
سخن مدیر مسئول 
 دکتر محمد سعید ایزدی

    امروزه محدوده های وسیعی از شهرهای کشور بخصوص در کالن شهرها و شهرهای بزرگ اختصاص 
به بافت هایی دارند که عنوان بافتهای فرس��وده و ناکارآمد ، غیر رس��می ) حاشیه نشینی ( به آنها اطالق 
می گردد. این عرصه های نابس��امان ش��هری که در ادبیات جدید س��ند ملی بازآفرین��ی پایدار، با عنوان 
محدوده ها و محله های هدف برنامه های بهس��ازی و نوسازی ش��هری ) ابالغیه شماره 48601/74900 
ه� مورخ 1393/7/2هیأت محترم وزیران ( مورد تأکید قرار گرفته اند، بخش وس��یعی از مساحت شهری 
کش��ور )حدود 15 درصد( در قالب 130 هزار هکتار و بخش عمده ای از جمعیت ش��هری کش��ور ) 25 
درص��د( با جمعیتی قری��ب به 18 میلیون نفر را به خود اختصاص داده ان��د. این محدوده ها با معضالت 
پیچیدهای از جمله فقر شهری )فقر آموزش ، امنیت ، بهداشت ، اشتغال و درآمد و ... ( عدم ایمنی، امنیت 

محیط زندگی و افت منزلت اجتماعی و فرهنگی مواجه اند. 

    اینگونه سکونتگاهها که محل زندگی اقشار کم درآمد جامعه شهری هستند، از نظرشاخص های زیست 
محیطی )زلزله، رانش، س��یل، ...( ش��اخص های اجتماعی) تراکم جمعیت باال، بعد خانوار ، بیسوادی ( و 
همچنین ش��اخص های اقتصادی ) باال بودن بیکاری ،اشتغاالت غیر رسمی ، فقدان مهارت ساکنین و...( 
امنیتی ) آس��یب های اجتماعی، رفتار های پر خطر و ...( از س��طح بس��یار نامناس��بی برخوردار بوده و با 

کمبود شدید و فقدان خدمات پایه شهری اعم از زیربنایی و روبنایی مواجه می باشند.

مش��کل اساس��ی عالوه بر مسایل فوق الذکر استقرار و قرارگیری 274 ش��هر کشور شامل کلیه شهرهای 
بزرگ و کالنش��هر ها و اغلب مراکز و اس��تانها - که نیمی از جمعیت ش��هری کشور را به خود اختصاص 
دادند - در پهنه خطر زلزله باال و بس��یار باال می باش��د - استقرار 34 درصد مساحت 14 کالنشهر کشور 

تحلیل تجارب گذشته – رویکرد کنونی دولت 

در بازآفرینی پایدار محدوده ها و

 محله های هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری 
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و به طور کلی 59 درصد مس��احت ش��هرهای باالی 250 هزار نفر کشور درپهنه  خطر زلزله تهدید جدی 
به ش��مار می رود که در صورت بروز زلزله ای با قدرت 6 الی 7 ریش��تر چندین س��ال منابع ملی کشور را 
برای بازسازی خواهد بلعید لذا بی توجهی به این موضوع که سرنوشت بخش قابل توجهی از شهر نشینان 
کشور را به خود اختصاص داده مغایر با عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری کشور میباشد.با توجه به 
گس��ترش رو به رشد این محدوده ها ضرورت دارد سیاستهای چندگانه ای جهت حل مسئله وپیشگیری 

و پیش نگری  از گسترش این محدوده ها در دستور کار قرار گیرد.

در مواجهه با مس��ائل و مش��کالت موج��ود، تاکنون سیاس��ت ها و برنامه های متعددی توس��ط دولت و 
شهرداری ها مطرح و به اجرا رفته اند. یافته های حاصل از تحلیل تجارب گذشته نشان داده است که علی 
رغ��م تالش های ف��وق، منزلت  اجتماعی– رونق اقتصادی و نیز کیفیت کالبدی- محیطی این مناطق رو 
به کاهش بوده اس��ت. مس��ائل عمده ای که موجب تداوم این نابسامانی وگسترش محدوده ها ناکارآمدی  

برنامه های بهسازی و نوسازی شهری بوده اند عبارتند از :

1- عدم پیش نگری و توجه به سیاستها و برنامه های پیش گیرانه در گسترش محدوده ها و محله های 
نابسامان شهری 

2- بی توجهی به س��هم و حضور ش��هروندان و همکاری نهادهای مدنی در سیاستگذاری ، برنامه ریزی و 
اجرای طرح ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری 

3- عدم وفاق ملی و عدم همگرائی دستگاه های مختلف دخیل در این فرایند 

4- توجه صرف به ابعاد کالبدی و زیبائی شناسانه و عدم  توجه اقدامات نوسازی و بهسازی به سرزندگی 
اجتماعی و اقتصادی 

5- عدم ایفای نقش صحیح کنشگران مختلف دخیل بویژه درگیری و مداخالت اجرائی مستقیم دولت و 
شهرداریها در فرایند بهسازی و نوسازی شهری 

6-عدم توانمندی ساکنان این محدوده ها و محالت برای حضور و مشارکت در فرایند بهسازی و نوسازی 

7- بی توجهی به ارزش ها و ثروت های فرهنگی – تاریخی ش��هرها و در معرض خطر بودن تخریب آثار 
بجامانده 

8- عدم تخصیص منابع الزم برای توسعه خدمات، ارتقاء زیر ساخت ها و تسهیالت به ساکنان و مالکان 
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9- عدم همگرائی برنامه های مختلف توس��عه ش��هری بویژه برنامه های تامین مس��کن به ظرفیت ها و 
فرصت های موجود در محالت هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری 

10- عدم ظرفیت س��ازی در ش��هرداری ها و  پذیرش نقش محوری شهرداری ها بعنوان مدیریت واحد و 
هماهنگ شهری 

11- عدم حمایت های الزم از سرمایه گذاران ، توسعه گران و سازندگان بخش خصوصی برای تشویق و 
افزایش انگیزه حضور در طرح ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری 

عملكرد نوسازی بافت های فرسوده کشور 1393-1376

رویکرد کنونی دولت برای مواجهه با مسائل و مشکالت این نواحی، تالش برای تقویت حضور و مشارکت 
گسترده ساکنان و مالکان و سایر دست اندرکاران امر بهسازی و نوسازی شهری است. نخستین گام برای 
دس��ت یابی به چنین هدفی، تنظیم مجدد روابط و ایفای نقش صحیح کنش��گران دخیل در این فرایند 
است. در این  فرایند، مردم بعنوان کانون اصلی و مهمترین رکن این برنامه مورد توجه قرار می گیرند. سه 
نیروی اصلی پیش برنده این فرایند نیز دولت،  شهرداری ها و بخش خصوصی هستند که ضمن هماهنگی 

و همراهی، هریک نقش ویژه بر عهده دارند:

  دولت: نهاد حاکمیت- سیاس��ت گذار – تس��هیل گر- حمایت کننده- ناظر و کنترل کننده در مقیاس 
ملی

  شهرداری ها: نهاد مدیریت اجرای برنامه ها- هدایت گر و هماهنگ کننده 

  بخش خصوصی: نهاد مجری برنامه ها- سیاست گذاران- سازندگان- حرفه مندان 

  )Developer( و نیز توسعه گران )در این میان دو نهاد تسهیل گر ) دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محالت

حلقه های ارتباط بین این س��ه رکن هس��تند. توسعه گران عالوه بر ایجاد فضائی برای تمرکز نظام تامین 
مال��ی برنامه ریزی- طراحی و اج��رای اقدامات، هماهنگی های الزم با دولت و ش��هرداری ها را به انجام 
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می رس��انند. تس��هیل گران نیز نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین ساکنان- مالکان و دولت و شهرداری ها 
برعهده دارند. دیاگرام زیر به معرفی این ساختار می پردازد. 

با دست یابی به چنین ساختاری، تحقق مشارکت پایدار مردم در گرو ایفای نقش صحیح هر یک از ارکان 
این فرایند است. برنامه پیشنهادی دولت در بهسازی و نوسازی محالت هدف تحت عنوان اسکان پایا دربر 

گیرنده ویژگی بر شمرده زیر است:

در این مدل مردم نقش محوری و کلیدی را بر عهده داشته و متولی اصلی به شمار می روند. برای حضور 
و مش��ارکت آنها ضروری اس��ت دولت و شهرداری ها نقش صحیح خود را ایفا نمایند. این وظائف به شرح 

زیر عبارتند از:

1- دولت: ایجاد شبکه همکاری مشارکتی بین دستگاه های دخیل) ستاد ملی-استانی و شهرستانی 
بازآفرینی پایدار شهری( اعطای تسهیالت ارزان قیمت ) وام نوسازی- مقاوم سازی و ودیعه مسکن( 
حمایت از ش��هرداری ها در تخفیف عوارض و بسته های تش��ویقی مدیریت شهری،کمک به اجرای 
پروژه های ارتقای زیرساخت شهری ) شبکه معابر و تاسیسات زیر بنائی( و توسعه خدمات مورد نیاز 
ساکنان ) کتابخانه-درمانگاه- پارک- خانه محله-بازارچه( و نیز اقدامات نرم افزاری مشتمل بر برنامه 
های موضوعی متنوع جهت اطالع رسانی ،تسهیل گردش کارها، ارتقای دانش عمومی و ارائه خدمات 

فنی از طریق آموزش، ابزار سازی، نهادسازی و ظرفیت سازی 

2- شهرداری ها: راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی محالت) تسهیل گران(- حمایت از توسعه گران- 
ارائه بس��ته های تشویقی و حمایتی- مدیریت اجرای پروژه های ارتقای زیر ساخت شهری و توسعه 
خدمات و اجرای برنامه های نرم افزاری به منظور فراهم کردن زمینه حضور و مش��ارکت س��اکنان و 

مالکان .  

ب��ا بکارگی��ری این مدل می توان به حضور و مش��ارکت مردم در این فرایند امی��دوار بود.نکته قابل تامل 
ض��رورت ارائه خدم��ات فنی-تخصصی، نظارت و کنترل کیفیت این اقدامات اس��ت که توس��ط دولت و 

شهرداری ها در طرح مختلف به انجام خواهد رسید.
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