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چكيده:
یکـی از مهمتریـن و بزرگتریـن طرحهـای احیـای بافـت فرسـوده کشـور ،طرح بهسـازی و نوسـازی بافت پیرامون حـرم مطهر
ی باشـد که از بسـیاری جهات با سـایر بافت های فرسـوده شـهری متفاوت اسـت .غلبـه کاربریهای
امـام رضـا علیه السلام م 
اقامتـی و تجـاری بـر کاربری مسـکونی بـه دلیل رونق اقتصـادی موجـود در منطقه از جمله این تفاوتهاسـت .پروژه طبرسـی
نیـز بـه عنـوان پـروژهای در غالـب طرح فـوق با اسـتفاده از رویکرد «مشـارکت محلـه» در حال اجرا میباشـد .ایـن پژوهش با
اسـتفاده از مـدل جامـع بازآفرینـی شـهری با تاکید بـر مشـارکتهای مردمی به بررسـی ابعاد مختلـف پروژه طبرسـی میپردازد.
بررسـیهای صـورت گرفتـه نشـان میدهـد که ایـن پروژه به خوبی توانسـته اسـت ذینفعـان پـروژه را در فراینـد تصمیمگیری
دخیـل نمـوده و رضایـت آنـان را جلـب نمایـد امـا در ارائـه طرحـی متناسـب با نیازهـای زائریـن و ویژگیهـای بافـت پیرامون
حـرم مطهـر موفقیت چندانی بدسـت نیاورده اسـت.
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 -1مقدمه
افزایـش جمعیـت و نیـاز بـه واحدهـای مسـکونی جدید از یک طرف و آسـیب پذیـری و ناکارآمدی بافتهای فرسـوده شـهری
از طـرف دیگـر باعـث شـده اسـت تـا در طـی دهههـای اخیـر توجـه دولت ها بـه احیـای ایـن بافتها بـه عنـوان ظرفیتی که
توانایـی برطـرف کـردن بخشـی از کمبـود مسـکن را دارد بـه خـود معطـوف سـازد .ایـن موضـوع بـه خصـوص پـس از حادثه
دلخـراش بـم در کانـون توجهـات قـرار گرفتـه اسـت رسـیده اسـت« .در قـرن گذشـته تعـداد  20زلزلـه با قـدرت  6ریشـتر در
ایـران رخ داده کـه حـدود 500هـزار کشـته به همراه داشـته اسـت» ( )Kianpoor & Minaie, 2004روشـن اسـت بافت
هـای فرسـوده کـه مسـاحتی بالغ بـر  68هزار هکتـار و جمعیتی حـدود 8.5میلیون نفـر را در خود جـای داده اند(ایـزدی به نقل
از نیکـزاد1389،ب) بیـش از سـایر نواحـی شـهرها در مقابـل سـوانح طبیعی آسـیب پذیر هسـتند که ایـن خود مویـد تعجیل در
فراینـد فوق اسـت.
بنابرایـن «اگرچـه فرسـودگی موجـب ناکارآمـدی ،کاهش کارایـی و در نهایت زوال شـهری در حوزه کالبدی و عملکردی اسـت
و نکتـهای منفـی محسـوب میشـود امـا در عین حـال ،فرصـت مداخله ای ایجاد نموده اسـت که مـی توان از آن اسـتفاده کرد
و بـرای تدویـن اسـتراتژی هـم زمانـی کاهـش خطرپذیری و بهسـازی و نوسـازی بافت اقدام نمـود ( ».فرجـی و قرخلو)1389،
بـه همیـن دلیـل عندلیـب( )1389از آن بـه عنـوان "زلزلـه سـبزی" یـاد میکند کـه میتـوان آن را در جهـت آبادانی و توسـعه
هدایـت نمـود ،قبـل از آنکه زلزله سـیاه و خانمـان برانداز طبیعت مـا را به ماتم بکشـاند(عندلیب )1389:23،سـاماندهی بافتهای
فرسـوده مداخلـه ای اسـت در جهـت ارتقـاء کیفیـت زندگی شـهری در اینگونـه بافتها کـه در مقابـل زوال تدریجی آنهـا انجام
میشـود( .وزیـن )179 :1378 ،ارزیابـی و تحلیـل بیـش از دو دهـه اقدام برای بهسـازی و نوسـازی بافتهای فرسـوده شـهری
بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه بـدون حضور و مشـارکت گسـترده سـاکنان ،مالکان و سـایر دسـت انـدرکاران امر بهسـازی و
نوسـازی شـهری ،امـکان موفقیـت و تحقـق اهـداف ایـن برنامه هـا غیرممکن اسـت .توجه به این مهم و نیز سـرمایه شـگرف
نهفتـه در ایـن مناطـق کـه با مشـارکت مـردم و حضور آنـان در این فرایند شـکوفا خواهد شـد ،سياسـت گـزاران و برنامهريزان
ايـن بخـش را بـه سـوی رویکرد مشـارکت پایدار و گسـترده مـردم رهنمون کرده اسـت(.ایزدی 89،الف) مشـاركت بـه توانمند
سـازي مـردم مـي انجامد و بخشـي از فرآيند توسـعه و ارتقاء توانمند سـازي اسـت.
مشـاركت علاوه بـر اين كـه باعث موفقيت مـردم در فعاليت هاي خودگردان و خود تنظيمشـان مي شـود ،اعتمـاد ،مهارتها و
دانـش مـردم را كه محصول نهايي مشـاركت اسـت ،افزايـش ميدهـد )Abu Samah &Aref,2009:47-50(.همچنین
مشـاركت عمومـي كـه تعهـد و راهنمايـي مـردم در فرآيند برنامه ريـزي را تضمين مي كند ،مهـم ترين مقوله در فرآيند توسـعه
و تحـول شـهرهاي آينـده ميباشـد ( )Amado & et al,2009:2-7در تفکـر جدیـد برنامـه ریـزی ،نگـرش برنده-بازنـده
مـردود اسـت و همـه بایـد برنده شـوند (برنده-برنـده) و در عین حفـظ منافع اکثریـت (عمومی) ،منافـع اقلیت نیز رعایت شـود.
( )Stead, et al,2004:129برآینـد طـرح هـای بهسـازی انجـام شـده در سـالیان اخیـر ،مدیران ،کارشناسـان و سیاسـت
گـذاران را بـه ایـن باور رسـانده اسـت کـه احیای بافت های فرسـوده به شـیوه مداخلـه اجباری و یـک طرفه مجریان نوسـازی
بـا توجـه بـه حجـم عظیم بافتهای فرسـوده در سـطح شـهرهای کشـور امـکان پذیـر نبوده لـذا قبـل از برنامه ریـزی و اقدام
بـه مداخلـه فیزیکـی در ایـن بافتهـا ،بایـد در اندیشـه برنامه ریـزی در جهت جلب مشـارکت مردمـی در فرایند بهسـازی بود.
ایـن پژوهـش درصـدد اسـت تـا با معرفـی و بررسـی طرح مشـارکت مردمی طبرسـی ،یکـی از جدیدترین شـیوه هـای مداخله
مشـارکت مـدار در بافتهای فرسـوده را ارزیابـی نماید.

 -2تعاریف و مفاهیم
بافت فرسوده
در اکثـر منابـع تخصصـی تلقـی از بافـت فرسـوده ،عرصههایـی از محـدوده قانونـی شـهرها می باشـد کـه به دلیل فرسـودگی
کالبـدی ،عدم برخورداری از شـبکه دسترسـی مناسـب ،کمبود خدمات و زیرسـاختهای شـهری ،مسـائل اقتصـادی ،معضالت
اجتماعـی و زیسـت محیطـی ،آسـیب پذیـر بـوده و از ارزش مکانـی ،محیطـی ،اقتصـادی و اجتماعـی نازلـی برخوردارنـد.
(عندلیـب)195 ،1389،
نوسازی
مفهـوم نوسـازی بـه معنـی تجدیـد بنای سـاختمانها ،عمل یـا فرایند از میان بـردن نشـانههای خرابی ،فرسـودگی ،و ویرانیها
بـا مفهمـوم دوباره سـازی و تجدید بنای نو مترادف اسـت( .توسـلی)85، 1379،
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بهسازی
مفهـوم بهسـازی در شهرسـازی بـا اقدامـات و پیـش بینیهایی بـرای بهتر کـردن کیفیت محیـط کالبدی و فضایی توام اسـت.
بـه ایـن معنـی کـه بـا ایجاد امکانـات نو ،بهتر سـاختن محیط فضایی میسـر شـود .هـدف از اقدام نوسـازی و بهسـازی ،تجدید
حیـات سـازمان فضایـی و کالبـدی اسـت( .توسـلی )85، 1379،بهسـازی بـه مجموعـه اقداماتـی اطالق میشـود که بـا اندک
تغییراتـی در فعالیـت ،موجبـات افزایـش عمر اثـر می گردنـد( .حبیبی و مقصـودی)17 ،1381 ،
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مشارکت
مشـاركت درگيـري ذهنـي و عاطفـي اشـخاص در موقعيـت هـاي گروهـي اسـت كه آنـان را بر مـي انگيـزد تا براي دسـتيابي
بـه هـدف هـاي گروهـي يكديگـر را ياري دهند و در مسـئوليت كار شـريك شـوند( .طوسـی )54 ،1370،مهمتر از ارائه پاسـخ،
کمـک بـه اعضـای جامعـه برای رسـیدن به پاسـخ به وسـیله خودشـان اسـت .بنابرایـن فراهم کـردن امـکان بـرای جامعه در
بدسـت گرفتـن سرنوشـت آینـده اش ،مهمتریـن نقش شهرسـاز یـا برنامه ریز اسـت .بهتریـن نقش عملـی برای برنامـه ریز به
طـور کلـی تسـهیل شـنوندگی و یـا گوش فـرادادن به جامعه اسـت( .کریـزک و پـاور)49 ،1389 ،
 -3تجارب مشارکت در بافت های فرسوده
نگاهـی بـه مداخلات صـورت گرفتـه در دهـه هـای اخیـر در بافـت های فرسـوده ،نشـان مـی دهد کـه غالب ایـن مداخالت
بـرای مـردم نقشـی جـز واگـذاری ملـک خـود بـه بهـای ناچیـز در فرایند احیـاء بافـت در نظر نگرفتـه اند .کـه این امـر عالوه
بـر ایجـاد نارضایتـی سـاکنین ایـن بافـت هـا ،منجر بـه ناکامـی قریب به اتفاق این مداخالت شـده اسـت .طرح سـاخت وسـاز
حاشـيه بزرگـراه شـهيد نواب ،طرح سـاخت وسـاز حاشـيه بزرگراه امـام علـي (ع) ،طرح منظر شـهري محلة شـهيد خوب بخت
و طـرح بهسـازی و نوسـازی بافـت پیرامـون حـرم رضـوی از جملـه ایـن تجـارب به حسـاب می آینـد .در سـالیان اخیـر اما با
بهـره گیـری از تجـارب گذشـته ،شـیوه های مشـارکتی بـرای مداخله در بافت های فرسـوده و حصـول به نتیجـه مطلوب مورد
توجـه قرار گرفتـه اند.
شیوه «سهام دار پروژه»
در ایـن شـیوه املاک و حقوق ،توسـط کارشناسـان رسـمی و خبرگان محلـی مورد توافق مالـک و مجری ،ارزش گذاری شـده
و مالـک براسـاس قـرارداد رسـمی بـر اسـاس ارزش ملـک در پروژه سـهیم و برگ سـهام پـروژه را دریافت می نمایـد و در هر
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مرحلـه مـی توانـد بـه هر میزان از سـهام پروژه خـود را به فـروش رسـانده و از ارزش افزوده آن اسـتفاده کند( .شـرکت عمران
و مسـکن سـازان منطقـه شـرق )10، 1388،کلیـات ایـن روش به این صورت اسـت کـه ،ابتدا هزینـه هاي پروژه شـامل هزینه
تملـک اراضـی ،عرصـه در مسـیر ،عـوارض پـروژه ونهایتا هزینه سـاخت پروژه بـه نرخ روز ،حتی االمکان دقیق محاسـبه شـده
و بـر اسـاس آن اقـدام بـه صـدور و عرضه سـهام پروژه میشـود و پس از اجراي پـروژه منافع حاصـل از اجراي پروژه به نسـبت
مالکیـت تعـداد سـهام در بیـن سـهامداران پـروژه تقسـیم میگردد .ایـن روش که سـابقه چندان طوالنی در کشـور نـدارد ،اخیرا
در طـرح بهسـازي و نوسـازي بافـت پیرامـون حـرم مطهر امام رضـا (ع) در مورد پـروژه هاي سـارا ،نرجس ،مریم ،نـگار ،خاتم،
شـکوه و ...به کار گرفته شـده و با اسـتقبال نسـبتا مناسـبی در بین مردم مواجه گشـته اسـت .همچنین براي مشـارکت بیشـتر
مالکیـن در چنیـن طرحهایـی میتـوان امتیـازات ویـژه اي بـراي مالکین امالك واقـع در طرح ،از قبیـل :احتسـاب آورده مالکین
بـه میـزان بهـاي کارشناسـی ملـک بعلاوه  15الی  20درصـد افزایش سـهام (یکـی از توجیهات این امر این اسـت کـه عموما
آورده مالکین نقدي بوده و آورده سـایر سـهامداران اقسـاطی اسـت) در صورت مشـارکت در طرح قائل شـد( .جعفرزاده نجار و
جنتـی )1388 ،ﻧﮑﺘﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻬﺎﻣﺪار ﭘﺮوژه ﺗﮑﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺳﻘﻒ ارزش ﺳﻬﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺮاي آزادﺳﺎزي ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ  30درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ  ،ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻟﺬا ﺳﻬﺎﻣﺪار ﭘﺮوژه و ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي ﺳﻬﺎم ﺗﻔﺎوت
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد ( .حسـینی و دیگران)1387 ،
روش «تفكيك مجدد زمين»
ایـن روش اﺻﻮﻻ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺴﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ و اﺑﺰار ﻣﻬﻤﻲﺟﻬﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺷﻬﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺷﻬﺮي را ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ
و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد زﻣﻴﻦ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﻬﺮي و ﺣﺘﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در ﺳﻮد آن ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ( .هوشـنگ نـژاد و
ذبیحـی)1389 ،
ایـن روش كـه در محلـه جوبـاره اصفهـان و بافـت قلعـه وکیـل مشـهد در دسـت اجـرا اسـت از ديگر طـرح هايي اسـت كه در
حـل معضـل جلـب مشـاركت مـردم تا حـدود زيـادي موفق بوده اسـت .در محلـه جوبـاره اصفهان يـك تعاوني نوسـازي محل
تشـكيل شـده و اهالـي پذيرفتـه انـد كـه  15درصـد از زمين خـود را در اختيار پـروژه قرار دهنـد و در عوض از مزاياي ناشـي از
نوسـازي وافزايـش ارزش ملـك خـود بهـره منـد گردند .اجـراي اين پـروژه در چهارمرحله پيش بيني شـده اسـت:
مرحله اول :جابجايي ،رهن خانه هايي به مدت  2سال براي ساكنان
مرحله دوم :آماده سازي زمين و رساندن آن به فوندانسيون تا ساكنان بتوانند وام  14ميليوني خود را دريافت كنند.
مرحله سوم :ثبت
مرحله چهارم :تسويه حساب نهايي
ارزيابـي نهايـي ميـزان موفقيـت ايـن پـروژه را نيـز بايـد تـا پايان كار بـه تعويـق انداخت .امـا تا همين جـاي كار ميتـوان گفت
كـه بـر معضـل جلـب مشـاركت سـاكنان ،ايجاد يك تشـكل محلـي و توانمندسـازي و آمـوزش آنها موفـق بوده اسـت .عالوه
برايـن ضمـن دنبـال كـردن هدف ارتقـاء كيفيت زندگي سـاكنان و بهـره مند كردن آنهـا از ثمرات پروژه مشـكل تاميـن اعتبار
را نيـز حل كرده اسـت( .پژوهشـكده توسـعه كالبـدي ص31و)32
شیوه «مشارکت واحدی»
در شـیوه مشـارکت واحـدی از آنجـا کـه مالکیـن در اولویـت اول مشـارکت و سـرمایه گـذاري قـرار دارنـد  ،ابتدا بـه آنها اعالم

مـی شـود( بـه صـورت مذاکـره فـردي و مکاتبـه) که در صورت داشـتن تـوان مالـی و اجرایی مـی تواننـد براي احـداث بلوك
طبـق طـرح مصـوب راسـا و تحـت نظـارت شـرکت مجري اقـدام نماینـد .در غیـر این صـورت مشـارکت در پروژه بـه یکی از
طـرق ذیل بـراي مالکیـن امکان پذیراسـت:
 -1مشارکت در طرح و سهیم شدن از واحدهاي احداثی برابر آورده ( منظور از آورده کل ارزش ملک متعلقه می باشد)
 -2مشـارکت در طـرح و سـهیم شـدن از واحدهـا از محـل بخشـی از آورده ( بخش باقیمانـده از ارزش ملـک را بصورت نقدي
دریافت مـی نمایند).
در دو حالـت فـوق ارزش آورده مالکیـن ناشـی از ارزش ملـک بـه میـزان  1/2برابر ارزش کارشناسـی روز ،محاسـبه و از پروژه
جدیـد داراي سـهم مـی شـوند .قابل ذکر اسـت بدلیل مالکیت  ،نقـد بودن آورده مالک  ،تسـریع در تحصیل عرصـه طرح بدون
مشـکالت اجتماعـی وبـدون نیـاز به اسـتفاده از قانون تملـک و نتیجتا تسـریح در احداث این امتیـاز براي مالـک در نظر گرفته
شـده اسـت و در حقیقـت بخشـی ا ز امتیـازات طـرح نوسـازي بـه آنـان اختصاص مـی یابـد و هیچ هزینـه مازادي به سـایرین
تحمیـل نمـی شـود .شـیوه فوق در پـروژه حکیم شـیروان در حال اجـرا می باشـد( .ایزدی ،حبیـب)1387 ،

 -4معرفی محدوده
قبـل از معرفـی محـدوده پـروژه طبرسـی ،بـه معرفـی طـرح نوسـازی و بهسـازی بافـت پیرامـون حـرم مطهـر امام رضـا علیه
السلام کـه پـروژه طبرسـی در قالـب ایـن طـرح تعریـف شـده اسـت پرداخته می شـود.
طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا علیه السالم
شـهر مشـهد به عنـوان دومین کالنشـهر مذهبی جهان در سـطح
ملـی و فراملـی نقشـی ممتـاز ایفـا کـرده بـه طـوری کـه سـالیانه
بیـش از 20میلیـون زائـر را بـه خـود جـذب میکنـد .ایـن حجـم
عظیـم جمعیـت و فرسـودگی و پاسـخگو نبـودن بافـت پیرامونـی
حـرم مطهـر رضوی بـه نیازهای روزافـزون زائران ،در اواسـط دهه
 70دولـت را بـر آن داشـت تا طرحی را برای بهسـازی و نوسـازی
ایـن بافـت (کـه محـدوده ثامن نیـز نامیده می شـود) بـه تصویب
برساند.
طـرح نوسـازی و بهسـازی بافـت پیرامـون حـرم مطهر امـام رضا
علیـه السلام در تاریـخ  1374/3/9در کمیسـیون مـاده پنـج بـه
تصویـب رسـید امـا در سـال  1377مجـددا بازنگـری شـده و در
تاریـخ  78/1/31الگـوی طـرح بـه تصویـب کمیسـیون مـاده پنج
رسـید و طـرح تفصیلـی آن نیـز در تاریـخ  78/12/28در همیـن
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شیوه «مشارکت محله»
در ایـن طـرح ،مالـک ،ملـک و حقـوق خـود را بـه عنـوان آورده اولیه در طـرح مشـارکت داده و بـا پرداخت هزینه هـای دوران
سـاخت بـر میـزان سـهم و مشـارکت خـود مـی افزاید و سـهم خـود در پـروژه را برابـر نقشـه هـای اجرایـی (تجارتی-اقامتی)
مشـخص و دریافـت خواهـد نمـود( .شـرکت عمـران و مسـکن سـازان منطقـه شـرق )10، 1388،در ادامـه به معرفـی تفصیلی
ایـن شـیوه پرداخته خواهد شـد.
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کمیسـیون تصویـب شـده اسـت( .پژوهشـكده توسـعه كالبـدي )27،این طـرح خود به چهـار قطاع بزرگ تقسـیم می شـود .که
مسـاحت قطاعهـای یـک تـا چهـار بـه ترتیـب  104 ، 122 ، 29و  55هکتـار میباشـد.

شماره41-42

همچنین با معیار دوری و نزدیكی بافت به مجموعه حرم ،سه حوزه با فعالیت های مشخص در طرح تعیین شده است .
 -1حـوزه زیـارت :ایـن حـوزه كه به حوزه قدسـی نیز مشـهور اسـت در مركزيت طـرح قرار داشـته و دارای كاركـرد اصلی
زیـارت اسـت و عنصر انسـانی آن زائر می باشـد.
 -2حـوزه اقامت-زیـارت (سـطح یـک) :فعالیـت اصلـی آن تدارك نیـاز های زائران اسـت و عنصـر انسـانی این حوزه
زائـران و شـهروندان هسـتند .ایـن حـوزه از لحـاظ جغرافیایـی در حدفاصـل مجموعـه حـرم مطهر تا شـبكه حلقوی موسـوم به
شارسـتان رضوی قـرار دارد.
 -3حـوزه اقامت(سـطح دو) :فعالیـت اصلـی این حـوزه عملکردهای شـهری بر اسـاس سـرریز تقاضاهای از سـطح یک
اسـت .ایـن حـوزه از لحـاظ جغرافیایـی در حـد فاصل شارسـتان رضوی تا مرز محـدوده اجرای طـرح واقع می گردد( .سـازمان
مجـری طرح نوسـازی و بهسـازی بافـت پیرامون حرم مطهـر رضوی)
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پیشـرفت فیزیکـی طـرح تـا پایـان مردادمـاه 30 ،1388درصد بوده اسـت که سـاالنه پیشـرفتی معادل  %2.1داشـته اسـت و در
صـورت ادامـه رونـد کنونـی ،اتمام آن  34سـال زمـان خواهد برد( .مشـاور طـاش)2-3 ،1388،
همانگونـه کـه اشـاره گردیـد وجـه تمایز این بافت با سـایر بافت های فرسـوده کشـور ،حضور سـاالنه میلیونها نفر زائری اسـت
کـه به شـهر مشـهد مسـافرت کرده و بخـش اعظم زمان خـود را در بافـت پیرامون حرم مطهر سـپری می کنـد .پیمایش های
متعـدد انجام شـده موید این مطلب اسـت:
هـدف ذکـر شـده بیـش از 95درصد مسـافرین وارد شـده به مشـهد زیارت حـرم مطهر بوده و بیـش از «86درصد» زائران ،سـه
روز یـا بیشـتر در شـهر مشـهد اقامـت دارنـد .نزدیک 73درصـد از زائریـن ،برای خرید غـذای مورد نظـر خود به رسـتوران ها و
آشـپزخانه هـای بافـت پیرامـون حـرم مطهـر و 78درصد آنها بـرای تامین نیازهای روزانه ،خرید سـوغاتی و سـایر اقلام به این
محـدوده مراجعـه مـی کنند( .معاونت برنامه ریزی و توسـعه شـهرداری مشـهد ،1387،ص)79 ،60 ،44 ،43
بیـش از 56درصـد از زائـران از وسـیله شـخصی بـرای مسـافرت به مشـهد اسـتفاده کـرده و حدود  41درصـد از آنهـا در منازل
اجـاره ای ،مهمانسـراها و حسـینیه هـای محـدوده ثامـن اقامـت مـی گزینند کـه این هزینـه (اقامـت) بیش از 50درصـد هزینه
هـای آنـان را تشـکیل مـی دهـد .نزدیک بـه  80درصد اوقـات فراغت زائرین در حرم مطهر سـپری می شـود .اماکـن تفریحی

و گردشـگری ،بـازار و مراکـز خریـد ،هتـل یـا مـکان اقامت با اختلاف زیاد در رده هـای بعدی قـرار دارند .در نتیجـه مهمترین
انتظـار زائریـن از مسـئوالن ،ایجـاد زائرسـراهای مناسـب و ارزان قیمـت (27.3درصد) و همچنیـن سـاماندهی وضعیت ترافیک
(14.3درصـد) می باشـد( .امیراحمـدی ،1388،ص)78 ،74 ،36 ،28 ،26
اگرچـه جمعیـت سـاکن بافـت بـه دالیـل مختلف نظیر واگـذاری و تخریـب ملک ،تغییـر کاربری ملک و سـایر دالیل ،از سـال
 1365تـا  1385بـا کاهشـی 27درصـدی مواجه شـده (مشـاور فرنهـاد )10، 1388،اما در همین دوره تعداد زائران شـهر رشـدی
قریـب بـه 160درصـدی را نشـان مـی دهـد .لـذا ایـن رونـد نشـان دهنـده ویژگی هـای منحصر بـه فرد ایـن بافت نسـبت به
سـایر بافت های فرسـوده می باشـد.
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پروژه طبرسی
محـدوده پـروژه طبرسـی بـا مسـاحتی حـدود  11هکتـار ،از شـمال بـه میدان
طبرسـی و از جنـوب بـه حـرم مطهر محدود می شـود .این محدوده به واسـطه
مجـاورت بـا حـرم مطهـر ،روزانـه پذیـرای صدهـا هزار زائری اسـت کـه برای
تامیـن نیازهـای گوناگـون خـود نظیـر اقامـت ،تغذیـه و خریـد بـه ایـن بافـت
مراجعـه مـی کننـد .علی رغم حضور نسـبتا دائمـی زائران در ایـن بافت و وجود
محیطی بسـیار پویا و سـرزنده ،کالبد آن با گذر زمان فرسـوده گشـته و کارایی
الزم را بـرای بـرآورده سـاختن نیازهـای متنـوع زائریـن ،سـاکنین ،شـاغلین
مجاوریـن بـه مرور از دسـت داده اسـت.

و

جایگاه پروژه طبرسی در بافت پیرامون حرم مطهر
به طور کلی معضالت عمومی بافت این محدوده را میتوان اینگونه معرفی کرد:
عدم کارایی بافت موجود به دلیل فرسودگی
عـدم پیـروی و تبعیـت از نظـام سـاختاری و معمـاری هماهنـگ در طراحـی تـک بناها که منجر به اغتشـاش بصـری نمای
شـهری موجود گردیده اسـت.
عـدم وجـود شـبکه ترافیکـی و دسترسـی مناسـب سـواره و تداخل شـبکه حرکتی سـواره و پیاده کـه منجر به نابسـامانی در
نظـام حرکتی گردیده اسـت.
عدم وجود امکانات ،تجهیزات و تاسیسات زیربنایی مناسب شهری در فضای درونی بافت
عـدم وجـود امـکان سـرویس دهـی و ارائـه خدمـات شـهری مناسـب بـه بافت کـه خود موجـب کاهـش کیفیـت نگهداری
بافـت میگـردد.
عدم وجود پارکینگ متناسب با تراکم جمعیتی و کاربری موجود
عدم وجود فضاهای باز و سبز تعریف شده
عدم وجود کاربری های خدماتی و رفاهی مناسب ساکنین و زائرین
عدم امکان فضاهای عمومی از قبیل پارکینگ ها و فضاهای سبز
استفاده زوار و مسافران از محل های نامناسب برای بیتوته از قبیل پیاده روها ،حاشیه خیابان ها ،زیرگذرها
(مشاورین اثر و اوت5 ،1387 ،و)14

125

بنـا بـه دالیل فوق ،شـرکت عمران و مسـکن سـازان منطقه شـرق در سـال  1386بنا به درخواسـت جمعـی از مالکین محدوده
ضلـع غربـی طبرسـی بـرای اجـرای طـرح نوسـازی با مشـارکت مـردم اقـدام بـه انعقاد قـرارداد بـا شـهرداری نمود( .شـرکت
عمـران و مسـکن سـازان منطقه شـرق)3 ،1388 ،
پـروژه طبرسـی بـه عنـوان یکـی از پـروژه های زیـر مجموعه طـرح نوسـازی و بهسـازی بافت پیرامـون حرم مطهر در سـطح
یـک (حـوزه اقامت-زیـارت) قـرار دارد .ایـن پـروژه بـا مسـاحتی حـدود  11هکتـار ،از شـمال به میـدان طبرسـی و از جنوب به
حـرم مطهـر محدود می شـود.
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علـی رغـم اینکـه بـر طبـق جـدول فـوق نزدیـک بـه 45درصـد از اراضی متعلـق بـه کاربـری مسـکونی اختصـاص دارد اما از
آنجایـی کـه «70درصـد از متازل مسـکونی داخـل بافت (محدوده ثامـن) به اقامت زائـران اختصاص دارد» (مهندسـین مدیریت
طـرح اسـوه )2 ،1389 ،بخـش غالـب ایـن کاربـری را نیز بایـد اقامتی در نظـر گرفت.
مطالعات اجتماعی
بـا توجـه بـه تجربیـات حاصـل از مداخلات ناموفـق در بافـت پیرامـون حـرم مطهـر و نارضایتـی مـردم از شـیوه تملک ملک
خـود ،در پـروژه طبرسـی اقـدام بـه مطالعات اجتماعـی برای جمـع آوری نظرات مـردم و اسـتفاده از آن در فراینـد برنامه ریزی
صـورت گرفته اسـت.
در پیمایـش انجـام شـده(بهروان 7 )1387،گزینـه پیش روی مردم ارائه گردیده اسـت .در میان این  7گزینه  5الگوی مشـارکت
از نظـر غالـب پاسـخگویان با مخالفت روبه رو شـده اسـت( .الگوهای شـماره 1تا  )5از طـرف دیگر دو الگوی غیرمشـارکتی نیز
موافقیـن چندانـی نداشـته اسـت( .الگوهـای شـماره 6و« )7ايـن نتايج نشـان مي دهد كـه مقاومت با طرح بسـيار كـم()%15.3
اسـت وعدم مشـاركت نيز اندك( )%17.8اسـت .از طـرف ديگر الگوي پنجم بيشـترين طرفدار را دارد( ».بهـروان)52 ،1387،
ردیف

جدول() تمايل به انواع الگوهاي مشاركتي
الگو

 1مايلم معادل ارزش ملك يا سرقفلي خودم را در ابتداي پروژه به صورت ملك معوض از واحد هائي كه ساخته خواهدشد بگيرم
 2مايلم با ديگران براي احداث يك پروژه مستقل طبق مشخصات طرح محدوده شريك شوم

 3مايلم معادل ارزش ملك خودم را به عنوان آورده ازسهام پروژه بگيرم و شريك كل پروژه باشم

4
5
6
7

موافق مخالف
%72.3 %25.3
%81 %15.8
%88.5 %8.5

مايلم بخشي از ارزش ملك يا سرقفلي خود را نقدا دريافت وبخشي را به عنوان آورده ازسهام پروژه بگيرم وشريك كل پروژه باشم %89.9 %7.3
مايلم باخريد سهام پروژه ،شريك كل پروژه باشم
%67 %30.8
مايلم ارزش ملك يا سرقفلي خودرا نقدا دريافت كنم و قصد مشاركت ندارم
%78.7 %17
مايل به فروش ملك ونيز مايل به مشاركت نيستم
%68 %12.3

منبع( :بهروان)52-54 ،1387،

مشارکت مردم در پروژه طبرسی ،به شیوه های زیر ممکن است:
 -1مشـارکت کامـل در اجـرای طرح با مشـارکت همسـایگان :در ایـن روش مالک به همراه همسـایگان می توانـد تمام اجرای
یـک پـروژه را بـه عهـده بگیـرد و در پایـان به نسـبت آورده در پروژه سـهیم شـود .این روش که با حداکثر سـود بـرای مالکین
مـی باشـد ،علاوه بـر امتیـازات تشـویقی تجمیعی کـه معـادل  %20تراکم می باشـد ،در صـورت مشـارکت بیشـتر از  3نفر ،تا
 %18افزایـش تراکـم و تخفیـف در بهای خدمات را نیز شـامل می شـود.
 -2مشارکت کامل در طراحی ،اجرا ،بهره برداری ،نظارت و تامین منابع مالی به صورت فردی:
ایـن شـیوه مطلـوب تریـن وجـه مشـارکت مردمـی در پروژه ها می باشـد .مالـک می توانـد تمام مراحـل اجرایی یک پـروژه را
بـر عهـده بگیـرد .در ایـن روش ،مالـک بـا توجه به پروژه های تعریف شـده در طراحی شـهری نسـبت به آزادسـازی مسـاحت
مـورد نظـر بـرای اجرای یـک پروژه (حـدود 1500مترمربـع) اقدام و پـس از تجمیع ،پروانه سـاخت دریافـت می دارد.
 -3مشارکت به شیوه معادل سازی
در ایـن روش و بـر اسـاس توافـق بیـن مالـک و مجـری پـروژه از واحدهای احداثـی آینده معوض ملـک داده می شـود .در این
قـرارداد کـه بـه صـورت رسـمی منعقد می شـود مـدت زمـان پـروژه و پرداخت در صـورت تاخیـر در قـرارداد فی مابیـن لحاظ
خواهـد شـد و مالـک مـی توانـد در هـر مرحله از مراحـل اجرای پـروژه واحدهای معـوض خود را به فـروش برسـاند و از ارزش
افـزوده آن اسـتفاده کند.
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ایـن پژوهـش نشـان مـی دهـد کـه داليل عـدم تمايـل زياد مردم بـه مشـاركت در نوسـازي بافت فرسـوده به ترتيـب اهميت
نظـر پاسـخگويان عبارتنـد از :نداشـتن منبـع امـرار معـاش ( ،)%75.3تـرس از طوالني شـدن نوسـازي( ،)%59.1نداشـتن محل
سـكونت در دوران سـاخت ( ،)%57.3عـدم آگاهـی از چگونگی مشـارکت ( )%54.2و نداشـتن سـرمايه كافي بـراي اجراي طرح
(( .)%50.4بهـروان)47 ،1387،
بـا توجـه بـه نظر سـنجي اول با هدف افزايش مشـارکت مـردم و کاهش درصـد ايسـتادگان (مخالفين مشـارکت) اقدامات ذيل
صورت گرفته اسـت:
 -1مذاکـره بـا مالکيـن و صاحبـان حقـوق و ارائه گزارشـات مکتوب به مالکيـن و صاحبان حقوق و مسـئولين بـه منظور توجيه
طـرح بصـورت گروهـي و انفرادي (چهـره به چهره)
 -2اقتصادي نمودن پروژه ها
 -3اعتماد سازي
 .1ارايه اطالعات کل طرح و پروژه ها به مراجعين در طول ايام
 .2لحاظ نمودن نظرات مالکين در مراحل مختلف (ارزيابي -طراحي -نظارت – اجرا )
 .3سرعت عمل (کاهش زمان در تجميع – طراحي -ساخت –تفکيک )
شیوه های مشارکت در پروژه طبرسی
ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ
ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﻣﺮدم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ مهمترین ﻣﻌـﻀﻞ
ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺑﺎﻓـﺖهــﺎ ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﺮدم و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﻠﮏ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮوژه از ﺳﺮ راه
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ( .حسـینی)1387 ،
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 -4سهام دار پروژه معادل ارزش ملک
در ایـن شـیوه مالـک بـر اسـاس قـرارداد رسـمی بـر اسـای ارزش ملـک در پروژه سـهیم و بـرگ سـهام پـروژه را دریافت می
نمایـد و در هـر مرحلـه مـی توانـد بـه هر میزان از سـهام پـروژه خود را بـه فروش رسـانده و از ارزش افـزوده آن اسـتفاده کند.
(گزارش شماره  2طرح مشارکت مردمی طبرسی)
 -5ارزیابی طرح
بـرای ارزیابـی طـرح از مـدل جامـع بازآفرینـی شـهری اسـتفاده می شـود .در ایـن مـدل ابزارسـازی ،توانمندسـازی و فرهنگ
سـازی سـه رکن بسـتر سـازی تحقـق اقدامات بهسـازی و نوسـازی شـهری ،الگوسـازی ،توسـعه خدمـات و ارتقاء زیرسـاخت
هـا سـه برنامـه کلیـدی تحریـک توسـعه ایـن فرایند و نهادسـازی ،ظرفیت سـازی و هماهنگ سـازی سـه محور اسـتراتژیک
مدیریـت این سیاسـت محسـوب می گردنـد( .ایـزدی1389 ،ج)
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ساختار و عناصر سازنده مدل جامع بازآفرینی شهری،
منبع :ایزدی1389 ،ج

بسترسازی
شـرکت مسـکن سـازان بـا تعریـف الگوی مشـارکت محلـه ،مالکیـن را در تجمیع عرصـه و آزادسـازی فضای خدماتی شـریک
نمـوده اسـت .از طـرف دیگـر بـا در نظـر گرفتـن امتیـازات طرح جدیـد و تامیـن منابع مورد نیـاز اجراء پـروژه سـعی در افزایش
مشـارکت مردم محله داشـته اسـت.
بـه نظـر می رسـد این شـرکت که پیـش از ایـن الگوهایی نظیر «سـهامدار پروژه»« ،مشـارکت واحدی» و «مشـارکت مالکین
در پـروژه» را اجـرا نمـوده اسـت در ایـن پـروژه بـا تلفیق ویژگی هـای مثبت آنها سـعی در افزایـش تحقق پذیری و تسـریع در
اجرای پروژه داشـته اسـت.
در نظـر گرفتـن تسـهیالتی چـون افزایـش تراکـم و تخفیفـات مختلـف از طرف سـازمان های دولتی و شـهرداری باعث شـده
اسـت تـا تعـدادی از مالکیـن ترغیب به مشـارکت شـوند .تشـکیل جلسـات با تک تـک مالکیـن و توضیح مزایا و تسـهیالت در
نظـر گرفتـه شـده بـرای آنـان نیـز باعـث افزایش مشـارکت اهالی محل شـده اسـت .الزم به ذکر اسـت کـه با توجه بـه قیمت

بـاالی زمیـن و ملـک در محـدوده طـرح ،و درآمـد بـاالی مالکین از ملـک خود(که غالبـا کاربری تجـاری و اقامتـی دارند) اکثر
مالکیـن توانایـی تامیـن بخـش یا تمـام هزینه بازسـازی ملک خـود را دارند.
جلسـات پرسـش و پاسـخ عمومـی و جلسـات خصوصـی بـا مالکان محـدوده از جملـه برنامه های شـرکت در راسـتای فرهنگ
سـازی در پـروژه بـوده اسـت .هرچنـد نتایـج این رویکرد به وضوح در نتایج دو نظرسـنجی انجام شـده مشـهود اسـت اما بازدید
از محـدوده و مصاحبـه بـا برخـی کسـبه ناشـی از این اسـت که بسـیاری از آنهـا از وجود چنیـن طرحی اظهار بـی اطالعی می
کننـد .اگرچـه ایـن افـراد غالبـا مالـک واحد تجـاری خود نیسـتند امـا آگاهی آنـان از اجـرای طرح و تسـهیالت در نظـر گرفته
شـده بـرای آن ،مـی تواند آنـان را به مشـارکت در طرح تشـویق نماید.
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محرک توسعه
طـرح طبرسـی از نظـر فراینـد مداخله در بافت از نمونه های بسـیار خوب در کشـور مطرح اسـت .زیرا توانسـته اسـت شـیوه ای
جدیـد منبعـث از تجربـه های گذشـته را تهیه کند.
امـا از نظـر طراحـی پروژه و توجه به شـرایط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی دارای نواقص و اشـکاالت بسـیاری اسـت.
کـه در ادامـه به برخی از آنها اشـاره می شـود:
 -1ویژگـی هـای اجتماعی-فرهنگـی :نزدیکـی بـه حـرم مطهـر باعـث شـده اسـت کـه قشـری بـا شـرایط ویـژه و
نیازهـای خـاص خـود از ایـن محـدوده اسـتفاده کننـد .بـا نگاهی بـه کاربری هـای وضع موجـود این موضـوع بوضـوح خود را
نشـان مـی دهـد .امـا بـه نظـر می رسـد در ایـن طـرح مطالعات کافـی بـرای نیازسـنجی کاربـران صـورت نگرفته اسـت .زیرا
پیشـنهادات طـرح نشـان مـی دهـد کـه توجیـه اقتصـادی پروژه بـرای مجریـان بـر نیازهای زائـران مقدم بـوده اسـت .به طور
مثـال یکـی از کاربـری های بسـیار ضـروری برای زائریـن کاربری هـای بهداشـتی-درمانی می باشـد که در طرح پیشـنهادی
فضایـی بـرای آن در نظـر گرفتـه نشـده اسـت .و بـه طور کلـی فضای پـروژه به سـه کاربـری «تجاری-اقامتی» (بیـش از 70
درصـد مسـاحت پـروژه)« ،فرهنگی-مذهبی»(یـک قطعـه)« ،فرهنگی-تاریخی»(یک قطعه) ،اختصاص داده شـده اسـت که به
روشـنی بیانگـر دیـدگاه اقتصـادی مجریـان طـرح مـی باشـد .البتـه ناگفتـه نماند کـه این رویکـرد طرح به شـدت تحـت تاثیر
طـرح محـدوده ثامـن مـی باشـد .به همین ضروریسـت تـا نگاهی گـذرا به نیازسـنجی نادرسـت طـرح ثامن در طرح بهسـازی
نوسـازی بافـت پیرامونـی حرم مطهر داشـته باشـیم:
مشـاور بـا در نظـر گرفتـن سـه حوزه «قدسـی»« ،اقامت-زیـارت» و «اقامـت» به نوع آشـکاری راهبرد و رویکـرد خود را در
ارائه پیشـنهادات نشـان داده است.
در سـطح یـک یعنـی حـوزه «اقامت-زیـارت» تاکیـد بسـیار بـر کاربـری هـای تجاری-اقامتـی شـده اسـت .ایـن رویکـرد
همانگونـه کـه گفتـه شـد ناشـی از دیـد اقتصـادی به نوسـازی بافت می باشـد .ایـن حوزه کـه از نظـر زمانـی از دورترین نقطه
نسـبت بـه حـرم مطهـر کمتـر از  10دقیقـه فاصلـه دارد محـل سـاخت پـروژه هـای عظیـم اقامتی شـده اسـت .در صورتی که
ایـن کاربـری مـی توانسـت بـه سـطح دو (حـوزه اقامت) منتقل شـود و به جـای آن با یـک نیازسـنجی دقیق ،نیازهای اساسـی
زائریـن نظیـر :کاربـری های بهداشـتی-درمانی مجهز ،مسـجد ،فضاهای اسـتراحت موقت مناسـب ،سـرویس های بهداشـتی،
حمـام عمومـی ،اسـتخر ،پارک ،زمین بـازی ،فضاهای باز و سـایر کاربری هـای خدماتی(آتش نشـانی و )...و همچنین فضاهای
متناسـب و مکمـل بـا عملکـرد مذهبی منطقه ،نظیـر فضاهای فرهنگی ،آموزشـی ،مذهبـی ،کانون های علمی پژوهشـی (موزه
هـا ،کتابخانه ،نمایشـگاههای مختلـف و )...و ...جایگزین آن شـود.
 -2ویژگـی هـای اقتصـادی :دیـد شـدیدا اقتصـادی طـرح ثامـن کـه به طرح طبرسـی هم سـرایت کرده باعث شـده اسـت
تـا کاربـری هـای تجـاری اکثـرا بـه سـمت مراکزی بـرای فروش سـوغاتی شـوند که بـه نظر می رسـد وجـود ایـن فعالیتها
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حداقـل در حـوزه اقامت-زیـارت چنـدان ضـروری بـه نظـر نمـی رسـد و بهتـر بـود کـه کاربـری هـای تجـاری این حـوزه به
کاالهـای اساسـی و روزانـه زائریـن اختصـاص پیدا مـی کرد.
 -3ویژگـی هـای کالبـدی :اشـکاالت ایـن بخـش نیـز ابتـدا متوجـه طـرح ثامن می باشـد .ایـن طرح بـدون توجه بـه بافت
قدیمـی محـدوده و ویژگـی هـای خـاص آن و همچنین بـی توجهی به کالبـد خاص حرم مطهـر و لزوم در نظـر گرفتن ضوابط
هماهنـگ بـا آن ،پیشـنهاداتی متضـاد بـا وضـع گذشـته بافت ارائه نموده اسـت .طرح طبرسـی هم به تاسـی از طرح باالدسـت
خـود ایـن رویـه را دنبـال کـرده اسـت و طرحی کاملا بیگانه بـا فضای گذشـته و کنونی بافـت ارائه نموده اسـت.
مدیریت
شـرکت عمـران بـرای جلب مشـارکت هـای مردمـی و تسـریع در فرایند بهسـازی اقدام بـه راه انـدازی دفتر خدمات نوسـازي
محلـه بـا اسـتفاده از خدمـات يک شـرکت خصوصـي در محدوده نموده اسـت.
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همـکاری سـه نهـاد دخیـل در بهسـازی بافـت ثامن یعنی شـرکت مـادر تخصصی عمران و بهسـازی شـهری ایران ،آسـتان
قـدس رضوی و شـهرداری مشـهد که در سـهام شـرکت عمران و مسـکن ثامـن تجلی پیدا کرده اسـت از ویژگـی های مثبت
طـرح ثامـن و به دنبال آن پروژه طبرسـی محسـوب می شـود.
باتوجـه بـه حساسـیت بـاالی طـرح نوسـازی و بهسـازی بافـت پیرامونـی بافـت حـرم مطهـر ،بـه نظـر مـی رسـد الگـوی
هماهنگـی بیـن سـازمان هـای دخیل در بافت ،به شـکل قابـل قبولی موانع اجرایی را از میان برداشـته اسـت .هرچنـد از ظواهر
امـر اینگونـه برمـی آیـد کـه هماهنگـی هـای الزم میـان سـایر سـازمان هـای مسـئول شـهری نظیر سـازمان های مسـئول
تاسیسـات شـهری هماهنگـی هـای الزم صـورت نگرفته اسـت.
 -6جمع بندی
بـا توجـه بـه مطالـب گفته شـده میتوان اهم مزایا و مشـکالت طـرح مشـارکت مردمی طبرسـی را به صورت ذیل دسـته بندی
نمود:
ویژگیهای مثبت:
به کارگیری شیوه ای نوین در مشارکت مردمی
استفاده از مدیریت با تجربه
تعامل مناسب با مالکین
تدوين و انتشار دو گزارش و توزيع آن در بين تمامي ذينفعان
اقدامات مثبت جهت اعتمادسازی
افزایش فضای سبز و پارکینگ در طرح پیشنهادی
اعمال نظر ذینفعان و تغییر طرح پیشنهادی اولیه
در نظر گرفتن کاربریهای مختلط
در نظر گرفتن دسترسیهای مناسب به سایت

ویژگی های منفی:
نگاه فیزیکی شدید در الگوی پیشنهادی
عدم سازگاری الگوی پیشنهادی با بسترهای فرهنگی-اجتماعی محدوده
رعایت نکردن حریم ساخت و ساز در اطراف آثار تاریخی
نگاه اقتصادی شدید به طرح و انتظار سوددهی داشتن از آن
کم توجهی به مخاطبین و استفاده کنندگان اصلی طرح یعنی زائرین
عدم نیازسنجی دقیق و صحیح در مورد نیازهای زائرین و تاکید به جلب توجه افراد ساکن و مالک محل
خالصه شدن کاربری ها به دو کاربری تجاری و اقامتی
عهده دار شدن مدیریت پروژه توسط شرکت دولتی
تهیـه طـرح اولیـه بـدون نظرخواهی از ذینفعان و اعمـال تغییرات ناچیز(عمدتا اقتصـادی) بعد از نظرخواهی از آنها سیاسـتهای
مـورد عمل در بهسـازی ونوسـازی طرح طبرسـی را می تـوان در جدول زیـر خالصه نمود:
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در مجمـوع بایـد گفـت پـروژه طبرسـی در جلـب مشـارکت مردمـی ،اقدامـات قابـل توجه و موفقـی را انجـام داده اسـت اما در
مباحثـی نظیـر توجـه بـه نیازهای زائریـن و ویژگی هـای فرهنگی-اجتماعی بافت در طرح پیشـنهادی خود ،تحت تاثیر مسـائل
اقتصـادی ،دچار مشـکالت متعدد می باشـد.
 -7منابع
 -1امیراحمـدی ،رحمـت ا . ...فروردیـن :1388گـزارش نظرسـنجی از زائریـن امـام رضـا(ع) ،کارفرما :شـرکت عمران مسـکن
سـازان ثامن
 -2ایـزدی ،حبیـب .آذر " :1387مشـارکت واحـدي " شـیوه اي مؤثـر جهـت نوسـازي بافـت هـاي فرسـوده  ،اولیـن همایـش
بهسـازی و نوسـازی بافـت های فرسـوده شـهری
 -3ایـزدی  ،محمـد سـعید ()1389الـف " :مـروري تحليلـي بـر سـه دهـه سياسـتگذاري ،برنامـه ريـزي و اقدامـات اجرايي در
بهسـازي و بازآفرينـي بافتهـاي نابسـامان شـهري ،دبیرخانـه مجمـع تشـخيص مصلحـت نظـام -کمیسـیون امـور زیربنایی و
تولیـدی ،كميتـه آمايـش ،مسـكن و شهرسـازي  ،تهران
 -4ایزدی ،محمد سـعید()1389ب :مروری بر مباحث سـومین اجالس وزرای مسـکن و شهرسـازی کشـورهای منطقه آسـیا-
اقیانوسـیه ،فصلنامه هفت شـهر ،شـماره  ،25-26پاییز 89
 -5ایـزدی ،محمـد سـعید()1389ج :تحقـق راهبـرد مشـارکت از طریـق برنامـه جامـع بازآفرینـی شـهری  ،دومیـن همایـش
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نوسـازی بافتهـای فرسـوده شـهر تهـران 4 ،و  5دی مـاه  ،تهـران
 -6بهـروان ،حسـين .خـرداد :1387بررسـي راه هـاي جلـب مشـاركت مردمـي در نوسـازي بافت فرسـوده ضلع غربي طبرسـي
مشـهد ،شـركت عمران ومسـكن سـازان منطقه شـرق
 -7پرتال سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی
 -8پژوهشـكده توسـعه كالبدي ،بررسـي تجربه ايران در زمينه مداخله در بافت هاي نابسـامان شـهري و بهسـازي و نوسـازي
آنها ،شـركت مادر تخصصي عمران و بهسـازي شـهري ايران ،وزارت مسـكن و شهرسـازي
 -9توسلی ،محمود :1379 .اصطالح شناسی نوسازی و بهسازی شهری ،مجله هفت شهر ،شماره دوم ،صص 85-89
 -10جعفـرزاده نجـار ،مرتضـی و مینـا جنتـی ،1388 ،شـیوه هـاي موفـق تأمیـن منابـع مالـی از محـل منابـع داخلـی در طرح
بهسـازي و نوسـازي بافـت فرسـوده (مطالعـه مـوردي اطـراف حـرم مطهـر حضـرت رضـا (ع)) ،دومیـن کنفرانس بیـن المللی
توسـعه نظـام تامبـن مالـی در ایران
 -11حبیبی ،سید محسن و ملیحه مقصودی :1381 .مرمت شهری ،انتشارات دانشگاه تهران
 -12حسـینی ،سـیدجواد.آذر « :1387طرح مشـارکت محله» در بازسـازی و بهسـازی بافتهای فرسـوده شـهری ،اولین همایش
بهسـازی و نوسـازی بافت های فرسـوده شهری
 -13حسـینی ،سـیدجواد .اﺣﻤﺪ ﻧﻮروزي ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻘﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﯿﺪري .آذر  :1387ﺳﻬﺎﻣﺪار ﭘﺮوژه ،ﺷﯿﻮه اي ﻣﺆﺛﺮ در
ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي  ،اولیـن همایـش بهسـازی و نوسـازی بافـت هـای فرسـوده شـهری
 -14شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرقwww.maskanshargh.com ،
 -15شـرکت عمران و مسـکن سـازان منطقه شرق،تابسـتان :1388مشـارکت محله(شـیوه ای نو در نوسـازی و بهسـازی طرح
مشـارکت مردمی طبرسـی(گزارش شماره)2
 -16طوسي ،محمد علي ،1370 ،مشاركت(در مديريت و مالكيت) ،مركز آموزش مديريت دولتي
 -17عندلیب ،علیرضا :1389 .اصول نوسازی شهری(رویکردی نو به بافتهای فرسوده) ،انتشارات آذرخش
 -18فرجـی ،امیـن و مهـدی قرخلـو (تابسـتان :)1389زلزلـه و مدیریـت بحران شـهری (مطالعه موردی :شـهر بابـل) ،فصلنامه
جغرافیا ، ،شـماره 25
 -19کریـزک ،کویـن و جـو پـاور ،1389 .آئین شهرسـازی پایـدار ،مترجـم :مصطفی بهزادفـر و کیومرث حبیبی ،انتشـارات مهر
ایمان
 -20گـروه همـکاری مهندسـان مشـاور اثـر و اوت ،آذرمـاه :1387بهسـازی و نوسـازی بافت طبرسـی مشـهد(خالصه گزارش
اقتصـادی ،اجتماعـی و طراحـی شـهری) ،شـرکت عمران و مسـکن سـازان منطقه شـرق
 -21معاونـت برنامه ریزی و توسـعه شـهرداری مشـهد ،تابسـتان :1387بررسـی اثـرات اقتصـادی حضور زائرین و گردشـگران
در مشـهد مقـدس ،مجری :شـرکت آمـاری و پژوهشـی آمایش طوس
 -22مهندسـان مشـاور فرنهـاد ،فروردیـن  :1388طـرح توسـعه و عمران(جامع) کالنشـهر مشـهد مقدس ،مطالعات پایه انسـان
و فعالیت(جمعیـت) ،ویرایش اول
 -23مهندسـان مشـاور طـاش ،شـهریور :1388طرح نوسـازي و بهسـازي بافـت پیرامون حرم مطهـر حضرت رضا(ع) ،شناسـه
طـرح و وضعیت پیشـرفت اقدامـات اجرایی
 -24مهندسـین مدیریـت طـرح اسـوه ،تیـر :1389خالصـه گـزارش مبانـی و بنیادهـای نظـری و تدویـن نظامـات و اقدامـات
اجرایـی ،بـا همـکاری علیرضـا رضوانـی ،کارفرما:سـازمان مجری طرح نوسـازی و بهسـازی بافت شـهری پیرامـون حرم مطهر
رضوی
 -25وزین ،سیدغالمرضا ( ،)1378ساماندهی شهری ،تکنیک شهرسازی ،انتشارات درخشش ،مشهد
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