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درخصــوص مصوبه اخیر کمیســیون مــاده ۵ قانون تأســیس شــورای عالی 
شهرســازی و معماری ایران، پیرامون اصالح ضوابط بافت های فرسوده مندرج در 
بند ۱۵ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران (مصوب ۱۳۹۱)، مواردی شایان 

ذکر است که به شرح زیر مطرح می شود:
اول: در بند ۱۵ مقررات طرح تفصیلی شهر تهران آمده است: «در قطعات کمتر از 
۱۰۰ متر مربع در بافت های فرسوده و ناپایدار، تأمین نیمی از پارکینگ های مورد نیاز 

واحدهای مسکونی بالمانع است».
«در بافت های ناپایدار شــهری، ساخت وساز در قطعات با مساحت بیش از ۱۵۰ 
مترمربع، طبق ســند مالکیت بر اســاس ضوابط پهنه بندی با یک طبقه تشویقی با 

تراکم متناظر مجاز است».
«حدنصاب تجمیــع در بافت های ناپایدار شــهری ۱۵۰ متر اســت. در قطعات 
تجمیعی با مساحت بیش از ۱۵۰ مترمربع، اعطای یک طبقه تشویقی دیگر با تراکم 
متناظر عالوه بر طبقه تشویقی مذکور در بند ۳-۵ با رعایت حداقل گذر طبق ضوابط 

طرح تفصیلی مجاز است».
دوم: در ســال ۱۳۹۳ شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران بند یاد شده در 
مقــررات طرح تفصیلی را لغو و مقرر کرد ضوابط جایگزین از ســوی شــهرداری 
تهیه و جهت تصویب در شورای عالی ارائه شود. در این مصوبه بر ضرورت تسریع 
در بازنگری ضوابط ساخت وســاز بافت های فرســوده شهری و عدم ارائه هر گونه 
امتیاز تشویقی تراکمی برای سایر بافت ها از جمله لغو تعریف بافت ناپایدار، کلیه 

بندهای تشویقی مربوط به بافت ناپایدار از جمله بند ۱۵ تأکید شد.
در تبصره مصوبه ذکر شده بود هرگونه پیشنهاد در مورد تغییر مساحت محدوده 
بافت های فرسوده شهری یا ضوابط احداث بنا در این مجموعه ها، پیش از تصویب 

کمیسیون ماده ۵ باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
ســوم: مصوبه ســال ۱۳۹۳ شــورای عالی شهرســازی و معماری کشور از سوی 
شــهرداری تهران به مناطق ابالغ نشــد و شــهرداری همچنان بر اســاس طرح 

تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۱ عمل می کرد.
چهارم: پیروز حناچی یک روز قبل از پذیرش مســئولیت شهرداری تهران، در زمان 
تصدی معاونت معماری و شهرســازی شــهرداری تهران، مصوبه ســال ۱۳۹۳ 
شورای عالی شهرسازی و معماری را جهت اجرا به مناطق ۲۲گانه ابالغ کرد (آذر 
۱۳۹۷) و متعاقبا در مقام شهردار تهران به سازمان نوسازی شهر تهران دستور داد 
تا ضوابط جایگزین بند ۱۵ را تهیه و جهت تصویب در کمیسیون ماده ۵ ارائه کنند.
پنجم: ضوابط تهیه شــده در ســازمان نوســازی، امکان ارائه و بررسی در زمان 

شــهرداری حناچی را پیــدا نکــرد و در دوره بعد مدیریت شــهری به معاونت 
معماری و شهرسازی شــهرداری تهران ارائه شد تا در کمیسیون ماده ۵ بررسی 

و تصویب شود.
ششم: با پیشنهاد معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، جلسات 
دو جانبه نماینده آن وزارت و سازمان نوسازی برای بررسی متن ضابطه پیشنهادی 
آغاز شــد، اما قبل از نهایی شــدن، کمیسیون ماده ۵ ضوابط پیشــنهادی سازمان 

مذکور را با تغییراتی جزئی تصویب کرد.
هفتــم: معاونت معمــاری و شهرســازی وزارت راه و شهرســازی در نامه مورخ 
۱۴۰۱/۴/۱۵ بــه شــهردار تهران، با توجه به عدم تصویب ضوابط ابالغی از ســوی 
شــهرداری تهران، خواستار لغو ابالغیه شهرداری شد. مستند نامه وزارت یاد شده، 
تبصره ذیل مصوبه ســال ۱۳۹۳ شــورای عالی اســت که مقرر می داشــت قبل 
از تصویب کمیســیون ماده ۵ مراتب باید به تصویب شــورای عالی شهرســازی و 
معماری کشــور برسد. هرچند در نامه دبیر محترم شورای عالی عنوان شده است 
مصوبه کمیســیون بعد از تصویب باید به شــورای عالی ارائه شود، در حالی که در 
مصوبه ســال ۱۳۹۳ شورای عالی آمده است که قبل از تصویب کمیسیون ماده ۵ ، 

باید به تصویب شورای عالی برسد.
هشــتم: با توجه به تاریخچه مصوبه یاد شــده، در قانونی نبودن اقدام شهرداری 
تهران نباید شــک کرد و بهتر بود شهرداری وفق مصوبه شورای عالی معماری و 
شهرســازی عمل می کرد و با توجه به همراهی و همکاری وزارت راه و شهرسازی 
و برگزاری جلسات مشــترک برای بررسی پیش نویس سازمان نوسازی، به صورت 

دست گردان مصوبه کمیسیون امضا نمی شد و عجوالنه ابالغ نمی شد.
نهم: شــایان ذکر است که سوای مصوبه شــورای عالی شهرسازی و معماری در 
ســال ۱۳۹۳ مجددا در مورخه ۱۳۹۸/۲/۱۵ شــورای عالی شهرسازی و معماری 
در ابالغ ضوابط جدید طرح تفصیلی تهران یادآورد شده بود ضوابط جایگزین بند 
۱۵ طرح تفصیلی مصوب ســال ۱۳۹۱ باید به تصویب شــورای عالی شهرسازی و 

معماری کشور برسد.
دهم: به نظر می رســد علت تعجیل شــهرداری تهران در ابالغ مصوبه کمیسیون 
ماده ۵ ، کاهش شدید ساخت وســاز در بافت های فرسوده در سه سال اخیر باشد؛ 
چرا که پس از ابالغ مصوبه شــورای عالی مبنی بــر لغو ضوابط مندرج در بند ۱۵ 
طرح تفصیلی تهران -مصوب ۱۳۹۱- توسط معاونت وقت معماری و شهرسازی 
تهران در آذر ۹۷، مشوق های تراکمی در بافت های ناپایدار لغو شد و به این ترتیب، 
تعداد واحد های احداثی در ســال های ۹۰ تا ۹۳ که حدود ۴۰ هزار بوده و پس از 
آن به صورت میانگین ۲۵ هزار واحد مســکونی به صورت ساالنه احداث می شد، 

در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰ هزار واحد رسید.
یازدهم: پژوهشــی در ســال های ۱۳۹۳- ۱۳۹۴ توســط دکتر حجــت اهللا میرزایی 
درخصوص نوســازی بافت های فرســوده انجام شده که بر اســاس نتایج آن، تأثیر 
مشــوق های ضابطه ای به  مراتب بیشــتر از مشوق های مالی اســت. بنابرین اقدام 
شهرداری تهران برای تهیه مشوق های ضابطه ای در این خصوص قابل تقدیر است.

دوازدهم: اینکه چرا شــهرداری تهران پس از مصوبه شورای عالی در سال ۱۳۹۳ 
مبنــی بر لغو بنــد ۱۵ طرح تفصیلی تهــران و لزوم تهیه ضوابــط جدید، پس از 
هشت ســال به این مهم عمل کرده، قابل نقد و سؤال است که متأسفانه قبال هم 
شــهرداری تهران در ابالغ مصوبات شــورای عالی با تأخیر و تعلل عمل می کرد و 
پیشــنهاد می شود برای الزام شــهرداری تهران به ابالغ مصوبات شورای عالی در 
موعد مقرر و رعایت مفاد مصوبات شورای عالی، هیئت وزیران یا مجلس شورای 

اسالمی مصوبه ای داشته باشند.
ســیزدهم: خانم جیکوبز در کتاب زندگی و مرگ شــهرهای بزرگ آمریکایی آورده 
اســت که نوســازی محالت مراکز شــهری موجــب روی آوری گروه هــای جدید 
جمعیتی به این محالت و تغییرات هویتی در مراکز شــهرها می شود. ضمن اینکه 
بار جمعیتی که به واســطه افزایش تراکم به این محالت اضافه می شود، نیازمند 
تأمین سرانه های هفت گانه خدمات عمومی شهری است و همچنین برای احداث 

پارکینگ های محلی برای تأمین کسر پارکینگ های ایجاد شده باید اقدام عاجل کرد.
بنابرین شــهرداری تهران پس از رفع اشــکال قانونی وارد بر ابالغ مصوبه اخیر 
کمیســیون ماده ۵، می باید برای جلوگیری از خسارات ناشی از تغییرات هویتی و نیز 
کاهش کیفیت زندگی به دلیل عدم تأمین کامل سرانه های هفت گانه و نیز پارکینگ 

عمومی در سطح محله های هدف نوسازی، برنامه های اقدام تهیه و عملیاتی کند.
چهاردهم: نقدهای کارشناســی بر محتوای مصوبه نیز وارد اســت؛ از جمله اینکه 
گونه بندی بافت های فرسوده و ناکارآمد در تدوین مشوق های تراکمی مورد توجه 
قرار نگرفته اســت. ضمن اینکه رابطه عرض معبر و ارتفاع ســاختمان ها نیز باید 

واضح و شفاف عنوان شود.
پانزدهم: شــهرداری تهران باید هر چه ســریع تر شــیوه نامه انتقال حق توسعه را 
با رویکرد تأمیــن خدمات عمومی در بافت های فرســوده و ناکارآمد تهیه و برای 

تصویب به کمیسیون ماده ۵ ارائه کند.

نوسازی بافت فرسوده و مسئله تشخیص اولویت ها
در فضای رخوت و رکود نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار تهران که ساکنانش هر 
شب را با کابوس و تهدید زلزله قریب الوقوع سحر می کنند، مصوبه اخیر کمیسیون ماده 
پنج (ضوابط خاص احداث بنا در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران) و نامه دبیر 
شــورای عالی در اعتراض به آن، یادآور و پیام آور مجادالت بی پایان حداقل دو دهه اخیر 
میان شــهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بر ســر موضوعات توسعه شهری بود. 
آن طور که پیداســت، در فرایندی مورد توافق، نمایندگان شــهرداری از یک سو و وزارت 
راه و شهرســازی از ســوی دیگر، مدت زمانی را صرف تدوین ضوابطی کارآمد به منظور 
رونق بخشی به ساخت وساز در بافت های فرسوده و ناکارآمد و نیز ارتقای کیفیت زیست 
می کنند؛ اما پیش از تکمیل این فرایند، شــهرداری پیشنهاد خود را – که مشخص نیست 
چقدر با نظرات وزارت راه و شهرســازی همســو است- به کمیسیون ماده پنج می برد و 
به تصویب می رساند. معاونت شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی نسبت به این 
موضوع معترض می شود و معاون، نامه گالیه آمیزی به شهرداری می نویسد که «هر گونه 
پیشنهاد درمورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران، پس از 

تصویب کمیســیون ماده ۵ باید به تصویب شــورای عالی شهرسازی و معماری برسد». 
و ادامه می دهد «هر گونه اقدام اجرائی بر اســاس مصوبه کمیســیون مــاده ۵ تا قبل از 
تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد وجهه قانونی بوده و مسئولیت تبعات 
آن برعهده شــهرداری خواهد بود». به عنوان ناظــر بیرونی که اندک مطالعه و مختصر 
تجربه ای در عرصه مدیریت شــهری و حــوزه معماری و شهرســازی دارم، تردیدی در 
اهــداف و انگیزه هــای خیر طرفین موضوع ندارم؛ اما اجمــاال می توان گفت با توجه به 
هماهنگی و همسویی ارکان مختلف کشور مانند دولت و شهرداری ها و به ویژه شهرداری 
تهران، ساکنان بافت فرسوده که عموما در فضای مجادالت و بی تصمیمی ها یا در فضای 
تصمیمات ناکارا و ناکارآمد، چاره ای جز زندگی زیر تیغ تهدید زلزله بزرگ تهران ندارند، از 
فضای فعلی پیام روشنی دریافت نمی کنند. در تهران در حدود ۲۸۰ هزار پالک در قالب 
بافت فرسوده وجود دارد که مجموعا حدود چهارهزارو ۵۰۰ هکتار از شهر تهران را یعنی 
حدود هفت درصد از مســاحت شهر را در بر می گیرد. از جمله مسائل اصلی بافت های 
فرسوده، باالبودن تراکم جمعیتی آن نسبت به سایر مناطق تهران است. بر اساس گزارشی 

که مرکز آمار ایران در ســال ۹۲ ارائه داد، در نواحی فرســوده تهران که مساحتی نزدیک 
به ســه هزارو ۳۰۰ هکتار و پنج درصد از کل شــهر را در بر می گیرد، بیش از ۱۵ درصد از 
جمعیت تهران ســکونت دارد. این نکته به آن معناســت که تراکم جمعیتی در بافت 
فرسوده تهران، بیش از سه برابر میانگین شهر تهران است. بر اساس آمارهای جدیدی که 
امروزه ارائه می شود، حدود چهارهزارو ۵۰۰ هکتار از محدوده تهران بافت فرسوده است 
که حدود هفت درصد از مساحت شهر تهران را در بر می گیرد و جمعیتی که در آن ساکن 
هستند، ۲۱ درصد از جمعیت شهر تهران هستند؛ یعنی همچنان همان نسبت جمعیتی 
برقرار اســت. طبیعی اســت که این تراکم جمعیتی در کنار مؤلفه هایی مانند ناپایداری 
کالبدی می تواند در هنگام تهدیدی مانند زلزله که بر اســاس نظر کارشناسان این حوزه، 
مطلقا بعید نیســت و چه  بسا قریب الوقوع هم هســت، چه اثرات مرگ باری به همراه 
داشــته باشد. مصوبه اخیر کمیسیون ماده ۵ شــهر تهران را می توان اولین اقدام مهمی 
دانست که درباره کالن مسئله بافت فرسوده تهران، در دوره فعلی مدیریت شهری مطرح 
شده است. بر اساس سوابق، مسائل محل اختالف عمدتا بر سر مسئله تأمین سرانه های 

هفت گانه، پارکینگ و کیفیت زیستی شهروندان خواهد بود.  مدیریت شهری (شهرداری و 
شورا) به دلیل مواجهه مستقیم با ذی نفعان، با جنس دیگری از مسائل و مطالبه گری ها 
مواجه انــد که این امر عموما به عنوان یکی از خاســتگاه های اختالفــات این دو نهاد در 
حوزه مسائل نوسازی شهری مطرح می شود. معموال توجه کافی صورت نمی گیرد که در 
شهری مانند تهران که خطر زلزله هفت ریشتری در کمین آن است، بر اساس آمار مراجع 
علمی معتبر مانند مؤسسه جایکای ژاپن در صورت وقوع چنین زلزله ای در لحظه زلزله 
یک و نیم میلیون نفر و در ۷۲ ساعت پس از آن نیز یک و نیم میلیون نفر از شهروندان تهران 
جان خواهند باخت. بافت فرســوده مسائل مختلفی دارد که بی تردید مسئله پارکینگ و 
کیفیت زیســت و فضای سبز و فضاهای باز عمومی و سرانه های هفت گانه از آن جمله 
اســت؛ اما وقتی با خطر جدی جان باختن این میزان از شــهروندان مواجهیم، این آزمون 
جدی در برابر ماســت که به اولویت ها چگونه می اندیشــیم و در تشــخیص اولویت ها 
چگونه عمل می کنیم. در «شــرق» در هفته های آینده از سایر ابعاد نیز به موضوع بافت 

فرسوده خواهیم پرداخت.

پنجشنبه
۲۳ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۶ شهر و شورا

 مروری بر دالیل کم توانی در نوسازی بافت های فرسوده

وقایع نگاری ضوابط، مقررات و مصوبات بافت فرسوده

ابالغ مصوبه کمیسیون ماده ۵؛ ضروری اما غیرقانونی

بافت  های فرسوده شهری معضلی است که شهر های مختلف کشور سال های 
زیادی اســت که با آن دســت به گریبان هســتند و هر از گاهی با تجربه جدیدی دور 

تازه ای از اقدامات و مصوبات را با خود همراه می کند.
شــهر تهران با داشــتن حدود ۱۵ هزار هکتار بافت ناپایدار و حدود چهارهزارو 
۵۰۰ هکتار بافت فرسوده که بخشی از بافت ناپایدار شهری را تشکیل می دهد، در 
بســتر تصمیم گیری های موردی و مقطعی هنوز نوســاز نشده است ! قریب به ۲۰ 
درصد جمعیت تهران در این بافت ها ســاکن هســتند و این هشداری جدی برای 

مدیریت شهری است که نسبت به این مهم توجه بیشتری داشته باشد.
با تصویب سند باز آفرینی شهری و آیین نامه اجرائی آن در سال ۱۳۹۷ و تشکیل 
ســتاد بازآفرینی، امید آن می رفت که بستری برای نوسازی و تسریع آن فراهم آید ؛ 
اما شــواهد مؤید آن بود که رویکرد تشکیل ســتاد با تکیه بر بازآفرینی ارزش های 
محالت در جهت رونق و نوسازی بافت های فرسوده نتوانست به سرانجام برسد و 
تصویر مورد انتظار از بافت های ناکارآمد شهری را داشته باشد ؛ آن گونه که به رغم 
تالش برای تشکیل ستاد بازآفرینی با حضور همه نهاد های ذی نفع در شهر تهران، 

رونق و سرعت الزم برای نوسازی بافت حاصل نشد.
بــه واقع علت اصلی این کم توانی در امر نوســازی این بافت ها چیســت؟ این 
ســؤالی است که همواره از ســوی مسئوالن و کارشناســان صورت می پذیرد، اما 

پاسخی قاطع برای آن دریافت نمی شود.
به نظر می رســد برجسته ترین عوامل در امر عدم دسترسی به نوسازی سریع و 

بازگشت رونق را بتوان در قالب چندین محور  اصلی تبیین کرد.
تعدد مراکز تصمیم گیری نســبت به مســائل شهری و نداشــتن مدیریت واحد 
شــهری که شــهر تهران و به ویژه بافت فرســوده را بیش از پیش فرسوده کرده ، 

از جمله مهم ترین این عوامل است.
تصمیم گیری های ناهماهنگ نهاد های گوناگون نظیر دســتورالعمل اخیر برای 
کاهش متراژ تا صد متر مربع برای پالک هایی که در بافت فرســوده واقع شــده اند 
برای دریافت تسهیالت که باید مراحل قانونی خود را که تصویب در شورای عالی 
شهرسازی است، طی می کرد، اما بدون گذراندن این مسیر ابالغ شده، خود بستری 
برای واکنش ها نســبت به پرداخت تسهیالت از ســوی مراکز دیگر مالی را که زیر 
نظر دولت هســتند، در پی خواهد داشــت. تصمیم گیری های متفاوت نســبت به 
بافت، عالوه بر ساخت وســاز، در راســتای ارتقای ارزش ســکونت در این بافت ها 
در قالب بهســازی محیطی و رونق محله ای در این محالت نیز از دیگر مســائل و 
مشــکالت بافت ها ســت. در دور قبل مدیریت شــهری با تأکید بر ضرورت رویکرد 
شهرســازی با مردم و توجه به امر ارتقای ارزش سکونت، اقدامات مؤثری از سوی 
شهرداری صورت گرفته که نمونه های آن در محالت مختلف قابل مشاهده است؛ 
از مرکز محله ها و مراکز درمانــی و فضاهای بازمحله ای گرفته تا الگو های جدید 
ســاخت برای زمین های کوچک با تأکید بر معماری جامعه پســند که در محالت 
اتابــک، خوبخت و ســید ملک خاتون به اجــرا درآمد . کم توجهی بــه این مهم از 
دیگر عوامل در کندی نوســازی در بافت های فرســوده اســت. باور پذیری ساخت 
واحد های مسکونی در مقیاس های خرد و عدم تأکید بر تجمیع های بزرگ از دیگر 
رویکرد هایی بود که در طول دوره پنجم شورای شهر توانست بافت محله و رفتار 
سکونتی شهروندان را مورد توجه قرار دهد؛ چیزی که در دوره های قبل با تأکید بر 
تجمیع های بزرگ ۹۰ و ۷۰ پالکه، شکل محالت را دستخوش تغییر کرده و در عین 

حال هویت ساکنان را با چالش همراه کرده بود.
در این میان، پیوستگی بافت فرســوده و بافت تاریخی در کنار هم نیز مشکلی 

دیگر برای ساکنان و نوسازی ایجاد کرده بود . عدم تدوین قانون حق انتقال توسعه 
که در طرح جامع به آن تأکید شده بود، منجر به این شده است که در محالتی که 
در محدوده میراث تاریخی قرار گرفته اند، خبری از نوســازی، رونق و ارتقای ارزش 

سکونت وجود نداشته باشد.
تالش برای مطابقت طرح های محالت با شــکل امروزی محالت جدید از دیگر 

عواملی اســت که نوســازی را با هویت و خواست 
شــهروندان همگون نکرده است. اصرار بر گشایش 
معبــر، تالش بــرای بزرگ کــردن زمین هــای مورد 
ساخت خانه های مسکونی و... جملگی تالش برای 
به هم ریختن هویت آنها ست؛ درحالی که با توجه به 
تجارب جهانی بسیاری از محدودیت هایی که امروز 
برای نوسازی وجود دارد، قابل رفع است. خانه های 
رها شــده از دیگــر معضــالت ایــن بافت ها ســت؛ 
خانه  هایــی که اوقافی، وراثی و بالصاحب هســتند 
یــا خانواده ها به مکان های دیگر نقل مکان کرده اند ، 
چهــره محالت ایــن بافت ها را دچار بحــران کرده 
اســت و هرکدام از اینها کانونی برای کاهش ارتقای 
ارزش سکونت و رونق محله ای شده اند که نیازمند 
تصمیم گیری مشــترک از ســوی مراجــع قضائی، 

شهری و بهداشتی است.
فرصت هایــی کــه دفاتــر توســعه در اختیــار 
شــهروندان قرار دادند، بستری متناسب برای جلب 
مشــارکت مردم بود، اما شــکل این دفاتــر از منظر 
شــرح خدمات دچار تغییراتــی از جنس دفاتر فنی 
شد و ماهیت اصلی آنها که از اواخر دهه ۸۰ در این 

عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای پنجم تهران
علی اعطا

معاون اسبق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
علی نوذرپور

عرصه فعالیت های چشــمگیری داشتند، به حاشــیه رانده شد. رویکرد اصلی این 
دفاتر ارائه خدمات تسهیلگری برای نوسازی بود، اما این مهم دستخوش تغییراتی 

شده که ماهیت وجودی آنها را زیر سؤال برده است.
در نهایت باید گفت بافت فرســوده نیازمند عزمی جدی اســت و روش هایی نظیر 
تخریب و نوســازی، نه تنها پاســخ گوی این حجم از شهر نیســت، بلکه بی توجهی به 
هویت و نقش ساکنان در ساختن شهرشان است. بازخوانی مجدد شهرسازی با مردم، 
نکته کانونی برای نوسازی بافت ها فرسوده است که امروزه کمتر به آن توجه می شود . 
توانمند سازی ساکنان در جهت نوسازی بافت در کنار سازمان های توانمند قادر است 
فرصت های تازه ای را جهت بافت های ناکارآمد شهری برای تهران ایجاد کند . به نظر 
می رسد با توجه به موارد ذکر شده، نیازمند فعال سازی 
ســتاد بازآفرینی شهری و فعال ســازی کمیته های آن 
نظیر کمیته زیرســاخت هستیم که فرصت های کالنی 

را در اختیار شهر قرار داد .
درعین حــال، تصویب طرح جدید در کمیســیون 
مــاده ۵، در صورت طی مراحل قانونی، قادر اســت 
فرصت های ســاخت در مقیاس خرد را به ساکنانی 
کــه مایل نیســتند ســبک زندگی تحمیلــی مناطق 
جدید ساخت را برای خود داشته باشند، فراهم کند . 
فعال سازی نهاد های مدنی و تشکل های غیر دولتی 
در کنار دفاتر توســعه محلی، به همراه فعال سازی 
شــورا یاری های و معتمدان محل می تواند این بستر 

را مهیا کند.

عضو  دوره پنجم شورای شهر تهران
زهرا نژادبهرام
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