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دكتر «حمزه شكيب» در حاشيه بررسي بودجه سازمان نوسازي در شوراى شهر
سازمان نوسازي بايد تا دوسال آينده 5 هزار واحد بسازد

ــازمان نوسازي به غير از  ــهر گفت : "با فرض اينكه براي سال آينده س ــعه و عمران شوراي ش ــيون توس رئيس كميس
كمك هاي دولتي380 ميليارد تومان بودجه داشته باشد، بايد 5 هزار واحد بسازد. حداقل متراژ اين واحدها نيز بايد 75 

متر مربع بوده و گزارش عملكرد نوسازى بايد ساليانه ارائه و بر همين اساس نيز بودجه هاي هر سال مصوب شود." 

www.shahr.ir   1388دى ماه

پهنه بافت فرسوده شهر تهران، 

سرمايه گذارى در نوسازى براى مردم توجيه اقتصادى ندارد
ــامل حال مردم نيز مي شود كه در قبال اين سرمايه گذاري بايد ديد  ــت كه ش "يك بعد اين كار بحث هاي اقتصادي اس
چه چيزي عايدشان مي شود. شهرونداني كه مي خواهند در اين زمينه همكاري داشته باشند بايد توجيه اقتصادي كار 
برايشان روشن باشد. اگر مي خواهيم به مردم بگوييم در اين سرمايه گذاري شركت كنند و 18 درصد سود آنها را تضمين 

مى كنيم، بايد يك توجيه اقتصادي براي آن داشته باشيم كه در حال حاضر اين توجيه اقتصادي وجود ندارد."

ــازي، الزم است كه در مرحلة تهيه طرح، نظرات گروه هاى ذى نفع شناخته و  ــاركت مردم در طرح نوس با توجه به مفهوم مش
اعمال شود. انجام اين كار مشروط به اطالع ايشان از برنامه شهردارى و اقدامات پيش بينى شده است. لذا ضرورت دارد قبل از 
تهيه طرح و تصويب آن كه تغييرات بعدى را دشوار كرده و موجب عدم مشاركت مى شود، اطالع رسانى به طور برنامه ريزى شده 
ــناخته و طبقه بندى شود. براى اين كار تأسيس خانه نوسازى  صورت پذيرد و نظرات گروه هاى ذى نفع در موضوع به دقت ش

محله اقدامى ضرورى است.
براى بافت هاى فرسوده، قوانين ناكارامدى وجود دارد. شرايط محلى بافت هاى فرسوده به گونه اى است كه اساساً امكان رعايت 
تكاليف طرح هاى باالدست وجود ندارد. تعريض 6 متر براى كوچه هايى كه اطراف آنها را پالك هاى ريزدانه و با عمق كم محدود 

دكتر منصوري : تأسيس خانه نوسازى محله، اقدامى ضرورى است

ــه اى و محتوايى  ــه عواملى كه از بعدهاى روي مجموع
ــود باعث بروز چهار مشكل اساسى در  مشاهده  مى ش
نوسازى بافت هاى فرسوده و عدم تحقق نوسازى شده  
ــتراك و  ــت از فقدان اعتبار، اعتماد، اش كه عبارت اس
ــنهادى براى برون رفت  فقدان مشاركت. رويكرد پيش
ــوده  ــازى بافت هاى فرس ــع موجود و رونق نوس از وض
ــزي راهبردي ـ  اجرايي  ــوان در الگوي برنامه ري را مى ت
ــازي جستجو نمود. اين چارچوب نظرى در محله  نوس
«شهيد  خوب بخت» منطقه 15 تهران به اجرا گذاشته 
ــك تجربه در  ــاركت مردمى، ايجاد ي ــد. ميزان مش ش
ــناخت موانع و آزمون نحوه  ــازى، ش ــازى، الگوس نوس
ــتفاده متمركز از ظرفيت هاى در اختيار شهردارى  اس
ــوده  كه مى تواند  ــداف اصلى اين طرح ب ــران، از اه ته
ــود.  ــتفاده ش ــوان معيارهاى ارزيابى اس ــروز به عن ام
ــج دوره زمانى بين  ــوان در پن ــر اين طرح را مى ت عم
سال هاى 84 تا 88 تقسيم بندى نمود. «مرحله تغيير» 
ــرح به كاهش  ــى در اجراى ط ــا تجديد نظرهاى كل ب

چشمگير مشاركت مردمى منجر شد.
ماهنامه منظر، بهمن 1388

دكتر «عندليب» در نشست تخصصى خانه هنرمندان

مشاركت و اعتماد ساكنان، عامل تحقق 
نوسازى بافت هاى فرسوده

ــع مالي براي  ــن منب ــه فرعي تري ــروش اوراق قرض "ف
نوسازي است. با اين حال در وضعيت نامناسب كنوني 
ــهرداري و  ــترك ش 33 هزار ميليارد تومان براورد مش

وزرات مسكن است كه اميدواريم راه گشا باشد."
www.shahr.ir   1388دى ماه

«رسـول خـادم» ؛ رئيـس كميسـيون برنامـه  و  بودجه شـوراي شـهر : 

اوراق قرضه يك منبع فرعى مالى

«فريدون درويش زاده» : 

تراكم تشويقى براى نوسازى
ــان اين مطلب  ــازى با بي ــازمان نوس مديرعامل س
ــاختمانى در منطقه  ــه س ــخصى ك گفت : "هر ش
ــازى، براى  ــوده دارد، در صورت اقدام به نوس فرس
ــده و يك  ــهيالت به بانك ها معرفى ش دريافت تس
طبقه تراكم تشويقى دريافت مى كند. صدور پروانه 
ــاختمان هاى داخل بافت فرسوده،  ساخت براى س
ــال از پرداخت عوارض  صد درصد رايگان و تا 3 س
ــال براى همه 75 محله  نوسازى معاف است. امس
ــهر تهران، طرح جامع مداخله نوسازى  فرسوده ش
تهيه شده است و در هر محله فرسوده شهر تهران، 
ــازى داير خواهد شد. همچنين  دفتر خدمات نوس
ــاختمان و  ــرمايه گذارى زمين س ــاى س صندوق ه
ــركت هاى منطقه اى نوسازى بافت هاى فرسوده  ش

تشكيل شده است". 

www.econews.ir  خردادماه 1388

نوسازى بافت هاى فرسوده

تهــران داراي 14000 هكتار بافت مســكوني ناپايدار در 
برابر زلزله اســت. از اين ميــزان، 3268 هكتار به عنوان 
بافت فرسوده رسمي شناخته مي شود. در حالي كه ساكنان 
همه 14000 هكتار در ناامني ناشــي از خطر زلزله به ســر 

مي برند. 



45

ويژه نامه شماره پنجم / 

از فعاليت هاي صورت گرفته در نوسازي بافت فرسوده راضي نيستيم.
ــوده  ــر محمد باقر قاليباف، گفت : "اقدامات الزم در مورد بافت فرس دكت
كارهاى مقطعى نيست. اما سيستم هاى موجود بوروكراسى نيز در حدى 
است كه افراد، انگيزه خود را از دست مى دهند. حل مشكل بافت فرسوده 
نيازمند نگاه سيستمى و مديريت قوى و ماندگار است كه با منطق درست، 
ــوده در كشور ما و در شهرهاى  تصميم گيرى كند. علت اينكه بافت فرس
بزرگ ما امروز به دغدغه اى جدى تبديل شده اين است كه تصور مى كرديم 
با نسخه هاى كوتاه مدت و تصميمات عجوالنه مى توانيم آن را حل و فصل 
كنيم. هر اقدامي كه انجام مي دهيم بايد ماندگار، با فكر، كارشناسي و مصمم 
باشد. توليد ثروت در جنوب شهر از مهم ترين اقدامات شهردارى براى رونق 
بخشيدن به اين محدوده است. ما خودمان از كاري كه براي بافت فرسوده 
ــتيم اما اتفاقات خوبي انجام شده و  ــروع كرديم راضي نيس در تهران ش
ــود. اگر  اتفاقات بهتري نيز در پيش داريم كه در آينده نزديك اجرا مي ش
مراحل پيشين نتيجه نمي داد مسلماً فروش متري مسكن انجام نمي شد".

www.jamejamonline.ir دي ماه 1388 

www.ghalibaf.ir

در حاشيه نخستين همايش ساالنه نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى

دكتر «محمدباقر قاليباف» :

اقدام عجوالنه در نوسازي را نمي پذيريم

ساخته، به معناى حذف پالك است. ساخت پاركينگ در هر پالك نيز از جمله اينها است. 
بى توجهى مجريان نوسازى به حقوق ساكنان مستضعف بافت هاى فرسوده و تحميل نوسازى به محله آنها، موجب مهاجرت اجبارى آنها خواهد 
شد. پيچيدگى فرايند نوسازى حضور مجموعه اى از مهندسان واجد صالحيت علمى، فنى و اخالقى را براى مديريت نوسازى ضرورى مى سازد. 
برنامه نوسازى برنامه اى منعطف و پوياست و بايد قادر به پاسخگويى نيازهاى جديد ساكنان باشد. اين كار به معناى اصالح دائمى طرح مصوب 

است كه نيازمند حضور دائمى مشاور طرح است.
در برخى لوايح سازماندهى نوسازى در ايران، امكان و اختياراتى براى دستگاه هاى مجرى پيش بينى شده كه موجب ايجاد رانت مى شود. ارزش 
ــود. ايجاد انحصار مداخله در نوسازى براى  ــدن بقيه آن مى ش ــه از طرح و رها ش ــاز پروژه هاى خاص باعث اجراى همان گوش افزوده ساخت و س

شركت هايى خصوصى كه پشت شركت هاى دولتى و عمومى پنهان شده اند، از آسيب هاى ديگر اين حوزه است.
www.nazaronline.ir   بهمن ماه 1388

در مراسم بهره برداري از اولين پروژه نوسازي بافت هاي فرسوده در منطقه 19 تهران 

شهردار تهران : 

آغاز نوسازي به صورت محله اي
ــاكنان  ــاره به اعتماد به وجود آمده بين س «محمد باقر قاليباف»، با اش
ــوده و اقدامات شهرداري تهران تصريح كرد : "بر خالف  بافت هاي فرس
گذشته سياست مديريت فعلي شهرداري تهران، تأمين منافع اقتصادي از 
كانال نوسازي بافت هاي فرسوده نيست. شهرداري از ارزش افزوده ناشي 
ــازي اين بافت ها صرف نظر كرده است تا سود حاصله از اين كار  از نوس
ــود. حاضرم آبروي خودم را پاي اين كار بگذارم تا اعتماد  عايد مردم ش
مردم و بخش خصوصي را براي نوسازي بافت هاي فرسوده جلب كنيم".

www.ebtekarnews.com  مهرماه 1386

در پنجمين نشست شهرداران مناطق 

كالن شهرهاي كشور

«علي عبدالعلي زاده»  :

 نوسازي بافت هاي فرسوده؛ 
يك فرصت

ــكن مي گويد : "اساس  ــبق مس وزير اس
ــازي بافت هاي فرسوده بايد معامله  نوس
برد- برد باشد و هر كس كه در نوسازي 
اين بافت ها دخيل مي شود بايد احساس 
كند كه در اين معامله برنده شده است".

ــازي بافت هاي فرسوده را يك  وي نوس
فرصت دانست كه از طريق آن مديريت 
شهري مي تواند تهران را از يك سياه چاله 

به يك جهان شهر تبديل كند.

www.magiran.com  مهرماه 1388

روش شهردارى در نوسازى مطابق نظر 
شوراى شهر نيست

ــاً كاري كه مي توانم انجام  ــه عنوان نماينده مردم صرف "بنده ب
ــتيم  ــا عذرخواهي كنم كه نتوانس ــه از آنه ــت ك دهم اين اس
ــي را انتخاب  ــا روش و مكانيزم ــان را حل كنيم. م مشكالتش
ــهرداري شيوه و مكانيزمي را در سايه اعمال كرد  كرده ايم و ش
ــت. تشكيل 23  ــورا نيز مخفي مانده اس كه حتي از اعضاي ش
شركت خصوصي در نوسازي بافت هاي فرسوده و فروش متري 
ــكن كار غيرقانوني و بدون اطالع شوراي شهر تهران بوده  مس

كه كميسيون برنامه و بودجه در حال تحقيق در اين باره است". 
شكيب به رأي شوراي شهر براي انحالل اين شركت ها اشاره كرده و از ورود شهرداري به عرصه شركت داري انتقاد كرد.

www.tehran.gov.ir   28 دى ماه 1388پايگاه اينترنتي فرماندارى تهران
www.irna.ir  17 دي ماه 1388

نوسازى بافت هاى فرسوده
ماخذ طرح جامع سال 1386

اقدامات انجام شده براى نوسازى بافت هاى فرسوده، از سوى 
اغلــب مردم و دســت انــدركاران ناكافى ارزيابى مى شــود. آيا 
پيچيدگى مسئله مانع شناخت راه حل است يا مديريت نوسازى 
در ابهــام قــرار دارد؟ گزيــده اى از مباحــث نوســازى تا حدى 

روشنگر است. 


