ایجاد الگوی تجمیع پالک های ریزدانه

شرکت بین المللی پردازش اطالعات نقش کلیک
چکیده
احيا بافت فرسوده باعث تاثيرات شگرفي بر چهره شهر ،محيط زيست وكاهش استفاده از زمين ميگردد كه نه
تنها بر زندگي مردم در اين دوره بلكه بر زندگي آينددگا مدوثر وا دي مديگدردد .بدا تحليد كيفدي و بررسدي
روشهاي استفاده شده در احيا بافت فرسوده و با اشاره به انواع اين روشها و معايب هريك بنظر ميرسد كده
انواع روشهاي متداول احيا بافت فرسوده با توجه به شرايط خاص فرهنگي وگويشي ا وام مختلف حداك بدر
كشور مقبول وا ي نشده ونميتوا از روشهاي كشورهاي ديگر استفاده نمود بلكه اين بازسازي بايد براسدا
فرهنگ مردم هر منطقه انجام گردد .از طرفي احيا ،نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده اتفاق نمديافتدد مگدر
اينكه اين مسئله توسط مردم (نوسازي مشاركتي) و با توجيه كام آنا صورت پذيرد و تا زماني كه در احياي
بافتهاي فرسوده ،منافي ساكنا در نظر گرفته نشود نميتوا به احياي سريي بافتهاي فرسوده اميدد داشدت و
براي اينكه اين اتفاق بيفتد بايد دولت و نهادهاي عمدومي (اعد از شدهرداريهدا و )...اعتمداد مدردم را بدسدت
بياورند .عالوه بر رضايت ساكنا بايد اجراي اصول شهرسازي ،معماري و ا تصادي شهري با توجه بده ابليدت
سنجي ويژه هما منطقه صورت گيرد و با ديدي همه جانبه ،نسبت به احياي بافت ا دام شود .براي دستيابي بده
اين هدف بايد بسترها و زيرساختهاي الزم براي طرح فراه شود.
دفتر خدمات نوسازي محالت شمشيري ،مهرآبادجنوبي و سرآسياب نيز در راستاي تجميدي و نوسدازي در سدط
كوچه شهيد يدبخشي و ايجاد الگوي تجميعي در سط محله فعاليتهاي مختلفي را انجام ميدهد .به طور كلدي
كارشناسا دفتر خدمات نوسازي از طرق مختلف ( بازديد ميداني و ديدار چهرهبهچهدره بدا سداكنين ،ارتبدا بدا
افراد با نفوذ و تأثيرگذار ساكن در كوچه،اعتمادسازي در بين ساكنين ،رايگا بدود فعاليدتهدا و مشداورههداي
دفتر ،نشستهاي مشاركتي در مساجد ،ارتبا با مراكز و سازما هاي مرتبط(شدهرداري) و  )...شدناخت نسدبي از
محدوده مورد نظر به دست آورده و همچنين مسائ و مشكالت پيشرو جهت نوسازي اين كوچه و ظرفيتها و
پتانسي هاي موجود را شناسايي كرده و سعي در ارائه راهكارها و در نتيجه ح اين مسائ با توجه به ظرفيتها و
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پتانسي هاي محلي نموده است .هدف دفتر خددمات نوسدازي در سدط محددوده مدذكور ،تجميدي پدال هداي
ريزداندده و داراي ابليددت تجميددي بدده مجتمددي مسددكوني بددا متددرام بدداال مديباشددد .كدده در مددورد كوچدده يدبخشددي
همانطوريكه نقشه پال ها به پيوست ارائه گرديده ،فقط يك بنبست طوالني با عرض  2متر ،دسترسي اين 61
پال

را تأمين كرده است و با توجه به همين موضوع پس از بررسيهاي انجام گرفتده توسدط كارشناسدا دفتدر

خدمات نوسازي ،پرومه تجميعي به صورت  61پال

تعريف شد كه تمدامي ملدكهداي داخد بدنبسدن بندا بده

داليلي نظير از بين رفتن بنبست و تعريض در ملكها و دسترسي آسا تدر و سداخت يدك مجتمدي مسدكوني بدا
امكانات بيشتر به صورت يك ملك واحد ساخته ميشود.
معرفی محدوده و مهمترین موانع و مسائل
نمونه موردي كه دفتر خدمات نوسازي به تازگي با آ درگيربوده ،كوچه شهيد يدبخشي وا ي در خيابا نجفدي
ميباشد كه ازجمله محدودههاي داراي پال هاي ريزدانه است ،به طوري كه  61پال

در يك بنبسدت درار

گرفتهاند .از جمله مشكالتي كه كارشناسا در تجميي اين كوچه با آ روبرو بودند ميتوا به مواردي همچدو
بي اعتمادي ساكنين نسبت به كارشناسا دفتر خدمات نوسازي ،داشتن ديدگاه بنگاهي و ا تصادي نسبت به دفتدر
خدمات نوسازي و كارشناسا  ،ذهنيت بد ساكنين نسبت به شهرداري و اشتباه گرفتن كارشناسا دفتر بدا پرسدن
شهرداري ،نداشتن اعتماد كافي به كساني كه در رابطه با تجميي و نوسازي ملكهدا و مشداركت در سداخت (بده
ويژه كارشناسا دفتر) به در منزل آنها مراجعه ميكردند و  ...اشاره كرد.

نحوه مواجه بامسئله
- 1بازديد ميداني و ديدار چهرهبهچهره با ساكنين كوچه يدبخشيو مصاحبه كارشناسا با هركدام از آنها؛
- 2ارسال دعوتنامه به ساكنين و دعوت آنها به دفتر خدمات نوسازي؛
- 3ارائه خدمات مشاورهاي به ساكنين در زمينههاي مختلف فني-مهندسي ،حقو ي و ...؛
- 4تهيه جدول سهام و مشخص نمود سه هريك از مالكين در صورت تجميي؛
- 5برگزاري نشست هاي نوسازي مشاركتي در سط مساجد نزديدك بده محددوده مدورد نظدر و دعدوت از
ساكنين جهت شركت در اين نشستها؛
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- 6برگزاري كارگاههاي آموزشي بدا موضدوعات مختلدف و مدرتبط جهدت افدزايش اطالعدات و آگداهي
ساكنين و نيز ترغيب بيشتر آنها به تجميي و نوسازي؛
- 7اعتمادسازي بين ساكنا ؛
- 8مشخص نمود خدمات و مشاوره رايگدا دفتدر ،در رابطده بدا نوسدازي امدال

بده ويدژه داخد بافدت

فرسوده.

تعریف اولویتها
 انجام بازديد ميداني به طور پيدرپي جهت شناسايي هرچه بهتر محدوده مورد نظر؛ انجام تبليغات گسترده ( پخش پوستر و بروشور) در سط محدوده مورد نظر؛ دعوت مديرا شهري به برنامههاي اجرايي دفتر ،جهت اعتمادسازي بيشدتر و پاسدخگويي بده پدارهاي ازمسائ و مشكالت اهالي؛
 استفاده بهينه از ظرفيتها و پتانسي هاي موجود در بين ساكنين( روابط و تعامالت همسايگي و به ويدژهمالكين راضي به تجميي)؛
 برنامهريزي و تعيين زما مناسب جهت مراجعه و بر راري ارتبا با ساكنين؛ رايزني و مذاكره با مديرا مراكز جهت ح و فص نمود هر چه سريعتر مسائ و مشكالت پيشرويساكنين( آزادسازي سند گرويي)؛
 توجيه نمود مديرا و مسؤلين شهري وسازما نوسازي جهت الزام حضور آنها در برنامههاي تدارديده شده براي ساكنين با هدف اعتمادسازي بيشتر؛
 توضي مناسب و منطقي فعاليتها و خدمات دفتر و توجيه نمدود سداكنين كوچده يدبخشدي بده اينكدهنوسازي خانههاي فرسوده آنها هيچگونه منفعتي بدراي دفتدر خددمات نوسدازي در بدر نددارد و هرگونده
فعاليت دفتر در سط محدوده به صورت رايگا انجام ميشود.
اهداف
- 6افزايش روحيه مشاركتپذيري در بين ساكنين كوچه يد بخشي؛
- 2ايجاد الگوي مناسب تجميي و تحريك توسعه شهري؛
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- 3افزايش كيفيت زندگي در ساختما ؛
- 4تسهي دسترسي محلي به خدمات شهري( اورمانس ،آتشنشاني ،عبور و مدرور وسدايط نقليده بدا از بدين
رفتن بنبست و .)...
راهبردها
 - 1افزايش اطالعات و آگاهي ساكنين كوچه يدبخشي فرسوده نسبت به خطرات و آسديبهدايي(از
بي زلزله ،وجود اراذل و اوباش ،حضدور معتدادا  ،و  )...كده زنددگي كدرد در ايدن خاندههداي
فرسوده را تهديد ميكند؛
 - 2ارتقاء امنيت اجتماعي در فرآيند نوسازي بافتهاي فرسوده و كداهش جدراي از طريدر طراحدي
مناسب و افزايش كيفي محيطي با اتكا به ابليتها و ظرفيتهاي موجود و شناسايي عوامد مدؤثر
بر امنيت اجتماعي (كوتاه بود ديوار يكي از خانههاي وا ي در كوچه يدبخشي و همجدواري آ
با ساختما در حال ساخت و اشراف داشتن كارگرهاي مشغول بهكار ،به خانه و زندگي سداكنين
و ايجاد مزاحمت براي آنها باعث ايجاد ناامني در بين ساكنين شده است)؛
 - 3ايجاد انديشه خال انه و انعطافپذير و ارتبا كارآمد ميا توسعهگرا  ،طراحدا و برنامدهريدزا
محلي؛
 - 4ارتبا مؤثر در فرآيند طراحي بين طراحا  ،كارفرما  ،انو گذارا و استفادهكنندگا .
فرآیند انجام کار
كارشناسا جهت تشوير و ترغيب ساكنا كوچه شهيد يدبخشي و نيز افدزايش اعتمداد عمدومي و آگداهي آندا
مجموعهاي از نشستهای نوسازی مشارکتی را در مساجد برگزار ميكنند تا هرچه بيشتر توجه ساكنين را به
فعاليتهاي دفتر و خدمات آ جلب نمايند.
دفتر خدمات نوسازي با هدف تجميي هدفمند پال هاي ريزدانه در بافت فرسوده ا دام به شناسايي پدال هداي
مستعد تجميي از طرير بازدید میدانی بده منظدور شدناخت محدالت ،آگداهي از مسدائ و مشدكالت كالبددي،
اجتماعي ،ا تصادي و  ...موجود در سط محالت ،تكمي اطالعات موجدود و دسدتيابي بده نقشدههداي بدههنگدام
ميباشد ،كوچه شهيد يدبخشي از جملده كوچدههداي داراي پدال هداي ريزدانده(  61پدال ) و مسدتعد تجميدي
ميباشدكه پس از مشخص شد پرومه پيشنهادي(تجميي و نوسازي كوچه يدبخشي) ،دفتر ا دام به تهيهي طدرح
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اوليه براي مالكين آ پرومه نمود .تهيه دعوتنامه و ارسال آ بده سداكنين گدام بعددي اسدت كده در ارتبداطي
چهرهبهچهره توسط كارشناسا دفتر در اختيار اهالي ساكن در محدوده مورد نظر رار ميگيرد .پدس از حضدور
ساكنين در دفتر خدمات نوسازي طرح مورد نظر براي آ ها شرح داده شد.
مشاوره ( اطالعرساني و آگاهسازي از بستههاي تشدويقي و تسدهيالت فدراه شدده از سدوي سدازما نوسدازي،
مشاورههاي حقو ي ،فني و مهندسي ،تنظي تفاهمنامه و راردادهداي تجميدي و  )....بده سداكنين بخشدي ديگدر از
فعاليتهاي دفتر خدمات نوسازي ميباشد كه معموالً در اين ميا برخي از سداكنين مخدالف تجميدي و نوسدازي
ملددك خددود مدديباشددند (آقااای خااا انی از ساااکنین کوچااه بلشاای بااه دلیاال تاار

از زنااد ی

آپارتماننشینی ملالف تجمیع بود ).و اينگونه جلسات كمك شايا توجهي به افراد جهت ترغيب آنا به
نوسازي و تجميي مينمايد .در ادامه كارشناسا دفتر با استفاده از جدول محاسبه قدرالساه  ،سده تقريبدي
زير بناي مفيد هر كدام از مالكين را مشخص نموده و راهنماييهاي الزم را به آنها ارائه ميدهند كده البتده سده
د يددر و مشددخص آنهددا پددس از صدددور دسددتور نقشدده مشددخص مدديگددردد .در بحددث تجميددي كوچدده يدبخشددي
پالکهای مسئلهداری وجود دارند كه در ذي به پاره اي از اين مسدائ و راهكارهداي ارائده شدده از سدوي
كارشناسا دفتر خدمات نوسازي اشاره ميشود:
مشکالت مربوط به ساکنین کوچه یدبلشی

گرو بود سند ملكي يكي از مالكين در وزارت علوم

ورثهاي بود برخي از امال
مشك سند به دلي مشاع بود
محاسبات درالسه اشتباه توسط خود ساكنين و يا مشاور
امالكيها

مشاوره و راهنمايي جهت پرداخت بدهي به نحوي كه ضمن
ح مشك  ،به تجميي امال

نيز كمك نمايد.

تهيه برگه انحصار وراثت و داد وكالت تامي وراثت به يك
نفر از وراث

هماهنگي با اداره ثبت و مشخص نمود د ير مساحت زمين
افزايش درالسه مالكين پس از محاسبه توسط كارشناسا دفتر
و البته توافر سرمايهگذار جهت افزايش درالسه مالكين از
 %05به %00

داشتن واحد تجاري به صورت سر فلي
ملك تازه بازسازي شده
منبي درآمد بود برخي از امال

راهکار

(اجاره داد )

توافر ميا مالك اصلي زمين و مالك فعلي واحد تجاري
مشخص نمود مقدار سه مالك و افزايش زيربناي مفيد پس
از تجميي و سود ا تصادي كه نصيب مالك ميگردد.
سود ا تصادي كه پس از تجميي نصيب مالك ميشود،
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درخواست از سرمايهگذار جهت پرداخت مبلغي به صورت
ماهانه به شخص مورد نظر
در اختيار نداشتن سند مالكيت تعدادي از امال
به سازنده مورد نظر خودشا

به دلي اعتماد

مذاكره با سازنده جهت استرداد سند ملك

براي نمونه يكي از اين راهكارهاي ارائه شده جهت ح مشك يكي از مالكين كوچه فدوق بده طدور مفصد در
ذي اشاره ميگردد:
آ اي رهباغي يكي از مالكين كوچه شهيد يدبخشي است كه سند ملكي آ سالهاسدت بده خداطر دختدر و دامداد
مهاجرشا در گرو وزارت علوم مانده است ،در مراجعه نخست آ اي درهبداغي در محد حضدور نداشدتند و در
مراجعات بعدي كارشناسا و تي پاي صحبتهداي آ داي درهبداغي نشسدتند ايشدا ضدمن اسدتقبال از تجميدي و
نوسازي ،مشك خود را نيز بيا نمودند كه در ادامده پدس از رفدت و آمددهاي مكدرر و پيگيدري كارشناسدا از
وزارت علوم ،آ اي رهباغي به مراجعه به وزارت علوم نمودند ،حتي كارشناسا دفتر خدمات نوسازي از طرير
يكي از ا وام خود كه همين مشك را چند سال پيش تجربه كرده بود ،چگونگي ح اين مشك را جويا شدده و
توانستند اين تجربيات را به همراه آدر

وزارت علوم در اختيار آ اي رهباغي رار دهند و كمك كنند تدا هدر

چه سريعتر به سازما فوق مراجعه نمايند .بالخره پس از كش و وصهاي فراوا آ اي رهبداغي بده ايدن نتيجده
رسيد كه ملك خود را بفروشد و بدهي خود را پرداخت نمايد .در اين ميا كارشناسا دفتر خدمات نوسازي بار
ديگر آ اي ره باغي را به دفتر دعوت نمودند و از ايشا خواستند تا در تصميمشا تجديد نظر نمايند ،با حضدور
يكي از فرزندا آ اي رهباغي در دفتر خدمات نوسازي كارشناسا پيشنهاد پرداخت بدهي سدند ملكدي توسدط
فرزندا ايشا و دريافت سه خود پس از نوسازي را ارائه دادند كه اين پيشنهاد با استقبال آنها روبرو گرديد و
با پرداخت بدهي وزارت علوم از سوي فرزندا آ اي رهباغي مشك آنها ح گرديد و آمادگي خود را جهت
نوسازي و تجميي اعالم نمودند.
در مرحله بعد دفتر خدمات نوسازي براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفادهي سرمايهگذارا سودجو از مالكدا ،
جلسهاي را با مالكين برگزار و چند سرمایه ذار معتبر و مورد اعتماد را به آ ها معرفي نمود كه مالكا كوچه
شهيد يدبخشي بايد با توجه به شرايط ساختوسداز و نحدوه مشداركت تصدمي نهدايي را اتخداذ نمايندد .در ابتددا
ساكنين با يكي از سرمايهگذارا معرفي شده از سوي دفتر موافقت نمودند ،امدا پدس از مددتي بدا تغييدر شدرايط
ساختوساز و نيز پيشنهاد درالسه بيشتر به مالكين( )%00از سوي يكدي ديگدر از سدرمايهگدذارا  ،سداكنين در
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تصميمات خود تجديدنظر نموده و موافقت خود را براي ساختوسداز بدا شدرايط و سدرمايهگدذار جديدد اعدالم
كردند.
پس از مذاكرات و رفتوآمدهاي پيدرپي هدر يدك از مدالكين سداكن در محددوده مدورد نظدر(كوچده شدهيد
يدبخشي) و اعالم آمادگي از سوي آنها و راضي نمود مخالفين تجميي و نوسازي باالخره جلسه نهايي با حضور
كليه ساكنين و سرمايهگذار و كارشناسا دفترتشكي شد ،كه پس از توافقات اوليه بين مالكين و سرمايهگدذار و
مشخص شد شرايط ساختوساز راردادي از سوي دفتر تنظي شده و بايد به امضاي طرفين برسدد .در ادامده بدا
صدور دستور نقشه و در نتيجه دريافت پروانه ساختما  ،كار نوسازي كليد خورده و سرمايهگذار موظدف اسدت
در زما تعيين شده در راداد ،خانههاي نوساز را به مالكين تحوي دهد.
كارشناسا دفتر خدمات نوسازي بعد از جلب اعتماد تمام ساكنين محدوده مورد نظر و نيز اعالم آمدادگي آنهدا
جهت تجميي و نوسازي ،کار اههایی در زمینه فرهنگ آپارتماننشینی با موضوعات مختلفدي از جملده
" ارتبا مؤثر فردي و اجتماعي( روابط همسايگي ،وانين و مقررات آپارتما نشيني( دانو تملدك آپارتمدا )،
همسايهمداري و نحوه درست ارتبا همسايگي و ، ") ...با همكاري مراكز و مكا هاي فعال در سط مح و بدا
هدف افزايش و ارتقاء فرهنگ آپارتما نشديني در بدين سداكنين بافدت فرسدوده(كوچده شهيديدبخشدي) برگدزار
ميكند.
دفتر خدمات نوسازي جهت ترغيب بيشتر مالكين و ساكنين بافت فرسوده(كوچه يدبخشي) به تجميي و نوسازي،
درگير نمود اهالي ساكن با اين مفهوم و در نتيجده راهانددازي مدون نوسدازي در ايدن محددودههدا ،در همدايش
مشتر

دفاتر خدمات نوسازي از ساكنين كوچه يدبخشي با عنوا پيشگاما عرصه تجميي و نوسازي تجلي بده

عم آورد.

دستاوردها
شناخت محله،آگاهي از مسائ و مشكالت كالبدي ،اجتماعي ،ا تصدادي و  ...موجدود در سدط محلده ،تكميد
اطالعات موجود ،دستيابي به نقشههاي بههنگام ،اطالعرسداني و آگداهسدازي از بسدتههداي تشدويقي و تسدهيالت
فراه شده از سوي سازما نوسازي ،مشاورههاي حقو ي ،فني و اجتماعي ،تنظي تفاهمنامه و راردادهاي تجميي
و  ...به ساكنين محله ،نظارت بر مراح ساخت و ساز و در نهايت پرومه ي بزرگ تجميي كوچهي يدبخشدي را
مي توا به عنوا مهمترين دستاورد 1ماهدهي اخيردفتدر خددمات نوسدازي مهرآبداد جندوبي دانسدت .طدي  1مداه
پيگيريهاي انجام شده ا دامات زير در اين پرومه انجام شده است.
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تعداد دفعات مراجعه كارشناسا به پرومه

 22مرتبه

تعداد جلسات گروهي برگذار شده

7جلسه

تعداد جلسات انفرادي برگذار شده

40جلسه

جمي ساعات مشاوره براي مالكين

 22ساعت براي هر نفر

تعداد تما

هاي تلفني

بيش از 625تما

تعداد مراجعين مالكين به دفتر

 00مرتبه

تعداد كارگاه هاي آموزشي برگذار شده

 2كارگاه و  6همايش

تعداد جلسات برگذار شده با سرمايه گذارا

 1جلسه

در اين پرومه با احتساب تمامي موارد ذكر شده در ك نزديك به  005ساعت و ت صرف شده است .ميزا
سرمايهگذاري براي ساخت اين پرومه بدو در نظر گدرفتن يمدت زمدين بديش از  1ميليدارد تومدا خواهدد
بود.اين پرومه به طور مستقي  255شغ ايجاد مي كند و مساحتي بالغ بر  6555متر از مساحت بافت فرسوده.
كاهش مي دهد و عالوه بر نوسازي  25پال

فرسوده زير  655متر مربي 25 ،واحد مازاد بر احتيدان مدالكين

توليدمي كند كه مي تواند در راه اندازي و آزاد سازي زمين در پرومه هاي بعدي موثر باشد.

تداوم
 پيگيريهاي كارشناسا دفتر جهت به سرانجام رساند هدف خود (تجميي كوچه يدبخشي)، شناخت بيشتر محله وآگاهي از مسدائ و مشدكالت ( كالبددي ،اجتمداعي ،ا تصدادي و  ) ...موجدود درسط محله؛
 اطالع رساني و آگاه سازي از بسدته هداي تشدويقي و تسدهيالت فدراه شدده از سدوي سدازما نوسدازي،مشاورههاي حقو ي ،فني و اجتماعي ،تنظي تفاهمنامه و راردادهاي تجميي و  ...به ساكنين؛
 ا ناع نمود مسؤلين جهت لزوم حضور دفتر خدمات نوسازي در برنامههاي مختلف؛ آگاهي داد به ساكنين در خصوص تهديدات احتمالي زندگي در اين بافتها( زلزله،آتشسوزي و)..؛ حمايت همه جانبه سازما نوسازي؛ معرفي نمود دفتر خدمات نوسازي از سوي سازما نوسازي شهر تهرا به سازما ها و مراكز مدرتبط ودر نتيجه حمايت و همكاري اين سازما ها با دفتر خدمات نوسازي؛
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آمو تهها
آموختههاي مختلف دفتر خدمات نوسازي محلهي مهرآبادجنوبي را ميتوا از چند منظرمطرح و مدورد بررسدي
رار داد :شيوهي اطالعرساني به ساكنين محله كه روز به روز بهتر و به شك مناسدبتدري انجدام مديشدود ،ندوع
ارتبا كارشناسا دفتر با ساكنين بومي محلده ،آگداهي از مسدائ و مشدكالت مختلدف( اجتمداعي – فرهنگدي-
ا تصادي و  )...ساكنين كوچه يدبخشي ،نحوهي ارتبا گيري دفتر بدا سدازما هدا ونهادهداي مدرتبط( شدهرداري،
وزارت علوم و )...در جهت پيشرفت كار و ح مشكالت ساكنين ،شناختن شيوههاي مذاكره با سرمايهگدذار و
جلب توجه آنها در زمينهي همكاري هر چه بيشتر با ساكنين و دفتر خدمات نوسازي  ،تالش بهينه جهت ارتقداء
سط فرهنگي ساكنين.
قابلیت تعمی
با توجه به اينكه هر محدوده ،محله و منطقه شرايط خاص (فرهنگي ،محيطي ،اجتمداعي و )...خدود را دارد و هدر
برنامه و پرومهاي كه در اين محدودهها تعريف ميگردد اصول و ضوابط خاص خود را ميطلبد .امدا بسدياري از
فعاليت هاي دفتر خدمات نوسازي مهرآبادجنوبي از ابليت تعمي پذيري بااليي برخوردار ميباشد .از جملده ايدن
فعاليتها :نشست هاي نوسازي مشاركتي ،ارتبا مستمر با مراكدز فعدال محلدي و اجدراي برنامدههداي مشداركتي،
ارتبا مستمر با ساكنين بافت فرسوده و گوششنوا بود براي آنهدا ،ارتبدا بدا مركدز و سدازما هداي مسدتقر در
مح .
موانع موجود در برابر فرآیند
دفتر خدمات نوسازي جهت پيش برد هدف خود با مشكالتي مواجه بود ،از جمله:
 بياعتمادي ساكنين نسبت به كارشناسا دفتر خدمات نوسازي؛ داشتن ديدگاهي دالالنه از سوي ساكنين نسبت به كارشناسا دفتر خدمات نوسازي؛ ذهنيت بد ساكنين نسبت به شهرداري ،اشتباه گرفتن كارشناسدا دفتدر بدا پرسدن شدهرداري و برخدوردنامناسب با كارشناسا دفتر از سويي ساكنين؛
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 مخالفت ساكنين با تجميي ( خواستار نوسازي به صورت انفرادي بودند ،مشك اخال ي برخي سداكنين،معتادبود همسايه)؛
 زياده خواهي برخي از مالكين؛ نداشتن توا مالي مالكين جهت ساخت ملك خود؛ عدم اعتماد در خصوص ضمانت اجرايي و تحوي به مو ي ساختما ؛ مشك وديعه مسكن؛ عدم ساماندهي مناسب بافت كالبدي محالت در نتيجهي ا دام سرخود و بديبرنامده برخدي از اهدالي بدهنوسازي و تجميي و عدم توجه به نظرات كارشناسا متخصص(وجود تك پدال

فرسدوده ريزدانده در

بين پال هاي نوساز)؛
 مقاومت ساكنين نسبت به ضوابط و مقررات شهرداري ( عقبنشيني)؛ -ولنامهاي بود برخي امال

و يا نداشتن سند؛

 تغييرات ضوابط طرح تفصيلي؛ موافقت نكرد هيئت امناي برخي از مساجد با برگزاري نشستها در مساجد؛ درخواست هزينه از سوي مسجد بابت برگزاري نشستها؛ عدم حضور مستمر مسؤلين و مديرا  -سازما نوسازي و شهرداري -در اين برنامهها.منبع
 -بانك اطالعاتي دفتر خدمات نوسازي شمشيري ،مهرآباد جنوبي و سرآسياب

مو عيت كوچه شهيد يدبخشي
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برگزاري كارگاه آپارتما نشيني توسط كارشناسا دفتر
خدمات نوسازي براي ساكنا كوچه ي يدبخشي

نشست نوسازي مشاركتي با حضور ساكنين كوچه شهيد
يدبخشي

جلسه تجميي با حضور ساكنين كوچه ي يد بخشي و
كارشناسا دفتر خدمات نوسازي
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