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نتیجة اقدامات و روشهای اجرایی نوسـازی بافتهایناکارآمد
شـهری از برنامة سـوم تا برنامة پنجم توسـعة کشـور (-1379
 )1395بیانگر تحقق درصد کمی از اهداف تعیین شده (نوسازی
سـاالنه  10درصد از بافتهای فرسـوده وناکارآمد) در طی این
سالهاسـت .بر این اسـاس و با توجه به فقدان سیاسـتگذاری
یکپارچـه و روشـن در مواجهـه بـا مسـائل بافتهـای ناکارآمد
شـهری و نبـود همکاریهـای میـان بخشـی ،از شـروع دولت
یازدهـم ،بـا اتکا بـهآموختههـا و تدبیـر ،نگرش پیشـگیری از
گسـترش فرسـودگی و رشـد حاشیهنشینی و سـکونتگاههای
غیررسـمی تکامل یافت و در قالب «بازآفرینی شـهری پایدار»
در دسـتور کار قـرار گرفـت .بـه منظـور بسترسـازی قانونمند
برای این رویکرد ،سـند ملی راهبردی احیا ،بهسـازی ،نوسـازی
و توانمندسـازی بافتهای فرسـوده وناکارآمد شهری ،شناخته
شـده با نام «سـند ملی بازآفرینی شـهری پایدار» ،به پیشـنهاد
مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور ،سازمان میراث
ی عالی استانها
فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشگری و شـورا 
و به اسـتناد مادة  16قانون حمایت از احیا ،بهسـازی و نوسـازی
بافتهای فرسـوده و ناکارآمد شـهری ،در تاریـخ 1393/06/16
بـه تصویب هیئت دولت رسـید.
در دسـتور کار بازآفرینـی شـهری پایـدار ،ارتقای شـاخصهای
زیسـتپذیری شهری و کیفیت زندگی شـهروندان با رویکردی
همهجانبـه ،مشـارکتی ،فرایندمبنـا ،راهبـردی ،شـهرنگر و
اجتماعمحـور مـورد توجه قرار گرفته اسـت .در سـالهای اخیر،
شـرکت بازآفرینی شـهری ایـران به عنوان نهـاد متولی تبیین،
توسـعه و اجرای این سیاسـت ،با پشت سر گذاشتن تجربههای
فـوق و اتـکا بر دانش روز ،تالش کرده این دسـتور کار شـهری
را در قالـب گامهـای کلیـدی زیر بـه صورتی روشمنـد به اجرا
درآورد:
گام اول :تبییــن چارچــوب نظــری ،تدویــن اصــول ،مبانی،

سیاس ـتها و راهبردهــای بازآفرینــی شــهری
گام دوم :تشــکیل شــبکة همــکاری مشــترک در ســطح
ملــی ،اســتانی و شــهری (ســتاد ملــی بازآفرینــی شــهری
بــه ریاســت باالتریــن مقــام اجرایی کشــور و حضــور کلیة
کنشــگران دولتــی و عمومــی ایــن عرصــه در ســطح ملی
و ســتادهای اســتانی و شهرســتانی بــا حضــور کنشــگران
در ســطح اســتانی و شهرســتانی)
گام سوم :تدوین برنامة جامع بازآفرینی شهری
گام چهارم :ظرفیتسازی و نهادسازی
گام پنجــم :فراهم آوردن ابزارهای مالی و قانونی پشــتیبان
برنامههــای بازآفرینی شــهری
گام ششم :طرحریزی بازآفرینی شهری
گام هفتم :اجرای برنامههای بازآفرینی شهری
گام هشــتم :ارتقــای توانمندیهای اجتماعــی و اقتصادی
شــهروندان بهویــژه گروههــای آســیبپذیر
گام نهــم :نهادینــه کــردن سیاســتها ،راهبردهــا و
راهکارهــای بازآفرینــی شــهری از طریــق آمــوزش،
گفتمانســازی ،اطالعرســانی و فعالیتهــای فرهنگــی ـ
ترویجــی
مرحلـة بعـدی شـروع جریانـی فراگیر بـرای عملیاتی سـاختن
برنامههای بازآفرینی در سـطح کشـور بوده اسـت که طرح آن
در نیمة دوم سـال  1396ارائه شـده و با تصویب رسـمی آن در
بهمـن همین سـال ،به صـورت برنامة ملی بازآفرینی شـهری
پایدار در دسـتور کار همة دسـتگاههای متولی قرار گرفته است.
برنامـة ملـی بازآفرینی شـهری پایدار بـا اهـداف «کاهش فقر
شـهری»« ،افزایـش هویـت و منزلـت اجتماعـی»« ،افزایـش
تـابآوری شـهری» ،و افزایش حکمروایی محلـی» ،بر مبنای
تجارب تلخ و شـیرین در مسـیر اجرای برنامة گذشـتة نوسازی
و بهسـازی بافتهای فرسـوده و سـاماندهی و توانمندسـازی

