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شماره48-47

همایش بینالمللی سکونتگاههای فقیرنشین شهری؛
به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار

بس��یاری از س��کونتگاههای فقیرنشین و غیررسمی در چند دهه گذشته (با برنامه یا بدون برنامه) دچار دگرگونی شدهاند .بسیاری راه سامان
دادن و بهبود را پیمودهاند و برخی در ش��رایط ناشایس��ت کالبدی و اجتماعی و اقتصادی ماندهاند .پس از س��الها کارآزمایی بهسازی هنوز
س��کونتگاههای فقیرنش��ین چالش��ی بنیادین برای شهرها به ش��مار میروند .در برخورد با پدیده س��کونتگاههای خودانگیخته و فقیرنشین
ش��هری رویکرده��ا و برنامهه��ای گوناگونی به کار گرفتهش��ده که
تجربه نش��ان داده که رویک��رد چیره کالبدی و ب��دون پرداختن به
نیاز و خواس��ت و اولویت اجتماع محلی و ضعف مشارکت اجتماعات
محلی و قرار نگرفتن گروههای ذینفع در فرایند برنامهریزی و اجرا،
مایه ناکارآمدی بس��یاری از کارها شده است .بازآفرینی پایدار در پی
مشارکت فراگیر و افزایش کیفیت و شرایط سکونت و زیست درخور
اس��ت و برپایی مدیریت خوب برای بهس��ازی محله و توانمندسازی
اجتماع محلی اس��ت .مشارکت محلی ،ظرفیتسازی ،توانمندسازی،
فرهنگسازی ،گس��ترش زیرس��اخت و خدمات ،تعریف برنامههای
پیش��گام و برانگیزنده توس��عه از جمله نیازه��ای آغازین رویکردی
پایدار برای کامیابی در بهسازی این سکونتگاهها و برپایی شهرهای
پایدار است.

همایش بینالمللی سکونتگاههای فقیرنشین شهری

گردهمایی بینالمللی س��کونتگاههای فقیرنشین شهری در نظر دارد
افزون بر شناس��ایی توان و ظرفیت علمي و كاربردي در گستره فقر
شهری ،دگرگونیهای سکونتگاههای تهیدستان شهری ،به بررسي
نیازهای آموزش��ی و ظرفیتی در این زمینه بپردازد .در نظر اس��ت در
این همایش با شناس��ايي نگرشها ،تجربههای نوين و کاوش ابعاد
نظري و كاربردي و آموختهها ،به نگاش��تن چارچوب بایس��ته برای
بهسازی و بازآفرینی پایدار یاری شود و یافتهها را با گروههای ذینفع
به اشتراک گذاشت.

شماره47-48

اهداف برگزاری همایش

• شناخت چندوچونی دگرگونیهای سکونتگاههای فقیرنشین شهری در ایران و جهان
• بررسی و به اشتراک گذاشتن آموختههای بهسازی و بازآفرینی شهری پایدار

• بررسی نقش نظام برنامهریزی و مدیریت شهری در شکلگیری و ساماندهی پدیده سکونتگاههای خودانگیخته و فقیرنشین شهری

• تبادلنظر برای نگاشتن چارچوب رویکرد فراگیر برای چاره چالش سکونتگاههای تهیدستان و بهسازی و بازآفرینی آن
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محورهای همایش

• سیر دگرگونی سکونتگاههای خودانگیخته شهری
• سکونتگاه فقرا از تخریب تا بهسازی و بازآفرینی
• دولت و مسکن فقرا ،از تأمین تا تسهیلگری
• حق به شهر و اجتماعات فقیر شهر

• حکمروایی خوب شهری و سکونتگاههای فقیرنشین

• رویکردهای پیش نگرانه و پیشگیرانه گسترش محدودههای نابسامان شهری
• تابآوری شهری و سکونتگاههای فقیرنشین

• هویت  ،فرهنگ شهروندی  ،مشارکت و ظرفیتسازی محلی
• تأمین مالی مسکن فقرا

• قوانین ،مقررات  ،ضوابط و استانداردهای مسکن و سکونتگاههای تهیدستان
• مدیریت زمین  ،حق تصرف و برنامهریزی مسکن فقرا
• مخاطرات محیطزیستی و سکونتگاههای فقیرنشین

• طرحهای پیشگام و بهسازی و بهبود محلههای تهیدستان
• آموزههای موفق بازآفرینی و بهسازی شهری

• اقتصاد فقرا ،بخش غیررسمی و فقرزدایی در اجتماع محلی

• شهرهای جدید و مسکن در توان مالی فقرا

• نقش بخش خصوصی ،عمومی ،غیر دولتی و مدیریت محلی در بهسازی و بازآفرینی پایدار
تاریخهای مهم:

تاریخ برگزاری همایش 15 :و  16اردیبهشت 1395
بررسی و داوری چکیده 30 :شهریور 1394

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله 15 :دی ماه 1394

اعالم نتایج داوری مقاله :اول اسفند 1394

اصالح مقاالت بر اساس نظر داوران 25 :اسفند 1394

همایش بینالمللی سکونتگاههای فقیرنشین شهری

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 15 :شهریور 1394
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ایمیلinfo@usc2016.com :

تلفن08733666771 :

شماره47-48
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شایان ذکر است مقالههای برگزیده این همایش در فصلنامههای مطالعات شهری و هفتشهر به چاپ خواهند رسید.
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