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هفـت گام کلـیدی در تبیین ،توسـعه و اجرای سیاسـت
بازآفرینـی شـهری پایدار
درراستای توجه دولت یازدهم به ارتقا کیفیت زندگی شهروندان در سراسر نقاط کشور ،وزارت راه و شهرسازی با آسیب شناسی سیاستها،
برنامهها و اقدامات بعمل آمده در حوزه بهسازی و نوسازی شهری و همچنین بازخوانی شهر امروز و شناخت صحیح مسائل و مشکالت
گریبانگیر شهرها ،و آگاهی از چالشهای در پیش رو و نیز ظرفیتهای موجود ،سیاست جدیدی را در قالب یک دستورکار شهری نوین با عنوان
بازآفرینی شهری ارائه نموده است .وزارت راه و شهرسازی برآنست تا از طریق این دستور کار شهری جدید به بازتعريف هويتي ،فرايندي ،و
ساختاری برای توسعه شهری و تبیین چارچوبی بنیادین برای خروج از چالشهای معاصر شهرهای ایران اقدام نماید .در این سیاست ،ارتقای
شاخصهای حرکت پذیری ،زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری با رویکردی همه جانبه ،مشارکتی ،فرایند مبنا ،توسعهای و اجتماع محور
مورد توجه قرار میگیرد .شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان نهاد متولی تبیین ،توسعه و اجرای این سیاست در
طول سه سال گذشته هفت گام کلیدی را در این راستا پیموده است.
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گام نخست تبیین چارچوب نظری ،اصول ،مبانی ،سیاستها و راهبردهای بازآفرینی شهری پایداربوده است .با گذشت بیش از دو دهه از
اقدامات بهسازی و نوسازی در ایران ،سه خال اصلی برای حل مساله شناسایی شد؛ عدم همسويي سياستها و اقدامات دستگاهها ،فقدان
سياستگذاري یکپارچه و روشن در مواجهه با بافتهای ناکارآمد شهری ،و عدم همکاری میان بخشی .در این راستا تعریف یک چارچوب
نظری برای برنامهها و اقدامات و نیز تبیین سندی یکپارچه برای الزام آور نمودن این برنامه و سیاستها ضرورت یافت .تبیین چارچوب نظری
بر مبنای مروری بر تجارب گذشته در ایران و جهان و نیز استخراج از منابع و اسناد بینالمللی انجام گرفت .بر این اساس اهداف برنامهها و
اقدامات بهسازی و نوسازی برپایه سه مفهوم کلیدی کاهش فقرشهری ،افزایش هویت شهری ،افزایش تابآوری شهری و نهایت ًا افزایش
حکمروایی محلی تعریف شدکه راهبردها ،سیاستها ،برنامهها منتج از این اهداف در چارچوب مفهوم بازآفرینی شهری پایدار تبیین میشوند.
همچنین ،تدوین سند ملی راهبری احیاء ،بهسازی و نوسازی و توانمند سازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری پاسخی بود برای الزام آور
نمودن این چارچوب نظری که در شهریور ماه 1393توسط هیأت محترم وزیران تصویب شد .در این سند که توسط گروهی از متخصصان
ممتاز کشور و با همفکری و هماندیشی جمع گستردهای از صاحبان اندیشه و مدیران با تجربه کشور با هدف ایجاد وحدت رویه بین کلیه
کنشگران دخیل در سطح ملی تنظیم شده است .این سند با طرح صحیح مسئله ،چشمانداز ،اهداف کالن ،اصول هادی ،سیاستها و
راهبردهای مواجهه با این مسئله و ساختار اجرایی آن را تشریح و تبیین نموده است.
گام دوم ،تشکیل شبکه همکاری مشترک در سطح ملی ،استانی و شهری بوده است .با توجه به تعدد دستگاههای دخیل و عدم همگرائی
و هماهنگی سیاستها ،برنامهها و اقدامات این نهادهای ذی مدخل ،تشکیل شبکهای از این کنشگران برای هم راستاسازی سیاستها،
هماهنگی برنامهها ،هم افزائی منابع و تبیین اقدام جامع مشترک در سطح ملی (ستاد ملی) و محلی (ستادهای متناظر استانی و شهری)
ضروری بود .ستاد ملی و ستادهای استان و شهرستان ساختار پیشبینی شده در سند ملی برای تحقق اهداف و راهبردهای آن هستند.
درگام سوم ،توزیع نامتوازن برنامهها و اقدامات بهسازی و نوسازی شهری و کم توجهی به ضرورتها و الویتها در کشور و هر شهر ،پس
از دو دهه از اجرای این سیاستها ،ضرورت تدوین برنامهریزی جامع برای تحقق اهداف بازآفرینی شهری را مطرح ساخت .در تدوین این
برنامه تالش برآنست که بر پایه مطالعات انجام شده ،سیاستها و الویتهای توسعه شهری از مسائل کالن تا خرد و همچنین شناخت
صحیح مسائل و نیز ظرفیتهای توسعه محلی به تدوین برنامه جامعی برای شهرهای هدف و در هر شهر برای محدودهها و محلههای
هدف برنامههای بهسازی و نوسازی شهری پرداخته شود .در همین راستا  ،به موازات نظم بخشی به برنامههای جاری بازآفرینی و هدفمند
نمودن اقدامات« ،شاخص های شناسایی بافت های فرسوده شهری» با نگاهی متفاوت تحت عنوان «تدوین شیوهنامه شناسایی بافتهای
ناکارآمد شهری» مورد بازنگری محتوایی قرار گرفت.

به منظور تحقق برنامه فوق شناسایی،ایجاد یا تقویت ظرفیتها و نهادها در فرایند بازآفرینی شهری به عنوان گام چهارم مطرح میگردد.
عملیاتی نمودن فرایند بازآفرینی مستلزم شناسائی دقیق کنشگران اصلی ،تبیین نقش هر یک و ایجاد و تقویت ظرفیتهای الزم برای
پذیرش این نقش است .در صورت ضعف یا عدم وجود ساختارهای الزم برای نقش آفرینی این کنشگران و بروز و تبلور ظرفیتها ایجاد
یا تقویت نهادها ضرورت مییابد مورد نظر ،نهادسازی است .در ارکان این نظام فرایندی بازآفرینی شهری سه جایگاه ویژه مورد توجه بوده
است .دولت به عنوان سیاستگذار ،حمایت کننده و تسهیلگر ،شهرداریها به عنوان نهاد محوری مدیریت برنامههای عملیاتی و بخش
خصوصی به عنوان مجری .در این میان مهمترین و کلیدی ترین نقش آفرین دراین فرایند ،مردم – ساکنان مناطق هدف و شهروندان هستند.
تقویت نقش سازمانهای مردم نهاد (سمنها) – هیأتهای امناء – تسهیلگران ،خانههای محله و شورایاریها و شورای معتمدان محلی از
اهم اقدامات در این زمینه بوده است در نهایت تبیین ساختاری برای نهاد توسعه محلهای براساس تجارب و مدلهای به کاررفته درگونههای
مختلف بافتهای هدف تالشی است که برای تدقیق و توسعه این ساختار در دست انجام است .دومین حلقه مفقود در این فرایند که
زمینهساز حضور بخش خصوصی در عرصه اقدامات بازآفرینی شهری به ویژه پروژههای اجرایی میگردد نهاد توسعهگر است .نهاد توسعهگر
نهادی تخصصی در بخش خصوصی که هماهنگ کننده کلیه مجریان ،تأمین کننده منابع مالی و مدیر و راهبر برنامههای مشارکت با
ساکنان و مالکان است .برنامهریزی برای تبیین ساختار نهاد توسعه گر در محالت هدف ،نیز اقدام کلیدی دیگری در حوزه نهاد سازی است
که ساختوساز و اقدامات اجرایی را نظاممند خواهد ساخت.
تحقق برنامههای بازآفرینی در گرو فراهم شدن ابزارهای الزم مالی و قانونی در عرصه عمل است که در گام پنجم مورد توجه قرار میگیرد .با
تدوین دستورالعمل اجرائی تبصره 2ماده هفت قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی ،روشهای مختلف تأمین منابع مالی اجرای طرحهای
بازآفرینی مدون و بر این اساس تشکیل صندوق بازآفرینی شهری ،راهاندازی مؤسسات پس انداز و تسهیالت مسکن در بافتهای ناکارآمد
شهری ،صندوقهای نیکوکاری ،اختصاص منابع یارانهای در اختیار بانک مسکن به تسهیالت نوسازی ،تنوع بخشی و اولویت دادن به استفاده
از تسهیالت بانکی به متقاضیان نوسازی و سایر ابزارهای مالی فراهم و با محوریت بانک مسکن بعنوان یک بانک توسعهای دنبال میشود.
درگام ششم ،تحول در طرحریزی بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گرفته است .با آسیب شناسی بعمل آمده که حاکی از ناکارآمدی طرحهای
بهسازی و نوسازی به شیوههای رایج است ،نظام طرحریزی در این فرایند دچار تحولی عظیم میگردد .در این نظام تحول یافته ،از تهیه
طرحهای پروژه محور ،کمی ،کالبد مبنا ،غیر منعطف و بیتوجه به خواست و نیاز مردم پرهیز شده و عالوه برتهیه محتوای جدید برای
طرحریزی در فرایند بازآفرینی شهری شیوه نامهای برمبنای این نظام طرحریزی نوین با ابعادی منعطفتر ،شهر نگر و از سوئی محله مبنا،
مشارکتی و منطبق با خواست و نیاز ساکنان ،تدوین و به اجرا گذاشته میشود .طرحهای نوین بازآفرینی شهری در این چارچوب ضمن
برخورداری از یک نگاه شهری و سرزمینی به مولفههای واقعی زندگی ساکنان این مناطق در مقیاس و فرایندی حقیقی میپردازند .رویکرد
اصلی در این طرحها بهرهگیری از یک نظام برنامهریزی پائین به باال و با تأکید بر مشارکت و رأی و نظر ساکنان خواهد بود.
هفتمین گام به اجرای برنامههای بازآفرینی شهری در قالب پروژههای اجرایی معطوف میشود .در رویکرد نوین ،با توجه به نقش دولت دراین
فرایند به عنوان سیاستگذار ،حمایت کننده و تسهیلگر ،از تعریف و اجرای پروژههای بزرگ مقیاس ،دولت محور ،بیتوجهی به زمینه و
ارزشهای آن و با رویکرد کسب و کار بشدت پرهیز شده است .تعریف پروژههای اجرایی غالب ًا در مقیاسهای محلهای و در صورت تحریک
توسعه در محدوده یا محله دربردارنده انجام خواهد شد .علی ایحال ،مجموعه برنامه و اقدامات اجرائی برای ترغیب بخش خصوصی ،ارائه
الگوهائی به جامعه مخاطب و اجرای تعهدات دولت در بخش زیرساخت و خدمات ،تعریف و عملیاتی شدهاند .توجه به موضوع کیفیت یکی
از اهدافی است که در الگوهای جدید اجرایی در مرکز توجه قرار گرفته است.
در نهایت آنچه تحقق و اثربخشی هر یک از سیاستها ،برنامهها ،و اقدامات فوق را تضمین میکند همراهی و تعامل کنشگران در بخشهای
مختلف از فرایند بازآفرینی شهری است .بنابراین تغییر رویکرد در برنامهها و اقدامات بهسازی و نوسازی شهری جز از مسیر تغییر نگرش و
باورها در تمامی گروههای نقش آفرین در این فرایند به ویژه دانشگاهیان ،متخصصان ،مدیران و حرفهمندان میسر نخواهد بود.

