
امروزه دانش شهرس��ازی و مدیریت ش��هری موضوعاتی چون مش��ارکت عمومی، ارتقای کیفیت فضای 
عمومی، احساس تعلق فضایی، منزلت اجتماعی، و.....را به سبب توجه ویژه به موضوع انسان در بافت های 
ش��هری بی��ش از پیش مورد توجه ق��رار می دهد. این توجه ویژه به حضور انس��ان که به دنبال تجربیات 
ناموف��ق و یکس��ونگری در اقدامات مداخله  ش��هری در گذش��ته نمایان گردیده اس��ت ، اهمیت یافتن 
دانش های انس��انی و نهایتاً توجه به کنش��گران دخیل در امر فرایندهای ش��هری را به دنبال داشته است. 
به عبارتی امروز مدیریت ش��هری به این مهم واقف گردیده اس��ت که جز با دس��تیابی به درک عمیق از 
ویژگی ها و نیازهای این کنشگران در فرایند اقدامات شهرسازی نمی توان به نتیجه درستی نایل گردید.  
بدیهی است این امر در هر بخش از شهر رنگ و قالبی خاص را به خود اختصاص می دهد . در محدوده ها 
و محله های هدف بازآفرینی شهری که به دلیل تنوع گونه های بافت و گستردگی آن در عرصه جغرافیای 
ش��هرهای ایران توجه به این کنش��گران از گستردگی و تنوع بس��یار قابل توجهی برخوردار می گردد. بر 

اساس سند ملی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ، این محدوده های هدف عبارتند از :

 مراکز تاریخی شهرها

 محالت و محدوده های فرسوده میانی

 بافت های با هسته های روستایی

 سکونتگاه های غیررسمی

 اراضی ناکارآمد شهری

ســـر مقا له
منا عرفانیان سلیم
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بر اساس رویکرد فوق ، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری به عنوان متولی بازآفرینی شهری 
در محدوده ه��ای مذکور بر آنس��ت تا اهداف ، برنامه ها و اقدامات خ��ود را در چارچوب مفهوم بازآفرینی 
پایدار شهری تعریف نماید. بازآفریني شهري پایدار فرایند توسعه اي همه جانبه در عرصه هاي اجتماعي، 
اقتصادي، محیطي و کالبدي به منظور ارتقاي کیفیت زندگي در محدوده ها و محله هاي هدف در پیوند 
با کل شهر است و به عنوان اولین گام چشم انداز محله ها و محدوده هاي هدف بازآفریني شهري را بر 

اساس سند ملي عمران و بهسازي شهري ایران به شرح زیرترسیم می نماید:
" تا افق برنامه هاي پنجم و شش��م توسعه، س��اکنان محدوده هاي هدف اقدامات عمران و بهسازي شهري 
ایران از محیط زندگي مناس��ب، فرصت هاي برابر اشتغال و درآمد، استاندارهاي مسکن ، سرانه فضاهاي 
عمومي ، خدما ت ش��هري و زیرس��اخت هاي شهري در سطح میانگین شهر محیط برخوردار هستند. در 
راس��تاي تحقق توس��عه پایدار ش��هري ، عوامل بنیادین پیدایش محالت فقیر و نابس��امان از میان رفته 
اس��ت، جمعیت و فعالیت ها در کالنش��هرها داراي پراکنش متعادل و متوازن است، فرصت هاي اشتغال 
در اختیار تمامي گروه هاي اجتماعي قرار دارد، مهاجرت هاي ناخواس��ته روستا شهري تعدیل شده است، 
توزیع درآمدها به تعادل و توازن دست یافته است، تمامي گروه هاي اجتماعي به مسکن پایدار و خدمات 
اساس��ي ش��هري دسترسي دارند، میراث تاریخي و محیط زیست مورد صیانت و حفاظت قرار گرفته و به 
طو ر کلي مردم از سطح مطلوبي از کیفیت زندگي برخوردارند. همچنین با پیش گیري از پیدایش نواحي 
نابس��امان، سمت و سوي تحوالت محالت محروم شهري درجهت بهبود، بهسازي وتوسعه پایدار تغییر و 
سیر نزولي این محالت متوقف شده است و با توانمندسازي اجتماعات ساکن و ظرفیت سازي در مدیریت 
ش��هري، یاس و نگراني گذش��ته به احساس امید و آس��ایش خانواده ها در جهت بسیج توان هاي مادي و 

معنوي آنان و تالش وپیشرفت به سمت آینده بهتر مبدل شده است". 
بنابراین ، در این شماره و شماره های آینده نشریه هفت شهر تالش بر اینست تا ارائه مطالب و گزارش ها 
در راستای گسترش و ترویج مفاهیم بازآفرینی شهری پایدار و هم سویی با چشم انداز فوق صورت پذیرد. 
امید اس��ت که خوانندگان محترم با ارائه نقطه نظرات و پیش��نهادات خود ما را در شفاف سازی ومعرفت  

به موضوع یاری نمایند. 
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