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توجـه بـه نقـش مـردم و نیازهـای آنان کلیـد مهم دسـتیابی به شـهرهای
سـرزنده ،امـن ،پایدار و سلامت
در طی دهههای گذشـته ،شـاهد بروز نابسـامانیهایی در سـازمان فضایی -کارکردی و اجتماعی شـهرها
بویـژه کالن شـهرها بودهایـم .گسـترش بیرویه کالبدی و اسـتقرار نامتعادل جمعیت در نواحی شـهری ،سـبب
گسـترش عرصههـای نابسـامان شـهری به صور مختلف شـده اسـت .نزول کیفیـت زندگی در مراکز شـهری،
کـه سـبب تـرک سـاکنین اصیـل و بومـی ایـن نواحـی شـده ،رشـد و گسـترش سـکونتگاههای غیر رسـمی
عمدتـا در حاشـیه کالن شـهرها بـا حداقـل امکانـات ،زیرسـاختها و خدمـات شـهری ،ادغام سـکونتگاههای
روسـتایی واقـع در محـدوده شـهرها و شـکلگیری بافتهـای فرسـوده بـا پیشـینه روسـتایی در ایـن نواحـی،
گسـترش پهنههایـی بـا کاربـری ناکارآمد اعـم از کاربریهـای صنعتـی -کارگاهی و انبـار ،نظامـی (پادگانها
و زندانهـا) و همچنیـن بسـیاری از اراضـی بـه صـورت بایـر و رها شـده در محدوده شـهرها و همچنین شـکل
گیـری محلات پیرامونـی مراکز شـهری با سـاختاری ناپایدار و حداقل خدمـات مورد نیاز سـاکنین از مهمترین
محدودههـای شـناخته شـده در عرصه شـهرها بشـمار میروند.
در مواجهـه بـا مسـائل ایـن عرصههـای شـهری ،تاکنـون سیاسـتها و برنامههـای متعددی مطـرح و برخی
بـه اجـرا رفتهانـد .بـا آسـیب شناسـی اقدامـات میتـوان زمینههـای الزم بـرای رفـع نقـاط ضعـف و تقویـت
نقـاط قـوت ایـن برنامههـا را یافـت .تجارب گذشـته نشـان دادهانـد که توجـه صرف به ابعـاد زیبایی شناسـانه
و کالبـدی بـدون توجـه بـه خواسـت و نیـاز سـاکنان و همچنیـن حضور آنـان در فراینـد برنامهریـزی و اجرای
برنامههای بهسـازی و نوسـازی شـهری سـبب ناکارآمد شـدن بسـیاری از این طرحها و برنامهها شـده اسـت.

امـروزه در برنامـه ریـزی شـهری بـه جنبه انسـانی توسـعه ،دسـت یابی به شـهری با کیفیـت محیطی باال و در شـان مردم
و ارتقـای کیفیـت در عرصـه عمومـی توجـه شـایانی مـی شـود .در این رویکـرد ،برنامههـای باز آفرینـی اجتماع مدار به شـکل
یکپارچـه و از پاییـن بـه بـاال بـه صورتـی کـه همـه افـراد ذینفع را شـامل گردد ،بسـط و توسـعه یافته اسـت .چنیـن رویکردی
شـانس ارائـه و توسـعه راه حلهـای بلنـد مـدت پایـدار را افزایـش میدهـد .امـروزه بازآفرينـي شـهري بـه دنبال شـکلدهی به
تشـکلهایی از همـه گروههـاي ذينفـع اسـت کـه این خـود باعث بهبـود همـه جانبه و پايـدار وضعيـت اقتصـادي ،اجتماعي و
فيزيكـي محدودههـای هـدف برنامه های بهسـازی و نوسـازی می شـود.
شـرکت مـادر تخصصـی عمـران و بهسـازی ایـران بعنـوان نهـاد سیاسـت گـزار ،برنامـه ریـز و ناظر بـر اجـرای برنامههای
بهسـازی و نوسـازی شـهری ،در تالش اسـت با مستندسـازی تجارب داخلی و خارجی و تحلیل نقاط ضعف و قوت برنامههای
بـه اجـرا رفتـه ،زمینـه ارتقـاء دانـش نظـری را در ایـن حوزه افزایـش داده تا بـا تکیه بر ایـن دانش بتـوان سیاسـتهای کارآمد
تـری را اتخـاذ و دنبـال کـرد .ضمـن تقدیـر از تالشهـای همـه عزیـزان دسـت انـدرکار تولید ایـن نشـریه امیدواریـم معرفی
ایـن تجـارب و طـرح موضوعـات نظـری و عملـی بتواند زمینه سـاز ارتقـاء کیفی برنامـه ها و اقدامـات همه دسـتاندرکاران در
حوزههـای مختلـف مرتبـط با امر بهسـازی و نوسـازی شـهری گردد.
مدیر مسئول نشریه
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امـروزه ،مهمتریـن ویژگـی رویکـرد و چشـمانداز آینـده برنامههای بهسـازی و نوسـازی شـهری و سـاماندهی و توانمندسـازی
سـکونتگاههای غیررسـمی ،تلاش بـرای تقویـت حضـور و مشـارکت گسـترده سـاکنان ،مالکان و سـایر دسـت انـدرکاران امر
بهسـازی و نوسـازی شـهری در ایـن فراینـد اسـت .در قـرن بیسـت و یکـم ،توجـه بـه نقش مـردم و نیازهـای آنـان کلید مهم
دسـتیابی به شـهرهای سـرزنده ،امن ،پایدار و سلامت اسـت.
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