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در هــر برنامــة بهســازی و نوســازی بافتهــای ناکارآمــد
شــهری ،فــارغ از نــوع اقدام ،الزم اســت چارچوب مشــخصی
بــرای ســنجش میــزان موفقیــت برنامــه وجود داشــته باشــد.
چارچــوب و معیــار ،ناهماهنگیهــا و ناســازگاریهای موجــود
در کلیــت برنامــه را آشــکار میســازد و در نتیجــه میــزان
تحققپذیــری طــرح پیشــنهادی بــه نحــوی بــارز مشــخص
خواهــد شــد .در این مطلــب ،چارچوب پیشــنهادی بــرای این
گونــه برنامههــا ارائــه خواهــد شــد .ایــن چارچــوب منحصــر
بــه فــرد نیســت و مراجعــه بــه منابع مختلــف نشــان میدهد
کــه معیارهــا ،شــاخصها و تقــدم و تأخرهــا متفاوت هســتند.
در مطالعــات مربــوط بــه شــهر تهــران ،بــه ویژگیهــای
زیــر در خصــوص بافتهــای ناکارآمــد شــهری اشــاره شــده
اســت .در ایــن نواحــی:
درآمد ساکنان عموم ًا کمتر از میانگین شهر است؛
اقتصاد غیررسمی حائز اهمیت است؛
نرخ بیکاری نیروی کار باالتر از میانگین شهر است؛
نرخ بیسوادی باالتر از میانگین شهر است؛

واحدهــای مســکونی غالبــ ًا کمدوامانــد و تراکــم نفــر در
واحــد مســکونی باالتــر از میانگیــن شــهری اســت؛
میزان برخورداری ساکنان از خدمات شهری رضایتبخش نیست؛

*

زوال اجتماعــی بــه شــکل امنیــت ناكافــي و بــاال بــودن
ناهنجاريهــاي اجتماعــي نســبت بــه میانگیــن شــهری
مشــهود اســت؛
در برخــی از نواحــی قدیمــی مراکــز شــهرها ،افــزون بــر
فرســودگی کالبــدی ،زوال اقتصــادي نیــز وجــود دارد (در
تهــران ،بــازار ســنتی شــهر کارکــرد قبلــی خــود را از دســت
داده و تمامــی نواحــی اطــراف آن بافــت فرســوده بــه شــمار
میآیــد).
لــذا برنامــة مطلــوب بهســازی بافتهــای ناکارآمــد شــهری
بایــد ایــن اطمینــان را ایجــاد کنــد کــه مقــرون بــه صرفــه
اســت و ســاکنان اصلــی از آن منتفــع میشــوند ،همچنیــن
موجــب ارتقــای ظرفیتهــای جامعــه میشــود و شــرایط آن
را بهبــود میبخشــد (تصویــر  .)1در واقــع ،زمانــی میتــوان
گفــت برنامــة بهســازی موفــق اســت کــه ایــن اهــداف اولیه
تأمین شــوند.
تأمیــن مشــخصات فــوق نیازمنــد وجــود پارادایــم فکــری
مشــترک در بیــن تخصصهــای گوناگــون اســت ،از جملــه
تفــوق اقتصــاد بــازار و قبــول نقــش بخــش خصوصــی در
تخصیــص منابــع کمیــاب ،حضــور دولــت مــدرن و پذیــرش
شــفافیت و پاسـخگویی آن ،پذیــرش ارزشهــای دموکراتیک
و مشــارکت مــردم و بخــش خصوصــی ،عــدم تمرکــز مالــی
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