
سخن مدیر مسـئول

ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان و بهبود  زیســت پذیری 
شــهری یکــی از اصلی تریــن اهــداف سیاســت بازآفرینــی 
شــهری اســت کــه توجــه جــدی بــه حقــوق و نیازهــای 
ــوع در  ــاوت و تن ــه تف ــر گون ــا ه ــهروندان را ب ــی ش تمام
جنســیت، ســن، توانایــی و... در محــور برنامه  ریــزی قــرار 
می دهــد. در چارچــوب سیاســت بازآفرینــی شــهری، 
از محیــط زندگــی  بهره مندســازی همــۀ شــهروندان 
ــکن  ــد، مس ــتغال و درآم ــر اش ــای براب ــب، فرصت ه مناس
ــات  ــز خدم ــب و نی ــی مناس ــای عموم ــتاندارد، فضاه اس
شــهری و زیرســاخت های شــهری در ســطح میانگین شهر 
مهم تریــن ســرفصل برنامه هــا و اقدامات شــرکت بازآفرینی 
شــهری بــه شــمار می آینــد. از آنجــا کــه در ایــن برنامه هــا 
مــردم مهم تریــن رکــن هســتند ابعــاد اجتماعــی غالــب بــر 
ابعــاد کالبــدی در نظــر گرفتــه می شــوند. حضــور مــردم در 
ــه  ــی اســت ک ــن معن ــا و سیاســت ها بدی ــون برنامه ه کان
بــدون توجــه به ســاختارهای اجتماعــی و مشــارکت جامعۀ 
مدنــی نمی تــوان بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی در مســیر 
بازآفرینــی شــهری پایــدار حرکــت کــرد. از ایــن رو، فهم و 
پذیرِش اهمیت شــناخت ســاختارهای اجتماعی شــهروندان 
از ســوی مســئوالن و متولیــان مدیریــت شــهری یکــی از 
ــان،  ــن می ــد اســت. در ای ــن فراین شــروط الزم تحقــق ای
ــت  ــه وضعی ــوف ب ــدۀ معط ــای ارائه ش ــات و آماره مطالع
توســعۀ انســانی و ســرانه های شــهری نشــان دهندۀ ایــن 
اســت کــه نه تنهــا شــهروندان کنونــی ســاکن در شــهرها 
ــات و خدمــات ذکرشــده در  به ســبب برخــورداری از امکان
ــورداری  ــه برخ ــد، بلک ــر نمی برن ــه س ــری ب ــرایط براب ش
زنــان از شــاخص های کیفــی شــهر، در مقایســه بــا مردان، 

توجه به رویکردهای معطوف به جنسیت، ضرورتی برای ارتقای کیفیت
زندگـی شهـری

ــن مســئله کــه  ــر و نامناســب تری دارد. ای مطلوبیــت کمت
ــورد  ــز م ــعه نی ــم توس ــۀ شش ــتیبان برنام ــناد پش در اس
ــن  ــایی و تبیی ــه اســت ضــرورت شناس ــرار گرفت ــه ق توج
ــن  ــت ای ــیت را در اولوی ــه جنس ــوف ب ــای معط رویکرده
ــی  ــت در بخش های ــن اولوی ــد. ای ــرار می ده ــا ق برنامه ه
از برنامــۀ ششــم توســعه، به ویــژه مــادۀ 101 ایــن برنامــه، 
ــیتی در  ــت جنس ــراری عدال ــر برق ــخص ب ــد مش ــا تأکی ب
ــزام قانونــی  برنامه هــای اجرایــی و عملیاتــی به صــورت ال
مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. بی تردیــد، در حــوزۀ توســعۀ 
شــهری، یکــی از نخســتین گام هــا بــرای تحقــق عدالــت 
جنســیتی شــناخت کمبودهــا و نارســایی های مربــوط بــه 
ــهرها و  ــه ش ــی ب ــیتی در کیفیت بخش ــای جنس تفاوت ه

نیــز شناســایی چگونگــی بهبــود آن اســت. 
ــی  ــی کــه شــرکت بازآفرین از ســوی دیگــر، در برنامه های
ــه  ــرا دارد محله محــوری و توجــه ب شــهری در دســت اج
ــن  ــدی در تبیی ــل کلی ــوان دو اص ــی به عن ــۀ محل جامع
ــهری  ــی ش ــت زندگ ــای کیفی ــات ارتق ــا و اقدام برنامه ه
ــان  ــن اســاس، ســهم زن ــر ای ــه شــده اند. ب در نظــر گرفت
در جوامــع محلــی و نقــش اثرگــذار و کلیــدی آنــان 
در تصمیم گیری هــای محلــی بــر اهمیــت آگاهــی از 
مطالبــات زنــان در زمینــۀ کیفیــت زندگــی شــهری و نیــز 
ــن  ــان در ای ــوی آن ــت یابی از س ــل دس ــای قاب ظرفیت  ه

ــد.  ــد می کن ــش تأکی بخ
اختصــاص ایــن ویژه نامــه از نشــریۀ هفت شــهر بــه 
موضــوع »جنســیت و کیفیــت زندگــی شــهری« یکــی از 
ــن شــرکت در چارچــوب  ــی اســت کــه ای مجموعه اقدامات
مأموریت هــای خــود بــرای ارتقــای کیفیت زندگی شــهری 
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در دســتور کار قــرار داده اســت. ایــن برنامــه کــه دومیــن 
ــور  ــر ام ــا دفت ــهر ب ــریۀ هفت ش ــترک نش ــکاری مش هم
ــی  ــت تالش ــازی اس ــوادۀ وزارت راه و شهرس ــان و خان زن
بــرای هم ســو کــردن رویکردهــا و رویه هــای بهبــود 
ــات معطــوف  ــا و الزام ــا  نظره ــت زندگــی شــهری ب کیفی

ــه مفهــوم جنســیت اســت.  ب

ضمــن ســپاس فــراوان از اســتاد محتــرم، ســرکار خانــم 
دکتــر ژالــه شــادی طلب، کــه راهبــری علمــی و محتوایــی 
ــرم  ــه عهــده داشــتند و همــکاران محت ــن شــماره را ب ای
ــم آوردن  ــا فراه ــم ب ــد داری ــماره، امی ــن ش ــان در ای ایش
زمینــه ای بــرای گفت و گــو و بهره منــدی بیشــتر از نظرهــا 
و پیشــنهادهای اندیشــمندان، بــه راهکارهایــی در عرصــۀ 
ــیتی  ــت جنس ــازی عدال ــرای نهادینه س ــت گذاری  ب سیاس

در مســیر توســعۀ شــهری دســت یابیــم.
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