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  تحلیل و واکاوی تجربه بهسازی و ساماندهی میدان شهدا مشهد

  
آمنه زاهدی محبوب

کارشناس•ارشد•برنامه•ریزی•شهری•و•منطقه•ای•دانشگاه•عالمه•طباطبایی
zahedimahboob@yahoo.com

سید ایمان ملک آبادی 
کارشناس•ارشد•معماری،•مدرس•گروه•معماری•و•شهرسازی•دانشگاه•آزاد•اسالمی•واحد•مشهد

چکیده
بافتهاي•فرسوده•شهري•در•فرآیند•زماني•طوالني•مدت•شکل•گرفته•و•تکامل•یافته•اند.•این•بافتها•که•در•گذشته•به•
مقتضاي•زمان•داراي•عملکردهاي•منطقي•و•سلسله•مراتبي•بوده•اند،•اغلب•نتوانسته•اند•به•رقابت•با•سایر•نقاط•جدید•
شهری•بپردازند•و•امروزه•از•لحاظ•ساختاري•و•عملکردي•دچار•کمبودهایي•شده•و•نمي•توانند•آن•گونه•که•باید•و•شاید•
امر• این• از• نیز• بافت•های•قدیمی•شهرها• باشند.•میادین•و•فضاهای•عمومی•در• نیاز•ساکنین•و•شهروندان• جوابگوي•
مستثنی•نیستند.•این•میدان•ها•که•روزگاری•تبلور•زندگی•اجتماعی•و•خاطرات•جمعی•شهروندان•بودند،•با•گذشت•
زمان•با•تغییر•و•یا•کم•رنگ•شدن•و•از•بین•رفتن•نقش•و•عملکردشان•روبرو•شده•و•به•مکانهایي•منزوی•و•یا•با•اغتشاش•و•
هرج•و•مرج•و•فقدان•مشارکت•اجتماعي•همراه•تبدیل•شده•اند.•براین•اساس•یکي•از•ضرورتهاي•مهم•شهر•و•شهرنشیني•
عصر•حاضر•بهسازي•و•نوسازي•این•قبیل•بافت•هاي•شهري•است،•که•شناسنامه•و•هویت•یک•شهر•محسوب•می•شوند.•
احیا•این•عرصه•ها•و•فضاهای•عمومی•که•امری•پیچیده•و•چند•بعدی•است•نیازمند•مدیریتی•دقیق•و•همه•جانبه•می•

باشد.•
از• است•که•پس• انجام•گردیده• •رویکردي•توصیفي•تحلیلي• با و• کاربردی• با•هدف• پژوهش•حاضر• راستا• این• در•
جمع آوري اطالعات و داده•هاي•مورد نیاز•از بررسي هاي اسنادي، برداشت هاي میداني و مصاحبه•های•هدفمند•با•
نمایندگان•ساکنین•و•مسئوالن و دست•اندرکاران اجرای•پروژه•فوق•به•کمک•مدل•»سینک•و•تاتل«•به•ارزیابی•عملکرد•
مدیریت•پروژه•میدان•شهدا•پرداخته•ایم.•تا•با•ارایه•سیاستها•و•راهکارهای•پیشنهادی•به•کاهش•نقاط•ضعف•و•تهدید•

در•راستای•ایجاد•مدیریتی•مطلوب•در•پروژه•های•بافت•فرسوده•بپردازیم.

کلید واژه ها:•بافت•فرسوده•شهری،•مدیریت•شهری،•ارزیابی•عملکرد،•ساماندهی•و•بهسازی•بافت•فرسوده•

مقدمه
میادین•مرکزی•و•قدیمی•شهرها•که•روزگاری•از•پویایی•بسیاری•برخوردار•بودند•و•قلب•تپنده•شهرها•محسوب•
می•شدند،•در•گذر•زمان•و•در•پی•رشد•و•توسعه•شتابان•شهری•و•شکل•گیری•هسته•های•سکونتی•و•فضاهای•جدید•
شهری•با•خروج•سکنه•اصلی•و•فعالیتها•و•به•تبع•به•فرسودگی•کالبدی•و•تغییر•نقش•و•کاربری•آنها•منجر•گردید•و•نقش•
این•فضاهای•شهری•به•عنوان•فضای•مطلوب•شهری•دچار•ضعف•شد.•به•گونه•ای•که•میدان•در•حلقه•خودروها•محصور•

گردید•و•آنچه•مطرح•نبود،•حضور•انسان•و•مفاهیم•عمیق•نهفته•در•فضاهای•عمومی•شهری•بود.•
بنابراین•فضاهایی•که•هم•اکنون•با•عنوان•میدان•در•فضای•شهری•از•آنها•یاد•می•شود•تنها•کاربرد•دسترسی•
از• )بمانیان•و•دیگران،1388(.• اند• باقی•نگذاشته• اقتصادی• فعالیتهای•اجتماعی-• برای• را• را•در•نظر•گرفته•و•مجالی•
سوی•دیگر•با•ورود•اتومبیل•به•فضاهای•شهری•و•احداث•پی•در•پی•خیابان•ها،•در•محل•تقاطع•آنها•گشودگی•های•
تازه•ای•بوجود•آمد•که•»فلکه«•خوانده•می•شد.•مشخصه•آنها•اغلب•به•صورت•دایره•ای•بود•با•پوشش•گیاهی،•آب•نما•
و•فواره•)بسته•به•اهمیت•فلکه•مجسمه•شاهان•نیز•مستقر•می•شد(،•عملکرد•غالب•این•گشودگی•ها•حرکت•اتومبیل•
بود.•برخی•از•این•فلکه•ها•به•علت•قرار•گیری•کارکردهای•مهم•شهری•در•پیرامون•آنها•و•اتصال•شریانهای•مهم•شهری•
نقش•و•جایگاهی•همچون•میدان•شهری•داشته•و•عالوه•بر•نقش•دسترسی،•نقش•اجتماعی،•فرهنگی•و•حاکمیتی•آنها•

نیز•پررنگ•بوده•است.•
میدان•شهدا•مشهد•نیز•با•قدمتی•70•ساله•در•دوره•پهلوی•اول•و•در•محل•تقاطع•محور•خیابان•ارگ•و•باال•
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خیابان•در•مرکز•شهر•و•در•فاصله•900•متری•از•حرم•مطهر•امام•رضا)ع(•احداث•شد.•ایجاد•و•استقرار•بناها•و•فضاهاي•
حاکمیتی•و•اداری•در•پیرامون•میدان•و•محورهای•اصلی•مرتبط•با•آن،•که•محورهاي•حیاتي•و•کاراي•شهری•در•قالب•
عملکردهای•اداري•و•تفریحي•بودند.•سبب•گردید•این•میدان•از•مهم•ترین•میادین•سمبلیک•و•همین•طور•ترافیکي•
شهر•باشد•و•نمادی•از•یک•فضای•شهری•غیر•سنتی•و•مهمترین•کانون•شهری•پس•از•مجموعه•بزرگ•حرم•امام•رضا)ع(•

گردد.•
از•آنجا•که•پوست•اندازی•بافت•هاي•شهري•به•فراخور•نیازهای•جدید•شهری•و•مطابق•طرح•و•برنامه•های•توسعه•
شهری•امری•است•که•اگر•بدان•توجه•نشود،•بتدریج•فرسودگی•کالبدی•و•کارکردی•بافت•شهری•را•به••همراه•خواهد•
داشت،•از•جمله•چالش•هاي•مهم•فراروي•مدیریت•شهري•مدیریت•بر•بهسازی،•نوسازی•و•ساماندهی•بافتهای•شهری•
است•تا•از•گسترش•بافتهای•فرسوده•و•معضالت•ناشی•از•آنها•جلوگیری•به•عمل•آید.•هدف•اصلی•این•پژوهش•آسیب•
شناسی•و•ارزیابی•نحوه•مدیریت•پروژه•های•بافت•فرسوده•شهری•و•ارائه•راهکارهایی•جهت•افزایش•کارایی•آن•با•تاکید•

بر•پروژه•میدان•شهدا•مشهد•می•باشد.

طرح مسئله
سالهاست•که•نظام•اجرایي،•سیاستگذاري•و•حقوقي•کشور•در•حل•مسائلي•چون•چگونگي•رفع•معضل•بافت•هاي•
فرسوده•و•نحوه•اقدام•به•نوسازي•و•چگونگي•پیشگیري•از•توسعه•روزافزون•بافت•هاي•فرسوده•شهری•با•یکدیگر•چالش•
دارند.•تکرار•مکررات•در•واگویی•های•مسئوالن•ومدیران•بافتهای•فرسوده•شهری•در•کشور•نشان•از•عدم•تدبیر•جمعی•
و•بکارگیری•صحیح•از•تجارب•احیاء•این•بافتها•می•باشد.•آزمون•و•خطاهای•مکرر•جز•گذر•و•استمرار•زمان•و•افزایش•
شتابدار•نرخ•فرسودگي،•صرف•هزینه•های•زیاد،•طوالنی•شدن•زمان•اجرای•طرح•ها•و•به•تبع•به•زحمت•انداختن•ساکنین•
و•شهروندان•در•زمان•اجرای•پروژه•ها•و•مهمتر•از•آن•ناامید•شدن•مردم•از•مدیران•شهری•و•از•بین•رفتن•سرمایه•های•

اجتماعی•چیز•دیگري•به•همراه•نخواهد•داشت.
در•چنین•شرایطي•مهمترین•پرسشی•که•از•سوي•مردم،•مدیران،•دست•اندرکاران،•برنامه•ریزان،•تصمیم•سازان•
و•تصمیم•گیران•مطرح•می•شود•اینست•که•شاخص•ها•و•معیارهای•الزم•جهت•سنجش•و•ارزیابی•کاراترین•ومطلوبترین•

شیوه•مدیریت•در•برخورد•با•بافت•فرسوده•چگونه•خواهد•بود؟

پیشینه تحقیق
اسماعیل•شیعه•در•سال•1382،•در•مقاله•خود•با•عنوان•"لزوم•تحول•مدیریت•شهري•در•ایران"معتقداست،•به•
منظور•بهبود•وضع•شهرها•و•ارتقاي•سطح•مدیریت•شهري،•ابتدا•باید•به•تحول•در•قوانین،•ضوابط•و•ساختار•تشکیالتي•
مدیریت•شهري•همت•گمارد.•مدیران•شهري•باید•براساس•برنامه•هاي•مصوب•شهر•و•بدور•از•هرگونه•سلیقه•اي•که•
اساس•برنامه•هاي•مصوب•را•تحت•الشعاع•قرار•دهد،•به•کار•پردازند.•همچنین•برنامه•هاي•مربوط•به•شهر•و•آینده•شهر•

عالوه•بر•تأیید•کمیسیون•هاي•مرتبط•در•نهایت•باید•به•تأیید•مردم•و•نمایندگان•آن•ها•برسد.•
محمد•فتحی•نیز•در•مقاله•خود•در•سال•1387•تحت•عنوان•»آسیب•شناسی•بافتهاي•فرسوده•شهري«دشواریهاي•
ناشی•از•عملیات•اجرائی،•نارسائیهای•حقوقی•و•قانونی،•محدویتهاي•میراث•فرهنگی،•هزینه•هاي•تملک•زمین،•تعدد•
ورثه،•وجود•امالک•مخروبه•و•بال•صاحب•را•سبب•کم•شدن•انگیزه•سرمایه•گذاران،•بخشهاي•تعاونی•و•اشخاص•جهت•
سرمایه•گذاري•در•این•بافتها•شده•و•همین•موضوع•باعث•بی•توجهی•و•رها•شدگی•آن•در•نزد•مدیران•شهري•گردیده•

است.
طبق•مطالعات•هادی•سعیدی•رضوانی•و•فرشاد•نوریان•در•سال•1388،•روند•تملک•امالک•در•طرح•میدان•شهدا•
از•سال87-•1382•نشان•می•دهد•مشکل•بنیادی•در•تاخیر•عملیات•آزاد•سازی•اراضی•به•دلیل•مقاومت•مالکین•و•عدم•
تمایل•به•واگذاری•امالک•به•دلیل•یک••طرفه•بودن•قوانین•تملک•اراضی•به•نفع•دستگاه•های•اجرایی•و•فقدان•سازوکار•

دقیق•مشارکت•مالکان•در•طرح•های•شهری•است.•
علی مصیب•زاده•نیز•در•مقاله•ای•تحت•عنوان»مدیریت بافت فرسوده شهرهاي کویري ایران•در جهت انتخاب 
استراتژي مناسب«•در•سال•1391•معتقد•است•از•جمله•مهمترین•سیاستهای•مدیریت•شهری•در•خصوص•این•بافتها•
عبارتند•از:•ارایه•مشوق•هاي•مالی•و•تسهیالت•بانکی•به•سرمایه•گذاران؛•نهادسازي•و•حمایت•از•تشکلهاي•مردمی؛•ارایه•
معافیت•هاي•مالیاتی•و•مشو•ق•هاي•مالی•به•منظور•جذب•سرمایه•گذاران•در•محدوده•بافت؛•بهسازي•منطقه•مطابق•با•

نیازهاي•ساکنان•جهت•جلوگیري•از•مهاجرت؛•توانمندسازي•مالی•و•آگاهی•سازي•ساکنان؛
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چارچوب نظری: 
       بافت فرسوده شهری

•بافت•فرسوده•شهری•به•عرصه•هایی•از•محدوده•قانونی•شهرها•اطالق•می•شود•که•به•دلیل•فرسودگی•کالبدی،•
عدم•برخورداری•مناسب•از•دسترسی•سواره،•تأسیسات،•خدمات•و•زیر•ساخت•های•شهری•آسیب•پذیر•بوده•و•از•ارزش•
مکانی•محیطی•و•اقتصادی•نازلی•برخوردارند.•این•بافت•ها•به•دلیل•فقر•ساکنین•و•مالکین•آنها•امکان•نوسازی•خود•
انگیزه•ای•جهت•سرمایه•گذاری•در•آن•ندارند.•)•شوراي•عالي•شهرسازي•و• بخودی•را•نداشته•و•نیز•سرمایه•گذران•

معماري•ایران،1385(.

       مدیریت شهری
اطمینان•از•مطابقت• •که•به•منظور•حصول• •اقداماتی•می•شود، •و •برنامه•ها مدیریت•شهري•شامل•سیاست•ها،
رشد•جمعیت•با•دسترسی•به•امکانات•زیربنایی،•مسکن•و•اشتغال،•انجام•می•پذیرد•.درحالی•که•این•اقدامات•به•همان•
قدر)حتی•نه•بیشتر(وابسته•به•اقدامات•بخش•خصوصی•اند،•لیکن•در•نهایت•تحت•تأثیر•سیاست•ها•و•کارکردهایی•قرار•

دارند،•که•تنها•حکومت•ها•می•توانند•آنرا•انجام•دهند•)مرادي•مسیحی،1381(
شیوه های مداخله مدیریت شهری در بافت فرسوده از دیدگاه برنامه ریزی

مداخله•در•بافت•های•فرسوده•از•نظر•تکنیک•هاي•برنامه•ریزي•می•تواند•از•سه•شیوة•کلی•تبعیت•کند•که•عبارتند•
از•)جباری•و•حسن•زاده،•1387(:

الف(•شیوة•مداخله•مبتنی•بر•برنامه•ریزي•از•باال•به•پایین•)Top Down Planning)••که•این•شیوه•از•مرحله•
اجراي•طرح،•هیچ•محلی•از•اعراب•ندارند•و•از•این•رو•منافع•و•حقوق•آنها•در•اغلب•طرح•ها•و•برنامه•ها•مورد•بی•توجهی•

قرار•گیرد•.عدم•همراهی•و•مشارکت•مردم•و•افزایش•هزینه•هاي•طرح•از•نتایج•روشن•این•شیوه•می•باشد.
ب(شیوة•مداخله•مبتنی•بر•برنامه•ریزي•از•پایین•به•باال)Overhand Planning(•که•این•شیوه•بر•خالف•اولی،•
در•تمامی•مراحل•مردم•محور،•دموکراتیک•و•شهروندمدار•است•.مردم•در•تمامی•مراحل•طرح•حضوري•پررنگ•دارند•و•
امکان•پیگیري•ودفاع•از•حقوق•و•منافع•شان•را•پیدا•می•کنند•.از•این•جهت•مردم•نیز•به•صورت•داوطلبانه•و•مشارکت•

جویانه•در•تمام•مراحل•طرح•اعم•از•برنامه•ریزي•تا•اجرا•همراهی•می•کنند.
ج(•شیوه•مداخله•مبتنی•بر•رویکرد•تلفیقی•)برنامه•ریزي•همزمان•از•باال•به•پایین•و•از•پایین•به•باال(،•چنانچه•از•
عنوان•آن•پیداست•این•رویکرد•متفاوت•با•دو•رویکرد•قبلی•است•.البته•در•مبانی•نکات•مشترکی•را•با•آنها•دارد•از•جمله•
می•توان•به•اجراي•برنامه•هاي•مورد•نظر•دولت•ها•در•رویکرد•اول•و•شهروندمداري•و•انسان•گرایی•در•رویکرد•دوم•اشاره•
کرد•.در•این•رویکرد•قبل•از•هر•چیز•نقش•پر•رنگ•نهادهاي•مدنی•و•سازمان•هاي•غیردولتی•به•عنوان•واسط•بین•مردم•و•
دولت•مشاهده•می•شود•که•وجود•این•نهادها•باعث•تعدیل•هزینه•هاي•اجتماعی•قابل•پیش•بینی•و•غیرقابل•پیش•بینی•

طرح•ها•و•تسهیل•در•اجراي•آن•می•گردد.

مروری بر تجربیات جهانی

)Potsdamer Platz( میدان پوتسدامر برلین
•

از•پوتسدامر•پالتز•برلین،•درگذشته•به•عنوان•قلب•تپنده•برلین•یاد•می•شود؛•در•سال•1911•موضوع•بازسازی•
این•مکان•مورد•توجه•قرار•گرفت•که•طرح•پیشنهادی•هیلمر•و•ساتلر•برنده•مسابقه•فوق•شد.•این•طرح•بر•احیای•هویت•
تاریخی•خیابان•اصلی•با•حفظ•مقیاس•انسانی•در•یک•ساختار•فشرده•با•بلوکهای•کوچک•شهری•)ایجاد•550000•متر•
مربع•زیر•بنا•در•زمینی•با•مساحت•11000•متر•مربع(•همراه•با•فعالیتهای•شهری•متنوع•شامل•کار،•گذران•اوقات•فراغت•

و•خانه•های•مسکونی•در•ارتباط•با•تمامی•شهر•را•مورد•توجه•قرار•می•داد.•

نشد.• اینگونه• که• داد• نشان• شواهد• ولی• شود• انجام• فضاها• این• از• پرشوری• استقبال• که• شد• می• بینی• پیش•
اند،•از•جمله:•طرح•اولیه•به•نظام• به•نظر•می•رسد•طراحان•و•سرمایه•گذاران•نکاتی•را•در•طرح•به•فراموشی•سپرده•
بود.••••••••••••••••••••••• افراد• برای• ملموس• نا• و• ناشناخته• معمول،• غیر• شهری• عناصر• ولی• است،• داشته• توجه• برلین• قدیمی• معماری•
فروشگاه•ها•و•رستوران•ها•در•چندین•طبقه•درون•این•فضاها•جای•گرفته•اند•که•پیوندی•با•خیابان،•آسمان•و•درخت•
ندارند.•کاربرد•وسیع•شیشه،•پالستیک•و•سرامیک•در•نماها•بر•غرامت•بیشتر•فضا•افزوده•است.•بازسازی•و•احیای•مرکز•
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قدیمی•شهر•به•همه•مردم،•خاطرات•و•رویاهای•ساکنان•آن•تعلق•دارد.•بازهم•پس•از•تجارب•بسیار•در•خصوص•نیاز•
انسان•برای•هویت•و•مکان•این•طرح•نیز•دچار•اشتباهات•گذشته•شد.•لذا•پوتسدامر•پالتز،•پس•از•جنگ•جهانی•به•زندگی•
در•رویا•و•خاطرات•مردم•ادامه•داد•لیکن•پس•از•بازسازی•به•دست•معماران•خاتمه•یافت•و•از•خاطرات•مردم•رخت•بر•

بست)جهانشاهی،1381(.

 )•The Pastures, Albany,New York( منطقه پاستورز، آلبانی، نیویورک
ناحیه•پاستورز•نمونه•ای•از•طرح•های•بهسازی•است•که•با•اشکال•مواجه•شد•بدین•معنا•که•اقدامات•بهسازی•مبتنی•
بر•منطقه•دچار•سوء•برداشت•و•کژفهمی•شده•و•به•شکلی•فاجعه•آمیز•تحقق•یافتند.•یکی•از•محله•های•قدیمی•شهر•
آلبانی،•موسوم•به•پاستورز•که•متشکل•از•13•بلوک•مسکونی-•تجاری•بود•در•دهه•های•1950•و•1960•در•سراشیبی•
افول•قرار•گرفت•و•به•نوعی•محله•فقیر•نشین•به•شمار•می•آمد.•تا•اینکه•در•اوایل•دهه•1970•نهاد•نوسازی•شهری•آلبانی•
تصمیم•به•بهسازی•و•محافظت•از•محدوده•گرفت.•خواسته•شهر•در•این•جهت•سیر•می•کرد•که•به•جای•یک•رهیافت•
تدریجی،•نهاد•یا•شخص•واحدی•این•توسعه•و•بهسازی•را•در•کل•محله•بر•عهده•گیرد•و•نخستین•کارش•هم•این•باشد•که•
تمام•زمین•و•ساختمان•ها•را•تصاحب•کند.•به•منظور•تسهیل•در•روند•بهسازی•فراگیر•و•جامع••در•منطقه،•همه•خانواده•
و•مشاغل•به•بیرون•از•محدوده•آن•رانده•شدند.•هنگامی•که•محله•خالی•شد،•تخریب•گزینشی•آغاز•شد.••تقریباً•نیمی•
از•ساختمانهای•ناحیه•یاد•شده•که•بی•اهمیت•تلقی•می•شدند•با•خاک•یکسان•شد.•وضعیت•ساختمانهای•خالی•و•بدون•
استفاده•ماندن•آنها•تباهی•بی•چون•و•چرا•را•برای•آنها•به•ارمغان•آورد.•هر•چند•رویکرد•احیا•پیش•گرفته•شده•بود•اما•
عمال•ناحیه•دچار•آفت•شد.•حتی•اگر•شهر•موفق•به•یافتن•سازنده•ای•واحد•می•شد•و•پروژه•را•نجات•می•داد•پاستورز•

جدید•شباهت•چندانی•به•آن•محله•انداموار•قدیمی•نداشت.•

میتلند معتقد است" در جایی که بافت موجود، ریخت شناسی تاریخی بسیار واضحی را به دست می 
دهد، حیطه اختیارات هر  پروژه جدید با توجه به همین واقعیت "مشخص می شود.•

مدیریت شهری در پروژه های بافت فرسوده شهری
با•توجه•به•برداشته•هاي•علمي•و•یافته•هاي•تجربي•مدیران•شهری•حاصل•از•مصاحبه•ها،•درخصوص•احیا•بافتهای•

فرسوده•شهری•به•چند•موضوع•اصلی•می•توان•توجه•کرد:

• ناکافی بودن سیاستها و ظرفیتهاي حقوقی: پاره•ای•از•قوانین،•دستورالعمل•و•بخشنامه•هاي•قانونی•در•	
خصوص•بافتهای•فرسوده•شهری•مشمول•زمان•شده•وگاه•با•تغییر•دولتها•کارآیی•خود•را•از•دست•می•دهند.•در•برخی•
موارد•نیز•قوانین•حقوقی•موجود•مسکوت•بوده•و•موجب•سردرگمی•و•بال•تکلیفی•مجریان•و•دست•اندکاران•می•گردد.••
از•جمله•در•مورد•اراضی•وقفی،•اراضی•بالصاحب،•اراضی•ورثه•اي•با•وجود•تعدد•ورثه•و•عدم•امکان•دسترسی•به•همه•و•
اجماع•آنها•جهت•تعیین•تکلیف•وضعیت•امالک•خود•واقع•در•بافت•فرسوده•)فتحی،1387(.•نبود•سیاست•های•مدون•
و•همچنین•ضعف•نگرش•و•دانش•در•سامانه•قانونگذاری•و•ساختارهای•حقوقي•)سازمان•نوسازی(•و•فقدان•معیارهای•
ترجیحي•در•مواقع•تعارض•منافع•و•مصالح•در•نظام•تصمیمگیری•کالن•گاه•سبب•فرصت•سوزی•و•تبدیل•چالشها•به•

بحران•خواهد•شد.
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• امر•	 در• مهمی• مسئله• مدیریت،• و• سازماندهی• مسئله• پروژه:  مدیریت  فــرآیند  در  اعمـال سلیقـه 
از•پدیده•داشته•باشند.•عدم• باید•شناخت•کاملی• مداخله•است.•مدیریت•شهری•و•متولیان•این•امر•در•شهرداری•ها•
برخورد•علمي•و•به•روز•با•پدیده•نوسازي•و•متناسب•با•مسائل•روز•و•شاخص•هاي•توسعه•پایدار•شهري،•رویکردهاي•
مقطعي•و•سلیقه•اي•در•مواجهه•با•بافت•هاي•فرسوده،•حاکمیت•نگرش•های•منسوخ•و•تجارب•ناموفق•نهادهای•الگو•
دهنده،•وجود•سیستم•هاي•دیوان•ساالري•که•اکثر•وقت•خود•را•به•جاي•کار•کارشناسي•و•فهم•درست•قضایا•به•سیاسي•
کاري•در•زمینه•هاي•مختلف•بافت•فرسوده•مي•گذرانند.•نشان•داده•که•»بدون•تجربه•موثر•نمی•توان•در•این•امر•موفق•
بود.•این•موضوع•دیگر•تحمل•سعی•و•خطا•ندارد،•سال•هاست•در•بافت•های•شهری•به•اشتباه•رفته•ایم،•دیگر•کافی•

است!•«4.
• خأل مدیریت و تشکیالت واحد:•خأل•مدیریت•واحد•شهري•که•در•چند•سال•اخیر•بارها•و•بارها•در•محافل•	

و•مجالس•مورد•تأکید•قرار•گرفته•،•به•شکل•عینی•و•محسوس•در•این•حوزه•مشاهده•می•شود.• عدم•یکپارچگي•مدیریت•
شهر•در•رویارویي•با•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده•شهری•و•وجود•دستگاه•هاي•موازي•در•بافتهای•فرسوده•شهری•با•شرح•
وظایف•مختلف•و•عدم•هماهنگي•میان•آنها•می•تواند•تداخل•و•تزاحم•و•یا•بالاثر•شدن•حرکتهاي•موازي•را•بدنبال•داشته•
باشد.•لذا•تشکیل•و•تعریف•یک•تشکیالت•منسجم•و•خاص•مثاًل•با•عنوان•شهرداري•بافت•فرسوده•یا•سازمان•توسعه•
و•عمران•بافت•فرسوده•با•عضویت•نمایندگان•یا•رؤساي•سازمانهاي•ذي•مدخل•)فتحی،1387(•و•نماینده•ساکنین•به•
عنوان•هیأت•مدیره•و•شوراي•مرکزي•می•تواند•این•خأل•را•به•شکل•قابل•توجهی•جبران•نماید.•به•دلیل•اینکه•کار•مقیاس•
محلی•دارد،•شهرداری•و•مدیریت•شهری•باید•نقش•محوری•و•اصلی•داشته•باشند.•»در•واقع•باید•محوریت•و•مدیریت•
کالن•این•کار•با•شهرداری•و•با•مشارکت•دستگاه•ها•و•نهادهای•ذیربط•اعم•از•دولتی،•عمومی،•خصوصی•و•NGO•انجام•

گیرد«•4.

• نادیده انگاشتن مردم در فرآیند تهیه و اجرای طرح: برنامه•هاي•بهسازي•و•نوسازي•بافت•هاي•مرکزي•	
شهرها،•مانند•دیگر•مداخالت•شهرسازانه•که•از•جنس•اجتماعی•و•فرهنگی•نیز•هست•مستلزم•اقدام•در•فضایی•مشارکتی•
است.•چراکه•شکاف•فکري•و•نگرشي•میان•مدیریت•طرح•هاي•نوسازي•و•جامعه•مخاطبان•ذي•نفع•و•ذي•نفوذ•در•این•
زمینه•مشکل•ساز•خواهد•بود.•یه•عنوان•مثال•یکی•از•مهمترین•چالش•های•اجرای•چنین•پروژه•هایی•بحث•تملک•در•
بافت•فرسوده•می•باشد.•تملک•باید•همراه•با•برنامه•های•از•پیش•اندیشیده•شده•در•جهت•رعایت•حقوق•مالکان•و•ساکنان•
با•شکست•مواجه•می•شود.»بازسازی،• این•صورت•مداخله• باشد.•در•غیر• آنان•در•اجرای•طرح• طرح•و•جلب•رضایت•
بهسازی•و•نوسازی•در•بافت•ها،•مدیریت•جمعی•و•مشارکتی•)با•تاکید•بر•مشارکت•مردمی(•را•می•طلبد•و•این•همان•
ضمانت•اجرا•است«4.•»لذا•پروژه•های•شهری•می•بایست•همه•جانبه•نگر•باشد•و•اولویت•اول•در•پروژه•ها•می•بایست•

توجه•به•ابعاد•عمومی•طرح•باشد«1.
• بسترسازی تامین منابع مالی؛•مدیریت•شهری•و•شهرداری•ها،•در•بازتولید•نوسازی•بافت•های•فرسوده•	

شهری•نباید•انتظار•کسب•درآمد•از•طریق•ساخت•و•ساز•در•بافت•ها•را•داشته•باشد•و•باید•برد•خود•را•در•شهر•،•نوسازی•
و•احیای•بافت•های•فرسوده•بداند.•»اما•مسئله•مهم•باصطالح•تراز•صفر•در•فرآیند•مداخله•در•بافت•ها•است،•از•مداخله•
در•بافت•که•به•عمران•و•بهسازی•می•انجامد•نباید•انتظار•درآمدی•برای•شهرداری•داشت•ولیکن•با•سوبسیدهایی•که•به•
جریان•مالی•ونقدینگی•مورد•نیاز•مداخله•تزریق•می•شود•باید•سعی•در•حصول•تراز•صفر•داشته•باشیم،•نه•چیزی•بگیریم•
و•نه•چیزی•بدهیم«4.•عالوه•بر•این•باید•یادآور•شد•پروژه•های•بهسازی•و•ساماندهی•بافتهای•فرسوده•به•علت•هزینه•

 

 
 

 فاصله•میدان•شهدا•از•حرم•و•راه•آهن:•1نقشه

 

نقشه1-•فاصله•میدان•شهدا•از•حرم•و•راه•آهن
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های•زیاد•در•تملک•و•اجرا•از•توان•مدیریت•شهری•خارج•بوده•و•حصول•تراز•صفر•زمان•مقدور•خواهد•بود•که•عالوه•بر•
کمک•دولتی•و•امکان•استفاده•از•فاینانس•بتوان•از•شیوه•های•مشارکتی•کمک•گرفت•تا•بتوان•سرمایه•گذاران•بخش•

خصوصی•و•مردم•را•به•سوی•سرمایه•گذاری•در•این•طرح•ها•جلب•نمود.•

محدوده•و•قلمرو•پژوهش•
از•مهم•ترین•تحوالت•کالبدي•–•ساختاري•شهر•مشهد•در•دوره•پهلوی•اول•احداث•میدان•شاه•)میدان•شهدا•
فعلی(•در•محل•تقاطع•محور•خیابان•ارگ•)امام•خمیني•فعلي(•و•خیابان•باال•خیابان•)خیابان•شیرازي•فعلي(•بود،•که•

به•عنوان•مرکز•شهر•سعي•در•تعادل•بخشیدن•به•بافت•پیرامون•حرم•داشت.•
این•میدان•در•اوایل•قرن•حاضر•به•علت•تالقی•شش•خیابان•اصلی•و•جدید•شهر•شامل•خیابان•امام•خمینی)ره(•
میادین• ترین• مهم• از• یکي• دانشگاه،• خیابان• به• ربیع• خیابان•خواجه• و• شیرازی• به• توحید• خیابان• نژاد،• به•هاشمی•
سمبلیک•و•همین•طور•ترافیکي•شهر•بود.•ایجاد•و•استقرار•بناها•و•فضاهایي•چون•ساختمان•شهرداری،•آتش•نشانی•و•
برخی•ساختمانهای•اداری•در•پیرامون•میدان•و•محورهای•اصلی•مرتبط•با•آن،•که•محورهاي•حیاتي•و•کاراي•شهر•در•
قالب•عملکردهای••اداري•و•تفریحي•بودند،•نمادی•از•یک•فضای•شهری•غیر•سنتی•بود•که•آن•را•به•عنوان•مهمترین•

کانون•شهری•پس•از•مجموعه•بزرگ•حرم•امام•رضا)ع(•تبدیل•کرده•است.

•••••••••تصاویر•میدان•شهدا•مشهد•به•ترتیب•از•چپ•به•راست•مربوط•به•سالهای1316،1322،1375•تا1383

••

این•میدان•در•حال•حاضر•نیز•کانون•منظومه•ای•را•در•مرکز•شهر•شکل•می•دهد•که•ارتباط•دهنده•مهمترین•
کارکردهای•شهری•از•جمله•مجموعه•حرم•مطهر•امام•رضا•)ع(،•ایستگاه•راه•آهن•مشهد،•کانون•گردشگری•شهر•چون•
باغ•نادری،•باغ•ملی•و•زیارتگاه•و•گردشگاه•خواجه•ربیع•و•پارک•و•کوهسنگی•در•امتداد•محورهای•منشعب•از•میدان،•
قطب•های•خدمات•درمانی•شامل•بیمارستان•های•امام•رضا•و•قائم•،•قطب•اداری•شهر•در•امتداد•خیابان•امام•خمینی،•
قطب•آموزش•عالی•در•امتداد•خیابان•دانشگاه•و•محورهای•عمده•تجاری•و•خدماتی•شهر•در•امتداد•خیابان•های•شیرازی•

و•توحید•می•باشد
 

 عکس•هوایي•میدان•شهدا•قبل•و•بعد•از•اجراي•پروژه
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ضرورت ایجاد طرح
از•گذشته•مورد•توجه•مدیران• پیاده• و• تداخل•عبور•و•مرور•سواره• ترافیکی•و• بخاطر•مشکالت• میدان•شهدا•
شهرداری•بوده•بطوریکه•چندین•طرح•در•قبل•از•انقالب•تهیه•شده•بود•که•برای•حل•معضل•ترافیکی•میدان•در•پی•
ایجاد•یک•تقاطع•غیر•همسطح•به•صورت•زیر•سطحی•بودند.•اما•هیچکدام•به•مرحله•اجرا•نرسیده•اند.•در•دهه•گذشته•
معضل•تداخل•عبور•و•مرور•سواره•و•پیاده•و••همچنین•وجود•تجاری•های•خطی•و•عدم•پارکینگ•در•خیابان•های•منتهی•

به•میدان•مشکالت•را•مضاعف•نمود.•

•از•سوی•دیگر•طبق•مطالعات•طرح•جامع•حمل•و•نقل•مشهد•این•میدان•با•توجه•به•نقش•عملکردی•و•دسترسی•
خود•به•عنوان••یک•کانون•ارتباطی•و•بزرگترین•مرکز•مبادله•سفر•در•مرکز•شهر•مشهد•تعیین•شده،•این•مسائل•باعث•
گردید•به•موضوع•بهسازی•و•نوسازی•میدان•توجه•جدی•گردد.•شهرداری•مشهد•در•پی•رسیدن•به•اهداف•مقدماتی•زیر•

نسبت•به•تهیه•طرح•اقدام•نمود1:

• حفظ•نقش•اجتماعی•میدان•با•توجه•به•اینکه•در•گذشته•مرکز•تجمع•ها•و•راهپیمایی•ها•بوده•)برای•همین•	
تاکید•بر•این•بود•تا•در•طرح•میدان•ایجاد•کنیم•و•نه•فقط•تقاطع•(.

• بهبود•عبور•و•مرور•و•تفکیک•سواره•و•پیاده.•	
• تراز•مالی•پروژه•برای•شهرداری•صفر•و•یا•مثبت•باشد•)بازگشت•سرمایه(.	

مشخصات پروژه بزرگ میدان شهدا مشهد
اهداف طرح•

اهداف•تهیه•طرح•عبارتند•از2•:
• ارتقاء•فضای•شهری	
• بهبود•شبکه•معابر•و•ترافیک•شهر•مشهد	
• احیــاء•بــافت•فـــرسوده•و•تاسیسات•شهری	
• توجه•به•حفظ•نقش•میدان•شهــدا•و•اهمیــت•به•فضاهای•عمومی•و•مسیر•تشرف•به•حرم•مطهر•بود.	

محدوده طرح 
محدوده•طرح•بزرگ•میدان•شهدا•حدود•30•هکتار)301000•متر•مربع(•مساحت•دارد•که•از•مجموع•716•پالک•
در•محدوده•پروژه•163•مورد•تخریبی•و•بایر•،•بیش•از•نیمی•یا•به•عبارتی•397•پالک•قابل•تعمیر•و•156•پالک•مناسب•
ونوساز•بوده•اند.•اغلب•پالک•ها•1•و•2•طبقه•بوده،•در•طرح•فقط•2•ساختمان•باالی•6•طبقه•بوده•اند.•بطور•کلی•پروژه•

شامل•سه•بخش•اصلي•زیر•مي•باشد:

 
 تصویر•سه•بعدي•میدان•شهدا•بعد•از•اجراي•پروژه
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)منبع:•مهندسان•مشاور•باوند،1389(

•الف- طرح ویژه محدوده میدان شهدا )با مساحت 20 هکتار (
»•میدان•شهدا•به•عنوان•اولین•پالزای•رسمی•ایران•و•اولین•پالزای•دو•طبقه•در•جهان•می•باشد•که•با•در•نظر•گرفتن•
شرایط•آب•و•هوایی•شهرمشهد؛•به•صورت•دو•طبقه•ایجاد•شده•است«5.تاالر•شهر•و•شهرداری،•مراکز•خرید،•دفاتر•
اداری،•فضاهای•نمایشگاهی•،•موزه•و•امکانات•خدماتی•چون•پایانه•و•پارکینگ•در•آن•دیده•شده•است.•عرصه•میدان•
یک•گستره•باز•و•مسطح•با•قابلیت•برگزاری•آیین•های•ملی•و•مذهبی•است•و•طبقه•منهای•یک•آن•نیز•شامل•فضایی•

تجاری•و•فرهنگی•با•وسعت•35•هزار•متر•مربع•است.

•ب- مجموعه شهري هشت آباد ) با مساحت 5 هکتار (

مجموعه•قدیم•هشت•آباد•دارای•بافت•مسکونی•فرسوده،•ناهماهنگ•با•دسترسی•های•نامناسب•بوده،•عمر•اغلب•
بناها•بین•20•تا•50•سال•و•یا•بیشتر•می•باشد•که•امکان•مرمت•و•بازسازی•در•غالب•آنها•وجود•ندارد.•در•این•طرح•
عالوه•بر•افزایش•وسعت•پارک•هشت•آباد•کاربري•تجاری-اداری•،•بازار•روز،•پایانه،•پارکینگ•حمل•و•نقل•عمومي•و•
هتل•پنج•ستاره•با•زیربنایي•108,000•مترمربع•و•با•37•طبقه•)به•عنوان•بلندترین•ساختمان•مشهد(•در•نظر•گرفته•

شده•است.•

ج -طرح ویژه خیابان صاحب الزمان )عج( )با مساحت 5 هکتار(

خیابان• همجوار• های• بلوک• مجموع• از• بلوک• •4 معماری• طراحی• واقع• در• مشهد• الزمان• محورصاحب• پروژه•
صاحب•الزمان)عج(•است.•در•این•خیابان•ساختمان•هاي•مختلط•تجاري•،•اداري•و•مسکوني•با•زیر•بنایي•حدود•110000•
مترمربع•دیده•شده•که•براي•سرویس•دهي•به•آنها•حدود•50000•مترمربع•پارکینگ•نیز•در•نظر•گرفته•شده•است.•در•
طراحی•حجم•ها•و•نماهای•مجموعه•می•توان•از•معماری•یکسان•ساختمانها•با•اشاره•هایی•به•معماری•سنتی•و•بومی•

در•ترکیب•با•حجم•های•مدرن•یادکرد.•

شبکه دسترسی سواره و پیاده در طرح
•شامل• غیر•همسطح• مسیرهای• میدان،• پیرامون• مسیرهای• در• بر•شبکه•حرکت•همسطح• پروژه•عالوه• این• در•
ایجاد•شده•است.•همچنین•میدان•مرکز•اتصال•سه•مسیر•قطار•شهري•مشهد•است•که• زیرگذرهای•غربی•و•شرقی•
»طبق•نظر•کارشناسان•برنامه•های•ترافیکی•این•طرح•تا•افق•50•سال•آینده•را•جوابگو•خواهد•بود؛«6.•همچنین•جهت•
ایمن•سازی•حرکت•پیاده•و•روان•سازی•حرکت•سواره،•سطح•و•زیر•میدان•هر•کدام•با•مساحتي•نزدیک•به•چهار•هکتار•
به•طور•کامل•به•حرکت•پیاده•اختصاص•یافته•است.•این•سطوح•از•طریق•14•زیر•گذر،4•پل•بازار•و•همچنین•دو•شیب•
راهه•)جهت•انتقال•عابر•پیاده•از•همسطح•میدان•به•زیر•زمین•عرصه•و•بالعکس(•امکان•دسترسی•پیاده•را•به•ساخت•و•

ساز•های•داخلی•و•پیرامونی•میدان•ایجاد•کرده•است.•

نقشه2: طرح بازنگری پروژه میدان شهدا، هشت آباد و محور صاحب الزمان
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مدیریت پروژه بزرگ میدان شهدا مشهد
 مطالعات•و•تهیه•طرح•ویژه•میدان•شهدا،•براساس•قرارداد•شماره•21/18628•مورخ•1379/7/5•توسط•مهندسان•
مشاور•باوند•صورت•پذیرفت.•در•مطالعات•فوق،•ضرورت•تبدیل•میدان•شهدا•به•یک•فضاي•مدني،•همراه•با•رفع•تداخل•
حرکتي•سواره•و•پیاده•میدان•مورد•تأکید•قرار•گرفت.••از•سوی•دیگر•شهـرداري•مشهـد•سازمان•مدیریت•پروژه•میدان•
شهدا•را•جهت•تسریع•در•تحصیل•حریم•و•تملک•اراضی•در•سال•1380•ایجاد•نمود.•همچنین•در•اردیبهشت•1381•به•
منظور•راه•اندازي•فرایند•اجـراي•سه•طـرح•یاد•شده،•سازمان•همکاري•ره•طرح•را•به•عنوان•مدیریت•طرح•برگزید.•در•
سال•1382مسابقه•طراحی•میدان•به•صورت•محدود••برگزار•شد•که•طرح•،•مشاور•تجیر•توسط•هیات•داوران•برگزیده•
شد.•سازمان•همکاری•ره•طرح•جهت•ایجاد•وحدت•برنامه•اي،•کالبدي•"•فضایي•و•شبکه•حرکتي•بر•الحاق•طرحهاي•
هشت•آباد•و•صاحب•الزمان•در•پیوند•با•طرح•ویژه•میدان•شهدا•در•این•سه•طرح•تأکید•ورزید.•این•الحاقیه•تحت•عنوان•
طرح•بزرگ•میدان•شهدا•در•تاریخ•1381/2/11•بین•شهرداري•مشهد•و•این•مهندسان•مشاور•به•امضا•رسید.•»تا•اینکه•
در•سال1383عملیات•اجرایی•طرح•بزرگ•میدان•شهدا•به•طور•رسمی•آغاز•شد•،•این•طرح•در•ابتدا•در•7•هکتار•تعریف•
شده•بود•سپس•به•23•هکتار•ارتقا•یافت•و•امروز•در•فضایی•30•هکتاری•به•موفقیت•هایی•بزرگ•دست•یافته•به•طوریکه•

تا•کنون•در•بخش•های•طراحی،•تملک•و•اجرا•به•میانگین•50•درصد•پیشرفت•رسیده•است«2.

ایجاد مدیریت اجرایی طرح
در•جهت•هماهنگی•با•شهرداریها•و•سازمانهای•خدماتی،•مسکن•و•شهرسازی•و•در•جهت•کمتر•کردن•هزینه•های•
اجرایی•و•یکنواختی•در•پاسخگویی•به•ادارات،•کاهش•روند•بروکراسی•اداری•برای•مالکین•و•بخصوص•در•تملک•ها•نیاز•
به•ایجاد•یک•مدیریت•واحد•در•سطح•اجرایی•بود.•»•بنابراین•مدیریت•واحد•و•مستقلی•تحت•عنوان•مدیریت•اجرایی•
میدان•شهدا،•از•آغاز•اجرای•پروژه•بوجود•آمد•که•حسابهای•مالی•و•عملکردی•به•آن•تنفیذ•شده•بود«2.•»از•آنجا•که•پروژه•
در•محل•تقاطع••مسیرهای•اصلی•مرکز•شهر••و•یکی•از•گذرهای•اصلی•به•سمت•حرم•مطهر••می•باشد.•مجریان•طرح•
برای•تالش•خود•را•انجام•داده•تا•کارگاه•33•هکتاری•ترافیک•فوق•کمترین•مزاحمت•را•برای•مجاورین•و•زائرین•داشته•
باشد.•به•همین•منظور•ابتدا•اولویت•اجرا•به•شبکه•معابر•و•فضاهای•عمومی•اختصاص•و•سپس•پروژه•های•در•آمدزا•و•

رینگ•دور•میدان•اجرا•شد«3.•

هزینه های طرح
هزینه•های•طرح•شامل:•هزینه•های•تملک•عرصه•و•اعیانی،•خرید•سرقفلی•واحدهای•تجاری،•تخریب•و•آماده•سازی•
زمین،•جابه•جایی•و•اصالح•شبکه•تاسیسات•شهری•و•زیر•ساخت•ها•و•هزینه•طرح•های"سیویل"•)اجرای•شبکه•راه•ها•و•
زیر•گذرها(،•ساخت•و•ساز•بناها•و•محوطه•سازی،•منظر•آرایی•شهری•و•سایر•هزینه•های•اجرایی•می•باشد.•نحوه•تملک•

نیز•به•شیوه•های•زیر•مورد•نظر•بوده•است:

 روش•توافقی•:•عمده•خرید•امالک•در•طرح•بزرگ•میدان•شهدا•خرید•بر•مبناي•توافق•طرفین•و•رضایت•کامل•	
مالک•می•باشد•که•بیش•از•98•درصد•از•تملک•را•شامل•شده•است.

 روش•مشارکت•:در•این•روش•مالک•با•توجه•به•ارزش•روز•ملک•خود•در•طرحهاي•آتی•شهرداري•در•محدوده•	
طرح•شریک•می•شود.

 روش•معوض:•در•این•روش•مالک•با•توجه•به•ارزش•ملک•خود•در•خواست•ملک•معوض•در•داخل•یا••خارج•	
طرح•را•عنوان•و•طبق•مقررات•به•وي•ملک•معوض•تحویل•خواهد•شد)•مجله•کارستان،1387(

»•شایان•توجه•است•که•در•طرح•تفصیلی•خازنی•مصوب•1358•میدان•شهدا•مشهد•به•شعاع•300•متر•فریز•شده•
بود.•در•همان•سالها•شهرداری•تملک•هایی•در•محدوده•انجام•داده•،•در•سایر•موارد•نیز•98•خرید•امالک•به•صورت•

توافقی•بوده•است«2•.•

منابع مالی طرح 
»در•ابتدا•در•بخش•هایی•از•پروژه•تملک•ها•از•محل•منابع•شهرداری•انجام•شد،•اما•با•توجه•به•اینکه•هزینه•اجرای•
طرح•طبق•برآوردها•چندین•برابر•بودجه•شهرداری•بود•برای•استفاده•از•سایر•شیوه•های•تامین•مالی•طبق•پیگیری•های•
شهرداری•از•مجلس•شورای•اسالمی•در•قانون•بودجه•اصالحی•اجازه•استفاده•از•فاینانس•و•اوراق•مشارکت•به•شهرداری•
داده•شد«1.•»منابع•تامین•مالی•پروژه•در•ابتدا•از•منابع•شهرداری•و•فاینانس•انجام•شده•از•بانک•بحرینی•جهت•خرید•
تغییر• و• تراکم• افزایش• پروانه،• امالک•شهرداری•در•محدوده•طرح،• پروژه• این• آورده•شهرداری•در• انجام•شد.• امالک•
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انشعابات•جدید•درآمد•کسب• تونل•مشترک•و•فروش• از•محل• بود• بینی•شده• باشد.•همچنین•پیش• کاربری•ها•می•
نماید•اما•تا•کنون•این•اتفاق•نیفتاده•است)•به•خاطر•مشکالت•مالی•سایر•سازمانها•تاکنون•هزینه•جابه•جایی•تاسیسات•
نیز•توسط•شهرداری•انجام•شده•است(.•به•لحاظ•مشارکت•نیز•مشارکت•مورد•نظر•مجریان•طرح،•مشارکت•با•سرمایه•
گذاران•عمده•یا•نهایتاً•مشارکت•مردم•از•طریق•اوراق•مشارکت•بوده•که•از•سال•1384•تا•کنون•نیز•6•مرحله•فروش•
اوراق•مشارکت•انجام•شده•است.•شایان•توجه•است•که•اوراق•مشارکت•مرحله•اول•و•دوم•به•همراه•مابه•التفاوت•سود•
آن•به•مشارکت•کنندگان•پرداخت•شده•است.•همچنین•مبالغ•استقراضی•از•شهرداری•و•فاینانس•نیز•پرداخت•گردیده•

است«2.•

به•عقیده•ساکنین•در•روشهایی•که•مجریان•طرح•برای•مشارکت•مالکان•پیشنهاد•می•کنند،•ارزش•گذاری•ملک•
و•پروژه•آتی•در•محل•وقوع•ملک•در•زمان•حاضر•از•طریق•کارشناسان•رسمی•و•شریک•کردن•مالکان•به•نسبت•ازرش•
فعلی•زمین•شان•در•پروژه•آتی•است.•از•آنجا•که•طبق•این•روش•عماًل•ارزش•زمین•و•به•ویژه•واحدهای•تجاری•بسیار•
کمتر•از•ارزش•مبنای•پروژه•آتی•خواهد•بود،•لذا•اغلب•مالکان•رقبتی•به•انتخاب••این•گزینه•ها•نداشته•اند)رضوانی•و•
نوریان،1388(.•»•علت•دیگری•عدم•رقبت•مالکان•در•مشارکت•این•بود•که•آنها•ترجیح•می•دادند•پول•زمینشان•را•نقدي•
بگیرند.•چون•پروژه•هایي•در•این•سطح•خیلي•خوش•سابقه•نیستند•و•خیلي•از•مالکان•مي•ترسند•که•پول•شان•را•درگیر•

طرحي•بکنند•که•ممکن•است•سالها•یا•حتي•دهه•ها•افتتاحش•به•طول•بیانجامد«5.

ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه بزرگ میدان شهدا
براي تجزیه•و تحلیل اطالعات و ارائه راهبردهاي بهبود مدیریت•پروژه•های•بافت•های•فرسوده•از•یکی•از•رویکردها•
در•سیستم•ارزیابی•عملکرد،•تحت•عنوان•مدل•»سینک•و•تاتل«•استفاده•شده•است.•این•مدل•که•در•سال•1989•ایجاد•
شده،•عملکرد•یک•سازمان•را•ناشی•از•روابط•پیچیده•بین•شاخص•های•عملکردی•می•داند.•لذا•جهت•ارزیابی•عملکرد،•
ماتریسی•تهیه•شد•که•در•آن•شاخص•های•مورد•بررسی•به•ترتیب•اهمیت•آنها•در•اجرای•مطلوب•پروژه•های•بافت•
فرسوده•از•1تا•5•درجه•بندی)ضریب•وزنی(•شده•اند،•تا•بعنوان•مبنایی•برای•تصمیم•گیری•مورد•استفاده•قرار•گیرد.•
سپس•به•هر•یک•از•شاخص•ها•بر•حسب•درجه•مطلوبیت•حصول•آنها•در•پروژه•میدان•شهدا•از•1تا5•امتیاز•دهی•شده•
است.•اگر•امتیاز•داده•شده•در•رابطه•با•هر•یک•از•شاخص•ها•را•در•عدد•مبین•ارزش•گذاری•آن•مقصد•ضرب•کنیم•و•
سپس•از•مجموع•این•حاصل•ضریب•ها•»ارزش•کل•طرح«•به•دست•خواهد•آمد.•در•عمل•،•نمره•ها•و•وزن•ها•به•وسیله•
گروهی•از•کارشناسان•و•با•تکیه•بر•مصاحبات•انجام•شده،•مورد•داوری•واقع•شده•و•تعیین•شده•است.•شاخص•های•مورد•

بررسی•در•سیستم•ارزیابی•عملکرد،•با•توجه•به•مدل•»سینک•و•تاتل«•به•شرح•زیر•است:

*•اثر•بخشی•که•عبارت•است•از•»انجام•کارهای•درست•،•در•زمان•مناسب•و•با•کیفیت•مناسب«.•در•عمل•اثر•بخشی•
با•نسبت•خروجی•های•واقعی•بر•خروجیهای•مورد•انتظار•معرفی•می•شود.

*•کارایی•که•معنای•ساده•آن•»انجام•درست•کارها«•است•و•با•نسبت•مصرف•مورد•انتظار•منابع•بر•مصرف•واقعی•
تعریف•می•شود.

*•کیفیت•که•مفهومی•گسترده•دارد•و•برای•ملموس•تر•کردن•مفهوم•کیفیت•،•آن•را•از•شش•جنبه•مختلف•بررسی•
و•اندازه•گیری•می•کنند.

*بهره•وری•که•با•تعریف•سنتی•نسبت•خروجی•به•ورودی•معرفی•شده•است.
*•کیفیت•زندگی•کاری•که•بهبود•آن•کمک•زیادی•به•عملکرد•سازمان•می•کند.

*نوآوری•که•یکی•از•اجزای•کلیدی•برای•بهبود•عملکرد•است.
*•سودآوری•که•هدف•نهایی•هر•سازمانی•است.

شایان•ذکر•است•این•مدل•برای•ارزیابی•مدیریت•پروژه•های•بافت•فرسوده•دارای•یکسری•محدودیتهای•اساسی•است.•
به•عنوان•مثال•در•این•مدل•به•»انعطاف•پذیری«•و•به•»مشتریان•سازمان«•بی•توجه•بوده•است)Tangen,2004(•از•
دیگر•سو•معیارهای•حکمرانی•خوب•شهری•در•شهرهای•ایران•نیز•به•عنوان•شاخص•های•مورد•بررسی•در•این•پژوهش•

مورد•ارزیابی•قرار•گرفته•است،•که•شامل:
*مشارکت•شهروندان•:منظور•از•مشارکت،•قدرت•تأثیر•گذاران•بر•تصمیم•گیری•ها•و•سهیم•شدن•شهروندان•در•قدرت•

است.
*کارایی•:این•معیار•بر•استفاده•از•منابع•موجود•برای•تأمین•نیازهای•شهروندان،•ارائه•خدمات•شهری•و•رضایت•مردم•
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استوار•است.
*پاسخده•بودن•:مسئوالن•شهری•باید•خواسته•های•شهروندان•را•دریابند•و•بپذیرند•و•نسبت•به•آن•واکنش•مناسب•را•

ارائه•دهند.
*مسئولیت•و•پاسخ•گویی•:این•معیار•بر•مسئول•بودن•و•حساب•پس•دادن•مسئوالن•و•تصمیم•گیران•در•قبال•شهروندان•

استوار•است.
•افزایش•••••••••••••• •را •فساد •بروز •امکان •کاری، •.پنهان •است •گیری •تصمیم •در •کاری •پنهان •مقابل •نقطه *شفافیت:شفافیت،

می•دهد.
*قانونمندی:منظور،•مراعات•چارچوب•های•قانونی•در•تصمیم•گیری•و•دور•بودن•دست•افراد•غیر•مسئول•از•تصمیم•

گیریها•است.
*جهت•گیری•توافقی•:منظور•از•جهت•گیری•توافقی،•تعدیل•و•ایجاد•توافق•میان•منافع•مختلف•است.

*عدالت•:منظور•از•عدالت،•ایجاد•فرصتهای•مناسب•برای•همه•شهروندان•در•زمینه•ارتقای•وضعیت•رفاهی•است.
*بینش•راهبردی•:فرا•رفتن•از•مسائل•روزمره•شهر•و•پرهیز•از•غرق•شدن•در•آ•نها•مستلزم•بینشی•آینده•نگر•است.

*تمرکز•زدایی•:این•مفهوم•بر•واگذاری•اختیار•به•سازمانها•و•مراکز•مختلف•و•صالحیت•نهادهای•محلی•بر•انجام•وظایف•
تاکید•می•کند•.تمرکز•زدایی•بر•اصل•تقویت•مسئولیت•به•سطح•پایین•تر•استوار•است)•رفیعیان،•1390•،ص•95•و96(•
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ضریب•وزنی•شاخصها 5 5 3 3 2 3 3 5 4 4 3 4 5 3 5 3 5

امتیاز•طرح 5 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 5

نمره•طرح 25 20 12 12 6 12 9 10 16 12 12 12 20 12 15 12 25••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••)•منبع:•نگارندگان(

پس•از•امتیازدهی•مشخص•گردید•مدیریت•پروژه•بزرگ•میدان•شهدا•تا•این•مرحله•از•اجرا•دارای•موفقیت•74•
درصدی•نسبت•به•وضعیت•کامال•مطلوب•عملکردی•بوده•است.•»•استفاده•از•سرمایه•گذاری•بخش•خصوصی•و•مشارکت•
های•مردمی•مهمترین•ویژگي•پروژه•میدان•شهدا•می•باشد.•از•دیگر•سو•در•این•طرح•تحصیل•حریم•به•مساحت•30•
هکتار•با•رضایت•مالکان•همراه•بوده،•تا•جایی•که•در•برخی•موارد•جلب•رضایت•مالکان•باعث•کند•شدن•بخشی•از•فعالیت•
های•اجرایی•در•گوشه•ای•از•طرح•شده•است«2•.•»طرح•میدان•شهدا•تحصیل•حریم•را•به•شکل•آبرومندانه•ای•پیش•برده•
و•خوشبختانه•تعداد•اعتراضات•مردمي•حداقل•بوده•است•تا•جایي•که•شورای•شهر•و•نمایندگان•مجلس•از•این•طرح•ابراز•
رضایت•کرده•اند.•البته•این•به•این•معنا•نیست•که•تحصیل•حریم•ما•را•اذیت•نکرده•است«5.•طبق•بررسی•صورت•گرفته•
رقم•بسیار•پایین•میزان•ارجاع•وجه•ملک•به•صندوق•ثبت•به•علت•استنکاف•مالکان•از•واگذاری•زمین•در•این•طرح•در•
مقایسه•با•سایر•طرح•های•بزرگ•شهری•نیز•گواه•این•مدعاست.•هرچند•در•برخورد•با•مالکیت•ها•عدالت•کامل•انجام•
نپذیرفته••اما•بطور•نسبی•بیش•تر•از•سایر•طرح•ها•رعایت•عدالت•صورت•گرفته•است.•با•این•حال•عملیات•تملک•اراضی•
در•این•طرح•با•نظم•و•سرعت•بیشتری•در•مقایسه•با•سایر•طرح•ها•مانند•نوسازی•بافت•انجام•پذیرفته•است)رضوانی•
ونوریان،1388(•.•عالوه•بر•ارزیابی•باال•در•زیر•مقایسه•تطبیقی•شاخص•های•عملکردی••••)به•لحاظ•شاخص•های•فضایی-
کالبدی•و•مدیریتی(•میدان•شهدا•در•قبل•و•پس•از•اجرا•)تا•سال85(•در•سه•گزینه•قابل•انطباق•یا•لحاظ•شده)+(،•انطباق•
نیافته•و•یا•لحاظ•نشده)-(•و•تا•حدودی•قابل•انطباق)*(•توسط•داود•پور•و•دیگران•مورد•ارزیابی•قرار•گرفته•است.•که•در•

ادامه•نگارندگان•به•تکمیل•آن•پرداخته•اند.
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 جدول شماره2: مقایسه تطبیقی شاخص های عملکردی )به لحاظ شاخص های فضایی-کالبدی و مدیریتی(

خصوصیات•و•ویژگی•های•میادین•موفق
قبل•از

اجرای•پروژه
بعد•از•اجرای•پروژه

سال•1392سال•1385

هویت•و•ادراک
+++تنوع•و•پیچیدگی•و•چندعملکردی•بودن•فضا

*-+هویت•تاریخی•و•فرهنگی

***جذابیت

++-تسهیالت•و•تجهیزات

+*-طراحی•انعطاف•پذیر•متناسب•با•ایام•خاص

دسترسی
++-ایمنی•عابر•پیاده

++-تردد•روان•حرکت•سواره

+**نفوذ•و•توسعه•به•اطراف

+*-مدیریت•مرکزی

+*-تامین•منابع•مالی•از•طرق•مختلف
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••)منبع:•نگارندگان(

اگرچه•هنوز•برای•قضاوت•در•خصوص•پروژه•با•توجه•به•عدم•اتمام•آن•زود•است.•طبق•نتایج•حاصله•از•جدول•باال•
مالحظه•می•گردد•شاخص•های•بررسی•شده•در•پروژه•با•نزدیک•شدن•به•زمان•پایان•طرح•،•با•نتایج•مثبتی•همراه•

است.•
اما•نباید•از•نظر•دور•داشت•با•توجه•به•اینکه•در•اهداف•طرح•نقش•مدنی•و•اجتماعی•طرح•مورد•توجه•مسئوالن•بوده•
است•.•اما•»متاسفانه•در•اجرا•در•بعد•اجتماعی•طرح•به•خوبی•عمل•نشد،•هرچند•سعی•شد•در•ابتدا•جلساتی•با•اهالی•
میدان•توسط•شهرداری•تشکیل•گردید•اما•با•توجه•به•اینکه•مکانیزم•مشارکتی•در•طرح•مشخص•نشده•بود•و•مشارکت•
عمومی•سازماندهی•نشده•بود.•همین•امر•سبب•گردید•یکسری•تعارضات•بین•ساکنین•و•مجریان•در•طی•تملک•طرح•
بوجود•آید.•هرچند•نمی•توان•شهر•را•صرفا•طبق•نظرات•مالکین•ساخت،•زیرا•از•تخصص•های•الزم•برخوردار•نیستند.•
بلکه•در•طرح•ها•می•بایست•عالوه•بر•نیازهای•شهری،•عالیق،•خواستها•و•نیازهای•آنها•در•پروژه•دیده•شود«1.•امید•است•
طرح•بزرگ•میدان•شهدا•با•زیر•پروژه•های•خود•بتواند»•با•فراهم•آوردن•محیط•پویا•و•مناسب،•سبب•بهبود•فضای•شهری•

گردد•و•رونق•اقتصادی•مضاعفی•را•به•مرکز•شهر•مشهد•باز•گرداند«2.

جمع بندی
بافتهای•مرکزی•شهرها•به•علت•موقعیت•برتر•و•استراتژیک•آنها•در•مرکز•شهر،•وجود•بناها•و•عناصر•یادمانی،•پررنگ•
بودن•نقش•آنها•در•خاطره•جمعی•شهروندان،•سکونت•شهروندان•اصیل،•نقش•موثر•در•هویت•شهر•به•عنوان•کانون•
حوادث•تاریخی•و•شناسنامه•یک•شهر•می•مانند.•به•همین•لحاظ•این•بافتها•از•نگاه•مدیریت•شهری•به•علت•پتانسیل•
توسعه•مجدد•شهری•و•امکان•رونق•دهی•و•نقش•آفرینی•دوباره•آنها•در•حیات•شهری•دارای•اهمیت•به•سزایی•است.•لذا•
اغلب•طرحهای•احیاء•بافتهای•فرسوده•یک•طرح•حاکمیتی•است•با•برنامه•ریزی•از•باال•به•پایین•بدون•مشارکت•واقعی•
مردم.•هر•چند•بنا•به•دیگاههای•مشارکتی•این•پروژه•ها•از•مشارکت•باالیی•برخوردار•بوده،••اما•نباید•از•نظر•دور•داشت•
که•این•مشارکت،•یک•شراکت•عمومی•از•سوی•مردم•بوده•و•نه•مشارکت•ساکنین.•این•قبیل•مشارکتها•برای•مردم•بیشتر•
به•یک•سرمایه•گذاری•میان•مدتی•می•ماند•که•در•پی•سود•دهی•آن•هستند•و•به•لحاظ•عجین•شدن•افراد•و•ایجاد•تعلق•
خاطر•آنها•نسبت•به•پروژه•در•پله•های•پایین•نردبان•مشارکت•قرار•خواهد•گرفت.•می•توان•اذعان•داشت•در•حال•حاضر•
حضور•پرنگ•مردم•)نه•صرفا•ساکنین(•در•پروژه•های•بافت•فرسوده•در•جهت•تامین•مالی•طرح•ها•رقم•می•خورد•و•بس.•از•دیگر•
سو•مردم•اصیل•این•مناطق•کم•کم•از•روي•ناچاري•شروع•به•فروختن••خانه•هاي•خود•مي•کنند.•و•این•یعني•پاره•شدن•
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و•این•یعني•پاره•شدن•یک•زنجیره•قوي•اجتماعي•و•فرهنگي•که•طي•سالیان•درازي•تشکیل•شده•است•.این•افراد•با•
ساکن•شدن•در•محالت•دیگر•باعث•ایجاد•یک•سري•مشکالت•و•آسیب•هاي•اجتماعي••مي•شود•)یعني•کاهش•اعتماد،•
عدم•عالقه•به•محل،•کاهش•مشارکت•و...(•واین•مسأله•مشکل•بزرگ•مدیریت•شهري•پس•از•رفع•معضل•بافت•فرسوده•
در•شهرهاي•ایران•است)سجادی•و•محمدی،1390(•که•به•مرور•زمان•رخ•می•نماید.•قسمتی•از•این•نقد•متوجه•برنامه•
ریزان•شهری•است•مردم•کجای•این•داستان•هستند؟•آیا•به•واقع•در•طرح•ها•دیده•شده•اند؟•؟•آنگاه•که•برنامه•ریزان•
ما•در•تهیه•طرحهای•خود•بدون•شناخت•روح•حاکم•بر•بافت،•تجزیه•و•تحلیل•های•خود•را•متکی•بر•آمار•و•اطالعات•
کمی•خود•می•کنند•از•این•رهگذر•راه•به•کجا•خواهیم•برد؟•جز•سالخی•محدوده•ای•از•شهر•و•آنگاه•این•تن•مجروح•می•
ماند•و•مجریانی•در•پی•تیمار.•از•دیگر•سو•نتیجه•بررسی•هاي•انجام•شده•چون•احیا•میدان•پوتسدامر•و•منطقه•پاستورز•
اهمیت•مدیریت•و•تاثیر•نگرش•آنان•را•در•احیاء•بافتهای•فرسوده•شهری•آشکار•می•سازد.•همچنین•طبق•مطالعات•و•
مصاحبه•های•انجام•شده•نیز•مشخص•گردید•که•در•زمینه•توانایی•ها•و•امکانات•مدیریتی•و•شناسایی•سازمانهاي•مؤثر•
در•امر•بهسازي•و•نوسازي•بافتهاي•فرسوده،•اگرچه•در•گذشته•خأل•جدي•به•دلیل•فقدان•سیستم•مدیریت•متولی•امر•
محسوس•بوده•است•ولیکن•با•شکل•گیري•نهادها•و•سازمانهاي•مرتبط•با•مبحث•نوسازي•و•بهسازي•بافتهاي•فرسوده•
خأل•مدیریتی•و•تشکیالتی•در•سطح•ملی•پر•شده•است.•اما•ایجاد•مدیریت•ویژه•در•بطن•کار،•ایجاد•سازوکار•مدیریتی،•
برنامه•ریزی،•طراحی•و•هماهنگی•بصورت•تعاملی،•جزء•الزامات•کار•است.•تا•عالوه•بر•شناسایی•نقش•ذینفعان•و•ذی•
نفوذان•طرح•و•مشارکت•واقعی•آنان•از•ابتدای•امر•سبب•گردد•در•کنار•برنامه•ریزي•با•مردم•و•نه•برای•مردم•به•برنامه•
نویسي•جهت•نحوه•اجرا•و•مدیریت•طرح•توجه•شود.•مدیران•شهری•نیز•خود•اذعان•می•کنند•که•در•چنین•پروژه•های•
بزرگی•می•بایست•طرح•ها•به•طور•دقیق•تر•و•مناسب•با•شرایط•زندگی•و•خواست•مردم•و•مسئولین•بررسی•شود.•لذا•
»بحث•اجتماعی•برای•طرح•های•بهسازی•و•نوسازی•بافت•های•فرسوده•یک•نیاز•است•که•متاسفانه•در•طرح•ها•هنوز•

جامعه•شناسی•به•رسمیت•شناخته•نمی•شود«1.

    پی نوشت ها:
• شرق•••••••••••••••••••••••	 سازان• مسکن• و• عمران• شرکت• محترم• مدیرعامل• نوروزی• احمد• مهندس• آقای• جناب• با• شده• انجام• مصاحبه• •-1

مورخ•10,•06•,•1392.•
• 2-•مصاحبه•انجام•شده•با•جناب•آقای•مهندس•ابوالفضل••افشاری•مدیر•محترم•پروژه•بزرگ•میدان•شهدا••06,•06•,•1392.	
• 3-•مصاحبه•انجام•شده•با•جناب•آقای•مهندس•مددی•معاون•محترم•اجرایی•پروژه•بزرگ•میدان•شهدا•06,•06•,•1392.	
• 4-•مصاحبه•انجام•شده•با•جناب•آقای•مهندس•جلیل•حبیب•الهیان•معاون•سابق•شهرسازی•شهر•تهران•توسط•روزنامه•اعتماد•به•	

.N486743کد•خبر•،)•moc.ribatfa.www//:ptth(نقل•از•مجله•اینترنتی•آفتاب
• 5-•مصاحبه••با•جناب•آقای•مهندس•سید•مهدی•درهمی،•مدیر•اسبق•اجرایي•طرح•میدان•شهدا•مشهد•به•نقل•از•پایگاه•اطالع•رسانی•	

شهرداری•مشهد•مورخ•01,•02•,•1389.
• بازدید•	 31,01,9831در• مورخ• شهدا• میدان• بزرگ• طرح• معماری• کارشناس• جاویدی• جواد• مهندس• آقای• جناب• با• گفتگو• •-6

دانشجویان•رشته•عمران•دانشگاه•سجاد.
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