
گزارش نشـست های تخصصی شـرکت مادرتخصصی عمران و بهسـازی شـهری ایران
»مـروری بر تجربه های بهسـازی و نوسـازی مسـکن در ایران«

خدیجـه رضازاده 
عکس های گزارش از: حسین عباداهلل

ــا  ــه ب ــران ک ــران و بهســازی شــهری ای ــی شــرکت مادرتخصصــی عم ــزاری سلســله نشســت های موضوع ــه ی برگ  در ادام
ــن شــرکت برگــزار می شــود، درس آمــوزی از تجــارب  ــف ای ــرای گفتگــو در چارچــوب وظای ــی ب هــدف فراهــم آوردن فضای
بهســازی و نوســازی مســکن به عنــوان یکــی از موضوعــات کلیــدی در فراینــد بازآفرینــی شــهری مــورد توجــه قــرار گرفــت. 
ازایــن رو دفتــر هفتــم سلســله نشســت های موضوعــی بــه »مــروری بــر تجربه هــای بهســازی و نوســازی مســکن در ایــران« 

اختصــاص یافــت کــه در پاییــز و زمســتان 94 برگــزار شــد. در ادامــه، خالصــه ای از گــزارش ایــن دفتــر آورده شــده اســت.

نشـست اول
موضـوع: پروژه تنظیم مجـدد زمین در اصفهان

مهنــدس عمرانــی: مشــکالت موجــود در روش هــا و اقدامــات ســنتی احیــاء و نوســازی بافت هــا، بکارگیــری یــک الگــوی 
ــک  ــب درخصــوص تفکی ــات اینجان ــه از مطالع ــج برگرفت ــد. نتای ــوده را ضــروری می کن ــت فرس ــای باف ــت احی مناســب جه
مجــدد اراضــی در ژاپــن و مالــزی همچنیــن جریــان ســرمایه از دوره آماده ســازی تــا مرحلــه نهایــی پــروژه، اهمیــت تأمیــن 
وام هــای بــدون بهــره از طریــق بخــش عمومــی را نشــان می دهــد. مراحــل بنیــادی در یــک پــروژه تفکیــک مجــدد، در 4 
فــاز مقدماتــی، اولیــه، میانــی و نهایــی قابــل تقســیم بندی اســت کــه از انتخــاب محــل پــروژه شــروع و بــه ثبــت اراضــی و 

تعــادل مالــی بیــن دریافــت و پرداخــت مالکیــن ختــم می شــود.
نتایج برآمده از تجارب تنظیم مجدد زمین در ایجاد قوانین مرتبط عبارتند از:

قانون حمایت از احیاء و نوسازی بافت های فرسوده  
سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده)راهبرد 3 و 4 بند 4(  

توســعه گر در حقیقــت هماهنگ کننــده کلیــه گروه هــای ذی نفــع و ذی نفــوذ، جهــت پیشــبرد و اجــرای طــرح تنظیــم مجــدد 
ــت  ــن جه ــد. از ای ــعه گر می باش ــا توس ــط ب ــای مرتب ــی از فعالیت ه ــی، بخش ــات ثبت ــا اقدام ــا و ی ــه طرح ه ــد. تهی ــی باش م
ــه  ــد. در نتیج ــات کنن ــه خدم ــعه گر، ارائ ــش توس ــد در نق ــی نمی توانن ــه تنهای ــاری ب ــا معم ــهری و ی ــی ش ــاوران طراح مش
نیــاز بــه حضــور شــرکت های واجــد شــرایط  بــا تخصص هــای مختلــف و بــا امــکان بکارگیــری کارشناســان مــورد نیــاز در 

مقتضــای زمــان می باشــد.  

ــزاری قانونــی اســت کــه جهــت اصــالح خطــوط مالکیــت زمیــن، در نواحــی  ــان: اصــالح مجــدد زمیــن، اب ــر رفیعی دکت
شــهری و یــا حومــه ای، بــا هــدف ســازماندهی برخــی مناطــق دارای خصوصیــات ویــژه در مقیاس هــای عملکــردی کوچــک 
و بــزرگ تنظیــم شــده اســت. موضــوع اصلــی اصــالح مجــدد زمیــن، تأمیــن خدمــات مــورد نیــاز قســمت های ســاخته شــده 
و یــا توســعه متناســب تجهیــزات و زیرســاخت های شــهری می باشــد. مشــخصه های اصلــی اصــالح مجــدد زمیــن عبارتنــد 
ــات  ــک مجــدد قطع ــن، تفکی ــالک زمی ــد پ ــع چن ــه و اجــرای طــرح، تجمی ــان تهی ــی در جری از تســهیل گری بخــش عموم
تجمیــع شــده، تأمیــن خدمــات بــرای قطعــات تفکیکــی، تخصیــص زمیــن بــه مالــکان اصلــی و فــروش باقــی مانــده قطعــات 
بــرای تأمیــن هزینه هــا. ایــده کلــی اصــالح مجــدد اراضــی، برپایــه تغییــر در چیدمــان قطعــات در محــدوده پــروژه اســت و دو 
معیــار متفــاوت جهــت توزیــع مجــدد زمیــن میــان مالکیــن )توزیــع بــر اســاس مســاحت نســبی قطعــات و توزیــع بــر اســاس 

میــزان ارزش قطعــات( وجــود دارد.
دکتر شریف زادگان: وجود مسکن اجتماعی از ضروریات امروز است. 

دکتــر صرافــی: بایــد ســنجید تنظیــم مجــدد زمیــن بیشــتر باعــث خوشــبختی مــکان شــده اســت یــا مــردم؟! بــا توجــه بــه 
ســود بدســت آمــده از ارزش افزوده هــا، عملکــرد شــهرداری ، خــالف منشــور شــهروندی اســت.

نشـست دوم 
موضـوع: پـروژه خانه به جای خانه در تهـران

ــدگاه  ــا دی ــا ب ــه تنه ــران، ن ــه 15 ته ــک منطق ــه اتاب ــه در ســال های 86- 88 در محل ــه جــای خان ــه ب ــری: طــرح خان امی
ــه در همــان محــل  ــه ای کــه ســاکنان محل ــه گون ــدگاه اجتماعــی و انســانی اجــرا شــد ب ــا دی اقتصــادی و انتفاعــی بلکــه ب
ــت  ــردم و ســاکنان همــان باف ــی م ــان اصل ــم در طرح هــای بهســازی بافت هــای آســیب پذیر، ذی نفع ــد، چــون معتقدی ماندن
هســتند و فرآینــد بهســازی بایــد بــدون ایجــاد حاشیه نشــینی جدیــد بــرای شــهر صــورت پذیــرد. ایــن طــرح بــا توجــه بــه 
آمــار صــورت گرفتــه از نظرســنجی مــردم انجــام شــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه تملــک و خریــداری خانه هــای واقــع 
در بافــت محلــه اتابــک، بــه صــالح نیســت و ســاکنان ایــن محلــه بجــای دریافــت وجــه نقــد، خواهــان دریافــت خانــه جدیــد 
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بــه جــای خانــه فرســوده خــود هســتند. بــه همیــن دلیــل در زمینــی روبــه روی همــان خیابــان محــل اجــرای طــرح، در طــول 
ــب  ــاز، تخری ــای نوس ــه خانه ه ــوده ب ــت فرس ــاکنان باف ــی س ــس از جابه جای ــد و پ ــاخته ش ــاز س ــای نوس ــال خانه ه ــک س ی
و بهســازی بافــت فرســوده و اجــرای فضاهــای خدماتــی و ســبز انجــام شــد کــه در پایــان بــه رضایــت حداکثــری ســاکنان 
ــدگاه اصلــی، اجتماعــی و مردم نگــر باشــد. در  ــد دی ــه طرح  هــا اشــتباه اســت و بای ــه اینگون ــد اقتصــادی صــرف ب رســید. دی
ــه ســود ســازمان  ــر تملــک خانه هــای فرســوده ب ــز، اصــل ب ــه در منطقــه 15 تهــران نی ــه جــای خان ــه ب اجــرای طــرح خان

نوســازی نبــود و تــالش صــورت گرفتــه در جهــت رضایتمنــدی مــردم از اجــرای پــروژه بــود.
در طــرح خانــه بــه جــای خانــه در نهایــت بــه هــر خانــوار ســاکن واحدهــای فرســوده ، واحدهــای نوســاز بــا 1 تــا 1/4 برابــر از 
نظــر متــراژ تحویــل شــد همچنیــن بــه ســاکنان خانه هــای فرســوده، مبلغــی بــه صــورت ودیعــه مســکن داده شــد تــا یــک 
ــد  ــه جدی ســال را در جایــی دیگــر اجاره نشــین شــوند و پــس از طــی آن یکســال، در ازای بازگشــت ودیعــه داده شــده، خان

تحویــل بگیرنــد.
دکتــر عندلیــب: جداســازی دو روش »خانــه بــه جــای خانــه« و »خانــه در جــای خانــه« ضــروری اســت. قــرار بــود ایــن 
طــرح بــه عنــوان یکــی از بخش هــا و زیرمجموعه هــای فرآینــد نوســازی محلــه در نظــر گرفتــه شــود کــه متأســفانه بــه عنــوان 
هــدف اصلــی نوســازی بافــت فرســوده در راســتای ایجــاد خدمــات مــورد نیــاز محلــه اجــرا شــد. مهم تریــن آسیب شناســی 
نوســازی در محله هــای هــدف، ایــن اســت کــه فرآینــد نوســازی از ابتــدا تــا انتهــا انجــام نشــد و خانه ســازی جــای نوســازی را 
گرفــت؛ ســایر اقدامــات الزم بــرای نوســازی بافت هــای آســیب پذیر نیــز هــر کــدام بــه صــورت تحریــف شــده از برنامه ریــزی 
نخســتین، اجــرا شــد. اراضــی ذخیــره نوســازی مشــکالت عدیــده ای دارنــد از جملــه عــدم تناســب در ســاختار فرهنگــی شــهر 
میــان اراضــی ذخیــره نوســازی و ســایر محــالت هــدف نوســازی، مشــکالت حقوقــی بــر ســر راه اراضــی ذخیــر نوســازی، 
دعــوای مالکیــت اشــخاص مختلــف بــر ســر یــک پــالک، وجــود مدعــی ایــن اراضــی از میــان نهادهــای نظامــی، بانک هــا 
و ...، مشــکالت مالــی و از همــه مهم تــر نداشــتن تناســب در مقیــاس. بایــد پیــش از اجــرای ایــن طرح هــا، »ضریــب تعــادل 
ــه ایــن ترتیــب کــه در صــورت ایــن کســر، تعــداد مســکن هایی کــه نوســازی می شــوند و  نوســازی« مــد نظــر قرارگیــرد ب
در مخــرج آن، خدماتــی کــه تولیــد می شــود قــرار گیــرد؛ اگــر ایــن نســبت 1 باشــد، بافــت هــدف بــا موفقیــت نوســازی شــده 
ــه  ــردم. در نتیج ــه م ــد ن ــود برده ان ــازان س ــط انبوه س ــه فق ــم ک ــی کاری کرده ای ــود، یعن ــک ب ــر از ی ــر بزرگت ــا اگ ــت ام اس

نوســازی متــوازن مــالک عمــل خواهــد گرفــت.
دکتــر یزدانــی: یــک روش کــه تــا بــه حــال نیــز بصــورت ناموفــق انجــام می شــده ایــن اســت کــه طرح هــای نوســازی 
را در اختیــار فعــاالن انبوه ســازی قــرار دهیــم تــا بــا نوســازی بافــت فرســوده، ارزش افــزوده آن را بــاال ببرنــد. نتیجــه ایــن 
اقدامــات تــا بــه حــال رانــده شــدن ســاکنان قدیمــی بافت هــای فرســوده از محله هــای خــود و فــروش خانه هــای نوســاز بــه 
پردرآمدترهــا و در نهایــت ســکونت ســاکنان قدیمــی در ســکونتگاه های غیررســمی اســت. ورود تکنوکراتــی به ایــن محدوده ها، 
یکــی از راه حل هاســت؛ بــه ایــن صــورت کــه یــک نهــاد عمومــی غیــر دولتــی اراضــی ایــن بافــت را اســتحصال و ابتیــاع کنــد، 
خانه هــای جدیــد بســازد و بــه ســاکنان قبلــی برگردانــد کــه ایــن کار در چنــد محلــه تهــران از ســوی شــهرداری انجــام شــد 
ــا شکســت  ــًا ب ــران، ایــن طرح هــا عموم ــه دســتگاه ها در ای ــن گون ــه دلیــل ســاختار ضعیــف و بعضــًا فســاد اداری ای ــی ب ول
مواجــه شــده اند. تنهــا روشــی کــه باقــی می مانــد ایجــاد بــازار نوســازی اجتماعــی و نــه انتفاعــی اســت. بــه ایــن معنــا کــه 
تشــکل ها و نهادهــای اجتماعــی وارد ایــن حــوزه شــوند، نــه انبوه ســازان و نهادهــای اقتصــادی. در حــال حاضــر نیــز رویکــرد 
شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران و وزارت راه و شهرســازی حمایــت از همیــن بازارهــای اجتماعــی اســت. بایــد بــا 
اســتفاده از نهادســازی اجتماعــی و تشــکل های محلــه ای و شبکه ســازی میــان آنهــا، رویکــرد بــازار اجتماعــی را تقویــت کــرد.

دکتــر اســالمی بیدگلــی: باتوجــه بــه متــوازن بــودن نوســازی در شــرایط حــال بــه جهــت عــدم مغایــرت رتبــه نوســازی 
بــا دیگــر اقدامــات، امــروزه در شــرایطی بــه ســر می بریــم کــه حتــی از یــک گام مثبــت نیــز در همــه ی طرح هــا اســتقبال 

می شــود و وظیفــه دولــت نیــز درایــن میــان تأمیــن خدمــات اســت.
دکتــر صرافــی: نوســازی بافت هــای هــدف تنهــا مربــوط بــه نظر یــک شــخص نمی باشــد بلکــه نیازمنــد اقدامــات اجتماعی 
اســت کــه در گــروی نهادســازی اســت و بخــش دولتــی می بایســت ضمــن تســهیلگری و جلــب مشــارکت مردمــی، پذیــرای 

هــر گونــه ریســک  بوجــود آمده باشــد.

نشـست سوم 
موضـوع: پروژه اسکان پایا در تبریز

دکتـر حاجی علی اکبـری: اسـکان پایـا، برنامه ای بـرای فراهـم آوردن امـکان بازآفرینی محله بـا توجه  به نیازها و مشـکالت 
موجـود ازیک سـو و ظرفیت های ممکن ازسـوی دیگر اسـت.

اقـدام براسـاس نیازسـنجی اجتمـاع محلـی، توجه بـه دارایی هـا و فرصت های درونی، مشـارکت اجتمـاع محلی در تمـام مراحل، 
همـکاری بین بخشـی در بخش عمومی)ملی، اسـتانی و شـهری(، توجه به نقـش و جایگاه محله، حفظ بافـت جمعیتی-اجتماعی 
محلـه و عـدم کاهش شـرایط زیسـت پذیری در نتیجه برنامـه، از جمله رویکردهای برنامـه و اهداف برنامه نیز ایجـاد پایداری در 
سـکونت )ازطریـق نوسـازی واحدهای ناپایدار موجود(، تأمین خدمات و زیرسـاخت های پشـتیبان سـکونت، بهبـود کیفیت فضای 
عمومـی )بهسـازی محیطـی(، آمـوزش و افزایـش سـطح توانمنـدی اجتمـاع محلی، بسـیج اجتماعـی )ایجاد و تعریـف چارچوب 
همـکاری نهادهـای غیردولتـی محلـی و فرامحلـی(، ظرفیت سـازی )هدایـت برنامـه هـا و اقدامـات مدیریـت محلی–اسـتانی و 

شـهری( وجریان سـازی )راه انـدازی بازآفرینی و سـپردن آن بـه اجتماع محلی( بوده اسـت.
تفاهم نامـه اسـکان پایـا؛ برنامـه ای مبتنـی  بـر همـکاری سـه سـطح )ملی، اسـتانی، شـهری( بـا تأکید بـر همکاری مشـترک و 
اسـتفاده از ظرفیت هـای بخـش دولتـی، عمومـی و خصوصی جهـت برنامه ریـزی و مدیریت بازآفرینـی محدوده های فرسـوده و 
ناکارآمد شـهر تبریز بوده که براسـاس این تفاهم نامه برای اسـتانداری، شـرکت عمران و بهسـازی و شـهرداری تعهداتی منظور 
شـده اسـت. ارکان برنامـه اسـکان پایـا عبارتنـد از: حاکمیت، تسـهیلگر، اجتماع محلـی، نهادهای محلـی، سـازمانهای مردم نهاد 

اجرایی. و دسـتگاه های 
روش هـای برقـراری تعامـل با مـردم، مراجعـه خانه به خانه، برگزاری جلسـات فردی و گروهـی در دفتر محلی، برگزاری جلسـات 
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عمومـی در مسـاجد و سـایر فضاهـای تجمع سـاکنان و تبلیغات محیطی بـوده که بـرای برنامه ریزی آن اسـتفاده از ظرفیت های 
محلـی در تدویـن برنامـه، تعیین چشـم انداز محلـه، تدوین برنامـه اقدام و افزایش هم افزایی بین بخشـی ضروریسـت. 

تقویـت مشـارکت مـردم، هدایـت بودجـه و مدیریـت هماهنـگ در تأمیـن خدمـات از مهمترین اصول سـند توسـعه می باشـد و 
برنامه ریـزان، مدیـران محلـی و اجتمـاع محلـی، ذیمدخـالن اصلـی برنامـه بـه شـمار می آیند. 

در افـق ایـن برنامـه محلـه انبـار سـردار در نتیجه نوسـازی پالک هـای فرسـوده، دارای کالبدی نوسـاز و مقاوم در برابر سـوانح 
و حـوادث طبیعـی خواهـد بـود. بـا حمایـت و تقویت صنایع دسـتی و مشـاغل خانگی بـه ویژه صنعـت قالیبافی، محلـه به عنوان 
مراکـز مهـم تولیـد و عرضـه فـرش دسـتباف خواهـد بود. بـا اجـرای برنامـه هـای توانمندسـازی اقتصادی سـطح رفـاه و توان 
اقتصـادی سـاکنین افزایـش خواهد یافت و عمده مشـکالت ناشـی از فصلـی بودن مشـاغل کارگری که اکثریت سـاکنین محله 
در آن حـوزه فعالیـت دارنـد، تعدیـل خواهـد شـد. منابع هویت بخـش و سـرمایه اجتماعی در نتیجـه اجرای برنامه هـای فرهنگی 
و اجتماعـی تقویـت خواهـد شـد و زمینه هـای سـکونت پایدار را بـرای سـاکنین فراهم خواهد سـاخت. همچنین بـا تأمین کمبود 
سـرانه های مـورد نیـاز، نیازهـای سـاکنین در ایـن ارتباط تأمین خواهد شـد و با بهسـازی فضاهای نامناسـب محلی و رها شـده، 

منظـر بصـری مطلوب و مناسـبی ایجاد خواهد شـد.
بـا توجـه بـه فرآینـد برنامه ریزی در پروژه های حوزه ی بهسـازی، خدمات، مسـکن و اجتماعـی و نتایج برآمـده از آنها چالش های 
پیـش رو عبارتنـد از: بروکراسـی پیچیـده اداری صدور پروانه، رکود حاکم بر بازار مسـکن و سـاخت و سـاز، عـدم توجیه اقتصادی 
پروژه هـا، نبـود توانایـی مالـی بین سـاکنین جهت سـاخت انفـرادی و طوالنی بـودن روند پیش بینـی بودجه دسـتگاه های متولی 

تأمین خدمات.
در پایان به عنوان جمع بندی، ویژگی های این پروژه به شرح زیر است:

در حال اجرا بودن برنامه )ورود به سال دوم(؛  
ماهیت الگو )پایلوت(؛  
رویکرد برنامه محور؛  

ویژگی خاص: تعریف چارچوب همکاری دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف.  

نشـست چهارم 
موضـوع: الگوی کاری گروه توسـعه ایرانیان در بازآفرینـی شهری

دکتـر جـان احمدی: چرا باید خانه ها و بافت های شـهری را نوسـازی، بهسـازی یـا بازآفرینی کرد؟ با توجه به آسیب شناسـی 
وضـع موجـود، مهمتریـن دلیـل ناکامـی رویکردهـای مختلـف در حل مشـکالت، فقـدان نگرش و تبیین صحیح مسـئله اسـت. 
مسـئله احیـاء و نوسـازی بافت هـا بـه عنـوان یـک »مسـئله توسـعه ای« حائـز اهمیـت بـوده و چنیـن موضوعاتی جـز از طریق 

تحقـق »حداکثـری مشـارکــت خردمندانه« حل نخواهد شـد.
توسعه شهر، به دالیل زیر مناسب ترین زمینه برای اصالح  مسئله توسعه ای است:

امکان مشارکت شهروندان و مفاهمه؛  
امکان هدف گذاری کیفیت زندگی مردم؛  

تنها زمینه مهیا برای اقتصاد مردمی؛  
فراگیری و وسعت مسائل درهم تنیده؛  

امکان حل زنجیره ای مسائل از طریق تمرکز بر روی یک مسئله؛  
امکان مالحظه پویا و توأمان ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.  

خصوصیات 4 گانه ی زیر در »گروه توسعه ایرانیان« مالک عمل قرار گرفته است:
طرحی وسیع و فراگیر؛  

طرحی با آثار القائی پیشین و پسین؛  
طرحی مستلزم مشارکت عمومی و گسترده؛  

طرحی درون زا و خودتکثیرشونده.  
نقـــش توســـعه گر به مثابـــه حلقـــه اتصـــال و تحقق بخـــش مشـــارکت ذی مدخـــالن )مـــردم، شـــهرداری، بخـــش   

ــد. ــک( می باشـ ــت و بانـ ــی، دولـ خصوصـ
الگوی کاری گروه توسعه ایرانیان از قرار زیر بوده است:

تالش برای هویت بخشی به »محله« و »واحدهای مسکونی«؛  
نهادسازی برای تعامل با مردم )دشوارترین کارها؛ سودبخش ترین کارها(؛  

اقناع ساکنین برای تجمیع و فایده بخشی آن؛  
تالش برای تعریف مشارکت با سازندگان و فعالین خصوصی محلی )در ضمن کانال کشی توزیع منافع(؛  

توجه به وجه نمادین توسعه )معماری و سنت اسالمی-ایرانی(؛  
تعریف فعالیت در مقیاس بزرگ در درون بافت های شهری )در عرض شهر(؛  

تعریف فعالیت مبتنی بر اقتصاد مردمی.  
نقش های سازمان توسعه گر عبارتند از:

امکان پذیر کردن حل مسئله توسعه ای با رویکرد صحیح؛  
امکان پذیر کردن مشارکت عموم؛  

توسعه گری بر مبنای بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت ها؛  
کارآیی؛  

حلقه اتصال ذی مدخالن؛  
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کانال کشی مجدد توزیع منافع با هدف حل مسئله؛  
پرهیز از مکندگی منافع.  

با توجه به اصل اطمینان برای تحقق مشارکت، به منظور حل مسئله به صورت مشارکتی، بزرگ مقیاس و پایدار نیاز به الگوسازی 
عملی است که الزمه آن عملیات سه سطحی محلی سازی، محله سازی، شهرسازی می باشد.

الگوی طرح شمس ایرانیان، راهکاری برای پس انداز، تجمیع سرمایه، توزیع منافع، هدایت منابع و تولید ارزش افزاست که گسترش 
و تکثیر جزو اصول اساسی الگوی این گروه می باشد.

ایجاد جریان پولی به سوی ثروت آفرینی حقیقی، تمهید کانال های جدید تولید و توزیع منافع، عمق دادن به مسیر جریان صحیح، 
از بین بردن مسیرهای نشتی و استقرار افراد در مسیرهای توزیع از اهداف این گروه بوده که دو الزام اصلی برای دستیابی به این 

اهداف استفاده از ظرفیت نهاد پول و سازمان نوین به نهاد تولید می باشد.

نشـست پنجم 
موضـوع: دستور کار 21 محلـی در قزوین

 cds مهندس مانی فر: دستور کار 21 محلی اسکان بشر ملل متحد برای قزوین تهیه شده که اولین شهری بوده که برنامه
را تهیه و تدوین نموده است. خوشبختانه امروز این تفکر در سطح کشور فراگیر شده و به طور روز افزون مدیریت شهری را در 

راستای کیفیت بخشی به زندگی شهروندی سوق می دهد.
به کار بردن واژه فرسوده برای بافت های ارزشمند و تاریخی درست نبوده و می توان نام های دیگری برای این بافت ها درنظر گرفت 

مانند بافت های تاریخی واجد ارزش یا بافت های هدف.
موضوعات کلیدی در توسعه قزوین عبارتند از: فرهنگ، هنر، محیط، اقتصاد، کاربری زمین، ورزش، جامعه، گردشگری، تأسیسات 

زیربنایی، آموزش، بازیافت، مدیریت بحران، جوانان، برنامه ریزی وکیفیت اسکان.
از آنجاکه مشخص نمودن یک محله به عنوان پایلوت در برنامه دستور کار 21 ضرورت داشت، محله دیمج با سابقه حداقل 500 

سال و 2 قرن قدمت انتخاب شد. 
مشکالت موجود در محله پس از نظرسنجی از مردم اینگونه بود:

کمبود فضای سبز؛  
پارک خودروهای اهالی بازار در این محله و محدود نمودن فضاهی رفت و آمد و عدم امکان حضور خودروهای آتش نشانی   

و اورژانس در زمان وقوع حادثه؛
عدم وجود سطل زباله مکانیزه؛  

عدم وجود امکانات کافی برای اهالی و اجاره خانه ها به افغانی ها؛  
ورود فاضالب برخی از منازل به داخل کوچه ها.  

موارد زیر به عنوان پیشنهاد ارائه می گردد:
با عنایت به اینکه می بایست برای استان قزوین سند بازآفرینی تهیه شود و با عنایت به اینکه دستور کار 21 مطالعات دقیقی   
در شهر قزوین انجام داده است. پیشنهاد می شود دستور کار 21 محلی قزوین پس از بازبینی و به روز شدن به عنوان سند 

بازآفرینی استان تا افق 1404 معرفی شود.
پیشنهاد می شود دستور کار 21 محلی به محوریت شهرداری و با همراهی سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط اجرایی شده و   
این دستگاه ها موظف شوند تا بخشی از اعتبارات خود را به اجرایی نمودن اهداف مرتبط با این دستور کار در محله دیمج به 

عنوان پایلوت متناسب با فعالیت آن حوزه، اختصاص دهند. 
مهندس محمدزاده: با توجه محلی بودن دستور کار 21 قزوین، بایستی شأن نزول این پروژه در قزوین و نحوه حضور مشاور 

خارجی در آن مشخص گردد.
مهندس مقدم: مسئله مشارکت حقیقی تنها از راه توزیع پرسشنامه بین مردم اتفاق نمی افتد و نیازمند مشارکت واقعی مردم از 
تهیه برنامه تا اجرا و نظارت است که اولین اقدام برای رسیدن به این مطلوب، آموزش مردم برای شناخت حقوق شهروندی است.

دکتر عالءالدینی: مسائلی چون صحت تأیید این فعالیت از نگاه سازمان ملل، چگونگی اجرای اصول مطرح شده در فرایند 
توسعه شهری قزوین و ساختار برنامه ریزی شهری ایران، وجود مشارکت دموکراتیک در تمامی مراحل طرح را ضروری می کند.

دکتر صرافی: بهره گیری از یک الگوی تصویب شده جهانی و طی کردن فرآیند مشارکت مردمی )از مقیاس خرد( در تهیه سند 
ارائه شده، از ویژگی های مهم دستور کار 21 است و تمهیدات انجام شده جهت قانونمندکردن این دستور در صورت پایداری، 

می بایست در سطح کشور ادامه پیدا کند.
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نشـست ششم 
موضـوع: جمـع بندی نشست های پیشـین و هم اندیشـی با حاضرین

نکات برآمده از نشست های دفتر هفتم به شرح زیر جمع بندی شد:
ضرورت یکپارچه سازی سیاست های شهری با پروژه ها؛  

چگونگی ارتباط طرح های شهری با پروژه ها؛  
حل مسأله مسکن در سطح کالن پیش نیاز موفقیت پروژه ها؛  

حضور تمامی کنشگران در تهیه طرح های توسعه؛  
الگوهای ساخته شده فاقد نوآوری و پرداختن به کیفیت در زندگی معاصر؛  

تأکید بر بخش مالی برای مشارکت بخش دولتی؛  
ضرورت حضور و دخالت دستگاه ها بیش از وزارت راه و شهرسازی برای موفقیت پروژه ها؛  

تمرین تعیین نقش دولت در پروژه های نوسازی شهری؛  
تمرکز سرمایه در یک بافت ممکن است به ناکارآمدی در بافت های دیگر منجر شود؛  

تفاوت در انواع بافت های فرسوده و در نتیجه لزوم مقاومت در راهکارها؛  
ضرورت قدرت، حضور و قواعد مشابه بازیگران در عرصه بهسازی و نوسازی شهری؛  

ضرورت تدوین سیاست های ملی شهرنشینی به موازات اقدامات خرد؛  
ضرورت ارزیابی محصول و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی پروژه ها؛  

افزودن نمایندگان مردمی در ستادهای بازآفرینی؛  
لزوم تهیه نقشه ریسک در فرایند بازآفرینی شهری.  

دکتر صرافی: در پایان این دفتر، بیانیه ای با عنوان »رهنمودهائی برآمده از برخی تجارب بهسازی و نوسازی مسکن شهری 
ایران« ارائه می گردد:

در مجمــوع، بــاور و رهیافتــی متفــاوت از گذشــته در طرح هــای بهســازی و نوســازی مســکن شــهری بــه چشــم می خــورد کــه 
تأکیــد بــر برنامه ریــزی و اقدامــات فراتــر از بعــد کالبــدی و صرفــًا مهندســی در آنهــا پیشــرفتی مناســب اســت؛ هرچنــد هنــوز 
ــای  ــی در تصمیم گیری ه ــراری حکمروائ ــا و برق ــد توانمندســازی آنه ــه نیازمن ــات )ک ــت، حضــور اثربخــش اجتماع ــا جامعی ب

شــهری اســت( و تبدیــل طــرح و برنامــه بــه عمــل و اجــرا در آنهــا فاصلــه زیــادی اســت.
ــی  ــد اجرائ ــی در فرآین ــردار محل ــردم بهره ب ــور م ــانی و حض ــده در اطالع رس ــه ش ــای ارائ ــر طرح ه ــات اخی ــالش و اقدام ت
مثبــت و متفــاوت از گذشــته اســت کــه توصیــه می شــود بــه دربرگیرندگــی تمامــی مــردم محــل )بــه ویــژه بــرای زنــان( و 
مشــارکت مؤثــر ایشــان در فرآیندهــای تصمیم  گیــری و تصویــب فرارویانــده شــود. در ایــن ارتبــاط، نهادســازی و ظرفیت ســازی 
بــرای اجتمــاع محلــی و پیش بینــی ســازوکارهای الزام آورحقوقــی مرتبــط بــا نهادهــای قانونــی فعــال کنونــی در ســطح شــهر 

ضــروری اســت.
هرچنــد مشــارکت در ارزش افــزوده ناشــی از طرح هــای بهســازی و نوســازی مســکن مــورد نظــر مجریــان بــوده اســت، لیکــن 
در تقســیم بیــن ســرمایه گذار و مالــکان ســابق مــورد رضایــت و عادالنــه نبــوده اســت. ایجــاد نهــاد توســعه محلــه در برقــراری 
مذاکــره منصفانــه و شــراکت اجتمــاع محلــی )فراتــر از صــرف مشــارکت(، کمــک مهمــی بــه رفــع ایــن کاســتی خواهــد کــرد. 

ــا توجــه بــه مشــکالت عمــده مالکیتــی در اینگونــه نواحــی شــهر کــه بازدارنــده اقدامــات بهســازی و نوســازی  همچنیــن ب
ــا حضــور دســتگاه های مرتبــط  ــع ایــن مشــکالت ب ــرای رف ــه ای ب ــودن حقــوق مکتســبه اســت، تشــکیل کمیت و روشــن نب

ضــروری اســت تــا دردســرها و تطویــل اقدامــات را چــاره نمایــد. 
هرچنــد هدف گــذاری عــدم بیــرون رانــدن مالــکان ســاکن در ایــن طرح هــا مــورد تأییــد اســت، امــا دغدغــه جــدی در تمامــی 
ــودن برنامه هــای توانمندســازی اجتماعــی- ــا همــراه نب ــه شــده اینســت کــه ب طرح هــای بهســازی و نوســازی شــهری ارائ

اقتصــادی بــرای ســاکنان تهیدســت محدوده هــای هــدف، بهســازی و نوســازی، سبب ســاز اعیانــی شــدن محلــه در نتیجــه 
افزایــش ارزش ســاختمان ها )در حالیکــه درآمــد خانوارهــا افزایــش نیافتــه اســت( شــود و ســاکنان گذشــته بــا فــروش ملــک 
جدیــد )بــرای اســتفاده از ارزش افــزوده بــرای گــذران معیشــت( باردیگــر بــه دلیــل هزینــه کمتــر مســکن، محله ای فرودســت و 
نابســامان بــرای اقامــت را برگزیننــد و انتقــال جغرافیائــی مســئله در شــهر رخ دهــد. از ایــن رو، الزم اســت برنامــه توانمندســازی 
اقتصــادی خانــوار بــه عنــوان رکــن کار، پیــش از اقدامــات مهندســی و بیــش از آنچــه ادعــا می شــود، مدنظــر قــرار گیــرد. در 

ایــن ارتبــاط، اســتفاده از نیــروی کار محلــی و نیــز مهارت آمــوزی ایشــان در حیــن انجــام طرح هــا راهــکار مناســبی اســت.
ــول  ــور معم ــه ط ــه ب ــین ها )ک ــف اجاره نش ــه تکلی ــی ب ــاکن، بی توجه ــکان س ــدن مال ــدم بیرون ران ــذاری ع ــود هدف گ باوج
نادارتریــن و آســیب پذیرترین اعضــای اجتمــاع محلــی هســتند( از اشــکاالت ایــن طرح هاســت و بایــد ترتیباتــی بــرای عرضــه 
ــرح  ــر ط ــی از ه ــوان بخش ــه عن ــی ب ــش عموم ــای بخ ــا حمایت ه ــروه ب ــن گ ــی ای ــتطاعت مال ــتیجاری در اس ــاکن اس مس

ــود.  ــی ش پیش بین
از اینکــه در برخــی از تجــارب ارائــه شــده بــه مقیــاس محلــه و بــه تأمیــن خدمــات برآمــده از بارگــذاری جدیــد )حداقــل در 
ســطح طــرح( توجــه شــده اســتقبال می شــود و در ادامــه توصیــه می شــود در تمامــی طرح هــا، اینگونــه اقدامــات جزیــره ای 
و منفــک نباشــد و از طریــق نهــاد توســعه محلــه درخدمــت یکپارچگــی ســاختار فضائــی اجتمــاع محلــی قــرار گیــرد و نیــز 
ــه  ــوان ب ــاط می ت ــن ارتب ــع شــهری حــک شــوند. در همی ــج، درون طرح هــای جام ــاده پن ــه کمیســیون م ــا مصوب ــل ب حداق
تأســیس صندوقــی بــا تزریــق بخشــی از ارزش افــزوده طرح هــا و دیگــر منابــع بخــش عمومــی شــهر بــرای تأمیــن خدمــات 

مــورد نیــاز محلــه فکــر کــرد.
ازآنجــا کــه در تجــارب جهانــی پــی بــرده شــده اســت کــه مجتمــع کــردن فقــرا در محله هائــی مجــزا از شــهر )اگرچــه در 
مســاکن جدیــد( موجــب »گتوئی شــدن« و تــداوم چرخــه بســته فرودســتی مــی شــود، بهســازی و نوســازی در محــالت موجــود 
شــهر و نیــز ترتیبــات امتــزاج و همزیســتی اقشــار گوناگــون شــهروندان مثبــت تعبیــر می شــود؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
ورود جمعیــت جدیــد در اثــر افزایــش تراکــم ســاختمانی نیازمنــد برنامه هــا و نهادســازی نوینــی بــرای دربرگیرندگــی و ایجــاد 

همبســتگی اجتماعــی برآمــده از تغییــر حجــم و ترکیــب جمعیــت اســت.
بــرای اقدامــات بهســازی و نوســازی مســکن شــهری بایــد بــه راه حل هائــی دیگــر ماننــد پایدارســازی محــل ســکونت )کــه در 
ــا حفــظ  ــب و ب ــدون تخری ــر و ســریع تر ســرپناه ایمــن را ایجــاد کــرد( ب ــا راهکارهــای کم هزینه ت ــوان ب ــوارد می ت برخــی م
ــای  ــت ها و برنامه ه ــه در سیاس ــد ک ــت می باش ــز اهمی ــر حائ ــوع از آن نظ ــن موض ــود. ای ــه نم ــز توج ــود، نی ــت موج وضعی
ــکار  ــی ســاختمان و ...( راه ــررات مل ــی و ضابطــه ای، مق ــی، سیاســت های تشــویقی مال ــع و تفصیل ــای جام موجــود )طرح ه

تخریــب و نوســازی دارای جایــگاه باالتــری نســبت بــه ســایر روش هــا اســت.
ــد  ــه بای ــت ک ــدی اس ــای ج ــا از نقصان ه ــی طرح ه ــرای تمام ــتی ب ــادی و محیط زیس ــای اجتماعی-اقتص ــدان ارزیابی ه فق
از ســوئی بــه هزینه-فایده هــا در ابعــاد گوناگــون بــرای اجتمــاع محلــی توجــه نمایــد و از ســوی دیگــر بــه صــورت شــفاف 

ــده را نشــان دهــد. ــن هزینه-فای ــکان، ای ــرای ســرمایه گذار و مال ب
بســیاری از نواحــی مــورد نظــر بــرای بهســازی و نوســازی مســکن دارای ارزش هــای هویتــی و فرهنگــی می باشــند کــه در 
ســاخت و ســازهای جدیــد مــورد توجــه نبــوده و یــا مجــزا از کل محلــه دیــده شــده اند. در مــوارد متعــددی تولیــد مســاکن 
ــای طراحــی شــهری در  ــه می شــود راهنم ــم شــده اســت. توصی ــای محیطــی خت ــه یکســانی کســل کننده و نازیب ــد، ب جدی
مقیــاس محلــه در ابتــدا تهیــه شــده و ســپس بــه ســاخت و ســازهای مــوردی مجــوز داده شــود تــا هویت بخشــی بــه محلــه 
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نیــز تقویــت شــود.
آشــکار اســت کــه منابــع و تســهیالت کافــی بــرای پاســخگوئی در کوتاه مــدت بــه تمامــی حجــم عظیــم نیازهــای بهســازی 
ــد موجــب  ــع محــدود می توان ــدارد ؛ از ایــن رو، تخصیــص مناب ــرای بخــش عمومــی در ایــران وجــود ن و نوســازی شــهری ب
کاهــش ســرمایه اجتماعــی )بــه دلیــل رقابــت حذفــی در گرفتــن منابــع توســط برخــی »زرنگ هــا«( شــود و جلــب مشــارکت 
ــع  ــص مناب ــی و تخصی ــوزه عموم ــا در ح ــت در تصمیم گیری ه ــن الزم اس ــد. بنابرای ــل کن ــی را مخت ــع مردم ــیج مناب و بس
محــدود از معیارهــا و ســازوکارهای حکمروائــی شایســته بــا حضــور تمامــی کنشــگران محلــی اســتفاده نمــود تــا ســوءظن ها 

و سوءاســتفاده برخــی را چــاره کــرد و همبســتگی اجتمــاع محلــی و ظرفیــت اداره امــور محلــی را افزایــش داد. 
اگرچــه طرح هــای ارائــه شــده در مقیاســی محــدود بودنــد لیکــن بایــد از ایــن فرصــت در جهــت پیشــبرد رهیافــت بازآفرینــی 
شــهری بهــره گرفــت. در ایــن راســتا، حداقــل واحــد فضائــی هــر اقدامــی بــرای بهســازی و نوســازی شــهر، محلــه باشــد و 
برنامــه ای همــه جانبــه و یکپارچــه بــرای توســعه اجتمــاع محلــی مســتقر در آن )همچــون ســندی راهبــردی و در پیونــد بــا 
برنامــه توســعه شــهر و هماهنگ ســاز اقدامــات دســتگاه ها بــه ویــژه از طریــق ســتادهای بازآفرینــی شــهری( تدویــن گــردد. 
نــوآوری در فرآینــد تدویــن ایــن برنامــه )مشــارکتی، مردم ســاالرانه، و همیارانــه بــا بخــش عمومــی بــودن( بــه همــان اهمیــت 

رســیدن بــه برآینــد آنســت.
ــمال  ــه اصطــالح »ش ــای ب ــرار الگوه ــه تک ــد ب ــدف نبای ــای ه ــد مســکن در محدوده ه ــای جدی ــود در طرح ه ــد می ش تأکی
شــهری« پرداخــت. بهســازی و نوســازی حــدود یک چهــارم ســطوح شــهری فرســوده و اســکان غیررســمی بــا جمعیتــی بــه 
تقریــب یــک ســوم شهرنشــینان کشــور، فرصتــی اســت بــرای تحقــق بازآفرینــی پایــدار شــهری کــه الگوهــای نویــن کاهــش 

مصــرف آب، انــرژی و زمیــن را همــراه بــا شهرســازی اجتماع-محــور، بــا هویــت و همســاز بــا طبیعــت را ترویــج دهــد. 
ــه  ــر شــهری، ضــروری اســت ک ــه از فق ــع مشــکالت نشــأت گرفت ــرای رف ــی ب ــر طــرح نوین ــی اینکــه در ه ــود پایان رهنم
سیاســتگذاری در ســطح شــهر و کشــور و در نتیجــه پشــتیبانی گرفتــن و هم افزائــی در محیــط وســیعتر و نیــز، همراه کــردن 
ــا اقدامــات  اقدامــات نرم افــزاری )برنامه هــای توانمندســازی اجتماعی-اقتصــادی( در راســتای توســعه اجتماعــات محلــی را ب
ســخت افزاری همــراه کنــد. ایــن دســتورکار بــه مراتــب فراتــر از وظایــف یــک وزرارتخانــه و یــا مهندســان مشــاور اســت و در 
هرحــال مســئولیت و وظیفــه اصلــی در کاهــش فقــر و بازتــاب آن در شــهر بــر عهــده دولــت اســت کــه در این راســتا بــر تداوم 
اعطــای تســهیالت مالــی در تــوان مالــی شــهروندان نیازمنــد تأکیــد مــی شــود. در کمــک بــه ایــن وظیفــه، ساختمان ســازی و 
عمــران شــهر وســیله ای بــرای هــدف نیکبختــی هموطنــان تهیدســت در نواحــی فرودســت شــهر تلقــی می شــود کــه بایســته 
ــازی و  ــای بهس ــی در طرح ه ــی-مآب« کنون ــاال« و »مهندس ــل »از ب ــیوه عم ــیاری از ش ــی بس ــی، دگرگون ــدف عال ــن ه ای
نوســازی مســکن کشــور و همراهــی جــدی شــورای عالی شهرســازی بــا ســتاد ملــی بازآفرینــی شــهری اســت؛ تهیــه اســناد 

راهبــردی مشــترک می توانــد گام نخســت ایــن راه باشــد.
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»بازآفرینــی شـهری«

بـا توجـه بـه تأثیر شـناخت مبانی و مفاهیم، اهداف و ابزارهای بازآفرینی شـهری در پیشـبرد برنامه های سـتادی و اسـتانی شـرکت 
مادرتخصصی عمران و بهسـازی شـهری ایران و تحقق دسـتور کار شـهری جدید، دفتر هشـتم سلسـله نشسـت های موضوعی به 

»بازآفرینـی شـهری« اختصـاص یافـت که در بهـار 1395 برگزار شـد. در ادامه، خالصه ای از گزارش این دفتر آورده شـده اسـت.

نشـست اول
موضـوع: بازخوانی مفهوم بازآفرینی شهری

دکتر ایزدی: در این نشست به بیان ریشه شناسی و مفهوم بازآفرینی شهری پرداخته می شود و در نشست های آتی تجارب 
بازآفرینی در عرصه عمل با معرفی نمونه های موردی ارائه خواهد شد. سیاست بازآفرینی شهری، خلق جدیدی نیست بلکه به 
دنبال این هستیم که از چارچوب بازآفرینی شهری که امروزه به عنوان الویت برنامه های توسعه در دنیا مطرح شده است، برای 

رفع چالش ها و کاهش مشکالت موجود و ارتقای کیفیت زندگی در شهرهایمان بهره الزم را ببریم.
دکترحبیبی: مفاهیم مختلفی چون باززنده سازی، بازسازی، تجدید حیات، اعیان سازی، توسعه مجدد، تسخیر مجدد و... دردوره های 
مختلف زمانی، نشان می دهد که نگاه های متفاوت، واژه های متفاوت بوجود آورده است که همگی آنها می توانند هم عرض هم 
باشند و با یکدیگر دریک مکان اتفاق بیافتند اما در همه واژگان گفته شده،  واژه Re به معنای نوشدن وجود دارد. در طبیعت نیز 
واژه تولیدمثل را داریم که کلمات نوزایی، نوزاد، نورسیده )با ریشه نو( را به همرا دارد. در سنت و مفهوم، شهرسازی از سه دانش 
تشکیل می شود. دانش تاریخی و زیست سرزمینی )فرهنگ(، دانش هم آوایی با بوم و اقلیم )طبیعت( و دانش فن و فناوری زمانه. 

که ترکیب این سه دانش، باعث دگردیسی و دگرگونی زمانه در هر موجود زنده ای ازجمله شهر می شود.
مهندس خبیری: خالء نظریه پردازی در موضوع بازآفرینی شهری و اتکای صرف به تجارب جهانی همچنین ورود بازآفرینی 
شهری به ادبیات مدیران و سیاست گذاران شهری با تفاوت های معنی دار و  متضاد، بازخوانی صحیح مفهوم بازآفرینی شهری را 

ضروری می کند. به قول حضرت موالنا وضعیت امروز ما همچون پیلی در خانه تاریک است:
اختالف از گفتشان بیرون شدی  در کف هریک اگر شمعی بدی      

در حقیقت واژهRegeneration به معانی رشد و یا منجر به رویش مجدد چیزی شدن، دوباره کسی یا چیزی را قدرتمند و نیرومند 
کردن، تجدید حیات و احیای معنوی، روحانی و نوسازی و یا مرمت بدن یا بخشی از آن در یک سیستم بیولوژیک بعد از ایجاد 
زخم و در فرایندی طبیعی است. واژه Urban متشکل از سیستمی پیچیده  و پویا از شبکه ها و ارتباطات و تعامل میان عناصر است 

که با اجزای ثابت و غیر قابل تغییر و جریان های پویا، قابلیت تکامل دارند.
با توجه به تعاریف مختلف بازآفرینی شهری در منابع نظری، سیر تحوالت بازآفرینی شهری در عرصه عمل از سال 1950 تاکنون 
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به ترتیب عبارتند از: بازسازی شهری، نوسازی شهری، توسعه مجدد، باززنده سازی و بازآفرینی شهری. 
مهم ترین انتقادهای وارد بر اقدامات متقدم بازآفرینی شهری عبارتند از کوتاه مدت بودن، فاقد عمومیت و پروژه محوری، عدم 
ارائه چارچوب استراتژیک، نادیده گرفتن مالحظات گسترده تر  ناشی از تأکید بر نواحی کوچک، پروژه های گسسته و سرمایه گذاری 

محصول محور، عدم ایجاد رهیافت بازآفرینی شهری در قالب پروژه های مجزا و منفرد و... .
فرایند و  راهبرد جامع و یکپارچه در محتوا و  از:  بازآفرینی متأخر عبارتند  بازآفرینی شهری، اصول  بررسی حوزه های تحول  با 
در مسیر اهداف توسعه پایدار، تأکید بر توسعه و حفاظت توأمان، چارچوب منعطف با توجه به تنوع داخلی، چشم انداز راهبردی، 
مشارکت حداکثری تمام ذینفعان، اهداف عملیاتی واضح و مشخص، زمینه اقدام بازآفرینی شهری منطقه ای و زیرمنطقه ای، توسعه 

سازوکارهای نهادی پشتیبان، پایش، ارزیابی و سنجش.
وظایف بازآفرینی شهری این است که در پی پاسخگویی مثبت و پایدار به نیروها و عوامل ایجادکننده انحطاط شهری در جهت 
ارتقای دائمی کیفیت زندگی شهری است که اهم وظایف آن تدوین چارچوبی مناسب برای تحلیل مشکالت شهری و شناخت 
پتانسیل های توسعه  در تمامی ابعاد توسعه پایدار همچنین تولید راهبردی کالن برای منطقه شهری و تدوین برنامه های تفصیلی 

اجرا و اقدام  در مقیاس های خردتر شهری و محلی، است.
الویت های معاصر دردستور کار بازآفرینی شهری، به 5 دسته ی محیط کالبدی، کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی، رونق اقتصادی و 

حکمروایی خوب شهری قابل تقسیم بندی است.
بازآفرینی شهری دربرگیرنده نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد شهرها در جهت پاسخگویی به چالش های 
برآمده از تغییرات و نیازهای نسل جدید است، به گونه ای که در نهایت ضمن پیشگیری و حل مشکالت شهری به یک پیشرفت 
و بهبود پایدار اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی منجر شود. بازآفرینی شهری در برگیرنده تعیین یک چشم انداز و چارچوب 
راهبردی، یکپارچه، بلندمدت، منعطف و زمینه گرا برای توسعه و حفاظت توأمان و اهداف عملیاتِی واضح، مشخص و تحقق پذیر در 
مسیر اهداف توسعه پایدار در مقیاس کالن )منطقه شهری( تا مقیاس خرد )فضای شهری( و با مشارکت حداکثری تمام کنشگران 
و دخیالن است. شهرهای ما دریایی از پتانسیل ها هستند که هنوز بهره برداری نشده اند. بسیج کردن این پتانسیل ها به شیوه ای 

پایدار و با پذیرش مسئولیت ها، چالش آتی بازآفرینی شهری است.
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نشـست دوم
موضـوع: رشت در مسیر بازآفرینی

ــادی را از آِن خــود کــرده اســت. اعتمادســازی، برندســازی و  ــدم: رشــت شهریســت کــه اولین هــای زی ــت ق ــر ثاب دکت
ــود  ــی و بهب ــر اعتمادســازی محل ــی ب ــب مشــارکت اجتماعــی مبتن ــی توســعه اســت و جل ســرمایه گذاری، ســه راهــکار اصل
ــت  ــاده نمــودن مدیری ــن پی ــرد بنابرای ــه آموزش هــای شــهروندی صــورت می گی ــق ارای ــت مشــارکت اجتماعــی از طری کیفی
شــهری در گــروی برنامه ریــزی مبتنــی بــر اعتمادســازی محلــی اســت. از جملــه اهــداف بازآفرینــی محلــی در شــهر رشــت، 

ــوده اســت. ــای بناهــای ارزشــمند ب ــراث و احی اســتقرار نظــام پیاده مــداری و ارتقــای محیــط زیســت، حفــظ می
ــر  ــد، پایــدار مبتنــی ب ــا و مول ــه شــهری ســرزنده، پوی ــر قانعــی: آرمان هــای مدنظــر در بازآفرینــی رشــت، رســیدن ب دکت
ــادل اندیشــه، ضامــن ســالمت جســمی و  ــدار، ارتبــاط و تب ــوازن، دارای فضــای گفتگــو، دی اقتصــاد دانشــپایه، متعــادل و مت

ــوده اســت. ــی ب ــای ســنی و اجتماع ــی نســل ها و گروه ه ــرای تمام ــی و ب ــو از احســاس زندگ روحــی شــهروندان، ممل
ــت و  ــاء وضعی ــری و اجتماعــی، ارتق ــاد فرهنگــی، هن ــه ابع ــل تقســیم بندی اســت: توجــه ب ــورد قاب ــی در 8 م ارکان بازآفرین
ســاماندهی کالبــدی شــهر، بهبــود وضعیــت شــبکه هــای ارتباطــی، تقویــت فضاهــای عمومــی، حفاظــت از محیــط زیســت، 

توســعه صنعــت توریســم، توســعه اقتصــادی و رونــق فعالیــت شــهر و هویــت بخشــی بــه فضاهــای شــهری.
بازآفرینــی شــهری، یــک فراینــد گام بــه گام بــرای ایجــاد تحــوالت اساســی در شــهر می باشــد و مقصــود از بازآفرینی شــهری، 
بــه وجــود آمــدن نســلی جدیــد از شهرهاســت کــه در آن بــا حفــظ ویژگیهــای شــکلی و ریخت شناســانه ی واجــد ارزش و بــا 

تغییــر در رفتــار و اندیشــه حاکــم بــر آن، شــهر کهــن معاصرســازی مــی شــود.
شــهر رشــت ابتــدا رشــت بــازار نــام داشــت، بــازاری بــود حدفاصــل الهیجــان در شــرق و فومــن در غــرب و بــه تدریــج ایــن 
شــهر در دوران صفویــه رو بــه توســعه و آبــادی نهــاد و بــا تشــکیل حکومــت صفویــه در ســال 908 ه.ق، همجــواری بــا دولــت 
روســیه و از ســوی دیگــر، وجــود موانــع در غــرب و جنــوب ایــران و همچنیــن تجــارت ابریشــم، از نقــش سیاســی حکومــت 
شــرق و غــرب گیــالن )الهیجــان و فومــن( کاســته شــد. در نتیجــه رشــت بــه تدریــج، در حکــم قطــب شــهری گیــالن اعــالم 
ــران قرارگرفــت. ســاختار کلــی طــرح  ــا شــمال ای ــی، محــور ارتبــاط فــالت مرکــزی ب ــا بندرانزل موجــودی کــرد و همــراه ب
بازآفرینــی رشــت همــان محــور شــرق بــه غــرب مــی باشــد کــه روزگاری از الهیجــان بــه ســمت فومــن بــود و اینــک ایــن 
محــور در طــرح بازآفرینــی از محلــه ی ساغری ســازان تــا تــاالب عینــک می باشــد. ایــن محــور خــط اصلــی طــرح را تشــکیل 

مــی دهــد و ســایر پروژه هــا در امتــداد ایــن محــور تعریــف می شــوند. 
ــه اقدامــات صــورت گرفتــه در رشــت، پروژه هــای بهســازی، مرمــت و احیاء)خانه هــای آوانســیان، قدیــری، ســمیعی،  از جمل
ــام، محــور ساغری ســازان(  ــاری، ســاماندهی و محوطه ســازی)محله خواهرام ــای تاریخــی( و پروژه هــای معم ــرزا وحمام ه می

و پروژه هــای زیســت محیطــی و توســعه فضــای ســبز)تاالب عینــک، بــاغ طبیعــت( می باشــد.
ــرای  ــرای رشــتی ها(، امی رشت)رشــت ب ــی شــهر رشــت در ســه گام می رشت)رشــت ب ــداد بازآفرین گام هــای توســعه در روی

ایرانی هــا( و شی می رشت)رشــت بــرای دنیــا( برنامه ریــزی شده اســت.
اهداف طرح بازآفرینی شهر رشت عبارتند از:

استفاده از سرمایه اجتماعی و  مشارکت مردمی؛  
ایجاد نگرشی نو و خالقانه در توسعه شهری رشت؛  

احترام به زمینه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی شهر؛  
تبدیل رشت به شهری با محوریت پیاده و حمل و نقل عمومی؛  

رسیدن به اقتصاد پایدار؛  

نگاه به آینده و حرکت به سمت جهانی شدن.  
ــرد و ســخن  ــر می گی ــدادی اســت کــه ســاکنان تمــام اعصــار یــک شــهر را در ب ــم بازآفرینــی، روی ــم بگویی امــروز می توانی
ــد. بافــت  ــد می زن ــا نســل های بعــد پیون آنهــا را بیــن نســل ها رد و بــدل می نمایــد؛ ریشــه در هویــت شــهرها دارد و آن را ب
تاریخــی و باهویــت را دوبــاره زنــده می کنــد، بافــت امــروزی را بــه آن متعلــق نمــوده و بافت هــای مســأله دار را در پیونــدی 

فرهنگــی بــه هســته اصلــی شــهر متصــل مــی نمایــد. 
ــدان مرکــزی(،  اقدامــات پیــش روی بازآفرینــی رشــت، در ســه گام اصلــی خالصــه می شــود: گام اول)تکامــل بازآفرینــی می

گام دوم)بازآفرینــی محلــه خمیــران زاهــدان(، گام ســوم)بازآفرینی تــاالب عینــک(.
ــای زیســت-محیطی،  ــی، کاهــش بحران ه ــت مشــارکت اجتماع ــد از تقوی ــی عبارتن ــی بازآفرین ــل پیش بین ــتاوردهای قاب دس

افزایــش تــاب آوری شــهر، کاهــش بحــران هویــت، عدالــت فضایی-کارکــردی و کارآمــدی نظــام جابجایــی.
دکتــر ایــزدی: ضمــن ســپاس از اقدامــات مدیریــت شــهری رشــت، جنبه هــای مثبــت اقدامــات صــورت گرفتــه عبارتنــد از 
ــل  ــع زیســتی-حیاتی، کارآمــدی نظــام حمــل و نقــل، اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود و دخی ــای مناب ــت، احی ــای هوی ارتق

ــدازی خانه هــای گفتمــان شــهر. ــا اســتفاده از راه ان کــردن مــردم ب

نشـست سوم
موضـوع: تجربه بازآفرینی شهری در سبزوار

دکتر طالبی: دالیل پیشرو بودن سبزوار در بازآفرینی به شرح زیر است:
هویت بخشی به محالت؛  

نوع نگاه مدیریت شهری به مقوله بازآفرینی؛  
استقرار دبیرخانه ستاد در سازمان بهسازی و نوسازی؛  

برقراری ارتباطات اثربخش و مستمر؛  
استفاده حداکثری از فرصت ها؛  
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بهره گیری از ظرفیت سرمایه اجتماعی؛  
تسهیل سازی در مدیریت اجرائی؛  

همراهی، همدلی و هماهنگی مدیریتی در سطح شهرستان.  
از جملــه روش هــا و فرایندهــای انجــام برنامــه بازآفرینــی، برنامــه اشــتغال و توســعه کارآفرینــی در محله های هــدف، راه اندازي 
ــرداری و نصــب انشــعابات،  ــه وقفــي – مردمــي، تقســیط انشــعابات فاضــالب شــهري جهــت تســهیل در بهره ب مرکــز محل
راه انــدازي پایــگاه ســالمت، پــروژه احــداث مدرســه ابتدائي، احداث ســوله ورزشــي، احداث ایســتگاه آتش نشــاني و... می باشــند.

برخی از پروژه های در حال اجرا در سبزوار به شرح زیر است:
احداث مدرسه ابتدایی؛  

احداث آتش نشانی؛  
احداث مجتمع آموزشي-خدماتی- رفاهی؛  

احداث سوله ورزشی؛  
احداث پایگاه سالمت؛  

احداث کمربند حفاظتی شرق؛  
احداث کتابخانه؛  

احداث خانه محله؛  
نصب سطل هاي زباله مکانیزه؛  

تأسیس مهد کودک؛  
افتتاح مؤسسه همیاران سالمت روان و پایگاه اجتماعی بهزیستی؛  

احداث زمین خاکی ورزشی؛  
اختصاص تسهیالت به متقاضیان؛  

کارآفریني و اشتغال زایي در محالت هدف؛  
و...  

برخی از تنگناها و محدودیت ها عبارتند از:
عدم وجود طرح تفضیلي مصوب محالت هدف) سکونتگاه هاي غیررسمي(؛  

قولنامه ای بودن امالک واقع در محدوده ها و نبود سند مالکیت؛  
توجیه نبودن برخی از دستگاه هاي عضو ستاد در سطوح ملي و استاني در امر بازآفریني؛   

عدم امکان در پیاده سازی  قانون و نظام استقرار مدیریت محلي در محالت؛  
عدم اختصاص وام هاي خود اشتغالي و کارآفریني ویژه ساکنان محالت هدف؛  

عدم کارائي الزم وام ها در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و سکونتگاه هاي غیررسمي؛  
عدم اختصاص اراضي ملي معوض جهت بازگشایي معابر اصلي در سکونتگاه هاي غیررسمي؛  

کمبود بودجه الزم جهت اجرای پروژه هاي کالبدي از جمله سوله ورزش کالنتري- مدرسه- مرکز سالمت- مجتمع بهزیستي.  

نشـست چهارم
ــر  ــروری ب ــراه م ــه هم ــن ب ــا حاضری ــی ب ــین و هم اندیش ــت های پیش ــدی نشس ــوع: جمع بن موض

ــهری ــی ش ــی بازآفرین ــارب جهان تج
ــداز لنــدن  ــا توجــه بــه تحــوالت اقتصــادی دهــه هشــتاد، توســعه مجــدد کنــري وارف در نواحــي باران ــر ایــزدی:  ب دکت
بعنــوان نخســتین طــرح نوســازي بــا رویکــرد توســعه زمیــن و مســتقالت در ابتــداي دهــه هشــتاد توســط شــرکت هاي المپیــا 
و یــورک در قالــب شــرکت توســعه و عمــران ناحیــه داکلنــدز لنــدن مــورد ســرمایه گذاري و بــا حمایــت دولــت بــه اجــرا درآمــد.

شرکت هایی که در حد فاصل سال های 1981 تا 1993 تشکیل شدند، از قرار زیر است:
London Docklands (1981)  

 Birmingham Heartlands (1992)  
 Central Manchester (1988)  

 Cardiff Bay (1987)  
 Bristol (1989)  

 Sheffield Winter Garden (1988)  
ویژگی های پروژه هایی که توسط شرکت های توسعه و عمران تعریف و راهبری می شدند، عبارتند از:

پروژه های پرچم  flagship projects ، prestige projects؛  
توسعه امالک و مستغالت تجاری؛  

بزرگ مقیاس؛  
پیشگام، برجسته با هدف تولید ثروت؛   

موضعی، منفرد self-contained؛ عدم تأثیرگذاری بر پیرامون؛   
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جذب سرمایه های داخلی.  
از اواخــر دهــه 90 میــالدی تاکنــون، سیاســت های شــهری در کشــورهای توســعه یافتــه بــه ویــژه در اروپــا و آمریــکای شــمالی 

بــر موضــوع بازآفرینــی شــهری از طریــق ارتقــاء کیفــی فضاهــا و بافــت های شــهری اســتوار شــده اســت. 
ویژگی های بازآفرینی بر مبنی فرهنگ عبارتند از:

توجه به نقش فرهنگ، استفاده از ارزش های تاریخی و فرهنگی به عنوان منابعی برای توسعه و همچنین توجه به گذران   
اوقات فراغت مردم؛

توجه به منافع مالی واقتصادی در پروژه های شهری با سرمایه گذاری در راستای ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و گذران اوقات   
فراغت به نحوی که عالوه بر بازگشت سرمایه، به دلیل ایجاد جذابیت های خاص برای حضور مردم، مناطق مورد عمل نیز 

کاماًل تحت تاثیرقرار گیرند؛
درک رو به افزایشی از اهمیت هنر، فرهنگ و اوقات فراغت از یکسو و از سوی دیگر اشاعه دیدگاه هایی درمورد ارزش اقتصادی   

حفاظت مبدل به جزء مهمی از بازآفرینی شهری گردید.
نمونه های موردی در این زمینه از قرار زیر است:

 Pompidou Centre (1971-1977)  
  Nimes  

The Sage Gateshead  
Newcastle Quayside  

Dynamic Earth, Edinburgh  
Osborne Valley, Newcastle  

Guggenheim Museum  
مهمتریــن هــدف تحــوالت رویکــردی در پروژه هــای موضعــی و بازآفرینــی از طریــق حفاظــت، بازنگــری نظام مند سیاســت های 

بــه کار رفتــه در محیط هــای تاریخــی بــوده و مهمتریــن توصیه هــای آن شــامل مــوارد زیر اســت:
تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بازآفرینی محیط های تاریخی؛   

استفاده اقتصادی از بناهای تاریخی؛   
توجه به حفاظت به عنوان ایجادکننده اشتغال در درازمدت و به صورت پایدار در مقایسه با ساخت بناهای جدید؛  

توسعه کارگزاری ها و شرکت های مشارکتی؛   
توجه به توریسم به عنوان یک نیروی سازمان دهنده موثر در امر بازآفرینی شهری؛   

دخیل نمودن مردم و مشارکت آنان در تمامی مراحل فرآیند بازآفرینی و بهسازی.   
بــا مقایســه رویکردهــای متقــدم و رویکردهــای متأخــر در فراینــد ظهــور و تکامــل بازآفرینــی شــهری، ویژگی هــای فرضیــات 
اولیــه بــرای رویکــرد بازآفرینــی عبارتنــد از: تعییــن کننــده بــودن فضــا بــا نــگاه اجتماعی-اقتصــادی، داشــتن پاســخ های کیفی، 
ــا گروه هــای اجتماعــی، حدکثــر اســتفاده از نتایــج طرح هــای  ــه چشــم انداز، رابطــه طــرح ب تحلیل هــای آزاد، بســتن طــرح ب
قبلــی در زمــان کوتــاه، تولیــد یــک ســند راهبــردی بــا مشــارکت مــردم، توجــه طــرح بــه مســکن گروه هــای کــم درآمــد و ... 
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