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سخن مدیرمسئـول

محمدسعید ایزدی

اهمیت نهادینه کردن مفهوم کیفیت در زندگی شهری

ــژه در کالن شــهرها  محدوده هــای وســیعی از شــهرهای کشــور به وی
و شــهرهای بــزرگ بــا معضــل نابســامانی کالبــدی )ناپایــداری و افــت 
شــدید کیفیــت محیطــی(، فقــر شــهری )فقــر درآمــدی، آمــوزش، 
ســواد، بهداشــت، امنیــت و ایمنــی ســاکنان، آســیب پذیری محیــط 
ــت و  ــران هوی ــاخت ها(، بح ــدی زیرس ــات و ناکارآم ــود خدم و کمب
افــت منزلــت اجتماعــی و تنــزل ارزش اقتصــادی و خــروج از عرصــه 
ــا و  ــتند. محدوده ه ــه رو هس ــهری روب ــاط ش ــایر نق ــا س ــت ب رقاب
محله هــای نابســامان واقــع در عرصه هــای تاریخــی شــهرها بــا 
ــا و  ــهر، محدوده ه ــار در 168 ش ــزار هکت ــر 15 ه ــغ ب ــعتی بال وس
محله هــای نابســامان واقــع در بافــت پیرامونــی مراکــز شــهری 
ــا مســاحتی بالــغ بــر 61 هــزار هکتــار در  در عرصــه میانــی بافــت  ب
495 شــهر و ســکونتگاه های غیررســمی کــه بــا عناوینــی همچــون 
حاشیه نشــین، فرودســت و زاغه نشــین نیــز شــناخته می شــوند 
ــهر  ــار را در 91 ش ــزار هکت ــر 55 ه ــغ ب ــیع بال ــی وس و محدوده های
ــای هــدف در  ــن محدوده ه ــد، از مهم تری ــه دربرگرفته ان ــورد مطالع م
برنامه هــای بازآفرینــی شــهری بــه حســاب می آینــد. ابعــاد کمــی و 
ــادی  ــده اقتص ــایل پیچی ــو و مس ــا از یک س ــن محدوده ه ــعت ای وس
ــا  ــر آن مــی دارد ت ــا را ب ــن عرصــه از ســوی دیگــر، م و اجتماعــی ای
ــم. ــرا ببری ــه اج ــه و ب ــود را ارائ ــای خ ــژه ای برنامه ه ــگاه وی ــا ن ب

در طــی ســه دهــه گذشــته، دولــت و شــهرداری ها اقدامــات و 
برنامه هــای متعــدد بهســازی و نوســازی شــهری را بــه اجــرا برده انــد. 
ــی  ــت مکان ــت منزل ــد اف ــده، رون ــل آم ــای بعم ــم تالش ه علی رغ
ــه و در برخــی  ــن مناطــق کاهــش نیافت ــی ای ـ کارکــردی و اجتماع
مــوارد ســرعت تنــزل کیفیــت از اقدامات بهســازی و نوســازی پیشــی 
ــه  ــه دلیــل عــدم توجــه ب ــز ب ــات نی ــه اســت. در برخــی اقدام گرفت
ســاختارهای موجــود، احتــرام بــه زمینــه و دخیــل کــردن ســاکنان 
ــا  ــد بهســازی و نوســازی، دچــار ناکارآمدی ه ــن مناطــق در فرآین ای
ــم  ــارب اع ــی تج ــتیم. در برخ ــی هس ــازهای غیرکیف و ساخت وس
از مداخــالت مســتقیم و یــا مشــارکتی بــا بخــش خصوصــی و 
ــژه  ــه به وی ــورت گرفت ــازی ص ــازی و نوس ــات بهس ــی اقدام ــا حت ی
مــردم، شــاهد ساخت وســازهایی  توســط  در عرصــه محــالت 
ــل  ــن معض ــا ای ــه ب ــرای مواجه ــتیم. ب ــوزون هس ــگ و نام ناهماهن
بــزرگ، ضــروری اســت بــه ابعــاد کیفــی اقدامــات توجــه جدی شــود.

وزارت راه و شهرســازی در تــالش اســت بــا طــرح دســتور کار شــهری 
ــرای خــروج از بحران هــای موجــود در  ــی را ب ــد، سیاســت نوین جدی
عرصــۀ توســعه شــهری و ارتقــا کیفیــت حیــات شــهری در همــه ابعاد 
آن رقــم زنــد. در ایــن سیاســت، مجموعــه ای  از راه حل هــا برای تحقق 
مفهــوم شــهرخوب هــم راســتا بــا مفاهیــم ایــران شــهری، بــا توجه به 
تفاوت هــای موجــود بیــن شــهرها در ابعــاد مختلــف اعــم از مقیــاس، 
نقــش و کارکــرد، ظرفیت هــای توســعه و ویژگی هــای خــاص بومــی، 
ــا  ــد. وزارت راه و شهرســازی همچنیــن می کوشــد ت مطــرح می گردن
بــا ایجــاد فضــای همیــاری و مشــارکت، در جهــت تحقــق دســتورِ کاِر 
شــهرِی جدیــد و تعریــف رویکردهــا و تدقیــق اصــول و راهبردهای آن 
کــه بی شــک در گــرو همفکــری و همــکاری تمامــی اندیشــمندان، 
متخصصــان و حرفه منــدان اســت، کیفیــت بخشــی به زندگی شــهری 
را بــه یک خواســت عمومی تبدیل و در راســتای تحقــق آن گام بردارد. 
ضــرورت جســتجوی راهکارهــای خــالق، کارآمــد و عملیاتــی جهــت 
فرهنگ ســازی و نهادینــه کــردن مفهــوم کیفیــت به ویــژه در عرصــه 
ــم  ــت در فراه ــش دول ــهروندی و نق ــگ ش ــهری و فرهن ــی ش زندگ
کــردن زمینه هــا و ابزارهــای الزم جهــت ارتقــاء کیفیــت برنامه هــا و 
ماموریت هــای محولــه، شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران را 
بــر آن داشــته تــا رویــدادی تحت عنــوان جایــزه ملی جســتار کیفیت 
ــد. در  ــه نمای ــزی و ارائ ــی شــهری را برنامه ری ــای بازآفرین در تجربه ه
ایــن فراینــد، ضمــن تدوین شــاخص های کیفــی در ارزیابــی مجموعه 
عامــالن دخیــل و آثــار بــه جامانــده از اقدامــات آنــان، تــالش می شــود 
بــا معرفــی آثــار برتــر بتــوان ایــن شــاخص ها را نــزد جامعه حرفــه ای و 
ســایر نقش آفرینــان عرصــه بازآفرینــی شــهری نهادینــه کــرد . بــدون 
شــک در تمــام مراحــل این رویــداد اهمیت  مشــارکت و همراهی همه 
ایــن نقش آفرینــان مــد نظــر قــرار گرفتــه و مــورد انتظــار خواهــد بود.

ــار و دســت یافته های  ــی آث ــهر،به معرف ــماره نشــریه هفت ش ــن ش ای
ــداد اختصــاص داده شــده  ــن روی حاصــل از اجــرای اولیــن دوره از ای
اســت. امیــد اســت بــا تــداوم ایــن برنامــه بتــوان ضــرورت توجــه بــه 
ــران  ــگاهیان و مدی ــه ای، دانش ــه حرف ــزد جامع ــت را ن ــوم کیفی مفه
شــهری کشــور نهادینــه کــرد. دریافــت نقطــه نظرات ارزشــمند شــما 
ــود. ــد ب ــن راه خواه ــل ای ــداوم و تکام ــر ت ــن خصــوص، یاری گ در ای




