تحریک توسعۀ ُخردمقیاس در بافتهای هدف از طریق شبکۀ
۱
اقدامات مشارکتی
مروارید قاسمی

مقدمـه

تعاریف

«تحریــک رشــد و توســعه» فراینــدی مولــد اســت کــه بــا
بهرهگیــری از امکانــات بالقــوه و بالفعــل بســتر و زمینــۀ 
محلــی ،و از طریــق ارزشافزایــی در ابعــاد مختلــف ،انگیــزه
و پویایــی الزم بــرای ارتقــای ک ّمــی و کیفــی رشــد و توســعه
و زندگــی در بافتهــای شــهری را فراهــم مـیآورد .تحریک
رشــد و توســعه ،نوزایــی و بازآفرینــی مــداوم ،خودانگیختــه و
تدریجــی را در بافــت شــهری بــه دنبــال دارد.
«طــرح محــرک رشــد و توســعه» بــه هــر حرکــت جدیــد
اعمالشــده از بــاال (مداخلــه) یــا دوســویه (اقــدام)  -اعــم
از رویــداد ،فعالیــت و نظایــر آن  -در تصمیمســازی،
تصمیمگیــری ،برنامهریــزی ،طراحــی ،و اجــرا بــرای ارتقــای
کیفیــت زندگــی شــهری اطــاق میشــود .حرکتــی کــه بــا
اثــر مثبــت و انگیزشــی بــر ســایر عناصــر موجــود در بافــت
شــهری ،باعــث ایجــاد تغییر و بهبود ســایر عناصــر در محیط
خــود و ارتقــای مطالبــات شــهروندی و حــق بــه شــهر بــرای
بهزیســتی در فضــای شــهری میشــود .طــرح محــرک
رشــد و توســعه از جنــس اجرایــی و دارای ماهیــت مداخلــه/
اقــدام اســت ،شــتابان و نــه شــتابزده عمــل میکنــد و در
کوتــاه مــدت اثربخــش اســت ،ولــی اهــداف خــود را در
ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری ،حــق بــه شــهر و مطالبــات

 -۱نوشــتار حاضــر ماحصــل پژوهشــی اســت بــا همیــن عنـوان کــه در ســال  1394بــه مدیریــت نگارنده در مهندســان مشــاور هنر مهندســی شــهر به ســفارش شــرکت
مادرتخصصــی عمـران و بهســازی شــهری انجــام پذیرفتــه اســت .همــکاران اصلــی پژوهــش عبارتانــد از مروارید قاســمی ،بابک مطلبنـژاد ،ســمیرا اصغری ،الهه ســاکی،
آرش میرزاجانــی ،المیـرا نصری و یاســمن یعقوبی.
* کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری
mo_ghassemi@yahoo.com
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شماره 6۲

نظــر بــه گســترۀ وســیع بافتهــای هــدف بازآفرینــی در
ســطح شــهرها ،تردیــد در کارآمــدی مداخــات یکبــاره و
ـتغالت ایــن حوزه
یکجانبــه در بخــش عمدتـ ًا امــاک و مسـ
ِ
بــا توجــه بــه تجــارب پیشــین ،و نیــز ضــرورت احیــای ایــن
بافتهــا بــا اســتفاده از کلیــۀ نیروهــا اعــم از انســانی ،مالی و
زمانــی ،عرصــۀ بــاز همگانــی بهترین عرصــه برای گــرد هم
آوردن نیروهــای بالقــوۀ مذکور و رهاســازی پتانســیل آنها و
هدایــت آن بــه ســطحی بســیطتر اســت .بــر ایــن اســاس،
اقــدام مدیریــت شــهری در جهــت فراهــم کــردن بســتر و
زیرســاختهای فنــی الزم بــرای مجموعـهای از اقدامــات خُ رد
بــا محوریــت مطالبــه و مشــارکت شــهروندان در عرصــۀ بــاز
همگانــی ،مســیر بازآفرینــی بافــت شــهری از طریــق ارتقای
کیفیــات محیطــی در عرصــۀ همگانی را به شــیوهای مؤثرتر،
در بــازۀ زمانــی مدیریــت شــده و بــه صورتــی تدریجــی و
مســتمر همــوار خواهــد ســاخت .همچنیــن ایــن مهــم بــه
هدایــت مداخلــۀ خُ ــرد مقیــاس به ســمت اقــدام مشــارکتی و
ـات قابــل جانمایی در ســاختار
در نهایــت برنامــۀ جامــع اقدامـ ِ
طرحهــای فرادســت مرتبــط بــا بافتهــای هــدف یــاری
میرســاند.

*
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شــهروندی در میانمــدت و درازمــدت پیگیــری میکنــد.
رشــد و توســعه صرفـ ًا بــا وجــوه ک ّمــی آن بــه معنــی وســعت
دادن قلمــرو یــا بــاال بــردن شــاخصهای ک ّمــی از پیــش
تعیینشــده تعریــف نمیشــود ،و وجــوه کیفــی آن شــامل
حفــظ و تقویــت حیــات شــهری و ارتقــای کیفیــت زندگــی
در بافتهــای هــدف اســت .رشــد و توســعه بــه معنــای
معاصرســازی ســازمان اجتماعــی ـ اقتصــادی و ســازمان
کالبــدی ـ کارکــردی ـ معنایــی بافتهــای هــدف بــرای
ســازگاری بــا نیازهــای امــروزی ســاکنان اســت .لــذا اهــداف
رشــد و توســعه ،عــاوه بــر تأمیــن رفــاه بــه مثابــه یــک
شــاخص ک ّمــی ،مانــدگاری ســکونت و افزایــش تعلــق بــه
مــکان در نــزد ســاکنان ،تقویــت همبســتگی اجتماعــی و
ارتقــای شــأن و منزلــت بافــت بــه عنــوان اهــداف کیفــی
نیــز هســت.
در کنــار مفهــوم «تحریــک رشــد و توســعه» ،دو مفهوم دیگر
هــم مطــرح میشــود« :تخریــب رشــد و توســعه» بــه معنــی
ایجــاد موانــع ،خواســته یــا ناخواســته ،بــر ســر راه رشــد و
توســعه بــه مثابــه عارضـهای خودمختــار کــه آن را از مســیر
درســت خــارج میکنــد؛ و «تحدیــد رشــد و توســعه» بــه
معنــی محــدود کــردن آن در جهاتــی خــاص به دلیــل ضعف
ظرفیــت زمینــه یــا عــدم شناســایی دقیــق زمینــه بــه عنــوان
ابــزاری بــرای جهــت دادن بــه دگرگونــی آن.
بنابرایــن ،در هــر گونــه تالشــی بــرای تحریــک رشــد و
توســعه ،بایــد بــه عوامــل مقــ ّوم و مخــرب آن در زمینــه
توجــه دقیــق و تحلیلــی داشــت؛ و داشــتن نیــت تحریــک
رشــد و توســعه همیشــه و همــه جــا کارآمــد نیســت و بــه
نتیجــة مطلــوب منجــر نمیشــود.

گونهشناسی

طرحهــای محــرک رشــد و توســعه براســاس مقیــاس بــه دو
گــروه «کالن مقیــاس» و «خرد مقیاس» تقســیم میشــوند.
طرحهــای کالن مقیــاس در مقیــاس شــهر و منطقة شــهری
عمــل میکننــد و بــا مداخــات  /اقدامــات ســنگین،
حداکثــری و هزینهبــر از طریــق جــذب ســرمایهگذاری
بــزرگ همراهانــد .ایــن طرحهــا از ســرمایة بــزرگ بــه
عنــوان اهــرم تحریــک رشــد و توســعة بــرون از داشــتههای
زمینــه اســتفاده میکننــد ولــی نقــاط اتــکای ایــن اهــرم در

درون بافتهــای هــدف جســتوجو میشــود.
طرحهــای خــرد مقیــاس در ســطح محلــی (محلــه و
واحــد همســایگی) مصــداق مییابنــد .نــوع اقدامــات در
ایــن مقیــاس در همراهــی بــا ظرفیتهــای قابــل تحمــل
نظامهــای محلــی تعریــف میشــود و بــا آنکــه میتواننــد
از اهرمهــای بیرونــی بــرای تحریــک رشــد و توســعه ســود
ببرنــد ،اتــکای اصلــی در آنهــا بــر نیروهــای اجتماعــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی و کالبــدی ـ فضایــی محلــی بــا تأکیــد
بــر بهکارگیــری حداکثــری مشــارکت همــه ســویه و ســرمایة
اجتماعــی موجــود اســت.
طرحهــای محــرک رشــد و توســعه برحســب حــوزة اقــدام در
دو گــروه «امــاک و مســتغالت» و «عرصــة بــاز همگانــی»
جــای میگیرنــد .طرحهــای محــرک رشــد و توســعه در
حــوزة امــاک و مســتغالت عمدتــ ًا معطــوف بــه احــداث
ابنیهانــد و در اراضــی دارای مالکیــت و تصرف مشــخص اجرا
میشــوند .نتایــج ایــن طرحهــای توســعه ارزش مبادالتــی
دارد و لــذا ،در عیــن اســتقبال طیــف وســیعی از مخاطبــان،
از عــوارض ســوء ســوداگری و رانــت بــه دور نیســتند.
طرحهــای محــرک رشــد و توســعه در حــوزة عرصــة بــاز
همگانــی بــر ارتقــای کیفیــت فضاهــای شــهری ،فضاهــای
بــاز فراغتــی و کیفیــت زندگــی شــهری متمرکزنــد .ایــن نوع
طرحهــا فاقــد ســود مســتقیم ســرمایهگذاری هســتند و در
اراضــی دارای مالکیــت ،تصــرف و اســتفادة همگانــی به اجرا
درمیآینــد .آنهــا عمدتــ ًا معطــوف بــه نظــام شــهروندی،
حــق بــه شــهر شــهروندان و انباشــت ســرمایة اجتماعــی
محلــی و شــهری هســتند و از ایــن نظــر محمــل تحقــق
عدالــت اجتماعیانــد.
بــر مبنــای تجــارب جهانــی و داخلــی ،طرحهــای کالن

مقیــاس در عرصــة امــاک و مســتغالت پاســخگوی
نیازهــای توســعهای ک ّمــی و کیفــی در بافتهــای هــدف
بــه مثابــه محدودههــای آســیبپذیر نیســتند و اغلــب موجب
مداخلههــای آمرانــه ،وســیع و پرعارضــه میشــوند و بــر ضــد
خــود عمــل میکننــد .بنابرایــن توصیــه میشــود کــه بــه
اجــرای طرحهــای محــرک رشــد و توســعة خــرد مقیــاس
در عرصــة بــاز همگانــی بافتهــای هــدف ،کــه  رویکــردی
کمعارضــه و پراثــر اســت ،توجــه خــاص مبــذول شــود.

از ســوی دیگــر ،طرحهــای محــرک رشــد و توســعه بنــا
بــه ضــرورت و بــا بسترســازی بــرای رفــع موانــع موجــود
میتواننــد در هفــت بعــد کالبــدی ،عملکــردی ،معنایــی،
زیسـتمحیطی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و مدیریتی تبلــور یابند.
آنچــه بــه ایــن طرحهــا اصالــت میبخشــد ایجــاد فراینــد
اثربخشــی مســتمر و منســجم اســت ،فراینــدی مســتقل از
ابعــاد آغازیــن مــاک مداخلــه /اقــدام .انتخــاب یــک یــا
چنــد بعــد بــرای شــروع مداخلــه /اقــدام بســتگی تــام
بــه شــرایط زمینــهای بافــت هــدف و نیروهــای مؤثــر در
طرحهــای محــرک رشــد و توســعه دارد .لــذا بســنده کــردن
بــه الگوســازی کالبــدی بــرای تحریــک توســعه نهتنهــا مفید
نیســت ،بلکــه میتوانــد مضــر هــم باشــد.

مختصات و ویژگیها

اهــم ویژگیهــای الزم بــرای طــرح محــرک رشــد و توســعة
خــرد مقیــاس در عرصــة بــاز همگانــی بافتهــای هــدف
عبارتانــد از:
در وهلة اول باید اقداممحور و زودبازده باشد.
باید مبتنی بر سازوکاری مشارکتی باشد.

بــا گــذر از مرحلــة آزمــون و خطــا و اقداممحــوری ،بایــد

بــه بســط چشـماندازی بلنــد مــدت منجــر و برنامهمحــور
شــود.
اقــدام محــرک توســعه بایــد بــا توجه بــه زمینــة قرارگیری

تعریــف شــود.

تدویــن دســتور کار واحــد و ثابــت بــرای تحریــک توســعة

خــردمقیــاس مشــارکتی در انــواع بافتهــای ناکارآمــد
شــهری بــا مفهــوم ایــن نــوع اقدامــات در تعــارض اســت
و هــر نــوع ســندی در جهــت هدایــت و کنتــرل چنیــن
اقداماتــی بایــد از انعطافپذیــری الزم بــرای انطبــاق بــا
شــرایط زمانــی و مکانــی برخــوردار باشــد.
دســتاورد اصلــی تحریک توســعة اقداممحور بایــد تحریک

دســتاورد اصلــی تحریــک توســعة برنامهمحــور بایــد
چش ـماندازی بــرای حفــظ و مدیریــت کیفیــت محیطــی
باشــد.

تحریــک توســعه بایــد مبتنــی بــر اقتصــاد اجتماعــی در
ســطح محلــی باشــد.

هــر اهــرم یــا نیــروی محــرک توســعه بایــد در زمــان و

مــکان درســت و براســاس ســناریویی از پیش تدوین شــده
وارد سیســتم شــبکة شــهری شــود و پــس از اثرگــذاری بر
نقطــة اتــکای محلــی ،در زمــان مناســب از سیســتم خــارج
شــود .تنهــا نیرویــی که به نســبت ســایر نیروهــا ماندگاری
بیشــتری در حــوزه دارد ســاکنان حوزه هســتند .بــه عبارت
دیگــر ،مداخلــة نیروهــای خــارج از زمینــة اقــدام محــرک
توســعه صرفـ ًا بــه عنــوان آغازکننــده و بــه طور محــدود و
بــا عنایــت به ضــرورت خــروج نیــروی مداخلهگــر از فرایند
اقدامــات در زمــان مقتضــی مجاز اســت.

تحریــک توســعه بــه هیــچ وجــه نبایــد صرفـ ًا بــر حــوزة

امــاک و مســتغالت و ســرمایهگذاریهای کالن متمرکــز
شــود یــا بــا مداخــات ســنگین در کالبــد شــهر همــراه باشــد.
اقــدام محــرک توســعه بایــد بــا افزایــش حــس تعلــق افراد
بــه محلهشــان ،انگیزة آنــان را بــرای مانــدن در این عرصه
بهتدریــج تقویــت کنــد.
اقــدام محــرک توســعه بایــد بــا بازبینــی و پایــش مــداوم،

بــه صــورت روزآمــد و در مســیر مطلــوب بــه ســوی برنامه
هدایــت شــود.
اقــدام محــرک توســعه بایــد برخــوردار از انســجام در مکان

(شــبکهای بــودن) و اســتمرار در زمــان (زودگــذر و مقطعی
نبودن) باشــد.
بهرهگیــری از ظرفیتهــای زمینــه ،تقویــت ابزارهــای

مداخلــه /اقــدام موجــود ،و توانمندســازی بســتر تحریــک
توســعه مهمترین دســتاوردهای شــبکة اقدامات مشــارکتی
خــرد مقیــاس محــرک توســعه در بافتهــای ناکارآمــد
شــهری اســت.
در تحریــک توســعه ،الزم اســت توانمندســازی عرصــة

همگانــی به مثابــه ابزاری بــرای تحقق عدالــت اجتماعی و

91

شماره 6۲

اقــدام محرک توســعه اصو ًال باید ارزشـافزا باشــد و روشــن
اســت کــه وقتــی بــر عرصة بــاز همگانــی در مقیــاس خرد
متمرکــز میشــود ،صرف ـ ًا بــا ارزش اقتصــادی توجیهپذیــر
نیســت و ســایر ارزشهــای افــزودة آن بــرای بافــت بایــد
برجســتهنمایی شــود.

حساســیت محیطی در شــهروندان باشــد.

احتــرام بــه حقــوق شــهروندی در صــدر اهــداف قــرار گیــرد.
اقــدام محــرک توســعه نبایــد در ســطوح بــاالی شــهری
اجرایــی یــا نگـهداری و مدیریت شــود ،بلکــه بایــد در روند
مطالبــه ،ایدهپــردازی ،اجــرا و مدیریــت متکی به مشــارکت
اجتمــاع محلــی قــرار گیرد.
از اقدامــات محــرک توســعه نباید الگوســازی کالبــدی کرد
چــرا کــه وجه شــاخص ایــن اقدامــات ،رویــة تعریف شــده
بــرای آنهــا و آثــاری اســت کــه در محیــط میگذارنــد.

اتمــام فراینــد اجــرا نبایــد پایــان اقــدام تلقــی شــود ،بلکــه

مراحــل نگـهداری ،مدیریــت و توســعة اثر نیــز نقش مهمی
در تــداوم اقــدام و بقــای حیــات شــهری یــک حــوزه دارنــد.
منافــع مالــی نبایــد بــه اولیــن اولویــت بــرای تشــویق

شــهروندان بــه شــرکت و مانــدن در فرایندهــای اقدامــات
تبدیــل گــردد.
اقــدام محــرک توســعه در عرصــة همگانــی را نبایــد بــه

بهانــة فرســودگی بافــت بــه تأخیــر انداخــت زیــرا یکــی
از کارکردهــای آن کنتــرل فرســودگی در بافــت و هدایــت
خودبهخــودی بــه ســمت بازآفرینــی اســت.
در توجیــه اقتصــادی اقدامــات محــرک توســعه نبایــد از
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ارزشــافزایی ناشــی از ارتقــای کیفــی عرصــة همگانــی در
رونــد توســعه غفلــت ورزیــد.
در نهایــت اینکــه تحریــک توســعه همیشــه و همــه جــا

تجویــز نمیشــود و چهبســا در مــواردی کــه بــا توســعة
ناهنجــار بافتهــای ناکارآمــد یــا رونــد توســعة غیرقابــل
کنتــرل و خــارج از برنامــة ســکونتگاههای غیررســمی
مواجهیــم ،اصــو ًال نیــاز به تحدید توســعه داریــم و تحریک
توســعه نهتنهــا مزایــای پیشگفتــه را دربرنــدارد ،بلکــه
موجــب بازتولیــد و تکثیــر فرســودگی میشــود.
لــذا میتــوان ویژگیهــای زیــر را بــرای چنیــن طرحهایــی
برشــمرد :زودبــازده ،تحققپذیــر بــا ســرمایه و مداخلــة اندک،
مبتنــی بــر ســازوکار مشــارکتی ،متکــی بــر مدیریت دوســویه
(از پاییــن بــه بــاال و از بــاال بــه پاییــن) ،ارزشافــزا در ابعــاد
مختلــف ،فرایندمحــور ،زمینهگــرا ،ســازگار و انعطافپذیــر
در تناســب بــا شــرایط زمــان و مــکان ،آیندهنگــر و برخــوردار
از چش ـمانداز بلنــد مــدت ،مولــد تغییــر مثبــت و محســوس

و بــه دور از آسیبرســانی ،محــرک تمنــای حــق بــه شــهر
و ارتقــای مطالبــات شــهروندی ،تکثیرپذیــر و انطباقپذیــر،
قابــل پایــش و بازبینــی مــداوم ،فاقــد دســتور کار واحــد و
تعمیمپذیــر ،اســتراتژیمحور ،قابــل آزمــون و خطاپذیــر،
منســجم در مــکان (ســاختار شــبکهای) ،مســتمر در زمــان
(ادامـهدار و متداوم) ،و موجد شــکلگیری و انباشــت ســرمایة
اجتماعی.

تحققپذیری

فراینــد ارائــة طرحهــای محــرک رشــد و توســعة خــرد
مقیــاس در عرصــة همگانــی بافتهــای هــدف بــر ســه
گام اصلــی «مداخلــه»« ،اقــدام» و «برنامــه» اســتوار اســت
و هــدف آن گــذار از اقــدام محــوری کنونــی بــه برنامــة
محــوری آینــده و تبدیــل طرحهــای محــرک رشــد و توســعة
شــهری منفصــل و پراکنــده بــه شــبکهای فراگیــر و نظاممند
از بازآفرینــی پایــدار و نوزایــی شــهری اســت.
مداخلــه (وضعیــت کمینــه) کنــش شــهری ضربتی اســت که
بــه کمــک و صالحدیــد نیروهــای ذینفــوذ اصلــی ،بــدواً در
کوتــاه مــدت و بــا نیــت شــروع بــه تحریــک توســعه ،و بــا
اتــکا بــه نیروهــای بیــرون از بافــت اتفــاق میافتــد .خــروج
ایـن نیروهــا از بافــت پــس از مداخلــه الزامــی اســت .اقــدام
(وضعیــت میانــه) کنــش شــهری منفــرد اســت که بــه اتکای
نیروهــای درون بافــت و بــر پایــة جــذب اعتمــاد و مشــارکت
مــوردی و همهجانبــة آنــان در ســطوح مختلــف از مطالبــه
و تصمیمســازی تــا اجــرا و نگ ـهداری ،در کوتــاه مــدت یــا
میــان مــدت ،محقــق میشــود و بــه تأثیــر و تغییــر مثبــت
در جهــت دگرگونــی و دگردیســی بافــت هــدف میانجامــد.
برنامــه (وضعیــت بیشــینه) شــبکهای هدفمنــد از کنشهــای
شــهری اســت کــه از طریــق گفتمــان و وفــاق جمعــی ،و
بــر پایــة تکثیــر اقدامــات پیشآزمــوده در ارتباطــی معنـیدار
و فراگیــر بــا یکدیگــر ،زنجیــرة پیوســتهای از محرکهــا
را بــرای نیــل بــه چشــمانداز بلنــد مــدت توســعة عرصــة
ـی مــورد تقاضــا شــکل میدهــد.
همگانـ ِ
نقطــة آغــاز فراینــد تحریــک توســعة خــرد مقیــاس در
عرصــة بــاز همگانــی بافتهــای هــدف ،وضعیتســنجی
ماهــوی (برآینــدی) بافــت و روی ـهای (فراینــدی) نیروهــای
ذیمدخــل اســت .بــه ایــن معنــا کــه بافــت هــدف مســتعد و

موقعیت سنجی

وضعیت کمینه
وضعیت میانه
وضعیت بیشینه (بهینه)

مداخله
اقدام
برنامه

تعامل با نهادهای اجرایی
تعامل با نهادهای مردمی
تعامل با نهادهای سیاستگذار
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اولویـتدار از میــان گونههــای بافــت هــدف در یــک حــوزة
مدیریتــی شناســایی شــود ،نتایــج کنشهــای صــورت گرفته
بــا نیــت تحریــک توســعه یــا کنشهــای اتفاقــی محــرک
توســعه پایــش شــود ،و وضعیــت رویــهای آنهــا از نظــر
فراینــد تحققپذیــری در یکــی از ســه گام مداخلــه ،اقــدام
و برنامــه جــای گیــرد .ســپس براســاس اقتضائــات ماهــوی
و ابعــادی بافــت مــورد نظــر (کالبــدی ،عملکــردی ،معنایــی،
زیسـتمحیطی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و مدیریتــی) و جایــگاه
رویـهای تجــارب ،گامهــای بعــدی متناســب بــا بودجهبنــدی
مالــی ـ زمانــی و ظرفیــت مشــارکتی ـ مدیریتــی تعییــن
میشود.
رکــن اصلــی ارزیابــی نتایــج و پایــش میــزان اثربخشــی
گامهــای طرحهــای محــرک رشــد و توســعة خــرد مقیــاس
در عرصــة همگانــی بافتهــای هــدف نیــز آرای گروههــای
ذینفــع و ذینفــوذ مســتقر در محــل اســت .نظرســنجی از
شــهروندان بــه عنــوان گــروه ذینفــع براســاس مقایســة

تطبیقــی میــزان رضایــت مــردم از محیــط زندگــی و فعالیت،
میــزان تولیــد خواســت ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری و
طلــب حــق بــه شــهر در اقدامــات انجــام شــده ،و آمادگــی
بــرای همکاریهــای آتــی ،در قبــل و بعــد از گام اقــدام
صــورت میگیــرد .نتایــج ایــن نظرســنجی بــه تبییــن ســطح
مشــارکتجویی ذینفعــان در ادامــه یــا تکــرار اقدامــات
منجــر میشــود.
نظرســنجی از مدیــران و متخصصان به عنــوان گروه ذینفوذ
بــر مبنای میزان موفقیت در اعتمادســازی همگانی ،پیشــرفت
در رفــع موانــع مختلــف در برابــر طرحهــای محــرک رشــد و
توســعة خــرد مقیــاس در عرصــة همگانــی بافتهــای هدف،
تعریــف و واگــذاری تهیــة طــرح ،اجــرا ،حفــظ و نگـهداری و
پایــش ،و آمادگــی عبــور از یــک وضعیــت (کمینــه  /میانــه)
بــه وضعیــت بهتــر (میانــه  /بیشــینه) انجــام میشــود .نتایــج
ایــن آرا معــرف میــزان تمایــل ذینفــوذان نســبت بــه تغییــر
شــرایط مدیریتــی آمرانــة از بــاال بــه پاییــن بــه مدیریــت

مشــارکتی شــهروندمحور و از پاییــن به باالســت.
بــرای گــذار از اقداممحــوری بــه برنامهمحــوری در جهــت
تحقــق تحریــک رشــد و توســعه و بازآفرینی پایــدار و نوزایی
شــهری در بافتهــای هــدف ،مهمتریــن امــر تزریــق برنامــة
تحریــک رشــد و توســعه در نظــام شهرســازی کالن کشــور
از طریــق تقویــت جایــگاه اســنادی آن در انــواع طرحهــای
شــهری رایــج  و تدویــن نظــام اداری پشــتیبان در بخشهای
دولتــی ،عمومــی و خصوصــی بــا راهبــری شــرکت عمــران و
بهســازی شــهری اســت .تدویــن ســازوکار نظــارت و حفــظ
و نگــهداری ،مدیریــت مشــارکت ســازمانهای مردمنهــاد
(ســمنها) ،مدیریــت فعالیــت بنگاههــای اقتصــادی و جــذب
ســرمایه ،تمهیــد ســازوکار آموزش شــهروندی و بسترســازی
فرهنگــی ،و خواســت ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری و
محیطــی از الزامــات بنیــادی تحقــق تحریک رشــد و توســعة
خــرد مقیــاس در بافتهــای هــدف از طریــق شــبکة اقدامات
مشــارکتی خــرد مقیــاس اســت.
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