
برنامۀ عملیاتی بازآفرینی شهری در مقیاس محالت1

بهروز هادی زنوز*

ــد	 ــای	ناکارآم ــازی	بافت	ه ــازی	و	نوس ــة	بهس ــر	برنام در	ه
شــهری،	فــارغ	از	نــوع	اقدام،	الزم	اســت	چارچوب	مشــخصی	
بــرای	ســنجش	میــزان	موفقیــت	برنامــه	وجود	داشــته	باشــد.	
چارچــوب	و	معیــار،	ناهماهنگی	هــا	و	ناســازگاری	های	موجــود	
ــزان	 ــه	می ــازد	و	در	نتیج ــکار	می	س ــه	را	آش ــت	برنام در	کلی
تحقق	پذیــری	طــرح	پیشــنهادی	بــه	نحــوی	بــارز	مشــخص	
خواهــد	شــد.	در	این	مطلــب،	چارچوب	پیشــنهادی	بــرای	این	
گونــه	برنامه	هــا	ارائــه	خواهــد	شــد.	ایــن	چارچــوب	منحصــر	
بــه	فــرد	نیســت	و	مراجعــه	بــه	منابع	مختلــف	نشــان	می	دهد	
کــه	معیارهــا،	شــاخص	ها	و	تقــدم	و	تأخرهــا	متفاوت	هســتند.
ــای	 ــه	ویژگی	ه ــران،	ب ــهر	ته ــه	ش ــوط	ب ــات	مرب در	مطالع
زیــر	در	خصــوص	بافت	هــای	ناکارآمــد	شــهری	اشــاره	شــده	

اســت.	در	ایــن	نواحــی:	
درآمد ساکنان عموماً کمتر از میانگین شهر است؛ 	

اقتصاد غیررسمی حائز اهمیت است؛ 	
نرخ بیکاری نیروی کار باالتر از میانگین شهر است؛ 	

نرخ بی سوادی باالتر از میانگین شهر است؛ 	
ــر در  ــم نف ــد و تراک ــاً کم دوام ان ــای مســکونی غالب واحده 	

ــت؛ ــهری اس ــن ش ــر از میانگی ــکونی باالت ــد مس واح
میزان برخورداری ساکنان از خدمات شهری رضایت بخش نیست؛ 	

ــاال بــودن  زوال اجتماعــی بــه شــکل امنیــت ناکافــي و ب 	
ــه میانگیــن شــهری  ناهنجاري هــاي اجتماعــي نســبت ب

مشــهود اســت؛ 
ــر	 ــزون	ب ــهرها،	اف ــز	ش ــی	مراک ــی	قدیم ــی	از	نواح در	برخ
ــود	دارد	)در	 ــز	وج ــادي	نی ــدی،	زوال	اقتص ــودگی	کالب فرس
تهــران،	بــازار	ســنتی	شــهر	کارکــرد	قبلــی	خــود	را	از	دســت	
داده	و	تمامــی	نواحــی	اطــراف	آن	بافــت	فرســوده	بــه	شــمار	

می	آیــد(.
لــذا	برنامــة	مطلــوب	بهســازی	بافت	هــای	ناکارآمــد	شــهری	
بایــد	ایــن	اطمینــان	را	ایجــاد	کنــد	کــه	مقــرون		بــه		صرفــه	
اســت	و	ســاکنان	اصلــی	از	آن	منتفــع	می	شــوند،	همچنیــن	
موجــب	ارتقــای	ظرفیت	هــای	جامعــه	می	شــود	و	شــرایط	آن	
را	بهبــود	می	بخشــد	)تصویــر	1(.	در	واقــع،	زمانــی	می	تــوان	
گفــت	برنامــة	بهســازی	موفــق	اســت	کــه	ایــن	اهــداف	اولیه	

ــوند.	 تأمین	ش
ــم	فکــری	 ــود	پارادای ــد	وج ــوق	نیازمن ــن	مشــخصات	ف تأمی
مشــترک	در	بیــن	تخصص	هــای	گوناگــون	اســت،	از	جملــه	
ــول	نقــش	بخــش	خصوصــی	در	 ــازار	و	قب ــوق	اقتصــاد	ب تف
تخصیــص	منابــع	کمیــاب،	حضــور	دولــت	مــدرن	و	پذیــرش	
شــفافیت	و	پاســخ	گویی	آن،	پذیــرش	ارزش	هــای	دموکراتیک	
و	مشــارکت	مــردم	و	بخــش	خصوصــی،	عــدم	تمرکــز	مالــی	

۱-یادداشت حاضر با استفاده از سخنان آقای دکتر بهروز هادی زنوز در جلسة سی  و سوم شورای سیاست گذاری شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی 
شهری ایران تنظیم شده است. )تنظیم کننده:  مهسا سحرخیز(.
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و	اداری	و	اســتقالل	شــهرداری	ها	از	دولــت،	مداخلــة	دولــت	
ملــی	و	محلــی	در	مــوارد	شکســت	بــازار.	

قلمرو موضوعی برنامه ریزی
قلمــرو	موضوعــی	برنامــة	بهســازی	و	نوســازی	عینــًا	شــبیه	
قلمــرو	موضوعــی	اســتراتژی	توســعة	شــهری	)CDS(1	اســت	
)جــدول	1(.	در	مجمــوع،	مســائل	در	مقیــاس	شــهرها	و	
ــدید	 ــالت	تش ــطح	مح ــط	گاه	در	س ــبیه	اند،	فق ــالت	ش مح

می	شــوند.	
جدول ۱. مقایسۀ قلمرو موضوعی 

برنامۀ بهسازی و نوسازیاستراتژی توسعۀ شهری

مسائل اقتصادی شهر
مسائل اجتماعی شهر

کیفیت زیست محیطی شهر
زیرساخت ها و خدمات شهری

فرم کالبدی شهر
منابع مالی شهر

کیفیت حکمرانی شهری

مسائل اقتصادی محله
مسائل اجتماعی محله

کیفیت زیست محیطی محله
 زیرساخت ها و خدمات شهری

محله
فرم کالبدی محله
تأمین مالی طرح

سازمان دهی

امــا	اگر	قــرار	باشــد	مداخــالت	در	ابعــاد	اقتصــادی،	اجتماعی،	
زیســت		محیطی،	کالبــدی،	زیربنایــی	و	غیــره	صــورت	گیــرد،	
ــود.	 ــق	نمی	ش ــم	منطب ــر	ه ــا	ب ــی	آن	ه ــاس	جغرافیای مقی
ــد،	 ــی	باش ــامانی	های	اجتماع ــار	نابس ــه	دچ ــر	کل	جامع اگ
ــاس	 ــًا	در	مقی ــت	محیطی	صرف ــئلة	زیس ــه	مس ــوان	ب نمی	ت
محلــه	رســیدگی	کــرد.	بــرای	مثــال،	اگــر	بــرای	قلمروهــای	
موضوعــی	مــورد	اشــاره	دوایــری	رســم	شــود،	ممکــن	اســت	
1- City Development Strategy

متحدالمرکــز	باشــند	امــا	شــعاع	آن	هــا	متفــاوت	خواهــد	بــود.	تصویر ۱. مشخصات برنامۀ بهسازی مطلوب
ــه	شــرح	 ــزی	ب ــای	برنامه	ری ــزای	تشــکیل	دهندة	فراینده اج

جــدول	2	اســت.
جدول ۲. مقایسۀ فرایندها 

برنامۀ بهسازی و نوسازیاستراتژی توسعۀ شهری
آغاز فرایند

شناخت پارامترهای اولیه
ارزیابی مقدماتی

فرمول بندی چشم انداز
SWOTتجزیه و تحلیل 

تدوین استراتژی
تهیة برنامة عمل

ایجاد آگاهی
اجرا

آغاز فرایند
شناخت پارامترهای اولیه

ارزیابی مقدماتی
فرمول بندی چشم انداز

SWOTتجزیه و تحلیل 

تدوین استراتژی
تهیة برنامة عمل

ایجاد آگاهی
اجرا

ــن	 ــاال	مشــاهده	می	شــود،	ای همــان	طــور	کــه	در	جــدول	ب
دو	برنامــه	کامــاًل	بــه	یکدیگــر	شــباهت	دارنــد.	ایــن	شــباهت	

تصادفــی	نیســت	و	ناشــی	از	رابطــة	جــزء	و	کل	اســت.

شناسایی ناحیه های نابسامان شهری 
ــن	نتیجــه	حاصــل	شــده	اســت	 ــی	ای در	بررســی	های	جهان
ــات	 ــی2	طبق ــر	جدایی	گزین ــر	اث ــامان	ب ــای	نابس ــه	بافت	ه ک
مختلــف،	فقــر	یا	جهانی	شــدن	و	از	دســت	رفتــن	کارکردهای	
قدیمــی	شــهرها	ایجــاد	می	شــوند.	در	ایــران،	طبــق	مصوبات	
ــی	 ــایی	نواح ــاری،	شناس ــازی	و	معم ــی	شهرس ــورای	عال ش
ــه	ســه	معیــار	زیــر	محــدود	شــده	اســت.	البتــه	 نابســامان	ب
ــرز	 ــوان	م ــی	نمی	ت ــه	راحت ــه	ب ــد	ک ــان	می	ده ــارب	نش تج

ایــن	نواحــی	را	مشــخص	کــرد.
ــر  ــدم اســتحکام ســاختمان ها در براب ــه )ع ــداری ابنی ناپای 	

ــه( زلزل
ــای  ــات پالک ه ــودن قطع ــک  ب ــت )کوچ ــی باف ریزدانگ 	

ــی( ثبت
نفوذ ناپذیــری )کمبــود دسترســی ســواره یــا دشــواری تردد  	

اتومبیــل در بافــت(
ــرار	باشــد	نواحــی	نابســامان	در	 ــاری	ق ــق	هــر	معی اگــر	طب
ــه	 ــود،	گام	نخســت	آن	اســت	ک ــهر	بررســی	ش ــاس	ش مقی
مســائل	از	نظــر	ضــرورت	اولویت	بنــدی	شــوند	چرا	کــه	منابع	
موجــود	محــدود	اســت.	بــه	طــور	مثــال،	ده	ناحیه	وجــود	دارد	
و	تصمیــم	گرفتــه	می	شــود	کــه	بر	حســب	ظرفیــت	ســازمانی	

2 - segregation
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ــا	را	 ــود.	اولویت	ه ــه	کار	ش ــا	دو	ناحی ــک	ی ــی	در	ی و	اجرای
ــدی	 ــی	و	کالب ــای	اقتصــادی،	اجتماع ــا	پارامتره ــوان	ب می	ت
ســنجید.	در	مرحلــة	بعــد	بایــد	بــرای	نواحــی	انتخــاب	شــده	
برنامــة	عملیاتــی	تهیــه	شــود.	در	چنیــن	شــرایطی،	بــه	دلیــل	
ــت	و	 ــخص	اس ــی	مش ــت	مکان ــدوده،	موقعی ــاب	مح انتخ

مســاحت	تعییــن	شــده	اســت.	

مدیریت بهسازی و نوسازی محدوده ها
بــه	 نوبــت	 اولویت	بنــدی،	 و	 بافــت	 انتخــاب	 از	 پــس	
تصمیم	گیــری	در	مــورد	مدیریــت	بهســازی	و	نوســازی	
ــون	 ــی	قان ــة	اجرای ــادة	42	آیین	نام ــاس	م ــد.	بر	اس می	رس
و	عرضــة	مســکن	 تولیــد	 از	 و	حمایــت	 ســامان	دهی	
ــدوده	 ــازی	مح ــازی	و	نوس ــت	بهس ــوب	1387،	مدیری مص
بــر	عهــدة	دفتــر	خدمــات	نوســازی	در	محــالت	اســت.	امــا	
در	واقــع،	موضوعــات	متنوعــی	در	امــر	بهســازی	و	نوســازی	
بافت	هــای	شــهری	دخیل	انــد	و	الزمــة	تحقــق	آن	همــکاری	
ــت	 ــذا	مدیری ــت.	ل ــان	اس ــف	و	ذی	نفع ــتگاه	های	مختل دس
بایــد	در	بیــن	دســتگاه	های	مختلــف	و	ذی	نفعــان	هماهنگــی	
ایجــاد	کنــد.	ذی	نفعــان	شــامل	ســاکنان،	بخــش	خصوصی	یا	
ــل	و	 ــبة	مح ــاد2،	کس ــازمان	های	مردم	نه ــعه	گران1،	س توس
ذی	مدخــالن	اســت	)گاه	ذی	نفــع	و	ذی	مدخــل	یکــی	شــمرده	

1-  developers 
2 - NGOs 

ــاًل	 ــد.	مث ــاوت	دارن ــر	تف ــا	یکدیگ ــن	دو	ب ــا	ای ــود،	ام می	ش
ــند(.	 ــل	باش ــرق	ذی	مدخ ــن	اســت	ادارة	آب	و	ب ممک

ــط	 ــامل	ضواب ــم	ش ــازی	ه ــف	بهســازی	و	نوس ــوزة	وظای ح
ــض	 ــداث	و	تعری ــاز،	اح ــاخت	و		س ــط	س ــازی،	ضواب شهرس
ــه	 ــوط	ب ــه	مرب ــت	ک ــهری	اس ــات	ش ــة	خدم ــر	و	ارائ معاب
شــهرداری	ها	می	شــود	و	هــم	شــامل	نوســازی	مســکن	
شــهری،	تأمین	امنیــت،	روشــنایی	معابر،	خدمات	بهداشــتی	و	
درمانــی،	خدمــات	آموزشــی،	تأمیــن	آب	و	فاضالب	و	توســعة	
اقتصادی	اســت.	دســتگاه	های	دخیل	در	بهســازی	و	نوســازی	
بافت	هــای	ناکارآمــد	نیــز	بســیار	متنوع	انــد	و	هر	یــک	وظایفی	
در	زمینه	هایــی	بــر	عهــده	دارنــد،	از	جمله	ضوابط	شهرســازی،	
ــة	 ــر،	ارائ ــض	معاب ــداث	و	تعری ــاز،	اح ــاخت	و	س ــط	س ضواب
خدمــات	شــهری،	نوســازی	مســکن	شــهری،	تأمیــن	امنیــت،	
ــات	 ــی،	خدم ــتی	و	درمان ــات	بهداش ــر،	خدم ــنایی	معاب روش
آموزشــی	)آمــوزش	عمومــی،	آمــوزش	فنــی	و	حرفــه	ای(،	آب	
و	فاضــالب	و	توســعة	اقتصــادی	)ایجــاد	اشــتغال	در	مشــاغل	
خانگــی،	اجــرای	طرح	هــای	زودبــازده(	)جــدول	3(.	در	ایــران،	
ــودی	و	سلســله	 ــه	صــورت	عم ــا	و	دســتگاه	ها	ب وزارتخانه	ه
مراتبــی	ســازمان	دهی	شــده	اند	و	پیونــد	افقــی	در	بیــن	آنــان	
بســیار	کــم	اســت	یا	اصــاًل	وجــود	نــدارد.	در	چنین	شــرایطی،	
مقامــات	سیاســی	محلــی	به	ویــژه	اســتاندار	و	اعضای	شــورای	
شــهر	و	کســانی	کــه	نفوذ	سیاســی	دارنــد	باید	وارد	کار	شــوند.	

62
ره 

شما

۸۰

محور کوچه صف، خیابان سپهساالر، تهران، از پروژه های محورهای شهری



ــر	 ــه	نظــر	می	رســد	مدیریــت	بهســازی	و	نوســازی	بایــد	ب ب
ــرا	امــری	مقطعــی	نیســت	و	در	 عهــدة	شــهرداری	باشــد	زی
دنیــا	هــم	بــه	عنــوان	رونــدی	درازمــدت	پذیرفته	شــده	اســت	

ــد.	 و	ســازمانی	اســتوار	را	می	طلب

جلب مشارکت مردم محلی 
ــریک	 ــدون	تش ــد	ب ــه	نمي	توان ــات	محل ــد	حی ــد	تجدی فراین
ــي	و	 ــاي	محل ــه	آگاه	از	قابلیت	ه ــه،	ک ــردم	محل ــاعي	م مس
فــردي	خــود	و	واقــف	بر	مشــکالت	و	مســائل	محله	هســتند،	
بــا	مســئوالن،	بخــش	خصوصــي	و	ســازمان	هاي	داوطلــب	و	
دولتــی	صــورت	پذیــرد.	ایــن	رویکــرد	اکنــون	در	اکثــر	نقــاط	
ــا	تشــریک	مســاعي1	 ــي	ب ــه	منظــور	توســعة	محل ــان	ب جه
ــي	 ــه	عبارت ــا	ب ــئوالن	ی ــي	و	مس ــازمان	هاي	محل ــن	س بی
دســت	اندر	کاران	و	ذي	نفعــان	بــا	موفقیــت	و	پایــداری	دنبــال	
1 - partnership

سایر دستگاه ها و سازمان هامعاونت های شهرداریحوزة وظایف

شورای	عالی	معماری	و	شهرسازی	ایرانمعاونت	شهرسازی	و	معماریضوابط	شهرسازی

شورای	عالی	معماری	و	شهرسازی	ایرانمعاونت	شهرسازی	و	معماریضوابط	ساخت	و	ساز

سازمان	نوسازی،	شرکت	های	نوسازی	منطقه	ایمعاونت	فنی	و	عمرانی	احداث	و	تعریض	معابر

معاونت	خدمات	شهری،	معاونت	حمل	و	ارائة	خدمات	شهری
نقل	و	ترافیک

اداره	یا	سازمان	پارک	ها	و	فضای	سبز،	سازمان	میادین،	سازمان	بهشت	زهرا،	
سازمان	مدیریت	پسماند،	شرکت	اتوبوس	رانی،	شرکت	راه	آهن	شهري	تهران	و	
حومه	)مترو(،	سازمان	ترمینال	ها،	سازمان	آتش	نشانی	و	خدمات	ایمنی،	سازمان	

زیباسازی	

وزارت	راه	و	شهرسازی،	سازمان	نوسازی،	شرکت	های	نوسازی	منطقه	ای،	---نوسازی	مسکن	شهری
شرکت	های	مسکن	ساز

نیروی	انتظامی	---تأمین	امنیت
شرکت	توزیع	نیروی	برق	شهرستانمعاونت	خدمات	شهریروشنایی	معابر

ادارة	بهزیستی،	دانشگاه	علوم	پزشکي	معاونت	امور	اجتماعی	و	فرهنگیخدمات	بهداشتی	و	درمانی

معاونت	خدمات	شهری،	معاونت		امور	خدمات	آموزشی	و	فرهنگی	
اجتماعی	و	فرهنگی

	تفریحی	شهرداری،	ادارة	آموزش	و	پرورش،	ادارة	آموزش	و	 سازمان	رفاهیـ	
پرورش	ناحیه،	

ادارة	کل	آموزش	فنی	و	حرفه	ای	استان،	سازمان	میراث	فرهنگي،	صنایع	
دستی	و	گردشگري

معاونت	فنی	و	عمرانی،	معاونت	خدمات	آب	و	فاضالب
شهری

شرکت	آب	و	فاضالب	شهر	تهران	

ادارة	کل	تعاون،	کار		و	رفاه	اجتماعی	معاونت	خدمات	شهریتوسعة	اقتصادی	

جدول 3. حوزة وظایف و دستگاه های دخیل در بهسازی و نوسازی

ــک	 ــه	ی ــتیابي	ب ــور	دس ــه	منظ ــب،	ب ــن	ترتی ــود.2	بدی 	می	ش
ــد	از	کل	 ــة	عمــل3،	بای ــن	برنام چشــم	انداز	مشــترک	و	تدوی
تــوان	و	منابــع	موجــود	اســتفاده	شــود؛	و	تشــریک	مســاعي	
ــدف،	 ــاي	ه ــي4،	گروه	ه ــازمان	هاي	محل ــاکنین،	س ــة	س کلی
اصنــاف،	ســازمان	هاي	اجتماعــي	ـ	فرهنگــي،	ســازمان	هاي	
جامعــة	مدنــي،	داوطلبــان،	بخش	خصوصي	و	دســت	اندرکاران	
کلیــدي	و	بانفــوذ،	و	بسترســازي	و	توانمندســازي	در	دســتور	

کار		مدیریــت	اجرایــی	قــرار	گیــرد.

2 - شایان توجه است که گاهی در ترجمة لغات بی دقتی می کنیم. بعضی 
به   partnership گرفته اند.  اشتباه   partnership با  را   participation
معنی مشارکت مالی است. در ایران هر وقت گفته می شود مردم نیز باید 
همکاری کنند، به این معناست که باید هزینه بپردازند. جلب این مشارکت 
partici-  تکنیک هایی دارد. لذا باید یک ساختار مدیریتی  ایجاد شود که

pation را جلب کنیم.
3 - action plan
4-  community based organizations

6۲
ره 

شما

۸۱



طرح هــای  تدویــن  در  الزم  گام هــای 
بهســازی و نوســازی شــهری

۱- شناسایی وضع موجود و عوامل مؤثر 
ــی	 ــه	و	بررس ــورد	مطالع ــود	م ــدا	الزم	اســت	وضــع	موج ابت
ــق	 ــر	در	آن	شناســایی	شــود.	طب ــرد	و	عوامــل	مؤث ــرار	گی ق
روال،	مجــری	بــرای	انجــام	دادن	مطالعات	مذکور،	مشــاوران	
ذی	صالحــی	را	انتخــاب	می	کنــد.	مشــاور	نیــز	تــالش	
می	کنــد	بــا	رویکــرد	مشــارکتی،	مطالعــات	شــناخت	مســائل	
ــه	 ــن	مرحل ــل	در	ای ــل	تأم ــة	قاب ــرد.	نکت ــده	بگی ــر	عه را	ب
تکمیــل	گــروه	شهرســاز	و	معمار	اســت.	گروه	شهرســازی	نیز	
بــه	اقتصــاددان،	جامعه	شــناس،	کارشــناس	مالی	و	کارشــناس	
حقوقــی	در	کنــار	خــود	نیــاز	دارد.	در	ایــن	شــرایط	هزینة	طرح	
ــای	 ــا		ضــروری	اســت.	یکــی	از	راه	ه ــد،	ام ــش	می	یاب افزای
ــورد	 ــا	تخصص	هــای	م ــة	طــرح،	همــکاری	ب کاهــش	هزین
ــه	 ــت	ک ــده	اس ــن	ش ــاِه	تعیی ــی	کوت ــای	زمان ــاز	در	بازه	ه نی
مســتلزم	برنامه	ریــزی	دقیــق	اســت.	به	طــور	مثــال،	احتیاجی	
نیســت	که	از	روز	اول	کارشــناس	حقوقی	به	کار	گرفته	شــود.	
بنابرایــن،	الزم	اســت	شــرح	خدمات	و	روش	شناســی	مطالعات	
بــه	دقت	تعییــن	و	مراحــل	برنامه	ریــزی	عملیاتی	ذکر	شــود	و	
تحقــق	آن	به	کارشــناس	مربــوط	واگذار	شــود.	در	حال	حاضر	
شــرح	خدمــات	طرح	هــا	فاقــد	روش	شناســی	و	بــرای	همه	جا	
یکســان	اســت.	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	محــالت	ناکارآمــد	
و	مشکالتشــان	متنــوع	و	متفاوت	انــد،	محــالت	تاریخــی	بــا	
ــین	 ــالت	حاشیه	نش ــتند،	مح ــه	رو	هس ــاص	رو	ب ــائلی	خ مس
گرفتاری	هــای	دیگــری	دارنــد،	یــا	مســائل	محــالت	مــرزی	
متفــاوت	اســت.	از	ایــن	رو،	بــا	شــرح	کلــی	خدمــات	نمی	توان	

بــا	تمــام	بافت	هــای	شــهری	برخــورد	کــرد.
بر	اســاس	شــرح	خدمــات،	شــناخت	وضــع	موجــود	بایــد	بــه	
ــا	 ــار	آن	ه ــا	و	آث ــایی	پیامده ــکالت،	شناس ــه	یابی	مش ریش
ــا،	 ــا	و	تهدیده ــف،	فرصت	ه ــوت	و	ضع ــاط	ق ــه،	نق در	محل
دســت	اندرکاران	ذی	نفــوذ	و	مهــم	و	ذی	نفعــان،	و	همچنیــن	
ســنجش	میــزان	دســتیابی	به	هــدف	به	کمــک	منابــع	و	توان	
موجــود	در	محــل	منجــر	شــود.	مطالعــات	کالبــدی	کنونــی	به	
دالیــل	زیــر	اساســًا	بــا	رویکــرد	اقتدارگرایانــه	انجام	می	شــود	

کــه	بــا	رویکــرد	مشــارکت	مردمــی	تفــاوت	بنیــادی	دارد:
-	در	فراینــد	ایــن	مطالعــات،	مقامــات	سیاســی،	مدیــران	

ــش	 ــاری	نق ــازی	و	معم ــان	شهرس ــی	و	متخصص اجرای
اصلــی	را	بــر	عهــده	دارنــد؛

-	در	ایــن	نــوع	مطالعــات،	هــدف	اصلــی	بهبــود	وضــع	
کالبــدی	بافــت	اســت	و	مــردم	و	منافــع	آنــان	در	درجــة	

ــد؛ ــرار	می	گیرن ــت	ق دوم	اهمی
-	محصــول	ایــن	نوع	مطالعــات	عمومًا	از	جنــس	کالبدی	
اســت	و	کمتــر	حــاوی	توصیه	هــای	مشــخص	در	زمینــة	
ــات	 ــة	خدم ــی	و	ارائ ــات	شــهری	و	اجتماع ــود	خدم بهب

اقتصــادی	بــه	ســاکنان	ایــن	نواحــی	اســت.	

۲- تعییــن و اولویت بنــدی مســائل عمــده بــا 
روش مشــارکتی

در	ایــن	مرحلــه	بایــد	مســائل	بــا	روش	مشــارکتی	شناســایی	
و	رتبه	بنــدی	شــوند.	بدیــن	ترتیــب	کــه	فهرســت	بلنــدی	از	
مســائل	تهیــه	و	با	توجــه	به	محدودیــت	منابــع	و	ظرفیت	های	
اجرایــی،	ســه	تــا	پنــج	مســئله		بــه	عنــوان	مســائل	اولویت	دار	
در	تدویــن	برنامــة	عملیاتــی	انتخــاب		شــود.	مســائلی	از	قبیــل	
ــت	 ــدوده	و	امنی ــت	در	مح ــوق	مالکی ــهری،	حق ــکن	ش مس
انــدازة	قطعــات	 از	واحدهــای	مســکونی،	 بهره	بــرداری	
ــر	 ــا	و	معاب ــبکة	خیابان	ه ــی	در	محــدوده،	ش ــای	ثبت پالک	ه
و	نفوذ	ناپذیــری	بافــت،	کمبــود	فضا	ی	ســبز	و	قلمــرو	عمومی	
در	بافــت،	کمبــود	زیرســاخت	های	فیزیکــی،	تخریــب	بنا	هــا	و	
عرصه	هــای	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،	
ــامان.	 ــای	نابس ــت	در	محله	ه ــدان	امنی ــکاری	و	فق ــر،	بی فق
ــز	 ــوان	بر	اســاس	شــدت	مشــکالت	نی ــدی	را	می	ت اولویت	بن
انجــام	داد	و	بــرای	مثال	مســائل	را	بــا	روش	هــای	چند	معیاره1	

ــرد.	 ــته	بندی	ک دس
بنــا	بــر	آنچه	گفتــه	شــد،	مشــاور	نباید	بــدون	مطالعه	مســائل	
را	تجزیــه	و	تحلیــل	کنــد.2	کارفرمــا	نیــز	بایــد	دقــت	داشــته	
ــر	 ــن	مؤث ــه	پایی ــاال	ب ــیوه	های	ب ــری	ش ــه	به	کارگی ــد	ک باش

1-  multi criteria
طرح  مطالعه ای  هیچ  بدون  مشاورانی  که  است  شده  دیده  متأسفانه   - 2

معماری و حتی شهرسازی می دهند.
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ــا	 ــاط	ب ــق	مشــارکت1	و	ارتب ــد	از	طری ــائل	بای نیســت	و	مس
مــردم	شناســایی	و	اولویت	بنــدی	شــود.	چنانچــه	اولویت	هــا	
ــورد	 ــات	م ــود،	موضوع ــردم	مشــخص	ش ــر	م ــاس	نظ بر	اس

بررســی	بســیار	متفــاوت	خواهــد	بــود.	

ــت  ــورد موقعی ــترك در م ــم انداز مش 3- چش
آتــی محلــه

بــا	توجــه	بــه	شناســایی	مســائل	عمــدة	محلــه	و	اولویت	بندی	
آن	هــا،	طــراح	و	کاربــر	بایــد	بــه	چشــم	انداز	مشــترکی	
دربــارة	موقعیــت	آتــی	محلــه	دســت	یابنــد	و	بــه	کمــک	هــم	
پیش	نویــس	آن	را	تهیــه	کننــد.	ســپس	در	جلســاتی	بــا	حضور	
گروه	هــای	محلــی	اعــم	از	تشــکل	های	مردمــی،	نماینــدگان	
ســاکنان	و	صاحبــان	مشــاغل،	پیش	نویــس	تهیــه	شــده	بــه	
اشــتراک	و	نظرســنجی	گذاشــته	شــود	و	پس	از	بحــث،	اجماع	
ــر	ســر	آن	 ــد	کــه	مــردم	ب حاصــل	گــردد.	پیش	نویــس	جدی
ــل	 ــدی	مث ــئوالن	کلی ــا	مس ــد	ب ــند	بای ــاع	می	رس ــه	اجم ب
شــهرداری	منطقــه،	شــوراهای	عالــی	و	اگــر	مســئلة	بزرگــی	
ــان	گذاشــته	شــود	و	تفاهــم	 ــا	شــورای	شــهر	در	می باشــد	ب
الزم	بــا	آنــان	بــه	دســت	آیــد.	بدیــن	ترتیــب،	چشــم	اندازی	
ــان	و	 ــد	ذی	نفع ــورد	تأیی ــد	هــم	م ــف	می	شــود	بای ــه	تعری ک
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.

4- تعیین اهداف کیفی
در	گام	بعــد	بایــد	اهــداف	کیفــی	کــه	محلــه	را	بــه	چشــم	انداز	
ــای	 ــه	ارتق ــود،	از	جمل ــخص	ش ــاند	مش ــر	می	رس ــورد	نظ م
کیفیــت	و	پایــداری	مســکن	ســاکنان،	برخــورداری	از	خدمات	
اساســی	و	زیرســاخت	های	شــهری،	بهبود	وضعیــت	اجتماعی،	
ــت	از	 ــد،	حفاظ ــتغال	و	کســب	درآم ــای	اش ــاد	فرصت	ه ایج
میــراث		فرهنگــی	ـ	تاریخی	و	باززنده	ســازی	محــالت	قدیمی	

. شهر

5- تعیین اهداف کّمی
در	گام	بعــدی	هریــک	از	اهــداف	کیفــی	بایــد	بــه	یــک	یــا	
چنــد	هــدف	کّمــی	تبدیــل	شــود.	در	تبدیــل	اهــداف	کیفــی	
بــه	کّمــی	عمــاًل		محصــوالت2	معینــی	مشــخص	خواهد	شــد.	

1-  participation
2 - output

ایــن	محصــوالت	نتایجــی3	را	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.	

ــتی  ــای باال دس ــی طرح ه ــرور و ارزیاب ۶- م
در مــورد محلــه 

ــورد	 ــتی	م ــای	باالدس ــت	طرح	ه ــد	الزم	اس ــة	بع در	مرحل
مطالعــه	قــرار	گیرنــد	تا	مشــخص	شــود	در	طرح	هــای	جامع	و	
تفصیلــی	چــه	برنامه	هــا	و	مالحظاتی	دربــارة	کاربــری	اراضی	
ــاخت		و	 ــرای	س ــی	ب ــه	مقررات ــده	و	چ ــی	ش ــه	پیش	بین محل
ســاز	در	محلــه،	پارکینــگ،	تراکم	ســاختمانی،	ســطح	پوشــش	
ــن	 ــت.	همچنی ــده	اس ــه	ش ــر	گرفت ــره	در	نظ ــف	و	غی همک
بایــد	برنامــة	شــهرداری	منطقــه	در	زمینــة	عمــران	شــهری	و	
ســرمایه	گذاری	ها،	رونــد	ســاخت		و		ســاز	در	ســال	های	اخیــر	
در	ســطح	محلــه	و	پروژه	هــای	مهــم	ســرمایه	گذاری	بخــش	
خصوصــی	ســاخت		و			ســاز	در	محلــه	تعییــن	شــود.	چارچــوب	
ــم	روندهــای	 ــد	شناســایی	و	عالئ ــز	بای ــی	موجــود	نی مقررات
ــا	 ــال،	چه	بس ــور	مث ــه	ط ــود.	ب ــی	ش ــدا	پیش	بین ــی	از	ابت آت
در	بافتــی	دخالــت	کنیــم	کــه	خــود	در	حــال	تحــول	باشــد.

۷- برنامه ریــزی کالبــدی محلــه بــا روش 
ــارکتی مش

برنامــة	کالبــدی	محلــه	بایــد	در	جهــت	دســتیابی	بــه	
ــه	روش	 ــن	و	ب ــی	تعیی ــی	و	کّم ــداف	کیف ــم	انداز	و	اه چش
مشــارکتی	تدویــن	شــود.	در	برنامه	ریــزی	کالبدی	الزم	اســت	
حفــظ	بافــت	اجتماعــی	و	اقتصــادی	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد	
ــا	حــد	امــکان	از	مداخله	هــای	کالبــدی	گســترده	پرهیــز	 و	ت
شــود.	همچنیــن	باید	اســتطاعت	مالی	ســاکنان	کنونــی	و	آتی	
در	نظــر	گرفتــه	شــود	و	بــه	صرفــة	اقتصــادی	ســاخت		و		ســاز	
ــت،	ضــرورت	 ــردد.	در	نهای ســاکنان	و	انبوه	ســازان	توجــه	گ
دارد	برنامــة	تهیــه	شــده	مجــدداً	در	معــرض	قضــاوت	مــردم	
محــل	و	مســئوالن	شــهر	قــرار	گیــرد	و	برحســب	ضــرورت	

اصــالح	شــود.

منظــور  بــه  فعالیت هــا  دســته بندی   -8
تعییــن نقــش افــراد یــا ســازمان های ذیربــط
ــئولیت	ها	را	در	 ــع	مس ــور	قط ــه	ط ــا	ب ــته	بندی	فعالیت	ه دس
انجــام	امــور	تعییــن	می	کنــد.	در	واقــع،	ایــن	دســته	بندی	بــه	
3 - outcome
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منزلــة	تقســیم	کار	اســت	و	مشــخص	می	کنــد	چــه	کســانی،	
چگونــه،	چــه	زمانــی	و	کجــا	بایــد	وارد	عمــل	شــوند.	شــش	

دســته	فعالیــت	بایــد	مشــخص	شــود.
دســتۀ اول:	فعالیت	هایــی	کــه	در	شــمار	وظایــف	
مســتمر	دســتگاه	های	دولتــی	و	شهرداری	هاســت	
ــی(. )بهبــود	خدمــات	شــهری،	آموزشــی،	بهداشــتی	و	درمان
دســتۀ دوم: فعالیت	هایــی	کــه	تحقــق	آن	هــا	مســتلزم	
عمــران	شــهری	توســط	شــهرداری	ناحیــه	ای	اســت	کــه	
محــدوده	در	آن	واقــع	اســت	)احــداث	پارک	هــا	و	میادین،	
احــداث	و	تعریــض	شــبکة	خیابان	هــا	و	معابــر	عمومــی(.
ــا	در	 ــق	آن	ه ــه	تحق ــی	ک ــوم:	فعالیت	های ــتۀ س دس
ــط	 ــی	توس ــای	عمران ــرای	پروژه	ه ــتلزم	اج ــل	مس عم
شــرکت	های	دولتــی	اســت	)تأمیــن	زیرســاخت	های	
ــرات(. ــرق،	گاز	و	مخاب ــالب،	ب ــد	آب،	فاض ــی	مانن فیزیک
ــا	 ــق	آن	ه ــه	تحق ــی	ک ــارم:	فعالیت	های ــتۀ چه دس
ــش	 ــی،	بخ ــتگاه	های	دولت ــرمایه	گذاری	دس ــتلزم	س مس
خصوصــی	یــا	انجمن	هــای	خیریــه	اســت	)ایجــاد	مهــد	
کــودک،	مدرســه،	درمانگاه،	تأسیســات	ورزشــی،	تفریحی	

و	فرهنگــی(.
ــکار	عمــل	 ــا	ابت ــه	ب ــی	ک ــم:	فعالیت	های ــتۀ پنج دس
مســتقل	مالــکان	واحدهــای	مســکونی	و	غیر	مســکونی	یا	
مشــارکت	ســازندگان	خرده	پــا	در	محــدوده	قابــل	تحقــق	
ــرات	مســکن،	مقاوم	ســازی	ســاختمان	های	 اســت	)تعمی
ــداث	 ــب	و	اح ــود،	تخری مســکونی	و	غیر	مســکونی	موج

مســکن	جدیــد	در	حــد	اســتفادة	شــخصی(.
ــا	 ــق	آن	ه ــه	تحق ــی	ک ــم:	فعالیت	های ــتۀ شش دس
ــرای	احــداث	 ــه	محــدوده	ب مســتلزم	ورود	انبوه	ســازان	ب
ــت. ــزرگ	اس ــاری	و	اداری	ب ــکونی	و	تج ــای	مس مجتمع	ه

۹- در نظر گرفتن محدودیت ها
بــرای	تنظیــم	برنامــة	عملیاتــی،	الزم	اســت	محدودیت	هــا	در	
نظــر	گرفتــه	شــود،	از	جملــه:	1.	کمبــود	مهــارت	،	2.	کمبــود	
منابــع	مالــی،	3.	کمبــود	اطالعــات،	و	4.	ناهماهنگــی	میــان	
ــه	نظــر	 ــان،	ب ــن	می ــی	)جــدول	4(.	از	ای دســتگاه	های	اجرای
می	رســد	رفــع	مشــکل	دوم	دشــوارتر	اســت.	بدیــن	ترتیــب،	
ضــرورت	تنظیــم	برنامــة	زمان	بنــدی	محســوس	اســت.	بــه	
محــض	این	کــه	برنامــة	زمان	بنــدی	تهیــه	شــود،	تعارضــات	

ــع	 ــت	رف ــوان	در	جه ــود	و	می	ت ــکار	می	ش ــکاالت	آش و	اش
آن	هــا	اقــدام	کــرد.

جدول 4. محدودیت ها و شیوة رفع آن ها

شیوة رفع محدودیت هامحدودیت ها

بر پایی دوره های آموزشیکمبود مهارت

از دولــت/کمبود منابع مالی مالــی   درخواســت کمــک 
قرضــه اوراق  انتشــار 

تخصصــیکمبود  اطالعات گروه هــای   ســازمان دهی 
ــات ــع آوری اطالع ــرای جم ب

میــان ناهماهنگــی    
اجرایــی دســتگاه های 

ســتاد طریــق  از  هماهنگــی   ایجــاد 
ــازی و ــتانی توانمند س ــتانی و شهرس  اس
ــهری ــامان ش ــی نابس ــامان دهی نواح س

۱۰- تهیۀ برنامۀ زمان بندی فعالیت ها
ــف(	 ــرد:	ال ــه	ســه	دســته	تقســیم	ک ــوان	ب ــات	را	می	ت اقدام
ــوراً	انجــام	شــوند،	ب(	اقداماتــی	کــه	 ــد	ف اقداماتــی	کــه	بای
ــد،	و	ج(	فعالیت	هایــی	 بایــد	در	آینــدة	نزدیــک	صــورت	گیرن
کــه	بایــد	در	آینــده	ای	دورتــر	انجــام	شــوند.	بــا	توجه	بــه	این	
ــت	و	 ــا	رعای ــی	کاره ــی	منطق ــت	توال ــته	بندی،	الزم	اس دس
ــه	 ــی	تهی ــای	عمران ــدی	پروژه	ه ــدول	زمان	بن ــن	ج همچنی
شــود.	زمــان	آمــاده	شــدن	اســناد	مناقصــه	بــرای	پروژه	هــای	
مختلــف،	فهرســت	کوتــاه	پیمانــکاران،	زمان	بنــدی	دریافــت	
ــان	الزم	 ــا،	زم ــاب	آن	ه ــکاران	و	انتخ ــنهادهای	پیمان پیش
بــرای	تجهیــز	پیمانــکاران	در	ســایت،	زمــان	شــروع	عملیــات	
ســاختمانی	توســط	پیمانــکاران،	مراحل	کلیدی	پیشــرفت	کار،	
ــواردی	اســت	 ــة	م ــی	از	جمل ــان	اتمــام	کارهــای	اجرای و	زم

کــه	بایــد	تعییــن	شــود.

۱۱- برآورد هزینه های طرح 
از	آن	جــا	کــه	مقادیــر	کار	و	قیمــت	واحــد	آن	در	ســال	پایــه	
مشــخص	اســت،	امــکان	بــرآورد	هزینه	هــا	نیــز	وجــود	دارد.	
ــای	 ــه	ای	از	هزینه	ه ــرآورد	جداگان ــت	ب ــن	الزم	اس همچنی
جــاری	طــرح	بــرای	ســال	های	مختلــف	انجــام	شــود.	بــرآورد	
ســرمایه	گذاری	بخــش	خصوصــی	در	بهتریــن	حالــت	جنبــة	
اطالعــی	دارد	و	نیــازی	نیســت	بــا	جزئیــات	مشــخص	شــود.	
در	کشــورهای	پیشــرفته،	بــرای	آن	که	پــروژه		بانک	پذیر	شــود	
و	نیــز	بــه	منظــور	تعییــن	صحــت	مداخلــه،	تحلیــل	هزینــه		
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ـ	فایــدة	اجتماعــی	پــروژه	)SCBA(1	انجــام	می	شــود.	تحلیــل	
هزینه	هــا	بــه	دلیل	اعتقــاد	بر	ضــرورت	وجود	چهار	مشــخصة	
مشــروعیت،	ضــرورت،	تأثیــر	و	کارآمد	بــودن	تصمیمات	مقام	
عمومــی	بــرای	مداخلــه	اســت.	اگــر	هر	یــک	از	ایــن	پایه	هــا	
دچــار	نقــص	گــردد،	مداخلــة	دولــت	با	مشــکل	مواجــه	خواهد	
ــده	 ــیار	پیچی ــی	کاری	بس ــای	اجتماع ــل	هزینه	ه ــد.	تحلی ش
اســت؛	در	واقــع،	کّمــی	ســاختن	پیامدهــای	کیفــی	اقدامــات	
و	همچنیــن	پولــی	کــردن	نتایــج	در	چارچــوب	یــک	مــدل،	
کاری	دشــوار	خواهــد	بــود.	یکــی	از	وظایــف	سیاســت	گذاران	
و	تصمیم	گیــران	ایــن	اســت	کــه	راهنما	هــای	ســاده	بــا	چنــد	
ــرمایه	گذاری	 ــد.	س ــد	کنن ــخص	تولی ــوردی2		مش ــة	م نمون
	)CBA(	ــده ــه		ـ	فای ــل	هزین ــد	تحلی ــز	نیازمن ــی	نی خصوص
ــه	 ــود	ک ــد	ش ــد	متقاع ــی	بخــش	خصوصــی	بای ــت،	یعن اس
ســرمایه	گذاری	اش	در	یــک	حیطــه	ســودآور	اســت.	در	غیــر	

ــد. ــرمایه	گذاری	نمی		کن ــه	س ــدام	ب ــن	صــورت	اق ای

۱۲- آثار رفاهی بهسازی شهری
تمــام	اقدامــات	بایــد	در	جهــت	افزایش	رفــاه	مردم	باشــد.	هر	
ــروژه	ای	کــه	اجــرا	می	شــود	تأثیــرات	مســتقیم	و	تأثیــرات	 پ
ناخواســتة	بیرونــی	دارد	کــه	ممکــن	اســت	مثبــت	یــا	منفــی	
باشــند.	همچنیــن	پروژه	هــا	تأثیــرات	غیرمســتقیم	نیــز	دارنــد	
)جــدول	5(.	ایــن	ســه	دســته	اثــر	بایــد	تا	حــدی	کّمی	ســازی	
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 

و  فعالیت هــا  مالــی  تأمیــن  نحــوة   -۱3
هزینه هــا  بازپرداخــت 

الزم	اســت	نحــوة	پوشــش	هزینه	هــا3	و	تأمیــن	مالــی4	پــروژه	
نیــز	تعییــن	شــود.	ایــن	دو	بــا	یکدیگــر	متفاوت	انــد.	ممکــن	
اســت	پوشــش	هزینه	هــا	از	طریــق	دریافــت	بهــای	خدمــات	
یــا	مالیــات	محلــی	باشــد	چــرا	کــه	باالخــره	مــردم	بایــد	در	
ایــن	کار	مشــارکت	داشــته	باشــند.	یارانــه	نیــز	می	توانــد	بــه	
آن	کمــک	کنــد.	امــا	نیــاز	بــه	تأمیــن	مالــی	بیرونــی	همــواره	

وجــود	دارد.
در	مــورد	نحــوة	پوشــش	هزینه	هــا	ایــن	پرســش	مطرح	اســت	
کــه	مســئولیت	پرداخــت	هزینه	هــای	تهیــه	و	اجــرای	طــرح	
بهســازی	و	نوســازی	بــر	عهــدة	کــدام	اشــخاص	حقیقــی	یــا	
حقوقــی	اســت؟	)جــدول	6(.	تأمیــن	مالــی	پــروژه	نیــز	تحــت	
تأثیــر	تقســیم	کار	میــان	نهادهــای	عمومــی	و	خصوصــی	و	
ترتیبــات	مربــوط	بــه	نحــوة	پوشــش	هزینه	هــا	قــرار	می	گیرد	

.)7 )جدول	
الف- مالحظات سیاست گذاری برای تأمین 

مالی
-	ســرمایه	گذاری	مــورد	نیــاز	بــرای	نوســازی	و	بهســازی	
نواحــی	نابســامان	شــهری	بســیار	عظیــم	و	منابــع	موجود	

در	قیــاس	بــا	آن	اندک	اســت.
-	استطاعت	مالی	ساکنان	این	نواحی	اندک	است.

-	پوشــش	کامــل	هزینه	هــای	زیر	بنایــی	و	خدمــات	
شــهری	از	طریــق	دریافــت	مالیــات	و	عــوارض	محلــی	
ــی	 ــن	نواح ــاکنان	ای ــهری	از	س ــات	ش ــای	خدم و	به

امکان	پذیــر	نیســت.
3 - cost recovery
4 - finance

آثار غیرمستقیمآثار بیرونیآثار مستقیم
بهبود کیفیت مسکن

 پوشش تقاضای عرضة مسکن
ارتقای کیفیت همسایگی

بهبود دسترسی و حمل و نقل آسان
 ایجاد فضای عمومی

تأمین فضای سبز و آسمان آبی
ایجاد مراکز خرید و تسهیالت شهری مطلوب

آموزش و ایجاد مشاغل

اثر بر همسایگی
اثر بر کیفیت هوا

اثر بر آلودگي صوتي

ــکی، ورزش، ــای پزش ــاکنان )مراقبت ه ــالمت س ــود س  بهب
فرهنگ ســازی(

 افزایــش امنیــت محلــه )کاهــش آزار و اذیــت، مــواد مخــدر،
ــک( دزدی، ترافی
تجزیة اجتماعي

تراکم ساختمانی در محله
افزایش قدرت خرید ساکنان محله

ایجاد تصویر ذهنی بهتر از محله
استفادة چند منظوره از فضا

درک محیط اجتماعی

جدول 5. آثار مختلف رفاهی بهسازی شهری
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-	پرداخــت	یارانــه	در	قالــب	کمک	های	بالعــوض	دولت	
ــر	 ــل	اجتنابناپذی ــة	متقاب ــز	یاران ــهرداری	ها	و	نی ــه	ش ب

اســت.
در	 نواحــی	 ایــن	 در	 ســرمایه	گذاری	 ســودآوری	 	-
هم	ســنجی	بــا	ســایر	مناطــق	شــهر	انــدک	اســت.
-	مخاطــرات	ســرمایه	گــذاری	در	ایــن	نواحی	بــه	دالیل	

متعــدد	باال	ســت.	
ب- تجربۀ ایران در زمینۀ تأمین مالی

ــا	 ــاد	نیازه ــا	ابع ــه	ب ــی	در	مقایس ــع	مال ــز	مناب -	تجهی
ــت. ــوده	اس ــدک	ب ان

-	جــذب	ســرمایه	گذاری	خارجــی	ســرابی	بیــش	نبــوده	
اســت.

ــرمایه	و	 ــازار	س ــی	ب ــادی	و	قانون ــای	نه -	محدودیت	ه
ــورداری	مؤسســات	ناشــر	اوراق	مشــارکت	از	 ــدم	برخ ع
ارزش	اعتبــاری،	تدابیــر	موجــود	در	ایــن	زمینــه	را	عقیــم	

می	کنــد.
به	ویــژه	 مســکن	 مالــی	 تأمیــن	 نارســایی	های	 	-
ــرمایه	گذاری	 ــدة	س ــهری	محدود	کنن ــرای	ش ــرای	فق ب

ــت. ــاکن	اس ــای	س خانواره
-	ابزارهــای	ویــژة	مالــی	بــرای	تجهیــز	منابــع	مالــی	در	
نواحــی	نابســامان	شــهری	هنــوز	تکویــن	نیافتــه	یــا	در	

مرحلــة	جنینــی	اســت.
ــازی	 ــای	بهس ــری	طرح	ه ــی	مج ــتگاه	های	محل -	دس
و	نوســازی	ظرفیــت	و	مهارت	هــای	الزم	را	بــرای	تهیــة	

ــد. ــر	ندارن ــل	بانک	پذی ــای	عم برنامه	ه

ــار  ــی آث ــام کار و ارزیاب ــر انج ــارت ب ۱4- نظ
ــازی ــازی و نوس ــرح بهس ط

ــه	 ــرح	ب ــرای	ط ــار	اج ــی	آث ــام	کار	و	ارزیاب ــر	انج ــارت	ب نظ
صــورت	کیفــی،	مقادیــر	فیزیکــی	و	فایــدة	خالــص	اجتماعــی	
ــی	 ــت	و	منف ــرات	مثب ــن	تأثی ــرای	تعیی ــر	اســت.	ب امکان	پذی
طــرح	و	نیــز	ارزیابــی	کّمــی	آن	هــا	شــاخص	هایی	در	جــدول	
ــن	شــاخص	ها	چارچــوب	 ــع،	ای ــه	شــده	اســت.	در	واق 8	ارائ
ــد.	شــاخص	های	 ــف	می	کنن ــی1	را	تعری ــة	عملیات ــک	برنام ی
ــن	شــاخص	های	 ــا	منحصر	به	فردتری ــن	ی ــورد	اشــاره	بهتری م
موجــود	نیســتند،	امــا	تهیــة	ایــن	چارچــوب	می	توانــد	بــرای	

هــر	پــروژة	محلــی	بســیار	مفیــد	باشــد.	
1 - action plan

سخن آخر
ــامان	 ــی	نابس ــن	نواح ــد،	در	تعیی ــه	ش ــه	گفت ــر	آنچ ــا	ب بن
شــهری	ابتــدا	بایــد	جســت	وجویی	اجمالــی2	در	ســطح	شــهر	
انجــام	شــود،	ســپس	نواحــی	نابســامان	بــا	یکدیگــر	مقایســه	
ــت،	بر	اســاس	اولویت	هــای	 ــدی	شــوند	و	در	نهای و	اولویت	بن
ــر	 تعییــن		شــده،	برنامــة	عملیاتــی	تهیــه	شــود.	در	این	جــا	ب
تعریــف	محتــوای	اســتراتژی	یــا	ارائــة	طرح	مشــخصی	تمرکز	
ــا،	 ــرد	در	طرح	ه ــن	رویک ــی	و	تعیی ــر	انتظام	بخش ــده	و	ب نش
ــة	 ــن	برنام ــد،	تدوی ــة	بع ــدف	و	در	مرحل ــة	ه ــة	محل مطالع

حاصــل	از	مطالعــات	دقیــق	تأکیــد	شــده	اســت.	
ــاه	 ــه	رف ــده	ک ــن	ش ــوری	تدوی ــده	ط ــه	ش ــوب	ارائ چارچ
اجتماعــی	بــه	دنبــال	داشــته	باشــد.	ایــن	چارچــوب	بــر	علــل	
پرســش	نامه	های	 و	 فرســوده	 بافت	هــای	 شــکل	گیری	
ــوب،	 ــن	چارچ ــدارد.	در	ای ــز	ن ــر	آن	تمرک ــی	و	نظای میدان
ــد	تعییــن	کننــد	کــه	مســائل	 ــرای	مثــال،	متخصصــان	بای ب
ــائل	اقتصــادی،	و	 ــا	مس ــت	بیشــتری	دارد	ی ــی	اولوی اجتماع
ــد.	آنچــه	 ــری	کنن ــر	تصمیم	گی ــتراتژی	مؤث در	خصــوص	اس
ــز	اهمیــت	اســت	زمان	بنــدی	 در	این	جــا	مــورد	تأکیــد	و	حائ
ــی،	 ــة	عملیات ــدی	برنام ــا	زمان	بن ــت.	ب ــی	اس ــة	عملیات برنام
انتظــام	ذهنــی	حاصــل	می	شــود	و	مشــاوران	لــزوم	همــکاری	
عملــی	بــا	ســایر	تخصص	هــا	و	نیــز	مختصــات	مســیر	پــروژه	

ــرد.	 ــد	ک را	درک	خواهن
چارچــوب	مــورد	اشــاره	نســخه	ای	بــرای	شــروع	اســت	و	الزم	
اســت	متخصصــان	مختلــف	به	فراخــور	تخصص	خــود	در	آن	
محتــوا	قــرار	دهنــد	و	رویکــرد	خــود	را	تعیین	کننــد.	نمی	توان	
طــرح	بســامان	کــردن	یــک	منطقــه	را	در	مــدت	زمــان	کوتاه	
مثــاًل	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	
ــن	 ــه	وســیلة	آن	بهتری ــه	شــده	ب ــة	تهی ــه	برنام ــد	ک نمی	کن
برنامــة	ممکــن	باشــد،	امــا	شــاخص	هایی	دارد	کــه	درســت		

بــودن	یــا	نبــودن	اقدامــات	را	ارزیابــی	می	کنــد.
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جمع سایر انبوه سازان خانوارهای 
مالک

سازندگان 
خصوصی 

کوچک

صاحبان 
کسب و 
کار در 
محل

دستگاه ها و 
سازمان های 

دولتی

شرکت های 
دولتی 

تأمین کنندة 
زیر ساخت های 

شهری

شهرداری 
و سازمان 
نوسازی 

شهرداری 
)مجری(

شرح

منابع داخلی

کمک بالعوض 
دولت

اعتبارات عمرانی

تسهیالت بانکی

اوراق مشارکت

کمک های 
بین المللی

سایر
جمع

جدول ۷. نحوة تأمین مالی طرح بهسازی و نوسازی ناحیۀ ... شهرداری شهر ...

مقدار فیزیکی اثر

شرح
درصد بهبود مقدار بعد از مداخله مقدار قبل از 

مداخله
واحد 
مقدار

تعداد · واحدهای مسکونی 	
با دوام وضعیت مسکن

متر مربع · زیر بنای سرانة مسکن	

درصد · آب	 خانوارهای برخوردار از خدمات زیر بنایی
درصد · فاضالب	

درصد · برق	

درصد · گاز	

درصد · تلفن ثابت	

درصد · روشنایی معابر	

خانوارهای 
برخوردار از 

خدمات شهری

درصد · نظافت خیابان ها و معابر عمومی	

درصد · جمع آوری زباله	

درصد · آتش نشانی	

درصد · امنیت	

متر مربع · فضای سبز	

بهبود سرانۀ 
فضاهای عمومی 

در محله

متر مربع · فضای آموزشی	

متر مربع · فضای بهداشتی	

متر مربع · فضای ورزشی	

متر مربع · فضای تفریحی و فرهنگی	

تعداد · ظرفیت پارکینگ عمومی در محله	

وضعیت  
ترافیک

متوسط زمان 
پیاده

· سهولت دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی	

شاخص کیفی · حجم ترافیک	

تعداد در سال · تصادفات رانندگی	

تعداد/ ظرفیت · درمانگاه	

خدمات 
اجتماعی

تعداد/ ظرفیت · مهد کودک	

تعداد/ ظرفیت · مرکز مدد کاری اجتماعی	

تعداد/ ظرفیت · تأسیسات ورزشی	

تعداد/ ظرفیت · تأسیسات فرهنگی و تفریحی	

تعداد/ ظرفیت · مرکز خدمات محله	

· آموزش فنی و حرفه ای جوانان	

خدمات اقتصادی

· کاریابی برای بیکاران	

· تأمین تسهیالت بانکی ارزان برای کار آفرینان	

· ارائة کمک های فنی به کسب و کارهای کوچک	

· شرکت تعاونی تولید	

جدول 8. ارزیابی آثار طرح بهسازی و نوسازی شهری در ناحیۀ ... شهرداری شهر ...
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