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مهندس مجید کیانپورسخن مدیر مسئول 
معاون وزير،

 مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران

2

41
-4

ه2
مار

ش

توجـه بـه نقـش مـردم و نيازهـای آنان کليـد مهم دسـتيابی به شـهرهای 
سـرزنده، امـن، پايدار و سـامت

     در طی دهه های گذشـته، شـاهد بروز نابسـامانی هايی در سـازمان فضايی- كاركردی و اجتماعی شـهرها 
بويـژه كان شـهرها بوده ايـم. گسـترش بی رويه كالبدی و اسـتقرار نامتعادل جمعیت در نواحی شـهری، سـبب 
گسـترش عرصه هـای نابسـامان شـهری به صور مختلف شـده اسـت. نزول كیفیـت زندگی در مراكز شـهری، 
كـه سـبب تـرک سـاكنین اصیـل و بومـی ايـن نواحـی شـده، رشـد و گسـترش سـکونت گاه های غیر رسـمی 
عمدتـا در حاشـیه كان شـهرها بـا حداقـل امکانـات، زيرسـاخت ها و خدمـات شـهری، ادغام سـکونتگاه های 
روسـتايی واقـع در محـدوده شـهرها و شـکل گیری بافت هـای فرسـوده بـا پیشـینه روسـتايی در ايـن نواحـی، 
گسـترش پهنه هايـی بـا كاربـری ناكارآمد اعـم از كاربری هـای صنعتـی- كارگاهی و انبـار، نظامـی )پادگان ها 
و زندانهـا( و همچنیـن بسـیاری از اراضـی بـه صـورت بايـر و رها شـده در محدوده شـهرها و همچنین شـکل 
گیـری محـات پیرامونـی مراكز شـهری با سـاختاری ناپايدار و حداقل خدمـات مورد نیاز سـاكنین از مهمترين 

محدوده هـای شـناخته شـده در عرصه شـهرها بشـمار می روند. 

     در مواجهـه بـا مسـائل ايـن عرصه هـای شـهری، تاكنـون سیاسـتها و برنامه هـای متعددی مطـرح و برخی 
بـه اجـرا رفته انـد. بـا آسـیب شناسـی اقدامـات می تـوان زمینه هـای الزم بـرای رفـع نقـاط ضعـف و تقويـت 
نقـاط قـوت ايـن برنامه هـا را يافـت. تجارب گذشـته نشـان داده انـد كه توجـه صرف به ابعـاد زيبايی شناسـانه 
و كالبـدی بـدون توجـه بـه خواسـت و نیـاز سـاكنان و همچنیـن حضور آنـان در فراينـد برنامه ريـزی و اجرای 
برنامه های بهسـازی و نوسـازی شـهری سـبب ناكارآمد شـدن بسـیاری از  اين طرح ها و برنامه ها شـده اسـت.  
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امـروزه، مهمتريـن ويژگـی رويکـرد و چشـم انداز آينـده برنامه های بهسـازی و نوسـازی شـهری و سـاماندهی و توانمندسـازی 
سـکونتگاه های غیررسـمی، تـاش بـرای تقويـت حضـور و مشـاركت گسـترده سـاكنان، مالکان و سـاير دسـت انـدركاران امر 
بهسـازی و نوسـازی شـهری در ايـن فراينـد اسـت. در قـرن بیسـت و يکـم، توجـه بـه نقش مـردم و نیازهـای آنـان كلید مهم 

دسـتیابی به شـهرهای سـرزنده، امن، پايدار و سـامت اسـت. 

      امـروزه در برنامـه ريـزی شـهری بـه جنبه انسـانی توسـعه، دسـت يابی به شـهری با كیفیـت محیطی باال و در شـان مردم 
و ارتقـای كیفیـت در عرصـه عمومـی توجـه شـايانی مـی شـود. در اين رويکـرد، برنامه هـای باز آفرينـی اجتماع مدار به شـکل 
يکپارچـه و از پايیـن بـه بـاال بـه صورتـی كـه همـه افـراد ذينفع را شـامل گردد، بسـط و توسـعه يافته اسـت. چنیـن رويکردی 
شـانس ارائـه و توسـعه راه حلهـای بلنـد مـدت پايـدار را افزايـش می دهـد. امـروزه بازآفرينـي شـهري بـه دنبال شـکل دهی به 
تشـکل هايی از همـه گروههـاي ذينفـع اسـت كـه اين خـود باعث بهبـود همـه جانبه و پايـدار وضعیـت اقتصـادي، اجتماعي و 

فیزيکـي محدوده هـای هـدف برنامه های بهسـازی و نوسـازی می شـود. 

     شـركت مـادر تخصصـی عمـران و بهسـازی ايـران بعنـوان نهـاد سیاسـت گـزار، برنامـه ريـز و ناظر بـر اجـرای برنامه های 
بهسـازی و نوسـازی شـهری، در تاش اسـت با مستندسـازی تجارب داخلی و خارجی و تحلیل نقاط ضعف و قوت برنامه های 
بـه اجـرا رفتـه، زمینـه ارتقـاء دانـش نظـری را در ايـن حوزه افزايـش داده تا بـا تکیه بر ايـن دانش بتـوان سیاسـت  های كارآمد 
تـری را اتخـاذ و دنبـال كـرد. ضمـن تقديـر از تاش هـای همـه عزيـزان دسـت انـدركار تولید ايـن نشـريه امیدواريـم معرفی 
ايـن تجـارب و طـرح موضوعـات نظـری و عملـی بتواند زمینه سـاز ارتقـاء كیفی برنامـه ها و اقدامـات همه دسـت  اندركاران در 

حوزه هـای مختلـف مرتبـط با امر بهسـازی و نوسـازی شـهری گردد.

      مدير مسئول نشريه




