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سياست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری و ضرورت آسيب شناسی اقدامات
     افزايـش مشـکات كالبـدی- كاركـردی عرصـه هـای نابسـامان شـهری، پايیـن بودن شـرايط كیفـی سـکونت، مخاطرات 
جـدی ناشـی از ناپايـداری و عـدم برخـورداری از امکانـات، خدمـات و زيرسـاخت هـای شـهری در ايـن مناطـق از يک سـو و 
ضـرورت اسـتفاده از ظرفیـت هـای ايـن محـدوده هـا بـه عنـوان فرصتی برای توسـعه، سـبب شـده كـه توجـه برنامـه ريزان، 
سیاسـت گـزاران و مديـران شـهری بـه ايـن عرصـه هـا در طـی سـالهای اخیـر روزافـزون شـود. ايجاد نهـادی مسـتقل برای 
سیاسـت گـزاری در سـاختار دولـت )شـركت مـادر تخصصـی عمران و بهسـازی شـهری ايـران(، توجه بـه موضوع بهسـازی و 
نوسـازی شـهری در برنامه های پنج سـاله سـوم و چهارم، اختصاص منابعی در رديف بودجه كل كشـور، تشـکیل سـازمان های 
اجرايـی در  شـهرداری هـا بـا ماموريـت نوسـازی و بهسـازی مناطـق نابسـامان، راه انـدازی دفاتر خدمـات نوسـازی محات با 
ماموريـت تسـهیل اجـرای فراينـد بهسـازی و نوسـازی محـدوده هـا و محـات، برنامه ريـزی و اجرای پـروژه های بیشـمار در 
ابعـاد و مقیاس هـای مختلـف، مجموعـه اقدامـات نـرم افـزاری بـرای فراهم كردن بسـتر اجـرای طرح هـا و برنامه هـا از جمله 
برگـزاری جلسـات هـم انديشـی، انتشـار مقاالت و كتـب متعدد در ايـن حوزه، تهیه بسـته های تشـويقی و حمايتی از نوسـازی 
و بهسـازی، اطـاع رسـانی در ابعـاد مختلـف، برگـزاری كارگاه هـای تخصصـی و همايـش هـا در مجامع علمـی-  تخصصی، 
تدويـن و تصويـب لوايـح، قوانیـن و دسـتورالعمل هايی برای تشـويق و حمايت از برنامه های نوسـازی و بهسـازی و راه اندازی 
و توسـعه رشـته هـای دانشـگاهی مرتبـط  همگـی نشـان از توجـه دسـت انـدركاران بـه موضـوع  و تـاش آنـان بـرای يافتن 

راهـکاری در مواجهـه بـا مسـائل و مشـکات اين مناطق اسـت.
 بـا وجـود تاش هـا و اقدامـات صـورت گرفتـه، روند گسـترش اين محـدوده ها و نابسـامانی های ايـن مناطق رو به رشـد بوده 
و در برخـی مناطـق، اقدامـات صـورت گرفتـه موجب افزايش مشـکات سـاكنان اين محات شـده تا حدی كه آنـان را مجبور 
بـه تـرک محله هـای خـود كرده اسـت. برای دسـت يابی بـه علل عـدم موفقیت برنامه های گذشـته، آسـیب شناسـی و ارزيابی 
سیاسـت ها و اقدامـات گذشـته ضـروری اسـت. بـر پايه يافتـه های حاصـل از چنین مطالعـه ای می تـوان راهکارهـای نوين را 

شناسـايی و ارائـه طريـق نمـود. محورهـای زير به معرفـی اين نقاط مـی پردازد:

 سیاسـتهای بهسـازی و نوسـازی شـهری علـی رغم همـه جانبه نگری در اسـناد، قوانین، دسـتورالعمل ها و سـاير متـون ارائه 
شـده، عمـا بـه ظرفیتهـای موجود از ابعـاد مختلف )فرهنگـی، اجتماعی، اقتصادی، زيسـت محیطـی و كالبدی( بـی توجه بوده 

و ديـدگاه جامعی نسـبت به مسـايل ندارند.

 هیـچ برنامـه و يـا سیاسـت مشـخصی برای پیشـگیری از گسـترش ايـن عرصه های نابسـامان وجـود ندارد. در صـورت عدم 
توجـه بـه سیاسـت پیشـگیری و پیش نگری بـرای جلوگیری از فرايند شـکل گیری و گسـترش عرصه های نابسـامان شـهری، 

سیاسـت گـزاران و برنامـه ريـزان شـهری با مشـکات فراوانی در مواجهـه با اين معضـل روبه رو خواهند شـد. 
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 دولـت علـی رغـم تاكیـد بـر اجـرای اصـل 44 در تفويـض و واگذاری امـور خود به كارگـزاران محلـی و پرهیـز از درگیری و 
دخالـت مسـتقیم در پروژه هـای اجرايـی، در طـول سـال های گذشـته به شـکل گسـترده ای درگیـر اقدامات اجرايی اسـت.

 بـا وجـود محدوديت هـای بسـیار دولـت در تامیـن منابع، بخش قابـل توجهـی از برنامه ها به بودجه هـا و منابع دولتی وابسـته 
اسـت. ضـروری اسـت تامیـن منابـع مالـی برنامه هـای بهسـازی و نوسـازی شـهری بجـای تکیـه بر بودجـه عمومـی دولت بر 

محـور مشـاركت بـا بخش خصوصـی و خود سـاكنان و مالکان اسـتوارگردد.

  عمـده توجـه برنامـه های بهسـازی و نوسـازی به تغییـرات و دگرگونی هـای كالبدی بدون توجه به خواسـت و نیاز سـاكنان 
و اسـتفاده كننـدگان از اين فضاها اسـت. ضروری اسـت سیاسـتهای بهسـازی و نوسـازی شـهری عمـده توجه خـود را بر تاكید 

بـر نقـش گروه هـای اجتماعـی، تقويت جايـگاه مالـکان و سـاكنان و توجه بـه نیازمندی های آنان قـرار دهند.

 علـی رغـم بـروز مسـايل بیشـمار در تعريـف و اجـرای پروژه هـای بـزرگ مقیـاس، هنـوز طرح هـا و برنامه هـای بـزرگ 
مقیـاس تحـت عنـوان پـروژه هـای پرچـم در حال اجرا اسـت. ضـروری اسـت برنامه های نوسـازی شـهری بجـای تخريب و 
نوسـازی های گسـترده، تغییر سـاختارموجود و جايگزينی عناصر جديد، به سـاماندهی كالبدی و انتظام بخشـی نابسـامانی های 
فضايـی-  عملکـردی از طريـق طـرح هـا و برنامـه هـای كوچک مقیـاس و تاثیر گـذار بـا تاكید بـر برنامه ريزی برای اسـتفاده 

از ظرفیت هـای موجـود در فراينـد توسـعه بپردازند.

 مديريـت شـهری نقـش محـوری در ايـن فراينـد بـر عهده نـدارد در عیـن حالی كـه دولت در طی سـال های گذشـته بجای 
حمايـت و پشـتیبانی از ايـن نهـاد عمومـی بـه شـکل گسـترده ای در فراينـد اجـرای برنامه های بهسـازی و نوسـازی شـهری 

درگیـر و بـه شـکل مسـتقیم دخیل بوده اسـت.

 سـازمان هـا و نهادهـای مختلف و متعددی در فرايند بهسـازی و نوسـازی شـهری دخیل هسـتند. تعدد ايـن بازيگران موجب 
پیچیـده تـر شـدن اجـرای برنامـه ها از يک سـو و عـدم هماهنگـی و كارهای مـوازی در فرايند اجـرای برنامه های بهسـازی و 
نوسـازی شـهری شـده اسـت. ضـروری اسـت با تشـکیل سـتادهای هماهنگی بین دسـتگاه هـا در مقیـاس ملی، منطقـه ای و 
شـهری و همچنیـن كارگـروه هـای اچرايـی در مقیـاس خردتر ضمـن تدوين برنامـه های مشـترک، فضای تعامـل و همکاری 

بـرای پیشـبرد اهـداف در يـک نظام هدفمنـد و هماهنـگ فراهم گردد. 

بـا توجـه بـه اهمیـت ايـن سیاسـت و اولويـت و ضرورت توجـه بـه برنامه هـای بازآفرينی شـهری در كنار سـاير سیاسـت های 
توسـعه شـهری، ضـروری اسـت كلیـه دسـت انـدركاران ايـن اقـدام با ارائـه ديدگاه هـا و نظرات ارزشـمند خود، بسـتر مناسـبی 
را بـرای رفـع مشـکات و تدويـن سیاسـت هـای جديـد با توجه بـه تجارب گذشـته فراهـم نمايند. نشـريه هفت شـهر موظف 
اسـت فضـای مناسـبی را بـرای تبـادل افـکار و ارائـه ديـدگاه هـا و همچنیـن نقـد و ارزيابـی تجارب فراهـم نمايد. هفت شـهر 
ضمـن دعـوت از كلیـه صاحبنظران و دسـت انـدركاران برنامه ها و اقدامات بهسـازی و نوسـازی شـهری آمادگی خـود را برای 
انعـکاس آرا و ديدگاه هـای همـه عزيـزان در كلیـه سـطوح اعم از مديـران و سیاسـتگزاران، پژوهشـگران و متخصصین حرفه و 
همچنیـن نهادهـا و ارگان هـای عمومـی و غیـر دولتـی اعام مـی دارد.  امید اسـت با دريافت نقطـه نظرات شـما بتوانیم زمینه 

سـاز تحولـی در اين عرصه باشـیم. 
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