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محدودههــای وســیعی از شــهرهای کشــور بهویــژه در کالنشــهرها
و شــهرهای بــزرگ بــا معضــل نابســامانی کالبــدی (ناپایــداری و افــت
شــدید کیفیــت محیطــی) ،فقــر شــهری (فقــر درآمــدی ،آمــوزش،
ســواد ،بهداشــت ،امنیــت و ایمنــی ســاکنان ،آســیبپذیری محیــط
و کمبــود خدمــات و ناکارآمــدی زیرســاختها) ،بحــران هویــت و
افــت منزلــت اجتماعــی و تنــزل ارزش اقتصــادی و خــروج از عرصــه
رقابــت بــا ســایر نقــاط شــهری روبــهرو هســتند .محدودههــا و
محلههــای نابســامان واقــع در عرصههــای تاریخــی شــهرها بــا
وســعتی بالــغ بــر  15هــزار هکتــار در  168شــهر ،محدودههــا و
محلههــای نابســامان واقــع در بافــت پیرامونــی مراکــز شــهری
ت بــا مســاحتی بالــغ بــر  61هــزار هکتــار در
در عرصــه میانــی باف ـ 
 495شــهر و ســکونتگاههای غیررســمی کــه بــا عناوینــی همچــون
حاشیهنشــین ،فرودســت و زاغهنشــین نیــز شــناخته میشــوند
و محدودههایــی وســیع بالــغ بــر  55هــزار هکتــار را در  91شــهر
مــورد مطالعــه دربرگرفتهانــد ،از مهمتریــن محدودههــای هــدف در
برنامههــای بازآفرینــی شــهری بــه حســاب میآینــد .ابعــاد کمــی و
وســعت ایــن محدودههــا از یکســو و مســایل پیچیــده اقتصــادی
و اجتماعــی ایــن عرصــه از ســوی دیگــر ،مــا را بــر آن م ـیدارد تــا
بــا نــگاه ویــژهای برنامههــای خــود را ارائــه و بــه اجــرا ببریــم.
در طــی ســه دهــه گذشــته ،دولــت و شــهرداریها اقدامــات و
برنامههــای متعــدد بهســازی و نوســازی شــهری را بــه اجــرا بردهانــد.
علیرغــم تالشهــای بعمــل آمــده ،رونــد افــت منزلــت مکانــی
ـ کارکــردی و اجتماعــی ایــن مناطــق کاهــش نیافتــه و در برخــی
مــوارد ســرعت تنــزل کیفیــت از اقدامات بهســازی و نوســازی پیشــی
گرفتــه اســت .در برخــی اقدامــات نیــز بــه دلیــل عــدم توجــه بــه
ســاختارهای موجــود ،احتــرام بــه زمینــه و دخیــل کــردن ســاکنان
ایــن مناطــق در فرآینــد بهســازی و نوســازی ،دچــار ناکارآمدیهــا
و ساختوســازهای غیرکیفــی هســتیم .در برخــی تجــارب اعــم
از مداخــات مســتقیم و یــا مشــارکتی بــا بخــش خصوصــی و
یــا حتــی اقدامــات بهســازی و نوســازی صــورت گرفتــه بهویــژه
در عرصــه محــات توســط مــردم ،شــاهد ساختوســازهایی
ناهماهنــگ و نامــوزون هســتیم .بــرای مواجهــه بــا ایــن معضــل
بــزرگ ،ضــروری اســت بــه ابعــاد کیفــی اقدامــات توجــه جدی شــود.

وزارت راه و شهرســازی در تــاش اســت بــا طــرح دســتور کار شــهری
جدیــد ،سیاســت نوینــی را بــرای خــروج از بحرانهــای موجــود در
عرصــۀ توســعه شــهری و ارتقــا کیفیــت حیــات شــهری در همــه ابعاد
آن رقــم زنــد .در ایــن سیاســت ،مجموعــه ای از راهحلهــا برای تحقق
مفهــوم شــهرخوب هــم راســتا بــا مفاهیــم ایــران شــهری ،بــا توجه به
تفاوتهــای موجــود بیــن شــهرها در ابعــاد مختلــف اعــم از مقیــاس،
نقــش و کارکــرد ،ظرفیتهــای توســعه و ویژگیهــای خــاص بومــی،
مطــرح میگردنــد .وزارت راه و شهرســازی همچنیــن میکوشــد تــا
بــا ایجــاد فضــای همیــاری و مشــارکت ،در جهــت تحقــق دســتو ِر کا ِر
شــهریِ جدیــد و تعریــف رویکردهــا و تدقیــق اصــول و راهبردهای آن
کــه بیشــک در گــرو همفکــری و همــکاری تمامــی اندیشــمندان،
متخصصــان و حرفهمنــدان اســت ،کیفیــت بخشــی به زندگی شــهری
را بــه یک خواســت عمومی تبدیل و در راســتای تحقــق آن گام بردارد.
ضــرورت جســتجوی راهکارهــای خــاق ،کارآمــد و عملیاتــی جهــت
فرهنگســازی و نهادینــه کــردن مفهــوم کیفیــت بهویــژه در عرصــه
زندگــی شــهری و فرهنــگ شــهروندی و نقــش دولــت در فراهــم
کــردن زمینههــا و ابزارهــای الزم جهــت ارتقــاء کیفیــت برنامههــا و
ماموریتهــای محولــه ،شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران را
بــر آن داشــته تــا رویــدادی تحت عنــوان جایــزه ملی جســتار کیفیت
در تجربههــای بازآفرینــی شــهری را برنامهریــزی و ارائــه نمایــد .در
ایــن فراینــد ،ضمــن تدوین شــاخصهای کیفــی در ارزیابــی مجموعه
عامــان دخیــل و آثــار بــه جامانــده از اقدامــات آنــان ،تــاش میشــود
بــا معرفــی آثــار برتــر بتــوان ایــن شــاخصها را نــزد جامعه حرفـهای و
ســایر نقشآفرینــان عرصــه بازآفرینــی شــهری نهادینــه کــرد  .بــدون
شــک در تمــام مراحــل این رویــداد اهمیت مشــارکت و همراهی همه
ایــن نقشآفرینــان مــد نظــر قــرار گرفتــه و مــورد انتظــار خواهــد بود.
ایــن شــماره نشــریه هفتشــهر،به معرفــی آثــار و دســتیافتههای
حاصــل از اجــرای اولیــن دوره از ایــن رویــداد اختصــاص داده شــده
اســت .امیــد اســت بــا تــداوم ایــن برنامــه بتــوان ضــرورت توجــه بــه
مفهــوم کیفیــت را نــزد جامعــه حرفــهای ،دانشــگاهیان و مدیــران
شــهری کشــور نهادینــه کــرد .دریافــت نقطــه نظرات ارزشــمند شــما
در ایــن خصــوص ،یاریگــر تــداوم و تکامــل ایــن راه خواهــد بــود.

