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بیانیه شورای داوران جایزه ملی جستار کیفیت 
در تجربه های بازآفرینی شهری در سال 1394

طــی نیــم قــرن اخیــر، رشــد شــتابان شهرنشــینی، فراتر 
ــوده  ــران ب ــات توســعه شــهری در ای ــات و اقدام از امکان
کــه مشــکالتی گســترده در ابعــاد اجتماعــی ، اقتصــادی، 
محیــط زیســتی و کالبــدی را ایجــاد کــرده اســت. 
ــور،  ــی کش ــهرهای کنون ــای ش ــا چالش ه ــی ب رویاروی
ــی و اســتفاده از  ــد دگرســازی روال مســلط کنون نیازمن
ــهری  ــی ش ــزی و طراح ــن در برنامه ری ــردی نوی رویک
ــزی شــهری کشــور،  ــام برنامه ری ــدی نظ اســت. ناکارآم
بــه دالیــل متعــددی ســبب شــده تــا شــهرها در چرخــه ی 
ــدی در  ــن ناکارآم ــوند. ای ــار ش ــی گرفت ــعه نیافتگ توس
مقیاس هــا و حوزه هــای موضوعــی مختلــف بــروز کــرده 

اســت، همچــون:
- نگرش بخشی در ساختار متمرکز، یکسویه و اقتدارگرا

- اتخــاذ سیاســت های تک بعــدی و بی توجهــی بــه 
یکپارچگــی برنامه هــا

ــام  ــر نظ ــور ب ــد مح ــرا و کالب ــرش کمیت گ ــه نگ - غلب
طراحی شــهری و  برنامه ریــزی 

- نبــود هماهنگــی میــان تمامــی کنشــگران توســعه ی 

ــی ــی- موضع ــای موضوع ــهری در برنامه ه ش
- رویکرد برآیند محور به جای فرآیند محور

- شــناخت ناکافــی از آســیب ها و فرصت هــا در تدویــن 
ــا برنامه ه

بــه مشــارکت همه جانبــه مــردم در  - بی توجهــی 
چرخــه تصمیم ســازی، تصمیم گیــری، برنامه ریــزی، 

ــرا ــی و اج طراح
- نبــود همزمانــی در تدویــن برنامه هــای مشــکل- محور 

و آینــده- محــور و تاکیــد مــداوم بــر فوریت هــا
- نبــود بانــک اطالعاتــی دقیــق، بــه روز و مشــترک میان 

ســازمان های مختلــف شــهری
- فقــدان حضــور موثــر نهادهای مردمــی ذی نفــع و ذی نفوذ 

در فرآینــد برنامه ریــزی
- عدم توجه به بازبینی و فرابینی برنامه ها

-  و مواردی از این دست،...
فرآینــدی کــه نتیجــه ی آن شــکل یابی پهنه هــای 
ــی  ــی و خصوص ــای عموم ــا عرصه ه ــفته ب ــهری آش ش
ناکارآمــد اســت. پهنه هایــی کــه مســاحت زیــادی 
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ــل  ــت قاب ــاص داده، جمعی ــود اختص ــه خ ــهر را ب از ش
توجهــی از ســاکنان شــهر را در خــود جــای داده و 
بازآفرینــی شــهری در همــه جــای شــهر را در دســتور 

ــت. ــته اس کار گذاش
و از ایــن ســبب اســت کــه برنامه هــای احیــا، بهســازی 
و نوســازی بافت هــای ناکارآمــد شــهری پــس از افــت و 
خیزهــای متعــدد، در آســتانه ی بازخوانــی و باز تعریفــی 
ــازه قــرار گرفتــه اســت. برگزیــدن عبــارت بازآفرینــی  ت
شــهری بــه نشــان شــکوفایی دوبــاره ی شــهر، می توانــد 
نویــد بخــش ارتقای کیفیــت زندگی شــهری شــهروندان 
باشــد. بــه ایــن ترتیــب ضــروری اســت کــه بــه تدریــج 
ــزی و طراحــی  ــی در برنامه ری ــت از کمیت گرای ــا حرک ب
ــدف  ــای ه ــا و محله ه ــژه محدوده ه ــه وی ــهرها و ب ش
بازآفرینــی شــهری، چرخــه ی از تصمیم ســازی تــا اجــرا 
را از ناکارآمــدی مطروحــه در بــاال خــارج کــرد و بــا ایجاد 
ظرفیت هــای تــازه و هــم افزایــی دانش هــا و تخصص هــای 
مختلــف، اولیــن گام هــا را بــرای بــرون رفــت از کاســتی های 
کنونــی برداشــت و بــه ایــن ترتیب بــا کمک شــهروندان، 
حیــات مطلــوب شــهری را برای همــگان فراهم ســاخت.

شــورای داوران انتخــاب بهتریــن تجربه هــای بازآفرینــی 
ــود را از  ــی خ ــال 1۳94، قدردان ــداد س ــهری در روی ش
ــان احیــا، بهســازی  همــه نهاد هــا، افــراد و فعــاالن جری
و نوســازی بافت هــای ناکارآمــد شــهری در عرصــه نظــر 
ــدد توانســته اند  ــای متع ــم تنگناه ــه رغ ــه ب و عمــل، ک
ــگاه  ــده ن ــات را زن ــه اقدام ــور ب ــت- مح ــرد کیفی رویک
ــر  ــن ام ــان در ای ــرکت آن ــی دارد و از ش ــراز م ــد، اب دارن

ــد. ــگزاری می کن ــم سپاس مه
ــه  بدیهــی اســت کــه طرح هــا و اقداماتــی کــه اینــک ب
ــوان،  ــوند را نمی ت ــالم می ش ــابقه اع ــج مس ــوان نتای عن
بــه دلیــل چنــد وجهــی بــودن اقدامــات احیــا ، بهســازی 

و نوســازی شــهری، در همــه وجــوه یــک تجربــه ی موفق 
تلقــی کــرد و نتایجــی کــه اعــالم می شــود نافــی دیگــر 
ــی  ــه ی بازآفرین ــه در عرص ــمند ی ک ــای ارزش تالش ه
شــهری صــورت گرفتــه نمی باشــد. در داوری هــای انجــام 
شــده ، گاه فاصلــه نتایــج و بررســی ها چنــان نزدیــک بــه 

هــم بودنــد کــه کار را بــه غایــت ســخت می کردنــد.
ــی،  ــار زمینه گرای ــش شــش معی ــا گزین ــات داوران ب هی
اثرگــذاری،  فرآیند گرایــی،  مشــارکت طلبی، 
رضایت منــدی و نــوآوری، بــرای بررســی اقدامــات انجــام 
شــده، بــر آن بــود کــه بتوانــد چارچــوب روشــنی بــرای 
اقدامــات بازآفرینــی شــهری تــدارک ببیند و زمینــه ای را 

ــم آورد. ــدی فراه ــای بع ــی ها و داوری ه ــرای بررس ب
تاکیــدات اعضــای شــورای داوران پــس از بررســی تجربه هــا، 
بــه مــوارد روشــن و مشــترکی بــه شــرح ذیــل منتهــی 

شــده اســت:
1. توجــه بــه اولویت بنــدی اقدامــات کوچــک و اثرگــذار 

در قالــب یــک برنامــه جامــع
2.مشــارکت دادن مــردم، ذی نفعــان و ذی نفــوذان، از 
طریــق اعطــای نقــش و مســئولیت مشــخص در تمامــی 

مراحــل فرآینــد بازآفرینــی شــهری
۳. توجــه بــه مشــارکت مســتمر و کارآمــد دســتگاه های 
دولتــی و عمومــی بــا نهادهــای دانشــگاهی و تشــکل های 

حرفــه ای داوطلــب
ــودن اقدامــات و ارتقــای یادگیــری  ــده ب ــر آموزن 4. تاکیــد ب
متقابــل مــردم، متخصصــان و مدیــران در فرآینــد برنامه ریزی

ــه  ــات ب ــداری در اقدام ــف پای ــاد مختل ــه ابع 5. توجــه ب
ــط زیســت ــد محی ــژه در بع وی


