بازاندیشیانگارههایتوسعةشهریباتأکیدبرارتقایشاخصهایزیستپذیری
و کیفیت زندگی شهری در قالب سیاست بازآفرینی شهری
گزارشی از دفتر چهاردهم سلسله نشستهای موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
تهیه و تنظیم :امیر محمد معززی

مقدمـه
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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

نمودار  .1نقش آفرینان و دستگاههای دخیل در فرایند بازآفرینی
شهری

بهسـازی،نوسـازیومقاومسـازیمسکـن

شهرداریها

ارتقایتوانمندیهای
اقتصادی،ظرفیتسازی
اجتماعیونهادی
ابزارسازی

توسعهوتجهیزامکانات
وخدماتروبنایی
در مقیاس شهری و
محــلهای
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نمودار  .2ارکان بازآفرینی شهری

بهسازی و ارتقای
زیرساختهای
شهری و محلهای و
توسعهقلمروعمومی

نهادینه سازی

جدول  .1اصول بازآفرینی شهری
نقش حمایت گر و تسهیلگر دولت

تقاضا محور

نقش محوری مدیریت شهری

توجه به زمینه

رویکرد شهرنگر

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

رویکرد محله محوری

تاکید ویژه بر توسعه درونی و پایدار اجتماعات محلی

تعریف برنامهها براساس رعایت اولویتبندی محلهها و محدودههای هدف
پرهیز از مداخالتی که منجربه از هم گسیختگی بافت اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی محدودههای هدف شود

 -1-1اصول و ارکان بازآفرینی شهری
بازآفرینــی شــهری کــه دربرگیرنــدة شــبکهای از اقدامــات و
برنامههــای منعطــف در مقیاسهــای فضایــی مختلــف و در
مســیر اهــداف توســعة پایــدار اســت ،رویکــردی همهجانبــه،

مشــارکتی ،فرایندمحــور ،راهبــردی ،شــهرنگر و اجتماعمبنــا
اســت و در تمامــی ســطوح ،مشــارکت حداکثــری کنشگران
و ذینفعــان بهویــژه مــردم را بــه همــراه دارد (نمــودار و
جــدول .)1
تحقــق ایــن سیاســت کــه عــاوه بــر پیشــگیری و حــل
مشــکالت شــهری بــه یــک پیشــرفت و بهبــود پایــدار
اقتصــادی ،کالبــدی ،اجتماعــی و محیطــی میاندیشــد ،در
گــرو تعریــف و اجــرای مجموعــهای متصــل از برنامههــا
و اقدامــات هماهنــگ و همافــزا در دو مقیــاس شــهری و
 - 1تدوین سند ملی درماده  16قانون حمایت ازاحیا ،بهسازی و نوسازی و
توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب  1388تصریح
شده است.
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بهســازی و نوســازی در ایــران ،فقــدان یــک چارچــوب نظــری
جامــع و یکپارچــه بــرای ایــن برنامههــا و اقدامــات کــه بــر
ویژگیهــای پهنههــای ناکارآمــد منطبــق باشــد و همچنیــن
لــزوم تدویــن ســندی یکپارچــه ،روشــن و صریح در ایــن زمینه
مشــهود بــود .رونــد افت منزلــت مکانــی ،اجتماعــی و اقتصادی
ایــن پهنههــا بیتردیــد تغییــر رویکردهــا و سیاســتهای
بهســازی و نوســازی شــهری را در جهــت کارآمــد کــردن
اقدامــات و برنامههــا طلــب میدکــرد .همیــن ضــرورت ایجــاب
کــرد تــا از مســیر بازاندیشــی انگارههــای توســعة شــهری و
بــا تأکیــد بــر ارتقــای شــاخصهای زیس ـتپذیری و کیفیــت
زندگــی شــهری ،سیاســتی بــا عنــوان «بازآفرینــی شــهری»
شناســایی شــود و مــورد توجــه قــرار گیــرد .این سیاســت جامع
و یکپارچــه در جهــت هدایــت رونــد رشــد و توســعة شــهرها
پایــة نظــری ســندی بــا عنــوان «ســند ملــی راهبــردی احیــا،
بهســازی و نوســازی و توانمندســازی بافتهــای فرســوده
و ناکارآمــد شــهری» قــرار گرفــت و در شــهریور  1393بــه

تصویــب هیئــت محتــرم وزیــران رســید.

1
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محلــهای اســت (نمــودار .)2
نکتــة قابــل توجــه در ایــن میــان آن اســت کــه پیــش و پــس
از اتخــاذ سیاســت بازآفرینــی شــهری ،اقدامــات و برنامههــای
متعــدد و متفاوتــی در زمینــة نوســازی و بهســازی شــهری
در هــر دوره و بــه فراخــور روح حاکــم بــر آن دوره انجــام
شــده اســت کــه ضــروری اســت بــا نگاهــی نقادانــه بــه
بررســی و ارزیابــی آنهــا پرداختــه شــود تــا ضمــن اســتخراج
درسهایــی بــرای اقدامــات پیــش رو ،میــزان هممســیری
کلیــة برنامههــا و اقدامــات بــا سیاســت بازآفرینــی شــهری به
عنــوان متأخرتریــن و محوریترین سیاســت دولــت در مواجهه
بــا پهنههــا و بافتهــای ناکارآمــد شــهری مــورد مداقــه قــرار
گیــرد .بــر ایــن اســاس یکــی از برنامههــای مؤثــر کــه فرصت
برخــورداری از خــرد جمعــی را نیــز فراهــم م ـیآورد ،یعنــی
برگــزاری نشســتهای تخصصــی بــا حضــور و مشــارکت
صاحبــان اندیشــه ،دانشــگاهیان ،حرفهمندان ،مدیران شــهری
و عالقهمنــدان در دســتور کار قــرار گرفــت .ایــن برنامــه کــه
در قالــب دفتــر چهاردهــم سلســله نشســتهای موضوعــی
شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری ایــران
تــدارک دیــده شــد ،از  4اردیبهشــت تــا  26تیــر  1396در
شــش نشســت برگــزار شــد .در ادامــه ،مــروری بــر هریــک
از شــش نشســت برگــزار شــده خواهیــم داشــت.

 -2گزارش نشستهای دفتر چهاردهم
سلسله نشستهای موضوعی شرکت عمران
و بهسازی شهری ایران
نهادینــه کــردن سیاســتها ،راهبردهــا و راهکارهــای
مواجهــه بــا عرصههــای هــدف 1از طریــق آمــوزش،
گفتمانســازی ،اطالعرســانی و فعالیتهــای فرهنگــی ـ
ترویجــی از جملــه گامهــای کلیــدی در تبییــن ،توســعه و
اجــرای سیاســت بازآفرینــی شــهری اســت .در ایــن میــان،
برگــزاری مســتمر سلســله نشســتهای موضوعــی یکــی
از مهمتریــن برنامههایــی بــود کــه در طــول دورة دولــت
 -  1بــه اســتناد ســند ملــی راهبــردی احیــاء ،بهســازی و نوســازی و
توانمندســازی بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری ،مصــوب
شــهریور  1393هیئــت وزیــران ،محدودههــا و محلههــای
هــدف شــامل پنــج گونــة بافتهــای تاریخــی ،بافتهــای میانــی،
روســتاهای ملحــق شــده بــه شــهرها ،ســکونتگاههای غیررســمی
و پهنههــا و بافتهــای ناهمگــون شــهری اســت کــه مواجهــه بــا
هریــک از ایــن گونههــا الزامــات خــاص خــود را میطلبــد.

یازدهــم بــه طــور جــدی دنبــال شــد .دفتــر چهاردهــم ایــن
سلســله نشســتها براســاس ایــن بــاور کــه «بازآفرینــی
شــهری» ،بــا وجــود برخــورداری از ویژگیهــا و ارزشهــای
خــاص ،مبــرا از نقــد نیســت و محــک زدن دوبــارة ایــن
رویکــرد بــه منظــور کنــدوکاو دقیــق در آن ضــرورت
دارد ،ذیــل عنــوان کلــی «ارتقــای قابلیــت زیســتپذیری
شــهرها و کیفیــت زندگــی شــهروندان بــا اجــرای سیاســت
بازآفرینــی شــهری» بــه ایــن موضــوع اختصــاص یافــت
تــا بــا مشــارکت جــدی گروههــای مختلــف دانشــگاهیان،
حرفهمنــدان و مهندســان مشــاور معمــار و شهرســاز،
مدیــران اجرایــی ،ســازمانهای مردمنهــاد و غیردولتــی
و ســایر اقشــار ،رویکــرد کنونــی وزارت راه و شهرســازی
در مواجهــه بــا عرصههــای هــدف مــورد توجــه و تعمــق
بیشــتر و جدیتــری قــرار گیــرد .برنامــة محتوایــی ایــن
دفتــر و همراهــان علمــی آن در جــدول  2آمــده اســت.
هدایــت علمــی دفتــر چهاردهــم را اســتادان فرزانــه آقایــان
دکتــر سیدمحســن حبیبــی و دکتــر مظفــر صرافــی بــر
عهــده داشــتهاند .اهــم ســخنان ســخنرانان هریــک از
نشســتها در ادامــه آمــده اســت.
نشـست اول
نشســت اول بــه موضــوع «تبییــن مفاهیــم و الزامــات
ارتقــای کیفیــت زندگــی در مســیر سیاســت بازآفرینــی
شــهری» اختصــاص داشــت .ابتــدا دکتــر محمدســعید
ایــزدی 2بــا طــرح ایــن موضــوع کــه ارتقــای قابلیــت
زیســتپذیری شــهرها و کیفیــت زندگــی شــهروندان از
ارکان بســیار مهــم بازآفرینــی شــهری اســت ،بــه تبییــن
اهــداف برگــزاری دفتــر چهاردهــم از سلســله نشس ـتهای
موضوعــی پرداخــت.
دکتــر ایزدی:شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی
شــهری ایــران در چنــد ســال اخیــر ســعی کــرده اســت
تمرکــز خــود را بــر شناســایی مشــکالت و مســائل حاکــم
بــر شــهرها قــرار دهــد کــه در ایــن میــان مســائلی نظیــر
فقــر شــهری ،گســترش آســیبهای اجتماعــی ،بحــران
ایمنــی و تــابآوری پاییــن در برابــر بالیــا ،افــت منزلــت
مکانــی و بحــران هویــت ،ناکارآمــدی نظــام جابهجایــی ،و
 - 22معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی
عمران و بهسازی شهری ایران

جدول  .2برنامة کامل نشستهای دفتر چهاردهم
عنوان

سخنرانان

زمان برگزاری

تبیین مفاهیم و الزامات ارتقای کیفیت زندگی در
مسیرسیاست بازآفرینی شهری

دکتر مظفر صرافی
دکتر محمدسعید ایزدی

ت
 4اردیبهش 

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

ت
 18اردیبهش 

نشست سوم

بهسازی ،مقاومسازی و نوسازی مسکن

دکتر سیدمحسن حبیبی ،دکتر مظفر صرافی ،دکتر
محمدسعید ایزدی ،دکتر گیتی اعتماد ،مهندس سهراب
مشهودی ،دکتر فردین یزدانی

 1خرداد

نشست
چهارم

توسعة امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای
زیرساختهای شهری و محلهای

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

 22خرداد

نشست
پنجم

ارتقای توانمندیهای اجتماعی و اقتصادی ساکنین
محلهها و محدودههای هدف بازآفرینی شهری

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

 12تیر

نشست
ششم

جمعبندی نشستهای دفتر چهاردهم و هماندیشی با
حاضران

دکتر سیدمحسن حبیبی ،دکتر مظفر صرافی ،دکتر سپیده
شفایی ،دکتر محمدسعید ایزدی ،دکتر مجید روستا

 26تیر

نشست اول

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

تصویر  .1مساحت بافتهای ناکارآمد در کشور و جمعیت ساکن در آنها

147

شماره 6۲

بحــران محیــط زیســت از جملــه مشــکالت و چالشهایــی
هســتند کــه بــه وضــوح افــت قابلیــت زیســتپذیری و
تنــزل کیفیــت زندگــی در شــهرها را نشــان میدهنــد.
بافتهــای ناکارآمــد از مهمتریــن پهنههــا در کشــور
هســتند کــه بــه طــور جــدی بــا ایــن چالشهــا مواجهانــد،

و گســتردگی ایــن بافتهــا بــه قــدری اســت کــه امــروز در
 544شــهر کشــور ،بالــغ بــر  55هــزار هکتــار بافــت ناکارآمد
میانــی 24 ،هــزار هکتــار بافــت تاریخــی و  61هــزار هکتــار
ســکونتگا ه غیررســمی بــا جمعیتــی بالــغ بــر  19میلیــون
نفــر ســاکن وجــود دارد.

تصویر  .2فقر شهری به روایت تصویر
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حضــور جمعیــت زیــاد در ایــن محدودههــا از وجــوه
مختلفــی حائــز اهمیــت اســت کــه فقــر شــهری از جملــة
مهمتریــن آنهــا اســت .فقــر شــهری از ابعــاد گوناگــون
نظیــر فقــر درآمــدی ،فقــر مســکن ،فقــر خدمــات اجتماعــی،
فقــر بهداشــتی ـ آموزشــی و فقــر خدمــات پایــه قابــل
بررســی اســت و همیــن دامنــة گســترده فقــر بــر اهمیــت
1
آن میافزایــد.

از ســوی دیگــر ،نقشــة نابرابریهــا و پهنههــای برخــوردار
و غیربرخــوردار در کشــور نشــان میدهــد کــه توزیــع
امکانــات در کشــور برابــر نبــوده و شــکاف میــان شــهرهای
مختلــف کشــور محســوس اســت.
گســترش آســیبهای اجتماعــی دومیــن چالــش اصلــی
شــهرها اســت .مــواردی نظیــر اعتیــاد ،جــرم ،خشــونت،
بزهــکاری ،نــزول اعتمــاد اجتماعــی و عمومــی ،کاهــش

تصویر  .3عدم تعادل بین دو نیمة «غربی ـ شمالی» و «شرقی ـ جنوبی» ایران

 -  1درســال ( 1384بــا خــط فقــر  3.5میلیون ریــال در ماه،بــا احتســاب حداقــل
هزینه هــای مســکن) 25 ،درصــد از خانوارهــای نمونــة شــهری دچــار فقــر
مســکن بودنــد کــه ایــن می ـزان درســال ( 1391بــا خــط فقــر  9.1میلیــون
ریــال درمــاه ،بااحتســاب حداقــل هزینه هــای مســکن) ،در فقــر درآمــدی بــه
 31درصــد و در فقــر مســکن بــه  33درصدازخانوارهــای نمونــة شــهری رســید.

تصویر  .4آسیبهای اجتماعی در شهرها

تصویر  .5نقشة پهنهبندی لرزهخیزی در ایران
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امیــد بــه آینــده ،و انشــقاق اجتماعــی از عمــدة آســیبهایی
اســت کــه در کشــور و بهخصــوص در محــات هــدف
وجــود دارد.
ش کشــور بحــران ایمنــی و تــابآوری پایین
ســومین چالـ 
شــهرها در برابــر بالیــا اســت .خــوب اســت بدانیــم ایــران
یکــی از  10کشــور بالخیــز دنیــا اســت و از لحــاظ آمــاری
در جایــگاه ششــم دنیــا در وقــوع بالیــای طبیعــی قــرار دارد.
امــا بــا وجــود ایــن تهدیــد جــدی ،ســاختمانها و مکانهــای
عمومــی در کشــور در برابــر بالیایــی نظیــر زلزلــه ،ســیل،
حریــق و طوفــان تــابآور نیســتند!

بایــد توجــه داشــت کــه  90درصــد خــاک ایــران روی نــوار
زلزلــه واقــع شــده اســت و بــا توجــه بــه آمــار ،بــه طــور
متوســط ،در ایــران هــر ســال یــک زلزلــة بــزرگ و هــر 10
ســال یــک زلزلــه بــا بزرگــی  6درجــه و بیشــتر در مقیــاس
ریشــتر بــه وقــوع پیوســته اســت .ایــن موضــوع نشــان از
زلزلهخیــز بــودن کشــور دارد .هزینههایــی کــه کشــور در
مواجهــه بــا ایــن بالیــا پرداخــت کــرده بســیار زیــاد بــوده
و وقــوع آنهــا آســیبهای انســانی و مالــی زیــادی بــه
کشــور وارد کــرده اســت.
نــوع دیگــری از حــوادث در کشــور ســیل و طوفــان اســت

توسازهای بیارتباط با زمینه و بدون توجه به ارزشهای شهر
تصویر  .7ساخ 
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کــه بــه اســتناد خســاراتی کــه تاکنــون از ایــن بالیــا بــه
کشــور وارد شــده میتــوان اذعــان داشــت کــه شــهرهای
کشــور قابلیــت تــابآوری در مقابــل ایــن حــوادث را نیــز
ندارنــد .نکتــة بســیار مهــم ایــن اســت کــه تهــران هــم بــه
عنــوان پایتخــت ،کــه حــدود  13درصــد جمعیــت کشــور را
در خــود جــای داده ،از نظــر ایمنــی و تــابآوری در شــرایط
بحرانــی قــرار دارد و متأســفانه در جــای جــای ایــن شــهر
مســائل و مشــکالت مهمــی وجــود دارد کــه هــر لحظــه
امــکان وقــوع حادثـهای ماننــد پالســکو را در شــهر تهــران
یــادآور میشــود.
چالــش دیگــری کــه پیــش روی شــهرها و شــهروندان
اســت ،بحــران هویــت و بیتوجهــی بــه ارزشهــا
اســت .امــروزه ازجاکندگــی هویتــی ،تاریخــی ،اجتماعــی
و فرهنگــی باعــث شــده اســت تــا نســبت بــه حفاظــت از
میــراث معنــوی و طبیعــی کمتوجهــی و در بعضــی مــوارد
ساختوســازهای جدیــد ناهمگــون بــا

بیتوجهــی شــود.
زمینــه نشــانة ازجاکندگــی و بیتوجهــی بــه هویــت گذشــته
اســت.
ناکارآمــدی نظــام جابهجایــی و حملونقــل و

بحرانهــای زیســتمحیطی دو چالــش اساســی
دیگــر اســت کــه مســتقیم ًا بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان
و قابلیــت زندگــی شــهرها تأثیــر میگــذارد .در چنیــن
شــرایطی مشــاهده میشــود روشهــا و رویکردهــای
ســنتی در برنامهریــزی و توســعة شــهرها در عمــل
نتوانســته پاســخ مناســبی بــرای حــل ایــن مشــکالت داشــته
باشــد .آسیبشناســی سیاسـتهای پیشــین توســعة شــهرها
نشــان میدهــد کــه راهحلهــای ارائــه شــده بــرای توســعة
کشــور و برونرفــت از مشــکالت در بســیاری از مواقــع
نهتنهــا موفــق و مؤثــر نبــوده بلکــه بــا اجــرای برخــی

سیاس ـتهای نادرســت ،بــر ســرعت تنــزل کیفیــت زندگــی
در شــهرها افــزوده اســت .بــه همیــن دلیــل تغییــر رویکردها
و سیاســتهای توســعة شــهری بهویــژه در مواجهــه بــا
عرصههــای هــدف در جهــت کارآمــد کــردن اقدامــات و
برنامههــا ضــروری بــود .همیــن ضــرورت موجــب شــد
کــه از ســال  ،92بــا تعریــف ،تبییــن و اجــرای سیاســتی بــا
عنــوان «بازآفرینــی شــهری» ،نســل جدیــدی از طرحهــا
و برنامههــای توســعة شــهری در دســتور کار قــرار گیــرد.
بازآفرینــی شــهری سیاســتی جامــع و یکپارچــه بــرای
هدایــت رونــد رشــد و توســعة شــهرها در جهــت
پاســخگویی بــه چالشهــای برآمــده از تغییــرات جدیــد و
نیازهــای نســل امــروز اســت ب ـ ه گون ـهای کــه در نهایــت،
ضمــن پیشــگیری و حــل مشــکالت شــهری ،بــه پیشــرفت
و بهبــود پایــدار اقتصــادی ،کالبــدی ،اجتماعــی و محیطــی
منجــر شــود .هــدف اصلــی در سیاســت بازآفرینــی شــهری
ارتقــای قابلیــت زیســتپذیری شــهرها و کیفیــت زندگــی
شــهروندان اســت .ســه رکــن سیاســت بازآفرینــی شــهری
عبــارت اســت از  )1توســعة امکانــات و خدمــات روبنایــی و
ارتقــای زیرســاختهای شــهری و محل ـهای؛  )2بهســازی،
نوســازی و مقاومســازی مســکن؛ و  )3بهســازی و ارتقــای
فضاهــای شــهری و محلـهای و توســعة قلمــروی عمومــی؛
و بــه طــور همزمــان ظرفیتســازی ،ابزارســازی و
نهادســازی بــه عنــوان ارکان غیرکالبــدی ایــن سیاســت نیــز
بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد.
هــدف در نهایــت ایــن اســت کــه کیفیــت رو بــه افــول
زندگــی در کشــور کنتــرل ،و وضعیــت محــات هــدف بــه
وضعیــت متوســط شــهر نزدیــک شــود ،موضوعــی کــه
در ســند ملــی بازآفرینــی شــهری نیــز پیشبینــی شــده
اســت .بایــد توجــه داشــت کــه سیاســت بازآفرینــی شــهری

تصویر  .1نشست اول دفتر چهاردهم سلسله نشست های
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فراینــدی تدریجــی اســت کــه تحقــق آن مســتلزم تعریــف و
اجــرای گامهــای متعــدد اســت.
بــه منظــور تدقیــق در رویکــرد مذکــور و مســیر پیــش رو،

طــرح و واکاوی پرســشهایی ضــرورت مییابــد ،از جملــه
اینکــه «آیــا اقدامــات شــرکت مادرتخصصــی عمــران
و بهســازی شــهری ایــران در مســیر بازآفرینــی شــهری
اســت؟»« ،چــه اقداماتــی میتوانــد در ایــن مســیر بــه
تحقــق سیاســت بازآفرینــی شــهری و هــدف آن کــه
ارتقــای زندگــی مــردم در شــهرها اســت کمــک کنــد؟»،
«آیــا چارچوبهــای عنــوان شــده بــرای ارتقــای زندگــی
شــهروندان کافــی اســت؟» ،و «چــه دســتگاهها و نهادهایــی
بــا چــه ســازوکارهایی بایــد در ایــن فراینــد دخیــل شــوند؟».
در ادامــه دکتر مظفــر صرافــی 1بــه طــرح دیدگاههــای
خــود پرداخــت .وی یکــی از مهمتریــن دغدغههــای امــروز
کشــور در حــوزة شهرســازی را ناپایــداری شــهرها برشــمرد و
آن را برآمــده از احســاس حقــارت در برابــر نووارگــی غربــی
و از یــاد بــردن و بــر بــاد دادن راز مانــدگاری در حکمــت
ایرانشــهری دانســت.
دکتــر صرافــی :شــهر دیــروز کــه نمایانگــر عالیتریــن
زیســتگاه بشــر بــرای ســازماندهی اجتماعــی در پاسـخگویی
بــه نیازهــای مــادی و معنــوی و شــه ِر آزادســا ِز باشــندگان از
ـم نــان و ســرآمد در فرهنــگ متعالــی بــوده اســت امــروزه
غـ ِ
ـرف
ـم مصـ ِ
جــای خــود را بــه شــهر بندهســا ِز باشــندگان در غـ ِ
خودخواهانــۀ یــاو ِر انباشــت ســوداگرایانۀ ســرمایه داده اســت.
شــهرهای ایــران در رونــد جهانــی شــدن دچــار دگردیســی
ناشــیانهای هســتند کــه حتــی از فوایــد کارآیــی الگــوی
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نئولیبرالــی ایــن رونــد نیــز بیبهــره ماندهانــد .شــهرهای
امــروز در فراینــد توســعة ناپایــدار بــه کانونهــای ناپایــداری
اجتماعــی ـ اقتصــادی و محیطزیســتی بــدل شــدهاند کــه
همیــن مســئله دگرگونــی روال کنونــی توســعۀ شــهری را
بــه ضرورتــی مبــرم تبدیــل میســازد .دگرگونــی در جهــت
تحقــق شــهر فــردا کــه نویدبخــش همبســتگی و تــاش
جمعــی در مســیر زندگــی بهتــر بــرای همــه (عدالــت
دروننســلی) و بــرای همیشــه (عدالــت بیننســلی) باشــد
و شــهروند در مرکــز حکمروایــی شــهر بــرای «تغییــر»
و عــدم تمکیــن بــه «تقدیــر» حضــور داشــته باشــد .در
شــهرهای فــردا بــا خلــق فضایــی قابلیتافــزا کــه قــدرت
مردمســاالرانه در ا ِعمــال ارادۀ جمعــی را متجلــی ســازد
مواجــه خواهیــم بــود.
ایــن دگرگونــی تحقــق نمییابــد مگــر بــا دگرگونــی
بینــش و نیروهــای سببســاز ایجــاد ایــن فضــای ناپایــدار.
خوشــبختانه از ســال  92دیــدگاه جدیــدی در کشــور شــکل
گرفتــه بــا عنــوان بازآفرینــی شــهری کــه مشــکالت
شــهرهای کشــور را هــدف گیــری میکنــد و بیــش از
آنکــه بــه پیامدهــا و خروجیهــا بپــردازد بــه حــل مســئله
و علــل مشــکالت بــه وجــود آمــده میپــردازد؛ اگرچــه بــه
دلیــل محدودیتهــای مأموریتــی وزارت راه و شهرســازی و
همــکاری حداقلــی ســایر ارگانهــای مســئول در بازآفرینــی
شــهری ،بــه وجــه رادیکالــی بازآفرینــی شــهری چنانکــه

بایــد پرداختــه نشــده اســت.
بــا ایــن حــال ،ایــن رهیافــت نویــن در جهــت چارهجویــی
بــرای ناپایداریهــای کنونــی توســعۀ شــهری ایــران،
الگــوی متــداول توســعۀ اجتماعــی ـ اقتصــادی و محیطــی
شــهر را دگرگــون کــرده اســت و اقدامــات را صرفــ ًا در
محــدودهای کالبــدی پیگیــری نمیکنــد.
کاربســت بازآفرینــی شــهری ،تحقــق پایــداری
هــدف از
ِ
توســعۀ شــهری در کشــور اســت و هدایتگــر آن بایــد
«اندیشــۀ ایرانشــهری» باشــد .ایــن اندیشــه همانــا
خردمایــة زیســت مانــدگار در ســپهر ایــران زمیــن در گــذر
اعصــار و حکمتــی بــرای همــاوردی و همزیســتی بــا
بیگانــگان و نیــز ســازگاری بــا طبیعــت پیرامــون اســت.
ســخنران در پایــان صورتبنــدی زیــر را از «بازآفرینــی
شــهری رادیــکال» در مســیر دســتیابی بــه پایــداری شــهر
ایرانــی مطــرح کــرد:
فروکاســتن بازآفرینــی شــهری بــه برپایــی بیمایــۀ 
ِ
چنــد پــروژۀ پرچ ـمدا ِر الگــوی توســعۀ ناپایــدار کنونــی
در کالنشــهرها بــه معنــای کژفهمــی و از دســت دادن
فرصــت شــالودهریزی دگرگونــی مــورد نیــاز اســت.
دگرگونــی اولویــت رهیافــت صرفــ ًا ســختافزاری/
مهندســی و پروژهمحــو ِر کنونــی بــه تقــدم رهیافــت
نرمافــزاری /فرهنگــی و اجتمــاع ـ محــور از ارکان
بازآفرینــی شــهر رادیــکال اســت.

تصویر  .11تجسم کالبدی اندیشة ایرانشهری و نشانههایی از پایداری در شهر ایرانی

بازآفرینــی شــهری رادیــکال بــه توســعۀ محل ـهای بــر
بنیــان اجتمــاع محلــی ســاکن در فراینــد حکمروایــی
ِ
یرود .از ایــن رو ،کنتــرل اجتمــاع
شایســته پیــش مــ 
محلــی بــر محتــوا و محیــط زندگــی افزایــش مییابــد
ـت
و دگرگونــی اجتماعــی ـ اقتصــادی منجــر بــه بهگشـ ِ
کالبــدی محلــه و ارتقــای کیفیــت زندگــی میشــود.

نشـست دوم
پس از مرور و بررســی مفاهیم ،الزامات و ارکان بازآفرینی شــهری
در نشســت اول ،نشسـتهای بعــدی بــر معرفــی ارکان بازآفرینی
شــهری (نمــودار  )2و مــرور تجارب اجرا شــدة معطــوف به هریک
از ایــن ارکان تمرکــز یافــت .هــدف از مــرور تجــارب پیشــین در
نشسـتها ،آسیبشناســی و تحلیــل تجارب اجرا شــده در کشــور
شماره 6۲
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نبــوده اســت چرا کــه ایــن طرحهــا و پروژههــا در زمانــی متفاوت
و بــا رویکــرد دورة خــود تعریــف و اجــرا شــدهاند و قطعـ ًا تحلیــل
دقیــق و منصفانه نیازمند یک بســتر تحلیلی متفــاوت و چارچوبی
منطبــق بر زمــان ،مکان و روح حاکم بر سیاسـتها اســت .در این
نشسـتها ،بــا تکیه بــر مبانــی نظــری بازآفرینی شــهری ،میزان
موفقیــت نمونههای اجرایــی در ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان
و میــزان هممســیری آ ن اقدامــات بــا رویکــرد بازآفرینی شــهری
بررســی شــده اســت تا بــا درسآمــوزی از تجارب پیشــین ،ضمن
رفــع موانــع قانونــی ،حقوقــی و اجرایــی ،ریلگــذاری دقیقتــری
بــرای برنامههــا و اقدامــات آینــده انجام شــود.
از ایــن رو ،در نشســت دوم بــا عنوان «مروری بر تجارب بهســازی
و ارتقــای فضای باز شــهری و محلهای و توســعة قلمرو عمومی»
بــه یکــی از ارکان سـهگانة کالبــدی بازآفرینــی شــهری پرداختــه
شــد .نشســت با ســخنان دکتر محمدســعید 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
حوزههای تعامالت اجتماعی ،امنیت ،سالمت ،انسجام ـ اجتماعی،
پایــداری محیطــی ،خدمــات شــهری و محلـهای ،و زیرســاختها
حاصل شــود.
شماره 62
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براســاس همیــن بــاور در ســالهای گذشــته تــاش شــده اســت
بــا همــکاری نهادهــای ذیمدخــل ،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 پیــادهراه فرهنگــی میــدان
شــهرداری رشــت ،پیادهراه محور تربیــت تبریز و پیــادهراه چهارباغ
اصفهــان ،بازآفرینــی محــور بوعلــی همــدان ،ســاماندهی محور
امــامزاده یحیــی در تهران و اجــرای طرحهایی در محالت تاریخی
ناییــن و جلفــای اصفهــان در همیــن راســتا بــه اجــرا درآمدهاند.
در مســیر شناســایی و ترویــج ایدههــای نــو در بازآفرینــی
شــهری و ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان ،از ســال

تصویر  .14طرحهای اجرا شده در زمینة ارتقای قلمروی عمومی در شهرهای مختلف کشور

پیادهراه فرهنگی رشت

پیادهراه محور تربیت تبریز

محور چهارباغ اصفهان

محور امامزاده یحیی در تهران

 - 1عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 - 2مدیر عامل مهندسین مشاور معماری و شهرسازی شاران
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گذشته شناســایی فضاهــای رودکنــاری در شــهرهای
کشــور کــه بهســازی و احیــا شــدهاند نیــز بــه عنــوان
گونــهای از فضاهــای عمومــی شــهر مــورد توجــه و
تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .رودخانههــای درون شــهری
دارای پتانســیلهای بســیاری از منظــر زیســتمحیطی،
اقتصــادی و هویــت اجتماعــی هســتند و نهتنهــا در مقیــاس
شــهر بلکــه در مقیاسهــای ســرزمینی و منطقــهای
میتواننــد ارزشآفریــن باشــند و امــروز توجــه بــه آنهــا
بیــش از پیــش ضــرورت دارد .ایــن در حالــی اســت کــه
رودخانههــای شــهری و فضاهــای رودکنــاری ســالیان ســال
بــود کــه در مدیریــت شــهری بــه فراموشــی ســپرده شــده
بودند .پوشــاندن مســیر رودخانههــا و حــذف هــر گونــه
ارتبــاط فیزیکــی و بصــری شــهروندان بــا رودخانههــا و
فضاهــای رودکنــاری از نمونههــای بــارز ایــن غفلــت اســت.
امــا خوشــبختانه رویکــرد نوینــی در احیــای ایــن بســترهای
طبیعــی و توجــه بــه رودکنارههــا در ســطح شــهرها شــکل
گرفتــه اســت.
در ادامــه دکتــر سیدمحســن حبیبــی 1بــا اشــاره بــه
شــکلگیری مطالبــة «بازگشــت بــه شــهر» در ایــران
همزمــان بــا دیگــر کشــورها ،بیــان داشــت نهضتــی در
ایــران و اروپــا مخصوصــ ًا ایتالیــا آغــاز شــده اســت کــه
دامن ـهاش روز بــه روز در حــال گســترش اســت و از آن بــا
عنــوان «آرامشــهر» یــاد میشــود .آرامشــهر یعنــی اینکــه
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 نزدیکتــر شــود.
ســخنران دیگــر نشســت دکتــر ســپیده شــفائی 2بــود کــه
بــا پرداختــن بــه مفهــوم «کیفیت» اظهــار داشــت ایــن
موضــوع جدیــد بــا تصویــب سیاســت بازآفرینــی شــهری در
کشــور مطــرح شــده اســت و اکنــون بایــد بــه ایــن مباحــث
بپردازیــم کــه کیفیــت یعنــی چــه ،چگونــه میتــوان شــهری
باکیفیــت ســاخت ،و چــه عواملــی و در چــه ســطحی

میتواننــد تولیــد کیفیــت کننــد ،چــرا کــه در شهرســازی هــر
اقدامــی بــا هــر کیفیتــی کــه صــورت بگیــرد تولیــد فرهنــگ
میکنــد و بــا هــر اقدامــی کــه مــا مهندســان و مشــاوران
شهرســازی انجــام بدهیــم ،فرهنــگ تغییــر خواهــد کــرد.
وی خاطرنشــان کــرد کــه الزم اســت مدیــران شــهری از
طریــق آموزش ـهای مــورد نیــاز بــا مفهــوم درســت کیفیــت
آشــنا شــوند تــا بــا درک صحیحــی از آن ،برنامههــای
مناســب و منطبــق را بــه اجــرا درآورنــد .امــروز تولیــد کیفیت
و فضــای اجتماعــی از حاشــیه بــه متــن آمــده اســت ،و در
شهرســازی جدیــد بایــد تولیــد فضــا بــه گون ـهای صــورت
گیــرد کــه واجــد کیفیــت باشــد تــا افــراد بــا هــر جنســیت و
ســنی بتواننــد از آن بهرهمنــد شــوند.
ســپس دکتــر مســرت امیرابراهیمــی 3بــه طــرح دیدگاههــای
خــود پرداخت.
دکتــر امیرابراهیمــی :بــا افزایش آرامــش و بهبــود
اقتصــادی ،از دهــة  80بــه بعــد فضاهــای مصرفــی در
شــهر تهــران و بــه تبــع آن در دیگــر شهرها  شــکل
گرفــت و اکثــر فضاهــای شــهری به  فضــای مصرفــی
تبدیــل شــدند؛ و بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تغییــر
فضــا در شــهر باعــث تغییــر رفتــار شــهروندان و تغییــر
هویــت میشــود .متأســفانه هــر الگویــی کــه شــهرداری و
شهرســازان در تهــران اجــرا میکننــد ،چــه درســت و چــه
غلــط ،بــه عنــوان یــک الگــو بــه دیگــر شــهرهای کشــور
تســری مییابــد و در نتیجــه مشــاهده میشــود کــه در
همــه جــای ایــران ،فضاهایــی تکــراری و مشــابه وجــود دارد
کــه بــه دلیــل الگوبــرداری صــرف اساســ ًا بــا فرهنــگ و
هویــت هــر شــهر تطابــق چندانــی ندارنــد.
چهــل پنجــاه ســال پیــش ،فضاهــای شــهری در دســت
مــردم بــود و فضاهــای عمومــی اولویــت داشــتند ،ولــی از
بعــد از انقــاب فضاهــای عمومــی بهکلــی تغییــر کــرده و
اوقــات فراغــت مــردم دیگــر در فضاهــای عمومــی شــهر
ســپری نمیشــود و فضاهــای خصوصــی ایــن نقــش را
بــه عهــده گرفتهانــد .بهتریــن تغییــرات شــهر تهــران در
عرصــة فضاهــای عمومــی مربــوط بــه دوران شــهرداری
غالمحســین کرباســچی اســت کــه بــه افزایــش فضاهــای
عمومــی شــهر انجامیــد .امــا امــروزه گرایــش جدیــدی در
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کشــور شــکل گرفتــه و آن ســاختن مالهــا و مجتمعهــای
بــدون توجیــه اقتصــادی یــا اجتماعــی اســت کــه بــا
ســرعتی سرســامآور رو بــه تزایــد اســت .در اینجــا ایــن
پرســش مطــرح میشــود کــه ســاخت چنیــن فضاهایــی
براســاس نیــاز شــهروندان بــوده یــا بــر مبنــای نیــاز بــه
انباشــت پــول و کســب ســرمایه.
در پاســخ ایــن پرســش بایــد گفــت کــه متأســفانه وجــوه
جامعهشــناختی و فرهنگــی در پروژههــای شهرســازی
جنبــة زینتــی دارد و در ســاخت مالهــا و مجتمعهــای
تجاری بــه مســائل اجتماعــی و نیازهــای واقعــی شــهر
و شــهروند بــه درســتی توجــه نشــده و تنهــا خواســت
ســرمایهگذاران اجابــت شــده اســت .بنابرایــن نهتنهــا
خبــری از فضاهــای عمومــی در شــهر نیســت بلکــه بــا
رونــد کنونــی تغییــرات ،خواســتهای جدیــد و متفاوتــی
در جامعــه ایجــاد شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،تغییــر
فضاهــای عمومــی بــه مصرفــی ،مطالبــات جدیــدی را در
جامعــه بــه وجــود آورده اســت کــه همیــن موضــوع هجــوم
ســرمایهداران بــرای ســاختن مــال و مجتمــع تجــاری را
ســبب شــده اســت .ایــن مســئله فرهنــگ اجتماعــی مــردم
شــهر را تغییــر داده اســت و امــروزه اوقات فراغت شــهروندان
از کودکــی تــا بزرگســالی در مالهــا و مجتمعهــای تجــاری
میگــذرد! ایــن وضعیــت تغییــر ارزشهــا و الگوهــای افــراد
جامعــه را بــه دنبــال داشــته اســت.
نشـست سوم
در ســومین نشســت دفتــر بــه موضــوع «بهســازی،
مقاومســازی و نوســازی مســکن» پرداختــه شــد .در
ابتــدا دکتــر محمدســعید ایــزدی بــا طــرح ایــن موضــوع
کــه مســکن یکــی از ارکان اصلی بازآفرینــی شــهری
اســت بیــان داشــت ســهمی کــه مســکن در برنامههــای
بازآفرینــی شــهر بــه خــود اختصــاص میدهــد و نیــز رابطــة
آن بــا سیاســت بازآفرینــی شــهری بایــد مــورد مداقــه قــرار
گیــرد و بررســی شــود کــه الزامــات و ابزارهــای مــورد نیــاز
در مســیر تحقــق سیاســت بازآفرینــی شــهری در حــوزة
نوســازی و بهســازی کــدام اســت.
دکتــر ایــزدی :طبــق بررســیهای انجــام شــده ،نیــاز
بالقــوة مســکن در ایــران در افــق  1405حــدود  9میلیــون

واحــد مســکونی شــهری اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن
آمــار ،بــرای تحقــق شــاخص یــک خانــوار در هــر واحــد
مســکونی ،بــه  645هــزار واحــد مســکونی در سراســر کشــور
و بــرای خانوارهــای تــازه تشــکیل شــده بــه 5  میلیــون و
 580هــزار واحــد مســکونی نیــاز اســت .همچنین طبــق
برنامــه بایــد  3میلیــون واحــد مســکونی در بافتهــای
ناکارآمــد و نابســامان شــهری نوســازی شــود .ایــن درحالــی
اســت کــه از اوایــل دهــة  70تــا بــه امــروز سیاس ـتهای
مختلفــی بــرای تأمیــن مســکن بافتهــای ناکارآمــد مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه هریــک پیامدهــای مختلفــی
را بــه دنبــال داشــته اســت.
مــروری بــر سیاســتها ،برنامههــا و اقدامــات اجرایــی
تأمیــن مســکن در برنامههــای نوســازی و بهســازی در
طــی ســالیان گذشــته نشــان میدهــد در ســالهای
 71و  72اجــرای طــرح تجمیــع در محــدودة بافتهــای
مرکــزی شــهرها در دســتور کار قــرار گرفــت کــه بــه
شکســت انجامیــد .پــس از آن در طــی ســالهای  73تــا
 77طــرح بهســازی  273هکتــار بافــت مســئلهدار شــهری
بــرای تعییــن نقــاط مناســب بــرای خانهســازی مطــرح
شــد کــه بــرای ایــن منظــور  40شــهر مــورد مطالعــه قــرار
گرفــت و بــا تخصیــص  12544/3میلیــون ریــال اعتبــار،

طرحهایــی در شــهرهای مختلــف بــه اجــرا درآمــد .در
طــول ســالهای  77تــا  87دولــت بــه مشــارکت روی آورد
و مشــارکت دولــت و بخــش خصوصــی در ســاخت مســکن،
محــور برنامههــای تأمیــن مســکن قــرار گرفــت .از ســال
 ،87دولــت و شــهرداریها تــاش کردنــد بــا تمرکــز بــر
مجموعــه اقدامــات نرمافــزاری ،زمینههــای حضــور و
مشــارکت مــردم را فراهــم ســازند 1.طــرح و تصویــب قانــون

ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــة مســکن در ایــن
ســال باعــث شــد تولیــد مســکن در چارچــوب ایــن قانــون
انجــام پذیــرد.
آسیبشناســی اقدامــات اجــرا شــده تــا اوایــل دهــۀ 90

 - 1تعریف و تأمین بستههای حمایتی به منظور تشویق و ترغیب
ساکنان به حضور فعال و گسترده در فرایند نوسازی مشتمل بر تسهیالت
ارزانقیمت و مشوقهایی برای تجمیع پالکهای ریزدانه ،تهیه و تصویب
طرح حمایت از احیا ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد
شهری ،تدوین دستورالعمل راهاندازی دفاتر خدمات نوسازی محلهها،
اعطای تخفیفها و مشوقها و نیز اجرای برنامههای متعدد اطالعرسانی
و فرهنگسازی از اقدامات بهعمل آمده با عنوان بسترسازی در این دوره
است.

تصویر  .15طرحها و پروژههای مسکونی اجرا شده در شهرهای کشور که با رعایت نکاتی همچون زمینهگرایی و توجه به شرایط
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی محل ،توجه به سرمایههای خرد در تأمین منابع مالی اجرا ،عدم دخالت مستقیم دولت ،محلهمحوری ،و
اقدامات کوچکمقیاس و محرک در مسیر بازآفرینی شهری قرار دارند.

مجموعه  100واحدی محله سیروس تهران

پروژه مسکونی آیتاهلل تالهی همدان

طرح شمس گروه توسعه ایرانیان
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در زمینــۀ تامیــن مســکن نشــاندهندۀ ویژگیهایــی
کلــی از جملــه عــدم توجــه بــه زمینــه ،پروژهمحــوری،
تمرکزگــرا بــودن ،هزینــۀ ســنگین اجــرا ،بزرگمقیــاس
بــودن ،اجــرای طوالنیمــدت ،تبعــات اجتماعــی نامناســب،
دایــرۀ تأثیــر محــدود ،و کالبدمحــور بــودن اســت .مداخلــۀ
مســتقیم دولــت در ایــن اقدامــات بــا رویکــرد اقتدارگرایــی
نیــز از دیگــر آســیبهای سیاســتهای گذشــته اســت
کــه نابســامانیها و ناکارآمدیهایــی را بــه دنبــال داشــته
اســت .بــر ایــن اســاس دولــت یازدهــم در بخــش مســکن،
بــا عنایــت بــه نــکات مثبــت و منفــی دورههــای قبــل،
رویکردهایــی نظیــر عــدم مداخلــۀ مســتقیم ،در نظــر گرفتــن
مخاطبــان اصلــی ،تمرکــز بــر فرصتهــای شــهر ،و تأکیــد
بــر ارتقــای کیفیــت را در قالــب سیاســت بازآفرینــی شــهری
در دســتور کار قــرار داد .از آن ســال و بــه دنبــال تصویــب
ســند ملــی در ســال  ،93تأمیــن مســکن در چارچــوب ایــن
سیاســت و بــا توجــه بــه رویکردهــای مذکــور در کشــور
دنبــال شــده اســت.
حمایــت و تقویــت نهادهــای تســهیلگر و توســعهگر
در کشــور ،الگوســازی مســکن ،اعطــای تســهیالت و
مشــوقها ،و اجــرای برنامههــای حمایتــی از دیگــر
اقداماتــی اســت کــه دولــت در جهــت اجــرای سیاســت
بازآفرینــی شــهری و ارتقــای کیفیــت زندگــی بــه آنهــا
اهتمــام ورزیــده اســت.
دکتــر صرافــی :مســکن مؤلفـهای بــا وســعت زیــاد اســت
کــه ســالیان ســال دچــار نــزول ،افــول و آســیبهای
اجتماعــی گوناگــون بــوده اســت .بــا توجــه بــه همیــن
نکتــه اکنــون سیاســت بازآفرینــی شــهری بــه دنبــال احیــا
و بهبــود آثــار اجرایــی ایــن حــوزه اســت .بــرای ایــن مهــم
بایــد دیــد چگونــه مســکن میتوانــد بــه اجرایــی شــدن
و تحقــق اهــداف سیاســت بازآفرینــی شــهری کــه ارتقــای
کیفیــت زندگــی شــهروندان اســت کمــک کنــد .از ایــن
منظــر ،بهســازی و نوســازی مســکن فرصتــی اســت کــه
بایــد از آن در جهــت پایهریــزی قوانینــی بــرای اجــرای
سیاســت بازآفرینــی شــهری بهــره گرفــت چــرا کــه ماهیــت
ایــن نــوع پروژههــا ،امــکان بررســی در پیــش ،حیــن و
پــس از اقــدام را فراهــم مــیآورد .بــه عبــارت دیگــر،

میتــوان الزامــات ،مالحظــات و بســترهای الزم بــرای
تحقــق سیاســت بازآفرینــی شــهری را بــا اجــرای ایــن
برنامــه شناســایی کــرد.
از ســوی دیگــر ،نیــاز کشــور بــه ســاخت یــا نوســازی مســکن
در حجــم انبــوه تــا چشــمانداز  1405نیــز فرصــت ایــن
شناســایی را مهیــا میکنــد زیــرا اساســ ًا تولیــد و نوســازی
ایــن حجــم مســکن در کشــور نمیتوانــد مجــزا از سیاســت
بازآفرینــی شــهری صــورت گیــرد و بایــد بــه اهــداف و
آرمانهــای بازآفرینــی شــهری پاســخ دهــد .بــه ایــن نکتــه
نیــز بایــد توجــه جــدی داشــت کــه وقتــی مداخلــهای در
فضــای محــدودی از شــهر صــورت میگیــرد ،بایــد جهشــی
در بازآفرینــی شــهری بــه وجــود آورد تــا قابــل تعمیــم و
تســریعکننده و پویــا باشــد.
در ادامــه دکتــر گیتــی اعتمــاد بــا ضــروری دانســتن توجــه
بــه جامعــۀ هــدف در نوســازی مســکن توضیــح داد کــه
در برنامهریزیهــا عمومــ ًا قشــر مســتأجر نادیــده گرفتــه
میشــود و تنهــا مالــکان مــورد توجــه هســتند ،و همیــن امــر
بهتدریــج موجــب رانــده شــدن ســاکنان از محــل میشــود.
برخــی از سیاســتهای تأمیــن مســکن نیــز بــه دلیــل
بیتوجهــی بــه زمینههــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی،
همچنیــن کیفیــت نــازل ســاخت ،ایــن جابهجاییهــای
جمعیتــی را تشــدید میکننــد .چنانکــه مطالعــۀ مناطــق
تجمیــع شــده نشــان میدهــد ســاکنانی کــه در اراضــی آنهــا
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 تفاوتهــای فرهنگــی ،مجبــور بــه
تــرک ایــن منــازل جدیــد شــدهاند .وی خاطرنشــان کــرد کــه
بــا مطالعــه و تحقیــق دربــارهی پروژههــای اجرایــی کشــور و
اقدامــات دیگــر کشــورها میتــوان بــه درک بهتــری در جهــت
ســاخت مســکن مناســب نایــل آمــد ،مســکن ارزانقیمتــی
کــه ضمــن ارتقــای کیفیــت زندگــی ،ســبب بازگشــت تــوأم
بــا تعلــق خاطــر و آرامــش ســاکنان بــه محالتشــان شــود.

تصویر  .16نشست سوم دفتر چهاردهم از سلسله نشستهای
موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

در برنامهریزیهــا عمومــ ًا قشــر مســتأجر نادیــده گرفتــه
میشــود و تنهــا مالــکان مــورد توجــه هســتند ،و همیــن
امــر بهتدریــج موجــب رانــده شــدن ســاکنان از محــل
میشــود .برخــی از سیاســتهای تأمیــن مســکن نیــز بــه
دلیــل بیتوجهــی بــه زمینههــای اجتماعــی ،فرهنگــی
و اقتصــادی ،همچنیــن کیفیــت نــازل ســاخت ،ایــن
جابهجاییهــای جمعیتــی را تشــدید میکننــد .چنانکــه
مطالعــۀ مناطــق تجمیــع شــده نشــان میدهــد ســاکنانی که
در اراضــی آنهــا نوســازی مســکن در شــکل تجمیــع انجــام
شــده دیگــر حاضــر بــه بازگشــت بــه آن منــازل نیســتند!
برخــی هــم کــه در ایــن مســاکن نوســازی شــده ســاکن

شــدند ،بــه دلیــل مواجهــه بــا مشــکالت متعــددی نظیــر
تفاوتهــای فرهنگــی ،مجبــور بــه تــرک ایــن منــازل
جدیــد شــدهاند .وی خاطرنشــان کــرد کــه بــا مطالعــه و
تحقیــق دربــارهی پروژههــای اجرایــی کشــور و اقدامــات
دیگــر کشــورها میتــوان بــه درک بهتــری در جهــت
ســاخت مســکن مناســب نایــل آمــد ،مســکن ارزانقیمتــی
کــه ضمــن ارتقــای کیفیــت زندگــی ،ســبب بازگشــت تــوأم
بــا تعلــق خاطــر و آرامــش ســاکنان بــه محالتشــان شــود.
ســخنران بعــدی نشســت دکتــر فردیــن یزدانــی ،1بــا اشــاره
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از ســوی دیگــر ،نیــاز کشــور بــه ســاخت یــا نوســازی
مســکن در حجــم انبــوه تــا چش ـمانداز  1405نیــز فرصــت
ایــن شناســایی را مهیــا میکنــد زیــرا اساســ ًا تولیــد و
نوســازی ایــن حجــم مســکن در کشــور نمیتوانــد مجــزا
از سیاســت بازآفرینــی شــهری صــورت گیــرد و بایــد بــه
اهــداف و آرمانهــای بازآفرینــی شــهری پاســخ دهــد.
بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه جــدی داشــت کــه وقتــی
مداخلـهای در فضــای محــدودی از شــهر صــورت میگیــرد،
بایــد جهشــی در بازآفرینــی شــهری بــه وجــود آورد تــا قابــل
تعمیــم و تســریعکننده و پویــا باشــد.
در ادامــه دکتــر گیتــی اعتمــاد بــا ضــروری دانســتن توجــه
بــه جامعــۀ هــدف در نوســازی مســکن توضیــح داد کــه

بــه ابعــاد مختلــف فقــر نظیــر بعــد اقتصــادی ،اجتماعــی،
شــغلی ،بهداشــتی و ســکونتی ،اظهــار داشــت اگــر بخواهیــم
شــهری زیس ـتپذیر داشــته باشــیم بایــد فقــر بــه حداقــل
برســد.
دکتــر یزدانــی :در مطالعــات انجــام شــده در بخــش
مســکن در ســال  ،92حــدود  2میلیــون و  500هــزار خانــوار
کمدرآمــد زیــر خــط فقــر و مســتأجر بودهانــد .بــه دلیــل
آنکــه ســهم هزینــۀ مســکن ایــن گــروه بیــش از  40درصد
هزینههــای خانــوار محاســبه شــده اســت ،فشــار ســکونتی
بــر آنــان فشــار اقتصــادی عمیقــی محســوب میشــود.
تعــداد ایــن خانوارهــا در مطالعــات متأخــر بــه  3میلیــون
و  200هــزار خانــوار افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه 60
درصــد آنهــا در بافتهــای ناکارآمــد ســکونت دارنــد .در
نتیجــه ،ضــروری اســت ایــن گــروه از اقشــار جامعــه در
برنامهریزیهــای طــرح جامــع مســکن مــد نظــر قــرار
گیرنــد و طراحــی سیاســت تأمیــن مســکن معطوف بــه
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ایــن قشــر جامعــه باشــد .چنانچــه ایــن توجــه صــورت
نگیــرد و سیاســتی وضــع شــود کــه افزایــش قیمــت زمیــن
و مســکن را بــه دنبــال داشــته باشــد و باعــث جلــب بیشــتر
ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی بــه بــازار مســکن شــود،
شــاهد رانــده شــدن جمعیــت بــه بافتهــای ناکارآمــد و
رشــد حاشیهنشــینی خواهیــم بــود.
بــا ایــن مالحظــه ،برنامــۀ تأمیــن مســکن ،بهخصــوص در
بافتهــای ناکارآمــد ،بایــد متمرکــز بــر مســکن گروههــای
کمدرآمــد و مســکن اجتماعــی و بــر پایــۀ تقویــت جامعــۀ
مدنــی بــا محوریــت ســاکنان بافــت تشــکیل شــده باشــد.
منظــور از تقویــت جامعــۀ مدنــی ایــن اســت کــه در تأمیــن
مســکن ،کلیــۀ ذینفعــان و ذینفــوذان شــامل بخــش
خصوصــی ،شــهروندان کــه بــه تنهایــی قــدرت اعمــال
نفــوذ ندارنــد ،نظــام مدیریــت شــهری و دولــت مرکــزی
نقــش و تأثیــر خــود را داشــته باشــند.
در ایــن میــان ،اگرچــه رویکــرد مداخلــۀ مســتقیم حداقلــی
دولــت در بخــش اجرایــی ســاخت و ســاز مســکن سیاســتی
مناســب اســت ،ایــن امــر نبایــد موجــب شــانه خالــی کــردن
دولــت از مســئولیتهایش شــود .تزریــق منابــع مالــی در
قالــب ارائــۀ یارانــۀ هدفمنــد و پرداخــت بــه گروههــای
کمدرآمــد ،همچنیــن برقــراری انضبــاط در ســاخت و ســاز،
از جملــۀ اقداماتــی اســت کــه دولــت بایــد انجــام دهــد.
مهنــدس ســهراب مشــهودی ،دیگــر صاحبنظــر حاضــر
در نشســت ،بــا اشــاره بــه اســکان مهاجــران در زمینهــای
کشــاورزی حاشــیۀ شــهرها ،اظهــار داشــت مهاجــران بــه
دلیــل هزینههــای زیــاد شهرنشــینی اقــدام بــه خریــد
زمینهــای قولنامــهای در محدودههــای کشــاورزی
میکننــد و بــا تغییــر کاربــری زمینهــای کشــاورزی،
محدودههــای جدیــدی را شــکل میدهنــد و در واقــع
ســاکن حاشــیۀ شــهرها میشــوند .ایــن در حالــی اســت کــه
تمرکــز برنامــۀ بهســازی و نوســازی مســکن ذیــل سیاســت
بازآفرینــیشــهری بــر محدودههــای ناکارآمــد شــهرها
اســت و عمــ ً
ا ایــن ســاکنان را در نظــر نمیگیــرد .وی
یکــی از الزامــات اولیــۀ اجــرای سیاســت بازآفرینــی شــهری
در نوســازی و بهســازی مســکن را مطالعــه و شناســایی
مشــکالت بافتهــای مســئلهدار دانســت و افــزود بایــد

بــرای تمــام بافتهــا ،برنامــۀ مقدماتــی ،امکانســنجی و
ظرفیتســازی در نظــر گرفتــه شــود.
نشـست چهارم
تأمیــن مراکــز خدماتــی و کارکردهــای مــورد نیاز شــهروندان
در محله هــا از قبیــل پــارک ،خانــه محلــه ،درمانــگاه ،زمیــن
بــازی ،خانــه ســامت ،و ســایر خدمــات و همچنیــن ایجــاد
و ارتقــای زیرســاختهای شــهری نظیــر شــبکههای آب و
فاضــاب ،بــرق و گاز ،بخــش قابــل توجهــی از برنامههایــی
اســت کــه بــه عنــوان محــرک توســعه در فراینــد بازآفرینــی
محلــه ایفــای نقــش میکننــد .لــذا نشســت چهــارم بــا
عنــوان «توســعه امکانــات و خدمــات روبنائــی و ارتقــای
زیرســاختهای شــهری و محلــهای» بــه ایــن موضــوع
پرداخــت .در ایــن زمینــه ابتــدا آقــای دکتــر مجیــد روســتا1به
تعریــف فقــر بــه عنــوان یکــی از چالشهــای اساســی
پرداختنــد و بیــان داشــتند ،فقــر یعنــی عــدم دسترســی و
عــدم برخــورداری از فرصتهــا و خدماتــی کــه در فضــای
شــهری موجــود اســت .بــا ایــن توضیــح بــرای مقابله بــا فقر
شــهری ،اقدامــات کالبــدی بایــد براســاس ابعاد فقر ســاکنان
در دســتور کار قــرار بگیــرد یعنــی بــرای فقــر بهداشــت،
درمانــگاه و بیمارســتان ،بــرای فقــر آموزشــی ،مدرســه ،برای
فقــر امنیــت ،پاســگاه ســاخته شــود تــا مشــکالت مــردم
حــل شــود.
پــس از ســال ها کار و فعالیــت در محدوده هــای ناکارآمــد
شــهری بــا هــدف کاهــش فقــر شــهری و بهبــود شــرایط
زندگــی ســاکنان ایــن عرصههــا ،ضــروری اســت اقدامــات
انجــام شــده مــورد بررســی قــرار گیــرد و مشــخص شــود
کــه برنامه هــا و اقدامــات صــورت گرفتــه در زندگــی چــه
کســانی تاثیــر داشــته ،چقــدر در برگیرنــده بــوده ،بــه چــه
میــزان منجــر بــه تولیــد و تقویــت ســرمایه اجتماعــی شــده
اســت و در نهایــت چــه مقــدار توانســته مشــارکت مردمــی
در ایــن محــات را افزایــش دهــد.
در مســیر یافتــن ســواالت فــوق ،بررسـیها نشــان میدهــد،
اقدامــات گذشــته در مجمــوع نتوانســته اســت بــه بحــث
توســعه محلــی منجرشــود! کــه می بایــد چرایــی آن را بــا
عنایــت بــه اهمیــت توســعه جوامــع محلــی و نهادســازی در
رویکــرد بازآفرینــی شــهری جســتجو کــرد .بــا ایــن وجــود
 - 1عضو هیئت مدیره شرکت مادر
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توســعه زیرســاختهای 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 محــات هــدف بیــان کردنــد ،هر
چنــد توســعه و اجــرای پــروژه در بافتهــای ناکارآمد شــهری
یــک موفقیــت محســوب میشــود ،امــا دیــده شــدن ایــن
محــات توســط دولــت و ورود ایــن محــات بــه جغرافیــای
ذهنــی مســئولین دولتــی ،موفقیــت بســیار بزرگــی اســت .بــا
ایــن حــال بــرای اجــرای ایــن پروژه ها بایــد از ســرمایه های
ســاکنین محــات نیــز اســتفاده شــود ،کــه کوچکمقیــاس
بــودن ایــن پروژه هــا ایــن امــکان را فراهــم می کنــد.
مســئولین پذیرفته انــد اگــر می خواهنــد در اجــرای پروژههــا
در محــات هــدف ،اتفــاق مثبتــی بی افتــد بایــد بــرای
جلــب مشــارکت مــردم اقــدام کننــد و همراهــی بــا مــردم
را ســرلوحه کارشــان قراردهنــد .ســه اقــدام ظرفیت ســازی،
نهادســازی و ابزارســازی ضمــن آنکــه امــکان مشــارکت
و همراهــی ســاکنان را فراهــم می کنــد ،ارتقــاء کیفیــت
زندگــی شــهروندان را نیــز ســبب می شــود .بایــد توجــه
داشــت کــه بازآفرینی شــهری یــک فرصــت اســتثنایی برای
فرایندســازی اســت و بایــد به ســوی مشــارکت کنشــگران
رفــت و الگوهــای نوینــی عرضــه کــرد.
ســپس دکتــر محمــد شــیخی ،1بــا بیــان اینکــه بایــد
در مســیر بازآفرینــی شــهری محدودههــا 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 محــات ازحاشــیه بــه متن
آمدهانــد .اساســا زمانی کــه در برنامهریــزی ،نیازســنجی و
اولویتبنــدی ،بــه نیــاز و خواســت ســاکنان ایــن محله هــا
و محدودههــا توجــه شــود ،میتــوان بــه اجــرای برنامه هــا
و پروژههــا امیــدوار بــود .بــا ایــن وجــود در کشــور اجــرای

پروژههــا ،اگرچــه در ابتــدا بــا نیازســنجی مــردم محله شــروع
میشــود امــا در هنــگام اجــرا بــه نتایــج نیازســنجیها
توجهــی نمیشــود و روال دولتــی پیگیــری میشــود .در ایــن
شــرایط چنیــن پروژههایــی دیگــر مردمــی بــوده و دولتــی
محســوب میشــود 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
طــرح دیدگاههــای خــود بــه ایــن موضــوع پرداختنــد کــه،
یکــی از موضوعاتــی کــه موجــب بدبختــی ماســت ،آمــدن
واژههــا ،مفاهیــم و آثــار غربــی در ایــران بــدون توجــه بــه
نیازهــا ،ظرفیتهــا و زمینههــای آنهــا در برنامه ریــزی
شــهری کشــور اســت کــه موجــب میشــود مســئله فقــر
گســتردهتر شــود .بهطــور مثــال مفهــوم بازآفرینــی بــه
معنــای دوبــاره به جــوش و خــروش درآوردن کیفیــت زندگی
در شــهرها بــا اســتفاده از محرکهــای مناســب اســت کــه با
ایــن تعریــف ،ایــن واژه و مفهــوم آن در بافتهــای ناکارآمــد
و حاشــیه نشــینی ایــران ،صــدق نمیکنــد؛ چراکــه جــوش
وخروشــی در ایــن بافتهــا نبــوده و نمی باشــد کــه بخواهیم
آن را بازآفرینــی کنیــم .در حقیقــت موضــوع حاکــم در ایــن
بافتهــا ،فقــر و بدبختــی اســت .لــذا در ایــران مفهــوم  
بازآفرینــی در مــورد محلــه کاربــرد دارد چــرا کــه مــواردی
نظیــر ارزشهــای اجتماعی ،روابط همســایگی ،ســرمایههای
اجتماعــی پیونــدی و ارتباطدهنده نهادســاز و اعتمــاد متقابل،
در محلــه معنــا دارد و امــروزه میتــوان بــرای محــات ایران
دوبــاره آنهــا را بازآفرینــی کــرد.
از ســوی دیگردولــت دراجــرای پروژه هــا بایــد به گونــه ای
رفتــار کنــد کــه مــردم خودشــان را باورکننــد .بایــد در نظــر
داشــت کــه بهره بــرداری از پروژههــای اجــرا شــده در
محــات هــدف در نهایــت توســط ســاکنین آن محلــه
انجــام می شــود بنابرایــن می بایســت در برنامهریــزی،
تصمیمگیــری و اجــرا نیــز از مشــارکت ســاکنین محــات
اســتفاده کــرد .ایــن موضــوع از آن جهــت حائز اهمیت اســت
که وقتی مــردم درتصمیمگیــری شــرکت کنند ،ضمــن بــاور
خــود ،توجــه زیــادی بــه پروژههــای اجراشــده نشــان خواهند
داد .در نتیجــه پروژههــای ســختافزاری بــه شــرط آنکــه
مــردم هدایــت کننــده آنهــا باشــند محــرک خواهــد بــود .در
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ایــن بیــن دولــت و متخصصــان بایــد نقــش تســهیلگر
نامداخلهگــر پروژههــا را داشــته باشــند.
نشـست پنجم
ارکان بازآفرینــی شــهری ،افــزون بــر ســهگانۀ کالبــدی
ن پرداختــه شــد ،دربردارنــدۀ ســهگانۀ
کــه پیشــتر بــه آ 
غیرکالبــدی ظرفیتســازی ،ابزارســازی و نهادســازی ذیــل
چتــر بزرگــی بــا عنــوان «ارتقــای توانمندیهــای اجتماعــی
و اقتصــادی» و ســهگانۀ غیرکالبــدی دیگــر جریانســازی،
شبکهســازی و نهادینهســازی اســت .موضــوع نشســت
پنجــم نیــز تشــریح ارکان غیرکالبــدی سیاســت بازآفرینــی
شــهری و مــرور تجــارب شــهرهای مختلــف در ایــن زمینــه
بــود .در ایــن نشســت ،پروژههــا و اقدامــات تأثیرگــذار
در ارتقــای توانمندیهــای اجتماعــی و اقتصــادی در
شــیراز (توانمندســازی و بهســازی محلههــای ســهلآباد،
خانــۀ محلــۀ مهدیآبــاد و شــهرک ســعدی) ،کرمانشــاه
(توانمندســازی محلــۀ شــاطرآباد) ،خوزســتان (رونقبخشــی
بــه کســب و کار در محــور انوشــۀ محلــۀ لشــکرآباد شــهر
اهــواز) ،زاهــدان (راهانــدازی خانــۀ هــدی صابــر در محلــۀ
شــیرآباد) ،کردســتان (راهانــدازی ســمنها در حوزههــای
فعالیتــی مختلــف ماننــد مؤسســات ژیــار و کــردوک) ،ارومیه
(راهانــدازی مؤسســۀ خیریــۀ رفــاه کــودکان و نوجوانــان و
مرکــز اقامتــی کــودکان بیمــار) ،و تهــران ـ شــهرری
(ســازمان مردمنهــاد بینالمللــی آپریشــن مرســی) معرفــی
شــد و مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در ایــن نشســت ،دکتــر ســیما اســمعیلپور ،نماینــدۀ
مؤسســۀ خیریــۀ رفــاه کــودکان و نوجوانــان ارومیــه،
بــه تشــریح نحــوۀ عملکــرد ،کارایــی و اثرپذیــری ایــن
مؤسســات در جامعــه و در جهــت ارتقــای توانمندیهــای
ســاکنان محــات پرداخــت .وی گفــت مؤسســۀ خیریــۀ
رفــاه کــودکان و نوجوانــان ارومیــه کــه بــه منظــور حمایــت
از کــودکان بیمــار و بدسرپرســت و نیــز زنــان سرپرســت
خانــوار راهانــدازی شــده اســت ،عــاوه بــر تــاش بــرای
احقــاق حــق تحصیــل ،فراغــت و اســتراحت کــودکان،
مــادران زندانــی را نیــز تحــت پوشــش قــرار میدهــد و
بــا ایجــاد مهدکــودک بــرای بچههــای زنــان زندانــی ،بــه
آمــوزش ایــن کــودکان میپــردازد تــا در فضــای بــزهکاری

زنــدان رشــد نکننــد و بتواننــد بــا روحیــۀ مناســبی وارد
جامعــه شــوند .آمــوزش و توانمندســازی زنــان بهخصــوص
زنــان آســیبپذیر در جهــت کســب درآمــد از دیگــر
اقدامــات ایــن مؤسســه اســت.
در ادامــۀ مباحــث ،دکتــر محمدرضــا واعظمهــدوی بــا
اشــاره بــه معنــای واقعــی حکمروایــی خــوب تصریــح کــرد
دولتهایــی کــه حکمروایــی خــوب را مــاک اقدامــات
خــود قــرار میدهنــد دولتهایــی هســتند کــه بــه جــای
نشســتن بــر صندلــی رهبــری توســعه ،روی صندلــی کنــاری
مینشــینند و مــردم را بــر صندلــی رهبــری مینشــانند.
وی متذکــر شــد در حرکــت بــر مبنــای چنیــن دیدگاهــی،
بــه جــای ماهــی دادن بــه مــردم ،بهتریــن روش ایــن اســت
کــه میــدان را بــاز بگذاریــم تــا مــردم خودشــان ماهیگیــری
یــاد بگیرنــد .در نتیجــه ،دولــت بایــد بــا فراهــم کــردن
بســترهای الزم ،اختیــار عمــل را بــه مــردم واگــذار کنــد؛ و
ایــن گونــه اســت کــه حکمروایــی خــوب محقــق میشــود.
نشـست ششم

نشســت ششــم آخریــن نشســت دفتــر چهاردهــم بــود کــه
بــه جمعبنــدی نشســتهای پیشــین و هماندیشــی بــا
حاضــران اختصــاص داشــت .در ایــن نشســت ابتــدا فیلمــی
کوتــاه (موشــنگرافی) بــا عنــوان «بازآفرینــی شــهری:
مفاهیــم ،اصــول و برنامههــا» بــه نمایــش درآمــد .دکتــر
ایــزدی هــدف از ســاخت ایــن موش ـنگرافی را مــروری بــر
چالشـهای شــهر و شهرنشــینی و معرفــی سیاســت بازآفرینی
شــهری و ارکان آن ،اقدامــات الزم بــرای عملیاتــی شــدن
ایــن سیاســت ،و نقشآفرینــان ایــن عرصــه اعــام کــرد.
جمعبنــدی ســخنان حاضــران در ایــن نشســت بــه شــرح
زیــر اســت.
دکتــر ایــزدی :تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه سیاســت
بازآفرینــی شــهری در راســتای رفــع مهمتریــن مســائل
کنونــی شــهرها در حــوزۀ مدیریــت شــهری و ســایر
حوزههــای مرتبــط پیگیــری و نهادینــه شــود .بــا توجــه
بــه وضعیــت امــروز شــهرها ،اولویــت سیاس ـتهای توســعۀ
شــهری بایــد توجــه بــه تنــزل کیفیــت باشــد .ایــن موضــوع
در تمــام ابعــاد آن بــه خوبــی در سیاســت بازآفرینــی شــهری
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بایــد توجــه داشــت کــه
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مقایسۀ سیاستهای گذشتۀ مواجهه با بافتهای ناکارآمد شهری با سیاست بازآفرینی شهری
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موضــوع کیفیــت منحصــر بــه کیفیــت فیزیکــی نیســت و
ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی و زیس ـتمحیطی را نیــز شــامل
میشــود .لــذا اقــدام در جهــت ارتقــای کیفیــت ،راهحلهایــی
چندوجهــی و جامــع را میطلبــد.
در ایــن میــان ،نکتــۀ حائــز اهمیــت آن اســت کــه یــک
دســتگاه بــه تنهایــی نمیتوانــد مجــری یــا سیاســتگذار
مســائل بازآفرینــی شــهری باشــد و ایــن امــر نیازمنــد
مشــارکت ،همپیونــدی و همراستاســازی تمامــی دســتگاهها
بــه صــورت افقــیاســت تــا بــا تعریــف برنامههــای مشــترک،
امــکان اجــرا و تحقــق آنهــا نیــز فراهــم آیــد .تشــکیل
ســتاد ملــی بازآفرینــی شــهری از همیــن ضــرورت ناشــی
شــده اســت .امــا از ایــن نکتــه نیــز نبایــد غفلــت کــرد
کــه نقشآفرینــان اصلــی در سیاســت بازآفرینــی شــهری،
ســاکنان محــل (مــردم) هســتند و بــه همیــن دلیــل بایــد بــه
ایجــاد همپیونــدی میــان مــردم و ســایر نقشآفرینــان ،از
مرحلــۀ برنامهریــزی تــا اجــرای فراینــد بازآفرینــی شــهری،
اهتمــام ویــژه داشــت .بــرای تحقــق ایــن مهــم ،راهانــدازی
ی مناســبی
نهادهــای توســعۀ محلــی میتوانــد راهــکار عمل ـ 
باشــد.
بایــد توجــه داشــت کــه بــه دلیــل تعــدد زمینههــای بــروز
ناکارآمــدی و علــل آن در عرصههــای مختلــف ،شــیوهها
و رویکردهــای مواجهــه بــا آن بایــد برخاســته از محــل باشــد
و از تجویــز نســخۀ واحــد بهســازی و نوســازی بــرای تمــام
محــات پرهیــز شــود.

پیشــین مواجهــه بــا
دکتــر شــفایی :در سیاســتهای
ِ
محدودههــای هــدف ،رویکــرد کالبــدی ارجــح بــود ،در حالــی
کــه در سیاســت کنونــی مواجهــه بــا بافتهــای ناکارآمــد،
توســعه و افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی ،اقتصــادی و محیطی و
جلوگیــری از ورود ســرمایههای منفــرد و پراکنــده در اولویــت
اقدامــات قــرار دارنــد .از ســوی دیگــر ،در گذشــته تنهــا نهــا ِد
دولــت متولــی مواجهــه بــا ایــن محدودههــا دانســته میشــد
امــا اکنــون در سیاســت بازآفرینــی ،ایــن مواجهــه بــا تأکیــد
بــر لــزوم مشــارکت همــۀ نهادهــای دخیــل ،بــه صــورت
چنــد مرجعــی و بــا نقشپذیــری کلیــۀ کنشگــران شــهری
(بخــش دولتــی ،عمومــی و خصوصــی) ،صــورت میپذیــرد.
تفــاوت دیگــر سیاس ـتهای 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 زیس ـتپذیری شــهرها اســت .بــه همیــن
ترتیــب میتــوان تمایــزات دیگــری را بیــن سیاســتهای
پیشــین و سیاســت اخیــر در حوزههایــی نظیــر نــوع
مدیریــت ،گروههــای هــدف اقدامــات ،و بهــرهوران امکانــات
و تســهیالت برشــمرد کــه در جــدول آمــده اســت.
موضــوع دیگــری کــه در جــدول بــه آن اشــاره شــده اســت
بحــث کنشگــران امــر بازآفرینــی شــامل دولــت ،نهــاد
مدنــی و شــهروند اســت .در میــان ایــن ســه کنشگــر،
دولــت و نهادهــای دولتــی (محلــی) مســئول خدماترســانی،
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اعتمادســازی ،بسترســازی و حمایــت ،بــه عنــوان چهــار مــورد
از ارکان بازآفرینــی شــهری پیشــنهادی ،هســتند کــه در
تصویــر نشــان داده شــده اســت .کشــف ظرفیتهــا ،آمــوزش

و ترویــج ،مستندســازی و پایــش از جملــۀ مهمتریــن وظایــف
جامعــۀ مدنــی و تســهیلگران اســت و شبکهســازی،
حقطلبــی ،خودبــاوری و نهادســازی نیــز بایــد بــه دســت
مــردم صــورت پذیــرد .در صورتــی کــه تمامــی برنامههــای
مذکــور را کنشگــران بــه درســتی بــه اجــرا درآورنــد ،شــاهد
ارتقــای کیفیــت زندگــی خواهیــم بــود.
دکتــر روســتا :توانمندســازی ســاکنان محدودههــای
هــدف بــدون توســعۀ اجتماعــی ممکــن نیســت .بایــد
دقــت داشــت کــه شــهر و ســلولهای زیرمجموعــۀ آن
یــک ســازمان اجتماعــی محســوب میشــوند؛ در نتیجــه،
توجــه بــه مؤلفههــای اصلــی نظیــر فراگیــری اقدامــات در
جهــت ارتقــای دسترســی شــهروندان بــه فرصــت توســعۀ
اجتماعــی ،توانمندســازی ،افزایــش ظرفیتهــا بــرای
مداخلــۀ مــردم در نهادهــا ،و نیــز امنیــت در حوزههــای
قوانیــن ،مســکن ،تأمیــن زندگــی و دسترســی بــه درآمــد
مطمئــن تحقــق اهــداف بازآفرینــی شــهری را بــه دنبــال
خواهــد داشــت.
دکتر صرافــی :بایــد توجــه داشــت کــه فقــر ،محرومیــت
از فرصتهــا اســت .دغدغــۀ اصلــی در بازآفرینــی شــهری،
ارتقــای کیفیــت زندگــی اســت .البتــه دغدغــۀ حــق مــردم
نســبت بــه شــهر و ارتقــای کیفیــت زندگــی آنــان در شــهر
فقــط شــامل مســائل ک ّمــی و کالبــدی نمیشــود و تمامــی
مســائل اجتماعــی ،اقتصــادی ،زیس ـتمحیطی ،فرهنگــی و
غیــره را دربرمیگیــرد .در مــورد حاشیهنشــینان راهحــل
ایــن اســت کــه بــا فرایندســازی و نهادســازی بــه دنبــال
توســعهای از نــوع دیگــر بــود و نهادهــای توســعهای در ایــن
مناطــق بایــد از نوعــی دیگــر و مخصــوص همــان مناطــق
تــدارک دیــده شــوند.
در پایــان ،دکتــر حبیبــی ،دبیــر علمــی دفتــر چهاردهــم ،بــا
مــروری بــر نشســتهای پیشــین و تشــریح مهمتریــن
نــکات مطــرح شــده در جلســات بــه کار ایــن دفتــر خاتمــه
دادنــد.
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