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گزارش اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده

شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•منطقه•شرق•در•سال•1386•با•حمایت•شرکت•مادر•تخصصی•عمران•و•بهسازی•
شهری•ایران•تصمیم•به•برگزاری•همایشی•در•رابطه•با•بهسازی•و•نوسازی•بافت•های•فرسوده•گرفت•.•نخستین•جلسه•
در•خصوص•برگزاري•همایش•در•روز•22•اسفند•سال•86•در•محل•شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•منطقه•شرق•تشکیل•
و•طی•آن•نام•همایش"همایش•بهسازی•و•نوسازی•بافتهای•فرسوده•شهری"•و•زمان•برگزاري•آن•نیز•20و•21•آذرماه•
87•تعیین•گردید•و•اعضا•جلسه،•مهندس•احمد•نوروزی•مدیر•عامل•شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•منطقه•شرق•را••به•

سمت••دبیرکل•همایش•انتخاب•نمودند.
•دبیرخانه•همایش•در•تاریخ•2•اردیبهشت•87•در•محل•شرکت•عمران•و•بهسازی•شهری•ایران•فعالیت•خود•را•آغاز•

نمود•که•در•مجموع•22•جلسه•کمیته•اجرایی•و•10•جلسه•کمیته•علمی•تشکیل•شد.
این•همایش•با•سه•هدف•کالن•

1-•ارتقاء•دانش•مدیریت•شهري•در•بهسازي•و•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده•شهري•
2-انتقال•تجارب•و•ایجاد•فضاي•گفتگوي•في•مابین•دستگاه•هاي•متولي•ذیربط•

3-•دستیابي•به•راهکارهاي•اجرایي•جهت•تحقق•طرح•ها•و•برنامه•هاي•بهسازي•و•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده•
شهر•و•همچنین•هشت•محور•

1-•بررسي•تجارب•بهسازي•و•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده•کشور
2-بررسي•تجارب•موفق•بهسازي•و•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده•درجهان)با•اولویت•شرایط•مشابه•ایران(••

ثبتي،• قبیل• از• فرسوده•شهري• هاي• بافت• نوسازي• و• بهسازي• فراسوي• راهکارهاي• ارائه• و• شناسي• آسیب• •-3
حقوقي،•قانوني،•مالکیت،•اجتماعي•،•فرهنگي•و•....

4-•بررسي•شیوه•هاي•توانمند•سازي•و•مشارکت•مالکین،•ساکنین،•صاحبان•حقوق•و•سرمایه•گذاران•در•بافت•
ها•

5-بررسي•شیوه•هاي•تامین•منابع•جهت•بهسازي•و•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده
6-•بررسي•ضرورت•تشکیل•و•تبیین•نقش•نهادهاي•غیردولتي•محلي،•منطقه•اي•و•ملي

7-•بررسي•و•تبیین•نقش•دستگاههاي•مرتبط•در•بهسازي•و•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده•
8-•حفظ•هویت•شهری•در•امر•بهسازی•و•نوسازی•بافتهای•فرسوده•شهری

•به•صورت•گسترده•در•سطح•شهرها•و•مراکز•استان•ها•و•سازمان•و•نهادهای•وابسته•و•همچنین•دانشگاه•های••

 تصاٍیر ّوایص 
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سرتاسر•کشور•فراخوان•مقاله•و•اطالع•رسانی•گردید.
که•در•نتیجه•تعداد322•خالصه•مقاله•به•دبیرخانه•ارسال•گردید•که•198•مورد•توسط•کمیته•داوران•در•مرحله•
اول•مورد•پذیرش•واقع•شد•و•پس•از•آن•158•مقاله•کامل•به•دبیرخانه•همایش•واصل•گردید،•که•از•این•تعداد•کمیته•

علمی•تعداد56•مقاله•را•به•صورت•سخنرانی•و•20•مقاله•را•به•صورت•پوستر•پذیرش•و•انتخاب•نمودند.
در•مجموع•583•نفر•از•سراسر•کشور•شامل•اساتید•دانشگاه،•دانشجویان،•کارشناسان•شهرداری•و•وزارت•مسکن•
همایش•حضور• این• برگزاری• روز• دو• در• گردشگری• و• فرهنگی• میراث• و• ها• استانداری• کارشناسان• و• شهرسازی• و•

داشتند.
در•این•همایش•سخنرانی•های•کلیدی•توسط•اساتید•به•نام•خارج•از•ایران•و•مقامات•مختلف•ایراد•شد•که•به•طور•

خالصه•به•آن•می•پردازیم•.•

مهندس احمد نوروزی
 دبیرکل همایش

با•قرارگیري•کشور•بر•روي•کمربند•لرزه•خیز•آلپ•هیمالیا•خطر•وقوع•زلزله•در•کشور•جدی•است.•کمااینکه•در•
طول•یکصد•سال•گذشته•3500•بار•و•بطور•متوسط•یک•زلزله•بزرگ•در•هر•سال•و••زلزله•اي•با•بزرگي•بیش•از•7•درجه•
ریشتر•در•هر•10•سال•رخ•داده•که•توام•با•تلفات•جاني•جبران•ناپذیر•بوده•است،•به•نحوي•که•ایران•با•داشتن•1•درصد•
جمعیت•دنیا•،•6•درصد•تلفات•جاني•ناشي•از•زلزله•در•سطح•جهان•را•به•خود•اختصاص•داده•است.•بدون•شک•بافتهای•

فرسوده•که•دارای•3•شاخصه•ریزدانگي،•نفوذپذیري•و•فرسودگي•می•باشند•بیش•از•همه•در•معرض•خطر•قرار•دارند.
•تاکنون•حدود•57•هزار•هکتار•بافت•فرسوده•در•کشور•شناسائی•شده•که•حتی•در•مقابل•یک•زلزله•با•6•درجه•در•
مقیاس•ریشتر•تاب•مقاوت•ندارند.•وقوع•زلزله•های•گیالن،•خراسان•جنوبی،•خراسان•شمالی،•قزوین•و•بم•در•سالهای•
اخیر•موجب•شد•تا••به•استناد•ماده•30•قانون•برنامه•چهارم•توسعه،•دولت•موظف•گردد.•نوسازي•و•احیاء•بافت•هاي•

فرسوده•شهري•را•با•رویکرد•توانمندسازي•ساکنین•بافت•ها•ظرف•مدت•10•سال•انجام•و•خاتمه•دهد.••••••••
•واقعیت•این•است•که•طرحهاي•نوسازي•که•سابقه•آن•به•چندین•سال•مي•رسد،•بدلیل•اتکاء•به•منابع•دولتي•صرف•
و•انکار•نقش•مردم•و•عدم•فرهنگ•سازي•توسط•رسانه•ها•تاکنون•موفق•نبوده،•با•این•باور•،•در•پی•شیوه•ای•بودم•که•
بتوانم•تمامی•صاحبان•حقوق•را•در•بازسازی•بافت•فرسوده•مشارکت•دهم.•در•عمل•پا•در•دنیای•گسترده•ای•گذاشتم•
و•شیوه•هاي•مختلف•مشارکت•مردم•در•کشور•و•دنیا•را••مطالعه••و•با•پیچیدگي•ها•و•مشکالت•نوسازي•بافت•فرسوده•

بیشتر•آشنا•شدم•.
•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده•شهري•یک•فعالیت•اجتماعي،•حقوقي،•اقتصادي،•شهرسازي،•معماري•و•عمراني•است•
که•عالوه•بر•شهرسازي،••معماري•و•تولید•مسکن•در•بافت•هاي•فرسوده•،•ضمن•هدایت•نقدینگي،•ایجاد•اشتغال•و•
توانمندسازي•صاحبان•حقوق•در•بافت،•براي•مسکن•دار•شدن•اقشار•کم•درآمد•نیز•می•توان•در•بافت•فرسوده•اقدام•
نمود.•ولي•افسوس•که•به•رغم•اهمیت،•عظمت،•ارزشمندي•و•بزرگي•کار•فعالیتي•مهجور•برای•دولت•و•مردم•است•و•هر•

کس•به•یک•بعد•از•کار•توجه•مي•کند.•
از•زمان،•••••• استفاده•مطلوب• نتیجه•آن• از•ما•یک•سرمایه•ملي•است•که•حداقل• باورم•که•تجربه••هر•یک• این• بر• •
فرصت•ها،•کاهش•خطا•و•کاهش•هزینه•ها•ست.•بنابراین•سعي•کردم•بیشتر•با•تجربیات•دیگران•در•نوسازي•بافت•فرسوده•
آشنا•شوم•و•دیدم•که•عالوه•بر•تجربه•کشورهاي•مختلف،•در•شهرهاي•کشورمان•نیز•تجربیات•بسیار•ارزشمندي•وجود•
دارد•و•افسوس•که•نه•مستندسازي•شده•و•نه•اطالع•رساني،•تجربه•اندک•شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•منطقه•شرق•
را•به•صورت•ناقص•تدوین•و•اطالع•رساني•نمودیم.•هر•هفته•شاهد•حداقل•حضور•یک•گروه•از•شهرهاي•مختلف•کشور•
براي•بازدید•و•مذاکره•بودیم•و•این•استقبال•باعث•شد•که•سه•سال•پیش•اولین•پیشنهاد•تشکیل•این•همایش•را•طرح•

نمودم•.•
•دو•سال•پیش•به•اتفاق•مدیران•عامل•شرکت•های•عمران•و•مسکن•سازان•منطقه•مرکزي•و•ثامن••)•آقایان•مهندس•
عمراني•و•مهندس•مهریزي•(•مجدداً•پیشنهاد•برگزاری•همایش•را•مطرح•نمودیم،•تا•باالخره•سال•1386ستاد•برگزاري•
اولین•همایش•بهسازي•و•نوسازي•بافتهاي•فرسوده•شهري•با•حضور•شرکت•مادر•تخصصي•عمران•و•بهسازي•شهري•
ایران،•سازمان•میراث•فرهنگي،•کالن•شهرها،•دانشگاهها،•6•تشکل•خصوصي•دست•اندرکار•و•دو•دستگاه•اجرایي•شکل•

گرفت،•که•جا•دارد•از•همه•آنان•تشکر•کنم.•
•
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بهترین•دست•آورد•این•همایش•مستندشدن•تجربیات،•درگیر•شدن•گروه•کثیري•از•اساتید•دانشگاه•و•صاحب•
نظران•و•دست•اندکاران،•برقراري•ارتباط•بین•آنان،•پدید•آمدن•بانک•اطالعات•در•زمینه•هاي•مختلف•بافت•فرسوده•و•

آشنایي•حاضر•ان•در•همایش•با•موضوعات•مطروحه•در•جلسات•عمومی•و•کمیته•ها•••مي•باشد.
معتقدم•پیاده•کردن•هر•تجربه•نیازمند•یک•دوره•آموزش•در•ابعاد•مختلف•مي•باشد•و•این•همایش•فقط•نقطه•
آشنایي•و•آغاز•است.•امیدوارم•با•چاپ•کتاب•مقاالت•،•بانک•اطالعات•را•براي•نوسازي•بافتهاي•فرسوده•ایجاد•نمائیم•و•

این•استقبال•بیانگر•ضرورت•استمرار•ساالنه•همایش•است•که•انشاا...•برگزار•خواهد•شد.•

 سخنرانی جناب آقای دکتر علی مدنی پور
پروفسور شهرسازی دانشگاه نیوکاسل- انگلستانس

خنرانی جناب آقای پروفس
موضوع•:• الگو ها و نمونه های بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری

ابتدا•درباره•الگوهای•تاریخی•و•کلی•بهسازی•و•نوسازی•بافتهای•فرسوده•در•کشورهای•غربی،•به•ویژه•در•انگلستان،•
مقدمه•ای•خواهیم•آورد.•سپس•به•مطالعه•موردی•شهر•بیرمنگهام•در•مرکز•انگلستان•خواهیم•پرداخت،•که•چگونه•
مرکز•این•شهر•و•یکی•از•محالت•حاشیه•ای•مسکونی•آن•بهسازی•و•نوسازی•شده•اند.•در•پایان•به•چرخه•الگوی•بهسازی•

و•نوسازی•روی•خواهیم•کرد،•تا•ببینیم•چگونه•این•الگوها•با•ویژگیهایی•نوین•تکرار•می•شوند.

الگوهای تاریخی بهسازی و نوسازی شهری
ریشه•مشکالت•شهری•کشورهای•صنعتی•در•دوره•گسترش•صنایع•در•قرن•نوزدهم•میالدی•نهفته•است.•
شهر•این•دوره•با•شتابی•بی•سابقه•رشد•کرد•و•مردم•بسیاری•را•از•گوشه•و•کنار•به•خود•جلب•نمود.•صنایع•نوین•در•
از•مزارع•و• از•روستائیان• لذا•جمعیت•کثیری• بودند.• نیازمند• نیروی•کار• به• برای•رشد•خود• شهرها•مستقر•شدند•و•
روستاهایشان•دست•برداشتند•و•به•دنبال•درآمد•بیشتر•به•شهرها•شتافتند.•شهرهای•صنعتی•این•قرن•را•جزء•عجایب•
نوین•می•پنداشتند،•که•هم•مایه•افتخار•و•سربلندی•بودند،•و•هم•مایه•مذلت•شمار•کثیری•از•شهرنشینان•که•در•فقر•و•

فاقه،•محروم•از•خانه•مناسب،•غذای•سالم•و•بهداشت•کافی•روزگارشان•را•به•کار•سخت•در•کارخانه•ها•می•گذراندند.•

برای•جای•دادن•به•این•جمعیت•کثیر،•شهرها•گسترش•یافتند،•ولی•گسترشی•که•بی•برنامه•و•با•کیفیتی•نازل•
صورت•می•پذیرفت.•در•نتیجه•بافت•شهری•در•ظرف•مدت•کوتاهی•فرسوده•شد•و•خود•بصورت•معضل•جدیدی•درآمد.•
شهر•صنعتی•قرن•نوزدهم•سرچشمه•ثروت•کالن•و•در•عین•حال•مشکالت•اجتماعی•عدیده•بود،•که•در•جنبش•های•

انقالبی•متعددی•جلوه•می•نمود•و•مایه•نگرانی•سران•جامعه•می•شد.•
نیمه•اول•قرن•بیستم•شاهد•ظهور•دانش•شهرسازی•برای•پاسخ•گویی•به•مشکالت•قرن•گذشته•بود.•گرایشات•
جدیدی•بوجود•آمدند•که•هریک•راه•حل•های•خود•را•برای•حل•مشکالت•شهری•تجویز•می•کردند.•در•این•میان•دو•
مکتب•نفوذی•ماندگاری•یافتند:•مکتب•باغشهر•که•در•انگلستان•ریشه•دارد،•و•مکتب•نوگرایی•که•در•فرانسه•و•آلمان•
پا•گرفت.•بر•اساس•مکتب•باغشهر،•چاره•در•آن•بود•که•شهرکهای•نوینی•در•حاشیه•شهرها•بسازند،•تا•هم•از•مزایای•
شهر•بزرگ•برخوردار•شوند،•و•هم•از•برکت•هوای•سالم•و•کیفیت•مطلوب•زندگی•در•بیرون•از•شهر•لذت•ببرند.•مکتب•
نوگرایی•اما•بر•تداوم•زندگی•در•شهر•پا•می•فشرد•ولی•ندای•تغییرات•ساختاری•سر•می•داد،•که•از•طریق•بکار•بستن•
فناوری•صنعتی•در•ایجاد•شاهراهها•برای•تسهیل•حرکت•خودرو•و•تأسیس•ساختمانهای•بلند•مرتبه•مسکونی•میسر•
می•گشت.•هردوی•این•مکاتب•مدعی•حل•مشکالت•اجتماعی•بودند،•و•هشدار•می•دادند•که•در•صورت•بی•توجهی•به•

چاره•هایشان•خطر•نابسامانی•روز•افزون•شهرها•را•تهدید•خواهد•کرد.•

جنگ•دوم•جهانی•راه•را•برای•اجرای•اندیشه•های•این•مکاتب•باز•نمود.•پس•از•تخریب•وسیع•شهرهای•اروپا•در•
قوانین•جدید• اندیشه•ها،•وضع• این• اجرای• ابزار• تبدیل•گشت.• نیازی•حیاتی• به• نوسازی•شهرها• و• بازسازی• جنگ،•
بود.•صنایع•بسیاری•در•کنترل•دولت• امر•ساخت•و•ساز•شهری• اقتصاد•و•در• شهرسازی•و•دخالت•وسیع•دولت•در•

درآمدند•و•شهرداریها•رو•به•تخریب•و•نوسازی•محالت•فرسوده•و•یا•مخروبه•شهری•آوردند.•
قصد•داشتند•تا•مشکل•مسکن•و•حمل•و•نقل•شهری•را•با•انبوه•سازی•مسکن•و•با•جاده•سازی•در•شهرها•حل•
کنند.•محالت•مسکونی•کارگری•و•کم•درآمد•را•تخریب•کردند•و•ساکنان•آن•را•به•آپارتمانهای•بلند•مرتبه•جدید•و•یا•
نوشهرهای•حومه•منتقل•ساختند.•خانه•های•بسیاری•را•که•در•مسیر•جاده•های•سریع•شهری•قرار•می•گرفتند•از•میان•
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برداشتند.•قوانین•جدیدی•وضع•کردند•که•به•دولت•اجازه•خرید•اجباری•زمین•می•داد.•در•انگلستان•حق•ساخت•و•ساز•
ملی•شد،•بدان•معنی•که•هر•کس•که•می•خواست•ساختمانی•بسازد•موظف•می•شد•از•دولت•اجازه•بگیرد.•تحت•مالکیت•
دولت،•ساخت•انبوه•مسکن•استیجاری•برای•اقشار•کم•درآمد•به•شعار•روز•بدل•گشت.•توجه•اصلی،•چنانچه•بعدها•گفته•

شد،•به•کمیت•ساختمانها•بود•و•نه•کیفیتشان.

اما•این•دوره•نیز•چندان•نپایید.•با•پایان•دهه•1960،•رکود•اقتصادی•گریبان•کشور•های•صنعتی•را•فشرد،•و•دوره•
افول•صنایع•آغازی•گسترش•یافت.•سیاست•انبوه•سازی،•بلند•مرتبه•سازی•و•نوشهرسازی•کنار•گذاشته•شد،•و•سخن•
از•حفاظت•و•مرمت•از•ساختمانها•آغاز•شد.•درهای•کارخانه•ها•بسته•شدند•و•کارگرهای•بسیاری•بیکار•شدند.•محالت•
کارگری•تبدیل•به•مراکز•فقر•و•بیکاری•شدند.•شهرداری•ها•در•اثر•کم•پولی•در•مواظبت•از•ساختمانهای•بلند•مرتبه•
اهمال•کردند•و•آپارتمان•نشینی•با•فرهنگ•خانواده•های•بعضاً•پر•جمعیت•تر•کارگری•همخوان•نبود.•این•محالت•به•
اماکن•اعتیاد•و•بزهکاری•تبدیل•شدند،•و•بسیاری•از•ساکنانشان،•به•ویژه•کهنساالن،•از•ترس•دیگر•پا•به•اماکن•عمومی•
نمی•گذاشتند.•بنا•براین،•ارزش•ساختمانهای•بلند•مسکونی،•و•حتی•بعضی•نوشهرها،•در•اذهان•عمومی•نزول•کرد•و•با•
تصویر•افول•و•بد•بختی•یکسان•گشت.•مسکن•بخش•عمومی•دیگر•در•نزد•مردم•رنگ•باخته•بود•و•دست•اندرکاران•از•
ساخت•مسکن•جدید•عاجز•بوده•و•از•اداره•این•محالت•به•امان•آمده•بودند.•اوضاع•به•جایی•رسید•که•نیاز•به•راه•حلی•

نوین•به•شدت•احساس•می•شد.•

بهسازی و نوسازی شهرهای فراصنعتی: بیرمنگهام
•شهر•بیرمنگهام•یکی•از•شهرهای•صنعتی•انگلستان•است•که•دچار•تغییرات•ساختاری•شدیدی•شده•بود.•مرکز•
این•شهر•را•برای•دسترسی•خودروها•کاماًل•زیر•و•رو•کرده•و•شبکه•حمل•و•نقل•تو•در•تو•و•وسیعی•ایجاد•کرده•بودند•که•
یکی•از•نقاط•آن•به•تقاطع•اسپاگتی•معروف•شده•بود.•در•تغییرات•جدید،•که•در•دهه•1990•روی•داد،•بخش•عمده•ای•
از•این•شبکه•را•پیاده•کردند•و•با•خیابانهای•معمولی•و•دسترسی•های•پیاده•جایگزین•ساختند.•فضاهای•عمومی•را•بهبود•
دادند•و•آبراه•هایی•را•که•به•مرکز•شهر•می•آمدند•احیاء•کردند.•کاربری•اراضی•از•هم•گسیخته،•که•توسط•شهرسازی•
نوگرا•ایجاد•شده•بود،•جای•خود•را•به•کاربری•درهم•اراضی•داد،•و•مراکز•عظیم•خرید•در•مرکز•شهر•ایجاد•شد•تا•از•

حومه•گرایی•پیشگیری•شود.•ساختار•صنعتی•شهر•تضعیف•شده•بود•و•لذا•ساختار•خدماتی•جای•آن•را•گرفت.
طراحی•شهری•فرانسیس•تیبالدز•و•همکارانش•در•سال•1990•هادی•این•تغییرات•شد.•در•سال•2007•یک•
طرح•ناظم•جدید•برای•برنامه•وسیع•سرمایه•گذاری•با•حجم•ده•میلیارد•پوند•در•مرکز•بیرمنگهام•اعالم•شد.•البته•تأثیر•
مشکالت•اقتصادی•اخیر•در•سرنوشت•این•سرمایه•گذاری•معلوم•نیست،•ولی•انتظار•می•رود•که•نتایجی•منفی•به•دنبال•

خواهد•داشت.
•اکثر•شهرهای•بزرگ•انگلستان•به•همین•منوال•مراکز•خود•را•بهسازی•کرده•اند.•ولی•این•حرکت•هنوز•به•محله•

های•مسکونی•سرایت•کامل•نکرده،•و•احتمال•تأخیر•هم•اکنون•بیشتر•شده•است.•
اما•یکی•از•محالتی•که•شامل•بهسازی•و•نوسازی•شد•محله•"کاسل••ِویل"•در•حاشیه•بیرمنگهام•است.•کاسل•
ویل•بزرگترین•مجموعه•مسکونی•نوگرا•در•بیرمنگهام•بود،•اما•پس•از•افول•صنایع•دچار•مشکالت•زیادی•شده•بود.••با•
هزینه•315•میلیون•پوند•نوسازی•و•بهسازی•محله•نتایج•چشمگیری•داد.•بیش•از•1400•شغل•جدید•ایجاد•شد،•بیش•
از•3400•نفر•آموزش•شغلی•دیدند،•نرخ•بیکاری•از•28•در•صد•به•5•در•صد•کاهش•یافت،•که•در•قیاس•با•متوسط•7•در•

صد•در•سطح•شهر•قابل•مالحظه•است،•و•در•کل•5•سال•به•عمر•متوسط•ساکنان•افزوده•شد.
در•سال•1995،•یک•طرح•ناظم•برای•نوسازی•راهبردی•محله••تهیه•شد.•بر•اساس•این•طرح،•32•برج•از•34•برج•
مسکونی•محله•تخریب•شدند،•که•از•نظر•سکنه•یکی•از•مثبت•ترین•تغییرات•در•محله•بود،•چرا•که•این•برجها•به•مراکز•
فقر،•اعتیاد•و•بزهکاری•تبدیل•شده•بودند•و•در•اثر•سالها•بی•توجهی•و•بی•پولی•شهرداری•به•حالی•نیمه•مخروبه•در•
آمده•بودند.•عالوه•بر•این،•تمام•ساختمانهای•4•طبقه•و•114•ساختمان•یک•طبقه•نیز•از•میان•برداشته•شدند.•در•ازای•

این•تغییرات،•بیش•از•1400•واحد•مسکونی•نو•ساخته•شدند•و•بیش•از•1300•واحد•ترمیم•و•بهسازی•گشتند.
که•مایه•اعتراض•صاحب•نظران•است.•در•حالی•که•توصیه•دولت•به•سازندگان•واحد•های•مسکونی•آن•است•که•
حداقل•تراکم•30•واحد•در•هکتار•را•رعایت•کنند،•در•این•جا•تراکم•از•20•تا•25•واحد•به•17•تا•21•واحد•در•هکتار•کاهش•
یافت.•سؤالی•که•این•تقلیل•تراکم•ایجاد•می•کند•آن•است•که•آیا•این•نوع•ساخت•و•ساز•به•اندازه•کافی•پایدار•است•و•از•

مشکالت•زیست•محیطی•پرهیز•می•کند؟•آیا•این•توسعه•ای•پایدار•است•یا•جابجایی•مشکالت؟
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محله•ای•که•ایجاد•شده•"حومه•ای•معمولی"•است،•که•مایه•رضایت•سکنه•است.•در•گذشته،•برجهای•مسکونی•
اینجا•انگ•فقر•بر•آن•زده•بودند،•و•حاال•که•این•برجها•از•بین•رفته•اند،•آن•انگ•هم•از•میان•برداشته•شده،•و•به•محله•
رنگ•و•رویی•معمولی•داده•است.•این•محله•هم•حاال•مثل•سایر•محالت••حومه•نشینان•دارای•خانه•های•دو•طبقه•و•
یک•مرکز•خرید•است.•در•عین•حال،•بعضی•از•ساختمانهای•جدید•با•معماری•نوپردازانه•ای•ساخته•شده•اند،•که•مایه•
نگرانی•بعضی•از•مردم•محافظه•کار•محله•است،•که•آیا•این•ساختمانها•انگ•جدیدی•برایشان•ایجاد•نمی•کنند؟•بقول•

یکی•از•این•ساکنان،•این•ساختمانها•"رویای•معماران•و•کابوس•ساکنان"•اند.
محله•کاسل•ویل•دارای•دو•مرکز•محله•ای،•یک•پارک•جدید•و•یک•مدرسه•است.•محله•را•به•دوازده•زیر•محله•
تقسیم•کرده•و••فضاهای•عمومی•آنرا•با•آثار•هنری•تزیین•کرده•اند.•در•گذشته،•تعداد•زیادی•پس•کوچه•های•پیاده•
رو•در•محله•تعبیه•شده•بودند،•که•به•محل•بزهکاری•و•یا•جذب•زباله•تبدیل•شده•بودند.•اکنون•این•پس•کوچه•ها•را•
جزئی•از•حیاط••خانه•ها•کرده•اند،•تا•از•مشکالت•شهرداری•در•نگهداری•آنها•کاسته•شود.•در•عین•حال،•یک•پارک•
مرکزی•نو•در•محله•ایجاد•شده،•که•به•تعبیری•تنها•پارک•جدید•بیرمنگهام•در•صد•سال•اخیر•است.•در•این•میان،•
خرید•خانه•ها•و•کاهش•جاره•نشینی•تشویق•شد،•تا•جایی•که•اکنون•نرخ•صاحب•خانگی•از•29•در•صد•به•39•درصد•

افزایش•یافته•است.

موقعیت• گرفت،• انجام• متعددی• فازهای• در• چند• هر• داشت،• ادامه• سال• دوازده• محله• نوسازی• و• بهسازی•
سختی•برای•ساکنان•ایجاد•می•کرد،•تا•آنجا•که•یکی•از•سکنه•به•طعنه•حکایت•از•دوازده•سال•زندگی•در•یک•کارگاه•
ساختمانی•می•کرد.•شرکت•مدیریت•ساختمانی،•که•وابسته•به•دولت•است،•خدمات•اضافه•از•شهرداری•می•خرید،•
همچون•باغبانی•یا•آسفالت•خیابانها،•و•علی•رغم•اینکه•پیش•بینی•های•الزم•را•برای•آینده•کرده•است،•بعد•از•انحالل•

این•شرکت•تداوم•این•خدمات•به•خطر•خواهد•افتاد.•

یکی•از•علل•موفقیت•این•سازمان،•مدیریت•کارا•و•دسترسی•به•سرمایه•کافی•بود،•عالوه•بر•آنکه••راه•حلهای•
کالبدی•را•با•اجتماعی•ادغام•کرده•بود•و•از•مشارکت•فعال•و•پشتیبانی•مردم•محله•سود••می•برد،•مزایایی•که•در•بسیار•

از•طرحهای•مشابه•حضور•ندارند

سؤالی•که•در•اینجا•مطرح•می•شود•آن•است•که•آیا•تغییرات•کالبدی•می•توانند•به•احیای•کامل•یک•محله•
بینجامند.•در•اینجا•سه•نوع•ارزش•را•می•توان•ذکر•کرد•که•در•این•راستا•مؤثرند:•ارزش•مبادله،•ارزش•استفاده•و•ارزش•
نمادین.•ارزش•مبادله•در•داد•و•ستد•های•بازرگانی•به•کار•می•آید،•و••سرمایه•گذاری•در•یک•محله•بدون•شک•ارزش•
مبادله•زمین•و•مسکن•را•باال•می•برد.•سرمایه•گذاری•در•ساختار•کالبدی•یک•محله•باعث•رونق•بازار•زمین•و•مسکن•
شده،•به•نفع•صنعت•ساختمان،•صاحبان•زمین•و•مسکن•خواهد•بود.•ولی•آیا•به•نفع•مستأجرین،•که•دستی•در•این•

خوان•ندارند،•نیز••خواهد•بود؟
ساکنان•محله،•اعم•از•صاحبخانه•و•مستأجر،•از•بهبود•ارزش•استفاده•آن•سود•می•برند.•محله••کاسل•ویل•
اکنون•خانه•های•بهتر،•تسهیالت•و•فروشگاه•های•بهتر،•فضاهای•عمومی•بهتر،•امنیت•بیشتر•و•ارزش•عملکردی•بهتری•
دارد.•ارزش•نمادین•محله•نیز•بهبود•یافته•است.•با•از•بین•رفتن•انگ،•تصویر•مثبتی•از•محله•در•ذهن•ساکنان•این•
محله•و•سایرین•از•آن•بوجود•آمده،•که•باعث•جلب•ساکنان•جدید•و•فعالیتهای•نو،•و•امید•بیشتری•به•آینده•شده•است.•
تجربه•مشترک•بهسازی•و•نوسازی•نوعی•احساس•سرمایه•گذاری•اجتماعی•ایجاد•کرده،•که•مردم•نیروهای•عاطفی•و•
عملی•خود•را•در•این•راه•بکار••گرفته•اند•و•احساس•مالکیت•و•تعلق•خاطر•بیشتری•دارند،•حتی•اگر•فاقد•مالکیت•به•
معنای•قانونی•آن•باشند.•این•باعث•ایچاد•اعتماد•به•نفس•در•میان•ساکنین•محله•شده،•احساسی•که•فقدان•آن•سبب•
افول•اجتماعی•می•گردد،•ولی•ظهور•آن•مایه•خوشبینی•و•امید•به•آینده،•و•نتیجتاً•امکان•موفقیت•بیشتری•در•عرصه•
های•اجتماعی•خواهد•بود.•به•جای•آنکه•چشم•براه•کمک•از•جانب•دیگران•باشند،•احساس•اعتماد•به•نفس•مردم•را•وا•••••
می•دارد•تا•قدم•در•راه•بگذارند•و•به•دنبال•حل•مشکالت•باشند.•لذا•برنامه•ریزی،•طراحی،•و•مدیریت•خوب•می•تواند•

این•سه•ارزش•را•با•هم•بکار•گیرد•و•تغییرات•کالبدی•را•در•راه•احیای•اجتماعی•مردم•بکار•گیرد.

چرخه الگوهای بهسازی و نوسازی شهری
•الگوهای•تاریخی•بهسازی•و•نوسازی•شهری•با•اشکال•نوینی•به•عرصه•آمده•اند.•گرایش•باغشهری•هم•اکنون•
در•ساختن•شهرکهای•زیست•محیطی•سر•برآورده،•با•این•تفاوت•که•شهرکهای•کوچکتری•و•غالباً•با•بافت•مسکونی•
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طرح•می•شوند،•حال•آنکه•در•گذشته•در•پی•آن•بودند•که•شهرک•هایی•کاماًل•خودکفا•بسازند.•در•ساخت•مسکن•درون•
شهری•هم•به•الگوی•آپارتمان•سازی•بازگشته•اند،•ولی•این•بار•فقط•مسکن•خصوصی•و•در•اندازه•و•ابعاد•کوچک،•تا•
جایی•که•خانواده•ها•از•این•آپارتمانها••نمی•توانند•استفاده•کنند.•در•این•میان،•تعدادی•از•ساختمانهای•نوگرایان•را•به•

عنوان•آثار•با•ارزش•تاریخی•گرامی•داشته•اند•و•در•زمره•آثار•ملی•ثبت•کرده•اند.•
ساختمانهای•بلند•مرتبه•و•آسمانخراشها•به•شهر•بازگشته•اند،•ولی•این•بار•رسالتی•اجتماعی•بر•دوش•ندارند•
و•فقط•نمایانگر•قدرت•مالی•صاحبانشان،•قدرت•فناوری•سازندگانشان،•و•خالقیت•طراحانشان••بشمار•می•آیند،•ضمن•
آنکه•نمادی•برای•رقابت•در•بازار•جهانی•بین•شهرها•شده•اند،•تا•توجه••سرمایه•گذاران•و•گردشگران•را•به•شهرشان•جلب•
کنند.•در•شهر•لندن،•تجمع•آسمان•خراشها•بازتابی•از•رشد•صنایع•مالی•بود،•صنایعی•که•سریع•و•بیش•از•حد•رشد•

کردند،•و•با•همان•سرعت•در•اثر•بحران•جهانی•با•مشکالت•مواجه•گشتند.
با• اند.•شهرکهای•زیست•محیطی• الگوها•هم•بازگشته• با•این• الگوهای•گذشته،•مخالفت• •به•موازات•بازگشت•
مخالفت•ساکنان•فعلی•این•مناطق•روبرو•شده،•و•سقوط•بازار•مسکن•باعث•بحران•آپارتمان•سازی•در•شهرها•گشته•است.•
در•کل،•الگوهای•فضایی•گذشته•در•این•چرخه•نوسازی•و•بهسازی•تکرار•شده،•و•لی•با•این•فرق•که•در•اینجا•حضور•بخش•
خصوصی،•تشویق•مشارکت•مردمی،•حساسیت•بیشتر•به•میراث•فرهنگی،•کمتر•شدن•حمایت•دولت،•پذیرش•محدودیت•

برای•خودرو،•نگرانی•برای•محیط•زیست،•و•استفاده•از•فناوری•برتر•ساختمان•سازی•حضوری•پررنگتر•دارند.•

سخنرانی سرکار خانم دکتر سیمین داوودی
پروفسور محترم دانشگاه نیوکاسل - انگلستان 

موضوع : بررسی سیاستهای نوسازی شهری در انگلستان 

مباحث•مطرح•در•این•گفتار•در•4•بخش•قابل•تفکیک•است:•
1-•مروری•برتحول•سیاستهای•شهری•در•انگلستان•

•••••••••••••(UDC)2-•ویژگی•سیاستهای•نوسازی•شهری•دردهه•1980•و•به•خصوص•تجربه•تأسیس•شرکتهای•توسعه•شهری
3-•تغییرات•سیاستهای•شهری•بعد•از•این•تجربه••

4-•تداوم•فعالیت•این•شرکتها•به•عنوان•یک•الگوی•سازمانی•یا•ساختاری-•تشکیالتی•در•نوسازی•شهری••••
سیاستهای•شهری•انگلستان•در•50•سال•گذشته•را•می•توان•به•5•دوره•تقسیم•کرد•و•آنچه•این•دوره•ها•را•از•هم•
متمایز•می•کند•تغییر•ماهویی•این•سیاستها•است.•بعد•از•خسارت•جنگ•جهانی•دوم•در•انگلستان•یک•سیستم•جامع•
بیمه•اجتماعی•بنیاد•شد•که•همراه•بود•با•اشتغال•همگانی•در•نتیجه•تصور•سیاست•گذاران•بر•این•بود•که•فقر•مطلق•
ریشه•کن•شده•و•چیزی•به•عنوان•مشکل•شهری•وجود•ندارد.•اگر•هم•وجود•داشته•باشد•بسیار•جزئی•و•قابل•اغماض•
است.•عالوه•بر•این،•تصور•بر•این•بود•که•ریشه•این•مشکالت•اگر•چه•ناچیز•در•مسائل•کالبدی•و•به•خصوص•در•دو•پدیده•

اصلی•نهفته•است:
کمبود•مسکن•مناسب• •-1

گسترش•بی•رویه•شهر•ها•و•پدیده•حومه•نشینی• •-2
در•دهه•1960•دو•اتفاق•مهم•روی•داد•که•باعث•تغییرسیاستهای•شهری•به•سمت•سیاستهای•اجتماعی•شد:•اول•
اینکـه•سیاستگـذاران•و•محققین•متـوجه•شـدند•با•اینکـه••ثروت•عمومی••کشور•افزایـش•یافته•بود•فقر•مطلق•ریشه•
کن•نشده•بود•دوم•اینکه•محرومین•در•نقاط•خاصی•از•شهر•متمرکز•هستند•ولی•با•وجود•اینکه•فقر•کشف•شده•بود•درک•
افراد•از•ریشه•فقر•محدود•بود.•تصور•بر•این•بود•که•فقر•از•رفتار•خاص•گروه•های•خاص•اجتماع•سر•چشمه••می•گیرد•
به•عبارت•دیگر•فقر،•فقر•می•آورد.•به•جای•اینکه•ریشه•مشکالت•شهری•را•مورد•توجه•و•بررسی•قرار•دهند•متضررین•
این•مشکالت•را•مقصر•می•شناختند.•ولی•در•اواخر•دهه•60•این•طرز•تصور•عوض•شد.•به•جای•صحبت•از•فقر،•محققین•
از•اصطالح•محرومیت•مضاعف•استفاده•کردند•تا•بتوانند•جوانب•متعدد•محرومیتهای•اجتماعی•را•توضیح•دهند.•دهه•
1970•شاهد•اوج•مشکالت•اقتصادی•در•انگلستان•بود،•رکود•صنایع•سنگین•قدیمی•در•مراکز•شهرها•نه•تنها•به•بیکاری•
وسیع•بلکه•به•فرسودگی•و•تخریب•بافتهای•شهری•منجر•شد.•به•خصوص•در•شهرهایی•که•اقتصادشان•متکی•به•یک•
صنعت•بود.•مثل•زغال•سنگ•در•شهرهای•شمال•کشور،•کشتی•سازی•در•نیوکاسل،•فوالد•در•شفیلد.•دهه•70•جای•
بسیار•مهمی•در•روند•سیاستهای•شهری•در•دولت•انگلیس•دارد•زیرا•دولت•پذیرفت•که•مسائل•شهری•ماورای•مسائل•

سکونت•و•مسکن•است.•ریشـه
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اجتماعی• سیاستهای• سمت• به• شهری• تغییرسیاستهای• باعث• که• داد• روی• مهم• اتفاق• دو• •1960 دهه• در•
شد:•اول•اینکه•سیاستگذاران•و•محققین•متوجه•شدند•با•اینکه•ثروت•عمومی•کشور•افزایش•یافته•بود•فقر•مطلق•••••••••••••••••••••
دراین•دوره•توجه•سیاستهای•شهری•یکبار•دیگر•عوض•شد•و•به•سمت•سیاستهای•بازسازی•اقتصاد•محلی•گرایش•
پیدا•کرد.•وظیفه•اصلی••برای•اجرای•این•سیاستها•به•دولتهای•محلی•واگذار•شد،•اینها•مسؤولیت•کمک•به•صنایع•و•

ایجاد•مشاغل•را•بعهده•گرفتند.•
بار• اولین• برای• بود•که• قانونی•1978• به•وسیله•دولت،•تصویب•الیحه• نقطه•عطف•شناسایی•مشکالت•شهری•
اعالم•کرد•ریشه•اصلی•مشکالت•شهری•انگلستان•در•رکود•اقتصادی•مراکز•شهری•نهفته•است.•در•دهه•80•این•رکود•
اقتصادی•دامنه•پیدا•کرد•و•منجر•به•باالترین•سطح•بیکاری•در•مملکت•شد•و•به•طبع•مشکالت•شهری•هم•روز•به•

روز••بدتر•شد•.•
آنها•که•می•توانستند•مراکز•شهرها•را•تخلیه•کردند•و•به•حومه•شهرها•نقل•مکان•کردند•و•به•دنبال•خود•طبقات•
پایین•شهر•را•که•متکی•و•وابسته•به•بیمه•های•اجتماعی•و•کمکهای•دولتی•بودند•به•جای•گذاشتند.•انعکاس•اوضاع•
وخیم•دهه•80•را•می•توان•در•ناآرامی•هایی•که•در•این•دوره•اتفاق•افتاد•مشاهده•کرد.•در•همین•زمان•دولت•انگلیس•
شاهد•یک•تغییر•با•روی•کار•آمدن•حزب•محافظه•دار•گردید•که•این•دوره•به•تاچریسم•معروف•شد•.•فلسفه•اصلی•

دولت•محافظه•کار•خانم•تاچر•را•می•توان•در•برخوردش•به•چند•موضوع•خالصه•کرد:
•1-•قطع•بسیاری•از•فعالیتهای•بخش•دولتی

•2-•کم•کردن•بودجه•دولت
•3-•کوتاه•کردن•دست•بخش•عمومی•از•برنامه•های•ساخت•و•ساز

•4-•ارجحیت•دادن•به•نقش•بخش•خصوصی•در•ایجاد•ثروت•همگانی
•5-•تاٌکید•بر•اهمیت•بازار•و•اقتصاد•آزاد

یکی•از•حوزه•هایی•که•تاچریسم•در•آن•نفوذ•زیادی•داشت•حوزه•سیاستهای•شهری•بود•در•واقع•دهه•1980•به•
•)regeneration(عنوان•یک•دوره•جدید•در•سیاستهای•شهری•شناخته•می•شود.•در•این•دهه•اصطالح•بازآفرینی•شهری
جایگزین•اصطالح•قدیمی•policy	city	Inner•گردید.•اصطالح•بازآفرینی•شهری•از•محصوالت•وارداتی•آمریکا•بود•و•
به•نوع•خاصی•از•بازسازی•شهری•اطالق•می•گردید.•در•این•نوع•خاص•تٌاکید•بر•سرمایه•گذاری•بخش•خصوصی•در•
ساخت•و•ساز•بافت•فرسوده•صنعتی•شهری•بود•به•زبان•دیگر•تٌاکید•روی•بازسازی•و•نوسازی•از•طریق•ساخت•و•ساز•
•)UDC(•بخش•خصوصی•بود.•تبلور•چنین•برخوردی•به•نوسازی•را•می•توان•در•تجربه•شرکت•های•توسعه•شهری

مشاهده•کرد•.•
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در•سال•1980•تصویب•یک•الیحه•قانونی•به•وزیر•مسکن•و•شهرسازی•اختیار•داد•که•مناطق•خاصی•از•شهرها•را•
بعنوان•مناطق•بازسازی•شهری•اعالم•کنند.•این•مناطق•عمدتٌا•قباٌل•محل•صنایع•قدیمی•بودند•و•بعد•از•رکود•این•صنایع••
رها•شده•و•در•حال•تخریب•و•اضحالل•بودند.•بیشتر•این•زمین•ها•در•اطراف•رودخانه•ها•و•لنگرگاه•های•کشتی•سازی•
در•داخل•شهرهای•صنعتی•قرار•داشتند.•با•وجود•این•مشخصات•عمومی•این•مناطق•از•نظر•اندازه•و•خصوصیات•با•هم•

متفاوت•بودند•.•
انگلستان•تأسیس• بین•سالهای•1980-1993•،••سیزده•شرکت•توسعه•شهری•در•5•دوره•در•شهرهای•مختلف•
شدند.•اینUDC•ها•در•واقع•ابتکار•مایکل•هزلتاین•وزیر•مسکن•شهرسازی•موقت•بود.•او•اعتقاد•داشت•که•دولتهای•
اینکه•سیاستهای•جدید• برای• و• نیستند• نوسازی•شهری• و• بهسازی• مؤثر•سیاستهای• و• اجرای•سریع• به• قادر• محلی•
به•سرعت•اجراء•شوند•سازمانهای•ویژه•ای•الزم•اند.•همچنین•ایشان•معتقد•بود•که•برنامه•ریزی•شهری•به•طور•کلی•
چیزی•جز•مقررات•دست•و•پاگیر•نیست•و•باعث•جلوگیری•از•فعالیتهای•بخش•خصوصی•و•رشد•اقتصادی•می•شود.•
ساختارسازمانی•اینUDC•ها•را•می•توان•در•یک•کلمه•خالصه•کرد•Quangoکه•به•معنای•سازمانهای•گفته•می•شود•که•

نیمه•مستقل•هستند•و•اختیارشان•مستقیمٌا•از•دولت•مرکزی•به•آنها•ابالغ•شده•است.
هرUDC•یک•هیأت•مدیره•داشت•که•توسط•دولت•مرکزی•منصوب•می•شد.•اعضای•این•هیأت•شامل•نمایندگان•
بخش•خصوصی•و•گاهی•هم•دانشگاهیان•بودند.•این•هیأت•مدیره•به•دولت•محلی•جوابگو•نبود•و•مستقیمٌا•به•دولت•
مرکزی•گزارش•می•داد•اعضاء•هیأت•مسؤولیت•استخدام•مدیر•اجرایی•و•سایر•کارمندان•و•همچنین•نظارت•بر•امور•
آنها•••••••••••••••••••••••• نتیجه• در• و• شد• داده• هم• شهری• ریزی• برنامه• قدرت• ها• •UDC به• که• بود• این• مهم• نکته• داشتند.• را• مالی•
می•توانستند•سیستم•برنامه•ریزی•شهری•را•که•در•سایر•مملکت•حاکم•بود•را•ندیده•بگیرند•و•خودشان•طرح•تفصیلی•

برای•منطقه•شان•تهیه•کنند.•
اهداف•اصلی•UDC•ها•را•می•توان•در•سه•نکته•خالصه•کرد:•1-•بازیافتی•مناطق•رها•شده•و•مخروب•صنعتی•شهری•

2-•باز•کردن•کانالهای•عرضه•زمین•و•تشویق•ساخت•و•ساز•3-•تغییر•و•بهبود•سازی•مناطق•قدیمی•صنعتی•متروکه.
از•جمله•اختیارات•وسیعی•که•بهUDC•داده•شده•بود•می•توان•به•موارد•ذیل•اشاره•نمود•:•1-•قدرت•برنامه•ریزی•
شهری2•-قدرت•تملک•و•تحصیل•زمین،•که•این•خود•از•سه•طریق•انجاممی•گرفت•:•الف(•موافقت•با•مالک•خصوصی•
ب(•واگذاری•زمین•های•دولتی••ج(•تملک•اجباری•از•طریق•قانونی•3-•قدرت•احیای•اراضی•یا•اصطالح•مجدد•زمین••
4•-•قدرت•تأمین•و•تجهیز•تأسیسات•و•زیر•ساخت•ها••5-•ساخت•پروژه•که•یا•مستقیم•از•طریق•خودشان•و•یا•از•طریق•

مشارکت•با••بخش•خصوصی•اجرا•می•گردید•.•
بودجه•این•سازمان•ها•از•سه•طریق•تأمین•می•شد•:•1-•از•طریق•بودجه•ساالنه•از•خزانه•دولت••2-•از•طریق•وام•

دولتی•3-•از•طریق•فروش•زمین•به•بخش•خصوصی
بین•سالهای•1981-1990•دولت•مرکزی•انگلستان•8/1•میلیون•پوند•به•UDC•ها•واگذار•کرد•که•بخش•اعظم•این•

پول•در•لندن•واگذار•شد.•در•واقع•بودجه•لندن•بیش•از•کل•بودجه•بقیه•نقاط•کشور•بود.
بتوانند•مبالغ•هنگفتی•سرمایه•های• استفاده•کنند•که• به•نحوی• بودجه•دولتی•شان• از• بودند• توانسته• UDC•ها•
خصوصی•را•هم•جلب•کنند.•در•سال•1989•که•اوج•موفقیت•این•سازمان•ها•بود،•شهر•لندن•2•میلیون•پوند•سرمایه•
خصوصی•را•جذب•کرده•بود•و•بخش•اعظم•آن•از•طریق•فروش•زمین•بود.•تا•اینکه•در•سال•1989•بازار•ساختمان•سازی•

سقوط•کرد.•در•نتیجه•در•دهه•1990•این•سازمانها•بیشتر•و•بیشتر•به•بودجه•دولتی•وابسته•شدند•.•
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در•طول•این•دهه•ارزیابی•های•متعددی•از•این•UDC•ها•به•عمل•آمد.•از•جمله•انتقادات•اصلی•که•به•آنها•وارد•آمد•
شامل•موارد•ذیل•می•باشد:•1-•صرف•ساخت•و•ساز•به•تنهایی•راه•حل•مشکالت•اقتصادی•نیست•2-•جوانب•حیاتی•
دیگری•در•بازسازی•شهری•مهم•است•.•چنین•سیاستی•تنها•سیاست•موجود•بود•و•اجرایش•در•خالء•هرگونه•سیاست•

دیگری•صورت•می•گرفت.
انتقاداتی•که•به•UDC•ها•شد•و•بیش•از•همه•مورد•تٌاکید•قرار•گرفت•غیر•دمکراتیک•بودن•این• •از•بین•تمام•
شرکتهابود.•هیأت•مدیره•شان•به•دولت•انتخابی•محلی•جوابگو•نبود•و•در•تصمیماتشان•با•مردم•مشورت•نمی•کردند•و•

همچنین•سیستم•های•برنامه•ریزی•شهری•را•نادیده•می•گرفتند.
این•انتقادات•به•خصوص•متوجه•فاز•اول••UDCها•شد.•بقیه•آنها•از•تجربیات•UDC•های•اول•درس•گرفتند•روابط•
بهتری•با•دولت•محلی•و•مردم•محل•برقرار•کرد•در•مجموع•UDC•ها•به•نوسازی•شهری•برخورد•یک•جانبه•بود•که•
تٌاکیدش•بر•نوسازی•فیزیکی•و•کالبدی•بود•و•نه•بر•احیای•اجتماعی.•به•همین•دلیل•و•بخصوص•در•ابتدای•کارشان•
این•سازمان•ها•با•واکنش•ها•و•تفاوت•منفی•مردم•مواجه•شدند.•یکی•از•معروفترین•این•تجارب•در•لندن•اتفاق•افتاد•
جائیکه•مردم•محل•تصمیم•گرفتند•خودشان•یک•طرح•تفصیلی•برای•منطقه•خودشان•تهیه•کنند•و•اسمش•را•طرح•

مردمی•گذاشتند•.•
در•اواسط•دهه•90•کاماٌل•روشن•شده•بود•که•منافع•حاصل•از•رشد•اقتصادی•در•بخش•های•مرفه•جامعه•لزومٌا•
به••••••• نیاز• بود•که• انتقال•داده•نمی•شود.•مشخص•شده• به•خود• به•طور•خود• به•خصوص•محرومان• و• اقشار• بقیه• به•
سیاست•های•شهری•جدیدی•وجود•دارد•که•بتواند•اهداف•اجتماعی•1960•را•دوباره•زنده•کند•و•به•جای•تٌاکید•بر•
ساخت•و•ساز•تأکید•را•بر•مردم•و•بهبود•موقعیت•اقتصادی•و•اجتماعی•آنها•بگذارند.•بهترین•مثال•این•طریق•سیاست•

برنامه•هایی•بود•بنام•challeng	city •بود.•
یک•فرق•مهم•دیگر•اینها•با•UDC•ها•این•بود•که•هیأت•مدیره•آنها•از•مشارکت•بین•بخش•خصوصی،•دولت•و•
•UDC اینکه• با•وجود• بود.• اقشار•مردم•محروم• توانمند•سازی• بر• تٌاکید• است،• آمده• بوجود• نمایندگان•مردم•محل•
الگوی• عنوان•یک• به• آنها•همچنان• ولی• نمی•کنند• بازی• انگلستان• را•در•سیاستهای•شهری• اصلی• نقش• ها•دیگر•

سازماندهی•موفق•توسط•دولت•شناخته•می•شوند.•
سازمان•هایی•که•عمر•موقت•)معمواٌل•10تا•15•سال•(•دارند•و•برای•وظایف•محدود•و•مشخص•محدود•می•شوند.•
دولت•انگلیس•از•همین•الگو•به•تازگی•استفاده•کرده•و•در•اجرای•سیاست•های•گسترش•شهری•در•برخی•نقاط•از•این•

برنامه•نمونه•برداری•کرده•است•.•
در•انتها•تذکر•این•نکته•مهم•است•که•بعد•از•50•سال•سیاست•های•مختلف•شهری•و•مبارزه•با•مشکالت•شهری،•
اجتماعی•و•اقتصادی•هنوز•شهر•های•بزرگ•انگلستان•از•دو•قطبی•بودن•رنج•می•برند.•بطور•مثال•در•حالی•که•لیدز•
از•مراکز•مهم•مالی•و•تجاری•کشور•است•بعضی•از•واحدهای•شهری•اش•هنوز•در•لیست•محرومترین•نقاط•مملکتی•
قرار•دارد.•اگر•از•من•بپرسند•که•چرا•اینگونه•باید•بگویم•که•تا•آنجائیکه•من•اطالع•دارم•هنوز•هیچ•محققی•موفق•نشده•

است•که•جواب•قاطعی•برای•این•سوال•پیدا•کند.•

سخنرانی جناب آقای مهندس برزویی 
شهردار منطقه ثامن مشهد مقدس

بافتهای•فرسوده•اطراف•بافت•حرم•به•خاطر•وسعت،•موقعیت،•جمعیت•و•میزان•مداخله•یکی•از•حساس•ترین•
تواند• بازسازی•کشور•محسوب•می•شود.•تجاربی•که•در•طی•دوران•طرح•کسب•شده•است•می• مسائل•نوسازی•و•

راهنمایی•برای•سایر•طرح•ها•باشد.•
شکل•گیری•اولیه•مشهد•مقدس•پس•از•شهادت•امام•رضا•)ع(•با•محوریت•حرم•مطهر•صورت•گرفت•و•توسعه•
یافت.•در•حال•حاضر•ساالنه•25•میلیون•زائر•در•این•شهر•مشرف•می•شوند•و•بیش•از•70•%•در•این•محدوده•اقامت•
دارند.•مساحت•کل•این•محدوده•337•هکتار•است•که•پس•از•توسعه•محدوده•حرم•مطهر•)69هکتار(•260•هکتار•
می•باشد.•اقدامات•اولیه•اجرای•طرح•در•سال•1371•با•تقدیم•وزیر•محترم•وقت•و•مقام•معظم•رهبری•شروع•شد•و•
شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•ثامن•با•محوریت•وزارت•مسکن•و•شهر•سازی،•آستان•قدس•و•شهرداری•شکل•گرفت.•
در•سال•1374•طرح•اولیه•و•نهایتاً•باز•نگری•طرح•در•سال•1378•به•تصویب•رسید.•نکته•دوم•و•گام•موفقیت•بعدی•
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توافق•نامه•بین•شهرداری•مشهد•و•سازمان•عمران•و•وزارت•مسکن•بود•که•بر•اساس•این•توافق•نامه•در•محدوده•طرح•
شهرداری•منطقه•ثامن•تشکیل•شد•و•مدیریت•عامل•شرکت•مسکن•سازان•ثامن•به•عنوان•شهردار•منطقه•محسوب•
شد.•در•راستای•این•توافق•نامه•بستر•مناسبی•برای•دستگاههای•ذی•ربط•)مجتمع•قضایی•ثامن،•فرماندهی•انتظامی•
ثامن،•اوقاف•ثامن،•بهداشت•ثامن•نمایندگی•شرکت•ها•ی•خدمات•زیر•بنایی•مثل•شرکت•آب•و•فاضالب•،•برق•،•گاز،•

مخابرات(•فراهم•شد.••
یک••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• عنوان• به• ثامن• منطقه• تواند• می• اینکه• و• باال• انگیزه• به• باتوجه• مسؤلین• همه• درایت• با• است• امید•
پایلوت•مدیریت•شهری•باشد•این•امر•تحقق•یابد.•در•سال•1384•با•تصویب•قانون•حمایت•از•طرح•بهسازی•و•نوسازی•
و• رسید• تصویب• به• طرح• قانون•صندوق• این• اساس• بر• که• )ص(• معصومه• و•حضرت• رضا)ع(• امام• شریفین• حرمین•
استمالک•4•درصد•مالکیت•برای•مسلمانان•خارجی•به•شرط•رفتار•متقابل•ایجاد•شد•که•خوشبختانه•با•عنایت•کمیسیون•

عمران•مجلس•یک•ماه•قبل•این•شرط•حذف•شد.••••••••••••
همچنین•در•سال•1384•نمایندگی•ویژه•رئیس•جمهور•و•هیأت•وزیران•به•استاندار•محترم•خراسان•اعطاء•شد.•در•
راستای•این•تفویض•اختیار•ستاد•راهبردی•با•مسئولیت•استاندار•خراسان•و•اعضاء•وزارت•مسکن•و•شرکت•مادر•تخصصی،•
معاون•عمرانی•استانداری•خراسان،•شهرداری•مشهد،•قائم•مقام•استان•قدس،•دادستان•مشهد•و•مدیر•عامل•شرکت•

مسکن•سازان•ثامن•تشکیل•شد.
با•توجه•به•تجارب•ارزشمند•بافت•پیرامون•حرم•برای•سایر•بافتها•پیشنهاد•می•شود•اولویت•بندی•های•زیر•رعایت•

شود:•
1-•مدیریت•واحد•حداقل•بین•دستگاههای•ذی•ربط•در•این•مناطق•تشکیل•شود•

2-•تأمین•منابع•مالی•که•یکی•از•ضروریت•های•توسعه•بافت•است
3-•اجرای•زیر•ساختها•توسط•سازمان•مجری•برای•ایجاد•رغبت•و•اعتماد•سازی•ساکنان•و•مجاوران•

4-•مشارکت•ساکنان•و•مالکان•بافت•در•گرفتن•تشویقات•
5-•رفع•خأل•های•قانونی•و•گرفتن•دستور•العمل•ها

•سخنرانی جناب دکتر قنبری پارسا         
Ulste پروفسور برنامه ریزی و توسعه اقتصادی در دانشگاه 

موضوع بحث:•ساختار های نوین تأمین منابع مالی در پروژه های نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری 
در انگلستان 

•موضوعی•که•اشاره•شد•به•4•بخش•تقسیم•شده•است:•مدل•سازی•ریتس•)REITs(•و•بازگشت•سرمایه•در•پروژه•
های•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده،•روش•تحقیق•مورد•استفاده•مطالعات•میدانی•در•مورد•پیش•نیاز•های•سرمایه•
گذاری•به•خصوص•انواع•سرمایه•های•متفاوت،•مشخصه•های•سیستم•های•سرمایه•گذاری•در•نوسازی•بافتهای•فرسوده•

و•نتیجه•گیری•که•از•این•موضوع•می•شود•انجام•داد.•
•در•چند•سال•اخیر•در•اروپا•و•انگلستان•مشخصه•های•ابزار•های•سرمایه•گذاری•در•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•
فرسوده•بسیار•در•حال•تحول•بوده•اند.•در•مورد•تئوری•و•موضوع•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده•بسیار•صحبت•
شده•است•اما•آنچه•مهم•است•و•بسیار•مورد•توجه•است•نقش•دولت•در•تسهیل•مشارکت•بخش•خصوصی•است.•در•
فرآیند•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده•در•شهرهایی•که•به•مرحله•ای•رسیده•اند•که•قدرت•بازسازی•به•تنهایی•در•
آنها•جوابگو•نیست•معکوس•کردن•زوال•اجتماعی،•اقتصادی•و•فیزیکی•مهم•است•از•سالهای•2000•به•بعد•نوسازی•و•
بازسازی•بافتهای•فرسوده•فرایندی•پویا•به•نظر•می•رسد•و••دغدغه•این•است•که•ارزشها•را•باال•برد•و•نهاد•های•اجتماعی•

پایدار•و•توسعه•راهکار•های•خالقانه•برای•جذب•سرمایه•های•خصوصی•ایجاد•شود
نمای•شهرهای•بزرگ•در•بخش•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده•مبتنی•بر•رقابت•پذیری•اقتصادی،•خالقیت•و•
نوآوری•و•کارگشایی،•تمرکز•بر•الگو•های•بزرگ•با•کاربرد•های•مختلف،•ساختمانهای•سازگار•با•محیط•زیست•و•نمادهای•

اجتماعی•پایدار•می•باشد.
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••••از•منظر•سرمایه•گذاران•فرآیند•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده•از•رشد•سرمایه•گذاری•با•تأکید•بر•مسائل•
اجتماعی•بهره•جسته•اند.•ولی•بسیاری•از•سرمایه•گذاران•فرآیند•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده•را•به•عنوان•
آخرین•بخش•در•بهره•گیری•از•رشد•و•اولین•بخش•در•تجربه•رکود•اقتصادی•در•نظر•می•گیرند.•منظور•این•است•که•
چگونه•می•توان•سرمایه•های•خصوصی•را•جذب•کنیم•و•برای•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده•مناطق•شهری•
هدایت•کنیم•و•چه•شرایطی•را•بایستی•پیش•بیاوریم•تا•بخش•خصوصی•آماده•همکاری•باشد.•ما•سه•فاز•متفاوت•را•در•

برنامه•های•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده•در•نظر•می•گیریم:
•••••مرحله•اول•آماده•سازی•سایت•و•منطقه•مورد•نظر•شهری•است.

•••••مرحله•دوم•ساخت•و•ساز•است•
•••••مرحله•سوم•بهره•گیری•از•این•سرمایه•گذاری•است.

هر•فاز•این•مرحله•کاراکتر•های•خاص•خود•را•دارد•و•از•لحاظ•هزینه•متفاوت•است•پس•بنابراین•از•انواع•منابع•
مالی•می•توان•بهره•مند•شد•و•استفاده•کرد.•بازار•امالک•را•همیشه•قوی•ترین•رابطه•با•سرمایه•گذاری•کالن•در•نظـر••••••••
می•گیــرند.•تمرکز•بر•الگو•های•بزرگ•با•کاربرد•های•مختلف،•ساختمانهای•سازگار•با•محیط•زیست•و•نهاد•های•
اجتماعی•پایدار•وجود•دارد.•اما•یکی•از•منابعی•که•می•توان•استفاده•کرد•که•سرمایه•گذاران•تمایل•فزاینده•ای•را•در•
سرمایه•گذاری•اوراق•مشارکت•بلند•مدت•نشان•می•دهند.•با•عرضه•اوراق•مشترک•10،•15•و•20•ساله•و•یا•باالتر•حاضرند•
وارد•گود•شوند.•اوراق•مشارکت•20•ساله•در•سرمایه•گذاری•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده•و•زیر•ساختی•بیشتر•
استفاده•می•شود.•تشخیص•این•است•که•در•فرایند•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده•سرمایه•گذاری•در•بخش•سهام•
بازده•کمتری•نسبت•به•سرمایه•گذاری•در•بخش•امالک•و•اوراق•قرضه•دارد.•عرضه•ریتس•)REITs(•امکان•سرمایه•گذاری•
را•به•حد•زیادی•در•دراز•مدت•افزایش•می•دهد.•شرکتهایی•که•در•بخش•امالک•سرمایه•گذاری•می•کنند•از•نظر•تنوع•

سرمایه•جذاب•تر•به•نظر•می•آید.•
•)REITs(•همانطور•که•گفته•شد•بنا•بر•فازهای•مختلف•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده•شهری•ریتس•های•
مختلفی•وجود•دارد•که•سود•سرمایه•متفاوتی•در•نظر•گرفته•می•شود.•در•جریان•نقدینگی•بازده•زمانی•مهم•است.•این•
مراحل•همانطور•که•گفته•شد•از•مراحله•آماده•سازی•زیر•ساختها•شروع•می•شود•که•روش•تأمین•منابع•مالی•می•تواند•
از•طریق•سرمایه•گذاری•غیر•مستقیم•در•بخش•امالک•باشد•که•از•طریق•شرکتهای•بزرگ•و•از•طریق•انتشار•اوراق•قرضه•
می•باشد.•در•مرحله•دوم•که•ساخت•و•ساز•است•ریتس•)REITs(•بیشتر•است•و•نوع•تأمین•منابع•مالی•که•ما•استفاده••••••••••••
می•کنیم•متفاوت•است•و•میتواند•از•طریق•سرمایه•گذاری•مستقیم•باشد•و•نیز•می•تواند•غیر•مستقیم•در•رابطه•با•بخش•
امالک•استفاده•کنیم.•در•مرحله•سوم•که•تأمین•سرمایه•است•ریتس•)REITs(•متوسط•است•و•اصوالً•برای•پروژه•هایی•
با•بعد•بزرگ•در•نظر•گرفته•می•شود.•یکی•از•ریتس•هایی•که•در•ورشو•لهستان•توسط•شرکت•ING•انجام•شده•است•که•

حدود•200•هزار•متر•مربع•مناطق•تجاری،•اداری،•هتل•و•غیره•دارد.
•تقریباً•ساختار•ابزار•های•سنتی•سرمایه•گذاری•در•انگلستان•صندوق•های•سرمایه•گذاری•بوده•اند•که•استفاده•
خاص•شده•اند•و•شرکتهایی•با•مشارکت•محدود•بوده•اند•که•سرمایه•هایی•دارند•که•عالقه•مندند•در•بخش•امالک•به•
خصوص•در•بخش•های•اداری،•اقتصادی•و•هتل•سرمایه•گذاری•کنند.•در•انگلستان•و•کشور•های•اروپا•و•سنگاپور•وقتی•
یک•سرمایه•گذار•وارد•می•شود•اولین•سؤالی•که•از•لحاظ•مالیاتی•می•شود•چه•تسهیالت•و•چه•مسؤولیتهای•مالیاتی•در•
قبال•این•شرکتها•داریم.•در•انگلستان•مالیاتی•که•شرکتها•در•رابطه•با•نقل•و•انتقال•ملک•می•دهند•4•درصد•است•که•این•
رقم•زیادی•است•به•همین•خاطر•از•نظر•فرمول•و•ساختار•های•مالی•در•مسائل•مالیاتی•بایستی•مد•نظر•قرار•گیرد.•در•
مورد•پدیده•unit•تأسیس•صندوق•سرمایه•گذاری•و•یک•نوع•سرمایه•گذاری•جمعی•مبتنی•بر•آیین•نامه•داخلی•صندوق•
می•باشد.•این•صندوق•های•سرمایه•گذاری•در•کشور•های•استرلیا،•ایرلند،•نیوزلند،•انگلیس•و•غیره•احداث•شده•است•و•

دسترسی•به•طیف•وسیعی•از•سرمایه•های•ضمانت•شده•را•ایجاد•می•کنند
•انواع•سرمایه•گذاری•مشترک•و•محدود•در•بخش•امالک•وجود•دارد.•یکی•از•انواع•تغییرات•در•بازار•سرمایه•گذاری•در•
بخش•امالک•توسعه•ابزار•های•سرمایه•گذاری•خصوصی•غیر•مستقیم•است.•در•انگلستان•افزایش•قابل•توجهی•در•استفاده•
از•ابزار•های•سرمایه•گذاری•در•بخش•امالک•دیده•می•شود.•این•پدیده•توسط•شرکتهای•بیمه•و•شرکتهای•سرمایه•گذاری•
امالک•که•سعی•در•به•وجود•آمدن•شرکتهای•مدیریت•سرمایه•بوده•اند•ابداع•شده•است•و•بعد•متفاوتی•دارد•و•از•شرکتهای•
مشترک•محدود•شروع•می•شود•که•برای••مالیات•کمتر•شعبه•خود•را•بجای•انگلیس•در•جزیره•جرسی•تأسیس•می•کنند•
و•یا•شرکتهایی•که•در•بورس•سهام•خود•را•عرضه•می•کنند•و•در•بخش•امالک•سرمایه•گذاری•می•کنند•را•خریداری•کرد.•

این•شرکتها•نه•تنها•در•انگلستان•بلکه•در•تمامی•دنیا•وجود•دارند.
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یکی•دیگر•از•کارهایی•که•در•وزارت•مسکن•و•شهر•سازی•انگلیس•بسیار•تحقیق•شده•این•است•که•ابزار•جدیدی•ارائه•
دهیم•تا•بتواند•دولت•را•تشویق•کند•بخش•خصوصی•را•وارد•عمل•کند•و•این•ابزار•سرمایه•گذاری•در•نوسازی•و•بازسازی•
بافتهای•فرسوده•به•عنوان•)Regeneration••RIV(•گفته•می•شود.•این•نوع•ابزار•سرمایه•گذاری•از•منظر•تأمین•منابع•مالی•
امکان•استفاده•ترکیبی•از•اوراق•قرضه•و•سرمایه•گذاری•غیر•مستقیم•در•بخش•امالک•و•همچنین•استفاده•از•روش•سنتی•
وامهای•بانکی•را•فراهم•می•آورد.•از•منظر•ساختاری•این•ابزار•تأثیر•مثبتی•در•مدیریت•مؤثر•به•همراه•پرداخت•کمتر•مالیات،•
افزایش•نقدینگی•و•انعطاف•سرمایه•گذاری•عرضه•می•کنند.•این•ابزار•می•تواند•یک•مدل•کاربردی•که•جوابگوی•اهداف•
تأمین•مالی•و•ساختاری•را•داشته•باشد.•نوعی•دیگر•ابزار•ایجاد•یک•صندوق•سرمایه•گذاری•در•بریتانیا•به•عنوان•ریتس•
)REITs(•است.•مزایای•استفاده•از•این•ابزار•می•تواند•شفافیت•مالیاتی•و•مالیات•نقل•و•انتقال•کمتر•در•مقایسه•با•سهــام••••••••••••••••••••••••••
می•بــاشد.•زمانیکه•خرید•و•فروش•سهام•می•کنید•مالیات•می•دهید•و•در•نهایت•این•ساختار•و•فرمول•از•لحاظ•مالیاتی•

حداقل•شبیه•وضع•موجود•می•باشد•و•برای•تشویق•سرمایه•گذاری•و•بازار•جاری•می•باشد.•
•همچنین•گستره•فعالیتهای•مجاز•امکان•توسعه•و•گسترش•سرمایه•گذاری•در•پروژه•های•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•
فرسوده•مجاز•را•ایجاد•می•کند.•این•نوع•ابزار•استفاده•از•وام•های•بانکی•و•انتشار•اوراق•قرضه•و•سرمایه•شرکتهای•امالک•را•
به•منظور•سرمایه•گذاری•در•تمامی•فازهای•نوسازی•و•بازسازی•را•تسهیل•می•نماید.•تعدادی•از•ابزار•های•سرمایه•گذاری•
در•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده•برای•استفاده•در•هر•پروژه•به•صورت•خاص•تشکیل•می•شود.•مثاًل•شما•پروژه•ای•
دارید•و•می•توانید•یک•ریتس•)REITs(•خاص•تشکیل•دهید•و•تأسیس•کنید•و•سهامش•را•در•بازار•بورس•عرضه•کنید•تا•

از•آن•طریق•بتوانید•سرمایه•جمع•آوری•کنید•.•
طی•2•سال•گذشته•در•مالزی•8•تا•10•ریتس•به•بازار•ارائه•شده•است.•نسبتاً•بازار•مالیشان•در•مقایسه•با•اوراق•قرضه•
و•بازار•بورس•بهتر•بوده•است.•ترکیب•اوراق•قرضه•در•بازار•های•سرمایه•گذاری•می•توان•با•تخمین•الگو•های•اوراق•قرضه•
در•••••• قرضه• اوراق• توزیع• متفاوت• دولتهای• در• باشد.•طی•سال•گذشته• زیر•ساختها•می• در• برای•سرمایه•گذاری• دولتی•
شــرکت•های•بـزرگ•سرمایه•گذاری•شروع•شد•مخصوصاً•برای•ایجاد•زیر•ساختها•که•از•لحاظ•رقمی•به•بیلیون•ها•دالر•••••••
می•رسد.•بریتانیا•اولین•کشوری•بود•که•شاخصی•در•رابطه•با•مقایسه•سرمایه•گذاری•در•بخش•امالک•و•بخش•سهام•و•یا•

اوراق•قرضه•ارائه•داد.
مالی•••••••••••• مختلف• منابع• استفاده•می•شود.• هلند• و• آلمان• ژاپن،• فرانسه،• آفریقای•جنوبی،• آمریکا،• در• این•شاخص• و• •
می•تواند•در•RIV•سرمایه•گذاری•شود•به•شرط•آنکه•ساختارشان•طوری•باشد•که•بتوانند•اهداف•و•انتظارات•کل•عنصر•
ریتس•را•بر•آورده•سازند.•مهمترین•الزمه•برای•احداث•و•توسعه•ریتس•وجود•یک•تیم•مدیریت•متخصص•و•با•تجربه•باال•
می•باشد.•این•ابزار•پیشنهادی•RIV•می•تواند•یک•پناهگاه•سرمایه•در•مواقع•رکود•اقتصادی•باشد.•همانطور•که•در•اتحادیه•
اروپا•و•انگلیس•دیده•می•شود•دولت•در•زمان•رکود•برای•پشتیبانی•از•اقتصاد•کشور•سرمایه•گذاریش•را•زیاد•می•کند•و•نرخ•

مالیات•خرید•زمین•و•مخارج•کلی•نقل•و•انتقال•زمین•را•پایین•می•آورد.•
در•یک•پروسه•تکمیلی•ریتس•های•متفاوتی•وجود•دارد•در•اول•پروژه•ریتس•بسیار•کم•است•همانطور•که•پروژه•پیش•
می•رود•ریتس•باال•می•رود•زیرا•برگشت•سرمایه•ایجاد•می•شود•اگر•اینطور•به•قضیه•نگاه•شود•مسائل•راحت•تر•آنالیز•••می•
شود.•سرمایه•گذاری•های•)Funds(•زیادی•وجود•دارد•که•فاندهای•زیر•ساختاری•)instructure(•در•سطح•دنیا•بسیار•

مهم•است.•در•سطح•دنیا•451•ریتس•وجود•دارد•که•تنها•در•آمریکا•148•ریتس•است.•
•در•نتیجه•گیری•که•از•این•صحبت•می•شود•اینکه•از•سال•2000•به•بعد•سرمایه•گذاری•در•مناطق•فرسوده•شهری•یک•
روند•پر•سود•و•سریع•داشته•است.•زمانیکه•رکود•اقتصادی•و•رکود•امالک•وجود•دارد•پتانسیل•زیادی•را•به•بازار•••••••می•دهد.•
شواهد•نشان•می•دهد•شرکتهایی•که•سرمایه•شان•را•در•این•مناطق•می•گذارند•هیچگونه•ضرری•متحمل•نشده•اند•و•بازدهی•
باالتری•داشته•اند.•در•حال•حاضر•بیشترین•توقعی•که•وجود•دارد•برگشت•سرمایه•است•که•در•ایران•به•بورس•بازی•زمین•و•
ملک•سوق•دارد•و•این•مسأله•کوتاه•مدت•است.•اما•اگر•بخواهیم•موفق•باشیم•بایستی•یک•استراتژی•بلند•مدت•فکر•کنیم•که•

از•این•استراتژی•به•بهبود•فیزیکی،•اقتصادی،•اجتماعی•و•مخصوصاً•تولید•اشتغال•در•سطوح•مختلف•شهری•نائل•شویم.•
•مسأله•هدایت•و•رهبری•در•رابطه•با•بازسازی•این•مناطق•بسیار•مهم•است•که•دولت•هدایت•چنین•پروسه•ای•را•
را•با•تشویق•بخش•خصوصی•به•عهده•دارد.•ما•به•سیاستهای•تأمین•امور•مالی•احتیاج•داریم•و•بخش•خصوصی•نقش•

مؤثری•دارد.•

سخنرانی جناب آقای دکتر عندلیب 
رئیس نهاد مدیریت و برنامه ریزی طرح های توسعه شهری تهران 

•••••••••••••••••••••••••
  •آنچه•در•بحث•بهسازی•و•نوسازی•بافتهای•فرسوده•کشور•مطرح•است•این•است•که•ما•بتوانیم•از•دانش•موجود•
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و•عمل•نوسازی•بهره•ببریم،•اما•نتوانسته•ایم•دانش•جدیدی•را•برای•پاسخ•به•مسائل•موجود•تولید•کنیم.•در•نهایت•
ما•با•حجم•بسیار•گسترده•بافت•فرسوده•مواجه•هستیم•که•نه•تنها•از•وسعتش•کم•نشده•بلکه•مرتب•به•حجمش•نیز•
اضافه•شده•است.•بافت•فرسوده•مقوله•ای•نیست•که•یک•شبه•ایجاد•شده•باشد•و•با•یک•پروژه•بتوان•آن•را•مرتفع•
کرد.•اگر•بپذیریم•توجه•اصلی•در•نوسازی•بافتها•در•این•دانش•مستطر•است•که•چه•باید•بکنیم•و•چه•نباید•بکنیم•و•
اگر•بپذیریم•که•انسان•تا•پدیده•ای•را•نشناسد•نمی•تواند•با•آن•مقابله•کند•و•زمانی•که•با•این•پدیده•مواجه•شدیم•
متوجه•شدیم•که•شناخت•گذشته•کافی•نیست•و•نیازمند•شناختی•جدید•و•تولید•دانش•جدید•هستیم•می•توانیم•با•

این•مسأله•مواجه•شویم.
•آنچه•تقدیم•می•شود•ثمره•و•حاصل•30•ماه•تالش•شبانه•روزی•نوسازی•بافت•های•شهر•تهران•است•و•گام•اول•
در•جهت•نوسازی•قلمداد•می•شود.•برای•شناخت•مسائلی•مثل•بافت•فرسوده،•زلزله،•فقر،•محرومیت•و•برخورد•اصولی•
با•آنها•بایستی•نگاه•نو•داشته•باشیم.•در•مقوله•های•مبانی،•برنامه•ریزی،•الگو•سازی•و•مدیریت•اجرا•و•همچنین•مقوله•

جدید•نوسازی•محله•ما•خأل•داریم•که•به•دستاوردهای•زیر•درجهت•این•خأل•اشاره•ای•داریم:
 دستاورد اول- تبیین مدل مفهومی فرسودگی

به•طور•کلی•بافت•فرسوده•4•مرحله•را•طی•می•کند•و•نمی•توان•با•برخورد•تک•مسأله•بافت•فرسوده•را•حل•شده•
بدانیم•

دستاورد دوم- تبیین تفاوتهای طرح های عمرانی و طرح های نوسازی محله 
برای•مدیریت•بهتر•و•هوشمندانه•تر•زمان•و•مکان•الزم•است•که•تفاوتهای•نوسازی•و•بافتهای•فرسوده•و•طرح•های•

عمرانی•را•بشناسیم.•تفاوتها•شامل:
•در•طرح•عمرانی•با•روندی•مشخص•و•ساده•سر•و•کار•داریم•به•عبارت•دیگر•از•نظر•برنامه•ریزی،•تخصیص•منابع•

تکلیف•روشن•است•اما•در•برنامه•های•نوسازی•محله•با•طرح•های•پیچیده•مواجه•ایم•••
برنامه•های•نوسازی•محله•حضور•عوامل• اما•در• •در•طرح•عمرانی•عناصر•و•اجزاء•کار•مشخص•و•روشن•است•

نامشخص•و•پیش•بینی•نشده•در•روند•کار•بسیار•زیاد•است.•
در•طرح•های•عمرانی•تسلط•عامل•غیر•انسانی•مثل•نقشه•و•ضوابط•وجود•دارد•اما•در•برنامه•های•نوسازی•محله•

تسلط•عامل•انسانی•وجود•دارد.•
در•طرح•های•عمرانی•امکان•تغییر•اساسی•نیست•بنابراین•تدوین•برنامه•های•اجرایی•قابل•پیش•بینی•است.•اما•
در•برنامه•های•نوسازی•محله•لزوم•تغییر•در•فرایند•اجرا•وجود•دارد•و•در•نهایت•امکان•تدوین•برنامه•های•اجرایی•به•

صورت•قطعی•وجود•ندارد.•
دستاورد سوم- تعریف جایگاه و سلسله مراتب طرح های نوسازی در طرح های توسعه شهری

جایگاه•و•همچنین•سلسله•مراتب•طرح•های•نوسازی•در•طرح•های•توسعه•شهری•در•ایران•مشخص•نیست•که•
به•دالیل•زیر•می•باشد:

	••••افزایش•روز•افزون•مخاطرات•و•خسارات•احتمالی•
	••••لزوم•پاسخگویی•مدیریت•اجرایی•کشوری•و•شهری•به•مسأله•

	••••فقدان•نمونه•های•موفق•قابل•ارزیابی•در•نوسازی•
	••••سر•در•گمی•جایگاه•نوسازی•در•طرح•های•توسعه•شهری••••

•••••••••••لزوم•تعیین•تکلیف:
   ••••••••

	••••تعریف•و•تعیین•جایگاه•نوسازی•در•طرح•های•توسعه•شهری••••
	••••تدقیق•سلسله•مراتب•طرح•های•نوسازی•

در•طرح•های•جامع•و•تفصیلی•و•در•طرح•های•توسعه•شهری•دیده•می•شود•امکان•پاسخ•گویی•به•نوسازی•بافت•
فرسوده•نیست.•در•طرح•های•جامع،•جامع•نگری•مانع•از•تمرکز•به•مسائل•اصلی•می•شود.••••طرح•های•تفصیلی•

انعطاف•الزم•برا•ی•پاسخ•گویی•به•طرح•های•نوسازی•را•ندارند.•
مطرح••••••••••••••• شهری• توسعه• های• طرح• کدام•سطح• در• نوسازی• اینکه• شود• می• مطرح• که• مهمی• پرسش• •
می•شود.•هیچ•طرح•شهری•پاسخ•گوی•طرح•های•نو•سازی•نیست•و•نتیجه•سر•در•گمی•در•جستجوی•پاسخ•به•طرح•

های•رایج•نوسازی•و•ضرورت•تدوین•راهکار•ویژه•در•حل•مشکل•جایگاه•نوسازی•و•سلسله•مراتب•آن•است.
آنچه•من•و•همکاران•در•این•تالش•های•ماهانه•به•دست•آوردیم•به•صورت•نموداری•یک•طرح•ویژه•در•پائین•دست•
طرح•تفضیلی•به•عنوان•یک•سند•تولید•شد.•این•طرح•ویژه•می•تواند•به•این•خأل•پاسخ•دهد•که•سلسله•مراتبش•به•

شرح•زیر•است:
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در•مقیاس•منطقه•شهری،•طرح•تفصیلی•وجود•دارد•که•در•مقیاس•ناحیه•ای•طرح•ویژه•نوسازی•است.•در•مقیاس•
محله،•طرح•منظر•نوع•یک•و•در•مقیاس•بلوک•شهری،•منظر•نوع•دو•و•در•پروژه،•طرح•معماری•داریم•که•اگر•با•ساختار•

های•قبلی•مقایسه•شود•از•طرح•کالبد•ی•تا•پروژه•تکلیف•روشن•است•و•سر•در•گمی•وجود•ندارد.
دستاورد چهارم – تدوین مبانی نظری نوسازی•

یکی•از•ضعف•های•اساسی•ما•ضعف•در•نوسازی•و•مبانی•آن•یعنی•هدف،•اصول•و•راهبردها•است.•موانعی•که•در•
نوسازی•با•آن•مواجه•هستیم•به•شرح•زیر•است:•

مفهوم•نوسازی• •	
بی•تجربگی•و•فقدان•الگوی•مناسب •	

پیچیدگی•موضوع• •	
مقیاس•و•گستردگی•زیاد •	

نداشتن•پشتوانه•حقوقی•الزم• •	
روشن•نبودن•منابع•مالی•و•ناپایدار•بودن•منابع•مالی• •	

ابعاد•فنی•و•ساخت•و•ساز•سریع،•ارزان•و•مناسب•ناشناخته• •	
شکاف•زیاد•بین•برنامه•ریزی•توسعه•ملی•و•توسعه•شهری •	

بی•ثباتی•مدیریتی• •	
شکاف•جوامع•ذی•نفع•و•مشارکت•ناقص•شان•• •	

ناکارآمدی•روش•ها،•شیوه•ها•و•ساختار•ها• ••
بی•اعتمادی•مردم• •	

فاصله•جدی•بین•اهداف•طرح•های•جامع•و•تفصیلی•و•نوسازی•بافتها• •	
حاکمیت•فرهنگ•غلط•نگرش•پروژه•محور•در•نوسازی•)نگاه•اقتصادی•و•در•آمد•زایی(• •	

ضعف•برنامه•ریزی•اجرایی •	
اینچنین• تهران• فرسوده•شهر• بافتهای• نوسازی• تحقق(،• قابل• آینده•جذاب• معنای• )به• انداز• این•چشم• اساس• بر•

است:

••-•ایجاد•محیط•شهری•زیبا،•مقاوم•و•بر•خوردار•از•کیفیت•قابل•قبول•زندگی•متناسب•با•نقش•های•پایتختی•شهر•
تهران•مبتنی•بر•ارزش•های•زیر•:

1-•عدالت•جغرافیایی•و•ایجاد•فرمت•های•برابر•رشد•و•حفظ•حرکت•انسانی•
2-•بر•خورداری•عادالنه•از•خدمات•اجتماعی•و•دسترسی•ساکنان•به•امکانات•و•شرایط•مناسب•زندگی•

3-تجهیز•و•تدارک•کالبد•و•کارکرد•این•مناطق•برای•ایفای•نقش•های•متناسب•حال•و•آینده
•بر•این•اساس•در•سال•1385•برای•نوسازی•بافتهای•فرسوده•4•هدف•به•طور•مشخص•اعالم•کردیم:

ایمن•سازی•–•کشور•ما•در•مخاطره•زلزله•است•و•نمی•توان•نوسازی•را•بدون•نظر•به•ایمن•سازی•انجام•داد
اقتصادی•و• ارتقاء•کیفیت•زندگی،•ورود•در•چرخه• نابرابری،• از• برابر•رشد،•خروج• ایجاد•فرمتهای• تعادل•بخشی•–•

اجتماعی•شهر•
حیات•بخشی•–•زنده•کردن•احساس•تعلق•به•محله•

ظرفیت•سازی•–•بهره•گیری•از•امکانات•و•فرمت•های•نوسازی•در•جهت•ارتقاء•نقش•های•مختلف•شهری•

•اصول•نوسازی•بافتهای•فرسوده•شهری•موارد•زیر•میباشند:
مردم محوری•–•ذی•نفعان•اصلی•نوسازی

همه جانبه نگری•–•توجه•به•همه•ابعاد•نوسازی
جامع نگری•–•اقدام•در•چارچوب•یک•برنامه•راهبردی•و•اجرایی

فرایند محوری•–•تعریف•بازیگران،•نقش•ها•و•سهم•ها•
مشارکت بر انگیزی•–•برنامه•ریزی•متمرکز•و•اجرای•غیر•متمرکز

نوآوری•–•تحول•در•شیوه•ها•و•روش•های•جاری•
الگو سازی•–•تولید•طرح،•زمین،•سرمایه•و•فضا

فرصت محوری-•درک•نقش•و•اهمیت•مدیریت•زمان•
اطمینان بخشی•–•تأمین•پشتوانه•های•الزم
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نهادینه سازی•–•نوسازی•یک•فرایند•3•مرحله•ای•است:•نمادینه•)الگوها•(،•ستادینه)سیستم•،•ساز•و•کار•ها•و•
ساختارها(•و•نهادینه•)پایداری(

•اصول•مدیریت•نوسازی•بافتهای•فرسوده•شهری•به•شرح•زیر•میباشد:
ایمان•–•باور•و•اعتقاد•به•اهداف•نوسازی

اعتماد•–•اعتماد•به•مردم•و•تعامل•مستمر•با•آنها•
ایده•–•اندیشه•روشن،•هدفمند•و•تحقق•پذیر•

برنامه•–•برنامه•کاری•حل•مسأله
ابتکار•–•نوآوری•و•ابداع•روش•ها•و•الگوها

انعطاف•–•هوشمندی•انطباق•برنامه•ها•و•ساختارها•
استمرار•–•حفظ•جریان•گردش•فعالیت•

اجتناب –•دوری•از•حاشیه•و•فعالیتهای•غیر•مرتبط•
اقتدار –•قدرت•تصمیم•گیری•قاطعانه•در•مراحل•کار•

توان•اجرایی•کافی•برای•تحقق•اهداف
 دستاورد پنجم- تدوین برنامه ها ی راهبردی اجرایی )1405-1385(
این•برنامه•20•ساله•را•برای•نوسازی•بافتهای•فرسوده•شهر•تهران•ارائه•کردیم:

مرحله•اول•در•سال•1385•-•بستر•سازی•و•شناخت•ایده،•طرح•و•اهداف•
مرحله•دوم•در•سال•1386•-•الگوسازی•)تولید•طرح،•زمین،•سرمایه•و•فضا(•

مرحله•سوم•سال•1387-1388•-•توسعه•اولیه•)پیاده•سازی•الگو•ها•ی•جدید•–•مقیاس•نیمه•گسترده(
مرحله•چهارم•1389-1405•-•پیاده•سازی•طرح•های•نوسازی•در•مقیاس•گسترده•

مرحله•پنجم•–•نهادینه•شدن•نوسازی•
دستاورد ششم – فرایند نوسازی مشارکتی محله در بافتهای فرسوده شهری

نوسازی•محله•در•گرو•حضور•مردم•است.•مردم•زمانی•که•زیر•ساختها•آماده•باشد•حضور•دارند•و•زیر•ساختها•زمانی•اتفاق•
می•افتد•که•زمین•نداشته•باشیم•و•زمانی•زمین•دازیم•که•بتوانیم•پشتوانه•الزم•را•داشته•باشیم.•سیاست•و•برنامه•هایی•تدوین•

شده•باشند•و•همه•آنها•در•گرو•یک•نظریه•روشن•در•نوسازی•است•که•آن•تدوین•نظریه•پایه•نوساز•ی•می•باشد.•
••

نوسازی بافت فرسوده شامل 4 مرحله زیر است:•
••اقدامات•پایه•–•اقدامات•زمینه•ای•–•اقدامات•زیر•بنایی•–•اقدامات•توسعه•ای

دستاورد هفتم – طرح خانه بجای خانه 
اگر•این•تملک•را•نقطه•شروع•نوسازی•فرض•کنیم•پس•چرا•طعم•نوسازی•در•کام•مردم•شیرین•نیست؟•و•جایگاه•تملک•

در•فرایند•نوسازی•مشارکتی•از•دیدگاه•مردم•چیست؟•
در•نوسازی•بافت•فرسوده•همیشه•ما•با•بروز•عدم•رضایتمندی•مردم•مواجه•هستیم•و•راه•حل•مسأله•پرداخت•حقوق•

مشروع•و•قانونی•مردم•است.•بهای•عادالنه•مسکن•همان•واحد•مسکونی•معوض•و•طرح•خانه•بجای•خانه•است.•
دستاورد هشتم- آزمون یک نمونه نوسازی محله )طرح ویژه نوسازی ناحیه امام علی)ع((  

در نوسازی بافت محله 5 مانع وجود داشت :
بی•اعتمادی•مردم،•اقتصادی•نبودن،•نبود•منابع•پایدار•جهت•نوسازی،•ناکارآمدی•ساخت•و•سازها•جهت•استفاده•از•

تسهیالت•بانک
•در•بحث•شهر•سازی:•همسو•نبودن•سیاست•های•کالن•طرح•ها•ی•توسعه•شهری•با•نوسازی•بافتهای•فرسوده•

•••در•بحث•قانونی،•حقوقی•و•ثبتی:•پراکندگی•قوانین•موجود•و•عدم•ارتباط•نظام•مند•قوانین،•کند•بودن•مراحل•و•
تشریفات•پیچیده•ثبتی•

در•بحث•حمایتی:•نبود•تعریف•روشن•مسوؤلیت•تحقق•نوسازی،•نبود•ساز•و•کارهای•اجرایی،•پیاده•سازی•طرح•ها،•عدم•
الزام•دستگاههای•مسوؤل•برا•ی•احداث•زیر•ساختها•
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•الزامات•و•مقتضیات•تحقق•نوسـازی•محلـه•ها•مـوارد•زیر•••می•باشد:
	•••مشارکت•فعال•محله•
	•••تناسب•مقیاس•طرح•
	•••انعطاف•پذیری•طرح•

	•••تأمین•زیر•ساختهای•محله•
	•••تأمین•پشتیبانی•الزم•

	•••تعیین•سطوح•برنامه•اجرایی•
	•••سازمان•اجرایی•طرح•)دفتر•طرح•(•••

دستاورد نهم – توسعه فرهنگ نوسازی
در•این•زمینه•توجه•به•موارد•زیر•الزم•است:

* نوسازی در نوسازی:•اگر•این•امر•تحقق•نیابد•نوسازی•بافت•فرسوده•اتفاق•نمی•افتد.•نو•سازی•به•معنای•نو•زایی،•نو•
اندیشی،•نو•گرایی•در•همه•ابعاد•چه•کالبدی•و•چه•غیر•کالبدی•

* باز تعریف نوسازی:•نوسازی•بر•پایه•مشارکت•و•مشارکت•بر•پایه•آگاهی•دادن•و•آگاهی•دادن•بر•پایه•شفاف•سازی•
*•مستند سازی تجربه های فرسوده:•آنچه•از•اول•انقالب•در•طول•این•30•سال•از•دست•داده•ایم•تجارب•بسیار•

گرانبهایی•است•که•در•ذهن•ها•ماند•و•هرگز•به•قلم•نیامد.•برای•این•منظور•موارد•زیر•الزم•است:
•••1-•تدوین•دانش•نامه•نوسازی•)تولید•واژگان•برای•ایجاد•همزبانی•(•••

•••2-•ایجاد•دستور•زبان•مشترک•برای•انتقال•و•مبادله•افکار)وحدت•بخشیدن•به•نگاه•های•متخصصین•و•دست••اندرکاران•(
*•ضرورت•تأمین•رژیم•حقوقی•نوسازی•

باالخره•حرف•آخر•اینکه•بافتهای•فرسوده•امروز•را•نمی•توان•با•دانش•دیروز•برای•نسل•فردا•نوسازی•کرد.•

بیانیه همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده
درنهایت•پس•از•2•روز•برگزاری•اولین•همایش•بهسازی•و•نوسازی•بافت•های•فرسوده،•بیانیه•همایش•بدین•شرح•اعالم•

شد:

عزم ملی در ایجاد تعامل و همگرائی درجهت احیاء ،بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری
با•سپاس•فراوان•به•درگاه•خداوند•بزرگ•که•توفیق•برگزاری•این•همایش•عظیم•علمی•،•تخصصی•و•راهبردی•را•در•این•
ایام•مبارک•در•شهر•مقدس•مشهد•و•در•جوار•بارگاه•ملکوتی•حضرت•امام•رضا)ع(•برای•برگزارکنندگان•آن•فراهم•نموده•
است،•ضمن•تشکر•و•قدردانی•از•حضور•موثر•کلیه•شرکت•کنندگان•در•همایش•اعم•از•صاحبان•فکر•،•اندیشه•و•تجربه•از•
نهادهای•قانونگذاری،•تصمیم•گیری•و•اجرایی،•استانداریها،•شهرداریها•و•سازمانهای•وابسته،•اساتید،•متخصصان،•مشاوران،•
مجریان•طرحها،•مراکز•حرفه•ای•و•تخصصی•و•دانشگاهی•داخل•و•خارج•از•کشور•که•طی•دو•روز•در•تاریخهای•20•و•21•
آذرماه•با•حضور•فعال•در•فضای•همایش•و•ارائه•مقاالت،•انتقال•تجربیات•و•شرکت•در•نشستهای•تخصصی•متعدد•به•غنای•
این•همایش•افزودند•مفتخراست•جمع•بندی•اعضای•کمیته•علمی،•روسای•کارگاههای•تخصصی•و•دبیران•کارگروها•را•به•

شرح•ذیل•به•استحضار•برساند.
1•-•با•عنایت•به•اهداف•کلی•همایش•که•عبارتست•از•دست•یابی•به•سیاستها،•راهبردها،•روش•ها•و•مدلهای•
کارآمد•و•نوین•احیاء،•بهسازی•و•نوسازی•بافتهای•فرسوده•شهری•با•استفاده•از•فن•آوری•های•نوین•و•ابزارهای•فنی،•اجرائی،•
مالی،•اقتصادی،•مدیریتی•و•ساختاری•به•روز•با•رویکرد•سیستمی،•مقرر•گردید•نتایج•حاصل•از•برگزاری•این•همایش•اعم•
از•مباحث•مطرح•در•جلسات•سخنرانی،•مقاالت•ارائه•شده•،توصیه•ها•در•نشست•های•تخصصی•جمعی•و•غیره،•توسط•
دبیرخانه•همایش•با•محوریت•کمیته•علمی•مورد•بررسی،•تجزیه•و•تحلیل•و•جمع•بندی•قرار•گرفته•و•در•قالب•بیانیه•این•

همایش•ارائه•گردد.
•2•-•با•توجه•به•بررسی•همه•جانبه•مسائل•مربوط•به•نوسازی•و•بهسازی•بافتهای•فرسوده•شهری،•آسیب•های•
موجود•در•روند•اجرای•اینگونه•طرحها،•عمدتاً•در•زمینه•عدم•شفافیت•نقش،•وظائف•و•ماموریتهای•دستگاههای•دولتی•و•
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شهری،•تعدد•مدیریت،•نارسا•بودن•قوانین•و•مقررات•مورد•عمل•و•عدم•پشتیبانی•الزم•از•دستگاههای•اجرائی•و•همچنین•
شفاف•نبودن•نقش•و•جایگاه•بخش•خصوصی•و•مردم،•بویژه•ساکنان•و•مالکان•در•اجرای•طرح•های•مذکور،•توافق•گردید•
طرح•بهسازی•و•نوسازی•بافت•های•فرسوده•که•در•شور•اول•کمیسیون•عمران•مجلس•شورای•اسالمی•به•تصویب•رسیده•
مورد•بازبینی•و•بررسی•همه•جانبه•قرار•گرفته•و•با•تشکیل•کارگروه•ویژه•متشکل•از•نمایندگان•وزارت•کشور،•وزارت•
مسکن•و•شهرسازی،•شهرداریها،•سازمان•میراث•فرهنگی،صنایع•دستی•و•گردشگری•با•حضور•تعدادی•از•اعضای•محترم•
کمیسیون•عمران•مجلس•شورای•اسالمی)•روسای•کمیته•های•مسکن،عمران•شهری•و•سکونتگاههای•غیررسمی•(•و•
مسئول•کمیته•لوایح•و••طرح•های•فراکسیون•مدیران•شهری•مجلس•و•همچنین•نمایندگان•مهندسان•مشاور،•مراکز•
علمی•–دانشگاهی•و•مدیران•اجرائی•فعال•در•بهسازی•و•نوسازی•بافتهای•فرسوده•با•مسئولیت•آقای•مهندس•سید•
ابوالفضل•موسوی•معاون•وزیر•مسکن•و•شهرسازی•و•مدیر•عامل•شرکت•مادر•تخصصی•عمران•وبهسازی•شهری•ایران•این•
طرح•تکمیل•و•تدوین•و•جهت•طی•مراحل•تصویب•به•کمیسیون•عمران•مجلس•شورای•اسالمی•تقدیم•گردد.•همچنین•
در•این•راستا•مقرر•گردید•سند•ملی•بهسازی،•بازآفرینی•و•توانمند•سازی•بافتهای•شهری•توسط•کار•گروه•فوق•تدوین•و•

تنظیم•تا•جهت•طی•مراحل•قانونی•به•مراجع•ذیربط•ارجاع•گردد.••
3•-•ضروری•است•با•استفاده•از•نتایج•این•همایش•با•اولویت•رویکرد•توانمند•سازی•کلیه•عوامل•کالبدی•و•
غیر•کالبدی•در•محدوده•های•بافتهای•فرسوده•شهری•مصوب•در•جهت•انجام•اقدامات•بستر•سازی•و•تامین•ابزارهای•
قانونی،مالی•و•اجرائی•در•این•محدوده•ها•نسبت•به•توسعه•کارهای•مشترک•بمنظور•ایجاد•و•تقویت•تعامل•و•همگرایی•فی•
مابین•کلیه•ذینفعان•حکومتی•،اجرائی•،•تخصصی•و•مردم،•فرهنگسازی•و•تدوین•راهکارهای•مناسب•بهسازی•،•بازآفرینی•
و•ساماندهی•بافت•های•فرسوده•با•اولویت•حضور•و•مشارکت•مردم،•ساکنان•و•مالکان•این•محدوده•ها•هرگونه•برنامه•ریزی•

و•اقدام•توسط•عوامل•ذیربط•صورت•پذیرد.
4•-توافق•گردید•با•هدف•برگزاری•سالیانه•این•همایش•در•شهرهای•مختلف•با•توجه•به•ضرورت•تداوم•نهضت•
بهسازی•و•نوسازی•بافتهای•فرسوده•از•طریق•همفکری،•تعامل•و•گفتگو،•همایش•سال•1388•با•انتقال•دبیرخانه•برگزاری•
همایش•به•شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•منطقه•جنوب)فارس(•در•شهر•شیراز•هم•اکنون•مورد•برنامه•ریزی•و•اقدام•

الزم•قرار•گیرد.

•
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