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در راســتای توجــه دولــت یازدهــم بــه ارتقــای کیفیــت زندگی
شــهروندان در سراســر کشــور ،وزارت راه و شهرســازی بــا
ارزیابــی و آسیبشناســی سیاســتها ،برنامههــا و اقدامــات
بــ ه عمــل آمــده در حــوزة بهســازی و نوســازی شــهری و
همچنیــن بازخوانــی شــهر امــروز و شــناخت صحیــح مســائل
و مشــکالت گریبانگیــر شــهرها ،و بــا آگاهــی از مســائل و
ش رو و نیــز ظرفیتهــای موجــود ،سیاســت
چالشهــای پی ـ 
جدیــدی را در قالــب یــک دســتور کار شــهری نویــن بــا
عنــوان «بازآفرینــی شــهری» ارائــه و آن را چارچــوب اصلــی
برنامههــا و اقدامــات خــود قــرار داد .بازآفرینــی شــهری بــه
عنــوان سیاســتی جامــع و یکپارچــه بــرای حــل مشــکالت
شــهرها کــه منجــر بــه ارتقــای شــاخصهای زیس ـتپذیری
و کیفیــت زندگــی شــهروندان میشــود در شــهریور  1393در
قالــب ســندی ملــی بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید و از
آن پــس کلیــة برنامههــای 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 فنســاالرانة
صــرف وجــود داشــت ،از ابتــدای کار تــاش شــد تــا از
طریــق فراهــم آوردن فضاهــای گفتوگــو ،ضمــن ایجــاد
حساســیت در الیههــای مختلــف تخصصــی ،دانشــگاهی،

مدیریتــی و عمــوم مــردم ،صورتبنــدی دقیقــی از سیاســت
بازآفرینــی شــهری انجــام پذیــرد .از جملــه برنامههایــی
کــه در جهــت تحقــق ایــن مهــم بــه اجــرا درآمــده اســت،
برگــزاری دفتــر چهاردهــم سلســله نشس ـتهای موضوعــی
شــرکت بــا عنــوان کلــی «ارتقــای قابلیــت زیســتپذیری
شــهرها و کیفیــت زندگــی شــهروندان بــا اجــرای سیاســت
بازآفرینــی شــهری» مشــتمل بــر شــش نشســت اســت که در
آنهــا ،ضمــن تبییــن مفهــوم و سیاســت بازآفرینــی شــهری،
ارکان ایــن سیاســت و نمونههــا و تجــارب اجرایــی مرتبــط
معرفــی شــد .در طــول ایــن دوره از نشس ـتها ،بــا بحــث و
گفتوگــوی تخصصــی ،بــه شناســایی نقــاط مثبــت و منفــی
اقدامــات و برنامههــای انجــام شــده ،ملزومــات ،مالحظــات
و ابزارهــای الزم بــرای تحققپذیــری برنامههــا و همچنیــن
نکاتــی کــه بــه همسوســازی بیشــتر اقدامــات و برنامههــا بــا
سیاســت بازآفرینــی شــهری منجــر میشــود پرداختــه شــد.
در ادامــه ،بــا اشــارهای گــذرا بــه فراینــد توجــه بــه سیاســت
بازآفرینــی شــهری در دورة اخیــر ،مــروری اجمالــی بــر
نشســتهای فوقالذکــر صــورت گرفتــه اســت.

 -1سیاست بازآفرینـی شهری؛ دسـتور کار
شهری جدید
بــا گذشــت بیــش از دو دهــه از شــروع برنامههــا و اقدامــات

