
مقدمـه
در راســتای توجــه دولــت یازدهــم بــه ارتقــای کیفیــت زندگی 
ــا  ــازی ب ــور، وزارت راه و شهرس ــر کش ــهروندان در سراس ش
ــات  ــا و اقدام ــت ها، برنامه ه ــی سیاس ــی و آسیب شناس ارزیاب
ــهری و  ــازی ش ــازی و نوس ــوزة بهس ــده در ح ــل آم ــه  عم ب
همچنیــن بازخوانــی شــهر امــروز و شــناخت صحیــح مســائل 
ــا آگاهــی از مســائل و  ــر شــهرها، و ب و مشــکالت گریبان گی
چالش هــای پیــش  رو و نیــز ظرفیت هــای موجــود، سیاســت 
ــا  ــن ب ــهری نوی ــتور کار ش ــک دس ــب ی ــدی را در قال جدی
عنــوان »بازآفرینــی شــهری« ارائــه و آن را چارچــوب اصلــی 
ــه  برنامه هــا و اقدامــات خــود قــرار داد. بازآفرینــی شــهری ب
ــرای حــل مشــکالت  ــع و یکپارچــه ب ــوان سیاســتی جام عن
شــهرها کــه منجــر بــه ارتقــای شــاخص های زیســت پذیری 
و کیفیــت زندگــی شــهروندان می شــود در شــهریور ۱۳۹۳ در 
قالــب ســندی ملــی بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید و از 
آن پــس کلیــة برنامه هــای شــرکت مادرتخصصــی عمــران و 
بهســازی شــهری ایــران ذیــل ایــن سیاســت تعریــف و اجــرا 
شــد. بــا توجــه بــه اعتقــادی کــه در وزارت راه و شهرســازی 
مبنــی بــر پرهیــز از اقدامــات بــاال بــه پاییــن و فن ســاالرانة 
ــا از  ــد ت ــالش ش ــدای کار ت ــت، از ابت ــود داش ــرف وج ص
ــاد  ــن ایج ــو، ضم ــای گفت وگ ــم آوردن فضاه ــق فراه طری
ــگاهی،  ــی، دانش ــف تخصص ــای مختل ــیت در الیه ه حساس

بازاندیشی انگاره های توسعۀ شهری با تأکید بر ارتقای شاخص های زیست پذیری 
و کیفیت زندگی شهری در قالب سیاست بازآفرینی شهری
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مدیریتــی و عمــوم مــردم، صورت بنــدی دقیقــی از سیاســت 
ــی  ــه برنامه های ــرد. از جمل ــام پذی ــهری انج ــی ش بازآفرین
ــه اجــرا درآمــده اســت،  کــه در جهــت تحقــق ایــن مهــم ب
ــر چهاردهــم سلســله نشســت های موضوعــی  برگــزاری دفت
ــت پذیری  ــت زیس ــای قابلی ــی »ارتق ــوان کل ــا عن ــرکت ب ش
ــا اجــرای سیاســت  ــت زندگــی شــهروندان ب شــهرها و کیفی
بازآفرینــی شــهری« مشــتمل بــر شــش نشســت اســت که در 
آن هــا، ضمــن تبییــن مفهــوم و سیاســت بازآفرینــی شــهری، 
ــط  ــی مرتب ــا و تجــارب اجرای ــن سیاســت و نمونه ه ارکان ای
ــا بحــث و  معرفــی شــد. در طــول ایــن دوره از نشســت ها، ب
گفت وگــوی تخصصــی، بــه شناســایی نقــاط مثبــت و منفــی 
ــات، مالحظــات  ــات و برنامه هــای انجــام شــده، ملزوم اقدام
ــرای تحقق پذیــری برنامه هــا و همچنیــن  و ابزارهــای الزم ب
نکاتــی کــه بــه همسوســازی بیشــتر اقدامــات و برنامه هــا بــا 
سیاســت بازآفرینــی شــهری منجــر می شــود پرداختــه شــد. 
در ادامــه، بــا اشــاره ای گــذرا بــه فراینــد توجــه بــه سیاســت 
بازآفرینــی شــهری در دورة اخیــر، مــروری اجمالــی بــر 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــر ص ــت های فوق الذک نشس

1- سیاست بازآفرینـی شهری؛ دسـتور کار 
شهری جدید 

ــات  ــا گذشــت بیــش از دو دهــه از شــروع برنامه هــا و اقدام ب
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بهســازی و نوســازی در ایــران، فقــدان یــک چارچــوب نظــری 
ــر  ــه ب ــات ک ــا و اقدام ــن برنامه ه ــرای ای ــه ب ــع و یکپارچ جام
ــن  ــق باشــد و همچنی ویژگی هــای پهنه هــای ناکارآمــد منطب
لــزوم تدویــن ســندی یکپارچــه، روشــن و صریح در ایــن زمینه 
مشــهود بــود. رونــد افت منزلــت مکانــی، اجتماعــی و اقتصادی 
ــت های  ــا و سیاس ــر رویکرده ــد تغیی ــا بی تردی ــن پهنه ه ای
ــردن  ــد ک ــت کارآم ــهری را در جه ــازی ش ــازی و نوس بهس
اقدامــات و برنامه هــا طلــب میدکــرد. همیــن ضــرورت ایجــاب 
ــای توســعة شــهری و  ــا از مســیر بازاندیشــی انگاره ه ــرد ت ک
ــا تأکیــد بــر ارتقــای شــاخص های زیســت پذیری و کیفیــت  ب
ــا عنــوان »بازآفرینــی شــهری«  زندگــی شــهری، سیاســتی ب
شناســایی شــود و مــورد توجــه قــرار گیــرد. این سیاســت جامع 
ــد رشــد و توســعة شــهرها  و یکپارچــه در جهــت هدایــت رون
پایــة نظــری ســندی بــا عنــوان »ســند ملــی راهبــردی احیــا، 
بهســازی و نوســازی و توانمند ســازی بافت هــای فرســوده 
ــه  ــهریور ۱۳۹۳ ب ــت و در ش ــرار گرف ــهری« ق ــد ش و ناکارآم

تصویــب هیئــت محتــرم وزیــران رســید.۱

1-1- اصول و ارکان بازآفرینی شهری

بازآفرینــی شــهری کــه در برگیرنــدة شــبکه ای از اقدامــات و 
برنامه هــای منعطــف در مقیاس هــای فضایــی مختلــف و در 
مســیر اهــداف توســعة پایــدار اســت، رویکــردی همه جانبــه، 
مشــارکتی، فرایندمحــور، راهبــردی، شــهرنگر و اجتماع مبنــا 
اســت و در تمامــی ســطوح، مشــارکت حداکثــری کنش گران 
ــودار و  ــراه دارد )نم ــه هم ــردم را ب ــژه م ــان به وی و ذی نفع

جــدول ۱(.
ــل  ــگیری و ح ــر پیش ــالوه ب ــه ع ــت ک ــن سیاس ــق ای تحق
ــدار  ــود پای ــرفت و بهب ــک پیش ــه ی ــهری ب ــکالت ش مش
ــد، در  ــی می اندیش ــی و محیط ــدی، اجتماع ــادی، کالب اقتص
ــا  ــل از برنامه ه ــه ای متص ــرای مجموع ــف و اج ــرو تعری گ
ــهری و  ــاس ش ــزا در دو مقی ــگ و هم اف ــات هماهن و اقدام

۱ - تدوین سند ملی درماده ۱۶ قانون حمایت ازاحیا، بهسازی و نوسازی و 
توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۸ تصریح 

شده است.

نمودار ۱. نقش آفرینان و دستگاه های دخیل در فرایند بازآفرینی 
شهری

نمودار ۲. ارکان بازآفرینی شهری

دولت

ل گران
سهی

مردمت

شهرداری ها بخش خصوصی

توسعه گران

جدول ۱. اصول بازآفرینی شهری

تقاضا محورنقش حمایت گر و تسهیل گر دولت

توجه به زمینهنقش محوری مدیریت شهری

مشارکت مردمی )پرهیز از رویکردهای یک سویه و از باال به پایین(رویکرد شهرنگر

تاکید ویژه بر توسعه درونی و پایدار اجتماعات محلیرویکرد محله محوری

تعریف برنامه ها براساس رعایت اولویت بندی محله ها و محدوده های هدف

پرهیز از مداخالتی که منجربه از هم گسیختگی بافت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محدوده های هدف شود

بهسـازی، نوسـازی و مقاوم سـازی مسکـن

بهسازی و ارتقای 
زیرساخت های  

شهری و محله ای و 
توسعه قلمرو عمومی نهادینه سازی

سازی
که 

شب

جریان سازی

ظرفیت سازی

ابزارسازی

ارتقای توان مندی های 
اقتصادی،ظرفیت سازی 

اجتماعی و نهادی

توسعه و تجهیز امکانات 
و خدمات روبنایی 
در مقیاس شهری و 
محــله ای

سازی
هاد

ن
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ــودار 2(. ــت )نم ــه ای اس محل
نکتــة قابــل توجــه در ایــن میــان آن اســت کــه پیــش و پــس 
از اتخــاذ سیاســت بازآفرینــی شــهری، اقدامــات و برنامه هــای 
ــهری  ــازی ش ــازی و بهس ــة نوس ــی در زمین ــدد و متفاوت متع
ــام  ــر آن دوره انج ــم ب ــور روح حاک ــه فراخ ــر دوره و ب در ه
ــه  ــه ب ــی نقادان ــا نگاه ــت ب ــروری اس ــه ض ــت ک ــده اس ش
بررســی و ارزیابــی آن هــا پرداختــه شــود تــا ضمــن اســتخراج 
ــیری  ــزان هم مس ــش رو، می ــات پی ــرای اقدام ــی ب درس های
کلیــة برنامه هــا و اقدامــات بــا سیاســت بازآفرینــی شــهری به 
عنــوان متأخرتریــن و محوری ترین سیاســت دولــت در مواجهه 
بــا پهنه هــا و بافت هــای ناکارآمــد شــهری مــورد مداقــه قــرار 
گیــرد. بــر ایــن اســاس یکــی از برنامه هــای مؤثــر کــه فرصت 
ــی  ــز فراهــم مــی آورد، یعن برخــورداری از خــرد جمعــی را نی
ــارکت  ــور و مش ــا حض ــی ب ــت های تخصص ــزاری نشس برگ
صاحبــان اندیشــه، دانشــگاهیان، حرفه مندان، مدیران شــهری 
و عالقه منــدان در دســتور کار قــرار گرفــت. ایــن برنامــه کــه 
ــی  ــم سلســله نشســت های موضوع ــر چهارده ــب دفت در قال
ــران  ــران و بهســازی شــهری ای شــرکت مادرتخصصــی عم
ــر ۱۳۹۶ در  ــا 2۶ تی ــت ت ــد، از ۴ اردیبهش ــده ش ــدارک دی ت
شــش نشســت برگــزار شــد. در ادامــه، مــروری بــر هر یــک 

از شــش نشســت برگــزار شــده خواهیــم داشــت.

چهاردهم  دفتر  نشست های  گزارش   -2
سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران 

و بهسازی شهری ایران
راهکارهــای  و  راهبردهــا  سیاســت ها،  کــردن  نهادینــه 
از طریــق آمــوزش،  بــا عرصه هــای هــدف۱  مواجهــه 
گفتمان ســازی، اطالع رســانی و فعالیت هــای فرهنگــی ـ 
ــعه و  ــن، توس ــدی در تبیی ــای کلی ــه گام ه ترویجــی از جمل
اجــرای سیاســت بازآفرینــی شــهری اســت. در ایــن میــان، 
ــی  ــی یک ــت های موضوع ــله نشس ــتمر سلس ــزاری مس برگ
ــت  ــول دورة دول ــه در ط ــود ک ــی ب ــن برنامه های از مهم تری

ــازی و  ــازی و نوس ــاء، بهس ــردی احی ــی راهب ــند مل ــتناد س ــه اس ۱  - ب
ناکارآمــد شــهری، مصــوب  و  فرســوده  بافت هــای  توانمندســازی 
محله هــای  و  محدوده هــا  وزیــران،  هیئــت   ۱۳۹۳ شــهریور 
ــی،  ــای میان ــی، بافت ه ــای تاریخ ــة بافت ه ــج گون ــامل پن ــدف ش ه
روســتاهای ملحــق شــده بــه شــهرها، ســکونتگاه های غیررســمی 
ــا  ــه ب ــه مواجه ــت ک ــهری اس ــون ش ــای ناهمگ ــا و بافت ه و پهنه ه

هریــک از ایــن گونه هــا الزامــات خــاص خــود را می طلبــد.

یازدهــم بــه طــور جــدی دنبــال شــد. دفتــر چهاردهــم ایــن 
ــی  ــه »بازآفرین ــاور ک ــن ب ــاس ای ــت ها براس ــله نشس سلس
شــهری«، بــا وجــود برخــورداری از ویژگی هــا و ارزش هــای 
ــن  ــارة ای ــک زدن دوب ــت و مح ــد نیس ــرا از نق ــاص، مب خ
رویکــرد بــه منظــور کنــدوکاو دقیــق در آن ضــرورت 
ــت پذیری  ــت زیس ــای قابلی ــی »ارتق ــوان کل ــل عن دارد، ذی
شــهرها و کیفیــت زندگــی شــهروندان بــا اجــرای سیاســت 
ــت  ــاص یاف ــوع اختص ــن موض ــه ای ــهری« ب ــی ش بازآفرین
ــف دانشــگاهیان،  ــا مشــارکت جــدی گروه هــای مختل ــا ب ت
شهرســاز،  و  معمــار  مشــاور  مهندســان  و  حرفه منــدان 
مدیــران اجرایــی، ســازمان های مردم نهــاد و غیردولتــی 
ــازی  ــی وزارت راه و شهرس ــرد کنون ــار، رویک ــایر اقش و س
ــق  ــه و تعم ــورد توج ــدف م ــای ه ــا عرصه ه ــه ب در مواجه
ــن  ــی ای ــة محتوای ــرد. برنام ــرار گی ــری ق ــتر و جدی ت بیش
ــت.  ــده اس ــدول 2 آم ــی آن در ج ــان علم ــر و همراه دفت
هدایــت علمــی دفتــر چهاردهــم را اســتادان فرزانــه آقایــان 
ــر  ــی ب ــر صراف ــر مظف ــی و دکت ــن حبیب ــر سید محس دکت
عهــده داشــته اند. اهــم ســخنان ســخنرانان هریــک از 

ــت.  ــده اس ــه آم ــت ها در ادام نشس
نشـست	اول 	

نشســت اول بــه موضــوع »تبییــن مفاهیــم و الزامــات 
ــی  ــیر سیاســت بازآفرین ــی در مس ــت زندگ ــای کیفی ارتق
شــهری« اختصــاص داشــت. ابتــدا دکتــر محمد ســعید 
ــت  ــای قابلی ــه ارتق ــوع ک ــن موض ــرح ای ــا ط ــزدی2 ب ای
زیســت پذیری شــهرها و کیفیــت زندگــی شــهروندان از 
ــن  ــه تبیی ــت، ب ــهری اس ــی ش ــم بازآفرین ــیار مه ارکان بس
اهــداف برگــزاری دفتــر چهاردهــم از سلســله نشســت های 

ــت. ــی پرداخ موضوع
ــران و بهســازی  ــر ایزدی:شــرکت مادرتخصصــی عم دکت
ــت  ــرده اس ــعی ک ــر س ــال اخی ــد س ــران در چن ــهری ای ش
ــر شناســایی مشــکالت و مســائل حاکــم  تمرکــز خــود را ب
ــر شــهرها قــرار دهــد کــه در ایــن میــان مســائلی نظیــر   ب
ــران  ــی، بح ــیب های اجتماع ــترش آس ــهری، گس ــر ش فق
ــت  ــت منزل ــا، اف ــر بالی ــن در براب ــاب آوری پایی ــی و ت ایمن
ــی، و  ــت، ناکارآمــدی نظــام جابه جای ــی و بحــران هوی مکان

22 - معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
عمران و بهسازی شهری ایران
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بحــران محیــط زیســت از جملــه مشــکالت و چالش هایــی 
ــت پذیری و  ــت زیس ــت قابلی ــوح اف ــه وض ــه ب ــتند ک هس
تنــزل کیفیــت زندگــی در شــهرها را نشــان می دهنــد. 
کشــور  در  پهنه هــا  مهم تریــن  از  ناکارآمــد  بافت هــای 
هســتند کــه بــه طــور جــدی بــا ایــن چالش هــا مواجه انــد، 

و گســتردگی ایــن بافت هــا بــه قــدری اســت کــه امــروز در 
۵۴۴ شــهر کشــور، بالــغ بــر ۵۵ هــزار هکتــار بافــت ناکارآمد 
میانــی، 2۴ هــزار هکتــار بافــت تاریخــی و ۶۱ هــزار هکتــار 
ــون  ــر ۱۹ میلی ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ســکونت گاه  غیررســمی ب

نفــر ســاکن وجــود دارد.

زمان برگزاریسخنرانانعنوان

 تبیین مفاهیم و الزامات ارتقای کیفیت زندگی درنشست اول
مسیرسیاست بازآفرینی شهری

دکتر مظفر صرافی 
۴ اردیبهشت  دکتر محمدسعید ایزدی

 مروری بر تجارب بهسازی و ارتقای فضای باز شهری و نشست دوم
محله ای و توسعة قلمرو عمومی

دکتر سیدمحسن حبیبی، دکتر محمدسعید ایزدی، دکتر 
۱۸ اردیبهشت  مسرت امیرابراهیمی، دکتر سپیده شفایی

بهسازی، مقاوم سازی و نوسازی مسکننشست سوم
دکتر سیدمحسن حبیبی، دکتر مظفر صرافی، دکتر 

محمدسعید ایزدی، دکتر گیتی اعتماد، مهندس سهراب 
مشهودی، دکتر فردین یزدانی

۱ خرداد 

نشست 
چهارم

توسعة امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای 
زیرساخت های شهری و محله ای

دکتر پرویز پیران، دکتر مظفر صرافی، دکتر محمدسعید 
22 خرداد ایزدی، دکتر محمد شیخی، دکتر مجید روستا

نشست 
پنجم

ارتقای توانمندی های اجتماعی و اقتصادی ساکنین 
محله ها و محدوده های هدف بازآفرینی شهری

دکتر سیدمحسن حبیبی، دکتر محمدسعید ایزدی، دکتر 
محمدرضا واعظ مهدوی، مهندس مهدیه پورشاد، دکتر 

سیما اسمعیل پور
۱2 تیر 

نشست 
ششم

جمع بندی نشست های دفتر چهاردهم و هم اندیشی با 
حاضران

دکتر سیدمحسن حبیبی، دکتر مظفر صرافی، دکتر سپیده 
2۶ تیرشفایی، دکتر محمدسعید ایزدی، دکتر مجید روستا

جدول ۲. برنامۀ کامل نشستهای دفتر چهاردهم

تصویر ۱. مساحت بافت های ناکارآمد در کشور و جمعیت ساکن در آن ها
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از وجــوه  ایــن محدوده هــا  در  زیــاد  حضــور جمعیــت 
مختلفــی حائــز اهمیــت اســت کــه فقــر شــهری از جملــة 
ــون  ــاد گوناگ ــهری از ابع ــر ش ــت. فق ــا اس ــن آن ه مهم تری
نظیــر فقــر درآمــدی، فقــر مســکن، فقــر خدمــات اجتماعــی، 
ــل  ــه قاب ــات پای ــر خدم ــی و فق ــتی ـ آموزش ــر بهداش فق
ــر اهمیــت  ــة گســترده فقــر ب بررســی اســت و همیــن دامن

می افزایــد.۱ آن 

۱  - درســال ۱۳۸۴ )بــا خــط فقــر ۳.۵ میلیون ریــال در ماه،بــا احتســاب حداقــل 
ــر  ــة شــهری دچــار فق هزینه هــای مســکن(، 2۵ درصــد از خانوارهــای نمون
ــا خــط فقــر ۹.۱ میلیــون  ــد کــه ایــن میــزان درســال ۱۳۹۱ )ب مســکن بودن
ریــال درمــاه، بااحتســاب حداقــل هزینه هــای مســکن(، در فقــر درآمــدی بــه 
۳۱ درصــد و در فقــر مســکن بــه ۳۳ درصدازخانوارهــای نمونــة شــهری رســید.

ــا و پهنه هــای برخــوردار  از ســوی دیگــر، نقشــة نابرابری ه
و غیر برخــوردار در کشــور نشــان می دهــد کــه توزیــع 
امکانــات در کشــور برابــر نبــوده و شــکاف میــان شــهرهای 

مختلــف کشــور محســوس اســت.
گســترش آســیب های اجتماعــی دومیــن چالــش اصلــی 
ــونت،  ــرم، خش ــاد، ج ــر اعتی ــواردی نظی ــت. م ــهرها اس ش
ــش  ــی، کاه ــی و عموم ــاد اجتماع ــزول اعتم ــکاری، ن بزه

تصویر ۲. فقر شهری به روایت تصویر

تصویر 3. عدم تعادل بین دو نیمۀ »غربی ـ شمالی« و »شرقی ـ جنوبی« ایران
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امیــد بــه آینــده، و انشــقاق اجتماعــی از عمــدة آســیب هایی 
ــدف  ــالت ه ــوص در مح ــور و به خص ــه در کش ــت ک اس

ــود دارد. وج
ســومین چالــش  کشــور بحــران ایمنــی و تــاب آوری پایین 
شــهر ها در برابــر بالیــا اســت. خــوب اســت بدانیــم ایــران 
ــاری  ــاظ آم ــت و از لح ــا اس ــز دنی ــور بال خی ــی از ۱۰ کش یک
ــای طبیعــی قــرار دارد.  ــا در وقــوع بالی در جایــگاه ششــم دنی
امــا بــا وجــود ایــن تهدیــد جــدی، ســاختمان ها و مکان هــای 
ــیل،  ــه، س ــر زلزل ــی نظی ــر بالیای ــور در براب ــی در کش عموم

حریــق و طوفــان تــاب آور نیســتند!

بایــد توجــه داشــت کــه ۹۰ درصــد خــاک ایــران روی نــوار 
ــه طــور  ــار، ب ــه آم ــه ب ــا توج ــع شــده اســت و ب ــه واق زلزل
متوســط، در ایــران هــر ســال یــک زلزلــة بــزرگ و هــر ۱۰ 
ســال یــک زلزلــه بــا بزرگــی ۶ درجــه و بیشــتر در مقیــاس 
ــن موضــوع نشــان از  ــوع پیوســته اســت. ای ــه وق ریشــتر ب
ــور در  ــه کش ــی ک ــور دارد. هزینه های ــودن کش ــز ب زلزله خی
ــوده  ــاد ب ــا پرداخــت کــرده بســیار زی ــا ایــن بالی مواجهــه ب
ــه  ــادی ب ــی زی ــانی و مال ــیب های انس ــا آس ــوع آن ه و وق

کشــور وارد کــرده اســت. 
نــوع دیگــری از حــوادث در کشــور ســیل و طوفــان اســت 

تصویر 4. آسیب های اجتماعی در شهرها

تصویر 5.  نقشۀ پهنه بندی لرزه خیزی در ایران
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ــه  ــا ب ــن بالی ــون از ای ــه تاکن ــه اســتناد خســاراتی ک ــه ب ک
ــه شــهرهای  ــان داشــت ک ــوان اذع کشــور وارد شــده می ت
ــز  ــوادث را نی ــن ح ــل ای ــاب آوری در مقاب ــت ت کشــور قابلی
ندارنــد. نکتــة بســیار مهــم ایــن اســت کــه تهــران هــم بــه 
عنــوان پایتخــت، کــه حــدود ۱۳ درصــد جمعیــت کشــور را 
در خــود جــای داده، از نظــر ایمنــی و تــاب آوری در شــرایط 
ــرار دارد و متأســفانه در جــای جــای ایــن شــهر  ــی ق بحران
ــه  ــر لحظ ــه ه ــود دارد ک ــی وج ــکالت مهم ــائل و مش مس
امــکان وقــوع حادثــه ای ماننــد پالســکو را در شــهر تهــران 

ــود.  ــادآور می ش ی
ــهروندان  ــهرها و ش ــش  روی ش ــه پی ــری ک ــش دیگ چال
ــا  ــه ارزش ه ــی ب ــت و بی توجه ــران هوی ــت، بح اس
ــی  ــی، اجتماع ــی، تاریخ ــی هویت ــروزه از جاکندگ ــت. ام اس
ــه حفاظــت از  ــا نســبت ب و فرهنگــی باعــث شــده اســت ت
ــوارد  ــی و در بعضــی م ــی کم توجه ــوی و طبیع ــراث معن می
ــا  ــون ب ــد ناهمگ ــازهای جدی ــود. ساخت  و س ــی ش بی توجه
زمینــه نشــانة ازجاکندگــی و بی توجهــی بــه هویــت گذشــته 

اســت.
و  حمل و نقــل  و  جابه جایــی  نظــام  ناکارآمــدی 
اساســی  چالــش  دو  زیســت محیطی  بحران هــای 
دیگــر اســت کــه مســتقیمًا بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان 
و قابلیــت زندگــی شــهرها تأثیــر می گــذارد. در چنیــن 
رویکردهــای  و  روش هــا  می شــود  مشــاهده  شــرایطی 
عمــل  در  شــهرها  توســعة  و  برنامه ریــزی  در  ســنتی 
نتوانســته  پاســخ مناســبی بــرای حــل ایــن مشــکالت داشــته 
باشــد. آسیب شناســی سیاســت های پیشــین توســعة شــهرها 
نشــان می دهــد کــه راه حل هــای ارائــه شــده بــرای توســعة 
کشــور و برون رفــت از مشــکالت در بســیاری از مواقــع 
ــی  ــرای برخ ــا اج ــه ب ــوده بلک ــر نب ــق و مؤث ــا موف نه تنه

سیاســت های نادرســت، بــر ســرعت تنــزل کیفیــت زندگــی 
در شــهرها افــزوده اســت. بــه همیــن دلیــل تغییــر رویکردها 
ــا  ــه ب ــژه در مواجه ــهری به وی ــعة ش ــت های توس و سیاس
ــات و  ــردن اقدام ــد ک ــت کارآم ــدف در جه ــای ه عرصه ه
ــد  ــب ش ــرورت موج ــن ض ــود. همی ــروری ب ــا ض برنامه ه
کــه از ســال ۹2، بــا تعریــف، تبییــن و اجــرای سیاســتی بــا 
ــا  ــدی از طرح ه ــل جدی ــهری«، نس ــی ش ــوان »بازآفرین عن
ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــهری در دس ــعة ش ــای توس و برنامه ه
بازآفرینــی شــهری سیاســتی جامــع و یکپارچــه بــرای 
جهــت  در  شــهرها  توســعة  و  رشــد  رونــد  هدایــت 
ــد و  ــرات جدی ــده از تغیی ــای برآم ــه چالش ه ــخ گویی ب پاس
ــه  گونــه ای کــه در نهایــت،  نیازهــای نســل امــروز اســت ب
ضمــن پیشــگیری و حــل مشــکالت شــهری، بــه پیشــرفت 
ــدار اقتصــادی، کالبــدی، اجتماعــی و محیطــی  و بهبــود پای
منجــر شــود. هــدف اصلــی در سیاســت بازآفرینــی شــهری 
ــی  ــت زندگ ــهرها و کیفی ــت پذیری ش ــت زیس ــای قابلی ارتق
شــهروندان اســت. ســه رکــن سیاســت بازآفرینــی شــهری 
عبــارت اســت از ۱( توســعة امکانــات و خدمــات روبنایــی و 
ــه ای؛ 2( بهســازی،  ــای زیرســاخت های شــهری و محل ارتق
ــای  نوســازی و مقاومســازی مســکن؛ و ۳( بهســازی و ارتق
فضاهــای شــهری و محلــه ای و توســعة قلمــروی عمومــی؛ 
و  ابزارســازی  ظرفیت ســازی،  هم زمــان  طــور  بــه  و 
نهادســازی بــه عنــوان ارکان غیرکالبــدی ایــن سیاســت نیــز 

ــرد. ــرار گی ــد مــورد توجــه جــدی ق بای
ــول  ــه اف ــت رو ب ــه کیفی ــت ک ــن اس ــت ای ــدف در نهای ه
زندگــی در کشــور کنتــرل، و وضعیــت محــالت هــدف بــه 
ــه  ــی ک ــود، موضوع ــک ش ــهر نزدی ــط ش ــت متوس وضعی
ــده  ــی ش ــز پیش بین ــهری نی ــی ش ــی بازآفرین ــند مل در س
اســت. بایــد توجــه داشــت کــه سیاســت بازآفرینــی شــهری 

تصویر ۷. ساخت و سازهای بی ارتباط با زمینه و بدون توجه به ارزش های شهر
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فراینــدی تدریجــی اســت کــه تحقــق آن مســتلزم تعریــف و 
ــدد اســت. اجــرای گام هــای متع

ــه منظــور تدقیــق در رویکــرد مذکــور و مســیر پیــش رو،  ب

ــه  ــد، از جمل ــرح و واکاوی پرســش هایی ضــرورت می یاب ط
این کــه »آیــا اقدامــات شــرکت مادرتخصصــی عمــران 
ــهری  ــی ش ــیر بازآفرین ــران در مس ــهری ای ــازی ش و بهس
ــه  ــیر ب ــن مس ــد در ای ــی می توان ــه اقدامات ــت؟«، »چ اس
تحقــق سیاســت بازآفرینــی شــهری و هــدف آن کــه 
ــد؟«،  ــک کن ــهرها اســت کم ــردم در ش ــی م ــای زندگ ارتق
ــی  ــای زندگ ــرای ارتق ــده ب ــوان ش ــای عن ــا چارچوب ه »آی
شــهروندان کافــی اســت؟«، و »چــه دســتگاه ها و نهادهایــی 
بــا چــه ســازوکارهایی بایــد در ایــن فراینــد دخیــل شــوند؟«.
در ادامــه دکتر مظفــر صرافــی۱ بــه طــرح دیدگاه هــای 
خــود پرداخــت. وی یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای امــروز 
کشــور در حــوزة شهرســازی را ناپایــداری شــهرها برشــمرد و 
آن را برآمــده از احســاس حقــارت در برابــر نووارگــی غربــی 
ــت  ــدگاری در حکم ــاد دادن راز مان ــر ب ــردن و ب ــاد ب و از ی

ــت. ــهری دانس ایران ش
ــن  ــر عالی تری ــه نمایان گ ــروز ک ــی: شــهر دی ــر صراف دکت
زیســتگاه بشــر بــرای ســازماندهی اجتماعــی در پاســخ گویی 
بــه نیازهــای مــادی و معنــوی و شــهِر آزادســاِز باشــندگان از 
غــِم نــان و ســرآمد در فرهنــگ متعالــی بــوده اســت امــروزه 
جــای خــود را بــه شــهر بنده ســاِز باشــندگان در غــِم مصــرِف 
خودخواهانــة یــاوِر انباشــت ســوداگرایانة ســرمایه داده اســت. 
شــهرهای ایــران در رونــد جهانــی شــدن دچــار دگردیســی 
ــوی  ــی الگ ــد کارآی ــی از فوای ــه حت ــتند ک ــیانه ای هس ناش

۱ -  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

تصویر ۱. نشست اول دفتر چهاردهم سلسله نشست های 
موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

تصویر ۹. نمایی از میدان نقش جهان اصفهان
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ــهرهای  ــد. ش ــره مانده ان ــز بی به ــد نی ــن رون ــی ای نئولیبرال
امــروز در فراینــد توســعة ناپایــدار بــه کانون هــای ناپایــداری 
ــه  ــده اند ک ــدل ش ــی ـ اقتصــادی و محیط زیســتی ب اجتماع
ــی توســعة شــهری را  ــی روال کنون ــن مســئله دگرگون همی
بــه ضرورتــی مبــرم تبدیــل می ســازد. دگرگونــی در جهــت 
ــالش  ــه نویدبخــش همبســتگی و ت ــردا ک ــهر ف ــق ش تحق
جمعــی در مســیر زندگــی بهتــر بــرای همــه )عدالــت 
ــد  ــلی( باش ــت بین نس ــه )عدال ــرای همیش ــلی( و ب درون نس
ــر«  ــرای »تغیی ــهر ب ــی ش ــز حکمروای ــهروند در مرک و ش
ــد. در  ــته باش ــور داش ــر« حض ــه »تقدی ــن ب ــدم تمکی و ع
ــدرت  ــزا کــه ق ــی قابلیت اف ــق فضای ــا خل ــردا ب شــهرهای ف
مردم ســاالرانه در اِعمــال ارادة جمعــی را متجلــی ســازد 

ــود. ــم ب مواجــه خواهی
ایــن دگرگونــی تحقــق نمی یابــد مگــر بــا دگرگونــی 
بینــش و نیروهــای سبب ســاز ایجــاد ایــن فضــای ناپایــدار. 
خوشــبختانه از ســال ۹2 دیــدگاه جدیــدی در کشــور شــکل 
گرفتــه بــا عنــوان بازآفرینــی شــهری کــه مشــکالت 
شــهرهای کشــور را هــدف گیــری می کنــد و بیــش از 
آن کــه بــه پیامدهــا و خروجی هــا بپــردازد بــه حــل مســئله 
و علــل مشــکالت بــه وجــود آمــده می پــردازد؛ اگرچــه بــه 
دلیــل محدودیت هــای مأموریتــی وزارت راه و شهرســازی و 
همــکاری  حداقلــی ســایر ارگان هــای مســئول در بازآفرینــی 
ــی شــهری چنان کــه  ــی بازآفرین ــه وجــه رادیکال شــهری، ب

ــه نشــده اســت. ــد پرداخت بای
ــا ایــن حــال، ایــن رهیافــت نویــن در جهــت چاره جویــی  ب
بــرای ناپایداری هــای کنونــی توســعة شــهری ایــران، 
الگــوی متــداول توســعة اجتماعــی ـ اقتصــادی و محیطــی 
ــًا در  ــات را صرف ــت و اقدام ــرده اس ــون ک ــهر را دگرگ ش

ــد. ــری نمی کن ــدی پیگی ــدوده ای کالب مح
ــداری  ــق پای ــهری، تحق ــی ش ــِت بازآفرین ــدف از کاربس ه
ــد  ــر آن بای ــت و هدایت گ ــور اس ــهری در کش ــعة ش توس
همانــا  اندیشــه  ایــن  باشــد.  ایران شــهری«  »اندیشــة 
خردمایــة زیســت مانــدگار در ســپهر ایــران زمیــن در گــذر 
اعصــار و حکمتــی بــرای همــاوردی و هم زیســتی بــا 
ــت. ــون اس ــت پیرام ــا طبیع ــازگاری ب ــز س ــگان و نی بیگان
ســخنران در پایــان صورت بنــدی زیــر را از »بازآفرینــی 
ــه پایــداری شــهر  شــهری رادیــکال« در مســیر دســتیابی ب

ــرد:  ــی مطــرح ک ایران
ــة	 ــی	بی	مای ــه	برپای ــهری	ب ــی	ش ــتِن	بازآفرین فروکاس 		
چنــد	پــروژة	پرچــم	داِر	الگــوی	توســعة	ناپایــدار	کنونــی	
در	کالن	شــهرها	بــه	معنــای	کژفهمــی	و	از	دســت	دادن	
ــت. ــاز	اس ــورد	نی ــی	م ــالوده	ریزی	دگرگون ــت	ش فرص

دگرگونــی	اولویــت	رهیافــت	صرفــًا	ســخت	افزاری/	 		
ــت	 ــدم	رهیاف ــه	تق ــی	ب ــوِر	کنون ــی	و	پروژه	مح مهندس
نرم	افــزاری/	فرهنگــی	و	اجتمــاع	ـ	محــور	از	ارکان	

ــت. ــکال	اس ــهر	رادی ــی	ش بازآفرین

تصویر ۱۰. نمودهای آشکار تغییر و تحوالت شهرها به سوی ناپایداری شهری
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تصویر ۱۲. نشست اول دفتر چهاردهم سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

تصویر ۱۱. تجسم کالبدی اندیشۀ ایران شهری و نشانههایی از پایداری در شهر ایرانی

ــر	 ــه	ای	ب ــه	توســعة	محل ــکال	ب بازآفرینــی	شــهری	رادی 		
ــی	 ــد	حکمروای ــاکن	در	فراین ــی	س ــاع	محل ــاِن	اجتم بنی
ــاع	 ــرل	اجتم ــن	رو،	کنت ــی	ر	ود.	از	ای ــش	م ــته	پی شایس
محلــی	بــر	محتــوا	و	محیــط	زندگــی	افزایــش	می	یابــد	
و	دگرگونــی	اجتماعــی	ـ	اقتصــادی	منجــر	بــه	به	گشــِت	
ــود. ــی	می	ش ــت	زندگ ــای	کیفی ــه	و	ارتق ــدی	محل کالب

نشـست	دوم 		
پس از مرور و بررســی مفاهیم، الزامات و ارکان بازآفرینی شــهری 
در نشســت اول، نشســت های بعــدی بــر معرفــی ارکان بازآفرینی 
شــهری )نمــودار 2( و مــرور تجارب اجرا شــدة معطــوف به هر یک 
از ایــن ارکان تمرکــز یافــت. هــدف از مــرور تجــارب پیشــین در 
نشســت ها، آسیب شناســی و تحلیــل تجارب اجرا شــده در کشــور 
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نبــوده اســت چرا کــه ایــن طرح هــا و پروژه هــا در زمانــی متفاوت 
و بــا رویکــرد دورة خــود تعریــف و اجــرا شــده اند و قطعــاً تحلیــل 
دقیــق و منصفانه نیازمند یک بســتر تحلیلی متفــاوت و چارچوبی 
منطبــق بر زمــان، مکان و روح حاکم بر سیاســت ها اســت. در این 
نشســت ها، بــا تکیه بــر مبانــی نظــری بازآفرینی شــهری، میزان 
موفقیــت نمونه های اجرایــی در ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان 
و میــزان هم مســیری آن  اقدامــات بــا رویکــرد بازآفرینی شــهری 
بررســی شــده اســت تا بــا درس آمــوزی از تجارب پیشــین، ضمن 
رفــع موانــع قانونــی، حقوقــی و اجرایــی، ریل گــذاری دقیق تــری 

بــرای برنامه هــا و اقدامــات آینــده انجام شــود.
از ایــن رو، در نشســت دوم بــا عنوان »مروری بر تجارب بهســازی 
و ارتقــای فضای باز شــهری و محله ای و توســعة قلمرو عمومی« 
بــه یکــی از ارکان ســه گانة کالبــدی بازآفرینــی شــهری پرداختــه 

شــد. نشســت با ســخنان دکتر محمد ســعید ایــزدی آغاز شــد.
دکتــر ایــزدی: در بازآفرینی شــهری، توســعه و تجهیــز قلمروی 
عمومــی و فضاهــای شــهری در ابعــاد مختلــف بایــد مــورد توجه 
قــرار گیرد تا دســتاوردهایی نظیر توســعة اقتصاد محلــی و ارتقای 
ـ اجتماعی،  حوزه های تعامالت اجتماعی، امنیت، سالمت، انسجام 
پایــداری محیطــی، خدمــات شــهری و محلــه ای، و زیر ســاخت ها 

حاصل شــود.

بر اســاس همیــن بــاور در ســال های گذشــته تــالش شــده اســت 
بــا همــکاری نهادهــای ذی مدخــل، این رکــن به عنــوان محرک 
و پیشــران بازآفرینــی شــهری تشــویق و حمایت شــود تــا اقدامی 
مؤثــر در جهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان در کشــور 
صــورت گیــرد. اقداماتــی نظیــر ایجــاد پیــاده راه فرهنگــی میــدان 
شــهرداری رشــت، پیاده راه محور تربیــت تبریز و پیــاده راه چهارباغ 
اصفهــان، بازآفرینــی محــور بوعلــی همــدان، ســامان دهی محور 
امــام زاده یحیــی در تهران و اجــرای طرح هایی در محالت تاریخی 

ناییــن و جلفــای اصفهــان در همیــن راســتا بــه اجــرا درآمده اند.
ــی  ــو در بازآفرین ــای ن ــج ایده ه ــایی و تروی ــیر شناس در مس
ــال  ــهروندان، از س ــی ش ــت زندگ ــای کیفی ــهری و ارتق ش

تصویر ۱3. چرخۀ دستاوردهای ارتقای قلمروی عمومی

پیاده راه  فرهنگی رشت

محور چهارباغ اصفهان

پیاده راه محور تربیت تبریز

محور امامزاده یحیی در تهران

تصویر ۱4. طرحهای اجرا شده در زمینۀ ارتقای قلمروی عمومی در شهرهای مختلف کشور
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شــهرهای  در  رودکنــاری  فضاهــای  گذشته شناســایی 
ــوان  ــه عن ــز ب ــده اند نی ــا ش ــازی و احی ــه بهس ــور ک کش
از فضاهــای عمومــی شــهر مــورد توجــه و  گونــه ای 
ــهری  ــای درون ش ــت. رودخانه ه ــه اس ــرار گرفت ــد ق تأکی
دارای پتانســیل های بســیاری از منظــر زیســت محیطی، 
اقتصــادی و هویــت اجتماعــی هســتند و نه تنهــا در مقیــاس 
منطقــه ای  و  ســرزمینی  مقیاس هــای  در  بلکــه  شــهر 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــروز توج ــند و ام ــن باش ــد ارزش آفری می توانن
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــرورت دارد. ای ــش ض ــش از پی بی
رودخانه هــای شــهری و فضاهــای رودکنــاری ســالیان ســال 
بــود کــه در مدیریــت شــهری بــه فراموشــی ســپرده شــده 
ــه  ــر گون ــذف ه ــا و ح ــیر رودخانه ه ــاندن مس بودند. پوش
ــا و  ــا رودخانه ه ــهروندان ب ــری ش ــی و بص ــاط فیزیک ارتب
فضاهــای رودکنــاری از نمونه هــای بــارز ایــن غفلــت اســت. 
امــا خوشــبختانه رویکــرد نوینــی در احیــای ایــن بســترهای 
طبیعــی و توجــه بــه رودکناره هــا در ســطح شــهرها شــکل 

ــه اســت. گرفت
در ادامــه دکتــر سید محســن حبیبــی۱ بــا اشــاره بــه 
شــکل گیری مطالبــة »بازگشــت بــه شــهر« در ایــران 
ــی در  ــت نهضت ــان داش ــورها، بی ــر کش ــا دیگ ــان ب هم زم
ــه  ــت ک ــده اس ــاز ش ــا آغ ــًا ایتالی ــا مخصوص ــران و اروپ ای
ــا  ــه روز در حــال گســترش اســت و از آن ب دامنــه اش روز ب
عنــوان »آرام شــهر« یــاد می شــود. آرام شــهر یعنــی این کــه 
شــهر مجــدداً در اختیــار شــهروندان قــرار گیــرد و در آینــده 
شــهرهایی بســازیم کــه شــهروندان بتواننــد بــا تمــام حواس 
خــود آن را لمــس و درک کننــد؛ و امــروز زمــان آن رســیده 
اســت کــه مشــاوران و معمــاران و شهرســازان بــه ایــن تمنــا 
و پنداشــت پاســخ دهنــد و فضــای پنداشــتی خــود را بــا آن 
هماهنــگ کننــد تا ایــن فضــا بــه زیســت نزدیک تــر شــود.
ــود کــه  ــر ســپیده شــفائی2 ب ســخنران دیگــر نشســت دکت
ــن  ــت ای ــار داش ــوم »کیفیت« اظه ــه مفه ــن ب ــا پرداخت ب
موضــوع جدیــد بــا تصویــب سیاســت بازآفرینــی شــهری در 
کشــور مطــرح شــده اســت و اکنــون بایــد بــه ایــن مباحــث 
بپردازیــم کــه کیفیــت یعنــی چــه، چگونــه می تــوان شــهری 
با کیفیــت ســاخت، و چــه عواملــی و در چــه ســطحی 

۱ - عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
2 - مدیر عامل مهندسین مشاور معماری و شهرسازی شاران

میتواننــد تولیــد کیفیــت کننــد، چــرا کــه در شهرســازی هــر 
اقدامــی بــا هــر کیفیتــی کــه صــورت بگیــرد تولیــد فرهنــگ 
ــا مهندســان و مشــاوران  ــا هــر اقدامــی کــه م ــد و ب می کن

شهرســازی انجــام بدهیــم، فرهنــگ تغییــر خواهــد کــرد.
ــهری از  ــران ش ــه الزم اســت مدی ــرد ک ــان ک وی خاطرنش
طریــق آموزشــه ای مــورد نیــاز بــا مفهــوم درســت کیفیــت 
آشــنا شــوند تــا بــا درک صحیحــی از آن، برنامه هــای 
مناســب و منطبــق را بــه اجــرا درآورنــد. امــروز تولیــد کیفیت 
ــه متــن آمــده اســت، و در  و فضــای اجتماعــی از حاشــیه ب
ــه ای صــورت  ــه گون ــد فضــا ب ــد تولی ــد بای شهرســازی  جدی
گیــرد کــه واجــد کیفیــت باشــد تــا افــراد بــا هــر جنســیت و 

ــوند. ــد ش ــد از آن بهره من ــنی بتوانن س
ســپس دکتــر مســرت امیر ابراهیمــی۳ بــه طــرح دیدگاه هــای 

ــود پرداخت. خ
بهبــود  و  افزایش آرامــش  بــا  امیرابراهیمــی:  دکتــر 
ــی در  ــای مصرف ــد فضاه ــه بع ــة ۸۰  ب ــادی، از ده اقتص
شــهر تهــران و بــه تبــع آن در دیگــر شهرها  شــکل 
ــی  ــای مصرف ــهری به  فض ــای ش ــر فضاه ــت و اکث گرف
ــر  ــن تغیی ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــدند؛ و بای ــل ش تبدی
ــر  ــهروندان و تغیی ــار ش ــر رفت ــث تغیی ــهر باع ــا در ش فض
هویــت می شــود. متأســفانه هــر الگویــی کــه شــهرداری و 
ــد، چــه درســت و چــه  شهرســازان در تهــران اجــرا می کنن
ــه دیگــر شــهرهای کشــور  ــه عنــوان یــک الگــو ب غلــط، ب
ــه در  ــود ک ــاهده می ش ــه مش ــد و در نتیج ــری می یاب تس
همــه جــای ایــران، فضاهایــی تکــراری و مشــابه وجــود دارد 
ــگ و  ــا فرهن ــًا ب ــرف اساس ــرداری ص ــل الگوب ــه دلی ــه ب ک

ــد.  ــی ندارن ــق چندان ــهر تطاب ــر ش ــت ه هوی
ــت  ــهری در دس ــای ش ــش، فضاه ــال پی ــاه س ــل پنج چه
ــی از  ــت داشــتند، ول ــود و فضاهــای عمومــی اولوی مــردم ب
ــر کــرده و  ــی تغیی ــد از انقــالب فضاهــای عمومــی به کل بع
ــی شــهر  ــای عموم ــر در فضاه ــردم دیگ ــت م ــات فراغ اوق
ــش را  ــن نق ــی ای ــای خصوص ــود و فضاه ــپری نمی ش س
ــران در  ــهر ته ــرات ش ــن تغیی ــد. بهتری ــده گرفته ان ــه عه ب
ــهرداری  ــه دوران ش ــوط ب ــی مرب ــای عموم ــة فضاه عرص
غالمحســین کرباســچی اســت کــه بــه افزایــش فضاهــای 
ــدی در  ــروزه گرایــش جدی ــا ام ــد. ام عمومــی شــهر انجامی
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کشــور شــکل گرفتــه و آن ســاختن مال هــا و مجتمع هــای 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــا اجتماع ــادی ی ــدون توجیــه اقتص ب
ــن  ــا ای ــت. در این ج ــد اس ــه تزای ــام آور رو ب ــرعتی سرس س
ــی  ــن فضاهای ــاخت چنی ــه س ــود ک ــرح می ش ــش مط پرس
ــه  ــاز ب ــای نی ــر مبن ــا ب ــوده ی ــهروندان ب ــاز ش ــاس نی براس

ــرمایه.  ــول و کســب س انباشــت پ
ــوه  ــفانه وج ــه متأس ــت ک ــد گف ــن پرســش بای در پاســخ ای
شهرســازی  پروژه هــای  در  فرهنگــی  و  جامعه شــناختی 
جنبــة زینتــی دارد و در ســاخت مال هــا و مجتمع هــای 
ــهر  ــی ش ــای واقع ــی و نیاز ه ــائل اجتماع ــه مس تجاری ب
ــت  ــا خواس ــده و تنه ــه نش ــتی توج ــه درس ــهروند ب و ش
ســرمایه گذاران اجابــت شــده اســت. بنابرایــن نه تنهــا 
ــا  ــه ب ــت بلک ــهر نیس ــی در ش ــای عموم ــری از فضاه خب
رونــد کنونــی تغییــرات، خواســته ای جدیــد و متفاوتــی 
ــر  ــر، تغیی ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــده اس ــاد ش ــه ایج در جامع
ــدی را در  ــات جدی ــی، مطالب ــه مصرف ــی ب ــای عموم فضاه
جامعــه بــه وجــود آورده اســت کــه همیــن موضــوع هجــوم 
ــاری را  ــع  تج ــال و مجتم ــاختن م ــرای س ــرمایه داران ب س
ســبب شــده اســت. ایــن مســئله فرهنــگ اجتماعــی مــردم 
شــهر را تغییــر داده اســت و امــروزه اوقات فراغت شــهروندان 
از کودکــی تــا بزرگســالی در مال هــا و مجتمع هــای تجــاری 
می گــذرد! ایــن وضعیــت تغییــر ارزش هــا و الگوهــای افــراد 

ــال داشــته اســت. ــه دنب ــه را ب جامع
نشـست	سوم 		

»بهســازی،  موضــوع  بــه  دفتــر  نشســت  ســومین  در 
در  شــد.  پرداختــه  مســکن«  نوســازی  و  مقاوم ســازی 
ــوع  ــن موض ــرح ای ــا ط ــزدی ب ــعید ای ــر محمد س ــدا دکت ابت
از ارکان اصلی بازآفرینــی شــهری  کــه مســکن یکــی 
ــای  ــکن در برنامه ه ــه مس ــهمی ک ــت س ــان داش ــت بی اس
بازآفرینــی شــهر بــه خــود اختصــاص می دهــد و نیــز رابطــة 
آن بــا سیاســت بازآفرینــی شــهری بایــد مــورد مداقــه قــرار 
گیــرد و بررســی شــود کــه الزامــات و ابزارهــای مــورد نیــاز 
ــوزة  ــهری در ح ــی ش ــت بازآفرین ــق سیاس ــیر تحق در مس

ــت. ــدام اس ــازی ک ــازی و بهس نوس
ــاز  ــده، نی ــام ش ــی های انج ــق بررس ــزدی: طب ــر ای دکت
ــون  ــق ۱۴۰۵ حــدود ۹ میلی ــران در اف ــوة مســکن در ای بالق

ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــهری اس ــکونی ش ــد مس واح
ــد  ــر واح ــوار در ه ــک خان ــاخص ی ــق ش ــرای تحق ــار، ب آم
مســکونی، بــه ۶۴۵ هــزار واحــد مســکونی در سراســر کشــور 
ــون و  ــه  ۵ میلی ــازه تشــکیل شــده ب ــرای خانوارهــای ت و ب
ــق  ــت. همچنین طب ــاز اس ــکونی نی ــد مس ــزار واح ۵۸۰ ه
برنامــه بایــد ۳ میلیــون واحــد مســکونی در بافت هــای 
ناکارآمــد و نابســامان شــهری نوســازی شــود. ایــن درحالــی 
ــروز سیاســت های  ــه ام ــا ب ــل دهــة ۷۰ ت ــه از اوای اســت ک
مختلفــی بــرای تأمیــن مســکن بافت هــای ناکارآمــد مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه هریــک پیامدهــای مختلفــی 

ــال داشــته اســت. ــه دنب را ب
مــروری بــر سیاســت ها، برنامه هــا و اقدامــات اجرایــی 
تأمیــن مســکن در برنامه هــای نوســازی و بهســازی در 
در ســال های  نشــان می دهــد  طــی ســالیان گذشــته 
ــای  ــدودة بافت ه ــع در مح ــرح تجمی ــرای ط ۷۱ و ۷2 اج
مرکــزی شــهرها در دســتور کار قــرار گرفــت کــه بــه 
ــا  ــال های ۷۳ ت ــی س ــس از آن در ط ــد. پ ــت انجامی شکس
ــت مســئله دار شــهری  ــار باف ۷۷ طــرح بهســازی 2۷۳ هکت
ــرح  ــازی مط ــرای خانه س ــب ب ــاط مناس ــن نق ــرای تعیی ب
شــد کــه بــرای ایــن منظــور ۴۰ شــهر مــورد مطالعــه قــرار 
ــار،  ــال اعتب ــون ری ــص ۱2۵۴۴/۳ میلی ــا تخصی ــت و ب گرف
طرح هایــی در شــهرهای مختلــف بــه اجــرا درآمــد. در 
طــول ســال های ۷۷ تــا ۸۷ دولــت بــه مشــارکت روی آورد 
و مشــارکت دولــت و بخــش خصوصــی در ســاخت مســکن، 
ــال  ــت. از س ــرار گرف ــن مســکن ق ــای تأمی محــور برنامه ه
ــر  ــز ب ــا تمرک ــد ب ــالش کردن ــهرداری ها ت ــت و ش ۸۷، دول
و  زمینه هــای حضــور  نرم افــزاری،  اقدامــات  مجموعــه 
مشــارکت مــردم را فراهــم ســازند.۱ طــرح و تصویــب قانــون 
ســامان دهی و حمایــت از تولیــد و عرضــة مســکن در ایــن 
ســال باعــث شــد تولیــد مســکن در چارچــوب ایــن قانــون 

ــرد. انجــام پذی
ــة ۹۰  ــل ده ــا اوای ــده ت ــرا ش ــات اج ــی اقدام آسیب شناس

ترغیب  و  تشویق  منظور  به  حمایتی  بسته های  تأمین  و  تعریف   - ۱
ساکنان به حضور فعال و گسترده در فرایند نوسازی مشتمل بر تسهیالت 
ارزان  قیمت و مشوق هایی برای تجمیع پالک های ریزدانه، تهیه و تصویب 
ناکارآمد  و  فرسوده  بافت های  نوسازی  و  بهسازی  احیا،  از  حمایت  طرح 
محله ها،  نوسازی  خدمات  دفاتر  راه اندازی  دستورالعمل  تدوین  شهری، 
اعطای تخفیف ها و مشوق ها و نیز اجرای  برنامه های متعدد اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی از اقدامات به عمل آمده با عنوان بسترسازی در این دوره 

است.

62
ره 

شما

۱۵۶



مجموعه 100 واحدی محله سیروس تهران

مجموعه آستانه شیراز

مجموعه ایلچی خان یزد

پروژه مسکونی آیت اهلل تالهی همدان

طرح شمس گروه توسعه ایرانیان

مجموعه مسکونی همسایگی کویر یزد

مجموعه مسکونی در محله جوالن همدان

تصویر ۱5. طرح ها و پروژه های مسکونی اجرا شده در شهرهای کشور که با رعایت نکاتی همچون زمینه گرایی و توجه به شرایط 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محل، توجه به سرمایههای خرد در تأمین منابع مالی اجرا، عدم دخالت مستقیم دولت، محله محوری، و 

اقدامات کوچک مقیاس و محرك در مسیر بازآفرینی شهری قرار دارند.

6۲
ره 

شما

۱۵۷



ویژگی هایــی  نشــان دهندة  مســکن  تامیــن  زمینــة  در 
ــوری،  ــه، پروژه مح ــه زمین ــه ب ــدم توج ــه ع ــی از جمل کل
ــاس  ــرا، بزرگ مقی ــنگین اج ــة س ــودن، هزین ــرا ب تمرکزگ
ــودن، اجــرای طوالنی مــدت، تبعــات اجتماعــی نامناســب،  ب
ــة  ــودن اســت. مداخل ــر محــدود، و کالبدمحــور ب ــرة تأثی دای
مســتقیم دولــت در ایــن اقدامــات بــا رویکــرد اقتدارگرایــی 
نیــز از دیگــر آســیب های سیاســت های گذشــته اســت 
ــته  ــال داش ــه دنب ــی را ب ــامانی ها و ناکارآمدی های ــه نابس ک
اســت. بــر ایــن اســاس دولــت یازدهــم در بخــش مســکن، 
ــل،  ــای قب ــی دوره ه ــت و منف ــکات مثب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
رویکردهایــی نظیــر عــدم مداخلــة مســتقیم، در نظــر گرفتــن 
مخاطبــان اصلــی، تمرکــز بــر فرصت هــای شــهر، و تأکیــد 
بــر ارتقــای کیفیــت را در قالــب سیاســت بازآفرینــی شــهری 
ــال تصویــب  ــه دنب ــرار داد. از آن ســال و ب در دســتور کار ق
ســند ملــی در ســال ۹۳، تأمیــن مســکن در چارچــوب ایــن 
ــور  ــور در کش ــای مذک ــه رویکرده ــه ب ــا توج ــت و ب سیاس

ــال شــده اســت. دنب
توســعه گر  و  تســهیل گر  نهادهــای  تقویــت  و  حمایــت 
الگوســازی مســکن، اعطــای تســهیالت و  در کشــور، 
دیگــر  از  حمایتــی  برنامه هــای  اجــرای  و  مشــوق ها، 
ــت  ــرای سیاس ــت اج ــت در جه ــه دول ــت ک ــی اس اقدامات
ــا  ــه آن ه ــی ب ــت زندگ ــای کیفی ــهری و ارتق ــی ش بازآفرین

ــت.  ــده اس ــام ورزی اهتم
دکتــر صرافــی: مســکن مؤلفــه ای بــا وســعت زیــاد اســت 
کــه ســالیان ســال دچــار نــزول، افــول و آســیب های 
ــن  ــه همی ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــون ب ــی گوناگ اجتماع
نکتــه اکنــون سیاســت بازآفرینــی شــهری بــه دنبــال احیــا 
و بهبــود آثــار اجرایــی ایــن حــوزه اســت. بــرای ایــن مهــم 
ــدن  ــی ش ــه اجرای ــد ب ــکن می توان ــه مس ــد چگون ــد دی بای
و تحقــق اهــداف سیاســت بازآفرینــی شــهری کــه ارتقــای 
ــن  ــد. از ای ــک کن ــت کم ــهروندان اس ــی ش ــت زندگ کیفی
ــه  ــی اســت ک ــازی مســکن فرصت ــازی و نوس ــر، بهس منظ
ــرای  ــرای اج ــی ب ــزی قوانین ــت پایه ری ــد از آن در جه بای
سیاســت بازآفرینــی شــهری بهــره گرفــت چــرا کــه ماهیــت 
ــن و  ــش، حی ــی در پی ــکان بررس ــا، ام ــوع پروژه ه ــن ن ای
پــس از اقــدام را فراهــم مــی آورد. بــه عبــارت دیگــر، 

می تــوان الزامــات، مالحظــات و بســترهای الزم بــرای 
ــن  ــرای ای ــا اج ــهری را ب ــی ش ــت بازآفرین ــق سیاس تحق

ــرد.  ــایی ک ــه شناس برنام
از ســوی دیگــر، نیــاز کشــور بــه ســاخت یــا نوســازی مســکن 
ــن  ــت ای ــز فرص ــم انداز ۱۴۰۵ نی ــا چش ــوه ت ــم انب در حج
ــازی  ــد و نوس ــاً تولی ــرا اساس ــد زی ــا می کن ــایی را مهی شناس
ایــن حجــم مســکن در کشــور نمی توانــد مجــزا از سیاســت 
ــداف و  ــه اه ــد ب ــرد و بای ــورت گی ــهری ص ــی ش بازآفرین
آرمان هــای بازآفرینــی شــهری پاســخ دهــد. بــه ایــن نکتــه 
ــه ای در  ــی مداخل ــه وقت ــت ک ــدی داش ــه ج ــد توج ــز بای نی
فضــای محــدودی از شــهر صــورت می گیــرد، بایــد جهشــی 
ــم و  ــل تعمی ــا قاب ــود آورد ت ــه وج ــهری ب ــی ش در بازآفرین

ــد. ــا باش ــریع کننده و پوی تس
ــا ضــروری دانســتن توجــه  ــر گیتــی اعتمــاد ب در ادامــه دکت
ــه  ــح داد ک ــکن توضی ــازی مس ــدف در نوس ــة ه ــه جامع ب
ــه  ــده گرفت ــتأجر نادی ــر مس ــاً قش ــا عموم در برنامه ریزی ه
می شــود و تنهــا مالــکان مــورد توجــه هســتند، و همیــن امــر 
ــده شــدن ســاکنان از محــل می شــود.  ــج موجــب ران به تدری
برخــی از سیاســت های تأمیــن مســکن نیــز بــه دلیــل 
بی توجهــی بــه زمینه هــای اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی، 
همچنیــن کیفیــت نــازل ســاخت، ایــن جابه جایی هــای 
ــق  ــة مناط ــه مطالع ــد. چنان ک ــدید می کنن ــی را تش جمعیت
تجمیــع شــده نشــان می دهــد ســاکنانی کــه در اراضــی آن هــا 
نوســازی مســکن در شــکل تجمیــع انجام شــده دیگــر حاضر 
بــه بازگشــت بــه آن منــازل نیســتند! برخــی هــم کــه در ایــن 
مســاکن نوســازی شــده ســاکن شــدند، بــه دلیــل مواجهــه بــا 
مشــکالت متعــددی نظیــر تفاوت هــای فرهنگــی، مجبــور بــه 
تــرک ایــن منــازل جدیــد شــده اند. وی خاطرنشــان کــرد کــه 
بــا مطالعــه و تحقیــق دربــاره ی پروژه هــای اجرایــی کشــور و 
اقدامــات دیگــر کشــورها میتــوان بــه درک بهتــری در جهــت 
ــی  ــد، مســکن ارزان قیمت ــل آم ســاخت مســکن مناســب نای
کــه ضمــن ارتقــای کیفیــت زندگــی، ســبب بازگشــت تــوأم 
بــا تعلــق خاطــر و آرامــش ســاکنان بــه محالتشــان شــود. 
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ــازی  ــا نوس ــاخت ی ــه س ــور ب ــاز کش ــر، نی ــوی دیگ از س
مســکن در حجــم انبــوه تــا چشــم انداز ۱۴۰۵ نیــز فرصــت 
ایــن شناســایی را مهیــا می کنــد زیــرا اساســًا تولیــد و 
ــد مجــزا  ــن حجــم مســکن در کشــور نمی توان ــازی ای نوس
ــه  ــد ب ــرد و بای ــورت گی ــهری ص ــی ش ــت بازآفرین از سیاس
اهــداف و آرمان هــای بازآفرینــی شــهری پاســخ دهــد. 
بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه جــدی داشــت کــه وقتــی 
مداخلــه ای در فضــای محــدودی از شــهر صــورت می گیــرد، 
بایــد جهشــی در بازآفرینــی شــهری بــه وجــود آورد تــا قابــل 

ــد. ــا باش ــریع کننده و پوی ــم و تس تعمی
در ادامــه دکتــر گیتــی اعتمــاد بــا ضــروری دانســتن توجــه 
ــه  ــح داد ک ــکن توضی ــازی مس ــدف در نوس ــة ه ــه جامع ب

ــه  ــده گرفت ــتأجر نادی ــر مس ــًا قش ــا عموم در برنامه ریزی ه
ــن  ــتند، و همی ــه هس ــورد توج ــکان م ــا مال ــود و تنه می ش
ــل  ــاکنان از مح ــدن س ــده ش ــب ران ــج موج ــر به تدری ام
ــه  ــز ب ــن مســکن نی ــی از سیاســت های تأمی ــود. برخ می ش
دلیــل بی توجهــی بــه زمینه هــای اجتماعــی، فرهنگــی 
ایــن  نــازل ســاخت،  اقتصــادی، همچنیــن کیفیــت  و 
جابه جایی هــای جمعیتــی را تشــدید می کننــد. چنان کــه 
مطالعــة مناطــق تجمیــع شــده نشــان می دهــد ســاکنانی که 
در اراضــی آن هــا نوســازی مســکن در شــکل تجمیــع انجــام 
ــازل نیســتند!  ــه آن من ــه بازگشــت ب شــده دیگــر حاضــر ب
ــاکن  ــده س ــازی ش ــن مســاکن نوس ــه در ای ــم ک ــی ه برخ
ــر  ــددی نظی ــا مشــکالت متع ــه ب ــل مواجه ــه دلی ــدند، ب ش
ــازل  ــن من ــرک ای ــه ت ــور ب ــی، مجب ــای فرهنگ تفاوت ه
ــه و  ــا مطالع ــه ب ــرد ک ــان ک ــده اند. وی خاطرنش ــد ش جدی
ــات  ــور و اقدام ــی کش ــای اجرای ــاره ی پروژه ه ــق درب تحقی
دیگــر کشــورها می تــوان بــه درک بهتــری در جهــت 
ســاخت مســکن مناســب نایــل آمــد، مســکن ارزان قیمتــی 
کــه ضمــن ارتقــای کیفیــت زندگــی، ســبب بازگشــت تــوأم 
بــا تعلــق خاطــر و آرامــش ســاکنان بــه محالتشــان شــود. 
ســخنران بعــدی نشســت دکتــر فردیــن یزدانــی۱، بــا اشــاره 
ــی،  ــد اقتصــادی، اجتماع ــر بع ــر نظی ــف فق ــاد مختل ــه ابع ب
شــغلی، بهداشــتی و ســکونتی، اظهــار داشــت اگــر بخواهیــم 
ــه حداقــل  ــد فقــر ب شــهری زیســت پذیر داشــته باشــیم بای

برســد. 
دکتــر یزدانــی: در مطالعــات انجــام شــده در بخــش 
مســکن در ســال ۹2، حــدود 2 میلیــون و ۵۰۰ هــزار خانــوار 
ــل  ــه دلی ــد. ب ــتأجر بوده ان ــر و مس ــط فق ــر خ ــد زی کم درآم
آن کــه ســهم هزینــة مســکن ایــن گــروه بیــش از ۴۰ درصد 
ــوار محاســبه شــده اســت، فشــار ســکونتی  هزینه هــای خان
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــادی عمیق ــار اقتص ــان فش ــر آن ب
ــون  ــه ۳ میلی ــر ب ــات متأخ ــا در مطالع ــن خانواره ــداد ای تع
ــه ۶۰  ــت ک ــرده اس ــدا ک ــش پی ــوار افزای ــزار خان و 2۰۰ ه
ــد. در  ــکونت دارن ــد س ــای ناکارآم ــا در بافت ه ــد آن ه درص
ــه در  ــار جامع ــروه از اقش ــن گ ــت ای ــروری اس ــه، ض نتیج
ــرار  ــر ق ــد نظ ــکن م ــع مس ــرح جام ــای ط برنامه ریزی ه
ــه  ــکن معطوف ب ــن مس ــت تأمی ــی سیاس ــد و طراح گیرن

۱ - مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن

تصویر ۱۶. نشست سوم دفتر چهاردهم از سلسله نشست های 
موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
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ــورت  ــه ص ــن توج ــه ای ــد. چنانچ ــه باش ــر جامع ــن قش ای
نگیــرد و سیاســتی وضــع شــود کــه افزایــش قیمــت زمیــن 
و مســکن را بــه دنبــال داشــته باشــد و باعــث جلــب بیشــتر 
ــازار مســکن شــود،  ــه ب ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی ب
ــد و  ــای ناکارآم ــه بافت ه ــت ب ــدن جمعی ــده ش ــاهد ران ش

ــود.  ــم ب ــینی خواهی ــد حاشیه نش رش
ــن مالحظــه، برنامــة تأمیــن مســکن، به خصــوص در  ــا ای ب
بافت هــای ناکارآمــد، بایــد متمرکــز بــر مســکن گروه هــای 
ــة  ــت جامع ــة تقوی ــر پای ــد و مســکن اجتماعــی و ب کم درآم
ــا محوریــت ســاکنان بافــت تشــکیل شــده باشــد.  ــی ب مدن
منظــور از تقویــت جامعــة مدنــی ایــن اســت کــه در تأمیــن 
مســکن، کلیــة ذی نفعــان و ذی نفــوذان شــامل بخــش 
ــال  ــدرت اعم ــی ق ــه تنهای ــه ب ــهروندان ک ــی، ش خصوص
ــزی  ــت مرک ــهری و دول ــت ش ــام مدیری ــد، نظ ــوذ ندارن نف

ــر خــود را داشــته باشــند.  نقــش و تأثی
در ایــن میــان، اگرچــه رویکــرد مداخلــة مســتقیم حداقلــی 
دولــت در بخــش اجرایــی ســاخت و ســاز مســکن سیاســتی 
مناســب اســت، ایــن امــر نبایــد موجــب شــانه خالــی کــردن 
ــی در  ــع مال ــق مناب ــود. تزری ــئولیت هایش ش ــت از مس دول
ــای  ــه گروه ه ــت ب ــد و پرداخ ــة هدف من ــة یاران ــب ارائ قال
کمدرآمــد، همچنیــن برقــراری انضبــاط در ســاخت و ســاز، 

از جملــة اقداماتــی اســت کــه دولــت بایــد انجــام دهــد.
ــر  ــر حاض ــر صاحب نظ ــهودی، دیگ ــهراب مش ــدس س مهن
در نشســت، بــا اشــاره بــه اســکان مهاجــران در زمین هــای 
ــه  ــران ب ــار داشــت مهاج ــهرها، اظه ــیة ش ــاورزی حاش کش
دلیــل هزینه هــای زیــاد شهرنشــینی اقــدام بــه خریــد 
کشــاورزی  محدوده هــای  در  قولنامــه ای  زمین هــای 
می کننــد و بــا تغییــر کاربــری زمین هــای کشــاورزی، 
محدوده هــای جدیــدی را شــکل می دهنــد و در واقــع 
ســاکن حاشــیة شــهرها می شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه 
تمرکــز برنامــة بهســازی و نوســازی مســکن ذیــل سیاســت 
ــهرها  ــد ش ــای ناکارآم ــر محدوده ه ــهری ب ــی  ش بازآفرین
ــرد. وی  ــر نمی گی ــاکنان را در نظ ــن س ــاًل ای ــت و عم اس
یکــی از الزامــات اولیــة اجــرای سیاســت بازآفرینــی شــهری 
ــایی  ــه و شناس ــکن را مطالع ــازی مس ــازی و بهس در نوس
ــد  ــزود بای ــت و اف ــئله دار دانس ــای مس ــکالت بافت ه مش

ــنجی و  ــی، امکان س ــة مقدمات ــا، برنام ــام بافت ه ــرای تم ب
ــود. ــه ش ــر گرفت ــازی در نظ ظرفیتس

نشـست	چهارم 		
تأمیــن	مراکــز	خدماتــی	و	کارکردهــای	مــورد	نیاز	شــهروندان	
در	محله	هــا	از	قبیــل	پــارک،	خانــه	محلــه،	درمانــگاه،	زمیــن	
بــازی،	خانــه	ســالمت،	و	ســایر	خدمــات	و	همچنیــن	ایجــاد	
ــر	شــبکه	های	آب	و	 ــای	زیرســاخت	های	شــهری	نظی و	ارتق
فاضــالب،	بــرق	و	گاز،	بخــش	قابــل	توجهــی	از	برنامه	هایــی	
اســت	کــه	بــه	عنــوان	محــرک	توســعه	در	فراینــد	بازآفرینــی	
ــا	 ــارم	ب ــت	چه ــذا	نشس ــد.	ل ــش	می	کنن ــای	نق ــه	ایف محل
ــای	 ــی	و	ارتق ــات	روبنائ ــات	و	خدم ــعه	امکان ــوان	»توس عن
ــوع	 ــن	موض ــه	ای ــه	ای«	ب ــهری	و	محل ــاخت	های	ش زیرس
پرداخــت.	در	ایــن	زمینــه	ابتــدا	آقــای	دکتــر	مجیــد	روســتا1به	
ــی	 ــای	اساس ــی	از	چالش	ه ــوان	یک ــه	عن ــر	ب ــف	فق تعری
ــی	و	 ــدم	دسترس ــی	ع ــر	یعن ــتند،	فق ــان	داش ــد	و	بی پرداختن
ــی	کــه	در	فضــای	 عــدم	برخــورداری	از	فرصت	هــا	و	خدمات
شــهری	موجــود	اســت.	بــا	ایــن	توضیــح	بــرای	مقابله	بــا	فقر	
شــهری،	اقدامــات	کالبــدی	بایــد	براســاس	ابعاد	فقر	ســاکنان	
ــت،	 ــر	بهداش ــرای	فق ــی	ب ــرد	یعن ــرار	بگی ــتور	کار	ق در	دس
درمانــگاه	و	بیمارســتان،	بــرای	فقــر	آموزشــی،	مدرســه،	برای	
ــردم	 ــا	مشــکالت	م ــود	ت ــاخته	ش ــگاه	س ــت،	پاس ــر	امنی فق

حــل	شــود.
ــد	 ــای	ناکارآم ــت	در	محدوده	ه ــال	ها	کار	و	فعالی ــس	از	س پ
ــا	هــدف	کاهــش	فقــر	شــهری	و	بهبــود	شــرایط	 شــهری	ب
زندگــی	ســاکنان	ایــن	عرصه	هــا،	ضــروری	اســت	اقدامــات	
ــرد	و	مشــخص	شــود	 ــرار	گی انجــام	شــده	مــورد	بررســی	ق
ــه	در	زندگــی	چــه	 ــات	صــورت	گرفت کــه	برنامه	هــا	و	اقدام
ــه	چــه	 ــوده،	ب ــده	ب ــدر	در	برگیرن ــر	داشــته،	چق کســانی	تاثی
میــزان	منجــر	بــه	تولیــد	و	تقویــت	ســرمایه	اجتماعــی	شــده	
اســت	و	در	نهایــت	چــه	مقــدار	توانســته	مشــارکت	مردمــی	

ــن	محــالت	را	افزایــش	دهــد. در	ای
در	مســیر	یافتــن	ســواالت	فــوق،	بررســی	ها	نشــان	می	دهــد،	
ــث	 ــه	بح ــت	ب ــته	اس ــوع	نتوانس ــته	در	مجم ــات	گذش اقدام
ــا	 ــی	آن	را	ب ــد	چرای ــه	می	بای ــی	منجرشــود!	ک توســعه	محل
عنایــت	بــه	اهمیــت	توســعه	جوامــع	محلــی	و	نهادســازی	در	
رویکــرد	بازآفرینــی	شــهری	جســتجو	کــرد.	بــا	ایــن	وجــود	
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توســعه	زیرســاخت	های	شــهری	و	محلــه	ای	و	ارائــه	امکانات	
و	خدمــات	روبنایــی	از	اهــم	اقدامــات	و	وظایفــی	بــوده	اســت	
کــه	در	محدوده	هــا	و	محله	هــای	هــدف	شــهرهای	مختلــف	
انجــام	شــده	اســت.	کــه	در	ادامــه	تصاویــری	از	ایــن	اقدامات	

برخــی	از	شــهرها	قابــل	مشــاهده	می	باشــد.
در	ادامــه	دکتــر	مظفــر	صرافی	با	اشــاره	بــه	این	موضــوع	که،	
متاســفانه	بــه	مقولــه	توســعه،	بــه	دیــد	پــروژه	نــگاه	می	شــود	
نــه	تحولــی	بــرای	مــردم	و	محــالت	هــدف	بیــان	کردنــد،	هر	
چنــد	توســعه	و	اجــرای	پــروژه	در	بافت	هــای	ناکارآمد	شــهری	
ــن	 ــده	شــدن	ای ــا	دی یــک	موفقیــت	محســوب	می	شــود،	ام
محــالت	توســط	دولــت	و	ورود	ایــن	محــالت	بــه	جغرافیــای	
ذهنــی	مســئولین	دولتــی،	موفقیــت	بســیار	بزرگــی	اســت.	بــا	
ایــن	حــال	بــرای	اجــرای	ایــن	پروژه	ها	بایــد	از	ســرمایه	های	
ســاکنین	محــالت	نیــز	اســتفاده	شــود،	کــه	کوچک	مقیــاس	

بــودن	ایــن	پروژه	هــا	ایــن	امــکان	را	فراهــم	می	کنــد.
مســئولین	پذیرفته	انــد	اگــر	می	خواهنــد	در	اجــرای	پروژه	هــا	
ــرای	 ــد	ب ــد	بای ــی	بی	افت ــاق	مثبت ــدف،	اتف ــالت	ه در	مح
ــا	مــردم	 جلــب	مشــارکت	مــردم	اقــدام	کننــد	و	همراهــی	ب
را	ســرلوحه	کارشــان	قراردهنــد.	ســه	اقــدام	ظرفیت	ســازی،	
ــارکت	 ــکان	مش ــه	ام ــن	آنک ــازی	ضم ــازی	و	ابزارس نهادس
ــت	 ــاء	کیفی ــد،	ارتق ــم	می	کن ــاکنان	را	فراه ــی	س و	همراه
ــه	 ــد	توج ــود.	بای ــبب	می	ش ــز	س ــهروندان	را	نی ــی	ش زندگ
داشــت	کــه	بازآفرینی	شــهری	یــک	فرصــت	اســتثنایی	برای	
ــد	به	ســوی	مشــارکت	کنشــگران	 فرایندســازی	اســت	و	بای

رفــت	و	الگوهــای	نوینــی	عرضــه	کــرد.
ــد	 ــه	بای ــان	این	ک ــا	بی ــیخی1،	ب ــد	ش ــر	محم ــپس	دکت س
در	مســیر	بازآفرینــی	شــهری	محدوده	هــا	و	کانون	هــای	
ســکونتگاهی	مــورد	شناســایی	قــرار	بگیــرد،	اظهــار	داشــتند،	
اولویــت	بهســازی	ونوســازی	در	ایــن	مناطــق	بایــد	بــا	نظــر،	
مشــورت،	تصمیــم	ومشــارکت	ســاکنان	محله	صــورت	بگیرد	
کــه	در	صــورت	موفقیت	در	ایــن	راه،	کار	بزرگــی	انجام	گرفته	
و	در	واقــع	مــردم	ســاکن	در	ایــن	محــالت	ازحاشــیه	بــه	متن	
ــنجی	و	 ــزی،	نیازس ــه	در	برنامه	ری ــا	زمانی	ک ــد.	اساس آمده	ان
ــاز	و	خواســت	ســاکنان	ایــن	محله	هــا	 ــه	نی اولویت	بنــدی،	ب
ــه	اجــرای	برنامه	هــا	 ــوان	ب و	محدوده	هــا	توجــه	شــود،	می	ت
ــا	ایــن	وجــود	در	کشــور	اجــرای	 و	پروژه	هــا	امیــدوار	بــود.	ب
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پروژه	هــا،	اگرچــه	در	ابتــدا	بــا	نیازســنجی	مــردم	محله	شــروع	
ــنجی	ها	 ــج	نیازس ــه	نتای ــرا	ب ــگام	اج ــا	در	هن ــود	ام می	ش
توجهــی	نمی	شــود	و	روال	دولتــی	پیگیــری	می	شــود.	در	ایــن	
ــی	 ــوده	و	دولت ــی	دیگــر	مردمــی	ب ــن	پروژه	های شــرایط	چنی
محســوب	می	شــود	چراکــه	بــه	نیــاز	و	اولویت	ســاکنان	محله	

توجــه	نداشــته	و	شــکلش	عــوض	شــده	اســت.
دکتــر	پرویــز	پیــران	نیــز	در	ایــن	نشســت	حاضــر	بودنــد	و	در	
ــه	ایــن	موضــوع	پرداختنــد	کــه،	 طــرح	دیدگاه	هــای	خــود	ب
یکــی	از	موضوعاتــی	کــه	موجــب	بدبختــی	ماســت،	آمــدن	
واژه	هــا،	مفاهیــم	و	آثــار	غربــی	در	ایــران	بــدون	توجــه	بــه	
نیازهــا،	ظرفیت	هــا	و	زمینه	هــای	آنهــا	در	برنامه	ریــزی	
ــر	 ــئله	فق ــود	مس ــه	موجــب	می	ش شــهری	کشــور	اســت	ک
ــه	 ــی	ب ــوم	بازآفرین ــال	مفه ــور	مث ــود.	به	ط ــترده	تر	ش گس
معنــای	دوبــاره	به	جــوش	و	خــروش	درآوردن	کیفیــت	زندگی	
در	شــهرها	بــا	اســتفاده	از	محرک	هــای	مناســب	اســت	کــه	با	
ایــن	تعریــف،	ایــن	واژه	و	مفهــوم	آن	در	بافت	هــای	ناکارآمــد	
و	حاشــیه	نشــینی	ایــران،	صــدق	نمی	کنــد؛	چراکــه	جــوش	
وخروشــی	در	ایــن	بافت	هــا	نبــوده	و	نمی	باشــد	کــه	بخواهیم	
آن	را	بازآفرینــی	کنیــم.	در	حقیقــت	موضــوع	حاکــم	در	ایــن	
ــوم		 ــران	مفه ــذا	در	ای ــت.	ل ــی	اس ــر	و	بدبخت ــا،	فق بافت	ه
ــرد	دارد	چــرا	کــه	مــواردی	 ــه	کارب بازآفرینــی	در	مــورد	محل
نظیــر	ارزش	هــای	اجتماعی،	روابط	همســایگی،	ســرمایه	های	
اجتماعــی	پیونــدی	و	ارتباط	دهنده	نهادســاز	و	اعتمــاد	متقابل،	
در	محلــه	معنــا	دارد	و	امــروزه	می	تــوان	بــرای	محــالت	ایران	

دوبــاره	آنهــا	را	بازآفرینــی	کــرد.
ــه	ای	 ــد	به	گون ــت	دراجــرای	پروژه	هــا	بای از	ســوی	دیگردول
رفتــار	کنــد	کــه	مــردم	خودشــان	را	باورکننــد.	بایــد	در	نظــر	
داشــت	کــه	بهره	بــرداری	از	پروژه	هــای	اجــرا	شــده	در	
محــالت	هــدف	در	نهایــت	توســط	ســاکنین	آن	محلــه	
انجــام	می	شــود	بنابرایــن	می	بایســت	در	برنامه	ریــزی،	
ــاکنین	محــالت	 ــز	از	مشــارکت	س ــرا	نی ــری	و	اج تصمیم	گی
اســتفاده	کــرد.	ایــن	موضــوع	از	آن	جهــت	حائز	اهمیت	اســت	
ــاور	 که	وقتی	مــردم	درتصمیم	گیــری	شــرکت	کنند،	ضمــن	ب
خــود،	توجــه	زیــادی	بــه	پروژه	هــای	اجراشــده	نشــان	خواهند	
ــه	 ــرط	آنک ــه	ش ــخت	افزاری	ب ــای	س ــه	پروژه	ه داد.	در	نتیج
مــردم	هدایــت	کننــده	آنهــا	باشــند	محــرک	خواهــد	بــود.	در	
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ــهیل	گر	 ــش	تس ــد	نق ــان	بای ــت	و	متخصص ــن	دول ــن	بی ای
ــند. ــته	باش ــا	را	داش ــر	پروژه	ه نامداخله	گ

نشـست	پنجم 		
ــدی  ــه گانة کالب ــر س ــزون ب ــهری، اف ــی ش ارکان بازآفرین
ــه گانة  ــدة س ــد، دربردارن ــه ش ــه آن  پرداخت ــتر ب ــه پیش ک
ــل  ــدی ظرفیت ســازی، ابزارســازی و نهادســازی ذی غیرکالب
چتــر بزرگــی بــا عنــوان »ارتقــای توانمندی هــای اجتماعــی 
ــازی،  ــر جریان س ــدی دیگ ــه گانة غیرکالب و اقتصــادی« و س
شبکه ســازی و نهادینه ســازی اســت. موضــوع نشســت 
پنجــم نیــز تشــریح ارکان غیرکالبــدی سیاســت بازآفرینــی 
شــهری و مــرور تجــارب شــهرهای مختلــف در ایــن زمینــه 
بــود. در ایــن نشســت، پروژه هــا و اقدامــات تأثیرگــذار 
در  اقتصــادی  و  اجتماعــی  توانمندی هــای  ارتقــای  در 
ــهل آباد،  ــای س ــازی محله ه ــازی و بهس ــیراز )توانمندس ش
ــاه  ــعدی(، کرمانش ــهرک س ــاد و ش ــة مهدی آب ــة محل خان
ــة شــاطرآباد(، خوزســتان )رونق بخشــی  )توانمندســازی محل
ــة لشــکرآباد شــهر  ــه کســب و کار در محــور انوشــة محل ب
ــة  ــر در محل ــة هــدی صاب ــدازی خان اهــواز(، زاهــدان )راه ان
ــای  ــمن ها در حوزه ه ــدازی س ــتان )راه ان ــیرآباد(، کردس ش
فعالیتــی مختلــف ماننــد مؤسســات ژیــار و کــردوک(، ارومیه 
ــان و  ــودکان و نوجوان ــاه ک ــة رف ــة خیری ــدازی مؤسس )راه ان
مرکــز اقامتــی کــودکان بیمــار(، و تهــران ـ شــهرری 
ــی  ــی آپریشــن مرســی( معرف ــاد بین الملل ــازمان مردم نه )س

ــرار گرفــت.  شــد و مــورد بررســی ق
نماینــدة  اســمعیل پور،  ایــن نشســت، دکتــر ســیما  در 
مؤسســة خیریــة رفــاه کــودکان و نوجوانــان ارومیــه، 
ــن  ــری ای ــی و اثرپذی ــرد، کارای ــوة عملک ــریح نح ــه تش ب
ــای  ــای توانمندی ه ــت ارتق ــه و در جه ــات در جامع مؤسس
ــة  ــة خیری ــت مؤسس ــت. وی گف ــالت پرداخ ــاکنان مح س
رفــاه کــودکان و نوجوانــان ارومیــه کــه بــه منظــور حمایــت 
ــت  ــان سرپرس ــز زن ــت و نی ــار و بدسرپرس ــودکان بیم از ک
ــرای  ــالش ب ــر ت ــالوه ب ــده اســت، ع ــدازی ش ــوار راه ان خان
احقــاق حــق تحصیــل، فراغــت و اســتراحت کــودکان، 
ــد و  ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــز تح ــی را نی ــادران زندان م
ــه  ــی، ب ــان زندان ــرای بچه هــای زن ــا ایجــاد مهدکــودک ب ب
آمــوزش ایــن کــودکان می پــردازد تــا در فضــای بــزه کاری 

ــبی وارد  ــة مناس ــا روحی ــد ب ــد و بتوانن ــد نکنن ــدان رش زن
ــان به خصــوص  جامعــه شــوند. آمــوزش و توانمندســازی زن
از دیگــر  درآمــد  آســیب پذیر در جهــت کســب  زنــان 

ــت. ــه اس ــن مؤسس ــات ای اقدام
در ادامــة مباحــث، دکتــر محمدرضــا واعظ مهــدوی بــا 
اشــاره بــه معنــای واقعــی حکمروایــی خــوب تصریــح کــرد 
ــات  ــالک اقدام ــوب را م ــی خ ــه حکمروای ــی ک دولت های
ــای  ــه ج ــه ب ــتند ک ــی هس ــد دولت های ــرار می دهن ــود ق خ
نشســتن بــر صندلــی رهبــری توســعه، روی صندلــی کنــاری 
ــانند.  ــری می نش ــی رهب ــر صندل ــردم را ب ــینند و م می نش
ــن دیدگاهــی،  ــای چنی ــر مبن وی متذکــر شــد در حرکــت ب
بــه جــای ماهــی دادن بــه مــردم، بهتریــن روش ایــن اســت 
کــه میــدان را بــاز بگذاریــم تــا مــردم خودشــان ماهیگیــری 
ــردن  ــم ک ــا فراه ــد ب ــت بای ــه، دول ــد. در نتیج ــاد بگیرن ی
بســترهای الزم، اختیــار عمــل را بــه مــردم واگــذار کنــد؛ و 
ایــن گونــه اســت کــه حکمروایــی خــوب محقــق می شــود.

نشـست	ششم 		
نشســت ششــم آخریــن نشســت دفتــر چهاردهــم بــود کــه 
بــه جمع بنــدی نشســت های پیشــین و هم اندیشــی بــا 
حاضــران اختصــاص داشــت. در ایــن نشســت ابتــدا فیلمــی 
ــهری:  ــی ش ــوان »بازآفرین ــا عن ــن گرافی( ب ــاه )موش کوت
ــر  ــد. دکت ــش درآم ــه نمای ــا« ب ــول و برنامه ه ــم، اص مفاهی
ایــزدی هــدف از ســاخت ایــن موشــن گرافی را مــروری بــر 
چالشــه ای شــهر و شهرنشــینی و معرفــی سیاســت بازآفرینی 
ــی شــدن  ــرای عملیات ــات الزم ب شــهری و ارکان آن، اقدام
ــرد.  ــالم ک ــن عرصــه اع ــان ای ــن سیاســت، و نقش آفرین ای
ــه شــرح  ــن نشســت ب ــدی ســخنان حاضــران در ای جمع بن

زیــر اســت.
ــن اســت کــه سیاســت  ــر ای ــا ب ــزدی: تــالش م ــر ای دکت
ــائل  ــن مس ــع مهم تری ــتای رف ــهری در راس ــی ش بازآفرین
کنونــی شــهرها در حــوزة مدیریــت شــهری و ســایر 
ــه  ــا توج ــود. ب ــه ش ــری و نهادین ــط پیگی ــای مرتب حوزه ه
بــه وضعیــت امــروز شــهرها، اولویــت سیاســت های توســعة 
شــهری بایــد توجــه بــه تنــزل کیفیــت باشــد. ایــن موضــوع 
در تمــام ابعــاد آن بــه خوبــی در سیاســت بازآفرینــی شــهری 
ــد توجــه داشــت کــه  ــه اســت. بای ــرار گرفت مــورد توجــه ق
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ــت فیزیکــی نیســت و  ــه کیفی ــت منحصــر ب موضــوع کیفی
ــز شــامل  ــاد اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی را نی ابع
می شــود. لــذا اقــدام در جهــت ارتقــای کیفیــت، راه حل هایــی 

ــد.  ــع را می طلب ــی و جام چندوجه
ــک  ــه ی ــت ک ــت آن اس ــز اهمی ــة حائ ــان، نکت ــن می در ای
ــت گذار  ــا سیاس ــری ی ــد مج ــی نمی توان ــه تنهای ــتگاه ب دس
مســائل بازآفرینــی شــهری باشــد و ایــن امــر نیازمنــد 
ــدی و هم راستاســازی تمامــی دســتگاه ها  مشــارکت، هم پیون
بــه صــورت افقــی  اســت تــا بــا تعریــف برنامه هــای مشــترک، 
ــکیل  ــد. تش ــم آی ــز فراه ــا نی ــق آن ه ــرا و تحق ــکان اج ام
ــی  ــرورت ناش ــن ض ــهری از همی ــی ش ــی بازآفرین ــتاد مل س
ــرد  ــت ک ــد غفل ــز نبای ــه نی ــن نکت ــا از ای ــت. ام ــده اس ش
ــهری،  ــی ش ــت بازآفرین ــی در سیاس ــان اصل ــه نقش آفرین ک
ســاکنان محــل )مــردم( هســتند و بــه همیــن دلیــل بایــد بــه 
ــان، از  ــایر نقش آفرین ــردم و س ــان م ــدی می ــاد هم پیون ایج
ــد بازآفرینــی شــهری،  ــا اجــرای فراین ــة برنامه ریــزی ت مرحل
ــدازی  ــرای تحقــق ایــن مهــم، راه ان اهتمــام ویــژه داشــت. ب
نهادهــای توســعة محلــی می توانــد راهــکار عملــی  مناســبی 

 باشــد.
ــروز  ــدد زمینه هــای ب ــل تع ــه دلی ــه ب ــد توجــه داشــت ک بای
ــیوه ها  ــف، ش ــای مختل ــل آن در عرصه ه ــدی و عل ناکارآم
و رویکردهــای مواجهــه بــا آن بایــد برخاســته از محــل باشــد 
و از تجویــز نســخة واحــد بهســازی و نوســازی بــرای تمــام 

محــالت پرهیــز شــود.

دکتــر شــفایی: در سیاســت های پیشــیِن مواجهــه بــا 
محدوده هــای هــدف، رویکــرد کالبــدی ارجــح بــود، در حالــی 
ــد،  ــای ناکارآم ــا بافت ه ــه ب ــی مواجه ــت کنون ــه در سیاس ک
توســعه و افزایــش ســرمایة اجتماعــی، اقتصــادی و محیطی و 
جلوگیــری از ورود ســرمایه های منفــرد و پراکنــده در اولویــت 
اقدامــات قــرار دارنــد. از ســوی دیگــر، در گذشــته تنهــا نهــاِد 
ــا ایــن محدوده هــا دانســته میشــد  دولــت متولــی مواجهــه ب
امــا اکنــون در سیاســت بازآفرینــی، ایــن مواجهــه بــا تأکیــد 
ــورت  ــه ص ــل، ب ــای دخی ــة نهاده ــارکت هم ــزوم مش ــر ل ب
ــا نقش پذیــری کلیــة کنش گــران شــهری  چنــد مرجعــی و ب
ــرد.  )بخــش دولتــی، عمومــی و خصوصــی(، صــورت می پذی
تفــاوت دیگــر سیاســت های گذشــته بــا سیاســت بازآفرینــی 
در نتایــج اقدامــات اســت. اقدامــات صــورت گرفتــه در 
گذشــته باعــث افزایــش ناپایــداری شــهرها شــده اســت، در 
حالــی کــه در سیاســت اخیــر بحــث اصلــی حفــظ پایــداری 
و ارتقــای قابلیــت زیســت پذیری شــهرها اســت. بــه همیــن 
ــت های  ــن سیاس ــری را بی ــزات دیگ ــوان تمای ــب می ت ترتی
نــوع  نظیــر  حوزه هایــی  در  اخیــر  سیاســت  و  پیشــین 
مدیریــت، گروه هــای هــدف اقدامــات، و بهــره وران امکانــات 

ــده اســت. ــدول آم ــه در ج ــمرد ک و تســهیالت برش
موضــوع دیگــری کــه در جــدول بــه آن اشــاره شــده اســت 
ــاد  ــت، نه ــامل دول ــی ش ــر بازآفرین ــران ام ــث کنش گ بح
ــر،  ــه کنش گ ــن س ــان ای ــت. در می ــهروند اس ــی و ش مدن
دولــت و نهادهــای دولتــی )محلــی( مســئول خدمات رســانی، 

مقایسۀ سیاست های گذشتۀ مواجهه با بافت های ناکارآمد شهری با سیاست بازآفرینی شهری

62
ره 

شما

۱۶۴



اعتمادســازی، بسترســازی و حمایــت، بــه عنــوان چهــار مــورد 
از ارکان بازآفرینــی شــهری پیشــنهادی، هســتند کــه در 
تصویــر نشــان داده شــده اســت. کشــف ظرفیت هــا، آمــوزش 

تصویر ۱۲. ارکان بازآفرینی شهری پیشنهادی مهندسین 

مشاور شاران

تصویر ۲۰. نشست ششم سلسله نشست های موضوعی شرکت 
عمران و بهسازی شهری ایران

و ترویــج، مستندســازی و پایــش از جملــة مهم تریــن وظایــف 
شبکه ســازی،  و  اســت  تســهیل گران  و  مدنــی  جامعــة 
ــت  ــه دس ــد ب ــز بای ــازی نی ــاوری و نهادس ــی، خودب حق طلب
ــرد. در صورتــی کــه تمامــی برنامه هــای  مــردم صــورت پذی
مذکــور را کنش گــران بــه درســتی بــه اجــرا درآورنــد، شــاهد 

ــود. ارتقــای کیفیــت زندگــی خواهیــم ب
دکتــر روســتا: توانمندســازی ســاکنان محدوده هــای 
ــد  ــت. بای ــن نیس ــی ممک ــعة اجتماع ــدون توس ــدف ب ه
ــة آن  ــلول های زیر مجموع ــهر و س ــه ش ــت ک ــت داش دق
ــه،  ــوند؛ در نتیج ــوب می ش ــی محس ــازمان اجتماع ــک س ی
ــری اقدامــات در  ــر فراگی ــی نظی ــه مؤلفه هــای اصل توجــه ب
ــه فرصــت توســعة  ــای دسترســی شــهروندان ب جهــت ارتق
بــرای  ظرفیت هــا  افزایــش  توانمندســازی،  اجتماعــی، 
ــای  ــت در حوزه ه ــز امنی ــا، و نی ــردم در نهاده ــة م مداخل
ــد  ــه درآم ــی ب ــی و دسترس ــن زندگ ــکن، تأمی ــن، مس قوانی
ــال  ــه دنب ــی شــهری را ب ــداف بازآفرین ــق اه ــن تحق مطمئ

ــت. ــد داش خواه
ــر، محرومیــت  ــد توجــه داشــت کــه فق ــی: بای دکتر صراف
از فرصت هــا اســت. دغدغــة اصلــی در بازآفرینــی شــهری، 
ارتقــای کیفیــت زندگــی اســت. البتــه دغدغــة حــق مــردم 
نســبت بــه شــهر و ارتقــای کیفیــت زندگــی آنــان در شــهر 
فقــط شــامل مســائل کّمــی و کالبــدی نمی شــود و تمامــی 
مســائل اجتماعــی، اقتصــادی، زیســت محیطی، فرهنگــی و 
غیــره را دربرمی گیــرد. در مــورد حاشیه نشــینان راه حــل 
ــال  ــه دنب ــازی ب ــازی و نهادس ــا فرایندس ــه ب ــن اســت ک ای
توســعه ای از نــوع دیگــر بــود و نهادهــای توســعه ای در ایــن 
مناطــق بایــد از نوعــی دیگــر و مخصــوص همــان مناطــق 

تــدارک دیــده شــوند.
در پایــان، دکتــر حبیبــی، دبیــر علمــی دفتــر چهاردهــم، بــا 
ــن  ــریح مهم تری ــین و تش ــت های پیش ــر نشس ــروری ب م
نــکات مطــرح شــده در جلســات بــه کار ایــن دفتــر خاتمــه 

دادنــد. 

6۲
ره 

شما

۱۶۵



تصویر ۲۱. تعریف هر یک از ارکان بازآفرینی شهری

62
ره 

شما

۱۶۶



6۲
ره 

شما

۱۶۷






	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack



