شود ،باید دولت و شهرداری و سایر دست اندرکاران یارانه انتقال دانش فنی و
تخصصی در حوزه شهرسازی و نوسازی بافت فرسوده را به مردم بدهند تا متخصصین در کنار آنها حضور داشته

باشــند( .چیزی شــبیه خانه های بهداشت) درواقع باید به جای ارتباط مالی بین دفاتر و مردم این مناسبات مالی
با دستگاه های اجرایی تعریف گردد .از سوی دیگر اداراتی مانند ثبت یا اداره فاضالب شهری باید موظف شوند
تا ماموری در این دفاتر داشته باشند .به نظر من این روش باید به عنوان رویکرد دفاتر تسهیل گری تعیین شود
و یک نرخ کارگزاری توســط سازمان نوسازی مشخص شده و برای دستگاه ها تعریف شود .شکستن خط قرمز
ذکر شــده باعث تقلیل و تنزل کار می شــود .در حالی که نهاد تسهیل گر یک نهاد مطلع در مورد نوسازی بافت
های فرسوده است و طیف وسیعی از متخصصین از مهندسین مشاور با سابقه تا دانشجویان جوان با دغدغه مهم
تری از حق الزحمه در آن جمع شده اند .موضوع قابل توجه دیگر این است که برای اولین بار برای متخصصین
علوم اجتماعی حوزه کاری ایجاد شده است و در این فضا که چالش تئوری های غیر بومی و علوم انسانی وجود
دارد ،فضایی برای ارائه تئوری های بومی و محلی در حوزه جامعه شناسی شهری بوجود آمده است .این موضوع
در بلند مدت می تواند انحصار و فساد موجود در طرح های شهری را از بین برده و اعمال نظر صحیح درتجدید
نظر طرح ها داشــته باشد .اما اگر این دفاتر شــبیه دفاتر پیشخوان دولت و یا پلیس الکترونیک عمل کنند تمام
زحمات از بین خواهد رفت.

نشــریه هفت شهر :در شــهر تهران ممکن است این دغدغه وجود نداشته باشــد اما در شهرهای کوچک
موضوع مهمی اســت .چه راه حلی برای شهرهایی که شهرداری ها در تامین مالی روزمرگی خود دچار مشکل
هستند وجود دارد؟ ثانی ًا آیا در حال حاضر شهرداری ها با این دفاتر همکاری می کنند و آن ها را به عنوان یک
نهاد رسمی پذیرفته اند؟
آقای علی اکبری :موضوع اصلی که باید بپذیریم ،این اســت که راهکارهای نوسازی باید بومی باشد .هدف
نوسازی انسان های ساکن در بافت های فرسوده هستند که باید برای آنها برنامه ریزی کرد .حتی در خود تهران
هم ما نمی توانیم صرفا با یک رویکرد تسهیل گرانه حرکت کنیم .تجربه گذشته نشان می دهد که بعضی از دفاتر
موفق بوده اند و بعضی دیگر به بن بست رسیده اند .ما در تهران  6گونه از نظر اقدام برای مداخله شناسایی کرده
ایم که در حال حاضر فقط  2گونه از آن ها حائز اقدام به روش تســهیل گرانه هستند و چهار گونه دیگر راه حل
های خاص خود را می طلبند .اقداماتی مثل اقدام ثبتی حقوقی ،توســعه گری یا وارد کردن جریان سرمایه و در
مواردی هم اص ً
ال کار مشارکتی و تسهیل گری معنایی ندارد و جمعیت باید جابه جا شود .این گونه بندی باید در
شهرهای کوچک هم انجام شود و در هر شهر متناسب با مسایل و همچنین ظرفیتها اقدام به برنامه ریزی کرد.
اما در بحث مالی مهم ترین موضوع حمایت دولت است؛ همان طور که در شهرهای کوچک نرخ سود تسهیالت
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آقــای علی اکبری :به نظر من می توان با تفکیک قائل شــدن در وظایف دفاتر اجــازه داد این دفاتر وارد
حــوزه های خدماتی مانند خدمات فنی و مهندســی ،ثبتی ،اجرایی و حتی بیمــه ای مثل بیمه تضمین کیفیت
ســاخت شوند .از سوی دیگر لزوم ًا قرار نیست کســی که به او خدمتی ارایه می شود ،محل پرداخت هزینه نیز
باشــد .در سیاست کلی دولت و شهرداری ،رویکرد حمایتی مانند پروانه رایگان ،تسهیالت ارزان قیمت یا تراکم
تشــویقی وجود دارد .در ارائه خدمات دفاتر تســهیل گری نیز می توان همین رویکرد را اتخاذ کرد .اگر خدمات
فنی و مهندسی دفاتر منجر به ارتقا کیفیت طراحی و ساخت بافت های فرسوده شود ،یکی از اهداف شهرداری
محقق می شــود؛ بنابراین شــهرداری می تواند حداقل بخشی از هزینه را در قبال افزایش کیفیت پرداخت کند.
در مبحث خدمات ثبتی نیز اگر مشــکالت حقوقی پس از ورود دفاتر به بحث بافت های فرســوده کمتر شــود،
بخشــی از دغدغه های حاکمیت رفع می شــود .من اعتقاد دارم منابع مالی اقدامات تســهیل گرانه باید توسط
دولت و یا شــهرداری تامین گردد که هزینه سنگینی نیست .در طی سه سال گذشته کمتر از  20میلیارد تومان
هزینه اقدامات تسهیل گرانه شده است در حالی که در همین مقطع 120میلیارد تومان هزینه تخفیف پروانه در
بافت های فرسوده بوده است .بنابراین می توان گفت موضوع تامین منابع مالی موضوع دغدغه انگیزی نیست.
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ساخت در بافت فرســوده کمتر از تهران است؛ یعنی در شهرهای کوچک به نفع توسعه یارانه بیشتری پرداخت
می شود .در مورد سوال دوم شما و رابطه این دفاتر با با شهرداری می توانم بگویم پیشرفت داشته ایم اما هنوز
به نقطه مطلوب نرسیده ایم .چیزی که مورد نظر ماست این است که این دفاتر باید بازوهای اجرایی شهرداری
در نوســازی بافت های فرســوده باشند ،اما ساز و کار آن هنوز تعریف نشده است .اگر شهرداری این دفاتر را به
رسمیت بشناسد و به آن اعتقاد پیدا کند ،این رابطه دو طرفه خواهد شد .نمونه اش سرای محله است که در حال
حاضر یکی از ارکان مدیریت محله می باشد.
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خانم اسکندری :ما در روند کاری نوسازی مسکن در چند مرحله به شهرداری مراجعه می کنیم .در حالی که
هم اکنون حاضر نوســازی بافت های فرسوده و یا تعداد پروانه های صادر شده در بافت های فرسوده جزیی از
شاخص عملکرد ارزیابی شهرداری نیست و این هیچ انگیزه ای برای پاسخگویی و ارائه عملکرد درشهرداری ها
ایجاد نمی کند .ازسوی دیگر چون این فعالیت ها در سطح محلی انجام می شود بیشتر با شهرداری های نواحی
مواجهه انجام می شود .علی رغم ادعای ناحیه محور بودن شهرداری تهران این نواحی هیچ گونه اختیاری برای
برنامه ریزی ندارند و فقط درحد اجرای یک سری خدمات شهری می توان با آن ها تعامل داشت .از سوی دیگر
این دفاتر با تهدیدات جدی از قبیل نگرانی و اندیشیده نشدن به گروه های فقیرتر و بیرون راندن آن ها روبه رو
هستند .فرایند بازسازی بافت های فرسوده باعث باال رفتن سطح قیمت در محالت شده و مشکالت گروه های
فقیر را بیشــتر می کند .این ها مشکالتی هستند که کل ایده را زیر سوال می برند ،پس تعامل با شهرداریها در
اولویت چندم قرار می گیرد .در واقع حوزه سیاســت گذاری و قوانین در ساختار برنامه ریزی و شهرسازی تهران
ایــن فعالیت را بــا چالش های جدی مواجه می کند .چگونگی انتقال راهکارهای دفاتر به معاونت شهرســازی
شــهرداری ها ،مساله ای بسیار مهم تر است .به نظر من حمایت های سیاسی ،قانونی و برنامه ریزی در ساختار
برنامه ریزی و شهرســازی کشــور و سطح شهر تهران برای سر و سامان دادن به فعالیت های دفاتر بسیار مهم
است.
آقای علی اکبری :الزم است توضیحی در مورد ساختار مدیریت نوسازی بیان کنم .در حال حاضر ارتباط بین
ســازمان نوسازی و شــهرداری های مناطق نیز شکل رسمی و سازماندهی شده ای ندارد .دوسال پیش شورای
شهر مصوبه ای داشت و قرار بر تدوین ساختار مدیریت نوسازی شد که در آن نقش محوری را شهرداری های
مناطق داشته باشند .اخیرا الیحه ای در این مورد به شورای شهر ارسال شده است .ساختاری که برای نوسازی
مشخص شــده است در سه سطح سیاست گذاری ،پشتیبانی و اجرایی تعریف گردیده است .در ساختاری که ما
تدوین کردیم ،سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان یک سازمان ستادی نقش سیاست گذار از طرف شهرداری
تهران دارد .هر نهاد سیاســت گذاری هم چهار وظیفه اصلی برنامه ریزی ،ســازماندهی ،مدیریت و نظارت را بر
عهده دارد .شهرداری مناطق نقش پشتیبان را دارند و اجرا متناسب با خروجی های مورد انتظار مجریان مختلفی
دارد که دفاتر تسهیل گری در حوزه مسکن به طور مستقیم و در حوزه خدمات و سایر اقدامات به عنوان پیگیری
کننده یکی از مجریان هســتند NGO .ها و  CBOها ی محلی هم در الیه اجرا وارد می شــوند .ســرمایه
گذاران و ســازندگان محلی که در قانون حمایت تعریف شده اند نیز به عنوان بخش خصوصی وارد این ساختار
می شــوند .اگر این ساختار به تصویب برسد زمینه رسمیت دادن به دفاتر فراهم می شود و نقش این تشکل ها
در سازمان شهرداری نیز تعیین تکلیف می گردد.
نشریه هفت شهر :با قانونی شدن این الیحه بستر مناسبی اجرایی برای تبیین جایگاه دفاتر فراهم می-شود.
شــما عالوه بر پشــتیبانی دولت چه عوامل دیگری را در به رسمیت شــناختن دفاتر و ایجاد هماهنگی با سایر
دستگاه ها و تفویض نقش برای بهبود عملکرد دفاتر موثر می دانید؟

خانم اســکندری :من گمان می کنم جایگاه و نقش دفاتر نیاز به بررسی و باز تعریف دارد .چیزی که باعث
سلب اعتماد مردم می شود این است که این دفاتر در مورد طرح ها هیچ اختیاری ندارند .اگر شهرداری و سازمان
نوسازی می خواهند رویکرد مشارکتی را پیش ببرند باید تهدیدهای موجود را رفع کند.
پیشــنهاد من این است که بررسی کنیم آیا اتفاقاتی که تاکنون رخ داده است به پایداری سیستم شهری کمک
کرده است؟ شیوه ای که هم اکنون عمل می شود و مثال به پالک پرداخته می شود و نه به بافت و این که این
شیوه ها موجب افزایش جمعیت بافت های فرسوده می شود تا چه حد مناسب است .ما اکنون با یک فرصت روبه
رو هستیم که در شمال شهر تهران قابل انجام نیست ،اما در محدوده بافت فرسوده می توان اقدامات و الگوهای
تازه معماری ایجاد کرد .درحال حاضر ما در حال افزایش جمعیت هســتیم بدون اینکه خدمات مناسب را فراهم
کنیم .برای گروه های فقیرتری که از این محالت خارج می شوند و برای تناقضاتی که بین طرح و برنامه و اجرا
پیش می آید باید فکری شود .این ها تهدیداتی است که پایه فعالیت های نهادهای نوسازی مردمی را می لرزاند.

نشریه هفت شهر :چشم انداز مطرح شده این بحث را به صورت یک دوره انتقال تبیین می کند که طی آن
قرار بر ظرفیت سازی و نهادسازی از جنس مردم است .می توان امیدوار بود که این جریان راه افتاده و در چشم
انداز می تواند به شکل پایداری جریان نوسازی را ادامه دهد.
خانم اسکندری :در آینده می توان با اســتفاده از این جریان مکتب های جامعه شناسی و شهرسازی بومی
استخراج کرد چرا که رودررویی مستقیم با مردم وجود دارد .البته نباید عجله کرد و گمان کرد این دفاتر می توانند
تمام مشــکالت بافت فرسوده را حل کنند .چشــم انداز این دفاتر و فعالیت هایشان در صورتی روشن است که
فرصت رشد داشته باشند و مشکالت ناشی از تهدیدات طرح ،گروه های فقیر و محدوده های بحرانی در محالت
که نیاز به مداخله دارند حل شــود .در غیر این صورت این دفاتر مشــروعیت خود را بین مردم از دست می دهند
و عمال کار بیشــتری از مردم نمی توانند انجام دهند .این دفاتر نیاز به حمایت سیاسی واقعی و برنامه ای برای
جلب مشارکت مردم دارند تا به مرور مجبور به بیرون آمدن از محالت نشوند.
آقای آیینی :به لحاظ زمانی زود اســت که موضوع موفقیت دفاتر را مطرح کنیم یعنی الزم اســت تا چندین
مرحله بگذرد تا بتوانیم ارزیابی درستی از این طرح داشته باشیم .ولی می توانم بگویم مطرح شدن ایده خود یک
موفقیت است .هم اکنون خیلی از شهرداری ها و سازمان های نوسازی و شرکت های مسکن سازان و یا شرکت
های نوسازان به دنبال ارتباط مستقیم با مردم هستند .همین که مجموعه به آنچه مد نظر ما بوده برسد و ارتباط
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آقای علی اکبری :به عنوان جمع بندی الزم به ذکر است که ما هنوز در بحث هایی همچون الگوی مسکن،
وضعیت مســتاجران و روش های متنوع برای نوسازی دچار مشکل هستیم .هنوز به نظر می رسد در چارچوب
قوانین و ضوابط موجود تخریب و دوباره ســازی تنها راه نوســازی اســت ،درحالی که از مقاوم سازی به عنوان
یکی از مهم ترین ،کم هزینه ترین و ارزشــمندترین روش ها غافل هســتیم .در مورد چشم انداز دفاتر نیز می
توان گفت که حضور دفاتر تســهیل گری با این ماهیت در محالت نمی تواند یک حضور دائمی و همیشــگی
باشــد .یعنی نهاد تسهیل گری  5تا  10سال الزم نیست در محله مســتقر شود .حضور این نهاد تا زمانی الزم
اســت که جریان نوسازی محلی به یک جریان پایدار تبدیل شود .هدف نهایی و غایی ایجاد نهادهای الزم و یا
ظرفیت سازی برای نهادهای موجود با ماهیت محلی متشکل از داوطلبین و عالقه مندان است که زمینه تفاهم
و گفت وگو و تعامل با مردم و دستگاه ها باشد تا در واقع تمام برنامه های نوسازی محله در این نهاد محلی و با
مشارکت تمامی کنشگران تهیه شده و مورد تفاهم و توافق تمام بازیگران قرار گیرد .نقش اساسی دفتر رصد و
نظارت بر جریان بهسازی و نوسازی در محله است که به نمایندگی از ساکنین محله انجام می گیرد و بنابراین
باید ماهیت محلی داشته باشد.
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چهره به چهره با مردم را الزم بداند خود یک موفقیت اســت .در شــهرهای دیگر ابتدا راه اندازی طرح و سپس
سایر ساختارها باید مطرح گردد .درواقع ما هنوز در جا اندازی ایده کار زیادی داریم .به هر صورت چند نمونه در
همدان و شــیراز شکل گرفته است .در مشهد ،طبرسی کار موفقی بوده است .در اصفهان و تبریز نیز کار با این
ایده یعنی با جلســات متعددی که با خود مردم برگزار شــده است ،پیش می رود .نکته جالب توجه این است که
در تغییر و تحوالت مدیریتی چه در ســطح دولت و چه شهرداری ها مدیران در شروع کار موضع مقابل داشته و
آنرا سیاســی تلقی می کنند ،ولی در عمل چاره ای جز این نداشــته و به این نتیجه می رسند که این کار به دلیل
ضرورت های موجود باید انجام شود.
نشــریه هفت شهر از وقتی که در اختیار گذاشته و در مباحث شرکت فرمودید نهایت سپاس را داشته و
امیدوار است نتایج به دست آمده در این گفت و گوی تخصصی زمینه سازی ارتقای مباحث و برنامه های
بهسازی و نوسازی با مشارکت مردم گردد.
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