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مقدمه و کلیات
بافتها و محالت فرسوده و ناكارآمد شهري به خودي خود نميتوانند به سطح كيفيت زندگي اجتماعي و
اقتصادي پيشين خود برگردند و نيازمند سياستگذاري ،برنامهريزي و مديريت يكپارچه و مداخله هماهنگ همه
نهادهاي دخيل در بهبود وضعيت وكيفيت زندگي اين عرصهها هستند .شوراي شهر تهران ،بر اساس طرح "الزام
شهرداري به ارايه اليحه تجميع ساختمانهاي اداري ناحيه با عنوان تابنما" ،شهرداري را مكلف نموده است تا با
اصالح رويكرد در شناسائي و معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري ،زمينه رونق اقتصادي و ارزش افزوده در بازآفريني
شهري در بافتهاي فرسوده و ناكارآمد را با رويكردي تحت عنوان تابنما ايجاد نمايد.
بر همين اساس اين طرح در صدد است تا موارد زير را دنبال كند:
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اجراي بلوكي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده



تجميع ساختمانهاي اداري شهرداري در نواحي واقع در بافتهاي فرسوده



جانمايي ساختمانها در اطراف ايستگاههاي مترو

گزارش حاضر به بررسي و تحليل كارشناسي موضوع طرح مذكور ميپردازد .لذا ضمن بررسي محتوايي طرح
و ابعاد مختلف موضوع ،پيشنهاداتي نيز در راستاي ارتقاء موضوع طرح ارايه خواهد شد.

ندارد
بهرهبردار:
شورای اسالمی شهر تهران

پیشینه
در خصوص موضوع طرح ،سوابق قانوني مختلفي وجود دارد كه در شوراي شهر و شهرداري تهران مطرح
شده و ميتوانند در بررسي موضوع اليحه موثر باشند:


تنظیم:

هفتاد و سومين جلسه شوراي شهر تهران در دوره پنجم مطرح و در شصت و دومين جلسه كميسيون

معاونت زیرساخت و طرح

شهرسازي شورا رد شده است.
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شهرسازی
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طرح الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه اولويت اجراي طرح بلوكي بافت فرسوده شهر تهران كه در



بندهاي مختلف برنامه پنجساله سوم شهرداري تهران مشتمل بر موارد زير:
 بند  4ماده بيست و ششم برنامه پنجساله سوم با عنوان تجميع ساختمانهاي اداري ناحيه در
يک ساختمان ارايهگر خدمات
 بند  7ماده چهل و يک برنامه پنجساله سوم با عنوان تهيه و اجراي طرحهاي بازآفريني شهري
در عرصههاي فرسوده و ناكارآمد شهري
 بند  3ماده چهل و شش برنامه پنجساله سوم با عنوان تهيه طرحهاي تكليفي ،ويژه مداخله در
بافتهاي ارزشمند با تأكيد بر حفظ و تقويت مكانهاي واجد خاطره

مفاد طرح ارسالی از سوی شورا
روش احياء ريزدانهاي و تجارب موجود در نوسازي بافت فرسوده نشان ميدهد كه همكاري مالكين و
ساكنين اين بافتها با شهرداري و ساير نهادها و سازمانهاي دخيل در امر نوساز ناكافي بوده و تمليک و تجميع
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امال ک طوالنيمدت و بعضاً ناممكن است و به واسطه اين موضوع و تأخير در تمليک امال ک و ساختمانها ،تأمين
خدمات زيرساختي و گشايش معابر نيز به كندي صورت ميگيرد.
همچنين بواسطه نبود ارزش افزوده سرمايهگذار براي مشاركت در طرحهاي بهسازي و نوسازي مراجعه
نميكند و لذا بعد از سالها تجارب نوسازي در بافتهاي فرسوده ،تنها چهلدرصد اين بافتها بصورت ريزدانه
احياء شده و با وجود منابع ارزي فراوان و اقدامات مداخلهگرانه دولت درساختوساز مسكن پيشرفت محسوس
وموثري در شهر تهران واقع نشده است.
مصوبات اخير شوراي اسالمي شهر تهران درخصوص موضوع تجميع ساختمانهاي اداري درناحيه ،اجراي
بلوكي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده و ساخت مجتمعهاي ايستگاهي ،در كنار ضرورت اصالح رويكرد
شهرداري درشناسائي و معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري و ايجاد زمينه رونق اقتصادي و ارزش افزوده در
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بازآفريني شهري پهنههاي ف رسوده شهري ،شوراي شهر را متقاعد نمود تا طرح "الزام شهرداري به ارايه اليحه
تجميع ساختمانهاي اداري ناحيه با عنوان تابنما" را پيشنهاد نمايد.
در اين طرح يک محدوده  ۰۵هكتاري در بافت فرسوده شهر تهران كه حدود  32۲۳هكتار بافت فرسوده
است در نظر گرفته شده كه يک ي ا دو درصد از اين محدوده كه بناهاي تاريخي و ارزشمند و داراي قدمت
هستند ،ميبايست حفظ شوند و مابقي بافت كه حدود  4۰درصد از فضاهاي باقيمانده را تشكيل ميدهد براي
فضاي باز و سبز و ايجاد شبكه معابر و خدمات اين مجموعه تخصيص داده ميشود .در بخشي ديگر از اين
محدوده كه حدود  4۵درصد آن را در برميگيرد ،ساخت و ساز انبوه و غيربلندمرتبه در  11طبقه انجام شده و
بارگذاري جمعيتي حدود  3برابر بارگذاري فعلي در اين محدوده انجام ميشود .اين بارگذاريها با تجميع
ساختمانهاي اداري و در كنار ايستگاههاي مترو و در قالب مجتمعهاي ايستگاهي به انجام خواهد رسيد.

تنظیم:
معاونت زیرساخت و طرح
جامع؛ مدیریت معماری و
شهرسازی
تاریخ:
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بررسی مفاد طرح در کارگروه مرکز مطالعات:
جلسه كارگروه تخصصي مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران جهت بررسي طرح ارجاعي از سوي شوراي
اسالمي شهر تهران در روز يكشنبه تاريخ  31شهريور  8۳با حضور اعضاء ذيل تشكيل شد:


آقاي امينزاده :عضو هيئت علمي دانشگاه امام خميني



آقاي خاني :نماينده سازمان نوسازي شهر تهران



خانم ابراهيمپور :نماينده اداره كل تدوين قوانين و امور شورا



خانم فتاحي :نماينده اداره كل شهرسازي و طرحهاي شهري



آقايان شفيعي ،رفيعي و جمشيدزاده :نمايندگان مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران

در اين جلسه ابعاد مختلف موضوع مورد بررسي و تحليل قرار گرفت .كليه افراد بر اين موضوع تأكيد داشتند
كه مهمترين مسئله در بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده ،توجه به جنبههاي فرهنگي و اجتماعي اينگونه
بافتهاست .آنچه بيشتر از هر چيز ديگر در نوسازي اين بافتها اهميت دارد ،چگونگي برخورد و نحوه مداخله
است .بنا بر نظر سازمان نوسازي شهر تهران در زمينه نوسازي بافتهاي فرسوده ،طي سالهاي گذشته نوعي
تغيير گذار از نوسازي كالبدي به بازآفريني پايدار و همهجانبه در محالت هدف نوسازي بافتهاي فرسوده را
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شاهد بودهايم .رويكردي كه اجراي آن مستلزم توجه همزمان به ابعاد فرهنگي ،اجتماعي ،كالبدي ،زيستمحيطي
و اقتصادي بافتهاي فرسوده است و مي تواند به بستري براي ايجاد نشاط و سرزندگي ،ترويج عدالت و كاهش
فاصله شمال و جنوب پايتخت مبدل گردد .اما رويكرد نوسازي كالبدي صرف ،منجر به خروج ساكنين بااصالت،
از بين رفتن پيوندهاي اجتماعي و تاريخي محله و ورود نگاه سرمايهاي محض به اين محدودهها ميشود.
همچنين تأمين خدمات و زيرساختها نيز موضوع مهمي است كه بايد به آن توجه شود.
براي برنامهريزي جهت دسترسي شهروندان اين بافتها به خدمات و فضاي زيست مطلوب ،آگاهي از فرهنگ
و شرايط اجتماعي آنها ضروري به نظر ميرسد .اين شناخت امكان مداخله متناسب و مؤثرتر را فراهم ميكند و
ميتواند منجر به شكلگيري و اجراي طرحهايي شود كه با نيازها ،ظرفيتها ،امكانات و تهديدهاي ساكنان و
محيط انطباق بيشتري داشته باشد .امري كه نمونههاي اجرايي آن پيشتر تجربه شده است .اجراي اتوبانهاي
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نواب و امامعلي(ع) در دل بافتهاي فرسوده و همچنين پروژههاي نوسازي بلوكي در محلههاي اتابک و مينابي
واقع در منطقه  1۰شهر تهران كه كماكان چالشهاي فرهنگي و اجتماعي آنها گريبانگير مديريت شهري است،
همگي ميراثهاي بر جاي مانده از چنين شيوه نگاه و رويكردي به بافتهاي فرسوده شهري است .شايد در
نوسازي بافت فرسوده محله هرندي در جنوب تهران ،چارهاي جز نوسازي بلوكي با حضور سرمايهگذار قدرتمند
وجود نداشته باشد؛ چرا كه سرمايه اجتماعي موجود در اين محالت براي نوسازي كافي نيست .اما تجربه نوسازي
در محدودههاي ذكر شده ،نمونه نامناسب استفاده از اين روش است كه منجر به بهمريختگي بافت شهري در
سطح گسترده شده است .لذا الزاماً در همه محالت با انبوهسازي و نوسازي گسترده بلوكي نميتوان به نتايج
مناسبي دست پيدا كرد.
در جدول تطبيقي زير سعي مي شود با بررسي نظر موافقان و مخالفان طرح ،چارچوبي مناسب براي تحليل

تنظیم:

ابعاد مختلف طرح بدست آيد:

معاونت زیرساخت و طرح
جامع؛ مدیریت معماری و
شهرسازی
تاریخ:
89/7/1

نظرات موافقان طرح

نظرات مخالفان طرح

دولت و شهرداري در حوزه نوسازي بافتهاي فرسوده ،با
دوگانگي مواجه هستند .يعني از يكسو اگر براي افزايش
تمايل سرمايهگذار براي ورود به نوسازي بافت فرسوده
اقدام به افزايش تراكم ساختماني بيش از سقف پيشبيني
شده در طرح تفصيلي كنند ،هم با افزايش جمعيتپذيري
در اين مناطق و هم با كاهش سرانههاي خدماتي براي
گسترش سطح كاربريهاي مسكوني مواجه خواهند شد.
از سوي ديگر اگر بنا باشد به ميزان تراكم ساختماني
فعلي در محدوده بافت فرسوده اكتفا شود ،سرمايهگذار
رغبت چنداني براي ورود به اين عرصه ندارد .بنابراين
اولين قدم ايجاد انگيزه براي سرمايهگذار براي ورود به
عرصه ساخت و ساز بافتهاي فرسوده ،افزايش تراكم
ساختماني ،ايجاد كاربريهاي جاذب جمعيت ،افزايش
سرانه زمين براي تأمين زيرساختها و خدمات و امكان
ايجاد ارزش افزوده براي سرمايهگذاري ميباشد.

عدم وجود فضاي دستنخورده و محدودههاي مداخله
گسترده و متمركز در مقياس محله براي اجراي طرح بلوكي
در بافت فرسوده يكي از موانع اصلي عدم امكان اجرايي شدن
اين رويكرد در نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده است.
طبق برآورد سازمان نوسازي از كل  4۳۰8بلو ک فرسوده
تهران فقط  11۵بلو ک نوسازي نشده موجود ميباشد ،يعني
در همه بلوكهاي فرسوده نوسازيهايي بصورت تک پال ک و
چند پال ک (تجميع) انجام شده است و از مجموعه بلوكهاي
فرسوده موجود در  32۲۳هكتار تنها  21هكتار باقي مانده،
بنابراين محدوده  ۰۵هكتاري كه در اين طرح در نظر گرفته
شده عمالً ضمانت اجرايي ندارد .ضمن اين كه اين  21هكتار
در يک نقطه و حتي يک پهنه شهري متمركز نيستند و در
كل شهر تهران پراكندهاند و عمالً امكان وجود يک بلو ک
شهري دستنخورده  ۰۵هكتاري در تهران وجود ندارد و اين
موضوع ضمانت اجرايي طرح را زيرسوال ميبرد.
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نظرات مخالفان طرح

نظرات موافقان طرح

فقدان مدل اقتصادي پايدار در طرح و پايين بودن ارزش
با تسهيل در تمليک امال ک و جلب مشاركت مالكين با
افزوده سرمايهگذاري و ناكارآمدي تأمين مالي ،اجراي طرح را
توزيع سهام طرح در ميان ساكنان و مالكين امال ک واقع
با ترازمنفي مالي مواجه ميكند .بر اساس ارزيابيهاي صورت
در اين طرح ،ميتوان ارزش افزوده براي طرح ايجاد نمود
گرفته توسط سازمان نوسازي با اجراي طرح در وضعيت
و نظر سرمايهگذاران داخلي و خارجي را جلب نمود
موجود حدود  ۲۵۵ميليارد تومان تراز منفي ايجاد مي شود
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با عنايت به راهبردهاي جديد مديريت شهري مبني بر توسعه
زيرساختهاي هوشمند ،هوشمندسازي ،دولت الكترونيک،
ارائه خدمات عمومي و اداري به شهروندان بدون مراجعه
با تجميع ساختمانهاي اداري متفرق و متنوع موجود
حضوري و با استفاده از اينترنت و دستگاههاي ارتباطي
عالوه بر صرفهجويي در هزينههاي اداري امكان ايجاد
الكترونيكي ،جميع ساختمانهاي اداري و تشويق مردم به
پنجره واحد خدمات شهرداري و نيز ايجاد ساختمان
مراجعه حضوري به ادارات و سازمانهاي مختلف كامالً با
مدرن و تابآور در مركز محالت فراهم ميگردد
رويكرد مذكور در تضاد قرار ميگيرد .لذا بجاي تجميع
ساختمانها و ادارات ،توسعه زيرساختهاي ارتباطي و
اطالعاتي بيشتر ميتواند مفيد واقع گردد.
ساختمانهاي اداري معموالً جاذب سفر نيستند و در ساعات
بعد از زمان اداري كه اين ساختمانها بسته هستند ،فضاهاي
با تجميع اماكن اداري ،آموزشي ،بهداشتي و تجاري شهري شامل آنها ،فضايي بالاستفاده شده و قابليت خود را به
دسترسي ساكنين بهبود يافته و اهداف پنجره واحد عنوان يک فضاي جذاب و جاذب جمعيت و فعاليت از دست
محقق ميگردد .همچنين تقاضاي سفر كاهش يافته و در ميدهد .از سوي ديگر تجميع فاليتهاي اداري (كه غالباً در
روز مورد استفاده قرار ميگيرند) با فعاليتهاي جاذب سفر
كاهش ترافيک موثر است
(كه معموالً بعد از ساعات اداري و در زمان عصر و شب مورد
استفاده قرار ميگيرند) نيز عمالً امكانپذير نيست.
اجراي طرح در كنار ايستگاههاي مترو و احداث مجتمعهاي
ايستگاهي  ،عالوه بر عدم همخواني با اصول احداث و توسعه
مجتمعهاي ايستگاهي ،با مفاد طرح نيز همخواني ندارد .اول
اينكه با توجه به اجراي طرح در محدودههاي بافت فرسوده،
بايد مشخص گردد كه چه تعداد ايستگاه مترو در بافت
امكان دسترسي به ايستگاه مترو و ساخت يک مجتمع
فرسوده وجود دارند كه شرايط ايجاد مجتمعايستگاهي دارند؟
ايستگاهي در مركز طرح ،امكان ايجاد يک فضاي عمومي
دوم چند درصد از استفادهكنندگان از مترو ،براي استفاده از
مناسب براي توسعه بافتهاي فرسوده را فراهم ميآورد
خدمات اداري به شهرداري و ساير سازمانهاي اداري و
خدماتي مراجعه ميكنند؟ سوم اينكه نوع حركت و دسترسي
براي مراجعات اداري معموالً در سطح ناحيه و محله انجام
مي شود و اين موضوع با نوع استفاده از مترو كه معموالً براي
سفرهاي طوالني و فرامنطقهاي انجام ميشود همخواني ندارد.
با اجراي اين طرح و تخصيص فضا و سطح اشغال مناسب
و احداث ساختمانهاي يازده طبقه (غيربلندمرتبه) مقدار
زيربناي قابل ساخت به حدود  2ميليون مترمربع ميرسد
كه حدود سه برابر مقدار فضاي موجود براي توسعه
كالبدي موردنياز در بافتهاي فرسوده است

تشديد كمبود سرانههاي خدماتي بواسطه افزايش موضعي
تراكم جمعيت ناشي از پيشبيني بارگذاري  2ميليون
مترمربعي خارج از ضوابط طرح تفصيلي و عدم برخورداري
طرح از نقشه راهي جامع و يكپارچه جهت حل مشكالت
كالبدي محالت هدف كه بتواند به پايداري ساير مولفههاي
اقتصادي ،كالبدي ،اجتماعي ،محيطي و ارتقاي شرايط كيفي
زندگي بينجامد ،از داليل عدم جامعيت طرح مذكور است.
۰
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نظرات موافقان طرح

نظرات مخالفان طرح

در صورت ايجاد سازوكار مشاركت ساكنين و توزيع سهام
و تخصيص ضريب بيشتر از يک در ساختمانهاي نوساز و
ارايه تسهيالت ،مشاركت در سود و نظاير اينها ،جاذبه
بيشتري براي ساكنين جهت مشاركت در طرح فراهم
ميآيد

عدم امكان جلب رضايت و مشاركت همزمان كليه مالكين و
ساكنين در محدوده اجراي طرح كه تعداد آنها در يک
محدوده  ۰۵هكتاري به بيش از  32۵۵نفر ميرسد ديگري
بر عدم اجرايي بودن طرح مذكور است .بر اساس ارزيابيهاي
سازمان نوسازي ،راضي كردن يک واحد مسكوني براي اجراي
پروژه بهسازي و نوسازي آن واحد ،حدود  2هفته زمان
ميبرد .حال براي اقناع و ايجاد زمينه مشاركت  32۵۵واحد
مسكوني بايد زمان بسيار زيادي را صرف كنيم و اين موضوع
ضمانت اجرايي طرح را تا حدود زيادي پايين ميآورد.

پیشنهادات اصالحی مرکز مطالعات:
در جدول زير پيشنهادات اصالحي مركز مطالعات به صورت تطبيقي با مفاد طرح مذكور ارايه ميگردد تا
عالوه بر استخراج نقاط قوت و ضعف طرح ،امكان مقايسه اين پيشنهادات با مفاد طرح فراهم گردد:
پیشنهادات مرکز مطالعات

مفاد طرح

نوسازي بلوكي ميتواند در بلو کهايي كه تاكنون به داليل
مختلفي در آنها نوسازي صورت نگرفته ،پيشبيني شود .اين
بلو کها عمدتاً در مناطق  1۲ ،1۰ ،12 ،1۵ ،8و 2۵
پراكندهاند و مساحت آنها حدود  21هكتار است .بنا بر نظر
سازمان نوسازي حدود  7قطعه پارسل در تهران وجود دارند
تعيين محدوده  ۰۵هكتاري و توقف اقدامات بازسازي به كه در نزديكي بافت فرسوده و در مجاورت با ايستگاه مترو
صورت ريز دانه و اجراي بلوكي نوسازي در محدوده هدف هستند و باالي  3هكتار مساحت دارند .پيشنهاد ميگردد.
طرح به صورت محدود و در قالب پايلوت در پهنه كوچکتري
طرح به صورت ساختمان  11طبقه غير بلندمرتبه
از بافتهاي فرسوده و در تعامل كامل با سازمان نوسازي شهر
تهران اجرا گردد و نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد.
همچنين الزامات و بايستههاي اجرايي طرح كه ضمانت
اجراي آن را افزايش دهد نيز به صورت كامل تدقيق گردد و
سپس در مقياس بزرگتر به اجرا برسد
تجميع ساختمانهاي اداري متفرق و متنوع موجود ،ايجاد با عنايت به راهبردهاي جديد مديريت شهري مبني بر
پنجره واحد خدمات شهرداري و نيز ايجاد ساختمان هوشمندسازي توسعه زيرساختهاي هوشمند ،زيرساختهاي
ارتباطي و اطالعاتي بيشتر ميتواند مفيد واقع گردد.
مدرن و تابآور در مركز محالت
محدوده  ۰۵هكتاري در بافت فرسوده انتخاب و به صورت
بلوكي نوسازي ميشود كه در آن حدود  4۵درصد به
صورت ساخت و ساز انبوه و غيربلندمرتبه در  11طبقه
انجام شده و حدود  4۰درصد از فضاهاي باقيمانده براي
فضاي باز و سبز و ايجاد شبكه معابر و خدمات اين
مجموعه تخصيص داده ميشود

اجراي برنامههاي بهسازي محيطي با هدف ارتقاي ارزش
سكونت ،به روز رساني بستههاي تشويقي ،اجراي پروژههاي
محر ک توسعه با محوريت تأمين خدمات و بهرهگيري از
ظرفيتهاي برنامه ملي بازآفريني شهري و آييننامه اجرايي
آن كه نقش قابلتوجهي را براي دستگاههاي دولتي و
نهادهاي عمومي در تأمين سرانههاي خدماتي دراين پهنهها
در نظر ميگيرند بسيار بيشتر از اينگونه طرحهاي
بزرگمقياس ميتواند مفيد واقع گردد.
۲

پیشنهادات مرکز مطالعات

مفاد طرح

در حال حاضر دولت و شهرداري بهعنوان دو ضلع اصلي
متولي اجراي طرحهاي بازآفريني شهري دو ابزار اصلي شامل
زمين و عوارض ساختماني را در اختيار دارند و ميتوانند
بنا بر مفاد طرح ،تراكم جمعيتي منطقه درنظر گرفته شده نحوه واگذاري اين ابزارها را به سازندگان و سرمايهگذاران
براي اجراي طرح در حدود  17۰۵۵نفر است و درصورت بخش خصوصي به گونهاي تنظيم كنند كه سرمايهگذاري
اجراي طرح ،تراكم جمعيتي در مناطق هدف طرح ،سه براي ساخت ساير كاربريهاي خدماتي براي آنها نيز صرفه
اقتصادي داشته باشد .در اين صورت است كه ميتوان با
برابر ميشود
افزايش سرانههاي خدماتي در بافت فرسوده و افزايش كيفيت
محيطي ،از گسترش فقر شهري در محدودههاي بافت
فرسوده جلوگيري نمود
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موضوع توليد ثروت و اقتصاد شهري موضوع مهمي است كه
ميبايست در طرحهاي توسعهاي بدان توجه نمود .ولي اين
موضوع فقط در ساختمانسازي و توسعه كالبدي خالصه
افزايش قابل توجه فرصتهاي اقتصادي و ارزش طرح در
نميشود و مديريت شهري ميتواند با اجراي طرحهاي
صورت اجراي ساختمانهاي بلندمرتبه
بهسازي محيطي ،توسعه و حمايت از كسب و كارهاي كوچک
مقياس و محلهاي و ساير اقدامات به جذب سرمايه و كاهش
فقر در محالت مختلف شهر كمک نمايد
پيشنهاد تشكيل كميتهاي متشكل از نمايندگان كليه
سازمانهاي اداري شهرداري ،جهت برآورد دقيق هزينه و
تجميع ساختمانهاي اداري متفرق و متنوع موجود جهت اعتبارات موردنياز ،شناسايي مشكالت و موانع موجود ،ايجاد
بانک اطالعات و شناسنامه ساختمانهاي اداري ،تعيين
جلوگيري از اتالف منابع و افزايش كارآمدي
فضاهاي موردنياز و تطبيق وضعيت استقرار نيروهاي انساني و
واحدهاي تابعه مستقر در آنها ،ضروري به نظر ميرسد.
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