
گزارش نشست های تخصصی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

سید مجتبی موسویان

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به منظور ایجاد بستری برای هم اندیشی 
و تضارب آرا در زمینه های تخصصی مرتبط با بافت های هدف برنامه های بهسازی و نوسازی 
شهری، اقدام به برگزاری سلسله نشست های موضوعی نموده است. دفاتر سوم و چهارم این 
سلسله نشست ها با محورهای »نقد و بررسی رویکردها و الگوهای نوسازی مشارکتی محله 
در بافت فرس�وده شهری« و »تجمیع و پیامدهای آن« در پاییز و زمستان 1394 برگزار شد 

که به طور خالصه به آن ها پرداخته می شود:

محور سوم: نقد و بررسی رویکردها و الگوهای نوسازی مشارکتی محله در بافت فرسوده شهری
دبیری محور س��وم سلسله نشست های تخصصی با عنوان »نقد و بررسی رویکردها و الگوهای نوسازی مشارکتی محله در بافت 
فرس��وده ش��هری« را آقای دکتر علیرضا عندلیب بر عهده داشتند. ایش��ان در ابتدای برگزاری نشست ها اهداف اصلی مجموعه 
مباحث را ش��امل کمال بخش��ی، توسعۀ دانش و تجربۀ نوس��ازی بافت های فرس��وده و اهداف فرعی را شامل تعیین معیارهای 
تش��خیص الگوهای نوس��ازی، نقد رویکردها و الگوهای ارائه شده، کشف ابهامات و ناپیداهای رویکردها و الگوها، شناخت وجوه 
اش��تراک و تمایز بین رویکردها و الگوها و نیز س��نجش امکان گونه بندی الگوهای ارائه ش��ده، مطرح نمود. منشور آغازین این 

مجموعه مباحث نیز توسط ایشان به شرح زیر تببین گشت:
 تأکید برگفتگوی چالشی برای طرفین بحث؛

 تأکید بر واقع بینی و کمال بخشی ایده ها و الگوها؛

 تأکید بر بیان نظرات قابل فهم و غیرپیچیده؛

 تأکید بر دست یابی به نتیجه ای شفاف و قابل استفاده؛

 تأکید بر منطق استقبال از نظر مخالف؛

 پرهیز از تکرار مطالب؛

 پرهیز از شعارگونگی بیانات؛

پرهیز از تعصب و مبالغه گویی؛

 پرهیز از استفاده غیر مرتبط از تریبون در اختیار؛

 پرهیز از کلی گویی و اطاله کالم.
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نشست نخس��ت از این مجموعه نشس��ت ها با عنوان »نوسازی 
مشارکتی محله در بافت فرسوده شهری: پروژه های بزرگ مقیاس 

)نمونه موردی طرح سهام دار پروژه مشهد(« برگزار شد.
در این جلس��ه آقای مهندس ن��وروزی ابتدا به بی��ان اهداف و 
سیاست های اصلی شرکت عمران و مسکن سازان شرق پرداخت 
و روش س��هام پروژه را ایده ای برای به کارگیری و س��ازماندهی 
س��رمایه های ُخرد مردمی و دارای مزایای بسیار زیادی دانست. 

س��پس آقای دکتر ایزدی، مدیرعامل ش��رکت عمران و بهسازی ش��هری ایران ضمن اشاره به جنبه های مثبت دیده شده در 
این رویکرد، به نقد این مدل پرداخت. آقایان مهندس روستا و مهندس صفامنش نیز ضمن نقد به این گونه پروژه ها بر لزوم 

مشارکت مردمی تاکید کردند.

دومین نشس��ت تخصصی در محور یاد شده با عنوان »نوسازی 
مش��ارکتی محله در بافت فرسوده ش��هری: دفاتر تسهیل گری 
محالت ته��ران« با حضور آقایان دکتر فری��دون درویش زاده و 
دکتر پرویز پیران تش��کیل شد. در این جلسه دکتر درویش زاده 
پ��س از نمایش فیلمی کوت��اه درخصوص مش��کالت مردم در 
بافت های هدف از زبان ساکنین، به بیان مسئله نوسازی مردمی 
به عنوان رویکردی انس��ان محور به نوس��ازی بافت های فرسوده 
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شهری پرداخت. ایشان با برشمردن مبانی نوسازی مردمی 
و با اشاره به فرایندهای نوسازی بافت های فرسوده، اقدامات 

الزم پشتیبان برای نوسازی مردمی را برشمرد. 
در ادامه آقای دکتر پیران با اش��اره به پیشینۀ تسهیلگری، 
دوازده دس��تورالعمل مربوط را برشمرد و یکی از مهمترین 
آن ها را کوچک ش��دن دولت ها و مشارکت مردم )به معنای 
مقتدرس��ازی و انتقال قدرت( دانس��ت. ایشان داشتن زبان 
مش��ترک با مردم را اولین گام در فرایند مش��ارکت معرفی 
ک��رد و عنوان نمود که ما باید به س��اکنان بافت ها بگوییم: 
"از این که با بی اطالعی تمام، بهترین س��رمایۀ زندگی شما 

را فرس��وده خوانده ایم، عذر می خواهیم". در ادامه آقای مهندس روس��تا نیز تأکید نمود که فراگیری اجتماعی باید از مرز نهاد 
دولتی رد ش��ود و این بدان معناس��ت که در فرآیند توانمندس��ازی، باید مردم را درکنار توانمندی، قدرتمند نمود و الزمه این  

موضوع بازنگری در قوانین است.

»نوس��ازی مش��ارکتی محله در بافت های فرس��وده ش��هری: طرح 
منظرش��هری محله شهید خوب بخت« س��ومین موضوعی بود که 
در این دفتر مورد بررس��ی قرار گرفت. در این نشس��ت آقای دکتر 
منص��وری ب��ه ارزیابی محتوا و ش��رایط طرح منظر ش��هری محله 
خوب بخت پرداخت.ایش��ان با یادآوری ش��رایط نوس��ازی در زمان 
تهیه طرح، به موانع پیش رو در این کونه طرح ها اشاره کرد. سپس 

آقای دکتر رفیعیان به آسیب شناسی نوسازی مشارکتی محله در بافت های فرسوده شهری از طریق  الگوی طرح منظر شهری 
اشاره کرد. ایشان ضمن برشمردن عوامل اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی، محیطی و حقوقی-مدیریتی برای فرسودگی، 
به ارزیابی تحلیلی طرح های منظر ش��هری در س��ه بعد محتوایی، رویه ای و اجرایی پرداخت. در ادامه آقای دکتر ایزدی به نقد 

رویکرد این طرح پرداخت و تاکید نمود که تغییر پارادایم باید دارای ریشه و پشتوانه باشد.
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نشس��ت چهارم از دفتر س��وم سلسله نشست های ش��رکت مادر به نقد 
و بررس��ی رویکردها و الگوهای ارائه ش��ده در مباحث پیشین اختصاص 
یاف��ت. آقای دکتر عندلیب با مطرح کردن این نکته که نظام اجرایی و 
نیز جامعه علمی، بیش از هر زمان دیگری به یک تفکر راهبردی مبتنی 
بر اخالق نیازمند اس��ت، عنوان کرد "در صورتی که اولین خروجی این 
نشس��ت ها ارائه یک س��ند اخالقی علمی باشد به خطا نرفته ایم". آقای 
دکت��ر پیران فقدان نظریه، ع��دم ارتباط با منابع و متون پش��تیبان و 

گمگش��تگی مفهوم مش��ارکت را سه مس��أله مهم حال حاضر دانس��تند. همچنین آقای دکتر درویش زاده مدل زنجیرۀ ارزش 
بافت های فرس��وده را ش��امل چهار فرایند تعیین محدوده ها )بافت فرسوده ناکارآمد(، آماده شدن طرح نوسازی برای محدوده، 
تملک و تخریب و نوسازی دانستند. آقای دکتر ایزدی نیز عمدۀ توجه تفکر کنونی را معطوف به چهار موضوع ارتقای کیفیت 
محیطی، توس��عۀ زیرس��اخت ها، توسعه خدمات و بهس��ازی و نوسازی دانس��تند و توجه به تفاوت ماهوی پهنه های مختلف را 

ضروری برشمردند.

نشست آخر از دفتر سوم سلسله  نشست های تخصصی نیز با عنوان 
»رویکرد نوسازی مشارکتی محله در بافت فرسوده شهری به همراه 
مروری بر مباحثات پیشین«  با سخنرانی آقای دکتر عندلیب، دبیر 
علمی این دفتر برگزار شد. جمع بندی ایشان از مباحث مطرح شده 

به شرح زیر است:
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جمع بندی رویکردهای نوسازی مطرح شده در مباحث

سهام دار پروژه

نقاط قوت
 ابزار جدید تأمین منابع مالی در نوسازی

 مدیریت و تجمیع سرمایه های خرد و استفاده از توان بخش 
خصوصی و به کارگیری توسعه گران

نقاط ضعف

 تنزل نقش مشارکت ساکنان در حد شریک مالی وسهام دار 
)غلبة رویکرد اقتصادی(

 تخلیه اجباری ساکنان
 عدم قابلیت تعمیم پذیری

 اتکا به حمایت های دولتی
 عدم نقش دهی به مدیریت شهری
 عدم توجه به فرایندهای اجتماعی

 غلبة نگرش پروژه محوری

دفاتر تسهیل گری

 ابزاری برای کاهش فاصله مدیریت شهری و مردمنقاط قوت

نقاط ضعف

 عدم تعریف جایگاه و نقش دفاتر در سلسله مراتب قدرت 
و به رسمیت نشناختن جایگاه دفاتر در ساختار رسمی 

شهرداری ها
 تقلیل نقش دفاتر به عنوان توجیه گر طرح تهیه شده

 فقدان بهره گیری از سند راهنما و زیردستی جهت اقدام
 فقدان شرایط الزم برای مشارکت به دلیل نبود زبان 

مشترك و شرایط نابرابر

طرح منظر شهری محله

نقاط قوت

 ایجاد حرکت جدی در مقیاس محله و بسترسازی بروز 
چالش های جدید در شهرسازی

 طراحی فرایندی واحد، یکپارچه و سیستماتیک، برای 
سطوح برنامه، طرح و اجرا

 تهیه سند مکمل طرح های باالدستی
 تولید مفهوم جدید مکان به جای توجه صرف به کالبد

نقاط ضعف

 غلبه نمودن کمیت نسبت به کیفیت در اجرا
 عدم هماهنگی در مفاهیم ارائه شده و محصول نهایی

 عدم تناسب عنوان با محتوا
 عدم همسونگری میان طرح باالدست و طرح منظر

 عدم توفیق در ایجاد گفتمان نظری
 عدم توجه به منطق بازار
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همچنین آقای دکتر عندلیب نتیجه گیری خود را از مباحث نوسازی این گونه بیان نمود:
 اساس��ی ترین آس��یب  شناسایی شده در برنامه های گذشته، استمرار نیافتگی طرح ها و ناتمام رهاشدگی آن ها به دلیل ضعف 

در مبانی، سرعت و شتاب های بی مورد و عدم فهم است که منجربه تغییر اهداف شده است.
 جریان نوسازی مستلزم خروج از رکود است.

 اصل حرکت نوسازی بایستی مبتنی بر زمینه ها و ظرفیت ها تنظیم شود.
 تداوم بخشی به حرکت های نوآورانه و تثبیت، تحکیم، توسعه و کمال بخشی به رویکردهای پیشین ضروری به نظر می رسد.

 نوس��ازی کار دل اس��ت و آن را می توان بزرگ ترین توفیق و نعمت الهی برش��مرد. به همین دلیل نوسازی، سازمانی انسانی و 
معتقد به اهداف واال را می طلبد.

در پایان این نشست دکتر عندلیب به بیان منشور پایانی دفتر »نقد و بررسی رویکردها و الگوهای نوسازی مشارکتی محله در 
بافت فرسوده شهری« پرداخت.

محور چهارم: تجمیع و پیامدهای آن
محور چهارم از سلسله نشس��ت های تخصصی ش��رکت مادرتخصصی عمران و بهس��ازی ایران، به موضوع »تجمیع و پیامدهای 
آن« اختصاص یافت. دبیری علمی این دفتر که در زمستان سال 1394 برگزار شد را خانم دکتر گیتی اعتماد بر عهده داشت. 
در نخس��تین نشس��ت از این مجموعه که با موضوع »بررس��ی و ارزیابی پیامدهای تجمیع در محالت تهران، نمونه های مورد 
بررس��ی: محله های بریانک، س��یروس و رباط کریم« برگزار ش��د، ابتدا خانم دکتر اعتماد به تبیین طرح پژوهش��ی انجام شده 
ب��ا موضوع »بررس��ی و ارزیاب��ی فرایند تجمیع و پیامده��ای آن« پرداخت و بر لزوم ادامه دار ب��ودن پژوهش ها تاکید نمود. در 
ادامه خانم دکتر فالح )اس��تاد دانش��گاه، پژوهشگر و جامعه شناس( به ارزیابی و بررس��ی طرح های تجمیع در پژوهش مذکور 
پرداخت. سپس جداول و نمودارهای مربوط به بررسی های میدانی و میز تحلیل های اقتصادی، اجتماعی  ارائه گردید و عوامل 
گس��ترش فرس��ودگی بافت را برشمرده شد. در انتها نیز راهکارهایی براساس پژوهش پیش گفته، مطرح گردید. در ادامۀ جلسه 

آقای دکتر ایزدی با اش��اره به گذراندن چهار نسل مختلف از تجمیع 
و ناموفق بودن س��ه نس��ل اولیه ک��ه به ترتیب با عملک��رد یکپارچه 
دولت، ش��هرداری و بخش خصوصی )هریک به تنهایی( انجام ش��د، 
تأکید نمود نس��ل چهارم، نسلی است که امروز مطرح شده و نیازمند 
موش��کافی و رجع��ت به بخش اولیه و تحقیق ب��رای تدقیق اهداف و 

موضوع اصلی است.
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»نقش تجمیع در توس��عه و تخریب شهر« عنوان دومین نشستی بود 
که در دفتر چهارم برگزار شد. در این نشست خانم دکتر سپیده شفائی 
ضمن انتقاد به ش��اخص های مصوبی ک��ه مطابق با آن 76000 هکتار 
بافت فرسوده در 500 شهر تحت تاثیر قرار گرفتند، به تبیین الگوهای 
اجتماعی فضا پرداخت و مداخله بدون سنجش را دخالت در الگوهای 
اجتماعی دانس��ت. ایشان س��پس به ارائه نمونه هایی از نیویوک، قطر، 

ویتنام و مانند آن ها پرداخت و در انتها نتایج کلی را بیان کرد.

سومین نشست از دفتر چهارم سلسله نشست های موضوعی با عنوان »تجمیع، طنین میان گذشته و حال« و با سخنرانی آقای 
مهندس ابوالفتح س��پانلو برگزار ش��د. ایشان در ابتدا نکاتی را برای تبیین تجمیع، تفکیک، معاصرسازی و جاماندگی برشمرد. 
س��پس با اش��اره به نمودهای جاماندگی در پهنه های ش��هری و همچنین نمودهای جاماندگی در جان این پهنه ها، اشاره کرد 
که پهنه های ش��هری »تراز زیس��تی« برابری ندارند و ارزیابی جاماندگی نیازمند »تراز سنجش« است و »تراز میانگین شهر« 

شناسه چنین ش��اخص و سنجه ای است. همچنین فاصله هر سازمایۀ 
جامانده از »تراز میانگین« نش��انه »ش��دت جاماندگی« است. سپس 
با بیان پیش��نهادهای خود در زمینۀ تجمیع، عن��وان نمود: در پاره ای 
از پهنه های ش��هری جامانده بازبینی و بازس��ازی الگوی تقسیم زمین 

شهری می تواند یکی از اقدامات معطوف به معاصرسازی باشد.
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آخرین نشس��ت از دفتر چهارم با عنوان »جمع بندی مطالب نشس��ت های 
پیش��ین و هم اندیش��ی فعال با حاضرین« و حضور خانم ها دکتر ش��فائی، 
دکتر فالح و دکتر اعتماد برگزار شد. در ابتدای نشست خانم دکتر اعتماد با 
اشاره به پروژه نواب و در نظر گرفته نشدن خدمات در آن، تأکید کرد: ارائه 
خدمات عمومی در امر نوس��ازی بسیار حائز اهمیت است. همچنین ایشان 

رویکرد تجمیع را یک روش دانست نه یک هدف! در ادامه خانم دکتر فالح با تأکید بر مشارکت در بحث تجمیع گفت: از جمله 
اهداف مهم تجمیع، مقاوم س��ازی در برابر حوادث بوده اس��ت که امروزه با بوجود آمدن تکنیک های نوین در مبارزه با حوادث، آن 
هدف مهم کم رنگ تر ش��ده و مس��ائلی چون ایجاد عدالت فضایی، باال بردن کیفیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و 
تاب آوری شهری حائز اهمیت قرار گرفته است. ایشان اذعان داشت که روابط همسایگی در بافت های قدیم بیش از وقتی بود که 

تجمیع در محالت اتفاق افتاد. سپس خانم دکتر شفائی نکات زیر را به عنوان جمع بندی مطرح کردند:
 تجمیع در رویکرد و چارچوبی که قرار گرفته بود، اصالت نداشت. همچنین مکانیزمی هم برای راه حل نداشت.

 رضایت ساکنان بعد از رخداد تجمیع احراز نشده بود.
  مدیریت شهری نسبت به اقدامات انجام شده تردید داشت.

 جایگاه و کاربرد تجمیع در امر توسعه، پشتوانه کافی نداشت.
 از تجمیع به عنوان ابزاری تشویقی و تسهیالتی استفاده  شده است.

  در رویکرد تجمیع به جای صحبت از خانوارها و آدم ها، توجه به زمین می شود.
 عدم تناسب بین مصوبات و تصمیمات وجود دارد.

 تجمیع در حد یک ضابطه است.
 نظام پاسخگویی برای رسیدن به یک سازمان اجتماعی-اقتصادی مناسب در نفع و بازتولید الگوهای فرهنگی-رفتاری وجود ندارد.

 ورود کنترل نشدۀ سرمایه گذاران به جای توسعه گران و عدم تشخیص این دو باعث سوداگری شده است.
 منحرف شدن بودجه های دولتی که باید به اقشار تهیدست جامعه برسد.

  افزایش پیوندها و وابستگی های حقوقی در تجمیع و نبود راهکار برای آن آسیب رسان خواهد بود.
 در گیر شدن در مباحث کالبدی هندسی در تجمیع باعث جاماندگی از جغرافیای طبیعی و هندسه پنهان شده است.

 بهره گیری از تکنولوژی های نوین در بافت های هدف باید همگام با دانش پیش رود.
 تجمیع های بزرگ مقیاس عمدتاً در پروژه های دولتی و عمومی و با قصد ماندگاری می تواند مناسب باشد، اما تجمیع های کوچک 

بخش هایی که حیات شهری باید در آن اتفاق بیافتد را منجمد می کند.
 تجمیع ابزار معاصرسازی نیست.
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