ناکارآمدی محدودهها و محالت هدف بازآفرینی شهری
سپیده شفائی

*

چكـيده

كليدواژهها
بازآفريني شهري ،ناكارآمدي ،شيوهنامه ،توسعۀ شهري پايدار ،فرايند نظاممند
* دکتری معماری ،مدیرعامل مهندسین مشاور شاران
 -۱شيوهنامۀ تعيين محدودههاي هدفبهسازيو نوسازي شهري و راهكارهاي اجرايي مداخله در آنها
 -۲شيوهنامۀ تعيين محلهها و محدودههاي هدف بازآفريني شهري
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به دنبال اثبات عدم سودمندي سه شاخص «ناپايداري»« ،ريزدانگي» و «نفوذناپذيري» در تشخيص فرسودگي و اساساً نامناسب بودن اين ديدگاه
ي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ارزيابي مجدد شاخصهاي
برای دستيابي به توسعة پايدار ،در جلسة مورخ  1393/9/17شورا 
1
سهگانه ،تغيير رويكرد از «فرسودگي» به «ناكارآمدي» و از «بهسازي و نوسازي» به «بازآفريني شهري» تصویب و مقرر شد گزارش ارائه شده
به شورا از سوي شركت عمران و بهسازي شهري ايران برای كلية دانشگاههاي مرتبط و مجامع حرفهاي و تخصصي و صاحبنظران و مديران
شهري ارسال گردد و مهندسين مشاور شاران ،با در نظر گرفتن دیدگاههای دريافت شده و فرايندهاي مبتنی بر رويكرد جدید ،به بازنگری در
شيوهنامه بپردازد .همچنين به منظور ارزيابي مؤثرتر شيوهنامة بازنگری شده ،3مراتب در سه شهر پرچمدار 2ب ه آزمون گذارده شود.
در شيوهنامة بازنگری شده ،با اتكا بر ديدگاهها و روشهاي علمي و آزموده شده در مقياس جهاني و تدوين دستورالعملهاي مشخص و كاربرپسند
و دربرگيرندۀ تمامي وجوه ناكارآمدي ،در فرايندی نظاممند با تعريف «ابعاد»« ،مؤلفههاي موضوعي»« ،نماگرها» و «شاخصها»ي ناكارآمدي،
چگونگي تعيين محدودهها و محالت هدف طرحهاي بازآفريني شهري بهازاي هر شاخص ارائه شده است .اين شيوهنامه ،با بوميسازي منابع
و دستاوردهاي جهاني در پاسخگويي به مصاديق ناكارآمدي ،به دنبال ایجاد فضاي تعقل و پرهيز از برخوردهاي كليشهاي و از پيش مفروض
با مسئلۀ ناكارآمدي شهرهاست .در نگاه شيوهنامه به امر توسعه ،سوق دادن منابع (انساني ،مالي و مادي) به سمت منافع عامه و عرصۀ عمومي
مقدم بر تمركز بر منابع فردي و عرصۀ خصوصي است.
از مهمترين نكاتي كه اين شيوهنامه را از اسناد متناظر پيشين متمايز ميكند میتوان به این موارد اشاره کرد :همسازی با مباحث و دغدغههاي
عصر حاضر ،بهكارگيري رويكردها و روشهاي روزآمد ،بهرهگيري از تكنولوژي روز ،برخورداري از قابليت انطباق و پيوستن به نظام جهاني
توسعۀ شهري پايدار ،جامعنگري در عين اختصاصي بودن ،تدارك بانك اطالعات شهري و فراهم كردن قابليت «پايش ـ قياس و افزايش
رقابتپذيري» در ميان شهرها ،پيشگيري از اتالف منابع انساني ،مالي و مادي با افزايش كارآمدي ،شناسايي و معرفي نيازها و خألهاي اطالعاتي
در مطالعات شهري ،و باالخره امكان دريافت اطالعات و نقشههاي متنوع برحسب نياز نظام مديريت شهري.

