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در هــر برنامــة بهســازی و نوســازی بافتهــای ناکارآمــد
شــهری ،فــارغ از نــوع اقدام ،الزم اســت چارچوب مشــخصی
بــرای ســنجش میــزان موفقیــت برنامــه وجود داشــته باشــد.
چارچــوب و معیــار ،ناهماهنگیهــا و ناســازگاریهای موجــود
در کلیــت برنامــه را آشــکار میســازد و در نتیجــه میــزان
تحققپذیــری طــرح پیشــنهادی بــه نحــوی بــارز مشــخص
خواهــد شــد .در این مطلــب ،چارچوب پیشــنهادی بــرای این
گونــه برنامههــا ارائــه خواهــد شــد .ایــن چارچــوب منحصــر
بــه فــرد نیســت و مراجعــه بــه منابع مختلــف نشــان میدهد
کــه معیارهــا ،شــاخصها و تقــدم و تأخرهــا متفاوت هســتند.
در مطالعــات مربــوط بــه شــهر تهــران ،بــه ویژگیهــای
زیــر در خصــوص بافتهــای ناکارآمــد شــهری اشــاره شــده
اســت .در ایــن نواحــی:
درآمد ساکنان عموم ًا کمتر از میانگین شهر است؛
اقتصاد غیررسمی حائز اهمیت است؛
نرخ بیکاری نیروی کار باالتر از میانگین شهر است؛
نرخ بیسوادی باالتر از میانگین شهر است؛

واحدهــای مســکونی غالبــ ًا کمدوامانــد و تراکــم نفــر در
واحــد مســکونی باالتــر از میانگیــن شــهری اســت؛
میزان برخورداری ساکنان از خدمات شهری رضایتبخش نیست؛

*

زوال اجتماعــی بــه شــکل امنیــت ناكافــي و بــاال بــودن
ناهنجاريهــاي اجتماعــي نســبت بــه میانگیــن شــهری
مشــهود اســت؛
در برخــی از نواحــی قدیمــی مراکــز شــهرها ،افــزون بــر
فرســودگی کالبــدی ،زوال اقتصــادي نیــز وجــود دارد (در
تهــران ،بــازار ســنتی شــهر کارکــرد قبلــی خــود را از دســت
داده و تمامــی نواحــی اطــراف آن بافــت فرســوده بــه شــمار
میآیــد).
لــذا برنامــة مطلــوب بهســازی بافتهــای ناکارآمــد شــهری
بایــد ایــن اطمینــان را ایجــاد کنــد کــه مقــرون بــه صرفــه
اســت و ســاکنان اصلــی از آن منتفــع میشــوند ،همچنیــن
موجــب ارتقــای ظرفیتهــای جامعــه میشــود و شــرایط آن
را بهبــود میبخشــد (تصویــر  .)1در واقــع ،زمانــی میتــوان
گفــت برنامــة بهســازی موفــق اســت کــه ایــن اهــداف اولیه
تأمین شــوند.
تأمیــن مشــخصات فــوق نیازمنــد وجــود پارادایــم فکــری
مشــترک در بیــن تخصصهــای گوناگــون اســت ،از جملــه
تفــوق اقتصــاد بــازار و قبــول نقــش بخــش خصوصــی در
تخصیــص منابــع کمیــاب ،حضــور دولــت مــدرن و پذیــرش
شــفافیت و پاسـخگویی آن ،پذیــرش ارزشهــای دموکراتیک
و مشــارکت مــردم و بخــش خصوصــی ،عــدم تمرکــز مالــی

-۱یادداشت حاضر با استفاده از سخنان آقای دکتر بهروز هادی زنوز در جلسة سی و سوم شورای سیاستگذاری شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی
شهری ایران تنظیم شده است( .تنظیمکننده :مهسا سحرخیز).
* دکتری اقتصاد ،دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
bzonooz@gmail.com

تصویر  .1مشخصات برنامة بهسازی مطلوب

متحدالمرکــز باشــند امــا شــعاع آنهــا متفــاوت خواهــد بــود.
اجــزای تشــکیلدهندة فرایندهــای برنامهریــزی بــه شــرح
جــدول  2اســت.
جدول  .2مقایسة فرایندها
استراتژی توسعة شهری
آغاز فرایند
شناخت پارامترهای اولیه
ارزیابی مقدماتی
فرمولبندی چشمانداز
SWOTتجزیه و تحلیل
تدوین استراتژی
تهیة برنامة عمل
ایجاد آگاهی
اجرا

و اداری و اســتقالل شــهرداریها از دولــت ،مداخلــة دولــت
ملــی و محلــی در مــوارد شکســت بــازار.

قلمرو موضوعی برنامهریزی

قلمــرو موضوعــی برنامــة بهســازی و نوســازی عین ـ ًا شــبیه
قلمــرو موضوعــی اســتراتژی توســعة شــهری ( 1)CDSاســت
(جــدول  .)1در مجمــوع ،مســائل در مقیــاس شــهرها و
محــات شــبیهاند ،فقــط گاه در ســطح محــات تشــدید
میشــوند.
استراتژی توسعة شهری
مسائل اقتصادی شهر
مسائل اجتماعی شهر
کیفیت زیستمحیطی شهر
زیرساختها و خدمات شهری
فرم کالبدی شهر
منابع مالی شهر
کیفیت حکمرانی شهری

برنامة بهسازی و نوسازی
مسائل اقتصادی محله
مسائل اجتماعی محله
کیفیت زیستمحیطی محله
زیرساختها و خدمات شهری
محله
فرم کالبدی محله
تأمین مالی طرح
سازماندهی

آغاز فرایند
شناخت پارامترهای اولیه
ارزیابی مقدماتی
فرمولبندی چشمانداز
SWOTتجزیه و تحلیل
تدوین استراتژی
تهیة برنامة عمل
ایجاد آگاهی
اجرا

همــان طــور کــه در جــدول بــاال مشــاهده میشــود ،ایــن
دو برنامــه کامـ ً
ا بــه یکدیگــر شــباهت دارنــد .ایــن شــباهت
تصادفــی نیســت و ناشــی از رابطــة جــزء و کل اســت.

شناسایی ناحیههای نابسامان شهری

در بررســیهای جهانــی ایــن نتیجــه حاصــل شــده اســت
کــه بافتهــای نابســامان بــر اثــر جداییگزینــی 2طبقــات
مختلــف ،فقــر یا جهانی شــدن و از دســت رفتــن کارکردهای
قدیمــی شــهرها ایجــاد میشــوند .در ایــران ،طبــق مصوبات
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ،شناســایی نواحــی
نابســامان بــه ســه معیــار زیــر محــدود شــده اســت .البتــه
تجــارب نشــان میدهــد کــه بــه راحتــی نمیتــوان مــرز
ایــن نواحــی را مشــخص کــرد.
ناپایــداری ابنیــه (عــدم اســتحکام ســاختمانها در برابــر
زلزلــه)

ک بــودن قطعــات پالکهــای
ریزدانگــی بافــت (کوچــ 

ثبتــی)

امــا اگر قــرار باشــد مداخــات در ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعی،
زیســتمحیطی ،کالبــدی ،زیربنایــی و غیــره صــورت گیــرد،
مقیــاس جغرافیایــی آنهــا بــر هــم منطبــق نمیشــود.
اگــر کل جامعــه دچــار نابســامانیهای اجتماعــی باشــد،
نمیتــوان بــه مســئلة زیســتمحیطی صرفــ ًا در مقیــاس
محلــه رســیدگی کــرد .بــرای مثــال ،اگــر بــرای قلمروهــای
موضوعــی مــورد اشــاره دوایــری رســم شــود ،ممکــن اســت

نفوذناپذیــری (کمبــود دسترســی ســواره یــا دشــواری تردد

اتومبیــل در بافــت)
اگــر طبــق هــر معیــاری قــرار باشــد نواحــی نابســامان در
مقیــاس شــهر بررســی شــود ،گام نخســت آن اســت کــه
مســائل از نظــر ضــرورت اولویتبنــدی شــوند چرا کــه منابع
موجــود محــدود اســت .بــه طــور مثــال ،ده ناحیه وجــود دارد
و تصمیــم گرفتــه میشــود کــه برحســب ظرفیــت ســازمانی

1- City Development Strategy

2 - segregation
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و اجرایــی در یــک یــا دو ناحیــه کار شــود .اولویتهــا را
میتــوان بــا پارامترهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و کالبــدی
ســنجید .در مرحلــة بعــد بایــد بــرای نواحــی انتخــاب شــده
برنامــة عملیاتــی تهیــه شــود .در چنیــن شــرایطی ،بــه دلیــل
انتخــاب محــدوده ،موقعیــت مکانــی مشــخص اســت و
مســاحت تعییــن شــده اســت.

مدیریت بهسازی و نوسازی محدودهها

پــس از انتخــاب بافــت و اولویتبنــدی ،نوبــت بــه
تصمیمگیــری در مــورد مدیریــت بهســازی و نوســازی
میرســد .براســاس مــادة  42آییننامــة اجرایــی قانــون
ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــة مســکن
مصــوب  ،1387مدیریــت بهســازی و نوســازی محــدوده
بــر عهــدة دفتــر خدمــات نوســازی در محــات اســت .امــا
در واقــع ،موضوعــات متنوعــی در امــر بهســازی و نوســازی
بافتهــای شــهری دخیلانــد و الزمــة تحقــق آن همــکاری
دســتگاههای مختلــف و ذینفعــان اســت .لــذا مدیریــت
بایــد در بیــن دســتگاههای مختلــف و ذینفعــان هماهنگــی
ایجــاد کنــد .ذینفعــان شــامل ســاکنان ،بخــش خصوصی یا
توســعهگران ،1ســازمانهای مردمنهــاد ،2کســبة محــل و
ذیمدخــان اســت (گاه ذینفــع و ذیمدخــل یکــی شــمرده
1- developers
2 - NGOs

میشــود ،امــا ایــن دو بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد .مثــ ً
ا
ممکــن اســت ادارة آب و بــرق ذیمدخــل باشــند).
حــوزة وظایــف بهســازی و نوســازی هــم شــامل ضوابــط
شهرســازی ،ضوابــط ســاخت و ســاز ،احــداث و تعریــض
معابــر و ارائــة خدمــات شــهری اســت کــه مربــوط بــه
شــهرداریها میشــود و هــم شــامل نوســازی مســکن
شــهری ،تأمین امنیــت ،روشــنایی معابر ،خدمات بهداشــتی و
درمانــی ،خدمــات آموزشــی ،تأمیــن آب و فاضالب و توســعة
اقتصادی اســت .دســتگاههای دخیل در بهســازی و نوســازی
بافتهــای ناکارآمــد نیــز بســیار متنوعانــد و هریــک وظایفی
در زمینههایــی بــر عهــده دارنــد ،از جمله ضوابط شهرســازی،
ضوابــط ســاخت و ســاز ،احــداث و تعریــض معابــر ،ارائــة
خدمــات شــهری ،نوســازی مســکن شــهری ،تأمیــن امنیــت،
روشــنایی معابــر ،خدمــات بهداشــتی و درمانــی ،خدمــات
آموزشــی (آمــوزش عمومــی ،آمــوزش فنــی و حرفـهای) ،آب
و فاضــاب و توســعة اقتصــادی (ایجــاد اشــتغال در مشــاغل
خانگــی ،اجــرای طرحهــای زودبــازده) (جــدول  .)3در ایــران،
وزارتخانههــا و دســتگاهها بــه صــورت عمــودی و سلســله
مراتبــی ســازماندهی شــدهاند و پیونــد افقــی در بیــن آنــان
بســیار کــم اســت یا اصـ ً
ا وجــود نــدارد .در چنین شــرایطی،
مقامــات سیاســی محلــی بهویــژه اســتاندار و اعضای شــورای
شــهر و کســانی کــه نفوذ سیاســی دارنــد باید وارد کار شــوند.

جدول  .3حوزة وظایف و دستگاههای دخیل در بهسازی و نوسازی
حوزة وظایف

سایر دستگاهها و سازمانها

معاونتهایشهرداری

ضوابط شهرسازی

معاونت شهرسازی و معماری

شورای عالی معماری و شهرسازی ایران

ضوابط ساخت و ساز

معاونت شهرسازی و معماری

شورای عالی معماری و شهرسازی ایران

احداث و تعریض معابر

معاونت فنی و عمرانی

سازمان نوسازی ،شرکتهای نوسازی منطقهای

ارائة خدمات شهری

معاونت خدمات شهری ،معاونت حمل و
نقل و ترافيك

اداره یا سازمان پارکها و فضای سبز ،سازمان ميادين ،سازمان بهشت زهرا،
سازمان مدیریت پسماند ،شرکت اتوبوسرانی ،شركت راهآهن شهري تهران و
حومه (مترو) ،سازمان ترمینالها ،سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی ،سازمان
زیباسازی

نوسازی مسکن شهری

---

وزارت راه و شهرسازی ،سازمان نوسازی ،شرکتهای نوسازی منطقهای،
شرکتهایمسکنساز

تأمینامنیت

---

نیرویانتظامی

روشناییمعابر

معاونت خدمات شهری

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان

خدمات بهداشتی و درمانی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

ادارة بهزیستی ،دانشگاه علوم پزشكي

خدمات آموزشی و فرهنگی

معاونت خدمات شهری ،معاونت  امور
اجتماعی و فرهنگی

سازمان رفاهی ـ تفریحی شهرداری ،ادارة آموزش و پرورش ،ادارة آموزش و
پرورش ناحیه،

آب و فاضالب

معاونت فنی و عمرانی ،معاونت خدمات
شهری

شرکت آب و فاضالب شهر تهران

توسعةاقتصادی

معاونت خدمات شهری

ادارة کل تعاون ،کار  و رفاه اجتماعی

ادارة کل آموزش فنی و حرفهای استان ،سازمان ميراث فرهنگي ،صنایع
دستی و گردشگري

جلب مشارکت مردم محلی

فراينــد تجديــد حيــات محلــه نميتوانــد بــدون تشــريك 
مســاعي مــردم محلــه ،كــه آگاه از قابليتهــاي محلــي و
فــردي خــود و واقــف بر مشــكالت و مســائل محله هســتند،
بــا مســئوالن ،بخــش خصوصــي و ســازمانهاي داوطلــب و
دولتــی صــورت پذيــرد .ايــن رويكــرد اكنــون در اكثــر نقــاط
1
جهــان بــه منظــور توســعة محلــي بــا تشــريك مســاعي
بيــن ســازمانهاي محلــي و مســئوالن يــا بــه عبارتــي
دسـتاندركاران و ذينفعــان بــا موفقيــت و پايــداری دنبــال
1 - partnership

 - 2شایان توجه است که گاهی در ترجمة لغات بیدقتی میکنیم .بعضی
 participationرا با  partnershipاشتباه گرفتهاند partnership .به
معنی مشارکت مالی است .در ایران هر وقت گفته میشود مردم نیز باید
همکاری کنند ،به این معناست که باید هزینه بپردازند .جلب این مشارکت
تکنیکهایی دارد .لذا باید یک ساختار مدیریتی ایجاد شود ک ه �partici
 pationرا جلب کنیم.
3 - action plan
4- community based organizations

شماره 6۲

بــه نظــر میرســد مدیریــت بهســازی و نوســازی بایــد بــر
عهــدة شــهرداری باشــد زیــرا امــری مقطعــی نیســت و در
دنیــا هــم بــه عنــوان رونــدی درازمــدت پذیرفته شــده اســت
و ســازمانی اســتوار را میطلبــد.

میشــود 2.بدیــن ترتیــب ،بــه منظــور دســتيابي بــه يــك 
چش ـمانداز مشــترك و تدویــن برنامــة عمــل ،3بایــد از کل
تــوان و منابــع موجــود اســتفاده شــود؛ و تشــريك مســاعي
كليــة ســاكنين ،ســازمانهاي محلــي ،4گروههــاي هــدف،
اصنــاف ،ســازمانهاي اجتماعــي ـ فرهنگــي ،ســازمانهاي
جامعــة مدنــي ،داوطلبــان ،بخش خصوصي و دسـتاندركاران
كليــدي و بانفــوذ ،و بسترســازي و توانمندســازي در دســتور
کار  مدیریــت اجرایــی قــرار گیــرد.
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گامهــای الزم در تدویــن طرحهــای
بهســازی و نوســازی شــهری
 -۱شناسایی وضع موجود و عوامل مؤثر
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ابتــدا الزم اســت وضــع موجــود مــورد مطالعــه و بررســی
قــرار گیــرد و عوامــل مؤثــر در آن شناســایی شــود .طبــق
روال ،مجــری بــرای انجــام دادن مطالعات مذکور ،مشــاوران
ذیصالحــی را انتخــاب میکنــد .مشــاور نیــز تــاش
میکنــد بــا رویکــرد مشــارکتی ،مطالعــات شــناخت مســائل
را بــر عهــده بگیــرد .نکتــة قابــل تأمــل در ایــن مرحلــه
تکمیــل گــروه شهرســاز و معمار اســت .گروه شهرســازی نیز
بــه اقتصــاددان ،جامعهشــناس ،کارشــناس مالی و کارشــناس
حقوقــی در کنــار خــود نیــاز دارد .در ایــن شــرایط هزینة طرح
افزایــش مییابــد ،امــا  ضــروری اســت .یکــی از راههــای
کاهــش هزینــة طــرح ،همــکاری بــا تخصصهــای مــورد
نیــاز در بازههــای زمانــی کوتــا ِه تعییــن شــده اســت کــه
مســتلزم برنامهریــزی دقیــق اســت .به طــور مثــال ،احتیاجی
نیســت که از روز اول کارشــناس حقوقی به کار گرفته شــود.
بنابرایــن ،الزم اســت شــرح خدمات و روششناســی مطالعات
بــه دقت تعییــن و مراحــل برنامهریــزی عملیاتی ذکر شــود و
تحقــق آن به کارشــناس مربــوط واگذار شــود .در حال حاضر
شــرح خدمــات طرحهــا فاقــد روششناســی و بــرای همه جا
یکســان اســت .ایــن در حالــی اســت کــه محــات ناکارآمــد
و مشکالتشــان متنــوع و متفاوتانــد ،محــات تاریخــی بــا
مســائلی خــاص روبــهرو هســتند ،محــات حاشیهنشــین
گرفتاریهــای دیگــری دارنــد ،یــا مســائل محــات مــرزی
متفــاوت اســت .از ایــن رو ،بــا شــرح کلــی خدمــات نمیتوان
بــا تمــام بافتهــای شــهری برخــورد کــرد.
براســاس شــرح خدمــات ،شــناخت وضــع موجــود بایــد بــه
ريشــهیابی مشــكالت ،شناســایی پیامدهــا و آثــار آنهــا
در محلــه ،نقــاط قــوت و ضعــف ،فرصتهــا و تهدیدهــا،
دس ـتاندرکاران ذینفــوذ و مهــم و ذینفعــان ،و همچنیــن
ســنجش میــزان دســتیابی به هــدف به کمــک منابــع و توان
موجــود در محــل منجــر شــود .مطالعــات کالبــدی کنونــی به
دالیــل زیــر اساسـ ًا بــا رویکــرد اقتدارگرایانــه انجام میشــود
کــه بــا رویکــرد مشــارکت مردمــی تفــاوت بنیــادی دارد:
 -در فراینــد ایــن مطالعــات ،مقامــات سیاســی ،مدیــران

اجرایــی و متخصصــان شهرســازی و معمــاری نقــش
اصلــی را بــر عهــده دارنــد؛
 در ایــن نــوع مطالعــات ،هــدف اصلــی بهبــود وضــعکالبــدی بافــت اســت و مــردم و منافــع آنــان در درجــة
دوم اهمیــت قــرار میگیرنــد؛
 محصــول ایــن نوع مطالعــات عموم ًا از جنــس کالبدیاســت و کمتــر حــاوی توصیههــای مشــخص در زمینــة
بهبــود خدمــات شــهری و اجتماعــی و ارائــة خدمــات
اقتصــادی بــه ســاکنان ایــن نواحــی اســت.

 -۲تعییــن و اولویتبنــدی مســائل عمــده بــا
روش مشــارکتی

در ایــن مرحلــه بایــد مســائل بــا روش مشــارکتی شناســایی
و رتبهبنــدی شــوند .بدیــن ترتیــب کــه فهرســت بلنــدی از
مســائل تهیــه و با توجــه به محدودیــت منابــع و ظرفیتهای
اجرایــی ،ســه تــا پنــج مســئله بــه عنــوان مســائل اولویتدار
در تدویــن برنامــة عملیاتــی انتخــاب شــود .مســائلی از قبیــل
مســکن شــهری ،حقــوق مالکیــت در محــدوده و امنیــت

بهرهبــرداری از واحدهــای مســکونی ،انــدازة قطعــات
پالکهــای ثبتــی در محــدوده ،شــبکة خیابانهــا و معابــر
و نفوذناپذیــری بافــت ،کمبــود فضای ســبز و قلمــرو عمومی
در بافــت ،کمبــود زیرســاختهای فیزیکــی ،تخریــب بناهــا و
عرصههــای تاریخــی و از دســت رفتــن هویت تاریخی شــهر
و محلــه ،از دســت رفتــن کارکردهــای اقتصــادی محــدوده،
کمبــود خدمــات شــهری در ســطح محالت ،میزان دسترســی
بــه خدمــات اجتماعــی شــامل بهداشــت ،درمــان ،آمــوزش،
امکانــات ورزشــی ،تفریحــی و فرهنگــی ،انحرافــات اجتماعی
از قبیــل خشــونت ،دزدی ،قاچاق مــواد مخدر ،اعتیاد ،فحشــا،
فقــر ،بیــکاری و فقــدان امنیــت در محلههــای نابســامان.
اولویتبنــدی را میتــوان براســاس شــدت مشــکالت نیــز
1
انجــام داد و بــرای مثال مســائل را بــا روشهــای چندمعیاره
دســتهبندی کــرد.
بنــا بــر آنچه گفتــه شــد ،مشــاور نباید بــدون مطالعه مســائل
را تجزیــه و تحلیــل کنــد 2.کارفرمــا نیــز بایــد دقــت داشــته
باشــد کــه بهکارگیــری شــیوههای بــاال بــه پاییــن مؤثــر
1- multi criteria
 - 2متأسفانه دیده شده است که مشاورانی بدون هیچ مطالعهای طرح
معماری و حتی شهرسازی میدهند.

نیســت و مســائل بایــد از طریــق مشــارکت 1و ارتبــاط بــا
مــردم شناســایی و اولویتبنــدی شــود .چنانچــه اولویتهــا
براســاس نظــر مــردم مشــخص شــود ،موضوعــات مــورد
بررســی بســیار متفــاوت خواهــد بــود.

ایــن محصــوالت نتایجــی 3را در پــی خواهد داشــت .پس باید
بیــن هــدف ،محصــوالت و نتایــج تمایــز قائــل شــد .ممکــن
اســت هــدف درســت اتخــاذ شــود ،امــا محصولــی بــه دســت
آیــد کــه نتایــج مؤثــری نداشــته باشــد.

 -۳چشــمانداز مشــترک در مــورد موقعیــت
آتــی محلــه

 -۶مــرور و ارزیابــی طرحهــای باالدســتی
در مــورد محلــه

 -۴تعیین اهداف کیفی

در گام بعــد بایــد اهــداف کیفــی کــه محلــه را بــه چشـمانداز
مــورد نظــر میرســاند مشــخص شــود ،از جملــه ارتقــای
کیفیــت و پایــداری مســکن ســاکنان ،برخــورداری از خدمات
اساســی و زیرســاختهای شــهری ،بهبود وضعیــت اجتماعی،
ایجــاد فرصتهــای اشــتغال و کســب درآمــد ،حفاظــت از
میــراث فرهنگــی ـ تاریخی و باززندهســازی محــات قدیمی
شهر .

 -۵تعیین اهداف ک ّمی

در گام بعــدی هریــک از اهــداف کیفــی بایــد بــه یــک یــا
چنــد هــدف ک ّمــی تبدیــل شــود .در تبدیــل اهــداف کیفــی
بــه ک ّمــی عمـ ً
ا محصــوالت 2معینــی مشــخص خواهد شــد.
1- participation
2 - output

 -۷برنامهریــزی کالبــدی محلــه بــا روش
مشــارکتی

برنامــة کالبــدی محلــه بایــد در جهــت دســتیابی بــه
چشــمانداز و اهــداف کیفــی و ک ّمــی تعییــن و بــه روش
مشــارکتی تدویــن شــود .در برنامهریــزی کالبدی الزم اســت
حفــظ بافــت اجتماعــی و اقتصــادی مــورد توجــه قــرار گیــرد
و تــا حــد امــکان از مداخلههــای کالبــدی گســترده پرهیــز
شــود .همچنیــن باید اســتطاعت مالی ســاکنان کنونــی و آتی
در نظــر گرفتــه شــود و بــه صرفــة اقتصــادی ســاخت و ســاز
ســاکنان و انبوهســازان توجــه گــردد .در نهایــت ،ضــرورت
دارد برنامــة تهیــه شــده مجــدداً در معــرض قضــاوت مــردم
محــل و مســئوالن شــهر قــرار گیــرد و برحســب ضــرورت
اصــاح شــود.

 -۸دســتهبندی فعالیتهــا بــه منظــور
تعییــن نقــش افــراد یــا ســازمانهای ذیربــط

دســتهبندی فعالیتهــا بــه طــور قطــع مســئولیتها را در
انجــام امــور تعییــن میکنــد .در واقــع ،ایــن دســتهبندی بــه
3 - outcome
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بــا توجــه بــه شناســایی مســائل عمــدة محلــه و اولویتبندی
آنهــا ،طــراح و کاربــر بایــد بــه چشــمانداز مشــترکی
دربــارة موقعیــت آتــی محلــه دســت یابنــد و بــه کمــک هــم
پیشنویــس آن را تهیــه کننــد .ســپس در جلســاتی بــا حضور
گروههــای محلــی اعــم از تشــکلهای مردمــی ،نماینــدگان
ســاکنان و صاحبــان مشــاغل ،پیشنویــس تهیــه شــده بــه
اشــتراک و نظرســنجی گذاشــته شــود و پس از بحــث ،اجماع
حاصــل گــردد .پیشنویــس جدیــد کــه مــردم بــر ســر آن
بــه اجمــاع میرســند بایــد بــا مســئوالن کلیــدی مثــل
شــهرداری منطقــه ،شــوراهای عالــی و اگــر مســئلة بزرگــی
باشــد بــا شــورای شــهر در میــان گذاشــته شــود و تفاهــم
الزم بــا آنــان بــه دســت آیــد .بدیــن ترتیــب ،چش ـماندازی
کــه تعریــف میشــود بایــد هــم مــورد تأییــد ذینفعــان و
هــم مســئوالن کلیــدی باشــد زیــرا اگــر مــردم آن را تأییــد
نکننــد بــه بهبــود و رفــاه آنــان کمکــی نشــده اســت و اگــر
مــورد تأییــد مســئوالن نباشــد قابلیــت اجــرا نــدارد.

در مرحلــة بعــد الزم اســت طرحهــای باالدســتی مــورد
مطالعــه قــرار گیرنــد تا مشــخص شــود در طرحهــای جامع و
تفصیلــی چــه برنامههــا و مالحظاتی دربــارة کاربــری اراضی
محلــه پیشبینــی شــده و چــه مقرراتــی بــرای ســاخت و
ســاز در محلــه ،پارکینــگ ،تراکم ســاختمانی ،ســطح پوشــش
همکــف و غیــره در نظــر گرفتــه شــده اســت .همچنیــن
بایــد برنامــة شــهرداری منطقــه در زمینــة عمــران شــهری و
ســرمایهگذاریها ،رونــد ســاخت و ســاز در ســالهای اخیــر
در ســطح محلــه و پروژههــای مهــم ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی ســاخت و ســاز در محلــه تعییــن شــود .چارچــوب
مقرراتــی موجــود نیــز بایــد شناســایی و عالئــم روندهــای
آتــی از ابتــدا پیشبینــی شــود .بــه طــور مثــال ،چهبســا
در بافتــی دخالــت کنیــم کــه خــود در حــال تحــول باشــد.
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منزلــة تقســیم کار اســت و مشــخص میکنــد چــه کســانی،
چگونــه ،چــه زمانــی و کجــا بایــد وارد عمــل شــوند .شــش
دســته فعالیــت بایــد مشــخص شــود.
دســتة اول :فعالیتهایــی کــه در شــمار وظایــف
مســتمر دســتگاههای دولتــی و شهرداریهاســت
(بهبــود خدمــات شــهری ،آموزشــی ،بهداشــتی و درمانــی).
دســتة دوم :فعالیتهایــی کــه تحقــق آنهــا مســتلزم
عمــران شــهری توســط شــهرداری ناحیـهای اســت کــه
محــدوده در آن واقــع اســت (احــداث پارکهــا و میادین،
احــداث و تعریــض شــبکة خیابانهــا و معابــر عمومــی).
دســتة ســوم :فعالیتهایــی کــه تحقــق آنهــا در
عمــل مســتلزم اجــرای پروژههــای عمرانــی توســط
شــرکتهای دولتــی اســت (تأمیــن زیرســاختهای
فیزیکــی ماننــد آب ،فاضــاب ،بــرق ،گاز و مخابــرات).
دســتة چهــارم :فعالیتهایــی کــه تحقــق آنهــا
مســتلزم ســرمایهگذاری دســتگاههای دولتــی ،بخــش
خصوصــی یــا انجمنهــای خیریــه اســت (ایجــاد مهــد
کــودک ،مدرســه ،درمانگاه ،تأسیســات ورزشــی ،تفریحی
و فرهنگــی).
دســتة پنجــم :فعالیتهایــی کــه بــا ابتــکار عمــل
مســتقل مالــکان واحدهــای مســکونی و غیرمســکونی یا
مشــارکت ســازندگان خردهپــا در محــدوده قابــل تحقــق
اســت (تعمیــرات مســکن ،مقاومســازی ســاختمانهای
مســکونی و غیرمســکونی موجــود ،تخریــب و احــداث
مســکن جدیــد در حــد اســتفادة شــخصی).
دســتة ششــم :فعالیتهایــی کــه تحقــق آنهــا
مســتلزم ورود انبوهســازان بــه محــدوده بــرای احــداث
مجتمعهــای مســکونی و تجــاری و اداری بــزرگ اســت.

 -۹در نظر گرفتن محدودیتها

بــرای تنظیــم برنامــة عملیاتــی ،الزم اســت محدودیتهــا در
نظــر گرفتــه شــود ،از جملــه .1 :کمبــود مهــارت .2 ،کمبــود
منابــع مالــی .3 ،کمبــود اطالعــات ،و  .4ناهماهنگــی میــان
دســتگاههای اجرایــی (جــدول  .)4از ایــن میــان ،بــه نظــر
میرســد رفــع مشــکل دوم دشــوارتر اســت .بدیــن ترتیــب،
ضــرورت تنظیــم برنامــة زمانبنــدی محســوس اســت .بــه
محــض اینکــه برنامــة زمانبنــدی تهیــه شــود ،تعارضــات

و اشــکاالت آشــکار میشــود و میتــوان در جهــت رفــع
آنهــا اقــدام کــرد.

جدول  .4محدودیتها و شیوة رفع آنها
محدودیتها

شیوة رفع محدودیتها

کمبود مهارت

برپایی دورههای آموزشی

کمبود منابع مالی

درخواســت کمــک مالــی از دولــت/
انتشــار اوراق قرضــه

کمبود اطالعات

ســازماندهی گروههــای تخصصــی
بــرای جمــعآوری اطالعــات

ایجــاد هماهنگــی از طریــق ســتاد
ناهماهنگــی میــان
دســتگاههای اجرایــی اســتانی و شهرســتانی توانمندســازی و
ســاماندهی نواحــی نابســامان شــهری

 -10تهیة برنامة زمانبندی فعالیتها

اقدامــات را میتــوان بــه ســه دســته تقســیم کــرد :الــف)
اقداماتــی کــه بایــد فــوراً انجــام شــوند ،ب) اقداماتــی کــه
بایــد در آینــدة نزدیــک صــورت گیرنــد ،و ج) فعالیتهایــی
کــه بایــد در آینــدهای دورتــر انجــام شــوند .بــا توجه بــه این
دســتهبندی ،الزم اســت توالــی منطقــی کارهــا رعایــت و
همچنیــن جــدول زمانبنــدی پروژههــای عمرانــی تهیــه
شــود .زمــان آمــاده شــدن اســناد مناقصــه بــرای پروژههــای
مختلــف ،فهرســت کوتــاه پیمانــکاران ،زمانبنــدی دریافــت
پیشــنهادهای پیمانــکاران و انتخــاب آنهــا ،زمــان الزم
بــرای تجهیــز پیمانــکاران در ســایت ،زمــان شــروع عملیــات
ســاختمانی توســط پیمانــکاران ،مراحل کلیدی پیشــرفت کار،
و زمــان اتمــام کارهــای اجرایــی از جملــة مــواردی اســت
کــه بایــد تعییــن شــود.

 -11برآورد هزینههای طرح

از آنجــا کــه مقادیــر کار و قیمــت واحــد آن در ســال پایــه
مشــخص اســت ،امــکان بــرآورد هزینههــا نیــز وجــود دارد.
همچنیــن الزم اســت بــرآورد جداگانــهای از هزینههــای
جــاری طــرح بــرای ســالهای مختلــف انجــام شــود .بــرآورد
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در بهتریــن حالــت جنبــة
اطالعــی دارد و نیــازی نیســت بــا جزئیــات مشــخص شــود.
در کشــورهای پیشــرفته ،بــرای آنکه پــروژه بانکپذیر شــود
و نیــز بــه منظــور تعییــن صحــت مداخلــه ،تحلیــل هزین ـه 

جدول  .5آثار مختلف رفاهی بهسازی شهری
آثار مستقيم

بهبود کيفيت مسکن
پوشش تقاضای عرضة مسکن
ارتقای کيفيت همسایگی
بهبود دسترسی و حمل و نقل آسان
ایجاد فضای عمومی
تأمین فضای سبز و آسمان آبی
ایجاد مراکز خريد و تسهیالت شهری مطلوب
آموزش و ایجاد مشاغل

آثار بیرونی

اثر بر همسایگی
اثر بر کيفيت هوا
اثر بر آلودگي صوتي

ـ فایــدة اجتماعــی پــروژه ( 1)SCBAانجــام میشــود .تحلیــل
هزینههــا بــه دلیل اعتقــاد بر ضــرورت وجود چهار مشــخصة
مشــروعیت ،ضــرورت ،تأثیــر و کارآمد بــودن تصمیمات مقام
عمومــی بــرای مداخلــه اســت .اگــر هریــک از ایــن پایههــا
دچــار نقــص گــردد ،مداخلــة دولــت با مشــکل مواجــه خواهد
شــد .تحلیــل هزینههــای اجتماعــی کاری بســیار پیچیــده
اســت؛ در واقــع ،ک ّمــی ســاختن پیامدهــای کیفــی اقدامــات
و همچنیــن پولــی کــردن نتایــج در چارچــوب یــک مــدل،
کاری دشــوار خواهــد بــود .یکــی از وظایــف سیاسـتگذاران
و تصمیمگیــران ایــن اســت کــه راهنماهــای ســاده بــا چنــد
نمونــة مــوردی 2مشــخص تولیــد کننــد .ســرمایهگذاری

 -12آثار رفاهی بهسازی شهری

تمــام اقدامــات بایــد در جهــت افزایش رفــاه مردم باشــد .هر
پــروژهای کــه اجــرا میشــود تأثیــرات مســتقیم و تأثیــرات
ناخواســتة بیرونــی دارد کــه ممکــن اســت مثبــت یــا منفــی
باشــند .همچنیــن پروژههــا تأثیــرات غیرمســتقیم نیــز دارنــد
(جــدول  .)5ایــن ســه دســته اثــر بایــد تا حــدی ک ّمیســازی
شــوند و در چارچــوب یــک مــدل قــرار گیرنــد تــا مشــخص
شــود تأثیــرات رفاهــی بهســازی در کل مثبــت بــوده اســت
یــا منفــی؛ و چنانچــه منفــی باشــد ،پــروژه نبایــد اجــرا شــود.

   1 - Social Cost Benefit Analysis
2 - case study

بهبــود ســامت ســاکنان (مراقبتهــای پزشــکی ،ورزش،
فرهنگســازی)
افزایــش امنيــت محلــه (کاهــش آزار و اذيــت ،مــواد مخــدر،
دزدی ،ترافيــک)
تجزية اجتماعي
تراکم ساختمانی در محله
افزایش قدرت خريد ساکنان محله
ایجاد تصویر ذهنی بهتر از محله
استفادة چند منظوره از فضا
درک محيط اجتماعی

 -13نحــوة تأمیــن مالــی فعالیتهــا و
بازپرداخــت هزینههــا

الزم اســت نحــوة پوشــش هزینههــا 3و تأمیــن مالــی 4پــروژه
نیــز تعییــن شــود .ایــن دو بــا یکدیگــر متفاوتانــد .ممکــن
اســت پوشــش هزینههــا از طریــق دریافــت بهــای خدمــات
یــا مالیــات محلــی باشــد چــرا کــه باالخــره مــردم بایــد در
ایــن کار مشــارکت داشــته باشــند .یارانــه نیــز میتوانــد بــه
آن کمــک کنــد .امــا نیــاز بــه تأمیــن مالــی بیرونــی همــواره
وجــود دارد.
در مــورد نحــوة پوشــش هزینههــا ایــن پرســش مطرح اســت
کــه مســئولیت پرداخــت هزینههــای تهیــه و اجــرای طــرح
بهســازی و نوســازی بــر عهــدة کــدام اشــخاص حقیقــی یــا
حقوقــی اســت؟ (جــدول  .)6تأمیــن مالــی پــروژه نیــز تحــت
تأثیــر تقســیم کار میــان نهادهــای عمومــی و خصوصــی و
ترتیبــات مربــوط بــه نحــوة پوشــش هزینههــا قــرار میگیرد

(جدول .)7
الف -مالحظات سیاستگذاری برای تأمین
مالی
 ســرمایهگذاری مــورد نیــاز بــرای نوســازی و بهســازینواحــی نابســامان شــهری بســیار عظیــم و منابــع موجود
در قیــاس بــا آن اندک اســت.
 استطاعت مالی ساکنان این نواحی اندک است. پوشــش کامــل هزینههــای زیربنایــی و خدمــاتشــهری از طریــق دریافــت مالیــات و عــوارض محلــی
و بهــای خدمــات شــهری از ســاکنان ایــن نواحــی
امکانپذیــر نیســت.
3 - cost recovery
4 - finance
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خصوصــی نیــز نیازمنــد تحلیــل هزینــه ـ فایــده ()CBA
اســت ،یعنــی بخــش خصوصــی بایــد متقاعــد شــود کــه
ســرمایهگذاریاش در یــک حیطــه ســودآور اســت .در غیــر
ایــن صــورت اقــدام بــه ســرمایهگذاری نمیکنــد.

آثار غيرمستقيم
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 پرداخــت یارانــه در قالــب کمکهای بالعــوض دولتبــه شــهرداریها و نیــز یارانــة متقابــل اجتنابناپذیــر
اســت.
 ســودآوری ســرمایهگذاری در ایــن نواحــی درهمســنجی بــا ســایر مناطــق شــهر انــدک اســت.
 مخاطــرات ســرمایه گــذاری در ایــن نواحی بــه دالیلمتعــدد باالســت.
ب -تجربة ایران در زمینة تأمین مالی
 تجهیــز منابــع مالــی در مقایســه بــا ابعــاد نیازهــاانــدک بــوده اســت.
 جــذب ســرمایهگذاری خارجــی ســرابی بیــش نبــودهاســت.
 محدودیتهــای نهــادی و قانونــی بــازار ســرمایه وعــدم برخــورداری مؤسســات ناشــر اوراق مشــارکت از
ارزش اعتبــاری ،تدابیــر موجــود در ایــن زمینــه را عقیــم
میکنــد.
 نارســاییهای تأمیــن مالــی مســکن بهویــژهبــرای فقــرای شــهری محدودکننــدة ســرمایهگذاری
خانوارهــای ســاکن اســت.
 ابزارهــای ویــژة مالــی بــرای تجهیــز منابــع مالــی درنواحــی نابســامان شــهری هنــوز تکویــن نیافتــه یــا در
مرحلــة جنینــی اســت.
 دســتگاههای محلــی مجــری طرحهــای بهســازیو نوســازی ظرفیــت و مهارتهــای الزم را بــرای تهیــة
برنامههــای عمــل بانکپذیــر ندارنــد.

 -14نظــارت بــر انجــام کار و ارزیابــی آثــار
طــرح بهســازی و نوســازی

نظــارت بــر انجــام کار و ارزیابــی آثــار اجــرای طــرح بــه
صــورت کیفــی ،مقادیــر فیزیکــی و فایــدة خالــص اجتماعــی
امکانپذیــر اســت .بــرای تعییــن تأثیــرات مثبــت و منفــی
طــرح و نیــز ارزیابــی ک ّمــی آنهــا شــاخصهایی در جــدول
 8ارائــه شــده اســت .در واقــع ،ایــن شــاخصها چارچــوب
یــک برنامــة عملیاتــی 1را تعریــف میکننــد .شــاخصهای
مــورد اشــاره بهتریــن یــا منحصربهفردتریــن شــاخصهای
موجــود نیســتند ،امــا تهیــة ایــن چارچــوب میتوانــد بــرای
هــر پــروژة محلــی بســیار مفیــد باشــد.
1 - action plan

سخن آخر

بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد ،در تعییــن نواحــی نابســامان
شــهری ابتــدا بایــد جسـتوجویی اجمالــی 2در ســطح شــهر
انجــام شــود ،ســپس نواحــی نابســامان بــا یکدیگــر مقایســه
و اولویتبنــدی شــوند و در نهایــت ،براســاس اولویتهــای
تعییــن شــده ،برنامــة عملیاتــی تهیــه شــود .در اینجــا بــر
تعریــف محتــوای اســتراتژی یــا ارائــة طرح مشــخصی تمرکز
نشــده و بــر انتظامبخشــی و تعییــن رویکــرد در طرحهــا،
مطالعــة محلــة هــدف و در مرحلــة بعــد ،تدویــن برنامــة
حاصــل از مطالعــات دقیــق تأکیــد شــده اســت.
چارچــوب ارائــه شــده طــوری تدویــن شــده کــه رفــاه
اجتماعــی بــه دنبــال داشــته باشــد .ایــن چارچــوب بــر علــل
شــکلگیری بافتهــای فرســوده و پرســشنامههای
میدانــی و نظایــر آن تمرکــز نــدارد .در ایــن چارچــوب،
بــرای مثــال ،متخصصــان بایــد تعییــن کننــد کــه مســائل
اجتماعــی اولویــت بیشــتری دارد یــا مســائل اقتصــادی ،و
در خصــوص اســتراتژی مؤثــر تصمیمگیــری کننــد .آنچــه
در اینجــا مــورد تأکیــد و حائــز اهمیــت اســت زمانبنــدی
برنامــة عملیاتــی اســت .بــا زمانبنــدی برنامــة عملیاتــی،
انتظــام ذهنــی حاصــل میشــود و مشــاوران لــزوم همــکاری
عملــی بــا ســایر تخصصهــا و نیــز مختصــات مســیر پــروژه
را درک خواهنــد کــرد.
چارچــوب مــورد اشــاره نســخهای بــرای شــروع اســت و الزم
اســت متخصصــان مختلــف به فراخــور تخصص خــود در آن
محتــوا قــرار دهنــد و رویکــرد خــود را تعیین کننــد .نمیتوان
طــرح بســامان کــردن یــک منطقــه را در مــدت زمــان کوتاه
مثـ ً
ا بــه اســتاندار یــا اهالــی محلــه تحمیل کــرد ،بلکــه باید
بــرای ایــن کار مستندســازی انجــام داد و ایــن چارچــوب نیز
بــا همیــن هــدف ارائــه شــده اســت .ایــن چارچــوب تضمیــن
نمیکنــد کــه برنامــة تهیــه شــده بــه وســیلة آن بهتریــن
برنامــة ممکــن باشــد ،امــا شــاخصهایی دارد کــه درس ـت 
بــودن یــا نبــودن اقدامــات را ارزیابــی میکنــد.

2 - scanning

سایر

هزینة اخذ مجوزهای قانونی و ساختمانی

هزینة مطالعات مهندسان مشاور شهرساز (فاز  1و  2و )3

اجرای برنامة تجمیع و قطعهبندی مجدد اراضی

بهبود خدمات شهری

تعمیر و نگهداری تأسیسات شهری و فضاهای عمومی

احداث واحدهای غیرمسکونی

احداث مسکن جدید

شرح

بهسازی واحدهای مسکونی

بهسازی و احداث ساختمانهای عمومی و تأسیسات ورزشی و تفریحی

توسعه و احداث فضای سبز

تعریض و احداث معابر و خیابانها

تأمین زیرساختهای شهری و انشعابات

خرید زمین برای گسترش معابر عمومی ،فضای سبز و ساختمانها و
تأسیسات عمومی شهری
تخریب و پاکسازی اراضی (موضوع بند  1جدول)

شرح
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*

*

*

*

*

شهرداری و سازمان
نوسازی شهرداری (مجری)

*

*

*

*

*

شهرداری و سازمان
نوسازی شهرداری
(مجری)

*

*

*

*

شرکتهای دولتی تأمینکنندة
زیرساختهای شهری

*

*

*

*

*

*

*

دستگاهها و
سازمانهای دولتی

*

*

*

شرکتهای دولتی تأمینکننده
زیرساختهای شهری

دستگاهها و
سازمانهای دولتی

*

*

*

*

صاحبان کسب و
کار در محل

*

*

صاحبان کسب و
کار در محل
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*

*

*

*

سازندگان خصوصی
کوچک

*

*

سازندگان
خصوصی کوچک

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

سایر

*

*

*

خانوارهای مالک

انبوهسازان

*

*

*

*

*

خانوارهای مالک

انبوهسازان

سایر

جمع

جمع

جدول  .7نحوة تأمین مالی طرح بهسازی و نوسازی ناحیة  ...شهرداری شهر ...

شرح

شهرداری
و سازمان
نوسازی
شهرداری
(مجری)

شرکتهای
دولتی
تأمینکنندة
زیرساختهای
شهری

دستگاهها و
سازمانهای
دولتی

صاحبان
کسب و
کار در
محل

سازندگان
خصوصی
کوچک

خانوارهای
مالک

انبوهسازان

سایر

جمع

منابع داخلی
کمک بالعوض
دولت
اعتبارات عمرانی
تسهیالت بانکی
اوراق مشارکت
کمکهای
بینالمللی
سایر

جمع
جدول  .8ارزیابی آثار طرح بهسازی و نوسازی شهری در ناحیة  ...شهرداری شهر ...
مقدار فیزیکی اثر
شرح

واحد
مقدار

وضعیت مسکن

بادوام

·واحدهای مسکونی
·زیربنای سرانة مسکن
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خانوارهای برخوردار از خدمات زیربنایی

·آب
·فاضالب

خانوارهای
برخوردار از
خدمات شهری

بهبود سرانة
فضاهای عمومی
در محله

·برق

·تلفن ثابت

درصد

درصد

درصد

·آتشنشانی

درصد

·فضای سبز

متر مربع

·جمعآوری زباله
·امنیت

·فضای آموزشی

درصد
درصد

متر مربع

·فضای بهداشتی

متر مربع

·فضای تفریحی و فرهنگی

متر مربع

·فضای ورزشی

·سهولت دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی
·حجم ترافیک
·درمانگاه
·مهد کودک
·مرکز مددکاری اجتماعی
·تأسیسات ورزشی
·تأسیسات فرهنگی و تفریحی
·مرکز خدمات محله
·آموزش فنی و حرفهای جوانان
·کاریابی برای بیکاران

خدمات اقتصادی

درصد

·نظافت خیابانها و معابر عمومی

·تصادفات رانندگی

خدمات
اجتماعی

درصد

درصد

·ظرفیت پارکینگ عمومی در محله
وضعیت
ترافیک

متر مربع

درصد

·گاز
·روشنایی معابر

تعداد

·تأمین تسهیالت بانکی ارزان برای کارآفرینان
·ارائة کمکهای فنی به کسب و کارهای کوچک
·شرکت تعاونی تولید

متر مربع

تعداد

متوسط زمان
پیاده
شاخص کیفی
تعداد در سال
تعداد /ظرفیت
تعداد /ظرفیت
تعداد /ظرفیت
تعداد /ظرفیت
تعداد /ظرفیت
تعداد /ظرفیت

مقدار قبل از
مداخله

مقدار بعد از مداخله

درصد بهبود

