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گزارش ملی بهسازی مناطق نابسامان شهری 
جمهوری اسالمی ايران

محمد سعید ايزدی 
دبیر كمیته علمی كارگروه بهسازی 

مناطق نابسامان شهری 
 منطقه آسیا - اقیانوسیه
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ش برگزاری نخستین نشست تخصصی كارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری آسیا اقیانوسیه زمینه ساز اجرای 
مفاد بندهای برنامه اجرايی تهران و سولو گرديد. به استناد مفاد بند های برنامه اجرای دومین و سومین مجمع، 
تنظیم و تدوين گزارش ملی به عنوان يکی از اولويت ها از سوی دبیرخانه به شورای سیاست گزاری پیشنهاد و 
مورد موافقت قرار گرفت. هدف از تنظیم اين سند، معرفی سیاست ها و برنامه های بهسازی مناطق نابسامان 
شهری، ساختارها و نهادهای دخیل در فرايند توسعه شهری، مروری تحلیلی و آسیب شناسی سیاست و برنامه 
با معرفی  توانمندسازی سکونت گاه های غیر رسمی همراه  های بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی و 
اهداف، اصول هادی و راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در زمینه ساماندهي و توانمندسازي بافتهای فرسوده 
و ناكارآمد شهری بوده است. گزارش پیش رو نتیجه بررسی های بعمل آمده و پیشنهادهای ارائه شده در قالب 
ايران در بهسازی و  يافته های جمهوری اسالمی  برنامه ها و دست  سند ملی به منظور معرفی سیاست ها، 

نوسازی شهری و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی است.
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سیاس��ت ها، برنامه ها و دس��ت یافته های جمهوری اس��المی ایران در بهسازی و نوسازی 
شهری و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی

شهرسازی و شهرنشینی در ايران:
 ايران، كشوري با تمدن هفت هزار ساله ، در پهنه ای جغرافیايی استراتژيك  با وسعت 1648195 كیلومترمربع 
در جنوب غربي آس��یا و در منطقه خاورمیانه قرار گرفته اس��ت. كش��ور ايران از شمال به جمهوري تركمنستان، 
درياي خزر، جمهوري آذربايجان و ارمنس��تان، از ش��رق به افغانس��تان و پاكس��تان، از جنوب به درياي عمان و 
خلیج  فارس و از مغرب به عراق و تركیه محدود است. طبق سرشماري سال 1385، ايران داراي 70 میلیون نفر 

جمعیت شهري و روستايي است.

      با توجه به وس��عت كش��ور و تنوع جغرافیايی- اقلیمی گسترده و فرهنگ غنی ايرانی - اسالمی، معماری و 
شهرس��ازی بومی كش��ور دارای ويژگی های منحصر به فردی است كه در هر برهه زمانی نیز روند تکاملی خود 
را پیموده و آثار ارزشمندی از خود بجای گذارده است.  از ابتدای قرن حاضر، مشابه آنچه كه در ساير كشورهای 
منظقه نیز رخ داده است، نظام شهرسازی و سیستم شهرنشینی كشور دچار تغییرات و دگرگونی های عمده ناشی 
از نوگرايی ها و تمايالت حاكمان وقت گرديد. اين تحوالت و دگرگونی های عمده موجب بروز نابسامانی هايی 
در س��ازمان فضايی- كاركردی و اجتماعی شهرها گرديد. اين تحوالت به شکل عمده ای از دهه چهل شمسی 
س��ازمان و س��اختار شهرها را دگرگون ساخت. مهمترين تغییر عمده، س��رعت افزايش جمعیت و جابجايی های 
جمعیت از نواحی روستايی و شهرهای كوچك به شهرهای بزرگتر بوده است. در طی دو دهه گذشته جمعیت از 
4‚49 میلیون نفر )سال 1365( به  4‚70 میلیون نفر )سال 1385( رسیده است. رشد شهر نشینی نیز در اين میان 
شتابان بوده است. در طی سه دهه اخیر از سال 1355 تا 1385 جمعیت شهری از 8‚15 میلیون نفر )47 درصد( 
به 2‚48میلیون نفر )4‚68 درصد( افزايش يافته اس��ت. رشد ش��تابان شهرنشینی با گسترش بی رويه كالبدی و 

استقرار نامتعادل جمعیت در مراكز شهری همراه بوده است. 

جمعیت

شهری

روستائی

جمع کل

%   1335
)میلیون نفر(

 )درصد(

31%      5/95

69%       13

100%    18/95

%     1345
)میلیون نفر( 

 )درصد(

39%     79/9

61%    29/15

100%   08/25

%     1355
)میلیون نفر(

  )درصد(

47%    85/15

53%     86/17

100%    71/23

%     1365
)میلیون نفر(

  )درصد(

3/54%    84/26

61%     29/15

100%    08/25

%     1375
)میلیون نفر(

  )درصد(

3/61%   82/36

61%     29/15

100%    08/25

%     1385
)میلیون نفر(

  )درصد(

4/68%  15/41

61%     29/15

100%    08/25
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در فرایند این رشد بی سابقه جمعیت و شهرنشینی شتابان عرصه های نابسامان شهری به 
صور مختلف گسترش یافتند:

-   با تبدیل روس��تاها به شهرها و قرار گرفتن سکونتگاه های روستایی در محدوده شهرها 
بافت های فرسوده با پیشینه روستایی به سرعت افزایش یافتند.

-   در حدود 90 درصد س��کونتگاه های غیر رس��می یا از ابتدا در محدوده ش��هرها ساخته 
شدند و یا با گسترش شهرها در این محدوده قرار گرفتند.  لذا بافت های فرسوده با پیشینه 

غیر رسمی گسترش یافتند.
-   با گس��ترش و توسعه ش��هرها در ورای پهنه های تاریخی خود، محدوده قدیمی شهرها 
به حال خود رها ش��دند. فرس��ودگی کالبدی این بافت ها موجب ارزان شدن قیمت نسبی 
ارزش مسکن و اجاره بها در این بافت ها شد. به همین دلیل این بافت ها بتدریج از ساکنان 

قدیمی تهی شده و مهاجران فقیر و گروه های کم درآمد شهری جایگزین آنان گشتند.
-   محالت جدید در پیرامون محدوده مرکزی و قدیمی ش��هر  گس��ترش بافتند. با سرعت 
شتابان شکل گیری این عرصه ها، بسیاری از این محدوده ها فاقد استاندارد الزم در فرایند 
س��اخت، زیرس��اخت ها و خدمات مناسب اند. با گذشت کمتر از س��ه یا چهار دهه از عمر 
این محدوده ها، س��اختار کالبدی این محالت، ناکارآمد، فرسوده و فاقد امکانات الزم برای 

ساکنان این مناطق اند. 

گسترش فیزیکی شهر مشهد طی سالهای 1335 تا 1365
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طرح های توسعه شهري در ايران:
     در مواجهه با مس��ايل و مش��کالت پیش آمده و همچنین برنامه ريزی برای توسعه شهر ، طرح های توسعه 
ش��هری از مقیاس ملی، منطقه ای، ش��هری و محلی برنامه ريزی و به اجرا درآمده اند. از شروع تهیه طرحهای 
شهری در ايران بیش از پنج دهه می گذرد.  در حال حاضر سطوح مختلف تهیه برنامه های توسعه و عمران در 
نظام برنامه ريزی فضايی و مديريت توس��عه ش��هری كشور بر اساس سلسله مراتب و ماهیت و مقیاس طرح ها 

در سه سطح ملی، ملی- محلی و محلی به شرح زير قابل تفکیك است:
-   سطح ملی شامل: طرح جامع سرزمین، كالبدي ملي، طرح كالبدي منطقه اي،

-   س��طح ملی – محلی ش��امل:  سند ملی توسعه اس��تان، طرح جامع ناحیه ای يا شهرستان، مجموعه شهري 
برای كالن شهرها ، طرح شهرهای جديد، طرح شهرک های مسکونی و طرح های ويژه

-   س��طح محلی ش��امل: طرح جامع و تفصیلی برای شهرهای بزرگ و متوسط و هادی شهری برای شهرهای 
زير 50000 نفر جمعیت  )در طی چهار نسل گذشته با عناوينی همچون طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ، 
طرح های راهبردی - ساختاری و طرح های تجديد نظر،  برنامه ريزی و به اجرا رفته اند( و طرح های موضوعی 
و موضعی )طرح های بهس��ازی و نوس��ازی شهری و ساماندهی و توانمندسازی س��کونتگاه های غیر رسمی و 
همچنی��ن طرح های آماده س��ازی زمین و طراحی فضاها و عرص��ه های عمومی در رده طرح های موضوعی و 

موضعی محسوب می شوند(. 

ساختارها و نهادهای دخيل در فرايند توسعه شهری:
نهادهای ملي و مركزي ذي ربط مديريت فرايند توس��عه ش��هري در ايران عبارتند از: وزارت راه و شهرسازي و 
نهاد فرابخش��ی شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران؛ وزارت كشور؛ معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور. عالوه بر س��ازمانهاي مذكور كه زير مجموعه دولت به ش��مار مي ايند نهادهاي هم سطح دولت 
مانند مجلس ش��وراي اسالمي و كمیس��یون های مرتبط آن از جمله كمیسیون عمران، فرهنگي و اجتماعي نیز 
بر مديريت ش��هر تاثیر گذارند. س��اير وزارتخانه ها، سازمانها و شركتهای دولتی كه در تامین سرانه ها و خدمات 
رس��انی در اين زمینه فعال می باشند و همچنین دس��تگاههای تامین كننده زيرساخت ها و تاسیسات شهری از 
جمله وزارت نیرو، شركت آب و فاضالب منطقه ای، شركت برق منطقه ای، وزارت فن آوری ارتباطات، شركت 
مخابرات ايران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 
سازمان بهزيستی كشور نیز سهم مهمی در فرايند مديريت و اجرای برنامه های توسعه شهری بر عهده دارند. با 
تش��کیل شوراهای اسالمی شهر و روستا در اواخر سال 1377 و شروع فعالیت آن از ارديبهشت 1378 يك نهاد 

جديد به مجموعه نهادها و سازمان های مديريت شهری ايران نیز افزوده شده است. 

وزارت راه و شهرسازی:
      به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهیه و اجراي طرح هاي شهرس��ازي، ده س��ازي و طرح هاي آباداني، 
وزارت مس��کن وشهرسازي در تاريخ 1342/12/22 با نام وزارت آباداني و مسکن با تشکیالت الزم براي انجام 
وظايف اساس��ي مش��روح زير تاسیس گرديده اس��ت. در تیر ماه س��ال 1353 به موجب ماده 2 قانون تغییر نام، 
وزارت آباداني و مس��کن، وزارت مسکن و شهرسازي نامیده شد. بر اساس ماده 3 قانون مذكور وزارت مسکن و 
شهرس��ازي عالوه بر اجراي آن قسمت از وظايف و اعمال اختیاراتي كه موجب قانون تأسیس وزارت مسکن به 
عهده داشت، به منظور اتخاذ و اعمال سیاست ها، تنظیم برنامه هاي جامع و هماهنگ براي تعیین مراكز جمعیت، 
ي  ايجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وس��عت ش��هرها در كشور، تأمین مسکن و توسعه، بهبود استانداردهاي كْمّ
و كیفي مس��کن با توجه به هدف ها و مقتضیات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، همچنین ايجاد هماهنگي و 
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تمركز در تهیه و اجراي طرح ها و س��اختمان هاي دولتي، اين وظايف نیز به وزارتخانه محول ش��د. در تاريخ 31 
خرداد 1390وزارت راه وشهرس��ازي با راي مجلس ش��وراي اسالمي وسپس تايید ش��وراي نگهبان از ادغام دو 
وزارتخانه راه و ترابري و مس��کن وشهرس��ازي تش��کیل و مقرر گرديد همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروي 

انساني واموال منقول وغیر منقول دو وزارتخانه ياد شده به وزارت راه و شهرسازي منتقل گردد.
وظايف اساسي در حوزه شهرسازی و مسکن

•  اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه هاي جامع و هماهنگ براي ايجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت 
شهرها در سطح كشور

•  تعیین محل شهرها و مراكز جمعیت آينده
•  بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور

•  تهیه و تنظیم سیاس��ت ها و خط مش��ي هاي اجرايي براي هدايت و كنترل شهرنشیني در جهت تحقق طرح 
جامع سرزمین با لحاظ اولويت هاي آمايشي

•  مش��خص نمودن شهرها  و ش��هركها از نظر فعالیت هاي  صنعتي، كشاورزي، جهانگردي، تاريخي، خدماتي و 
غیره

•  تعیین حدود توس��عه و ظرفیت ش��هرهاي آينده و طرح و تنظیم نقش��ه توزيع جمعیت )تهیه طرح جامع براي 
هريك از ش��هرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها براي تهیه نقشه هاي 

هادي و اعالم آن به وزارت كشور(
•  تهیه معیارها، ضوابط و آئین نامه هاي شهرسازي و ابالغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
به وزارتخانه ها و س��ازمان هاي مسئول و ارش��اد و راهنمايي دستگاه هاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي 

طرحهاي جامع شهري
•  اعتالي هنر معماري ايران و رعايت س��بك هاي مختلف معماري س��نتي و ملي و تقويت و توسعه فرهنگ و 

ارزشهاي اسالمي در معماري و شهرسازي
•  پیش��نهاد ايجاد شهر و ش��هرک غیر روس��تايي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها جهت تصويب به 

شورايعالي شهرسازي
•  نظارت بر فعالیتهاي شهرسازي بخش خصوصي از حیث رعايت معیارها و ضوابط شهرسازي

•  نظارت بر تهیه طرح هاي جامع و تفصیلي و جلب نظر شوراي شهر و شهرداري مربوط در حین تهیه طرحهاي 
تفصیلي و همچنین نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرح هاي مذكور

•  سیاست گذاري در مورد طرح ريزي شهري و نحوة مديريت مجموعه هاي شهري
•  راهبري تعیین استانداردها براي مسکن، ساختمان هاي دولتي و تاسیسات شهري و همچنین تهیه و اجراي 

طرحهاي عمراني شهري در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور
•  نظ��ارت عالی��ه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرس��ازي و مقررات ملي س��اختمان در طراحي و اجراي تمامي 
س��اختمانها و طرح هاي شهرسازي و عمراني شهري با هدف ايمن سازي و مقاوم سازي ساختمانها و شهرها و 

در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور با رعايت اصول پدافند غیرعامل
•  راهبري اجراي طرح هاي بهس��ازي و نوس��ازي محالت و ساماندهي بافت هاي قديمي شهرها و حاشیه آنها 

با رويکرد توانمند سازي ساكنین   
•  اعمال سیاست هاي دولت بر اراضي شهري اعم از خالصه و موات، باير، داير و ساير رقبات شهري و اجراي 

قانون زمین شهري و آئین نامه اجرايي آن
•  برنامه ريزي  و مديريت  عمران  زمینهاي ش��هري  و نظارت در زمینه  اس��تفاده بهینه از زمین در محدوده هاي 

شهري
•  راهبري تدوين موازين ، اس��تاندارد ها و مش��خصات فني و مقررات ملي براي س��اختمان ها و مس��کن در 
چارچوب برنامه و راهبري تحقیق و بررس��ي مس��ائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني و نیزراهبري تهیه 
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اس��تانداردهاي الزم براي مصالح ساختماني با همکاري موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران و حمايت از 
تولید كنندگان آنها

•  اتخاذ تصمیم و تعیین خط مش��ي برنامه هاي اجرايي زمین ، مس��کن ، شهرس��ازي ، س��اختمانهاي دولتي و 
عمران شهري

•  تهیه و اجراي طرح هاي س��اختمان هاي دولتي و تامین س��اختمان ها و تاسیسات دولتي و عمومي مورد نیاز 
جامعه از طريق مهندسین مشاور و پیمانکاران تائید صالحیت شده و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور

•  تعیین سیاس��ت هاي دولت در زمینه تولید وعرضه مس��کن در كشور و توسعه و بهبود استاندارد هاي كمي و 
كیفي مسکن

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
     ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران به عنوان عالیترين مرجع سیاست گذاري و تصويب كننده خطوط 
كالن توسعه شهري و شهرسازي كشور مركب از 11نفر از وزرا و معاونان رئیس جمهور بر اساس قانون مصوب 

سال 1352تأسیس شد كه وظايف اصلي ان به شرح زير تعیین شده است: 

� بررسي پیشنهادهاي الزم در مورد سیاست كلي شهرسازي براي طرح در هیأت وزيران.
� اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و اليحه هاي شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري.

� بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغییرات انها خارج از نقشه هاي طرح تفصیلي.
� تصويب معیارها و ضوابط و آيین نامه هاي شهرسازي.

بر اس��اس ماده7 اين قانون، ش��هرداريها مکلف به اجراي مصوبه هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
طبق شرح وظايف فوق هستند.

شوراهای اسالمی شهر و روستا: 
     يکی از اهداف عمده انقالب اس��المی تالش براي افزايش مش��اركت و دخالت مردم در اداره امور اس��ت. بر 
اين اساس و با توجه به نقش مؤثر سیاست عدم تمركز در اداره امور عمومي كشور و ضرورت سپردن امور محلي 
به دست مردم محل، تشکیل شوراهاي اسالمي مردمي مورد توجه قرار گرفت و براي تأمین مشاركت مردم در 
پیشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، و ساير امور رفاهي،  جايگاه 
ويژه اي در قانون اساس��ي به آن اختصاص يافت. با برگزاری انتخابات ش��ورای اسالمی شهرها در  اسفند 1377 
و شروع به كار شوراهای شهر در ارديبهشت 1378 ساختار جديدی به اركان مديريت شهری اضافه شده است. 

وزارت کشور: 
مهمترين عنصر ملي مؤثر در مديريت ش��هري و ش��هرداريهاي ايران، وزارت كشور است. وظايف وزارت كشور 
در قبال شهرداريها بر اساس قوانین و آيین نامه هاي مختلف بسیار گسترده و متنوع است. اين وظايف را در پنج 

محور عمومي زير مي توان طبقه بندي كرد: 
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معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كش��ور، متش��کل از اداره كل امور شهرداريها، دفتر فني، دفتر مطالعات و 
هماهنگي امور ايمني و بازسازي، دفتر برنامه ريزي عمراني، دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شوراي عالي هماهنگي 
ترافیك ش��هرهاي كش��ور، عهده دار انجام عمده وظايف وزارت كش��ور در رابطه با شهرداريها مي باشد. وظیفه 
ش��ناخت شهر و تأسیس ش��هرداري، از ديگر تأثیرات وزارت كشور بر مديريت شهري مي باشد. مطابق با قانون 
ضوابط و تعاريف تقس��یمات كشوري، موضوع ش��ناخت شهر بر عهده دفتر تقسیمات كشوري معاونت سیاسي و 
اجتماعي وزارت كشور است. تأسیس شهرداري هنگامي امکان پذير است كه شرط اصلي ان، يعني شناخته شدن 
شهر، از طرف دفتر تقسیمات كشوري به رسمیت شناخته شده باشد. در همین زمینه اضافه مي نمايد كه پس از 
ش��ناخت شهر و در صورت تأيید توان ش��هر براي تأسیس شهرداري از طرف اداره كل امور شهرداريها، موضوع 
به كمیس��یون سیاس��ي � دفاعي هیأت دولت رفته و در صورت موافقت هفت وزير عضو اين كمیسیون كه وزير 

كشور رياست ان را بر عهده دارد، تأسیس شهرداري امکان پذير است

1-   نظارت و راهنمايي شهرداريها در انجام وظايف محوله و مراقبت بر تأمین مايحتاج عمومي. 
2-  نظارت در اجراي كلیه قوانین، آيین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداريها. 

3-  نظارت در حسن اجراي قانون نوسازي و عمران شهري. 
4-  تعیین نیازمنديهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه اي و محلي و تشخیص اولويت انها. 

5-  اعمال نظارت قانوني بر امور كلیه شوراها، از جمله شوراي شهر. 
معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كش��ور، متش��کل از اداره كل امور شهرداريها، دفتر فني، دفتر مطالعات و 
هماهنگي امور ايمني و بازسازي، دفتر برنامه ريزي عمراني، دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شوراي عالي هماهنگي 
ترافیك ش��هرهاي كش��ور، عهده دار انجام عمده وظايف وزارت كش��ور در رابطه با شهرداريها مي باشد. وظیفه 
ش��ناخت شهر و تأسیس ش��هرداري، از ديگر تأثیرات وزارت كشور بر مديريت شهري مي باشد. مطابق با قانون 
ضوابط و تعاريف تقس��یمات كشوري، موضوع ش��ناخت شهر بر عهده دفتر تقسیمات كشوري معاونت سیاسي و 
اجتماعي وزارت كشور است. تأسیس شهرداري هنگامي امکان پذير است كه شرط اصلي آن، يعني شناخته شدن 
شهر، از طرف دفتر تقسیمات كشوري به رسمیت شناخته شده باشد. در همین زمینه اضافه مي نمايد كه پس از 
ش��ناخت شهر و در صورت تأيید توان ش��هر براي تأسیس شهرداري از طرف اداره كل امور شهرداريها، موضوع 
به كمیس��یون سیاس��ي � دفاعي هیأت دولت رفته و در صورت موافقت هفت وزير عضو اين كمیسیون كه وزير 

كشور رياست ان را بر عهده دارد، تأسیس شهرداري امکان پذير است.
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سياست و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی و توانمندسازی سكونت گاه 
های غير رسمی:

      سیاس��ت ها و برنامه های بهس��ازی و نوسازی شهری در ايران طی سه دهه گذشته روند تکاملی را پیموده 
است. اين روند اگر چه بطئی و گاه با تقابل های رويکردی روبه رو بوده، اما منجر به اقداماتی اجرايی در محالت 
هدف اين برنامه ها ش��ده اس��ت. در اين میان دولت و شهرداری ها هر يك نقش ويژه ای در تکامل اين فرايند 
داش��ته و برنامه های متعددی را مديريت و به اجرا برده اند. آغازگر اين اقدامات برنامه های موضعی با دخالت 
حداكثری دولت و شهرداری ها و اغلب به شکل پراكنده در برخی شهرهای كشور بوده است. روند تکاملی اين 
اقدامات منجر به گستردگی جغرافیايی موضوع، میزان توجه بیشتر دستگاه ها، اعتبارات و منابع گسترده و متنوع 
تر، تش��کیل نهادهای مديريتی ويژه اين بافت ها، تهیه طرح و برنامه های گس��ترده برای محدوده ها و محالت 
هدف، برگزاری نشس��ت های تخصصی، همايش ها و كارگاه های آموزش��ی متعدد و تدوين قوانین جديد برای 
حمايت و تس��هیل اين اقدامات ش��ده است. دولت با تشکیل ش��ركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری 
ايران و س��اختارهای پیوس��ته آن در استانها و  شهرداری های كشور نیز با تش��کیل نهادی تخصصی، نوسازی 
شهری )در بیش از 57 شهر كشور( برنامه ها و اقداماتی را به مرحله اجرا در آورده كه هر يك به نوبه خود تجربه 

ارزشمندی به شمار می رود.

    الف- سياست ها و برنامه های به اجرا درآمد پس از انقالب اسالمی تا پايان جنگ تحميلی 
در سال 1367  

       برنامه های به اجرا درآمده در اين دوره متاثر از ش��رايط سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی پس از انقالب و 
جنگ دارای تفاوتهای بارزی با س��اير دوره هاس��ت. اقدامات بس��یار محدود و موضعی اند، و اگر چه با سیاستی 
پیش��رو تحت عنوان "روانبخشی" آغاز گرديد اما ماهیت آن از يك برنامه مشاركتی بین شهرداری و شهروندان 
به برنامه ای دولتی وابس��ته به درآمدهای عمومی مبدل گرديد. در نتیجه با توجه به ش��رايط اقتصادی حاكم به 
كلیه شهرها تعمیم پیدا نکرد و در حد چند اقدام موضعی در شهرهای اصفهان، يزد، سمنان، گرگان و شیراز باقی 
ماند. عالوه بر اين، با توجه به آغازين بودن، صرفا ابعاد كالبدی محیط را مورد توجه قرار داده و از ابعاد مشاركتی 

بسیار محدودی برخوردار  بوده است. 

  ب- سياس�ت ها و برنامه های بهس�ازی و نوسازی ش�هری حد فاصل سال های 1368 تا 
 1372

       اين دوره مصادف با سال های ابتدای دوره بازسازی پس از جنگ است. دولت در اين دوره با ارائه سیاستی 
جامع تر نس��بت به اقدامات موضعی گذش��ته به تهیه "طرح های تفصیلی ويژه مراكز ش��هری" بويژه شهرهای 
آس��یب ديده در جنگ پرداخت. اين روند تکاملی با برنامه جديدی تحت عنوان "محورهای فرهنگی-تاريخی" 
ادامه پیدا كرد. بافتهای مراكز شهری كه همواره به عنوان بخش مجزايی از پیکره شهر مورد برنامه ريزی های 
موضعی قرار می گرفتند در اين برنامه با جامعیت س��اختاری ش��هر و سرزمین پیرامونی، مورد انديشه واقع شدند. 
سیاس��ت قالب در اين دوره بهسازی و نوسازی تدريجی توس��ط مردم از طريق طرح های بهسازی با ساختاری 
مش��ابه با طرح های تفصیلی رايج بوده اس��ت. از طرح های قابل توجه در اين دوره می توان به برنامه بهسازی 
مركز شهر دزفول و قم اشاره كرد. عدم وجود زيرساخت های الزم در محالت هدف، عدم برخورداری ساكنان از 
ابزار های مالی و سیاست های تشويقی و عدم توانمندی و  وجود ظرفیت های الزم در شهرداری ها برای قبول 

چنین ماموريتی از مهمترين علل عدم تحقق برنامه های بهسازی شهری در اين دوره است. 
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  ج- سياس�ت ها و برنامه های بهس�ازی و نوس�ازی ش�هری حد فاصل س�الهای 1372 تا 
 1376

       سیاس��ت اس��تفاده از اراضی و امالک واقع در بافتهای مراكز ش��هری برای جبران بخش��ی از مسکن مورد 
نی��از، از طريق تملك، پاكس��ازی و تجمیع واحدهای موجود، آغاز گ��ر دوره جديدی از فرايند برنامه ريزی برای 
بهسازی و نوسازی بافت های شهری در ايران است. اين سیاست در ابتدا با عنوان "تجمیع" و سپس با درج آن 
در برنامه پنج س��اله دوم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشور تحت عنوان "بافت مسئله دار شهری" به 
مورد اجرا گذاش��ته ش��د. دولت مركزی با تشکیل شركت های وابسته با مشاركت اندكی با ساير سازمانهای ذی 
نفع از جمله شهرداری ها بدين امر مبادرت ورزيد. دخالت مستقیم دولت در اين برنامه و اجرای پروژه های كالن 
مقیاس پاكس��ازی و تجمیع از يك س��و و وابس��تگی برنامه به درآمد عمومی دولت از سوی ديگر موجب كندی 
اجرای اين برنامه گرديد. همزمان با اجرای سیاس��ت ها و برنامه های نوس��ازی دولت در اين دوره، شهرداری ها 
بويژه در ش��هرهای بزرگ همچون تهران، تبريز و ش��یراز مبادرت به تهیه برنامه های نوسازی در مقیاس پروژه 
های بزرگ ش��هری نمودند. پروژه نواب تهران، بین الحرمین ش��یراز و مجموع پروژه های مسجد كبود، صاحب 
االمر، بازار، و منصور در منطقه تاريخی تبريز از جمله برنامه های نوس��ازی ش��هری با محوريت شهرداری ها در 
اين دوره اند. الزم به ذكر است، عرصه اين پروژه ها نسبت به سطح كل بافت های نیازمند بهسازی و نوسازی 

بسیار ناچیز بوده است. 

  د-  سياست ها و برنامه های  بهسازی و نوسازی شهری حد فاصل 1376 تا 1384 
      با تش��کیل س��ازمان عمران و بهسازی شهری وابسته به وزارت مس��کن و شهرسازی در سال 1376 دوره 
كامال نوينی در سیاس��تگذاری، برنامه ريزی و اجرای برنامه های بهس��ازی و نوسازی شهری آغاز گشت. هدف 
اصلی تشکیل اين سازمان، ايجاد نهادی سیاستگذار، برنامه ريز و ناظر بر تحقق برنامه های "عمران و بهسازی" 
به منظور  دس��تیابی به توس��عه موزون، متعادل و پايدار ش��هری، از طريق شناسايی و  اس��تفاده از ظرفیت های 
موجود كالبدی، اقتصادی، و اجتماعی موجود در درون محدوده قانونی شهرها و تعادل بخشی به استقرار جمعیت 
و جلوگیری از گسترش بی رويه شهرها و همچنین فراهم كردن امکان زندگی سالم، ايمن و استاندارد بوده است. 
با اتخاذ چنین سیاس��تی نه تنها قلمرو جغرافیای موضوع بهس��ازی و نوسازی شهری افزايش يافت، بلکه سیاست 
جديدی با عنوان سیاست توسعه از درون برای نخستین بار در زمره سیاست های توسعه شهری مورد توجه قرار 
گرفت. از س��وی ديگر، مس��ائل ناشی از اجرای پروژه های بزرگ مقیاس پاكسازی دوره پیشین و دخالت مستقیم 
دولت بدون مشاركت با ساير نقش آفرينان اين فرايند موجب شد كه برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در اين 
دوره دارای تفاوتهای ساختاری با دوره ی قبل گردد. از مهمترين سیاستهای پیگیری شده در اين دوره می توان 
به سیاست تشويق بخش خصوصی و سرمايه گذاران برای مشاركت در اجرای پروژه های نوسازی با دولت اشاره 
كرد. در اين دوره همچنین، با اجرای طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسکن )از محل وام  بانك جهاني( 
در اواخر برنامه دوم توس��عه، مفاهیم توانمندس��ازي و ساماندهي اس��کان غیررسمي در شركت عمران و بهسازي 
شهري ايران مطرح و براي نخستین بار از سال 1379 از طريق برنامه سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
اين رويکرد جديد به ادبیات سیاس��تگذاري  توس��عه و برنامه ريزي شهري كشور وارد شد. شركت مادر تخصصي 
عمران و بهسازی شهري ايران، به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي هاي الزم، ستاد ملی توانمندسازی را به 
نمايندگي از سوي وزارت راه و شهرسازی تاسیس كرده و میزبان دبیرخانه آن است. اين ستاد يك بدنه فرا بخشی 
بوده كه سیاس��ت های الزمه را برای دولت تهیه كرده و با س��اختارهای اس��تانی بر فرايند بهسازی و ساماندهي 
نظارت می كند. در اين راستا شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران با همکاری وزارت كشور، سند 

ملی توانمند سازی سکونت گاههای غیر رسمی را تدوين و پس از تصويب به مرحله اجرا برده است.
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  ه- بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری حدفاصل سالهای 1384 تا 1388
      پس از واقعه ناگوار زلزله بم، توجه همگان بويژه مديران ش��هری به موضوع چالش��ها و مس��ايل بافت های 
ش��هری جلب گرديد. سیاس��ت گذاری برای مواجهه با مخاطرات ناشی از ناپايداری و نابسامانی های بافت های 
ش��هری به يکی از موضوعات مطرح در ش��ورای عالی معماری و شهرس��ازی ايران بدل گرديد. در اين دوره با 
تعیین و تصويب س��ه ش��اخص ناپايداری، ريزدانگی و نفوذناپذيری، به شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی 
ش��هری ايران ماموريت داده می ش��ود كه با توجه به شاخص های فوق مبادرت به شناسايی اين محدوده ها با 
عنوان بافت های فرسوده شهری بنمايد. تاكنون بیش از  72800 هزار هکتار بافت با سه شاخص فوق در بیش 
از 471 شهر كشور شناسايی شده است. شناسايی و معرفی اين محدوده ها با عنوان بافت های فرسوده شهری 
اگر چه باعث توجه بیشتر مسئولین به اين معضل و ابعاد گسترده آن داشته است، اما عدم تدوين برنامه ای جامع 
با مشاركت ساير دستگاه های مرتبط برای گونه های مختلف و تعريف رويکرد مواجهه متناسب برای هر يك و 
بی توجهی به حضور و مشاركت مردم، سبب فقدان كارآيی برنامه های نوسازی در اين دوره شده است. در اين 
دوره همزمان با دولت، ش��هرداری ها نیز با تش��کیل نهادی مستقل، برنامه های متنوعی را در شهرهای مختلف 
به اجرا برده اند. در اين دوره، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور به مورد اجرا گذاشته شد. 
تدوين اصول و راهبردهای هويت بخشی به سیما و منظر شهری و روستايی، ضروری دانستن استحکام بخشی 
به ساخت و سازها، بهبود محیط زندگی در شهر و روستا و احیای بافت های فرسوده و نامناسب شهری به قصد 

ممانعت از گسترش محدوده شهرها از جمله مواردی هستند كه توسط برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفتند. 

  و- بهسازی و توانمندسازی پس از 1388 
      ارزيابی و تحلیل بیش از دو دهه اقدام برای بهس��ازی و نوس��ازی بافت های فرس��وده ش��هری بیانگر اين 
واقعیت است كه بدون حضور و مشاركت گسترده ساكنان، مالکان و ساير دست اندركاران امر بهسازی و نوسازی 
ش��هری، امکان موفقیت و تحقق اهداف اين برنامه ها غیرممکن اس��ت. توجه به اين مهم و نیز سرمايه شگرف 
نهفته در اين مناطق كه با مشاركت مردم و حضور آنان در اين فرايند شکوفا خواهد شد، سیاست گزاران و برنامه 
ريزان اين بخش را به س��وی رويکرد مش��اركت پايدار و گسترده مردم رهنمون كرده است. اما تحقق مشاركت 
پايدار مردمي و حضور گس��ترده كلیه دس��ت اندركاران، در گرو فراهم كردن بسترهای الزم برای تسهیل حضور 
بخش خصوصي، س��اكنان و ساير نهادها و دس��تگاه هاي ذي مدخل در اين فرايند است. براين اساس، دولت و 
ش��هرداری ه��ا با اتخاذ رويکرد جديدی تالش نموده اند با تمركز بر مجموع��ه اقداماتی نرم افزاری زمینه های 
حضور و مش��اركت مردم را فراهم نمايد. تعريف و تأمین بس��ته هاي حمايتی و تش��ويقی در ترغیب مردم برای 
حضور فعال و گسترده در فرايند بهسازي و نوسازی بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و سکونتگاه هاي غیر 
رس��مي مش��تمل بر تس��هیالت ارزان قیمت، تخفیف های ويژه كمك به وديعه اسکان موقت، كمك بالعوض 
برای تجمیع قطعات ريزدانه و اختصاص اعتبارات خاص برای بهبود ش��بکه معابر و ايجاد دسترس��ي هاي الزم،  
تهیه و تصويب طرح حمايت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری در مجلس شورای 
اسالمی، تهیه سند ملی راهبردی ساماندهي و توانمندسازي نواحي نابسامان شهری در ايران، تدوين دستورالعمل 
راه اندازي دفاتر خدمات نوس��ازي محدوده ها و محالت، اعطای تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمان توسط 
ش��هرداری های كش��ور، اس��تفاده از ابزارها و امکانات مختلف برای اطالع رسانی، فرهنگ سازي و ايجاد بستر 
الزم برای حضور گسترده و مشاركت مردمی در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده همگی از اقداماتی هستند 
كه نشان از نوعی عزم ملی برای دست يابی به محیطی امن، با كیفیت، مجهز و ايمن برای شهروندان است. 
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رويكرد نوين به بهس�ازی و نوس�ازی شهری و ساماندهی و توانمندس�ازی سكونتگاه های 
غير رسمی:

     فرايند سیاس��تگذاری و برنامه ريزی بهس��ازی و ساماندهی بافتهای ش��هری در طی سه دهه گذشته مسیر 
تکاملی را پیموده است. سیاستهای مورد عمل عالوه بر توجه به ظرفیتهای موجود ابعاد جامع تری از مسايل را 
م��ورد توجه قرار می دهن��د. دولت مركزی ضمن تفويض و واگذاری امور خود به كارگزاران محلی از درگیری و 
دخالت مس��تقیم در پروژه های اجرايی پرهیز می كند. تامین منابع مالی برنامه های بهسازی و نوسازی شهری 
بجای تکیه بر بودجه عمومی دولت بر محور مشاركت با بخش خصوصی و خود ساكنان و مالکان استوار است. 
سیاس��تهای كنونی عمده توجه خود را بر تاكید بر نقش گروه های اجتماعی، تقويت جايگاه مالکان و س��اكنان و 
توجه به نیازمندی های آنان قرار داده اند. در حال حاضر هدف برنامه های نوسازی آن است كه بجای تخريب 
و نوس��ازی های گسترده، تغییر س��اختارموجود و جايگزينی عناصر جديد، به ساماندهی كالبدی و انتظام بخشی 
نابس��امانی های فضايی- عملکردی و برنامه ريزی برای اس��تفاده از ظرفیت های موجود برای توسعه بپردازند. 
مهمترين ويژگی رويکرد كنونی و چش��م انداز آينده برنامه های بهس��ازی و نوس��ازی ش��هری و س��اماندهی و 
توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی تالش برای تقويت حضور و مشاركت گسترده ساكنان، مالکان و ساير 
دس��ت اندركاران امر بهس��ازی و نوسازی شهری در اين فرايند است. اما تحقق مشاركت پايدار مردمي و حضور 
گس��ترده كلیه دس��ت اندركاران، در گرو فراهم كردن بس��تر های الزم و تشويق و تحريك اين فرايند از طريق 
فراهم كردن ش��رايط كمی و كیفی س��کونت در اين محدوده ها اس��ت. از س��وی ديگر فراهم شدن زمینه های 
فوق و اجرای پروژه های محرک توس��عه نیازمند وجود س��اختار مديريتی مناسب، هماهنگ و كارآ است. لذا در 
اين رويکرد نوين ابزارس��ازی، توانمندس��ازی و فرهنگ سازی سه ركن بس��تر سازی تحقق اقدامات بهسازی و 
نوس��ازی شهری، الگوسازی، توسعه خدمات و ارتقاء زيرساخت ها سه برنامه كلیدی تحريك توسعه  اين فرايند 
و نهادسازی، ظرفیت سازی و هماهنگ سازی سه محور استراتژيك مديريت اين سیاست محسوب می گردند.

رویکرد نوین به بهس�ازی و نوس�ازی شهری و ساماندهی و توانمندس�ازی سکونتگاه های 
غیر رسمی:

     فرایند سیاس��تگذاری و برنامه ریزی بهس��ازی و ساماندهی بافتهای ش��هری در طی سه دهه گذشته مسیر 
تکاملی را پیموده است. سیاستهای مورد عمل عالوه بر توجه به ظرفیتهای موجود ابعاد جامع تری از مسایل را 
م��ورد توجه قرار می دهن��د. دولت مرکزی ضمن تفویض و واگذاری امور خود به کارگزاران محلی از درگیری و 
دخالت مس��تقیم در پروژه های اجرایی پرهیز می کند. تامین منابع مالی برنامه های بهسازی و نوسازی شهری 
بجای تکیه بر بودجه عمومی دولت بر محور مشارکت با بخش خصوصی و خود ساکنان و مالکان استوار است. 
سیاس��تهای کنونی عمده توجه خود را بر تاکید بر نقش گروه های اجتماعی، تقویت جایگاه مالکان و س��اکنان و 
توجه به نیازمندی های آنان قرار داده اند. در حال حاضر هدف برنامه های نوسازی آن است که بجای تخریب 
و نوس��ازی های گسترده، تغییر س��اختارموجود و جایگزینی عناصر جدید، به ساماندهی کالبدی و انتظام بخشی 
نابس��امانی های فضایی- عملکردی و برنامه ریزی برای اس��تفاده از ظرفیت های موجود برای توسعه بپردازند. 
مهمترین ویژگی رویکرد کنونی و چش��م انداز آینده برنامه های بهس��ازی و نوس��ازی ش��هری و س��اماندهی و 
توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی تالش برای تقویت حضور و مشارکت گسترده ساکنان، مالکان و سایر 
دس��ت اندرکاران امر بهس��ازی و نوسازی شهری در این فرایند است. اما تحقق مشارکت پایدار مردمي و حضور 
گس��ترده کلیه دس��ت اندرکاران، در گرو فراهم کردن بس��تر های الزم و تشویق و تحریک این فرایند از طریق 
فراهم کردن ش��رایط کمی و کیفی س��کونت در این محدوده ها اس��ت. از س��وی دیگر فراهم شدن زمینه های 
فوق و اجرای پروژه های محرک توس��عه نیازمند وجود س��اختار مدیریتی مناسب، هماهنگ و کارآ است. لذا در 
این رویکرد نوین ابزارس��ازی، توانمندسازی و فرهنگ س��ازی سه رکن بستر سازی تحقق اقدامات بهسازی 
و نوس��ازی شهری، الگوس��ازی، توسعه خدمات و ارتقاء زیرساخت ها سه برنامه کلیدی تحریک توسعه  این 
فرایند و نهادس��ازی، ظرفیت سازی و هماهنگ سازی سه محور اس��تراتژیک مدیریت این سیاست محسوب 

می گردند.
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     بستر سازی به مجموعه برنامه ها و فعالیت هايی اطالق می گردد كه با توانمندسازی ساكنان، ابزارسازی 
و فرهنگ سازی از طريق آموزش، اطالع رسانی، مستندسازی، ترويج، برنامه ريزی و تهیه طرح، بستر الزم برای 
تحقق برنامه های بهس��ازی و نوس��ازی ش��هری را با حضور حداكثری مردم فراهم می نمايد. الزم به ذكر است 
كه اگر چه اين مجموع اقدامات نرم افزاری زمینه حضور مردم را در اين فرايند مهیا می س��ازند ولی به تنهايی 
قادر به تحقق مش��اركت همه جانبه و پايدار مردم نخواهند ش��د. با تامین خدمات مورد نیاز، ارتقاء زيرساخت ها 
و تجهیز فضای عمومی محالت و الگوس��ازی تحت مديريتی كارآمد اس��ت كه می توان انگیزه های الزم را در 
س��اكنین بوجود آورد و آنان را ترغیب به مش��اركت در فرايند نوسازی و بهس��ازی محالتشان نمود. پروژه های 
محرک توس�عه به مجموعه اقدامات كالبدی اطالق می گردد كه با هدف ايجاد تحريك توس��عه زمینه های 
الزم برای حضور س��اكنان و مالکان، انبوه س��ازان و س��رمايه گذاران و س��ايرين را در فرآيند بهسازی و نوسازی 
بافت های فرس��وده و ناكارآمد فراهم می نمايند. مديريت کارآمد در فرايند بهسازی و نوسازی شهری كلیدی 
ترين موضوع س��اختاری در تحقق برنامه ها و سیاس��تهای اتخاذ ش��ده اس��ت. چنین مديريتی در برگیرنده يك 
س��ازمان گسترده، متشکل از عناصر و اجزاء رس��می و غیر رسمی موثر و ذيربط در ابعاد مختلف است كه اداره، 
كنترل و هدايت توس��عه همه جانبه و پايدار برنامه های بهسازی و نوسازی شهری را عهده دار است. برای دست 

يابی به چنین ساختاری سه اقدام نهادسازی، ظرفیت سازی و هماهنگ سازی ضروری است. 

کنشگران دخيل در فرايند بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی و توانمندسازی سكونت 
گاه های غير رسمی:

كنشگران دخیل در فرايند بهسازی و نوسازی شهری را می توان در چهار گروه طبقه بندی كرد:      

-  بخش خصوصی، در برگیرنده جامعه حرفه ای؛ ش��امل تمامی دس��تگاه ها و ش��ركت های تخصصی، س��رمايه 
گذاران و نهادهای تامین كننده س��رمايه، جامعه نخبگان؛ يا به عبارتی مجموعه عوامل و دس��تگاه هايی كه در 

زمینه تحقیقات و پژوهش و آموزش و مطالعات صاحب نظر و صاحب قلم اند، 

-  دولت، مشتمل بر كلیه دستگاه های اجرايی، نهاد سیاستگذار، ناظر و هدايت كننده فرايند بهسازی و نوسازی 
شهری

-   مردم؛ به عنوان اولین و مهمترين جامعه ذی نفع نوس��ازی و بهس��ازی بافت ، پايه و قاعده اصلی مش��اركت 
فعال در امر نوسازی مشتمل بر ساكنان، شاغالن، مستاجرين، مالکان و مراجعین

-   ش��هرداری ها، ش��وراهای اسالمی شهر، سازمان هاي نوسازی ش��هری و انجمن های شوراياری وابسته به 
شوراهای شهر
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بخ��ش خصوص��ی، دولت و ش��هرداری ها هر يك نقش ويژه ای در اين فرايند بر عه��ده دارند. اما در اين میان 
ضروری است نقطه كانونی اقدامات هر سه گروه معطوف به مردم و همگام با خواسته ها و نظرات آنان باشد. در 
يك فرايند ايدآل، بخش خصوصی ارائه كننده خدمات فنی-  تخصصی، تامین كننده منابع مالی و اجرايی است، 
دولت نقش تس��هیل گر، سیاس��تگذار، ناظر و همچنین فراهم كننده زمینه ها و بس��تر های الزم برای تشويق و 
ترغیب مردم برای حضور و مشاركت را بر عهده داشته و شهرداری ها محور مديريت اجرايی را بر عهده دارند. 
همانگونه كه در دياگرام زير نمايش داده ش��ده اس��ت، در حال حاضر اين س��ه ركن از طريق تشکیل نهادهای 
واس��ط در تالش اند تا ضمن ايجاد فضای مش��ترک همکاری، نهادهای الزم برای تس��هیل اين فرايند را ايجاد 
نمايند. تشکیل شركت های عمران و مسکن سازان، نوسازان و يا شركت های احیاء بافت، گام موثری در ايجاد 
همکاری بین دولت و شهرداری ها بوده است. راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی، ايجاد نهاد تسهیل گر محله و 

مجريان نوسازی نیز تالشی نوپا برای واگذاری امور از سوی شهرداری ها به بخش خصوصی است. 

نمودار شماره 1: كنشگران دخیل در فرايند نوسازی شهری و نهادهای مشترک تسهیل گر

بخ��ش خصوص��ی، دولت و ش��هرداری ها هر يك نقش ويژه ای در اين فرايند بر عه��ده دارند. اما در اين میان 
ضروری است نقطه كانونی اقدامات هر سه گروه معطوف به مردم و همگام با خواسته ها و نظرات آنان باشد. در 
يك فرايند ايدآل، بخش خصوصی ارائه كننده خدمات فنی-  تخصصی، تامین كننده منابع مالی و اجرايی است، 
دولت نقش تس��هیل گر، سیاس��تگذار، ناظر و همچنین فراهم كننده زمینه ها و بس��تر های الزم برای تشويق و 
ترغیب مردم برای حضور و مشاركت را بر عهده داشته و شهرداری ها محور مديريت اجرايی را بر عهده دارند. 
همانگونه كه در دياگرام زير نمايش داده ش��ده اس��ت، در حال حاضر اين س��ه ركن از طريق تشکیل نهادهای 
واس��ط در تالش اند تا ضمن ايجاد فضای مش��ترک همکاری، نهادهای الزم برای تس��هیل اين فرايند را ايجاد 
نمايند. تشکیل شركت های عمران و مسکن سازان، نوسازان و يا شركت های احیاء بافت، گام موثری در ايجاد 
همکاری بین دولت و شهرداری ها بوده است. راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی، ايجاد نهاد تسهیل گر محله و 

مجريان نوسازی نیز تالشی نوپا برای واگذاری امور از سوی شهرداری ها به بخش خصوصی است.
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شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران:

      افزايش مش��کالت كالبدی- كاركردی عرصه های نابس��امان ش��هری، پايین بودن شرايط كیفی سکونت، 
مخاطرات جدی ناش��ی از ناپايداری و عدم برخورداری از امکانات، خدمات و زيرس��اخت های ش��هری در اين 
مناطق از يك س��و و ضرورت اس��تفاده از ظرفیت های اين محدوده ها به عنوان فرصتی برای توس��عه، س��بب 
ش��ده كه توجه برنامه ريزان، سیاس��ت گذاران و مديران شهری به اين عرصه ها در طی سالهای اخیر روزافزون 
ش��ود. بر اين اس��اس ايجاد نهادی مستقل برای سیاست گذاری در ساختار دولت  در دستور كار وزارت مسکن و 
شهرس��ازی قرار گرفت. شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي ش��هري به عنوان يکي از سازمان هاي فني، 
اجرايي و مديريتي وزارت مس��کن و شهرس��ازي با رسالت تجديد حیات شهري و نیل به شهر پايدار و مشاركتي 
در س��ال 1376 تاسیس گرديد. توس��عه دروني با برنامه ريزي و مديريت بهینه استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل 
هاي موجود ش��هري و مورد نیاز آتي در محدوده قانوني ش��هرها، هويت بخش��ي و احیاي معماري و شهرسازي 
ايراني - اسالمي از طريق اصالح سیماي شهر ، ساماندهي و انتظام بخشي به فعالیتها، جمعیت و فضا در جهت 
ايجاد تعادل اقتصادي، اجتماعي و كاركردي در فضاهاي زندگي بافت هاي ش��هري و نهايتا ارتقا كیفیت محیط 

شهري از جمله مهمترين اهداف اين نهاد است. 

سازمانها و نهادهای دخیل در فرايند سیاستگذاری، پشتیبانی و مديريت اجرای برنامه های بهسازی و نوسازی 
شهری و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی در ايران

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران:

      افزايش مش��کالت كالبدی- كاركردی عرصه های نابس��امان ش��هری، پايین بودن شرايط كیفی سکونت، 
مخاطرات جدی ناش��ی از ناپايداری و عدم برخورداری از امکانات، خدمات و زيرس��اخت های ش��هری در اين 
مناطق از يك س��و و ضرورت اس��تفاده از ظرفیت های اين محدوده ها به عنوان فرصتی برای توس��عه، سبب 
ش��ده كه توجه برنامه ريزان، سیاست گذاران و مديران شهری به اين عرصه ها در طی سالهای اخیر روزافزون 
شود. بر اين اساس ايجاد نهادی مستقل برای سیاست گذاری در ساختار دولت  در دستور كار وزارت مسکن و 
شهرس��ازی قرار گرفت. ش��ركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري به عنوان يکي از سازمان هاي فني، 
اجرايي و مديريتي وزارت مس��کن و شهرسازي با رسالت تجديد حیات شهري و نیل به شهر پايدار و مشاركتي 
در س��ال 1376 تاسیس گرديد. توس��عه دروني با برنامه ريزي و مديريت بهینه استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل 
هاي موجود ش��هري و مورد نیاز آتي در محدوده قانوني ش��هرها، هويت بخشي و احیاي معماري و شهرسازي 
ايراني - اسالمي از طريق اصالح سیماي شهر ، ساماندهي و انتظام بخشي به فعالیتها، جمعیت و فضا در جهت 
ايجاد تعادل اقتصادي، اجتماعي و كاركردي در فضاهاي زندگي بافت هاي شهري و نهايتا ارتقا كیفیت محیط 

شهري از جمله مهمترين اهداف اين نهاد است. 
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عملكرد ش�رکت مادرتخصصی عمران و بهس�ازی ش�هری ايران در بهس�ازی و نوس�ازی 
بافتهای فرسوده و ساماندهی و توانمندسازی سكونتگاههای غيررسمی

ش��ركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران تالش زيادي براي تدوين سیاست ها، برنامه ها و تهیه 
ابزارها و بسته هاي حمايتي و تشويقي در پشتیباني از فرايند بهسازي و نوسازي اين مناطق با رويکرد مشاركت 
گسترده و پايدار مردم صورت داده است. تبیین شاخص هاي شناسايی اين محدوده ها و تعیین حوزه جغرافیايي 
اين مناطق، برنامه ريزی برای بهس��ازی و نوس��ازي آنها و تبیین سیاس��ت های ملی در جهت كاهش رشد اين 
مناطق و  پیش��گیری از تش��کیل مناطق جديد از جمله اقدامات اين نهاد ملی است. اين شركت به منظور ايجاد 
وحدت رويه و هماهنگي هاي الزم، ستاد ملی توانمندسازی را به نمايندگي از سوي وزارت مسکن و شهرسازی 
تاس��یس كرده و میزبان دبیرخانه آن است. اين س��تاد يك بدنه فرا بخشی بوده كه سیاست های الزمه را برای 
دولت تهیه كرده و با س��اختارهای اس��تانی بر فرايند بهسازی و ساماندهي نظارت می كند. در اين راستا شركت 
مادر تخصصي عمران و بهس��ازي ش��هري ايران با همکاری وزارت كش��ور، س��ند ملی توانمند سازی سکونت 
گاههای غیر رسمی را تدوين و پس از تصويب به مرحله اجرا برده است. تا كنون اين شركت 72.8 هزار هکتار 
بافت فرس��وده و ناكارآمد با جمعیت 10 میلیون نفر را در 471 ش��هر و 43 هزار هکتار سکونت گاه غیر رسمی با 

جمعیت بالغ بر 5 میلیون نفر را در 60 شهر شناسايی كرده است.

تالش هاي صورت گرفته تا سال 1384 منجر به بهسازي و نوسازي 1064 هکتار از بافت های فرسوده شهری 
شده است. ولیکن از سال 1384 تا پايان سال 1390 بدلیل احکام تدوين شده برنامه چهارم توسعه، برای اولین 
بار بس��ته حمايتی جامعی برای نوس��ازی بافت های نیازمند بهسازی و نوسازی تدارک شد و حاصل آن نوسازی 

بیش از 5885 هکتار بود. مجموعه حمايت های دولت در اين چارچوب عبارتند از است:
-   پیشنهاد و پیگیری تصويب قوانین مرتبط )قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسکن، قانون حمايت 

از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری و قانون برنامه پنجم توسعه( 
-    تهیه طرح هاي بهسازی و نوسازی برای محدوده بافت های فرسوده شهری

-   پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بدون نیاز به سپرده گذاری تا سقف 200 میلیون ريال
-   پیگیری اعطای تخفیفات حداقل 50 درصدی در عوارض و تراكم ساخت توسط شهرداری ها

-   فراهم كردن زمینه اسکان موقت برای ساكنان واحدهای فرسوده در دوران نوسازی با پرداخت وام اسکان
     موقت

-   استفاده از تسهیالت و خط اعتباری مسکن مهر خود مالکی در نوسازی بافت های فرسوده
-   اعطای يارانه كمك سود تسهیالت ساخت و ساز در بافت های فرسوده

-   اختصاص اعتبار در قالب كمك به بهس��ازی و نوس��ازی بافت های فرس��وده از محل درآمد عمومی و منابع 

عملكرد ش�رکت مادرتخصصی عمران و بهس�ازی ش�هری ايران در بهس�ازی و نوس�ازی 
بافتهای فرسوده و ساماندهی و توانمندسازی سكونتگاههای غيررسمی

شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران تالش زيادي براي تدوين سیاست ها، برنامه ها و تهیه 
ابزارها و بسته هاي حمايتي و تشويقي در پشتیباني از فرايند بهسازي و نوسازي اين مناطق با رويکرد مشاركت 
گسترده و پايدار مردم صورت داده است. تبیین شاخص هاي شناسايی اين محدوده ها و تعیین حوزه جغرافیايي 
اين مناطق، برنامه ريزی برای بهس��ازی و نوس��ازي آنها و تبیین سیاست های ملی در جهت كاهش رشد اين 
مناطق و  پیش��گیری از تش��کیل مناطق جديد از جمله اقدامات اين نهاد ملی است. اين شركت به منظور ايجاد 
وحدت رويه و هماهنگي هاي الزم، ستاد ملی توانمندسازی را به نمايندگي از سوي وزارت مسکن و شهرسازی 
تاس��یس كرده و میزبان دبیرخانه آن اس��ت. اين ستاد يك بدنه فرا بخشی بوده كه سیاست های الزمه را برای 
دولت تهیه كرده و با س��اختارهای اس��تانی بر فرايند بهسازی و ساماندهي نظارت می كند. در اين راستا شركت 
مادر تخصصي عمران و بهس��ازي ش��هري ايران با همکاری وزارت كش��ور، س��ند ملی توانمند سازی سکونت 
گاههای غیر رسمی را تدوين و پس از تصويب به مرحله اجرا برده است. تا كنون اين شركت 72.8 هزار هکتار 
بافت فرسوده و ناكارآمد با جمعیت 10 میلیون نفر را در 471 شهر و 43 هزار هکتار سکونت گاه غیر رسمی با 

جمعیت بالغ بر 5 میلیون نفر را در 60 شهر شناسايی كرده است.

تالش هاي صورت گرفته تا سال 1384 منجر به بهسازي و نوسازي 1064 هکتار از بافت های فرسوده شهری 
شده است. ولیکن از سال 1384 تا پايان سال 1390 بدلیل احکام تدوين شده برنامه چهارم توسعه، برای اولین 
بار بس��ته حمايتی جامعی برای نوس��ازی بافت های نیازمند بهسازی و نوسازی تدارک شد و حاصل آن نوسازی 

بیش از 5885 هکتار بود. مجموعه حمايت های دولت در اين چارچوب عبارتند از است:
-  پیشنهاد و پیگیری تصويب قوانین مرتبط )قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسکن، قانون حمايت 

از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری و قانون برنامه پنجم توسعه( 
-   تهیه طرح هاي بهسازی و نوسازی برای محدوده بافت های فرسوده شهری

-  پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بدون نیاز به سپرده گذاری تا سقف 200 میلیون ريال
-  پیگیری اعطای تخفیفات حداقل 50 درصدی در عوارض و تراكم ساخت توسط شهرداری ها

-  فراهم كردن زمینه اس��کان موقت برای س��اكنان واحدهای فرسوده در دوران نوسازی با پرداخت وام اسکان 
موقت

-  استفاده از تسهیالت و خط اعتباری مسکن مهر خود مالکی در نوسازی بافت های فرسوده
-  اعطای يارانه كمك سود تسهیالت ساخت و ساز در بافت های فرسوده

-  اختصاص اعتبار در قالب كمك به بهس��ازی و نوس��ازی بافت های فرس��وده از محل درآمد عمومی و منابع 
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داخلی ش��ركت مادر تخصصی عمران و بهس��ازی ش��هری ايران و س��ازمان ملی زمین و مسکن با هدف اصلی 
افزايش نفوذپذيری بافت و توسعه خدمات و ارتقاء زيرساخت های شهری

عملکرد سنوات گذشته به شرح جداول زير ارائه می شود:

زيربنای واحدهای نوسازی شده تا پیش از سال 1384 بر اساس پروانه های صادره توسط شهرداری های كشور 
محدود به 799 هکتار ش��ده اس��ت. اين در حالی اس��ت كه اين مساحت تا پايان س��ال 1390 به بیش از 5035 

هکتار رسیده است.

عملکرد اعطای تس��هیالت از محل منابع داخلی بانك ها و خط اعتباری مس��کن مهر در نوس��ازی بافت های 
فرسوده به تفکیك سال در جدول زير نمايش داده شده است:

داخلی ش��ركت مادر تخصصی عمران و بهس��ازی ش��هری ايران و س��ازمان ملی زمین و مسکن با هدف اصلی 
افزايش نفوذپذيری بافت و توسعه خدمات و ارتقاء زيرساخت های شهری

عملکرد سنوات گذشته به شرح جداول زير ارائه می شود:
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عملکرد اعطای تس��هیالت از محل منابع داخلی بانك ها و خط اعتباری مس��کن مهر در نوس��ازی بافت های 
فرسوده به تفکیك سال در جدول زير نمايش داده شده است:

در س��کونت گاههای غیر رس��می برنامه ها از س��ه بخش اصلی بهس��ازی كالبدی ،  توانمند سازی اجتماعی و 
اقتصادی و ظرفیت سازی برای شهرداری های محلی تشکیل شده است:

اولین بخش آن ش��امل تامین و تجهیز خدمات و زيرس��اخت های مورد نیاز همچون مدارس و مراكز   -
فنی وحرفه ای و مراكز بهداش��تی درمانی ، زيرس��اختهای  اقتصادی مانند آب ، فاضالب و ش��بکه های برق ، 
خیابان ها و پیاده رو ، و زيرس��اخت هاي محله اي مانند پاركها ، زمینهای بازی ، كتابخانه ها و مراكز ورزش��ی 

می باشد.
در بخش توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی تالش شده است از طريق برنامه هايی مانند تاسیس و   -
راه اندازي صندوق هاي مالی خرد، كارآفرينی و آموزش های فنی وحرفه ای ،كالس های  بهداشت و سالمت 

و فعالیت های اوقات فراغت ، به خصوص برای زنان و جوانان اقداماتی صورت پذيرد. 
در بخش ظرفیت س��ازي در ش��هرداري ها نیز ضمن برگزاري كارگاه هاي آموزشي و اطالع رساني   -
جامع، به راه اندازي دفاتر تس��هیل گري و خدمات نوس��ازي محالت در قال��ب نهادهاي خصوصي كه به ياري 

شهرداري ها خواهند آمد كمك نمايیم.
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اهداف، اصول هادی و راهبردهای جمهوری اسالمی ايران در زمينه ساماندهي و توانمندسازي 
بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری: 

به استناد ماده 16 قانون حمايت از احیا ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری، اهداف، راهبردها 
و سیاس��ت هاي دولت جمهوري اس��المي ايران در زمینه ساماندهي و توانمندسازي بافتهای فرسوده و ناكارآمد 

شهری به شرح زير عبارتند از:    

اهداف کالن:

1.   جلب همکاری و مش��اركت كلیه دس��تگاههای ذيربط در فرايند احیا ، بهس��ازی و نوسازی بافتهای فرسوده 
و ناكارآمدش��هری  در جهت راهبری ، مديريت يکپارچه و ايجاد وحدت رويه بین كلیه عوامل مرتبط در س��طح 

ملی و محلی.
2.   بسترس��ازی برای ارتقاء ش��رايط محیطی به نحوی پايدار وفراگیر درجهت رش��داجتماعی وكرامت انس��انی 

ساكنین بافتهای فرسوده و ناكارآمدشهری.
3.   زمین��ه س��ازی در جه��ت جلب مش��اركت اجتماعی و اقتصادی م��ردم اعم از مالکین ،    س��رمايه گذاران 

وسازندگان مسکن درامراحیاءوبهسازی بافتهای فرسوده وناكارآمدشهری
4.   جلوگیری از ايجاد بافتهای فرسوده و ناكارآمدشهری از جنبه هاي كالبدي، اقتصادی و اجتماعی.

5.   ارتقای كیفیت، ايمنی و پايداری مس��کن س��اكنان و برخورداری آنان از زير س��اخت ها و خدمات اساس��ی 
شهری.

6.   توسعه درونی شهری با رويکرد شهر پايدار. 
7.   بهبود وضعیت اجتماعي، اقتصادی، فرهنگی، زيست محیطی و امنیتی ساكنان و ايجاد فرصت های اشتغال 

و درآمد برای آنان؛ با توجه به ظرفیتهای توسعه ای اين بافتها.

 اصول هادی: 

بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمدشهری برپايه اصول زير  استوار است:
1.   شناسايی وبازتعريف رويه های پايه واساسی درعرصه بهسازي و نوسازي بافتهای فرسوده و ناكارآمدشهری 

وحركت در راستای تحقق آنها.  
2.    شناس��ايی امکانات ومنابع دراختیار دس��تگاه های اجرايی ،نهادها ،بخش های عمومی وخصوصی ومردم و 

هدايت آنها به سمت بهسازي و نوسازي بافتهای فرسوده و ناكارآمدشهری.
3.   راهب��ری وهدايت امور مربوط به بافتهای فرس��وده و ناكارآمدش��هری درابعاد مختل��ف اجتماعی ،اقتصادی 

،فرهنگی وغیره توسط نهادی خاص.
4.   عزم ملی ومديريت هماهنگ ويکپارچه ش��هری دركلیه س��طوح ملی ،اس��تانی وشهری پیرامون بهسازي و 

نوسازي بافتهای فرسوده و ناكارآمدشهری.
5.   بازنگری در قوانین ومقررات حاكم در دستگاه های اجرايی،نهادها،شهرداريهاوغیره وبروز رسانی آنان باهدف 

رفع موانع ومشکالت امروزين پیش رو در امر بهسازي و نوسازي بافتهای فرسوده و ناكارآمدشهری. 
6.   تهیه برنامه هايی برای توسعه اجتماع محلی، بهبود معیشت ساكنان و حل مسائل  اجتماعی اين نواحي به 

موازات  بهسازی و نوسازی كالبدی بافتهای فرسوده و ناكارآمدشهری.
7.   حف��ظ هويت فرهنگی و ارتقای س��رمايه اجتماعی اين نواحی برای ايجاد حس تعلق مکانی و همبس��تگی 

جمعی و در نتیجه مشاركت موثر ساكنان
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راهبردها:

به منظور دست يابی به اهداف بیان شده در قانون حمايت از احیا ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد 
شهری و تحقق چشم انداز مورد نظر، راهبردهای زير اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته می شود:

1-   نهادسازی به منظور هدايت ونظارت بر امور مربوط به بافت های فرسوده وناكارآمد شهری، شامل:
-    تشکیل شورای عالی احیا و بهسازی بافتهای فرسوده با عضويت كلیه دستگاههای اجرايی ذيربط 

-   ايجاد نهاد مس��تقل در جهت پیگیری امور مربوط به احیاء و نوس��ازی بافتهای فرس��وده )در سطح استانی ، 
شهری محله ای (

2. هماهنگی كلیه دستگاههای اجرايی با محوريت نهاد ايجاد شده در راستای پیشبرد برنامه های احیاء بهسازی 
و نوسازی بافتهای فرسوده.

3. برنامه ريزی و تدوين سیاس��تهای مربوط به نوس��ازی بافتها بر اساس سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله 
توسعه كشور.

4.   تغییر رويکرد برنامه ريزی توسعه شهری و افزايش توان مديريت شهری در راستای تامین اسکان قشرهای 
كم درآمد.

5.   ظرفیت سازی در مديريت شهری.
6.   ابزار سازی جهت تقويت مديريت هماهنگ شهری.

7.   تعريف رويه های حاكم بر احیا و نوسازی بافتهای فرسوده وناكارآمد شهری و شناسايی نقاط تضاد و موازی 
كاری در شرح وظايف دستگاههای اجرايی واصالح آن.

8.   بازبینی قوانین و مقررات مرتبط و لزوم به روز رس��انی آنهاباهدف رفع موانع ومش��کالت .قانونی موجوددر 
بافتهای فرسوده وناكارآمد شهری.

9.   هماهنگی و يکپارچگی اقدامات و عملیات در حوزه برنامه ريزی ، سیاستگذاری اجرا.
10.   ايجاديك عزم ملی بمنظورتحقق  اجرای نهضت احیا و نوسازی بافتهای فرسوده.

11.   جلب مش��اركت حداكثری س��اكنان ومالکین واقع در بافتهای فرسوده وناكارآمد شهری در زمینه بهسازی 
و نوس��ازی محالت خودوتالش درجهت روان س��ازی امرس��رمايه گذاری بخش خصوصی )اعم ازانبوه سازان و 

سازندگان خرد(  دراين مناطق.
12.    اقدام در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی س��اكنان بافتهای فرس��وده وناكارآمد شهری ازطريق 

اجرای طرح های مولد.
13.   بهس��ازی نواحي فرس��وده واقع در عرصه هاي تاريخي شهرها با توجه ويژه به احیاء صنعت گردشگري و 

حفظ ساختار و ارزش هاي تاريخی بناها، مجموعه ها، محورها و عرصه های تاريخی
14.   هم راس��تا س��ازی طرح عظیم مسکن مهر و نوسازی بافت بمنظور استفاده از ظرفیت های فراهم شده در 

طرح مذكور برای تسريع در نوسازی بافت های نیازمند بهسازی و نوسازی شهری




