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 چكیده

 وارسكاييها و مشككتت ككاوون شكك  به و گشته جدا آن حيات تكاملي چرخه از كه هستند شهر از بخشهايي فرسودهبافتهای 

 فراينكد در ميتواونكد برسند فعليت به اگر كه برخودارود بسياری قابليتهای و ظرفيتها از بافتها اين كه درحاليست درآمده اود. اين

 قكرار شكهرها ووسكازی اصلي اهداف از فرسوده بافتهای ووسازی رو اين از شوود. استفاده محرك ويروی عنوان به شهر توسعه

 گرفته قرار شهری مسئولين روی پيش بسياری راهكارهای معضتت اين ومودن برطرف برای متمادی سالهای طي است. گرفته

 بكا عمكدتًا بافتهكا، ايكن سكاكنين خواست وگرفتن وظر در و كالبدی و طراحاوه صرفاً وگرشهای دلي  به رويكردها اين اما است،

 ابعكاد كليكه است الزم مي گيرد، صورت زودگي كيفيت ارتقاء درجهت شهرها ووسازی اينكه به توجه با شدود. مواجه شكست

 طرحهكای اصكلي ذينفعان مردم كه آوجا از و شود گرفته قرار مدوظر شهر فرهنگي( و اقتصادی غيركالبدی)اجتماعي، و كالبدی

مي سكازد.  هموار طرحها اين تحقق پذيری برای را راه و دارد سزايي به اهميت آوها ويازهای و خواست به توجه هستند، شهری

 مشاركت و حضور كه شده اود واقف موضوع اين به همگي طرحها، مجريان و تصميم گيروده مقامات دولتي، ارگاوهای امروزه

 مي ومايد. ايفا طرحها اين تحقق پذيری در را اصلي وقش فرسوده، امور بافتهای در مردم

از اينرو، چندی است كه در بافتهای فرسوده دفاتری با عنوان دفاتر خدمات ووسازی بافت فرسوده ايجاد شده اوكد، ككه وظيفكه 

احتمكالي اصلي آوها برقراری ارتباط با ساكنان بافتهای فرسوده، معرفي مشوقها، تسهيتت و معافيتهای موجود و ح  مشككتت 

اوها در زمينه های ووسازی بناها و تجميع ساختماوها است. دفاتر خدمات ووسازی بر دو رويكرد ووسازی مردمي و تسكهيلگری 

استوار هستند. اين دفاتر در تتش هستند تا تسهيلگری را به عنوان يک راهبردجكامع و بكه عنكوان پك  ارتبكاطي ميكان سكاكنين 

 تي تعريف ومايند.غيردولتي و دول محلي، وهادهای

 

 مشارکت، دفتر خدمات نوسازی. بافت فرسوده،   های کلیدی:واژه
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 مقدمه  -1

بخش قاب  توجهي از بافت های قديمي شهرهای كشور كه در روود شتاب آلود شهروشيني و بروامه های      

توسعه شهری مدرن، مورد بي توجهي قرار گرفته و به بافتهای فرسوده شهری و واكارآمد شهری تبدي  شكده 

بهسازی و ووسازی آوهكا در صورت عدم اتخاذ سياست ها و تدابير جدی و سريع مديريتي در  هااود. اين بافت

كالبدی ايكن بافكت هكا -تحقق توسعه پايدار شهری را غير ممكن خواهند ساخت. چرا كه فرسودگي فيزيكي

فرصتي برای سكووت اقشار كم درآمد روستايي و شهری كه فاقد توان مالي برای سكووت در ساير محكتت 

فضكايي را در ايكن  -ودگي و فقكر اجتمكاعيشهری مي باشند را فراهم آورده كه به تبع آن چرخه ای از فرس

محتت دامن مي زود. تجربه وشان داده است كه مديريت بافت فرسوده تنها در ووسازی فيزيككي و كالبكدی 

اقتصادی ساكنين اين گووه بافت ها واديده گرفته شود، قطعا  -آن ختصه ومي شود و اگر جنبه های اجتماعي

بنابر اين مهم ترين مساله در بروامه ريزی اين بخش از شهرها، توجه بكه وتايج واگواری به دست خواهد آمد. 

عام  اوساوي و ميزان مشاركت آوها در فرآيند بروامه ريزی مي باشد. با ارتقای منزلت اجتماعي ايكن محكتت 

از طريق مشاركت ساكنين در بروامه ساماودهي محيط زودگيشان مي توان به تقويت حس مسكوليت پكذيری، 

 كمكک تواوكد مكي مردمي به مكان، همبستگي، خودباوری و اعتماد به وفس آوها كمک ومود. مشاركت تعلق

 .باشد ها اجرای طرح و گذاری سياست مواوع رفع برای مؤثری

 

 بیان مساله -2

روود ووسازی بافت های فرسوده شهری در گذشته و حال، وشان از آن دارد كه اقدامات دولتكي در ايكن      

زمينه، در مقياس بسيار محدود ولي بدون توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعي و زيست محيطي اين بافت هكا 

ه و اقتداری و از بكاال بكه (. شيوه مداخله در بافتهای مذكور، فن ساالراو19: 9831اوجام شده است )ماجدی، 

پايين، با وگرش غير مشكاركتي و اجبكاری بروامكه ريكزان بكه مداخلكه و جابكه جكايي بكوده اسكت و فقكدان  

راهكارهای مشاركتي ساكنان و امكان پذيری اودك و متوسط مشاركت سرمايه گذاران در آوها به چشكم مكي 

 (.  31: 9831خورد ) جباری و همكاران، 

باط مي توان به ايجاد  حلقه مياوي بين دولت و ساكنان واحدها به عنوان اصكلي تكرين مسكاله در اين ارت     

اشاره ومود. ايجاد مجموعه های تسهي  گری با كمک بخش خصوصي با عنوان دفترخدمات ووسازی محلكي 

كنان محله بمنظور شك  گيری حلقه مفقوده اين فرآيند كه همان عنصر ارتباطي بين سطح مياوي و كتن با سا

ها در سطح خرد بوده است، صورت گرفته است. مي توان گفت مساله پژوهش اين است: عكدم همككاری و 

فعاليت وهادهای متولي ووسازی بصورت موردی و محلي، ضرورت ايجاد يكک بخكش واسكطه و متخصك  

ديدگاه سكاكنين در برای ورود به محله جهت آشنايي با  شرايط اقتصادی، اجتماعي و كالبدی و ... و بررسي 



 

 

خصوص ووسازی و سپس اوجام عمليات بسترسازی و آماده كردن شرايط برای ورود به ووسازی محلكه مكي 

باشد، كه در حال حاضر با ايجاد دفاتر خدمتت ووسازی ضمن آشنايي مردم با شرايط ووسازی و تسكهيتت 

     آن، سعي در بهبود كيفي سطح زودگي محتت دارد. 

 

 مبانی نظری  -8
 تعریف بافت فرسوده -3-1

بر اساس تعاريف موجود در گزارش های شورای عالي شهرسازی و معماری ايران، بافكت فرسكوده بكه      

عرصه هايي از محدوده قاوووي شهرها اطتق مي شود كه به دلي  فرسودگي كالبدی، فقكدان دسترسكي هكای 

طي و كافي آسيب پذير بوده و از ارزش مكاوي، محي مناسب، خدمات و زير ساخت های شهری و تاسيسات

 اقتصادی وازلي برخوردار است.

بر اساس  شورای عالي شهرسازی و معماری ايران، بافت های فرسوده شهری مطابق شاخصهای مصوب     

 وذ واپذيری. وفمتر مربع(،  099واپايداری، ريزداوگي )پتكهای كمتر از  شوود:سه شاخ  زير شناسايي مي

 
 ویژگی های عمومی بافت های فرسوده -3-2

 ،باشندی موجود در اوها عمدتا پياده ميهااری وا منظم برخوردارود و دسترسيهای فرسوده عمدتا از ساختبافت -

  .است پايين و ضريب وفوذ پذيری آوهابوده  بن بست هاوآبه گووه ای كه اكثر معابر 

 هستند. جدی  سبز عمومي دچار كمبودو  فضاهای باز خدمات،های فرسوده به لحاظ برخورداری از بافت -

 تراكم باالی جمعيتي با وجود ريز داوگي بافت و تراكم ساختماوي پايين -

  عدم ايمني در برابر حوادث طبيعي و غير طبيعي -

 وجود اراضي و يا ساختمان های واكارآمد و يا كاربری های واسازگار -

 واپايداری واشي از قدمت يا استفاده از مصالح مناسبعمر زياد ساختمان ها و  -

 و تواوايي مالي ووسازی و عدم مشاركت ساكنان وبود گرايش -

 
 انواع روشهای مداخله در بافتهای فرسوده  -3-3

 اوواع روشهای مداخله در بافتهای فرسوده توسط دولت و شهرداری شام  موارد زير است:    

اين ووع مداخله مربوط به محدوده زير ساختها و تكامين خكدمات شكهری مكي  :مداخله توسط شهرداری  -

در اين حالت منطقه مورد وظر توسط شهرداری خريداری شده و  گيرد.باشد كه توسط شهرداری صورت مي 

 د.مداخله مستقيم در آن اوجام مي شو



 

 

كه در بافت مكورد وظكر بايكد  اين حالت مداخله زماوي اتفاق مي افتد: مردم با مشاركت دولت و شهرداری -

 ،تخريب كام  صورت گرفته و بازسازی شود ولي مردم )صاحبان امتك ( وقدينگي كافي برای اينكار وداشته

بنابراين دولت به منظور تسريع در امور وارد كار مي شود. در اين حالت بين مردم، دولكت و سكرمايه گكذار 

 . مثلثي تشكي  مي گردد

يتت به مالكين منطقه، امر تخريب و بازسازی را به خود مالكين واگكذار مكي ومايكد. دولت با اعطای تسه -

 اين ووع مداخله در جايي اتفاق مي افتد كه طرح تجميع و در جاسازی مناسب ترين راه ح  باشد. 

 
 سطوح نوسازی در محالت فرسوده -3-4

 ووسازی محتت فرسوده در سه سطح از قابليت اجرا برخوردار است:      

 ووسازی متمركز: شام  تملک، طراحي و مشاركت در سرمايه گذاری  -9

ووسازی ويمه متمركز: به معني ايجاد بستر مناسب، در وظر گرفتن ياراوه های الزم، تسهي  گكری و اتخكاذ  -0

 سياست های تشويقي برای ساكنان

های تشويقي، هدايت جريان سرمايه ركز: در كنار تامين زيرساختها، از طريق اعمال سياستووسازی غيرمتم -8

 شهر به بافت های فرسوده، پيش بيني كاربری های ارزش افزا و ارتقای كيفيت سكووت صورت مي پذيرد.

 
  شهری فرسوده بهسازی بافتهای و نوسازی در مشارکت جویانه رویكرد -3-5

تحقق ووسازی و بهسازی بافت های فرسوده، مستلزم حضور و مشاركت مردم و ارتباط مستمر و مستقيم     

با ساكنان در كليه مراح  بروامه ريزی، تهيه طرح و اجرا مي باشد. ضرورت توجه به زمينه های غير كالبدی 

مولفه تاثيرگذار در ووسازی شك  گيری بافت های فرسوده و مسائ  اجتماعي و اقتصادی ساكنين به عنوان 

 بافت های فرسوده مطرح مي باشد.  

 مورد شهری واكارآمد و فرسوده های بافت احيای در مشاركت اهميت ويز ما كشور در اخير های سال در    

 اين در مؤثری كمک تواود مي كه راهكاری رسد مي وظر بهاست.  گرفته قرار مسئولين و ريزان بروامه توجه

 مردم حاضر حال باشد. در مراح  تهيه طرحها مي تمامي در آوها دادن دخالت و مردم به اعتماد ومايد، زمينه

 بكدون ككه هسكتند هايي طرح اجرای به ملزم صرفاً و ودارود وقشي هيچ ريزی بروامه و طرح تهيه فرآيند در

)رجكوع شكود بكه بحك   ديگكر كشكورهای در موفق های طرح تجربه اود. شده ريزی بروامه آوها وظر جلب

بكدون مشكاركت  ،كه ابعاد مختلف ووسازی و بهسازی دهد مي وشانتجارب جهاوي ووسازی بافت فرسوده( 

ها( به دستگاه ترين مسئله اعتماد مردم )ساكنان اين ووع بافتاه وخواهد بود. مهممرمردم با موفقيت چنداوي ه

احتمالي حاص  از اين عم  بطور كام  شريک باشكند.  متولي امر ووسازی است، مردم اوتظار دارود در منافع 



 

 

هكای در غير اين صورت ووسازی با مواوع اجرائي بسيار، مقاومت مردم در جهت واگكذاری امكتك و هزينكه

 (. 9810رو خواهد بود )برزگر، سرسام آور روبه

 از .پرداخكت گفتگكو و بحك  به مردم با و مراجعه محله طرحي به تهيه اقدام و هرگووه از قب  توان مي     

 بكه آوهكا با موجود راهكارهای با رابطه در و كرد حاص  اطتع آوها اساسي ويازهای ها و مشكتت، خواسته

 ضكمن برخكوردی چنكين كنند. گيری تصميم شان محله برای خود وهايت در تا پرداخت وظر تبادل و بح 

 در و گكردد مكي ريكزی بروامه مردم منافع و مصالح جهت در و كرده كاراتر را طرحها مردم، اعتماد افزايش

 چنكين در همچنكين گكردد. مي ها بروامه عملكرد و بازدهي افزايش و مردمي مشاركت افزايش باع  وهايت

 دارد، برايشكان فرسوده های بافت بهسازی و ووسازی عدم كه خطراتي به را آوها توان مي كه است جلساتي

 .ومود ترغيب بيشتر مشاركت جهت در و ساخت آگاه

با توجه به اهميت موضوع مشاركت در ووسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری در ادامه ختصكه ای      

 از مباوي تئوريک مربوط به بح  مشاركت ارائه مي گردد.
 
 معنا و مفهوم مشارکت -3-6

های سكازمان يافتكه بكرای افكزايش كنتكرل بكر منكابع و ، مشاركت را كوششموسسه تحقيقاتي مل  متحد     

وهادهای وظم دهنده در شرايط اجتماعي معين از سوی برخي از گروه ها و جنبش هايي كه تا كنون از حيطه 

بر مبنای اين تعريف تواومند سازی گروههای مستثني بوده اود تعريف مي كند. اعمال چنين كنترلي محروم و 

هت ورود آوها به فرايند مشاركت در تصميم سازی و وظارت بر امور مربوط به خكود، محروم و جدا افتاده ج

يط شكرا مشاركت كنشي است كه از رهگذر آن شكهروودان يكک جامعكه، از اهميتي فزاينده بر خوردار است.

ككي از است كه به عنوان ي هدی فعاالوه، آزاداوه و مسئوالوهتعتحقق اوتظارات خود را مهيا ميسازود. مشاركت 

اركت را اين گووه تعريف ككرده اوكد: مش  گروهي ويزل قدرت از درون جامعه برمي خيزد.سازوكارهای اعما

ا بكرای های گروهي است كه آوان را بكر مكي اوگيكزد تكری ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيتمشاركت درگي

 (.9819پورجعفر، )ود دهند و در مسئوليت كار شريک شو، يكديگر را ياری دستيابي به هدف های گروهي

 
 نظریه های مشارکتی -3-7

به اين سو  9199وظريه های متعددی در زمينه بروامه ريزی مشاركتي و شهر سازی مشاركتي از ويمه دوم دهه 

  مطرح گرديده است كه در اين قسمت به تعدادی از مهمترين آوها اشاره مي شود:
 نظریه مشارکتی جان ترنر -

سيع ، با كارهای تحقيقاتي ميداوي ول  متحد در امور مشاركتهای مردميكارشناسان سازمان ماز  جان ترور     

، اوواع مشاركت را به طور اصولي و علمي طبق بندی كرده است. تحقيقكات و وظريه پردازی های عميق خود



 

 

هكم  ترور و ديگران وشان مي دهد، هنگامي كه دولت مركزی در امكور اجتماعكات محلكي دخالكت مكي كنكد

ويازهای واقعي اين جوامع برای دولت مركزی وهفته است و هم با كنار گذاشتن مردم محلي توان و امكاوكات 

 آن ويز از دست مي رود. 

 به شك  زير مي باشد:  طبقه بندی اوواع مشاركت از وگاه جان ترور     

 ساس ومي كند. زی به مشاركت مردم احدر حالت اول دولت به شك  متمركز عم  كرده و ويا -9

، از مردم مي ولي ثروتمند ويست. دولت به زور و يا با تشويق است در اين حالت دولت مقتدر و متمركز -0

و يا پول اهدا كنند و دولت خود اقدام به اوجام  حهای زير هدايت دولت اوجام دهندخواهد كار مجاوي در طر

 . طرحهای عمراوي مي كند

كه دولت هزينكه در تمام امور مربوط به آوها است، در حالي ميم گيری مردم در اين حالت دولت تابع تص -8

 راسي (. حكومتهای متكي بر مشاركت و دموكعمراوي را از ثروت ملي مي پردازد )های 

، منكابع ارگاوهای مردمي كه تشكي  مي دهنكد. خود مردم از طريق ولت دخالتي در امور محلي ومي كندد -4

، 9834) حبيبكي، ور محلي تصميم مي گيرود توسعه فراهم مي كنند و خودشان در تمام امملي را برای اوجام 

 .(91ص 
  نظریه مشارکتی اسكات دیوید سون -

، . در ايكن مكدلت شهروودی طراحكي ككردمشاركت خود را برای بح  مشارك ، گردووهاسكات ديويد سون

ديويد سون حال سطوح چهارگاوه  .گيرد تصميم گيری در تعاملي مستمر بين دولت و شهروودان صورت مي

 . تواومند سازی -4 ،مشاركت -8، مشاوره -0 ،اطتع رساوي -9 :ای برای مشاركت در وظر دارد كه عبارتند از
 نظریه مشارکتی دیوید دریسكل -

 :وی معتقد است، مشاركت بر سه اعتقاد ذي  مبتني است     

 . به وفع ساكنان محلي باشد، بايد در وهله اول و پيش از همهتوسعه  -

 . دقيق ترين اطتعات را درباره آن محدوده داروكد، كننده مورد بروامه ريزی زودگي ميمردمي كه در محدود -

  .پذيرود، سهم بيشتری برای مشاركت در تصميم گيری داروديشترين تاثيرات را از تصميمات ميمردمي كه ب -

عكدم "و  "كتمشكار"وجكود دارد ككه در دو دسكته كلكي تكر  از وظر دريسك  اشكال مختلفي از مشكاركت

 (.  9811حبيبي،  د )جای مي گير "مشاركت

 نردبان مشارکت: آرنشتایننظریه مشارکتی  -

جهت تاثيرگذاری بر رفتكار دولكت مكي داوكد.  ،مشاركت را فرايند سهيم شدن مردم در قدرت آروشتاين     

پلكه  به ومايش مي گذارد.« وردبان مشاركت آروشتاين» آروشتاين هشت سطح مشاركت شهروودان را بر روی 



 

 

 -8قدرت تفويض شده،  -0، كنترل شهروودی -9 :از اين بخش ها تشكي  شده است ،های وردبان آروشتاين

 . دستكاری وظاهر فريبي -3درمان،  -1اطتع رساوي،  -9مشاوره،  -1 تسكين بخشيدن، -4، شراكت

، ريات مربوط به مشاركت سكازمان ملك ، باوكک جهكاوي، در سالهای اخير وظمحققين در زمينه مشاركت     

به  ، از وظريه مشاركتبه وظريه تازه تری رسيدود. وظريه پردازان اخيرجهان مركز و ... را بار ديگر آزمودود و 

مردم بايد ماوند دو شريک دارای منكابع مشكترك و  و ، دولترسيدود. بر اساس وظريه شراكت توظريه شراك

با حقوق و اختيارات معين در كليه كارهای مربوط بكه توسكعه و اداره امكور محلكي كشكور دوش بكه دوش 

 .  (91، ص 9834) حبيبي،  همديگر و هماهنگ با يكديگر فعاليت كنند

 
 شهری نوسازی و بهسازی در مشارکت نقش -3-8

 و ووسازی و دگرگووي برابر در آوان ايستادگي و مقاومت ميزان شوود داده مشاركت كارها در مردم هرگاه     

 بخشي قدرت و ،ويرومندكردن مردم به قدرت واگذاری .گيرود مي پيش سازگاری راه و يافته كاهش ووآفريني

 بكاال شهری، امور در مردم بيشتر مشاركت و مسؤوليت پذيرش رشد، برای فرصت ومودن ها،فراهم اوسان به

 و كاركنكان ككار اوسكاوي، منكابع در اتكتف كاهش ، شهری زتدگي محيط كيفيت ء ارتقا و كار كيفيت رفتن

 اجكرای در تسكريع و آن ووسازی و شهر وگهداری های هزينه در جويي صرفه شهری، های پروژه ضايعات

 مسائ  و تنش كاهش، شهروودی فرهنگ ارتقا شهری، مديريت و مردم بين صميماوه روابط ايجاد ها، پروژه

 . است شهروودان مشاركت تحقق ومودهای جمله از شهری مديريت های بروامه اجرای در امنيتي و اجتماعي

 
 مردم در نوسازی بافت های فرسوده موانع تحقق مشارکت -3-8-1

ووع حركات پيچيده ايست كه مستلزم مشكاركت افكراد و گكروه حركت ووسازی بافت فرسوده شهری از     

های ذی وفع و ذی مسئوليت برای تحقق اهداف ووسازی است. مواوعي بر سر راه مشاركت واقعكي و كامك  

 : مردم در امر ووسازی بروز كرده است

براسكاس منكافع رفتار های خود را عمدتا ، از اين روی كه اوسان موجودی اقتصادی است: مواوع اقتصادی -

بنابراين مشاركت مردم در هر امری و به ويژه در ووسازی بافت فرسوده ويكز  اقتصادی خويش تنظيم مي كند.

تصميم گيران تامين وشود وبايد اوتظار  و ريزان بروامه توسطاگر منافع اقتصادی مردم  .استتابع همين قاعده 

يا واحد هكای  فرسوده و احد های مسكووي كوچک ومردم تنها دارايي خود را  و مشاركت مردمي را داشت.

بروامه ووسازی بايد بكه گووكه ای طكرح شكود تكا اطمينكان از سكود  كسب و كار محقری كه دارود مي داوند.

 (.9819پورجعفر، ) اقتصادی و عدم زيان را محقق سازد



 

 

هايي هستند  طرحی اصول مشاركت ضامن موفقيت تمرين مشاركت و فراگير: مواوع فرهنگي و اجتماعي -

دچار بي اعتمادی تاريخي هستند و  وسبت به بخش دولتي ما مردم كه بر اساس مشاركت طراحي شده باشد.

 مستمر تعام  برقراری و مدت طوالويويازمند حركت ورم افزاری  دن اين ذهنيت و ايجاد وگرشي جديدزدو

 (.9819پورجعفر، ) باشد مي مردم با

متاسفاوه مديران مربوطه در وظام  است.ن مهم اختصاصا از وظايف مديران اي: فقدان طرح عملياتي مناسب -

از هيچگووه طرح عملياتي قاب  پياده سازی منطبق بر ووسازی فاقد ايده روشن بوده و هدايت و مديريت 

 باشد شده تعريف شهری مديريت و بافت در ساكن  اهداف كتن ووسازی كه در آن حقوق و وظايف مردم

 (. 9819پورجعفر، ) اود بهره بي
 

 مزایای مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری  -3-8-2

در اينجا به محاسن مشاركت شهروودی به عنوان عام  مهم در پيشبرد اهداف بهسازی و ووسازی بافكت      

 شود:های فرسوده و واكارآمد شهری پرداخته مي 

يک فرآيند مشاركت مردمي مي تواود كمک موثری برای رفع مواوع سياست گكذاری و اجكرای طكرح هكا  -

باشد. شهروودان مطلع و درگير در امورات محله شان، شهروودان متخصصكي مكي شكوود ككه از وظكر فنكي، 

شند.در ايكن وضعيت های بحراوي و مساله ساز را درك كرده و به دوبال راه ح  های ك  وگر و فراگير مي با

 د.ينری ويز مي وماصورت در اجرای بروامه ها وه تنها مماوعتي به عم  ومي آورود بلكه همكاری های موث

شته و وظراتشان را بروامه ريزان شهری دا واوند تماس مستمری باتاز طرف ديگر فعالين اجتماعات محلي مي -

ر گيروكد. در واقكع مشكاركت روشكي اسكت ككه از به آوها منتق  كنند و در جريان امور ويز قرادر جوی آرام 

 .كند مي  حقوق تمامي آحاد جامعه در طرح ها و بروامه ها حمايت كرده و آوها در امور خودشان دخي 

 دعكاوی بروز احتمال و هاست وارضايتي و اختتفات كاهش برای موثر و ارزشمند راهي مردمي مشاركت -

 (.9831ووروزی، د ) مي ياب مي كاهش بسيار حقوقي
 

 تجارب جهانی موفق در امر نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری -4

بررسي الگوها و تجارب بهسازی و ووسكازی شكهری جهكاوي، بكويژه در كشكورهايي ككه دارای پيشكينه      

طوالوي تری در زمينه مداخله در بافتهای فرسوده شهری بوده اود، مي تواوكد عكتوه بكر معرفكي سياسكتها و 

هكارها را ويكز بكه راهكارهای اجرايي متنوع برای بهسازی و ووسازی شهری، وتايج و پيامدهای اجرای اين را

ومايش گذارد. به اين ترتيب مي توان از تجارب عملي موفق كشورهای ديگر در زمينه بهسكازی و ووسكازی 

بافتهای فرسوده پند گرفت و از تكرار اشتباهات و تجارب واموفق پيشگيری ومود. بهمكين منظكور در ادامكه، 

 ارائه مي شود: و هندوستان هلند ،ليسو ووسازی شهری در كشورهای اوگختصه ای از تجارب بهسازی 



 

 

 تجربه انگلیس: -

اوتخاب تجارب ووسازی اين كشور به دلي  تجربه غني آن در زمينه ووسكازی شكهری و تیكيكد ويكژه بكر      

مشاركت مردمي و ايجاد حيات اجتماعي اوجام شده است. در واقع بافت كهن اين شهر در جهت جوابگويي 

تحول مي گردد و وكته حائز اهميت در اين ميان، توجه خاص اين كشور به مفهكوم به ويازهای معاصر دچار 

شراكت دواير محلي و ارگان های داوطلب مي باشد. همچنين اعطای آزادی بيشتر بكه بكازار در جهكت رفكع 

معضتت اقتصادی و اجتماعي، و جهت گيری به سوی ساز و كارهای بازار ويز به طور اخك  مكورد تیكيكد 

 (. 11و  19ص ،9831عندليب، ) ور در روود ووسازی و بهسازی بافت فرسوده بوده استاين كش

توسعه بهداشت محيط شهری در دستور كار قرار داشته  شهرهای اين كشور،در كليه طرح های ووسازی      

است. متحظات اقتصادی، بيشتر برای خودكفايي اقتصادی طرح ها و پيش بيني های الزم برای اجرای آوهكا 

را در بر مي گيرد. همچنين در متحظات اجتماعي، به مشاركت مردم و تقويت حيات اجتماعي توجكه شكده 

ز به ارزش های فرهنگي بافت كه الزمه گسترش صنعت جهكاوگردی و يككي است. در متحظات فرهنگي وي

  (.011، ص9834)شماعي، از راهكارهای توسعه فرهنگي است به خوبي توجه و تیكيد شده است

 برخي از راهكارهای اجرايي اين كشور در زمينه ووسازی بافت های فرسوده شام  موارد ذي  مي باشد:     

ر دو محكور: اول سكاماودهي شكبكه ارتبكاطي و دوم بهسكازی و ووسكازی توجه به سكاختار شكهر د -

 ساختمان ها با تلفيقي از الگوی قديم و جديد به منظور جذب گردشگر و درآمدزايي؛ 

 تركيب بافت كهن و جديد به منظور وحدت، هماهنگي و كلّيت بخشيدن به شهر؛  -

 تفكيک خيابان های سواره از پياده و كنترل رفت و آمد وساي  وقليه خصوصي به داخ  بافت قديم؛  -

 احداث شبكه دفع فاضتب در سطح واحدها و محله ها؛  -

 توسعه فضاهای سبز و ايجاد بوستان های عمومي؛  -

 (.99ص ، 9818)گرجي و ديگران،  ارائه معافيت های مالياتي، وام های باوكي و ارائه تسهيتت -

 تجربه هلند: -

تدريجي داشته و از تحوالت تنكد و  آمستردام حركتياز قرن هفدهم به بعد، پيشرفت های شهرسازی در     

از جمله تجارب بهسازی و ووسازی هلند كه به صكورت راهكارهكای اجرايكي  پر مخاطره به دور بوده است.

 مي توان آوها را مطرح ساخت، موارد زير اشاره مي باشند: 

تملک ساختمان های فرسوده و واكارآمد، تخريب بناهای مخروبه و ووسازی و بازسكازی و فكروش  -

 هاآو

 و اوتقال سودجوياوه زمين و ملک جلوگيری از هرگووه وق  -

 اجتماعي –افزايش كيفيت زودگي ساكنان شهر؛ از طريق توجه ويژه به ابعاد اقتصادی  -



 

 

 اثرهای تخريبي آن بر ساختمان هاآرام سازی و روان سازی ترافيک برای كاهش  -

 تجهيزات زيربنايي در بافت قديم توسعه تیسيسات و -

 (.13ص ، 9811، حبيبي)زيبا سازی و تزيين فضاهای شهری بويژه از طريق گسترش فضاهای سبز  -

 :تبتتجربه  -

 در بهسازی و ووسازی پروژه های اوجام در پايدار همكاری فرايند يكي از ومووه های تبت موردی ومووه     

 تبكت باستاوي اياالت از الداخ ميشود. محسوب الداخ ايالت مركز لهشهر  مي باشد.  شهری، فرسوده بافتهای

 دارد، سككنه وفر 01999 له شهر باشد.مي  مركزی بخش در باالخ  تاريخي، باارزش بافت دارای كه است

 شكهر اين در گردشگری كه آوجا از .مي يابد افزايش تابستان وظير گردشگری فصول در سكنه اين تعداد كه

 از آوهكا، برای الزم امكاوات تیمين و گردشگران جذب لذا مي شود، محسوب مردم معاش تیمين اصلي منبع

 بودود. درگير آن با همواره مسئولين و مردم كه است مهمي مسائ  جمله

 تنكوع و داشكت وجود ذهني تصوير و عملكردی كالبدی، بخش سه هر در بافت فرسودگي شهر اين در     

 از شكهر بهسكازی و مرمكت طرح در تا شدود آن بر مسئولين لذا بود، مشك  زا شدت به شهر اين در قومي

 قالكب در بافكت بهسكازی و مرمت طرح ترتيب بدين .ومايند استفاده مراح  كليه در مردم مستقيم مشاركت

 طراحي، پيش) مشاركتي فرايند اصلي مرحله سه هر شام  كه فرايند اين .گرديد آغاز گام هشت در فرايندی

 (http://www.pps.com) :است زير قرار به ،مي باشد اجرا(  و طراحي

 ديگری مشكتت بافت، فرسودگي و گردشگری امكاوات كمبود بر عتوه :مشكتت معرفي -اول مرحله     

 قديمي بخش در دولت فعاليت عدم زودگي، پايين كيفيت :از عبارتند بودود، درگير آن با مسئولين و مردم كه

 و مهكاجرت دليك  به فرهنگي هويت رفتن دست از وبودود، زمين مالكيت دارای كه مردمي بودن فقير شهر،

 . وگرفتند قرار استفاده مورد مدرن اقتصاد دلي  به كه سنتي مهارتهای رفتن دست از اقتصادی، سريع تغييرات

 دقيكق بررسكي مكورد شكده شناسكايي مشككتت مرحله اين در: مشكتت تحلي  و تجزيه -دوم مرحله     

 همچنكين اساس اين آمد. بر عم  به الزم وظرسنجي راه حلهای ارائه برای مردم از و گرفت قرار كارشناسان

 . گرفت قرار سنجش مورد مختلف مشكتت لحاظ به شهر موقعيت

 مختلكف گروههكای مرحلكه ايكن در: مختلف گروههای و سازماوها ميان مناغشات بررسي -سوم مرحله     

 .گرفت صورت همكاری به دعوت آوها كليه از و شده شناسايي و...( اقليتي )قومي،

 زير استراتژيهای مشكتت تحلي  تجزيه و بررسي از پس: كار استراتژی ومودن مشخ  -چهارم مرحله     

 زيرساختهای ايجاد منظور به دولتي مختلف بدوه های با الزم هماهنگيهای اوجام: گرفتند قرار كار دستور در

 آموزشكي، بروامكه يک شروع، سازد طرف بر را ساكنان ويازمنديهای درصد19 حداق  كه مدلي طراحي الزم،
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 از وسكيعي بخكش ككه آوجكا از :الزم مهارتهكای دارای افراد از متشك  گروه هسته تنظيم -پنجم مرحله     

 شد آن بر سعي طرح تحقق در مي دادود، تشكي  الزم مهارتهای دارای كارگر گروههای را شهر اين جمعيت

 وظيكر فعاليتهكا از بسكياری اينكه دلي  به اما .گردد استفاده زوان مهارتهای ويژه به محلي مهارتهای اين از كه

 و اجرايي عمليات در ويز متخصصان و مهندسان از بود، ويژه تخصصي گروههای ويازمند زيرساختها احداث

آمكوزش  بكرای آموزشي كارگاههای تشكي  طريق از ويز الزم آموزشهای ادامه در. گرديد استفاده ويز طراحي

 .شد راه اودازی مردم

 شكهر، زيرساختهای تیمين در مسئله مهمترين كه آوجا از: احيا و بازسازی مدل تهيه و طراحي -ششم مرحله

 اين در گرديد، روبه رو خيابان كشي و زهكشي تكنولوژی كمبود با شهر و بود زهكشي و سطحي آبهای دفع

 .گرفت قرار كار دستور در دادود كه پيشنهاد احيا و بازسازی برای را مدلي مهندسان مرحله

 از طكرح و گرديكد اسكتفاده زوكان ويژه به و محلي ويروهای از طرح، اجرای در: طرح اجرای -هفتم مرحله

 ويروهكای ويازمنكد ككه زيرسكاختها، اجكرای منظكور به. قرارگرفت ارزيابي و وظارت مورد كارشناسان طريق

 .گرديد استفاده متخص  افراد از بود، متخص 

 و مناسكب سكاخت تكنولكوژی از اسكتفاده زيرساختها، اصتح: وتايج و فعاليتها جزئيات بيان -هشتم مرحله

 افكزايش و مهارتهكا ارتقای منظور به آموزشي و كتسهای كارگاهها در سني گروههای تمامي شركت پايدار،

خاوكه  برخكي بازسكازی سكنتي، مهارتهای احيای مجدد فرهنگي، هويت تقويت ساز، و ساخت در زوان وقش

 منظكور بكه آموزشكي و فرهنگي گروهي،كارهای متقاتهای برای محلي اجتماعات مركز ايجاد قديمي، های

 . زودگي شرايط ارتقای و قومي مختلف و مذهبي اجتماعات ميان فاصله رفتن بين از آينده، در فعاليتها ادامه
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محله محوری ووعي تاكيد بر ارزش های مسكووي بافت است كه ساكنان محلكي را بكه عنكوان ذينفعكان      

اصلي توسعه و ووسازی مطرح مي ومايد كه در صورت عدم مشاركت آوها، وه تنها ووسازی محقق ومي شود، 

صورت تحقق ويز، بهره برداران آن افراد ديگری خواهند بود. لذا جلب مشاركت سكاكنين در فرآينكد بلكه در 

تهيه و اجرای طرح های توسعه شهری به ويژه طرح های بافت های فرسوده از اهميت ويكژه ای برخكوردار 

و ساكنين محلي،  است و دفاتر تسهي  گری ووسازی مي تواوند به عنوان حلقه ارتباطي متوليان توسعه شهری

 وقشي اساسي ايفا ومايند.

هيئت وزيران با عنوان آئين وامه اجرايي قاوون ساماودهي و حمايت از توليد  9833بر اساس مصوبه سال      

و عرضه مسكن، دفاتر خدمات ووسازی به عنوان ابزاری به منظكور تسكريع در اجكرای طرحهكای بهسكازی، 

رسوده شهری و سكووتگتاه های غيررسمي و همچنين تحقكق مكديريت ووسازی و تواومندسازی بافت های ف



 

 

هماهنگ در محدوده های مساله دار شهری ياد مي كند. اين دفاتر با هدف ايجاد اعتمكاد در ميكان سكاكنين و 

همراه ساختن آوان در ووسازی، وارد محله شده و با ابزارهای مختلفي همچون به كارگيری وهادهای محلي و 

 موزش ساكنين و آگاهي رساوي به آوها موفق به راه اودازی جريان ووسازی در محتت مي شوود. معتمدين، آ

با توجه به دامنه خدمات و فعاليت های تعريف شده برای دفاتر ككه مجموعكه ای از اقكدامات را در جهكت 

د، مكي تكوان تواومندسازی اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و رواوي، وهادسازی و جريان سازی در بر مكي گيكر

مشاهده كرد كه دفاتر خدمات ووسازی صرفا با گروه هدفي خاص و معطوف بكه ووسكازی كالبكدی مواجكه 

ويستند. دلي  اين مسئله را مي توان در دو محور برشمرد: اول تغيير پارادايم وگاه به مسئله فرسودگي از صرفا 

حصول موفقيت پروژه های مداخله مسكتقيم  كالبدی به مسئله ای چند بعدی با تاكيد بر بعد اجتماعي و دوم

 و ايجاد وارضايتي و مقاومت ساكنين. 

منظور از تسهي  گری، آسان كردن موفقيت يک گروه است كه ممكن است با هدفي خاص گرد هم آمده      

باشند. در اين بين تسهي  گر كسي است كه با اطتع كام  از روودها و تعامتت بين گروه، داوش خود را بكه 

بهتكرين وتيجكه بصكورتي  كار مي بندد تا ساختار الزم را برای گروه فراهم آورد تا در كمترين زمكان ممككن،

مشاركتي حاص  آيد. با اين مفهوم تسهي  گر، ساده كننده فرآيند توسعه اسكت. جامعكه هكدف در ووسكازی 

بافت های فرسوده را معموال جامعه ای محروم شك  مي دهند كه در آن افراد به ودرت بصورت خودجوش 

فرد يا گروهي در محله كه بتواود فرآيند را در جهت تواومندی گروهي اقدام مي كنند. به همين منظور وجود 

به جريان بيندازد و تسهي  كند، ضروری است. تسهي  گر با استفاده از روشكهای گووكاگون، فرآينكد توسكعه 

محلي را با مشاركت ساير بازيگران توسعه، طراحي مي كند و با اجرای آن كمک مي كند تكا سكاكنان محلكه 

 عاليت كند. برای بهسازی محيط پيرامون خود ف
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دفاتر خدمات ووسازی مجموعه ای است حقوقي متشك  از كارشناسان اجتماعي، شهرسازی، معمكاری،      

اقتصادی و حقوقي كه وظيفه آن اعتمادسازی، آگاه سازی، وهادسازی، پي گيری اجرای پروژه های ووسكازی 

(. ايده توسكعه محلكي در كنكار توجكه بكه 9819:3ا به ووسازی است )علي اكبری و همكاران، و ترغيب ساكن

ارزش های وهادين و تاريخي مفهوم محله، درصدد توسعه جامع و پايدار بافت های فرسوده اسكت. سكرمايه 

رياوكات اجتماعي عام  اصلي ايجاد همبستگي و عتقه جمعي بين افراد جامعه است و موتور محركه اوواع ج

فعال اجتماعي در حوزه های گوواگون مي باشد. لذا بروامه توسعه ای كه بر اين اساس طراحكي شكده باشكد، 

ضمن اينكه مي تواود به رفع ويازها و ح  مشكتت فراروی جامعه مورد وظر بياوجامد، از سوی ديگر باعك  

هكا اتفكاق بيافتكد. در ايكن صكورت مي شود كه اين امربوسيله جامعه محلي و با مديريت و مشاركت خود آو



 

 

حداكثر رضايتمندی و ويز حداق  خشنودی از وتايج بروامه در سطح افكار عمومي آن جامعه وجكود خواهكد 

داشت. لذا توجه به اين الگو كه رويكرد اجتماع محور بخشي از مسئوليت های پداختن به مسئله را بر عهده 

برای تعيين رويككرد ووسكازی بشكمار مكي آيكد ) يوسكفي  خود جامعه محلي مي گذارد، يک راهبرد اساسي

(. لذا تشكي  دفاتر ووسازی، گامي در راستای تحقق رويكرد توسعه اجتماع محور بشكمار مكي 9831سادات، 

 اينرو مهم ترين دالي  راه اودازی دفتر محلي به شرح زير تعريف شده است:  رود. از 

 مدريت متمركز -

 ک با ساكنان امكان ارتباط مستقيم و وزدي -

 پرهيز از تصدی گری و اوتقال قاب  واگذاری به بخش خصوصي  -

 (. 91: 9831تمركز اقدامات اداری و تسريع در مراح  اجرايي )عندليب و همكاران،  -
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تنگاتنگ الزمه شروع فرآيند تسهي   استقرار در دفتر محلي: استقرار تسهي  گر در محله و برقراری ارتباط -

 گری است. لذا موقعيت و ويژگيهای مح  فعاليت تسهي  گر بايد به گووه ای باشد كه :

 دسترسي تمام اقشار ساكن آن به راحتي امكان پذير باشد. -

 و فضای مناسب و كافي برای برگزاری جلسات داشته باشد. قرارگيری در مركز محله  -

ووسازی: اقدام جهت تشكي  كميته راهبری محلي پس از تاسيس دفتر بايد صورت  تشكي  كميته راهبری -

بگيرد. به تدريج كميته راهبری ووسازی به وهاد ووسازی محلي تبدي  شده و مديريت ووسازی مح  را به 

 عهده خواهد گرفت. 

 كنين است. شروع اقدامات بسترسازی: اين مرحله از ورود مهم ترين بخش از محله ارتباط با سا -

 معرفي دفتر محلي، وظايف و فعاليت های آن به وهادهای فعال در محله  -

 مشخ  ومودن جايگاه حقوقي دفتر در مديريت شهری و اختيارات و وظايف آن برای ساكنين -

جلب اعتماد  اوليه ساكنين و از بين بردن ديدگاه های منفي از راه بازديدهای محلي، صحبت با  -

 گروه های مردمي 

 طتع رساوي در خصوص شروع فعاليت های دفترا -

 شناخت و ظرفيت سنجي عوام  درووي و بيرووي:  -

 شناسايي افراد  باوفوذ و معتمد محله و زمينه سازی برای تشكي  وهادها  -

 شركت در جلسات و بروامه های عمومي محله )جشنها، عزاداريها، جلسات و بروامه های مذهبي( -

 مطالعه تاريخچه محله و شناسايي افراد صاحب وام در محله  -

 )ماخذ: وگاروده(برگزاری جلسه با وهادهای فعال محلي  -
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 در تاسيس دفتر خدمات ووسازی به شرح زير مي باشد:  راهبردهااهم      

 های تواوايي از بهينه استفاده منظور به محلي های تشك  و آوان ومايندگان و مردم با ارتباط برقراری 

 از دريافت قاب  های بخشودگي و امتيازات تسهيتت، از آوان آگاهي سطح بردن باال و ويز محله ساكنان

 مرتبط های در زمينه ترويج و آموزش رساوي، اطتع طريق

 و حقيقكي اشكخاص سكاير و سكاكنان مالككان، بين در مشاركت بسترهای و ها زمينه آوردن فراهم 

 های روش اوواع توسعه و سازی ظرفيت سازی، اعتماد طريق از سازودگان و توسعه گران از اعم حقوقي

 محله هر خاص های ويژگي با متناسب مشاركت،

 مالكان، به ووسازی و بهسازی های پروژه اجرای راستای در وياز مورد مهندسي و فني خدمات ارائه 

 )ماخذ: وگاروده( محله در حقوقي و حقيقي اشخاصساير  و ساكنان

، معمااری، شهرساازیبا توجه به مطالب گفته شده، دفتر خدمات ووسازی با بهره گيری از كارشناسان      

از طريق تهيه باوک اطتعاتي، شناخت ابعاد مختلكف اقتصكادی، اجتمكاعي،  ، ... واقتصادی، اجتماعی علوم

های راهبردی و عملياتي محله، بسترسازی مطالعات و تدوين و اصتح بروامه فرهنگي و هويتي محله، اوجام

ر فراينكد ووسكازی را های وهادهای مردمي فرايند طراحي، هدايت و وظكارت بكفرهنگي و استفاده از ظرفيت

 بخشد)ماخذ: وگاروده(.تحقق مي

 بروامه های ويژه ووسازی در دفتر تسهيلگری به شرح زير مي باشد:      

 آموزش برای باالبردن سطح فرهنگ ساکنان و مدیریت شهری -1

 شناسايي ويازمنديها و بروامه ريزی برای آموزش به ساكنين بافت  -

 اجرای بروامه های آموزشي برای ساكنين -

 آموزش مهارت های زودگي، آموزش مشاركت و آموزش اصول شهروودی  -

 توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان  -2

 شناسايي ظرفيتهای جامعه محلي و تقويت آوها  -

 اجرای طرح های توسعه مهارت ساكنين  -

 ايجاد تواوايي جهت افزايش زمينه های اشتغال ساكنين -

 جلب مشارکت نقش آفرینان -3

 شناسايي بازيگران موثر  -

 تعيين اهميت وقش هر كدام از بازيگران در روود ووسازی محله -

 ا در وظر گرفتن ويژگي ها و ويازهای محلهتبيين ميزان مداخله بازيگران ب -



 

 

 دخالت دادن بازيگران در فرآيند تصميم سازی و تصميم گيری -

 تعام  با بازيگران و جلب مشاركت آوها -

 زمینه سازی و تسهیل حضور نقش آفرینان -4

 تهيه و تدوين اقدامات و بروامه های ويژه ووسازی  -

 ووسازی محدودهتعام  با وهادها و ارگان های درگير در بروامه  -

 توسعه اقتصادی محله  -5

 تعريف پروژه های ارزش افزا و محرك توسعه در محله  -

 باال بردن شان سكووتي محتت و تشويق به سرمايه گذاری در محله -

 بسترسازی و نهادسازی  -6

 شناخت ويژگيها و ظرفيتهای ساكنين محلي  -

 سازی محلهمذاكره با گروه های معتمدين و اخذ وظرات آوها در فرآيند وو -

 آوها در ميان ساكنينشناخت وهادهای موجود در محله و بررسي جايگاه  -

 تشكي  كميته ووسازی محلي با حضور افراد و گروه های موثر در جريان ووسازی محله  -

)ماخذ: تشكي  وهادهای تواومندسازی ساكنين جهت ساماودهي گروه های مختلف شغلي  -

 وگاروده(
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 ماموريت پنج گاوه دفاتر خدمات ووسازی شام  موارد زير مي باشد:     

دفاتر با اطتع رساوي پتك به پتك در خصكوص ضكرورت ووسكازی، : ترويج ووسازی با الگوی تجميع -9

شرايط و تسهيتت پيش بيني شده، برگزاری جلسات عمومي، جلسات در درب منازل و مح  دفتر، اقدامات 

 و ساكنان مشاركت، های قرارداد و موافقتنامه عقد و گذار سرمايه معرفي و شناسايي  ،ترويجي-متنوع تبليغي

 .رساوند مي ياری ووسازی فرآيند به ورود در را فرسوده های بافت مالكان

بافت های فرسوده به لحاظ در اختيار داشكتن ميكزان خكدمات، از فقكر وسكبي : محرك توسعههای پروژه -0

های محرك توسعه شام  آن دسته از پروژه ها و طرح هايي وسبت به ساير وقاط شهر روج مي برود. لذا پروژه

است كه تحقق آوها موجب افزايش سطح برخورداری ساكنان محله از خدمات مورد وياز و ويز ارزش افزايي 

 اجتماعي و اقتصادی در مقياس های مختلف مي گردد. 

به منظور ارتقای كيفيت ساخت و ساز در بافت فرسوده، مكواردی پيگيكری : و سازارتقای كيفيت ساخت  -8

  : كه برخي از آوها عبارتند از مي شوود



 

 

 برگزاری  دوره آموزشي مرتبط برای ساكنان، مالكان و سرمايه گذاران -    

 ارائه مشاوره های معماری و پيشنهاد وقشه های اجرايي برای پروژه های معماری -    

 وظارت مضاعف بر ساخت و سازهای بافت فرسوده  -    

های بهسازی محيطي مجموعه اقداماتي در عرصه عمومي است كه ارتقاء كيفيكت پروژه: بهسازی محيطي -4

محيطي و بهبود زيست شهری را در پي داشته و با مشاركت مردم و بخش عمومي قاب  اوجكام و اثرگكذاری 

موماً مواوع اجرايي و هزينه های مالي كم تكری داشكته و در صكورت بروامكه پايدار است. اقدامات بهسازی ع

 ريزی و تعريف مناسب مي تواوند تیثير راهبردی در ارتقاء كيفيت حيات شهری داشته باشند. 

يكي از اقدامات ديگر دفاتر در راستای تبليغ و ترويج فرهنگ ووسكازی، اقكداماتي : يبسيج و ترويج محل -1

بخشي است كه شام  تبليغات محيطي از قبي  چكا  بنكر، پوسكتر، بروشكور، تراككت و... ، درجهت آگاهي 

 )ماخذ: وگاروده(. برگزاری همايش، ومايشگاههای محلي و آموزش و ... است

 

 تهران شهر نوسازی سازمان اقدامات معرفی -6

  بخت خوب پروژه گری تسهیل و محلی دفتر -6-1

 91 منطقكه شكهرداری سال اين در گردد. بازمي 9839 سال به بخت، خوب محله در تهران شهرداری مداخله

 9830 سكال در شد. خريداری پتك 991 حدود و كرد بخت خوب خيابان حاشيه در امتك تملک به اقدام

 را فعلكي مسير به بخت خوب خيابان از بزرگراه مسير تغيير پيشنهاد منطقه، تفصيلي طرح تهيه كنندة مشاور

 محدوده فرسوده بافت ووسازی منظور به بزرگراه ظرفيت از استفاده اساس بر پيشنهاد اين توجيه عمده داد. 

 شكده تهيكه طكرح ووسازی، سازمان در گرفته صورت رويكردی -مديريتي تغييرات با و 9834 سال در .بود

محلكه  فرسكوده هكای بافكت در سكووت حفظ رويكرد با طرحي و گرديد اساسي تغييرات دستخوش دوباره

 توسكعه هكای طكرح از دوم سكطح عنوان به علي امام واحيه ووسازی طرح و شد تهيه بزرگراه، پيرامون های

 در 9831 سال تا و گرفت قرار سازمان كار دستور در شهری منظر طرح تهيه گرفت. قرار عم  متك شهری

 شكهر ووسكازی سكازمان در شكده تهيه شهری منظر طرح وخستين .گرديد تهيه دست اين از طرح 19 حدود

 اجكرای بكرای الگكويي دوبال به مذكور های سال در ووسازی سازمان .است بخت خوب محله طرح تهران،

 ايكن در. برساود اجرا به را خود ووسازی های بروامه بتواود تا بود فرسوده های بافت شهری منظر های طرح

 محله در وساز ساخت جريان اودازی راه بخت، خوب در آن محلي دفتر و سازمان وظيفه ترين مهم مرحله،

 مكديريت بكا تواوسكت مي ووسازی جريان مرحله اين از پس .بود آن بر حاكم ركود از محله كردن خارج و

 بكه تجميكع طكرح اجكرای و بخت خوب محله ووسازی. باشد داشته تداوم گذاران سرمايه حضور و مالكان



 

 

 اهكداف اصكلي، هكدف ايكن كنار در و بود بخت خوب محله ووسازی طرح اصلي هدف آن، ساكنان وسيله

 : گرديد مي دوبال زير شرح به ويز ديگری

 اآوه مستقيم حضور و مشاركت با و مردم وسيله به ووسازی تحقق -

  مشاركتي ووسازی روش در ای تجربه ايجاد -

 فرسوده های محدوده ساير در الگو گسترش امكان ايجاد و موردی ومووه اجرای طريق از الگوسازی -

 مشاركتي ووسازی پذيری تحقق افزايش منظور به ريزی بروامه و حقوقي و اداری اجرايي، مواوع شناخت -

 شكهر ووسازی سازمان تجربه اولين عنوان به محله ساكنان مشاركت با بخت خوب محله ووسازی طرح     

 آن، بكودن بكديع و قبلكي تجربكه وبودن سبب به بخت خوب شهيد محله ووسازی طرح اجرای. است تهران

 هماوند مختلف های زمينه در تهران شهر ووسازی سازمان در زمان آن تا كه چرا است؛ ای ويژه اهميت دارای

 در امكا بكود، آمده دست به تجاربي ووسازان های پروژه ساخت تملک، های شيوه ووسازی، ويژه طرح تهيه

 سكاكنان، محوريكت بكا ووسكازی جريان هدايت و حمايت و گری تسهي  عنوان با جديد رويكرد خصوص

 اجكرای در مقكدماتي گام. آمد مي شمار به سازمان عملي آزمون وخستين بخت خوب محله ووسازی تجربه

 های پتك تجميع در ای تجربه هيچ وبود .بود آن با متناسب اجرايي سازمان اودازی راه محله، ووسازی طرح

 را طرح اجرای مديريت كه محله در مستقر و متمركز سازماوي وجود مردم، وسيله به وساز ساخت و ريزداوه

 همين با محله ووسازی دفتر ويز بخت خوب طرح در دلي  همين به دارد. فراواوي اهميت باشد، داشته برعهده

  (. 1، ص 9819)علي اكبری،  داد صورت را طرح تحقق برای الزم اقدامات و گرفت شك  هدف

 
 شهری منظر های طرح تهیه سوم گام قراردادهای در نوسازی محلی دفترهای -6-2 

 در قكدم وخستين كه بود آن از حاكي بخت، خوب محله ووسازی در تهران شهر ووسازی سازمان تجربه     

 ساكنان با مستقيم و مستمر ارتباط و مردم مشاركت و حضور فرسوده، های بافت بهسازی و ووسازی تحقق

 بكا و شكهری، منظكر هكای طرح تهيه سوم گام در لذا .است آن اجرای تا طرح تهيه و ريزی بروامه مرحله از

 سمت به ديگری گام شهری، منظر های طرح تهيه در مردم مشاركت سمت به ووسازی سازمان رويكرد تغيير

 عقد با همزمان سوم گام های پروژه محلي دفترهای مرحله، اين در. شد برداشته ووسازی در مردم مشاركت

 تحقكق و طكرح اجكرای بسترسكازی محلكه، شناخت مطالعات دقت افزايش هدف با طرح، تهيه قراردادهای

 مشكاركت، بسترسكازی های درزمينه ميتوان را فوق دفاتر گراوه تسهي  وظايف شرح. گرديد تشكي  پذيری،

 (.  1، ص 9819)علي اكبری، د كر بندی طبقه مشاركت زمينه ومودن فراهم جهت اعتمادسازی و رساوي اطتع

 

 



 

 

  نوسازی گری تسهیل پیشگام دفترهای -6-3

 برخي در گری تسهي  دفترهای شهری، منظر های طرح سوم گام محلي دفترهای اودازی راه با زمان هم     

 شكده، تهيه های طرح تحقق منظور به و فرسوده محله 1 دردفترها  اين .شد اودازی راه ويز ها محله از ديگر

 تهيكه دوم و اول گكام) شكهری منظكر طرح دارای هفرسود های محله ميان از ها محله اين. گرديدود تیسيس

 تقب  در آن كننده تهيه مشاوران های تواومندی و طرح در وظر مورد اجتماعي رويكردهای اساس بر وح( طر

 زمينكه در ككار سابقه دارای و باتجربه مشاور مهندسين ترتيب اين به .شدود اوتخاب گری، تسهي  مسئوليت

 بكا و مذاكره تعام  به شده تهيه های طرح مبنای بر تا گرديدود مستقر موردوظر های محله در اجتماعي، های

 اوتظكارات و اهكداف بكا را آوها ووسازی، امتيازات و تسهيتت زمينه در رساوي اطتع ضمن و بپردازود مردم

 بكازبيني به منجر گاه تعامتت اين .گرداوند تسهي  را طرح تحقق مردم، مشاركت جلب با و كنند آشنا طرح

 تسكهي  دفترهكای از اوتظكار مكورد وظايف شرح كليات. گرديد محلي جامعه اوتظارات تحقق مسير در طرح

 گران، تسهي  سوی از مشابهي عمومي اقدامات به منجر و شد گرفته وظر در واحد صورت به پيشگام، گری

اوجكام  طكي ككه بكود گووهكای به خدمات شرح پذيری اوعطاف حال، عين در .گرديد مختلف محله های در

 اقكدامات آن، خكاص مشكتت و مسائ  و محله هر های ويژگي و شرايط به توجه با و گری تسهي  فرآيند

 (.  1، ص 9819)علي اكبری،  ميكرد مطالبه ميداد پيشنهاد گر تسهي  را متفاوتي

 
  ها محله دیگر در نوسازی گری تسهیل دفترهای توسعه -6-4

 از پس ووسازی رشد به رو روود و پيشگام گری تسهي  دفترهای در شده اوجام اقدامات ارزيابي از پس     

 بكه محكدوده 19 شناسكايي بكه اقدام بعدی مرحله در ووسازی سازمان ها، محله در مذكور دفترهای تیسيس

 (.  3، ص 9819)علي اكبری، كرد  پايلوت دفترهای الگوی مبنای بر دفترهای گسترش و دفتر تیسيس منظور

 محلي وهادهای گيری شك شام   فعال ووسازی گری تسهي  دفتر دارای هایه محل در شاخ  اقدامات     

 زمينه، ووسازی محلي تعاوويهای گيری شك  بستر آوردن فراهم اشتغالي، خود بازارچه گيری شك ، ووسازی

 مسكووي بوده است. هایواحد ووسازی آغاز، مسكووي هایپتك  تجميع، پروژه دار سهام اجرای برای سازی

 رشكد هوشكان دهنكد فرسكوده، محله هكای در فعال دفاتر محدوده در صادرشده های پرواوه آمار مقايسه     

 (ساكنان مشاركت مظاهر از يكي عنوان به) ريزداوه پتكهای تجميع ميزان مقايسه طوريكه به. است ووسازی

 شكاخ  ايكن برابكری 09 حداق  افزايش از حاكي 9831 سال در فعال گری تسهي  دفتر دارای محتت در

 بين مذكور محتت در ساز و ساخت ميزان مقايسه همچنين. باشد مي 9839-33 های سال مياوگين به وسبت

  . است محتت اين در صادرشده های پرواوه ميزاندرصدی  19 حداق  افزايش دهنده وشان ،31و  33سال

 



 

 

 

 
 نوسازی گری تسهیل دفاتر تشكیل برنامه -6-5

 تسهي  دفاتر اودازی راه طريق خود از جديد رويكرد اساس بر تا آن بود بر تهران شهر ووسازی سازمان     

 رو ايكن از .برد پيش مسكن ووسازی حوزه در را تهران، اقداماتي شهر فرسوده های محله در ووسازی گری

 تیسيس زمينه و شد منعقد راه اودازی دفاتر قراردادهای گری، تسهي  دفاتر اودازی راه مختلف مراح  ادامه در

   (.1، ص 9819)علي اكبری، شدود  اودازی راه ووسازی دفاترشهر  باقيماوده محله های در ادامه در .گرديد فراهم آوها
 
 نتیجه گیری  -7

 وگكاه دسكتاوردهای ويكز و آن از حاصك  وتكايج و متمركز های پروژه زمينه در كشور در شده طي مسير     

 از حاكي گذشته، سال چند در فرسوده های بافت بهسازی و ووسازی موضوع به محور مشاركت و اجتماعي

 و وداروكد گراوكه تسكهي  رويككرد بكه توجه جز چاره ای مجريان و بروامه ريزان سياستگذاران، كه است آن

 مقولكه ميبايسكت جكايگزين اينها ماوند و وهادسازی تواومندسازی، آموزش، آگاهي بخشي، قبي  از مفاهيمي

 عنكوان بكه مهكم امكر اين به دستيابي جهت در آوچه گردد. اجرا و زمين تیمين تخريب، تملک، هماوند هايي

 اجرايي و عملي تجارب زيرا است، تصميمگيران وزد موضع اين تبيين ضرورت است، مطرح چالشي اساسي

 در مكردم مشاركت عدم خصوص در عمومي تصور ختف بر كه داده است وشان خدمات ووسازی دفاتر در

 و عمكومي مشكاركت مجريكان جذب از بسيار آساوتر فرايند اين تحقق محله، و مسكن ووسازی های بروامه

 طكوالوي ساليان طيدر  را جاری مشكتت و مسائ  كه دلي  اين به فرسوده های بافت است. ساكنان دولتي



 

 

وضع  تغيير در مشاركت آمادگي و اراده مشاوره و اعتمادسازی فرايند يک در معموالً كرده اود، تحم  و درك

 ميكنند. صرف وظر محله ووسازی وفع به شخصي منافع برخي از ويز مواردی در حتي و ميكنند پيدا را موجود

 وقكش منظكور بكه مديريتي واسط وهادهای ايجاد گری تسهي  دفاتر ووسازی خدمات دفاتر ايجاد از هدف    

و  وهادهای مكالي، اجتمكاعي)وظيفه اين دفاتر آگاه سازی مردم و ويز خلق وهادسازی محله ای . آفريني است

مجموعه های تسهي  گری  د. طرح مي شوم شهری مديريت و محلي اجتماع بينسطح ما كه است ی(شبكه ا

اوند وقش حلقه ارتباطي گروههای مرتبط ووسازی بافت را در سطوح كتن و در اين دفترها در صورتي كه بتو

 مياوي و خرد ايفا كنند، پيشرفت زيادی در تحقق ووسازی مردمي حاص  خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مراجع -8

 .  هریش فرسوده های بافت ساماودهي در مردمي مشاركت جايگاه(، 9819پورجعفر، محدرضا، )( 9

 شهری. فرسوده های بافت ووسازی و بهسازی در محور تعاون رويكرد (،9810)( برزگر، محمدرضا، 0

(، تحليك  بافتهكای فرسكوده و مشكك  سكازی شكهری و راهبردهكای آن، مجلكه 9830( جهاوشاهي، محمد حسين، )3

 ، تهران. 1جستارهای شهرسازی، شماره 

، جكزوه كتسكي دوره كارشناسكي ارشكد ”بهسكازی و ووسكازی بافتهكای شكهری “(، 9811( حبيبي، سيد محسكن، )4

 .13ص  شهرسازی، داوشكده هنرهای زيبا، داوشگاه تهران، 

 .04 شماره زيبا، هنرهای هفصلنام ،ايران شرايط در وظری كاوشي مشاركتي شهرسازی (،9834) محسن، (حبيبي،1

 (، ضرورت باززوده سازی بافت های قديمي شهرهای ايران، وزارت مسكن و شهرسازی. 9819( حناچي، سيمين، )9

 .011ص، اوتشارات داوشگاه تهران، ”جغرافياعلم بهسازی و ووسازی شهری از ديدگاه “ (،9834) ،شماعي، علي( 1

گری در بافتهكای فرسكوده شكهری، اوتشكارات  (، تاسيس و راه اودازی دفاتر تسهي 9819( علي اكبری و همكاران، )3

 ، تهران. 99سازمان ووسازی شهر تهران، جلد 

 محلكي دفترهكای در تهكران شكهر ووسكازی سكازمان تسهيلگری دوساله تجارب (، مرور9819( علي اكبری، كاوه، )1

 ، تهران. 98ووسازی، وشريه اينتروتي ووسازی، شماره 

(، ووسازی بافتهای فرسكوده بكا مشكاركت سكاكنان، دفترهكای ووسكازی بافكت هكای 9831( عندليب و همكاران، )99

 ، سازمان ووسازی شهر تهران.  1فرسوده، شماره

 .11و 19، آذرخش، تهران، ص"اصول ووسازی شهری"(، 9831( عندليب، عليرضا )99

، مركز اسكناد و تحقيقكات داوشككده ”دان و شهر باكومقايسه طرح مرمت شهری هم“ (، 9818( گرجي و ديگران،)90

 .99معماری داوشگاه شهيد بهشتي، تهران، ص 

 ، تهران. 9(، توسعه های شهری امروز بافتهای فرسوده آينده، فصلنامه هويت شهر، شماره 9831( ماجدی، حميد، )98

 فرسكوده هكای بافكت بازسازی در مالي تامين در مشاركت های روش از برخي (، معرفي9831( ووروزی، احمد، )94

   شهری.
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