
سخن مدیر مسـئول

نتیجة اقدامات و روش  های اجرایی نوسـازی بافت های  ناکارآمد 
شـهری از برنامة سـوم تا برنامة پنجم توسـعة کشـور )۱۳۷۹-
۱۳۹۵( بیانگر تحقق درصد کمی از اهداف تعیین شده )نوسازی 
سـاالنه ۱۰ درصد از بافت های فرسـوده و  ناکارآمد( در طی این 
سال  هاسـت. بر این اسـاس و با توجه به فقدان سیاسـت گذاری 
یکپارچـه و روشـن در مواجهـه بـا مسـائل بافت هـای ناکارآمد 
شـهری و نبـود همکاری هـای میـان بخشـی، از شـروع دولت 
یازدهـم، بـا اتکا بـه  آموخته هـا و تدبیـر، نگرش پیشـگیری از 
گسـترش فرسـودگی و رشـد حاشیه نشینی و سـکونت گاه های 
غیررسـمی تکامل یافت و در قالب »بازآفرینی شـهری پایدار« 
در دسـتور کار قـرار گرفـت. بـه منظـور بسترسـازی قانون مند 
برای این رویکرد، سـند ملی راهبردی احیا، بهسـازی، نوسـازی 
و توانمندسـازی بافت های فرسـوده و  ناکارآمد شهری، شناخته 
شـده با نام »سـند ملی بازآفرینی شـهری پایدار«، به پیشـنهاد 
مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور، سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری و شـورای  عالی استان ها 
و به اسـتناد مادة ۱۶ قانون حمایت از احیا، بهسـازی و نوسـازی 
بافت های فرسـوده و ناکارآمد شـهری، در تاریـخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ 

بـه تصویب هیئت دولت رسـید. 
در دسـتور کار بازآفرینـی شـهری پایـدار، ارتقای شـاخص های 
زیسـت پذیری شهری و کیفیت زندگی شـهروندان با رویکردی 
همه جانبـه، مشـارکتی، فرایند مبنـا، راهبـردی، شـهرنگر و 
اجتماع محـور مـورد توجه قرار گرفته اسـت. در سـال های اخیر، 
شـرکت بازآفرینی شـهری ایـران به عنوان نهـاد متولی تبیین، 
توسـعه و اجرای این سیاسـت، با پشت سر گذاشتن تجربه های 
فـوق و اتـکا بر دانش روز، تالش کرده این دسـتور کار شـهری 
را در قالـب گام هـای کلیـدی زیر بـه صورتی روش منـد به اجرا 

درآورد: 
گام اول: تبییــن چارچــوب نظــری، تدویــن اصــول، مبانی،  	

در مسیر بازآفرینـی شهری پایدار

سیاســت ها و راهبردهــای بازآفرینــی شــهری
گام دوم: تشــکیل شــبکة همــکاری مشــترک در ســطح  	
ملــی، اســتانی و شــهری )ســتاد ملــی بازآفرینــی شــهری 
بــه ریاســت باالتریــن مقــام اجرایی کشــور و حضــور کلیة 
کنشــگران دولتــی و عمومــی ایــن عرصــه در ســطح ملی 
و ســتادهای اســتانی و شهرســتانی بــا حضــور کنشــگران 

در ســطح اســتانی و شهرســتانی(
گام سوم: تدوین برنامة جامع بازآفرینی شهری  	

گام چهارم: ظرفیت سازی و نهادسازی 	
گام پنجــم: فراهم آوردن ابزارهای مالی و قانونی پشــتیبان  	

برنامه هــای بازآفرینی شــهری 
گام ششم: طرح ریزی بازآفرینی شهری 	

گام هفتم: اجرای برنامه های بازآفرینی شهری  	
گام هشــتم: ارتقــای توانمندی های اجتماعــی و اقتصادی  	

ــیب پذیر ــای آس ــژه گروه ه ــهروندان به وی ش
گام نهــم: نهادینــه کــردن سیاســت ها، راهبردهــا و  	
راهکارهــای بازآفرینــی شــهری از طریــق آمــوزش، 
گفتمان ســازی، اطالع رســانی و فعالیت هــای فرهنگــی ـ 

ــی ترویج
مرحلـة بعـدی شـروع جریانـی فراگیر بـرای عملیاتی سـاختن 
برنامه های بازآفرینی در سـطح کشـور بوده اسـت که طرح آن 
در نیمة دوم سـال ۱۳۹۶ ارائه شـده و با تصویب رسـمی آن در 
بهمـن همین سـال، به صـورت برنامة ملی بازآفرینی شـهری 
پایدار در دسـتور کار همة دسـتگاه های متولی قرار گرفته است.
برنامـة ملـی بازآفرینی شـهری پایدار بـا اهـداف »کاهش فقر 
شـهری«، »افزایـش هویـت و منزلـت اجتماعـی«، »افزایـش 
تـاب آوری شـهری«، و افزایش حکمروایی محلـی«، بر مبنای 
تجارب تلخ و شـیرین در مسـیر اجرای برنامة گذشـتة نوسازی 
و بهسـازی بافت های فرسـوده و سـامان دهی و توانمندسـازی 
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سـکونت گاه  های غیررسـمی و نیـز مسـکن مهـر کـه عمدتـًا 
مبتنـی بر تفکـر و رویکرد پروژه محـوری و کالبدی بـوده، برای 
ارتقـای کیفیت زندگی سـاکنان محدوده ها و محـالت ناکارآمد 
شـهری که بیش از ۱۹ میلیون نفر ند، در چارچوب سیاسـت های 
کلـی نظـام و اقتصـاد مقاومتی تهیه و در سـتاد ملی به تصویب 
رسـیده است. این برنامه در قالب بازآفرینی ساالنه 2۷۰ محله از 
بافت هاي ناکارآمد میانی، تاریخی و سـکونت گاه هاي غیررسمی 
بـه مدت ۱۰ سـال و به صورت محله محـوری با اقدامات توأمان 
کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، انتظامی، زیربنایی و سـایر 
امـور شـهری تنظیم شـده اسـت. وظیفـة دولـت در این عرصه 
برنامه ریزی و فراهم آوری بستر کار برای ساکنان، تسهیل گران و 
توسعه گران اسـت. بنابراین اولین تأکید بر »برنامه ریزی دولت« 
به جای »اجرای پروژه در دولت« اسـت که مانع از لغزش دولت 
بـه حیطة تصدی سـاخت مسـکن و جانشـینی دولـت به  جای 

مردم و بخش خصوصی )سـازندگان( می شـود. 
در ایـن برنامـه، ارتقـای کیفیـت زندگـی در محـالت در پنـج 
محور شـامل »توسـعة امکانات و خدمـات روبنایـی«، »ارتقای 
زیرسـاخت ها«، »بهسـازی و ارتقای فضاهای شـهری«، »تهیة 
طرح هـای بازآفرینـی محله هـا«، و »ارتقـای توانمندی هـای 
اقتصـادی و اجتماعـی« در مقیاس شـهری و محلـه ای تنظیم 
شـده اسـت. همة این محورها  بر اسـاس قانون به تصویب ستاد 
بازآفرینی رسـیده و هماهنگی های الزم با مسئوالن قانونی ارائة 
خدمات صورت گرفته اسـت. منابع پیش بینی شـدة دولتی ملی 
و محلـی برای ایـن  برنامـه ۷۵ هزارمیلیارد تومـان اعتبار ظرف 
۵ سـال اسـت. بخش عمـده ای از ایـن اعتبار هم اکنـون نیز در 
بودجـة دسـتگاه های اجرایی مرتبـط با شـهرداری ها پیش بینی 
شـده  اسـت و در صـورت اتخـاذ یـک سیاسـت ابالغـی، تمام 
دسـتگاه های ذی ربـط مکلـف خواهند بود تا متناسـب با سـهم 
جمعیت سـاکن در محالت هدف، منابع خـود را در این محله ها 
بـا اولویـت هزینه کنند. این درصد متناسـب با نسـبت جمعیتی 
ایـن محله هـا از کل جمعیـت شـهری اسـت و موجـد پویایی و 

تحـرک اقتصـادی در آن ها خواهد شـد. 
در جهـت تحقق اهداف، اصول، راهبردها و سیاسـت های سـند 
ملی بازآفرینی شـهری پایدار محدوده ها و محالت هدف برنامة 
احیا، نوسـازی، بهسازی و توانمندسـازی شهری طرح »صندوق 

برنامة بازآفرینی شـهری پایدار« با هدف طراحی نهادی مالی ـ 
فنـی در کنـار ترتیبـات  نهادی سـند مذکور )سـتادهای ملی و 
اسـتانی بازآفرینی پایدار( به منظور پیشـبرد برنامه ها  و تضمین 
بخشی از منابع مالی و خدمات فنی مورد نیاز بازآفرینی شهری 

پایدار  پیشـنهاد می گردد.
این شـماره از نشـریة هفت شـهر بـا هدف ارائة سیاسـت های 
کلـی طرح شـده از سـوی صاحب نظـران در زمینـة بازآفرینی 
شـهری تدوین شـده اسـت و به همین سـبب مطالب آن غالبًا 
در تصریح و انطباق با گام های پیش گفته اسـت. در این مسـیر، 
با شفاف سـازی نگرش و برنامه های دولـت در حوزة بافت های 
ناکارآمد شـهری، عالوه بر تحقِق حق به شـهر، تالش بر این 
اسـت تـا همسـویی الزم با کنشـگران ایـن عرصـه و دریافت 
پیشـنهادات اصالحـی و تکمیلی ممکن شـود. از ایـن رو امید 
اسـت خواننـدگان محترم با ارائـة دیدگاه ها و پیشـنهادات خود 

مـا را در پیشـبرد این جریـان همراهی کنند.
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