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•••مورد کاوی مشارکت تقاضا محور با مردم و برنامه ریزی شده
  )مشارکت محله(

 در نوسازی بافتهای فرسوده شهری
   نمونه منطقه طبرسی مشهد

سید جواد حسینی
عضو•هیات•علمي•دانشگاه•آزاد•اسالمي•دکتری•جامعه•شناسی•

hoviat76@gmail.com

چکیده :

مشهد طبرسي• منطقه• بافت• در• پژوهي• اقدام• قالب• در• اجرایي• •– علمي• فعالیت• سال• •2 نتیجه• مقاله• این•  •••••••••••••••••••••••
•مي•باشد•)11•هکتار(•جامعه•آماری•این•پژوهش•را•جمعیتی•40•هزار•نفره•تشکیل•می•دهند•که•در•قلب•700•پالک
•مسکونی-اقامتی•و•تجاری•در•این••بافت•مشغول•به•کار•و•زندگی•می•باشند•ابزار•گردآوری•دافته•های•این•پژوهش
•را•دو•پرسشنامه•کافه•تریا•و•مشاهدات•و•مصاحبه•های•استاندارد•تشکیل•می•دهد•یافته•ها•با•استفاده•از•روشهای
•••و•با•استفاده•از•روش•پنال•)مطالعات•طولی(•مورد•تجزیه•و•تحلیلswotآماری•توصیفی•و•مقایسه•ای•و•نیز•تکنیک•
ابعاد•مختلف با•انجام•اولین•مطالعه•اجتماعي•وضعیت•موجود•منطقه•در• ابتدا• اند•لذا•در•این•مطالعه• •قرار•گرفته•
•اجتماعي•،•اقتصادي•شناسایي•شد•سپس•با•رویکرد•اجتماع•محور•،•بر•اساس•نتیجه•مطالعه•انجام•شده•و•با•روش•“
•شارت”•مجموعه•اقداماتي•در•بعد•حقوقي•،•اقتصادي•،•فني•و•شهر•سازي•و•اجتماعي•طراحي•و•به•انجام•رسید.•پس
•از•1/5•سال•فعالیت•،•مجموعه•اقدامات•انجام•شده•مورد•ارزیابي•مجدد•قرار•گرفت•)مطالعه•اجتماعي•دوم(•و•براین
•اساس•شیوه•“مشارکت•محله”•طراحي•گردید.•مجموعه•مطالعات•و•اقدامات•انجام•شده•در•این•منطقه•نشان•داد
•مردم•ساکن•و•مالک•ظرفیت•و•توان•خوبي•در•مشارکت•بافت•منطقه•خود•دارند•در•صورتیکه•اطالع•رساني•کافي•و
•موثر•و•نیز•اطمینان••به•دست•اندر•کاران•پیدا•نمایند•به•گونه•اي•که•میزان•مشارکت•ایشان•از•25•درصد•به•بیش•از
•85•درصد•افزایش•نشان•داد•و•چنانچه•با•ادامه••این•روند•مشارکت•مردم•به•مرحله•100•درصد•برسد•،•در•یک•منطقه

11•هکتاري•900•میلیارد•تومان•سرمایه•مردم•در•خدمت•توسعه•و•نوسازي•شهري•قرار•مي•گیرد.

مفاهیم کلیدي :•••مشارکت•محله•"•اجتماع•محور•"•روش•شارت•،•نوسازي•و•بازسازي

مقدمه:

ماده•30•برنامه•چهارم•توسعه•تاکید•دارد•که•بافت•هاي•فرسوده•شهري•ظرف•10•سال•باید•نوسازي•و•بازسازي•
شوند.•این•در•حالي•است•که•بعداز•انقالب•ما•به•کمتر•از•3000•هکتار•از•این•بافتها•به•منظور•نوسازي•ورود•پیدا•نموده•
ایم•)حسیني،1388(.•اکنون•این•سؤال•اساسي•مطرح•مي•شود•که•مشکل•کندي•بازسازي•این•بافتها•چیست؟•بدون•
تردید•از•زوایاي•گوناگوني•مي•توان•به•این•سوال•پاسخ•داد،•اما•بر•اساس•اصل•امساک•گري•)حسیني،1386(•که•تاکید•
مي•کند•در•تبیین•پدیده•ها•باید•دنبال•عوامل•و•عللي•رفت•که•بیشترین•قدرت•تبیین•کنندگي•را•داشته•باشند•،•مي•
توان•به•مردم•مالک•و•ساکن•در•این•بافت•ها•اشاره•نمود•که•معموالً•با•جریان•و•فرایند•نوسازي•و•بازسازي•همراهي•
نمي•نمایند،در•این•جا•سوال•مهمتري•مطرح•مي•شود•که•چرا•مردم•برغم•اهمیت•نوسازي•بافت•ها•از•خود•همراهي•
نشان•نمي•دهند.•با•نگاهي•به•پروژه•هاي•انجام•شده•یک•پاسخ•مشترک•براي•این•سوال•مي•توان•یافت•،اینکه•مدیران•
و•دست•اندرکاران•اجرایي•پروژه•هاي•نوسازي•بافت•ها•اطمینان•مردم•را•جلب•ننموده•اند،•اطالع•رساني•کافي•انجام•
نداده•اند•و•در•مجموع•با•رویکرد•مشارکت•و•اجتماع•محورانه•،•تعامل•مناسبي•با•مردم•مالک•و•ساکن•برقرار•نکرده•اند،در•
این•راستا•در•سطح•جهان•و•ایران•شیوه•هاي•مختلفي•تجربه•شده•است•از•جمله•روشهاي•سهامدار•پروژه•،•مشارکت•
متري،مشارکت•واحدي،بازآفریني•اقتصادي،•طرح•خانه•به•خانه،طرح•سولیدر•در•لبنان•،•طرح•تنظیم•مجدد•زمین•در•
ژاپن،•مشارکت•فراگیر،تعاوني•فراگیر،•نهاد•سازي•گرو•هاي•غیر•دولتي•و•ایجاد•صندوق•سرمایه•گذاري•و•مستغالت•••••••••••••••••
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)•،حسیني،•هادویان،حیدري،ایزدي•،1388(•که•هر•کدام•داراي•نقاط•قوت•و•ضعف•مي•باشند.•در•این•مقاله•،•طرح•
جامع•و•جدیدي•تحت•عنوان•"مشارکت•محله•با•رویکرد•اجتماع•محور"•ارائه•خواهد•شد.•طرحي•که•به•شکل•اقدام•
پژوهي•در•یکي•از•مناطق•پیرامون•حرم•مطهر•رضوي•)منطقه•11•هکتاري•طبرسي(•طي•مدت•نزدیک•به•2•سال•بررسي•
و•آزمون•شده•است•.•جامعه•آماری•این•پژوهش•را•جمعیتی•40•هزار•نفره•تشکیل•می•دهند•که•در•قلب•700•پالک•
مسکونی-اقامتی•و•تجاری•در•این••بافت•مشغول•به•کار•و•زندگی•می•باشند•ابزار•گردآوری•یافته•های•این•پژوهش•را•
دو•پرسشنامه•کافه•تریا•و•مشاهدات•و•مصاحبه•های•استاندارد•تشکیل•می•دهد•یافته•ها•با•استفاده•از•روشهای•آماری•
توصیفی•و•مقایسه•ای•و•نیز•تکنیک•swot•و•با•استفاده•از•روش•پنال•)مطالعات•طولی(•مورد•تجزیه•و•تحلیل••قرار•
گرفته•اند•در•این•پروژه•ابتدا•وضعیت•موجود•منطقه•از•ابعاد•اجتماعي•و•اقتصادي•مورد•مطالعه•قرار•گرفت)مطالعه•500•
خانوار•مالک•و•ساکن•،1386(•و•سپس•براساس•نتایج•این•مطالعه•اقدامات•جامعي•از•جمله•سازمانبندي•نیروي•انساني،•
سازماندهي•مردم•،اطالع•رساني•و•تعامل•با•آنها•به•روش•شارت،اصالح•نقشه•هاي•فني•با•توجه•به•خواست•مردم•،•تدوین•
و•طراحي•منشور•و•قراردادهاي•حقوقي،تحلیل•هاي•دقیق•اقتصادي•به•انجام•رسید•و•نتیجه•این•اقدامات•پس•از•1/5•
سال•طي•مطالعه•اي•با•استفاده•از•روش•مصاحبه•عمیق•با•مردم•ساکن•و•مالک•مورد•ارزیابي•قرار•گرفت•و•در•مجموع•
نتایج•این•مطالعه•نشان•داد•اقدامات•و•رویکرد•هاي•اجتماع•محور•انجام•شده•تاثیر•چشمگیري•در•نگرش•مردم•به•جاي•
گذاشته•به•گونه•اي•که•بیش•از•75•درصد•ایشان•براي•مشاکت•در•طرح•اعالم•آمادگي•نموده•اند.•ساختار•اصلی•این•

مقاله•از•سه•بخش•تشکیل•شده•است:•

الف:•شناخت•وضعیت•موجود•و•ارائه•راهبردها•و•سیاست•ها
ب:•اقدامات•انجام•شده•

ج:•ارزیابی•اقدامات•و•نتایج•بدست•آمده•
الف "شناخت وضعیت موجود و ارائه راهبردها " سیاست ها:

مساحت•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•رضوی•)ع(•به•استثنای•مجموعه•حرم•310•هکتار•می•باشد•این•محدوده•به•چهار•
قطاع•تقسیم•شده•است.•قطاع•2•با•بیش•از•131•هکتار•بیشترین•عرصه•را•به•خود•اختصاص•داده•است•و•محدودة•آن•عبارت•است•

از•خیابان•های•آیه•اهلل•شیرازی-آزادی-بلوار•راه•آهن•طبرسی•تا•حرم•مطهر•و•محلة•معروف•نوغان•در•این•قطاع•قرار•دارد.

طرح•مردمی•طبرسی•بخشی•از•این•قطاع•2•و•حدود•11•هکتار•از•بافت•فرسوده•اشاره•شده•را•در•بر•می•گیرد.

نقشه•1•چهار•قطاع•بافت•حرم•مطهر

1(مشخصات کلی طرح:

با•کاربری•های• بافت•فرسوده•طبرسی•در•حال•حاضر•دارای•545••پالک•و•924•صاحب•حقوق• اشاره•شد• •چنانچه•
مسکونی•،•تجاری•،•اقامتی•مذهبی•و•...•در•عرصه•ای•حدود•87096••مترمربع•و•زیربنای•149800•مترمربع•می•باشد.

جدول•1•مشخصات•کلی•طرح

)m2پارکینگ()m2اقامتی()m2تجاری()m2مسکونی()m2عرصه(تعداد•پالک
545870966626013455683331752

•)•منبع••نگارنده•(
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2(وضعیت اجتماعي منطقه:) انجام مطالعات اجتماعي(
انتخاب• موجود•2-ترسیم•وضع•مطلوب•3-• است:1-•شناخت•وضعیت• متکي• اساسي• عنصر• برسه• موفق• ریزي• برنامه•

حرکت•به•سمت•وضع•مطلوب•با•مناسبترین•روش•.
در•پروژه•طبرسي•سعي•شد•تمامي•این•عناصر•مورد•نظر•قرار•گیرند.اولین•گام•شناخت•وضع•موجود•بود•که•
طي•مطالعه•اي•در•سال•1386•به•انجام•رسید•در•این•مطالعه•وضع•موجود•منطقه•از•حیث•بهره•برداري•و•مشخصات•
بهره•برداران•،•میزان•رضایت•مردم•نسبت•به•زندگي•و•کار•در•منطقه•،•عالقه•و•انگیزه•آنها•نسبت•به•نوسازي•و•مشارکت•
در•آن•،•میزان•توان•آنها•براي•مشارکت•در•بازسازي•منطقه•،•ترجیحات••مردم•در•فرایند•مشارکت•،میزان•درآمد،•نوع•
شغل،تعلق•به•منطقه•و•در•نهایت•راهکارهاي•جلب•مشارکت•مردم•مورد•بررسي•قرار•گرفت.نتایج•این•مطالعه•نشان•
از•آن•داشت•که•نگرش•مردم•نسبت•به•نوسازي•و•بازسازي•منطقه•در•وضعیت•مناسبي•قرار•ندارد.کمتر•از•25•درصد•
نوسازي•••••••••••••••••••••• اندکاران• و•دست• مدیران• به• نسبت• مردم• اند.اکثر• داده• نشان• عالقه• منطقه• نوسازي• در• مشارکت• به• مردم•
بي•اعتمادند.)بیش•از•70•درصد(و•در•نهایت•اگر•آمادگي•براي•مشارکت•در•عمل•را•به•4•قسمت•تقسیم•نمائیم.نتایج•

این•مطالعه•حاکي•از•آن•بود•که:

الف-•تیز•روان:•که•آمادگي•بسیار•باالیي•براي•مشارکت•دارند•و•فقط•5%•مردم•این•منطقه•در•چنین•وضعیتي•
بودند.

ب-•دوندگان:•که•آمادگي•نسبي•و•تا•حدودي•قابل•قبول•براي•مشارکت•دارند•.•در•این•مطالعه•حدود•10•%از•
ساکنین•و•مالکین•داراي•چنین•نگرشي•بودند.

افرادي•که•در•خصوص•مشارکت•و•عدم•مشارکت•دچار•تردیدند.•15%مردم•منطقه•در•چنین• ج-•روندگان:•
وضعیتي•قرار•داشتند.

د-•ایستادگان:•کسانیکه•هیچ•عالقه•اي•به•مشارکت•ندارند•و•در•این•زمینه•از•خود•مقاومت•نشان•مي•دهند•که•
بیش•از•70%•مردم

منطقه•از•چنین•نگرش•برخوردار•بودند)بهروان•،•1386•(

همچنین عمده ترین مشکالت ، پیشنهادات مطرح  شده از سوي مردم عبارت بودند از:

مالکین•نسبت•به•افزایش•سطوح•خالص•پروژه•ها•به•1500•متر•مربع•اعتراض•دارند•و•میزان•سطح•هر•پروژه•- 1
حداقل••بین•500•متر•و•حداکثر•1000•متر•مربع•را•خواستارند.

•مالکین•و•ساکنین•خواستار•تخفیفات•ویژه•در•عوارض•و•بهاي•خدمات•واحدهاي•احداثي،متفاوت•با•سایر•- 2
مناطق•مي•باشند.

•با•توجه•به•ناهمگوني•بافت•جمعیتي•منطقه•)کالتي•ها،سبزواریها،چناراني•ها(•متقاضي•همجواري•در•شرایط•- 3
جدید•در•پروژه•هستند•)•اصل•همسایگي(

از•- 4 نظرمردم•کل•طرح• از• تثبیت•مي•شوند• در•طرح• موجود• احداثي• واحدهاي• از• برخي• اینکه• به• توجه• با•
ناهماهنگي•و•ناهمخواني•برخوردار•خواهد•شد.•

••SWOT•در•مجموع•با•توجه•به•نتایج•این•مطالعه•و•نیز•برخي•برداشتهاي•میداني•در•حوزه•اجتماعي•جدول
تدوین•و•برآن•اساس•راهبردها•و•اقدامات•مهم•که•باید•به•انجام•رسد•ترسیم•شد.
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 SWOT جدول شماره2: تحلیل مسائل اجتماعی با استفاده از تکنیک

تهدیدفرصتضعفقوت
•-•باال•بودن•میزان•ارتباطات
و•پیوندها•بین•افراد•ساکن

•-•باال•بودن•میزان•مشارکت
•ساکنین•در•فعالیت•هاي

اجتماعي•و•عمومي

•-•وجود•آسیب•هاي
•اجتماعي•نسبت•به•مناطق
فرسوده•در•شهرهاي•دیگر

•-•ارتباطات•صمیمانه•و
•دوستانه•با•همسایگان

•-•اتحاد•و•همبستگي
ساکنین•محدوده

•-تمایل•ساکنین•به•مشارکت

-قدمت•ساکنین

•-کم•بودن•کاربریهای
مسکونی

•-•عدم•شکل•گیري•فعالیت
•هاي•فراغتي•در•عرصه

عمومي

•-•عدم•وجود•امنیت•و
•آرامش•و•سکوت•در•محدوده

به•طور•نسبي

•-•آگاهي•ساکنین•از•طرح
•موجود•در•رابطه•با•بافت

•فرسوده

•-وجود•آسیب•هاي•اجتماعي
•نسبت•به•مناطق•فرسوده•در

شهرهاي•دیگر

•-عدم•توان•مالی•برخی
مالکین•و•ساکنین

تراکم•باالی•جمعیت

-عدم•تعلق•مکانی•برخی

•-•باال•بودن•سطح•تجانس
•اجتماعي•بهره•برداران•به

لحاظ•اقتصادي

•-•باال•بودن•سابقه•سکونت
در•محدوده

•-•تمایل•بعضي•از•ساکنین
•به•واگذاري•ملک•براي

•احیاء•آن

•-•پیوند•و•ارتباطات
•اجتماعي•باال•میان•ساکنین

•محدوده

•-•تمایل•بخش•زیادي•از
•بهره•برداران•و•ساکنان
•جهت•ادامه•سکونت•در

محدوده

•-عزم•مدیریت•شهرداري
•جهت•حل•معضل•بافت•هاي

فرسوده

مذهبی•بودن•ساکنین

•-•عدم•رسیدگي•مسئولین•به•وضعیت
•محدوده•و•خطر•افزایش•فرسودگي

اجتماعي•و•بافت

•-•عدم•آگاهي•ساکنین•نسبت•به•شرایط
•موجود•و•عدم•تالش•براي•همکاري•در

•اجراي•طرح

•-•عدم•وجود•آینده•اي•روشن•در•افکار
•عمومي•در•رابطه•با•تأثیرگذاري•طرح•بر

روي•وضع•موجود

•-•خطر•افزایش•میزان•آسیب•هاي
•اجتماعي•در•پي•رها•کردن•بافت•در•وضع

•موجود

•-•خطر•از•هم•پاشیده•شدن•نظام•اجتماعي
•موجود•در•محالت•در•صورت•عدم•بهره

•گیري•از•مشارکت•مردمي•در•اجراي•طرح

•-•عدم•همکاري•و•رضایت•ساکنان•در
•صورت•تکیه•صرف•بر•راه•حل•هائي•چون
تجمیع•و•تخریب•و•جابجا•کردن•ساکنان

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••)منبع:نگارنده(••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

راهبردها و سیاستهاي بر اساس مطالعات اجتماعي

1-•ایجاد•مدیریت•واحد•در•سطح•محدوده•و•هماهنگي•بین•بخشهاي•مختلف.

2-•فراهم•نمودن•زمینه•هاي•الزم•جهت•تقویت•سرمایه•اجتماعي•در•بین•بهره•برداران•و•ساکنین•در•محدودة•
مورد•مطالعه•با•پرهیز•از•رویکرد•اتومبیل•محور•و•تکنو•کراتیک•و•مهندس•مدار•در•طراحي•شهري•بافت

3-•اعتمادسازي•بین•ساکنین•و•مسئولین•و•تقویت•اعتماد•اجتماعي•موجود•بین•بهره•برداران.

4-•تقویت•انسجام•اجتماعي•موجود•در•بین•ساکنین•محدوده.

5-•تقویت•مشارکت•اجتماعي•موجود•در•بین•ساکنین•و•فراهم•نمودن•زمینه•هاي•الزم•جهت•مشارکت•ساکنین•
بصورت•جدید•و•سازمان•یافته.

6-•ارتقاء•سطح•و•آگاهي•عمومي••ساکنین•و•بهره•برداران•محدوده•مورد•مطالعه•.•

7-•کاهش•آسیبهاي•اجتماعي•موجود•و•ایجاد•امنیت•در•محدوده•مورد•مطالعه••

با• ساکنین• و• برداران• بهره• نیازهاي• و• خواسته•ها• با• متناسب• عمومي• کیفیت• ارتقاء• و• تجهیزات• ایجاد،• •-8
همکاري•و•مشارکت•خود•مردم•براي•ارتقاء•کیفیت•فضاي•زندگي•.

9-•طراحي•سازمان•فضایي•مبتني•بر•الگوهاي•رفتاري•و•نیازهاي•ساکنین•با•اولویت••ایجاد•و•افزایش•تعامالت•
و•ارتباطات•اجتماعي•و•انساني•.•میر•غالمی•)•1385•(•اعتقاد•دارد•این•رویکرد•با•تاکید•بر••پیاده•محوری•نه•تنها•باعث•
مي•شود•حیات•گذشته•بازسازي•شود•،بلکه•به•جاذبه•هایي•براي•گردشگران•و•توسعه•اقتصادي•ساکنان•آن•نیز•منجر•

خواهد•شد•و•همزمان•نقش•نوعي•مدرسه•فرهنگي•را•نیز•ایفا•مي•کند•
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3- مطالعات اقتصادي:

مطالعات•اقتصادي•در•این•پروژه•توسط•تیم•کارشناسان•اقتصادي•طي•چندین•مرحله•به•انجام•رسید.)•حسینی•
لعل•خاني،غالمي،1387•

شناخت•وضعیت•منطقه•از•حیث•وضعیت•موجود•و•نیز•مقایسه•آن•با•وضعیت•مطلوب•،شناخت•نوع•فعالیت•ها•
و•مشاغل،میزان•در•آمد،تحلیل•اقتصادي•پروژه•از•حیث•سود•آوري•،شیوه•تامین•منابع،شیوه•سرمایه•گذاري،تخصیص•
منابع،•تحلیل•هزینه-•درآمد•و•در•نهایت•تحلیل•حساسیت•)NPV-IRR(•از•جمله•موضوعات•مهمی•بودند•که•مورد•

توجه•و•تحلیل•قرار•گرفتند•.

جدول شماره 3 :کاربریهای موجود و مطلوب بافت

 وضعکاربری )عنوان(ردیف
تفاوتطرح مصوبموجود)مترمربع(

66260--66260مسکونی1

7008511287442789اقامتی2
134559661281157تجاری3
14980020749057690کل زیر بنا4
170355125134216معابر و خدماتی5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

)منبع:نگارنده(

فعالیتهای اقتصادی بافت

 فعالیتهای•اقتصادی•بافت•را•به•مشاغل•مربوط•به•اقامت•و•صنوف•خدماتی•و•مشاغل•غیر•رسمی•وابسته•به•زائر•
می•توان•تعریف•کرد.

در درجة اول فعالیتهای اقامتی :
• واگذاری•تخت،•سوئیت،•اتاق•و•یا•منزل•دربستی•مهمترین•آنها•می•باشند	
• بسیاری•از•این•واحدها•فاقد•مجوزند.	
• لذا•بیشتر•به•اقتصاد•غیر•رسمی•تعلق•دارند.	
• اکثراً•واحدهای•مسکونی•فرسوده•هستند.	
• استفاده•از•حسینیه•ها•بعنوان•اقامتگاه•به•خاطر•نقش•دو•وجهی•آنها	

در درجة دوم-مشاغل وابسته به زائر
واحدهای•تجاری•مستقر•در•بافت•که•به•عرضة•کاالهای•سوغاتی•وابسته•به•زائر•می•پردازند.

• پوشاک•لوکس•	•کوچک•و•زینتی	
• انواع•شیرینی-شکالت-زعفران-نبات-مهروتسبیح•	•جانماز•و•عطر	
• ••عکاسیها-•اغذیه•فروشها-•آب•میوه•فروشیها	
• دفاتر•آژانس•حمل•و•نقل•بین•شهری	

در درجة سوم مشاغل وابسته به اقامت
• آرایشگاه،•اغذیه•فروشی،•حمام	
• میوه،•نان،•مواد•غذایی•و•شوینده•ها	
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در درجة چهارم - مشاغل غیر رسمی

تمامی•مشاغل•وابسته•به•زائر•در•این•منطقه•در•قالب•دوره•گردی•،•حاشیه•ای•و•بساطیها•نیز•وجود•دارد•ما•با•
انجام•مطالعه•ای•اجتماعی•و•علمی•و•در•قالب•مصاحبه•ای•استاندارد•و•ساخت•یافته•با•175•نفر•از•صاحبان•این•مشاغل•
گفتگو•نمودیم•نتایج•این•مطالعه•نشان•داد•)حسینی•1387(•بخش•زیادی•از•این•مشاغل•به•شکل•شبانه•روزی•و•91•
درصد•در•طول•سال،•جریان•دارد،•اکثر•این•مشاغل•)70%(•باالی•200•هزار•تومان•تا•بیش•از•300•هزار•تومان•در•ماه•
درآمد•دارند)75%(•و•بیش•از•نیمی•از•صاحبان•اینگونه•مشاغل•از•درآمدشان•رضایت•نسبی•دارند•،•اکثراً•باالی•40•

سال•سن•دارند•)42%(•و•80/5•درصد•صاحبان•این•مشاغل•را•مردان•و•19/5•درصد•را•زنان•تشکیل•می•دهند.

85•درصد•سوادشان•درحد•ابتدایی•و•پایین•تر•از•آن•قرار•دارد،•بیش•از•60•درصد•ایشان•از•شهرهایی•غیر•از•
مشهد•به•این•منطقه•آمده•اند•و•68•درصد•آنها•بیش•از•10•سال•قدمت•کار•در•این•منطقه•را•دارند•جالب•آنکه•برغم•
اینکه•نوسازی•منطقه•را•به•ضرر•خویش•می•دانند•ولی•بالغ•بر•70•درصد•اعتقاد•دارند•نوسازی•منطقه•امری•است•

ضروری.
••نقشه•)2•(•کل•30•پروژه•بافت

پروژه•ها•در•حوزه•های•مفصل،• این• پروژه•تقسیم•شده•که• به•30• در•طراحی•پیشنهادی،•محدوده•مذکور•
شارستان•،•غیرمستقیم•،•حاشیه•طبرسی•و•فرهنگی•	تاریخی•)•با•توجه•موقعیت•قرارگیری•پروژه•و•نوع•کاربری•آن•

در•آینده(•تفکیک•شده•اند.

تمامی•پروژه•ها•در•عین•پیوستگی•مستقل•از•هم•می•باشند•و•در•مجموع•یک•طرح•واحد•،•با•طراحی•شهری•
مناسب•در•کنارهم•سازماندهی•شده•اند.•هریک•از•پروژه•ها•دربرگیرنده•تعدادی•پالک•واقع•در•محدوده•خود•می•باشد.•

)عرصه•ای•حدود•1500•متر•مربع(•

مزایاي اعطائي به مشارکت مردم درنوسازي و بهسازي طرح مصوب طبرسي                               
1• تراکم•موجود•از•120•%•بطور•متوسط•به•400%•افزایش•مي•یابد•.-

2• کاربري•موجود•مسکوني•و•اقامتي•به•کاربري•تجاري•و•اقامتي•تغییر•می•یابد.)•کاربري•اقامتي•دست•کم•به•3•برابر•و•-
کاربري•تجاري•به•5•برابر•افزایش•مي•یابد•.•(

3• کوچک•نمودن•پروژه•ها-
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4• فضاي•سبز•از•صفر•متر•مربع•به•حدود•2•هکتار•افزایش•مي•یابد•.-

5• معابر•بسیار•تنگ•موجود•به•معابر•حداقل•8•متر•مربع•افزایش•مي•یابد•.•-

6• پارگینگ•مورد•نیاز•که•در•حال•حاضر•در•حد•صفر•مي•باشد•حداقل•به•8•هکتار•افزایش•مي•یابد•.•-

7• استفاده•مختلط•فضاهاي•اقامتي•و•تجاري•در•طرح-

8• انتقال•پارکینگ•از•سطح•به•طبقات•زیرین-

9• حذف•رمپهاي•اختصاصي•و•ایجاد•رمپ•هاي•عمومي-

••10-•یکپارچه•طراحي•نمودن•پروژه•ها

- حجم سرمایه گذاري در طرح طبرسی
قیمت•زمین•و•هزینه•تملک•سر•قفلی•تجاری•ها•و•اقامتی•های•موجود•در•طرح•براساس•نظرخواهي•از•

کارشناسان•و•تحقیقات•میداني•و•همچنین•هزینه••ساخت•و•سایر•هزینه•ها•از•قبیل••انشعابات•،•طراحي•،•نظارت•،•
مدیریت•و•غیره•ارائه•گردیده•به•دست•آمده•است•،•حجم•سرمایه•گذاری•الزم•براي•احداث•پروژه•ها•در•طرح••بدون•

احتساب•نرخ•تورم•مبلغ•7156697•میلیون•ریال•برآورد•می•گردد.

 SWOT جدول شماره 4 : تحلیل اقتصاد زمین و ساختمان در محدوده موردمطالعه  به روش

تهدیدفرصتضعفقوت

•

•-•ارائه•نقش•اقامتی•به
صورت•غیر•قانونی

•-•ضعف•زیرساخت•ها
•و•کیفیت•نازل•ابنیه

فرسوده

•-•ایفای•نقش•تأمین
•معیشت•واحدهای
•مسکونی•و•دشوار

•ساختن•روند•نوسازی
•بافت

•-وجود•نقاط•اجبار
بسیار•زیاد•در•بافت

•-•توانایی•ارائه•نقش
•اقامتی•وتجاری-

خدماتی•بافت

•-•رشد•زمین•و•مسکن
•در•همه•شرایط•در•این

•منطقه•5•تا•6•برابر
•رشد•سایر•نقاط•می

باشد

•-•رونق•کسب•و•کار•در
•این•منطقه•همیشگی
و•شبانه•روزی•است.

•-•احتمال•تکرار•پدیده
•فرسودگی•در•صورت•رها
شدن•بافت•به•حال•خود

•-•بدبینی•شدید•مردم•به
اجرای•سریع•طرح•ها

•-•ناهماهنگی•دستگاهها•و
سازمانهای•دست•اندرکار

•راهبردها و سیاست های نوسازی بافت از منظر اقتصادی 

راهبردهای پیشنهادی: 

راهبردهای•پیشنهادی•را•بر•اساس•دو•هدف•کالن•یعنی•نیل•به•کیفیت•مکانی•بر•پایه•ساماندهی•فعالیتها•و•
خدمات•رسانی•در•بافت•و•توسعة•درون•زا•با•استفاده•از•ظرفیت•های•موجود•ارائه•می•کنیم•این•راهبردها•عبارتند•ا

ارتقای•کیفیت•بافت•با•استفاده•از•ظرفیت•های•موجود•بافت-•1
ساماندهی•و•توانمندسازی•فعالیت•های•موجود-•2
بهینه•سازی•استفاده•از•ظرفیت•های•موجود•-•3

)منبع:نگارنده(

افزوده• ارزش• بودن• باال• •-
عامل• عنوان• به• نوسازی•
پایین• دلیل• به• انگیزشی•
بودن•قیمت•زمین•و•ابنیه•و•
-•چشم•انداز•مناسب•بخش•
هایی•از•بافت•به•حرم•و•باغ•

رضوان
قطعات• نبودن• ریزدانه• •-

موجود
و• مطهر• با•حرم• مجاورت• •-

جاذبه•های•آن
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سیاست های پیشنهادی: 
حفظ•و•ارتقای•فعالیت•های•موجود•و•ساماندهی•شیوه•خدمات•رسانی•آنها•-•1
توسعه•فضای•کار•و•فعالیت•جهت•تقویت•خدمات•مستقر•در•بافت-•2
طراحی•همخوان•با•الگوی•رفتار•زائران-•3
نوسازی•برای•قشر•متوسط•و•متوسط•رو•به•پایین-•4
نوسازی•محدوده•های•داری•ظرفیت•ویژه•با•کیفیت•مرغوب•-•5

ب( اقدامات:
اولین•و•دومین•گام•در•فرآیند•نوسازی•و•بازسازی•منطقة•طبرسی•مشهد•تشریح•شد،•گام•اول•شناخت•وضع•
موجود•از•حیث•اجتماعی-•اقتصادی•و•گام•دوم•تعیین•راهبردها،•سیاستها•و•در•نهایت•نقطة•هدف•بود•اکنون•نوبت•
آن•رسیده•بود•که•برنامه•ها•تدوین•و•اقدامات•مداخله•به•منظور•آماده•سازی•مردم•جهت•مشارکت•در•طرح•به•شکل•
واقعی•و•پایدار•فراهم•آید،•بدین•منظور•سازماندهی•مشارکت•مردم•در•طرح،•و•تعامل•و•اطالع•رسانی•با•آنها•در•دستور•
کار•قرار•گرفت،•رویکرد•اساسی•آن•بود•که•زمینة•مشارکت•واقعی•مردم•فراهم•آید•.•مشارکتی•با•مردم•نه•برای•مردم،•
مشارکت•برنامه•ریزی•شده•نه•عمومی•،•مشارکتی•تقاضا•محور•و•نه•عرضه•محور•،•بدین•منظور•مجموعة•اقدامات•در•

بخشهای•اجتماعی•،•اقتصادی•و•فنی•و•معماری•به•شرح•ذیل•طراحی•و•سپس•به•انجام•رسید:

اقدامات در حوزه اجتماعی : - 1

1-1 تعیین نهاد گفتگو کننده با مردم:

تجارب•جهانی•و•علم•بشری•نشان•داده•است•ارتباط•مؤثر•با•مردم•به•دانش•ارتباطات•علوم•اجتماعی•و•روان•
شناسی•نیازمند•است•لذا•باید•تیمی•این•وظیفه•را•بر•عهده•گیرند•که•از•این•دانشها•برای•تعامل•مؤثر•با•مردم•بهره•مند•
باشند•توجه•به•این•موضوع•و•نیز•تجربة•انگلستان•در•طرح•نوسازی•)حسینی•1387(•که•نهاد•گفتگو•کننده•متخصص•
جهت•ارتباط•و•تعامل•با•مردم•در•بافت•های•فرسودة•شهری•را•در•محل•بافت•مستقر•می•ساختند•نشان•از•موفقیت•
چشمگیر•متقاعد•سازی•مردم•در•مشارکت•در•طرح•ها•را•آشکار•ساخت•)•همان،1387(•،•در•این•طرح•نیز•وظیفة•
گفتگو•و•تعامل•مردم•به•یک•شرکت•تخصصي•که•داراي•ویژگیهای•الزم•علمي•–•اجرایي•بود•واگذار•گردید•)•شرکت•
سامان•بافت•خاوران•(•تا•با•استفاده•از•روشهاي•علمي•تعامل•و•اطالع•رساني•با•مردم•را•به•انجام•رساند،•این•شرکت•
پس•از•انعقاد•قرار•داد•مجموعه•دست•اندر•کاران•و•کارشناسان•زیر•بط•را•طي•13•جلسه•آموزش•داد•تا•در•ارتباط•با•

مردم•و•شیوه•هاي•اطالع•رساني•از•جدیدترین•متدهای•علمي•استفاده•نمایند.

1-2 خوشه بندي و گروه بندي مردم:

•یکي•از•بهترین•روشهاي•ارتباط•با•مردم•به•منظور•مشارکت•دادن•آنها•در•طرحهاي•عمراني•و•شهري•»روش•
شارت«•مي•باشد•)هادیان•،•1387(•در•این•روش•مردم•در•گروه•هاي•مختلف•دسته•بندي•مي•شوند،•در•منطقه•

طبرسي•با•توجه•به•این•روش•مردم•از•4•منظر•دسته•بندي•شدند:

الف(•قشربندي•مالکین•و•ساکنین•از•حیث:

بزرگ•مالکي•و•خرده•مالکي-•1
تحصیل•کرده•ها-•2
مهندسین-•3
فرهنگیان•و•دانشگاهیان-•4
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جوانان•-•5
بانوان-•6

و• فرهنگیان• فني• مهندسین• ها،• مالکان،•تحصیل•کرده• بزرگ• ابتدا• در• معموالً• از•گروهبندي• این•سطح• در•
دانشگاهیان،•جوانان•برجسته•و•بانوان•بانفوذ•شناسایي•و•تعامل•با•ایشان•در•مرحله•اول•در•دستور•کار•قرار•گرفت•زیرا•
آنها•مي•توانستند•در•درجه•اّول•درک•مناسب•تري•از•موضوع•پیدا•نمایند•و•در•درجه•دّوم•در•متقاعدسازي•سایر•مردم•
نقش•آفریني•نمایند،•زیرا•بر•اساس•تئوري•»تغییر•ریسکي•یا•مخاطره•آمیز«•و•با•توجه•به•فرضیه،•آگاهي•و•رهبری•
پس•از•آگاهي•که•آنان•پیدا•مي•نمودند•مي•توانند•سایر•مردم•را•در•قالب•گروههاي•اجتماعي•متقاعد•سازند•.•)کریمي•

)1386
ب(•شناخت•توسعه•گروههاي•محلي•و•نیز•عوامل•نامساعد:••

مطالعه•مردم•در•قالب•گروههاي•شغلي،•درآمدي•،•سني•و•جنسّیتي•بر•اساس•مطالعات•اجتماعي•انجام•شده•و•
نیز•مصاحبه•هاي•حضوري•و•برداشتهاي•میداني•این•خصوصّیت•را•به•دنبال•داشت•که•مجموعه•عوامل•انساني•مساعد•و•
نامساعد•نسبت•به•بازسازي•و•نوسازي•منطقه•شناسایی•شدند•و•خصوصاً•کسانی•که•تمایل•نسبتاً•باالیي•براي•مشارکت•
داشتند•و•آنها•عوامل•مساعد•برای•مشارکت•می•باشند•این•دسته•از•مردم•را•مي•توان•توسعه•گرهاي•محلي•نامید•اما•
در•کنار•این•دسته•گروهي•دیگر•کم•وبیش•یا•به•شدت•مخالف•اجراي•طرح•اند•این•دسته•را•عوامل•مزاحم•و•مخرب•
مي•نامیم•شناخت•این•دسته•از•مالکین•و•ساکنین•باعث•شد•که•در•مرحله•بعد•گروه•بندي•به•شکل•ترکیبي•از•عوامل•
توسعه•گر•مزاحم•و•مخرب•سازماندهي•شوند•تا•با•استفاده•از•شیوه•هاي•کار•با•گروه•تأثیر•و•تأثر•گروهي•موجب•پویایي•

گروه•ها•و•متقاعد•سازي•از•دورن•براي•مشارکت•در•طرح•را•فراهم•سازد.
تصویر2- قشربندی مردم به روش شارت  

1 -

تعامل با  
مردم به  

روش شارت  

قشر بندي مالكين  
تحصیل کرده ها 
بزرگ مالکان 

روحانیون 
مهندسین  

فرهنگیان و دانشگاهیان 
فرهنگیان و دانشگاهیان 

جوانان و بانوان  

تشكلهاي موثر محلي  
بسیج  

هیات امناي مساجد  
شرکت تعاونیها
هیات مذهبي 

اتحادیه هاي صنفي  
... و 

عوامل مساعد  –شناخت توسعه گرهاي محلي 

شناخت عوامل نا مساعد 
مزاحم  
مخرب

غیر مشارکتي 

1-3 سازماندهی و مشارکت مردم در سطوح مختلف
مشارکت•واقعي•مردم•نه•مشارکت•شعاری•و•محدود،•مستلزم•تأثیرگذاري•آنها•در•سطوح•تصمیم•گیري،•اجرا،•
نظارت•و•بهره•برداري•مي•باشد،•شیوه•اي•که•در•طرح•طبرسي•مورد•توجه•و•عمل•قرار•گرفت،•پُرواضح•است•،•انجام•
چنین•ایده•اي•بدون•توجه•به•نوعي•سازماندهي•تحقق•نخواهد•پذیرفت،•لذا•در•این•طرح•مردم•در•سه•سطح•سازماندهي•
شدند•تا•در•عمل•بتوانند•هم•در•سطح•تصمیم•گیري،•و•هم•اجراء•و•نظارت•و•نیز•بهره•برداري•مشارکت•فعال•نمایند•این•

سازمان•دهي•در•چهار•سطح•به•انجام•رسید.••
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فني• کارشناس• و• شهرداري• نماینده• •، مردم• نماینده• سه• •، پروژه• مدیر• راهبردي)شامل• کمیته• •- اول• سطح  •
اتخاذ••••••••••••••• را• حقوقي• اجتماعي،• •، اقتصادي• •، فني• هاي• بخش• در• پروژه• تصمیمات• کلیه• راهبردي• کمیته• اجرایي(• و•

مي•نمایند•

و••••••••••• نیازها• مجموعه• هیأت• این• بافت(• منتخب• معتمدین• از• نفر• •21 )شامل• مردمي• امناي• هیأت• دوم-• سطح 
رساني•••••••••••••• اطالع• مردم• براي• را• راهبردي• کمیته• تصمیمات• سو• دیگر• از• و• کنند• مي• مطرح• را• مردم• • هاي• خواسته•

مي•نماید.

سطح سوم-•خوشه•هاي•مردمي•)کلیه•مالکین•هر•پروژه•مستقل(•خوشه•هاي•مردمي•کلیه•مالکین•یک•پروژه•
مستقل•مي•باشند•که•با•حداقل•1500•متر•عرصه•مي•توانند•یک•پروژه•را•به•انجام•برسانند•خوشه•هاي•مردمي•نماینده•
خود•در•هیأت•امنا•و•هیأت•عامل•را•معرفي•مي•نمایند•و•اطالع•رساني•به•هیأت•امناء•را•با•رویکرد•خواسته•هاي•مردمي•

به•انجام•مي•رسانند.

سطح چهارم-•هیأت•عامل)نماینده•مالکین،•مدیر•پروژه•–•نماینده•حوزه•اجتماعي(•این•هیـأت•مجري•تصمیمات•
کمیته•راهبـردي•مي•باشند•مبناي•نظري•این•شیوه•سازماندهي•مردم•بر•اساس•تئوریهاي•توسعه•اجتماعي•خصوصاً•

توسعه•صورت•بندي•شده•می•باشد.

1-4  تدوین و طراحي طرح اطالع رساني به مردم و مسئولین :

اطالع•رسانی•دقیق•و•شفاف•به•مردم•و•مسئولین•و•ذینفوذان•هم•از•جهت•سهیم•شدن•آنان•در•ارائه•طرح•ها•و•
هم•از•جهت•روشن•شدن•مشکالت•طرح•مهم•و•اساسی•است•چه•اینکه•عالوه•بر•این•دو•کارکرد،•همراهی•و•مشارکت•
آنان•را•نیز•به•دنبال•خواهد•داشت•لذا•در•این•طرح•تمامی•مسئولین•و•صاحب•نفوذان•شهری•اعم•از•شهردار•،•استاندار،•
آستان•قدس•رضوی•،•امام•جمعه•،•نمایندگان•،•اعضاء•شورای•شهرها•،•سازمان•مسکن•و•شهرسازی•و•از•سوی•دیگر•
خصوصاً•مردم•ساکن•و•مالک•بعنوان•جامعه•هدف•جهت•اطالع•رسانی•در•نظر•گرفته•شدند•و•اطالع•رسانی•در•چند•

قالب•تحقق•یافت:

الف(•گزارشات•مکتوب•در•قالب•نشریه•پیام•نوسازی،•3•شماره•برای•مردم•و•مسئولین.
ب(•گزارش•تفصیلی•کل•طرح•برای•مسئولین•ذیربط.

ج(•گزارش•تفصیلی•تک•تک•پروژه•ها•برای•مردم•و•مسئولین.
د(••برگزاری•جلسات•گروهی•به•شکل•هیأت•امناء•با•مردم•)5•جلسه(.

ه(•برگزاری•جلسات•در•قالب•خوشه•های•مردمی•)50•جلسه(.
و(•برگزاری•نشست•با•مسئولین•ذیربط•)بیش•از•50•جلسه(.
ز(•برگزاری•جلسات•عمومی•با•مردم•در•مساجد•)5•جلسه(.

ح(•ارتباطات•حضوری•و•چهره•به•چهره•با•تک•تک•مالکین،•میانگین•برای•هر•مالک•2•ساعت

ج(•ارتباط•حضوری•و•چهره•به•چهره•با•کلّیه•مسئولین•ذیربط•و•نیز•بازدید•آنها•از•بافت•)بیش•از•20•نشست•و•
بازدید(.

چ(•نشست•با•نخبگان•محلی•بر•اساس•تقسیم•بندی•شارت•)بیش•از•50•جلسه(

شیوه های مشارکت مردم در طرح مشارکت محله:

الف( مشارکت کامل

در•این•شیوه•که•مطلوبترین•وجه•مشارکت•مردمی•در•پروژه•ها•می•باشد•در•بهترین•شکل•آن•مجموعه•مراحل•
انجام•می•رسد•و•دولت•یا•شرکتهای•مجری•نقش•هدایتی•و• تدوین،•اجرا•و•بهره•برداری•توسط•مالکین•و•مردم•به•

سیاستگذاری•را•اعمال•می•کنند.
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را• امالک• موجود• وضعیت• مجموعه• محلی• خبرگان• و• دادگستری• رسمی• کارشناسان• تعیین• با• مالکین• ابتدا•
ارزشیابی•و•قیمت•گذاری•خواهند•نمود.

1• در•بررسی•وضعیت•موجود•امالک•اعم•از•عرصه•و•اعیان،•کاربریها•و•سرقفلی•ها•حق•کسب•و•پیشه•و•...•در•-
وضع•موجود•ارزشیابی•می•شود.•وضعیت•امالک•شهرداری،•اوقاف•یا•سازمانهای•دولتی•نیز•بر•اساس•توافقات•انجام•شده•

همانند•سایر•امالک•مالکین•ارزشیابی•می•شود.

2• مجموعه•امالک•واقع•در•پروژه•تجمیع•شده•و•پروانه•ساخت•دریافت•می•دارند•امالک•تجمیع•شده•می•تواند•-
به•شکل•وکالت•بال•عزل•به•هر•کس•که•مالکین•مشخص•کرده•اند،•داده•شود)شرکت•مجری،•شهرداری،یکی•از•مالکین•

و•...(.

3• پس•از•ارزشیابی•و•قیمت•گذاری•وضع•موجود•بر•اساس•وضعیت•ارزش•امالک•وضعیت••پروژه•به•نسبت•سهم•-
هر•یک•از•مالکین•و•ذیحقوقان•مشخص•می•شود.

4• در•مرحله•بعد•هزینه•های•اجرای•کل•پروژه•)بر•اساس•طرح•فنی•مصوب•تهیه•شده•مشخص•شود(•این•هزینه•-
ها•شامل:

الف•(•هزینه•ساخت•و•ساز.

ب•(•هزینه•های•آزادسازی•عرصه•ها.

ج•(هزینه•های•عوارض•شهرداری•و•...

•5-•هریک•از•مالکین•و•صاحبان•حقوق•بر•اساس•بند•3•به•میزان•سهمی•که•می•بایست•هزینه•های•طرح•را•تأمین•نمایند•

هزینه•ها•در•این•خصوص•می•تواند•بصورت•ذیل•تأمین•شود:

الف-•20•درصد•هزینه•های•اولیه•توسط•مالکین•یا•سرمایه•گذارانی•که•خود•مالکین•انتخاب•خواهند•نمود.

ب-•50•درصد•تسهیالت•به•شکل•وام•بانکی•از•طریق:

1• وام•اشتغال•زایی•انبوه•سازی•و•ساخت•و•سازها-

2• بودجه•سالیانه•کشور•در•قالب•تسهیالت•بانکی-

ج-•30•درصد•باقیمانده•هزینه•ها•توسط•خود•مالکین•یا•سرمایه•گذارانی•که•جلب•نمود•تأمین•می•شود.

د-•چنانچه•مالکین•برای•جلب•30•درصد•بند•ج•به•هر•دلیلی•مشکل•داشته•باشند•می•توانند•از•طریق•پیش•فروش•واحدها•
این•بخش•هزینه•را•تأمین•نمایند.

•6-•چنانچه•به•هر•دلیل•مالکین•و•صاحبان•حقوق•نتوانستند•هزینه•های•طرح•را•به•هر•عنوان•تأمین•نمایند•در•چنین•
وضعیتی•و•با•درخواست•خود•مالکین•شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•منطقه•شرق•و•شهرداری•یا•سرمایه•گذاران•می•توانند•به•

میزانی•که•سرمایه•گذاری•می•نمایند•در•طرح•شریک•شوند.

7•-•در•پایان•اجرای•پروژه•سهم•هر•یک•از•مالکین•و•سرمایه•گذاران•به•نسبت•مالکیت•سرمایه•گذاریهای•انجام•شده•از•طرح•
مشخص•می•شود.

8•-•تمامی•مراحل•انجام•پروژه•)موارد•1•تا•7(•با•مشخص•شدن•قراردادهای•روشن•و•مستند•حقوقی•تحت•عنوان•منشور•
حقوقی•مشارکت•مردم•در••طرح•مشارکت•محله•مشخص•و•معین•خواهد•شد)تدوین•منشور•حقوقی(.

ب( مشارکت به شیوه معادل سازی
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2• تفاوت•وضعیت•موجود•با•طرح•از•ابعاد•مختلف•ترسیم•می•گردد..

3• هزینه•های•اجرای•طرح•در•هر•مترمربع•مشخص•می•شود..

4• محل•تأمین•هزینه•های•احداث•و•آوردة•سهامداران•معین•می•گردد..

5• قیمت•فروش•کاربری•های•پروژه•مشخص•می•شود..

6• تعهدات•پروژه•مشخص•و•محاسبه•می•گردد..

7• سود•سهامداران•برآورد•می•شود..

8• معادل•سازی•امالک•و•سرمایه•در•زمان•صفر..

9• قدرت•خرید•سهام•به•مساحت•مشخص•می•شود..

ج( مشارکت ساکنان محدوده طرح در تجمیع در مقیاس بلوک شهری

نکته•اصلی•در•این•سناریو•پیش•بینی•تشکیل•یک•شرکت•سهامی•از•ساکنان•محدوده•طرح•است.•این•شرکت•
متشکل•از•مدیریت•شهری•منطقه•،•ساکنان•محدوده•طرح•و•سرمایه•گذاران•است.•آورده•ساکنان•در•این•تعاون•همان•
امالکشان•است•که•تنها•سرمایه•آنها•به•شمار•می•رود.•مدیریت•شهری•نیز•در•نقش•جدید•خود•به•عنوان•میانجی•گر،•
مسئولیت•هدایت•و•حمایت•از•طرح•را•بر•عهده•خواهد•داشت•و•در•کنار•سرمایه•گذار•در•پروژه•مشارکت•می•کند•.•
مدیریت•شهری•نیز•از•امتیازات•تغییر•کاربری•و•اعطای•تراکم•در•مشارکت•منتفع•می•شود.•در•چنین•شیوه•ای•هر•یک•
از•اجزاء•،•حق•مشارکت•در•کلیه•مراحل•اجرایی•،•تصمیم•گیری•و•نظارتی•را•خواهند•داشت•بر•اساس•این•سناریو•با•
توجه•به•اهداف•طرح•و•تأکید•بر•حفظ•سرمایه•های•اجتماعی،•حق•تقدم•و•اولویت•در•واگذاری•واحدهای•ساخته•شده•با•
ساکنان•خواهد•بود•که•از•طریق•ارایه•تسهیالتی•چون•وام•بانکی،•اجاره•به•شرط•تملیک•و•...•میسر•خواهد•بود.•الزم•به•
ذکر•است•امالک•افراد•در•این•شرکت•پس•از•طی•مدت•زمانی•معین•قابل•واگذاری•خواهد•بود.•با•توجه•به•سناریو•های•
مطرح•در•زمینه•فرصت•های•مشارکت•مردم•در•نوسازی•و•چگونگی•هدایت•این•مشارکت،•هدف•اصلی•طرح•ساماندهی،•
تأمین•منافع•شهروندان•و•ساکنان•محدوده•،•مشکالت•آنها•با•مشارکت•خودشان•است.•دامنه•این•مشکالت•کلیه•مراحل•
برنامه•ریزی،•تصمیم•گیری•و•هدف•گذاری•را•شامل•می•شود•و•طبعاً•در•مراحل•بعدی،•یعنی•در•اجرا•نیاز•به•مشارکت•
و•مساعدت•مردم•برای•پیشرفت•طرح•و•تسریع•آن•افزایش•خواهد•داشت.•با•چنین•رویکردی•خود•مشارکت•نیز•هدف•
است•که•فی•نفسه•موجب•رشد•فکری،•روانی•و•مدنی•ساکنان•می•شود.•رویکردی•که•درآن•امکان•نظرخواهی•و•نظارت•
ساکنان•وحتی•حق•اعتراض•به•طرح•وجوددارد•.•در•چنین•شرایطی•است•که•زمینه•های•»مشارکت•ساکنان•در•طرح•

فراهم•می•شود•)معاونت•امور•شهرداریهای•وزارت•کشور،•1387(.

د( سهامدار پروژه

در•این•روش•جهت•ساخت•پروژه،•به•میزان•30%•آورده•نقدی•مورد•نیاز•می•باشد•مالکین•می•توانند•مشارکت•و•
سرمایه•گذاری•کنند••و•در•پایان•پروژه•ارزش•افزوده•سهام•عالوه•بر•سرمایه•گذاری•اولیه•دریافت•نمایند.•این•روش•به•
عنوان•سهام•پروژه•در•شرکت•عمران•و•مسکن•سازان•شرق••با•موفقیت•اجرا•شده•است•)•حسینی•،•حیدری•،••1387•

•)

2- اقدامات حوزه معماری و شهرسازی:

•نکتة•بسیار•مهم•در•بخش•فّنی•و•معماری•اینکه•پس•از•شناخت•وضعیت•اقتصادی•و•اجتماعی•بافت•اطالعات•به•همراه
•راهبردها•و•سیاست•ها•در•اختیار•گروه•فنی•و•مهندسی•قرار•می•گرفت•و•آنان•نیز•ابعاد•فنی•و•کالبدی•طرح•را•با•درنظر
•داشت•مسائل•اقتصادی•و•اجتماعی•طراحی•و•دربسیاری•از•موارد•تغییر•و•اصالح•می•نمودند•.•بعنوان•مثال•وقتی•نتیجة
•مطالعات•اجتماعی•نشان•داد•که•زائرین•حرم•مطهر•رضوی•)ع(•در•طول•اقامت•روزانه•5/2•بار•به•زیارت•مشرف•می•شوند

و•دست•کم•نیم•ساعت•پیاده•روی•دارند•و•عالقمندند•خرید•خود•را•در•همین•زمان•به•انجام•برسانند
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•در•طرح•و•نقشة•بدنة•ره•باغ•که•به•صورت•شکسته•تعریف•شده•بود•شکستگی•کاهش•یافت•چون•در•این•صورت•از•راه
•دور•حرم•مطهر•در•منظر•دید•زائرین•قرار•می•گرفت،•فضای•تفریحی•باز•و•مناسب•بوجود•می•آمد،•خوانایی•شهری•و

دوری•از•گمنامی•بوجود•می•آمد،•تأمین•نظارت•اجرایی•و•اجتماعی•هویدا•می•شد

3-اقدامات حوزه اقتصادی و حقوقی: 

•در•حوزه•اقتصادی•عالوه•بر•تحلیل•های•اقتصادی،•شناخت•دقیق•محل•تأمین•منابع•،•شناسایی•سرمایه•گذاران•
داخلی•و•خارجی•،•طراحی•شیوه•های•تهاتر•امالک•برخی•مالکین•پروژه•با•سایر•امالک•در•نقاط•دیگر•و•خصوصاً•پیشنهاد•
طراحی•و•تغییر•برخی•از•پروژه•ها•از•حیث•فنی•از•نکات•مهم•و•مورد•توجه•می•باشد•همچنین•در•بُعد•حقوقی•تیم•
کارشناسان•حقوقی•ابتدا•با•انجام•مطالعات•جامع•جهت•تدوین•منشور•حقوقی•مشارکت•با•مردم•همت•گماردند•و•سپس•

با•تنظیم•و•تدقیق•قراردادهای•حقوقی•با•درنظرداشت•تمامی•حقوق•مالکین•و•ساکنین•اقدام•نمودند.

4-زمان و مرحله بندی اقدامات:

در•نهایت•مجموعه•اقدامات•طراحی•شده•در•ابعاد•مختلف•مدیریتی•،•حقوقی•،•اجتماعی•و•فنی•و•معماری•طی•
جدولی•زمانبندی•شد•و•مسئولین•و•زمان•انجام•هر•کار•به•همراه•اهداف•و•نتایج•مورد•انتظار•در•آن•لحاظ•گردید•تا•از•این•

طریق•هم•وظایف•و•زمان•انجام•کار•به•شکل•شفاف•معین•شود•و•هم•نتایج•اقدامات•از•قابلیت•ارزیابی•برخوردار•شود•

ج( ارزیابی مجدد نگرش مردم )انجام مطالعه اجتماعی دوم(

اقداماتی•که•شرح•آن•رفت•طی•یک•مطالعه• با• و• اول• اقتصادی• و• اجتماعی• از•مطالعه• نیم• و• از•یک•سال• پس•
اجتماعی•)حسینی•،•1387•(•مجدداً•با•استفاده•از•پرسشنامه•و•مصاحبه•های•اکتشافی•دیدگاه•مردم•را•مورد•ارزیابی•

قرار•دادیم•تا•نتیجه•اقدامات•انجام•شده•را•مشخص•نماییم،•نتایج•مطالعه•نشان•داد•که:

1.••8•درصد•مردم•ادامه•وضع•موجود•و•عدم•نوسازی•بافت•را•به•ضرر•خویش•قلمداد•می•نمایند•و•عالقه•مندی•
خود•را•به•نوسازی•و•بازسازی•بافت•ابراز•و•اعالم•داشته•اند.

2.••28•درصد•از•مردم•اعتقاد•دارند•بازسازی•بافت•باید•با•مشارکت•مردم•به•انجام•برسد.

3.••و•در•مجموع•بیش•از•57•درصد•آمادگی•برای•مشارکت•در•نوسازی•به•یکی•از•شیوه•های•مطروحه•)مشارکت•
کامل،•مشارکت•با•همسایگان•برای•اجرای•یک•پروژه•مستقل،•واگذاری•ملک•بعنوان•آورده،•خرید•سهام•پروژه(•را•اعالم•

نموده•اند

4.•نتایج•این•مطالعه•)7831(•با•مطالعه•انجام•شده•در•سال)6831(•با•رویکرد•نگاه•به•نگرش•به•مردم•و•توجه•به•
سه•ضلع•مهم•نگرش•)شناختی،عاطفی•و•عملکردی(•نشان•از•آن•دارد•که•مردم•در•بُعد•شناختی•به•نسبت•مطالعه•اول•
54%•افزایش•آگاهی•و•شناخت•نسبت•به•ابعاد•طرح•پیدا•نموده•اند•)52%•به•07%(،•در•بعد•عاطفی•که•اطمینان•و•عدم•
اطمینان•آنان•به•طرح•و•مسئوالن•و•دست•اندرکاران•را•مورد•سنجش•قرار•داد،•03•درصد•افزایش•اطمینان•آنها•نسبت•به•
طرح•و•دست•اندرکاران•را•نشان•می•داد•و•به•عبارت•دیگر•07•درصد•مردم•نسبت•به•طرح•و•عوامل•ذیمدخل•اطمینان•
حاصل•نموده•بودند•و•از•بعد•عملی•یعنی•آمادگی•برای•مشارکت•در•طرح•آمادگی•آنان•از•سطح•52•درصد•به•57•درصد•
افزایش•یافته•بود.•و•در•مجموع•هم•اکنون•در•نتیجه•اقدامات•انجام•شده•مالکین•01•پروژه•جهت•عقد•قرارداد،•آمادگی•
را•دارا•••••••••••••••••••••••••••••••• اول•معماری،• فاز• تهیه•طرح•های• پروژه•و• نمایندگان•هر• انتخاب• پروژه،• برای•هر• تأسیس•شرکت•اختصاصی•

می•باشنـد•و•میزان•مشارکت•آنها•در•این•01•پروژه•بین•06•تا•001•درصد•می•باشد.
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نگرش

%)70(اطالع كافي –شناختي 

%)75(اطمينان –عاطفي  عملي 
»%  ۴۰تيزروان) الف

»% ۲۰«دوندگان ) ب
»% ۱۵«روندگان ) ج
»% ۲۵ايستادگان) د

نگرش

%)25(اطالع كافي–شناختي 

بدبيني  -عدم اطمينان–عاطفي 
)45(%

عملي 
»%  5«تيزروان ) الف

»% 10«دوندگان ) ب
»% 15«روندگان ) ج
»% 70«ايستادگان ) د

ارائه چند پیشنهاد 

در•پایان•برای•تسریع•و•تحریز•مجموعه•عوامل•دست•اندرکار•به•ویژه•مالکین•و•ساکنین•در•اجرای•پروژه•های•
نوسازی•بافت•فرسوده•به•ویژه•حرم•مطهر•رضوی•)•ع•(•چند•پیشنهاد•ارائه•می•گردد•.

تازمینه•ساز•تحریک•و•تشویق• نیازمندیم• بافت•های•فرسوده•ما•به•محرکهای•توسعه• 1-•در•توسعه•مشارکتی•
مالکین•و•صاحبان•حقوق•را•فراهم•سازد•:•

الف•(•تامین•هزینه•های•برخی•از•کاربری•های•عمومی•و•فضاهای•خدماتی•فرهنگی•،•اجتماعی•مانند•فضاهای•سبز•
،•معابر•،•اماکن•تفریحی•و•فرهنگی•از•طریق•اعتبارات•عمومی•و•دولتی•یا•شهرداری•ها•که•خود•مقوم•و•محرک•مناسب•

جهت•افزایش•مشارکت•مردم•در•طرح•خواهد•شد•.

ب•(•تجدید•نظر•در•بهاء•خدمات•و•عوارض•دست•کم•برابر•کارمزد•بانکی•با•توجه•به•وضعیت•عمومی•کشور•در•
بخش•بازار•مسکن•و•نیز•مقرون•به•صرفه•بودن•فرآیند•هزینه•–•فایده•توسط•مشارکت•کنندگان•

ج•(•تامین•هزینه•های•طراحی•و•نظارت•توسط•دولت••

ه•(•بخشودگی•مالیاتی•برای•مجریان•و•مالکین•جهت•تسریع•انجام•طرح•و•کاهش•هزینه•ها•

2-•یکی•از•شاخص•های•اصلی•بافت•های•فرسوده•،•ریزدانه•بودن•آنهاست•،•اکثر•مالکین•و•ساکنین•از•اقشار•کم•
درآمد•جامعه•هستند•و•توان•تامین•هزینه•های•ساخت•را•ندارند•،•تامین•هزینه•های•ساخت•در•قالب•تسهیالت•مناسب•

با•کارمزد•و•بهره•پائین•گام•مؤثری•در•مشارکت•مردم•و•سرعت•بخشیدن•به•فرایند•نوسازی•خواهد•بود•.

3-در•طرح•مشارکت•مردمی•طبرسی•مجموعه•امالک•و•حقوق•مالکانه•ای•که•در•اختیار•پروژه•قرار•می•گیرد•
بیش•از•700•میلیارد•تومان•ارزیابی•شده•است•پیشنهاد•می•شود•دست•کم•15•درصد•این•رقم•،•را•دولت•در•اختیار•

دست•اندرکاران•طرح•قرار•دهد•تا•از•این•طریق•برخی•مشکالت•مالکین•به•ویژه•در•حین•اجرای•طرح•برطرف•گردد.•

4-یکی•از•مشکالت•مشارکت•مردم•در•اجرای•طرح•،•مسائلی•است•که•آنان•درحین•اجرای•پروژه•با•آن•روبرو•
هستند•عمده•ترین•این•مشکالت•،•تامین•مسکن•و•محل•کسب•در•طول•اجرای•پروژه•می•باشد•،•پیشنهاد•می•شود•در•
این•خصوص•تامین•ودیعه•مسکن•و•محل•کسب•و•کار•از•طریق•پیشنهاد••در•بند•3•تحقق•یابد•،•حتی•برخی•از•ساکنین•
عالوه•بر•مشکالت•مسکن•و•اشتعال•،•با•دادن•اجاره•منازلشان•،•امرار•معاش•می•کنند•خوب•است•برای•این•دسته•خاص•

در•طول•اجرای•پروژه•حتی•المقدور•مستمری•پرداخت•و•از•سهم•کل•ایشان•در•مرحله•نهایی•پروژه•کسر•گردد•

5-دولت•و•شهرداری•ها•در•بازسازی•بافت•های•فرسوده•در•کاربری•های•مسکونی•مجموعه•عوارض•را•تا•مرز•50•
درصد•بخشودگی•تقبل•نموده•اند•چنانچه•این•موضوع•در•خصوص•کاربری•های•اقامتی•پیرامون•حرم•مطهر•رضوی•)•ع•

(•دست•کم•به•میزان•30•درصد•اعمال•گردد•،•مشوق•بسیار•مناسبی•برای•مالکین•خواهد•بود•.

تصویر3- نظرسنجی های انجام شده  
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6-•چنانچه•»•طرح•مشارکت•فراگیر•«•در•دستور•کار•قرار•گیرد•از•مجموعه•نیروها•و•منابع•می•توان•در•فرایند•
بازسازی•استفاده•نمود•در•طرح•مشارکت•فراگیر•،•عالوه•بر•مالکین•و•صاحبان•حقوق•،•پیمانکاران•،•سرمایه•گذاران•،•
مشاورین•و•سایر•اصناف•تامین•کننده•مصالح•نیز•به•صورت•تسهیم•و•تشریک•در•طرح•دیده•می•شود•و•از•این•طریق•

حتی•دانش•فنی•و•مشاوره•ای•نیز•به•عنوان•یکی•از•منابع•می•تواند•در•طرح•تسهیم•و•مشارکت•داده•شود•.

7-اعمال•موارد•تشویقی:

الف(•اولین•پروژه•ای•که•عملیات•اجرائی•آن•شروع•شود•مشمول•15%بخشودگی•بهاء•خدمات•می•باشد.

ب(•پروژه•ای•که•هزینه•کل•ساخت•آن•توسط•مالکین•تعهد•و•تأمین•گردد•15%•هزینه•ساخت•بهاء•خدمات•کسر•
شود.

ج(•به•نمایندگان•پُرتالش•در•جهت•تحقق•اجرای•طرح•بین•60•تا•80•مترمربع•تجاری•تشویقی•اعطا•شود.

8-نکته•آخر•اینکه••مجموعه•این•پیشنهادات•می•تواند•در•قالب•یک•»الیحه•حقوقی•«•تدوین•و•جهت•تصویب•از•
طریق•دولت•به•مجلس•محترم•شورای•اسالمی•تقدیم•گردد•.
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مناب

1-•بهروان،•حسین)1387(،•راهکارهای•جلب•مشارکت•مردم•در•نوسازی•بافت•طبرسی•مشهد•)پژوهش•میدانی(.•	
2-•پاسبان•حضرت،•غالمرضا)1382(•نگاهی•به•بافت•تاریخی•اطراف•حرم•مطهر•امام•رضا)ع•(•	
3-•حسینی،•سید•جواد•)1387(•مشارکت•پایدار•مردمی•در•بازسازی•بافت•های•فرسوده•شهری•،•انتشارات•سخن•گستر•مشهد.•	
4-•حسینی،•سید•جواد)1388(•طراحی•و•برنامه•ریزی•پژوهش•علمی•از•آغاز•تا•انجام•،•انتشارات•ُسخن•گستر•مشهد•چاپ•دوم.•	
)پژوهش••	 رضوی،• اطراف•حرم• های• بساطی• و• فروشان• اقتصادی•دست• •– اجتماعی• وضعیت• بررسی• 5-•حسینی،•سید•جواد)1387(•

میدانی(.
6-•حسینی•سید•جواد)1387(•راهکارهای•جلب•مشارکت•مردم•در•نوسازی•بافت•طبرسی•مشهد•)پژوهش•میدانی(.•	
7-•حسینی•سید•جواد-•حیدری•محمدرضا)1387(•،•سهامدار•پروژه•شیوه•ای•موثر•در•نوسازی•و•بازسازی•بافتهای•فرسوده•شهری.•	
8-•شیخی•محمد)1376(•تحلیل•و•جایگاه•نقش•مشارکت•مردمی•در•بهسازی•و•نوسازی•بافت•فرسوده•شهری•با•تأکید•بر•شرایط•ایران،••	

مجموعه•مقاالت•همایش•تخصصی•بافت•های•شهری•وزارت•مسکن•و•شهرسازی.
9-•طاش•همکاری•مهندسان•مشاور•شهرساز•و•معمار)1385(•طرح•نوسازی•و•بهسازی•بافت•پیرامون•حرم•مطهر•رضا)ع(•گزارش•مطالعات••	

پایه•طراحی•شهری.
10-•غالمی،خانی)1388(•گزارش•طرح•توجیهی•اقتصادی•بافت•طبرسی•مشهد.•	
11-•کریمی،•یوسف•)1388(•روان•شناسی•اجتماعی،•انتشارات•ارسباران•تهران•چاپ•18.•	
12-•میر•غالمی،•مرتضی)1386(•سایت•های•مذهبی-گردشگری•و•طراحی•شهری•پایدار•با•تأکید•بر•پیاده•محوری•بافت•اطراف•حرم•مطهر••	

امام•رضا)ع(،•نشریه•شهرسازی•و•معماری•هفت•شهر•نشریه•شماره•22-21•پائیز•و•زمستان.
13-•مهندسین،•مشاور•اثر-اوت)1386(•گزارش•توجیهی•اجتماعی•–اقتصادی•بهسازی•و•نوسازی•بافت•طبرسی.•	

• 14-مخبر،•عباس•)1363(•ابعاد•اجتماعی•مسکن،•مرکز•مدارک•اقتصادی•–•اجتماعی•و•انتشارات•سازمان•برنامه•و•بودجه.	

فهرست   منابع و ماخذ




