گزارش
معرفی و ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات نوسازی ( دفاتر تسهیلگری)

گردآوری و گزارش  :وحید حائری
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طراحـی ،بهسـازی و نوسـازی بافتهـای شـهری فرسـوده  ،فـارق از ماهیت تاریخـی یا غیر تاریخـی آن ،مسـتلزم نگاهی ویژه
و متمایـز از دیگـر برنامههـای عمرانـی و توسـعه شـهری اسـت ،چـرا کـه ماهیـت پدیـده هـا ،مسـائل و مشـکالت ایـن بافت
هـای شـهری و تاثیـرات زمانـی و اجتماعـی پـروژه ها و طرح های شـهری در ایـن مناطق متفـاوت از دیگر طرح های توسـعه
شـهری اسـت .حساسـیت و انفعـاالت و عکـس العمل های ایـن مناطق به تغییـرات ،اغلب نه تنهـا با نمودهـای کالبدی همراه
اسـت بلکـه در حـوزه اجتماعـی نیـز بسـیار چشـمگیر اسـت .متقاب ً
ال مـی تـوان رویکردهـای اجتماعـی و مشـارکتی را در قالب
برنامههـای توانمندسـازی و باززنـده سـازی محلات واقـع در بافـت فرسـوده را از بهتریـن و مهمترین عوامل موثر بر نوسـازی
ایـن مناطـق بـر شـمرد .همچنین مطرح گشـتن موضوع بافت های فرسـوده شـهری در محیطهـای آکادمیک و دانشـگاهی در
کنـار تحقـق عملـی برنامـه هـای میدانـی می توانـد از اهم واجبات دسـتیابی بـه راهکارهـای نوسـازی پایدار و نوزایی شـهری
قلمـداد گردد.
یکـی از اقدامـات پیشـرو و مبتنـی بر مشـارکت های مردمی که در چند سـال اخیر در خصوص نوسـازی و بهسـازی بافتهای
فرسـوده شـهر تهران آغاز گشـته اسـت ،تاسـیس و راه اندازی دفاتر خدمات نوسـازی – تسـهیلگری -در محالت واقع در بافت
فرسـوده بـوده اسـت .بـا ایـن کـه انتقاداتـی بـر عملکـرد این دفاتـر وجـود دارد اما شـایان ذکر اسـت که اسـاس شـکل گیری
ایـن دفاتـر بـا تمـام مشـکالت و کاسـتی ها ،حرکتـی نو در رویکرد به مسـائل شـهری بوده اسـت و مـی تواند با رفـع نواقص،
پتانسـیل مثبتـی در دسـتیابی بـه مشـارکت اجتماعـی و حرکت هـای مردمی به سـوی جامعه ای پویا و پایدار شـهری باشـد.
گـزارش " معرفـی و ارزیابـی عملکـرد دفاتـر خدمات نوسـازی" که در قالب سلسـله نشسـت ها و سـخنرانی های مسـائل نوین
شهرسـازی ایـران و جهـان بـه دعـوت و همـت انجمن شهرسـازی دانشـکده هنـر ومعمـاری دانشـگاه آزاد تهـران مرکزی در
تاریخ چهارم اردیبهشـت ماه سـال  91در سـالن همایش های این دانشـکده توسـط خانم شـیده شـکوری ارائه گردید ،نگاهی
اجمالـی بـه اهـداف و سیاسـت ها و راهکارهایی اسـت که سـازمان نوسـازی شـهر تهران با تاسـیس ایـن دفاتـر در بافت های
فرسـوده دنبـال کـرده و حـال پس از گذشـت  3سـال می تواند به بحث و نقد گذاشـته شـده و بـه تجربه ای ارزشـمند در مورد
طـرح های نوسـازی و بهسـازی بافت های فرسـوده تبدیـل گردد.
در ایـن گـزارش بـه ضـرورت مطالعـه ،بررسـی و تصمیم گیـری در مورد بافت های فرسـوده بـه صورت اختصاصـی و ویژه و
جـدا از رویـه بررسـی و تصمیـم گیـری طرح های مصوب شـهری با توجه بـه تفاوت ماهیت پدیده ها و بسـتر هـای اجتماعی،
اقتصـادی و فرهنگـی طرح های شـهری با طرح های بافت فرسـوده اشـاره گشـت.
بـر ایـن اسـاس بـه مـواردی چـون رونـد مشـخص و مبتنـی بـر برنامـه ریـزی در مراحـل طراحـی ،نظـارت و اجـرای طرح و
تخصیـص منابـع ،ارکان مشـخص در اجرایـی شـدن طـرح هـا ،تسـلط عوامـل غیر انسـانی ،سـخت افـزاری و نرم افـزاری بر
طـرح هـا ،عـدم انعطـاف و تغییـرات اساسـی ،عـدم مشـارکت و دخالـت مـردم در روند طراحـی و تصمیـم گیری ،عـدم تحقق
پذیـری و تسـلط معیارهـای کمـی به عنـوان وجوه افتراق طرحهای شـهری با طرح های بافت فرسـوده اشـاره کـرد ،همچنین
مـواردی چـون پراکندگـی و عـدم کارایـی قوانیـن در ارتبـاط بـا بافت هـای فرسـوده و عدم تطابـق مقیاس طرح های شـهری
بـا حوزههـای فرسـودگی را نـام بـرد .در واقع طرحهای بافـت های فرسـوده دارای پیچیدگـی در فرآیندها و روندهـای طراحی،
نامشـخص بـودن و غیرقابـل پیـش بینـی بـودن عوامـل دخیل ،تسـلط عوامـل انسـانی و اهمیت مشـارکت ،ضـرورت تغییر در
فرآیندهـا و عـدم امـکان برنامـه ریـزی و پیـش بینـی تحقق طرح هـا با توجه بـه تغییرات بسـیار در حـوزه بافتهای فرسـوده
میباشـند.
همچنیـن در ایـن گـزارش بـر لزوم فرآیند نوسـازی اجتماعی و مشـارکت محـور در حوزه مداخلـه در بافت های فرسـوده تاکید
و از اهـداف شـکلگیری ایـن دفاتـر بـه ایجاد بسـیج محلی جهت نوسـازی و ایجاد بسـترهای مردمـی و جریان پایدار نوسـازی
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در محلـه هـا و بافـت هـا اشـاره گشـت .اهـداف جانبـی ایـن دفاتـر نیـز در راسـتای ترویـج مشـارکت بخـش هـای غیردولتی
و خصوصـی ،توسـعه تعاونـی هـا  ،اعتمـاد سـازی ،اشـتغال زایـی بـه خصـوص بـرای اقشـار آسـیب پذیـر و گروه هـای زنان
سرپرسـت خانـوار ،اعتمـاد سـازی نزد سـاکنین محلـی و از بین بـردن بدبینی بـه نهادهای دولتـی و طرح هـای عمرانی و غیر
مشـارکتی و غیـر مردمی می باشـد.
در خصـوص وظایـف ایـن دفاتـر نیز شـرحی در چهـار حوزه شـناخت ،،برنامه ریـزی و مطالعه ،بسترسـازی و نظـارت و طراحی
ارائه گشـت کـه بر این اسـاس:
در حوزه شناخت :تهیه و مطالعات ویژگی های محله ها با محوریت حوزه تاریخ شفاهی و خاطرات مردمی
در حـوزه برنامـه ریـزی و مطالعـات  :تدویـن چشـم انـداز محلـه و تدویـن برنامه هـای بلندمدت ،میان مـدت و کوتـاه مدت با
اولویـت پتانسـیل هـا و ضعـف هـا و قدرت های محلی ،بررسـی طرح های باالدسـت  ،مسـتند سـازی ،مطالعـات اجتماعی و ...
در حـوزه بسترسـازی :اگاهـی سـازی و آگاهـی بخشـی در سـطح عمومـی ،نهـاد سـازی هـای اجتماعـی و ایجاد تشـکل های
مردمـی ،توانمندسـازی و جریـان سـازی در حـوزه مشـارکت هـای مردمی
در حـوزه نظـارت و طراحـی  :اقدامـات ترویجـی و آگاهـی بخشـی در مـورد نوسـازی هـای مردمـی و ترویـج تجمیـع و ارتقاء
کالبدی محلات و...
بـوده ،بـه علاوه مـی توان شـرح وظایفی را در راسـتای ،آموزش و نوسـازی افـکار و باال بردن سـطح آگاهی در حوزه نوسـازی
بافتهـا ،جلـب مشـارکت مردمـی و سـپردن رونـد نوسـازی و تصمیـم گیـری بـه مـردم و توان بخشـی بـه بخـش خصوصی و
جریـان هـای عمومی در مـورد دخالـت در تصمیمات حـوزه محله ای برشـمرد.
بـا ایـن حـال مشـکالت و انتقاداتی در خصـوص عملکرد این دفاتـر وجود دارد که ناشـی از عدم تحقق اهداف و شـعارهای این
دفاتـر در عمـل بـوده اسـت .در ایـن نشسـت بـه برخـی از آن ها بـا توجه به تجربه دفاتر اشـاره شـد کـه از آن جملـه می توان
بـه عـدم تحقـق ایـده ی توسـعه پایـدار  ،عـدم وجود جایـگاه حقوقـی رسـمی و قانونی مشـخص بـرای دفاتر نـزد ارگانهای
دخیـل و انتقـاد اساسـی در خصـوص تبدیـل شـدن ایـن دفاتـر بـه کارگزاران سـازمان نوسـازی بـوده کـه در مغایـرت کلی با
اهـداف ایـن دفاتـر در خصـوص در کنار مردم بودنف سـپردن امر نوسـازی و تصمیم سـازی بـه مردم و ترویج و آگاهی بخشـی
بـه نهادهـای مردمـی و جلب مشـارکت عمومی در حوزه نوسـازی اسـت.
در مـورد سـاز و کار ایـن دفاتـر نیـز انتقاداتی مطرح بوده که بیشـتر در مورد ارزیابی عملکرد این دفاتر توسـط سـازمان نوسـازی
جهـت تخصیـص منابـع مالـی بوده و بیشـتر بر اسـاس معیارهای کمی و کالبـدی مرتبط با نوسـازی امالک و میـزان تجمیعها
ً
عملا تاکیـد و اهمیـت اقدامـات اجتماعـی و بسـتر سـازی هـای مردمـی جهـت نهادینـه سـاختن روند
صـورت مـی پذیـرد و
نوسـازی را بـه سـوی فرآینـدی کالبـدی و کمـی سـوق داده و معیارهای اجتماعی و زیسـت محیطی را به حاشـیه رانده اسـت.
همچنیـن فقـدان سـازوکار و برنامـه مشـخصی در خصـوص هماهنگـی فعالیـت هـا و هم اندیشـی مسـتمر دفاتـر در خصوص
عملکردهـا و راهکارهـای تجربـه شـده در محلات و دفاتـر مختلف به وضوح احسـاس مـی گردد.
در نهایـت بایـد چنیـن اظهـار داشـت کـه گـزارش ارائه شـده فتـح بابی در خصـوص مداخلـه اجتماعـی در بافت های فرسـوده
بـوده کـه طـرح آن در یـک محیـط دانشـجویی و آکادمیـک روشـن گـر وجوه میدانـی و عملی بسـتر سـازی حـوزه مداخله در
بافـت هـای فرسـوده بـرای پژوهشـگران و دانشـجویان می باشـد ،بـه عالوه نشـانگر نقـش دفاتر خدمات نوسـازی بـه عنوان
یـک پدیـده تاثیرگـذار در بافـت هایـی اسـت که به شـدت تحت تاثیـر عوامل محیطـی عکس العمل نشـان می دهنـد .درواقع
علـی رقـم کاسـتی هـا و انتقـادات به این دفاتر و فـارق ازنمودهای کالبـدی و بازده آن ها  ،کسـب تجارب  ،فرآیندهـا ،اهداف ،
سیاسـت هـا و راهکارهـای بـه عمـل در آمده در هر یـک از دفاتـر و بازخوردهای اجتماعـی و کالبدی هرکدام مـی تواند میراثی
ارزشـمند بـرای طـرح هـا و تصمیـم گیـری هـای آینده در مـورد بافت های فرسـوده باشـد ،با این حـال حساسـیت در اقدامات
مسـتقیم و کوتـاه مـدت کالبـدی مانند نوسـازی قطعـات و تجمیع بـدون در نظر گرفتن معیارها و اسـتانداردهای کیفی و سـطح
ظرفیـت هـای محیطـی و زیرسـاختی محالت ،نه تنها نوسـازی پایـدار را در پی نخواهد داشـت بلکه محیطی کالبـدی با تراکم
جمعیتـی چنـد برابـر وضـع فعلـی با مشـکالتی دوچنـدان را در پی خواهد داشـت که بایسـتی با جدیـت در نظر گرفته شـوند.

پایداری و فضاهای عمومی
گزارش برگزاری " اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار"
گردآوری و گزارش  :وحید حائری

• فضاهـاي عمومـی درشـهرها ،فضاهايـي انسـان سـاخت و چندعملكـردي هسـتند کـه فعاليـت هـاي فرهنگـي ،اجتماعـی،
اقتصـادي و سياسـي را دربـر مـی گیرنـد .اهميـت فضاهـاي عمومـي بـه طورگسـترده ،عمدتـ ًا ازطريق چشـم اندازهـاي بهبود
كيفيـت زندگـي ،محيـط زيسـت پایـدار ،زندگـي جمعي راحت ،تقويت سـيماي شـهر و سـرزندگي شـهري ادراك مي گـردد .در
چنـد دهـه اخیـر ،توجـه بـه فضاهـاي عمومـي شـهري در برنامه هـاي توسـعه شـهري از اهميت خاصي برخوردار شـده اسـت
کـه دلیـل ايـن امـر ناشـي از تاثير ايـن فضاهـا در تقويت وجهـه فرهنگـي و اجتماعي شـهرها و در نتيجـه توليد سـرمايه هاي
اجتماعـي اسـت .بـا الهـام از انگاره توسـعه شـهری پایـدار ،پایـداری فضاهای شـهری در گرو توجـه همزمان به ابعـاد کالبدی-
فضایـی ،ویژگـی هـای ادراکی -رفتـاری ،ابعاد اکولوژیـک ،ارزش های اجتماعـی -فرهنگی ،ویژگی های اقتصـادی و مدیریت
و حکمروایی شـهری اسـت.
• اولیـن همایـش ملـی فضاهـای عمومـی شـهری پایدار توسـط گروه شهرسـازی دانشـگاه هنر و با مشـارکت حـوزه معاونت
برنامـه ریـزی و توسـعه شـهری و سـازمان زیباسـازی شـهرداری تهـران و بـا حمایت سـایر مراکز دانشـگاهی و علمی ،شـامل
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فضاهاي عمومی درشـهرها ،فضاهايي انسـان سـاخت و چندعملكردي هسـتند کـه فعاليت هاي فرهنگـي ،اجتماعی ،اقتصادي
و سياسـي را در بـر مـی گیرنـد .اهميت فضاهـاي عمومي به طورگسـترده ،عمدت ًا ازطريق چشـم اندازهـاي بهبودكيفيت زندگي،
محيـط زيسـت پایـدار ،زندگـي جمعـي راحـت ،تقويت سـيماي شـهر و سـرزندگي شـهري ادراك مي گـردد .از سـوی دیگر در
چنـد دهـه اخیـر ،توجـه بـه فضاهـاي عمومـي شـهري در برنامه هـاي توسـعه شـهري از اهميت خاصي برخوردار شـده اسـت
کـه دلیـل ايـن امـر ناشـي از تاثير ايـن فضاهـا در تقويت وجهـه فرهنگـي و اجتماعي شـهرها و در نتيجـه توليد سـرمايه هاي
اجتماعي اسـت.
پرداختـن بـه ابعـاد شهرسـازی فضاهـای عمومی شـهری پایـدار ،مبتنـی بر تحلیـل فرصت ها و چالـش ها در شـرایط کنونی
کشـور و تجربـه هـای داخلـی از اهمیـت فراوانی برخوردار اسـت .در این ارتبـاط و به منظور ارتقاء دانش شهرسـازی و آشـنایی
بیشـتر متخصصـان بـا مسـائل جدیـد شهرسـازی و مشـارکت و همفکـری اسـاتید دانشـگاهها و مراکز پژوهشـی داخلـی و نیز
ارتبـاط بـا مراکـز حرفـه ای ،نهادهـا و سـازمان های دسـت اندرکار مسـایل شـهری ،همایشـی با عنـوان" اولیـن همایش ملی
فضاهـای عمومـی شـهری پایـدار" در تاریـخ اول و دوم خردادمـاه در سـالن خلیـج فـارس پژوهشـگاه نیـرو) برگـزار گردید که
حاصـل جمـع آوری پژوهـش هـا و مقاالتی از اسـاتید مطرح حوزه های طراحی شـهری ،شهرسـازی ،معماری ،مرمت شـهری
و  ...در راسـتای محورهـای همایـش که شـامل :
 ابعاد کالبدی – فضایی فضاهاي عمومی شهری پایدار ویژگی های ادراکی  -رفتاری فضاهاي عمومی شهری پایدار ابعاد اکولوژیک فضاهاي عمومی شهری پایدار ارزش های اجتماعی و فرهنگی فضاهاي عمومی شهری پایدار ویژگی های اقتصادی فضاهاي عمومی شهری پایدار مدیریـت و اجـرای فضاهـاي عمومـی شـهری پایـدار مـی گشـت اسـاتید و صاحب نظرانـی چون  :دکتـر جهانشـاه پاکزاد،دکترسـید محسـن حبیبـی ،دکتر سـید حسـین بحرینـی ،دکتر مصطفـی بهزادفر ،دکتـر کامـران ذکاوت ،دکتـر مصطفی عباس
زادگان ،دکتـر پیـروز حناچـی ،دکتـر پرویـن پرتوی و  ...در قالـب مقاالتی به ایراد سـخنرانی پرداختند ،همچنیـن در بخش های
جنبـی همایـش نمایـش گاهـی از مقـاالت پذیرفته شـده به صـورت پوسـتر برگزار گردیـد ،به عالوه مسـابقه عکـس و فیلم از
دیگـر برنامـه هـای همایـش بوده کـه با وجـود برگـزاری همایش همچنان ادامه داشـته اسـت.
در نهایت بیانیه پایانی این همایش در روز اختتامیه تهیه و برای حضار به قرار زیر قرائت گشت:
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دانشـگاه تهـران ،دانشـگاه تربیـت مـدرس ،دانشـگاه علم و صنعت ،دانشـگاه شـهید بهشـتی و پژوهشـگاه میـراث فرهنگی در
روزهـای اول و دوم خـرداد  1392بـا اسـتقبال گسـترده دانشـگاهیان ،پژوهشـگران ،مدیران و کارشناسـان امور شـهری برگزار
گردیـد .بـر اسـاس نتایـج تحقیقـات ارائـه شـده در ایـن همایـش و به لحـاظ نظـری ،ضـرورت تبییـن و بازنگـری در تعاریف،
مفاهیـم و رویکردهـای معطـوف بـه برنامـه ریـزی ،طراحـی ،ایجـاد و مدیریـت فضاهـای عمومی شـهری بـر مبنـای الزامات
بومـی و شـرایط ویـژه فرهنگـی و اجتماعی جامعه شـهری کشـور وجـود دارد .این نیـاز به ویژه از این بابت شـایان توجه اسـت
کـه نتایـج و یافتـه هـای پژوهـش هـای ارائه شـده ،مبین کاسـتی ها و مشـکالت فـراوان در غالـب فضاهای عمومی شـهری
ایـران به شـرح زیر اسـت:
• از جنبـه زیسـت محیطـی ،ناپایـداری فضاهـای عمومـی شـهری ،مـواردی نظیـر مصـرف بـاال و ناکارآمـد انـرژی ،تخریب
محیـط و منابـع طبیعـی ،آلودگـی هـوا ،آب ،خاک و صدا ،شـکل گیری جزایر گرمایی و سـامانه هوای وارونه و سـایر مشـکالت
را دربرمیگیـرد .بـه طـور خـاص ،انتشـار آالینـده هـای ناشـی از احتـراق سـوخت های فسـیلی بـه آلودگی شـدید هوا و سـایر
منابـع حیاتـی ،بـه ویژه در شـهرهای بزرگ و کالنشـهرها منجر شـده اسـت.
• در بعـد اجتماعـی ،فضاهـای شـهری ،فضاهایـی مردانـه و ناعادالنـه هسـتند .ناامن بودن فضاهای شـهری بـرای کودکان و
زنـان ،نامناسـب بودن محیط شـهر بـرای ناتوانان جسـمی و نابینایان ،محـروم بودن جامعه مدنـی از مشـارکت در فرایند برنامه
ریـزی و طراحـی فضـای شـهری و در حاشـیه مانـدن اقشـار فرودسـت ،جلـوه هـای مختلفـی از بی عدالتـی در بهـره مندی از
فضاهـای عمومی شـهر به شـمار مـی آیند.
• در بعـد اقتصـادی ،مغفـول مانـدن جاذبـه هـای گردشـگری شـهری ،ضعـف زیرسـاخت هـا ،وابسـتگی مدیریت شـهری به
درآمدهـای ناپایـدار و ناسـالم ،فراهـم نبـودن شـرايط دسترسـي به بازارهـاي مالي داخلـي و خارجي بـه منظور سـرمایه گذاری
در توسـعه و تجهیـز فضاهـای عمومی شـهری ،دوگانه انگاری و گسـیختگی در ایجـاد فضاهای اختصاصـی و فضاهای عمومی
شـهری و سـرانجام نوسـان هـای شـدید در اقتصاد کالن کشـور ،توجه بـه ایجاد فضاهای عمومـی با کیفیت را به حاشـیه رانده
و موجـب کاهـش تـوان رقابـت پذیری شـهرها در عصـر روابط فراملی و جهانی شـده اسـت.
• نارسـایی هـا و مشـکالت فـوق سـبب شـده اسـت کـه بـا وجـود گسـترش درک مدیریت شـهری از رسـالت خطیـر خود در
زمینـه بهبـود کیفیـت فضاهـای شـهری و تلاش در جهـت تحقـق آن و همچنیـن افزایش خواسـت عمومـی جامعـه مبنی بر
ضـرورت تامیـن فضاهـای شـهری امـن ،زیبا ،عادالنه و در دسـترس ،کمـاکان کیفیت فضاهای عمومی شـهری بـه طور خاص
و کیفیـت زندگـی در شـهر بـه طور عـام ،فاصله ای بسـیار بـا وضعیت مطلـوب دارد.
• بـه طـور کلـی و در بعـد مدیریتـی ،تحقیقـات گسـترده نشـان داده اسـت مدیریـت خـوب و حکمروایـی شـهری ،بـه عنوان
پیش-شـرط پایـداری توسـعه شـهر قلمـداد مـی شـود .منظـور از حکمروایـی شـهری این اسـت که در فرایند توسـعه شـهری،
دولـت یـا مدیریـت شـهری بـه تنهایـی کاری از پیـش نمـی برد ،هیـچ سـازمانی دانش و تـوان حـل چالشهای شـهری را در
انحصـار خـود نـدارد و همـکاری میـان کلیـه نقشآفرینـان توسـعه شـهری ،اعم از دولـت ،مدیریت شـهری ،بخـش خصوصی
و جامعـه مدنـی ،میتوانـد ظرفیـت حـل مسـائل را افزایـش دهـد .ایـن در حالـی اسـت کـه در وضعیـت کنونـی ،چندگانگی و
گسـیختگی در اداره امـور شـهر ،حـل مسـائل شـهری را بـا گـره هـا و تنگناهـای متعـدد مواجه سـاخته اسـت .به ایـن ترتیب،
یکپارچگـی در مدیریـت و حکمروایـی شـهری ،نقطـه عزیمـت به سـوی تامیـن فضاهای عمومی شـهری پایدار محسـوب می
شود.
• پیـش بینـی فضـا بـرای رشـد و توسـعه و تامیـن امکانـات و زیرسـاخت هـای اجتماعی در بسـتر نوعـی از برنامـه ریزی که
انعطـاف پذیـر و قابـل انطبـاق با شـرایط پویای زندگـی در عصر حاضر باشـد از الزامات تحقـق اجتماعات پایدار اسـت و در این
میـان ،فضاهـای عمومـی شـهری بـه عنوان ذخائـر انـرژی اجتماعات انسـانی ،نقش بسـیار مهمی را ایفـا می کننـد .از این رو،
الزم اسـت کـه در برنامـه هـا و طرح های توسـعه شـهری ،سـرفصل مسـتقلی به آن اختصـاص یابد.
در پایان،
• طـرح مباحـث نظـری و تحلیـل تجـارب عملـی در ایـن همایـش در جهت ترویـج انگاره و تحقـق فضاهای عمومی شـهری
ایمـن ،سـرزنده ،فعـال ،زیبـا ،عادالنـه و در یـک کالم ،فضاهای عمومی شـهری پایدار ،مویـد ضرورت تداوم برگـزاری همایش
هایـی از ایـن دسـت اسـت .از این رو ،پیشـنهاد می شـود برگـزاری دومین همایـش ملی فضاهای شـهری پایدار در دسـتور کار
مشـترک دانشـگاه هـا و نهاد مدیریت شـهری قـرار گیرد.

