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چکیــده | یکــی از معضــات کلیــدی حــال حاضــر در شــهرهای کشــور بحــران موجود در ســیمای شهرهاســت.
ایــن بحــران از منظــر خــرد و کالن حــادث شــده اســت .از منظــر کالن ،بیتوجهــی بــه ســیمای شــهری در
نظــام کلــی هدایــت تحــوالت کالبــدی شــهرها ،ســیمای شــهری را مخــدوش و بیهویــت کــردهاســت .از
منظــر خــرد ســه معضــل اضافــات و الحاقــات ،فرســودگی نماهــا و تابلوهــای بیضابطــه باعــث اغتشــاش
بصــری و افــت کیفــی ســیمای شــهری شــدهاســت .بــرای رفــع ایــن معضــل در مقیــاس خــرد ،ســه اقــدام
پیرایــش ،مرمــت و ســاماندهی بایــد در دســتور کار مدیریــت شــهری قــرار گیــرد.
بررســی پروژههایــی کــه بــرای ایــن منظــور در ســازمان زیباســازی تهــران انجــام شــده ،حاکــی از ایــن امــر
اســت کــه روش و نظــام اجــرای ایــن دســت پروژههــا کــه در نــوع خــود تجربــه کام ـ ً
ا جدیــدی محســوب
میشــوند ،مســئلهای کلیــدی و نیازمنــد تعمــق و دقــت فــراوان اســت .هرکــدام از روشهــای بــه کار رفتــه در
تجربیــات قبلــی دارای نــکات مثبــت و منفــی منحصــر بــه خــود اســت .در ایــن مقالــه بــا بررســی تجربههــای
قبلــی ســازمان زیبــا ســازی و بــه خصــوص تجربــه اجــرای پــروژه فردوســی کــه نگارنــدگان در آن مســئولیت
مدیریــت و راهبــری داشــتند ،تــاش شدهاســت تــا از منظــر شناســایی و تحلیــل ریســکهای پــروژه بــه
روش دلفــی ،بهینهتریــن روش بــرای اجــرای پــروژه و فراینــد اقدامــات معرفیشــوند .یافتههــای ایــن تحقیــق
نشــان میدهــد بــرای اجــرای درســت و عــدم ایجــاد ســوء تفاهــم در نهادهــای نظارتــی ،کلیــه ضوابــط،
مقــررات و فرایندهــای قانونــی پروژههــای عمرانــی بایــد رعایــت شــود ،امــا بــا لحــاظ کــردن تمهیداتــی نظــام
عمرانــی را بایــد بــا اقتضائــات و پیچیدگیهــای ایــن دســت پروژههــا هماهنــگ کــرد کــه پاســخ مناســبی بــه
ریس ـکهایی موجــود ارائــه دهنــد .دقــت در طراحــی و جزئیــات اجرایــی ،توجــه بــه جنبههــای اجتماعــی و
رعایــت دقیــق ضوابــط ایمنــی از نــکات کلیــدی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قرارگیــرد.

واژگان کلیدی | زیباسازی ،سیمای شهری ،مدیریت پروژه ،مدیریت ریسک ،مرمت ،ساماندهی.

بیان مسئله

ســیمای شــهری بــه عنــوان نمــود عینــی شــهر ،از تأثیرگذارتریــن
شــاخصههای شــهری بــر انســان اســت (وهــابزاده .)۹۵ :۱۳۸۵ ،در
ســالیان گذشــته ســیمای شــهری در ایــران از دو منظــر کالن و
خــرد دچــار آســیبهای جــدی شــده اســت کــه طبیعتـاً هریــک
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راهحلهــای خــود را میطلبــد (جعفــری۱۳۹۶ ،الــف .)۵ :از
منظــر کالن ریشــۀ مشــکل ،در نظــام هدایــت تحــوالت کالبــدی
شــهر نهفتــه اســت .ســند مبنــا در اینجــا طــرح تفصیلــی اســت
کــه ناکارآمــدی فراوانــی بــا خــود بــه همــراه دارد و پیشتــر
پژوهشــگران متعــددی بــه ایــن موضــوع اشــاره کردهانــد (منصوری
و خانــی .)۱۳۷۸ ،در نظــام موجــود توجــه چندانــی بــه طراحــی
شــهری و اثــرات آن نمیشــود و هنــوز بــا گذشــت چندیــن دهــه

نظام اجرای پروژههای پیرایش | طوفان جعفری و حمیدرضا نیلی
از طــرح موضــوع طراحــی شــهری در کشــورهای توســعهیافته،
ایــن دانــش بــه صــورت جــدی درایــران مــورد توجــه مدیــران
شــهری قــرار نگرفتــه اســت( .ســلطانی آزاد .)۴۵ :۱۳۸۱ ،از طــرف
دیگــر مناســبات اقتصــادی و سیاســی حاکــم بــر تحــوالت شــهری،
مجالــی بــرای اندیشــیدن بــه ســیمای شــهری ،بــه مدیران شــهری
نمیدهــد و ایــن موضــو ِع کلیــدی ،قربانــی توافقــات قانونــی و غیــر
قانونــی و آشــکار و پنهــان مدیریــت شــهری و صاحبــان ســرمایه
میشــود (جعفــری۱۳۹۶ ،ب .)۸ :تصویــر  1عوامــل مؤثــر بــر هدایــت
تحــوالت کالبــدی شــهر تهــران و صــدور جــواز ســاختمانی را نشــان

تصویــر  :۱عوامل مؤثر بر هدایت تحوالت کالبدی و صدور جوازهای
ساختمانی در کالنشهرهای ایران .مأخذ :جعفری۱۳۹۶،ب.

میدهــد .نیــاز بــه منابع مالــی ،فشــار اقتصــادی سیاســی ،محدودیت
منابــع پایــدار و ســایر عوامــل ،مدیــران را دچــار عطــش تعریــف
پروژههــای گوناگــون بــرای تأمیــن مالــی شــهر میکنــد و در ایــن
فضــا مجالــی بــرای اندیشــیدن بــه ســیمای شــهری نمیمانــد و در
نتیجــه هـرروز شــاهد توســعۀ بحــران در ایــن حــوزه هســتیم.

یکــی از مصادیــق ایــن امــر بناهــای بلندمرتبــهای اســت کــه
بــدون هیچگونــه منطــق و هماهنگــی بــا هارمونــی حاکــم بــر
ســیمای شــهری ،باعــث ایجــاد اغتشــاش و آشــفتگی بصــری در
ســیمای شــهرهایی نظیــر تهــران شــدهاســت (بمانیــان:۱۳۷۶،
 .)۵۷ایــن بناهــای بلندمرتبــه در واقــع تجلــی همــان توافقــات میــان
ســرمایهداران و مدیــران شــهری اســت .تصویــر ۲نمون ـهای از تأثیــر
نامــوزون ایــن بناهــا را در ضلــع جنوبــی میــدان فردوســی تهــران
نشــان میدهــد .بانکــی کــه ســرمایهاش را مدیریــت شــهری تأمیــن
کــرده ،اکنــون مالــک ایــن بــرج در میــدان فردوســی تهــران اســت.
ایــن امــر حاکــی از ایــن اســت کــه ســیمای شــهری مــا را نه اندیشــه
و تفکــر خــاق معمارانــه ،بلکــه نظــام کاپیتالیســتی لجامگســیخته
شــکل میدهــد کــه میتــوان آن را منظــر کاپیتالیســتی نامیــد.
منظــری کــه بیــش از آنکــه بازگوکننــدۀ آرمانهــای نظــام
انقالبــی و طبقــات محــروم و متوســط جامعــه باشــد ،تبلــور خواســت
ســرمایهداران و مرفهــان اســت (آتشــین بــار.)۳۰ :۱۳۹۲ ،
بــه عبــارت دیگــر توســعۀ امروزیــن در شــهرهای کشــور و
بهخصــوص تهــران منجــر بــه شــکلگیریِ شــهری متضــاد و
گسســته شــده کــه بــا ســاختارهای طبیعــی و تاریخــی خــود در
تعــارض اســت (یاراحمــدی .)۸۲ :۱۳۹۱،ایــن تعــارض کامــ ً
ا در
بافتهــای قدیمــی و تاریخــی تهــران قابــل مشــاهده اســت.

تصویر  :۲ضلع جنوبی میدان فردوســی و تأثیر ناموزون ســاختمان بانک شهر در سیمای شهری میدان .عکس :حمید محمدی.۱۳۹۴ ،

معضــات ســیمای شــهری از منظــر خــرد و
راهحــل آن

در خصــوص مباحــث کالن مرتبــط بــا ســیما و منظــر شــهری
اقدامــات زیــادی شــده اســت ،امــا توجــه بــه معضالتــی کــه در
مقیــاس خــرد بــر ســیمای شــهری حــادث شــده چنــدان مــورد
توجــه پژوهشــگران قــرار نگرفتــه اســت .بــه یــک معنــا میتــوان

اظهــار کــرد کــه در واقــع ســیمای موجــود شــهرهای کشــور هــم
رهــا شــده در حالــی کــه ســیمای شــهری ،نیازمنــد بهروزرســانی
و انطبــاق آن بــا رفتــار و فعالیــت اجتماعــی شــهروندان اســت
(اصانلــو و رســتمیزاده .)۳۹ :۱۳۸۶ ،از منظــر خــرد ســه عارضــۀ
کالن بــر ســیمای شــهرهای کشــور عــارض شــده اســت  :عارضــۀ
اول اضافــاتِ ناشــی از پوشــش بالکنهــا و بامهــا بــرای تأمیــن

پاییز  1397شماره 44

51

جســتار
اضافــه بنــا ،عناصــر و کانالهــای تأسیســاتی نظیــر کولــر و بخــاری
و حتــی تأسیســات زیربنایــی مثــل کابلهــای بــرق و تلفــن و
لولههــای گاز اســت کــه باعــث ایجــاد مناظــر بســیار زشــت و
نازیبــا شــده کــه نمونههایــی از آن در محــدودۀ پــروژۀ فردوســی
در تصویــر  ۳ارائــه شــدهاند.

معضــل بعــدی فرســودگی نماهاســت کــه دالیــل اقتصــادی و
اجتماعــی دارد .ســاکنین اصــوالً نســبت بــه حفــظ و مرمــت نمــا
احســاس مســئولیت نمیکننــد و ایــن امــر باعــث شــده بعضــی

از نماهــای ارزشــمند شــهری فرســوده شــده و از نظــر بصــری
نازیبــا جلــوه کننــد .معضــل ســوم مســئلۀ تابلوهــا در خیابانهــا
و راســتههای تجــاری و فعالیتــی اســت .تابلوهــا بــدون هیــچ
ضابطــه و قانونــی ،بهفراخــور تشــخیص و نیــاز صاحبــان
بوکار روی نم ـای ســاختمانها ،جاخــوش کردهانــد و هیــچ
کس ـ 
نظــارت و کنترلــی از بعــد زیباییشناســی و تأثیــر مخربــی کــه
بــر جلــوۀ بصــری شــهر دارنــد ،روی آنهــا صــورت نمیگیــرد
(جعفــری۱۳۹۶ ،الــف.)۵ :

تصویر  :۳نمونههای الحاقات به نماهای با ارزش که سبب اغتشاش بصری و افت قابلتوجه کیفیت سیمای شهری خیابان شدهاست.عکس :طوفان جعفری.۱۳۹۵ ،

تصویــر  ۴یکــی از واحدهــای همســایگی در پــروژۀ فردوســی
را قبــل و بعــد از اجــرای پــروژه نشــان میدهــد .در ایــن واحــد
همســایگی انــواع معضــات ســیمای شــهری بــه خصــوص
مــواردی نظیــر اضافــه بنــا ،انــواع الحاقــات تأسیســاتی و  ...قابــل
مشــاهده اســت کــه در طــول پــروژه و در تعامــل بــا ســاکنین
همــۀ معضــات رفــع شــده اســت .تصویــر  ۵هــم نمونــۀ دیگــری
از واحدهــای همســایگی را نشــان میدهــد کــه عملیــات مرمــت
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بنــا و ســاماندهی تابلوهــا روی آنهــا انجــام شــده اســت .بنــای
هتــل واقــع در ســمت چــپ تصویــر یکــی از معضالتــی اســت کــه
از منظــر کالن بــر واحــد همســایگی عــارض شــده کــه طبیعتـاً در
ایــن پــروژه ،اقدامــی در خصــوص آن نمیتــوان انجــام داد .پــس
در عیــن اینکــه حــل مســئلۀ کالن بحــران در ســیمای شــهری
بایــد در دســتور کار محققــان و مدیــران شــهری قرارگیــرد ،از
رفــع معضــات در مقیــاس خــرد هــم نبایــد غافــل شــد.

نظام اجرای پروژههای پیرایش ،مرمت و ساماندهی شهری | طوفان جعفری و حمیدرضا نیلی
بــرای رفــع ایــن معضــات در مقیــاس خــرد بایــد ســه اقــدام ناظــر
بــه ســه معضــل ذکرشــده در دســتور کار قــرار گیــرد:
• پیرایش :برای رفع معضل الحاقات و اضافات
• مرمت :برای رفع معضل فرسودگی

• ساماندهی :برای رفع عارضۀ تابلوهای بیضابطه

در اجــرای پروژههــای پیرایــش ،مرمــت و ســاماندهی ســیمای
شــهری ابهامــات و ظرائــف زیــادی وجــود دارد کــه بعضــاً
دس ـتاندرکاران را بــا مشــکالت جــدی قانونــی و اجتماعــی مواجــه
کــرده اســت .لــذا نگارنــدگان از ابتــدای شــروع پــروژۀ محــور انقــاب،
حــد فاصــل میــدان فردوســی تــا دروازه دولــت ضمــن نــگاه بــه
تجربههــای قبلــی ســازمان زیباســازی شــهر تهــران ،در نظــر
داشــتند کــه تجربیــات حاصــل از اجــرای ایــن پــروژه ،مســتند
شــده و مســائل و مشــکالت بــه صــورت نظاممنــد بررســی و
بــرای آنهــا راهکارهــای مناســب پیشــنهاد شــود .بــرای همیــن

منظــور در انتهــای پــروژه ،انجــام پژوهشــی در دســتور کار
نگارنــدگان قرارگرفــت تــا نظــام بهینــه بــرای اجــرای پــروژۀ مشــابه
شناســایی و معرفــی شــود تــا بــا اتــکا بــه آن ،پروژههــای بعــدی
بــر اســاس یــک نظــام روشــن طراحــی و اجــرا شــوند .بــرای ایــن
منظــور ریســکها و مخاطــرات پــروژه مــورد توجــه قرارگرفتنــد
و تحلیــل شــدند .مدیریــت ریســک یکــی از حوزههــای کلیــدی
در مدیریــت پــروژه محســوب میشــود کــه اســتانداردهای
معتبــر مدیریــت پــروژه نظیــر پیکــره دانــش مدیریــت پــروژه
مؤسســۀ پــی .ام .آی .و اســتاندارد پرینــس بــه آن توجــه کردهانــد.
ِ
ریســک پــروژه شناســایی و
ریســکها در فرایندهــای مدیریــت
تحلیــل میشــوند و بــرای آنهــا پاس ـخهای درخــور در نظــر گرفتــه
میشــود .ایــن پاسـخها مبنــای مناســبی بــرای طراحــی مفهومــی و
نظــام اجــرای یــک پــروژه محســوب میشــوند ،چــرا کــه توجــه بــه
آنهــا شــانس موفقیــت پــروژه را بــه میــزان زیــادی افزایــش میدهــد
کــه طبیعت ـاً هــدف نهایــی هــر پــروژه محســوب میشــوند.

تصویر  :۴نمونهای از یکی از واحدهای همســایگی در پروژۀ فردوســی قبل و بعد از اجرای پروژه .مأخذ تصاویر از باال به پایین :طوفان جعفری ۱۳۹۵ ،و حمید
محمدی.۱۳۹۴ ،
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روش تحقیق

بــرای انجــام ایــن پژوهــش در پایــان پــروژه لیســتی از
ریســکها براســاس تجربــۀ «پــروژۀ فردوســی» کــه نگارنــدگان
در آن مســئولیت مدیریتــی داشــتند و همچنیــن بررســی ســایر
پروژههــای ســازمان شناســایی شــدند.

در ادامــه۱۸ ،نفــر از افــراد درگیــر در پــروژۀ فردوســی در مقــام
مشــاور (طــراح) ،پیمانــکار ،تســهیلگر و در نهایــت کارفرمــا
شناســایی شــدند و ریســکهای شناساییشــده بــرای آنهــا از
طریــق ایمیــل ارســال شــد .از شــرکتکنندگان خواســته شــد کــه
ضمــن تدقیــق ریســکهای شناساییشــده ،پاســخهای خــود را
بــه هــر یــک از ریس ـکها ،بــه نگارنــدگان ارائــه دهنــد۱۴ .نفــر
از ایــن افــراد بــه ایمیــل ارســالی پاســخ دادنــد کــه مــورد بررســی
دقیــق محققیــن قرارگرفــت و تــاش شــد بیــن پاســخهای
ریســک ارســال شــده ،اجمــاع و هماهنگــی بــه وجــود بیایــد .در
ادامــه ،پاســخهای هماهنگشــده بــه همــراه مشــخصکردن
حوزههــای تعــارض بــا ذکــر نقطهنظــرات محققیــن در قالــب

یــک جــدول اکســل بــه ۱۴نفــری کــه در مرحلــۀ اول همــکاری
کــرده بودنــد ،ارســال شــد .در ایــن مرحلــه در مقابــل هــر ریســک
دو ســتون شــامل احتمــال وقــوع ریســک و تأثیــر ریســک هــم
قــرارداده شــد و از شــرکتکنندگان خواســته شــد احتمــال و
تأثیــر مــورد نظــر خــود را در مقابــل هــر ریســک وارد کــرده و
همچنیــن نظــرات خــود را در خصــوص فایــل ارســالی بیــان کنند.
بــا پیگیــری کــه انجــام شــد ،هــر ۱۴نفــر مجــددا ً نظــر خــود را
ارائــه دادنــد .میانگیــن کلــی احتمــال و تأثیــر ریســکها بــه
ـج حاصلضــرب
عنــوان میانگیــن نهایــی درنظــر گرفتــه شــدو نتایـ ِ
احتمــال در تأثیــر ریســکهای شناساییشــده ،مبنــای
اولویتبنــدی ریســکها قــرار گرفــت .در نهایــت بــر اســاس
نتایــج حاصلــه از شناســایی و تحلیــل ریس ـکهای پــروژه ،نظــام
و فراینــد اجــرای پــروژه طراحــی شــد .ایــن مــدل در یــک جلســۀ
حضــوری بــا حضــور ۹نفــر از شــرکتکنندگان مــورد بررســی و
تبــادل نظــر قــرار گرفــت و در نهایــت بــا انجــام برخــی اصالحــات
جزئــی مــدل و فراینــد نهایــی نظــام اجــرای پروژههــای پیرایــش،
مرمــت و ســاماندهی ســیمای شــهری بــه دســت آمــد.

تصویر  :۵نمونهای از نماهای مرمتشــده در محدودۀ پروژۀ فردوسی .عکس :طوفان جعفری.۱۳۹۵ ،
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نظام اجرای پروژههای پیرایش ،مرمت و ساماندهی شهری | طوفان جعفری و حمیدرضا نیلی

یافتههــای تحقیــق (نظــام و فراینــد اجــرای
پروژههــای پیرایــش ،مرمــت و ســاماندهی
ســیمای شــهری)

جــدول  1ریس ـکهای شناساییشــده بــرای اجــرای پــروژه را بــه
همــراه میــزان احتمــال و تأثیــر هریــک از ریســکها براســاس
میانگیــن نظــرات شــرکتکنندگان در تحقیــق نشــان میدهــد.
در اینجــا ریســکها بــا حاصلضــرب احتمــال در تأثیــر بیــش
از  ۵۰درصــد بــه عنــوان «ریســکهای مهــم» ،بیــن  ۳۰تــا ۴۹
درصــد بــه عنــوان «ریس ـکهای معمولــی» و زیــر  ۳۰درصــد بــه
عنــوان «ریســکهای کماهمیــت» در نظــر گرفتــه شــدهاند.

همانطــور کــه در جــدول مشــخص شــده مهمتریــن مشــکالت
و ریســکهای اجــرای پــروژه ،عمدتــاً در حوزههــای اجتماعــی
و حقوقــی قــرار میگیرنــد .تجربیــات پروژههــای گذشــته و
همچنیــن پــروژه فردوســی نشــان داد مســائل فنــی ایــن پــروژه
هرچنــد دارای ریزهکاریهــای فراوانــی اســت کــه بیتوجهــی بــه
آنهــا میتوانــد مســائل و مخاطــرات جــدی بــه وجــود بیــاورد ،امــا

درنهایــت ریسـکهای اجتماعــی و حقوقــی ایــن پــروژه از اهمیــت
بیشــتری برخــوردار اســت .نکتۀ مهــم ،مخاطــرات ایمنــی و حوادث
اســت .هرچنــد از منظــر شــرکتکنندگان احتمــال وقــوع ایــن
حــوادث چنــدان بــاال تشــخیص داده نشــد ،امــا تأثیــرات آنهــا بســیار
قابــل توجــه اســت کــه حتــی میتوانــد منجــر بــه حــوادث جانــی و
مالــی قابــل توجــه شــود .لــذا رعایــت اصــول و دســتورالعملهای
ایمنــی در ایــن پــروژه بســیار مهــم اســت.

از منظــر اجتماعــی بــه طــور کلــی رویکــرد تســهیلگری و تعامــات
ســازنده و کنترلشــده بــا کلیــۀ ذینفعــان پــروژه بایــد در دســتور
کار قرارگیــرد .در تمــام طــول اجــرای پــروژه ،کلیــه عوامــل درگیــر
نبایــد لحظـهای از ایــن موضوع غفلــت کننــد و همــواره کار در تعامل
و همراهــی بــا کلیــه ذینفعــان پــروژه جلــو رود .البتــه در ایــن بیــن
دوگانــۀ منافــع عمومــی و خصوصی به عنــوان یک ریســک قابلتوجه
بــروز میکنــد .هــدف از اجــرای پــروژه ،ارتقــای کیفی ســیمای شــهر
اســت کــه گاهــی بــا منافــع خصــوص مالکیــن /ســاکنین در تعــارض
قــرار میگیــرد .ایــن دوگانگــی همچنیــن در خصــوص طراحــی

تصویر  :۶شــرح وظایف نقشآفرینان سهگانۀ پروژه بر اساس اقتضايات حاکم بر آن .مأخذ :نگارندگان.
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جدول  :1ریســکها و پاســخهای شناسایی شده در فرايند اجرای پروژۀ پیرایش ،مرمت و ساماندهی محور انقالب (حد فاصل میدان فردوسی تا دروازه دولت).
مأخذ  :نگارندگان.
عنوان ریسک

فاکتورهای ریسک
احتمال وقوع

تأثیر ریسک

احتمال در تأثیر

مقاومت ساکنین درخصوص حذف زواید

به خصوص در مواردی که منافع و آسایش

۰/۷

۰/۹

پاسخ به ریسک

۰/۶۳

آنها تحت تأثیر قرار میگیرد.

تعامل با ساکنین توسط تیم تسهیلگری ،ارایه راهحلهای فنی برای عدم اخالل در
آسایش ساکنین و لحاظ هزینۀ اقدامات در برآوردهای اجرایی

تعارض منافع ساکنین و مالکین با همدیگر

۰/۴

۰/۸

۰/۳۲

تالش برای ایجاد همگرایی بین ذینفعان از طریق تسهیلگری در جلسات خصوصی و

عدم همکاری مالکین دارای تخلفات قانونی

۰/۶

۰/۸

۰/۴۸

ممیزی تخلفات قانونی در حوزه اضافه بنا در ابتدای پروژه و پیگیری دریافت احکام قانونی

کندی موسسات دولتی و عمومی در

۰/۹

۰/۸

۰/۷۲

انجام مکاتبات و پیگری در ابتدای عملیات اجرایی توسط تیم تسهیلگری ،مداخله و

ابهام در قانونی بودن اقدام متمرکز مدیریت

۰/۵

۰/۷

۰/۳۵

تالش برای تصویب طرح در قالب یک سند اجرایی در مراجع ذیصالح نظیر شورای شهر،

خصوص همراهی با طرح

شهری در خصوص سیمای شهری بناهای

عمومی ،شناسایی و مذاکرۀ پنهانی با ذینفعان دارای نفوذ

در کمیسیون ماده  ۱۰۰همزمان با تعامل با ساکنین /مالکین
پیگیری مدیران برای همراهی موسسات عمومی و دولتی

کمیسیون ماده  ۵و  ...تا مواقعی که اختالفات به روش تعامل و گفتگو حل نمیشود بتوان
با استناد به آن احکام قضایی دریافت کرد.

موجود

عدم همکاری مالکین بعد از انجام تعامالت

۰/۳

۰/۹

۰/۲۷

ارایه اخطارهای کتبی به مالکین براساس مستندات موجود و دریافت رسید و در نهایت

مقاومت و کارشکنی ساکنین در طول

۰/۵

۰/۸

۰/۴

امضای تفاهمنامه مکتوب با مالکین پیش از آغاز عملیات اجرایی که در آن کلیه ابهامات و

وقوع سانحه در حین عملیات اجرایی

۰/۳

۰/۹۵

۰/۲۹

تدوین دستورالعمل ایمنی در حین اجرای پروژه و نظارت دقیق بر اجرای آن توسط

خطر ریزش کلی و جزیی بناهای فرسوده

۰/۲۵

۰/۹۵

۰/۲۴

ممیزی بناها از نظر استحکام و از دستور کار خارج کردن بناهای فرسوده در محدوده

عدم انطباق طرح با شرایط زمینهای

۰/۵

۰/۶

۰/۳

بررسیهای میدانی تیم طراحی و موشکافی الزم و همچنین تعامل با مالکین/ساکنین

اعتراض مالکین به طرح

۰/۴

۰/۲۵

۰/۱

لحاظ دیدگاههای اولیۀ ساکنین در آغاز طراحی ،انجام اصالحات تا حدی که به اصول و

دوگانه هویت فردی  /نفع عمومی

۰/۷

۰/۸

۰/۵۶

لحاظکردن هویتهای فردی و پیشبینی تمهیداتی که بتوان هویتهای فردی را متجلی

ایجاد دو دستگی بین ذینفعان در خصوص

۰/۳۵

۰/۸

۰/۲۸

درگیری و اختالف عوامل اجرایی

۰/۶

۰/۹

۰/۵۴

کیفیت کار پایین

۰/۵

۰/۸

۰/۴

اختالف بین پیمانکار با مشاور/کارفرما در

۰/۶

۰/۸

۰/۴۸

مورد نیاز

عملیات اجرایی

ارایه مستندات به دادگاه جهت اخذ حکم قضایی

مشکالت احتمالی پیشبینی و نقش و شرح وظایف هر یک از طرفین مشخص شده باشد.
مشاور ،الزام مالکین به همکاری در طول اجرای پروژه و پرهیز از اقدامات مخاطرهآمیزی
که میتواند منجر به بروز حادثه شود.

پروژه ،الزام مالکین به مقاومسازی بنا پیش از آغاز عملیات اجرایی
جهت بروز اطالعات وضعیت موجود بنا

مبانی طرح لطمه نخورده و منافع عمومی تحت تاثیر قرار نگیرند.

کرد ،در حدی که به کلیات طراحی و نفع عمومی لطمه نخورد .الزم به ذکر است

درخصوص بافتهای تاریخی و با هویت اولویت با هویت عمومی در نظر گرفتهمیشود.

طرح

تالش برای ایجاد همگرایی از طریق به کارگیری تکنیکهای مختلف تسهیلگری ،اعمال
موضوع قاطع در صورت عدم وصول به همگرایی و در نهایت اعمال قانون در صورت عدم
ایجاد تفاهم بین مالکین

پیمانکاران با مالکین/ساکنین

توجیه پیمانکاران در خصوص ماهیت موضوع و تصریح در شرایط خصوص قرارداد مبنیبر
توجیه عوامل اجرایی و به کارگیری سرپرست کارگاه که توان تعامل با ذینفعان در زمان
اجرای پروژه را داشته باشد.

دقت در انتخاب و ارزیابی فنی پیمانکاران ،نظارت دقیق بر زیرسازی مناسب ،نظارت

مستمر بر عملیات اجرایی و اخطار به پیمانکار در مواقع مورد نیاز و جلوگیری به موقع از
عملیات اجرایی ضعیف و بی کیفیت

خصوص احجام کار انجام شده
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دقت نظردر خصوص اسناد اجرایی پروژه توسط مشاور ،تعیین تکلیف آیتمهای قیمت

جدید در ابتدای پروژه ،طراحی سلسلهمراتب تحویل کار از پیمانکار به مشاور ،کنترل
زیرسازی قبل از انجام عملیات نازک کاری

نظام اجرای پروژههای پیرایش ،مرمت و ساماندهی شهری | طوفان جعفری و حمیدرضا نیلی

تصویر  : 7فرایند طراحی و اجرای پروژههای پیرایش،مرمت و ســاماندهی سیمای شهری .مأخذ :نگارندگان.

تابلوهــا و طراحــی نمــا بــروز مییابــد .تیــم مدیریتــی و راهبــری
پــروژه بایــد ضمــن اولوی ـتدادن بــه منافــع عمومــی ،پــروژه را بــه
گونـهای هدایــت کننــد کــه مطالبــات و درخواسـتهای فــردی هــم
مجــال بــروز یابنــد تــا رضایتمنــدی ذینفعــان افــزوده شــود.

از منظــر حقوقــی در طــول اجــرای پــروژه بایــد مستندســازی دقیــق
در تعامــل بــا مالکیــن و ســاکنین صــورت گیرد .بــرای امکان اســتناد
در مواقــع اختــاف یــا مــواردی کــه مراجعــه بــه مراجــع قضایــی
اجتنابناپذیــر میشــود ،حتمــاً مکاتبــات الزم براســاس فراینــد
روشــن و مســتندات قانونــی صــورت گیــرد .بــرای اخــذ همــکاری
ذینفعــان هــم بایــد یــک تفاهمنامــۀ مکتــوب بیــن مجریــان طــرح
و ذینفعــان امضــا شــود تــا اقدامــات مدیریــت شــهری روی نمــا
براســاس موافقــت مکتــوب مالک/ســاکن انجــام شــوند .همچنیــن
درصورتیکــه مشــارکت مالــی ایــن گــروه در اجــرای پــروژه مــد نظــر
باشــد بایــد میــزان و نحــوۀ آن دقیق ـاً در تفاهمنامــه ذکــر شــود.

در خصــوص روش اجــرای پــروژه بــه طــور کلــی مباحــث
فراوانــی بیــن تصمیمگیرنــدگان مطــرح بــود و چندیــن روش
مــورد بررســی قــرار گرفــت .در نهایــت بــر اســاس تجربههــای
انجامشــده و همچنیــن لحاظکــردن ریســکهایی کــه از جنبــۀ
حقوقــی و اجتماعــی بــر اجــرای ایــن پــروژه هــا مترتــب اســت
ایــن پژوهــش بــه ایــن جمعبنــدی رســیده کــه انجــام ایــن

پــروژه بایــد در چارچــوب یــک پــروژۀ عمرانــی بــا لحاظنمــودن
جنبههــای اجتماعــی و حقوقــی آن ،انجــام شــود .تصویــر ۶
شــرح وظایــف ارکان س ـهگانۀ یــک پــروژۀ عمرانــی بــرای اجــرای
پــروژۀ پیرایــش ،مرمــت و ســاماندهی ســیمای شــهری را بیــان
میکنــد.

طبــق بررســیهای انجامشــده ،کارفرمایــان در پــروژه ،شــامل
دولــت و شــهرداری بایــد از ورود مســتقیم بــه مباحــث اجرایــی
خــودداری کــرده و بیشــتر نقــش حمایتــی و پشــتیبانی را بــر
عهــده گیرنــد .مهندســان مشــاور بایــد بــا رعایــت نــکات منــدرج
در جــدول  ۱در حــوزۀ مســايل مرتبــط بــا طراحــی اســناد
مــورد نیــاز را تهیــه کننــد و در اجــرا هــم نقــش نظــارت عالیــه و
کارگاهــی را مشــابه پروژههــای عمرانــی بــر عهــده گیرنــد .مقولــۀ
محــوری تســهیلگری و مدیریــت پــروژه،تعامــل بــا ذینفعــان
هــم در ایــن نظــام بــر عهــدۀ مشــاور قــرارداده میشــود کــه ایــن
مالحظــات را در اجــرا ،اعمــال کنــد .پیمانــکاران هم با درنظرداشــتن
حساســیتهای ایــن نــوع پــروژه در تعامــل و همــکاری بــا ذینفعــان
پــروژه را اجــرا میکننــد.

تصویــر  7هــم فراینــد اجراییشــدن پــروژه را نشــان میدهــد.
در ابتــدا بایــد مشــاور ذیصــاح تهیــۀ اســناد اجرایــی مــورد نیــاز
را در دســتورکار قــرار دهــد .در ایــن مرحلــه دو حــوزۀ کالبــدی و
پاییز  1397شماره 44

57

جســتار
اجتماعــی متصــور اســت کــه بایــد در شــرح خدمــات مشــاور مــورد
توجــه قرارگیرنــد .در حــوزۀ اجتماعــی برداشــت دقیــق اطالعــات
کلیــۀ ذینفعــان و همچنیــن مذاکــرات اولیــه بــرای شــناخت بســتر
اجتماعــی طــرح ضــروری اســت .از دل ایــن تعامــات ،مشــاور
مالحظــات و راهبردهــای اجــرای پــروژه را در ارائــه مینمایــد.
همچنیــن تصمیمگیــری در خصــوص میــزان مشــارکت مــردم
در اجــرا نیــز از خروجیهــای ایــن بخــش مطالعــات محســوب
میشــود .در حــوزۀ کالبــدی هــم برداشــت دقیــق وضــع موجــود
و آسیبشناســی انجــام میشــود .در مرحلــۀ بعــد طراحــی صــورت
میگیــرد .اینکــه طراحــی ســیمای شــهری اصــوالً تــا چــه میــزان در
وضعیــت موجــود مداخلــه کنــد و بــه عبارتــی چــه میــزان تغییــر در
وضــع موجــود را مــورد نظــر قــرار دهــد ،بحثــی اســت کــه حســب
شــرایط ،طــراح بایــد در خصــوص آن موضــع ســنجیده و قابــل دفــاع
اتخــاذ کــرده و بــر اســاس آن طراحــی کنــد .همچنیــن تعــارض
ت و خواســتههای فــردی امــری
بیــن منافــع عمومــی بــا هویــ 
اســت کــه کام ـ ً
ا بــه بســتر طــرح ،ســابقۀ تاریخــی ،نــوع فعالیتــی
کــه در محــدودۀ پــروژه در جریــان اســت و انــواع دیگــر مالحظــات
اجتماعــی ،حقوقــی و کالبــدی و  ...بســتگی دارد کــه بایــد بــهدقــت
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و راهبــرد مناســب اتخــاذ شــود و در
ایــن خصــوص نمیتــوان یــک نســخۀ واحــد تجویــز کــرد .هنــر
تیــم طراحــی در ایــن بخــش رســیدن بــه نقطــۀ بهینــه در تعــارض
بیــن حــوزه عمومــی و خصوصــی اســت؛ بــه طوریکــه ضمــن ایجــاد
پیوســتگی و هماهنگــی بصــری هویتهــای فــردی هــم از بیــن نرود.
در مرحلــۀ نهایــی مشــاور جزئیــات اجرایــی را تهیــه و بــرآورد مالــی و
اســناد مناقصــه را آمــاده میکنــد.

اگــر بعــد از نهاییشــدن طــرح ،کلیــات آن مــورد تصویــب یــک
مرجــع قانونــی نظیــر شــورای اســامی شــهر یــا کمیســیون مــادۀ ۵
قــرار گیــرد ،اجــرا از پشــتوانۀ قانونــی محکمــی برخــوردار میشــود
و در مواقعــی کــه برخــی مالکیــن بــه دالیــل مختلــف همــکاری
نمیکننــد میتــوان بــه آن اســتناد و بــا دریافــت احــکام قانونــی
پــروژه را اجــرا کــرد .البتــه اقــدام حقوقــی و قانونــی بایــد بــه عنــوان
آخریــن راهحــل مــورد توجــه قــرار گیــرد و اصــل بــر تعامــل و
همدلــی و مشــارکت اســت.
بــرای آغــاز عملیــات اجرایــی بایــد پیمانــکار از طریــق مناقصــه
ترجیحـاً محــدوده و دو مرحلـهای (ارزیابــی کیفــی و بعــد پیشــنهاد
مالــی) انتخــاب شــود .ضــروری اســت قبــل از نهاییشــدن انتخــاب
پیمانــکاران دفتــر محلــی تأســیس و تیم مشــاور در آن مســتقر شــود
و تعامــل بــا ذینفعــان در دســتور کار قــرار گیــرد .دفتــر محلــی
بــا محوریــت مشــاور در طــول اجــرا تعامــل بــا ســاکنین را انجــام
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داده و تــاش میکنــد پــروژه را بــا مشــارکت ذینفعــان از طریــق
پیمانــکار بــه نتیجــه برســاند .نظــارت بــر کیفیــت کار پیمانــکاران،
ارائــۀ دســتورکارهای اجرایــی ،رســیدگی بــه صورتوضعیتهــا
و در نهایــت تغییــر در طــرح در صــورت نیــاز از جملــه خدمــات
فنــی مشــاور اســت کــه در همــۀ پروژههــای عمرانــی هــم انجــام
میشــود و در چارچــوب شــرح خدمــات تیــپ نظــارت کارگاهــی و
عالیــه قابــل انجــام اســت .بــر اســاس نظــام پیشــنهادی مشــاورین در
اجــرا مســئولیت تســهیلگری و مدیریــت پــروژه را هــم بــر عهــده
خواهنــد داشــت.

نتیجهگیری

اجــرای پروژههــای پیرایــش،مرمــت و ســاماندهی ســیمای شــهری
یکــی از اقدامــات کلیــدی و مهــم اســت کــه بایــد در دســتور کار
مدیریــت شــهری قرارگیــرد .هرچنــد برخــی مخالــف ورود مســتقیم
مدیریــت شــهری بــه اجــرای ایــن پروژههــا هســتند و اساس ـاً ایــن
اقدامــات را جــزو وظایــف مدیریــت شــهری نمیداننــد ،امــا تأثیــر
ایــن پــروژه بــر ارتفــای کیفــی ســیمای شــهر بــه ویــژه محورهــا و
نقــاط شــاخص و تاریخــی غیرقابلکتمــان اســت .تجربیــات اجــرای
ایــن دســت پروژههــا در شــهر تهــران حاکــی از ایــن امــر اســت کــه
رضایــت نســبی و عمومــی باالیــی در ایــن خصــوص بــه دســت آمــده
اســت .هرچنــد کــه رویکردهــای تحمیلــی در حــوزۀ تابلوهــای
ش اجــرای
شــهری و بیتوجهــی بــه هویتهــای فــرد و همچنیــن رو 
پروژههــا ،در مــواردی مســائل و انتقادتــی را نیــز بــا خــود بــه همــراه
داشــته اســت.

ایــن تحقیــق نشــان داد بهتریــن روش بــرای اجــرای پــروژه ،رعایــت
چارچــوب و مراحــل پروژههــای عمرانــی اســت کــه باید بــا تمهیداتی
اقتضائــات ایــن دســت پروژههــا در آن لحــاظ شــود .مشــاور بعــد از
تهیــه طــرح با لحــاظ کــردن مالحظــات مختلــف کالبــدی ،اجتمای،
حقوقــی و  ...در اجــرا هــم خدمــات تســهیلگری ،مدیریــت پــروژه
و نظــارت کارگاهــی و عالیــه را ارایــه خواهــد داد .پیمانــکاران هــم بــه
صــورت مناقصــه براســاس اســناد ارایــه شــده از طــرف مشــاور ،در
چارچــوب ضوابــط قانونــی انتخــاب شــده و کار را اجــرا میکننــد.
پرهیــز از ورود مدیریــت شــهری بــه تعامــل رودررو بــا ذینفعــان و
قرارگیــری در جایــگاه حامــی پــروژه ،یــک نکتــۀ محــوری اســت.
تعامــل بــا ذینفعــان در یــک رویکر د مشــارکتی ،حــل بهینــۀ دوگانۀ
عمومی-خصوصــی ،توجــه ویــژه بــه جنبههــای حقوقــی و رعایــت
نــکات ایمنــی در اجــرا هــم از نــکات بســیار مهمــی اســت کــه بایــد
مــورد توجــه قرارگیرنــد.
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