رونق اقتصـادی ؛ رکن مهم بازآفرینی شهـری موفق

دکتر حمیده امکچی

بافت فرسوده را بنا به تعاریف معمول و مورد استناد باید
بخشهایی از شهر تلقی کنیم که تدریجاً عالیم طبیعی
حیاتشان را از دست میدهند .به نوعی که این نشانهها
و عالیم در آنها تا حدی کمشمار و محدود میشوند که
موجب انفصال از بدنه اصلی شهر شده و به صورت زائدهای
نسبتا غیر فعال در میآیند .در این شرایط ابتدا باید علت
بروز چنین پدیدهای را بدانیم تا تدارک راههای اصالح و
بهبود ممکن و مقرون به هدف باشند.
شماره 51-52

6

به طور طبیعی ابتداییترین تدارکات برای تجویز
توجو
راهحلی جهت درمان را باید در رفع مشکلی جس 
کرد که موجب بروز این پدیده شده است.

اگر نخستین علت محو شدن عالیم حیاتی در بافتهای
فرسوده را به سبب نوعی انفکاک و انقطاع کارکردی
فونکسیونل 2این بخش نسبت به بدنه اصلی شهر تلقی
کنیم ،فرآیندی که در بدن موجودات زنده با گرفتگی
یا بسته شدن رگهای خونرسان به بافت آسیبدیده
توضیح داده میشود ،این بار با سا زوکار مشابهی میتواند
فرآیند شکلگیری بافتهای فرسوده را هم توضیح دهد.
بنابراین به طور طبیعی ابتداییترین تدارکات برای تجویز
توجو
راهحلی جهت درمان را باید در رفع مشکلی جس 
کرد که موجب بروز این پدیده شده است ،تا راه بازگشت
مجدد این عضو به حیات و رونق زندگی را میسر ساخت.
برای شناخت این فرآیند با چند نشانه مقدماتی میتوان
آغاز کرد ،تا بتوان دریافت این بخش ،که آن را در گروه
بافتهای فرسوده آوردهایم ،آیا به درستی شناسایی و
طبقهبندی شدهاند یا نه؟یکی از مناسبترین روشها
این است که دریابیم این بخش از شهر با عالیم معمول
بخشهای دیگر شهر که آن را غیر فرسوده میشماریم،
رفتار میکنند یا نه؟ به مواردی در زیر اشاره میکنیم:
-1عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

1

 )۱آیا نوع تقاضا برای سکونت درآن مانند الگوی معمول
تقاضا در شهر است ،یا از ویژگیهای منحصر به فردی
چون سکونت دستهجمعی کارگران ،سکونت گروههای
شبه خانواده و یا مهاجران روستایی برای پیوستن به بازار
کار و مواردی از این دست برخوردار است؟
 )۲آیا تبدیل تدریجی ابنیه مسکونی بویژه در اطراف بازارها
به سایر کاربریها نظیر انبارداری یا کارگاه تبدیل ضایعات
و موارد مشابه ،آن را از شکل معمول محالت مسکونی
خارج نموده و فرآیند جدایی از بدنه طبیعی شهر را در آن
سرعت داده است؟
 )۳آیا انواع کاربریهای معمول در هر محله شهری ،با
همان تعداد و نسبت در این محالت هم وجود دارد یا اینکه
این نسبت و درصد سهمها در حال تغییر است؟
 )۴الگوی سکونت در این محالت از حیث تعداد ،تنوع،
شکل و گستردگی مانند کل شهر است یا با ساختار دیگری
در حال تحول است؟
" )۵بخش ساختمان" همانند روند عمومی شهر در این
توسازهای
منطقه هم حضور داشته و فعال است و ساخ 
شهری با همان ضربآهنگ در حال انجام است یا اینکه
این روند در چنین محالتی کندتر است؟
 )۶بنگاههای اقتصادی میل و گرایشی به ایجاد دفاتر و
شعب بیشتر در این محالت ،حداقل در حد آنچه که در
متوسط شهر رایج است دارند یا اینکه رکودی از این حیث
در چنین محالتی احساس میشود.
 )۷ضریب خانوار بر واحد مسکونی در این محالت مشابه
شرایط معمول شهر است ،یا الگوی سکونت چند خانواری یا
شبه خانوارها در یک واحد مسکونی در حال افزایش است.
 )۸سهم نحوه تصرف استیجاری دراین محالت بیشتر از
متوسط شهر بوده ،در حال افزایش است یا نه؟
اگر این نشانهها در محله مشاهده میشود بنابراین میتوان
با اطمینان بیشتری نسبت به میزان «فرسودگی» بافت و
سپس درباره راهکارهای برونرفت از آن اندیشید و تالش
منسجمی را برای احیاء و بازگرداندن این محالت به بدنه
اصلی شهر آغاز کرد.
2- Functional

در ایــن راســتا اگــر بــه مــوارد اشــاره شــده در بندهــای
بــاال مجــددا ً توجــه شــود وجــود خــط ناپیدایــی را میتــوان
یافــت کــه مضمــون طــرح شــده در همگیشــان بــه
نوعــی آنهــا را بــه هــم پیونــد میزنــد و آن توقــف رونــد
تدریجــی انطبــاق محلــه بــا تحوالتــی اســت کــه آن را قــادر
بــه پذیــرش نقشهــای جدیــد و وظیفــهای هماننــد ســایر
بخشهــای شــهر ســازد .در ایــن میــان یکــی از مهمتریــن
آنهــا عــدم گرایــش بــه ساختوســاز و بازســازی ابنیــه
و یــا ســاخت اراضــی خالــی اینگونــه بافتهــا در
ضربآهنگــی همســان بــا بقیــه شــهر اســت .امــری کــه
نتیج ـهاش ،هرچــه بیشــتر آنهــا را از بــازار ساختوســاز و
رونــق تحــوالت شــهری بــدور نگــه م ـیدارد .ایــن پدیــده
در تحلیــل نهایــی خــود را در کاهــش ارزش زمیــن نســبت
بــه ســایر نواحــی نشــان میدهــد ،کــه هــم نتیجــه و هــم
عامــل فرســودگی هرچــه بیشــتر ایــن محــات میگــردد.

امــا بیمیلــی و عــدم گرایــش ســرمایهگذاران بخــش
ســاختمان از حضــور در ایــن محــات را شــاید بــا تعبیــر
«عــدم تأمیــن انتظــارات ســرمایهگذاران و کســب حاشــیه
ســود مناســب» بتــوان توضیــح داد .بنابراین راه حــل منطقی
بــرای برونرفــت از ایــن معضــل ،تأمیــن ایــن انتظــارات و
تضمیــن حاشــیه ســود مــورد انتظــار فعــاالن عرصههــای
اقتصــادی بــه ویــژه بخــش ساختوســاز در ایــن حوزههــا
میتوانــد باشــد .امــا ایــن انتظــار را چگونــه میتــوان
تأمیــن کــرد و بــا چــه ابزارهایــی ایــن محــات را بــه طــور
طبیعــی وارد چرخــه حیــات شــهری کــرده و بــه زندگــی
طبیعــی شــهر بازگردانــد .شــاید در آغــاز جســتوجوی
راهــی بــرای گزینــش روش مناســب جهــت مداخلــه در
بافتهــای فرســوده ،دادن امتیازاتــی همچــون معافیتهــای
گوناگــون در پرداخــت عــوارض و کاهــش هزینــه مربــوط
بــه مجوزهــای ســاخت ،تخفیــف در هزینــه صــدور پروانــه،
اعطــای اجــازه تراکــم تشــویقی و امثالهــم بــه نظــر آیــد ،تــا
منطقــه را بــرای جــذب و جلــب ســرمایهگذاران ،پرجاذبــه و
خواســتنیتر ســاخته و آن را مــورد توجــه قــرار دهنــد .امــا
شــاید ایــن تنهــا راه مؤثــر نباشــد ،چنانکــه هماکنــون نیــز
بــه برخــی ناکارآمدیهــای ایــن روشهــا واقفیــم .بنابرایــن
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اقــدام بــرای بهســازی را نبایــد بــه فرآینــدی کــه دفعتـ ًا
و بهطــور ناگهانــی بــرای یــک محلــه تــدارک دیــده
میشــود تبدیــل کنیــم.

شــاید راهحــل حــذف عوامــل و زمینههــای بازدارنــدهی
ورود فعــاالن ساختوســاز و ســرمایهگذاران بــه اینگونــه
محــات باشــد ،تــا موجــب حضــور و فعالیــت آنــان در ایــن
بافتهــا بــه طــور طبیعــی همچــون ســایر بخشهــای
شــهر شــده و از مهجــور ماندنشــان کــه موجــب بــروز
و تقویــت رونــد فرســودگی در آنهــا میشــود ،بکاهــد.
بــه تعبیــر مناســبتر اگــر مســئوالن و مدیــران شــهری
مکانیزمهــای بــروز فرســودگی در بافــت را بازشناســند،
بــا برطــرف کــردن تدریجــی ایــن عوامــل و زمینههــا،
شــاید اساســاً از شــکلگیری بافتهــای فرســوده بتواننــد
پیشــگیری کننــد ،تــا اینکــه بعدهــا اجبــارا بــه فکــر تــدارک
راهکارهایــی بــرای بهســازی بافتهایــی باشــند کــه زمانــی
بــه ســبب غفلــت آنهــا بــه چرخــه فرســودگی قــدم
گذاشــته اســت .بــه تعبیــر بهتــر اصــوالً شــاهد بهوجــود
آمــدن چنیــن مناطقــی نخواهیــم بــود تــا ناگزیــر از تــدارک
برنامــه و راه برونرفــت از آن باشــیم .چــون حضــور معمــول
و طبیعــی فعــاالن حــوزه ساختوســاز ایــن محــات را هــم
ماننــد ســایر بخشهــای شــهر پــر رونــق و دارای حیــات
شــهری نــگاه خواهنــد داشــت .هماننــد بافتهــای مختلــف
بــدن موجــودات کــه در صــورت تــداوم جریــان خــون در
آنهــا ارتبــاط زنــده و شادابشــان را بــا ســایر بخشهــای
بــدن حفــظ خواهنــد کــرد .بنابرایــن بــرای جسـتوجوی راه
حــل منطقــی و پایــدار ،بایــد بــه طــور اســتراتژیک نگاهمــان
بــه چگونگــی مداخلــه در بافتهــای فرســوده را اصــاح
کنیــم .بــر مبنــای چنیــن دیدگاهــی اقــدام بــرای بهســازی
را نبایــد بــه فرآینــدی کــه دفعتـاً و بهطــور ناگهانــی بــرای
یــک محلــه تــدارک دیــده میشــود تبدیــل کنیــم .بلکــه
اصــوالً بایــد شــرایطی را در ایــن محــات فراهــم ســازیم
توســاز در روالــی طبیعــی،
کــه فعــاالن حــوزه ساخ 
هماننــد رونــدی کــه در ســایر محــات وجــود دارد ،در ایــن
محــات هــم بــرای ســازندگی ،مشــارکت انگیــزه داشــته و
مداخلــه کننــد و بهســازی و نوســازی در بافــت را بــا ریتمــی
هماهنــگ بــا ســایر بخشهــای شــهر ممکــن ســازند .امــا
بــرای تضمیــن ایــن حضــور مســتمر چــه شــروطی بایــد
مهیــا باشــد:
الــف) کســب حاشــیه ســود مــورد انتظــار از ســرمایهگذاری
در ایــن محــات در ســطحی مشــابه بــا ســایر بخشهــای
شــهر باشــد.
ب) امیــد بــه دوره بازگشــت ســرمایه حداقــل هماننــد ســایر
نواحی باشــد.
ج) تحمــل ریســکهای ســرمایهگذاری اگــر نــه کمتــر،
بلکــه حداقــل هماننــد ســایر نواحــی شــهر باشــد.
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برای تأمین شروط باال به موارد زیر باید توجه داشت:
 )۱هزینههایــی خــاص و بیــش از روال معمــول فعالیــت در
ســایر بخشهــای شــهر بــه ســرمایهگذار 1تحمیــل نشــود.
مثــل خاکبرداریهــای غیــر معمــول ،یــا عــدم امــکان
اســتفاده از ماشــینآالت بــه دلیــل شــرایط ویــژه و نــوع
محــات ،عــرض کــم معابــر یــا موانــع پیشبینــی نشــده
کــه هزینههایــی را بــرای غلبــه بــر ایــن موانــع بــه ســازنده
تحمیــل کنــد.
 )۲الگوهــای خــاص قطعهبنــدی اراضــی ،موقعیــت زمیــن
بــه لحــاظ شــرایط الزم بــرای تأمیــن پارکینــگ و یــا بــر و
کــف و غیــره تــا مانــع از اقدامــات معمــول ساختوســاز و
تحمیــل هزینههــای ویــژه نگــردد.
 )۳نحــوه دسترســی بــه هــر قطعــه از نظــر نیازهــای
ســاکنان یــا تــردد وســایل نقلیــه موتــوری بخــش عمومــی
مثــل کامیــون حمــل نخالــه ســاختمانی یــا زبالــه و
آتشنشــانی ماننــد شــرایط معمــول شــهر باشــد تــا هزینــه
ویــژهای بــرای رفــع آنهــا بــه ســرمایهگذار تحمیــل نشــود.
 )۴تقاضــای رایــج بــرای انــواع ابنیــه (مســکونی و
غیرمســکونی) در منطقــه بــا الگوهــای معمــول تقاضــا در
ســایر نواحــی تفــاوت فاحشــی نداشــته باشــد و بطــور کلــی
از شــرایط مشــابهی برخــوردار باشــند ،کــه بــه مقــدار قابــل
توجهــی مشــروط بــه تضمیــن تامیــن شــرایط پیــش گفتــه
در بخشهــای قبــل میباشــد.
امــا شــرایطی کــه در بــاال بــدان اشــاره شــد تــا از نظــر
اقتصــادی حضــور فعــاالن ساختوســاز را در ایــن نــوع
مناطــق (بافتهــای فرســوده) توجیهپذیــر و انگیزهســاز
کنــد ،چگونــه قابــل حصــول و دســتیافتنی میگــردد؟
ابتــدا و مهمتــر از همــه اینکــه دولــت و نهادهــای بخــش
عمومــی مثــل شــهرداریها بــه وظایــف بــر زمیــن مانــده
خــود در ایــن نواحــی کــه موجــب القا و تشــدید فرســودگی
یــا تســریع رونــد آن میشــود ،عمــل کــرده و تعهــدات
خــود را در قبــال ایــن محــات مــورد غفلــت قــرار ندهــد.
از جملــه:
ـ تعریــض معابــر بــرای تأمیــن دسترســی بــه اعمــاق بافــت
جهــت جلوگیــری از جدایــی و انفصــال آن از بدنــه اصلــی
شــهر بــا تصحیــح و تکمیــل شــبکه راههــا
ـ برقــراری پیونــد ایــن محــات بــا شــبکه آمــد و شــد
شــهری از طریــق قابــل نفــوذ کــردن محلــه نســبت بــه
ل و سیســتمهای حملونقــل شــهری مثــل
انــواع وســای 

اتوبوســرانی ،تاکســیرانی ،تأمیــن ایســتگاه متــرو و غیــره
ـ تأمیــن شــبکه تأسیســات و تجهیــزات شــهری کــه
فقــدان آن موجــب کاهــش ارزش اراضــی ایــن بخــش از
شــهر میگــردد ماننــد :لولهکشــی گاز ،تلفــن و مخابــرات،
فاضــاب ،بــرق و آب و غیــره هماننــد ســایر نواحــی شــهر
ـ تأمیــن کلیــه خدمــات و تأسیســات فرهنگــی ،اجتماعــی و
کالبــدی شــهر کــه موجــب القــای حیــات طبیعــی بــه شــهر
میشــود ،مثــل دفاتــر خدمــات شــهری پیشــخوان دولــت
و یــا فضاهــای فرهنگــی چــون فرهنگســراها ،تاالرهــای
اجتماعــات محلــهای ،مــدارس ،بوســتانها و...
ـ جلوگیــری از تأســیس کارگاههــا و بنگاههــای اقتصــادی
کــه بــه دلیــل ایجــاد مزاحمــت و کاهــش کیفیتهــای
محیطــی بــه طــور معمــول مجــوز تأســیس در محــات
مســکونی را دریافــت نمیکننــد.
ـ جلوگیــری از نشــت و نفــوذ تدریجــی برخــی فعالیــت ،کــه
از خــاء حاکمیتــی موجــود درایــن محــات بــرای رشــد
و نمــ ّو خــود بهرهمنــد میشــوند .ماننــد تبدیــل شــدن
واحدهــای مســکونی خالــی بــه انبــار کاالهــای مختلــف یــا
کارگاههــای غیــر مجــاز تولیــد برخــی مــواد  ،بهویــژه بــا
توجــه بــه خطــری کــه از نظــر ایجــاد حریــق و نشــت گاز و
انفجــار و غیــره بوجــود میآورنــد.
ـ رفــع موانــع در معابــر ماننــد جابجایــی تیرهــای بــرق (در
مــواردی کــه هنــوز خطــوط انتقــال زمینــی نشــدهاند) یــا
نظافــت و انتقــال زبالــه و ضایعاتــی کــه موجــب کاهــش
کیفیــت ایــن نــوع محــات میشــود.
بــا ایــن قدمهــا عمـ ً
ا شــرایط عمومــی محلــه بــه وضعیتــی
توســاز
ارتقــاء مییابــد کــه ســرمایهگذاران بخــش ساخ 
را بهطــور طبیعــی بســوی خــود فراخوانــده ،تــا بــا آغــاز
فعالیتهایشــان موجــب رونــق محلــه گردنــد .زیــرا ورود
بــه حــوزه فعالیــت نوســازی و بهســازی مشــروط بــه
ارزیابیهــای معمــول ســرمایهگذاران اســت ،کــه بــه طــور
منطقــی کاهش ریســک ،حاشــیه ســود مناســب و بازگشــت
ســرمایه در زمــان مناســب را از نظــر توجیــه اقتصــادی برای
هــر فعالیتــی الزم و ضــروری میشــمارند .در ایــن صــورت
«بافــت هــای فرســوده» هــم مجــددا بــه کالبــد زنــده و پــر
از انــرژی شــهر بازخواهنــد گشــت و بــا جریــان یافتــن عناصــر
حیاتــی همچــون خــون بــه شــریان هــای آن ،ایــن محــات هم
بــه رونقــی در حــد ســایر محــات رســیده و از چرخــه کنــار
گذاشــتگی منجــر بــه فرســودگی بافــت ،رهــا خواهنــد شــد.
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