گـزارش اختتامیـه دومین دوره برنامـه جسـتار کیفیت در
تجـربههای بازآفرینـی شهری در چارچـوب اندیشـه ایران شهـری
الهه پژوتن
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مراســم اختتامیــۀ دومیــن دورۀ برنامــۀ فرهنگــی «جســتار
کیفیــت در تجربههــای بازآفرینــی شــهری در چارچــوب
اندیشــه و تمــدن ایرانشــهری» در روز  25مهــر  1396در
ســالن همایــش دکتــر پاکدامــن واقــع در مرکــز تحقیقــات
راه ،مســکن و شهرســازی بــا حضــور دکتــر عبــاس
آخونــدی ،وزیــر راه و شهرســازی ،معاونــان و مدیــران
بخشهــای مختلــف ایــن وزارتخانــه ،نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی ،صاحبنظــران و اســتادان دانشــگاه،
حرفهمنــدان ،کارشناســان متخصــص از بخشهــای
دولتــی و خصوصــی ،مدیــران اســتانی در ســطوح مختلــف،
و همچنیــن گروهــی  70نفــره از متخصصــان معمــاری و
شهرســازی کشــور فرانســه کــه در انجمــن توســعۀ شــهری
فرانســه عضویــت دارنــد برگــزار شــد .موضــوع دورۀ دوم این
برنامــه در بخــش اصلــی ،اقدامــات انجــام شــده در جهــت
ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان در دو عرصــۀ «فضــای
عمومــی در بافــت تاریخــی» بــا کارکــردی در مقیــاس شــهر
و «ســکونتگاههای غیررســمی» بــا کارکــردی در مقیــاس
محلــه بــود .ایــن برنامــه توانســت در فراینــدی  18ماهــه،
ضمــن فراهــم آوردن زمین ـهای بــرای گــردآوری اطالعــات
ارزشــمند از فعالیتهــای صــورت گرفتــه در موضــوع مذکور،
اثرگذارتریــن ایــن اقدامــات را از دیــد مــردم و کارشناســان
شناســایی کنــد و مــورد تقدیــر قــرار دهــد .در بخشهــای

جنبــی ایــن برنامــه نیــز دومیــن دورۀ مســابقۀ عکاســی بــا
موضــوع کیفیتهــای زندگــی در فضاهــای شــهری بــا
تأکیــد بــر فضاهــای واقــع در بافتهــای هــدف بازآفرینــی،
و نخســتین دورۀ مســابقۀ کتــاب اثرگــذار بــر جریــان فکــری
بازآفرینــی شــهری برگــزار شــد.

در آغــاز مراســم ،پــس از پخــش ســرود جمهــوری
اســامی و تــاوت آیاتــی از قــرآن مجیــد ،مجــری ضمــن
خوشــامدگویی و طــرح دغدغههــای وزارت راه و شهرســازی
در بــاب کیفیــت زندگــی در شــهرها ،حضــار را بــه تماشــای
موشــنگرافی تهیــه شــده در شــرکت عمــران و بهســازی
شــهری بــا موضــوع بازآفرینــی شــهری دعــوت کــرد .نکتــۀ
قابــل توجــه در ایــن موشــنگرافی تأکیــد بــر بازآفرینــی
شــهری بــه عنــوان سیاســتی یکپارچــه و شــهرنگر بــود که با
مجموعـهای متصــل از برنامههــا ،بــه دنبــال ارتقــای قابلیــت

